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การวิจยันีมี้ความมุง่หมายในการศกึษา 3 ประการคือ ประการแรก  เพ่ือศกึษาลกัษณะเฉพาะของ

เคร่ืองถมนครศรีธรรมราช  ในประเดน็ รูปแบบและลวดลาย  การเลือกวสัดแุละวตัถดุบิ และเทคนิคการ

สร้างสรรค์ผลงาน  ประการท่ีสอง เพ่ือนําผลวิจยัท่ีได้มาประยกุต์ ออกแบบ เคร่ืองประดบัถมจงัหวดั

นครศรีธรรมราชท่ี ทําจากโลหะผสม และประการท่ีสาม เพ่ือเป็นแนวทางเลือกการสร้างรายได้เพิม่แก่

ชมุชน ซึง่งานวิจยันีไ้ด้รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมลูงานเคร่ืองถมประเภท

เคร่ืองประดบั เพ่ือนํามาออกแบบเคร่ืองประดบั แล้วสร้างแบบประเมนิด้านรูปแบบเพ่ือนําไปผลติเป็น

ต้นแบบเคร่ืองประดบัจริงและประเมินความพงึพอใจ 

ผลการวิจยัพบวา่ เคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชประเภทเคร่ืองประดบั มีรูปแบบเป็น

รูปทรงกลมมากท่ีสดุ สว่นลวดลายท่ีใช้สว่นใหญ่จะเป็นลายเถา ท่ีได้จากการประยกุต์ระหวา่งลายกนก

เปลวและลายใบเทศ โดยมีลายประจํายามเป็นตวัออกลาย และกัน้ล ายด้วยเส้นคูข่นานสลบักบัลาย

เม็ดบวั วสัดแุละวตัถดุบิท่ีใช้ในการทําตวัเรือนจะใช้โลหะเงิน (Silver)ทัง้หมด แตถ้่าเป็นถมทองก็จะใช้

วิธีการทาทองเคลือบตวัเรือนอีกครัง้หนึง่ ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานพบวา่งานเคร่ืองถมสว่น

ใหญ่จะใช้กรรมวิธีการทําด้วยมือทกุขัน้ตอน ตัง้แตก่ารเคาะขึน้รูปชิน้งาน การสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั

การยํา้พืน้ลวดลายด้วยสิว่ยํา้พืน้ การลงยาถมตลอดจนการขดัตกแตง่ชิน้งานสําเร็จ ผลการวิเคราะห์

ดงักลา่วจงึนํามาสูก่ารออกแบบเพ่ือพฒันารูปแบบให้มีความร่วมสมยั โดยผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคดิ

ทฤษฏีการออกแบบมาใช้อ้างอิงประกอบ ในการออกแบบ เพ่ือให้ได้รูปแบบท่ีหลากหลาย แล้วให้

ผู้ เช่ียวชาญประเมินรูปแบบ ซึง่ผลจากการประเมิน พบวา่ การออกแบบท่ีใช้รูปทรงเรขาคณิตในการ

ออกแบบมีคา่ประเมินสงูมากท่ีสดุคือ ภาพท่ี 3 ซึง่เป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบและลวดลายสวยงาม 

ร่วมสมยั และเป็นแนวทางเลือกการสร้างรายได้เพิ่มแก่ชมุชน  แล้วนําไปผลิตเป็นต้นแบบเคร่ืองประดบั

จริงเพ่ือประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภค ซึง่จากการประเมินพบวา่ ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจากโลหะผสมอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุ เป็นไปตามสมมตุฐิาน

ของการวิจยั คือได้รูปแบบเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช (ประเภทเคร่ืองประดบั )ท่ีทําจากโลหะผสม 

ท่ีเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานและพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองถมนครศรีธรรมราช ท่ีเป็น

องค์ความรู้ใหม ่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มแก่
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This research aims to study 3 aspects as follows: firstly, the study of Nakhon Si 

Thammarat’s nielloware and its uniqueness in terms of subject, form and design. As well as 

the choice of materials and selecting raw materials, and the techniques employed in 

creating the pieces. Secondly, to use the research for further development of Nakhon Si 

Thammarat’s nielloware jewelry made from alloy. Thirdly, to increase income avenues for the 

locals as the research will include interview results, analysis of the nielloware jewelry pieces 

to further develop into new designs and to create new templates for design appraisal - to be 

considered for actual creation and further evaluated for likeness (test for standards and 

satisfaction).   

The research found that Nakhon Si Thammarat’s nielloware are mostly designed in 

round shapes. As for the patterns, vine shapes were most often used stemming from flame 

and leaf motifs. The patterns were prominently Prahmiam motifs framed by dual parallel 

lines interchanging with lotus motifs. Silver is mainly used as the finishing touch and the raw 

materials of the entire piece. Golden nielloware used gold to cover another round of the 

piece. The technique for most nielloware creations are handcrafted at every step, starting 

from setting the size, shape and form, to the chisel engraving. To emphasizing the 

engravings with another round of chisel,  to treating with Nielloware solution (copper alloy of 

silver, lead and sulfur), and to polishing it off to finish. The researcher used the findings to 

pilot the development of Nakhon Si Thammarat’s nielloware shapes to producing designs 

with a modern touch. The researcher studied the design principles and used them to create 

new designs to gain new and varied designs. The designs were presented to experts for 

evaluation. It was concluded that, geometric designs were highly valued such as, picture 

no.3 which is a jewelry piece endowed with beautiful shapes and patterns, modern design, 

and a possible income avenue for the locals. It was developed further into an actual jewelry 

mould to be presented to consumers to grade their likeness and satisfaction. The consumer 



test found the satisfactory value for alloy scored high to very high. This matched the 

research hypothesis. It matched the intention of the research to find new shapes for Nakhon 

Si Thammarat’s nielloware (jewelry) made from alloy, to use the research as the direction to 

create new designs and to further develop new products for the Nakon Si Thammarat 

nielloware industry. It is new learning that meets the demand of consumers and will lead to 

new income avenue for the community.  
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 ประเทศไทยเป็นชาตท่ีิ มีศลิปวฒันธรรม และประวตัคิวามเป็นมาท่ียาวนานประเทศหนึง่ใน

ภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยปรากฏหลกัฐาน โบราณสถาน โบราณวตัถ ุปรากฏอยูใ่นทกุพืน้ท่ี

ของประเทศไทย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงจงัหวดันครศรีธรรมราช จากการศกึษาทางปร ะวตัศิาสตร์ 

(วฒันธรรม พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ เอกลกัษณ์และภมูิปัญญา จงัหวดันครศรีธรรมราช . 2544) 

กลา่วถึงความเป็นมาของ “นครศรีธรรมราช” ซึง่มีความหมายวา่ “นครอนัสง่าแหง่พระราชาผู้ทรงธรรม ” 

เป็นจงัหวดัหนึง่ในประเทศไทยนบัได้วา่มีพฒันาการทางด้านประวตัศิาสตร์และ วฒันธรรมยาวนาน

หลายพนัปี ตัง้แตย่คุสมยัท่ีผู้คนแถบถ่ินนีย้งัไมมี่ตวัอกัษรใช้ส่ือสาร มีการตัง้ถ่ินฐานอยูต่ามถํา้หรือเพิงผา 

หาพืชและสตัว์กินเป็นอาหารไปวนัๆตอ่มาได้รวมตวัเข้าเป็นชมุชนเกษตรกรรมในยคุแรกเร่ิม แล้ว

พฒันาเป็นเมืองทา่หรือสถานีการค้าซึง่มีช่ือวา่ “ตามพรลิงค์” ชว่งระยะเวลาแหง่การพฒันาการทาง

ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมท่ีใช้เวลายาวนานนบัพนัปีจงึก่อเกิดภมูิปัญญาและเอกลกัษณ์ขึน้อยา่ง

โดดเดน่และเข้ามามีบทบาทตอ่วิถีชีวิตทัง้ในชีวิตประจําวนั ประเพณีความเช่ือซึง่ ปรากฏออกมาทัง้ใน

ด้านรูปธรรมและนามธรรม กลายเป็นมรดกทางวั ฒนธรรม เชน่ โบราณสถาน โบราณวตัถ ุและงาน

ศลิปะหตักรรม โดยเฉพาะพระบรมธาตเุจดีย์ พระพทุธสิหิงค์ และเคร่ืองถมเมืองนครศรีธรรมราช นบัได้

วา่เป็นศลิปะท่ีงดงามเป็นท่ียอมรับของประเทศทัง้ภายในและตา่งประเทศมาเป็นเวลายาวนาน           

(แนง่น้อย ปัญจพรรค์. 2534) 

 จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ทําให้ทราบวา่เคร่ืองถม ท่ีผลิตโดยฝีมือชา่งชาวนครศรีธรรมราช

นัน้เป็นเคร่ืองถมท่ีมีช่ือเสียง และได้รับความนิยม มาอยา่งช้านาน เพราะเป็นงานประณีตศลิป์ของชา่ง

ชัน้สงูท่ีได้รับการสืบทอดจากบรรพบรุุษ ท่ีสร้างสรรค์ขึน้ด้วยสนุทรียะ และภมูิปัญญาของชา่งโ บราณ

ชาวนครศรีธรรมราช ดงัเชน่ในยคุสมยัอยธุยาถือเป็นศลิปวตัถท่ีุคูค่วรเฉพาะพระมหากษัตริย์ และ

สําหรับถวายเป็นเคร่ืองราชบรรณาการ (สมศกัดิ ์เทพพทิกัษ์ . 2538) ให้เป็นของท่ีระลกึแก่ประมขุ และ

บคุคลสําคญัของประเทศตา่งๆ “ถมนคร ” จงึเป็นเสมือนทตูทางวฒันธรรมท่ีสําคญัของชา ตไิทยเรา 

ตลอดระยะเวลากวา่ 500 ปี ท่ีชา่งชาวนครได้สร้างสรรค์ผลงานอนัเตม็ไปด้วยสุ นทรียภาพสืบทอดกนั

มาเป็นเวลานาน 
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 ในปัจจบุนังานเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีมีช่ือเสียงในอดีตกลบัได้รับความนิยมน้อย

มาก ซึง่สาเหตหุลกัมาจากกลุม่ลกูค้าหรือผู้บริโภคเกิดการอ่ิมตัวของงานเคร่ืองถม โดยเฉพาะรูปแบบท่ี

มีอยูใ่นปัจจบุนันัน้ยงัคงเป็นรูปแบบเดมิๆ ไมค่อ่ยมีรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเป็นแนวทางเลือกให้กบัผู้บริโภคมากนกั 

จงึทําให้งานเคร่ืองถมนครศรีธรรมราชมีลกูค้าเฉพาะกลุม่เทา่นัน้ ซึง่จากข้อมลูท่ีได้จาก คณุพยงค์ 

จนัทรังษี วยั 80 ปี ชา่งถมชาวนครศรีธรรมราช ทีมี่ชื่อเสียง เป็นหนึง่ในสิบของชา่งฝีมือเคร่ืองถมเงินถม

ทองของไทย ซึง่ขณะนีไ้ด้ยตุกิารผลิตเคร่ืองถมนครแล้ว ได้กลา่ววา่ จากการท่ีศลิปหตัถกรรมเคร่ืองถม

เมืองนครศรีธรรมราชได้รับความนิยมลดลงนัน้เน่ืองจากการทํางานเคร่ืองถมในปัจจบุนันัน้ยงัคงเป็นรูป

แบบเดมิๆ ชา่งท่ีมีความชํานาญก็จะเป็นคนมีอาย ุงานท่ีทําก็จะยงัคงเป็นรูปแบบท่ีทําสืบทอดกนัมา 

ไมไ่ด้มีการคดิค้นหรือพฒันารูปแบบขึน้มาใหม ่ดงันัน้การท่ีจะทําให้งานเคร่ืองถมกลบัมาได้รับความ

นิยมอยา่งเชน่ในอดีตนัน้ จกัต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบงานเคร่ืองถมให้มีความทนัสมั ยและมีความ

หลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะงานเคร่ืองถมท่ีเป็นงานเคร่ืองประดบั เพราะเคร่ืองประดบัจดัเป็นสินค้า

ท่ีได้รับความนิยมสงู อีกทัง้ยงัเป็นกลุม่สินค้าสง่ออกท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กบัประเทศอยูใ่นลําดบัต้น  ๆ

ของการสง่ออกของไทย เพ่ือให้ผู้บริโภคมีแนวทางเลือกเพิ่มขึน้ และสามารถเข้าถึงได้ทกุกลุม่เป้าหมาย 

เชน่กลุม่วยัรุ่น วยัทํางาน หรือกลุม่ผู้บริโภคทัว่ไปสามารถสวมใสง่านเคร่ืองถมได้อยา่งภาคภมูใิจ 

 เม่ือเหตกุารณ์เป็นดงัท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ประกอบกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของสงัคมและ

วฒันธรรม ในปัจจบุนัท่ีทําให้กระแสความนิยมท่ีมีต่ องานเคร่ืองถมนครศรีธรรมราชลดน้อยลงไปด้วย

นัน้ จงึเป็นเร่ืองท่ีเส่ียงเป็นอยา่งย่ิงตอ่การสญูสลายทางศลิปวฒันธรรม เกิดการขาดตอนของร่องรอย

ทางวฒันธรรมทําให้ประเทศไทยขาดรากเหง้าขององค์ความรู้ท่ีเป็นของคนไทยอยา่งแท้จริง  จงึถือได้วา่

งานเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชมี ความนา่สนใจอยา่งย่ิงท่ีจะนํามาศกึษาเพ่ือออกแบบประยกุต์

งานเคร่ืองถมให้มีความหลากหลาย  ร่วมสมยั ทัง้ในด้านของรูปแบบ ลวดลาย และรูปทรง เพ่ือ

สามารถตอบสนองบริบทการเปล่ียนแปลงของสงัคมในปัจจบุนั  ซึง่จากปัจจยัดงักลา่ว จงึทําให้ผู้ วิจยัมี

ความสนใจท่ีจะศกึษาวิจยัและพฒันาเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชเพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบั

ถมท่ีทําจากโลหะผสมครัง้นี ้ 

 ดงันัน้โครงการวิจยันีจ้ดัทําขึน้เพ่ือหา แนวทางการออกแบบเคร่ืองประดบัถมให้มีรูปแบบร่วม

สมยั และเป็นแนวทางเลือกเพ่ือขยายกลุม่เป้าหมายให้มีความหลากหลายมากขึน้ เชน่ ผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป 

นกัออกแบบ ชา่งผู้ผลติ ผู้ประกอบการ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้นําไปใช้ ประโยชน์  โดยใช้องค์

ความรู้ท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้าวิจยันี ้ เป็นแนวทางการทํางานศลิป หตัถกรรมเคร่ืองถมนคร ให้เข้ากบั

สภาวะความต้องการของตลา ดและสงัคมใน ปัจจบุนั ก็จะเป็นแนวทางหนึง่ ในการสืบสานศลิปกรรม

และทําให้งานศลิปหตัถกรรมเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช กลบัมาได้รับความนยิมในอนาคตสืบไป

รวมถึงเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กบัแรงงานท้องถ่ินเพิ่มขึน้อีกด้วย 



3 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศกึษาลกัษณะเฉพาะของ เคร่ืองถมนครศรีธรรมราช ในประเดน็ รูปแบบและลวดลาย 

การเลือกวสัดแุละวตัถดุบิ และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน  

 2.  นําผลวิจยัท่ีได้มาประยกุต์ ออกแบบ เคร่ืองประดบัถมจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีทําจาก

โลหะผสม 

3. เพ่ือเป็นแนวทางเลือกการสร้างรายได้เพิ่มแก่ชมุชน 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 1. ได้องค์ความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์เชิงวิชาการและเชิงปฏิบตัเิก่ียวกบังานเคร่ืองถมตอ่

ผู้ประกอบการและผู้ ท่ีสนใจทัว่ไป 

 2. ได้รูปแบบผลงานเคร่ืองประดบัถมท่ีมีการออกแบบประยกุต์รูปแบบใหมท่ี่เป็นแนวทางการ

สร้างสรรค์ผลงาน 

 3. ได้แนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มแก่ชมุชน 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิจัย 

 ในการวิจยัและพฒันาเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชเพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีทํา

จากโลหะผสมในครัง้นี ้เป็นการศกึษางานเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมุง่เน้นด้านรูปแบบและ

ลวดลาย การเลือกวสัดแุละวตัถดุบิ และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน แล้วนําผลท่ีได้จา กการศกึษามา

ออกแบบพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ เคร่ืองถมนครศรีธรรมราชด้วยโลหะผสมในรูปแบบของ

เคร่ืองประดบั เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้ เพิ่มแก่ชมุชน  ท่ีเป็น

ต้นแบบจํานวน 1 ชิน้คือ แหวน 

  

ขอบเขตของการวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจยัครัง้นีบ้รรลตุามจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ ผู้ วิจยัจงึได้กําหนดขอบเขตของการวิจยัไว้

ดงันี ้ 

ระยะท่ี 1 ศกึษารูปแบบท่ีเป็นแนวอตัลกัษณ์เคร่ืองถม จงัหวดันครศรีธรรมราช ของกลุม่งาน

บ้านถมนคร ชมุชนหลงัสนามหน้าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่เป็น

แหลง่ผลิตและจําหนา่ยงานเคร่ื องถมท่ีใหญ่ท่ีสดุของจงัหวดันครศรีธรรมราช จํานวน 30 ชิน้ โดยเลือก

จากรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุและรองตามลําดบัลงมา 
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 ระยะท่ี 2 ทดลองพฒันารูปแบบด้วยการออกแบบเคร่ืองถม จงัหวดันครศรีธรรมราช ตามแนว

ศลิปะร่วมสมยัตามหลกัในการออกแบบ 

 ประชากร คือ เคร่ืองถม (ประเภทเคร่ืองประดบั) ของกลุม่งานบ้านถมนคร ชมุชนหลงัสนาม

หน้าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 กลุ่มตัวอย่าง  คือ แบบร่าง (Sketch Design) ท่ีได้จากการทดลองพฒันาตามหลกัของการ

ออกแบบและแนวทางท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช แล้วนําให้ผู้ เช่ียวชาญเลือก

สุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากภาพร่างเสมือนจริงเพ่ือหารูปแบบท่ีจะนําไปผลิต

เป็นชิน้งานต้นแบบท่ีสามารถสวมใสไ่ด้จริง แล้วสร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคท่ีมีตอ่

งานเคร่ืองประดบัต้นแบบเพ่ือสรุปและอภิปรายผลท่ีได้จากการวิจยั 

   

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. เคร่ืองถม หมายถึง  วิธีทําภาชนะโดยการลงยาตะกัว่หรือถมรอยดําเป็นลวดลายตา่งๆ 

เรียกภาชนะชนดินัน้วา่ “เคร่ืองถม”  

 2. โลหะผสม หมายถึง การนําโลหะตัง้แต ่2 ชนิด คือเงิน+ทองแดง มาผสมกนัตามอตัราสว่น 

แล้วหลอมละลายให้เป็นเนือ้เดียวกนั 

 3. การออกแบบเคร่ืองประดบั หมายถึง การร่างภาพเคร่ืองประดบัสองมติ ิโดยใช้เคร่ืองมือ

ชว่ยในการออกแบบ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจยัและ พฒันาเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีทํา

จากโลหะผสมในครัง้นีผู้้ วิจ ยัมีทฤษฏีและแนวความคดิท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัคือ 

 
วเิคราะห์รูปแบบ-

ลวดลาย 

 

           

 

 

 
   

ออกแบบเคร่ืองประดบัถมท่ี

ทําจากโลหะผสม 
วสัดแุละวตัถดุิบ เคร่ืองถมจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

เทคนิคการ

สร้างสรรค์ผลงาน 
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 แผนผงัแสดงทฤษฏีและแนวคดิใน การ ศกึษาเพ่ือพฒันา ออกแบบเคร่ืองประดบัถม                         

จงัหวดันครศรีธรรมราช ด้วยโลหะผสม  

 

 
 

ศกึษาและพัฒนาเคร่ืองถมจงัหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการออกแบบเคร่ืองประดบัที่ทาํจากโลหะผสม 

การศึกษาศิลปหตัถกรรมเคร่ืองถมนคร แนวคิดทฤษฎีออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

• รูปแบบ-ลวดลาย 

• การเลือกสรรวสัดแุละวตัถดิุบ 

• เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 

• หลกัการออกแบบ 

• การออกแบบเคร่ืองประดบั 

• หลกัการออกแบบเคร่ืองประดบั 

 

การพรรณนา เอกลกัษณ์เคร่ืองถม

 

Drawing /illustration/mapping 

กลุม่ตวัอย่าง 

• แบบร่าง 

• แบบเสมือนจริง 

 

สร้างสรรค์ผลงาน 

สรุปผล/อภิปราย/ข้อเสนอแนะ 

สํารวจปัญหาเบือ้งต้น ศกึษาทฤษฏีแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ เชี่ยวชาญวิเคราะห์/เลือกรูปแบบ 

ประเมินความพงึพอใจ 
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สมมุตฐิานในการวิจัย 

 ได้รูปแบบเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช (ประเภทเคร่ืองประดบั )ท่ีทําจากโลหะผสม ท่ีเป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานและ พฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ เคร่ืองถมนครศรีธรรมราช ท่ีเป็นองค์

ความรู้ใหม่  ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และสามารถ เป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มแก่

ชมุชน 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  และได้นําเสนอตามหวัข้อ

ตอ่ไปนี ้

 1. ข้อมลูเก่ียวกบังานเคร่ืองถม 

  1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของเคร่ืองถม 

  1.2 การทําเคร่ืองถมของไทย  

  1.3 จดุมุง่หมายในการสร้าง 

  1.4 รูปแบบและลวดลาย 

  1.5 วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีใช้ในการทําเคร่ืองถม 

  1.6 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

 2. ข้อมลูเก่ียวกบัโลหะท่ีใช้ในการทําเคร่ืองประดบั 

  2.1 คณุสมบตัขิองเงิน 

  2.2 คณุสมบตัขิองทองแดง 

  2.3 คณุสมบตัขิองโลหะผสม 

 3. ข้อมลูการออกแบบและกระบวนการผลิตเคร่ืองประดบั 

  3.1 การออกแบบเคร่ืองประดบั 

  3.2 แนวคดิทฤษฏีของการออกแบบ 

  3.3 การผลิตเคร่ืองประดบั 

  3.4 ขัน้ตอนการผลิตเคร่ืองประดบัในระบบอตุสาหกรรม 

 4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. ข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองถม 
 1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของเคร่ืองถม  

เคร่ืองถมจะมีกําเนิดขึน้ในเมืองไทย ในสมยัใดไมป่รากฏหลกัฐานเป็นท่ีแนช่ดั แตค่วามรู้ตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวกบัการทําเคร่ืองถมในกลุม่ประเภททางตะวนัตกนัน้ กลา่วกนัวา่นํามาจากตําราของแรคสอิสุ 

ชาวโรมนั และเทา่ท่ีค้นพบเคร่ืองถมท่ีมีอายเุก่าแก่ท่ีสดุเป็นของชาวโรมนั ซึง่ประ มาณกนัวา่มีมาก่อน

สร้างกรุงโรม ตอ่มาความรู้ในการทําเคร่ืองถมเหลา่นัน้ได้แพร่หลายเข้ามาสูป่ระเทศไทย มีผู้ให้

ความเหน็วา่นา่จะมาจากชาวโปรตเุกส คือ พระเจ้ามานเุอลแหง่โปรตเุกส ได้สง่ราชทตูมาเจริญพระราช
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ไมตรี กบักรุงศรีอยธุยาในรัชสมยัสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 2 และได้ทรงอนญุาตให้ชาวโปรตเุกสเข้ามา

ทําการค้าครัง้แรกในพระราชอาณาจกัรไทยตามหวัเมืองใหญ่ 4 หวัเมือง คือ นครศรีธรรมราช ปัตตานี 

ปะริด และกรุงศรีอยธุยา ซึง่ทําให้คนไทยรับเอาขนบประเพณีและศลิปะวิทยาการหลายอยา่งมาจาก

ชาวโปรตเุกส โดยเฉพาะท่ีเมืองนครศรีธรรมราชได้รับเอาวิธีการ ทําเคร่ืองถมไว้ และตอ่มาวิธีการทํา

เคร่ืองถมก็ได้แพร่หลายเข้ามายงักรุงศรีอยธุยา จนมีอยูค่รัง้หนึง่ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

โปรดเกล้าให้ทําไม้กางเขนถมสง่ไปถวายสนัตปาปาท่ีกรุงโรมก็ได้รับสัง่ให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชหา

ชา่งถมท่ีมีฝีมือเข้ามาทํา แสดงวา่เมืองนครศรีธรรมราช เป็นศนูย์กลางของการทําเคร่ืองถม  

 สว่นอีกความเช่ือหนึง่กลา่ววา่ ชาวอินเดียซึง่เป็นผู้ มีความรู้ทางด้านศลิปหตัถกรรม เคร่ืองเงิน 

ได้เข้ามาตดิตอ่ค้าขายกบัชาวไทยท่ีเมืองนครศรีธรรมราช ได้ถ่ายทอดวิธีการทําเคร่ืองถมดงักลา่วนีไ้ว้ท่ี

นครศรีธรรมราช เพราะเมือง นครศรีธรรมราชเป็นเมืองทา่เมืองหนึง่ท่ีมีชาวมลาย ูชาวชวา และชาว

อินเดียเข้ามาตดิตอ่ค้าขายเสมอ และเม่ือชาวนครศรีธรรมราช ได้รับความรู้เร่ืองเคร่ืองถมจากชาว

อินเดียแล้ววิชาเคร่ืองถมจงึได้แพร่หลายสูก่รุงศรีอยธุยา 

 แม้วา่ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการทําเคร่ืองถมจะเป็นวิทย าการท่ีคนไทยรับมาจากตา่งชาต ิแตเ่ม่ือ

ได้นํามาใช้อยูใ่นสงัคมไทยแล้ว ชา่งไทยได้ใช้ในการทําสิ่งของเคร่ืองใช้อยา่งไทย จงึทําให้งานเคร่ืองถม

มีพฒันาการกลายเป็นงานชา่งศลิป์ไทยไปในท่ีสดุ การทําเคร่ืองถมปรากฏอยูใ่นสงัคมไทยมาเป็น

เวลานานแล้ว ดงัปรากฏหลกัฐานกลา่วถึงอยูใ่นกฎมณเฑียรบาล ท่ีตราขึน้ในสมยัของสมเดจ็พระบรม

ไตรโลกนาถกลา่ววา่ “ขนุนางศกัดนิา 10000 กินเมือง กินเจียดเงินถมยาดํารองตะลุม่ ” ซึง่แสดงให้เห็น

วา่คนไทยรู้จกัทําเคร่ืองถมมาแล้วอยา่งน้อยก็ตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนต้น และความสําคญัของเคร่ืองถม

ยงัปรากฏตอ่มาในสมยัสมเดจ็พระนา รายณ์มหาราช ซึง่เป็นชว่งเวลาท่ีกรุงศรีอยธุยามีการตดิตอ่

ค้าขายกบัตา่งประเทศมากทรงโปรดให้ใช้เคร่ืองถมเป็นบรรณาการแกพระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 แหง่ฝร่ังเศส 

และในประชมุพงศาวดารภาคท่ี 18 เร่ืองจดหมายเหตแุผน่ดนิสมเดจ็พระนารายณ์ ในเร่ืองทตูานทุตู

ของสมเดจ็พระนารายณ์ออกไปกรุงฝร่ังเศสครัง้สดุท้ายซึง่ได้กลา่วไว้วา่  

 “...ราชทตูเชิญพานแวน่ฟ้าทองคํารับราชสาสน์ ม้วนบรรจไุว้ในผอบทองคําลงยา ราชาวดี

อยา่งใหญ่ ผอบนัน้ตัง้อยูใ่นหีบถมตะทอง ... หีบถมตะทองตัง้อยูบ่นพานแวน่ฟ้าทองคําอปุทตูเชิญ

เคร่ืองราชบรรณาการ ตรีทตูเชญิของถวาย (ของ) เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ มีถงุเขม็ขาบพืน้เขียวหุ้ม 1 ถงุ 

ตัง้อยูบ่นพานถมตะทองคําสําหรับถวายโปป” 

 สว่นตอ่มาในสมยัรัตนโกสนิทร์ งานเคร่ืองถมมีการทําสืบทอดตอ่มาจากในกรุงศรีอยธุยา 

เพราะในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก รัชกาลท่ี 1 ก็ทรงโปรดเคร่ืองลงยาชนิดหนึง่ คือ 

ลงยารา ชาวดี เป็นอนัมาก ถึงกบัโปรดให้ทําเคร่ืองราชปูโภคตา่งๆ เชน่ พานขนัหมากใหญ่ ไปจนถึง

พระโกศอฐิัของสมเดจ็พระชนกก็เป็นลงยาราชาวดี และในสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้า
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นภาลยั รัชกาลท่ี 2 เคร่ืองถมเมืองนครศรีธรรมราชได้รับความนิยมเป็นอยา่งสงูในราชสํานกั ทัง้นี ้

เพราะเจ้ าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) เป็นผู้สง่เสริม และทํานบํุารุงชา่งถมให้เจริญก้าวหน้า อีก

ทัง้ตวัทา่นเองก็เป็นผู้ มีฝีมืออนัเลิศ จนทําให้งานถมเมืองนครศรีธรรมราชเข้ามามีช่ือเสียงในพระนคร

เป็นอยา่งมาก ดงัเชน่ พระแทน่ออกขนุนางถมและพระเสล่ียงถม ท่ีทําถวายพระบาทสมเดจ็พระนั่ ง

เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 3 และเจ้าพระยาสธุรรมมนตรี (หนพูร้อม) ก็ได้นําชา่งถมเมืองนครศรีธรรมราช

มาสร้างพระท่ีนัง่พดุตานกาญจนสิงหาสน์ ซึง่เป็นพระท่ีนัง่ถมทองขนาดใหญ่ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 5  

 นอกจากนีใ้นกรุงเทพฯ ยงัปรากฏมี หมูบ้่านแหง่หนึง่ เรียกช่ือวา่ บ้านพานถม อยูห่ลงัวดัปริ

นายก ใกล้สะพานเฉลมิวนัชาต ิถนนพระสเุมรุ ชาวบ้านนีทํ้าพานถม ขนัถมขายมาแตโ่บราณ เลา่กนัวา่

ชาวบ้านเหลา่นีอ้พยพมาจากเมืองนครศรีธรรมราช ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ทกุวนันีห้มูบ้่านแหง่นีไ้มไ่ด้ทํา

เคร่ืองถมอีกแล้ว 

 ปัจจบุนัศลิปะการทําเคร่ืองถมมีเหลือน้อยมาก ทัง้นีค้งเป็นเพราะเคร่ืองถมเป็นของท่ีมีคา่

และมีราคาสงู จงึใช้กนัอยูแ่ตใ่นราชสํานกัและในแวดวงผู้ มีฐานะดีเทา่นัน้ ขณะเดียวกนัการทําเคร่ือง

ถมต้องเป็นงานท่ีใช้ฝีมือและความละเอียดประณีตสงูซึง่ต้องทําด้วยมือล้วนๆ อีกทัง้ต้นทนุ การผลติก็

สงูขึน้ และชา่งฝีมือดีๆ ก็นบัวนัจะลดลง ดงันัน้ในระยะหนึง่จงึทําให้ชา่งสมยัใหมนํ่าเอากระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาชว่ย โดยใช้การพมิพ์ลายลงบนภาชนะโดยสกรีน แล้วใช้กรดและนํา้ยาเคมีกดั 

ให้เกิดเป็นลวดลายแทนการแกะสลกัด้วยมือ เคร่ืองถมชนดินีเ้รียกวา่ ถมจฑุาธุ ช แตผู่้ ท่ีรักในศลิปะไม่

นิยม ในท่ีสดุก็ด้อยความนิยมลงไป ทกุวนันีง้านเคร่ืองถมได้รับการฟืน้ฟสูง่เสริม มีแหลง่ผลิตท่ีอยูใ่น

กรุงเทพฯ ดําเนินการเป็นกิจการอตุสาหกรรมเคร่ืองถม ใช้ช่ือวา่ ไทยนครแหง่หนึง่ และท่ีจงัหวดั

นครศรีธรรมราชซึง่เป็นแหลง่ผลิตดัง้เดมิอยูใ่นท้ องถ่ินก็จะมีทัง้สว่นบคุคล ตลอดจนร้านค้าหลายแหง่

ยงัคงทําเคร่ืองถมอยู ่รวมทัง้ได้รับพระมหากรุณาธิคณุของสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

โปรดฯ ให้ฟืน้ฟวิูชานีข้ึน้ ให้เปิดสอนและถ่ายทอดขึน้ในศนูย์ศลิปาชีพหลายแหง่ 

 

 1. มรดก “ชา่งศลิป์ไทย” โครงการสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย หน้า 419-425. 

 

ไทยได้รับศลิปหตัถกรรมเคร่ืองถมมาจากโปรตเุกส  

 ไทยได้วิชาทําเคร่ืองถมมาจากชาวปอร์ตเุกส คือ พระเจ้ามานเูอลแหง่กรุงโปรตเุกสแตง่ทตู

เข้ามาเจริญพระราชไมตรีกบัสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2061 เร่ืองชาวปอร์ตเุกสมีอิทธิพลใน

ตะวนัออกนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่และในกรณีนีต้้องกลา่วกนัโดยละเอียดพอสมควร ชาวปอร์ 
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ตเุกสนัน้หลงัจากเข้ายดึเมืองมลากา (Malacca) “โดยใช้เรือรบ 19 ลํา ทหารปอร์ตเุกส 800 คนและ

ทหารอินเดีย 400 คน ในต้นเดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2502 แล้วก็ได้ตัง้รกรากอยา่งมัน่คงในมลากา 

ประวตัขิองมลากานัน้มีวา่ เม่ือตามาเสก (Tamasek) หรือสงิคโปร์ลม่ลงแล้วกษัตริย์ตามาเสกคือ

ปรเมศว์ (Parameswara) ไปตัง้เมืองมลากาขึน้ในปี พ .ศ. 1949 และสถาปนาเป็นกษัตริย์ในปีตอ่มา

พระเจ้ากรุงจีนก็ให้การรับรองและอารักขาแก่มลากาจากการปกครองของไทยในยคุนัน้ แหลมมลายทูัง้

แหลมรวมทัง้สิงคโปร์เป็นอาณาเขตอยูไ่ด้พระบรมเดชานภุาพของพระมหากษัตริย์ไทย ปรเมศวร์นีเ้ดมิ

นบัถือศาสนาพราหมณ์ เพราะในยคุนีอิ้ทธิพลของชาวอินเดียได้ครอบคลมุตะวนัออก คือ สมุาตรา ชวา 

บาหลี ชีลีปีล และแหลมทองอยูท่ัว่ไป ตอ่มาเม่ือมสุลิมมีอํานาจขึน้ในแหลมทองปรเมศวร์ก็เปล่ียนเป็น

มสุลิมในปี พ.ศ. 1959 

 ในสมยัปรเมศวร์นี ้เจ้าผู้ครองนครปาไซ (Pasai) ได้สง่ครูบาอาจารย์ชาวอาหรับและพอ่ค้า

ชาวอาหรับมาสูม่ลากาเป็นอนัมาก ปรเมศวร์สิน้พระชนม์ราวปี พ .ศ. 1967 ราชโอรสได้เสวยราชย์

ตอ่มา และได้รับการแตง่ตัง้จากกรุงศรีวิชยัเป็นศรีมหาราชแหง่มลากา ไทยต้องถอนตวั ออกจากมลากา

ในเวลาตอ่มา หลงัจากกองทพัไทยเข้าโจมตีมลากาไมสํ่าเร็จ ท่ีนําประวตัศิาสตร์มาลายมูาเลา่สูก่นัฟัง

นีก็้แสดงให้เหน็วา่ ไทยเราเก่ียวข้องอยูก่บัมลากามาก ทําสงครามปราบมลากาหลายครัง้ มีการยดึ

ครองและการถ่ายเทพลเมือง ตามประเพณีสงครามในสมยัก่อน มลากาได้รับวฒันธ รรมจากอินเดีย 

และจากอาหรับ และในท่ีสดุจากปอร์ตเุกส ซึง่เข้ายดึครองเมืองมลากาได้ในต้นเดือนกรกฏาคม พ .ศ. 

2052 นําคดิวา่ในยคุนีไ้ทยได้เรียนรู้อะไรๆ รวมทัง้ศลิปหตัถกรรมจากชาวอินเดีย ชาวอาหรับและชาว

เปอร์ตเุกสท่ีอยูใ่นมลากาก็อาจเป็นได้ 

 ทีนี ้ถึงทางท่ีจะเป็นไปได้ร ะยะท่ี 2 คือ หลงัจากระยะแรก 9 ปี คือ ในปี พ .ศ. 2061 เม่ือพระ

เจ้ามาลเูอลแหง่กรุงโปรตเุกส แตท่ตูเข้ามาเจริญพระราชไมตรีกบัสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 2 แหง่กรุงศรี

อยธุยานัน้ ได้ทรงอนญุาตให้ฝร่ังชาวโปรตเุกสเป็นชาตแิรกเข้ามาตัง้ทําการค้าในราชอาณาจกัรไทยได้ 

4 เมือง คือ กรุงศรีอยธุยา นครศรีธรรมราช ปัตตานี  และปะริด  ท่ีนครศรีธรรมราชนัน้ก็เชน่เดียวกนักบั

เมืองอ่ืน เม่ือได้มีการตดิตอ่กบัเมืองโปรตเุกส ก็ได้รับเอาวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยา่ง

ของโปรตเุกสไว้ เชน่ การตดิตลาดนดั การชนววั และทางด้านศลิปวฒันธรรม เช่ือวา่ชาวโป รตเุกสได้

ถ่ายทอดวิชาทําเคร่ืองถมให้ชาวนครศรีธรรมราช  

 จากนครศรีธรรมราช เคร่ืองถมก็ได้แพร่เข้ากรุงศรีอยธุยา ตอ่มาในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ก็

ปรากฏวา่เคร่ืองถมนครได้รับความนิยมอยา่งย่ิงในราชสํานกัของสมเดจ็พระพทุธเลิศหล้านภาลยั และ

ในรัชกาลตอ่ๆ มาดงัท่ีได้กลา่วแล้ว  (ในตอนท่ีจําแนกประเภทของเคร่ืองถม ) สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยา

นริศรานวุดัตวิงศ์ และสมเดจ็พระยาดํารงราชานภุาพ ได้ทรงสนพระทยัสืบค้นและทรงกลา่วถึงเคร่ือง

ถมไว้หลายคราวด้วยกนั สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ได้ทรงกลา่วรวมความสําคญัไว้วา่ เคยได้
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ทรงพบหนงัสือฝร่ังแตง่วา่ชาวยุ โรปได้วิชาทําเคร่ืองถมไปจากประเทศอิหร่าน (เปอร์เซีย ) ข้อนีก็้

ใกล้เคียงกบัข้อความท่ีได้กลา่วมาแล้ว อยา่งไรก็ตามข้าพเจ้ายืนยนัได้วา่ ในอิหร่านนัน้ ข้าพเจ้าพบแต่

เคร่ืองยาสี คือเป็นเคร่ืองเงินลงยาสีดําและลงยาสีอ่ืนๆ ไมใ่ชล่งยาถมแนน่อน เคร่ืองยาถมจะมีหรือไม่

นัน้ ไมป่รากฏหลกัฐานให้ค้นได้  

 เม่ือกลา่วถึงเร่ืองโปรตเุกสแผอิ่ทธิพลมาทางตะวนัออก โดยได้กลา่วถึงการท่ีโปรตเุกสได้เมือ

งมลากาแล้วก็ขอย้อนกลา่วถึงการท่ีโปรตเุกสได้เมืองอ่ืนๆ ในตะวนัออกนีไ้ว้ให้ปรากฏ คือ ก่อนได้เมือ

งมลากา โปรตเุกสได้เมืองกวั เมืองคาเมา เมืองดวิ (Goa, Damau Diew) ในอินเดียตอนใต้ในปี พ .ศ. 

2048 และครอบครองอยูจ่นถึง พ .ศ. 2504 รวม 456 ปี ก็ไมป่รากฏวา่โปรตเุกสได้ทิง้มรดกการทํา

เคร่ืองถมไว้ในดนิแดนนีเ้ลย หลงัจากได้มลากา โปรตเุกสก็ขยายอิทธิพลเข้าครอบครองมาเก๊า 

(Macao) บนฝ่ังประเทศจีนในปี พ .ศ. 2100 และครอบคร องมาจนบดันี ้รวม 425 ปี ก็ไมป่รากฏ

ร่องรอยวา่มีศลิปหตัถกรรมอะไรของโปรตเุกสท่ีเป็นเคร่ืองถมให้เห็น ตอ่จากมาเก๊า โปรตเุกสก็เข้า

ครอบครองเกาะตมิอร์ (Timgr) ในปี พ .ศ. 2129 นบัถึง ปีนี ้ (2525) ก็ได้ 396 ปี ทีนีก็้เชน่เดียวกนัไม่

ปรากฏวา่โปรตเุกสได้เคยมีศลิปหตัถกรรมเคร่ืองถมทิง้ให้เห็นร่องรอยไว้เลย  

 ทกุดนิแดนท่ีกลา่วมาแล้วมีแตศ่ลิปหตัถกรรมเคร่ืองเงินล้วนๆ เป็นสว่นใหญ่ และมีเคร่ืองลง

ยาสีอยูบ้่างเทา่นัน้ แตไ่มมี่เคร่ืองถมแนน่อน 

 จากข้อพสิจูน์ดงักลา่วแล้ว จะมีหลกัฐานอะไรให้เราพอเช่ือได้วา่ โปรตเุกสได้นําศลิปหตัถกรรม

เคร่ืองถมมาสูน่ครศรีธรรมราช อนัเป็นนครโบราณท่ีมีช่ือวา่ ตามพรลิงค์ ซึง่เกิดขึน้ประมาณตัง้แต่   

พ.ศ. 200 และเจริญรุ่งเรืองก่อนเกิดโปรตเุกสถึง 1000 ปี กลา่วคือประเทศโปรตเุกสเกิดขึน้ในราวปี  

พ.ศ. 1200 และในเม่ือโปรตเุกสเองก็มิได้มีศลิปหตัถกรรมเคร่ืองถมให้ปรากฏทัง้ในเมืองแมแ่ละเมืองขึน้

แตส่กัอยา่งเดียวทัง้ในอดีตและปัจจบุนั 

 1.2 การทาํเคร่ืองถมในประเทศไทย  

 ประเทศไทยจะคดิกรรมวิธีทําเคร่ืองถมขึน้เอง หรือได้มาจากทางใดแตเ่ม่ือไรนัน้ยงัหาหลกัฐาน

ท่ีแนน่อนชดัเจนไมพ่บ ได้อนมุานจากหลกัฐานท่ีระบเุก่ียวข้องหรือคําบอกเลา่ท่ีสืบทอดกนัมาแตโ่บราณ 

ในกฎมณเฑียรบาล ซึง่ตราขึน้ครัง้สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ มีแหง่หนึง่กลา่ววา่ “ขนุนางศกัดนิา  

10000 กินเมือง กินเจียดเงินถมยาดํารองตะลุม่” จงึทําให้คดิวา่ เคร่ืองถมดํานีเ้ป็นของไทยเราคดิทําได้

ตัง้แตใ่นสมยักรุงศรีอยธุยาตอนต้น คือระหวา่งปี พ.ศ. 1991-2031 ตอ่มาในสมยัพระนารายณ์มหาราช 

(พ.ศ. 2199- 2231 ) ก็มีหลกัฐานยืนยนัวา่ได้โปรดรับสัง่ให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจดัหาชา่งถม

ชาวเมืองนครศรีธรรมราชท่ีมีฝีมือเข้าทําเคร่ืองถมสง่ไปบรรณาการแตพ่ระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 แหง่ประเทศ

ฝร่ังเศสเป็นเคร่ืองถมดําลายอรหนัต์ ซึง่ปรากฏในจดหม ายเหตขุองฝร่ังวา่ เจ้าพระยาวิชาเยนทร์เป็น

ผู้ออกแบบ และในรัชกาลนีไ้ด้สง่ทตูตานสุยาม ไปถวายบรรณาการ คือ กางเขนถม ฝีมือชา่งชาวนคร
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พร้อมด้วยพระราชสาส์นตอ่ โปป ณ กรุงโรม และในการเข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์น “ราชทตูเชิญพาน

แวน่ฟ้าทองคํารับราชสาส์น ราชสาส์น ม้วนบรรจงไว้ในผอบทองคําลงยาราชาวดีอยา่งใหญ่ลงผอบนัน้ 

ตัง้อยูใ่นหีบถมตะทอง หีบถมตะทองตัง้อยูบ่นพานแวน่ฟ้าทองคํา อปุทตูเชิญเคร่ืองมงคลราช

บรรณาการ ...ตรีทตูเชญิของถวาย (ของ) เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ... มีถงุเข็มขาบพืน้เขียวหุ้ม 1 ถงุ เม่ือ

ทา่นโกศาปานผู้ เป็นราชทตูไปเฝ้าพระเจ้าหลยุ ส์ที ่14 นัน้ บาทหลวงเดอวิเซบนัทกึไว้วา่ “ท่ีโรงเรียน

ชา่งทองนัน้ ทา่นราชทตูก็เข้าไปดบู้างเหมือนกนั แตด่อูยูไ่มน่าน เพราะการชา่งทองทา่นเข้าใจดบิดีมา

แตก่รุงสยามเสียแล้ว” 

โรงเรียนชา่งถมของนครศรีธรรมราช  

ผู้ให้กําเนิดโรงเรียนชา่งถมนี ้คือ พระภิกษุ ชาวนครศรีธรรม ราชรูปหนึง่ ทา่นได้รับ

พระราชทานสมณศกัดิค์รัง้สดุท้ายเป็น พระรัตนรัชมนีุศรีธรรมราช (มว่ง รัตนธชัโชเปรียญ) 2396-2477 

เม่ือครัง้ดํารงสมณศกัดิเ์ป็นพระสิริธรรมมนีุ สถิต ณ วดัทา่โพธ์ิ ชาวนครฯ เรียกทา่นวา่ “เจ้าคณุวดัทา่

โพธ์ิ ” ทางด้านศาสนาทา่นเป็นเจ้าคณะมณฑลนครศรี ธรรมราช แตอี่กทางหนึง่ทา่นเป็นผู้จดัการ

การศกึษาของกลบุตุร กลุธิดา ชาวมณฑลศรีธรรมราช และมณฑลปัตตานี ซึง่เกือบจะเรียกได้วา่ของ

ชาวปักษ์ใต้ เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัมีพระราชดําริให้จดัการศกึษาขึน้ในประเทศ

ไทยในปี พ.ศ. 2421 เป็นครัง้แรกนัน้ ได้ทรงแตง่ตัง้ให้พระเจ้าน้อยยาเธอกรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส เป็น

องค์ประธานอํานวยการศกึษาและพระศาสนาในหวัเมืองมณฑลกรุงเทพฯ และในมณฑลหวัเมือง

ตลอดพระราชอาณาจกัรกรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส ได้ทรงเลือกพระรัตนธชัมนี เม่ือครัง้ดํารงสมณศกัดิ์

เป็นท่ีพระสิริธรรมมนีุ ขึน้ถวายพระบาทสมเด็ จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงพระกรุณา

พระราชทานตราตําแหนง่ตัง้ทา่นเจ้าคณุเป็นผู้ อํานวยการศกึษาและการพระศาสนามณฑล

นครศรีธรรมราชกบัมณฑลปัตตานี การจดัการศกึษาครัง้นี ้มิใชเ่ป็นเร่ืองท่ีทําได้ง่ายๆ ด้วยเหตปุระการ

แรก คือ การคมนาคมไปมาไมส่ะดวกอยา่งย่ิง ประการท่ีส อง เป็นการปฏิวตัเิปล่ียนแปลงจิตใจของคน 

เปล่ียนแปลงแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีเดมิและต้องฝ่าอํานาจบคุคลหมูม่ากท่ีมีอยูด้่วย

ประการตา่งๆ ร้อยแปดพนัประการ เฉพาะอยา่งย่ิงในมณฑลปัตตานีซึง่พลเมืองสว่นใหญ่นบัถือ

ศาสนาอิสลาม มีลทัธิประเพณีตา่งกบัชาวพทุธ การจดัการศกึษาย่ อมยากย่ิงขึน้เป็นอนัมาก แตท่า่น

เจ้าคณุพระรัตนธชัมนีุ ได้ดําเนินการนัน้ด้วยสตปัิญญาอนัสขุมุเป็นผลลลุว่งได้ด้วยความราบร่ืนสมพระ

ประสงค์ทกุประการ ทา่นเป็นผู้วางรากฐานการศกึษาให้แก่ชาวปักษ์ใต้ แก่ชาวนครศรีธรรมราช มิใชแ่ต่

วิชาสามญัเทา่นัน้ วิชาวิสามญั คือ วิชาชี พกลา่วโดยเฉพาะ ทา่นได้จดัตัง้โรงเรียนสอนวิชาชา่งถมขึน้

ในวดัทา่โพธ์ิในปี พ .ศ. 2456 หลงัจากการทําเคร่ืองถมนครได้ซบเซาตกต่ําลงไปมาก ทา่นเจ้าคณุได้

สละเงินนิตยภตั ิท่ีทา่นได้รับพระราชทานจา่ยเป็นเงินเดือนแก่ครูผู้สนกิจการของโรงเรียนนีไ้ด้

ดําเนินการมาหลายปีจนในท่ีสดุกระทรวงศกึษาธิการ ได้เห็นความสําคญัของศลิปหตัถกรรมประเภทนี ้
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ขึน้มา และได้รับเอาโรงเรียนนีเ้ป็นโรงเรียนของรัฐ ในปัจจบุนันี ้โรงเรียนนีไ้ด้เจริญเตบิโตเป็นโรงเรียน

ชา่งโลหะรูปพรรณ ของจงัหวดันครศรีธรรมราช และตอ่มาได้ยกฐานะเป็นวิทยาลยัเทคโนโลยี และ

อาชีวศกึษานครศรีธรรมราช เป็นสถานศกึษาแหง่เดียวเทา่นัน้ของชาตไิทยท่ีสอนวิชาชา่งถม ทําเคร่ือง

ถม ศลิปหตัถกรรมประจําชาตไิทย และนกัศกึษาท่ีจบจากโรงเรียนนีจ้ะเป็นผู้ ดํารงไว้ซึง่ศลิปหตัถกรรม

อนันีข้องชาตเิป็นผู้สร้างเกียรตแิละศกัดิศ์รีแก่ชาวนครศรีธรรมราชสืบไปชัว่กาลนาน 

 

สมาคมเคร่ืองถมและเคร่ืองเงินไทย. (2525). เคร่ืองถมและเคร่ืองเงินไทย. หน้า 47-49, 64. 

1.3 จุดมุ่งหมายในการสร้าง  

เคร่ืองถมไทยเป็นประณีตศลิป์ มีความวิจิตรงดงาม สะท้อนถึงศลิปวฒันธรรมของชาต ิตาม

พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ให้คํานยิามคําวา่ “ถม” ใช้เรียกภาชนะ หรือ เคร่ืองประดบั

ท่ีทําโดยใช้ผงยาถมผสมนํา้ประสานทองถมลงบนลวดลายท่ีแกะสลบับนภาชนะ หรือเคร่ืองประดบันัน้ 

แล้วขดัผวิให้เป็นเงางามวา่ “เคร่ืองถม” หรือ “ถม” 

 เคร่ืองถม ในภาษาองักฤษใช้คําวา่  Niello และ ในเอ็นไซโคฟีเดียบริแตนิกา อธิบายวา่เป็น

คําอิตาลี มาจากคําภาษาลาตินวา่ Ingellum แผลงมาจากคําวา่ Niger ซึง่แปลวา่ คําและความรู้ตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวกบัการทําเคร่ืองถมในตะวนัตก กลา่วกนัวา่นํามาจากตําราของ อีแรคลอิสุ ชาวโรมนั อาจอยูใ่น

พทุธศตวรรษท่ี 16 แม้ในปัจจบุนัยงัหาข้อสรุปเก่ียวกบัความเป็นมาของเคร่ืองถมในประเทศไทยได้

อยา่งไมแ่นช่ดั  วา่ได้รับอิทธิพลหรือความรู้มาจากท่ีใด แตจ่ากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์นัน้ทําให้

นกัวิชาการมี 2 ข้อสนันิษฐาน คือ  

 อิทธิพลท่ีมาจากอินเดีย ต้นแบบของการทําเคร่ืองถมได้มีการวิเคราะห์จากหลกัฐานทาง

ประวตัศิาสตร์วา่ ไทยอาจได้รับอิทธิพลจากอินเดียโดยผา่นพอ่ค้าท่ีเดนิทาง มาตดิตอ่ค้าขายกบั

ประเทศทางเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่มี มาลาย ูชวา และไทยทางภาคใต้ได้นําศลิปหตัถกรรม เคร่ือง

ถมเข้ามาเผยแพร่ โดยเฉพาะทางภาคใต้ของไทย คือ เมืองนครศรีธรรมราช ซึง่ในสมยัโบราณเป็น         

เมืองทา่ท่ีสําคญัทางแหลมมาลาย ูและเคร่ืองถมได้ริเร่ิมทํากนัท่ี เมืองนครศรีธรรมราชแล้วแพร่เข้าสู่  

กรุงศรีอยธุยาในเวลาตอ่มา (สาส์นสมเดจ็ ครุุสภา เลม่ 18: 207) 

 อิทธิพลมาจากโปรตเุกส นกัวิชาการบางทา่นยงัให้ข้อสนันษิฐานอีกวา่ ไทยได้รับความรู้เร่ือง

การทําเคร่ืองถมมาจากโปรตเุกส โดย พระเจ้ามานเุอล แหง่โปรตเุกส ซึง่สง่ทตูมาเจริญทางพระราชไมตรี

กบัไทยในสมยัสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 2 สมยักรุงศรีอยธุยา และได้ทรงอนญุาตให้ชาวโปรตเุกสเข้ามา

ทําการค้าครัง้แรก ในราชอาณาจกัรไทยตามหวัเมืองใหญ่ 4 หวัเมือง คือ นครศรีธรรมราช ปัตตานี 

มะริด และกรุงศรีอยธุยา ซึง่ทําให้คนไทยรับเอาขนบประเพณี และศลิปวิทย า หลายอยา่งมาจากชาว

โปรตเุกส โดยเฉพาะท่ีเมืองนครศรีธรรมราชได้รับเอาวิธีการทําเคร่ืองถมไว้ และตอ่มาวิธีการทําเคร่ือง

ถมก็ได้แพร่หลายเข้ามายงักรุงศรีอยธุยา (สาส์นสมเดจ็ ครุุสภา เลม่ 18 : 207) 
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 แม้จะมีข้อสนันิษฐานท่ีแตกตา่งกนัออกไปวา่เคร่ืองถมท่ีนครศรีธรรมราชได้รั บอิทธิพลมาจาก

อินเดีย หรือโปรตเุกสก็ตาม แตย่งัมีข้อสนันษิฐานอีกวา่ การทําเคร่ืองถมอาจเกิดท่ี กรุงศรีอยธุยาก่อน

แล้วคอ่ยเผยแพร่ไปตามหวัเมืองตา่งๆ โดยวิเคราะห์ได้จากลกัษณะรูปพรรณ และลวดลายไทยจนยาก

ท่ีจะแยกได้วา่ ได้รับอิทธิพลมาจากชาตอ่ืินๆ และชาวไทยเราเองก็มีคว ามเข้าใจวา่เคร่ืองถมไทย เป็น

ศลิปะของไทย 

 จากหลกัฐานเก่ียวกบัเคร่ืองถมไทยแม้วา่เคร่ืองถมจะกําเนิดในประเทศไทย หรือได้มาจาก

ชาตใิดยงัไมแ่นช่ดันกั แตป่ราชญ์หลายทา่นได้วิเคราะห์และอนมุานหลกัฐานข้อมลูจากหนงัสือ

กฎหมายตราสามดวงวา่สมยักรุงศรีอยธุยาตอนต้นตรงกบัสมยัสมเ ดจ็พระบรมไตรโลกนาถระหวา่ง 

พ.ศ. 1991-2031 ตามกฎมณเฑียรบาล ได้ระบไุว้วา่ “ขนุนางศกัดนิา 10,000 กินเมือง กินเจียด  เงิน 

ถมยาดํารองตะลุม่ ” ซึง่เป็นการกําหนดเคร่ืองยศของขนุนางชัน้สงู แสดงวา่ในสมยันัน้ไทยได้ทําเคร่ือง

ถมแล้วอีกหลกัฐานหนึง่ในสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช พ .ศ. 2199-2231 ได้สง่เคร่ืองถมเป็นเคร่ือง

ราชบรรณาการแก่พระเจ้าหลยุส์ท่ี 14 ของประเทศฝร่ังเศส เป็นเคร่ืองถมดําลายลงหินตามหลกัฐาน

ปรากฏในจดหมายเหตฝุร่ังวา่ เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ เป็นผู้ออกแบบ 

 ...จากหนงัสือชดุ ประชมุพงศาวดาร ภาคท่ี 18 เร่ือง จดหมายเหตสุมเดจ็พระนาร ายณ์

มหาราช ระบวุา่ราชทตูท่ีไปฝร่ังเศสนัน้ ได้เดนิทางไปกรุงโรมเพ่ือถวายพระราชสาส์น ตอ่พระสนัตะปาปา

ท่ีกรุงโรมด้วย ข้อความวา่  

 ราชทตูเชิญพาน แวน่ฟ้าทองคํารับราชสาส์นราชสาส์น ม้วนบรรจไุว้ในผอบทองคําลงยา 

ราชาวดีอยา่งใหญ่ ผอบนัน้ตัง้อยูใ่นหีบถมตะทอง หีบถมตะทองตั ้ งอยูบ่นพานแวน่ฟ้าทองคําอปุทตู

เชิญเคร่ืองมงคลราชบรรณาการ ...ตรีทตูเชญิของถวายของเจ้าพระยาวิขาเยนทร์ ... มีถงุเข้มขาบพืน้

เขียวหุ้ม 1 ถงุ ตัง้บนพานถมตะทองสําหรับถวาย โป๊ป  

 ชา่งถมท่ีถือกนัวา่ฝีมือดีท่ีสดุคือชา่งถมเมืองนครศรีธรรมราช เราจงึมกัได้ยินช่ือเสียงของ

เคร่ืองถมในนาม “ถมนคร” ชาวนครเป็นผู้ ท่ีมีพรสวรรค์และจินตนาการในด้านการผลิตเคร่ืองถมจนมี

ช่ือเสียงไปทัว่เมืองไทย ซึง่ในขณะนัน้สมเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรงทราบจงึ โปรดรับสัง่ให้ชา่งถมท่ี

มีฝีมือเข้าไปถวายงานประจําในวงั เคร่ืองถมทัง้หลายท่ีเป็นเคร่ืองราชปูโภครวมถึงของใช้ ชัน้สงูจงึล้วน

มาจากฝีมือชา่งเมืองนครทัง้สิน้ หลงัจากนัน้ประวตัขิองเคร่ืองถมก็เร่ิมเลือนราง จนในสมยัสมเดจ็พระ

พทุธเลศิหล้านภาลยั รัชกาลท่ี 2 แหง่กรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการฟืน้ฟศูลิปวฒันธรรมและหตัถกรรมของ

ไทยเคร่ืองถมจงึกลบัมาเจริญรุ่งเรืองอีกครัง้ และมีการถ่ายทอดกนัเร่ือยมาจนถึงรัชกาลปัจจบุนั 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ทําให้ทราบถึงวตัถปุระสงค์ของการสร้างเคร่ืองถมนคร วา่

เคร่ืองถมนครเป็นของดีมีคา่เป็นศลิป์แผน่ดนิท่ีควรคูก่ารสร้างเพ่ือถวายแก่พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ 

ซึง่แสดงให้เห็นวา่งานเคร่ืองถมควรเป็นงานชัน้ สงู ท่ีใช้กนัเฉพาะในพระราชวงัและยงัใช้เคร่ืองถมนคร

เป็นเคร่ืองราชบรรณาการแก่แขกบ้านแขกเมืองของประเทศรวมถึงเพ่ือสานสมัพนัธ์กบัประเทศคูค้่าท่ี

สําคญัตอ่ประเทศอีกด้วย หรือใช้เพ่ือแสดงถึงยศและตําแหนง่ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากพระมหากษัตริย์ 

ซึง่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชาตไิทยท่ีได้มีการตดิตอ่กบัชาตติะวนัตกมาช้านาน 

1.4 รูปแบบและลวดลายของเคร่ืองถม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเบือ้งต้นทําให้ทราบวา่ มีผู้แบง่เคร่ืองถมตามประโยชน์ใช้สอย 

ดงันี ้รัตนะ อทุยัพล (2523) ได้กลา่ว ถึงการนําเคร่ืองถมมาใช้ประโยชน์ไว้วา่ เคร่ืองถมสามารถนํามา

สร้างเป็นสิ่งของได้หลายชนิด โดยอาศยัการขึน้รูปท่ีหลากหลายโดยใช้การเคาะดนุเป็นรูปทรงตา่งๆ 

ตามต้องการสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองใช้ของ พระมหากษัตริย์หรือขนุนางในสมยัก่อน เชน่ กระโถน ทรงปลี 

ทรงใบบวั กานํา้ลกูแก้ว หม้อนํา้ เช่ียนหมาก ซึง่เป็นเคร่ืองใช้ตามประเพณีและเคร่ืองยศ ไสว  สทุธ์ิพทิกัษ์ 

(2521) ได้กลา่วถึงรูปแบบของเคร่ืองถมนครไว้วา่รูปแบบหมายถึง การออกแบบ หรือ กําหนดรูปทรงได้

ตามความต้องการของผู้ใช้สอย เพราะฉะนัน้รูปแบบของเคร่ืองถมนครจงึหมายถึง การออกแบบ หรือ

กําหนดรูปทรงของเคร่ืองถมนครตามความต้องการของผู้ใช้สอย โดยได้จําแนกเคร่ืองถมท่ีเป็นเคร่ืองใช้

ตามประเภทของการใช้งานไว้ดงันี ้

 1.  เคร่ืองประดบัตกแตง่อาภรณ์ของบคุคล ได้แก่ แหวน กําไล สร้อย ตา่งห ูเข็มกลดั กระดมุ

เสือ้ ป่ินปักผม เป็นต้น 

 2.  เคร่ืองใช้สอยทัว่ไป ได้แก่ ถาด ขนันํา้ พานรอง ขนัใสข้่าว ทพัพี กระโถน ท่ีเข่ียบหุร่ี  ท่ีจดุ

ไฟบหุร่ี ด้ามมีด หวัไมถื่อ ท่ีตดิกระดาษกรอบรูป เป็นต้น 

 3. เคร่ืองราชปูโภค ได้แก่ พระท่ีนัง่พดุตานกาญจนสิงหาสน์ถม พระราชยานถม เคร่ือง

นมสัการพระกระบะถม เป็นต้น 

  1.4.1 รูปทรงของเคร่ืองถมนคร 

 จากการศกึษาของ สมศกัดิ ์ เทพพทิกัษ์ (2538) ได้ให้ข้อสงัเกตในการแบง่เคร่ืองถมนครตาม

รูปทรงไว้วา่ รูปแบบของเคร่ืองถมนครมี 6 รูปแบบด้วยกนัคือ  

 1.  เคร่ืองถมนครมีรูปทรงกลม คือ เคร่ืองถมนครท่ีออกแบบหรือกําหนดรูปแบบเป็นทรงกลม

หรือบางสว่นเป็นทรงกลม เชน่ ขนัลกูลอย ตลบัแป้ง  

 2.  เคร่ืองถมนครท่ีมีรูปทรงเหล่ียม คือ เคร่ืองถม ท่ีออกแบบหรือกําหนดรูปแบบเป็นรูปทรง

เหล่ียม เชน่ กระเป๋าถือ กรอบรูป เป็นต้น  
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 3.  เคร่ืองถมนครท่ีมีรูปทรงเป็นทรงกระบอก คือ เคร่ืองถมท่ีออกแบบหรือกําหนดรูปแบบเป็น

รูปทรงกระบอก เชน่ ถํา้ยาดม แก้วนํา้ ตลบัแป้ง เป็นต้น 

 4.  เคร่ืองถมนครท่ีเป็นรูปทรงรี คือ เคร่ืองถมท่ี ออกแบบหรือกําหนดรูปแบบเป็นรูปทรงรี มี

สว่นเรียวและสว่นโค้งมนนวัชิน้งาน เชน่ ถาดรองแก้วหรือถาดใสผ่ลไม้เป็นต้น 

 5.  เคร่ืองถมนครท่ีมีรูปทรงผสม คือ เคร่ืองถมท่ีออกแบบหรือกําหนดรูปแบบให้มีลกัษณะ

ผสมผสานกนัหลายรูปทรง โดยการเอารูปทรงตา่งๆมาออกแบบรวมเข้าด้วยกนั เช่ น ท่ีกรวดนํา้ กานํา้ 

ขนันํา้พานรอง ช้อน ทพัพี เป็นต้น  

 6.  เคร่ืองถมนครท่ีมีรูปทรงอ่ืน คือ เคร่ืองถมท่ีออกแบบหรือกําหนดรูปแบบแตกตา่งจาก

รูปทรงท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น โดยอาจจะเป็นแบบเฉพาะของชา่งผู้ผลิตเคร่ืองถมเองหรือรูปแบบท่ี

กําหนดขึน้ตามความต้องการของผู้ใช้สอยเอง เชน่ เคร่ืองประดบั สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กําไลข้อเท้า 

กําไลข้อมือ   เป็นต้น  

 ทัง้นีรู้ปแบบหรือรูปทรงของเคร่ืองถมนคร อาจมีรูปแบบอ่ืนอีกท่ีชา่งถมนครคดิและผลิตขึน้ 

โดยใช้ภมูปัิญญาของชา่งถมเอง หรือผลติตามความต้องการของผู้ใช้สอยท่ีสัง่ทําขึน้มาเฉพาะ ซึง่แตล่ะ

ชิน้ก็จะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะชิน้งานนัน้ๆ หรืออาจเกิดจากการผลิตท่ีผสมผสานกบัรูปแบบอ่ืนๆท่ี

หลากหลายก็ได้ ดงันัน้จงึกลา่วได้วา่รูปทรงของเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชถกูกําหนดโดย

ประโยชน์การใช้สอยเป็นหลกั (สมศกัดิ ์ เทพพทิกัษ์. 2538: 83-90) 

  1.4.2 ลวดลายของเคร่ืองถมนคร 

 ลวดลาย หมายถึง ลายตา่งๆท่ีเขียนขึน้หรือสลกัลงบนชิน้งาน จากการศกึษาของ สมศกัดิ ์ 

เทพพิทกัษ์ (2538) กลา่วไว้วา่เอกลกัษณ์ของเคร่ืองถมนครในอดีตมีลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลกัษณ์

คือ การเขียนลวดลายหรือการแกะสลกัลงบนชิน้งาน มีการเว้นชอ่งไฟระหวา่งลวดลายอยา่งสว ยงาม 

การใช้ลวดลายนยิมใช้ลวดลายหลายชนดิมาผสมผสานกนั นอกจากนีใ้นลวดลายจะมีการใช้

ภาพประกอบท่ีหลากหลาย สว่นเคร่ืองถมนครในปัจจบุนั การใช้ลวดลายนยิมเขียนลายหรือสลกัลาย

บนชิน้งานมาก โดยมีชอ่งไฟระหวา่งลวดลายน้อย สว่นมากจะนิยมใช้ลวดลายใดลวดลายหนึง่เทา่นัน้ 

ไมมี่การผ สมผสานลวดลายอ่ืนเลย หรือถ้ามีก็น้อยมาก ภาพประกอบก็มีน้อยลง โดยมากจะใช้ใน

ชิน้งานเฉพาะอยา่งตามความต้องการของผู้ใช้สอยเทา่นัน้ 

 จากการศกึษาค้นคว้าของ สมศกัดิ ์ เทพพทิกัษ์ (2538) ลวดลายของเคร่ืองถมนครในปัจจบุนั

สามารถจําแนกลวดลายออกได้ 9 ลวดลาย คือ 

 1.  ลายกนกเป ลว มีลกัษณะเป็นกอ กาบ ก่ิง ก้าน ใ บ ประกอบอยูภ่า ยในรูปสามเหล่ียมมมุ

แหลม มีลกัษณะลวดลายเลียนแบบจากเปลวไฟ ปรากฏในภาชนะเคร่ืองถม เชน่ ขนันํา้พานรอง 

เช่ียนหมาก ถาดใสผ่ลไม้ ชดุชา-กาแฟ เป็นต้น 
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 2.  ลายใบเทศ มีลกัษณะเป็นชอ่มีก้าน กาบ ดอก ใบอยูใ่นชอ่หนึง่ๆ ลายใบเทศส ามารถ

นํามาตอ่ลายใช้เป็นลายหลกัโดยไมต้่องนําลายอ่ืนมาประกอบเลยก็ได้ หรืออาจจะนําภาพประกอบ

ลวดลายมาด้วยใสก็่ได้ 

 3.  ลายประจํายาม มีลกัษณะลายเป็นรูปส่ีเหล่ียมด้านเทา่ ภายในแบง่เป็น 4 กลีบ มีเกษรอยู่

ตรงกลางดอก สามารถเขียนลายในกลีบดอกไม้ให้มีรายละเอียดมากขึน้ได้ นิ ยมใช้เป็นจดุศนูย์กลาง

ของลวดลายบนรูปพรรณของเคร่ืองถม หรือใช้เป็นจดุแบง่ลวดลายออกเป็นสองสว่น ปรากฏในชิน้งาน 

เชน่ ขนันํา้พานรอง ถาด กระเป๋า กําไล เป็นต้น 

 4.  ลายพุม่ข้าวบณิฑ์ มีลกัษณะเป็นทรงพุม่คล้ายกบัหยดนํา้ ภายในอาจใช้ลายหรือภาพอ่ืน

ประกอบ เชน่ รูปเทพพนม หน้าขบ เป็นต้น ปรากฏในภาชนะเคร่ืองใช้หรือเคร่ืองประดบั เชน่ ตลบัแป้ง 

กระเป๋า ผอบนํา้หอม จานรองแก้ว 

 5.  ลายกระจงั มีลกัษณะลายเป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจัว่ ภายในอาจจะสอดไส้ลวดลายเพ่ือ

เพิ่มความละเอียดของลวดลายย่ิงขึน้ มกัใช้สลกัตามขอบหรือฐานของชิน้งาน ปรากฏในภาชนะ

เคร่ืองใช้หรือเคร่ืองประดบั เชน่ ขนันํา้พานรอง ถาด กระเป๋า กําไล เป็นต้น 

 6.  ลายก้านขด มีลกัษณะของลายท่ีเป็นการนําลวดลายตา่งๆ  เชน่ กนกเปลว กนกใบเทศ 

กระจงัมาเขียนตอ่ลายให้เกิดความตอ่เน่ืองกนัเป็นเถาว์ขดไปมาตามรูปพรรณ ปรากฏในภาชนะ

เคร่ืองใช้หรือเคร่ืองประดบั เชน่ ตลบัแป้ง กระเป๋า ผอบนํา้หอม จานรองแก้ว กําไล 

 7.  ลายบวัคว่ํา-บวัหงาย มีลกัษณะลายเป็นรูปกลีบบวั การให้รายละเอียดของกลีบบวัโดยใช้

ลายตา่งๆ สอดไส้เพ่ือความสวยงาม การใช้มกัใช้สลกัตามขอบหรือฐานของชิน้งาน ปรากฏในภาชนะ

เคร่ืองใช้หรือเคร่ืองประดบั เชน่ ขนันํา้พานรอง ถาด ชดุกรวดนํา้ กระเป๋า กําไล เป็นต้น 

 8.  ลวดลายเมด็บวั มีลกัษณะหลายแบบ เชน่ กลม รี สว่นมากนยิมใช้ตอ่เน่ืองกนัเป็นเส้นตรง

หรือโค้งเป็นวงกลม ใช้กัน้ระหวา่งลวดลายตา่งๆหรือขัน้บริเวณขอบภาชนะหรือรูปพรรณ ปรากฏใน

ภาชนะเคร่ืองใช้หรือเคร่ืองประดบั เชน่ ตลบัแป้ง กระเป๋า ผอบนํา้หอม จานรองแก้ว กําไล เป็นต้น 

 9.  ภาพประกอบลาย มีลกัษณะเป็นภาพตา่งๆ เชน่ รูปเทพพนม หน้าขบ นางฟ้า เทวดา 

เมขลา พระราม พระลกัษณ์ ยกัษ์ หรือภาพสตัว์ป่าหมิพานต์ นํามาประกอบกบัลวดลายเพ่ือเพิม่ความ

สวยงามและเพิม่รายละเอียดให้กบัลวดลาย ปรากฏในภาชนะเคร่ืองใช้หรือเคร่ืองประดบั เชน่ ตลบัแป้ง 

กระเป๋า ผอบนํา้หอม จานรองแก้ว กําไล 
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 1.5  วัสดแุละอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทาํเคร่ืองถม 

 การทําเคร่ืองถมนัน้ก็คือ การลงยาถมลงไปบน “พืน้” เคร่ืองรูปพรรณเพ่ือให้ยาอนัมีสีดํามนั

นัน้ขบัให้ลวดลายหรือภาพท่ีเคร่ืองรูปพรรณนัน้เดน่ชดั เม่ือปร ะกอบกบัความงดงามในตวัของสีดํานัน้

ด้วยก็เกิดความวิจิตรเป็นศลิปวตัถ ุโดยจากการทบทวนวรรณกรรมเบือ้งต้นแล้วนัน้ทําให้ทราบวา่ วสัดุ

และวตัถดุบิท่ีนํามาใช้ในการสร้างชิน้งานเคร่ืองถมนครนัน้มี 2 สว่นด้วยกนั คือ 

  1.5.1 ตวัเรือนรูปพรรณ  

 จากคํากลา่วของ ไสว  สุทธิพทัิกษ์ (2531) ในการทําเคร่ืองถมนคร โลหะเงินท่ีจะใช้ 

ต้องมีความบริสทุธ์ิของเนือ้เงินไมน้่อยกวา่ 92.5%มีโลหะอ่ืนผสมอยูไ่ด้แตต้่องไมเ่กิน 7.5% สว่นเงิน

บริสทุธ์ิ 100%เตม็นัน้จะใช้ไมไ่ด้เพราะเนือ้เงินออ่นมาก รูปทรงอยูไ่มไ่ด้นานอาจบบุเบีย้วได้ง่ายและถ้า

เนือ้เงินต่ํากวา่ 92.5% ก็จะเป็นของไมดี่ โดยจะสง่ผลให้เคร่ืองถมดําหรือหมองคลํา้ได้งา่ย นอกจากนี ้

ในการลงถม หากเนือ้เงินมีสว่นน้อยก็ย่ิงทําให้ยาถมตดิยาก อาจกะเทาะหลดุได้งา่ย ชา่งบางคนกลา่ว

ไว้วา่ ถ้าเนือ้เงิน ต่ํากวา่ 50% ก็จะอยูใ่นลกัษณะถมไมต่ดิ โดยชา่งรูปจะนําเอาเนือ้เงินบริสทุธ์ิ  100% 

มาผสมทองแดงเสียก่อน ทําให้เงินมีความยืดหยุน่เม่ือได้รับความร้อนและในขณะเดียวกนัเม่ือโลหะ

เย็นตวัลงก็จะทําให้โลหะเงินแข็งตวัมากขึน้ เนือ้เงินท่ีต้องผสมทองแดงไปให้ได้ 75% ถ้าผสมน้อยกวา่

จะทําให้โลหะออ่นตวั เม่ือชา่งนํามาตีขึน้รูปจะทําให้รูปพรรณเสียรูปทรงได้ง่าย แตถ้่าผสมทองแดงมาก

เกินไปมากกวา่จะทําให้สีโลหะเงินดําเร็วซึง่ดแูล้ว ไมส่วยงาม อีกทัง้จะทําให้เนือ้โลหะเงินแตกงา่ย 

จากนัน้หลอมเหลวเนือ้เงินแล้วเทในเบ้าหลอม ออกมาเป็นเนือ้เงินรูปพรรณ พร้อมสําหรับการนําไปใช้

ในการขึน้รูปพรรณของการทําเคร่ืองถม  

1.5.2 การทํานํา้ยาถมหรือแทง่ยาถม 

 

 
 

  ภาพประกอบ 1 นํา้ยาถมหรือแทง่ยาถม 
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 ไสว  สทุธิพทิกัษ์ (2531) ได้กลา่วถึงกรรมวิธีการทํายาถมไว้ดงันี ้กรรมวิธีการทํายาถม มีสตูร

สว่นผสมโดยใช้ โลหะเงิน ทองแดง ตะกัว่ และกํามะถนั ซึง่มีสว่นประกอบแตกตา่งกนัไปตามความ

ชํานาญของชา่งแตล่ะคน โดยชา่งแตล่ะคนก็จะมีสตูรแตกตา่งกนั โดยข้อมลูท่ีเปิดเผยจากชา่งสว่นหนึง่

ท่ีนิยมใช้กนัคือ เงิน 15 สว่น ทองแดง 25 สว่น ตะกัว่ 30 สว่น กํามะถนั 70 สว่น เป็นต้น แตต้่องอยู่

ภายใต้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เร่ืองมาตรฐานเคร่ืองเงินไทยกําหนด ยาถมต้องมีโลหะเงินผสมอยูไ่ม่

น้อยกวา่ ร้อยละ 8 ของนํา้หนกั 

อปุกรณ์การทําเคร่ืองถม 

อปุกรณ์การหลอม 

 1.  เบ้าหลอม เป็นดนิเผาก้นกลมลกึ รูปร่างคล้ายจอก้นกลมทัว่ไป  

 2.  เบ้าจาน เป็นแป้นดนิเผาปากกลมกว้างและตืน้ ใช้สําหรับรองรับเงินท่ีหลอมละลายแล้ว

เพ่ือให้จบัแข็งเป็นแผน่กลมแบนตามรูปปากเบ้าหลอ่ 

 ทัง้เบ้าหลอมและเบ้าจานนีเ้ป็นดนิเผาอยา่งหนา เม่ือยงัใหมเ่ป็นสีดนิเผาสวย เม่ือใช้แล้วเป็น

สีดําเหมือนถ่านเชน่เดียวกบัหม้อดนิของชาวบ้านทัว่ไปสมยัก่อน 

 3.  คีมยาวใช้คีบเบ้าร้อนๆ  

 4.  ครกเล็กๆ ใช้ตําถ่าน 

 5.  เตาเผา เป็นเตาก่ออิฐใช้ถ่านไม้ธรรมดา มีทอ่ลมพน่เข้าด้านลา่งได้เม่ือต้องการ 

 อปุกรณ์การขึน้รูป 

 1.  แทน่ไม้หรือเหล็ก ขนาดสงูต่ําเล็กใหญ่ตา่งๆ กนัตามขนาดของภาชนะท่ีจะทํา 

 2.  ค้อน ขนาดค้อนเล็กใหญ่สัน้ยาวจํานวนมาก 

 อปุกรณ์การแกะลาย 

   1.  สิ่ว ตะป ูขนาดตา่งๆ สําหรับลายเล็กใหญ่ตา่งๆ กนั 

 2.  ค้อน ขนาดตา่งๆ 

 3.  ชนั หม้อต้ม เตาไฟ แผน่ไม้ 

 อปุกรณ์อ่ืนๆ 

 1.  กรด หม้อต้ม เตาไฟ 

 2.  ส้มมะขาม 

 3.  ผงซกัฟอก 

 4.  แปรงทองเหลือง 

 5.  สร้อยประคํา 

(แนง่น้อย ปัญจพรรค์. (ม.ป.ป.). เคร่ืองเงินในประเทศไทย. หน้า 37) 
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เคร่ืองมือในงานโลหะรูปพรรณนัน้ประกอบด้วย 

1. กรรไกรตดัตรง 

2. กรรไกรตดัโค้ง 

 3. เล่ือยฉลโุลหะ 2 แบบ 

 4. ตะไบแบบตา่งๆ เชน่  

      -  ตะไบแบนขนาดตา่งๆ  

      -  ตะไบกลมขนาดตา่งๆ 

      -  ตะไบท้องปลิงขนาดตา่งๆ 

     -  ตะไบส่ีเหล่ียม 

 5. สวา่นมือหมนุ 

 6. บรรทดัเหล็ก 

 7. เหล็กนําศนูย์ 

 8. วงเวียนเหล็ก 

 9. เหล็กขีดแบบตา่งๆ 

 10. เหลก็สกดัปากแบน 

 11. เหล็กสกดัปากจิง้จก 

 12. ค้อนแบบตา่งๆ 

 13. ทัง่เหล็กแบบตา่งๆ 

 14. แบบขึน้รูปทําด้วยไม้ 

 15. สิง่ดนุลายหน้าตา่งๆ 

 16. เคร่ืองเป่าแลน่ 

 17. เตาไฟฟ้า 

1.6 กรรมวธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ในการทําเคร่ืองถมนัน้ ชา่งฝีมือผู้ เป็นสมาชกิสมาคมเคร่ืองถมไทยหลายคนได้ชีแ้จงต้องกนั

วา่เคร่ืองถมนัน้ต้องทําด้วยเงินหรือทอง (ไมต้่องเป็นเงินหรือทองบริสทุธ์ิ แม้จะมีสว่นโลหะอ่ืนผสมด้วย

ก็ใช้ได้ ) ทําด้วยโลหะอยา่งอ่ืนเชน่ทองแดงหรือทองลงหินไมไ่ด้เพราะถมไมต่ดิ ถ้าจะให้ตดิก็ต้องเอา

โลหะเหลา่นีม้าทําการฉาบเงิน (หลอมเงินลาดบนเนือ้ท่ีท่ีจะถม ) ชบุเงินหรื อชบุทองเสียก่อน เชน่นี ้

คณุภาพก็ด้อยลงไป กลา่วคือ เม่ือเอาวสัดนุัน้ไปชบุเงินหรือทองแล้วถมลงไปบนชบุนัน้ก็ยอ่มชํารุดหลดุ

ออกได้ง่ายกวา่ท่ีถมลงไปบนเนือ้เงินแท้ ทองแท้ ตามท่ีปรากฏมีเคร่ืองทองลงหินถมขายอยูใ่นตลาด

เวลานีน้ัน้ก็เป็นการดดัแปลงประดษิฐ์ดงักลา่วมานี ้หรือมิฉะนัน้ชา่งฝีมือก็ทําถมลงบนเงินหรือทองแล้ว
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จงึเอาสว่นนีฝั้งลงไปในเคร่ืองทองลงหิน และขดัเรียบจนมองไมเ่ห็นรอยฝัง บางทีการค้นคว้าก็อาจจะ

สําเร็จผลให้ทําถมลงบนโลหะอ่ืนได้เชน่เดียวกบัทําลงบนเงินหรือทองเคร่ืองถมแตเ่ดมิมาในโบราณก็

ทํากนัด้วยมือล้วน ตอ่มาในสมยัหลงัๆ จงึ ได้เอากรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และเคร่ืองจกัรทุน่แรงมาใช้

บ้างในบางตอน เชน่ ในการแกะสลกัลายก็เกิดการใช้กรดกดัอยา่งวิธีทําแมพ่ิมพ์หนงัสือขึน้แทน่ดงัเชน่

ถมจฑุาธชุท่ีกลา่วมา การขึน้รูปภาชนะก็ได้มีเคร่ืองกระแทก พมิพ์รูป เรียกกนัทัว่ไปวา่เคร่ืองปัมท์ การ

ทําโลหะให้เป็ นแผน่ก็ใช้เคร่ืองรีดแทนใช้พะเนินและค้อนทบุแผด้่วยแรงคน การใช้วิทยาศาสตร์และ

เคร่ืองทุน่แรงเข้าชว่ยได้ทําหราคาซือ้ขายเคร่ืองถมต่ําลงมาก แตโ่ดยเฉพาะการใช้กรดกดัโลหะแทน

ฝีมือสลกันัน้ ผู้ ชํานาญในการเลน่เคร่ืองถมไมน่ยิม แม้วา่จะสามารถทําลวดลายได้ละเอียดจนฝีมือ

สลกัทําไมไ่ด้ก็ตาม 

1.6.1 กระบวนการผลติ 

 ในกระบวนการทําเคร่ืองถมนัน้อาจจะแยกออกได้เป็นศลิปหตัถกรรม 3 ประเภท ด้วยกนั คือ 

 1. การทํารูปพรรณ เร่ืองนีก็้คือศลิปะของชา่งเงิน ชา่งทองนัน่เอง ท่ีจะทํารูปทรงสิ่งของตา่งๆ 

ให้ได้สว่นสดังดงาม 

 2. การแกะสลกัลวดลาย กลา่วคือเม่ือได้รู ปพรรณมาแล้วก็แกะสลกัให้เป็นลวดลายตา่งๆ ให้

ออ่นช้อยงามวิจิตร (หรือใช้กรดกดัใช้เคร่ืองปัมท์ตามแผนใหม่) ตามแบบของตนเองหรือตามแบบของ

ผู้ออกแบบ 

 3. วิธีทํานํา้ยาถม  ขัน้แรกทีเดียวชา่งถมจะต้องหลมอมหรือเรียกตามศพัท์ชา่งถมวา่ “กมุ

นํา้ยา” ขึน้ก่อน ตวัยามีโลหะ 3 ชนิด คือ ตะกัว่ ทองแดง และเงิน เอาโลหะทัง้ 3 ชนิดมารวมกนัใสใ่น

เบ้าหลอมมีฝาปิดใสใ่นเตาสบูหลอมไปจนเข้ากนัดี ใช้ความร้อนประมาณ 300 ซ. เป็นเวลาประมาณ  

4 ชัว่โมง แล้วเปิดฝาหม้อซกัด้วยกํามะถนัเหลืองจนเหน็วา่นํา้ยาขึน้สีดําใสไมมี่ฟอง และฝ้า แล้วจงึเท

ลงบนเบ้าจานทิง้ไว้จนแห่ ง นําไปบดหรือป่นด้วยครกจนเป็นเมด็เลก็ๆ เทา่เมลด็งา เรียกวา่ “เนือ้ถม” 

หรือ “ยาถม” เก็บไว้ใช้ตอ่ไป โลหะชนิดใดจะใช้เทา่ใดและการท่ีจะสงัเกตความร้อนเวลาและลกัษณะ

อ่ืนๆ นัน้ ก็ต้องอาศยัการทดลองและความชํานายชา่งแตล่ะคนตา่งก็มีตําหรับของตนและมกัจะปิดบงั

กนั ชา่งฝีมือค นหนึง่ได้เปิดเผยวา่ เขาใช้สว่นผสมดงันี ้เงินบริสทุธ์ิ 15 สว่น ทองแดงบริสทุธ์ิ 25 สว่น 

และตะกัว่บริสทุธ์ิ 30 สว่น 

 เนือ้ถมหรือยาถมนีมี้ลกัษณะแข็งสีดําเป็นนิล ขึน้เงาเคลือบสีนํา้เงินออ่นๆ เนือ้คล้ายโลหะ

ชนิดหนึง่ แตอ่าจจะทบุบดให้ละเอียดได้ มีจดุหลอมตวัต่ํากวา่จุ ดหลอมตวัของเงินหรือทอง ความ

ชํานาญเป็นสิ่งท่ีต้องการมากในการทําแม้แตผู่้ ท่ีชํานาญแล้วก็อาจเกิดผิดอะไรขึน้สกัอยา่งทําให้เนือ้ถม 

หรือยาถมไมง่ามหรือเสีย ต้องเททิง้ทัง้เบ้าก็เป็นได้ 
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 ช่างฝีมือท่ีจะทําเคร่ืองถมได้ถึงขนาดศลิปวตัถนุัน้ จงึต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความชํานาญอยา่งดี

ทัง้ 3 ประเภทนี ้ถ้าหยอ่นอยา่งหนึง่อยา่งใดเสีย สิ่งของท่ีผลิออกมาก็หาเข้าขัน้ศลิปวตัถไุม ่โดยเฉพาะ

ชา่งแกะสลกัตามแบบลวดลายของผู้ อ่ืนออกแบบให้ ผู้ออกแบบลวดลายก็จําต้องมีความรู้ความชํานาญ

อยา่งดีด้วย มิฉะนัน้ก็จะไมไ่ด้ลวดลายอนัเป็นศลิปะงดงาม ผลงานท่ีผลิ ตเป็นสิ่งของออกมาก็ไมวิ่จิตร

เป็นศลิปวตัถสุว่นการกระทําโดยวิธีใช้กรดกดัโลหะนัน้ ก็จําเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ความชํานาญดี

ในทางนีเ้ชน่กนั โดยเหตท่ีุจะให้บคุคลผู้ เดียวมีความรู้ความชํานาญดีแตอ่ยา่งใดแตอ่ยา่งเดียว เวลาทํา

เคร่ืองถมก็แบง่แยกหน้าท่ีกนัทําในสว่นท่ีตนรู้และ ชํานาญเป็นเย่ียม แตอ่ยา่งไรก็ดีชา่งบางคนก็อาจจะ

มีความรู้ในสว่นตา่งๆ ทกุอยา่ง สามารถจะทําเคร่ืองถมสําเร็จได้โดยตนเองแตผู่้ เดียว ตัง้แตต้่นจนปลาย 

 การทําเคร่ืองถมนัน้ก็คือ การท่ีจะลงยาถมลงไปบน “พืน้” เคร่ืองรูปพรรณเพ่ือให้ยาอนัมีสีดํา

มนันัน้ขบัให้ลวดลายหรือภาพท่ี เคร่ืองรูปพรรณนัน้เดน่ชดั เม่ือประกอบกบัความงดงามในตวัของสีดํา

มนันัน้ด้วยก็เกิดความวิจิตรตระการเป็นศลิปวตัถ ุตวัอยา่งเชน่จะทําเคร่ืองถมเป็นรูแผน่ส่ีเหล่ียมมี

วงกลมตรงกลาง ชา่งก็จะเขียนเป็นรูปวงกลมลงบนแผน่เงินแล้วก็แกะสลกั (หรือกดัด้วยกรด ) เนือ้ท่ี

รอบบริเวณวงก ลมนัน้ทัง้หมดเอาเนือ้เงินออกให้เนือ้ท่ีนัน้ลกึลงไปซึง่เรียกได้วา่ “พืน้” แล้วก็เอายาถม

ทําถมลงไปบน “พืน้” นีใ้ห้เตม็ขึน้มาสงูกวา่ระดีบวงกลมพอสมควร เม่ือไปจนขดัชกัเงาสําเร็จแล้วก็จะ

ได้เคร่ืองถมเป็นชิน้ส่ีเหล่ียมมีวงกลมสีเงินอยูต่รงกลาง “พืน้” สีดํามนั  

 4.  การทํารูปพรรณ เคร่ืองถมชัน้ดีนัน้โลหะเงินท่ีใช้ต้องมีความบริสทุธ์ิของเนือ้เงินไมน้่อยกวา่ 

95% มีโลหะอ่ืนผสมอยูไ่มเ่กินกวา่ 5% โดยนํา้หนกัซึง่ฝร่ังเรียกวา่ “เงินสเตอร์ลิง ” (Sterling Silver) 

และถือกนัเป็นมาตรฐานสากล สว่นมากเขาใช้ทองแดงบริสทุธ์ิเป็นสว่นผสม และเนือ้เงินบริสทุธ์ิ 100% 

เตม็นัน้เขาไมใ่ช้กนัเพราะเนือ้เงินออ่นมาก ทรงรูปเดมิไมไ่ด้นานอาจบบุเบีย้วได้ง่า ถ้าเนือ้เงินบริสทุธ์ิ

ต่ํากวา่ 95% ก็เป็นของไมดี่จะดําหรือหมองคลํา้ได้งา่ย นอกจากนีใ้นการลงยาถม ถ้าเนือ้เงินมีสว่นย่ิง

น้อยก็ย่ิงทําให้ยาถมตดิยากเข้า อาจจะกะเทาะหลดุได้งา่ย ชา่งฝีมือบางคนกลา่ววา่ ถ้าเนือ้เงินต่ํากวา่ 

50% ก็อยูใ่นลกัษณะท่ีเรียกวา่ถมไมต่ดิ โลหะทองก็เชน่เดียวกบัโลหะเงิน เว้นไว้แตโ่ลหะทองผสมด้วย

โลหะเงินก็จะไมมี่ปัญหาในเร่ืองการลงถม เพราะทองและเงินนัน้ลงถมตดิด้วยกนัทัง้สองอยา่ง ผู้ ท่ีมี

ศลิปะในการทํารูปพรร ณนี ้ในวงการอตุสาหกรรมเคร่ืองถมเรียกกนัวา่ “ชา่งรูป” และดงักลา่วแล้วใน

การทํารูปพรรณนี ้ตามแผนใหมก็่ใช้ปัมท์เข้าชว่ยแทนทําด้วยมือ ทัง้นีก็้ทําให้คา่แรงงานลดลง ทัง้เวลา

ก็รวดเร็วขึน้ 

 5.  การเขียนและสลกัลาย รูปพรรณท่ีได้ทําเป็นผลิตภณัฑ์ขึน้รูปสําเร็จ เชน่ หีบบหุร่ี  ขนั แล้ว

นัน้ ยงัมีลกัษณะเกลีย้ง จะไมป่รากฏเป็นลายกระหนกหรือภาพตา่งๆ ก็เป็นหน้าท่ีของชา่งเขียนและ

ชา่งสลกัท่ีจะออกแบบภาพ หรือลวดลายลงบนพืน้ผิววตัถขุองผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ด้วยหมกึพิเศษแล้ว

แกะสลกัด้วยสิ่วหรือใช้กรดกดัสว่นท่ีเป็นพืน้เอาเนือ้โลหะออกเสียให้เล็กลงไป ปรากฏแตโ่ครงร่างของ

ลายหรือภาพนนูเดน่ พืน้ท่ีกลา่วนีต้อ่ไปจะถกูเคลือบด้วยยาถมจนเตม็ 
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 6. การลงถม รูปพรรณท่ีได้แกะสลกัหรือกดัลายเรียบร้อยแล้ว นําไปเคลือบพืน้ด้วยยาถม

ตอ่ไป โดยใช้ผงยาถมผสมกบันํา้ประสานทองสะตใุห้พอข้น แล้วเอาใสล่งบนพืน้รูปพรรณ คือ สว่นท่ีได้

แกะสลักหรือกดัด้วยกรดไว้มีระดบัลกึกวา่ตวัลวดลายหรือตวัภาพ ใสจ่นเตม็ล้นและเกล่ียให้เสมอกนั

ทกุสว่น ใช้ไฟ “เป่าแลน่ ” ลงบนวตัถนุัน้ (หรืออาจให้ความร้อนโดยวิธีอ่ืนก็ได้ ) เม่ือผงถมได้รับความ

ร้อนสงูจะละลายตวัไหลเอิบอาบไปในสว่นลกึของพืน้เกาะตดิแนน่กบัเนือ้เงิน เม่ือยาถมกระจายเตม็จน

ทัว่ทกุสว่นดีแล้วก็ทิง้ไว้ให้เย็น ตอ่ไปใช้ตะไบถกูหรือเหล็กขดูแตง่ยาถมท่ีไหลเลอะไปบนสว่นท่ีไม่

ต้องการให้มียาถมนัน้ออกให้หมด แตผ่วิให้เรียบด้วยกระดาษทรายจนกระทัง่เหน็ลายหรือภาพปรากฏ

ขึน้ชดัเจนดีหมดทกุสว่น และผิวของสว่นถมต้องไมมี่รูหรือจดุซึง่เรียก วา่ “ตามด” ทัง้จะต้องเตม็สนิทไม่

มีรู หรือให้เห็นเนือ้เงินท่ีพืน้ซึง่เรียกวา่ “พืน้ขึน้”  

 เคร่ืองถมชัน้ดี เนือ้ถมต้องเคลือบตดิแนน่กบัเนือ้เงิน ในลกัษณะเกือบเป็นเนือ้เดียวกนัแม้จะ

ถกูกระทบกระแทกอยา่งแรงก็ไมก่ะเทาะหลดุงา่ย การหลดุหรือกะเทาะนีภ้าษาชา่งเขาเรียก วา่ “ถม

ร้าว” ดงันีท่ี้จะทําได้โดยปราศจากข้อบกพร่องดงักลา่ว จงึขึน้อยูก่บัความชํานาญเป็นสําคญัถ้าจะถือ

วา่ “การลงถม” เป็นหวัใจสําคญัของเคร่ืองถมก็คงจะไมผ่ิดนกั 

 7. การขดัผิวและแกะแร เม่ือได้ปรับรูปแล้วพืน้ยงัหยาบและด้านอยูต้่องแตง่ผิวด้วยกระดาษ

ทรายละเอียดแล้วถดู้วยถ่านไม้เนือ้ออ่นจนผวิเกลีย้ง ถ่านไม้ท่ีใช้ถนีูเ้ป็นถ่านไม้สกุคล้ายถ่านหงุข้าวแต่

เนือ้ออ่น สว่นมากสัง่มาจากตา่งประเทศ แตถ้่าหากเกิดขาดแคลน ชา่งก็จะใช้ถ่านไม้โสนแทน เม่ือ

เกลีย้งได้ท่ีแล้วก็ขดัผวิทัว่ไปทัง้หมดด้วยเคร่ืองขดัและยาขดัโลหะอีกครัง้หนึง่แล้วล้าง ให้สะอาดเชด็ให้

แห้ง 

 ถึงตอนนีผ้ลิตภณัฑ์ท่ีลงถมนัน้เกือบอยูใ่นขัน้สมบรูณ์แตล่ายและภาพตา่งๆ ท่ีปรากฏอยูบ่น

ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ยงัเป็นเพียงโครงสร้างภายนอกเทา่นัน้ คือถ้าเป็นภาพคน พระ หรือนางก็ตามก็ยงัไมมี่

หน้าตา จมกู ปาก และเคร่ืองแตง่กายอ่ืน ถ้าเป็นภาพทวิทศัน์ เช่ น พระปรางค์วดัอรุณ เรือหงส์ พระ

สมทุรเจดีย์ เหลา่นีก็้จะยงัไมมี่เส้นตดัภายใน ให้เป็นลายกระหนก เชน่ กลีบมา่น บษุบก ชอ่ฟ้า 

ใบระกาตา่งๆ เพ่ือให้ปรากฏลวดลายละเอียดดงักลา่ว ก็ตกเป็นหน้าท่ีของชา่งอีกพวกหนึง่ โดยเฉพาะ 

เรียกวา่ “ชา่งแกะแร” เขาจะสลกัหรือแกะแรสว่นละเอียดของภาพตา่งๆ นัน้ให้ปรากฏขึน้ ในการแกะแรนี ้ 

ถือเป็นศลิปะอนัสําคญัย่ิงอยา่งหนึง่ เพราะภาพจะชดัมีชีวิตชีวาสถานไรลวดลายจะออ่นช้อยงดงาม

หรือไมก็่ยอ่มจะตกอยูท่ี่ความชํานาญและประณีตบรรจง ของบรรดาชา่งประเภทนี ้ถ้าจะกลา่ววา่

สําคญัท่ีสดุก็นา่จะได้ เพราะเหตท่ีุวา่ด่านนีเ้ป็นดา่นศลิปะสดุท้าย ถ้าทําไมดี่ไมถึ่งขนาดแล้วไซร้ การท่ี

ได้ทํามาแล้วแตต้่นจะดีเดน่สกัเทา่ใดก็ไมทํ่าให้วตัถนุัน้ได้รับความยกยอ่งไปได้ 
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 8.  การขดัเงา การขดัเงาทําความสะอาดเม่ือได้ผา่นการแกะแรแล้ว เป็นงานขัน้สดุท้ายและ

ไมใ่ชง่านท่ีเป็นศลิปะ เพียงแตนํ่ารูปพรรณ ถมเข้าเคร่ืองขดัด้วยยาขดัอยา่งละเอียดเชด็ด้วยผ้านุม่ ทํา

ความสะอาดให้ขึน้เงางามก็เป็นอนัเรียบร้อยบรรจหีุบหอ่สง่ไปจําหนา่ย หรือใช้สอยตอ่ไป 

 ลาํดับขัน้ตอนการทาํเคร่ืองถม 

ขัน้ท่ี ๑  การผสมโลหะท่ีจะใช้เป็นพืน้ภาชนะชัง่เงิน  ๙๕ สว่น ทองแดง ๕ สว่น สําหรับหลอม

เป็นโลหะผสมทําเคร่ืองถม  

 

 
 

ภาพประกอบ 2 การผสมโลหะ 

 

ขัน้ท่ี ๒ การหลอมโลหะ  ถ้าเป็นงานขนาดเล็กๆ จะใช้จอกหลอม  ถ้าเป็นงานขนาดใหญ่ท่ี

โลหะมีนํา้หนกัตัง้แต ่๒๐ บาทขึน้ไปจะใช้เบ้าหลอม ใช้เตาถ่านหรือใช้เตาไฟฟ้าก็ได้ แตเ่ตาไฟฟ้าหลอม

ได้สะดวกกวา่  การหลอมจะดีหรือใช้ได้เพียงใดนัน้  ใช้วิธีการสงัเกตสีของโลหะวา่ละลายผสมเข้ากนั  ดี

หรือไม่ ในการหลอมต้องใช้นํา้ประสานทองใสผ่สมลงไปในขณะหลอมด้วย  และใช้ถ่านไฟคนหรือกวน  

ถ้าโลหะผสมกนัดีแล้วจะเป็นสีมว่ง และผิวเรียบเกลีย้ง เป็นเงามนั แล้วเทลงราง ออกรูปเป็นแผน่เงิน 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 การหลอมโลหะ 
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ขัน้ท่ี ๓  การขึน้รูป การทําโลหะให้เป็นแผน่ใช้พะเนิน  (ค้อนใหญ่) หรือค้อน ทบุแผด้่วยแรงคน

แล้วนําแผน่เงินมาดดัหรือตีแผใ่ห้เป็นรูปภาชนะ  ตา่งๆ หรือรูปพรรณตา่งๆ ตามท่ีต้องการ  ให้มีความ

หนาพอสมควร ในขัน้นีต้้องใช้เวลานานมากกวา่ขัน้อ่ืนๆ เพราะโลหะแข็งมากและใช้มือทําตลอด เคร่ือง  

ถมนครแท้จะไมใ่ช้เคร่ืองจกัรชว่ยเลย  

 

 
 

ภาพประกอบ 4 การขึน้รูป 

 

ขัน้ท่ี ๔ การเขียนลาย เม่ือสร้างรูปพรรณตา่งๆ  เรียบร้อยแล้วก็เขียนลวดลายตามต้องการลง

ไปบนภาชนะหรือรูปพรรณนัน้ๆ  (ด้วยหมกึพเิศษ หรือ หมกึจีน ) หลกัการเขียนลวดลายนัน้ใช้วิธีแบง่

สว่นทัง้ซ้ายและขวาให้เทา่ๆ  กนั โดยใช้วงเวียนแบง่เส้น  แบง่ชว่งและแบง่คร่ึง เขียนไปเร่ือยๆ เชน่ แบง่ 

๑ เป็น ๒, แบง่ ๒ เป็น ๔ ฯลฯ จนได้ลวดลายละเอียดตามความเหมาะสม  

 

           
 

ภาพประกอบ 5 การเขียนลาย 

 

ขัน้ท่ี ๕ การแกะสลกัลาย ก่อนแกะสลกัลาย  ชา่งจะทําความสะอาดและแตง่ผวิรูปพรรณให้

เรียบแล้วใช้สิ่วแบบตา่งๆ สลกัลวดลายด้วยมือ ตอกเป็นรอย  ลกึลงไปตามลวดลายท่ีเขียนไว้  โดยไมใ่ห้

ผิวโลหะหลดุออกเป็นชิน้  และสลกัให้มีรอยนนูดนุออกไปอีกด้านหนึง่  ส่วนท่ีสลกัลวดลายนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ี  

จะถกูเคลือบด้วยยาถมตอ่ไปจนเตม็  
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ภาพประกอบ 6 การแกะสลกัลาย 

 

ขัน้ท่ี ๖  การเก็บผิวรูปพรรณ  ในขัน้สลกัรูปทรงและผิวรูปพรรณอาจจะมีตําหนิบ้าง  เม่ือสลกั

เสร็จจงึต้องแตง่ผิวให้เรียบร้อย  แตท่รงรูปพรรณ  ให้ได้ศนูย์หรือสมดลุเหมือนเดมิ  จากนัน้ก็ทําความ

สะอาดอีกครัง้หนึง่  โดยขดัด้วยกรดออ่นๆ ใช้กรดผสมกบันํา้  อตัราสว่น ๑:๔ ต้องขดัสว่นท่ีจะลงยา  ถม

ให้สะอาดเป็นพเิศษ ขดัจนขาวเป็นเงามนัไมมี่คราบสีนํา้ตาลเจือปนอยูเ่ลย  

 

 
 

ภาพประกอบ 7 การเก็บผิวรูปพรรณ 

 

ขัน้ท่ี ๗  การลงถม ต้องใช้นํา้ยาถมท่ีเตรียมไว้แล้วละลายตวัด้วยความร้อนสงูพอสมควร  โดย

ให้สงัเกตวา่นํา้ยาถมนัน้มีลกัษณะเกือบแดงแล้วใช้ นํา้ยาถมท่ีละลายแล้วนัน้แปะลงไปบนร่องลวดลาย

ท่ีแกะสลกัไว้นํา้ยาถมจะ  "แลน่" (ว่ิง) หรือไหลไปตามร่องนัน้จนทัว่  โดยการใช้ไฟ "เป่าแลน่" การลงถม 

ท่ีดีนัน้ไมไ่ด้ลงครัง้เดียว ต้องลงถมถึง ๒-๔ ครัง้ ครัง้แรกลงแตพ่อประมาณ 
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ภาพประกอบ 8 การลงถม 

 

ขัน้ท่ี ๘  การตกแตง่ถม เม่ือลงยาถมกระจายเตม็ลวดลายทัว่ทกุส่วนดีแล้ว ก็ทิง้รูปพรรณนัน้

ให้เย็น แตห้่ามนําไปแชนํ่า้ เพราะโลหะจะหดตวั และ อาจจะแตกได้ หรือถมหลดุออกเป็นชิน้ๆ  ได้ เม่ือ

เย็นดีแล้วก็ใช้ตะไบถกูหรือใช้เหล็กขดูแตง่ยาถมท่ีไหลเลอะบนสว่นท่ีไมต้่องการให้มียาถมออกให้หมด  

แตง่ผวิให้เรียบด้วยกระดาษทราย จนกระทัง่เห็นลวดลายหรือภาพปรากฏขึน้ชดัเจนดีหมดทกุสว่น และ

ผวิของสว่นถม จะไมมี่รูพรุนหรือจดุท่ีเรียกวา่ "ตาม ด" ต้องมีถมอยูเ่ตม็สนิท ไมมี่ชอ่งท่ีจะมองเห็นเนือ้

โลหะพืน้ซึง่เรียกวา่ "พืน้ขึน้"   
 

       
 

ภาพประกอบ 9 การตกแตง่ถม 
 

ขัน้ท่ี ๙  การปรับแตง่รูปทรง  ในขณะท่ีลงยาถมนัน้  รูปพรรณหรือภาชนะต้องถกูความร้อนสงู

เผาอยูเ่ป็นเวลานานพอสมควร  จนกวา่จะเสร็จจากการลงยาถม  แตล่ะครัง้  ดงันัน้รูปลกัษณะของ

รูปพรรณอาจบดิเบีย้วคดงอไปจากเดมิไมม่ากก็น้อย ด้วยเหตนีุเ้ม่ือเสร็จจากการลงยาถมแล้วต้องมีการ

ปรับแตง่รูปใหม ่ให้มีรูปลกัษณะคืนสภาพเดมิ 

ขัน้ท่ี ๑๐ การขดัผิวและแกะแร  เม่ือปรับแตง่รูปแล้วพืน้ผิวยงัคงหยาบกร้านและด้าน  ต้องขดั

ผวิด้วยกระดาษทรายละเอียดและถดู้วยถ่านไม้เนือ้  ออ่นจนผวิเกลีย้ง  ขดัผวิอีกครัง้ด้วยฝ้ายและยาขดั

โลหะถ่านไม้ท่ี ใช้ถเูป็นถ่านไม้สกุคล้ายถ่านหงุข้าวแตเ่นือ้ออ่น  สว่นมากต้องสัง่ซือ้จากตา่งประเทศ  แต่

ถ้าไมมี่ ชา่งจะใช้ถ่านไม้สนแทนเม่ือเกลีย้งได้ท่ีแล้วก็ขดัผิวทัว่ไปทัง้หมดด้วยเคร่ืองขดัและยาขดัโลหะ

อีกครัง้หนึง่ แล้วล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งก็จะได้ชิน้งานท่ีสมบรูณ์สวยงาม 
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ภาพประกอบ 10 ผลงานเคร่ืองถมท่ีเสร็จสมบรูณ์ 

 

2. ข้อมูลเก่ียวกับโลหะที่ใช้ในการทาํเคร่ืองประดับ 

 วตัถดุบิในการผลิตตวัเรือนของเคร่ืองประดบัท่ีใช้ในปัจจบุนั  สว่นมากจะผลติจากวตัถดุบิซึง่

ได้มาจากโลหะตา่งๆ เชน่ ทองคํา เงิน แพลทินมั เป็นต้น  โลหะมีคา่ตา่งๆ  เหลา่นี  ้ ล้วนแตมี่คณุสมบตัิ

เฉพาะตวัแตกตา่งกนัออกไปทัง้กายภาพและทางเคมีจงึมีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีชา่งรูปพรรณจะต้องมี

ความรู้ และความเข้าใจในคณุสมบตัเิฉพาะของโลหะมีคา่ชนิดตา่งๆ ท่ีใช้ในการผลิตตวัเรือน เพราะหน้าท่ี

ของชา่งรูปพรรณจะต้องนําโลหะมีคา่ตา่งๆ  เหลา่นีม้าใช้ในการ ทําชิน้สว่นตวัเรือนของเคร่ืองประดบั

ด้วยวิธีการตา่งๆ  ชา่งรูปพรรณต้องรู้วา่จดุหลอมเหลวของโลหะมีความตา่งกนัและจะต้องรู้ถึงวา่         

จดุหลอมเหลวของโลหะตา่งๆ นัน้อยูท่ี่ก่ีองศาเพ่ือประโยชน์ในการเช่ือมประสานเป็นต้น  

  ชา่งรูปประพรรณถ้าไมมี่ความรู้เก่ียวกบัโลหะมี คา่เหลา่นีเ้ลย  การผลิตชิน้สว่นตา่งๆ ของ

เคร่ืองประดบัก็จะประสบปัญหาในการผลิตเชน่  ต้องการให้ทองคําออ่นตวัลง  ควรจะใช้ความร้อน

เทา่ใดจงึจะทําให้การดงึลวดทองคําไมข่าดหรือแตกหกั  การเช่ือมประสานชิน้สว่นตา่งๆ เข้าด้วยกนั 

จะต้องใช้ความร้อนเทา่ใด  และสว่นผสมของนํา้ประสานค วรจะเป็นอยา่งใดจงึจะไมทํ่าให้ตวัเรือนเกิด

ความเสียหาย  โลหะมีคา่แตล่ะชนิดมีความเป็นพิษหรือไมช่า่งรูปพรรณควรจะต้องทราบเพราะชา่ง

รูปพรรณจะต้องใช้และใกล้ชิดกบัโลหะเหลา่นีม้ากจงึควรทราบคณุสมบตับิางประการซึง่อาจเกิดความ

เป็นพิษได้ ชา่งรูปพรรณ  ผู้ใช้โลหะมีคา่นอกจากจะ มีความสามารถ มีฝีมือฝนการผลติชิน้สว่นตวัเรือน

แล้ว ชา่งรูปพรรณท่ีจะกลา่วถึงได้แก่ เงิน  และทองแดง  
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 2.1 คุณสมบัตขิองเงนิ Silver (Ag)  

 เงินเป็นโลหะท่ีเสถียรมากโลหะหนึง่  มีราคาแพงพอสมควร มีสมบตัอิยูร่ะหวา่งกลางของ

ทองแดง (Cu) และ ทองคํา (Au) ตีเป็นแผน่และดงึเป็นเส้นลวดได้ดีรองมาจากทองคํา และแพลทินมั  

เงินบริสทุธ์ิสามารถนําไฟฟ้าและความร้อนได้ดีท่ีสดุ  เงินก็เชน่เดียวกบัทองคํา  สามารถทําเป็นรูปตา่งๆ

ได้ง่าย และสกึกร่อนได้ยากมากแตสํ่าหรับเคร่ืองใช้ท่ีทําด้วยเงินท่ีอยูใ่นเมือง ผวิเงินจะกลายเป็นสีดําได้

งา่ยเน่ืองจากมีกํามะถนั (sulphur) อยูใ่นอากาศมาก เงินเป็นตวันําไฟฟ้าและความร้อนได้ดีท่ีสดุ 

 ในสมยัก่อน เคยนยิมทําเหรียญกษาปณ์  ด้วยเงินล้วนๆ แตใ่นปัจจบุนัทําด้วยโลหะผสม ของ

ทองแดงและนิกเกิล เคร่ืองใช้ประจําโต๊ะสว่นมากใช้เคลือบด้วยเงินเพ่ือให้มีราคาถกูลงในการทําเคร่ือง

เพชรนิลจินดาจะผสมทองแดงไปด้วยเพ่ือให้เนือ้เงินมีความแข็งมากขึน้ 

ปัจจบุนันี ้  เงินได้ถกูนําไปใช้ในการทําสารประกอบทางเคมี   (chemical compound) มากท่ีสดุ  

สารประกอบท่ีประกอบด้วยเงินมีความไวแสงดีมาก จงึถกูนํามาใช้ในการทําฟิล์ม ถ่ายรูปเป็นจํานวนมาก 

2

มนษุย์รู้จกัเงินครัง้แรกตัง้แตส่มยัโบราณ มีหลกัฐานปรากฏวา่มีการค้นพบโลหะเงินหลงัทองคํา

และทองแดงไมน่าน มีการกลา่วถึงในพระคมัภีร์เก่า ชาวอียิปต์ให้สญัลกัษณ์วงกลมแก่ทองคํา หมายถึง

เป็นโลหะสมบรูณ์แบบ  สว่นโลหะเงินใช้สญัลกัษณ์คร่ึงวงกลมเพ่ือแสดงวา่เป็นโลหะท่ีมีความสมบรูณ์

แบบรองมาจากทองคํา ตอ่มาคร่ึงวงกลมนีห้มายถึงดวงจนัทร์ด้วย  เพราะโลหะเงินมีความแวววาวมาก

หรือสวา่งทํานองเดียวกบัดวงจนัทร์  ชาวโรมนัเรียกโลหะเงินวา่ Argentum ซึง่เป็นท่ีมาของสญัลกัษณ์

เงิน (Ag) สว่นภาษาองักฤษ Silver มาจาก Assyrians 

การค้นพบ 

 สมบตัทิางกายภาพ 

 โลหะเงินมีสีขาวแวววาวสงู  สามารถดึงเป็นเส้นและตีเป็นแผน่บางๆ ได้ดีมากรองจากทองคํา

และแพลเลเดียม  โลหะเงินบริสทุธ์ิสามารถนําไฟฟ้าได้ดีท่ีสดุในบรรดาโลหะทัง้หมดและมี contact 

resistance ต่ําสดุ ณ จดุหลอมเหลวของโลหะ เงินสามารถดดูกลืน (absorb) ได้ดีท่ีสดุกลา่วคือ

สามารถดดูกลืนออกซเิจนได้โดยประมาณ 20 เทา่ 

 2.2 คุณสมบัตขิองทองแดง Copper (Cu)  

 ทองแดงเป็นโลหะท่ีใช้กนัมากในรูปของโลหะอิสระ  เพราะมีคณุสมบตัดีิเย่ียมหลายประการ  

เชน่สมบตักิารนําไฟฟ้าและนําความร้อนดีเย่ียมทนตอ่การผกุร่อน แข็งแรง  ดงึเป็นเส้นและตีเป็นแผน่

บางๆ ได้ 
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2

 โลหะทองแดงรู้จกัรกนัตั ้ งแตก่่อนประวตัศิาสตร์  และได้มีการนํามาใช้ประโยชน์มากกวา่  

6,000 ปีแล้ว ถึงแม้จะมีหลกัฐานคอ่นข้างแนช่ดั วา่มนษุย์เรารู้จกัเอาทองคํา และเหล็กมาใช้ก่อนทองแดง 

แตก็่เป็นท่ีมัน่ใจได้วา่ทองแดงมีสว่นสําคญัอยา่งย่ิงในการชว่ยพฒันา วฒันธรรมในสมยัโบราณ 

 การค้นพบ  

สมบตัทิางกายภาพ  

ทองแดงบริสทุธ์ิมีสีแดงมีความแวววาว มีความแขง็และเหนียว  สามารถดงึออกเป็นเส้นและตี

เป็นแผน่บางๆได้มีสมบตักิารนําไฟฟ้าและความร้อนดีเย่ียม (เป็นท่ีสองรองจากโลหะเงิน) 

 คณุสมบตัทิางกายภาพอ่ืนๆ ของทองแดงมีดงันี  ้

 -  จดุหลอมเหลว 1083 องศาเซลเซียส 

 -  ความหนาแนน่ 8.94 g /cc ท่ี 20 องศาเซลเซียส 

 -  โครงสร้างของผลกึ Face-centered cubic 

 การใช้ประโยชน์ของทองแดง 

 ใช้ทําโลหะผสมทองเหลือง (Brass) โลหะผสมทองแดง (700%) กบั สงักะสี (300%) ทอง

สมัฤทธ์ิ (Bronze) คือโลหะผสมทองแดง กบั ดีบกุและสงักะสีเล็กน้อย เหรียญทัว่ไปท่ีเราใช้กนัอยูท่ัว่ไป

เป็นโลหะเจือท่ีมีทองแดงเป็นองค์ประกอบอยูด้่วย 

2.3 คุณสมบัตขิองโลหะผสม 

 โลหะผสม คือ การนําเอาโลหะ 2 ชนิดมาหลอมผสมเข้าด้วยกนั เพ่ือให้ได้เนือ้โลหะผสมท่ีมี

คา่ออ่นลงหรือคา่ความบริสทุธ์ิต่ํา ลง ซึง่คา่ความบริสทุธ์ิก็จะขึน้อยูก่บัโลหะท่ีผสมวา่ต้องการให้คา่

ความบริสทุธ์ิของโลหะชนิดไหนมีคา่มากกวา่ ก็ต้องใสป่ริมาณของโลหะนัน้มากวา่ ซึง่อตัราสว่นก็

ขึน้อยูก่บัการนําไปใช้งานด้วยวา่โลหะผสมนีจ้ะนําไปใช้ทําอะไร เชน่การผสมทองคําบริสทุธ์ิหรือทอง 

24 K ให้เป็นทองคํา 18 K เพ่ือนําไปใช้ทําตวัเรือนเคร่ืองประดบั สว่นผสมท่ีใช้ก็ต้องเป็นทองคําบริสทุธ์ิ

ผสมกบัโลหะอ่ืน ซึง่โลหะท่ีจะต้องใสป่ริมาณหลกัก็ต้องเป็นทองคํานัน่เอง อตัราสว่นผสมท่ีต้องใช้ คือ   

ทองคําบริสทุธ์ิ 75 % ผสมกบัเงินบริสทุธ์ิ 15 % 

 การผสมเงินบริสทุธ์ิ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้เป็นเงินสเตอร์ริงเพ่ือใช้ทําเคร่ืองประดบั สว่นผสมท่ีใช้

ก็ต้องใช้เนือ้เงินบริสทุธ์ิผสมกบัโลหะอ่ืน ซึง่โลหะท่ีนิยมนํามาใช้ผสมมากท่ีสดุคือทองแดง เพราะ

คณุสมบตัขิองทองแดงนัน้มีความเหนียวและมนัวาวสงู ดงันัน้เม่ือนํามาผสมหลอมละลายให้เป็นเนือ้

เดียวกนัแล้ว โลหะผสมท่ีได้ก็จะมีความเหนียวและมนัวาวสงู สว่นสีของโลหะท่ีได้ก็จะสวยงามกวา่การ

นําไปผสมกบัโลหะอ่ืน อตัราสว่นผสมของเงินสเตอร์ริงคือ 

- เงินบริสทุธ์ิ 92.5 % 

- ทองแดงบริสทุธ์ิ 7.5 % 
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ตาราง  1  ตารางแสดงคา่ของโลหะ 

 

ชนิดโลหะ อุณหภูมิจุดหลอมเหลว

(องศาเซลเซส) 

ความถ่วงจาํเพาะ 

ทอง 24 K 1064 19.36 

ทอง 22 K 977 17.7 

ทอง 18 K 882 15.58 

ทอง 14 K 802 13.4 

ทอง 10 K 876 11.3 

เงิน 100% 961 10.6 

เงิน 92.5 920 10.4 

ทองแดง 1083 8.9 

ทองเหลือง 954 8.8 

แพลตตนิมั 1774 21.4 

ไททาเนียม 1800 4.5 

 

 ท่ีมา: (www.th.wikipedia.rog) 

 

3. ข้อมูลการออกแบบและกระบวนการผลิตเคร่ืองประดับ 

 3.1 การออกแบบเคร่ืองประดับ 

 การออกแบบ  หมายถึง การใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์นํามาประมวลเพ่ือ

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การออกแ บบจะตา่งจาก

การลอกแบบเพราะการออกแบบ คือการคดัลอกให้เหมือนต้นแบบทกุอยา่งโดยไมผ่ดิเพีย้นจากต้นแบบ 

 วฒันะ  จฑูะวิภาต กลา่ววา่ ในทางศลิปะให้คําจํากดัความของการออกแบบวา่ “การรวมมลู

ฐานทางศลิปะทัง้หลายเข้าด้วยกนั  ด้วยการเลือกหรือการจดั ไมว่า่จะจดัด้วยวสัดอุะไร ผู้ออ กแบบ

จะต้องนําเอาสิ่งนัน้ไปใช้ คือ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ชอ่งวา่ง และความงามของพืน้ผิว”  

 การออกแบบเคร่ืองประดบัก็เหมือนกบัการออกแบบงานชนิดอ่ืนๆ ท่ีผู้ออกแบบจะต้องประยกุต์

หลกัเกณฑ์พืน้ฐานทางศลิปะมาเป็นชิน้งานท่ีมีความสวยงามเพ่ือเสริมบคุลกิภาพของผู้สวมใส ่ซึ่ งการ

ออกแบบเคร่ืองประดบัชิน้หนึง่ๆ นัน้ นอกจากจะต้องใช้จินตนาการทางการออกแบบแล้วผู้ออกแบบ    

ยงัต้องมีความรอบรู้ในเร่ืองโครงสร้างของชิน้งาน ท่ีต้องการจะออกแบบด้วย โดยการศกึษาเร่ืองของ

http://www.th.wikipedia.rog/�
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ลกัษณะรูปร่าง ชอ่งวา่ง เนือ้วสัด ุนําหนกัของวสัดท่ีุจะใช้มาตราสว่น และขนาดเ พ่ือให้ชิน้งานมี

ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งรูปแบบและวสัดท่ีุใช้ โดยตัง้แตข่ัน้ตอนของการออกแบบเคร่ืองประดบัจนถึง

ขัน้ตอนของการประดษิฐ์ชิน้งานเคร่ืองประดบัแตล่ะชิน้ชา่งจะใช้ความประณีต ละเอียดออ่นเป็นอยา่ง

มากในการสร้างสรรค์งานแตล่ะชิน้เพ่ือให้สะดดุตาผู้พบเห็น (วฒันะ จฑูะวิภาต. 2545: 69) 

  คําวา่เคร่ืองประดบันัน้  ก็ระบอุยูแ่ล้ววา่เป็นสิ่งท่ีใช้ประดบัร่างกาย  การตบแตง่ร่างกายด้วย

เคร่ืองประดบัถือได้วา่  เป็นสิ่งสําคญัอยา่งหนึง่  เพราะนอกจากจะทําให้ผู้สวมใสเ่องรู้สกึมัน่ใจ  และ

ภาคภมูิใจแล้ว ยงัจะทําให้ผู้ ท่ีได้พบเห็นรู้สกึช่ืนชมอีกด้วย อยา่งไรก็ดีเคร่ืองประดบัจะต้องมีทัง้ลกัษณะ

ท่ีดีและสมบตัท่ีิดีเสียก่อน 

 ตามท่ีได้กลา่วมาแล้ววา่  เคร่ืองประดบัท่ีมีคณุภาพและคณุคา่นัน้อาจพิจารณาได้จาก

คณุภาพด้านตา่ง  ๆ อาทิ ด้านวสัดุ ด้านเทคนิค  ด้านวฒันธรรม  และคา่นิยม  ด้านตามความต้องการ

ของลกูค้า และด้านความงามแตใ่นบทนีจ้ะกลา่วถึงคณุภาพโดยรวมเคร่ืองประดบั (ในเชิงอตุสาหกรรม) ท่ี

มีคณุภาพนัน้จะต้องมีการออกแบบท่ีสามารถนําไปใช้ได้  (Function) หรือเป็นงานออกแบบ  (Design) 

ท่ีสวมใสไ่ด้  (Wearable) อยา่งคงทน  (Durable) นัน่เอง เพ่ือผู้ ท่ีสวมใสจ่ะได้บรรลเุป้าหมายท่ีต้ องการ

ตบแตง่ร่างกาย (Purpose) 

 การออกแบบเคร่ืองประดับท่ีดี คือ  

 - ต้องคํานงึถึงด้านประโยชน์ใช้สอย 

 -  ต้องคํานงึถึงคณุคา่ทางด้านความงาม 

 วฒันะ  จฑูะวิภาต กลา่ววา่ การออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีดีนัน้ นอกจากการยดึหลกัเกณฑ์

ทัว่ๆ ไปของการออกแบบแล้วนกัออกแบบต้องคํานงึ ถึงความสวยงามเหมาะสมเป็นประการสําคญั 

เพราะงานเคร่ืองประดบัเกิดขึน้ด้วยจดุประสงค์ของการเสริมสร้างความมัน่ใจให้ผู้สวมใส ่ฉะนัน้งานทกุ

ชิน้จะต้องมีความเดน่ในตวัเอง และก่อนขึน้ตอนของการร่างแบบ นกัออกแบบต้องตอบตวัเองก่อน

เสมอวา่เคร่ืองประดบัชิน้นัน้ๆ ออกแบบมาเพ่ือ ใคร นัน่คือ ต้องมีความชดัเจนของกลุม่เป้าหมาย เม่ือรู้

เป้าหมายก็จะทําให้ความคดิไมก่ระจดักระจาย เพราะกลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่มีบคุลกิเฉพาะกลุม่อยู่

แล้ว เชน่ กลุม่สภุาพสตรีวยัทํางาน ต้องการเคร่ืองประดบัท่ีเรียบ แตเ่ดน่ด้วยแบบและลวดลาย กลุม่

สภุาพสตรีท่ีออกงานสงัค มบอ่ย จะชอบเคร่ืองประดบัท่ีเน้นความใหญ่โต หรือมีลวดลายวิจิตรบรรจง 

มองดอูลงัการ สว่นเดก็กลุม่วยัรุ่นจะชอบอะไรท่ีเลก็ๆ ดนูา่เอ็นดสูมวยั สําหรับสภุาพบรุุษ มีอยูส่อง

แบบ คือ แบบท่ีขอบเรียบๆ และแบบท่ีเน้นขนาด 

 ความงามของตวัเคร่ืองประดบัจงึเป็นเร่ืองมมุมองของแตล่ะ คน อยา่งไรก็ตามมีหลกัการท่ีนกั

ออกแบบเคร่ืองประดบัควรคํานงึอยู ่ 3 ประการ คือ ความเป็นเอกภาพ ความสมดลุ และความสมัพนัธ์

ทางศลิปะ 
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 -   ความเป็นเอกภาพ การออกแบบเคร่ืองประดบัก็เป็นเชน่เดียวกบังานออกแบบอ่ืนๆ ท่ีมอง

เฉพาะรายละเอียดสว่นยอ่ยไมไ่ด้ แตน่กัออกแบบต้องคํานงึถึ งภาพรวมของชิน้งานอยา่งเป็นเอกภาพ

หรือเป็นกลุม่ก้อน มองทกุอยา่งให้สมัพนัธ์กนั แล้วจงึพิจารณาสว่นยอ่ยและต้องคํานงึถึงความสอดคล้อง

ของรูปแบบ เชน่ จะออกแบบสร้อยคอหนึง่เส้นหากมีจีป้ระกอบ จะต้องคดิสมัพนัธ์กนัหมดทัง้ตวัสร้อย

และจีใ้ห้สอดคล้องกนั แล้วจงึลงรายละเอียด ตวัสร้อย แบบ-ลาย-ขนาด จะต้องไปด้วยกนั หากมีจีต้้อง

สมัพนัธ์กบัตวัสร้อยคือทกุอยา่งต้องสอดคล้องกนัเพ่ือแสดงความเป็นเอกภาพ จงึจะเกิดความสวยงาม  

 -  ความสมดลุ เป็นหลกัการขัน้พืน้ฐานของการออกแบบทกุประเภทอยูแ่ล้ว แตเ่ม่ือพดูถึงการ

ออกแบบเคร่ืองประดบั ความสมดลุเป็น สิ่งแรกท่ีสมัพนัธ์กบัจดุประสงค์ในเร่ืองความงาม เพราะความ

งามของเคร่ืองประดบัอยูท่ี่ความพอดีไมม่ากหรือน้อยเกินไป เป็นความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ในสว่นของ

ความคดิท่ีดําเนนิควบคูไ่ปกบัความสมดลุในการออกแบบ ซึง่ดลุยภาพหรือความสมดลุ (Batanca) 

หมายถึง การจดัองค์ประกอบท่ีมี นํา้หนกัหรือความสมดลุกนัไมเ่อนเอียงไมข้่างใดข้างหนึง่ โดยความ

สมดลุแบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ สมดลุแบบสมมาตร คือนํา้หนกัซ้ายขวาเทา่กนั รูปทรง ลวดลาย สีและ

รายละเอียดเหมือนกนั และสมดลุแบบอสมมาตร คือนํา้หนกัซ้ายขวาเทา่กนั เป็นการสมดลุท่ีแตกตา่ง

กนัด้านรูปทรง ลวดลาย สี และรายละเอียด แตด่แูล้วรู้สกึนํา้หนกัสมดลุกนั  

 ความรู้สกึทางสมดลุ ซึง่มีอยู ่2 แบบ คือ ความสมดลุแบบสมมาตรหรือสมดลุแบบเทา่กนัและ

เหมือนกนัทัง้สองด้าน ตวัอยา่งเชน่ การออกแบบตุ้มหตู้องคํานงึถึงความสมดลุแบบเทา่กนั ในภาพรวม

เพ่ือเวลามองดจูะไมไ่ด้รู้สกึผิดสว่นผิดม าตรฐาน ถ้าออกแบบสร้อยคอ ก็อาจนําหลกัการความสมดลุ

แบบอสมมาตรหรือสมดลุแตร่ายละเอียดไมเ่หมือนกนัทัง้สองด้านมาใช้ เพราะความสมดลุในลกัษณะ

นี ้หมายถึงรายละเอียดสว่นยอ่ยของงานไมเ่หมือนกนั แตด่แูล้วให้ความรู้สกึท่ีมีความสมดลุกนั ซึง่

ลกัษณะดงักลา่วนี ้จะเกิดขึน้ได้ก็ด้วยการใช้องค์ประกอบอ่ืนเข้ามาชว่ย เชน่ อาจสมดลุกนัด้วยผวิด้วย

สีของอญัมณี หรือด้วยแสงเงาของวสัดท่ีุใช้ทําเคร่ืองประดบันัน้ๆ 

 การออกแบบเคร่ืองประดบัเป็นการออกแบบ 3 มิต ิซึง่ถ้าออกแบบไมมี่ความสมดลุจะเห็นวา่

นํา้หนกัเอียงไปข้างใดข้างหนึง่ได้อยา่งชดัเจน วิธีแก้ปัญ หาเร่ืองความสมดลุในเคร่ืองประดบัอาจ

แก้ปัญหาได้ดงันี ้สมดลุด้วยรูปทรง แก้ปัญหาด้วยการออกแบบให้แตล่ะสว่นมีขนาดรูปทรงเทา่กนั 

สมดลุด้วยสี แก้ปัญหาด้วยการใช้สีให้กลมกลืน และสมดลุด้วยลกัษณะผวิ แก้ปัญหาด้วยการสร้างให้

เกิดลกัษณะของผวิท่ีแตกตา่งกนั 

 -   ความสมัพนัธ์ ทางศลิปะ หมายถึง การวางองค์ประกอบทางการออกแบบอยา่งเหมาะสม 

เพราะเคร่ืองประดบัมีจดุขายท่ีความสวยงามและลกัษณะเดน่เฉพาะอยา่ง นกัออกแบบจงึต้อง

ออกแบบให้เห็นสว่นดีของงานอยา่งชดัเจน เพ่ือสร้างความรู้สกึประทบัใจให้เกิดขึน้แก่ผู้พบเห็น ซึง่ไม่

จําเป็นเสมอไปวา่จะต้องมี จดุเดน่เพียงหนึง่เดียว อาจมีมากกวา่หนึง่ เพียงแตว่า่เม่ือดโูดยรวมแล้ว
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จดุเดน่ท่ีสองยงัด้อยกวา่จดุแรก ฉะนัน้ในเร่ืองของการแสวงหาจดุเดน่ให้กบังานเคร่ืองประดบันัน้ นกั

ออกแบบควรคดิเผ่ือไว้สองชัน้ เชน่ จะออกแบบกําไรข้อมือ ก็อาจเน้นจดุสนใจท่ีแบบความทนัสมยั 

คลาสสิก ขณะเดียวกนัก็ไมลื่มเผ่ือถึงลกัษณะผิวท่ีเน้นความแตกตา่งของเนือ้วสัด ุเพ่ือให้เกิดมิตใินด้าน

ความงามด้วย 

 นอกจากจดุเดน่หรือจดุสนใจแล้ว ความสมัพนัธ์กนัในทางศลิปะยงัหมายรวมถึงจงัหวะและ

ระยะหรือความถ่ีหา่งในตวัเอง กลา่วสําหรับงานเคร่ืองประดบัแล้ว จงัหวะในตวัชิน้ง านเคร่ืองประดบั

นบัวา่มีความสําคญัไมน้่อย โดยเฉพาะอยา่งย่ิง งานเคร่ืองประดบัท่ีมีลวดลายมาก เชน่ การออกแบบ

เคร่ืองประดบัโดยใช้ลายไทย ความงามก็จะอยูท่ี่ระยะชอ่งไฟ และการวางลายอยา่งเหมาะสมกบัตวั

โครงสร้างของเคร่ืองประดบันัน้ๆ หรือการออกแบบสร้อยข้อมือแบบมีตุ้งติง้ ห้อยรอบๆ หากนกัออกแบบ

วางโครงสร้างของขนาดตุ้งติง้ไมส่มัพนัธ์กบัสร้อย และกะระยะความถ่ีหางผดิพลาดแล้ว สร้อยข้อมือ

เส้นนัน้ก็จะไมมี่จดุเดน่ ธรรมชาตขิองงานศลิปะท่ีสมัพนัธ์กบังานเคร่ืองประดบัอีกประการก็คือ 

หลกัการเร่ืองความแตกตา่งและความกลมกลืน ความรู้สกึในเร่ือง ความกลมกลืนและความแตกตา่ง

เป็นสิง่ท่ีนกัออกแบบทกุคนได้หยิบใช้ โดยความกลมกลืนท่ีวา่นี ้หมายถึงความกลมกลืนในภาพรวม 

ถึงแม้โดยสว่นยอ่ยจะมีความขดักนั ทัง้จากแบบลวดลาย พืน้ผวิ หรือเส้น หากพจิารณาในสว่นรวม

ทัง้หมดแล้ว ไมเ่กิดความรู้สกึขดัแย้งก็คือวา่งานเคร่ืองประดับชิน้นัน้บรรลถึุงองค์ประกอบศลิป์ อยา่งไร

ก็ตาม การท่ีนกัออกแบบเลือกใช้ความแตกตา่งในสว่นใหญ่เพ่ือดงึดดูความสนใจ ก็สามารถสร้างความ

ประทบัใจได้เชน่กนั 

 แม้วา่ลกัษณะเดน่ของงานการออกแบบเคร่ืองประดบัจะเน้นท่ีความสวยงามเป็นประการแรก

หากแตเ่ร่ืองท่ีหน้าท่ีใช้สอย ความทนทาน ก็เป็นสิ่งท่ีนกัออกแบบควรคํานงึถึงด้วยเชน่กนั การออกแบบ

ท่ีดีจงึต้องวางโครงสร้างของงานอยา่งพอดี เลือกใช้วสัดใุห้ตรงกบัแบบและลวดลาย รวมไปถึงคํานงึถึง

หน้าท่ีใช้สอยและความทนทานของวสัดท่ีุใช้ให้สมัพนัธ์กนั จงึถือได้วา่การออกแบบนัน้ประสบผงสําเร็จ 

(วฒันะ  จฑูะวิภาต. 2545: 73-74) 

 การออกแบบ (Design) 

 เคร่ืองประดบัท่ีมีคณุภาพจะต้องมีการออกแบบเสียก่อน  โดยทัว่ไปแล้วการออกแบบจะ

หมายถึงวิธีการนําวสัดท่ีุมีอยูแ่ล้วในธรรมชาตมิาดดัแปลงให้มีรูปทรงใหม่ เพ่ือจะได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์

และเป้าหมายท่ีได้วางไว้ ดงันัน้การออกแบบจงึต้องคํานงึถึงสิ่งท่ีเก่ียวข้อง 4 ประการคือ วสัด ุ(Materials) 

กระบวนการผลติ  (Processes) รูปทรง (Forms) และเป้าหมาย  (Purposes) วสัดท่ีุสามารถนํา  มาทํา 

เคร่ืองประดบัได้จะมีอยูอ่ยา่งมากมายตามธรรมชาตแิละการผลิตในเชิงอตุสาหกรรมนัน้สว่นใหญ่จะ

เป็นวสัดมีุคา่เชน่ ทองคํา ทองคําขาว เงิน และอญัมณีประเภทตา่ง ๆ กระบวนการผลติก็มีอยูห่ลากหลาย

กรรมวิธีไมว่า่จะเป็นการหลอ่ (Casting) การแสตมป์  (Stamping) แบงค์กิง (Blanking) และอ่ืน ๆ เม่ือ
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นําวสัดตุามธรรมชาตเิหลา่นัน้มาดดัแปลงด้วยกระบวนการผลติกระบวนการหนึง่ หรือหลายกระบวนการ

แล้วก็จะได้วสัดชุิน้ใหมท่ี่รูปทรงตา่งไปจากเดมิ  เพ่ือผู้สวมใสจ่ะได้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการจะตบแตง่

ร่างกาย 

 สําหรับหลกัการออกแบบนัน้ จะต้องประกอบขึน้ด้วย องค์ประกอบของการออกแบบ (Elements 

of Design) วิธีการจดัองค์ประกอบ  (Means) สดัสว่นและดลุภาพ  (Proportion and Balance)  และ

เอกภาพ (Unity)  องค์ประกอบของการออกแบบก็จะแบง่ยอ่ยออกไปอีกเป็นองค์ประกอบทางมโนทศัน์  

Conceptual Element หรือ (จดุ เส้น ระนาบ และ ปริมาตร) องค์ประกอบท่ีมองเห็นหรือทศันธาตหุรือ  

Vitual Element (รูปร่างหรือรูปทรง  ขนาด สี และผิว)ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัอญัมณี และเคร่ืองประดบั  

77 องค์ประกอบสมัพนัธ์  หรือ  Relational Element (ทิศทาง  ตําแหนง่  ท่ีวา่ง  และนํา้หนกั ) และ

องค์ประกอบนําไปใช้หรือ  Practical Element (รูปลกัษณ์  ความหมายและหน้าท่ี ) อนัท่ีจริงนัน้

องค์ประกอบของการออกแบบเหลา่นีจ้ะไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ แตเ่พ่ือท่ีจะได้เข้าใจถึงเร่ืองของ

การออกแบบอยา่งลกึซึง้ จงึจําเป็นต้องทําการแยกวิเคราะห์ทีละองค์ประกอบ องค์ประกอบทางมโนมติ

ทศัน์นัน้จะไมป่รากฏขึน้จริงเป็นเพียงมโนภาพของนกัออกแบบเทา่นัน้ แตอ่งค์ประกอบท่ีมองเห็นนัน้

ยอ่มจะปรากฏขึน้จริงคือเป็นองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดเป็นโครง สร้างขึน้และสมัผสัได้ด้วยตาเป็นท่ีนา่

สงัเกตวา่รูปร่างกบัรูปท รงนัน้จะแตกตา่งกนัรูปร่างมีเพีย สองมิตเิทา่นัน้แตรู่ปทรงมีสามมิตทิัง้รูปร่าง

และรูปทรงก็อาจแบง่แยกออกเป็นรูปร่าง  รูปทรง  ของนามธรรม  และรูปร่าง  รูปทรง  ของรูปธรรม           

อนัได้แก่ รูปร่าง รูปทรง ของธรรมชาติ รูปร่าง รูปทรงของเรขาคณิต  และรูปร่าง  รูปทรงของรูปประดษิฐ์  

สีก็จะขึน้อยูก่บัวสัดท่ีุนํามาใช้อยา่งสีธรรมชาตขิองโลหะและสีของอญัมณี  หรืออาจได้มาจากเทคนิค

การประดษิฐ์ เชน่ การผสมอลัลอยด์  การสร้างสีโลหะด้วยสารเคมี  หรือไฟฟ้า การเผาอญัมณีหรืออ่ืน  ๆ 

ลกัษณะผวิก็อาจแบง่ได้เป็น  2 ชนิดคือผิวท่ีจบัต้องได้ทัง้ผิวเรียบและผิวหยาบเชน่ผิวมนัวาว  ผวิพน่

ทรายและเรตคิเูรชัน่  หรือผวิเทียมท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึอยา่งใดอยา่งหนึง่  เชน่ เรียบหรือหยาบ  แตเ่ม่ือ

สมัผสัดกูลบัมีผวิเรียบ เชน่ โมกเูมะ นํา้หนกัก็ต้องให้เหมาะสมคือไมห่นกัจนนา่รําคาญสว่นองค์ประกอบ

สมัพนัธ์อนัได้แก่ทิศทาง  ตําแหนง่ท่ีวา่งและนํา้หนกันัน้จะทําหน้าท่ีควบคมุความสมัพนัธ์ของรูปร่าง

ตา่งๆ ในแตล่ะงานออกแบบและท้ายท่ีสดุองค์ประกอบนําไปใช้จะเป็นตวับง่ชีถึ้งเนือ้หาและขอบเขต

ของการออกแบบ  เชน่ งานออกแบบนัน้  มีรูปลกัษณ์ เป็นอยา่งไร  มีความหมายอะไร  และมีหน้าท่ีอะไร  

(สวมใส ่หรือเป็นเพียงสญัลกัษณ์) สําหรับงานท่ีเป็นศลิปะจริง ๆ นัน้ อาจแฝงความหมายอยา่งใดอยา่ง

หนึง่ไว้ด้วย แตก่ารผลิตเคร่ืองประดบัในเชิงอตุสาหกรรมสว่นใหญ่นัน้ความหมายกลบัไมมี่ความสําคญั

อนัใดเลย แตท่ี่สําคญัจะต้องสวมใสไ่ด้อยา่งคงทนนา่สงัเกตวา่หน้าท่ี (Function) และเป้าหมาย (Purpose) 

ของเคร่ืองประดบันัน้มีความแตกตา่งกนั  เป้าหมายคือ  การตอบสนองความต้องการของผู้สวมใสท่ี่จะ

ตบแตง่ร่างกาย 
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 วิธีการจดัองค์ประกอบของการออกแบบนัน้ หมายถึงการนําเอาองค์ประกอบของการออกแบบ

มาจดัวางอยา่งมีระบบ ซึง่โดยทัว่ไป จะมีอยู ่2 วิธีการใหญ่ ๆ คือ การขดัแย้ง (Contrast) และการประสาน 

(Harmony) หรืออาจผสมผสานทัง้สองวิธีการเข้าด้วยกนั  สร้างจดุเดน่ (Dominance) หรือแปรเปล่ียน  

(Variation) แตไ่มว่า่จะ  เลือกวิธีการใดก็ตามการจดัองค์ประกอบจะต้องได้สดัสว่นท่ีดีและมีคณุภาพ  

ซึง่ผลท่ีตามมาก็คืองานออกแบบจะมีเอกภาพ  คือองค์ประกอบการออกแบบทัง้หมดจะมีความเป็น

อนัหนึง่อนัเดียวกนั 

 

 หลักการออกแบบเคร่ืองประดับ 

 การออกแบบเคร่ืองประดบัต้องคํานงึถึงความสวยงามเหมาะสม เป็นประการสําคญัเพราะ

งานเคร่ืองประดบัถกูสร้างสรรค์ขึน้ด้วยจดุประสงค์ของการสง่เสริมความมัน่ใจให้ผู้สวมใส ่งานจงึต้องมี

ความโดดเดน่และเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง 

 แนวคดิท่ีควรคํานงึถึงในการออกแบบเคร่ืองประดบัขัน้พืน้ฐาน  

 1. พืน้ฐานความงามทางศลิปะด้านการออกแบบ   

 2. ความเรียบงา่ยของรูปทรงและมีความสมบรูณ์ในตวัเอง  

 3. ความคดิสร้างสรรค์ทัง้ด้านการออกแบบและวสัดุ  

 4. เทคนิคทางการผลิตท่ีไมซํ่า้ของเดมิ  

 5. รักษาคณุสมบตัขิองโลหะ หิน และวสัดุ 

 การออกแบบให้สมัพนัธ์กบัวสัดุ 

           การเลือกวสัดมุาใช้ให้สมัพนัธ์กบัการออกแบบ  เป็นปัญหาสําคญัมากสําหรับผู้ ท่ียงัไมเ่คยมี

ประสบการณ์ในการออกแบบ และการทําเคร่ืองประดบัมาก่อน ดงันัน้ จงึขอให้พิจารณาจากข้อเสนอแนะ

ตอ่ไปนี ้

 1. พิจารณาจากวสัดท่ีุมีอยูก่่อนเป็นสําคญั เชน่ จากหินสีอะไร รูปทรงแบบใด โลหะชนิด  และ

สีอะไร เป็นต้น  

 2. ออกแบบให้สมัพนัธ์กบัวสัดท่ีุมีอยู ่การออกแบบควรเร่ิมจากสเกตงา่ย ๆ ก่อน  และเม่ือได้

แบบท่ีดีแล้วจงึเขียนแบบจริง  

 3. พจิารณาถึงกระบวนการผลติเป็นอนัดบัสดุท้าย วา่จะมีขัน้ตอนการผลติอยา่งไร ถ้าออกแบบ

ไว้ก่อน แล้วหาวสัดท่ีุจะนํามาใช้ให้เหมาะสมกบัแบบก็ได้  แตท่ี่ไมน่ิยมเพราะการหาวสัดใุห้ตรงกบัแบบ 

เป็นเร่ือง ยุง่ยาก และเสียเวลากวา่จะหาวสัดไุด้เหมือนกบัแบบ การเตรี ยมวสัด ุเชน่ หิน โลหะ  หรือวสัดุ

อ่ืนๆ ไว้ก่อน แล้วจงึออกแบบ ให้สมัพนัธ์กบัวสัด ุจงึเป็นวิธีท่ีนิยมและสะดวกกวา่ 

(http://www.oie.go.th/Policy7/Mplan/jel/Jel-4.pdf) 

http://www.oie.go.th/Policy7/Mplan/jel/Jel-4.pdf�
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 3.2 แนวคดิทฤษฏีของการออกแบบ 

 การออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัและลกัษณะเคร่ืองประดบัท่ีดี สามารถสงัเกตได้ดงันี ้  

 -   พืน้ฐานความงามทางศลิปะด้านการออกแบบ 

 - ความเรียบงา่ยของรูปทรงและมีความสมบรูณ์ในตวัเอง ซึง่สามารถดดัแปลงเพ่ือการ

นําไปใช้ได้ในหลายโอกาส 

 -   เทคนิคทางการผลิตท่ีไมซํ่า้ของเดิ มและรักษาคณุสมบตัขิองวสัดท่ีุนําไปใช้มีอายกุารใช้

งานยาวนาน (วฒันะ  จฑูะวิภาต. 2545: 133) 

 การออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัตา่งจากการออกแบบเคร่ืองประดบัในอดีตคือด้าน

รูปทรง และวสัดท่ีุนํามาใช้การออกแบบในปัจจบุนัเน้นท่ีความเรียบง่ายของรูปทรงมากกวา่ ใช้ลวดลาย

ได้มาก มีรูปแบบท่ีสมัพนัธ์กบัวสัด ุเน้นท่ีโครงสร้าง ใช้วสัดท่ีุแปลกใหม ่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึน้ 

สาเหตท่ีุการออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัมีความเงียบง่ายทางด้านรูปแบบ มีปัจจยัอนั

เน่ืองมาจากการผลิตในระบบอตุสาหกรรมมากขึน้ การใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัชิว่ยในการออกแบ บและ

การผลติ อีกทัง้เน้นการผลติจํานวนมากในระยะเวลาท่ีรวดเร็วเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคมากขึน้ สภาพสงัคมท่ีเปล่ียนไปทําให้คา่นิยม และรสนิยมของคนในสงัคมเปล่ียน อีกทัง้ทําให้

เกิดเสรีภาพทางความคดิท่ีหลากหลาย 

 วฒันะ  จฑูะวิภาต  กลา่วถึงลกัษณะเคร่ืองประดับท่ีดี มีข้อสงัเกตดงันี  ้

 -   มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งแบบและวสัด ุ

 -   มีความสวยงาม และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงสามารถดดัแปลงไปใช้ในกรณีอ่ืนๆ ได้ตาม 

ความเหมาะสม  

 -   แบบเรียบงา่ยไมรุ่งรังเกะกะ ไมเ่กาะเก่ียวเสือ้ผ้า ใช้สบาย ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้ 

 -   ราคาไมส่งูจนเกินไป 

 -   สร้างความสง่าภาคภมูิใจให้กบัผู้ใช้เสริมบคุลิกภาพของผู้ใช้ให้ดีขึน้  

 -   ทําความสะอาดงา่ย วสัดท่ีุใช้ทํามีความทนทาน ทนตอ่ดนิฟ้าอากาศท่ีเปล่ียนแปลงและไม่

เปล่ียนสภาพได้ง่ายเม่ือเปล่ียนอณุหภมูิ 

 -   มีความสมดลุกนัในรูปทรง สีสนักลมกลืน มีจดุเร้าความสนใจท่ีดีการเลือกวสัดมุาใช้ทํา 

เคร่ืองประดบั (วฒันะ  จฑูะวิภาต. 2545 : 121) 

 รุธ นโิวลา  (Ruth Nivola. n.d.) ได้กลา่วถึงการออกแบบเคร่ืองประดบัไว้วา่  "การออกแบบ

เคร่ืองประดบั เป็นการทําสิง่ท่ีสวยงามด้วยตนเอง แม้จะทําจากวสัดท่ีุไมมี่ราคา ยงัดีกวา่เพชรท่ีออกแบบ 

อย่างมีรสนิยมต่ํา " ก่อนอ่ืนนกัออกแบบจะต้องคํานงึถึงความสมัพนัธ์โดยสว่นร่วม  เม่ือมองสว่นรวม

ทัง้หมด งานจะมีลกัษณะเป็นเอกภาพ  แม้จะใช้วสัดตุา่งชนิดกนัก็ตาม  ไมรู้่สกึแบง่แยก  หรือกระจดั
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กระจาย  มีความกลมกลืนกนัระหวา่งความงามและประโยชน์ใช้สอย  ก่อนอ่ืนเม่ือพบสิ่งใดท่ีมีค วาม

ประทบัใจ ให้ถามตวัเองก่อนวา่  ทําไมจงึชอบ  อะไรคือจดุดลใจ  ประทบัใจ ให้เกิดความชอบใจในสิ่งท่ี

มองเห็นนัน้  เป็นรูปทรง  พืน้ผิว หรือเส้นรอบนอก  หรือความเรียบง่ายในรูปทรง  ความหรูหรา  สีสนั หรือ

ความมีคา่ของวสัดท่ีุทํา  ให้เวลาสําหรับตวัเองท่ีจะศกึษาสิง่ท่ีชอบนัน้  และเร่ิมหดัท่ีจะขีดเขียนสเกต

ภาพเก่ียวกบัเคร่ืองประดบั  โดยยดึแนวทางท่ีเคยเห็น  และชอบก่อน  และคอ่ยๆ  ดดัแปลง แก้ไข ไป

เร่ือยๆ โดยใช้หลกัเกณฑ์ความงามทางด้านการออกแบบเป็นแนวทางประสบการณ์จากการได้ดมูาก  

ค้นคว้ามาก  จะชว่ยให้ เข้าใจงา่ยขึน้  อยา่ฝืนความรู้สกึ  เม่ือรู้ตวัว่าเบ่ือหนา่ยงานท่ีทําโดยปราศจากใจ

รักไมอ่าจถึงจดุมุง่หมายท่ีดีได้  นกัออกแบบท่ีดีต้องเป็นผู้ มีความคดิสร้างสรรค์  มีความฉบัไวทาง

ความคดิ และทนัตอ่การเปล่ียนแปลงในสงัคม รู้จกันําหลกัพืน้ฐานความงามทางศลิปะมาชว่ยสร้างแบบ 

รู้จกัแก้ไขดดัแปลงผลงาน รักการค้นคว้าทดลองอยูเ่สมอ ความแตกตา่งของการออกแบบเคร่ืองประดบั

ในปัจจบุนัและเคร่ืองประดบัในอดีต  จะมีความแตกตา่งท่ีเห็นได้ชดัในเร่ืองรูปทรง  วสัดท่ีุนํามาใช้  

เคร่ืองประดบัในอดีตการออกแบบจะมีความหรูหรา  โครงสร้างซบัซ้อน  วสัดท่ีุใช้สว่นใหญ่  เป็นวสัดท่ีุมี

ราคาแพง  มีความประณีต  และละเอียดออ่นอยา่งชดัเจน  เป็นงานท่ีต้องใช้ความประณีตอยา่งจริงจงั  

สว่นงานเคร่ืองประดบั ในปัจจบุนัรูปทรงเรียบง่าย รูปแบบสมัพนัธ์กบัวสัดแุละโครงสร้าง  มีความสําคญั

มากกวา่ลวดลายปลีกยอ่ย 

 วรรณรัตน์  ตัง้เจริญ  กลา่วถึง คณุสมบตัขิองนกัออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีคณุภาพ ดงันี  ้

 -   ศกึษาพืน้ฐานทกัษะทางด้านการวาดเส้น การลงสี การสร้างงานสองมติแิละสามมติ ิ  

 -   ศกึษาพืน้ฐานการทดลองการออกแบบเพ่ือกลุม่เป้าหมาย  

 -   ศกึษาพืน้ฐานการแสวงหาประสบการณ์ทางศลิปะเพ่ือสร้างความคดิสร้างสรรค์ในการ

ออกแบบทัง้ท่ีเป็นภาคเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นเนือ้หา  

 -   ศกึษาพืน้ฐานการวิเคราะห์แบบเพ่ือการผลิตเคร่ืองประดบัจริง  

 -   ศกึษาพืน้ฐานทางประวตัศิาสตร์และการแสวงหาข้อมลูลวดลาย และรูปทรง จากศลิปกรรม

ตา่งๆ ในประวตัศิาสตร์ศลิป์ (วรรณรัตน์  ตัง้เจริญ. 2551 : 43) 

 พืน้ฐานการออกแบบเคร่ืองประดบั ประกอบด้วย  

 -   แนวความคดิของนกัออกแบบ  20% 

 -   ความคดิของลกูค้า  20% 

 -   เทรนด์   60% 
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เกสร ธิตะจารี กลา่วถึงการออกแบบวา่ ปัจจบุนัเคร่ืองประดบักลายเป็นสว่นหนึง่ของชีวิต เชน่ 

สร้อยคอ ตา่งห ูสร้อยข้อมือหรือกําไล แหวน เขม็กลดั เป็นต้น โดยเฉพาะสร้อยคอจะนยิมคล้องสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ

เพ่ือบํารุงขวญักําลงัใจบางคนใสเ่พ่ือความสวยงามหรือแสดงถึงฐานะ สว่นเคร่ืองประดบัสว่นอ่ืน         

ก็เชน่เดียวกนั อยา่งเชน่ เข็มกลดัก็ใช้ประดบับนเสือ้ผ้าเพ่ือเสริมความงามของเสือ้ผ้านัน้ด้วย 

 สําหรับวยัรุ่นก็จะนยิมเคร่ืองประดบัเพ่ือความสวยงาม ความเก๋ตามสมยันยิม ซึง่ไม่ มีราคา

มากมายและเปล่ียนงา่ย ซึง่เคร่ืองประดบัเหลา่นีมี้ขายทัว่ไป ราคายอ่มเยา บางคนทําใช้เองสร้างความ

ภาคภมูิใจให้กบัตนเองในสถานศกึษาจงึจดัวิชานีไ้ว้ในหลกัสตูรโดยเน้นทางด้านการออกแบบและการ

ประดษิฐ์เคร่ืองประดบัเพ่ือใช้เองได้ด้วยวิธีงา่ยๆ และรู้จกัเลือกวสัดมุาใ ช้ในการประดษิฐ์ นอกจากนีย้งั

เน้นในการออกแบบและหลกัการเคร่ืองประดบันกัออกแบบท่ีดีจะต้องออกแบบให้ทนัสมยัตามสงัคม

นยิมและรู้จกัการเลือกใช้วสัดเุพ่ือการผลติด้วย (เกสร ธิตะจารี. 2543: 2-3)  

 3.3 การผลิตเคร่ืองประดับ (Jewelry Manufacturing) 

 ในปัจจบุนัสามารถแยกวิธีการผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณีได้ 2 แบบ คือ 

 1. การผลติตวัเรือนด้วยมือ  เป็นวิธีการผลิตเคร่ืองประดบัท่ีมีราคาสงู  เน้นความละเอียดของ

งานท่ีมีการออกแบบตวัเรือนเป็นพิเศษ และมีการผลิตในปริมาณน้อย  ซึง่สามารถสรุปขัน้ตอนการผลิต

ได้ดงันี ้

  -  การขึน้รูป 

  - การแตง่ตวัเรือน  

  - การฝัง  

  - การชบุ  

 - การตรวจสอบ  

(http://www.exim.go.th) 

 2.  การผลติด้วยเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร เหมาะสําหรับการผลติในปริมาณมาก โดยมีรูปแบบ

ของสินค้าท่ีไมซ่บัซ้อนมากนกั สว่นใหญ่เป็นการผลิตในลกัษณะของอตุสาหกรรม การผลติในลกัษณะ

นีมี้ต้นทนุการผลิตท่ีต่ํา สินค้าท่ีผลิตไมเ่น้นรูปแบบท่ีพิเศษ ซึง่สามารถสรุปขัน้ตอนการผลิตได้ดงันี  ้

  2.1 การเตรียมงานตวัอยา่ง   

  2.2 การทําต้นแบบ  

  2.3 แมพ่มิพ์ยาง   

  2.4 การฉีดเทียน   

  2.5 การทําต้นเทียนชิน้งาน  

  2.6 การทําแมพ่มิพ์ปนู  
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  2.7 การหลอ่ตวัเรือนโลหะ  

  2.8 การอบแมพ่ิมพ์ปนู  

  2.9 การตดัชิน้งาน  

  2.10 การตกแตง่ตวัเรือน   

  2.11 การขดัตวัเรือน   

  2.12 การฝังอญัมณี  

  2.13 การชบุและขดัตวัเรือน  

  2.14 การตรวจสอบ  

(http://www.exim.go.th) 

 

 การขึน้รูปโลหะสําหรับทําเคร่ืองประดบั 

 ในการผลิตชิน้สว่นเคร่ืองประดบั ขัน้ตอนการผลิตท่ีเป็นพืน้ฐานสําหรับชา่งเคร่ืองประดบั

โดยทัว่ไปนยิมทํากนัมี 3 แนวทางคือ 

 1. งานขึน้รูปเย็น (cold working) เป็นการทําโลหะให้มีรูปทรงตา่งๆ ขณะท่ีโลหะมีอณุหภมูิต่ํา 

(ต่ํากวา่อณุหภมูกิารเรียงรูปผลกึใหม่ (recrystallization)) เชน่ งานตดั (cut) งานเล่ือย(sawed) งานดดั

(bent) งานตะไบ (filed) ทบุด้วยค้อน งานปัม้ (stamp) งานตี (forged) งานอดั (pressed) งานดงึลวด

(drawn) ฯลฯ 

 2. งานหลอ่โลหะ เป็นการขึน้รูปโลหะโดยการให้ความร้อนแก่โลหะจนหลอมเหลวแล้วเทนํา้

โลหะลงในแมพ่ิมพ์ซึง่ทําจากวสัดท่ีุมี จดุหลอมเหลวสงูกวา่โลหะ เชน่ ทราย (sand) ,ปนูหลอ่ (clay) ,

วสัดทุนไฟ(refractory investment) 

 3. งานขึน้รูปโดยการนําชิน้งานโลหะหลายๆ ชิน้มาประกอบกนัเป็นเคร่ืองประดบัโดย

ตอ่เช่ือมโลหะกบัโลหะด้วยโลหะเช่ือมประสานใช้การเช่ือมประสาน (solder) หรืออาจตอ่ด้วยหมดุยํา้

(revets) เชน่สร้อย(links) สว่นมากจะเป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีชิน้สว่นตอ่กนัอยา่งสลบัซบัซ้อนก่อนท่ีจะตอ่

ชิน้สว่นเข้าด้วยกนัอาจจะมีการสลกัลวดลาย หรือทําลวดลาย กดักรดให้มีลวดลายและเม่ือตอ่

ประกอบเป็นเคร่ืองประดบัแล้วอาจมีการตกแตง่โดยเคลือบด้วยอีนาเมล ชบุด้วยไฟฟ้า หรือทําอิ เล็ค

โตรฟอร์มมิ่ง ฝังพลอย เป็นต้น 

 อยา่งไรก็ตามไมว่า่จะทําเคร่ืองประดบัโดยขึน้รูปด้วยกรรมวิธีใด สิ่งสําคญัท่ีสดุคือต้องเร่ิมต้น

จากแบบ ชา่งเคร่ืองประดบัต้องวินจิฉยัแบบ โดยพยายามท่ีจะสร้างจนิตนาการถอดแบบเคร่ืองประดบั

ออกเป็นสว่นๆ ต้องมีการสเก็ตภาพชิน้สว่นจากแบบท่ีซบัซ้อนออกเป็นหลายๆ ชิน้และจินตนาการให้ได้

วา่เม่ือนําชิน้สว่นเหลา่นัน้มาประกอบกนัจะได้เคร่ืองประดบัตามแบบ แบบเคร่ืองประดบัท่ีซบัซ้อนและ
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ต้องการความปราณีตสวยงามอาจต้องใช้ดนินํา้มนัปัน้จําลองแบบให้เหมือนของจริงมากท่ีสดุซึง่

นอกจากจะสามารถแก้ไขแบบตรงจดุบกพร่องต่ างๆ แล้วยงัทําให้ชา่งสามารถวินจิฉยัแบบได้งา่ยขึน้ 

(สวสัดิ ์ทรัพย์บญุ.  ม.ป.ป.: 73-74) 

 3.4 ขัน้ตอนการผลติเคร่ืองประดบัในระบบอุตสาหกรรม (Processes Industrial 

Manufactory) 

 ในกระบวนการผลิตเคร่ืองประดบัจะเร่ิมจากการถ่ายแบบชิน้สว่นท่ีได้จากการวินิจฉยัแบบลง

บนแผ่นโลหะ ตดัโลหะตามแบบร่าง เคาะ ตะไบ ขดัตกแตง่ เช่ือมประสาน ในบางขัน้ตอนอาจเร่ิมด้วย

การปัม้(stamp) บางชิน้สว่นอาจต้องใช้การหลอ่ และขัน้ตอนสดุท้ายคือการทําความสะอาด ขดัเงาโลหะ 

ฝังพลอยในตวัเรือน เป็นต้น 

 การทําต้นแบบเคร่ืองประดบั 

 การทําต้นแบบเคร่ืองประดบัเป็นกระบวนการตอ่จากการออกแบบเคร่ืองประดบั เม่ือชา่งผลติ

เคร่ืองประดบัได้แบบมาแล้วจะทําการผลิตเป็นเคร่ืองประดบั โดยการเร่ิมทําต้นแบบก่อน อนัดบัแรก

ชา่งฝีมือต้องทําการวินิจฉยัแบบก่อน หลงัจากนัน้จงึถึงขัน้ตอนการปัน้ดนินํา้มนั การทําต้นแบบ และ

การทําพมิพ์ยาง ตามลําดบั 

 1. การวินจิฉยัต้นแบบ เป็นขัน้ตอนท่ีมีความสําคญัและต้องอาศยัชา่งท่ีมีความเช่ียวชาญเป็น

อยา่งมากเน่ืองจากชา่งผู้ วินจิฉยัแบบต้องสามารถทําความเข้าใจรูปแบบเคร่ืองประดบัเป็นอยา่งดี          

จงึจะสามารถทําการแกะชิน้สว่นตา่งๆ ของเคร่ืองประดบัจากแบบท่ีรับมาอยา่งถกูต้อง ทัง้ใน เร่ืองของ

ขนาด ความหนาของชิน้งาน รวมไปถึงกําหนดแผนการผลิตสําหรับเคร่ืองประดบัชิน้นัน้ๆ 

 2. การทําต้นแบบจําลองด้วยดนินํา้มนั แบบจําลองดนินํา้มนัเป็นแบบจําลองนนูต่ําซึง่ตัง้อยู่

บนฐาน การปัน้แบบจําลองเคร่ืองประดบัด้วยดนินํา้มนัจะชว่ยชา่งผู้ผลิตในเร่ืองสดัสว่นและรูปทรงของ

ชิน้สว่นเคร่ืองประดบันัน้ๆ ซึง่ขนาดและสีสนัของแบบจําลองจะต้องเหมือนแบบจริง วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้

ในการปัน้แบบจําลอง ได้แก่ ดนินํา้มนัสีตา่งๆ สีโปสเตอร์ และพูก่นัสําหรับลงสี เร่ิมจากทําการลอกลาย

แบบลงบนกระดาษลอกลายเพ่ือท่ีจะนําไปลอกลงบนดนินํา้มนัอีกครัง้ ในขัน้ตอนนีจ้ะ มีการวดัขนาด

และอาจปรับเปล่ียนขนาดให้เหมาะสมกบัเคร่ืองประดบั หลงัจากนัน้จงึเร่ิมการขึน้รูปปัน้ และลงสีด้วย

สีโปสเตอร์เป็นขัน้ตอนสดุท้าย 

 3. การทําต้นแบบ  เป็นการพฒันาขัน้ตอนการผลิตเคร่ืองประดบัสําหรับใช้ในการผลิตขัน้

อตุสาหกรรม เน่ืองจากเม่ือผลิตต้นแบบขึน้มาแล้ว  สามารถนําต้นแบบไปทําแมพ่มิพ์ได้อีกเป็นจํานวน

มาก โดยไมจํ่าเป็นต้องขึน้ฝีมือใหมอี่ก การทําต้นแบบเคร่ืองประดบัมี 2 ประเภท ได้แก่ 
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  3.1  การทําต้นแบบเทียน  

 เป็นการทําต้นแบบท่ีเสียคา่ใช้จา่ยน้อย สะดวกและรวดเร็ว แตข้่อเสียคือ เม่ือเทียนถกูความ

ร้อนจะออ่นตวัทําให้ยากต่ อการขึน้รูป และรูปทรงของต้นแบบไมมี่ความคงท่ี  มีขัน้ตอนการทําต้นแบบ

เทียนดงันี ้

   3.1.1  การเลือกใช้เทียน 

 เทียนท่ีใช้ในการผลิตต้นแบบมีความแตกตา่งจากเทียนท่ีใช้กนัอยูท่ัว่ไป โดยเทียนท่ีนํามาใช้

ทําต้นแบบเป็นเทียนท่ีมีสว่นผสมของพลาสตกิจงึมีความแข็งและเหนียวกวา่  เทียนท่ีนิยมใช้ในการทํา

ต้นแบบได้แก่ เทียนสีนํา้เงินและเทียนสีเขียว เทียนทัง้สองชนิดมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัดงันี ้

 -    เทียนสีนํา้เงิน เนือ้เทียนจะมีความเหนียวจงึทําให้ยากตอ่การตะไบและการขดัด้วย

กระดาษทราย จงึนิยมใช้เทียนชนิดนีใ้นการทําต้นแบบท่ีบอบบาง 

 -    เทียนสีเขียว นิยมใช้ผลิตต้นแบบมากกวา่เทียนสีนํา้เงิน เน่ืองจากเทียนชนิดนีมี้ความแข็ง

เปราะและหกังา่ย ซึง่สะดวกตอ่การตะไบและขดัด้วยกระดาษทราย 

 ในการทําต้นแบบด้วยเทียนต้องอาศยัการแกะเทียนซึง่เทียนทัง้สองชนดิท่ีกลา่วข้างต้นมี

หลายรูปทรง ซึง่การเลือกใช้งานจะแตกตา่งกนัไปตามความเหมาะสม ดงันี ้

 -   ทรงแทง่หลอดกลมตรงกลางมีรูกลวง เหมาะสําหรับการทําต้นแบบแหวนท่ีมีนํา้หนกัเบา 

หน้าแหวนไมส่งูและหนามากนกั เทียนรูปทรงนีมี้ความหนาประมาณ 6 มิลลิเมตร 

 -   ทรงแทง่หน้าตดัรูปตวัยแูละมีรูกลวงตรงสว่นกลาง เหมาะสําหรับการทําต้นแบบแหวน

หน้าสงู 

 -   ทรงส่ีเหล่ียมหนา ใช้ในการทําต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีหน้างานราบและผิวหน้างานมี

ความสงูต่ํา เชน่ จี ้สร้อย และตา่งห ูเป็นต้น 

   3.1.2  การแกะเทียน 

 แบง่เป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้

 ก. การเตรียม ประกอบไปด้วย การพจิารณาแบบ การลอกแบบ การเตรียมอปุกรณ์ และการ

คํานวณนํา้หนกัต้นแบบเทียน 

 ข. การขึน้รูป คือ การตกแตง่รูปทรงภายนอก (ความกว้างและความหนาของเคร่ืองประดบั ) 

เพ่ือให้ได้ขนาดตามท่ีต้องการ และงา่ยตอ่การแกะสลกัรายละเอียดภายหลงั 

 ค.  การแกะสลกั คือ การแกะลายตามต้นแบบ 
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  3.2  การทําต้นแบบโลหะ 

 เหมาะสําหรับการผลิตเคร่ืองประดบัท่ีมีรายละเอียดซบัซ้อน นอกจากนีต้้นแบบโลหะสามารถ

นําไปใช้ทําแมพ่มิพ์ยาง หรือหากต้องการชิน้งานเพียงชิน้เดียวก็สามารถใช้โลหะท่ีต้องการขึน้ตวัเรือน

ได้ทนัที 

 ขัน้ตอนการทําต้นแบบโลหะ 

 ในการทําต้นแบบโลหะสามารถใช้โลหะท่ีต้องการมาใช้ทําต้นแบบได้เลย แตเ่น่ืองจากโลหะ

บางชนิดมีราคาสงูมาก ดงันัน้หากต้องการผลิตเคร่ืองประดบัจํานวนมาก ผู้ผลิตสว่นใหญ่จงึใช้เงินมา

ทําต้นแบบโลหะ ซึง่ทําให้การพิจารณาคํานวณรูปทรงและความหนาของเคร่ืองประดบัเป็นสิ่งสําคญั 

เน่ืองจากใช้โลหะตา่งชนดิกนัจะทําให้ได้นํา้หนกัท่ีตา่งกนั ผู้ผลติจงึต้องทําการคํานวณความตา่งของ

นํา้หนกัและรูปทรงของต้นแบบอยา่งถ่ีถ้วน มีขัน้ตอนดงันี ้

   3.2.1 เตรียมโลหะ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการคํานวณนํา้หนกัของโลหะท่ีจะใช้ทําต้นแบบ

โดยต้องเปรียบเทียบกบัโลหะท่ีจะใช้หลอ่เคร่ืองประดบั เม่ือได้นํา้หนกัท่ีเหมาะสมจะต้องเพิ่มนํา้หนกั

อีกเลก็น้อยสําหรับการตะไบและขดัออก ทัง้ นีก้ารพิจารณาเพิ่มนํา้หนกัโลหะต้นแบบยงัต้องคํานงึถึง

รูปแบบของเคร่ืองประดบัด้วยเชน่กนั เน่ืองจากเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบซบัซ้อนและมีชิน้สว่นมากจะใช้

โลหะในปริมาณมากกวา่ 

   3.2.2 ปรับแตง่ขนาดและรูปทรงตามต้องการด้วยวิธีตา่งๆ เชน่ รีด ดงึ ตดั ตะไบ 

และขดั 

   3.2.3  ประกอบชิน้สว่นตวัเรือน ในการประกอบชิน้สว่นตวัเรือนจะใช้นํา้ประสาน 

หากเคร่ืองประดบัมีชิน้สว่นขนาดเล็กหลายชิน้ต้องใช้ดนินํา้มนัในการประสาน โดยนําชิน้สว่นทัง้หมด

มาเรียงประกอบบนดนินํา้มนั แล้วจงึนําดนินํา้มนัมาประกอบรอบนอกและเทปนูปลาสเตอร์เพ่ือให้ได้

แมพ่ิมพ์ด้านหน้ างาน เม่ือปนูแห้งจงึคว่ําเอาด้านท่ีเป็นดนินํา้มนัไว้ด้านบนก่อนท่ีจะเอาดนินํา้มนัออก

แล้วเช็ดทําความสะอาดแมพ่ิมพ์ด้วยนํา้มนัเบนซิน นํานํา้ประสานมาเช่ือมโลหะท่ีอยูบ่นปนูปลาสเตอร์

ทิง้ไว้จนนํา้ประสานเช่ือมตอ่โลหะกนัสนิทแล้วจงึกะเทาะปนูปลาสเตอร์ออก จะได้โลหะท่ีเช่ือมต่ อกนั

ตามต้องการ 

   3.2.4 ขดัแตง่พืน้ผิว 

   3.2.5 ลดเหล่ียมมมุตา่งๆ 

   3.2.6 ตรวจสอบความเรียบร้อยของรายละเอียด 
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 4. การทําแมพ่มิพ์ยาง 

 หลงัจากได้ต้นแบบโลหะซึง่มีจดุหลอมเหลวตัง้แต ่ 150 องศาฟาเรนไฮน์ขึน้ไป หากผู้ผลิต

ต้องการผลิตชิน้งานเคร่ืองประดบันัน้จํานวนมาก ต้นแบบโลหะก็จะถกูนําไปใช้ทําแมพ่ิมพ์ยาง แมพ่ิมพ์

ยางสว่นใหญ่จะผลติมาจากวสัด ุ2 ชนิด ได้แก่ ยางพาราและยางซิลิโคน 

 -   แมพ่มิพ์ยางพารา  หากเก็บรักษาอยา่งถกูวิธีหา่งจากความร้อนและแสงสวา่ง จะสามารถ

ใช้ได้นานกวา่ 10 ปี โดยท่ีแมพ่มิพ์จะคงรูปเดมิ 

 -  แมพ่ิมพ์ยางซิลิโคน เป็นวสัดท่ีุมีราคาสงู อายกุารใช้งานน้อยกวา่แมพ่มิพ์ยางพารา ข้อดีคือ 

มีความยืดหยุน่สงูเหมาะสําหรับเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบซบัซ้อน และไมต่ดิวสัดท่ีุนํามาหลอ่ จงึชว่ย

ประหยดัเวลา นอกจากนีย้งัทนตอ่สารเคมีและดา่งได้ดี 

 แมพ่ิมพ์ยางท่ีทําขึน้เพ่ือใช้ในการผลิตเคร่ืองประดบัมี 2 แบบ ได้แก่ 

   4.1  แมพ่ิมพ์ล็อค 

  เป็นแมพ่ิมพ์ยางท่ีเม่ือผา่นการอบร้อนแล้วสามารถฉีกแมพ่ิมพ์ออกเป็น 2 สว่นได้ทนัทีโดยไม่

ต้องผา่ เน่ืองจากมีเดือยแทรกอยูร่ะหวา่งแมพ่ิมพ์ การฉีกแมพ่ิมพ์แทนการผา่จงึทําให้มีช่ือเรียกอีกช่ือ

หนึง่วา่ “แมพ่ิมพ์ฉีก” มีข้อเสียตรงท่ีไมเ่หมาะสําหรับนํามาใช้ทําแมพ่ิมพ์สําหรับเคร่ืองประดบัท่ีมีความ

ซบัซ้อนและมีรายละเอียดมาก 

   4.2  แมพ่ิมพ์ตดั 

  เป็นแมพ่ิมพ์ท่ีใช้ในอตุสาหกรรมอยา่งแพร่หลาย ด้วยคณุสมบตัท่ีิสามารถเก็บรายละเอียด

ขอเคร่ืองประดบัได้อยา่งดี  อยา่งไรก็ตามการผลติแมพ่มิพ์ยางต้อ งทําให้ได้ขนาดแมพ่ิมพ์ใหญ่กวา่

สดัสว่นของชิน้งานจริงประมาณร้อยละ 2-3 สําหรับสว่นท่ีถกูตะไบและขดัออก 

 ขัน้ตอนในการทําแมพ่ิมพ์ยาง 

 1. คดัเลือกขนาดบล็อค บล็อคท่ีใช้ในการทําแมพ่ิมพ์ยางมี 2 ชนิด ได้แก่ บล็อคเด่ียวและ

บล็อคคู ่ในอดีตนิยมใช้บล็อคคู ่บล็อคเป็นอปุกรณ์ท่ี ชา่งสามารถทําขึน้เองได้เพ่ือความเหมาะสมของ

ขนาดแมพ่ิมพ์ยาง 

 2. ตดัแผน่ยาง การตดัแผน่ยางใช้บล็อคในการตดั โดยต้องตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

 3. วางยางและแมพ่ิมพ์ลงในบล็อค โดยวางแผน่ยางเรียงซ้อนกนัจนกระทัง่หนาประมาณ

คร่ึงหนึง่ของบล็อค จากนัน้จงึวางต้นแบบแล้วให้จกุทองเหลืองหรือก้าน (Spure Former) ให้อยูด้่านลา่ง 

ลงในบล็อคและวางแผน่ยางซ้อนทบัต้นแบบเตม็บล็อค ในการวางแผน่ยางลงในบล็อคนีห้ากต้องการ

แมพ่ิมพ์ยางแบบฉีกต้องตดิแผน่ยางสําหรับทําล็อค ซึง่มีขนาด 0.5x0.5 เซนตเิมตร จํานวนประมาณ   

6-8 ชิน้ โดยตดิลงบนแมพ่ิมพ์สว่นลา่งหา่งจากขอบของแมพ่ิมพ์ 0.5 เซนตเิมตรขึน้ไป ในตําแหนง่ตา่งๆ 

ได้แก่ มมุทัง้ 4 ของแมพ่ิมพ์และรอบๆ ต้นฉบบั นอกจากนีแ้ผน่ยางท่ีตดิบล็อคแล้วยงัต้องนํามาฉีด

เคลือบสเปรย์ซิลิโคนและแป้งฝุ่ น เพ่ือสร้างฟิล์มป้องกนัไมใ่ห้แมพ่ิมพ์สว่นบนและลา่งตดิกนั 
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 4. บรรจแุผน่ยางลงในบล็อค  ก่อนบรรจยุางต้องทําความสะอาดแผน่ยางเสียก่อน จากนัน้   

จงึอดัแผน่ยางให้เตม็บล็อคและไมใ่ห้เกิดรอยแยกในบล็อค หากใสย่างน้อยเกินไปจะทําให้เกิด

ฟองอากาศในแมพ่มิพ์ยาง 

 5.  อบยาง ในตา่งประเทศจะใช้เตาอบอตัโนมตั ิซึง่ควบคมุอณุหภมูิอตัโนมตั ิแตใ่นประเทศ

ไทยสว่นใหญ่ชา่งจะกําหนดเวลา อณุหภมู ิและแรงกดอดัยางเองตามประสบการณ์ 

 6.  การตดัแมพ่มิพ์ยาง ในการผา่แมพ่มิพ์ยางต้องอาศยัมีดซึง่มีความคม โดยผา่จากสว่นบน

ไปสว่นลา่งของยางจนกระทัง่ถึงต้นแบบ ทัง้นีเ้พ่ือความสะดวกในขณะผา่ยางให้ใช้เหลก็สําหรับยดึการ

ผา่ในการง้างยางออกให้กว้าง  

แผนภาพขัน้ตอนการทาํแม่พมิพ์ยาง 

 

 

  

 

 

 

 การหล่อตัวเรือนเคร่ืองประดับ 

 หลงัจากท่ีได้แมพ่ิมพ์ยางแล้วจะเข้าสูข่ัน้ตอนการหลอ่เคร่ืองประดบั ซึง่ในปัจจบุนัการผลิต

เคร่ืองประดบัระดบัอตุสาหกรรมนิยมใช้วิธีเผาไลขี่ผ้ึง้ (Lost wax)  

 1.  การหลอ่ตวัเรือนเคร่ืองประดบัโดยวิธีเผาไลขี่ผ้ึง้ 

 การหลอ่ตวัเรือนเคร่ืองประดบัโดยวิธีเผาไลขี่ผ้ึง้จะได้ชิน้งานท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั 

ประหยดัเวลา สามารถผลิตเคร่ืองประดบัได้คราวละมากๆ มีขัน้ตอนดงันี ้

  1.1 คณุสมบตัขิองขีผ้ึง้ท่ีใช้ในการหลอ่ตวัแบบ เป็นขีผ้ึง้คณุภาพสงูปราศจากสิ่งเจือปนอ่ื น

ท่ีอาจหลงเหลืออยูใ่นโพรงแบบหลงัจากการเผาไหม้ของขีผ้ึง้ เน่ืองจากเศษสิ่งเจือปนท่ีตกค้างอยูใ่น

โพรงแบบจะทําให้ตวัแบบเกิดความเสียหาย 

  1.2 กระบวนการหลอ่ขีผ้ึง้ ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการผลิตตวัแบบขีผ้ึง้ ประกอบด้วย การหลอม

ขีผ้ึง้และฉีดขีผ้ึง้ ขัน้ตอนการหลอ่มีดงันี ้

   1.2.1 การหลอมขีผ้ึง้ จะทําก่อนการนําขีผ้ึง้บรรจลุงเคร่ืองฉีดขีผ้ึง้เน่ืองจากขีผ้ึง้ไม่

สามารถหลอมละลายได้ดีนกัแม้วา่เคร่ืองฉีดจะสามารถให้ความร้อน หลงัจากนัน้จงึนําไปเทลงใน

เคร่ืองฉีดขีผ้ึง้ 

 

คดัเลือกขนาดบลอ็ก ตดัแผ่นยาง วางต้นแบบลงในบลอ็ก บรรจยุางให้เตม็บลอ็ก 

นําออกจากเตาและทิง้ให้เย็น นํายางไปอบ ผา่พิมพ์ออกจากบลอ็ก 
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   1.2.2 การฉีดขีผ้ึง้ เม่ือเทขีผ้ึง้เหลวลงในเคร่ืองแล้วปรับอณุหภู มขิองเคร่ืองให้อยู่

ระหวา่ง 70-75 องศาเซลเซียส จากนัน้ปิดฝาเคร่ืองและปรับความดนัจากป๊ัมลมเข้าเคร่ือง โดย

พิจารณาระดบัแรงดนัในการฉีดขีผ้ึง้จากขนาดของแมพ่ิมพ์ยาง พร้อมกบัฉีดซิลิโคนสเปรย์ท่ีลวดลาย

ของแมพ่ิมพ์ยาง รอจนแมพ่ิมพ์แห้งแล้วตบผงแป้งลงในพิมพ์ และเอาเศษแป้งสว่นเกินออกโดยการเป่า

เบาๆ เสียก่อน จากนัน้ใช้แผน่โลหะหรือวสัดอ่ืุนๆ เชน่ ไม้ พลาสตกิ ขนาดเทา่กบัแมพ่ิมพ์ยางประกอบ

ทัง้ด้านบนและลา่ง บีบให้แนน่ นําสว่นท่ีเป็นหลมุหรือปากทางเข้าของแมพ่ิมพ์กดลงบนหวัฉีดของ

เคร่ืองฉีดขีผ้ึง้ให้ขีผ้ึง้ไหลเข้ามาในโพรงแบบในแมพ่ิมพ์ รอจนขีผ้ึง้แข็งตวัแล้วแกะตวัแบบขีผ้ึง้ออกจาก

แมพ่ิมพ์ 

 2. การตดิต้นขีผ้ึง้หรือการตดิต้นเทียน 

 เป็นวิธีการผลิตในระดบัอตุสาหกรรม เน่ืองจากการใช้กรรมวิธีจะทําให้สามารถผลิต

เคร่ืองประดบัได้คราวละมากๆ การตดิต้นเทียน คือ การนําตวัแบบขีผ้ึง้ท่ีได้จากการฉีดขีผ้ึง้ท่ีไ ด้ฉีดขีผ้ึง้

ลงในพมิพ์ยางจํานวนมากมาตดิรวมกนับนแกน 

  2.1  อปุกรณ์ในการตดิต้นเทียน 

   2.1.1 ฐานยาง (Vulcanized Rubber Bottoms) โดยทัว่ไปมีลกัษณะเป็นฐานมีขอบ

และจดุก่ึงกลางเป็นสว่นสําหรับประกอบตวัแบบขีผ้ึง้ ฐานยางมีหลายรูปแบบและหลายขนาด ผู้ผลิต

สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของรูปแบบชิน้งานเคร่ืองประดบั 

   2.1.2 กระบอกหลอ่ เป็นกระบอกโลหะมีเส้นผา่ศนูย์กลางและความยาวหลายขนาด 

ในการตดิต้นขีผ้ึง้นิยมใช้แบบท่ีทําจากเหล็กเหนียวหรือสแตนเลส ซึง่ไมเ่ป็นสนิมและมีอายกุารใช้งาน

นานกวา่  

   2.1.3 อปุกรณ์ในการเช่ือมตวัแบบขีผ้ึง้ (Electric Wax Welder) ประกอบด้วยหวัแร้ง

ไฟฟ้าและเคร่ืองควบคมุอณุหภมูิ 

  2.2 ทางเดนินํา้โลหะ  (Spruing) คือ ชอ่งทางท่ีนํา้โลหะเข้าไปสูโ่พรงแบบในแมพ่ิมพ์ปนู

หลอ่และชอ่งทางออกจากโพรงแบบของขีผ้ึง้ท่ีหลอมละลายแล้ว ทางเดนินํา้โลหะต้องมีลกัษณะดงันี ้

 -  มีขนาดกว้างพอท่ีนํา้สามารถไหลไปยงัสว่นตา่งๆ ของโพรงแบบได้อยา่งทัว่ถึงและรวดเร็ว 

ทางเดนินํา้โลหะท่ีมีขนาดแคบเกินไปจะทําให้การหลอ่เกิดความเสียหาย เน่ืองจากนํา้โลหะท่ีไหลเข้าไป

ในโพรงแบบก่อนจะเร่ิมแข็งตวั จากนัน้จะสกดักัน้ทางเดนินํา้โลหะไมใ่ห้นํา้โลหะไหลตามเข้าไปยงัโพรง

แบบได้ 

 -  ไมมี่เหล่ียมมมุซึง่จะทําให้นํา้โลหะหมนุวน เป็นสาเหตใุห้เกิดแก๊สท่ีสามารถแทรกเข้าไปใน

นํา้โลหะและก่อให้เกิดความเสียหายเม่ือเนือ้โลหะแข็งตวั   
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 -  ไมมี่ขอบหรือเหล่ียมมมุท่ีมีโอกาสหลดุหรือแตกหากได้รับแรงกระแทกจากนํา้โลหะ

เน่ืองจากเศษท่ีหลดุเข้ามาจะทําให้เกิดรูพรุนในเนือ้โลหะ 

 -  มมุบนของทางเดนินํา้โลหะท่ีตดิกบัก้านแบบมีความโค้งเล็กน้อยเพ่ือให้นํา้โลหะเข้าไปใน

โพรงแบบได้สะดวก 

 -   ในงานท่ีมีรายละเอียดหรือบอบบางมากควรเพิ่มทางเดนินํา้โลหะท่ีตดิตวัแบบขีผ้ึง้โดยให้มี

ความยาวระหวา่ง ¼-¾ นิว้ 

 -   หากใช้วิธีการหลอ่แบบสญุญากาศทางเดิ นนํา้โลหะต้องมีขนาดใหญ่กวา่ท่ีใช้หลอ่แบบ

หลอ่เหว่ียง 

  2.3 รูปแบบการตดิตวัแบบขีผ้ึง้ 

   2.3.1 การตดิเป็นกลุม่ (Bush Method) การตดิแบบขีผ้ึง้ในรูปแบบนีเ้ป็นท่ีนิยมใน

สหรัฐอเมริกาและใช้ในการหลอ่วสัดท่ีุต้องการความพิถีพิถนั โดยเฉพาะแพลททินมัและแพลเลเดียม  

การตดิตัวแบบขีผ้ึง้แบบนีจ้ะตดิโดยตรงกบัฐานยาง จะตดิได้มากหรือน้อยขึน้อยูก่บัขนาดของตวัแบบ

ขีผ้ึง้ วิธีการตดิจะทําการหยอดหรือเทขีผ้ึง้หลอมละลายลงในหลมุของฐานยางให้เตม็ จากนัน้ใช้หวัแร้ง

ไฟฟ้าเจาะขีผ้ึง้ให้ละลายจนเป็นรู แล้วจงึนําตวัแบบขีผ้ึง้เสียบลงไป รอจนขีผ้ึง้ท่ีหลอมละลายนัน้แข็งตวั

และตวัแบบขีผ้ึง้ตดิแนน่อยูก่บัฐานยาง 

 ข้อดี  -  ระยะทางเดนิของนํา้โลหะสัน้ นํา้โลหะจงึยงัไมแ่ข็งตวัก่อนท่ีจะเข้าไปทัว่โพรงแบบ 

ชิน้งานท่ีได้จงึมีความสมบรูณ์ 

 ข้อเสีย  -  ตดิได้จํานวนน้อยโดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากให้ในการผลิตชิน้งานท่ีมีขนาดใหญ่

มากๆ ไมส่ามารถให้ผลผลติมากนกัในการหลอ่แตล่ะครัง้ 

 -   เน่ืองจากการตดิตวัแบบขีผ้ึง้แบบกลุม่เป็นการตดิตวัแบบกบัฐานยางโดยตรงดงันัน้

ทางเดนินํา้โลหะจงึมีระยะสัน้ ทําให้อาจเกิดการหมนุวนของนํา้โลหะในโพรงแบบซึง่จะทําให้เกิดความ

เสียหายตอ่ชิน้งาน 

   2.3.2  การตดิแบบต้นไม้ (Tree Method) เป็นแบบท่ีผู้ประกอบการสว่นใหญ่เลือกใช้ 

เน่ืองจากสามารถตดิตวัแบบขีผ้ึง้ได้เป็นจํานวนมากในการหลอ่แตล่ะครัง้ การตดิตวัแบบขีผ้ึง้แบบนี ้

โดยทัว่ไปจะเลือกใช้ขีผ้ึง้ก้านกลมท่ีมีเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ ¼ นิว้ เป็นทางเดนิหลกัของนํา้โลหะ 

โดยให้ปลายด้านหนึง่ ตดิแนน่อยูก่บัฐานยาง ตดิตวัแบบขีผ้ึง้รอบๆต้น ให้เอียง 45 หรือ 60 องศา จาก

ฐานเรียงกนัเป็นชัน้ด้านลา่ง 

 ข้อดี - ตดิแบบขีผ้ึง้ได้ครัง้ละมากๆ 

 ข้อเสีย -  ทางเดนินํา้โลหะมีระยะทางยาว นํา้โลหะอาจแข็งตวัก่อนท่ีจะเข้าไปถึงโพรงแบบ

ทัง้หมดหากอณุหภมูิขณะหลอ่ต่ําเกินไป   



48 

 
 -  การตดิตวัแบบขีผ้ึง้เป็นจํานวนมากๆ มีโอกาสทําให้เกิดขอบหรือเหล่ียมมมุขึน้ในทางเดนิ

นํา้โลหะ สว่นท่ีเป็นขอบหรือมมุนีอ้าจถกูแรงกระแทกจากนํา้โลหะทําให้หลดุหรือแตกเป็นเศษเล็กๆ ได้ 

 3. การทําแมพ่ิมพ์ปนูหลอ่ 

  3.1 วสัดแุละอปุกรณ์ 

   3.1.1 ปนูหลอ่แบบ (Investment) ปนูท่ีนํามาใช้หลอ่แบบเป็นปนูปลาสเตอร์ท่ีผลิต

ขึน้มาเพ่ือใช้สําหรับการพิมพ์โดยตรง มีคณุสมบตัทินความร้อนระหวา่ง 7000-9000 องศาเซลเซียส 

ทนตอ่แรงอดัของโลหะเหลวได้โดยไมแ่ตกหรือร้าว แตต้่องงา่ยตอ่การทบุทําลาย ผวิละเอียด 

   3.1.2 เคร่ืองผสมปนูหลอ่ ใช้ตีสว่นผสมระหวา่งปนูหลอ่กบันํา้ให้เข้ากนั 

   3.1.3 เคร่ืองดดูอากาศ (Vacuuming Machine) เป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีลกัษณะเป็นห้อง

รูประฆงัคว่ําท่ีสามารถผนกึแนน่กบัพืน้ โดยมีชอ่งตอ่กบัป๊ัมอากาศดดูอากาศออกจากภายในจนเกือบ

เป็นสญุญากาศ แล้วนําภาชนะท่ีผสมปนูหลอ่แบบซึง่โดยทัว่ไปใช้ชามอา่งยางไปว างในห้อง จากนัน้จะ

ดดูอากาศออกจากโดมนัน้ ทําให้สว่นผสมของปนูหลอ่แบบมีเนือ้แนน่ ไมมี่ฟองอากาศแทรกอยูภ่ายใน

อีก นอกจากนีเ้คร่ืองดดูอากาศยงัมีระบบสัน่สะเทือนท่ีห้องดดูอากาศ เพ่ือให้ฟองอากาศท่ีแทรกอยู่

ภายในเนือ้ปนูหลอ่ขึน้มาบนผิวหน้าของสว่นผสมปนูและถกูดดูออกไป 

  3.2 ขัน้ตอนการผสมและหลอ่ปนู 

  การคํานวณอตัราสว่นผสม ควรศกึษาและปฏิบตัติามคูมื่อและคําแนะนําของผู้ผลติปนู

หลอ่นัน้ๆ การผสมปนูหลอ่อาจทําด้วยมือหรือเคร่ืองผสมปนูหลอ่ซึง่จะมีตวัควบคมุอตัราความเร็ว ปนู

หลอ่แบบจะอยูใ่นรูปของผงละเอียดแห้ง เม่ือใช้งานจะผสมกบันํา้สะอาดตาม สดัสว่นแล้วจะได้ปนูท่ีมี

ลกัษณะเป็นโคลนข้นเรียกวา่ “Slurry” การหลอ่แบบปนูให้เทปนูหลอ่ท่ีผสมแล้วลงในกระบอกหลอ่โดย

เทลงบริเวณด้านข้างตวัแบบขีผ้ึง้ ดดูอากาศออกจากกระบอกหลอ่ ทิง้ไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงให้ปนู

หลอ่แห้ง 

 4. การอบเผาแมพ่ิมพ์ปนูหลอ่ 

 เม่ือปนูหลอ่แข็งตวั ดีแล้วจงึแกะฐานยางออก จากนัน้เข้าสูข่ัน้ตอนการอบพมิพ์ปนูหลอ่มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือเผาไลขี่ผ้ึง้และกําจดันํา้ให้เกิดโพรงแบบภายในพิมพ์ปนูหลอ่ ต้องใช้ความร้อน

ประมาณ 700-750 องศาเซลเซียส เพ่ือหลอมขีผ้ึง้และปลอ่ยให้ขีผ้ึง้ละลายไหลออกมาจากแบบปนู 

 5. การหลอมโลหะ 

 การหลอมโลหะคือการทําให้โลหะละลายเป็นของเหลว สามารถทําได้คือ 

  5.1 การหลอมโลหะโดยใช้เปลวไฟโดยตรง เป็นการใช้เปลวไฟท่ีได้จากแก๊สเชือ้เพลิงตา่งๆ 

เชน่แก๊สอะเซทิลิน แก๊สโพรเพน เป็นต้น ก่อนท่ีจะทําการหลอมโลหะต้องเผาเบ้าหลอมให้ขยายตวัมาก

พอก่อนท่ีจะทําการหลอมโลหะ เน่ืองจาก อณุหภมูิในการหลอมโลหะจะสงูมากหากตวัเบ้าหลอมไม่

สามารถขยายตวัได้ทนัอาจจะแตกร้าวและทําให้สญูเสียโลหะมีคา่ไปด้วย โดยทัว่ไปหากผวิหน้าของ

โลหะท่ีหลอมละลายใสเหมือนกระจกถือวา่ใช้ได้ 
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  5.2 การหลอมโลหะโดยใช้การเหน่ียวนํา เป็นวิธีการหลอมท่ีได้รับความนิยมอยา่งมาก 

โดยจะอา ศยัการเหน่ียวนําจากแมเ่หลก็ไฟฟ้า โดยนําโลหะใสล่งในเบ้าหลอมท่ีมีขดลวดตวันําไฟฟ้า

ล้อมรอบไว้ กระแสเหน่ียวนําของแมเ่หล็กไฟฟ้าจะเกิดขึน้เม่ือมีการผา่นกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวด

ตวันําทําให้เกิดความร้อนสงูจนสามารถละลายหรือหลอมเหลวโลหะได้อยา่งรวดเร็ว นอกจากนีเ้พ่ือ

ป้องกนัการเกิดออกซิเดชัน่ของนํา้โลหะ ยงันําระบบแก๊สเฉ่ือยมาใช้ในการหลอมโลหะลกัษณะนีเ้พ่ือคมุ

ผิวหน้าของโลหะระหวา่งการหลอมละลาย 

 6.  การหลอ่โลหะ 

 วิธีการหลอ่โลหะท่ีใช้ในการทําเคร่ืองประดบั ได้แก่ 

  6.1 การหลอ่โดยใช้สญุญากาศ (Vacuum Casting) เป็นการพฒันามาจากวิธีการหลอ่โลหะ

แบบดัง้เดมิท่ีอาศยัแรงดงึดดูของโลก การหลอ่แบบดัง้เดมิไมใ่ห้ผลท่ีดีนกัในการผลิตเคร่ืองประดบัท่ีมี

รูปแบบซบัซ้อน จงึมีการพฒันาวิธีหลอ่ขึน้ใหมโ่ดยคล้ายแบบดัง้เดมิตา่งกนัเพียงการหลอ่โลหะแบบ

ใหมจ่ะมีการดดูอากาศออกจากโพรงปนูหลอ่ให้หมดก่อนท่ีจะเทนํา้โลหะลงไป 

  6.2 การหลอ่โดยใช้แรงเหว่ียงหนีศนูย์กลาง (Centrifugal Casting Process) อาศยั

หลกัการแรงเหว่ียงศนูย์กลางมาใช้เพ่ือให้นํา้โลหะเข้าสูโ่พรงแบบได้อยา่งทัว่ถึง ใช้เวลาประมาณ 1-1.5 นาที 

เคร่ืองหลอ่มีลกัษณะเป็นคานท่ีฝ่ังหนึง่ตดิตัง้แมพ่ิมพ์และเบ้าสําหรับใสโ่ลหะหลอม อีก ผัง่ตดิเหล็กถ่วง

นํา้หนกั เร่ิมต้นโดยการหมนุคานโดยอาศยัแรงหมนุจากกลไกคือ สปริงท่ีอยูใ่ต้แกนของคานนัน้ แรงเหว่ียง

จะทําให้นํา้โลหะไหลเข้าไปยงัแมพ่ิมพ์ในรอบแรกของการหมนุและคงตวัอยูเ่ชน่นัน้จนกระทัง่หยดุหมนุ  

 หลงัจากหลอ่ตวัเรือนเสร็จสิน้และนําแมพ่ิมพ์ออกจากเคร่ือง หลอ่แล้ว ทิง้ไว้จนกวา่โลหะจะ

แข็งและเย็นลง จากนัน้จงึใช้นํา้ฉีดเพ่ือให้ปนูหลอ่แบบแตกออกและทําความสะอาดปนูหลอ่ท่ีตดิ

ชิน้งานออกให้หมด เม่ือทําความสะอาดแล้วจงึนําชิน้งานไปแชส่ารละลายประเภทกรดเพ่ือทําความ

สะอาดผวิชิน้งาน 

(ท่ีมา: ศนูย์ข้อมลูอญัมณีและเคร่ืองประดบั สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาติ.  

23 กมุภาพนัธ์ 2547) 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 วรรณรัตน์ ตัง้เจริญ  (2548: บทคดัยอ่ ) ได้ศกึษาปัญหาการออกแบบเคร่ืองประดบัเพ่ือการ

สง่ออก สรุปได้วา่การพฒันาแนวคดิกระบวนการทางการออกแบบเป็นฐานสําคญัของการสร้ างสรรค์

งานศลิปกรรมทกุแขนง และเป็นขัน้ตอนสําคญัก่อนการผลิตจริง เชน่เดียวกบัการออกแบบเคร่ืองประดบั 

นกัออกแบบจะต้องมีกระบวนการคดิวิเคราะห์ การศกึษาข้อมลูจากรากฐานทางประวตัศิาสตร์ศลิป์ 

เพ่ือนํามาประยกุต์สร้างสรรค์เป็นผลงาน ศกึษาด้วยการสงัเกต ทดลอง และต้องไมใ่ชก่ารลอกแบบ  
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 การผลติเคร่ืองประดบัระบบอตุสาหกรรมนอกจากการออกแบบแล้ว นกัออกแบบจะต้องคดิ

เช่ือมโยงถึงการผลติด้วย จากข้อมลูท่ีปรากฏ กลุม่เป้าหมายสว่นมากจะพจิารณาถึงการออกแบบ

ควบคูไ่ปกบัความประณีตของการผลติ รวมถึงการใช้วสัดแุละอญัมณี กระบวนการออกแบบและการ

ผลิตจําเป็นต้องคํานงึถึงรสนิยมของกลุม่เป้าหมาย เพราะรสนิยมเป็นเร่ืองความแตกตา่งของบคุคลท่ีมี

พืน้ฐานหลายด้านเป็นตวักําหนด การเข้าถึงเร่ืองรสนิยมเป็นเร่ืองซบัซ้อน สงัเกตด้วยพฤตกิรรมท่ี

มองเห็น พฤตกิรรมภายในท่ีมองไมเ่ห็นเป็นเร่ืองยากท่ีจะเข้าถึง รสนิยมท่ีเก่ียวกบัสนุทรียะ ทางรูปแบบ

วดัได้จากสภาพแวดล้อม ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการดํารงชีวิต วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

พืน้ฐานทางครอบครัว การศกึษา สิง่ตา่งๆดงักลา่วมีสว่นทําให้รสนยิมของแตล่ะบคุคลแตกตา่งกนั 

 จากการวิจยัรูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีกลมุเป้าหมายได้รับความนยิมมาก มี 4 รูปแบบคือ  

 1. รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีความหรูหราเน้นการฝังอญัมณี  

 2. รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีโครงสร้างเป็นลวดลาย 

 3. รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีโครงสร้างเรียบงา่ย 

 4. รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีมีลกัษณะผสมผสาน 

 จากข้อมลูท่ีได้ นํามาใช้เป็นฐานการออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุัน โดยผสมผสานรูปแบบ

ความหรูหรา รูปแบบเรียบงา่ย รูปแบบผสมผสาน และรูปแบบท่ีมีลวดลาย โดยนําทัง้ 4 รูปแบบท่ีได้มา

บรูณาการร่วมกนัทัง้หมดเพ่ือให้ได้รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีออกแบบและผลิตจริงในระบบอตุสาหกรรม 

สิ่งท่ีเป็นตวัแปรของการออกแบบเคร่ืองประดบัคือการผลิตในระบบอุ ตสาหกรรม เพราะเป็นการลด

ขัน้ตอนการทํางานได้เร็วขึน้สามารถทํางานได้ในจํานวนมาก และการผลติท่ีต้องการความรวดเร็ว ทกุ

ขัน้ตอนต้องมีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีความประณีตสมบรูณ์ 

 ฐิต ิ ศรีบรรณสาร  (2548) ได้ทําวิจยัเร่ือง พฤตกิรรมการซือ้เคร่ืองประดบัอญัมณีแท้ ผู้ห ญิง

วยัทํางาน การวิจยัครัง้มีมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เคร่ืองประดบัอญัมณีแท้ของผู้หญิง

วยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และศกึษาระดบัทศันคตติอ่สว่นประสมการตลาดผลิตภณัฑ์

เคร่ืองประดบัอญัมณีแท้ของผู้หญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในกา รวิจยัครัง้

นี ้คือ ผู้หญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บและ

รวบรวมข้อมลู สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน ใน

การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผล 

 ผลการวิจยัพบวา่ 1. พฤตกิรรมการซือ้เคร่ืองประดบัอญัมณีแท้ของผู้หญิงวยัทํางานพบวา่ 

สว่นใหญ่มีพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ประเภทแหวน มากท่ีสดุ และนิยมซือ้เข็มกลดัน้อยท่ีสดุ มีการเลือก 

อญัมณีท่ีชอบ คือ เพชรมากท่ีสดุ และนยิมโอปอลน้อยท่ีสดุ โดยสว่นใหญ่เลือกซือ้เคร่ืองประดบัอญัมณี

แท้ท่ีเป็นงานสําเร็จรูปมากกวา่ งานสัง่ทํา โดยมีพฤตกิรรมการซือ้โดยไมคํ่านงึถึงร้านหรือตราย่ีห้อของ
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เคร่ืองประดบัท่ีมีช่ือเสียง 2. ผู้หญิงวยัทํางานมีทศันคตติอ่สว่นประสมการตลาดตอ่ของเคร่ืองประดบัอญัมณี 

แท้โดยรวม ซึง่มีทศันคตแิตล่ะด้านอยูใ่นระดบัมาก โดยมีทศันคตด้ิานผลิตภณัฑ์ในระดบัสงูท่ีสดุ โดยมี

ทศันคตด้ิานการจดัจําหนา่ยต่ําท่ีสดุ และเม่ือทําการพจิารณาแตล่ะด้านพบวา่ 2.1 ด้านผลิตภณัฑ์ มี

ระดบัทศันคตโิดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีทศันคตใินเร่ืองเคร่ืองประดบัอญัมณีแท้ต้องมีมาตรฐาน       

ท่ีเ ช่ือถือได้สงูท่ีสดุ โดยมีทศันคตติอ่บรรจภุณัฑ์มีสว่นทําให้ตดัสินใจซือ้ได้ง่ายขึน้ ในระดบัต่ําสดุ         

2.2 ด้านราคา มีระดบัทศันคตโิดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีทศันคตเิร่ืองเคร่ืองประดบัอญัมณีแท้ควร

มีราคาท่ีเหมาะสมกบัคณุภาพสงูท่ีสดุ โดยมีทศันคตใินเร่ืองการให้ชํา ระคา่เคร่ืองประดบัโดยแบง่ชําระ

เป็นงวดในระดบัต่ําสดุ  2.3 ด้านการจดัจําหนา่ย มีระดบัทศันคตโิดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีทศันคติ

ในเร่ืองร้านจําหนา่ยควรมีระบบรักษาความปลอดภยัท่ีดีและเป็นมาตรฐานสงูท่ีสดุ โดยมีทศันคตใินเร่ือง

การจําหนา่ยเคร่ืองประดบัอญัมณีผา่นอินเตอร์เนต็ มีความนา่เช่ือถือในระดบัต่ําสดุ 2.4 ด้านการสง่เสริม

การตลาด มีระดบัทศันคตโิดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีทศันคตใินเร่ืองบคุลิกภาพของพนกังานขายมี

สว่นชว่ยในเร่ืองของความนา่เช่ือถือของเคร่ืองประดบัสงูท่ีสดุ โดยมีทศันคตใินเร่ืองการโฆษณา

เคร่ืองประดบัอญัมณีแท้ผา่นอินเตอร์เน็ตในระดบัต่ําท่ีสดุ 

 มรกต  คุ้มประสิทธ์ิ (2548: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาการผลิตและการตลาดเคร่ืองถมนคร ในเขต  

อําเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยการศกึษาวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาการผลติและ

การตลาดเคร่ืองถมนคร ในเขตอําเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึ่ งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาพ

ทัว่ไปของการผลติและการตลาดเคร่ืองถมนคร ศกึษาผลกําไรขาดทนุจากการผลติ ศกึษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอ่มลูคา่ผลผลิตเคร่ืองถมนคร ศกึษาความยืดหยุน่และผลตอบแทนตอ่ขนาดจากการใช้ปัจจยั

การผลติ ศกึษาโครงสร้างตลาดเคร่ืองถมนคร และศกึษาสภาพปัญหาใน การผลติและการตลาดเคร่ือง

ถมนคร 

 ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์โดยการสํามะโนประชากรผู้ผลติเคร่ืองถมนคร ในเขตอําเภอเมือง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช จํานวนทัง้สิน้ 32 หนว่ยผลิต การวิเคราะห์ข้อมลูโดยได้ใช้สถิตเิชิงพรรณนา 

ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ื อสรุปลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ประชากร และ

วิเคราะห์ระดบัปัญหาในการผลิตและการตลาด และใช้สถิตอินมุานได้แก่ คา่สถิต ิและสมการถดถอย

พหคุณู (Multiple regression) เพ่ือทดสอบความมีอิทธิพลของตวัแปรอิสระตอ่ตวัแปรตาม ซึง่จาก

การศกึษาได้ผลดงันี ้

 ผู้ผลติเคร่ืองถมในเขตอําเภอเ มือง จงัหวดันครศรีธรรมราช มีทัง้หมด 32 หนว่ยผลติ ผู้ผลติ     

สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ซึง่มีอายอุยูใ่นชว่ง 41 – 45 ปี มีระดบัการศกึษาในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ใน

การประกอบการสว่นใหญ่จะประกอบอาชีพผลติเคร่ืองถมเป็นอาชีพหลกัเพียงอยา่งเดียว โดยได้รับ

ความรู้ในการผลติมา จากประสบการณ์ในการทํางาน เคร่ืองถมท่ีทําการผลิตสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองถม
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ประเภทเคร่ืองประดบั แรงงานท่ีใช้ในการผลิตสว่นใหญ่จะเป็นแรงงานในครัวเรือน การจา่ยคา่จ้างจะ

จา่ยตามจํานวนชิน้งาน โดยผู้ผลิตสว่นใหญ่จะใช้เงินทนุสว่นตวัในการผลิต ด้านการจําหนา่ยผู้ผลิตจะ

มีการจําหนา่ยทัง้ในจงัหวดัและตา่งจงัหวดั ซึง่มีลกัษณะการจําหนา่ยโดยเป็นทัง้ผู้ ค้าปลีกและค้าสง่  

 ในการประกอบการผลิตนัน้หนว่ยผลิตจะมีผลการดําเนินงานเป็นผลกําไร โดยมีกําไรเฉล่ียตอ่

ปีตอ่หนว่ยผลติเทา่กบั 40,460.93 บาท ซึง่ในศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การผลิตเคร่ืองถมนครพบวา่    

ปัจจยัทนุ แรงงาน และ เงินทนุหมนุเวียนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่มลูคา่ผลผลิตเคร่ืองถมนครในทิศทาง

เดียวกนั ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิต ิ0.01 สว่นการศกึษาผลตอบแทนตอ่ขนาดจากการใช้ปัจจยัการผลติ 

พบวา่ การผลิตเคร่ืองถมนครอยูใ่นระยะท่ีมีผลตอบแทนตอ่ขนาดลดลง (Decreasing return to scale)  

 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดเคร่ืองถมนครด้วยวิธี การวดัอตัราการกระจกุตวั (CR8

 

) และ

ดชันีเฮอร์ฟินดาห์ล (HI) พบวา่ทัง้ 2 วิธีให้ผลการวิเคราะห์ท่ีตรงกนัวา่ ตลาดเคร่ืองถมนครมีลกัษณะ

โครงสร้างตลาดเป็นตลาดก่ึงแขง่ขนัก่ึงผกูขาด สว่นการศกึษาความคดิเ ห็นของผู้ผลิตเด่ียวกบัปัญหา

ในการผลิตและการตลาดเคร่ืองถมนคร พบวา่ ผู้ผลิตมีระดบัความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการผลิต

และการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือแบง่พิจารณาปัญหาออกเป็นรายด้านก็จะพบวา่ ผู้ผลิต

เคร่ืองถมมีความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหาด้านแหลง่เงินทนุในระดบัน้อย  ปัญหาเก่ียวกบัแรงงานมีปัญหา

อยูใ่นระดบัน้อย ปัญหาเก่ียวกบัวตัถดุบิมีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก และปัญหาด้านการตลาดมีปัญหาอยู่

ในระดบัปานกลาง และควรหาวิธีการท่ีจะแก้ปัญหาเหลา่นีใ้ห้เป็นระบบหรือทําการวิจยัท่ีสอดคล้องกบั

ปัญหาในระยะยาวตอ่ไป 

 
 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี  ้

1. การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

3. การเก็บรวมรวมข้อมลู 

4. การจดักระทําและการวิเคราะห์ข้อมลู 

  
1. การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากร คือ เคร่ืองถม (ประเภทเคร่ืองประดบั ) ของกลุม่งานบ้านถมนคร ชมุชนหลงัสนาม

หน้าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 กลุ่มตัวอย่าง  คือ  แบบร่าง (Sketch Design) ท่ีได้จากการทดลองพฒันาตามหลกัของการ

ออกแบบและแนวทางท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช แล้วนําให้ผู้ เช่ียวชาญเลือก

สุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากภาพร่างเสมือนจริงเพ่ือหารูปแบบท่ีจะนําไปผลิต

เป็นชิน้งานต้นแบบท่ีสามารถสวมใสไ่ด้จริง แล้วสร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคท่ีมีตอ่

งานเคร่ืองประดบัต้นแบบเพ่ือสรุปและอภิปรายผลท่ีได้จากการวิจยั   

 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบการ

ศกึษาวิจยั โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือดงันี ้

 2.1 การสมัภาษณ์ 

 ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้างแบบสมัภาษณ์ชา่งถมจงัหวดันครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียงจํานวน 1 ทา่น 

เพ่ือใช้ในการวิจยัเร่ือง การศกึษาและพฒันาเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชเพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบั

ท่ีทําจากโลหะผสม ในประเดน็ตามความมงุหมายของการวิจยั แบง่เป็น 3 ประเดน็ ดงันี ้

 ประเดน็ท่ี 1 รูปแบบและลวดลายของเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช 

 ประเดน็ท่ี 2 การเลือกใช้วสัดแุละวตัถดุบิ  

 ประเดน็ท่ี 3 ด้านเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
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2.2 แบบประเมนิรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ 

 ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้าง แบบประเมินรูปแบบ เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญเลือกสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) รูปแบบท่ีออกแบบโดยผู้ วิจยั เพ่ือหารูปแบบท่ีจะนําไปผลิตเป็นชิน้งานต้นแบบจริง 

2.3 แบบสอบถาม 

 ผู้ วิจยัดําเนินการสร้า งแบบสอบถาม ความคดิเห็นของผู้บริโภค เร่ือง  การศกึษา และพฒันา

เคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชเพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีทําจากโลหะผสม โดยแบง่แบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคตอ่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจากโลหะผสม 

โดยมีเกณฑ์การประเมินแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

       5 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ 

       4 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มาก 

       3 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

       2 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อย 

       1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิและ

ข้อเสนอแนะ 

  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษา ดงันี  ้

 3.1 เก็บข้อมลูภาคเอกสาร จากสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสาร จากหนงัสือ ตํารา

วิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 3.2 เก็บข้อมลูภาคสนาม จากการลงพืน้ท่ีสํารวจ การ สมัภาษณ์ และการถ่ายภาพนิง่ และ

การแจกแบบสอบถาม 

 

4. การจัดกระทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผู้ วิจยัได้นําข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคเอกสารและข้อมลูภาคสนามมาจดักระทํา

และวิเคราะห์ข้อมลูตามลําดบัขัน้ตอนดงันี ้

 4.1 นําข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลูภาคเอกสาร มาจัดทําระบบข้อมลู 

 4.2 นําข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลูภาคสนาม มาวิเคราะห์และจดัทําระบบข้อมลู 
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 4.3 วิเคราะห์ผลงานเคร่ืองถมท่ีได้จากการถ่ายภาพนิง่ จํานวน 30 ภาพตามประเดน็

จดุมุง่หมายของการศกึษา 

 4.4 ศกึษาแนวคดิทฤษฎีการออกแบบเคร่ืองประดบั 

 4.5 ปฏิบตักิารออกแบบเคร่ืองประดบัโดยใช้ทฤษฎีแนวคดิท่ีได้จากการศกึษา 

 4.6 นําแบบให้ผู้ เช่ียวชาญวิเคราะห์และเลือกรูปแบบ 

 4.7 การเขียนแบบเสมือนจริง 

 4.8 นําไปผลิตเป็นชิน้งานเคร่ืองประดบั 

 4.9 สร้างแบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้บริโภคตอ่รูปแบบเคร่ืองประดบั  

 4.10 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  

 

 

 

 
 



บทที่ 4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนนิการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบัถมท่ีทํา

จากโลหะผสม ตามความมุง่หมายท่ีวางไว้ข้างต้น ดงันี ้

 1. วิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบังานเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช จากการเก็บ รวมรวมข้อมลู

ภาคสนาม โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (IN-DEPTH INTERVIEW) จากชา่งทําเคร่ืองถมนครท่ีมีช่ือเสียง

ซึง่มีประสบการณ์เป็นเวลากวา่ 30 ปี จํานวน 1 ทา่น โดยวิเคราะห์ข้อมลูตามความมุง่หมายของการ

วิจยั แล้วนําเสนอข้อมลูในเชิงบรรยาย 

 2.  วิเคราะห์ผลงานเคร่ืองถมประเภทเคร่ืองประดบั ของกลุ่ มงานบ้านถมนคร ชมุชนหลงั

สนามหน้าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช จํานวน 30 ชิน้ ในเชิงลกึ 3 

ประเดน็ ดงันี ้

      2.1 ด้านรูปแบบและลวดลาย 

      2.2 ด้านการเลือกใช้วสัดแุละวตัถดุบิ 

      2.3 ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน  

 3.  ออกแบบเคร่ืองประดั บท่ีได้จากกระบวนการวิเคราะห์ และการศกึษาแนวคดิทฤษฎีการ

ออกแบบ  

 4.  ผู้ เช่ียวชาญสุม่เลือกตวัอยา่งรูปแบบเคร่ืองประดบัจากกระบวนการออกแบบ 

 5.  การผลิตชิน้งานเคร่ืองประดบั 

 6.  ประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภค 

 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเคร่ืองถมจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการเก็บรวมรวมข้อมูล

ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (IN-DEPTH INTERVIEW) 

  ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ชา่งถมท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดันครศรีธรรมราช ในการวิจยัใน

ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้รับความอนเุคราะห์จาก อาจารย์มนตรี จนัทพนัธ์ ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านงานเค ร่ือง

ถมมากกวา่ 30 ปี ซึง่ได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชในประเดน็ตามจดุมุง่หมาย

ของการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
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ด้านรูปแบบและลวดลาย 

อาจารย์มนตรี จนัทพนัธ์ ได้กลา่ววา่ เคร่ืองถมสามารถนํามาสร้างเป็นสิง่ของได้หลายชนดิ 

โดยอาศยัการขึน้รูปท่ีหลากหลาย โดยใช้การ ขึน้รูปหรือการ เคาะดนุ ให้เป็นรูปทรงตา่งๆ ตามต้องการ  

โดยการขึน้รูป ซึง่สว่นใหญ่นัน้จะเป็นงานรูปพรรณ เชน่ ขนันํา้พานรอง กระเป๋า โถ แจกนั เป็นต้นหรือ

ของใช้อ่ืนๆ  แล้วแตว่า่จะเป็นงานอะไร ชา่งสว่นใหญ่ก็จะใช้วิธีการขึน้รูปแทบทัง้สิน้ สว่นรูปแบบของ

เคร่ืองถม นคร ก็จะมีหลากหลายแตกตา่งกนัออกไป ซึง่รูปทรงสว่นใหญ่ขึน้อยูก่บั ตามความต้องการ

ของผู้ใช้สอย เพราะฉะนัน้รูปแบบของเคร่ืองถมนคร ก็มกัจะเป็นรูปทรงท่ีทําสืบทอดกนัมาจากรุ่นสูรุ่่นท่ี

เกิดจากความต้องการของผู้ใช้สอย นัน่เอง ทัง้นีรู้ปแบบหรือรูปทรงของเคร่ืองถมนคร อาจมีรู ปแบบอ่ืน

อีกท่ีชา่งถมนครคดิและผลิตขึน้ โดยใช้ภมูิปัญญาของชา่งถมเอง หรือผลิตตามความต้องการของผู้ใช้

สอยท่ีสัง่ทําขึน้มาเฉพาะ ซึง่แตล่ะชิน้ก็จะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะชิน้งานนัน้ๆ หรืออาจเกิดจากการผลิต

ท่ีผสมผสานกบัรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีหลากหลายก็ได้  

 ด้านลวดลาย ของเคร่ืองถม นครในอดีต นัน้มีลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือ การเขียน

ลวดลายหรือการแกะสลกัลงบนชิน้งาน มีการเว้นชอ่งไฟระหวา่งลวดลายอยา่งสวยงาม การใช้ลวดลาย

นยิมใช้ลวดลายหลายชนดิมาผสมผสานกนั นอกจากนีใ้นลวดลายจะมีการใช้ภาพประกอบท่ี

หลากหลาย สว่นเคร่ืองถมนครในปัจจบุนั การใช้ลวด ลายนยิมเขียนลายหรือสลกัลายบนชิน้งาน เตม็

ชิน้งาน โดยมีชอ่งไฟระหวา่งลวดลายน้อย สว่นมากจะนยิมใช้ลวดลายใดลวดลายหนึง่เทา่นัน้ ไมมี่การ

ผสมผสานลวดลายอ่ืนเลย หรือถ้ามีก็น้อยมาก ภาพประกอบก็มีน้อยลง โดยมากจะใช้ในชิน้งาน

เฉพาะอยา่งตามความต้องการของผู้ใช้สอยเทา่นัน้  ซึ่งลวดลายท่ีปรากฏบน เคร่ืองถมนครในปัจจบุนั

สามารถพบเห็นบนชิน้งานทัว่ๆไป เชน่ ลายกนกเปลว, ลายใบเทศ, ลายประจํายาม, ลายพุม่ข้าวบณิฑ์ 

ลายกระจงั, ลายก้านขด, ลายบวัคว่ํา-บวัหงาย, ลวดลายเมด็บวั, ภาพประกอบลาย เชน่ รูปเทพพนม 

หน้าขบ นางฟ้า เทวดา หรือภาพสตัว์ป่าหมิพานต์ เป็นต้น ปรากฏในภาชนะเคร่ืองถม เชน่ ขนันํา้พานรอง 

เช่ียนหมาก ถาดใสผ่ลไม้ ชดุชา-กาแฟ กระเป๋า กําไล และเคร่ืองใช้อ่ืนๆ เป็นต้น  

 วสัดแุละวตัถดุบิท่ีใช้ 

จากการสมัภาษณ์การเลือกใช้วสัดหุรือวตัถดุบิในการทําเคร่ืองถมนครจะใช้วสัดอุยา่งเดียว

คือ เนือ้เงินบริสทุธ์ิ ในการทําเคร่ืองถมนคร โลหะเงินท่ีจะใช้ต้องมีความบริสทุธ์ิของเนือ้เงินไมน้่อยกวา่ 

92.5%มีโลหะอ่ืนผสมอยูไ่ด้แตต้่องไมเ่กิน 7.5% สว่นเงินบริสทุธ์ิ 100%เตม็นัน้จะใช้ไมไ่ด้เพราะเนือ้เงิน

ออ่นมาก รูปทรงอยูไ่มไ่ด้นานอาจบบุเบีย้วได้งา่ยและถ้าเนือ้เงินต่ํากวา่ 92.5% ก็จะเป็นของไมดี่ โดย

จะสง่ผลให้เคร่ืองถมดําหรือหมองคลํา้ได้งา่ย นอกจากนีใ้นการลงถม หาก มีเนือ้เงินอยู่น้อยก็ย่ิงทําให้

ยาถมตดิยาก อาจกะเทาะหลดุได้งา่ย ดงันัน้ชา่งสว่นใหญ่จงึผสมทองแดงลงไปเล็กน้อยเพ่ือเพิ่มความ

แข็งแรงให้กบัชิน้งาน ทัง้นีอ้ตัราสว่นการผสมก็ขึน้อยูก่บังานวา่จ ะนําไปทํางานอะไร แตโ่ดยมาก แล้วก็

จะใช้ทองแดงผสมไมเ่กินร้อยละ 5 เพราะถ้าใช้อตัราสว่นมากกวา่นีจ้ะทําให้เนือ้เงินแขง็ขึน้รูปได้ยาก 
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 ด้านเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน  

 การทํางานเคร่ืองถมของจงัหวดันครศรีธรรมราชนัน้ยงัคงสืบทอดกระบวนการมาตัง้แตใ่นอดีต 

คือใช้วิธีการทํา ด้วยมือ  ไมว่า่จะเป็นการเคาะขึน้รูป การสลกัลวดลายหรือการลงยาถม กระบวนการ

ทัง้หลายเหลา่นีจ้กัต้องอาศยัฝีมือของชา่งแทบทัง้สิน้ แตใ่นปัจจบุนัอาจมีการสอดแทรกกระบวนการ

อ่ืนๆในการทําผสมอยูบ้่าง เชน่ การใช้เคร่ืองจกัรกลในการขึน้รูป การตกแตง่ผิว หรือการขดัเงา เป็นต้ น 

แตท่ัง้นีก็้ยงัคงเป็นการทําด้วยมือเป็นหลกัอยูดี่ 

 

2. วเิคราะห์ผลงานเคร่ืองถมประเภทเคร่ืองประดบัด้านรูปแบบและลวดลาย  การเลือกใช้

วัสดุและวัตถุดบิ และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน  

จากการเก็บข้อมลูภาคสนาม ผู้ วิจยัได้เลือกรูปแบบเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชประเภท

เคร่ืองประดบัท่ีเป็นข้อมลูภาพถ่ายอยา่งเจาะจง จํานวน 30 ชิน้ ของกลุม่งานบ้านถมนคร ชมุชนหลงั

สนามหน้าเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่เป็นแหลง่ผลิตและจําหนา่ยงาน

เคร่ืองถมท่ีใหญ่ท่ีสดุของจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยเลือกจากรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมมาก ท่ีสดุและ

รองลงมาตามลําดบั แล้วนํามาวิเคราะห์ด้านรูปแบบ ลวดลาย การเลือกใช้วสัดแุละวตัถดุบิ   และ

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน ดงันี ้

 

2.1 รูปแบบท่ี 1 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถมทอง)  

 

 
 

ภาพประกอบ 11 กําไลถมทอง 

 

  2.1.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกั ษณะเป็นรูปวงกลม หน้า

โค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายกนกใบเทศสลบัลายประจํายามท่ีได้จากการ

ประยกุต์ของชา่ง ท่ีมีต้นแบบมาจากลวดลายกนกเปลว สว่นขอบข้างกัน้ลายด้วยเมด็บวักลม 
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  2.1.2  วสัดแุละวตัถดุบิงานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอ เงินในการทําตวัเ รือนโดยใช้

ทองคําทาเคลือบผวิอีกครัง้หลงัจากการลงถมและขดัเงาเสร็จแล้ว   

  2.1.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน  เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้อีกรอบ แล้วลงยาถมและทาทอง 
 

 2.2 รูปแบบท่ี 2 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถมเงิน) 
 

 
 

ภาพประกอบ 12  กําไลถมเงิน 

 

  2.2.1 รูปแบบ -ลวดลายรูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลม           

หน้าโค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายกนกใบเทศ กัน้ลายข้างด้วยเส้นคูข่นาน 

  2.2.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือน       

  2.2.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้อีกรอบ แล้วลงยาถม 

 

 2.3 รูปแบบท่ี 3 เคร่ืองประดบัถม (กําไลถมเงิน ) 

 

  
 

ภาพประกอบ 13 กําไลถมเงินก้านเปิด  
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  2.3.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงรีก้านเปิด 

หน้ากําไลโค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายกนกสามตวั โดยใช้ลวดลายประจํายาม

เป็นตวัออกลาย  

2.3.2  วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือน       

2.3.3  กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้อีกรอบ แล้วลงยาถม 

 

2.4  รูปแบบท่ี 4 เคร่ืองประดบัถม (กําไลถมเงิน-ทอง) 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 กําไลถมเงิน-ทอง 

 

  2.4.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลมหน้า 

โค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายกนกสาม  

2.4.2  วสัดแุละวตัถดุบิงานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือน       

2.4.3  กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 
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2.5 รูปแบบท่ี 5 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถมทอง) 

 

 
 

ภาพประกอบ 15 กําไลถมทองฝังหวั”นะโม” 

 

  2.5.1 รูปแบบ -ลวดลาย  รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลม

ประกอบหวั”นะโม” ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายกนกสามตวั ด้านข้างสลกักัน้ด้วยเส้ น

คูข่นานและลายเมด็บวัวงรี  

  2.5.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือนแล้วใช้  

ทองคําทาเคลือบอีกครัง้หนึง่หลงัจากลงถมและขดัเงาเสร็จแล้ว 

2.5.3  กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้อีกรอบ แล้วลงยาถมและทาทอง 

 

2.6 รูปแบบท่ี 6 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถมเงิน) 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 กําไลถมเงิน 
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  2.6.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลม หน้า 

โค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายกนกใบเทศ  

  2.6.2 วสัดแุละวตัถดุบิงานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือน        

  2.6.3  กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 

 

2.7 รูปแบบท่ี 7 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถม) 

 
ภาพประกอบ 17 กําไลถมทอง 

 

       2.7.1  รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลม หน้า 

โค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายกนกสามตวัสลบัด้วยลายประจํายาม  

2.7.2  วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือนแล้วใช้ 

ทองคําทาเคลือบอีกครัง้หนึง่หลงัจากลงถมและขดัเงาเสร็จแล้ว  

       2.7.3  กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถมและทาทอง 

 

2.8 รูปแบบท่ี 8 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 กําไลถมเงินก้านเปิด 
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2.8.1  รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงรี หน้า 

เรียบแบน ก้านเปิด ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายกนกใบเปลว  

2.8.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือน       

2.8.3  กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการดดัโค้งให้เป็นรูปวงรีแล้วสลกัลวดลายด้วย 

สิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 

 

2.9 รูปแบบท่ี 9 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 กําไลถมทอง 

 

  2.9.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลม  

หน้าโค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายเถาวลัย์ประกอบรูปสตัว์ 

2.9.2  วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือนแล้วใช้  

ทองคําทาเคลือบอีกครัง้หนึง่หลงัจากลงถมและขดัเงาเสร็จแล้ว  

       2.9.3  กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถมและทาทอง 
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2.10 รูปแบบท่ี 10 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถม) 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 กําไลถมเงิน 
 

       2.10.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลมหน้า 

โค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายกนกสามตวั 

2.10.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือน       

2.10.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 
 

2.11 รูปแบบท่ี 11 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถมทอง) 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 กําไลถมทอง 

 

 2.11.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลม  

หน้าโค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายใบเทศ 

2.11.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วัสดคืุอเงินในการทําตวัเรือนแล้ว 

ใช้ทองคําทาเคลือบอีกครัง้หนึง่หลงัจากลงถมและขดัเงาเสร็จแล้ว  

       2.11.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 
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2.12 รูปแบบท่ี 12 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 22 กําไลถมเงิน 

 

      2.12.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลม   

หน้าโค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายกนกเปลว 

      2.12.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือน             

      2.12.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 

 

2.13 รูปแบบท่ี 13 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 23 กําไลถมเงิน 

 

       2.13.1 รูปแบบ-ลวดลายรูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลม   

หน้าโค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายกนกใบเทศ กัน้ลายข้างด้วยเส้นคูข่นาน 

       2.13.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือน        

       2.13.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้อีกรอบ แล้วลงยาถม 
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2.14 รูปแบบท่ี 14 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 กําไลถมเงิน 

 

       2.14.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลม 

หน้าเรียบแบน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งานเป็นลายกนกเปลว โดยมีลายประจํายามเป็นตวัออกลาย  

2.14.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือน        

2.14.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการดดัโค้งให้เป็นรูปกลมแล้วสลกัลวดลาย 

ด้วยสิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 

 

2.15 รูปแบบท่ี 15 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถมทอง) 

 

 
 

ภาพประกอบ 25 กําไลถมทอง 

 

         2.15.1รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลม 

หน้าโค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลายใบเทศ  

2.15.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอ เงินในการทําตวัเรือน 

แล้วใช้ทองคําทาเคลือบอีกครัง้หนึง่หลงัจากลงถมและขดัเงาเสร็จแล้ว  

       2.15.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถมและทาทอง 
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2.16 รูปแบบท่ี 16 เคร่ืองประดบัถม(สร้อยคอ) 
 

 
 

ภาพประกอบ  26  สร้อยคอ”นะโม” 
 

       2.16.1 รูปแบบ-ลวดลาย ตวัสร้อยมีลกัษณะเป็นแผน่รูปวงกลมท่ีตอ่สลบักบัหว่งกลม 

ลวดลายเป็นลายนะโม 

       2.16.2 วสัดแุละวตัถดุบิ สร้อยคอ นะโม ชิน้นี ้ตวัเรือนทําด้วยเนือ้เงิน  

       2.16.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปและตดัให้เป็นรูปวงกลม แล้ว

บดักรีหว่งประกอบชิน้งาน เสร็จแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม  
 

2.17 รูปแบบท่ี 17 เคร่ืองประดบัถม(สร้อยคอ) 
 

 
 

ภาพประกอบ 27 สร้อยคอ”นะโม”ถมทอง 

 

       2.17.1 รูปแบบ-ลวดลาย ตวัสร้อยมีลกัษณะเป็นรูปวงกลมท่ีตอ่สลบักบัหว่งกลม 

ลวดลายเป็นลาย นะโม 

       2.17.2 วสัดแุละวตัถดุบิ สร้อยคอ นะโม ชิน้นี ้ตวัเรือนทําด้วยเนือ้เงินแล้วใช้ทองคําทา 

เคลือบอีกครัง้หนึง่หลงัจากลงถมและขดัเงาเสร็จแล้ว  

       2.17.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปและตดัให้เป็นรูปวงกลม แล้ว

บดักรีหว่งประกอบชิน้งาน เสร็จแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม

และทาทอง   
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2.18 รูปแบบท่ี 18 เคร่ืองประดบัถม (สร้อยคอ) 

 

 
 

ภาพประกอบ 28 สร้อยคอ”นะโม”ถมเงิน 

 

       2.18.1 รูปแบบ-ลวดลาย ตวัสร้อยมีลกัษณะเป็นแผน่รูปวงกลมท่ีตอ่สลบักบัหว่งกลม 

ลวดลายเป็นลายนะโม 

       2.18.2 วสัดแุละวตัถดุบิ สร้อยคอ นะโม ชิน้นี ้ตวัเรือนทําด้วยเนือ้เงิน  

       2.18.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปและตดัให้เป็นรูปวงกลม แล้ว

บดักรีหว่งประกอบชิน้งาน เสร็จแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม  

 

2.19 รูปแบบท่ี 19 เคร่ืองประดบัถม(สร้อยข้อมือถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 29 สร้อยข้อมือ”นะโม”ถมเงิน 
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       2.19.1 รูปแบบ-ลวดลาย ตวัสร้อยมือชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นแผน่รูปวงกลมท่ีตอ่สลบักบัหว่ง

กลม ลวดลายเป็นลายนะโม 

       2.19.2 วสัดแุละวตัถดุบิ สร้อยคอ นะโม ชิน้นี ้ตวัเรือนทําด้วยเนือ้เงิน  

       2.19.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปและตดัให้เป็นรูปวงกลม แล้ว

บดักรีหว่งประกอบชิน้งาน เสร็จแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม  

 

2.20 รูปแบบท่ี 20 เคร่ืองประดบัถม(จีถ้ม)  

 

 
 

ภาพประกอบ 30 จี ้ถมเงิน 

 

       2.20.1 รูปแบบ-ลวดลาย ตวัเรือนของเคร่ืองประดบัชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงรี ลวดลายท่ี

ปรากฏบนชิน้งานเป็นลายประจํายามก้ามป ูและกนกสามตวั 

       2.20.2 วสัดแุละวตัถดุบิ ตวัเรือนเคร่ืองประดบัชิน้นีทํ้าด้วยเนือ้เงิน 

       2.20.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 
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2.21 รูปแบบท่ี 21 เคร่ืองประดบัถม(แหวนถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 31 แหวนถม”นะโม” 

 

       2.21.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปทรงของแหวนมีลกัษณะก้านเรียว หน้าแหวนรูปหกเหล่ียม 

ด้านบนฝังหวั นะโม ลวดลายท่ีปรากฏด้านข้างของชิน้งานคือ ลายใบเทศ 

       2.21.2 วสัดแุละวตัถดุบิ ตวัเรือนของแหวนวงนีทํ้าด้วยเนือ้เงิน 

       2.21.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ ลงยาถม แล้วฝังหวั นะโม ลงบนหวัแหวน 

 

2.22 รูปแบบท่ี 22 เคร่ืองประดบัถม (แหวนถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 แหวนถมหวั”นะโม” 

 

       2.22.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปทรงของแหวนมีลกัษณะเป็นแหวนก้านเรียวเล็ก หน้าแหวน

เป็นรูปหกเหล่ียมฝังหวั นะโม สว่นลวดลายท่ีด้านข้างชิน้งานคือ ลายใบเทศ 

       2.22.2 วสัดแุละวตัถดุบิ ตวัเรือนของแหวนวงนีทํ้าด้วยเนือ้เงิน 

       2.22.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ ลงยาถม แล้วฝังหวั นะโม ไว้ท่ีหวัแหวน 
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2.23 รูปแบบท่ี 23 เคร่ืองประดบัถม(แหวนถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 33 แหวนถมหน้าเรียบ 

 

        2.23.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปทรงของแหวนวงนีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลมทรงกระบอก 

หน้าเรียบ  ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งานคือ ลายใบเทศ 

        2.23.2 วสัดแุละวตัถดุบิ ตวัเรือนของแหวนวงนีทํ้าด้วยเนือ้เงิน 

       2.23.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการขึน้รูปด้วยวิธีการตดั และบดักรีชิน้งาน

แล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ ลงยาถม 

 

2.24 รูปแบบท่ี 24 เคร่ืองประดบัถม(แหวนถม) 

 
 

ภาพประกอบ 34 แหวนถมทอง หน้าเรียบ 
 

       2.24.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปทรงของแหวนวงนีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลมทรงกระบอก 

หน้าเรียบ  ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งานคือ  ลายกนกสามตวั 

       2.24.2 วสัดแุละวตัถดุบิ ตวัเรือนของแหวนวงนีทํ้าด้วยเนือ้เงินแล้วใช้ทองคําทา  

เคลือบอีกครัง้หนึง่หลงัจากลงถมและขดัเงาเสร็จแล้ว  

       2.24.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการขึน้รูปด้วยวิธีการตดั และบดักรีชิน้งาน

แล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ ลงยาถมและทาทอง 
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2.25 รูปแบบท่ี 25 เคร่ืองประดบัถม(แหวนถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 35 แหวนปลอกมีด ถมทอง  

 

       2.25.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปทรงของแหวนวงนีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลมหน้าโค้งมน   

ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งานคือ ลายประจํายาม 

       2.25.2 วสัดแุละวตัถดุบิ ตวัเรือนของแหวนวงนีทํ้าด้วยเนือ้เงินแล้วใช้ทองคําทาเคลือบ  

อีกครัง้หนึง่หลงัจากลงถมและขดัเงาเสร็จแล้ว  

       2.25.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการขึน้รูปด้วยวิธีการตดั และบดักรีชิน้งานแล้ว

สลกัลวดลายด้วยสิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ ลงยาถม 

 

2.26 รูปแบบท่ี 26 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถม) 

 
 

ภาพประกอบ 36 กําไลถมเงิน ก้านเปิด 

 

 2.26.1 รูปแบบ-ลวดลาย เคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลม หน้าโค้งมน 

ก้านเปิด ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลายกนกเปลว โดยมีลายประจํายามเป็นตวัออกลาย  

2.26.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือน        

2.26.3กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปให้เป็นรูปวงกลม แล้วสลกั 

ลวดลายด้วยสิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 
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2.27 รูปแบบท่ี 27 เคร่ืองประดบัถม(แหวนถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 แหวนปลอกมีด ถมเงิน  

 

       2.27.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปทรงของแหวนวงนีมี้ลกัษณะเป็นรูปทรงกลม หน้าโค้งมน   

สว่นลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งานคือ ลายกนกเปลว 

       2.27.2 วสัดแุละวตัถดุบิ ตวัเรือนของแหวนวงนีทํ้าด้วยเนือ้เงิน 

       2.27.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการขึน้รูปด้วยวิธีการตดั และบดักรีชิน้งานแล้ว

สลกัลวดลายด้วยสิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ ลงยาถม 

 

2.28 รูปแบบท่ี 28 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 38 กําไลถมเงิน  

 

       2.28.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลมหน้า 

โค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายใบเทศก้านขด 

2.28.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเนือ้เงินในการทําตวัเรือน       

2.28.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 
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2.29 รูปแบบท่ี 29 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 39 กําไลถมเงิน  

 

       2.29.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลมหน้า 

โค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลวดลายประจํายาม 

2.29.2 วสัดแุละวตัถดุบิ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเนือ้เงินในการทําตวัเรือน       

2.29.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 

 

2.30 รูปแบบท่ี 30 เคร่ืองประดบัถม(กําไลถม) 

 

 
 

ภาพประกอบ 40 กําไลถมเงิน  

 

       2.30.1 รูปแบบ-ลวดลาย รูปแบบของเคร่ืองประดบัถมชิน้นีมี้ลกัษณะเป็นรูปวงกลมหน้า 

โค้งมน ซึง่ลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งาน เป็นลายกนกสามตวัสลบัด้วยลายประจํายาม  

2.30.2 วสัดแุละวตัถดุิบ งานเคร่ืองประดบัถมชิน้นีใ้ช้วสัดคืุอเงินในการทําตวัเรือน 

       2.30.3 กรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการเคาะขึน้รูปแล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกั 

และยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม 
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จากการวิเคราะห์ดงักลา่ว สามารถสรุปได้ดงันี ้

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูรูปภาพเ คร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีเป็นเคร่ืองประดบั 

จํานวน 30 ภาพข้างต้น พบวา่เคร่ืองประดบัประเภทกําไลมีมากท่ีสดุ ซึง่ตวัเรือนนัน้ทําด้วยโลหะเงิน 

(silver)ทัง้หมด รูปแบบสว่นใหญ่จะเป็นรูปวงกลมทรงกระบออก สว่นลวดลายท่ีใช้สว่นใหญ่จะเป็น

ลายเถาท่ีได้จากการประยกุต์ระหว่างลายกนกเปลวลายกนกสามตวั และลายใบเทศ โดยมีลายประจํา

ยามเป็นตวัออกลาย และกัน้ลายด้วยเส้นคูข่นานสลบักบัลายเมด็บวั รองลงมาคือสร้อยและแหวน ซึง่

ตวัเรือนก็ทําด้วยเงินทัง้หมดเชน่กนั สว่นลวดลายท่ีใช้ก็จะเป็นลายกนกสามตวั และลายใบเทศ สลบั

กบัการฝังหวันะโม ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานพบวา่งานเคร่ืองถมสว่นใหญ่ใช้วิธีการเคาะขึน้รูป

แล้วสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกัและยํา้พืน้ด้วยสิว่ยํา้พืน้ แล้วลงยาถม แตถ้่าต้องการให้ตวัเรือน

เคร่ืองประดบัเป็นสีทองก็จะต้องนําชิน้งานไปทาทองเคลือบอีกครัง้หนึง่ ซึง่กระบวนการดงักลา่วยงัคง

เป็นการสืบทอดกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานแบบดัง้เดมิทกุประการ 

 

3. การออกแบบเคร่ืองประดับท่ีได้จากการศึกษาจากกระบวนการวเิคราะห์ และการศึกษา

แนวคดิทฤษฏีการออกแบบ 

 การออกแบบเคร่ืองประดบัถมท่ีทําจากโลหะผสม เป็นการนําเอาข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์

ข้อมลูภาคเอกสาร และภาคสนาม ตามความมุง่หมายของงานวิจยัมาออกแบบเป็นเคร่ืองประดบั และ 

นําเอาแนวคดิทฤษฏีการออกแบบท่ีได้จากการศกึษาแนวคดิของ วฒันะ จฑูะวิภาต , รุธ นโิวลา  และ

เกสร ธิตะจารี. ท่ีมีแนวความคดิเป็นไปในทิศทางเดียวกนั พอสรุปได้วา่ การออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีดี 

เพ่ือตอบสนองความต้องการในปัจจบุนันั ้น จะต้องเน้นท่ีรูปทรง โดยรูปทรงนัน้จะต้องมีความเรียบง่าย 

ไมรุ่งรังเกะกะ มีความร่วมสมยั สามารถดดัแปลงไปใช้ในกรณีอ่ืนๆได้ตามความเหมาะสม ดงันัน้

ผู้ออกแบบจงึนําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ประกอบกบัแนวคดิทฤษฏีท่ีได้ศกึษามาใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบ โดยการออกแบบภาพร่า ง จํานวน 20 ภาพ เพ่ือใช้เป็นกลุม่ตวัอยา่งให้ผู้ เช่ียวชาญสุม่เลือก

รูปแบบก่อนนําไปผลิตเป็นต้นแบบเคร่ืองประดบัจริง  
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รูปแบบแหวน (Sketch Design) ท่ีได้จากกระบวนการวเิคราะห์และการองิแนวคดิ

ทฤษฏีในการออกแบบ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 41 รูปแบบ(Sketch Design) 
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4. การสุ่มเลือกตัวอย่างโดยผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบเคร่ืองประดับ 

ในการสุม่เลือกตวัอยา่งโดยผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีตอ่การออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีทําจากโลหะผสม

ในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําแบบประเมินความคดิเห็นของ ผู้ เช่ียวชาญ  จํานวน 3 คน เพ่ือสุม่เลือกตวัอยา่ง           

1ตวัอยา่ง จากแบบร่างจํานวน 20 แบบข้างต้น โดยแบบประเมินแบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นเก่ียวกบัรูปแบบและลวดลายของงานเคร่ืองประดบั โดยมี

เกณฑ์การประเมินแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ 

               4 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นมาก 

               3 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

               2 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อย 

  1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ 

        ตอนท่ี 2 แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิ และข้อเสนอแนะ 

 

ซึง่ผลการประเมินพบวา่ การใช้รูปทรงเรขาค ณิตในการออกแบบ (รูปแบบท่ี 3) มีคา่ประเมิน

สงูมากท่ีสดุ ซึง่เป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบและลวดลายสวยงาม ร่วมสมยั และสามารถใช้เป็นแนว

ทางเลือกเพ่ือการสร้างรายได้เพิม่แก่ชมุชนด้วย  จากนัน้ผู้ วิจยัก็ได้นําเอาแบบร่างท่ีได้จากการประเมนิ

โดยผู้ เช่ียวชาญมาเขียนแบบเป็น ภาพสามมิตเิสมือนจริง เพ่ือให้เห็นความเดน่ชดัของงานมากขึน้ก่อน

นําไปสูก่ระบวนการผลติจริง 

 

             
 

            
 

 ภาพประกอบ 42 รูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีได้จากการประเมนิจากผู้ เช่ียวชาญ 
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5. การผลติชิน้งานเคร่ืองประดบั 

 ในการผลิตเคร่ืองประดบัครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้นําเอารูปแบบท่ีได้จากสุม่เลือกจากผู้ เช่ียวชาญมา

ผลิตเป็นต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีสามารถสวมใสไ่ด้จริง โดยมีขัน้ตอนการผลิตดงันี  ้

5.1 นํารูปแบบท่ีได้จากการประเมินมาเขียนแบบเสมือนจริง โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์

ชว่ยในการเขียนแบบ 

 
ภาพประกอบ 43 การเขียนแบบเสมือนจริง 
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5.2 สร้างต้นแบบแว็กซ์ โดยการใช้เคร่ืองแกะต้นแบบระบบคอมพิวเตอร์ชว่ยในการทําต้นแบบ 

 

 
 

ภาพประกอบ 44 การแกะต้นแบบแว็กซ์โดยการใช้เคร่ืองแกะต้นแบบ 

 

 5.3 ตกแตง่เก็บรายละเอียดต้นแบบแว็กซ์ด้วยมืออีกครัง้หนึง่เพ่ือให้ชิน้งานมีความละเอียด

และมีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 

 

      
 

ภาพประกอบ 45 การแกะตกแตง่ต้นแบบแว็กซ์ด้วยมือ 
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5.4นําต้นแบบแว็กซ์ท่ีเก็บแตง่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วไปตดิต้นเทียนและเทปนู  

 

                
 

ภาพประกอบ 46 การตดิต้นเทียนและเทปนู 

 

5.5 หลอ่ต้นแบบแว็กซ์ให้เป็นโลหะโดยใช้เคร่ืองหลอ่ระบบศนูย์ยากาศ 

 

 

                    
 

ภาพประกอบ 47 การหลอ่ต้นแบบด้วยเคร่ืองหลอ่ระบบศนูย์ยากาศ 

 

5.6 นําต้นแบบท่ีเป็นโลหะมาล้างทําความสะอาดชิน้งาน และตรวจสอบความสมบรูณ์ของ

ชิน้งานและลวดลายท่ีปรากฏบนชิน้งานหลอ่วา่มีความสมบรูณ์หรือไม ่ซึง่หากชิน้งานสมบรูณ์ก็นําไป

ตกแตง่ชิน้งานในขัน้ตอนตอ่ไป 
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ภาพประกอบ 48 การล้างทําความสะอาดชิน้งาน 

 

5.7 ขดั-ตกแตง่ชิน้งานด้วยตะไบและกระดาษทราย เพ่ือให้ลวดลายมีความเดน่ชดัขึน้ และผวิ

ของชิน้งานเรียบเป็นเนือ้เดียวกนั  

 

       
 

ภาพประกอบ 49 การขดั-ตกแตง่ชิน้งาน 

 

5.8 นําชิน้งานไปล้างทําความสะอาดอีกครัง้ โดยใช้ยาล้างอลุตร้าโซนคิ เพ่ือต้องการให้นํา้ยา

ไปชะล้างสว่นท่ีเป็นลวดลายให้มีความสะอาดมากท่ีสดุ เพราะหากไมส่ะอาดแล้วจะทําให้ลงยาถมยาก

หรือลงไมต่ดิเลย 
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ภาพประกอบ 50 การล้างอลุตร้าโซนคิ 

 

5.9 ลงยาถมและขดั-แตง่ยาถมให้เรียบเสมอกบัผวิของชิน้งาน 

 

             
 

 

ภาพประกอบ 51 การลงยาถม 
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5.10 ขดัเงาด้วยยาดนิ- ยาแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 52 การขดัเงาด้วยยาดนิ- ยาแดง 

 

5.11 เช็ดชิน้งานด้วยผ้าเช็ดเคลือบเงาอีกครัง้ เพ่ือให้ผิวของชิ น้งานมีความมนัวาวมากขึน้      

ก็จะได้ผลงานเคร่ืองประดบัถมท่ีมีสีของโลหะสวยงาม 

 

      
 

ภาพประกอบ 53 การเช็ดชิน้งานด้วยผ้าเช็ดเคลือบเงา 
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5.12 ผลงานทีเสร็จสมบรูณ์ 

 

                
 

 

 
 

ภาพประกอบ 54 ผลงานสําเร็จ 

 

เม่ือได้ผลงานต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้ว ผู้ วิจยัได้สร้างแบบสอบถามความคดิเห็น

ของผู้บริโภคทีมีตอ่ต้นแบบเคร่ืองประดบัชิน้นี ้เพ่ือหาคําตอบวา่การวิจยันีเ้ป็นไปตามสมมตุฐิานหรือไม่  
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6. วิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลงานต้นแบบเคร่ืองประดบั 

 ในการวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผลงานต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีทําจากโลหะ

ผสมในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภค จํานวน 100 คน โดยแบบสอบถาม

แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

        ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

        ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ บริโภคตอ่ผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจาก

โลหะผสม โดยมีเกณฑ์การประเมินแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

               5 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ 

               4 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มาก 

               3 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

               2 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อย 

               1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ 

        ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด สําหรับผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ

และข้อเสนอแนะ 

  

 ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่ในการวิจยัในครัง้นี ้

ผู้ วิจยัได้ทําการเก็บข้อมลูในกลุม่ประชากรทัว่ไป จํานวน 100 คน โดยแบง่ชว่งอายขุองประชากรเป็น   

3กลุม่ ดงันี ้

        กลุม่ท่ี 1 กลุม่ประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี 

         กลุม่ท่ี 2 กลุม่ประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 30-39ปี 

        กลุม่ท่ี 3 กลุม่ประชากรท่ีมีอาย ุ40 ปีขึน้ไป 

 จากการตอบแบบสอบถามพบวา่ กลุม่ประชากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-29 ปี มีจํานวนผู้ตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสดุ จํานวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ  55 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 30-39ปี จํานวน 

30 คน คดิเป็นร้อยละ 30 สว่นผู้ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสดุคืออาย ุ 40 ปีขึน้ไป จํานวน 15 คน คดิเป็น

ร้อยละ 15 และผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาชีพนิสิต /นกัศกึษา จํานวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 65

รองลงมาคือประกอบอาชีพอ่ืนๆ จํานวน 30 คน คดิเป็นร้อยละ  30 และข้าราชการมีจํานวนน้อยท่ีสดุ

คือ จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ  5 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการศกึษาปริญญาต รีมากท่ีสดุ 

จํานวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 95 และมีระดบัการศกึษาปริญญาโท จํานวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 5 

ตามลําดบั 
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ตาราง  2  แสดงจํานวนและร้อยละ ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 

1.อาย ุ 

                                     20-29       ปี 

30-39       ปี 

         40            ปีขึน้ไป 

                                     รวม 

2. อาชีพ 

           อาชีพนิสิต/นกัศกึษา 

                                     ข้าราชการ 

           พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

                                     อ่ืนๆ 

                                      รวม 

 

 

3.ระดบัการศกึษา 

                                        มธัยมศกึษา 

                                        ปริญญาตรี 

                                        ปริญญาโท 

                                        อ่ืนๆ 

                                        รวม 

 

55 

30 

15 

100 

 

65 

5 

- 

30 

100 

 

 

 

- 

95 

5 

- 

100 

 

55.0 

30.0 

15.0 

100.0 

 

65.0 

5.0 

- 

30.0 

100 

 

 

 

- 

95.0 

5.0 

- 

100.0 

 

       ตอนท่ี 2   แบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้บริโภคตอ่ผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจาก

โลหะผสม จากการสรุปแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจผลติภณัฑ์

เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจากโลหะผสมอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุ  
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ตาราง 3 แสดงคา่เฉล่ียความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่ผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบัถม  

 ท่ีทําจากโลหะผสม 

 

เกณฑ์ความพงึพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจากโลหะ

ผสม 

ระดบัคะแนนตอ่จํานวนผู้ ท่ีเห็น

ด้วย(คน) 

ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 

- เคร่ืองประดบัถมนีมี้รูปแบบและลวดลายสวยงามสะดดุตา 

- เคร่ืองประดบัถมนีมี้ความแปลกใหม ่ไมเ่คยเห็นมาก่อน 

- เคร่ืองประดบัถมนีเ้ลือกใช้วสัดไุด้อยา่งเหมาะสมและมีสีสนั

สวยงาม 

- เคร่ืองประดบัชิน้นีย้งัคงส่ือถึงความเป็นเคร่ืองถมนครได้เป็น

อยา่งดี 

- รูปแบบเคร่ืองประดบัถมนีส้ามารถเป็นแนวทางเลือกการสร้าง

รายได้เพิ่มแก่ชมุชน 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

37 

41 

 

43 

 

31 

 

29 

 63 

59 

 

57 

 

69 

 

71 

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พบว่าผู้บริโภคเสนอให้มีการออกแบบและผลิต

ชิน้งานเคร่ืองประดบัท่ีไม่ใช่แหวนเพิ่มด้วย เพ่ือจะมีผลงานท่ีหลากหลาย 

ซึง่จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคทัง้หมด พบวา่ ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจากโลหะผสมอยู่ ในระดบัมากและมากท่ีสดุ ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิาน

ของการวิจยั คือได้รูปแบบเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช (ประเภทเคร่ืองประดบั )ท่ีทําจากโลหะผสม 

ท่ีเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานและ พฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ เคร่ืองถมนครศรีธรรมราช ท่ีเป็น

องค์ความรู้ใหม ่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและสามารถเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มแก่

ชมุชน 

 
 



บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาและพฒันาเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชเพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีทํา

จากโลหะผสม จดัทําขึน้เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชในประเดน็ รูปแบบและ

ลวดลาย การเลือกใช้วสัดแุละวตัถดุบิ และเทคนคิการสร้างสร รค์ผลงาน โดยศกึษารูปแบบท่ีเป็น

แนวอตัลกัษณ์เคร่ืองถม จงัหวดันครศรีธรรมราช ของกลุม่งานบ้านถมนคร ชมุชนหลงัสนามหน้าเมือง 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่เป็นแหลง่ผลิตและจําหนา่ยงานเคร่ืองถมท่ีใหญ่

ท่ีสดุของจงัหวดันครศรีธรรมราช จํานวน 30 ชิน้ โดยเลือ กจากรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุและรอง

ตามลําดบัลงมา และทดลองพฒันารูปแบบด้วยการออกแบบเคร่ืองถม จงัหวดันครศรีธรรมราช ตาม

แนวคดิทฤษฏีตามหลกัในการออกแบบ เพ่ือสร้างรูปแบบแนวทางเลือกท่ีสามารถสร้างรายได้เพิม่แก่

ชมุชน  

กลุม่ตวัอยา่ง คือ  แบบร่าง (Sketch Design) ท่ีได้จากการทดลองพฒันาตามหลกัของการออกแบบ

และแนวทางท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของเคร่ืองถม จงัหวดันครศรีธรรมราช  แล้วนําให้ผู้ เช่ียวชาญเลือก สุม่

ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากภาพร่างเสมือนจริงเพ่ือหารูปแบบท่ีจะนําไปผลิต

เป็นชิน้งานต้นแบบท่ีสามารถสวมใสไ่ด้จริง แล้วสร้ างแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคท่ีมีตอ่

งานเคร่ืองประดบัต้นแบบเพ่ือสรุปและอภิปรายผลท่ีได้จากการวิจยั  

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบการ

ศกึษาวิจยั ดงันี ้

 1.  แบบสมัภาษณ์ ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างแบบสมัภาษณ์ชา่งถมจงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ือง

การศกึษาและพฒันาเคร่ือง ถมจงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดบั ท่ีทําจากโลหะ

ผสม ในประเดน็ตามความมงุหมายของการวิจยั  

 2. แบบประเมนิรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้าง แบบประเมินรูปแบบ เพ่ือให้

ผู้ เช่ียวชาญเลือกสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบท่ีออกแบบโดยผู้ วิจยัเพ่ือหา

รูปแบบท่ีจะนําไปผลิตเป็นชิน้งานต้นแบบจริง 

 3. แบบสอบถามผู้ วิจยัดําเนนิการสร้า งแบบสอบถาม ความพงึพอใจของผู้บริโภคตอ่

ผลิตภณัฑ์ต้นแบบเคร่ืองประดบัท่ีทําจากโลหะผสมท่ีได้จากการวิจยั เพ่ือสรุปและอภิปรายผล  
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 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 การวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษา ดงันี  ้

 1.  เก็บข้อมลูภาคเอกสาร จากสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมลูเอกสาร จากหนงัสือ ตํารา

วิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 2.  เก็บข้อมลูภาคสนาม จากการลงพืน้ท่ีสํารวจ การสมัภาษณ์ การถ่ายภาพนิง่ และและการ

แจกแบบสอบถาม 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู สรุปได้ดงันี  ้

1. การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์และการวิเคราะห์เคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช

ในประเดน็ รูปแบบและ ลวดลาย การเลือกใช้วสัดแุละวตัถดุบิ และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน 

จํานวน 30 ชิน้ โดยเลือกจากรูปแบบท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสดุและรองตามลําดบัลงมา  พบวา่ข้อมลูท่ีได้มี

ความใกล้เคียงและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัง้ 3 ด้าน จงึสามารถสรุปได้ดงันี ้  

 1.1 ด้านรูปแบบและลวดลาย พบ วา่ รูปแบบของเคร่ืองถมประเภทเคร่ืองประดบัจะมี

ลกัษณะเป็นรูปทรงกลมมากท่ีสดุ สว่นลวดลายท่ีใช้สว่นใหญ่จะเป็นลายเถาท่ีได้จากการประยกุต์

ระหวา่งลายกนกเปลวและลายใบเทศ โดยมีลายประจํายามเป็นตวัออกลาย และกัน้ลายด้วยเส้น

คูข่นานสลบักบัลายเมด็บวั  

 1.2 ด้านวสัดแุละวตัถดุิบ พบวา่ การทําตวัเรือนเคร่ืองถมประเภทเคร่ืองประดบันัน้ วสัดท่ีุ

ใช้จะใช้โลหะเงิน (Silver) ทัง้หมด แตถ้่าเป็นถมทองก็จะใช้วิธีการทาทองเคลือบตวัเรือนอีกครัง้หนึง่  

 1.3 ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน พบวา่งานเคร่ืองถมสว่นใหญ่จะใช้กรรมวิธีการทํา

ด้วยมือทกุขัน้ตอน ตั ้งแตก่ารเคาะขึน้รูปชิน้งาน การสลกัลวดลายด้วยสิว่สลกัการยํา้พืน้ลวดลายด้วย

สิว่ยํา้พืน้ การลงยาถมตลอดจนการขดัตกแตง่ชิน้งานสําเร็จ  

2. การประเมินรูปแบบโดยผู้ เช่ียวชาญ พบวา่การใช้รูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบมีคา่

ประเมินสงูมากท่ีสดุคือรูปแบบท่ี 3 ซึง่เป็นเคร่ืองประดั บท่ีมีรูปแบบและลวดลายสวยงาม ร่วมสมยั 

และเป็นแนวทางเลือกการสร้างรายได้เพิ่มแก่ชมุชน 

3. การตอบแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้บริโภคตอ่ผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจาก

โลหะผสมของการวิจยัในครัง้นี ้ซึง่จากการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพงึพอใจของผู้บริโภค 

จํานวน 100 คน  ซึง่จากการประเมิน พบวา่ ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ี

ทําจากโลหะผสมอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุ ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานของการวิจยั 
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การอภปิรายผล  

จากการวิเคราะห์ข้อมลูเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชประเภทเคร่ืองประดบั ในประเดน็

รูปแบบและลวดลาย การเลือกใช้วสัดแุละวตัถดุบิ และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน พบวา่เคร่ืองถม

ประเภทประดบัจะพบเห็นเป็นผลิตภณัฑ์คือกําไลมีมากท่ีสดุ รองลงมาคือแหวนและสร้อย ลวดลายท่ี

ใช้สว่นใหญ่จะเป็นลายเถาท่ีได้จากการประยกุต์ระหวา่งลายกนกเปลวและลายใบเทศ โดยมีลาย

ประจํายามเป็น ตวัออกลาย ลวดลายดงักลา่วชา่งท่ีทํางานเคร่ืองถมจะเป็นคนออกแบบขึน้เอง โดย

การศกึษาลวดลายไทยจากหนงัสือ ตําราลายไทย หรือจากผลงานท่ีทําสืบทอดกนัมาตัง้แตใ่นอดีต แล้ว

มาออกแบบประยกุต์กบัแนวคดิของตนเอง โดยมีการจดัวางลวดลาย ชอ่งไฟให้มีความพอดีกบัพืน้ท่ี

ของชิน้งานดงันัน้ ลวดลายท่ีปรากฏอยูบ่นชิน้งานตา่งๆมีมีความคล้ายคลงึกนัมาก ลวดลายท่ีพบเหน็

มากเชน่ ลายกนกเปลว , ลายใบเทศ , ลายประจํายาม , ลายพุม่ข้าวบณิฑ์  ลายกระจงั , ลายก้านขด , 

ลายบวัคว่ํา- บวัหงาย , ลวดลายเมด็บวั , ภาพประกอบลาย เชน่ รูปเทพพนม หน้าขบ นางฟ้า เทวดา 

หรือภาพสตัว์ป่าหิมพานต์  เป็นต้น ซึง่มีความสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า สมศกัดิ ์

เทพพิทกัษ์ (2538)  ด้านการเลือกใช้วสัดหุรือวตัถดุบิ ในการทําเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช วสัดท่ีุ

ใช้ในการทําตวัเรือน  คือต้องใช้โลหะเงิน (Silver) เทา่นัน้ ซึง่ข้อมลูดงักลา่วสอดคล้องกบั ไสว สทุธิ

พทิกัษ์ (2531)ท่ีกลา่วไว้คือ ในการทําเคร่ืองถมนคร โลหะเงินท่ีจะใช้ต้องมีความบริสทุธ์ิของเนือ้เงินไม่

น้อยกวา่ 92.5%มีโลหะอ่ืนผสมอยูไ่ด้แตต้่องไมเ่กิน 7.5% สว่นเงินบริสทุธ์ิ 100%เตม็นัน้จะใช้ไมไ่ด้

เพราะเนือ้เงินออ่นมาก รูปทรงอยูไ่มไ่ด้นานอาจบบุเบีย้วได้งา่ยและถ้าเนือ้เงินต่ํากวา่ 92.5% ก็จะเป็น

ของไมดี่ โดยจะสง่ผลให้เคร่ืองถมดําหรือหมองคลํา้ได้งา่ย   สว่นด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน

พบวา่การทําเคร่ืองถมสว่นใหญ่ยงัคงเป็นการสืบทอดกระบวนการสร้า งสรรค์ผลงานแบบดัง้เดมิทกุ

ประการ ตัง้แตข่ัน้ตอนแรกคือ การเตรียมและหลอมโลหะ การขึน้รูปชิน้งาน การสลกัลวดลายและยํา้

พืน้ การลงยาถม การขดัผวิ การขดัเงาและการแกะแร ยงัคงต้องอาศยัทกัษะและฝีมือของชา่งแทบทกุ

ขัน้ตอน ถึงแม้ในปัจจบุนันีจ้ะมีการนําเอากรรมวิธีตา่งๆมาชว่ยใ นบางขัน้ตอนก็ตาม แตท้่ายท่ีสดุก็ยงั

ต้องใช้ฝีมือคนในการทําเป็นหลกัอยูดี่ 

การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูและการศกึษาแนวคดิทฤษฏีหลกัการออกแบบ  

พบวา่ การออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัตา่งจากการออกแบบเคร่ืองประดบัในอดีตคือด้านรูปทรง 

และวสัดท่ีุนํามาใช้การออกแบบในปัจจบุนัเน้นท่ีความเรียบงา่ยของรูปทรงมากกวา่ ใช้ลวดลายได้มาก 

มีรูปแบบท่ีสมัพนัธ์กบัวสัด ุเน้นท่ีโครงสร้าง ใช้วสัดท่ีุแปลกใหม ่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึน้ สาเหตท่ีุการ

ออกแบบเคร่ืองประดบัในปัจจบุนัมีความเงียบง่ายทางด้านรูปแบบ มีปัจจยัอนัเน่ืองมาจากการผลิตใน

ระบบอตุสาหกรรมมากขึน้ การใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตัชิว่ยในการออกแบบและการผลติ อีกทัง้เน้นการ

ผลติจํานวนมากในระยะเวลาท่ีรวดเร็วเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึน้ สภาพ
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สงัคมท่ีเปล่ียนไปทําให้คา่นิยม และรสนิยมของคนในสงัคมเปล่ียน อีกทัง้ทําให้เกิดเสรีภาพทาง

ความคดิท่ีหลากหลาย  ซึง่ข้อมลูดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวคดิของ วฒันะ จฑูะวิภาต , ซึง่ได้กลา่วถึง

ลกัษณะเคร่ืองประดบัท่ีดี มีข้อสงัเกตดงันี ้

- มีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งแบบและวสัดุ 

 -  มีความสวยงาม และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงสามารถดดัแปลงไปใช้ในกรณีอ่ืนๆ ได้ตาม 

ความเหมาะสม  

 -  แบบเรียบงา่ยไมรุ่งรังเกะกะ ไมเ่กาะเก่ียวเสือ้ผ้า ใช้สบาย ไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้  

 -  ราคาไมส่งูจนเกินไป 

 -  สร้างความสง่าภาคภมูิใจให้กบัผู้ใช้เสริมบคุลิกภาพของผู้ใช้ให้ดีขึน้  

 -  ทําความสะอาดงา่ย วสัดท่ีุใช้ทํามีความทนทาน ทนตอ่ดนิฟ้าอากาศท่ีเปล่ียนแปลงแล ะ 

ไมเ่ปล่ียนสภาพได้ง่ายเม่ือเปล่ียนอณุหภมูิ 

 -  มีความสมดลุกนัในรูปทรง สีสนักลมกลืน มีจดุเร้าความสนใจท่ีดีการเลือกวสัดมุาใช้ทํา  

เคร่ืองประดบั (วฒันะ  จฑูะวิภาต. 2545: 121) 

ดงันัน้ในการออกแบบเคร่ืองประดบัถมท่ีทําจากโลหะผสมในครัง้นี ้รูปแบบของเคร่ืองประดบั

ท่ีได้จากการออกแบบนัน้ จะต้องมีการออกแบบรูปทรงและลวดลายให้มีความร่วมสมยั เรียบงา่ยไม่

รุงรังเกะกะและสอดคล้องกบักบัความต้องการของสงัคมในปัจจบุนั โดยรูปแบบจะต้องคํานงึถึงหลกั

ของการออกแบบด้วย ทัง้การจดัวาง พืน้ท่ีวา่ง ลวดลายกบัรูปทรงมีความขดัแย้งกนัหรือเปลา่ จากนัน้

นําไปให้ผู้ เช่ียวชาญประเมนิสุม่เลือกตวัอยา่งรูปแบบ ซึง่ผลการประเมนิของการผู้ เช่ียวชาญ พบวา่การ

ใช้รูปทรงเรขาคณิตในการออกแบบมีคา่ประเมินสงูมากท่ีสดุ เป็นเคร่ืองประดบัท่ีมีรูปแบบและลวดลาย

สวยงาม ร่วมสมยั และเป็นแนวทางเลือกการสร้างรายได้เพิม่แก่ชมุชน จากนัน้นําไปสูก่ระบวนการผลติ

เป็นต้นแบบเคร่ืองประดบัจริง และสร้างแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคตอ่ผลิตภณัฑ์ ต้นแบบ

เคร่ืองประดบัท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นี ้ซึง่จากการแจกแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคตอ่ 

จํานวน 100 คน โดยใช้หลกัเกณฑ์การประเมิน ดงันี ้

เกณฑ์ความพงึพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจากโลหะผสม 

 -   เคร่ืองประดบัถมนีมี้รูปแบบและลวดลายสวยงามสะดดุตา 

 -   เคร่ืองประดบัถมนีมี้ความแปลกใหม ่ไมเ่คยเห็นมาก่อน 

 -   เคร่ืองประดบัถมนีเ้ลือกใช้วสัดไุด้อยา่งเหมาะสมและมีสีสนัสวยงาม 

 - เคร่ืองประดบัชิน้นีย้งัคงส่ือถึงความเป็นเคร่ืองถมนครได้เป็นอยา่งดี 

 -  รูปแบบเคร่ืองประดบัถมนีส้ามารถเป็นแนวทางเลือกการสร้างรายได้เพิ่มแก่ชมุชน 
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ซึง่จากการประเมนิ พบวา่ ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่ผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจาก

โลหะผสมอยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสดุ ซึง่เป็นไปตามสมมตุฐิานของการวิจยั  คือได้รูปแบบเคร่ืองถม

จงัหวดันครศรีธรรมราช (ประเภทเคร่ืองประดบั )ท่ีทําจากโลหะผสม ท่ีเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์

ผลงานและ พฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ เคร่ืองถมนครศรีธรรมราช ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม ่ ตรงตามความ

ต้องการของผู้บริโภคและสามารถเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มแก่ชมุชน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การออกแบบเคร่ืองประดบันกัออกแบบจะต้องคํานงึถึงกระบวนการผลติด้วย เพราะถ้านกั

ออกแบบใช้หลกัของการออกแบบเพียงอยา่งเดียวโดยไมคํ่านงึถึงขัน้ตอนการผลติ ผลงานท่ีออกแบบ

มานัน้อาจผลิตไมไ่ด้หรือไมเ่ป็นไปตามรูปแบบท่ีออกแบบไว้ 

 2. การนําผลของการวิจยันีไ้ปใ ช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านอตุสาหกรรมการผลิตและ

การประกอบการสินค้าเคร่ืองประดบั ผู้ ท่ีสนใจหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถนําผลการวิจยันีไ้ปใช้เพ่ือเป็น

แนวทางเลือกการออกแบบอนัจะนําไปสูก่ารสร้างงานและสร้างรายได้เพิม่แก่ชมุชนได้ 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจัิย 
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แบบสัมภาษณ์ช่างถมนคร 

เร่ือง 

การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองถมจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการออกแบบ

เคร่ืองประดับที่ทาํจากโลหะผสม 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

วัตถุประสงค์ 

 แบบสมัภาษณ์นีจ้ดัทําขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเก็บข้อมลูเก่ียวกบัเคร่ืองถมจงัหวดั

นครศรีธรรมราช เพ่ือใช้ในการวิจยัเร่ือง การศึกษาและพฒันาเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราชเพือ่    

การออกแบบเคร่ืองประดบัทีทํ่าจากโลหะผสม. ของ นายยงยทุธ์ิ ผนัแปรจิตร์ นิสิตระดบัปริญญาโท 

สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบบสมัภาษณ์นีผู้้ วิจยัต้องการ  

เก็บข้อมลูใน 3 ประเดน็ ตามความมุง่หมายของงานวิจยั ดงันี  ้

 1.รูปแบบและลวดลายของเคร่ืองถมจงัหวดันครศรีธรรมราช  

 ....................................... ...................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

................................................................................................................................... ....................

............................................................................................................... ........................................

............................................................................................................................. ......................... 

 2.การเลือกใช้วสัดแุละวตัถดุบิ 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 3.ด้านเทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ............................................ ..............................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

........................................................................................................................................ ...............

.................................................................................................................... ...................................

............................................................................................................................. .........................  

( หมายเหต ุ: เคร่ืองมือที่ใช้ในการสมัภาษณ์   เป็นการจดบนัทกึด้วยสมดุบนัทกึ และใช้เคร่ืองอดับนัทกึเสยีง ) 
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แบบประเมินความคิดเหน็ต่อรูปแบบเคร่ืองประดับถม 

โดยผู้เชียวชาญ 

....................................................................................................................  

เรียน ผู้ เชียวชาญ 

  

แบบประเมินนีจ้ดัทําขึน้เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือของการวิจยัเร่ือง การศึกษาและพฒันาเคร่ืองถม

จงัหวดันครศรีธรรมราชเพือ่การออกแบบเคร่ืองประดบัทีทํ่าจากโลหะผสม .  ของ นายยงยทุธ์ิ ผนัแปรจิตร์ 

นิสิตระดบัปริญญาโท สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ผู้ วิจยัขอความกรุณาผู้ เชียวชาญสุม่เลือกตวัอยา่งรูปแบบเคร่ืองประดบัท่ีผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่มี

รูปแบบและลวดลายสวยงาม ร่วมสมยั และสามารถเป็นแนวทางเลือกแก่ผู้ประกอบการเคร่ืองประดบั

หรือผู้ ท่ีสนใจ อนัจะนําไปสูก่ารเพ่ือสร้างรายได้เพิ่มแก่ชมุชน 

 

ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุทา่นเป็นอยา่งสงู ท่ีได้กรุณาประเมินรูปแบบตามแบบประเมินนี  ้

............................................................  

 

 

 

คาํชีแ้จง แบบประเมินนีแ้บง่ออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนท่ี 1 การประเมนิรูปแบบ ขอความกรุณาผู้ เช่ียวชาญโปรดพจิารณาเลือกรูปแบบท่ีทา่น  

เหน็วา่มีความเหมาะสมมากท่ีสดุจากรูปแบบตอ่ไปนี ้โดยใสค่า่ระดบัคะแนนความคดิเห็นของทา่นใน

ชอ่งด้านหลงัรูปแบบ ดงันี  ้

5 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ 

               4 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็มาก 

               3 หมายถึง ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง 

               2 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อย 

  1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นน้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 2 แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิและข้อเสนอแนะ 
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ตอนท่ี 1 การประเมินรูปแบบ 

ท่ี รูปแบบเคร่ืองประดบั คา่ระดบัคะแนนความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

     

 

2 

 

     

 

3 

 

     

 

4 

 

     

 

5 

 

     

 

6 
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ท่ี รูปแบบเคร่ืองประดบั คา่ระดบัคะแนนความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

 

7 

 

     

 

8 

 

     

 

9 

 

     

 

10 

 

     

 

11 

 

     

 

12 
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ท่ี รูปแบบเคร่ืองประดบั คา่ระดบัคะแนนความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

 

13 

 

     

 

14 

 

     

 

15 

 

     

 

16 

 

     

 

17 

 

     

 

18 
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ท่ี รูปแบบเคร่ืองประดบั คา่ระดบัคะแนนความคดิเห็น 

1 2 3 4 5 

 

19 

 

     

 

20 

 

     

 

ตอนท่ี 2 แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิและข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถม 

 

...................................................... ..............................................................  

 

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม 

  

แบบแบบสอบถามนีจ้ดัทําขึน้เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือของการวิจยัเร่ือง การศึกษาและพฒันาเคร่ืองถม

จงัหวดันครศรีธรรมราชเพือ่การออกแบบเคร่ืองประดบัทีทํ่าจากโลหะผสม . ของ นายยงยทุธ์ิ ผนัแปรจิตร์ 

นิสิตระดบัปริญญาโท สาขาวิชานวตักรรมการออกแบบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ผู้ วิจยัขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามทกุทา่น โปรดอา่นและตอบแบบสอบถามนีใ้ห้ตรงกบั

ความคดิเห็นของทา่นให้มากท่ีสดุ ซึง่คําตอบท่ีได้จากความคดิเห็นของทา่น มีคณุคา่ย่ิงตอ่การทําวิจยั ใน

ครัง้นี ้การตอบแบบสอบถามนีผู้้ วิจยัจะนําผลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการทําวิจยันีเ้ทา่นัน้  

 

ผู้ วิจยัขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามทกุทา่นเป็นอยา่งสงู ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถามนี ้

        

       นายยงยทุธ์ิ ผนัแปรจิตร์ 

       นิสิตระดบัปริญญาโท 

............................................................  

 

คาํชีแ้จง แบบประเมนินีแ้บง่ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคตอ่ผลติภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทาํจากโลหะผสม โดยมี

เกณฑ์การประเมนิแบง่เป็น 5 ระดบั ดงันี ้

               5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ 

               4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 

               3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

               2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อย 

               1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นน้อยที่สดุ 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด สาํหรับผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ 

 



105 

 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถม 

 

....................................................................................... ....................... 

 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 โปรดพจิารณาข้อความตอ่ไปนี ้และทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง  หรือกรอกข้อมลูลงในชอ่ง....... 

  

1.ชว่งอายุ 

       20-29   ปี 

     30-39   ปี 

     40      ปีขึน้ไป 

 

2.อาชีพ 

       นกัเรียน 

       นิสิต/นกัศกึษา 

       ข้าราชการ 

       พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

       ธุรกิจสว่นตวั 

       อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ........................ 

   

 3.ระดบัการศกึษา 

       มธัยมศกึษา 

       ปริญญาตรี 

       ปริญญาโท 

       อ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ........................ 

 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้บริโภคตอ่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจากโลหะผสม   

โปรดพิจารณาภาพประกอบท่ี 1 แล้วตอบแบบสอบถาม 
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ภาพผลงานต้นแบบเคร่ืองประดับ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 

 

 

เกณฑ์ความพงึพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองประดบัถมท่ีทําจากโลหะผสม 

คา่ระดบัคะแนนความ

คดิเห็น 

1 2 3 4 5 

- เคร่ืองประดบัถมนีมี้รูปแบบและลวดลายสวยงามสะดดุตา       

- เคร่ืองประดบัถมนีมี้ความแปลกใหม ่ไมเ่คยเห็นมาก่อน      

- เคร่ืองประดบัถมนีเ้ลือกใช้วสัดไุด้อยา่งเหมาะสมและมีสีสนัสวยงาม      

- เคร่ืองประดบัชิน้นีย้งัคงส่ือถึงความเป็นเคร่ืองถมนครได้เป็นอยา่งดี      

- รูปแบบเคร่ืองประดบัถมนีส้ามารถเป็นแนวทางเลือกการสร้าง   รายได้เพิม่

แก่ชมุชน 

     

      

 

ตอนท่ี 3 แสดงความคดิเห็นเพิ่มเตมิและข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
ภาพผลงานท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
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รูปผลงานเคร่ืองถม ประเภทเคร่ืองประดับ 

…………………………… 

 

                                                 
      1      2 

 

 

                                              
        3      4 

 

 

                                                    
        5        6 

 

 

                                                           
          7         8 
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  9      10 

 

 

                                                             
  11      12 

 

 

 

                                               
  13      14 

 

 

 

                              
  15      16 
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     17         18 

 

 
 
 

                                                
        19           20 

 

  
 

                                                               
     21            22 

 

 

                                                                         
      23           24 
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    25       26 

 

 

 

                                                        
    27       28 

 

 

 

                                            
    29       30 
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ภาคผนวก ค 
รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดับ 3 มติ ิ
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รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดับ 3 มติ ิ
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รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดับ 3 มติ ิ
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รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดับ 3 มติ ิ
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รูปแบบการออกแบบเคร่ืองประดับ 3 มิต ิ
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ภาคผนวก ง 
เอกสารขอความอนุเคราะห์ข้อมูล 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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