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ผาใบตอไป
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บทนํา
จิตรกรรม เปนงานวิจติ รศิลปประเภทหนึง่ ทีแ่ สดงออกโดยการวาด เขียน และระบายสี ลงบน
พื้นผิวของวัสดุตา งๆไมวา จะเปนกระดาษ ผาใบ กําแพง ผนังถ้าํ ฯลฯ ทําใหเกิดเปนภาพในระนาบ 2 มิติ ไมมี
ความนูน ความลึก หรือความหนา แตสามารถเขียนลวงตาใหเห็นเปน 3 มิติได จิตรกรรมแบงออกได 2 ชนิด คือ
1. การวาดเสน (Drawing) คือการใชวัสดุ เชน ปากกา ดินสอ ชอลค เหล็กแหลม ฯลฯ ขีดเขียน
ลงไปบนวัสดุรองรับ ทําใหเกิดภาพ การวาดเสนจัดเปนพื้นฐานทีส่ าํ คัญของงานจิตรกรรม
2. การระบายสี (Painting) คือการใชวัสดุ เชน พูกนั แปรง ฯลฯ มาแตมสีและระบายสีลงไปบน
วัสดุรองรับ ทําใหเกิดภาพ จิตรกรจะตองมีทกั ษะ ความเขาใจ และอุปกรณตา งๆมากกวาการวาดเสน
งานจิตรกรรมมีอยูหลายลักษณะดังนี้
- ภาพหุน นิง่ (Sill Life) คือการวาดภาพวัสดุ สิง่ ของตางๆทีไ่ มมีการเคลือ่ นไหว
- ภาพคน สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1. Figure คือการวาดภาพคนทีแ่ สดงกิริยาอาการตางๆโดยไมเนนความเหมือนของใบหนา
2. Portrait คือการวาดภาพคนทีแ่ สดงความเหมือนของใบหนาของบุคคลทีเ่ ปนแบบ
- ภาพสัตว (Animals Figure) คือการวาดภาพกิริยาอาการของสัตวตา งๆ
- ภาพทิวทัศน (Landscape) คือการวาดภาพแสดงความงดงามของธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สามารถแบงออกเปนลักษณะตางๆไดดังนี้
1. ภาพทิวทัศนผืนน้าํ หรือทะเล (Seascape)
2. ภาพทิวทัศนผืนดิน (Landscape)
3. ภาพทิวทัศนชุมชน (Cityscape)
- ภาพประกอบเรือ่ ง (Illustration) คือภาพเลาเรือ่ งราวเหตุการณตา งๆใหผอู ื่นไดรับรู เชนภาพ
พุทธประวัติ ภาพชาดก ภาพประกอบในพระคัมภีร รวมถึงภาพโฆษณาประชาสัมพันธตา งๆดวย
- ภาพองคประกอบ (Composition) คือภาพทีแ่ สดงความสัมพันขององคประกอบทางศิลปะ
ลักษณะการจัดองคประกอบเพือ่ ใหผชู มเกิดความรูสกึ และอารมณตา งๆตามความตองการของศิลปนผูสรางงาน
อาจจะไมเนนในเรือ่ งของเนือ้ หา เรือ่ งราว และไมยึดติดกับความเปนจริงตามธรรมชาติ
- ภาพตกแตง (Decorative Painting) คือการวาดภาพตกแตงสิ่งตางๆใหมีความสวยงามมาก
ขึ้น เชนภาพตกแตงผนัง ภาพตกแตงสิง่ ของเครือ่ งใช รวมถึงรอยสักดวย
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จิตรกรรมไทย คือภาพเขียนที่มลี กั ษณะเปนแบบไทย มีความแตกตางจากชาติอื่นๆอยางชัดเจน
ภาพจิตรกรรมไทยสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ มีคุณคาทางศิลปะ และเปนประโยชนตอ การ
ศึกษาคนควาทัง้ ในเชิงศิลปะ และประวัตศิ าสตร จิตรกรรมไทยแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1. จิตรกรรมไทยประเพณี เปนศิลปะทีม่ คี วามประณีตสวยงาม มีความออนชอยงดงาม สืบ
ทอดกันมาตั้งแตอดีตและพัฒนาตอเนือ่ งกันมาจนไดลักษณะประจําชาติ นิยมเขียนบนฝาผนังภายในอาคารปู
ชนียสถานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและอาคารทีเ่ กี่ยวกับบุคคลชัน้ สูง เชน โบสถ วิหาร พระที่นั่ง วัง บนผืนผา บน
กระดาษ และบนสิง่ ของเครือ่ งใชตา งๆ ตามกรรมวิธขี องชางเขียนไทยโบราณ เนื้อหาทีเ่ ขียนมักเปนเรือ่ งราว
เกี่ยวกับพุทธศาสนา เชน พุทธประวัติ อดีตพุทธ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคดี และวิถีชีวิต ลักษณะจิตรกรรม
ไทยแบบประเพณีเปนศิลปะ แบบอุดมคติ (Idealistic) ระบายสีแบนเรียบ ใชสีสดใส และมีการตัดเสนเปนภาพ 2
มิติ ใหความรูส กึ เพียงดานกวางและยาว ไมมีความลึก ไมมีการใชแสงและเงามาประกอบ จิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณีมีลกั ษณะพิเศษในการจัดวางภาพแบบเลาเรือ่ งเปนตอนๆ ภาพจิตรกรรมไทยมีการใชสแี ตกตางกันออก
ไปตามยุคสมัย ทั้งเอกรงค และพหุรงค โดยเฉพาะการใชสีหลายๆ สีแบบพหุรงคนยิ มมากในสมัยรัตนโกสินทร
เพราะไดสจี ากตางประเทศที่เขามาติดตอคาขายดวย ทําใหภาพจิตรกรรมไทยมีความสวยงามและสีสนั ทีห่ ลาก
หลายมากขึ้น
2. จิตรกรรมไทยสมัยใหมหรือจิตรกรรมไทยรวมสมัย เปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาการของโลก ความเจริญทางการศึกษา การคมนาคม การพาณิชย การปกครอง การรับรูขา วสาร ความ
เปนไปของโลกทีอ่ ยูหา งไกล ฯลฯ เหลานี้ ลวนมีผลตอความรูส ึกนึกคิดและแนวทางการแสดงออกของศิลปนใน
ยุคตอมาซึ่งไดพัฒนาไปตามสภาพเวดลอม ความเปลี่ยนแปลงของชีวติ ความเปนอยู ความรูส กึ นึกคิด และความ
นิยมในสังคม สะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณใหมของวัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึง่ อยางมีคณ
ุ คา ลักษณะเกี่ยว
กับจิตรกรรมไทยรวมสมัยนัน้ สวนใหญเปนแนวทางเดียวกันกับลักษณะศิลปะแบบตะวันตกในลัทธิตา งๆ ตาม
ความนิยมของศิลปนแตะละคน1
จิตรกรรมเคลือ่ นที่ คือการสรางสรรงานจิตรกรรมลงบนวัสดุตา งๆทีส่ ามารถนําพา เคลือ่ นยาย
ไปยังสถานทีต่ า งๆไดอยางสะดวก โดยไมทาํ ใหเกิดความเสียหายตอองคประกอบของภาพจิตรกรรมนัน้ เชน
จิตรกรรมบนกระดาษ จิตรกรรมบนแผนไม จิตรกรรมบนผืนผาใบ สมุดขอย ตูพระธรรม ภาพพระบฎ เปนตน
ซึ่งแตกตางจากจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนภาพลงไปบนโครงสรางของตัวอาคาร แมวา เราสามารถเคลื่อนยายงาน
จิตรกรรมฝาผนังไดดวยการถอดภาพ แตก็ตอ งใชเทคนิคและความชํานาญอยางมาก และภาพทีถ่ อดออกมาก็อาจ
ชํารุดเสียหาย รวมถึงโครงสรางทีใ่ ชเขียนภาพลงไปก็ไดรบั ความเสียหายไปดวย
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จิตรกรรมในประเทศไทย
ประวัตจิ ิตรกรรมในประเทศไทย
ในดินแดนประเทศไทย พบวามีการสรางงานจิตรกรรมมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรแลว เชน
ที่ถา้ํ ผีหัวโต จังหวัดกระบี่ พบภาพเขียนสีเปนภาพคนและสัตวตา งๆ หรือทีอ่ ุทยานแหงชาติผาแตม จังหวัด
อุบลราชธานี ก็พบภาพเขียนสีภาพคนและสัตวจาํ นวนมากเชนกัน แมวา ภาพเขียนเหลานี้จะไมไดเครงครัดใน
เรือ่ งของความงาม และระเบียบวิธตี ามทฤษฎีศลิ ปะ แตกแ็ สดงใหเห็นวามนุษยทอี่ าศัยอยูในดินแดนแหงนี้ รูจ ัก
สรางงานศิลปะมาหลายพันปแลว

ภาพเขียนสีถ้ําผีหัวโต

ภาพเขียนสีผาแตม

เมือ่ เขาสูสมัยประวัตศิ าสตร จิตรกรรมไดเขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตของมนุษยมากขึน้
เครือ่ งมือใชสอย เครือ่ งประดับ ตําหรับตํารา อาคารสถานทีต่ า งๆ ลวนมีการตกแตงประดับประดาดวยลวดลาย
เขียนสี หรือภาพจิตรกรรมอันวิจติ รงดงามแทบทัง้ สิ้น เชนลวดลายเขียนสีบนภาชนะดินเผา ภาพพระบฏ ภาพบน
สมุดขอย และภาพจิตรกรรมฝาผนัง เปนตน จิตรกรรมที่สรางขึน้ นีอ้ าจเพือ่ ตอบสนองในเรือ่ งของความสวยงาม
ความแตกตาง เพือ่ เปนสัญลักษณ หรือเพือ่ ใชอธิบายบางสิง่ บางอยาง แตสวนใหญแลว การสรางงานจิตรกรรมก็
เพือ่ เปนพุทธบูชา ตอบสนองตอคติความเชือ่ ทางศาสนา ดังจะเห็นไดวา จิตรกรรมจะเปนเรื่องราวที่เกีย่ วของกับ
พุทธศาสนาทั้งสิน้
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ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 มีอาณาจักรที่เจริญรุง เรืองขึน้ ทางภาคกลางของไทย คืออาณาจักร
ทวารวดี ศิลปะทวารวดีนน้ั ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย และเขมร จิตรกรรมในสมัยทวารวดีไมมีหลักฐานทีแ่ น
ชัดนัก มีเพียงภาพสลักหินเปนลายเสนรูปผูชาย นุงโจงกระเบน ไมสวมเสือ้ นั่งพับเพียบ ภาพสลักนีแ้ มวา จะไมมี
นัยสําคัญเชิงพัฒนาการทางศิลปะมากนัก แตกจ็ ดั วาเปนภาพสลักลายเสนทีเ่ กาทีส่ ุดทีพ่ บในดินแดนไทย
ในขณะทีอ่ าณาจักรทวารวดีเจริญรุง เรืองอยูท างภาคกลาง ก็มีอาณาจักรศรีวิชยั ที่เจริญขึ้นอยูทาง
ใตครอบคลุมดินแดนของเกาะสุมาตรา แหลมมลายู และดินแดนบางสวนทางภาคใตของไทยราวพุทธศตวรรษที่
13 – 18 อาณาจักรนี้ก็มลี กั ษณะเปนเมืองทา และทําการคาขายกับหลายๆประเทศเชนเดียวกับทวารวดี จึงรับเอา
อิทธิพลของศิลปะอินเดียมาผสมผสานกับงานศิปกรรมพืน้ ถิ่น เกิดเปนศิลปะศรีวิชัย จิตรกรรมแบบศิลปะศรีวิชัย
พบอยูทถี่ า้ํ ศิลป จังหวัดยะลา เปนรูปพระพุทธเจา มีพระสาวก 2 องค และสตรี 3 คนยืนอยู ภาพจิตรกรรมเหลานี้
คงวาดขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18

ภาพจิตรกรรมภายในถ้ําศิลป

อาณาจักรทวารวดีเริ่มเสือ่ มลงในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ขณะทีอ่ าณาจักรขอมเริม่ ขยายอํานาจ
เขามาในดินแดนภาคอีสาน และภาคกลางของประเทศ ศิลปขอมจึงเขามามีอิทธิพลอยูใ นราชอาณาจักรไทย หรือ
ทีเ่ รียกวาศิลปลพบุรี งานศิลปกรรมที่พบเปนงานประติมากรรม และสถาปตยกรรมเปนสวนใหญ แตไมพบงาน
จิตรกรรม หลังจากพุทธศตวรรษที่ 18 ขอมก็เริ่มเสือ่ มอํานาจ จึงเกิดการรวมตัวกันของกลุม ชนเกิดเปนอาณาจักร
ตางๆ มีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตเปนของตนเองตามถิน่ อาศัย ถายทอดออกมาเปนงานศิลปกรรมที่มี
เอกลักษณของตนเอง เปนรูปแบบศิลปะตางๆ เชนศิลปะเชียงแสน ทีร่ งุ เรือ่ งเปนอิสระอยูท างภาคเหนือตั้งแต
พุทธศตวรรษที่ 16 – 23 และศิลปะสุโขทัย ในพุทธศตวรรษที่ 18 – 20 อาณาจักรสุโขทัยนี้ แมวา จะเจริญอยูใ น
เวลาสัน้ ๆ แตก็นับวาเปนจุดกําเนิดของจิตรกรรมไทยประเพณี ภาพลายเสนทีถ่ ือวาเปนตนแบบของการเขียน
ภาพจิตรกรรมไทย คือ ภาพจําหลักลายเสนบนแผนหิน วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย ทีจ่ าํ หลักขึน้ โดยชนพืน้ เมือง
และพระภิกษุชาวลังกา เรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติ และพุทธชาดก เพือ่ ประโยชนในการเผยแพรพุทธศาสนา

5

ภาพจําหลักนี้มลี กั ษณะของศิลปะอินเดียผสมผสานกับลักษณะแบบพื้นเมือง ลักษณะของลายเสนนีอ้ าจเปนแรง
บันดาลใจใหชา งสุโขทัยคิดลายเสนทีเ่ ปนตนแบบของงานจิตรกรรมไทยก็ได นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่
วัดเจดียเ จ็ดแถว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่เขียนขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 19 ภาพเขียนที่ฝาผนังของวัด
เจดียเจ็ดแถว เปนภาพเขียนสีเอกรงค (Monochrome) คือ การใชสสี ีเดียว แตมีนาํ้ หนักออนแกของสีหรือใชสี
ในวรรณสีเดียวกันเขาประกอบแตจะดูเหมือนเปนสีเดียวกัน สีทใี่ ชเปนสีขาว แดง และดํา เปนภาพพระพุทธรูป
ประทับนัง่ มีภาพพระมหากษัตริยน่งั เฝากระทําการสักการะอยูด า นขาง ภาพเขียนนีแ้ สดงใหเห็นความกาวหนา
ของงานจิตรกรรมของสุโขทัย โดยการใชเคาโครงและการจัดภาพตามแบบอยางของภาพลายเสน และลักษณะ
ทางกายวิภาคคลายกับพระพุทธรูปสุโขทัยทีจ่ ดั วาเปนแบบอยางของงานประติมากรรมพระพุทธรูปทีง่ ดงามทีส่ ุด

ภาพจําหลักลายเสนบนแผนหิน วัดศรีชุม

จิตรกรรมฝาผนังวัดเจดียเจ็ดแถว
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รูปแบบของจิตรกรรมไทยยุคตน ไดอาศัยภาพลายเสนและประติมากรรมพระพุทธรูปสุโขทัย
เปนแบบอยาง จิตรกรรมในยุคตอมาคือสมัยอยุธยาตอนตน ซึ่งในยุคนี้งานจิตรกรรมเริ่มมีรูปแบบเฉพาะทีช่ ดั เจน
ยังมีรูปแบบของศิลปะสุโขทัยปรากฎใหเห็นอยูบา ง มีการใชสีมากขึน้ แมวา จะเปนโครงสีแบบเอกรงค แตมกี าร
ไลนาํ้ หนักของสีออนแกหลายระดับ ขับใหภาพเดนชัดขึ้น นับเปนวิวฒ
ั นาการในการใชสีใหเกิดประสิทธิผลไดดี
ยิ่ง เชน จิตรกรรมบนผนังกรุพระปรางควัดราชบูรณะ ใชเทคนิคการวาดแบบปูนเปยก (Fresco) และพระเจดียวัด
มหาธาตุ อยุธยา

จิตรกรรมฝาผนังภายในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ

จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา มีวิวฒ
ั นาการตอไปสูสมัยอยุธยาตอนกลาง ในยุคนีจ้ ติ รกรรมฝา
ผนังกาวหนาไปไมมากนัก ยุคที่ไดชอื่ วาเปนยุคที่เฟอ งฟูท่สี ุดในดานจิตรกรรมสมัยอยุธยา คือสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช ในยุคนีม้ กี ารติดตอคาขายกับตางประเทศ โดยเฉพาะชาติยโุ รป
อิทธิพลทางศิลปกรรมจากตางชาติเขามาผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิม จิตรกรรมในสมัยนีม้ ีรูปแบบเฉพาะที่ชัดเจน
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มีการใชสีหลากหลายสี หลายโทน ภาพทีว่ าดมีเนือ้ หาเรือ่ งราว มีแบบแผนชัดเจน เรือ่ งราวทีใ่ ชวาดลงบนฝาผนัง
และสืบทอดตอกันมาจนกลายเปนประเพณีนิยมในสมัยรัตนโกสินทร ไดแกเรื่องพุทธประวัตติ อนมารวิชัย ที่จะ
วาดอยูทผี่ นังหุม กลองดานหนาพระประธาน สวนผนังดานขางพระประธานจะวาดภาพเทพชุมนุมเรียงแถวตอ
กันเปนชั้นๆไปตามระดับความสูงของผนัง

ภาพเทพชุมนุมทีผ่ นังดานขางพระอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย

หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 จนกระทัง่ พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทรงกอบกู
บานเมือง และทรงสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีแลว งานศิลปกรรมในยุคนีก้ ็ซบเซาลงไป เนือ่ งดวยทรงมีพระ
ราชภารกิจทีจ่ ะตองปรับปรุงบานเมืองใหเปนปกแผนเสียกอน จนถึงสมัยรัตนโกสินทร ในตอนตนของยุคสมัยนี้
นับตัง้ แตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร จนถึงสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 3 นับวาเปนยุคทองของงานจิตรกรรมไทยประเพณี จิตรกรรมฝาผนังได
วิวัฒนาการมาจนมีแบบแผนเปนของตนเองอยางสมบูรณ คือ ผนังหุม กลองดานหนาพระประธาน จะเขียนภาพ
พุทธประวัตติ อนมารวิชัย มีภาพพระพุทธองคประดิษฐานอยูบนรัตนบัลลังกอยูต รงกลางผนัง ดานลางมีภาพพระ
แมธรณีบีบมวยผม ดานขางพระพุทธองคทงั้ สองดานมีเหลามารผจญ ผนังดานขางทั้งสองดานเหนือขอบ
หนาตางเขียนภาพเทพชุมนุม ผนังระหวางชองหนาตางเขียนเรือ่ งทศชาติชาดก และมหาชาติชาดก ผนังดานหลัง
พระประธานเขียนภาพไตรภูมิโลกสัณฐาน หรือพุทธประวัตติ อนเสด็จลงจากดาวดึงส
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จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม อยุธยา การลําดับภาพตามแบบจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน

จิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนัน้ นับวามีแบบแผนทีแ่ นนอนสืบทอดตอกัน
มาจนกลายเปนประเพณีนิยม แมวา ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระองคทา นทรงนิยมในศิลปะจีน ลวดลาย เสนสีตา งๆ
อาจมีอิทธิพลของศิลปะจีนปรากฎใหเห็นอยู เชนลายเครือ่ งบูชา เสี้ยวกาง และสัตวในจินตนาการตางๆ แต
รูปแบบก็ยังคงยึดถือตามแบบแผนเดิมอยู งานศิลปกรรมเริม่ มีการเปลีย่ นแปลงไปสูศ ลิ ปะสมัยใหม ตั้งแตรัชกาล
ที่ 4 เปนตนไป เมือ่ ชาวตะวันตกเขามามีบทบาทในดินแดนไทย และไดนาํ แนวความคิด เทคนิคตางๆของ
ศิลปกรรมสมัยใหมเขามาดวย
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศตะวันตกเขามาแสวงหาอาณานิคมในเอเซียตะวันออกเฉียงใต เพือ่
ตองการผลประโยชนจากทรัพยากร และเปนทีร่ ะบายสินคาอุตสาหกรรมทีก่ าํ ลังรุง เรือ่ งในขณะนั้น ประเทศ
ตะวันตกเหลานี้อา งเหตุผลทีจ่ ะเขามาพัฒนาประเทศทีล่ า หลังใหมคี วามเจริญอยางชาติตน พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหวั จึงมีพระราชประสงคทจี่ ะพัฒนาประเทศสยามใหมอี ารยธรรมทัดเทียมกับชาวตะวันตก เพื่อ
ไมใหเปนขออางในการเขามายึดครองของชาวตะวันตก โดยทรงใชศลิ ปะวัฒนธรรมเปนสิ่งที่บงบอกถึงการมี
อารยธรรม ทรงปรับเปลีย่ นประเพณีเดิมที่ทรงพิจารณาเห็นวาลาหลังและไมเปนสากล ใหมคี วามทันสมัย
ทัดเทียมอนารยประเทศ ทําใหชาวตะวันตกยังกริง่ เกรงพระทัยมิกลาทีจ่ ะหักหาญยึดเอาดินแดนสยามแบบชาติ
อื่นๆที่ตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตกจนหมดแลว ในสมัยนี้มีการติดตอคาขายกับชาติตะวันตกหลากหลาย
ประเทศ ทัง้ ประเทศมหาอํานาจยุโรปและอเมริกา รวมถึงประเทศในเอเซียอยางจีนดวย แมวา จะไมตกเปน
เมืองขึ้น แตประเทศสยามก็ถูกกดดัน เอารัดเอาเปรียบทางการคาจากชาวตะวันตก นอกจากนีก้ ระแสวัฒนธรรม
ของชาติตา งๆไดหลัง่ ไหลเขามาสูส ยามประเทศพรอมๆกับการทําการคา ไมวา จะเปนอุปกรณ เทคนิควิธกี าร
แนวความคิดใหมๆ ทําใหชาวสยามตองปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมใหมตามแบบตะวันตก ในดานศิลปะไดมี
การปรับเปลี่ยนแนวคิดและความเชือ่ ที่วา การวาดรูปเหมือนหรือการถายภาพบุคคลจะทําใหเกิดเหตุรา ยนัน้ ไม
เปนความจริง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 ทรงเปนผูริเริม่ ในการสรางรูปเหมือนตัวบุคคล
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ขึ้นมา โปรดฯใหชา งฉายภาพพระบรมฉายาลักษณ วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ และปนพระบรมรูปของ
พระองคเอง มิไดทรงหวั่นเกรงกับเหตุรา ยตามคําเลาลือ อันเปนจุดกําเนิดแหงความนิยมในการสรางรูปเหมือน
บุคคลในประเทศสยาม โดยเริ่มจากราชนิกลู ชัน้ สูงและแพรกระจายออกไปสูประชาชน ทําใหเกิดศิลปนยุคใหม
ทีส่ ามารถนําเทคนิควิธแี ละแนวความคิดของตะวันตกผสมผสานกับคตินิยมในศิลปะไทยขึน้ มา ศิลปนสําคัญ
ทานหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 คือ ขรัวอินโขง ทานเปนจิตรกรผูริเริม่ สรางงานจิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณี
สมัยใหมคนแรก2 ทานขรัวอินโขงไดเปลี่ยนเทคนิควิธกี ารวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบเดิม มาเปนการวาด
แบบเหมือนจริง มีมติ ริ ะยะใกลไกล มีคา ความแตกตางของแสงเงา นอกจากนี้ยังเปลี่ยนรูปแบบเนือ้ หาภาพจาก
ภาพเลาเรือ่ งพุทธประวัติ ชาดก ไตรภูมิ มาเปนการวาดภาพปริศนาธรรมทีผ่ ชู มภาพจะตองใชความคิดพิจารณา
ตีความภาพปริศนาเหลานั้นใหเขาใจ เปนการยกระดับความคิดในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไปอีกขั้นหนึง่
ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝมือทานขรัวอินโขง เชน จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส เปนตน
จิตรกรรมแบบขรัวอินโขงไดรับการยอมรับจากชางเขียนรวมสมัย จนเกิดเปนสกุลชางขรัวอิน
โขง บรรดาศิษยของทานเชน พระครูกสินสังวร เจาอาวาสวัดทองนพคุณ ก็นาํ แบบอยางการวาดภาพจิตรกรรม
ฝาผนังของทานไปวาดในพระอุโบสถวัดทองนพคุณ เปนตน หรือทีพ่ ระอุโบสถวัดมหาพฤฒาราม วัดชิโนรส ก็
เปนงานจิตรกรรมฝาผนังสกุลชางขรัวอินโขง เชนกัน

ภาพจิตรกรรมฝาผนังสกุลชางขรัวอินโขง

2

วิบลู ย ลีส้ ุวรรณ. ศิลปะในประเทศไทย. หนา 122.
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ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศสยามเขาสูก ารพัฒนาตามแบบประเทศตะวันตกอยางจริงจังในทุกๆ
ดาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงนําแบบอยางจากตางประเทศมาดัดแปลงใชกับประเทศสยาม
ซึง่ พระองคทา นไดทรงพบเห็นมาจากการเสด็จประพาสไปในประเทศตางๆ ทัง้ ในประเทศเพือ่ นบานใกลเคียงที่
เปนเมืองขึน้ ของประเทศตะวันตก และในประเทศยุโรปเองทีเ่ ปนเจาของอารยธรรม การเสด็จประเทศยุโรปได
ทรงพระราชภาระกิจสําคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีกับอนารยประเทศ นอกจากนั้นในเวลาสวนพระองคยัง
ทรงโปรดที่จะทอดพระเนตรผลงานศิลปะตะวันตก ทัง้ ยังทรงสนพระทัยการทํางานของศิลปนตะวันตก โดย
ทรงเปนแบบใหท้งั จิตรกร และประติมากร สรางงานศิลปะรูปเหมือนพระองคเองดวย ทรงเปดรับศิลปะตาม
แบบตะวันตกเขามาอยางมากทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม รวมทัง้ งานดานวิศวกรรม ทรง
วาจางชางแขนงตางๆจากตางประเทศเขามาทํางาน ทําใหมผี ลงานศิลปะแบบตะวันตกมากมายเกิดขึ้นในประเทศ
สยาม แมวา ในชวงเวลานัน้ ประเทศตะวันตกก็มีพฒ
ั นาการดานศิลปะแตกแขนงออกไปอยางมากมาย เกิดลัทธิ
ศิลปะขึน้ หลายลัทธิ เชน ลัทธิโฟวิสม (Fauvism) ลัทธิเอ็กเพรสชัน่ นิสม (Expressionism) เปนตน แตอิทธิพล
ของลัทธิศิลปะเหลานีก้ ็ยังไมไดนํามาเผยแพรในประเทศสยาม คงมีแตงานศิลปะแบบเกาของยุโรปเขามาเทานัน้

ภาพพระบรมสาทิสลักษณ วาดโดย Charles Emile Auguste Carolus Duran จิตรกรชาวฝรั่งเศษ

งานจิตรกรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนการนําแบบอยางเทคนิควิธกี ารของจิตรกรรมตะวันตกมา
ประยุกตใชกับคตินิยมแบบจิตรกรรมไทยประเพณี เรียกวา “จิตรกรรมแบบประเพณีสมัยใหม” เชนจิตรกรรมฝา
ผนังพระที่น่ังทรงผนวชที่พัฒนาตอเนือ่ งมาจากจิตรกรรมสกุลชางขรัวอินโขง มีการผสมผสานรูปแบบของภาพ
จิตรกรรมที่เหมือนจริงและแบบอุดมคติเขาดวยกัน จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส รางแบบโดย
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สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวตั ติวงศ และนายคารโล ริโกรี (Carlo Rigoli) จิตรกรชาวอิตาเลี่ยนเปนผูวาด
ระบายสีตามแบบตะวันตก ซึง่ เปนตนแบบของจิตรกรรมไทยประเพณีสมัยใหม นอกจากนี้ยังมีจติ รกรรมภายใน
พระที่น่งั ตางๆทีว่ าดโดยฝมอื ชางตะวันตกอีกหลายแหง เชน จิตรกรรมสีฝนุ บนปูนแหงภายในพระทีน่ ่งั อนันต
สมาคม วาดโดยนายกาลิเลโอ คินี (Galileo Chini) จิตรกรชาวอิตาเลีย่ น จิตรกรรมปูนเปยกที่พระที่น่งั บรมพิมาน
วาดโดยนายคารโล ริโกรี จิตรกรไทยทีส่ าํ คัญในยุคนี้ คือ “พระสรลักษณลขิ ิต (มุย จันทรลักษณ) เปนจิตรกรไทย
ยุคแรกทีเ่ ดินทางไปศึกษาวิชาศิลปะในตางประเทศ และตามเสด็จพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ใน
การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ดวย

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส

แมวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั จะทรงโปรดในศิลปะแบบตะวันตก แตก็มิได
ทรงละเลยศิลปะประจําชาติ ทัง้ ยังทรงเกรงวาศิลปะแบบประเพณีนิยม อีกทัง้ ภูมิปญญาความรูแ บบชางไทยจะ
สูญหายไป จึงทรงตั้ง “สามัคยาจารยสมาคม” เพื่อพิมพแบบเรียนฝกหัดชางมิใหความรูการชางไทยสูญหายไป
หลังจากจัดตั้งแลวก็มีผเู ขามาฝกหัดวิชาชางเปนจํานวนมาก และเปดเปนโรงเรียนฝกวิชาชางแหงแรกของสยาม
ในรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานชือ่ วา “โรงเรียนเพาะชาง” ซึง่ มีบทบาทสําคัญในการทํานุบาํ รุงการชางของสยาม
ใหคงอยูม าจนถึงปจจุบัน
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ 6 พระองคทรงเกรงวาการเขามาของ
ศิลปะตะวันตก จะทําใหการชางและศิลปะแบบประเพณีของสยามลบเลือนหายไป ทรงสนพระทัยทีจ่ ะอนุรกั ษ
ศิลปะสยามควบคูก ับการสงเสริมศิลปะตะวันตกไปพรอมๆกัน เนือ่ งจากศิลปะตะวันตกเปนตัวแทนของความ
เจริญกาวหนาของโลก ทรงแปลวรรณกรรมตางประเทศเปนภาษาไทย เชน นวนิยายเรือ่ งเวนิสวาณิช (The
Merchant of Venice) ประพันธโดยวิลเลียม เชกสเปยร และทรงพระราชนิพนธหนังสือตางๆ เชน ปลุกใจเสือปา
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หัวใจชายหนุม เปนตน ทรงสนพระทัยในงานจิตรกรรม ทรงสรางงานดวยพระองคเอง และยังทรงอุปถัมป
ศิลปนในแขนงตางๆ ทรงพระราชดําริใหมีการจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมขึน้ เปนครั้งแรกในป พ.ศ.2456
ตอจากนัน้ ก็จัดใหมีการประกวดภาพเขียนในป พ.ศ.2459 และมีการจัดตอเนือ่ งมาอีกหลายครัง้ ทรงเขียนภาพ
จิตรกรรมฝพระหัตถรวมถึง 100 ภาพ แสดงใหเห็นถึงความสนพระทัย และพระปรีชาสามารถดานศิลปะอยาง
แทจริง ชางเขียนสําคัญในสมัยของพระองคทา นไดแก พระเทวาภินิมิต (ฉาย เทียมศิลปไชย) ผูเขียนภาพ
รามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทร จิตรกร) มีผลงานจิตรกรรมฝาผนัง
มากมาย เชน วิหารวัดสุวรรณดาราราม พระทีน่ ่งั พิมานปฐม พระราชวังสนามจันทร เปนตน

จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดสุวรรณดาราราม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั ทรงใหความสําคัญกับศิลปะประจําชาติเชนเดียวกับ
ศิลปะตะวันตก ในพระราชนิพนธภาษาอังกฤษเรือ่ ง “Siam Observer” ทรงกลาวถึงศิลปะตะวันตกทีแ่ พรหลาย
เขามาจะทําใหศลิ ปะสยามเสือ่ มลง คนรุน ใหมจะนิยมชมชอบศิลปะตะวันตกจนละเลยศิลปะประจําชาติตน จึง
ทรงตั้งพระทัยทีจ่ ะทํานุบาํ รุงศิลปะสยาม โดยทรงตั้งโรงเรียนเพาะชางตามพระราชดําริของพระราชบิดา นอก
จากนัน้ พระองคยังทรงตั้งกรมศิลปากรขึ้นในป พ.ศ.2454 เพื่อดูแลการชางโดยเฉพาะ ทรงมีพระราชโองการให
แยกการชางประณีตศิลปจากกระทรวงโยธาธิการ และกรมพิพิทธภัณฑจากกระทรวงธรรมการ เขามาสังกัดกรม
ศิลปากร ในรัชกาลของพระองคยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะทีส่ าํ คัญคือ การเขามาของนายคอรราโด เฟโร
ซี (Corrado Feroci) หรือศาสตราจารยศลิ ป พีระศรี ประติมากรชาวอิตาเลีย่ น ซึง่ เปนผูริเริ่มกอตัง้ โรงเรียน
ประณีตศิลปกรรมขึน้ ในป พ.ศ.2477 และยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรในป พ.ศ.2486
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มหาวิทยาลัยศิลปากรมีวัตถุประสงคหลักในการใหการศึกษาศิลปะแบบตะวันตก และความรู
ดานชางและศิลปกรรมไทยประเพณีไปพรอมๆกัน หลักสูตรการเรียนการสอนไดรับแบบอยางมาจากตะวันตก
โดยมีท้งั การศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ การจัดตัง้ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเปนกาวสําคัญของการพัฒนาศิลป
สมัยใหมในประเทศไทย การสรางงานศิลปะไมใชเรือ่ งแปลกในสังคมไทยอีกตอไป มีศิลปนผูสรางงานศิลปะ
เกิดขึน้ มากมาย แตยังขาดโอกาสทีจ่ ะนําเสนอผลงานของศิลปนเหลานัน้ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี จึงผลักดัน
ใหมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมศิลปากร รวมกันจัดการแสดงศิลปกรรมแหงชาติขนึ้ ครัง้ แรกในป พ.ศ.2492
โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ เปนเวทีใหศลิ ปนนําเสนอผลงานศิลปะสูส าธารณะชนอยางเปนระบบ มีการคัดเลือก และ
การตัดสินใหรางวัล ประชาชนที่เขาชมก็ไดเรียนรูถ ึงศิลปะสมัยใหม และไดรับรูถ ึงความแตกตางระหวางผลงาน
ที่มคี ุณภาพและดอยคุณภาพวาเปนอยางไร การแสดงศิลปกรรมแหงชาติมีตอ เนือ่ งเรือ่ ยมา ตั้งแตครั้งที่ 1 จนถึง
ครั้งที่ 13 โดยมีศาสตราจารยศลิ ป พีระศรี รวมเปนคณะกรรมการตัดสินดวยทุกครัง้ ผลงานทีไ่ ดรับรางวัลในแต
ละครัง้ สะทอนใหเห็นความรูส ึกนึกคิดและความสามารถของศิลปนในแตละชวงสมัย ผลงานของศิลปนสวน
มากไดรับแบบอยางมาจากศิลปะตะวันตก ซึง่ เปนทีเ่ ขาใจไดวา ศิลปะสมัยใหมในประเทศไทยเริ่มจากการศึกษา
ตามหลักวิชาศิลปะตะวันตก แมวา ศิลปนไทยจะสรางผลงานบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และแนวคิดแบบไทย แตก็ยังไมปลอดจากอิทธิพลของศิลปะตะวันตกโดยสิน้ เชิง
หลังการมรณะกรรมของศาสตรจารยศลิ ป พีระศรี การแสดงศิลปกรรมแหงชาติถกู บัน่ ทอน
ความนาเชือ่ ถือลง ศิลปนหัวกาวหนาบางกลุม มีทัศนคติทแ่ี ตกตางออกไป เกิดความขัดแยงขึน้ ในวงการศิลปะ แต
ความขัดแยงนี้มิไดทําใหพัฒนาการทางศิลปะในประเทศไทยหยุดชะงักลง กลับเปนการสงเสริมใหศลิ ปนเกิด
การรวมตัวกัน นําเสนอผลงานศิลปะในแนวทางของตัวเองและขยายวงกวางออกไป มีแนวคิดและรูปแบบศิลปะ
ที่หลากหลาย เกิดแกลอรีแ่ ละศิลปสถานเอกชนขึน้ หลายแหง เปนแรงผลักดันใหการพัฒนาศิลปะสมัยใหมใน
ประเทศไทยกาวหนาตอไปอยางไมหยุดนิง่
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จิตรกรรมบนเฟรมผาใบในประเทศไทย
จิตรกรรมบนเฟรมผาใบ คืองานจิตรกรรมเคลือ่ นที่ประเภทหนึง่ ทีใ่ ชสีนาํ้ มัน สีอะคลีลิค หรือ
สีฝุน วาดลงบนผืนผาใบ โดยใชเฟรมเปนตัวขึงยึดผืนผาใบไวใหตงึ เดิมทีนน้ั การเขียนภาพจิตรกรรมนิยมเขียน
ลงบนแผนไม อาจเปนแผนเดียวหรือหลายแผนตอกันก็ได เรียกวา “จิตรกรรมแผง” ซึง่ ไดรับความนิยมมาตั้งแต
สมัยกอนคริสตกาล จนถึงตนคริสตวรรศที่ 16 มีการนําผาใบมาใชแทนไมในประเทศอิตาลีน่ าํ โดยนาย Andrea
Mantegna จิตรกรชาวอิตาเลีย่ น คุณสมบัติทดี่ ขี องผาใบคือมีราคาถูก และเคลือ่ นยายไดงา ยเพราะมีนาํ้ หนักเบา
ในประเทศไทยมีจติ รกรรมเคลือ่ นทีแ่ บบตะวันตกมาตั้งแตสมัยอยุธยา จิตรกรรมเหลานี้เขามาสู
ราชอาณาจักรสยามพรอมกับการทําการคา แตจะเปนภาพจิตรกรรมทีเ่ ขียนลงบนวัสดุอะไรไมมีหลักฐานปรากฎ
ภาพจิตรกรรมทีส่ าํ คัญภาพหนึง่ คือ ภาพพระบรมสาทิสลักษณของพระเจาหลุยที่ 14 กษัตริยข องฝรัง่ เศษ ทีส่ งมา
เปนเครือ่ งราชบรรณาการใหกับสมเด็จพระนารายณมหาราช พรอมกับคณะทูตเมือ่ พ.ศ.2228 ในแผนดินสมเด็จ
พระนารายณมหาราชนัน้ มีการติดตอคาขายกับชาวตางชาติมากมาย ทําใหกรุงศรีอยุธยาเปนแหลงรวมศิลปะ
วัฒนธรรมทีห่ ลากหลายจากทัง้ ชาวยุโรป และชาวตะวันออก
สมัยรัตนโกสินทร ในรัชกาลสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูห ัวรัชกาลที่ 3 ก็มีการติดตอคาขายกับ
ชาวตางชาติมากมายเชนกัน มีการนําภาพเขียนใสกรอบเขามาในราชอาณาจักรสยามพรอมกับเรือสินคาดวย ซึง่
จะเห็นไดจากความนิยมนําภาพเขียนใสกรอบประดับไวเหนือขอบประตูหนาตางภายในพระอุโบสถ ภาพเขียน
เหลานี้อาจเปนภาพทิวทัศน ภาพสัตว หรือตัวละครในนิทานชาดกตางๆ แตไมนิยมเขียนภาพบุคคลเนือ่ งมาจาก
ความเชื่อทีว่ า การเขียนภาพบุคคลจะทําใหเกิดเหตุรา ยกับบุคคลนัน้ จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเปนชวงที่ยุโรป
ตองการแสวงหาอาณานิคมเพื่อประโยชนดา นทรัพยากร ทําใหประเทศสยามตองปรับตัวใหเขากับอารยธรรม
สมัยใหม ใหไดชอื่ วาเปนประเทศที่มอี ารยธรรมทัดเทียมกับชาวตะวันตก งานศิลปกรรมตางๆก็ถกู ปรับเปลี่ยน
ใหมีลกั ษณะทีเ่ ปนสากลมากขึ้น คติความเชื่อ ประเพณีโบราณที่เริ่มจะลาสมัยก็ถูกยกเลิกไป กอปรกับมี
ชาวตะวันตกทีเ่ ขามาทําการคา และเขามารับราชการในประเทศสยามมีมากขึ้น ทําใหศลิ ปะตะวันตกเขามามี
อิทธิพลเผยแพรอยูใ นดินแดนสยาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเปนพระมหากษัตริยพระองค
แรกทีล่ ะความเชือ่ โบราณไว ทรงโปรดใหชา งฉายพระบรมฉายาลักษณและสงไปเปนเครือ่ งบรรณาการใหกับ
กษัตริยตา งๆ นอกจากนี้ยังทรงโปรดใหชา งปน พระบรมรูปเหมือน และเขียนภาพพระบรมสาทิสลักษณดวย
ภาพพระบรมสาทิสลักษณทสี่ าํ คัญภาพหนึง่ วาดโดย นาย E.Peyze Ferry เปนภาพสีนาํ้ มันบนผาใบ เมื่อ พ.ศ.
2399 เปนภาพพระบรมสาทิสลักษณทรงครุยสีแดง สวมพระมาลาสีเขม เก็บรักษาอยูทพี่ พิ ธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
หอศิลป กรุงเทพมหานคร
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พระบรมสาทิสลักษณ รัชกาลที่ 4 วาดโดยนาย E. Peyze Ferry

สมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทา นไดเสด็จประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง นอกจากพระราชกิจทีส่ าํ คัญของ
ประเทศแลว พระองคยังทรงสนพระทัยในงานศิลปกรรมของยุโรป ทรงเปนแบบใหจติ รกรตางชาติวาดพระบรม
สาทิสลักษณอยูหลายครัง้ และยังทรงจางศิลปนตางประเทศเขามาทํางานศิลปะสนองงานใตเบือ้ งพระยุคลบาท
อยูหลายคน มีภาพพระบรมสาทิสลักษณหลายองคทั้งที่ประดิษฐานอยูใ นประเทศไทย และในพิพิธภัณฑ
ตางประเทศ จิตรกรทีว่ าดพระบรมสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัวคนแรกคือ นาย
Jean Marius Fougue เปนจิตรกรรมสีนาํ้ มันบนผาใบ ขนาด 244 X 133 เซนติเมตร เปนภาพเต็มพระองคประทับ
บนพระราชอาสน ทรงเครือ่ งตน ฉลองพระองคครุย ปจจุบนั ประดิษฐานอยูที่พระทีน่ ่งั วโรภาษพิมาน พระราชวัง
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นาย Theodore Schuhmacher ชางภาพและจิตรกรชาวเยอรมันไดเขามาเปดรานถายรูปใน
กรุงเทพฯ และมีโอกาสไดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปนภาพสีนาํ้ มันบนผืน
ผาใบ ขนาด 257 X 189 cm ปจจุบันประดิษฐานอยูทหี่ อประชุมใหญจฬุ าลงการณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก ไดเสด็จไปเยี่ยมบานของจิตรกรที่ทรงชื่นชอบ เชน นาย
Michele Gordigiani จิตรกรชาวอิตาเลี่ยน ทรงวาจางและทรงประทับเปนแบบใหวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ
นาย Edoardo Gelli จิตรกรชาวอิตาเลีย่ น ทรงโปรดใหวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณหมู ปจจุบันประดิษฐานอยู
ที่พระที่น่งั จักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
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ภาพพระบรมสาทิสลักษณ วาดโดย นาย Michele Gordigiani

ภาพพระบรมสาทิสลักษณหมู วาดโดย นาย Edoardo Gelli
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การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมือ่ ทรงวางจากพระราชภารกิจแลว พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จไปประทับเปนแบบใหจิตรกรวาดพระบรมสาทิสลักษณ เชน เมื่อเสด็จถึงกรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศษ ก็ไดเสด็จพระราชดําเนินไปที่หอ งทํางานของ นาย Charles Emile Auguste Carolus
Duran จิตรกรชาวฝรั่งเศษ ทรงประทับเปนแบบวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณเต็มพระองค ขนาด 196 X 112
เซนติเมตร ปจจุบันประดิษฐานอยูทพี่ ระทีน่ ่งั บรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีจติ รกรชาวตางชาติเขามาทํางานในแผนดินสยามอยูมากมาย การถายภาพ
และการวาดภาพเหมือนบุคคลไดรับความนิยมมากขึน้ ทุกที โดยเฉพาะในกลุม คนชัน้ สูง ภาพจิตรกรรมบนเฟรม
ฝาใบก็เพิ่มจํานวนมากขึน้ ซึง่ สวนใหญจะเปนภาพคนเหมือน (Portraits) ในสมัยตอมา ความนิยมในศิลปะมีมาก
ขึ้นเรือ่ ยๆ โดยเฉพาะในชวงเวลาทีศ่ าสตราจารยศิลป พีระศรี ประติมากรชาวอิตาเลี่ยน เขามาทํางานในประเทศ
ไทย เปนผูริเริม่ กอตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ตอมาไดยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการเรียนการ
สอนศิลปะโดยใชหลักสูตรการสอนแบบตะวันตก ทําใหวงการศิลปะไทยกาวไปสูความเปนสากล มีศลิ ปน
ใหมๆเกิดขึน้ มากมาย มีผลงานศิลปะแขนงตางๆ ภาพจิตรกรรมบนเฟรมผาใบก็ไมไดจาํ กัดอยูเ ฉพาะภาพบุคคล
เทานัน้ แตความรูความเขาใจในศิลปะแบบใหมทาํ ใหศิลปนสรางสรรงานศิลปะไดอยางอิสระ ไมวา จะเปนภาพ
ทิวทัศน ภาพสัตว ภาพชุมชน และภาพนามธรรม
ปจจุบันจิตรกรรมบนเฟรมผาใบมีอยูเ ปนจํานวนมาก ทัง้ งานเกาครัง้ โบราณและงานทีว่ าดขึ้น
ใหม คุณคาของงานเหลานั้นนอกจากจะอยูที่ความสวยงามถูกตองในเชิงศิลปะแลว ยังมีคุณคาทางประวัตศิ าสตร
ซึง่ เปนคุณสมบัตติ ดิ ตัวของภาพทุกภาพ การวาดภาพก็คอื การบันทึกเหตุการณตา งๆทีเ่ กิดขึน้ ในเวลานัน้ ภาพทุก
ภาพจึงมีคณ
ุ คาทางประวัตศิ าสตรอยูใ นตัวเอง การอนุรกั ษซอมแซมภาพจิตรกรรมบนเฟรมผาใบจึงเปนวิธีหนึ่งที่
สามารถรักษาภาพโบราณเหลานั้นใหคงอยูเ ปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรสืบไป
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การอนุรักษจติ รกรรมเฟรมผาใบ
การอนุรกั ษงานจิตรกรรมบนผืนผาใบนัน้ มีจุดมุง หมายเพือ่ ลดความเสือ่ มสภาพของงานศิลปะ
ทีเ่ กิดขึน้ จากกาลเวลา สิ่งแวดลอม และการกระทําจากมนุษย สัตว หรือธรรมชาติ โดยใหมีผลกระทบนอยที่สดุ
ตอองคประกอบ โครงสราง และเจตนารมณของศิลปนผูสรางงานศิลปะชิ้นนั้นๆ การอนุรกั ษหรือซอมแซมงาน
จิตรกรรมบนผืนผาใบ จึงตองใหบคุ ลากรที่มคี วามรู ความเชี่ยวชาญ และเขาใจในศาสตรของศิลปะ เปนผูด ําเนิน
การ นอกจากนั้นนักอนุรักษยังตองมีความรูความเขาใจในประวัตศิ าสตร วัฒนธรรม รูจ กั เลือกสรรวัสดุและเลือก
ใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับการอนุรกั ษซอ มแซมงานศิลปะชิ้นนั้นดวย เนือ่ งจากงานศิลปะแตละชิ้นมีลกั ษณะ
มีที่มา และยุคสมัย ที่แตกตางกัน ดังนัน้ นักอนุรกั ษท่ดี จี ะตองมีความรู ความเขาใจในศาสตรเกือบทุกแขนง
สามารถเลือกใชเทคนิควิธกี ารทีถ่ ูกตองเพือ่ ใหไดผลออกมาดีทสี่ ุด และตองสามารถคาดเดาผลลัพธทอี่ าจเกิดขึน้
ในอนาคตไดอกี ดวย
กอนการอนุรักษนน้ั จําเปนอยางยิง่ ทีผ่ ทู าํ การอนุรักษจะตองทําการศึกษาคนควา หาขอมูลตางๆ
ของภาพจิตรกรรมบนผืนผาใบ นํามาประกอบ การอนุรักษ ไดแก
- ขอมูลจากศิลปนผูสรางงานศิลปะชิ้นนัน้ เปนขอมูลทีม่ คี วามสําคัญ และถูกตองเชื่อถือไดมาก
ที่สุด กอนการอนุรักษซอมแซมภาพจิตรกรรมใดๆ หากศิลปนผูส รางผลงานศิลปะชิ้นนัน้ ยังมีชวี ติ อยู เปนการ
สมควรอยางยิ่งทีผ่ อู นุรกั ษควรไปเยี่ยมเยียนพูดคุยปรึกษากับศิลปนผูนน้ั ดวย เพราะนอกจากจะไดขอ มูล แนวคิด
เทคนิค ฯลฯ ในการสรางงานศิลปะชิน้ นั้นแลว ยังเปนมารยาททีด่ ี ในการทํางานอีกดวย
- ภาพถายเกาของจิตรกรรมที่จะทําการอนุรกั ษ จัดเปนหลักฐานทีม่ คี วามสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
เปนขอมูลเชิงประจักษท่ที าํ ใหผอู นุรกั ษไดทราบถึงลักษณะของภาพไดทนั ที โดยเฉพาะถาเปนภาพทีถ่ า ยไวขณะ
ทีภ่ าพจิตรกรรมยังมีสภาพสมบูรณดว ยแลว ก็จะทําใหสามารถตอเติมสวนทีข่ าดหายไปไดอยางถูกตองครบถวน
- ขอมูลเชิงประวัตศิ าสตรของภาพทีจ่ ะอนุรกั ษ เนือ่ งจากภาพจิตรกรรมบนผืนผาใบแตละภาพ
มีที่มา ยุคสมัย และจุดประสงคในการวาด ฯลฯ แตกตางกัน การรับรูข อ มูลเหลานี้จะชวยใหเราตัดสินใจเลือกใช
วัสดุไดอยางเหมาะสม
- ประวัตกิ ารอนุรกั ษซอ มแซม เพือ่ ใหรับทราบถึงขอมูลในการอนุรกั ษทผี่ า นมา นํามาปรับปรุง
และพัฒนาการอนุรกั ษใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้
- ขอมูลการเก็บรักษา เพือ่ จะไดทราบถึงสาเหตุของปญหาความชํารุดทีเ่ กิดกับภาพจิตรกรรม
นั้น เชน ภาพจิตรกรรมอยูใ นบริเวณที่มแี สงแดด บริเวณทีอ่ ับชื้น มีสงิ่ กดทับ หรืออยูใ นบริเวณที่มคี วามรอนสูง
หรือไม จะไดประเมินความเสียหายและวางแนวทางแกไขไดตรงจุด
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โครงสรางของภาพจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ
โครงสรางของจิตรกรรมบนผืนผาใบตางจากจิตรกรรมฝาผนัง และจิตรกรรมเคลื่อนที่ประเภท
อื่น ลักษณะของความชํารุด และกรรมวิธีในการซอมแซม รวมถึงการดูแลรักษายอมแตกตางกันดวย โครงสราง
ของภาพจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ ประกอบดวย
- ผืนผาใบ มีความสําคัญมาก ใชเปนวัสดุรองรับภาพ หากผาใบชํารุด ฉีกขาด หดตัว หรือ
เกิดปฏิกิริยาอยางหนึ่งอยางใดบนผืนผาใบ จะทําใหชั้นสีไดรับความเสียหายไปดวย
- กรอบไม ทําหนาที่ยดึ ผืนผาใบใหมีรูปรางตามตองการ และชวยใหผา ใบตึงอยูเสมอ ภาพ
จิตรกรรมจึงไมผดิ เพีย้ น
- ชั้นรองพืน้ อยูร ะหวางชัน้ สีกับผืนผาใบ เปนฐานรองรับชั้นสี
- ชนสี
ปญหาที่พบในจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ
ปญหาที่มกั พบของจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ ซึง่ เปนสาเหตุของการชํารุด ไดแก
- ความชื้น ทําใหผา ใบหดตัวเปนสาเหตุทาํ ใหชั้นสีแตกรอน ความชื้นยังเปนสาเหตุของเชือ้ รา
- สภาพภูมิอากาศที่รอ นชืน้ ทําใหตวั ประสานระเหยออกไป ชั้นสีออ นตัวหลุดรอน
- ฝุนละออง ทําใหเกิดคราบสกปรก และยังสามารถรวมตัวกับความชืน้ กลายเปนคราบฝงแนน
- สัตว เชน แมลง หรือสัตวเลือ้ ยคลานขนาดเล็ก อาจกัดกิน เขามาทํารัง หรือถายมูล ลงบนภาพ
จิตรกรรม ทําใหภาพชํารุดเสียหายได
- การเก็บรักษาผิดวิธี ภายใตสภาวะที่ไมเหมาะสม หรือถูกกดทับ
ขั้นตอนการอนุรกั ษจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ
1. การตรวจสภาพจิตรกรรมและทําบันทึกหลักฐานกอนการอนุรกั ษ
คือการตรวจสภาพจิตรกรรมทัง้ หมดโดยละเอียด เพือ่ คนหาจุดบกพรอง รองรอยชํารุด หรือ
ประเด็นอื่นๆทีน่ า สนใจในตัวจิตรกรรมนัน้ และบันทึกไวเปนหลักฐาน อาจใชวิธกี ารการจดบันทึกรายละเอียด
การถายภาพ การเขียนลายเสน หรือกระทําทัง้ หมดก็ไดแลวแตกรณี การทําบันทึกหลักฐานนอกจากจะเปนการ
แสดงตําแหนงบริเวณ และลักษณะการชํารุดแลว ยังสามารถเก็บเปนขอมูลในการติดตามประเมินผลการอนุรกั ษ
และเปนขอมูลในการอนุรักษในครั้งตอไปในอนาคตไดดว ย เพราะฉะนัน้ การบันทึกหลักฐานยิง่ มีความละเอียด
มากก็สามารถนํามาใชประโยชนไดมากเชนกัน โดยทั่วไปแลวการทําบันทึกหลักฐานควรเขียนรายละเอียดตางๆ
แยกเปนรายการเพือ่ ความเปนระเบียบ และงายตอการนําไปใช ดังนี้
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- ความชื้น
- คราบสกปรกตางๆ
- สภาพชัน้ สีและรองพืน้
- สภาพของผาใบ เฟรม และวัสดุจบั ยึด
- รองรอยการเขียนซอม
- อื่นๆ
เราสามารถนําขอมูลทีไ่ ดจากการบันทึกหลักฐานนี้ มาเปรียบเทียบกับขอมูลจากการคนควาใน
ตอนแรก เชนนําภาพถายเกามาเปรียบเทียบกับภาพปจจุบนั เพือ่ ตรวจดูสภาพของชัน้ สี และรองรอยความชํารุด
หรือการนําประวัตกิ ารอนุรกั ษซอ มแซมในอดีตมาเปรียบเทียบกับรองรอยในการเขียนซอม ขอมูลเหลานีน้ าํ มา
ชวยในการตัดสินใจวางแผนการอนุรักษตอ ไปได
2. การทําความสะอาด
การทําความสะอาดเปนขัน้ ตอนทีด่ ูเหมือนจะไมยุงยาก แตแทจริงแลวการทําความสะอาดมีราย
ละเอียดทีส่ ลับซับซอน ผูอ นุรกั ษจะตองใชประสบการณและความพิถีพิถนั คอนขางมาก ตั้งแตการเลือกอุปกรณ
ไปจนถึงการลงมือปฏิบตั งิ าน จุดประสงคหลักของการทําความสะอาดก็เพือ่ ทําใหสงิ่ สกปรกตางๆหลุดออกไป
คราบสกปรกเหลานี้เปนตัวบดบังสีสรรทีแ่ ทจริงของงานจิตรกรรม คราบสกปรกบางชนิดมีคุณสมบัตดิ ดู ความ
ชื้น และอาจเปนแหลงสะสมเชือ้ รา บางชนิดมีฤทธิก์ ัดกรอนทําใหสีซดี จางลงได
การจําแนกสิง่ สกปรกออกเปนประเภทตางๆ สามารถแบงไดหลายลักษณะ แตโดยทัว่ ไปแลว
จะแบงเปนประเภทหลักๆอยู 2 แบบ คือ
1. แบงตามลักษณะของตัวทําละลาย
- ละลายในน้าํ ได คือ สิง่ สกปรกทีล่ ะลายน้าํ สามารถใชนาํ้ ทําความสะอาดกําจัดสิง่ สกปรก
ออกไปได
- ไมละลายในน้าํ เชน ไขมัน ซึง่ ตองใชตัวทําละลายอยางอื่น เชนแอลกอฮอลในการทํา
ความสะอาด
2. แบงตามลักษณะของสสาร
- อินทรียส าร คือ สิง่ สกปรกที่เกิดจากสิง่ มีชวี ติ เชน ใยแมลงมุม เกสรดอกไม เชื้อรา มูล
สัตว ไขมัน เปนตน
- อนินทรียสาร คือ สิง่ สกปรกทีเ่ กิดจากแรธาตุ หรือสารประกอบตางๆ เชน คารบอนได
ออกไซด แคลเซีย่ มคารบอเนต ซัลเฟอรไดออกไซด เปนตน
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การจําแนกสิง่ สกปรกแตละประเภทนัน้ ไมมีหลักเกณฑตายตัว ผูอนุรกั ษสามารถกําหนดไดวา
จะจัดหมวดหมูส ิง่ สกปรกอยางไร ขึน้ อยูก ับความถนัดและประสบการณของแตละบุคคล การจําแนกสิง่ สกปรก
ก็เพื่อความสะดวกในการตระเตรียมอุปกรณ โดยเฉพาะเคมีภัณฑตา งๆไดอยางถูกตอง
วิธกี ารทําความสะอาด สามารถแบงออกไดเปน 2 วิธี คือ
1. การทําความสะอาดแบบแหง คือ การใชอุปกรณทาํ ความสะอาด เชน แปรงขนออน พูกนั
อุปกรณทันตแพทย เครื่องดูดฝุน เครือ่ งเปาลม เปนตน มาใชทาํ ความสะอาดโดยการปด กวาด แซะ ฯลฯ ใหสิ่ง
สกปรกหลุดออกไป อุปกรณแตละชนิดมีคณ
ุ สมบัตแิ ละการใชงานแตกตางกัน ดังนี้
- แปรงขนกระตาย หาไดงา ย ใชงานงาย ทําความสะอาดไดเปนบริเวณกวาง แตทาํ ใหสง่ิ
สกปรกฟุงกระจาย และไมสามารถเอาสิง่ สกปรกทีต่ ดิ แนนออกได
- พูกัน หาไดงา ย ใชงานงาย มีหลายขนาดใหเลือกใช ซอกซอนทําความสะอาดในจุดเล็กๆ
ตามซอกมุมไดดี แตไมเหมาะใชทําความสะอาดในบริเวณกวาง และไมสามารถเอาสิง่
สกปรกที่ตดิ แนนออกได
- อุปกรณทันตแพทย มีหลายแบบหลายขนาด สามารถงัดแงะเอาสิ่งสกปรกทีต่ ดิ แนนออก
ได แตมขี นาดเล็กไมเหมาะทีจ่ ะใชทาํ ความสะอาดในพืน้ ที่มากๆ และอาจทําใหชนั้ สี
หลุดรอนออกมาได
2. การทําความสะอาดแบบเปยก คือ การใชนาํ้ และหรือเคมีภัณฑในการทําความสะอาด เชน
เทอรเพนไทน (Terpentine) อะซิโตน (Acetone) น้ํามันลินซีด (Linseed Oil) เปนตน น้าํ หรือเคมีภัณฑเหลานี้ จะ
ไปละลายสิ่งสกปรกใหหลุดออกจากภาพจิตรกรรม แตตอ งใชดวยความระมัดระวัง ผูใ ชตอ งพิจารณาแลววาเคมี
ภัณฑเหลานี้ไมสงผลกระทบกับภาพจิตรกรรม และตองมีอุปกรณปอ งกันรางกายจากเคมีภณ
ั ฑเหลานัน้ ดวย
3. การเสริมความมั่นคงในชั้นสี
การเสริมความมัน่ คงในชัน้ สี มีจุดประสงคเพือ่ หยุดยัง้ ความเสียหายไมใหลุกลามตอไป ทําให
งานจิตรกรรมมีสภาพแข็งแรงขึน้ ขัน้ ตอนการเสริมความมัน่ คงนีใ้ นบางครัง้ อาจตองดําเนินการกอนการทําความ
สะอาด ขึน้ อยูก ับสภาพของจิตรกรรม หากจิตรกรรมมีสภาพชํารุดมาก ชัน้ สีไมมแี รงยึดเกาะและพรอมทีจ่ ะหลุด
รอนไดตลอดเวลา ก็ควรทีจ่ ะทําการเสริมความมั่นคงกอน เพราะถาหากนําไปทําความสะอาดกอน อาจทําใหชั้น
สีหลุดรวงหายไปมากขึน้ เสียคุณคาของงานจิตรกรรมไปโดยเปลาประโยชน
สาเหตุของการหลุดรอนของชัน้ สี เกิดจากตัวประสานทีเ่ สือ่ มสภาพไปตามกาลเวลา หรือระเหย
หายไปจนทําใหไมมแี รงยึดเกาะกันระหวางชัน้ สีกับวัสดุรองรับ ปจจัยที่เปนตัวเรงใหตวั ประสานเสื่อมสภาพเร็ว
ขึ้นมีอยูหาลายปจจัย ไดแก
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- ความชื้น เปนปจจัยสําคัญทีก่ อความเสียหายใหกับงานจิตรกรรม ความชืน้ จะทําใหผา ใบหด
ตัวลงทําใหตัวประสานขาดการยึดเกาะ ชั้นสีจะแตกและหลุดรอนออกไป อยางไรก็ดีเทคนิค
สมัยใหมมีการนําความชืน้ มาใชในการซอมแซมภาพจิตรกรรมบนผืนผาใบไดดว ย โดยการ
ใชความชื้นและอุณหภูมสิ ูง ทําใหชั้นสีออ นตัวจนมีความเหนียวและความยืดหยุนสูงขึน้ แต
วิธกี ารนี้ยังเปนเทคนิคใหมและมีผลกระทบตอโครงสรางของจิตรกรรม ซึง่ ไมเหมาะทีจ่ ะ
นํามาใชในเมืองไทย เนือ่ ง จากเปนประเทศในเขตรอนชืน้ อยูแ ลว
- อุณหภูมิ มีผลกระทบกับอัตราการระเหยของตัวประสาน อุณหภูมิทสี่ ูงจะทําใหตวั ประสาน
ระเหยออกไปไดเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมอิ ยางกระทันหันก็สงผลกระทบที่ทํา
ใหตวั ประสานเสือ่ มสภาพ
- การสัน่ สะเทือน เชน การตก กระทบ กระแทก หรือการเคลือ่ นทีอ่ ยางรวดเร็ว เปนการลด
แรงยึดเกาะของตัวประสาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนการเพิ่มภาระใหกับตัวประสานที่
ตองรับแรงที่เกิดจากพลังงานจลนที่เพิ่มขึ้น
วิธีการเสริมความมั่นคงในชั้นสี
1. การเลือกตัวประสานทีเ่ หมาะสม ในปจจุบันมีตัวประสานหลายชนิด โดยทัว่ ไปแลวสามารถ
แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ กาวหนังสัตว กาวสังเคราะห และกาวขี้ผึ้ง
- กาวหนังสัตว ไดมาจากการนําหนัง หรือเนือ้ เยือ่ ของสัตวไปตมเคี่ยวจนเหนียว กาวทีน่ ิยม
นํามาใชในการซอมแซมภาพจิตรกรรมบนผืนผาใบ เชน กาวหนังกระตาย กาวสเตอรเจียน
เปนตน คุณสมบัตทิ ดี่ ีของกาวชนิดนี้คอื ไมเปนพิษ มีความเหนียวแนนคงทน แตขอ เสียของ
มันคือ ไมคงทนตอสภาพความชื้นทีส่ ูง อีกประการหนึ่งคือเนื่องจากชนิดนี้มีที่มาจาก
เนื้อเยือ่ ของสัตว ทําใหมแี มลงมารบกวนกัดกิน และเกิดเชือ้ ราไดงา ย
- กาวสังเคราะห เปนโพลิเมอรสังเคราะหในรูปของสารละลายและลาเท็กซ กาวโพลิเมอรน้มี ี
หลายประเภท ทีน่ ิยมใชไดแก สารอนุพนั ธของ Vinyl acetate เชน Polyvinyl acetate เปน
ตน และ สารอนุพันธของ Acrylic เชน Paraloid B-72 เปนตน กาวที่ไดจาก Vinyl acetate
จะมีความคงทนแข็งแรง แตมกั จะเปนกรด และมีความยืดหยุนนอย สวนกาวทีไ่ ดจาก
Acrylic จะมีความยืดหยุนสูง และมีความเปนกลางมากกวา แตก็จะไมยดึ ติดทนทานมากนัก
- กาวขี้ผง้ึ ไดจากการนําขี้ผ้งึ ผสมกับกาวโดยมีนาํ้ เปนตัวทําละลาย และใชความรอนเปน
ตัวเรงปฏิกิริยา เชน ขี้ผ้งึ ผสมกาวเอลมี (Elemi) และกาวดารมาร (Darmar) ในอัตราสวน
7:1:2 โดยใชนาํ้ เปนตัวทําละลายนําไปตมเคี่ยวจนเปนเนือ้ เดียวกัน กาวชนิดนี้นิยมใชกนั มา
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ยาวนาน และใชกันอยางแพรหลายในประเทศไทย ขอเสียของกาวชนิดนีค้ อื อาจทําใหชนั้ สี
เปลี่ยนแปลงไปได
การเลือกใชตวั ประสานชนิดใดนัน้ จะตองคํานึงถึงสภาพความชํารุดของภาพจิตรกรรม สภาพ
แวดลอมที่งานจิตรกรรมชิน้ นั้นดํารงอยู และวัสดุท่ใี ชสรางงานจิตรกรรม วาตัวประสานชนิดใดมีคุณสมบัตทิ ี่
เหมาะสม เชน ถางานจิตรกรรมอยูใ นประเทศที่มสี ภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงบอย ก็ควรเลือกตัวประสานที่มี
คุณสมบัตยิ ืดหยุน ไดดี เปนตน
2. การถอดภาพออกจากเฟรม กอนการเขียนภาพจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ จะตองนําผาใบมาขึง
ติดกับกรอบไมดว ยตะปูหรือแม็กเย็บกระดาษขนาดใหญ กรอบไมนี้มีหลายรูปแบบ สวนใหญจะเปนรูปสีเ่ หลี่ยม
กรอบขนาดเล็กจะทําเปนกรอบสี่เหลีย่ มธรรมดา แตถา เปนกรอบขนาดใหญอาจมีไมโครงตรงกลาง การเสริม
ความมั่นคงในชั้นสีจาํ เปนตองถอดภาพออกจากเฟรมเพือ่ จะไดทาํ งานอยางสะดวก และจะไดทาํ ความสะอาด
ซอมแซมกรอบไม และเปลี่ยนตะปูยดึ ไปในคราวเดียวกัน
3. ทาตัวประสานทีผ่ ิวดานหลังภาพจนทั่ว เปนการแทรกตัวประสานเขาไประหวางชัน้ สีและ
ผาใบ ทําใหชนั้ สีตดิ แนนกับผืนผาใบไมหลุดรอนออกไป ตัวประสานจะซึมผานผาใบไปจนถึงชัน้ สีโดยใชความ
รอนเปนตัวชวยใหตวั ประสานซึมผานลงไปจนถึงชัน้ สีไดดีขึ้น วิธีการใหความรอนตองใหอยางระมัดระวัง มิ
เชนนั้นอาจทําใหตวั ภาพและผาใบเสียหายได วิธกี ารคือใชกระดาษแกวใสปดลงไปบนตัวภาพทีท่ าตัวประสาน
ไวจนทัว่ แลว หลังจากนั้นจึงใชเครื่องรีดไฟฟาขนาดเล็กรีดลงไปบนกระดาษแกวอยางระมัดระวัง กระดาษแกว
จะชวยไมใหตวั ประสานติดเลอะเทอะหัวรีด และชวยควบคุมอุณหภูมิไมใหรอนเกินไปดวย ในกรณีทตี่ ัวประ
สานซึมผานมาทีผ่ ิวหนามากเกินไป ใหใชสาํ ลีชุบสารเคมีไซลีน (Xylene) เช็ดทําความสะอาด
4. การถมรองพืน้ ภาพ
การถมรองพืน้ ภาพ จะกระทําในกรณีที่ชน้ั สีบนจิตรกรรมชํารุดหลุดรอนถึงผาใบ โดยมีวัตถุ
ประสงคเพือ่ ผสานภาพจิตรกรรมใหสมบูรณเปนเนือ้ เดียว และใชเปนสวนรองรับการเขียนสีซอมในขั้นตอนตอ
ไป วัสดุทีใ่ ชในการถมรองพื้นภาพมีหลายชนิด ไดแก
- ปูนขาว ดินขาว หรือดินสอพอง ชนิดใดชนิดหนึง่ หรือหลายชนิด ผสมกับกาวหนังกระตาย
เปนวัสดุท่หี างายและนิยมใชกันมายาวนาน วัสดุประเภทนีม้ ักใชทาํ รองพื้นกอนการเขียน
ภาพอยูแ ลว จึงไมมผี ลขางเคียงกับภาพจิตรกรรม ขอเสียของมันคือมีสวนผสมของกาวหนัง
กระตายซึง่ อาจเปนจุดสนใจของแมลงชนิดตางๆมากัดกินได
- ขี้ผึ้งผสมเรซิน เปนวัสดุท่หี างายและใชงานงาย ขอเสียของมันคือจับคราบสกปรกไดดี และ
อาจเปลีย่ นสีทาํ ใหภาพรอบๆเปลี่ยนสีตามไปดวย
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- วัสดุสังเคราะห มีอยูหลายชนิดและมีคณ
ุ สมบัตทิ แ่ี ตกตางกัน สามารถเลือกใชใหเหมาะกับ
งานมากทีส่ ุด เชน Polyfilla, Liquitext เปนตน อยางไรก็ดวี ัสดุสังเคราะหมักจะผลิตออกมา
ใหสามารถใชงานไดหลากหลาย คุณสมบัตบิ างอยางอาจไมเหมาะสมในการอนุรกั ษภาพ
จิตรกรรมเฟรมผาใบ
การเลือกใชวัสดุใดๆในการถมรองพื้นภาพไมมีหลักเกณฑตายตัว ผูอนุรักษตอ งใชวิจารณญาน
และประสบการณในการเลือกวัสดุใหเหมาะสมโดยมีหลักในการพิจารณา ดังนี้
- มีความแข็งแรงทนทานและความยืดหยุนที่เหมาะสม ไมแข็งเกินไปและตองมีความยืดหยุน
พอสมควรดวย
- ประสานเขากันกับภาพจิตรกรรมเดิมไดดี
- สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได
- ไมแหงเร็วเกินไป ไมหดตัว และไมเปลี่ยนสี
- หางาย จัดเตรียมไดงา ย และเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
5. การเขียนสีซอ ม
การเขียนสีซอ มมีจดุ ประสงคเพื่อตกแตงงานจิตรกรรมในสวนทีเ่ สียหายใหสมบูรณ
ความ
สมบูรณน้ขี นึ้ อยูก ับประสิทธิภาพในการถมรองพื้นภาพ วามีความเรียบเนียนเสมอกันกับพื้นผิวของภาพโดยรอบ
หรือไม ในบางกรณีผูอนุรกั ษกเ็ จตนาทําใหการถมรองพื้นภาพไมเสมอกับบริเวณโดยรอบ เพื่อใหงา ยทีจ่ ะทราบ
ถึงตําแหนงของการซอมแซม การเขียนสีซอ มควรยึดหลักทีว่ า ผูอ นุรกั ษตองทําการตกแตงตอเติมชิ้นงานเดิมให
นอยทีส่ ุดเพื่อจะไดอนุรกั ษลกั ษณะและคุณคาของงานดั้งเดิมไวใหมากที่สดุ ดังนัน้ การเขียนสีซอมจึงมีระดับของ
การตกแตงอยูหลายระดับตามแตวิจารณญารของผูอ นุรักษจะนําวิธกี ารใดมาใช ไดแก
- ไมเขียนสีซอ ม
- ใชสตี กแตงใหดูเปนเนือ้ เดียวกันกับบริเวณรอบๆ
- ใชสตี กแตงโดยการใชสแี ตมเปนจุดๆ
- ใชสแี รเงาเปนโทนสีตา งๆ
- เขียนสีซอ มเลียนแบบของเดิม
การเลือกใชวิธกี ารเขียนสีซอ มระดับใดนัน้ จะตองยึดถือเอาวัตถุประสงคของการซอมเปนหลัก
วาจะซอมไปเพือ่ อะไร เพือ่ การอนุรักษไมใหงานที่เหลือเสือ่ มสลายไป หรือเพื่อการจัดแสดงที่จะตองคํานึงถึง
ปจจัยหลายอยางไมวา จะเปนแสงสีทใี่ ชจดั แสดง ระยะหาง และมุมมอง ฯลฯ ซึง่ จําเปนตองเลือกวิธีการเขียนสี
ซอมที่เหมาะสมทีส่ ุด เพือ่ ใหผลลัพธออกมาตรงตามวัตถุประสงคทตี่ ้งั ไว
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6. การเคลือบผิวจิตรกรรม
การเคลือบผิวจิตรกรรมเปนขัน้ ตอนสุดทายของการอนุรกั ษ การเคลือบผิวจะชวยใหจติ รกรรม
บนผืนผาใบมีความแข็งแรงมากขึ้น และชวยปองกันชั้นสีของภาพจิตรกรรมจากฝุนละออง ความชืน้ และ
ปฏิกิรยิ าตางๆในบรรยากาศทีอ่ าจสงผลกระทบกับชั้นสีของภาพจิตรกรรมได สารเคลือบผิวจิตรกรรมมีหลาย
ชนิด เชน น้าํ มันวานิช, พาราลอยด B72, เจลาติน เปนตน
หลังจากการอนุรักษ จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองทําบันทึกหลักฐานหลังการอนุรกั ษ และรายงาน
การอนุรกั ษ เพือ่ ใชเปนแหลงอางอิงวาการอนุรักษในครัง้ นี้มีการปฏิบัตงิ านอะไร อยางไร รายงานการอนุรกั ษน้ี
มีประโยชนอยางมาก สามารถนํามาใชเปนขอมูลอางอิงไดเสมอ ไมวา จะเปนการติดตามผลการอนุรกั ษ หรือเปน
ขอมูลในการอนุรกั ษครัง้ ตอไป
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กรณีศกึ ษาที่ 1 การอนุรักษจติ รกรรมบนเฟรมผาใบ ภาพเจาพระยาธรรมศักดิม์ นตรี (สนั่น เทพหัสดิน
ณ อยุธยา)
เจาพระยาธรรมศักดิม์ นตรี เกิดเมือ่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2419 เปนผูวางรากฐานระบบการศึกษา
ภาคบังคับและการอาชีวศึกษา เปนผูรวมดําริใหกอ ตั้งมหาวิทยาลัยแหงแรกของไทยคือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนประธานสภาผูแทนราษฎรคนแรก และเปนผูประพันธเพลงกราวกีฬา เขารับราชการในกระทรวงธรรมการ
ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2442 ตําแหนงราชการสุดทายคือเสนาบดีกระทรวงธรรมการในป พ.ศ.2459 หลังจาก
นัน้ ทานไดลาออกจากราชการในป พ.ศ.2469 และเปนประธานสภาผูแ ทนราษฎรคนแรกในป พ.ศ.2475 ในป
เดียวกันไดรับแตงตั้งเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ ในระหวางนี้ทา นไดดาํ เนินการกอตั้งโรงเรียนชาง
กอสรางอุเทนถวาย และโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมแมโจ จังหวัดเชียงใหม ตอมาในป พ.ศ.2476 รัฐสถา
มีมติเลือกทานกลับไปเปนประธานสภาผูแ ทนราษฎรอีกครัง้ และขอลาออกในวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2477 มา
พักผอนอยูที่บา นจนวาระสุดทายของชีวิต
ภาพวาดของทานปจจุบนั เก็บรักษาอยูทคี่ ุรสุ ภา เปนภาพวาดสีนาํ้ มันบนผาใบ มีสภาพชํารุด
ผาใบบวมเนือ่ งจากความชื้น มีคราบน้าํ ฝุน และคราบสกปรกทีเ่ กิดจากมูลของแมลง

ภาพวาดสีน้ํามันบนผาใบ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
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สภาพความชํารุด
- ผาใบบวมเนือ่ งจากความชื้น
- ชั้นสีหลุดรอนเปนจุดเล็กๆกระจายทัว่ ทัง้ ภาพ
- มีคราบสกปรก ฝุนละออง มูลแมลง และเชือ้ รา
- สีลบเลือนซีดจางเนือ่ งจากน้าํ และความชื้น
วิธีการอนุรกั ษ
1. บันทึกหลักฐาน แสดงรายละเอียด ลักษณะตางๆ และสภาพความชํารุดของภาพจิตรกรรม
ดวยภาพถาย และการจดบันทึก

สภาพความชํารุดของภาพจิตรกรรม ดานหนาชั้นสีซีดจางเปนทางยาว ดานหลังมีคราบความชื้นเปนวงกวาง
มีฝุนละออง และเชื้อรากระจายอยูทั่วทั้งภาพและกรอบภาพ
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สีซีดจางเปนแนวยาวเนื่องจากความชื้น ชั้นสีหลุดรอนเปนจุดเล็กๆกระจายทั่วทั้งภาพ

2. ทําความสะอาดโดยใชแปรงขนกระตาย ปดฝุนละอองออกทัง้ ดานหนาและดานหลังภาพ
เมือ่ ปดฝุนออกแลวใชสาํ ลีพนั ปลายไมชุบน้าํ สะอาดเช็ดทําความสะอาดทัง้ ดานหนาและดานหลังภาพ บริเวณที่มี
คราบสกปรกจับหนาแนน ใชแอลกอฮอลผสมน้าํ เช็ดทําความสะอาด สวนที่ชน้ั สีหลุดรอนตองเช็ดดวยความ
ระมัดระวัง

ใชน้ําสะอาดและน้ําผสมแอลกอฮอล เช็ดทําความสะอาดดานหลังของภาพและเฟรม

3. ถอดภาพออกจากเฟรมโดยใชคีมปากนกแกวคอยๆดึงหมุดที่ยึดภาพติดกับเฟรมออก ภาพที่
ถอดออกมาแลวนําไปวางคว่าํ ลงบนโตะปฏิบัตงิ านทีม่ ีผิวเรียบเสมอกัน แลวทําความสะอาดดานหลังของภาพอีก
ครั้งดวยแอลกอฮอล 100% เพือ่ กําจัดเชือ้ รา
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4. เสริมความมั่นคงใหกบั ภาพและชั้นสี โดยนําผาสาลูขนาดพอดีกับภาพจิตรกรรม วางทับลง
ทีด่ านหลังของภาพใหผา สาลูแนบติดกับภาพ แลวเย็บขอบติดเปนผืนเดียวกัน ขณะเย็บระวังอยาใหเข็มทะลุเนือ้
ผาใบไปถูกชั้นสี หลังจากนัน้ จึงทําการเสริมความมัน่ คง ลําดับแรกใหใชกระดาษแกวใสขนาดพอดีกับภาพ วาง
แผไวบนโตะปฏิบัติงาน แลวนําภาพวางคว่าํ ลงบนกระดาษแกวใหชนั้ สีอยูดา นลางและดานหลังของภาพทีเ่ ย็บผา
สาลูตดิ ไวอยูด า นบน ลําคับตอมาใหเตรียมตัวประสานโดยใชขผี้ ง้ึ 7 สวน ผสมกาว Elemi 2 สวน และกาว
Darmar 1 สวน นําไปเคีย่ วดวยความรอนจนสวนผสมทัง้ หมดรวมตัวเปนเนือ้ เดียวกันจะทําใหมคี วามเหนียว นํา
ตัวประสานที่เตรียมเสร็จแลวไปทาลงบนดานหลังภาพจิตรกรรมใหทวั่ ทัง้ ผืน แลวรีดดวยเตารีดใหผา สาลูแนบ
ติดกับดานหลังภาพจิตรกรรม ความรอนจากเตารีดจะชวยใหตวั ประสานซึมลงไปถึงระดับชัน้ สีไดดีขึ้น
5. พลิกภาพกลับใหดา นหนาภาพและกระดาษแกว ขึน้ มาอยูด านบน ใชเครือ่ งรีดไฟฟาขนาด
เล็กคอยๆรีดทับลงไปบนกระดาษแกว ความรอนจากเครื่องรีดไฟฟาจะทําใหชนั้ สีและชัน้ รองพื้นผนึกติดแนน
กับผาใบ ทําใหภาพและชั้นสีมีความมั่นคงแข็งแรง
6. นํากระดาษแกวออก ภาพทีไ่ ดจะมีความแข็งแรงขึน้ อีกครั้ง แลวนําภาพขึงติดกับเฟรมไว
เหมือนเดิม ตัวประสานทีต่ กคางอยูห ากเปนชิ้นใหญใหใชมดี ผาตัดคอยๆสะกิดออกไป สวนทีย่ ังเหลือใหใชสาํ ลี
พันปลายไมชุบสารละลาย Xylene เช็ดออก

ตัวประสานที่ยังติดคางอยูใหใชมีดผาตัดคอยๆสะกิดออกไป แลวเช็ดดวยสารละลาย Xylene อีกครั้งหนึ่ง

7. ทําความสะอาดภาพอีกครัง้ โดยผสม Terpentine 3 สวน Acetone 1 สวน และ Linseed Oil ½
สวน เช็ดทําความสะอาดชัน้ สีบริเวณทีย่ ังมีคราบสกปรกหลงเหลืออยู
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เช็ดทําความสะอาดคราบสกปรกที่ยังหลงเหลืออยูดวยสารผสม Terpentine, Acetone และ Linseed Oil

8. ถมรองพื้นภาพ โดยใช Gesso รองพื้น อุดรอยโหวบนบนภาพ เกลี่ยใหเรียบและมีระดับ
เสมอกับผิวเดิม การถมรองพื้นจะตองระวังไมใหวสั ดุทีใ่ ชถมรองพื้นล้าํ เขาไปในชั้นสีเดิม

การถมชั้นรองพื้นภาพ

9. เขียนสีซอ ม โดยเติมสีในสวนทีถ่ มรองพื้นไวและในสวนที่สีซดี จาง การเติมสีตอ งมีความ
กลมกลืนกับพื้นสีเดิมโดยรอบ โดยจะตองสังเกตุจากลักษณะการเขียนภาพ เทคนิค ฝแปรง ไมใหสที เี่ ติมลงไปมี
ลักษณะโดดเดนออกมาอยางเห็นไดชดั
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การเขียนสีซอม บางจุดที่มีความละเอียดของลวดลายจําเปนตองใชแวนขยายชวย

การอนุรกั ษ

10. เคลือบผิวจิตรกรรมดวยสเปรยวานิชกึ่งเงา ฉีดพนบางๆใหทวั่ ทั้งภาพ เปนอันเสร็จขั้นตอน

ภาพเปรียบเทียบกอนและหลังการอนุรักษ

32

กรณีศกึ ษาที่ 2 การอนุรกั ษจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ ภาพพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร)
พระยาพลเทพ เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2420 เขารับราชการครัง้ แรก ป พ.ศ.2443 ใน
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตอมาในป พ.ศ.2454 ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมเก็บ ในกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ และในป พ.ศ.2458 เปนอธิบดีกรมตรวจและสารบัญชี (ปจจุบันคือกรมบัญชีกลาง) ดวยความสามารถ
และความซือ่ สัตวสุจริตของทาน จึงไดรบั พระกรุณาโปรดเกลาใหไปดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิ
การในป พ.ศ.2466 เปนตําแหนงสุดทาย กอนที่ทา นจะลาออกจากราชการในป พ.ศ.2473 เนื่องจากสุขภาพไม
สมบูรณ และถึงแกอสัญกรรม เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2489
ภาพวาดของทานปจจุบนั เก็บรักษาอยูทอี่ าคารพลเทพ กรมประมง เปนภาพวาดสีนาํ้ มันบน
ผาใบ สามารถมองเห็นเคาโครงภาพจากดานหลังได สภาพชํารุด ผาใบเปอย มีรอยฉีกขาดบริเวณดานลางของ
ภาพ ชัน้ สีหลุดรอนซีดจาง มีคราบฝุนละอองจับ ขนาดภาพ กวาง 0.9 เมตร สูง 2 เมตร อยูภ ายในกรอบกระจก

ภาพวาดสีน้ํามันบนผาใบ พระยาพลเทพ

สภาพความชํารุด
- ผาใบฉีกขาดบริเวณดานลางของภาพ และเนือ่ งจากไมมีรองพื้นทําใหบางจุดผาใบเปอ ยมาก
- มีคราบสกปรก ฝุนละออง จับอยูบนชั้นสี และดานหลังภาพ
- ชั้นสีแตกรานและหลุดรอน บางจุดชัน้ สีลบเลือนซีดจาง
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วิธีการอนุรกั ษ
1. บันทึกหลักฐาน แสดงรายละเอียด ลักษณะตางๆ และสภาพความชํารุดของภาพจิตรกรรม
ดวยภาพถาย และการจดบันทึก

ภาพบรรจุอยูในกรอบกระจก ดานหลังมีแผนอลูมิเนียมปดทับไวอีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากไมมีรองพื้นจึงเห็นสีซึมมาดานหลังภาพ

รอยแตกรานของชั้นสี

คราบสกปรกที่จับบนชั้นสี

ชั้นสีลบเลือนซีดจาง

รอยฉีกขาดของผาใบ
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2. ทําความสะอาดโดยใชแปรงขนกระตาย ปดฝุน ละอองออกทัง้ ดานหนาและดานหลังภาพ
เมือ่ ปดฝุนออกแลวใชสาํ ลีพนั ปลายไมชุบน้าํ สะอาดเช็ดทําความสะอาดทัง้ ดานหนาและดานหลังภาพ บริเวณที่มี
คราบสกปรกจับหนาแนน ใชแอลกอฮอลผสมน้าํ เช็ดทําความสะอาด สวนที่ชน้ั สีหลุดรอนตองเช็ดดวยความ
ระมัดระวัง

การทําความสะอาดโดยใชแปรงขนกระตายปดฝุนออก

การทําความสะอาดโดยใชสําลีพันปลายไมชุบน้ําสะอาดและแอลกอฮอลเช็ดคราบสกปรกออกทั้งดานหนาและดานหลังภาพ

3. ถอดภาพออกจากเฟรมโดยใชคีมปากนกแกวคอยๆดึงหมุดที่ยดึ ภาพติดกับเฟรมออก เนือ่ ง
จากภาพนี้มีการตอภาพในสวนลางสุดออกมาอีกประมาณ 20 เซนติเมตร เทากับวามีชน้ิ งานอนุรกั ษ 2 ชิ้นซึ่งใช
วิธใี นการอนุรกั ษเหมือนกัน ภาพทีถ่ อดออกมาแลวนําไปวางคว่าํ ลงบนโตะปฏิบัตงิ านที่มผี วิ เรียบเสมอกัน แลว
ทําความสะอาดดานหลังของภาพอีกครัง้ ดวยแอลกอฮอล 100% เพื่อกําจัดเชือ้ รา
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การถอดภาพออกจากเฟรม

ตะปูเกลียวใชเปนตัวยึดเฟรม 2 เฟรมติดกัน

4. ซอมรอยชํารุดฉีกขาดของผาใบ โดยใชผา สาลูตดั ใหมขี นาดพอเหมาะกับรอยฉีกขาด ปดลง
ไปดานหลังภาพใหตรงรอยขาดพอดี แลวเย็บขอบผาสาลูใหตดิ กับภาพ ขณะเย็บอยาใหเข็มแทงทะลุลงไปถึงชั้น
สี หลังจากนัน้ ใหเตรียมตัวประสานโดยใชขี้ผึ้ง 7 สวน ผสมกาว Elemi 2 สวน และกาว Darmar 1 สวน นําไป
เคี่ยวดวยความรอนจนสวนผสมทั้งหมดรวมตัวเปนเนือ้ เดียวกันจะทําใหมคี วามเหนียว นําตัวประสานทีไ่ ดทาทับ
ลงไปบนผาสาลูที่ปด รอยขาดไว รีดดวยเครือ่ งรีดไฟฟาขนาดเล็กใหผา สาลูแนบติดกับภาพจิตรกรรม ทําวิธีเดียว
กันนีก้ ับรอยขาดจนครบทุกรอย

การซอมรอยฉีกขาดของภาพ

5. เสริมความมั่นคงใหกบั ภาพและชั้นสี โดยนําผาสาลูขนาดพอดีกับภาพจิตรกรรม วางทับลง
ทีด่ านหลังของภาพใหผา สาลูแนบติดกับภาพ แลวเย็บขอบติดเปนผืนเดียวกัน ขณะเย็บระวังอยาใหเข็มทะลุเนือ้
ผาใบไปถูกชั้นสี หลังจากนั้นจึงเสริมความมัน่ คง ลําดับแรกใหใชกระดาษแกวใสขนาดพอดีกับภาพ วางแผไว
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บนโตะปฏิบัตงิ าน แลวนําภาพวางคว่าํ ลงบนกระดาษแกวใหชนั้ สีอยูดา นลางและดานหลังของภาพทีเ่ ย็บผาสาลู
ติดไวอยูด า นบน ลําคับตอมาใหเตรียมตัวประสานโดยใชขผี้ ง้ึ 7 สวน ผสมกาว Elemi 2 สวน และกาว Darmar 1
สวน นําไปเคีย่ วดวยความรอนจนสวนผสมทั้งหมดรวมตัวเปนเนือ้ เดียวกันจะทําใหมคี วามเหนียว นําตัว
ประสานทีเ่ ตรียมเสร็จแลวไปทาลงบนดานหลังภาพจิตรกรรมใหทวั่ ทัง้ ผืน แลวรีดดวยเตารีดใหผา สาลูแนบติด
กับดานหลังภาพจิตรกรรม ความรอนจากเตารีดจะชวยใหตัวประสานซึมลงไปถึงระดับชั้นสีไดดีขึ้น

นําผาสาลูปดดานหลังของภาพ เย็บติดเปนผืนเดียวกันแลวทาดวยตัวประสานใหทั่วทั้งภาพ

6. พลิกกลับภาพใหดา นหนาภาพและกระดาษแกว ขึน้ มาอยูด านบน ใชเครือ่ งรีดไฟฟาขนาด
เล็กคอยๆรีดทับลงไปบนกระดาษแกว ความรอนจากเครื่องรีดไฟฟาจะทําใหชนั้ สีและชัน้ รองพื้นผนึกติดแนน
กับผาใบ ทําใหภาพและชั้นสีมีความมั่นคงแข็งแรง

รีดดวยเครื่องรีดไฟฟา ทําใหชั้นสีผนึกแนนกับผาใบ
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7. นํากระดาษแกวออก ภาพทีไ่ ดจะมีความแข็งแรงขึ้นอีกครัง้ ตัวประสานทีต่ กคางอยูห ากเปน
ชิน้ ใหญใหใชมีดผาตัดคอยๆสะกิดออกไป สวนที่ยงั เหลือใหใชสาํ ลีพันปลายไมชบุ สารละลาย Xylene เช็ดออก
แลวนําภาพขึงติดกับเฟรมไวเหมือนเดิม

ตัวประสานที่ยังติดคางอยูใหใชมีดผาตัดคอยๆสะกิดออกไป แลวเช็ดดวยสารละลาย Xylene อีกครั้งหนึ่ง

8. ทําความสะอาดภาพอีกครัง้ โดยผสม Terpentine 3 สวน Acetone 1 สวน และ Linseed Oil ½
สวน เช็ดทําความสะอาดชัน้ สีบริเวณที่ยงั มีคราบสกปรกหลงเหลืออยู
9. นําภาพทั้ง 2 สวนมาตอกัน แลวถมรองพืน้ ภาพ โดยใช Gesso รองพื้น อุดรอยโหวบนบน
ภาพและรอยตอของภาพทั้ง 2 ชิ้น เกลีย่ ใหเรียบและมีระดับเสมอกับผิวเดิม การถมรองพื้นจะตองระวังไมให
วัสดุทใี่ ชถมรองพืน้ ล้าํ เขาไปในชั้นสีเดิม

การถมรองพื้นภาพ
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ถมรองพื้นภาพและบริเวณรอยตอของภาพทั้ง 2 สวน เกลี่ยใหเรียบเสมอกัน

10. เขียนสีซอ ม โดยเติมสีในสวนทีถ่ มรองพื้นไวและในสวนทีส่ ีซดี จาง การเติมสีตองมีความ
กลมกลืนกับพื้นสีเดิมโดยรอบ โดยจะตองสังเกตุจากลักษณะการเขียนภาพ เทคนิค ฝแปรง ไมใหสที เี่ ติมลงไปมี
ลักษณะโดดเดนออกมาอยางเห็นไดชดั

การเขียนสีซอม

การอนุรกั ษ

11. เคลือบผิวจิตรกรรมดวยสเปรยวานิชกึ่งเงา ฉีดพนบางๆใหทวั่ ทั้งภาพ เปนอันเสร็จขั้นตอน
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ภาพกอนอนุรักษ

ภาพหลังอนุรักษ

40

ภาพกอนอนุรักษซอมแซม

ภาพหลังอนุรักษซอมแซม
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กรณีศกึ ษาที่ 3 การอนุรักษจติ รกรรมบนเฟรมผาใบ ภาพเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หมอมราชวงศ
เปย มาลากุล)
เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2410 ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 4 เขารับราชการในกรมศึกษาธิการ ตําแหนงสุดทายของทานไดรับพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ เปนเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 6
ภาพวาดของทานปจจุบนั เก็บรักษาอยูทคี่ ุรุสภา เปนภาพวาดสีนาํ้ มันบนผาใบ มีสภาพชํารุด
ผาใบเปอย มีรอยฉีกขาดทีด่ า นบนของภาพ ชั้นสีมีรอยขูดขีด และหลุดรอน มีฝนุ จับทัง้ ดานหนาและดานหลัง ที่
ดานหลังของภาพมีรอยน้าํ และคราบสกปรกติดอยู

ภาพวาดสีน้ํามันบนผาใบ เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
สภาพความชํารุด
- ผาใบฉีกขาดบริเวณดานบนของภาพ ผาใบบริเวณขอบภาพที่ยดึ ติดกับเฟรมมีสภาพเปอ ยยุย
- ชั้นสีหลุดรอนเปนจุดเล็กๆกระจายทัว่ ทั้งภาพ มีรอยขูดขีด
- มีคราบสกปรก ฝุนละออง คราบน้าํ และเชือ้ ราเนือ่ งจากความชื้น
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วิธีการอนุรกั ษ
1. บันทึกหลักฐาน แสดงรายละเอียด ลักษณะตาง และสภาพความชํารุดของภาพจิตรกรรม
ดวยภาพถาย และการจดบันทึก

ตําแหนงที่ผาใบฉีกขาดไดติดเทปกาวสีดําไวดานหลังภาพ

ชั้นสีหลุดรอนเปนจุดเล็กๆกระจายทั่วทั้งภาพ

ขอบภาพที่ยึดติดกับเฟรมมีสภาพเปอยยุย
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2. ทําความสะอาดโดยใชแปรงขนกระตาย ปดฝุนละอองออกทัง้ ดานหนาและดานหลังภาพ
เมือ่ ปดฝุนออกแลวใชสาํ ลีพนั ปลายไมชุบน้าํ สะอาดเช็ดทําความสะอาดทัง้ ดานหนาและดานหลังภาพ บริเวณที่มี
คราบสกปรกจับหนาแนน ใชแอลกอฮอลผสมน้าํ เช็ดทําความสะอาด สวนที่ชน้ั สีหลุดรอนตองเช็ดดวยความ
ระมัดระวัง
3. ถอดภาพออกจากเฟรมโดยใชคีมปากนกแกวคอยๆดึงหมุดที่ยึดภาพติดกับเฟรมออก ภาพที่
ถอดออกมาแลวนําไปวางคว่าํ ลงบนโตะปฏิบัตงิ านทีม่ ีผิวเรียบเสมอกัน แลวทําความสะอาดดานหลังของภาพอีก
ครั้งดวยแอลกอฮอล 100% เพือ่ กําจัดเชือ้ รา
4. ซอมรอยชํารุดฉีกขาดของผาใบ โดยใชผา สาลูตดั ใหมีขนาดพอเหมาะกับรอยฉีกขาด ปดลง
ไปดานหลังภาพใหตรงรอยขาดพอดี แลวเย็บขอบผาสาลูใหตดิ กับภาพ ขณะเย็บอยาใหเข็มแทงทะลุลงไปถึงชั้น
สี หลังจากนัน้ ใหเตรียมตัวประสานโดยใชขี้ผึ้ง 7 สวน ผสมกาว Elemi 2 สวน และกาว Darmar 1 สวน นําไป
เคี่ยวดวยความรอนจนสวนผสมทั้งหมดรวมตัวเปนเนือ้ เดียวกันจะทําใหมคี วามเหนียว นําตัวประสานทีไ่ ดทาทับ
ลงไปบนผาสาลูที่ปด รอยขาดไว รีดดวยเครือ่ งรีดไฟฟาขนาดเล็กใหผา สาลูแนบติดกับภาพจิตรกรรม ทําวิธีเดียว
กันนีก้ ับรอยขาดจนครบทุกรอย
5. เสริมความมั่นคงใหกบั ภาพและชั้นสี ในกรณีของภาพจิตรกรรมชิน้ นี้ ขอบภาพขาดรุย เสีย
หายไปมาก จึงตองใชผา สาลูที่มขี นาดใหญกวาภาพจิตรกรรมเล็กนอย วางทับลงทีด่ า นหลังของภาพใหขอบของ
ผาสาลูเลยออกมาจากขอบภาพจิตรกรรมทั้ง 4 ดาน แลวเย็บติดเปนผืนเดียวกัน ขณะเย็บระวังอยาใหเข็มทะลุเนือ้
ผาใบไปถูกชั้นสี หลังจากนัน้ จึงทําการเสริมความมัน่ คง ลําดับแรกใหใชกระดาษแกวใสขนาดพอดีกับภาพ วาง
แผไวบนโตะปฏิบัติงาน แลวนําภาพวางคว่าํ ลงบนกระดาษแกวใหชนั้ สีอยูดา นลางและดานหลังของภาพทีเ่ ย็บผา
สาลูตดิ ไวอยูด า นบน ลําคับตอมาใหเตรียมตัวประสานโดยใชขผี้ ง้ึ 7 สวน ผสมกาว Elemi 2 สวน และกาว
Darmar 1 สวน นําไปเคีย่ วดวยความรอนจนสวนผสมทัง้ หมดรวมตัวเปนเนือ้ เดียวกันจะทําใหมคี วามเหนียว นํา
ตัวประสานทีเ่ ตรียมเสร็จแลวไปทาลงบนดานหลังภาพจิตรกรรมใหทวั่ ทัง้ ผืน แลวรีดดวยเตารีดใหผา สาลูแนบ
ติดกับดานหลังภาพจิตรกรรม ความรอนจากเตารีดจะชวยใหตวั ประสานซึมลงไปถึงระดับชัน้ สีไดดีขึ้น
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การเสริมความมั่นคงของภาพ

6. พลิกกลับภาพใหดา นหนาภาพและกระดาษแกว ขึน้ มาอยูด านบน ใชเครือ่ งรีดไฟฟาขนาด
เล็กคอยๆรีดทับลงไปบนกระดาษแกว ความรอนจากเครื่องรีดไฟฟาจะทําใหชนั้ สีและชัน้ รองพื้นผนึกติดแนน
กับผาใบ ทําใหภาพและชั้นสีมีความมั่นคงแข็งแรง

ภาพที่เสริมความมั่นคงแลวพลิกกลับขึ้นมา รีดดวยเครื่องรีดไฟฟา

7. นํากระดาษแกวออก ภาพทีไ่ ดจะมีความแข็งแรงขึน้ อีกครั้ง แลวนําภาพขึงติดกับเฟรมไว
เหมือนเดิม ตัวประสานทีต่ กคางอยูห ากเปนชิ้นใหญใหใชมดี ผาตัดคอยๆสะกิดออกไป สวนทีย่ ังเหลือใหใชสาํ ลี
พันปลายไมชุบสารละลาย Xylene เช็ดออก
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หลังจากแกะกระดาษแกวออกแลว ภาพยังมีคราบตัวประสานติดอยู ใหใชมีดผาตัดคอยๆสะกิดออกและเช็ดดวย Xylene อีกครั้ง

8. ทําความสะอาดภาพอีกครัง้ โดยผสม Terpentine 3 สวน Acetone 1 สวน และ Linseed Oil ½
สวน เช็ดทําความสะอาดชัน้ สีบริเวณที่ยงั มีคราบสกปรกหลงเหลืออยู
9. ถมรองพื้นภาพ โดยใช Gesso รองพื้น อุดรอยโหวบนบนภาพ เกลี่ยใหเรียบและมีระดับ
เสมอกับผิวเดิม การถมรองพื้นจะตองระวังไมใหวสั ดุทีใ่ ชถมรองพื้นล้าํ เขาไปในชั้นสีเดิม
10. เขียนสีซอ ม โดยเติมสีในสวนทีถ่ มรองพื้นไวและในสวนทีส่ ีซดี จาง การเติมสีตองมีความ
กลมกลืนกับพื้นสีเดิมโดยรอบ โดยจะตองสังเกตุจากลักษณะการเขียนภาพ เทคนิค ฝแปรง ไมใหสที เี่ ติมลงไปมี
ลักษณะโดดเดนออกมาอยางเห็นไดชดั
11. เคลือบผิวจิตรกรรมดวยสเปรยวานิชกึ่งเงา ฉีดพนบางๆใหทวั่ ทั้งภาพ เปนอันเสร็จขั้นตอน
การอนุรกั ษ
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ภาคผนวก
บทความสัมภาษณผเู ชีย่ วชาญดานการอนุรกั ษศิลปกรรม คุณสุมาลี ศิริรัตน
คุณสุมาลี ศิริรตั น จบการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปจจุบนั เปนขาราชการบํานาญในสังกัดสํานักโบราณคดี กรมศิลปากร เปนผูมคี วามรู
ความสามารถดานการอนุรกั ษศลิ ปกรรม มีผลงานดานการอนุรกั ษศิลปกรรมมากมายทัว่ ประเทศ และมีความ
เชี่ยวชาญดานการอนุรกั ษภาพจิตรกรรมเคลือ่ นทีโ่ ดยปฏิบตั งิ านมากวา 30 ป

ผูสัมภาษณ
คุณสุมาลี
ผูสัมภาษณ
คุณสุมาลี

สวัสดีคะ พี่สุ
สวัสดีคะนอง
ในฐานะที่พส่ี ุเปนผูเชี่ยวชาญ และทํางานดานการอนุรกั ษจิตรกรรมมาหลายสิบป อยากใหพส่ี ุ
ไดเลาถึงการทํางานทีผ่ า นมาในการอนุรกั ษจติ รกรรมคะ
สงสัยจะจําไมได รูแ ตวา พี่อยูง านอนุรักษมา 32 ป มาเปนลูกจางกอน 2 ป ตอนแรกยังไมมกี าร
แบงเปนจิตรกรรม กับประติมากรรม มีจติ รกรรมฝาผนังอยางเดียว ตอนนัน้ พี่ภร (คุณอาภรณ
ณ สงขลา) เปนหัวหนา พอมาตอนหลังก็แบงเปน 2 กลุม กลุม อนุรักษจติ รกรรมฝาผนัง และ
อนุรกั ษประติมากรรมติดที่ พี่ก็ทาํ จิตรกรรมอยูซ กั 4-5 ปได ตอนหลังไดแยกมาเปนหัวหนา
กลุม งานอนุรกั ษประติมากรรม
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ผูสัมภาษณ
คุณสุมาลี
ผูสัมภาษณ
คุณสุมาลี
ผูสัมภาษณ
คุณสุมาลี

ผูสัมภาษณ
คุณสุมาลี

ผูสัมภาษณ
คุณสุมาลี
ผูสัมภาษณ
คุณสุมาลี

ผูสัมภาษณ
คุณสุมาลี
ผูสัมภาษณ
คุณสุมาลี
ผูสัมภาษณ

เรียกวาพีส่ กุ ็ทาํ งานมาตั้งแตยคุ บุกเบิกเลยนะคะ
บุกเบิกเลย มาถึงตอนนี้เพิ่งอายุ 65 ไปเมื่อวานซืน (หัวเราะ) แตยังไมแก ถึงแกกแ็ กแบบ
มะพราว (หัวเราะ)
พี่สุเริม่ ซอมภาพจิตรกรรมเคลือ่ นที่ หรือจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ ตอนไหนคะ
ตั้งแตเปนลูกจางปแรกเลย ตอนนัน้ มาทํางานอยูก ับพีภ่ ร (คุณอาภรณ ณ สงขลา)
เขามาทํางานครัง้ แรกก็มาทําจิตรกรรมเคลือ่ นทีเ่ ลย?
ใช เขามาทําจิตรกรรมเคลือ่ นทีเ่ ลย คือพี่ภรก็รับซอมงานจิตรกรรมเคลือ่ นที่ดว ย เปนภาพจาก
พิพิธภัณฑ แลวพี่ภรก็ใหมาเปนลูกมือ ก็ทาํ ไป ตอนหลังก็มาทําจิตรกรรมฝาผนังดวย เปน
ลูกจางอยู 2 ปกส็ อบบรรจุได แลวก็ทาํ สลับกันเรื่อยมา
ภาพแรกที่ทาํ เปนภาพอะไรคะ
รูสึกจะเปนภาพรัชกาลที่ 5 เปนภาพครึ่งพระองคที่เราเคยเห็นทั่วไปนั่นแหละ เปนภาพวาดบน
กระดาษนะ แตทาํ เหมือนกับเพนท จําไดวา เคยซอมภาพมาเกือบทุกรัชกาลเลย แตรัชกาลที่ 1
ไมไดทาํ สวนภาพรัชกาลที่ 5 นี่ทาํ บอยมาก เคยซอมภาพหมูดว ย ตอนนี้รสู ึกจะอยูใน
พิพิธภัณฑ ที่มภี าพพระพันวัสสาดวย
ทํางานครัง้ แรกยากมัย๊ คะ
ไมยาก ใจเรารักนะ ตอนแรกมาเปนลูกมือพี่ภร เราก็แอบจําสูตรตางๆมา (หัวเราะ) แรกๆเรามา
เปนลูกมือ ก็ทาํ งานตามสั่ง หลังๆพอเรามีฝมอื มากขึน้ ก็เลยไดทํางานจริงๆจังๆ
แลวงานอนุรักษจติ รกรรมเคลื่อนที่ทไี่ ดทาํ แบบเต็มที่น่ไี ดมายังไงคะ
ก็ระหวางทีพ่ ่ไี ดทาํ งานอนุรกั ษมาหลายๆปก็เริ่มซึมซับ เริ่มรูอ ะไรดีขนึ้ บางทีก็มีเพือ่ นฝูงที่มหา
ลัยบางมาใหชว ยซอมรูปที่ชาํ รุด เราก็รับไปทําทีบ่ า นบางเปนงานอดิเรก แลวก็ทาํ เรือ่ ยมา ทัง้
งานจิตรกรรมเคลือ่ นที่ แลวก็งานจิตรกรรมฝาผนัง ตอมาก็มีงานที่พระราชวังสนามจันทร ที่
นครปฐม เปนรูป รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 ก็เอามาทําที่น่ี (กลุมอนุรกั ษจิตรกรรม)
งานอนุรักษจติ รกรรมฝาผนังกับงานอนุรกั ษจติ รกรรมเคลือ่ นที่ เหมือนเปนศาสตรคนละแขนง
กัน มีเทคนิควิธกี ารแตกตางกันรึเปลาคะ
มันก็เกีย่ วโยงกันนะ เทคนิคมันจะแตกตางกัน จิตรกรรมฝาผนังสวนมาจะใชสีฝนุ
เทคนิควิธกี ารแตกตางกันรึเปลาคะ ระหวางจิตรกรรมฝาผนังกับจิตรกรรมเคลื่อนที่
แตกตางกัน จิตรกรรมฝาผนังสวนมากใชสีฝนุ เขียน แตจติ รกรรมเคลือ่ นที่มีทั้งสีนาํ้ มัน สีนาํ้ สี
ฝุนบนกระดาษ บนผา มีหลากหลายกวา
แลววิธกี ารซอมก็แตกตางกันดวย ?
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ใช ในเรือ่ งทฤษฎีการซอมทุกคนก็รู แตเวลาซอมตองใชประสบการณถึงจะแกปญหาได ตอง
พลิกแพลงใชเทคนิคสวนตัว ยิ่งตอนนีว้ ัสดุ น้ํายาตางๆมันพัฒนาไปเรือ่ ย สมัยพีอ่ าจจะโบราณ
ไปแลว เชนเมือ่ กอนยังใชขี้ผึ้งผสมกาวอยู แตเดีย๋ วนีอ้ าจไมใชแลว สมมติวา ผาใบมันขาด เราก็
ตองใชผา มาเสริมแลวตองใชขี้ผ้งึ ผสมกาวเปนตัวทําใหผา ติดกัน แตสมัยใหมนี้อาจจะไมใชแลว
เพราะขี้ผึ้งมันเหลืองถารูปทีเ่ ปนสีออนๆ อาจทําใหสคี ล้าํ ลง แตถา เปนสีนาํ้ มันที่มืดๆก็คงไม
เปนไร

ผูสัมภาษณ

ในกรณีของผาใบขาดละคะ ถาเปนจิตรกรรมฝาผนังเราสามารถเสริมความแข็งแรงใหชั้นปูนได
แตถา เปนจิตรกรรมบนผาใบ ถาหากผาใบขาดหรือเปนรูโหว จะมีวธิ ีเสริมอยางไรคะ
ก็เอาผามาเสริมได ถาเปนแผลเล็กๆ และสวนอืน่ ยังแข็งแรงอยู ผาใบยังไมเปอ ย เราก็เสริม
เฉพาะรอยแผล ไมตอ งเสริมทั้งแผนใหญ แตผา ใบหาซือ้ ยาก สมัยกอนตองสัง่ จากเมืองนอก
ผาใบตองเปนเฉพาะเลย ?
เฉพาะซอมภาพเขียนเลย ในเมืองไทยเคยไปเดินหาแถวสําเพ็งแลวไมมี ลักษณะมันจะเหนียวๆ
มีอยางบางกับอยางหนา มันจะมีรองหางเพือ่ ไวเวลาเรารีดขี้ผง้ึ แลวมันจะไดทะลุลงไปได ถา
เปนผาดิบรูมันจะตัน ใชลาํ บากกาวมันผานไมได
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แลวภาพทีส่ ีหลุดหายไปเราจะมีวธิ ีซอ มอยางไรคะ จะทราบไดอยางไรวาที่หลุดหายไปเปนภาพ
อะไร
มันก็หายไปไมทัง้ หมด เชน พี่เคยซอมรูปพระพันวัสสากับรัชกาลที่ 5 ภาพก็หายไป แต
สวนรวมๆแลวภาพยังอยู เราก็สามารถตอได โดยอาจดูจากภาพอื่นแลวเอามาเติม หรืออาจดู
จากเสนดรออิ้ง หรือสีทสี่ ามารถตอกันได กอนทํางานตองศึกษาภาพกอน ไมงน้ั เดี๋ยวเติมผิด
อยางเชนเหรียญตราตางๆ รูปลัญจกร เราตองไปศึกษาจากรูปอื่นของทานกอน แลวเอามาเทียบ
ก็เหมือนจิตรกรรมฝาผนัง เราก็ตอ งศึกษาเรือ่ งราวกอน แตจติ รกรรมฝาผนังที่มคี ุณคามากเคา
ไมคอยเติมนะ จะทําเปนสีกลางไว แตจติ รกรรมเคลือ่ นทีส่ วนมากจะเติมใหเต็ม สนุกไปอีก
แบบ งานจิตรกรรมเคลือ่ นทีน่ ่มี ีทง้ั บนไม บนผา บนกระดาษ แตบนกระดาษนีย่ ากทีส่ ุด
งานบนกระดาษยังอยูม าถึงทุกวันนี้เลยหรือคะ
ยังมี เชน สมุดขอย งานจิตรกรรมบนกระดาษสาจะยากมาก บางทีมนั ใชนาํ้ ยาไมได เพราะมัน
จะเปอย ยิ่งถาโดนน้าํ จุดเล็กๆมันจะขยายวงกวางเลย ทําใหดา ง บางทีตอ งใชที่พรมน้าํ รีดผา
พรมทั้งผืนเพือ่ ไมใหมันดาง
งานจิตรกรรมเคลือ่ นทีม่ ีทเี่ ขียนบนกระดาษ เขียนบนผา เขียนบนไม แลวมีที่เขียนบนวัสดุอนื่ รึ
เปลาคะ
มี เชน บนเซรามิค กระเบื้อง แตพ่ยี ังไมเคยทํา แตพวกทีเ่ ขียนบนหมอบนไหแบบบานเชียงนี่
เคยทํา ก็แคเอามาทําความสะอาดฝุน แลวก็เคลือบน้าํ ยาทีใ่ ชเคลือบดินเผา อันนี้ไมยาก
จิตรกรรมบนกระดาษนีถ่ า กระดาษขาดจะซอมอยางไรคะ
วิธที าํ เหมือนกัน กระดาษขาดงายกวาผาขาดอีก เราก็เอากระดาษมาปะทีด่ า นหลังแลวใชเทคนิค
เดียวกัน แตตอ งใชวสั ดุทเี่ หมือนกัน กระดาษขาดก็ตอ งใชกระดาษซอม ผาขาดก็ใชผา ซอม
ตองใชวสั ดุใหใกลเคียงกับของเดิมมากทีส่ ุด
พี่สุเราเรื่องการซอมจิตรกรรมที่วังไกลกังวลหนอยคะ
ก็ตอนนัน้ ไปซอมจิตรกรรมฝาผนังนะ แตเคามีภาพเขียนแขวนอยู ก็เอาลงมาใหชว ยซอมดวย
เปนจิตรกรรมสีนาํ้ มัน ก็ซอมไมมาก เอาลงมาทําความสะอาด แลวก็เคลือบ
พี่สุคดิ วาการอนุรกั ษจิตรกรรมเคลือ่ นทีจ่ ะมีการพัฒนาเรือ่ งวัสดุอุปกรณไปอยางไรคะ
มันตองพัฒนาไปแนนอน งานอนุรกั ษทกุ อยางมันไมหยุดอยูก ับที่ มันมีปญหาใหมๆก็ตอ งมี
เทคนิคใหมๆออกมาเหมือนกัน เดี๋ยวนีก้ ็มีนาํ้ ยาตัวใหมทด่ี กี วาเดิมออกมา เชนเมือ่ กอนนี้เคาใช
ขี้ผึ้งมันทําใหสีเปลีย่ น แตเดีย๋ วนี้เคาใชแว็กซสขี าว คุณสมบัติคลายกันแตมันไมเปลีย่ นสี มีหลัก
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อยูอ ยางเดียวคือวัสดุหรือน้าํ ยาทีใ่ ชอนุรกั ษน่ตี อ งสามารถเช็ดออกได ใหชางอนุรักษรนุ หลังมา
แกไขได
สุดทายอยากใหพส่ี ุดชวยแนะนํานองๆในเรือ่ งของการอนุรักษจิตรกรรมดวยคะ
หลังจากทีพ่ ่เี กษียณแลวก็ยังเบาใจทีย่ ังมีคนทํางานดีๆอยู มีนองๆหลายคนที่ทาํ งานดี แตอยาก
ใหนอ งๆยึดหลักการอนุรกั ษแบบเดิมอยู คือ ทําใหจิตรกรรมแข็งแรง และไมควรไปตอเติม ถา
เปนจุดเล็กๆก็ไมเปนไร แตถา ชํารุดเยอะๆก็ทาํ สีกลางไวดกี วา รุน ทีพ่ ่ที าํ นี่ยังอนุรกั ษไวอยู แต
มารุน หลังๆนี่เคาเติมเต็มไปหมด งานของชางรุน เกานะ เราไมควรมีความสามารถไปเติมจนเต็ม
(หัวเราะ) ก็ฝากไวใหนองๆดวยนะ

