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นาย อนันทวฒัน์ ขนัตะพนัธ์: การสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัอย่างราชส านักของช่างทอง
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การคน้ควา้อิสระมุ่งเนน้ศึกษาผลงานของช่างทองปัจจุบนัผูส้ร้างสรรคเ์คร่ืองประดบั

แบบราชส านักโบราณโดยใช้แรงบันดาลใจจากเคร่ืองประดับในราชส านักสมัยอยุธยาถึง
รัตนโกสินทร์ ซ่ึงจะศึกษาจากผลงานของนายนิพนธ์ ยอดค าปัน นายพิสิษฐ์ แสงโสดา และนาย
ไพโรจน์ สืบสาม ทั้งสามท่านเป็นผูส้ร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัโดยใชว้สัดุ เทคนิค รูปแบบ 
และลวดลายโบราณอยา่งราชส านกั โดยศึกษารูปแบบและลวดลายของเคร่ืองทองโบราณท่ีสร้างใน
ปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัเคร่ืองประดบัโบราณในราชส านกัท่ีเคยไดรั้บการจดัแสดงอยูใ่นศาลาเคร่ือง
ราชอิสริยยศ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์  ในพระบรมมหาราชวงั เพื่อตรวจสอบ
รูปแบบและลวดลายของเคร่ืองประดบัอยา่งราชส านกัโบราณท่ีสร้างข้ึนในปัจจุบนัวา่มีความเหมือน 
หรือแตกต่างจากของโบราณหรือไม่ อย่างไร ผลการศึกษาพบว่าทั้ง 3 กลุ่มตวัอย่างผลงานช่าง ได้
แรงบนัดาลใจหลกัมาจากเคร่ืองประดบัในราชส านกัรัตนโกสินทร์ ยกเวน้ผลงานของนายนิพนธ์ท่ีมี
ความแตกต่างออกไป คือมีการใช้ลักษณะเด่นของเคร่ืองประดับในราชส านักอยุธยาในการ
สร้างสรรคง์านปัจจุบนัในสัดส่วนท่ีพอกนักบัลกัษณะของเคร่ืองประดบัในราชส านกัรัตนโกสินทร์ 
ส่วนเทคนิควิธีการมีการใชเ้คร่ืองทุนแรงสมยัใหม่มากข้ึนและใชว้สัดุทดแทนทองค าและอญัมณีแท ้
อนัเป็นการลดตน้ทุนและมูลค่า ท าให้สามารถซ้ือ – ขายไดอ้ยา่งคล่องตวัในยคุปัจจุบนัท่ีประชาชน
ทัว่ไปสามารถซ้ือหาหรือสัง่ผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนได ้
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

58107315 : Major ART HISTORY 
Keyword : ANTIQUES ACCESSORIES, goldsmith, jewelry 

MR. ANANTHAWAT KHANTAPHAN : THE CREATION OF ROYAL COURT 
LIKE JEWELRY OF GOLDSMITH NOWADAYS  THESIS ADVISOR : ASSISTANT 
PROFESSOR PATSAWEESIRI PREAMKULANAN 

This independent study aim to study the works of present goldsmith who create the 
royal court like jewelry which inspired  by the Ayudaya and Ratanakosin ‘s court jewelry. Mr. 
Nibon Yodkampan, Mr. Pasit Saengsoda and Mr. Pairot Suabsam are the present goldsmith who 
create the royal court like jewelry by using material, technic, form and pattern of royal court 
jewelry. The study will be comparison the similarity and dissimilarity of the present works to the 
antique which presented in the grand palace museum, as its material, technic, from and pattern. 
The study found that present works have the inspiration from the Rattanakosin’s court jewelry, 
but Mr. Nipon’s works is different, there are Ayudaya’s characteristic in his works. There are 
modern machine and new material in their works to save time and cost, this will serve the demand 
of the present market. 
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บทที่ 1  
บทน า  

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

 ปัจจุบนัเคร่ืองประดบัอย่างราชส านักไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างมากดว้ยกระแสความ
นิยมในการ แต่งกายอยา่งราชส านกัโบราณสมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์ เหล่าน้ีส่วนหน่ึงเกิดจาก
การร้ือฟ้ืนการแต่งกาย ในราชส านกัโบราณมาสร้างข้ึนใหม่ของเหล่าศิลปินต่างๆ เช่น นายวีรธรรม  
ตระกูลเงินไทย ผูส้ร้างสรรคผ์า้ทอแบบราชส านกัโบราณ นายพีรมณฑ ์ชมธวชั ผูส้ร้างสรรคเ์คร่ือง
แต่งกายแบบราชส านักโบราณ ผลงาน ของทั้งสองท่านลว้นมีความสวยงามประณีตตามแบบแผน
ประเพณีโบราณ จึงเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ส าหรับ สังคมปัจจุบนัท่ีไดห่้างหายจากการไดเ้ห็นความงาม
อย่างราชส านักโบราณมาเป็นเวลานาน เพราะตั้งแต่มีการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือพ.ศ. 2475 
กระแสการแต่งกายอย่างตะวนัตกก็ไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย1 การแต่งกายอย่างราชส านัก
โบราณถูกใชเ้พียงเพื่อการแสดงและงานพิธี อีกทั้งยงัถูกสร้างข้ึนอยา่งเรียบง่ายทั้ง วสัดุและลวดลาย
โดยไม่ไดมี้การยดึถือรูปแบบของโบราณอยา่งละเอียดถ่ีถว้นท าใหค้วามประณีตของงาน เคร่ืองแต่ง
กายและเคร่ืองประดบัอยา่งราชส านกัโบราณเลือนหายไปจากสังคมทัว่ไป ในปัจจุบนคัวามนิยม ใน
การแต่งกายแบบโบราณได้รับความนิยมข้ึนอย่างมากทั้ งเพื่อการแสดง การถ่ายท าละครหรือ
ภาพยนตร์ การพิธีมงคลสมรส หรือแมแ้ต่เพื่องานสังสรรค์ อีกทั้งความตอ้งการของผูแ้ต่งกายท่ี
ตอ้งการแต่งให้ถูกต้อง ตามแบบประเพณีโบราณอย่างท่ีสุด โดยให้ความใส่ใจทั้ งวสัดุ รูปทรง 
ลวดลายของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบั ท าให้ปัจจุบนัเกิดศิลปินผูส้ร้างสรรคง์านเคร่ืองทอง
แบบราชส านักข้ึนและผลงานจากศิลปิน เหล่าน้ีได้รับความนิยมอย่างมาก ในอดีตนั้นงานของ
ช่างทองในราชส านักถูกสงวนไวเ้ฉพาะเจา้นายเท่านั้น ห้ามมิให้ผูใ้ดรับจา้งท าเคร่ืองประดบัท่ีเกิน
ฐานะของผูว้า่จา้ง แมแ้ต่เคร่ืองประดบับางประเภทตอ้งสร้างข้ึนโดยช่างทองหลวง เท่านั้น2 ช่างทอง
หลวงคือช่างผูถ้วายงานสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัส าหรับพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ์
ซ่ึงถือเป็นช่างท่ีมีฝีมือดีเยีย่ม3  หลกัฐานการมีอยูข่องช่างทองหลวงนั้นมีอยูห่ลากหลาย มีปรากฏใน 
 

 

 
1
 หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, วิวฒันการการแต่งกายสมยักรุงรัตนโกสินทร์, (กรุงเทพฯ : อมรินทร์ การ

พิมพ,์ 2525), หนา้ 12 - 13.  

 
2
 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 15.  

 
3
 วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ, การออกแบบเคร่ืองประดบัสมยักรุงศรีอยธุยา, (กรุงเทพฯ: อีแอนดไ์อคิว, 2545),  หนา้ 84. 
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ต านานพระนางจามเทวีคร้ังเสด็จจากละโวเ้พื่อไปครองเมืองหริภุญไชย พระนางได้น าช่างไป
มากมาย ซ่ึงหน่ึงในนั้นมีช่างทองติดตามไปดว้ย4 ในหนังสือช่างสิบหมู่ของการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทยระบุว่า “ช่างทองพระคลังมหาสมบัติ ช่างจ าพวกนีเ้ป็นช่างทองรูปพรรณได้ท า การ
ประเภทเคร่ืองราชูปโภค ราชภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นส่ิงของมีค่าทางวัตถุและรูปแบบซ่ึงประกอบด้วย
ฝีมืออันวิจิตร ประณีต” 5 หนังสือ ประณีต ศิลป์มรดกแผ่นดินแห่งสยามประเทศ กล่าวว่า 
“หน่วยงานเฉพาะของช่างท าเคร่ืองราชูปโภคเรียก สุวรรณกิจ แยกจาก กรมช่างสิบหมู่  เน่ืองจาก
เป็นหน่วยงานท่ีเน้นความซ่ือสัตย์สุจริตของช่างเป็นพิเศษ ....” 6 ในสมยัรัตนโกสินทร์ฝีมืองาน
ช่างทองหลวงถูกถ่ายทอดออกมาจากราชส านกัสู่นายหวน ตาลวนันา ช่างทองชาว เพชรบุรีคนแรก
ผูถ้วายงานใชเ้ป็นมหาดเลก็เฝ้าพระนครคีรีในยามเสด็จแปรพระราชฐานในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั7  ท าใหก้รรมวิธีและลวดลายของเคร่ืองประดบัอยา่งราชส านกั แพร่หลาย
ออกสู่ชาวเมืองเพชรบุรี จนเกิดเป็นฝีมือช่างทองสกุลช่างเพชรบุรี ซ่ึงถือไดว้่าฝีมือการสร้างสรรค ์
เคร่ืองทองอยา่งราชส านกันั้นไดถู้กถ่ายทอดผา่นมาทางช่างทองสกุลช่างเพชรบุรีน้ีทางหน่ึง และเกิด
การถ่ายทอดวิชากันต่อๆไปจนเกิดเป็นสายบา้นช่างทองท่ีมีช่ือเสียงในจงัหวดัเพชรบุรี คือ ทอง
สมัฤทธ์ิ ชูบดินทร์ นางเน่ือง แฝงสีค า และสุวรรณช่าง   
 นายพสิษฐ ์แสงโสดา ศิลปินผูส้ร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัอยา่งราชส านกักเ็ป็นหน่ึงใน
ผูท่ี้เคย เขา้ไปเรียนอยูก่บับา้นช่างทองเพชรบุรีในสายของตระกูลทองสัมฤทธ์ิ และในปัจจุบนัมีการ
เรียนการสอน การสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัอยา่งราชส านกัโบราณเกิดข้ึนโดยกาญจนาภิเษกวิทยา
ลยัช่างทองหลวงท าให้ ฝีมือการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัอยา่งราชส านกัโบราณไดรั้บการรวบรวม
และถูกถ่ายทอดสู่คนทัว่ไปมาก ยิ่งข้ึน อีกหน่ึงอาจารยใ์นกาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวงและ
ยงัเป็นศิลปินผูส้ร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัอยา่งราชส านกัโบราณ คือ นาย นิพนธ์ ยอดค าปัน ผูซ่ึ้งถือ
เป็นช่างทองผูมี้ความสามารถเป็นอนัดบัตน้ๆ ของ ประเทศไทย  
                                                               
 
 

 

 4 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 83.     
 5 การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, ช่างสิบหมู่, (กรุงเทพฯ : การท่าอากาศยาน, 2540), หนา้ 20. 
 6 เยาวนุช เวศร์ภาดา, ประณีตศิลป์มรดกแผน่ดินแห่งสยามประเทศ, (กรุงเทพฯ : ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และ น าเขา้แห่งประเทศไทย, 2548), หนา้ 32. 
 7 วฒันะ จูฑะวิภาต, ศิลปหตัถกรรมของช่างทองเมืองเพชรความเป็นมาและสภาพปัจจุบนั, (กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ป, 2535), หนา้ 40. 
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 ดว้ยความประณีต ใส่ใจลายละเอียดอย่างราชส านักท าให้เคร่ืองประดับอย่างราชส านัก
โบราณเป็น ท่ีตอ้งการของผูค้นทัว่ไปจึงเกิดการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดบัแบบราชส านัก
โบราณเพิ่มข้ึนจากความตอ้งการของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัการแต่งกายอย่างไทย
โบราณไดรั้บความนิยม และมีความประณีตใส่ใจรายละเอียดมากข้ึน จากท่ีเคยใส่ใจเฉพาะรูปทรง 
มุมมอง แต่ปัจจุบนัมีการใส่ใจในวสัดุ เทคนิค และรายละเอียดแบบโบราณดว้ย  
 ส่วนการศึกษาถึงรูปแบบ ลวดลาย รวมทั้งวสัดุของเคร่ืองประดบัในราชส านกัแบบโบราณ
นั้น ปัจจุบันสามารถศึกษาได้จากเคร่ืองทองท่ีขุดพบท่ีกรุพระปรางค์วดัราชบูรณะ และกรุพระ
ปรางคว์ดัมหาธาตุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปัจจุบนัจดัแสดงอยู่ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้
สามพระยา จงัหวดั พระนครศรีอยธุยา การก าหนดอายุของเคร่ืองประดบัเหล่านั้นใชเ้ทียบอายุกบั
พระปรางคท่ี์บรรจุ และเคร่ืองประดบัในราชส านกัรัตนโกสินทร์ท่ีเคยจดัแสดงอยูท่ี่ศาลาเคร่ืองราช
อิสริยยศ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง ซ่ึงไดรั้บการตีพิมพใ์น
หนงัสือ ทรัพยสิ์นมีค่าของแผน่ดิน ความงามอนัทรงคุณค่า โดยกรมธนารักษ ์ 
การคน้ควา้อิสระเล่มน้ีมุ่งเน้นศึกษาท่ีผลงานของช่างทองปัจจุบนัผูส้ร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัแบบ 
ราชส านักโบราณโดยใช้แรงบันดาลใจจากเคร่ืองประดับในราชส านักรัตนโกสินทร์ยอ้นไปถึง
อยุธยา ซ่ึงสามารถศึกษาไดจ้ากผลงานของนายนิพนธ์ ยอดค าปัน นายพิสิษฐ์ แสงโสดา และนาย
ไพโรจน์ สืบสาม ทั้งสามท่าน เป็นผูส้ร้างสรรคผ์ลงานเคร่ืองประดบัโดยใชว้สัดุ เทคนิค รูปแบบ 
และลวดลายโบราณอยา่งราชส านกั        มีผลงานท่ีโดดเด่นเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มผูนิ้ยมการแต่งกายไทย
โบราณ โดยการศึกษาน้ีจะมุ่งเน้นท่ีรูปแบบและ ลวดลายของเคร่ืองทองโบราณท่ีสร้างในปัจจุบนั
เปรียบเทียบกบัเคร่ืองประดบัโบราณในราชส านักท่ีเคย ไดรั้บการจดัแสดงอยู่ในศาลาเคร่ืองราช
อิสริยยศ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อตรวจสอบรูปแบบ
และลวดลายของเคร่ืองประดบัอยา่งราชส านกัโบราณท่ีสร้างข้ึน ในปัจจุบนัว่ามีความเหมือน หรือ
แตกต่างจากของโบราณหรือไม่ อยา่งไร หรือมีการเพิ่มเติมรูปแบบ เทคนิค วสัดุ หรือลวดลายใหม่ๆ
เขา้ไปในช้ินงาน รวมทั้งวตัถุประสงคใ์นการน ามาใชง้าน   
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วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

 การศึกษารูปแบบและลวดลายของเคร่ืองประดบัอยา่งราชส านกัในปัจจุบนั มีวตัถุประสงค ์
3 ขอ้ ดงัน้ี  
 1. เพื่อศึกษากรรมวิธีการสร้างสรรคเ์คร่ืองทองอยา่งราชส านกัของช่างในปัจจุบนั  
 2. เพื่อให้ทราบถึงยุคสมัยและแรงบันดาลใจของเคร่ืองประดับอย่างราชส านักท่ีถูก
สร้างสรรคข้ึ์นในปัจจุบนั  
 3.  เพือ่ใหท้ราบถึงเอกลกัษณ์ความเป็นงานเคร่ืองประดบัในราชส านกัโบราณ  
 

สมมุติฐานของการศึกษา   

 การสร้างเคร่ืองประดบัเลียนอยา่งราชส านกัในปัจจุบนั มีตน้แบบและแรงบนัดาลใจมาจาก 
เคร่ืองประดบัในราชส านักอยุธยาและรัตนโกสินทร์ โดยใชก้รรมวิธี รูปแบบ และลวดลาย อย่าง
แทจ้ริงตาม แบบประเพณี แต่ในการสร้างสรรคปั์จจุบนัช่างน าเอาเฉพาะรูปแบบและลวดลายมาใช้
ในช้ินงาน ทางดา้นเทคนิคและกรรมวิธีการสร้างงานปรับเปล่ียนไปตามยคุสมยั 
 

ขอบเขตของการศึกษา  

  ศึกษาลวดลาย รูปแบบ ของการสร้างเคร่ืองประดบัจากผลงานท่ีมีลวดลาย รูปแบบ อยา่ง 
เคร่ืองประดับในราชส านักอยธุยาและรัตนโกสินทร์ของนายนิพนธ์ ยอดค าปัน นายพสิษฐ์ แสง
โสดา และ นายไพโรจน์ สืบสาม โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัรูปแบบและลวดลายเคร่ืองประดบัสมยั
อยธุยาท่ีจดัแสดงอยู ่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา และเคร่ืองประดบัสมยัรัตนโกสินทร์
ท่ีเคยจัดแสดงอยู่ในศาลาเคร่ืองราชอิสริยยศ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ ใน
พระบรมมหาราชวงั 
  

ขั้นตอนของการศึกษา 

 1. การรวบรวมขอมู้ลเอกสาร  
 2. สัมภาษณ์และถ่ายภาพผลงานของ นายนิพนธ์ ยอดค าปัน นายพสิษฐ์ แสงโสดา และนาย
ไพโรจน์ สืบสาม   
 3. จดัระเบียบขอ้มูลโดยน าขอ้มูลเอกสารและภาพถ่าย แบ่งแยกตามประเภทของช้ินงาน 
เพื่อความ สะดวกในการน า ไปศึกษารูปแบบ ลวดลายและเทคนิค 
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 4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าผลจากการศึกษาในข้อ 2 มาท าการศึกษาเปรียบเทียบ และ
วิเคราะห์ตาม วตัถุประสงค ์ 
 5. เขียนรายงานสรุป โดยนา ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลมารวบรวมสรุปผล  
 6. น าเสนอผลงาน   
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   

 ท าให้ทราบถึงกรรมวิธีการและแหล่งแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคเ์คร่ืองทองอยา่งราช
ส านักของช่างในปัจจุบนั รวมถึงเอกลกัษณ์และความนิยมเคร่ืองประดบัโบราณอย่างราชส านัก
อยธุยาและรัตนโกสินทร์ในปัจจุบนั 
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บทที่ 2  
การสร้างสรรค์เคร่ืองประดับอย่างราชส านักโบราณของช่างทองในปัจจุบัน  

 

 เคร่ืองประดบัอย่างราชส านักโบราณนั้นมกัใชว้สัดุท่ีมีค่าในการสร้างสรรค ์เช่น เงินหรือ
ทอง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผูใ้ช้งาน พระมหากษตัริยแ์ละเช้ือพระราชวงศ์นั้นจะใช้ทองค าเป็นวสัดุ ส่วน
พระอนุวงศช์ั้น รองลงมาหรือขา้ราชการผูใ้หญ่มกัใชเ้งินเป็นวสัดุ แต่ทองค าเป็นโลหะท่ีมีราคาสูง 
ช่างผูส้ร้างสรรค ์เคร่ืองประดบัอยา่งราชส านกัโบราณในปัจจุบนัจึงนิยมใชเ้งินหรือทองเหลือง ซ่ึงมี
คุณสมบติัใกลเ้คียงกบัทองค าเป็นวสัดุหลกัในการสร้างผลงาน ดงันั้นในท่ีน้ีจะขอเรียกวสัดุในการ
ท าเคร่ืองประดบัโดยรวมวา่ โลหะ  
โดยเคร่ืองประดับท่ีจะท าการศึกษาคือเคร่ืองประดับอย่างราชส านัก หมายถึงเคร่ืองประดับใน 
ปัจจุบันท่ีถูกสร้างข้ึนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเคร่ืองประดับในราชส านัก เปรียบเทียบกับ
ตัวอย่าง  เค ร่ืองประดับ ใน ราชส านั ก  ซ่ึ ง เคยจัดแสดงอยู่ ใน ศาลาเค ร่ืองราช อิส ริยยศ 
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวงัตีพิมพล์งในหนังสือสมบติัมีค่า
ของแผ่นดินความงามอนัทรงคุณค่าโดย กรมธนารักษ ์และเคร่ืองประดบัจากกรุพระปรางคว์ดัราช
บูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
 

2.1. เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานช่างทองในปัจจุบัน  

 2.1.1. โต๊ะท าทอง (ภาพท่ี 1) ลกัษณะเป็นโต๊ะไมท้รงสูงคลา้ยโต๊ะนกัเรียน ดา้นบนมีกระจก
ปิดสามดา้น คือ ดา้นหนา้ ดา้นซ้าย และดา้นขวา เพื่อป้องกนัลมเน่ืองจากการท าทองเป็นงานท่ีตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัการใช ้ไฟ โต๊ะท าทองจะตอ้งมีล้ินชกัอยา่งนอ้ยหน่ึงถึงสองล้ินชกั ในล้ินชกัจะถูกบุไว้
ดว้ยแผน่สงักะสี (ภาพท่ี 2) เพื่อป้องกนัโลหะท่ียงัร้อนสมัผสัโดยตรงกบัผิวไมซ่ึ้งอาจท าใหติ้ดไฟได้
ตลอดการท างาน ล้ินชกับนสุดจะ ถูกเปิดออกไว ้เพื่อป้องกนัช้ินส่วนขนาดเล็กตกหล่นหาย และ
ล้ินชกัยงัใชเ้ป็นท่ีดกัเกบ็เศษช้ินส่วน ผงโลหะ ท่ีเกิดจากการท าทองซ่ึงสามารถน ากลบัมาหลอมเพื่อ
ใชง้านไดใ้หม่ 
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ภาพท่ี  1 โต๊ะท าทอง 
 

 

ภาพท่ี  2 ภายในลิน้ชักท่ีบุสังกะสีไว้จะมีผงและเศษโลหะท่ีเกิดจากการผลิตตกอยู่ 
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 2.1.2. ขาตั๊ง ประกอบดว้ย แท่นป้ัมลม (ภาพท่ี 3) ท่ีถูกต่อเช่ือมดว้ยท่อพลาสติกเขา้กบัชุด

ขวดแกว้สองขวด หน่ึงขวดไวใ้ส่น ้ ามนั อีกหน่ึงขวดไวใ้ส่กากน ้ ามนั (ภาพท่ี 4) จากขวดแกว้ใส่

น ้ ามันต่อด้วยสายยางเช่ือมเข้ากับหัวแร้งท่ีมีวาล์วเปิด – ปิดได้ (ภาพท่ี 5) เรียกรวมว่าขาตั๊ง ใช้

ส าหรับหลอมและเป่าแล่น (เป่าแล่นเป็นช่ือเรียกแบบโบราณ คือการใชไ้ฟเพื่อละลายวสัดุเช่ือมหรือ

เช้ือบัดกรีให้ละลายเพื่อให้ยึดวสัดุสองช้ินเข้าด้วยกัน ในอดีตช่างจะใช้ปากเป่าลมผ่านหลอด

ทองเหลืองท่ีมีปลายโคง้จ่อกบัเปลวไฟ ซ่ึงจะไดเ้ปลวไฟสีน ้ าเงินซ่ึงมีความร้อนสูงพอท่ีจะละลาย

วสัดุเช่ือม เม่ือวสัดุเช่ือมละลายเป็นของเหลว วสัดุเช่ือมจะวิ่งแล่นเขา้ไปตามซอกของวสัดุท่ีตอ้งการ

เช่ือม จึงเป็นท่ีมาของค าวา่ เป่าแล่น) การใชง้านช่างจะใชเ้ทา้เหยยีบท่ีแท่นป๊ัมอดัเอาลมเขา้ไปเพื่อพา

เอาไอจากน ้ ามนัในขวดแกว้ผ่านไปถึงหวัแร้งเม่ือเปิดวาวลไ์อน ้ ามนัจะพุ่งออกมาช่างจะจุดไฟและ

ปรับวาลว์เพื่อให้ไดค้วามแรงของเปลวไฟตามตอ้งการ ในการหลอมช่างจะใชเ้ปลวไฟขนาดใหญ่ 

แต่ในการเช่ือมช่างจะใชเ้ปลวไฟขนาดแหลมเลก็  

 

 

ภาพท่ี  3 แท่นป๊ัมลม 
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ภาพท่ี  4 ขวดน า้มนั 
 

 

ภาพท่ี  5 หัวแร้ง 
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 2.1.3.  เบ้าหลอม (ภาพท่ี 6) ท าจากใยหินทนความร้อนสูง ลกัษณะทรงกระบอกดา้นบน
เป็นหลุม เม่ือใชง้านช่างจะน าโลหะท่ีตอ้งการหลอมใส่ลงในเบา้แลว้ใชไ้ฟให้ความร้อนจนโลหะ
ละลาย การหลอมโลหะในเบา้ผิวดา้นในของเบา้จะถูกเผาไหมท้ าให้เกิดข้ีเบา้ (ภาพท่ี 7) ซ่ึงข้ีเบา้น้ี
ช่างจะใชเ้ป็นหน่ึงในวสัดุส าหรับรองท่ีกน้กระเปาะก่อนฝังอญัมณี 

 

 

ภาพท่ี  6 การให้ความร้อนกับโลหะในเบ้าหลอม 
 

 

ภาพท่ี  7 ขีเ้บ้าท่ีก้นเบ้าหลอม 
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 2.1.4.  แท่นพิมพ์ทอง (ภาพท่ี  8) ลักษณะเป็นรางเหล็กขนาดกว้างประมาณ 1 – 2 

เซนติเมตร ยาว 5 – 6 เซนติเมตรโดยประมาณ เม่ือช่างหลอมโลหะจนละลายในเบา้หลอมทองแลว้ 

ช่างกจ็ะเทโลหะเหลวลงในแท่นพิมพ ์รอจนโลหะเยน็ตวั จึงเคาะออกจากพิมพ(์ ภาพท่ี 9) แลว้น าไป

รีดหรือเคาะเพื่อดึงเป็นเส้นลวด 

 

 

ภาพท่ี  8 แท่นพิมพ์ทอง 
 

 

ภาพท่ี  9 แท่งเงินเม่ือเคาะออกจากพิมพ์เม่ือเยน็ตวัแล้ว 
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 2.1.5. ทั่ง และ ค้อน (ภาพท่ี 10 - 12) เม่ือโลหะในแท่นพิมพเ์ยน็ตวัลง ช่างจะน ามาตีดว้ย
คอ้นบนทัง่ท่ีท าจากเหลก็เพื่อใหแ้ท่งโลหะแผเ่ป็นแผน่ส าหรับน าไปเขา้เคร่ืองรีดหรือตีใหมี้หนา้ตดั
เล็กลงเพื่อเขา้แป้นชักลวด โดยการตีโลหะนั้นจะตอ้งคอยให้ความร้อนโลหะเป็นระยะเพราะถา้
โลหะมีอุณหภูมิลดลงโลหะจะแขง็ท าใหตี้ยาก แต่เคร่ืองรีดทองไฟฟ้าในปัจจุบนัมีความสามารถสูง
ช่างจึงไม่จ าเป็นตอ้งตีโลหะก่อน       ช่างสามารถน าโลหะจากแท่นพิมพเ์ขา้เคร่ืองรีดไดเ้ลย ทว่า 
ช่างก็ยงัตอ้งให้ความร้อนกบัช้ินโลหะเป็นระยะ เพราะถา้หากโลหะเยน็เม่ือเขา้เคร่ืองรีด เน้ือโลหะ
จะไม่เนียน 

 

ภาพท่ี  10 ท่ังเหลก็ 
 

 
ภาพท่ี  11 ท่ังรูปแบบต่างๆ 
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ภาพท่ี  12 ค้อนขนาดและรูปทรงต่างๆ 

 

 2.1.6.  เคร่ืองรีดทอง ในอดีต การจะท าใหโ้ลหะท่ีหลอมแลว้แบนเป็นแผน่หรือยดึออกใหมี้
หนา้ตดัท่ีเล็กลงเพื่อให้สามารถสอดเขา้แป้นชกัลวดไดน้ั้น ช่างจะใชค้อ้นเหล็กตีโลหะจนไดท้รงท่ี
ตอ้งการ ในเวลาต่อมาช่างไดมี้การน าเคร่ืองรีดทองโดยใชมื้อหมุนมาใชทุ่้นแรงแทน (ภาพท่ี 13) แต่
ในปัจจุบนัมีเคร่ืองรีดทองไฟฟ้า (ภาพท่ี 14) ซ่ึงสะดวกต่อการใชง้านข้ึนมาก เคร่ืองรีดทองมีหนา้ท่ี 
ท าให้โลหะแผ่เป็นแผ่นบาง และท าให้โลหะยืดออกจนมีหนา้ตดัท่ีเล็กลงไดต้ามความตอ้งการของ
ช่าง แต่เคร่ืองรีดทองไม่สามารถรีดโลหะใหเ้ลก็เป็นเส้นลวดได ้

 

 

ภาพท่ี  13 เคร่ืองรีดทองแบบมือหมนุ 
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ภาพท่ี  14 เคร่ืองรีดทองไฟฟ้า 

 

 2.1.7. ม้ากว้าน (ภาพท่ี 15) ใชใ้นการดึงลวด คือการดึงโลหะให้ยืดเป็นเส้นลวด มา้กวา้นมี
ลกัษณะคลา้ยมา้นัง่ยาวประมาณ 2.5 เมตร ดา้นหวัของมา้กวา้นเป็นหวักวา้นมีเชือกแบนหนาท่ีปลาย
มีคีมหนีบลวดยดึติดไว ้ส่วนดา้นทา้ยของมา้กวา้นมีสลกัสองช้ินยดึติดไวเ้พื่อยดึแป้นชกัลวด 
 

 

ภาพท่ี  15 ม้ากว้าน 
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 2.1.8. แป้นชักลวด (ภาพท่ี 16) เป็นแผน่เหลก็หนาประมาณ 1 เซนติเมตร มีรูเรียงจากขนาด
ใหญ่จนถึงเล็กมาก แป้นชกัลวดมีแป้น 2 แบบ คือแบบรูกลม และแบบรูส่ีเหล่ียมจตุัรัส ในการชกั
ลวดช่างจะตีหรือรีดโลหะให้มีขนาดเป็นท่อนยาวและมีหน้าตดัใกลเ้คียงจนสามารถสอดผ่านรู
ขนาดใหญ่ท่ีสุดบนแป้นชกัลวดได ้แลว้ใชคี้มดึงจากอีกดา้นของแป้นชกัลวดดว้ยมา้กวา้น แลว้ช่าง
จะท ากรรมวิธีเดิมซ ้ าๆ กบัรูขนาดเล็กลงไปเร่ือยๆ จนถึงรูขนาดเล็กท่ีสุด ในการชกัลวดขนาดเล็ก
มากๆ นั้นลวดจะขาดง่ายมาก ช่างจะเปล่ียนจากใชม้า้กวา้นดึงเป็นใชมื้อดึง และระหวา่งการชกัลวด
ช่างจะตอ้งใชค้วามร้อนท าใหโ้ลหะอุ่นอยูต่ลอดเวลาเพื่อให้โลหะมีความยดืหยุน่ไม่ขาดง่ายเหมือน
โลหะท่ีเยน็ตวั และใชข้ี้ผึ้งทาในรูบนแป้นเพื่อลดการเสียดสีไม่ใหล้วดขาดง่ายและใหล้วดผา่นรูบน
แป้นไดเ้รียบเนียน ในการสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบันั้นจะตอ้งใชล้วดขนาดต่างๆกนั ข้ึนอยูก่บัการ
ออกแบบของช่าง 
 

 

ภาพท่ี  16 แป้นชักลวด 
 

 2.1.9. คมีและ ปากคบี (ภาพท่ี 17) ใชใ้นการคีบจบัโลหะ เพราะขณะท างานโลหะจะมีความ

ร้อนอยูเ่สมอ การสัมผสัโดยตรงจะท าใหเ้กิดอนัตรายได ้หรือช้ินส่วนบางช้ินมีขนาดเลก็มากจึงตอ้ง

ใชป้ากคีบช่วยในการจบั 



  16 

 

ภาพท่ี  17 คีมหรือปากคีบ 
 

 2.1.10. เคร่ืองมือสลักดุน ประกอบดว้ยส่ิวเหล็กขนาดเล็ก (ภาพท่ี 18) คอ้นขนาดเล็ก และ
ประแดะ (ภาพท่ี 19) ส่ิวมีหลายแบบ ส่ิวแกะมีหนา้ตดัหลายแบบทั้งตรง โคง้และรูปตวั V ส่ิวตอก
ใหเ้ป็นรอย มีหนา้ตดัเป็นรูปรอยต่างๆ ส าหรับตอกลงบนโลหะใหเ้ป็นรอยตามหนา้ตดัส่ิว 
 

 

ภาพท่ี  18 ส่ิวแบบต่างๆ ในกลักไม้ 
 

 
ภาพท่ี  19 ประแดะ 

 

 2.1.11. ตะไบ (ภาพท่ี  20) ท าจากเหล็กมีหลายขนาดและหน้าตัดหลายรูปทรง  ทั้ ง
สามเหล่ียม วงกลมและคร่ึงวงกลม มีขนาดเลก็ใชใ้นการปรับแต่งรูปทรงของช้ินงาน 
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ภาพท่ี  20 ตะไบแบบต่างๆ 
 

 2.1.12. แท่นยึด (ภาพท่ี 21 - 22) ใชย้ึดช้ินงานเพื่อท าการฝังอญัมณีหรือสลกัดุน ช่างจะใช้
ชนัยดึช้ินงานไวบ้นแท่นไม ้แลว้ปรับใหช้ิ้นงานไดอ้งศาในการสลกัดุน 
 

 

ภาพท่ี  21 แท่นยึดแบบปัจจุบัน 
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ภาพท่ี  22 แท่นยึดแบบโบราณ 
 

 

 2.1.13. กรรไกรตัดทองหรือคมีตัด (ภาพท่ี 23 - 24) ท าจากเหลก็ใชต้ดัลวดหรือแผน่โลหะ 
 

 

ภาพท่ี  23 คีมและกรรไกรขนาดเลก็ 
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ภาพท่ี  24 กรรไกรเหลก็ขนาดต่างๆ 
 

 2.1.14. อุปกรณ์ยึดแผ่นไม้ส าหรับเป็นฐานรองช้ินงาน ช่างจะใชแ้ผน่ไมท้รงส่ีเหล่ียมผืนผา้
ยดึติดกบัขอบโต๊ะท าทองดว้ยอุปกรณ์ยดึเพื่อใชว้างช้ินงานส าหรับฉลุ แลว้จึงใชเ้ล่ือยฉลุ ฉลุช้ินงาน
ใหไ้ดรู้ปทรงตามตอ้งการ (ภาพท่ี 25) 

 

 

ภาพท่ี  25 อุปกรณ์ยึดแผ่นไม้ และแผ่นไม้ส าหรับรองฉลุ 
 
 2.1.15. ไม้พันแกนทองเหลืองหรือแท่งทองเหลือง (ภาพท่ี 26) ใช้ส าหรับเป็นตวัก าหนด
ขนาดกระเปาะหุม้อญัมณี หรือท าห่วง การท ากระเปาะช่างจะใชล้วดท่ีตีหรือรีดจนแบนแลว้พนัรอบ
ก้านทองเหลืองท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับเม็ดอัญมณีท่ีใช้มากท่ีสุด แล้วเช่ือมขอบให้ติดกัน จะได้
กระเปาะส าหรับหุม้อญัมณี 
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ภาพท่ี  26 แกนทองเหลืองขนาดต่างๆ 
 

 2.1.16.  เคร่ืองช่ัง ใชส้ าหรับชัง่ส่วนประกอบต่างๆ เช่น เน้ือทอง เน้ือทองแดง เพื่อผสมท า
วสัดุเช่ือม ในอดีตใชเ้คร่ืองชัง่ท่ีเรียกว่าเต็ง (ภาพท่ี 27, 30) และเคร่ืองชัง่ชนิดสองจาน (ภาพท่ี 28) 
แต่ในปัจจุบนัช่างใชเ้คร่ืองชัง่ดิจิทลั (ภาพท่ี 29) ซ่ึงมีความเท่ียงตรงมากกวา่  
 

 

ภาพท่ี  27 เตง็และกล่องไม้รูปทรงคล้ายกีต้าร์ 
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ภาพท่ี  28 เคร่ืองช่ังชนิดสองจาน 
 

 
ภาพท่ี  29 เคร่ืองช่ังดิจิตอล 
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ภาพท่ี  30 ช่างทองก าลังใช้เตง็ช่ังทอง 
 

 

 2.1.17.  เคร่ืองมือส าหรับท ารอยโค้ง (ภาพท่ี 31) เป็นเบา้ทรงกลมขนาดต่างๆ พร้อมกบัส่ิว
หวัทรงตุม้กลม ส าหรับท าใหช้ิ้นงานโคง้ เช่นก าไลขอ้มือ  
 

 

ภาพท่ี  31 เคร่ืองมือท ารอยโค้ง 
 

 2.1.18.  แปรง ใชส้ าหรับปัดผงโลหะบนโต๊ะทองลงล้ินชกั 
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2.2. กรรมวธีิทั่วไปที่ใช้ในการสร้างเคร่ืองประดบั   

 แบ่งไดเ้ป็น 3 ขั้นตอนหลกั 
 2.2.1. ขั้นตอนการขึน้รูป ประกอบดว้ยการหล่อ การตี และการดึงเส้นลวด 
 การหล่อ ช่างจะท าตน้แบบเพื่อเป็นพิมพห์ล่อ เช่นช่างทองเมืองเพชรบุรีจะแกะแบบพิมพ์
บนกระดองเต่า กระดองปลาหมึก 2 อนั แลว้ประกบกนั จากนั้นเททองลงในช่องระหว่างกระดอง
เต่าและกระดองปลาหมึกทั้ง 2 อนั เม่ือแกะแบบแลว้จะไดท้องท่ีหลอมเกิดรูปทรงตามตอ้งการ8 
วิธีการน้ีจะใชก้บัช้ินส่วนท่ีมีการใชซ้ ้ าหลายๆช้ิน และเป็นช้ินส่วนท่ีไม่ไดมี้รายละเอียดชดัเจนเช่น
ตวักระจงัท่ีใชป้ระกอบเป็นลายต่างๆ หรือตวัแหวน  
 การตี  หน่ึงในคุณสมบัติของทองค าคือการท่ีสามารถน ามาตีหรือรีดเป็นแผ่นบางๆได ้
ทองค าหนัก 28 กรัม สามารถน ามาตีเป็นแผ่นบางๆไดถึ้ง 160 ตารางฟุต และสามารถตีไดบ้างถึง 
0.00009 มิลลิเมตร ซ่ึงบางจนโปร่งแสง9  ช่างจะน าโลหะท่ียงัมีอุณหภูมิอุ่นจากการหลอมหรือเป่า
ไฟ มาตีบนทัง่โดยใชค้อ้นตีทอง การตีโลหะมีสองแบบคือ การตีให้เป็นแผ่น ช่างจะใชคี้มคอยคีบ
ช้ินโลหะพลิกไปมาขณะตีเพื่อให้ไดข้นาดท่ีสม ่าเสมอและผิวท่ีเรียบ แต่ในปัจจุบนัมีเคร่ืองรีดแผ่น
ทอง ซ่ึงสามารถรีดแผน่ทองไดบ้างและเรียบมาก ในการตีเป็นแผน่น้ีบางคร้ังช่างก็ใชก้ารตีทองเป็น
แผน่ใหเ้กิดเป็นรูปทรงของช้ินงานดว้ย (ภาพท่ี 32) และการตีเพื่อใชดึ้งเป็นเส้นลวด ช่างจะตีตามยาว
และรักษาหนา้ตดัใหเ้ป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีเลก็พอท่ีจะสอดเขา้รูของแป้นชกัลวดได ้
 การดึงเป็นเส้นลวด วิธีน้ีจะตอ้งใชม้า้กวา้นและแป้นชกัลวดเป็นอุปกรณ์ โดยการน าโลหะ
ท่ีตีเป็นท่อนยาวและมีปลายเล็กพอท่ีจะสอดเขา้รูของแป้นชกัลวดมาทาข้ีผึ้งแลว้สอดเขา้กบัรูขนาด
ใหญ่ท่ีสุดของแป้นชกัลวดท่ีวางยดึไวบ้นปลายมา้กวา้น แลว้ใชคี้มของมา้กวา้นหนีบปลายของทอง
ท่ีสอดผ่านรูแป้นชกัลวดมา แลว้หมุนกวา้นเพื่อดึงโลหะให้ผ่านรูของแป้นชกัลวดก็จะไดเ้ส้นลวด
ขนาดตามรูท่ีใช้ดึง ท าซ ้ าขั้นตอนแรกโดยใช้รูท่ีเล็กลงจากรูก่อนบนแป้นเร่ือยๆ จนได้ขนาดท่ี
ตอ้งการจะใช้งาน โดยก่อนท าการดึงลวดในทุกๆขนาดจะตอ้งน าโลหะไปเป่าไฟเพื่อให้นุ่มลง
เสียก่อน 
 

 
8 วฒันะ จูฑะวิภาค, ศิลปหัตถกรรมของช่างทองเมืองเพชรความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน, หนา้ 74.  
9 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, (กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ,์ 

2560), หนา้ 177. 



  24 

 

ภาพท่ี  32 ก าไลท่ีเกิดจากการขึน้รูปเป็นรอยโค้งโดยวิธีการตีบนแท่น 
 
 2.2.2. ขั้นตอนการสร้างลาย ประกอบดว้ยการสลกัดุน การฉลุ การหุม้กระเปาะ การเดินเส้น
ลวดและการท าเมด็ไข่ปลา 
 การสลักดุน เป็นกรรมวิธีท่ีพบมากและถือเป็นเอกลกัษณ์ของเคร่ืองทองในราชส านัก
รัตนโกสินทร์ เป็นวิธีท่ีท าให้เกิดลวดลายบนช้ินงานโดยใชส่ิ้วและคอ้นหรือประแดะเป็นเคร่ืองมือ 
โดยการน าแผ่นโลหะ หรือโลหะท่ีหลอมไวเ้ป็นรูปทรงท่ีตอ้งการมายึดบนแป้นดว้ยชนั อาจมีการ
ร่างลวดลายบนช้ินงานก่อนดว้ยดินสอหรือปากกาแลว้ใชค้อ้นตีส่ิวลงไปบนช้ินงานให้เกิดลวดลาย 
การสลกัคือการสร้างลายจากดา้นหนา้และท าให้เกิดรอยบนผิวช้ินงาน การสลกัน้ียงัพบวา่เป็นวิธีท่ี
ใชส้ร้างกระเปาะเพื่อฝังอญัมณีดว้ย โดยการใชส่ิ้วเจาะลงไปในเน้ือโลหะใหเ้กิดเป็นหลุมขนาดพอๆ
กบัอญัมณีท่ีตอ้งการฝัง วิธีน้ีช่างเรียกวา่ตั๊วกระเปาะ วิธีน้ีจะไดก้ารฝังอญัมณีในแนวระดบัเดียวหรือ
ต ่ากว่าผิวหน้าโลหะ และการใช้ส่ิวดุนผิวเน้ือโลหะข้ึนเป็นแนวขอบเพื่อให้เป็นกระเปาะส าหรับ
ฝังอญัมณี วิธีน้ีช่างเรียกวา่ดุนกระเปาะ วิธีน้ีจะไดก้ารฝังอญัมณีในระดบัท่ีสูงกวา่ผวิหนา้โลหะ ส่วน
การดุนเป็นการสร้างมิติบนช้ินงานโดยการใชส่ิ้วตอกให้เกิดแรงกดลงบนผิวช้ินงานเพื่อให้เกิดเป็น
ลวดลาย วิธีการดุนสามารถท าไดท้ั้งจากดา้นหนา้ และจากดา้นหลงัของช้ินงาน และท าให้เกิดลาย
ทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัช้ินงาน (ภาพท่ี 33 - 34) 
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ภาพท่ี  33 ลวดลายท่ีเกิดจากการสลกัดุน 
ท่ีมา : นายนิพนธ์ ยอดค าปัน 
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ภาพท่ี  34 การใช้ส่ิวตอกลงบนชิน้งานท่ีถกูยึดไว้กับแท่นยึดให้เกิดลาย 

ท่ีมา : นายนิพนธ์ ยอดค าปัน 

 
 การฉลุ เป็นวิธีการท าใหเ้กิดช่องวา่งในช้ินงาน เพื่อใหช้ิ้นงานดูมีมิติช่างจะใชส่ิ้วตอกลงบน
บริเวณท่ีตอ้งการให้เกิดช่องว่างเพื่อให้แผ่นโลหะขาดหลุดออกไปหรือเจาะรูแลว้ใช้เล่ือยฉลุฉลุ
บริเวณท่ีตอ้งการ (ภาพท่ี 35)  
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ภาพท่ี  35 ช่างก าลังใช้เล่ือยฉล ุฉลชิุน้งาน บนแผ่นไม้ท่ียึดไว้กับขอบโต๊ะ 
 
 

 การหุ้มกระเปาะอญัมณ ีคือการใชล้วดแบน (ภาพท่ี 36) มาท าเป็นกระเปาะเพื่อใชฝั้งอญัมณี 
ช่างจะใชเ้ส้นลวดท่ีผา่นการรีดใหแ้บน วดัขนาดหนา้กวา้งใหไ้ดข้นาดประมาณความสูงของเมด็อญั
มณีท่ีจะใชฝั้ง น าลวดมาพนัรอบแกนทองเหลืองท่ีมีขนาดหนา้ตดัเท่ากบัเส้นผ่านศูนยก์ลางเม็ดอญั
มณีท่ีจะใชฝั้ง (ภาพท่ี 37) โดยให้เหลือปลายเล็กนอ้ยแลว้ใชคี้มบีบให้ลวดชิดเป็นกระเปาะ (ภาพท่ี 
38) 
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ภาพท่ี  36 ลวดโลหะท่ีรีดจนแบน 
 

 
ภาพท่ี  37 ลวดแบนพันรอบแกนทองเหลืองท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับเมด็อัญมณีท่ีต้องการฝัง 
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ภาพท่ี  38 กระเปาะส าหรับหุ้มอัญมณี 
 

  การเดินเส้นลวดเป็นลวดลาย คือการใชเ้สน้ลวดท่ีตดัเป็นลายท่ีตอ้งการ เช่ือมติดลงไปบน
แผน่ทองหรือโลหะ เป็นเทคนิคท่ีพบและถือเป็นเอกลกัษณ์ของเคร่ืองทองในราชส านกัอยธุยา (ภาพ
ท่ี 39) 
 

 

ภาพท่ี  39 ภาพเปรียบเทียบลายกระจังท่ีเกิดจากการเดินเส้นลวด (ซ้าย) และการดนุ (ขวา) 
 
 การท าเม็ดไข่ปลา เป็นองคป์ระกอบท่ีพบมากในงานเคร่ืองประดบัในราชส านกัตั้งแต่สมยั
อยธุยาจนมาถึงรัตนโกสินทร์ การท าเมด็ไข่ปลาช่างจะตดัลวดเป็นช้ินเลก็ๆขนาดเท่าๆกนั แลว้ใชไ้ฟ
เป่าใหค้วามร้อนทีละช้ิน เม่ือช้ินลวดละลายเป็นของเหลว แรงตึงผิวท่ีสูงจะท าให้เกิดการรวมตวักนั
เป็นกอ้นกลม ลกัษณะเหมือนหยดน ้าบนใบบอน ปล่อยใหเ้ยน็กจ็ะไดเ้มด็ไข่ปลา 
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 2.2.3. ขั้นตอนการประกอบและจบงาน ประกอบดว้ยการเช่ือม การรองซบั การลงยา การ
กะไหล่ การชุบและการท าความสะอาดยอ้มสี 
 
 การเช่ือม การเป่าแล่น หรือการบัดกรี เป็นการท าโลหะให้ติดกนัโดยใช้วสัดุเช่ือมท่ีมีจุด
หลอมเหลวต ่ากว่าโลหะท่ีใชเ้ล็กนอ้ย ช่างจะใชว้สัดุเช่ือมคือผงบดักรีหรือเช้ือบดักรีซ่ึงมีสัดส่วนท่ี
แน่นอนและถือเป็นความลบัของช่างแต่ละส านกั เพราะวสัดุเช่ือมท่ีมีจุดหลอมเหลวท่ีเหมาะสมกบั
โลหะท่ีจะเช่ือมนั้นจะท าใหก้ารเช่ือมออกมาสวยงามและสะดวกต่อการท างานของช่างทอง ช่างแต่
ละส านักจึงหวงสูตรวสัดุเช่ือมของตนเพื่อให้ผลงานของตนเป็นท่ีโดดเด่นกว่าส านักอ่ืน โดยหาก
ตอ้งการเช่ือมทองก็จะใชท้องค าและทองแดงมาหลอมรวมกนั แลว้ตะไบดว้ยตะไบเหลก็ให้เป็นผง
จะไดว้ดุัเช่ือม น าไปใส่ภาชนะโลหะแลว้เผาให้ความร้อนเพื่อเผาเอาเศษผงท่ีปะปนมาออก แลว้จึง
ใชแ้ม่เหล็กดูดเอาผงเหล็กท่ีปะปนมาจากตะไบเหล็กออก เพื่อให้วสัดุเช่ือมมีความสะอาดมากท่ีสุด 
แลว้ผสมกบัน ้ าสะอาดและผงบอแร๊กซ์ จะไดว้สัดุเช่ือมในน ้ าประสานทอง (ภาพท่ี 40) ใชเ้ป็นวสัดุ
เช่ือม ในการเช่ือมช่างจะน าช้ินงานท่ีตอ้งการเช่ือมเขา้ด้วยกันเช่น กระเปาะกับแผ่นทองวางใน
ต าแหน่งท่ีตอ้งการแลว้ใชช้อ้นเลก็ๆตกัวสัดุเช่ือมมาวางลงจุดท่ีตอ้งการใหช้ิ้นงานติดกนั (ภาพท่ี 41) 
แลว้ใชไ้ฟเป่ารอบๆช้ินงาน (ภาพท่ี 42) เพื่อใหค้วามร้อนกบัวสัดุเช่ือมจนละลาย แต่ช่างจะไม่เป่าลง
ไปบนช้ินงานโดยตรง เพราะจะท าให้ความร้อนเพิ่มข้ึนกระทนัหันเกินไปช้ินงานอาจจะหลอม
ละลายก่อนท่ีวสัดุเช่ือมจะละลายไปยดึติดช้ินงาน  
 

 

ภาพท่ี  40 วัสดเุช่ือมในน า้ประสานทอง 
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ภาพท่ี  41 ช่างใช้ช้อนขนาดเลก็ตักวัสดุเช่ือมลงบนชิน้งานท่ีต้องการเช่ือม 
 

 

 

ภาพท่ี  42 การให้ความร้อนกับวัสดเุช่ือมบนชิ้นงาน 

 
  การรองซับ ในอดีตความรู้เร่ืองการเจียระนยัอญัมณียงัไม่มีความกา้วหนา้เช่นปัจจุบนั ท า
ใหอ้ญัมณีโบราณนั้นมีเหล่ียมนอ้ยและองศาของเหล่ียมไม่ไดอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีจะท าใหแ้สงหกัเหได้
อยา่งสมบูรณ์เช่นเดียวกบัอญัมณีท่ีถูกเจียระนยัไดอ้ยา่งปัจจุบนั เม่ือฝังอญัมณีลงบนช้ินงานแลว้ยิ่ง
ท าให้แสงไม่สามารถสะทอ้นกลบัข้ึนมาไดส่้งผลให้อญัมณีบอดหรือไม่มีความวิบวบัแวววาว ช่าง
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จึงแกไ้ขโดยน าวสัดุเช่นชนั ข้ีเบา้หลอมหรือผงโลหะท่ีมีความด าวาวใส่รองไวท่ี้กน้กระเปาะก่อน
ฝังอญัมณี วสัดุนั้นจะท าให้แสงสะทอ้นกลบัออกมามีผลให้อญัมณีมีความแวววาววิบวบั แมใ้น
ปัจจุบนัจะสามารถเจียระนยัอญัมณีท่ีให้การสะทอ้นแสงท่ีสมบูรณ์ไดแ้ลว้ก็ตาม ช่างปัจจุบนัยงัคง
เลือกใชอ้ญัมณีแบบโบราณกบัช้ินงานของตนเพื่อคงความเป็นเคร่ืองประดบัอยา่งโบราณเอาไว ้การ
รองซับยงัใช้ส าหรับรองกน้กระเปาะท่ีมีความลึกมากกว่าขอบของเม็ดอญัมณีก่อนท าการฝังเพื่อ
ไม่ใหเ้มด็อญัมณีจมลงในกระเปาะ (ภาพท่ี 43) 
 

 

ภาพท่ี  43 การใช้วัสดรุองท่ีก้นกระเปาะก่อนฝังอัญมณี 
 

  การลงยา เป็นการท าลวดลายบนเคร่ืองประดับซ่ึงเป็นศิลปะของชาวอียิปต์และชาว
เปอร์เซียมาก่อนมีหลกัฐานเช่ือว่าการลงยาของไทยได้รับมาจากจีนเพราะจีนท ามาก่อนและใช้
กรรมวิธีเดียวกนักบัไทย10 ในอดีตช่างจะใชแ้กว้สีต่างๆมาบดให้ละเอียดแลว้ใชค้วามร้อนจากการ
เผาไฟช่วยหลอมละลายมาประดับบนลวดลายต่างๆ ต่อมามีการคิดคน้วตัถุลงยาแต่มีเพียง 2 สี 
เท่านั้นคือแดงและเขียว11 มาแทนแกว้สี ปัจจุบนัช่างทองจะใช้สีอะคลีลิคและเคลือบทบัดว้ยเรซิ
นเพื่อความสะดวกและลดเวลาการท างาน 

 
10 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 48. 
11 กรมศิลปากร, ช่างศิลป์ไทย, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2537), หนา้ 155 - 156. 
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 การกะไหล่หรือการเปียกทอง เป็นวิธีท่ีนิยมมาแต่โบราณคือการใช้ปรอทในการปิดทอง
เน่ืองจากปรอทเป็นโลหะชนิดเดียวท่ีเป็นของเหลวและสามารถละลายโลหะชนิดอ่ืนใหมี้สภาพเป็น
โลหะผสมท่ีเป็นของเหลวได้ดีและเม่ือเผาให้ร้อนประมาณ 250 – 350 องศาเซลเซียส ปรอทจะ
กลายเป็นไอเหลือแต่ทองอยู่บนผิวของโลหะนับเป็นวิธีท่ีง่ายและเร็ว12  กรรมวิธีคือน าเอาทองไป
ละลายในปรอทจะไดเ้ป็นสารละลายขน้ๆแลว้น ามาทาบนผิวช้ินงาน ขดัให้ติดแน่นบนผิวช้ินงาน 
แลว้ใชไ้ฟเป่าไล่ปรอทออกไปก็จะเหลือเพียงทองท่ียดึติดกบัผิวของช้ินงาน แลว้ท าซ ้ าจนผิวช้ินงาน
เนียนสม ่าเสมอตามตอ้งการ เป็นวิธีท่ีช่วยประหยดัเน้ือทองค าเพราะช่างจะใชท้องค าเพียงเป็นวสัดุ
หุ้มบนช้ินงานท่ีใชโ้ลหะท่ีมีค่าน้อยกว่าทองเช่นเงิน แต่ปัจจุบนัช่างนิยมใชว้ิธี ชุบทอง ซ่ึงเป็นวิธี
สมยัใหม่ท่ีรวดเร็วและประหยดั แต่การยดึติดของทองจะดอ้ยกวา่การกะไหล่ท่ีจะติดแน่นนบัสิบนบั
ร้อยปี 
 
 การชุบทอง ท าใหไ้ดผ้ิววตัถุมีสีเหลืองอ่อนจนถึงส้มแดง วิธีชุบใชว้ิธีเคมีไฟฟ้า โดยการใช้
สารละลายท่ีท าจากเกลือของทองเช่นเกลือทองไซยาไนต์ใส่ในอ่างใช้ไฟฟ้าต่อขั้วลบท่ีวตัถุซ่ึง
ตอ้งการชุบ ขั้วบวกตอ้งเป็นตวัน าไฟฟ้า ส่วนใหญ่คือโลหะชนิดเดียวกบัวตัถุนั้นเช่นทองแดง เงิน 
ปรับความเป็นกรด ด่างของสารละลายให้พอเหมาะและปรับกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสม เม่ือ
กระแสไฟฟ้าผา่นขั้วลบลงไปในสารละลาย สารละลายดงักล่าวจะแตกตวัเป็นอิออนท่ีมีขั้วบวกและ
ขั้วลบ โดยอิออนของทองเป็นขั้วบวก     อิออนบวกจะวิ่งไปท่ีขั้วลบ ในขณะท่ีอิออนลบวิ่งไปหา
ขั้วบวก เพราะฉะนั้นอิออนของทองจะวิ่งไปเกาะบนผิวของขั้วลบซ่ึงเป็นวตัถุท่ีตอ้งการชุบทอง เกิด
เป็นทองชั้นบางๆ ซ่ึงท าใหไ้ดผ้วิทองท่ีเนียนเรียบสม ่าเสมอแลดูสวยงามแวววาวราวกบัทองบริสุทธ์ิ 
หลงัจากใชง้านไประยะหน่ึง ทองค าจะหลุดออกไปเหลือเพียงโลหะท่ีน ามาชุบทอง ซ่ึงมกัเกิดสนิม 
แลดูกระด ากระด่าง  และปัจจุบนัยงัมีการชุบทองอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเรียกกนัวา่ชุบทองไมครอน เป็น
การใช้แม่เหล็กท าให้เกิดอะตอมท่ีมีขั้วไฟฟ้าไปกระตุน้ให้อะตอมของโลหะหลุดออกมาแลว้ไป
เกาะติดบนวตัถุท่ีตอ้งการชุบทอง ไอของโลหะจะเกาะติดบนผิววตัถุท่ีตอ้งการใหมี้สีทอง   เกิดเป็น
ชั้นโลหะบางๆท่ีส่องประกายแวววาวเหมือนทอง13 
 
 การท าความสะอาดและการย้อม  เป็นขั้นตอนทา้ยสุด ช่างจะเผาช้ินงานให้โลหะแดงแลว้
น าไปแช่ในกรดก ามะถนัเพื่อให้กรดกัดโลหะอ่ืนคือโลหะจากวสัดุเช่ือมและบอแรกซ์ออกจาก
ช้ินงาน (ภาพท่ี 44)  แลว้น าไปแช่ในน ้ าเกลือเคม็จดั เผาไฟอีกคร้ังให้โลหะแดง จากนั้นลา้งดว้ยน ้ า

 
12 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หนา้ 182. 
13 เร่ืองเดิม, หนา้ 205 - 206. 
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สะอาดแลว้ตม้อีกคร้ังในน ้าส้มมะขามเปียก ขดัท าความสะอาดดว้ยน ้าสะอาดอีกคร้ัง14 การยอ้มทอง
เป็นการท าใหสี้ของช้ินงานท่ีเป็นทองค ามีสีสุกปลัง่หรืออมส้มแดง ช่างจะน าช้ินงานท่ีเป็นทองค าลง
ตม้ในน ้ายอ้มซ่ึงประกอบดว้ยส้มมะขามและก ามะถนัผง น ามาละลายใหเ้ขา้กบัน ้าเกลือ (สัดส่วนน ้า 
1 ถว้ย ต่อเกลือ 1 ถว้ย) หากตอ้งการสีเหลืองสุกใหแ้ก่ก ามะถนั ถา้ตอ้งการสีออกแดงส้มใหแ้ก่เกลือ 
ในระหว่างยอ้มจะใส่แผ่นโลหะเงินลงในน ้ ายอ้มดว้ย เม่ือไดสี้ท่ีตอ้งการก็น าไปลา้ง ใชผ้า้ขาวบาง
ชุบน ้ าห่อ แลว้น าไปองัเตาถ่านจนผา้ท่ีห่อแห้ง ก็จะไดสี้ตามตอ้งการ15 และอีกวิธีหน่ึงคือการตม้
ช้ินงานท่ีเป็นโลหะท่ีผ่านการชุบทอง หรือช้ินงานท่ีเป็นทองค าในน ้ าเมล็ดค าแสดจนไดร้ะดบัสีท่ี
ตอ้งการจึงน าช้ินงานข้ึนผึ่งใหแ้หง้ การยอ้มดว้ยน ้าเมลด็ดอกค าแสดจะไดสี้แดงอมส้ม 

 

 

ภาพท่ี  44 ชิน้งานท่ีถกูแช่ไว้ในกรดซัลฟิวริก 
 

2.3. กระบวนการสร้างเคร่ืองประดบัอย่างราชส านักของช่างทองในปัจจุบัน 

 เคร่ืองประดบัในราชส านักมีกระบวนการในการสร้างโดยการประกอบลายช้ินเล็กๆเขา้
ดว้ยกนับนพื้นท่ีท่ีก าหนดเป็นรูปทรงไว ้และมีความสมมาตรในช้ินงาน ดงัเคร่ืองประดบัราชส านกั
อยุธยา ช่างจะตีทองเป็นแผ่นและตดัตามรูปทรงของเคร่ืองประดบัท่ีจะสร้าง แลว้จึงสร้างลายโดย
กรรมวิธีต่างๆท่ีกล่าวไวใ้นหัวขอ้ 2.2.2. แลว้เช่ือมลงบนแผ่นทองนั้น ในการออกแบบรูปทรงและ
ลวดลายของช่างยงัมีความสมมาตรในช้ินงานมีการใชซ้ ้ ารูปทรงและลวดลายในช้ินงานเดียวกนั แม้

 
14 วฒันะ จูฑะวิภาค, ศิลปหัตถกรรมของช่างทองเมืองเพชรความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน, หนา้ 108. 
15 เร่ืองเดียวกนั, หนา้เดียวกนั. 
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ในสมยัอยธุยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้จะมีการพฒันาของโครงสร้างของเคร่ืองประดบั
คือ การประกอบลายเป็นช้ินๆก่อนแล้วจึงค่อยน าแต่ละช้ินมาประกอบกันจนได้เป็นรูปทรงท่ี
ออกแบบไว ้ท าให้ในช้ินงานมีโครงสร้างท่ีซ้อนชั้นกนัและมีมิติ (ภาพท่ี 45) มากกว่าสมยัอยุธยา
ตอนตน้  
 

 

ภาพท่ี  45 ภาพแสดงช้ันท่ี 1 (ซ้าย) ช้ันท่ี 2 (กลาง) และการประกอบรวมสามช้ันจนเป็นชิน้งาน 
(ขวา) 

 

 ผลงานของช่างทองผู้สร้างสรรค์เคร่ืองประดบัอย่างราชส านักในปัจจุบัน 
 เน่ืองจากผลงานของแต่ละท่านมีจ านวนมาก และเป็นการสร้างเพื่อการคา้ และสามารถให้

ขอ้มูลไดเ้พียงบางช้ิน จึงขอน าผลงานบางส่วนท่ีผูศึ้กษาท าการตรวจสอบเบ้ืองตน้แลว้ว่าสามารถ
แสดงถึงเอกลกัษณ์ของช่างแต่ละท่านท่ีมีความเช่ือมโยงกบัเคร่ืองประดบัในราชส านกัแบบอยธุยา
และรัตนโกสินทร์มาศึกษา 

 

 2.3.1. ผลงานของ นายนิพนธ์ ยอดค าปัน 

นายนิพนธ์ ยอดค าปัน (ภาพท่ี 46) จบการศึกษารุ่นท่ี 1 จากกาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทอง
หลวง ซ่ึงถือเป็นรุ่นบุกเบิก นกัเรียนตอ้งคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตวัเองจากแหล่งเคร่ืองทองโบราณใน
ราชส านกัท่ีสูญหายไปตั้งแต่การเปล่ียนแปลงการปกครอง ท าให้นายนิพนธ์พบเห็นเทคนิคโบราณ
มากมาย ดว้ยความสนใจท าให้นายนิพนธ์ศึกษาถึงเทคนิคเหล่านั้นอยากลึกซ้ึงและดว้ยนายนิพนธ์
เคยเป็นช่างทองหลวงประจ าส านักพระราชวงั มีหน้าท่ีซ่อมและสร้างเคร่ืองราชูปโภค เคร่ือง
ประกอบพระราชอิสริยยศและเคร่ืองทองส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ ยิ่งท าให้ความรู้ในเร่ือง
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เคร่ืองประดบัทองค าในราชส านักเพิ่มพูนมากยิ่งๆข้ึน อีกทั้งนายนิพนธ์ยงัไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น
ครูช่างศิลปหตัถกรรม พ.ศ.2555 ช่างเคร่ืองโลหะ จงัหวดันนทบุรี ผลิตภณัฑเ์คร่ืองทองโบราณ จาก
ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ยิ่งเป็นการตอกย  ้าความสามารถข้ึนอีก 
ปัจจุบันนายนิพนธ์เปิดด าเนินธุรกิจค้าขายเคร่ืองประดับภายใต้ช่ือ กรุช่าง ทองโบราณ ท่ี
ศูนย์การค้าดิโอลด์สยามพลาซ่า นายนิพนธ์ เป็นผูมี้ความรู้และความสามารถสูงในเร่ืองการ
สร้างสรรคเ์คร่ืองทอง ท าใหผ้ลงานมีความหลากหลายเป็นอยา่งยิง่ ในดา้นเทคนิคและลวดลาย แรง
บนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานคือเคร่ืองประดบัโบราณในราชส านักท่ีเคยพบเห็น แต่จะไม่
เลียนแบบเพราะเป็นการไม่สมควรท่ีจะสร้างเคร่ืองประดบัแบบเจา้นายให้สามญัชนไวค้รอบครอง 
จะใชเ้พียงรูปทรงลวดลายประกอบ คติเร่ืองอญัมณี 9 ชนิด หรือนพรัตน์ การซ้อนชั้นเป็นเรือนยอด 
และคงไวซ่ึ้งเทคนิคโบราณเช่นการเดินลวดเป็นลวดลายแบบอยธุยา ตวัอยา่งผลงานของนายนิพนธ์
ท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 4 ตวัอยา่ง คือทบัทรวง 2 ช้ิน และป้ันเหน่ง 2 ช้ิน 

 

 

ภาพท่ี  46 นายนิพนธ์ ยอดค าปันและภรรยา  
ท่ีมา : นายนิพนธ์ ยอดค าปัน 

 

  2.3.1.1. ทับทรวงช้ินท่ี 1 ลวดลายพรรณพฤกษาห้อยระย้าตุ้งติง้ (ภาพท่ี 47) 

 ทบัทรวงช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทองฝังอญัมณีหอ้ยระยา้ตุง้ต้ิง มีโครงสร้างซอ้น 

3 ระดบั ในผงัรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ประกอบดว้ยยอดอญัมณีประธานตรงกลาง  1 ยอด และ

ยอดอญัมณีประกอบลอ้มยอดประธานในทิศทั้ง 8 อีก 8 ยอด รวมจ านวน 9 ยอด (ภาพท่ี 48) ใช้

กรรมวิธีการฉลุ การเดินเส้นลวด การหุ้มกระเปาะอญัมณีและการเดินเม็ดไข่ปลาในการสร้างลาย 
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ลายท่ีใชมี้ทั้งลายไข่ปลาท่ีใชเ้ป็นลายประกอบรอบกระเปาะอญัมณี (ภาพท่ี 49) ลายกา้นขด (ภาพท่ี 

50) และลายกระจงั (ภาพท่ี 51) ประกอบเป็นกลีบดอกไม ้และเป็นลายใบเทศเพื่อเช่ือมยอดอญัมณี 

ถมพื้นท่ีว่างบางส่วนและประกอบโครงสร้างรูปทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ลายกระหนกกา้นขด 

และลายดอกไม ้(ภาพท่ี 52) เป็นลายหลกัของทบัทรวง ประกอบข้ึนจากลายกระจงัและอญัมณีหุ้ม

กระเปาะ 

 

 

ภาพท่ี  47 ทับทรวงชิน้ท่ี 1 
ท่ีมา : นายนิพนธ์ ยอดค าปัน 

 



  38 

 

ภาพท่ี  48 การประดับยอด 9 ยอดด้วยอัญมณีมงคลท้ัง 9 ชนิด หรือท่ีเรียกกนัว่า นพรัตน์ 

 
ภาพท่ี  49 การเดินเส้นเมด็ไข่ปลาเพ่ือประดบัรอบกระเปาะอัญมณี 

 

 

ภาพท่ี  50 ลายก้านขด 
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ภาพท่ี  51 ลายกระจัง 

 

ภาพท่ี  52 ลายดอกไม้ 
 
  2.3.1.2. ทับทรวงช้ินที่ 2 ลวดลายพรรณพฤกษาห้อยระย้าตุ้งติง้ (ภาพท่ี 53) 

 ทบัทรวงช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทองประดบัอญัมณีสังเคราะห์ โครงสร้างซ้อน 
2 ระดบั ในผงัรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ประดบัลวดลายพรรณพฤกษา ประกอบดว้ยยอดประดบัอญั
มณีมงคลจ านวน 9 ยอด  (ภาพท่ี 54) ห้อยระยา้ตุง้ต้ิง ตวัทบัทรวงใช้กรรมวิธีการฉลุ การเดินเส้น
ลวด การหุม้กระเปาะอญัมณีและเดินเมด็ไข่ปลาเป็นการสร้างลาย  ลายท่ีใชมี้ทั้งลายไข่ปลาเป็นลาย
ประกอบรอบกระเปาะอญัมณี และเดินเป็นเส้นขอบ    ลายกระจงัท่ีใช้ประกอบเป็นกลีบดอกไม ้
ใบไม ้และถมช่องว่างช้ินงาน (ภาพท่ี 55) และลายดอกไมซ่ึ้งเป็นลายหลกัท่ีประกอบข้ึนจากลาย
กระจงัและหุม้กระเปาะอญัมณี (ภาพท่ี 56)      
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ภาพท่ี  53 ทับทรวงชิน้ท่ี 2 
ท่ีมา : นายนิพนธ์ ยอดค าปัน 

 

 

ภาพท่ี  54 ยอดประดับอัญมณีมงคล 9 ยอด 
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ภาพท่ี  55 ลายกระจังประกอบเป็นกลบีดอกไม้ และใบเทศ 
 

 

ภาพท่ี  56 ลายดอกไม้จากกรรมวิธีหุ้มกระเปาะอัญมณี เดินเส้นไข่ปลาล้อมรอบและกลบีจากลาย
กระจัง 

  2.3.1.3. ป้ันเหน่งหรือหัวเข็มขัดช้ินที่ 1 ลายพรรณพฤกษาประดบัยอดนพรัตน์ 
(ภาพท่ี 57) 

 ป้ันเหน่งช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทองประดบัอญัมณี มีโครงสร้างซ้อน 3 ระดบั 
ในผังรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนเป็นลวดลายพรรณพฤกษา มียอดอัญมณีมงคล  9 ยอด เป็น
องค์ประกอบ (ภาพท่ี 58) ใช้กรรมวิธีการเดินเส้นลวด เดินเม็ดไข่ปลา การฉลุและการหุ้ม
กระเปาะอญัมณีเป็นการสร้างลาย ลายท่ีใชใ้นช้ินงานมีลายไข่ปลาท่ีใชล้อ้มรอบกระเปาะอญัมณี
และเดินเส้นกระจงัท่ีใชป้ระกอบเป็นกลีบดอกไมแ้ละใบไมใ้หเ้กิดโครงสร้างรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูน (ภาพท่ี 59) ลายกา้นขดท่ีเดินจากเส้นลวดบิดเกลียวและลายดอกไมซ่ึ้งเป็นลายหลกัของช้ินงาน 
(ภาพท่ี 60 - 61) 
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ภาพท่ี  57 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 1  
ท่ีมา : นายนิพนธ์ ยอดค าปัน 

 

 
ภาพท่ี  58 ยอดประดับอัญมณี 9 ยอด 

 

 

ภาพท่ี  59 ลายกระจังจากกรรมวิธีเดินเส้นลวดฉลปุระดบัเป็นกลบัดอกไม้และลายใบเทศ 
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ภาพท่ี  60 ลายดอกไม้จากกรรมวิธีหุ้มกระเปาะอัญมณีเดินเส้นไข่ปลาล้อมกระเปาะและกลีบลาย

กระจัง 
 

 

ภาพท่ี  61 ลายก้านขดท่ีเกิดจากการเดินลวดบิดเกลยีว 
  2.3.1.4. ป้ันเหน่งช้ินที่ 2 ลายพรรณพฤกษาประดบัอญัมณ ี(ภาพท่ี 62) 

 ป้ันเหน่งช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทอง ประดบัอญัมณีสังเคราะห์ ในโครงสร้าง
ซ้อน 3 ระดบั ในผงัรูปวงรีประดบัลวดลายพรรณพฤกษาประกอบดว้ยยอดอญัมณี 9 ยอด (ภาพท่ี 
63) ใชก้รรมวิธีการเดินเส้นลวด เม็ดไข่ปลา การฉลุและหุ้มกระเปาะอญัมณีประกอบกนัให้เกิดลาย 
ลายท่ีใชมี้ลายเส้นไข่ปลาลอ้มกระเปาะอญัมณี ลายกระจงั (ภาพท่ี 64) ประกอบเป็นลายใบเทศใชถ้ม
ช่องวา่ง ลายกา้นต่อดอก (ภาพท่ี 65) ซ่ึงใชก้ระจงัเป็นตวัประกอบลาย ลายกระหนกกา้นขด (ภาพท่ี 
66) และลายดอกไมจ้ากอญัมณีหุม้กระเปาะ 
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ภาพท่ี  62 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 2 
ท่ีมา : นายนิพนธ์ ยอดค าปัน 

 

 

ภาพท่ี  63 อัญมณี 9 ยอด จากกรรมวิธีหุ้มกระเปาะล้อมลวดไข่ปลาและกระเปาะอัญมณี 

 

ภาพท่ี  64 ภาพลายกระจังจากกรรมวิธีเดินเส้นลวดประดับกระเปาะอัญมณี 
ประกอบกันเป็นลายพรรณพฤกษา 
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ภาพท่ี  65 ลายก้านต่อดอก 
 

 

ภาพท่ี  66 ภาพตัวกระหนกก้านขดจากกรรมวิธีเดินเส้นลวดประกอบเป็นลายพรรณพฤกษา 
 

 2.3.2. ผลงานของนาย พสิษฐ์ แสงโสดา  

 นายพสิษฐ์ แสงโสดา (ภาพท่ี 67) เป็นชาวหนองบวัล าภู ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัในวงั
ชาย จากนั้นศึกษาต่อท่ีกาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวง และส าเร็จการศึกษาในปีพ.ศ. 2550 ถือ
เป็นนักเรียนรุ่นท่ี 6 และนายพสิษฐ์ยงัเคยเป็นศิษยข์องบา้นช่างทองตระกูลทองสัมฤทธ์ิแห่งเมือง
เพชรบุรี หลงัจบการศึกษาท่ีกาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวง นายพสิษฐ์ไดท้ างานต าแหน่ง
นกัวิจยัในโครงการพฒันาองคค์วามรู้การลงยาสีของกาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวงเป็นเวลา 
5 ปี ในระยะเวลาน้ีท าใหน้ายพสิษฐ์ไดรั้บประสบการณ์และความรู้มากมาย  ปัจจุบนัประกอบอาชีพ
ช่างทองอิสระ รับผลิตเคร่ืองทองโบราณ และเปิดสอนวิชาช่างทอง (ภาพท่ี 68) โดยมีลูกศิษยแ์ลว้
กวา่ 100 คน และในอนาคตอนัใกลน้ายพสิษฐจ์ะจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ศิลปะอิสาน “โฮงค า สุวรรณ
เชษฐา” เพื่อเผยแพร่งานช่างทองและการทอผา้ท่ีอ าเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัล าภู 
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ภาพท่ี  67 นายพสิษฐ์ แสงโสดา 
 

 

ภาพท่ี  68 บรรยากาศในบ้านช่างทองของนายพสิษฐ์ แสงโสดา 
 

 นายพสิษฐ์เป็นช่างทองท่ีมีความสามารถด้านเทคนิคช่างทองท่ีหลากหลาย ทั้งสลกัดุน 
เดินเส้นลวด เช่ือมบดักรี หุม้กระเปาะ แต่เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในผลงานของนายพสิษฐคื์อการเช่ือม
บดักรีหุ้มกระเปาะพลอย ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีเห็นไดเ้ป็นประจ าในผลงานเคร่ืองประดบัของนายพสิษฐ ์
ในการสร้างสรรค์ นายพสิษฐ์ยึดถือตามแนวคิดแบบโบราณเช่นการวางองคป์ระกอบภายใตแ้นว
ความเช่ือเร่ืองเขาพระสุเมรุ   กับแรงบันดาลใจจากเคร่ืองประดับในราชส านัก โดยศึกษาจาก
ภาพถ่ายเก่าและพิพิธภัณฑ์ ตัวอย่างผลงานของนายพสิษฐ์ท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วย 5 
ตวัอยา่ง คือทบัทรวง 2 ช้ิน พาหุรัด 1 ช้ิน และป้ันเหน่ง 2 ช้ิน 
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  2.3.2.1. ทับทรวงช้ินท่ี 1 ลายดอกไม้ห้อยระย้าตุ้งติง้ (ภาพท่ี 69) 
 ทบัทรวงช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทองฝังอญัมณีสังเคราะห์ โครงสร้างซ้อน 3 

ระดบั ในผงัรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ประกอบดว้ยยอดอญัมณีสีเขียวลอ้มกระเปาะอญัมณีเป็นรูป
ดอกไม้ ท่ีก่ึงกลางเป็นยอดประธานและยอดอญัมณีสีเขียวอีก 12 ยอด ตามทิศทั้ง 8 รวม 13 ยอด 
(ภาพท่ี  70) ห้อยระย้าตุ้งต้ิงรูปดอกไม้และดอกรัก ใช้กรรมวิธีการฉลุ เม็ดไข่ปลาและหุ้ม
กระเปาะอญัมณีประกอบเป็นลาย (ภาพท่ี 71)   ลายท่ีใชเ้ป็นลายดอกไมแ้ละลายลูกไมป้ระกอบกนั
แน่นเตม็ช่องวา่ง  

 

ภาพท่ี  69 ทับทรวงชิน้ท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี  70 ยอดอัญมณีล้อมด้วยเมด็ไข่ปลา 13 ยอด 
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ภาพท่ี  71 ยอดอัญมณีประธานประกอบด้วยลายไข่ปลาและกระเปาะอัญมณีเป็นรูปดอกไม้ 
 

 
ภาพท่ี  72 ทับทรวงชิน้ท่ี 2 
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  2.3.2.2. ทับทรวงช้ินท่ี 2 ลายดอกไม้ห้อยระย้าตุ้งติง้ (ภาพท่ี 72) 

  ทบัทรวงช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทองประดบัอญัมณีสังเคราะห์ โครงสร้าง 2 
ระดบั ในผงัรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนเป็นลวดลายพวงดอกไม ้ประกอบดว้ยอญัมณี 5 ยอด (ภาพท่ี 
73) ห้อยระยา้ตุง้ต้ิงลายผลทบัทิม ใชก้รรมวิธีเดินเส้นลวด หุ้มกระเปาะอญัมณีลอ้มกนัให้เป็นลาย
ดอกไม ้(ภาพท่ี 74) และการฉลุ 
 

 

ภาพท่ี  73 ยอดอัญมณี 5 ยอด ประกอบกระเปาะอัญมณีเป็นรูปดอกไม้ 
 

 

ภาพท่ี  74 ยอดประธานท่ีอัญมณีสีแดงใช้กรรมวิธีการหุ้มแบบเขีย้ว 
ล้อมด้วยกระเปาะอัญมณีเป็นรูปดอกไม้ 
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  2.3.2.3. พาหุรัด ลายพวงดอกไม้ (ภาพท่ี 75) 
 พาหุรัดช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทองประดับอัญมณีสังเคราะห์เป็นลวดลาย

พวงดอกไม้ ใช้กรรมวิธีหุ้มกระเปาะอัญมณี การฉลุ เม็ดไข่ปลาและลงยาสีประดับ ยอดหุ้ม
กระเปาะอญัมณีเป็นลายดอกไม ้(ภาพท่ี 76 - 77) และลายแมลง (ภาพท่ี 78 - 79) ในผงัทรงรีและทรง
กลมร้อยต่อกนัเป็นพวง ท่ีสายรัดตน้แขนท าเป็นลายรักร้อย 

 

 

ภาพท่ี  75 พาหุรัด 
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ภาพท่ี  76 ภาพแสดงลายดอกไม้จากกรรมวิธีหุ้มกระเปาะอัญมณี 
 

 

ภาพท่ี  77 ภาพแสดงลายดอกไม้จากกรรมวิธีหุ้มกระเปาะอัญมณีเช่ือมบัดกรี ฉลชุ่อง 
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ภาพท่ี  78 ภาพแสดงลายแมลงจากกรรมวิธีหุ้มกระเปาะอัญมณีเช่ือมบดักรี ฉลชุ่อง 
 

 

ภาพท่ี  79 ภาพแสดงลายแมลงจากกรรมวิธีหุ้มกระเปาะอัญมณีเช่ือมบดักรี ฉลชุ่อง 
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  2.3.2.4. ป้ันเหน่งช้ินที่ 1 ลายดอกไม้ประดบัอญัมณี (ภาพท่ี 80) 
 ป้ันเหน่งช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทองฝังอญัมณีสังเคราะห์ โครงสร้างซ้อน 3 

ระดบั ในผงัรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนประดบัลวดลายพวงดอกไม ้มียอดอญัมณีประธาน 1 ยอด ท่ี
ก่ึงกลางและยอดอญัมณีประกอบอีก 12 ยอด (ภาพท่ี 81) ใช้กรรมวิธีการฉลุ เม็ดไข่ปลาและหุ้ม
กระเปาะอญัมณีประกอบเป็นลาย ลายท่ีใช้เป็นลายดอกไม้และลายลูกไม้ประกอบกันแน่นเต็ม
ช่องวา่ง  

 

 

ภาพท่ี  80 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี  81 ยอดอัญมณีประดบักระเปาะอัญมณีรูปดอกไม้ 
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  2.3.2.5. ป้ันเหน่งช้ินที่ 2 ลายพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 82) 
 ป้ันเหน่งช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทองประดบัอญัมณีสังเคราะห์ ประดบัลวดลาย

พรรณพฤกษา ประดบัยอดอญัมณี 9 ยอด ประกอบดว้ยยอดประธานและยอดขนาดเลก็ลอ้ม (ภาพท่ี 
83) ใชก้รรมวิธีหุ้มกระเปาะอญัมณี ฉลุ สลกัดุนและหล่อเป็นลายกระจงัเช่ือมต่อกนัในผงัส่ีเหล่ียม
ขนมเปียกปูน (ภาพท่ี 84)  ลายท่ีใช้เป็นลายดอกไมท่ี้ประกอบดว้ยอญัมณีหุ้มกระเปาะและลาย
กระจงั (ภาพท่ี 85) ประกอบกบัลายกระจงัเป็นลายใบไมแ้ละถมช่องวา่งช้ินงาน 

 

 

ภาพท่ี  82 หัวเขม็ขัดชิน้ท่ี 2 
 

 

ภาพท่ี  83 ยอดอัญมณี 9 ยอด ประดับด้วยกระเปาะอัญมณีและเมด็ไข่ปลาเป็นรูปดอกไม้ 
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ภาพท่ี  84 ตวักระจังจากกรรมวิธีการหล่อด้วยพิมพ์จากกรรมวิธีสลกัดนุ  
ประดับด้วยกระเปาะอัญมณีเป็นลายพรรณพฤกษาท่ัวชิน้งาน 

 

 

ภาพท่ี  85 ยอดประธาน ลายดอกไม้จากกระเปาะอัญมณี เมด็ไข่ปลาและตัวกระจังท่ีกลบีนอก 
 

 2.3.3. ผลงานของนายไพโรจน์ สืบสาม 

นายไพโรจน์ สืบสาม (ภาพท่ี 86) เป็นชาวจงัหวดัสุรินทร์ ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัเพาะ
ช่าง จากนั้นไดเ้ขา้ท างานกบันายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย ผูร้ื้อฟ้ืนการทอผา้และแต่งกายอย่างราช
ส านกัโบราณ ปัจจุบนันายไพโรจน์ท าธุรกิจรับท าเคร่ืองทองอยูท่ี่ หมู่บา้นพระป่ิน 3 อ าเภอบางบวั
ทอง จงัหวดันนทบุรี ผลงานของนายไพโรจน์ ถูกใชท้ั้งในงานละครโทรทศัน์  งานถ่ายนิตยสารชุด
ไทย ผลงานของนายไพโรจน์มีความโดดเด่นในเร่ืองการสลกัดุนและลงยา ตวัอยา่งผลงานของนาย
ไพโรจน์ท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย 4 ตวัอยา่ง คือทบัทรวง 2 ช้ิน และป้ันเหน่ง 2 ช้ิน 
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ภาพท่ี  86 นายไพโรจน์ สืบสาม 
 

  2.3.3.1. ทับทรวงช้ินที่ 1 ลายพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 87) 

 ทบัทรวงช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทองลงยาฝังอญัมณีสังเคราะห์ห้อยระยา้ตุง้ต้ิง               

โครงสร้างซ้อน 3 ระดบั ในผงัส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ประดบัดว้ยยอดประธาน 1 ยอด อยู่ระดบั

บนสุด ยอดประกอบ 4 ยอดในระดบัท่ี 2 และยอดประกอบอีก 8 ยอด ในระดบัล่างรวมเป็น 13 ยอด 

(ภาพท่ี 88) ใช้กรรมวิธีหล่อ สลกัดุน ลงยา หุ้มกระเปาะอญัมณีและไข่ปลา ลายท่ีใช้มีลายกระจงั 

(ภาพท่ี 89) ประกอบเป็นกลีบดอกไม ้(ภาพท่ี 90) ใบไม ้ลายไข่ปลา และดอกไม ้

 

ภาพท่ี  87 ทับทรวงชิน้ท่ี 1 
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ภาพท่ี  88 ยอดอัญมณีประดบักระเปาะอัญมณีเป็นรูปดอกไม้ 
 

 
ภาพท่ี  89 ลายกระจัง 

 

 

ภาพท่ี  90 ลายกระจังประกอบกับยอดอัญมณีเป็นรูปช่อดอกไม้ 
 
  2.3.3.2. ทับทรวงช้ินท่ี 2 ลายพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 91) 

 ทบัทรวงช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทองลงยาประดบัอญัมณีสังเคราะห์ห้อยระยา้
ตุง้ต้ิง โครงสร้างซอ้น 3 ชั้น ในผงัรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ประดบัดว้ยยอดอญัมณีประธาน 1 ยอด 
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และยอดอญัมณีประกอบตามทิศอีก 8 ยอด รวม 9 ยอด (ภาพท่ี 92) ใชก้รรมวิธีหุ้มกระเปาะอญัมณี 
ลงยา เม็ดไข่ปลาประดับรอบกระเปาะอัญมณี และฉลุลาย ลายท่ีใช้มีลายกระจังเป็นลายหลัก
ประกอบเป็นใบไมแ้ละกลีบดอกไม ้(ภาพท่ี 93 – 94) 

 

 

ภาพท่ี  91 ทับทรวงชิน้ท่ี 2 
 

 

 

ภาพท่ี  92 ยอดอัญมณีประดบัด้วยกระเปาะอัญมณี 
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ภาพท่ี  93 อัญมณีประดับกระเปาะอัญมณีและลายกระจังเป็นรูปดอกไม้ประดับเป็นยอดประธาน 
 

 

ภาพท่ี  94 ลายกระจังประกอบกระเปาะอัญมณีประดับเป็นลายกลบีดอกไม้ 
 

  2.3.3.3. ป้ันเหน่งช้ินท่ี 1 ลายพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 95) 
 สร้างจากวสัดุเงินชุบทองลงยาประดบัอญัมณีสังเคราะห์ประดบัลวดลายพรรณ

พฤกษา โครงสร้าง 3 ชั้น ในผงัทรง 8 เหล่ียม ชั้นบนประดบัดว้ยยอดอญัมณีประธานท่ีก่ึงกลาง 1 
ยอด ยอดอญัมณีมุม 4 ยอดในชั้นท่ี 2 และยอดอญัมณีประกอบอีก 8 ยอด ตามทิศ ท่ีชั้นล่าง (ภาพท่ี 
96) ใชก้รรมวิธีการสลกัดุน การฉลุ และหุม้กระเปาะอญัมณี เดินเส้นไข่ปลา ลายท่ีใชมี้ลายดอกไมท่ี้
ประกอบจากอญัมณีหุม้กระเปาะและกระจงัประกอบเป็นลายใบไม ้ถมช่องวา่งช้ินงาน (ภาพท่ี 97) 
 



  60 

 

ภาพท่ี  95 หัวเขม็ขัดชิน้ท่ี 1 
 

 

ภาพท่ี  96 ยอดอัญมณีประดบัเมด็ไข่ปลาและกระเปาะอัญมณี 
 

 

ภาพท่ี  97 ลายกระจัง 
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  2.3.3.4. ป้ันเหน่งช้ินที่ 2 ลายพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 98) 
 ป้ันเหน่งช้ินน้ีสร้างจากวสัดุเงินชุบทองลงยาประดบัดว้ยอญัมณีสังเคราะห์เป็น

ลวดลายพรรณพฤกษา โครงสร้าง 3 ระดับในผงั 8 เหล่ียม ประดับด้วยยอดอัญมณีประธานท่ี
ก่ึงกลาง 1 ยอด และยอดอญัมณีประกอบประจ าทิศอีก  8  ยอด รวม 9 ยอด (ภาพท่ี 99) ใชก้รรมวิธี
สลกัดุนเพื่อสร้างลายกระจงั (ภาพท่ี 100) หุ้มกระเปาะอญัมณีลอ้มกนัเป็นรูปดอกไม ้ลงยา และ
เดินเส้นไข่ปลา ลายท่ีใชมี้ลายไข่ปลาเดินเป็นเส้นรอบกระเปาะอญัมณีและลายกระจงัประกอบเป็น
กลีบดอกไม ้ใบไม ้ 

 

 

ภาพท่ี  98 หัวเขม็ขัดชิน้ท่ี 2 
 

 

ภาพท่ี  99 ยอดอัญมณีประดบัเมด็ไข่ปลาและกระเปาะอัญมณี 
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ภาพท่ี  100 ลายกระจัง 
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บทที่ 3 
เคร่ืองประดับในราชส านักอยุธยาและรัตนโกสินทร์ 

 

3.1. เคร่ืองประดบัในราชส านักอยุธยา 
เคร่ืองประดบัในราชส านักอยุธยานั้นสามารถศึกษาไดจ้ากเคร่ืองทองท่ีขุดคน้พบจากกรุ

พระปรางค์วดัราชบูรณะ16 ซ่ึงประกอบไปดว้ยสถาปัตยกรรมจ าลอง เคร่ืองราชูปโภค เคร่ืองราช
กกุธภณัฑ์ เคร่ืองทรงและเคร่ืองประดับเจา้นาย พระพุทธรูปและพระพิมพ์ ประติมากรรม และ
จารึก17 ปัจจุบนัไดจ้ดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เจา้สามพระยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

เคร่ืองประดับสมยัอยุธยานั้นเคยมีผูศึ้กษาไวแ้ล้วและได้ให้ขอ้มูลไวว้่าสมยัอยุธยางาน
เคร่ืองประดับเป็นงานช่างฝีมือท่ีละเอียดประณีต โลหะท่ีใช้ท าส่วนใหญ่คือทองค าซ่ึงมีหลาย
รูปแบบทั้งทองค า 100 เปอร์เซ็นและทองค าผสม18  เคร่ืองประดบัท่ีเป็นของพระมหากษตัริยไ์ดแ้ก่ 
มงกุฎ ก าไล แหวน ทับทรวง ป้ันเหน่ง ทองกร พาหุรัด กรรมวิธีใช้การบัดกรีเดินเส้นทองเป็น
ลายเส้นประดบัตกแต่งส่วนท่ีเป็นกลีบดอกไมแ้ละลวดลายดว้ยอญัมณีประเภทเพชรลูก เพชรซีก 
พลอยสี หินสี โครงสร้างของเคร่ืองประดบัมีทั้งวิธีฉลุเคาะข้ึนรูปตดัโครงสร้างดว้ยความร้อน ดุน
ลวดลาย ฝังพลอยและเพชรแบบหุ้มขอบหรือฝังตะเข็บ    ทั้ งวิธีฝังพลอยแบบหุ้มขอบใช้กับ
เคร่ืองประดับท่ีไม่ใช้วิธีหล่อพิมพ์19 เคร่ืองประดับสมยัอยุธยาเน้นการออกแบบโครงสร้างท่ีมี
ศูนยก์ลาง ใชล้วดลายประกอบเป็นเส้นโปร่งยึดเหน่ียวจากแกนกลาง ใชล้ายซ ้ าและการซ ้ ากนัของ
โครงสร้างเลก็ประกอบเป็นโครงสร้างใหญ่ ใชล้ายไทยท่ีตดัตอนรายละเอียดออก ลายท่ีใชป้ระกอบ
งานเคร่ืองประดบัสมยัอยธุยาแบ่งได ้3 ประเภท 

1. ลวดลายท่ีประยุกต์มาจากลายไทย เช่น ลายกระหนกกา้นขด ลายกระหนกผกักูด ลาย
ประจ ายาม ลายบวัคว  ่าบวัหงาย 

2. ลวดลายท่ีประยุกต์มาจากธรรมชาติเช่นลายดอกไม้ใบไม้อยู่บนภาชนะใช้สอยของ

พระมหากษตัริย ์

3. ลวดลายจากงานปูนป้ันตกแต่งสถาปัตยกรรมท่ีเป็นลวดลายซ่ึงเกิดข้ึนในสมยัเดียวกนั 
เป็นลายประดิษฐผ์สมกบัลายดอกไมท่ี้มีโครงสร้างเป็นกลีบบวั เป็นตน้ 

 
16อ่านเพ่ิมเติมใน พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หนา้ 14 - 20. 
17 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 31. 
18 วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ, การออกแบบเคร่ืองประดับสมัยอยุธยา, หนา้  95 - 97. 
19 เร่ืองเดียวกนั, หนา้เดียวกนั. 
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เคร่ืองประดบัสมยัอยุธยาเป็นงานช่างฝีมือ การผลิตท่ีนิยมคือการเช่ือมเส้นทองค าใหติ้ดกบั
แผ่นระนาบรองรับ สร้างลวดลายดว้ยเส้นทอง ใชอ้ญัมณีฝังให้เป็นจุดเด่น นอกจากน้ีก็พบวิธีหล่อ 
วิธีดุน และทุบเคาะใหเ้ป็นรูปทรง20 การฝังอญัมณีของเคร่ืองประดบัสมยัอยธุยามีอยู ่3 แบบ 

1. การฝังอัญมณีแบบหุ้มขอบตะเข็บข้าง สามารถเก็บอญัมณีไดม้ัน่คง นิยมใชก้บัอญัมณี
เจียระไนทรงหลงัเบ้ีย 

2. การฝังอัญมณีแบบเกาะหรือแบบกรงเล็บ วิธีน้ีจะท าเป็นหนามแหลมหรือเป็นขาข้ึนมา
เกาะอญัมณีไว ้

3. การฝังอญัมณีทรงมงกฎุ มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัทรงกรงเลบ็ แต่สูงและโปร่งมกัใชก้บัอญั
มณีเมด็เด่ียว21 

เคร่ืองประดบัท่ีคน้พบจากกรุพระปรางคว์ดัราชบูรณะท่ีเป็นช้ินส าคญัประกอบดว้ย 
 
3.1.1. จุลมงกฎุ (ภาพท่ี 101) 
เป็นศิราภรณ์หรือเคร่ืองประดบัพระเศียรของบุรุษหรือเจา้นายฝ่ายหนา้ ส าหรับสวมครอบ

มุ่นพระเกศหรือพระเมาฬีซ่ึงเกลา้เหนือกระหม่อม ท าดว้ยทองค าประดบัอญัมณีเป็นรูปกรวยทรงสูง  
ตวัจุลมงกุฎท าเป็นสาแหรกส่ีเส้นเช่ือมต่อกนั กรอบล่างเป็นแผ่นทองยาวโคง้ทรงสามเหล่ียม22 จุล
มงกุฎช้ินน้ีใชก้รรมวิธี ตีทองค าเป็นแผ่น ตดัเช่ือมประกอบกนัเป็นรูปทรงโดยอาจใชก้รรมวิธีเช่ือม
บดักรี แต่เม่ือสังเกตดูจะพบวา่มีการเจาะรูแลว้ใชล้วดทองร้อยช้ินส่วนให้ติดกนั สัณนิษฐานว่าการ
ร้อยลวดเช่ือมช้ินส่วนนั้นท าเพื่อให้สามารถแยกช้ินส่วนไดอี้ก และอาจเพื่อท าความสะอาดหรือ
ซ่อมแซมไดส้ะดวกกว่าการเช่ือมบดักรีช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนัซ่ึงไม่สามารถแยกช้ินส่วนได ้การสร้าง
ลายใชก้รรมวิธีหุ้มกระเปาะอญัมณี23 เม็ดไข่ปลา และการเดินเส้นลวดทองซ่ึงมีทั้งลวดกลม ลวดไข่
ปลา และลวดแบน ท่ียอดจุลมงกุฎเป็นลายดอกจนั ประดบัลายรักร้อยท่ีเส้นสาแหรก ลายพรรณ
พฤกษาและลายกระจงัรวน ส่ิงท่ีน่าสังเกตคือมีการประดบัเม็ดไข่ปลาสีเงินเพื่อใชเ้ป็นลายคัน่และ
กรรมวิธีการร้อยเส้นลวดแทนการเช่ือมบดักรีติดกบัช้ินงาน  

 
20 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 110 - 111. 
21 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หนา้ 49. 
22 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 83. 
23 จากการสัมภาษณ์ นายนิพนธ์ ยอดค าปัน ได้ให้ขอ้มูลว่า เคร่ืองประดับในราชส านักโบราณมกัใช้

กระจกแทนอญัมณี อาจเป็นเพราะในสมยัโบราณกระจกเป็นส่ิงหายาก ตอ้งใช้กรรมวิธีการผลิตท่ียากล าบาก 
แต่อญัมณีนั้นสามารถหาไดต้ามธรรมชาติ. 
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ภาพท่ี  101 จุลมงกุฎ 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 82. 

 

 3.1.2. พระสุวรรณมาลา (ภาพท่ี 102) 

เป็นเคร่ืองประดบัพระเศียร ท าดว้ยเส้นทองค าสานคลา้ยหมวกทรงกลม ส่วนชายโคง้และ
ดา้นหลงัท าเป็นขอบเวน้โคง้รอบมุ่นพระเกศาซ่ึงรวบเกลา้ต ่าท่ีทา้ยทอย รอบพระสุวรรณมาลาเป็น
ขอบทอง24 พระสุวรรณมาลาใชก้รรมวิธีถกัดว้ยเส้นลวดทองค าขนาดเลก็มากใหเ้ป็นรูปทรง ประดบั
ลายดอกไม ้ลายกระหนกและลายดอกจนัดว้ยกรรมวิธีถกัดว้ยลวดทองค า พระสุวรรณมาลาช้ินน้ี
เป็นตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นถึงฝีมือของช่างในการดึงเส้นลวดไดข้นาดท่ีเล็กมากและความสามารถ
ในการถกัลวดทองค า 

 

 

 

 

 
24 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ เคร่ืองทองกรุวดัราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หนา้ 85. 
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ภาพท่ี  102 พระสุวรรณมาลา 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 84. 

 
 3.1.3. กรองศอ (ภาพท่ี 103 – 105) 

เป็นเคร่ืองประดับรอบพระศอ ท าเป็นช้ินส่วนเช่ือมต่อกันเป็นวง มีปลายแหลมลงท่ี
ดา้นหนา้ ใชก้รรมวิธีการตีทองให้แบนเป็นรูปทรง ประดบัดว้ยลวดลายโดยใชอ้ญัมณีหุ้มกระเปาะ
และการเดินลวดเป็นลายดอกจนัท่ีก่ึงกลางดา้นหน้าต่อดว้ยลายพรรณพฤกษา และลายดอกจนัขั้น
สลบัลายดอกไมใ้นผงัส่ีเหล่ียมคลา้ยกบัลายประจ ายามกา้มปูและประดบัลายกระจงัรวนท่ีขอบดา้น
ในและดา้นนอก 

 

 

ภาพท่ี  103 กรองศอ 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 87. 
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ภาพท่ี  104 ลายละเอียดลายประดับกรองศอ 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 87. 

 

 

ภาพท่ี  105 ลายละเอียดลายประดับส่วนก่ึงกลางด้านหน้าของกรองศอ 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 87. 
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 3.1.4. ช้ินส่วนเคร่ืองประดบั  

เน่ืองจากช้ินส่วนเคร่ืองประดบัเหล่าน้ีมีสภาพช ารุดไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถเจาะจงลกัษณะ

การใช้งานได้ จากรูปแบบจ าแนกได้เป็น 5 กลุ่มช้ินงาน (ภาพท่ี 106 – 111) ลักษณะโดยรวม

สันนิษฐานว่าอาจเป็นช้ินส่วนของสังวาล เข็มขดัหรือสายสร้อย ใชก้รรมวิธีตีทองให้เป็นแผ่น ตดั

เป็นรูปทรง แลว้ประดบัดว้ยกระเปาะอญัมณี เดินเส้นลวดเป็นลายต่างๆทั้งลายสอดสานคลา้ยลาย

ของพวกอาหรับ25  ลายดอกไม ้ลายกลีบบวั ท่ีน่าสังเกตคือช้ินส่วนเคร่ืองประดบัเหล่าน้ีมีการฉลุ

แผ่นทองค าท่ีเป็นพิ้นให้ทะลุ ท าให้เกิดความโปร่งช้ินงานดูมีมิติยิ่งข้ึน ยงัพบกรรมวิธีร้อยเม็ดไข่

ปลาสีเงินเช่ือมกบัช้ินงานเพื่อใชเ้ป็นลายคัน่อีกดว้ย ซ่ึงเป็นกรรมวิธีท่ีไม่พบบนเคร่ืองประดบัในราช

ส านกัรุ่นหลงัซ่ึงพบแต่การใชเ้มด็ไข่ปลามาเช่ือมติดกบัช้ินงานโดยตรง 

อน่ึง ช้ินส่วนเคร่ืองประดบัช้ินหน่ึง (ภาพท่ี 111) มีผูส้ันนิษฐานว่าอาจเป็นทบัทรวง26 แต่

ผูว้ิจยักลบัมีความเห็นว่าน่าจะเป็นช้ินส่วนเคร่ืองประดบัประเภทอ่ืนหรืออาจเป็นช้ินส่วนเคร่ือง

ราชูปโภคมากกวา่ เพราะรูปแบบและลวดลายของเคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยาทุกช้ินลว้นนิยม

ความสมมาตรในตัวเอง  แต่ช้ินส่วนเคร่ืองประดับช้ินน้ีกลบัไม่มีความสมมาตรในรูปทรงและ

ลวดลายคือท่ีปลายดา้นหน่ึงมีทรงยาวกว่าอีกขา้ง และช้ินส่วนเคร่ืองประดบัช้ินน้ีลกัษณะเป็นสอง

ช้ินประกบกัน 27 ในการใช้งานนั้ นควรจะต้องสามารถมองเห็นได้ทั้ งสองด้าน ซ่ึงต่างจาก

เคร่ืองประดบัช้ินอ่ืนๆซ่ึงมีลายเพียงดา้นเดียว 

 

  
 

  

 
25 ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์, เคร่ืองทองสมัยอยุธยา, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), หนา้ 91. 
26 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 107. และ วรวิทย ์สินธุระหัส, รูปแบบและลวดลายเคร่ืองประดบัทองค าจากกรุ

ปรางคป์ระธานวดัราชบูรณะ พระนครศรีอยธุยา, สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาประวติัศาสตร์ศิลปะ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร. 2555, หนา้ 34. 

27 วรวิทย ์สินธุระหัส, รูปแบบและลวดลายเคร่ืองประดบัทองค าจากกรุปรางค์ประธานวดัราชบูรณะ 
พระนครศรีอยธุยา, หนา้ 34. 
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ภาพท่ี  106 ชิน้ส่วนเคร่ืองประดับ 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 91. 

 

 

ภาพท่ี  107 ชิน้ส่วนเคร่ืองประดับ 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 91. 
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ภาพท่ี  108 ชิน้ส่วนเคร่ืองประดับอย่างน้อยสองชิน้งานถกูน ามาวางต่อกันจนดูเหมือนเป็นชิน้งานเดียว 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 88. 

 
 

 

ภาพท่ี  109 ชิน้ส่วนเคร่ืองประดับ 
ท่ีมา : ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์, เคร่ืองทองสมยัอยธุยา, หน้า 80. 
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ภาพท่ี  110 ชิน้ส่วนเคร่ืองประดับ  
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 89.  

 

 

ภาพท่ี  111 ชิน้ส่วนเคร่ืองประดับ 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 89. 

 

 3.1.5. ทับทรวง (ภาพท่ี 112) 
 เคร่ืองประดบัท านองจ้ีคลอ้งคอ ท าดว้ยทองค าตีแผเ่ป็นทรงคลา้ยลายประจ ายามปลายงอน     
ประดบัดว้ยกรรมวิธีการสลกัดุนลายกระหนกกา้นขดออกรูปราชสีห์และลายช่อ ขอบประดบัลาย
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เม็ดไข่ปลา ก่ึงกลางประดบัลายประจ ายามดอกส่ีกลีบในกรอบยอ่มุมหรือราชวตัร ประดบัอญัมณีท่ี
ก่ึงกลางลอ้มดว้ยอญัมณีท่ีทิศทั้งแปดดว้ยวิธีหุม้กระเปาะ 
 

 

ภาพท่ี  112 ทับทรวงทองค าฉลลุาย 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 88. 

 

 3.1.6. พาหุรัด (ภาพท่ี 113) 
เคร่ืองประดบัรอบรัดพระพาหาหรือตน้แขน ท าเป็นทรงกระบอก ส่วนหนา้ท าปลายแหลม             

ท่ีด้านบน – ล่าง ใช้กรรมวิธีการตีทองให้แบนเป็นพื้นงาน ประดับลวดลายโดยใช้อัญมณีหุ้ม
กระเปาะ เดินเมด็ไข่ปลาและเดินลวดทอง เป็นลายช่อดอกไมป้ระจ ายามและกา้นกระหนกในกรอบ
รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ฝังอญัมณีดว้ยวิธีการหุ้มกระเปาะและเก่ียวดว้ยเข้ียวหมู ส่วนบนต่อชั้น
เปลวแถวหน่ึง ยอดอญัมณีเป็นสลกัอีกช้ินเช่ือมกบัเรือน 
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ภาพท่ี  113 พาหุรัด 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 89. 

 

 3.1.7. ทองพระกร 
เคร่ืองประดบัพระกรหรือก าไลขอ้มือ ท าเป็นทรงกระบอกตดั มี 2 ช้ิน ใชก้รรมวิธีการสร้าง

และประดับคล้ายคลึงกันโดยการตีทองให้แบนเป็นพื้นงาน ประดับลวดลายโดยใช้อญัมณีหุ้ม
กระเปาะ เดินเม็ดไข่ปลาและเดินลวดทอง แต่ขนาดและการประดบัต่างกนั ช้ินแรก (ภาพท่ี 114) 
แบ่งเป็น 5 ชั้น 3 จงัหวะ  แถวรอบนอกประดบัอญัมณีสลบัสีเป็นลายตาออ้ย แถวคู่ขนาบถดัเขา้มา
หุ้มกระเปาะอญัมณีเป็นลายดอก    ส่ีกลีบสลบัส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน แถวประธานตรงกลางเดิน
ลวดทองและไข่ปลา หุม้กระเปาะอญัมณีเป็นลายดอกกา้นขดสลบัส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนซ่ึงเป็นสลกั
อีกช้ินมาประกอบเรือน อีกช้ินขนาดยอ่มกวา่       (ภาพท่ี 115) แบ่ง 3 ชั้น บน – ล่างหุม้กระเปาะอญั
มณีเป็นลายกลีบบวั มีแนวเส้นไข่ปลาคัน่หว่างแถวกลางซ่ึงประดบัโดยใชช้ิ้นงานเล็กมาประกอบ
สลกัเป็นลายดอกกลมสลบัช่อ 
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ภาพท่ี  114 ทองพระกรช้ินแรก 
ท่ีมา : ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์, เคร่ืองทองสมยัอยธุยา, หน้า 90. 

 

 

ภาพท่ี  115 ทองพระกรชิน้ท่ี 2 
ท่ีมา : พเิศษ เจียจันทร์พงษ์, เคร่ืองทองกรุวัดราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน, หน้า 90. 

 
 

3.2. เคร่ืองประดบัในราชส านักรัตนโกสินทร์ 
ส่วนน้ีสามารถศึกษาได้จาก เคร่ืองประดับท่ีเคยจัดแสดงท่ีศาลาเคร่ืองราชอิสริยยศ 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ในพระบรมมหาราชวงัและได้ตีพิมพ์ลงในหนังสือ 
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“ทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดิน ความงามอนัทรงคุณค่า” และหนงัสือ “ทรัพยสิ์นมีค่าของแผ่นดิน ใน
พระราชพิธีโสกนัต”์  

เคร่ืองประดบัแห่งราชส านกัรัตนโกสินทร์เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองประดบัแห่งราชส านกั
อยธุยา พบว่ามีขนาดเล็กกว่าและความละเอียดของลวดลายมากกว่า มกัใชก้รรมวิธีสลกัดุนและฉลุ 
การสร้างช้ินงาน ในหน่ึงช้ินงานมีกรรมวิธีมากกว่า 2 วีธีการ ทับทรวงนิยมมีตุ้งต้ิงห้อย ซ่ึงไม่
ปรากฏให้เห็นในเคร่ืองประดบัราชส านักอยุธยาท่ียงัหลงเหลืออยู่เลย และในสมยัน้ีก็ไม่ปรากฎ
กรรมวิธีการเดินเส้นลวดและเม็ดไข่ปลาอยา่งเช่นเคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยา เคร่ืองประดบั
ในราชส านกัรัตนโกสินทร์ช้ินท่ีมีความโดดเด่นประกอบดว้ยทบัทรวง 4 ช้ิน ป้ันเหน่ง 3 ช้ิน พาหุรัด 
1 ช้ิน และแหวนหรือธ ามะรงค ์2 ช้ิน 
 3.2.1 ทับทรวงช้ินที่ 1 (ภาพท่ี 116) 

วสัดุทองค าลงยาสีเขียวและแดง ลายพวงดอกไมใ้นผงัส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนหรือรูปว่าว
ปักเป้า โครงสร้างซ้อน 3 ระดบั ใชก้รรมวิธีสลกัดุนตวักระจงัประกอบกนัเป็นช่อใบเทศ และหุ้ม
กระเปาะอญัมณีประกอบเป็นลายดอกไม ้ประดบัดอกไมจ้ากกระเปาะอญัมณีท่ีมีกลีบนอกเป็นตวั
กระจงัท่ีก่ึงกลางทบัทรวง ลอ้มดว้ยดอกไมป้ระดบั 8 ทิศ 

 

 

ภาพท่ี  116 ทบัทรวงช้ินที่ 1  
 ท่ีมา : ส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดนิ กรมธนารักษ์, ทรัพย์สินมค่ีาของแผ่นดิน ในพระ

ราชพิธีโสกันต์, (กรุงเทพฯ : นพบุรีการพมิพ์, 2557), หน้า 95.  
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 3.2.2. ทับทรวงช้ินท่ี 2 (ภาพท่ี 117) 

สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั วสัดุทองค า28 ลงยาสีเขียวและ

แดง โครงสร้าง 3 ระดบั ประดบัลายดอกไมแ้ละใบเทศเป็นพวงพรรณพฤกษาในผงัส่ีเหล่ียมรูปวา่ว

ปักเป้า หอ้ยระยา้ตุง้ต้ิงรูปดอกไม ้ใชก้รรมวิธีสลกัดุน ฉลุ หุม้กระเปาะอญัมณีและลงยา ประดบัลาย

ดอกไมจ้ากกระเปาะอญัมณีท่ีมีกลีบนอกเป็นลายคลา้ยกระจงัท่ีก่ึงกลางทบัทรวง ลอ้มดว้ยดอกไม ้5 

ดอก ท่ีคร่ึงล่าง  แต่เดิมอาจเคยลอ้มถึงคร่ึงบนดว้ยแต่หลุดหายไป 3 ดอก 

 

 

ภาพท่ี  117 ทบัทรวงช้ินที่ 2   
ท่ีมา : นิตย์รด ีเรียบร้อยเจริญ, ทรัพย์สินมค่ีาของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า, หน้า 155.  

 

 
28 นิตยร์ดี เรียบร้อยเจริญ, ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า,  (กรุงเทพฯ : อมรินทร์พ

ร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั, 2554), หนา้ 155. 
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 3.2.3. ทับทรวงช้ินท่ี 3 (ภาพท่ี 118) 

สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วสัดุทองค า29ลงยาสี

เขียวและแดง โครงสร้าง 3 ระดบั ประดบัลายดอกไมแ้ละพรรณพฤกษาในผงัส่ีเหล่ียมรูปวา่วปักเป้า 

หอ้ยระยา้ตุง้ต้ิงรูปดอกไม ้ใชก้รรมวิธีสลกัดุน ฉลุ หุ้มกระเปาะอญัมณี และลงยา ประดบัอญัมณีรูป

ดอกไมท่ี้ก่ึงกลางลอ้มดว้ยดอกไม ้8 ดอก 

 

 

ภาพท่ี  118 ทับทรวงช้ินที่ 3   
ท่ีมา : นิตย์รด ีเรียบร้อยเจริญ, ทรัพย์สินมค่ีาของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า, หน้า 154. 

 

 

 
29 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 154. 
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 3.2.4.ทับทรวงช้ินที่ 4  (ภาพท่ี 119) 

สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วสัดุทองค า30 ประดบั
ลายดอกไมแ้ละพรรณพฤกษาในผงัส่ีเหล่ียมรูปว่าวปักเป้า ห้อยตุง้ต้ิงลายดอกไม ้ใชก้รรมวิธีสลกั 
หุ้มกระเปาะอญัมณี และการตัว๊กระเปาะอญัมณี ประดบัดอกไมจ้ากกระเปาะอญัมณีท่ีมีกลีบซ้อน
กนัหลายชั้น  ท่ีก่ึงกลางทบัทรวง ลอ้มดว้ยดอกไมป้ระดบั 8 ดอก สังเกตท่ียอดอญัมณีทั้ง 9 มีการ
แต่งกระเปาะดว้ยเทคนิคการตะไบแผน่ทองใหเ้กิดเป็นซ่ีขนาดเลก็คลา้ยเกษรดอกไม ้

 

 

ภาพท่ี  119 ทับทรวงชิน้ท่ี 4 
ท่ีมา : นิตย์รดี เรียบร้อยเจริญ, ทรัพย์สินมค่ีาของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า, หน้า 156. 

 

 

 

 

 

 

 
 

30  เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 156. 
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 3.2.5. ป้ันเหน่งช้ินท่ี 1 (ภาพท่ี 120) 

สร้างข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วสัดุทองค า31 

โครงสร้าง 2 ระดบั ประดบัลายดอกไม ้ใบไมเ้ป็นช่อพรรณพฤกษาในผงัทรงรี ใชก้รรมวิธีสลกั ฉลุ 

หุม้กระเปาะอญัมณี และตัว๊กระเปาะอญัมณี ท่ีก่ึงกลางป้ันเหน่งประดบัลายดอกไมก้ลางช่อในกรอบ

รูปแปดแฉก ลอ้มดว้ยดอกไม ้8 ดอก 

 

 

ภาพท่ี  120 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 1   
ท่ีมา : นิตย์รด ีเรียบร้อยเจริญ, ทรัพย์สินมค่ีาของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า, หน้า 186. 
  
 3.2.6. ป้ันเหน่งช้ินท่ี 2 (ภาพท่ี 121) 
 สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วสัดุทองค า32 ประดบั
ลายดอกไม ้ใบไมเ้ป็นช่อพรรณพฤกษาในผงัทรงกลมรี ใชก้รรมวิธีสลกัดุน ฉลุ หุม้กระเปาะและตัว๊
กระเปาะอญัมณี ประดบัดอกไมท่ี้ก่ึงกลางป้ันเหน่งและลอ้มดว้ยลายดอกไม ้8 ดอก  

 
31 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 187. 

 
32 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 186. 
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ภาพท่ี  121 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 2   
ท่ีมา : นิตย์รด ีเรียบร้อยเจริญ, ทรัพย์สินมค่ีาของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า, หน้า 187. 

 
 3.2.7. ป้ันเหน่งช้ินท่ี 3 (ภาพท่ี 122) 

สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั วสัดุทองค า33 โครงสร้าง 2 
ระดบั ประดบัลายดอกมะเขือ ลายใบเทศ ลายกา้นขด ร้อยกนัเป็นพวงพรรณพฤกษาในผงัดอกแปด
กลีบ ใช้กรรมวิธีสลกัดุน ฉลุ หุ้มกระเปาะอญัมณี และลงยา ยอดประธานประดบัลายดอกไมจ้าก
กระเปาะอญัมณีลอ้มดว้ยลายใบไมใ้นกรอบส่ีเหล่ียม ลอ้มรอบดว้ยลายดอกไมใ้บไมล้ายกระจงัและ
กา้นขดทั้ง 8 กลีบ 
 

 
33 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 185. 
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ภาพท่ี  122 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 3 
ท่ีมา : นิตย์รด ีเรียบร้อยเจริญ, ทรัพย์สินมค่ีาของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า, หน้า 185. 

 

 3.2.8. พาหุรัด (ภาพท่ี 123) 
วัสดุทองค าลงยาสีเขียวและแดง โครงสร้าง 3 ระดับ ใช้กรรมวิธีการสลักดุน หุ้ม

กระเปาะอญัมณี  ตัว๊กระเปาะและลงยา ดอกกลางประดบัลายดอกไมซ้้อนชั้นไล่ระดบัท่ีกลีบเป็น
ลายกระจงัฝังดว้ยอญัมณี ขนาบทั้งสองขา้งดว้ยลายผเีส้ือจากกรรมวิธีสลกัดุน ตัว๊กระเปาะฝังอญัมณี
และลงยา ถดัออกไปเป็นตวัใบไมจ้ากกรรมวิธีสลกัดุน ตัว๊กระเปาะฝังอญัมณีและลงยา 

 

 

ภาพท่ี  123 พาหุรัดทองค าลงยา 
ท่ีมา : ส านักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดนิ กรมธนารักษ์, ทรัพย์สินมค่ีาของแผ่นดิน ในพระราชพิธี

โสกันต์, หน้า 105. 
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 3.2.9. พระธ ามรงค์ช้ินท่ี 1  (ภาพท่ี 124) 

สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วสัดุทองค า34 ใช้
กรรมวิธีตีข้ึนรูป สลกัลายกระจงัท่ีตวัแหวนลงยาสีเขียว ใชก้รรมวิธีตัว๊กระเปาะฝังอญัมณีมงคล 9 
ชนิด หรือนพรัตน์รอบตวัแหวน ลงยาสีแดงท่ีพื้นของตวัเรือนแหวน ลกัษณะแหวนท่ีมีการประดบั
ลาย หรืออญัมณีรอบตวัแหวนโดยท่ีไม่มีส่วนหวัแหวนมกัเรียกกนัวา่ แหวนพิรอด ถือเป็นเคร่ืองราง
ชนิดหน่ึง 

 

 

ภาพท่ี  124 พระธ ามรงค์ชิน้ท่ี 1 
ท่ีมา : นิตย์รด ีเรียบร้อยเจริญ, ทรัพย์สินมค่ีาของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า, หน้า 159. 

 

 

 

 

 
34 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 159. 
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 3.2.10. พระธ ามรงค์ช้ินท่ี 2  (ภาพท่ี 125) 
สร้างข้ึนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วสัดุทองค า35 สลกั

ดุนลายฉลุยกยอดหุม้กระเปาะอญัมณีประธาน ลอ้มตัว๊กระเปาะอญัมณี 2 ชั้น ในสลกัดุนลายดอกไม้
ลงยาสีเขียว – แดง ท่ีตวัและไหล่ของแหวนใชก้รรมวิธีสลกัดุนและหุ้มกระเปาะอญัมณี ลกัษณะหวั
แหวนท่ีมีระดบัไล่ข้ึนไปถึงยอดน้ีมกัเรียกวา่ทรงมณฑป  
 

 

ภาพท่ี  125 พระธ ามรงค์ชิน้ท่ี 2   
ท่ีมา : นิตย์รด ีเรียบร้อยเจริญ, ทรัพย์สินมค่ีาของแผ่นดิน ความงามอันทรงคุณค่า, หน้า 161. 

 

 

 

 

 

 
35 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 164. 
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บทที่ 4  
แรงบันดาลใจจากเคร่ืองประดบัในราชส านักสู่การสร้างสรรค์ของช่างทองในปัจจุบัน 

 

 จากสมมติฐานงานวิจยัท่ีวา่เคร่ืองประดบัในราชส านกัสมยัอยธุยาก็ดี สมยัรัตนโกสินทร์ก็ดี 
เป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัการสร้างเคร่ืองประดบัอยา่งราชส านกัในสมยัปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นรูปแบบ 
ลวดลายและกรรมวิธีการสร้างบางประการ ในบทน้ีจึงจะเช่ือมโยงกลุ่มตวัอยา่งเคร่ืองประดบัอยา่ง
ราชส านกัซ่ึงสร้างโดยช่างทองสมยัปัจจุบนั ๓ กลุ่มผลงานช่าง กบังานเคร่ืองประดบัในราชส านัก
อยธุยาและรัตนโกสินทร์  
 

4.1. ผลงานของ นายนิพนธ์ ยอดค าปัน 
 4.1.1. ทับทรวงช้ินที่ 1 ลวดลายพรรณพฤกษาห้อยระย้าตุ้งติง้ (ภาพท่ี 126) 
 

 

ภาพท่ี  126 ทับทรวงชิน้ท่ี 1 ตัวอย่างผลงานนายนิพนธ์ ยอดค าปัน 
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 ทบัทรวงช้ินน้ีมีโครงสร้างในผงัส่ีเหล่ียมขา้วหลามตดัคลา้ยกบัทบัทรวงในสมยัอยธุยาตอน
ปลาย  ประดับยอดอัญมณีมงคล 9 ชนิด เช่นน้ีพบความนิยมในเคร่ืองประดับในราชส านัก
รัตนโกสินทร์ เช่นพระธ ามรงคช้ิ์นท่ี 1 (ภาพท่ี 124) การประดบัยอดอญัมณีประธานท่ีก่ึงกลางและ
ประกอบลอ้มดว้ยอญัมณีท่ีทิศทั้ง 8 และการประดบัระยา้ตุง้ต้ิงท่ีส่วนคร่ึงล่างขอทบัทรวงพบไดใ้น
เคร่ืองประดบัแห่งราชส านกัรัตนโกสินทร์ (ดูภาพท่ี 117 – 119) ลวดลายท่ีใชเ้ป็นลวดลายดอกไมใ้บ
เทศประกอบเป็นพวงพรรณพฤกษาเป็นลวดลายท่ีพบในเคร่ืองประดบัในราชส านกัรัตนโกสินทร์  
ส่วนกรรมวิธีประดบัลายโดยการเดินเส้นลวดตามขอบลายและตวักา้นขดแทรกเป็นกรรมวิธีและ
แบบลายท่ีพบบนเคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยา 
 
 4.1.2. ทับทรวงช้ินท่ี 2 ลวดลายพรรณพฤกษาห้อยระย้าตุ้งติง้ (ภาพท่ี 127) 
 

 

ภาพท่ี  127 ทับทรวงชิน้ท่ี 2 ตัวอย่างผลงานนายนิพนธ์ ยอดค าปัน 
 
 
 
 



  86 

 ทบัทรวงช้ินน้ีมีโครงสร้างในผงัรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ใกลเ้คียงกบัผงัรูปว่าวปักเป้าซ่ึง
นิยมในเคร่ืองประดบัในราชส านกัรัตนโกสินทร์ ประดบัลายดอกไมใ้บเทศเป็นพวงพรรณพฤกษา 
ประดบัอญัมณีมงคลทั้ง 9 ชนิด มียอดประธานท่ีก่ึงกลาง ประกอบลอ้มดว้ยยอดอญัมณีทั้ง 8 ทิศ 
ประดบัตุง้ต้ิงท่ีคร่ึงล่าง ดงัน้ีเป็นลกัษณะนิยมเดียวกบัเคร่ืองประดบัในราชส านกัรัตนโกสินทร์ ส่วน
กรรมวิธีการประดบัลายโดยการเดินเส้นลวดและไข่ปลานั้นเป็นกรรมวิธีท่ีพบบนเคร่ืองประดบัใน
ราชส านกัอยธุยา 
  
 4.1.3. ป้ันเหน่งหรือหัวเข็มขัดช้ินที่ 1 ลายพรรณพฤกษาประดบัยอดนพรัตน์ (ภาพท่ี 128) 
 

 

ภาพท่ี  128 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 1 ตัวอย่างผลงานนายนิพนธ์ ยอดค าปัน 
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 ป้ันเหน่งช้ินน้ีมีโครงสร้างในผงัส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ประดบัลายดอกไมใ้บเทศเป็นช่อ
พรรณพฤกษา ประกอบดว้ยอญัมณีมงคลทั้ง 9 มียอดประธานท่ีก่ึงกลางประกอบลอ้มดว้ยยอดอญั
มณีในทิศทั้ ง 8 เหล่าน้ีเป็นความนิยมท่ีพบบนเคร่ืองประดับในราชส านักรัตนโกสินทร์ ส่วน
กรรมวิธีประดับโดยการเดินเส้นลวดและเส้นเม็ดไข่ปลาเป็นกรรมวิธีการประดับท่ีพบบน
เคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยา 
 
 4.1.4. ป้ันเหน่งช้ินที่ 2 ลายพรรณพฤกษาประดับอญัมณ ี(ภาพท่ี 129) 
 

 

ภาพท่ี  129 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 2 ตัวอย่างผลงานนายนิพนธ์ ยอดค าปัน 
 

 ป้ันเหน่งช้ินน้ีมีโครงสร้างในผงัทรงรี ประดับลายดอกไม้ใบเทศเป็นช่อพรรณพฤกษา
ประกอบดว้ยอญัมณีมงคลทั้ง 9 มียอดประธานท่ีก่ึงกลางประกอบลอ้มดว้ยยอดอญัมณีในทิศทั้ง 8 
ยอดกลางอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียม เหล่าน้ีเป็นความนิยมท่ีพบบนเคร่ืองประดบัในราชส านกัรัตนโกสินทร์                            
(ดูภาพท่ี 120 – 122) ส่วนกรรมวิธีประดบัโดยการเดินเส้นลวดและเส้นเมด็ไข่ปลาเป็นกรรมวิธีการ
ประดบัท่ีพบบนเคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยา 
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 จากตวัอยา่งผลงาน 4 ช้ิน ของนายนิพนธ์ ยอดค าปันพบวา่มีแรงบนัดาลใจจากสองแหล่งมา
ผสมกันคือจากเคร่ืองประดับในราชส านักสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ โดยหลักใหญ่คือ
โครงสร้าง กรอบรูปทรง การประดับอัญมณี  เป็นลักษณะของเคร่ืองประดับในราชส านัก
รัตนโกสินทร์ แต่ไดมี้การน าเทคนิคการเดินเส้นลวดและไข่ปลาซ่ึงพบนิยมในเคร่ืองประดบัในราช
ส านกัอยธุยาเขา้มาเสริมในช้ินงานดว้ย  
 

4.2. ผลงานของ นายพสิษฐ์ แสงโสดา 

 4.2.1. ทับทรวงช้ินที่ 1 ลวดลายดอกไม้ห้อยระย้าตุ้งติง้  (ภาพท่ี 130) 
 ทบัทรวงช้ินน้ีมีโครงสร้างในผงัรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ประดบัลายดอกไมฝั้งอญัมณี 
ยอดอญัมณี 12 ยอด ลอ้มยอดประธาน คร่ึงล่างประดบัตุง้ต้ิง เหล่าน้ีเป็นลกัษณะของเคร่ืองประดบั
ในราชส านักรัตนโกสินทร์ กระเปาะอัญมณีบางจุดมีการล้อมแนวไข่ปลาเป็นลักษณะของ
เคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยา 
 

 

ภาพท่ี  130 ทับทรวงชิน้ท่ี 1 ตัวอย่างผลงานนายพสิษฐ์ แสงโสดา 
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 4.2.2. ทับทรวงช้ินท่ี 2 ลายดอกไม้ห้อยระย้าตุ้งติง้ (ภาพท่ี 131) 
 ทบัทรวงช้ินน้ีมีโครงสร้างในผงัรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ฝังอญัมณีประกอบกนัเป็นลาย
ดอกไมค้ร่ึงล่างประดับตุง้ต้ิง เป็นลกัษณะของเคร่ืองประดบัในราชส านักรัตนโกสินทร์ ขณะท่ี
ยอดอญัมณีหุ้มกระเปาะแบบมีเข้ียวเก่ียวอญัมณีและลอ้มแนวไข่ปลาเป็นลกัษณะของเคร่ืองประดบั
ในราชส านกัอยธุยา  
 

 

ภาพท่ี  131 ทับทรวงชิน้ท่ี 2 ตัวอย่างผลงานนายพสิษฐ์ แสงโสดา 
 

 4.2.3. พาหุรัด ลายพวงดอกไม้ (ภาพท่ี 132) 
 พาหุรัดช้ินน้ีมีโครงสร้างแบ่ง 3 ส่วน ส่วนกลางลายดอกไมฝั้งยอดอญัมณีเป็นประธาน 
โครงสร้างซอ้นชั้น ขนาบขา้งตามยาวดว้ยตวัแมลงผีเส้ือและดอกไม ้ลงยาประดบั คงไดแ้รงบนัดาล
ใจจากพาหุรัดสมยัรัตนโกสินทร์ (ภาพท่ี 123) ท่ียอดอญัมณีลอ้มกระเปาะดว้ยแนวไข่ปลาแบบท่ี
นิยมในเคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยา    
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ภาพท่ี  132 พาหุรัด ตัวอย่างผลงานนายพสิษฐ์ แสงโสดา 
 
 4.2.4. ป้ันเหน่งช้ินท่ี 1 ลายดอกไม้ประดบัอญัมณ ี(ภาพท่ี 133) 
 ป้ันเหน่งช้ินน้ีมีโครงสร้างในผงัรูปคล้ายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนออกยาวรี ประดับลาย
ดอกไมฝั้ง อญัมณี ยอดอญัมณี 12 ยอด ลอ้มยอดประธานเป็นลกัษณะของเคร่ืองประดบัในราช
ส านกัรัตนโกสินทร์ ส่วนกระเปาะอญัมณีท่ีมีการลอ้มแนวไข่ปลาเป็นลกัษณะของเคร่ืองประดบัใน
ราชส านกัอยธุยา 
 

 

ภาพท่ี  133 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 1 ตัวอย่างผลงานนายพสิษฐ์ แสงโสดา 
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 4.2.5. ป้ันเหน่งช้ินท่ี 2 ลายพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 134) 
 ป้ันเหน่งช้ินน้ีมีโครงสร้างในผงัทรงประจ ายามออกยาวรี ประดบัลายดอกไมใ้บเทศฝังอญั
มณี 8 ยอด ลอ้มยอดประธาน ส่วนกลางรูปดาว 8 แฉก เป็นลกัษณะของเคร่ืองประดบัในราชส านกั
รัตนโกสินทร์ (ดูภาพท่ี 120) ส่วนกระเปาะอัญมณีท่ีมีการล้อมแนวไข่ปลาเป็นลักษณะของ
เคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยา 
 จากตวัอย่างผลงาน 5 ช้ิน ของนายพสิษฐ์ แสงโสดา พบว่าไดแ้รงบนัดาลใจหลกัในการ
สร้างเคร่ืองประดบัมาจากเคร่ืองประดบัในราชส านักรัตนโกสินทร์ แสดงให้เห็นจากโครงสร้าง 
กรอบรูปทรง การประดบัอญัมณีเป็นลวดลายและการลงยา เป็นลกัษณะของเคร่ืองประดบัในราช
ส านักรัตนโกสินทร์    และได้มีการน าเทคนิคการล้อมกระเปาะด้วยแนวไข่ปลาซ่ึงพบนิยมใน
เคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยามาใชด้ว้ย 
 

 

ภาพท่ี  134 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 2 ตัวอย่างผลงานนายพสิษฐ์ แสงโสดา 
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4.3. ผลงานของนายไพโรจน์ สืบสาม 

 4.3.1. ทับทรวงช้ินท่ี 1 , 2 ลายพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 135 - 136) 
  

 

ภาพท่ี  135 ทับทรวงชิน้ท่ี 1 ตัวอย่างผลงานนายไพโรจน์ สืบสาม 
 

 ทบัทรวงทั้ง 2 ช้ิน มีลกัษณะโครงสร้างในผงัรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ฝังอญัมณีประกอบ
กันเป็นรูปดอกไม้ล้อมยอดประธาน ลงยาประดับ คร่ึงล่างประดับตุ้งต้ิง เป็นลักษณะของ
เคร่ืองประดับในราชส านักรัตนโกสินทร์ มีการล้อมแนวไข่ปลารอบกระเปาะอัญมณีอันเป็น
ลกัษณะของเคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยา 
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ภาพท่ี  136 ทับทรวงชิน้ท่ี 2 ตัวอย่างผลงานนายไพโรจน์ สืบสาม 
 

4.3.2. ป้ันเหน่งช้ินท่ี 1, 2 ลายพรรณพฤกษา (ภาพท่ี 137 - 138) 
 

 

ภาพท่ี  137 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 1 ตัวอย่างผลงานนายไพโรจน์ สืบสาม 
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ภาพท่ี  138 ป้ันเหน่งชิน้ท่ี 2 ตัวอย่างผลงานนายไพโรจน์ สืบสาม 
 

 ป้ันเหน่งทั้ง 2 ช้ินน้ี โครงทรงดอก 8 กลีบ ประดบัอญัมณีเป็นรูปดอกไมป้ระกอบพื้นลาย
ใบเทศ ลงยาประดบั เป็นลกัษณะของเคร่ืองประดบัในราชส านักรัตนโกสินทร์ (ดูภาพท่ี 122) ท่ี
ยอดอญัมณีใชเ้ทคนิคแบบเคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยาคือหุม้กระเปาะ มีแนวไข่ปลาลอ้ม 
 ตวัอย่างผลงาน 4 ช้ิน ของนายไพโรจน์ สืบสาม พบว่าไดแ้รงบนัดาลใจหลกัในการสร้าง
เคร่ืองประดบัมาจากเคร่ืองประดบัในราชส านักรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกบัผลงานของนายพสิษฐ ์
แสงโสดา คือโครงสร้าง กรอบรูปทรง การประดบัอญัมณีเป็นลวดลายและการลงยา  เป็นลกัษณะ
ของเคร่ืองประดบัในราชส านักรัตนโกสินทร์ มีเพียงการน าเทคนิคการลอ้มกระเปาะด้วยแนวไข่
ปลาเท่านั้นซ่ึงพบนิยมในเคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยามาใช ้
 ดงันั้น จากทั้ง 3 กลุ่มตวัอย่างผลงานช่างซ่ึงสร้างสรรค์เคร่ืองประดบัอย่างราชส านักใน
ปัจจุบัน อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แหล่งแรงบันดาลใจหลักมาจากเคร่ืองประดับในราชส านัก
รัตนโกสินทร์ พิจารณาจากรูปทรงคือทรงวา่ว ทรงรี ทรงดอกแปดกลีบและทรงส่ีเหล่ียมขนมเปียก
ปูน กรรมวิธีการสร้างนิยมการสลกัดุน ข้ึนรูปฉลุโปร่ง ใชก้ระเปาะอญัมณีประกอบเป็นดอกไม ้การ
ฝังอญัมณีแบบตัว๊กระเปาะและหุ้มกระเปาะ การลงยาประดบัและการติดตุง้ต้ิงทบัทรวง ส่วนแรง
บันดาลใจท่ีช่างปัจจุบันได้จากเคร่ืองประดับในราชส านักอยุธยาพบว่านิยมใช้เม็ดไข่ปลาลอ้ม
กระเปาะอัญมณี  ลักษณะดังน้ีก็ เป็นลักษณะท่ีสืบทอดอยู่ใน เคร่ืองประดับในราชส านัก



  95 

รัตนโกสินทร์ดว้ย จึงอาจไดแ้รงบนัดาลใจในส่วนน้ีจากเคร่ืองประดบัในราชส านกัรัตนโกสินทร์ก็
ได ้ 
 อย่างไรก็ตาม ผลงานของนายนิพนธ์มีความแตกต่างจากผลงานของนายพสิษฐ์และนาย
ไพโรจน์ ดว้ยมีการใช้ลกัษณะเด่นของเคร่ืองประดับในราชส านักอยุธยาในการสร้างสรรค์งาน
ปัจจุบนัคือการท าพื้นงานเรียบๆ แลว้ประดบัดว้ยการเดินเส้นทองตามขอบลาย กระเปาะอญัมณี
ลอ้มดว้ยเม็ดไข่ปลาและการประกอบลายกา้นขดแทรกในช้ินงาน ท าให้งานของนายนิพนธ์เป็น
ส่วนผสมของแรงบนัดาลใจทั้งสองแหล่งในสดัส่วนท่ีพอกนั  
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 

 การศึกษาเทคนิค รูปแบบและลวดลายเคร่ืองประดบัอย่างราชส านักโบราณท่ีสร้างข้ึนใน

ปัจจุบนัคร้ังน้ีใชผ้ลงานของนายนิพนธ์ ยอดค าปัน นายพิสิษฐ์ แสงโสดาและนายไพโรจน์ สืบสาม 

เป็นตวัอยา่งการศึกษา โดยเปรียบเทียบกบัเคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยา ตวัอยา่งจากเคร่ืองทอง

ท่ีพบในกรุวดัราชบูรณะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และเคร่ืองประดบัในราชส านักรัตนโกสินทร์ 

ตวัอยา่งจากเคร่ืองประดบัซ่ึงเคยจดัแสดงอยูใ่นศาลาเคร่ืองราชอิสริยยศ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และ

เหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวงั     โดยมีสมมติฐานวา่การสร้างเคร่ืองประดบัเลียนอยา่งราช

ส านักในปัจจุบนันั้น ควรมีตน้แบบหรือไดแ้รงบนัดาลใจมาจากเคร่ืองประดบัในราชส านกัอยธุยา

และรัตนโกสินทร์  

 ผลการศึกษาพบว่า ทั้ ง 3 กลุ่มตวัอย่างผลงานช่างซ่ึงสร้างสรรค์เคร่ืองประดับอย่างราช

ส านักในปัจจุบนั ไดแ้รงบนัดาลใจหลกัมาจากเคร่ืองประดบัในราชส านักรัตนโกสินทร์ ยกเวน้

ผลงานของนายนิพนธ์ท่ีมีความแตกต่างออกไป คือมีการใชล้กัษณะเด่นของเคร่ืองประดบัในราช

ส านกัอยธุยาในการสร้างสรรคง์านปัจจุบนัในสัดส่วนท่ีพอกนักบัลกัษณะของเคร่ืองประดบัในราช

ส านกัรัตนโกสินทร์ ส่วนเทคนิควิธีการสร้างช้ินงานในปัจจุบนัมีการใชเ้คร่ืองมือสมยัใหม่เพื่อทุ่น

แรงมากข้ึนและใชว้สัดุมีค่านอ้ยกวา่ทดแทนทองค าและอญัมณี อนัเป็นการลดตน้ทุนและมูลค่า ท า

ให้สามารถซ้ือขายไดอ้ยา่งคล่องตวัในยคุปัจจุบนัท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถซ้ือหาหรือสั่งผลิตเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของตนไดโ้ดยไม่มีความผิดอย่างในอดีต ขณะท่ีเคร่ืองประดบัอย่างราช

ส านกัโบราณนั้นสร้างข้ึนตามค าสัง่ทั้งไวส้ าหรับใชใ้นราชการและใชส่้วนพระองค ์

 อน่ึง ฝีมือ การออกแบบ การวางลายของช่างท าเคร่ืองประดบัอยา่งราชส านกัในปัจจุบนัแม้

ไม่อาจเทียบเท่าหรือเลียนอย่างได้เหมือนกับงานช่างโบราณ แต่ช้ินงานกลบัให้ภาพของความ

หรูหรายิ่งกว่าคือมีการประดบัดว้ยอญัมณีขนาดใหญ่ๆ และนิยมเพิ่มระยา้ตุง้ต้ิงซ่ึงเป็นประเด็นน้ี

แตกต่างไปจากงานเคร่ืองประดบัในราชส านกัท่ีแทจ้ริง สะทอ้นรสนิยมของคนในยคุปัจจุบนั 
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