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คานา
งานช่างลายกามะลอในปั จจุบนั นอกจากจะหาดูชมได้ยากแล้ว ยังหาผูม้ ีความรู้ความชานาญในการ
เขี ยนงานได้ย ากเต็มที ที่ เป็ นเช่ นนี้ อาจเป็ นได้เพราะวัส ดุ ที่ใช้ในงานช่ างชนิ ดนี้ ค่อนข้างหายาก และไม่
สะดวกในการจัดหา เช่น รักใสที่นามาผสมสี ทาให้งานช่างประเภทนี้ มีคนสนใจที่จะเขียนน้อยลงทุกที ที่มี
เหลืออยูใ่ ห้เห็น ก็เป็ นของเก่าของโบราณ ฝี มือช่างจีนเพราะเป็ นงานที่ออกไปทางศิลปะจีน มากกว่าของไทย
จึงทาให้เราหลาย ๆ คนเข้าใจผิดคิดว่าลายกามะลอเป็ นงานของช่างจีนไป ทั้งที่ความเป็ นจริ งแล้วที่เป็ นของ
ไทยฝี มืองาม ๆ ก็มีมิใช่นอ้ ย เพียงแต่ถูกเก็บไว้ในที่ ๆ คนเห็นได้อยาก หรื อไม่ก็รู้กนั น้อยเท่านั้น
นอกจากนี้ลายกามะลอยังคาบเกี่ยว หรื อมีส่วนคล้ายคลึงกับงานของช่างไทยด้านงานช่างลายรดน้ า
จึงทาให้หลายคนเกิดความเข้าใจสับสนอยู่ ในการจัดทาองค์ความรู้เรื่ องลายรดน้ ากามะลอ หรื อ ลายกามะลอ
จึ ง เท่ ากับ เป็ นการช่ วยให้ค วามกระจ่ างในเรื่ องต่ า ง ๆ เหล่ านี้ ได้ดีข้ ึ น และยังยัง ได้เข้าใจเนื้ อแท้ของช่ า ง
ประเภทนี้วา่ มีรูปแบบและกรรมวิธีในการปฏิบตั ิอย่างไร จึงเรี ยกว่า ลายกามะลอ
ในการเขียนและรวบรวมตาราต่าง ๆ เท่าที่หาได้ในระยะเวลาที่ค่อนข้างจากัดและอยูภ่ ายใต้เงือนไข
ต่าง ๆ มากมาย ในการปฏิ บตั ิงานลายกามะลอนี้ ผูร้ วบรวมได้เขียนในสิ่ งที่น่าจะพึงรู้ เพื่อเป็ นกระบวนการ
ปฏิบตั ิเพื่อเป็ นการต่อยอด และยิ่งกว่านั้น เพื่อเป็ นการอาลัยแด่การจากไปของหัวหน้ากลุ่มวิชาการด้านช่าง
ศิลปะไทย คุณฉลอง ฉั ตรมงคล ข้าราชการของสานักช่ างสิ บหมู่ ผูศ้ ึกษากระบวนการช่ างไทยลายรดน้ า
และลายกามะลอ เมื่อ เดื อนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ดังนั้นถ้าเอกสารองค์ความรู้เล่มนี้ มีส่วนที่ดีขา้ พเจ้าขอ
มอบให้คุณฉลอง ฉัตรมงคล แต่ถา้ มีส่วนใดมีความผิดพลาด หรื อตกหล่นประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับคา
ติไว้เพื่อทาการปรับปรุ งแก้ไขในโอกาสต่อไป

( นายเสกสรรค์ ญาณพิทกั ษ์ )
นักวิชาการช่างศิลป์ ปฏิบตั ิการ
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ลายกามะลอ
ลายกามะลอเป็ นงานจิตรกรรมตกแต่งประณี ตศิลป์ ของไทยประเภทหนึ่ ง ซึ่ งค่อนค้างจะหาดูได้ยาก
แล้วในปั จจุบนั จะมีก็แต่ของเก่าที่ช่างโบราณได้ทาไว้เป็ นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรม ที่สมควรที่จะอนุรักษ์
เอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสทัศนา เพราะเท่าที่เหลืออยูม่ ีไม่มากแล้วและนับวันก็จะสลายไปตาม
เวลา ถึงแม้นว่าที่มาของกามะลอจะเป็ นงานช่างที่มิใช่เป็ นวิธีการของช่างไทย เป็ นสิ่ งไม่บริ สุทธิ์ แท้ แต่ช่าง
ไทยเราก็รับ และเรี ยนรู ้ ปรับแต่งแก้ไขและทากันมาจนเลือนมาเป็ นแบบไทย ๆ จนเกือบไม่เหลือเค้าของเดิม
ที่เรารับมาจากช่างจีน สมควรนับเป็ นความรู้รวมอยูใ่ นกระบวนการงานช่างไทยอย่างมีคุณค่า
ลายกามะลอเป็ นงานเขียนล้อจิตรกรรมพหุ รงค์ โดยมากเขียนเป็ นรู ปภาพ เป็ นเรื่ องต่าง ๆ ซึ่ งพื้น
หลังของภาพมักเป็ นสี เข้มหรื อดา เขียนภาพด้วยสี ดินแดง สี มอคราม สี เขียว ตัดเส้นด้วยรักแล้วโรยหรื อแร่ ง
ฝุ่ นทอง หรื อบางทีก็ปิดทองคาเปลวเป็ นเส้นล้อมรู ปภาพ ลายกามะลออีกแบบหนึ่งตัวภาพปิ ดทองคาเปลว
แล้วตัดเส้นเป็ นภาพ แล้วเขียนสี โฉบคัดตัวภาพให้เด่นขึ้น เมื่อมองดูโดยรวมแล้วจะแลเห็นสี ส่วนรวมเป็ นสี
หม่นกลมกลืนไปกับพื้นภาพทัว่ ทั้งภาพ

กามะลอและความหมายของคาว่าลายกามะลอ
1. คาว่า “กามะลอ” ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้
ความหมายไว้วา่ “ น. เรี ยกของลงรักแบบญี่ปุ่นและจีน เช่นหีบ โอ กระบะ ว่า เครื่ องกามะลอ,
เรี ยกไม้ดดั ชนิ ดหนึ่งที่ดดั ให้เหมือนต้นไม้ที่ญี่ปุ่นและจีนลงในเครื่ องกามะลอว่า ไม้กามะลอ;
เรี ยก กลดที่ทาด้วยผ้าขาวหรื อแพรขาวเขียนลายทอง สาหรับใช้กบั เจ้านายหรื อพระพุทธรู ปว่า
กลดกามะลอ, เรี ยกลายที่เขียนที่เครื่ องกามะลอเป็ นลายสี ลายทอง หรื อลายทองแทรกสี หรื อ
เขียนบนผ้าขาวหรื อแพรขาวว่า ลายกามะลอ; เรี ยกของทาเทียมหรื อของเล็กน้อยที่ทาหยาบ ๆ
ไม่ทนทานว่า ของกามะลอ. ว. เลวไม่ทนทาน, ไม่ดี,ไม่งาม ”
2. คาว่า “กามะลอ” ตามพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ก. ฉบับราชบัณฑิตสถาน. ๒๕๒๖
กล่าวไว้วา่ “ งานจุลศิลป์ ที่ทาอย่างกระบวนการจีน งานกามะลอนี้มีท้ งั ภาพและลาย สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ทรงสันนิ ษฐานว่า ช่างจีนนาเข้ามาเขียน
ของของจีนที่ทาในเมืองไทย แล้วไทยบางคนเห็นว่างามเพราะมีสีต่าง ๆ จึงนาของไทยที่เขียน
ลายรดน้ าไปให้เขียนบ้าง และเรี ยกว่า ลายกามะลอ ”

๒

3. คาว่า “เขี ยนทองกามะลอ” ตามพจนานุ กรมศัพท์ศิลปกรรม อักษร ข – ฉ ฉบับราชบัณฑิ ต
สถาน. ๒๕๓๐ กล่าวไว้วา่ “ การเขียนลวดลายเป็ นสี ทองติดบนผืนผ้าโดยเฉพาะผ้าแต่โบราณ
ใช้สาหรับพระมหากษัตริ ยห์ รื อเจ้านายนุ่ ง เรี ยกว่า ภูษาเขียนทอง หรื อผ้าเขียนทองมี ๒ชนิ ด
ชนิดหนึ่งใช้ผา้ พื้นสี ขาวเขียนลายทอง ใช้สาหรับทรงในโอกาสเสด็จไปบาเพ็ญพระราชกุศล อีก
ชนิดหนึ่งเป็ นผ้าพื้นลายดอก หรื อลายต่าง ๆ เขียนทองทับลงในไส้ดอกหรื อเดินเส้นให้งดงาม ดู
มี ค่ า ยิ่ง ขึ้ น ใช้ส าหรั บ ทรงในพระราชพิธี ที่ ไ ม่ เกี่ ย วด้วยการศาสนา วิธี เขี ย นทองหรื อเขี ย น
ลวดลายทองลงบนพื้นผ้า ใช้ยางมะเดื่อชุ มพร หรื มะเดื่ออุทุมพรเป็ นน้ ายาเขียนลงบนหน้าผ้า
เป็ นลวดลายต่าง ๆ แล้วปิ ดทองคาเปลวทับผนึกให้ติดยางมะเดื่อ เมื่อแห้งจะติดทนนาน อีกวิธี
หนึ่ งคือ ใช้ยางมะเดื่ อชุ มพรเขียนเป็ นลวดลายตามแบบแล้วใช้ฝุ่นทองโรยทับในขณะที่ยาง
มะเดื่ อยังไม่แห้ง ผงทองจะติดเป็ นลวดลายแน่ นนาน การเขียนทองด้วยวิธีน้ ี ใช้ทาประดับตด
แต่งใบฉัตรกามะลอที่ใช้ใบฉัตรเป็ นผ้าขาวและมีลวดลายเป็ นสี ทอง
4. ท่านอาจารย์ น. ณ ปากน้ า กล่าวไว้ในพจนานุกรมศิลปะ. ๒๕๒๒ ว่า “ ลายกามะลอ คือ ลาย
ทองลดน้ าแล้วเอารักผสมสี ฝุ่นและชาดระบายผสมลงไปกับลายทองบนผนังที่เตรี ยมพื้นรักไว้
ทาให้เกิ ดเป็ นภาพสวยงามมาก มักนิ ยมทากับตูพ้ ระไตรปิ ฎกและเครื่ องใช้ไม้สอยเล็ก ๆ เช่ น
ตะลุ่ม และพานเป็ นต้น
5. จากหนังสื อ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย:ช่างสิ บหมู่. ๒๕๔๐ กล่าวถึง งานเขียนระบาย
สี กามะลอไว้วา่ “ งานเขียนระบายสี กามะลอ หรื อที่เรี ยกว่าเขียนสี กามะลอ ลายกามะลอ เป็ น
งานเขียนวาดเส้นและระบาย ทาเป็ นลวดลายหรื อรู ปภาพด้วยวิธีการอย่างโบราณวิธีหนึ่ งมีท้ งั ที่
เขียนเป็ นลวดลายและเขียนเป็ นรู ปภาพต่าง ๆ เขียนระบายด้วยสี หม่น ๆ บนพื้นที่ทาด้วยยางรัก
เป็ นสี ดาสนิท แสดงเส้นล้อมเป็ นขอบรู ปภาพหรื อลวดลายด้วยเส้นทองสดใส เพิ่มความชัดเจน
และน่ าสนใจชมขึ้นบนพื้นสี ดาที่รองรับ อนึ่ งคาว่ากามะลอ โดนความหมายโดยความเข้าใจ
ทัว่ ไปว่าเป็ นของทาเที ยม ของที่ทาหยาบ ๆ ไม่ทนทาน แต่คาว่ากามะลอ หรื อ สี กามะลอ มี
ความหมายในทางช่ างเขียนว่า งานเขียนสี ผสมน้ ารัก ซึ่ งทาเทียม งานสี ระบายน้ ากาว แต่มิใช่
งานเขียนระบายสี น้ ากาวตามขนบนิยม ซึ่ งมีมาแต่ก่อนจึงถูกเรี ยกว่างานเขียนสี กามะลอ
6. ท่านอาจารย์จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ กล่าวไว้ในการสัมมนาวิชาการศึกษายางรักเพื่ออนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยว่า “ งานเขียนสี กามะลอ หรื อมักเรี ยกสั้น ๆ ว่าลายกามะลอ งานจิตรกรรมชนิดนี้
ลักษณะคล้ายงานเขียนระบายด้วยสี น้ ามัน บนพื้นทาด้วยยางรักสี ดา ส่ วนละเอียดต่าง ๆ เขียน
ด้วยเส้นสี ทอง งานจิตรกรรมกามะลอนี้ ใช้ยางรักผสมสมุกทาทารองพื้น ใช้รักน้ าเกลี้ยงทาทา
ผิวให้เรี ยบเป็ นมันกับใช้ยางรักผสมสี ฝนต่
ุ่ างๆสี ระบายเป็ นลวดลายหรื อรู ปภาพ แล้วจึงเดินเส้น
สี ทองเป็ นส่ วนละเอียด

๓

งานกามะลอในเมืองไทย
งานช่ า งก ามะลอนั้นคง ได้รับ ความนิ ย มกันมาแต่ ค รั้ งกรุ ง ศรี อยุธ ยาแต่ จากการศึ ก ษานั้นยัง หา
หลักฐาน ที่หลงเหลื อได้นอ้ ยมาก เข้าใจว่าคงได้รับความเสี ยหายหลังจากการเสี ยกรุ งศรี อยุธยาในครั้งที่ ๒
เพราะงานช่างเขียนลายกามะลอนั้นเป็ นงานจิตรกรรมที่มกั ใช้ในการตกแต่งในส่ วนที่มิใช้ของใหญ่โต และ
สาคัญอะไรมากนัก และเนื่ องจากเป็ นงานช่างที่ไทยเรารับอิทธิ พลมาจากจีน อย่างไรก็ดี งานภาพจิตรกรรม
กามะลอได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ช่วงต้น โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๓ ที่ทรงโปรด
นิ ยมศิลปกรรมแบจี น หรื อไทยผสมจี น จึงทาให้กระบวนการงานตกแต่งด้วยการเขียนลายแบบจีนได้รับ
ความนิ ยม เขียนกันแพร่ หลายในหมู่ช่างไทยในเวลานั้น ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา
นริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรงบันทึกไว้วา่ “ ที่นีจ้ ะสันนิษฐานตํานานลายำํามะลอททีรรำมีชาาจจีนข้า ามาจาำขมือจจี นทท
มาข้ียน้อจจี นในขมือจไทยททไทยบาจคนขห็นวา าจามำวา าลายรดนํา้ ททขพราะมีสีตาาจทๆทออำไปไดา ททจึ จขอา้อจ
ไทยที่ ขคยข้ียนลายรดนํา้ ไปใหา ข้ียนลายำํามะลอททขพราะฉะนั้นลายำํามะลอในชั้ นรรำคจขป็ นฝี มือจี นนอำ
..............ตา อมาทีหลัจำ็จาํ ขป็ นอยูาขอจที่ครู จีนททนอำจาำจะตา อจถา ายทอดวิชาใหา รำา ลูำจี นในนีท้ าํ ขพื่อชา วยรรจตัวทท
ขหตุฉะนั้นวิชาข้ียนำํามะลอำ็มี้ึน้ ในพวำลูำจีนอีำดา วยททพวำลูำจีนที่ ขำิดขมือจไทยททยา อมมีตาติดรู ปภาพรละ
ลวดลายไทยอยูาททครั้ นรั บจา าจข้ียน้อจไทยททำ็ทาํ ขรื่ อจรละทา วจที ลาอไทยขพื่อใหา ไทยชอบททรตา จะหาฝี มือไทย
ทีขดียวนั้นหามิไดา ททขพราะไมา ไดา หัดอยา าจไทย...........ถัดนั้นลจมาอี ำรุา นหนึ่จพวำชา าจไทยอยาำทําบา าจททรตา ขป็ น
ำารยาำที่ ผสมสี ดาวยรั ำททขพราะรั ำนั้นดําทําใหา สีมัวขสี ยไปขสมอททชา าจจี นมีวิธีผสมใสา อะไรบา าจปิ ดหนัำหนาทท
ชา าจไทย้โมยสื บมาไดา บาาจบาจอยา าจททประำอบำับขดาลอจผสมำ็ไดา บาาจรตา ไมา ดี.......”ททดังนั้นถ้าเราได้เห็นงาน

๔

กามะลอ ที่มีพ้ืนเป็ นสี แดงสดใสระบายเป็ นพื้นส่ วนรวมนั้นมักจะเป็ นฝี มือช่ างจีนนอกหรื อลูกจีนที่เกิ ดใน
ไทย ด้วยว่าพวกช่างจีนมีกลวิธีในการผสมสี กบั รักดีกว่าช่างไทย ส่ วนงานเขียนลายกามะลอที่เป็ นฝี มือไทย
นั้นจะระบายพื้นของภาพด้วยสี ดาล้วน เพราะช่างไทยมีความรู้ในเรื่ องของการผสมสี ดว้ ยรักอย่างช่างจีนน้อย
จะทาให้พ้ืนเป็ นสี แดงสดใสอย่างจีนได้ยาก จึงหลีกเลี่ยงมาใช้สีดาของรักแทน ดังจะเห็นได้จากงานฝาตู้ ฉาก
ลับแล หลังบานประตูหน้าต่าง เช่ น งานเขียนตูซ้ ่ ึ งได้จากวัดประยูรวงศาวาส ธนบุรี เขียนเป็ นเรื่ องชาดก
ฝี มือเขียนรู ปงามเป็ นเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ ทรงบันทึกใน
สาสน์สมเด็จว่า “ ตูาลายำํามะลอที่ รับสั่ จขจาะจจใหา ดูนั้นททประหลาดดีขหลือขำินททดา าน้า าจพืน้ ที่ ขป็ นฝี มือจี นทท
รู ปภาพที่ ขป็ นฝี มือไทยจริ จอยา าจรั บสั่ จททรตา ดาานหนา าขป็ นฝี มือไทยลา วนททไมา ใชา ไทยขลวทๆทดา วยททขป็ นฝี มือไทยดี
ยิ่จยวดททข้าไมา ลาอที่จีนรตา ำย็ จั คจขป็ นไทยทททฝา าพระบาทจะทรจสั จขำตตระหนัำพระทัยไดา วาาททข้าำ็ดีททไมา ำด็ ีทที่
ขป็ นำนำทั้จนั้นททสา วนดา าน้า าจที่ ขป็ นประรจจี นตา าจำันมาำททประสานสี ำับทอจำ็ำลมำลื นำันดี ำวา าดา าน้า าจทท
สา วนรู ปทภาพทนั้นขป็ นขอำหมดทั้จหอไมา มีถึจททคื อวา าข้ียนมีำริ ยาขป็ นคนมีชีวิตททฝา าพระบาททรจสั จขำตตัวนั่จ
ชิ จชา ารละไำวชิ จชา าททจะทรจรูา สึำตามที่ำราบทูลนีท้ ันททรตา อายุ้อจฝี มือนีข้ ห็นจะไมา ขำา าำวา ารั ชำาลที่ ท ๓ททขรื่ อจที่
ข้ียนตอนทลา าจขป็ นขรื่ อจชนำขรื อรตำททถัด้ึน้ ไปที่โลา ชิจชา าข้า าใจวา าขรื่ อจลัำษณะวจศ์ ททถา าถูำขชา นนั้นททำ็ถูำที่ คาด
อายุฝีมือหมั่น้ึน้ อี ำททรตา ตอนบนที่ ขป็ นคนำัำ้ฬะมาฉุ ดนาจในอำพระำับ้ี่มาาหอำททนั้นคิ ดไมา ขห็นวา าขรื่ อจ
อะไรททรตา อยา าจไรำ็ดีฝีมือนีไ้ มา ใชา ขป็ นรตา ฝีมื อดี ททมีความคิ ดดี ดาวยททผิดำวา าที่ ข้ียนำันมาหมดทั้จสิ ้นที่ ขคยขห็นท
คื อที่ ขคยขห็นข้ี ยนนั้นททจะขป็ นขรื่ อจำ็ขรื่ อจททลายำ็ลายททหรื อมิฉะนั้นข้ียนขรื่ อจทับบนลายททนี่ ไมา ใชา อยา าจนั้น
ทําลายใหา ขห็นขป็ นขรื่ อจขชา นวา าททถา าดูขผิ นทๆทรู ปภาพรละข้าไมา จะดูขป็ นดอำอยูาบนพื ้นดําำ็ไดา ททขมื่ อขจาะดูใหา
ละขอี ยดททดอำนั้นจะขห็นขป็ นคนททขป็ นข้าททขป็ นไมา ททขป็ นนํา้ ขป็ นทา าไปไดา ททรตา ำย็ ัจคจขป็ นลายอยูานั้นขอจขชา นำับ
คลื่นำ็ขป็ นำนำพันำันไปททรตา ขห็นขป็ นคลื่นไดา ทาานผูาข้ียนนีท้ ทำลา าำระหมา อมจะตา อจคบถือวา าขป็ นครู ....”
ร่ วงเลยมาจนถึ งรัชกาลที่ ๕ แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ได้มีการพัฒนาประเทศไปหลากหลายรู ปแบบ
รวมไปถึงอิทธิ พลทางด้านการเมืองการปกครองระหว่างประเทศ และอิทธิ พลทางด้านงานศิลปะของยุโรป
เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทาให้ช่างที่มีความรู ้งานด้านประณี ตศิลป์ ของไทย เริ่ มพัฒนางาน ปรับเปลี่ยนวิถีงาน
ช่ าง และนิ ยมเขียนงานตามยุโรปมากขึ้น เพื่อความอยู่รอด บวกกับวัสดุในการเขียนลายกามะลอที่ตอ้ ง
นาเข้าจากต่างประเทศมีนอ้ ยลง และวัสดุ ที่มีในประเทศเริ่ มมีการปลอมปนหาวัสดุที่มีคุณภาพแท้จริ งไม่ได้
จึงเป็ นเหตุให้ช่างที่ มีความรู ้ ความชานาญเรื่ องการเขียนลายกามะลอค่อย ๆ ลดหาย ไม่มีการสานต่องาน
ประเภทนี้ จนขาดความนิยมลง และสู ญหายหมดไปจนถึงปัจจุบนั

รู ปแบบงานเขียนกามะลอ
จากฝี ไม้ลายมือของช่างโบราณที่หลงเหลือตกทอดมาถึงปั จจุบนั เราสามารถศึกษาและเรี ยนรู้ได้ว่า
งานเขียนลายกามะลอนี้ เรื่ องราวที่เขียนนั้นมักจะผูกพันอยูก่ บั ธรรมชาติ จาพวกต้นไม้ ป่ าเขา สัตว์หิมพานต์
ไม่ใคร่ นิยมเขียนผูกเป็ นลวดลาย จะมีการเขียนบ้างแต่ก็เป็ นส่ วนประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยให้สีสัน และ
ความงามที่สีในส่ วนของภาพ ซึ่ งจะมีความคล้ายคลึงกับการเขียนภาพลายรดน้ าโดยทัว่ ไป แต่จะเพิ่มเติม
สี สันให้ดูแตกต่างกันโดยสี ที่ใช้ในการระบายรู ปภาพมักจะใช้สีดินแดงหรื อดินแดงเทศ สี ดินขาว (น้อยมาก) สี ดิน
เขียว สี คราม หรื อครามหม้อ ฝุ่ นทองหรื อทองผง ที่นาเข้ามาจากเมืองจีน และทองคาเปลว ซึ่ งจากการได้มี

๕

โอกาสศึกษา และเก็บข้อมูล งานเขียนลายกามะลอจากสถานที่ต่าง ๆ จึงพอสรุ ปกระบวนการเขียน วิธีเขียน
และเทคนิคการเขียนได้คร่ าว ๆ ดังนี้
 งานเขียนกามะลอแบบ เขียนแบบปิ ดทองรดน้ า แล้วใช้สีโฉบหรื อทาลงบนเนื้อทอง
 งานเขียนกามะลอแบบ เขียนสี ผสมรักให้เป็ นภาพ แล้วตัดเส้นด้วยทองหรื อแร่ งทอง
 งานเขียนกามะลอ เขียนแบบผสมผสานกัน

๑. งานเขียนกามะลอแบบ เขียนแบบลายทองรดน้า แล้วใช้ สีโฉบหรือทาลงบนเนื้อทอง
คือการเขียนภาพด้วยน้ ายาหรดาล ตัดเส้น แล้วทาการเช็ดด้วยรักเช็ด ปิ ดทองคาเปลว แล้วทาการรดน้ าเพื่อให้
ส่ วนที่เป็ นกันไว้เป็ นพื้นดา หรื อที่ตดั เส้นไว้ออก จนเหลือเฉพาะส่ วนที่เป็ นตัวภาพหรื อลวดลาย ที่ทาการปิ ด
ทองไว้ นาสี ผสมยางไม้( ยางรัก ) มาทาการเขียนตกแต่งบนตัวภาพที่ตอ้ งการให้ดูโดดเด่น มีสีสันขับกับพื้น
ภาพที่เป็ นทองคาเปลว เป็ นการลดค่าความมันวาวของทองคาเปลวลง ทาให้ภาพดูนิ่มนวลขึ้น ตัวอย่างเช่ น
งานลายกามะลอพระอุโบสถวัดนางนองวรวิหาร เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร เป็ นภาพเขียนเล่าเรื่ องเกี่ยวกับ
เทพเจ้าต่าง ๆ ของจีน

ลายกามะลอ บนผนังหุม้ กลอง ภาพเทพเจ้าจีน ( ฮก ลก ซิ่ว ) วัดนางนองวรวิหาร ธนบุรี

๖

ภาพขยายลายกามะลอ ส่วนหนึ่งของผนังหุม้ กลอง ภาพเทพเจ้าจีน ( ฮก ลก ซิ่ ว )
วัดนางนองวรวิหาร ธนบุรี

๗

ภาพลายกามะลอ ส่ วนหนึ่งของผนังระหว่างห้อง วัดนางนองวรวิหาร ธนบุรี

๘

๒. งานเขียนกามะลอแบบ เขียนสี ผสมรักให้ เป็ นภาพ แล้วตัดเส้ นด้ วยทองหรือแร่ งทอง
เป็ นการเขียนภาพจิตรกรรมไทยทัว่ ไป แต่จะเขียนบนพื้นรักที่ทารักไว้เรี ยบร้อยแล้ว จะใช้สีผสมยางไม้ (รัก)
มาทาการเขียน โฉบ หรื อทา เป็ นตัวภาพหรื อลวดลายจนแล้วเสร็ จ แล้วทาการเดินเส้น หรื อตัดเส้นรอบ
นอก บนตัวภาพหรื อลวดลายต่าง ๆ บนภาพด้วยยางไม้ (รัก) แล้วทาการปิ ดทองคาเปลว หรื อทาการแร่ งผง
ทองคาเปลว หรื อทาการแร่ งผงฝุ่ นทอง ลงไปตามลายส้นที่ตดั ไว้ ทาการกรวดทองให้แน่นแล้วปัดทองออกก็
จะได้ภาพกามะลอแบบเดินเส้นทอง ภาพกามะลอแบบนี้ จะได้ภาพที่มีสีสันรับกับพื้นรักสี ดา หรื อแดง แต่
จะโดดเด่นตรงที่เส้นที่ตดั ด้วยทองเมื่อต้องแสง เกิดความงามและคุณค่าอีกแบบหนึ่ง

ภาพกามะลอ ส่วนหนึ่งของบานหน้าต่างพระอุโบสถ วัดอรุ ณราชวรารามวรมหาวิหาร
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ

๙

ภาพกามะลอ ส่วนหนึ่งของบานหน้าต่างพระอุโบสถ วัดอรุ ณราชวรารามวรมหาวิหาร
เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ

๓. งานเขียนกามะลอ เขียนแบบผสมผสานกัน คือ เขียนแบบลายทองรดน้ า แล้ว
โฉบหรื อทาสี ลงในตัวภาพที่ปิดทองเป็ นตัวภาพเล่าเรื่ อง เป็ นตัวเด่น หรื อประธานของภาพ แล้วเขียนสี ผสม
ยางไม้ (รัก) แบบจิตรกรรมไทยแล้วตัดเส้นรอบภาพด้วยทองคาเปลว หรื อ แร่ งทองคาเปลว หรื อฝุ่ นทอง
เป็ นเรื่ องราวลองลงมา เช่น ป่ าเขาลาเนาไพรต่าง ๆ การเขียนกามะลอแบบกันนี้ น่าจะเป็ นความชาญฉลาด
ของช่างไทย ที่เห็นทางพลิกแพลง ผสมผสานให้งามขึ้นกว่าของเดิม

ตูพ้ ระไตรปิ ฎก สมัยรัตนโกสิ นทร์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจนั เกษม
อยุธยา

๑๐

ภาพประกอบงานกามะลอ

ภาพขยายตูพ้ ระไตรปิ ฎก สมัยรัตนโกสิ นทร์
เรื่ องพระเวสสันดรชาดก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจนั เกษม อยุธยา

๑๑

ภาพกามะลอ บานประตูพระอุโบสถ วัดอรุ ณราชวรารามวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ

ภาพกามะลอ ฉากลับแลบริ เวณฐานพระประธาน วัดอรุ ณราชวรารามวรมหาวิหาร กรุ งเทพฯ

๑๒

ลวดลายกามะลอ ฉากลับแลบริ เวณฐานพระประธาน วัดอรุ ณราชวรารามวรมหาวิหาร กรุ งเทพฯ

๑๓

ลวดลายกามะลอบนบานประตู ส่วนหนึ่งของพระที่นง่ั อิศราวินิจฉัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

๑๔

ลวดลายกามะลอบนบานประตู ส่วนหนึ่งของพระที่นง่ั อิศราวินิจฉัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

๑๕

ลวดลายกามะลอบานประตู วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นนทบุรี

๑๖

ลวดลายกามะลอบนฉากลับแล เรื่ องอิเหนา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

หี บ ลวดลายกามะลอ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

๑๗

ลวดลายกามะลอบานหน้าต่าง หอไตร วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร บางกอกใหญ่ กรุ งเทพฯ

๑๘

หี บลวดลายกามะลอ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

๑๙

ลวดลายกามะลอ ตูพ้ ระไตรปิ ฎก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

๒๐

ตูล้ ายกามะลอภายในตาหนักแดง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๒๑

ลายกามะลอ หี บใสหนังสื อพระธรรม ศิลปะสมัยอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติเจ้าสามพระยา อยุธยา

๒๒

ลายกามะลอ ตูพ้ ระธรรม ศิลปะรัตนโกสิ นทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจนั ทรเกษม อยุธยา

๒๓

ภาพขยายลายกามะลอ ตูพ้ ระธรรม ศิลปะรัตนโกสิ นทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจนั ทรเกษม อยุธยา

ลายกามะลอขาตูแ้ ละหูชา้ ง ตูพ้ ระธรรม ศิลปะรัตนโกสิ นทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจนั ทรเกษม อยุธยา

๒๔

ลายกามะลอ ตูพ้ ระธรรม ศิลปะรัตนโกสิ นทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจนั ทรเกษม อยุธยา

๒๕

ลายกามะลอ ตูพ้ ระธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุ งเทพฯ

๒๖

ลายกามะลอ ตูพ้ ระธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุ งเทพฯ

๒๗

ลายกามะลอ หอไตรวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุ งเทพฯ

๒๘

ลายกามะลอ หอไตร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุ งเทพฯ

๒๙

รายนามสถานรักษาลายกามะลอที่สืบค้นได้
๑. วัดเทพากรณ์ หรื อวัดบางพลู

ธนบุรี

๒. วัดนางนองวรวิหาร

ธนบุรี

๓. วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร

ธนบุรี

๔. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

ธนบุรี

๕. วัดอรุ ณราชวรารามวรมหาวิหาร

กรุ งเทพฯ

๖. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

กรุ งเทพฯ

๗. วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

กรุ งเทพฯ

๘. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

นนทบุรี

๙. วัดพระงาม

อาเภอบางประหัน พระนครศรี อยุธยา

๑๐. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

กรุ งเทพฯ

๑๑. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พระนครศรี อยุธยา
๑๒.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจนั ทร์ เกษม

พระนครศรี อยุธยา

๑๓.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

๑๔.วัดสาโรงใหญ่

อาเภอสาโรง ศรี สะเกศ

๑๕.วัดอ่างศิลา

อาเภอเมือง

๑๖.วัดสุ วรรคีรี

อาเภอสิ งหนคร สงขลา

๑๗.วัดดอนแย้

สงขลา

๑๘.พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติสงขลา

สงขลา

ชลบุรี

๓๐

องค์ ความรู้ ที่ ๒
งานเขียนลายกามะลอ มีวสั ดุ ที่ใช้ในการเขียนหลากหลายชนิดซึ่ งจะกล่าวในหัวข้อต่อๆไปแต่
ในส่ วนนี้ จะขออธิ บายที่มาที่ ไปของวัสดุ ที่ใช้ในงานเขียนลายกามะลอ ซึ่ งถือว่าเป็ นวัสดุหลัก หรื อหัวใจ
สาคัญของการปฏิบตั ิงานเขียนกามะลอ ซึ่ งขาดเสี ยมิได้กล่าวคือ ทองคาเปลว รักหรื อยางรัก และฝุ่ นสี โดย
จะอธิ บายไปในรู ปของส่ วนประกอบการจัดทาเชิงองค์ความรู้

๑. ความรู้เรื่ องทองคา
ทองคาเป็ นแร่ ธาตุชนิ ดหนึ่ ง จัดอยูใ่ นจาพวกโลหะที่มีเนื้ออ่อนที่สุด มีความมันวาว มีอุณหภูมิในการ
หลอมละลายที่ ๑,๐๖๓ องศาเซลเซี ยส สามารถยืดและตีให้เป็ นแผ่นบางๆได้สูงสุ ดถึง ๐.๐๐๐๑ มิลลิเมตร
หรื อที่เรี ยกกันว่า ทองคาเปลว จากคุณสมบัติของทองคาที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว มีเนื้อสี เหลืองสุ กปลัง่ เป็ น
ประกาย ไม่เป็ นสนิม ไม่หมอง ไม่มีคราบไคล จึงดูสะอาดตาและนาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมนุษย์รู้จกั
นาทองคามาเป็ นเครื่ องใช้เครื่ องประดับมากกว่า ๕,๐๐๐ ปี โดยมีหลักฐานจากสมัย อียิปต์โบราณ จีน และ
อินเดีย นอกจากนี้ ทุกวันนี้ทองคายังเป็ นแร่ ที่หายาก มีปริ มาณน้อย ประกอบกับคุณสมบัติที่คงทน และ
สวยงาม จึ งทาให้ทองคาเป็ นแร่ โลหะที่มีค่า และมีราคาสู ง โดยเฉพาะวงการเครื่ อง ประดับปั จจุบนั
ทองคาเป็ นแร่ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานกันตามธรรมชาติ ซึ่ งทางวิชาการของกรมทรัพยากรธรณี ได้
แบ่งแหล่งกาเนิดทองคา เป็ นสองชนิดคือ ทองคาเกิดที่จากแหล่งปฐมภูมิ (Primary deposit) และแหล่งทุติยภูมิ
(Secondary deposit) ซึ่ งมีใจความพอสรุ ปได้ดงั นี้

๓๑

ทองคาที่ เกิดจากแหล่งปฐมภูมิ คือ เป็ นแหล่งแร่ อยูใ่ นสายหรื อทางแร่ ทองคา(gold bearing vien) ซึ่ ง
เกิดร่ วมกับหิ นอัคนี เช่น เกิดร่ วมในสายแร่ ควอตซ์ปนกับแร่ ไพไรต์ แร่ คาลโดไพไรต์ แร่ กาลีนา แร่ สฟา
เลอไรต์ ซึ่ งแร่ เหล่านี้ มีความสัมพันธ์กบั มวลหิ นแกรนิต การเกิ ดของแร่ ทองคาแบบนี้ จะมีสารละลายน้ า
ร้อน (hydrothermal solution) ที่มาจากต้นกาเนิดที่เรี ยกว่า หิ นหนืด (magma) ซึ่ งเคลื่อนตัวตามรอยแตก
ของหิ นภายใต้เปลือกโลก ส่ วนบนของมวลหินหนืดจะเป็ นหิ นแกรนิต และสารละลายน้ าร้อนจะตกผลึก
ให้เป็ นแร่ หรื อสายแร่ ตามรอยแตก หรื อแทรกตัวอยูใ่ นเนื้อหิน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตา เปล่า
ทองคาที่ เกิดจากแหล่งทุติยภูมิ เป็ นแหล่งแร่ บนลานแร่ (placer deposit) ซึ่ งมีธารน้ าไหลผ่าน มัก
ปนกับ แร่ หนักชนิ ดอื่ นๆที่ ท นกับ การสึ ก กร่ อน เช่ น แร่ แมกนี ไทต์ แร่ อิล เมไนต์ แร่ ก าร์ เนตทองค าขาว
โดยมีช้ นั ดิ นหรื อกรวดทรายปิ ดทับชั้นที่มีแร่ ไว้ การเกิ ดแบบนี้ หิ นต้นกาเนิ ดมักอยู่ในภูมิประเทศที่เป็ น
ภูเขาหรื อพื้นที่ลาดชัน เมื่อเกิดการผุสลายตัวไปตามธรรมชาติ ก็ถูกธารน้ าไหลพัดพาไปจากแหล่งเดิม แต่
ทองคาและแร่ อื่นที่หนักและทนต่อการสึ กกร่ อนผุพงั มักจะแยกตัวออกจากเศษหิ นดินทรายอื่นๆและสะสม
มากขึ้นตรงบริ เวณที่เป็ นแหล่งลานแร่ ซ่ ึ งถ้าเป็ น แหล่งแร่ ทอ้ งน้ า (streamdeposit) แร่ จะสะสมรวมตัวกันมาก
ขึ้นบริ เวณท้องน้ าจนกลายเป็ นแหล่งแร่ ส่ วนการสะสมของแร่ ที่มีอยูต่ ามไหล่เขา หรื อที่ลาดชันใกล้กบั หิ น
ต้นกาเนิด หรื อสายแร่ เดิม จะเป็ นแหล่งแร่ พลัด (eluvial deposit) ซึ่งจะมีตะกอนของดิน ทราย กรวดมา
ทับถมกันเป็ นชั้นหนา จนเกิ ดเป็ นลานหรื อแหล่ งแร่ ทองคา การผลิตทองคาของโลกส่ วนใหญ่จะได้จาก
แหล่ ง ลานแร่ ซ่ ึ งพบได้ใ นทุ ก ทวี ป แหล่ ง แร่ ที่ ถื อ ว่ า ส าคัญ ที่ สุ ด อยู่ที่ ม ณฑลทราสวาล ในประเทศ
แอฟริ กาใต้ ซึ่งเป็ นประเทศที่ผลิตทองคาได้ถึงร้อยละ ๔๐ ของผลผลิตทัว่ โลก
ส่ วนในประเทศไทยได้พบแหล่ ง แร่ ทองค า มาแล้วในหลายจัง หวัด ที่ รู้จกั กันดี ได้แก่ แหล่ ง แร่
ทองคาโต๊ะโมะ อยูท่ ี่อาเภอสุ คิริน จังหวัดนราธิ วาส และแหล่งทองคาในเขตอาเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งแร่ ทองคาในอาเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดเชี ยงราย จังหวัดลาพูน และจังหวัดเลย ปั จจุบนั มีการทาเหมืองแร่ ทองคาในเชิงพาณิ ชย์ที่แหล่งแร่
ทองคาชาตรี ในบริ เวณอาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และ อาเภอวังโป่ ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้
พัฒนาเปิ ดเหมืองทองคา รวมทั้งตั้งโรงงานถลุงแร่ ทองคาและเงิน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔
คุณลักษณะของทองคาและการ นามาใช้ประโยชน์ คุณลักษณะของเนื้ อทองคาเป็ นเครื่ องชี้ บอก
คุณภาพของทอง เป็ นคากล่าวที่พิจารณาเนื้ อทอง โดยตั้งพิกดั ราคาทองตามคุณลักษณะของเนื้ อทองนั้นๆ
มีต้ งั แต่ เนื้อสี่ ถึงเนื้อเก้า ตามประกาศของรัชกาลที่ ๔ เช่น
- ทองเนือ้ หกคือ ทองหนัก ๑ บาท ราคา ๖ บาท
- ทองเนือ้ เก้าคือ ทองหนัก ๑ บาท ราคา ๙ บาท ทองเนื้ อเก้าเป็ นทองที่มีความบริ สุทธิ์ มาก ๑๐๐
เปอร์ เซ็ นต์ เนื้ อทองจะสุ กปลัง่ สี เหลืองอมแดง เป็ นทองธรรมชาติ บางครั้งเรี ยกว่า “ ทองชมพูนุท ” หรื อ
ทองเนื้อแท้ นอกจากนี้ในรัชกาลที่ ๔ ยังกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน ทอง (เหรี ยญทองกษาปณ์) ไว้ดว้ ย คือ
- ทองทศ มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของ ชัง่ หรื อเท่ากับ ๘ บาท (๑ ชัง่ = ๘๐ บาท)
- ทองพิศ มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๒๐ ของชัง่ หรื อเท่ากับ ๔ บาท
- ทองพัดดึงส์ มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๓๒ ของชัง่ หรื อเท่ากับ ๒.๕๐ บาท
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นอกจากการกาหนดอัตราแลกเปลี่ ยน ทองคาตามมูลค่าที่กาหนดโดยความบริ สุทธิ์ ของเนื้ อทองแล้ว
ยังได้กาหนดคุณสมบัติของเนื้ อทอง โดยพิจารณาจากรู ปลักษณ์ สี และวิธีที่จะนาทองนั้นมาใช้งาน หรื อ
แปรรู ปให้เหมาะกับงาน ที่นิยมเรี ยกกันคือ
๑. ทองดอกบวบ หรื อทองคาที่มีสี ดอกบวบ เป็ นทองเนื้อหก มีสีเหลืองอ่อนคล้ายดอกบวบ ซึ่ ง
เรี ยกกันมาตามความรู ้สึก ของคนโบราณ นิยมนามาทาเป็ นภาชนะต่างๆ และพระพุทธรู ป
๒. ทองนพคุณ เป็ นทองคาแท้ ทองคาบริ สุทธิ์ หรื อทองเนื้อเก้า
๓. ทองแล่ ง เป็ นทองคาที่นามาแล่ง หรื อทาเป็ นเส้นลวดเล็กๆ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่าง
กันหลายขนาด แล้วแต่จะนาไปใช้งานลักษณะใด เช่ น สาน ขัด หรื อทอเป็ นผืนผ้า หรื อใช้ตกแต่งเป็ น
เครื่ อง นุ่ งห่ มประกอบพระราชพิธี หรื อใช้จกั สานเป็ นเครื่ องประดับต่างๆ เช่ น สร้ อยคอ สร้ อยข้อมือ
มงกุฎ อาจใช้เป็ นส่ วนย่อยของเครื่ องประดับชนิ ดต่างๆ หรื อใช้คาดรัดร้อยยอดเจดี ยท์ ี่ห่อหุ ้มปลียอดด้วย
ทองคา เป็ นต้น
๔. ทองแป คือ เหรี ยญทองในสมัยโบราณชนิดหนึ่ง ซึ่ งใช้แลกเปลี่ยนเป็ นเงินตรา นามาใช้ซ้ื อขาย
แลกเปลี่ยนสิ นค้าตามมูลค่าได้
๕. ทองใบ เป็ นทองค าที่ ตีแผ่เป็ นแผ่นบางๆ ขนาดหรื อความหนาขึ้ นอยู่ก ับ การ นาไปใช้ง าน
จากนั้นนาไปตัดเป็ นชิ้นๆเพื่อนาไปพับหรื อม้วน บางครั้งก็เรี ยกว่า “ทองม้วน” ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะ
งานที่นา ไปใช้
๖. ทองเค เดิ มเป็ นชื่ อใช้เรี ย กทองคาเพื่อเป็ นเกณฑ์วดั ความบริ สุทธิ์ โดยทอง ๒๔ กะรัต หรื อ
๒๔ เค ถื อเป็ นทองคาแท้ ส่ วนทอง ๑๔ เค หมายถึง ทองที่มีจานวนเนื้ อทองคา ๔ กะรัต ที่เหลื อ ๑๐
กะรัตจะมีเนื้อโลหะอื่นเจือปน ปั จจุบนั คานี้ มกั หมายถึง ทองที่มีเนื้อโลหะอื่นเจือปนอยู่ เรี ยกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า “ทองนอก”
๗. ทองรู ปพรรณ คือ ทองคาที่นามา เป็ นเครื่ องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู
กาไล และแหวน ทองรู ปพรรณนี้ยงั ใช้เป็ นเครื่ องสิ นสอดทองหมั้น เพื่อสู่ ขอในพิธีแต่งงานของหญิงชาย
ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั จนมีคาเรี ยกกันระหว่างคู่สมรสว่า “เป็ นทองแผ่นเดียวกัน”
๘. ทองคาเปลว เป็ นทองคาที่ตีออก เป็ นแผ่นบาง ๆ ชาวไทยรู้จกั ทองชนิดนี้เป็ นอย่างดี ใช้สาหรับ
ปิ ดองค์พระพุทธรู ป งานหัตถกรรมชั้นสู งอื่นๆ เช่น ตูพ้ ระธรรม งานไม้แกะสลักลาย มีการลงรักแล้วนา
ทองไปปิ ด จนเรี ยกกันต่อมาว่า “ลงรักปิ ดทอง” อันหมายถึง กระบวนการปิ ดทองที่ตอ้ งการให้เนื้อทองติด
บนวัตถุตามลวดลายที่ตอ้ งการ

การทาทองคาเปลว
การทาทองคาเปลวหรื อการตีทอง เป็ นงานศิลปหัตถกรรมของคนไทยมาแต่โบราณกาล น่ าจะมีใช้
ในงานศิลปะตั้งแต่สมัยสุ โขทัยแล้วแพร่ หลายในสมัยอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานทั้งจากเอกสารต่าง ๆ และ
ศิ ล ปะโบราณวัตถุ ที่ ย งั คงให้เห็ นทุ ก วันนี้ เมื่อสิ้ นสุ ดยุค กรุ งศรี อยุธ ยา ต่ อเนื่ องมาถึ งกรุ งรั ตนโกสิ นทร์
ชาวบ้านที่มีอาชีพตีทองก็ยา้ ยมาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพนี้ ในบริ เวณที่เรี ยกว่า บ้านช่างทอง ณ บริ เวณ
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ที่เรี ยกกันว่า ถนนตี ทองถึ งสี่ แยกคอกวัวในปั จจุบนั ชาวบ้านกลุ่มนี้ เดิ มเป็ นช่ างทาทองหลวง ตั้งแต่สมัย
รัชกาลที่ ๕ เลื่อยมาจน ปัจจุบนั นี้เหลือเพียง 2 ครอบครัวเท่านั้นที่ยงั คงอาชีพ ตีทองอยูท่ ี่สี่แยกคอกวัว หลังที่
ทาการไปรษณี ยร์ าชดาเนิ น ครอบครั วแรกคือ นายสาธิ ต กับนางสุ มาลี สุ ขุมาภัย อีกครอบครัวหนึ่ งก็คือ
ครอบครั ว คุ ณ จิ ต รา ศิ ริ โ พธิ ส มพร นอกนั้น ก็ ก ระจัด กระจายไปอยู่ที่ อื่ น เช่ น ที่ ซ อยจรั ญ สนิ ท วงศ์ 42
ที่หมู่บา้ นเศรษฐกิจ บางแค ที่ววั แดง สาราญราษฎร์ และที่บางกระบือ เป็ นต้น
การทาทองคาเปลวเนื้อทองที่ใช้ตอ้ งเป็ นทองคาบริ สุทธิ์ ถ้าทองที่ใช้มีส่วนผสมมาก จะทาให้ตียากและเนื้ อ
ทองที่ได้สีไม่สวย กรรมวิธีการทาทองคาเปลวนั้นช่างจะนาทองคาแท่งที่มีน้ าหนักตามต้องการ ไปทาการี ด
ทองให้เป็ นแผ่นบาง ๆ เสี ย ก่ อน เมื่ อรี ดเสร็ จแล้วนาแผ่นทอง นั้นมาตัดเป็ นรู ป สี่ เหลี่ ย มขนาด 1 ตาราง
เซนติเมตร ภาษาช่างเรี ยกว่า “ การรอนทอง ” นากระดาษที่มีความมันและลื่นคล้ายกับกระดาษแก้วมาลูบ
ด้วย แป้ งหิ น “ กวาดสอ ” ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายดิ นสอพองเนื้ อละเอียด เพื่อไม่ให้ทองติดกระดาษเวลาตี
นา กระดาษที่มีความมันและลื่นคล้ายกับกระดาษแก้วมาตัดขนาด ๔ x ๔ นิ้ ว มาทาการ ซัดร้อนกระดาษ
ก่อน โดยนากระดาษแก้วใส่ ซองหนังแล้วตีกระดาษเปล่าประมาณ ๑ ชัว่ โมง
นาทองที่ ตดั เป็ นชิ้ นเล็ก ๆ มาวางบนกระดาษแก้ว หนึ่ งชิ้ นต่อหนึ่ งแผ่น แล้วนามา วางซ้อนกันประมาณ
๑, ๑๐๐ – ๑,๒๐๐ แผ่น ใส่ ในซองหนังวัว “ กุบ” ซึ่ งมีขนาดเท่ากับกระดาษ (๔ x ๔นิ้ว) กุบนี้มีลกั ษณะ
เหมือนกลักไม้ขีดไฟ รู ปสี่ เหลี่ยมซ้อนกันสองชิ้น ชิ้นหนึ่ งเป็ นที่บรรจุกระดาษเหมือนลิ้นชัก อีกชิ้นเป็ นซอง
สาหรับสวมเพื่อทาให้กระดาษแก้วถูกห่ อหุ ้มอย่างมิดชิ ด เพื่อจะช่ วยให้เกิดความร้อนได้มากพอที่จะทาให้
ทองขยายตัวได้ขณะตี ใช้เวลาตีประมาณ ๑ ชัว่ โมง
การตีทองนั้นต้องมีจงั หวะในการตี คล้าย ๆ กับการตีเหล็ก โดยวางซองหนัง กุบ วางลงบนแท่นหิ นแกรนิต
หรื อหิ นอ่อน ผิวหน้าเรี ยบ ที่ขอบทั้ง ๔ ด้าน จะมีไม้ประกบเป็ นกรอบ เพื่อไม่ให้ดิ้น ส่ วนบนแท่นหิ นจะมี
ไม้อีกชิ้ นยึดติดอยู่ นาไม้แหลมเล็กเรี ยกว่า “ ไม้กลัด ” สอดยึดซอง ไปยึดติดกับไม้ชิ้นบนและล่าง เพื่อ
ประกบกันให้อยู่ ไม่ให้ซองหนังหรื อ กุบ เคลื่ อนที่เวลาตี โดยส่ วนมากแล้วแท่นหิ นที่รองรับนั้นจะแบ่ง
ออกเป็ นสองฝั่งเท่า ๆ กัน เพื่อใช้สาหรับตีซองหนังกุบดังกล่าวแล้ว อีกฝั่งหนึ่ งจะทาการตีซองหนัง ฝักทอง
ไปพร้อม ๆ กันค้อนที่ใช้ในการตีทองนั้นจะทามาจากทองเหลือง มีสองแบบคือ ค้อนที่ใช้ตีทองจะมีน้ าหนัก
ประมาณ ๔ กิโลกรัม หน้าค้อนจะเล็ก ส่ วนค้อนที่ตีฝักทองจะมีส่วนหน้ากว้าง
การตีทอง คนตี ทองต้องมี ความชานาญและศิลปะในการตี การตีกุบนั้นจะเริ่ มตีอย่างเบา ๆ
เพื่อให้ทองค่อย ๆ ขยายตัวก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มน้ าหนักในการตีให้แรงขึ้น จนทองแผ่ขยายตัวออกไป
จนมีรูปร่ างกลมกว้างประมาณ ๒ นิ้วเศษ แล้วจึงนาแผ่นทองที่ได้น้ นั มาเปลี่ยนใส่ กระดาษที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน
ประมาณ ๖ x ๖ นิ้ว เรี ยกว่า “ ฝักทอง ” แล้วนาไปเรี ยง ใส่ ในกุบอีกชุดหนึ่ งที่มีขนาดใหญ่เท่ากับกระดาษ
การตีฝักทองนี้จะตีติดต่อกันไปประมาณ ๔ ชัว่ โมง ช่างตีทองจึงต้องมีสมาธิ และมีความชานาญ เมื่อตีเสร็ จ
แล้วแผ่นทองที่ได้จะมีรูปร่ างกลม และขนาดที่ใหญ่ข้ ึน ประมาณ ๕ – ๖ นิ้ว “ ในการตีทองนั้นกรรมวิธีที่จะ
ทาให้แผ่นทองขยายตัวได้ทวั่ ทั้งแผ่นนั้น ช่างต้องตีให้ได้ท้ งั น้ าหนัก จังหวะจะต้องตีท้ งั หนักและเบาไปเรื่ อย
ๆ ในการตีทองนั้นจะต้องวางน้ าหนักและตาแหน่งลูกค้อนลงไปบนซองหนังหรื อกุบ ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั คนตีแต่
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ละคน แต่โดยมากมักจะตี วนจากซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้าย จากบนลงล่ าง และวกขึ้ นบน ต้องควบคุ ม
น้ าหนักหน้าค้อนให้กระทบซองหนังอย่างเต็ม ๆ จนกว่าแผ่นทองจะมีความบางได้ที่”
นาแผ่นทองจากการตี ทองครั้งที่ ๒ เสร็ จแล้วก็จะนามาเปลี่ ยนถ่ ายไปยังฝั กทองอีกอันหนึ่ ง ด้วย
กระดาษข่อย ( ปั จจุบนั ใช้การดาษสา ) เรี ยกว่า “ กระดาษดาม ” แล้วจึงนามาทาการตัดแผ่นทองให้เป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยม
กรรมวิธี ก ารตัดทองนี้ ,การถ่ า ยทองจากกุบ ไปยัง ฝั ก ทอง และถ่ า ยจากฝั ก ทองลงกระดาษดาม
ขั้นตอนเหล่านี้ตอ้ งทาด้วยความระมัดระวังเพราะทองที่ได้น้ นั เป็ นแผ่นบางและเบา จะต้องทาในที่อบั ลม
เวลาตัดทองต้องนามาวางลงบนวัสดุคล้ายหมอนที่ไม่นิ่มและแข็งจนเกินไป แล้วใช้คมของไม้รวก
หรื อไม้ไผ่ หรื อไม้เลี๊ ยะตัดทอง โดยให้ทางยาวของคมไม้รวกกดไปบนแผ่นทองไม่แรงนัก แล้วลากลง
เล็กน้อยเพียงให้แผ่นทองขาดเท่านั้น เมื่อได้แผ่นทองคาเปลวแล้ว ก็ใช้ไม้รวกนั้นแซะแผ่นทองมาวางลงบน
กระดาษห่ อทอง ซึ่ งเป็ นกระดาษฟางชนิ ดบาง โดยให้แผ่นทองวางลงบนด้านที่สากของกระดาษ เพื่อกัน
ไม่ให้แผ่นทองเลื่ อยไหล ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีขนาด ๔ x ๔ เซนติเมตร ส่ วนเศษทองที่เหลือจากการตัดจะ
นามาหลอมเป็ นก้อนแล้วนาไปตีใหม่ แผ่นทองคาเปลวที่ได้จากการตีน้ นั ถ้าสังเกตดูดี ๆ จะมีสีที่ต่างกันคือสี
ของทองออกทางเหลื องอมเขี ยว ภาษาช่ างตีทองจะเรี ยกว่า “ทองเขี ยว” เพราะเนื้ อทองคาที่นามาตีน้ นั มี
ส่ วนผสมมากเป็ นทองที่ความบริ สุทธิ์ ๙๗ % ส่ วนทองคาเปลวเนื้ อที่ดีน้ นั จะมีสีเหลืองอร่ ามอมแดง เพราะ
เป็ นทองที่มีความบริ สุทธิ์ ๙๙.๙๙ % ภาษาช่างตีทองจะเรี ยกว่า “ ทองซัว”
ทองคาเปลวที่ผา่ นกรรมวิธีการผลิตนี้เราสามารถแบ่งแยกแผ่นทองคาเปลวออกเป็ น ๒ แบบด้วยกันคือ
- ทองคาเปลวแบบที่เรี ยกว่า ทองคัด หมายถึง ทองคาเปลว ที่ตดั ออกมาตามขนาดที่กาหนดเป็ นทอง
แผ่นเดียวกันทั้งแผ่น
- ทองคาเปลวแบบที่เรี ยกว่า ทองต่อ หมายถึง เศษที่เหลือของทองคาเปลวทั้งสี่ ดา้ นนามาเรี ยงต่อกันให้
เป็ นแผ่นใหม่ แล้วตัดให้เป็ นสี่ เหลี่ยมในขนาดที่ตอ้ งการ
ปั จจุ บนั นี้ ราคาทองคาเปลวมี ราคาค่อนค้างแพงขึ้นอยู่กบั ราคาทองคาในท้องตลาด ซึ่ งคาดว่าใน
อนาคตงานประณี ต ศิ ล ป์ ที่ ต้องใช้ท องค าเปลวในการสร้ า งสรรค์ง าน อาจจะขาดช่ วงหรื อ สู ญ หายจาก
สังคมไทยเนื่ องจากตัวช่างผูส้ ร้ างสรรค์งานและผูจ้ า้ งทนสู้กบั ราคาที่แพงขึ้นของทองคาไม่ไหว เหมือนงาน
ช่างอื่น ๆ ที่สูญหายไปจากสังคมนี้

๓๕

ภาพประกอบขั้นตอนการทาทองคาเปลว

นาทองคามาทาการรี ดจนเป็ นแผ่นบาง ๆ

นาแผ่นทองที่ผา่ นการรี ดแล้วมาตัดเป็ นชิ้น ๆ ประมาณ ๑ เซนติเมตร ( การรอนทอง )

นาชิ้นทองมาวางกลางกระดาษกว้างประมาณ ๔ x ๔ นิ้ว

๓๖

นาทองที่ใส่ ในกระดาษแล้วมาซ้อนกันในกุบที่ทาจากหนังสัตว์
วางบนแท่งหินและมีไม้กลัดยึดซองหนังไว้

การตีทองโดยใช้คอ้ นทองเหลืองจนทองขยายตัวเต็มแผ่น

แล้วเปลี่ยนถ่ายทองลงกระดาษขนาด
๖ x ๖ นิ้ว ( ฝักทอง ) แล้วจึงนาไปตี
อีกครั้งเพื่อให้ได้ขนาดใหญ่ข้ ึน

เมื่อได้ทองที่ตีเสร็ จแล้วก็จะเปลี่ยน
ถ่ายทองใส่ ลงกระดาษสา ( กระดาษดาม )

๓๗

การใช้ไม้ลวกหรื อไม้ไผ่ ( ไม้เลี๊ยะ) ตัดทองตามขนาด

แผ่นทองที่ผา่ นการตัดแล้วพร้อมใช้งาน
ภาพประกอบจาก

http://WWW siamwoodcarving .com

๓๘

๒. ความรู้เรื่ องต้นรัก ยางรัก
ในอดี ตการสร้ า งสรรค์ง านศิ ล ปะไทยประเภทประณี ตศิ ล ป์ ของไทยเกื อ บทุ ก แขนงต้องพึ่ ง พิ ง
ธรรมชาติเป็ นต้นแบบจนถึ งเป็ นวัสดุ ในการสร้างงาน ซึ่ งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของครู ช่างและสื บต่อ
กันมาชั้นลูกชั้นหลานจวบจนถึงปั จจุบนั งานประณี ตศิลป์ เหล่านี้ ยงั คงสื บทอดต่อกันมาถึงแม้วา่ วัสดุ เทคนิค
อาจเปลี่ ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยแต่วสั ดุธรรมชาติเหล่านี้ ยงั คงเป็ นปั จจัยหลังในการทางานอยู่ ตัวอย่าง
เช่ น งานปิ ดทองประดับกระจก งานประดับมุก งานเขียนลายรดน้ า หรื อแม้แต่กระทั้งงาน เขียนลาย
กามะลอ วัสดุที่ใช้ยงั คงเป็ นวัสดุธรรมชาติและยังคงเป็ นหัวใจสาคัญ การสร้างงานศิลปกรรมทั้งสองชนิ ด
หลังที่ยกตัวอย่างนี้ยงั คงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้วสั ดุในการทาพื้นด้วย ยางจากต้นรัก
ต้นรักที่ยงั คงพบได้ในบ้านเรานั้นจะแยกกันตามภูมิภาคต่าง
ๆ ซึ่ งมีลกั ษณะที่ค่อนค้างแตกต่างกันแต่ชาวบ้านและชุ มชนจะชื่ อ
เรี ยกกันตามท้องถิ่นที่คล้ายกัน อย่างเช่ นภาคเหนื อ เรี ยกต้นรัก ว่า
ฮักใหญ่ ภาคอีสาน เรี ยก น้ าเกลี้ยง ภาคใต้ เรี ยก รักเขา รักขบ ฯลฯ
ต้นรั ก เป็ นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ อาจารย์ส นั่น รั ตนะได้ก ล่ า วใน
หนังสื อ ศิลปะลายกามะลอไว้วา่ “ ต้นรักอยูใ่ นวงศ์เดียวกันกับต้น
มะม่วง ( Anacardiaceae ) ซึ่ งพืชในวงศ์น้ ี ทว่ั โลกมี อยู่ประมาณ
๘๗๕ ชนิ ด ส่ วนมากจะอยูใ่ นแถบประเทศที่มีที่ต้ งั ใกล้เส้นสู งสู ตร
ในประเทศไทยทางภาคเหนือจะพบ ๑๒ สกุล มีอย่างน้อย ๒๓ ชนิด
เป็ นไม้ไม่พลัดใบ หรื อไม้ผลัดใบระยะสั้น ๆ มักจะมียางใส มีกลิ่นคล้ายน้ ามันสน เมื่อยางสัมผัสกับอากาศ
จะเปลี่ยนเป็ นสี ดา หรื อสี น้ าตาลเข้ม ”
กรมป่ าไม้ โดยสานักวิจยั และพัฒนาป่ าไม้ได้สารวจและรวบรวมแหล่งไม้รักทัว่ ประเทศพบว่า ไม้
รักในสกุลรักใหญ่ มีอยูด่ ว้ ยกัน ๑๑ ชนิ ด คือ รักเขมร รักเขา รัก(สตูล) รัก ( เชียงใหม่) รักน้อย รักบ้าน
รักขาว หรื อรักขี้หมู รักใหญ่(รักหลวง) รักน้ า รักใบหนุ่ย และรักน้ าเกลี้ยง
( ที่มา เดลินิวส์ ออนไลน์ )
ถึ งแม้ตน้ รั กในบ้านเราจะมี อยู่หลายชนิ ดด้วยกัน แต่มีตน้ รักอยู่ไม่กี่ชนิ ดที่เรานายางมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน และยางของต้นรักที่เรานามาใช้ในการปฏิบตั ิงานนั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นยางของรักใหญ่ (รักหลวง )
หรื อ ฮัก ใหญ่ ตามภาษาเรี ย กทางเหนื อ และต้น รั ก นั้น จะมี ม ากทางภาคเหนื อ เนื่ องจากสภาพอากาศที่
เหมาะสมกับ การเจริ ญ เติ บ โต มัก พบในป่ าโปร่ ง แล้ง สู ง จากระดับ น้ า ทะเลประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร
นอกจากนี้ยงั พบทางใต้ของประเทศไทยที่จงั หวัดสุ ราษฎร์ ธานี เราจะรู้จกั กันดีในนามรักไชยา แต่ปัจจุบนั

๓๙

สภาพการณ์ของต้นรักนั้นเริ่ มน้อยลง เพราะถูกตัดโค้นทาลายลงเป็ นจานวนมาก เนื่องจากรักเป็ นไม้ที่โตช้า
และมีพิษจากยาง และใบ จึงส่ งผลถึงงานช่างที่ตอ้ งใช้ยางรักเป็ นวัสดุหลักในการทางานขาดยางรัก และอีก
สาเหตุหนึ่งคือต้นรักมักขึ้นในเขตป่ าซึ่ งปั จจุบนั เป็ นเขตคุม้ ครองของกรมป่ าไม้ จึงทาให้เราไม่สามารถที่จะ
กรี ดยางรักมาใช้ได้ ส่ วนที่มีขายกันนั้นจะเป็ นรักของประเทศพม่า ซึ่ งมีส่ิ งปอมปนเป็ นจานวนมาก
ลักษณะของต้นรั กนั้นตามหนังสื อ ต้นไม้เมืองเหนื อ ของไซมอน การ์ ดเนอร์ และจากหนังสื อ
ต้นไม้ในเมืองไทย ได้อธิ บายลักษณะของต้นรักไว้พอสรุ ปได้ดงั นี้
รักใหญ่ เป็ นไม้ในสกุล Gluta มีอยูใ่ นประเทศไทยที่จงั หวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน และที่รัฐ
ฉานประเทศพม่า ที่ใช้เก็บยางได้แก่ Gluta usitata ชื่อเดิม Melanorrhoea
usitata

เป็ นไม้ก่ ึ งผลัดใบหรื อผลัดใบระยะสั้น โตเต็มที่มีความสู ง

ประมาณ ๑๕ - ๒๐ เมตร ลาต้นตรง เปลือกบาง ลาต้นสี เทาแก่ถึงเข้ม แตก
สะเก็ดเป็ นแว่นเล็ก ๆ เปลือกด้านในสี ชมพูถึงแดงคล้ า เนื้ อไม้สีออกแดง
ใบเดี่ยวขนาด ๑๕ ๒๓๐ x ๗ – ๑๒ เซนติเมตร เป็ นกลุ่มใกล้ปลายกิ่ง ใบ
หนาขอบใบขนานกันรู ปทรงไข่ ใบอ่อนมีขนหนาแน่ น ใบแกสี เขียวเข้ม
ด้านล่างมีขนเล็ก ๆ บนเส้นใบ มีเส้นใบข้างละ ๑๖ – ๓๐ คู่ ( แล้วแต่ขนาด
ใบ) แยกแขนงที่ขอบใบ มีเส้นใบสานเป็ นร่ างแห ก้านใบยาว ๑.๒ - ๒.๕
เซนติเมตร มีสันหรื อปี กแคบ ๆ ด้านบน ช่อดอกยาวได้ถึง ๓๐ เซนติเมตร ก้านดอกยาวประมาณ ๑ – ๑.๕
เซนติเมตร ที่กา้ นดอกกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีขนแน่นปกคลุม กลีบเลี้ยงขนาดประมาณ ๐.๓๐ เซนติเมตร
ปลายแยก ๕ แฉกคลุมดอกตูม และหลุดล่วงออกเมื่อดอกบาน กลีบดอกมี ๕ – ๖ กลีบ แผ่กว้างปลายแหลมมี
ขน เกสรตัวผูม้ ีม ากกว่า ๒๐ อัน อยู่รวมกันแน่ นบนฐานรอง
ดอกที่ข ยายใหญ่ รั ง ไข่ มี ก้านชู ก้า นเกสรตัวเมี ย มี ๑ อัน ติ ด
ด้านข้างของรังไข่ ขนาดผลประมาณ ๐.๘ – ๑.๒ เซนติเมตร
ทรงกลม ผลมีกา้ นที่มีปีกสี แดงอมม่วง ๕ – ๖ ปี ก กลีบดอกจะ
เจริ ญตามผล มีเส้นปี กชัดเจน ออกดอกช่ วงเดื อน ธันวาคม –
กุมภาพันธ์ พบทัว่ ไปในป่ าโล่งแจ้ง แห้ง ตามสันเขา ชอบขึ้น
บนดินเป็ นลูกลัง หรื อดินทรายที่ระบายน้ าได้ดี ยาง เปลือกและรากใช้เป็ นยาสมุนไพร ในคนที่แพ้จะเกิดผื่น
คัน มักบวม พุพอง
รักน้ อย เป็ นไม้ในสกุล Gluta obovata เป็ นไม้ก่ ึงผลัดใบ มีความสู งประมาณ๑๗ เมตร เปลือกลาต้น
มีสีน้ าตาลอมแดงหรื ออมเทา มีรอยแตกตื้น ๆ เปลือกชั้นในมีสีขาวทางชมพูอ่อน ผิวเรี ยบเกลี้ยง มีเส้นใบ
ข้างละ ๑๓ – ๑๘ คู่ เส้นใบย่อยเป็ นร่ างแห ก้านใบมีขนาดประมาณ ๑.๕ – ๕ เซนติเมตร มักจะมีสันปี กแคบ

๔๐

ที่ตอนบน มีดอกสี ขาว ขนาดประมาณ ๐.๙ – ๑.๑ เซนติเมตร ช่ อ
ดอกอกเป็ นกลุ่ม ยาวถึง ๒๔ เซนติเมตร กลีบเกลี้ยงไม่มีพู แต่แยก
ออกด้านหนึ่ ง หลุดล่วงเร็ ว กลีบดอกมี ๕ กลีบ บานออกปลายกลีบ
แหลม เกสรตัวผูแ้ ยกอยูด่ า้ นข้างของรังไข่ ผลกลมเกลี้ยง และยังมี
กลี บ ดอกติ ด อยู่ที่ ผ ล มี ข นาด ๒.๕ – ๓ เซนติ เ มตร มี ก้า นสั้ น ๆ
ประมาณ ๒ มิลลิเมตรคัน่ ระยะเวลาออกดอกช่ วงเดื อน มีนาคม –
เดือนพฤษภาคม พบได้ทวั่ ไปเฉพาะประเทศไทยในที่ป่ากึ่งโลงแจ้ง
รักขาว หรื อรักขี้หมู ( Semecarpus Coochinensis ) เป็ นไม้
ไม่ผลัดใบ มีความสู งประมาณ ๒๐ เมตร เปลือกลาต้นมีสีครี มออกน้ าตาล มีรอยแตกตามยาวตื้น ๆ เปลือก
ชั้นในมีสีชมพูหรื อสี ออกทางส้ม น้ ายางใสมีพิษมาก มีใบขนาด ๑๘.๓๐ x ๗ – ๑๐ เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรี ยง
แบบสลับ ลักษณะใบรู ปหอกกลับ แคบ ปลายใบทู่ มีฐานสอบ ขอบใบเรี ยบ ด้านบนของใบมีสีเขียวเข้ม
ด้านล่างสี เขียวอมเทา มีขนประปรายบนเส้นใบ เส้นใบข้าง ๑๐ – ๒๑ คู่ เส้นใบย่อยสานกันเป็ นร่ างแห ก้าน
ใบมีขนาด ๑.๕ – ๒.๕ เซนติเมตร มีขนละเอียดปกคลุม ดอกตัวผูข้ นาดประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร ส่ วนดอก
ที่สมบูรณ์ เพศขนาดประมาณ ๑ เซนติ เมตร ดอกมีสีขาวหรื อเหลื องอมเขียว ออกดอกเป็ นกลุ่ มช่ อใหญ่ที่
ปลายกิ่ ง และซอกใบบน ๆ มีช่อดอกยาวประมาณ ๑๕ – ๕๐ เซนติเมตร ดอกตัวผูไ้ ม่มีกา้ นดอก ส่ วนดอก
สมบูรณ์เพศมีกา้ นดอกที่มีขนและก้านยาว ดอกกลีบเลี้ ยงเป็ นรู ปถ้วย ๔ – ๕ พู ซ้อนกันมีขนทางด้านนอก
กลีบดอกมี ๔ – ๕ กลี บ ลักษณะกลี บแคบปลายแหลมและเกลี้ ยง เกสรตัวผูล้ อ้ มรอบหมอนรองดอกมีขน
ปกคลุ ม มี ผลขนาด ๒.๕ เซนติ เ มตร ฐานผลมี โครงสร้ า งเป็ นเนื้ อ สี ส้ ม สดห่ อ หุ ้ม มี ข นคล้า ยก ามะหยี่
ระยะเวลาของการออกดอก ช่ วงเดื อนธันวาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ออกผลประมาณเดือนมีนาคม – เดือน
พฤษภาคม พบได้ทวั่ ไปในที่ชุ่มชื้ นในประเทศกามพูชา ลาว เวียดนาม และคาบสมุทรมาเลย์ เชื่อกันว่ายาง
ทาให้เกิดการระคายเคืองได้มากที่สุด

การนายางรักมาใช้ ในงานประณีตศิลป์
การนายางรักมาใช้ในการทางานประณี ตศิลป์ ของไทยนั้นมีวิธีการใช้ที่หลากหลายแล้วแต่ลกั ษณะ
งานไม่วา่ จะเป็ นทางด้านเครื่ องเขิน , งานด้านปิ ดทองประดับกระจก , จิตรกรรมด้านการเขียนลายรดน้ าหรื อ
การเขียนลายกามะลอ หรื อแม้กระทั้งเป็ นส่ วนผสมของยาสมุนไพร ก็อาศัยยางรักบริ สุทธิ์ และการที่เราจะ
ได้ยางรักมาใช้งานนั้น คนเก็บยางจะทาการกรี ดหรื อสับด้วยมีที่ลาต้นให้เป็ นรอยยาว ๆ เพื่อที่ยางรักจะไหล

๔๑

ออกมาตามรอยที่กรี ดหรื อสับนั้น แล้วจึงนาภาชนะไม้ไผ่มารองรับไม่ไผ่เป็ นคราว ๆ ไปและเก็บรวบรวมไว้
ใช้งานตามต้องการ ยางรักที่ได้น้ ีเรี ยกว่า ยางรักดิบ
รักดิบ คือยางรักสดที่ได้จากต้นรัก ลักษณะเป็ นของเหลวสี หม่น ๆ หรื อขาวขุ่น เมื่อทิ้งไว้สักระยะ
หนึ่งจะเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาล และจะกลายเป็ นสี น้ าตาลไหม้ ( จากหนังสื อพจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม หมวด
อักษร ฉ-ช ราชบัณฑิตยสถาน หน้า ๖๒ ) ได้อธิบายการเก็บรักษายางรักไว้ดงั นี้ “ วิธีขำ็บยาจรั ำจะใสา ไวา ใน
ถัจไมา ้นาดใหญา ทหลา อนํา้ ไวา ้าาจบนขพื่อไมา ใหา ยาจรั ำรหา จทมีทาอสําหรั บขติมยาจรั ำทขพื่อไมา ใหา ยาจรั ำผสมำับนํา้ ท
รละขมื่อตา อจำารจะขอารั ำออำจาำถัจจะขปิ ดทา อตรจสา วนลา าจ้อจถัจใหา ยาจรั ำไหลออำมาทท ” รักดิบที่ได้น้ ี
จะต้องนาไปกรองให้ปราศจากสิ่ งสกปรกที่ปะปนมากับรัก และจะต้องได้รับการขับเอาความชื้ นที่เจือปนใน
น้ ายางให้ระเหยออกไปก่อนที่จะนาไปใช้

เครื่ องมือกรี ดยางรัก

การกรี ดยางรัก

เปรี ยบเทียบยางรักที่กรี ดใหม่จะเป็ นสี น้ าตาลอ่อนกับยางรักที่ถูกอากาศสักระยะจะมีสีเข้มขึ้น
ภาพจากศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรม ภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

๔๒

คุณสมบัติของยางรัก
ยางรักนอกจากจะเป็ นส่ วนประกอบสาคัญในการเป็ นพื้นรองรับการเขียนงานที่สาคัญแล้วยางรักยัง
เป็ นตัวกันความชื้น ป้ องกันการผุกร่ อนของพื้นวัสดุงานได้ดีดว้ ย และจากการสัมมนาวิชาการศึกษายางรัก
เพื่ออนุ รักษ์ภูมิปัญญาไทยฯ ได้อธิ บาย สมบัติของยางรัก ไว้วา่ “ ยางรักเป็ นอิมลั ชันของสารอินทรี ยใ์ นน้ า
เมื่ อตั้ง ทิ้ง ไว้ใ นอากาศ จะแข็งตัวได้โดยกระบวนการการเกิ ดโพลิ เมอร์ ที่ มีน้ า หนักโมเลกุลสู งขึ้ นและมี
โครงสร้างเชื่ อมโยงเป็ นร่ างแห เมื่อแห้งจะมีความแข็ง ทนความร้อนได้ดี ทนน้ า ทนกรด ทนด่าง ทั้งยังเป็ น
ตัวทาละลายได้หลายชนิด ในน้ ายางรักเองจะมีสารเคลือบผิวตามธรรมชาติ ที่เรี ยกว่า แลคเกอร์ แลคเกอร์
ที่ได้จากยางรักนี้ เป็ นของแข็งใส ไม่มีสี และมีผิวมันเงา ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของแลคเกอร์ จากยางรัก แต่
หากการเตรี ยมหรื อเก็บรักษายางรักไม่ดี แลคเกอร์ ที่วา่ นี้ จะมีสีคล้ าไปจนถึงดา เนื่องจากเกิดปฏิกริ ยาออกซิ
เดชัน่ ของสารเคมีที่เกิดอยู่ในน้ ายางรัก กับอากาศ ลักษณะเด่นของแลคเกอร์ จากยางรักคือ มีผิวเรี ยบและ
มันสวยงาม แลคเกอร์ ที่แห้งตัวช้ามักจะมีผิวหน้าที่เรี ยบเป็ นมันมากกว่าแลคเกอร์ ที่แห้งตัวเร็ ว ข้อเสี ยแลค
เกอร์ จากยางรักคือความคงทนต่อรังสี อลั ตราไวโอเลตที่นอ้ ย เมื่อรักถูกแดดไปนาน แลคเกอร์ จากยางรักจะ
สู ญเสี ยความเงางาม หรื อหลุดร่ อนออกเป็ นเกล็ด ผงเล็ก ๆ ทาให้อายุการใช้งานของรักที่ใช้ในการรองพื้น
ชิ้นงานเสื่ อมสภาพหมดความมัน เงา งามไป ” (กฤษฎา สุ ชีวะ)

๔๓

๓. ความรู้เรื่ อง สี ฝนุ่
ในวงการช่ า งเขี ย นของไทยเราแต่ โ บราณช่ า งจะใช้สี ที่ ท ามาจากสิ่ ง แวดล้อ มในธรรมชาติ ม า
สร้างสรรค์งานให้เกิดความสวยงาม และเกิดความแตกต่างระหว่างรู ปภาพ รู ปทรง มิติ ฯลฯ สี ที่ใช้แต่เดิมจะ
มาจากสิ่ งแวดล้อมทัว่ ไป ซึ่ งมีท้ งั อิฐ หิ น ดินแร่ หรื อแม้แต่ท้ งั ต้นไม้ต่าง ๆ ที่ให้สีตามที่ช่างต้องการ สี ฝุ่น
เป็ นสี อีก ประเภทหนึ่ ง ที่ ช่ างไทยใช้ในการสร้ า งสรรค์งาน เวลานามาใช้ต้องทาการบด โคก หรื อตาให้
ละเอียด แล้วนามาผสมกับน้ ายาซึ่ งจะใช้จากกาวจากหนังสัตว์ หรื อยางจากพืชที่มีความเหนียวพอเหมาะใน
การเขียน คือจะต้องนาเอาผงสี มาผสมกับน้ ากาวอ่อนๆ คนจนเข้ากันดีแล้ว ผสมไว้เป็ นสัดส่ วน ภาชนะที่ใช้
ในการผสมมีต้ งั แต่กะลามะพร้ าวจนถึ งโก่งดินเผาขนาดย่อม มีไม้ทาคล้ายที่บดแต่เล็กกว่า ใช้กวนสี ไม่ให้
นอนก้น เพราะสี บางสี มีน้ าหนักมากเมื่อนอนก้นจะจับตัวเป็ นตะกอนแข็งไม่สะดวกแก่การเขียนจึงต้องหมัน่
กวนอยูเ่ สมอ
จิตรกรรมลายรดน้ ากามะลอ เป็ นงานช่ างอีกแขนงที่ตอ้ งใช้สีฝุ่นในการสร้างสรรค์งาน โดยนาเอา
อิฐ หิ น ดิน แร่ ต่าง ๆ ที่มีสีตามที่ช่างต้องการมาทาการบดให้ละเอียดเป็ นผงแล้วผสมกับยางรักที่ได้จากต้น
รักแล้วนามาระบายลงไป เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากจิตรกรรมลายรดน้ าทัว่ ไป
แต่เดิมวัสดุที่นามาใช้ทาสี ฝุ่นนั้นสามารถทาได้จากสิ่ งมีชีวิต เช่นพืชต่าง ๆ หรื อสิ่ งไม่มีชีวิตจาพวก
อิฐ หิ น ดิน แร่ ที่ให้สีตามที่ตอ้ งการดัง่ ตัวอย่างสี ในตาราง
ลาดับสี
แดง

สี ที่ได้จากดิน หิ น แร่
ดินแดง จะอยูใ่ นบ่อดินแดงตามธรรมชาติ คือ
มีสภาพเป็ นดิน ลักษณะสี แดงอมคล้ าเล็กน้อย
นามาบดผสมกาวระบายสี แล้ว ทนแดดจัด แต่
ถูกน้ าฝนบ่อยๆ สี จะซี ดจาง
ดินแลง จะอยูใ่ นบ่อศิลาแลงซึ่ งปกติศิลาแลง
จะมีพวกแร่ เหล็กผสมอยู่ สนิ มของเหล็กทาให้
ดินมีสีแดงคล้ าเกือบดา นามาบดผสมกาว
ระบายสี แล้ว เนื้อสี ตากแดดนานจะเป็ นสี น้ า
ตางไหม้(เหมือนเม็ดมะขามแก่) ถูกน้ าฝน
บ่อยๆ สี ซีดจาง
ดินเทศ ลักษณะเป็ นดินก้อน ให้สีแดงเข้ม
เมื่อบดผสมกาวระบายเป็ นสี แล้วไม่เปลี่ยน
แปลงเมื่อโดนแดด แต่ถูกน้ าฝนบ่อย ๆ สี ซีด
จาง

สี ที่ได้จากพืช และสัตว์
เมล็ดคาแสด คาแสดเป็ นไม้ชนิดหนึ่งที่มีขนที่ลูก
คล้ายเงาะแต่ขนจะเป็ นสี แดงลูกแบนกว่า ไม่กลม
อย่างเงาะ ลูกคาแสดเมื่อแก่หรื อแห้งแล้วสี ของลูก
จะเป็ นสี น้ าตาล เมื่อแกะดูจะมีเมล็ดและผงสี แดง
น้ าหนักเบานามาผสมกับแอลกฮอล์จะละลายได้ดี
เป็ นสี แดงเมื่อทิ้งไว้นานๆจะเป็ นสี เหลืองหม่น
ยางจากต้นติ้ว จะมีสีแดงเมื่อนาไปเขียนจะได้สีแดง
เมื่อถูกแดดนานๆ จะเป็ นสี แดงคล้ า
ไม้ประดู่ส้ม นามาต้มจะได้น้ าสี แดงนามาเขียนได้
สี จะซีดจางเมื่อถูกแดด

๔๔

ลาดับสี

สี ดา

สี ขาว

สี ที่ได้จากดิน หิ น แร่
แร่ เฮมาไทต์ ลักษณะเป็ นก้อนสี แดงใช้ฝนกับ
น้ าให้สีแดง เมื่อถูกแดดและฝนบ่อย ๆจะ
เปลี่ยนจากสี แดงเป็ นสี เหลืองได้
ปูนแดง เกิดปูนขาวผสมกับขมิ้น ทาให้ปูน
ขาวกลายเป็ นสี แดง ถ้าผสมขมิน้ มากจะแดงจัด
ใหม่ ๆ ให้สีแดงเมื่อแห้งจะเป็ นสี ชมพู ถูกแดด
จัดนานจะเป็ นสี ขาว
สนิมเหล็ก เมื่อนามาบดแล้วเขียนระยะแรกๆ
จะเป็ นสี แดงเมื่อถูกแดดนานๆจะเปลี่ยนจากสี
แดงเป็ นสี น้ าตางไหมและดาคล้ า
ดินดา หรื อดินกากยักษ์เป็ นดินเนื้ อละเอียด
นามาบดเป็ น สี ถูกแดดไม้เปลี่ยนสี ถูกน้ าสี จะ
จางลง
เขม่าไฟ จากภาชนะหุงต้ม โดยขูดมาบดให้
ละเอียด น้ าหนักเบา ให้สีดาสนิดไม่ซีดจางเมื่อ
อยูไ่ ปนาน ๆ เมื่อถูกแดด แต่โดนน้ านานๆ
แล้วจางได้
ถ่านไฟ นามาบดให้ละเอียด น้ าหนักเบา ให้สี
ดาไม่ซีดจางเมื่อถูกแดด แต่โดนน้ านานๆ แล้ว
จางได้
ฝนนานๆ
ดินขาว เป็ นดินที่มีความขาว จะพบมากใน
จังหวัดลาปาง นามาบดป่ นเป็ นผง นามาเขียน
ได้และเมื่อแห้งจะให้สีขาว สี ที่ได้จากดินนี้ไม่
ซี ดจางเมื่อโดนแดด แต่จะซี ดจางเมื่อถูกน้ าฝน
นานๆ
แร่ โคลิไนท์ เป็ นสี ขาวที่ได้จากหินเมื่อแปร
สภาพผุแล้ว นามาบดป่ นจะให้สีฝนขาวนวล
ุ่
เมื่ออยูไ่ ปนาน ๆ ทนต่อแดด แต่ซีดจางเมื่อถูก
ดินสอพอง เป็ นดินชนิดหนึ่งมีความละเอียด
และหาได้ง่าย นามาบดป่ นเป็ นสี เมื่อแห้งจะ

สี ที่ได้จากพืช และสัตว์

มะเกลือ เป็ นไม้ยนื ต้น นาลูกดิบมาทุบให้เปลือก
ของลูกแตกออก และต้มจะได้สีดาสี ที่ได้ไม่คงทน
กับแดดและน้ านานๆ
น้ าหมึกจากปลาหมึก จะเป็ นสี ดาอมน้ าตาล เมื่อ
นามาใช้ สี ซีดจางเมื่อถูกแดด และน้ านาน ๆ

๔๕

ลาดับสี

สี ที่ได้จากดิน หิ น แร่
ให้สีขาว เมื่ออยูไ่ ปนาน ๆ ทนแดด แต่ซีดจาง
เมื่อถูกน้ าฝน
ปูนขาว ได้จากการนาเอาหินปูนมาทาการเผา
ให้สุกและพรมน้ าเนื้อหิ นจะแตกตัว นามาบด
ป่ นทาสี เขียนจะได้สีขาว เนื้ อสี เมื่ออยูไ่ ปนาน
ๆ ทนแดดแต่ซีดจางเมื่อถูกน้ าฝนนานๆ
สี เหลือง ดินเหลือง เป็ นดินที่หาขุดได้จากบริ เวณป่ าเขา
และที่ลาดชันเชิงเขานามาบดป่ นเป็ นสี เมื่ออยู่
ไปนานๆเนื้อสี โดนแดดไม่เปลี่ยนสี แต่ซีดจาง
เมื่อถูกน้ าฝนเป็ นเวลานาน
แร่ ไลโมไนท์ ลักษณะเป็ นก้อน เมื่อนามาบด
จะได้สีเหลือง เมื่ออยูไ่ ปนาน ๆ ถูกแดด ฝนสี
ซีดจาง
หินหรดาน เป็ นก้อนแร่ ชนิดหนึ่งมีสีเหลือง
นามาบดเป็ นผง ถูกแดดสี ไม่เปลี่ยนแปลงแต่
ซี ดจางเมื่อถูกน้ านาน ๆ

สี น้ าตาล สนิมเหล็ก สนิมขุมได้จากสนิมที่กินเนื้ อเหล็ก
เข้าไปลึก ๆ จนทาให้เกิดการพองออกและ
กะเทาะหลุดออกเป็ นชิ้นๆ นามาบดป่ นจะได้
ผงสี น้ าตางไหม้ นามาเขียน เมื่อถูกแดดนานๆ
จะเปลี่ยนเป็ นสี เม็ดมะขามแก่และสี ดาถ้าโดน
ฝนจะซีดจาง
ศิลาแลง เป็ นวัตถุที่มีแร่ เหล็กปนอยูแ่ ละเกิด
สนิมมีสีออกน้ าตาลไหม้นามาบดเป็ นผงนามา
เขียนได้ เมื่อถูกแดดจะเปลี่ยนสี เป็ นคล้ าและดา
ได้เมื่อโดนฝนสี ซีดจาง

สี ที่ได้จากพืช และสัตว์

ขมิ้น เป็ นพืชชนิดหนึ่งโดยธรรมชาติจะมีสีเหลือง
เมื่อนามาตากแห้งและบดป่ นจะได้ผงสี เหลือง เมื่อ
นามาเขียนถูกแดดฝนสี ซีดจางได้และหายไปใน
ที่สุด
แก่นขนุน นามาต้มจะได้น้ าสี เหลืองออกคล้ า นามา
เขียนได้เมื่อถูกแดดและฝนนานๆ สี ซีดจางและหาย
ในที่สุด
ใบหูกวาง ใบหูกวางที่แก่และแห้งนามาต้มจะได้สี
เหลืองแก่ปนคล้ า นามาเขียน เมื่อถูกแดดฝนนานๆ
สี เหลืองนั้นจะซีดจางและหายไป
รง เป็ นยางไม้ตระกูล Garcinia พบมากในอินเดีย
ศรี ลงั กาไทยนามาเขียนจะให้สีเหลือง เมื่อถูกแดด
ฝนนานๆสี จะคล้ าและซีดจาง

๔๖

เมื่อกาลเวลาผ่านไปความเจริ ญและการเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างกันมีมากขึ้นช่างจึงได้แรก
เปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันมีการนาวัสดุแร่ สีต่างๆ ที่สามารถมาบดตาเป็ นสี เข้ามา และช่างไทยได้ทดลองใช้
และนิ ยมแพร่ หลายในเวลาต่อมา จึ งทาให้วงการสร้างสรรค์ศิลปะไทยมีวสั ดุสีเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่ น สี แดง
ของเดิมน่ าจะได้จากดิ นแดนตามหิ นผา หรื อดินแดงที่ในบางพื้นที่ของไทย เมื่อนามาผสมน้ ากาวแล้วเนื้ อสี
จะฟ่ าม ระบายลงในพื้นที่ใหญ่ ๆ ก็ตอ้ งระบายให้หนาหรื อผสมให้ขน้ ขึ้น ซึ่ งมักจะระบายไม่เรี ยบ จะมีรอย
ทีแปลงให้เห็น ดังนั้นเมื่อชาวอินเดียได้นา ดินแดงเทศ เข้ามาช่างเขียนจึงนิยมใช้ เพราะให้สีที่สด และเนื้ อสี
แกร่ งกว่า แต่ก็มีราคาแพงและเข้ามาที่ละไม่มาก ภายหลังพวกจีนได้นาสี มาขาย เรี ยกกันว่า ตัวเปี๊ ย เป็ นผงสี
แดง ชาดก้อนก็มีสีแดง เรี ยกว่า ชาดอ้ ายมุ้ย ชาดจอแส นอกจากนี้ยงั มีสีเสนเป็ นผงซึ่ งบดมาจากหิ นก็มาจาก
ชาวจีนด้วย สี ลนิ้ จี่ หรื อที่ชาวจีนเรี ยกว่า อีนจี ก็ให้สีแดงแม้จะผสมกับสี ขาวก็ยงั คงแดงสดอยู่ แต่แห้งแล้ว
เป็ นสี ชมภูแก่ ฯ สี ขาวที่ช่างไทยเราใช้โดยนาดอนขาวมาเผาไฟจนสุ กแล้วนามาบดจะได้สีขาวขุ่น เรี ยกว่า
กะบัง ส่ วนสี ฝนขาวของจี
ุ่
นจะเป็ นผงให้สีขาวที่ขาวกว่าและคุณภาพดีกว่าเมื่อผสมกับสี อื่นก็ช่วยให้สีสดใส
ด้วย สี เขียว นาเข้ามาจากจีนเรี ยกว่า เขียวตั้งแช ที่ฝรั่งนาเข้ามาขายก็มี เป็ นสี ที่เกิดจากสนิ มทองแดง อีก
ชนิดหนึ่งเกิดจากหิ นเขียวนามาบดย่อยเป็ นก้อนเล็ก ๆ แต่สดสู้เขียวตั้งแชไม่ได้ พอนานไปก็เป็ นสี คล้ า ส่ วน
สี เขียวหิ นนั้นแม้จะไม่สดเท่าแต่ก็ทนทานไม่เปลี่ยนสี เวลาใช้ตอ้ งนามาฝนกับหิ นเพราะมีลกั ษณะเป็ นก้อน
ในก้อนเดี ยวกันนั้นบางส่ วนจะเป็ นสี ครามจัด แต่อาศัยที่มีเม็ดสี เหลืองปนอยู่ สี เหลืองเหล่านี้ เมื่อผสมกับสี
ครามก็จะได้สีเขียว เป็ นต้น
นอกจากที่ กล่ าวมานี้ ใ ช่ ว่าช่ างไทยจะมี ฝุ่นสี หลัก ที่ใ ช้เพรี ยงแค่ น้ ี ช่ างไทยยังมี การผสมสี ฝุ่น
เหล่านี้ออกเป็ นต่างๆอีกมาก แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายที่การผสมสี น้ นั ไม่ได้มีการจดบันทึกเป็ นตัวเลข หรื อจานวน
ปริ มาณ หรื อสู ตรที่ตายตัวเป็ นแต่เพียงการผสมตามความต้องการ บางที่การผสมครั้งแรกได้สีตามต้องการ
แต่ผสมอีกครั้งเติมสี มากไปหรื อน้อยเกิ นไป เมื่อสี แห้งลงบางสี ซีดบางสี ก็คล้ ากว่าตอนระบายครั้งแรก ช่าง
จะต้องทดลองผสมและให้มากพอที่จะทางานในแต่ละครั้ง เช่นฝุ่ นแดงผสมกับฝุ่ นขาวจะได้สีชมพูอ่อน แต่
เมื่อแห้งแล้วสี จะอ่อนกว่าตอนยังไม่แห้ง สี ที่ช่างไทยเราผสมใช้กนั มีหลายสี จะขอยกตัวอย่างไว้พอสังเขป
ดังนี้
สี จนั ทร์ อ่อนหรื อสี นวล
ใช้สีขาวผสมกับสี เหลือง
สี จนั
ใช้เสนผสมเหลืองเจือขาว
สี ดอกชบา
ใช้สีแดงผสมเสนเล็กน้อย
สี ดอกตะแบกหรื อสี เม็ดมะปราง ใช้สีแดงผสมสี คราม
สี สมอหรื อสี กา้ มปู
ใช้สีเขียวผสมสี คราม
สี หงดิน
ใช้สีแดงผสมดาเล็กน้อย
สี เหลืองเทา
ใช้สีเหลืองผสมเขียวเจือแดงเล็กน้อย
สี กลักหรื อน้ าหมาก
ใช้ดินแดงผสมดามากหน่อย
หงชาด
ใช้แดงผสมขาวแต่นอ้ ย

๔๗

หงเสน
หงสบาท
มอหมึก
มอมือ
มอคราม

ใช้แดงผสมเหลืองเจือขาวเล็กน้อย
ใช้แดงผสมเหลืองเจือครามเล็กน้อย
ใช้ขาวผสมครามเจือดา ( สี สวาด )
ใช้ขาวผสมดาเจือแดง
ใช้ครามผสมน้ าเงินเจือเขียวเล็กน้อย เป็ นต้น

นอกจากนี้แล้วยังมีชื่อเรี ยกสี อื่น ๆ อีกเช่นสี บวั โรย , สี น้ ารัก , สี สัมฤทธิ์ , สี จาปา , สี น้ าไหล , สี
ทองแดง , สี ผา่ นแดง , สี ผา่ นดา , สี ผา่ นขาว , สี เลื่อมประภัสสร , สี ไพร ฯลฯ

ตัวอย่างสี ฝนจากงานช่
ุ่
างศิลาภรณ์ สานักช่างสิ บหมู่

๔๘

องค์ ความรู้ ที่ ๓
การสร้างงานกามะลอ ของสานักช่างสิ บหมู่
งานลายกามะลอ ที่จะกล่าวถึงต่อไป ในเนื้อหาขององค์ความรู้เล่มนี้ คืองานประณี ตศิลป์ แขนงหนึ่ง
ที่ช่างไทยโบราณได้รังสรรค์กนั อยู่ในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง ซึ่ งคาดว่าช่ างเขียนของไทยได้รับรู้ ได้เห็นงาน
เขียนของจีนที่ระบายภาพด้วยยางรักผสมฝุ่ นสี จึงได้ลองทาแบบภาพเขียนจิตรกรรมไทย คือเขียนภาพด้วย
รักผสมสี แบบจีนผสมผสานกับการเขียนภาพและลวดลายด้วยเทคนิ คลายรดน้ าของไทย ทาให้เกิดภาพที่มี
สี สันและบรรยากาศที่ดูแปลกไปกว่าการเขียนลายรดน้ าแต่เพียงอย่างเดียว แล้วจึงเขียนตัดเส้นรอบนอกของ
สี ที่ระบาย ตามดอกและใบกับกิ่ งก้าน ทิ วทัศน์ ทั้งได้ให้รายละเอียดต่าง ๆ เน้นเส้นทอง จึงเกิ ดงานช่ าง
ขึ้นมาใหม่ แต่ไม่สามารถจาแนกชัดได้วา่ เป็ นงานจิตรกรรมหรื อว่างานลายรดน้ า แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายที่การ
เขียนลายกามะลอนี้ ได้ขาดหายไป เป็ นระยะเวลานาน อีกทั้งยังขาดผูร้ ู้จริ งถึงกรรมวิธีการทางานกามะลอที่
ถูกต้องตามแบบแผนอย่างช่างโบราณ จึงทาให้มีการคาดเดากันไปต่าง ๆ นานา
กรมศิลปากร โดยสานักช่ างสิ บหมู่ ในฐานะที่ปฏิบตั ิงานช่างประณี ตศิลป์ มาเป็ นระยะเวลานานจึง
ได้รับมอบหมายให้ทาการศึกษาจัดเก็บข้อมูลความรู้ในหลาย ๆ เรื่ องที่ผา่ นมา และในครั้งนี้ได้ทาการจัดทา
ต้นแบบองค์ความรู ้การเขียนลายกามะลอเพื่อเป็ นการประมวลความรู้ต่าง ๆ ในเรื่ องของการปฏิบตั ิงานเขียน
ลายกามะลอ โดยมอบหมายให้กลุ่มวิชาการด้านช่างศิลปะไทย ( ชื่อเดิม) เป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลและทาออกมา
ในรู ปแบบต้นฉบับเอกสารประกอบองค์ความรู้ ฉบับนี้

บทคัดย่อประกอบองค์ความรู ้เรื่ อง พระสุ ธน
ในส่ ว นของการจัด ท าต้น แบบองค์ค วามรู้ ก ารเขี ย นลายก ามะลอในเอกสารเล่ ม นี้ ทางคณะผู้
ดาเนินงาน ได้มีความคิดเห็นร่ วมกันที่จะทาการเขียนลายกามะลอ ลงบนฉากลับแลไม้สัก พร้อมฐาน ขนาด
๑๔๐ เซนติเมตร X ๒๐๐ เซนติเมตร ซึ่ งได้เขียนภาพประกอบ เรื่ อง พระสุ ธน โดยมีเนื้อเรื่ อง ดังนี้........

ในำาลปาจำา อน ทมีขมือจชื่ อทปั ญจาละนครมีำษัตริ ย์พระนามวาาทพระขจา าทอาทิตยวจศ์ ททมีมขหสี พระนามท
พระนาจจันทาขทวีทปำครอจพระนครจนมีพระราชโอรสที่ มีบุญบารมียิ่จนัำ้ณะประสู ติทบัจขำิดุ้มทอจสี่ ุ้ม
ที่ มุมปราสาททั้จสี่ มุมขป็ นที่ อัศจรรย์ นัำทพระนามวา าพระสุ ธนทขมื่อ พระสุ ธนขติ บโต้ึน้ ทรจมีสิ ริโฉมจดจามท
ทรจศึ ำษาวิ ชาำารยิ จธนูไดา ขชี่ ยวชาญไมา มีใครขที ยมทขป็ นที่ นิยมชมชอบ้อจชาวขมือจทปั ญจาละนครยิ่ จนัำท
ชาวขมือจปั ญจาละนครอยูาขย็นขป็ นสุ ้ทอุดมสมบูรณ์ ดาวย้า าวทปลาทอาหารทำ็ขพราะชาวขมือจำราบไหวา นับถือท
พญานาคที่ มี น ามวา า ทชมพู จิ ต รทที่ อ าศั ย อยูา ใ นสระนํ้า ใสสะอาดขหมื อนรำา ว ไพบู ร ณ์ ททรหา จหนึ่ จ ทาจทิ ศ
ตะวันออำ้อจขมือจ
ใน้ณะที่ ขมื อจทาจทิ ศ ตะวันตำมี ชื่อวา าททมหาปั ญจาละทมี พระขจา านันทราชทปำครอจทขำิ ด้า าวยาำ
หมาำรพจทชาวขมือจขำิ ดความขดื อดรา อนจึ จพาำันอพยบหนี หายไปขป็ นจํานวนมาำทจนขป็ นที่ ผิดสั จขำตุ้อจ
พระขจา านันทราชทจึจขอยถามขหลา าอํามาตย์ ทถึจราษฎรที่ราอยหรอนา อยไปทุำทีททพวำอํามาตย์ จึจทูลวา าราชฎร้อจ
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ขราพาำั นอพยพไปอยูาที่ ข มื อจปั ญจาละทขพราะมี ค วามบริ บู รณ์ ดี ทขนื่ อจดา วยพญานาคชื่ อ วา าทชมพู จิตรชา ว ย
คุามครอจรั ำษาททพระขจา านันทราชไมา ทรจพอพระทัยทคิ ดหาทาจำําจัดพญานาคชมพูจิตรททขหลา าราษฎรจึ จำราบ
ทูลวา าท“ท้ึ น้ ชื่ อวา ามนุษย์ สามัญดา วยำันรลา วททจะฆา าพญานาคนั้นไมา ไดา ขลยทนอำจาำจะมีพราหมณ์ ผา ูมีมนตร์
วิขศษทจึจจะฆา าไดา ท”ททททพระจา านันทราชจึจขปา าประำาศหาพราหมณ์ ที่มีมนต์ วิขศษทถา าผูาใดฆา าพญานาคไดา จะรบา จ
สมบัติใหา ำึ่จหนึ่จทททมีพราหมณ์ ผา หู นึ่จ้ันอาสาทพลาจรี บจัดรจจไปยัจสระที่ อยูา้อจพญานาคททในตอนขย็นำ็ไดา
ทดลอจวิชาวา าจะ้ลัจหรื อไมา ทพลาจรา ายมนต์ ขปา าลจไปในสระททันใดนํา้ ในสระที่ ใสำ็ำลับุ้านขป็ นควันดา วย
อํา นาจ้อจมนตร์ ตนทำ็ดีใ จจึ จ หยุดรา ายมนตร์ ทขพื่ อทําำารพั ำ ผา อนททรละในตอนขชา าจึ จไดา หายา ในปา าขพื่ อ
ประำอบพิธีำรรม้อจตนทททท
ฝา ายพญานาครูา ตัววา า จะมี ค นมาทํา รา ายตนจึ จไดา รปลจขป็ นพราหมณ์ มาดัำ ซุา มที่ ้อบสระนั้นททใน
้ณะขดียวำันไดา มีพรานผูาหนึ่จขที่ยวหาขนือ้ มาจนถึจ้อบสระททขมื่อพญานาครปลจขห็นข้า าจึ จไดา ขดินไปปราศรั ย
วา าท“ทดูำาอนพา อพรานทตัวขรานีม้ าคอยดูพราหมณ์ ข้าขสำมนตร์ ทตัวทา านมารตา ไหนทมีธุระอะไรำับข้าดา วยทจึ จไดา
มาถึจนี่”ท
ทททททพราน:ททททททททท้า าพขจา าขป็ นพรานชื่ อวา าทบุณฑริ ำททไมา มีำิจอันใดทนอำจาดมาหาขนือ้ ขทา านั้น
พญานาค:ท
ทา านขป็ นชาวขมื่อจปั ญจาละทรละขมือจ้อจทา านมีความสมบูรณ์ ประำารใด
ทททททพราน:ทท
ขมือจขรา้า าวปลาอาหารสมบูรณ์ ดีำด็ า วยพญานาคชมพูจิตรชา วยพิทัำรั ำษาททททททท
พญานาค:ท
บัดนีม้ ีผา คู ิดจะทํารา าย ผูามีบุญคุณ้อจบา านขมือจทา านททา านจะทําประำารใด
ททททททททททททททททททพราน:ทท
ผูาจะทํารา ายพญานาคชมพูจิตรำ็ขทา าำับทํารา ายบา านขมือจขราดา วยทขราจะตา อสูาโดยไมา ทททท
ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททคิดถึจชี วิตทขพื่อจะตัดหัวผูานั้นใหา จจไดา
ททททททททททททททพญานาค:ท ตัวขรานีค้ ือพญานาคชมพูจิตรทบัดนีม้ ีพราหมณ์ จะมาทําอันตรายรำา ขราททา านจจฆา ามันทท
ททททททททททททขสี ยทททรลา วพญานาคจึจบอำอุบายนั้นรำา พรานรลา วำลับพิภพ้อจตน
ททฝา ายพรานบุณฑริ ำททรอบซา อนตัวตามที่พญานาคบอำไวา ทพอพราหมณ์ ผา นู ั้นขริ่ มลจมือทําพิธีราายมนตร์ รละพา น
ยาลจไปในสระททนายพรานจึจยิจดา วยธนูโดนพราหมณ์ ลามลจรลา ววิ่จตรจไปหมายจะฆา ารละขจือ้ ดาบทําที จะฟั น
พลาจพูดวา าทพญานาคคราชผูานีข้ ป็ นขทวดามีบุญคุณตา อขราขจา าจะมาทํารา ายข้าทําไมทจจรี บคลายมนตร์ บัดขดี่ยวนี ้
ดา วยำลัวความตายพราหมณ์ จึจรี บคลายมนตร์ ออำทันที ทขมื่อพรานขห็นนํา้ ที่ ้า ุนำลับใสขป็ นปำติรลา วทจึ จขอา
ดาบนั้นตัดศีรษะพราหมณ์ นั้นตายทณทที่นั้นททท
ขมื่อพญานาคชมพูจิตรนั้นพา นภัยรลา วทดา วยความยินดีจึจรี บมาหาพรานบุญ ฆริ ำทพาไปยัจนาคพิภพทํา
ำารสั ำำารบูชาพรานนั้นครบขจ็ดวันรลา วจึ จใหา รำา ววิขศษดวจหนึ่ จรละพามาสา จที่ ้อบสระดัจขดิ มท“ทถา าทา าน
ตา อจำารพบขราจจมาทณทที่นีร้ ลา วตั้จจิตนึำถึจนาคที่ ขฝา าประตู้อจขราทนาคผูานั้นจัำพาทา านมาพบขรา”ทนายพราน
จึจลาำลับถึจบา านโดยความสวัสดี
ตา อมานายพรานไดา ขที่ ยวหาขนือ้ จนมาถึจอาศรม้อจพระฤาษีชื่อวา าทำัสสปทจึ จข้า าไปำราบไหวา พูดคุย
รลา วำราบลาออำหาขนื ้อตา อไปทจนมาถึ จปา ารหา จหนึ่ จขป็ นที่ รื่นรมย์ ยิ่จนัำนา าอัศจรรย์ ใจทจึ จไดา ำลับหาฤาษีท
ซัำถามดา วยความสจสัยทําไมสระที่ำลาจปา าชา าจจามนัำทขป็ น้อจมนุษย์ ทหรื อขทวดาจัดสรรสรา าจไวา ำระมัจ
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พระฤาษีจึจบอำวา าทปา านั้นใครจะไดา สรา าจไวา ไมา รา ู ทมีอยูามาำา อนที่ขรามาอยูาทขคยมีหมูาำินนรมาขลา นนํา้ ในสระขสมอท
ถา าทา านอยาำดูทจจยืนรอบริ มสระทำ็จัำไดา ชมขลา นขป็ น้วัญตาททนายพรานไดา ยินดัจนั้นำ็ดีใจรอบซุา ม้า าจพุามไมา
้อบสระททบัจขอิญวันนั้นขป็ นวันพระำลาจขดือนฝูจนาจำินนรขคยมาขลา นนํา้ ที่สระในปา านั้นขสมอมาททนาจำินนร
ทั้จขจ็ดขป็ นธิ ดา้อจทา าวทุมราชตั้จบา านขมือจอยูาที่ข้าไำลาสพาำันมาขลา นนํา้ ท้ับรา อจำันตามสบายทครั้ จถึจขวลาำ็
พาำันบินำลับททนายพรานขมื่อไดา ขห็นขหลา าำินนรนีจ้ ามนัำทำ็บัจขำิดความพอใจททจึ จำลับไปถามพระฤาษีวาาทํา
ไฉนจัำจับนาจำิ นนรไปถวายพระสุ ธนราชำุมารขจา านาย้อจ้า าพขจา าไดา ทโปรดบอำอุบายดา วยขถิดทททพระฤาษี
บอำวา าไมา มีอุบายใดทนอำจาำจะจับดา วยนาคบาศ้อจพญานาคขทา านั้นททนายพรานจึ จระลึำถึจพญานาคชมพู
จิ ตรทจึ จำราบลาฤาษี ขดิ นทาจไปหาพญานาคททททฝา านนาคที่ ขป็ นนายประตูครั้ จรั บรูา ำ็พาตัวนายพรานไปหา
พญานาคในบาดารทรละบอำความประสจค์ ในำารมาครั้ จนีท้ พญานาคจนใจยิ่จนัำทขพราะขป็ น้อจคูาชีวิตทครั้ จ
จะไมา ใหา ยืมทนาคบาศทพรานผูานีไ้ ดา ชาวยชี วิตขราไวา ข้ามีบุญคุณรำา ขรามาำทคิดรลา วำ็สาจนาคบาศใหา นายพราน
ครั้ นไดา ขวลานาจำินนรทั้จขจ็ดทำ็พาบริ วารสวมปี ำหาจทบินทะยานจาำข้าไำลาสมาถึจสระโบำ้รณี ท
ำ็ขปลือ้ จขครื่ อจประดับรละปี ำหาจวาจไวา ทตา าจพาำันลจขลา นนํา้ ดา วยความสําราญำันอยา าจขดิมทนายพรานผูารอบ
อยูาททขห็นโอำาสยา อจออำจาำที่ ซา ุ มทรลา ว้วา าจนาคบาศลจไปำลาจฝูจำิ นนรททบา วจนาคบาศนั้นขฉพาะไปคลา อจ
มือนาจมโนหราไวา รนา นทดึจขทา าไรำ็ไมา หลุดททฝา ายนาจำินนรนอำนั้นขมื่อขห็นนายพรานำ็ตำใจทพาำันสวมปี ำ
หาจบินหนี้ึน้ บนอาำาศทขมื่อขห็นนาจมโนหราติ ดนาคบาศอยูาในสระดัจนั้นทตา าจำ็บินวนขวียนอยูาบนอาำาศ
ดา วยความหา วจใยทขมื่อไมา ขห็นอุบายที่ จะชา วยไดา ทำ็พาำันรา อจไหา รซา ไปในอาำาศรละพิไรรําพันตา าจทๆทพลาจพา
ำันบินไปำราบทูลพระราชบิำาทณทข้าไำลาสโดยรี บรา อนทท
ฝา ายนายพรานขมื่อขห็นดัจนั้นรี บสาวขทา ามาหวัจจะจับมือนาจทำ็ตำใจพลาจวิจวอนดา วยคําอา อนหวานท
“้า า รตา ทาา นผูาจาํ ขริ ญท้อทา านไดา โปรดอยา าจั บตา อจรา าจำาย้า าพขจา าขลยทโปรดรตา ขพี ยจรำา บาวจออำขถิ ดทรลา ว
้า าพขจา าจะขดินตามทา านไปตามความประสจค์ ”ทดา วยบุญบารมี้อจนาจทบันดาลใหา พรานมีความยําขำรจทไมา ำลา า
จับตา อจรา าจำายนาจทพลาจรี บปลดนาคบาศออำทรลา วพานาจไปดา วยนํา้ ใจอันสจสารทมุาจรตา จะนําไปถวายพระสุ
ธนำุมารผูาขป็ นนายอยา าจขดียวขทา านั้นทขป็ นบุญวาสนา้อจนาจำับพระสุธนำุมารทอันขคยไดา ขป็ นคูาสรา าจำันมารตา
ปาจำา อนท
วันหนึ่จพระสุ ธนทรจชา าจพระที่ นั่จทขสด็จดา วยบริ วารททอดพระขนตรขห็นนายพรานำับนาจมโนหรา
ผา านมาำ็มีพระทัยรั ำใครา ในรู ปโฉมรละำิริยามารยาท้อจนาจยิ่จนัำทจึจรั บสั่จใหา มหาดขล็ำพาตัวนายพรานำับ
นาจมโนหราข้า าขฝา าททนายพรานำราบทูลวา าท้า าชื่ อทบุญฑริ ำทมารตา ข้าหิ มพรนต์ ตั้จใจนําธิ ดาทา าวำิ นนรผูาจาม
ขลิ ศมาถวายพระอจค์ ททพระสุ ธนไดา ฟัจปราบปลื ม้ ยิ่จนัำทจึ จประทานทอจคําพันลิ่ มำับรหวนขพชรอันมีคาารำา
พรานทรลา วใหา พนัำจานไปำราบทูลพระราชบิดามารดาทรจทราบทททา าวอาทิ ตยวจศ์ ำับพระนาจจันทาขทวีทตา าจ
ำ็ทรจยินดีทรั บสั่จใหา พนัำจานจัดำระบวนรหา ออำไปรั บนาจจาำสวนอุทยานทมาสูา พระราชวัจ ดา วยขำียรติยศอัน
ยิ่จใหญา ททรจอยูาครอจำับนาจมโนหราขป็ นผาสุำตลอดมา
มีพราหมณ์ ผา ูหนึ่ จไดา รับใชา พระสุ ธนดา วยความ้ยัน้ันร้็จขป็ นขวลาชา านานทตั้จใจสา จขสริ มใหา ไดา รับ
ตํารหนา จขป็ นที่ ปุโรหิ ตรั บราชำารฉลอจพระขดชพระคุณตา อไปททฝา ายปุโรหิ ตคนขำา าทราบขรื่ อจำ็ไมา พอใจรคา น
ขคื อจคิ ดผูำขวรตา อพระสุ ธนทจึ จำราบทูลยุยจทา าวอาทิ ตยวจศ์ วาาททพระสุ ธนราชโอรสคิ ดำบฏทพยายามจะปลจ
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พระชนม์ ขสี ยทรลา วจะ้ึน้ ครอจราชย์ สมบัติททรตา ทาาวอาทิ ตยวจศ์ ไดา ทรจขชื่ อถา อยคํายุยจไมา ทททททอยูามาวันหนึ่ จมี
้า าศึำยำมาตีขมือจปลายรดนทปุโรหิ ตขห็นไดา โอำาสจึ จำราบทูลใหา พระสุ ธนออำไปปราบ้า าสึ ำททพระสุ ธนไดา
ฝั จทำ็มีความยิ นดี รับพระราชโอจำารพระราชบิ ดาทำ็ถวายบัจคมลาไปขฝา าพระราชมารดาทพระราชมารดา
ประทานพรดา วยความอาลัยทรลา วขสด็จมายัจปราสาททตรั สรําพันลามโนหราดา วยความอาลัยทขลา าโลมขอาใจนาจ
ไหา โศำขสรา าทมิใครา จะออำหา าจจาำนาจไดา ทในที่สุดำ็ตัดใจลานาจออำมาจัดำารำระบวนพลพรา อมขสด็จทพอไดา
ฤำษ์ ำข็ สด็จ้ึน้ ทรจชา าจพระที่นั่จขคลื่อนำระบวนออำจาำขมือจ
ในคื นที่ พระสุ ธนยำำระบวนทัพออำไปนั้นททา าวอาทิ ตยวจศ์ ทรจพระสุ บินวา าทไสา ใหญา ้อจพระอจค์
ไหลออำจาำพระอุทรทไปพันรอบชมพู ทวีปไดา สามรอบทรละหลำลับข้า ามาดัจขดิมททครั้ นขวลาขชา าจึ จรั บสั่ จใหา
ฟั จถึจพระสุ บินททปุโรหิ ตไดา ฝัจทำ็มีความดี ใจทรําพึ จความคิ ด้อจขราจะสําขร็ จผลขป็ นรนา รทา ททจึ จำราบทูลวา าททททททท
“ทพระสุ บินนี ร้ า ายนัำทตําราทายวา าทพระอจค์ พรา อมดา วยราชขทวีรละราชสมบัติจัำขป็ นอันตรายถึจความพินาศ
ใหญา หลวจททพระอจค์ ควรทําพิ ธีบูชายัญถวายพระขป็ นขจา าทคื อทตา อจฆา าสั ตว์ สอจขทา าทสี่ ขทา าทบูชาตามตําราไสย
ศาสตร์ ทรลา วฝั นรา ายจะำลายขป็ นดีท”ททททา าวขธอไดา ฝัจำ็ยินดีทจัดตั้จโรจพิธีพรา อจขครื่ อจบูชายัญครบตามที่ ปุโรหิ ต
ำลา าวททรตา พราหมณ์ ปุโรหิ ตขจา าขลา ห์ไดา ำราบทูลวา าททยัจ้าด้อจสําคัญอยูาอยา าจหนึ่จทคื อทำินนรทซึ่ จทําใหา ทาาวขธอ
ทา อพระทัยวา าทนา าำลัวจะหาไมา ไดา ทรตา ปุโรหิ ตทูลวา าทำิ นนรทมีอยูารลา วทคื อนาจมโนหราททา าวอาทิ ตยวจศ์ ทรจ
คัดคา านทนาจนั้นขป็ นชายาที่รัำ้อจพระสุธนทขป็ นำารไมา สมควรที่จะนํานาจมาฆา าบูชายัญอยา าจสัตว์ ขดรั จฉานทท
พราหมณ์ ปุโรหิ ตำราบทูลทา าวอาทิตยวจศ์ ดาวยำลอุบายตา าจทๆทนาๆทในที่ สุดทา าวอาทิ ตยวจศ์ มิไดา ตรั ส
ประำารใดทททําใหา ปุโรหิ ตข้า าใจวา าทพระอจค์ ทรจยินยอมตามถา อยคํา้อจตนรลา วจึจใหา บริ วารขตรี ยมำารจับนาจ
มโนหราขพื่อขอามาบูชายัญททฝา ายนาจมโนหราทราบขรื่ อจจึ จไปข้า าขฝา า้อความชา วยขหลือจาำพระมารดาพระสุ
ธนทขลา า ขรื่ อจพระราชบิ ดาทรจขชื่ อถา อยคํา ้อจพราหมณ์ ปุโรหิ ตทจะจับนาจบูชายัญทขมื่ อหมดหนทาจที่ จะ
ชา วยขหลือททนาจจึจ้อประทานขครื่ อจประดับรละปี ำหาจรำา นาจทรละำราบทูลวา าทถา าพระสุ ธนำลับมาท้อพระ
รมา ขจา าบอำดา วยทวา าหมา อมฉั นมโนหรา้อถวายบัจคมลาฝา าพระบาททโปรดอภัยหมา อมฉั นดา วยหมา อมฉั น้อลา
ไปตามยถาำรรมททท้ณะขมื่อนาจทั้จสอจโศำขสรา าลํา่ ลาำันอยูานีท้ ขหลา าอํามาตย์ พาำันำรู ้ึน้ ไปบนปราสาททขพื่อ
จะจับนาจไปบูชายัญทรตา นาจไดา ำระพื อปี ำบิ น้ึน้ สูา อาำาศบา ายหนา าไปยัจข้าไำลาสททพอมาถึจที่ อยูา้อจพระ
ฤาษีทำัสสปนาจำ็ลจมาำราบไหวา พระฤาษีททรจา จขรื่ อจราวทั้จหมดใหา ท ราบทรลา วสั่ จฤาษีไวา วาาททถา าพระสุ ธนสามี
้อจตนตามมาถึ จ ที่ นี่ ้ อจจใหา ผา า ำั ม พลผื น นี ้ำั บพระธํารจค์ ขพชรวจนี ้รำา พ ระอจค์ ร ละจจชา วยหา ามปราม
พระอจค์ อยา า ใหา ติดตามไปขลยทขพราะหนทาจลําบาำทไมา มีผา ูคนขดิ นทาจไปมาทขป็ นที่ อยูา้อจพวำอมนุษ ย์
ทั้จหลาย้อใหา จจำลับขสี ยขถิดททถา าพระสุ ธนไมา ยอมำลับจะตามไปใหา ไดา ้อใหา พระผูาขป็ นขจา าชา วยชี ้รจจใหา พระ
สุธนทราบตามที่นาจชี ้รจา จหนทาจดา วยททขมื่อนาจไดา รําพันสั่จพระฤาษีรลา วนาจจึจขอาใบไมา มาจารึ ำคาถาที่ จะใชา
รา ายมนตร์ ในำารขดินทาจทมอบถวายพระฤาษีพรา อมธํารจำับยาผจที่ จะใชา โรยตามคํารนะนําไวา ททรลา วบินไปยัจ
ข้าไำลาสอันขป็ นที่อยูา้อจนาจ
ขมื่ อพระสุ ธนปราบปรามศึ ำขสร็ จรลา วจึ จยำพลำลับพระนครทถึ จรูา วา านาจมโนหราหนี ไป
ขพราะมีภัยมาถึจตัวทําใหา พระอจค์ โศำขศรา ารละอาลัยนาจยิ่จนัำทจึ จทูลลาพระราชมารดาขพื่อออำติดตามนาจ
พรา อมดา วยพรานบุญฑริ ำใหา นาํ ทาจทไปยัจที่ อยูา้อจฤาษี ำัสสปททพระสุ ธนทรจถามฤษีวาาขห็นนาจมโนหรามา
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ทาจนีบ้ า าจหรื อไมา ทพระฤาษี วาานาจไดา มาพัำทณทที่ รหา จนีท้ นาจรําพันสั่ จวา าทถา าพระอจค์ ตามมาถึจที่ นี่ทจจบอำใหา
พระอจค์ ำลับขสี ยรตา ขพียจนีท้ รละฝาำ้อจไวา สามสี่ จทพระธํามรจค์ ฝัจขพชรทผา าำําพลทพระธํามรจค์ นิว้ ำา อยททขมื่อ
ฤาษีขห็นวา าพระสุ ธนคลายโศำขศรา ารลา วจึ จบอำวา าททนาจยัจสั่ จไวา อีำวา าถา าพระสุ ธนจะตามไปหานาจใหา ตามไป
ทาจทิศขหนือทรลา วอธิ บายำารใชา มนตร์ รละผจวิขศษที่ นาจฝาำไวา ใหา ทราบทุำประำารทรลา วจับลูำลิจมาขลีย้ จไวา
ใหา ขชื่ อจตัวหนึ่จทขมื่อตา อจำารขสวยผลไมา อะไรใหา ลูำลิจำินำา อนทถัดจาำนั้นำ็จัำพบขซิ จ ปา าหวายใหญา ทใหา ขอาผา า
ำําพลคลุมตัวใหา รนา นทรลา วนอนนิ่ จอยูาำับพื น้ จะมีนำหั สดี ลึจค์ ทขที่ ยวมาหาอาหารพบข้า าทคิ ดวา าขป็ นขนื อ้ ทรายท
นำนั้นำ็จะพาพระอจค์ พา้า า มปา าหวายนั้นไปททตา อไปำ็จะพบพญาชา าจตา อสูา ำั นใหา ขอาผจนี ้ทาตัวขดิ นลอด
ระหวา าจ้าชา าจไปทจะพบข้าสอจลูำนา อมยอดำระทบำันอยูาระหวา าจทาจขดินใหา ราายมนตร์ ขปา าไปที่ ยอดข้ารลา ว
จะขดิ นผา านไปไดา โดยขร็ วทจาำนั้นจะถึจที่ อยูา้อจพวำผีขสื ้อนํา้ ทใหา ราายมนตร์ รลา วขดินผา านไปไดา โยชน์ หนึ่ จทจะ
ถึจปา าหญา าคาทถัดไปขป็ นภูข้าทอจภูข้าขจินทถัดไปจะถึจปา าหญา าคมบาจทถัดไปถึจปา าไมา อาอทรละขดินทาจอี ำสาม
รา อยโยชน์ ำ็จะถึจปา ามีหนามทึ บรละมีสระนํา้ ลึ ำทในปา ารถวนั้นมีจูชุมมาำทตามริ มฝั่ จรมา นา้ํ มีภูข้าสู จทๆตํา่ ทๆท
ทาจขดิน้รุ ้ระมาำทยาำที่จะขดินทาจไดา สะดวำรละถัดจาำนั้นจะถึจดจใหญา รหา จหนึ่จทจึ จพบยัำษ์ สูจขจ็ดชั่วลํา
ตาลยืน้วาจอยูาจจขอาผจยาโรยลูำศรรลา วยิจใหา ถูำ ำอมหายัำษ์ ทขมื่อยัำษ์ ลามลจใหา ขดิ นไปทาจหั ว้อจยัำษ์ อีำ
รา อยโยชน์ ทำ็ถึจรมา นา้ํ ทมีจูขหลือมตัวใหญา ขหยียดหาจพาดไปถึจฝั่ จ้า าจโนา นทใหา พระอจค์ โรยผจยาที่ พืน้ ขทา ารลา ว
ขดินไปบนหลัจจูขหลือมทพอถึจฝั่ จขดินไปอี ำรา อยโยชน์ จะถึจปา าหวายทึ บหาทาจไปไมา ไดา ทมีตานไมา ใหญา มีพญา
นำตัวใหญา ขทา าขรื อนใหา ไปรอบซา อนอยูา ที่ปีำยึ ดไวา ใหา รนา นครั้ นพญานำลจสูา ที่หาำิ นจจปลา อยมือจาำ้นนำท
ตา อจาำนั้นจะพบข้าไำลาสทพระสุ ธนทําตามคําที่ นาจมโนหราสั่ จฝา าำับฤาษีทุำอยา าจจนบรรลุมาถึจขมือจ้อจ
นาจไดา สาํ ขร็ จทจึจขดินไปที่สระนํา้ รหา จหนึ่จ
ครั้ จรุา จขชา านาจำินนรทั้จหำปรึ ำษาำันจะไปตัำนํา้ ที่ สระโบำ้รณี มาสรจนาจมโนหราทครั้ นรลา วำ็ใหา
บริ วารถือหมา อนํา้ พาำันมาที่สระโบำ้รณี ทตา าจสนทนาำันอยูาที่้อบสระทพระสุ ธนไดา ยินำ็รา ู ขรื่ อจราว้อจนาจท
ขมื่อไมา ขห็นอุบายใดทพระอจค์ จึจขสี่ ยจบุญบารมีอธิ ฐานวา าททถา าหาำบุญบารมี้อจพระอจค์ ำับนาจมโนหราขคย
สรา าจดา วยำันรละจะอยูาราวมำันตา อไปอี ำรลา วท้ออยา าใหา นาจำินนรคนใดยำหมา อนํา้ ้อจตนขอจ้ึน้ ขลยทททนาจ
ำินนรตา าจพาำันตัำนํา้ ททมีนาจหนึ่จทยำหมา อนํา้ ไม้ึน้ ทนึำประหลาดใจขหลียวไปรลมาขห็นพระสุ ธนนั่จรอบอยูาท
ณทโคนตา นไมา ทนาจจึจพูดอา อนวอนใหา ชาวยทพระสุธนรี บขสด็จไปที่หมา อนํา้ หยิบธํามรจค์ วจท๑ทใสา ในหมา อรลา วยำ
ใหา นาจำิ นนรนั้นไปททนาจำิ นนรที่ มาำา อนตา าจสรจนํา้ ใหา มโนหราททสา วนนาจที่ มาหลัจจึ จขอาหมา อนํา้ นั้นรด
ขหนือศีรษะนาจ ธํามรจค์ ำไ็ หลออำมา้ณะที่ นาจยำมือลูบพระพัำตร์ ทรหวนำ็บัจขอิ ญข้า าสวมนิว้ ำา อยนาจ
ขป็ นอัศจรรย์ ทนาจจึจรูา รนา วาาพระสุธนสามีนาจตามมาถึจขป็ นรนา รทา ททนาจจึ จซั ำถามนาจำินนรคนสุ ดทา ายวา าขหตุ
ใดจึจมาชา าทนาจำินนรจึจขลา าขหตุำารณ์ ใหา ทราบทุำประำารททขจา าจจขอาผา านุาจหา มทพรา อมทั้จขครื่ อจประดับทขครื่ อจ
หอมไปถวายทรลา วใหา พระอจค์ คอยที่สระนํา้ นั้นท
ครั้ นรลา วนาจจึจไปทูลใหา พระมารดาทราบรลา วจึ จข้า าขฝา าพระราชบิดาทขมื่อทา าวทุ มราชทอดพระขนตร
ขห็นธิ ดาจึ จตรั สถามวา าขจา าไปอยูขมือจมนุษย์ นานขพี ยจนีท้ มีความทุำ้์ ทสุ ้ประำารใดรละใครขป็ นสามี้อจขจา า
นาจจึจทูลวา าทพระสามีขป็ นำษัตริ ย์มีบารมีมาำทททรจพละำําลัจดัจพระนารายณ์ ขจ็ดขทา าทขป็ นพระมหาำษัตริ ย์อัน
ขลิศในชมพูทวีปทรละนาจขลา าขรื่ อจที่ ขำิดใหา พระราชบิดาฝั จจนจบทรลา วจึ จตรั สวา าทถา าสามีขจา ามีบารมีรละความ
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ขพียรดัจขจา าวา าทสามารถติดตามมาถึจขมือจขราไดา ทจะยำตัวขจา าขป็ นมขหสี ททนาจจึ จทู ลวา าทบัดนี ท้ สามี้อจหมา อมฉั น
ฝา าอันตรายติดตามมาถึจขมือจขรารลา วทขดี๋ยวนีท้ า าวขธอยัจพัำอยูา้าาจนอำทถา าไมา ้ัด้า อจประำารใดทหมา อมฉั นจะ
พามาข้า าขฝา าทนาจบอำสาวใชา ใหา นาํ พระสุ ธนมาข้า าขฝา าทททขหลา าอํามาตย์ รละนาจำิ นนรราชขสวำในราชสํานัำ
ขมื่อไดา ขห็นพระสุ ธนทตา าจประหลาดใจทุำถา วนหนา าททา าวทุมราชทรจปราศรั ยซั ำถามถึจำารขดินทาจบุำปา าฝา า
หนามท้า ามภูข้า้า ามหา วยขป็ นอันำันดารมานานขทา าใดทจึจไดา มาถึจขมือจขรานีท้ ทพระสุ ธนำราบทูลวา า้า าพระอจค์
พยายามขดิ นทาจดา วยความลําบาำยาำรคา นทมาชา านานไดา ขจ็ดปี ทขจ็ดขดื อนทขจ็ดวันจึ จพา นทาจำันดารมาถึจพระ
นครนีท้ ทททททา าวทุมราชไดา ฟัจทรจยินดีนัำทตรั สถามทขจา าชื่ ออะไรทไดา ขลา าขรี ยนศิลปะศาสตร์ สิ่ จใดมาบา าจทท้า าพระ
บาทชื่ อทสุ ธนทไดา ขลา าขรี ยนศิลปะศาสตร์ อยา าจำษัตริ ย์ทั้จหลายทรตา ชํานาญขรื่ อจำารยิจธนู ทถา าตา อจำารทอดทพระ
ขนตรรลา วใหา อาํ มาตร์ นาํ ตา นตาจขจ็ดตา นปั ำหา าจำันวาหนึ่จทรลา วขอาำระดานไมา มะขดื่อขจ็ดรผา นทหนารผา นละสาม
ศอำทวาจพิจตา นตาลรลา วขอาขสาหิ นขจ็ดขสาปั ำไวา หนา าำระดานทรลา วนําขอารผา นขหล็ำขจ็ดรผา นทรผา นทอจรดจขจ็ด
รผา นทหนารผา นละศอำทวาจซา อนไวา หนา าขสาหิ นรลา วนําขำวียนบรรทุำทรายใหา ขต็มขจ็ดขลา มจอดขรี ยจำันไปท้า า
พระบาทจะยิจใหา ลูำธนูตลอดไปใหา จจไดา ททททา าวทุมราชจึจใหา พระสุธนลอจยิจใหา ประจัำษ์ ทรำา ชาวขมือจททพระสุ
ธนโำา จคันธนูรลา วรผลจศรไปทําลายรหลำทั้จสิ ้นทใชา รตา ขทา านั้นทลูำธนูยัจรลา นขลยข้า าไปในมหาสมุทรทรละ
ขลยข้า าไปในข้าจัำรวาลอี ำทรลา วำลับมาสูา พระหั ตถ์ ้วา้อจพระอจค์ ตามขดิมทททา าวปทุมราชจึ จมีประสจค์ จะ
ทอลอจพระสุธนอีำทจึ จรั บสั่ จวา าททบัลลัจหิ นสําหรั บพระนครนีม้ ีอยูารผา นหนึ่จตา อจใชา ำาํ ลัจพลพันหนึ่จจึ จจะยำ
ไดา ททพระสุ ธนจึ จรั บอาสาขพื่ อจะลอจยำดูทรลา วทรจอธิ ฐานวา าทท“ทดา วยอํานาจบุญบารมี้อจ้า าพขจา าที่ สรา าจมาท
้อใหา บัลลัจนีข้ บาดุจใบไมา ขถิด”ทรลา วพระอจค์ ำท็ รจยำบัลลัจนั้น้ึน้ โดยสะดวำทททา าวทุมราชทรจขห็นอัศจรรย์
พลาจยินดี นัำทจึ จตรั ส้อ้มาโทษพระอจค์ ไดา ประมาทหมิ่นบุญฤทธิ์ รตา ขดิ มทททพระอจค์ จึจตรั สถามวา าขจา าจํา
ภรรยาขจา าไดา หรื อไมา ททจึจรั บสั่จใหา ธิดาทั้จขจ็ดรตา จอจค์ ขหมือนำันรลา วนั่จสลับลําดับำันขสี ย
ขมื่อพระสุ ธนทอดพระขนตรไปทำ็จาํ ไมา ไดา ทจึ จตั้จจิ ตอธิ ษฐานวา าท“ทถา าหาำวา าในชาติ ำาอนท้า าพขจา าไมา
ขคยคบหาำับภรรยาคนอื่นรลา วไซรา ทท้อใหา ้าาขจา ารูา จัำนาจมโนหราขถิด”ททครั้ นนั้นอาสนะ้อจพระอิ นทร์ ซึ่ จขคย
อา อนนุามทำ็รสดจอาำารร้็จำระดา าจรละรา อน้ึน้ มาททขมื่อพระอิ นทร์ ขล็จทิ พยขนตรดูรา ู ขหตุรลา วทำ็ขหาะลจมาจาำ
ฝาำฟา าทข้า าไปำระซิ บบอำจะนิรมิตขป็ นรมลจวันทอจทบินวนอยูาบนศีรษะผูาขป็ นภรรยาขจา าสามรอบททรลา วขสด็จ
ตรจข้า าไปจับพระำรนาจมโนหราททรลา วทูลวา าทนาจนีร้ หละภรรยา้า าพระบาท
ทา าวทุมราชทรจโสมนัสรลา วใหา ทาํ ำารอภิ ขษำพระสุ ธนำับนาจมโนหราบนำอจขจิ นำอจทอจทครอบ
ครอจราชสมบัติทดา วยความสุ ้สําราญตลอดมาทททครั้ จรลา วพระสุ ธนทรจคิ ดถึจพระราชบิดารละพระมารดาจึ จ
จึ จ้อลาไปขยี่ยมขยียนพระบิ ดาททา าวทุมราชจึ จ้อไปขยียมขยียนพระชนำชนนี ้อจพระสุ ธนทตรั สขตรี ยมพล
นิำายจนพรา อมจึ จขหาะไปทาจอาำาศจนถึจขมือจปั ญจาละทหยุดพลนิ ำายตั้จคา ายรละพลับพลาทณทที่ ใำลา พระ
นครนั้นททรุา จขชา า ชาวพระนครขห็ นความพิ ศวจพาำั นตำใจคิ ดวา า้า าศึ ำ มาลา อมขมื อจทจึ จขตรี ยมำารปา อจำั น
โำลาหลททพระสุ ธนจึ จรี บพาบริ วารขสด็จข้า าวัจรจา จ้า าวำารมา้อจพระอจค์ ำับนาจมโนหราทรลา วข้า าขฝา าพระ
ราชบิดาทรจทราบทุำประำารททา าวอาทิตยวจศ์ ขสด็จออำตา อนรั บทา าวทุมราชดา วยขำียรติยศอันยิ่จใหญา ทฝา ายทา าว
ทุมราชำ็ถวายขครื่ อจราชบรรณาำารตามประขพณี รลา วทําำารอภิ ขษำพระสุ ธนำับนาจมโนหราใหา ครอจราช

๕๔

สมบัติทณทขมื อจปั ญจาละสื บตา อไปททสา วนพระอจค์ ขสด็จออำบรรพชาขป็ นฤาษี ไมา นานำ็สําขร็ จฌานสมาบัติทท
ครั้ นสิ ้นพระชนมายุรลา วทไดา ไปบัจขำิดในพรหมโลำ
สา วนพระสุธนทำ็ขสวยราชสมบัติทปำครอจประชาราษฎรโดยยุติธรรมทททรจบริ จาคทานทรั ำษาศีลขป็ น
นิตย์ ทครั้ นสิ ้นพระชนมายุรลา วไดา ไปบัจขำิดในดุสิตพิภพทฝา ายอํามาตย์ ราชขสวำผูาขป็ นบริ วารททบรรดาที่ ตั้ จอยูาใน
โอวาท้อจพระสุธนทขมื่อหมดอายุ้ยั รลา วำ็ไปบัจขำิดในสุคติภพสิ ้นดา วยำันรลท
พระสุ ธน เรี ยบเรี ยงโดย หลวงศรี อมรญาณ
คัดย่อโดย เสกสรรค์ ญาณพิทกั ษ์

การปฏิบตั ิงานเขียนกามะลอ
เป็ นที่ทราบกันดีแล้วว่าการเขียนลายกามะลอ นั้นได้ขาดช่วงจากสังคมประณี ตศิลป์ ของไทยเราเป็ น
เวลานานไม่มีช่างสื บทอด ปั จจุ บนั ได้มีการพยายามศึกษาค้นคว้าแต่ ไม่มีใครสามารถยืนยันได้แน่ ชัดว่า
กรรมวิธีการเขียนลายกามะลอแต่โบราณที่ถูกต้องนั้นเป็ นแบบใด มีเพียงแต่พูดเล่าต่อกันมาว่าเป็ นแบบนี้
แบบนั้น และในการจัดทาองค์ความรู ้ของสานักช่างสิ บหมู่ ในหัวข้อ การเขียนลายกามะลอนี้ คณะผูจ้ ดั ทา
ได้พยายามรวบรวมเรี ยบเรี ยงจากเอกสารเท่าที่มีอยู่และจากการติดตามสังเกตดูการปฏิ บตั ิงานของช่ างที่
รับผิดชอบในการเขียนลายกามะลอในครั้งนี้ ซึ่ งจะมีกรรมวิธีคล้ายกับการเขียนลายรดน้ าทัว่ ไป จึงพอสรุ ป
วัสดุ-อุปกรณ์ และวิธีการสร้างชิ้นงานได้พอสังเขปดังนี้

วัสดุ-อุปกรณ์ในการเขียนกามะลอ
๑.

สี ฝนุ่ เป็ นสี ฝนสั
ุ่ งเคราะห์ ได้แก่สี แดง เขียว

๒. ฝุ่ นทองคาเปลว
๓. ทองคาเปลว ใช้ทองคาเปลวคัก ๑๐๐%
๔. ยางรัก ต้องคัดเลือกยางรักที่บริ สุทธิ์ ไม่มีส่ิ งแปลกปลอม ( แต่ปัจจุบนั หายาก) ยางรักที่ดีจะมีสีหม่น ๆ
หรื อขาวขุ่นหากทิ้งไว้จะเป็ นสี น้ าตาล นามากรองเอาสิ่ งเจือปนออก
๕. สมุก ใช้สมุกใบหญ้าคา หรื อใบตองแห้งเผาไฟ หรื อสมุกกะลามะพร้ าว ใช้สาหรับผสมกับกับยางรัก
เพื่อให้ได้เนื้อ ไว้สาหรับอุดร่ อง รอยต่างๆ ของพื้นไม้ ( ในขั้นการเตรี ยมพื้นรัก )
๖. รักเช็ด ยางรักที่ผา่ นการตั้งไฟเคี่ยวเพื่อไล่น้ าและความชื้ นออก
๗. ดินสอพอง แช่น้ าพอท่วม ใช้ลา้ งทาความสะอาดพื้นวัสดุที่เขียน และลบลวดลายที่ตอ้ งการแก้ไข

๕๕

๘. ลูกประคบ นาดินสอพองมาเผาไฟพอร้อน เพื่อไล่ความชื้นออก บดให้ละเอียด แล้วนามาห่อด้วยผ้า
ขาวเนื้ อละเอียด หรื อผ้าดิบ รวบชายมัดให้แน่นทาเป็ นลูกประคบ ใช้ในการโรยแบบ
๙. ยางมะเดื่อ เป็ นยางสี ขาว คล้ายน้ านม มีคุณสมบัติเป็ นกาว ใช้สาหรับการเขียนตัดเส้น
๑๐. กระดาษและกระดาษไข ใช้ร่างแบบและปรุ ลาย
๑๑. ตะแกรงตาละเอียด สาหรับร่ อนยางรักเพื่อแยกสิ่ งเจือปนออก
๑๒.

น้ ายาหรดาล ผสมเตรี ยมไว้สาหรับเขียน
๑๓. ไม้พายผสมสี ใช้กวนผสมสี ฝนกั
ุ่ บยางรัก
๑๔. แปรงทารัก ใช้แปรงจีนขนสั้นรู ปชายธง
๑๕. พูก่ นั มีให้เลือกใช้ตามความถนัด และลักษณะงานโดยมากมักใช้พกู่ นั เบอร์พิเศษที่มีขนยาว
๑๖. สะพานรองมือ ใช้รองมือระหว่างการเขียนเพื่อป้ องกันไม่ให้ส่วนใดส่ วนหนึ่งของมือสัมผัส กับ
ชิ้นงาน
๑๗. ผ้าขาวบาง ใช้หุม้ ปลายแร่ ง
๑๘. กระบอกแร่ ง ทาด้วยไม้ไผ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑นิ้ว ยาว ๖ – ๘ นิ้ว ปลายข้างหนึ่งตัดตรง
หุ ม้ ผ้าขาวบางดึงหน้าตึงผูกรัดให้แน่น ปลายอีกข้างหนึ่งตัดให้เฉียง กระบอกแร่ งนี้ใช้บรรจุผงทอง
คาเปลวเพื่อโรยลงบนเส้นรัก
๑๙. หิ นฟองน้ า หรื อกระดาษทรายน้ า ใช้ท้ งั ชนิดหยาบและละเอียด ใช้ขดั ปรับพื้นและปอกหน้ารัก
๒๐.
๒๑.

น้ ามันการบูร ใช้ผสมรักเพื่อให้เหลวขึ้นและทาให้แห้งเร็ ว
น้ ามันชักแห้ง ใช้ลา้ งพูก่ นั หลังจากการเขียนด้วยยางมะเดื่อ

๒๒. เกรี ยงหน้าตัด ใช้ขนาด ๑ – ๓ นิ้ว ใช้สาหรับผสมรักสมุกและโป๊ วพื้นเพื่อทาพื้นรัก
๒๓.

กระดานผสมสมุก

๒๔.

กระดานผสมสี ใช้ผสมสี ฝุ่นกับรัก

๒๕. ดินสอเหลือง หรื อขาว เป็ นดินดานชนิดหนึ่ง มีความแข็งแต่เนื้ อนุ่ม นามาเหลาเป็ นแท่งใช้ร่างแบบ
บนพื้นรัก
๒๖.

เข็มปรุ แบบ ใช้เข็มเย็บผ้าเบอร์ ๙ ต่อด้ามไม้ เพื่อความสะดวกใช้สาหรับปรุ แบบ

๒๗. น้ ามันสน ใช้ผสมและล้างเครื่ องมือต่างๆ
๒๘. โกร่ งใส่ น้ ายา เพื่อใส่ น้ ายาหรดาล
๒๙.

แปรงปั ดเศษทอง ใช้แปรงจีนขนอ่อนหรื อแปรงขนกระต่าย

๓๐.

ตูบ้ ่มรัก

๓๑.

เครื่ องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ เช่นถ้วย กะละมังพลาสติก เศษผ้า กระป๋ องพลาสติก ฯลฯ

๕๖

การเตรี ยมวัสดุ

วัสดุ อุปกรณ์ในการทาลายกามะลอบางอย่างเราต้องทาการเตรี ยมไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกใน
การ นาไปใช้งาน วัสดุที่จะต้องเตรี ยมการล่วงหน้าประกอบด้วย
๑.
ยางรัก ยางรักปั จจุบนั มีขายสาเร็ จรู ป
เป็ นรักที่ผา่ นการผสมสิ่ งแปลกปลอมเช่นน้ ามันเป็ นรักที่
ไม่บริ สุทธิ์ เมื่อเราได้ยางรักมาสิ่ งแรกต้องทาการกรอง
การกรองรั ก นั้นจะท าให้เราทราบว่า รัก ที่ เราซื้ อมานั้น
แท้จริ งมีเนื้อรักมากน้อยแต่ไหน โดยการนารักไปกรอง
ผ่านผ้าซิ ลสกรี นที่มีความละเอียด ก็จะได้รัก(น้ าเกลี้ ยง)
ที่ปราศจากสิ่ งสกปรกใด ๆ เจือปน ใช้สาหรับทาพื้นรัก
และผสมทาสมุก ในลาดับต่อไป ส่ วนรักที่จะนามาทารักเช็ดใช้ในการปิ ดทองนั้น ให้นายางรัก น้ าเกลี้ยงมา
ใส่ ภาชนะทนไฟ ตั้งเคี่ยวไฟอ่อน ๆ ให้น้ า หรื อน้ ามันที่เจือปน ระเหยออกไป สาหรั บรักที่จะใช้ทาการผสม
สี น้ นั ช่ างจีนเขามีกลวิธีสกัดยางรักให้สีอ่อนจางลงทาให้ผสมสี ได้ดีกว่า ( เป็ นสู ตรเฉพาะซึ่ งปั จจุบนั ไม่มี
ผูใ้ ดรู ้ กลวิธีที่ถูกต้อง ) ยางรักใสอาจหาซื้ อได้จากจีนหรื อญี่ปุ่น

๒.

การเตรี ยมสี สี ฝนที
ุ่ ่นามาใช้ มักมี

เนื้อที่ไม่ค่อยบริ สุทธิ์ ควรนามากรองเอาแต่เนื้อสี ที่
บริ สุทธิ์ และเอามาใส่ โกร่ งบดสี ซ้ าให้ละเอียด จะทา
ให้ได้เนื้ อสี ที่มีคุณภาพและเนื้อสี ละเอียดยิง่ ขึ้น
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๓.
การเตรี ยมสมุก สมุกคือวัสดุธรรมชาติที่ใช้
ผสมกับยางรัก เพื่อเป็ นการเพิ่มปริ มาณให้เนื้อรัก เช่ น การนา
ใบหญ้าคา หรื อใบตองแห้งเผาไฟให้ได้ถ่านสี ดา หรื อผงอิฐ
ผงดิ น ขาว หรื อ ถ่ า นกะลามะพร้ า ว น ามาแร่ ง เอากากและ
สิ่ งเจือปนออก นามาบดให้ละเอียด เก็บไว้ในภาชนะ ที่ป้องกัน
ความชื้นได้ และควรเตรี ยมให้พอในการทางานแต่ละครั้ง
๔.
การเตรี ยมยางมะเดื่ อชุ มพร ควรท า
การกรี ดยางมะเดื่อในตอนเช้าตรู่ จะได้น้ ายางที่ดีกว่าเวลา
อื่นและถ้ากรี ดในฤดูฝนจะได้น้ ายางจากต้นมะเดื่อมากกว่า
เมื่อได้ยางในปริ มาณพอเพรี ยงแล้วให้นามาผ่านการกรอง
โดนใช้ตะแกรงซี่ ล วดละเอี ยดเพื่อให้ได้น้ ายางที่บ ริ สุท ธิ์
แล้วเก็บในภาชนะที่สะอาดปิ ดฝาให้แน่ น เก็บไว้ในที่เย็น
เพื่อเป็ นการยืดอายุการใช้งานยางมะเดื่อจะมีสีคล้ายนมสด
บางท่านจะใช้น้ าต้มสุ กผสมลงไปเล็กน้อยเพื่อช่วยในการ
เขียนไม่ให้ยางแห้งเร็ วเกินไป

๕. การเตรี ยมพื้น การเตรี ยมพื้นไม้สัก หรื อไม้จริ งมีการเตรี ยม
ดังนี้
๕.๑. นาพื้นไม้ที่จะทามาทาการไสปรับหน้าไม้ให้เรี ยบ
เสมอกันก่อนแล้วขัดด้วยกระดาษทรายให้เรี ยบ
๕.๒. นารักน้ าเกลี้ยงที่เตรี ยมไว้ทาเสี ยครั้งหนึ่งก่อน แล้ว
นาเข้าตูบ้ ่มรัก ให้แห้งสนิท แล้วจึงนามาขัดปอกหน้ารักให้ดา้ น
พอประมาณ
๕.๓. ใช้เกรี ยงหน้าตักสมุก (รักผสมผงถ่าน) ปาดอุดพื้น
ให้มีความหนาพอประมาณ( ในกรณี ที่พ้นื ไม้มีรูหรื อตาไม้ )
ปาดให้เรี ยบเสมอกันนาเข้า ตูบ้ ่มให้สมุกแห้ง นามาขัดปอก
หน้าอีกครั้ง และทาการปาดรักสมุกครั้งที่ ๒ จนพื้นเรี ยบ นาเข้า
ตูบ้ ่มรักให้แห้งสนิทแล้วนามาขัดปอกหน้ารักด้วยกระดาษทราย
น้ าเนื้ อละเอียดให้เรี ยบทัว่ ชิ้นงาน
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๕.๔. ใช้แปรงทารักน้ าเกลี้ยงให้ทว่ั โดยทาไปทางเดียวกัน
( ห้ามทาย้อนไปมา เพราะจะทาให้พ้ืนรัก มีความหนาไม่เท่ากัน )
นาเข้าตูบ้ ่มให้แห้งสนิท แล้วขัดปอกหน้าเพื่อที่จะทารักครั้งที่ ๒ และ
๓ เพื่อให้พ้ืนรักมีความหนาและคงทน ถ้าทาได้ดีพ้นื ที่ได้จะเรี ยบเป็ น
มันตามธรรมชาติของรัก สามารถนาไป ใช้ได้โดนไม่ตอ้ งทาการเช็ด
รักชักเงาอีก
๕.๕.
การเช็ดรักชักเงา โดยการนาสาลีมาปั้ นให้เป็ นก้อน
กลม แตะรักน้ าเกลี้ยง นามาเช็ดให้ทวั่ พื้น ระวังอย่าให้มีขนของสาลี
ติด นาเข้าตูบ้ ่มรักให้แห้งสนิท ทาเช่นนี้ ไปจนกว่าพื้นจะขึ้นเงาตาม
ต้องการ

๖. การเตรี ยมน้ ายาหรดาล การเตรี ยมน้ ายาหรดาลมี
วิธีการทาเหมือนการทางานลายรดน้ าทัว่ ไปซึ่ งมีวสั ดุที่จะทาคือ หิ น
หรดาล ฝักส้มป่ อย กาวยางมะขวิดหรื อยางกระถิน โดยการนาหิ น
หรดาลมาท าการ ต าหรื อบดให้ เ ป็ นฝุ่ นละเอี ย ดแล้ว แช่ น้ าให้
ตกตะกอน ค่อย ๆ ริ นน้ าทิ้งเพื่อเป็ นการล้างความเค็มควรทาหลายๆ
ครั้งจนมัน่ ใจว่าหมดความเค็มแล้ว นาหรดาลมาใส่ โกร่ งบดยา ใส่ น้ า
ส้มป่ อยที่ได้ จากการต้มฝักส้มป่ อยลงไปผสมกันคนให้เข้ากันดี แล้ว
เติมน้ ากาวกระถินหรื อยางมะขวิด อย่างใดอย่างหนึ่ งลงไป คนผสม
กัน นามาทดสอบโดยการเขียนลงพื้นรัก ทิ้งไว้จนแห้งเอามือลูบดู ถ้า
หรดาลไม่หลุดเป็ นอันใช้ได้ แต่ถา้ หลุดติดมือมาแสดงว่าอ่อนกาวให้เติม กาวลงไป แต่ถา้ เส้นที่เขียนเป็ นมัน
แสดงว่า แก่ ก าวให้เติ มน้ า ฝั กส้ มป่ อยแล้วทดสอบดูเมื่ อท าการเตรี ยมวัสดุ เรี ย บร้ อยแล้ว ต่ อไปเป็ นการ
ปฏิบตั ิการเขียนซึ่ งมีการเขียนดังนี้

กรรมวิธีในการงานเขียนกามะลอ
๑.
๒.
๓.
๔.

การเขียนแบบ
๕. การเขียนน้ ายาหรดาล
การปรุ แบบ
๖. การเขียนระบายสี
การทาความสะอาดพื้นรัก
๗. การปิ ดทองและโรยทอง
การลูบฝุ่ นโรยแบบ
วิธีการเขียนทั้ง ๗ ขั้นตอนนี้ จะขออธิบายไว้พอสังเขปดังนี้
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๑.
การเขียนแบบ เราสามารถท าได้ ๒ วิธี
ด้วยกันคื อวิธี แรก โดยการออกแบบเขี ยนลวดลายลงบน
กระดาษแล้วคัดลอกลงกระดาษไข วิธีน้ ี เราสามารถทาการ
แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ว่าดีหรื อไม่และแก้ไขเพิ่มเติมได้
อีกทั้งยังสามารถเก็บต้นแบบชิ้นงานเพื่อทาได้หลาย ๆ ชิ้ น
อีกวิธีหนึ่ งคือการเขียนสด คื อการใช้ดินสอเหลืองเขียนลง
ไปบนชิ้นงานเลย แต่วธิ ีน้ ีเหมาะกับผูท้ ี่มีทกั ษะการเขียน
ลายชั้นสู ง และไม่สามารถที่จะเก็บต้นแบบได้
๒.
การปรุ แบบ เป็ นกรรมวิธี ต่ อจากข้อ ๑
คือหลังจากที่เขียนแบบเสร็ จสมบูรณ์แล้ว ให้นากระดาษไข
มาวางบนต้นแบบ ( ถ้าต้องการหลายแผ่นให้นาไขมาซ้อน
ด้ายหลังกระดาษ ) ยึดด้วยลวดเย็บกระดาษทั้งสี่ มุม นามา
วางบนโฟม หรื อผ้าหนา ๆ หรื อหมอน ใช้เข็มปรุ แบบปรุ
ตามลายเส้นรู ปภาพที่ร่างไว้ตามแบบ เมื่อทาการปรุ เสร็ จ
แล้วทาการตรวจดูวา่ หลงลืมจุดใดบ้าง ถ้าไม่มี นาลวดเย็บ
กระดาษออก ก็จะได้แบบปรุ ตามแบบร่ างที่เขียนไว้
๓. การทาความสะอาดพืน้ รัก ก่อนที่จะทาการเขียน
ภาพลงบนพื้ น รั ก ควรน าพื้ น รั ก มาท าความสะอาดก่ อ น
เพราะพื้นรักที่เตรี ยม อาจมีฝุ่นละออง หรื อคราบสกปรก
อื่น ๆ ติดอยู่ การทาความสะอาดทาได้โดยการนาพื้นรักมา
ขัดถูดว้ ยดินสอพองผสมน้ าให้ทว่ั หลาย ๆ รอบ จนแน่ ใจ
ว่า สะอาดดี แล้ว นาส าลี ป้ ั นเป็ นก้อนมากวาดเช็ ดเอาฝุ่ น
ดินสอพองออกให้หมด ระวังอย่างให้ เกิดริ้ วรอย
๔. การลู บ ฝุ่ นโรยแบบ เป็ นการถ่ า ยแบบ
จากการปรุ แบบลงบนชิ้นงาน โดยการนากระดาษไขที่เรา
ปรุ แบบเสร็ จแล้ว มาวางบนชิ้นงาน แล้วใช้ลูกประคบฝุ่ น
ลูบไปด้านใดด้านหนึ่ ง ไม่ควรลูบย้อนไปมา และไม่ควร
ใช้วิ ธี ต บฝุ่ น เพราะจะท าให้ เ ส้ น ที่ ไ ด้ฟุ้ งกระจาย หรื อ
ซ้อนทับกัน เมื่อทาการลูบทัว่ ดี แล้ว ทาการตรวจแบบว่า
สมบรู ณ์ จึงนาแบบปรุ ออก
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๕.
การเขียนนา้ ยาหรดาล
จะเขียนในส่ วนของตัวภาพเอก หรื อภาพ
เล่าเรื่ องในส่ วนที่ตอ้ งการให้เป็ นประธาน
ของภาพ หรื อต้องการให้เด่นชัดขึ้น จะ
ทากรรมวิธีเดียวกับการเขียนลายรดน้ า
ทัว่ ไปคือ ใช้น้ ายาหรดาลเขียนถมพื้นหลัง
ของภาพ และส่ วนที่ตอ้ งการตัดเส้นเป็ น
รู ปภาพและเครื่ องประกอบต่าง ๆ ใน
ส่ วนที่ไม่ตอ้ งการให้ทองติด แล้วทาการ
เช็ดด้วยรัก บ่มให้ หมาดพอปิ ดทองได้
แล้วทาการปิ ดทองคาเปลว นาไปรดน้ า
หรื อล้างด้วยน้ าสะอาด ส่ วนที่เขียนด้วย
น้ ายาหรดาลจะ หลุดออก เหลือแต่ตวั ภาพ
ที่ปิด ทองคาเปลวไว้ แล้วจึงนามาทา
การเขียน หรื อโฉบสี ลงในตัวภาพ
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๖. การเขียนสี การเขีย นระบายสี รูปภาพในงาน ก ามะลอ จะเหมื อนกับ การเขีย นสี ใ นงาน
จิตรกรรมไทยทัว่ ๆ ไปเพียงแต่ใช้สีที่นอ้ ยกว่า โดยใช้สีฝุ่นผสมกับยางรักแต่นอ้ ยและเจือด้วยน้ ามัน
จากยางไม้ให้เหลวพอที่จะเขียนได้แทน โดยจะผสมสี ที่ใช้ไว้ให้เพียงพอในการทางานแต่ละครั้ง ใช้
พูก่ นั ป้ ายสี ระบายบนพื้นของภาพโดยระบายเป็ นภาพแบนราบไม่นิยมเขียนให้กลมกลืนหรื อมีมิติแสง
เงา แต่ถา้ ต้องการประสานสี หรื อไล่ น้ าหนัก ก็จะระบายสี เข้มเสี ยก่ อนแล้วระบายสี อ่อนเกลี่ยเข้า
ประสานกัน หรื อ เขียนสี สีหนึ่ งลงไปก่อนแล้วแล้วปล่อยไว้ให้แห้ง แล้วระบายสี อีกสี หนึ่ งทับลงไป
บนสี ช้ นั แรกแต่ระบายสี ที่สองแต่เพียงบาง ๆ ในขณะที่ระบายสี ตอ้ งระวังไม่ให้ส่วนใดส่ วนหนึ่งของ
ร่ างกาย ไปถูกหรื อสาพัดสี และควรระวังฝุ่ นผงต่าง ๆ เมื่อเขียนสี ระบายเรี ยบร้อยแล้วนาเข้าตูบ้ ่ม บ่มสี
ให้แห้ง
ลายกามะลออีกแบบหนึ่ ง เป็ นการเขียนสี บนทองคาเปลว การสร้างงานลักษณะนี้ ช่างจะนากรรมวิธี
การเขี ยนลายรดน้ า ให้เรี ย บร้ อยก่ อน จึ ง นามาเขี ยนสี ผสมรัก ลงบนผิวทอง หรื อเป็ นการผสมผสานกัน
ระหว่างลายรดน้ ากับการเขียนสี น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของช่างว่าจะทาการเขียนในส่ วนที่ปิดทองลดน้ าก่อน
หรื อหลัง เพราะไม่วา่ จะวิธีใดก่อนหรื อหลังก็ตอ้ งใช้การเขียนสี ผสมรักทั้งนั้น
การตัด เส้ น ปิ ดทองหรื อ โรยเศษทองค าเปลว( แร่ ง ทอง) จะท าเหมื อ นกับ การตัด เส้ น ในงาน
จิตรกรรมทัว่ ไปคือตัดเส้นล้อมรู ปเป็ นตัว ๆ ไป แต่จะต่างกันที่ตดั เส้นกามะลอนั้นจะใช้ยางรักที่ผสมน้ ามัน
จนมีความเหลวพอที่จะเขียนเป็ นเส้นได้โดยไม่ขาด และสม่าเสมอตลอดเส้น มาทาการตัดเส้นแทนสี เมื่อ
เสร็ จแล้วนามาบ่มไว้ให้หมาด พอที่จะทาการปิ ดทองคาเปลวหรื อแร่ งทองได้
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๗. การปิ ดทองหรือโรยเศษทองคาเปลว (แร่ งทอง)
นาเอารู ปภาพหรื อชิ้นงานที่ทาการบ่มพอหมาด มาทาการปิ ดทองคาเปลวไปบนเส้นรักที่เขียนตัด
เส้นไว้ กวดทองให้แน่น แล้วใช้แปรงปั ดเศษทองออก แต่ถา้ จะใช้วิธีแร่ งทอง ให้นาผงเศษทองคาเปลว ใส่
ในที่แร่ งทอง แล้วค่อย ๆ กระเดาะผงทองลงทับที่เส้นรักที่ตดั เส้นไว้ให้ทวั่ และเสมอกัน ใช้กระดาษกวดผง
ทองและปั ดเศษทองออกจาดพื้นภาพให้หมด
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ปัญหาและอุปสรรค
๑. การสื บทอดของงานลายกามะลอ ซึ่ งเป็ นงานที่ไม่มีการทาสื บทอด หาช่างที่มีความรู้
ความชานาญทางด้านกามะลอที่แท้จริ งไม่ได้ในปัจจุบนั
๒. การสื บค้นข้อมูลจากเอกสารตารา มีผเู้ ขียนตารางานกามะลอไว้นอ้ ย มากและผูเ้ ขียนเอง
ก็ไม่ใช้ผปู ้ ฏิบตั ิงานโดยตรง ส่ วนมากเป็ นแต่เพียงอ่านจากตาราที่มีอยูก่ ่อนแล้ว
๓. วัสดุในการทางานเช่น รักปั จจุบนั มีการปลอมปนกันมาก หายางรักที่บริ สุทธิ์ไม่ได้ และ
ช่างผูป้ ฏิบตั ิงานหมดโอกาสคัดสรรค์ยางรักที่มีคุณภาพ เพราะกฎระเบียบราชการบังคับ จึงได้ยางรักที่มี
คุณภาพต่าและสิ่ งปอมปนสู ง ในการทางาน
๔. บุคลากรด้านช่างเขียนมีภารกิจเร่ งด่วน ในการปฏิบตั ิงานรัฐพิธี แทรกเข้ามาทาให้การ
ปฏิบตั ิงานเขียนฉากลายกามะลอต้องเลือนออกไปจากกาหนดการเดิมที่ต้ งั ไว้ ทาให้การจัดเก็บ
ภาพประกอบขั้นตอนการปฏิบตั ิงานจริ งต้องเลือนออกไปอย่างไม่มีกาหนด
๕. อุปสักในการทาบันทึกข้อความ เอกสารต่าง ๆ ผูท้ าโครงการฯ ต้องแก้ไข ปรับเปลี่ยน
เอกสาร จึงแก้ไขหลายรอบ จึงเสี ยโอกาสที่จะค้นหาข้อมูลดิบจากแห่งข้อมูลอื่นๆได้
๖. ขาดการส่ งเสริ ม สนับสนุน การศึกษาความรู้จากแหล่งความรู้ และผูร้ ู้เฉพาะทางที่เป็ น
รู ปธรรม
๗. วัสดุทางงานโสตทัศนูปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ และหล้าหลัง ขาดการ
สนับสนุนให้พอเพียงในการทางานแต่ละครั้ง และมีภารกิจเร่ งด่วนของสานักแทรก
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เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการจัดการความรู้ ของกรมศิลปากร ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการสร้ างต้ นแบบเพือ่ จัดทาองค์ ความรู้ด้านศิลปกรรม
๑. หลักการและเหตุผล
กรมศิ ลปากรมี นโยบายในการจัดการองค์ความรู้ สานักช่ างสิ บหมู่ เป็ นหน่ วยงานในสังกัดกรม
ศิ ลปากร มี หน้าที่ ในการธ ารง รั กษา และ สื บทอดงานศิลปกรรมไทยที่เป็ นเอกลักษณ์ ของชาติ ทั้งแบบ
ประเพณี ร่ วมสมัย และศิลปประยุกต์ ปฏิบตั ิงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปกรรมไทย สานัก
ช่างสิ บหมู่ มีแผนในการจัดทาโครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดทาองค์ความรู้ดา้ นศิลปกรรม ในกระบวนงาน
ศิลปกรรมหลายแขนง เนื่ องจากกระบวนการงานช่ างบางประเภทมีบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ที่มีความ
เชี่ ยวชาญงานในด้านศิลปกรรมในด้านนั้น ๆ จานวนน้อย มีอายุมาก และไม่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอด
เชิ งวิชาการ การถ่ายทอดความรู ้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ ถ่ายทอดเทคนิคแก่บุคลากรในสายวิชาชีพ การสร้าง
ต้นแบบเพื่อจัดทาองค์ความรู ้ดา้ นงานศิลปกรรมทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ วิชาการ เทคนิค วิธีการ
เชิงช่าง จึงจัดทาโครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดทาองค์ความรู้ดา้ นศิลปกรรมขึ้น
การได้มาซึ่ งเอกสารองค์ความรู ้ดา้ นงานศิลปกรรม โดยการสร้างชิ้นงานศิลปกรรม และการรวบรวม
ข้อมูลขั้นตอนการสร้ าง ทั้งจากวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากเอกสาร การสัมภาษณ์ผมู้ ีประสบการณ์ การจัด
กิจกรรมเสวนา เป็ นต้น ทั้งนี้ในโครงการมีการสร้างชิ้นงานซึ่ งเป็ นการสื บทอด เทคนิ คแก่บุคลากรในสาย
วิชาชี พเฉพาะ เกิ ดการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ้ วิชาการ เทคนิ ค วิธีการเชิ งช่ าง นาไปสู่ การพัฒนา ต่อยอด
สื บทอดงานศิลปกรรมพร้ อมทั้งได้เอสารองค์ความรู้ดา้ นงานศิลปกรรม และชิ้ นงานศิลปกรรม เพื่อใช้ใน
กิจกรรมการเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นงานศิลปกรรมของสานักช่างสิ บหมู่
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ได้เอกสารองค์ความรู้ดา้ นงานศิลปกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๒.๒ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด สื บทอด แลกเปลี่ยนความรู้ และนาเทคนิคการสร้างงานศิลปกรรม
ในแขนงต่างๆ อย่างยัง่ ยืน
๒.๓ เพื่อให้ได้ชิ้นงานศิลปกรรมที่จดั สร้างชิ้นตามมาตรฐานหลักวิชาการใช้ในการจัดแสดง และ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของสานัก
๓. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๓.๑ ดาเนินการบ่งชี้ความรู ้ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการระดมความคิดเห็น และรวบรวม
เอกสารความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
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๓.๒ ดาเนินการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้วยการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญ , การสร้างชิ้นงาน และ
บันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานและเอกสารความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และ
จัดเสวนาการจัดทาองค์ความรู้
๓.๓ ดาเนินการรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็ นระบบ
๓.๔ จัดประชุมกลัน่ กรองความรู ้ ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสมของเนื้ อหา โดย
คณะกรรมการและผูเ้ ชี่ยวชาญ
๓.๕ ดาเนิ นการจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่มเอกสาร
๓.๖ จัดประชุม/เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร
๓.๗ ส่ งเสริ มให้บุคลากรนาความรู้ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ โดยทาเป็ นเอกสารไว้ในห้องสมุดสานัก
และที่กลุ่มงานนั้น ๆ
๔. เป้าหมาย
จัดทาองค์ความรู้ดา้ นศิลปกรรมจานวน ๓ เรื่ อง ดังนี้
๔.๑ ความรู ้ดา้ นการเขียนลายกามะลอ
๔.๒ ความรู ้ดา้ นการแกะแม่พิมพ์หินสบู่
๔.๓ ความรู้ดา้ นการปิ ดทองประดับกระจก : ประดับมุกแกมเบื้อ (กระจก)
๕. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
เอกสารองค์ความรู้ดา้ นงานศิลปกรรม จานวน ๓ เรื่ อง ดังนี้
๑) ความรู ้ดา้ นการเขียนลายกามะลอ
๒) ความรู ้ดา้ นการแกะแม่พิมพ์หินสบู่
๓) ความรู้ดา้ นการปิ ดทองประดับกระจก : ประดับมุกแกมเบื้อ (กระจก)
๖. พืน้ ทีด่ าเนินการ
กลุ่มวิชาการด้านช่างศิลปะไทย สานักช่างสิ บหมู่ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕ ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปี งบประมาณ ๒๕๕๔
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๘. หน่ วยงาน /ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มวิชาการด้านช่างศิลปะไทย สานักช่างสิ บหมู่ กรมศิลปากร
๙. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
๙.๑ ได้เอกสารองค์ความรู้ดา้ นงานศิลปกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๙.๒ ได้มีการถ่ายทอด สื บทอด แลกเปลี่ยนความรู้ และนาเทคนิคการสร้างงานศิลปกรรมใน
แขนงต่างๆ จากรุ่ นพี่ ถึงรุ่ นน้อง เกิดการปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร
๙.๓ บุคลากรมีทกั ษะความรู ้ ความสามารถมากขึ้น เพื่อรองรับงานที่จะมีเข้ามาในอนาคต
๙.๔ บุคลากรสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ตรงตามหลักเกณฑ์
๙.๕ ได้ชิ้นงานศิลปกรรมที่จดั สร้างชิ้นตามมาตรฐานหลักวิชาการใช้ในการจัดแสดง และ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของสานัก
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