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 การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือวิเคราะห์แนวความคิดและการออกแบบ

ผลงานปนูปัน้ ภายใต้เง่ือนไขและบริบททางสงัคมช่างของกลุ่มช่างปนูปัน้เมืองเพชรบรีุยคุปัจจบุนั  

2)  เพ่ือหาเอกลกัษณ์ และความสืบเน่ืองขององค์ความรู้ แนวความคิด และรูปแบบของงานปนูปัน้

สกุลช่างเพชรบุรี และ 3) เพ่ือขยายความเข้าใจเก่ียวกับศิลปะสกุลช่างเพชรบุรีแขนงอ่ืนๆ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กับงานปนูปัน้ ได้แก่ งานจําหลกัไม้ และงานจิตรกรรม  โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง

จากผลงานช่างในเครือข่างช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ และช่างพืน้บ้านรายย่อย ท่ีมีช่ือเสียง และมี

ผลงานในเขตจงัหวดัเพชรบรีุเป็นหลกั 

 วิธีวิจยัโดยการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูช่าง และงานศิลปกรรม โดยวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ของข้อมูลทัง้ 2 ส่วน เร่ิมจากงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบนั ก่อนนําประเด็นศึกษาไป

ตรวจสอบย้อนกลบักบักระแสงานชา่งเมืองเพชรบรีุในยคุก่อนหน้า 

 ผลการศกึษาพบวา่ 1) งานปนูปัน้สกลุชา่งเพชรบรีุยคุปัจจบุนัแบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มแนวประเพณีสร้างสรรค์ กับกลุ่มอนุรักษ์แนวประเพณีไทย สัมพันธ์กับบทบาท และความ

คาดหวงัของสงัคมต่อช่างปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรีในฐานะของผู้ สืบทอดวฒันธรรม และงานช่าง

โบราณ   2) เอกลักษณ์ในงานปูนปัน้สกุลช่างเพชรบุรียุคปัจจุบัน มีทัง้ส่วนท่ีสืบเน่ือง และ

พฒันาขึน้ใหม่ภายใต้บริบททางสงัคมยุคปัจจบุนั   ทัง้นีเ้อกลกัษณ์บางประการกลบัไม่ใช่รูปแบบ

นิยม และแพร่หลายอยู่เฉพาะบางกลุ่มช่างเท่านัน้   3) ผลงานปนูปัน้เมืองเพชรบุรียุคปัจจุบนัมี

พฒันาการสืบเน่ืองกับกระแสงานช่างเมืองเพชรบุรี ปรากฏหลกัฐานระหว่าง พ.ศ. 2460-2510 

ได้แก่  แบบลวดลายอสมมาตร  การสร้างงานแนวสจันิยม   แบบแผนการออกลวดลายในงานหน้า

บัน  และความนิยมแสดงเร่ืองราวผ่านงานประเภทภาพ หรืองานประเภทลาย ผ่านกลุ่ม

ประตมิากรรม “ตวัทบัลาย” 
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This research has three main aims: 1) to study the concept in designing 
stucco motifs of the nowadays Petchaburi School; 2) to search for the identity and 
the teaching way of the Petchaburi School; 3) to enlarge the knowledge on the other 
Petchaburi - School art fields which were related with the stucco work of this group. 
The main focus in this research is the works created by Thongruang Emoat and other 
renowned local artisans, and found in Petchaburi. 

The research was done by interviewing artisans, studying the stucco 
works in the sites and then analyzing the results from the first two steps. Moreover, 
the researcher studied the earlier works of this school in order to find if they had any 
influence on the Petchaburi - School stucco works of the present days.  

The results of the research are as follows:  
1) The stucco works of the Petchaburi School can be divided into two 

groups, liberal traditional group and conservative traditional group. The occurrence of 
those two is involved with society’s expectation toward Petchaburi artisans as 
successors of ancient art. 

2) Some identities of Petchaburi-School stucco works are inherited from 
the past while some are innovated under the condition of nowadays society. It is 
found that some features are not quite famous and practiced only in some groups of 
artisans. 

3) The Petchaburi-School stucco works, which show a close link with 
earlier works, were mainly created during 1917 -1967. They are for example 
unsymmetrical motifs, realistic designs and the concept of designing the middle of 
the pediments. 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

การศึกษาเก่ียวกับงานศิลปะปนูปัน้สกุลช่างเพชรบุรีในครัง้นีสํ้าเร็จลุล่วง  โดยความ

ความกรุณาจากศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร. สันติเล็กสุขุม  ศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิ์ชยั สายสิงห์   

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสญัชลี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ท่ีให้ข้อคิด 

และแนวทางสําหรับมุมมองการศึกษาด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะตัง้แต่ระดบัปริญญาตรีถึงปัจจุบนั  

ตลอดจนการปรับปรุงเนือ้หาการศึกษาครัง้นี ้    โดยเฉพาะศาสตราจารย์ ดร. ศกัดิ์ชัย สายสิงห์  

อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีให้ความเมตตา  คําแนะนําอันเป็นประโยชน์  และเป็นแรงผลักดนัจนสําเร็จ

การศกึษา 

ขอขอบคณุอาจารย์อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี  กรุณาสละเวลาอ่านงานวิทยานิพนธ์ พร้อมให้

คําแนะนําสําหรับการปรับปรุงการเขียน และเนือ้หาให้มีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

ขอขอบคณุครอบครัวท่ีพร้อมสนบัสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา เคร่ืองมือ และอุปกรณ์

อํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมลู  ตลอดจนการเดนิทางลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู 

ขอขอบคณุมิตรสหาย โดยเฉพาะนางสาวภาวิดา จินประพฒัน์   ผู้สละเวลาร่วมลงพืน้ท่ี

เก็บข้อมูลงานช่างเพชรบุรี และถ่ายภาพงานศิลปกรรมในวิทยานิพนธ์เล่มนี ้  รวมถึงอาจารย์ ดร.  

อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช  ท่ีคอยให้กําลงัใจ  คําปรึกษา  แปลบทคดัย่อ และช่วยเหลือด้านต่างๆ อยู่

เสมอตัง้แตรู้่จกักนั      

ขอขอบคณุชา่งปนูปัน้   ช่างพืน้บ้าน  เจ้าอาวาส ภิกษุ และผู้ดแูลวดัทกุท่านท่ีสละเวลา

อํานวยความสะดวก ให้ข้อมลู และแนวความคดิอนัเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงสําหรับการศกึษา  

ขอขอบคุณอาจารย์ ดร. อโณทัย สุขเจริญโกศล ท่ีอนุเคราะห์ให้ยืมโน้ตบุ๊ กสําหรับ

ปรับแก้รูปแบบวิทยานิพนธ์จนสําเร็จลุล่วง  รวมถึงเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลยัศลิปากร  ท่ีช่วยแก้ปัญญา และซ่อมบํารุงโน้ตบุ๊กอปุกรณ์สําคญั ท่ีได้เกิดปัญหาในโค้ง

สดุท้าย  และท้ายสดุขอขอบคณุคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร สําหรับการให้โอกาส 

และทนุสนบัสนนุการศกึษาในครัง้นี ้  
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