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บทคัดย่อ  
 งานวิจัย เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” 
ด้วยแนวคิดไทยนวัตศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี วิเคราะห์รูปแบบ ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะสกุลช่าง
เพชรบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน และออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” ด้วยแนวคิดไทยนวัตศิลป์ โดยศึกษารวบรวมข้อมูล
เอกสาร หนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
และศึกษารวบรวมข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มช่าง จังหวัดเพชรบุรี ผู ้เชี ่ยวชาญด้านภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กรณีตัวอย่าง ช่างตอก รวมไปถึงฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านพื้นที่ วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดไทยนวัตศิลป์ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับของที่ระลึก แนวคิด
เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และข้อมูลด้านพื้นท่ี 
 ผลการศึกษาพบว่า สกุลช่างเพชรบุรี เป็นส่วนหนึ่งของช่างสิบหมู่ ผู้วิจัยได้เลือกช่างตอก ซึ่ง
ปัจจุบันเหลือเพียงคนเดียว เพื่อท าการสงวนรักษามรดกภูมิปัญญา เพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่
ต่อไป โดยน ามาผสานเข้ากับนวัตศิลป์ ด้ายการออกแบบอาร์ตเวิร์คกระดาษปรุโดยประยุกต์ใช้เทคนิค 
Modular ลวดลายประดับพื้นฐานส าหรับช้ินงานศิลปะได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายประดับบนเสา
ศาลาของวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรี รูปแบบดังกล่าวใช้เทคนิคการเจาะกระดาษหรือตอก
กระดาษ จากนั้นกระดาษเป็นรูแล้วจึงน ามาขัดกัน ใช้ในการสร้างลวดลายตกแต่งส าหรับการท าโคมไฟ
ซึ่งเป็นของตกแต่งบ้านต่อไป 
 
ค าส าคัญ: สกุลช่างเพชรบุรี, ภูมิปัญญา, แนวคิดไทยนวัตศิลป์ 
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Abstract 
 This article is part of a research paper on the designing of home decorative 
products, based on the local wisdoms of “The Phetchaburi Artisans” under the 
concept of Thai innovative art. Purpose for study decorative patterns, local wisdoms, 
and concepts, involved the creating of Phetchaburi Provincial Artisan Art, analyze 
decorative patterns and design home decorative products by adopting the local 
wisdoms of “The Phetchaburi Provincial Artisans”, under the concept of the Thai 
innovative art. In which the researcher has designed the perforated paper artwork, 
applying the Modular technic. The basic decorative patterns for the art piece are 
inspired by the decorative patterns on the pillar of the sermon hall of Wat Yai 
Suwannaram Temple in Phetchaburi Province. The aforementioned patterns apply the 
paper perforating technic. Then, the perforated papers are used in the creating of 
decorative patterns for pillars.     
 
Keywords: The Phetchaburi Artisans, the local wisdoms, Thai innovative art   
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 เพชรบุร ีเป็นเมืองเก่าแก่ที ่ม ีความเจริญมานาน จึงพบงานสร้างสรรค์ที ่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านศิลปกรรม อยู่มากมายหลายสาขา และเนื่องจากลักษณะทางสังคมของคน
ไทยสมัยก่อนผูกพันกับศาสนาพุทธที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ ดังนั้นวัดต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีเป็น
ส่วนใหญ่ จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมศิลปกรรมสาขาต่าง ๆ ท่ีงอกงาม ซึ่งเป็นผลจากฝีมือของชาวเพชรบุรี
ในยุคสมัยต่าง ๆ ท่ีช่วยกันสร้างสรรค์ไว้และจรรโลงสืบต่อมา เป็นเมืองแห่งช่างศิลป์ท่ีสืบทอดกันมาช้า
นาน ถือเป็นประณีตศิลป์ที่มีลักษณะวิจิตรงดงามทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมใิจ 
ซึ ่งในจังหวัดเพชรบุรีก็มีการสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปกรรมดังกล่าวจากรุ่นสืบรุ ่น  มีร ูปแบบ
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็น "สกุลช่างเมืองเพชร" ที่สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย รวมทั้งมีส่วนร่วมกบั
งานพระราชพิธีส าคัญๆของประเทศมาตลอด มีมาแต่โบราณและยังคงอยู่ในปัจจุบัน (ณ (นามสมมุติ), 
2555) งานสกุลช่างเมืองเพชรนั้นก็แบ่งแยกออกเป็นหลายๆแขนง ตามความถนัดของช่างฝีมือแต่ละ
คน ได้แก่ งานแทงหยวก, งานปูนปั้น, งานลงรักปิดทองประดับกระจก, งานลายรดน ้า, งานแกะสลัก 
ฯลฯ ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในงานช่างสิบหมู่ จะต้องเป็นท้ังผู้คิดและผู้ปฏิบัติด้วยอยู่ในคนคนเดียวกันจึง
ต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์และจินตนาการที่ลึกซึ้ง ตลอดจนฝีมือที่ละเอียดประณีตบรรจงและที่ส าคัญ
จะต้องมีใจรักในงานเป็นอย่างยิ่ง 
 “นวัตศิลป์” เกิดจากการน าค าว่า “นวัตกรรม” ผสมกับค าว่า “ศิลปะ” หมายถึง การน า
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการออกแบบ มาหลอมรวมกันจนเกิดเป็น
มูลค่าและคุณค่าใหม่ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยไม่ได้เป็นการน าสินค้าท่ีมีความโดดเด่นของชุมชน
ออกไปวางเสนอขายนอกแหล่งชุมชนอย่างเดิม แต่เป็นการน า “คนอื่น” จากข้างนอก เข้าไปสัมผัสวิถี
ชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นๆ เปลี่ยนจากที่ชาวบ้านเคยผลิตสินค้าออกไปขาย 
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยตัวอย่างการน าแนวคิด “นวัตศิลป์” ไปใช้กับธุรกิจนั้น ได้ถูกถ่ายทอด
ผ่านตัวอย่างธุรกิจไทยหลากหลายสาขา (ณสักกฉัฐ ศิวะบวร, มปป) 
 อย่างไรก็ตาม แนวคิด และภูมิปัญญาจากงานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี ล้วนเป็นคุณลักษณะ
พิเศษที่มีคุณค่าสามารถน ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ในงานวิจัยนี้ได้มองเห็นถึงความส าคัญของ
ช่างตอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในช่างหมู่งานสลัก ซึ่งในปัจจุบันเหลือช่างเพียงคนเดียว จึงมีความเร่งด่วนท่ี
จะต้องอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา และแนวคิดผนวกเข้ากับเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต
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สมัยใหม่ และเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที ่ใช้ในการ
ตกแต่งบ้านที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสกุลช่าง ให้ผู ้บริโภคสามารถรับรู ้และสามารถเข้าถึงเข้าใจ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมได้
อย่างลงตัว 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.ศึกษารูปแบบ ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี  
2.วิเคราะห์รูปแบบ ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
3.การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” ด้วยแนวคิด

ไทยนวัตศิลป์ 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ได้รูปแบบ ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี  
2. ได้รูปแบบ ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
3. ได้ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” ด้วยแนวคิดไทยนวัตศิลป์  
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
  โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” 
ด้วยแนวคิดไทยนวัตศิลป์ มุ่งเน้นการศึกษาภูมิปัญญางานศิลปะแบบอย่างไทย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม และสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยการผสมผสาน
กระบวนการสมัยใหม่ โดยมีขอบเขตในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ก. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
    1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ ภูมิปัญญา และเทคนิคในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
  2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านท่ีสามารถสร้างอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีจาก
ภูมิปัญญาศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
 ข. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
    ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ ภูมิปัญญา และแนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
สกุลช่างเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
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 ค. ขอบเขตด้านเวลา  
 10 เดือน 
 
1.5 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

 

โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ

ตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่าง

เพชรบุรี” ด้วยแนวคิดไทยนวัตศิลป์ 

งานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี  

- รูปแบบ 

- ภูมิปัญญา 

- เทคนิค 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
- คุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตกรรม 
- มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
- วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถ่ิน 
- ผลิตได้จริง ใช้สอยดีเหมาะสมกับวัสดุท้องถ่ิน 
- ความสวยงามและความน่าสนใจ 

 

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านที่สามารถ

สร้างอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรีจากภูมิ

ปัญญาศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 

 

แนวคิดไทยนวัตศิลป์ 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง คือ แนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับของที่ระลึก แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และข้อมูลด้านพื้นที่ ซึ่งผู้วจัิย
จะอธิบายดังนี้ 
การออกแบบของที่ระลึก 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่ีมีการคบหาสมาคมกันในกิจการใดกิจการหนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่งจนท า
ให้เกิดความผูกพันชอบพอขึ้นในความรู้สึก และเป็นพื้นฐานท าให้เกิดความอยากจะปะทะสัมพันธ์กัน
ในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ หรือเกิดความผูกพันขึ้นระหว่างมนุษย์กับสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ 
เหตุการณ์ วัตถุ ฯลฯ อันน าไปสู่ความทรงจ าและการละลึกถึงในเมื่อกิจกรรมร่วมนั้นได้ล่วงพ้นไป 
 ความต้องการท่ีจะให้การทรงจ าในส่วนท่ีเกี่ยวข้องนี้ ปรากฏขึ้นในความรู้สึกอย่างปะติดปะต่อ
กันแม้เวลาจะล่วงเลยไปแล้วก็ตาม หรือความต้องการที่จะให้มีการปะทะสัมพันธ์กันอยู่เรื่อย ๆ ไป 
เนื่องจากอยู่ไกลกันท าให้โอกาสที่จะพบปะกันมีน้อย ความคุ้นเคยกัน การที่มีรสนิยมและพฤติกรรม
ร่วมกัน ความจ าเป็นท่ีจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน ความมีลักษณะเสริมซึ่งกันและกันของบุคคล ตลอดรวม
ไปจนกระทั่งการกระท าที่มีลักษณะเป็นการให้รางวัลเป็นการตอบแทน เมื่อ เกิดความพึงพอใจหรือ
ถูกใจแก่กัน ตลอดท้ังสาเหตุอื่นอีกนานัปการ เหล่านี้ล้วนอาจนับเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการสร้างสรรค์
ของท่ีระลึกขึ้นเพื่อมอบให้แก่กันและกันได้ท้ังส้ิน  
 แต่ท่ีส าคัญ ขณะท่ีมนุษย์มีระบบสมองใช้บันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ บุคคล ตลอดจนส่ิงต่าง ๆ 
ที่ได้สัมผัสรับรู้ในลักษณะของความทรงจ า การทับถมกันของประสบการณ์เหล่านั้น ย่อมก่อให้เกิด
ความสับสนปนเปยากแก่การล าดับ และเมื่อเวลาผ่านไป ความทรงจ าในส่ิงท่ีได้ปะทะสัมพันธ์เหล่านั้น
อาจเกิดการลืมเลือนไปได้ในที่สุด ดังนั้น มนุษย์จึงพยายามหาวิธีกระตุ้นความทรงจ าในเรื่องราวที่ได้
เกี่ยวข้อง โดยการออกแบบสร้างสรรค์ส่ือหรือส่ิงใด ๆ ขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวกระตุ้นจูงใจให้เกิดการระลึก
ถึงเรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ๆ ส่ือหรือส่ิงท่ีสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการกระตุ้นเตือนหรือ
เน้นย ้าความทรงจ านี้ เรียกว่า “ของท่ีระลึก”  
 1.1 รูปแบบของที่ระลึก นับต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน รูปแบบของท่ีระลึกมีความแตกต่าง

กันออกไปกันอย่างมากมายไม่ว ่าจะเป็นรูปลักษณะของบริโภค เคร ่องใช้ไม้สอย ตลอดจน

เครื่องประดับหรือวัตถุทางศิลปะก็ตาม สาเหตุท่ีท าให้รูปแบบของส่ิงเหล่านี้แตกต่างกันก็เนื่องมาจาก

เงื่อนไขต่างๆดังนี้  
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 1) ความแตกต่างจากวัสดุที่ใช้ท า       
 โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ท าให้ทรัพยากรและวัสดุในแต่ละพื้นท่ี
ไม่เหมือนกัน บางพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่ม บางพื้นท่ีเป็นภูเขา มนุษย์จึงน าเอาวัสดุในท้องถิ่นมาแปรรูปและ
ประกอบกันเข้า การท่ีวัสดุในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ย่อมท าให้ส่ิงท่ีมนุษยืสร้างขึ้นมานั้นแตกต่าง
กันเช่น ในท้องถิ่นที่เป็นป่าดงใบลานก็ย่อมน าใบลานมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ ในท้องถิ่นที่ปลูกข้าวก็ได้ฝาง
มาเป็นเช้ือเพลิงในการท าเครื่องปั้นดินเผา นั่นคือผลจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นท่ีมนุษย์อาศัย
อยู่ ส่วนความแตกต่างกันของรูปแบบอีกประการ แม้ในท้องถิ่นเดียวกันจะน าวัสดุเดียวกันมามาใช้เป็น
วัตถุดิบในการท าผลิตภัณฑ์ แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปได้ เช่น ในท้องถิ่นท่ีมี
ต้นไผ่ บ้างก้น ามาสานหมวก บ้างท าตะกร้า บ้างก็ท าพัด ขั้นขึ้นอยู่กับกระโยชน์และหน้าท่ีการน าไปใช้
เป็นส าคัญ นอกจากนี้การท่ีมนุษย์รู้จักน าเอาวัสดุมาใช้ในแต่ละช่วงเวลา ก็เป็นเหตุท่ีท าให้รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์นั ้นแตกต่างกันออกไปอีก เช่นมนุษย์ยุดก่อนประวัติศาสตร์รู ้จักน าเอาวัสดุที ่มีอยู ่ต่าง
ธรรมชาติ เช่นไม้ หิน เปลือกหอย หนังสัตว์ กระดูก ฯลฯ มาใช้ประดยชน์ต่อการด ารงชีพ โดยส่วน
ใหญ่ได้คงรูปแบบของวัสดุธรรมชาติเหล่สนั้นไว้ ต่อมาจึงมีการมีการประดิษฐ์ดัดแปลง วัสดุธรรมชาติ
ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สอย และมีความสวยงามยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อมนุษย์สามารถ
คิดค้นคว้าวัสดุใหม่นอกเหนือวัสดุธรรมชาติ รูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นก็เปล่ียนแปลงไปอีก โดยถือเอา
ความสอดคล้องกับคุรสมบัติทางกายภาพของวัสดุ คุณประโยชน์ และความงาม 
 2) ความแตกต่างทางเทคนิคการท า      
 ส่ิงใดก็ตามท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยมนุษย์ ย่อมมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงท้ังในด้านรูปแบบและ
วิธีสร้างท้ังนี้เนื่องจากมนุษย์มีการพัฒนาทางด้านสติปัญญา และมีวิวัฒนาการทางด้านการผลิตอันเป็น
ผลมาจากการเรียนรู้ ทักษะ และความช านาญ การพัฒนาทางด้สนสติปัญญาท าให้รู ้จักสร้างสรรค์
ดัดแปลง แต่ง ต่อ เติม เพิ่ม ลดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการท้ังทางด้านการใช้สอยและความ
งาม ส่วนวิวัฒนาการทางด้านการผลิตอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ทักษะ และความช านาญท าให้รู้จัก
ดัดแปลงสร้างสรรค์เทคนิควิธีในการผลิต ตลอดจนคิดค้นหาเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีมีประสิทธิภาพมาช่วย
ในการผลิต ซึ่งท้ังเทคนิคในการสร้างและเครื่องมือช่วยในการสร้างส่ิงต่างๆนี้ ส่งผลให้รูปแบบส่ิงท่ีถูก
สร้างขึ้นแตกต่างกัน เพราะขีดก าจัดของความสามารถในการผลิตแต่ละเทคนิคการท านั้นแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะในปัจจุบันจากเทคโนโลยีและความก้าวหน้าใรเครื่องจักรกล ยิ่งเป็นส่ิงท่ีเอื้ออ านวยในการ
สร้างผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องประดับฯลฯ ให้มีลักษณะท่ีผิดแปลกแตกต่างกันออกไปตามรายการ
ออกแบบสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้เกินก าหนด และบางครั้งก็เกินความคาดหมาย จากเทคนิคการท าอัน
มากมายนี้ ท าให้เราสามารถท่ีจะเลือกส่ิงต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากกรรมวิธีท่ีต่างกันได้ ซึ่งอาจเป็นงานฝีมือท่ี
ผลิตสร้างด้วยมือและเครื่องมือที่จ าเพาะ อันเป็นงานที่แสดงออกถึงความสามารถ ทักษะ และความ
ช านาญของตัวผู้สร้าง หรืออาจเลือกสิ่งที ่สร้างขึ ้นโดยอาศัยเทคนิคการผลิตระหว่างงานฝีมือกับ
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เครื่องจักรกล ซึ่งแต่ละอย่างก็มีคุณค่าที่แตกต่างกันไป หากเป็นงานฝีมือคุณค่าก็จะอยู่ที่ความเพียร 
ความน่าทึ ่งของฝีมือ ถ้าเป็นงานฝีมือที ่ร ่วมระหว่างมนุษย์กับเครื ่องจักรกล คุณค่าอาจอยู ่ที่
ความสามารถในการผลิตเป็นจ านวนมากโดยใช้เวลาอันสั ้น ส่วนผลงานที ่ผลิคสร ้างขึ ้นโดย
เครื่องจักรกลโดยตรง คุณค่าท่ีปรากฎอาจเป็นไปในด้านเศษฐกิจ คือ มีราคาซื้อขายถูก จ านวนมากขึ้น 
รูปแบบอาจอยู่เหนือขีดจ ากัดของมนุษย์ 
 3) ความแตกต่างอันเนื่องมาจากค่านิยมหรือประเพณีนิยมในท้องถ่ิน  
 แต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางดินฟ้าอากาศ ทรัพยากร 
และวัสดุในแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ท าให้รูปแบบและรูปร่างของสิ่งที่สร้างนั้นแตกต่างกันออกไป 
และมีการสืบทอดวัฒนธรรมทางรูปแบบ จากคนหนึ่งมายังอีกชั่วคนหนึ่ง และจากการศึกษารูปร่าง
ของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์บางชนิดก็ทราบได้ว่าเทคนิคการท าอาจคล้ายกัน แต่รูปร่างรูปแบบนั้นจะ
แตกต่างกันออกไปตามความนิยมของท้องถิ่น 
  
 1.2 จุดมุ่งหมายของการออกแบบของที่ระลึก 
 การออกแบบมีจุดมุ่งหมายส าคัญ 2 ประการ 
 1) การออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย เป็นกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาโดยการจัด
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องให้เหมาะสม เพื่อสนองความต้องการด้านกายภาพ ค านึงถึงความ
สะดวกสบาย ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นอย่างดี การออกแบบลักษณะนี้นกั
ออกแบบควรค านึงถึง 
  1.1) หน้าท่ีหรือประโยชน์ใช้สอย (function) 
  1.2) ความประหยัด (economy) 
  1.3) ความทนทาน (durability) 
  1.4) ความงาม (beauty) 
  1.5) โครงสร้าง (construction) 
 2) การออกแบบเพื่อความงามและความพอใจ เป็นการออกแบบที่นิยมใช้กับศิลปกรรมหรือ
งานวิจิตรศิลป์ทุกแขนงอันได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี นาฎศิลป์และ
วรรณกรรม ผลงานเหล่านี ้เกิดจากการถ่ายทอด “ความงาม” โดยใช้ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ 
ผสมผสานกับความรู้ ประสบการณ์และความช านาญถ่ายทอดผ่านสื่อหรือวิธีการที่แต่ละคนมีความ
ถนัดแตกต่างกัน จนกลายเป็นศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิยจัยมีแนวคิดท่ีจะน า กระบวนการออกแบบ
ของที่ระลึกมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยการดึงเอาเอกลักษณ์ของกลุ่มชมชุนมาเป็น
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แรงบันดาลใจในการออกแบบของที่ระลึกบวกกับหลักการออกแบบ การค านึงถึงศักยภาพชุมชนละ
การตลาด 
 
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบ คือการแก้ปัญหาให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการออกแบบเพื่อสร้างขึ้น
ใหม่ให้แตกต่างจากของเดิม หรือปรับปรุงแก้ไขของเดิม การออกแบบเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะท าให้
กระบวนการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ประสบความส าเร็จและตรงตามเป้าหมาย 

2.1 ขอบเขตของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2.1.1 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ผู้ออกแบบและผู้ผลิตโดยส่วนใหญ่เป็นคนเดียวกัน และ

ได้อยู่กับผลิตภัณฑ์นั ้นตั้งแต่ต้นกระบวนการจนเสร็จสิ้น และมักสะสอดแทรกอารมณ์
ความรู้สึกเข้าไปในผลงานด้วยเช่น ส่ิงของเครื่องใช้ท่ีเป็นผลงานของชาวบ้าน จุดประสงค์แรก
คือท าเพื่อความจ าเป็นในการด ารงชีวิต เสน่ห์ของงานหัตกรรมคือการไมเหมือนกันของ
ผลงานแต่ละช้ินและเป็นงานละเอียดอ่อนท่ีเครื่องจักรท าได้ยาก 
องค์ประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม 
คุณค่าของธรรมชาติหรืองานหัตกรรม 
มีเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่น 
ผลิตได้จริง ใช้สอยดีเหมาะสมกับวัสดุท้องถิ่น 
ความสวยงามและความน่าสนใจ 
รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา 
สะดวกต่อการพกพาขณะเดินทาง 
ราคาท่ีซื้อได้โดยอาศัยการตัดสินใจน้อย 
มีหลายราคาให้เลือก 

2.1.2 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ออกแบบและผู้ผลิตมักจะเป็นคนละส่วนกัน นัก
ออกแบบมักจะท าการออกแบบเบื้องต้นจากกระดาษและหุ่นจ าลอง ส่วนงานผลิตนั้นจะเป็น
ตัวแทนและเครื่องจักรเป็นผู้ท าหน้าที่ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมักจะมีการท างานที่เป็นทีม
เป็นฝ่ายๆ เช่น นักออกแบบ นักการตลาด วิศวกร ฯลฯ ข้อดีของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคือ 
ผลิตได้รวดเร็ว ราคาถูก 
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
การออกแบบ 
การผลิตทางอุตสาหกรรม 
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การทดสอบ 
การตลาด  
2.2 คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร ให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง สะดุดตา 
สร้างเอกลักษณ์ของสินค้า ให้เกิดการรับรู้ท่ีดีกับองค์กรโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการออกแบบส่วนอื่นๆสามารถส่ือสารกับผู้บริโภคได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม ให้เกิดประโยชน์การใช้สอยท่ีดีขึ้นและสวยงามข้ึน 
เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ 
ลดต้นทุนเพิ่มก าไร 
ขยายตลาดสินค้า (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทธ, 2548: 15-19) 

2.2.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 
2.2.1.1 ความแปลกใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ซ ้า น าเสนอความแปลกใหม่

ด้านในต่างๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยท่ีต่างจากเดิม วัสดุใหม่ หรืออื่นๆ โดยเหมาะสม
กับตลาดนั้นๆ 

2.2.1.2 มีที่มา ผลิตภัณฑ์ท่ีมี เรื่องราวหรือเล่าเรื่องได้ เช่นต้นก าเหนิด 
หรือความคิดรวบยอดท่ีท าให้ลูกค้าทราบถึงเรื่องราวนั้นๆได้ 

2.2.1.3 ระยะเวลาเหมาะสม การน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้นต้องดู
ฤดูกาลและเวลาท่ีเหมาะสม กับความต้องการของลูกค้า 

2.2.1.4 ราคาพอสมควร ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต้องมีราคาท่ีเหมาะสมกับก าลังซื้อ
ของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม โดยท าการศึกษาตลาดก่อนท าการออกแบบและผลิต 

2.2.1.5 ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์จะต้องส่ือสารกับ
ผู้ใช้หรือผู้บริโภคได้อย่างเข้าใจและถูกต้องด้านประโยชน์และวิธีใช้งาน 

2.2.1.6 เป็นที่ยอมรับ ผลิตภัณฑ์นั้นๆจะต้องได้รบัการยอมรับของสังคม
นั้น ไม่เป็นส่ิงท่ีขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒธรรมหรือศาสนา 

2.2.1.7 มีอายุการใช้งาน ผลิตภัณฑ์นั้นๆจะต้องมีความแข็งแรงทนตาน 
ต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งาน หรือมีอายุการใช้งาน (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทธ, 
2548: 21) 

 

 



14 
 

2.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2.3.1 หน้าที่ใช้สอย ผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอย ตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะมีหน้าท่ีการใช้สอยมากว่าหนึ่งหน้าท่ีก็ได้ แต่ข้อบกพร่องด้าน
หน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะต้องท าการใช้งานก่อนไปสักระยะถึงจะพบข้อบกพรอ่ง
ด้านการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

2.3.2 ความสวยงามน่าใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจะต้องมี ขนาด รูปทรง น่าใช้ สีสัน
สวยงาม ตรงตามความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคแต่ละเป้าหมาย ความสวยงามเป็น
ความพึงพอใจแรกที่ผู้บริโภคสัมผัสเป็นอันดับแรก 

2.3.3 ความสะดวกสบายในการใช้ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องเข้าใจในระบบการ
วิภาคเชิงกลของมนุษย์ ด้านต่างๆเช่น ขนาดสัดส่วน ความสามารถและขีดจ ากัดทีเหมาะสม
ส าหรับอวัยวะส่วนต่างๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อลดการบาดเจ็บในการใช้งาน และท าให้เกิด
ความรู้สึกที่ดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความแตกต่างกันตาม เพศ เชื่อชาติ 
ภูมิล าเนา และสภาพแวดล้อม 

2.3.4 ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภท นั้นย่อมมีท้ังคุณและโทษอยู่ใน
ตัวของมันเอง เพราะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค
เป็นหลัก ไม่เลือกใช้วัสดุ สี กระบวนการผลิต ที ่เป็นอันตรายต่อผู ้บริโภคหรือท าลาย
ส่ิงแวดล้อม ถ้าหากหลีกเล่ียงไม่ได้ให้ท าสัญลักษณ์เตือน หรือข้อบ่งใช้ไว้กับตัวผลิตภัณฑ์ 

2.3.5 ความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบจะต้องมีความแข็งแรงทนทาน ต่อการใช้
งานของผู้บริโภค ต้องมีการค านึงถึง โครงสร้าง การเลือกใช้วัสดุ ขนาด การใช้งานในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งแรงในลักษณะต่างๆท่ีกระท าต่อผลิตภัณฑ์ 

2.3.6 ราคา การออกแบบผลิตภัณฑ์จะต้องมีการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายก่อนการ
ออกแบบทุกครั้ง และเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ว่าท าอาชีพอะไร ฐานะ กลุ่มอายุ ฯลฯ เพื่อท่ีจะ
ท าให้ง่ายต่อการออกแบบและก าหนดราคาของผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่
การเลือกใช้วัสดุ กรรมวิธีผลิตท่ีเหมาะสม ผลิตได้รวดเร็วและง่าย ท่ีถ้าผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีราคา
สูงเกินท่ีก าหนดไว้ ก็อาจจะต้องท าการปรับเปล่ียนองค์ประกอบกอบด้านต่างๆของผลิตภัณฑ์
นั้นๆ  

2.3.7 วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์หนึ ่งๆควรเลือกใช้ว ัสดุ ให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าการออกแบบให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ง่ายต่อการดูแลรักษา ง่ายต่อการ
ผลิต รวมถึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
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2.3.8 กรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ต้องมีการออกแบบให้มีการผลิตที่ง่าย รวดเร็ว 
ประหยัดเวลา ประหยัดวัสดุ ค่าแรง และต้องมึการค านึงถึง ศักยภาพของอุปกรณ์และ
เครื่องจักรทีมี 

2.3.9 การบ ารุงรักษา ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดย่อมมีการช ารุดหรือเสียหาย เพราะฉะนั้น
นักออกแบบต้องมีการค านึงถึงการบ ารุงรักษาของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้มีการบ ารุงรักษาที่ง่าย 
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาต ่า ง่ายต่อการประกอบ หรือออกแบบให้มีชุดเครื่องมืออยู่ในตัว
ของมันเอง 

2.3.10 การขนส่ง ผลิตภ ณฑ์ที่ดีต้องค านึงถึงการขนส่ง ทางด้านประหยัดค่าขนส่ง 
ความสะดวกในการขนส่ง ระยะทาง เส้นทางการขนส่ง การกินเนื้อที่ในการขนส่ง หีบห่อที่
ป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ การถอดประกอบ การซ้อนเพื่อประหยัดพื้นท่ี (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทธ, 
2548: 25-33) 

 
2.4 รูปทรงกับรูปลักษณ์งานออกแบบผลิตภัณฑ์  
รูปทรงของผลิตภัณฑ์นั้นจะได้รับอิทธิผลจากรูปทรง 2 แหล่ง คือ 

2.4.1 รูปทรงธรรมชาติ เนื ่องจากมนุษย์ถูกรายล้อมด้วยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น
ธรรมชาติที่มีชีวิตจ าพวก พืช สัตว์ต่างๆ รูปทรงที่ไม่มีชีวิต เช่น หิน ดินทราย หรือจะเป็น
ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น แสงแดด ลม คลื ่น ฟ้าร้อง ฯลฯ โดยผู ้ออกแบบจะต้อง
ท าการศึกษา วิเคราะห์ กล่ันกรอง ตีความหมาย สังเคราะห์ มาใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2.4.2 รูปทรงที ่มนุษย์สร้างขึ ้น คือ อาคารบ้านเรือน สิ ่งของเครื ่องใช้ ซึ ่งจะ
แสดงออกในอัตลักณ์ที่แตกต่างกันตามพื้นที่อาศัย กลุ่มชน เชื้อชาติ โดนที่ส่วนใหญ่จะเป็น
สากล เช่นทรงเลขาคณิต (อารีย์ สุทธิพันธ์, 2527 : 26-27) 

 
2.5 รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบในการการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ มีการเกิดขึ้นและพัฒนาอยู่เสมอ บา
ครั้งก็เป็นกระแสสังคมได้รับการนิยมและก็เลิกนิยม บางคราวก็ย้อนกลับไปหาของเดิมวนไปวนมา 
เหมือนวงการแฟชั่น แต่จะเป็นรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ล้วนท าให้งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นั้นน่าสนใจท้ังส้ิน ยกตัวอย่างเช่น 

2.5.1 รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย เป็นแนวทางการออกแบบท่ีเน้นด้านความ
งามเป็นหลัก ประโยชน์ใช้สอยเป็นรอง จุดประสงค์ที่ส าคัญของแนวคิดนี้คือ เพื่อยกระดับ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ ้น การออกแบบผลิตภ ณฑ์โดยใช้แนวคิดนี้ผู ้ออกแบบจะต้อง
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ท าการศึกษารูปแบบศิลปะไว้เป็นจ านวนมากเพื่อให้ การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆมีศิลปะแผง
อยู่ในตัวของมันได้ดีขึ้น 

2.5.2 ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ เป็นแนวทางการออกแบบของ หลุยส์ สุลิ
แวน ที่ใช้แนวคิดปรัชญาว่า ประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความงามเสมอ โดนที่แนวคิดนี้จะ
เป็นแนวคิดไปทางการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีการออกแบบให้รองรับกับการผลิต
ของเครื่องจักรได้ การประหยัดวัสดุ ความะดวกในการใช้ การคงคลังและการขนส่ง  

2.5.3 การตลาดมาก่อนออกแบบ วงจรของผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นรูปพีระมิด โดยทุก
ผลิตภัณฑ์นั้นจะเริ่มต้นท่ีฐานของพีระมิด และผลิตภัณฑ์ได้ได้รับการพัฒนาแล้วยกระดับขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ การบริการ เอกลักษณ์ เมื่อยกระดับข้ึนราคาสินค้าก็จะปรับตัวขึ้นกลุ่ม
ลูกค้าก็จะมีก าลังซื้อมากขึ้นตามล าดับ ท าให้มีการปรับตัวขึ้นสู่ยอดพีระมิด และท าให้ต้องท้ิง
ตลาดล่างไป ตลาดล่างโดยส่วนใหญ่มักจะถูกคู่แข่งยึดไปเสมอเพราะมีการแข่งขันกันสูงกวา่
ตลาดบน  

2.5.4 อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ เมื ่อเทคโลโลยีสามารถตอบสนองการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 
ท าให้เกิดแนวคิดในการออกแบบใหม่คือ อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ โดยที่มีแนวทาง
ที ่ว ่า ผู ้บริโภคนั ้นไม่ได้เพียงแค่ต้องการสินค้า ภาพลักษณ์ แต่ต้องการความรื ่นรมย์ 
ประสบการณ์เฉพาะ เพราะอารมณ์คือสิ่งส าคัญของบุคคลโดยทั่วไป เพราะเป็นตัวบ่งบอก
ความสู้สึกนึกคิดโดยผ่าน ทางสีหน้า แววตา ท่าทาง ความรู้สึกนั้นนั้นจึงสามาถเป็นกระบวน
การทางความคิดได้ ท้ังการเลือก การตัดสินใจ และการกระท า แม้กระท้ังงานออกแบบท่ีเน้น
ความรู้สึกในเชิงบวกนั้นท าให้ผู้บริโภคมองข้ามข้องเสียของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ เพราะผู้บริโภค
นั้นมีความเต็มใจท่ีจะใช้มัน โรนัล เอ นอร์แมน ได้กล่าวไว้ว่า “ส่ิงของท่ีมีหน้าตาน่าพึงพอใจ
มักสามารถใช้งานได้ดีกว่า” แต่ใช่ว่าจะเป็นการท้ิงการค านึงถึงการใช้งานไปเลย เพราะความ
งามที่สมบูรณ์นั้น นั้นจะต้องเติทเต็มด้วยประโยชน์ ความสามารถการสื่อสารต่อผู้บริโภคได้ 
Emotional Product จึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีให้อารมณ์ความรู้สึกแฝงอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ โดยท่ีมี
องค์ประกอบดังนี้  

2.5.4.1 Visceral Design คือการออกแบบที ่ค  านึงถึงรูปลักษณ์ความ
สวยงาม รูปลักษณ์นั้นท าให้เกิดปฎิกิริยาตอบสนองแบบฉับผลัน เพราะการมอง
เห็เป็นปฎิกิริยาตอบสนองไวที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงอันตรายหรือสิ่งท่ี
แสดงออกถึงความปลอดภัย สวยงามหรือน่าเกลียด ซ ึ ่งเป็นจุดเริ ่มต้นของ
กระบวนการทางอารมณ์ความรู้สึก 
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2.5.4.2 Behavioral Design คือการออกแบบท่ีนึกถึงพฤติกรรมการใช้งาน 
การใช้งานที่มีประโยชน์ที ่แท้จริง และท าให้เกิดความพึงพอใจเมื่อผู ้บริโภคใช้
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งความรู้สึกจากการใช้งานนั้นจะเกิดภายหลังจากผู้บริโภคใช้งานตัว
ผลิตภัณฑ์ เกิดการวิเคราห์ของผู้บริโภคว่าสมเหตุสมผลกับความรู้สึกแรกที่เห็น
ผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่ ความรู้สึกนี้จะเป็นตัวส่งเสริมหรือหักล้างกับความรู้สึกแรกของ
ผลิตภัณฑ์ก็ได้ 

2.5.4.3 Reflection Design คือการออกแบบท่ีค านึงถึงปฎิกิริยาตอบสนอง
จากผู้ใช้ คือผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วเกิดปฎิกิริยาตอบสนอง เกิดความผูกผันกับ
ผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์หรือภาพลักษณ์ และยังสื ่อสารรสนิยมของผู้ใ ช้ ซึ ่ง
ภาพลักษณ์นั้นจะเป็นความรู้สึกท่ีไม่ได้จากการมองเห็นหรือใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง แต่
จะเกิดความคิดย้อนกลับ ว่าสิ่งของที่เลือกใช้สอยนั้น จะส่งภาพสะท้อนหรือแสดง
รสนิยมของผู้ใช้ต่อคนภายนอกอย่างไร 
2.5.5 รูปแบบนิยมความน้อย เป็นรูปแบบท่ีได้แนวความคิดแบบ มินิมอลลิส คือยิ่ง

เรียบง่ายก็ยิ่งดูดี แต่ไม่ละท้ิงความสะดวกสบาย ในปัจจุบันมนุษย์มีการท างานท่ีหนักขึ้น การ
ใช้ชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้น จึงแสวงหาความสะดวกสบายมากขึ้น และอะไรท่ีเรียบง่ายมาก
ขึ้น มิส วาน เดอ โรห์ สถาปนิกกลุ่มโมเดิร์น ได้กล่าวไว้ว่า น้อยแต่มาก หรือที่เรียกว่า มินิ
มอล์ สไตน์ เป็นงานท่ีเรียบง่ายแต่มีความโดดเด่น ชัดเจนเรียบง่าย มีการผสมผสานระหว่างท่ี
ว่างและรูปทรง ลักษณะส าคัญของรูปแบบนิยมความน้อยคือ ลักษณะรูปทรงเด่นชัด เรียบ
ง่ายตามมาตราส่วน มีลักษณะของความง่ายเป็นระบบ ไม่มีลักษณะของสัญลักษณ์ปรากฎ 

2.5.6 รูปแบบอนาคต เป็นรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ที ่ไม่พียงสร้างสรรค์

ผลงานที่มีรูปแบบสวยงามอย่างเดียวเท่านั้น แต่เพิ่มความส าคัญทางด้านรูปแบบที่ท างาน

ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่องแสดงศักยภาพของการออกแบบและเทคโนโย เพื่อสนองความ

ต้องการทางใจและความรู้ของมนุษย์ (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทธ, 2548: 49-57) 

2.6 แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดนั้นมี วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ย่อมมีจุดอิ่มตัวและเกิดการถดถอยของก าไร

และยอดขายจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา แต่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์นั้นใช้ต้นทุนสูงและมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากตลาดนั้นมีปัจจัยที่ซับซ้อนและไม่แน่นอน แต่
ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีคิดมาใหม่ท้ังหมด ผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนมากจะมีการต่อ
ยอดและพัฒนามาจกผลิตภัณฑ์เก่า แต่มีประโยชน์มากว่าผลิตภัณฑ์เก่าและเป็นท่ียอมรับของตลาด 
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2.6.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าทางความงาม รูปแบบท่ีสวยงามสะดุด
ตาเป็นหัวใจพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ เพราะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคนั้นอาจจะไม่ใช่
การเลือกซื้อการใช้งานหรือสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์แต่เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้วย
รูปทรง สีสัน ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ แนวคิดนี้จะเป็นการตอบสนองทางด้านรสนิยมของผู้ซื้อ  

2.6.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องค านึงถึงการใช้งานควบคู่กับความงามไปด้วย การออกแบบที่เน้นด้าน
ประโยชน์ใช้สอยนั้น ผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงความต้องการ หรือปัญหาที่ผู้บริโภคประสบ
ปัญหาในการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั ้นๆ โดยใช้วิธีการส ารวจจากผู้บริโภค โดยจะมีการ
ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยด้านต่างๆดังนี้ 

2.6.2.1 ความเหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้งาน เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
ค านึงถึงสรีระของผู้ใช้งาน รูปแบบที่จะตอบสนองด้านสรีระ เพื่อให้เกิดความ
เมื่อยล้าและลดอการบาดเจ็บของผู้ใช้ให้มากท่ีสุด 

2.6.2.1 การออกแบบที ่เน้นความประหยัดพื ้นที ่ เป็นการออกแบบให้
ผลิตภัณฑ์ท่ีค านึงถึงการใช้เนื้อท่ีให้น้อยท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในบ้าน การ
ขนส่ง หรือเมื่อไม่ได้ใช้งาน การออกแบบที่เน้นความประหยัดพื้นที่จะเป็น การพับ 
การซ้อน การยืดการหด ถอดประกอบเป็นต้น 

2.6.2.1 การออกแบบที่เน้นความคล่องตัวในการใช้งาน เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที ่เน้นการแก้ปัญหาด้านการใช้งาน เป็นผลิตภัณฑ์ที ่สามารถใช้งานได้
คล่องตัว ใช้งานง่าย รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนไปตามทิศทางของสังคม การ
ด าเนินชีวิต  

2.6.2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์กับพฤติกรรมการใช้งาน เป็นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อาศัยการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์และการใช้
งาน เช่นการรวมผลิตภัณฑ์หนึ่งรวมกับผลิตภัณฑ์หนึ่งเพื่อให้เกิดมิติทางด้านการใช้
งานที่เพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงประสิทธิภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิด (วิ
รุณ ต้ังเจริญ,2526:112-113) 
2.6.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าวัสดุ เป็นความงามที่มองเห็นได้ด้วย

สายตา ของคุณค่าของวัสดุ แนวคิดนี้เน้นแสดงถึงเนื้อแท้ของคุณลักษณะพิเศษของวัสดุ ให้แง่
คิดด้านปรัชญา และเป็นการขยายการใช้ประโยชน์จากวัสดุให้กว้างขวางมากขึ้น 

2.6.4 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุใช้แล้ว เป็นแนวคิดที่ใช้วัสดุที่ใช้แล้ว
จากกองขยะมาแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ เช่นแก้ว ไม้ ขยะ พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ 
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แต่ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุที่ใช้แล้วนั้นต้องมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดด้วย 

2.6.5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที ่เน ้นความเป็นธรรมชาติ  เป็นแนวทางการ
ออกแบบท่ีเป็นการกลับคืนสู่ธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงถึงการพักผ่อน ผ่อนคลาย ท าให้
ผู้ใช้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ในวิถีชีวิตของคนเมืองในปัจจุบัน (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทธ, 2548: 77-
81) 

2.6.6 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวคิดการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสะอาด เป็นผล
เนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ท่ีใช้อย่างไม่เห็นคุณค่า แนวคิดนี้เป็นแนวคิดท่ีพยาม
จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อาศัยแนวคิดนี้ จะต้องมี
การค านึงตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การใช้งานของผลิตตลอดจนการใช้งานของผู้บริโภค 
ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีใช้แนวคิดนี้ต้องค านึงถึง  

2.6.6.1 ออกแบบให้สามารถถอดประกอบได้ เพื่อง่านต่อการขนส่ง ง่ายต่อ
การน ากลับไปผลิตใหม่ 

2.6.6.2 เลือกวัสดุท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือย่อยสลายง่าย เพื่อลด
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

2.6.6.3 ใช้วัสดุที่มีมากในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อลดพลังงานในการเคลื่อนย้าย
วัตถุดิบ 

2.6.6.4 ใช้พลังงานและวัสดุให้น้อยลง 
2.6.6.5 ออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนใช้งานได้นานขึ้น 
2.6.6.6 ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆสามารถปรับใช้เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งได้พื ้นที ่ 

(มณฑลี ศาสนนันทน์, 2550: 228-229) 
 

 2.7 กระบวนการออกแบบ 
  กระบวนการออกแบบคือ การแก้ปัญหาเชิงระบบซึ่งมีการวางแผนและการด าเนินงานท่ีเป็น
ระบบซึ่ง ไม่ต่างกับระบบคิดแบบวิทยาศาสตร์คือกระบวนการการแก้ปัญหาที่ใช้วิธีการทดลองเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกระบวนการออกแบบจะท าให้เกิดผล 2 อย่างคือ 

1. ลดข้อผิดพลาด และความล่าช้าของการออกแบบ 
2. ท าให้จินตนาการ และความก้าวหน้าของการออกแบบมีมากขึ้น 

2.7.1 ระบบวิธีการออกแบบ (Systematic of Desing Methods) มีดังนี้ 
2.7.1.1  สังเกตส่ิงแวดล้อมและข้อผิดปรกติ 
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2.7.1.2  ต้ังค าถามหรือสมมติฐาน 
2.7.1.3  ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับตัวปัญหา 
2.7.1.4  แยกแยะข้อมูลออกเป็นหมดหมู่ 
2.7.1.5  เปรียบเทียบข้อมูลท้ังส่วนดีและสวนเสีย 
2.7.1.6  น าข้อมูลมาสรุปเพื่อใช้แก้ปัญหาตามล าดับข้ันตอนของปัญหา 
2.7.1.7  เปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาในอดีตท่ีคล้ายคลึงกับปัญหานี้ 
2.7.1.8  เลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ 
2.7.1.9  ลงมือปฏิบัติงานออกแบบตามแนวทางของข้อสรุปจากข้อมูล 
2.7.1.10วิเคราะห์ผลงานออกแบบและผลท่ีเกิดขึ้น 

2.7.2 ขั้นตอนระบบการพัฒนาการออกแบบโดยต้ังอยู่บนพื้นฐานดังนี ้
2.7.2.1 ต้ังสมมุติฐานหรือวัตถุประสงค์ของงานออกแบบท่ีชัดเจน 

ศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 

- กลุ่มผู้ใช้ เรื่องอายุ เพศ ระดับการศึกษา รสนิยม ฯลฯ 

- ความต้องการผู้บริโภค 

- ความต้องการตลาด 

- สภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

- กระบวนการผลิต 

- กระบวนการเผยแพร ่
2.7.2.2 วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลข้อดีข้อเสียเพื่อการตัดสินใจในการเลือก

ข้อมูลและการแก้ปัญหา 
- ลงมือปฏิบัติในหลายๆ รูปแบบและน ามาศึกษาเปรียบเทียบ 
- เลือกแบบท่ีดีท าหุ่นจ าลอง 
- น าแบบจ าลองไปให่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทดลองใช้ 
- ปรับปรุงแก้ไข (นวลน้อย บุญวงษ,์ 2542: 136-142) 

 2.7.3  งานออกแบบสามมิติ คืองานออกแบบท่ีแสดงปริมาตรของรูปทรง ให้สามารถ
ตรวจสอบหรือสัมผัสได้ด้วยกายสัมผัส โดยกินเนื้อที่ในบริเวณว่างหรืออากาศ 
   2.7.3.1 ขั้นตอนการออกแบบงาน 3 มิติ 
    2.7.3.1.1 ออกแบบภาพร่าง 
    2.7.3.1.2 เขียนแบบจากภาพร่าง 

2.7.3.1.3 สร้างตามแบบ 
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 โดยท่ัวไปแล้ว การออกแบบสามมิติจะมีขั้นตอนการท างาน 3 ขั้นคือ เริ่มออกแบบ
ภาพร่าง ทดลองปฏิบัติจนได้ภาพร่างที่เห็นว่าสมบูรณ์ที่สุด น าภาพร่างมาเป็นแบบ 
แล้วเขียนแบบตามภาพร่างนั้น โดยทั่วไปแล้ว นิยามเขียน ภาพฉาย(Projection) 
แสดงด้านต่างๆ ของรูปทรง และเขียน ภาพเอียง (Oblique or Isometric) หรือ 
ภาพทัศนียภาพ (Linear Perspective) อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามวิธีการเขียนแบบ 
เพื่อให้สามารถเข้าใจด้านและมุมต่างๆ ของงานออดแบบได้ดียิ่งขึ้น หลังจากนั้น จึง
น างานเขียนแบบไปเป็นแบบส าหรับสร้างงานสามมิติต่อไปส าหรับงานออกแบบสาม
มิติที่ต้องการขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น บางครั้งนักออกแบบก็อาจจะสร้าง หุ่นจ าลอง 
(Model) เพื ่อให้ได้ร ูปแบบที ่ตรงตามต้องการ หลังจากนั ้น จึงให้ฝ่ายผลิตน า
หุ่นจ าลองไปขยายให้ใหญ่ขึ้นตามขนาดที่ต้องการ ซึ่งก็เป็นการออกแบบสามมิติใน
อีกวิธีการหนึ่ง (อุดมศักดิ์ สาริบุตร,2549: 19-30) 

2.7.4 ปัญหาส าคัญในการออกแบบสามมิติ 
 2.7.4.1 ปริมาตร  

เมื่อพิจารณาถึงปริมาตร ย่อมมีความสัมพันธ์กับรูปทรง ในขณะที่รูปทรง
เน้นถึงลีลาทรวดทรง และความงามในการออกแบบชิ้นนั้น แต่ปริมาตรกลับเนน้ถึง
สภาพการกินเนื้อท่ีในอากาศ ท่ีแสดงความกว้าง หนา บาง ทึบตัน โปร่ง ซึ่งสัมพันธ์
กับบริเวณว่างหรืออากาศเมื่อพิจารณาถึงปริมาตร จึงเป็นการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกลมกลืนของสภาพทึบตัน บอบบาง หนา กว้าง ยาว ซึ่งมีความงามของ
บริเวณว่างเป็นตัวประกอบร่วม 

นอกจากนั้น ปัญหาทางปริมาตรยังมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับระนาบ 
(Surface) ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมไปด้วยในงานออกแบบสามมิติ เช่น ความสัมพันธ์
ของ ระนาบเรียบ (Plane Surface) ระนาบโค้ง (Curve Surface) และ ระนาบ
เหล่ียม (Prismatic Surface) เป็นต้น 
2.7.4.2 ลักษณะผิว  

ลักษณะผิวเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้พิจารณามากนักส าหรับงาน
ออกแบบ ทั้งสองมิติและสามมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานออกแบบสามมิติ ลักษณะ
ผิวนับว่ามีความส าคัญอย่างมาก เพราะลักษณะผิวจะให้คุณค่าทรงประโยชน์ใช้สอย 
เช่น การออกแบบชุดรับแขกชุดหนึ่ง ผู้ออกแบบอาจจะขัดผิวโครงไม้ให้เป็นเงาวาว 
และใช้หนังผิวมันบุพนักพิงและท่ีวางแขน แต่เบาะท่ีนั่งกลับใช้ผ้าผิวหยาบ ซึ่งจะเห็น
การจัดลักษณะผิวที่ต่างกันให้ความรู้สึกตัดกันและน่าสนใจขึ้น นอกจากนั้น ผิว
หยาบท่ีเบาะมีส่วนให้ลักษณะนั่งเอนไปข้างหลัง จะไม่เล่ือนไปมาได้ง่ายอีกด้วย หรือ
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การออกแบบแก้วน ้า นักออกแบบบางคนนิยมท าลักษณะผิวบริเวณที่มือจับให้เป็น
ริ้วรอยหยาบ ทั้งนี้ก็มีคุณค่าทั้งสองด้าน คือ ช่วยให้สวยงาม และเวลาถือไม่ลื่นอีก
ด้วย 

นอกจากนี้ ยังอาจจะสังเกตลักษณะผิวจากงานออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
อื่นๆ เช่น ด้ามมีด ด้ามปืน ขวดเครื่องด่ืม ปากกา ฯลฯ หรืองานประติมากรรม เช่น 
พระพุทธรูปที่ขัดผิวมัน เพื่อสร้างความศรัทธาประทับใจต่อผู้พบเห็น รูปปั้นที่แสดง
รอยนิ้วมือหยาบๆ เพื่อแสดงอารมณ์อันรุนแรง หรือการแต่งกายที่ใช้ผ้าตัดเสื้อเนื้อ
ละเอียด เข็มขัดผิวมัน กางเกงผ้าผิวหยาบ และรองเท้าผิวมัน เป็นต้น 
2.7.4.3 รูปทรง 

รูปทรงนับเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการออกแบบสามมิติ เพราะรูปทรงก าหนด
หน้าที่ใช้สอยโดยตรง และยังก าหนดความงามที่เด่นชัดที่สุดอีกด้วย การออกแบบ
สามมิต ิจะต้องค าน ึงถ ึงปัญหาร ูปทรงเป็นประการแรก ก่อนที ่จะค าน ึงถ ึง
ส่วนประกอบการออกแบบอื่นๆ เช่น การออกแบบกระถางปลูกต้นไม้ ผู้ออกแบบ
จะต้องค านึงถึงรูปทรงที่สวยงาม โดยที่รูปทรงสวยงามนั้น จะต้องสัมพันธ์กับ
คุณภาพการทรงตัวของดิน รูปทรงท่ีสะดวกต่อการถ่ายดินเมื่อต้องการจะย้ายต้นไม้ 
เป็นต้น หลังจากได้รูปทรงท่ีเหมาะสมสวยงามแล้ว จึงพิจารณาถึงลวดลาย ลักษณะ
ผิว สี หรือปัญหาอื่นๆ ท่ีตามมา 

ความงามของรูปทรงในการออกแบบสามมิติ นอกจาต้องค านึงถึงวัสดุ 
หน้าท่ีใช้สอย และการผลิตแล้ว ความงามท่ีเป็นเอกภาพกลมกลืนด้วยตัวของมันเอง 
การแสดงความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความเด่นสง่างามน่าสนใจ ย่อมเป็นคุณค่า
ทางความงามของงานออกแบบ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2549: 19-30) 

 
ข้อมูลเก่ียวกับสกุลช่างเพชรบุรี 
 การเรียนรู้ในการเป็นช่าง ครูช่างทองร่วง เอมโอษฐ์ ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ในสมัยก่อนจะเริ่ม
ท่ีวัด เนื่องจากวัดเป็นแหล่งท่ีมีงานศิลปะอยู่เป็นจ านวนมากล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะเพื่อรับใช้ทางด้าน
ศาสนาและวัดเองก็เป็นส านักท่ีสอนศิลปะแต่ละประเภทด้วย ส่ิงท่ีดีท่ีงามจะอยู่ในวัด นอกจากนั้นพระ
เจ้าแผ่นดินผู้นับถือพระพุทธศาสนา จึงท าให้ศิลปะในวัด และศิลปะมีความสวยงามโดดเด่น จึงเป็น
เรื่องปกติของงานปูนปั้นท่ีจะเริ่มต้นท่ีวัด และวัง วัดจึงเป็นแหล่งเผยแพร่การเรียนการสอนในด้านงาน
ศิลปะต่างๆ การเรียนการรู้สมัยก่อนจะเริ่มจากพระ เมื่อวัดจะสร้างส่ิงใดพระจะเป็นผู้ลงมือเอง และ
พระผู้มีความสามารถจะสอนพระลูกวัด หรือว่าเด็กท่ีอยู่ในวัด หลังจากนั้นพระรุ่นใหม่ๆ ก็จะมี
ความสามารถเชิงช่าง จนกระท่ังเมื่อลาสิกขาบทออกมาจะมีความรู้ติดตัวมาด้วย การเรียนรู้เมื่อก่อน
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นอกจากการเรียนรู้จากพระเองแล้ว ระยะเวลาการบวชอยู่ในวัดเป็นระยะเวลานานก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ี
ท าให้พระได้รับความรู้จากพระรุ่นพี่ เนื่องจากการบวชอย่างน้อยก็หนึ่งพรรษา สามพรรษาหรือห้า
พรรษา เป็นการบวชเพื่อกรเรียนรู้จริงๆ บวชเพื่อหาความรู้ มิใช่การบวชดังเช่นปัจจุบันเพียง 3 วัน 
หรือ 5 วัน ท าให้ไม่ได้รับความรู้อะไรจากพระ การเรียนรู้จากวัดแต่ละแห่งก็จะมีความแตกต่างกันไป
เนื่องจากแต่ละวัดจะมีหลักสูตรหรือความเช่ียวชาญเฉพาะตัว เช่น วัดในจังหวัดเพชรบุรี การเรียนรู้
และการหาความรู้ของช่างไม่ว่าสาขาใดก็ตามจ าเป็นต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอแต่ช่างปูนปั้น
ประเภทช่างพื้นบ้าน และช่างหลวง หรือช่างในราชส านักท่ีมาจากช่างสิบหมู่อาจจะมีวิธีการค้นคว้าหา
ความรู้ท่ีแตกต่างกันจนกระท่ังน าไปสู่การได้มาซึ่งความรู้และน ามาประกอบวิชาชีพ 
 
 การเรียนรู้ของช่างพื้นบ้าน 
  ช่างพื้นบ้านจะเรียนรู้ได้จากวัดเป็นหลัก เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เรียนรู้จากการ
ท างานไปฝึกฝนผู้ท่ีเป็นช่างรุ่นก่อน และช่างผู้อาวุโสจะสอนเทคนิคการปั้นโดยต้องฝึกฝนด้วยตนเอง
การสอนจะเป็นไปในลักษณะของการใช้ให้ท าเพื่อฝึกให้ท าเป็น บางคนกล่าวว่า วิธีการสอนให้ฝึกท า
ด้วยตัวเอง มิใช่เรียนในห้องเรียนโดยใช้กระดานด า ปัจจุบันยังคงใช้วิธีการสอนแบบนี้อยู่ โดยเฉพาะ
ต่างจังหวัด คือจะต้องไปคลุกคลีกินนอนอยู่ท่ีวัด เรียกได้ว่า “กินข้าวพระ ห่มผ้าผี” หรือ “กินง่าย 
นอนศาลา นุ่งผ้าชี ห่มผ้าผี”การสอนท่ีมีสภาพแวดล้อมเป็นตัวก าหนดของแต่ละท้องท่ี เพราะฉะนั้น
นอกจากช่างต้องเรียนรู้การปั้นปูนแล้วยังต้องเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับภาพแวดล้อมได้
ทุกท่ี และต้องใช้ความอดทนเป็นเลิศ นอกจากนั้นช่างยังต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาวามรู้ตามแหล่ง
โบราณสถาน ตามวัด ตามพิพิธภัณฑ์ หรือตามห้องสมุด ซึ่งมีอยู่หลากหลายแล้วแต่ความชอบของแต่
ละคน หรือความรู้ผ่านจากหัตถกรรม จิตรกรรม หรือการแกะสลักไม้และส่วนใหญ่แหล่งท่ีมาของการ
เรียนรู้ยังคงไม่พ้นวัด เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ ท่ีครบวงจร ท้ังภาพเขียน ศิลปะโบราณ ศิลปะ
สมัยใหม่ การติดกระจก และงานปูนปั้น 
  
 ลักษณะการท างานของช่างพื้นบ้าน 
 การท างานของช่างพื้นบ้านจากการกล่าวถึงแต่แรกว่า การเรียนรู้จะเริ่มจากการฝึกงานกับครู
หรือว่ารุ่นพี่ ลักษณะการรับงานแต่เบื้องต้นก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าช่างยังเป็นช่างมือใหม่ ยังไม่
สามารถรับงานได้ด้วยตนเองก็จะมีอาจารย์ท่ีเคยสอนตนมาก่อน หรือตนเองเป็นลูกน้องของช่างผู้นั้น
มาก่อนเป็นผู้รับจ้างให้ แต่ช่างมือใหม่ในกรณีนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้อ่อนด้อยในเชิงฝีมือ แต่ยังไม่
จัดเจนในเรื่องการคิดค านวณเงินในการรับงานแต่ละครั้ง การท างานของช่างเมื่อรับงานแล้วเป็นไปได้
ท้ังกรณีท่ีท าตามความต้องการของเจ้าอาวาสหรือกรรมการวัด หรืออีกกรณีหนึ่งช่างเป็นผู้เสนอแบบ
ให้ทางวัดพิจารณา และตกลงตัดสินใจเลือกร่วมกัน แต่ท้ังนั้นย่อมขึ้นอยู่กับงบประมานเป็นตัวก าหนด
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ด้วย บางวัดจะให้ช่างปั้น ปั้นตามรูปแบบท่ีเจ้าอาวาสไปเห็นตัวอย่างมาจากวัดอื่นๆ และกลับมาบอก
ช่างว่าอยากได้รูปทรงลักษณะนี้หรือแบบนี้ ก็จะเป็นวิธีการท่ีส่ังให้ช่างท าตามแบบท่ีต้องการได้อีกกรณี
หนึ่ง ปัญหาท่ีเกิดจากลักษณะของการท างานจะปรากฏได้คือ ถ้าหากว่ากรรมการวัดมีสองฝ่ายแต่
ความต้องการไม่ตรงกันก็จะกลายเป็นปัญหาของช่าง ซึ่งช่างก็จะท างานสับสน ไม่ทราบว่าจะท า
รูปแบบไหนดี ปัญหาอีกกรณีหนึ่งคือการท างานกับวัดบางวัดจะมีปัญหาเรื่องเงินท่ีจะมาเบิกจ่ายให้กับ
ช่าง เนื่องจากวัดจะน าเงินไปฝากธนาคาร และน าดอกเบี้ยมาจ้างช่างในการท างาน ท าให้ไม่สามารถ
เบิกค่าจ้างได้ มีเรื่องตกเล่าสู่กันฟัง เช่น ช่างบางคน ต้องคอยนั่งเฝ้าองค์ผ้าป่า หรือองค์กฐินว่าจะต้อง
ได้รับค่าจ้างแน่ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ เพราะเงินดังกล่าวจะต้องกลับเข้าไปในธนาคารทันที แต่ปัญหา
ดังกล่าวได้รับค าแนะน าจากช่างผู้ใหญ่ว่า เราต้องพยายามเข้าไปเป็นกรรมการวัดให้ได้ หมายถึงเข้าไป
ดูแลเงินของวัด และคิดอยู่เสมอว่าเงินของวัดก็เป็นเงินของเรา และเงินของเราก็เป็นเงินของวัด  
หมายความว่าช่างก็จะต้องท างานด้วยความสุจริต ไม่คิดราคาแพง หรือราคาถูกจนเกินไป จนไม่คุ้มทุน 
เมื่อมองเห็นคุณค่าของเงินท่ีตรงกัน ‘ดังเช่นเงินในกระเป๋าของเรา’ และเมื่อเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดการเงินทางวัดจะไว้ใจเห็นว่ามีความซื่อตรง และเห็นผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ทางวัดก็จะจ่ายเงิน
ให้กับช่าง ซึ่งบางกรณี สามารถท าได้และบางกรณีอาจไม่ประสบความส าเร็จ 
   ในส่วนการคิดราคางานปัจจุบัน การรับงานช่างในราคามาตรฐาน กรณีภาพนูนต่ า ตาราง
เมตรละ 10,000 บาท ส่วนโบสถ์ ราคา 70,000 – 300,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการท าหน้าบัน คัน
ถวายและสาหร่ายถ้าหากช่างใหญ่ไปช่วยคิดราคาจะมีการไปตรวจเย่ียมและแก้ไข และยังจ าหน่ายปูน
ของตนให้ด้วย 
 
 การเรียนรู้ของช่างหลวง 
  ช่างหลวงปัจจุบันคือข้าราชการ การสอบเข้ารับราชการจ าเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา และต้อง
สอบผ่านตามกฎเกณฑ์ท่ีหน่วยงานนั้นๆ ก าหนด ปัจจุบันการสอบเข้าเป็นช่างปูนปั้นในกลุ่มช่างสิบหมู่ 
ต้องผ่านการสอบของกองทุนข้าราชการพลเรือน (กพ.) ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบข้าราชการ (กพร.) แต่เดิมต้องมีการสอบท้ังวิชาท่ัวไป (ภาค ก.) และวิชาเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 
ข.) ช่างปูนปั้นรุ่นใหม่ในช่างสิบหมู่หรือก่อนนั้นก็ตามจะจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา เช่น 
วิทยาลัยครูสวนดุสิต (ปัจจุบันคือมหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต) เอกศิลปะ และมีบางคนจบจากสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่าง ในสาขาศิลปะไทยเช่นกัน กระนั้นก็ตามการเข้าสู่ช่างหลวงคง
ไม่ได้ปิดโอกาสส าหรับช่างพื้นบ้านนัก ตัวอย่าเช่น ช่างหลวงบางคนปัจจุบันอาจเป็นช่างอิสระมาก่อน 
ท างานเป็นลูกจ้างช่ัวชคราวอยู่ตามหน่วยอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานของกรมศิลปากรซึ่งเป็นวิธีการ
เรียนรู้ในการท างานได้อีกลักษณะหนึ่ง หลังจากนั้นจึงมาสอบเป็นข้าราชการโดยส่ังสมประสบการณ์
เรื่อยมา เนื่องจากช่างปูนปั้นในกลุ่มช่างสิบหมู่ปัจจุบันมีช่างพื้นบ้านท่ีเข้ามาเป็นลูกจ้างช่ัวคราวอยู่ด้วย
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แต่ท้ังนั้นการรับเข้ามาก็จะผูกพันกับผลงาน ฝีมือ และความสามรถในการท างานร่วมกันระหว่าง
แนวคิดเดิม คือช่างพื้นบ้าน และแนวคิดแบบช่างหลวง 
 
 ลักษณะการรับงานของช่างหลวง 
    เนื่องจากช่างหลวงคือข้าราชการ ฉะนั้นการท างานของข้าราชการจะมีบทบาทหน้าท่ีตามท่ี
หน่วยงานนั้นก าหนด ภารกิจของช่างปูนปั้นหลวงจะกระท าตามค าส่ังงานของผู้บังคับบัญชา จะมี
ลักษณะการท างานท่ีเรียกว่า งานสร้างสรรค์กับงานอนุรักษ์ ในแต่ละงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบท่ี
ทางการวางไว้ นับต้ังแต่การเขียน โครงการ การออกแบบ การเสนอโครงงานเพื่ออนุมัติ งบประมาณ 
ในแต่ละครั้ง รวมไปถึงการน าเสนอผลงานสู่สาธารณชน ถ้าหากว่างานบางอย่างเป็นงานท่ีถูก
มอบหมายเป็นกรณีพิเศษ เช่น การบูรณะซ่อมแซมตามแหล่งโบราณสถานท่ีส าคัญ ตัวอย่าง พระ
มหาธาตุเมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวิหารพระม้า ช่างหลวงก็ได้น าปูนท่ีเรียกว่า ปูนเพชร ไปท าการ
บูรณะซ่อมแซม ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องเนื่องจากเป็นภาระหน้าท่ีของกรมศิลปากร ปัญหาการท างานของ
ช่างหลวง การท างานในหน่วยงานราชการจะประสบปัญหาคล้ายกันในทุกๆท่ีคือหน่วยงานขาด
งบประมาณ และท่ีส าคัญการท างานของช่าง จะเป็นการท างานท่ีได้รับมอบหมาย ดังกล่าวเบื้องต้น 
เมื่อท าเสร็จแล้วผลงานก็จะออกไป ไม่ได้เก็บต้ังแสดงไว้ ท าให้ดูเหมือนว่าไม่มีผลงานใดๆ ท่ีปรากฏอยู่ 
ความจริงงานช่างหลวงมีงานท่ีท าอยู่มาก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของการตลาด ส่วนหนึ่งไม่มีการ
เผยแพร่ผลงานให้ผู้คนในวงนอกรับทราบว่าช่างหลวงท าอะไรอยู่และไม่มีเว็บไซต์ ท่ีจะเผยแพร่ผลงาน
ด้วยติดขัดด้านงบประมาณ แม้ว่าการน าเสนองาน ของช่างปูนปั้นหรืองานของกรมศิลปากรในส่วน
ของช่างสิบหมู่จะจัดแสดงทุกปีเมื่อถึงวันสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยจะน าไป
จัดแสดงท่ีอุทยานแห่งชาติ ร.2 ท่ีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทุกปีก็ตามและมีผู้ช่ืนชมและให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก ปัญหาเรื่องงบประมาณท่ีตามมาในปัจจุบันท่ีทางการพิจารณางบประมาณจาก
ผลงานท่ีน าเสนอสู่สาธารณชนภายนอก ส่ิงนี้เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งของช่างหลวง ท่ีจะได้รับการ
พิจารณา ให้ได้รับเงินพิเศษตามมา เนื่องจากลักษณะการท างานพิเศษท่ีแตกต่างกัน ในขณะนี้ 
(มิถุนายน 2549) ช่างหลวงจะเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นในกรณีของการซ่อมแซมพระพรหมเอราวัณ และท า
ให้ผู้ตนภายนอกรู้จักช่างสิบหมู่มากขึ้นก็ตาม ถึงอย่างไรก็ยังไม่เป็นท่ีกว้างขวางมากนัก เนื่องจากอาจมี
ประชาชนบางกลุ่มเข้าใจผิดไปว่างานบางอย่างไม่งานของช่างสิบหมู่กระท า เช่น การท างาของแผ่น
ลวด พระท่ีนั่งในกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค หรือเรือในการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การครอง
สิริราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเดือนมิถุนายน 2549 นี้ก็ตาม 
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สกุลช่างเพชรบุรี 
 จังหวัดเพชรบุรี หรือเมืองเพชร ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรื่องมาตั้งแต่อดีต และมี
ความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปกรรมงานช่างสิบหมู่เมืองเพชร เป็นเมืองที่มีช่าง
แขนงต่าง ๆ มากมาย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นช่างฝีมือดีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ผลงานที่สร้ างสรรค์ออกมา
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและอยู่ตามวัดต่าง ๆ  
 ช่างไทยแต่โบราณแบ่งได้เป็น 2 พวก คือ พวกหนึ่งเป็นช่างฝีมือท่ีอยู่ในวัง เรียกว่า ช่างหลวง 
ส่วนอีกพวกเป็นช่างพื้นเมือง ท าง่ายอยู่ตามถิ่นที่อยู่ของตนเองและมักจะมีพระภิกษุรวมอยู่ในช่าง
พื้นเมืองด้วย ช่างเมืองเพชร จัดเป็นช่างพื้นเมืองที่ได้เรียนรู้ถ่ายทอดวิชากันในหมู่ของตน มีลักษณะ
ทางศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง และสืบทอดต่อ ๆ กันมา ในวงศาคณาญาติ จน
กลายเป็นสกุลช่าง เช่น สกุลช่างวัดใหญ่สุวรรณาราม สกุลช่างวัดเกาะ สกุลช่างวัดพระทรง สกุลช่าง
วัดยาง โดยผลงานของสกุลช่างเมืองเพชรท่ีเห็นอย่างชัดเจน และมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
ได้แก่ งานช่างเขียน งานช่างปูนปั้น งานช่างแกะสลัก งานรักและงานช่างทอง เป็นต้น 
 ฝีมืองานศิลปกรรมของช่างเมืองเพชร นอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังเป็นที่ยอมรับของ
บรรดาครูช่าง ศิลปิน และนักวิชาการด้านศิลปะภายในประเทศว่า ผลงานของช่างเมืองเพชรที่มี
เอกลักษณ์ แตกต่างและมีแบบฉบับศิลปะของตนเองไม่เหมือนกับศิลปะที่ท าขึ้นในท้องถิ่นอื่น ๆ  จน
ได้รับการขนานนามว่า “สกุลช่างเมืองเพชร” ซึ่งจะเห็นได้จากอาคารสถานของวัดวาอารามท่ีปราณีต
สวยงาม 
 งานสกุลช่างเมืองเพชร สามารถจ าแนกหมวดหมู่ตามลักษณะงานช่างสิบหมู่ ได้ดังนี้ 
 1. งานช่างเขียน ได้แก่ งานจิตรกรรม งานเขียนลายรดน ้า 
 2. งานช่างปั้น  ได้แก่ งานปูนปั้น งานปั้นหัวสัตว์ 
 3. งานช่างแกะ ได้แก่ งานท าทอง 
 4 งานช่างสลัก ได้แก่ งานแกะสลักไม้ งานจ าหลักหนังใหญ่ งานตอกกระดาษ งานแทงหยวก 
 5. งานช่างรัก  ได้แก่ งานลงรักปิดทอง งานประดับกระจก 
 6. งานช่างหุ่น  ได้แก่ งานหัวโขน หัวละคร 
ซึ่งในแต่ละงานยังคงอยู่ในปัจจุบัน และมีการสืบทอด สืบสานสู่เยาวชนรุ่นหลัง ตลอดจนเผยแพร่สู่
สถานศึกษาและบุคคลท่ัวไป 
 

งานเขียนจิตรกรรม 
จิตรกรรมเป็นงานช่างเขียนศิลปะท่ีมีคุณค่ายิ่งอย่างหนึ่งของไทยมาแต่โบราณ จิตรกรรมไทย

ในอดีตโดยมากนิยมเขียนไว้ตามผนังพระอุโบสถ วิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ สมุดข่อย และสมุด
ภาพไตรภูมิ เรียกกันว่า จิตรกรรมฝาผนัง ส่วนใหญ่ลักษณะภาพเป็นแบบ Bird Eyes View คือมอง
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จากมุมสูง และมักจะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ หรือวัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่น ซึ่งนอกจากใช้เป็นภาพประดับฝาผนัง แล้วยังใช้เป็นเครื่องสั่งสอนแนะน าให้เลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอีกด้วย 

การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้น บางครั้งช่างจะใช้วิธีการร่างลายลงไปบนฝาผนังด้วยดินสอ 
หรือ ถ่านท่ีเผาจากไม้ ซึ่งนิยมใช้ไม้กระดังงา เนื่องจากสามารถลบหรือปัดออกได้ง่าย บางครั้งจะร่าง
ลายลงในกระดาษก่อนแล้วน าไปปรุ ติดทับบนผนังแล้วใช้แป้ง หรือดินสอพองตบลงไปบนลายปรุ
เพื่อให้เห็นลวดลายบนผนัง จากนั้นค่อยลงสีทับลายท่ีร่างไว้ ส าหรับสีท่ีใช้จะใช้สีต่างชนิดกันตามความ
ถนัด เดิมจะใช้สีฝุ่น แต่มีปัญหาท่ีเส่ือมสภาพง่าย ไม่นานก็จางหาย ปัจจุบันช่างจึงหันมาใช้สีอัลคาลิก 

จิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเพชรบุรี กล่าวกันว่าเป็นจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอน
ปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้นท่ีมีความงดงามยิ่ง ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ตามพระอุโบสถเกือบทุก
วัด เช่น วัดเกาะ และวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ซึ่งเป็นภาพฝีมือช่างสมัยอยุธยา วัดมหาสมณาราม
ราชวรวิหาร ฝีมือขรัวอินโข่ง วัดมหาธาตุวรวิหาร ฝีมือนายพิณ อินฟ้าแสง นายเลิศ พ่วงพระเดช และ
นายหวน ตาลวันนา เป็นต้น 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานจิตกรรม  
ได้แก่ กระดาษไข ดินสอ เข็มปรุลาย ทองแป้งหรือดินสอพอง พู่กัน แปรงทาสี สีฝุ่นผสมกาว

กระถิน 
 

งานปูนปัน้ 
 งานปูนปั้น เป็นศิลปะอย่างหนึ่งท่ีนิยมกันมาแต่โบราณ มีท้ังงานปั้นองค์พระพุทธรูป และปั้น
ประดับตกแต่งอาคารสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม หน้าบัน  อุโบสถ วิหาร ฐานพระพุทธรูป ฐาน
เจดีย์ ลายท่ีปั้นมักเป็นลายไทยท่ีมีความวิจิตรพิสดารผสมผสานอยู่กับรูปปั้นพุทธประวัติ เทพ เทวดา 
สัตว์ในวรรณคดี 

งานปูนปั้น นับเป็นงานช่างสาขาหนึ่งของเพชรบุรีที่สืบทอดต่อกันมานาน ในอดีตการปั้นจะ
ใช้ปูนซึ่งท ามาจากเปลือกหอยเผาไฟท่ีน าไปต าจนละเอียดผสมกับน ้าอ้อย กระดาษ หนังหรือเขาสัตว์
เผาไฟ แล้วน าไปต ารวมกันอีกครั้ง ท าให้ได้ปูนที่มีความเหนียวสามารถปั้นเป็นรูปต่าง ๆ ได้ง่าย และ
เมื่อแห้งแล้ว จะแข็งตัว ทนแดด ทนฝนได้ดี ปัจจุบันช่างปั้นจะใช้ปูนขาวส าหรับปั้นที่มีขายใน
ท้องตลาดไปต ารวมกับกระดาษ กาวหนังสัตว์ ทรายละเอียดและน ้า เพื่อให้ได้ปูนที่มีความเหนียวพอดี 
เหมาะส าหรับงานปั้น  

งานปูนปั้นตามรูปแบบของช่างเพชรบุรี นิยมท าร่วมกับการลงรักปิดทองและประดับกระจก 
เมื่อดูแล้วจะแพรวพราวมีลายเด่นเป็นสง่า ช่วยเสริมให้งานปูนปั้นเด่นยิ่งขึ้น งานปูนปั้นที่มีความโดด
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เด่นสวยงามในเมืองเพชรมีหลายแห่ง อาทิ งานปูนปั้นหน้าบันพระวิหารหลวงพระปรางค์ และศาลา 
วัดมหาธาตุวรวิหาร ผลงานของครูช่างเมืองเพชรหลายท่าน เช่น นายพิณ อินฟ้าแสง นายทองร่วง 
เอมโอษฐ์ นายเฉลิม พึ่งแตง นายสมพล พลายแก้ว หน้าบันวิหารพระคันธารราฐ วัดพลับพลาชัย ฝีมือ
ของนายพิณ อินฟ้าแสง หน้าบันและซุ้มประตูอุโบสถวัดปากคลอง ฝีมือนายแป๋ว บ ารุงพุทธ เป็นต้น 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานปูนปั้น  
 ได้แก่ ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ทราย น ้าตาลโตนดหรือน ้าอ้อย ถ้วยเบญจรงค์ เครื่องต าปูน เครื่อง
บดปูน กาวหนังสัตว์ คีม พู่กัน เกรียงเล็ก เกรียงใหญ่ แปรง ถุงมือ  
 

งานลายรดน ้า 
งานลายรดน ้า เป็นการตกแต่ง เครื่องใช้ เครื่องประดับ โดยการเขียนลวดลายและรูปภาพ

ด้วยวิธีการปิดทองรดน ้า  
การท าลายรดน ้า ช่างจะใช้รักทาลงไปบนช้ินงาน เขียนลายด้วยน ้ายาหรดาน ปิดทองทับ แล้ว

ใช้น ้าล้างช้ินงาน ทองท่ีปิดลงบนรักเช็ดจะยังคงติดอยู่บนช้ินงาน แต่ทองท่ีปิดลงไปบนหรดานจะหลุด
ออกมาท าให้มองเห็นเป็นลวดลาย 

อุปกรณ์ในการท าลายรดน ้า เป็นอุปกรณ์ที่หาได้จากท้องถิ่น ได้แก่ รักน ้าเกลี้ยง คือน ้ายาง
ของต้นรัก น ามากรองและขับน ้าที่ปนอยู่ให้ระเหยออกไป รักเช็ด ได้จากน ารักน ้าเกลี้ยงไปเคี่ยวไฟ
อ่อน ๆ จนมีความเหนียวเป็นยาง ใช้เป็นตัวผสานให้ทองติดบนชิ้นงานได้อย่างราบเรียบ น ้ายาหรดาน 
ดินสอพอง และส าลี ส่วนท่ีต้องหาซื้อ ได้แก่ ทองค าเปลวรีดเป็นแผ่น คล้ายทองท่ีปิดพระ แต่ทองท่ีใช้
ในงานปิดทองรดน ้านี้จะเป็นทองค าบริสุทธิ์ หรือทองร้อยเปอร์เซ็นต์ กับพู่กันเบอร์ 0 ซึ่งมีปลายเล็กไว้
ส าหรับเขียนลาย และกระดาษไขส าหรับเขียนแบบเพื่อปรุลาย 

การเขียนลายรดน ้าเดิมจะเขียนเป็นรูปลายไทย ลายกนก ลายเทพเทวดา หรือสัตว์ใน
วรรณคดี แต่ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ลวดลายของการเขียนลายรดน ้าให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น มี
การผสมผสานระหว่างลายไทยกับลวดลายจากธรรมชาติ ซึ่งงานเขียนลายรดน ้านั้นได้รับความนิยมไม่
น้อยกว่างานศิลปะด้านอื่น ๆ งานที่นิยมใช้ลายรดน ้า ได้แก่ ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระธรรม บานประตู 
หน้าต่าง บางแห่งนิยมท าเป็นภาพติดประดับบนฝาผนัง   

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานลายรดน ้า  
 ได้แก่ ร ัก น ้าส้มป่อย ดินสอพองบดหรือผสมน ้ายางมะขวิดหรือกาวกระถิน หรดาล 
ทองค าเปลว ส าลี พู่กัน กระดาษไข เข็มปรุลาย 
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งานลงรักปิดทองประดับกระจก 
งานลงรักปิดทอง เป็นงานตกแต่งเพื่อให้เกิดความงามและมีคุณค่า โดยใช้ทองค าแผ่นปิดทับ

ลงไป นิยมท ากับองค์พระพุทธรูปท้ังท่ีหล่อด้วยโลหะ หรือปั้นด้วยปูน ฐานของพระพุทธรูปธรรมาสน์ 
หน้าบันแกะสลักไม้ หรือหน้าบันปูนปั้น บานประตู บานหน้าต่างไม้ที่แกะสลัก บางครั้งก็ท าควบคู่ไป
กับงานประดับกระจก แต่ในการปิดทองลงบนวัสดุนั้น ทองมักหลุดออกง่าย จ าเป็นต้องใช้รักทาทับไป
บนชิ้นงานก่อนเพื่อให้ทองท่ีปิดติดกับช้ินงานได้ทนนาน จึงเรียกว่า การลงรักปิดทอง 
 การลงรักปิดทอง ต้องรองพื้นสิ่งที่จะท าการปิดทองก่อนเพื่อให้พื้นผิวเสมอกัน แล้วขัดให้
เรียบด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จากนั้นลงรัก โดยใช้น ้ายางที่ได้จากต้นรัก มีสีด าและเหนียว น ามา
ผสมรวมกับข้ีเถ้า ใบตองแห้งจนเข้ากันดี ทาลงไปบริเวณท่ีจะท าการปิดทอง ปล่อยท้ิงไว้จนรักนั้นแห้ง
ดี จึงท าการปิดทองค าแผ่นลงไป 
 งานลงรักปิดทองในจังหวัดเพชรบุรี มีปรากฏให้เห็นอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น พระประธาน
ในอุโบสถ หน้าบันอุโบสถ หน้าบันศาลาการเปรียญ บานหน้าต่าง บานประตู ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
ภาพจิตรกรรมในสมุดข่อย เป็นต้น 

งานประดับกระจกเป็นศิลปะการประดับตกแต่งสิ ่ งของเครื่องใช้ และส่วนประกอบทาง
สถาปัตยกรรม เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ คูหา หน้าบัน ฐานพระ บานประตู หน้าต่าง ธรรมาสน์ 
ให้เกิดความสวยงาม มีแสงเปล่งประกายออกมาคล้ายอัญมณีเมื่อได้รับแสงสว่างส่องกระทบ อีกท้ังยัง
ช่วยรักษาเนื้อไม้โดยอาศัยยางรักท่ีใช้ก่อนปิดกระจก นอกจากนี้กระจกยังเป็นวัสดุท่ีทนแดดทนฝนอยู่
ได้ยาวนานอีกด้วย  

งานประดับกระจกมักท าต่อจากงานปั้น งานแกะสลัก โดยใช้กระจกสีตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ ปิดลง
ไปบนร่องพื้นของงานปั้น หรืองานแกะสลัก ซึ่งจะต้องลงรักบนพื้นที่ต้องการปิดกระจกก่อน และ
บางครั้งอาจมีการปิดทองร่วมกับประดับกระจกด้วย ก็จะเรียกว่า ปิดทองร่องกระจก ในอดีต ช่างปิด
กระจกจะต้องผสม รักน ้าเกลี้ยง สมุกผง ถ่านใบตองแห้ง ชันผง น ้ามันยาง ปูนขาว  เพื่อเป็นวัสดุรอง
พื้นก่อนปิดกระจก แต่ปัจจุบันใช้กาวอีพ็อกซี่ท่ีมีขายในท้องตลาดแทน ส าหรับกระจกประดับท่ีใช้กัน
มาแต่โบราณ จะมีอยู่ ๒ ชนิด คือ กระจกเกรียบ และกระจกแก้ว ปัจจุบันนิยมใช้กระจกน าเข้าจาก
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และประเทศญี่ปุ่น สีท่ีนิยมก็มี สีแดง สีน ้าเงิน สีเขียวและสีเหลือง 

งานประดับกระจกในจังหวัดเพชรบุรีสามารถเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะฐานพระประธานใน
อุโบสถเกือบทุกวัด หรือตามหน้าบันอุโบสถ วิหารหลายแห่ง เช่น หน้าบันพระอุโบสถ วัดคงคาราม
วรวิหาร เป็นต้น 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานลงรักปิดทองประดับกระจก  
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 ได้แก่ รัก กระจกเกียบ กระจกแก้ว เพชรตัดกระจก แปรงขนแกะ สีฝุ่นด า เกรียง กระดาษ
ทราย กาวติดกระจก 

 
งานช่างทอง 

 เครื่องทองนับเป็นศิลปะของไทยมาตั้งแต่โบราณและเป็นสิ่งที่แสดงถึงล าดับชั้นทางสังคมท่ี
ต่างกันของผู้มีบรรดาศักดิ์และสามัญชน ส าหรับใช้เป็นเครื่องประดับ และเป็นรูปแบบการออมทรัพย์
ลักษณะหนึ่ง ดังนั้น การสร้างสรรค์ทองรูปพรรณจึงเป็นศิลปหัตถกรรมที่ผสมผสานความงดงามทาง
ศิลปะและประโยชน์ใช้สอยเข้าด้วยกัน  

การท าทองรูปพรรณเริ่มจากการน าทองค าแท่งมาตัดตามน ้าหนักที่ต้องการ น าไปหลอมใน
เบ้าหลอม เทใส่รางเล็ก ๆ ปล่อยไว้ให้แข็ง แล้วท าให้เป็นเส้นคล้ายลวด เรียกว่า การชักลวด จากนั้น
น าไปตัดเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะของเครื่องประดับแต่ละชิ้น เช่น ท าสร้อยแบบ ข้ออ้อย 
กระดุม ลูกสน ปะวะหล ่า เป็นต้น โดยใช้น ้าประสานทองเช่ือมทองแต่ละช้ินเข้าด้วยกัน 

ทองรูปพรรณของช่างทองเมืองเพชรบุรี เป็นงานศิลปะที่มีความละเอียด งดงาม และมีความ
สมบูรณ์ในการใช้สอย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล ้าค่าที่ควรด ารงรักษาและสืบทอด ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ในอนาคต 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานช่างทอง  
 ได้แก่ ทองค าแท่ง กระดานไฟ รางเททอง เบ้าหลอมทอง ตะไบ ไม้พัน คีม คีมดึงลวด แป้น
ชักลวด แหนบจับทอง แปรง เพ็งแข น ้ากรด น ้าประสานทอง โต๊ะท าทอง เครื่องมือตีทอง (ท่ัง ค้อน) 
เครื่องรีดทอง อุปกรณ์เป่าแล่น เครื่องมือส าหรับแกะทอง เครื่องมือส าหรับตัดทอง และเครื่องช่ังทอง 

 
งานแทงหยวก 

 งานแทงหยวก เป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งของจังหวัดเพชรบุร ี อันเกิดจากภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่น าเอาหยวก หรือกาบของต้นกล้วย มาเขียนลาย ผูกลาย เป็นลายไทย แล้วน ามาสลักฉลุ
หรือแทงด้วยมีดเป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายกระจัง ฟันหนึ่ง หรือลายฟันปลา ลายกระจังฟันสาม 
หรือลายบัวคว ่า บัวหงาย ลายน่องสิงห์ ลายกนก ใช้ประดับเชิงตะกอนเผาศพ หรือประกอบเมรุ ใน
งานศพ 

วัสดุอุปกรณ์ในการแทงหยวก ประกอบด้วย หยวกกล้วย ไม้ไผ่จักตอก สีย้อมลวดลายหยวก 
กระดาษกรุหน้า กระดาษรองพื้นลายหยวก ตะปูตอกแผงหยวกและติดเครื่องสด มีดแทงหยวก และ
มีดแทงลายหยวก  
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 การตกแต่งเชิงตะกอน นอกจากจะใช้หยวกกล้วยแทงเป็นลวดลายต่าง ๆ  ประดับแล้ว ยังใช้
วัสดุธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ฟักทอง มันแก้ว หัวไชเท้า ฝรั่ง มันเทศ มาแกะสลัก เป็นดอกไม้ ใบไม้ ภาพ
ในวรรณคดี ภาพหัวสัตว์แล้วย้อมให้สวยงามประดับประกอบเข้าไปด้วย เรียกว่า เครื่องสด 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานแทงหยวก 
 ได้แก่ หยวกกล้วยตานี กระดาษสี สีย้อม ตะปู ตอก มีดแทงหยวก มีดแรลาย มีดแกะเครื่อง

สด 
 
งานตอกกระดาษ 
งานตอกกระดาษเป็นศิลปะงานช่างสกุลหนึ่งของเมืองเพชร โดยตอกกระดาษให้เป็นลวดลาย 

ซึ่งมีทั ้ง ลายไทย รูปสัตว์ในวรรณคดี สิบสองนักษัตร หรือลายประดิษฐ์อย่างอื่นตามต้องการ ใช้
ส าหรับประดับหรือตกแต่ง สถานท่ี หรือเครื่องมือเครื่องใช้ให้เกิดความสวยงาม 

กระดาษที่น ามาตอกลายนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ถ้าเป็นการตอกกระดาษ
เพื่อประดับงาน เช่นท าธงราว หรือท าพวงมะโหด มักใช้ กระดาษว่าว สีสันต่าง ๆ และลายที่ตอกมัก
เป็น ลายไทย รูปสัตว์ในวรรณคดี หรือสิบสองนักษัตร แต่ถ้าใช้ประดับเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น การ
ตอกกระดาษปิดลูกโกศ บรรจุกระดูกคนตายในงานเผาศพมักเป็นกระดาษอังกฤษ ท่ีมีสีแวววาว และ
ลายท่ีตอกมักเป็นลายไทย 

การตอกกระดาษท าธงราว ช่างจะตัดกระดาษเป็นรูปธงขนาดตามต้องการแล้วน ากระดาษท่ี
ตัดมาซ้อนกันหลาย ๆ แผ่น จากนั้นจะใช้เครื่องมือตอกกระดาษมีลักษณะคล้ายสิ่วอันเล็ก ๆ  ตอกลง
ไป การตอกกระดาษอังกฤษสามารถวางซ้อนทับได้หลาย ๆ แผ่นเช่นกัน ซึ่งในการตอกลายนั้นช่าง
จะต้องมีแบบร่างลายวางไว้บนสุดเสมอ 

งานตอกกระดาษ สามารถพบเห็นได้เฉพาะในเวลาท่ีมีงาน เช่น งานศพ หรืองานบุญ เท่านั้น  
วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานตอกกระดาษ  

 ได้แก่ กระดาษอังกฤษ กระดาษว่าว กระดาษแดง กระดาษน ้าส้ม สิ่ว เทียนไข ดินสอเขียน
ลาย เล่ือม มีด กรรไกร กาวหรือแป้งเปียก ไม้ตอกกระดาษ เขียงไม้ 

 
งานจ าหลักหนังใหญ่ 
งานจ าหลักหนังใหญ่เป็นการฉลุลายบนหนังวัวหรือหนังควายท่ีขูดขนหรือฟอกหนังตากแห้งดี

แล้วให้เป็นรูปตัวละครในวรรณคดี ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ แต่เดิมนั้นการฟอก
หนังจะใช้กรรมวิธีแบบภูมิปัญญาดังเดิม คือน าหนังทั้งผืนมาเผา แล้วขูดขนที่ติดหนังออก จากนั้นจะ
ท าการฟอกโดยแช่ลงไปในน ้าที่ผสมน ้าพริกเครื่องแกงเพื่อดับกลิ่น ก่อนที่จะน ามาตากโดยการขึงเขา้
กับสะดึง แต่ปัจจุบันใช้วิธีการทางเคมีในการฟอกหนัง ซึ่งจะท าให้ได้หนังท่ีบางกว่า 
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 การจ าหลักหนังใหญ่นั้นช่างจะร่างแบบหรือวาดแบบในกระดาษ น าแบบร่างไปปะลงบน
แผ่นหนังช้ินท่ีเตรียมไว้ แล้วจ าหลักด้วยเครื่องมือแกะสลัก ตอกไปตามลายท่ีร่าง ไม่นิยมลงสีท่ีตัวหนัง 
ซึ่งจะต่างจากตัวหนังตะลุงท่ีมีวิธีท าคล้ายกันแต่เมื่อท าเสร็จแล้วจะลงสีเพิ่มเติมและมีขนาดเล็กกว่า 

หนังใหญ่เมืองเพชร มีช่ือเสียงโด่งดังในสมัยรัชกาลท่ี 5 คณะหนังใหญ่จากวัดพลับพลาชัย ซึ่ง
มีหลวงพ่อฤทธิ์ เป็นผู้จ าหลักหนัง มีโอกาสได้แสดงหน้าพระท่ีนั่ง ในพระรามราชนิเศน์ ซึ่งปัจจุบันตัว
หนังใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจ านวนมาก ยังคงเหลือเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย
เพียงไม่กี่ตัว ส าหรับช่างยุคหลังท่ียังคงจ าหลักหนังใหญ่อยู่มีเพียงนายมนู เนตรสุวรรณ์ เท่านั้น 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานจ าหลักหนังใหญ่  
 ได้แก่ หนังวัวหรือหนังควาย ขี้เถ่าหรือน ้ายาฟอกหนัง อุปกรณ์ขูดหนัง สี สะดึง ตุ๊ดตู่ เขียง 
ค้อนไม้ กระดาษร่างแบบ และเครื่องมือแกะสลักหนัง 

งานแกะสลักไม้ 
งานแกะสลักไม้เป็นงานช่างไทยโบราณอีกสาขาหนึ่ง มักเป็นผลงานแกะสลักลวดลายประดับ

อาคาร สถาปัตยกรรม เช่น ลวดลายหน้าบัน คันทวย ช่อฟ้า ใบระกา  บานประตู ธรรมาสน์ งาน
ศิลปกรรมท่ีเกี่ยวกับการแกะสลักไม้มักรวมเรียกว่า เครื่องไม้จ าหลัก ส าหรับภาพท่ีแกะสลักมีท้ังภาพ
ลายไทย พระพุทธปรางค์ต่าง ๆ พุทธประวัติ เทพ เทวดา ธรรมชาติ บางครั้งก็ผสมผสานกันไปหลาย
อย่าง 

งานแกะสลักไม้ ใช้เครื่องมือและของมีคมท าการขุด ตัด ทอน ลงบนเนื้อไม้ ท าให้เกิดลวดลาย
และภาพมีแสงเงา เกิดความสูงต ่าภายในภาพ ซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยมือและสายตา เป็นภาพสามมิติ 
ช่างจะต้องมีความรู้ความสามารถในการออกแบบลวดลายและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวลาย ภาพ 
และลักษณะของเนื้อวัสดุ ตลอดจนวิธีการประดิษฐ์เครื่องมือ ประกอบด้วย ค้อน สิ่วซึ่งต้องลับให้คม
อยู่เสมอ เพื่อเวลาแกะสลักจะท าให้งานท่ีออกมามีความสวยงาม  

งานแกะสลักไม้ในจังหวัดเพชรบุรีที ่มีความงดงามมีอยู่หลายแห่งที ่ขึ ้นชื ่อที่สุดเป็นงาน
แกะสลักไม้บานประตูศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยา 
นอกจากนี้ยังมีบานประตูหน้าต่าง ของอุโบสถวัดต่าง ๆ เช่น วัดพลับพลาชัย วัดคงคารามวรวิหาร วัด
สนามพราหมณ์ วัดหนองควง วัดเวียงคอย ธรรมาสน์วัดป้อม ซึ่งเป็นงานฝีมือนายเทศ ลอยโพยม ท่ีมี
ความประณีต งดงามและมีลวดลายท่ีอ่อนช้อยตามแบบงานสกุลช่างเมืองเพชร 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานกะสลักไม้  
 ได้แก่ ไม้ ขวานหมู ค้อนไม้ ส่ิวขนาดต่างๆ ดินสอขาว กระดาษ ดินสอพองบด เข็มปรุลาย 
และลวดท่ีใช้ในการแกะสลัก  
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งานปั้นหัวโขน หัวละคร 
หัวโขน หัวละคร เป็นเครื่องใช้ส าหรับศีรษะและปิดบังส่วนหน้า คล้ายกับหน้ากาก ท าขึ้น

เพื่อให้นักแสดงโขนและละครสวมในเวลาแสดง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหัวตัวละครในเรื่องรามเกียรต์ิเช่น 
พระลักษณ์ พระราม นางสีดา ทศกัณฐ์ หัวยักษ์ หัวลิง นอกจากนี้ในการแสดงละครก็ยังมีหัวสัตวือื่น ๆ 
เช่น หัวม้า หัวเสือ เป็นต้น 

การปั้นหัวโขน หัวละคร จะต้องเตรียมหุ่นท่ีปั้นจากดินเหนียวแล้วน าไปเผาไฟ หรือท าด้วยไม้
กลึง มีลักษณะเป็นหัวแบบโกลน แล้วปั้นหุ่นโดยใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ หรือ กระดาษถุง ปูนแช่น ้า 
ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ทาด้วยกาวแป้งเปียก หรือกาวลาเท็กซ์ ปะลงไปบนหุ่นที่ปั้นไว้ เรียกว่า การปิดหุ่น 
เมื่อปิดกระดาษได้เป็นรูปหัวตามแบบ ปล่อยให้แห้ง ผ่าหัวโขนออกจากหุ่น เรียกว่าการถอดหุ่น ซึ่ง
บริเวณที่ผ่านั้นจะถูกเย็บกลับเข้าให้เรียบร้อยหลังจากถอดหัวออกจากหุ่นแล้ว เมื่อเย็บเสร็จใช้รักตี
ลายมาปั้นเพิ่มเติมส่วนท่ีเป็น ค้ิว ตา จมูก ปาก ฯลฯ ให้ได้รูปชัดเจน และแสดงอารมณ์ของใบหน้ากับ
การประดับลวดลายตกแต่งบนต าแหน่งท่ีเป็นเครื่องศิราภรณ์ และจัดท าส่วนหู ส าหรับหัวยักษ์ หัวลิง 
หัวพระ และหัวนาง ต่อด้วยการลงรักปิดทอง หรือประดับกระจกส่วนที่ต้องการ สุดท้ายลงสีส่วนที่
เป็นรายละเอียด ซึ่งสีท่ีใช้มักเป็นสีฝุ่นผสมกาวกระถิน หรือยางมะขวิด 
 การปั้นหัวโขนหัวละครในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนใหญ่เป็นการปั้นหัวละคร เนื่องจากมีละคร
ชาตรีอยู่หลายคณะ ซึ่งสามารถหาดูได้ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ส าหรับการปั้นหัวโขนจะปั้นหัวโขนเล็ก
ส าหรับเป็นของประดับตกแต่งเท่านั้น 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานปั้นหัวโขน หัวละคร  
 ได้แก่ หุ่น กระดาษ ถุงปูนซีเมนต์ แป้งเปียก สารส้ม สี น ้ามันก๊าด เชือก หนังวัว พู่กัน 
กรรไกร มีด 

 
งานปั้นหัวสัตว์ 
งานปั้นหัวสัตว์ เป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งท่ีน่าสนใจ โดยน าเอาส่วนท่ีเป็นเขาของ วัว ควาย 

เก้ง หรือ กวาง ที่เสียชีวิตแล้วมาติดเข้ากับหัวที่ปั้นขึ ้น ท าเป็นเครื่องตกแต่ง ประดับวัด อาคาร
บ้านเรือน หรือท าขึ้นเพื่อระลึกถึงสัตว์เล้ียงท่ีมีความผูกพัน 

การปั้นหัวสัตว์ สามารถใช้วัสดุได้หลายอย่าง เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ ขี้เล่ือยผสมกาว 
กระดาษต าป่นผสมกาว เป็นต้น ก่อนปั้นชิ้นงานช่างจะต้องศึกษารูปร่างของเขาสัตว์ ที่จะน ามาติดกับ
หัวที่ปั้นให้ดีก่อนเพื่อจะได้ออกแบบ ก าหนดขนาด รูปร่าง หน้าตาของหัวสัตว์ จากนั้นใช้ลวดตาข่าย
ขึ้นรูปโครงร่างของหัวสัตว์ แล้วใช้วัสดุปั้น พอกไปตามเค้าโครงท่ีขึ้นรูปไว้ ปั้นตกแต่งให้เหมือนหัวสัตว์
จริง ตกแต่งรายละเอียด เช่น จมูก ดวงตา รอยย่น เส้นขน แล้วทาสีให้ดูสมจริง 
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งานปั้นหัวสัตว์สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามวัดเกือบทุกวัดในจังหวัดเพชรบุรี  ปัจจุบันมีการ
ประยุกต์งานปั้นหัวสัตว์เป็นปั้นสัตว์ทั้งตัวแล้วติดเขาจริง ซึ่งท าให้ดูคล้ายสัตว์จริง และมีความสวยงาม
มากยิ่งขึ้น 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานปั้นหัวสัตว์  
 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ ขี ้เลื ่อยผสมกาว กระดาษต าป่นผสมกาว เครื ่องมือ
ส าหรับเจียเขาและโลหะ ตะปู อะลูมิเนียม ลวดผูกเหล็ก เหล็กแขวนหลัง ไม้ส าหรับท าแป้นหัวสัตว์ สี
น ้า 

 
ผู้สร้างสรรค์งานสกุลช่างเพชรบุรี 
ขรัวอินโข่ง 
ขรัวอินโข่ง จิตรกรที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่ 4 ขรัวอินโข่งเป็นชาวบาง

จาน จังหวัดเพชรบุรี วัน เดือน ปี ไม่ปรากฏหลักฐาน 
 ผลงานส่วนใหญ่ของขรัวอินโข่งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและสะท้อนสภาพสังคมไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ไปจากจิตรกรรมฝาผนังใน
ยุคก่อน ๆ คือ การเขียนภาพที่มีมิติแสงและเงา นับว่าเป็นช่างเขียนไทยคนแรกที่เขียนภาพแบบ
สมัยใหม่ภาพผลงานของขรัวอินโข่ง คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังท่ีหอพระราชกรมานุสร ซึ่งเป็นหอพระข้างพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ภาพวาดท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ภาพวาดในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ภาพวาดในพระอุโบสถ
วัดบรมนิวาส  ภาพผนังในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม จังหวัดเพชรบุรี ภาพวาดที่มณฑปพระพุทธ
บาทวัดพระงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นงานช้ินเย่ียมท่ีสุดช้ินหนึ่งของขรัวอินโข่ง  

หลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย 
 หลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย เกิดท่ีบ้านปากทะเล อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หลวง
พ่อฤทธิ์  เป็นศิษย์ของขรัวอินโข่ง ท่านเป็นพระภิกษุที่สนใจศึกษา ศิลปกรรมต่าง ๆ หลายแขนง ทั้ง
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ตลอดจนถึงด้านศิลปการแสดงท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นอาจารย์ใหญ่
ทางการช่าง ได้แก่ หนังใหญ่ ปี่พาทย์ ก่อสร้าง ช่างเขียน แกะสลัก ปูนปั้น ผลงานของท่านท่ีโดดเด่น 
ได้แก่ หนังใหญ่ วัดพลับพลาชัย เคยแสดงหน้าพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 5 ณวังบ้านปืน พ.ศ. 2453 ภาพเขียนในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม พระพุทธรูปในถ ้าเขา
หลวงพระพุทธรูปท่ีวัดพระรูป 

 
ขุนศรี วังยศ 
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   ขุนศรี วังยศ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒  อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
ขุนศรี วังยศ เป็นลูกศิษย์ของครูเสือ ช่างฝีมือเยี่ยมของวัดใหญ่ฯ อีกท้ังท่านได้เรียนรู้งานช่าง

จากผลงานศิลปกรรมภายในวัดใหญ่สุวรรณารามและจากครูช่างทั้งพระและฆราวาส และครูบัว 
ช่างฝีมือดีที่ วัดพระทรง จึงท าให้ท่านเข้าใจและมีความสามารถในเชิงช่างและมีความคิดสร้างสรรค์
ผลงานให้แปลกใหม่ไปจากเดิม ผลงานของท่านงดงามประณีต และมีคุณค่าทางศิลปะ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกะไหล่ทองแก่ขุนศรีวังยศ เมื่อ 
พ.ศ. 2452 
 งานของขุนศรีวังยศ มีอิทธิต่อวงการช่างของเพชรบุรีเป็นอย่างมาก ผลงานที่ปรากฎอยู่ ตาม
วัดต่าง ๆ เช่น กุฏิ ศาลาการเปรียญ งานแกะสลักไม้หน้าบันศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอไตร 
มณฑป ธรรมาสน์ ตู้พระไตรปิฏกที่วัดพระทรง ออกแบบและสร้างมณฑปวัดคงคารามวรวิหาร พระ
ระเบียงหรือวิหารคตรอบพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณราราม หอระฆังวัดใหญ่สุวรรณาราม มณฑปวัด
พระทรง ซุ้มประตูวัด ชีประเสริฐ ซุ้มประตูวัดพลับพลาชัย เป็นต้น 
 ขุนศรีวังยศถึงแก่กรรมประมาณปี พ.ศ. 2468 -2469 รวมอายุได้ประมาณ 66 หรือ 67 ปี 

ครูหวน ตาลวันนา 
 ครูหวน ตาลวันนา เป็นบุตรคนสุดท้องของพ่อโหน และแม่สา ตาลวันนา หลายปู่ของพระยา
ตาลวันประเทโส อดีตเจ้าเมืองเพชรบุรี ท่านเกิดเมื่อเดือน 8 ปีระกา พ.ศ. 2404 ท่ีบ้านจวนเก่า ต าบล
ท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 ครูหวน มีอาชีพหลัก คือ การท าทอง สามารถท าทองรูปพรรณ แกะสลักลวดลายได้ทุกอย่าง 
และด้วยนิสัยรักการเขียนภาพ ซึ่งมีมาตั้งแต่เด็ก ๆ ที่ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนกับครูช่างที่วดั
พระทรง และเป็นศิษย์หลวงพ่อฤทธิ์วัดพลับพลาชัย จึงท าให้ท่านมีความสามารถในการเขียนภาพท่ี
นับว่าเย่ียมยอดและเป็นท่ีสรรเสริญของผู้ท่ีพบเห็น ผลงานของท่านเกี่ยวกับภาพลายเส้น การปั้น การ
แกะสลัก และการประดิษฐ์ของเล่น 
 ผลงานของครูหวน ตาลวันนา ได้แก่ ภาพเขียนฝาผนังท่ีวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 
ภาพเขียนชุดมหาเวสสันดรชาดกที่วัดยาง ภาพเขียนลายไทยที่เสาในพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม 
ภาพเขียนลายบานประตูพระอุโบสถวัดมหาสมณาราม งานแกะสลักไม้ลายจ่ัวมณฑปวัดพระทรง เป็น
ต้น 

พระอาจารย์เป้า ปัญโญ วัดพระทรง 
 พระอาจารย์เป้า ปัญโญ เกิดเมื่อปีกุน พ.ศ. 2406 เป็นชาวบ้านเขาน้อย ต าบลท่าช้าง อ าเภอ
บ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรนายเขียว และนางเปรื่อง    
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อาจารย์เป้า ปัญโญ เป็นศิษย์ของหลวงพ่อฤทธิ์ จึงมีความรู้ทางการช่างเป็นอย่างดี ในบรรดา
ช่างศิลปินที่มีฝีมือเยี่ยมของเมืองเพชรนั้น พระอาจารย์เป้า ปัญโญ เป็นช่างศิลปินช้ันบรมครู ท่ีได้รับ
การยกย่องจากวงการศิลปะของเมืองเพชรบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานภาพเขียนไทยของท่าน 
จัดเป็นผลงานศิลปะที่มีคุณค่าสูง ลักษณะของภาพเขียนแสดงให้เห็นแนวคิดสร้างสรรค์ การวาง
รูปแบบของการจัดภาพ ตลอดจนโครงสีของภาพที่ประสานกันอย่างดียิ ่ง เป็นภาพไทยที ่สร้าง
บรรยากาศในเนื้อหาของเรื่อง 
 ผลงานของพระอาจารย์เป้าส่วนมากเป็นภาพเขียน และการออกแบบลวดลาย เช่น 
ภาพเขียนชุดมหาเวสสันดรชาดกท่ีวัดชมพูพน วัดยาง งานปั้นรูปเทวดาดินเผา ประดับซุ้มวิมานท่ีหน้า
บันด้านหลังอุโบสถวัดพระทรง บุษบกวัดพระทรง งานแกะสลักตู้วัดชมพูชน ภาพลายเส้นจากสมุด
ไทย ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  และธรรมาสน์ วัดเขาน้อย 
เป็นต้น 

อาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช 
อาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช เป็นชาวเพชรบุรีโดยก าเนิด เกิดเมื่อ พ.ศ. 2437 ที่อ าเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์เลิศ เป็นศิษย์ของหลวงพ่อฤทธิ์ วัดพลับพลาชัย ท่านมีความสนใจใน
วิชาศิลปะไทยและมีโอกาสได้ฝึกฝนงานศิลปะตั ้งแต่เยาวว ัย จึงท าให้ท่านเป็นช่างไทยที ่มี
ความสามารถรอบตัว ทั้งการออกแบบ สถาปัตยกรรมไทย งานแกะสลัก และงานจิตรกรรม โดย
เฉพาะงานจิตรกรรมมีลักษณะเป็นแบบประเพณีพื้นบ้าน พยายามเก็บรายละเอียดของธรรมชาติและ
ชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนไว้เป็นอย่างดี ท่านได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนช่างศิลป์ กรม
ศิลปากร เป็นเวลานานถึง 16 ปี จึงได้ลาออกและกลับมาอยู่เพชรบุรี ท่านได้เขียนบันทึกและประวัติ
ผลงานและกรรมวิธีของช่างไทย และเขียนต าราลายไทยและสถาปัตยกรรมไทยไว้ในช่วงท้ายของชีวิต 
เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาและการอนุรักษ์ศิลปะไทย 
 ผลงานของอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช ได้แก่ ภาพเขียนฝาผนังวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร 
ด้านเหนือ ลายรดน ้า ตู้พระธรรมวัดใหญ่สุวรรณาราม ภาพเขียนพุทธประวัติที่วัดใหญ่สุวรรณาราม 
ภาพมหาเวสสันดรชาดกที่วัดขุนตรา ภาพมหาเวสสันดาชาดกที่วัดพลับพลาชัย ภาพเขียนในพระ
อุโบสถวัดพระแก้ว เป็นต้น อาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2513 รวม
อายุได้ 76 ปี 

อาจารย์พิณ  อินฟ้าแสง 
อาจารย์พิน อินฟ้าแสง เป็นชาวเพชรบุรีโดยก าเนิด เกิดเมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2437 ท่ีบ้าน

หน้าวัดมหาธาตุ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
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   อาจารย์พิน อินฟ้าแสง มีความสนใจในงานศิลปะและศึกษาด้วยตนเอง ท่านได้รับการยกย่อง
ว่ามีฝีมือแกะสลัก เครื่องสดได้งดงาม นอกจากนี้ยังสามารถท าเครื ่องจักสาน และแกะสลักไม้เป็น
ลวดลายต่าง ๆ ท่านเริ่มสนใจงานช่างตั้งแต่ตอนบวชที่วัดมหาธาตุ ได้มีโอกาสช่วยงานช่างด้านการ
เขียนภาพ แกะสลักหยวก หรือแทงหยวก ผลงานของท่านปรากฎอยู่ตามวัดต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นงาน
ปูนปั้นและงานเขียนภาพ เช่น ภาพมารผจญ ทศชาติ และเทพชุมนุมท่ีฝาผนังในวิหารหลวง ด้านผนัง
หุ้มกลอง วัดมหาธาตุวารวิหาร งานปูนปั้นตกแต่งส่วนบนของพระปรางค์วัดมหาธาตุวรวิหาร ปูนปั้น
หน้าบันวิหารพระคันธาวรราช ด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก วัดพลับพลาชัย เป็นต้น นอกจากนี้ 
ครูพิณยังเป็นผู้บุกเบิกการปั้นภาพลอยตัวจากผนังเป็นคนแรก ถือเป็นสุดยอดฝีมือในกลุ่มช่างเมือง
เพชร 
 นายพิณ อินฟ้าแสง ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2515 รวมอายุได้ 78 ปี  
 

นายเทศ ลอยโพยม 
 นายเทศ ลอยโพยม เกิดเมื ่อวันที่ 22 ตุลาคม 2450 ที่ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุร ี 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรนายกล่ัน และนางเป่ียม ลอยโพยม 
   นายเทศ ลอยโพยม เริ่มงานช่างจากความใฝ่ฝันท่ีจะได้สร้างผลงานท่ีมีความงดงาม เพื่อให้เกิดความ
ประทับใจต่อผู้พบเห็น งานที่ท าในระยะแรกเป็นงานแกะสลักตัวกระจังแบบต่าง  เช่น กระจังตาอ้อย 
กระจังเจิม กระจังปฏิญาน ซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบตกแต่งธรรมาสน์  

งานส่วนใหญ่เป็นงานแกะสลักไม้ มีงานเขียนภาพเหมือนหลวงพ่อวัดยาง จ านวน 1 ภาพ เป็น
ลายเส้นด้วยดินสอ ผลงานแกะสลัก เช่น ธรรมาสน์วัดป้อม บานประตูอุโบสถวัดพลับพลาชัย 1 บาน 
แกะสลักบานประตูมณฑปจัตุรมุขท้ัง 4 ด้าน ท่ีวัดปากคลอง ต าบลบางครก อ าเภอบ้านแหลม ประตู
หน้าต่างท่ีวัดประดิษฐ์ แกะสลักบานประตูอุโปสถวัดเวียงคอย แกะสลักบานประตูอุโบสถวัดหนองควง 
แกะสลัก หน้าบันหอกลาง หมู่กุฎิสงฆ์วัดยาง แกะสลักบานประตูพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิรวิหาร 1 
บาน แกะสลักบานประตูอุโบสถวัดเขาโบสถ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น   

นายเทศ ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2531 รวมอายุได้ 81 ปี 

 
นายแป๋ว บ ารุงพุทธ 

 นายแป๋ว บ ารุงพุทธ เป็นช่างปูนปันที่มีฝีมือเยี ่ยมท่านหนึ่งของเพชรบุรี วันเดือนปีเกิดไม่
ปรากฏหลักฐาน  

นายแป๋ว บ ารุงพุทธเคยเป็นนักเชิดหุ่นและนักแกะสลักหยวกท่ีมีฝีมือหาตัวจับยาก ดังนั้น งาน
ปูนปั้น จึงได้ผูกลายออกลายง่าย ๆ แบบการแทงหยวก จะปั้นปูนลงบนผนังชนิดท่ีไม่ต้องร่างแบบเลย 
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วิธีการปั้นจะแปลกจากช่างท่ัวๆ ไป ซึ่งนิยมปั้นเป็นลายกระหนกในรูปแบบต่าง ๆ แต่งานของนายแป๋
วจะเป็นลายดอกไม้ประกอบใบ และใช้ดอกไม้ที ่เป็นที่รู ้จ ักกันดี ได้แก่ ดอกบานชื ่น และดอก
ทานตะวัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมการลงสีอ่อนท่ีงานปูนปั้น ๆ เช่น สีเหลือง สีส้ม และสีเขียวคล ้า 
 ผลงานปูนปั้นส่วนใหญ่อยู่ตามวัดต่าง ๆ หลายแห่ง และที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขวัญถึง
มากมีอยู่ 2 แห่ง คือ อุโบสถวัดปากคลอง อ าเภอบ้านแหลม และซุ้มประตูหน้าต่างอุโบสถวัดพลับพลา
ชัย อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
 นายแป๋ว บ ารุงพุทธ ถึงแก่กรรมในปี 2488 รวมอายุได้ 75 ปี 

นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ ์
 นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) เกิดวันที่ 17 
กันยายน 2465 ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ สนใจศิลปะมาตั้งแต่เด็ก โดยศึกษาการวาดเขียน เมื่ออายุ 11 ปี 
กับอาจารย์เป้าปัญโญ แห่งวัดพระทรง จังหวัดเพชรบุรี และศึกษาศิลปะไทยกับอาจารย์เลิศ พ่วงพระ
เดช ศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง ศึกษาวิชาประติมากรรมปูนปั้นกับอาจารย์ศิลป์  พีระศรี ที่
โรงเรียนศิลปะของกรมศิลปากร ศึกษาวิชาประติมากรรมที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งเพนนีซิลวเนีย 
สหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงท าให้ท่านมีความรู้ทางศิลปะอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะงานด้านประติมากรรม 
ซึ่งท่านมีช่ือเสียงในด้านงานประติมากรรมหลายประเภท 
 ผลงานของนายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ เช่น งานประติมากรรมเหมือนจริงประเภทภาพคน 
และสัตว์ งานประติมากรรมร่วมสมัย งานปั้นพระพุทธรูป นับว่าผลงานท่ีสร้างสรรค์เหล่านั้นฝีมือเป็น
เลิศ จนได้รับการ ยกย่องเกียรติคุณรางวัลต่าง ๆ มากมาย 

 
นายโซ สุวรรณช่าง 

 นายโซ สุวรรณช่าง หรือท่ีชาวเพชรบุรีนิยมเรียกว่า “พ่อโซ” เกิดเมื่อวันเสาร์ เดือนแปด ปีจอ 
พ.ศ. 2517 บิดาช่ือ สิทธิ์ มารดาช่ือ เป่ียม เริ่มเรียนหนังสือกับหลวงพ่อโฉม วัดเกาะ เมื่ออายุได้ 20 ปี 
บริบูรณ์ได้อุปสมบท ณ วัดเกาะ ระหว่างนั้นท่านได้มีโอกาสศึกษาสรรพวิทยาการต่าง ๆ เช่น วิชา
แพทย์แผนโบราณ วิชาช่างเขียน  
 ภายหลังจากลาสิกขาบทแล้ว นายโซ สุวรรณช่าง ได้แต่งงานกับนางผ่อง และเริ่มสนใจวิชา
ช่างทอง จึงสมัครเป็นศิษย์ของพ่อครูต่ายแห่งบ้านตรอกท่าช่อง ต าบลท่าราบ ปรมาจารย์ทางวิชา
ช่างทองของเมืองเพชรบุรี ซึ่งมีลูกศิษย์มาขอฝึกเป็นช่างทองกับท่านจ านวนมาก โดยเฉพาะในเขต
ต าบลท่าราบ บ้านหัวถนน ใกล้วัดเกาะ ล้วนได้รับการฝึกฝนไปจากส านักพ่อครูต่ายทั้งสิ้น นายโซ  
สุวรรณช่าง พิจารณาว่าวิชาช่างทองนี้เป็นสัมมาอาชีวะ จึงต้ังใจศึกษาอยู่จนช านาญ จนพ่อครูต่ายยก
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ย่องสรรเสริญว่า เป็นผู้มีฝีมือเอกในการท าทอง รูปพรรณ สมควรเป็นครูฝึกหัดถ่ายทอดแก่ศิษย์ต่อไป
ภายหน้า 
 เมื่อนายโซ สุวรรณช่าง ได้ยึดอาชีพช่างทองแล้ว ก็ได้ปฏิบัติตัวตามแบบของช่างทองในสมัย
โบราณ คือ มีพิธีไหว้ครูเป็นประจ าทุกปี เพื่อบูชาครูที่อบรมสั่งสอนโดยเฉพาะพ่อครูต่าย ซึ่งเป็นผู้
ถ่ายทอดวิชาช่างทองให้แก่ท่าน ลูกค้าของร้านนายโซ สุวรรณช่าง มักกล่าวขานกันต่อ ๆ  มาว่า หาก
มาท าทองท่ีร้านนายโซ นอกจากจะได้ทองรูปพรรณท่ีประณีตสวยงามแล้ว ยังจะได้เนื้อทองคุณภาพดี 
น ้าหนักครบเสมอ ซึ่งแสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าเป็นส าคัญ 
 นายโซ สุวรรณช่าง ถึงแก่กรรม เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม  2490 รวมอายุได้ 73 ปี 

 
นายประสม สุสุทธ ิ

 นายประสม สุสุทธิ เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 ที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้าน เลขที่ 1 ถนนบันไดอิฐ ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี เป็นบุตรของนายประเสริฐ นางทองดี สุสุทธิ ส าเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีชั ้นสูงจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง  

นายประสม สุสุทธิ เป็นผู้มีความรักและหลงไหลในศิลปะการวาดเขียนมาตั้งแต่เยาว์วัย โดย
ได้รับการถ่ายทอดงานศิลปะ จากบรรพบุรุษ และเรียนรู้การเขียนภาพจากอาจารย์เลิศ พ่วงพระเดช 
และพระอาจารย์จันทร์ ศุภโร วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึง
ท าให้มีความสามารถในด้านศิลปกรรม หลายสาขา เช่น  งานด้านจิตรกรรม การเขียนภาพและ
ออกแบบลายไทย การออกแบบโครงร่างของสถาปัตยกรรมไทย นอกจากนี้ยังเช่ียวชาญพิเศษในด้าน
การแทงหยวก และแกะสลักเครื่องสด  

 ผลงานของนายประสม สุสุทธิ ปรากฎอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น เขียนลายเส้น แบบธนบัตร 
ฉบับละ 1,000 บาท ภาพปรางค์สามยอดลพบุรี สมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง งานออกแบบอุโบสถ และ
ลวดลายหน้าบันปูนปั้น ตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี เช่น มณฑปจัตุรมุขกลางน ้า วัดเขาตะเครา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดคงคารามวรวิหาร หน้าบันพระอุโบสถวัดคงคารามวรวิหาร มณฑปจัตุรมุข
ท่ีศูนย์การบินทหารบกลพบุรี เป็นต้น 

ผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุด คือ การถวายงานแทงหยวกตกแต่งพระจิตกาธาน ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง เมื่อ
ปี พ.ศ. 2539  
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ผู้สืบสานงานสกุลช่างเพชรบุรี 
ช่างจิตรกรรม 
นายเฉลิม พึ่งแตง  
นายเฉลิม พึ่งแตง เกิดเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.2487 ท่ีบ้านเขาสมอระบัง ต าบลหนอง

ปลาไหล อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 69/2 ซอย 5 เทคนิค ถนนบริพัตร 
ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชบุรี เป็นบุตรของนายโพธิ์ นางห่วย พึ่งแตง จบ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนศึกษาปัญญา เมื่อปี พ.ศ. 2504 และได้รับปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต กิตติมศักด์ิ จากสถาบันราชภัฎเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2539 
   นายเฉลิม พึ่งแตง มีโอกาสเข้ามาเรียนหนังสือในอ าเภอเมืองเพชรบุรีและพักอาศัยอยู่ที่วัด
พระทรง ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของช่างฝีมือเมืองเพชร จากการที่ชอบวิชาศิลปะ ท าให้ซึมซับและ
เรียนรู้ฝีมือเชิงช่าง อีกท้ังยังได้ศึกษาลวดลายศิลปะเก่า ๆ ของช่างเพชรบุรี จนเกิดความช านาญในการ
เขียนลายไทย ต่อมาได้พบกับช่างห่ง ซึ่งเป็นช่างปูนปั้นและชักชวนให้ไปท าซุ้มประตูที่วัดหนองปลา
ไหล และเป็นผลงานช้ินแรก ท่ีเป็นจุดเริ่มต้นงานปูนปั้นและพัฒนาฝีมือจนกลายเป็นช่างเขียนภาพลาย
ไทย และช่างปูนปั้นฝีมือดีของเพชรบุรีในเวลาต่อมา  
 ผลงานของนายเฉลิม พึ่งแตง ปรากฎอยู่ทั่วไปทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและต่างจังหวัด เช่น ปูน
ปั้นหน้าบันอุโบสถและซุ้มประตูหน้าต่างวัดหนองปลาไหล วัดเขาพระ วัดใหม่เจริญธรรม (บางจาน) 
วัดห้วยหลวง วัดดอนทราย ปั้นพระนาคปรกที่หน้าซุ้มอุโบสถ และประตูจตุรมุขทางขึ้นกุฏิวัดหนอง
ปรง ซุ้มประตูทางเข้าวัดคงคารามวรวิหาร หน้าบันอุโบสถวัดสนามพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุร ี 
จิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดวังยาว อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 

 
นายจักรี จันทรเวโรจน์  

  นายจักรี จันทรเวโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2492 ที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 11 ต าบลมาบปลาเค้า อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็น
บุตรของนายถม นางเก็บ จันทรเวโรจน์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดโพธิ ์ทัยมณี 
ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ชั ้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนคงคาราม และ
ระดับอุดมศึกษาท่ีโรงเรียนเพาะช่างกรุงเทพฯ เริ่มเป็นครูท่ีโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย จังหวัด
เพชรบุรี ในปี 2519 และเข้ารับราชการครู ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520 ปัจจุบันรับราชการครูอยู่ท่ีโรงเรียนท่า
ยางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
 นายจักรี จันทรเวโรจน์ มีความช านาญและมีช่ือเสียงด้านงานจิตรกรรม โดยมีจุดเด่นในเรื่อง
การใช้สีและเส้น ผลงานปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น เขียนภาพพุทธประวัติ เรื่อง  เวสสันดร
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ชาดก วัดมหาธาตุวรวิหาร เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติ ศาลาหลวงพ่อโพธิ์ โรงเรียนท่า
ยางวิทยา ออกแบบลวดลายแกะสลักหินอ่อน วัดบันไดทอง ออกแบบแกะสลักพ่นทรายหินแกรนิต 
ฐานพระประธาน ฝาผนังด้านในส่วนที่เป็นหินแกรนิต เสาโถง ด้านหน้าและด้านในวัดศรีษะคาม 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 

 
ช่างเขียนลายรดน ้า  
นายธานนิทร์ ชื่นใจ   

 นายธานินทร์ ช่ืนใจ เกิดเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2512 ท่ีอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 48 ถนนท่าหิน ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ
นายสม นางเผียน ชื่นใจ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที ่ 6 ที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี ้ย ระดับ
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย ระดับ ปวช . ที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จากวิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2533 

นายธานินทร์ ช่ืนใจ ได้ศึกษาและเรียนรู้แนวความคิดในการสร้างผลงานต่างๆ จากครูช่างใน
อดีต จนมีความช านาญท้ังงานเขียนจิตรกรรมไทย จิตรกรรมฝาผนัง และเขียนลายรดน ้า ซึ่งเป็นงานท่ี
สร้างช่ือเสียง และประกอบเป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน 

 ผลงานของนายนาธานินทร์ ช่ืนใจ ปรากฏอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น จิตรกรรมฝาผนังท่ีศาลา 
แม่อัมพร วัดมหาธาตุวรวิหาร จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ ต าหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดพุไทร 
จิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดสมุทรโคดม จิตรกรรมท่ีศาลาการเปรียญ  วัดโพธิ์พระใน เขียนภาพลายรด
น ้า บานประตู หน้าต่างอุโบสถวัดชีว์ประเสริฐ จังหวัดเพชรบุรี เขียนภาพลายเส้นฝาผนังอุโบสถวัด
สวนสันติ จังหวัดราชบุรี ออกแบบลายประตู หน้าต่าง หน้ามณฑป วัดต้นสน  เขียนลาดรดน ้าศาลา
การเปรียญ วัดคงคารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เขียนลายรดน ้า บานประตู หน้าต่าง อุโบสถ วัดม่วง
งาม ธรรมมาสน์วัดอุตมิงค์ จังหวัดนครปฐม เป็นต้น   
 

นายกฤษดากร อินกงลาศ 
นายกฤษดากร อินกงลาศ เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2519 ที่ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 83 ถนนท่าหิน ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี เป็นบุตร 
 นายสมชาย นางบุญมี อินกงลาศ จบการศึกษาระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีและวิชาช่างเขียน จากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย 
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นายกฤษดากร อินกงลาศ ได้เริ่มสนใจงานช่างแขนงต่าง ๆ สมัยเป็นศิษย์วัด อยู่วัดมหาธาตุ
วรวิหาร และได้รู้จักกับนายงธานินทร์ ชื่นใจ ช่างเขียนลายรดน ้า ซึ่งได้บวชเป็นภิกษุอยู่ในตอนนั้น 
หลังจากเรียนจบแล้วได้ไปประกอบอาชีพอยู่บริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการอยู่หลายปี ปัจจุบัน
เป็นช่างอิสระ 

ผลงานของนายกฤษดากร อินกงลาศ ปรากฏอยู่ตามอุโบสถ วิหาร และสถานที่ต่าง ๆ เช่น 
วัดสระพัง เชิงชายศาลาวัดคงคารามวรวิหาร วัดไร่ดอน เขียนโปสถ์วัดรัตนตรัย ภาพเขียนในโบสถ์วัด
ส ามะโรง จังหวัดเพชรบุรี วัดใหม่พิเรนทร์ วัดบุคคโล วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ลายเซ็นพระระ
เมียงคตวัดดุสิตาราม และห้องมณเทียรทิพย์ โรงแรมมณเทียร โรงแรมมณเทียนทิพย์ กรุงเทพมหานคร 
เป็นต้น 

ช่างปูนปั้น 
นายทองร่วง เอมโอษฐ ์ 

  นายทองร่วง เอมโอษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 ที่อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 1/1 หมู่ท่ี 4 ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมืองเพชรบุรี  
 จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนายยศ นางส าลี เอมโอษฐ์ จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
จาก โรงเรียนวัดโตนดราย อ าเภอบางคณฑี จังหวัดสมุทรสงคราม และได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ จาก
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2535 

นายทองร่วง เอมโอษฐ์ ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2503 และมีโอกาสหัดเขยีน
ลายไทยกับพระมหาเสวก จันทร์แดง ท่ีวัดมหาธาตุวรวิหาร เรียนงานปูนปั้นกับอาจารย์พิน อินฟ้าแสง 
เรียนเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังกับอาจารย์อาภรณ์ อินฟ้าแสง ซึ่งเป็นบุตรอาจารย์พิน จากการที่มี
จิตใจมุ่งมั่นรักและศรัทธาในงานศิลปะปูนปั้นของครูช่างเมืองเพชร จึงมุ่งมั่นศึกษาและฝึกฝนจนเกดิ
ความช านาญ  

ผลงานของนายทองร่วง เอมโอษฐ์ ปรากฎอยู่ตามวัดต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเพชรบุรี และ
ต่างจังหวัดมากมาย เช่น งานปูนปั้นหน้าบันศาลาการเปรียญด้านทิศใต้ วัดเขาบันไดอิฐ ซุ้มประตู 
หน้าต่างวัดชีว์ประเสริฐ ศาลหลักเมืองจังหวัดเพชรบุรี วัดพลับพลาชัย วัดมหาธาตุวรวิหาร งาน
ซ่อมแซมบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งงาน
ส่วนใหญ่ของนายทองร่วง เอมโอษฐ์ มักสอดแทรกแง่คิดหรือเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นไว้ด้วย 
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นายสมบัติ พูลเกิด 
  นายสมบัติ พูลเกิด เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2493 ที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 48 ม.7 ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตร
ของนายสวัสดิ์ นางส่วง พูลเกิด จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ( ม.ศ. 3) จากโรงเรียนปริยัติ
รังสรรค์ ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ จึงออกหางานท า โดยรับจ้างท่ัวไป ในช่วงแรกได้ไปเป็นลูกศิษย์วัดต่าง 
ๆ ได้ดูพระตอกลายท าเมรุ ปั้นลาย ด้วยความชอบจึงจดจ าและหาดินเหนียวมาฝึกท าเอง เพราะไม่มี
เงินซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้จริง ต่อมาได้ฝึกภาพวาดเหมือนตามวัดต่าง ๆ ตลอดจนเป็นลูกจ้างในการ
ก่อสร้าง จึงได้เรียนรู้วิธีการผสมปูน การดัดเหล็ก ซึ่งเป็นท่ีมาของการเป็นช่างปั้นที่ไม่ได้เรียนมาจากครู
คนใด แต่เรียนรู้จากประสบการณ์และการสังเกต 
 ผลงานของนายสมบัติ พูลเกิด ปรากฎอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น งานปูนปั้นซุ้มประตูอุโบสถ
ด้านทิศหนือและทิศตะวันออก วัดก าแพงแลง ซุ้มประตูอุโบสถและหน้าต่างซีกด้านทิศเหนือ วัดคงคา
รามวรวิหาร คูหาด้านทิศเหนือ 2 ช่อง อุโบสถและหน้าจังหอการเปรียญด้านทิศเหนือและทิศใต้ วัด
สนามพราหมณ์คูหา 2 ซีก ซุ้มหน้าต่างซุ้มกลางด้านเหนือและใต้ พระยืนบนองค์เจดีย์ 4 องค์ เป็นปาง
เปิดโลก ปางประทานพร ปางอุ้มบาตร และปางถวายเนตร วัดชีว์ประเสริฐ คูหาศาลาบ าเพ็ญกุศล 
แท่นพระประธาน ในอุโบสถวัดจันทราวาส หน้าบันอุโบสถด้านทิศตะวันตก วัดราษฎร์ศรัทธา หอ
ระฆัง วัดไตรโลก วัดนาค วัดแรก งานจิตรกรรมคูหาในศาลาบ าเพ็ญกุศลวัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นต้น 

 
นายบรรจบ บุญประเสริฐ 

  นายบรรจบ บุญประเสริฐ เกิดเมื่อเสาร์ที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2496 ที่ต าบลช่องสะแก อ าเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 187 หมู่ท่ี 1 ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรของนายเจื ่อง นางจ่าง บุญประเสริฐ จบการศึกษาชั้นการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนวัดพระรูป อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 นายบรรจบ บุญประเสริฐ มีความช านาญและมีช่ือเสียงด้านงานปูนปั้น ซึ่งได้ศึกษาเรียนรู้งาน
ปูนปั้นจากนายทองร่วง เอมโอษฐ์ และเริ่มรับงานปูนปั้นเป็นของตนเอง เมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยปั้นหน้า
บัน ช่อฟ้า ศาลาบ าเพ็ญกุศลวัดใหม่เจริญธรรม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 ผลงานปูนปั้นของนายบรรจบ บุญประเสริฐ ปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น จัตุรมุขกลาง
น ้า ธรรมจักร ฐานพระ หน้าบันศาลาบ าเพ็ญกุศล หน้าบันศาลาท่าน ้า วัดบันไดทอง เสมา อุโบสถ  
ศาลา กุฎิ วัดก าแพงแลง หน้าบัน หอระฆัง กุฎิ ผนัง ฐานพระ ในหอสวดมนต์ และซุ้มเทิดพระเกียรติ
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ฯ วัดท่าไชยศิริ หน้าบันอุโบสถ หน้าบันศาลา วัดหนองบัว หน้าบันศาลา หอระฆัง หน้าบันกุฎิ วัด
หนองเผาถ่าน จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 

 
นายศิริ พรพระ 

  นายศิริ พรพระ เกิดเมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2498 ที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 10 หมู่ท่ี 9 ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนาย
โส นางหลิน พรพระ จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนบ้านไร่ดอน เมื่อปี พ.ศ. 2509 
และจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี  
 นายศิริ พรพระ ศึกษาและเรียนรู้งานปูนปั้นตั้งแต่อายุ 17 ปี โดยเริ่มจากการฝึกต าปูนจาก
นายส ารวย เอมโอษฐ์ ประมาณ 7 เดือน และฝึกหัดฝีมืองานปูนปั้นกับช่างปูนปั้นชั้นครูของเพชรบรุี 
เช่น นายทองร่วง เอมโอษฐ์ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร และนายส ารวย เอมโอษฐ์ ที่อุโบสถวัดเขายี่สาร 
จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดา จนมีความช านาญและเริ่มรับงานเป็นของ
ตนเองครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2523 ท่ีอุโบสถวัดในกลาง ด้านทิศตะวันออก จังหวัดเพชรบุรี 
  ผลงานของนายศิริ พรพระ ปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น อุโบสถ หอระฆัง วัดเพชร
สุวรรณ์ ซุ้มประตู หน้าต่าง อุโบสถวัดสนามพราหมณ์ ซุ้มประตูทางเข้าวัดจันทราวาส (ศุขประสาร
ราษฎร์) อุโบสถวัดกลางเหนือ จังหวัดสมุทรสงคราม วัดนาขวาง วัดบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 
วัดสะแกงาม เขตบางขุนเทียน อุโบสถ ฐานพระ ศาลาบ าเพ็ญกุศล วัดแหลมทอง จังหวัดชลบุรี เป็น
ต้น 

 
นางสุวรรณา ภัทรพลแสน 

  นางสุวรรณา ภัทรพลแสน เกิดเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2506 ท่ีอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 59/4 หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
เป็นบุตรของนายเย้ย นางแหวน สนสด จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 7 จากโรงเรียนวัดแก่นเหล็ก 
 นางสุวรรณา ภัทรพลแสน ศึกษาและเรียนรู้งานปูนปั้นตั้งแต่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โดย
เริ่มจากการฝึกต าปูน และฝึกหัดฝีมืองานปูนปั้นกับช่างปูนปั้นชั้นครูของเพชรบุรี เช่น นายทองร่วง 
เอมโอษฐ์ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดา และนายส ารวย เอมโอษฐ์ ที่อุโบสถวดั
เขายี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม จนมีความช านาญและเริ ่มรับงานเป็นของตนเองครั้งแรก เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2535 ท่ีหน้าบันวิหารใหญ่วัดพลับพลาชัย ด้านทิศตะวันออก เป็นลายดอกไม้ 

  ผลงานของนางสุวรรณา ภัทรพลแสน ปรากฏอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ฐานพระพุทธรูปใน
ศาลานางสาวอัมพร บุญประคอง วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี อุโบสถวัดบางละมุง หน้าบัน
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ศาลาการเปรียญวัดแจ้งเจริญดอน ปั้นพระแม่กวนอิมบนเขาพระใหญ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี อุโบสถวัด
แม่ต๋ัง จังหวัดล าปาง หอระฆังวัดใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุโบสถวัดกลางบางแก้ว ตกแต่งอาคาร
พระแม่กวนอิม หน้าบันอุโบสถ์หลังเก่าของวัดศรีมหาโพธิ์ เมรุวัดโคกเขมา ป้ายชื่อวัดศรีษะทอง 
จังหวัดนครปฐม เป็นต้น 

 
นางสายพิณ พลายแก้ว 

  นางสายพิณ พลายแก้ว เกิดเมื่อวันอังคารท่ี 27 พฤษภาคม 2501 ท่ีต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 9 ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี เป็นบุตรของนายม้วน นางพินิจ เถ่ือนกวิน จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียน
วัดพระทรง  
 นางสายพิณ พลายแก้ว ศึกษาและเรียนรู้งานปูนปั้น เมื่อปี พ.ศ. 2517 จากนายสมพล พลาย
แก้ว ผู้เป็นสามี ซึ่งเป็นลูกศิษย์นายทองร่วง เอมโอษฐ์ ที่วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี รับงานเป็น
ของตนเองครั้งแรกที่วัดมหาธาตวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี โดยปั้นหน้าบันศาลาอุไร พิงคาราวัฒน์ เป็น
ช่วงท่ีนายทองร่วง เอมโอษฐ์ และช่างส่วนใหญ่ ไปบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร  
  ผลงานของนางสายพิณ พลายแก้ว ปรากฏอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น อุโบสถ วัดอินจ าปาวัด
เขาปากช่อง วัดอุตมิงค์ วัดพะเนิน วัดเพรียง ซุ้มประตูทางเข้าโบสถ์วัดหนองจอก ศาลาการเปรียญวัด
ลักษณาราม จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 

 
นายสมชาย บุญประเสริฐ 

 นายสมชาย บุญประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2517 ที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 78/1 ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตร
ของนายสมใจ นางสะอาด บุญประเสริฐ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี  
 นายสมชาย บุญประเสริฐ มีมีช่ือเสียงด้านงานปูนปั้น ได้ศึกษาและเรียนรู้งานปูนปั้นมาต้ังแต่
อายุ 16–17 ปี จากนายเยี่ยม ทองไทร ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนายทองร่วง เอมโอษฐ์ จนมีความช านาญ
สามารถรับงานของตนเองได้ โดยรับงานปั้นซุ้มประตูทางเข้าวัดหนองเผาถ่าน อ าเภอท่ายาง เป็นแห่ง
แรก 

ผลงานปูนปั้นของนายสมชาย บุญประเสริฐ มีปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น หน้าบัน
ศาลานางสาวอัมพร บุญประคอง ด้านทิศตะวันตก วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี  ซุ้มประตู
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ทางเข้าวัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร อุโบสถ วัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี วัดป่าคลองกุ้ง จังหวัด
จันทบุรี วัดสลัก จังหวัดตาก วัดทัพโพทอง จังหวัดราชบุรี และวัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม เป็นต้น  

ในปี พ.ศ.2547 และ 2549 นายสมชาย บุญประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง สมาคมประติมากรไทย และบริษัททีพีไอโพลีน จ ากัด (มหาชน)  

นายสาโรจน์ บุญประเสริฐ  
  นายสาโรจน์ บุญประเสริฐ เกิดเมื ่อวันที่ 11 มีนาคม 2515 ที่ต าบลบางจาน อ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 6 หมู่ท่ี 3 ต าบลบางจาน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี เป็นบุตรของนายสมใจ นางสะอาด บุญประเสริฐ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก
โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) เมื่อปี พ.ศ. 2527 
 นายสาโรจน์ บุญประเสริฐ ศึกษาและเรียนรู้งานปูนปั้นจากนายบรรจบ  บุญประเสริฐ ผู้เป็น
อา ตั้งแต่อายุประมาณ 15 ปี ที่วัดพิมพาราม จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นได้เรียนรู้งานเพิ่มเติม
กับนายทองร่วง เอมโอษฐ์ ท่ีวัดมหาธาตุวรวิหาร วัดม่วงงาม จังหวัดเพชรบุรี 5 – 7 ปี และเริ่มรับงาน
เป็นของตนเอง เมื่อ พ.ศ. 2540 โดยปั้นซุ้ม ประตู หน้าต่าง อุโบสถวัดวังกระจับ จังหวัดสิงห์บุรี วัดป่า
คลองกุ้ง จังหวัดจันทนบุรี และวัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี   

ผลงานของนายสาโรจน์ บุญประเสริฐ ปรากฏอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น หน้าบันวิหารหลวง
ปู่น้อย (นาวารัตน์) คันทวย หน้าบันด้านทิศตะวันตก ซุ้มประตูทางเข้าวัดศรีษะทอง อ าเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม หน้าบันศาลาการเปรียญวัดเฉลิมอาสน์ อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีเจดีย์บรรจุพระ
สารีริกธาตุวัดเกริ่นกฐิน อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ฐานพระวัดสลัก จังหวัดตราด เป็นต้น ในปี 
2546 - 2549 ได้เข้าร่วมการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง สมาคมประติมากรไทย 
และบริษัทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)  

 
ช่างปั้นหัวสัตว์ 
นายอรุณ ชื่นอารมณ ์ 

 นายอรุณ ช่ืนอารมณ์ เกิดเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2486 ท่ีอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ปัจจุบันอยู่บ้านพักถนนสุรพันธ์ ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนาย
เทียบ นางผ่อน ช่ืนอารมณ์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 จากโรงเรียนศึกษาปัญญา 
 หลังจากจบการศึกษาได้ไปคลุกคลีกับศิลปินในสาขาการแสดง และเริ่มงานการแสดง เช่น 
ลิเก จนกระท่ังอายุได้ 17 ปี ได้เรียนรู้การท าหัวโขน และเขียนฉากละคร จนมีความช านาญ ในการท า
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หัวโขน และเขียนฉากจึงยึดเป็นอาชีพ เมื่ออายุได้ 24 ปี ได้รับป้ันหัวสัตว์ให้กับสถาบันราชภัฎเพชรบุรี 
และท างานปั้นเรื่อยมาท้ังงานปั้นหัวโขนและหัวสัตว์ ซึ่งวัสดุท่ีใช้ปั้นก็จะมีท้ังปูนและกระดาษ  
 ผลงานของนายอรุณ ช่ืนอารมณ์ มีปรากฏอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ปั้นพระพุทธรูปท่ีวัดลาด 
วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วัดธงชัย วัดวิหารโบสถ์ ศาลาหมู่บ้านท่าหิน วัดถ ้าแจง  จังหวัดเพชรบุรี 
และถ ้าคูหาสวรรค์ จังหวัดลพบุรี เป็นต้น 
 

ช่างทอง 
นางเนื่อง แฝงสีค า  
นางเนื่อง แฝงสีค า นามสกุลเดิม ชูบดินทร์ เกิดเมื ่อวันที่ 8 กันยายน 2457 ปัจจุบันอยู่ 

บ้านเลขท่ี 294 ถนนพานิชเจริญ ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนาย
น้องและนางหลง ชูบดินทร์  
  นางเนื่อง แฝงสีค า เริ่มฝึกวิชาท าทองรูปพรรณตั้งแต่อายุ 17 ปี กับนายลิบและนางพับ ชู
บดินทร์ ซึ่งเป็นลุงและป้า ประมาณ 10 ปี หลังจากแต่งงานกับนายพร แฝงสีค า แยกออกมาท าทอง
เอง และยึดอาชีพท าทองเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยยังคงท าทองรูปพรรณและเครื่องประดับตามวิธี
แบบโบราณ เครื่องมือท าทองที่ใช้ ได้แก่ ปากคีบ ไม้พัน (พันลวดทอง) เครื่อง ชัดลวด คีม ตาเต็ง ที่
เป่า แล่น ไม้หักช้ิน ท่ัง ค้อน บ่อทองเหลือง ตะไบเล็ก ตะไบใหญ่ เบ้าหลอมทอง ตะเกียง โต๊ะท าทอง 
เครื่องเป่าทอง กรรไกร  

เครื่องทองรูปพรรณที่เป็นผลงานของนางเนื่อง แฝงสีค า จะเน้นความสวยงามควบคู่ไปกับ
ประโยชน์ใช้สอย และความพอใจของผู้สั่งท า อาทิ สร้อยสี่เสา สร้อยหกเสา สร้อยเกลียวสมอตัน 
สร้อยเกลียวสมอโพรง สร้อยข้อมือตะเกียบคู่ลูกมัด สร้อยเม็ดแตง สร้อยดอกพิกุล กระดุมทอง 
ปะวะหล ่า ลูกสนยกดอก ตุ้มหูพวงเต่าร้าง ตุ้มหูดอกมะเขือ จ้ีแบบต่าง ๆ กระดุมจ่ัน เป็นต้น 

 
ช่างแกะสลักไม้ 
นายมานิตย์ ไชยวงษา 

  นายมานิตย์ ไชยวงษา เกิดเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2498 ท่ีอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ปัจจุบัน
อยู่บ้านเลขท่ี 255/1 หมู่ท่ี 4 ซอยหลังไฟฟ้าเขต ถนนราชด าเนิน ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรนายผัน นางเกสร ไชยวงษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี 
 นายมานิตย์ ไชยวงษา มีความช านาญและมีชื ่อเสียงด้านงานแกะสลักไม้ซึ ่งได้ศึกษางาน
แกะสลักไม้จากนายจ าปี โยริยะ นายช่างแกะสลัก ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ใกล้บ้านของตน เมื่อปี พ.ศ. 2512 
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จนสามารถเข้าท างานแกะสลักไม้ที ่โรงงานต่าง ๆ ในจังหวัดล าพูน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหา
ประสบการณ์ให้เกิดความช านาญ พ.ศ. 2523 ได้รับงานแกะสลักที่วัดในกลาง อ าเภอบ้านแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นแห่งแรก และได้ย้ายภูมิล าเนามาอยู่ที ่จังหวัดเพชรบุรี ซึ ่งได้รับงานด้านการ
แกะสลักมาจนถึงปัจจุบัน 
 ผลงานของนายมานิตย์ ไชยวงษา ปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัดในกลาง วัดอุตมิงค์ 
วัดลักษณาราม วัดราษฎร์ศรัทธา วัดเพชรสุวรรณ วัดท่าคอย วัดสนามพราหมณ์ วัดหนองหว้า วัดบุญ
ทวี วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดไสกระดาน วัดยาง วัดป้อม วัดคงคารามวรวิหาร วัดศรีษะคาม วัดแก่น
เหล็ก วัดจันทราวาส วัดท่าพรหม วัดยางน ้ากลัดใต้ จังหวัดเพชรบุรี วัดเขาแดง วัดวังยาว วัดหนอง
จอก วัดเฉลิมราษฎร์ วัดเขาบ้านกลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดทุ่งหลวง วัดศรัทธาราษฎร์ จังหวัด
ราชบุร ี วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี ว ัดจันทร์ประดิษฐาราม วัดสะแกงาม  วัดอินทรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
 

ช่างจ าหลักหนังใหญ่ 
นายมนู เนตรสุวรรณ์  

 นายมนู เนตรสุวรรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2486 ที่ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 180/9 หมู่ที่ 1 ต าบลช่องสะแก อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของ ด.ต.มนัส นางเผ่ือ เนตรสุวรรณ์ จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จาก
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2503 
 นายมนู เนตรสุวรรณ์ สนใจและเริ่มเรียนรู้งานเขียนจากนายประสม สุสุทธิ ขณะเป็นนักเรียน
อยู่ที่โรงเรียนคงคาราม และเรียนรู้งานช่างแขนงต่างๆ จากครูช่างเมืองเพชรอื่น ๆ อีก จนมีความ
เช่ียวชาญด้านงานช่างหลายแขนง เช่น งานปูนปั้น งานแกะสลักไม้ งานท าหัวโขน งานศิราภรณ์ งาน
จ าหลักหนังใหญ่ เป็นต้น จากความสามารถเหล่านี้ ท าให้นายมนู เนตรสุวรรณ มีโอกาสเข้าท างานเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านช่างปูนปั้นโบราณ กองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร เมื่อปี พ .ศ. 2534 และปัจจุบันเป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านช่างประณีตศิลป์ (ศิราภรณ์) ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร  
 ผลงานของนายมนู เนตรสุวรรณ์ ปรากกฎอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น งานปั้นหน้าบันอุโบสถ
วัดเจริญศรีมณีผล ด้านทิศตะวันตก วัดหาดทราย งานแกะสลักบานหน้าต่างและประตูพระอุโบสถ วัด
คงคารามวรวิหาร ด้านทิศตะวันออก งานแกะสลักหน้าบันอุโบสถวัดเขาพระ ซึ่งเป็นผลงานแกะสลัก
ชิ้นแรกและเป็นชิ้นเอก ประมาณปี พ.ศ. 2513–2541 จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังได้จ าหลักหนัง
ใหญ่ มอบให้หน่วยงานราชการและสถานศึกษาอีกหลายแห่ง เช่น โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสาร
ราษฎร์) โรงเรียนวัดคงคารามวรวิหาร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย โรงเรียนพรหมานุสรณ์ และส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 
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ช่างตอกกระดาษ   
นายพิทยา ศิลปศร  

  นายพิทยา ศิลปศร เกิดเมื ่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2514 ที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 90 หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็น
บุตรของนายสุพัฒน์ นางผกาวัลย์ ศิลปศร จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนอนุบาล
จังหวัดเพชรบุรี และมัธยมตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ .ศ. 
2436 

นายพิทยา ศิลปศร มีความช านาญและมีชื่อเสียงด้านงานตอกกระดาษ ท าโครงสร้างลูกโกศ 
บุษบก ซึ่งได้เริ่มศึกษาเรียนรู้งานช่าง ขณะที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที ่วัดพระทรง อ าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่ออายุ 21 ปี จาก พระอาจารย์ป้อม ญาณคฺโณ ผู้มีช่ือเสียงทางด้านงานช่าง
ต่างๆ เช่น งานช่างไม้ ช่างท าเมรุมาศ ช่างท าลูกโกศ ซึ่งงานช่างเหล่านี้เป็นงานท่ีต้องใช้ศิลปะการตอก
ลายกระดาษเข้ามาประกอบ เพื่อให้เกิด  ความสวยงามทั้งสิ้น และปัจจุบันนายพิทยา ศิลปศร เป็น
ช่างท าลูกโกศอยู่ท่ีวัดพระทรง จังหวัดเพชรบุรี 

 
ช่างแทงหยวก 
นายเลี่ยม เครือนาค 

  นายเล่ียม เครือนาค เกิดเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2472 ท่ีบ้านส ามะโรง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ที่ 1 ต าบลแหลมผักเบี้ย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบรุี 
เป็นบุตรของนายเผื่อน นางแก้ว เครือนาค จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนการ
ช่างเพชรบุรี (โรงเรียนช่างไม้) 
 นายเล่ียม เครือนาค มีความสนใจและช่ืนชอบงานศิลปะและงานช่างทุกชนิดต้ังแต่อายุได้ 14 
ปี เริ ่มสนใจลายไทย และฝึกเขียนพร้อมฝึกแทงหยวก โดยมีพระครูปัญญา  วัชรโสภณ วัดพระรูป 
ครูใหญ่ พระอาจารย์เป้า วัดพระทรง เป็นผู้ฝึกให้ ในปี พ.ศ. 2490 นายเล่ียม เครือนาค ได้เรียนรู้โดย
ท างานร่วมกับช่างชั้นครู ท าให้ได้รับความรู้และเกิดความช านาญ จนสั่งสมเป็นคุณสมบัติประจ าตัว 
และได้น าความรู้ความช านาญไปถ่ายทอดให้กับเยาวชน รวมทั้งผู้สนใจให้ได้รับความรู้และเทคนิค
วิธีการต่างๆ ของการแทงหยวก  
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นายวิริยะ สุสุทธิ 
 นายวิริยะ สุสุทธิ เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 ที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 21 / 2 ถนนบันไดอิฐ ต าบลบ้านหม้อ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี เป็นบุตรของนายประสม สุสุทธิ นางพะนอ สุสุทธิ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก
โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้า
ก าลัง จากวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
ศิลปกรรม จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2536 
 นายวิริยะ สุสุทธิ เป็นผู้มีความรักและหลงใหลในงานศิลปะมาตั้งแต่เยาว์วัย โดยได้รับการ
ถ่ายทอดงานศิลปะจากบิดา จึงท าให้มีความสามารถในด้านศิลปกรรมหลายสาขา  เช่น งานด้าน
จิตรกรรม งานพาณิชศิลป์ งานประติมากรรม การเขียนภาพและออกแบบลายไทย นอกจากนี้ยังมี
ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในด้านการแทงหยวก และแกะสลักเครื่องสด 
 ผลงานของนายวิริยะ สุสุทธิ ปรากฏอยู่ท่ีโรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี เช่น ภาพลายเส้น และ
ภาพวาดตามก าแพงโรงเรียน และเป็นวิทยากรสาธิตงานแทงหยวกให้กับสถานศึกษาและองค์กรตา่ง 
ๆ ท้ังในจังหวัดเพชรบุรีและต่างจังหวัด 
 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุด คือ การถวายงานแทงหยวกตกแต่งพระจิตกาธานในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง เมื่อ
ปี พ.ศ.2539 และงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551  

 
นายสุพจน์ วงศ์ทองดี 

 นายสุพจน์ วงศ์ทองดี เกิดเมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 54 หมู่ท่ี 
7 ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนายหอม วงศ์ทองดี นางผัน เพียรหา
สิน จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) มัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายจากโรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันเป็นครูสอนอยู่ท่ีโรงเรียนเทศบาล 4 วัด
ไชยสุรินทร์ 
 นายสุพจน์ วงศ์ทองดี ได้รับการถ่ายทอดงานแทงหยวกและงานตอกกระดาษ จากนายหอม 
วงศ์ทองดีผู้เป็นบิดา ต้ังแต่อายุได้ 12 ปี บิดาได้รับการถ่ายทอดงานศิลปะจากปู่ คือ นายช่ืน วงศ์ทอง
ดี และพระครูพุฒ นนทิโย อดีตเจ้าอาวาสวัดโรงเข้ ทั้ง 2 ท่าน ได้รับการถ่ายทอดจากพระเทศวงศา
จาร (พระปลัดอินทร์) อดีตเจ้าอาวาสวัดยาง เมื่ออายุ 13 ปี ได้ติดตามบิดาเข้าร่วมงานแทงหยวกกบั
นายประสม สุสุทธิ และนายเลี่ยม เครือนาค จนได้สะสมประสบการณ์ความรู้ ความช านาญ และ
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ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ของการ  แทงหยวก งานตอกกระดาษ และแกะสลักเครื ่องสด 
ให้กับเยาวชน ผู้ที ่สนใจในต าบลไร้ส้ม เรือนจ ากลางจังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียน ทั้งในจังหวัดและ
ต่างจังหวัด  
 ผลงานท่ีภาคภูมิใจ คือ การถวายงานแทงหยวกตกแต่งพระจิตกาธานในพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2539 

   
ช่างลงรักปิดทอง  
นายวิเชียร เถาพันธ ์  

  นายวิเชียร เถาพันธ์ เกิดเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2501 ท่ีอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 173/4 ถนนพงษ์สุริยา ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็น
บุตรของนายชม นางยิ้ม เถาพันธ์ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
  นายวิเชียร เถาพันธ์ เริ่มเรียนรู้งานช่างปิดทองประดับกระจก ตั้งแต่อายุ 19 ปี กับพี่ชายชื่อ 
นายดนัย เถาพันธ์ ซึ่งเป็นลูกศิษย์นายทองร่วง เอมโอษฐ์ โดยฝึกหัดท่ีวัดเขาโบสถ์ อ าเภอบางสะพาน
น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากนั้นศึกษาเพิ่มเติมกับนายบุญชู หวลก าเนิด จนมีความช านาญงาน
ด้านปิดทองประดับกระจก ซึ่งเป็นงานท่ีสร้างช่ือเสียง และประกอบเป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน 
 ผลงานของนายวิเชียร เถาพันธ์ ปรากฏอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ปิดทอง พระพุทธไสยาสน์ 
วัดพระนอน ปิดทองพระพุทธรูป บานประตู หน้าต่าง คูหา ดาวเพดาน อุโบสถ วัดพลับพลาชัย วัด
สนามพราหมณ์ วัดเพชรสุวรรณ วัดพระทรง วัดโรงเข้ จังหวัดเพชรบุรี วัดห้วงน ้าขาว จังหวัดตราด วัด
ชนาธิการาม จังหวัดพังงา วัดเกาะจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
วัดจุฬามณี และวัดช่องลม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นต้น 

นางสาวปัญญชลี เดชคง   
 นางสาวปัญญชลี เดชคง เกิดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2495 ที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 46 ถนนบันไดอิฐ ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี เป็นบุตรของนายเทียบ นางส้มจีน คงเดช จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียน
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2514 และได้รับปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตจากหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี พ.ศ. 2527 
 นางสาวปัญญชลี เดชคง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านงานช่างจากบิดา ท่ีเรียนรู้งานช่างไทย
ทุกแขนงจากวัดยาง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทั้งงานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก งานลง
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รักปิดทอง งานเขียนลายรดน ้า ท าให้นางสาวปัญญชลี เดชคง มีความช านาญและมีช่ือเสียงในงานช่าง
ปูนปั้น งานลงรักปิดทอง ปิดทองประดับกระจก 

 ผลงานของนางสาวปัญชลี เดชคง ปราฏอยู่ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น บูรณะและลงรักปิดทอง
พระนอนและพระสังขจาย ในถ ้าเขาหลวง ปิดทองพระประธานในอุโบสถ วัดชีสระอินทร์ วัดโพธิ์เรียง 
วัดใหม่ประเสริฐ วัดเขากระจิว วัดสระบัว ปั้นฐานและลงรักปิดทอง พระประธานในพระอุโบสถวัดคง
คารามวรวิหาร ปิดทองหน้าบันฌาปนสถานวัดยาง  ปั้นฐานพระ โรงเรียนบ้านไร่โคกจังหวัดเพชรบุรี 
เป็นต้น 

ช่างปั้นหัวโขน หัวละคร 
นางสาวสุภาพ พันธุ์ศิริ  
นางสาวสุภาพ พันธุ์ศิริ เกิดเมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2475 ท่ีอ าเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี 

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 38 ถนนนอก ต าบลคลองกระแชง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็น
บุตรของ นายเผือก นางอู่ พันธุ์ศิริ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2493 
   นางสาวสุภาพ พันธุ์ศิริ ได้ศึกษาเรียนรู้งานปั้น งานลงรักปิดทอง จากบิดา-มารดา ซึ่งสืบทอดต่อกัน
มาจากบรรพบุรุษ และพัฒนาฝีมือจนช านาญและมีช่ือเสียงด้านงานปั้นหัวโขน หัวละคร งานลงรักปิด
ทอง และประกอบเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบัน 

ผลงานปั้นหัวโขน หัวละคร ของนางสาวสุภาพ พันธุ์ศิริ ปรากฏอยู่ตามคณะละครชาตรีเมือง
เพชร หลายคณะ ส่วนผลงานปิดทองและปิดทองประดับกระจก ปรากฎอยู่ตามวัดต่าง ๆ ในจังหวัด
เพชรบุรี เช่น ลงรักปิดทอง ปิดทองประดับกระจก อุโบสถ บานประตู หน้าต่าง วัดกุฏิ ปิดทองพระ
ประธานในพระอุโบสถวัดคงคารามวรวิหาร ปิดทองพระยืน ชื่อพระวชิระ วัดเพชรพลี ปิดทองพระ
ประธานในอุโบสถวัดธงไชย เป็นต้น  

นายประยุทธ นนัทวิสุทธิ ์
  นายประยุทธ นันทวิสุทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2597 ที่อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 299 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต าบลไร่ส้ม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตร
ของนายหยี นางหงส์ นันทวิสุทธิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี วิทยาลัย
ในวังชาย และมหาวิทยาลัยเกริก สาขาการบัญชี 
 นายประยุทธ นันทวิสุทธิ์ ได้รับการศึกษางานด้านหัวโขน และจิตกรรมจากนายเฉลิม พึ่งแตง 
และจากวิทยาลัยในวังชาย จนมีความช านาญและมีชื่อเสียงในงานช่างหัวโขนเล็ก งานจิตรกรรม 
ศิลปะการจัดดอกไม้ และการบัญชี ปัจจุบันเป็นวิทยากรงานด้านการท าหัวโขนและสอนงานจิตรกรรม 
อยู่ท่ีกรุงเทพและ เป็นอาจารย์ประจ าศูนย์บ้านฟ้าใส  
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บทท่ี 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 ในการวิจัยศึกษาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสู่
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานใต้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณที ่ใช้วิธ ีการ
ด าเนินงานแบบวิจัยเชิงทดลอง โดยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาจากต าราเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
และจากการสอบถามผู้เช่ียวชาญ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาทดลองและศึกษาก่อนท่ีจะท าการออกแบบ โดย
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 

  การวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ จากการลงพื้นท่ีเพื่อการส ารวจ การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สัมภาษณ์เชิงลึก น ามาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 1.1 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านรูปแบบ ภูมิปัญญา และเทคนิคในการ

สร้างสรรค์งานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
 1.2 วิเคราะห์ข้อมูล และแจกแจงรูปแบบ ภูมิปัญญา และเทคนิคในการสร้างสรรค์

งานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
 ขั้นตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนา 
 2.1 สรุปข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบ 
 2.2 ร่างแบบและพัฒนาต้นแบบให้ได้แบบท่ีสมบูรณ์ 
 2.3 ท าการผลิตเพื่อได้ต้นแบบจริงและน าเสนอ 
 2.4 ประเมินผลงานออกแบบเพื่อน าปัญหามาปรับปรุง 
  
 ขั้นตอนท่ี 3 การสรุปผลและน าเสนอผลงาน 
 3.1 สรุปผลงานจากการท างานต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นรวบรวมเพื่อน าเสนอเป็นแนวทางของ

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
 3.2 น าเสนอผลงานโดยการเผยแพร่บทความลงในวารสารวิชาการ หรือจัด

นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน 
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ผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ใช้ในด้านการเรียน การสอน การจดสิทธิบัตร บทความ
วิจัย 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
และกลุ่มสกุลช่างเพชรบุรี 

องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาของตกแต่ง
บ้านจาก สกุลช่างเพชรบุรี 

 

 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 ใช้วิธีการสัมมนาในรูปแบบ “WORK SHOP” ท่ีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาท าช้ินงานจริง พร้อมท้ัง
น าเสนอผลงานในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ รวมไปถึงการจดสิทธิบัตร  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ในการวิจัยเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” 
ด้วยแนวคิดไทยนวัตศิลป์ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคทฤษฎี คือ เอกสารต ารา 
ภาคสนาม และการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมด้านเทคนิค กระบวนการ และได้น าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนงานวิจัยดังนี้ 

4.1 ศึกษารูปแบบ ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี  
จากวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 1 ศึกษารูปแบบ ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี เพื่อน ามาเป็นข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวคิดและแนวทางในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ผู้วิจัยได้ท าการลงพื้นที่ศึกษาศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี โดยได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT Analysis  

4.1.1 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
(S) จุดแข็งของงานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
 - มีการรวมกลุ่มเพื่อจะสืบทอดและต่อยอดงานภูมิปัญญาของศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
 - มีจุดเด่นในงานศิลปะแต่ละสกุลช่าง สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในวงวิชาการได้

หลากหลาย 
 - ครูช่างในแต่ละสกุลมีเช่ือเสียงในระดับชาติ 
 - บางสกุลช่างเพชรบุรี มีการน าองค์ความรู้ไปใช้ในงานศิลปะร่วมสมัย 
 - มีเครือข่ายระดับชุมชน ผู้ประกอบการ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย 
(W) จุดอ่อนของงานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
 - บางสกุลช่างยังไม่มีการต่อยอดผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ 
 - บางสกุลช่างต้องใช้ส าหรับงานไม่มงคลเท่านั้น 
(O) โอกาสของงานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
 - มีการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล เช่นวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
 - งานศิลปะช่างสิบหมู่สกุลช่างเพชรบุรีเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
(T) อุปสรรคของงานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
 - งานบางสกุลไม่ได้รับความนิยมเหมือนในอดีต  
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(S) จุดแข็ง (W) จุดอ่อน 
- มีการรวมกลุ่มเพื่อจะสืบทอดและต่อ

ยอดงานภูมิปัญญาของศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
- มีจุดเด่นในงานศิลปะแต่ละสกุลช่าง 

สามารถน าองค์ความรู ้ไปใช้ในวงวิชาการได้
หลากหลาย 

- ครูช่างในแต่ละสกุลมีเชื ่อเสียงใน
ระดับชาติ 

- บางสกุลช่างเพชรบุร ี มีการน าองค์
ความรู้ไปใช้ในงานศิลปะร่วมสมัย 

- มีเครือข่ายระดับชุมชน ผู้ประกอบ 
การ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

- บางสก ุลช ่างย ังไม ่ม ีการต ่อยอด
ผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ 

- บางสกุลช่างต้องใช้ส าหรับงานไม่
มงคลเท่านั้น 
 

(O) โอกาส (T) อุปสรรค 
- มีการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล 

เช่นวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
- งานศิลปะช่างสกุลช่างเพชรบุรีเป็นท่ี

รู้จักในวงกว้าง 

- งานบางสกุลไม่ได้รับความนิยมเหมือนในอดีต  

 

4.2 วิเคราะห์รูปแบบ ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
เพื่อใช้เปน็แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 

จากวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบ ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรคง์าน
ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ผู้วิจัยได้น าการ
วิเคราะห์ข้อมูล SWOT Analysis จากข้อ 4.1 มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 
โดยใช้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Booz, Allen & Hamilton มาเป็นแนวทางดังต่อไปนี้  
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4.2.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Strategy) 
  ก่อนผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี ผู้วิจัยได้

วางกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ไว้ดังนี้ 
  - กลุ่มผู้ผลิตมีความสามารถในการผลิต 
  - ผลิตภัณฑ์จะต้องจ าหน่ายง่าย เข้าถึงลูกค้าได้ทุกเพศ 
  - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีหลายขนาด 
  - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส่ือถึงศิลปะสกุลช่างเพชรบุรีได้ 
  - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ซื้อกับศิลปะสกุลช่าง

เพชรบุรีได้ 
  - สามารถจ าหน่ายเป็นชุดกันได้  
  - สกุลช่างนั้นจะต้องยังไม่มีการต่อยอด หรือมีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

อื่นๆน้อย  
 4.2.2 การสร้างไอเดีย (Idea generation) 
  หลังจากผู้วิ จัยได้ลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มศิลปะสกุลช่าง

เพชรบุรี ผู้วิจัยได้คัดเลือกศิลปะสกุลช่างตอกกระดาษเพชรบุรี ท่ีตรงกับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เนื่องจากผู้ผลิตสามารถผลิตได้ด้วยตนเอง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ได้ทุกเพศ ไม่มีหลายขนาด สามารถส่ือ
ถึงศิลปะสกุลช่างเพชรบุรีได้ และยังมีการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆน้อย  

 4.2.3 การคัดกรอง (Screening) 
หลังจากท่ีผู้วิจัยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้วางแนวคิดของรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ไว้เป็น 2 แนวทางดังนี้ 
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  - ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเทคนิคการตอกกระดาษ รูปแบบผลิตภัณฑ์
จะต้องมีคุณสมบัติท่ีส่ือถึงศิลปะการตอกกระดาษ สกุลช่างเพชรบุรี สามารถสร้างส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้
กับศิลปะการตอกกระดาษ โดยมีการใช้งานท่ีชัดเจนเช่น แจกันส าหรับการตกแต่งเป็นต้น 

  - ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเทคนิคการตอกกระดาษท่ีสามารถใช้งานได้
หลากหลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์จะต้องมีคุณสมบัติท่ีส่ือถึงศิลปะการตอกกระดาษ สกุลช่างเพชรบุรี 
สามารถสร้างส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้กับศิลปะการตอกกระดาษ โดยมีการประยุกต์ใช้งานท่ีหลากหลาย
ในหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 4.2.4 การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) 
  หลังจากผู้วิจัยได้วางแนวทางของรูปแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูล

จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ธุรกิจ ระว่างกลุ่มผู้ผลิตกับกลุ่มลูกค้า ดังนี้ 
กลุ่มผู้ผลิต : ผู้ผลิตจะเป็นผู้ท่ีถ่ายทอดและแนะน าองค์ความรู้ให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตกแต่ง

บ้านจากเทคนิคการตอกกระดาษ โดยให้กลุ่มลูกค้ามีส่วนร่วมในการตอกกระดาษ 
กลุ่มลูกค้า : กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบในงานฝีมือและศิลปะสกุลช่าง

เพชรบุรี อยากเรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะสกุลช่าง มีความต้องการน าศิลปะสกุลช่างเพชรบุรีไปตกแต่ง
บ้าน  

สรุปการวิเคราะห์ธุรกิจ  
ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเทคนิคการตอกกระดาษท่ีสามารถใช้งานได้

หลากหลายเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านนี้มีความยืดหยุ่นสามารน าไปประยุกต์ตกแต่งบ้านได้
หลากหลาย และมีแนวทางในการพัฒนาให้เป็นงานชิ้นขนาดเล็กสามารถน ากลับไปประกอบและ
ตกแต่งท่ีบ้านได้ 

 4.2.5 การพัฒนา (Development) 
 หลังจากผู้วิจัยได้ ผลิตภัณฑ์และรูปแบบท่ีต้องการพัฒนาต่อ ผู้วิจัยได้ท าการร่างแบบ

ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสร้างแบบตัดเพื่อน าไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
4.2.6 การทดสอบ (Testing) 
  ผู้วิจัยได้ท าการผลิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบตลาด 
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4.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” ด้วย
แนวคิดไทยนวัตศิลป์ 

จากวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 3 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุล
ช่างเพชรบุรี” ด้วยแนวคิดไทยนวัตศิลป์ ผู้วิจัยได้น าการวิเคราะห์ข้อมูล ในข้อ 4.2 แนวคิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Booz, Allen & Hamilton มาเป็นข้อมูลเพื่อน ามาใช้กับแนวคิดไทยนวัตศิลป์  

4.3.1 แนวคิดไทยนวัตศิลป์ 2021 ของกรมส่งเสริมศิลปชีพระหว่างประเทศประกอบด้วย  
 - หัตถกรรมจากทรัพยากรหมุนเวียน คือการน าวัตถุดิบที่เหลือทิ้งมาผสมผสานกับ

งานฝีมือดั้งเดิมมาสร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแยกส่วนเพื่อท่ีจะซ่อมแซมหรือก าจัดด้วยระบบ 3 R ได้ 
 - หัตถกรรมไร้ขอบเขต คือการน าเอางานหัตถศิลป์ งานหัตถกรรม หรืองานภูมิ

ปัญญา มาต่อยอดโดยที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระว่างนักออกแบบและผู้ครอบครองทักษะและ
องค์ความรู้นั้นๆ 

 - องค์ความรู้เชิงหัตถกรรมท่ีทุกคนเข้าถึงได้ คือการน าองค์ความรู้หรือภูมิปัญญามา
น าเสนอหรือถ่ายทอดลงบนโลกออนไลน์ เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้และการกระตุ้นการซื้อขาย
ของกลุ่มเป้าหมาย  

4.3.2 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” ผู้วิจัยได้น าการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ 4.1, 4.2, และข้อ 4.3.1 มาท าการสังเคราะห์เพื่อน ามาเป็นข้อมูลการออกแบบ
ของตกแต่งบ้านดังนี้ 

- สกุลช่าง “ช่างตอกกระดาษ เพชรบุรี” 
- รูปแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเทคนิคการตอกกระดาษท่ีสามารถใช้งานได้หลากหลาย 
- แนวคิดไทยนวัตศิลป์ 2021 ท้ัง 3 แนวคิด 
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้ออกแบบช้ินงานตอกกระดาษแบบ Modular ท่ีสามารถน ามาต่อ

ได้อย่างไม่จ ากัดขึ ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถใช้เทคนิคการตอกกระดาษเพื่อ
สร้างสรรค์ลวดลายด้วยผู้ใช้งานเองด้วย อีกทั้งยังสามารถประยุกต์รูปแบบการใช้งานตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ม่านบังตา โคมไฟ ฉากกั้นห้อง และแจกัน ซึ่งลวดลาย
พื้นฐานของช้ินงานนั้นได้แรงบันดาลใจจาก ลวดลายเสาภายในศาลาการเปรียญของวัดใหญ่สุวรรณา
ราม จังหวัดเพชรบุรี ซึ ่งเป็นการใช้เทคนิคการตอกกระดาษเพื่อน ากระดาษเป็นแบบในการสร้าง
ลวดลายของเสาต้นต่างๆ 
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ตารางที่ 4.1 แรงบันดาลใจและการลดทอนรายละเอียดเพื่อออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ ลวดลายเสาในศาลา 

การเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม 

ผลงานออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1 

 

 
 

2 
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ล าดับ ลวดลายเสาในศาลา 

การเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม 

ผลงานออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3 

 

 

4 
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ล าดับ ลวดลายเสาในศาลา 

การเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม 

ผลงานออกแบบในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5 

 

 

 
เมื่อข้ันตอนการออกแบบในโปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ผลิต

ช้ินงานจริงท้ัง 5 แบบดังนี้  
ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงช้ินงานหลังจากการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
ล าดับ ชิ้นงาน ผ่านการตอกลวดลายภายใน 

1 
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ล าดับ ชิ้นงาน ผ่านการตอกลวดลายภายใน 

2 

  
3 

  
4 
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ล าดับ ชิ้นงาน ผ่านการตอกลวดลายภายใน 

5 

  
 

จากผลงานข้างต้นสามารถน ามาใช้ในการตกแต่งบ้านได้ดังนี้  

 

ภาพท่ี 4.1 ตัวอย่างการน าผลิตภัณฑ์ไปประยุกต์ใช้ในการตกแต่ง 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องออกแบบและพัฒนาผ้าไหมในวัฒนธรรมร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
สมาชิกชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์)  ที่ได้
ท าการศึกษา สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยเรื ่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่าง
เพชรบุรี” ด้วยแนวคิดไทยนวัตศิลป์ได้ผลสรุปดังนี้ จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อท่ี 1 ศึกษารูปแบบ 
ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรค์งานศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี เพื่อน ามาเป็นข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
สร้างแนวคิดและแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน  

จากการลงพื้นท่ีได้ข้อมูลโดยสรุปดังนี้ 
ตารางท่ี 5.1 สรุปการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสกุลช่างเพชรบุรี 

(S) จุดแข็ง (W) จุดอ่อน 
- มีการรวมกลุ่มเพื่อจะสืบทอดและต่อ

ยอดงานภูมิปัญญาของศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี 
- มีจุดเด่นในงานศิลปะแต่ละสกุลช่าง 

สามารถน าองค์ความรู ้ไปใช้ในวงวิชาการได้
หลากหลาย 

- ครูช่างในแต่ละสกุลมีเชื ่อเสียงใน
ระดับชาติ 

- บางสกุลช่างเพชรบุร ี มีการน าองค์
ความรู้ไปใช้ในงานศิลปะร่วมสมัย 

-  ม ี เ ค ร ื อ ข ่ า ย ร ะ ด ั บ ช ุ ม ช น 
ผู้ประกอบการ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

- บางสก ุลช ่างย ังไม ่ม ีการต ่อยอด
ผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ 

- บางสกุลช่างต้องใช้ส าหรับงานไม่
มงคลเท่านั้น 
 

(O) โอกาส (T) อุปสรรค 
- มีการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล 

เช่นวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
- งานบางสกุลไม่ได้รับความนิยมเหมือนในอดีต  
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- งานศิลปะช่างสกุลช่างเพชรบุรีเป็นท่ี
รู้จักในวงกว้าง 

 
จากวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 2 วิเคราะห์รูปแบบ ภูมิปัญญา แนวคิดในการสร้างสรรคง์าน

ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ผู้วิจัยได้น าการ
วิเคราะห์ข้อมูล SWOT Analysis จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี1 มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
โดยใช้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Booz, Allen & Hamilton ได้ข้อสรุปดังนี้ 

ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากเทคนิคการตอกกระดาษที่สามารถใช้งานได้
หลากหลายเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านนี้มีความยืดหยุ่นสามารน าไปประยุกต์ตกแต่งบ้านได้
หลากหลาย และมีแนวทางในการพัฒนาให้เป็นงานชิ้นขนาดเล็กสามารถน ากลับไปประกอบและ
ตกแต่งท่ีบ้านได้  

จากวัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 3 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุล
ช่างเพชรบุรี” ด้วยแนวคิดไทยนวัตศิลป์ ผู ้วิจัยได้น าการวิเคราะห์ข้อมูล ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Booz, Allen & Hamilton มาเป็นข้อมูลเพื่อน ามาใช้กับแนวคิด
ไทยนวัตศิลป์ ผู้วิจัยได้ออกแบบชิ้นงานตอกกระดาษแบบ Modular ที่สามารถน ามาต่อได้อย่างไม่
จ ากัดข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถใช้เทคนิคการตอกกระดาษเพื่อสร้างสรรค์ลวดลาย
ด้วยผู้ใช้งานเองด้วย อีกท้ังยังสามารถประยุกต์รูปแบบการใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อีก
ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ม่านบังตา โคมไฟ ฉากกั้นห้อง และแจกัน ซึ่งลวดลายพื้นฐานของช้ินงานนั้นได้แรง
บันดาลใจจาก ลวดลายเสาภายในศาลาการเปรียญของวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็น
การใช้เทคนิคการตอกกระดาษเพื่อน ากระดาษเป็นแบบในการสร้างลวดลายของเสาต้นต่างๆ 
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ภาพท่ี 5.1 ตัวอย่างการน าผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้เป็นโคมไฟ 

 
 

 
ภาพท่ี 5.2 ตัวอย่างการน าผลิตภัณฑ์มาประยุกต์ใช้เป็นงานประดับผนัง 
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5.2 การอภิปรายผล 
 เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” ด้วยแนวคิด
ไทยนวัตศิลป์ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ในการอภิปรายผลการ
ด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ จึงเสนอเป็นประเด็นต่างๆดังนี้ 
 5.2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” ด้วย
แนวคิดไทยนวัตศิลป์นั ้น มีกระบวนการที่คล้ายคลึงกับงานวิจัย เรื ่อง การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระดาษเหลื่อใช้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งของ เจษฎา สายสุข ที่มีศึกษาด้าน
ความสารถในการผลิตและสร้างต้นแบบของผู้ผลิต แต่ผลงานวิจัยของผู้วิจัยมีแนวทางที่แตกต่าง
ออกไป คือการสร้างความมีส่วนร่วมในของตกแต่งบ้านของผู้ใช้ ท าให้ผู้ใช้เข้าใจและซึมซับภูมิปัญญา
นั้นๆ 
 5.2.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากงานวิจัยช้ินนี้ มีการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้านนั้นสามารถใช้งานที่หลากหลายมากว่า 1 อย่าง จะมีความแตกต่างจากงานวิจัย การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย ของ
สุธิดา ดงแสนสุข และชูศักดิ์ เครือสุวรรณ ท่ีมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของตกแต่งท่ีสามารถใช้งานได้ 1 
รูปแบบ 
  
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบคร้ังต่อไป 
 5.3.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” ในงานวิจัย
นี้เป็นเพียงหนึ่งใน “สกุลช่างเพชรบุรี” ท่ียังมีสกุลช่างอื่นๆของเพชรบุรี ท่ีมีองค์ความรู้และภูมิปัญญา
ท่ีสามรถน ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ต่อไป 
 5.3.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากภูมิปัญญา “สกุลช่างเพชรบุรี” ในงานวิจัย
นี้ ยังขาดการทดลองผลิตภัณฑ์กับความต้องการของตลาดในระยะยาว 
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