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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒ นาการศิลปะปูนปั้น ของนายทองร่วง
เอมโอษฐ ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ ส าขาทั ศ นศิ ล ป์ (ประณี ต ศิ ล ป์ -ศิ ล ปะปู น ปั้ น ) เมื อ งเพชรบุ รี
2) วิเคราะห์งานปูนปั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2544 ของนายทองร่วง เอมโอษฐ 3) ศึกษา
การจัดการความรู้งานศิลปะปูนปั้นของนายทองร่วง เอมโอษฐ เป็นการวิจัยโดยศึกษาสังเกต
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ผลงานปูนปั้น นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น)
เมืองเพชรบุรี วิเคราะห์ถึงแนวความคิด รูปแบบและความหมายอุดมคติของการสร้างผลงาน
ตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเก็บข้อมูลโดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์
นายทองร่วง เอมโอษฐ บันทึกเสียงและบันทึกภาพผลงานด้วยกล้องถ่ายภาพปูนปั้นที่เกิดจาก
ฝีมือ นายทองร่วง เอมโอษฐ
ผลจากการศึกษาพบว่า
1. การสร้างงานศิลปะปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ แสดงถึงเนื้อหาเรื่องราวและ
พั ฒ นาการในงานศิ ล ปะปู น ปั้ น ในเมื อ งเพชรบุ รี เริ่ ม ตั้ งแต่ ร าวสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลายถึ ง
รัต นโกสิ น ทร์ ส่ งผลให้ รู ป แบบผลงานปู น ปั้ น นายทองร่ วง เอมโอษฐ มี เอกลั ก ษณ์ ปู น ปั้ น
โดดเด่นเฉพาะตัว
2. การสร้างสรรค์ผลงานปูนปั้นของนายทองร่วง เอมโอษฐ มีการสอดแทรกเนื้อหา
แนวใหม่ ได้แก่ ผู้คน วัตถุ อาคาร สถานที่ร่วมสมัย กิจวัต รชาวบ้ านและปริศนาธรรม ซึ่ ง
ปรากฏเด่นชัดในงาน ราว พ.ศ. 2504-2544 แสดงให้เห็นถึงเนื้อหาร่วมสมัยเชิงปัจเจกบุคคล
ในงาน จนทาให้ นายทองร่วง เอมโอษฐ ได้รับยกย่องให้ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
(ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น)
3. ในการจัดการความรู้การสืบสานอัตลักษณ์อิทธิพลปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ์
นั้น ใช้การนาเทคนิคแนวทางการปั้นปูนมาร่วมบู รณาการสร้างสรรค์ในการเรียนการสอน
รายวิ ช าประติ ม ากรรมท้ อ งถิ่ น เพชรบุ รี สาขาวิ ช าศิ ล ปศึ ก ษา คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ซึ่งพบว่านักศึกษาไม่เลือกปั้นปูนในหัวข้อประเภท
ธรรมะและประเภทความคิด เพราะยากในตีค วาม นักศึ กษาเลื อกท างานปู นปั้ น ประเภท
สวยงาม เนื่องจากรูปทรงตัวอย่างรูปปั้นพระพิฆเนศเป็นรูปทรงที่ดูโครงสร้างไม่ซับซ้อน
คาสาคัญ: พัฒนาการ ศิลปะปูนปั้น การจัดการความรู้
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Abstract
This research aimed to: 1) study the stucco art development, of Mr.
Thongruang Em-ot, National Artist in Visual Arts ( Minor Arts-Stucco Art) in
Phetchaburi, 2)analyze stucco work since the year 1957 - 2001 of Mr. Thongruang
Em-ot, 3) study the knowledge management in stucco art of Mr. Thongruang
Em-ot. This research was a field research by observing the stucco work of Mr.
Thongruang Em-ot, National Artist in Visual Arts ( Minor Arts-Stucco Art) in
Phetchaburi to analyze concepts, forms and ideal meanings of creation from
the beginning to the present. In addition, data were also collected by studying
documents, interviewing Mr.Thongruang Em-ot, audio recording, taking photographs
of Mr. Thongtong Aimoth’s the stucco work.
The results of the study showed that:
1. The creations of Mr. Thongruang Em-ot illustrated the content and
development of the stucco art in Petchaburi from the late Ayutthaya period
to Rattanakosin. The style of the stucco work had a distinctive unique.
2. The creations of the stucco work included new content such as
people, objects, buildings, contemporary places, folklore routines, and
Dharma enigma which appeared prominently around B. E. 2504 - 2544.
Mr. Thongruang Em-ot’ s works showed the contemporary content of the
individual until he was regarded as artist in visual arts (Minor Arts -Stucco Art).
3. For knowledge management about the inheritance of identity,
stucco work influence of Mr. Thongruang Em-ot, the researcher integrated the
technique of stucco in teaching and learning in Phetchaburi local sculpture
course, Art Education Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,
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Phetchaburi Rajabhat University. It was found that students did not choose
stucco on the topic of Dharma and the type of thought because they were
difficult to interpret. Students chose stucco work in the type of beauty, due to
the sample shape of the Ganesha’s statue had simple structure.
Keywords: Development, Stucco work, Knowledge management

บทนา
ปูนปั้น เป็นกรรมวิธีสร้างสรรค์ศิลปะไทยสาขาหนึ่ง อันมีมาแต่โบราณดังปรากฏให้
เห็นอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ มากมาย เช่น อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ เจดีย์ หอระฆัง ซุ้ม
ประตู หน้าต่างและฐานชุกชีพระพุทธรูปจะนิยมปั้นลวดลายประดับตกแต่ง เพื่อเน้นความงาม
ความโอ่อ่าบ่งบอกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา (บัวไทย แจ่มจันทร์, 2529: 15)
จากการที่เพชรบุรีเป็นเมืองเก่ามีความเจริญรุ่งเรืองกับทั้งเป็นเมืองที่มีความสาคัญมาตั้งแต่
สมัยอดีตกาล หลายยุคหลายสมัยอยู่ในเส้นทางการติดต่อเข้าออกระหว่างกรุงศรีอยุธยากับ
มอญ พม่า อิ น เดีย ลังกา ตลอดถึ งยุ โรป (จังหวัดเพชรบุ รี , 2544: 1-5) จึงมี หลั ก ฐานทาง
ศิลปกรรมด้านต่าง ๆ ปรากฏตามวัดวาอารามและศาสนสถานทั่วไป
ดิน แดนที่ เป็ น จั งหวัด เพชรบุ รี ปั จจุ บั น เป็ น แหล่ งที่ ป รากฏผลงานศิ ลปกรรมงาน
ปูนปั้น ช่างปูนปั้นเมืองเพชรจะใช้ปูนสดที่มาจากการตาของส่วนผสมต่าง ๆ ที่เรียกกันทั่วไป
ว่า ปูนตา เป็นวัสดุในการสร้างงาน (บุญรัตน์ เจริญชัย, 2541: 16) การตาปูนต้องอาศัยเวลา
ความอดทน และต้องเป็นคนช่างสังเกต จนทาให้เกิดการเรียนรู้ว่า เมื่อใดที่ตาจะนาไปปั้น
ลวดลายหรือรูปต่าง ๆ ได้ ในการตาปูน เมื่อตาเสร็จแล้ว นาไปใส่ภาชนะที่มิดชิดไม่ให้อากาศ
เข้ าได้ เพราะจะท าให้ ปู น แข็ งตั วได้ ปู น ปั้ น นี้ ส่ วนมากใช้ เป็ น เครื่ อ งตกแต่ งประดั บ อาคาร
สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม มีทั้งลวดลายเป็นพระพุทธรูป รูปคน รูปสัตว์ต่าง ๆ มากมาย สุดแต่
ว่าช่างปูนปั้นจะสร้างผลงาน ผลงานปูนปั้นของช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรี ในอดีตและปัจจุบันมี
การศึกษาค้นคว้าสืบทอดทั้งด้านรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ทั้งๆ ที่ช่างปูนปั้นทั้งหมดก็ไม่

144

วารสารมนุษยสังคมปริทศั น์ (มสป.)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

เคยผ่านการเรียนรู้ตามหลักวิชาเพียงแต่ได้รับการถ่ายทอดจากครูอาจารย์พื้นบ้าน หรือ โดย
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น พวกครู พั ก ลั ก จ า จนท าให้ ช่ า งแต่ ล ะคนมี ก ารพั ฒ นาฝี มื อ ของตนให้ มี
ความก้าวหน้า และพัฒนามากขึ้นในด้านเทคนิคการปั้นปูนเมืองเพชร คือ ความอสมมาตร ซึ่ง
เป็นการพลิกแพลงสติปัญญาอารมณ์ความรูส้ ึกของช่างปูนปั้นสร้างสรรค์การปั้นลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ของงานปูนปั้นจนเกิดเป็นผลงานปูนปั้นรูปแบบเฉพาะของสกุลช่างปั้นเพชรบุรี จน
เป็นที่ยอมรับวิธีการทางานปูนปั้น ทั้งในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดอื่นๆ การทางานของสกุล
ช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรีนั้น จะสัมพันธ์กับบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ พระสงฆ์ และกลุ่มอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มีผลต่อการพัฒนางานฝีมือของช่างปูนปั้นเป็นอย่างมาก
แต่ด้วยวิชาการสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงมีช่างบางกลุ่ มได้นาเอาวิชาการใหม่ ๆ
เข้ ามาสอดแทรกในงานปู น ปั้ น จึ งท าให้ เกิ ด ศิ ล ปะผสมเกิ ด ขึ้ น นั บ ว่า เป็ น ผลดี ข องต่ างๆ
กรรมวิธีในการการสร้างสรรค์ผลงานปูนปั้นของช่างในแต่ละยุคสมัยย่อมมีความแตกต่างกันไป
เทคนิ คย่อมไม่เหมื อนกัน แต่มีเป้ าหมายเดียวกัน คือ ความแข็งแกร่ง และอยู่ได้ นานนั บ ปี
หลาย ๆ ปี จนเป็นที่ประจักษ์
นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินปูนปั้นได้สร้างผลงานศิลปะปูนปั้นเป็นที่ประจักษ์ของ
สั งคมรวมถึ งการสร้ า ง อั ต ลั ก ษณ์ ปู น ปั้ น เมื อ งเพชรจนได้ รั บ รางวั ล ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ ส าขา
ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) ผลงานประณีตศิลป์ชั้นเยี่ยม ผ่านรูปแบบการปั้นปูนที่
แตกต่างจากช่างปั้นปูนทั่วไป ยังมีจุดเด่นเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์ของนายทองร่วง เอมโอษฐ
คือการเสนอประเด็นสังคมและการเมืองสอดแทรกในผลงานมากมาย จนได้รับการยกย่องว่า
เป็ น ศิล ปิ น ปู น ปั้ น ผู้ สร้างสรรค์ สั งคม สร้างอรรถรสในการชื่ น ชมผลงานเพื่ อ ให้ ข้ อ คิด และ
สอดแทรกคติ ธ รรมต่ า งๆเป็ น ที่ จ ดจ าและกล่ าวขานในสั งคม ด้ ว ยทั ก ษะอั น สู งส่ งในการ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาประวัติและผลงานพัฒนาการและการจัดการความรู้ ศิลปะ
ปู นปั้ น นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิ ลปิ นแห่ งชาติ สาขาทั ศนศิ ลป์ (ประณี ตศิ ลป์ -ศิ ลปะปู นปั้ น )
การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการจัดการความรู้ภูมิปัญญาปูนปั้น เพื่อให้
ศิลปะปูนปั้นเพชรบุรีคงอยู่คู่ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีและเผยแพร่สู่สาธารณชนสืบไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษาพั ฒ นาการศิ ล ปะปู น ปั้ น นายทองร่ ว ง เอมโอษฐ ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ ส าขา
ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) เมืองเพชรบุรี
2. ศึกษาวิเคราะห์งานปูนปั้น นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
(ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2544
3. การจัด การความรู้ศิ ล ปะปู น ปั้ น นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิล ปิ น แห่ งชาติส าขา
ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) เมืองเพชรบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องพัฒนาการและการจัดการความรู้ศิลปะปูนปั้นเมืองเพชรบุรี: นายทองร่วง
เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) นี้เป็นการวิจัยโดยศึกษา
สังเกตผลงานปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณี ตศิลป์ ศิลปะปูนปั้น) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวความคิดรูปแบบและความหมายอุดมคติการสร้าง
ผลงานตั้ งแต่ เริ่ม ต้ น ถึ งปั จจุ บั น ขอบเขตพื้ น ที่ ภ ายในจังหวัด เพชรบุ รี จากผลงานปู น ปั้ น ที่
สร้างสรรค์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้เป็นข้อมูลศึกษา โดยวิเคราะห์จากรูปแบบผลงานปูนปั้นที่
ปรากฏ การจัดวางโครงสร้าง องค์ประกอบ เรื่องราว เทคนิควิธี ตลอดจนอิทธิพลการก่อเกิด
เป็นตัวกาหนดรูปแบบของผลงานปูน ปั้น ผนวกกับการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์นาย
ทองร่วง เอมโอษฐ บันทึกเสียง และใช้กล้องบันทึกภาพผลงานปูนปั้นจากลุ่มตัวอย่าง การเก็บ
ข้อมูลภาคสนามผลงานปูนปั้นภายในจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จาแนก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ คุ ณ ค่ าของภู มิ ปั ญ ญาปู น ปั้ น นายทองร่ว ง เอมโอษฐ
ศิลปิ น แห่งชาติ สาขาทั ศนศิล ป์ (ประณี ตศิ ลป์ - ศิ ลปะปู นปั้ น ) จังหวัด เพชรบุ รี โดยใช้ วิธี
การศึกษาเอกสาร
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์การพัฒนาการแนวความคิดผลงานปูนปั้นนายทองร่วง
เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - ศิลปะปูนปั้น) เมืองเพชรบุรี ตั้งแต่
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อดี ต จนถึ งปั จ จุ บั น โดยใช่ วิ ธีก ารศึ ก ษาเอกสาร การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์บ อกเล่ า (Oral
history) และการศึกษาภาคสนาม (Field research)
ขั้นตอนที่ 3 นาเสนอแนวทางจัดการความรู้งานปูนปั้นสายสกุลช่าง นายทองร่วง
เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - ศิลปะปูนปั้น) จังหวัดเพชรบุรี
ขั้นตอนที่ 4 สรุป และประมวลผลแนวทางการจัดการความรู้ภูมิปัญญางานปูนปั้น
สกุลช่างนายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ - ศิลปะปูนปั้น)
จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งปู น ปั้ น ขอบเขตภายในจั งหวั ด เพชรบุ รี ทั้ งหมด 10 สถานที่ ดั งนี้
1) วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี 2) วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 3) ศาลหลักเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 4) วัดสนามพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุรี 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
6) สถานีรถรางไฟฟ้าเคเบิ้ลคาร์ (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี 7) ร้านขนมหม้อแกงแม่กิมไล้ จังหวัด
เพชรบุรี 8) วัดโตนดหลวง จังหวัดเพชรบุรี 9) โรงพยาบาลเพชรรัชต์ จังหวัดเพชรบุรี 10)
สะพานเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี เสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ประกอบภาพถ่าย

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาผลงานศิ ล ปะปู น ปั้ น ในกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ เกิ ด จากฝี มื อ นายทองร่ ว ง
เอมโอษฐ โดยวิ เ คราะห์ จ ากรู ป แบบผลงานปู น ปั้ น ที่ ป รากฏ การจั ด วางโครงสร้ า ง
องค์ประกอบ เรื่องราว เทคนิควิธี ตลอดจนอิทธิพลการก่อเกิดเป็นตัวกาหนดรูปแบบของ
ผลงานปูนปั้น ที่ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามองค์ประกอบทางศิลปะปูนปั้นตามช่วงเวลา
จานวน 10 สถานที่ภายในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ 1) วัดเขาบันไดอิฐ จังหวัดเพชรบุรี 2) วัด
มหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี 3) ศาลหลักเมือง จังหวัดเพชรบุรี 4) วัดสนามพราหมณ์
จังหวัดเพชรบุรี 5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 6) สถานีรถรางไฟฟ้าเคเบิ้ลคาร์ (เขาวัง)
จังหวัดเพชรบุรี 7) ร้านขนมหม้อแกงแม่กิมไล้ จังหวัดเพชรบุรี 8) วัดโตนดหลวง จังหวัด
เพชรบุ รี 9) โรงพยาบาลเพชรรัชต์ จังหวัดเพชรบุรี 10) สะพานเทศบาล จังหวัดเพชรบุ รี
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พบว่ารูปแบบผลงานศิลปะปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ มีความโดดเด่นทั้งทางด้านรูปแบบ
ความอสมมาตร ซึ่งเป็นการพลิกแพลงสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกของนายทองร่วง เอมโอษฐ
ผ่านสร้างสรรค์ การปั้ น ลวดลายที่ เป็ น เอกลั กษณ์ ของงานปู น ปั้ น และเนื้ อ หาที่ ส ามารถสื่ อ
ความหมาย ทั้งทางด้านการเมือง วิถีชีวิตและปริศนาธรรม โดยเนื้อหาเรื่องราวเป็นเรื่องที่นาย
ทองร่วง เอมโอษฐ มีความผูกพัน รู้จัก คุ้นเคย เกี่ยวกับธรรมะ วิถีชีวิตชาวบ้าน และการเมือง
ทาให้ผลงานปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ มีรูปแบบเฉพาะเป็นที่ประจักษ์ที่ต่างจากผลงาน
งานปู น ปั้ น ทั่ ว ไปจนได้ เป็ น ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ สาขาทั ศ นศิ ล ป์ (ประณี ต ศิ ล ป์ -ศิ ล ปะปู น ปั้ น )
พุทธศักราช 2554 สามารถศึกษาถึงรูปและความหมาย จากรูปแบบของเทคนิคกระบวนการ
ขั้นตอนต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพื้นที่ผลงานศิลปะปูนปั้น เมื่อวิเคราะห์จากผลงานปูนปั้นเริ่มต้น
ถึ งปั จ จุ บั น ว่ า มี เนื้ อ หาแนวทางการสร้ า งสรรค์ แ ละแนวทางการจั ด การความรู้ จ าแนก
การศึกษาออกได้เป็น 3 ประเด็นดังนี้
1. ด้ า นพั ฒ นาการศิ ล ปะปู น ปั้ น นายทองร่ว ง เอมโอษฐ ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ ส าขา
ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) จังหวัดเพชรบุรี
2. ด้านผลงานศิลปะปูนปั้น พ.ศ.2504 -พ.ศ.2544 นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิ ลปิน
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) จังหวัดเพชรบุรี
3. ด้ า นการจั ด การความรู้ ผ ลงานศิ ล ปะปู น ปั้ น นายทองร่ ว ง เอมโอษฐ ศิ ล ปิ น
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) จังหวัดเพชรบุรี
วิเคราะห์จากผลงานปูนปั้นมีรายละเอียดดังนี้
พัฒนาการศิลปะปูนปั้นของนายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
(ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) จังหวัดเพชรบุรี จาแนกแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ช่วงที่ 1 เรียนรู้
จากครูช่าง (พ.ศ. 2504 - 2510) 2) พัฒนาการศิลปะปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ
1. ช่วงที่ 1 เรียนรู้จากครูช่าง (พ.ศ. 2504 - 2510)
นายทองร่วง เอมโอษฐ์ ศิลปินแห่งชาติปี 2554: สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ ศิลปะปูนปั้น) เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2486 นายทองร่วง เอมโอษฐ มีพี่น้อง
ทั้งหมด 4 คน เป็นบุตรคนที่ 2 ของพ่อยศ เอมโอษฐ และคุณแม่สาลี เอมโอษฐ เมื่ออายุถึง
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เกณฑ์ต้องเรียนหนังสือ บิดาได้ส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดโตนดหลาย ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้บ้าน
จนจบชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 4 ในปี พ.ศ.2498 ซึ่งเป็ น การศึ ก ษาภาคบั งคั บ ในสมั ย นั้ น แต่
การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สมัยนั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ เป็นผู้ที่ใฝ่ความรู้
และอยากจะมีการศึกษาที่สูงกว่า จึงตัดสินใจขอบิดาเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา แต่
โรงเรียนที่จะเข้าไปศึกษาต่อนั้นอยู่ไกลบ้านจึงไปขออาศัยอยู่ที่วัดใกล้โรงเรียนเพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง การเข้าไปเป็นเด็กวัดนั้นนับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ที่สนใจอยากเรียน
หนังสื อ แต่ มี ทุ น ทรัพ ย์น้ อ ยในสมั ย นั้ น เพราะมี ที่ พั ก อาหาร และเดิ น ทางไปเรีย นสะดวก
เพียงแต่ช่วยเหลืองานในวัดเป็นการตอบแทน นายทองร่วง เอมโอษฐ เรียนได้สักระยะหนึ่งไม่
ทันเรียนจบชั้นมัธยมก็ต้องเลิกเรียนและกลับมาอยู่บ้าน เนื่องจากทางวัดที่อาศัยอยู่ไม่สามารถ
รองรับจานวนเด็กที่มีอยู่จานวนมากได้ เมื่อออกจากโรงเรียนได้ไม่นาน ในปี พ.ศ.2499 บิดา
จึงให้บรรพชาเป็นสามเณรศึกษานักธรรม ณ วัดบางใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้
พระพุทธศาสนา ในด้านหลักธรรมพุทธประวัติ และพระวินัย จัดเป็นการศึกษาระดับ พื้นฐาน
ของพระสงฆ์และสามเณร
เมื่อสอบนักธรรมตรีได้จึงย้ายไปจาพรรษาที่วัดอัมพวัน อาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อศึกษาต่อนักธรรมโทและนักธรรมเอก นายทองร่วง เอมโอษฐ บวชเณรที่
วัดบางใหญ่ได้ 2 ปี ก็สอบได้นักธรรมตรี ที่วัดมีนักธรรมตรีอย่างเดียวไม่มีนักธรรมโทนักธรรมเอก
ก็ต้องย้ายวัดไปอยู่ที่ที่วัดอัมพวัน อาเภออัมพวา เรียนอยู่อีก 2 ปี ก็ได้นักธรรมโทนักธรรมเอก
(ทองร่วง เอมโอษฐ, 2556) เมื่อลาสิกขาบทจากการเป็นสามเณรที่วัดอัมพวัน นายทองร่วงได้
ตัดสินใจอพยพย้ายถิ่นมาลงหลักปักฐาน ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี 2503
โดยหวังจะติดตามพระมหาเสวก จันทร์แดง ครูสอนภาษาบาลีครั้งตอนที่ตนบวชเป็นสามเณร
อยู่ที่วัดอัมพวัน การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางมาเมืองเพชรบุรีเพียงคนเดียวและเป็นครั้งแรก
นอกจากพระเสวก จันทร์แดง แล้วก็ไม่มีญาติหรือคนรู้จักที่อยู่เมืองเพชรบุรีเลย จึงตัดสินใจขอ
บรรพชาเป็นสามเณรอีกครั้งเพื่อศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีเพิ่มเติม (ทองร่วง เอมโอษฐ, 2556)
ขณะจ าพรรษาอยู่ ที่ วั ด มหาธาตุ ว รวิ ห าร สามเณรทองร่ ว งมี โอกาสชื่ น ชม
ความงามของศิลปะอันล้าค่าภายในโบราณสถานของวัด สามเณรทองร่วงรู้สึกประทับใจกับ
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งานปูนปั้นที่ประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมเป็นที่สุด เพราะลวดลายที่พลิ้วไหวสวยงามบ่งบอก
ถึงความชานาญและความตั้งใจของผู้รังสรรค์ผลงาน จนสามเณรทองร่วงใฝ่ฝันที่จะเป็น ผู้
รังสรรค์ผลงานเหล่านั้นด้วยตนเอง ขณะเพลิดเพลินกับการชื่นชมความงานของงานปูนปั้นก็ได้
พบกับครูพิน อินฟ้าแสง ซึ่งเป็นช่างปั้นปูนชั้นครูของจังหวัดเพชรบุรี กาลังซ่อมแซมงานปูนปั้น
พระพุทธรูปบริเวณฐานพระในองค์พระปรางค์ สามเณรทองร่วงเฝ้าดูการทางานของครูพิน อยู่
หลายวันและได้พิจารณาว่าช่างปูนปั้นที่ชานาญงานสามารถทาเป็นอาชีพหลักได้ จึงตัดสินใจ
ลาสิกขาบทอีกครั้งซึ่งในขณะนั้นอายุ 18 ปี เรียนได้ 1 ปี นายทองร่วง เอมโอษฐ ก็เห็นงานปูนปั้น
เป็นอาชีพ แต่ต้องใช้เวลาฝึกให้ชานาญจึงตัดสินใจสึกจากเณร (ทองร่วง เอมโอษฐ, 2556)
เมื่อลาสิกขาบทจากสามเณร นายทองร่วง เอมโอษฐ ได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์
กับครูพิน อินฟ้าแสง ครูพิน อินฟ้าแสง ไม่เชิงปฏิเสธการเป็นครูสอน แต่ได้ให้ข้อคิดว่าปูนปั้น
เป็นของทายากต้องลองหัดทาด้วยตัวเองโดยให้ดูตัวอย่างพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับอยู่ใน
วัด ด้วยความศรัทธาและประทับใจในผลงานของครูพิน อินฟ้าแสง จึงติดตามและเฝ้าสังเกต
การทางานครูพิน อินฟ้าแสง และนามาลองปั้นตามแบบอย่างของครู จนครูพิน อินฟ้าแสง
เห็นความมุ่งมั่นของนายทองร่วง เอมโอษฐ ที่จะเป็นช่างปั้นให้ได้ จึงรับเป็นศิษย์ตั้งแต่นั้นมา
นายทองร่วง เอมโอษฐ เริ่มต้นเป็นช่างครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2504 จาแนกดังนี้
1.1 ช่วงที่ 1 เรียนรู้จากครูช่าง (พ.ศ. 2504 - 2510) ผลงานปูนปั้นนายทองร่วง
เอมโอษฐ ดังนี้
พ.ศ.2504 งานซ่อมพระปรางค์ วัดมหาธาตุ
พ.ศ.2506 ปั้นซ่อมฐานพระพุทธรูป วัดมหาธาตุวรวิหาร
พ.ศ.2510 ปั้นหน้าบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี
1.2 พัฒนาการปูนปั้น (นายทองร่วง เอมโอษฐ พ.ศ.2512 - 2544)
พ.ศ. 2512 ปั้นหน้าบันศาลาการเปรียญ ทิศใต้ วัดเขาบันไดอิฐ จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2518 ปั้นฐานพระวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2522 ปั้นช่อฟ้า ใบระกา ศาลหลักเมือง จ.เพชรบุรี
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พ.ศ. 2523 ปั้ นรู ปพระพิ ฆเนศ พระวิ ษณุ กรรม หน้ าพระวิ หารวั ดมหาธาตุ
วรวิหาร จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2524 ปั้นฐานเสมา วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2527 ปั้นภาพเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2530 ปั้นหน้าบันศาลานางสาวอัมพร บุญประคอง วัดมหาธาตุวรวิหาร
จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2531 ปั้ นเทวดาแต่ งองค์ ปรางค์ ที่ ท าการปฏิ สั งขรณ์ ใหม่ วั ดมหาธาตุ
วรวิหาร จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2532 ปั้ นรูปยักษ์ แต่ งองค์ปรางค์ ที่ ท าการปฏิ สั งขรณ์ ใหม่ วัดมหาธาตุ
วรวิหาร จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2533 ปั้ นภาพสุนทรภู่ วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี วัดมหาธาตุวรวิหาร
จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2534 ปั้ นซุ้ มพระหน้ าอาคารตึ กอุ รุ พงษ์ วิ ทยาลั ยอาชี วศึ กษาเพชรบุ รี
จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2535 ปั้นภาพพฤษภาทมิฬ หน้าบันศาลานางสาวอัมพร บุญประคองด้าน
ทิศใต้ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2540 ปั้ นซุ้ มท้ าวพระพรมหม สถานี รถรางไฟฟ้ าเคเบิ้ ลคาร์ (เขาวั ง)
จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2540 ปั้นซุ้มประดับตกแต่งอุโบสถ วัดโตนดหลวง อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2541 ปั้นปูนประดับตกแต่ง อโรคยา โถงโรงพยาบาลเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2543 ปั้นภาพพระมหาชนกใช้กระเบื้องตกแต่ง ร้านขนมหม้อแกงแม่กิมไล้
จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2544 ปั้นภาพประเพณีไทย สะพานท่าสงฆ์ จ.เพชรบุรี
2. สรุปพัฒนาการ เรียนรู้จากครูช่าง ปี พ.ศ. 2504 - 2510 ดังนี้
2.1 ผลงานการเลียนแบบครูช่าง (ช่วงแรก พ.ศ.2504 - 2510)
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พ.ศ.2504 งานซ่อมพระปรางค์ วัดมหาธาตุ
พ.ศ.2506 ปั้นซ่อมฐานพระพุทธรูป วัดมหาธาตุวรวิหาร
พ.ศ.2510 ปั้นหน้าบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพลับพลาชัย จังหวัด
เพชรบุรี
1. ผลงานปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ
1.1 งานซ่อมพระปรางค์ วัดมหาธาตุ
1.1.1 ปั้นปูนลายกระจังรวน
1.1.2 ปัน้ ปูนลายกระจังตาอ้อย
1.1.3 ปั้นปูนยักษ์แบก
1.1.4 ปั้นปูนลิงแบก
1.2 ฐานพระพุทธรูป วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
1.2.1 ปั้นปูนยักษ์แบก
1.2.2 ปั้นปูนลิงแบก
1.2.3 ปั้นปูนลายกระจังรวน
1.2.4 ปั้นปูนลายประจายาม
1.3 ปั้ น ปู น ประดั บ หน้ า บั น โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมทิ ศ เหนื อ วั ด
พลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี
1.3.1 ลายช่อหางโตประยุกต์
1.3.2 ลายกระจังรวน
1.3.3 ลายประจายาม
2. รูปแบบแนวคิดปูนปั้น
จากการศึกษารูปแบบแนวคิดพบว่าผลงานศิลปะปูนปั้น นายทองร่วง
เอมโอษฐ พ.ศ. 2504 - 2510 ช่วงแรกเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะปูนปั้นตามแบบอย่าง ครูพิน
อินฟ้าแสง และลอกเลียนผลงานปูนปั้นของเก่า การออกลายปูนปั้นยึดแบบรากฐานจากลายไทย
อย่างเดิมประกอบกับ ดูตัวอย่างงานปูนปั้นของเก่าตามฐานพระพุทธรูปภายในวัดมหาธาตุ
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จังหวัดเพชรบุรีเป็นหลักประกอบไปด้วยลายกระจังตาอ้อย ลายกระจังรวน ลายประจายาม
ก้ามปู และลายก้านขดเป็นหลักจึงเป็นจุดเริ่มต้นช่างปั้นปูนในส่วนรูปปั้นปูนตัวละคร ยักษ์ แบก
ลายลิงแบก แบบตัวอย่างใช้แนวทางตามแบบของเดิมที่ปรากฏภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร
จังหวัดเพชรบุรี โดยนาตัวละครในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์และจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร
หลวงวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี มาเป็นต้นแบบผลงานงานปั้นปูน ในระยะเวลา
ต่อมา นายทองร่วง เอมโอษฐ มีการพัฒนาการออกแบบลายปูนปั้นเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2510
งานปูนปั้นหน้าบันทิศเหนือโรงเรียนพระปริ ยัติธรรม วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี นาย
ทองร่วง เอมโอษฐ ออกแบบลายหน้าบั นด้วยตั วเองประกอบด้วยลายช่อ กระหนกหางโต
แบบใหม่ที่มีการปาดด้วยเกรียงเป็นระนาบลายคมชัด ไม่เน้นการสับแง่ตามตัวกระหนกโดย
ปกติทั่วไป แต่ยังคงเห็นชัดถึงแรงบันดาลใจจากลายก้านคดโค้งออกช่อหางโตรุ่นเก่า จากงาน
ปูนปั้นประดับหน้าบันอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดสระบัว และวัดไผ่ล้อม ตามลาดับ กับ
ลายช่อหางโตจากหน้าบันอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ (สันติ เล็กสุ ขุม, 2535: 99 - 100) พัฒนา
ออกแบบเป็นลายแนวประยุกต์สร้างความแตกต่างจากลายปูนปั้นของเดิมที่ปรากฏในงาน
ประดับอาคารของเมืองเพชรบุรีสมัยอยุธยาตอนปลาย เช่น ลายช่อ (หรือลายคล้ายช่อหางโต)
บนหน้าบันอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี
3. คุณค่าในการสร้างสรรค์ผลงานปูนปั้น
นายทองร่วง เอมโอษฐ มีการสร้างสรรค์ปูนปั้นยึดหลักจากรูปแบบ
ลวดลายปูนปั้นของเดิมที่มีพื้นฐานจากรูปแบบลายไทยและรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังภายใน
วิหารหลวง วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี และมีพัฒนาการการออกแบบลายปูนปั้นในปี พ.ศ.
2510 หน้าบันทิศเหนือโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี ยังคงยึดลาย
ลายก้านคดโค้งออกช่อหางโตรุ่นเก่าจากงานปูนปั้นประดับหน้าบันอุโบสถ วัดใหญ่สุวรรณาราม
วัดสระบัว และวัดไผ่ล้อม ตามลาดับ กับลายช่อหางโตจากหน้าบันอุโบสถวัดเขาบันไดอิฐ เป็น
ต้นแบบในการออกแบบลายช่อประยุกต์ในรูปแบบ นายทองร่วง เอมโอษฐ
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4. ภาพรวมเหตุปจั จัยบริบทที่เกี่ยวข้อง
ผลงานปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐช่วงระยะเวลาเกือบ 10 ปี นาย
ทองร่วง เอมโอษฐ อยู่ภายใต้การควบคุมงานปั้นอย่างใกล้ชิดโดยอาศัยดูงานปั้นปูนจากครูพิน
อินฟ้าแสง เป็นหลักผนวกกับการฝึกฝนเรียนรู้แนวทางการปั้นปูนด้วยตัวเอง ผลงานปูนปั้น
นายทองร่วง เอมโอษฐ ในช่วงนี้แฝงผลงานศิลปะปูนปั้นภายใต้ผลงานของครู พิน อินฟ้าแสง
ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2504 - 2510
การปั้นปูนผลงงานปูนปั้นระยะแรกนั้นประเภทสวยงาม ได้เลียนแบบ
จากงานเก่าและขอคาปรึกษาจากครูพิน อินฟ้าแสง ผลงานส่วนใหญ่ใช้ลายไทยพื้น ฐานเป็น
ตัวอย่างเช่น ลายกระจัง ลายยักษ์แบก ลายลิงแบก เป็นลายพื้นฐานปฏิบัติฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ
นาไปสู่ความเป็นช่างปูนปั้นออกรับงานปูนปั้นด้วยตัวเอง

ภาพที่ 1 หน้าบันโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี
(ตัวอย่างช่วงแรก พ.ศ. 2504 - 2510)
2.2 การพัฒนางานปูนปั้น (นายทองร่วง เอมโอษฐ พ.ศ. 2512 - 2544)
นายทองร่วง เอมโอษฐ ปรับวิธีการ รูปแบบ การแก้ปัญหา และแนวความคิดใน
การสร้างสรรค์ผลงานโดยมีการประยุกต์สร้างความแตกต่างผลงานปูนปั้นของนายทองร่วง
เอมโอษฐ เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองตามฉบับงานปูนปั้นเมืองเพชร อีกทั้งใน
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ผลงานจาแนกรูปแบบการปั้นเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ ประเภทสวยงาม ประเภทแฝงธรรมะ
และประเภทความคิด ขอบเขตภายในจังหวัดเพชรบุรีจาแนก ดังนี้
2.2.1 ผลงานปูนปั้นประเภทสวยงาม
พ.ศ. 2512 ปั้ น หน้ า บั น ศาลาการเปรี ย ญ ทิ ศ ใต้ วั ด เขาบั น ไดอิ ฐ
จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2518 ปั้นฐานพระวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2522 ปั้นช่อฟ้า ใบระกา ศาลหลักเมือง จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2523 ปั้ น รูป พระพิ ฆ เนศ หน้ าพระวิห ารวัด มหาธาตุ วรวิห าร
จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2523 ปั้น พระวิษ ณุ กรรม หน้ าพระวิห ารวัด มหาธาตุวรวิห าร
จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2534 ปั้นซุ้ม พระหน้าอาคารตึกอุรุพ งษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เพชรบุรี จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2534 ปั้ น นางในวรรณคดี ห น้ า อาคารตึ ก อุ รุ พ งษ์ วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 2 รูปปั้นพระพิฆเนศ หน้าพระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
(ตัวอย่างพ.ศ. 2512 - 2544)
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สรุปผลงานปูนปั้นประเภทสวยงาม เป็นการการออกแบบลวดลายปูนปั้น
วิธีการทางาน และวัสดุต่างๆ ที่ยังคงยึดตามแบบโบราณ โดยใช้ลายไทยเป็นหลักและรูปแบบ
ตัวอย่างในวรรณคดีไทย เป็นต้น
2.2.2 ผลงานปูนปั้นประเภทแฝงธรรมะ (ปริศนาธรรม)
พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2533 ปั้ น ศาลานางสาวอั ม พร บุ ญ ประคอง วั ด
มหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2540 ปั้นซุ้มประดับตกแต่งอุโบสถ (ฤาษีดัดตน) วัดโตนดหลวง
อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2541 ปั้นปูนประดับตกแต่งเรื่อง อโรคยา โถงโรงพยาบาลเพชรรัชต์
จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2543 ปั้ นภาพพระมหาชนก ใช้ กระเบื้ องตกแต่ ง ร้ านขนมหม้ อ แกง
แม่กิมไล้ จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 3 ปูนปั้นประดับตกแต่งเรื่อง อโรคยา โถงโรงพยาบาลเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี
(ตัวอย่างพ.ศ. 2512 - 2544)
สรุ ปผลงานปู นปั้ นประเภทแฝงธรรมะ (ปริศนาธรรม) งานปู นปั้ นเป็ น
การสอดแทรกคติธรรมโดยใช้หลักพระอภิธรรมในพระไตรปิฎกที่สอนให้รู้จักธรรมชาติรูปแบบ
ปูนปั้นความอสมมาตร ซึ่งเป็นการพลิกแพลงสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกของนายทองร่วง
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เอมโอษฐ ใช้แนวทางหลักธรรมจากการบวชเรียนมาในอดีตถ่ายทอดผ่านสร้างสรรค์การปั้น
ลวดลายปูนปั้น ดังนั้นเพื่อเข้า ถึงสร้างอรรถรสในการชมเวลาชมผลงานปูนปั้นจึงต้องเข้าถึง
ที่มาของผลงานจึงจะตีความของผลงานปูนปั้นที่แฝงธรรมะปริศนาธรรมได้หรืออธิบายจากผู้รู้
จึงจะเข้าใจความหมายยิ่งขึ้น
2.2.3 ผลงานปูนปั้นประเภทความคิด
พ.ศ. 2524 ปั้นฐานเสมา วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2527 ปั้นภาพเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 วัดมหาธาตุวรวิหาร
จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2530 ปั้นปูนประดับศาลา นางสาวอัมพร บุญประคอง ทิศ
ตะวันออก วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2535 ปั้นภาพ พฤษภาทมิฬ หน้าบันศาลา นางสาวอัมพร
บุญประคองด้านทิศใต้ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2540 ปั้นซุ้มท้าวพระพรมหม สถานีรถรางไฟฟ้าเคเบิ้ลคาร์
(เขาวัง) จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2540 ปั้นซุ้มท้าวพระพรมหม สถานีรถรางไฟฟ้าเคเบิ้ลคาร์
(เขาวัง) จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2544 ปั้นภาพประเพณีไทย สะพานท่าสงฆ์ จ.เพชรบุรี

ภาพที่ 4 ซุ้มท้าวพระพรมหม สถานีรถรางไฟฟ้าเคเบิ้ลคาร์ (เขาวัง) จ.เพชรบุรี
(ตัวอย่างพ.ศ. 2512 - 2544)

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.21 No.2 July-December 2019

157

สรุปผลงานปูนปั้นประเภทความคิด เป็นงานปั้นล้อเลียนการเมือง
และกิจวัตรชาวบ้าน โดยผลงานปูนปั้นมาจากความคิดที่นอกกรอบเป็นงานปูนปั้นล้อการเมือง
จากเหตุก ารณ์ ต่ อต้ านนโยบายของรัฐบาลในส่ วนกิ จวัต รชาวบ้ านเป็ น ผลงานการสืบ สาน
ประเพณีในท้องถิ่นจังเพชรบุรี ทาให้ผลงานปูนปั้นของนายทองร่วง เอมโอษฐ มีความโดดเด่น
เป็นที่น่าจดจาแก่ผู้พบเห็นในความงามและความหมายที่น่าค้นหาจากผลงานปูนปั้นที่แฝง
เรื่องราวการเสียดสีสังคมในยุคนั้นผนวกกับการคงอยู่ของวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
สรุปคุณค่าศิลปะปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ พ.ศ. 2512 - 2544
จากการศึกษาแนวคิดผลงานปูนปั้น นายทองร่วง เอมโอษฐ์ ปี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2544 พบว่า
คุณ ค่าศิลปะผลงานปูนปั้ น นายทองร่วง เอมโอษฐ์ มีพัฒ นาการแนวคิดวิธีการสร้างสรรค์
ออกแบบปูนปั้นมีรูปแบบเฉพาะตัว มีรูปแบบผลงานปูนปั้นยึดตามแบบพื้นฐานต้นแบบจาก
ลายไทย วรรณคดีไทย ประเพณี วัฒ นธรรม เหตุการณ์ กระแสสังคมผนวกกับหลักแนวคิด
ธรรมะเป็นพื้นฐานเดิมของ นายทองร่วง เอมโอษฐ์ ตกผลึกแนวคิดถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ
ปูนปั้นผ่านรูปแบบวิธีคิดการสร้างสรรค์ใช้เรื่องราวไทย วรรณคดีไทย ประเพณีวัฒ นธรรม
เหตุ ก ารณ์ ก ระแสสั งคมน ามาสอดแทรกในผลงานศิ ล ปะปู น ปั้ น ประดั บ ตกแต่ งผนวกกั บ
การสอดแทรกรูปบุคคลประกอบลวดลายอย่างหลากหลายโดยเฉพาะรูปล้อนักการเมือง หรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม และเรื่องราวร่วมสมัย หรือการพัฒนาเทคนิคการตกแต่งปูนปั้น
บางอย่ างกลับ เป็ นเพี ย งแนวทางการสร้างสรรค์ แนวทางหนึ่ งเท่ านั้ น หาใช่ลัก ษณะร่วมที่
ปรากฏความนิยมทั่วไปในผลงานของช่างปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรี หรืออาจกล่าวได้ว่า รูปแบบปูน
นายทองร่วง เอมโอษฐ์ ที่ปรากฏในงานปูนปั้นในจังหวัดเพชรบุรี มีความหลากหลายตาม
ปัจเจกบุคคล โดยความเป็นปัจเจกปูนปั้นของนายทองร่วง เอมโอษฐ์ หาใช่ลักษณะปูนปั้นอัน
แตกต่างจากลักษณะที่เคยปรากฏมาก่อนในงานช่างไทย แต่เป็นความปัจเจกของ นายทองร่วง
เอมโอษฐ์ ในแง่ของรสนิยม การสอดแทรกรายละเอียดและความถนัดในการเลือกใช้ หรือปั้น
ลวดลายมากกว่าทาให้ผลงานศิลปะปูนปั้นเมืองเพชร มีคุณค่าเอกลักษมณ์ที่ต่างจากปูนปั้น
ทั่วไป
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ภาพรวมเหตุปัจจัยบริบทปูนปั้นที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2544
เหตุปัจจัย นายทองร่วง เอมโอษฐ์ปี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2544 พบว่า มี
การพัฒ นาการรูปแบบผลงานปูนปั้ น สร้างเอกลักษณ์ ผลงานปู นปั้น เป็ นลักษณะรูปแบบ
เฉพาะ นายทองร่วง เอมโอษฐ์ สืบ เนื่ องจากการเป็ นลู กศิ ษย์ ครูพิ น อิ นฟ้ าแสง ส่ งผลต่ อ
อิทธิพลรูปแบบลวดลายจึงทาให้ผ ลงานปูนปั้นแยกไม่ออกว่าเป็นรูปแบบของ นายทองร่วง
เอมโอษฐ์ หรือของครูพิน อินฟ้าแสง การพัฒนาการในรูปแบบ นายทองร่วง เอมโอษฐ์ จึง
ปรับประยุกต์แนวทางผนวกแนวความคิดสอดแทรกเนื้อหาเรื่องราวกระแสสังคมในยุคปัจจุบัน
ผ่านภูมิรู้เรื่องธรรมะผสมเหตุการณ์ และผลในเรื่องราวที่ ถ่ายทอดลงไปในผลงานปูนปั้น แต่
ยังคงอนุรักษ์รูปแบบการปั้นของเดิมโดยวางกรอบแนวทางปูนปั้นไว้ 3 แนวทาง คือ 1) สวยงามมี
เนื้อหาแบบประเพณี ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เทพเจ้า และรามเกียรติ์ เนื้อหาแบบ
ประเพณีเป็นแบบอย่างที่นิยมทั่วไปสาหรับงานศิลปกรรมเนื่องในศาสนาและเป็นแบบแผนที่
ปรากฏอยู่เสมอในงานช่ างหลวงสื บ เนื่ องจนเป็ น มาตรฐานส าหรับ งานแบบประเพณี ไทย
สาหรับงานประดับเรื่องราวประเภทนี้ในงานปูนปั้นหน้าบันอาคารในจังหวัดเพชรบุรี 2) แนวคิด
ได้แก่ เรื่องการเมือง เหตุการณ์ร่วมสมัย วรรณคดี เนื้อหาเกี่ยวกับความสนใจและประสบการณ์
ส่วนตัว เรื่อง คติธรรมทางศาสนาประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการรับแรงบันดาลใจจากกระแส
งานศิลปะสมัยใหม่ ผนวกกับแนวทางการแสดงออกทางด้านรูปแบบที่มีมาก่อนในงานปูนปั้น
เมืองเพชรบุรี 3) ปริศนาธรรมปูนปั้นเนื้อหาในกลุ่มนี้ คือ การแสดงภาพเกี่ย วกับคติธรรม บน
พื้นฐานมุมมองทางพุทธศาสนาผ่านประสบการณ์ส่วนตัวเรื่อง คติธรรมทางศาสนาในรูปแบบ
เชิงสัญลักษณ์ และการอุปมาอุปมัยผ่านเรื่องราวทางสังคมแวดล้อมในมุมมองของ นายทอง
ร่วง เอมโอษฐ์ ผลงานประเภทนี้ยากแก่การตีความ เนื่องจากเนื้อหาเป็นคติธรรมรูปแบบ
เฉพาะของ นายทองร่วง เอมโอษฐ์ เท่านั้น
3. ด้านการจัดการความรู้ผลงานศิลปะปูนปั้น นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปิน
แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น)จังหวัดเพชรบุรี
ผู้วิจัยนาข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์คุณค่า การสืบสานพัฒนาการ
ปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ ศิ ลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณี ตศิลป์ -ศิลปะปูนปั้น)
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จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 – 2544 เสนอแนวทางบริหารทางการจัดการความรู้สาย
สกุลช่าง นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์ -ศิลปะปูนปั้น)
จังหวัดเพชรบุรี การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และความเป็นไปได้ของการสืบสานการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาปูนปั้นและเทคนิคแนวความคิดนายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขา
ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) จังหวัดเพชรบุรี การจัดการความรู้ศิลปะปูนปั้น นาย
ทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่ งชาติ สาขาทัศ นศิลป์ (ประณี ตศิลป์ - ศิลปะปู นปั้ น) จังหวัด
เพชรบุรี นาหลักการแนวคิดยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม (2552) นโยบายด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้กล่าวถึง การฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภู มิปัญ ญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ ดังนี้ปลูก
จิตสานึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักมีความตื่นตัว และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็น
วิถี ชี วิต ประเพณี ค่ านิ ย มที่ ดี งาม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมถึ งการดู แ ลรัก ษาแหล่ งอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ สนับสนุนให้ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร่วมดาเนินการสืบค้น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ปราชญ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มแกนนา ผู้รู้ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสร้าง
ระบบการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในชุมชน ตลอดจนรวบรวมจัดเป็ น
คลั ง ข้ อ มู ล ในชุ ม ชน พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ชุ ม ชนในเป็ น ระบบ ร่ ว มบู ร ณาการในรายวิ ช า
ประติมากรรมท้องถิ่นเพชรบุรี สาขาศิลปศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมฯ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี ดังนี้
กระบวนการแนวทางการจัดการความรู้
ในการจัดการความรู้การสืบสานอัตลักษณ์อิทธิพลปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ์
นั้น ใช้การนาเทคนิคแนวทางการปั้นปูนมาร่วมบู รณาการสร้างสรรค์ในการเรียนการสอน
รายวิชาประติมากรรมท้องถิ่นเพชรบุรี รหัสวิชา 207326: 2(1-2-3) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยมีผู้สอนได้แก่ ดร.สรไกร
เรืองรุ่ง ใช้เวลาสอนเวลา 2 สัป ดาห์ มีเทคนิคและแนวทางการปฏิ บัติการกิจกรรมคือ ให้
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นั ก ศึ ก ษาเลื อ กหั ว ข้ อ ในการปฏิ บั ติ ส ร้ า งสรรค์ ศิ ล ปะปู น ปั้ น 1 หั ว ข้ อ ตามแนวทางการ
สร้างสรรค์งานศิลปะปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีต
ศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) ดังนี้ 1) ประเภทแฝงธรรมะ 2) ประเภทความคิด 3) ประเภทสวยงาม
กรอบแนวคิดปฏิบัติงานปูนปั้น

รูปตัวอย่างปฎิบัติการกิจกรรม
1. ประเภทแฝงธรรมะ

ภาพที่ 5 ปัน้ ปูนประดับตกแต่งเรือ่ ง อโรคยา โถงโรงพยาบาลเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี
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2. ประเภทความคิด

ภาพที่ 6 ซุ้มท้าวพระพรมหม สถานีรถรางไฟฟ้าเคเบิ้ลคาร์ (เขาวัง) จ.เพชรบุรี
3. ประเภทสวยงาม

ภาพที่ 7 รูปปูนปั้นพระพิฆเนศ หน้าพระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
จากการประเมินผล ตามกรอบการปฎิบัติการ ม.ค.อ 3 รายวิชาประติมากรรม
เมืองเพชรบุรี รหัสวิชา 207326 : 2(1-2-3) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สรุปผล การจัดการ
ความรู้กิจกรรมการสืบสานภูมิปัญญาปูนปั้นและเทคนิคแนวความคิดนายทองร่วง เอมโอษฐ
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น)จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
1. นั ก ศึ ก ษาได้ เลื อ กตั ว อย่ า งกิ จ กรรมปฎิ บั ติ ก าร หั ว ข้ อ ประเภทสวยงาม
ตัวอย่างรูปปูนปั้นพระพิฆเนศ หน้าพระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
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ภาพที่ 8 รูปตัวอย่างปูนปั้นพระพิฆเนศ หน้าพระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี
ผลงานปูนปั้นนักศึกษา

ภาพที่ 9 ตัวอย่างที่ 1 ผลงานปูนปั้นนักศึกษารายวิชาประติมากรรมเมืองเพชรบุรี : 2(1-2-3)
รหัสวิชา 207326มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ภาพที่ 10 ตัวอย่างที่ 2 ผลงานปูนปั้นนักศึกษารายวิชาประติมากรรมเมืองเพชรบุรี: 2(1-2-3)
รหัสวิชา 207326มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างที่ 3 ผลงานปูนปั้นนักศึกษารายวิชาประติมากรรมเมืองเพชรบุรี : 2(1-2-3)
รหัสวิชา 207326มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ภาพที่ 12 ตัวอย่างที่ 2 ผลงานปูนปั้นนักศึกษารายวิชาประติมากรรมเมืองเพชรบุรี : 2(1-2-3)
รหัสวิชา 207326มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
สรุ ป ผลกิ จ กรรมการจั ด การความรู้ สื บ สานภู มิ ปั ญ ญาปู น ปั้ น และเทคนิ ค
แนวความคิดนายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะ
ปูนปั้น)จังหวัดเพชรบุรี
ผลการปฎิบัติกิจกรรมพบว่านักศึกษาไม่เลือกหัวข้อประเภทธรรมะ (ปริศนาธรรม)
เพราะการปั้นปูนประเภทธรรมะเป็นเรื่องยาก ต้องศึกษาธรรมะและกอปรกับการตีความหมาย
ของปริศนาธรรมเป็นเรื่องในการเข้าถึงหลักพระธรรม ในส่วนประเภทความคิดนักศึกษามอง
ว่าการเมืองหรือวิถีชีวิตท้องถิ่นต้องเข้าถึงบริบทวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีผนวกกับการหา
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ข้อมูลเชิงลึก นาข้อมูลมาสังเคราะห์เหตุการณ์เปรียบเทียบเสียดสีบริบทรูปแบบสังคมและ
การตี ค วามจากั ด ด้ วยเวลาปฎิ บั ติก ารสร้างสรรค์ปั้ น ปู น นั กศึ ก ษาจึงเลื อ กหั ว ข้อ ประเภท
สวยงาม เนื่องจากรูปทรงตัวอย่างรูปปั้นพระพิฆเนศเป็นรูปทรงที่ดูโครงสร้างไม่ซับซ้อน ที่
ส าคั ญ นั ก ศึ ก ษาไม่ ต้ อ งตี ค วามในเรื่ อ งงานปู น ปั้ น ใช้ วิ ธี ก ารด าเนิ น การปฎิ บั ติ ก ารขึ้ น รู ป
โครงสร้างประติมากรรมจากรายวิชาประติมากรรมเมืองเพชรบุรี นามาใช้ในการปฎิบัติงาน
สร้างสรรค์รูปปั้นพระพิฆเนศ ดังตัวอย่างที่กาหนด ผนวกกับปูนตาเพชรบุรีสาเร็จรูปนักศึกษา
ไม่มีความคุ้นเคยปูนตาเพชรบุรีจึงทาให้เกิดปัญหาในการขึ้นรูปปูนปั้นในระยะแรก กอปรกับ
พื้นฐานการปั้นลวดลายไทยยังไม่เข้าถึงเทียบเคียงกับงานตัวอย่างเนื่องจากจากัดด้วยระยะเวลา
แต่ผลของภาพรวมการสร้างที่ได้ค่อนข้างดีผนวกกับระยะเวลาปฎิบั ติกิจกรรม 2 สัปดาห์
นักศึกษาในรายวิชาประติมากรรมเมืองเพชรบุรี รหัสวิชา 207326 : 2(1-2-3) มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบุรี ได้เรียนรู้และเข้าใจกิจกรรมการสืบสานองค์ ภูมิปัญญาปูนปั้นและเทคนิค
แนวความคิดนายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะ
ปูนปัน้ ) จังหวัดเพชรบุรี

การอภิปรายผล
รูปแบบพัฒนาผลงานศิลปะปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐภายในจังหวัดเพชรบุรี
มีความโดดเด่นทั้งทางด้านรูปแบบความอสมมาตร ซึ่งเป็นการพลิกแพลงสติปัญญาอารมณ์
ความรู้สึกของนายทองร่วง เอมโอษฐ ผ่านสร้างสรรค์การปั้นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของงาน
ปูนปัน้ และเนือ้ หาทีส่ ามารถสือ่ ความหมาย ทัง้ ทางด้านการเมือง วิถชี วี ติ และปริศนาธรรม โดย
เนื้อหาเรื่องราวเป็นเรื่องที่นายทองร่วง เอมโอษฐ มีความผูกพัน รู้จัก คุ้นเคย เกี่ยวกับธรรมะ
วิถีชีวิตชาวบ้าน และการเมืองทาให้ผลงานปูนปั้นนายทองร่วง เอมโอษฐ มีรูปแบบเฉพาะเป็น
ที่ ป ระจั ก ษ์ ที่ ต่ า งจากผลงานงานปู น ปั้ น ทั่ ว ไปจนได้ เป็ น ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ สาขาทั ศ นศิ ล ป์
(ประณี ตศิลป์ -ศิลปะปูนปั้น) พุทธศักราช 2554 โดยแบ่งพัฒ นาการปูนปั้น (ช่วงแรก พ.ศ.
2504 – 2510) ช่วงแรกเป็นการเรียนรู้จากครูช่างการปั้นปูนระยะแรกนั้นประเภทสวยงาม ได้
เลียนแบบจากงานเก่าและขอคาปรึกษาจากครูพิน อินฟ้าแสง ผลงานส่วนใหญ่ใช้ลายไทยพื้น
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เป็นเช่น ลายกระจัง ลายยักษ์แบก ลายลิง แบก เป็นลายพื้นฐานปฎิบัติฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ
น าไปสู่ ค วามเป็ น ช่ า งปู น ปั้ น ออกรั บ งานปู น ปั้ น ด้ ว ยตั ว เอง น าไปสู่ ช่ว งพั ฒ นาการปู น ปั้ น
(นายทองร่วง เอมโอษฐ พ.ศ.2512 - 2544)
นายทองร่วง เอมโอษฐ ปรับวิธีการ รูปแบบ การแก้ปัญหา และแนวความคิด ใน
การสร้างสรรค์ผลงานโดยมี การประยุกต์สร้างความแตกต่างผลงานปูนปั้นของนายทองร่วง
เอมโอษฐ เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองตามฉบับงานปูนปั้นเมืองเพชร อีกทั้งใน
ผลงานจาแนกรูปแบบการปั้นเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ ประเภทสวยงาม ประเภทแฝงธรรมะ
และประเภทความคิด ขอบเขตภายในจังหวัดเพชรบุรีจาแนก ดั งนี้ 1) ประเภทสวยงามเป็น
การการออกแบบลวดลายปูนปั้น วิธีการทางาน และวัสดุต่างๆ ที่ยังคงยึดตามแบบโบราณ
โดยใช้ลายไทยเป็นหลักและรูปแบบตัวอย่างในวรรณคดีไทย เป็นต้น 2) ประเภทแฝงธรรมะ
(ปริศนาธรรม) งานปูนปั้นเป็นการสอดแทรกคติธรรมโดยใช้หลักพระอภิธรรมในพระไตรปิฎก
ที่สอนให้รู้จักธรรมชาติรูปแบบปูนปั้นความอสมมาตร ซึ่งเป็นการพลิกแพลงสติปัญญาอารมณ์
ความรู้สึก ของนายทองร่วง เอมโอษฐ ใช้แ นวทางหลั ก ธรรมจากการบวชเรีย นมาในอดี ต
ถ่ายทอดผ่านสร้างสรรค์การปั้นลวดลายปูนปั้น ดังนั้นเพื่อเข้าถึงสร้างอรรถรสในการชมเวลา
ชมผลงานปูนปั้นจึงต้องเข้า ถึงที่มาของผลงานจึงจะตีความของผลงานปูนปั้นที่แฝงธรรมะ
ปริศนาธรรมได้หรืออธิบายจากผู้รู้จึงจะเข้าใจความหมายยิ่งขึ้น 3) ประเภทความคิด ซึ่งเป็น
งานปั้นล้อเลียนการเมืองและกิจวัตรชาวบ้าน โดยผลงานปูนปั้นความคิดที่นอกกรอบเป็นงาน
ปูนปั้นล้อการเมือง จากเหตุการณ์ ต่อต้านนโยบายของรัฐบาลในส่วนกิจวัตรชาวบ้านเป็ น
ผลงานการสื บ สานประเพณี ในท้ อ งถิ่ น จั งเพชรบุ รี ท าให้ ผ ลงานปู น ปั้ น ของนายทองร่ ว ง
เอมโอษฐ มีความโดดเด่นเป็นที่น่าจดจาแก่ผู้พบเห็นในความงามและความหมายที่น่าค้นหา
จากผลงานปูนปั้นที่แฝงเรื่องราวการเสียดสีสังคมในยุคนั้น ผนวกกับการคงอยู่ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี นาไปสู่การจัดการความรู้แนวทางบริหารทางการจัดการความรู้สาย
สกุลช่าง นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น)
จังหวัดเพชรบุรี
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ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และความเป็นไปได้ของการสืบสานการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาปูนปั้นและเทคนิคแนวความคิดนายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขา
ทัศนศิลป์ (ประณี ตศิลป์ -ศิลปะปู นปั้ น) จังหวัดเพชรบุรี โดยการร่วมบรูณ าการในรายวิชา
ประติ ม ากรรมท้ อ งถิ่ น เพชรบุ รี สาขาศิ ล ปศึ ก ษา คณะมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผลที่ได้พบว่านักศึกษาไม่เลือกหัวข้อประเภทธรรมะ (ปริศนาธรรม)
เพราะการปั้นปูนประเภทธรรมะเป็นเรื่องยากต้องศึกษาธรรมะและกอปรกับการตีความหมาย
ของปริศนาธรรมเป็นเรื่องในการเข้าถึงหลักพระธรรมในส่วนประเภทความคิดนักศึกษามองว่า
การเมืองหรือวิถีชีวิตท้องถิ่น ต้องเข้าถึงบริบทวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ผนวกกับการลงลึก
หาข้อมูลเชิงลึกข้อมูลนามาสังเคราะห์เหตุการณ์เปรียบเทียบ เสียดสีบริบทรูปแบบสังคม และ
การตี ค วามจากั ด ด้ วยเวลาปฎิ บั ติก ารสร้างสรรค์ปั้ น ปู น นั กศึ ก ษาจึงเลื อ กหั ว ข้อ ประเภท
สวยงามเนื่องจากรูปทรงตัวอย่างรูปปั้นพระพิฆเนศเป็นรูปทรงที่ดูโครงสร้างไม่ซับซ้อน ที่
สาคัญนักศึกษาไม่ต้องตีความในเรื่องงานปูนปั้น ผลของภาพรวมการสร้างสรรผลงานปูนปั้น
นักศึกษาที่ได้ค่อนข้างดีผนวกกับระยะเวลาปฎิบัติกิจกรรม 2 สัปดาห์ นักศึกษาในรายวิชา
ประติมากรรมเมืองเพชรบุรี รหั สวิชา 207326: 2(1-2-3) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้
เรียนรู้และเข้าใจกิจกรรมการสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาปูนปั้นและเทคนิคแนวความคิด
นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนปั้น) จังหวัด
เพชรบุรี เป็นแนวทางการอนุรักษ์คงอยู่สืบสานศิลปะปูนปั้นอยู่คู่จังหวัดเพชรบุรีสืบไป

ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาดูงานศิลปะปูนปั้นจังหวัดเพชรบุรีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมสืบสาน
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ในคุ ณ ค่ า ศิ ล ปะปู น ปั้ น ที่ นั บ วั น จะเลื อ นลางหายไปจากสั งคม
2. งานปูนปั้นประดับในสถานที่ต่างๆภายในจังหวัดเพชรบุรีควรมีแผนที่วัฒนธรรม
ปูนปัน้ ในแต่ยคุ สมัยเพือ่ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์คณ
ุ ค่าปูนปัน้ จังหวัดเพชรบุรี
3. การสืบสานภูมิปัญญาศิลปะปูนปั้นเพชรบุรีควรมีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เข้า
ไปในระบบการศึกษาภายในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มต้นตั้งแต่ระดับ ปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย
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