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เครื่องประดับอัตลักษณ์..มรดกอันทรงคุณค่าของไทย
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องประดับที่สาคัญของโลก เนื่องด้วยมีข้อ ได้เปรียบในด้านทักษะฝีมือ
แรงงาน ประกอบกับมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการทาเครื่องประดับอยู่มาก เครื่องประดับของไทยจึงได้รับการยอมรับ
อย่ า งสู ง ในตลาดโลก ทั้ ง ในด้ า นรูปแบบสินค้า ที่ส วยงามและคุณ ภาพได้ ม าตรฐานสากล ซึ่ ง ศักยภาพการผลิต
เครื่องประดับของไทยนั้น ไม่ได้มีเพียงเฉพาะในภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออกเท่านั้น แต่ไทยยังมี
ศักยภาพในการผลิตเครื่องประดับอั ตลักษณ์ ของช่างฝีมือระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณค่าและสะท้อนถึง
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และความเป็นชาติไทยได้เป็นอย่างดี

เครื่องประดับอัตลักษณ์ของไทย
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันหลากหลายของคนไทยในแต่ละภาคมีอิทธิพลและเป็นบ่อเกิด
แห่งชิ้นงานศิลปะรูปแบบต่างๆ อันรวมถึงการสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับด้วย โดยเครื่องประดับอัตลักษณ์ของ
ไทยนั้น ถือเป็นความพยายามของช่างฝีมือ ในระดับท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและบอกเล่า
เรื่องราวต่างๆ ของท้องถิ่นลงบนตัวชิ้นงาน อันเป็นการสะท้อนถึงตัวตนเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ เครื่องประดับไทยอันประกอบด้วยเครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน และเครื่องถม ล้วนถูกผลิตขึ้นโดย
ช่างฝีมือผู้ชานาญงานและสะท้อนอัตลักษณ์ในท้องถิ่นผ่านลวดลายที่หลากหลายและงดงาม ก่อให้เกิดการจดจาและ
บ่งบอกได้ถึงแหล่งที่มาอันเชื่อมโยงเข้าสู่ความเป็นไทย
 เครื่องประดับทอง
เครื่องประดับทองโบราณมีแหล่งผลิตที่สาคัญอยู่ บริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทย อั น ได้ แ ก่ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และเพชรบุ รี โดยความพิ เ ศษของ
เครื่องประดับทองโบราณนั้น แตกต่างจากเครื่องประดับทองทั่วไปในเรื่องค่าความ
บริสุทธิ์ของทองคาที่ใช้ผลิต ซึ่งมีค่าความบริสุทธิ์ สูงถึง 99.5-99.99% อีกทั้งยังมี
การออกแบบลวดลายโดยใช้ศิลปะไทยใส่เข้าไปในตัวชิ้นงาน ทั้งเครื่องประดับทอง
ของสุโขทัยและเพชรบุรีถือเป็นงานศิลปะขั้นสูงที่มีรากฐานทางความคิดในการผลิต
และออกแบบลวดลายมาจากศิ ล ปะแบบไทยแท้ ที่ มั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสนา
โบราณสถาน และวิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยในสมั ย ก่ อ น แต่ ถึ ง กระนั้ น ด้ ว ยความที่
สภาพแวดล้ อมของแต่ ล ะพื้ น ที่ แตกต่ า งกัน จึ ง ส่ ง ผลให้ เครื่องประดั บ ทองจาก
ทั้งสองแหล่งมีเกร็ดรายละเอียดของลวดลายหรือเทคนิคในการผลิตที่แตกต่างกัน ลายแกะสลักจากฝาผนัง ของ
จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจาท้องถิ่นที่มีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้น อาทิ การผลิต โบราณสถานเป็ น ที่ ม าของ
เครื่องประดับทองสุโขทัย นอกจากจะได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมของ ลวดลายปรากฏอยู่บนตัวเรือน
ของเครื่องประดับทอง
อาณาจั ก รสุ โ ขทั ย โบราณมาสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ลวดลายแล้ ว ยั ง เพิ่ ม เทคนิ ค การ
ถักทองและลงยา (Enamel) แต้มสีสันต่างๆ ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีน้าเงิน และสีขาวลงไปบนตัวชิ้นงาน ขณะที่
เครื่องประดับทองเพชรบุรีมีการใช้เทคนิคพิเศษผลิตแหวนตะไบที่มีลักษณะเป็นแหวนฝังพลอยซีกและมีการตะไบ
ทั้งสองข้างของตัวเรือนให้เป็นร่องลึก การทาลวดลายลูกสน และลายปะวะหล่าที่เกิดจากการดัดเกลียวลวดทองให้
เป็นลวดลายคล้ายกับโคมไฟของจีน เป็นต้น
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ภาพซ้าย: ลายลูกสน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจาท้องถิ่นของเครือ่ งประดับทองเพชรบุรี
ภากลาง: เครื่องประดับทองสุโขทัย ใส่เทคนิคการลงยาสี และแกะสลักลวดลาย
ภาพขวา: สร้อยคอแบบถักเป็นเทคนิคเฉพาะของช่างทองสุโขทัย

 เครื่องประดับเงิน
การผลิ ต เครื่ อ งประดั บ เงิ น ของไทย ส่ ว นใหญ่ พ บได้ ใ นจั ง หวั ด ทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน รวมถึง
สุโขทัย และสุรินทร์ ซึ่งสาหรับเครื่องประดับเงินของ เชียงใหม่ นั้น มีรูปแบบที่
ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาโบราณ ซึ่งเจริญรุ่งเรือง
เป็นอย่างมากในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 18-21 โดยงานศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้ง
การทาเครื่องเงิน มาจากแนวความคิดทางพุทธศาสนา ความเชื่อ และวรรณคดี
ตลอดจนวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวล้านนา เป็นต้น สาหรับย่านการผลิตที่
สาคัญของเชียงใหม่นั้นตั้งอยู่บริ เวณถนนวัวลาย (Wualai Road) ชุมชนบ้านศรี
สุ พ รรณ (Bansrisuphan Community) อ าเภอเมื อ ง และบริ เ วณบ้ า นกาด
(Bankad) ในอาเภอแม่วาง (Mae Wang District) ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไป
ประมาณ 30 กิโลเมตร ขณะที่จังหวัด น่าน เป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับเงินอันมี
ที่มาจากวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวเขาชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ของจังหวัด โดยแหล่งผลิตสาคัญตั้งอยู่บริเวณอาเภอเมือง และอาเภอปัว
เครื่องประดับเงินของเชียงใหม่
(Pua District) ทั้งนี้ ลวดลายบนเครื่องประดับเงินของเชียงใหม่และน่านต่างก็มี ส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการตอกลาย
ความงดงามอ่ อ นช้ อ ยไม่ แ พ้ กั น หากแต่ ด้ ว ยสภาพแวดล้ อ มและทั ศ นคติ ของ
ช่างฝีมือที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น จึงทาให้เครื่องประดับเงินจากทั้งสองแห่งมีจุดเด่นเป็นของตนเอง โดยลวดลาย
ของเชียงใหม่มักเกี่ยวข้องพุทธศาสนา ตานาน ความเชื่อ วรรณคดีและวิถีชีวิตแบบล้านนา ขณะที่น่า นจะเน้น
ลวดลายเกี่ยวกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวเขาที่ผูกพันกับการทาไร่บนที่ราบสูงและการหาของป่าเพื่อเลี้ยงชีพ
เป็นต้น
ในส่วนของจังหวัด สุโขทัย มีแหล่งผลิตอยู่ที่อาเภอศรีสัชนาลัย (Si Satchanalai District) โดยมีกรรมวิธี
การผลิตที่เป็นภูมิปัญญาประจาท้องถิ่น คือ การถักเส้นเงินเป็นเครื่องประดับ ควบคู่กับการใช้เทคนิคลงยาสีเข้าช่วย
(Enamel) ซึ่งลวดลายที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัยโบราณซึง่ เคย
เป็ น ราชธานี แห่ ง แรกของไทยเมื่ อราว 700 กว่ า ปี ล่ วงมา (พ.ศ. 1792-ปั จ จุ บั น ) อาทิ ลายจากเครื่ องสังคโลก
(Sangkhalok Ceramic Ware) และลายจิตรกรรมฝาผนังตามโบราณสถาน เป็นต้น สาหรับจังหวัด สุรินทร์ ซึ่งอยู่
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และมีอาณาเขตอยู่ติดกับประเทศกัมพูชานั้น ได้รับอิทธิพลทางศิลปะแบบ
ขอมเข้ามา จึงทาให้การผลิตเครื่องประดับเงินของสุรินทร์ซึ่งอยู่ที่อาเภอเขวาสินรินทร์ (Khwao Sinarin District) มี
รูปแบบที่แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่นอย่างสิ้นเชิง ทั้งในด้านเทคนิคการผลิตที่ส่วนใหญ่เป็นการทาลูก ปัดแกะสลัก
ลวดลาย และการทารูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างดอกตะเกา (Takao) ซึ่งเป็นชื่อเรียกตามภาษาเขมร
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ตัวดอกมีลักษณะเป็นแป้นเงินกลมและมีแฉกคล้ายดวงอาทิตย์ ซึ่งช่างที่ผลิตนิยมนาลวดมาขดเพื่อตกแต่งลวดลาย
ลงบนตัวดอกตะเกา

เครื่องประดับเงินน่าน

เครื่องประดับเงินสุโขทัย

เครื่องประดับเงินสุรินทร์

 เครื่องถม (Nielloware)
เครื่ อ งถมเป็ น สิ น ค้ า อั ต ลั ก ษณ์ ของจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่บริเวณภาคใต้ของประเทศ
ไทย ในอดีตเครื่องถมเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่นิยมใช้
กันในราชสานัก แต่ปัจจุบันกลับเป็นสินค้าที่ผู้คนทาง
ภาคใต้นิยมสวมใส่ติดตัวเพราะเชื่อกันว่า เป็นสิ่งที่มี
คุณค่าและนาความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้สวมใส่ ทั้งนี้
การผลิ ต เครื่ อ งถมในปั จ จุ บั น แบ่ ง ออกเป็ น หลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับวัสดุที่นามาใช้ ขึ้นรูป ส่วนใหญ่ทา
จากเงินและทอง แล้วจึงแกะสลักลวดลายแบบไทย
เข้า ไป ซึ่ ง นิ ย มใช้ ล ายกนก (Lai Kanok) เป็ น แม่ แบบในการแกะสลั กให้ ตั ด กับ สี พื้ น ที่ ล งไว้ ด้ ว ยน้ายาสี ด า โดย
เครื่องประดับที่ผลิตได้ส่วนใหญ่เป็นกาไลข้อมือ และแหวน

จากท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องประดับอัตลักษณ์ไทย
เครื่องประดับอัตลักษณ์ไทยมีข้อได้เปรียบสาคัญอยู่ที่จุดขายเกี่ยวกับการนาเสนอเรื่องราวความเป็นมาของ
ชิ้นงานอันสะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน จนเกิดเป็นคุณค่าและภาพลักษณ์ที่น่าจดจา ทั้งนี้ ด้วยความที่
สินค้าผ่านการผลิตอย่างพิถีพิถันทาให้มีคุณภาพดีและมีรูปแบบที่สวยงามประณีต จึงมีฐานผู้บริโภคจานวนไม่น้อย
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในท้องถิ่น ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานรากที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นจนสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระดับประเทศให้เติบโตได้อีกทอดหนึ่ง
เครื่องประดับอัตลักษณ์ ถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน อีกทั้ง ต้องอาศัยความ
อดทนและความประณีตบรรจงสูง เนื่องจากกรรมวิธีส่วนใหญ่ต้องทาด้วยมือ มีการใช้เครื่องจักรเป็นส่วนน้อยเฉพาะ
ในบางกระบวนการเท่านั้น จึงทาให้การผลิตต่อหนึ่งชิ้นงานใช้เวลานานถึง 2-4 สัปดาห์ ซึ่งช่างฝีมือส่วนใหญ่ผ่านการ
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะมาเป็นอย่างดี จากการถ่ายทอดของบรรพบุรุษ โดยอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ
อัตลักษณ์ส่วนมากเป็นการผลิตในครัวเรือน หรือในโรงงานขนาดเล็กที่รวบรวมเอาคนในท้องถิ่นซึ่งมีประสบการณ์
และความรู้เข้ามาไว้ด้วยกัน โดยตามปกติแล้วมีจานวนแรงงานประมาณ 5-30 รายต่อสถานประกอบการหนึ่งแห่ง
ซึ่งถือว่ามีจานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องประดับทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ผลิตในแต่ละท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการผลิตเครื่องประดับได้ ครอบคลุมเกือบทุกชนิด ทั้งต่างหู แหวน สร้อยคอ กาไลข้อมือ เข็มขัดและ
ปิ่นปักผม
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อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องน่าห่วงที่ปัจจุบันช่างฝีมือในแต่ละท้องถิ่นลดจานวนลง ภาคการผลิตต้องเผชิญกับ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากช่างสูงวัยเกษียณอายุ แรงงานฝีมือเปลี่ยนอาชีพไปทางานอื่นที่
สบายกว่า รวมถึงคนรุ่นใหม่ไม่สนใจฝึกฝีมืองานศิลป์เพราะขาดความอดทน เหล่านี้ทาให้เกิดความเสี่ยงว่าจะเกิด
การสูญหายทางภูมิปัญญา เพราะเครื่องประดับอัตลักษณ์ถือเป็นมรดกล้าค่าที่สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างไม่ซ้า
รูปแบบกับเครื่องประดับของชาติอื่น ขณะเดียวกันด้วยจานวนช่างฝีมือที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้าป้อนเข้า
สู่ตลาดให้ทันต่อความ ต้องการของผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น จึงถือเป็นประเด็นสาคัญระดับประเทศที่
จะต้องเร่งแก้ไข เพื่อเป็นการ รักษาเครื่องประดับอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าให้คงอยู่ ทั้ งโดยการสนับสนุนสินค้าอัต
ลักษณ์ให้เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียง ในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ ตอกย้าภาพลักษณ์งานฝีมือช่างไทยคุณภาพสูง
พร้อมขยายช่องทางการค้าเพื่อ สร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการในแต่ละท้องถิ่นเพื่อให้
ยังคงยืนหยัดผลิตสินค้าอั ตลักษณ์และรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการเร่งผลิตแรงงานฝีมือรุ่นใหม่
เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น ปัญ หาด้ านแรงงานจะเป็ นข้อจ ากัด ต่ อการผลิ ต เครื่องประดั บอั ต ลั กษณ์ แต่ เชื่ อว่ า หาก
ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยและร่วมมือกันอนุ รักษ์สืบสานอย่างจริงจังแล้ว ทักษะเชิงช่าง
ในการผลิตเครื่องประดับอัตลักษณ์ย่อมได้รับการสืบทอดให้คงอยู่เป็นมรดกของประเทศไทยสืบไป

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กันยายน 2561

สมัครสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลได้ที่ infocenter.git.or.th ทางไลน์ที่ git_info_center
หรือติดตามผ่านเฟซบุ๊ค facebook.com/GITInfoCenter

4|Page

