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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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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญ 
  เครื่องประดับทองเป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม ที่อยู่คู่กับการดําเนินชีวิตในสังคมไทย

มาอย่างยาวนาน เพราะนอกจากจะใช้ประดับร่างกายเพ่ือความสวยงามแล้ว ยังเป็นเคร่ืองแสดงออก

ถึงตําแหน่ง ฐานะ ยศศักด์ิ ของบุคคลท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังเป็นสัญลักษณ์ของสามัญชนในเร่ืองการ

แต่งงาน การออมทรัพย์ด้วย 
 จากการศึกษาของวรรณรัตน์ ต้ังเจริญ (2544 : 50) ได้กล่าวไว้ว่า งานเครื่องประดับทอง

ของกรุงศรีอยุธยาเป็นศิลปะยุคประวัติศาสตร์ที่มีความงดงามเจริญก้าวหน้า และแสดงถึงวัฒนธรรม 
รสนิยมความเป็นไทย ไม่เหมือนยุคใด เพราะช่างในสมัยอยุธยานี้ ได้รับการถ่ายทอดงานทํา

เครื่องประดับทองจนเป็นตระกูลช่างหลวง ซึ่งภายในพระบรมหาราชวังได้จัดให้มีช่างหลวง แบ่งเป็น

ประเภทต่างๆ เช่น ช่างทอง ช่างหุงทอง ช่างฝังพลอย เป็นต้น และภายหลังกรุงรัตนโกสินทร์ยังคง 
สืบทอดช่างสิบหมู่หรือช่างหลวงเช่นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา 

   ชาวต่างประเทศที่เข้ามาติดต่อด้านการค้า และการทูตกับกรุงศรีอยุธยามักบันทึกไว้ใน

จดหมายเหตุ ถึงความมั่งคั่งรํ่ารวยและการใช้ทองของชาวกรุงศรีอยุธยา เช่น นิโคลาส์ แชร์แวส  
ได้บรรยายไว้ชัดเจนว่าเหล่าผู้มีอันจะกิน โดยเฉพาะขุนนางจะนิยมใช้ผ้านุ่งที่ทอสอดเส้นทองแล่ง  
เส้นเงินแล่ง และจะสวมสนับเพลาตัดด้วยผ้าเน้ือดีอยู่ช้ันในผ้านุ่งมีปลายขาตํ่าลงกว่าหัวเข่า ปลายขา

ปักด้ินทอง และด้ินเงินเป็นลวดลายงดงามส่วนเครื่องประดับน้ัน ฝ่ายชายนิยมใช้แหวนทองหรือนาก

เป็นเครื่องประดับ โดยจะสวมที่น้ิวกลาง น้ิวนาง และนิ้วก้อย และจะด้วยเหตุใดก็ตามกฎมณเฑียร

บาลระบุไว้ชัดเจนว่าขุนนางหรือลูกขุนนางผู้เข้าถือนํ้าพระพิพัฒน์สัตยาน้ัน ห้ามสวมแหวนนาก แหวน

ทองเข้ามา สะท้อนความนิยมของชายช้ันสูงที่ใช้เคร่ืองประดับประเภทน้ี 

  ปัจจุบันเคร่ืองประดับทองได้ถูกจัดเก็บรวบรวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์ และจากการศึกษาของ

ประทุม ชุ่มเพ่งพันธ์ (2520 : 45) พบว่า งานเคร่ืองประดับทองของกรุงศรีอยุธยา ได้ถูกขุดค้นพบ 
และได้จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา  ซึ่งเป็นการขุดจากกรุพระปรางค์วัดราช

บูรณะ และพระปรางค์ วัดมหาธาตุเป็นหลัก แต่เครื่องประดับเหล่า น้ีก็ ยังกระจัดกระจาย 
สูญหายเนื่องจากถูกขุดขโมยไป ต้ังแต่ปี 2398 ทําให้หลักฐานทางวิวัฒนาการขาดความต่อเน่ือง 
  คุณค่าของเครื่องประดับทองอยุธยาอาจถือเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติไทยที่แสดงออกถึง
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รสนิยมของบรรพบุรุษที่ถ่ายถอดงานประณีตศิลป์ด้วยลวดลายและอัญมณีที่มีความแตกต่างจากชาติ

อ่ืนซึ่งอาจพิจารณาจากเอกลักษณ์ทางด้านลวดลาย และนอกเหนือจากความงามในแง่ศิลปกรรมแล้ว

ยังครอบคลุมถึงเน้ือหาทาง ด้านศาสนา สถาปัตยกรรม และการปกครองฯ ซึ่งเน้ือหาเหล่าน้ีล้วน

ก่อให้เกิดคุณค่าย่ิงในการศึกษาเพ่ือเป็นกรอบแนวความคิดในการออกแบบที่แสดงเอกลักษณ์จาก

วัฒนธรรมไทย 
  จากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลก อันส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในฐานะประเทศที่

ล้าหลังกว่าทางด้านพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างประเทศไทย  ทําให้ภาครัฐได้กําหนดยุทธศาสตร์ใน

การพัฒนาประเทศด้วยการก้าวเข้าสู่ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดยมุ่งเน้นไปท่ีการค้นหา "รากเหง้า

วัฒนธรรมไทย" ซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นโอกาสที่จะสร้างจุดขายที่แข็งแรง  โดยจอน ฮาวกิน ได้ 
นิยามเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้คือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์สําหรับสาขาการผลิตที่

พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ซึ่งหมายถึง กลุ่มกิจกรรมการผลิต
ที่ต้องพ่ึงพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสําคัญ 
  การสกัดเน้ือหาจากเอกลักษณ์ เคร่ืองประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นการรวบรวม

เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับเทคนิควิธีการรวมถึงคติแนวคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเครื่องประดับทองในสมัย

อยุธยาแปรรูปสู่เส้นสาย และบรรยากาศรวมถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการออกแบบตกแต่ง

ภายในบูติคโฮเทล ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนอง การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการสร้าง

บรรยากาศภายในจากเอกลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทย 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการศกึษา 
  1. ศึกษาข้อมูลของเครื่องประดับทองสมัยอยุธยา  
 2. ศึกษาข้อมูลในการออกแบบบูติคโฮเทล (Boutique Hotel) 

  3. นําผลสรุปจากข้อมูลที่ได้ทาํการศึกษาเคร่ืองประดับทองสมัยอยุธยาเป็นแนวทางในการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
  เคร่ืองประดับทองไทยในสมยัอยุธยาสามารถการสร้างเอกลักษณ์ในการออกแบบสภาพ

สภาพแวดล้อมภายในเดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล และสามารถเพ่ิมจาํนวนผู้ใช้บริการภายในเดอะ

ทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
  เพ่ือให้การศึกษาในครั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงค์จะได้วางขอบเขตของการศึกษาด้านเน้ือหา 

   ส
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และพื้นที่ ของการศึกษา โดยกําหนดตัวแปรที่ทําศึกษาไว้ดังน้ีคือ 
  1. ตัวแปรต้น 
     1.1 เครื่องประดับทองในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ โดยศึกษา

ด้านเน้ือหา ตามประเด็นการศึกษาดังน้ี 
          1.1.1 การแบ่งประเภทของเครื่องทองในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 
    1.1.2 ลักษณะเครื่องประดับทองในสมัยอยุธยา 
    1.1.3 คตินิยม ความเช่ือและระเบียบสังคมท่ีผลต่อการใช้เครื่องประดับทองในสมัย

อยุธยา 
          1.1.4 กระบวนการในการทําเคร่ืองทองสมัยอยุธยา 

   1.2 การศึกษาบูติคโฮเทล โดยมีประเด็นการศึกษาดังนี้ 
          1.2.1 การแบ่งประเภท และชนิดของโรงแรม 
                      1.2.2 ความหมาย และประวัติความเป็นมาของบูติคโฮเทล 
                      1.2.3 การแบ่งประเภทของบูติคโฮเทล 
                      1.2.4 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าใช้บริการบูติคโฮเทล 
                      1.2.5 การบริหาร และการให้บริการบูติคโฮเทล 
   1.2.6 แนวทางการออกแบบภายในบูติคโฮเทล  
  2. ตัวแปรตามเดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล โดยทําการศึกษาอันมีประเด็นในการศึกษา

ดังต่อไปนี้ 

    2.1 การศึกษา และวิเคราะห์รายละเอียดของโครงการ 
               2.2 การวิเคราะห์ที่ต้ังและสภาพแวดล้อมของโครงการ 
               2.3 การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศ 
               2.4 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้พ้ืนที่ 
              2.5 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ 
  จากการศึกษาเพ่ือทําการออกแบบบรรยากาศ และกจิกรรมภายในเดอะทิพยาภรณ์ บูติค

โฮเทล โดยนําเสนอผ่านแบบจําลองรายละเอียดงาน รายละเอียดงานสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือสร้าง

เอกลักษณ์เฉพาะให้กับเดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล 
 
ขั้นตอนและวิธีการศึกษาและการนาํเสนอผลงาน 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      1.1 จากเอกสารข้ันต้นข้อมลูเครื่องประดับทองในสมัยของกรุงศรีอยุธยา   จากหนังสือ
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ตําราวิชาการ  งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  บทความวิชาการ  บทความย่อยจากนิตยสาร   เอกสาร
สัมมนาวิชาการ และข้อมูลจาก world wide web สัมภาษณ์ผู้มีความรู้ด้านเครื่องประดับทอง 
     1.2 ศึกษาขอ้มูลบูติคโฮเทล จากสถานทีจ่ริงจากหนังสือตําราวิชาการ งานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา บทความวิชาการ บทความย่อยจากนิตยสาร เอกสารสัมมนาวิชาการและข้อมูลจาก 
world wide web สัมภาษณ์ผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการออกแบบบูติคโฮเทล 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลเพื่อหาแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อม

ภายในบูติคโฮเทล 

  3. นําองค์ความรู้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลมาออกแบบสภาพแวดล้อม

ภายในบูติคโฮเทล 
- 

ข้อตกลงเบื้องต้น---------------------------                                                                        
  เคร่ืองประดับทองของอยุธยาไม่สามารถแสดงรูปแบบ  และวิวัฒนาการได้เด่นชัดนัก  อัน
เน่ืองจากมีหลักฐานท่ีหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันจํานวนน้อยมาก    การศึกษาครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นเข้าทําการ 
ศึกษาจากเคร่ืองประดับทองที่ปรากฏในกรพุระปรางค์วัดราชบูรณะซึ่งเป็นแหล่งขุดพบเคร่ืองประดับ

ทองอยุธยาที่อยู่จํานวนมากกว่าแหล่งอ่ืน           ซึ่งการวิเคราะห์ประเด็นของเคร่ืองทองอยุธยาจาก

ผู้เช่ียวชาญอาจแตกต่างกันไปตามหลักฐานที่พบ การศึกษาจึงมุ่งประเด็นไปในการนําสาระจากเครื่อง 
ประดับทองที่ปรากฏในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะประยุคกับข้อมูลการออกแบบสภาพแวดล้อมภาย 
ในบูติคโฮเทลมาเพ่ือเป็นแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นําเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาอัตลักษณ์เคร่ืองประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยาแปรรูปสู่การ

ออกแบบตกแต่งภายในเดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล ตอบสนองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
        2. ได้หลักฐานข้อมูลทางด้านความเป็นมา ลักษณะ รูปแบบ วิ ธีการผลิตฯ ของ

เคร่ืองประดับทองสมัยอยุธยาอันจะทําให้บุคคลรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาก่อนที่จะสูญหาย 

คําจํากัดความที่ใช้ในการศึกษา 
 1. เคร่ืองทอง หมายถึง สิ่งของเครื่องใช้หรือเคร่ืองประดับที่ทําด้วยทอง 
 2. เคร่ืองประดับ  เคร่ืองตกแต่งกายมี สร้อย แหวน  เป็นต้น 
 3. อัตลักษณ์ ลักษณะที่เป็นของตนไม่ขึ้นอยู่กับที่มา ไม่ขึ้นอยู่กับเวลา 
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 4. สมัยอยุธยา หมายถึง ระยะกาลต้ังแต่ พ.ศ. 1893 - 2310 ระหว่างกรุงศรีอยุธยาเป็น

ราชธานีไทย ต้ังแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จนถึงการเสียกรุง พ.ศ. 2310 
ศิลปะอยู่ในพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทเป็นพ้ืน 

   ส
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
  ในการหาข้อมูลสําหรับวิทยานิพนธ์น้ีเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องและสามารถ

ประยุกต์ใช้ในการแปรรูปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล โดยสา
มารแยกประเด็นในการศึกษาได้ดังน้ี 

เครื่องประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยา 
  1. การแบ่งประเภทของเครื่องทองในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จากการพบเครื่อง

ทอง พระพุทธรูป พระพิมพ์ และวัตถุโบราณต่างๆ เป็นจํานวนมากในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2500 ทําให้เราทราบถึงวิวัฒนาการ ทางด้านศิลปกรรมทางด้าน

ประณีตศิลป์ในสมัยอยุธยา พบได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ละเอียดประณีต โดยโลหะที่ใช้ส่วนใหญ่คือทองคํา 
ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ และทองคําผสม (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ 2548 : 28) ซึ่งเครื่องประดับที่พบ 
สามารถแบ่งแยกประเภทได้ดังน้ี 
   1.1 เครื่องราชกกุธภัณฑ์ สิ่งของเคร่ืองใช้ประเภทน้ีมีลักษณะเฉพาะ กล่าวคือเป็น

เคร่ืองหมายความเป็นพระราชาธิบดี เป็นของใช้สําคัญสูงสุดตามขัตติยประเพณี ซึ่งได้รับอิทธิพล

แบบอย่างมาจากอินเดียมีทั้งหมด 5 สิ่ง คือ                                                               
    1.1.1 พระมหาพิชัยมงกุฎ 
   1.1.2 พระแสงขรรค์ชัยศรี 
   1.1.3 ธารพรกร (สมัยโบราณมีฉัตรแทนธารพระกร) 
   1.1.4 วาลวีชนี (พัดกับแส้จามรี แต่เดิมเป็นพัดใบตาล อย่างที่เรียกว่า พัชนีฝัก

มะขาม) 
   1.1.5 ฉลองพระบาท 
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ภาพที่ 1  พระแสงขรรค์ชัยศรี เคร่ืองราชกกุธภัณฑ์จําลองและฉลองพระบาท 
            ทองคําจําลอง                            
   1.2 เครื่องต้น เคร่ืองทรง หรือเคร่ืองฉลองพระองค์ของกษัตรย์ิที่บรรจุรวมไว้ใน      
กรุมีมาก เช่น ผ้านุ่ง เสื้อ ผ้าห่ม ล้วนเป็นของช้ันเย่ียมในยุคน้ัน ต่างผุเป่ือยไปหมด คงเหลือแต่ เฉพาะ

วัตถุที่ทําด้วยทองซึ่งคงทนถาวรที่สําคัญสวยงามมาก คือ กรองศอ สังวาลและทับทรวง สร้อย พาหุรัด

และทองพระกร กําไล ธํามรงค์ และเครื่องประดับศีรษะ   

   

 
ภาพที่ 2  พาหุรัดและทับทรวง           
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   1.3 เครื่องราชูปโภค ในที่น้ีจะเน้นเฉพาะจําพวกภาชนะเครื่องใช้สอยทั่วไปเน่ืองจากมี

มากสิ่งของเครื่องใช้ที่สําคัญ ได้แก่ ชุดเคร่ืองแป้ง อาทิ ตลับ ผอบ กระปุก ถาด พาน หีบ เป็นต้น ซึ่งมี
หลายขนาดแต่โดยมากเป็นขนาดย่อม เพราะคนโบราณใช้ใส่แป้ง นํ้าหอม สีผึ้ง เครื่องร่ํา สมุนไพร        
บํารุงผิว 
 

                    

 
ภาพที่ 3 ผอบทองคําและตลับทองคํา                   

             1.4 พระพุทธรูปและเทวรูป พระพุทธรูปทองคําแบบต่างๆ นับเป็นศิลปวัตถุกลุ่มใหญ่

กลุ่มหน่ึงในบรรดาสิ่งของที่พบในกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุ และวัดราชบูรณะ ซึ่งอาจจําแนกคร่าวๆ 
ได้ 5 แบบ ดังน้ี   

   1.4.1 พระแผ่นทองแบบใช้วิธีตีหรือขุดเป็นเส้นให้เกิดเป็นรูปลายเส้นหรือรูป

พระพุทธรูปขึ้น 
                1.4.2 พระแผ่นทองดุนนูนทั้งหมด คือ ทําเป็นองค์พระเด่ียวๆ แต่ทําเป็นรูปดุนนูน

ทั้งองค์ 
               1.4.3 พระแผ่นทองลายผสม คือ ตรงกลางจะทําเป็นรูปดุนนูน ส่วนอ่ืนๆ จําพวก

ปรกโพธ์ิ  ซุ้มเรือนแก้วทําเป็นเพียงลายเส้นให้เห็นประกอบ 
                1.4.4 พระพุทธรูปนูนสูง คล้ายกับที่เรียกว่า ป๊ัม ใช้ทองคําแผ่นหนาทําเป็นรูปนูน

เกือบเป็น พระคร่ึงซีกมักเป็นพระองค์สําคัญมีขนาดใหญ่ เช่น พระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่น 2  
                1.4.5 พระพุทธรูปลอยตัว พระพุทธรูปกลุ่มน้ีมีไรพระศกหนา อิทธิพลแบบอู่ทอง 
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ภาพที่ 4  พระรูปดุนบนแผ่นทองคําและแผ่นทองคําดุนลายประดับทับทิม  

   1.5 เครื่องราชบรรณาการ เครื่องทองที่พบจากกรุวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะคง

จะต้องมีเคร่ืองราชบรรณาการหรือของขวัญผสมอยู่ด้วย แต่เป็นการยากที่จะแยกออกให้เห็นชัด 
เพราะโดยมากก็เป็นสิ่งของเครื่องใช้ธรรมดาทั่วไปที่พอจะเด่นชัดอาจจะมีต้นไม้ทองมีจํานวน 5 ต้น 
ตลับสิงโตจีนเหรียญทองอาหรับและอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นของไทย 
 

                        

                 
ภาพที่ 5 ต้นไม้ทองและเหรียญทองอาหรับ 

   1.6 เครื่องอุทิศ เป็นธรรมเนียมของคนไทยเวลาคนตาย นอกจากจะสร้างทําวัตถุ

สิ่งของต่างๆ อุทิศทําบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้แล้ว สมบัติของมีค่าหรือสิ่งของที่ผู้ตายรักและหวงก็จะฝัง
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หรือเผารวมไปให้ด้วย กรุมหาสมบัติในพระปรางค์วัดราชบูรณะน้ัน จึงเช่ือกันว่าส่วนใหญ่คงเป็นสมบัติ

ของเจ้าอ้ายพระยา เจ้าย่ีพระยา และเป็นสมบัติของเจ้าสามพระยาเอง ซึ่งเป็นผู้สร้าง    พระปรางค์

ด้วยจํานวนไม่น้อย เคร่ืองทองที่บรรจุลงไปส่วนหน่ึงเป็นของบรรพบุรุษอีกส่วนหน่ึงทําขึ้นในสมัย

น้ันเอง ตลอดจนสมบัติของข้าราชบริพาร พระญาติวงศ์ และราษฎรท่ีตามเสด็จร่วมทําบุญด้วยก็คง

มาก ได้พบศิลปวัตถุทําจําลองขนาดเล็กจํานวนมาก เช่น เครื่องเช่ียนหมาก รองเท้า กระบวย เจดีย์ 
ฯลฯ ที่สําคัญได้แก่ แผ่นทองแกะสลักเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ เช่น หงส์ หัสดีลิงค์ คชปักษ์ ฯลฯ ที่พบ

มากคือทําเป็นรูป ปลา เต่า ม้า ช้าง เทวดา (เทพนมก็มี) ดอกจันทน์ ใบโพธ์ิ ต้นโพธ์ิ (ปรุลาย) ฯลฯ 
โดยเฉพาะรูปเต่าและปลาพบทั่วไปเกือบทุกกรุ คงจะหมายถึงให้มีอายุยืนเป็นสิริมงคลที่นับว่ามี

ความสําคัญน่าสนใจที่สุดคือ พระปรางค์จําลองทองคํา ซึ่งมีขนาดใหญ่คง   สูงประมาณ 1 เมตรเศษ 
แกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรพิสดารข้ึนรูปได้เหมือนพระปรางค์จริงๆ โดยจําลององค์จริงของวัดราช
บูรณะน้ันเองก็ได้ ยังมีเจดีย์จําลองทองคําขนาดเขื่ององค์หน่ึง พบในกรุ   3 พระปรางค์วัดราชบูรณะ 
ภายในบรรจุพระพุทธรูปทองคํา พระเจดีย์แก้วผลึก และ ลานทองจารึกอักษรขอมของศรีจันทรภานุ

ชัยวรรทธ์โหราธิบดี เป็นผู้สร้างอุทิศส่วนกุศลให้ 
 

                     
 
ภาพที่ 6  พระปรางค์จําลองทองคําและส่วนประกอบพระปรางค์จําลองทองคํา  

           

   1.7 จารึก จารึกมีเป็นจํานวนไม่น้อยหากแต่ชํารุดและถูกคนร้ายลักไปเสียบ้างจารึกมี

ทั้งเป็นแผ่นลานดีบุก ลานเงิน ลานทอง และด้านหลังพระพิมพ์ โดยเฉพาะที่จารึกด้วยอักษรและ

ภาษาจีนพบจํานวนมาก แสดงว่าสมัยน้ันมีคนจีนเข้ามาอาศัยในกรุงศรีอยุธยาจํานวนมาก ประกอบ

อาชีพต้ังร้านขายของสรรพเคร่ืองสําเภา และมีฐานะดี ทั้งมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้ร่วม
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สร้างพระพิมพ์ สร้างเครื่องทองอุทิศถวายฝังไว้ มีจารึกที่สําคัญควรนํามากล่าวไว้ในที่น้ีล้วนเป็นจารึก

บนแผ่นทองคําแบบต่างๆ จํานวน 4 รายการคือ 
             1.7.1 จารึกลานทองอักษรขอม ภาษาไทย จํานวน 3 แผ่น ซึ่งพบในกรุพระ

ปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งเดิมอาจารย์ฉ่ํา ทองคําวรรณ อ่านไว้ตีพิมพ์ในหนังสือจิตรกรรมและศิลปวัตถุ 
ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ เมื่อ 2501 ต่อมาศาสตรย์ยอร์ช เซเดส์ ได้นําไปเขียนไว้ในหนังสือ Ars 
Asiatigues ในปี 2504 และในหนังสือเขียนไว้ในหนังสือ Ars Asiatigues 
   1.7.2 จารึกลานทอง วัดวิมาน ตําบลพระนอน อําเภอนครหลวง จ.อยุธยา          
2 แผ่น ทางวัดได้มาติดต่อผ่านหน่วยศิลปากรที่ 1 ให้กรมศิลปากรอ่านให้เมื่อ พ.ศ. 2510 โดย ร.ต.ท. 
แสงมนวิทูร เป็นผู้แปล ได้ความว่าจารึกด้วยอักษรธรรมล้านนา (อักษรไทยเหนือ) เป็นภาษาบาลีอายุ

ราวพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นจารึกพระธรรมบท ที่เรียกว่า พุทธอุทาน และปฎิจจสมุปบาทเมื่อผู้เขียน

ไปค้นพบจึงได้ส่งสําเนาไปให้หอสมุดแห่งชาติทราบเพ่ือไปตรวจสอบและอ่านชําระใหม่  
            1.7.3 ตอนสุดท้ายของเหรียญมีอักษรต่อไปอีกนิดอ่านได้ไม่ค่อยชัดเข้าใจว่าเป็น

คํา “กัชมีระ” หรือ แคชมีร์ และ L.M. Bruyn ชาวเนเธอร์แลนด์ผู้สนใจวิชาโบราณคดีอ่านภาษา

อาหรับได้ มาขอศึกษาคัดลอกจารึก เขาเกิดแย้งยอร์ช เชเดส์ คือ มีความเห็นว่าเหรียญทองนี้อาจเป็น

ของกษัตริย์แห่ง Samudra อินโดนีเซียก็ได้ เพราะช่ือเหมือนกันจึงไม่จําเป็นจะต้องมาจากแคลมีร์ 
ประเทศอินเดีย  
             1.7.4 แผ่นทองจารึกอักษรจีน รูปกลมขนาดเล็กมีอักษรอยู่ 4 คํา ได้ขอให้       
คุณหวังจ้ีหมิน แห่งมหาวิทยาลัยปักก่ิงช่วยอ่านให้เป็นภาษาจีนกลาง 
   1.8 พระบรมสารีริกธาตุ ความเช่ือเร่ืองพระธาตุหรือพระบรมธาตุ และคตินิยมการ

สร้างพระบรมธาตุเจดีย์  เริ่มเจริญรุ่งเรืองในสมัยสุโขทัย โดยอิทธิพลจากพระสงฆ์ชาวลังกา และเจริญ
สืบมาถึงสมัยอยุธยาตอนต้น ศาสนสถานที่เป็นของคู่บ้านคู่เมืองที่พระราชาทรงสร้างจึงต้องบรรจุพระ

บรมธาตุซึ่งเรียกกันว่าพระธาตุเจดีย์ถือเป็นศักด์ิศรีและเกียรติยศของบ้านเมืองและของผู้สร้างด้วย 
กรุงศรีอยุธยานิยมสร้างพระธาตุเจดีย์มาก วัดสําคัญพบเกือบทุกวัด แม้แต่วัดราชบูรณะวัดพระราม 
และวัดอ่ืนๆ ก็พบในวัดเดียวกันอาจพบผอบบรรจุพระธาตุต้ังหลายองค์ ถ้าพบตาม ปรางค์ทิศเจดีย์ทิศ 
เราก็เช่ือว่าเป็นธาตุของพระสาวก 
  2. ลักษณะเครื่องประดับสมัยอยุธยา สมัยอยุธยาตอนต้น เริ่มต้ังแต่เมื่อสมเด็จ            
พระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา ขึ้นเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 1893       
จนสิ้นรัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในปี พ.ศ. 2031 จากหลักฐานทางด้านเอกสารสมัย

อยุธยาตอนต้นได้มีการถ่ายเทลักษณะการปกครองและวัฒนธรรมจากเขมรเข้าสู่ราชสํานักอยุธยา 
(กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 2535 : 23) 
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   2.1 ลักษณะเครื่องประดับสมัยอยุธยาที่ปรากฏตามกฏมณเทียลบาล เริ่มต้ังแต่สมัย
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ที่ทรงโปรดฯ  ให้พระบรมราชา (พะง่ัว) ยกทัพไปตีนครธม และกวาดต้อน
ผู้คน รวมท้ังนักปราชญ์ราชบัณฑิตมายังกรุงศรีอยุธยา  ทําให้พระมหากษัตริย์ในยุคน้ีรับเอาคติในเรื่อง

เทวราชาจากเขมรมายกฐานะของตนเองให้สูงส่งจากมนุษย์สามัญไปเป็นเทวราช มีการต้ังพระราช

ประเพณี และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือแสดงสถานะอันสูงส่งของกษัตริย์ เช่น พระราชพิธีถือนํ้า 
พระราชพิธีจองเปรียง ซึ่งเป็นประเพณีในราชสํานักเขมร ด้านการแต่งกายได้มีการกําหนดลักษณะ

ของเคร่ืองแต่งกาย และเครื่องประดับแตกต่างกันไปตามบทบาทและสถานะของบุคคล    ดังปรากฏ

อยู่ในกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการแต่งกายในพระราชพิธีต่างๆ ดังน้ี (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
2535 : 39) 
    2.1.1 พระราชพิธีถือนํ้า “ฝ่ายเครื่องราโชประโภคทั้งปวงคือมหามงกุฎมหากุณฑล

พาหุรัด ถนิมมาไลยสร้อย มหาสังวาลเอ้ง อุตรี อุตราควงใด 7 แถว พระธํามรงค์ 3 องค์ ทุกน้ิวพระ

หัตถ์ ขนองก้ังเกญ สนับเพลา รัตนกําพลกองเชิงรองพระบาท เสรจ์ราโชประโภค      พระอรรคมเหสี 
พระราชเทวีธรงราโชประโภค มีมงกุฎ เกือกทองอภิรม 3 ราชยานมีจําลองพระราชเทวี พระอรรค

ชายา ธรงราโชปโภคลดมงกุฎ ธรงพระมาลามวยหางหงส์ เกือกกํามะหญี่สักหลาดมีอภิรม 2 ช้ัน 
เทวยาน มีมกรชู ลูกเธอเอกโทธรงพระมาลามวยกลมเส้ือโภคลายทอง 
    2.1.2 พระราชพิธีอาสยุช “...เช้าธรงพระมหามงกุฎราชาประโภค กลางวันทรง

พระสุพรรณมาลา เย็นธรงพระมาลาสุกหร่ําสภักชมพู สมเด็จพระอรรคมเหสี พระภรรยาธรงพระ

สุพรรณมาลา นุ่งแพรลายทองธรงเสื้อ พระอรรคชายาธรงพระมาลาราย นุ่งแพรดารากรธรงเสื้อ  
ลูกเธอหลานเธอธรงศิรเพศมวยธรงเสื้อพระสนมใส่สนองเกล้าสภักสองบ่า...” 
    2.1.3 พระราชพิธีไล่เรือ “...ธรงพระมาลาสุกหรํ่า  สมเด็จพระอรรคมเหสีธรง   สุห
ร่ําบนธ่ีน่ัง ลูกเธอหลานเธอใส่เศียรเพศมวย พระสนมใส่สนองเกล้า...”  นอกเหนือจากการแต่งกายใน

พระราชพิธีสําคัญๆ ดังกล่าวแล้ว ในกฎมณเฑียรบาล ยังกล่าวถึงการแต่งกายอ่ืนๆ ไว้ด้วย เช่น การ
แต่งกายขุนนางที่มีศักดินา 10,000 ไร่น้ัน ศีรษะ(สวม) ศรีเพศมวยทอง ท้าวน่ังเมือง (สวม) ศรีเพศ

มวยทอง ศักดินา 10,000 กินเมือง หมวกล่วมทอง เป็นต้น จะพบว่าเรื่องเครื่องประดับ  ในสมัย

อยุธยาตอนต้นที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาลประกอบด้วย “มหามงกุฎ มหากุณฑล พาหุรัด ถนิมมาลัย 
สร้อยมหาสังวาล เสอ้ง อุตรอุตราควงใด พระธํามรงค์ กองเชิง รองพระบาท มาลา เก้ียว สนองเกล้า 
และเศียรเพศ” มหามงกุฎ คือ เคร่ืองประดับศีรษะ ในช้ันต้นคงเป็นมงกุฎทรงเต้ียแบบเขมรที่เรียกว่า 
“กระบังหน้ามงกุฎ” ประกอบด้วยมงกุฎรูปกรวย  และกระบังหน้าแยกต่างหากกันซึ่งอาจมี

วิวัฒนาการมาจาก “ชฎามงกุฎ” หรือ ผมที่ ถูกเกล้าไปเป็นจอมอยู่บนกระหม่อมตามแบบอินเดีย 



13 
 

 

  จากการขุดค้นพบเคร่ืองประดับที่เป็นเคร่ืองต้นของพระมหากษัตริย์ในกรุพระปรางค์วัด

ราชบูรณะทําให้เราทราบถึงเคร่ืองประดับกายและประดับศีรษะที่มีมากกว่าที่บันทึกไว้ตามกฎ

มณเฑียรบาล ซึ่งมีช้ินที่สําคัญดังน้ี 
  เครื่องประดับศีรษะ ที่เหลืออยู่นับว่าสําคัญมี 2 ช้ัน คือ เครื่องประดับ ศีรษะชาย หรือ

อาจจะเรียกจุลมงกุฎ ใช้สวมครอบมุ่นมวยผมที่อยู่ตรงกลางพระเศียรแบบยุคโบราณนิยมกันเป็นมงกุฎ

ทองคําสลักลวดลายประดับพลอยมณีสีต่าง ๆ อีกช้ินหน่ึงเป็นเคร่ืองประดับศีรษะสตรี ใช้ลวดทองคํา

เส้นเล็กๆ ถักสาน เป็นเคร่ืองประดับคล้ายหมวก และมีลวดลายเป็นดอกไม้ ด้านหลังทํายาวเว้าเข้ารูป

มวยผมตรงท้ายทอยฝีมือสานขัดประณีตบรรจงมาก ใช้สวมเป็นเคร่ืองประดับศีรษะและป้องกันเส้น

พรเกศาสยาย 
 

 
 

ภาพที่ 7  จุลมงกุฎและเคร่ืองประดับศีรษะสตรี 
  กรองศอ ทําเป็นแผ่นทองแผ่ใหญ่ขนาดเต็มอก แผ่นทองน้ันทําแยกกันเป็นช้ินๆ ต่อกันได้ 
ด้านหน้าส่วนล่างสุด ทําเป็นแผ่นทองใหญ่ปลายแหลมก่อรังแตนเป็นลายดอกจันทน์ใหญ่  ฝังพลอย

มณีสีต่างๆ งามเป็นพิเศษ ส่วนแผ่นทองท่อนอ่ืนๆโดยรอบก็ทําลวดลายและฝังอัญมณี 

 

ภาพที่  8  กรองศอ    
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  สังวาลและทับทรวง มีหลายแบบหลายขนาด บางส่วนก็คล้ายกับเข็มขัดหรือป้ันเหน่ง

รวมอยู่ด้วย แต่ชํารุดหักหายเป็นป้ันเป็นท่อน ทําลวดลายฝังพลอยละเอียดลออมาก ตรงกลางมัก
ฝังอัญมณีเม็ดใหญ่เท่าหัวแม่มือตามลายกรุยเชิงและปลายยอด บางทีก็มีไข่มุกเม็ดเล็กๆ ร้อยติดไว้
ลวดลายขัดบางอย่างก็ดูไม่ใช่ของไทย คล้ายของพวกอาหรับ   

 

        

       
ภาพที่ 9  ทับทรวงและสังวาล 

 สร้อย มีทั้งสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ทําเป็นทองเส้นแบนๆ ก็มีทําเป็นสร้อยหอยจ่ันเลี่ยม

ประดับอย่างพิสดารก็มี ทําเป็นสายสร้อยประดับพลอยสีก็มี นอกจาน้ียังมีจําพวกลูกประคํา พระ

พรวน ทั้งชนิดแบบเกลี้ยงและมีลวดลาย และจี้ประดับห้อยหน้าอกล้วนฝีมือเป็นเลิศ 

 

                                            
 
ภาพที่ 10  สร้อยหอยจั่น 

  พาหุรัดและทองพระกร พาหุรัดมีขนาดใหญ่ว่าทองพระกรเล็กน้อยก็มีลักษณะคล้ายกัน

ต่างแต่พาหุรัดมักทําส่วนล่างเว้าเข้ารูปส่วนบนปลายแหลมทองพระกรขอบเสมอทั้งบนและล่างเทคนิค
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กรรมวิธีในการขึ้นรูป การต่อการเช่ือมด้วยนํ้าประสานทอง การประดิษฐ์แบบอย่างหรือการออกแบบ

รูปทรง และการสลักดุนลวดลายหรือการออกแบบลายเหล่าน้ี นับว่าเป็นกระบวนช่างที่มีฝีมือ

เช่ียวชาญอย่างมาก 
 

                        

                 
ภาพที่  11 พาหุรัดและทองกร 

  กําไล มีกําไลข้อมือ กําไลข้อเท้า เท่าที่พบมีหลายแบบและมีเป็นจํานวนมาก มีทั้งชนิด

ทองเกลี้ยงและชนิดทองสลักลายวิจิตร กําไลบางชนิดก็ทําแบบข้างในกลวง ซึ่งมักจะเป็นขนาดใหญ่ 
บางชนิดเป็นกําไลตันมักจะเป็นขนาดเล็ก เพราะใช้ทองมาก 

 ธํามรงค์ แหวนมีนับเป็นร้อยวง เน่ืองจากแหวนเป็นเคร่ืองประดับที่นิยมใช้กันมาก หาง่าย

ใช้สะดวกทั้งหญิงชายไพร่และผู้ดีมีหลายขนาด บางวงใหญ่มากอาจใช้สวมน้ิวเท้าก็เป็นได้ แหวนมีมาก

แบบที่สําคัญน่าศึกษาคือ แหวนหัวฝังพลอย แหวนหัวเป็นลายแกะสลัก บางวงหัวเป็นรูปสิงห์ รูปวัว 
ให้ลูกกินนม รูปดอกไม้ ฯลฯ บางวงก็ใช้มากจนสึก 

 

                                           
 
ภาพที่ 12  ธํามรงค์ 
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  จากหลักฐานทางด้านเครื่องประดับทองที่ขุดพบแล้ว ได้ด้านเครื่องประดับทองที่ใช้ในสมัย

อยุธยาตอนต้นยังคงต้องศึกษาจากงานประติมากรรมอีกด้วยเนื่องจากเป็นศิลปะที่ร่วมยุคสมัยเดียวกัน 
   2.2 ลักษณะเคร่ืองประดับสมัยอยุธยาท่ีปรากฏจากหลักฐานทางด้านประติมากรรม
นอกจากในเร่ืองของวัฒนธรรม และประเพณีแล้วศิลปกรรมต่าง ๆ ในยุคน้ียังรับเอาอิทธิพลทาง

รูปแบบศิลปะ จากเขมรเข้ามาอย่างมากมาย ประติมากรรมที่สร้างข้ึนในช่วงน้ีมีลักษณะทาง        
ประติมาณวิทยาท่ีสืบเน่ืองมาจากศิลปะ แบบอู่ทองอันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลเขมรอย่างเด่นชัด เช่น 
พระพุทธรูปที่พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งสร้างขึ้น สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 และ
รูปพระโพธิสัตว์ 500 ชาติ ซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้สร้าง เครื่องประดับทองน้ีอาจศึกษา

ได้จากพระพุทธรูปดุนบนแผ่นทองคําองค์หน่ึงที่ได้มาจากการขุดแต่งพระปรางค์วัด     ราชบูรณะ 
พระพุทธรูปมีพระพักตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยม พระรัศมีเป็นเปลว มีไรพระศก พระนาสิกตรง พระโอษฐ์หนา 
อันแสดงถึงอิทธิพล ศิลปะอู่ทอง และศิลปะเขมร ที่รัดประคต หรือเข็มขัดมีการตกแต่งด้วยลวดลาย

เพชรพลอย มีป้ันเหน่งลายประจํายาม ประดับอยู่บริเวณหัวเข็มขัด 
 

 
 
ภาพที่ 13 พระพุทธรูปดุน 
 
  และจากการคติความเช่ือในเรื่องการใช้เครื่องประดับแบบอินเดียได้แพร่เข้ามาในดินแดน

ราชอาณาจักรไทย ต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 10 เป็นอย่างช้า และได้สืบทอดความเช่ือหรือคติการใช้

เครื่องประดับจากอินเดียมาจนราวพุทธศตวรรษที่ 18 จากน้ันก็เร่ิมพัฒนาเป็นของตนเองมากข้ึน

ตามลําดับ จนความเช่ือเดิมเลือนไป เครื่องประดับกายที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันก็เป็นเพียงเคร่ืองประดับ

จริงๆ เท่าน้ัน มิได้มีความหมายถึงความเป็นมงคลหรือเป็นเคร่ืองรางอย่างเป็นจริงเป็นจัง ดังที่เป็นอยู่

ในอดีต 



17 
 

 

 

           

 
ภาพที่ 14  ชฎามงกุฎในศิลปะเขมรและลักษณะและรูปแบบของการใช้เคร่ืองประดับในอินเดีย 

โบราณ  ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 18 
 
   เครื่องประดับสมัยอยุธยา เน้นการออกแบบโครงสร้างที่มีศูนย์กลาง ใช้ลวดลายประกอบ

เป็นเส้นโปร่งยึดเหน่ียวจากแกนกลาง ใช้ลายซ้ํา และการซ้ํากันของโครงสร้างเล็กประกอบเป็น

โครงสร้างใหญ่ ใช้ลายไทยที่ตัดทอนรายละเอียดออก ซึ่งพอสรุปด้านลวดลายออกได้ดังน้ี 
   2.3  ลักษณะทางด้านลวดลายของเครื่องประดับสมัยอยุธยา ลายที่ใช้ประกอบ

เคร่ืองประดับสมัยอยุธยาแบ่งประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภท 
           2.3.1 ลายที่ประยุกต์มาจากลายไทย เช่น ลายกนกก้านขด ลายกนกผักกูด ลาย
ประจํายาม ลายบัวควํ่าบัวหงาย 
           2.3.2 ลวดลายท่ีประยุกต์มาจากธรรมชาติ  เช่น ลายดอกไม้ ใบไม้อยู่บนภาชนะ

ใช้สอยของพระมหากษัตริย์ 
   2.3.3 ลวดลายจากงานปูนป้ันตกแต่งสถาปัตยกรรม เป็นลวดลายซึ่งเกิดขึ้นใน

สมัยเดียวกัน ซึ่งลวดลายจะประดิษฐ์ผสมกับลายดอกไม้ เช่น ลายกลีบบัว ลายช่อดอกไม้ ลายดอกไม้
ประดิษฐ์ผสมลายก้านขด ลายดอกไม้ที่มีโครงสร้างเป็นกลีบบัว เป็นต้น 
   2.4 ลักษณะทางด้านด้านงานประณีตศิลป์ เครื่องประดับสมัยอยุธยามีสิ่งสําคัญอยู่ที่

ความประณีตของงานช่างที่สามารถเช่ือมต่อประกอบงานช้ินเล็กได้อย่างละเอียดจนหารอยต่อ       
ไม่พบ ดังที่ นิโกลาส แชร์ แวส (เคร่ืองทองกรุงศรีอยุธยา...อมตะศิลป์แผ่นดิน 2543 : 137) บันทึกไว้
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ว่า “ช่างทองรูปพรรณของประเทศสยามฝีมือดีเท่าๆ กับของเราเหมือนกัน เขาทําเครื่องทองเงิน

รูปพรรณได้หลายพันแบบ ล้วนแต่งามๆ ทั้งน้ัน การฝังเงิน ทองคํา ทําได้สะอาดสะอ้านมากและสอด

เส้นไปอย่างวิเศษเขาใช้นํ้ายาประสานทองคําน้อยและสอดถักได้อย่างชํานาญเหลือเกินจนยากท่ีจะ

มองเห็นว่าตรงไหนเป็นรอยต่อ” ลักษณะงานประณีตที่พบในงานเคร่ืองประดับสมัยอยุธยาที่มีลักษณะ

พิเศษแบ่งได้ 4 ลักษณะดังน้ี 

  2.4.1 วิธีการฝังอัญมณี การผลิตเคร่ืองประดับสมัยกรุงศรีอยุธยา จากหลักฐาน

ที่เหลืออยู่ไม่ปรากฏวิธีการฝังอัญมณีแบบอ่ืน นอกจากการฝังอัญมณีแบบหุ้มขอบตะเข็บข้าง และให้
หนามเตยในตัวของขอบตะเข็บเป็นตัวล็อคให้อัญมณีติดแน่น การฝังอัญมณีแบบเกาะอัญมณีมีอยู่ 3 
แบบ ดังน้ี 
               2.4.1.1 การฝังอัญมณีแบบหุ้มขอบตะเข็บข้าง (closed setting) วิธีน้ี

สามารถเก็บอัญมณีได้มั่นคง นิยมใช้กับอัญมณีเจียระไนทรงหลังเบ้ีย การทําเครื่องประดับฝังอัญมณี

แบบหุ้มขอบ นิยมมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมอยู่ และใช้กับอัญมณี

เจียระไนเหลี่ยมด้วย 
              2.4.1.2  การฝังหินอัญมณีแบบเกาะหรือแบบกรงเล็บ (claw setting) วิธีน้ี
จะทําเป็นหนามแหลมหรือเป็นขาขึ้นมาจากตัวแหวนแล้วเกาะอัญมณีไว้ นิยมเกาะเป็นกลุ่มเก็บ 
อัญมณีได้มั่นคง เห็นความงามด้านข้างของอัญมณีได้น้อยเพราะรูปทรงตํ่า ไม่โปร่ง 
    2.4.1.3 การฝังอัญมณีทรงมงกุฎ (crown setting) มีลักษณะใกล้เคียงกับ

แบบกรงเล็บ แต่สูงโปร่ง และมักใช้กับการเกาะอัญมณีเม็ดเด่ียว เห็นประกายแสงของอัญมณีด้านบน 
และด้านล่างได้ชัดเจน 

         

 
ภาพที่ 15  การฝังอัญมณีแบบหุ้ม  การฝังหินอัญมณีแบบเกาะและการฝังอัญมณีขอบตะเข็บข้าง                            
              ทรงมงกุฎ 
ที่มา : กลุ่มวิจัยสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2550), 105. 



19 
 

 

   2.4.2 การเชื่อมเส้นทองคํา เครื่องประดับสมัยอยุธยาเป็นงานช่างฝีมือ การผลิต
ที่นิยม คือ การเช่ือมเส้นทองคําให้ติดกับแผ่นระนาบรองรับ สร้างลวดลายด้วยเส้นใช้อัญมณีฝังให้เป็น

จุดเด่น 
 

             

 
ภาพที่ 16  แสดงการเช่ือมเส้นทองคํา                
ที่มา : กลุ่มวิจัยสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2550), 110. 

   2.4.3 การถักสาน สมัยกรุงศรีอยุธยามีวิธีการทําเครื่องประดับด้วยการถักสาน

อีกวิธีหน่ึง ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ต่างไปจากวิธีอ่ืนคือ เครื่องประดับศีรษะสตรีทําด้วยเส้นทองคําถักเป็น

ลวดลายดอกไม้ โดยใช้มือและเครื่องช่วยสานประเภทเข็มถักทําด้วยเหล็ก สําหรับเคร่ืองประดับคลุม

ผมสตรี ซึ่งใช้วิธีผลิตด้วยการถักน้ันเป็นการถักสานเส้นทองคําแบบโปร่ง        ในปัจจุบันไม่มีการผลิต

เคร่ืองประดับแบบถักโปร่งให้เห็น มีการถักสานแต่เป็นการทําแบบถักสานทึบ 
 

 

 
ภาพที่ 17  เครื่องประดับคลุมผมสตรี 
ที่มา : กลุ่มวิจัยสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2550), 120. 
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               ซึ่งนอกจากความงามในงานประณีตศิลป์แล้วในการนําทองคํามาประดิษฐ์ เป็น

เครื่องประดับ และเครื่องใช้สอยสมัยอยุธยานั้นยัง มีอยู่หลายวิธีด้วยกันแต่ละวิธีมีความแตกต่างกัน

ในทางเทคนิคหรือวัสดุอุปกรณ์ที่นํามาใช้ 
  3.  กระบวนการในการทําเครื่องประดับทองสมัยอยุธยา 
      3.1 วิธีการทําทองรูปพรรณข้ันต้น ช่างทองจะนําทองคําบริสุทธ์ิไปดําเนินการ ดังน้ี 
          3.1.1 การหลอมทอง นําทองไปเป่าแล่นด้วยไฟจนหลอมละลายกลายเป็น

ของเหลว จากน้ันเทลงในเบ้าสี่เหลี่ยมเป็นแท่งเพ่ือความสะดวกในการตี และแผ่ทอง ในกรณีที่

ต้องการหลอมทองให้มีรูปแบบเฉพาะ เช่น แหวนหรือกําไล ช่างจะใช้กระดองของปลาหมึกกระดอง

หรือวัสดุอ่ืนแกะเป็นแม่พิมพ์ 
        3.1.2 การตีทอง นําทองที่หลอมเป็นแท่งมาตีแผ่เป็น 2 แบบ คือตีแผ่ออกเป็น

แผ่นบางๆ และเป็นเส้นยาวเพ่ือใช้ในการชักลวด 
        3.1.3 การชักลวด นําทองที่ตีเป็นเส้นมาเป่าแล่นให้ทองอ่อนตัว ทาด้วยขี้ผึ้งแท้ 
จากน้ันชักเส้นทองผ่านแป้นซีกซึ่งมีต้ังแต่ขนาดใหญ่จนถึงเล็กมาก มีทั้งชนิดกลม ชนิดเหลี่ยม ช่างทอง

มักทําลวดทองเตรียมไว้ 2 แบบ คือ แบบเรียบ และแบบบิดเกลียว เส้นลวดน้ีอาจม้วนเป็นขดคล้าย

สปริงหรือทําเป็นห่วงกลมก็ได้ 
        3.1.4 การทําไข่ปลา ไข่ปลาคือหยดทองคําทรงกลมหลากหลายขนาด ทําโดยการ

ตัดลวดทองเป็นท่อนเล็กๆ แล้วนําไปเป่าแล่น หรืออาจใช้คีมเจาะรูบนแผ่นทองก็จะได้เศษทองที่นําไป

เป่าแล่นเป็นไข่ปลาขนาดเล็ก 
   3.2 การผลิตเคร่ืองประดับทองในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีวิธีการดังน้ี 
       3.2.1 การสร้างโครงสร้างด้วยการใช้ของมีคม โดยการ ใช้อุปกรณ์ เช่น กรรไกร 
เลื่อย ตัดหรือฉลุลวดลาย 
      3.2.2 การเช่ือมด้วยความร้อน เป็นการทําให้ทองคําละลายติดกันต่อประกอบ

เป็นโครงสร้าง และทําลวดลาย 
      3.2.3 การแกะสลัก  เป็นการแกะด้วยเคร่ืองมือให้เป็นลวดลายนูนสูงหรือนูนตํ่า 
       3.2.4 การดุน   เป็นการทําให้เกิดเป็นลวดลายด้วยเคร่ืองมือ เช่น เหล็กปลายมน

งาช้างหรือเขาสัตว์ ใช้กับทองคําที่มีแผ่นบาง 
       3.2.5 การเคาะทุบ  คือการขึ้นรูปด้วยเคร่ืองมือประเภทค้อน 
       3.2.6 การฝังอัญมณี มีทั้งการฝังแบบหุ้มขอบหรือฝังตะเข็บ 
       3.2.7 การผลิตด้วยการหล่อ  มักใช้กับประติมากรรมพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่

พบในงานเคร่ืองประดับบ้าง 
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ภาพที่ 18  การดุนให้เกิดเป็นลวดลายและการเช่ือมด้วยความร้อน  
ที่มา : กลุ่มวิจัยสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2550), 150. 
   3.3  เคร่ืองมือและวัสดุในการทําทองรูปพรรณ 
      3.3.1 โต๊ะทําทอง 
      3.3.2 เคร่ืองมือเป่าแล่น และหลอมทอง ซึ้งประกอบไปด้วย 
                  3.3.2.1 ไม้ไผ่ตงฝ่าซีกสําหรับวางทองที่จะเป่าแล่น 
         3.3.2.2 เครื่องมืออันบนเป็นหลอดทองเหลืองที่ใช้ในการเป่าแล่นในอดีต

ส่วนอันล่างเป็นหัวสําหรับเป่าแล่นในปัจจุบัน ซึ่งสามารถปรับขนาดของเปลวไฟสําหรับใช้ในการ

หลอมทองได้ด้วย  
     3.3.3 เคร่ืองมือตีทอง 
          3.3.3.1 ทั่งชนิดต่างๆ อันกลางเป็นทั่งสําหรับรองรับการตีแผ่ทองให้เป็น

แผ่น ส่วนทั้งสองอันด้านข้างสําหรับตีตกแต่งรายละเอียด  
          3.3.3.2 ค้อนขนาดต่างๆ ที่ใช้ในการทําทอง 
   3.3.4 เคร่ืองมือชักลวด 
           3.3.4.1 แป้นชักลวดขนาดต่าง  
          3.3.4.2  คีมประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการชักลวด อันบนสุดเป็นคีมเจาะเพ่ือทํา

ไข่ปลา 
   3.3.5 เคร่ืองมือสําหรับแกะทอง 
          3.3.5.1 แท่นรองแป้น และแป้นสําหรับแกะทอง ส่วนก้อนนูนๆ ที่ปลาย

แป้นแกะทองคือ ชัน 
          3.3.5.2 ประแดะ คือ ค้อนสําหรับตีด้ามเคร่ืองมือแกะทอง 
          3.3.5.3 สิ่ว และตุ๊ดตู่ สําหรับแกะทอง  
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    3.3.6 กรรไกรตัดลวดทอง เป็นเครื่องมือสําหรับตัดทองคําให้เป็นท่อนหรือเป็น

แผ่น ตามรูปที่ต้องการ 
     3.3.7 แหนบ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการจับช้ินส่วนทองที่มีขนาดเล็กๆ  
     3.3.8 เคร่ืองมือช่วยในการทําส่วนประกอบ ซึ่งพอจะแบ่งได้ดังน้ี 
           3.3.8.1 ไม้พันขนาดต่างๆ ไม้สําหรับพันลวดทองคําเพ่ือใช้ทําห่วงกลมหรือ

ม้วนเป็นขด 
           3.3.8.2 ตะไบขนาดต่างๆ และแปรงสําหรับปัดผงทองคํา 
            3.3.8.3 กะลาแต่งทอง ทําด้วยกะลามะพร้าวเจาะรูขนาดต่างๆ เพ่ือใช้ใน

การนําสร้อยสีเสา หกเสา หรือแปดเสาที่ประกอบเสร็จแล้วมาชักผ่านรูให้ผิวของสร้อยเรียบสมํ่าเสมอ

กระทะแบบทอง และหินขัดทอง 
            3.3.8.4 มาตรวัดลาย หรือไม้หักช้ัน ใช้วัดเพ่ือจักดอกจันในการทําลาย

ปะวะหล่ํา หรือวัดการทําช้ันต่างๆ ในการทําตะขาบทรงเคร่ือง 
            3.3.8.5 แท่นขัดส่วนโค้งของกําไล เป็นแท่นไม้ มีร่องโค้งขนาดต่างๆ บน

ผิวหน้าตัด มีไม้สําหรับวัดส่วนโค้งของกําไลข้อมือ หรือข้อเท้าในระหว่างการเคาะขึ้นรูป 
     3.3.9 เคร่ืองมือช่ังทอง 
 

 
 

ภาพที่ 19  โต๊ะทําทอง 
ที่มา : เครื่องทองไทยสมัยอยุธยา, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th       
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ภาพที่ 20  ค้อนขนาดต่างๆ ที่ใช้ทําทอง 
ที่มา : เครื่องทองไทยสมัยอยุธยา, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th 
 

                        

                                      

 
ภาพที่ 21 ทั่งรองรับการต่ีแผ่ทอง  ทั่งสําหรับตกแต่งทองและทั่งสําหรับตกแต่งทอง 
ที่มา : เครื่องทองไทยสมัยอยุธยา, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th 
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  4. คตินิยม ความเช่ือและระเบียบสังคมที่ผลต่อการใช้เครื่องประดับทองในสมัยอยุธยา 
เคร่ืองประดับเป็นอาภรณ์ที่ล้ําค่าซึ่งเกิดจากความสามารถมนุษย์ (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   กรม
ศิลปากร 2535 : 240) ที่คิดประดิษฐ์ทรัพยากรธรณีนํามาประกอบเป็นงานศิลปะตกแต่งอย่าง

สวยงาม โดยนําอัญมณีหรือรัตนชาติมาประกอบกับโลหะเช่นทองคํา ตกแต่งเป็นอาภรณ์เคร่ืองประดับ 
และอัญมณีหรือรัตนชาติที่ยอมรับทั่วไปในหมู่มวลมนุษย์ที่เจริญแล้วเป็นสิ่งที่บอกถึงความย่ิงใหญ่ 
ร่ํารวย และบางคร้ังเป็นศิริมงคลเช่นเดียวกับของขลัง 
  เคร่ืองประดับทองในสมัยอยุธยาใช้อัญมณีหลากสี  ดังพระราชนิพนธ์ของสมเด็จ      พระ

บวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทฯ เร่ืองยกทัพไปปราบพม่าที่นครศรีธรรมราชใน พ.ศ.2328 ซึ่งอาจารย์
เกษตร พิทักษ์ไพรวัน ได้ยกเป็นตัวอย่างไว้ในหนังสือรัตนชาติ ตอนท่ีกล่าวถึงผู้ชายไทยโบราณคงจะใช้

เคร่ืองประดับที่เป็นรัตนชาติมากกว่าผู้หญิง ดังน้ี 

                ครั้นเสร็จทรงสคุนธ์วิภูษิต ฉลุวิจิตรลายทองจําลองขํา 
              ฉลองทรงรัดองค์ล้วนพ้ืนดํา  ตามกําลังวันเสาร์สังเกตจร 
              ธํามรงค์รายรัดพระหัตถ์รอบ  มงคลประกอบยอดทับทิมบนเรือนหมอน 
              เพชรมณฑปเหลี่ยมวิลาศปาดยอดรอน มรกตเหลี่ยมเกสรเท่าผลบัว 
              โกเมนนํ้าหมึกทั้งบุศย์นอก  มุกดาเท่าบัวบอกเป็นหมอกทั่ว 
              เพชรฑูรย์สังวาลกลิ้งอยู่เต็มตัว  นิลไม่ช่ัวใสโปรง่ตลอดซับ 
              ทั้งเก้าวงล้วนผูกเป็นเรือนยอด  สลับเพชรสอดแกมสลับ 
              อีกวงหนึ่งธํามรงค์สําหรับทัพ  นพเก้าเรืองประดับระยับพราย 
              แล้วทรงรัดเข็มขัดประจํามั่น  เรือนครุฑเพชรกุด่ันกระสันสาย 
              วะวาบวับแววเวียนวิเชียรราย  สองสายสังวาลนพรัตน์ 
 
  จากพระราชนิพนธ์ข้างต้นทําให้เรารู้ว่า ธํามรงค์นพรัตน์ หรือธํามรงค์ที่ประดับด้วยแก้ว

เก้าประการ เป็นเครื่องประดับยศสําหรับพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศานุวงศ์ โดยถือว่าเป็น

มงคลยิ่ง จะสวมใส่เฉพาะในงานที่เป็นมงคลเท่าน้ัน  ซึ่งความเช่ือเร่ืองอัญมณีแบ่งตามเนื้อหาได้ดังน้ี 
   4.1 อัญมณีที่เป็นศิริมงคล ความเช่ือถือว่านพรัตน์หรือแก้วเก้าประการเป็นสิริมงคล

ย่ิงน้ันมีมาช้านานแล้ว ดังกล่าวไว้ในตําราไสยศาสตร์ถึงกําเนิดของนพรัตน์และกล่าวไว้ในอรรถกถา

เป็นภาษาบาลีโดยแบ่งอัญมณีที่เป็นมงคลดังน้ี 
    4.1.1   เพชรนํ้าดี (เพชรที่หน่ึง)  =   Diamond 
   4.1.2    มณีแดง (ทับทิม)  =   Ruby 
   4.1.3.   เขียวไขแสง (มรกต)  =   Emerald 
                4.1.4.   เหลืองใสสด (บุษราคัม) =   Yellow Suphire 
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               4.1.5.   แดงแก่ก่ํา (โกเมนเอก)  =   Garnets 
                 4.1.6.   สีหมอกเมฆ (นิลกาฬ)  =   Blue Suphire 
   4.1.7.  มุกดาหาร (หมอกมัว)  =   Moon Stone 
   4.1.8.  แดงสลัว (เพทาย)  =   Red Zircon 
   4.1.9.  สังวาลย์สาย (ไพฑูรย์)  =   Cat’s eye 
 

 
 

ภาพที่ 22  อัญมณีมงคล 
ที่มา : กลุ่มวิจัยสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2550), 120. 
 
  สรุป เครื่องประดับทองเป็นการนําวัสดุในธรรมชาติที่มีคุณค่าอันถูกกําหนดจากสังคม

มนุษย์ที่เจริญแล้วผ่านการออกแบบด้วยศิลปะ และความเช่ือตามแต่ละชนชาติ เพ่ือสนองความงามใน

การประดับตกแต่งร่างกาย รวมถึงการแบ่งชนช้ันทางสังคม และกิจกรรมในแต่ละด้าน รวมถึงความ
เช่ือที่มีอยู่ในสังคมสมัยอยุธยา 
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การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  จากผลงานวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ได้กล่าวไว้ว่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2500 เ จ้าหน้าที่กรมศิลปากรเริ่ม ดําเนินการขุดค้นฐานพระปรางค์ วัดราชบูรณะจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  วัดแห่งน้ีเป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดที่สําคัญที่สุด แม้สภาพจะถูกทําลายเกือบ

ทั้งหมดอันเป็นผล เน่ืองจากสงครามครั้งเสียกรุงฯแก่พม่า  เจ้าหน้าที่ขุดพบวัตถุโบราณท่ีหายาก

มากกว่า 2,000 ช้ิน ซึ่งล้วนทําจากทองคํา ที่ถูกฝังอยู่ภายในกรุใต้ฐานพระปรางค์ ช่วงภายหลัง

เหตุการณ์การสวรรคตของสมเด็จพระนครอินทราธิราช ในปี 1967 กษัตริย์พระองค์น้ีทรงมีพระโอรส 
3 องค์ สองพระองค์สิ้นพระชนม์ในการชนช้างเพ่ือแย่งชิงราชบัลลังก์ ราชสมบัติจึงตก เป็นของ

พระโอรสองค์สุดท้อง นอกจากน้ีพระองค์โปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ 2 องค์ ณ บริเวณท่ีมีการชนช้างเพ่ือ

เก็บอัฐิของพระเชษฐา ภายหลังพระองค์ทรงโปรดฯให้สร้างวัดราชบูรณะใกล้กับพระราชวังของ

พระองค์ และโปรดฯให้ฝังสมบัติส่วน พระองค์ของพระเชษฐา รวมถึงวัตถุทางพุทธศาสนาอ่ืนๆ ไว้ใต้
ปรางค์ประธานของวัด วัตถุที่ค้นพบประกอบด้วยพระพุทธรูปทองคําและเงินตกแต่งด้วยอัญมณี

จํานวนมาก เหรียญตรา เจดีย์จําลอง ต้นโพธ์ิ และแผ่นทองคําสลักโคลงกลอน ทั้งหมดถูกสร้างข้ึนด้วย

ฝีมือประณีตสูงส่ง ซึ่งแสดงให้เห็นทักษะและรสนิยมช้ันสูงของชนแห่งกรุงศรีอยุธยา นอกจากน้ียังพบ

เคร่ืองราชกุธภัณฑ์หลายช้ิน เช่น กระบ่ีฝักทําด้วยทองคําตกแต่งอัญมณีเป็นพรรณพฤกษา แส้วาล
วิชนีย์ทําจากเส้นทองคํา และรองพระบาทตกแต่งด้วยอัญมณี ทั้งยังมีเครื่องสวมศีรษะ เครื่องประดับ

ต่างๆ รวมถึงภาชนะอ่ืนๆ เช่น ขวดน้ําปรุง กล่องลงลาย คนโฑ เช่ียนหมาก และช้างจ๋ิวที่ทําจาก

ทองคําแสดงลักษณะชูงวงที่คล้อง มาลัยไว้  สมบัติเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมการใช้เครื่องทอง

และประเพณีงานช่างที่เก่าแก่ที่สุดที่สืบค้นได้ในไทย เคร่ืองใช้ไม้สอยได้สูญหายไปหมดแล้วหากจะ

เหลืออยู่พวกเราในฐานะคนรุ่นหลังจําเป็นจักต้องจินตนาการจากสิ่งของ ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ช้ิน หรือ

จากเคร่ืองใช้สมัยใหม่ที่เช่ือกันว่าอาจมีการแสดงพัฒนาการมาจากเครื่องใช้ในสมัยน้ันเว้น แต่เคร่ือง
ทองไทย เช่น เครื่องราชูปโภคหรือวัตถุทางศาสนา รวมทั้งเคร่ืองใช้ในสมัยน้ันที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือการ

ส่งออก 
  วัฒนธรรมการใช้และรูปแบบของเครื่องทองแห่งกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน กรุงศรีอยุธยานั้น
สถาปนาขึ้นใน ปี พ.ศ. 1893 มีอาณาจักรอยู่กลางลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาโดยมีพ้ืนที่เกิดจากเกาะเล็กๆ 
หากเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองที่มี อํานาจมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้ผนวกกับ
อาณาจักรสุโขทัยและล้านนาเข้าด้วยกันกระทั่งมีเขต อาณาเขตการปกครองที่กว้างใหญ่และยาวนาน

กว่า 400 ปี 
 วัฒนธรรมและประเพณีการใช้เคร่ืองทอง นอกจากจะใช้เพ่ือสักการะด้านศาสนาแล้วไม่ว่า

จะออกมาในรูป แบบของสร้างพระพุทธรูป เครื่องยศ หรือส่วนประดับตกแต่งของวัดวาอารามแล้ว 
นอกจากน้ียังมีการสร้างสรรค์วัตถุ เพ่ือใช้กษัตริย์ผู้ซึ่งมีความสําคัญระดับสมมุติเทพ ตลอดจนพระ

   ส
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ราชวงศ์ ทั้งสิ่งของส่วนพระองค์และที่ใช้ในงานราชพิธีต่างๆ เช่น เครื่องกกุธภัณฑ์เป็นสัญลักษณ์ของ

ราชวงศ์สามารถระบุสถานะของผู้ใช้ และยังใช้เป็นของขวัญขวัญแก่ ผู้ปกครองชาวต่างชาติ ความที่

กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีเสน่ห์สามารถดึงดูดผู้คนที่มีวัฒนธรรมของชาวสยามมาจนถึง ปัจจุบัน ดัง
จะเห็นได้จากการและเปลี่ยนทางการทูตระหว่างสมเด็จพระนารายณ์กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 คณะทูต

สยาม ได้นําเอาของขวัญที่เป็นเคร่ืองทองไปถวายมากมาย แม้หลายช้ินเป็นของนําเข้าจากจีนสะท้อน

ให้เห็นความนิยมในการ นําเข้าสิ่งของคนสยามต้ังแต่อดีตแต่ส่วนใหญ่เป็นงานของชาวกรุงศรีอยุธยา 
ความนิยมในผลงานประณีตศิลป์เครื่องทองเป็นอย่างมากในกรุงศรีอยุธยา ทําให้เกิดสร้างสรรค์

เทคโนโลยี การผลิต และรูปแบบให้มีการพัฒนาการที่ดีคู่กันไป พระราชวังที่เคยเรียบง่ายกลับถูก

แปลงโฉมเป็นสถาปัตยกรรม สัญลักษณ์อันอลังการของสมมุติเทพและได้รับการตกแต่งอย่างตระการ

ตา  การเปลี่ยนแปลงด้านความคิดสร้างสรรค์ก่อตัวข้ึนอย่างมากเพ่ือรองรับความเช่ือด้านอุดมคติของ

คนกรุงเก่า ส่วนผู้สร้างสรรค์ในฐานะครูช่างผู้ถ่ายทอดทักษะ รูปแบบ และสุนทรียะของเครื่องทอง

ให้กับลูกศิษย์ ทําให้เกิดวิถีการลําดับช้ันของช่าง คําว่า “ช่าง” ของสังคมสยามสืบมามีความหมายถึง

การเป็นแรงงานช้ันสูง  แม้ช่างทองเหล่าน้ีไม่อาจเรียกว่าเป็นศิลปินตามแบบอย่างตะวันตก กระทั่ง 
ช่วงต้นของการสร้างกรุงเทพฯ  มีช่ือช่างจิตกรรมฝาผนัง ช่างทอง และช่างไม้จึงปรากฏช่ือเสียงให้แก่

คนรุ่นหลังไม่มากนัก แต่อาชีพช่างศิลป์โดยเฉพาะช่างทองเป็นส่วนสําคัญของสังคมกรุงศรีฯ มีบทบาท

สําคัญต่อวัฒนธรรม  บันทึกทาง ประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาที่กล่าวถึงวัฒนธรรมศิลป์ รวมทั้ง

รูปแบบอ่ืนๆ ของงานหัตถศิลป์ที่น่าทะนุถนอมและ ควรค่าแก่การอนุรักษ์มากมายต้ังแต่เสียกรุงให้กับ

พม่า สันนิษฐานว่าช่างเป็นช่างชุดเดียวกับช่างกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งการก่อต้ัง “ช่างสิบหมู่” 
ปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลพระบรมสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หลังจากนั้นถูกเปล่ียนเป็น      
“กรมช่างสิบหมู่”  ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งแขนงของงานฝีมือบางประเภทอาจเหลื่อมซ้อนกัน ตาม
ความจริงหลักช่ือช่างในประเภทต่างๆ ที่ใช้เรียกกันตามภาษาไทยได้รับการถ่ายทอดต่อกันมานั้นไม่

ใคร่ชัดเจนนัก  
  งานช่างสิบหมู่ กล่าวได้ว่า เป็นงานช่างประเภทประณีตศิลป์ และงานประเภทวิจิตรศิลป์

เป็นสําคัญ ทั้งน้ีพึง ทราบได้ในช้ันต้นโดยช่ือที่ขนานนามหมู่ช่างพวกน้ีว่า “สิปป” คือ “ศิลป”  บรรดา

ช่างสิบหมู่จัดว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือ เป็นศิลปกรรมเพ่ือสนองความประสงค์ของราชการในส่วน

พระมหากษัตริย์ในส่วนที่เน่ืองด้วยการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และบริการแก่สังคม หรือผลงานที่

ได้ สร้างให้เป็นผลสําเร็จด้วยฝีไม้ลายมือและความสามารถทั้งใน เชิงประณีตศิลปะและวิจิตรศิลปะ

โดยแท้ ช่างสิบหมู่หรือบรรดาช่างทําการศิลปกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งจะมีคําอธิบาย งานของช่างแต่ละ
หมู่ต่อไปข้างหน้าน้ีจัดว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญในการสร้างสรรค์แบบแผนของรูปลักษณะ 
ศิลปะลักษณะขนบนิยมและประเพณีนิยมข้ึนในงานศิลปกรรมแต่ละประเภทบริการแก่สังคม สมัย
นิยม และค่านิยม คนท่ัวไปในสังคม  ช่างสิบหมู่แต่ละพวก ๆ อาจดําเนินการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม

   ส
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ด้วยวัสดุที่ต่างกัน ระเบียบวิธีสร้าง งานท่ีต่างกันก็ดีและเน้ือหาสาระท่ีนําเสนิต่าง ๆ กันก็ดี แต่
สาระสําคัญทางด้าน “รูปลักษณะ” ที่บรรดาช่างใช้เป็น “สื่อ” แสดงออกความนึกคิดนึกเห็นให้

ปรากฏเป็น “รูปธรรม” จะได้รับการแสดงออกด้วย “รูปลักษณะ” เป็นไปตาม “ขนบและประเพณี

นิยม” ตามๆ กันไปทั้งสิ้น “รูปลักษณะ” ของงานช่างสิบหมู่น้ียังมีประเด็นที่สําคัญซึ่งควรอธิบายต่อไป

อีกประเด็นหน่ึง คือ คติความเช่ือ หรือประเพณีนิยมเนื่องด้วยรูปแบบและลักษณะของรูปแบบซึ่ง

แสดงออกในงานช่างสิบหมู่ประเภทต่างๆ ช่ือสังเกต เห็นได้จากรูปลักษณะของรูปแบบ ภาพมนุษย์ 
ภาพสัตว์ ภาพไม้ใบและไม้ดอก ภาพภูเขาและพื้นนํ้า ภาพปราสาท และบ้านเรือน เป็นต้น  นิยมเป็น

ข้อกําหนดโดยถือการสร้างรูปลักษณะขึ้นใหม่ จากรูปลักษณะเป็นปรกติตามธรรมชาติ เป็นต้นแบบ

แห่งความดลใจ ให้เกิดการสร้างสรรค์ อันประกอบไปด้วยรูปลักษณะเหนือความเป็นจริงตาม

ธรรมชาติ  และความงามตามอุดมคติ หรือประเพณีนิยมแห่งสังคมไทย  ดังน้ีรูปลักษณะของสรรพสิ่ง

ทั้งหลายท่ีได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เช่น รูปลักษณะประเภทลวดลาย ภาพมนุษย์ ภาพสัตว์ ภาพ

ต้นไม้และเขามอ ภาพบ้านเมือง เป็นต้นแล้วถ่ายทอดลงไว้ในงานศิลปกรรมต่าง ๆ เป็นต้น งานเขียน

ภาพ งานป้ัน งานแกะ งานสลัก ฯลฯ จึงเป็นแต่รูปลักษณะ ที่เป็น “รูปแบบประดิษฐ” และเป็น

รูปลักษณะที่เป็นไปตามคติความเช่ือหรือประเพณีนิยมตามระบบ “อุดมคตินิยม” โดยแท้ งาน
ศิลปกรรมที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยเฉพาะบรรดาช่างสิบหมู่ก็ดี ช่างหลวง ช่างเชลยศักด์ิ พระภิกษุ ช่าง
ก็ดี จึงได้รับการขนานนามว่า “ศิลปกรรมแบบไทยประเพณี” อุดมคติแห่งการใช้เครื่องประดับของคน

ไทยต้ังแต่ครั้งโบราณกาลจวบถึงปัจจุบัน 
 การค้นพบวัสดุทองคําสําหรับการนํามาใช้ทําเคร่ืองประดับลักษณะต่างๆ เพ่ือสื่อแสดง

ฐานะหรือสถานะทางสังคม ทองคําเป็นสิ่งมีค่าและหายากจึงถูกนํามาใช้เฉพาะเจาะจงกับผู้นําและชน

ช้ันสูงเท่าน้ัน อาทิ พระมหากษัตริย์ รวมถึงพุทธศาสนา เช่น เครื่องทรงของพระพุทธรูปหรือเคร่ือง

อิสริยยศของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อเคร่ืองปรับดับถูกสร้างขึ้นเพ่ือแสดง

ฐานันดรศักด์ิในสังคม ดังน้ัน จึงมีการกําหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้เครื่องประดับทองคําอย่าง

ชัดเจน  คือ กฎหมายตราดามดวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา เขียนไว้ในสมัยพระเจ้าอู่ทอง มีเน้ือหา ระบุถึง

ผู้ที่อยู่ในฐานันดรใดสมควรจะมีเครื่องประดับที่มีค่าได้จํานวนมากน้อยเพียงใดหรือสามารถใช้วัสดุใด

ได้บ้างพร้อม ทั้งบทลงโทษผู้ที่ฝ่าผืนกฎระเบียบ  ซึ่งไม่ได้กําหนดแต่เฉพาะเคร่ืองประดับเท่าน้ัน แต่ยัง
รวมถึงผ้านุ่งห่มอีก ซึ่งมักจะระบุ ว่าบุคคลฐานะใดๆ ควรนุ่งห่มผ้าในลักษณะใด หากต้องการค้นคว้า

นิยาม จุดประสงค์ หรือการใช้เคร่ืองประดับจากเอกสารข้อมูลต่างๆ ในอดีต เราจะไม่พบคําว่า

เคร่ืองประดับ แต่จะมีคําศัพท์ที่แยกประเภทของเคร่ืองประดับทองคํา 
 “เครื่องประดับทองคําคือ ศิราภรณ์ หมายถึง เครื่องประดับศีรษะ และถนิมพิมพาภรณ์ 
หมายถึง เคร่ืองประดับ กาย และเครื่องประดับศีรษะ จะเป็นตัวกําหนดตําแหน่งและศักดินาที่ชัดเจน

ที่สุด” ส่วนใหญ่เคร่ืองประดับ เคร่ืองราชูปโภค เครื่องสักการะระพระพุทธศาสนา หรือ เคร่ือง
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สังฆภัณฑ์ และอื่นๆ  หากไม่ต้องการเรียกช้ินงานช้ินใดช้ินหน่ึงอย่างเฉพาะเจาะจง ความนิยมของผู้คน
ในอดีตจึงมักจัดประเภทเพ่ือมีการเรียก ตามตัวของวัสดุและเทคนิคการสร้างสรรค์เสียมากกว่า 
ผลงานประณีตศิลป์ช้ันสูงเหล่าน้ีจึงเรียกว่า “เครื่องทอง” ด้วยคุณลักษณะทองคําที่มีสีสันงดงาม มี
ความแวววาว และมีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เป็นสนิมทองคําจึงกลาย เป็นวัสดุที่นิยมใช้กันมากที่สุด 
หลักฐานท่ีแสดงว่ามนุษย์ค้นพบทองคํามากกว่า 4,000 ปี คือ หลักฐานทีค้นพบใน ประเทศอียิปต์และ

อินเดีย โดยเฉพาะประเทศในซีกโลกตะวันออก พบว่าประเทศอินเดียมีวัฒนธรรมการใช้เครื่องประดับ 
เพ่ือความเช่ือและความศรัทธา นอกเหนือจากการสร้างสรรค์เพ่ือความงดงามแต่เพียงการตกแต่ง

ร่างกายภายนอก ซึ่งเครื่องประดับเหล่าน้ันมีการแสดงออกด้วยรูปทรง สีสันหรือลวดลายตามอุดมคติ

ของแต่ละยุคสมัย รูปทรงที่นิยม ได้แก่ รูปใบมะเด่ือและใบโพธ์ิ รูปทรงดังกล่าวมีรูปร่างคล้ายหัวใจ 
มากจากความเช่ือที่ว่าใบไม้น้ีเป็นใบไม้ศักด์ิสิทธ์ิ ของต้นไม้ในสวรรค์  
 “เคร่ืองทองไทยเป็นสมบัติของชาติที่มีเอกลักษณ์อันวิจิตร และสืบทอดกันมาเป็นเวลา

ยาวนาน เคร่ืองทอง ที่พบในไทยแรก ๆ รูปแบบมาจากอินเดีย และอีกส่วนหน่ึงผลิตโดยช่างท้องถิ่น 
เครื่องทองในสมัยน้ีพบในเมืองโบราณ ในภาคกลาง เช่น เมืองอู่ทอง สุพรรณบุรี เมืองโบราณตรีเทพ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองโบราณศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 
 นอกจากบริเวณภาคกลางแล้ว ยังพบว่าเมืองท่าสําคัญก็พบแหล่งเครื่องทองเช่นกัน  อาทิ 
เขาสามแก้ว หรือแหล่งโบราณคดีเหมืองทอง อยู่ในจังหวัดชุมพร เขาศรีวิชัยในอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์

ธานี และควรลูกปัดเกาะคอ ในเขตอ.ตะก่ัวป่า จ.พังงา เครื่องทองที่พบส่วนใหญ่เป็นพวกลูกปัด

ทองคําและเครื่องประดับทองคํา เช่น ต่างหู แหวน บางครั้งพบเกล็ดทองคํากระจายอยู่ตามพ้ืนทราย 
ทั้งยังพบวัสดุการถลุงทองคําและแม่พิมพ์อีกด้วย” ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 12 ถึง 18 มี
หลักฐานปรากฏข้อความบนศิลาจารึกเพนียด 1 พบ ณ  จังหวัดจันทบุรี ความว่า 
 “สามัญชนในขบวนของกษัตริย์และเหล่าเช้ือพระวงศ์จะต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับอันทํา

ด้วยทองยกเว้น ต่างหูที่เป็นห่วงบางๆ ข้อกําหนดดังกล่าวน้ีน่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่สืบทอดต่อมาใน

สังคมสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นคติเทวราชา ตามอย่างวัฒนธรรมเขมรเข้ามาเป็นแบบแผนสําคัญในการ

ปกครองราชอาณาจักร” 
 นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า อาจมีบันทึกข้อมูลนั้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 เป็นช่วง

ระยะเวลาที่วัฒนธรรม ลวปุระได้แผ่ขายอิทธิพลมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอาณาเขต

บางส่วนในภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบันเราสามารถศึกษาวัฒนธรรมการใช้ผลงานประณีตศิลป์

เครื่องทองเพ่ิมเติมได้จากรูปเคารพ เครื่องทรงของประติมากรรมบทสวดมนต์ที่เป็นแผ่นทองดุนมี

ลวดลาย สิ่งของสําหรับการสักการะใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงเคร่ืองประดับทองคําเพ่ือการ

บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูหรือพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ได้แก่ กรองศอ พาหุรัด   
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ทองกร ตลอดจนเคร่ืองประดับทองคําของพระมหากษัตริย์เท่าน้ัน เช่น สร้อย ต่างหู แหวนทองคํา

ฝังอัญมณี และสร้อยทําด้วยทองคําขนาดเท่าเส้นผมถักแบบสี่เสา เป็นต้น 
 ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 19 กลุ่มคนบริเวณลุ่มแม่นํ้ายมได้รวมตัวกันสถาปนาดินแดนขึ้น

เป็นอาณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ  มี
หลักฐานประวัติศาสตร์และวัตถุที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ระบุถึงเร่ืองราวเกี่ยวกับการใช้เครื่อง

ทองกับการสักการบูชาพระพุทธศาสนา ได้แก่ แผ่นทองคํารูปดอกไม้แปดกลีบที่วัดมหาธาตุ รวมถึง
การค้นพบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่อยู่ภายใต้ซากปรักหักพังของวัดในสมัยสุโขทัย และยังพบ

เครื่องประดับ ภาชนะ ดาบ มงกุฎหุ้มทองและของใช้อ่ืนๆ ในพระราชสํานัก ซึ่งหลายช้ินเป็นงาน

ทองคํา 
  งานปิดทองฝังเพชร หรือทองคําประดับรัตนชาติอีกด้วยขณะท่ีอาณาจักรสุโขทัยกําลัง

เจริญรุ่งเรืองอยู่ มีอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอีกรัฐหน่ึง มีอาณาบริเวณลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาโอบล้อมด้วย

แม่นํ้า 3 สาย ได้แก่ แม่นํ้าลพบุรี แม่นํ้าเจ้าพระยา และแม่นํ้าป่าสัก ทําเลเหมาะแก่การค้าขายติดต่อ

รับส่งสินค้าระหว่างประเทศจีนกับอินเดีย ด้วยทําเลที่เหมาะสมช้ันเยี่ยมน้ี ทําให้อาณาจักรกรุงศรี

พัฒนาศักยภาพความเจริญของตนเองขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญย่ิงของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้และผนวกรัฐรายล้อมต่างๆเฉพาะอย่างย่ิงอาณาจักรสุโขทัยเข้าด้วยกันรวมกันเรียกว่า  
อาณาจักรสยาม  
 “พระคชาธารจําลองทองคํา เป็นเครื่องทองอีกช้ินหน่ึงที่แสดงความเป็นเลิศของช่าง

อยุธยา เป็นช้างทองคําประดับพลอยสี ประกอบด้วยสัปดับและสายรัดประคด ชูงวงจับดอกไม้ถวาย

เป็นพุทธบูชา กรุงศรีอยุธยาให้ความสําคัญแก่ช้างที่เป็นพาหนะในการศึกสงคราม และหากเป็น

ช้างเผือกก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งจักรพรรดิราช อันเป็นคติที่ได้รับ อิทธิพลมาจากอินเดียนับเน่ืองใน

การสิ่งวิเศษอย่างหน่ึง ในบรรดาแก้วเจ็ดประการท่ีคู่บารมีพระจักรพรรดิราช” 
  “อุดมคติแห่งการใช้เครื่องประดับหรือวัตถุที่อยู่ในขอบข่าย” ซึ่งในท่ีน้ีกล่าวถึง         
พระคชาธารจําลองทองคํา จะเห็นได้ชัดเจนว่าช้างเผือกต้องทําด้วยทองคําเท่าน้ัน เพราะช้างเผือกเป็น

สัญลักษณ์แห่งพระจักรพรรดิราช หรือการที่กรุงศรีอยุธยาเป็นผู้นิยมการบริโภคทองคําเป็นอย่างมาก 
โดยดูจากการนําทองคํามาสร้างสรรค์มิติทางสุนทรียะรายรอบพระนคร อาทิ สถาปัตยกรรม วัดวา
อาราม พุทธศาสนาสถาน ส่วนใหญ่ประดับด้วยทองคํา การบุพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเครื่อง

ราชูปโภค ถนิมพิมพาภรณ์ หรือ เคร่ืองใช้ไม้สอย กระท่ัง กรุงศรีอยุธยามีภาพลักษณ์ที่เป็นเมืองทอง

เหลืออร่าม มีทองคําเป็นสัญลักษณ์แห่งความม่ังคั่งร่ํารวย ซึ่งส่อแสดงให้เห็นถึงความงามทางกายภาพ

รวมถึงจิตวิญญาณ เคร่ืองประดับในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังหลงเหลือให้ได้ศึกษาถึงความรุ่งเรืองไม่มาก

นักได้แก่ เคร่ืองประดับในช่วงสมัยอยุธยาตอนกลาง และตอนปลาย ตามหลักฐานดังต่อไปน้ี คือ 
เคร่ืองทองที่ขุดพบจากกรุ  ณ วัดมหาธาตุ เคร่ืองทองจากกรุพระปรางค์ ณ วัดราชบูรณะ ซึ่งนัก
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โบราณคดีเช่ือว่าเป็นสมบัติของพระเจ้าอ้ายพระยาและพระเจ้าย่ีพระยา เครื่องถนิมพิมพาภรณ์ที่ขุด

พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะตามท่ีกล่าว ส่วนใหญ่เป็นเครื่องทองของ พระมหากษัตริย์  ได้แก่ 
เคร่ืองประดับศรีษะเรียกว่าสนองเกล้าที่ทําจากเส้นทองคํา สังวาล ทับทรวง สร้อยพาหุรัด ทองพระกร 
กําไล ธํามะรงค์ และอ่ืนๆ เคร่ืองทองที่พบจากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะพระนครศรีอยุธยาน้ี  เรา
สามารถ ศึกษาตัวอย่างเพ่ิมเติมได้จากเศษเคร่ืองทองท่ีหลงเหลือ ซึ่งปัจจุบันเป็นของสะสมส่วนบุคคล 
เครื่องทองเหล่าน้ีแสดงทักษะ ความละเอียดลออ และวิจิตรประณีตของการสร้างสรรค์เคร่ืองทองใน

ยุคสมัยน้ัน อนึ่ง การศึกษารูปแบบของผลงาน ประณีตศิลป์เคร่ืองทองนั้นจักต้องเปรียบเทียบกับ

รูปแบบของศิลปกรรมแขนงอ่ืน อาทิ เคร่ืองทรงของประติมากรรม ภาพจิตรกรรม หรือ เครื่องประดับ

สถาปัตยกรรม และบริบทอ่ืนๆ เป็นสําคัญ 

บูติคโฮเทล 
 ปัจจุบันธุรกิจที่พักแรมมีความหลากหลายในรูปแบบการให้บริการและมีลักษณะและ

วิธีการบริการใหม่ๆเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึงหากจะกล่าวถึงที่มาและความหมาย

ของธุรกิจที่พักแรมน้ี อาจเร่ิมจากความหมายของโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมปี พ.ศ. 2478 
มาตรา 3 ที่กําหนดไว้ว่า “โรงแรม”  หมายถึง  “บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือรับสินจ้าง

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่จะหาที่อยู่หรือที่พักช่ัวคราว”  มาตรา 25 ระบุว่า “ เคหะสถานใดใช้

บ้านพักดังกล่าวเป็นที่รับบุคคลที่พึงประสงค์จะไปพักอาศัยอยู่ในระยะเวลาอย่างน้อยหน่ึงคืน  โดยผู้มี
สิทธ์ิให้ใช้มิได้ขายอาหารหรือเครื่องด่ืมใดๆ แก่ผู้มาพักเป็นปกติธุระ หรือแก่ประชาชนไม่ถือว่าเป็น

โรงแรมตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติน้ี” 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวถึงความหมายของคําว่า  “โรงแรม”  
หมายถึง “ที่พักคนเดินทาง กล่าวคือ เป็นที่พักคนเดินทางเพ่ือใช้เป็นที่หลับนอน ช่ัวคราว”  
 พระราชบัญญัติผู้ประกอบการโรงแรม พ.ศ. 2499 ได้ให้ความหมาย ของคําว่า “โรงแรม”  
หมายถึง “สถานที่ประกอบการที่ให้บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม บริการท่ีหลับนอน   และสิ่งอํานวย

ความสะดวกอื่นๆ ให้แก่เดินทาง ซึ่งเป็นผู้เต็มใจจ่ายเงินเพ่ือแลกกับบริการต่างๆ สถานประกอบการ

เหล่าน้ีไม่นับรวมถึงสถานท่ีบางประเภท เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย    อพาร์ตเมนต์ หรือ 
เรือนจํา”  
 สําหรับการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้ให้คํา

จํากัดความของคําว่า “โรงแรม” หมายถึง “สถานที่ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ที่พักช่ัวคราวแก่นักเดินทาง

และได้รับค่าตอบแทน แต่ไม่รวมถึงที่พักท่ีให้บริการเกินกว่าหน่ึงเดือน” 
 ดังน้ันสําหรับในประเทศไทยอาจกล่าวได้ว่าโรงแรมกับสถานบริการอ่ืนมีความแตกต่างกัน

ในเรื่องของระยะเวลาในการเข้าพัก  หากเป็นสถานประกอบการท่ีเปิดให้เข้าพักช่ัวคราวระยะเวลาไม่
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เกินหน่ึงเดือน  ถือเป็นการประกอบกิจการโรงแรม  แต่ถ้าใช้ระยะเวลาในการเข้าพักนานกว่าหน่ึง

เดือนจะเป็นลักษณะของสถานบริการด้านที่พักในรูปแบบอ่ืน อาทิ เซอร์วิส  อพาร์ทเมนต์  เป็นต้น  
               โรงแรมสามารถจัดหมวดหมู่ได้หลายรูปแบบและในแต่ละประเทศอาจมีการจัดแบ่ง

ประเภทของที่พักแรมโดยใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่าง กันออกไป  เน่ืองจากสาเหตุด้านความแตกต่างกัน

ทางลักษณะของภูมิศาสตร์ประชากรศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม แต่โดยทั่วไปหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

จัดประเภทของที่พักแรม มี 6 เกณฑ์ 
  1. กําหนดจากระยะเวลาการเข้าพัก โดยแบ่งประเภทของที่พักแรมออกเป็นที่พักแรมที่

ให้บริการผู้เข้าพักเป็นระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะคิดอัตราห้องพักเป็นรายวัน และที่พักแรมที่ให้บริการผู้เข้า

พักในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น โดยคิดค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือรายปี 
  2. กําหนดตามทําเลที่ต้ัง เป็นการใช้ทําเลที่ต้ังเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งประเภทท่ีพักแรม

ซึ่งได้แก่ โรงแรมในเมือง โรงแรมชานเมือง สถานพักตากอากาศโรงแรมชุมทางการขนส่งและโรงแรม

ริมทางหลวง 
  3.  กําหนดตามขนาดของกิจการหรือจํานวนห้องพัก ประกอบด้วย โรงแรมขนาดเล็ก 
โรงแรมขนาดกลาง โรงแรมขนาดใหญ่ และโรงแรมขนาดใหญ่มาก 
  4.  กําหนดตามอัตราค่าห้องพัก แบ่งออกเป็น โรงแรมระดับราคาประหยัด โรงแรมระดับ
ราคาปานกลาง และโรงแรมระดับราคาสูง 
  5.  กําหนดตามจุดประสงค์การเข้าพัก เป็นการนําจุดประสงค์การเข้าพักของแขกมาใช้ใน

การจัดแบ่งประเภทของที่พักแรม ประกอบด้วย โรงแรมสําหรับนักธุรกิจ โรงแรมเพ่ือการประชุม 
สถานพักตากอากาศ โรงแรมเพ่ือการเล่นเกมการพนัน และที่พักแรมเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น 
  6.  กําหนดตามระดับการให้บริการ โดยแบ่งที่พักแรมออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ที่พัก

แรมประเภทบริการแบบหรูหรา ที่พักแรมประเภทบริการเต็มรูปแบบ ที่พักแรมประเภทบริการแบบ

จํากัด ที่พักแรมประเภทบริการแบบประหยัด และที่พักแรมประเภทบริการตนเอง 
  นอกจากกิจการที่พักแรมที่กล่าวมาแล้ว ในปัจจุบันยังมีที่พักแรมในรูปแบบใหม่ๆ ที่ถูก

ออกแบบขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่

ของธุรกิจที่ พักแรมที่แตกต่าง มีความโดดเด่น และยังหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยตรงในตลาด

อุตสาหกรรมที่พักแรมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์, 2553)  
 
 1. ความหมายของบูติคโฮเทล  (Boutique Hotel)  

  จากการศึกษาของสุจินต์ สุขะพงษ์ (2550:ออนไลน์) ได้กล่าวถึงความหมายของ บูติค

(Boutique)  เป็นคํานาม มีรากศัพท์มาจากฝรั่งเศส มีความหมายตามภาษาอังกฤษ หมายความว่า  
“ร้านค้าเล็ก ๆ ที่ขายสินค้าพวกเสื้อผ้าราคาแพงหรือของขวัญต่าง ๆ หรือแผนกในห้างสรรพสินค้าที่
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ขายเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งตัวที่ทันสมัย”   ในมุมมองทางการตลาด  คําว่า  “บูติค”  ไม่ได้มีบทบาทเพียง

แค่  คําที่บ่งบอกของบุคลิกของ ตราสินค้าเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการจําแนกกลุ่มบริโภคกันไปด้วยว่า  
สินค้าและบริการเหล่าน้ีมีไว้เพ่ือคนกลุ่มใด กลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางไปจนถึงระดับสูง  
“บูติค” เป็นคําที่ดึงมาจากวิธีการท่ีเจาะไลฟ์สไตล์ หรือ แบบการใช้ชีวิตว่า จะพูดถึง “บูติค”  จะเป็น

แนว ที่ไม่ได้ซื้อด้วยเหตุผล  แต่เป็นการซื้อด้วยอารมณ์ ความรู้สึกสบายตัวเป็นแนวเดียวกันกับ 
“Exclusive”  สุดท้ายแล้ว การท่ีจะทําให้เป็น บูติคหรือ เป็น Exclusive หรือ VIP น่ันคือ แนวคิด
เดียวกันแล้วแต่จะเรียกมันว่าอะไร  

 ประเทศไทยรู้จัก คําว่า “บูติค”  จากร้านเสื้อผ้าหรือสไตล์ในช่วง 10 – 20 ปีที่ผ่านมาซึ่ง

เป็นเสื้อผ้าที่มีย่ีห้อแพงหรู  มีรูปแบบทันสมัย  ไม่ซ้ําแบบใคร  มักจะถูกขนานนามว่าเป็นเสื้อผ้าแนว 
บูติค  (2547,ผู้จัดการออนไลน์) ในปัจจุบัน คําว่าบูติค เริ่มขยายไปสู่สินค้า และบริการอ่ืน ๆ แทนที่

จะจํากัดวงอยู่แค่เสื้อผ้าเหมือนในอดีต หากยังถูกนํามาใช้ในภาคธุรกิจและบริการอย่างหลากหลาย 
เช่น บูติคโบว์ลิ่ง ในกลุ่มธุรกิจโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ศูนย์การค้า บูติกมอลล์ หรือ  
เคทีซี   ได้นําคาํว่า บูติคมาใช้การปรับรูปแบบใหม่ให้กับธนาคารภายใต้ช่ือ “บูติกบรานซ์”  บูติคยังได้

ขยายตัวมาสู่การนํามาใช้กับอุตสาหกรรมที่พักแรม  ภายใต้ช่ือของบูติคโฮเต็ลและรีสอร์ท  โรงแรม
ประเภทบูติคโฮเต็ลจึงอาจมี ความหมายเป็นนัยถึง  “โรงแรมขนาดเล็กที่มีความทันสมัย หรือ ร่วม
สมัย”    

การใช้คําว่า  “บูติค”  กับธุรกิจโรงแรม  เริ่มมีการใช้ช่วงแรก ทางตอนเหนือของประเทศ 
อเมริกา  โดยโรงแรมท่ีได้รับการออกแบบตกแต่งโดยมัณฑนากรหญิงชาวฝร่ังเศส  ด้วยสไตล์ออกแบบ

ที่เรียกหรูแต่คงไว้ซึ่งความมีเสน่ห์และเก๋เท่ห์  โดยท่ัวไปแล้วโรงแรมบูติค  มีความหรูหราใหญ่โตไม่

เท่ากับโรงแรมระบบเครือข่ายโดยทั่วไป บางคร้ังอาจเรียกอีกอย่างว่าโรงแรมดีไซน์  หรือ โรงแรมไลฟ
สไตล์  เน่ืองจากโรงแรมบูติค มักมีการออกแบบที่แตกต่างและโดดเด่น หรืออาจมีภาพรวมทางแนวคิด

ของการสร้างโรงแรมที่ น่าสนใจ  ขณะท่ีบางแห่งอาจเกิดจาการดัดแปลงจากอาคารเก่าที่มี

ประวัติศาสตร์ยาวนาน  มีการให้บริการที่เน้นเฉพาะกลุ่ม  ก็ถือเป็นอีกหน่ึงจุดขายของโรงแรมลักษณะ

น้ีเพราะโรงแรมท่ีเล็กกว่า  พนักงานจึงสามารถใส่ใจกับรายละเอียดของลูกค้าแต่ละคน และมีความ
ใกล้ชิดกับลูกค้าทุกคน มากกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ ( Locumdestination.com) และจากการ

สัมภาษณ์อาจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง ผู้เช่ียวชายด้านการออกแบบบูติคโฮเทล ได้กล่าวถึงความหมาย

ของบูติคโฮเทล คือโรงแรมขนาดเล็กที่มีห้องพักไม่เกิน79 ห้อง หรือ พ้ืนที่ใช้สอย 4,000 ตรม. โดยมี
ลักษณะพิเศษที่การบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละโรงแรมและไม่ได้มีการบริหารแบบเครือ

ค่าย( None Chain System)เป็นการบริหารแบบครอบครัวโดยการสร้างรูปแบบเฉพาะตัวข้ึนทั้งใน

ด้านการออกแบบและการบริการ โดยอิงแนวคิดที่อยู่ในกระแสแฟช่ันผสมผสานกับวัฒนธรรมที่มี

เอกลักษณ์ในแต่ละทําเลท่ีต้ัง ซึ่งอาจเป็นการดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างใหม่ตามแนวคิดที่
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ผู้ประกอบการกําหนดขึ้น และกลุ่มเป้าหมายของบูติคโฮเทลคือกลุ่มที่มีอายุต้ังแต่ 25- 40ปี (Young  
Executive)  สรุปในด้านความหมายของบูติคโฮเทลคือโรงแรมขนาดเล็กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งใน

ด้านการออกแบบและการบริการ ที่ถูกปรับเปลี่ยนตามกระแสแฟช่ันและแนวคิดของผู้ประกอบการ 
 
2.  ประวัติและความเป็นมาของบูติคโฮเทล 

จากการศึกษาของสุจินต์ สุขะพงษ์ (2550) โรงแรมบูติค (Boutique hotels) เกิดข้ึนคร้ัง
แรกในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ช่วงต้นปี ค.ศ.1980 โดยโรงแรมบูติคแห่งแรกเปิดทําการในปี 
ค.ศ.1981 ภายใต้ช่ือ Blakes Hotel ต้ังอยูในเมือง South Kensington กรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ  ได้ถูกออกแบบโดยนักออกแบบหญิงที่มีช่ือเสียงชาวนิวซีแลนด์ เอนโนสก้า แฮมเปิล 
(Anouska Hempel) ซึ่งมีความโดดเด่นและมีช่ือเสียงในด้านการตกแต่ง การให้บริการและความเป็น

ส่วนตัวของแขกผู้มาพัก  

โรงแรมบูติคได้ขยายตัวไปยังฝั่งอเมริกาอย่างรวดเร็ว ในช่วงปี ค.ศ. 1983 เกิดโรงแรม 
บูติคแห่งแรกในอเมริกาขึ้น ภายใต้ช่ือ Bedford hotel ที่เมือง Union Square รัฐ San Francisco 
โดยนักธุรกิจด้านโรงแรม Bill Kimpton ซึ่งโรงแรมแห่งน้ีถือเป็นโรงแรมแรกที่เป็นต้นแบบให้เกิด

โรงแรมในอีก 30 แห่งในทวีปยุโรปในปัจจุบัน ภายใต้การดําเนินงานในกลุ่มธุรกิจโรงแรมในเคลือ 
Kimpton Group ในปัจจุบัน  

ในปี ค.ศ. 1984 ได้มีการสร้างโรงแรมบูติค Morgans Hotel ในเมือง Murray hill โดยสอง
นักธุรกิจ เอียน เชจเจ้อร์ (Ian Schrager) และ สตีฟ บูลเบล (Steve Bubell) มีความคิดที่จะปรับปรุง

โรงแรมเล็กๆ ในมหานครนิวยอร์ค ให้มีลักษณะที่เรียบง่าย โก้หรูและมีความทันสมัย ซึ่งได้รับการ

ออกแบบโดยนักออกแบบตกแต่งหญิงที่มีช่ือเสียงชาวฝร่ังเศส แอนเดียร์ พูทนัม (Andree Putnam) 
ซึงออกแบบตกแต่งในแนว มินิมัลลิส (Minimalist) ซึ่งถือเป็นต้นแบบการตกแต่งโรงแรมบูติคและยัง

เป็นต้นกําเนิดใช้คําว่า “บูติค” ในการเรียกโรงแรมที่มีลักษณะในการตกแต่งในแนวดังกล่าว ในเวลา

ต่อมา 
นอกจากน้ียังเกิดโรงแรมบูติคในประเทศอ่ืนในทวีปยุโรปตามมาอีกหลายแห่งในยุคแรกๆ  

เช่น โรงแรม Wasserturnในเมือง  โคโลญ  ประเทศเยอรมันนี และโรงแรม Pershing Hall ณ กรุง
ปารีส ฝร่ังเศส เป็นต้น 

จากบทความ สุภัทธา สุขชู(2547,ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า โรงแรมบูติค  เกิดครั้งแรกในกรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษราว 20 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งในช่วงเวลาน้ัน เป็นเวลาที่โรงแรมเชน (chain 
hotel) ซึ่งเน้นความหรูหราและมีขนาดใหญ่ เป็นแบบ conventional หรือ business hotel รุกเข้า
สู่ลอนดอนและยุโรปอย่างหนัก และเพ่ิมจํานวนอย่างรวดเร็ว เรียกได้ว่าตลาดโรงแรมของยุโรปและ
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ของโลกตอนน้ันเป็นการแย่งชิงพ้ืนที่กันเองระหว่างโรงแรมเชนซึ่งส่วนมากมาจากอเมริกา โดยแข่งกัน
ที่จํานวนห้อง ความหรูหรา และบริการด้วยมาตรฐานความสะดวกสบายครบวงจร (บางคร้ังก็เกิน

ความต้องการ) ขณะที่ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงสวนทางและหลากหลายมาก

ขึ้น ความคาดหวังจากการเดินทางไม่ใช่แค่ความสะดวกสบาย และการได้สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยว แต่
เป็น “ประสบการณ์” การเดินทางที่แตกต่าง ดังน้ัน โรงแรมของคนกลุ่มน้ีจึงไม่ใช่เพียงสถานที่หลับ

นอน แต่จะเป็นส่วนหน่ึงในประสบการณ์เดินทาง สําหรับโรงแรมเชนท่ีเน้นความมีมาตรฐานเดียวกัน

ทุกแห่งทั่วทุกมุมโลก จึงไม่ใช่คําตอบของนักเดินทางกลุ่มนี้ซึ่งนับวันจะยิ่งเพ่ิมมากขึ้นตามจํานวน

ผู้บริโภคที่นิยมความเป็นปัจเจก  โรงแรมขนาดเล็กที่ใช้เงินทุนไม่มาก แต่ชดเชยด้วยการลงทุน

ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการดีไซน์ และการใส่ใจในเรื่องบริการทดแทน จึงเป็นทางออกที่ลงตัว

สําหรับเจ้าของเงินทุนรายเล็ก ในการแข่งขันกับโรงแรมเชนท่ีมีอํานาจทุนและการตลาดมากกว่า และ
ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของนักท่องเท่ียวยุคใหม่ได้ดีกว่า จึงกลายเป็น “โรงแรมทางเลือก” สําหรับ 
นักเดินทางยุคใหม่ที่แสวงหาประสบการณ์ที่แตกต่าง โดยอเมริกาเป็นชาติแรกที่เรียกโรงแรมลักษณะ

ดังกล่าวด้วยคําคุณศัพท์ “บูติค” และในช่วง 5-7 ปีที่ผ่านมา โรงแรมบูติคเพ่ิมจํานวนอย่างรวดเร็ว 
กระจายตัวทั่วทุกมุมโลก และได้รับความนิยมทั่วโลก ทั้งน้ีเพราะทัศนคติการแสดง “ตัวตน” ผ่าน

โรงแรมที่เข้าพักดังคํากล่าว “you are where you stay” และไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของนัก

เดินทางจึงเกิดโรงแรมบูติคที่มีความหลากหลาย (โดยเฉพาะเร่ืองการดีไซน์) เพ่ือตอบสนองกับไลฟ์

สไตล์และ “ตัวตน” ที่แตกต่างของนักเดินทางแต่ละกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่นิยมจับกลุ่มนักเดินทาง

ระดับบนเพ่ือขยับราคาเป็น “premium-priced hotel”  

               อานุภาพของระบบอินเทอร์เน็ตที่ก้าวหน้าและครอบคลุมมากข้ึน ทําให้นักเดินทางจาก

ทุกมุมโลกรู้จักและเข้าถึงการจองของโรงแรมบูติคเหล่าน้ีได้มากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับบริษัทที่

ให้บริการด้านเทคโนโลยีการจองและการตลาดเพ่ือกลุ่มโรงแรมบูติคที่มีมากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อ

กระแสนิยมโรงแรมบูติค สําหรับประเทศไทย บอกต่อกันมาว่าโรงแรมบูติคมีมาแล้วร่วม  10 ปี แต่
โรงแรมที่อ้างตัวเองเป็น “บูติค” หลายแห่งมักมุ่งเน้นแค่การดีไซน์ และไม่ใส่ใจกับ       คอนเซ็ปต์

เน้นเรื่องบริการในสไตล์โรงแรมบูติค เจ้าของโรงแรมบางแห่งยังเข้าใจผิดว่า ดีไซน์ของโรงแรมบูติคคือ 
สไตล์บาหลี หรือสไตล์ minimalist เท่าน้ัน และบางแห่งก็ลอกเลียนแบบดีไซน์มาจากโรงแรมอ่ืน จึง
ขาดบุคลิกความเป็นตัวเอง ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์สําคัญของ “โรงแรมบูติค”     

  ลักษณะที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นโรงแรม “บูติค”  น้ันอาจแบ่งได้จากช่วงเวลาซึ้งในยุคแรกที่

โรงแรมบูติกเป็นทางออกของผู้ประกอบการท่ีมีเงินทุนจํากัด โรงแรมจึงมขีนาดเล็ก และมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกไม่มาก และมักมีเจ้าของเป็นผู้บริหารกิจการเอง แต่ระยะหลังซึ่งเป็นยุคเฟ่ืองฟูของ

โรงแรมประเภทบูติค ขนาดและจํานวนห้องไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไป และหลายแห่งเริ่มให้เพ่ิมสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับนักธุรกิจมากข้ึนเพ่ือตอบรับไลฟ์สไตลก์ารเดินทางของนักธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 
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ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์และบริการแบบเฉพาะเพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย (customized 
service) ถือเป็นเอกลักษณส์ําคัญของโรงแรมบูติค  ซึ่งปัจจุบัน ดีไซน์ที่ดีเป็นเพียงคุณสมบัติขั้นต้น

ของทุกโรงแรมไม่เฉพาะ “บูติค” เพราะดีไซน์กลายเป็นรสนิยมของผู้บริโภค และทุกโรงแรมต่างก็แข่ง

กันในเร่ืองดีไซน์ ดังน้ัน การดีไซน์ (ภายนอกและภายใน) ของโรงแรมบูติคจึงย่ิงต้องแตกต่างและโดด

เด่น จนเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมซึ่งอาจเกิดจากบุคลิกที่เป็นตัวเองของโรงแรม เช่น รีสอร์ตทรง

กล่องสีปูนฉาบของ Costa Lanta ซึ่งแสดงถึงบุคลิกเรียบง่ายของเจ้าของและสถาปนิก หรือเกิด

จากธีมในการดีไซน์โรงแรม เช่น “เมืองกุเรปัน” ที่มีธีมดีไซน์รายละเอียดของโรงแรมมาจากเรื่อง

อิเหนา หรือเอกลักษณ์ที่ว่าอาจมาจากความงามและกลิ่นอายท้องถิ่นของทําเล  เช่น  The Chedi  
รีสอร์ททีซุ่กตัวอยู่ในอ้อมอกภูเขาและทะเล  
 

 
 

ภาพที่ 23  บรรยากาศภายนอกภัตตาคาร โรงแรม คอสตา ลันตา 
ที ่มา : โรงแรมคอสตา ลันตา, เข้าถึงเมื ่อ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.agoda.co.th /asia/thailand/koh_lanta_krabi/ costa_lanta_hotel .html 

             นอกจากดีไซน์จะสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าเพ่ิมให้กับโรงแรม ยังเป็นเคร่ืองมือ

ประชาสัมพันธ์โรงแรมได้ เป็นอย่างดี เพราะดีไซน์ที่แตกต่างทําให้โรงแรมโดดเด่นเป็นที่สังเกต จดจํา 
และกระตุ้นให้คนท่ีช่ืนชมคอนเซ็ปต์การดีไซน์อยากเข้ามาทดลองพัก ขณะเดียวกันดีไซน์ของโรงแรมก็

สะท้อนบุคลิก ไลฟ์สไตล์ และ“ตัวตน” ของผู้มาพัก จึงไม่แปลกที่โรงแรมบูติคที่มีดีไซน์เก๋ หรือ “ฮิพ” 
จะกลายเป็นที่สังสรรค์ของคนในวงการบันเทิง แฟช่ัน โฆษณา และวงการที่ใช้ความสร้างสรรค์ หรือ

เป็นศูนย์รวม “ชาวฮิพ” (กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นตัวเอง และชอบแสดง “ตัวตน” ออกมา) เช่นที่ 
The Metropolitan ทว่าแค่ดีไซน์ไม่พอสําหรับ “ความเป็นบูติค” บริการเป็นอีกคุณสมบัติสําคัญที่
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โรงแรมบูติคต้องมี บริการแบบครบวงจรสะดวกสบายเช่นโรงแรมหรูทั่วไปอาจไม่จําเป็นสําหรับ

โรงแรมบูติค แต่บริการที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการส่วน
บุคคล (personalized service) รวมถึงความใส่ใจในบริการเล็กๆ น้อยๆ ที่เหนือความคาดหมายของ

แขกต่างหากที่เป็นลักษณะของ “บูติค” และที่ทําเช่นน้ีได้ก็เพราะจํานวนห้องน้อย แขกจึงไม่มากนัก 
พนักงานจึงสามารถเอาใจใส่กับทุกรายละเอียดในการบริการได้ไม่ยาก    ดังน้ัน พนักงานจึงเป็น

กุญแจสําคัญ ทั้งน้ี มาตรการท่ีโรงแรมบูติคส่วนใหญ่ใช้คัดเลือกพนักงานบริการคือ ทัศนคติต่องาน

บริการและต่อโรงแรม มากกว่าประสบการณ์ที่พนักงานมี และเลือกคนที่มีบุคลิกที่ไปได้ดีกับบุคลิก

ของโรงแรม เช่น พนักงานโรงแรม The Metropolitan มีบุคลิกม่ันใจ กล้าสบตาขณะพูด ก็สอดคล้อง
กับบุคลิกโรงแรมท่ีเสนอ “ความเป็นคนรุ่นใหม่” บ่อยครั้งจะเห็นคนท้องถ่ินกลายเป็นพนักงานส่วน

ใหญ่ของโรงแรม ก็เพ่ือสร้างความกลมกลืนกับบรรยากาศของสถานที่ ส่วนสิ่งสําคัญที่โรงแรมต้อง

ปลูกฝังให้พนักงานก็คือ คอนเซ็ปต์ของโรงแรมบูติคน่ันเอง  

               ความสําเร็จของโรงแรมบูติควันน้ีอยู่ที่ความสามารถในการตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ และ 
“ตัวตน” ของนักเดินทางกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด พร้อมด้วยการพัฒนาดีไซน์และบริการอย่าง

สม่ําเสมอ เพราะองค์ประกอบของตลาดและอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การปรับตัว

ต่อกระแส “บูติก” ของโรงแรมเชนหลายแบรนด์ ทั้งแบรนด์ “W Hotels” ของกลุ่ม Starwood 
Hotels (เจ้าของเชน Sheraton ) ถูกสร้างเพ่ือเป็นแบรนด์สําหรับเชนโรงแรมบูติกของกลุ่ม หรือ แบรนด์ 
“Park Hyatt” ของโรงแรมกลุ่ม Hyatt เป็นต้น  

  วิญญู วานิชศิริโรจน์  (2549) ได้กล่าวถึง โรงแรม Boutique Hotel อาจจะฟังดูเหมือน

ประเภทของโรงแรม แต่จริงๆ แล้วเป็นแนวทางในการตกแต่งหรือสร้างเอกลักษณ์ใน Space และการ 
Presentation ให้กับผู้ที่เขามาพักหรือเข้ามาใช้พ้ืนที่ในโรงแรมมากกว่า  ไม่ใช่ประเภทของการใช้สอย 
ต้องระวังเหมือนกันใน ปัจจุบันมีโรงแรมที่ ยกตนเองหรือเรียกตัวเองเป็น Boutique เยอะมาก บาง

โรงแรมถึงกับ ต้ังเป็นช่ือของโรงแรมหรือช่ือของ Chain เลยด้วยซ้ํา โดยบางเจ้าแค่นํ้า Fixturหรือ 
Furniture รูปแบบสมัยใหม่ มาจัด ก็เรียกตัวเองว่าเป็น Boutique แล้ว โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัว 
space จริงๆ แต่อย่างใด อันน้ันไม่ใช่แน่ๆ โดยส่วนตัวที่บริษัททํางานออกแบบโรงแรมเป็นหลักน้ัน 
Boutique Hotel โดยเฉพาะที่มีการ Renovate มาจากตึกเก่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก 
(Radical Change) ในส่วนของงานสถาปัตยกรรม ไม่ใช่แค่ส่วนของ Interior เช่น Fixture, 
Furniture และ Equipment เท่าน้ัน ตัวอย่างของ Boutique Hotel ระดับโลก มีดังน้ี 
  1. The Standards – Los Angeles, California 
              2. Hudson Hotel – New York, New York ซึ่ง เป็นส่วนหน่ึงของ Chain ที่ช่ือ 
Morgan’s  
  3. ‘W’ Hotel Chain – เป็น Boutique Chain อันแรกของโลก 
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            โรงแรมทั้งหมดน้ี บรรยากาศเมื่อท่านได้เข้าไปจะเหมือนไม่รู้สึกว่าอยู่ในโรงแรม แต่รู้สึกว่า
เหมือนเข้าไปใน สถานที่ที่มีความต่ืนเต้น เหมือนกัน Bar หรือ Lounge เป็นสถานท่ีเที่ยวกลางคืน

มากกว่าเพราะมีความแปลกตาอย่างมาก  แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ว่า Boutique ทุกแห่งจะเหมือน 
Bar ไปหมด อาจจะเป็นบรรยากาศที่สงบ และเป็น ธรรมชาติของ Zen ได้เช่น The Hempel ที่ 
London แต่ก็ยังมีความเด็ดขาดของ Design มากกว่าโรงแรมท่ัวๆไป บางโรงแรมอาจจะไม่ Design 
จัดมาก แต่จะมีของเล่น พิเศษ ที่ไม่เหมือนใครให้ เช่น บางโรงแรมมี ปลาทองให้เลี้ยง บางโรงแรมท่ี

ทางใต้ของอเมริกา มีการทําพิธี วูดู ใน ล๊อบบ้ี คือเป็นบรรยากาศที่ แปลก ในประเทศไทยที่รู้สึกว่า

เป็น ความพยายามที่จะทําก็คือ D2 ของ เครือ Dusit  

 

 
 

ภาพที่  24 ภายในโรงแรมดุสิต ดีทู (Dusit D2 Chiang Mai Hotel)  
ที่มา : โรงแรมดุสิต ดีทู, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
www.agoda.co.th/asia/thailand/chiang_mai/dusit_d2_chiang_mai_hotel.html 

  และจากการศึกษาและออกแบบของ วิญญู วานิชศิริโรจน์ (2549) ได้อธิบายถึงที่มาของ

โรงแรม Boutique ว่ามีรากคํามาจากภาษาฝร่ังเศส ที่หมายถึง ที่ขายของ ร้านขายของ โดยที่มาของ

โรงแรม  มาจากการที่ คนที่มี ปราสาท หรือ บ้านหลังใหญ่ๆ เก่าๆ ดูแลไม่ไหว เลย หาวิธีหาเงิน เอา 
บ้าน หรือ ปราสาทของตัวเอง มาเปลี่ยนเป็นที่พัก เป็นโรงแรม โดยที่ ในบ้าน น้ัน มีของเก่าๆ หลายๆ 
ช้ิน   คงสภาพเดิม บ้าง ซื้อเข้ามาใหม่บ้าง เพ่ือมากตกแต่งพ้ืนที่ ส่งผลต่อผู้เข้าพักให้ได้รับบรรยากาศ 
เก่าเลยรู้สึกอยากได้ ของประดับตกแต่ง ที่ โรงแรมน้ันใช้ เจ้าของโรงแรม เลย ทําการค้า ขายของ
ประดับ ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์เหล่าน้ัน พร้อมๆกับการทําธุรกิจโรงแรมไปด้วยเลย และน่ีเป็นที่มาของ

คําว่า Boutique Hotel  ซึ้งตอนน้ี คําๆ น้ีใช้กัน จนกลายๆ ไป กลายเป็นคําทางการตลาดมากกว่า 
เป็นคําอธิบาย style ของ การออกแบบสถาปัตยกรรม และ ตกแต่งภายใน 
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             กล่าวโดยสรุปแล้วโรงแรมบูติคมีลักษณะสําคัญดังนี้ 
  2.1 เป็นการเปลี่ยนสินทรัพย์บ้านเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในใหม่ตามเนื้อหาที่ผู้ประกอบการกําหนดข้ึน 
 2.2 เป็นการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมบ้านเก่าให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ซึ่งผลให้
ย่านน้ันเป็นพ้ืนที่ที่มีเสน่ห์ แบบย่านเมืองเก่า โดยเสริมรูปแบบการบริการท่ีมีเอกลักษณ์ เพ่ือสร้าง

ประสพการณ์พิเศษแก่ผู้เข้าพัก 
 2.3 เป็นรูปแบบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีความคล่องตัวในด้านการบริการ และเอกลักษณ์

ที่โดดเด่น ทั้งในด้านการตกแต่งภายในและสถาปัตยกรรมที่มีความทันสมัย หรือ ร่วมสมัย ร่วมถึง
รูปแบบการบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
  3. แนวคิดการให้บริการบูติคโฮเทล สุภัตรา สร้อยเพ็ชร์ (2553) ได้กล่าวถึงธุรกิจโรงแรม
ไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็ก จัดว่าเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยการบริการเป็นจุดขายหลัก และด้วยโครงสร้างอัน
ซับซ้อนเพราะมีหลาย แผนก ส่วน ตําแหน่ง โครงสร้างองค์กรจึงถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ โรงแรมใน
การจําแนกขอบข่ายของการทํางาน และบังคับบัญชา ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใน

การ ปฏิบัติหน้าที่โดยกําหนดแนวคิดในการในการให้บริการดังน้ี 

  3.1 หลักการบริหารงานในโรงแรม หรือบริษัทต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี 
คือ 
      3.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง จุดหมายที่โรงแรมต้ังข้ึน เพ่ือให้การ

บริหารงานเป็นไปอย่างมุ่งมั่นและสามารถดําเนินไปตามจุดที่ต้ังหวังไว้ 
      3.1.2 ภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง หน้าที่และความรับผิดชอบที่โรงแรม

วางแผนไว้เพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติตามในแนวเดียวกัน บรรลุผลสําเร็จร่วมกัน 
     3.1.3 เป้าหมาย (Goal) หมายถึง กิจกรรมหรือมาตรฐานที่โรงแรมกําหนดขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.1.4 กลยุทธ์และชั้นเชิง (Strategies and Tactics) หมายถึง วิธีการใดๆ ก็
ตามอันจะนําไปสู่ความสําเร็จในการบริหารงานตามมาตรฐานที่ต้ังไว้ 
   3.1.5 โครงสร้างองค์กร (Organization) หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ที่ขึ้น

ต่อกันและกันของส่วนประกอบย่อยกับหน่วยใหญ่ 
  3.2 หลักการบริหารในด้านการตลาด ทางด้านการตลาด สุภัทธา สุขชู (2547) ได้
กล่าวไว้ว่า ถึง กลุ่มเป้าหมาย โดยโรงแรมบูติค มักต้ังกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ที่ช่ืนชอบความ

แตกต่าง และนิยมเป็นตัวของตัวเอง รวมท้ังต้องการแสดงออกซึ่งไลฟ์สไตล์และ “ตัวตน” ผ่านรูปแบบ

การเดินทาง ซึ่งคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว หรือคนที่มี “ใจหนุ่ม” และมีหน้าที่การงานและ

รายได้ดี ทั้งน้ีเพราะโรงแรมบูติคหลายแห่งมีราคาสูง บางแห่งราคาอาจสูงเกือบเท่าโรงแรมหรู แต่ถึง
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จะแพงกระแส “บูติค” ก็ยังมาแรงด้วย คุณค่าการบริโภคในแง่ของการแสดง “ตัวตน” และ

ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของตนผ่านตัวสินค้าที่บริโภค  ซึ้งที่ผ่านมา โรงแรมบูติคหลายแห่งมักเป็นที่นิยม

ช่ืนชมของกลุ่มคนจากวงการบันเทิง แฟช่ัน โฆษณา และวงการอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ มา
ใช้บริการเพ่ือหาแรงบันดาลใจจากดีไซน์ของโรงแรม รวมถึงกลุ่มคนที่มีความเป็นตัวเองสูง หรือ 
“hip” ก็มักนิยมโรงแรมลักษณะน้ี ซึ่งคนสองกลุ่มน้ีมักเป็นผู้นําแฟช่ันหรือต้นแบบไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ 
หรือ trend setter ในสังคม ประสบการณ์ในโรงแรมของพวกเขาจึงมักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์ของโรงแรมไปด้วย  
                 ทางด้านกลยุทธการตลาด ถูกวิเคราะห์ จากข้อจํากัดด้านเงินทุน และสาขาซึ่งมีไม่มาก  
เหมือนโรงแรมเชน กลยุทธ์หน่ึงที่ใช้คือการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์ โดย
เน้ือหาส่วนใหญ่มุ่งที่จะขายประสบการณ์และภาพลักษณ์ของ “ความเป็นบูติค” เช่ือมโยงกับความ

งาม ประวัติศาสตร์ หรือความเป็นท้องถิ่น (locality) ของทําเลตรงน้ัน นอกจากน้ี “word-of-
mouth” โดยสื่อมวลชนหรือผู้นําทางความคิด (opinion leader) โดยเฉพาะทางด้านแฟช่ันและไลฟ์

สไตล์ หรือ celebrity ของกลุ่มเป้าหมายก็เป็นอีกวิธีที่นิยมทํา เพราะช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือ และ

ความทันแฟช่ันให้กับโรงแรม  
            โรงแรมบูติคหลายแห่งใช้บริการ หรือเป็นสมาชิกบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี 
การตลาด และประชาสัมพันธ์ในตลาดโลกให้กับโรงแรมกลุ่มน้ี โดยบริษัทเหล่าน้ีจะเข้ามารวบรวม

โรงแรมบูติคเป็นกลุ่มก้อน แล้วทําการตลาดไปทั่วโลกให้กับโรงแรมสมาชิก อันเป็นการประยุกต์มา

จากจุดแข็งด้านการตลาดของโรงแรมเชน ปัจจุบัน บริษัทลักษณะน้ีมีอยู่มากมายในตลาดโลก เช่น 
The Small Luxury Hotels of the World, SRS-Worldhotels และ Design Hotels TM เป็นต้น 
  3.3 โครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กรเป็นระบบของกิจกรรมที่ต้องทําร่วมกัน

ระหว่างบุคลากรในโรงแรม ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ทางโรงแรมกําหนด และ
แสดงถึงอํานาจหน้าที่ และระดับการบังคับบัญชา เพ่ือให้พนักงานทุกคนทราบว่าใครอยู่เหนือหรือใต้

อํานาจการบังคับบัญชาของใคร โครงสร้างองค์กรนิยมแสดงในรูปของแผนผังองค์กร เพราะสามารถ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ง และสายการบังคับบัญชาทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ความซับซ้อน

ของแผนผังองค์กรในแต่ละโรงแรมมีไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับขนาด และระบบการจัดการ  สําหรับ

โรงแรมขนาดใหญ่ แผนผังองค์กรย่อมซับซ้อนกว่าองค์กรขนาดเล็ก ซึ่งการบริหารโรงแรมสามารถแบ่ง

ได้ดังน้ี 
         3.3.1  ระบบบริหารมีผู้บังคับบัญชาสูงสุด  เป็นผู้จัดการใหญ่หรือผู้จัดการทั่วไป

(The general manger) แต่บางโรงแรมท่ีเป็นรูปแบบของคณะกรรมการ เรียกว่ากรรมการผู้จัดการ 
(Managing director) 
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  3.3.2  แผนกห้องพัก (Room division) บางโรงแรมที่เป็นโรงแรมใหญ่จะมี

ผู้จัดการแผนกห้องพัก (Room division manager) แต่จะแยกออกเป็นแผนกย่อย คือ แผนกส่วน
หน้า และแผนกแม่บ้าน บางโรงแรมให้ฝ่ายช่างอยู่ในความดูแลของแผนกแม่บ้าน ส่วนโรงแรมที่มี

ขนาดกลางหรือขนาดเล็กจะไม่มีแผนกห้องพัก คือ แผนก ส่วนหน้าและแผนกแม่บ้านที่เป็นอิสระต่อ

กัน แต่หัวหน้าแผนกอยู่ในความบังคับบัญชาของผู้จัดการใหญ่ 

  3.3.3  แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage) เป็นแผนกที่

ควบคุมดูแลด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมทุก ๆ ส่วนที่มีบริการในโรงแรม เช่น ห้องอาหาร บาร์ ห้องจัด

เลี้ยงต่าง ๆ 

                  3.4  พื้นท่ีใช้งาน และมาตรฐานการออกแบบ พ้ืนที่ใช้งานแต่ละส่วนของโรงแรม ใน
ที่น้ีอ้างอิงจางโรงแรมริมทางขนาด 200 ห้อง สรุปได้ดังน้ี 
        3.4.1  ที่พักอาศัย 

ตารางที่ 1  แสดงพ้ืนที่ที่พักอาศัยต่อหน่วยต่อคน 

รายละเอียด จํานวน หน่วย 1 หน่วย : ห้องพัก 

ห้องพัก 24 ตรม. 1 

ทางเดินลิฟท์บันได 3.2 ตรม. 1 

พ้ืนที่บริการ 0.6 ตรม. 1 

รวมพ้ืนที่พัก (ทั้งหมด) 27.8 ตรม. 1 

 
 3.4.2 พ้ืนที่สาธารณะและบริการส่วนหน้า (Front of House) 
ตารางที่ 2  แสดงพ้ืนที่สาธารณะและบริการส่วนหน้า (Front of House) 

รายละเอียด จํานวน หน่วย 1 หน่วย : ห้องพัก 

ลอบบ้ี การสัญจร ลิฟท์ 1.6 ตรม. 1 

ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับสํานํางาน 0.4 ตรม. 1 
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ตารางที่ 2  แสดงพ้ืนที่สาธารณะและบริการส่วนหน้า (Front of House) (ต่อ) 

รายละเอียด จํานวน หน่วย 1 หน่วย : ห้องพัก 

บาร์ที่ 1  0.8 ตรม. 1 

ธุรการ 0.3 ตรม. 1 

ห้องอาหาร 1.1 ตรม. 1 

ร้านกาแฟ 0.6 ตรม. 1 

บาร์ที่ 2  0.5 ตรม. 1 

เลาน์จ 0.5 ตรม. 1 

ห้องนํ้า 0.4 ตรม. 1 

ส่วนประชุมสัมมนา 1.1 ตรม. 1 

ห้องเก็บเฟอร์นิเจอร์ 0.1 ตรม. 1 

ร้านอาหารส่วนตัว ห้องประชุม 0.4 ตรม. 1 

รวมพ้ืนที่ Front of House (ทั้งหมด) 7.8 ตรม. 1 

 
3.4.3  ส่วนบริการด้านหลัง (Back of House) 

ตารางที่ 3 ส่วนบริการด้านหลัง (Back of House) 

รายละเอียด จํานวน หน่วย 1 หน่วย : ห้องพัก 

ครัวและห้องเก็บอาหาร 3.8 ตรม. 1 

ห้องเก็บของ 0.9 ตรม. 1 

ซ่อมบํารุง 0.8 ตรม. 1 
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ตารางที่ 3 ส่วนบริการด้านหลัง (Back of House) (ต่อ) 

รายละเอียด จํานวน หน่วย 1 หน่วย : ห้องพัก 

ซักรีด เก็บผ้า 0.3 ตรม. 1 

รับประทาน เปลี่ยนชุดพนักงาน 1.0 ตรม. 1 

สํานักงานทั่วไป 0.3 ตรม. 1 

ระบบสัญจรบริการ 0.8 ตรม. 1 

รวมพ้ืนที่ Back of House (ทั้งหมด) 7.9 ตรม. 1 

 
รวมทั้งหมด 43.5 ตรม. ต่อห้องพัก (ไม่รวมพื้นทีส่ําหรบัห้องเครื่องงานระบบ และที่จอดรถ) 

 
 

 

ภาพที่ 25  แผนผังองค์กรของโรงแรมขนาดเล็ก 
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          3.5 แนวคิดด้านการออกแบบและบริการ จากบทความของLucienne Anhar 
(2545) ที่ปรึกษาและการวิเคราะห์มูลค่าจาก HVS international  ได้ให้คําจํากัดความลักษณะของ

โรงแรมบูติคไว้ 2 ประการที่ทําให้โรงแรมบูติค เกิดความแตกต่างจากโรงแรมท่ัวไป  ดังต่อไปนี้ 
                        3.5.1  ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่ง (Architecture and 
design) หัวใจหลักของการออกแบบตกแต่งโรงแรมบูติค คือ สไตล์ ความต่าง ความอบอุ่น และความ
ลึกซึ้ง เป็นส่วนตัว ด้วยความคิดที่ไร้ขีดจํากัด ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ ตามมาตรฐานโรงแรม

โดยทั่วไป รวมถึงการแสดงออกถึงแนวคิด  และรูปแบบของโรงแรมที่ชัดเจนไม่เหมือนใครเป็นสิ่งที่ทํา

ให้โรงแรมบูติคเกิดความแตกต่าง ความหลากหลายของห้องพักทําให้แขกที่มาพักได้รับรู้สึกถึงความ

พิเศษและไม่เหมือนใคร เช่น  โรงแรม Liberary hotel  ในมหานครNew York  การออกแบบ

(Design) ที่ดีเป็นเพียงคุณสมบัติขั้นต้นของทุกโรงแรมไม่เฉพาะโรงแรมบูติคเท่าน้ัน  เพราะการ

ออกแบบกลายเป็นรสนิยมของผู้บริโภค และทุกโรงแรมต่างก็แข่งกันในเรื่องการออกแบบทั้งภายใน

และภายนอก  ดังน้ันจึงจําเป็นต้องแตกต่างและโดดเด่น จนเป็นเอกลักษณ์และมูลค่าเพ่ิมให้กับ

โรงแรมแล้ว  ยังเป็นเป็นเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์โรงแรมได้เป็นอย่างดี  
       3.5.2  ด้านการให้บริการ (Service) การบริการเป็นอีกคุณสมบัติสําคัญที่

โรงแรมบูติค ต้องมีบริการแบบครบวงจรสะดวกสบาย  เช่น  โรงแรมหรูทั่วไป  อาจไม่จําเป็นสําหรับ

โรงแรมบูติค  แต่บริการที่ตอบสนองกับ  ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการ
ส่วนบุคคล  รวมถึงความใส่ใจในรายละเอียดการให้บริการ  เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เหนือความคาดหมาย

ต่างหากที่เป็นลักษณะเฉพาะของบูติค  และทําเช่นน้ีได้  เน่ืองจากโรงแรมมีขนาดเล็กที่มีห้องพักส่วน

ใหญ่ไม่เกิน 150 ห้อง ทําให้เกิดการให้บริการที่แตกต่างจากโรงแรมโดยทั่วไปในด้านสายสัมพันธ์ที่ก่อ

ตัวข้ึนระหว่างแขกที่มาพักกับพนักงานของโรงแรม   ดังน้ัน พนักงานทุกคนจึงเป็นกุญแจสําคัญ  ทั้งน้ี 
มาตรการที่โรงแรมบูติคส่วนใหญ่  ใช้คัดเลือกพนักงานบริการคือ  ทัศนคติต่องานบริการและต่อ

โรงแรม มากกว่าประสบการณ์ที่พนักงานมี และการเลือกคนที่มีบุคลิกที่ไปได้ดีกับบุคลิกของโรงแรม  
เช่น  พนักงาน โรงแรม  The  Metropolianมีลักษณะของการท่ีมีความมั่นใจ  
 3.6  สถานที่ต้ังของโรงแรมบูติค 
  3.6.1  โรงแรมบูติคในเมือง  (Boutique  hotels in city destinations)  
ปัจจัยสําคัญที่สุดของโรงแรมบูติคในเมืองคือ  ทําเล ที่ต้ังของโรงแรม  ทําเลท่ีได้ไม่ใช่เพียงแต่ไปมา

สะดวกเท่าน้ัน  แต่บรรยากาศพื้นที่โดยรอบถือเป็นปัจจัย ที่มีความสําคัญอย่างย่ิง   โรงแรมบูติคใน

เมืองส่วนใหญ่อยู่ในเมืองหลวง  หรือเมืองใหญ่ที่มีช่ือเสียง  เช่น นิวยอร์ค  ลอนดอนและยังมีแนวโน้ม
ในการขยายการให้บริการไปยังทําเลบริเวณแถบเมืองที่มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจมีผู้คนที่มีรายได้สูง

อาศัยอยู่อีกด้วย  
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  3.6.2  โรงแรมบูติคในสถานท่ีพักตากอากาศ (Boutique hotels in resort 
destinations) โรงแรมขนาดเล็กท่ีมีความแตกต่างด้านบรรยากาศ ที่อบอุ่นเป็นกันเอง  ให้ความรู้สึก

ถึงความเป็นพ้ืนเมืองแต่มีความเป็นอยู่อย่างมีระดับทําเลท่ีต้ังต้องโดดเด่น  ไม่ปะปนกับความพลุ่ก

พล่าน  หนทางในการไปสู่โรงแรมต้องมีความพิเศษโดดเด่น ไม่ธรรมดา  ให้ความสําคัญกับการ

ให้บริการมากเป็นพิเศษ  สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ จะแฝงอยู่ในความเรียบง่าย  
 4. กลุ่มลูกค้าของบูติค โฮเทล 
       กลุ่มเป้าหมายของโรงแรมบูติค  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ช่ืนชอบความแตกต่าง

และนิยมเป็นตัวของตัวเอง  รวมท้ังต้องการแสดงออกซึ่งรูปแบบการใช้ชีวิตและตัวตน (Individuality)  
ผ่านรูปแบบการเดินทาง  ซึ่งคนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว  หรือ ผู้ที่มีหน้าที่การงานและรายได้

ที่ดี  ทั้งน้ีเพราะโรงแรมบูติคหลายแห่งราคาสูง  บางแห่งราคาอาจจะสูงเกือบเท่าโรงแรมหรูระดับ 5 
ดาว แต่ถึงจะแพงแต่โรงแรมบูติคก็ยังคงคุณค่าการบริโภคแง่ของการแสดง“ตัวตน”  และตอบสนอง

รูปแบบการใช้ชีวิต  ของตนเองผ่านตัวสินค้าและบริการที่บริโภคนอกจากน้ีโรงแรมบูติค หลายแห่งมัก

เป็นที่นิยมของคนบันเทิง วงการแฟช่ัน วงการโฆษณา และวงการอ่ืน ๆ ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  
มาใช้บริการเพ่ือหาแรงบันดาลใจจากดีไซน์ของโรงแรม รวมถึงกลุ่มคนที่มีความเป็นตัวเองสูง  หรือ 
HIP ซึ่งคนเหล่าน้ีมักเป็นผู้นําแฟช่ัน หรือ คนต้นแบบ   

             กล่าวโดยสรุปโรงแรมบูติค(Boutique Hotels)  เป็นการบริการรูปแบบใหม่ที่ราคา

สูงและกลายเป็นสัญลักษณ์  ของความเรียบงาย  ที่มีการบริการที่เอกลักษณ์ เพ่ือตอบสนองกลุ่ม

ผู้ใช้บริการที่ต้องการความแตกต่างอย่างมีสไตล์ 
 5. กรณีศึกษา 
     5.1 กรณีศึกษาที่ 1 – โรงแรมพระนครนอนเล่น 

      เจ้าของธุรกิจ : คุณวริศรา มหากายี (คุณโรส)  
                   ขนาดพ้ืนที่ : 280 ตารางวา 
  ปีที่เปิดให้บริการ : ปี 2548 
  งบประมาณเริ่มต้น : 7 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน)  
  อัตราค่าบริการ : 1800 บาท ขึ้นไปต่อคืน   
  ระยะเวลาคืนทุน : ไม่มีการต้ังเป้าไว้   
  จํานวนพนักงานเมื่อเร่ิมต้น : 5 คน   
  จํานวนพนักงานในปัจจุบัน : 26 คน    
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ภาพที่ 26  บรรยากาศโดยรอบโรงแรม 
ที่มา : โรงแรมพระนครนอนเล่น, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  
http://www.agoda.co.th 

      5.1.1 ด้านความเป็นมา เป็นโรงแรมขนาดเล็กโดยใช้อาคารเก่าย่านเทเวศร์ 
บริหารงานโดย คุณโรส วริศรา มหากายี แนวคิดในการออกแบบก็คือ การเปลี่ยนสภาพตึกเก่าทรุด

โทรมให้กลายเป็นพ้ืนที่ ที่มีต้นไม้ล้อมรอบ ด้วยการเปิดพ้ืนที่ส่วนกลางเป็นพ้ืนที่พักผ่อน ทานอาหาร 
น่ังเล่น และทํากิจกรรมต่างๆ และยังคง บรรยากาศเงียบสงบเพ่ือให้ผู้เข้าพักได้ความรู้สึกเหมือนอยู่กับ

บ้าน   
  5.1.2 ด้านเอกลักษณ์ สิ่งสําคัญที่โรงแรมพระนครนอนเล่นแตกต่างจากบูติค

โฮเต็ลอ่ืนๆ นอกจากการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้แล้ว  การออกแบบอย่างย่ังยืน

(Sustainable Design) ยังคงเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญภายในโครงการแห่งน้ี อันมีรายละเอียดดังน้ี 
      5.1.2.1  การรักษาโครงสร้างอาคารเก่า ให้ใช้งานต่อไปได้ อันเป็นการ

อนุรักษ์ให้เห็นถึงสเน่ห์ของอาคารโบราณ 
     5.1.2.2 การใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากไม้เก่าเป็นการประหยัดทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
    5.1.2.3  การตัดเย็บเศษผ้าเพ่ือนํามาใช้เป็นผ้าม่านภายในโครงการเป็น

การลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง 
    5.1.2.4  การเพ้นท์สีผนังภายในโรงแรมที่ทําให้เกิดรูปแบบที่แตกต่างและ

ยังสะท้อนความเป็นชนบทท่ีหลีกหนีความเป็นเมือง 
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    5.1.2.5  การเพ่ิมประสิทธิภาพจของพ้ืนที่ใช้สอยบนดาดฟ้าให้กลายเป็น

พ้ืนที่ปลูกผักสวนครัว เช่น ต้นกระเพรา, โหระพา, กระเจี๊ยบ, ผักสลัดต่างๆ ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบ

หลักในการประกอบอาหารสําหรับแขกของโรงแรม 
  5.1.3 โอกาสและความเป็นไปได้ทางการตลาด แม้ว่าการแข่งขันของบูติค

โฮเต็ลจะรุนแรงขึ้นทุกขณะ แต่ “พระนครนอนเล่น” ก็มีข้อได้เปรียบตรงที่ได้เลือกแนวคิดสีเขียวและ

ความย่ังยืนมาเป็นหัวใจหลักในการดําเนินกิจการ จุดน้ีทําให้โรงแรมมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะและ

ชัดเจนมาก อีกทั้ง “ทําเลที่ต้ัง” ซึ่งแฝงตัวอยู่ในชุมชนเก่าย่านเทเวศร์ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบอีกข้อ 
เพราะแขกที่มาเข้าพักสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตชาวบ้านได้อย่างเต็มที่  ซึ่งสรุปเป็นแนวทางด้านการ

บริหารได้ดังน้ี 

 

ภาพที่  27  บรรยากาศภายในห้องพัก  
ที่มา : โรงแรมพระนครนอนเล่น, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  
http://www.agoda.co.th 
 
 5.2  กรณีศึกษาท่ี 2 – โรงแรมเฟ่ืองนคร  
  เจ้าของธุรกิจ : คุณธันยาภรณ์ เป่ียมวิริยะกุล  
  ปีที่เปิดให้บริการ : ตุลาคม ปี 2553 
  งบประมาณเริ่มต้น : 30 ล้าน (เฉพาะค่าปรับปรุงและซ่อมแซม)  
  อัตราค่าบริการ : 750 – 3,750 บาท 
  ระยะเวลาคืนทุน : 4 – 5 ปี 
  จํานวนพนักงานเมื่อเริ่มต้น : 4 คน 
  จํานวนพนักงานในปัจจุบัน : 13 คน 
   5.2.1  ความเป็นมา 
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                             คุณธันยาภรณ์ เป่ียมวิริยะกุล ปรับปรุงอาคารของโรงเรียนประถมเก่าแก่บน

ถนนเฟ่ืองนคร ตรงข้ามวัดราชบพิธ กลายเป็นโรงแรมเฟ่ืองนคร บูติคโฮเต็ลสไตล์โอเอซิสของคนไกล

บ้านบนเกาะรัตนโกสินทร์  
                5.2.2 ด้านเอกลักษณ์ 
                            นอกจากทําเลท่ีต้ังบนถนนเฟ่ืองนครซึ่งได้ช่ือว่า เป็นหน่ึงในทําเลทองของเกาะ

รัตนโกสินทร์แล้ว (อยู่ใกล้ชิดกับสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญๆ ของกรุงเทพฯ เช่น วัดพระแก้ว ,วัดราช
บพิธ, วัดสุทัศน์, ศาลหลักเมือง, เสาชิงช้า, วัดโพธ์ิ, ท่าเตียน, แพร่งภูธร, แพร่งนรา ฯลฯ) โรงแรม
เฟ่ืองนครยังได้เปรียบที่พักเจ้าอ่ืนๆ ในละแวกเดียวกันด้วยเร่ืองของขนาด บรรยากาศ ความเงียบสงบ 
ตลอดจนพ้ืนที่สีเขียวของสวนสวยส่วนกลาง ความรู้สึกของโอเอซิสกลางเมือง  น้ี สร้างความประทับใจ

ให้กับลูกค้าที่เข้าพักได้อย่างมาก  
             

 
 
ภาพที่ 28  บรรยากาศภายในโรงแรมเฟ่ืองนคร   
ที่มา : โรงแรมเฟ่ืองนคร, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  http://www.agoda.co.th 
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ภาพที่ 29  บรรยากาศภายในโรงแรมเฟ่ืองนคร   
ที่มา : โรงแรมเฟ่ืองนคร, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  http://www.agoda.co.th 
 
 5.3  กรณีศึกษาท่ี 3 “เดอะ ภูธร” และ “ดิ อัษฎางค์” 

เจ้าของธุรกิจ : คุณจิตรลดา เส็งหลวง และ คุณดิเรก เส็งหลวง 
สถานที่ต้ัง : เดอะ ภูธร ถนนแพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือถนนอัษฎางค์ แขวงวัง

บูรพาภิรมย์ ทั้งสองแห่งอยู่ในเขตพระนคร 
ขนาดโรงแรม : เดอะภูธร ขนาด 3 ห้อง, ดิ อัษฎางค์ ขนาด 9 ห้อง (ลักษณะอาคาร

เป็นห้องแถวเก่า) 
ปีที่เปิดให้บริการ : เดอะ ภูธร ปี 2552, ดิ อัษฎางค์ ปี 2554 
งบประมาณเริ่มต้น : ไม่ได้เก็บตัวเลขไว้ แต่น่าจะเป็นเลขเจ็ดหลัก 
อัตราค่าบริการ : ราคาห้องพักเริ่มต้นที่เดอะ ภูธร 3,600 บาท, ที่ดิอัษฎางค์ 2,800 

บาท ระยะเวลาคืน 
   5.3.1 ความเป็นมา  
          คุณจิตรลดา และ คุณดิเรก เส็งหลวง ปรับอาคารเก่ากับตึกร้างครํ่าคร่าบน

ถนนแพร่งภูธรเป็นโรงแรมเดอะ ภูธร  บูติคโฮเต็ลขนาด 3 ห้องนอน และ ดิ อัษฎางค์ ซิซเตอร์โฮเต็ล  
     5.3.2 เอกลักษณ์ที่แตกต่าง   
           การชุบชีวิตอาคารเก่าในย่าน แพร่งภูธร (Old town Bangkok) ให้

กลายเป็นบูติคโฮเต็ลสไตล์โคโลเนียล มีห้องพักให้บริการขนาด 3 ห้องของ การให้บริการแขกผู้เข้าพัก
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เธอจะยึดคอนเซ็ปท์คือ การทําความรู้จักกับแขกและใส่ใจในรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 
อาทิเช่น หากทราบว่าแขกมีอาชีพเป็นเชฟ จะมีการวางหนังสือเกี่ยวกับการทําอาหารไว้ในห้อง หรือ

หากพบว่า แขกถือหนังสือโขนอยู่ในมือ ก็จะแนะนําสถานท่ีชมโขนให้โดยไม่ต้องรอให้แขกร้องขอ ซึง
การบริการเหล่าน้ีเป็นการบริการพิเศษทําให้ผู้มาพักเกิดความประทับใจ  นอกจากน้ัน การท่ีโรงแรมมี

ทําเลที่ต้ังที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีจํานวนห้องน้อยมาก  เดอะ ภูธร มี 3 ห้อง, 
ดิ อัษฎางค์ มี 9 ห้อง ก็เป็นอีกจุดเด่นที่ทําให้แขกผู้เข้าพักรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัว ถูกใจผู้ที่ชอบการ

เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผู้ที่ต้องการความแตกต่าง รวมถึงผู้ที่ช่ืนชอบการท่องเที่ยวในแบบ 
Slow travel ด้วย 

 

 

 
ภาพที่ 30  บรรยากาศภายในโรงแรม เดอะ ภูธร  
ที่มา : โรงแรมเดอะ ภูธร, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  http://www.agoda.co.th 
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ภาพที่ 31  บรรยากาศภายในโรงแรม เดอะ ภูธร  
ที่มา : โรงแรมเดอะ ภูธร, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก  http://www.agoda.co.th 
 สรุปการบริหารและการออกแบบบูติคโฮเทลจากกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่า โรงแรมประเภทบู

ติคโฮเทล  มุ่งเน้นในด้านการบริการที่พิเศษ มีความแตกต่างในด้านแนวคิดที่ส่งผลในด้านความรู้สึก

ของผู้ใช้บริการให้เกิดความพักพึงพอใจ เป็นความชอบท่ีตรงกลุ่มและแตกต่างจากโรงแรมที่หลูหลา

ทั่วไป และโรงแรมบูติคโฮเทลยังสามารถปรับใช้ต้นทุนตามความเหมาะสมกับความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง

ในด้านการก่อสร้างตัวอาคารและการตกแต่งภายใน  ซึ่งการสร้างเอกลัษณ์ของโรงแรมน้ี เป็นส่วนผสม

ระหว่างการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดของผู้ประกอบการ ศักยภาพของทําเลท่ีต้ัง รวมถึง

สภาพแวดล้อมทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และบริบทโดยรอบโครงการ  
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเครื่องประดับสมัยอยุธยาหาและข้อมูลบูติคโฮเทลกถ่ายทอดลงสู่
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในบูติคโฮเทลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ้งมีขั้นตอนการศึกษาวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

กระบวนการศึกษาวิจัย 
  การศึกษาวิจัย เอกลักษณ์เครื่องประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยาสู่ออกแบบตกแต่งภายใน
เดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทลนั้น ได้ดําเนินการตามข้ันตอน จากการทบทวนวรรณกรรม โดยการ
คัดเลือกข้อมูลต่างๆ ตามหมวดหมู่ แบ่งไปตามความสัมพันธ์ของเน้ือหา แล้วจึงสรุปเอกลักษณ์เพ่ือทํา
ไปออกแบบต่อไป เพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจจึงขอแสดงกระบวนการศึกษาวิจัยดังน้ี     
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 32  แสดงกระบวนการศึกษาวิจัย 
การกําหนดขอบเขตการศึกษา 

  จากการศึกษาข้อมูลเครื่องประดับทองน้ัน ด้วยความหลากหลายของเอกลักษณ์ในหลายๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปธรรม และนามธรรม ทําให้มีประเด็นให้เลือกศึกษาได้มากมายจึงนํามาเขียน
เป็น Mind Mapping ดังต่อไปนี้ 

หวัขอ้ท่ีจะศึกษา 

คดัเลือกขอ้มูล 

รวบรวมและแตกประเดน็ 

ดาํเนินการออกแบบ 

สรุปลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ 

วเิคราะห์และสรุปผล 
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ภาพที่ 33  แสดง Mind Mapping กระบวนการเลือกข้อมูลที่จะศึกษา 
 
  จากภาพแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านนามธรรมที่ว่าด้วย
ความเช่ือในเรื่องโชคลาง สมมุติเทพ เครื่องอุทิศ และเร่ืองของความเช่ือต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับ
เคร่ืองประดับทอง ส่วนในด้านรูปธรรมที่ยังพอสืบค้นได้จากกการปกครองที่ถูกกําหนดด้วยกฎ
มณเฑียรบาล และวัสดุที่ใช้ในการทําเครื่องประดับทองจากการขุดพบที่กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 
ในรูปแบบแบบต่างๆ และประเด็นสําคัญที่น่าสนใจ ที่จะสามารถสร้างความเช่ือมโยงกันระหว่าง
เครื่องประดับทองและ เดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล คือการเลือกเอกลักษณ์เด่นๆ ที่เห็นชัดเจน เช่น 
รูปแบบของงานออกแบบเคร่ืองประดับทองในเรื่องของการใช้วัสดุ และการกําหนดรูปทรงในการ
ตกแต่ง คติความเช่ือในการทําเคร่ืองประดับทอง และในด้านของเทคนิคการผลิต 

การออกแบบการศึกษา 
  ด้วยหัวข้อการวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณค่าแห่งเคร่ืองประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยา และการ
ออกแบบเดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทลน้ันจึงแบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นหัวข้อๆ ดังน้ี  
  1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรมในส่วนของเคร่ืองประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยา ในเรื่อง 
เคร่ืองประดับทองสมัยอยุธยาที่ค้นพบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะในด้าน ประวัติความเป็นมา 
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ลักษณะ กระบวนการผลิต คตินิยม ความเช่ือ ระเบียบสังคมท่ีส่งผลต่อการใช้เครื่องประดับทองที่
ค้นพบยังกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 
  2. ศึกษาบูติคโฮเทลซึ่งเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่มีห้องพักไม่เกิน100 ห้อง และศึกษา
โครงการตัวอย่าง เพ่ือการออกแบบให้มีรูปแบบที่ทันสมัยทันกับยุค ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพ่ือ
นําข้อดีข้อเสียมาใช้ออกแบบโครงการที่จัดทํา เพ่ือทราบความต้องการพ้ืนฐานที่จะใช้ในการออกแบบ
ภายใน 
  3. ศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้ใช้และผู้ให้บริการเดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล เพ่ือ
ทราบความต้องการพ้ืนฐานที่จะใช้ในการออกแบบภายในโดยสรุปตามภาพประกอบด้านล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 34  แสดงการออกแบบวิธีการศึกษาหาข้อมูล 

การแบ่ง
ประเภทท่ี
คน้พบ 

ขอ้มูลความตอ้งการ 
ของผูใ้ชบ้ริการเดอะ 
ทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล 

กรณีศึกษาสภาพแวดลอ้ม
โครงการและโรงแรมเคียง

และการแปรรูป 

ลกัษณะ กระบวนการ
ผลิต 

คติ, ความเช่ือ 
ระเบียบสงัคม 

การเตรียมทอง การประกอบ 
เคร่ืองประดบั 

ประวติั
ความ
เป็นมา 

สี 

คุณค่าแห่งเคร่ืองประดบัทองสมยักรุงศรีอยธุยา 

ทบทวนวรรณกรรมดา้นต่าง ๆ 

แนวทางการ
ออกแบบ 

เดอะทิพยาภรณ์ 
บูติคโฮเทล 

รูปแบบ วสัดุ 
ขอ้มูลทัว่ไป 
ของบูติคโฮ
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ขั้นตอนในการดําเนนิการวิจัย 

 1. การทบทวนวรรณกรรมการเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การศึกษากรณีตัวอย่างและโครงการใกล้เคียง 
 3. การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 4. การศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 7. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 8. การศึกษางานระบบต่างๆ 
 9. การออกแบบเบ้ืองต้น 
 10. การพัฒนาแบบ 
 11. การออกแบบสําเร็จสมบูรณ์ 
 12. การจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ์ 
 
แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
  1. ข้อมูลทุติยภูมิ ทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลทางเอกสาร ตํารา รายงานการ
วิจัยและ อินเตอร์เน็ต  
  2. ข้อมูลปฐมภูมิ ทําการศึกษาข้อมูลภาคสนาม  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงด้วยการ
สํารวจ สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้อง จากสถานท่ี และโครงการใกล้เคียง เพ่ือให้ทราบข้อมูลเฉพาะท่ี
ต้องการและจัดทําเคร่ืองมือวิจัยแบบสอบถาม จากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการที่
แท้จริง  
  ในการเก็บข้อมูลพ้ืนที่ภาคสนามท่ีศึกษา จะกระทําโดยการอาศัยอุปกรณ์ ดังน้ี 
  1. เคร่ืองอัดเสียงสัมภาษณ์ 
  2. กล้องถ่ายรูป 
  3. เทปวัดระยะ 
  4. แบบสัมภาษณ์ 
  5. เคร่ืองเขียนต่างๆ 
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทําการศึกษาโดยเข้าศึกษาจากกลุ่มเทียบเคียงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการบูติค    โฮเทลใน
ระดับ 4 ดาว ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็น 2 ชุดโดยกําหนดตาม
กลุ่มเป้าหมายดังน้ี 
  แบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางด้านการท่องเท่ียวภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 3ท่าน คือ 1.นายพิชัย เป่ียมทองคํา บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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2. นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อํานวยการสํานักงาน ททท. สํานักงานอยุธยา (สวย.) 3. นางปราณี 
ด่านชัยวิโรจน์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสร้างจากแนวคิดที่ได้
ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องจํานวน 3 ตอนดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปสําหรับผู้มาท่องเที่ยวจํานวน 2 ข้อซึ่งประกอบไป
ด้วย 

1.1 ข้อมูลทั่วไปสําหรับผู้มาท่องเท่ียวในจังหวัด เช่น ภูมิลําเนา การเดินทาง อายุ 
อาชีพ 

1.2 กิจกรรมที่ทําภายในจังหวัด  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปสําหรับการเข้าพักโรงแรมภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
   2.1 การเข้าพักโรงแรม ความพึงพอใจ ระยะเวลาที่พัก 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นรูปแบบสถาปัตยกรรม และการตกแต่ง
ภายใน ที่ถ่ายทอดมาจากเครื่องประดับทองสมัยอยุธยา 
  3.1 การบริการที่พึงประสงค์และกิจกรรมภายในเดอะทิพยาภร์ บูติคโฮเทล 
  3.2 ถ้าข้าพเจ้านําเครื่องประดับทองของอยุธยามาเป็นแนวความคิดในการ
ออกแบบโรงแรมในอยุธยาท่านว่า ควรนําเสนอด้านใด เช่น ลวดลาย  สีสัน วัสดุ 
  แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ ให้บริการการท่องเท่ียวภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 ท่านคือ 1. คุณ ชาติชาย ระงับภัย ผู้จัดการ โรงแรมยูเดีย ออน เดอะริ
เวอร์   2. คุณ ธัญวรัตน์ ถือสัตยเที่ยง ผู้จัดการ โรงแรม อโยธารา วิลเลจ โดยสร้างจากแนวคิดที่ได้
ศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องจํานวน 3 ตอนดังน้ี 
   ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนักท่องเที่ยว จํานวน 1 ข้อ 
ประกอบด้วย ข้อคําถามเก่ียวกับ  ข้อมูลทั่วไป ในด้าน สัญชาติ  อายุ อาชีพ ภูมิลําเนา เป็น
แบบสอบถามท่ีให้ตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 ตอนท่ี 2   เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลการเดินทางของนักท่องเท่ียวที่เข้าพักใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 2 ข้อประกอบด้วยข้อคําถามเก่ียวกับ นักท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยข้อคําถามด้าน การติดต่อเข้าพัก เดินทางเข้าถึงด้วยวิธีการแบบใด 
ช่วงเวลาที่พัก  กําหนดเวลาก่ีวันต่อการท่องเที่ยว จํานวนผู้ร่วมเดินทาง   ความพึงพอใจในสถานที่พัก 
กิจกรรมที่ใช้ระหว่างที่เข้าพัก  
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลเดอะทิพยาภร์บูติค โฮเทล จํานวน 2 ข้อ 
ประกอบด้วยข้อคําถามเก่ียวกับ  การบริการที่พึงประสงค์และกิจกรรมภายในเดอะทิพยาภร์  บูติค  
โฮเทล รูปแบบสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในที่ถ่ายทอดมาจากเครื่องประดับทองสมัยอยุธยา 
เป็นแบบสอบถามท่ีแสดงความคิดเห็น 
 
วิธีการสร้างเครื่องมือ 
  1. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
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   1.1 ศึกษาค้นคว้า นิยาม แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร หนังสือ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และจากคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
                1.2 สร้างแบบ สัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.3 เมื่อสร้างแบบสัมภาษณ์เสร็จแล้วนําไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและปรับปรุง
แก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การศึกษาคร้ังน้ีผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาเรื่องคุณค่าแห่งเคร่ืองประดับทองสมัยกรุงศรี
อยุธยาสู่การเดอะทิพยาภร์ บูติคโฮเทล โดยยึดกรอบแนวคิดที่ได้กําหนดไว้มาเป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์ และได้ดําเนินการตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
เช่ือถือได้และถูกต้องสมบูรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1.  ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและจําแนกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ต้ังไว้ โดยทําการวิเคราะห์เน้ือหาด้านเครื่องประดับทองสมัยกรุงศรี
อยุธยา เดอะทิพยาภร์ บูติคโฮเทล   
       2.  ทําการตรวจสอบข้อมูลแบบย้อนหลัง โดยกรณีที่มีความสงสัยจะนําเอาข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกต การสัมภาษณ์ กลับไปถามกลุ่มตัวอย่างอีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และนําเอา
ข้อมูลที่ได้บางส่วนไปเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และทัศนะของผู้รู้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มี
ความน่าเช่ือถือมากที่สุดแล้วนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  

3.  ประมวลเน้ือหาสารและเรียบเรียงให้สัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน    เพ่ือนําเสนอข้อมูลแต่ละ
ตัวแปร 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหข์้อมูลและผลของการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ 

 

  จากการศึกษาข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ส่วนสําคัญที่จําเป็น ก่อนจะเข้าสู่การ

ออกแบบ คือ การวิเคราะห์สรุปใจความสําคัญ ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะแบ่งตามหัวข้อของ         
ตัวแปรหลักๆ ดังน้ี 
  1. ลักษณะเคร่ืองประดับทองในสมัยอยุธยา ในบทที่ 2 ข้อมูลเอกลักษณ์ของเคร่ือง 
ประดับทองในสมัยอยุธยาน้ัน ได้ศึกษาข้อมูลต้ังแต่ การแบ่งประเภทของเครื่องประดับทองที่ขุดพบใน

กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ลักษณะการใช้งาน ลวดลาย วัสดุที่ใช้ 
  การใช้สอยเคร่ืองประดับทองในสมัยอยุธยาตอนต้นที่ปรากฏในกฎมณเฑียรบาล  (กอง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 2535 : 112) ประกอบไปด้วย มหามงกุฎ มหากุณฑล พาหุรัด 
ถนิมมาลัย สร้อยมหาสังวาล เสอ้ง อุตรีอุตรา ควงใด พระธํามรงค์ กองเชิง รองพระบาท มาลา เกี้ยว 
สนองเกล้า และเศียรเพศ  
   1.1 ลักษณะการใช้งาน สําหรับเคร่ืองประดับที่พบในกรุส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองต้นและ

เคร่ืองทรงของพระมหากษัตริย์ศึกษาอันเป็นสมมุติเทพ ซึ่งการประดับร่างกายท่ีใช้เราอาจดูลักษณะ

การแต่งกายจากประติมากรรมที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกันได้ 
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ภาพที่ 35  แสดงการใช้เคร่ืองประดับโดยเปรียบเทียบจากงานบานประตูไม้จําหลัก จากวัดพระศรี         
สรรเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  จากภาพที่ 36 แสดงให้เห็นการใช้เครื่องประดับที่สัมพันธ์ของการใช้เคร่ืองประดับในแต่

ละชนิด ซึ่งบางช้ินที่พบไม่มีบันทึกในกฎมณเฑียรบาลแต่หลักฐานที่ปรากฏนี้ทําให้เราทราบถึงประเภท 
และลักษณะการใช้เคร่ืองประดับต่างๆ (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 2535 : 187) 
         การแต่งกายที่พบเราจะเห็นได้ว่าตําแหน่งของเครื่องประดับที่ใช้มีลักษณะที่สัมพันธ์กับ

ร่างกายในส่วนต่างๆ ที่สําคัญ  เช่น  จุลมงกุฎใช้ประดับ  ศีรษะ พหุรัดและทองกร ใช้ประดับแขน 
เป็นต้น 
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ภาพที่  36  ภาพลายเส้น แสดงความสัมพันธ์ของร่างกายที่ใช้งานเคร่ืองประดับ 

  1.2 ลวดลายที่ใช้ประดับ ลวดลายที่ใช้ในเคร่ืองประดับเป็นลักษณะลายไทยโบราณท่ี

ยังคงมีลักษณะความเป็นเขมรอยู่ซึ่งก็มีลักษณะที่เป็นไทยชัดเจนโดยอาจแยกลายที่ประยุกต์มาจาก

ลายไทย เช่น ลายกนกก้านขด ลายกนกผักกูด ลายประจํายามลายบัวควํ่าบัวหงาย ลวดลายที่

ประยุกต์มาจากธรรมชาติ เช่น ลายดอกไม้ ใบไม้ และลวดลายจากงานปูนป้ันตกแต่งสถาปัตยกรรมที่

ลวดลายซึ่งเกิดขึ้นในสมัยเดียวกัน เป็นลายประดิษฐ์ผสมกับลายดอกไม้ เช่น ลายกลีบบัว ลายช่อ
ดอกไม้ ลายดอกไม้ประดิษฐ์ผสมลายก้านขด ลายดอกไม้ที่มีโครงสร้างเป็นกลีบบัว เป็นต้น 
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ลวดลายที่ใช้ประดับในส่วนต่างๆ ของเคร่ืองประดับ 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ลวดลายที่ใช้ประดับในส่วนต่างๆ ของเคร่ืองประดับ 
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ลวดลายที่ใช้ประดับในส่วนต่างๆ ของเคร่ืองประดับ 

 
 
         จากตารางการถอดลายจะพบว่าตําแหน่งหลักของเครื่องประดับจะมีลายประจํายาม

และลายดาวและลายที่มาจากดอกไม้เป็นองค์ประกอบหลัก และการใช้ลวดลายที่ใช้ในเครื่องประดับ

จะเป็นการใช้ที่มีลายละเอียดเยอะมากกว่าในสมัยสุโขทัยหรือยุคสมัยที่มีมาก่อนอยุธยา 
  1.3 ด้านวัสดุที่ใช้ วัสดุที่ใช้ในการทําเคร่ืองประดับเป็นการใช้ทองคําเป็นองค์ประกอบ

หลักเน่ืองจากคุณสมบัติของทองที่มีความงามและความพิเศษในด้านความไม่เป็นสนิมหรือความ

หม่นหมองรวมถึงความอ่อนตัวซึ่งสามารถแปรรูปเป็นของใช้และเคร่ืองประดับในรูปแบบต่างๆ และ
ด้วยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการสงครามทําให้อยุธยามีทองมากมาย ซึ่งการสร้าง
ระบบการปกครองในสมัยพระเจ้าอู่ทองจึงใช้วัสดุที่มีค่าน้ี นํามาใช้เป็นเครื่องประดับและประกอบกับ

ความเช่ือเร่ืองอัญมณีที่มีความหมาย อันเป็นความเช่ือด่ังเดิมที่มีอยู่ในประเทศไทยในเร่ืองของศิริ

มงคล โดยจะใช้อัญมณีในสัดส่วนประมาณ 20% ขององค์ประกอบของเคร่ืองประดับและจะใช้อัญมณี

สีเขียวหรือไพลินเป็นองค์ประกอบรองประกอบลายดอกไม้ลายใบไม้และลายรักร้อย  
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ภาพที่ 37 แสดงตําแหน่งการจัดวางพลอย 
 
  จากภาพแสดงให้เห็นการจัดวางพลอยที่นํามาประดับ โดยพลอยที่ใช้สําหรับพ้ืนที่รองคือ 
เขียว มรกต  ซึ้งมีความหมาย คือ ป้องกันอาวุธ เข้ียวงา คงกระพัน และกันอุบัติเหตุ ส่วนพ้ืนที่หลักคือ 
สีเหลือง บุษราคัม จะก่อให้เกิด ความมีเสน่ห์และเป็นคนใจเย็น (วรรณรัตน์ ต้ังเจริญ 2552 : 57) 
  2. คติ ความเช่ือและระเบียบสังคม 
   2.1 ด้านคติ ความเช่ือ จากขุดพบเครื่องประดับทองที่กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ     
ทําให้เราทราบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการใช้

เครื่องประดับทองในสมัยอยุธยาตอนต้นที่ปรากฏอย่างชัดเจน โดยสมเด็จเจ้าสามพระยาทรงสร้างขึ้น

เพ่ืออุทิศให้กับพระเชษฐาทั้งสองพระองค์ (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 2535 : 109) 
ภายในบรรจุสิ่งของเคร่ืองใช้เจ้าอ้าย เจ้าย่ี และสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีผู้อุทิศถวาย และของมีค่าที่ถวายเป็น

พุทธบูชา 
   สําหรับเคร่ืองประดับที่บรรจุอยู่ภายในกรุส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองต้นหรือเคร่ืองทรงของ

พระมหากษัตริย์ ซึ่งคาดว่าแต่เดิมคงอยู่ครบแต่เน่ืองจากถูกคนร้ายลักลอบขุดและนําโบราณวัตถุส่วน

หน่ึงออกไปก่อนหน้าที่กรมศิลปากรจะเข้าดําเนินการขุดค้นจึงทําให้หลักฐานเหลือเพียงบางส่วน  
ได้แก่ เครื่องประดับศีรษะที่เรียกว่าสนองเกล้า กรองศอ สังวาล (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรม
ศิลปากร 2535 : 135)  
   และจาการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านเครื่องประดับทอง  อาจารย์พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ 
ได้กล่าวว่า งานเคร่ืองประดับทองที่กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะเป็นเคร่ืองประดับทองที่ยังไม่ถูกใช้งาน
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เน่ืองจากพิสูจน์ได้ทางเคมี แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เครื่องประดับหรือเครื่องใช้ของเจ้าอ้ายและเจ้าย่ี หาก

เป็นเคร่ืองประดับทองใหม่ที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2 (เจ้าสามพระยา) ได้สร้างข้ึนเพ่ืออุทิศถวาย

ให้สมเด็จพระอินทราธิราช (เจ้านครอินทร์) เพ่ือใช้ในสวรรค์ตามความเช่ือเรื่องเทวราชอันมีหลักฐาน

การแสดงความเคารพกษัตริย์มาต้ังแต่คร้ังสุโขทัยโดยพบเครื่องราชกกุธภัณฑ์บางอย่างที่วัดเจดีย์สูง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อายุกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งจากแนวคิดของความเช่ือการใช้

เคร่ืองประดับทองของชาวกรุงศรีอยุธยาน้ีสามารถสรุปเป็นแผนภาพดังน้ี 

 

ภาพที่ 38  แสดงการใช้เคร่ืองประดับทองตามแนวความเช่ือเร่ืองเทวราชา 

  จากแผนภาพแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนผ่านของเคร่ืองประดับจากที่แสดงให้เห็นการใช้

เครื่องประดับเพ่ือสักการะทางสถานภาพ อันแสดงออกมาในรูปของ “ภาวะอุดมคติ” ซึ่งเป็นภาวะท่ี

ข้ามพ้นไปจากโลกแห่งสัมผัสธรรมดาอันไม่สามารถหย่ังถึงได้ (สุภาวี ศิรินคราภรร์ 2522 : 99) 
  2.2 ด้านระเบียบสังคม จากการสร้างบ้านเมืองในยุคเริ่มต้นของสมเด็จพระรามาธิบดี

ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงโปรดให้พระบรมราชา (พะง่ัว) ยกทัพไปตีนครธม และกวาดต้อนผู้คนรวมท้ัง

นักปราชญ์ราชบัณฑิตมายังกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ.1893 ทําให้พระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา

ในยุคน้ีได้รับเอาคติเทวราช มีการต้ังประเพณี และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือแสดงสถานะอันสูงส่ง

ของกษัตริย์ เช่น พระราชพิธีถือนํ้า พระราชพิธีจองเปรียง ซึ่งเป็นพิธีในราชสํานักเขมร(กอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 2535 : 127) ซึ่งการแต่งกายได้มีการกําหนดลักษณะของ

เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองประดับแตกต่างกันไปตามบทบาทและสถานะของบุคคล เช่นเคร่ืองประดับ

ที่ทําด้วยทองประดับเพชรน้ันกษัตริย์จึงจะใส่ได้ หรือเคร่ืองประดับทองลงยาราชวดีน้ันช้ันของ

พระองค์เจ้าส่วนเครื่องทองคําใช้ได้เฉพาะหม่อมเจ้าส่วนขุนนางที่ไม่ใช่เจ้าพระยาใช้เครื่องเงิน 
ประชาชนท่ัวไปใช้เคร่ืองทองแดง (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 2535 : 154) และจาก
กฎมณเฑียรบาลในสมัยพระเจ้าอู่ทอง พอจะทราบได้ว่าแต่โบราณเน้นตําแหน่ง ศักดินาของคนจาก

การใช้เคร่ืองประดับศีรษะมากที่สุด ตําแหน่งต่างกัน อันเป็นที่สังเกตได้ง่ายกว่าเคร่ืองประดับประเภท
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อ่ืนกษัตริย์ มีมหามงกุฎ พระสุพรรณมาลา พระมาลาสุกหร่ํา ซึ่งหากพระมหามงกุฎอยู่ที่ผู้ใด ผู้น้ันคือ

กษัตริย์ (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 2535 : 145) ส่วนพระมหาอรรคมเหสี พระราช

เทวี มีมงกุฎ พระสุวรรณมาลา เป็นต้น 
   เอกลักษณ์ของเครื่องประดับศีรษะนี้มีวิวัฒนาการโดยพัฒนาโดย ชฎาหรือ มงกุฎ 
หมายถึงเคร่ืองสวมศีรษะ มียอดแหลม และมีหลายแบบ นักปราชญ์ราชบัณฑิตสยามอธิบาย

สอดคล้องกันว่าชฎามีต้นแบบจากลอมพอกที่เป็นเคร่ืองสวมศีรษะของเปอร์เซีย (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 
2555 : 39) 

            

ภาพที่  39 ชฎามงกุฎในศิลปะเขมร 
ที่มา : ชฎา, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.sujitwongthes.com/ 
wp-content/uploads/2012/04/terid3.jpg 

   จากภาพชฎามงกุฎ มีการนําเอากะบังหน้าสวมครอบทับมวยผมที่เกล้าสูงเป็นรูป

ทรงกระบอกคือเป็นแบบประดิษฐ์มากขึ้น (เศียรรูปบุคคล ศิลปะเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-16
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) 

 

ภาพที่ 40 แสดงศิลปะสุโขทัย ใช้ศิราภรณต์ามระบบกะบังหน้า 
ที่มา : ศิลปะสโุขทัย, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จากhttp://www.sujit 
wongthes.com/wp-content/uploads/2012/04/terid3.jpg            
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  จากภาพจะเห็นว่าเป็นเคร่ืองประดับศีรษะ ที่ยังแยกกันอยู่ระหว่างสองช้ินคือ          
กะบังหน้า (เทริด) กับรัดเกลา้ (เก้ียวรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันเป็นช้ัน)  

 

ภาพที่ 41 แสดงเครื่องประดับศีรษะสมัยอยุธยายุคต้นๆ  
ที่มา : ศิลปะสโุขทัย, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555, เข้าถึงได้จากhttp://www.sujit 
wongthes.com/wp-content/uploads/2012/04/terid3.jpg                    
  จากภาพเครื่องประดับศีรษะ  ยังคงทําตามแบสุโขทัยคือใช้ระบบกะบังหน้า-รัดเกล้า สว่น
รัดเกล้ายังอยู่ในสัดส่วนเล็กๆ ไม่สูงมาก  ซึ่งเครื่องประดับศีรษะที่พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะจา

คําให้การของคนร้าย ทําใหท้ราบว่าภายในกรุมีเคร่ืองประดับศีรษะหลายช้ิน รวมทั้งพระมหาพิชัย

มงกุฎ และ สนอง เกล้าซึ่งเป็นเคร่ืองประดับของพระมหากษัตริย์ 

 

ภาพที่  42 รูปรัดเกล้าที่พบยังกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ 
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  กล่าวโดยสรุปถึงผลการวิเคราะห์แนวคิดเร่ืองเคร่ืองประดับ จะเห็นได้ถึงความสัมพันธ์

ด้านการใช้สอยในส่วนต่างๆของร่างกายเพ่ือประดับเสริมความเป็นสมมุติเทพ อันเป็นสภาวะที่สูงกว่า

สามัญชนทั่วไปและเคร่ืองประดับที่สําคัญที่แสดงความเทวราชาน้ันคือเคร่ืองประดับศีรษะคือจุลมงกุฎ 
โดยวัสดุที่ใช้และถูกตราเป็นกฎหมายข้ึนมาคือเคร่ืองประดับที่ทําด้วยทองคําประดับ     อัญมณี ซึ่ง
รูปแบบของเคร่ืองประดับเหล่าน้ีมีวิวัฒนาการมาจนถึงสมัยอยุธยาที่มีลักษณะและลวดลายที่บ่งบอก

ลักษณะเป็นไทยชัดข้ึน ซึ่งลายที่ใช้จะมีลักษณะแบบลายไทยโบราณที่เป็นต้นแบบลายไทยในปัจจุบัน 
เช่นลายบัวควํ่าบัวหงาย  ลายกนก และลายก้านขด เป็นต้น และนอกลวดลายและวัสดุที่ใช้ทองเป็น

ส่วนประกอบแล้วยังมีการใช้อัญมณีทั้ง 9 ชนิดเป็นส่วนประกอบด้วย 

  3. การวิเคราะห์  Mymap  สู่การหา key word จากเน้ือหาของเครื่องประดับทองเรา

สามารถสรุปเป็นแผนภาพ My map ได้ดังน้ี 

 

ภาพที่ 43 แสดงแนวคิดเป็น mind map 

  จากภาพที่ 43 แสดงแนวคิดเป็น mind map เราสามารถแยกประเด็นการศึกษาของ

เคร่ืองประดับทองโดยแบ่งเป็นด้านรูปธรรมและนามธรรม ทางด้านรูปธรรม เช่น การปกครอง วัสดุ 
การทําเครื่องประดับ การใช้หรือสวมใส่ เศรษฐกิจ และในด้านนามธรรม เช่น ความเช่ือ เคร่ืองอุทิศ 
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ซึ่งจากเน้ือหาทั้งรูปธรรม และนามธรรมสามารถสรุปสาระสําคัญของเครื่องประดับทองสมัยกรุงศรี

อยุธยาได้จากตารางสรุปแนวความคิดเป็น framework ดังภาพที่ 44  
 

 

ภาพที่ 44 แสดงการสรุปแนวคิดเป็น frame work 

จากกรอบ framework เราสามารถสรุปสาระสําคัญที่อธิบายความหมายของเครื่องประดับ

ทองสมัยกรุงศรีอยุธยาได้คือ  
1. ศิลปะเคร่ืองประดับไทยประเพณี 
2. วัสดุที่มากค่า 
3. เคร่ืองอุทิศ 
จากเน้ือหาดังกล่าวสามารถสรุปเป็นคําสําคัญ (Keyword) ที่มีวามหมายครอบคลุมได้

ทั้งหมดคือ ทิพยภรณ์ อันมีความหมายถึงอาภรณ์ เคร่ืองประดับของเทวดา 
    4. การวิเคราะห์สถานที่ต้ังโครงการ  
      4.1 การวิเคราะห์จังหวัดอยุธยา ด้านแนวคิดเร่ืองทําเลท่ีต้ัง ภายในเกาะเมืองอยุธยา 
เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเท่ียวของกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา ที่ ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางเหนือและภาคกลางที่มีแหล่งเมืองมรดกโลก 
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อยู่ 3 แห่ง คือ ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา โดยแนวทางการเช่ือมโยง

ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลกเข้าด้วยกัน 
 

 

 

ภาพที่ 45 ผังสแีสดงแนวทางการเช่ือมโยงแหล่งเมืองมรดกโลก 

  จากภาพที่ 45 จะเห็นผังสีของการเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก ซึ่งเป็นศักยภาพ

ด้านการท่องเท่ียวที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การสนับสนุนถึงความเช่ือมโยงในด้านการ

เดินทาง และข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคน้ี 
 และนอกจากน้ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทําเลท่ีต้ังที่เหมะสมเน่ืองจากเป็นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นักและสามารถเข้าถึงได้หลายเส้นทาง และ วิเคราะห์
ศักยภาพของจังหวัดอยุธยาได้จากการทํา swot analysis ดังภาพที่ 46 
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ภาพที่ 46 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนในการเลือกทําเลท่ีต้ังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  จากการวิเคราะห์ด้านศักยภาพของการเลือกทําเลที่ต้ังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ี

สะดวกในด้านคมนาคมทําให้เราพบว่าการสร้างงานออกแบบโรงแรมท่ีพักที่มีศักยภาพในการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างสูง จากการวิเคราะห์จะเห็นว่าเราสามารถรองรับ

นักท่องเท่ียวที่มีจุดเร่ิมต้นการเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียงก่อนที่จะเดินทาง

ไปยังเมืองมรดกโลกของจังหวัดอ่ืน 

 4.2 การวิเคราะห์สถานที่ต้ังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   4.2.1 ที่ต้ังโครงการ 
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ภาพที่ 47  แสดงถ่ายทางอากาศ แสดงตําแหน่งท่ีต้ังของสถานที่ 

 

ภาพที่ 48  แสดงความเช่ือมโยงของสถานที่ต้ังและประโยชน์ใช้สอยสาธารณะและ 
           แหลง่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

  เส้นสีเขียวแสดงถนนอู่ทองซึ่งเป็นถนนที่เช่ือมรอบเกาะเมือง ซึ่งสามารถเดินทางไปยัง

แหล่งท่องเที่ยวภายในอยุธยาได้สะดวก และตําแหน่งที่ต้ังของที่ต้ังโครงการทางด้านตะวันออกติดกับที่

พักอาศัยย่านชุมชน ด้านทิศตะวันตกติดกับโรงแรมไอยูเดีย ด้านฝั่งตรงข้ามแม่นํ้าเป็นวัดพุทไธสวรรค์ 
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ภาพที่ 49 แสดงบรรยากาศบริเวณด้านทิศตะวันออกของโครงการ 

 

ภาพที่  50  ด้านทิศตะวันตกติดกับโรงแรมไอยูเดีย 

 

ภาพที่ 51  ฝั่งตรงข้ามโครงการวัดพุทไธสวรรค์ 

  จากสถานที่ต้ังโครงการเราจะเห็นถึงความงามของบรรยากาศริมนํ้า และความ

เช่ือมโยงของสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด 
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   4.2.2 ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะ ร้อน
ช้ืน  มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว และมีอิทธิพลจากลมมรสุมพัดผ่าน ในช่วงฤดูหนาว

มักจะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนในช่วงเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ซึ่งทําให้สภาพอากาศ แห้ง และหนาวเย็น ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ในช่วงฤดูฝนจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งทําให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม จนถึง กลางเดือน
ตุลาคม และในฤดูร้อน จะเริ่มจากกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม และในช่วงที่ลม

มรสุมทั้งสองชนิดมาปะทะกันจะทําให้พ้ืนดินมีอุณหภูมิสูงข้ึนซึ่งจะเกิดความกดอากาศตํ่าลง และทันที

ที่ความกดอากาศสูงจากมหาสมุทรอินเดียพัดเข้าสู่ฝั่งก็จะทําให้เกิดช่วงฤดูมรสุม   อีกครั้ง 

   4.3  การเดินทาง  
   4.3.1 ทางรถส่วนบุคคล 
    เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูนํ้าพระอินทร์ 
แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
    เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือทางหลวง

หมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) แล้วข้าม
สะพานนนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานีต่อด้วยเส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา 
(ทางหลวงหมายเลข 3111) เลี้ยวแยกขวาที่อําเภอเสนา เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
   เส้นทางท่ี 3 ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 306 
ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 
3309 ผ่านศูนย์ศีลปาชีพบางไทร อําเภอบางปะอิน เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
           
   4.3.2 รถโดยสารประจําทาง บริษัท ขนส่ง จํากัด โดยสารปรับอากาศช้ัน 1 
กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา และรถโดยสารปรับอากาศช้ัน 2 กรุงเทพฯ-ศูนย์ศีลปาชีพบางไทร-
พระนครศรีอยุธยา   
  4.3.3 รถไฟ การเดินทางโดยรถไฟที่มีปลายทางสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ซึ่งมีบริการทุกวัน ซึ่งจะผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเขตอําเภอบางปะอิน อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา และอําเภอภาชี  
  4.3.4 เรือ บริการเรือนําเที่ยวจากกรุงเทพฯไปพระนครศรีอยุธยามีดังน้ี  
 4.3.4.1 เรือมโนราห์ 2  ออกจากท่าโรงแรมแมรีออท รสีอร์ทแอนด์สปา  
   4.3.4.2 เรือเมฆขลา ออกจากท่าวัดนิเวศธรรมประวัติ  
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   4.3.4.3 เรือริเวอร์ซันครุ้ยส์ ขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดโพธ์ิแตงเหนือ อําเภอบาง

ไทร ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาประมาณ 46 กิโลเมตร และเดินทางกลับโดยทางเรือ 
เรือออกเวลา 13.00 น. ถึง 
  4.3.4.4 เรือเพิร์ลออฟสยาม ขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดโพธ์ิแตงเหนือ อําเภอบาง 
     จากข้อมูลการเดินทางเข้าสู่ตัวอยุธยาและภูมิอากาศทําให้เห็นถึงศักยภาพที่

สามารถท่องเที่ยวได้เกือบตลอดปีและสะดวกในการเดินทางสู่ตัวจังหวัด  

 5. กลุ่มผู้ใชบ้ริการ 
 5.1 การศึกษากลุ่มนักท่องเท่ียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากงานวิจัย       จาก
ผลสํารวจสัดส่วนการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี 2554 ของสํานักปลัด กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้สํารวจกลุ่มตัวอย่างจํานวน2,880 โดยแยก
ประเภทดังน้ี 

ตารางที่ 7 แสดงกลุ่มตัวอย่างของผู้มาเย่ียมเยียนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งเป็น  
นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรท่ีเข้ายังจังหวัดอยุธยา 

 

         โดยผู้มาเย่ียมเยียนชาวไทยมีสัดส่วน นักทัศนาจรซึ่งหมายถึงผู้มาเยือนแบบเช้าเย็นกลับไม่

ค้างคืนซึ่งมีมากกว่านักท่องเที่ยวซึ่งหมายถึงผู้มาเยือนแบบค้างคืนโดยคิดเป็นร้อยละ 64.2 และร้อย
ละ 35.8 และต่างชาติก็เช่นเดียวกันมีสัดส่วน นักทัศนาจรมากกว่านักท่องเท่ียวคิดเป็นร้อยละ50.8 
และร้อยละ 49 โดยผู้มาเย่ียมเยียนแบ่งโครงสร้างตามภูมิลําเนาและถิ่นที่อยู่ 
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ตารางที่ 8 แสดงกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรแยกตามภูมลิําเนา 

 

ตารางที่ 9 แสดงกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เข้าพักยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยว 

 

 

ตารางที่ 11 แสดงค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

   ผลสรุปงานวิจัยของ สํานักปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจะเห็นได้ว่า

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป รองลงมา    คือ 



84 
 

 

 

เอเชียและอเมริกาตามลําดับ ส่วนนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากภาคกลางและ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งอัตราการใช้เงินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่วันละ 2,500-2,700 บาท/คน/
วัน ส่วนนักนักท่องเที่ยวชาวไทยอัตราการใช้เงิน 1,200-1,400 บาท/คน/วัน และพบว่านักท่องเที่ยว

ส่วนใหญ่เข้าพักยังโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  5.2 การวิเคราะห์กลุ่มผู้ให้บริการบูติคโฮเทลภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      5.2.1  การวิเคราะห์ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ตารางที่ 12 แสดงผลการสัมภาษณ์ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัด    
พระนครศรีอยุธยา 

 

ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณ์ 

1.1  ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายัง

ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านอายุ

อาชีพ  สัญชาติ ภูมิลําเนา. 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่ที่เข้ามาใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป

ซึ่งอายุระหว่าง 20 – 60 ปี และชาวไทย อายุ 
20 – 60 ปี เป็นนักท่องเท่ียวทีมีภูมิลําเนาจาก

จังหวัดกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

1.2  กิจกรรมที่ทําภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ชาวต่างชาตินิยมการท่องเที่ยวตามสถานท่ีสําคัญ 
เช่น อุทยานแห่งชาติ,วัง,วัดภายในจังหวัด และ
ชาวไทยท่องเที่ยวตามสถานที่สําคัญเช่นกันและ

ท่องเท่ียวพร้อมการทําบุญ 9 สําคัญภายวัดใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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ตารางที่ 13 แสดงผลการสัมภาษณ์ ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการเข้าพักโรงแรมภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณ์ 

2.1  ระยะเวลาการเข้าพักและความพึงพอใจใน

การใช้บริการโรงแรมภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

นักท่องเ ท่ียวมีความพึงพอใจการใช้บริการ

ห้องพัก ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะพัก 2 วัน1คืนจะ
ท่องเท่ียวเป็นจังหวัดสุดท้ายก่อนเดินทางกลับยัง

ภูมิลําเนา ส่วนชาวไทยเน่ืองจากใกล้จังหวัด

กรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะพัก 2 วัน1คืนเน่ืองจาก

สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวกและมีบางส่วนที่

ไม่ค่อยพอใจด้านความสะอาดของที่พัก  

 ตารางท่ี 14 แสดงผลการสัมภาษณ์ ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านแนวคิดการออกแบบเดอะทิพยาภรณ์ บูติค 
โฮเทล 

ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณ์ 

3.1  แนวคิดการออกแบบโครงการเดอะทิพยา

ภรณ์บูติคโฮเทลโดยนําเคร่ืองประดับทองในสมัย

อยุธยามาเป็นแนวคิดในการออกแบบ 

โดยส่วนใหญ่มีความเข้าใจด้านเครื่องประดับทอง

ในสมัยอยุธยาไม่มากนัก  แต่ เคยไ ด้ เ ข้ าชม

เคร่ืองประดับทองจากพิพิธภัณฑ์เจ้า 3 พระยา

และให้ความคิดเห็นว่าสวยงามและน่าศึกษา 

 
 5.2.2  การวิเคราะห์การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงแรมบูติคโฮเทลในระดับ 4 ดาว
ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ตารางที่ 15 แบบสัมภาษณ์ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา 

ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณ์ 

1.ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียวที่เข้ามายังภายใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านอายุอาชีพ  
สัญชาติ ภูมิลําเนา. 

ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นชาวยุโรป อายุ 
30 – 60 ปี และส่วนใหญ่เป็นชาวฝร่ังเศส คิดเป็น

70%ของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก 
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ตารางที่ 16 แบบสัมภาษณ์  ตอนท่ี 2 การเข้าใช้บริการภายในโรงแรม 

ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณ์ 

2.1  เป็นคําถามเก่ียวกับการเข้าพักระยะเวลาที่

พักการใช้บริการโรงแรมและความพึงพอใจในการ

บริการ 

โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวจะเข้าพัก 2 วัน 1 คืน 
หรือ 3 วัน 2 คืน เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยว

ภายในจังหวัดน้ีสามารถท่องเที่ยวได้ครบภายใน 
1 วันและการเดินทางเข้าพักส่วนใหญ่จะจองผ่าน

บริษัททัวร์60% และจองผ่านอินเตอร์เน็ท เช่น 
www.agoda.com จํานวน20%โทรจองทีพั่ก 
และติต่อโดยตรงรวม 20% การเข้าถึงที่พักทาง

โรงแรมจัดรถบริการรับส่งจากโรงแรมที่พักไปรอ

รับ บรรยากาศ  ช่วงเวลาการเข้าพักจะเข้าพัก

ช่วงเดือนต.ค.-เม.ย. บรรยากาศ ที่พัก ชอบความ

เป็นส่วนตัว และ บรรยากาศริมนํ้า การตกแต่งที่  

 เป็นแบบไทย การใช้บริการในห้องพักต้องการใช้

บริการนํ้าอุ่น และบริการอินเตอร์เน็ทไร้สาย  ตู้
เซฟ ทีวี เคาเตอร์เคร่ืองด่ืมและจํานวนผู้ร่วม
เดินทางจะมากับครอบครัว2-4คน กระเป๋าต้ังแต่

2-4ใบ   และในระหว่างการเข้าพักกิจกรรมที่ทํา

คือท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด 
การนอนอาบแดด การใช้บริการนวดไทยและใช้

บริการร้านอาหารใกล้ที่พักเน่ืองจากต้องการ

ความหลากหลาย ซึ่งทางโรงแรมจะจัดรถรับส่ง   
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ตารางที่ 17 ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการและแนวคิดในการออกแบบ 

ประเด็นคําถาม สรุปผลการสัมภาษณ์ 

3.1 กิจกรรมภายในโรงแรมทิพยาภรณ์และการ

นําเอกลักษณ์เคร่ืองประดับทองสมัยอยุธยานํามา

เป็นแนวคิดในการออกแบบ 

กิจกรรมที่ควรเ พ่ิมเติม คือ การมีสระนํ้าใน

โรงแรมและการนําเคร่ืองประดับทองมาเป็น

แนวคิดเอกลักษณ์ในการออกแบบไม่ขอออก

ความคิดเห็นเน่ืองจากไม่มีความเข้าใจเพียงแต่

ชอบเน่ืองจากเป็นเคร่ืองประดับที่งดงาม 

       

           สรุปจากการจาการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการโรงแรมบูติคโฮเทลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทํา

ให้ทราบถึงการเข้าพักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว                     
ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ต้องการความสงบและเป็นส่วนตัวในการเข้า พักโดยการเข้าพักจะจองห้องพักร่วง

หน้าผ่านเว็บไซท์ และการเดินทางจะมาโดยรถบริการของโรงแรมที่พักก่อนหน้าน้ีหรือรถเช่าเหมาและ

รถจากโรงแรมที่จองไปรับยังท่ารถ หรือโรงแรมที่พักก่อนหน้าน้ี ซึ่งในระหว่างที่เข้าพักจะใช้เวลาส่วน

ใหญ่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัด โดยรถบริการจากทางโรงแรม รวมถึงการรับประทานอาหารไทยตาม

ร้านที่เปิดบริการนอกโรงแรม ซึ่งแขกที่พักส่วนใหญ่ชอบบรรยากาศการตกแต่งที่เข้ากับเอกลักษณ์ 
และในด้านการออกแบบโรงแรมเดอะทิพยาภรณ์ บูติคโฮเทล และการใช้เอกลักษณ์ด้านลวดลายและ

สีทองของเคร่ืองประดับทองในสมัยอยุธยามาเป็นเอกลักษณ์ในการออกแบบ ซึ่งจากการศึกษากลุ่ม

นักท่องเที่ยวและพ้ืนที่ต้ังโครงการรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้โดยการออกแบบกิจกรรมดัง

แผนภาพด้านล่าง 

6. การวิเคราะห์กิจการภายในโครงการ 

      การศึกษาวิจัยเคร่ืองประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยาสู่การออกแบบเดอะทิพยาภรณ์ บูติค

โฮเทล ด้วยการทบทวนวรรณกรรม สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการท้ังในด้านเครื่องประดับ

ทองสมัยอยุธยา กรอบแนวคิดในการออกแบบบูติคโฮเทลรวมถึงกลุ่มนักท่องเท่ียวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์ ดังตารางวิเคราะห์ด้านล่าง 
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ภาพที่ 52  แสดงกรอบแนวคิดการกิจกรรมและประโยชน์ใช้สอยภายในโครงการ 

          จากกรอบแนวคิดที่ผสมผสานสัดส่วนในแต่ละตัวแปรสามารถสรุปแนวคดิสู่การออกแบบ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ดังภาพที่ 53 ด้านล่าง 
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ภาพที่ 53 แสดงแนวคิดในการจัดกิจกรรมภายในโครงการ 
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บทที่ 5 
การแปรรูปสู่การออกแบบและผลงานการออกแบบ 

 
 การศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในตัวแปรต่างๆ น้ัน ส่วนสําคัญคือการจับประเด็นของ
ผลงานการวิเคราะห์เพ่ือนํามาแปรรูป คลี่คลาย สู่งานออกแบบ ที่ทําให้เกิดความเข้าใจสู่การแปรรูปและ
กระบวนการออกแบบได้น้ัน จึงขอเสนอการอธิบายดังน้ี 

การแปรรูปจาก Key Word 

              การศึกษาและวิเคราะห์เครื่องประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น เมื่อศึกษาเอกลักษณ์ของ
เคร่ืองประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยา จะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ของเคร่ืองประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยา 
นํามาแสดงออกเป็นเร่ืองราว ผ่านรูปแบบของลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของช่วงเปลี่ยนถ่ายศิลปะเขมร 
สู่ศิลปะลายไทย และการใช้อัญมณี  ที่มีความสําคัญและตลอดจนการใช้งานตามตําแหน่งสําคัญของ
ร่างกายอันเป็นการสร้างสภาวะดุจเทพ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความพิเศษของศิลปะเคร่ืองประดับที่
ถ่ายทอดออกมาเป็นสัญลักษณ์ของความเหนือสามัญชน จากบทวิเคราะห์และตีความน้ันจะเห็นสิ่งที่
คล้ายกันจากความสําคัญด้านตําแหน่งที่แสดงสถานะจึงนําแนวความคิดเรื่องความสัมพันธ์ทางด้าน หัว 
ตัวและฐานในการออกแบบมาใช้จัดสรรลงในพ้ืนที่ 

ตารางที่ 18 แสดงแนวความคิด Key Word 

 

  จากแผนภูมิสามารถอธิบายหลักของแนวคิดได้ดังนี้ 

  1. การจัดแปลน Master Plan จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้เครื่องประดับกับ
ตําแหน่งการแต่งกาย แปลงมาสู่การออกแบบ Master Plan โดยนํามาสรุปได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 54 แสดงแนวความคิด ความสัมพันธ์ของร่างกาย และการใช้สอยของเคร่ืองประดับทอง 

  จากแนวคิดการจัดวางตําแหน่งสําคัญดังกล่าวนํามาสู่การออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยและ
องค์ประกอบของลวดลายจากเคร่ืองประดับมาใช้ในการออกแบบ 

 

 

ภาพที่ 55 แสดงแนวคิด ตําแหน่งการใช้เคร่ืองประดับเปรียบเทียบกับงานสถาปัตยกรรม 
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ภาพที่ 56 แสดงแนวความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องประดับทอง 

  จากภาพที่ 56 แสดงให้เห็นมงกุฎจัดวางในตําแหน่งที่สําคัญภายในพ้ืนที่โดยมีทับทรวง ซึ่งมี
ความหมายถึงจิตใจมาเป็นองค์ประกอบของส่วนกลางของพ้ืนที่และทองพระกร (กําไลแผง) และพาหุรัด 
มาเป็นองค์ประกอบของผนังที่แสดงถึงความปกป้องคุ้มภัย 
 

 

ภาพที่ 57 แสดงแนวความคิด ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายใน 
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ภาพที่  58 แสดงแนวความคิดการใช้วัสดุกระจกสีและแสดงการใช้ไม้แกะปิดทองประดับกระจกสี  
    
  จากภาพแสดงให้เห็นการแปรรูปเคร่ืองประดับสู่วัสดุที่มากค่าและใช้ในการก่อสร้างปัจจุบัน
ที่สื่อถึงคุณสมบัติและการใช้สีที่มาจากเคร่ืองประดับทอง 
 
ผลงานการออกแบบ 
และจากแนวคิดที่ได้จากการแปรรูปจาก Keyword ที่ได้มาจากสาระจากการศึกษาเครื่องประดับทอง
สมัยกรุงศรีอยุธยา แปรรูปสู่ผลงานการออกแบบเดอะทิพยาภรณ์ บูติค โฮเทล โดยเร่ิมจากการนําเสนอ
ผลงานการจัดผังได้ดังน้ี 
 

 

  ภาพที่ 59 แสดงแนวคิดในการจัดแผนผังพ้ืนที่ใช้สอยเดอะทิพยภรณ์ บูติค โฮเทล 
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ภาพที่ 60   ทศันียภาพโครงการ มองจากทางเข้าโครงการด้านตะวันตกเฉียงเหนือ 

 

 
 

ภาพที่ 61 ทัศนียภาพโครงการ มองจากทางเข้าโครงการด้านตะวันตกเฉียงเหนือ 
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ภาพที่ 62 ทัศนียภาพโครงการมองจากด้านข้างโครงการด้านตะวันตกเฉียงใต้ 
 

 

 

ภาพที่ 63 ทัศนียภาพโครงการมองจากทางด้านแม่นํ้าด้านตะวันออกเฉียงใต้ 
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ภาพที่ 64 ทัศนียภาพโครงการมองจากทางด้านแม่นํ้าด้านตะวันออกเฉียงใต้ 

 

 

ภาพที่ 65 ทัศนียภาพโครงการมองจากด้านบน 
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 ภาพที่ 66  แปลนอาคารต้อนรับ 

 

ภาพที่ 67  รูปด้านภายใน 1 
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ภาพที่  68  รปูด้านภายใน 2 

 

ภาพที่ 69 รูปด้านภายใน 3 
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ภาพที่ 70 ทัศนียภาพภายใน Lobby 

 

 

ภาพที่ 71 ทัศนียภาพภายใน Lobby 
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ภาพที่  72 ผังเฟอร์นิเจอร์ภายใน restaurant 

 

ภาพที่  73 ผังไฟฟ้าภายใน restaurant 
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ภาพที่  74 ผังปลั๊กภายใน restaurant 

 

ภาพที่ 75 ผังพ้ืนภายใน restaurant 
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ภาพที่  76 รูปด้านภายใน restaurant 

 

    

    ภาพที่ 77 ทัศนียภาพภายใน restaurant 
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   ภาพที่ 78 ผงัเฟอร์นิเจอร์ภายใน rest room 

 

   ภาพที่ 79  ผังไฟฟ้าภายใน rest room 
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ภาพที่ 80 รูปด้านภายใน rest room 

 

ภาพที่ 81 รูปด้านภายใน rest room 
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ภาพที่ 82 ทัศนียภาพภายใน rest room 
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บทที ่6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
สรุป 
  จากการศึกษาเคร่ืองประดับทองในสมัยอยุธยาได้ข้อค้นพบที่นําไปสู่การออกแบบ คือ ทิพ
ยาภรณ์ เป็นคําสําคัญที่สามารถถ่ายทอดเป็นงานออกแบบที่สื่อถึงศิลปะเคร่ืองประดับไทยประเพณี ที่
ใช้ทองคําประกอบอัญมณีเป็นวัสดุหลักในการสร้างเครื่องประดับ โดยการแปรรูปจากเน้ือหาทั้ง
ทางด้านรูปแบบ วัสดุ เทคนิคการผลิต  คติความเช่ือ ระเบียบสังคมฯ ซึ่งเน้ือหาเหล่าน้ีถูกวิเคราะห์
แปรรูปสู่การสร้างบรรยากาศในพ้ืนที่ว่างที่สื่อให้เกิดความรู้สึกที่มาจากความสัมพันธ์ของการใช้สอย
ของเคร่ืองประดับแต่ละช้ินที่ใช้กับร่างกายสู่การตกแต่งภายในเดอะทิพยาภรณ์บูติค     โฮเทล อัน
เป็นโรงแรมขนาดเล็กที่บรรยากาศการออกแบบที่บ่งบอกถึงความหมายอันเป็นทิพย์ซึ่งเป็นการ
สะท้อนความหมายที่แฝงอยู่จากเคร่ืองประดับทองในสมัยอยุธยาที่ถูกบรรจุไว้ภายใต้กรุ      พระ
ปรางค์วัดราชบูรณะ  และนอกจากการนําความหมายมาออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยแล้ว ยังใช้การ
แสดงออกทางเอกลักษณ์ของเคร่ืองประดับทองในสมัยอยุธยา โดยนําลายละเอียดทางด้านลวดลาย 
และวัสดุที่มีทองคําเป็นส่วนผสมและสีที่ความหมายด่ังอัญมณีอันมีความหมายมงคล  ซึ่งการถ่ายทอด
ลายละเอียดต่างๆน้ีถูกนําเสนอผ่านฝ้าเพดานผนังตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว รวมถึงการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่มีออกแบบจากเน้ือหาจากเอกลักษณ์เคร่ืองประดับทองในสมัยอยุธยา 
 
ข้อเสนอแนะ 
  งานออกแบบนี้ผู้วิจัยเน้นการใช้วัสดุที่แทนทองคําในอดีตซึ่งในปัจจุบันสีของวัสดุที่ทํา
คล้ายทองคํายังอาจไม่สะท้อนความงามของทองคําแท้ได้เพียงพอนักหากในอนาคตสามารถผลิตวัสดุที่
สื่อถึงทองคําได้มากกว่าเดิมงานออกแบบจะสมบูรณ์ขึ้น 
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แบบสอบถามเร่ืองการศึกษาคุณค่าแห่งเคร่ืองประดับทองสมัยกรุงศรีอยุธยา 
สู่การออกแบบเดอะทิพยาภรณ์บูติคโฮเทล 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยกําหนดกลุ่ม

ตัวอย่างที่ทําการศึกษาโดยเข้าศึกษาจากกลุ่มเทียบเคียงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการบูติค    โฮเทลใน

ระดับ 4 ดาว ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์เป็น 2 ชุดโดยกําหนดตาม

กลุ่มเป้าหมายดังน้ี 
  แบบสอบถามชุดที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางด้านการท่องเท่ียวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งเป็นจํานวน 3 ตอนดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปสําหรับผู้มาท่องเที่ยวจํานวน 2 ข้อซึ่งประกอบไป

ด้วย 
1.1 ข้อมูลทั่วไปสําหรับผู้มาท่องเท่ียวในจังหวัด เช่น ภูมิลําเนา การเดินทาง อายุ 

อาชีพ 
1.2 กิจกรรมที่ทําภายในจังหวัด  

  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปสําหรับการเข้าพักโรงแรมภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
   2.1 การเข้าพักโรงแรม ความพึงพอใจ ระยะเวลาที่พัก 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นรูปแบบสถาปัตยกรรม และการตกแต่ง
ภายใน ที่ถ่ายทอดมาจากเครื่องประดับทองสมัยอยุธยา 

  3.1 การบริการที่พึงประสงค์และกิจกรรมภายในเดอะทิพยาภร์ บูติคโฮเทล 

  3.2 ถ้าข้าพเจ้านําเครื่องประดับทองของอยุธยามาเป็นแนวความคิดในการ

ออกแบบโรงแรมในอยุธยาท่านว่า ควรนําเสนอด้านใด เช่น ลวดลาย  สีสัน วัสดุ 

  แบบสอบถามชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ ให้บริการการท่องเท่ียวภายในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งเป็นจํานวน 3 ตอนดังน้ี 
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   ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มนักท่องเที่ยว จํานวน 1 ข้อ 
ประกอบด้วย ข้อคําถามเก่ียวกับ  ข้อมูลทั่วไป ในด้าน สัญชาติ  อายุ อาชีพ ภูมิลําเนา เป็น

แบบสอบถามท่ีให้ตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 ตอนท่ี 2   เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลการเดินทางของนักท่องเท่ียวที่เข้าพักใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 2 ข้อประกอบด้วยข้อคําถามเก่ียวกับ นักท่องเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยข้อคําถามด้าน การติดต่อเข้าพัก เดินทางเข้าถึงด้วยวิธีการแบบใด 
ช่วงเวลาที่พัก  กําหนดเวลาก่ีวันต่อการท่องเที่ยว จํานวนผู้ร่วมเดินทาง   ความพึงพอใจในสถานที่พัก 
กิจกรรมที่ใช้ระหว่างที่เข้าพัก  

  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลเดอะทิพยาภร์บูติค โฮเทล จํานวน 2 ข้อ 
ประกอบด้วยข้อคําถามเก่ียวกับ  การบริการที่พึงประสงค์และกิจกรรมภายในเดอะทิพยาภร์  บูติค  
โฮเทล รูปแบบสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในที่ถ่ายทอดมาจากเครื่องประดับทองสมัยอยุธยา 
เป็นแบบสอบถามท่ีแสดงความคิดเห็น 
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