ทองโบราณเมืองเพชร เสน่ห์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
หากจะพูดถึงแหล่งผลิตเครื่องประดับทองโบราณของไทย จังหวัดเพชรบุรีคือแหล่งผลิตเครื่องประดับทอง
โบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ ทองโบราณเมืองเพชร กล่าวกันว่า ทองโบราณเมืองเพชรเป็น
การถ่ายทอดฝีมือส่งต่อรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และมีจุดกาเนิดที่สาคัญจากการสร้างพระราชวังหลายแห่งขึ้นใน
เพชรบุรี รวมถึงการดูแลรักษาวังและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในวังในเวลาต่อมา ทาให้มีช่างทองหลวงเดินทางมาที่
เพชรบุรี ช่างทองพื้นบ้านจึงได้รับโอกาสในการทางานร่วมกับช่างทองหลวง ได้เรียนรู้จนชานาญและถ่ายทอดความรู้
นั้นส่งต่อเรื่อยมา โดยรูปแบบและลวดลายของเครื่องประดับทองโบราณเมืองเพชรมักจะดัดแปลงมาจากธรรมชาติ
เช่น ลายลูกสน ลายเต่าร้าง ลายดอกพิกุล ลายกลีบบัว เป็นต้น

ตลาดสินค้าทองโบราณเมืองเพชร
แต่ก่อนทองโบราณเมืองเพชรได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบเครื่องประดับทองลายโบราณเท่านั้น
เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่าทองรูปพรรณทั่วไป เพราะใช้ทองที่มีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 99.99
แต่จุดเปลี่ยนที่ทาให้ทองโบราณเมืองเพชรกลับมาเป็นที่นิยมอย่างมากอีกครั้ง ก็คือ กระแสความนิยมละครย้อนยุค
และกระแสการแต่ ง กายชุ ด ไทย * ซึ่ ง เครื่ อ งประดั บ ทองลายโบราณเป็ น เครื่ อ งประดั บ ที่ มี ความเหมาะสมกับ
การแต่งกายชุดไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต ทาให้มีความต้องการซื้อเครื่องประดับ ทองลายโบราณเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นอกจากเครื่องประดับทองลายโบราณแล้ว เพชรบุรีก็มีการจาหน่ายทองรูปพรรณที่เรียกกัน
ว่าทองตู้แดงเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ด้วย
สินค้าส่วนใหญ่ที่ถูกผลิตขึ้นเป็นการจาหน่ายภายในประเทศ โดยมีการจาหน่ายผ่านสองช่องทางคือ หนึ่ง
เป็นช่องทางที่ช่างฝืมือทาการผลิตและจาหน่ายผ่านทางร้านทองตู้แดง และ สอง ช่างฝีมือทาการผลิตและจาหน่าย
เองโดยตรง ในปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์และจาหน่ายผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น รวมถึงมีการเพิ่มรูปแบบ
สินค้าที่มีความทันสมัย เหมาะกับคนรุ่นใหม่ด้วย อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทาให้มีผู้ที่สนใจจาก
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย

จากรายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ โ ครงการศึ ก ษาและจั ด ท ารายงานอุ ต สาหกรรมอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ ไทย โดยนายเขมรั ฐ บุ ญ สิ ท ธิ์
เสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
*
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เครื่องประดับทองลายโบราณจากร้านต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้เครื่องประดับทองโบราณเมืองเพชรมีความแตกต่างกับเครื่องประดับทองโบราณสุโขทัยทั้งในส่วนของ
วิธีการผลิตที่เครื่องประดับทองโบราณเมืองเพชรจะใช้ช่างฝีมือเพียงคนเดียวในการผลิตชิ้นงาน ซึ่งเป็นการผลิตด้วย
มือเกือบทั้งหมด และอาจมีความจาเป็นที่ต้องใช้ฝังอัญมณีในบางชิ้นงาน ทาให้ต้องใช้ความละเอียดและระยะเวลา
ในการผลิตมากในทุกขั้นตอน ส่วนเครื่องประดับทองโบราณสุโขทัยจะแยกชิ้นงานออกเป็นหลายงานให้กับช่างฝีมือ
ที่มีความสามารถในการผลิตแต่ละชิ้นงาน และจะนามาประกอบเข้าด้วยกันในภายหลัง โดยเครื่องประดับแต่ละชิ้น
มักจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทาให้เ วลาและความยากง่ายในการผลิตชิ้นงานก็จะแตกต่างกัน
ออกไป และที่สาคัญการผลิตเครื่องประดับที่ต้องทาด้วยมือทุกขั้นตอนนั้นทาให้สินค้า ที่มีรูปแบบเดียวกันจะมี
เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชิ้นงานต่างกัน จากทักษะฝีมือ เทคนิค และประสบการณ์ของช่างฝืมือแต่ละคนที่ต่างกัน
นอกจากวิธีการผลิตเครื่องประดับของทั้งสองจังหวัดจะแตกต่างกันแล้ว ลวดลายและรูปแบบของเครื่องประดับทอง
โบราณนั้นยังแตกต่างกันอีกด้วย อย่างที่กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า เครื่องประดับทองโบราณเพชรบุรีเน้นลวดลายที่
ดัดแปลงมาจากธรรมชาติ ส่วนเครื่องประดับทองโบราณสุโขทัยนั้นจะเน้นลวดลายโบราณ ทั้งลวดลายเครื่องประดับ
ทองสมัยสุโขทัย และลวดลายปูนปั้นตามโบราณสถานในสมัยสุโขทัย
สาหรับการคานวนราคาในแต่ละชิ้นงานปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน ซึ่งช่างฝีมือก็จะมีวิธีการคานวน
ที่ แ ตกต่ า งกันออกไป แต่ หลั กการจะคล้ายกัน คือ มี การประเมิ น ราคาชิ้น งานเบื้องต้ นจากคาสั่ง ซื้ อของลูกค้า
แต่หลังจากการผลิตชิ้นงานแล้วราคาอาจจะแตกต่างไปจากราคาที่ประเมินไว้ เนื่องจากน้าหนักของชิ้นงานที่ผลิต
สาเร็จแล้วนั้นอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดไว้ก็ได้ โดยสรุปคือ ราคาของชิ้นงานนั้นจะขึ้นอยู่กับสองส่วนคือ
ความยากง่ายของชิ้นงาน และน้าหนักทองนั่นเอง

แหล่งการค้าทองโบราณเมืองเพชร
แหล่งการค้าทองโบราณเมืองเพชรส่วนใหญ่จะ
อยู่ บ ริเวณถนนสายหลั กสองสายที่ เป็ น แหล่ ง ที่ ตั้ ง ของ
ร้ า นค้ า เครื่ อ งประดั บ ทองและเครื่ อ งประดั บ เงิ น ของ
อาเภอเมืองคือ ถนนสุรินทร์ฦาไชย และถนนพานิชเจริญ
ซึ่ ง ถนนสองสายนี้ เ ป็ น ถนนคู่ ข นานกั น โดยมี ซ อยแยก
เชื่อมกัน โดยส่วนใหญ่ไม่มีเจตนาในการเปิดหน้าร้านเพื่อ
ขายเครื่ อ งประดั บ ทองโบราณโดยตรง แต่ ใ ช้ ส ถานที่
ทางานของกลุ่มช่างฝีมือที่อยู่บริเวณถนนสองสายและ
บริ เ วณใกล้ เ คี ย งเป็ น แหล่ ง การค้ า เครื่ อ งประดั บ ทอง
โบราณ มีเพียงบางรายเท่านั้นที่ตั้งอยู่ที่อื่น
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แนะนาร้านทองโบราณเมืองเพชร
1. บ้านช่างทอง ป้าเนื่อง ตั้งอยู่ เลขที่ 368 ถ.พานิชเจริญ
2. ร้านงานทองโบราณเพชรบุรี อยู่ห่างจากถนนพานิชเจริญ 650 เมตร >> Facebook งานทองโบราณ
เพชรบุรี
3. ร้านลุงพร ทองโบราณ ตั้งอยู่ที่อาเภอท่ายาง อยู่ห่างจาก ถ.เจริญพานิชประมาณ 31 กิโลเมตร >>
Facebook ลุงพร ทองโบราณ
4. บ้านรักษ์ทอง ทองโบราณ ตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้าเพชรบุรี ถ.ดาเนินเกษม อยู่ห่างจาก ถ.เจริญพานิช
ประมาน 800 เมตร >> Facebook ทองโบราณ บ้านรักษ์ทอง ช่างหน่อย
5. ร้ า นกรุ ช่ า ง เครื่ อ งทองโบราณ เป็ น ร้ า นทองโบราณเพชรบุ รี ที่ ตั้ ง อยู่ ที่ ดิ โ อลด์ ส ยามพลาซ่ า
กรุงเทพมหานคร >> http://www.guruthaiantiquejewelry.com/

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ตุลาคม 2561

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