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บทคัดย่อ 
       การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ลายไทยลงบนตัว
เรือน เคร่ืองประดับปลอกตะกรุดโดยการลงยาถม มีวัตถุประสงค์ในการ
ด า เนินงาน เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ท้ังการกลึงเหล็กท า
แม่พมิพ์ การอัดบล็อกยาง การฉีดเทียน การหล่อ การขดัแต่ง การลงลาย
ไทย การลงยาถม และการขดัเงา เพือ่ท  าสามารถให้ปฏิบัตงิานจริงได้จาก
กระบวนการท่ีได้ศึกษาและท าการสรุปผล 
       จากการศึกษา  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ลาย
ไทยลงบนตัวเ รือน เคร่ืองประดับปลอกตะกรุดโดยการลงยาถม  พบว่า 
การศึกษาเอกลักษณ์ลายไทยมี 3 รูปแบบ ท่ีใชง้านการท าลวดลายไทยลง
บนปลอกตะกรุด โดยลายท่ีใช ้1.ลายพุตตาน 2.ลายประจ  ายาม 3.ลายกนก
ไทย    การกลึงเหล็กท าแม่พมิพ์ การอัดบล็อกยาง การฉีดเทียน การหล่อ 
การขดัแต่ง การลงลายไทย การลงยาถม และการขดัเงา วัสดุและวัตถุดิบท่ี
จะใชโ้ลหะเงนิ(Silver) ขนาดของชิน้งานมีความยาว 110 เซนตเิมตร และ
กว้าง 14 เซนติเมตร ซ ึ่ งชิน้งานปลอกตะกรุดโดยการลงย าถมมีความ
งดงามและแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ลายความเป็นไทย
ได้ออกมาเป็นชิน้งานจริง 
ค  าส  าคญั:ปลอกตะกรุดลงยามถม,เอกลักษณ์  
Abstract 
       Conservation of Thai culture and Thai identity on the house Leather 
collar jewelry by filling drugs with the objective of operating To study 
the actual operating procedures Both turning the molded steel Rubber 
block compression, candle injection, casting, polishing, Thai patte rning, 
dosing, filling and polishing To be able to perform the actual work from 
the process that has been studied and concluded 
       According to studies, it has been found that Conservation of Thai 
culture and Thai identity on the house Leather collar jewelry by filling 
drugs There is a concept that has studied the Thai pattern and the detailed 
casing And has operated with the theory of jewelry production process 
since Mold steel turning Rubber block compression, candle injection, 
casting, polishing, finishing, Thai patterning, filling, filling and 

polishing, steel turning, mold making Rubber block compression, candle 
injection, casting, polishing, Thai patterning, dosing, filling and polishing  
With silver metal as the main component The size of the workpiece is 
110 cm long and 14 cm wide. Which the piece of casing is beautiful and 
showing the Thai arts and culture and the identity of the Thai people as 
real pieces. 
Keyword: Takruds down to the guard, unique 

1. บทน  า 
       เคร่ืองถมนคร มีชื่อเ สีย งเ ป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมาตั้งแต่อดีตและ
นับเป็นหน่ึงในบรรดาศิลปาชพีชั้นสูง ผลิตภัณฑ์เคร่ืองถมนครได้รับ
ความนิยมจนปัจจุบันเน่ืองจากยังรักษาคุณภาพไว้ได้ ลักษณะงานถมนคร 
จะมีสีด าเงางาม ลวดลายเกิดจากการสลักด้วยมือล้วนๆ ไ ม่ว่าจะเป็นการ
เคาะ หรือแผ่รีด ท าให้ลวดลายมีความละเอียด ถ้าสังเกตจากด้านใน จะมี
รอยสลักนูนขึ้นมา แต่ถ้า เป็นเคร่ืองถมท่ีท าด้วยการกัดกรด ไ ม่ใชก้ารสลัก 
ด้านในจะไม่มีรอยสลัก จะเห็นว่าการท าของนครฯ ท า ด้วยมือ มีรอยสลัก
ด้วยมือจริงๆ แต่ปัจจุบันอาจมีเคร่ืองจักรมาใชบ้างขั้นตอน อาทิ แหวนนะ
โม ใช้วิธีการหล่อขึ้นรูป จุดเ ด่นอีกประการท่ีเห็นชัดของเคร่ืองถมนคร
น้ันอยู่ ท่ีตวัย าถมซึ่งมีสีด า ขึ้นเงา แวววาว  จนเรียกตดิปากว่า  "ถมนคร" 
ท้ังน้ีการพฒันาฝีมือของช่า งในอดีตเกิดจากการแข่งขนักันของช่างฝีมือ
ภายในนครศรีธรรมราช จนพัฒนาลักษณะของเคร่ืองถม ให้มีลวดลาย
วิจิตรสวยงาม เ คร่ืองถมนครไ ด้ประดิษฐ์ขึ้นเ ป็นของใช้รูปพรรณต่างๆ 
เช่น แหวน ก าไล ล็อกเกต มีด เคร่ืองเชีย่น ขนัพานรอง หีบลงยาตลับยา
นัตถ์ุ ซองบุหร่ี ดาบฝักทอง เป็นตน้ 

จากเหตผุลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจัยจึงมีแนวคดิในการออกแบบ
ปลอกตะกรุดโดยการลงยาถม เพือ่เป็นการอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรมไทย
และเอกลักษณ์ลายไทยลงบนปลอกตะกรุด โดยใชเ้ทคนิควิธีการกัดกรด
และการลงยาถม เพือ่ให้เกิดลวดลายไทยบนตวัเรือน  

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
            2.1. เพื่อศึกษา เอกลักษณ์ลายไทยและกระบวนการการผลิต
เคร่ืองประดับลงยาถม  
            2.2. เพือ่ออกแบบปลอกตะกรุดลงยาถม 
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            2.3 เพือ่ประเมินความพงึพอใจของผูบ้ริโภคปลอกตะกรุดลงยาถม 

3. วิธีการด าเนนิการวิจัย 
ในการด าเ นินการท า วิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยไ ด้ด า เ นินการตาม

ขั้นตอนดังน้ี 
3.1 ศึกษา เอกลักษณะของปลอกตะกรุดโดยการลงยาถม และ

ลายไทย 
 3.2 การก าหนดประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 
3.3 การออกแบบปลอกตะกรุด 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 ศึกษาเอกลักษณะของปลอกตะกรุดโดยการลงยาถม และลายไทย  
ปลอกตะกรุดเง ินท่ีมีผู ้สนใจ กันมากกว่าปลอกตะกรุดชนิดอ่ืน 

ปลอกตะกรุดท่ีมีอยู่  2 แบบด้วนกัน ปลอกตะกรุดเง ิน ปลอกตะกรุด
พลาสตกิ 
3.2 การก าหนดประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 

ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ชี่ยวชาญ ผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่าย และ
ผูบ้ริโภคเดินทางมาเยี่ยมชมภายในร้านขายเคร่ืองประดับ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร  คือ ผู ้ผ ลิตและผู ้จ  าหน่าย เคร่ืองป ระดับจา ก
เอกลักษณ์ลายไทย  จ  านวน 6 ท่าน 

กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูบ้ริโภคท่ีเดินทางมาเยี่ยมชมภายในร้านขาย
เคร่ืองประดับ จ  านวน 100 คน เป็นการสุ่มแบบบังเอิญ 
3.3 การออกแบบปลอกตะกรุด 

ออกแบบเคร่ืองประดับจากเอกลักษณ์ของปลอกตะกรุดโดย
การลงยาถม โดยใชท้ฤษฎกีารออกแบบเคร่ืองประดับ (วัฒนะ  จูฑะวิภาต 

2545 :73- 115 )  ในการป ระเ มินคว ามเหมาะ สมของรูปแบบชุด
เคร่ืองประดับ และประเมิน โดยผูเ้ชีย่วชาญด้านการออแบบและการผลิต
เคร่ืองประดับ ลายพุตตาน,ลายประจ  ายาม,ลายกนกไทย 

 
 
 
 

รูปท่ี 1 ลายพุตตาน 
 
 
 

รูปท่ี  2  ลายประจ  ายาม 
 
 
 

รูปท่ี 3 ลายกนกไทย 

 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 งานวิจัยคร้ังน้ีได้ด า เนินการศึกษาคน้คว้าและ เก็บรวบรวม
ขอ้มูลตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 3.4.1 ขั้นส  ารวจและศึกษาเอกสารเ ก่ีย วขอ้ง โดยการส  า รวจ
และ ศึกษา เ อกสาร ท่ีใ ห้คว าม รู้เ ก่ี ย ว กับเ ร่ิอ งท่ีศึ กษ าจา กแหล่ ง                   
เอกสารต่าง ๆ เพือ่เป็นความรู้พื้นฐานอันจะช่วยให้เ ป็นข้อมูลประกอบ                        
ในการท าวิจัย 
 3.4.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนาม ด้วยวิ ธีการสัมภาษณ์ สังเกต และถ่ายภาพประกอบการ
สัมภาษณ์ใชว้ิ ธีการบันทึกลงในโปรแกรมอัดเสียงในเคร่ืองคอมพวิ เตอร์ 
และ/หรือ จดบันทึกตามความเหมาะสม ส่วนการสังเกตจะใชว้ิธีการจด
บันทึก ในการสัมภาษณ์ไว้ดังต่อไปน้ี 
 1) กลุ่มเชีย่วชาญทางด้านปลอกตะกรุด 
 2) กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญทางด้านออกแบบ 
 3) กลุ่มผูบ้ริโภค (ลูกคา้) 
3.5 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 การจัดท าและวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจัยน้ี ผูว้ิจัยได้ด าเนินการ
ดังต่อไป 
 3.5.1 ศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการ
ส  ารวจและศึกษาเอกสารท่ีให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษาจากแหล่งเกสาร
ต่างๆ เพือ่เป็นความรู้พื้นฐานอันจะช่วยให้การก าหนดกรอบ ความคดิใน
การศึกษา เขยีนเคา้โครง และใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการท าวิจัย  
 3.5.2 น าขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาท าการออกแบบ 
 3.5.3 น าแบบท่ีออกแบบ ไปให้ผู ้เชี่ย วชาญ นักออกแบบ
เคร่ืองประดับและผูบ้ริโภค พจิารณารูปแบบว่ามีความพงึพอใจในระดับ
ใด 
 3.5.4. น าแบบท่ีออกแบบ มาปรับปรุงแกไขพฒันา  ตามขอ้มูล
ท่ีได้รับมาจากผูเ้ชีย่วชาญ นักออกแบบเคร่ืองประดับ และผูบ้ริโภค 
 3.5.6. น าแบบแก้ไขและเขา้สู่กระบวนการผลิต (ชิน้งานปลอก
ตะกรุด) 

4.ผลการด าเนนิงาน 

ตางรางท่ี 1 กระบวนการผลิต ชิน้งานปลอกตะกรุดโดยการลงยาถม 
ภาพประกอบ ค  าอธิบาย 

 

ขั้นตอนน้ีเป็นการเชือ่ม 
ชิ้นงานส่ วนท้าย  เชื่อมฝ า
ประ กอบแ ละ รวม ไ ป ถึ ง     
ขั้นตอนการขดัเงา 
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ขั้นตอนน้ีเป็นการเผาชิน้งาน
ก่อน และรวมไปถึงการเขยีน 
ลายบนตวัชิน้งาน 

 

ขั้นตอนน้ีเป็นการลงหมึกด า
บนตัวชิ้นงานก่อนจะน า ไป
กัดกรด 

 

ขั้นตอนน้ีเ ป็นการกัดกรดลาย
ให้ลึกแช่น ้ ากรดไว้ประมาณ 
4-5นา ที จากน้ันล้า งน ้ า ใ ห้
สะอาด 

 

หลังจากล้า งน ้ าสะอาดเสร็จ

ท าการเผาชิน้งานให้สะอาด
และน าชิน้งานมาสลักดุลลาย
ซ  า้  

 

หลังจากสลักดุลลายซ  ้าเสร็จ
น าชิ้นงา นม าลง ย าถมท่ั ว
ชิน้งาน 

    
 
 
 
 
 
 

 

หลังจากลงย าถมท่ัวชิ้นงาน
เสร็จท าการขดัตะไบให้เห็น
วัสดุเ ง ิน และขัดกระดา ษ
ทรายให้เนียน 

 

หลังจากขัดกระดาษทรา ย
เสร็จน าชิน้งานมาขดัเงา 

 

ขั้นตอนการเ พลาล าย เ ป็ น
วิธีการเพิม่ลายละเอียดลงบน
พืน้ผวิของงานให้ดูสวยงาม
มากยิ่ ง ขึ้น ด้ วยกา รใช้ส่ิ ว
เดินเส้นรูปนอกของลาย ให้ดู
อ่อนชอ้ยและเงางาม 

 

 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4 ชุดเคร่ืองประดับปลอกตะกรุด 

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ลายไทยลงบน

ตวัเรือนเคร่ืองประดับปลอกตะกรุดโดยการลงยาถมผูจ้ัดท าได้ท าการ
ส  ารวจความพงึพอใจต่อผูท่ี้ได้รับชมผลงานปลอกตะกรุดลงยาถมโดย
การแจกแบบสอบถามความพงึพอใจ เพือ่วิเคราะห์ผลด าเนินงาน ผลการ
วิเคราะห์แบบประเมินความพงึพอใจกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีต่อชุดเคร่ืองปลอก
ตะกรุด ประเมินโดยผูบ้ริโภคเคร่ืองประดับภายใน งาน Bangkok Gems 
& Jewelry Fair คร้ังท่ี 63 จ  านวน 100 คน พบว่า 

ด้านความสวยงาน มีความพึงพอใจในระดับมา กคดิเ ป็น     
ร้อยละ 60 โดยให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือตัวชิน้งานปลอก
ตะกรุดลงยาถม คดิเป็นร้อยละ 78 

ด้านประโยชน์ใช้สอย  มีความพึงพอใจในระดับมากเ ป็น    
ร้อยละ  75 โดยให้ระดับความพงึพอใจมากท่ีสุด คือตัวชิ้นงานปลอก
ตะกรุดลงยาถม คดิเป็นร้อยละ 60 
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ด้านความคดิสร้า งสรรค ์มีความพงึพอใจในระดับมากเป็น    
ร้อยละ  60 โดยให้ระดับความพงึพอใจมากท่ีสุด คือตัวชิ้นงานปลอก
ตะกรุดลงยาถม คดิเป็นร้อยละ 60 

 
 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่และผูเ้ชีย่ วชาญประเมินรูปแบบซึ่งผลการ

ประเมินพบว่า “การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ลายไทย
ลงบนตวั เรือนเคร่ืองประดับปลอกตะกรุดโดยการลงยาถม” มี รูปแบบท่ี
สวยงาม และเหมาะสมสามารถน า ไปผลิตเ ป็นต้นแบบจริงไ ด้ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อชิน้งาน “การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เอกลักษณ์ลายไทยลงบนตวัเ รือนเคร่ืองประดับปลอกตะกรุดโดยการลง
ยาถม” อยู่ ในระดับมากและมากท่ีสุดเป็นไปตามสมมุตฐิานของการวิจัย  

 

7. อภปิรายผล  
ในการท าวิจัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ลาย

ไทยลงบนตวั เรือนเคร่ืองประดับปลอกตะกรุดโดยการลงยาถม ผู ้วิจัยไ ด้
ประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดังน้ี 
       - ในด้านเขยีนแบบด้วยมือ ด้วยประสบการณ์ของตวัผู ้ออกแบบเอง 
จึงท าให้เขยีนแบบได้ออกมาไ ม่ดีเท่าท่ีควร ด้วยความยากของการเขยีน
แบบลายไทย 

8. กติติกรรมประกาศ 
       วิจัยฉบับน้ีส  า เร็จลุล่วงด้วยดีเน่ืองจากได้รับความกรุณาและด้วย
ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากบุคคลหลายฝ่าย ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณ 
ท่ีได้ให้ความกรุณากับผูว้ิจัยเป็นอย่า งยิ่งและขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง
ท่ีท่านไ ด้กรุณาให้ค  าปรึกษาและให้ความช่วย เหลือแนะน า ต่า งๆ 

ตลอดจนตรวจทานแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าให้งานวิจัยฉบับน้ี เสร็จ
สมบูรณ์ลงได้  
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