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บทคัดยอ

 การศึกษาวิธีการออกแบบ ผลิต และการพัฒนาเคร่ืองประดับทองโบราณเมืองอุบล 
ดวยกระบวนการการวจิยัแบบมสีวนรวมนี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ (1) ศกึษาประวตัคิวามเปนมาของ
ศิลปะงานทองโบราณจากอดีตจนถึงปจจุบัน (2) ออกแบบ ผลิต และพัฒนาเคร่ืองประดับทอง
โบราณเมืองอุบลฯ (3) เผยแพรศิลปะงานทองโบราณในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมชีางทองเปน
กลุมกลุมเปาหมายในการศึกษานี้
 งานวจิยันีใ้ชระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพรวมกบัการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม โดย
ไดทําการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ และเก็บขอมูลจากภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก 
สนทนากลุม แบบสอบถาม จดัเวท ีบนัทึกเทป จดบนัทึก ถายภาพ และนาํเสนอผลแบบพรรณนา
วิเคราะห
 ผลจากการศกึษาพบวา งานทองเมอืงอบุลมมีาตัง้แตสมยัตนกรงุรตันโกสนิทรจนถงึปจจบุนั 
โดยมีการผสมผสานศลิปะงานทองโบราณของไทยกับเขมรเขาดวยกนั และในการพฒันาภูมปิญญา
งานทองโบราณเมืองอุบลสูรปูแบบงานทองรวมสมัยทาํใหไดงานทองรูปพรรณรวมสมัย 2 กลุม คอื 
กลุมงานทองริมแมนํ้ามูล และกลุมงานทองลายโบราณ
 ผลจากการศึกษาน้ี ไดนํามาสูการพัฒนาศิลปะเครื่องประดับทองโบราณเมืองอุบล และ
ไดทาํตวัอยางงานทองโบราณเมืองอบุลขึน้เผยแพรในชองทางตางๆ ไดแก การเผยแพรทางเคเบ้ิล
ทีวี การจัดเวทีเสวนา และการจัดนิทรรศการเผยแพรผลงาน รวมถึงการติดตามประเมินความ
พึงพอใจและทัศนคติในดานตางๆของประชากรที่มีตอศิลปะงานทองโบราณเมืองอุบล ซึ่งไดรับ
การตอบรับเปนอยางดี

Abstract

 The purposes of this research are (1) to study the history of ancient 

goldwork from the past to the present (2) to develop Ubon’s ancient goldwork 
into an contemporary one, and (3) to publicize the ancient goldwork of Ubon 
Ratchathani. The samples of this study are goldsmiths.

This qualitative participatory action research has been conducted 
through the study of related literature and fi eldwork, using in-depth interviews, 
focus groups, questionnaires, forum, tape-recording, note-taking, photographing 
and descriptive analysis presentation.
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It was found that Ubon’s goldwork had been fi rstly, developed in the 
early Rattanakosin
era. It was the combination of Thai and Khmer arts of ancient goldwork. Through 
the development of contemporary goldwork from ancient goldworking wisdom, 
two kinds of contemporary gold jewelry were developed: goldwork near the 
Mun River and ancient-pattern goldwork.

The results of the study led to the improvement of Ubon’s ancient 
gold jewelry. Some examples of Ubon’s ancient goldwork were also publicized 
via cable TV, a forum and an exhibition. Moreover, a follow-up survey was car-
ried out on people’s satisfaction and attitudes towards Ubon’s ancient goldwork. 
The results were positive.

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 จังหวัดอุบลราชธานีไดขึ้นช่ือวาเปนดินแดนแหงนัก
ปราชญ มีศิลปวัฒนธรรมและหัตถศิลปที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว
อันแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งหน่ึงในงาน
หัตถศิลปที่โดดเดนคือ งานทองโบราณเมืองอุบลฯ ที่สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง งานทองเหลาน้ีนับ
เปนงานฝมือชั้นเลิศ ดังจะเห็นไดจาก ลวดลายอันละเอียดวิจิตร
ออนชอยผนวกกับฝมือชั้นเลิศของชาง ทําใหชิ้นงานทองเหลาน้ี
มีเอกลักษณและ อัตลักษณเฉพาะตัวของทองถ่ิน จากหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรของจังหวัดอุบลราชธานีทําใหทราบวาตั้งแต
สมัยเทาประทุมราชวงศา ผูปกครองเมืองอุบลราชธานีคนแรก 

ชางทองในสมัยนั้นเปนชางท่ีถูกสงมาประจําการจากวังหลวงสมัย
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  มีหนาท่ีในการผลิตชิ้น
งานเพ่ือใชเปนเคร่ืองยศ เคร่ืองประดับ ตอมาไดมกีารพัฒนาใหผลิต

เปนเครื่องใชไมสอยท่ีใชในพิธีกรรม เชน กระโถน กระบี่ เปนตน 
(บําเพ็ญ ณ อุบล. 2551) ชางทองเหลานี้ไดผลิตช้ินงานตางๆที่
แสดงความงดงามออนชอยประณีต ผนวกกบัประโยชนการใชสอย

ของชิ้นงาน ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณคาทางจิตใจ ที่ทําใหเกิดสุนทรี
ยะรส สรางความสุขและความภาคภูมิใจเม่ือไดสัมผัสหรือพบเห็น

มาจนถึงปจจุบัน
 ทองโบราณจังหวัดอุบลราชธานีที่มีชื่อเสียงน้ันเปน
ลกัษณะของงานทองฝงเพชรซกี นอกจากเปนทีน่ยิมใชกนัในจงัหวดั

แลว คนทัว่ไปกน็ยิมชมชอบเคร่ืองประดบัแบบนีด้วยเชนกนั อกีทัง้
รปูแบบของไทยและฝร่ังทีม่รีปูทรงเปนรปูสัตว เชน ผเีส้ือ ป ู(นฤมล 
โหตระไวศยะ, 2539: 289) อยางไรก็ดีนักวิชาการยังไมสามารถหา
หลักฐานเก่ียวกับตนกําเนิดของงานทองฝงเพชรซีกวามีมาตั้งแต 
พ.ศ.ใด  แตไดมกีารประมาณการวานาจะเริม่ตนการทาํงานทองฝง
เพชรซกีในประเทศไทยมาตัง้แตตอนปลายสมยักรงุศรอียธุยา และ
เผยแพรเขามาสูเมอืงอบุลฯ ในชวงตอมา ซึง่สอดคลองกบัหลกัฐาน
ทางประวตัศิาสตรของจงัหวดัอบุลราชธานีในสมัยการปกครองเมอืง
ของทาวประทุมราชวงศาในขางตน จากการสนับสนุนของเจาขุน
มลูนายในสมัยนัน้ ทาํใหงานทองโบราณเมืองอุบลฯ เริม่ความเฟองฟู
และไดรับความนิยมเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีการพัฒนารูปแบบ
และลวดลายที่สวยงามหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตอมาไดมีอิทธิพล
ตอความนิยม การสวมใสเปนเคร่ืองประดับในงานและพระราชพิธี

สําคัญตางๆในหมูสังคมช้ันสูงของคนในจังหวัดอุบลราชธานี  จาก
การสํารวจเบื้องตนพบวา มีหลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
งานทองจังหวดัอบุลราชธานีทีแ่สดงออกถงึทักษะความสามารถใน

เชิงชางช้ันสูงที่ถูกสรางสรรคออกมาใหเห็นจากความสวยงามของ
ลวดลายอันละเอียดออน ประณีต ที่ปรากกฎบนชิ้นงาน อันเปน
ตัวบงช้ี คุณคาและความมีอารายธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี
นั่นเอง  
 จากการลงพ้ืนทีศ่กึษาขอมลูพบวา  ความเฟองฟขูองงาน
ทองเมืองอุบลฯ กาํลงัลดลงอยางนาวติกเน่ืองจากการเปลีย่นแปลง
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ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําใหการสวมใสทองโบราณ
ถูกลดความสําคัญลงไปตามลําดับ กลุมผูประกอบการรานทองไม
สามารถจําหนายงานทองไดมากเหมือนในอดีต สงผลใหมีการจาง
งานชางทองโบราณลดลง ชางทองสวนใหญหันไปประกอบอาชีพ
อื่นทดแทน นอกจากนี้ประเด็นสําคัญของปญหาในขางตนคือ  
ภูมิปญญาการทํางานทองของชางทองโบราณเมืองอุบลฯ กําลัง
จะถูกลบเลือนและสูญหายไปในไมชา เน่ืองจากไมมีการสืบทอด
ภูมิปญญา จึงเปนที่นาหวงวาภูมิปญญาที่ทรงคุณคานี้จักขาดการ
สืบทอด จนอาจจะกลายเปนปจจัยใหสูญหายไป กอนท่ีสังคมจะ
ตระหนักถึงคุณคางานทองโบราณในทองถิ่น
 จากการพูดคยุกบัผูรูภมูปิญญางานทองโบราณในทองถ่ิน 
มีความคิดเห็นวาควรมีการศึกษาถึงแนวทางท่ีจะฟนฟูและสืบสาน 
ภมูปิญญางานทองแบบโบราณในทองถิน่ใหคงอยูตอไป  ดวยความ
รวมมือจากกลุมผูประกอบการรานทอง  กลุมชางทําทองแบบ
โบราณ  กลุมผูอนุรักษงานทองโบราณ  กลุมเจานายเกาใหเขามา
มีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนางานทองแบบโบราณรวมสมัย 
พรอมทั้งฟนฟูเศรษฐกิจใหกับผูประกอบการรานทอง และชางทํา
ทองแบบโบราณ ซึง่จะเปนการฟนฟคูวามรุงเรอืงของงานทองแบบ
โบราณเมืองอุบล สืบตอไป

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาประวัติ ความเปนมาของศิลปะงานทอง
โบราณ จากอดีตจนถึงปจจุบัน
 2.2 เพ่ือออกแบบ ผลิต และพัฒนาเคร่ืองประดับทอง
โบราณเมืองอุบลฯ
           2.3 เพื่อเผยแพรศิลปะงานทองโบราณในจังหวัด
อุบลราชธานี ใหเปนท่ีรูจักกันอยางกวาง

3.  วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย
 3.1  ผูวจิยัศกึษารวบรวมขอมูล ในการลงพืน้ทีเ่พือ่สืบหา

ขอมลูรวมกบักลุมชางทําทอง ผูประกอบการรานทอง ปราชญเมอืง
อุบลและบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องงานทองโบราณ  
 3.2 ดําเนินการแผนการทํางานวิจัยโครงการ เพื่อมา

เตรียมความพรอมทีมวิจัย นักวิจัยหลักและหัวหนาโครงการเพ่ือ
รวมกําหนดกรอบแนวคิด กําหนดการสรางเครื่องมือวิจัย แนวทาง

จัดเก็บขอมูล
 3.3 ประชุมชี้แจงโครงการวิจัยแกกลุมชางทอง แลก
เปลีย่นความคดิเหน็ ขอมูลงานทอง และบอกเลาถงึปญหางานทอง

โบราณจังหวัดอุบลฯเพื่อนําไปสูการแกไขปญหา

 3.4  ทําแผนประชาสัมพันธ ออกสื่อโทรทัศนเพื่อ
ประกาศและ สืบหาขอมูลงานทองโบราณที่สูญหายไป
 3.5 ศึกษาหาขอมูลกอนลงพ้ืนเปาหมายในจังหวัด
อุบลราชธานี และในพระบรมมหาราชวังเพ่ือมาศึกษาเปรียบ
เทียบกับงานทองโบราณ ในจังหวัดอุบลราชธานีดวยการพูดคุยกับ
ผูเช่ียวชาญเร่ืองภูมปิญญางานทองโบราณเพ่ือสนับสนุนการทําวจิยั
 3.6 อบรมศึกษางานเครื่องประดับรูปแบบใหมๆ เพื่อ
ชวยในการพัฒนาการออกแบบงานทองโบราณ ใหมีรูปแบบรวม
สมัย และแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณและเอกลักษณของงานทอง
โบราณเมืองอุบลราชธานี

 3.7 ประชุมคืนขอมลู จากการลงพ้ืนพรอมกับตรวจสอบ
ความถูกตอง ของขอมูลกอนเปดเวทีเสวนา
 3.8 เปดเวทีเสวนาคืนขอมูลงานทองโบราณ ใหแกชาง
ทองฯ และบุคคลท่ัวไปที่สนใจงานทองโบราณเมืองอุบลราชธานี
 3.9 การออกแบบและพัฒนาลวดลายงานทองโบราณ
รวมกับการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค  
 3.10 การข้ึนรูปโลหะรูปพรรณแบบจําลองโดยนักวิจัย
และทีมชางทอง
 3.11 จัดเวทีการเผยแพรความรูในหัวขอที่วิจัย โดยจัด
เปนนิทรรศการ เพื่อการเผยแพรผลการวิจัยตอ สาธารณชน
 3.12 ประเมินผลการดําเนินโครงการทั้งหมด พรอมทั้ง
เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

4.  ผลการศึกษาวิจัย
 จากการศึกษา ผูวจิยัไดดาํเนินการตามข้ันตอนการวิจยัที่

กําหนด สามารถสรุปผลได ดังนี้
  4.1 ประวัติความเปนมาของศิลปะงานทอง

โบราณ จากอดีตจนถึงปจจุบัน 
   ทีมวิจัยไดทําการลงพื้นที่ในการศึกษาขอมูล

จากการสัมภาษณเชิงลึกและการศึกษาเอกสารท่ีแสดงขอมูลทาง
ประวัติศาสตรยอนหลังพบวา ในระยะแรกมีการเริ่มตนทํางาน
ทองในจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแตสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 
2411 - พ.ศ. 2453 มีการนําชางติดตามราชการมาจากวังหลวงคือ 
นายลนุ สงศร ีไดถกูแตตัง้เปน ทาว วรสาร (ลนุ) สงศร ีเปนขาราชการ
ฝายชางหลวง โดยมกีารผลติชิน้งานเครือ่งทรงและเครือ่งราช ใชใน

พธิกีรรมตางๆ ของเจาขนุมลูนาย ตอมาไดมกีารถายทอดความรูการ
ทําทองสูรุนลูก คือนายโพธ์ิ สงศรี จากหลักฐานมิไดถายทอดตอ
จึงทําไหสูญหายไป ระยะตอมา พ.ศ.2500 นายไพบูลย โหตระ
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ไวศยะ ทานเปนพอคาทองรูปพรรณ ทานไดชักชวน นายคํานึง
ยิง่มชียั มาทาํงานทองท่ีนายคาํนงึซ่ึงสบืเชือ้สายการทําทองมาจาก
นายประสาร สารพระ ผูเปนลุง ซึ่งเปนชางทองหลวงสายเขมร 
จึงไดมีการผสมผสานศิลปะงานทองโบราณของไทยกับศิลปะงาน
ทองเขมรไดอยางลงตัว 
 ทมีวจิยัไดลงมือทาํการเก็บบันทึกขอมลูงานทองโบราณท่ี
ยงัคงหลงเหลอืในลักษณะรปูภาพ  ชิน้งานชาํรดุ และจากการบอก
เลาจากตัวชางเอง ทีมวิจัยไดมีการแยกประเภทดวยกัน 2 แบบคือ 
ชือ่รูปแบบ เชน ทบัทรวงสมอ สงัวาลดอกจอก  และ ชือ่เทคนิค เชน 
งานกระเปาะ งานขดุ งานยอด  ขอมลูชิน้งานทองโบราณท่ีพบสวน
มากจะมลีกัษณะการฝงเพชรซกีแบบรองซบัสดีาํ ในอดตีการรองซบั
จะใชไสถานรองกนกอนฝงเพชรในปจจบุนัไดเปลีย่นมาใช ขีเ้บาสีดาํ 
จากการหลอมทอง 

 ในสมัยกอนชางทองเมืองอุบล ไดมีการถายทอดความรู
ใหกับบุตรของตนเองมากที่สุด รองลงมาไดแกหลาน ซึ่งสวนใหญ
เปนเครือญาติหรอืลกูพีล่กูนองกัน เนือ่งจากทองคําเปนวสัดมุรีาคา
สงู ครชูางจงึตองสอนผูทีไ่วใจไดเทานัน้ เมือ่ครชูางรบัสอนบคุคลใด
แลว  จงึจะฝกหดัในขัน้ตอนพืน้ฐาน  โดยเริม่จากฝกการควบคุมไฟ 
หลอมเงิน ตแีผนเงิน  เปนลาํดบัขัน้ตอน ขึน้อยูกบัความยากงายของ
แตละงานทอง

  4.2 ชางทองเมืองอุบล
   จากการสมัภาษณเจาะลกึและสํารวจจากกลุม
ชางทองทีย่งัมีชวีติและยงัผลิตงานทองโบราณมาถงึปจจบุนัสามารถ
ที่จะจําแนกสาแหรกของสายตระกูลชางทองไดดังนี้

  4.2.1 สายตระกูลชางทองโบราณเมืองอุบล แบงออกได ดังตอไปน้ี 

1. ชางทองที่เปนชางเทียนดวย
2. ชางทองที่ทําเครื่องเงินดวย
3. ชางทองเหลือง

นายประสาร สารพระ  2

คุณสมบูรณ เสมาชัย 2

คุณปรากฏ เสมาชัย 2

นายโพธิ์ สงศรี 1

นายคํานึง ยิ่งมีชัย 2

คุณวันชัย ศรีสุภะ 3

นายลวน สมคะเนย 1

ทาว วรสาร(ลุน) สงศรี 2

นายพงษศักดิ์ ถุนาพรรณ 1

คุณบัวลิน ศรีสุภะ 3

นายบุญเอี้ยง แกนอินทร 3

นายนอม พรหมศรี 2

คุณพิทยา ชวยอาสา 3

คุณไพบูรณ พิมพชาย 2

คุณสาธร อารุโนทัย 2

2. ชางทองที่ทําเครื่องเงนิดวย

3. ชางทองเหลือง

นายประสาร สารพระ  2

คุณสมบูรณ เสมาชัย 2

คุณปรากฏ เสมาชัย 2

นายโพธิ์ สงศรี 1

นายคํานึง ยิ่งมีชัย 2

คุณวันชัย ศรีสุภะ 3

นายลวน สมคะเนย 1

ทาว วรสาร(ลุน) สงศรี 2

นายพงษศักดิ์ ถุนาพรรณ 1

คุณบัวลิน ศรีสุภะ 3

นายบุญเอ้ียง แกนอินทร 3

นายนอม พรหมศรี 2

คุณพิทยา ชวยอาสา 3

คุณไพบูรณ พิมพชาย 2

คุณสาธร อารุโนทัย 2

แผนภูมิที่ 1  สายตระกูลชางทองในจังหวัดอุบลราชธานี
หมายเหตุ   ชื่อของชางในแนวนอน แถวเดียวกันของแผนภูมิ แสดงวาเปนชางรุนเดียวกัน หรืออยูในชวงเวลาเดียวกัน
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  4.3 ขอมลูพืน้ฐานงานทองรปูพรรณโบราณเมอืงอบุล
   จากการลงพ้ืนที่เก็บขอมูลงานทองโบราณ
(สมัย พ.ศ.2500) งานทองรูปพรรณโบราณเมืองอุบลสวนมากจะ

มีลักษณะการฝงเพชรซีกแบบรองซับสีดํา ในอดีตการรองซับจะ
ใชไสถานรองกนกอนฝงเพชรในปจจุบันไดเปลี่ยนมาใช ขี้เบาสี้ดํา 
จากการหลอมทอง 

ภาพที่ 1  งานเคร่ืองประดับของชางทองเมืองอุบล

5. การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑงานทองโบราณ
 รวมสมัย
 จากผลการศึกษาเบ้ืองตนทีมวิจัยไดนําขอมูลมารวมกัน
วิเคราะหเพ่ือการพัฒนาเครื่องประดับทองโบราณเมืองอุบล ดวย
กระบวนการการวิจัยแบบมีสวนรวม ไดดังนี้ 
 5.1 การเพิ่มศักยภาพใหกับกลุมชางทอง
 จากการสัมภาษณพบวา กลุมชางทอง ยังขาดความ
พรอมในเรือ่งของการออกแบบ ทมีวจิยัไดขอสรปุรวมกนัวาตองหา
แนวทางเพิ่มศักยภาพในการฟนฟูภูมิปญญางานทองโบราณเมือง
อุบลเพื่อพัฒนางานทองรวมสมัยขึ้นจึงไดดําเนินการ  ดังนี้

  5.1.1 การนําขอมูลงานทองโบราณในพระบรม
มหาราชวงัมาเปรยีบเทยีบกบังานทองโบราณเมอืงอุบล จากการ
นกัวจิยัหลักไดศกึษาพบวา ลกัษณะของงานทองโบราณในพระบรม
มหาราชวงัมเีทคนคิ ความวจิติร ประณีต ละเอยีดออน ซึง่แตกตาง
ของงานทองในพื้นท่ีในจังหวัดอุบลราชธานี สงผลใหทีมวิจัยเกิด
ความตองการท่ีจะพัฒนาฝมอืของตน โดยเฉพาะการออกแบบและ
กรรมวิธีการขึ้นตัวเรือนงานทองโบราณ

ภาพที่  2  สืบหาขอมูลประวัติงานทองโบราณในวัง และขอมูลการออกแบบงานทองโบราณ

  5.1.2  การเปดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนขอมูล
ระหวางผูบริโภคกับชางทอง เพือ่ใหเหน็ถงึแนวทางความตองการ

ของกลุมผูบริโภคอยากเห็นรูปแบบงานทองโบราณใหอยูใน
รปูลกัษณทีน่าสวมใสมคีวามรวมสมยัมากยิง่ขึน้แตยงัคงรกัษาความ

เปนเอกลักษณของงานทองเมืองอุบล สงผลใหกลุมชางทองเกิด
ความตระหนักในการคนหาความเปนตัวตนท่ีเปนเอกลักษณและ
อัตลักษณในทองถิ่น 
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  5.1.3 ดานเพิม่ทกัษะการออกแบบ จากการรวมกนั
วิเคราะหขอมูลในขางตน กลุมชางทองโบราณมีจุดออนในเรื่อง

ของการวาดรปูสเกต็ชออกแบบเคร่ืองประดบั ทมีวิจยัซึง่ไดดาํเนนิการ
เริ่มจากการเขียนตามจินตนาการของกลุมชางเปนตัวหนังสือ มา

ใหผูวิจัยวาดสเก็ตชให แลวนํากลับไปใหกลุมชางดูแลวก็ปรับมาให
ตรงตามจินตนาการอีกครั้งหนึ่ง และกลุมชางก็นํากลับไปลอกลาย
ทบัลายเสน เพ่ือฝกมือในการวาดลาย ซึง่ตองใชความพยายามและ
ฝกฝนซ้ําๆหลายคร้ัง จึงจะเกิดความชํานาญ

ภาพที่ 3 เปดเวทีเสวนาคืนขอมูลงานทองใหแกชางทองฯและบุคคลทั่วไปที่สนใจงานทองฯ

ภาพที่ 4  แบงหนาที่กันออกแบบงานทองโบราณ

  5.1.4 ดานการพัฒนา ฝมือ ทีมวิจัยและกลุม

ชางทองไดลงมือปฏิบัติการในการผลิตชิ้นงานทองรูปพรรณตางๆ
ที่ไดรวมกันออกแบบงานทองรวมสมัย ดวยกรรมวิธีเทคนิคการ

ขึ้นตัวเรือนงานทองและทดลองเทคนิคใหมในการเชื่อมประกอบ
ชิ้นงานทอง 

ภาพที่ 5  ทดลองการขึ้นตัวเรือนเคร่ืองประดับ
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 5.2 การออกแบบงานทองรวมสมัย
  ผลจากการทําวจิยัในครัง้นีผู้วจิยัไดมกีารกําหนกรอบ
แนวคดิดานการออกแบบเครือ่งประดบั เมเพือ่นํามาวเิคราะห โดย
แบงกรอบแนวคิดออกเปนสองดาน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี
  5.2.1 แนวคิดในการออกแบบงานทองรวมสมัย
การออกแบบงานทองโบราณสูงานทองรวมสมัย โดยการวิเคราะห
พัฒนารูปแบบศิลปะงานทองตางๆ ผานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และ วิถีการดํารงชีวิตในทองถิ่น
  5.2.2  ปจจัยท่ีเกีย่วของกับการออกแบบงานทอง
รวมสมัย กฎเกณฑและหลักความจริงในการออกแบบขึ้นตัวเรือน

พจิารณาความสมัพนัธของแบบความเปนไปไดใน เทคนคิตางๆการ
ทาํอะไหล ขนาด ความสมดลุ การประกอบการเช่ือมตอ ขดัแตงตวั
เรอืน เปรยีบเทยีบงานเครือ่งประดบัในลกัษณะเดยีวกนั เพือ่หาขอดี
ขอเสียในรูปแบบตางๆ

5.3  ผลงานการออกแบบ
  จากการรวมกันออกแบบเคร่ืองประดับจากภาพ
แบบรางโครงสรางใหญ วิเคราะหถึงเรื่องรูปแบบ ความนาจะเปน
ไปไดในการทําเคร่ืองประดับ รวมถึงเทคนิค รายละเอียดตางๆ จึง
ไดคัดเลือกเครื่องประดับ มา 5 เซ็ต 

แบบสเก็ตที่   1   ดอกจอก
เคร่ืองประดับชนิดน้ี ไดรับแรงบันดาลใจมาจากดอกจอก เปนลวดลาย

เคร่ืองประดบัสมยัโบราณของเมอืงอบุลราชธานซีึง่ชางทองมคีวามสามารถในการผลติ
ลวดลายน้ีไดสวยท่ีสดุและคนอุบลนิยมสวมใสมากท่ีสดุ ผูวจิยัไดนําลวดลายท่ียงัคงเปน
เอกลักษณอยูนั้น มาออกแบบ
เซตนี้ประกอบไปดวย
สรอยคอ

แบบสเก็ตที่  2  ดอกบัวเมืองอุบล
 เคร่ืองประดับชุดน้ี ไดแรงบันดาลใจมาจากดอกบัวปทุมที่เปนสัญลักษณ

ของจังหวัดอุบลราชธานีเปนคําขวัญของจังหวัดอุบลราชธานี นอกจาก ดอกบัว เปน
สัญลักษณที่บงบอกถึงการกราบไหวบูชาของศาสนาพุทธแลว คําวา ดอกบัว มีความ
หมายรวมไปถึง ความสวยงามของเมืองอุบลอีกดวย
เซตนี้ประกอบไปดวย

1 ปนปกผม   2 ตางหู
3 แหวน   4 จี้คอ

แบบสเก็ตที่  3  ความศรัทธา บูชา  
 งานชิ้นนี้ไดแรงบันดาลใจ มาจากพระพุทธรูปไมแกะสลักในสมัยกอน สวน
ใหญคนอีสานมักนิยมแกะสลักดวยไม มีคาและหายาก เพื่อเคารพและสักการะบูชา 
ผูวิจัยจึงไดนํามาดัดแปลงเปนเครื่องประดับเนื้อสีทองและสีของไมเปนสีที่มีความ
สวยงาม นําดัดแปลงรวบรวมแลว เครื่องประดับมีความโดดเดนมากขึ้นและเปนการ

เพ่ิมมูลคาทางจิตใจใหแกผูสวมใสไดอีกดวย

เซตนี้ประกอบไปดวย
1 กําไลขอมือ
2 ตางหู 3 แหวน

ภาพที่ 6  แบบสเก็ตที่ 1 ดอกจอก

ภาพที่ 7  แบบสเก็ตที่ 2 ดอกบัวเมืองอุบล

ภาพที่ 8  แบบสเก็ตที่ 3 ความศรัทธา บูชา
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แบบสเก็ตที่  4  ลํานํ้ามูล 
งานช้ินนีไ้ดแรงบันดาลใจจากลํานํา้มูลทีม่ลีกัษณะ เปนรปูทรงโคงสลับกนัไปมาซ่ึงแสดง
ถึงความเคลื่อนไหวของนํ้าไหล ซึ่งนําเอาดอกจอกไหลมา ตามมาดวยในยามเย็นแสง
อาทิตย กระทบกับผิวดอกจอกทําใหเปนแสงระยิบระยับ
เซ็ตนี้ประกอบไปดวย
1. สรอยขอมือ
2. ตางหู   3. แหวน

แบบสเก็ตที่  5  ลายโบราณ
งานชิ้นนี้เปนการเลียนแบบลวดลายกระจังตาออยของไทยที่ ตัดทอนมาจากทับทรวง 
มลีกัษณะของงานทองฝงเพชรซีก ซึง่เปนเอกลักษณ ทางเทคนิค รปูทรงมีลกัษณเฉพาะ
ของชางทองเมืองอุบล 
เซตนี้ประกอบไปดวย
1. จี้คอ  2. ตางหู   3. แหวน

ภาพที่ 9 แบบสเก็ตที่ 4 ลํานํ้ามูล

ภาพที่ 10 แบบสเก็ตที่ 5 ลายโบราณ

5.4  วิธีการทําทองรูปพรรณ 
  จากการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค ผล
ปรากฏวาเซ็ตที่ไดรับการโหวดใหคะแนนมากท่ีสุดคือ แบบสเก็ตที่  

4 ลาํนํา้มูล และแบบสเก็ตที ่5 ลายโบราณ ทมีวจิยัไดนาํขอมูลและ
แบบสเกตที่ไดรับการคัดเลือกที่สรางจากแรงบันดาลใจมาพัฒนา
เพื่อผลิตเปนชิ้นงานจริง

ภาพที่ 11 การทําชิ้นงานจริง

5.5  ชิ้นงานทองสมบูรณ
  เครื่องประดับแบบที่ 1 ลํานํ้ามูล ประกอบไปดวย สรอยคอ ตางหู และแหวน
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ภาพที่ 12 ผลงานชิ้นงานทองสมบูรณ แบบที่ 1 ลํานํ้ามูล

 สรปุผลการวิเคราะหเคร่ืองประดับชุดลาํน้ํามลู พบวา ชิน้
งานในขางตนประยุกตใชงานทองรวมสมัยถึง 75% โดยมีการผสม
ผสานลวดลายและเทคนิคการทํางานทองโบราณเพียง 25% จะ
สังเกตเห็นวาเคร่ืองมือที่ใชในการผลิตชิ้นงานน้ันเปนเคร่ืองที่ใชใน
การผลิตงานทองรวมสมัย เซ็ตนี้ทั้งหมดเปนเคร่ืองมือที่ใชกับงาน

ทองรวมสมัยในยุคปจจุบนั แสดงใหเหน็วาเคร่ืองมือท่ีใชในงานทอง
รวมสมัยสามารถปรับใชในการผลิตช้ินงานท้ังในสวนของรูปแบบ
และลวดลายของงานทองโบราณไดอยางลงตัว 
  เครื่องประดับแบบท่ี 2 ลายโบราณ
  ประกอบไปดวย จี้คอ ดามปน ตางหู แหวน 

ภาพที่ 13 ผลงานช้ินงานทองสมบูรณ แบบที่ 2 ลายโบราณ

 สรุปผลการวิเคราะหการประยุกตชิ้นงานเคร่ืองประดับ 

ลายโบราณ พบวา ชิน้งานในขางตนใชลวดลายของงานทองโบราณ 
75% มีการผสมผสานรูปแบบและเคร่ืองมือที่ใชนั้นเปนแบบผสม
ผสานงานทองรวมสมัย 25% เขาดวยกัน แตเทคนคิทีใ่ชในการผลติ

ชิน้งานน้ันเปนเทคนิคการผลิตงานทองโบราณท้ังหมด แสดงใหเหน็
วาปจจุบันเคร่ืองมือที่ในการผลิตงานทองรวมสมัยและเครื่องมือที่

ใชในการผลิตงานทองโบราณสามารถนํามาใชงานรวมกันได รวม

ทั้งสามารถรองรับเทคนิคและวิธีการด้ังเดิมตลอดจนการผลิตชิ้น
งานที่มีรูปแบบและลวดลายด้ังเดิมได ฉะนั้นการท่ีจะนํารูปแบบ
และลวดลายดัง้เดมิกลบัมาประยกุตใชอกีครัง้จงึไมมอีปุสรรค ดาน
เคร่ืองมือและอุปกรณในการผลิตชิ้นงาน
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6.  ขอเสนอแนะ
 6.1 ขอเสนอแนะตอกลุมชางทอง
  ตลอดระยะเวลาของการทาํงานวจิยั ไดมกีารพฒันา
ทกัษะ ความรู เทคนคิเชงิชางตางๆ ซึง่จาํเปนท่ีจะตองฝกฝน คดิคน
หาเทคนิค ลวดลายใหมๆ เพือ่ใหเปนทางเลือกกับผูบรโิภค และควร
มีการพบปะสรางความเปนเครือขายเพ่ือชวยเหลือกันและสราง
อาํนาจตอรองกับกลุมพอคาคนกลางเชนรานจาํหนายทองรูปพรรณ 
และผูบริโภคที่ชอบกดราคาชาง อยางไมเปนธรรม
 6.2 ขอเสนอแนะตอหนวยงาน
  สถาบัน หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับวงการศิลป
วัฒนธรรม และหนวยงานที่ทํางานดานพัฒนาฝมือแรงงาน ควรจะ
ใหความสาํคญักบัการฝกอบรม  การศกึษา จดัการความรู การวจิยั
ถงึวธิกีาร ขัน้ตอน เทคนคิในการทาํงานทองโบราณแตละชนดิไมวา
จะเปน จี ้สรอย กาํไล ตางหู แหวน ฯลฯ เพ่ือทาํใหภมูปิญญาทองถ่ิน
ดานทองโบราณของจังหวัดอุบลราชธานีไดมีการ สืบทอด และมี
การดําเนินการผลิต พัฒนางานทองโบราณไมใหสูญหาย และสูญ
เสียทรัพยากรกลุมชางที่มีคาพรอมวิทยาการ ความสามารถตางๆ 
ซึ่งเปนความรูที่ฝงลึกในตัวคนท่ีตองการการจัดการที่เปนระบบ

7.  กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยฉบับน้ีเต็มไปดวยความตั้งใจ มุงมั่น อดทนหมั่น
เพียร เฝาตดิตามจนประสบผลสาํเรจ็ เปนงานวจิยั โครงการคนควา
การผลิตเคร่ืองประดับทองโบราณเมืองอุบลเพื่อการอนุรักษ และ
พัฒนาการออกแบบดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  และ
เปนกาวแรกทีน่าํไปสูความหวงัวางานทองโบราณเมอืงอบุลราชธานี

จะมีชื่อเสียงและไดรับความนิยมอีกครั้ง

 ความสําเร็จของงานวิจัยในวันนี้ ขาพเจาไดรับการ
สนับสนุนจาก สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อทองถิ่น (สกว.) 

และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการเปดโอกาสใหนักวิจัยสราง
ผลงานวิจัยคืนสูชุมชนใหกับกลุมชางทองโบราณ ดร.กัญญา จึง
วิมุติพันธ  อาจารยกาญจนา ทองทั่ว อาจารยปญญา แพงเหลา 

ดร.สิทธิชัย สมานชาติ อาจารยแสน ศรีสุโร ที่คอยใหคําแนะนํา
ปรึกษาดูแลโครงการมาโดยตลอด รวมไปถึง กาญจนาภิเษก
วิทยาลัยชางทองหลวง อาจารยสุธิเมธ ศรีสะอาด อาจารยนิพนธ 

ยอดคาํปน และชางทองทํางานโบราณทกุทาน ทีค่อยใหความรูงาน
ทองเฉพาะดานเทคนิคการผลิตข้ึนตัวเรือนเครื่องประดับโดยมิได

หวงวิชาความรู ตลอดจนทีมวิจยั นางสาวสุวษิา ผวิทอง นางพัชริดา 
ปรเีปรม ทีค่อยชวยเหลอืดแูลใหกาํลงัใจ รวมกนัฝาฟนอปุสรรค อยู
หางๆจนทําใหโครงการน้ีบรรลุวัตถุประสงคดังที่คาดไว

 ทายท่ีสดุ หวงัเปนอยางย่ิงวางานวิจยันีจ้ะเปนแนวทางท่ี
สามารถใชประโยชนในการอนุรักษและแกไขปญหาของภูมิปญญา
ทองถ่ินไมมากก็นอย สวนขอบกพรองตางๆท่ีอาจเกิดขึ้นไมมากก็
นอย ผูวิจัยขอนอมรับดวยความยินดี
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