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This research is intended To create contemporary jewelry inspired from “gold jewelry Wat
Ratchaburana crypt of Ayudhaya” The jewelry is a Media item show Thailand civilization. In the beauty
of the craftsmanship. Combined with the unique concept of bringing the beauty of the architecture of
Ayutthaya is one approach to design. By brings a contemporary material. Forming techniques and
different from the past. However, maintaining the craftsmanship. By offering a contemporary material
and Forming techniques and different from the past. To gain access to the current people. Is beginning of
absorbed. And understand the aesthetic beauty of the craftsmanship Thailand even more.
The instruments used were in this research as follows: The first part is the study and
analysis of secondary data and primary data with the survey real location case studies: 1) gold jewelry
from Wat Ratchaburana crypt at Chao Sam Phraya Museum 2) The ancient architecture at Wat
Ratchaburana, Wat mahatad and Wat som to find the unique patterns and forms a link between jewelry
and architecture. The second part is an experimental technique for molding materials is contemporary
and Very different from the traditional method of forming jewelry. However, maintaining the
craftsmanship. The framing the trials and analyze data from the study in the first part.
Results were that the use of paper that is thick and rough surfaces are the main ingredients
combined with brass. Using the technique of folding is reasonable in created contemporary jewelry to
meet the objectives of the research project. The jewelry is reflects pattern the uniqueness of Ayutthaya
Through a painting, diluted with rubber Sycamore. And a clear pattern is visible only when the gold leaf
to paste on the surface of the jewelry. The the existence of faith. As part of forwards civilization in the
type of jewelry.
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บทที่ 1
บทนำ

1. ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
เครื่ องประดับกับมนุ ษย์อ ยู ค่ กู ่ นั มาตั้ง แต่ส มัย ก อ่ นประวัติศ าสตร์ มีก ารค้น พบในทุ ก
อารยะธรรม ควบคูไ่ ปกับภาชนะ อาวุธ หรื อสถาปั ตยกรรมในแต่ละยุคสมัย เครื่ อ งประดับจึ ง เป็ นสิ่ ง
บ่งบอกถึงร่องรอยของความเจริ ญ ทางอรยธรรมนั้ น ๆได้อ ย่า งชัดเจน เป็ นวัตถุ ขนาดเล็ ก ที่ บรรจุ
เรื่ องราวมากมาย เครื่ องประดับมีหลากหลายหน้าที่ และเป็ นมากกว ่าสิ่ ง แสดงความงาม เป็ นตัวแทน
ของความเชื่อ บ่งบอกวิถีชีวติ หรื อเป็ น สิ่ งแสดงสถานะทางสังคม เป็ นต้น
ดินแดนไทยมีการค้นพบเครื่ อ งประดับโบราณ ที่ แ สดงร่อ งรอยแห่ง อารยะธรรมใน
หลากหลายพื้นที่ แต่ที่คน้ พบเป็ นจานวนมาก และมีความสมบู ร ณ์ ที่สุ ด คื อ เครื่ อ งทองกรุ วดั ราช
บูรณะ (ภาพที่ 1) จ.พระนครศรี อยุธยา ภายใต้พระปรางค์ ประธาน วัดราชบู ร ณะ ซึ่ ง เครื่ อ งทองที่
หลงเหลืออยูน่ ้ นั มีหลากหลายรู ปแบบ ทั้งข้าวของเครื่ องใช้ เครื่ อ งประดับตกแต่ง และงานศิ ล ปะที่
สะท้อนความเชื่อทางพุทธศาสนา เป็ นต้น ดังนั้นในทัศนคติ ของข้า พเจ้า “เครื่ อ งประดับ จึ ง เป็ นดัง่
สื่ อส่งต่ออารยธรรม” เป็ นวัตถุขนาดเล็ ก แต่แ ฝงไว้ด้วยคุณ ค่า ที่ ยิ่ ง ใหญ่ อัน เกิดจากการสร้ า งงาน
หัตถศิลป์ ที่สื่อออกมาผ่านกระบวนการขึ้นรู ป ได้แ ก ่ การใช้เ ทคนิ คการเชื่ อ มประกอบชิ้ น งานด้วย
ความร้อน การขึ้ น รู ปกระเปาะฝั ง อัญ มณี เ ชื่ อ มต่อ ประกอบกัน เป็ นลวดลายไทย หรื อ การสร้ า ง
ลวดลายไทยจากการใช้เส้นลวดทองคาขนาดเล็ ก เป็ นต้น เหล่า นี้ เกิดจากพลัง ความเชื่ อ ที่ ก อ่ เกิด
ความมุงมั
่ น่ ของชา่ งฝี มอื ชิ้นงานเครื่ องประดับจึงออกมาในลัก ษณะที่ มีความละเอี ย ด และประณี ต
สังเกตได้จาก การสร้างชิ้นงาน ที่เกิดจากการประกอบกัน ของหน่วยเล็ ก ๆ จนเป็ นองค์ ร วมขนาด
ใหญ่ ดังนั้น ชา่ งฝี มอื จึงให้ ความส าคัญ กับกระบวนการขึ้ น รู ปในทุ ก ๆขั้น ตอน และใส่ใ จในทุ ก
รายละเอียด ส่งผลให้เครื่ อ งประดับ ทองของไทยในสมัย อยุ ธ ยามีความประณี ตสวยงาม และใน
ขณะเดียวกันก็แสดงร่องรอยจากการขึ้นรู ป ที่แฝงไปด้วยเรื่ อ งราวตามแบบฉบับ ความงามอย่า งงาน
หัตถศิลป์ ที่แท้จริ ง
จากความสาคัญดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเกิดความประทับใจและหลงใหลในเสน่ห์ ของงาน
หัตถศิลป์ ในความงามที่มากกว ่าแค่รูปลัก ษณ์ แต่มองลึ ก ลงไปถึ ง พลัง ของความมุง่ มัน่ ที่ ถ า่ ยทอด
ออกมาผ่านรู ปแบบและกระบวนการทา เครื่ องประดับจึง สามารถเล่า เรื่ อ งผ่า นร่ อ งรอยของการขึ้ น
1
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รู ป แม้ว ่าจะไม ่สมบูรณ์แบบ แต่มคี ณุ ค่าทางความงามในตัวเอง เกิดเป็ นความภาคภู มิใ จ เมื่อ ได้รู้ วา่
“ครั้งหนึ่ งไทยเราเคยสร้างเครื่ อ งประดับที่ เ ต็ มไปด้วยมุง่ มัน่ ก อ่ เกิดเป็ นพลัง แห่ง หั ตถศิ ล ป์ ” เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกับ ค่า นิ ย มการสวมใ ส่เ ครื่ องประดับ ทองค าของ คนส่ วนให ญ่ใ นปั จจุ บัน ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับน้ าหนัก ขนาด และราคา เพื่ อ การซื้ อ – ขายเก็ง ก าไร โดยไมไ่ ด้คานึ ง ถึ ง คุณ ค่า ทาง
ความงามที่เกิดจากงานหัตถศิลป์ เป็ นหลัก เครื่ องประดับทองคาจึ ง มุง่ เน้ น ไปในด้า นการผลิ ตแบบ
อุตสาหกรรม ชิ้นงานที่ได้ออกมาจึงมีความสมมาตร และสมบู ร ณ์ แ บบ มีมาตรฐานเท่า กัน ในทุ ก ๆ
ชิ้น และมีการออกแบบให้เหมาะสมกับค่านิ ยมอย่างเป็ นสากลของคนในปั จจุ บัน เช น่ แหวนรู ป โบว์
หัวใจ พระจันทร์ ดวงดาว หรื อดอกไม้ เป็ นต้น (ภาพที่ 2) แต่ชิ้นงานจากการผลิ ตอุ ตสาหกรรมจะไม ่
ละเอียดอ่อน หรื อแสดงรายละเอียดของร่องรอยที่เอกลักษณ์ในเชิ ง งานช า่ งฝี มือ เหมือ นงานที่ ผ า่ น
กระบวนการทางหัตถศิลป์ อย่างในอดีต
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว ่าคุณค่าความสาคัญของเครื่ องประดับทองคาในปั จจุ บัน จึ ง แตกต่า ง
จากในอดีต ที่ความงามถูกตีคา่ ตามน้ าหนักเป็ นสาคัญ กว ่าการตี คา่ ความงามตามความประณี ต ผู ้คน
ส่วนใหญ่ใด้ความสาคัญกับงานเครื่ อ งประดับทองคาไทยในเชิ ง อนุ รั ก ษ์ น้ อ ยลง เมื่อ เทคโนโลยี
ก้าวหน้า เข้าสู ย่ ุคสมัยใหม ่เราเริ่ มละเลยที่ จะสื บสาน และส่ง ต่อ ความงามของอารยะธรรม ด้า น
ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
จากคุณค่าความงามของงานหัตถศิลป์ ในมุมมองของข้า พเจ้า ดัง ที่ ก ล่า วไว้ ข้า พเจ้า จึ ง
ต้องการศึกษา วิจยั และออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่ องประดับร่วมสมัย โดยได้แ รงบัน ดาลใจมา
จากเครื่ องประดับทองคา กรุ วดั ราชบูรณะ ศิ ล ปะสมัย อยุ ธ ยา ที่ เ ครื่ อ งประดับทาหน้ า ที่ เ สมือ นสิ่ ง
สะท้อนความเชื่อ ก ่อเกิดความมุงมั
่ น่ เป็ นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์ ง านหั ตถศิ ล ป์ ก อ่ เกิดเป็ น
จุดเริ่ มต้นให้ผพู ้ บเห็ นและผูส้ วมใส่เครื่ องประดับได้ ฉุกคิด เข้าใจ และตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยมากขึ้ น โดยเครื่ อ งประดับจะทาหน้ า ที่ เ ป็ น “สื่ อ ส่ง ต่อ แนวความคิ ด ที่
แสดงให้เห็ นถึงคุณค่า และความสาคัญของงานหัตถศิลป์ ไทย” เรี ย กได้วา่ เป็ นการเรี ย นรู ้ อ ดี ต และ
หยิบยืมมาตีความใหม1่ เป็ นการน าเอาประวัติศ าสตร์ ที่ถู ก ค้น พบจากอดี ต มาเป็ นต้น ทุ น ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์เครื่ องประดับไทยร่วมสมัย
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ภาพที่ 1 ตัวอย่าง เครื่ องประดับทองสมัย อยุธยา
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดรำชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ:
รุ ง่ ศิลป์ การพิ มพ์ , 2550), 101,100,103.

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง เครื่ องประดับทองคาที่พบเห็ นในปั จจุบนั
ที่มา : ห้างทองพันชัง่ , เครื่องประดั บ ทองในปั จ จุ บั น , เข้า ถึ ง เมื่อ 24 ตุ ล าคม 2558, เข้า ถึ ง ได้จาก
http://www.tpc-gold.com/product/details/
2. วัตถุประสงค์ ของโครงกำร
2.1 ศึกษาแนวคิด และรู ปแบบสร้างสรรค์ ของเครื่ อ งประดับ ทองคากรุ วดั ราชบู ร ณะ
ในศิลปะสมัยอยุธยา วิเคราะห์ และวิจยั ทางด้านการออกแบบสู เ่ ครื่ องประดับร่วมสมัย
2.2 เพื่ อ ออกแบบเ ครื่ อง ประ ดับ ที่ ทาห น้ า ที่ ส ะท้อ นร่ อ ง รอย จากกระบวน การ
สร้างสรรค์ ที่แสดงถึงสุ นทรี ยะของงานหัตถศิลป์ ในรู ปแบบที่รว่ มสมัย
2.3 เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่ องประดับที่สะท้อนแนวความคิ ดของผู ้อ อกแบบ สื่ อ ให้
ผูพ้ บเห็ น หรื อผูส้ วมใส่ได้ ฉุกคิด เข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ ของศิ ล ปะและวัฒ นธรรมไทย
มากขึ้น เป็ นจุดเริ่ มต้น ในการใช้เครื่ องประดับเป็ นสื่ อแนวความคิด ที่ทาหน้าที่สง่ ต่ออารยะธรรม
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3. ขอบเขตของโครงกำร
3.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะ ห์ และ สั ง เ คราะ ห์ แน วคิ ด ด้า น การออกแบบ และ รู ป แบบ
เครื่ องประดับกรุ วดั ราชบู ร ณะ ศิ ล ปะสมัย อยุ ธ ยา โดยเลื อ กกรณี ศึ ก ษา ที่ เ กี่ย วข้อ งในกลุ ม่ แสดง
เครื่ องประดับทองจานวน 13 ชิน้ และสถาปั ตยกรรมจาลองจานวน 3 ชิ้ น เนื่ อ งจากเป็ นชิ้ น งานที่
เอกลักษณ์งานทองอยุธยา และเหมาะจะนามาศึกษา ทั้งในด้านโครงสร้าง และลวดลายที่สุด
3.2 สังเคราะห์ แนวความคิด และหลักของงานหัตถศิลป์ จากเครื่ อ งประดับทองคาที่ ถู ก
ค้น พ บ มาเ ป็ น ต้น ทุ น ใ นการออกแบบ ผสมผสานกับศึ ก ษาเอกลั ก ษณ์ ทางโครงสร้ า ง ของ
สถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยายุคต้น และยุคกลาง มาเติมเต็มด้า นของ มิติ และปริ มาตร มาเป็ นส่วนร่วม
ในการออกแบบเครื่ องประดับร่วมสมัย
3.3 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ค่านิ ยมของเครื่ อ งประดับทองคา ในปั จจุ บัน เพื่ อ
การออกแบบเครื่ อ งประดับร่วมสมัย ที่ ส ามารถสะท้อ นแนวความคิ ด และเข้า ถึ ง คนในปั จจุ บัน
ได้มากที่สุด
3.4 ศึกษา และทดลองความเหมาะสมของวัสดุ ต่อ การสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งาน ในรู ปแบบ
ของการประกอบกันของหน่วยย่อย จนเกิดเป็ นองค์ ร วมโครงสร้ า งทั้ง หมด เพื่ อ หาสุ น ทรี ย ะทาง
หัตถศิลป์ และสะท้อนแนวคิดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สุด
3.5 นาผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มา เป็ นแนวทางการออกแบบพัฒ นาเป็ น
เครื่ องประดับร่วมสมัย
4. ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ ปั ญหำ
ตารางที่ 1 ปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
ปั ญหา
แนวทางการแก้ปัญหา
1. เครื่ อ งทองกรุ วดั ราชบู ร ณะ เป็ น เลื อ กจากัดกรอบของกรณี ศึ ก ษา เพี ย งส่วน
แหล่งการค้นพบที่สมบูรณ์ที่สุด แต่เ นื่ อ งจากมี ของ เครื่ องประดับทอง จานวน 13 ชิ้ น และ
ชิ้นงานทองจานวนมาก ถึง 170 ชิ้น
สถาปั ตยกรรมจาลอง จานวน 3 ชิ้ น ซึ่ ง เป็ น
ชิ้นงานที่เกีย่ วข้องและเหมาะสมกับการศึ ก ษา
วิเ คราะห์ และมีอ งค์ ประกอบของลวดลาย
และเทคนิ คตรงตามเป้ าหมายของโครงการ
2. ด้า น การสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งาน ใ น ประยุกต์ใช้วธิ ี การสร้ า งสรรค์ ตามความถนั ด
ลัก ษณะ ง าน หั ตถศิ ล ป์ เ ครื่ อ ง ทอง โบราณ ในลักษณะการผสมผสานแบบร่วมสมัย ให้
จะต้องใช้ความชานาญ และประสบการณ์สูง
ได้ซ่ งึ งานหัตถศิลป์ ที่มคี วามละเอียดและ
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ตารางที่ 1 ปั ญหาและแนวทางการแก้ปัญหา (ต่อ)
ปั ญหา

แนวทางการแก้ปัญหา
ประณีตมากที่สุด

3. หลักในการออกแบบ
เครื่ องประดับร่วมสมัย

เนื่ องจากศิลปะร่วมสมัยไม ่มีกฎเกณฑ์ ที่ตายตัว
แต่มหี ลักการ คื อ สิ่ ง ส่ง ต่อ แนวความคิ ดของ
นักออกแบบสื่ อออกมาผ่านชิน้ งาน ดังนั้น หาก
เครื่ องประดับ สามารถสะท้อ นแนวความคิ ด
ตรงตามวัตถุ ประสงค์ ก ็ถื อ ได้วา่ เป็ นชิ้ น งาน
เครื่ องประดับร่วมสมัยได้

5. วิธีกำรศึกษำ
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิด และรู ปแบบเครื่ องประดับกรุ วดั ราชบู ร ณะ
ศิลปะสมัยอยุธยา โดยศึกษาจากหนังสื อ อินเตอร์ เน็ ต และสถานที่จริ ง คือ พิพิธภัณฑ์ เป็ นต้น
5.2 ศึ ก ษา วิเ คราะห์ และสั ง เคราะห์ ทัศ น ธาตุ จากเอกลัก ษณ์ ทางโครงสร้ า งของ
สถาปั ตยกรรมในสมัยอยุธยาตอนยุคต้น และยุคกลาง ในส่วนของ มิติ และปริ มาตร มาเป็ นส่วนร่วม
ในแการออกแบบ
5.3 ศึกษา ค่านิ ย มของเครื่ อ งประดับทองคาในปั จจุ บัน เป็ นแนวทางการออกแบบ
เครื่ องประดับร่วมสมัย
5.4 สรุ ปผลการศึ ก ษา และ พัฒ นาการออกแบบให้ ต รง ตามวัตถุ ป ระ สง ค์ ข อง
โครงการวิจยั โดยเขียนภาพร่างสองมิติ (Sketch)
5.5 ทดลองวัสดุ ให้สอดคล้องกับแนวทางออกแบบ และสร้ า งแบบร่า งสามมิติ (Sketch
Model)
5.6 สร้างสรรค์เป็ นชิ้นงานเครื่ องประดับ
6. แผนกำรดำเนินงำนและระยะเวลำ
ตารางที่ 2 แผนการดาเนิ นงานและระยะเวลา
แผนการดาเนิ นงาน
1. อธิ บายแนวความคิ ด นาข้อ มูล มาปรึ กษาอาจารย์
และเสนอหัวข้อ

ระยะเวลา
พ.ย.- ธ.ค.
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ตารางที่ 2 แผนการดาเนิ นงานและระยะเวลา (ต่อ)
แผนการดาเนิ นงาน
2. เสนอหัวข้อ สรุ ปประเด็น หาข้อ มูลเกี่ยวกับงาน
ที่ศึก ษา เพื่อ วิเคราะห์ ก ระบวนการทางาน
2.1 เก็บข้อ มูลเพื่อ ทารู ปเล่ม ครั้งที่ 2
3. วิเคราะห์ และพัฒนาแนวคิ ดในการดาเนิ นงาน
4. สรุ ปวิธี การดาเนิ นงาน
4.1 วิเคราะห์ แสดงผลเป็ นแบบร่าง 2 - 3 มิติ
4.2 ทดลองวัสดุ และทดลองเทคนิ ค โดยพัฒนา
ให้มคี วามเชื่อมโยงกับการออกแบบ
4.3 พัฒนาการผสมผสานวัส ดุเพื่อการออกแบบ
4.4 สรุ ปแนวทางการออกแบบ
4.5 เก็บข้อ มูลเพื่อทารู ปเล่ม ครั้ง ที่ 3
5. สร้างชิ้นงานเครื่ องประดับ ตามแนวทางการ
ออกแบบ
5.1 รวบรวมเก็บข้อ มูล ทั้งหมดทารู ปเล่ม

ระยะเวลา
ม.ค.- ก.พ.
มี.ค.- เม.ย.

พ.ค.- ส.ค.

ก.ย.- พ.ย.

7. ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
7.1 สร้างชิ้นงานเครื่ อ งประดับร่วมสมัย ที่ มีแ นวความคิ ด ด้า นการออกแบบมาจาก
เครื่ องประดับทองคากรุ วดั ราชบูรณะ ศิลปะอยุธยา โดยผสมผสานแรงบัน ดาลใจจากเอกลัก ษณ์ ทาง
โครงสร้างของสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยายุคต้น และยุคกลาง
7.2 งานเครื่ องประดับที่สะท้อนร่องรอยของการสร้างสรรค์ชิ้นงานในลัก ษณะของงาน
หัตถศิลป์ และสามารถสื่ อออกมาให้เห็ นถึงสุ นทรี ยะทางความงามตามวัตถุประสงค์
7.3 เครื่ องประดับสร้างความน่าสนใจ ผ่านรู ปแบบการน าเรื่ อ งเก า่ มาตี ความใหม ่ เพื่ อ
เป็ นสื่ อส่ง ต่อ แนวความคิ ดจากนั ก ออกแบบ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุณ ค่า และความส าคัญ ของงาน
หัตถศิลป์ ไทย เป็ นจุดเริ่ มต้นให้คนรุ น่ ใหม ่สนใจที่จะได้สืบสาน และสร้ า งความประทับใจให้ แ ก ผ่ ู ้
พบเห็ น

บทที่ 2
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการวิจยั

1. ความสาคัญของเครื่องทองกรุวดั ราชบูรณะ
1.1 ประวัติวดั ราชบูรณะ
วัดราชบูรณะสร้างเมื่อ พ.ศ. 1967 โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระ
ยา) โปรดให้สร้างขึ้นในที่ถวายพระเพลิงพระศพ เจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา ผูเ้ ป็ นพระเชษฐา
มูล เหตุ ที่ เ จ้า อ้า ยพระยาและเจ้า ยี่พระยาถึ ง แก่ พิร าไลยพร้ อ มกัน นั้น มีเ รื่ อ งเล่ าอยู่ใ นพระราช
พงศาวดารฉบับหลวงประเสริ ฐและพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา 1 ว่า ในปี มะโรงศก
ศักราช 786 (พ.ศ. 1967) สมเด็จพระอินทราชาเจ้า ทรงพระประชวรสวรรคต หลังจากนั้นเจ้าอ้าย
พระยาและเจ้ายีพ่ ระยา โอรส 2 พระองค์ จึงยกทัพมาชิงกันจะเอาราชสมบัติ เจ้าอ้ายพระยามาตั้งทัพ
ที่ตาบลป่ ามะพร้าวบริ เวณวัดพลับพลาไชย เจ้ายีพ่ ระยาตั้งอยู่ทางตลาดเจ้าพรหมบริ เวณ วัดไชยภูมิ
ช้างต้นของทั้ง 2 พระองค์ มาปะทะกันที่เชิงสะพานป่ าถ่าน และทรงพระแสงของ้าวฟันต้องพระศอ
ขาดพร้อมกันทั้งสองพระองค์ บรรดามุขมนตรี จึงออกไปเฝ้ า เจ้าสามพระยาโอรสองค์สุดท้อง ทูล
เรื่ องพระเชษฐาขาดคอช้างพร้อมกัน แล้วเชิญสมเด็จเจ้าสามพระยาเข้ามาเสวยราชสมบัติ และทรง
พระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า หลังจากนั้นทรงให้ขุดพระศพเจ้าอ้ายพระยา และเจ้ายี่
พระยาไปถวายพระเพลิง สถานที่ถวายพระเพลิงนั้นจึงให้สร้างพระมหาธาตุและพระวิหาร หลังจาก
เป็ นพระอารามแล้วให้นามชื่อว่า วัดราชบูรณะ ส่วนบริ เวณที่ท้ งั สองพระองค์ชนช้างกันให้ก่อพระ
เจดียไ์ ว้ 2 องค์ ตั้งอยูท่ ี่บริ เวณเชิงสะพานป่ าถ่านนั้น
ความในพงศาวดารกล่าวถึง การสร้างวัดราชบูรณะว่า “ในศักราชนั้น (พ.ศ. 1967)
สถาปนาวัดราชบุณ”2 คาว่า สถาปนา ในที่น้ ี หรื อคาว่า ราชบุณ ทาให้สันนิ ษฐานกันว่ามีวดั เก่าอยู่
ก่อนแล้ว แต่ชื่อเดิมไม่ปรากฏ ต่อมาเมื่อเจ้าสามพระยาโปรดให้สถาปนาเป็ นพระอารามใหม่แล้วจึง
เปลี่ยนชื่อเป็ นชื่อที่เรี ยกกันอยูใ่ นปัจจุบนั โดยวัดราชบูรณะถือเป็ นโบราณสถานอันทรงคุณค่า ให้
1

กรมศิลปากร, จิตรกรรมและศิลปวัตถุในกรุพระปรางค์วดั ราชบูรณะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กรุ งเทพ : ห้างหุน้ ส่วนจากัด ศิวพร, 2501), 14.
2
เรื่ องเดียวกัน.
7
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ชนรุ่ นหลังได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่ องราวจากในอดีตสื บต่อไป และควรค่าแก่การอนุ รักษ์ไว้
อย่างยิง่ (ภาพที่ 3) ซึ่งมีรายละเอียด แผนผังของวัด ลักษณะโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรมของพระ
ปรางค์ประธาน รวมไปถึงแผนแผนผังภายในกรุ ที่อยู่ใต้พระปรางค์ประธาน จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ของนักวิชาการ ดังนี้ (ภาพที่ 4-7)

ภาพที่ 3 วัดราชบูรณะในปัจจุบนั
ที่มา : travel edtguide,วัดราชบูรณะ, เข้าถึงเมื่อ 27 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://travel.edtguide
.com/

ภาพที่ 4 แผนผังวัดราชบูรณะ
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, เครื่องทองกรุวดั ราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุ งเทพ
: รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2550), 21.
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ภาพที่ 5 ลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพระปรางค์ประธาน
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, เครื่องทองกรุวดั ราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุ งเทพ
: รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2550), 21.

ภาพที่ 6 ผังแสดงกรุ ภายในพระปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, เครื่องทองกรุวดั ราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุ งเทพ
: รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2550), 23.
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ภาพที่ 7 แสดงที่ต้งั ของกรุ ภายในพระปรางค์ประธานซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเพดาน
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, เครื่องทองกรุวดั ราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุ งเทพ
: รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2550), 23.
1.2 การค้าทองและงานช่างทองในอยุธยา ยุคงานประณี ตศิลป์ เจริ ญสูงสุด
“ทุกบุรียสีมามณฑล จบสกลลูกค้าวานิจ ทุกประเทศสองสองภาษา
ย่อมมาพึง่ กรุงศรีอยุธยาเป็ น อัคะนิด”3
ดังที่กล่าวมาคือ กรุ งศรี อยุธยานั้นถือกาเนิ ดขึ้นมาก็เหตุเนื่ องทางการค้า ทาหน้าที่
เป็ นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าขายโดยตรง อันทาให้กรุ งศรี อยุธยาเจริ ญร่ ารวยมัง่ คัง่ ขึ้นชื่อไปยังนานา
ประเทศ
สมัย กรุ งศรี อยุ ธ ยาจะนิ ย มใช้เ ครื่ องทองเป็ นเครื่ องบรรณาการ เพื่ อ สร้ า ง
สัมพันธไมตรี กบั ชาวต่างชาติ แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของทองคาเป็ นสื่ อในการแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่า งสองวัฒ นธรรมเป็ นวัต ถุ มีค่ า อย่า งสากลทั่ว โลก ซึ่ งหลัก ฐานที่ แสดงให้เ ห็ น ถึง การ
3

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ,์ ผูเ้ รี ยบเรี ยง, เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ
: บริ ษทั รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2548), 39.
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แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม คือ เหรี ยญทองจารึ กทองคาอักษรยาวี ภาษาอาหรับ (ภาพที่ 8) ซึ่งถูกค้นพบ
ภายในกรุ วดั ราชบูรณะ

ภาพที่ 8 เหรี ยญทองจารึ กทองคาอักษรยาวี ภาษาอาหรับ ค้นพบภายในกรุ วดั ราชบูรณะ
ที่มา : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ,์ เรี ยบเรี ยง, เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั
รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2548), 37.
เรื่ องประเทศสยามมีทองคามัง่ คัง่ เป็ นที่ร่ าลือในหมู่พวกพ่อค้านักเดินเรื อชาติต่างๆ
ในสมัยโบราณ แต่ในข้อเท็จจริ งก็ยงั ไม่กะจ่างนัก กล่าวคือแหล่งที่มีแร่ ทองคามากจริ งๆมีน้อย ที่
รู้จกั กันดีก็มีเพียงที่เมืองบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ดังที่หลักฐานการทาเหมืองทองคาใน
ประเทศไทยปรากฏให้เห็นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พบเอกสารบันทึกว่าได้ส่ง
ทองคาไปประเทศฝรั่งเศสถึง 46 หีบ แสดงว่าในสมัยนั้นทองคาหาได้ไม่ยากนัก แหล่งแร่ ทองคาที่
สาคัญในสมัยนั้น คือ ที่บา้ นป่ าร่ อน อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งพบหลักฐานว่ามี
การทาเหมืองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2283 และเรี ยกกันว่า “ทองบานสะพาน” ก่ อนสงครามโลกครั้งที่ 2
รัฐบาลให้สมั ปทานบริ ษทั จากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส สารวจและทาเหมืองแร่ ทองคาหลายแห่ ง
รวมทั้งแหล่งโต๊ะโมะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่าง พ.ศ. 2493 – 2500 กรมโลหะกิจ (กรมทรัพยากร
ธรณี ในปัจจุบนั ) ได้ทาเหมืองทองคาที่แหล่งบ้านบ่อทอง จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาบริ ษทั ชลสิ นได้
เปิ ดทาเหมือนแร่ ทองคาที่แหล่งโต๊ะโมะ จังหวัดนราธิวาสระหว่างปี 2533 – 2539 นอกจากนี้ ก็มี
ประปรายในหลากหลายพื้นที่ อย่างเช่ นที่ เขานางร่ อน จังหวัด ชุมพร เป็ นต้น ในบางสถานที่ก็มี
กล่าวถึงไว้ในตานานและประวัติศาสตร์ดว้ ย
จากหลัก ฐานในสมัย ปั จ จุ บัน ดังกล่ าวมานี้ ก็ อาจจะพอมองเห็ น ได้ว่ า ในสมัย
โบราณประเทศสยามก็มีแหล่งแร่ ทองคา แต่ความรู้ทางเทคนิ คยังไม่กา้ วหน้าจึงมีขีดจากัดทางการ
ผลิต
สาหรับสามัญชนก็มีตลาดค้าทองคา มีช่างทาทองรู ปพรรณอยูท่ วั่ ไป ซึ่งการค้างาน
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ช่างหัตถกรรมเจริ ญรุ่ งเรื องคับคัง่ หนาแน่นมีเป็ นจานวนมากจนเรี ยกกันเป็ น “ย่าน” เช่น ย่านป่ าทอง
ขายทองค าเปลว ทอง นาก เงิ น ชื่ อตลาดถนนตี ทอง ย่านบ้านช่ างทาเงิ น ย่านวัด กระชี ช่ างทา
พระพุทธรู ปด้วยทองคา และมีบ้านช่างเงิ นโดยเฉพาะด้วย กรุ งศรี อยุธยาได้ชื่อว่าเป็ นยุคที่มีช่าง
ศิลปหัตถกรรมฝี มือดีเยี่ยม เช่น ช่างเครื่ องถม ช่างเครื่ องมุก ช่างพระพุทธรู ป ช่างทอง ช่างสิ บหมู่
ฯลฯ เป็ นยุคสมัยที่ งานประณี ตศิลป์ เจริ ญสูงสุ ด
1.3 ตัวอย่างงาน เครื่ องประดับทองคา กรุ วดั ราชบูรณะ
เครื่ องทองในกรุ พระปรางค์วดั ราชบูรณะ มีจ านวนมากมายแยกเป็ นเครื่ องทอง
หลายแบบหลายประเภท เช่ น พระพุทธรู ป พระพิมพ์ ซึ่งมีท้ งั ทาด้วยทองค า สาริ ด เงิน และดิ น
แหวนทองคา กาไลข้อมือ สังวาล ตุม้ หู อัญมณี ต่างๆ สถาปัตยกรรมจาลองรู ปพระเจดีย ์ แผ่นทองรู ป
สัตว์ รู ปดอกไม้ วัตถุจาลอง เช่น ต้นไม้ทองคาจาลอง ฉลองพระบาทจาลอง เรื อจาลอง แผ่นทอง
จารึ ก พระแสงขรรค์ท องค า เครื่ องใช้ข องพระมหากษัต ริ ย ์ เช่ น เครื่ องราชู ปโภค เครื่ องราช
กกุ ธภัณ ฑ์จ าลอง เครื่ องประดับ ศีร ษะของชาย – หญิ ง มี อีก หลายชิ้ น ที่ ถูก ขโมยไป จากสิ่ ง ที่
หลงเหลือยูส่ ามารถแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ๆได้ ดังนี้
1.3.1 เครื่ องราชูปโภค4
เครื่ องราชูปโภค อันได้แก่ พวกภาชนะเครื่ องใช้สอยประจาพระองค์ของ
พระมหากษัตริ ย ์ เช่น พระสุพรรณราช (กระโถนปากแตรใหญ่) พระมณฑปรัตนกรัน (ที่ใส่น้ าเสวย)
พระเต้าทักษิโณทก (ที่กรวดน้ าหรื อหลัง่ อุทิศ) พานพระขัน หมาก (พาน 2 ชั้น) ภาชนะชิ้นที่งาม
แปลกตาที่สุด คือ ภาชนะรู ปหงส์ (ฝาหายไป) เข้าใจว่าคงจะใช้ใส่ น้ าอบ น้ าหอม หรื อแป้ ง ที่ปาก
หงส์มีรูสาหรับเทน้ าให้ไหลออกได้ นอกจากนั้น ภาชนะที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่ ง คือ หี บพระศรี หรื อ
หีบใส่ หมากพลู ชุดเซี่ยนหมาก ล้วนแต่สวยงาม เนื่องจากคนในสมัยโบราณกินหมากกันเป็ นประจา
ซึ่งสามารถยกตัวอย่าง เครื่ องราชูปโภคที่โดดเด่น ได้ดงั นี้
แมลงทับทองคา ตรงคอกับตัวทาเป็ นฝาเปิ ดปิ ดได้ และมีสายสร้อยทองผูก
โยงไว้ ไม่ให้หลุดหายไปจากกัน เข้าใจว่าใช้เป็ นภาชนะบรรจุจาพวกยาดม เช่น ยานัตถุ์ พิมเสน
(ภาพที่ 9)

4

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ,์ เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา, 93.
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ภาพที่ 9 แมลงทับทองคา
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, เครื่องทองกรุวดั ราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุ งเทพ
: รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2550), 89.
สุ วรรณภิงคาร ทาเป็ นรู ปน้ าเต้า มีพวย มีกลีบใบไม้ ยาวรี โอบอยู่สองข้าง
บนกลีบนั้น ข้างหนึ่งทาเป็ นลายรู ปเทวดา ส่ วนอีกข้างเป็ นลายรู ปนาคสามเศียรพร้อมพันธุ์พฤกษา
ยอดบนฝาปิ ดทาเป็ นรู ปพรหมจตุรพักตร์
ช้ างทรงเครื่ อ ง เป็ นภาชนะใช้ส อย ถอดได้ แต่ ท าเป็ นรู ปช้า งหมอบ
ทรงเครื่ องผูกเครื่ องมัน่ มีสัปคับช่างสลักลวดลาย และฝังพลอยมณี สลับสี อย่างวิจิตร รู ปทรงและ
ท่าทางของช้างทาอย่างมีชีวิตจิตใจ กาลังยกงวงขึ้น ชูพวงอุบะหรื อช่อดอกไม้ ซึ่งออกเป็ นลายพุ่ม
พวงพลิ้วไหว (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 ช้างทรงเครื่ องทองคา
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, เครื่องทองกรุวดั ราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุ งเทพ
: รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2550), 111.
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1.3.2 เครื่ องราชกกุธภัณฑ์
เครื่ องราชกกุธภัณฑ์ คือ สัญลักษณ์แสดงถึงความเป็ นพระมหากษัตริ ยห์ รื อ
เป็ นเครื่ องใช้ประกอบพระอิสริ ยยศของพระมหากษัตริ ย ์ คาว่า กกุธภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งของเครื่ องใช้
ที่ เป็ นเครื่ องหมายแสดงความเป็ นพระราชา (กกุธ +ภณฺ ฑ) ดัง นั้น สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ ใช้เ ป็ นเครื่ อ ง
ประกอบพระอิสริ ยยศของพระมหากษัตริ ยถ์ ือเป็ นเครื่ องราชกกุธภัณฑ์ท้ งั สิ้ น แต่ที่สาคัญมีอยู่ 5
อย่าง จึงเรี ยกว่า “เครื่ องเบญจราชกกุธภัณฑ์” ดังนี้
พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็ นสัญลักษณ์ แห่งความเป็ นประมุขแห่งของแผ่นดิน
พระแสงขรรค์ชัยศรี เป็ นสัญลักษณ์แห่ งความกล้าหาญ และการทรงไว้ซ่ึง
พระราชอานาจหรื ออาญาสิทธิ์อนั ล้นพ้นในการปกครองแผ่นดิน
ธารพระกร เป็ นสัญลักษณ์แห่ งการทรงพระชนมายุยงั่ ยืนนาน และทรงไว้
ซึ่งพระปั ญญาเฉลียวฉลาด (สมัยโบราญมีพระมหาเศวตฉัต รแทนธารพระกร เป็ นสัญลัก ษณ์ว่า
พระมหากษัตริ ยท์ รงยังเกิดความร่ มเย็นเป็ นสุขแก่แผ่นดิน และอาณาประชาราษฎร์ )
พัดวาลวิชนีและแส้ หางจามรี เป็ นสัญลักษณ์แห่ งการทรงบันดาลความอยู่
เย็นเป็ นสุขและทรงปัดเป่ าผองภัยให้สิ้นไปแก่บรรดาพสกนิกร
ฉลองพระบาทเชิงงอน เป็ นสัญลักษณ์แห่ งการทรงไว้ซ่ึงพระบรมเดชานุ
ภาพในทุกแห่งหนที่ประทับพระบาทย่างไป ซึ่งต้องทรงแบบรับพระราชภาระอันหนักแห่ งแผ่นดิน
(ภาพที่ 12)
เป็ นที่น่าเสียดายที่เครื่ องราชกกุธภัณฑ์ที่หลงเหลืออยูใ่ นขนาดจริ งนั้น มี
เพียง พระแสงขรรค์ชยั ศรี ส่วนเครื่ องราชกกุธภัณฑ์ชิ้นอื่นๆนั้น ล้วนทาจาลองขนาดเล็กขึ้นมา
ทั้งสิ้น (ภาพที่ 11) แต่ก็ยงั คงความประณีตสวยงามเช่นเดียวกัน

ภาพที่ 11 เครื่ องราชกกุธภัณฑ์ จาลอง
ที่มา : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ,์ ผูเ้ รี ยบเรี ยง, เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ : บริ ษทั
รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2548), 89.
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ภาพที่ 12 ฉลองพระบาทเชิงงอน จาลอง
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, เครื่องทองกรุวดั ราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุ งเทพ
: รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2550), 72.
.
1.3.3 เครื่ องทรงและเครื่ องประดับของกษัตริ ยแ์ ละเจ้านาย
เครื่ องทรง หรื อเครื่ องฉลองพระองค์ข องกษัต ริ ยท์ ี่ บรรจุ รวมไว้ในกรุ มี
จานวนมาก เช่น ผ้านุ่ม เสื้ อ ผ้าห่ม ล้วนเป็ นของชั้นยอดในยุคนั้น ต่างผุเปื่ อยไปหมด พอเอามือไป
จับก็กรอบเป็ นเศษผง คงเหลือแต่เฉพาะวัตถุที่ทาด้วยทอง ซึ่งคงทนถาวร ยกตัวอย่างได้ ดังนี้
กรองศอ ทาเป็ นแผ่นทองแผ่ใหญ่ขนาดเต็มอก แผ่นทองนั้นทาแยกกันเป็ น
ชิ้นๆ ต่อกันได้ ด้านหน้าส่วนล่างสุด ทาเป็ นแผ่นทองใหญ่ปลายแหลมฝังอัญมณี หลากสี
สั งวาลและทับทรวง มีการค้นพบหลายแบบหลายขนาด บางส่ วนก็คล้าย
เป็ นเข็มขัดหรื อปั้นเหน่งรวมอยูด่ ว้ ย ทาลวดลายฝังพลอยละเอียดลออมาก บางส่ วนก็เป็ นไข่มุกเม็ด
เล็กๆร้อยติดไว้ บางชิ้นส่วนมีลวดลายขัด ที่ดูไม่ใช่งานไทย คล้ายงานพวกอาหรับ
สร้ อย มีท้งั สร้อยข้อมือ และสร้อยคอทาเป็ นทองเส้นแบนๆมีทาเป็ นสร้อย
หอยจัน่ เลี่ย มพิสดารก็มี ทาเป็ นสายสร้ อยประดับพลอยสี ก็มี นอกจากนี้ ยังมีจ าพวกลูก ประค า
กระพรวนทั้งชนิดแบบเกลี้ยง และมีลวดลาย และจี้ประดับ ล้วนฝี มือเป็ นเลิศทั้งสิ้น
พาหุรัดและทองกร พาหุรัดมีขนาดใหญ่กว่าทองกรเล็กน้อยสวมใส่ บริ เวณ
ต้นแขน มีลกั ษณะคล้ายกันต่างแต่พาหุรัดมักทาส่วนล่างเว้าเข้ารู ปส่วนบนปลายแหลม ส่ วนทองกร
ขอบเสมอทั้งบนและล่าง สวมใส่บริ เวณข้อมือ
กาไลและธามรงค์ มีท้งั กาไลข้อมือ และข้อเท้า มีท้งั ทองเกลี้ยงและชนิดทอง
สลักลายวิจิตร ส่วนธามรงค์ หรื อแหวนมีนบั ร้อยวง
เครื่ อ งประดั บ ศี ร ษะ ที่ ห ลงเหลื อ อยู่แ ละนั บ ว่ า ส าคัญ มี อ ยู่ 2 ชิ้ น คื อ
เครื่ องประดับศีร ษะชาย หรื อจุ ลมงกุฎ ใช้สวมครอบมุ่น มวยผมที่อยู่ต รงกลางพระเศียรแบบยุค
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โบราณนิยมกัน อีกชิ้นเป็ นเครื่ องประดับศีรษะสตรี ใช้ลวดทองคาขนาดเล็กกว่าเส้นผม ถักสาน เป็ น
เครื่ องประดับคล้ายหมวก ด้านหลังทายาวเว้าเข้ารู ปมวยผม ตรงท้ายทอย ฝี มือการสานขัดประณี ต
บรรจงมาก
1.3.4 สถาปัตยกรรมจาลอง
มีท้ งั เจดี ยท์ องค าจาลอง พระปรางค์จ าลองซึ่ งมีข นาดใหญ่และมีความสู ง
โดยประมาณ 1 เมตร และชิ้นส่วนประดับตกแต่งองค์พระปรางค์ ซึ่งไม่สมบูรณ์ หลงเหลืออยู่เพียง
บางส่วนเท่านั้น ถ้าสมบูรณ์เต็มคงมีความวิจิตรสวยงามมาก
1.3.5 พระพุทธรู ปและเทวรู ป
พระพุทธรู ปทองค าแบบต่ างๆ นับเป็ นศิลปวัตถุกลุ่มใหญ่ก ลุ่มหนึ่ งที่ พบ
มากในกรุ วดั ราชบูรณะ ซึ่งจาแนกคร่ าวๆได้ 5 แบบ ดังนี้
พระแผ่ น ทอง แบบใช้วิธีตี ห รื อขุด เป็ นเส้น ให้เกิ ด เป็ นรู ปลายเส้น หรื อ
พระพุทธรู ปขึ้น
พระแผ่นทองดุนนูนทั้งหมด คือ ทาเป็ นองค์พระเดี่ยวๆ แต่ทาเป็ นรู ปดุนนูน
ทั้งองค์
พระแผ่นทองลายผสม คือ ตรงกลางจะทาเป็ นรู ปดุนนูน ส่ วนอื่นๆจาพวก
ปรกโพธิ์ซุม้ เรื อนแก้วทาเป็ นเพียงลายเส้นให้เห็นประกอบ
พระพุทธรูปนูนสู ง คล้ายกับที่เรี ยกว่า ปั๊ม ใช้ทองคาแผ่นหน้าทาเป็ นรู ปนูน
เกือบเป็ นระครึ่ งซีก มักเป็ นพระองค์สาคัญมีขนาดใหญ่
พระพุทธรูปลอยตัว พระพุทธรู ปกลุ่มนี้มีไรพระศกหนาซึ่งมีอิทธิพลอู่ทอง
บางองค์ประทับยืนคล้ายแบบงานทวารวดี
1.3.6 จารึ ก
จารึ กที่พบในกรุ พระปรางค์วดั ราชบูรณะ แบ่งเป็ นจารี ดลายทองอักษรขอม
1 แผ่น อักษรไทย 3 แผ่น อักษรจีน 1 แผ่น และจารึ กบนเหรี ยญทองเป็ นอักษรอาหรับ 2 เหรี ยญ ซึ่ง
คุณประทุ ม ชุ่มเพ็งพันธุ์ อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ เจ้าสามพระยา ได้กล่าวเกี่ยวกับ
จารึ กไว้ว่า
“จารึ กมีจานวนไม่นอ้ ยหากแต่ชารุ ด และถูกคนร้ายลักไปเสี ยบ้าง จารึ กมีท้ งั
เป็ นแผ่นลานดีบุก ลานเงิน ลานทอง และด้านหลังพระพิมพ์ โดยเฉพาะจารึ กด้วยอักษรและภาษาจีน
พบจานวนมาก แสดงว่าในสมัยนั้นมีคนเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในกรุ งศรี อยุธยาจานวนมาก (ภาพที่ 13)
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ประกอบอาชีพตั้งร้านขายของสรรพเครื่ องสาเภา และมีฐานะดี ทั้งมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาจึงได้
ร่ วมสร้างพระพิมพ์ สร้างเครื่ องทองอุทิศถวายฝังไว้5...”

ภาพที่ 13 แผ่นทองจารึ กภาษาจีน
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, เครื่องทองกรุวดั ราชบูรณะ ศิลปะของแผ่นดิน (กรุ งเทพ
: รุ่ งศิลป์ การพิมพ์, 2550), 124.
2. กรอบความคิดในการสร้ างสรรค์ เครื่องประดับทองคา กรณีศึกษางานจากกรุวดั ราชบูรณะ
2.1 ประเภทการใช้งานของเครื่ องประดับหรื อเครื่ องทอง
แบ่งตามประเภทใช้งานได้ 3 ประเภท6 คือ
2.1.1 ประเภทเครื่ องใช้ ได้แก่ ตลับ เชี่ยนหมาก ถาด ซองใส่ พลู จอกดื่มน้ า ผอบ
กาน้ า กระโถน การผลิ ต ใช้วิธีดุ น ผสมวิธีหุ้มและการทุ บเคาะขึ้ น รู ป ใช้เส้น ลวดทอง เดิ น เป็ น
ลวดลายและฝังพลอยสี หินสี
2.1.2 ประเภทเครื่ องประดับ มัก เป็ นของพระมหากษัตริ ย ์ ได้แก่ มุงกุฎ ก าไล
แหวน ทับทรวง ปั้ นเหน่ ง ทองกร พาหุ รั ด กรรมวิธีที่ใช้ ใช้ก ารบัด กรี เดิน เส้นทองเป็ นลายเส้น
ประดับตกแต่งส่วนที่เป็ นดอกไม้และลวดลายด้วยอัญมณี ประเภท โครงสร้างของเครื่ องประดับมีท้งั
วิธีฉลุเคาะขึ้นรู ปตัดโครงสร้างด้วยความร้อน ดุนลวดลาย ฝังพลอย และเพชรแบบหุ ้มขอบหรื อฝัง
ตะเข็บ
2.1.3 ประเภทสร้ างถวายอุทิศศาสนา เช่น สร้ างพระพุทธรู ป สถูป เจดี ยจ์ าลอง
กรรมวิธีใช้ในการหล่อ โดยใช้ทองคาแท้ผสมโลหะอื่นเช่น ทองแดง ให้ทองคามีความแข็งแกร่ งไม่
5

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ,์ เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา, 96–98.
6
วรรณรัตน์ ตั้งเจริ ญ, การออกแบบเครื่องประดับสมัยกรุงศรีอยุธยา (กรุ งเทพฯ : โรง
พิมพ์สนั ติสิริ, 2545), 95-97.
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บุบง่าย(เทคนิ คการเททองหล่อมีหลายวิธี แต่ที่นิยมคือการทาแม่พิมพ์แล้วเททองที่เผาหลอมจน
เหลวลงไปบนแม่พิมพ์) และยังมีวิธีทาพระพุทธรู ปอีกแบบหนึ่ ง เรี ยกว่า หุ ้มแผลง หมายถึงการใช้
โลหะหรื อทองคาที่รีดจนเป็ นแผ่นบาง บุหุม้ กับหุ่นที่ตอ้ งการบุน้ นั อาจเป็ นโลหะชนิ ดอื่นที่ข้ ึนเป็ น
องค์พระอยูแ่ ล้ว และตรึ งรอยต่อให้แผ่นทองติดกันโดยใช้ตะปูทองเหลืองตอกย้าให้ติด ลวดลายที่
ประกอบองค์พ ระพุท ธรู ป ใช้วิ ธีดุ น ลายมี บางองค์ฝั งเพชรและพลอยที่ ยอดพระเกศ การสร้ า ง
พระพุทธรู ปที่นิยมในสมัยอยุธยาอีกวิธีหนึ่งใช้การปิ ดทอง ซึ่งสามารถใช้ได้ท้ งั โครงสร้างที่เป็ นไม้
อิฐ หินหรื อปูน กรรมวิธีทาคือรี ดทองให้เป็ นแผ่นบางที่เรี ยกว่า แผ่นทองคาเปลว แล้วนาแผ่นทอง
นั้นปิ ดบนไม้ อิฐ หิ น หรื อปูนที่ทาน้ ายางรักติดทอง ทับกันให้เรี ยบ เมื่อเสร็ จจะดูเหมือนสิ่ งที่ปิด
ทองนั้นเป็ นทองคาทั้งหมด
2.2 อุดมคติเกี่ยวกับทอง และเครื่ องทอง
ทองหรื อทองคา คือแร่ ธาตุชนิ ดหนึ่ งเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็ นโลหะลักษณะเป็ น
ของแข็ง มีสีเหลืองแวววาวสดใส สะดุดตา สามารถสะท้อนแสงได้ และถือได้ว่าเป็ นโลหะธาตุที่หา
ยาก และยังถือว่าเป็ นวัตถุที่มีความสวยงามกว่าอย่างอื่น เนื่ องจากคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ เป็ นธาตุ
แท้ช นิ ด หนึ่ ง มี จุ ด ส าคัญ ดี เ ด่ น อยู่ที่ สี (Color) คื อ สี เ หลื อ งสว่ า งสดใส และมี ค วามสุ ก ปลั่ง
(Brightness) คือ มีประกายมันวาวสะดุดตา และยังไม่เป็ นสนิมแม้จมดินจมโคลน เหมือนวัตถุชนิ ด
อื่น และสามารถน าไปใช้ทาประโยชน์ ได้หลายอย่าง เป็ นโลหะธาตุ มีค่ าสู ง ไม่เสื่ อมถอย และ
สามารถตีค่าในราคาที่แพงกว่าวัตถุอย่างอื่น หรื อแปรสภาพเปลี่ยนเป็ นมูลค่าทรัพย์สินอย่างอื่นได้
สะดวก ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ จุดหลอมเหลวที่ 1945 องศาฟาเรนไฮต์ มีเนื้ อที่อ่อนมากสามารถตี
แผ่เป็ นแผ่นบางขนาดความหนา 0.0001 มิลลิเมตร เช่น ทองคาเปลว เป็ นต้น
อุดมคติของคนไทย ทองคาเป็ นของคู่บา้ นคู่เมืองมาแต่ไหนแต่ไร เพราะเป็ นของมี
ค่าราคาสูงกว่าสิ่ งอื่นหรื ออาจจะเรี ยกได้ว่า “มีค่าควรเมือง” ตามคตินิยมแต่ครั้งโบราณ เนื่ องจาก
ทองมีค่าสูงสุด จึงมีการใช้ทองคากันอย่างแพร่ หลายทั้งในด้านพิธีกรรม งานเครื่ องประดับตกแต่ง
หรื อใช้ในงานสาคัญทางศาสนาอย่าง “พุทธศิลป์ ” เป็ นต้น
ทองคานั้นมีความสาคัญในทุกๆพิธีกรรมของคนไทย ทั้งโกนจุก การขึ้นบ้านใหม่
เด็กเกิดใหม่ก็มีการให้ทองคากัน และถือว่าเป็ นของขวัญที่มีเกียรติสาคัญมีหน้ามีตาที่สุด มีขอ้ สังเกต
อย่างหนึ่ง คือ ปี ใดชาวนาชาวบ้านทานาได้ขา้ วดี ราคาทองก็จะสูงขึ้นตามด้วย เพราะแสดงว่าปี นั้น
เศรษฐกิ จชาวบ้านดี จะมีก ารสู่ข อแต่งงานกันมากกว่าปกติ แม้แต่ พระนามของพระเจ้าอู่ทอง ผู้
สถาปนากรุ งศรี อยุธยา ตามตานานกล่าวว่า เมื่อแรกเกิดพระราชวงศานุ วงศ์และพระญาติท้ งั ปวงมี
ความชื่นชมยินดี จึงนาอู่ทอง (เปล) ขันทอง อ่างทอง (โดยมากเป็ นเปลทอง) มาถวายเป็ นของทา
ขวัญ คนทัว่ ไปจึงได้เรี ยกกันว่า “พระเจ้าอู่ทอง” มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
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เครื่ องประดับเครื่ องแต่งกาย คนโบราณก็ถือว่าทองเป็ นของสาคัญและมีความจา
เป็ นมากในทางสร้างสรรค์ความงาม ขับผิวให้ดูเปล่งปลัง่ แม้แต่การตั้งชื่อลูกหลานก็นิยมเอาทองคา
มาผสมด้วยถือว่าเป็ นมงคลนาม
การนาทองคามาประดิษฐ์เป็ นวัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์ใช้สอยมนุษย์คงจะรู้จกั นา
ทองมาทาเป็ นเครื่ องประดับตกแต่งร่ างกายก่อน อาทิ ทาเป็ นแหวน ต่างหู กาไลแขน สร้อย ฯลฯ
เนื่ องจากธรรมชาติ ของมนุ ษ ย์ชอบรักความสวยงาม ประกอบกับการประดิษ ฐ์ เริ่ มแรกต้องทาใน
สิ่ งของที่ มีข นาดเล็ก และง่ ายก่ อน ต่ อเมื่อมีค วามรู้ ค วามสามารถในการแสวงหาทองมาได้เป็ น
จานวนมาก และมีเทคนิควิธีการทาที่มฝี ี มือสูงขึ้น จึงคิดสร้างสรรค์งานสาคัญชิ้นใหญ่ๆ อาทิเช่น ทา
เป็ นรู ปเคารพในศาสนา หรื อเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่มีขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดอ่อน เป็ นต้น
เท่าที่พบหลักฐานการนาทองคามาทาเป็ นพระพุทธรู ป ในสมัยอยุธยาภายในกรุ ว ดั
ราชบูรณะ มีจานวนมากถึง 64 ชิ้นส่วนใหญ่ เป็ นแผ่นทองคาดุนลาย เป็ นพระพิมพ์ปางมารวิชยั ปาง
ประทานอภัย และปางลีลา เป็ นต้น
2.3 สุนทรี ยะของพลังทางหัตถศิลป์
คาว่า “สุนทรี ” หรื อ “สุนทรี ยะ” หมายถึง ความงาม ความไพเราะ ความรื่ นรม เป็ น
การรับรู้ตามความรู้สึก ซึ่งสามารถสัมผัสได้ โดยสุนทรี ยะธาตุ 3 อย่าง คือ ความงาม ความแปลกหู
แปลกตา และความน่ าทึ่ ง เป็ นต้น ส่ ว นค าว่า “หัตถศิลป์ ” หมายถึง งานศิลปะที่ นาไปใช้ในงาน
หัต ถกรรม โดยใช้มื อท าเป็ นส่ ว นใหญ่ ชิ้ น งานแต่ ล ะชิ้ น จึ งแตกต่ า งกัน และมี รู ป แบบที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะแต่ละชิ้นงาน
ดังนั้น สุนทรี ยะของพลังทางหัตถศิลป์ ในความหมายตามโครงการวิทยานิ พนธ์
ฉบับนี้ คือ ความงาม ความวิจิตรของเครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะที่สื่อออกมาจากชิ้นงาน ในรู ปแบบ
ของความประณี ต ละเอียด และพิถีพิถนั ผ่านกระบวนการขึ้นรู ปด้วยมือ ด้วยเทคนิคหลากหลาย เช่น
การเชื่อมประกอบชิ้นงานด้วยความร้อน การสร้างลวดลายของชิ้นงานด้วยการใช้ลวดทองคาขนาด
เล็ก ผสมผสานกับการขึ้นรู ปกระเปาะฝังอัญมณี ประกอบกันเป็ นลวดลายไทยต่างๆ เป็ นต้น
จากกรณี ศึกษา เครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะศิลปะสมัยอยุธยา แสดงออกมาเป็ น
แผนภาพอธิบายสุนทรี ยะของพลังทางหัตถศิลป์ ข้างต้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดงั นี้ เครื่ องทองกรุ วดั
ราชบูรณะล้วนมีกระบวนการสร้างสรรค์จากงานช่างเชิงหัตถศิลป์ ด้วยกันทั้งสิ้ น โดยช่างฝี มือจะ
ทางานบนพื้นฐานของความเชื่อที่มีต่อศาสนา และพระมหากษัตริ ยใ์ นช่วงสมัยอยุธยา ก่อเกิดความ
มุ่งมัน่ และเป็ นพลังในการสร้างสรรค์งานหัต ถศิลป์ เครื่ องทองจึ งแสดงให้เห็นถึงความละเอียด
ประณี ต และพิถีพิถนั ในทุ กๆขั้น ตอน ก่ อเกิด เป็ นสุ นทรี ย ะของพลังทางหัตถศิลป์ ที่ มี ค วามงาม
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ความวิจิตรเป็ นข้อบ่งชี้ (ภาพที่ 14) ซึ่งเครื่ องประดับจะทาหน้าที่ เป็ นดัง่ สื่ อส่ งต่อเรื่ องราวทางภูมิ
ปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบนั จนกลายเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่ องทองสมัยอยุธยานั้นเอง
“ความเชื่อ ความมุ่งมั่นของช่ างฝี มือ”
ต่อศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ (สมัยอยุธยา)

ส่งต่อผ่านกระบวนการขึ้นรู ป
“ด้ วยมือ”
ประณีต

ละเอียด

พิถีพิถนั

เครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะ
จึงมีความวิจิตร สวยงาม

“ สุ นทรียะของพลังทางหัตถศิลป์ ”
ภาพที่ 14 แผนภาพอธิบายสุนทรี ยะของพลังทางหัตถศิลป์
2.4 การออกแบบและขึ้นรู ปเครื่ องประดับทองคา.ในสมัยอยุธยา
จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ถกู ค้นพบของนักวิชาการ ได้สรุ ปการ
ออกแบบ และขึ้นรู ปที่เป็ นเอกลักษณ์ และนิยมใช้ในงานเครื่ องประดับทองคาสมัยอยุธยา แบ่งเป็ น
2 ส่วน คือ องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่โครงสร้าง/รู ปทรง และ องค์ประกอบทางลวดลาย เช่น
ประเภทของลวดลาย การจัดวาง วัสดุ/สี เป็ นต้น
2.4.1 องค์ประกอบทางกายภาพของเครื่ องประดับ
อันได้แก่ โครงสร้าง และรู ปทรงของชิ้นงาน มีดงั นี้ หลักการออกแบบเครื่ อง
ประดับจากหลักฐานที่ถกู ค้นพบ ปรากฏให้เห็นว่าเครื่ องประดับสมัยอยุธยา เน้นการออกแบบโครง
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สร้างที่มีศนู ย์กลางใช้ลวดลายประกอบเป็ นเส้นโปร่ งยึดเหนี่ยวจากแกนกลาง ใช้ลายซ้ าและการซ้ า
กันของโครงสร้างเล็กประกอบเป็ นโครงสร้างใหญ่ ใช้ลายไทยที่ตดั ทอนรายละเอียดออก
2.4.2 องค์ประกอบทางลวดลาย
ลายที่ใช้ประกอบงานเครื่ องประดับสมัยอยุธยา แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ๆได้
3 ประเภท7 ดังนี้
1. ลวดลายที่ประยุกต์มาจากลายไทย เช่นลายกนกก้านขด ลายกนกผักกูด
ลายประจายาม ลายบัวคว่าบัวหงาย
2. ลวดลายประยุกต์มาจากธรรมชาติ เช่นลายดอกไม้ ใบไม้อยูบ่ นภาชนะใช้
สอยของพระมหากษัตริ ย ์
3. ลวดลายจากงานปูนปั้นตกแต่งสถาปัตยกรรมที่เป็ นลวดลายซึ่งเกิดขึ้นใน
สมัยเดี ยวกัน เป็ นลายประดิ ษ ฐ์ผสมลายดอกไม้ เช่ น ลายกลีบบัว ลายช่ อดอกไม้ ลายดอกไม้
ประดิษฐ์ผสมลายก้านขด ลายดอกไม้ที่มีโครงสร้างเป็ นดอกบัว เป็ นต้น
2.4.3 เทคนิค เครื่ องมือ ข้อกาจัด จุดเด่นในอดีต
เครื่ องประดับอยุธยาเป็ นงานช่างฝี มือ การผลิต ที่นิ ยม8 คื อ การเชื่อมเส้น
ทองคาให้ติดกับแผ่นระนาบรองรับ สร้างลวดลายด้วยเส้นใช้อญั มณี ฝังให้เป็ นจุดเด่นนอกจากนี้ ก็
พบวิธีหล่อ วิธีดุนทุบเคาะให้เป็ นรู ปทรงเช่นในงานเครื่ องราชูปโภค รู ปหงส์ กระโถนทองคา ให้ติด
กับแผ่นระนาบรองรับ สร้างลวดลายด้วยเส้น ใช้อญั มณี ในการฝังให้เป็ นจุดเด่น นอกจากนี้ ก็พบวิธี
หล่อ วิธีดุนและทุบเคาะให้เป็ นรู ปทรงเช่นในงานเครื่ องราชูปโภค รู ปหงส์ กระโถนทองคา ใช้วิธี
เคาะขึ้ น รู ปเป็ นโครงสร้างและดุ นด้ว ยเครื่ องมือที่ เป็ นเหล็ก หรื อเขาสัตว์ทาให้เกิด ลวดลายและ
เดินเส้นทองคาเชื่อมติดกับแผ่นที่ฉลุหรื อตัดเป็ นโครง
สิ่ งสาคัญของเครื่ องประดับสมัยอยุธยาอยู่ที่ค วามปราณี ต ของงานช่ างที่
สามารถเชื่อมต่อประกอบงานชิ้นเล็ก ได้อย่างละเอียดจนหารอยต่อไม่พบ ดังที่นิโกลาส์ แชร์ แวส
นักเดินทางชาวฝรั่งเศส ที่ติดตามคณะเผยแพร่ ศาสนาเข้ามาในสยามในสมัยสมเด็จ พระนารายณ์
มหาราช บันทึกไว้9
“ช่างทองรู ปพรรณของประเทศสยามฝี มือดีเท่าๆ กับของเราเหมือนกัน เขา
ทาเครื่ องทอง เงินรู ปพรรณได้หลายพันแบบ ล้วนแต่งามๆทั้งนั้น การฝังเงิน ทองคา ทาได้สะอาด
7

วรรณรัตน์ ตั้งเจริ ญ, การออกแบบเครื่องประดับสมัยกรุงศรีอยุธยา, 110 - 111.
8
เรื่ องเดียวกัน, 139-148.
9
เรื่ องเดียวกัน, 139.
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สะอ้านมาก และสอดเส้นไปอย่างวิเศษเขาใช้น้ ายาประสานทองคาน้อยและสอดถักได้อย่างชานาญ
เหลือเกินจนยากที่จะมองเห็นว่าตรงไหนเป็ นรอยต่อ”
3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างของรู ปทรงและลวดลายประดับ ในงานประณีตศิลป์ วัดราช
บูรณะ
การศึก ษาทางด้านโครงสร้ างของรู ปทรง และลวดลายในงานประณี ต ศิลป์ แขนง
สถาปั ต ยกรรม เพื่ อน าไปประยุก ต์ใช้ ในด้าน มิติ และปริ มาตร ร่ ว มเป็ นหนึ่ งในแนวทางการ
ออกแบบเครื่ องประดับร่ วมสมัย ที่มี มิติทางด้านรู ปทรงมากยิง่ ขึ้น เติมเต็มในส่ วนของข้อกาจัดใน
การขึ้น รู ปเครื่ องประดับในสมัยอยุธยา ที่นิ ย มสร้ างรายละเอียดของชิ้ น งานบนโครงสร้ างแผ่น
ระนาบ เป็ นต้น
โดยมี ข ้อก าหนดในการศึกษา คื อ ศึกษาสถาปั ต ยกรรมในยุค สมัย อยุธยาตอนต้น –
ตอนกลาง ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่ได้มีการวิเคราะห์จากนักวิชาการว่า เป็ นยุคสถาปนา “วัดราชบูรณะ”
เมื่อ พ.ศ.1967 โดย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 โปรดสถาปนาขึ้น เพื่อเป็ นสถานที่ถวายพระเพลิง
พระศพ ของพระเชษฐาทั้ง 2 พระองค์ และได้ฝังทรั พย์สมบัติ และเครื่ องอุทิศไว้ภ ายในกรุ พระ
ปรางค์ประธาน
3.1 รู ปทรงเจดียย์ คุ ต้น และยุคกลาง
3.1.1 พระปรางค์ยคุ ต้น
เจดียท์ รงปรางค์ หรื อพระปรางค์ จัดเป็ นสถาปั ตยกรรมศาสนาสถานแบบ
ปิ ดตาย ไม่ สามารถเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาภายในได้ นิ ยมสร้ างเจดี ยเ์ ป็ นองค์ประธาน
ประกอบภายในวัด และมีการวางตาแหน่งเจดียต์ ามผังวัดเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า สี่ เหลี่ยมจัตุรัส คติ
การสร้างเช่นนี้ ได้อิทธิพลศิลปะแบบขอม
รู ปแบบเจดียท์ รงปรางค์มีรูปแบบคล้ายปลายฝักข้าวโพดหรื อกลีบขนุน การ
วางผังเจดียใ์ ห้เจดียอ์ งค์ใหญ่อยู่ก ลาง รายรอบด้วยเจดียเ์ ล็กและเจดียป์ ระจามุมทั้งสี่ ทิศ เจดียท์ รง
ปรางค์ ได้อิทธิ พลมาจากศิลปะแบบลพบุ รี เป็ นรู ปแบบเจดี ยท์ ี่ นิ ยมมากในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
ตอนต้น โดยดูได้จากการสร้างเจดียท์ รงปรางค์เป็ นองค์ประธานในวัด ได้แก่ เจดียท์ รงปรางค์วดั ราช
บูรณะ เจดียท์ รงปรางค์วดั พุทไธสวรรค์ เจดียท์ รงปรางค์วดั พระราม เจดียท์ รงปรางค์วดั มหาธาตุ
เจดียท์ รงปรางค์วดั พระราม นอกจากสร้างเจดียท์ รงปรางค์เล็ก เรี ยกว่าปรางค์ราย ในวัดต่างๆ อีก
ด้วย
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3.1.2 พระปรางค์ยคุ กลาง
สถาปั ตยกรรมสมัยกรุ งศรี อยุธยายุคกลาง ยังคงเป็ นสถาปั ต ยกรรมศาสน
สถาน เช่ นเดี ยวกับ สมัยกรุ งศรี อยุธยายุคต้น เจดี ยท์ รงปรางค์จึ งมีลกั ษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป
มากมายนัก แต่มีการพัฒนาการผสมผสานระหว่างรู ปทรงเจดียห์ ลากหลายแบบ เกิดเป็ นรู ปแบบ
เจดียท์ รงใหม่ข้ ึน คือ เจดียท์ รงเหลี่ยมย่อมุมหรื อที่ เรี ยกว่า เจดียท์ รงย่อมุมไม้สิบสองหรื อเจดียท์ รง
เหลี่ยมเพิ่มมุม เจดีย เ์ หลี่ยมย่อมุมนับเป็ นสถาปั ตยกรรมศิลปะแบบอยุธยา ซึ่งเกิ ดจากการพัฒนา
รู ปแบบของช่างที่นารู ปแบบการสร้างเจดียท์ รงปรางค์ เจดียท์ รงระฆัง เจดียท์ รงปราสาทยอด มา
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว เจดียเ์ หลี่ยมย่อมุมมีฐานเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมด้านเท่า โดยเพิ่มมุมจากฐานไป
ถึงยอดบนสุดที่ฐานบัลลังก์ ปรับเรื อนธาตุเดิมสมัยกรุ งศรี อยุธยายุคต้นให้เล็กมีขนาดเท่ากัน ประดับ
ทั้งสี่ ดา้ นเจดีย เ์ หลี่ยมย่อมุมสมัย กรุ งศรี อยุธยายุค กลาง ได้แก่ เจดี ยศ์ รี สุริ โยทัย สร้างในรัชกาล
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เจดียเ์ หลี่ยมย่อมุมวัดญาณเสน เจดียเ์ หลี่ยมย่อมุมวัดภูเขาทอง ลวดลาย
ประดับเจดียย์ คุ นี้ไม่นิยมทากัน คงฉาบปูนเรี ยบตั้งแต่ฐานไปถึงยอดเจดีย ์
จากการศึกษารู ปทรงของเจดีย ์ ทั้งยุคต้น และยุคกลาง ได้เห็นถึงพัฒนาการที่
เปลี่ยนแปลงไป เจดียท์ รงปรางค์ ที่เน้นศึกษาเป็ นหลัก เนื่ องจากเป็ นทรงเจดียท์ ี่มีแหล่งการขุดพบ
เครื่ องทอง นั้นไม่ได้แตกต่างหรื อพัฒนาจากรู ปแบบเดิมไปมาก แต่ ในยุคกลาง มีการพัฒนาเจดีย ์
ทรงใหม่จากการผสมผสานเจดียห์ ลากหลายรู ปแบบ ชื่อว่า เจดียท์ รงย่อมุมไม้สิบสองหรื อเจดียท์ รง
เหลี่ยมเพิ่มมุม ซึ่งจากการศึกษาจะนาเอาเอกลักษณ์ของเจดียท์ ้ งั 2 รู ปแบบนี้ มาใช้เป็ นความรู้เพื่อ
การ ลงพื้น ที่สารวจโบราณสถาน เพื่อน าแรงบัน ดาลใจที่ เกิ ด จากมุมมอง มิติ และปริ มาตรของ
สถาปัตยกรรมจากนักออกแบบเอง มาพัฒนาเป็ นโครงสร้าง/รู ปทรง ของเครื่ องประดับร่ วมสมัยใน
โครงการนี้
3.2 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับที่พบบนองค์พระปรางค์
ลวดลายประดับงานศิลปะในแต่ละยุค สมัยนั้น มีค วามแตกต่ างกัน เกิ ด จากการ
วิวฒั นาการผ่านยุคสมัย กลายเป็ นเอกลักษณ์ ของงานศิลป์ แต่ละยุคสมัย จึงได้นิยมนาไปใช้อย่าง
แพร่ หลาย ทั้งในงานประติมากรรม สถาปัตยกรรม และงานประณี ตศิลป์ แตกต่างกันไปตามขนาด
และพื้นที่การจัดวางลงบนงานศิลปะแขวงต่างๆ ดังนั้น ลวดลายที่แตกต่างกันในแต่ยคุ สมัย สามารถ
บ่งบอกได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นวิวฒั นาการ อิทธิพลต่ างชาติที่ส่งผลต่อ งานศิลปะ ภูมิปัญหา
ศาสนา วิถีชีวิต ฯลฯ เหล่านี้ ลว้ นบ่งบอกเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมด้วยกันทั้งสิ้น
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่มีการค้นพบลวดลายจากงานศิลป์ ซึ่งเรี ยบเรี ยง และ
วิจยั โดย ดร.สันติ เล็กสุขุม ถึงวิวฒั นาการของลายไทยกระหนกตามลาดับยุคสมัย กล่าวถึง ลวดลาย
ที่พบเห็น และนิยมใช้ในสมัยอยุธยาไว้ส่วนหนึ่ง ดังนี้
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ลวดลายที่ประดับปูนปั้ นที่ สืบทอดมาเป็ นศิลปะอยุธยา ส่ วนใหญ่ได้พบประดับ
เจดียท์ รงปรางค์ ซึ่ งมีแบบแผนอันคลี่คลายมาจากปราสาทแบบขอม การประดับจึงเป็ นระเบียบ
เดี ยวกัน แต่ เจดี ยท์ รงปรางค์มีทรวดทรงเพรี ยวกว่า และเรี ยบง่ ายกว่าปราสาทแบบขอม ดังนั้น
ลวดลายประดับเจดียท์ รงปรางค์จึงสอดคล้องกับรู ปทรง คือมีลกั ษณะที่เรี ยบง่ายกว่า และไม่เน้น
ความนูนหนาเท่ากับลวดลายประดับปราสาทแบบขอม
ยกตัว อย่างจากการรวบรวม ลายไทยกระหนกประเภทต่ างๆ ที่ พบเห็ นบนงาน
ศิลปะ ในอยุธยายุคต้น และยุคกลางมีดงั นี้
3.2.1 ลายกระหนก ลวดลายที่มีวิวฒั นาการมาหลายยุคสมัย กระหนก 1 ตัว เมื่อ
ประกอบเข้าด้วยกัน หรื อประกอบกับลายลักษณะอื่นๆ จะเรี ยกเป็ นชื่ออื่นมีอยู่มา แต่ก็จะมีลวดลาย
กระหนกประกอบอยูห่ รื อเกี่ยวข้องไม่มากก็นอ้ ย (ภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 ตัวอย่าง ลายกระหนก จากวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุ งเทพ: สานักพิมพ์มติชน, 2539), 35.
3.2.2 ลายกระหนก : ประเภทลายช่อ ชื่อลายช่อมีเค้าโครงมาจาก ช่อดอกไม้ ซึ่งเชื่อ
ว่ามีแรงบันดาลใจหลักที่สาคัญ มาจากภาพช่อดอกไม้ในศิลปะจีน เช่น ดอกบัว ดอกโบตัน๋ ก่อนจะ
วิวฒั นาการมาเป็ นลายช่อ เป็ นลวดลายที่นิยมมาก โดยเฉพาะดอกโบตัน๋ มีลกั ษณะกลีบบานซ้อนกัน
ปลายกลีบประกอบจากหยักเป็ นวงโค้งเล็กๆ ส่ วนล่างของกลีบมักมีรูปสามเหลี่ยมคล้ายเป็ นเกสร
(ภาพที่ 16)

ภาพที่ 16 ตัวอย่าง ลายกระหนก ประเภทลายช่อ จากวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุ งเทพ: สานักพิมพ์มติชน, 2539), 44.
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3.2.3 ลายกระหนก : ประเภทลายบัว (กลีบบัว) คือ มีลกั ษณะมีลกั ษณะกลีบบัวที่
ป้ านก่อนปลายเรี ยว หรื อกลีบบัวที่เป็ นรู ปสามเหลี่ยม เป็ นต้น กลีบบัวในสมัยต้นกรุ งศรี อยุธยา มี
ความเรี ย บง่ าย กว่ากลีบบัว แบบของที่ ได้รั บอิ ทธิ พลมา ดั่งเป็ นการแบ่ งลายเป็ นสามส่ ว นที่ ไ ม่
ซับซ้อน และกระหนกที่เคยประดับอยู่รอบกลับบัวแบบขอมก็กลายเป็ นเพียงกรี ดเป็ นเส้นเรี ยงกัน
พอเป็ นเค้าเท่ านั้น นอกจากยังมีลกั ษณะกลีบบัว ที่ มีค วามสาคัญอีก รุ ปแบบหนึ่ ง คื อ กลีบบัว ที่
ประดับภายในด้วยพรรณพฤกษา ซึ่งมีอิทธิพลการประดับจากจีนเข้ามามีส่วนร่ วมด้วย (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 17 ตัวอย่าง ลายกระหนก : ประเภทลายบัว (กลีบบัว) จากวัดส้ม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุ งเทพ: สานักพิมพ์มติชน, 2539), 75.
3.2.4 ลายกระหนก : ประเภทลายหน้ากระดาน ลายประเภทนี้ประดับเป็ นชุด เรี ยง
ต่ อเนื่ องกัน บนแถบแบนคล้ายแผ่น กระดาน จึ งได้ชื่ อว่าลายหน้ากระดาษ แต่ มีชื่อ แต่ ย่อยจาก
ลักษณะๆต่างๆ ดังนี้ ลายหน้ากระดานสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ลายหน้ากระดานดอกกลมสลับลาย
กระหนก ลายหน้ากระดานดอกซีกดอกซ้อน เป็ นต้น บางลวดลายเมื่อผสมผสานการเรี ยงของลาย
หลักแล้วอาจ เรี ยกเป็ นอีกชื่อ เช่น ลายหน้ากระดานประจายามก้ามปู คือ ลายที่มีการเรี ยงสลับกัน
ระหว่าง ลายดอกกลม และลายสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน และมีลายกระหนกแทรกอยู่ระหว่างทั้งสอง
ลายมีลกั ษณะเหมือนก้ามปู เป็ นต้น (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 18 ตัวอย่าง ลายกระหนก : ประเภทลายหน้ากระดาน จากวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุ งเทพ: สานักพิมพ์มติชน, 2539), 89.
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3.2.5 ลายกระหนก : ประเภทลายก้านขด ลายประเภทนี้ ใช้ประดับได้ท้ งั แนวตั้ง
และแนวนอน คาว่าก้านขด หมายถึงก้านม้วนขดเป็ นรู ปก้นหอยเรี ยงต่อกัน (ภาพที่ 19)

ภาพที่ 19 ตัวอย่างลายกระหนก : ประเภทลายก้านขด จากวัดส้ม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุ งเทพ: สานักพิมพ์มติชน, 2539), 138.
3.2.6 ลายกระหนก : ประเภทลายเฟื่ องอุบะและลายเชิงกรวย มาจากลักษณะการ
ประดับมาลัยช่ อดอกไม้ที่ได้รับอิทธิ พลมาจากศิลปะอิน เดียโบราณ ต่อมาจึ งมีก ารสื บทอดและ
นามาใช้ประดับตกแต่งเจดียพ์ ระปรางค์ของไทย ควบคูไปกับลายเชิงกรวยตั้งแต่ตน้ พุทธศตวรรษที่
19 มีลกั ษณะเป็ นรู ปสามเหลี่ยมเรี ยงต่ อเนื่ องกัน แตกต่างกันตรงลายเฟื่ องอุบะประดับโดยปลาย
แหลมชี้ลง ส่วนลายเชิงกรวยปลายแหลมชี้ข้ ึน ซึ่งเป็ นระเบียบที่มีมาก่อในงานประดับปราสาทขอม
(ภาพที่ 20)

ภาพที่ 20 ตัวอย่างลายกระหนก : ประเภทลายเฟื่ องอุบะ (ซ้าย) และลายเชิงกรวย (ขวา) จากวัดมหา
ธาตุ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย (กรุ งเทพ: สานักพิมพ์มติชน, 2539), 155,164.
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จากการศึกษาลวดลายที่นิยมใช้ในสถาปัตยกรรม เป็ นความรู้เพื่อนามาเปรี ยบเทียบ
และหาความเชื่อมโยงกันด้านลวดลาย ระหว่างงานสถาปั ตยกรรม และงานหัตถศิลป์ เครื่ องทองกรุ
วัดราชบูรณะ ซึ่งจะรวบรวมลวดลายแสดงให้เห็นในตาราง ในลาดับต่อไป
3.3 รวบรวมลวดลายที่นิยมใช้ในงานประณี ตศิลป์ สมัยอยุธยา
การศึ ก ษาและรวบรวมลวดลายนี้ เพื่ อ หาความเชื่ อ มโยงระหว่ า งงาน
สถาปัตยกรรม และงานหัตถศิลป์ วัดราชบูรณะ ทางด้านลวดลาย จากการเก็บรวบรวมหลักฐานทาง
โบราณคดี โดย ดร.สันติ เล็กสุขุม ซึ่งเป็ นลวดลายที่พบเห็นและนิยมใช้ในสมัยอยุธยายุคต้น และยุค
กลาง ซึ่งเป็ นช่วงสมัยของการสถาปนา “วัดราชบูรณะ” เมื่อ พ.ศ.1967 เพื่อเป็ นการยืนยันถึงความ
นิยมของการใช้ลวดลายที่คล้ายคลึงกัน และสร้างความมัน่ ใจให้กบั แนวทางการออกแบบว่า งาน
หัตถศิลป์ เครื่ องทองนั้น สามารถออกแบบสร้างสรรค์ในแนวทางใหม่ควบคู่ไปกับสถาปัตยกรรมได้
ซึ่ งจะน าลวดลายจากการรวบรวมนี้ ไปใช้เป็ นส่ ว นหนึ่ งในการออกแบบร่ ว มด้ว ย มีลวดลายที่
เกี่ยวข้องจากการรวบรวม ดังนี้
1. ลายกระหนก
2. ลายกระหนกประเภท“ลายช่อ”
3. ลายกระหนกประเภท “ลายบัว (กลีบบัว)”
4. ลายกระหนกประเภท“ลายหน้ากระดานดอกวงกลมสลับสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน”
5. ลายกระหนกประเภท “ลายหน้ากระดานดอกกลมสลับกระหนก”
6. ลายกระหนกประเภท“ลายก้านขด”

ตารางที่ 3 รวบรวมลายกระหนก
ที่มา

วัดพระศรี รัตนม
หาธาตุ ลพบุรี

ตัวลาย

ยุค
ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 19
(อยุธยายุคต้น)

ปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
สถาปัตยกรรม
งานประณี ตศิลป์
/ปูนปั้น
ปูนปั้น
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ตารางที่ 3 รวบรวมลายกระหนก (ต่อ)
ที่มา

ตัวลาย

ยุค
ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 20
(อยุธยายุค
กลาง)
ประมาณ พ.ศ.
1967 (อยุธยา
ยุคกลาง)
พ.ศ.2034 –
2072 (อยุธยา
ยุคกลาง)

วัดใหญ่ชยั มงคล
พระนครศรี อยุธยา
กรุ วดั ราชบูรณะ
พระนครศรี อยุธยา
วัดพระศรี สรร
เพชญ์
พระนครศรี อยุธยา

ปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
สถาปัตยกรรม
งานประณี ตศิลป์
/ปูนปั้น
ปูนปั้น

วัดใหญ่ชยั มงคล
พระนครศรี อยุธยา

แผ่นทองดุลลาย
บานประตูสลักไม้
คูหา

ตารางที่ 4 รวบรวมลายกระหนกประเภท“ลายช่อ”
ที่มา

ตัวลาย

ยุค

ดอกบัว
(ไม่แน่ชดั )
(กรุ พระปรางค์
วัดราชบูรณะ)

ประมาณ พ.ศ.
1967 (อยุธยายุค
กลาง)

ดอกบัว หรื อดอก
โบตัน๋ (ไม่แน่ชดั )
วัดมหาธาตุ
พระนครศรี อยุธยา

ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 20
(อยุธยายุค
กลาง)

ปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
สถาปัตยกรรม
งานประณี ตศิลป์
/ปูนปั้น
(แผ่นทองดุลลาย
เครื่ องทอง)

สลักหิน
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ตารางที่ 4 รวบรวมลายกระหนกประเภท“ลายช่อ” (ต่อ)
ที่มา

ตัวลาย

ช่อดอกโบตัน๋
(กรุ พระปรางค์
วัดราชบูรณะ)

ยุค

ปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
สถาปัตยกรรม
งานประณี ตศิลป์
/ปูนปั้น

ประมาณ พ.ศ.
1967 (อยุธยายุค
กลาง)

แผ่นทองดุลลาย
ประดับจอก
ทองคา)

ตารางที่ 5 รวบรวมลายกระหนกประเภท “ลายบัว (กลีบบัว)”
ปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
ที่มา

วัดพระศรี มหาธาตุ
ลพบุรี
วัดมหาธาตุ
ราชบุรี
วัดส้ม
พระนครศรี อยุธยา
วัดมหาธาตุ
พระนครศรี อยุธยา
วัดราชบูรณะ

ตัวลาย

ยุค
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 19 (อยุธยายุค
ต้น)
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 19 (อยุธยายุค
ต้น)
ประมาณ พ.ศ.
1917
(อยุธยายุคต้น)
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)
พ.ศ. 1967
(อยุธยายุคกลาง)

สถาปัตยกรรม
/ปูนปั้น

งานประณี ต
ศิลป์

ปูนปั้น

ปูนปั้น
ปูนปั้นจาก
เจดียท์ รง
ปรางค์ 8
สลักหิน
ปูนปั้นจาก
เจดียป์ ระธาน

วัดราชบูรณะ
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ตารางที่ 5 รวบรวมลายกระหนกประเภท “ลายบัว (กลีบบัว)” (ต่อ)
ปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
ที่มา

ตัวลาย

ยุค

สถาปัตยกรรม
/ปูนปั้น

วัดราชบูรณะ

พ.ศ. 1967
(อยุธยายุคกลาง)

ปูนปั้นจาก
เจดียป์ ระธาน

วัดราชบูรณะ

พ.ศ. 1967
(อยุธยายุคกลาง)

ปูนปั้นจาก
เจดียป์ ระธาน

พบในกรุ วดั ราช
บูรณะ

พ.ศ. 1967
(อยุธยายุคกลาง)

แผ่นทองคาดุล
ลาย

พบในกรุ วดั ราช
บูรณะ

พ.ศ. 1967
(อยุธยายุคกลาง)

พานทองคาดุล
ลาย

งานประณี ต
ศิลป์

ตารางที่ 6 รวบรวมกระหนกประเภท“ลายหน้ากระดานดอกวงกลมสลับสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน”
ที่มา
วัดสองพี่นอ้ ง
ชัยนาท
วัดมหาธาตุ
พระนครศรี อยุธยา
วัดมหาธาตุ
พระนครศรี อยุธยา

ตัวลาย

ยุค
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)

ปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
สถาปัตยกรรม งานประณี ต
/ปูนปั้น
ศิลป์
ปูนปั้น

สลักหิน

สลักหิน
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ตารางที่ 6 รวบรวมกระหนกประเภท“ลายหน้ากระดานดอกวงกลมสลับสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน”
(ต่อ)
ที่มา
วัดส้ม
พระนครศรี อยุธยา
วัดมหาธาตุ
พระนครศรี อยุธยา
วัดพระศรี รัตนม
หาธาตุ ลพบุรี
วัดพระราม
พระนครศรี อยุธยา
วัดไก่เตี้ย
สุพรรณบุรี

ตัวลาย

ยุค
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)
ประมาณ พ.ศ.
1917
(อยุธยายุคต้น)
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)

ปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
สถาปัตยกรรม งานประณี ต
/ปูนปั้น
ศิลป์
ปูนปั้น
ปูนปั้นจาก
เจดียพ์ ระ
ปรางค์
ปูนปั้นจาก
เจดียย์ อดกลีบ
มะเฟื อง
ปูนปั้นจาก
เจดียท์ ิศ
ตะวันออก
ปูนปั้นจาก
เจดียแ์ ปด
เหลี่ยม

กรุ วดั ราชบูรณะ
พระนครศรี อยุธยา

ราว พ.ศ.1967
(อยุธยายุคกลาง)

กรุ วดั ราชบูรณะ
พระนครศรี อยุธยา

ปูนปั้นจาก
พ.ศ. 1967(อยุธยา
เจดียป์ ระธาน
ยุคกลาง)
ทรงปรางค์

แผ่นทองคาดุล
นูน ประดับ
เจดียจ์ าลอง
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ตารางที่ 7 รวบรวมลายกระหนกประเภท “ลายหน้ากระดานดอกกลมสลับกระหนก”
ที่มา

ตัวลาย

ยุค

ปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
สถาปัตยกรรม งานประณี ต
/ปูนปั้น
ศิลป์

ถ้าเขาหลวง
เพชรบุรี

ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)

ปูนปั้น จาก
เจดียแ์ ปด
เหลี่ยม

ดไก่เตี้ย
สุพรรณบุรี

ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)

ปูนปั้น จาก
เจดียแ์ ปด
เหลี่ยม

วัดราชบูรณะ
พระนครศรี อยุธยา

พ.ศ. 1967
(อยุธยายุคกลาง)

ปูนปั้น เจดีย ์
ประธานทรง
ปรางค์

กรุ วดั ราชบูรณะ
พระนครศรี อยุธยา

พ.ศ. 1967
(อยุธยายุคกลาง)

แผ่นทองดุลนูน
ของเครื่ องทอง

กรุ วดั ราชบูรณะ
พระนครศรี อยุธยา

พ.ศ. 1967
(อยุธยายุคกลาง)

เครื่ องทอง

วัดภูเขาทอง
พระนครศรี อยุธยา

ต้นศตวรรษที่ 22
(อยุธยายุคกลาง)

ปูนปั้น เสา
กรอบประตู
อุโบสถ

วัดภูเขาทอง
พระนครศรี อยุ
ธยา
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ตารางที่ 8 รวบรวมลายกระหนกประเภท“ลายก้านขด”
ที่มา
วัดมหาธาตุ
เพชรบุรี
วัดส้ม พระนคร
ศรี อยุธยา
วัดส้ม พระนคร
ศรี อยุธยา
วัดส้ม พระนคร
ศรี อยุธยา

ตัวลาย

ยุค
พุทธศตวรรษที่
19-20 (อยุธยายุค
ต้น - กลาง)
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)
ต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 20 (อยุธยายุค
กลาง)

ปรากฏให้เห็นในหลักฐาน
สถาปัตยกรรม งานประณี ต
/ปูนปั้น
ศิลป์
สลักหิน
ประดับใบเสมา
หินทราย
ปูนปั้น หน้า
บันเจดียท์ รง
ปรางค์
ปูนปั้น หน้า
บันเจดียท์ รง
ปรางค์
ปูนปั้น หน้า
บันเจดียท์ รง
ปรางค์

จากการวิเคราะห์ลวดลายหลักฐานทางโบราณคดี ที่หลงเหลือในปั จจุบนั จะเห็นได้ว่า
ลวดลายทางสถาปัตยกรรมและงานหัตถศิลป์ ซึ่งบางส่ วนมาจากการลวดลายของเครื่ องทองกรุ วดั
ราชบูรณะนั้น มีการประยุกต์ใช้ลวดลายเดียวกันเสมอ แต่จะแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบการจัดวาง
บนรู ปทรงของงานประณี ตศิลป์ แต่ละแขนง เป็ นความเชื่อมโยงกันทางด้านลวดลายของงานศิลปะ
ในสมัยอยุธยา ดังนั้นการนารู ปแบบของสถาปัตยกรรมมามีส่วนร่ วมในการออกแบบเครื่ องประดับ
จึงสามารถเป็ นไปได้ ข้าพเจ้าจึงจะนาการรวบรวมลวดลายและเปรี ยบเทียบนี้ไปเป็ นแนวทางในการ
สร้างลวดลายลงบนชิ้นงานเครื่ องประดับต่อไป
4. การออกแบบ และสร้ างสรรค์เครื่องประดับทองคาร่ วมสมัย ในปัจจุบัน
4.1 ค่านิยมเครื่ องประดับทองคา
ในปัจจุบนั ค่านิยมการซื้อ – ขายทองคารู ปพรรณในรู ปแบบเครื่ องประดับของกลุ่ม

34

คนทัว่ ไปในสังคม จะเลือกบริ โภคทองจากร้านทองตูแ้ ดงมากมายที่พบเห็นได้ทวั่ ไปในปั จจุบนั ซึ่ง
การเลือกซื้อเครื่ องประดับทองคานั้นผูบ้ ริ โภคจะมองคุณค่าของเครื่ องประดับในเชิงการออมทรัพย์
หรื อการลงทุนเป็ นหลัก เรี ยกได้ว่าเป็ นทั้งเครื่ องประดับตกแต่งที่แสดงสถานภาพของผูส้ วมใส่ และ
เป็ นทรัพย์สินที่ มีมูลค่าได้ดว้ ย สามารถซื้อ – ขาย แลกเปลี่ยนได้ทนั ที ขึ้นอยู่กบั ราคาที่จะผันแปร
ตามสภาวะทางเศรษฐกิ จ ดัง นั้น ขนาด น้ าหนัก และปริ มาณส่ ว นผสมของเนื้ อ ทองค าจึ ง มี
ความสาคัญ มากกว่ารู ปลักษณ์ ที่ละเอียดประณี ตตามแบบฉบับงานหัตถศิลป์ ของไทยอย่างในอดีต
ค่านิยมดังกล่าวถูกเรี ยบเรี ยง และเขียนเป็ นบทความ ในเว็บไซด์ ASTVผูจ้ ดั การ ในกลุ่มบทความ
ASTV ผูจ้ ดั การสุ ดสัปดาห์ หัวข้อเรื่ อง คุณค่าแห่ ง “ทอง” ทั้งประดับ เก็บออมและลงทุ น10โดยมี
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ความผัน แปรของราคาทองคาในช่ วงหลายปี ที่ผ่านมาทาให้ประพฤติก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคทองค าปรับเปลี่ยนไปมาก จากเดิมที่ซ้ื อทองในฐานะเครื่ องประดับกลายมาเป็ นการซื้ อ
ทองคาเพื่อเก็บออมและมีไม่น้อยที่ซ้ื อทองค าในลัก ษณะเป็ นการลงทุ นหวังผลเก็งก าไรกัน เลย
ทีเดียว
ย้อนกลับไปในอดีต ทองคานิ ยมใช้เป็ นเครื่ องประดับและเก็บออมบางส่ วน ใน
ลักษณะเก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อย ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ือทองคามักมีฐานะปานกลาง ในขณะที่ผบู้ ริ โภคที่
มีฐานะไม่นิยมซื้อทองคาเพื่อสวมใส่ แต่ซ้ือทองคาแท่งเพื่อเป็ นหลักประกันทางเศรษฐกิจมากกว่า
เพราะ “ทอง” มีค่าเป็ นทั้ง “เงิน” และ “สินค้า” ในตัวเอง จากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่
เปลี่ยนไปจากซื้อทองรู ปพรรณมาเป็ นซื้อทองคาแท่งเพื่อออมกลายเป็ นเก็งกาไร
ฉะนั้น ช่วงทองขาลงจึงถือเป็ นช่วงขาขึ้นของผูซ้ ้ือที่จะผันเงินเก็บนาไปซื้อทองคา
ซึ่งถือเป็ นสินทรัพย์ที่มนั่ คงเป็ นที่นิยมในหมู่นกั ลงทุนทั้งรายน้อยรายใหญ่นนั่ เอง
บางทีธุรกิ จค้าทองค าที่มีภาพลักษณ์เป็ นเสื อนอนกิ นมาอย่างยาวนาน อาจถึ งจุ ด
เปลี่ยนให้ตอ้ งปรับกลยุทธ์และรู ปแบบทางธุรกิจเพื่อความอยูร่ อดในระยะยาว เป็ นการปรับตัวที่อาจ
ทาให้เราได้เห็น “สิ นค้าทอง” ในรู ปแบบต่างๆ มาเป็ นทางเลือกทั้งสาหรับเป็ นเครื่ องประดับและ
การเก็บออมมากขึ้น

10

ASTVผูจ้ ดั การรายวัน, คุณค่าแห่ ง “ทอง” ทั้งประดับ เก็บออมและลงทุน, เข้าถึงเมื่อ
26 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/AstvWeekend/ViewNews.aspx.
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4.2 วิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบเครื่ องประดับทองคาร่ วมสมัยในเชิงอนุรักษ์
จากการศึกษา หาข้อมูล และการวิเคราะห์บทความ ข้าพเจ้าคิดว่า แม้ค่านิยมการซื้อ
– ขายเครื่ องประดับทองคาส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบนั จะละเลยการสืบสานงานหัตถศิลป์ มุ่งเน้นไป
ที่การเก็บออมและการลงทุน แต่ ก็ยงั มีก ลุ่มที่สร้ างงานเครื่ องประดับ ทองคาในลักษณะของงาน
หัต ถศิลป์ ในเชิงอนุ รักษ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยอยู่ไม่น้อยเช่ นกัน ข้าพเจ้าจึง ได้ศึกษา และ
วิเคราะห์ในส่วนนี้เพิ่มเติม ซึ่งกรณี ศึกษาจากแหล่งพื้นที่โด่งดังในเรื่ องงานช่างทองโบราณ 2 แห่ ง
คือ “ร้านช่างทองสมสมัย ศิลปะแห่ งทองสุ โขทัย” (ภาพที่ 21) และ “ร้านกรุ ช่างทองโบราณ เมือง
เพชรบุรี” (ภาพที่ 22) วิเคราะห์ในเชิงการออกแบบที่ร่วมสมัย ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ ของ
การสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ แตกต่างกันไป ดัง่ ที่มีกล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์ช่างทอง ของหนังสื อพิมพ์
เดลินิวส์ออนไลน์ ในหัวข้อเรื่ อง ลมหายใจ “ช่างทองเมืองเพชร” สื บสานภูมิปัญญาอนุ รักษ์ “ลาย
โบราณ” ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างงานช่างทองเพชรบุรี และช่างทองสุ โขทัยไว้ว่า “ความ
โดดเด่ น ของลายงานทองเมื องเพชรบุ รี เ น้น การตอกลาย ถ้างานสุ โขทัย จะดัด ลาย ” 11 เป็ นต้น
การศึกษาและวิเคราะห์น้ ี เพื่อเป็ นความรู้ และแนวทางการพัฒนางานเครื่ องประดับในโครงการนี้
ต่อไป

ภาพที่ 21 เครื่ องประดับร่ วมสมัย เชิงอนุรักษ์บา้ นทองสมสมัย ศิลปะแห่งทองสุโขทัย
ที่มา : บ้านทองสมสมัย, ทองสุ โขทัย, เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.som
samaigold.com/
11

ศราวุธ ดีหมื่นไวย์, ลมหายใจ “ช่ างทองเมืองเพชร” สืบสานภูมปิ ัญญาอนุรักษ์ “ลาย
โบราณ”, เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.dailynews.co.th/article/328820
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ตารางที่ 9 แสดงการวิเคราะห์เครื่ องประดับทองคาร่ วมสมัยในเชิงอนุรักษ์ทองสุโขทัย
ร้านช่างทอง

รู ปแบบเอกลักษณ์

วิเคราะห์ดา้ นการออกแบบ

บ้ า น ท อ ง ส ม
สมัย
ศิ ล ปะแห่ ง ทอง
สุโขทัย

- เอกลัก ษณ์ ที่แ ตกต่ า ง
คื อ การถัก สร้ อ ยแบบ
กลม และแบบแบน
- ลายลูกประคา12

- ชิ้ น งานออกแบบในเชิ งงานอนุ รั ก ษ์ ผ่ า น
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวของทองสุ โขทัย คือ
การถักสร้อยแบบแบน และการใช้ลายลูกประค า
ในบริ เวณขอบของชิ้นงานล้อมรอบลวดลาย
- ชิ้ น งานมีค วามละเอี ย ดและประณี ต ตาม
แบบฉบับของงานหัตถศิลป์
- โครงสร้าง และลวดลายของชิ้นงานมีความ
สมมาตร ตามลักษณะงานออกแบบของไทย

ภาพที่ 22 เครื่ องประดับร่ วมสมัย เชิงอนุรักษ์ร้านกรุ ช่างทองโบราณ เมืองเพชรบุรี
ที่มา : ร้านกรุ ช่าง เครื่ องทองโบราณ, ทองเพชรบุรี, เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2558, เข้าถึงได้จาก
www. guruthaiantiquejewelry.com/
12

สมาคมค้าทองคา, สุ โขทัย นพคุณแห่ งเมืองเก่า, เข้าถึงเมื่อ 26 ตุลาคม 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://www.goldtraders.or.th/
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ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะห์เครื่ องประดับทองคาร่ วมสมัยในเชิงอนุรักษ์ทองเพชรบุรี
ร้านเครื่ องทอง

รู ปแบบเอกลักษณ์

วิเคราะห์ดา้ นการออกแบบ

ร้ า นกรุ ช่ างทอง - ลวดลายดั่ง เดิ ม คื อ มี - ชิ้ น งานมี ก ารออกแบบในเชิ ง อนุ รั ก ษ์ แ บบ
โ บ ร า ณ เ มื อ ง การเชื่ อ มทองเป็ นลาย ผสมผสานโดยการประยุก ต์ลวดลายให้ ละเอีย ด
เพชรบุรี
ลูกสน เรี ยงต่อกัน
และประณี ต ยิ่ง ขึ้ น คื อ มี ก ารเชื่ อ มโครงสร้ า ง
ชิ้น งานเป็ น ลายลูก สน ซึ่ งเป็ นลายที่ นิ ย มดั่งเดิ ม
และเพิ่มเติ มลายละเอีย ดโดยกาใส่ ลายดอกพิกุล
และลายขดลวดลงไป แสดงพลังของงานหัตถศิลป์
ได้อย่างแท้จริ ง
- ชิ้ น งานมีก ารจัด องค์ป ระกอบด้ว ยการซ้ า และ
ความสามาตรตามลักษณะของงานไทย
4.2.1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ดา้ นการออกแบบ
จากการวิเคราะห์งานเครื่ องประดับทองค าในกลุ่มการสร้างงานหัตถศิลป์
ร่ วมสมัย ในเชิงอนุรักษ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย จากกรณี ศึกษางานช่างทองสุโขทัย และเพชรบุรี
มีหลักการออกแบบและสร้ างสรรค์ชิ้น งานที่ มุ่งเน้น ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน คื อ การสื บสานงาน
หัต ถศิลป์ โดยการลอกเลียนรู ปแบบ และลวดลายจากงานดั่งเดิมเป็ นหลัก แม้จะมีก ารปรั บหรื อ
ประยุกต์ลวดลายให้แตกต่าง ก็ยงั คงไว้ซ่ึงกลิ่นอายของความเป็ นงานทองโบราณ ถือได้ว่าประสบ
ความสาเร็ จด้านการสื บสาน และส่ งต่อเอกลักษณ์ทางความงาม ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ที่มี
ความละเอียดและประณี ต ตามแบบฉบับงานหัตถศิลป์ ได้อย่างชัด เจน แต่ ในขณะเดียวกัน การ
สร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่ องประดับในลักษณะนี้ เป็ นเพียงการแสดงความรู้ และความชานาญในเชิง
ช่างโบราณ แต่ ไม่ได้แฝงแนวความคิ ดจากนัก ออกแบบรุ่ นใหม่ ที่อาจก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูก
นาเสนอออกมาในรู ปแบบที่แตกต่าง หรื อการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั เครื่ องประดับที่
นอกเหนือจากการสวมใส่แบบทัว่ ไป เป็ นอีกหนึ่งสื่อการเรี ยนรู้ที่ร่วมสมัย ส่ งต่อแนวความคิดจาก
นักออกแบบถึงผูส้ วมใส่ เกิดเป็ นการตั้งคาถาม และฉุกคิดตามไปกับชิ้นงาน ให้เครื่ องประดับแสดง
ตัวตนที่มากกว่าสิ่งแสดงความงาม แต่ยงั เป็ นสื่อส่งต่อแนวความคิดอีกด้วย
5. ทบทวนวรรณกรรมและบทความที่เกีย่ วข้ องกับโครงการวิจยั
5.1 วรรณกรรม : โครงการวิจยั “การประยุกต์สาระแห่งจิตวิญญาณดั้งเดิมเรื่ องสุนทรี
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ยะการใช้ศิลปะเครื่ องทองไทยโดนมุ่งเน้ นเรื่ องการออกแบบรากเหง้าทางภูมิปัญญา จิตวิญญาณ
และฝี มือจากอดีตสู่รูปแบบทางวัตถุของมนุษย์ยคุ ร่ วมสมัยในปัจจุบนั ”
ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์ ได้กล่าวถึง เครื่ องประดับในสมัยกรุ งศรี อยุธยาจากการ
ขุดพบจากแหล่งโบราณสถานจากเนื้อหาของโครงการวิจยั ไว้ดงั นี้
“....เครื่ องทองเหล่านี้ แสดงทักษะความละเอียดละออและวิจิตรประณี ตของการ
สร้างสรรค์เครื่ องทองในยุคสมัยนั้น อนึ่ งการศึกษารู ปแบบของงานประณี ตศิลป์ เครื่ องทองนั้นจัก
ต้องเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบของศิลปกรรมแขนงอื่น อาทิ เครื่ องทรงของปฏิมากรรม ภาพจิตรกรรม
หรื อเครื่ องประดับสถาปัตยกรรม และบริ บทอื่นๆเป็ นสาคัญ”13
นอกจากนั้น ผศ.ดร.สุ ภาวี ศิรินคราภรณ์ ยังกล่าวถึง มุมมองที่มีต่อการออกแบบ
เครื่ องประดับร่ วมสมัย ไว้ในโครงการวิจยั ของท่าน ซึ่งเป็ นแนวทางให้ขา้ พเจ้าไปศึกษาดังนี้
“....กระบวนการบูรณาการความรู้ทางศิลปะการออกแบบให้เข้ากับทักษะฝี มือด้าน
ประณี ต ศิลป์ ที่ สอดคล้องเหมาะสม สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการแสดงความรู้ แนวความคิ ด
รวมถึงการรั บรู ปเกี่ ยวกับการออกแบบการใช้สอยและทัก ษะฝี มือผ่านชิ้ น งานเครื่ องประดับที่
สามารถสวมใส่ ให้เข้ากับยุคสมัยแห่ งสังคม วิถีชีวิต และการรั ก ษาเอกลัก ษณ์ ข องไทย รวมถึง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการสัมผัส มิว่าจะด้วยวิธีการมองเห็น การพิจารณาถึงรู ปลักษณ์เครื่ องประดับ และ
การใช้สอยชิ้นงาน อาจสร้างสรรค์ให้ผสู้ วมใส่ก่อเกิดการตระหนักรู้ถึงเนื้อหาที่ได้รับการต่อยอดมา
จากอุดมคติด้งั เดิม”14

13

สุภาวี ศิรินคราภรณ์, “การประยุกต์สาระแห่ งจิตวิญญาณดั้งเดิมเรื่องสุ นทรียะการใช้
ศิลปะเครื่องทองไทยโดนมุ่งเน้ นเรื่องการออกแบบรากเหง้ าทางภูมปิ ัญญา จิตวิญญาณ และฝี มือจาก
อดีตสู่ รูปแบบทางวัตถุของมนุษย์ยุคร่ วมสมัยในปัจจุบัน” (โครงการวิจยั : สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 2554), 18.
14
เรื่ องเดียวกัน, 73.
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ภาพที่ 23 ผลงานเครื่ องประดับ โครงการวิจ ัย “การประยุก ต์สาระแห่ งจิ ต วิญ ญาณดั้งเดิ มเรื่ อง
สุ น ทรี ยะการใช้ศิลปะเครื่ องทองไทยโดนมุ่งเน้น เรื่ องการออกแบบรากเหง้าทางภูมิ
ปั ญ ญา จิ ต วิ ญ ญาณ และฝี มื อ จากอดี ต สู่ รู ป แบบทางวัต ถุ ข องมนุ ษ ย์ยุค ร่ วมสมัย ใน
ปัจจุบนั ” ของ ผศ.ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์
ที่มา : สุภาวี ศิรินคราภรณ์, “การประยุกต์สาระแห่ งจิตวิญญาณดั้งเดิมเรื่อง สุ นทรียะการใช้ ศิลปะ
เครื่องทองไทยโดนมุ่งเน้ นเรื่องการออกแบบรากเหง้ าทางภูมิ ปั ญ ญา จิต วิญ ญาณ และฝี มือ จาก
อดีตสู่ รูปแบบทางวัตถุของมนุษย์ยุคร่ วมสมัยในปั จจุบัน” (โครงการวิจยั : สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 2554), 45.
โครงการวิจยั ข้างต้น เป็ นการวิจยั และสร้างสรรค์เป็ นชิ้นงานเครื่ องประดับ ที่มีแรง
บันดาลใจหลักจากสุนทรี ยะการใช้ศิลปะของเครื่ องทองไทยในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น วิจยั ลึก
ไปถึงรากเหง้าของภูมิปัญญา และจิตวิญญาณดั้งเดิมของการสร้างสรรค์งานประณี ตศิลป์ ในอดีต นา
คุณค่าดังกล่าวมาออกแบบ และสร้างสรรค์โดยใส่แนวความคิด ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเข้าถึง
คนในปั จ จุ บัน เป็ นงานเครื่ องประดับ ที่ ท้ งั แสดงคุ ณ ค่ าสุ น ทรี ย ะทางความงาม แสดงกระบวน
สร้างสรรค์ที่ชานาญเชิงการช่างดั้งเดิมในรู ปแบบของงานประณี ตศิลป์ ที่ถูกตัดถอนและออกแบบ
ให้มีค วามร่ วมสมัย และแฝงแนวความคิดในเชิงวัสดุที่แตกต่าง ส่ งผลให้ผพู้ บเห็นหรื อผูส้ วมใส่
เครื่ องประดับได้มองเห็นถึงคุณค่าทั้งในด้านความงาม และสัมผัสถึงแนวคิด มุมมองที่แตกต่างของ
งานเครื่ องทองไทยในสื่อของเครื่ องประดับร่ วมสมัยอีกด้วย
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5.2 วรรณกรรม : การศึกษาวิธีการออกแบบ ผลิต และการพัฒนาศิลปะเครื่ องประดับ
ทองโบราณเมืองอุบลด้วยกระบวนการการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม15
โครงการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมนี้ กล่าวถึงที่มาและปั ญหาของโครงการ ที่ตอ้ งการ
พัฒนารู ปแบบ และการมีส่วนพัฒนางานหัตถศิลป์ ในท้องถิน่ ให้คงอยูส่ ืบต่อไป โดยมีแนวความคิด
ริ เริ่ มโครงการ ดังนี้
“จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลพบว่า.....ประเด็นสาคัญของปัญหา คือ ภูมิปัญญาการ
ทางานทองของช่างทองโบราณเมืองอุบลฯ กาลังจะถูกเลือนและสูญหายไปในไม่ชา้ เนื่ องจากไม่มี
การสื บทอดภูมิปัญ ญา จึงเป็ นที่น่าห่ วงว่าภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ านี้ จกั ขาดการสื บทอด จนอาจจะ
กลายเป็ นปัจจัยให้สูญหายไป ก่อนที่สงั คมจะตระหนักถึงคุณค่างานทองโบราณในท้องถิน่ ”
ผูว้ ิจ ัยมีก ระบวนการด าเนิ น งาน ที่ เป็ นวิธีก ารแก้ปัญหาที่ น่าสนใจ ในลัก ษณะ
งานวิจยั ร่ วมกันกับผูเ้ กี่ยวข้องกับการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ ท้องถิ่น ในหลากหลายวิชาชีพ ดังนี้
“พูด คุยกับผูร้ ู้ ภูมิปัญญาทองโบราณในท้องถิ่น มีความคิ ดเห็ นที่จ ะศึก ษาถึงแนว
ทางการฟื้ นฟูและสืบสานภูมิปัญญาทองแบบโบราณในท้องถิ่นให้คงอยูต่ ่อไป ด้วยความร่ วมมือจาก
กลุ่มผูป้ ระกอบการร้ านทอง กลุ่มช่ างทาทองแบบโบราณ กลุ่มผูอ้ นุ รัก ษ์งานทองโบราณ กลุ่ม
เจ้านายเก่า ให้เข้ามามีส่วนร่ วม.....”
งานวิจยั แบบมีส่วนร่ วมข้างต้น มีที่มาและปั ญหาของโครงการในทิศทางเดียวกัน
กับข้าพเจ้า คื อ การมองเห็ น ปั ญญาของสังคม ซึ่ ง ขาดแคลนก าลังคนรุ่ น ใหม่ ที่จ ะสื บ สานงาน
หัตถศิลป์ ท้องถิ่น ต่อไป แต่ แตกต่ างกันตรงกระบวนการดาเนิ น งานที่เป็ นการแก้ปัญหาโดยการ
หารื อกันระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับงานทองโบราณในชุมชน ถือว่าเป็ นโครงการวิจยั ที่มีแนวทางการ
แก้ปัญหาที่ น่ าสนใจ แต่ อาจเพราะกลุ่มคนที่ ร่ ว มวิจ ัยส่ ว นใหญ่ เป็ นกลุ่มคนในเชิ ง งานอนุ รัก ษ์
เครื่ องประดับสาเร็ จจึงมีรูปแบบงานดั้งเดิม ขาดแนวคิดของผูอ้ อกแบบที่จะสร้างสรรค์ให้ชิ้นงานมี
ความร่ วมสมัย ดัง่ ที่ผวู้ ิจยั ได้กล่าวไว้ในบทสรุ ปของโครงการศึกษาว่า “ชิ้นงานมีลวดลายของงาน
ทองโบราณ 75% และผสมผสานรู ปแบบงานทองร่ วมสมัยเพียง 25% แต่เทคนิ คที่ใช้ในการผลิต
เป็ นเทคนิคการผลิตงานทองโบราณทั้งหมด16” จึงอาจทาให้ชิ้นงานแสดงองค์ความรู้ในเชิงงานช่าง
และความงามของหัต ถศิ ลป์ แบบโบราณได้ชัด เจน แต่ ไ ม่ได้สร้ า งความรู้ สึก ของการสะท้อ น
15

เจตน์ เหล่าวีระกุล, “การศึกษาวิธกี ารออกแบบ ผลิต และการพัฒนาศิลปะ
เครื่องประดับทองโบราณเมืองอุบลด้ วยกระบวนการการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาชาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2555), 132 - 133.
16
เรื่ องเดียวกัน, 139.
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แนวความคิดต่อผูพ้ บเห็นหรื อผูส้ วมใส่ ให้ได้ฉุกคิดถึงความสาคัญของงานหัตถศิลป์ ท้องถิ่นมาก
ยิง่ ขึ้น
5.3 วรรณกรรม : เจาะเทรนด์โลก 2015 โดย TCDC : Trend02 - Nextplorer (ความท้า
ทายในดินแดนอื่น)
เจาะเทรนด์โลก โดย TCDC ในหัวเรื่ อง ความท้าทายในดินแดนอื่น มีแนวความคิด
ที่น่าสนใจ และตรงตามแนวทางการออกแบบโครงการวิจยั ของข้าพเจ้า เกี่ยวกับการศึกษารู ปแบบ
ดั้งเดิ มของงานหัต ถศิลป์ ของไทยกลับมาออกแบบและสร้ างสรรค์ใหม่ ผ่านกระบวนการและ
แนวความคิดที่แตกต่างออกไปของผูอ้ อกแบบชิ้นงาน
บทความที่เกี่ยวข้องในส่วนของ “บทนา” ที่เป็ นแกนของ 4 เทรนด์หลัก ปี 2015 มี
ดังนี้
“....ยุคสมัยต่างสะท้อนการหยิบยืมอดีตมาตีความใหม่ พร้อมกับแทรกค่านิ ยมและ
บริ บทของช่วงเวลาเข้าไป โดยยุคแรกมองอดีตเป็ นทุนความรู้ และอีกยุคมองวิถีทางเดิมเป็ นทุนที่
ต้องแก้ไขและพัฒนาต่อ
การหยิบยืมอดีตมาใช้จึงไม่ใช้เรื่ องใหม่ เทรนด์และแฟชัน่ ก็เช่นเดียวกัน ที่ยงั คง
หมุนทับวงล้อเดิม เพียงแค่เปลี่ยนแปลง บริ บท ตัวละคร วัสดุ ที่ทนั สมัยอยูใ่ นช่วงเวลาหนึ่ ง ก่อนจะ
จากไปและวนกลับมาอีกครั้ง นัน่ ล้วนเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาที่เปลี่ยนเสมือนทุนสะสมที่เฟื่ องฟู
และลดเลือนไปตามความนิ ยม เช่น เดี ยวกับ 4 เทรนด์หลัก ของปี 2015 ที่ หยิบทรั พยากรทุ น 4
รู ปแบบมาต่อยอด ตีความ และสร้างเป็ นผลิตผลใหม่แห่งยุค17....”
บทความที่เกี่ยวข้องในส่วนของ “เทรนด์ 02 : ความท้าทายในดินแดนอื่น” มีดงั นี้
“....นาเอาประวัติศาสตร์ที่ถกู ค้นพบ มาเป็ นต้นทุนในการผลิตผลงานแห่ งอนาคต
หลากหลายรู ปแบบซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อทั้งเหล่านักวิทยาศาสตร์ และนักออกแบบสมัยใหม่
ในช่ วงเวลาแห่ งการมองหาความท้าทายนี้ ผูค้ นนาเอาสไตล์ข องต้นฉบับมาบิ ด
ปรับ ใช้ และหลอมรวมเข้ากับวัฒนธรรมเดิม สิ่ งที่ตกทอดมาจากคนรุ่ นก่อนจะถูกขับเน้นให้โดด
เด่น จากสิ่งที่เคยเข้าถึงได้ยาก ก็กลายเป็ นวัฒนธรรมป๊ อปที่ได้รับความนิ ยมในกระแสหลัก ไม่ว่า
รสนิยมนั้นจะเป็ นไปตามมาตรฐานสังคมหรื อไม่ เรื่ องราวต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระหว่างทาง
ที่ ป ระวัติ ศ าสตร์ ยัง คงท าหน้ า ที่ ใ นการเป็ นต้น ทุ น ของเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมส าหรั บ

17

Thailand Creative & Design Center (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ), เจาะเทรนด์โลก
2015, เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.tcdc.or.th/src/20548/
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นัก วิทยาศาสตร์ หรื อเป็ นต้น ทุ น ทางวัฒ นธรรมสาหรั บนัก ออกแบบ ความเคลื่อ นไหวเหล่า นี้
สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญที่ไม่มีวนั หมดอายุของประวัติศาสตร์ในทุกยุคสมัย18”
ซึ่งใน เทรนด์ 02 : ความท้าทายในดินแดนอื่น มีการแสดงตัวอย่าง แนวคิดด้านสี
และแนวคิดด้านองค์ประกอบศิลป์ ดังนี้

ภาพที่ 24 แนวคิดด้านสี จาก เทรนด์ 02 : ความท้าทายในดินแดนอื่น
ที่มา : Thailand Creative & Design Center (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ), เจาะเทรนด์โลก 2015,
เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.tcdc.or.th/src/20548/

ภาพที่ 25 แนวคิดด้านองค์ประกอบศิลป์ จาก เทรนด์ 02 : ความท้าทายในดินแดนอื่น
ที่มา : Thailand Creative & Design Center (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ), เจาะเทรนด์โลก 2015,
เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.tcdc.or.th/src/20548/
18

2015.

Thailand Creative & Design Center (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ), เจาะเทรนด์โลก
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จากการศึ ก ษาเทรนด์ในข้างต้น ที่ มี ก ารวิเ คราะห์ ทิ ศทางของแฟชั่น และการ
ออกแบบในปี 2015 มี แ นวความคิ ด ในหลากหลายประเด็ น ที่ ส ามารถน ามาเชื่ อ มโยงกับ
โครงการวิจยั ของข้าพเจ้า เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั นี้ คือ ออกแบบและสร้างสรรค์
เครื่ องประดับร่ วมสมัย ที่มีแรงบันดาลใจมาจากเครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะ ศิลปะสมัยอยุธยา ซึ่งมี
ทิศทางเดียวกัน กับแนวความคิดของเทรนด์ ปี 2015 คือ “การนาเอาประวัติศาสตร์ มาเป็ นต้นทุนใน
การออกแบบ และผสมผสานแนวความคิดใหม่” เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาด้านการออกแบบ
และสร้างสรรค์ชิ้นงานให้มีความร่ วมสมัยและเข้าถึงคนในปัจจุบนั ได้มากที่สุด

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย

1. แนวความคิดในการดาเนินงาน
จากการศึก ษาข้อ มูล เบื้ อ งต้น เกี่ย วกับการสร้ า งงานหั ตถศิ ล ป์ เครื่ อ งทองกรุ วดั ราช
บูรณะ ที่แสดงให้เห็ นถึงความงาม จากความละเอี ย ด และประณี ต ในกระบวนการขึ้ น รู ป สื่ อ ผ่า น
ชิ้นงานให้เห็ นถึงเอกลักษณ์ของศิ ล ปะไทยสมัย โบราณได้อ ย่า งเด่น ชัด จึ ง น าความงามของงาน
หัตถศิลป์ และกลิ่นอายของศิลปะอยุธยามาเป็ นแนวทางหลักในการออกแบบ ผสมผสานกับการน า
เอกลักษณ์ทางโครงสร้างของสถาปั ตยกรรมในสมัยอยุธยายุคต้น และยุ ค กลาง ด้า นมิติ และปริ มาตร
มาประยุกต์ใช้ในงานเครื่ องประดับ และเติมเต็มกับแนวคิ ดความร่วมสมัย จากนั ก ออกแบบ ผ่า นสื่ อ
การสร้างสรรค์ ด้า นวัส ดุ กระบวนการขึ้ น รู ป และการสื่ อแนวคิ ดจากเครื่ อ งประดับ สู ่ผู ้ส วมใส่
เพื่อให้เครื่ องประดับร่วมสมัยในโครงการนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของจุ ดเริ่ มต้น ให้ คนรุ ่น ใหมไ่ ด้เ ข้า ถึ ง
และเข้าใจในความงามของงานหัตถศิลป์ เครื่ องประดับไทยมากขึ้น
โดยแบ่งแนวความคิดในการดาเนิ นงาน เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
1.1 ศึกษาอดีต
1.1.1 ศึกษา และวิเคราะห์ ด้านรู ปแบบของเครื่ อ งทองกรุ วดั ราชบู ร ณะ เฉพาะใน
ส่วนของเครื่ องประดับของชนชั้นสู ง และสถาปั ตยกรรมจาลอง รวมทั้ง หมดจานวน 16 ชิ้ น งาน
เนื่ อ งจากเป็ นประเภทของเครื่ อ งทองที่ สั มพัน ธ์ ก บั โครงการมากที่ สุ ด คื อ เครื่ อ งประดับ กับ
สถาปั ตยกรรม
โดยแบ่งการวิเคราะห์ เป็ น 2 ส่วนหลัก ดังนี้
1. องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก โครงสร้
่
าง/รู ปทรง สัดส่วน และมิติ
2. องค์ประกอบทางลวดลาย ได้แก ประเภทของลวดลาย
่
การจัดวาง สี /วัสดุ
1.1.2 ศึกษารู ปลักษณ์ และเอกลัก ษณ์ ทางโครงสร้ า งของ สถาปั ตยกรรมในสมัย
อยุธยายุคต้น และยุคกลาง ด้านมิติ และปริ มาตรมาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นงานเครื่ อ งประดับ ร่วมสมัย โดย
การลงพื้นที่สารวจโบราณสถาน 3 แห่ง คือ วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุพระนครศรี อยุธยา และวัดส้ม
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ซึ่งเป็ นโบราณสถานที่ยงั คงหลงเหลือโครงสร้างและลวดลายที่มสี มบูรณ์ที่สุดให้ได้ศึกษา
1.2 ศึกษาปัจจุบัน
1.2.1 ศึกษาค่านิ ยม และบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของเครื่ อ งประดับทองคา ซึ่ ง ใน
ปั จจุบนั ไม ่ได้ทาเครื่ องประดับขึ้นเพื่อบุคคลชัน้ สู ง และศาสนาเพียงเท่า นั้ น แต่เ ป็ นวัตถุ ดิบที่ มีมูล ค่า
ราคาแพง สวมใส่โดยบุคคลทัว่ ไป เพื่อแสดงสถานะ โดยความนิ ย มของผู ้ส วมใส่ ถู ก บ่ง ชี้ ด้วยขนาด
และน้ าหนั ก เป็ นหลัก มากกวา่ ความงามของหั ตศิ ล ป์ การผลิ ตจึ ง มุง่ เ น้ น ในเชิ ง ปริ มาณ แบบ
กระบวนการผลิตระบบอุตสาหกรรม ส่วนผูส้ วมใส่ ที่สนใจงานเครื่ องประดับหั ตถศิ ล ป์ เชิ ง อนุ รั ก ษ์
ก็จะมีแค่เพียงบางกลุม่ เท่านั้น ข้าพเจ้าจึงศึกษาคุณค่า และค่า นิ ย มของเครื่ อ ง ประดับ ทองคาไทยใน
ปั จ จุ บั น เพื่ อ เป็ นห ลั ก ใ นการแฝงแนวความคิ ด ที่ ร ่ วมสมัย จากนั ก ออกแบบ ใ ห้ ไ ด้ มาซึ่ ง
เครื่ องประดับร่วมสมัยที่มคี วาม แปลกใหม ่น่าสนใจ และเข้าถึงคนในปั จจุบนั มากที่สุด
จากการศึกษาและวิเคราะห์ ขา้ พเจ้าเลือกสื่ อที่เชื่อมโยงระหวา่ ง 2 ยุ คสมัย คื อ
“สี ของทองคา” ซึ่งเป็ นคุณสมบัติดา้ นรู ปลักษณ์ของทองคา เนื่ อ งด้วยสี ทองเป็ นสื่ อ กลางที่ ทุก ๆคน
เข้าใจตรงกัน ถึงความสาคัญและมูลค่า ในทุ ก ยุ คสมัย โดยมีที่มาของแนวความคิ ดที่ วา่ อดี ตเราใช้
ทองคา เป็ นวัสดุแสดงความมีระดับ และมีคณุ ค่า แต่ปัจจุ บัน นอกเหนื อ จากการใช้ทองคา ยัง มีก าร
นาสี ทองมาใช้ในวัสดุหลากหลายชนิ ด ซึ่ ง แสดงความมีร ะดับ มีคุณ ค่า และมีความพิ เ ศษเช น่ กัน
ยกตัวอย่างเชน่ การนาเนื้ อผ้าสี ทองมาห่อหมอนประกอบพิธีมงคลสมรส การโฆษณาแบรนด์ รั ง นก
ว ่าเป็ น “รังนกแท้เนื้ อทอง” หรื อการใช้สีทองแทนการบูชาในเครื่ องสั ก การะ เช น่ ดอกบัวเงิ น และ
ดอกบัวทอง เป็ นต้น จะเห็ นได้ว ่า สี ทองมีผลต่อแนวคิ ด และความรู ้ สึ ก ถึ ง ความมีคา่ มีร ะดับ แสดง
ความแตกต่างที่พิเศษ จึงกล่าวได้ว ่า “สี ทองนั้นก็แสดงคุณค่า ของทองคาได้ แม้จะไมใ่ ช ว่ สั ดุ ทองคา
จริ งก็ตาม” ด้วยลักษณะเด่นดังกล่าวของสี ทอง ทาให้ คนในปั จจุ บัน สามารถเข้า ถึ ง และเข้า ใจผ่า น
สื่ อกลางนี้ ผูอ้ อกแบบจึงมีแ นวคิ ดวา่ “ถ้า หากน าวัส ดุ สี ทองมาสร้ า งสรรค์ ผ่า นกระบวนการเชิ ง
หัตถศิลป์ ในรู ปแบบของเครื่ องประดับร่วมสมัยจะสามารถส่ง ผลต่อ ความรู ้ สึ ก ของผู ้พ บเห็ น หรื อ ผู ้
สวมใส่ ถึงคุณค่าในฐานะเครื่ องประดับอยูห่ รื อไม ่”
โดยจะนาวัสดุที่มรี ู ปลักษณ์คล้ายคลึงกับทองคา คื อ มีสี ทองในหลากหลาย
เฉดสี มีความมันวาวและสว ่าง เป็ นต้น มาใช้ง านการออกแบบและสร้ า งสรรค์ เ ครื่ อ งประดับร่วม
สมัย ผสมผสานกับวัสดุที่สอดคล้อง กับรู ปลักษณ์ และเอกลัก ษณ์ ทางโครงสร้ า ง ของสถาปั ตยกรรม
ให้เกิดการตั้งคาถามถึง คุณค่าของเครื่ องประดับหัตถศิลป์ ว ่าคุณค่าที่แท้จริ ง นั้ น อยู ท่ ี่ กระบวนการที่
ละเอียด ประณีต หรื อ มูลค่าของวัสดุ ดังนั้น การน าวัส ดุ แ ทนค่า มาเป็ นส่วนหนึ่ งของชิ้ น งานจึ ง มี
ความสาคัญ ให้ผสู ้ วมใส่ หรื อผูพ้ บเห็ นได้ ฉุกคิด เข้า ใจ และตระหนั ก ถึ ง คุณ ค่า ของหั ตถศิ ล ป์ ทอง
ไทยในส่วนของกระบวนการขึ้ น รู ปด้วยมือ โดยไมค่ านึ ง ถึ ง มูล ค่า ของตัววัส ดุ เป็ นการบอกเล่า
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เรื่ องราวผ่านเครื่ องประดับตรงตามวัตถุประสงค์ และสร้ า งความน่า สน ใจ ให้ คนรุ ่น ใหมไ่ ด้เ ข้า มา
สัมผัสคุณค่าจากสุ นทรี ยะของงานหัตถศิลป์ ผ่านสื่ อสร้างสรรค์ชิ้นงาน ดังนี้
วัสดุ : วัสดุที่มรี ู ปลักษณ์คล้ายคลึงทองคา เช น่ มีสี ทองในหลากหลายเฉดสี
มีความมันวาว และสุ กสว ่าง เป็ นต้น ผสมผสานกับวัส ดุ ที่ส อดคล้อ งกับภาพลัก ษณ์ และ เอกลัก ษณ์
ทางโครงสร้างของสถาปั ตยกรรม นามาออกแบบและพัฒ นาในรู ปแบบชิ้ น งานที่ แ สดงความเป็ น
หัตถศิลป์ ร่วมสมัย สร้างความน่าสนใจ และเกิดเป็ นการตั้งคาถามต่อผูพ้ บเห็ น
กระบวนการขึ้นรูป : มีกระบวนการขึ้ น รู ป เชิ ง หั ตถศิ ล ป์ ที่ มีความร่วมสมัย
น่าสนใจแตกต่างจากการขึ้นรู ปเครื่ องประดับในอดีต อาทิเชน่ การต่อ ประกอบโดยไมใ่ ช้ความร้ อ น
จากการเชื่อม การขึ้นรู ปชิ้นงานเป็ นโครงสร้าง 3 มิติ ด้วยการพับ หรื อ การสร้ า งลวดลายด้วยการขูด
ร่อง เป็ นต้น โดยแบ่งกระบวนการออกเป็ น 2 ส่วน คือ การสร้างรู ปทรง และการสร้างลวดลาย
การสร้ า งปฏิสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งเครื่ อ งประดั บ กั บ ผู้ ส วมใส่ : เป็ นการสื่ อ
แนวความคิดของนักออกแบบจากเครื่ องประดับสู ผ่ พู ้ บเห็ น หรื อ ผู ้ส วมใส่ ให้ ไ ด้ร ่วมเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของสร้างสรรค์และเติมเต็มชิน้ งานให้มคี วามสมบู ร ณ์ ตรงตามวัตถุ ประสงค์ มากยิ่ ง ขึ้ น ได้แ ก ่ การ
สร้างลวดลายบนพื้นผิวด้วยการปิ ดทองแทนค่าความเชื่อ เป็ นต้น สรุ ปเป็ นแผนภาพได้ ดังนี้

ภาพที่ 26 แผนภาพแสดงแนวความคิ ดในการดาเนิ นงาน
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ภาพที่ 27 ตัวอย่าง วัสดุ ที่มรี ู ปลักษณ์ คล้า ยทองคา
ที่ มา : ranmoontong,วัสดุสีทอง, เข้า ถึงเมื่อ 30 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จากhttp://www.ranmoontong
.com/product.
1.3 วิธีการดาเนินงาน
จากแนวความคิดในการดาเนิ นงาน ที่ว ่าด้วยการ ศึกษาอดีต และปั จจุ บัน เพื่ อ แสดง
ให้เห็ นถึงความแตกต่างของค่านิ ยมในเครื่ องประดับทองคาที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามช ว่ งเวลา ซึ่ ง จะ
น าเอาความงามในแบบดั้ง เดิ มจากการค้น พบทางประวัติศ าสตร์ น้ ี กลับมาทาใหมใ่ นรู ปแบบ
เครื่ องประดับร่วมสมัย เพื่อเป็ นสื่ อส่งต่อแนวความคิดให้คนรุ น่ ใหม ได้
่ เข้าถึ ง ศิ ล ปะและวัฒ นาธรรม
ดั้งเดิมของชาติมากยิ่งขึ้น ในการออกแบบและสร้างสรรค์ ชิ้ น งานเครื่ อ งประดับต้อ งแสดงให้ เ ห็ น
มากกว ่าความงาม ส าคัญ คื อ ชิ้ น งานต้อ งแสดงออกถึ ง แนวความคิ ดจากผู ้อ อกแบบ ส่ง ต่อ ผ่า น
องค์ประกอบ ในการสร้า งสรรค์ ชิ้ น งาน ซึ่ ง ประกอบด้วย วัส ดุ กระบวนการขึ้ น รู ป และการสื่ อ
แนวคิดผ่านการสร้างปฏิสัมพันธ์ ระหว ่างเครื่ อ งประดับกับผู ้ส วมใส่ โดยมีวิธี ก ารดาเนิ น งานไปสู ่
การออกแบบ และสร้างสรรค์เครื่ องประดับร่วมสมัย แบ่ง เป็ น 2 ขั้น ตอน คื อ ขั้น ตอนการวิเ คราะห์
ซึ่งจะเป็ นแนวทางนาไปสู ่ ขั้นตอนการทดลองวัสดุ ชี้แจ้งได้ ดังนี้
1.3.1 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์
1.3.1.1 วิเคราะห์ องค์ประกอบทางกายภาพ และองค์ ประกอบทางลวดลาย
ในงานเครื่ อ งทอง เพื่ อ น าเอกลัก ษณ์ ของเครื่ อ งประดับทองสมัย อยุ ธ ยา มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการ
ออกแบบ
1.3.1.2 วิเคราะห์ ทศั นธาตุ จากเอกลักษณ์ทางโครงสร้ า งของสถาปั ตยกรรม
สมัยอยุธยายุคต้น และยุคกลาง เพื่อนาทัศนธาตุจากเอกลักษณ์ทางโครงสร้ า ง มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการ
ออกแบบทั้งในด้านการสร้าง มิติ ปริ มาตร และด้านการหาวัสดุ
1.3.1.3 แสดงผลการวิเ คราะห์ ทัศ นธาตุ จากโครงสร้ า งทางสถาปั ตยกรรม
เป็ นแบบร่าง 2 และ 3 มิติ เพื่อ เป็ นแนวทางในการทดลองวัสดุ ให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์
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1.3.2 ขั้นตอนการทดลองวัสดุ
1.3.2.1 ทดลองวัสดุที่ส อดคล้อ ง กับการวิเ คราะห์ ทัศ นธาตุ จากเอกลัก ษณ์
ทางโครงสร้างสถาปั ตยกรรม เพื่อเป็ นวัสดุรว่ ม ให้ได้ซ่ งึ กลิ่นอายของสถาปั ตยกรรม
1.3.2.2 ทดลองวัสดุสีทอง ที่ มีรู ปลัก ษณ์ คล้า ยคลึ ง ทองคา โดยมีเ กณฑ์ ก าร
ทดลอง คื อ ทดลองการสร้ า งรู ปทรง และทดลองการสร้ า งลวดลาย เพื่ อ ให้ ไ ด้วสั ดุ ที่ส ะท้อ น
แนวความคิด ในการใช้วสั ดุ สี ทองแสดงคุณ ค่า โดยไมค่ านึ ง ถึ ง มูล ค่า และเป็ นวัส ดุ ร ่วมในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน
1.3.2.3 ทดลองการผสมผสานวัส ดุ ทั้ง 2 ส่วน เพื่ อ ความเหมาะสมในการ
พัฒนาสู ก่ ารสร้างสรรค์ชนิ้ งานเครื่ องประดับ
1.3.2.4 ทดลองการวาดลายบนพื้ น ผิ วชิ้ น งานด้วยยางมะเดื่ อ และการปิ ด
ทองคาเปลวลงบนพื้นผิว เพื่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ ระหว ่างเครื่ องประดับกับผูส้ วมใส่
1.3.2.5 ทดลองการสร้ า งแบบร่า ง 3 มิติ แสดงรู ปแบบ และการสวมใส่
เครื่ องประดับ เพื่อพัฒนาไปสู แ่ นวทางการออกแบบชิ้นงานจริ งต่อไป ซึ่งสรุ ปแผนภาพได้ ดังนี้

ภาพที่ 28 แผนภาพแสดงวิธีการดาเนิ นงาน
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2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ สู่ แนวทางในการทดลองวัสดุ
2.1 วิเคราะห์ องค์ ประกอบทางกายภาพ และองค์ประกอบทางลวดลายในงานเครื่ อง
ทอง กรุ วดั ราชบูรณะ
โดยมีขอบเขตในการวิเคราะห์ แ บ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
เครื่องประดับ : วิเ คราะห์ เ ครื่ อ งประดับที่ โ ดดเด่น และมีเ อกลัก ษณ์ ที่แ สดงถึ ง
รู ปแบบงานทองอยุธยา จานวน 13 ชิน้ จากเครื่ องประดับที่ขดุ พบในกรุ วดั ราชบูรณะทัง้ หมด 20 ชิน้
สถำปัตยกรรมจำลอง : วิเคราะห์ โครงสร้าง และองค์ ประกอบจัดการลวดลายบน
โครงสร้างทางสถาปั ตยกรรม จานวน 3 ชิน้
รวมทั้ง ห มดจาน วน 16 ชิ้ น เ พื่ อ หาเ อกลัก ษณ์ และ รู ปแบบที่ นิ ย มใ ช้ใ นการ
ออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่ องประดับทองคาจากกรุ วดั ราชบูรณะที่ พ บเห็ น มากที่ สุ ด พัฒ นา
สู แ่ นวทางในการออกแบบเครื่ องประดับร่วมสมัยต่อไป
โดยแบ่งการวิเคราะห์ เป็ น 2 ส่วน คือ องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แ ก โ่ ครงสร้ า ง /
รู ปทรง และ องค์ประกอบทางลวดลาย ได้แก ่ประเภทของลวดลาย การจัดวาง วัสดุ/สี เป็ นต้น
2.1.1 เครื่ องประดับทองคา
2.1.1.1 เครื่ องประดับ : จุลมงกุฎ

ภาพที่ 29 จุล มงกุฎ
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 93.
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จุลมงกุฎ เป็ นเครื่ อ งประดับศี ร ษะ ซึ่ ง มีก ารเว้น ช อ่ งวา่ งด้า นบน
สาหรับสวมครอบทับพระเกศา หรื ออาจมีผา้ โพกพระเกศาก ่อนสวมมงกุฎทับอีกชั้นหนึ่ ง
ตารางที่ 11 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : จุล มงกุฎ
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : จุล มงกุฎ

องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงส ร้ ำ ง : เกิดจากการประกอบกัน ของ
หน่ ว ยเ ล็ ก ๆ จนเ ป็ นอง ค์ ร วมโครงสร้ า ง
ทั้งหมดของจุลมงกุฎ
สั ดส่ วน : มีความสมมาตร เท่า กัน ทั้ง สองด้า น
แต่มีขน าดเล็ ก คล้า ยชิ้ น ง านจาลอง สู ง 14
เซนติเมตร และกว้าง 12.7 เซนติเมตร
มิติ : มีการสร้างมิติดว้ ยรู ปทรง

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายสี่ เ หลี่ ย มขนมเปี ยก
ปู น ล้อ มรอบด้ว ยกลี บบั ว ลายกลี บบั ว ลาย
ประดับเถาวัลย์ ลายชอ่ ดอกโบตัน๋ เป็ นต้น และ
มีการใช้ลวดลายเป็ นกรอบของชิ้นงา
กำรจั ด วำง : มี ก ารจัดวางเป็ น ระเบี ย บ โดยมี
กระ จายจ ากจุ ด ศู น ย์ กลาง มี ก ารซ้ าอย่า ง
สมา่ เสมอ และแบ่งพื้นที่ในการวางลายอย่า งเป็ น
สัดส่วน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 50 % (สี ทอง)
และใช้อญั มณี 50 % (สี เ ขี ย ว และขาวครี ม) ใน
ปริ มาณที่เท่ากัน
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2.1.1.2 เครื่ องประดับ : พระสุ วรรณมาลา

ภาพที่ 30 พระสุ วรรณมาลา
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 95.
เครื่ องประดับศีรษะ มีโครงสร้างที่เกิดจากการประกอบกัน ของเส้ น
ลวดทองคา ขน าดเล็ ก เท่า เส้ น ด้า ย ยึ ดกัน โดยเทคนิ คการถัก สานกัน เป็ นร่า ง แห จนเกิดเป็ น
โครงสร้างของพระสุ วรรณมาลา ชิ้นงานจึงมีความโปร่ง และเบาบาง แต่เต็มไปด้วยรายละเอี ย ด ของ
ความประณีต จากรู ปจะเห็ น ส่วนโค้ง ซึ่ งมีข้อ สั น นิ ษ ฐานกัน วา่ เกี่ย วข้อ งกับการสวมใส่ ไว้ส วม
ครอบทับขณะผูกพระเกศาไว้ดา้ นหลัง
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : พระสุ วรรณมาลา
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : พระสุ วรรณมาลา
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ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : พระสุ วรรณมาลา (ต่อ)
องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงสร้ ำง : เกิดจากการประกอบกัน ของหน่วย
เล็กๆ จนเป็ นองค์รวมใหญ่ในลักษณะการถัก
สั ดส่ วน : มีความสมมาตร เท่า กัน ทั้ง สองด้า น
สู ง 11.5 เซนติเมตร และกว้าง 18 เซนติเมตร
มิติ : มีการสร้างมิติดว้ ยรู ปทรงที่เกิดจากการถัก

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายดอกไม้ ลายประจา
ยามล้อมกรอบด้วยสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน
เป็ นต้น
กำรจัดวำง : มีการจัดวางเป็ น ระเบี ย บ มีก ารซ้ า
อย่างสมา่ เสมอและมีแบบแผน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 100 % (สี ทอง)

2.1.1.3 เครื่ องประดับ : พาหุ รัด

ภาพที่ 31 พาหุ รัด
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 101.
เครื่ องประดับกาไลต้น แขน ส่วนบนและส่วนล่า งทาเป็ นรู ปโค้ง
ปลายแหลม มีโครงสร้างที่เ กิดจากประกอบกัน ของกระเปาะเล็ ก ๆจานวนมากจากหน่วยเล็ ก จน
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กลายเป็ นโครงสร้างทั้งหมด โดยเชื่อมติดลงบนโครงสร้างหลักที่มีล ัก ษณะเป็ นโลหะแผ่น ระนาบที่
โค้งเป็ นวงล้อมรอบต้นแขน
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : พาหุ รัด
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : พาหุ รั ด

องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงสร้ ำง : เกิดจากการประกอบกัน ของหน่วย
เล็ ก ๆ จน เป็ น อง ค์ ร วมโครง สร้ า ง ทั้ ง ห มด
สั ดส่ วน : มีความสมมาตร เท่า กัน ทั้ง สองด้า น
สู ง 13.5 เซนติเมตร และกว้าง 8 เซนติเมตร
มิติ : มีการสร้างมิติดว้ ยรู ปทรง

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายกลี บบัว ลายดอก
กลมล้อมด้วยลายช อ่ ลายช อ่ /ดอกโบตัน๋ เป็ น
ต้น และมีการใช้ลวดลายเป็ นกรอบของชิ้นงาน
กำรจัดวำง : มีก ารจัดวางเป็ นระเบี ย บ โดยมี
กระ จายจากจุ ด ศู น ย์ ก ลาง มี ก ารซ้ าอย่า ง
สมา่ เสมอ และแบ่ง พื้ น ที่ ใ นการวางลายอย่า ง
เป็ นสัดส่วน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 50 % (สี ทอง)
และใช้อ ัญ มณี 50 % (หลากสี ) ในปริ มาณที่
เท่ากัน
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2.1.1.4 เครื่ องประดับ : ทองกร 2 ชิ้น

ภาพที่ 32 ทองกร
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 101.
กาไลข้อ มือ เป็ น แผ่น ทองคาที่ มีห น้ า กว้า ง ท าเป็ น ทรงกลม มี
โครงสร้างที่เกิดจากประกอบกันของกระเปาะเล็กๆ โดยเชื่ อ มติ ดลงบนโครงสร้ า งหลัก ที่ มีล ัก ษณะ
เป็ นโลหะแผ่นระนาบที่โค้งเป็ นวงล้อมรอบข้อมือ
ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ทองกร 2 ชิ้น
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ทองกร 2 ชิ้น
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ตารางที่ 14 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ทองกร 2 ชิ้น (ต่อ)
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ทองกร 2 ชิน้

องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงสร้ ำง : เกิดจากการประกอบกัน ของหน่วย
เล็ ก ๆ จน เป็ น อง ค์ ร วมโครง สร้ า ง ทั้ ง ห มด
สั ดส่ วน : มีความสมมาตร เท่า กัน ทั้ง สองด้า น
กว้าง 5.5 เซนติ เ มตร และมีเ ส้ น ผ่า ศู น ย์ ก ลาง
8.5 เซนติเมตร
มิติ : มีการสร้างมิติดว้ ยรู ปทรง

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายกลี บบั ว ลายดอก
กลมสลับลายกระหนก ลายสี่ เ หลี่ ย มขนมเปี ยก
ปู น สลั บลายช อ่ โบตัน๋ ลายดอกไม้ส ลับลาย
สี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน และลายลู ก ประคา เป็ น
ต้น โดยสร้างลายด้วยการซ้ า ของกระเปาะกับ
การเดิ น ลายด้ว ยลวดทองค า และมี ก ารใ ช้
ลวดลายเป็ นกรอบของชิ้นงาน
กำรจัด วำง : มีก ารจัดวางเป็ นระเบี ย บ โดยมี
กระ จายจากจุ ด ศู น ย์ ก ลาง มี ก ารซ้ าอย่า ง
สมา่ เสมอ และแบ่ง พื้ น ที่ ใ นการวางลายอย่า ง
เป็ นสัดส่วน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 50 % (สี ทอง)
และใช้อ ัญ มณี 50 % (หลากสี ) ในปริ มาณที่
เท่ากัน
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2.1.1.5 เครื่ องประดับ : ทับทรวงทองคา

ภาพที่ 33 ทับทรวงทองคา
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 98
เครื่ องประดับสาหรับสวมใส่คอ และสวมใส่ใ นตาแหน่ง พอดี ก บั
หน้าอก มีรูปทรงคล้ายดอกประจายาม ขึ้นรู ปจากแผ่นทองคาเนื้ อเดี ย วกับทั้ง แผ่น โดยสร้ า งลวดลาย
จากการสลักดุน มีจุดนาสายตาอยูต่ รงกลางชิ้นงาน ซึ่งเป็ นตาแหน่งเดียวที่มกี ารฝั งพลอย
ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ทับทรวงทองคา
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ทับทรวงทองคา

57

ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ทับทรวงทองคา (ต่อ)
องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงสร้ ำง : ขึ้นรู ปจากแผ่นทองคาเนื้ อ เดี ย วกัน
ทั้ง แผ่น โดยสร้ า งลวดลายจากการสลัก ดุ น
สั ดส่ วน : มีความสมมาตร เท่า กัน ทั้ง สองด้า น
กว้าง 8.5 เซนติเมตร และยาว 12 เซนติเมตร
มิติ : งานระนาบเดียวแบบนู นต่า

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายมากจากธรรมชาติ
เป็ นส่วนใหญ่ จุดศูนย์กลางดุ น ลวดลายประจา
ยาม ล้อ มด้ วยลายกรอบย่อ มุ ม 12 ด้า น ลาย
กระหนกราชสี ห์ ลายกระหนกและลายก้า นขด
และลายไข่ปลา เป็ นต้น
กำรจัดวำง : มีก ารจัดวางเป็ นระเบี ย บ โดยมี
กระจายจากจุดศูนย์กลาง
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 90 % (สี ทอง)
และใช้อ ัญ มณี 10 % (ตรงจุ ดศู น ย์ ก ลางของ
ชิน้ งาน)

2.1.1.6 เครื่ องประดับ : กรองศอ

ภาพที่ 34 กรองศอ
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 97.
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กรองศอสวมใส่บริ เวณลาคอ แบ่งส่วนประกอบเป็ นจานวน 14 ชิ้ น
แต่ละส่วนนามาประกอบกันเป็ นแผ่นวงกลมสาหรับสวมรอบคอ สามารถถอดแยกชิ้ น ได้ และในแต่
ละส่วนก็มรี ายละเอียดของการประกอบกันของหน่วยเล็กๆจานวนมาก เชื่ อ มติ ดลงบนแผ่น ระนาบ
จนกลายเป็ นโครงสร้างใหญ่
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : กรองศอ
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : กรองศอ

องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงส ร้ ำ ง : เกิดจากการประกอบกัน ของ
หน่ ว ยเ ล็ ก ๆ จนเ ป็ นอง ค์ ร วมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด
สั ดส่ วน : มีความสมมาตร เท่า กัน ทั้ง สองด้า น
กว้าง 8.5 เซนติเมตร และยาว 10.5 เซนติเมตร
มิติ : งานระนาบเดียว

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้ วย ลายดอกกลมเ ป็ น จุ ด
ศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยลายประดับเถาวัล ย์ แ ละ
ชอ่ ดอกโบตัน๋ ลายกลี บบัว และกระหนก เป็ น
ต้น และมีการใช้ลวดลายเป็ นกรอบของชิ้นงาน
กำรจั ด วำง : มีก ารจัดวางเ ป็ นระเบี ย บ โดยมี
กระ จา ยจากจุ ดศู น ย์ กลาง มี ก ารซ้ าอย่า ง
สมา่ เสมอ และแบ่งพื้นที่ในการวางลายอย่า งเป็ น
สัดส่วน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 50 % (สี ทอง)
และใช้อ ัญ มณี 50 % (หลากสี ) ใ นปริ มาณที่
เท่ากัน
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2.1.1.7 เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 1)

ภาพที่ 35 ชิน้ ส่วนเครื่ องประดับไมท่ ราบประเภท (ชิน้ ที่ 1)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 100.
ชิ้นส่วนเครื่ องประดับคล้ายลูกปั ดขนาดเล็ก ทรงกระบอก มีโ ครงสร้ า งที่ เ กิด
จากประกอบกันของกระเปาะเล็กๆ โดยเชื่อมติดลงบนโครงสร้ า งหลัก ที่ มีล ัก ษณะเป็ นโลหะแผ่น
ทรงกระบอก
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 1)
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนไมท่ ราบประเภท (ชิ้นที่ 1)
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ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 1) (ต่อ)
องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงส ร้ ำ ง : เกิดจากการประกอบกัน ของ
หน่ ว ยเ ล็ ก ๆ จนเ ป็ นอง ค์ ร วมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด สั ดส่ วน : มีความสมมาตร เท่ากัน
ทั้ ง สอง ด้ า น สู ง 2.5 เ ซน ติ เ มตร และ มี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร
มิติ : สร้างมิติดว้ ยรู ปทรง

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายสี่ เหลี่ ย มขนมเปี ยกปู น
เรี ยงต่อกัน ลายดอกกลมทัง้ สี่ ดา้ น เป็ นต้น และมี
การใช้ลวดลายเป็ นกรอบของชิ้นงาน
กำรจั ด วำง : มีก ารจัดวางเ ป็ นระเบี ย บ โดยมี
กระ จา ยจากจุ ดศู น ย์ กลาง มี ก ารซ้ าอย่า ง
สมา่ เสมอ และแบ่งพื้นที่ในการวางลายอย่า งเป็ น
สัดส่วน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 60 % (สี ทอง)
และใช้อญั มณี 40 % (หลากสี )

2.1.1.8 เครื่ องประดับ : ชิน้ ส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิน้ ที่ 2)

ภาพที่ 36 ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไมท่ ราบประเภท (ชิ้นที่ 2)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 100.
ชิน้ ส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภทขนาดเล็ ก มีรู ปทรงที่ อิ ส ระ
มีลกั ษณะโครงสร้างคล้ายคลึงรู ปกระจัง ปลายข้างหนึ่ งยื่นออกมายาวกวา่ อี ก ข้า ง มีโ ครงสร้ า งที่ เ กิด
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จากการประกอบกันของหน่วยเล็กๆ จานวนมากเชื่อมติดลงบนโครงสร้างแผ่น ระนาบ จนกลายเป็ น
โครงสร้างใหญ่
ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิน้ ส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิน้ ที่ 2)
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนไมท่ ราบประเภท (ชิ้นที่ 2)

องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงส ร้ ำ ง : เกิดจากการประกอบกัน ของ
หน่ ว ยเ ล็ ก ๆ จนเ ป็ นอง ค์ ร วมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด
สั ดส่ วน : สัดส่วนที่ไม ่สมมาตรเท่า กัน ทั้ง สอง
ด้าน มีโครงสร้างที่เป็ นอิสระ มีขนาดความสู ง
3.5 เซนติเมตร และยาว 5 เซนติเมตร
มิติ : งานระนาบเดียว

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายดอกกลมล้อ มรอบ
ด้วยกลี บบัว ผสมผสานกับลายช อ่ ลายก้า นขด
และลายไข่ปลาเป็ นบางจุ ด เป็ นต้น และมีก าร
สร้างลวดลายด้วยการขดลวดเป็ นหลัก
กำรจัดวำง : มีระเบี ยบ มีการกระจายตัวจากจุด
ศูนย์กลาง และมีล วดลายไหลตามรู ปทรงชิน้ งาน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 95 % (สี ทองจาก
ลวดทอง)และใช้อ ัญ มณี 5 % (แค่ส ่วนของจุ ด
ศูนย์กลาง)
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2.1.1.9 เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 3)

ภาพที่ 37 ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 3)
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบูร ณะ ศิ ล ปะของแผ่ น ดิ น (กรุ ง เทพ
: รุ ง่ ศิลป์ การพิมพ์, 2550), 99.
ชิ้นงานมีโครงสร้างที่เกิดจากการประกอบกัน ของหน่วยเล็ ก ๆ ด้วย
เทคนิ คการเชื่อมจนเกิดเป็ นโครงสร้างทัง้ หมด โดยแบ่งสัดส่วนในการวางลาย อย่า งมีร ะเบี ย บแบบ
แผนที่ชดั เจน และมุงเน้
่ นไปในรู ปแบบการซ้ า ผสมผสานกับลวดลายที่ เ กิดจากการฝั ง สอดสลับที่ มี
ข้อสันนิ ษฐานว ่า ได้รับอิทธิ พลมากจากต่างชาติอนั ได้แก อาหรั
่ บ เป็ นต้น 1
1

ประทุ ม ชุม่ เพ็งพันธุ์ , เรี ย บเรี ยง, เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา, พิ มพ์ ครั้งที่ 2 (กรุ งเทพฯ :
บริ ษ ัทรุ ง่ ศิ ลป์ การพิ มพ์, 2548), 91.
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ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ: ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไมท่ ราบประเภท (ชิ้นที่ 3)
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิน้ ส่วนไมท่ ราบประเภท (ชิน้ ที่ 3)

องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงส ร้ ำ ง : เกิดจากการประกอบกัน ของ
หน่ ว ยเ ล็ ก ๆ จนเ ป็ นอง ค์ ร วมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด
สั ดส่ วน : สั ดส่วนที่ มีความสมมาตร เท่า กัน
ทั้งสองด้าน มีขนาดความสู ง 3.5 เซนติ เ มตร
และยาว 5 เซนติเมตร
มิติ : งานระนาบเดียว

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายอิสระที่เ กิดจากการฝั ง
สอดสลับ ลายดอกกลม ลายชอ่ ลายสี่ เหลี่ย ม
ขนมเปี ยกปูนเรี ยงต่อกัน ลายลูก ประคา ลายกลี บ
บัว เป็ นต้น และมีการใช้ล วดลายเป็ นกรอบของ
ชิน้ งาน
กำรจัดวำง : มีระเบี ยบ มีการจัดวางลวดลายที่
อิสระจากการฝั งแบบสอดสลับ ถึงอย่างนั้นการ
วางลวดลายก็ยงั คงอยูใ่ นกรอบพื้น ที่ชิ้นงานที่มี
การแบ่งเป็ น สัดส่วน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 50 % (สี ทอง)และ
ใช้อญั มณี 50 % (หลากสี ) มีปริ มาณที่เท่ากัน
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2.1.1.10 เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 4)

ภาพที่ 38 ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไมท่ ราบประเภท (ชิ้นที่ 4)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 102.
เครื่ องประดับไม ่ทราบประเภทนี้ มขี นาดเล็ ก โดดเด่น ที่ อ ัญ มณี ตรง
กลางมีการฝั งหุ ้มพลอยหลังเบี้ย และด้านบนมีการฝั งแบบมงกุฎ ซึ่งมีความแตกต่างจากชิ้นงานอื่นๆ
ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 4)
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนไมท่ ราบประเภท (ชิ้นที่ 4)
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ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 4) (ต่อ)
องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงส ร้ ำ ง : เกิดจากการประกอบกัน ของ
หน่ ว ยเ ล็ ก ๆ จนเ ป็ นอง ค์ ร วมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด
สั ดส่ วน : สัดส่วนมีความสมมาตร เท่า กัน ทั้ง
สองด้าน มีขนาดความสู ง 3.5 เซนติ เ มตร และ
ยาว 5 เซนติเมตร
มิติ : งานระนาบเดียว

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ล้อ มรอบด้วยกลีบดอกไม้
ที่เรี ยงตัวกันของกระเปาะขนาดเล็ก รวมกันเป็ น
รู ปดอกไม้ มีลวดลายพญานาคที่ฐานด้านล่าง
เป็ นต้น และมีก ารใช้ลวดลายเป็ นกรอบของ
ชิ้นงาน
กำรจั ด วำง : มีก ารจัดวางเ ป็ นระเบี ย บ โดยมี
กระจายจากจุดศูนย์กลาง เน้ น จุ ดเด่น คื อ อัญ มณี
ไพฑูรย์ และมีการซ้ าอย่างสมา่ เสมอ
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 60 % (สี ทอง)และ
ใช้อญั มณี 40 %

2.1.1.11 เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 5)

ภาพที่ 39 ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไมท่ ราบประเภท (ชิ้นที่ 5)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 102.
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ชิ้นงานมีโครงสร้างที่เกิดจากการประกอบกัน ของหน่วยเล็ ก ๆ จน
เกิดเป็ นโครงสร้างทั้งหมด ด้วยเทคนิ คการเชื่อม แบ่งเป็ นสัดส่วน อย่า งมีร ะเบี ย บแบบแผนที่ ช ัดเจน
และมุงเน้
่ นไปในรู ปแบบการซ้ า โดดเด่นที่การฝั งอัญมณีหลังเบี้ยขนาดใหญ่
ตารางที่ 21 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 5)
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนไมท่ ราบประเภท (ชิ้นที่ 5)

องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงส ร้ ำ ง : เกิดจากการประกอบกัน ของ
หน่ ว ยเ ล็ ก ๆ จนเ ป็ นอง ค์ ร วมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด
สั ดส่ วน : สั ดส่วนที่ มีความสมมาตร เท่า กัน
ทั้ง สองด้ า น ชิ้ น ส่ว นย่อ ยที่ เ รี ยง ต่อ กัน มี
จานวน 7 ชิ้น
มิติ : งานระนาบเดียว

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายกลี บบัว ลูก ประคาที่
เกิดจากการประกอบกันของไข่มุขขนาดเล็ก ลาย
ดอกไม้ เป็ น ต้น และมีการใช้ลวดลายเป็ นกรอบ
ของชิ้นงาน
กำรจั ด วำง : มีก ารจัดวางเ ป็ นระเบี ย บ โดยมี
กระ จา ยจากจุ ดศู น ย์ กลาง มี ก ารซ้ าอย่า ง
สมา่ เสมอ และแบ่งพื้นที่ในการวางลายอย่า งเป็ น
สัดส่วน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 50 % (สี ทอง)และ
ใช้อญั มณี 50 % (สี เขียวเข้ม สี น้ าตาล) มีปริ มาณ
ที่เท่ากัน
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2.1.1.12 เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 6)

ภาพที่ 40 ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไมท่ ราบประเภท (ชิ้นที่ 6)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 103.
ชิ้นงานมีโครงสร้ า งที่ เ กิดจากการประกอบกัน ด้วยเทคนิ คการเชื่ อ ม โดยแบ่ง เป็ น
สัดส่วน อย่า งมีร ะเบี ย บแบบแผนที่ ช ัดเจน และมุง่ เน้ น ไปในรู ปแบบการซ้ า ประกอบกัน เป็ น
เครื่ องประดับรู ปทรงสี่ เหลี่ยม ที่โดดเด่นด้วยเทคนิ คการฝั งแบบสอดสลับ ที่ มีข้อ สั น นิ ษ ฐานวา่ ได้รั บ
อิทธิ ผลมาจากต่างชาติ ได้แก ่อาหรับ เป็ นต้น 2
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 6)
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนไมท่ ราบประเภท (ชิ้นที่ 6)

2

ประทุ ม ชุม่ เพ็งพันธุ์ , เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา, 91.
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ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ เครื่ องประดับ : ชิ้นส่วนเครื่ องประดับไม ่ทราบประเภท (ชิ้นที่ 6) (ต่อ)
องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงส ร้ ำ ง : เกิดจากการประกอบกัน ของ
หน่ ว ยเ ล็ ก ๆ จนเ ป็ นอง ค์ ร วมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด
สั ดส่ วน : สั ดส่วนที่ มีความสมมาตร เท่า กัน
ทั้งสองด้าน กว้าง 9.5 เซนติ เ มตร และมีความ
ยาว 11.5 เซนติเมตร
มิติ : งานระนาบเดียว

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ส่วนกลางของเครื่ องประ
ดับเป็ นลายดอกไม้แ ละลวดลายจากการฝั ง สอด
สลั บ ล้อ มรอบด้ ว ยลายกลี บ บัว ลายดอกไม้
ขนาดเล็กเรี ยงต่อกัน เป็ นต้น และมีก ารใช้ล วด
ลายเป็ นกรอบของชิ้นงาน
กำรจั ด วำง : มีก ารจัดวางเ ป็ นระเบี ย บ โดยมี
กระ จา ยจากจุ ดศู น ย์ กลาง มี ก ารซ้ าอย่า ง
สมา่ เสมอ และแบ่งพื้นที่ในการวางลายอย่า งเป็ น
สัดส่วน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 50 % (สี ทอง)และ
ใช้อญั มณี 50 % (หลากสี ) มีปริ มาณที่เท่ากัน

2.1.2 สถาปั ตยกรรมจาลองทองคา
2.1.2.1 สถาปั ตยกรรมจาลอง : สถูปทองคา

ภาพที่ 41 สถูปทองคาจาลอง
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 70.
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ชิ้นงานเป็ นพระสถูปทองคาจาลอง ทรงลังกา ตั้ง อยู บ่ นฐานบัวคว่า
บัวหงาย ปกคลุมด้านนอกด้วยกระเปาะขนาดเล็กและเดินลายด้วยลวดตกแต่งองค์ระฆัง
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์ ส ถาปั ตยกรรมจาลอง : สถูปทองคา
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ สถาปั ตยกรรมจาลอง : สถู ปทองคา

องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงสร้ ำง : เกิดจากการขึ้ น รู ปเป็ นทรงสถู ป
จากการเคาะ และเชื่อมจนเป็ นโครงสร้าง
สั ดส่ วน : สั ดส่วนที่ มีความสมมาตร เท่า กัน
ทั้ง สองด้า น ขนาดความสู ง 26 เซนติ เ มตร
กว้าง 14.2 เซนติเมตร
มิติ : สร้างมิติดว้ ยรู ปทรง

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายกลี บบัว ลายดอกไม้
สลับลายกระหนก ลายช อ่ และลายดอกกลม
สลับลายสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน เป็ นต้น โดยเน้ น
การสร้ า งลายด้ วยการเรี ย งตั วของกระเ ปาะ
เชื่อมต่อกันเป็ นหลัก และการสลักดุนลวดลาย
กำรจัดวำง : มีการจัดวางเป็ นระเบี ย บ มีก ารซ้ า
อย่า งสม่า เสมอ และแบ่ง พื้ น ที่ ใ นการวางลาย
อย่างเป็ นสัดส่วน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 70 % (สี ทอง)และ
ใช้อญั มณี 30 % (หลากสี )
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2.1.2.2 สถาปั ตยกรรมจาลอง : ชิ้นส่วนสถาปั ตยกรรมทองคา

ภาพที่ 42 ชิ้นส่วนสถาปั ตยกรรมทองคาจาลอง
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 71.
เป็ นงานสถาปั ตยกรรมจาลองทรง 8 เหลี่ยม ที่สร้า งจากการเชื่ อ มต่อ
กันของหน่วยเล็กๆจานวนมากประกอบกันจนเกิดเป็ น โครงสร้างทัง้ หมด ในรู ปแบบของการซ้ า
ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ ส ถาปั ตยกรรมจาลอง: ชิน้ ส่วนสถาปั ตยกรรม
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ สถาปั ตยกรรมจาลอง: ชิ้นส่วนสถาปั ตยกรรม
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ตารางที่ 24 การวิเคราะห์ ส ถาปั ตยกรรมจาลอง: ชิ้นส่วนสถาปั ตยกรรม (ต่อ)
องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงส ร้ ำ ง : เกิดจากการประกอบกัน ของ
หน่ ว ยเ ล็ ก ๆ จนเ ป็ นอง ค์ ร วมโครงสร้ า ง
ทั้งหมด
สั ดส่ วน : สั ดส่วนที่ มีความสมมาตร เท่า กัน
ทั้งสองด้าน ความสู ง 17 เซนติเมตร และกว้า ง
12 เซนติเมตร
มิติ : สร้างมิติดว้ ยรู ปทรง

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายกลี บบัว ลายดอกไม้
สลับลายกระหนก ลายช อ่ ลายสี่ เ หลี่ ย มขน ม
เปี ยกปูนสลับลายกระหนก และลายลู ก ประคา
เป็ นต้น
กำรจัดวำง : มีการจัดวางอย่า งเป็ นระเบี ย บแบบ
แผน มีการซ้ าเชื่อ มต่อ กัน และมีก ารตี ก รอบใน
การวางลายโดนแบ่งเป็ นสัดส่วนชัดเจน
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 50 % (สี ทอง)และ
ใช้อญั มณี 50 % (หลากสี ) ในปริ มาณที่เท่ากัน

2.1.2.3 สถาปั ตยกรรมจาลอง : ชิ้นส่วนพระปรางค์ทองคา

ภาพที่ 43 ชิ้นส่วนพระปรางค์ทองคาจาลอง
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 62.
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ภาพที่ 44 ชิ้นส่วนพระปรางค์ทองคาจาลอง (ส่วนยอด และนภศูล)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 63.

ภาพที่ 45 ชิ้นส่วนพระปรางค์ทองคาจาลอง (ส่วนกลี บขนุ น)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 64.
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ภาพที่ 46 ชิ้นส่วนพระปรางค์ทองคาจาลอง (ส่วนบันแถลง 1)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 67.

ภาพที่ 47 ชิ้นส่วนพระปรางค์ทองคาจาลอง (ส่วนบันแถลง 2)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 66.
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ภาพที่ 48 ชิ้นส่วนพระปรางค์ทองคาจาลอง (ส่วนชั้นเชิงบาตร)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 68.

ภาพที่ 49 ชิ้นส่วนพระปรางค์ทองคาจาลอง (ส่วนครุ ฑแบก)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 68.

ภาพที่ 50 ชิน้ ส่วนพระปรางค์ทองคาจาลอง (ส่วนฐานปั ทม์)
ที่ มา : กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิ ลปากร, เครื่องทองกรุวัดราชบู ร ณะ ศิล ปะของแผ่ นดิน (กรุ งเทพ
: รุ ง่ ศิล ป์ การพิ มพ์, 2550), 69.
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ชิ้ น ง าน มี โ ครง สร้ า ง ที่ แ บ่ง เ ป็ น ส่ วน ๆ ประ กอบต่อ กัน เ ป็ น
สถาปั ตยกรรมองค์พระปรางค์จาลอง จากการค้นพบหลงเหลือชิ้นส่วนเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเท่า นั้ น ชิ้ น งาน
จึงไม ่สมบูรณ์ โครงสร้างหลักนั้นสร้างจากแผ่นทองคา ที่มลี วดลายเกิดจากการสลัก ดุ น มาประกอบ
ต่อกันจากหน่วยเล็กๆประกอบกันเป็ นชิ้นงานทั้งหมด
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ เครื่ องทองจาลองสถาปั ตยกรรม : ชิ้นส่วนพระปรางค์ ทองคา
แบบร่าง 2 มิติ แสดงการวิเคราะห์ สถาปั ตยกรรมจาลอง : ชิน้ ส่วนพระปรางค์ ทองคา

องค์ประกอบทางกายภาพ
โครงสร้ ำง : โครงสร้างหลักนั้นสร้า งจากแผ่น
ทองคา ที่ ส ร้ า งลวดลายด้วยการสลัก ดุ น มา
ประกอบต่อกัน จากหน่วยเล็ ก ๆประกอบกัน
เป็ นชิ้นงานทั้งหมด
สั ด ส่ ว น : สั ด ส่ ว น ไม แ่ น่ ช ั ด เ นื่ อง จาก
หลงเหลื อ อยู ่ จานวน 9 ส่วนที่ ล งเหลื อ จาก
การขุดพบ
มิติ : สร้างมิติดว้ ยรู ปทรง

องค์ประกอบทางลวดลาย
ลวดลายประกอบด้วย ลายกลี บบัว ลายดอกไม้
ลายเถาวัล ย์ ลายประ จายาม ลายดอกซี ก ดอก
ซ้อ น ลายดอกกลมสลั บลายกระหนก ลายช ่อ
ลายเฟื่ องอุบะ และลายเชิงกรวย เป็ นต้น
กำรจัดวำง : มีการวางลายเป็ นระเบี ย บ และแบ่ง
พื้นที่ในการวางลายอย่างเป็ นสั ดส่วน และมีก าร
จัดวางในรู ปแบบของสถาปั ตยกรรม
วัสดุ และโทนสี : ใช้ทองคา 80 % (สี ทอง)และ
ใช้อญั มณี 20 % (หลากสี )
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2.1.3 สรุ ปรวมรู ปแบบที่ แ สดงเอกลัก ษณ์ ง านทอง กรุ ว ัดราชบู ร ณะ จากการ
วิเคราะห์ เครื่ องทองทั้ง 16 ชิ้น
จากการวิเคราะห์ เครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะจานวน 16 ชิ้นงาน โดยแบ่ง เป็ น
งานเครื่ องประดับทองคา 13 ชิ้น และสถาปั ตยกรรมจาลองทองคา 3 ชิ้ น สามารถสรุ ปเอกลัก ษณ์
เครื่ องทองในสมัยอยุธยาจากการวิเคราะห์ แยกย่อยของชิ้นงานแต่ละชิ้นในตารางข้างต้น และ ทาเป็ น
ผลการวิเคราะห์ โดยรวบรวมเอารู ปแบบที่พบเห็ น และนิ ย มใช้ใ นงานเครื่ อ งทองกรุ วดั ราชบู ร ณะ
มากที่สุด ซึ่งจะมี “ตัวอักษรหนำ” จากกรณีศึกษากลุ ม่ นี้ โดยแบ่ง ส่วนสรุ ปผลการวิ เ คราะห์ เป็ น 2
ส่วนหลัก คือ วิเคราะห์ องค์ประกอบทางกายภาพ ประกอยด้วย โครงสร้าง/รู ปทรง สัดส่วน และมิติ
และ วิเคราะห์ องค์ประกอบทางลวดลาย ประกอบด้วย ประเภทของลวดลาย การจัดวาง วัส ดุ และ
โทนสี ซึ่งมีการสรุ ปผลการวิเคราะห์ ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 26 รวบรวมวิเคราะห์ องค์ประกอบทางกายภาพ เครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะ
พบในเครื่ องประดับ
พบในงานจาลอง
วิเคราะห์ องค์ ประกอบทาง
ทอง
สถาปั ตยกรรม
กายภาพ
(จานวน / ชิ้น)
(จานวน / ชิ้น)
ด้ ำนโครงสร้ ำง/รูป ทรง
โครงสร้ า งที่ เ กิดจากการประ
12 ชิ้น
2 ชิ้น
กอบกันของหน่วยเล็ ก ๆจานวน
มากเกิดเป็ นโครงสร้างทั้งหมด
โครงสร้างที่เกิดจากการขึ้ น รู ป
1 ชิ้น
จากแผ่นทองคาเนื้ อเดียวกัน
โครงสร้างจากการเคาะขึ้นรู ป
1 ชิน้
ด้ ำนสั ดส่ วน
11 ชิ้น
3 ชิ้น
สมมาตร / สมดุล
ไม ่สมมาตร
1 ชิ้น
ด้ ำนมิติของชิ้นงำน
5 ชิน้
3 ชิน้
สร้างมิติด้วยรู ปทรง
สร้างมิติระนาบเดียว
5 ชิ้น
-

รวม

13 ชิ้น

1 ชิ้น
1 ชิน้
14 ชิ้น
1 ชื้น
8 ชิ้น
5 ชิ้น
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ตารางที่ 27 รวบรวมวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางลวดลาย เครื่ องทองกรุ วดั ราชบูร ณะ
พบในเครื่ องประดับ
พบในงานจาลอง
วิเคราะห์ องค์ ประกอบทาง
ทอง
สถาปั ตยกรรม
ลวดลาย
(จานวน / ชิน้ )
(จานวน / ชิน้ )
ด้ ำนลวดลำย
8 ชิ้น
3 ชิ้น
ลายกลี บบัว
ลายลายประดับเถาวัลย์
2 ชิ้น
1 ชิ้น
ลายชอ่ /ดอกโบตัน๋
6 ชิ้น
3 ชิ้น
ลายดอกไม้
4 ชิน้
3 ชิน้
ลายดอกกลม
7 ชิ้น
2 ชิ้น
ลายกระหนก
3 ชิ้น
4 ชิ้น
ลายลูก ประคา/ลายไข่ปลา
5 ชิ้น
1 ชิ้น
ลายประจายาม
1 ชิ้น
2 ชิ้น
ลายกรอบย่อ มุม 12 ด้าน
1 ชิ้น
ลายกระหนกราชสี ห์
1 ชิ้น
ลายก้านขด
2 ชิ้น
ลายสี่ เหลี่ย มขนมเปี ยกปูน
3 ชิ้น
2 ชิ้น
ลายฝั งสอดสลับ
2 ชิ้น
ลายพญานาค
1 ชิ้น
ลายดอกซี กดอกซ้อน
1 ชิ้น
ลายเชิงกรวย/ลายเฟื่ องอุบะ
1 ชื่น
ลายสี่ เหลี่ย มขนมเปี ยกปูน
1 ชิ้น
ล้อ มรอบด้วยกลี บบัว
ลายประจายามล้อ มกรอบด้วย
1 ชิ้น
สี่ เหลี่ย มขนมเปี ย กปูน
ด้ ำนกำรจัดวำง
12 ชิ้น
3 ชิ้น
มีระเบีย บ เป็ นแบบแผน
มีการซ้ าอย่างสมา่ เสมอ
7 ชิ้น
3 ชิ้น
จัดวางลายโดยกระจายตัวจาก
10 ชิน้
-

รวม
11 ชิ้น
3 ชิ้น
9 ชิ้น
7 ชิ้น
9 ชิ้น
7 ชิ้น
6 ชิ้น
3 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น
5 ชิ้น
2 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิน้
1 ชิ้น
1 ชิ้น
15 ชิ้น
10 ชิ้น
10 ชิ้น
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ตารางที่ 27 สรุ ปวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางลวดลาย เครื่ องทองกรุ วดั ราชบูร ณะ (ต่อ)
พบในเครื่ องประดับ
พบในงานจาลอง
วิเคราะห์ องค์ ประกอบทาง
ทอง
สถาปั ตยกรรม
ลวดลาย
(จานวน / ชิน้ )
(จานวน / ชิน้ )
จุดศูน ย์กลาง
แบ่งพื้นที่ในการวางลวดลาย
8 ชิ้น
3 ชิ้น
อย่างเป็ นสัดส่วน
ลวดลายไหลตามรู ปทรง
1 ชิน้
ด้ ำนวัสดุ และสี
ทองคา : สี ทองอมแดง
7 ชิ้น
อัญมณี : หลากสี
(มีปริ มาณที่เท่า กัน)
ทองคา : สี ทองอมแดง
6 ชิ้น
2 ชิ้น
(มีปริ มาณมากกว ่า)
อัญ มณี : หลากสี
(มีปริ มาณมากกว ่า)

รวม

11 ชิ้น
1 ชิน้
7 ชิ้น

8 ชิ้น
-

จากการสรุ ปรวบรวมรู ปแบบที่แสดงเอกลัก ษณ์ ง านทองอยุ ธ ยา ทั้ง 16 ชิ้ น
จึงได้มาซึ่ง รู ปแบบเอกลักษณ์อนั จะนาไปพัฒนาต่อ เป็ นแนวทางการออกแบบเครื่ อ งประดับร่วม
สมัย รู ปแบบที่นิยม และพบเห็ นจานวนมากที่สุด โดยชี้แจงเป็ นข้อตามการวิเคราะห์ 6 ส่วน ดังนี้
ด้ ำ นโครงสร้ ำ ง : โครงสร้ า งที่ เ กิดจากการประกอบกัน ของหน่วยเล็ ก ๆ
จานวนมากจนเกิดโครงสร้างทั้งหมด โดยใช้เทคนิ คการเชื่ อ มโลหะเป็ นส่วนใหญ่ เป็ นรู ปแบบพบ
เห็ นในการสร้างองค์ประกอบลวดลาย
ด้ ำนลวดลำย : ลายกลีบบัว ลายชอ่ หรื อชอ่ ดอกโบตัน๋ ลายดอกไม้ ลายดอก
กลม ลายกระหนก ลายลูกประคาหรื อลายไข่ปลา ลายสี่ เหลี่ ย มขนมปี ยกปู น ซึ่ ง มีจานวน 8 ลวดลาย
ที่นิยมใช้และพบเห็ นจากการวิเคราะห์ มากที่สุด
ด้ ำนสั ดส่ วน : งานส่วนใหญ่มอี งค์ประกอบของโครงสร้ า ง และลวดลายที่
สมมาตร และสมดุลกัน
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ด้ ำนกำรจัดวำง : มีก ารจัดวางอย่า งเป็ นระเบี ย บแบบแผน มีก ารซ้ า อย่า ง
สมา่ เสมอ จัดวางลายโดยกระจายตัวจากจุดศูนย์กลาง และมีก ารแบ่ง พื้ น ที่ ใ นการวางลวดลายอย่า ง
เป็ นสัดส่วน การจัดวางทั้ง 4 รู ปแบบนั้น พบเห็ นและนิ ยมใช้มากที่ สุ ดจากการวิเ คราะห์ เ ครื่ อ งทอง
กลุม่ นี้
ด้ ำนวั ส ดุ และสี : มีก ารใช้ทองคา ในปริ มาณที่ มากกวา่ อัญ มณี จากการ
วิเคราะห์ แสดงถึงค่านิ ยมและให้ความสาคัญกับสี ทองของทองคามากกวา่ โดยสี สั น ของอัญ มณี เ ป็ น
เพียงส่วนประดับตกแต่ง ให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์สวยงามยิ่งขึ้น
ด้ ำนมิติของชิ้ น งำน : การสร้ า งมิติ ด้วยรู ปทรงพบเห็ น มากที่ สุ ด จากงาน
เครื่ องทองกลุม่ นี้ ที่วเิ คราะห์ รวมทั้งงานเครื่ องประดับ และงานจาลองสถาปั ตยกรรม แต่ห ากตัดงาน
จาลองสถาปั ตยกรรมซึ่งต้อง แสดงเอกลักษณ์ทางโครงสร้างอยู แ่ ล้วนั้ น ออกไป วิเ คราะห์ เ พี ย งส่วน
ของเครื่ องประดับ จานวนชิ้ น งานที่ ส ร้ า งมิติด้วยรู ปทรง และงานที่ ส ร้ า งมิติร ะนาบเดี ย วนั้ น มี
จานวนที่เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั การออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่การสวมใส่ที่แตกต่างกันไป
โดยจะน าผลการวิเ คราะห์ ทั้ง ในส่วนอง ค์ ประกอบทาง กายภาพ และ
องค์ประกอบทางลวดลาย มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ทางด้านโครงสร้ า ง และลวดลายของงาน
เครื่ องประดับ เพื่ อ ยัง คงไว้ซ่ ึ ง เอกลัก ษณ์ ของเครื่ อ งทองกรุ วดั ราชบู ร ณะศิ ล ปะสมัย อยุ ธ ยา ซึ่ ง
ผสมผสานกับแนวความคิดร่วมสมัยจากนักออกแบบ
2.2 วิเคราะห์ ทศั นธาตุจากเอกลักษณ์ทางโครงสร้ า งของสถาปั ตยกรรมสมัย อยุ ธ ยา ยุ ค
ต้น และยุคกลาง
2.2.1 องค์พระปรางค์
จากการศึกษาสถาปั ตยกรรมในสมัยอยุ ธ ยายุ ค ต้น และยุ ค กลาง โดยมุง่ เน้ น
ไปในส่วนของการศึกษาเจดีย์ทรงปรางค์ ซึ่งเป็ นเจดีย์แหล่งขุดพบเครื่ อ งทอง กรุ วดั ราชบู ร ณะ โดย
การศึกษาองค์พระปรางค์จากยุคต้นไปยุคกลางนั้นไม ่ได้แตกต่างหรื อ พัฒ นาจากรู ปแบบเดิ มมากนั ก
แต่ในยุคกลาง มีการพัฒนาเจดีย์ทรงใหม ท่ ี่ มาจากการผสมผสานเจดี ย์ ห ลากหลายรู ปแบบรวมทั้ง
องค์พระปรางค์ดว้ ย ชื่อว ่า เจดีย์ทรงย่อมุมไม้สิบสองหรื อ เจดี ย์ ทรงเหลี่ ย มเพิ่ มมุม ซึ่ ง จากการศึ ก ษา
ในส่วนนี้ จะนาเอาเอกลักษณ์ของเจดีย์ทง้ ั 2 รู ปแบบ มาร่วมใช้เป็ นแนวทางในการวิเ คราะห์ ทัศ นธาตุ
เพื่อให้ได้รูปแบบ และเอกลักษณ์ของสถาปั ตยกรรมจาก 2 ยุคสมัย
2.2.2 องค์ประกอบของสถาปั ตยกรรมต่างๆ จากการลงพื้นที่สารวจ
การศึกษาสถาปั ตยกรรม และน ามาวิเ คราะห์ ทัศ นธาตุ เพื่ อ พัฒ นา ต่อ ยอด
และประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่ องประดับในส่วนของ มิติ และปริ มาตร เติ มเต็ มข้อ จากัด จาก
การวิเคราะห์ ดา้ นมิติของเครื่ องประดับทองคาสมัย อยุ ธ ยา ที่ นิ ย มสร้ า งงานบนแผ่น ระนาบ และมี

80

มุมมองเดียว เพื่อพัฒนาสู ง่ านเครื่ องประดับร่วมสมัย ให้ ไ ด้มาซึ่ ง ผลงานเครื่ อ งประดับที่ มี มิติ และ
ปริ มาตรในรู ปแบบของสถาปั ตยกรรม ที่ ส ามารถมองได้ห ลากหลายมุมมอง มากยิ่ ง ขึ้ น โดยศึ ก ษา
จากการส ารวจสถานที่ จริ ง เพื่ อ หามองมุมที่ แ สดงเอกลัก ษณ์ และสร้ า งแรงบัน ดาลใจในการ
ออกแบบใ ห้ ก ับ ข้า พเ จ้ า โดยได้เ ลื อ กกรณี ศึ ก ษาโบราณสถานที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด ใน จั ง ห วัด
พระนครศรี อยุธยา 3 สถานที่ ดังนี้ โบราณสถานวัดราชบู ร ณะ (ภาพที่ 51 - 54) โบราณสถานวัด
มหาธาตุพระนครศรี อยุธยา (ภาพที่ 55 – 57) และโบราณสถานวัดส้ม (ภาพที่ 58 - 60)
2.2.2.1 โบราณสถานวัดราชบู รณะ

ภาพที่ 51 ภาพถ่ายจากโบราณสถานวัดราชบู รณะ แสดงมุมมองโครงสร้างโดยรวม
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ภาพที่ 52 ภาพถ่ายจากโบราณสถานวัดราชบู รณะ แสดงมุมเสย

ภาพที่ 53 ภาพถ่ายจากโบราณสถานวัดราชบู รณะ แสดงมุมมองเจาะรายละเอีย ด

ภาพที่ 54 ภาพถ่ายจากโบราณสถานวัดราชบู รณะ แสดงมุมมองชัน้ ของเจดีย์
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2.2.2.2 โบราณสถานวัด มหาธาตุพระนครศรี อยุธ ยา

ภาพที่ 55 ภาพถ่ายจากโบราณสถานวัดมหาธาตุพระนครศรี อยุ ธยา แสดงมุมมองโครงสร้างโดยรวม

ภาพที่ 56 ภาพถ่ายจากโบราณสถานวัดมหาธาตุพระนครศรี อยุ ธยา แสดงมุมเสย
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ภาพที่ 57 ภาพถ่ายจากโบราณสถานวัดมหาธาตุพระนครศรี อยุ ธยา แสดงมุมมองเจาะรายละเอีย ด
2.2.2.2 โบราณสถานวัดส้ ม

ภาพที่ 58 ภาพถ่ายจากโบราณสถานวัดส้ ม แสดงมุมมองโครงสร้างโดยรวม
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ภาพที่ 59 ภาพถ่ายจากโบราณสถานวัดส้ ม แสดงมุมเสย

ภาพที่ 60 ภาพถ่ายจากโบราณสถานวัดส้ ม แสดงมุมมองเจาะรายละเอีย ด
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จากการสารวจพื้นที่ ในกรณีศึกษาทั้ง 3 สถานที่น้ ี ข้า พเจ้า เห็ น ถึ ง เอกลัก ษณ์
ทางโครงสร้างของสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยายุคต้น และยุ ค กลาง ผ่า นมุมมองของข้า พเจ้า จากการ
ถ่ายภาพ และสื่ อแนวคิดผ่านการวิเคราะห์ ออกมาเป็ นทัศ ธาตุ ตามตารางด้า นล่า ง เพื่ อ น าไปเป็ น
แนวทางสู ก่ ารออกแบบ และสร้างสรรค์เป็ นแบบร่าง 2 และ 3 มิติ ต้น แบบเพื่ อ พัฒ นาสู ่ก ารทดลอง
วัสดุตอ่ ไป
ตารางที่ 28 วิเคราะห์ ทศั นธาตุ จากเอกลักษณ์ ทางโครงสร้างของสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยา
ทัศนธาตุ (Element)
โบราณสถาน (วัด)
นามธรรม
รู ปธรรม
ภาพลักษณ์ดา้ นสี
1. วัดราชบูร ณะ
- ระเบียบ
- เหลี่ยมมุม
- สี ขาวหม ่นๆ
2. วัดมหาธาตุ
- ละเอียดและถี่
- การพับอย่างต่อเนื่ อง ปนดา หรื อ
3. วัดส้ ม
- การซ้ าอย่างมีแ บบ
- หัก มุม
ประมาณโทนสี
(กรณีศึ กษาทัง้ 3 สถานที่ แผนที่แน่นอน
- ขัน้ บันได
เทา
มีความคล้ายคลึงกัน )
- ความต่อเนื่ อง
- การทับซ้อนกันเป็ น
- จังหวะที่ ส มา่ เสมอ
ขั้นๆ
- แข็งแรง
- ปริ มาณมาก
- มัง่ คง ไม ่พลิ้ วไหว
- การประกอบกันของ
ส่วนเล็กๆจนเป็ น
โครงร้าง
- เต็มไปด้วย
รายละเอีย ดทุ กส่วน
- การต่อยอด
- ฝั ก ข้าวโพด
จากการวิเคราะห์ ทศั นธาตุ ในตารางข้า งต้น ได้มาซึ่ งทัศ นธาตุ ท้ งั ในด้า น
นามธรรม รู ปธรรม และภาพลักษณ์ดา้ นสี ข้าพเจ้าจึงนาผลการวิเ คราะห์ ดัง กล่า วมา สร้ า งเป็ น แบบ
ร่าง 2 มิติ (Sketch) และ 3 มิติ (Sketch Model) เพื่อชว่ ยให้เห็ นภาพลักษณ์จากการวิเ คราะห์ ทัศ นธาตุ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น และเป็ นแนวทางในการทดลองวัส ดุ ให้ ไ ด้มาซึ่ ง วัส ดุ ที่ส อดคล้อ งกับ รู ปแบบของ
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สถาปั ตยกรรม และเหมาะสมต่อการขึ้นรู ปชิ้นงานในลักษณะของงานหัตถศิลป์ แขนงเครื่ อ งประดับ
มากที่สุด
โดยสรุ ปทัศนธาตุที่จะนามาพัฒนาต่อเป็ นชิ้นงานเครื่ อ งประดับ เพื่ อ มาเต็ ม
เต็มในส่วนของงานเครื่ องประดับทองสมัยอยุธยา ให้ เ ป็ นงานเครื่ อ งประดับร่วมสมัย ที่ มี มิติ และ
ปริ มาตรมากยิ่งขึ้น แสดงการผสมผสานระหว ่างศิลปะทั้งสองแขนง คือ งานสถาปั ตยกรรม และงาน
หัตถศิลป์ เครื่ องประดับ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
ด้ ำนโครงสร้ ำง : โดยนามิติ และปริ มาตร ที่ ไ ด้มาจากการวิเ คราะห์ ทัศ ธาตุ
เชิงนามธรรม และรู ปธรรม ในตารางข้างต้น นามาพัฒนาต่อให้เหมาะสมกับ งานเครื่ อ งประดับมาก
ที่สุด
ภำพลั กษณ์ด้ำนสี : ซึ่งจะแทนค่าลงบนวัสดุ แสดงกลิ่ น อาย และบ่ง บอกถึ ง
ภาพลักษณ์ของสถาปั ตยกรรมเก า่ จากสมัย อยุ ธ ยา ซึ่ ง เป็ นสี ที่ไ ด้มาจากโบราณสถานไมใ่ ช ส่ ี ของ
สถาปั ตยกรรมดัง่ เดิม
ซึ่งจะแสดงการสรุ ปผลจากการวิเคราะห์ ทศั นธาตุ เป็ น แบบร่า ง 2 และ 3 มิติ
ในลาดับต่อไป
2.2.3 แบบร่าง 2 - 3 มิติ แสดงทัศนธาตุจากการวิเคราะห์ สถาปั ตยกรรม
แบบแบบร่าง 2 มิติ (Sketch) รวบรวมการแสดงเอกลัก ษณ์ ทางโครงสร้ า ง
ของสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยายุคต้น และยุคกลาง จากมุมมองของข้า พเจ้า ซึ่ ง มีแ รงบัน ดาลใจ ดัง นี้
มุมมองจากการพับไปมาของเหลี่ยมเจดีย์ การต่อกัน ของชั้น เจดี ย์ ใ นลัก ษณะขั้น บัน ไดหากมองจาก
มุมเสย หรื อโครงสร้างโดยรวมที่มลี กั ษณะเหมือนฝั กข้าวโพด เป็ นต้น

ภาพที่ 61 แบบร่าง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปั ตยกรรม (1)
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ภาพที่ 62 แบบร่าง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปั ตยกรรม (2)

ภาพที่ 63 แบบร่าง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปั ตยกรรม (3)

ภาพที่ 64 แบบร่าง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปั ตยกรรม (4)
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ภาพที่ 65 แบบร่าง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปั ตยกรรม (5)

ภาพที่ 66 แบบร่าง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปั ตยกรรม (6)

ภาพที่ 67 แบบร่าง 2 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปั ตยกรรม (7)
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จากแบบร่าง 2 มิติ (Sketch) แสดงทัศ นธาตุ ล าดับต่อ ไป ข้า พเจ้า จึ ง ทดลอง
และพัฒนาต่อยอดสู แ่ บบร่า ง 3 มิติ (Sketch Model) ซึ่ ง จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง มิติ และปริ มาตร จาก
รู ปทรงมากยิ่งขึ้น เพื่ อ เป็ นแนวทางในการทดลองวัส ดุ ใ นล าดับต่อ ไป โดยน าทัศ นธาตุ จากการ
วิเคราะห์ สถาปั ตยกรรม อันได้แก ่เหลี่ยมมุมมองเจดีย์ที่มลี กั ษณะคล้า ยกับการพับ องค์ ประกอบของ
ชั้นเจดีย์ที่ทบั ซ้อนกันขั้นบันไดในมุมมองด้านเสย และการสร้ า งมิติที่เ กิดจากเหลี่ ย มมุมที่ มีล ัก ษณะ
คล้ายการพับอย่างต่อเนื่ อง เป็ นต้น มาใช้ในการสร้างแบบร่าง 3 มิติ (ภาพที่ 68) ดังนี้

ภาพที่ 68 ตัวอย่าง แบบร่าง 3 มิติ แสดงทัศนธาตุ จากสถาปั ตยกรรม
3. ขั้นตอนกำรทดลองวัสดุ
3.1 ทดลองวัสดุที่สอดคล้อง กับการวิเ คราะห์ ทัศ นธาตุ จากเอกลัก ษณ์ ทางโครงสร้ า ง
สถาปั ตยกรรม
จากการสร้างแบบร่าง 3 มิติแสดงทัศนธาตุ เ บื้ อ งต้น ด้วยกระดาษหลากหลายชนิ ด
ทาให้ขา้ พเจ้าได้เห็ นถึงคุณสมบัติ ของกระดาษ ที่มเี อกลักษณ์ ตรงตามลัก ษณะของทัศ นธาตุ จากการ
วิเคราะห์ คือ การพับ การสร้างมุม เป็ น ต้น ซึ่ ง มีความเหมาะสม และง่า ยในการสร้ า งรู ปทรง จาก
ทัศนธาตุของสถาปั ตยกรรม ที่มลี กั ษณะเป็ นเหลี่ยมมุมซ้อนทับกันเป็ นขั้นบันได เป็ นต้น
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แบบร่า ง 2 และ 3 มิติ วิเ คราะห์ ทัศ นธาตุ จากสถาปั ตยกรรมได้ส รุ ป เทคนิ ค ที่
สอดคล้อง เหมาะสม และง่ายต่อการขึ้นรู ปชิ้นงานในลัก ษณะของงานหั ตถศิ ล ป์ ให้ ไ ด้โ ครงสร้ า ง
ตามที่วเิ คราะห์ มาข้างต้น คือ “เทคนิคกำรพับสร้ ำงรูปทรง”
ข้าพเจ้าจึงพัฒนาการทดลองในส่วนของกระดาษต่อไป เพื่อหาชนิ ด ของกระดาษที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาสู ง่ านเครื่ องประดับมากที่สุด โดยมีขอ้ กาหนดในการเลือกกระดาษ ดังนี้
1. กระดาษต้องให้ความรู ้สึกถึง รู ปลัก ษณ์ แ ละสี คล้า ยคลึ ง กับงานสถาปั ตยกรรม
โบราณจากการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ทศั นธาตุที่เ ป็ นเอกลัก ษณ์ จากสถาปั ตยกรรมมาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ น
ชิ้นงานเครื่ องประดับร่วมด้วย
2. กระดาษควรมีความหนาพอสมควรเพื่ อ ความแข็ ง แรง และง่ า ยต่อ การสร้ า ง
รู ปทรง
3. กระดาษควรมีพื้นผิวขรุ ขระ ให้ได้ผิวสัมผัส และความรู ้ สึ ก ที่ คล้า ยคลึ ง กับพื้ น ผิ ว
ของปูนปั้ นประดับสถาปั ตยกรรมโบราณ
โดยเลือกกระดาษมาใช้ในการทดลองตามตาราง ต่อไปนี้
ตารางที่ 29 การทดลองวัสดุกระดาษ ด้วยเทคนิ คการพับสร้างรู ปทรง
ชนิ ดของกระดาษ
1. กระดาษร้อ ย
ปอนด์ห ยาบสี ขาว
ครี ม
2.กระดาษแข็งสี
น้ าตาลอ่อน

ทดลองกระดาษด้วย
เทคนิ คการพับสร้างรู ปทรง

สี /
รู ปลักษณ์

ความหนา
พื้นผิว
ง่ายต่อ
ของ
การสร้าง
กระดาษ
รู ปทรง
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ตารางที่ 29 ตารางการทดลองวัสดุกระดาษ ด้วยเทคนิ คการพับสร้างรู ปทรง (ต่อ)
3. กระดาษหนังช้าง
สี เทาอ่อน

จากการทดลอง กระ ดาษที่ เ หมาะสมจะน ามาพัฒ นาต่อ ในการสร้ า งชิ้ น งาน
เครื่ องประดับ คือ “กระดาษหนังช้างสี เทาอ่อ น” ซึ่ ง มีรู ปลัก ษณ์ ที่คล้า ยคลึ ง กับ งานสถาปั ตยกรรม
โบราณ ในเรื่ องของสี พื้นผิว และง่ายต่อ การขึ้ น รู ปโดย “เทคนิ คการพับสร้ า งรู ปทรง” เนื่ อ งจาก
กระดาษมีความหนา ชิ้ น งานจึ ง แข็ ง แรงพอสมควรและง่า ยต่อ การต่อ ยอดพัฒ นาเป็ นชิ้ น งาน
เครื่ องประดับ
3.2 การทดลองวัสดุสีทอง ที่มรี ู ปลักษณ์คล้ายคลึง ทองคา
จากแน วความคิ ดที่ สื่ อ ถึ ง การออกแบบที่ ร ่วมสมัย ใ นการผสมผสานวัส ดุ ที่ มี
คุณลักษณะด้านรู ปลักษณ์คล้ายคลึงทองคา มาเป็ นส่วนหนึ่ งในแนวทางการออกแบบ เพื่ อ แสดง
แนวคิดเรื่ องการให้คณุ ค่าของทองผ่านวัสดุที่ไม ่มีมลู ค่า และเกิดการตั้ง คาถามต่อ ผู ้พ บเห็ น ซึ่ ง ให้ สี
ทองทาหน้าที่เป็ นสื่ อแทนค่าทองคา อย่างที่ในปั จจุบนั นิ ยมนาสี ทองมาใช้ใ นหลากหลายวัส ดุ แ สดง
ความมีร ะดับ มีคุณ ค่า จึ ง ได้น าสี ทองจากวัส ดุ ห ลากหลายชนิ ดนี้ มาท าการทดลอง ตอบสนอง
แนวความคิดดังกล่าว ให้ได้วสั ดุที่เ หมาะสมจะน ามาออกแบบและสร้ า งสรรค์ เ ครื่ อ งประดับร่วม
สมัย ทัง้ ในส่วนของการสร้างรู ปทรง และการสร้างลวดลายมากที่สุด
โครงการออกแบบเครื่ องประดับนี้ จึ ง ปรั บเปลี่ ย นมาใช้วสั ดุ สี ทอง ที่ มีรู ปลัก ษณ์
คล้ายคลึงทองคา นามาสร้างสรรค์ เ ป็ นงานเครื่ อ งประดับที่ มีความละเอี ย ดประณี ตตามแบบงาน
หัตถศิลป์ จากแรงบันดาลใจในอดีตผ่านแนวคิดดังกล่าว นามาสู ก่ ารทดลองหาวัส ดุ ที่เ หมาะสมที่ สุ ด
แสดงให้เห็ นในการทดลองวัสดุตามตาราง โดยมีวสั ดุสีทองที่เลือกมาทดลอง ดังนี้
1. ทองเหลือง แผ่นบางลักษณะเหมือนกระดาษ
2. ด้ายสี ทอง และดิ้น สี ทอง (คล้า ยด้า ยแค่บางและเล็ก กว ่า)
4. ผ้าสี ทอง
5. กระดาษสี ทอง
6. กระดาษร้อ ยปอนด์ ทาสี ทอง
7. ฟอยล์ สีทอง

92

ตารางที่ 30 ทดลองวัส ดุสี ทอง ที่ มรี ู ปลักษณ์ คล้า ยคลึง ทองคา
วัสดุ
1. ทอง
เหลือง

รู ปแบบการ
ทดลอง
การกรี ดและพับ
ตามรอย
การกรี ดตัดกัน
เป็ นลักษณะ
ขั้นบันได
การกรี ดต่อ กัน
เป็ นเส้นขนาน
การพับและยึด
ด้านหลังด้วย
ลวดเพื่อคง
โครงสร้าง
การกรี ด พับตาม
รอย และประกบ
กันสองด้าน
หน้า-หลัง
การกรี ดเป็ น ลาย
ตาราง (pixel)
แล้วพับตามรอย

รู ปภาพ (Image)

ทดลอง
สร้าง
รู ปทรง

ทดลอง
สร้าง
ลวดลาย
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ตารางที่ 30 ทดลองวัส ดุสี ทอง ที่ มรี ู ปลักษณ์ คล้า ยคลึงทองคา (ต่อ)
วัสดุ
1. ทอง
เหลือง

รู ปแบบการ
ทดลอง
การกรี ดเป็ น ลาย
และพับตามรอย
ทับซ้อนกัน 2
ชั้น ผูกติ ดกัน
การกรี ดและพับ
ตามรอย และ
กรี ด ตัดพื้นผิ ว
เป็ นรู ปดอกไม้
พับจากรอยตัด
ขูดพื้นผิ ว
ทองเหลืองให้
เป็ นร่องของ
ลวดลาย
ขูดพื้นผิ วเป็ น
เป็ นร่อง และตัด
พับขึ้น มาจาก
รอยตัดเป็ น
ลวดลาย

2. ด้าย และ
ดิ้นสี ทอง

ปั ก ด้ายและดิ้นสี
ทองลงบนแผ่น
ทองเหลืองเป็ น
ลวดลาย

รู ปภาพ (Image)

ทดลอง
สร้าง
รู ปทรง

ทดลอง
สร้าง
ลวดลาย
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ตารางที่ 30 ทดลองวัส ดุสี ทอง ที่ มรี ู ปลักษณ์ คล้า ยคลึงทองคา (ต่อ)
วัสดุ
2. ด้าย และ
ดิ้นสี ทอง

3. ผ้าสี ทอง

4. กระดาษ
สี ทอง

รู ปแบบการ
ทดลอง
ปั ก ดิ้นสี ทองเป็ น
ลายลู กประคา
บนกระดาษหนัง
ช้างเท่าอ่อน
ปั ก ด้าย และดิ้น
สี ทองเป็ น ลาย
กลีบบัว บน
กระดาษหนัง
ช้างเท่าอ่อน
ใช้ดา้ ย และดิ้นสี
ทองยึ ด
โครงสร้างด้วย
การเย็บ
พับผ้า และเย็บ
เข้ารู ปเป็ น
รู ปทรง
พับกระดาษ
สร้างรู ปทรง
พับกระดาษที่มี
ลวดลายเป็ นชอ่ ง
เล็กๆ และพับ
เป็ นรู ปทรง

รู ปภาพ (Image)

ทดลอง
สร้าง
รู ปทรง

ทดลอง
สร้าง
ลวดลาย
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ตารางที่ 30 ทดลองวัส ดุสี ทอง ที่ มรี ู ปลักษณ์ คล้า ยคลึงทองคา (ต่อ)
วัสดุ
4. กระดาษ
สี ทอง

5. กระดาษ
ร้อยปอนด์
ทาสี ทอง

รู ปแบบการ
ทดลอง
พับกระดาษที่มี
ลวดลายสร้าง
รู ปทรง
พับกระดาษเป็ น
ขั้นบันได แล้ว
จึงตัดสร้าง
ลวดลายระหว ่าง
รอยนู นของขั้น
และทาสี ทอง
บางจุ ด
ตัดกระดาษเป็ น
ลายดอกไม้ แล้ว
จึงพับนู นขึ้น มา
จากรอยตัด และ
ทาสี ทองบางจุด

6. ผสม
ผสานการ
สร้าง
ลวดลาย

ระหว ่างด้ายและ
ดิ้นสี ทองปั กลง
บนทองเหลื อง
ใส่ฟอยล์สี ทอง
แทนค่าอัญ มณี
และการตัดพับ
ลายจากพื้นผิ ว

รู ปภาพ (Image)

ทดลอง
สร้าง
รู ปทรง

ทดลอง
สร้าง
ลวดลาย
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การทดลองวัสดุที่มรี ู ปลักษณ์คล้ายคลึง ทองคา จากตารางข้า งต้น นี้ สรุ ปได้วา่ วัส ดุ
ที่มคี วามเหมาะสมในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่ องประดับทั้งในด้า นรู ปทรง และลวดลาย คื อ วัส ดุ
ทองเหลือง ซึ่งเป็ นวัสดุที่สามารถนามาผสมผสานกับวัส ดุ อื่ น ๆได้อี ก ด้วย อั น ได้แ ก ่ ด้า ยหรื อ ดิ้ น สี
ทอง และ ฟอยล์ เป็ นต้น นอกจากนั้นทองเหลืองยัง มีรู ปลัก ษณ์ คล้า ยคลึ ง กับทองคา ในปั จจุ บัน ก็มี
การน าทองเหลื อ งมาใช้เ ป็ นวัส ดุ ร าคาถู ก แทนค่า เครื่ อ งประดับทองคาตามท้อ งตลาดอี ก ด้ว ย
ข้าพเจ้าจึงเลือกทองเหลืองเป็ น วัสดุหลักในการสร้างสรรค์ ชิ้ น งานผสานผสานกับวัส ดุ อื่ น เพิ่ มเติ ม
โดยมีหลักในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการทดลอง แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
กำรสร้ ำงรูปทรงของชิ้นงำน : ใช้เทคนิ คการพับสร้างรู ปทรง
กำรสร้ ำงลวดลำยของชิ้นงำน : ใช้เทคนิ คการขูดร่องสร้ า งลาย ผสมผสานกับการ
ตัดพื้นผิวโครงสร้างให้เกิดลวดลายแล้วจึงพับลายนู นสร้างมิติ และการสร้ า งลวดลายด้วยการปั ก ด้า ย
และดิ้นสี ทองบนพื้นผิวชิ้นงาน เหล่า นี้ เป็ นเทคนิ คหลัก ในการออกแบบและสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งาน
เครื่ องประดับต่อไป
3.3 ทดลองการปิ ดทองคาเปลวบนพื้นผิวชิ้นงานด้วยยางมะเดื่อ
คนไทยในปั จจุบนั นิ ยมปิ ดทองคาเปลว เพื่อแสดงถึงการบูชา ทางพระพุทธศาสนา
การปิ ดทองเป็ นการแสดงออกซึ่งความเชื่อ และความศรัทธาต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง มัก มีก ารปิ ดทองลงบน
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และรู ปเคารพต่างๆ
ส่วนการปิ ดทองในเชิงชา่ งงานหัตถศิลป์ ไทย ทั้งงานเครื่ อ งประดับ ภาชนะ และ
งานศิลปะแขนงต่างๆ ในรู ปแบบงานหัตถศิลป์ ระดับสู ง ยกตัวอย่า งเช น่ การลงรั ก ปิ ดทอง เป็ นต้น
ด้วยเหตุผลทางความเชื่อของคนไทย การปิ ดทอง จึ ง มีความหมาย แฝงด้วยเรื่ อ งราวของความเชื่ อ
และเป็ นหมายความที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ข้าพเจ้าจึงนาแนวความคิดของการปิ ดทองแสดงความศรั ทธาดัง กล่า ว มาเป็ นส่วน
หนึ่ งในแนวทางการออกแบบ ให้ผสู ้ วมใส่หรื อผูพ้ บเห็ น ชิ้ น งานได้มีส ่วนร่วม โดยข้า พเจ้า จะวาด
ลวดลายซึ่งถอดมาจากการวิเคราะห์ เครื่ องทอง จากกรุ วดั ราชบูรณะลงบนพื้ น ผิ วของชิ้ น งานด้วยมือ
จากยางมะเดื่อที่เจือจาง (ภาพที่ 69) ทัว่ ทั้งชิ้นงาน แต่ลวดลายจะปรากฏให้เ ห็ น เด่น ชัดขึ้ น ก็ตอ่ เมื่อ มี
การปิ ดทองลง บนพื้ น ผิ ว ของ ชิ้ น งาน ยิ่ ง ผู ้ส วมใ ส่ห รื อผู ้พ บเห็ น มีความเ ชื่ อ และ ทาการปิ ด
ทองคาเปลวลงบนชิ้นงานมากเท่าไหร่ ก็ถือได้ว ่า ชิ้นงานได้สร้างปฏิสัมพัน ธ์ ระหวา่ งเครื่ อ งประดับ
กับผูส้ วมใส่ ให้ได้เกิดการเรี ยนรู ้ เข้าใจ และเข้า ถึ ง งานหั ตถศิ ล ป์ ของไทยมากยิ่ ง ขึ้ น แม้เ ป็ นเพี ย ง
จุดเริ่ มต้นเล็กๆ ของสื่ อส่งต่อความรู ้ในลักษณะงานเครื่ องประดับ ก็เ ป็ นส่วนเติ มเต็ มแนวความคิ ดที่
จะนามาใช้ในชิ้นงานเครื่ องประดับร่วมสมัยนี้ ให้มคี วามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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โดยมีวสั ดุที่ใช้ในการปิ ดทองคาเปลว คื อ ยางมะเดื่ อ และมีเ กณฑ์ ใ นการทดลอง
ดังต่อไปนี้
1. ทดลองการเจือจางของสี ให้การวาดลวดลายกลมกลื น ไปกับ พื้ น ผิ ว ของชิ้ น งาน
เพื่อความประหลาดใจภายหลังการปิ ดทอง
2. ระยะเวลาของความเหนี ย วที่ จะสามารถปิ ดทองได้ ข้า พเจ้า ก าหนดช ว่ งเวลา
สู งสุ ดไว้ 1 สัปดาห์ ตามระยะเวลาของการแสดงงาน
3. ความง่ายในการวาดลวดลาย เนื้ อสี ไม ่หนื ด หรื อเหลวจนเกินไป
4. เนื้ อสี ที่วาดสามารถแสดงลวดลายได้อย่างชัดเจน เมือ่ ปิ ดทอง

ภาพที่ 69 แสดงตัวอย่างมะเดื่อ(ซ้า ย) และการวาดลวดลายลงบนกระดาษ(ขวา)
3.3.1.ทดลองปิ ดทองคาเปลวลงบนลวดลายที่วาดไว้ด้วยยางมะเดื่อ แสดงความ
แตกต่าง ก อ่ น และหลังการปิ ดทอง

ภาพที่ 70 ทดลองปิ ดทองคาเปลวลงบนลวดลาย(ซ้าย) และหลังปิ ดทองคาเปลว(ขวา)
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3.3.2 ทดลองวาดลวดลายด้วยยางมะเดื่อ ที่เจือ จาง จากการผสมผสานต่างๆ ดังนี้
ทดลองยางมะเดื่อผสมน้ า (ภาพที่ 71) ทดลองยางมะเดื่อผสมน้ า และสี โ ปสเตอร์ สีขาว (ภาพที่ 72)
ทดลองยางมะเดื่อผสมน้ า และสี อคิ ลิค สี ขาว (ภาพที่ 73) เป็ นต้น

ภาพที่ 71 ทดลองการวาดลวดลายด้วยยางมะเดื่อ ผสมน้ า

ภาพที่ 72 ทดลองก ่อน และหลัง การวาดลวดลายด้วยยางมะเดื่อผสมน้ าและสี โ ปสเตอร์ สี ขาว

ภาพที่ 73 ทดลองการวาดลวดลายด้วยยางมะเดื่อ ผสมน้ าและสี อะครี ลิคสี ขาว
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ตารางที่ 31 ทดลองการวาดลวดลายด้วยยางมะเดื่อ เพื่อปิ ดทองคาเปลว
วัสดุ สร้างลาย

สี กลมกลื ม
กับชิน้ งาน

มีระยะเวลา
ความเหนี ยว
นาน 1 สั ปดาห์

ความง่ายใน
การเขียนลาย

แสดง
ลวดลาย
ชัดเจนหลัง
ปิ ด ทอง

3.3.1. ยางมะเดื่อ
3.3.2. ยางมะเดื่อ ผสมน้ า
3.3.3. ยางมะเดื่อ ผสมน้ า
และสี โปสเตอร์ สี ขาว
3.3.4. ยางมะเดื่อ ผสมน้ า
และสี อะครี ลิคสี ขาว
จากการทดลองการปิ ดทอง สรุ ปได้วา่ การใช้ “ยางมะเดื่ อ ผสมน้ า และสี โ ปสเตอร์ สี
ขาว” มีความเหมาะสมที่จะสามารถนามาใช้วาดลวดลายลงบนพื้น ผิ ว ของชิ้ น งานเครื่ อ งประดับมาก
ที่สุด ข้าพเจ้าจึงทดลองเขียนลงบนแบบร่าง 3 มิติ ที่ทดลองและพัฒ นามาจากการวิเ คราะห์ ทัศ นธาตุ
และลองปิ ดทองคาเปลว ลงบนพื้นผิว เพื่อดูรูปแบบชิ้นงานโดยรวม (ภาพที่ 74) ดังนี้

ภาพที่ 74 ทดลองการวาดลวดลายลงบนแบบร่าง 3 มิติ
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3.4 แบบร่าง 3 มิติ (Sketch Model) พัฒนาการผสมผสานวัสดุ
พัฒ นาชิ้ น ง านต่อ จากหลัก การสร้ า งสรรค์ ที่ส รุ ป ได้จ ากการทดลองวัส ดุ ที่ มี
รู ปลักษณ์คล้ายคลึ ง ทองคา และการทดลองวัส ดุ ที่มีก ลิ่ น อายของสถาปั ตยกรรมโบราณจากการ
วิเคราะห์ ทศั นธาตุ โดยใช้วสั ดุทองเหลืองแผ่นบาง และกระดาษหนังช้างสี เทาอ่อนมา ศึ ก ษา ทดลอง
และพัฒนาสู ร่ ู ปแบบงานเครื่ องประดับต่อไป โดยมีลาดับการพัฒนาชิ้นงาน 2 ลาดับขั้นใหญ่ๆ ดังนี้
3.4.1 พัฒนำขั้นที่ 1 : ใช้กระดาษหนังช้างสี เทาอ่อนเป็ นวัสดุหลัก (ภาพที่ 75 - 76)
การพัฒนาชิ้นงานโดยใช้กระดาษหนังช้างสี เ ทาอ่อ น พับขึ้ น รู ปเป็ นส่วนๆ
และ ประกอบกันจากชิ้นต่อชิ้นจนเป็ นโครงสร้างทั้งหมด โดยใช้ทองเหลื อ งแผ่น บางสร้ า งลวดลาย
โดยการขูดร่อง บังคับรู ปทรงและใช้ในการยึดเกีย่ วชิน้ งานของแต่ละส่วนเข้า ด้วยกัน ผสมผสานกับ
การตัดพับลวดลายนู นขึ้นมาจากพื้นผิวกระดาษด้วย

ภาพที่ 75 แบบร่าง 3 มิติ พัฒนาขั้น ที่ 1 : ใช้กระดาษหนังช้างสี เทาอ่อนเป็ น วัส ดุหลัก (1)

ภาพที่ 76 แบบร่าง 3 มิติ พัฒนาขั้นที่ 1 : ใช้กระดาษหนังช้างสี เทาอ่อนเป็ นวัสดุห ลัก (2)
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3.4.2 พัฒนำขั้นที่ 2 : ใช้กระดาษหนังช้างสี เ ทาอ่อ นและทองเหลื อ งแผ่น บางใน
ปริ มาณที่เท่ากัน (ภาพที่ 77 - 80)
จากการทดลองในพัฒนาขั้นที่ 1 พบปั ญหาคือความแข็ ง แรงของชิ้ น งาน จึ ง
พัฒนาต่อโดยการนากระดาษหนังช้างสี เ ทาอ่อ นและทองเหลื อ งแผ่น บางมาประกบติ ดกัน สร้ า ง
ความแข็ ง แรงให้ ชิ้ น งาน นอกจากนั้ น การสร้ า งง านในลัก ษณะดัง กล่า ว ท าให้ ข้า พ เจ้า เกิ ด
แนวความคิดเกีย่ วกับความแตกต่างของสองพื้นผิ ว ในการแทนค่า เชิ ง สั ญ ลัก ษณ์ กับการค้น พบกรุ
ทองคาที่อยูภ่ ายใต้พระปรางค์ประธานของวัดราชบูรณะ แสดงถึ ง สองสภาวะ คื อ ด้า นนอก ที่ เ ป็ น
กระดาษหนั ง ช้า งสี เ ทาอ่อ นแสดงรู ปลัก ษณ์ พื้ น ผิ วของสถาปั ตยกรรมโบราณ และด้า นใน คื อ
ทองเหลืองแผ่นบางแสดงถึงเครื่ องทองมากมายภายในกรุ วดั ราชบูรณะนั้ น เอง โดยมีก ารขึ้ น รู ปด้วย
การตัด และพับสร้างรู ปทรง ใช้ทองเหลืองแผ่นบางสร้างลวดลายโดยการขูดร่อ ง และใช้ใ นการยึ ด
เกีย่ วแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน ผสมผสานกับการตัดพับ ลวดลายนู นขึ้นมาจากพื้นผิวชิน้ งานด้วย

ภาพที่ 77 แบบร่าง 3 มิติ พัฒนาขั้น ที่ 2 : ใช้กระดาษหนังช้างสี เทาอ่อน และทองเหลืองแผ่น บางใน
ปริ มาณที่เท่า กัน แสดงด้านนอกเป็ นกระดาษ (ซ้าย) และด้านในเป็ นทองเหลือง (ขวา)

ภาพที่ 78 แบบร่าง 3 มิติ พัฒนาขั้น ที่ 2 : ใช้กระดาษหนังช้างสี เทาอ่อน และทองเหลืองแผ่น บางใน
ปริ มาณที่เท่า กัน (1)
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ภาพที่ 79 แบบร่าง 3 มิติ พัฒนาขัน้ ที่ 2 : ใช้กระดาษหนังช้างสี เทาอ่อน และทองเหลืองแผ่น บางใน
ปริ มาณที่เท่า กัน (2)

ภาพที่ 80 แบบร่าง 3 มิติ พัฒนาขั้น ที่ 2 : ใช้กระดาษหนังช้างสี เทาอ่อน และทองเหลืองแผ่น บางใน
ปริ มาณที่เท่า กัน (3)
จากการทดลองจึงน าการพัฒ นาขั้น ที่ 2 ต่อ ยอด สู ่ก ารสร้ า งสรรค์ ชิ้ น งาน
เครื่ องประดับต่อไป สามารถนาการทดลองและพัฒ นาในส่วนนี้ ไปใช้ใ นออกแบบเป็ นชิ้ น งาน
เครื่ องประดับที่สมบูรณ์
3.5 แบบร่าง 3 มิติ การพัฒนารู ปแบบ และการสวมใส่เครื่ องประดับ (ภาพที่ 81)
จากการทดลอง สู ก่ ารสร้างสรรค์ชิ้ น งานการออกแบบเครื่ อ งประดับร่วมสมัย ใน
เบื้องต้น สร้ า งสรรค์ เ ป็ นแบบร่า ง 3 มิติ (Sketch Model) แสดงทิ ศ ทางการออกแบบ และพัฒ นา
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ชิ้นงานเครื่ องประดับให้สมบูรณ์ ทั้งด้านรู ปแบบ และการสวมใส่ ที่สาคัญ คื อ สามารถเป็ นสื่ อ ส่ง ต่อ
แนวความคิดจากนักออกแบบ สู ผ่ พู ้ บเห็ นหรื อ ผู ้ส วมใส่เ ครื่ อ งประดับ ให้ บรรลุ เ ป้ าหมายตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการมากที่สุด จึงพัฒนาสู ง่ านเครื่ อ งประดับเบื้ อ งต้น ชุดแหวน จานวน 5 ชิ้ น
(ภาพที่ 81) ดังนี้

ภาพที่ 81 แบบร่าง 3 มิติ (Sketch Model) พัฒนาเครื่ องประดับร่วมสมัยในเบื้องต้น ชุดแหวน 5 ชิ้น

บทที่ 4
การออกแบบและสร้ างสรรค์

1. แนวทางการออกแบบเครื่องประดับ
จากการศึกษา วิเคราะห์ นามาสู่แนวทางในการออกแบบเครื่ องประดับร่ วมสมัย ที่มี
แรงบันดาลใจหลัก จากเอกลักษณ์ทางด้านหัตถศิลป์ ของเครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะ ผสมผสานกับ
เอกลักษณ์ทางโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้วยการวิเคราะห์ทศั นธาตุ เพื่อประยุกต์ใช้ และเติมเต็มการ
ออกแบบด้าน มิติ และปริ มาตรในหลากหลายมุ มมอง ให้แ ก่ งานเครื่ องประดับ มากยิ่งขึ้ น ซึ่ ง
แสดงผลการวิเคราะห์ทศั นธาตุ โดยสร้างแบบร่ าง 2 และ 3 มิติ ในมุมมองที่เป็ นแรงบันดาลใจใน
การออกแบบของข้าพเจ้า ยกตัวอย่างเช่น มุมมองที่มีลกั ษณะเหมือนจากการพับไปมาจนเกิดเป็ น
เหลีย่ มของเจดีย ์ เป็ นต้น เพื่อเป็ นแนวทางสู่การทดลองวัสดุ ซึ่งได้สรุ ปผลจากการทดลองวัสดุ ผ่าน
สื่อการสร้างสรรค์ 3 ส่ วน คือ สื่ อวัสดุ สื่ อกระบวนการสร้างสรรค์เชิงหัตถศิลป์ และสื่ อการสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเครื่ องประดับกับผูส้ วมใส่ สรุ ปเป็ นแผนภาพแนวทางการ ดังนี้

ภาพที่ 82 แผนภาพแนวทางการออกแบบ ซึ่งจาแนกเป็ นสื่อการสร้างสรรค์
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จากการทดลองวัส ดุ ได้ ส รุ ปแนวทางการออกแบบ ผ่ า นสื่ อ การสร้ า งสรรค์
เครื่ องประดับทองคาร่ วมสมัย 3 ส่วน ซึ่งชี้แจ้งได้ ดังนี้
วัสดุ : มีการผสมผสานกันระหว่างวัสดุหลัก 2 ส่ วน คือ วัสดุทองเหลือง ที่มาจากการ
ทดลองวัสดุสีทอง ที่มีรูปลักษณ์คล้ายคลึงทองคา และ วัสดุก ระดาษหนังช้างสี เทาอ่อนที่มีความ
หนา และพื้นผิวขรุ ขระ ที่มาจากการวิเคราะห์ทศั นธาตุของเอกลักษณ์ทางโครงสร้างสถาปั ตยกรรม
ผสมผสานกันด้วยเทคนิคหัตถศิลป์ ที่ร่วมสมัย
กระบวนการสร้ างสรรค์ เ ชิ งหัตถศิ ล ป์ : มีก ารขึ้น รู ปชิ้ น งานด้ว ยกระบวนการทาง
หัตถศิลป์ ที่ร่วมสมัย น่าสนใจ และสอดคล้องกับทัศนธาตุจากการวิเคราะห์ โดยสรุ ปการสร้างสรรค์
เป็ น 2 ส่ ว นหลัก ดังนี้ การสร้ างรู ปทรง โดยใช้เทคนิ ค การพับสร้างรู ปทรง ซ้อนทับกันคล้ายกับ
ขั้นบันได และยึดติดโครงสร้างด้วยการปักเย็บ และ การสร้ างลวดลาย โดยใช้เทคนิคการปัก เทคนิค
การขูดร่ อง เทคนิคการตัดและพับพื้นผิวสร้างลวดลาย และสอดแทรกลวดลายฉลุ จากทองคา 24 K
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานเครื่ องประดับร่ วมสมัย และเครื่ องประดับทองโบราณในด้าน
ของวัสดุ สร้างความสมบูรณ์ให้กบั ชิ้นงานมากยิง่ ขึ้น
การสร้ างปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างเครื่อ งประดับ กับผู้สวมใส่ : โดยจัดองค์ประกอบของ
ลวดลาย เน้นความสาคัญในส่วนของพื้นที่ว่าง ให้เกิดความรู้สึกที่ ขดั แย้ง กับรู ปแบบการสร้างลาย
ของศิลปะไทยที่เต็มไปด้วยรายละเอียด ดังนั้นลวดลายที่ไม่ประติ ดประต่อกันจึงแสดงความไม่
สมบูร ณ์ แต่ จ ะสมบูร ณ์ ค รบถ้ว นก็ต่ อเมื่อ มีก ารสร้ างปฏิสัมพันธ์ก ับ เครื่ องประดับโดยการปิ ด
ทองคาเปลวบนพื้นผิวชิ้นงาน ซึ่งวาดลวดลายที่เจือจางด้วยยางมะเดื่อไว้ ให้กลมกลืนไปกับพื้นผิว
ของกระดาษ เติมเต็มในส่วนของพื้นที่ว่าง เมื่อลวดลายชัดเจนจากการปิ ดทองทัว่ ทัง่ ชิ้นงาน ก็แสดง
ถึงการส่งต่อแนวความคิดจากนักออกแบบ และถูกเติมเต็มด้วยผูส้ วมใส่ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
จากแนวทางการออกแบบ ผ่านสื่อการสร้างสรรค์ร่วมสมัยดังกล่าว ได้ออกแบบชิ้นงาน
เครื่ องประดับ 2 ชุด จานวน 13 ชิ้นงาน ดังนี้
ชุดที่หนึ่ง คือ ชุดกาไลข้อมือ จานวน 8 ชิ้น ที่มีรูปแบบการจัดวาง และการสวมใส่ ผ่าน
การออกแบบที่มาแรงบันดาลใจมาจาก เจดี ยพ์ ระปรางค์ประธาน และแผนผัง ของวัด ราชบูรณะ
โดยเครื่ องประดับกาไลชุดนี้ สามารถเรี ยงต่อกันเป็ นองค์ประกอบของชั้นองค์พระปรางค์ที่สาคัญ
ประกอบด้วย จอมโมฬี กาบขนุน เชิงกาบ ซุม้ จตุรทิศ บัวเชิง ฐานลูกฟัก และฐานเขี ยง เป็ นต้น และ
เมื่อมองเครื่ องประดับจากมุมบนก็จ ะคล้ายคลึง แผงผังขององค์พระปรางค์ ที่ ถูก ตัด ทอน และ
ออกแบบเป็ นงานเครื่ องประดับ
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ชุ ดที่สอง คือ ชุดแหวน จานวน 5 ชิ้น เป็ นส่ วนแยกย่อย ที่ ตดั ทอนมาจากสิ่ งประดับ
ตกแต่งสถาปัตยกรรม มาใช้ออกแบบและสร้างสรรค์ในสัดส่ วนที่เล็กลงแต่ยงั คงแสดงเอกลักษณ์
ทางโครงสร้าง และรายละเอียดในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการสวมใส่ ในบริ เวณนิ้วมือ
การสร้างสรรค์เป็ นเครื่ องประดับชุ ดกาไล และชุดแหวน มีค วามเหมาะสมมากกว่า
เครื่ องประดับประเภทอื่น เนื่องจากแสดงศักยภาพของเครื่ องประดับ ในหลากหลายมุมมองของ มิติ
และปริ มาตรตามลักษณะงานสถาปั ตยกรรม ที่สามารถมองได้รอบด้าน ทั้งในขณะจัดแสดง และ
ในขณะที่สวมใส่ชิ้นงาน
2. กระบวนการออกแบบ
2.1 กาหนดโครงสร้างชิ้นงาน
จากแนวทางการออกแบบสู่ ก ารสร้ า งแบบร่ าง 2 มิ ติ ที่ น าทัศ นธาตุ จ ากการ
วิเคราะห์สถาปั ต ยกรรมในมุมมองของข้าพเจ้า มาใช้ในการก าหนดรู ปแบบ และลวดลายของ
โครงสร้างชิ้นงาน เพื่อนาไปสู่การคัดเลือกรู ปแบบที่มีความเหมาะสมจะนามาพัฒนาและสร้างสรรค์
เป็ นชิ้นงานเครื่ องประดับโดยสมบูรณ์ ซึ่งมีการกาหนดโครงสร้างของเครื่ องประดับชุดที่ 1 และชุด
ที่ 2 ดังนี้
2.1.1 แบบร่ าง 2 มิติ (Sketch) กาหนดโครงสร้างของเครื่ องประดับชุดที่ 1
มีการออกแบบเป็ นแบบร่ าง 2 มิติ(Sketch) ทั้งในมุมมองด้านหน้า (Front
View) (ภาพที่ 83-87) และมุมมองด้านบน (Top View) (ภาพที่ 88-92) ของเครื่ องประดับ เพื่อให้
ชิ้นงานมุมมองของมี มิติ และปริ มาตรที่สามารถมองได้รอบด้าน เช่นเดียวกันงานสถาปัตยกรรม

ภาพที่ 83 แบบร่ าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองด้านหน้า (Front View) ของกาไล (1)
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ภาพที่ 84 แบบร่ าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองด้านหน้า (Front View) ของกาไล (2)

ภาพที่ 85 แบบร่ าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองด้านหน้า (Front View) ของกาไล (3)

ภาพที่ 86 แบบร่ าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองด้านหน้า (Front View) ของกาไล (4)
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ภาพที่ 87 แบบร่ าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองด้านหน้า (Front View) ของกาไล (5)

ภาพที่ 88 แบบร่ าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองด้านบน (Top View) ของกาไล (1)

ภาพที่ 89 แบบร่ าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองด้านบน (Top View) ของกาไล (2)
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ภาพที่ 90 แบบร่ าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองด้านบน (Top View) ของกาไล (3)

ภาพที่ 91 แบบร่ าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองด้านบน (Top View) ของกาไล (4)

ภาพที่ 92 แบบร่ าง 2 มิติ ออกแบบมุมมองด้านบน (Top View) ของกาไล (5)
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สรุปแบบร่ าง 2 มิติ แสดงโครงสร้ างของเครื่องประดับชุดที่ 1 : กาไล จานวน
8 ชิ้น คัด เลือกรู ปแบบของชิ้ นงานจากการออกแบบตามทัศนธาตุข องสถาปั ตยกรรม ที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับองค์ประกอบชั้นสาคัญขององค์พระปรางค์ อันได้แก่ จอมโมฬี กาบขนุ น เชิงกาบ ซุม้
จตุรทิศ บัวเชิง ฐานลูกฟัก และฐานเขียง เป็ นต้น เรี ยงตามลาดับชั้นลงมา เพื่อการสวมใส่ และการ
จัดวางที่เรี ยงต่อกัน (ภาพที่ 93) ได้อย่างลงตัว ตามโครงสร้างขององค์พระปรางค์ที่สุด และพัฒนาสู่
การสร้างชิ้นงานจริ ง

ภาพที่ 93 แบบร่ าง 2 มิติ แสดงการจัดวาง ของการกาหนดโครงสร้างที่เรี ยงต่อกันของเครื่ องประดับ
ชุดที่ 1 : กาไล
จากการก าหนดโครงสร้ างของเครื่ องประดับในมุมมองด้านหน้า (Front
View) ต่อมาจึงกาหนดรู ปแบบโครงสร้างเครื่ องประดับของกาไลจานวน 8 ชิ้น ในมุมมองด้านบน
(Top View) โดยจะนาเสนอเรี ยงลาดับจาก กาไลชิ้นที่ 1 (Bangle 1) – กาไลชิ้นที่ 8 (Bangle 8) ดังนี้
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เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 1 (Bangle 1) ในมุมมองด้านบน (Top View)

ภาพที่ 94 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 1 (Bangle 1) ในมุมมองด้านบน (Top View)
เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 2 (Bangle 2) ในมุมมองด้านบน (Top View)

ภาพที่ 95 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 2 (Bangle 2) ในมุมมองด้านบน (Top View)

เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 3 (Bangle 3) ในมุมมองด้านบน (Top View)

ภาพที่ 96 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 3 (Bangle 3) ในมุมมองด้านบน (Top View)
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เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 4 (Bangle 4) ในมุมมองด้านบน (Top View)

ภาพที่ 97 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 4 (Bangle 4) ในมุมมองด้านบน (Top View)
เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 5 (Bangle 5) ในมุมมองด้านบน (Top View)

ภาพที่ 98 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 5 (Bangle 5) ในมุมมองด้านบน (Top View)
เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 6 (Bangle 6) ในมุมมองด้านบน (Top View)

ภาพที่ 99 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 6 (Bangle 6) ในมุมมองด้านบน (Top View)
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เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 7 (Bangle 7) ในมุมมองด้านบน (Top View)

ภาพที่ 100 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 7 (Bangle 7) ในมุมมองด้านบน (Top View)
เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 8 (Bangle 8) ในมุมมองด้านบน (Top View)

ภาพที่ 101 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 8 (Bangle 8) ในมุมมองด้านบน (Top View)
จากแบบร่ าง 2 มิติ กาหนดโครงสร้างของเครื่ องประดับกาไลชุดที่ 1 ใน
ข้างต้น พัฒนาสู่ แบบร่ าง 3 มิติ เพื่อให้เห็นรู ปแบบของชิ้นงานเครื่ องประดับชัดเจนยิง่ ขึ้น และง่าย
ต่อการสร้างสรรค์ชิ้นงานจริ งในลาดับต่อไป (ภาพที่ 102)

ภาพที่ 102 ตัวอย่างแบบร่ าง 3 มิติ ของเครื่ องประดับชุดกาไล
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2.1.2 แบบร่ าง 2 มิติ (Sketch) กาหนดโครงสร้างของเครื่ องประดับชุดที่ 2
เครื่ องประดับแหวน จานวน 5 ชิ้น ซึ่งออกแบบให้มีลกั ษณะการสวมใส่ ที่
แตกต่างกัน ดังนี้ แหวนนิ้วเดียว จานวน 3 ชิ้น แหวน 2 นิ้ว จานวน 1ชิ้น และแหวน 3 นิ้ ว จานวน 1
ชิ้น เป็ นต้น เพื่อสร้างความน่ าสนใจให้กบั ชุดเครื่ องประดับ นาเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์ ในการ
ออกแบบเครื่ องประดับให้ สอดคล้องกับลัก ษณะการสวมใส่ โดยออกแบบเป็ นแบบร่ าง 2 มิติ
(Sketch) ได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 103 แบบร่ าง 2 มิติ (Sketch) ออกแบบเครื่ องประดับชุดแหวน (1)

ภาพที่ 104 แบบร่ าง 2 มิติ (Sketch) ออกแบบเครื่ องประดับชุดแหวน (2)
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ภาพที่ 105 แบบร่ าง 2 มิติ (Sketch) ออกแบบเครื่ องประดับชุดแหวน (3)

ภาพที่ 106 แบบร่ าง 2 มิติ (Sketch) ออกแบบเครื่ องประดับชุดแหวน (4)

ภาพที่ 107 แบบร่ าง 2 มิติ (Sketch) ออกแบบเครื่ องประดับชุดแหวน (5)
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สรุ ป แบบร่ าง 2 มิติ แสดงโครงสร้ างของเครื่อ งประดับ ชุ ดที่ 2 : แหวน
จานวน 5 ชิ้น จากการออกแบบ สร้ างสรรค์แบบร่ าง 2 มิติ (Sketch) ซึ่ งมีแนวทางการออกแบบ
โครงสร้างมาจากการวิเคราะห์ทศั นะธาตุทางสถาปัตยกรรมในข้างต้น โดยเครื่ องประดับแต่ละชิ้นมี
ความเชื่ อมโยงกันด้านลวดลาย อาทิ เช่ น เครื่ องประดับแหวนสวมใส่ นิ้ ว เดี ย ว จ านวน 3 ชิ้ น มี
ลวดลาย และโครงสร้ างของชิ้นงานที่เชื่อมโยง และสามารถต่อประกอบกันได้ เป็ นต้น ซึ่งสรุ ป
โครงสร้างที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างชิ้นงานจริ งได้ ดังนี้

ภาพที่ 108 แบบร่ าง 2 มิติ (Sketch) ของเครื่ องประดับแหวนสวมใส่นิ้วเดียว

ภาพที่ 109 แบบร่ าง 2 มิติ (Sketch) ของเครื่ องประดับแหวนสวมใส่สองนิ้ว

ภาพที่ 110 แบบร่ าง 2 มิติ (Sketch) ของเครื่ องประดับแหวนสวมใส่สามนิ้ว
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จากแบบร่ าง 2 มิติ ของเครื่ องประดับแหวนชุดที่ 2 ในข้างต้น พัฒนาสู่ แบบร่ าง 3 มิติ
เพื่อการกาหนดโครงสร้างให้ง่ายต่อกระบวนการสร้างสรรค์ และพัฒนาสู่ชิ้นงานจริ ง

ภาพที่ 111 ตัวอย่างแบบร่ าง 3 มิติ ของเครื่ องประดับชุดแหวน
2.2 การออกแบบสร้างสรรค์ลวดลาย
จากการกาหนดโครงสร้างของเครื่ องประดับชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จึงออกแบบและ
พัฒนาชิ้นงานขั้นต่อไป ในด้านลวดลาย ซึ่งจะนาลวดลายที่นิยมใช้ ในสมัยอยุธยา จากการวิเคราะห์
เครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะในข้างต้น มาใช้ในการออกแบบ และจัดวางให้เหมาะสมกับโครงสร้าง
ของชิ้นงาน ซึ่งสรุ ปลวดลายได้ ดังนี้ ลายกลีบบัว ลายช่อ/ดอกโบตัน๋ ลายดอกไม้ ลายดอกกลม ลาย
กระหนกที่ถกู ตัดทอน ลายลูกประคา และลายสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน เป็ นต้น (ภาพที่ 112)

ภาพที่ 112 แบบร่ าง 2 มิติ แสดงลวดลายที่ใช้การออกแบบ ลายดอกไม้ ลายดอกกลม ลายกระหนก
และลายสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน
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โดยแบ่งการออกแบบลวดลายบนพื้นผิวชิ้นงานเป็ น 3 สี แสดงกระบวนการสร้าง
ลวดลาย 3 รู ปแบบ เพื่อให้ง่ายต่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน ที่ผสมผสานการสร้างลวดลายในหลากหลาย
เทคนิค ดังนี้
สีส้ม คือ ส่วนการสร้างลวดลาย ด้วยเทคนิคการปัก เทคนิคการตัด พับสร้างลาย
และเทคนิคการขูดร่ องสร้างลาย
สีเหลือง คือ ส่วนการสร้างลวดลาย ด้วยการเย็บลายฉลุจากทองคา 24 K
สีเทาเข้ ม คือ ส่วนการสร้างลวดลาย ด้วยการวาดลวดลายทีเ่ จือจางด้วยยางมะเดื่อ
ให้กลมกลืนไปกับพื้นผิวของชิ้นงาน เป็ นส่วนของพื้นที่ว่าง และเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ชิ้นงาน
เมื่อปิ ดทองคาเปลว โดยมีการจัดองค์ประกอบ ของลวดลายผสมผสานกัน ดังนี้
การออกแบบ และจัดวางลวดลาย ของเครื่องประดับชุดที่ 1

ภาพที่ 113 การออกแบบ และจัดวางลวดลาย ของเครื่ องประดับชุดที่ 1
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การออกแบบ และจัดวางลวดลาย ของเครื่องประดับชุดที่ 2

ภาพที่ 114 การออกแบบ และจัดวางลวดลาย ของเครื่ องประดับชุดที่ 2
จากกระบวนการออกแบบเครื่ องประดับ ชุ ด ที่ 1 และชุ ด ที่ 2 ในการก าหนด
โครงสร้าง และออกแบบสร้างสรรค์ลวดลาย พัฒนาสู่กระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงานจริ งในลาดับ
ต่อไป
3. กระบวนการสร้ างสรรค์
3.1 กาหนดรู ปแบบ (Pattern) ของเครื่ องประดับด้วยโปรแกรม Rhinoceros 4.0
จากการสรุ ปรู ปแบบเครื่ องประดับ ในหัวข้อที่ 2 กระบวนการออกแบบชิ้นงาน
ขั้นตอนต่อไปจึงกาหนดรู ปแบบ (Pattern) ของโครงสร้างเครื่ องประดับ โดยการคลี่ออกมาเป็ นแผ่น
ระนาบตามขนาดของชิ้นงานจริ ง ด้วยโปรแกรม Rhinoceros 4.0 เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยเทคนิ ค
การพับสร้างรู ปทรง และประกอบกันด้วยเทคนิคเย็บ
การสร้ า งลวดลายได้ก าหนดรู ป แบบ (Pattern) จากเทคนิ ค การสร้ า งลายที่
หลากหลาย ด้วยการกาหนดจุด ให้ง่ายสาหรับการเจาะรู เพื่อปัก หรื อขีดเส้น ให้ง่ายสาหรับการกรี ด
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พื้นผิวในเทคนิคการตัด และพับสร้างลาย แต่ในส่วนที่ตอ้ งวาดลวดลายที่เจือจางด้วยยางมะเดื่อนั้น
เว้นเป็ นพื้นที่ว่าง เพื่อการวาดด้วยมือในขั้นตอนการขึ้นรู ป

ภาพที่ 115 ตัวอย่าง กาหนดรู ปแบบ (Pattern) ของเครื่ องประดับด้วยโปรแกรม Rhinoceros 4.0
3.2 พิมพ์(Print) รู ปแบบของเครื่ องประดับลงบนกระดาษหนังช้างสีเทาอ่อน

ภาพที่ 116 ตัวอย่าง การพิมพ์(Print) รู ปแบบของเครื่ องประดับลงบนกระดาษหนังช้างสีเทาอ่อน
3.3 ตัดกระดาษตามรู ปแบบ (Pattern) ของเครื่ องประดับที่กาหนดไว้ และประกบติด
กับโลหะทองเหลืองแผ่นบาง ด้วยสเปรย์กาว 3M

ภาพที่ 117 ตัวอย่าง การประกบติดกระดาษหนังช้างสีเทาอ่อน กับโลหะทองเหลืองแผ่นบาง
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3.4 ตัดทองเหลืองแผ่นบางตามรู ปแบบ (Pattern) ของเครื่ องประดับที่กาหนดไว้ และ
เจาะรู บนพื้นผิว ตามที่กาหนดจุดสาหรับสร้างลวดลาย

ภาพที่ 118 ตัวอย่าง ขั้นตอนการเจาะรู ตามจุดที่กาหนดสาหรับการสร้างลวดลาย
3.5 ขูดร่ องตาม เส้นที่กาหนดไว้สาหรับการพับสร้างรู ปทรง ให้ง่ายต่อกระบวนการ
สร้างสรรค์ในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 119 ตัวอย่าง ขั้นตอนการขูดร่ อง สาหรับการพับสร้างรู ปทรง
3.6 ปักด้าย และดิ้นสีทอง สร้างลวดลายบนชิ้นงาน ตามจุดที่กาหนดไว้

ภาพที่ 120 ตัวอย่าง ขั้นตอนการปักด้าย และดิ้นสีทองสร้างลวดลาย
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3.7 เย็บลวดลายที่ฉลุจากวัสดุทองคา 24 K ลงบนชิ้นงาน ตามจุดที่กาหนดไว้

ภาพที่ 121 ตัวอย่าง ขั้นตอนการเย็บลวดลายที่ฉลุจากวัสดุทองคา 24 K
3.8 เมื่อเสร็ จสิ้นการปักลวดลาย และเย็บติดลายฉลุทองคา ขั้นตอนต่อไป คือ การเขียน
ลายที่เจือจางด้วยยางมะเดื่อ ลงบนพื้นผิวของชิ้นงาน

ภาพที่ 122 ตัวอย่าง ขั้นตอนการเขียนลายที่เจือจางด้วยยางมะเดื่อ ลงบนพื้นผิวของชิ้นงาน
3.9 พับสร้างรู ปทรง ชิ้นงานตามร่ องที่ขดู ไว้ และเตรี ยมแต่ละส่วนของชิ้นงานให้พร้อม
สาหรับการเย็บประกอบขึ้นรู ป

ภาพที่ 123 ตัวอย่าง ขั้นตอนการพับสร้างรู ปทรง
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3.10 เย็บประกอบ แต่ละส่วนของชิ้นงานเข้าด้วยกัน ด้วยด้ายสีทอง

ภาพที่ 124 ตัวอย่าง ขั้นตอนการเย็บประกอบ แต่ละส่วนของชิ้นงานเข้าด้วยกัน
3.11 แปะทองคาเปลวลงบนพื้นผิวของชิ้นงาน ในส่วนของพื้นที่ว่าง เพื่อแสดงลวดลาย
ให้เห็นเด่นชัดทัว่ ทั้งชิ้นงาน เป็ นอันเสร็ จสิ้นกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่ องประดับ

ภาพที่ 125 ตัวอย่าง ขั้นตอนการแปะทองคาเปลวลงบนพื้นผิวของชิ้นงาน

บทที่ 5
ชิ้นงานเครื่องประดับ

โครงการออกแบบวิทยานิพนธ์น้ ี สร้างสรรค์เป็ นชิ้นงานเครื่ องประดับจานวน 2 ชุด
ชุ ด ที่ ห นึ่ง คื อ ชุ ด ก าไลข้อ มือ จ านวน 8 ชิ้ น ที่ ส ามารถสวมใส่ เรี ยงต่ อกัน เป็ น
องค์ประกอบของชั้นทางโครงสร้างที่สาคัญแต่ละส่วนขององค์พระปรางค์ประธาน
ชุ ดที่สอง คือ ชุดแหวน จานวน 5 ชิ้น เป็ นส่ วนแยกย่อย ที่ ตดั ทอนมาจากสิ่ งประดับ
ตกแต่งสถาปัตยกรรม
โดยจะนาเสนอภาพถ่าย ในมุมมองภาพรวม(Perspective) มุมมองด้านบนของชิ้นงาน
(Top View) และแสดงความแตกต่างก่อน และหลังการปิ ดทองคาเปลว ดังนี้
1. เครื่องประดับชุดที่ 1 : กาไล
1.1 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 1

ภาพที่ 126 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 1
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1.2 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 127 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 2
1.3 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 3

ภาพที่ 128 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 3
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1.4 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 4

ภาพที่ 129 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 4
1.5 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 5

ภาพที่ 130 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 5
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1.6 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 6

ภาพที่ 131 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 6
1.7 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 7

ภาพที่ 132 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 7
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1.8 เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 8

ภาพที่ 133 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับกาไล ชิ้นที่ 8
1.9 แสดงการเรี ยงต่อกันของกาไล 8 ชิ้น จากเครื่ องประดับชุดที่ 1 ในลักษณะของ
องค์ประกอบทางโครงสร้างขององค์พระปรางค์ เป็ นลาดับชั้น

ภาพที่ 134 การเรี ยงต่อกันของเครื่ องประดับกาไลชุดที่ 1
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2. เครื่องประดับชุดที่ 2 : แหวน
2.1 เครื่ องประดับแหวน ชิ้นที่ 1 : สวมใส่ 1 นิ้ว

ภาพที่ 135 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับแหวน ชิ้นที่ 1 ก่อน และหลังปิ ดทองคาเปลว
2.2 เครื่ องประดับแหวน ชิ้นที่ 2 : สวมใส่ 1 นิ้ว

ภาพที่ 136 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับแหวน ชิ้นที่ 2 ก่อน และหลังปิ ดทองคาเปลว

130

2.3 เครื่ องประดับแหวน ชิ้นที่ 3 : สวมใส่ 1 นิ้ว

ภาพที่ 137 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับแหวน ชิ้นที่ 3 ก่อน และหลังปิ ดทองคาเปลว
2.4 เครื่ องประดับแหวน ชิน้ ที่ 4 : สวมใส่ 2 นิ้ว

ภาพที่ 138 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับแหวน ชิ้นที่ 4 ก่อนปิ ดทองคาเปลว
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ภาพที่ 139 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับแหวน ชิ้นที่ 4 หลังปิ ดทองคาเปลว
2.5 เครื่ องประดับแหวน ชิ้นที่ 5 : สวมใส่ 3 นิ้ว

ภาพที่ 140 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับแหวน ชิ้นที่ 5 ก่อนปิ ดทองคาเปลว

ภาพที่ 141 ชิ้นงานสาเร็ จ เครื่ องประดับแหวน ชิ้นที่ 5 หลังปิ ดทองคาเปลว
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3. รูปแบบการสวมใส่ เครื่องประดับบนร่ างกาย

ภาพที่ 142 รู ปแบบการสวมใส่เครื่ องประดับ (1)
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ภาพที่ 143 รู ปแบบการสวมใส่เครื่ องประดับ (2)

ภาพที่ 144 รู ปแบบการสวมใส่เครื่ องประดับชุดแหวน

บทที่ 6
บทสรุป

1.หลักการและกระบวนการออกแบบเครื่องประดับทองคาร่ วมสมัย
วิทยานิ พนธ์ฉ บับ นี้ มีจุ ด เริ่ มต้น แนวความคิ ด มาจากความประทับใจส่ ว นตัว ของ
ข้าพเจ้าที่มีต่องานเครื่ องประดับไทยโบราณ จากการไปชมงานที่พิพิธภัณฑ์ และเกิดความคิดที่ว่า
อยากให้คุณค่าและความสวยงาม ที่เป็ นรากฐานของวัฒนธรรมเหล่านี้ ได้แสดงตัวออกมานอกตู ้
กระจกพิพิธภัณ ฑ์ ให้ค นในปั จ จุ บัน ได้ใกล้ชิด ยิ่งขึ้ น เป็ นจุ ด เริ่ มต้น แนวความคิ ด น ามาสู่ ก าร
สร้างสรรค์เครื่ องประดับทองคาไทยร่ วมสมัย ในชื่อหัวข้อโครงการวิทยานิ พนธ์ “เสน่ ห์งานเครื่ อง
ทองกรุ วดั ราชบูรณะ พลังของสุนทรี ยะทางหัตถศิลป์ สู่เครื่ องประดับร่ วมสมัย ” โดยมีหลักการและ
กระบวนการออกแบบแตกยอดออกมาจากหัวข้อโครงการ แสดงให้เห็นในแผนภาพ ดังนี้

ภาพที่ 145 แผนภาพสรุ ปหลักการและกระบวนการออกแบบเครื่ องประดับทองคาร่ วมสมัย
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จากแผนผังแสดงหลักการและกระบวนการออกแบบเครื่ องประดับทองคาร่ วมสมัยที่
แตกยอดออกมาจากชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ “เสน่ห์งานเครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะ พลังของสุนทรี ยะ
ทางหัตถศิลป์ สู่เครื่ องประดับร่ วมสมัย” สามารถชี้แจงหัวข้อใหญ่ของหลักการออกแบบเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้
1.1 เครื่องทองกรุวดั ราชบูรณะ จากแผงผังแสดงการศึกษาในส่วนของเครื่ องทองกรุ วดั
ราชบูรณะ เพื่อหารู ปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ของงานเครื่ องประดับสมัยอยุธยา ทั้งด้านองค์ประกอบ
ทางกายภาพ และองค์ประกอบทางลวดลาย ซึ่ งการศึก ษาและวิเคราะห์ น้ นั ได้พบข้อจ ากัดของ
เครื่ องประดับทองคา ในด้านมิติของชิ้นงานอันเนื่องมาจากความนิ ยมในการสร้างชิ้นงานจากแผ่น
ระนาบ เครื่ องประดับจึงมีขอ้ กาจัดด้านมิติ และปริ มาตรของรู ปทรง ดังนั้นจึงศึกษาเพิ่มเติมในส่ วน
ของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับงานหัตถศิลป์ ด้านลวดลายเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว
โดยนาเอกลักษณ์ทางโครงสร้างที่มี มิติ ปริ มาตร และสามารถแสดงตัวได้หลากหลายมุมมองของ
สถาปัตยกรรม มาประยุกต์ใช้กบั งานเครื่ องประดับร่ วมสมัยนี้
1.2 สุ นทรียะทางหัตถศิลป์ จากแผนผังแสดงความหมายของคาว่าสุ นทรี ยะไว้ว่า เป็ น
ความงาม ความรื่ นรม ที่ รับรู้ ต ามความรู้ สึก ส่ วนค าว่า หัต ถศิลป์ มีค วามหมายว่า งานศิลปะที่
นาไปใช้ในงานหัตถกรรม และล้วนทาด้วยมือ เมื่อนา 2 คา มารวมกันจะมีความหมายว่า ความงาม
และความวิจิตรที่สื่อออกมาผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ดว้ ยมือ สิ่ งนี้ เองคือเอกลักษณ์ สาคัญของ
การสร้างสรรค์เครื่ องทองสมัยอยุธยา ซึ่งได้จาแนกเทคนิ คหัตถศิลป์ ต่างๆไว้ อันได้ แก่ การเชื่อม
โลหะ การสาน การปักและเย็บ การสลักดุน การเคาะขึ้นรู ป และร่ วมไปถึงการพับด้วย (พบเห็นได้
ในการสร้างงานหัตถศิลป์ จากใบตอง) ซึ่งการพับนั้น สร้างมานาไปประยุกต์ใช้ในงานเครื่ องประดับ
ร่ วมสมัย ด้วยเทคนิคการพับสร้างรู ปทรง ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ทศั นธาตุ จากเอกลักษณ์ทาง
โครงสร้างของสถาปัตยกรรม เกิดเป็ นงานหัตถศิลป์ ในรู ปแบบที่ร่วมสมัย
1.3 ร่ วมสมัย ศิลปะร่ วมสมัยนั้นไม่มีทฤษฎี หรื อข้อกาหนดรู ปแบบที่แน่นอน แต่มีการ
เขียนบอกไว้ว่า คือ ศิลปะสะท้อนแนวความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของศิลปิ นและนักออกแบบ
โดยใช้ชิ้น งานศิ ลปะเป็ นสื่ อ ดังนั้น จึ งสรุ ปสื่ อการสร้ างสรรค์ ที่ จ ะน าไปสู่ ความร่ ว มสมัย ตาม
แนวความคิดของข้าพเจ้า จาแนกเป็ น 3 ส่วนคือ ด้านวัสดุ ด้านกระบวนการสร้างสรรค์เชิงหัตศิลป์
และด้านการส่งต่อแนวคิดโดยการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างเครื่ องประดับกับผูส้ วมใส่ เป็ นต้น
การชี้แจงแผนผังหลักการและกระบวนการออกแบบเครื่ องประดับทองคาร่ วมสมัย นี้
สามารถแสดงให้เห็นว่า การศึกษา วิเคราะห์ ทดลองวัสดุ เพื่อนามาสู่การออกแบบและสร้างสรรค์
จนเป็ นชิ้นงานสาเร็ จนั้น มีความสมเหตุ สมผล และมีที่มาของการแตกยอดแนวความคิดจากหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
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2. บทสรุปเชิงกระบวนการ
การศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง สู่การออกแบบและสร้างสรรค์เครื่ องประดับร่ วมสมัย ที่มี
แรงบัน ดาลใจมากจาก เสน่ ห์งานหัตถศิลป์ ไทยโบราณ เครื่ องทองกรุ ว ดั ราชบูรณะ ศิลปะสมัย
อยุธยา นาเสนอความร่ วมสมัย โดยนาแนวคิดค่านิยมของการสวมใส่ เครื่ องประดับทองคาของคน
ทัว่ ไปในปั จจุบนั ที่ให้ความสาคัญกับคุณค่ าของงานทองในเชิง มูลค่าของตัววัสดุ มากกว่าความ
วิจิตร ประณี ตแบบงานหัตศิลป์ ไทยอย่างในอดีต สร้างสรรค์เป็ นชิ้นงานเครื่ องประดับในมุมมองที่
น่าสนใจ โดยการนาเรื่ องเก่า มาเล่าในสื่อใหม่ สะท้อนค่านิ ยมของคนในปั จจุบนั ผ่านแนวความคิด
ของข้าพเจ้า เพื่อดึงดูดคนรุ่ นใหม่ให้หนั มาสนใจงานหัตถศิลป์ ไทยมากยิ่งขึ้น ให้เครื่ องประดับเป็ น
ดัง่ อีกหนึ่ งแนวทางของสื่ อส่ งต่อแนวความคิด ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า และความสาคัญของงาน
หัต ถศิลป์ ไทยโบราณ อัน เป็ นรากฐานของงานศิลปะในปั จจุ บนั เพื่อความยัง่ ยืนของศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยสืบต่อไป
แนวคิดในการดาเนินงานที่นาไปสู่กระบวนการออกแบบ แสดงการผสมผสานระหว่าง
งานศิลปะ 2 แขนง ที่มีความเชื่อมโยงด้านลวดลาย คือ งานหัตถศิลป์ เครื่ องประดับ จากกรุ วดั ราช
บูรณะแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบ และเอกลักษณ์ทางโครงสร้างของสถาปั ตยกรรมในสมัย
อยุธยายุค ต้น และยุค กลาง มาเป็ นส่ ว นเติ มเต็ ม ให้ชิ้น งานเครื่ องประดับมี มิติ และปริ มาตร ใน
มุมมองของงานสถาปัตยกรรมโดยออกแบบผ่านสื่อการสร้างสรรค์งานร่ วมสมัย 3 ส่วน อันได้แก่
2.1 กาหนดวัสดุในการสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับแนวความคิด เพื่อให้ผสู้ วมใส่ ได้
เกิดการฉุกคิด ตั้งคาถาม ถึงคุณค่าของงานหัตถศิลป์ โดยนาวัสดุที่ไม่แสดงมูลค่า มาสร้างสรรค์ใน
ลักษณะของงานหัตถศิลป์ เพื่อแสดงคุณค่าจากกระบวนการสร้างสรรค์ที่ผ่านแนวความคิด จึงนา
วัสดุทองเหลือง จากการวิเคราะห์ว สั ดุสี ทองที่ มีรูปลักษณ์ คล้ายคลึงทองคาเป็ นวัสดุหลักในการ
ออกแบบ ผสมผสานกับ วัสดุกระดาษหนังช้างสี เทาอ่อนที่มีความหนา และพื้นผิวขรุ ขระ ซึ่งเป็ น
วัสดุ ที่ สอดคล้องกับทัศนธาตุ และแสดงเอกลัก ษณ์ ข องสถาปั ต ยกรรมโบราณ จากการสารวจ
กรณี ศึกษาโบราณสถานที่เกี่ยวข้อง 3 แห่ง คือ วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ และวัดส้ม
2.2 กระบวนการขึ้นรู ป ที่ร่วมสมัยแตกต่างจากในอดีต ซึ่งสอดคล้องกับทัศนธาตุทาง
โครงสร้างของสถาปั ตยกรรม คือ กระบวนการขึ้นรู ปด้วยการพับสร้างรู ปทรงให้ได้ซ่ึง มิติ และ
ปริ มาตรในลักษณะของงานสถาปั ตย์ ผสมผสานเทคนิ คในการสร้างรายละเอียดของลวดลาย ที่
ได้มาจากการทดลองวัสดุที่เกี่ยวข้องในข้อที่ 2.1 ทั้งเทคนิคการเย็บต่อประกอบชิ้นงาน เทคนิ คการ
ปัก เทคนิคการขูดร่ อง และเทคนิคกับตัด และพับสร้างลวดลาย เป็ นต้น
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2.3 การส่งต่อแนวความคิดโดยการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างเครื่ องประดับกับผูส้ วมใส่
โดยการวาดลวดลายที่เจือจางด้วยยางมะเดื่อ ลงบนพื้นผิวของชิ้นงานด้วยลวดลายที่วิเคราะห์มาจาก
เครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะ ซึ่งลวดลายจะแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นก็ต่อเมื่อ ผูส้ วมใส่เครื่ องประดับทา
การปิ ดทองคาเปลวลงบนชิ้นงานเพื่อแสดงสัญลักษณ์ทางความเชื่อ เป็ นส่ วนเติมเต็มให้กบั ชิ้นงาน
และเป็ นสื่อส่งต่อแนวความคิดผ่านเครื่ องประดับในการสืบสานศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
ออกแบบและสร้ างสรรค์เป็ นชิ้น งานที่ เกิด จากการผสมผสานของวัสดุ สื่อสะท้อน
แนวความคิด โดยโครงสร้างของชิ้นงาน มีส่วนของกระดาษหนังช้างสีเทาอ่อนเป็ นพื้นผิวด้านนอก
แทนค่าการแสดงรู ปลักษณ์ของงานสถาปัตยกรรมโบราณ ประกอบกับ ส่วนทองเหลืองที่เป็ นพื้นผิว
ด้านใน แสดงถึงเครื่ องทองมากมายที่ถกู ค้นพบภายในกรุ ใต้พระปรางค์ประธาน วัดราชบูรณะ เป็ น
ความแตกต่ างระหว่างสองพื้นผิว เกิ ดเป็ นการแทนค่า เชิงสัญลัก ษณ์ ผ่านวัสดุ และมีก ารเติมเต็ ม
รายละเอีย ดชิ้ น งานด้ว ยเทคนิ คทางหัต ถศิลป์ ที่ หลากหลายซึ่ งในบางส่ ว นของลวดลายมีก ารใช้
ทองคา 24 K ร่ วมด้วย เพื่อให้งานเครื่ องประดับร่ วมสมัย มีจุดเชื่อมโยงกับงานเครื่ องประดับทอง
โบราณในด้านของวัสดุ เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กบั ชิ้นงาน
จัดวางองค์ประกอบศิลป์ ของลวดลาย โดยเน้นความสาคัญในส่วนของพื้นที่ว่าง แสดง
ลวดลายที่ไม่ประติดปะต่อกันทาให้ชิ้นงานดูไม่สมบูรณ์ แต่จะสมบูรณ์ครบถ้วนก็ต่อเมื่อ ผูส้ วมใส่
ทาการปิ ดทองคาเปลว ลงบนยางมะเดื่อเจือจางที่วาดลายไว้บนพื้นผิวของชิ้นงาน เมื่อชิ้นงานปรากฏ
ลวดลายทัว่ ทั้งชิ้นก็ถือได้ว่า ชิ้นงานได้ทาหน้าที่สื่อส่งต่อแนวความคิดจากนักออกแบบ สู่ผูส้ วมใส่
เครื่ องประดับเสร็ จสมบูรณ์
โดยมีการสร้างชิ้นงานเครื่ องประดับ 2 ชุด และมีจานวน 13 ชิ้น ดังนี้
เครื่องประดับชุดที่ 1 : กาไลจานวน 8 ชิ้น ที่มีรูปแบบการจัดวาง และการสวมใส่ ที่ มี
แรงบันดาลใจมาจากองค์พระปรางค์ประธาน และแผนผัง ของวัดราชบูรณะ โดยเครื่ องประดับ
ก าไลชุ ด นี้ สามารถเรี ยงต่ อกัน เป็ นชั้น สาคัญ แต่ ละส่ ว น ของพระปรางค์ประธาน และเมื่อมอง
เครื่ องประดับจากมุมบนก็จะมีลกั ษณะของการตัดทอนรู ปแบบที่มาจากลักษณะแผงผังขององค์พระ
ปรางค์ดว้ ย เป็ นการออกแบบในมุมมองของงานสถาปัตยกรรม ที่สามารถแสดงรายละเอียดได้รอบ
ด้าน ดังนั้นการเลือกทาเครื่ องประดับชุดกาไลจึงเหมาะสมในการแสดงศักยภาพของเครื่ องประดับ
ได้หลากหลายมุมมอง ทั้งในขณะจัดแสดง และในขณะที่สวมใส่ ชิ้นงาน
เครื่องประดับชุดที่ 2 : ชุดแหวนจานวน 5 ชิ้น ที่เป็ นส่ วนแยกย่อยที่ตดั ทอนมาจากสิ่ ง
ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม ออกแบบ และสร้างสรรค์ในสัดส่ วนที่เล็กลง แต่ก็ยงั คงความมี มิติ
และปริ มาตรรอบด้าน อย่างงานสถาปัตยกรรม เช่นเดียวกันกับชุดกาไล
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จากการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ เอกลัก ษณ์ ข องทั้งในส่ วนของเครื่ องประดับ และ
สถาปั ต ยกรรม ซึ่งนาไปสู่ วิธีการดาเนิ นงาน การทดลองวัสดุที่เหมาะสม ตลอดจนแนวทางการ
ออกแบบ และสร้างสรรค์ชิ้นงานที่แปลกใหม่ ร่ วมสมัย แต่ยงั คงไว้ซ่ึง คุณค่า และความสาคัญของ
งานหัตถศิลป์ ที่ทุกชิ้นส่ วนล้วนขึ้นรู ปด้วยมือ ซึ่งสามารถสรุ ปขอบเขตและแนวความคิดในการ
ออกแบบเครื่ องประดับตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้ดงั ต่อไปนี้
1. เครื่ องประดับร่ วมสมัย แสดงเอกลักษณ์ของเครื่ องประดับ ทองคา กรุ วดั ราชบูรณะ
และเอกลักษณ์ทางโครงสร้างของสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยายุคต้น และยุคกลาง ในรู ปแบบของงาน
หัตถศิลป์
2. เครื่ องประดับ แสดงความร่ ว มสมัย ผ่านกระบวนการสร้ างสรรค์ เชิ งหัต ถศิลป์
รู ปแบบการส่งต่อแนวความคิด และวัสดุ
3. เครื่ องประดับ ทาหน้าที่สื่อส่ งต่อแนวความคิดจากนักออกแบบ สู่ผสู้ วมใส่ ให้ได้
ฉุกคิด เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า และความสาคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
โดยเครื่ องประดับสามารถแสดงผลการออกแบบต่ อผูส้ วมใส่ ได้มากกว่า การแสดง
ความสวยงาม ซึ่ ง มี ก ารแสดงผล 3 ระดับ เกิ ด เป็ นองค์ค วามรู้ ใ หม่ ที่ ส ามารถเรี ยนรู้ ไ ด้ผ่า น
เครื่ องประดับร่ วมสมัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้แก่
1. เมื่อมองชิ้นงานจะเกิดความรู้ ทั้งในส่วนของโครงสร้าง ลวดลาย และกระบวนการ
สร้างงานเครื่ องประดับเชิงหัตถศิลป์
2. เมื่อสวมใส่จึงเกิดความงามในฐานะเครื่ องประดับ
3. เมื่ อ ปิ ดทองลงบนพื้ น ผิ ว ของชิ้ น งานสร้ า งความสมบู ร ณ์ จึ ง เกิ ด การส่ ง ต่ อ
แนวความคิด และเติมเต็มความรู้ให้กบั ผูส้ วมใส่
ซึ่ ง รวบรวมสิ่ ง แสดงการออกแบบจากแนวความคิ ด ของข้า พเจ้าผ่านรู ปแบบของ
เครื่ องประดับทองร่ วมสมัย อันได้แก่
ด้ านการออกแบบลวดลาย มีก ารน าลวดลายดั้งเดิ มมา ออกแบบ และจัด วางใหม่ให้
สอดคล้องกับโครงสร้างหรื อรู ปทรงของเครื่ องประดับ
ด้ านการออกแบบโครงสร้ าง มีการออกแบบเครื่ องประดับโดยมีแรงบันดาลใจมาจาก
การผสมผสานเอกลักษณ์ทางโครงสร้างของสถาปั ตยกรรมองค์พระปรางค์ กับมุมมองจากแผนผัง
ของวัดราชบูรณะ สร้างสรรค์เป็ นเครื่ องประดับชุดกาไล แล้วจึงนารายละเอียดของส่ วนที่เป็ นสิ่ ง
ประดับตกแต่งองค์พระปราง มาออกแบบให้เหมาะสมกับ เครื่ องประดับชุดแหวน
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ด้ านวัสดุ และกระบวนการ มี ก ารน าวัสดุ ที่ร่ ว มสมัยมาสะท้อนแนวความคิ ด และ
สร้างสรรค์ในกระบวนการเชิงหัตถศิลป์ ที่เรี ยบง่ายหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งแตกต่างกับการสร้างงาน
หัตถศิลป์ ในอดีต
3. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการวิจยั และสร้างสรรค์ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ด้ านกระบวนการขึน้ รูป เนื่องจากชิ้นงานต้องมีความเป็ นหัตถศิลป์ ทุกชิ้นส่ วนจึง
ต้องขึ้ น รู ปด้ว ยมือ ซึ่งส่ งผลให้ชิ้น งานขาดความเรี ย บร้ อยในบางส่ วน วิธีก ารแก้ปัญหาควรวาง
แผนการดาเนินงานให้รอบคอบ เหมาะสมกับเวลาของชิ้นงานที่ข้ ึนรู ปด้วยมือ
3.2 ด้ านวัสดุ จากการทดลอง วัสดุที่เหมาะสมกับเทคนิ คการตัด และพับสร้างรู ปทรง
จากการวิเคราะห์ทศั นธาตุ โครงสร้างของสถาปั ตยกรรม คือ วัสดุกระดาษหนังช้างสี เทาอ่อน เมื่อ
วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์เป็ นกระดาษ จึงมีวิธีการแก้ปัญหาโดยการ กาหนดเครื่ องประดับให้มีวาระ
โอกาสในการสวมใส่ คือ เป็ นเครื่ องประดับสื่อสะท้อนแนวความคิดจากนักออกแบบ สู่ผสู้ วมใส่ ใน
ลักษณะของงานศิลปะที่จดั แสดงบนร่ างกาย เพื่อการส่งต่อองค์ความรู้ในรู ปแบบของเครื่ องประดับ
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เสน่ ห์งานเครื่องทองกรุ วัดราชบูรณะพลังของสุนทรียะทางหัตถศิลป์ สู่ เครื่องประดับร่ วมสมัย
The antique gold jewelry from Wat Ratchaburana crypt; the aesthetic of
Ayutthaya craftsmanship to contemporary Thai jewelry.

ผู้วิจัย

นางสาวฑกมล รัตนพงศ์ , ผศ.ดร. วรรณวิภา สุ เนต์ตา อาจารย์ที่ปรึ กษา
สาขาวิชา ออกแบบเครื่ องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างสรรค์เครื่ องประดับร่ วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมา
จาก “เครื่ องประดับทองคาสมัยอยุธยา ภายในกรุ วดั ราชบูรณะ” อันเป็ นเครื่ องประดับที่สื่อแสดงอารยะ
ธรรมไทย ในรู ปแบบความงามของงานหัตถศิลป์ ผสมผสานกับแนวคิดในการนาเอกลักษณ์ทางความงาม
ของโครงสร้ างสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยามาเป็ นหนึ่งในแนวทางการออกแบบ โดยนาเสนอความร่ วมสมัย
ด้านวัสดุ และเทคนิคการขึ้นรู ปที่แตกต่างจากในอดีต แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นหัตถศิ ลป์ เพื่อให้เข้าถึงคน
ในปั จจุบนั เป็ นจุดเริ่ มต้นให้ผูส้ วมใส่ หรื อผูพ้ บเห็นเครื่ องประดับได้ซึมซับ และเข้าใจในสุ นทรี ยะทาง
ความงามของงานหัตถศิลป์ ไทยมากยิ่งขึ้น
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้ ส่ วนแรก คือ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้วยวิธีการสารวจสถานที่จริ ง กรณี ศึกษา 1) ศึ กษาโบราณวัตถุ
ทองคาที่ ถู ก ค้น พบภายในกรุ วดั ราชบู ร ณะ จากพิ พิธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ เ จ้า สามพระยา 2) ศึ ก ษา
โบราณสถานทางสถาปั ตยกรรม วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ และวัดส้ม เพื่อหาเอกลักษณ์ ทางด้านลวดลาย
และรู ปแบบที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างงานเครื่ องประดับและงานสถาปั ตยกรรม ส่ วนที่สอง คือ ทดลอง
วัสดุและเทคนิคการขึ้นรู ปชิ้นงาน ที่ร่วมสมัยแตกแต่งจากวิธีการขึ้นรู ปเครื่ องประดับแบบดั้งเดิม แต่ยงั
คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นหัตถศิลป์ โดยกาหนดกรอบการทดลองจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนแรก
ผลการวิจยั พบว่าการใช้กระดาษที่มีความหนา พื้นผิวขรุ ขระเป็ นวัสดุหลักผสมผสานกับ
ทองเหลือง และเทคนิคการพับขึ้นรู ปเหมาะสมในการสื่ อและสร้ างสรรค์งานเครื่ องประดับร่ วมสมัยชุ ดนี้
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั ที่สุด โดยสะท้อนลวดลายเอกลักษณ์ ของอยุธยา ผ่านการเขียน
ลายที่ เจื อจางด้วยยางมะเดื่อ และจะปรากฏให้เ ห็ นลายที่ช ัดเจนก็ต่ อเมื่อ ผู ้สวมใส่ ไ ด้มีส่วนในการปิ ด
ทองคาเปลวบนพื้นผิวของชิ้นงาน แสดงความคงอยู่ของความศรัทธา เป็ นส่ วนหนึ่ งของการส่ งต่ออารยะ
ธรรมในรู ปแบบของเครื่ องประดับ

คาสาคัญ : เครื่ องประดับร่ วมสมัย / เครื่ องทองอยุธยา / กรุ วดั ราชบูรณะ / หัตถศิลป์
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Abstract
This research is intended to create contemporary jewelry inspired by “the
golden jewelry from Wat Ratchaburana crypt of Ayutthaya”. The jewelry design
project represents the Thai civilization in the beauty of the craftsmanship combined
with the unique concept of bringing the beauty of the Ayutthaya’s architecture as one
approach to design by bring contemporary materials and the forming techniques
which is different from the past. It is aim to preserve and better understand the
aesthetic of Thai craftsmanship.
The research tools that were used in this research are as follows: The first
part is the study and analysis of secondary data and primary data observation at the
location : 1) the golden jewelry from Wat Ratchaburana crypt at Chao Sam Phraya
Museum 2) The ancient architecture at Wat Ratchaburana, Wat mahatad and Wat som
to find the unique patterns and forms that link both jewelry and architecture
The second part is an experiment in techniques for molding materials
which is very different from the traditional method of jewelry making. However, the
techniques still maintain the delicate of Thai craft. The studies are also base on the
information and analysis gathered from the first part of the research are controlled
under the information and analysis.
The results of experiment show that the use of think layer paper with
rough surfaces Combine with brass was used are key material for the design.
Moreover, The perfect folding technique is effectively Enhance the design of this
contemporary jewelry and successfully reach the objectives of this research project.
The jewelry reflects the uniqueness of Ayutthaya ornaments by using painting
technique with gold leaf and the clear pattern is visible, The clear pattern is visible
when the gold leaf is pasted on the surface of the jewelry. Moreover, the
contemporary jewelry design and technique also show Thai art and craft that
strongly imprint with Thai faith

Key Word (s): Contemporary Jewelry. / The antique gold jewelry of Ayudhaya. / Wat
Ratchaburana crypt. / craftsmanship.
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บทนา
ที่มาและความสาคัญ
เครื่ องประดับกับมนุษย์อยู่คู่กนั มาตั้งแต่สมัยก่ อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบในทุกอารยะ
ธรรม และบ่งบอกถึงร่ องรอยของอารยะธรรมนั้นๆได้อย่างชัดเจน เครื่ องประดับเป็ นวัตถุขนาดเล็กที่
บรรจุเรื่ องราวมากมายที่สามารถเรี ยนรู ้ มนุษย์ใช้เครื่ องประดับในหลากหลายหน้าที่ เป็ นมากกว่าแค่วตั ถุที่
แสดงความงาม มันเป็ นตัวแทนของความเชื่ อ บ่งบอกวิถีชีวิต สิ่ งแสดงความเจริ ญของอารยะธรรม หรื อ
เป็ นตัวแสดงสถานะทางสังคม
ดิ น แดนไทยมี ก ารค้น พบเครื่ อ งประดับ โบราณ ที่ แ สดงร่ อ งรอยแห่ ง อารยะธรรมใน
หลากหลายพื้นที่ แต่ที่คน้ พบเป็ นจานวนมาก และมีความสมบูรณ์ที่สุด คือ เครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะ จ.
พระนครศรี อยุธยา ภายใต้พระปรางค์ประธาน ซึ่ งเครื่ องทองที่หลงเหลืออยู่น้ นั มีหลากหลายรู ปแบบ ทั้ง
ข้าวของเครื่ องใช้ เครื่ องประดับตกแต่ ง และงานศิ ล ปะที่ สะท้อนความเชื่ อทางพุทธศาสนา เป็ นต้น มี
กรรมวิธีการขึ้นรู ปแบบสกุลช่างสมัยอยุธยาให้ได้เรี ยนรู ้ และที่สาคัญที่สุดจากการค้นพบเครื่ องทองใน
รู ปแบบที่หลากหลายนั้น มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ พลังของความเชื่ อ และความศรั ทธา ถ่ายทอดออกมา
ผ่านชิ้นงาน ในลักษณะการขึ้นรู ปแบบสกุลช่ างดัง่ เดิมที่มีความละเอียดและประณี ต สังเกตได้จาก การ
สร้ างชิ้นงาน ที่เกิดจากการประกอบกันของหน่วยเล็กๆ จนเป็ นองค์รวมขนาดใหญ่ ดังนั้นช่ างฝี มือจึงให้
ความสาคัญกับกระบวนการขึ้นรู ปในทุกๆขั้นตอน และใส่ ใจในทุกรายละเอียด ส่ งผลให้เครื่ องประดับ
ไทยในสมัยอยุธยามีความวิจิตรสวยงาม ละเอียด และประณี ต แต่ในขณะเดียวกัน ก็สะท้อนตัวตนของวัสดุ
อย่างตรงไปตรงมา ปล่อยให้วสั ดุเล่าเรื่ อง โดยเป็ นไปอย่างที่มนั เป็ นในรู ปแบบของงานหัตถศิลป์ ด้วยเหตุ
นี้ จึ ง ทาให้ชิ้ น งานแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมี พลัง ความมุ่ ง มัน่ และความศรั ทธาของช่ า งฝี มื อ ในการ
สร้ างสรรค์งานพุทธศิลป์ ที่ใช้ความพยายามในทุกๆขั้นตอนของการผลิต แสดงความเป็ นงานหัตถศิลป์ ได้
อย่างแท้จริ ง
จากความสาคัญดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเกิดความประทับใจและหลงใหลในเสน่ห์ของงานขึ้นรู ป
ด้วยมือ ในความงามที่ มากกว่า แค่รูปลักษณ์ แต่มองลึก ลงไปถึ งความมุ่งมัน่ และจิตวิญญาณของความ
ศรัทธา ถ่ายทอดออกมาผ่านรู ปแบบและกระบวนการทา เครื่ องประดับจึงสามารถเล่าเรื่ องผ่านร่ องรอยของ
การขึ้นรู ป แม้วา่ จะไม่สมบูรณ์แบบ แต่มีคุณค่าทางความงามในตัวเอง เกิดเป็ นความภาคภูมิใจ เมื่อได้รู้ว่า
“ครั้งหนึ่งไทยเราเคย สร้ างเครื่ องประดับที่เต็มไปด้วยความศรัทธา” เมื่อเปรี ยบเทียบกับกระบวนการผลิต
เครื่ องประดับในปั จจุบนั ที่ใช้การผลิตแบบอุตสาหกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ งานที่ได้ออกมามีความสวยงาม
อย่างเป็ นสากล สมมาตร และสมบูรณ์แบบ ในด้านโครงสร้ างและรู ปลักษณ์ อย่างดี แต่ไม่มีเรื่ องราวจาก
ร่ องรอย ในรายละเอียดที่แสดงถึงอารยะธรรม ความเชื่อ และความศรัทธา ที่เป็ นพื้นฐานของการยึดเหนี่ยว
จิตใจของมนุษย์อีกต่อไป บริ บทของทองคาส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั จึงแตกต่างจากในอดีต ที่ความงามถูกตีค่า
ตามน้ าหนัก ไม่ใช่ ความงามตามความประณี ตศิ ลป์ อีกต่อไป เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า เข้าสู่ ยุค สมัยใหม่
มนุษย์ถูกครอบงาด้วยความเชื่อแบบกระแสนิยม จนสู ญเสี ยตัวตน และเมื่อผูค้ นเสื่ อมศรั ทธา หันหน้าเข้า
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หาความเจริ ญจนเกินควร ส่ งผลให้ ประเทศถูกกลืนกิ นทางอารยะธรรม วัฒนธรรม และความเชื่ อ เนื่ อง
ด้วยอารยะธรรมเกิ ดจากมนุ ษย์เป็ นผูส้ ร้ าง ซึ่ งหากเราสู ญเสี ยความเป็ นมนุ ษย์ ไร้ ซ่ ึ งความรู ้ สึก นึ กคิด ก็
เท่ากับว่า เรากาลังจะสู ญเสี ยอารยะธรรมเช่นกัน
จากคุณค่าความงามในมุมมองของข้าพเจ้าดังที่กล่าวไว้ ข้าพเจ้าจึงต้องการศึ กษา วิจยั และ
ออกแบบชิ้นงานเครื่ องประดับร่ วมสมัย โดยได้แรงบันดาลใจมาจากความสาคัญของเครื่ องประดับทอง
สมัยอยุธยา ที่เครื่ องประดับทาหน้าที่เป็ นเสมือนสิ่ งสะท้อนพลังจากความเชื่ อและความศรั ทธา เป็ นพลัง
ขันเคลื่อนในการสร้ างสรรค์งานประณี ตศิลป์ เป็ นจุดเริ่ มต้นให้ผูพ้ บเห็นและผูส้ วมใส่ เครื่ องประดับได้ ฉุก
คิด เข้าใจ และตระหนักถึ งความสาคัญ ของศิ ล ปะและวัฒนธรรมไทยมากขึ้ น โดยเครื่ อ งประดับจะทา
หน้าที่เป็ น “สื่ อส่ งต่อทางอารยะธรรม ดัง่ ที่มนั เป็ นมาเสมอ” เป็ นการเรี ยนรู ้ อดีต และหยิบยืมมาตีความ
ใหม่ พร้ อมด้วยแทรกค่านิยมและบริ บทแห่งช่วงเวลาเข้าไป1 เป็ นการนาเอาประวัติศาสตร์ ที่ถูกค้นพบจาก
อดีต มาเป็ นต้นทุนในการออกแบบสร้ างสรรค์เครื่ องประดับไทยร่ วมสมัย

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด รู ปแบบ และกระบวนการขึ้นรู ปของเครื่ องประดับโบราณ ในสมัยอยุธยา
ที่ มี พ ลัง ความเชื่ อ และความศรั ท ธาเป็ นตัว ขับ เคลื่ อ น วิ เ คราะห์ และวิ จ ัย ทางด้า นการออกแบบสู่
เครื่ องประดับร่ วมสมัย
2. เพื่อออกแบบเครื่ องประดับ ที่ทาหน้าที่สะท้อนร่ องรอย และเรื่ องราวจากกระบวนขึ้น
รู ป ที่แสดงถึงสุ นทรี ยะของงานหัตถศิลป์
3. เพื่อสร้ างสรรค์ชิ้นงานเครื่ องประดับให้ผูพ้ บเห็น หรื อผูส้ วมใส่ ได้ ฉุ กคิด เข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสาคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทยมากขึ้น เป็ นส่ วนหนึ่ งของจุดเริ่ มต้น ในการส่ งต่อ
อารยะธรรมในรู ปแบบของเครื่ องประดับ
ขอบเขตของการวิจัยและสร้ างสรรค์
1. ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิดการออกแบบ รู ปแบบ และกระบวนการขึ้นรู ป
เครื่ องประดับสมัยอยุธยา จากกรุ วดั ราชบูรณะ เนื่องจากเป็ นแหล่งกรณี ศึกษาที่ความสมบูรณ์และมีจานวน
มากที่สุด
2. ศึกษาแนวความคิดทางความงาม ของเครื่ องประดับในอดีตที่ถูกค้นพบ มาเป็ นต้นทุนใน
การออกแบบ ผสมผสานกับศึ ก ษาเอกลัก ษณ์ ของสถาปั ตยกรรมในสมัยอยุธ ยาที่ มีความเชื่ อ มโยงกับ
เครื่ องประดับมาเป็ นหนึ่งในแนวทางการออกแบบ ควบคู่ไปกับการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ วิถชี ีวติ
และสภาพสังคมในปั จจุบนั เพื่อหาความลงตัว ในการออกแบบเครื่ องประดับร่ วมสมัย ที่สามารถเข้าถึงคน
ในปั จจุบนั ได้มากที่สุด
1
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3. ศึ กษา และทดลองคุณสมบัติ ของวัสดุ ต่อการสร้ างสรรค์ชิ้นงาน ในรู ปแบบของการ
ประกอบกันของหน่ วยเล็ก ๆจนเกิ ดเป็ นองค์ร วม เพื่ อหาสุ น ทรี ย ะทางหัตถศิ ลป์ ที่ล งตัว และตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่สุด
4. นาผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มา เป็ นแนวทางการออกแบบเครื่ องประดับ
ร่ วมสมัย ให้เกิดเป็ นองค์ประกอบทางสุ นทรี ยะด้านความงามตามวัตถุประสงค์
ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. สร้ างชิ้นงานเครื่ องประดับร่ วมสมัย ที่มีพฒั นาการด้านออกแบบมาจาก แนวคิด รู ปแบบ
เครื่ องประดับโบราณสมัยอยุธยาจากการศึกษากรุ วดั ราชบูรณะและผสมผสานเอกลักษณ์ ดา้ นโครงสร้ าง
ทางสถาปั ตยกรรม
2. สร้ า งสรรค์ง านเครื่ อ งประดับที่ ส ะท้อ นร่ อ งรอย และเรื่ อ งราวของการขึ้ น รู ป และ
สามารถสื่ อออกมาให้เห็นถึงสุ นทรี ยะทางความงามตามวัตถุประสงค์ ในรู ปแบบของหัตถศิ ลป์ ได้อย่าง
ชัดเจน
3. เครื่ องประดับสร้ างความน่าสนใจ ผ่านรู ปแบบการนาเรื่ องเก่ามาตีความใหม่ เพื่อส่ งต่อ
ความงามทางอารยะธรรมไทย ให้คนรุ่ นใหม่ได้สืบสานต่อ และสร้ างความประทับใจให้แก่ผพู ้ บเห็น

วิธีการวิจัย
ศึกษาข้ อมูล
1. ข้อ มูล ทุ ติย ภูมิ เพื่อ หาข้อ มูล ที่ เกี่ ย วข้อ งทางลายลัก ษณ์ อ กั ษร ที่ ส ามารถน าไปสู่ ก าร
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็ นแนวทางการออกแบบ ได้แก่
1.1 ศึ ก ษาความเป็ นมาของกรุ วัด ราชบู ร ณะ ก่ อ ตั้ง ในช่ ว งสมัย อยุ ธ ยาตอนต้น –
ตอนกลาง
1.2 ศึกษาความสาคัญของทองคาในสมัยอยุธยา
1.3 ศึกษาวิถีชีวติ ในสมัยอยุธยาที่ส่งผลต่อการสร้ างงานศิลปะ
1.4 ศึกษาเอกลักษณ์การสร้ างสรรค์งานเครื่ องประดับในสมัยอยุธยา
1.5 ศึกษาบริ บทของเครื่ องประดับทองคาในปั จจุบนั เป็ นต้น
2. ข้อมูลปฐมภูมิ สารวจ ศึกษา และเก็บข้อมูลจากสถานที่จริ ง ประกอบด้วย
2.1 ศึกษาโบราณวัตถุทองคาที่ถูกค้นพบในกรุ วดั ราชบูรณะจากพิพิธภัณฑ์
2.2 ศึกษาโบราณสถานทางสถาปั ตยกรรม วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ และวัดส้ม
วิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ จึงนาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่ แนว
ทางการออกแบบ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ ดังนี้
1. วิเคราะห์เครื่ องทอง จากกรุ วดั ราชบูรณะ
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โดยแบ่งการวิเคราะห์ชิ้นงานออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
1.1 เครื่ องประดับ : โดยเลือกศึกษา วิเคราะห์เครื่ องประดับที่โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ที่
บ่งบอกถึงเครื่ องทองอยุธยา จานวน 13 ชิ้น จากเครื่ องประดับที่ขดุ พบในกรุ วดั ราชบูรณะ
ทั้งหมด 20 ชิ้น
1.2 เครื่ องทองจาลองสถาปั ตยกรรม : โดยศึกษา และวิเคราะห์ลวดลาย และรู ปแบบการ
จัดการลวดลายบนโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรม จานวน 3 ชิ้น
โดยมีหลักการวิเคราะห์ ทางด้านโครงสร้ าง ลวดลาย สัดส่ วน การจัดวาง วัสดุ และโทนสี
เพื่อหาเอกลักษณ์ และรู ปแบบที่นิยมใช้ในการออกแบบและสร้ างชิ้นงาน อย่างเป็ นสากลในช่วงสมัย
อยุธยาตอนต้น – ตอนกลาง
2. วิเคราะห์ลวดลายและโครงสร้ างของสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยา จากการศึกษา และ
สารวจโบราณสถานจากสถานที่จริ งทั้งทางด้านลวดลายและรู ปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์ของสถาปั ตยกรรม
ในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น – ตอนกลาง
3. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกันระหว่าง เครื่ องประดับจากกรุ วดั ราชบูรณะ และ
สถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยา หาจุดร่ วมกันทั้งทางด้านลวดลายและโครงสร้าง เพือ่ นาไปสู แนวทางในการ
ออกแบบ
4. วิเคราะห์บริ บทของทองคาในปั จจุบนั การให้ความสาคัญ และหน้าที่การสวมใส่ เพื่อ
ศึ ก ษาหาความร่ วมสมัย ในด้า นของวัส ดุ วิธี การขึ้น รู ป รู ปแบบการนาเสนอเครื่ องประดับ ให้คนใน
ปั จจุบนั ได้เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าความงามของงานหัตถศิลป์ ของไทยในอดีต
แนวทางการออกแบบและสร้ างสรรค์
จากการศึ ก ษาข้อมู ลเบื้องต้น เกี่ ยวกับวิถีชีวิต ความเชื่ อ และความศรั ทธาของคนในสมัย
อยุธยา ซึ่ งเป็ นแรงผลักดันให้เกิดการสร้ างงาน “หัตถศิลป์ ” เครื่ องทองกรุ วดั ราชบูรณะ ที่แสดงให้เห็นถึง
ความงามผ่านความวิจิตร ในกระบวนการสร้ างงานที่ใส่ ใจในทุกๆรายละเอียด ทั้งกระบวนการคิดและ
กระบวนการทาควบคู่กนั สื่ อส่ งต่อผ่านชิ้ นงานให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ของศิ ลปะไทยสมัยโบราณได้อย่าง
เด่นชัด จากความสาคัญดังกล่าว จึงนาความวิจิตรของงานหัตถศิ ลป์ และกลิ่นอายของอยุธยามาเป็ นแนว
ทางการออกแบบ เป็ นส่ วนหนึ่งของจุดเริ่ มต้นเพื่อให้คนรุ่ นใหม่ได้เข้าถึง และเข้าใจในความงามของงาน
เครื่ องประดับไทยมากขึ้น
โดยมีแนวทางการออกแบบ แบ่งการศึกษาและวิเคราะห์เป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ดังนี้
1. ศึ ก ษาอดี ต : โดยศึ ก ษาเบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับลวดลายของงานประณี ต ศิ ล ป์ และงาน
สถาปั ตยกรรมในสมัยอยุธ ยาตอนต้น และตอนกลาง ซึ่ ง เป็ นช่ วงที่มีก ารสร้ างวัดราชบูร ณะ สถานที่ ที่
ค้นพบเครื่ องทองแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบ เพื่อหาลวดลายที่เป็ นที่นิยมใช้ ในงานศิลปะช่วงเวลา
นั้น ซึ่ ง จากการศึ ก ษาจะเห็ นได้ว่า ทั้ง งานสถาปั ตยกรรมและงานประณี ตศิ ล ป์ มี ความเชื่ อ มโยงกัน มี
ลวดลายที่ เหมือ นกัน แต่ เปลี่ ยนแปลงไปตามขนาดที่แ ตกต่า ง และพื้ นการจัดวาง ต่ อมาจึ งศึ กษา และ
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วิเ คราะห์ ในเชิ ง ลึ ก ด้า นรู ปแบบของเครื่ องทองกรุ วัดราชบู ร ณะ โดยวิ เ คราะห์ เ พี ย งในส่ ว นของ
เครื่ อ งประดับ ของกษัตริ ย์ และสถาปั ตยกรรมจาลอง โดยแบ่ ง การวิเ คราะห์ ไ ด้ ดัง นี้ วิเ คราะห์ ด้า น
โครงสร้ าง ลวดลาย สัดส่ วน การจัดวาง วัสดุ โทนสี และมิติของชิ้ นงาน จากนั้นศึ กษาเพิ่มในส่ วนของ
สถาปั ต ยกรรม โดยการลงพื้ น ที่ ส ารวจโบราณสถาน 3 สถานที่ คื อ วัด ราชบู ร ณะ วัด มหาธาตุ
พระนครศรี อยุธยา และวัดส้ม ซึ่ งเป็ นโบราณสถานที่ยงั คงหลงเหลือลวดลายที่มีสมบูรณ์ที่สุดให้ได้ศึกษา
นามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในกระบวนการการออกแบบ โครงสร้ าง รู ปแบบ และลวดลาย ให้ได้กลิ่นอายของ
ความงามแบบอยุธยา ตรงตามวัตถุประสงค์
2. ศึกษาปั จจุบนั : ในปั จจุบนั บทบาทของเครื่ องประดับทองได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้ทา
ขึ้นเพื่อแสดงพลังความศรัทธาต่อบุคคลในระดับกษัตริ ย์ และศาสนาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ถูกใช่ ใน
บริ บทของวัตถุดิบที่มีมูลค่า ราคาแพง สวมใส่ โดยบุคคลทัว่ ไป เพื่อแสดงสถานะความร่ ารวย โดยข้อชี้ วดั
ความนิยมของผูส้ วมใส่ ถูกบ่งชี้ดว้ ยขนาดและน้ าหนักเป็ นอันดับแรก มากกว่าความงามและความวิจิตร
แบบหัตศิลป์ อย่างในอดีต การผลิตจึงมุ่งเน้นไปที่ปริ มาณ มากกว่าคุณภาพ แบบกระบวนการผลิตระบบ
อุ ต สาหกรรมเป็ นหลัก ข้า พเจ้า จึ ง ศึ ก ษาบริ บทที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปขอ งงานทองในปั จ จุ บ ัน รวมทั้ง
ความสาคัญ และประโยชน์ที่มากกว่าแค่งานเครื่ องประดับ ประการสาคัญ คือ การศึกษาคุณค่าและค่านิยม
ของเครื่ องทองไทยในปั จจุบนั ด้วย เพื่อหาความนิ ยมอย่างสากล และนามาเป็ นแนวในการหาความร่ วม
สมัยที่น่าสนใจ และเข้าถึงคนในปั จจุบนั มากที่สุด
ข้าพเจ้าเลือกสื่ อที่เชื่อมโยงระหว่าง 2 ยุคสมัย คือ“สี ทอง” ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติดา้ นรู ปลักษณ์
ของทองคา เนื่องด้วยเป็ นวัตถุดิบที่มีค่าในทุกยุคสมัย และเปลี่ยนแปลงไปตามบริ บทของช่ วงเวลานั้นๆ
เช่นเดียวกับที่มีการกล่าวขานถึงอยุธยาว่า “เป็ นยุคทองของไทย” เป็ นต้น ดังนั้น สี ทองจึงเป็ นสื่ อกลางที่
ทุกๆคนเข้าใจตรงกัน ถึงความสาคัญและมูลค่า ด้วยลักษณะเด่นดังกล่าว จึงส่ งผลให้คนในปั จจุบนั เข้าถึง
และเข้า ใจความส าคัญ ของสื่ อ กลางผ่ า นชิ้ น งานเครื่ อ งประดับที่ มี สุ น ทรี ยะทางหัตถศิ ล ป์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ผสมผสานกับการออกแบบที่ร่วมสมัย โดยการนาเรื่ องเก่า มาเล่าในรู ปแบบของสื่ อวัสดุใหม่
ที่ไม่ใช่ทองคา แต่มีคุณลักษณะทางกายภาพ เช่นเดียวกับทองคา คือ มีสีทองอร่ าม มันวาว ซึ่งอาจจะไม่ได้
มีคุณสมบัติดา้ นอื่นที่เทียบเท่า หรื อทดแทนทองคาได้ เนื่องด้วยสี ที่มีการลอกเลียนแบบทองคา เพื่อแสดง
ถึงความมีค่า ราคาแพง ดูดีมีระดับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแค่ “สี ทอง” ก็มีผลต่อความรู ้ สึกของผูส้ วมใส่ เกิ ด
เป็ นการตั้งคาถามต่อชิ้ นงานในมุมมองใหม่ของงานเครื่ องประดับทองว่า “งานที่ใช้วสั ดุลอกเลียนแบบ
ทองคาจะยังคงมีค่าต่อความรู ้ สึกในฐานะเครื่ องประดับอยู่หรื อไม่ เพราะเนื่ องด้วยในปั จจุ บนั มีการสร้ าง
งานเครื่ องประดับแฟชัน่ ในหลากหลายวัสดุ เช่น เงิน ทองเหลือง เรซิ่ น พลาสติก อลูมิเนียม เป็ นต้น ดังนั้น
หากมันมีค่าแล้วความมีคุณค่าของมันอยู่ในระดับไหน และยิ่งกว่านั้น หากมองลึกลงไปในรายละเอียด
เครื่ องประดับ มีความวิจิตรสวยงาม ประณี ตตามแบบฉบับงานหัต ถศิ ลป์ แต่ถูกสร้ างขึ้นด้วยวัสดุคล้า ย
ทองคาในด้านรู ปลักษณ์ เครื่ องประดับจะยังคงมีคุณค่า และมีความงามอยู่หรื อไม่ การนาวัสดุใหม่มาเป็ น
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ส่ วนหนึ่งของชิ้นงานจึงมีความสาคัญ เพราะเมื่อผูพ้ บเห็น หรื อผูส้ วมใส่ เครื่ องประดับเห็นถึงความต่างของ
วัสดุ แสดงว่าชิ้นงานสามารถสื่ อให้เห็นถึงคุณค่า ทางความละเอียดประณี ตอย่างงานหัตถศิลป์ สมัยอยุธยา
จนเกิ ดการเปรี ย บเที ย บทางความคิ ด จากความเคยชิ น และเกิ ดการตั้งค าถาม ตามวัตถุ ประสงค์ข อง
โครงการ เช่ นนั้น จะถื อได้ว่าชิ้ นงานเครื่ องประดับประสบความสาเร็ จในการสื่ อความหมาย บอกเล่ า
เรื่ องราวผ่านเครื่ องประดับตรงตามวัตถุประสงค์ และสร้ างความน่ าสนใจ ให้คนรุ่ นใหม่ได้เข้ามาสัมผัส
ให้ได้เข้าใจถึงพลังความศรัทธาและกลิ่นอายของความเป็ นอยุธยา ผ่านสื่ อ ต่างๆ ดังนี้
1. วัสดุ : ที่มีทนั สมัยแตกต่างจากวัสดุที่ใช้สร้ างสรรค์งานเครื่ องประดับ ในอดีต วัสดุที่มี
ความคล้ายทอง อาจไม่มีค่าเทียบเท่า แต่ทดแทนได้ดว้ ยลักษณะทางกายภาพ สร้ างความน่ าสนใจ เกิ ดเป็ น
การตั้งคาถามต่อผูพ้ บเห็น
2. กระบวนการขึ้นรู ป : ที่มีร่วมสมัยน่ าสนใจ อาทิเช่ น การต่อประกอบโดยไม่ใช่ ความ
ร้ อนจากการเชื่อม หรื อการขึ้นรู ปชิ้นงานประกอบเป็ นโครงสร้ าง 3 มิติ ด้วยแบบการพับ เป็ นต้น ต่างจาก
งานระนาบแบบ 2 มิตอิ ย่างในอดีต สร้ างความแปลกใหม่ให้กบั ชิ้นงานมากขึ้น แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งรู ปแบบของ
งานหัตถศิลป์ เป็ นหลัก
3. รู ปแบบการนาเสนอชิ้นงานเครื่ องประดับ : ชิ้นงานเครื่ องประดับจะต้องสามารถสื่ อถึงผู ้
พบเห็นหรื อผูส้ วมใส่ ได้ ผ่านการนาเสนอที่สามารถสร้ างปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง ผูส้ วมใส่ กบั เครื่ องประดับ
ให้ ผู ้ส วมใส่ ไ ด้ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ ง ที่ จ ะสร้ า งสรรค์ แ ละเติ มเค็ ม ชิ้ น งานให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์มากยิ่ง ขึ้น อัน ได้แก่ การต่ อประกอบชิ้ นงานเพื่ อสร้ างรู ปทรงใหม่ การสร้ างลวดลายบน
พื้นผิวด้วยการปิ ดทอง หรื อรู ปแบบการสวมใส่ ที่มีเรื่ องราว เป็ นต้น
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แนวทางการออกแบบ
ศึกษาปั จจุบนั

ศึกษาอดีต
1. ศึกษาลวดลายงานประณี ตศิลป์
2. ศึกษาและวิเคราะห์ เครื่ องทองสมัยอยุธยา
จากกรุ วดั ราชบูรณะ
3. ศึกษาและวิเคราะห์ลวดลายจาก
สถาปั ตยกรรมในสมัยอยุธยา จากการสารวจ
พื้นที่จริ ง

1. ศึกษาบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไปของ งาน
ทองในปั จจุบนั
2. ศึกษาความสาคัญ และคุณประโยชน์ของ
ทองคาในปั จจุบนั
3. ศึกษาค่านิ ยมและการคุณค่าของ
เครื่ องประดับทองต่อคนปั จจุบนั

ทั้งงานประณี ตศิลป์ และสถาปัตยกรรม
“มีความเชื่อมโยงกัน”
หาเอกลักษณ์จากรู ปแบบการสร้างงาน
ที่เป็ นสิ่ งแสดงพลัง
“ความเชื่อ และความศรัทธา”

“สื่ อออกมาจากชิ้นงาน”

ทองตูแ้ ดง เปลี่ยนแปลงจาก
“งานประณี ตศิลป์ ”สู่ กระบวนการ
ผลิตแบบ “อุตสาหกรรม”

“เน้นคุณค่าของวัสดุเป็ น
สาคัญ”

ดังนั้น “ความสวยงามของ
เครื่ องประดับทองจึงโดนตีค่าด้วย
น้ าหนัก” ไม่ใช้ความสวยงามจากวิจิตร
อย่างในอดี ต

“สี ทอง” โดยนาคุณสมบัติดา้ นรู ปลักษณ์ของ
ทองคา ที่เป็ นสื่ อกลาง แสดงความต่างระหว่าง 2
ยุคสมัย
สื่ อออกมาผ่านการออกแบบเครื่ องประดับร่ วมสมัยโดย
นาเรื่ อง “เก่า” มาเล่าในสื่ อ “ใหม่”
ให้ผสู ้ วมใส่ ได้เข้าใจ และเข้าถึงความงามของเครื่ องทอง
ไทยในอดีต
ที่มีค่ามากกว่าแค่น้ าหนัก

ภาพ แนวทางการออกแบบ

โดยถูกแทนค่าผ่าน “สื่ อ”เหล่านี้
เช่น
1. วัสดุ
2. กระบวนการขึ้นรู ปที่ร่วมสมัย
3. ปฏิสัมพันธ์ของเครื่ องประดับ
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ออกแบบและสร้ างสรรค์ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจึง เริ่ มทาแบบร่ าง 2 มิติ และ 3 มิติ แสดง
ทัศนะธาตุ เพื่อนาไปสู่ การออกแบบเครื่ องประดับ

ภาพ แบบร่ าง 2 มิติ แสดงทัศนะธาตุ

ภาพ แบบร่ าง 3 มิติ แสดงทัศนะธาตุ
ทดลองวัสดุสมัยใหม่ โดยแบ่งการทดลอง ออกเป็ นส่ วนของการทดลองสร้ างโครงสร้ าง และ
ทดลองสร้ างลวดลาย วัสดุที่ใช้ได้แก่ ทองเหลือง กระดาษชนิดต่างๆ ผ้า เป็ นต้น

ภาพ ทดลองวัสดุ : ทดลองสร้ างโครงสร้ าง
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ภาพ ทดลองวัสดุ : ทดลองสร้ างลวดลาย
พัฒนาสู่ แบบร่ างโครงสร้ าง 3 มิติ ทดลองหารู ปทรงของเครื่ องประดับ ให้ได้ความสอดคล้อง
กับแบบร่ างจากทัศนะธาตุ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากทีส่ ุ ด

ภาพ พัฒนาแบบโครงสร้ าง สู่ การสร้ างสรรค์เครื่ องประดับ
ผลงานการออกแบบและสร้ างสรรค์ เครื่ องประดับ

ภาพ ผลงานเครื่ องประดับ ชุดแหวน จานวน 5 ชิ้นงาน

154

สรุ ป และอภิปรายผล
การวิจยั และสร้ างสรรค์งานเครื่ องประดับร่ วมสมัยชุ ดนี้ เป็ นการนางานหัตถศิ ลป์ ของไทย
ในรู ปแบบเครื่ องประดับอันทรงคุณค่า มาตีความใหม่ให้สอดคล้องกับบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั
เป็ นดัง่ จุดเริ่ มต้นแนวทางหนึ่ง ให้คนรุ่ นใหม่ได้เรี ยนรู ้ ตระหนักถึงคุณค่าของสุ นทรี ยะทางหัตถศิ ลป์ และ
ดารงไว้ซ่ ึ งศิ ลปวัฒนธรรมไทยสื บไป ให้งานเครื่ องประดับทาหน้าที่ “ส่ งต่อทางอารยะธรรม ดัง่ ที่มนั
เป็ นมาเสมอ” ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เครื่ องประดับจึงเป็ นมากกว่าแค่สิ่งประดับตกแต่งร่ างกาย
สะท้อนความสวยงาม เป็ นวัตถุขนาดเล็กที่บรรจุเรื่ องราว และเราสามารถศึกษาอดีตได้จากมัน
จากกระบวนการออกแบบ และสร้ างสรรค์ต้งั แต่แรกเริ่ ม จากการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ที่เป็ น
เอกลัก ษณ์ และน าไปสู่ แ นวทางการออกแบบ การทดลองวัส ดุ ที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้ า งสรรค์
กระบวนการขึ้นรู ปชิ้นงานที่แปลกใหม่ร่วมสมัย แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งความงาม และคุณค่าของงานหัตถศิ ลป์ ที่
ทุกชิ้นส่ วนล้วนขึ้นรู ปด้วยมือ ซึ่ งสรุ ปสามารถขอบเขตของรู ปแบบเครื่ องประดับ ได้ดงั ต่อไปนี้
1. เครื่ องประดับ ต้อ งแสดงเอกลัก ษณ์ ข องเครื่ องประดับ จากกรุ วัด ราชบู ร ณะ และ
เอกลักษณ์ทางโครงสร้ างของสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น – ตอนกลาง ในรู ปแบบของงานหัตถศิลป์
2. เครื่ องประดับต้องแสดงความร่ วมสมัยด้วยรู ปแบบและวัสดุ
3. เครื่ องประดับ ทาหน้าที่ส่งต่ออารยะธรรม สามารถสื่ อให้ผพู ้ บเห็นหรื อผูส้ วมใส่ ได้ฉุก
คิด เข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
โดยพบว่าการใช้กระดาษที่มีความหนา พื้นผิวขรุ ขระเป็ นวัสดุหลักผสมผสานกับทองเหลือง
และเทคนิคการพับขึ้นรู ปเหมาะสมในการสื่ อและสร้ างสรรค์งานเครื่ องประดับตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจยั ที่สุด โดยสะท้อนลวดลายเอกลักษณ์ ของอยุธยา ผ่านการเขียนลายที่เจือจางด้วยยางมะเดื่อ
และจะปรากฏให้เห็นลายที่ชดั เจนก็ต่อเมื่อผูส้ วมใส่ ได้มีส่วนในการแปะทองคาเปลวบนพื้นผิวของชิ้นงาน
แสดงความคงอยู่ของความศรัทธา เป็ นส่ วนหนึ่งของการส่ งต่ออารยะธรรมในรู ปแบบของเครื่ องประดับ

ข้อเสนอแนะ
ปั ญหาและข้อเสนอแนะในการดาเนินการวิจยั และสร้ างสรรค์ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ด้านกระบวนการขึ้นรู ป เนื่องจากชิ้ นงานต้องมีความเป็ นหัตถศิ ลป์ ทุกชิ้ นส่ วนจึงต้อง
ขึ้นรู ปด้วยมือ ซึ่ งส่ งผลให้ชิ้นงานมีความล่าช้า และขาดความเรี ยบร้ อยในบางส่ วน วิธีการแก้ปัญหาควร
วางแผนการดาเงินงานให้รอบคอบ เหมาะสมกับเวลาของชิ้นงานที่ข้ นึ รู ปด้วยมือ ในบางกระบวนการควร
ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบอุตสาหกรรมมาช่วยเพื่อจะได้งานที่มีความประณี ตเรี ยบร้ อยกว่าเดิม
2. ด้านวัสดุ จากการทดลอง วัสดุที่เหมาะสมกับเทคนิคการพับที่มาจาก ทัศนะธาตุในแบบ
ร่ าง 2 มิติน้ นั ไม่เรี ยบร้ อย และมีความเป็ นงานทดลองมากกว่าชิ้ นงานจริ ง ชิ้ นงานจึงดูเหมือนยังไม่เสร็ จ
สมบูรณ์ วิธีแก้ปัญหาควรทดลองวัสดุเพิม่ เติมให้มากขึ้น เพื่อหาวัสดุที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั มากกว่าเดิม
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3. ด้า นการสวมใส่ เนื่ อ งจากแนวทางการออกแบบมี ความเป็ นสถาปั ตยกรรมเข้า มา
เกี่ ยวข้อง จึงทาให้ชิ้นงานมีความใหญ่ รวมทั้งวัสดุ กระดาษที่เป็ นวัสดุที่ไม่คงทนต่อการใช้งาน วิธีการ
แก้ปัญหาควรออกแบบและพัฒนาชิ้นงานให้มีความเรี ยบง่ าย และทนทานต่อการสวมใส่ มากยิ่งขึ้น โดย
ต้องทดลองเพิ่มเติมในการสร้ างความคงทนและยืดระยะการใช้งานให้แก่ วสั ดุ เพื่อส่ งเสริ มรู ปแบบของ
เครื่ องประดับได้อย่างแพร่ หลายยิ่งขึ้น

ภาพที่ 146 โปสเตอร์เผยแพร่ บทความวิจยั ในโครงการการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 5

ภาคผนวก ข
การแสดงงานนิทรรศการวิทยานิพนธ์ ศิลปะมหาบัณฑิต
ชื่อนิทรรศการ “AppJewellied”
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ภาพที่ 147 โปสเตอร์ นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ศิลปะมหาบัณฑิต ในชื่อนิทรรศการ “AppJewellied”
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ภาพที่ 148 บรรยากาศในวันแสดงาน นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ศิลปะมหาบัณฑิต

ภาพที่ 149 การจัดแสดงชิ้นงาน นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ศิลปะมหาบัณฑิต (1)

ภาพที่ 150 การจัดแสดงชิ้นงาน นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ศิลปะมหาบัณฑิต (2)

ภาคผนวก ค
การแสดงงานนิทรรศการ ร่ วมกับศูนย์ส่งเสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ
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ภาพที่ 151 การแสดงงานนิทรรศการ ร่ วมกับศูนย์ส่งเสริ มศิลปาชีพระหว่างประเทศ

161

ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2554

นางสาวฑกมล รัตนพงศ์
162/2 หมู่ 4 ซอยมิยาซาว่า ตาบลปากพูน อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช
สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนเบญจมราชู
ทิศ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่ องประดับ
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2555

ศึกษาต่อระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครื่ องประดับ
คณะมัณฑนศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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