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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษารูปแบบศิลปกรรม คุณคาและความสำคัญของธรรมาสนยาว
วัดเชิงทา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สูแนวทางการอนุรักษกระจกเกรียบสมัยอยุธยา โดยศึกษาคนควาจาก
เอกสารอางอิงทั่วไป เอกสารชั้นปฐมภูมิ และเอกสารชั้นทุติยภูมิ รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูล พบวา
ธรรมาสนยาวหรือสังเค็ด วัดเชิงทา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง
ระยะปลาย (2) การศึกษาเปรียบเทียบกระจกเกรียบที่ประดับในงานศิลปกรรมธรรมาสนยาวของวัดเชิงทา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับกระจกเกรียบที่ประดิษฐขึ้นมาใหม และ (3) แนวทางการอนุรักษกระจก
เกรียบสมัยอยุธยาในงานศิลปกรรมของไทย
ผลการศึกษา พบวางานศิลปกรรมธรรมาสนยาววัดเชิงทา มีการประดับกระจกเกรียบสีตาง ๆ เชน
กระจกเกรียบสีเขียวปกแมลงทับ กระจกเกรียบสีเขียวหยก กระจกเกรียบสีเหลืองอำพัน และกระจกเกรียบ
สีขาว ทั้งนี้ ไดทำการประดิษฐกระจกเกรียบสีเขียวและสีขาวขึ้น มาใหมดวยขั้น ตอนกระบวนการผลิต
โดยใชวิธีการดั้งเดิมที่ไดรับการถา ยทอดจากบรรพบุรุษของผูวิจ ัยดา นกระบวนการประดิษฐ เมื่อนำ
กระจกเกรียบที่ประดิษฐขึ้น มาเปรียบเทียบกับกระจกเกรียบของเกา ในงานศิล ปกรรมธรรมาสนยาว
วัดเชิงทา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา มีความกลมกลืนดา นเนื้อและสีที่สามารถพัฒนาตอยอด
สู  ก ารนำไปบู ร ณะงานศิ ล ปกรรมประดั บ กระจกเกรี ย บสมั ย อยุ ธ ยา โดยการศึ ก ษาในครั ้ ง นี ้ ย ั งเปน
การวิเคราะหรูปแบบงานศิลปกรรมควบคูไปกับกระบวนการผลิตกระจกเกรียบแบบดั้งเดิม เพื่อความ
ถูกตองของหลักฐานดานอายุสมัย อันเปนแนวทางการอนุรักษอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
คำสำคัญ : กระจกเกรียบสมัยอยุธยา ธรรมาสนยาว วัดเชิงทา
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Abstract
The purposes of this study were 1) to study the art patterns, values, and significance
of the long pulpit, also known as Sangked, an artwork of the late Ayutthaya period, at
Choeng Tha Temple in Phranakhon Si Ayutthaya province leading to the conservation of
Ayutthaya-period Kriab glass via general references, primary and secondary documents, as
well as field studies, 2) to compare Kriab glass decorated on the long pulpit at Choeng Tha
Temple with the newly invented one, and 3) to study the methods for conserving
Ayutthaya-period Kriab glass in Thai artworks.
The results revealed that the long pulpit at Choeng Tha Temple was decorated with
multicolored splinters of Kriab glass such as jewel beetle-like green, jade green, amber,
and white. The green and white glass was re-invented using traditional process that has
been passed down from the researcher’s ancestors. When comparing the newly invented
Kriab glass to the original one on the long pulpit at Choeng Tha Temple in Phranakhon Si
Ayutthaya province, it was found that they were compatible in both texture and color,
which can be further developed into the restoration of artworks with Ayutthaya-period
Kriab glass. This research also examined the art patterns in conjunction with the traditional
Kriab glass making process, emphasizing the accuracy of age evidence which could be a
useful guideline for sustainable conservation in the future.
Keywords : Ayutthaya-period Kriab Glass, Long Pulpit, Choeng Tha Temple

รูปแบบศิลปกรรม คุณค่าและความสำคัญของธรรมาสน์ยาว วัดเชิงท่า
ในบรรดาเครื่องจำหลักไมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของไทยที่เปนของสงาวิจิตรรจนาเพริดแพรว
ไปดวยลายกระจังอัน ออนพลิ้วปดทองประดับกระจก ระยิบระยับ เห็นจะมีแตธรรมาสนเทานั้น ที่ อวด
สงาราศีเดนเปนที่จับตาจับใจ ทามกลางผูที่ไปฟงพระธรรมเทศนา
ธรรมาสน เปนที่สำหรับพระสงฆขึ้นนั่งเทศนา ธรรมาสนมีอยูทุกภาค แตละภาคก็แตกตางกันไป
และมีความงามตามแบบแผนของศิลปะนั้น ๆ เทาที่คนพบธรรมาสนที่เกาแกที่สุดมีตั้งแตสมัยอูทองลงมา
จนถึงสมัยอยุธยาและทางเหนือก็มีแบบลานนาอันอยูรวมสมัยกับอยุธยาธรรมาสนทางเหนือเทาที่พบใน
จังหวัดลำปาง ลำพูน และเชียงใหม ลวนเปนธรรมาสนสูงแบบพมา ลวดลายก็เปนรูปแบบของพมา ดังเชน
ธรรมาสน ในพระวิหารวัด พระธาตุหริภุญไชย (ประยูร อุลุชาฎะ, 2544, หนา 5)
ธรรมาสนยาวนี้ จัดเปนธรรมาสนยอดแบบหนึ่ง คือ มียอดเปนบุษบกหรือยอดปราสาท แตมีหลังคา
ยาวเปนแบบหลังคาปราสาทซอนเปนชั้น คลายหลังคาพระวิหารหรือพระอุโบสถ พระสงฆสามารถ นั่งเรียง
กันไดประมาณ 4 รูป โดยทั่วไปแลวมักใชสำหรับพระสงฆ 2 รูปขึ้นไป ในการเทศนแบบปุจฉาวิสชั นากัน
(ประยูร อุลุชาฎะ, 2544, หนา 20)
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นอกจากนี้ ยังพบสังเค็ดที่นาสนใจตามวัดหลายแหง เชน วัดรวกสุทธาราม ถนนจรัล สนิทวงศ
เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ วัดบางขุน เทียนนอก เขตจอมทอง กรุงเทพฯ วัดเชิงทา ตำบลทา วาสุกรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เปนตน
"ธรรมาสนยาววัดเชิงทา" ดูคลายกับ “สีวิกา” หรือ เสลี่ยง คานหาม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542,
หนา 1196) โดยยกใตถุนสูงเปนอาสนะสงฆสำหรับสวดศพ แตเดิมเรียกกันวา "สังเค็ด" แตปจจุบัน เชื่อกัน
แลววาที่ถูกตองควรจะเรียก "ธรรมาสนยาว" จะเหมาะสมกวา เพราะสังเค็ด หมายถึง ของถวายอุทิศให
ผูตายในงานศพมากกวา จะเปนอะไรก็ตาม ทั้งตู ตั่ง นาิกา เตียง อะไรก็ได เรียกวา สังเค็ด หมด
สวนลางของธรรมาสนยาววัดเชิงทา เขาใจวานำมาจากวัดพระศรีสรรเพชญ (ประยูร อุลุชาฎะ,
2544, หนา 56) โดยสวนลา งเปน ชุดฐานสิงห ถัดขึ้น ไปเปน ลองถุน โปรงตีเปน ไมขัดกัน รูปกากบาท
โดยรอบ สิบชอง การตรวจสอบขาสิงหของฐานสิงห ของธรรมาสนยาววัดเชิงทา ซึ่งมีนองสิงหประกอบกับ
สวนโคงคลายวงเล็บตั้งซอนกัน ขึ้นไป ยังคลายคลึงกับนองสิงหของขาสิงหประดับฐานของวิหารหลวง
วัดพระศรีสรรเพชญ ซึ่งสรางใน พ.ศ. 2042 (สันติ เล็กสุขุม, 2560, หนา 103) นองสิงหของเจดีย ราย
ทรงเครื่อ งหมายเลขที่ 13 ในเมรุทิศ ตะวัน ออก วัดไชยวัฒนาราม อยุธยายุคปลาย รัช กาลสมเด็ จ พระเจาปราสาททอง (ประยูร อุลุชาฎะ, 2544, หนา 61)

ภาพที่ 1 สวนลางชุดฐานสิงห และลองถุนโปรงตีเปนไมขัดกันรูปกากบาท
ที่มา : รัชพล เตจะยา, 2563, [ภาพถาย]
ชั้นเรือนธาตุ หรือ เรือนธาตุ เปนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เปนพนักสี่ชอง ลวดลายบริเวณพนักเปนงาน
ปดทองประดับกระจกเกรียบสีเขียวและสีขาว รองไมแกะสลักเปนลายกานขด ที่เรียกวา งานลงรักปดทอง
รองกระจก พนักธรรมาสนแกะสลักลวดลายเครือเถาใบไมดอกไมและเทพพนม การวางจังหวะของตัวลาย
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ลงตัวงดงามมาก แผงกระทงธรรมาสนเหนือลายกลีบบัวทำเปนเสนหยักแบบศิลปะอยุธยารุนเกาแกะสลัก
ลายพรรณพฤกษา ซึ่งจะตางกับธรรมาสนในศิลปะอยุธยารุนหลังซึ่งจะใสลายกระจังแทนที่ ลักษณะอันเปน
เอกลั ก ษณ ข องฐานเรื อ นธาตุ ท ี ่ โ ดดเด น คื อ ฐานตกท อ งช า ง หรื อ ที ่ เ รี ย กเป น ชื ่ อ อื ่ น ได อ ี ก เช น
ฐานตกทองสำเภา ฐานหยอนปากสำเภา ฐานหยอนเสนเชือก เปนตน (ขวัญภูมิ วิไลวัลย, 2557, หนา 9)
สำหรับธรรมาสนยาวที่เปนธรรมาสนศิลปะแบบอยุธยา มีฐานแอนโคงอยางทองเรือสำเภาอยา ง
เดนชัด ไดแก ธรรมาสนวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ที่มีการแกะสลักลวดลายและประดับกระจก
อยางวิจิตร ลวดลายดานขาง แบงเปนชองๆ อยูในกรอบสี่เหลี่ยมและกระจังดานขางโดยรอบ แตปจจุบัน
จั ด แสดงอยู  ในพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑส ถานแหง ชาติ พ ระนคร และธรรมาสน ย าวศิล ปะรัต นโกสิน ทร ตั ้ ง อยูที่
วัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำลองมาจากธรรมาสนที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด
พิษณุโลก

ภาพที่ 2 ลักษณะฐานตกทองชางของธรรมาสนยาว วัดเชิงทา
ที่มา : รัชพล เตจะยา, 2563, [ภาพถาย]
ฐานตกทองชางนี้ จะพบไดจากฐานของสถาปตยกรรมประเภทอุโบสถ วิหาร เริ่มนิยมทำกัน ใน
สถาป ต ยกรรมสมั ย อยุ ธยาตอนปลาย คื อ ตั ้ ง แต พ.ศ. 2172–2310 ตรงกั บ รั ช สมั ยสมเด็จ พระเจา ปราสาททองถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจาเอกทัศน ซึ่งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีของประเทศไทย โดยฐานชนิด
นี้จ ะหยอนตรงกลางคลา ยการหอ ยของท องชา ง หรือการหยอนของเสน เชือ ก เปน ลักษณะเชิงช า ง
เพื่อเพิ่มความออนชอยสวยงามใหกับสถาปตยกรรม (สมใจ นิ่มเล็ก, 2555, หนา 21) ธรรมาสนยาว
วัดเชิงทา เลียนแบบพระราชวัง คือ มีบราลี และตรงสวนที่เปนหางหงส ทำนาคเบือนสามเศียรอันเปน
ระบบของพระมหาปราสาทโดยตรง สั ง เกตที ่ ค ั น ทวยเป น แบบอยุ ธ ยาตอนกลาง บราลี ท ี ่ ห ลั ง คา
เปนยอดแหลม (ประยูร อุลุชาฎะ, 2544, หนา 55)
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ภาพที่ 3 บราลีเสียบรายประดับไปตามอกไกหลังคา
ที่มา : รัชพล เตจะยา, 2563, [ภาพถาย]
ธรรมาสนยาววัดเชิงทา เขา ใจวาเปนฝมือชางสมัยพระเจาปราสาททอง ฝมือจำหลักไมดีเยี่ยม
ดวยลายหนาบันคลายลายบานประตูวิหารนอย วัดหนาพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนระบบลาย
สมัยอยุธยาตอนกลาง และมีมุขประเจิด มีนาคเบือน นาคปก กระจัง ลายรวงผึ้ง และบันแถลงอยูตรงกลาง
หลังคาชั้นลดอยางงดงาม (ประยูร อุลุชาฎะ, 2544, หนา 52) เมื่อเปรียบเทียบแลวสอดคลองกับศิลปะ
การสลักไม และปนปูนประดับพุทธสถานของสมัยอยุธยายุคปลาย ฝมือถึงขั้นที่มีความงามสูงสุด ลวดลาย
ทำเปนกนก ออนพลิ้วซอนกัน ปลายกนกสะบัดปลาย บิดไปมาราวกับธรรมชาติของเถาไม และใบไมที่
ออนไหว สวนลวดลายตาง ๆ เริ่มประดิษฐเปนแบบแผนเฉพาะตัวของไทยมากขึ้น ลายแกะไมที่สวยงามคือ
ลายหนา บัน วิหาร วัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนา บัน พระอุโบสถ วัดใหมเทพนิม ิ ต ร
กรุงเทพมหานคร และหนาบันศาลาการเปรียญ วัดเชิงทา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน สวนลาย
ปูนปน ที่มีชื่อเสียง คือ ลายหนาบันพระอุโบสถ วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี ลายปูนปนที่ซุมวิหารหลวง
วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน (สันติ เล็กสุขุม, 2532, หนา 162)
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ภาพที่ 4 เรือนยอดมีมุขประเจิด นาคเบือน นาคปก กระจัง ลายรวงผึ้งและบันแถลง
ที่มา : รัชพล เตจะยา, 2543, [ภาพถาย]
ธรรมาสน ย าว ธรรมาสน ส วด เตี ย งสวด หรื อ สั ง เค็ ด ที ่ น ิ ย มเรี ย กกั น คื อ แท น ที ่ แ สดง
พระธรรมเทศนาของพระสงฆ สำหรับธรรมาสนยาววัดเชิงทา จากรูปแบบทางศิล ปกรรมในขา งต น
สั น นิ ษ ฐานว า เป น ลั ก ษณะสมั ย อยุ ธ ยาตอนกลางระยะปลายจนถึ ง อยุ ธ ยาตอนปลาย นอกจากนี้
หากพิ จ ารณาจากลั ก ษณะตั ว กระจั ง ปฏิ ญ าณควรจะเป น ศิ ล ปะยุ ค แรก ๆ ของอยุ ธ ยาตอนปลาย
โดยธรรมาสนองคนี้ ประกอบดวยฐานเปนสี่เหลี่ยม ประกอบดวยชุดฐานสิงห ชั้นบนเปนลองถุน ชั้นเรือน
ธาตุที่มีลักษณะเดนมีความโคงหยอนตกทองชางเปนลักษณะงานสถาปตยกรรมที่นิยมในสมัยอยุธยาตอน
ปลายมาจนถึงตนรัตนโกสินทรสำหรับเปนอาสนะ มีเสารับหลังคาสิบตน สวนยอดหลังคาทำเรือนซอนชั้น
มีมุขประเจิดยื่น สันหลังคาประดับบราลี เปนเอกลักษณของธรรมาสนองคนี้ ทั้งนี้ ตามคติและสัญลักษณ
ของศูน ยกลางจักรวาลทัศนหรือเขาพระสุเมรุ มีวิมานปราสาทอันงดงามดวยแกวเปน ที่ประทับของ
พระพุทธเจา โดยพระสงฆเปน ผูแสดงพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จากคติความเชื่อจึง
ถายทอดออกมาในรูปแบบงานศิลปกรรมธรรมาสนประดับกระจก

กระจกเกรียบสมัยอยุธยา
การศึ ก ษางานประดั บ กระจกในประเทศไทย พบว า มี เ ทคนิ ค วิ ธ ี ก ารประดั บ กระจกมากมาย
ในอดีตที่ นา สนใจและสามารถพัฒนาให เ หมาะสมกั บการสรา งงานในปจ จุบ ัน ได สำหรับหลักฐาน
การใชกระจกเกรียบในงานศิลปกรรมไทยนั้น เริ่มตนขึ้นเมื่อใดนั้นยังไมชัดเจนนัก โดยมีนักวิชาการบางทาน
เสนอวา มีใชมาแลวตั้งแตสมัยสุโขทัย (จุลทัศน พยาฆรานนท, 2509, หนา 22) สันนิษฐานวาไดรับอิทธิพล
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แบบอยางมาจากอินเดีย คือ นิยมประดับกระจกสีเปนชิ้นเล็ก ซึ่งเปนการใชกระจกประดับบนลวดลาย
แกะสลักไมตามอาคารและสิ่งของเครื่องใชทางศาสนา รวมถึงสิ่งของเครื่องใชที่เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริย กระจกเกรียบนิยมใชกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ในปจจุบันกระจกประเภทนี้ไดเลิกผลิตไป
แลวจึงไมมีขายทั้งในจีน และไทย แตยังมีผ ูที่ส นใจพยายามคนควาทดลองหาวิธีที่จะผลิตอยู ซึ่งยังไม
สามารถผลิตใหไดมากพอในการนำไปใช (สุวรรณพร มณีโชติ, 2545, หนา 29)
การประดับตกแตงดวยกระจกเกรียบมีหลักฐานทางเอกสารกลาวอยางชัดเจน คือ จดหมายเหตุ
ที่ราชฑูตลังกาเดินทางมากรุงศรีอยุธยาในสมัยแผนดินพระเจาอยูหัวบรมโกศ ดังที่บันทึกไววา “…ถึงวัน
อาทิตยที่ 21 กันยายน ตามสุริยคติ เวลาเชา ขาราชการไทย 3 คน พาเรือมารับทูตไปยังวัดมหาธาตุวราราม....บันไดหลังพนักทั้งสองขางปนเปนนาคราชตัวโตเทาลำตาลเลื้อยลงมายัง ศีรษะแผพังพานประดับ
กระจกอยูที่ เชิงบันได....”(กรมศิลปากร, 2473, หนา 24-25) ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีปรากฏใน
เอกสารซึ่งเปน บทกวีน ิพ นธ ของพระศรี มโหสถ กวีเอกในราชสำนักในรัช สมัยสมเด็จ พระนารายณ มหาราช วา
ไพรชยนตกนกแกว
กรองสน
มุขรเบียบเบญชรถกล
กลีบกาน
ทิศพายวิถีบน
บางเมฆ
แสงจำรูญเรืองตาน
ตอดวย แสงสูรย ฯ
พระพุทธบาทสระบุรี มีบทกวีนิพนธ ปรากฏในบุณโณวาทคำฉันท ที่พระมหานาคแตงพรรณนา
ชื่นชมความงดงามการประดับตกแตงดวยกระจกเกรียบ หรือแกว วา

และ

มีบรรจัตุราช
เครือซอนสลับกัน
สุกรีกระนาบชั้น
เสียงสัตวพรรณราย
กลีบเกล็ดกัจฉามาศ
สดับรัตนรูจี

วรพาตกระหนกพัน
กนกแกวกนกลาย
ก็ทงันผงาดหงาย
รถะดาษระคมดี
ประดับดาษจรูญศรี
กระจางจัดกระจังบัง

ผนังดาษกระจกแจม
กลแกวผลึกเพรา

ชวลิตงามเงา
รลอกเลื่อนลลานไป

กระจกเกรียบโบราณมีคุณสมบัติและองคประกอบที่คลายคลึงกับแกวในปจจุบันที่มีดรรชนีหักเห
ของแสงสูง โดยมีคุณลักษณะ คือ เนื้อแกวบาง หนักแตออนตัว และหักเหสะทอนแสงไดดี กระจกเกรียบ
โบราณสามารถแบ งออกไดเ ปน 2 แบบ คื อ กระจกเกรีย บอยุธ ยา และกระจกเกรีย บรั ตนโกสิน ทร
ตามลำดั บ โดยกระจกเกรี ย บของช า งไทยในอยุ ธ ยา ลั ก ษณะเนื ้ อ แก ว จะหนากว า ภายใน
เนื้อแกวมีฟองอากาศมากกวา ดา นหลังมีการติดดวยโลหะผสมที่หนากวากระจกเกรียบรัตนโกสินทร
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แต ก ระจกเกรี ย บทั ้ ง สองแบบมี ล ั ก ษณะทางกายภาพเชิ ง แสงคล า ยคลึ ง กั น และยิ ่ ง ไปกว า นั ้ น สี
ของเนื้อแกวมีความคงทนอยูนานนับรอยป (พิศุทธิ์ ดารารัตน, 2542, หนา 37)
หลักฐานในสมัยอยุธยาตอนปลาย ปรากฏอยางเดนชัดในสมัยแผน ดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 3
(พระเจา อยูหัว บรมโกศ) ศิล ปกรรมตา ง ๆ ที่ส รา งขึ้น ในสมัยนี้ นับวา รุงเรือ งที่ส ุด ของสมัย อยุ ธ ยา
การประดับกระจกในงานศิล ปกรรมไดแพรหลายออกไปเปน อยา งมาก เชน การใชประดับประกอบ
ลวดลายในงานปูนปน ตลอดจนการประดับตกแตงสวนที่อยูภายนอกตัวอาคาร นอกจากนี้ ยังนิยมใช
กระจกเกรียบสีเขียวในงานประณีตศิลปตาง ๆ เชน การประดับกระจกเกรียบสีเขียวบริเวณบานประตู
ที่ศาลาการเปรียญวัดใหญสุวรรณาราม โดยใชกระจกเกรียบชิ้นใหญ ตัดแตงประดับรองลายเปนพื้นหลัง
เพื่อเนนลวดลายกานขดออกปลายชอหางโตและลายกระหนกที่ปลายกานของบานประตูใหเดนชัดขึ้น

การเปรียบเทียบกระจกเกรียบผลิตใหม่ และกระจกเกรียบประดับธรรมาสน์ยาว
วัดเชิงท่า เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณะอนุรักษ์ศิลปกรรมไทย

ธรรมาสนสมัยอยุธยามีขอสังเกตแตกตางไปจากธรรมาสนสมัยรัตนโกสินทร คือ มักจะใชเสาสี่ตน
ไมมีการยอมุม (หรือเพิ่มมุม) ใตถุนมักจะเจาะโปรง เรียกวา "ลองถุน" ประดับดวยลวดลายสมัยอยุธยา
ซึ่งใชลายขนาดใหญ สะบัดเปลว และเปนอิสระกวาลายสมัยรัตนโกสินทร มักจะประดับดวยกระจกเกรียบ
สีเขียวปกแมลงทับ และใชกระจกเกรียบสีขาว ซึ่งเปนกระจกบางและเปราะ มาประดับประกอบลวดลาย
(เกรียงศักดิ์ โชติชูสกุล, 2525, หนา 61) สำหรับธรรมาสนยาววัดเชิงทา พบกระจกเกรียบสีเหลืองอำพัน
ประดับ ที่ทองไมบริเวณฐานของธรรมมาสน ซึ่งสันนิษฐานวา อาจจะมีการซอมบูรณะ หรือแตงเติมขึ้นมา
ในภายหลัง

ภาพที่ 5 ทองไมลงรักถมกระจกเกรียบ (สีเหลือง) ประดับไมแกะสลักลายประจำยาม
และ ลายกลีบบัวมีไส (ประดับกระจกเกรียบสีขาว) บริเวณฐานของธรรมาสนยาว วัดเชิงทา
ที่มา : รัชพล เตจะยา, 2563, [ภาพถาย]
สำหรั บ การอนุ ร ั ก ษ ศ ิ ล ปวั ต ถุ ข องไทยในยุ ค โลกาภิ ว ั ต น ป จ จุ บ ั น ได ม ี ก ารใช ก ระบวนการ
ทางวิ ท ยาศาสตร เพื ่ อ การบู ร ณะและอนุ ร ั ก ษ อ ย า งยั ่ ง ยื น กระแสพระราชดำรั ส พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ ลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับวิทยาการสงวนรั ก ษา
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โบราณวัตถุเปนอยางดี และกรมศิลปากรไดนอมเกลานอมกระหมอมรับกระแสพระราชดำรัสนั้น อันเปน
จุดเริ่มตนของการอนุรักษศิลปะโบราณวัตถุโดยวิทยาศาสตรในประเทศไทย ซึ่งเปนการประยุกตวิชาการ
ทางวิทยาศาสตรเขากับการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและไดดำเนินสืบทอดตอกันมาตราบเทา
ทุกวัน นี้ โดยการนำความรูทางวิทยาศาสตรสาขาตาง ๆ ไปใชประโยชนในดานการปองกันรักษาและ
ซอมแซมสงวนรักษาศิลปะโบราณวัตถุเหลานั้นใหคงสภาพเดิมใหมากที่สุดเทาที่จะทำได โดยไมทำใหเกิด
การชำรุดขึ้นบนวัตถุนั้น ๆ หากมีการชำรุดเกิดขึ้นมากอนก็จะตองแกไขใหอยูในสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย
ดวยการเสริมความมั่นคงแข็งแรงจะโดยวิธีการใดก็ตาม แตจะตองพยายามรักษาสภาพเดิมใหมากที่สุด
เทาที่จะทำได (ธนิต อยูโพธิ์, 2530, หนา 21)
ในสถานการณปจจุบัน ไดมีความพยายามฟนฟู แสวงหา กรรมวิธีการผลิตกระจกเกรียบ เชน
การทดลองทางวิทยาศาสตร เพื่อใหไดคุณสมบัติแบบเดิมของงานชาง แมมีหลายหนวยงานศึกษาเกี่ยวกับ
การคิดประดิษฐกระจกเกรียบขึ้นมาใหม แตประเด็นการศึกษายังมุงเนนการผลิตเปนวัสดุทดแทน โดยใช
สารเคมีผานกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตรเปนหลัก เชน โครงการวิจัยการประดิษฐแกวคริสตัลบาง
เพื่อประยุกตเปนกระจกโบราณ ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
โครงการวิจัยการศึกษากระจกเกรียบโบราณของไทยดวยแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน ตน ซึ่งกระบวนการศึกษายังอาจจะไม
ครอบคลุมความเชื่อมโยงกับทางดานประวัติศาสตรศิลปะ เชน กระจกเกรียบที่ประดับในงานศิลปกรรมอยู
ในยุคสมัยใด เปนตน และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ คุณสมบัติ เชน เนื้อ สี ยังขาดความกลมกลืน
ใกลเคียงกันกับกระจกเกรียบของเกา และ จากการสำรวจยังพบรองรอยการบูรณะซอมแซมที่ผา นมา
บริเวณทองไมฐ านของธรรมาสนยาววัดเชิงทา ดวยกระจกแกวสีขาวใชเทคนิคการทำใหเกา เปนวัสดุ
ทดแทนกระจกเกรียบแบบโบราณในการบูรณะ
ขั้นตอนกระบวนการผลิตในครั้งนี้ ใชวิธีการดั้งเดิมที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษของผูวิจัย
ดานกระบวนการประดิษฐ และชนิดวัสดุในการผลิต เปนการนำแรธาตุ ที่มีในทองถิ่น ในแถบเมืองเชียงตุง
(รัฐ ฉาน ประเทศพมา ) เชียงราย เชียงใหม จนถึงอุตรดิตถ มาผสม แลวบดเปน ผง เรียกวา “ยาสี”
มาหลอมรวมกับตะกั่ว (จืน) จนไดแกวเหลวรอน มาดาดเทลงบนโลหะแผนเรียบ ซึ่งอาจจะใชแผนหินชนิด
พิเศษ เชน หินหยก หินโมรา (Agate) หรือ หินนาคกระสวยตัดเปนแผนบางใหความรอนทดแทนแผนโลหะ
มีการทดลองเบื้องตน พบวา มีความใกลเคียงกับกระจกเกรียบแบบโบราณในเรื่องการใชสวนผสม โดยสูตร
กระจกเกรียบที่ประดิษฐขึ้น นี้จ ะใชแรธาตุจ ากธรรมชาติ ทั้งหมด โดยมีตะกั่วเปน องคประกอบหลั ก
โดยประดิษฐขึ้นมา 2 สี คือ สีเขียวและสีขาว แลวนำมาเปรียบเทียบดวยการสังเกตกับกระจกเกรียบของ
เกาที่ปรากฏบนงานศิลปกรรมธรรมาสนยาววัดเชิงทา ไดแก กระจกเกรียบสีเขียวปกแมลงทับบริเ วณ
ทองไมฐ านของธรรมาสนยาว กระจกเกรียบสีเขียวหยกและกระจกเกรียบสีเขียวขาวบริเวณเสาของ
ธรรมาสนยาว การเปรียบเทียบกระจกเกรียบที่ประดิษฐขึ้นมาใหมกับกระจกเกรียบของเกาในศิลปกรรม
ธรรมมาสนยาว พบวา มีความกลมกลืน ดา นเนื้อและสีที่สามารถพัฒนาตอยอดสูการนำไปบูรณะงาน
ศิลปกรรมประดับกระจกเกรียบสมัยอยุธยา
ดังนั้น แนวทางการบูรณะศิล ปวัตถุที่ประดับตกแตงดวยกระจกเกรียบสมัยอยุธยา จึงมุงเนน
การศึกษาจากหลักฐานรองรอยศิลปกรรมที่มีอยู โดยการประดิษฐกระจกเกรียบนี้ ไดใชกระจกเกรียบที่
ประดับในงานศิลปกรรมธรรมาสนยาววัดเชิงทา มาเปนตนแบบ ผลิตดวยวิธีการดั้งเดิม ใหมีสีสอดคลองกับ
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กระจกเกรียบของเกา เชน กระจกเกรียบสีเขียวปกแมลงทับ กระจกเกรียบสีเขียวหยก และกระจกเกรียบสี
ขาว จากการสั ง เกตลั กษณะทางกายภาพด า นเนื ้ อ และสี พบว า มี ค วามกลมกลื น กั น เป น อย า งมาก
และสามารถพัฒนาเปนวัสดุทดแทนกระจกเกรียบในการบูรณะซอมแซมงานศิล ปกรรมประดับกระจก
เกรียบสมัยอยุธยาได นอกจากนี้ ยังเปนการวิเคราะหรูปแบบงานศิลปกรรมควบคูไปกับกระบวนการผลิต
กระจกเกรียบแบบดั้งเดิม เพื่อความถูกตองของหลักฐานดานอายุสมัย อันเปนแนวทางการอนุรักษอยาง
ยั่งยืนตอไปในอนาคต

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบกระจกเกรียบสีเขียวปกแมลงทับ บริเวณทองไมฐานของธรรมาสนยาว วัดเชิงทา
ที่มา : รัชพล เตจะยา, 2563, [ภาพถาย]

ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบกระจกเกรียบสีเขียวหยก บริเวณเสาของธรรมาสนยาว วัดเชิงทา
ที่มา : รัชพล เตจะยา, 2563, [ภาพถาย]
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ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบกระจกเกรียบสีขาว บริเวณเสาของธรรมาสนยาว วัดเชิงทา
ที่มา : รัชพล เตจะยา, 2563, [ภาพถาย]

ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบกระจกแกวสีขาว (ทำเกาเพื่อการบูรณะ) กับกระจกเกรียบที่ผลิตขึ้นใหม
ดวยวิธีอยางโบราณ บริเวณทองไมฐานของธรรมาสนยาว วัดเชิงทา
ที่มา : รัชพล เตจะยา, 2563, [ภาพถาย]
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บทสรุปและอภิปรายผล
รูปแบบธรรมาสนยาววัดเชิงทา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนงานศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนกลาง
ระยะปลายจนถึงอยุธยาตอนปลาย ทั้งนี้ ลักษณะงานศิลปกรรมบางอยาง เชน ชั้นเรือนธาตุที่มีลักษณะโคง
หยอนตกทองชางเปนลักษณะงานสถาปตยกรรมที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายมาจนถึงตนรัตนโกสินทร
ยังพบในธรรมาสนยาวสมัยอยุธยาตอนปลาย เชน ธรรมาสนยาววัดใหญส ุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี
ปจจุบันอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ที่ฐานธรรมาสนทำแอนโคงรับกับหลังคาที่ทำออนโคง
เชนกัน (ประยูร อุลุชาฎะ, 2544, หนา 91) ดานคุณคาและความสำคัญของธรรมาสน ตามคติความเชื่อ
เสมือนเปนสัญลักษณของศูนยกลางจักรวาลทัศนหรือเขาพระสุเมรุ มีวิมานปราสาทอันงดงามดวยแกวเปน
ที่ประทับของพระพุทธเจา โดยพระสงฆเปนผูแสดงพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จากคติ
ความเชื ่ อ จึ ง ถ า ยทอดออกมาในรู ป แบบงานศิ ล ปกรรมธรรมาสน ป ระดั บ กระจก งานศิ ล ปกรรม
ธรรมาสนยาววัดเชิงทาหลังนี้ เปนงานจำหลักไมปดทองประดับกระจกเกรียบสีตาง ๆ และโครงสรา ง
เลียนแบบระบบของพระมหาปราสาทแบบอยุธยาตอนกลางมีบราลีที่หลังคาเปนยอดแหลม ที่ชางในสมัย
อยุธยาสรางขึ้นมาไดอยางงดงามลงตัว
การประดับกระจกในงานศิล ปกรรมไดแพรหลายออกไปเปนอยา งมากในสมัยอยุธยาตอนปลาย
ทั้งยังนิยมใชกระจกเกรียบสีเขียวในงานประณีตศิลปตาง ๆ ประดับรองลายเปนพื้นหลัง เพื่อเนนลวดลาย
ใหเดน ชัดขึ้น สำหรับกระจกเกรี ยบที ่ป ระดับ ในงานศิล ปกรรมธรรมาสน ยาวของวัด เชิ งทา จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีการประดับกระจกเกรียบสีตาง ๆ เชน กระจกเกรียบสีเขียวปกแมลงทับ กระจก
เกรียบสีเขียวหยก กระจกเกรียบสีเหลืองอำพัน และกระจกเกรียบสีขาว มีคุณลักษณะ คือ เนื้อแกวบาง
หนักแตออนตัว และหักเหสะทอนแสงไดดี โดยกระจกเกรียบของชางไทยในอยุธยา ลักษณะเนื้อแกวจะ
หนากวากระจกเกรียบรัตนโกสินทร ภายในเนื้อแกวมีฟองอากาศมากกวา และมีสวนประกอบของตะกั่วใน
เนื้อ กระจกเกรียบที่ประดิษฐขึ้นมาใหม ใชวิธีการดั้งเดิมที่ไดรับการถา ยทอดจากบรรพบุรุษของผูว ิจัย
สูตรการประดิษฐขึ้นนี้ไดใชแรธาตุจากธรรมชาติทั้งหมด โดยมีตะกั่วเปนองคประกอบหลัก ผูวิจัยประดิษฐ
ขึ้นมา 2 สี คือ สีเขียวและสีขาว นำมาเปรียบเทียบ พบวา กระจกเกรียบที่ประดิษฐขึ้นมาใหม มีความ
กลมกลืนดานเนื้อและสีของกระจกเกรียบที่ประดับในงานศิลปกรรมธรรมาสนยาวของวัดเชิงทา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่สามารถพัฒนาตอยอดสูการนำไปบูรณะงานศิลปกรรมประดับกระจกเกรียบสมัย
อยุธยาพวกงานเครื่องไมจำหลัก เชน ธรรมาสน บุษบกประดิษฐานพระพุทธรูป เปนตน
แนวทางการอนุรักษกระจกเกรียบสมัยอยุธยาในงานศิลปกรรมของไทย โดยใชกระจกเกรียบของเกา
ในงานศิลปกรรมธรรมาสนยาววัดเชิงทา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตนแบบในการศึกษา ซึ่งเปนการ
วิเคราะหรูปแบบงานศิลปกรรมควบคูไปกับกระบวนการผลิตกระจกเกรียบแบบดั้งเดิม การประดิษฐ
กระจกเกรี ย บขึ ้ น ใหม ที ่ ม ุ  ง เน น ให ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ แ ละคุ ณ ภาพเที ย บเท า กระจกเกรี ย บสมั ย อยุ ธ ยา
ให ค วามสำคั ญ ด า นคุ ณ ค า ทางวั ส ดุ ศ าสตร รวมทั ้ ง งานช า งศิ ล ปกรรมการประดั บ กระจกเกรี ย บ
โดยกระบวนการขั้นตอนการศึกษาในครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางสูการอนุรักษกระจกเกรียบสมัยอยุธยา
อยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษารูปแบบศิลปกรรม คุณคาและความสำคัญของธรรมาสนยาว วัดเชิงทา สูแนวทางการ
อนุรักษกระจกเกรียบสมัยอยุธยา ทำใหเกิดองคความรู ความเขาใจรูปแบบศิลปกรรมธรรมาสนยาวสมัย
อยุธยาตอนปลาย เห็นคุณคาและความสำคัญของงานศิลปกรรมประดับกระจกเกรียบ โดยกระบวนการ
ขั้น ตอนการศึกษาครั้งนี้ สามารถประยุกตใชเพื่อการอนุรักษงานศิลปกรรมประดับกระจกเกรียบสมัย
อยุธยาไดอีกแนวทางหนึ่ง แตยังมีประเด็นอื่นที่นาสนใจและควรนำมาศึกษาเพื่อตอยอดความรู ดังประเด็น
ตอไปนี้
1. ควรศึกษาตัวอยางงานศิลปกรรมธรรมาสนยาวประดับกระจกเกรียบจากแหลงอื่น ๆ ที่วิเคราะห
รูปแบบทางศิลปกรรมแลวอยูในยุคสมัยเดียวกัน เพื่อใหเห็นคุณสมบัติและลักษณะของกระจกเกรียบใน
งานศิลปกรรมที่หลากหลาย
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบตัวอยางกระจกเกรียบในศิลปกรรมธรรมาสนยาวสมัยอยุธยา และสมัย
รัตนโกสินทร เพื่อใหเห็นความแตกตางทางศิลปกรรมเชิงชาง และแรธาตุในการประดิษฐกระจกเกรียบ
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