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งานเครื่ องถมและงานลงยาสี เป็ นงานศิลปะไทยที่อยูค่ ู่คนไทยและมีประวัติศาสตร์ กบั
ชาติไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่ งเป็ นงานที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ภูมิปัญญารวมถึงเทคนิ คเชิ งช่าง
ไทยได้เป็ นอย่างดี แม้วา่ งานเครื่ องถมและงานลงยาสี น้ ี จะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามี
การนาสองเทคนิ คนี้ มารวมอยูใ่ นชิ้นงานเดียวกัน จึงทาให้ผวู้ ิจยั มีความสนใจที่จะค้นคว้าหาเทคนิค
และวิธีการในการทาให้ยาถมและยาสี อยูบ่ นชิ้นงานที่มีพ้ืนผิวเดียวกัน โดยที่ชิ้นงานไม่ถูกแบ่งเป็ น
สองส่ วนและนามาประกอบกันภายหลัง ซึ่ งจะหมายถึงเทคนิคที่ผวู้ ิจยั ต้องการศึกษาคือ ไม่ใช้การ
ทาเครื่ องถมแยกมา 1 ส่ วน และทางานลงยาสี อีก 1 ส่ วน แล้วนาทั้งสองส่ วนนี้มาประกอบกันอีกครั้ง
โดยการติดกาว การฝัง การร้อย หรื อการเชื่ อมเลเซอร์ ประกอบ เป็ นต้น ในงานวิจยั ฉบับนี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อต้องการศึกษาทดลองเทคนิ คการทาเครื่ องถมร่ วมกับงานลงยาสี และนาไปสู่ การ
ออกแบบเป็ นเครื่ องประดับ โดยมีกระบวนการการวิจยั คือศึกษาข้อมูลเรื่ องเทคนิคการทาเครื่ องถม
และเทคนิ ค การลงยาสี ซึ่ งมี ก ารศึ ก ษาค้นคว้า จากแหล่ ง ปฐมภูมิ และทุ ติย ภู มิ ด้วยการลงพื้ นที่
สัมภาษณ์ช่างทาเครื่ องถมและงานลงยาสี เพื่อนามาสู่ การทดลองการลงยาถมกับยาสี โดยยึดเทคนิค
ของการลงยาถมกับการลงยาสี เป็ นแกนหลักสาคัญและหาวิธีทดลองอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เทคนิ คที่
สมบูรณ์มากที่สุด จากการศึกษาทดลองดังกล่าวสามารถค้นพบเทคนิ คใหม่ที่ทาให้ยาถมและยาสี
สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ โดยหวังว่าการทดลองครั้งนี้จะช่วยพัฒนางานเครื่ องถมร่ วมกับงานลงยาสี ซึ่ ง
นาไปสู่ การออกแบบเป็ นงานเครื่ องประดับต่อไป
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Nielloware and enamel technique on product represent the unique wisdom and
techniques of Thai craftsmanship since Ayutthaya period. No Evidence address or present that
two techniques are included in the same workpiece. Therefore, the researcher was interested in
researching the new technique to filling and coloring on the same surface and the workpiece was
not divided into two parts.
The objectives of this research have studied the combine technique between
nielloware and enamel for designing the jewelry. The process of this research start from study the
technique by primary and secondary data; surveying and interviewing was the main research tool
of this stage. Moreover, study the other technique and applied in experimental to seeking the best
solution and technique.
The result of this research completely getting the new technique; nielloware
merge with enamel leading to the design of jewelry.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมา และทีม่ าของปัญหา
เครื่ องถมและงานลงยาสี นบั ว่าเป็ นงานหัตถศิลป์ ไทยชั้นยอดที่มีชื่อเสี ยงมาก ซึ่ ง
เป็ นศิ ล ปะที่ ส ร้ า งสรรค์ ล วดลายลงบนโลหะรู ป พรรณต่ า งๆ มากมาย เช่ น ข้า วของเครื่ อ งใช้
จนกระทัง่ งานเครื่ องประดับอันเป็ นที่หลงใหล ชื่ นชอบแก่ผพู ้ บเห็ นและได้สัมผัสมาอย่างยาวนาน
สิ่ งเหล่านี้คือองค์ความรู ้ที่บรรพบุรุษสื บทอดต่อกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่นเป็ นเครื่ องแสดงออกถึงภูมิปัญญา
และเอกลักษณ์ความเป็ นไทยได้อย่างงดงาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
เครื่ องถมเป็ นที่ รู้จกั กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คาว่า "เครื่ องถม" จากพจนานุ กรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้นิยามคา "ถม" ว่าใช้เรี ยกภาชนะหรื อเครื่ องประดับที่ทา
โดยใช้ผงยาถมผสมน้ าประสานทองถมลงบนลวดลายที่แกะสลักบนภาชนะหรื อเครื่ องประดับนั้น
แล้วขัดผิวให้เงางาม ว่าเป็ นเครื่ องถมหรื อถม เช่น ถมนคร ถมเงิน ถมทอง เครื่ องถมในประเทศไทย
มีมาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา แต่ก็ยงั ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าได้รับการถ่ายทอดความรู ้มาจากที่ใด ซึ่ ง
ก็จะมีหลากหลายทฤษฎี บ้างก็ว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากชาวโปรตุเกส เพราะชาวโปรตุเกสเป็ น
ชาติแรกที่ได้รับอนุ ญาตให้เข้ามาทาการค้าขายในราชอาณาจักรไทยได้ 4 เมือง คือ กรุ งศรี อยุธยา
นครศรี ธรรมราช ปั ตตานี และมะริ ด โดยสมเด็จฯ กรมพระยานริ ศรานุ วดั ติวงศ์ทรงมีความเห็นว่า
ชาวนครศรี ธรรมราชได้รับรู ้ เรื่ องเครื่ องถมจากชาวอิ นเดี ย ส่ วนศาสตราจารย์ วิศาลศิ ลปกรรมว่า
ยาถมไทยไม่ได้รับต้นตารับจากประเทศใด เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแท้ คือเกิดที่นครศรี ธรรมราช
ในอดี ตเครื่ องถมนั้นถื อว่าเป็ นของสู ง เหมาะเป็ นเครื่ องราชู ปโภคของกษัตริ ยห์ รื ออย่างน้อยก็เป็ น
ของขุนนางชั้นสู ง ทั้งยังเป็ นเครื่ องราชบรรณาการสาหรับกษัตริ ยต์ ่างประเทศ ดังหลักฐานที่มีใน
กฎมนเที ยรบาล ตราขึ้ นครั้ งสมเด็ จพระบรมไตรโลกนาถ มี แห่ งหนึ่ ง กล่ าวว่า “ขุนนางศักดิ นา
๑๐๐๐๐ กิ นเมือง กิ นเจียดเงิ นถมยาดารองตะลุ่ม” ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ก็มี
หลักฐานยืนยันว่าโปรดได้รับสั่งเจ้าเมืองนครศรี ธรรมราชจัดหาช่ างที่มีฝีมื อดี เข้าไปทาเครื่ องถม
เพื่อส่ งไปเป็ นเครื่ องราชบรรณาการแด่ พระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 14 แห่ งประเทศฝรั่ งเศส โดยเครื่ องถมมี
ลายอรหันต์ ซึ่ งปรากฏในจดหมายเหตุของฝรั่งว่า เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ เป็ นผูอ้ อกแบบ และไม่ได้มี
แต่เครื่ องถมเพียงเท่านั้นที่เป็ นที่นิยมของกษัตริ ยห์ รื อเหล่าขุนนางในอดีต การลงยาสี ก็เป็ นอีกหนึ่ ง
ในเทคนิ คที่มกั นามาตกแต่งภาชนะเครื่ องใช้หรื อเครื่ องประดับที่ทามาจากโลหะ เช่น ทองแดง เงิน
หรื อทองคา สาหรับเทคนิ คการลงยาสี ในประเทศไทย ยาสี มีการทามาตั้งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาคาด
การว่าชาวเปอร์ เซี ยเป็ นผูน้ าเข้ามาเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู ้น้ ี ให้กบั ช่างชาวอยุธยาในสมัยนั้น แต่

2
ด้วยความเป็ นช่างไทยจึงได้นามาประยุกต์ปรับให้เข้ากับรสนิ ยมแบบไทยเรี ยกกันว่า เครื่ องลงยาสี
จนถึงสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ เทคนิ คการลงยาสี เป็ นที่โปรดปรานอย่างมากแก่สมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเครื่ องราชูปโภคต่างๆ ที่ทามา
จากทองคาและใช้เทคนิคการลงยาสี สาหรับเป็ นเครื่ องประกอบ พระราชอิสริ ยยศที่จะใช้ในพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งที่เป็ นส่ วนขององค์พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระบรมวงศานุ วงศ์ ถือเป็ นพระ
ราชพิธีสาคัญที่ปฏิบตั ิสืบต่อมาจนถึงรัชกาลปั จจุบนั เครื่ องประกอบพระราชอิสริ ยยศ คือสิ่ งสาคัญ
เป็ นเครื่ องแสดงความเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี่ยดึ ถือมาแต่โบราณ ซึ่ งเครื่ องประกอบพระราชอิสริ ยยศ
นั้นมี เครื่ องทองลงยาสี อยู่หลายชิ้ นที่ มี ค่ าและถื อเป็ นเครื่ องทองสมัย ต้นรั ตนโกสิ นทร์ ที่มี ความ
ประณี ตงดงาม อยูค่ ู่พระมหากษัตริ ยไ์ ทยและราชวงศ์ไทย
สาหรั บเครื่ องถมแล้วผูว้ ิจยั เห็ นและรู ้ จกั มาตั้งแต่ยงั เยาว์วยั เพราะเป็ นอาชี พของ
ครอบครัวและผูว้ ิจยั ก็ได้รับการถ่ายทอดความรู ้ วิชาชี พดังกล่าวมาด้วย ทาให้ผวู ้ ิจยั ได้ใช้อาชี พการ
ทาเครื่ องถมหารายได้เลี้ยงดูตวั เองมาโดยตลอดจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั เห็นว่างานเครื่ องถมยังคง
มี รูป แบบดั้ง เดิ ม ไม่ แตกต่ า งอะไรกับ ในอดี ตที่ ผ่า นมา คื อมี เส้ นสายลวดลายที่ เป็ นสี ดา มี สี ข อง
ตัวเรื อนเป็ นสี เงินหรื อทองเพียงเท่านั้น ทาให้ผวู ้ ิจยั เกิดคาถามว่าเครื่ องถมจะสามารถมีสีมากกว่านี้
และอยูบ่ นพื้นผิวโลหะเดียวกันได้หรื อไม่ แล้วถ้ามีจะทาด้วยเทคนิ คอะไร จากประสบการณ์ในการ
ทางานบ่อยครั้งที่ผวู ้ จิ ยั พบเห็นเทคนิคการลงยาสี ที่มีกระบวนการคล้ายกับการทาเครื่ องถม แต่ทาไม
ถึงไม่เคยมีใครคิดจะนาทั้งสองเทคนิ คนี้ มารวมอยูบ่ นพื้นผิวโลหะเดียวกันและเมื่อได้ลองสอบถาม
เรื่ องนี้ กบั ช่ างผูช้ านาญหลายท่าน ทุกคนก็จะตอบมาเป็ นเสี ยงเดี ยวกันว่าทายากหรื อทาไม่ได้ ด้วย
เหตุผลมากมาย เช่ น เรื่ องความร้ อนของอุณหภูมิการหลอมละลายของยาถมและยาสี ที่ไม่เท่ากัน
เพราะยาถมมีลกั ษณะเป็ นโลหะ ส่ วนยาสี น้ นั มี ลกั ษณะเป็ นแก้ว ซึ่ งยาสี แต่ล ะสี ก็มี อุณหภู มิการ
หลอมละลายที่แตกต่างกัน และเรื่ องความสะอาดในระหว่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ เพราะเกรงว่า
เมื่อลงยาสี ไปแล้วชิ้ นงานก็จะสกปรกไม่สามารถที่จะลงยาถมได้ หรื อลักษณะของการสร้างสรรค์
ลวดลายของสองเทคนิ คนี้ ที่ไม่เหมื อนกัน เป็ นต้น สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนเป็ นเหตุ ผลของช่ างผูช้ านาญที่
ผูว้ ิจยั ได้ไปขอคาปรึ กษา แต่ทุกคนก็ยินดี และสนับสนุ นในการทดลองดังกล่าวเพราะต้องการเห็ น
การเปลี่ยนแปลงของวงการเครื่ องถม ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงมีแรงบันดาลใจที่จะศึกษา ทดลอง ค้นคว้า
และหาวิ ธี ก ารทางด้า นเทคนิ ค เพื่ อ พัฒ นางานเครื่ อ งถมร่ ว มกับ งานลงยาสี อันจะน าไปสู่ ก าร
ออกแบบเป็ นเครื่ องประดับต่อไป
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1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อพัฒนางานเครื่ องถมให้มีสีสันมากขึ้นด้วยเทคนิ คการลงยาสี
1.2.2 เพื่อศึกษา ค้นคว้า และทดลองหาเทคนิคการผสมผสานระหว่างการลงยาถม
และการลงยาสี ร่วมกันในผลงานเครื่ องประดับ
1.2.3 เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์งานเครื่ องประดับที่ทาด้วยเทคนิคการลงยาถม
และการลงยาสี ร่วมกัน
1.3 ความคาดหวังของการศึกษา
1.3.1 ได้เทคนิคใหม่ที่ผสมผสานระหว่างการลงยาถมและการลงยาสี ร่วมกัน
1.3.2 ได้ผลงานเครื่ องประดับที่ใช้ท้ งั เทคนิคการลงยาถมและการลงยาสี ร่วมกัน
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ศึกษาประวัติความเป็ นมาของเครื่ องถมและงานลงยาสี ในประเทศไทย
1.4.2 ศึ ก ษาสมบัติ เ บื้ อ งต้น ต่ า งๆ ของยาถมและยาสี เช่ น สมบัติ ท างกายภาพ
(ลักษณะทัว่ ไป) และสมบัติทางความร้อน (อุณหภูมิการหลอมละลายของยาสี แต่ละสี ) เป็ นต้น
1.4.3 ศึกษาเทคนิคการลงยาถมและการลงยาสี จากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
1.4.4 ศึกษาและทดลองหาเทคนิคการผสมผสานระหว่างการลงยาถมและการลงยา
สี ร่วมกันในผลงานเครื่ องประดับ
1.5 ขั้นตอนการศึกษา
1.5.1 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเตรี ยมนาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
1.5.2 นาเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
1.5.3 ศึ กษาและค้นคว้าข้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้องโดยละเอี ย ด พร้ อมทั้ง วิเคราะห์ ขอ้ มู ล
ต่างๆ
1.5.4 ทดลองวัสดุ
1.5.5 ทดลองเทคนิค
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1.5.6 สรุ ปและวิเคราะห์ผลการทดลอง
1.5.7 ออกแบบเครื่ องประดับ
1.5.8 ผลิตชิ้นงานเครื่ องประดับ
1.6 เวลาที่ใช้ในการวิจยั
ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้า ทดลอง 30 เดือน โดยประมาณ
คาดการจะเริ่ มงานวิจยั ได้ ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
และเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
1.7 วิธีการศึกษา
1.7.1 ศึกษาและค้นคว้าประวัติความเป็ นมาของงานเครื่ องถมและงานลงยาสี ใน
ประเทศไทยจากหนังสื อและอินเตอร์เน็ต
1.7.2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลสมบัติเบื้องต้นต่างๆ ของยาถมและยาสี จากหนังสื อ
อินเตอร์เน็ต และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านยาถมและยาสี
1.7.3 ศึ กษาวิธีการออกแบบเครื่ องประดับที่ เหมาะสมกับเทคนิ คการผสมผสาน
ระหว่างการลงยาถมกับการลงยาสี ในงานเครื่ องประดับจากการทดลอง
1.8 แหล่งข้อมูล
1.8.1 ห้องสมุด
1.8.2 สื่ อต่างๆ และสิ่ งพิมพ์อิเล็กทรอนิคส์
1.8.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทาเครื่ องถมและการลงยาสี
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1.9 อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า
1.9.1 หนังสื อตาราที่เกี่ยวข้อง
1.9.2 อินเตอร์เน็ต
1.10 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในงานวิจยั
1.10.1

โลหะเงิน

20000

บาท

1.10.2

ยาถม

5000

บาท

1.10.3

ยาสี

5000

บาท

1.10.4

วัสดุและอุปกรณ์สาหรับการทดลอง

15000

บาท

1.10.5

เอกสาร

20000

บาท

1.10.6

อื่นๆ

20000

บาท

รวม

75000

บาท

1.11 การนาเสนอ
1.11.1 รู ปเล่มวิทยานิพนธ์
1.11.2 รู ปแบบชิ้นงานเครื่ องประดับ
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บทที่ 2
เอกสารที่เกีย่ วข้ อง
2.1 เครื่องประดับ
เครื่ องประดับสาหรับมนุ ษย์ถือว่าเป็ นของคู่กนั มาอย่างยาวนาน เพราะมนุ ษย์น้ นั มี
นิ สัยรักความสวยงาม ซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติธรรมชาติมาตั้งแต่อดีต เครื่ องประดับนั้นมีหลักฐานการขุด
พบเครื่ องประดับลูกปั ดที่ทามาจากเปลื อกหอยทากอายุกว่า 75,000 ปี ที่ถ้ าบลอมบอส ในประเทศ
แอฟริ กาหรื อในประเทศเคนยาก็พบลูกปั ดที่ทาจากเปลื อกไข่นกกระจอกเทศมีอายุกว่า 40,000 ปี
สันนิ ษฐานว่าเป็ นของมนุ ษย์โคมันยอง ซึ่ งอพยพไปจากแอฟริ กาไปตั้งรกรากอยู่แถบตะวันออก
กลางและยุโรป เครื่ องประดับดังกล่าวจะเป็ นวัสดุที่สามารถหารอบๆ ตัว และจะเป็ นเครื่ องประดับ
ที่ ท าขึ้ นแบบหยาบๆ หรื อพอให้ใช้ได้เพีย งเท่า นั้นวัส ดุ ที่ ใ ช้ เช่ น ขนนก เปลื อกไม้ กระดู กสั ตว์
ฟั น สั ต ว์ เขี้ ยวสั ต ว์ม าผู ก ร้ อ ยเชื อ กแขวนบนร่ า งกาย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสวยงามหรื อ เพื่ อ ระบุ
สถานะภาพ ตาแหน่ ง ทางสั ง คม (เครื่ องประดับ เหล่ า นี้ มัก ถู ก พบพร้ อมกับ กระดู ก ของผูท้ ี่ เป็ น
เจ้าของ) ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จกั วิธีการถลุงแร่ โลหะต่างๆ และสามารถแยกโลหะได้แล้ว จึงได้เกิดการ
นิยมนาโลหะมาสร้างสรรค์เป็ นเครื่ องประดับแทน ในระยะแรกๆ ยังคงสร้างสรรค์เครื่ องประดับที่
เป็ นโลหะล้ว นๆ ต่ อ มาเมื่ อ มนุ ษ ย์รู้ จ ัก ที่ จ ะเพิ่ ม ความสวยงาม หรื อ ต้อ งการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของให้
เครื่ องประดับ จึ งได้เกิ ดการนาหิ นสี อญ
ั มณี หายากต่างๆ มาประดับตกแต่งเพิ่มเติ มลงไป การใช้
เครื่ อ งประดับ มัก จะนิ ย มใช้ ใ นกลุ่ ม ชนชั้น สู ง เช่ น กษัต ริ ย ์ ขุ น นาง หรื อ เหล่ า ผู ้น าเป็ นหลัก
มักสร้ างสรรค์ดว้ ยผีมือเชิ งช่างอันประณี ตวิจิตรงดงาม วัสดุ ที่ใช้ก็จะเป็ นวัสดุ มีค่าหรื อวัสดุหายาก
ทั้งสิ้ น เช่น ทองคา เงิน อัญมณี มีค่า หรื อหอยมุก เป็ นต้น เพื่อเป็ นสิ่ งที่ไว้คอยบ่งบอก รสนิ ยม ฐานะ
หน้าตาทางสังคม ตาแหน่ง หรื อยศศักดิ์ของผูค้ นที่ได้สวมใส่
ประวัติศาสตร์ ของเครื่ องประดับไทย ต้องย้อนไปถึ งสมัย กรุ งศรี อยุธ ยา งานเครื่ องเงิ น
เครื่ องทองไทยสาหรั บผูค้ นสมัยกรุ งศรี อยุธยาเปรี ยบเสมื อนสัญลักษณ์ แห่ งความมัง่ คัง่ เป็ นสิ่ งที่
คู่ ค วรต่ อ กษัต ริ ย์ ขุ น นางชั้ น สู ง หรื อศาสนาที่ สู ง ส่ ง เพี ย งเท่ า นั้ น โดยเฉพาะทองค าในสมัย
กรุ งศรี อยุธยามี การบริ โภคใช้สอยกันอย่างแพร่ หลาย แต่ทางกลับกันในสมัยนี้ ไม่พบว่ามี การทา
เหมื อ งแร่ ท องค าในราชอาณาจัก รอยุ ธ ยา แต่ ก็ จ ะพบทองค าอยู่ บ ้ า งในเขตบางสะพานใน
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สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นทองคาชิ้ นเล็กๆ ที่ อยู่ตามบริ เวณตลิ่ งแม่น้ า ดัง
เอกสารของ
“…นิ โคลาส์ แซรแวส ได้ยืนยันในข้อเท็จจริ งที่ว่า ไม่มีผคู ้ น้ พบเหมืองทองใน
ราชอาณาจัก รสยาม ขณะนั้นจะมี เพี ย งผูพ้ บเห็ นเม็ดทองค าขนาดพอใช้ตามชายตลิ่ ง แม่ น้ า อัน
เป็ นเหตุให้พระเจ้ากรุ งสยามมีรับสั่งให้คน้ หาเหมืองทองคานี้...มีกรรมกรนับร้อยไปดาเนิ นการ แต่ก็
ไร้ ประโยชน์ เพราะขาดความสันทัดจัดเจน และไม่มีความสามารถพอ ที่จะติดตามเส้นธารในพื้น
ที่ดินที่เตรี ยมไว้แล้ว อันจะเป็ นทางนาไปสู่ ตวั เหมืองหรื อบ่อแร่ ได้...” (แปลนโมทีฟ, 2543, p. 25)
ถึงแม้จะมีการหาทองคาได้จากแหล่งภายในประเทศแต่ก็เป็ นจานวนที่ไม่มากนัก
การครอบครองทองคาของกรุ งศรี อยุธยา ส่ วนใหญ่แล้วจะได้มาจากการชนะในสงคราม การค้ากับ
นานาชาติและเครื่ องราชบรรณาการ ในเรื่ องของการสงครามนั้น ธรรมเนี ยมของภาคพื้นเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ การชนะในสงคราม ทรัพย์สินต่างๆ จนกระทัง่ ช้าง ม้า วัว ควาย จะต้องตกเป็ น
สมบัติ ห ลวงหรื อสมบัติ ส่ ว นตัว ของผู ้ยึ ด ได้ ทองก็ เ ป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ ม ัก ถู ก ระบุ ไ ว้เ สมอ เช่ น
วรรณกรรมที่เขียนไว้ ช่วงอยุธยาตอนต้นว่าด้วยเรื่ องสงครามของพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงยกทัพ
ไปตีเมืองศรี สัชนาลัยในปี พ.ศ.2017 เมื่อได้รับชัยชนะแล้วก็ได้ยึดเอาทองแท่ง กาไลทองจานวน
มาก หรื ออีกเหตุการณ์หนึ่ งก็คือตอนพม่ายกทัพมาตีกรุ งศรี อยุธยาแตกก็ได้มีการปล้นทอง สิ่ งของ
มีค่าไปจนหมดเช่นกัน ดังนั้นการยึดทรัพย์ในสงครามจึงเป็ นเรื่ องปกติของผูช้ นะ และก่อนเสี ยกรุ ง
กรุ งศรี อยุธยาก็เคยเป็ นมหาอานาจในสงครามต่างๆ ในบริ เวณโดยรอบเช่นกัน จึงเป็ นไปได้ที่ทองคา
ส่ วนหนึ่ งจะได้มาจากการชนะในสงคราม อี กส่ วนก็ได้มาจากการค้ากับนานาชาติ ซึ่ งก็เป็ นส่ วน
สาคัญในการที่จะได้รับทองคา เพราะกรุ งศรี อยุธยาก็เป็ นแหล่งหรื อท่าสาคัญในการติดต่อค้าขายกับ
หลายประเทศ เช่น อินเดี ย จีน ญี่ปุ่น ปั ตตาเวีย ของที่ได้ทาการส่ งออกในขณะนั้นก็จะมี ข้าว ปลา
แห้ง ไม้ฝาง ไม้กฤษณา งาช้าง หนังกวาง ตะกัว่ ดี บุก เป็ นต้น สิ่ งของเหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นสิ่ งของที่
สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ไม่เพียงแต่เป็ นผูส้ ่ งออกแล้ว กรุ งศรี อยุธยาก็ยงั เปรี ยบเสมือนพ่อค้า
คนกลางที่รับสิ นค้าต่างๆจากที่หนึ่ งและส่ งให้อีกที่หนึ่ ง โดยที่มีพ่อค้าชาวตะวันตกมารับซื้ อ เช่ น
เครื่ องถ้วยต่างๆ ที่มาจากจีนหรื อญี่ปุ่น รวมถึงใบชาและผ้าไหมอีกด้วย มีบนั ทึ กของ โยส เซาเต็น
กล่าวว่าในกรุ งศรี อยุธยามีสินค้าที่ข้ ึนหน้าขึ้นตาค้าขายกันมากคือ ผ้าฝ้ ายจากโจฬะมณฑลและเมือง
สุ รัต เครื่ องถ้วยชามจีน เพชร พลอย ทอง ขี้ผ้ งึ ไม้ฝาง ไม้สัก ดีบุก ตะกัว่ หนังสัตว์ ได้แก่ หนังกวาง
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และปลากระเบน (แปลน โมทีฟ , 2543, p. 28) ในการนาเข้าทองคาสมัยกรุ งศรี อยุธยาก็ได้มีการ
นาเข้าทองคามาจากหลายประเทศ เช่ น จีน ญี่ปุ่น อินเดี ย รวมไปถึงเปอร์ เซี ย ส่ วนใหญ่ทองคาที่มา
จากเปอร์ เซี ยก็จะเป็ นทองคาที่แปรรู ปแล้ว โดยการนาเข้าผ่านพ่อค้าฮอลันดา หลังจากได้รับทองคา
มาจากการทาสงครามหรื อการค้าแล้ว อีกส่ วนหนึ่ งก็จะได้รับจากสิ่ งของเครื่ องราชบรรณาการ เช่น
ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ได้รับมาจากเมืองประเทศราชต่างๆ เพื่อใช้เป็ นสิ่ งยืนยัน ความจงรักภักดีต่อ
กรุ งศรี อยุธยา อีกทางหนึ่งก็ได้รับจากพ่อค้าต่างชาติที่มาติดต่อค้าขาย ซึ่ งจะมอบให้ในฐานะของฝาก
เพื่อเป็ นการขอความสะดวกในการทาการค้า นอกจากนี้ ก็ได้รับจากการเจริ ญสัมพันธไมตรี ระหว่าง
ผูเ้ จ้า ปกครองประเทศ โยส เซาเต็น เองก็ เคยได้นาสิ่ ง ของเครื่ องบรรณาการจากเจ้า ชายแห่ ง
ฮอลันดามาถวายต่อกษัตริ ยไ์ ทย เช่ น มงกุฎจักรพรรดิ ทองคาประดับมรกตและไข่มุกแพรวพราว
ดาบจักรพรรดิทองคา 1 เล่ม ผ้าทองเปอร์ เซี ย (แปลนโมทีฟ, 2543, p. 32)
การท าเครื่ อ งเงิ น เครื่ อ งทองในดิ น แดนแห่ ง นี้ มี ม ายาวนานมากตั้ง แต่ ก่ อ นจะ
สถาปนาอยุ ธ ยาดั ง หลั ก ฐานที่ มี ป รากฏ พบว่ า ในสมั ย ทวารวดี พุ ท ธศตวรรษที่ 11-16 ก็ มี
เครื่ องทองแล้วเช่น การพบพระพุทธรู ปทองคาขนาดเล็กและเครื่ องประดับที่ทาด้วยทองคาเป็ นฝี มือ
ช่างท้องถิ่นอิทธิ พลอินเดีย โดยมากพบแถบนครปฐม สุ พรรณบุรี ราชบุรี ในสมัยลพบุรีมีความนิ ยม
น าทองมากะไหล่ บ นวัต ถุ ต่ า งๆโดยมากจะเป็ นสิ่ ง ของที่ ใ ช้ ป ระกอบพิ ธี ท างศาสนา และใน
สมัยสุ โขทัยมี ก ารนาทองมาประดับตกแต่ง พระพุทธรู ป โดยการใช้วิธี ตีบุหุ้ม แม้กระทัง่ การท า
เครื่ อ งประดับ ร่ า งกาย มัก จะนิ ย มท าแบบเกลี้ ยงๆ หรื อ อาจมี ล วดลายเล็ ก น้ อ ย แต่ ใ นการท า
เครื่ องเงิ น เครื่ องทอง ยุ ค สมั ย กรุ งศรี อยุ ธ ยาเป็ นยุ ค ที่ รุ่ งเรื องมี ก ารใช้ เ งิ น และทองค ามา
สร้ า งสรรค์เ ป็ นผลงานมากมายดัง จากหลัก ฐานที่ ขุ ด พบสมบัติ ใ นกรุ วัด มหาธาตุ ที่ ส ร้ า งใน
สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงัว่ ) และกรุ วดั ราชบูรณะที่มีการสร้ างมาตั้งแต่
สมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ซึ่ งกรุ วดั ราชบูรณะเป็ นกรุ ที่ใหญ่ที่สุด พบสิ่ งของมี
ค่ารวมถึงเครื่ องเงินหรื อเครื่ องทอง มากมายหลายชนิ ด เช่น พุทธรู ปทองคา พระพิมพ์ที่ทาด้วยทอง
ส าริ ด เงิ น ชิ น และดิ น แก้ว แหวน ก าไลข้อ มื อ อัญ มณี ต่ า งๆ พระเจดี ย ์ท องค า แผ่น ทองจารึ ก
พระแสงทองคา เครื่ องใช้พระมหากษัตริ ย ์ ชุ ดเชี่ ยนหมาก เครื่ องราชู ปโภค เครื่ องราชกกุธภัณฑ์
จาลอง เครื่ องประดับศี รษะทั้งชายหญิ ง รวมถึ งสิ่ งของที่ โดนลักขุดโดยขโมยและไม่ได้คืนก็จะมี
เสื้ อทองคา เรื อหงส์ ทองคา ม่านทองคา ราชรถทองคา เป็ นต้น และยังอีกมากมาย สิ่ งของที่ขุดได้ก็
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จะแยกเป็ น 7 ประเภทหลัก ๆได้แ ก่ พระเจดี ย ์ท องค า เครื่ อ งราชกกุ ธ ภัณ ฑ์ เครื่ อ งราชู ป โภค
เครื่ องทรงและถนิ มพิ ม พาภรณ์ พระพุ ทธรู ปและประติ มากรรม จารึ ก และเครื่ องอุ ทิ ศอื่ นๆ ซึ่ ง
สิ่ งของเหล่านี้ก็จะเป็ นทรัพย์สินส่ วนพระองค์ของพระมหากษัตริ ย ์ คหบดี และชาวบ้านทัว่ ไป ที่ร่วม
อุทิศถวายให้เป็ นพุทธบูชาในการสร้างวัด จากหลักฐานต่างๆที่ขุดได้ ก็ยงั มีหลักฐานที่เป็ นเอกสาร
ของผูค้ นที่อยู่ร่วมในสมัยกรุ งศรี อยุธยาที่ได้จดบันทึกเรื่ องราวเกี่ ยวกับการทาเครื่ องเงิ นเครื่ องทอง
และวิธีการใช้เครื่ องเงินเครื่ องทองของคนสมัยนั้น
“...พระนครศรี อยุธยาในพระบรมมหาราชวัง นอกจากมีพระคลังมหาสมบัติแล้ว
ยังมีโรงช่ างต่างๆ เช่ น ช่างทามุก ช่ างทาทองรู ปพรรณ เป็ นช่ างเงิ น ช่ างหุ งทอง ช่ างตีเหล็ก โดยที่
ช่างเหล่านี้ เป็ นช่างหลวงประจาวัง และมักเป็ นนักเลงเล่นแร่ แปรธาตุปรอทมาก่อน สาหรับสามัญ
ชนก็ มี ต ลาดค้า ขายของ มี ช่ า งท าทองรู ป พรรณอยู่ท ั่ว ไปในเกาะ ซึ่ งการค้า การช่ า งหัต ถกรรม
เจริ ญรุ่ งเรื องคับคัง่ หนาแน่ นมี เป็ นจานวนมากจนเรี ยกเป็ น “ย่าน” ย่านป่ าทองขายทองคาเปลว
ทองคา นาก และ เงินชื่ อตลาดตีทอง ย่านบ้านช่ างทาเงิ น ย่านวัดกระชี มีช่างทาพระพุทธรู ปด้วย
ทองคา นาก เงิ น สาริ ด และมีย่านช่ างเงิ นโดยเฉพาะด้วย กรุ งศรี อยุธยาได้ชื่อว่าเป็ นยุคที่ มีช่าง
ศิลปหัตถกรรมฝี มือดี เยี่ยม เช่ น ช่างเครื่ องถม ช่ างเครื่ องมุก ช่ างพระพุทธรู ป ช่ างทอง ช่ างสิ บหมู่
และอื่นๆ งานประณี ตศิลป์ เจริ ญสู งสุ ด...” (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, 2548, p. 61)
“...ราชทูตลังกาที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเล่าว่า สองฟากถนนในเกาะ
กรุ งศรี อยุธยาตั้งแต่ท่าถนน มีร้านขายเครื่ องเงิน เครื่ องทอง เครื่ องทองเหลือง ทองแดง ทองสัมฤทธิ์
และสั ง กะสี นอกจากนี้ ยัง มี ถ นนซึ่ งย่ า นให้ เ ช่ า พระพุ ท ธรู ป ทองค า หนั ง สื อ อธิ บ ายแผนที่
พระนครศรี อยุธยา เป็ นหนังสื อเก่าสันนิ ษฐานว่าเขียนโดยผูท้ ี่เกิดร่ วมยุคสมัยเมื่อครั้ง กรุ งศรี อยุธยา
เป็ นราชธานี ระบุวา่ ในกาแพงพระนครมียา่ นป่ าทอง ซึ่ งเป็ นแหล่งขายทองคาเปลว ทอง นากและ
เงิน ไม่เป็ นที่สงสัยว่าย่านป่ าทองเป็ นย่านของชาวบ้านพื้นถิ่นทัว่ ไป ในย่านนี้ มีตลาดขายของสดเช้า
เย็นด้วย ย่านป่ าทองนี้ เป็ นพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาระบุวา่ ถูกไฟเผาผลาญในคราวพม่าล้อมกรุ งครั้ง
หลังในปี พ.ศ. 2310
คาให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวง ระบุวา่ ที่ตลาดขันเงิ น
นอกจากจะมีเครื่ องเงินหลากชนิ ดจาหน่ายแล้วยังมีสายสะอิ้งสังวาลย์ทองขายด้วย ถัดไปถนนย่าน
ป่ าทองมีร้านขายทองคาเปลว คาเปลวเงิน คาเปลวนาก มีของสด ขายเช้าเย็น ชื่ อตลาดถนนตีทอง
ขณะที่ถนนกระชี มีช่างทาพระพุทธรู ปทอง เงิน นาก และหล่อด้วยทองเหลือง ทองสัมฤทธิ์ ชื่ อตลาด
ทาพระ นอกจากจากนี้ที่บา้ นศาลาเกวียน นอกเกาะเมืองยังมีที่ขายทองทราย ควบคู่ไปกับพลอยแดง
และสิ นค้าต่างๆ
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ลาลู แบร์ ไ ด้เล่ า ไว้ใ นหนังสื อราชอาณาจัก รสยามว่า ทั้ง แหวน กาไลข้อมื อและ
ตุม้ หูเป็ นเครื่ องประดับที่เป็ นที่นิยมของชาวสยาม ปกติตุม้ หู จะคล้ายลูกแพร์ ทาด้วยทองคา เงิน หรื อ
กะไหล่ ท อง เด็ ก หนุ่ ม สาวลู ก ผูด้ ี จะสวมใส่ ก าไลข้อมื อ ก าไลข้อ แขน และก าไลข้อเท้า ซึ่ ง เป็ น
ก าไลวง (ก้า นแข้ง ) ท าด้ว ยทองค าหรื อ กะไหล่ ท อง โยส เซาเต็ น เองก็ เ ล่ า ว่า หญิ ง ชาวสยาม
บนศีรษะมักมีปิ่นทองปั กผม และสวมแหวนทองที่นิ้วมือ ซึ่ งการแต่งกายเช่นนี้ แต่งกันทั้งคนจนและ
คนมี ยิ่งหากเป็ นเสื้ อผ้าอาภรณ์ดว้ ยแล้ว นิ โครส์ แซแวส ได้บรรยายไว้ชดั เจนว่าเหล่าผูม้ ีอนั จะกิน
โดยเฉพาะขุนนางจะนิ ยมใช้ผา้ นุ่งที่ทอสอดเส้นทองแล่งและเงินแล่ง และสวมสนับเพลาตัดด้วยผ้า
เนื้อดีอยูช่ ้ นั ในผ้านุ่ง มีปลายขาต่าลงมากกว่าหัวเข่า และปลายขานี้ ปักดิ้นทองคาดิ้นเงินเป็ นลวดลาย
งดงาม ส่ วนเครื่ องประดับนั้น ฝ่ ายชายนิ ยมใช้แหวนเป็ นเครื่ องประดับ โดยจะสวมแหวนที่นิ้วกลาง
นิ้วนาง หรื อนิ้ วก้อย หากเป็ นชายที่มีฐานะจะนิ ยมใช้แหวนนากหรื อแหวนทอง จะเป็ นเหตุผลตาม
ความเชื่ อ ใดก็ ต ามที กฎมณเที ย รบาลถึ ง กับ ระบุ ชัด เจนว่ า ขุ น นางหรื อลู ก ขุ น นางผู ้เ ข้า ถื อ น้ า
พิพฒั น์สัตยา ห้ามสวมแหวนนาก แหวนทอง เข้ามา สะท้อนความนิ ยมของชายชั้นสู งที่ ชอบใช้
เครื่ องประดับประเภทนี้...” (แปลนโมทีฟ, 2543, p. 23)
จากหลักฐานทั้งหมดแสดงให้เห็ นว่าตั้งแต่กษัตริ ย ์ ขุนนางจนถึ งชาวบ้านทัว่ ไป
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยามีความชื่นชอบในเครื่ องเงินเครื่ องทอง นิ ยมใช้เป็ นเครื่ องประดับแต่งกาย เป็ น
ข้าวของเครื่ องใช้ต่างๆ รวมไปถึงเป็ นสิ่ งของที่ไว้อุทิศสักการบูชาต่อศาสนาหรื อสิ่ งที่นบั ถือสู งสุ ด
และการทาเครื่ องเงินเครื่ องทองในสมัยอยุธยา มีเทคนิ คในการสร้างสรรค์แต่ละอย่างแต่ละขั้นตอน
ที่ละเอียดอ่อนมาก ในยุคต้นของกรุ งศรี อยุธยาโดยส่ วนใหญ่แล้วจะนิ ยมการทาแบบเชื่ อมประกอบ
ฝังพลอยสี ต่างๆ หรื อสลัก บุ ดุนลายให้เป็ นรู ปร่ างตามที่ตอ้ งการจะเห็นได้จากสิ่ งของที่ขุดพบที่กรุ
วัดมหาธาตุหรื อกรุ วดั ราชบูรณะ แต่ดงั ที่กล่าวข้างต้นในเรื่ องของกรุ งศรี อยุธยาที่ได้ทาการติดต่อกับ
นานาประเทศ ไม่ เ พี ย งแต่ ก ารติ ด ต่ อ เรื่ องการค้า แต่ ก ารที่ ไ ด้พ บปะพู ด คุ ย อยู่ ร่ ว มสั ง คมกับ
ชาวต่ า งชาติ ก็ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ ท าให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นศิ ล ปะ วัฒ นธรรมเกิ ด ขึ้ น และในการ
แลกเปลี่ ยนนี้ ก็อาจเป็ นไปได้ว่าเทคนิ คต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นในงานเครื่ องเงิ นเครื่ องทอง ก็ได้รับมาด้วย
เช่นกัน ซึ่ งหนึ่งในนั้นก็จะมี งานเครื่ องถม กับงานเครื่ องลงยาสี
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2.2 เครื่องถม
จากหลัก ฐานที่ เ ล่ า ถึ ง ความรู ้ เ กี่ ย วกับ กรรมวิ ธี ก ารท าเครื่ อ งถมก็ คื อ ต าราของ
อี แรค ซี อุส ซึ่ ง เป็ นชาวโรมันได้ประพันธ์ ข้ ึ น สั นนิ ษฐานว่าอาจอยู่ใ นช่ วงพุ ทธศตวรรษที่ 16
ฮีโอ พิลุส นักบวชซึ่ งเขียนในศตวรรษที่ 17 หรื อ 18 และเบนเวนูโตเชลลีนี กีออกีโอ วาซารี เขียน
ในพุทธศตวรรษที่ 21 ได้กล่าวการทาเครื่ องถมว่าโดยมากทามาจากโลหะเงิน เพราะเนื้ อของโลหะ
เงินจะเป็ นสี ที่ตดั กับเนื้อของยาถม ทาให้ลวดลายดูเด่นชัดและสวยงาม เครื่ องถมที่เก่าที่สุดในที่มีอยู่
ในตอนนี้ จะเป็ นของสมัยโรมัน (ประมาณตั้งแต่สร้ างกรุ งโรม 210 ก่อนพุทธกาลถึ ง พ.ศ.1019)
ปั จจุบนั เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษมีจานวน 2 ชิ้ น ชิ้นหนึ่ งเป็ นรู ปนายพลทหาร
โรมัน ชิ้นนี้เชื่อว่าเป็ นฝี มือในพุทธศตวรรษที่ 6 (พ.ศ.544-645) อีกชิ้นหนึ่ งเป็ นหี บเครื่ องสาอางของ
สตรี ประมาณว่าไม่ต่ากว่าพุทธศตวรรษที่ 9 ตั้งแต่ในสมัยโรมันจนถึง พุทธศตวรรษที่ 21 การทา
เครื่ องถมก็ยงั มีอยูบ่ า้ งในทวีปยุโรป แต่ในประเทศรัสเซี ยและประเทศอินเดียก็ยงั คงได้ทาสื บทอด
ต่อๆ กันมา (สมาคมเครื่ องถมและเครื่ องเงิ นไทย, 2525, p.22) ซึ่ งปั จจุบนั การทาเครื่ องถมของ
ประเทศรัสเซี ยสามารถค้นหาได้ตามสื่ อออนไลน์ เช่ น Google หรื อ YouTube เพียงพิมพ์คาว่า
Nielloware Russia (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 กล่องเครื่ องถมแบบรัสเซี ย
(ที่มา: http://images.onlinegalleries.com/gfx/lg_839778.jpg)

12
ปั จจุบนั เครื่ องถมถูกยกย่องให้เป็ นหนึ่ งในงานประณี ตศิลป์ ไทยชั้นเลิศประจาชาติ
ไทย แต่ที่ผา่ นมาเครื่ องถมยังมีความไม่แน่ชดั ว่าได้รับการถ่ายทอดวิธีทาเครื่ องถมมาจากที่ใด และยัง
เป็ นข้อสงสั ย ต่ อผูท้ ี่ ส นใจและต้องการศึ ก ษาค้น คว้า ประวัติค วามเป็ นมาที่ แ ท้จริ ง แต่ ก็ จ ะมี ข ้อ
สันนิ ษฐานของผูท้ ี่ได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ คือ เครื่ องถมได้รับอิ ทธิ ผลมาจากโปรตุเกส เพราะในปี
พ.ศ. 2061 พระเจ้ามานูเอลแห่ งกรุ งโปรตุเกส ได้ส่งราชทูตมาเจริ ญพระราชไมตรี กบั กรุ งศรี อยุธยา
ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 2 และได้ทรงอนุ ญาตให้ชาวโปรตุเกสเข้ามาทาการค้าครั้งแรก
ในพระราชอาณาจักรไทยตามหัวเมืองใหญ่ 4 หัวเมือง คือ นครศรี ธรรมราช ปั ตตานี มะริ ด และ
กรุ งศรี อยุธยา ซึ่ งเมื่อได้มีการติดต่อกันจึงได้รับเอาขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะหลายอย่างมา
จากชาวโปรตุเกส เช่ น การติดตลาดนัด การชนวัว โดยเฉพาะที่เมืองนครศรี ธรรมราชได้รับเอา
วิธีการทาเครื่ องถมไว้ และต่อมาวิธีการทาเครื่ องถมก็ได้แพร่ หลายเข้ามายังกรุ งศรี อยุธยา
“...ไสว สุ ทธิ พิทกั ษ์ ได้ต้ งั ข้อขัดแย่งจากข้อสมมุติวา่ เครื่ องถมมาจากชาวโปรตุเกส
ไว้ว่า ในปี พ.ศ.2061 โปรตุ เ กสได้แผ่อิ ท ธิ พ ลในตะวัน ออกสามารถยึด เมื อ งได้ห ลายเมื อง เช่ น
เมื องกัว เมื องดาเมา เมื องดิ ว ในอิ นเดี ยตอนใต้ในปี พ.ศ. 2048 และได้ครอบครองอยู่จนถึ ง ปี
พ.ศ.2504 รวมแล้วเป็ นเวลา 456 ปี และได้ขยายอานาจครอบครองมาเก๊า บนฝั่งทะเลจีนใต้ในปี
พ.ศ. 2100 เป็ นเวลาราว 425 ปี ต่อมาก็ได้ครอบครองเกาะติมอร์ ในปี พ.ศ. 2129 เวลาก็ราว 396 ปี
(นับเวลาถึงปี พ.ศ.2525) ทุกที่ได้กล่าวมาไม่ปรากฏว่าโปรตุเกสได้ทิ้งร่ องรอยของการทาเครื่ องถม
เอาไว้ ส่ วนใหญ่แล้วจะพบเพียงแต่เครื่ องเงินและเครื่ องลงยาสี อยูบ่ า้ งแต่ไม่พบเครื่ องถมแน่นอน...”
(สมาคมเครื่ องถมและเครื่ องเงินไทย, 2525, p. 49)
ข้อสันนิ ษฐานอีกข้อหนึ่ งก็คือได้รับการเรี ยนรู ้ จากอินเดี ย เหตุเพราะในอดีตไทย
ได้รับอิทธิ พลศิลปะของอิ นเดี ยโดยผ่านพ่อค้าที่ เดิ นทางมาติ ดต่อทาการค้ากับประเทศทางเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ก็จะมี มาลายู ชวา และทางภาคใต้ของไทย คือเมืองนครศรี ธรรมราช ซึ่ งในสมัย
โบราณเป็ นเมืองท่าสาคัญทางแหลมมาลายู และเครื่ องถมก็ได้เริ่ มทากันที่เมืองนครศรี ธรรมราชแล้ว
ก็แพร่ ขยายเข้าสู่ กรุ งศรี อยุธยาเป็ นเวลาต่อมา
ข้ อ สั น นิ ษ ฐานที่ ว่ า ชาวไทยเป็ นผู ้คิ ด ค้ น วิ ธี ก ารท าเครื่ องถมขึ้ นมาเองเป็ น
ข้อสันนิษฐานของศาสตราจารย์หลวงวิศาลศิลปกรรม แห่ งมหาวิทยาลัยศิลปากรยืนยันว่า “…ยาถม
นี้ ไทยมิได้รับต้นตาหรับมาจากที่ใดๆ เลย เกิ ดขึ้นเองในประเทศไทยโดยแท้ ข้าพเจ้าเชื่ อ และที่ว่า
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เกิ ดขึ้ นในประเทศไทยนั้นก็คื อที่ เมื องนครศรี ธรรมราช เลิ ก การกล่ าวอ้างว่า ประเทศไทยได้รับ
เครื่ องถมมาจากโปรตุ เกสจากอิ นเดี ยหรื อประเทศอื่ นใดกันเสี ยที แม้ว่าจะมี เครื่ องถมในกรี กก็มี
คุ ณสมบัติไม่เหมือนยาถมไทย กล่าวคือยาถมของกรี กกระเดี ยดไปทางยาสี …” (สมาคมเครื่ องถม
และเครื่ องเงินไทย, 2525, p.52)
อย่า งไรก็ ต ามการเกิ ด ขึ้ นของเครื่ อ งถมจะได้รั บ การถ่ า ยทอดมาจากที่ ใ ดหรื อ
สามารถคิ ด ค้นขึ้ นมาเองได้น้ ัน ก็ ย งั คงเป็ นข้อที่ ไ ม่ ส ามารถพิ สู จ น์ หาความเป็ นมาที่ แ ท้จ ริ ง ได้
แต่ เ ป็ นที่ แ น่ น อนและชั ด เจนแล้ ว ว่ า ส าหรั บ เครื่ องถมในประเทศไทย เกิ ด ขึ้ นที่ เ มื อ ง
นครศรี ธรรมราชในสมัยอยุธยาตอนต้น ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในรัชกาลนี้ เองก็ยงั
ได้ส่ ง ทู ต านุ ทู ตและเครื่ องถมรู ป กางเขนฝี มื อ ช่ า งชาวนคร พร้ อมด้ว ย พระราชสาส์ น ไปถวาย
บรรณาการแด่โปป ณ กรุ งโรม ในการเข้าเฝ้ าถวายราชสาส์นนั้น
“...ราชทูตเชิญแว่นฟ้ าทองคารับราชสาส์น ราชสาส์นม้วนบรรจงไว้ในผอบทองคา
ลงยาราชาวดี อย่างใหญ่ ล งผอบนั้น ตั้ง อยู่ใ นหี บ ถมตะทอง หี บ ถมตะทองตั้ง อยู่บ นพานแว่นฟ้ า
อุปทูตเชิญเครื่ องมงคลราชบรรณาการ.....ตรี ทูตเชิญของถวายเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ มีถุง 1 ถุง ตั้งอยู่
บนพานถมตะทองคาสาหรับถวายโปป...” (สมาคมเครื่ องถมและเครื่ องเงินไทย, 2525, p. 47)
สมัย กรุ ง รั ตนโกสิ นทร์ เครื่ องถมก็ ย งั คงได้รับ ความนิ ย มเป็ นอย่า งมากในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับ ว่ามีฝีมือในการทางานศิลปะ
เป็ นเลิ ศ และต่ า งก็ ย กย่ อ งให้ พ ระองค์ ท่ า นเป็ นกษั ต ริ ย์ ผู ้ เ ป็ นอั ค รศิ ล ปิ นในรั ช กาลนี้ มี
พระยานครศรี ธ รรมราชเป็ นผูค้ วบคุ ม ดู แ ลการท าเครื่ องถมให้มี ค วามเจริ ญ ก้า วหน้า จึ ง ท าให้
ตั้ ง แต่ รั ช กาลที่ 2 เครื่ องถมมี ชื่ อ เสี ยงในพระนครเป็ นอย่ า งยิ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากการสร้ า ง
พระแท่ นออกขุนนางถมและพระเสลี่ ย งถมที่ ท าถวายพระบาทสมเด็ จพระนั่ง เกล้า เจ้าอยู่หัวใน
รั ช กาลที่ 3 ต่ อ มาในสมัย พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้า เจ้า อยู่ หั ว รั ช กาลที่

4 ได้ส่ ง มอบ

เครื่ องราชบรรณาการเครื่ องถมและเครื่ องทองต่ างๆ เพื่ อเจริ ญพระราชไมตรี ต่อเจ้า กรุ งอังกฤษ
ควีน วิคตอเรี ย โดยโปรดเกล้าให้พระยามนตรี สุริยวงศ์และคณะนาไปถวาย ซึ่ งสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เล่าตรัสเมื่อครั้งเสด็จพระราชวังบักกิงแฮมว่า
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“...สิ่ งที่ขา้ พเจ้าอดจะนามาเล่าสู่ กนั ฟั งมิได้ก็คือพระราชิ นีนาถอลิซะเบธ ได้โปรด
ใช้ของไทยๆ เช่น ขันน้ าและพานรองลงยาราชาวดี หี บทองลงยา ตลับยานัตถ์ทองลงยา ซองบุรี่ทอง
ลงยา ดาบฝั กทองจาหลักที่ถมตะทอง เป็ นต้น มาประดับ ประดาแต่งห้องนั่งเล่ นของเรา ภายใน
พระราชวังบักกิงแฮม เพื่อเราทั้งสองจะได้รู้สึกเหมือนบ้าน ของเหล่านั้นเป็ นของขวัญที่รัชกาลที่ 4
ส่ งไปพระราชทาน ควีน วิคตอเรี ย โดยโปรดเกล้าให้ราชทูตมีพระยามนตรี สุริยวงศ์และคณะคือ
หม่อมราโชทัยเป็ นต้นนาไปถวายเมื่ อปี พ.ศ. 2400 ตามธรรมดาได้ยินว่าของเหล่ านี้ เก็บอยู่ใ น
พระราชวังวินด์เซอร์...”(สมาคมเครื่ องถมและเครื่ องเงินไทย, 2525, p. 52)
ไม่เพียงแต่สิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถในรัชกาลที่ 9 เล่าตรัสไว้น้ นั
ในหนัง สื อนิ ราชลอนดอนและจดหมายเหตุ ราชฑู ต ไปอัง กฤษของหม่ อมราโชทัย ก็ จดบันทึ ก
รายงานกล่ า วถึ ง สิ่ ง ที่ น าไปถวายเป็ นเครื่ อ งราชบรรณาการและมี เ ครื่ อ งถมอยู่ ห ลายชิ้ น เช่ น
หอกอย่ า งสยามฝั ก เงิ น ถมยาด้า มตะทอง ง้า วเงิ น ถมยาด้า มตะทอง ที่ ต้ ัง ส ารั บ ชาถมตะทอง
หี บถมทอง ซองบุรี่ถมตะทอง ตลับถมทอง เป็ นต้น และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวในรั ช กาลที่ 5 โปรดให้พระยาสุ ธรรมมนตรี จัดหาช่ างถมชาวนครมาสร้ างพระที่ นั่ง
พุดตานกาญจนสิ งหาสน์
นอกจากนี้กรุ งเทพในอดีตก็ยงั มีปรากฏหมู่บา้ นที่เรี ยกว่าบ้านพานถม ซึ่ งได้อยูห่ ลัง
วัดปริ นายก ใกล้สะพานเฉลิมวันชาติ ถนนพระเมรุ ชาวบ้านแห่ งนี้ ได้ทาเครื่ องถมขาย เล่ ากันว่า
ชาวบ้านเหล่านี้เป็ นผูอ้ พยพมาจากเมืองนครศรี ธรรมราช ในสมัยรัชกาลที่ 1 ปั จจุบนั ยังคงเหลือเพียง
ร้านไทยนครเครื่ องถม ซึ่ งเป็ นร้านเก่าแก่ที่ยงั คงอนุ รักษ์เครื่ องถมในรู ปแบบดัง่ เดิม ตั้งอยูท่ ี่ 76 ถนน
ประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200
2.2.1 ประเภทของเครื่องถม
2.2.1.1 เครื่ องถมแบ่งได้เป็ น 2 เทคนิ คหลักๆ ซึ่ งหมายถึง เทคนิ คที่ว่าด้วยการ
สร้างสรรค์ลวดลายที่ต่างกันคือ
(1) เครื่ องถมนคร (ถมตอกลาย) เป็ นเครื่ องถมที่ใช้ เทคนิคการสร้างสรรค์
ลวดลายแบบโบราณคือการใช้สิ่วตอกสลักกดไปตามเส้นลวดลายที่ได้ออกแบบไว้
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(2) เครื่ องถมจุ ฑ าธุ ช (ถมกั ด กรด) เป็ นเครื่ องถมที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค การ
สร้างสรรค์ลวดลาย โดยการเขียนด้วยหมึกหรื อพิมพ์สกรี นลวดลายลงบนโลหะและนาไปกัดด้วย
น้ ากรดเพื่อสร้างลวดลายให้เป็ นร่ องลึก
ในข้อดี และข้อเสี ย ของเครื่ องถมทั้ง สองประเภทนี้ คื อเครื่ องถมนครจะมี ความ
แข็งแรงคงทนของยาถมที่เกาะแน่นกะเทาะยาก แต่เครื่ องถมจุฑาธุ ชจะได้เรื่ องความรวดเร็ วในการ
สร้างสรรค์และสามารถทารู ปทรงได้หลากหลายกว่าเครื่ องถมนคร แต่ยาถมกะเทาะง่ายจึงไม่เหมาะ
ต่อการนาไปทาถมทอง
2.2.1.2 เครื่ องถมแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทคือ
(1) เครื่ องถมเงิน (ภาพที่ 2 (ก)) คือ เครื่ องถมที่เป็ นสี เงินตัดด้วยสี ดาของ
ยาถม
(2) เครื่ องถมทอง (ภาพที่ 2 (ข)) คือ เครื่ องถมที่เป็ นสี ทองตัดกับสี ดาของ
ยาถม มีตวั เรื อนเป็ นทองคาหรื อเงินถ้าเป็ นเงินจะใช้เทคนิคการทาทอง ซึ่ งจะอธิ บายรายละเอียดใน
หัวข้อวิธีการทาเครื่ องถม
(3) เครื่ องถมตะทอง (ภาพที่ 2 (ค)) คือ เครื่ องถมที่เป็ นถมเงินและแต้ม
ทองเฉพาะจุดที่ตอ้ งการ เช่น ในลวดลายของดอกไม้ใบไม้อาจจะแต้มเฉพาะดอกไม้เพียงเท่านั้น
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(ก) เครื่ องถมเงิน

(ข) เครื่ องถมทอง

(ค) เครื่ องถมตะทอง
(ที่มา: https://scontent.fbkk14.fna.fbcdn.net/v/t1.09/163859_184744914873119_69
17153_n.jpg?_nc_cat=100&oh=c
2c4076cc9fc9bab07c2d272edfed
149&oe=5C2AFAEB)

ภาพที่ 2 ประเภทของเครื่ องถม
2.2.2 เครื่องถมในปัจจุบัน
ปัจจุบนั เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากในวงการเครื่ องถม โดยเฉพาะเครื่ องถม
ที่เป็ นงานเครื่ องประดับ ด้วยการนาเอาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการทาเครื่ องประดับมาเป็ นตัวช่วยใน
การสร้างสรรค์รูปทรงและลวดลาย ทาให้เครื่ องถมสามารถผลิตได้รวดเร็ วและครั้งละจานวนมากๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมี เทคโนโลยีเป็ นตัวช่ วย ก็ไม่เป็ นที่ นิยมของกลุ่ มคนที่ รักและชื่ นชอบใน
เครื่ องถม แต่ถา้ เป็ นงานเครื่ องถมที่เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มคนเหล่านี้ จะแบ่งได้เป็ น 2 แบบหลักๆ คือ
เครื่ องถมนคร และเครื่ องถมจุฑาธุช สาหรับในจังหวัดนครศรี ธรรมราชยังมีวิทยาลัยศิลปหัต ถกรรม
ที่เป็ นสถาบันการศึ กษาสาคัญต่อวงการเครื่ องถมที่ ยงั คงมี การเรี ยนการสอน และเผยแพร่ ความรู ้
ให้กบั ประชาชนผูส้ นใจ กลับกัน คนที่ มีอาชี พการทาเครื่ องถม ปั จจุ บนั ก็ได้ลดน้อยถอยลงทุ กที
ยงยุทธ บัวแก้ว (สัมภาษณ์ วนั ที่ 27 กันยาน พ.ศ. 2560 ณ บ้านเลขที่ 27 ซอยทิ พย์จกั ษุ ถนน
พัฒนาการคูขวาง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80000) ซึ่ งท่านเป็ นช่ างทา
เครื่ องถมฝี มื อ ดี เ ป็ นที่ รู้ จ ั ก นั บ ถื อ ในกลุ่ ม ช่ า งท าเครื่ องถม ได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ว่ า ที่ จ ั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราชปั จจุบนั นี้มีการทาเครื่ องถมแบบครัวเรื อนเพียง 14 ครัวเรื อนหลักๆ นอกเหนือจาก
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นี้ ก็ยงั มี บางครั วเรื อนทาแค่ข้ นั ตอนทาทอง บางครั วเรื อนทาแค่ข้ นั ตอนสลักลายหรื อขึ้นรู ปเพียง
เท่านั้น ช่ างฝี มือเหล่านี้ โดยส่ วนใหญ่ก็จะกระจายอยู่ตามชุ มชน เขตอาเภอเมืองและชานเมืองของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช นับได้วา่ น้อยกว่าในอดีตที่ผา่ นมามาก เกิดจากปั ญหา 2 ประการหลักๆ คือ
การทาเครื่ องถมต้องใช้ต้นทุ นค่อนข้างสู ง ช่ างที่ ท าเครื่ องถมส่ วนใหญ่ไ ม่มีทุ นและความรู ้ เรื่ อง
การตลาดพอที่จะสามารถผลิ ตและจาหน่ ายด้วยตัวเอง ช่ างทาเครื่ องถมก็ตอ้ งหันไปพึ่งพ่อค้าคน
กลาง และในการผลิ ตเครื่ องถมให้พ่อค้า คนกลางรายได้ไม่ พอกับ รายจ่ าย จึ ง เป็ นเหตุ ให้ช่า งท า
เครื่ องถมหันไปประกอบอาชีพอื่น เพื่อที่ตนเองและครอบครัวจะดารงอยูไ่ ด้ในสังคมปั จจุบนั ส่ วนที่
สองคือ คนรุ่ นใหม่ที่จะเข้ามาสนใจทาเครื่ องถมก็มีจานวนน้อย บางส่ วนก็เกิ ดอาการท้อถอยใน
ระหว่างการฝึ กฝน เพราะระหว่างขั้นตอนการฝึ กฝนต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็ นอย่างมากและใช้
เวลานานหลายปี กว่าจะเกิดความชานาญในการสร้ างสรรค์ ไม่เพียงแต่การฝึ กฝนที่ยากลาบาก ใน
ขั้น ตอนการผลิ ต ก็ ย งั คงต้อ งใช้ เ วลาเช่ น กัน กว่า ที่ จ ะได้ผ ลงานที่ ส วยงามออกมาสั ก หนึ่ ง ชิ้ น
เครื่ องถมเป็ นงานที่ตอ้ งใช้สมาธิ และความละเอียดสู งในการทา ทุกขั้นตอนที่ผลิตนั้นมีความสาคัญ
มาก ถ้า ขั้น ตอนใดขั้น ตอนหนึ่ ง เกิ ด ปั ญ หาหรื อข้อ บกพร่ อ งขึ้ น มาต้อ งท าการเริ่ ม ใหม่ ท้ งั หมด
กล่าวคือต้องทาการหลอมและขึ้นรู ปมาใหม่เพียงเท่านั้น สง่า อนุ ศิลป์ (สัมภาษณ์ วนั ที่ 4 กันยายน
พ.ศ. 2560 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาเลยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ ) กล่าวเพิ่มเติมไว้วา่
ในงานเครื่ องโลหะ เครื่ องถมเป็ นสิ่ งที่ ทายากที่ สุ ด ถ้า ทาเครื่ องถมได้ง านโลหะทุ กชนิ ดก็ท าได้
เพราะเครื่ องถมเป็ นงานที่ตอ้ งใช้วชิ าความรู ้หลายศาสตร์ มาผนวกกัน เช่น ช่างเงิน ช่างทอง ช่างลงยา
ช่างเขียน ช่างขึ้นรู ป ช่างสลักและดุนลาย เป็ นต้น ความยากนี้เองจึงทาให้ในคนรุ่ นใหม่หนั มาสนใจ
ที่ จะศึ กษาน้อยลงไปทุ ก ที ด้วยปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น ปั จจุ บ นั จึ ง มี องค์ก ร เช่ น ศู นย์ส่ งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ
ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ต้องการสนับสนุ นให้ความรู ้ และหาช่ องทางการจัดจาหน่ าย
โดยตรงระหว่างผูผ้ ลิตและผูซ้ ้ื อและยิง่ ไปกว่านั้น เครื่ องถมยังได้รับ พระกรุ ณาธิ คุณของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชิ นีนาถ ซึ่ งโปรดฯ ให้เปิ ดการเรี ยนการสอนและถ่ ายทอดความรู ้ ในการท า
เครื่ องถมใน ศูนย์ศิลปาชี พหลายแห่ ง ทั้งหมดนี้ ก็เพราะต้องการให้ งานเครื่ องถมเป็ นศิลปะที่ตอ้ ง
ดารงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป
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2.2.3 ยาถม
2.2.3.1 การหลอมยาถมในต่างประเทศ
หลักฐานการหลอมยาถมของ Early Germanic kingdom ซึ่ งบันทึกว่า
วัตถุ ดิบในการผลิ ตใช้เงิ น ทองแดง ตะกัว่ ในอัตราส่ วน 1:2:3 ผสมกับกามะถัน โดยนาเงิ นกับ
ทองแดงมาผสมกันและหลอมในเบ้าที่ 1 นาตะกัว่ กับกามะถันมาหลอมผสมกันในเบ้าที่ 2 จากนั้น
ผสมเบ้าที่ 1 และเบ้าที่ 2 เข้าด้วยกันในเบ้าที่ 3 ที่เคลื อบผิวอย่างหนาด้วยกามะถันผสมกับ
ผงประสานทอง จากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกครั้งจะได้โลหะผสมเรี ยกว่ายาถม
เอกสารโบราณที่ Eracliusc และTheophilus บันทึกไว้ในศตวรรษที่ 12
กล่าวว่าการหลอมน้ ายาถมใช้เงิน ทองแดง และตะกัว่ ผสมกัน ทาให้หลอมเหลวแล้วเติมกามะถัน
ลงไปในโลหะผสมที่ ก าลัง หลอมเหลวนั้น จะได้ส ารสี ด า เมื่ อ เย็น ตัว ลงน าไปบดให้ ล ะเอี ย ด
(กลุ่มวิจยั สานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2550, p. 224)
2.2.3.2 การหลอมยาถมในประเทศไทยปัจจุบนั
ยาถมมี ล ั ก ษณะเป็ นแท่ ง โลหะสี ด าเงามี ส่ วนประกอบของ เงิ น
ทองแดง ตะกั่ว ด าและก ามะถัน เหลื อ ง อุ ท ัย เจี ย รศิ ริ (สั ม ภาษณ์ 4 กัน ยายน พ.ศ.2560
ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวัฒนธรรมไทย เครื่ องถมเงิน-ถมทอง ที่อยู่ 15/77 หมู่ 4 ซอยบางกร่ าง
59 ตาบลบางกร่ าง อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000) ได้อธิ บายถึงวิธีการหลอมยาถมไว้
ดังนี้ อัตราส่ วนภายใน 100% มีตะกัว่ ดา 50% ทองแดง 30% เงิน 20% กามะถันเหลือง 1 กิโลกรัม
และผงประสานทอง (Borax) ประมาณครึ่ งกิ โลกรั ม เพื่อเอาไว้ล้างหน้ายาถมตอนหลอม โดยมี
ขั้นตอนการหลอมดังนี้
นาทองแดงใส่ ลงไปในเบ้าหลอมก่อน เพราะทองแดงมีจุดหลอมเหลวที่
สู งกว่าโลหะอื่น จากนั้นตามด้วยเงินและตะกัว่ ดาตามลาดับขั้นการหลอมเหลว เมื่อสังเกตเห็นโลหะ
หลอมเหลวดีแล้ว จากนั้นจึงใส่ กามะถันที่เตรี ยมไว้ แต่การใส่ กามะถันควรใส่ ครั้งละจานวนไม่มาก
และค่ อยๆ คน ซึ่ ง ให้สั ง เกตจากน้ า โลหะเริ่ ม เป็ นสี ดาใสไม่ มี ฟ องแล้ว ค่ อยใส่ ก ามะถันอี ก ครั้ ง
ทาแบบนี้จนกามะถันที่เตรี ยมไว้หมดไป ตามด้วยใส่ ผงประสานทองเรื่ อยๆ จนหมดอีกครั้งแล้วปิ ด
ฝาเพื่อที่จะบ่มน้ ายาถมให้มีสีดาเงาและให้กลิ่นของกามะถันนั้นจางหายเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง โดยให้
ความร้อนต่อเนื่องในอุณหภูมิที่ยาถมหลอมละลาย เมื่อครบเวลาที่กาหนดก็นามาเทลงบนรางเทแล้ว
รอให้เย็นลงก็จะได้ยาถมที่นาไปใช้ต่อไป แต่การทายาถมนั้นก็ไม่ได้มีสูตรและเทคนิ คที่ตายตัวดังที่
ได้กล่าวไว้ สู ตรเทคนิคการหลอมยาถมจะขึ้นอยูก่ บั ช่างที่หลอมแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกัน
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2.2.4 อุปกรณ์ สาหรับใช้ ทาเครื่องถม
(1) โต๊ะช่างทอง (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 โต๊ะช่างทอง
(2) เครื่ องรี ดโลหะ (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 เครื่ องรี ดโลหะ
(ที่มา:http://static.weloveshopping.com/shop/client/000039/ntpmachines/MR-004_sma.jpg)
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(3) ตะเกียงเป่ าแล่น (ขาต๊ะ) (ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5 ตะเกียงเป่ าแล่น (ขาต๊ะ)
(ที่มา:https://cdn.truck2hand.com/_newt2h/files/content/large/40000/content-386076d8172ede75445302cba79222f4550c8.jpg)
(4) เบ้าหลอมและรางเท (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 เบ้าหลอมและรางเท
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(5) สิ่ วสลักในรู ปแบบต่าง (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 สิ่ วสลักในรู ปแบบต่าง
(6) ค้อนขึ้นรู ปแบบต่างๆ (ภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 ค้อนขึ้นรู ปแบบต่างๆ
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(7) ทัง่ และเหล็กขึ้นรู ป (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 ทัง่ และเหล็กขึ้นรู ป
(8) หลุมไม้ข้ ึนรู ป (ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 หลุมไม้ข้ ึนรู ป
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(9) วงเวียนขนาดต่างๆ (ภาพที่ 11)

ภาพที่ 11 วงเวียนขนาดต่างๆ
(10) ชัน (ภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 ชัน
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(11) ชุดไม้หน้าโต๊ะ (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 ชุดไม้หน้าโต๊ะ
(12) ชุดคันเลื่อยและใบเลื่อย (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 14 ชุดคันเลื่อยและใบเลื่อย
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(13) คีมแบบต่างๆ (ภาพที่ 15)

ภาพที่ 15 คีมแบบต่างๆ
(14) ตะไบขนาดต่างๆ (ภาพที่ 16)

ภาพที่ 16 ตะไบขนาดต่างๆ
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(15) กระดาษทราย (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 17 กระดาษทราย
จากที่กล่าวมาก็คืออุปกรณ์หลักๆ ในการทาเครื่ องถม แต่ก็ไม่ได้จากัดว่าอุปกรณ์มี
เพียงเท่านี้ เพราะการทาเครื่ องถมมีเทคนิ คต่างๆ มากมายที่เป็ นเทคนิ คเฉพาะของช่างแต่ละคน โดย
ช่างแต่ละคนนั้น บางครั้งอุปกรณ์ที่ใช้จะทาขึ้นมาเอง
2.2.5 วัสดุสาหรับใช้ ทาเครื่องถม
(1) เม็ดเงิน 100% (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 18 เม็ดเงิน 100%
(2) ทองคาแผ่น 99.9% ไว้ใช้สาหรับเปี ยกทอง (ภาพที่ 19)
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ภาพที่ 19 ทองคาแผ่น 99.9%

(3) แท่งยาถม (ภาพที่ 20)

ภาพที่ 20 แท่งยาถม
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2.2.6 วิธีทาเครื่องถมเงิน (ถมดา)

ภาพที่ 21 การหลอมและรี ด
(1) การหลอมและรี ด (ภาพที่ 21) การหลอมรี ดถื อเป็ นขั้นตอนแรกในการเริ่ ม
ทางาน เครื่ องถม โดยนาโลหะเงิน 95% ทองแดง 5% หลอมรวมกัน ถ้าหลอมปริ มาณไม่มากให้ใช้
เบ้าหลอมขนาดเล็กและสามารถใช้ไฟจากตะเกี ยงเป่ าแล่นก็ได้ แต่ถา้ ในกรณี ที่หลอมปริ มาณมาก
เช่น น้ าหนักเงินประมาณ 300 กรัม ขึ้นไปให้ใช้เตาไฟฟ้ าก็จะสะดวกกว่าในการหลอมละลาย ใน
ระหว่ า งการหลอมก็ ใ ห้ ใ ส่ ผ งประสานทองลงไป ด้ว ยเพื่ อ ก าจัด คราบสกปรกที่ อ ยู่ ใ นโลหะ
เมื่อหลอมเข้ากันด้วยดีแล้วก็เทลงบนรางเท รอให้เย็นตัวและนาไปรี ดตามแบบที่ตอ้ งการ
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ภาพที่ 22 การขึ้นรู ป
(2) การขึ้นรู ปของชิ้นงานโลหะเงินตามแบบที่ตอ้ งการ (ภาพที่ 22) โดยการใช้คอ้ น
ทัง่ หรื อหลุมไม้เป็ นหลัก ในระหว่างการขึ้นรู ปในแต่ละขั้นตอน ก่อนที่จะเริ่ มขั้นตอนใหม่ก็ควรให้
ความร้อนหรื อการอบอ่อนกับชิ้นงานตลอด เพื่อให้ชิ้นงานอ่อนตัวและยืดหยุน่ ส่ วนเรื่ องเทคนิ คใน
การขึ้ นรู ป หรื อความสวยงามของรู ป ทรงที่ ได้ก็ จะขึ้ นอยู่ป ระสบการณ์ ค วามพึง พอใจของช่ า งผู ้
สร้างสรรค์เอง

ภาพที่ 23 การสร้างสรรค์ลวดลาย
(3) การสร้างสรรค์ลวดลายด้วยตอกกดบนโลหะเงิน (ภาพที่ 23) เพื่อให้โลหะเงิน
ยุบตัวเป็ นเส้นลวดลายตามที่ได้วาดออกแบบไว้โดยการใช้คอ้ นและสิ่ ว
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ภาพที่ 24 การเก็บรู ป
(4) จากขั้น ตอนที่ ผ่า นมาเมื่ อ ได้มี ก ารตอกสลัก ลวดลาย ชิ้ น งานก็ จ ะยื ด มี ก าร
บิดเบี้ยว หรื อมีการบุบของชิ้นงานในขั้นตอนนี้ การเคาะดุนด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ค้อน แผ่นเหล็ก
หลุ ม ไม้ หรื อ ทั่ง เพื่ อ ให้ ชิ้ น งานกลับ มามี รู ป ทรงเดิ ม และมี ล วดลายที่ เ รี ย บสม่ า เสมอเท่ า กัน
(ภาพที่ 24)

ภาพที่ 25 ล้างทาความสะอาด
(5) การล้างทาความสะอาด (ภาพที่ 25) เป็ นขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก เพราะถ้า
ล้างไม่สะอาด การลงยาถมในขั้นตอนต่อไปก็จะไม่ติด ทาให้เกิ ดช่ องว่างหรื อรู ตามดได้ โดยขั้น
ตอนนี้ จะนาชิ้นงานไปอบอ่อนด้วยไฟและนาไปแช่น้ ากรดจนชิ้นงานมีสีขาวนวล จากนั้นใช้แปรง
ทองเหลื องแปรงกับน้ า ยาจากลู กประคาดี ควายที่ เผาให้เกิ ดยางและนาไปแช่ ใ นน้ า แต่ปัจจุ บนั ก็
สามารถใช้ลา้ งด้วยน้ ายาล้างจานแทนได้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชิ้นงานสะอาดและไม่มีคราบไขมัน
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ภาพที่ 26 การลงยาถม
(6) การลงยาถม (ภาพที่ 26) คื อการใช้ยาถม ถมลงในร่ องที่เป็ นลวดลาย ซึ่ งช่ าง
ต้องมีประสบการณ์และความชานาญเป็ นอย่างสู ง เพราะถ้าไม่มีอาจจะทาให้เกิดการลงที่ไม่เต็มร่ อง
หรื อยาถมไหม้ทาให้เป็ นตามด ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อชิ้นงานเป็ นอย่างมาก ถ้ายาถมไหม้ก็จะ
ไม่สามารถนาไปทาทองได้เพราะทองจะไม่ติด โดยวิธีการลงยาถมและการสังเกตก่อนลงยาถมคือ
ใช้เหล็กสามง่ามหรื อคีมเป็ นตัวจับชิ้นงานเพื่อไม่ให้ความร้อนโดนมือ ให้ความร้อนทัว่ ชิ้นงานอย่าง
สม่าเสมอก่อนจะลงยาให้สังเกตสี ของชิ้นงานต้องมีสีที่ขาวขุ่นหรื อเริ่ มเป็ นสี ชมพูอ่อนๆ ไม่ควรให้
ร้อนเกินไปจนเป็ นสี แดง เพราะจะทาให้ยาถมไหม้และไหลเร็ วเกินไปจนควบคุมไม่ได้

ภาพที่ 27 ขัดยาถม
(7) การขัดยาถมที่ ไม่ตอ้ งการออกไป (ภาพที่ 27) ทาให้เกิ ดลวดลายโดยขั้นแรก
ของการขัดให้ใช้ตะไบค่อยๆ ขัดจนเห็นลวดลายบางๆ และให้นากลับไปรมยาถมอีกครั้ง (รมยาถม
เป็ นภาษาช่ า งท าเครื่ อ งถม หมายถึ ง การน าชิ้ น งานกลับ ไปให้ ค วามร้ อ นเพื่ อ ให้ ย าถมละลาย)
เหตุเพราะถึงแม้วา่ ช่างจะมีความชานาญแค่ไหนการลงยาถมจะให้สวยงามภายในครั้งแรกเป็ นสิ่ งที่
ยาก อย่างน้อยต้องมีตามดหรื อร่ องที่ลงไม่เต็มอยูบ่ า้ ง ดังนั้นจึงต้องนากลับไปรมยาถมอีกครั้งเพื่อให้
ยาถมไหลปิ ดรู ตามดและใช้ยาถมแต้มส่ วนที่ไม่เต็ม รอให้ชิ้นงานเย็นตัวลงและนากลับมาขัดตะใบ
อีกครั้งต่อด้วยกระดาษทรายจนเห็นลวดลายชัดเจน
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ภาพที่ 28 ขัดเงา
(8) การขัดเงาชิ้นงาน (ภาพที่ 28) คือการใช้ลูกผ้าที่ใช้กบั มอเตอร์ หรื อลูกผ้าที่ใช้กบั
สว่านสายอ่อนควบคู่กบั การใช้ยาขัดแบบต่างๆ เช่น ยาดิน ยาเขียว หรื อยาแดง และขัดแต่งตามซอก
หรื อมุมที่ลูกผ้าเข้าไม่ถึง โดยการใช้ลูกยางแบบจานบินเพื่อให้เกิดความเงางาม

ภาพที่ 29 ชิ้นงานถมเงิน
(9) นาชิ้นงานมาล้างทาความสะอาดอีกครั้งเพื่อให้เศษหรื อคราบยาขัดต่างๆ
ออกไปก็จะได้เป็ นชิ้นงานเครื่ องถมเงิน (ภาพที่ 29)
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2.2.7 เครื่องถมทอง
2.2.7.1 ความเป็ นมาเกี่ยวกับเทคนิคการเปี ยกทองทาทอง
การทาสี ทองให้ติดอยูบ่ นงานเครื่ องถมซึ่ งก็จะหมายถึงเครื่ องถมทองอย่างที่ผคู ้ นเข้าใจ เกิด
จากการนาทองคามาผสมกับปรอทในภาษาช่ างไทยเรี ยกว่าการเปี ยกทองและทาทองลงบนพื้นผิว
ของชิ้นงานที่เป็ นเครื่ องถมเงินหรื อถ้าจะเรี ยกว่าการปิ ดทองก็คงจะได้ การปิ ดทองชนิ ดนี้ เป็ นการปิ ด
ทองโดยใช้ปรอทเป็ นตัวเชื่ อมระหว่างผิวโลหะ เทคนิ คนี้ เราจะพบในหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น
หรื อแม้กระทัง่ ในสมัยโรมันก็มีบนั ทึกของ Plinus และ Vitruvius ไว้ว่าด้วยเทคนิ คการนาทองมา
ผสมกับปรอทและนาไปทาตามที่ต่างๆ ที่ตอ้ งการ โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นทองแดง ทองเหลื อง และ
เงิ น จากนั้นใช้ไฟเป่ าและไล่ปรอทให้ออกไป วิธีน้ ี เป็ นที่นิยมมากในสมัยโรมัน จนถึ งยุคมื ดและ
ยุคกลาง ช่ างชาวจีนก็ใช้วิธีน้ ี ในการทาหรื อปิ ดเช่นกัน ส่ วนใหญ่จะทาลงบนทองแดงหรื อโลหะที่
ผสมทองแดง จากหลักฐานโบราณคดี แสดงให้เห็ นว่าชาวจีนใช้เทคนิ คนี้ มาตั้งแต่สมัยรัฐสงคราม
(Warring States) ประมาณ 403-221 ปี ก่อนคริ สตกาล สาหรับชาวญี่ปุ่นจะใช้เทคนิคการทาปรอท
ลงบนผิวโลหะก่อนแล้วนาแผ่นทองมาติดทับอีกครั้งและค่อยเป่ าไฟไล่ปรอท โดยเฉพาะสมัยนารา
ส่ วนใหญ่จะปิ ดทองลงบนพระพุทธรู ป เทวรู ป และเครื่ องใช้เกี่ ยวกับศาสนา รวมทั้งพระพุทธรู ป
ขนาดใหญ่สูง 16 เมตรในวัดโทโดจิ เอกสารโบราณที่บนั ทึก ไว้ใ นคริ สต์ศกั ราช 742 ซึ่ งพบที่
วัด ไดโทจิ กล่ า วถึ ง โรงงานที่ ท าพระพุ ท ธรู ป ที่ ว ดั โคฟู คิ จิ และการปิ ดทองโดยการใช้ ป รอท
จากการศึกษาทองที่ปิดลงบนวัตถุ ต่างๆ พบว่าส่ วนใหญ่ใช้ปรอท รองลงมาจะใช้ทองคาเปลว ซึ่ ง
เป็ นเทคนิ คที่มีการพัฒนาขึ้นในสมัยเอโดะ (คริ สตศตวรรษที่ 17-19) และหลักฐานในประเทศไทย
การใช้เทคนิ คนาปรอทมาผสมกับทองหรื อเรี ยกว่าการเปี ยกทองทาทอง เริ่ มหลังจาก ค.ศ. 1782
พบว่าใช้กบั เครื่ องเงินและเครื่ องถม (กลุ่มวิจยั สานักพิภณ
ั ฑสถานแห่ งชาติ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม, 2550: p. 216-218)
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2.2.7.2 วิธีการทาเปี ยกทองและทาทองสาหรับเครื่ องถมทอง

ภาพที่ 30 การเตรี ยมทอง
(1) หลังจากที่ได้ถมเงินตามหัวข้อ 2.2.6 แล้วในขั้นตอนการทาเปี ยกทองนี้ จะมี
อัตราส่ วนคือใช้ทอง 1 บาท ต่อปรอท 4 บาท มีวิธีดงั นี้ นาทองแผ่น 99.9% มาตัดให้เป็ นเส้นเล็กๆ
(ภาพที่ 30) ใส่ ปรอทหมักไว้ประมาณ 1 ชัว่ โมงเพื่อให้ปรอทกินทอง (เป็ นภาษาช่างหมายถึงทาให้
ทองมีสีเดี ยวกับปรอท) จากนั้นนาไปใส่ เบ้าหลอมเพื่อให้ทองกับปรอทหลอมเข้าเป็ นเนื้ อเดียวกัน
โดยควรใช้ไฟอ่อนๆ ในการหลอมถ้าไฟแรงเกินไปก็จะทาให้ทองกระเด็นหรื อประทุได้ การสังเกต
ว่าทองกับปรอทหลอมเข้าด้วยกันแล้วหรื อไม่ ให้ใช้เหล็กแหลมกวนและยกขึ้นมาดูถา้ ไม่มีทองที่
เป็ นเม็ดเล็กๆ ติดขึ้นมาถือว่าใช้ได้

ภาพที่ 31 การบดทอง
(2) นาส่ วนผสมที่หลอมแล้วมาใส่ ลงในครกบดที่ มีทรายละเอี ยด (ทรายสาหรั บ
งานก่อสร้าง) ลงไปประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ บดจนทรายละเอียดเป็ นแป้ ง (ภาพที่ 31) จึงนาทรายออก
โดยการใส่ น้ าลงไปในครกบด ทรายซึ่ งมี น้ าหนักเบาก็จะลอยออกไปตามน้ าและทองที่มีน้ าหนัก
มากกว่า ก็ จะตกตะกอนอยู่ก้นครก หลัง จากนั้นจึ ง ใส่ ท รายใหม่เข้า ไปท าการบดแบบเดิ มซ้ า กัน
ประมาณ 2-3 ครั้ง (ทองยิ่งมีการบดให้ละเอียดมากเท่าไรยิ่งเป็ นสิ่ งที่ดี เพราะว่าเมื่อนาไปทาบน
เครื่ องถมแล้วจะทาให้มีผิวเรี ยบสวยและเป็ นการประหยัดทองที่ใช้) ทองที่ได้จะยังเห็นเป็ นสี เงิ น
เพราะเป็ นทองที่ยงั คงผสมอยูก่ บั ปรอท
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ภาพที่ 32 การทาทอง
(3) นาเปี ยกทองมาทาลงบนชิ้ นงานที่ เตรี ย มไว้ แต่ ก่อนทาควรทาความสะอาด
ชิ้นงาน โดยการใช้หวั น้ ากรดดินประสิ วเช็ดคราบสิ่ งสกปรกและนามาล้างด้วยน้ ายาขจัดคราบไขมัน
อี ก ครั้ ง เพื่ อความแน่ ใ จว่าไม่มี ค ราบไขมัน ในการทาจะใช้แท่ งโลหะเงิ นทาหน้าที่ เหมื อนพู่ก ัน
ทาไปตามพื้นที่ๆ ต้องการและนาไปเป่ าไฟหรื อเรี ยกอีกอย่างคือการไล่ปรอทออกจากทองให้เหลื อ
เพี ย งทองที่ ติดไว้ ท าการทาแบบเดิ ม ซ้ า กันอย่า งน้อย 4 รอบจนเต็ม พื้ นที่ ตามความต้อ งการ
(ภาพที่ 32)

ภาพที่ 33 ทาความสะอาดและขัดเงา
(4) ชิ้ นงานที่ ไ ด้จะเป็ นสี ท องขุ่นด้าน ให้นาชิ้ นงานไปล้า งด้ว ยน้ า ยาขจัดคราบ
ไขมันหรื อลูกประคาดีควายแล้วแปรงด้วยแปรงทองเหลืองต่อด้วยลูกปั ดแก้ว ซึ่ งเป็ นลูกปั ดที่ใช้ใน
งานเย็บปั กทัว่ ไป เพราะเมื่อผิวของลูกปั ดแก้วทาการเสี ยดสี กบั ชิ้นงานที่ทาทองจะทาให้เกิ ดความ
แวววาว (ภาพที่ 33)
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ภาพที่ 34 การแรเงาหรื อเพลาลาย
(5) การแรเงาหรื อในภาษาของช่ า งเครื่ องถมเรี ย กว่าเพลาลาย (ภาพที่ 34) เป็ น
ขั้นตอนการสร้ างมิ ติให้ก ับชิ้ นงาน ทาให้ชิ้นงานเมื่ อกระทบกับแสงจะทาให้ล วดลายดู เด่ นและ
สวยงาม โดยมีวิธีการคือ ใช้คอ้ นขนาดเล็กและสิ่ วตรงขัดปากให้เงาค่อยๆ ตอกหรื อเคาะเบาๆโดย
เอียงสิ่ วให้ได้ประมาณ 45 องศา ลงบนลวดลายตามแบบความชานาญของช่างแต่ละคน ขั้นตอนนี้
จะทาทั้งถมเงินและถมทอง (ภาพที่ 35)

ภาพที่ 35 ชิ้นงานถมทองสาเร็ จ
ในขั้นตอนการทางานเครื่ องถมที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็ นด้านเทคนิ ค
หรื ออุ ปกรณ์ ที่ใช้ก็จะเป็ นขั้นตอนหลักๆของการทางานเครื่ องถม แต่ก็จะไม่มีหลักการที่ ตายตัว
ทุกอย่างอาจเกิ ดขึ้ นจากลักษณะของชิ้ นงาน เพราะชิ้ นงานบางชิ้ นอุ ปกรณ์ ที่ช่างมีอาจไม่สามารถ
สร้างสรรค์ชิ้นงานตามที่ตอ้ งการได้ จึงต้องทาอุปกรณ์ข้ ึนมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับชิ้นงานที่ทา
โดยสิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของช่างแต่ละคนซึ่ งไม่เหมือนกัน
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2.2.8 เครื่องถมตะทอง
เครื่ องถมตะทองคือ เครื่ องถมที่มี 3 สี อยูใ่ นชิ้ นงานเดี ยวกันประกอบด้วย สี ดาจากยาถม
สี เงิ นจากโลหะเงิน และสี ทองจากเทคนิ คการเปี ยกทองทาทอง ซึ่ งจะแตกต่างจากเครื่ องถมเงิ นที่มี
เพียง 2 สี คือสี ดาและสี เงิน (หัวข้อ 2.2.6) หรื อเครื่ องถมทองที่มี 2 สี เช่นกัน โดยมีสีดาและสี ทอง
(หัวข้อ 2.2.7) ความโดดเด่นของเครื่ องถมตะทองนั้น จะเป็ นเรื่ องของการเน้นจุดเด่นของลวดลายไม่
ว่าจะเป็ นการเน้นลวดลายด้วยสี ทอง หรื อการเน้นลวดลายด้วยสี เงิน ซึ่ งการจัดองค์ประกอบของสี ที่
อยู่บนชิ้ นงานก็จะขึ้นอยู่กบั ความต้องการของตัวช่ างหรื อนักออกแบบนั้นๆ โดยที่ เทคนิ คการทา
ถมตะทอง

ทองที่ ใ ช้ใ นการท าก็ จ ะเป็ นทองที่ ผ่า นการเปี ยกทองมาแบบเดี ย วกัน กับ การท า

เครื่ องถมทอง และมีเทคนิควิธีการทาเหมือนเครื่ องถมทองก็คือการทาทองลงบนชิ้นงานแล้วเป่ าไฟ
ไล่ปรอท แต่จะมีข้ นั ตอนเพียง 1 ขั้นตอนที่แตกต่างก็คือ เปลี่ยนจากการทาทองทั้งชิ้นงานมาเป็ นการ
ค่อยๆ แต้มเฉพาะจุดตามความต้องการ โดยจุดที่ไม่ตอ้ งการให้ทองติดจะใช้น้ ายาทาเล็บเป็ นตัวกั้น
(ภาพที่ 36) อุทยั เจียรศิริ กล่าวว่าในอดีตจะใช้ยางไม้ หรื อกระดาษกาวเป็ นตัวกั้น แต่ในปั จจุบนั จะ
ใช้น้ ายาทาเล็บมากั้นแทน ด้วยเหตุผลที่วา่ ถ้าใช้ยางไม้แล้วต้องการนายางไม้ออกจากตัวชิ้นงาน ยาง
ไม้จะเหนี ยวและติ ดแน่ นรมไฟออกยาก หรื อถ้าใช้กระดาษกาว ปรอทก็ยงั สามารถซึ มเข้าไปใต้
กระดาษได้ ทาให้ทองที่แต้มติดไปด้วยบางครั้งจึงต้องขูดทองที่เกิ นมาออก และมีความยุ่งยากกับ
การตัดปะ (ในกรณี ตอ้ งการลวดลายขนาดเล็ก) ทาให้เสี ย เวลาและสิ้ นเปลื องทองเป็ นอย่า งมาก
ดังนั้นการใช้น้ ายาทาเล็บเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุด เพราะสามารถจุ่มพู่กนั และระบายได้ง่าย สามารถทางาน
ได้ละเอียด แต่ก่อนที่จะนาไปแต้มทองก็ควรตั้งไว้ให้น้ ายาทาเล็บแห้งเสี ยก่อน เมื่อแต้มทองเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วนาไปเป่ าไฟเพื่อไล่ปรอทตามกระบวนการ ในการนาน้ ายาทาเล็บออกจากชิ้นงานต้อง
ขออธิ บายย้อนไปถึงในระหว่างการเป่ าไฟไล่ปรอท ในระหว่างการเป่ าไฟไล่ปรอทน้ ายาทาเล็บก็จะ
ไหม้ไปด้วย แต่น้ ายาทาเล็บก็จะออกไม่หมด ยังคงเหลื อเป็ นคราบบางๆสี น้ าตาลเข้ม การที่จะนา
คราบน้ ายาทาเล็บออกจากชิ้นงานมีวธิ ี ดงั นี้ รอให้ชิ้นงานเย็นตัวลง แล้วนาชิ้นงานไปล้างด้วยน้ ากรด
กามะถันที่ผสมในอัตราส่ วน น้ า 70 % และกรดกามะถัน 30 % ใช้แปรงทองเหลืองแปรงเบาๆ
บริ เวณคราบน้ ายาทาเล็บ จากนั้นก็สามารถนาชิ้นงานเข้าสู่ กระบวนการเฉกเช่ นเดียวกันกับการทา
เครื่ องถมทองตามลาดับ (ภาพที่ 36 – 39)
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ภาพที่ 36 ชิ้นงานเครื่ องถมตะทองกั้นลวดลายด้วยน้ ายาทาเล็บ
(ที่มา: อุทยั เจียรศิริ)

ภาพที่ 37 ทาทองชิ้นงานเครื่ องถมตะทองก่อนนาไปรมไฟ
(ที่มา: อุทยั เจียรศิริ)
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ภาพที่ 38 ชิ้นงานเครื่ องถมตะทองหลังจากรมไฟ
(ที่มา: อุทยั เจียรศิริ)

ภาพที่ 39 เครื่ องถมตะทองชิ้นงานสาเร็ จ
(ที่มา: อุทยั เจียรศิริ)
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2.3 เครื่องลงยาสี
ยาสี มีขอ้ สันนิ ษฐานว่าได้รับการพัฒนามาจากการทาน้ าเคลื อบเครื่ องปั้ นดิ นเผา
รวมกับ เทคนิ ค ในการฝั ง อัญมณี เนื่ องจากอัญมณี หายากภายหลัง ช่ า งเงิ นช่ างทองจึ งใช้หินสี ม า
ประดับแทน และต่อมาก็ใช้แก้วสี แทนอัญมณี อีกครั้ง ในระยะแรกๆ ของการใช้แก้วสี จะใช้แก้วสี
น้ าเงินแทนลาปี ส ลาซูลี แก้วสี เขียวอมฟ้ าแทนเทอร์ คอยซ์ แก้วสี น้ าตาลอมแดงแทนคาร์ นีเลียนหรื อ
โกเมน โดยใช้วิ ธี น าแก้ว สี ไ ปขัด ฝนให้ ไ ด้รู ป แบบตามต้อ งการและน าไปยึ ด ติ ด กับ โลหะ ใช้
ความร้ อนเป่ าให้แก้วสี ละลาย ต่อมาใช้ลวดโลหะทาเป็ นช่ องเล็กๆ สาหรับใส่ แก้วสี และนาไปให้
ความร้อนจนหลอมละลาย
จากหลักฐานของชาวเมโสโปเตเมียรู ้ จกั การทาแก้วมาตั้งแต่เมื่อประมาณ 4000 ปี
มาแล้ว และได้พบหลักฐานการหลอมโลหะ เช่น ทอง เงิน ทองแดง สาริ ด วิธีการบัดกรี ทองและ
เงิ น ซึ่ งเป็ นเทคนิ คและความรู ้ พ้ืนฐานของการทางานลงยาสี จึงเป็ นข้อสันนิ ษฐานว่าการลงยาสี
เกิดขึ้นในแถบนี้และขยายองค์ความรู ้ไปสู่ แหล่งอารยธรรมอื่นๆ ต่อไป
ชาวไมเซี ย เนี ย น รู้ จกั วิธี ก ารลงยาสี หลัง จากวิ ธี ก ารท าแก้ว โดยหลัก ฐาน เมื่ อ
3000 ปี มาแล้ว ได้ทาเป็ นลักษณะเครื่ องประดับทอง โดยมีลกั ษณะเป็ นลวดโลหะดัด บัดกรี ติดกับ
ทองและใช้แก้วที่ ฝ นเป็ นชิ้ น เล็ ก ใส่ ล งไป จากนั้นน าไปให้ ค วามร้ อนจนหลอมละลาย โดยใช้
แก้ว สี ฟ้ าประดับ ต่ อ มาเครื่ อ งลงยาสี ที่ ท าด้ว ยเทคนิ ค นี้ จึ ง พัฒ นาเป็ นคลัว ซองเน่ (Cloisonné)
(ภาพที่ 40) มี เทคนิ ค การนาเส้ นลวดมาดัดเป็ นรู ป ต่า งๆ ตามต้องการ แต่ต้องมี ล ักษณะเป็ นช่ อง
เพื่อให้ใส่ ยาสี ได้และใช้แก้วผงยาสี แทน ซึ่งจะไม่เหมือนกับ ที่ผา่ นมาที่ใช้เป็ นเศษแก้วฝน

ภาพที่ 40 งานลงยาสี เทคนิคคลัวซองเน่
(ที่มา: http://vsemart.com/wp-content/uploads/2014/07/Minankari-Georgian-cloisonne-enamel2.jpg)
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ในสมัย โรมัน ชาวกรี ก ชาวเซวต์ และชาวโรมัน ก็ ไ ด้ท าเครื่ อ งลงยาสี โดยมี
ฐานรองรับยาสี เป็ นทองคา เงิ นและสาริ ด มีหลักฐานการขุดพบเครื่ องลงยาสี หลายรายการ เช่ น
เครื่ องประดับ ท าด้วยทอง หรื อ เครื่ องเงิ นลงยาสี ของชาวกรี ก อายุ 2500 ปี มาแล้ว ชาวกรี ก นั้น
มัก นิ ย มลงยาสี ที่ มี พ้ื น ขนาดเล็ ก ไม่ นิ ย มการลงยาสี ที่ มี พ้ื น ที่ ข นาดใหญ่ ห รื อบนวัต ถุ ท้ งั ชิ้ น ใน
หลักฐานเอกสารโบราณของชาวโรมันตอนบุกยึดอังกฤษ เมื่อประมาณ 2100 ปี ที่ผา่ นมา ชาวโรมัน
พบว่า ในกองทัพ ของชาวเซวต์ไ ด้พ บอาวุ ธ โล่ ห์ และการประดับ ตกแต่ ง ม้า ด้วยเทคนิ ค ลงยาสี
ชาวโรมันหลังจากยึดได้แล้วจึงได้เรี ยนรู้การทาลงยาสี จากชาวเซวต์และเมื่ออาณาจักรโรมันล้ม
สลาย เทคนิ คการลงยาสี ห่างหายไป และกลับมาพบอีกครั้งเมื่อราว คริ สตวรรษที่ 5-6 พบเป็ นวัตถุ
ส าริ ด ลงยาสี ด้ว ยเทคนิ ค ซองเพลเว่ (Champlevé) (ภาพที่ 41) เป็ นเทคนิ คที่ มี ล ัก ษณะการแกะ
ขุด เซาะร่ องให้เป็ นแอ่งหรื อหลุ ม เล็กๆโดยใช้เหล็กปลายแหลมหรื อสิ่ ว และเติ มยาสี ลงไปตาม
ต้องการ หลังจากนั้นนาไปให้ความร้อนจนหลอมละลาย ซองเพลเว่ที่ผลิตในโคโลญน์มกั มีสีน้ าเงิน
และ เขียวเข้ม การใช้เทคนิ คซองเพลเว่ จะไม่ค่อยนิ ยมใช้กบั โลหะมีค่า เพราะจะทาให้เกิ ดการสู ญ
หายของโลหะ แต่จะนิยมใช้กบั โลหะที่ราคาไม่แพงเช่น ทองแดง หรื อ สาริ ด เป็ นต้น

ภาพที่ 41 งานลงยาสี เทคนิคซองเพลเว่
(ที่มา: https://i.pinimg.com/originals/63/af/24/63af2452dd173c90aa7fd04975583756.jpg)
เทคนิ คการลงยาสี แบบคลัวซองเน่ ในอาณาจักรไบเซนไทน์เป็ นที่นิยมอย่างมาก
ในช่วง คริ สตวรรษที่ 10-11 ในอาณจักรไบเซนไทน์ ประมาณ ค.ศ.ที่ 10 มีการพัฒนาของการทางาน
เครื่ องเงิน เครื่ องทองลงยาสี จนทาให้เป็ นศูนย์กลางของงานเครื่ องลงยาสี ช่ างทองในสมัยนั้นใช้
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ทรายผสมกับสารประกอบโซเดียม โปรตัสเซี ยม แคลเซี ยม ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบการทาให้เกิดแก้ว
และผสมออกไซด์ ข องโลหะต่ า งๆ เพื่ อ ท าให้ เ กิ ด สี ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน เครื่ อ งทองลงยาแบบ
คลัวซองเน่ ปรากฏขึ้นในหลายแห่ งทั้งยุโรปและในกลุ่มมุสลิ ม พอถึ งช่ วงปลายคริ สตวรรษที่ 12
แบบซองเพลเว่เป็ นที่นิยมมากกว่าคลัวซองเน่ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาเทคนิ คการลงยาสี มาเรื่ อยๆ
จนได้เครื่ องลงยาสี ที่มีลกั ษณะที่หลากหลายมากขึ้น และเทคนิคการลงยาสี ก็ได้แพร่ หลายไปทัว่ โลก
ในเวลาต่อมา

ภาพที่ 42 งานลงยาสี เทคนิคพลิคคะจัวร์
(ที่มา: http://pliqueajour.com/images/sm-morningglories.jpg)
อีกเทคนิ คหนึ่ งการลงยาสี ที่มีความนิ ยมในยุโรปคือ พลิ คคะจัวร์ (Plique-à-jour)
(ภาพที่ 42) เป็ นเทคนิ ค การลงยาสี ใ นโครงสร้ า งแบบโปร่ ง หมายถึ ง ไม่ มี โ ลหะที่ เชื่ อ มเป็ น
ฐานรองรับมีแต่เพียงเส้นโลหะกั้นขอบ ซึ่ งทาเป็ นโครงร่ างไว้เพียงเท่านั้น โดยวิธีทาคือนาโลหะ
โครงร่ า งวางบนโลหะที่ เ ตรี ย มไว้เ ป็ นฐานรองรั บ แล้วเติ ม ผงแก้วยาสี ใ นช่ องที่ ต้อ งการให้ เต็ ม
จากนั้นให้ความร้อนจนยาสี ละลายและดึงออกจากแผ่นโลหะที่เป็ นฐานรองรับ จะได้ยาสี ที่เป็ นแผ่น
โดยจะใช้เส้นโครงร่ างเป็ นตัวยึดไว้ มีลกั ษณะคล้ายกับ Stained glass แต่จะมีขนาดเล็กกว่า
ในประเทศอินเดียช่างอินเดียโบราณมีฝีมือในการทาเครื่ องลงยาสี มายาวนาน รู้จกั
การทาแก้วมาตั้งแต่ยคุ ทองแดง เครื่ องลงยาสี ในอินเดียมีหลักฐานมาตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าญะฮางงีร์
ในคริ สตศวรรษที่ 16 มีการลงยาสี บนพื้นทองคาโดยมีหลากสี เช่น สี เขียว สี ฟ้า สี น้ าเงิน และสี แดง
โดยใช้เทคนิคชองเพลเว่ และยังพบว่ามีการประดับตกแต่งอาคารโดยการลงยาบนทองเหลือง
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ในประเทศญี่ ปุ่นยังไม่มี หลักฐานแน่ ชัดว่าได้ทามาตั้งแต่ เมื่ อไร แต่มีก ารขุดค้น
หลุ ม ฝั ง ศพใกล้ เ มื อ งนารา ซึ่ งมี อ ายุ ร าวคริ สตศวรรษที่ 7 พบเครื่ องลงยาสี บ้ า งเล็ ก น้ อ ย
ในคริ สตศวรรษที่ 8 มีการกล่าวถึงวัตถุโลหะที่ตกแต่งลวดลายด้วยแก้ว จนกระทัง่ คริ สตศวรรษที่ 15
เอกสารโบราณกล่าวถึ งเครื่ องลงยาสี ซึ่ งคาดการว่าได้รับมาจากจีนในสมัยราชวงศ์หมิง ต่อมาใน
คริ สตศวรรษที่ 16 คนญี่ปุ่นสามารถผลิ ตเครื่ องลงยาได้เอง โดยการใช้ประดับ ตกแต่งดาบ เกราะ
และใช้ตกแต่งอาคาร
ในประเทศจีนมีการเริ่ มทาเครื่ องลงยาสี เทคนิ คคลัวซองเน่ โดยได้รับการเผยแพร่
เทคนิ คมาจากไบแซนไทน์ จากการติดต่อค้าขาย ในยุคที่ชาวมองโกลเข้ามายึดอานาจ ชาวจีนเรี ยก
เครื่ องลงยาสี วา่ Fo-lang-kan , Fu-lin-ware Fa-lang หรื อ Fa-lan และมีอีกชื่อหนึ่งที่เป็ นเครื่ องลงยาที่
สันนิ ษฐานว่าได้รับมาจากชาวอิสลามคือ Ta-shin yao ในสมัยพระเจ้าจิ่นไท้ (ค.ศ.1450-1456) มี
ความสนพระทัย ในงานหล่ อ ส าริ ด และให้ ก ารสนั บ สนุ น ช่ า งฝี มื อ ทั้ง ช่ า งโลหะและช่ า ง
เครื่ องปั้ นดินเผา ในสมัยนี้ ช่างสามารถคิดค้นการทาสี น้ าเงิ นที่ได้มาจากโคบอลต์ ซึ่ งเป็ นที่นิยมใน
ยุ ค นั้น ข้า วของเครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ จึ ง ถู ก ประดับ ด้ว ยการลงยาสี น้ า เงิ น เทคนิ ค คลัว ซองเน่ โดยมี
ฐานรองรับเป็ นสาริ ด ต่อมาในปลายคริ สตวรรษที่ 15 การมีสีหลากหลายมากขึ้น และด้วยเทคนิ ค
การลงยาแบบคลัวซองเน่ ช่างกระเบื้องก็ได้นามาดัดแปลงให้เป็ นงานกระเบื้องเช่นกัน โดยการปั้ น
เป็ นเส้นเล็กๆ และมาแปะบนแผ่นกระเบื้องคล้ายกับเส้นลวดที่แปะบนโลหะและนายาสี ลงไปตาม
ช่องที่ทาไว้ โดยเทคนิ คกระเบื้องนี้ เรี ยกว่า ฟ่ าฮัว่ ในสมัยราชวงค์ คังซี มีการตั้งโรงงานขึ้นในเมือง
ปั กกิ่งเป็ นศิลปะแบบสมัยราชวงค์ หมิง แต่จะมีความละเอียดกว่า ในปลายคริ สตวรรษที่ 18 โรงงาน
เครื่ องลงยาในกวางตุง้ ผลิต Plain enamel เป็ นจานวนมาก โดยรับเทคนิควิธีมาจากยุโรปมีการระบาย
ยาสี ลงบนโลหะทองแดงซึ่ งคนจีนเรี ยกว่า Yang-ts’ai ในประเทศไทยเรี ยกเทคนิ คนี้ วา่ เครื่ องถมปั ด
(กลุ่มวิจยั สานักพิพิธพัธภัณฑสถานแห่ งชาติอกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2550, pp. 235254)
ในประเทศไทยงานเครื่ องลงยาสี มีข้อสันนิ ษฐานว่าได้รับมาจากชาวเปอร์ เซี ยเป็ น
ผูน้ าเข้ามาเผยแพร่ ต้ งั แต่สมัยอยุธยา นิ ยมใช้ในกลุ่มราชสานัก และข้าราชการ ในระยะแรกของการ
ลงยาสี จะเป็ นลักษณะการลงแบบจุดๆ ลักษณะคล้ายกับอัญมณี ที่ฝังลงในกระเปาะ เหตุเพราะเพื่อ
ต้องการให้ยาสี ทดแทนอัญมณี มีค่าต่างๆ ต่อมาในระยะหลังก็ใช้ยาสี ลงไปตามร่ องที่เป็ นลวดลาย
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มากขึ้น เช่ น ลายดอกไม้ ใบไม้ ลายกนก ตามแต่ช่างต้องการจะสร้ างสรรค์ สี ที่นิยมใช้คือ สี แดง
สี เขียว สี น้ าเงิน สี ขาวและสี ฟ้า(สานักนายกรัฐมนตรี ., ม.ป.ป., p. 28)
โดยเฉพาะสี ฟ้าซึ่ งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
ทรงเป็ นสี ที่โปรดอย่างมาก จึงให้ชื่อเรี ยกเฉพาะว่าเครื่ องลงยาสี วา่ ราชาวดี
“...นาย ย.ส.

อนุ ม านราชธน ราชบัณ ฑิ ต ได้เ ขี ย นเรื่ องที่ ม าของค าไทย

บางค าไว้ไ นหนัง สื อ เรื่ อ งแม่ ย่ า นาง ฯลฯ ว่ า ราชาวดี เ ป็ นชื่ อ ยา (ลงยา) สี พ ลอยขี้ น กการเวก
หรื อสี ฟ้าและคาว่าเครื่ องทองใน รัชกาลที่ 1 เช่ น พานพระขันหมากใหญ่ และพระโกศพระอัตถิ
สมเด็จพระปถมบรมชนก เป็ นต้น ได้ลงยาสี ฟ้าเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ เป็ นเหตุหนึ่ งที่แสดงว่า วิชาลงยา
ช่างไทยของเรามีความชานาญมาอย่างน้อยก็ 160 ปี มาแล้ว และอาจเป็ นด้วยยาสี ฟ้าชนิ ดนี้ เพิ่งพบขึ้น
ในสมัยของรัชกาลที่ 1 หรื อลงยาสี ต่างๆ มีมาก่อนรัชสมัยของพระองค์แล้ว แต่พระองค์ทรงโปรด
ปรานสี ฟ้าเป็ นพิเศษ จึงได้ทรงขนานนามกันว่า “ราชาวดี” อย่างที่เรี ยกกันว่ารอแยลบลู ในภาษาฝรั่ง
ราชาวดีอาจเป็ นของไทยในทานองเดียวกัน...”(สานักนายกรัฐมนตรี ., ม.ป.ป., pp. 28-29)
ต่อมาในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 สี ชมพูก็ได้
นิยมนามาใช้เพิ่มเติมจากสี เดิมที่มีอยู่ เพราะสี ชมพูน้ นั เป็ นสี ประจาวันเกิดของพระองค์ท่าน เทคนิ ค
ที่พบส่ วนใหญ่ก็จะพบเทคนิคการสลักดุนหรื อการสลักกดลายให้เป็ นช่องและนามาลงยาสี ตามช่อง
ที่ได้ทาไว้ ซึ่ งในยุคสมัยรัตนโกสิ นทร์ น้ ี งานเครื่ องลงยาสี เป็ นที่นิยมอย่างมากจะเห็นได้จากการใช้
เป็ นเครื่ องประกอบพิธีต่างๆหรื อมี ความสาคัญเป็ นเครื่ องราชบรรณาการที่ เป็ นของพระราชทาน
เพื่อเจริ ญพระราชไมตรี กบั พระราชวงศ์ของต่างประเทศ เครื่ องราชบรรณาการเหล่านี้ ส่วนใหญ่ทา
ด้วยทองคาที่ทาด้วยฝี มือช่างหลวงชั้นเอก เป็ นเครื่ องราชูปโภคที่เสมอด้วยพระมหากษัตริ ยไ์ ทย ใน
สมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวทรงได้รับเครื่ องราชบรรณาการจากสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรี ย
แห่งอังกฤษหลายอย่างและพระองค์ก็ได้จดั ส่ งเครื่ องราชบรรณาการตอบแทนเช่นกัน ซึ่ งกล่าวไว้ใน
หนังสื อนิราศลอนดอนและจดหมายเหตุราชทูตไปอังกฤษของ หม่อมราโชทัย ในการนาไปถวาย
ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เครื่ องถมอย่างที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ งานเครื่ องลงยาสี ก็เป็ นอีกหลายชิ้ นที่ถูก
นาไปถวายเช่นกัน เช่น สังข์อุตราวัฎเครื่ องทองคาลงยาราชาวดีมีดอกนพรัตน์มงั สี ทองคาจาหลักลง
ยาเป็ นเครื่ องรอง ขันน้ าทองคาลงยาราชาวดีสารับหนึ่ ง ถ้วยฝาทองคาลงยา ถ้วยฝาถมยาดาตะทอง
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รวมเป็ นสอง ซองบุรี่ทองคาลงยา และดาบเหล็กลายฝักทองคาลงยา เป็ นต้น สิ่ งของเหล่านี้ ถูกเก็บ
รักษาไว้ในพระราชวังวินเซอร์
2.3.1 เครื่องลงยาสี ในปัจจุบัน
ปั จจุบ นั เครื่ องลงยาสี ได้รับความนิ ย มอย่างแพร่ หลายและมี สีสั นที่ หลากหลาย
มากขึ้ นสามารถพบเจอได้ท ั่ว ทุ ก ภาคของประเทศไทยและก็ มี บ ทบาทในวงการเครื่ องประดับ
เครื่ องเงินและเครื่ องทอง
เครื่ องลงยาสี ที่ มี ชื่อเสี ย งมากในปั จจุ บ นั นี้ ก็ จะเป็ นของเครื่ องทองสุ โขทัย เป็ น
เครื่ องทองที่รับแรงบัลดาลใจจากลวดลายของโบราณสถานวัตถุนามาผนวกกับเทคนิ คโบราณ ทา
ให้เครื่ องทองสุ โขทัยมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว นอกจากนี้ ก็ยงั มีเครื่ องทองเพชรบุรีซ่ ึ งเมืองเพชรบุรีน้ ี
นับว่าเป็ นเมืองที่ รวมช่ างสิ บหมู่ในอดี ตที่ มารวมตัวกันระหว่างการก่ อสร้ างวัง จึ งทาให้ช่างฝี มื อ
หลัง่ ไหลจากวังหลวงมาอาศัยอยูท่ ี่เพชรบุรี โดยที่ลกั ษณะของเครื่ องทองเพชรบุรีมีกลิ่นไอของความ
เป็ นเครื่ องทองโบราณ เช่ นการสลักดุ นลงยา การเชื่ อมประกอบไข่ปลา จนถึ งการถักเส้นทองเป็ น
สร้อยต่างๆ สิ่ งเหล่านี้เป็ นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น ปั จจุบนั นอกจากเทคนิ คดั้งเดิมแล้ว
ในการทาเครื่ องลงยาสี ก็มีเทคนิคในการทาร่ องสาหรับลงยามากขึ้น เช่น การปั้ ม การใช้น้ ายาเคมีกดั
หรื อเรี ยกง่ายๆ ว่าการกัดกรดเทคนิ คนี้ ส่วนใหญ่จะใช้สาหรับทาป้ ายชื่ อ หรื อตราสัญลักษณ์ ต่างๆ
และอี ก เทคนิ ค ก็ จะใช้เทคโนโลยี ใ นการท าร่ องส าหรั บ ลงยาสี เช่ น การเลเซอร์ การเขี ย นด้ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในอุตสาหกรรมเครื่ องประดับ ซึ่ งปั จจุบนั ยังคงมีการเรี ยนการสอนการทา
เครื่ องลงยาอยู่ในสถาบันต่างๆ ส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นสถาบันที่มีการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับการทา
เครื่ องประดับ
สาหรับยาสี ที่ใช้ในปั จจุบนั นั้นมีให้เลือกมากมายดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ละสี ก็จะ
มีเฉดสี ที่ต่างกัน ดังนั้นในการแบ่งเฉดสี ก็มกั จะถูกกาหนดในลักษณะเบอร์ หรื อตัวเลข เช่น สี แดง
เบอร์ 30 สี เขียว เบอร์ 41 เป็ นต้น ชิ้นงานที่เป็ นลักษณะรู ปแบบไทยดั้งเดิมสี ที่มกั จะถูกใช้ก็จะเป็ นสี
ตามแบบฉบับโบราณก็คือ สี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน สี ฟ้า สี ขาวขุ่น และสี ชมพูข่นุ การเลือกใช้สีของ
ช่ า งก็ ม ัก จะเลื อ กใช้ ย าสี ที่ มี เ ฉดสี ใ กล้เ คี ย งกับ งานโบราณมากที่ สุ ด และหาได้ต ามท้อ งตลาด
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การที่ จะค้นหาเฉดสี ที่มีความใกล้เคียงกับของโบราณผูว้ ิจยั จึงได้ทาการสัมภาษณ์ วรวีร์ ดวงแก้ว
(สัมภาษณ์ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สานักงานช่างสิ บหมู่กรมศิลปากร ) ซึ่ งท่านเป็ นช่างประณี ต
ศิ ล ป์ ท างานลงยาสี โ ดยเฉพาะของส านัก งานช่ า งสิ บ หมู่ ก รมศิ ล ปากรและมี โ อกาสได้บู ร ณะ
ซ่ อมแซมชิ้ นงานเครื่ องลงยาสี โบราณมากมาย ท่านได้กล่าวว่า ยาสี ที่พบในงานเครื่ องโลหะไทย
โบราณ ไม่สามารถระบุเบอร์ ของสี แบบเจาะจงได้ว่าสี โบราณใช้สีเบอร์ อะไรบ้าง เหตุเพราะยาสี
ของโบราณที่พบในปั จจุบนั นั้นได้ผ่านกาลเวลามาหลายสิ บปี บางชิ้นมีอายุถึงร้อยปี สี ที่เกิดขึ้นบน
ชิ้นงานเหล่านั้นก็อาจเป็ นสี ที่ผดิ เพี้ยนไป ดังนั้นสี ที่เลือกก็จะเป็ นสี ที่ใกล้เคียงมากที่สุดซึ่ งสี เหล่านั้น
ก็สามารถหาซื้ อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ เครื่ องมือการทาเครื่ องประดับ เช่ น ย่านวัดเกาะ ย่านบ้าน
หม้อ หรื อ ย่านวงเวียนใหญ่ เมื่อได้ลองสอบถาม ร้ านชิ นวิวฒั น์เครื่ องมือช่ างทอง ที่อยูบ่ ริ เวณใกล้
กับแยกเฉลิมกรุ ง และร้านเต็กไถ่ ที่อยูย่ า่ นบ้านหม้อ พบว่าสี ที่ช่างลงยาใช้ จะเป็ นสี แดง เบอร์ 30 สี
เขียวเบอร์ 41 สี น้ าเงินเบอร์ 34 สี ฟ้าเบอร์ 40 สี ขาวขุ่นเบอร์ 160 และสี ชมพูข่นุ เบอร์ 298
2.3.2 ยาสี (อีนาเมล)
ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2545 ในสาขาวิชา
ต่างๆหมายถึง
2.3.2.1 คาศัพท์ทางทันตกรรม คือ เคลือบฟัน
2.3.2.2 คาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า คือ
เคลือบ หรื อ การเคลือบ
2.3.2.3 คาศัพท์ทางศิลปะ คือ การลงยา (สี ร้อน)
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2.3.3 การเกิดสี ในแก้ว
การเกิ ดสี ที่อยู่ในแก้วเกิ ดจากการเติมสารอนิ นทรี ยใ์ นกลุ่มออกไซด์ของโลหะลง
ไปในปริ มาณที่มากหรื อน้อย หรื ออาจเติมเพียงสารชนิ ดเดียวหรื อหลายชนิ ดก็ได้ แล้วนามาหลอม
รวมกัน ก็จะได้สีที่อยูใ่ นแก้ว (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเกิดสี ของแก้วจากสารอนินทรี ยร์ ่ วมกับออกไซด์ของโลหะแต่ละชนิด
สารอนินทรีย์ทใี่ ช้
สี ทปี่ รากฏ
โลหะเงิน (Ag)

สี เหลือง

ทองแดงออกไซด์ (CuO)

สี เขียวและสี น้ าเงิน

ทองแดง (Cu)

สี แดงทับทิม

แคดเมียมซัลไฟด์ (CdS)

สี เหลือง

แคดเมียมซัลไฟด์ผสมกับซี ลิเนียม (CdS & Se)

สี แดงสดและสี ส้ม

โลหะซีลิเนียม (Se)

สี ชมพู แดง และน้ าตาลแดง

โลหะไทเทเนียมและซีเรี ยมออกไซด์ (Ti & Ce)

สี เหลือง

กามะถัน (S)

สี เหลืองอาพัน

กามะถันกับตะกัว่ (Pb)/เหล็ก (Fe)/นิกเกิล (Ni)/โคบอลท์ (Co)

สี ดาเข้ม

เหล็กออกไซด์ (Fe2O3)

สี น้ าเงิน เขียวและเหลือง
อาพัน

แมงกานีสออกไซด์ (MnO2)

สี เหลืองอาพัน

โครเมียมออกไซด์ (CrO,Cr2O3)

สี เขียว

นิกเกิลออกไซด์และโคบอลท์ออกไซด์ (NiO, Ni2O3 & CoO,
Co2O3)

สี น้ าตาล ม่วง และน้ าเงินเข้ม

ข้อมูลตาราง (ปฐมากรณ์ ประพิศพงศ์วานิช, 2557, p. 29)
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2.3.4 อุปกรณ์ สาหรับใช้ ทางานลงยาสี
อุปกรณ์ส่วนหนึ่งก็เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาเครื่ องถมดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้
(หัวข้อ 2.2.4) แต่ก็จะมีเพิ่มเติมดังนี้
(1 )ครกบดยาสี (ภาพที่ 43)

ภาพที่ 43 ครกบดยาสี
(ที่มา:https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMhbPUlfXhAhU
X4nMBHcgWDq0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.nanasupplier.com%2Ftag%2
F41136&psig=AOvVaw2PYW7_ONuxI004nJSkoTNI&ust=1556622710051076)
(2) ไม้ตกั ยาสี และไม้เกลี่ยยาสี (ภาพที่ 44)

ภาพที่ 44 ไม้ตกั ยาสี และไม้เกลี่ยยาสี
2.3.5 วัสดุสาหรับใช้ ทางานลงยาสี
(1) โลหะทอง
(2) โลหะเงิน
(3) โลหะทองแดง
(4) แก้วยาสี
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2.3.6 วิธีการลงยาสี
ในการทาเครื่ องลงยานั้นต้องมีการเตรี ยมชิ้นงานก่อนจะมาลงยาซึ่ งมีหลายเทคนิค
เช่น การสลักดุน การดัดเส้นลวด การกัดกรด การปั้ ม หรื อหล่อ เป็ นต้น เทคนิ คเหล่านี้ มีจุดประสงค์
เดี ยวกันคือ การทาให้เป็ นช่ องสาหรั บใส่ หรื อไว้ลงยาสี ดังนั้นในขั้นตอนการแสดงวิธีที่จะกล่าว
ต่อไปนี้จะเป็ นขั้นตอนการลงยาสี

(ก) ยาสี ชนิดผง

(ข) การบด

(ค) เทน้ ากลัน่

(ง) ผงยาสี ก่อนนาไปลง
ยา

ภาพที่ 45 การเตรี ยมยาสี ก่อนที่จะนาไปลงยา
(ที่มา: เอกสารประกอบรายวิชา MEJ 3235 เครื่ องโลหะรู ปพรรณอัญมณี เครื่ องเงิน-เครื่ องทอง)
(1) ขั้นตอนการเตรี ยมยาสี ก่อนที่จะนาไปลงยาสี (ภาพที่ 45) ในขั้นตอนแรกให้นา
ยาสี ที่ได้มานามาบดให้ละเอียดด้วยครกบดโดยใส่ น้ ากลัน่ ในการบดนี้ ไม่เพียงแต่บดให้ละเอียด
เป็ นผงแล้วยัง เป็ นการล้างทาความสะอาดสิ่ งสกปรกออกจากยาสี ด้วยการบดและเทน้ ากลัน่ ทิ้ ง
ทาซ้ าแบบนี้หลายๆ รอบจนน้ ากลัน่ ใสสะอาดเป็ นอันว่าใช้ได้

ภาพที่ 46 การลงยาสี
(ที่มา: เอกสารประกอบรายวิชา MEJ 3235 เครื่ องโลหะรู ปพรรณอัญมณี เครื่ องเงิน-เครื่ องทอง)
(2) หลังจากการเตรี ยมยาสี และชิ้นงานแล้วให้นายาสี มาใส่ ลงในร่ องที่เตรี ยมไว้ให้
ยาสี นูนสู งขึ้นมาจากชิ้นงานเล็กน้อยและใช้ผา้ สะอาดซับน้ าออก (ภาพที่ 46)
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ภาพที่ 47 การอบด้วยความร้อน
(ที่มา: เอกสารประกอบรายวิชา MEJ 3235 เครื่ องโลหะรู ปพรรณอัญมณี เครื่ องเงิน-เครื่ องทอง)
(3) อบด้วยเตาไฟฟ้ าเพื่อให้ยาสี ละลาย (ภาพที่ 47) และอีกเทคนิ คหนึ่ งที่ช่างไทย
มัก นิ ย มใช้ ใ นการหลอมละลายของยาสี คื อ การใช้ข าต๊ะ เป่ าไฟอ่ อนๆ จากด้า นใต้ข องชิ้ นงาน
โดยไม่ให้โดนยาสี โดยตรง แต่ถา้ หากลงยาสี ไม่เต็มร่ องให้นากลับไปเติมยาสี ใหม่อีกครั้ง

ภาพที่ 48 การขัด
(ที่มา: เอกสารประกอบรายวิชา MEJ 3235 เครื่ องโลหะรู ปพรรณอัญมณี เครื่ องเงิน-เครื่ องทอง)
(4) นาชิ้นงานที่ลงยาสี แล้วมาขัดผิวให้เรี ยบเสมอกับชิ้นงานโดยการใช้หินขัดที่มี
ลักษณะเป็ นแท่งขนาดเล็กมีผวิ คล้ายกับหิ นลับมีด (ภาพที่ 48)
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ภาพที่ 49 ชิ้นงานลงยาสาเร็ จ
(ที่มา: https://farm5.static.flickr.com/4126/5026176846_dfc8e587b4.jpg)
(5) ลักษณะชิ้นงานที่ลงยาสาเร็ จ (ภาพที่ 49)
2.4 เหตุและผลของการไม่ รวมกันของงานเครื่องถมและงานลงยาสี
ในงานเครื่ องถมตั้งแต่โบราณมาถึงปั จจุบนั เรามักจะเห็นงานเครื่ องถมที่มีลกั ษณะ
เดิมๆอย่างที่คุย้ เคยกันก็คือ เครื่ องถมที่มีเส้นลวดลายเป็ นสี ดาตัดกับผิวโลหะที่มีท้ งั สี เงินและสี ทอง
ซึ่ งเป็ นลักษณะเด่นและเป็ นเอกลักษณ์ของงานเครื่ องถมไทย แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปช่างหรื อศิลปิ น
นัก ออกแบบก็ นิ ย มใช้ ว ัส ดุ ช นิ ด อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากวัส ดุ ห ลัก ร่ ว มกับ เทคนิ ค ของวัส ดุ น้ ั น ๆ
มาประกอบรวมกันอยูใ่ นชิ้นงานเดี ยวกัน เพื่อต้องการสร้างความแตกต่างหรื อความโดดเด่นให้กบั
ชิ้ นงาน ในการสร้ างสี สั นให้ก ับเครื่ องถมโดยส่ วนใหญ่ แล้วตั้ง แต่ อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ นั จะนิ ยมใช้
อัญมณี หินสี ต่างๆ เช่น เพชร ทับทิม บุษราคัม เป็ นต้น มาประกอบสร้างสี สันและสร้างมูลค่าให้กบั
ชิ้ นงาน โดยเทคนิ คที่ ใช้ก็จะใช้การฝั ง การห่ อ การหุ ้ม รวมไปถึ งการใช้วสั ดุ ที่ไ ด้จากสั ตว์ เช่ น
งาช้าง เขี้ยวสัตว์ ปี กแมลงทับ หรื อได้มาจากแหล่งธรรมชาติ เช่ น ไม้ มักนิ ยมนาไปทาเป็ นไม้เท้า
โดยที่หวั ไม้เท้าเป็ นงานเครื่ องถม หรื อเป็ นเส้นใยที่ได้จากธรรมชาติที่นิยมนามาจักสานเป็ นจาพวก
กระเป๋ าและเลี่ ย มประกอบด้วยงานเครื่ องถม เป็ นต้น ตามแต่ ช่ างหรื อศิ ล ปิ นนัก ออกแบบนั้นๆ
ต้องการ ในงานเครื่ องลงยาสี ก็มีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาควบคู่กบั งานเครื่ องถมและเป็ นงานที่
ผูค้ นนิ ยมชมชอบกันมาก เพราะมีสีสันที่สวยงาม สามารถทาในวัสดุ ที่หลากหลายมากกว่า ซึ่ งจะ
แตกต่างกับเครื่ องถมที่มีสีเพียง 3 สี เท่านั้น คือ สี ดา สี เงิน และสี ทอง ยิ่งในปั จจุบนั นี้ มีสีสันให้เลือก
มากยิง่ ขึ้น การออกแบบเป็ นชิ้นงานหรื อเครื่ องประดับก็มีรูปแบบสี สันมากมายเพิ่มขึ้นด้วย และใน
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การผสมผสานวัสดุ ชนิ ดอื่นที่นอกเหนื อจากวัสดุหลักร่ วมกับเทคนิ คของวัสดุน้ นั ๆ ก็จะไม่แตกต่าง
กับงานเครื่ องถมที่กล่าวมาข้างต้น แต่เป็ นที่น่าแปลกว่างานเครื่ องถมและงานเครื่ องลงยาสี ทั้งที่มี
ความเป็ นมาและมี ประวัติศาสตร์ ค วบคู่กนั มาตลอดตั้งแต่ส มัยกรุ งศรี อยุธยาแต่ก ลับไม่มีการนา
เทคนิคงานเครื่ องถมและเทคนิคงานเครื่ องลงยาสี มาประกอบร่ วมอยูใ่ นพื้นผิวเดียวกันโดยที่ชิ้นงาน
ไม่ถูกแบ่งเป็ นสองส่ วนแล้วนามาประกอบกันภายหลัง ซึ่ งจะหมายถึงเทคนิ คที่ไม่ใช้การทาเครื่ อง
ถมแยกมา 1 ส่ วน และทางานลงยาสี อีก 1 ส่ วน แล้วนาทั้งสองส่ วนนี้มาประกอบกันอีกครั้ง โดยการ
ติดกาว การฝัง การร้อย หรื อการเชื่อมเลเซอร์ประกอบ เป็ นต้น ในเบื้องต้นผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์
ช่างที่ทางานเครื่ องถมและเครื่ องลงยาสี เพื่อต้องการหาเหตุและผลของการที่ เทคนิ คงานเครื่ องถม
และเทคนิคงานลงยาสี ไม่เคยมาประกอบร่ วมกัน ซึ่ งสรุ ปเหตุผลของช่างได้ ดังนี้
ในสังคมไทยถู กสอนให้เชื่ อว่างานศิ ลปะไทยทุกแขนงมักจะมี ครู ทาให้ช่างก็มี
ความเชื่อในตัวครู บาอาจารย์สูงและมักจะยึดติดในศิลปะแบบที่ครู สอน เหตุและผลของความเชื่ อนี้
ก็เกิ ดขึ้ นจากการสอนของครู ที่ตอ้ งการรั กษารู ปแบบความดัง่ เดิ มของชิ้ นงาน โดยไม่ตอ้ งการให้
ชิ้นงานผิดไปจากลักษณะงานชั้นครู โบราณ และส่ งต่อไปยังลูกศิษย์ของตังเองโดยหวังว่าต้องการ
ให้ศิษย์เป็ นผูอ้ นุรักษ์มรดกภูมิปัญญาโบราณไว้ไม่ให้สูญหาย การเรี ยนการสอนของครู ก็มกั จะสอน
แบบเดียวกันกับที่ครู ได้ถูกสอนมา ส่ วนใหญ่แล้วการสอนไม่วา่ จะเป็ นงานเครื่ องถม หรื องานลงยา
สี ไม่เพียงแต่สอนเรื่ องเทคนิ คเชิ งช่ างเท่านั้น ตัวครู มกั จะสอดแทรกเรื่ องความงามในแบบฉบับดัง่
เดิม สัดส่ วน ลวดลาย ลักษณะแบบโบราณของชิ้นงาน รวมถึ งประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของงาน
ทั้งเครื่ องถมหรื องานลงยาสี ทาให้ตวั ช่างผูเ้ ป็ นศิษย์เกิดความภาคภูมิใจในตัวงานที่ทาอยูแ่ ละคิดว่า
งานที่ตนเองทาคือสิ่ งที่ดีที่สุด สมนึก จันจาปา (สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริ มศิลปาชี
พระหว่าประเทศ) เป็ นช่ างทาเครื่ องถมที่เก่าแก่ผมู้ ีประสบการณ์กว่า 50 ปี ได้กล่าวว่า “...ช่ างทา
เครื่ องถมในอดี ตถื อว่างานลงยา ไม่ใช่ของชาวนคร จึงไม่มีใครคิดที่จะเรี ยนและผูค้ นก็ไม่นิยมใช้
เพราะคิดว่าไม่ใช่ศิลปะของชาวนครศรี ธรรมราช...” ด้วยเหตุผลของการที่ตวั ช่างมีความภาคภูมิใจ
และคิดว่างานที่ตนเองทา คือสิ่ งที่ดีที่สุดประกอบกับการทางานของตนเองเป็ นที่ยอมรับของสังคม
จึงก่อให้เกิดไม่ยอมเรี ยนรู ้งานศิลปะแขนงอื่นโดยเฉพาะงานเครื่ องถมและงานลงยาสี สองชนิ ดงาน
นี้มีความใกล้เคียงกันคือเป็ นงานที่ทาด้วยโลหะทองคาหรื อเงิน เป็ นเหตุให้ตวั ช่างที่ทางานเครื่ องถม
หรื อช่างทางานลงยาสี คิดว่าคือคู่แข่งกัน และพยายามสร้างชิ้นให้เป็ นที่ยอมรับมากกว่าฝ่ ายตรงข้าม
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จึงทาให้การที่ช่างทาเครื่ องถมหรื อช่างทางานลงยาสี จะเปิ ดโอกาสให้ตนเองจะไปเรี ยนรู ้เทคนิ คงาน
ของฝ่ ายตรงข้ามก็กลัวว่าตนเองจะเสี ยศักดิ์ศรี และผิดไปจากครู ที่ได้สอนไว้ ซึ่ งก็จะสอดคล้องกับ
การได้สัมภาษณ์ วรวีร์ ดวงแก้ว ท่านได้ให้ความเห็นว่า “…คงเป็ นเพราะว่าเครื่ องถมกับงานยาสี เป็ น
คนละตระกูล ซึ่ งช่ างอาจมีการแข่งขันและพยายามทาให้ของตัวเองดี กว่าของอีกฝ่ าย ในสมัยก่อน
ช่ างทั้งสองแขนงนี้ ก็รับใช้ราชสานักเดี ยวกัน จึ งเป็ นไปได้ว่าต้องมี การแข่งขันกันเพื่อเชิ ดชู ของ
ตัวเองและไม่ยอมเรี ยนรู ้อีกฝ่ าย เพราะกลัวจะเสี ยศักดิ์ศรี …” เมื่อยุคสมัยเปลี่ ยนไปช่างหรื อศิลปิ น
นักออกแบบรุ่ นใหม่ก็มีแนวคิดที่จะต้องการพัฒนาของงานเครื่ องถมอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดย
การสร้างสี สันให้เครื่ องถมมากขึ้นแต่กลับไม่ได้มองเรื่ องของการนายาถมและยาสี มาใช้ร่วมกันโดย
ที่ไม่แยกเป็ นสองส่ วนและนามาประกอบกันภายหลัง เพราะเชื่ อว่า ยาถมและยาสี มีลกั ษณะทาง
กายภาพต่างกัน ซึ่ งยาถมเป็ นโลหะและยาสี เป็ นแก้ว จึงทาให้ช่างหรื อศิลปิ นนักออกแบบคิดว่างาน
สองแขนงนี้ ไ ม่ สามารถที่ จะอยู่ร่วมกันในงานชิ้ นเดี ย วกันได้โดยไม่ แยกเป็ นสองชิ้ นและนามา
ประกอบกันภายหลัง มุ มหนึ่ งคิ ดว่าสี ดาของยาสี ก็มีอยู่แล้วจึ งไม่เห็ นถึ งความจาเป็ นที่ตอ้ งไปใช้
ยาถม บุ ญมี จันอุ ไ รรั ตน์ ท่ า นเป็ นช่ า งเก่ า แก่ ที่ท างานลงยาสี (สั ม ภาษณ์ 24 กุ มภาพันธ์ 2561
ณ งานอัตลักษณ์ แห่ งสยาม ครั้งที่ 9 ) กล่ าวว่า “…เราจะเอาสี ดาจากยาถมทาไมในเมื่อยาสี ก็มีสี
ดา…” และอีกด้านหนึ่ง ก็เป็ นมุมมองที่มีความน่าสนใจ คือ เชื่ อว่างานเครื่ องถมหรื องานลงยาสี เป็ น
เครื่ องแสดงออกถึ งสัญลักษณ์ ของการนาไปใช้ โดยที่ให้เครื่ องถมเป็ นสัญลักษณ์ ด้านความขลัง
เพราะด้วยสี สันของเครื่ องถมที่ไม่ฉูดฉาดให้ความรู ้ สึกเรี ยบง่ายมีพลังและดูขลัง จึงเหมาะแก่การ
นาไปใช้ในพิธีทางศาสนา ในส่ วนของงานลงยาสี ด้วยสี สันที่มีความหลากหลายและสวยงามจึงมัก
ให้เป็ นสัญลักษณ์ ของการสังสรรค์ให้ความรู ้ สึกมี ชีวิตชี วาดู รื่นเริ ง งานยาสี จึงเหมาะแก่ การเป็ น
ของขวัญของฝากหรื อถ้าย้อนไปในอดีตก็จะเป็ นเครื่ องราชบรรณการเพื่อผูกสัมพันธไมตรี ต่อชาติ
อื่นเป็ นต้น ซึ่ งจะเห็นได้วา่ งานทั้งสองชนิ ดนี้ มีหน้าที่แตกต่างกันและต่างฝ่ ายก็มีดีอยูแ่ ล้วจึงไม่เห็ น
เหตุผลของการนามารวมกัน
นอกจากในด้านความเชื่อต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ในมุมของการดาเนินชีวิตของตัวช่างก็จะเป็ น
เหตุผลหลักๆของการที่ยาถมและยาสี ไม่นามารวมกัน ตัวอย่างเช่น การที่ช่างเองมีความคุน้ ชิ นใน
งานที่ตนเองทา เอกฉันท์ จันอุไรรัตน์ ช่างทางานลงยาสี (สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ งานอัตลักษณ์ แห่ งสยาม ครั้ งที่ 9) ให้ความเห็ นว่า “…การที่จะไปศึกษาวิชาอื่นๆ เป็ นเรื่ องที่
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ยุง่ ยาก เพราะกว่าจะเรี ยนรู ้ให้เกิดชานาญในงานที่ตนเองทาก็ใช้เวลานาน โดยที่จะให้ไปเรี ยนรู ้งาน
อื่นก็เกรงว่าจะเสี ยเวลาเพิ่มอีก…” อีกด้านหนึ่ งเป็ นเพราะว่าตัวช่างมีความพอใจในงานของตนเอง
อย่างที่รู้กนั ว่าปั จจุบนั ช่ างฝี มือทาเครื่ องถมและงานลงยาสี มีนอ้ ย ซึ่ งสวนทางกับความต้องการของ
ตลาดผูบ้ ริ โภคที่นบั วันยิ่งต้องการเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เพราะเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคคิดว่าชิ้นงานเหล่านี้ นบั วัน
ก็ ห ายากขึ้ น และต้องการที่ จะนาไปใช้หรื อ ต้อ งการเก็ บ รั ก ษาอนุ รั ก ษ์ชิ้ นงานให้เ ป็ นมรดกแก่
ลูกหลานต่อไป การสร้างสรรค์ชิ้นงานของช่างก็จะอิงแอบลักษณะงานโบราณเพื่อตอบสนองกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเหล่ านี้ จึงก่อให้เกิ ดความคิ ดของช่ างที่ว่า ไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งเรี ยนรู ้ งานอื่น และงาน
เหล่านี้ก็สามารถเลี้ยงดูชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ ประกอบกับไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทดลองหรื อศึกษา
งานแขนงอื่นเพิ่มเติม
จากที่ได้กล่าวเหตุเละผลของการไม่รวมกันของงานเครื่ องถมและงานลงยาสี เหตุผลหลักๆ
ที่ผวู ้ ิจยั คิดว่าน่ าจะมีอิทธิ พลสู งสุ ดคือเรื่ องของความเชื่ อในเรื่ องต่าง เช่น เชื่ อในคาที่ครู บาอาจารย์
สอน และมีความภาคภูมิใจในงานของตนเองไม่ยอมเรี ยนรู ้งานแขนงอื่นเพราะกลัวผิดในคาครู สอน
เชื่ อในความเป็ นไปไม่ได้ว่ายาถมและยาสี จะอยู่ร่วมกันได้ และเชื่ อในเรื่ องของกาลเทสะของการ
นาไปใช้ในโอกาสต่างๆ นอกจากด้านความเชื่ อการดารงชี วิตก็มีผลเช่นต่อการพัฒนายาถมร่ วมยาสี
เช่นกันกล่าวคือ ช่างฝี มือปั จจุบนั มีนอ้ ยแต่ความต้องการใช้ชิ้นงานไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องถมหรื องานลง
ยาสี เพิม่ ขึ้น ทาให้ช่างฝี มือต่างๆไม่มีเวลาที่จะทดลองหรื อศึกษาเพิม่ เติม
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2.5 ผลงานที่เกีย่ วข้ อง

(ข) ลงยาสี บริ เวณตราสัญลักษณ์
(ภปร) และตราสัญลักษณ์ (สก)

(ก) ขันน้ าถาดรองเครื่ องถมตะทอง

(ค) บริ เวณลวดลายที่ลงยาถม

ภาพที่ 50 เครื่ องถมของมูลนิ ธิส่งเสริ มศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(ที่มา: http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures21/l21-143.jpg)
(1) อย่ า งไรก็ ต ามแนวคิ ด เรื่ องการน าเครื่ องถมกับ ยาสี ม าประกอบร่ วมกัน
ใช่ ว่ า จะไม่ เ คยมี ม าก่ อ น อย่ า งที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ว่ า เครื่ องถมกั บ ยาสี ก็ มี ม าตั้ งแต่ ส มั ย
กรุ งศรี อยุธ ยา แต่ ก ารนาสองเทคนิ คนี้ ม าประกอบอยู่ใ นชิ้ นงานเดี ย วกัน นั้น ผูว้ ิจยั พบว่า จะเป็ น
รู ป แบบที่ แ ยกชิ้ น ส่ ว นเป็ นสองส่ ว นและน ามาประกอบกัน ภายหลัง อย่ า งเช่ น เครื่ อ งถมของ
มูลนิ ธิส่งเสริ มศิลปาชี พในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ (ภาพที่ 50) เป็ นภาชนะขันน้ า
ถาดรองเครื่ องถมตะทองมี ต ราสั ญ ลัก ษณ์ (ภปร) เป็ นตราสั ญ ลัก ษณ์ ป ระจ าพระองค์ ข อง
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตัวอักษรนู นขึ้ นมาจากภาชนะ
ขัน น้ า ลงยาสี ข าว และใกล้ก ัน มี สั ญ ลัก ษณ์ (สก) ซึ่ งเป็ นตราสั ญ ลัก ษณ์ ป ระจ าพระองค์ข อง
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิพระบรมราชิ นีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 มีลกั ษณะเป็ นตัวอักษรนูนเช่นกัน ลงยาสี ขาวและสี น้ าเงิน อุทยั เจียรศริ ได้กล่าวว่างาน
เครื่ องถมชิ้ นนี้ ที่เห็ นว่ามี งานลงยาสี ประกอบอยู่ จริ งแล้วเป็ นชิ้ นงานที่ ทาแยกออกเป็ นสองส่ วน
กล่าวคือทาเครื่ องถมให้เสร็ จสมบูรณ์ ข้ ึนมาก่อน และค่อยทาตราสัญลักษณ์ มาประกอบอีกครั้งใน
ภายหลัง
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(ข) บริ เวณชิ้นงานที่ลงยาสี

(ค) บริ เวณชิ้นงานที่ลงยาถม

(ก) สร้อยข้อมือ
(ง) บริ เวณห่วงที่ไม่มีการเชื่ อม
ภาพที่ 51 สร้อยข้อมือที่มีงานเครื่ องถมและยาสี ร่วมกัน
(2) นอกจากชิ้ นงานของมูลนิ ธิส่งเสริ มศิลปาชี พ ในท้องตลาดงานเครื่ องถมที่มี
งานยาสี ป ระกอบร่ ว มกัน ก็ มี ก ารผลิ ต และจ าหน่ า ยให้ ผู ้ค นทั่ว ไป ตัว อย่ า ง งานสร้ อ ยข้อ มื อ
(ภาพที่ 51) ด้านหลังประทับตรา MADE IN SIAM STERLING SILVER 925 โดยสร้อยข้อมือชิ้นนี้
มีลกั ษณะเป็ นชิ้ นงาน เครื่ องถมร่ วมกับงานยาสี มีท้ งั สี น้ าเงิ น สี เหลื อง สี แดง นามาร้ อยห่ วงต่อๆ
กัน สิ่ งที่สามารถสังเกตได้วา่ เป็ นชิ้นงานที่ตอ้ งทาแยกส่ วนและนามาประกอบกันภายหลังก็คือห่ วง
ที่นามาร้อยให้แต่ละส่ วนต่อกันจะไม่มีการเชื่อมให้ติดกัน (ภาพที่ 51 (ง))
ดัง นั้น จากที่ ไ ด้ก ล่ า วมาทั้ง หมด รวมถึ ง การได้สั ม ภาษณ์ เ หล่ า ช่ า งฝี มื อ ทั้ง ช่ า งท างาน
เครื่ องถมและช่างทางานลงยาสี โดยแต่ละท่านมีประสบการณ์ การทางานกว่า 30-50 ปี และการที่
กลับไปค้นหาชิ้ นงานเครื่ องถมร่ วมกับงานยาสี ที่มีการผลิตก่อนหน้านี้ หรื อในอดีตที่ผ่านมาพบว่า
ไม่มีผูพ้ บเห็ นและไม่มีการทาเครื่ องถมร่ วมกับงานยาสี ตามแบบที่ ผวู้ ิจยั ต้องการศึกษาทดลองมา
ก่อน กล่ าวคือการทาเครื่ องถมกับงานยาสี มาลงบนชิ้ นงานที่ มีพ้ืนผิวเดี ยวกัน โดยที่ ไม่แยกส่ วน
ชิ้นงานเครื่ องถมและชิ้นงานยาสี แล้วนาทั้งสองส่ วนมาประกอบกันภายหลัง
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บทที่ 3
วิธีการทดลองและสรุ ปการทดลอง
จากที่ได้ศึกษาความเป็ นมาของเครื่ องถมและเครื่ องลงยาสี ที่ได้มีประวัติศาสตร์ ร่วมกันมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึ งปั จจุบนั พบว่าไม่มีการนาเทคนิคการลงยาถมและยาสี มาอยู่ร่วมในชิ้ นงาน
เดียวกันโดยไม่แบ่งเป็ นชิ้นมาประกอบกันภายหลัง ในบทนี้ จะเป็ นการทดลองการใช้เทคนิ คการลง
ยาถมร่ วมกับการลงยาสี โดยมีวธิ ี ดงั นี้
3.1 วิธีการทดลอง
3.1.1 ขั้นตอนในการทดลอง
จากการศึกษาในบทที่ 2 จะเห็นได้วา่ ยาสี ที่ใช้กนั ในงานเครื่ องลงยาสี ไทยโบราณ
(ภาพที่ 52-55) มักจะนิ ยมใช้สีอยู่ 6 สี คือ สี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน สี ฟ้า สี ขาวขุ่น และสี ชมพูขุ่น ซึ่ ง
ในการทดลองครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จึงขอจากัดขอบเขตการทดลอง โดยการเลื อกใช้สีไทยอย่างที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น และสี ที่เลือกนามาทาการทดลอง คือ สี แดงเบอร์ 30 สี ฟ้าเบอร์ 40 สี เขียวเบอร์ 41 สี น้ าเงิ น
เบอร์ 34 สี ขาวขุ่นเบอร์ 160 และสี ชมพูข่นุ เบอร์ 298 ซึ่ งยาสี เหล่านี้ จะมีเฉดสี ใกล้เคียงกับเฉดสี ยาสี
ไทยโบราณ ดังที่ วรวีร์ ดวงแก้ว ให้สัมภาษณ์ ไว้ 1 ในส่ วนของยาถมที่ใช้กบั การทดลองก็จะเป็ นยา
ถมที่ผลิตขึ้นมาใหม่แต่เป็ นกรรมวิธีแบบโบราณและยังคงมีจาหน่ ายในปั จจุบนั โดยมีข้ นั ตอนการ
ทดลองดังนี้

ภาพที่ 52 ผอบทองคาลงยาสี
(ที่มา: http://www.oknation.net/blog/ ome/blog_data/425/2425/images/Longya8.jpg)
1

บทสั ม ภาษณ์ วรวี ร์ ดวงแก้ว ช่ า งประณี ต ศิ ล ป์ ส านั ก งานช่ า งสิ บ หมู่ ก รมศิ ล ปากร เรื่ องเครื่ อ งลงยาสี
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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ภาพที่ 53 คนโทพร้อมพานรองทองคาลงยาสี
(ที่มา: http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Longya1.jpg)

ภาพที่ 54 หีบพระศรี ทองคาลงยา
(ที่มา: http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Longya4.jpg)
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ภาพที่ 55 ผอบและพานลงยาราชาวดี
(ที่มา: http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Longya10.jpg)
3.1.1.1 การทดลองหลอมละลายของยาถมและยาสี แต่ละสี โดยการใช้ไฟจาก
ตะเกียงเป่ าแล่น (ขาต๊ะ) และเวลาเป็ นตัวชี้วดั เหตุผลที่ใช้ตะเกียงเป่ าแล่นเพราะเป็ นเครื่ องมือที่
ช่างทางานเครื่ องถมและงานลงยาสี นิยมใช้ ราคาไม่สูง และมีความคุน้ เคยกับเครื่ องมือดีอยูแ่ ล้ว
(1) สี ของเปลวไฟที่บ่งบอกอุณหภูมิความร้อน (ภาพที่ 56) โดยประมาณ

ภาพที่ 56 สี ของเปลวไฟที่บ่งบอกอุณหภูมิความร้อน
(ที่มา: https://glossarissimo.files.wordpress.com/2016/02/80e9e54d-9a55-4123-8c36134b27e3aed3.jpg?w=1100)
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(ก) เปลวไฟที่ 1

(ข) เปลวไฟที่ 2

(ค) เปลวไฟที่ 3

ภาพที่ 57 ลักษณะเปลวไฟที่ได้มาจากชุดตะเกียงเป่ าแล่นที่จะใช้ในการทดลอง
(2) เปลวไฟที่ 1 (ภาพที่ 57 (ก)) มีลกั ษณะเป็ นเปลวไฟสี ส้มเป็ นส่ วนใหญ่
ตั้งแต่ส่วนกลางไปถึงปลายเปลวไฟ และมีเปลวไฟเป็ นสี น้ าเงินเล็กน้อยมีอุณหภูมิประมาณ 450-900
องศาเซลเซียส
(3) เปลวไฟที่ 2 (ภาพที่ 57 (ข)) มี ลกั ษณะเป็ นเปลวไฟที่ มีสีส้มอยู่
แกนกลางล้อมรอบด้วยเปลวไฟสี น้ าเงินและมีปลายไฟเป็ นสี น้ าเงินมีอุณหภูมิประมาณ 800-1000
องศาเซลเซียส
(4) เปลวไฟที่ 3 (ภาพที่ 57 (ค)) มีลกั ษณะของเปลวไฟที่โคนของเปลวไฟ
เป็ นสี ขาวและสี ฟ้าบางๆ ส่ วนกลางจนถึงปลายเปลวไฟเป็ นสี น้ าเงินมีอุณหภูมิประมาณ 1000-1200
องศาเซลเซียส
3.1.1.2 การทดลองวิธีการลงยาถมและยาสี โดยการลงแบบสลับไขว้สีเป็ นลาดับ
รวมทั้งหมด 63 ตัวอย่าง
3.1.1.3 การทดลองแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
(1) การทดลองการลงยาสี แบบ 1 สี และ 2 สี ซึ่ งเป็ นการทดลองเบื้องต้น
คือการหาจุดหลอมละลายของยาสี แต่ละสี
(2) การทดลองลง 3 สี ผูท้ ดลองจะทาการทดลองลงยาสี ทีละกลุ่ม และ
ทดลองลงสี ที่มีจุดหลอมละลายสู งไปหาต่า ด้วยเปลวไฟที่แรงและระยะเวลาน้อย
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(3) การทดลองลง 4 สี 5 สี 6 สี จะใช้เปลวไฟที่เบาและมีระยะเวลาการ
หลอมละลายนานกว่าการทดลอง แบบ 1 สี 2 สี และ 3 สี
3.1.2 วัสดุหลักทีใ่ ช้ ในการทดลอง
(1) โลหะเงินเม็ด (ภาพที่ 18)
(2) น้ ายาถม (ภาพที่ 20)
(3) ยาสี ร้อน สี แดงเบอร์ 30

สี ฟ้าเบอร์ 40 สี เขียวเบอร์ 41 สี น้ าเงิ นเบอร์ 34

สี ขาวขุ่นเบอร์ 160 และสี ชมพูข่นุ เบอร์ 298 (ภาพที่ 58)

ภาพที่ 58 ยาสี ร้อน สี แดง สี ฟ้า สี เขียว สี น้ าเงิน สี ขาวขุ่น สี ชมพูข่นุ

3.1.3 อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดลอง
(1) ตะเกียงเป่ าแล่น (ขาต๊ะ) (ภาพที่ 5)
(2) คีมแบบต่างๆ (ภาพที่ 15)
(3) ตะไบ (ภาพที่ 16)
(4) กระดาษทราย (ภาพที่ 17)
(5) ครกบดยา (ภาพที่ 43 )
(6) ไม้ตกั ยาสี และไม้เกลี่ยยาสี (ภาพที่ 44)
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3.1.4 การทดลอง

ภาพที่ 59 ตัวชิ้นงานทดลอง
ในการก าหนดขนาดของชิ้ น งาน ซึ่ งผูว้ ิ จ ัย น ามาจากลัก ษณะของการท างาน
เครื่ องถมและเครื่ องลงยาสี เป็ นหลัก รวมถึ งความเหมาะสมของการทดลอง ตัวชิ้ นงานทดลอง
(ภาพที่ 59) เป็ นโลหะเงินมีลกั ษณะวงกลมขนาดรัศมี 1.6 เซนติเมตร เป็ นขนาดที่สามารถนามาทา
การทดลองได้ เพราะถ้าชิ้นงานมีขนาดเล็กเกินไปจะทาให้ข้ นั ตอนการขัดด้วยกระดาษทรายหรื อขัด
เงาชิ้ นงานจะจับหรื อควบคุ มได้ยาก ถ้าชิ้ นงานมีขนาดใหญ่จะเป็ นการสิ้ นเปลื องเกิ นความจาเป็ น
เพราะว่าโลหะที่นามาทาการทดลองเป็ นโลหะมีค่าราคาสู ง การกาหนดความหนาของโลหะจะเป็ น
ความหนามาตรฐานของการทาเครื่ องถมก็คือ 0.8 มิลลิเมตร มีช่องสาหรับลงยาสี ลกั ษณะกลมรัศมี
ขนาด 3.5 มิลลิเมตร เพราะเป็ นขนาดที่พอดีไม่ใหญ่หรื อเล็กจนเกินไปและทาให้สามารถมองเห็นสี
ของยาสี ได้อย่างชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับขนาดของตัวชิ้นงานทดลอง มีจานวน 6 ช่องเท่ากับ
จานวนยาสี ที่จะนามาทาการทดลอง และในส่ วนที่เหลื อเป็ นร่ องสาหรับลงยาถมขนาดความกว้าง
ประมาณ 1 มิลลิเมตร มีความลึกสาหรับลงยาสี กบั ลงยาถม 0.3 มิลลิเมตร โดยที่ขนาดความกว้าง
ของร่ องและความลึกก็เป็ นขนาดที่มาตรฐานของการทาเครื่ องถมเช่นกัน
(1) ทาความสะอาดชิ้นงานก่อนนาไปลงยาสี ดว้ ยการนาไปอบอ่อนด้วยความร้อน
และแช่ น้ ากรดกามะถัน จากนั้นก็นามาแปรงทาความสะอาดอีกครั้งด้วยแปรงทองเหลื อง เพื่อให้
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แน่ใจว่าชิ้นงานไม่มีคราบไขมันเกาะ เพราะถ้าเกิดมีคราบไขมันเกาะจะทาให้ยาสี ลงไม่ติดหรื ออาจ
ทาให้ยาสี กะเทาะหลุดได้ง่าย

ภาพที่ 60 ชิ้นงานทดลองขณะลงยาสี ก่อนนาไปเป่ าไฟจนหลอมละลาย

ภาพที่ 61 ยาสี ขณะให้ความร้อนจนหลอมละลาย
(2) นายาสี ไปล้างทาความสะอาดแล้ว หยอดลงไปในร่ องที่ตอ้ งการ โดยการใช้ไม้
ตักยาสี และไม้เกลี่ ยยาสี ค่อยๆ เกลี่ ย ยาสี ให้สม่ า เสมอเท่าๆ กัน การหยอดยาสี ควรให้ยาสี สูงนู น
กว่าร่ องประมาณ 0.5 มิลลิเมตร เพราะเมื่อนาไปเป่ าไฟหลอมละลายยาสี จะทาให้ยาสี ยุบตัวลงอีก
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เล็ กน้อย ท าให้ย าสี เต็มร่ องพอดี เมื่ อหยอดตามความต้องการแล้วให้ใ ช้ผ า้ สะอาดซับ น้ า อี ก ครั้ ง
(ภาพที่ 60) เพราะถ้ายังมีน้ าหรื อความชื้ นที่ตวั ยาสี เมื่อนาไปเป่ าไฟให้ยาสี หลอมละลายจะทาให้
ยาสี ก ระเด็ น ออกจากร่ อ งที่ ห ยอดไว้ เมื่ อ ซั บ น้ าเสร็ จ เรี ยบร้ อ ยให้ น ายาสี ไ ปเป่ าไฟจนยาสี
หลอมละลาย (ภาพที่ 61) (ซึ่งเทคนิคการเป่ าไฟได้อธิ บายไว้ในวิธีการทดลอง) จากนั้นรอจนกระทัง่
ชิ้นงานเย็นตัวลง

ภาพที่ 62 ชิ้นงานทดลองที่นาไปแช่กรดกามะถัน

ภาพที่ 63 ทาความสะอาดชิ้นงานทดลองด้วยแปรงทองเหลือง
(3) เมื่ อ ยาสี เย็ น ให้ น าชิ้ น งานไปแช่ ห รื อเช็ ด ด้ ว ยน้ ากรดก ามะถั น อี ก ครั้ ง
(ภาพที่ 62) โดยสัดส่ วนการผสมน้ ากรดกามะถันจะเข้มข้นกว่าน้ ากรดที่ใช้เป็ นปกติ โดยมีสัดส่ วน
1:1 (น้ าเปล่า 1 ส่ วนและน้ ากรดกามะถันอีก 1 ส่ วน) เพื่อทาความสะอาดผิวโลหะเงินโดยสังเกตได้
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จากผิวของโลหะเงิ นมีสีขาวนวลไม่มีรอยด่ างดา แต่ถ้าในกรณี ที่มีรอยด่างดาให้ใช้เหล็กแกะลาย
หรื อโลหะปลายแหลมขูดหรื อแกะออกและนาไปแช่หรื อเช็ดน้ ากรดกามะถันอีกครั้ง จากนั้นนามา
ทาความสะอาดด้วยแปรงทองเหลือง (ภาพที่ 63) และน้ ายาขจัดคราบไขมัน เพราะถ้ามีคราบไขมัน
จะทาให้ยาถมลงไม่ติดอย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 64 ชิ้นงานทดลองขณะลงยาถมและรอให้ชิ้นงานเย็นตัวลง
(4) นาชิ้นงานมาลงยาถมโดยเทคนิคการลงยาถมมีดงั นี้ ใช้ไฟแบบเปลวไฟที่ 2 ที่มี
อุณหภูมิประมาณ 800-1000 องศาเซลเซี ยส ค่อยๆ เป่ าไฟ โดยการหงายหน้ายาสี ข้ ึน จนสังเกตได้วา่
โลหะเงิ นเริ่ มร้ อนเป็ นสี ชมพูอ่อนๆ จากนั้นให้ลงยาถม ไม่ควรคว่าหน้ายาสี ลง เพราะจะทาให้ยาสี
ไหลลงทาให้เกิ ดฟองอากาศเมื่ อนาไปขัดจะทาให้ยาสี แตกหรื อยาสี ลงไม่เต็มร่ อง จากนั้นรอให้
ชิ้นงานเย็นตัวลง (ภาพที่ 64) และนาไปขัด

ภาพที่ 65 ขัดยาถมและยาสี ดว้ ยกระดาษทราย
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(5) เมื่อทาการลงยาถมเรี ยบร้ อยให้ขดั ด้วยกระดาษทราย เบอร์ 100 ให้เห็ นผิว
โลหะเพียงเล็กน้อย จากนั้นให้นากลับไปรมยาถมอี กครั้ ง ซึ่ งวิธีการรมยาถมก็จะใช้เปลวไฟที่ 2
อุณหภูมิประมาณ 800-1000 องศาเซลเซียส รมไฟเรื่ อยๆ จนสังเกตเห็นว่ายาถมเริ่ มละลาย เหตุผลที่
ต้องรมยาถมเพราะว่า ในการลงยาถมครั้ งแรกนั้นยาถมย่อมมี ตามด การรมยาถมจะท าให้ยาถม
ละลายรวมกันได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีตามด จากนั้นรอจนชิ้นงานเย็นและนาไปขัดด้วยกระดาษทราย
เบอร์ 320 เบอร์ 600 เบอร์ 1000 เพื่อให้ชิ้นงานมีความเรี ยบเนียนเสมอกัน (ภาพที่ 65)

ภาพที่ 66 ขัดเงาชิ้นงานทดลอง
(6) นาชิ้ นงานไปขัดด้วยยาดิ น เพื่ อลบรอยขนแมวออกจากชิ้ น งานและขัดด้ว ย
ยาแดงเพื่อให้ชิ้นงานเกิดความเงางาม (ภาพที่ 66)
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3.2 ชิ้นงานทดลองโดยการใช้ ไฟจากตะเกียงเป่ าแล่ น (ขาต๊ ะ) จับเวลาในการทดลอง และสรุ ปผลการ
ทดลอง (ตารางที่ 2-7 และ ภาพที่ 67-73)
ตารางที่ 2 การทดลองลงยาถมร่ วมกับยาสี แบบ 1 สี มีจานวน 6 ตัวอย่าง
ตัวอย่ าง

1

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)
21.37

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /
(วินาที)

ผลการทดลองยาสี
ก่ อนลงยาถมและ
ขัดยาถม

หลังลงยาถมและขัด
ยาถม

10.56

-สี แดงมีสีทึบ

-สี แดงมีสีทึบ

10.14

-สี ฟ้ามีสีเข้มมอง
ไม่เห็นพื้นโลหะ

-สี ฟ้าสามารถ
มองเห็นพื้นโลหะ
ได้ชดั เจน

11.23

-สี เขียวมีสีเข้ม
มองไม่เห็นพื้น
โลหะ

-สี เขียวสามารถ
มองเห็นพื้นโลหะ
ได้เล็กน้อย

9.71

-สี น้ าเงินมีสีเข้ม
มองไม่เห็นพื้น
โลหะ

-สี น้ าเงินสามารถ
มองเห็นพื้นโลหะ
ได้

12.02

-สี ขาวทึบปกติ

-สี ขาวทึบมีจุดเล็ก
บางๆ เป็ นสี เทา

12.28

สี ชมพูเป็ นสี ที่
-มีเฉดสี และลักษณะ
หลอมเหลวช้า
เดียวกับก่อนลง
ที่สุด สี ที่ออกมา ยาถม
เป็ นสี เหลือบริ เวณ
ขอบๆและเป็ น
สี ชมพูเพียงตรง
กลางเท่านั้น

(สี แดง)
2

23.68
(สี ฟ้า)

3

29.21
(สี เขียว)

4

31.52
(สี น้ าเงิน)

5

35.34
(สี ขาว)

6

40.08
(สี ชมพู)
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เวลา / (วินาที)
45

40.08

40

35.34

35

31.52

29.21

30
25

21.37

23.68

20
15
10
5
0
1
= สี แดง

2
= สี ฟ้า

3

4

5

= สี เขียว

= สี น้ าเงิน

6
= สี ขาว

= สี ชมพู

ภาพที่ 67 แผนภูมิแสดงช่วงเวลาการหลอมละลายของยาสี ในการทดลองลงยาถมร่ วมกับยาสี แบบ
1 สี มีจานวน 6 ตัวอย่าง
ตารางที่ 3 การทดลองลงยาถมร่ วมกับยาสี แบบ 2 สี มีจานวน 15 ตัวอย่าง
ตัวอย่ าง

1

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)
24.49
(สี แดง
และ
สี ฟ้า)

ลงยาถมกับ เวลา /
ผลการทดลองยาสี
ยาสี
(วินาที) ก่ อนลงยาถมและ หลังลงยาถมและ
ขัดยาถม
ขัดยาถม
11.45

-สี แดงและสี ฟ้ามี
สี เข้ม

-สี แดงมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบของ
สี เป็ นสี น้ าตาล
เล็กน้อย
-สี ฟ้ามีสีใสและ
สามารถมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
ชัดเจน
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

2

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)

27.72

ลงยาถมกับ
ยาสี

เวลา /
(วินาที)

9.90

(สี แดง
และ
สี เขียว)
3

29.45

9.68

-สี แดงและสี เขียว -สี แดงและ
สี เขียวมีที่สีอ่อน
มีสีที่เข้ม
กว่าเล็กน้อย
-สี แดงจะ
-สี น้ าเงินมีสีทึบ
-สี แดงจะ
ออกเป็ นสี เลือด
หมู

สี น้ าเงิน)

34.71

ก่ อนลงยาถมและ หลังลงยาถมและ
ขัดยาถม
ขัดยาถม

ออกเป็ นสี เลือดหมู

(สี แดง
และ

4

ผลการทดลองยาสี

12.12

(สี แดง
และ

-สี แดงก่อนลง
ยาถมมีสีเข้ม
-สี ขาวทึบปกติ

สี ขาว)
5

44.91
(สี แดง
และ
สี ชมพู)

-สี น้ าเงินมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
เล็กน้อย
-สี แดงมีสีที่ใสขึ้น
สามารถมองเห็น
พื้นผิวได้
-สี แดงมีสีที่ใส
ขึ้นสามารถ
มองเห็นพื้นโลหะ
ได้เล็กน้อย
-สี ขาวทึบปกติ

10.65

-สี ชมพูมีบริ เวณ -สี ชมพูมีรูตามด
ขอบโดยรอบของ และมียาถมฝังอยู่
สี เป็ นสี เหลือง
เล็กน้อย
-สี แดงมีสีเข้มอม
น้ าตาลเล็กน้อย

-สี แดงมีสีเข้ม
อมน้ าตาล
เล็กน้อย
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)

ลงยาถมกับ
ยาสี

เวลา /

ผลการทดลองยาสี

(วินาที) ก่ อนลงยาถมและ
ขัดยาถม

หลังลงยาถมและ
ขัดยาถม

6

29.00

9.97

-สี ฟ้าและสี เขียวมี -สี ฟ้าและสี เขียว
ใสขึ้นสามารถ
สี ที่เข้ม
เห็นพื้นได้
ในเนื้อยาสี ของ
สี ฟ้ามียาถมฝังอยู่
เล็กน้อย

7

29.52

9.85

-สี ฟ้าและ
สี น้ าเงินมีสีที่เข้ม

8

9

33.19

36.04

9.88

11.90

มองเห็นพื้นผิวได้
-สี ขาวมีสีปกติแต่ ชัดเจน
-สี ขาวมียาถมฝัง
ลงไม่เต็มร่ อง
อยูเ่ ล็กน้อย
-สี ฟ้ามีสีเข้ม

-สี ฟ้ามีสีเข้ม
-สี ชมพูไหม้เป็ น
สี เหลืองและเนื้อ
ยาสี แตก

10

25.70

10.76

-สี ฟ้าและ
สี น้ าเงินมีสีที่ใส
ขึ้นสามารถ
มองเห็นพื้น
โลหะได้ชดั เจน

-สี เขียวและ
สี น้ าเงินมีสีที่เข้ม

-สี ฟ้าสามารถ
มองเห็นพื้นผิวได้
ชัดเจน
-สี ชมพูไหม้เป็ น
สี เหลือง
-สี เขียวและ
สี น้ าเงินมีสีใสขึ้น
สามารถมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
ชัดเจน
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ตัวอย่ าง ลงยาสี

11

เวลา /
(วินาที)

ลงยาถมกับ เวลา /
ยาสี
(วินาที)

34.21

11.88

ผลการทดลองยาสี
ก่ อนลงยาถมและ
ขัดยาถม

หลังลงยาถมและ
ขัดยาถม

-สี เขียวมีสีเข้ม

-สี เขียวมีสีเข้ม
เป็ นสี เดียวกันกับ
ขั้นตอนลงยาสี

-สี ขาวมีรอยร้าว
เล็กน้อย

-สี ขาวมีตามด
เล็กน้อยและมี
ยาถมฝังอยู่
12

39.85

10.56

-สี เขียวมีสีเข้ม
-สี ชมพูก่อนลง
ยาถมมีขอบ
โดยรอบเป็ น
สี เหลือง

13

32.09

10.78

-สี น้ าเงินก่อนลง
ยาถมมีสีที่เข้ม
-สี ขาวมีสีปกติ

-สี เขียวมีรอยแตก
และหลุดออกจาก
เนื้อยาสี เดียวกัน
-สี ชมพูมีรอยร้าว
เป็ นสี เหลือง
-สี น้ าเงินสามารถ
มองเห็นพื้นผิว
โลหะได้เล็กน้อย
-สี ขาวมียาถมฝัง
อยูบ่ ริ เวณขอบ
เล็กน้อยเกิดจาก
การลงยาสี ไม่เต็ม
ร่ อง

14

46.06

12.14

-สี น้ าเงินก่อนลง
ยามีสีที่เข้ม
-สี ชมพูไหม้มีสี
บริ เวณขอบ
โดยรอบเป็ น
สี เหลือง

-สี น้ าเงินสามารถ
มองเห็นพื้นผิว
โลหะได้เล็กน้อย
-สี ชมพูมีสี
เดียวกันกับ
ขั้นตอนลงยาสี
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ตัวอย่ าง ลงยาสี

เวลา / ลงยาถมกับ
(วินาที) ยาสี

15

เวลา /
ผลการทดลองยาสี
(วินาที) ก่ อนลงยาถมและ หลังลงยาถมและขัด
ขัดยาถม
ยาถม

44.66

12.02

-สี ชมพูไหม้และมี -สี ชมพูมีรอยร้าว
รอยร้าวเล็กน้อย -สี ขาวมีลกั ษณะ
แบบเดียวกันกับ
- สี ขาวบริ เวณ
ขั้นตอนก่อนลง
ขอบรอบๆ เป็ น
ยาถม
สี น้ าตาลซึ่ งเกิด
จากให้ความร้อน
ตอนลงยาสี มาก
เกินไป จึงทาให้สี
ไหม้

เวลา / วินาที
50

44.91

40
30

24.92

27.72 29.45

34.71

29 29.52

33.19

46.06 44.66

39.85

36.04

34.21

32.09

25.7

20
10
0
1
= สี แดง

2

3

4
= สี ฟ้า

5

6

7
= สี เขียว

8

9

10

= สี น้ าเงิน

11

12
= สี ขาว

13

14

15
= สี ชมพู

ภาพที่ 68 แผนภู มิแสดงช่ วงเวลาการหลอมละลายของยาสี ในการทดลองลงยาถมร่ วมกับยาสี แบบ
2 สี มีจานวน 15 ตัวอย่าง

73
ตารางที่ 4 แบ่งกลุ่มการหลอมเหลวของยาสี ดว้ ยการจับเวลา (ซึ่ งได้จากการทดลองที่ผา่ นมา)

ใช้เวลาหลอมเหลว
ระหว่าง 21-24 วินาที
สี แดงและสี ฟ้า

ใช้เวลาหลอมเหลวอยู่
ระหว่าง 29-32 วินาที
สี เขียวและสี นา้ เงิน

ใช้เวลาหลอมเหลวอยู่
ระหว่าง 34-36 วินาที
สี ขาว

ใช้เวลาหลอมเหลวอยู่
ระหว่าง 39-46 วินาที
สี ชมพู

ในการทดลองการลงยาสี แบบ 1 สี และ 2 สี ที่ผ่านมา (ตารางที่ 2-3) ซึ่ งเป็ นการ
ทดลองเบื้ องต้นคื อการหาจุ ดหลอมละลายของยาสี แต่ ล ะสี และแบ่ ง กลุ่ ม สี ที่ มี จุดหลอมเหลวที่
ใกล้เคียงกัน โดยใช้การจับเวลาเป็ นวินาที ในการทดลองนี้ สีแดงและสี ฟ้ามี จุดหลอมละลายอยู่ที่
21-24 วินาที สี เขียวและสี น้ าเงิ น 29-32 วินาที สี ขาวมีจุดหลอมละลายที่ 34-36 วินาที สี ชมพูมีจุด
หลอมละลายที่ 39-46 วินาที (ตารางที่ 4) ในส่ วนของการใช้เปลวไฟในการหลอมละลาย ได้ใช้ไฟ
ทั้ง 3 แบบ (ภาพที่ 57) อย่างที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นคือ ในช่วง 10 วินาทีแรก ใช้เปลวไฟแบบที่ 1 ตาม
ด้ว ยเปลวไฟแบบที่ 2 อี ก ประมาณ 5-10 วิ น าที จากนั้น ใช้ เ ปลวไฟแบบที่ 3 จนกระทั่ง ยาสี
หลอมละลาย ในการลงยาถมใช้การลงยาถมแบบปกติ มีจุดหลอมละลายของยาถมอยูท่ ี่ 9-13 วินาที
ผลการทดลองของยาสี และยาถมที่ได้รับคือ ยาสี ที่ลงบนโลหะเงินก่อนที่จะนาไปลงยาถมจะมีสีที่
เข้มกว่า แต่เมื่ อลงและขัดยาถมแล้วยาสี จะดู อ่อนลง เพราะว่าเนื้ อยาสี มีความบางลงในกลุ่ มของ
สี แดง สี ฟ้า สี เขียว และสี น้ าเงิน ในบางตัวอย่างสามารถมองเห็นพื้นของโลหะได้ และในขั้นตอนนี้
ยังมีปัญหาเรื่ องการลงยาสี ไม่เต็มร่ องทาให้เมื่อลงยาถม แล้วนาไปขัดจะมียาถมไปติดอยู่สามารถ
สังเกตได้จากสี ขาว ส่ วนของสี ชมพูโดยมากจะมีบริ เวณขอบของสี เป็ นสี เหลื องซึ่ งเกิ ดจากการให้
ความร้อนมากเกินไป
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ในการทดลองลง 3 สี จะใช้เทคนิ คการลงแบบแยกสี ทีล ะกลุ่ ม ไปตามอุณหภูมิ
หลอมละลายของสี ซึ่ งได้มาจากการทดลองที่ผา่ นมา (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 5 การทดลองลงยาถมร่ วมกับยาสี แบบ 3 สี มีจานวน 20 ตัวอย่าง
ตัวอย่ าง

1

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)

(สี แดง
และ

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /
(วินาที)
12.17

3

(สี แดง
และ
สี ฟ้า)
14.05
(สี น้ า
เงิน)
17.84

11.89

(สี แดง
และ
สี ฟ้า)
13.85

10.47

(สี ขาว)
21.33

ก่ อนลงยาถมและขัด หลังลงยาถมและขัด
ยาถม
ยาถม
-สี แดงมีสีเข้ม
-สี ฟ้าและสี เขียวมีสี
เข้ม

สี ฟ้า)
13.01
(สี เขียว)
17.44
2

ผลการทดลองยาสี

-สี แดงสี น้ าเงินและ
สี ฟ้ามีสีเข้ม

-สี แดงอมน้ าตาล
เล็กน้อย
-สี ฟ้าสามารถ
มองเห็นพื้นผิวได้
ชัดเจนและสี เขียวมีสี
เดียวกันที่ก่อนลง
และหลังลงยาถม
-สี แดงมีสีเดียวกัน
กับกับก่อนลงยาถม
-สี น้ าเงินมีสีที่ทึบ
-สี ฟ้ามีสีที่ใส
สามารถมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
ชัดเจน

-สี แดงและสี ฟ้ามี
สี เข้ม

-สี แดงเป็ นสี แดงอม
น้ าตาล

-สี ขาวมีสีปกติ

-สี ฟ้ามีสีใสสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
ได้ชดั เจน
-สี ขาวปกติ
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

4

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)

(สี แดง
และ
สี ฟ้า)
15.12
(สี ชมพู)
25.67

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /
(วินาที)
12.04

ผลการทดลองยาสี
ก่ อนลงยาถมและขัด หลังลงยาถมและขัด
ยาถม
ยาถม
-สี แดงและสี ฟ้ามีสี
เข้ม

-สี แดงอมน้ าตาล
เล็กน้อยและมี สี แตก
-สี ชมพูเป็ นสี เหลือง ซึ้ งมีขอ้ สันนิษฐาน 2
ข้อคือเกิดจาก
ในขณะลงยาสี
สี ไม่ละลายแบบ
สมบูรณ์ทาให้เกิน
ช่องอากาศภายในสี
เมื่อนามาขัดแล้วจึง
ทาให้เกิด สี แตก
และอาจเกิดจากใช้
กระดาษทรายที่
หยาบและแรงที่ขดั
แรงเกินไปทาให้เกิด
รอยแตก
-สี ฟ้ามีสีที่ใส
สามารถมองเห็น
พื้นผิวได้ชดั เจนแต่มี
รอยร้าวเล็กน้อย
-สี ชมพูเป็ นสี เหลือง
และมีรอยร้าว
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

5

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)

(สี แดง)
19.86

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /
(วินาที)
10.56

ผลการทดลองยาสี
ก่ อนลงยาถมและขัด หลังลงยาถมและขัด
ยาถม
ยาถม
-สี แดงมีสีเข้ม
-สี เขียวอมเหลือง
เล็กน้อย

(สี เขียว
และ

-สี น้ าเงินมีสีปกติ

สี น้ าเงิน)
25.08
6

(สี แดง)
12.33

10.76

-สี เขียวมีสีเข้ม

(สี เขียว)
15.26

(สี แดง)
18.01
(สี เขียว)
20.77
(สี ชมพู)
33.84

-สี เขียวและสี น้ าเงิน
มีลกั ษณะสี แบบ
เดียวกันกับขั้นตอน
ก่อนลงยาถม
-สี แดงมีสีอ่อนลง
กว่าเล็กน้อย

-สี ขาวมีสีปกติแต่ลง -สี เขียวมีสีที่
ไม่เต็มร่ องสมบูรณ์ อมเหลืองเล็กน้อย
-สี ขาวมียาถมฝังอยู่
เล็กน้อย

(สี ขาว)
20.10
7

-สี แดงมีสีเข้ม

-สี แดงอมน้ าตาล
เล็กน้อย

9.65

-สี แดงก่อนลงยาถม
มีสีแดงเข้ม มีเฉดสี
เป็ นสี เลือดหมู
-สี เขียวมีสีเข้ม
-สี ชมพูเป็ นสี
ค่อนข้างเหลืองและ
ลงไม่เต็มร่ อง

-สี แดงมีสีอมน้ าตาล
เล็กน้อย
-สี เขียวมีสี
อมเหลืองเล็กน้อย
-สี ชมพูมีบริ เวณขอบ
โดยรอบเป็ น
สี เหลือง มีสีชมพู
เพียงเล็กน้อยและ
มียาถมฝังอยู่
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

8

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)
(สี แดง)
13.06

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /

ผลการทดลองยาสี

(วินาที) ก่ อนลงยาถมและขัด หลังลงยาถมและขัด
ยาถม
ยาถม
11.23

(สี น้ า
เงิน)
18.57

-สี แดงและน้ าเงิน
มีสีเข้ม

-สี ขาวมีบริ เวณขอบ -สี น้ าเงินมองเห็น
โดยรอบเป็ น สี
พื้นผิวโลหะได้
น้ าตาลเล็กน้อย
เล็กน้อย

(สี ขาว)
20.12
9

(สี แดง)
13.45

-สี แดงเป็ นสี แดง
อมน้ าตาล

-สี ขาวมีรอยร้าวมี
บริ เวณขอบโดยรอบ
เป็ นสี น้ าตาล
11.42

(สี น้ า
เงิน)
17.16

-สี แดงและ สี น้ าเงิน -สี แดงเป็ นสี แดงอม
มีสีเข้ม
น้ าตาล
-สี ชมพูไหม้

-สี น้ าเงินมีสีปกติ
-สี ชมพูเป็ นสี เหลือง

(สี ชมพู)
19.57
10

(สี แดง)
13.06
(สี ขาว)
20
(สี ชมพู)
26.10

10.34

-สี แดงเป็ นสี แดง
-สี ขาวมีบริ เวณขอบ อมน้ าตาล
โดยรอบเป็ น
-สี ขาวและสี ชมพูมี
บริ เวณขอบโดยรอบ
สี น้ าตาล
ของสี เป็ นสี น้ าตาล
-สี ชมพูมีสีเหลือง
และมียาถมลงไปฝัง
ในตัวสี
-สี แดงมีสีเข้ม

78
ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

11

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)
(สี ฟ้า
สี เขียว
และ
สี น้ าเงิน)

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /
(วินาที)
12.01

ผลการทดลองยาสี
ก่ อนลงยาถมและขัด หลังลงยาถมและขัด
ยาถม
ยาถม
-สี น้ าเงิน สี ฟ้าและ
สี เขียว ทุกสี มีสีเข้ม

(ลง
พร้อม
กัน)
18.38
12

(สี ฟ้า
สี เขียว
และ
สี ขาว)

10.78

(ลง
พร้อม
กัน)
(สี ฟ้า)
14.16
(สี เขียว)
16.30
(สี ชมพู)
28

-สี ฟ้าและสี เขียวมี
สี ที่ใสสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
ได้ชดั เจนแต่สีเขียว
จะมีสีอมเหลือง
เล็กน้อย

-สี เขียวและสี ฟ้า
มีสีเข้ม

-สี เขียวสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
-สี ขาวลงยาสี ไม่เต็ม เล็กน้อย
-สี ฟ้ามีสีที่ใส
ร่ อง
สามารถมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
ชัดเจน
-สี ขาวมียาถมฝังอยู่

22.18
13

-สี น้ าเงินมีสีปกติ

10.99

-สี เขียวและสี ฟ้ามีสี
เข้ม

-สี เขียวมีสีที่อม
เหลืองเล็กน้อย

-สี ชมพูเป็ นสี เหลือง -สี ฟ้ามีสีที่ใส
สามารถมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
ชัดเจน
-สี ชมพูเป็ นสี เหลือง
มีตามด รอยร้าว และ
มียาถมฝังอยู่
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

14

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)
(สี ฟ้า
สี น้ าเงิน
และ

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /
(วินาที)
11.67

(ลง
พร้อม
กัน)
19.67
(สี ฟ้า
และ
น้ าเงิน)
18.12

ก่ อนลงยาถมและ
ขัดยาถม

10.43

หลังลงยาถมและขัดยา
ถม

-สี ฟ้าและสี น้ าเงิน -สี ฟ้าและสี น้ าเงิน
สามารถมองเห็นพื้นผิว
มีสีเข้ม
โลหะได้
-สี ขาวมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบเป็ น
สี น้ าตาล

สี ขาว)

15

ผลการทดลองยาสี

-สี ขาวมีลกั ษณะ
เดียวกันกับก่อน
ลงยาถม

-สี น้ าเงินและสี ฟ้า -สี น้ าเงินมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
มีสีเข้ม
เล็กน้อย
-สี ชมพูเป็ นสี
เหลือง

(สี ชมพู)
26

-สี ฟ้ามีสีที่ใสสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
ได้ชดั เจน
-สี ชมพูมีสีเหลืองมีรอย
ร้าวและมียาถมฝังอยู่
แทนที่

16

(สี ฟ้า)
14.23
(สี ขาว)
20.69
(สี ชมพู)
27.13

12.07

-สี ฟ้ามีสีเข้ม
-สี ขาวมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบเป็ น
สี น้ าตาล
- สี ชมพูมีบริ เวณ
โดยรอบขอบเป็ น
สี เหลือง

-สี ฟ้าสามารถมองเห็น
พื้นผิวได้ชดั เจน
-สี ขาวมีตามดและมี
สี จุดน้ าตาลบริ เวณตรง
กลาง
-สี ชมพูสีมีรอยร้าวและ
มียาถมฝังอยู่
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

17

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)
(สี เขียว

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /
(วินาที)
9.97

สี น้ าเงิน

(ลง
พร้อม
กัน)
20.26
(สี เขียว
และ
สี น้ า
เงิน)
18.67
(สี ชมพู)
26.10

ก่ อนลงยาถมและ
ขัดยาถม

หลังลงยาถมและ
ขัดยาถม

-สี น้ าเงินและ
สี เขียวมีสีเข้ม

-สี น้ าเงินและสี เขียว
มีสีทึบไม่สามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
ได้

-สี ขาวมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบเป็ น
สี น้ าตาล

และ
สี ขาว)

18

ผลการทดลองยาสี

12.09

-สี ขาวมีบริ เวณขอบ
โดยรอบเป็ นสี
น้ าตาลและมีจุด
ตามดเล็กน้อย

-สี เขียวและน้ าเงิน -สี เขียวมีบริ เวณขอบ
โดยรอบเป็ น
มีสีเข้ม
สี เหลืองเล็กน้อยและ
-สี ชมพูเป็ น
สามารถมองเห็น
สี เหลือง
พื้นผิวโลหะได้
เล็กน้อย
-สี น้ าเงินสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
ได้เล็กน้อย
-สี ชมพูเป็ นสี เหลือง
มีรอยแตกร้าว

81
ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวอย่ าง ลงยาสี

19

เวลา /
(วินาที)
(สี เขียว)
17.45

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /
(วินาที)
9.86

ผลการทดลองยาสี
ก่ อนลงยาถมและ
ขัดยาถม

หลังลงยาถมและ
ขัดยาถม

-สี เขียวมีสีเข้ม

-สี เขียวมีสีอมเหลือง
และสามารถมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
เล็กน้อย

-สี ขาวลงยาไม่
เต็มร่ องมีสีปกติ

(สี ขาว)
21.21

-สี ชมพูมีสีเหลือง

(สี ชมพู)
26
20

(สี น้ า
เงิน)
18.98
(สี ขาว)
21.34
(สี ชมพู)
25.57

12.19

-สี ขาวและสี ชมพูมีสี
แตกหลุดจากเนื้ อยาสี
มียาถมฝังอยู่

-สี น้ าเงินสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
-สี ขาวมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบของสี ได้ชดั เจน
เป็ นสี น้ าตาลบางๆ -สี ขาวมีบริ เวณตรง
เป็ นสี น้ าตาลและ
-สี ชมพูมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบของสี บริ เวณขอบโดยรอบ
ของสี เป็ นสี น้ าตาล
เป็ นสี เหลือง
เช่นกัน
-สี น้ าเงินมีสีเข้ม

-สี ชมพูมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบของสี
เป็ นสี เหลืองและเนื้อ
ยาสี แตกหลุดออก
เล็กน้อย

82
เวลา / วินาที
40
33.84

30

25.67
19.57
17.84
17.44
15.12
13.85
14.05
13.01

20

26.1

25.08
20.1

19.86

15.26

20.77

18.01

19.57

17.16

13.45

13.06

12.33

10

20.12

18.57

20

13.06

0
1

2

3

= สี แดง

4

= สี ฟ้า

5

6

= สี เขียว

7

8

= สี น้ าเงิน

9

10

= สี ขาว

= สี ชมพู

ภาพที่ 69 แผนภูมิแสดงช่ วงเวลาการหลอมละลายของยาสี ในการทดลองลงยาถมร่ วมกับยาสี แบบ
3 สี ตัวอย่างที่ 1-10
เวลา / วินาที

40

33.84
28

30
22.18
18.38

20

16.3

27.13

26
19.67

18.12

20.69

25.08
20.1 20.77
18.01
15.26

19.86

14.23

14.16

12.33

20.12
18.57
13.06

10
0
11
= สี แดง



12

13
= สี ฟ้า

14

15

16

= สี เขียว

17
= สี น้ าเงิน

18

19
= สี ขาว

20
= สี ชมพู

ตัวอย่างที่ 11 ตัวอย่างที่ 12 และตัวอย่างที่ 14 ลงยาสี พร้อมกัน

ภาพที่ 70 แผนภูมิแสดงช่วงเวลาการหลอมละลายของยาสี ในการทดลองลงยาถมร่ วมกับยาสี แบบ
3 สี ตัวอย่างที่ 11-20
ในการทดลองนี้ (ตารางที่ 5) จะต่างจากการทดลองแรก (ตารางที่ 2 และตารางที่ 3) ก็คือการแยก
กลุ่มสี ที่ลงและการใช้เปลวไฟที่แรงและมีเวลาที่ส้ นั กว่า โดยมีลกั ษณะการใช้เปลวไฟคือใช้เปลวไฟ

83
ที่ 1 ประมาน 5-8 วินาที และใช้เปลวไฟที่ 3 จนยาสี หลอมละลาย (ในกรณี สีแดง และสี ฟ้า) ในส่ วน
ของสี เขียว สี น้ าเงิน สี ขาว และสี ชมพู ก็จะใช้ไฟเปลวไฟที่ 2 ประมาณ 5 วินาที จากนั้นใช้ เปลวไฟ
ที่ 3 จนยาสี หลอมละลาย สี ที่ได้ในการทดลองครั้งนี้ คือ ส่ วนใหญ่แล้วจะได้สีที่ไม่สด ยกเว้นสี ฟ้า
และสี น้ าเงิน ในส่ วนของสี แดงเมื่อลงยาถมและขัดยาถมแล้วจะออกเป็ นสี แดงอมน้ าตาล สี เขียวจะ
เป็ น สี เขียวอมเหลืองอ่อนๆ สี ขาวจะมีบริ เวณขอบสี เป็ นสี น้ าตาล ส่ วนสี ชมพูออกเป็ นสี เหลือง ซึ่ ง
สิ่ งเหล่านี้ เกิดจากการลงยาสี ให้ความร้ อนมากเกิ นไปทาให้ยาสี ไหม้ ผูว้ ิจยั สันนิ ษฐานว่าการที่ยาสี
ไหม้เนื่องจากใช่เปลวไฟที่ 3 ซึ่ งเป็ นเปลวไฟที่แรงและมีอุณหภูมิสูง รวมถึงเทคนิคการเป่ าไฟให้ยา
สี หลอมละลายก็เป็ นส่ วนที่ทาให้ยาสี ไหม้เช่นกัน โดยเทคนิ คการเป่ าไฟคือ ใช้ลกั ษณะของเปลวไฟ
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นจนยาสี หลอมละลายแล้วค่อยดึงไฟออกจากชิ้ นงาน หลังดึงไฟออกจากชิ้นงาน
ในขณะนั้นเป็ นช่วงเวลาของยาสี ที่หลอมละลายสมบูรณ์แล้ว แต่ความร้อนก็ยงั คงเหลือบนชิ้นงาน
เป็ นความร้อนที่ยงั คงทาให้ยาสี หลอมละลายอีกประมาณ 2-3 วินาทีก่อนที่ยาสี จะเริ่ มเย็นตัวลง ด้วย
เหตุผลนี้ยาสี จึงได้รับความร้อนที่มากเกินไปและทาให้เกิดยาสี ไหม้

84
ในการทดลองลง 4 สี 5 สี และ 6 สี จะใช้การลงแบบพร้อมกัน ซึ่ งจะแตกต่างจากการทดลองแบบลง
3 สี ที่ผา่ นมา (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 6 การทดลองลง 4 สี มีจานวน 15 ตัวอย่าง
ตัวอย่ าง

1

2

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)

30.40

35.42

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /

ผลการทดลองยาสี

(วินาที) ก่ อนลงยาถมและขัด
ยาถม
11.78

10.79

หลังลงยาถมและ
ขัดยาถม

-ทุกสี มีสีเข้มมาก

-ทุกสี ได้สีที่ใส
สามารถมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
ชัดเจนมากกว่าการ
ทดลองที่ผา่ นมา

-สี แดง สี เขียว สี ฟ้า มี
สี ที่เข้ม

-สี แดง สี เขียว สี ฟ้า
มีสีที่ใสสามารถ
มองเห็นพื้นผิว
โลหะได้ชดั เจน

-สี ขาวมีสีปกติ

-สี ขาวมีรอยร้าว
บางๆและมียาถม
ฝังอยู่
3

47.52

12.17

-สี แดง สี เขียว สี ฟ้ามีสี -สี แดงแตก
เข้มมาก
-สี เขียวมีรอยร้าว
บางๆ
-สี ฟ้าปกติ
-สี ชมพูมีรอยร้าว
และมียาถมฝังอยู่

85
ตารางที่ 6 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

4

ลงยาสี

เวลา / ลงยาถม
(วินาที) กับยาสี

33.78

เวลา /

ผลการทดลองยาสี

(วินาที) ก่ อนลงยาถม
และขัดยาถม
11.63

หลังลงยาถมและ
ขัดยาถม

-สี แดง สี ฟ้า และ -สี แดง สี ฟ้า และสี น้ าเงิน
สี น้ าเงิน มีสีเข้ม ได้สีที่ใสสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะได้
มาก
ชัดเจนมาก
-สี ขาวปกติ
-สี ขาวปกติไม่มีตาหนิ

5

54.29

12.04

-สี แดง สี ฟ้า และ -สี แดง สี ฟ้า และสี น้ าเงิน
สี น้ าเงิน มีสีเข้ม ได้สีที่ใสสามารถพื้นผิว
มาก
โลหะได้ชดั เจนมาก
-สี ชมพูมีบริ เวณ -สี ชมพูมีรอยร้าวและมี
ขอบโดยรอบ
ยาถมฝังอยู่
เป็ นสี เหลือง
บางๆ

6

41.71

10.50

-สี แดงและสี ฟ้า
มีสีเข้ม
-สี ขาวมีสีปกติ

-สี แดงและสี ฟ้าสามารถ
มองเห็นพื้นของโลหะ
ได้ชดั เจน

-สี ชมพูมีบริ เวณ -สี ขาวและสี ชมพูมีรอย
ร้าวและมียาถมฝังอยู่
ขอบโดยรอบ
เป็ นสี เหลือง
บางๆ
7

37.50

9.85

-สี แดง สี เขียว
และสี น้ าเงินมีสี
ที่เข้ม
-สี ขาวมีสีปกติ

-สี แดง สี เขียว และ
สี น้ าเงินมีสีที่ใสสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะได้
ชัดเจน
-สี ขาวมีสีปกติไม่มี
ตาหนิ

86
ตารางที่ 6 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

8

ลงยาสี

เวลา / ลงยาถม
(วินาที) กับยาสี

47.02

เวลา /

ผลการทดลองยาสี

(วินาที) ก่ อนลงยาถม
และขัดยาถม
10.61

หลังลงยาถมและ
ขัดยาถม

-สี แดง สี เขียว
และสี น้ าเงินมีสี
ที่เข้ม

-สี แดงและสี เขียว
สามารถมองเห็นพื้นผิว
โลหะได้เล็กน้อย(ไม่ใส
-สี ชมพูมีบริ เวณ เหมือนสองตัวอย่างแรก)
ขอบโดยรอบ
-สี น้ าเงินสามารถ
เป็ นสี เหลือง
มองเห็นพื้นผิวโลหะได้
บางๆ
ชัดเจน
-สี ชมพูมีสีชมพูมากขึ้น
ไม่เหลืองเหมือนกับการ
ทดลองแบบการลง 3 สี
แต่ยงั มีรอยแตกและร้าว
อยู่ ซึ่ งเกิดจากขั้นตอน
ยาลงถมที่ผทู ้ ดลอง
ลงยาถมด้วยการพลิก
หน้ายาสี ลงและใช้ไฟ
เป่ าไปด้านล่างของ
ชิ้นงานทาให้สีไหลลงทา
ให้เกิดช่องอากาศและ
เมื่อนาไปขัดจึงเกิดรอย
ร้าวหรื อแตก

87
ตารางที่ 6 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

9

ลงยาสี

เวลา / ลงยาถม
(วินาที) กับยาสี
45.12

เวลา /

ผลการทดลองยาสี

(วินาที) ก่ อนลงยาถมและขัด หลังลงยาถมและขัด
ยาถม
ยาถม
10.42

-สี แดงและสี เขียวมีสี สี แดงและสี เขียวมีสี
ที่ใสสามารถมองเห็น
เข้ม
-สี ชมพูมีบริ เวณขอบ พื้นผิวโลหะได้
โดยรอบเป็ นสี
เหลืองบางๆ
-สี ขาวมีสีปกติ

-สี ชมพูมีรอยร้าวและ
มีบริ เวณขอบ
โดยรอบเป็ นสี เหลือง
บางๆ
-สี ขาวมีเส้นยาถมติด
อยูบ่ างๆ

10

44.75

10.11

- สี แดงและสี น้ าเงิน
มีสีเข้มมาก
-สี ขาวมีสีปกติ

- สี แดง และสี น้ าเงิน
สามารถมองเห็นพื้น
ของโลหะได้เป็ น
ปกติ

-สี ชมพูมีบริ เวณขอบ
-สี ขาวมีจุดสี ดา
โดยรอบเป็ นสี
เล็กน้อย
เหลืองบางๆ
- สี ชมพูมีรอยร้าว
และมียาถมฝังอยู่
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

11

ลงยาสี

เวลา / ลงยาถม เวลา /
ผลการทดลองยาสี
(วินาที) กับยาสี (วินาที)
ก่ อนลงยาถมและขัด หลังลงยาถมและขัด
ยาถม
ยาถม
36.20

9.98

-สี เขียว สี ฟ้า และ
สี น้ าเงินมีสีเข้มมาก
-สี ขาวมีสีปกติ

สี เขียว สี ฟ้า และ
สี น้ าเงินได้สีที่ใส
สามารถมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
สี ฟ้าบริ เวณขอบมี
สี ดาที่เป็ นยาถมฝังอยู่
ซึ่ งเกิดจากลงยาถม
ไม่เต็ม
-สี ขาวมีจุดตามดและ
มียาถมฝังอยูเ่ ล็กน้อย

12

40.20

10.58

-สี เขียว สี ฟ้า และ
สี น้ าเงินมีสีเข้มมาก
-สี ชมพูมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบเป็ น
สี เหลือง

13

41.54

10.93

-สี เขียว และ สี ฟ้ามี
สี เข้ม

สี เขียว สี ฟ้า และ
สี น้ าเงิน ได้สีที่ใส
สามารถมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
-สี ชมพูมีรอยร้าวและ
มียาถมฝังอยู่

-สี ขาวมีสีปกติ

-สี เขียว และ สี ฟ้ามีสี
ใสสามารถมองเห็น
พื้นโลหะได้ชดั เจน

-สี ชมพูมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบเป็ นสี
เหลือง

-สี ขาวมีสีปกติแต่จะ
มีตามดและยาถมฝัง
อยูเ่ ล็กน้อย
-สี ชมพูมีรอยร้าว
ชัดเจนและมียาถมฝัง
อยู่
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

14

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)
42.12

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /
ผลการทดลองยาสี
(วินาที) ก่ อนลงยาถมและขัด หลังลงยาถมและขัด
ยาถม
ยาถม
11.56

-สี น้ าเงิน และสี ฟ้ามี
สี เข้ม
-สี ขาวมีสีที่ปกติ

-สี น้ าเงิน และสี ฟ้า
สามารถมองเห็นพื้น
โลหะได้ชดั เจน

-สี ชมพูมีบริ เวณขอบ -สี ขาวมีตามดและมี
โดยรอบเป็ นสี เหลือง ยาถมฝังอยู่ สี ชมพู
มีรอยเส้นสี ดาของ
บางๆ
ยาถมบางๆ
15

44.18

11.41

-สี เขียว และสี น้ าเงิน
มีสีเข้ม
-สี ขาวสี ข่นุ เล็กน้อย
-สี ชมพูได้สีที่
สมบูรณ์

-สี เขียว และสี น้ าเงิน
มี สี ใสขึ้นสามารถ
มองเห็นพื้นโลหะ
-สี ขาวขุ่นเล็กน้อย
-สี ชมพูมีสีที่ดีกว่า
สี ชมพูที่ทดลองผ่าน
มาทั้งหมด
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เวลา / วินาที
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= สี น้ าเงิน
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= สี ขาว

15
= สี ชมพู

ภาพที่ 71 แผนภูมิแสดงช่วงเวลาการหลอมละลายของยาสี ในการทดลองลงยาถมร่ วมกับยาสี แบบ
4 สี มีจานวน 15 ตัวอย่าง
ตารางที่ 7 การทดลองลง 5 สี มีจานวน 6 ตัวอย่าง
ตัวอย่ าง

1

ลงยาสี

เวลา / ลงยาถม
(วินาที) กับยาสี
35.37

เวลา /
ผลการทดลองยาสี
(วินาที) ก่ อนลงยาถมและขัด หลังลงยาถมและขัด
ยาถม
ยาถม
9.88

-สี แดง สี เขียว
สี น้ าเงิน และสี ฟ้า
มีสีเข้มมาก
-สี ขาวปกติ

-สี แดงแตก
-น้ าเงินมียาถมฝังอยู่
-สี เขียวออกสี เขียว
ค่อนข้างทึบ
-สี ฟ้าสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
ได้ชดั เจน
-สี ขาวมีรอยร้าวและ
ยาถมฝังอยู่
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

ลงยาสี

เวลา / ลงยาถม
(วินาที) กับยาสี

เวลา /
ผลการทดลองยาสี
(วินาที) ก่ อนลงยาถมและขัด หลังลงยาถมและขัด
ยาถม
ยาถม

2

42.50

10.92

-สี แดง สี ฟ้า สี เขียว
และสี น้ าเงินมีสีเข้ม
มาก

-สี แดง สี ฟ้า สี เขียว
และสี น้ าเงินสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
-สี ชมพูมีบริ เวณขอบ ได้ชดั เจน
โดยรอบเป็ นสี
-สี ชมพูมีรอยร้าว
เหลืองบางๆ
เล็กน้อย

3

46.58

11.81

-สี แดง สี ฟ้า และ
สี เขียว มีสีเข้ม
-สี ขาวมีสีที่ปกติ

-สี แดง และสี น้ าเงิน
มีสีที่ใสมองเห็น
พื้นผิวโลหะได้
เล็กน้อย

-สี ชมพูมีบริ เวณขอบ
-สี ฟ้าสามารถ
โดยรอบเป็ นสี
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
เหลืองบางๆ
ได้ชดั เจน
4

43.59

12.14

-สี แดง สี ฟ้า และ
สี น้ าเงินมีสีเข้ม
-สี ขาวมีสีที่ปกติ
-สี ชมพูมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบเป็ นสี
เหลืองบางๆ

-สี แดง สี ฟ้า และ
สี น้ าเงินสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
ได้ชดั เจน
-สี ขาวมีรอยร้าวและ
มีสีน้ าตาลบางๆ
-สี ชมพูมีรอยร้าวและ
มียาถมฝังอยูเ่ ป็ นเส้น
บางๆ
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ตัวอย่ าง

5

ลงยาสี

เวลา /
(วินาที)

42.02

ลงยาถม
กับยาสี

เวลา /
(วินาที)

10.21

ผลการทดลองยาสี
ก่ อนลงยาถมและขัด หลังลงยาถมและขัด
ยาถม
ยาถม
-สี แดง สี เขียว
-สี แดง สี เขียว
สี น้ าเงิน มีสีเข้มมาก สี น้ าเงิน สามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
-สี ขาวมีสีปกติ
ได้ แต่สีเขียวมีตามด
-สี ชมพูมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบเป็ นสี -สี ขาวลงยาไม่เต็ม
ร่ องทาให้มียาถมฝัง
เหลืองบางๆ
อยูบ่ ริ เวณขอบ
โดยรอบ
-สี ชมพูมีรอยเส้นสี
ดาของยาถมบางๆ

6

42.46

10.77

-สี ฟ้า สี เขียว
-สี ฟ้า สี เขียว
สี น้ าเงิน มีสีเข้มมาก สี น้ าเงินสามารถ
มองเห็นพื้นผิวโลหะ
-สี ขาวมีสีที่ปกติ
ได้
-สี ชมพูมีบริ เวณ
ขอบโดยรอบเป็ น -สี ขาวมีจุดสี ดาจาก
ยาถมและสี ชมพูมี
สี เหลือง
รอยร้าวเล็กน้อย
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เวลา / วินาที
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= สี ขาว

= สี ชมพู

ภาพที่ 72 แผนภูมิแสดงช่ วงเวลาการหลอมละลายของยาสี ในการทดลองลงยาถมร่ วมกับยาสี แบบ
5 สี มีจานวน 6 ตัวอย่าง
ตารางที่ 8 การทดลองลง 6 สี มีจานวน 1 ตัวอย่าง
ตัวอย่ าง

1

ลงยาสี

เวลา / ลงยาถมกับ เวลา /
(วินาที) ยาสี
(วินาที)

46.96

11.90

ผลการทดลองยาสี
ก่ อนลงยาถมและ หลังลงยาถมและขัดยา
ขัดยาถม
ถม
-สี แดง สี ฟ้า
สี เขียว และ
สี น้ าเงินมีสีเข้ม
มาก

-สี ฟ้าใสขึ้นสามารถ
มองเห็นพื้นโลหะได้

-สี ชมพูมีสีอม
เหลือง

เป็ น สี น้ าตาล

-สี แดง สี เขียว และ
สี น้ าเงิน มีสีทึบไม่
-สี ขาวมีบริ เวณ สามารถมองเห็นพื้น
ขอบโดยรอบเป็ น โลหะได้
สี น้ าตาล
- สี ขาวมีขอบโดยรอบ
-สี ชมพูมีรอยร้าวและ
เป็ นสี อมเหลือง
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เวลา / วินาที
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= สี แดง

= สี ฟ้า

= สี เขียว

= สี น้ าเงิน

= สี ขาว

= สี ชมพู

ภาพที่ 73 แผนภูมิแสดงช่ วงเวลาการหลอมละลายของยาสี ในการทดลองลงยาถมร่ วมกับยาสี แบบ
6 สี มีจานวน 6 ตัวอย่าง ลงพร้อมกันทุกสี
ในการทดลองขั้นตอนลง 4 สี 5 สี และ 6 สี (ตารางที่ 6-8) จะแตกต่างจากขั้นตอนแรกและ
ขั้นตอนที่สอง (ขั้นตอนลงยาสี บนโลหะเงิ นก่อนนาไปลงยาถม) ก็คือลงยาสี พร้ อมกันทุกสี เพราะ
จากขั้นตอนการทดลองลงยาสี แบบแยกสี เป็ นกลุ่ม (ตารางที่ 5) เป็ นเทคนิ คที่ทาให้เสี ยเวลาเพราะว่า
ก่ อนลงยาสี แต่ ล ะครั้ งต้องนาชิ้ นงานมาล้า งแล้วเติ ม ยาสี ใ หม่จากนั้นนาไปเป่ าไฟให้ย าสี หลอม
ละลาย เสร็ จแล้วรอให้ชิ้นงานเย็นตัวลง และต้องทาซ้ าเช่ นนี้ จนกว่าจะครบตามจานวนที่ตอ้ งการ
ดังนั้นการทดลองนี้จึงต้องการทดลองลงยาสี พร้อมกันทุกสี ในส่ วนของเทคนิ คและเปลวไฟที่ใช้จะ
เบากว่าการทดลองที่ผา่ นมา และมีระยะเวลาเป่ าไฟที่นานกว่า โดยใช้เปลวไฟที่ 1 ประมาณ 10-15
วินาทีจากนั้นก็ใช้เปลวไฟที่ 2 จนกระทัง่ ยาสี เกือบหลอมละลาย (หลีกเลี่ยงเปลวไฟที่ 3) เทคนิคการ
เป่ าไฟให้ยาสี หลอมละลายก็จะแตกต่างจากการทดลองที่ ผ่านมา โดยเป่ าไฟจนยาสี เกื อบหลอม
ละลายอย่าสมบูรณ์ให้ดึงไฟออกซึ่ งการสังเกตก็คือ ก่อนที่ยาสี จะหลอมละลายอย่างสมบูรณ์ ยาสี จะ
มีลกั ษณะเป็ นเม็ดเล็กๆพร้อมที่จะละลาย ในช่วงเวลานั้นให้ดึงไฟออกจากชิ้นงาน โดยใช้ความร้อน
ที่ยงั คงเหลื อบนชิ้ นงานเป็ นตัวทาให้ยาสี หลอมละลายอย่างสมบูรณ์ พอดี ผลการทดลองที่ได้คือ

95
สี แดง สี ฟ้า สี เขียว และสี น้ าเงินก่อนที่จะนาไปลงยาถมมีสีที่เข้มมาก แต่เมื่อนาไปลงยาถมและทา
การขัด ยาถมแล้ว ได้สี ที่ ใ สสามารถมองเห็ นพื้ นผิว ได้ชัด เจน สี ข าวก่ อนลงยาถมและขัดยาถม
ส่ วนใหญ่จะได้สีขาวที่มีสีปกติและเมื่อนาไปลงยาถมและขัดยาถมจะได้สีขาวที่บริ เวณขอบโดยรอบ
ไม่เป็ นสี น้ าตาล แต่ก็จะมีตามดเพียงเล็กน้อย ในตัวสี ชมพูส่วนใหญ่ ก่อนที่จะนามาลงยาถมและขัด
ยาถมจะได้สีชมพูที่ มีบริ เวณขอบโดยรอบเป็ นสี เหลืองบางๆและเมื่อนาไปลงยาถมแล้วขัด ยาถม
จะได้สี ที่ออกเป็ นสี ช มพูชัดเจนถึ ง แม้ว่าจะมี สี เหลื องอยู่บ ริ เวณขอบโดยรอบของเนื้ อสี ซึ่ งการ
ทดลองที่ผา่ นมาก่อนหน้านี้คือสี ชมพูส่วนใหญ่จะออกเป็ นสี เหลือง

96
บทที่ 4
แนวทางการออกแบบสร้ างสรรค์ และสรุ ปแนวทางการออกแบบ
จากการศึกษาทดลองเทคนิคการลงยาถมร่ วมกับยาสี ทาให้พบว่าสามารถลงยาถมร่ วมกับยา
สี ได้ บทนี้จะเป็ นการศึกษาแนวทางการออกแบบ ซึ่ งจะนาไปสู่ การออกแบบเป็ นเครื่ องประดับที่ใช้
เทคนิคการลงยาถมร่ วมกับยาสี มีวธิ ี การดาเนินงานดังนี้
4.1 แรงบันดาลใจการออกแบบ
สายน้ าคือสิ่ งสาคัญที่ช่วยหล่อเลี้ยงชี วิตของชาวไทยมาแต่อดีต ซึ่ งพบร่ องรอยการ
ตั้งชุ มชนมาหลายยุคหลายสมัยจนเป็ นราชธานี เช่น อาณาจักรสุ โขทัย-แม่น้ าน่าน อาณาจักรอยุธยา
2 ฝั่ ง แม่ น้ า เจ้า พระยา กรุ ง ธนบุ รี -ฝั่ ง ตะวัน ตกของแม่ น้ า เจ้า พระยา และกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ฝั่ ง
ตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา อีกทั้งหัวเมืองใหญ่ท้ งั หลายก็ลว้ นอยูต่ ามแม่น้ าสาขาต่างๆ ในเมือง
นั้นๆ คนไทยตั้งแต่อดีตใช้น้ าเพื่อการทามาหากินดารงชี วิต ใช้น้ าเพื่อการเดินทางไปที่ต่างๆ รวมถึง
การทามาค้าขาย ดังนั้นสายน้ า กับคนไทยจึงมีความผูกพันกันเป็ นอย่างมากรวมถึงสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับ
สายน้ าไม่วา่ จะเป็ นสัตว์หรื อพืช ซึ่ งพืชที่สาคัญและมีประโยชน์มากมายหนึ่งในนั้นก็ บัว
“...ชาวไทยได้ใช้ประโยชน์คือการนาบัวไปเป็ นอาหาร เช่ น รากบัวและสายบัว
(บัวหลวง) นิยมนามาประกอบอาหารประเภท ผัด ต้ม แกงหรื อเชื่อมเป็ นของหวาน ใบบัวนิยมนามา
เป็ นวัสดุที่ใช้ในการห่ออาหาร กลีบบัวนิ ยมนามาชุ บทอดหรื อใช้แทนใบพลูห่อเมี่ยงแบบต่างๆ เม็ด
บัวสามารถใช้แทนถัว่ แทนลูกเดื อยสาหรับเมนู อาหารต่างๆได้ เป็ นต้น ไม่เพียงแต่สามารถนามา
ปรุ งเป็ นอาหาร บัวยังมีสรรพคุณเป็ นยารักษาโรคได้ เช่น ดีบวั มีสรรพคุ ณคือช่วยบารุ งหัวใจขยาย
หลอดเลื อดและบารุ งร่ างกาย มักจะนามาตากแห้งและชง เมล็ดบัว ใช้เป็ นอาหารเพื่อ บารุ งร่ างกาย
ช่วงฟื้ นไข้หรื อเป็ นอาหารบารุ งครรภ์ ฝักบัวเชื่ อว่าสามารถแก้อาการหญิงคลอดบุตรที่รกขับออกไม่
หมดได้เป็ นยาสมานแผล แก้ทอ้ งเดินหรื อแก้มดลูกพิการ เกสรบัวหลวงสรรพคุณทางยาไทยคือ ทา
เป็ นเครื่ องยาหอมบารุ งหัวใจ บารุ งประสาท แก้ลม แก้หน้ามืด ใบบัวหลวงตารายาไทยใช้เพื่อบารุ ง
ร่ างกาย บารุ งเลือด แก้ฝี ตารายาจีนใช้เพื่อห้ามเลือด อินเดียใช้ใบอ่อนรับประทานแก้ริดสี ดวงทวาร
รากบัว (เหง้าบัว) ใช้เพื่อบารุ งกาลัง แก้ร้อนใน ลดไข้แก้ปวดบวม นอกจากเป็ นทั้งอาหารและยา
รักษาโรค ใยบัวสามารถนามาทักทอเป็ นเครื่ องนุ่งห่ม...” (ปริ มลาภ ชูเกียรติมนั่ , 2556, pp. 12-15)
บัวใช้เป็ นเครื่ องประดับตกแต่งอาคารสถานที่ให้มีความสวยงาม รวมถึ งใช้เป็ น
สัญลักษณ์ทางศาสนาแสดงออกถึงความดีงาม เช่น การนิ ยมนาดอกบัวไปถวายพระเป็ นเครื่ องพุทธ
บูชาหรื อเป็ นเครื่ องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ บัวกับชาวไทยเป็ นสิ่ งที่
อยู่ คู่ ก ัน แนบเนี ย นในสั ง คมไทย ดัง นั้น ในงานศิ ล ปะไทยจึ ง ไม่ แ ปลกนัก ที่ จ ะน า บัว มาเป็ น
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แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น ลายไทยเป็ นลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยส่ วนใหญ่
ก็ได้แรงบันดาลใจจากสิ่ งที่อยูร่ อบๆ ตัวของบรรดาช่างนามาตัดทอนเสริ มเติมแต่งจนเรี ยกได้วา่ เป็ น
ลายไทย ซึ่ ง บัว ในตาราหนังสื อลายไทยถือว่า “...บัวคือแม่ลายสาคัญในการกาเนิ ดลวดลายต่างๆ
จะมีอยู่ 3 ชนิด คือ
(1) บัวสัตตบงกชเป็ นบ่อเกิดลวดลายบัวกนก
(2) บัวสัตตบุษย์เป็ นบ่อเกิดลวดลายกรวยเชิง
(3) บัวหลวงเป็ นบ่อเกิ ดของลายกนกนารี หรื อกนกหางกิ นนร ถ้าเขียนลวดลายที่
ละเอียดมากๆ จะเรี ยกว่ากนกหางหงส์…” (เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, 2556, pp. 6-7)
เนื่องด้วยลายไทยที่มีแรงบันดาลใจจาก บัว มีความสาคัญ จึงทาให้ลวดลายได้ไป
อยูใ่ นชิ้นงานศิลปะไทยที่ทุกสาขา เช่น ในงานสถาปั ตยกรรมไทย จิตรกรรมไทย งานไม้ งานปูนปั้ น
งานจักรสาร งานผ้า ไปถึงงานเครื่ องโลหะเครื่ องเงินเครื่ องทอง ขึ้นอยูก่ บั ว่าช่างสาขานั้นๆ จะนาไป
พัฒนาต่ออย่างไร เช่น ทาเป็ นงาน 2 มิติ หรื อ 3 มิติก็แล้วแต่เห็นตามสมควร
4.1.1 บัวกับงานเครื่องถม (ภาพที่ 74-80)

(ข) ลายบัวคว่า

(ก) ขันน้ าพานรองถมเงิน
(ค) พานดุนกลีบบัว
ภาพที่ 74 ชุดขันน้ าพานรองถมเงิน
https://scontent.fbkk22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/30629318_10213876461438734_9132365944755060736_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent
.fbkk22-1.fna&oh=7e7bd693f1745cc29ad9155620c61079&oe=5C890717
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(ข) ถาดดุนกลีบบัว

(ก) ฝาครองแก้วถาดรองถมทอง

(ค) ลายเม็ดบัว

ภาพที่ 75 ชุดฝาครองแก้วถาดรองถมทอง

ภาพที่ 76 เคสโทรศัพท์มือถือถมเงินลายใบบัวดอกบัว
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ภาพที่ 77 กาไลหัวบัวเครื่ องถมทอง
(ที่มา: https://www.google.co.th/imgres? imgurl=https
%3A%2F%2Ffw.lnwfile.com%2Fmm10zg.jpg&imgrefurl)

ภาพที่ 78 ชุดเครื่ องประดับคอหัวบัว
(ที่มา:https://scontent.fbkk1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.09/20992609_360517227701186_4401492302293076387_n.jpg?_nc_fx=fbkk12&_nc_cat=0&oh=033bb26bc7ec2c171cdd94c66a1082be&oe=5C2A41D7)
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ภาพที่ 79 ต่างหูหวั บัวถมเงิน

ภาพที่ 80 ต่างหูใบบัวถมเงิน
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4.1.2 บัวกับงานเครื่องลงยา (ภาพที่ 81-84)

ภาพที่ 81 ชุดขันน้ าพานรองทองคาลงยา
(ที่มา: http://2.bp.blogspot.com/
_OUrsZNofkPc/TOKn0WGIyrI/AAAAAAAAAMA/p0WBac294pw/s1600/K5803761-8.jpg)

ภาพที่ 82 ชุดเชี่ยนหมากทองคาลงยา
(ที่มา: http://3.bp.blogspot.com / _OUrsZNofkPc/TOKc4b9VUHI/AAAAAAAAAJo/jCjeK7OEPk/s400/K6228187-8.jpg)
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ภาพที่ 83 กาไลหางช้างหัวบัวลงยา
(ที่มา: https://scontent-lax31.cdninstagram.com/vp/b009aa91eed3b8cc3a1d6800981ac5ab/5BCEC571/t51.288515/e35/c0.90.720.720/s480x480/36161371_1941273502563743_5440440077480099840_n.jpg?e
fg=eyJ1cmxnZW4iOiJ1cmxnZW5fZnJvbV9pZyJ9)

ภาพที่ 84 แหวนหัวบัวลงยา
(ที่มา: http://www.vandagems.com
/media/catalog/product/cache/2/small_image/225x225/1e5ddef3e5becf2ab187c259cefc82fe/h/a/h
adyr622_3_.jpg)
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จากรู ปภาพที่ได้แสดงเบื้องต้นจะเห็ นได้ว่า บัว มีอิทธิ พลต่อแนวคิดของที่ช่างทา
งานเครื่ องถมและงานเครื่ องลงยาสี เช่ นกัน ในงานเครื่ องถมและงานลงยาสี ที่เป็ นชิ้ นงานประเภท
ข้าวของเครื่ องใช้จะพบ บัว เป็ นลักษณะของงานดุนลายให้เป็ นกลีบบัวจะใช้เทคนิคการสลักดุน ซึ่ ง
จะพบมากในจาพวก พานรอง (ภาพที่ 74) ถาดรอง (ภาพที่ 75) หรื อชิ้นงานที่เป็ นภาชนะที่ไว้รองรับ
สิ่ งต่างๆ ไม่เพียงแต่การดุ นให้เป็ นกลี บบัวเท่านั้น บัว ยังเป็ นส่ วนประกอบของลวดลายที่อยู่บน
ภาชนะ เช่น ลายบัวคว่าบัวหงาย (ภาพที่ 74 (ข)) ลายบัวฟั นยักษ์ ลายเม็ดบัว (ภาพที่ 75 (ค)) หรื อ
แม้ก ระทัง่ ใช้ล วดลายที่ ห ยิบ ยกรู ป ดอกบัวหรื อ ใบบัวมาใช้แ บบซื่ อ ตรง (ภาพที่ 76) ในบรรดา
เครื่ องประดับที่เป็ นงานเครื่ องถมและงานลงยาสี โดยส่ วนใหญ่จะพบบัวอยูใ่ นชิ้นงานที่เป็ นกาไล
แหวน ต่างหู จี้ และเครื่ องประดับคอ (ภาพที่ 77- 78) และ (ภาพที่ 83-84) มีลกั ษณะการสร้างสรรค์
เป็ นรู ป ทรงบัวตู มประดับ ส่ วนปลายของเครื่ องประดับ หรื อพบเป็ นชิ้ นงานเครื่ องถมที่ หยิบ ยก
รู ปแบบของใบบัวดอกบัวมาทั้งหมด (ภาพที่ 79-80) และบางครั้งอาจมีลวดลายของเม็ดบัวหรื อลาย
บัวคว่า บัวหงายเป็ นส่ วนประกอบของลวดลายบนชิ้ นงาน ซึ่ งชิ้ นงานหรื อลวดลายที่ สร้ า งสรรค์
เหล่านี้ ก็จะขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของชิ้ นงานและความรู ้ ความสามารถของตัวช่ างผูผ้ ลิ ตรวมถึ ง
นักออกแบบว่ามีความต้องการอย่างไร

4.2 แนวทางการออกแบบ
จากที่ได้กล่ าวมาทั้งหมดจึ งสามารถคิดได้ว่า บัวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และงาน
ศิลปะไทยนั้นได้อยู่คู่กนั มาตลอด จึ งทาให้ในการออกแบบเครื่ องประดับในวิทยานิ พนธ์ ฉบับนี้
ผูว้ ิจยั จึงมีความต้องการนา บัว มาเป็ นแรงบันดาลใจในการออกแบบเป็ นเครื่ องประดับ โดยใช้
ทัศนะธาตุของดอกบัว มาเป็ นหลักสาคัญของการออกแบบ ซึ่ งมีแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์
และกรอบแนวความคิดการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน (ภาพที่ 87) ดังนี้
แนวทางที่ 1 ออกแบบสร้างสรรค์เป็ นลักษณะดอกบัวตูม
แนวทางที่ 2 ออกแบบสร้างสรรค์เป็ นลักษณะดอกบัวบาน
แนวทางที่ 3 ออกแบบสร้างสรรค์ร่วมกันทั้งแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2

104
4.2.1 แนวทางที่ 1 ออกแบบสร้ างสรรค์ เป็ นลักษณะดอกบัวตูม

(ที่มา:
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/00/02/32/685683
6b53159c2.jpg)
ภาพที่ 85 ดอกบัวตูมและลักษณะของทัศนธาตุของดอกบัวตูมที่จะนาไปทาการออกแบบเป็ น
เครื่ องประดับ
จากการได้ศึกษาและค้นหาขอมูลการนาดอกบัวตูมมาออกแบบเป็ นเครื่ องประดับส่ วนใหญ่
ก็จะนาทัศนะธาตุของดอกบัวตูมมาออกแบบซึ่ งสิ่ งที่นามาก็จะเป็ นลักษณะของรู ปของดอกบัวตูม
ในการออกแบบเครื่ องประดับครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ก็ตอ้ งการนา เอารู ปทรงดอกบัวตูมมาออกแบบเช่ นกัน
เพราะเป็ นรู ปทรงที่เป็ นสากล ผูพ้ บเห็นสามารถเข้าใจได้ง่าย และอีกด้านหนึ่ งก็จะเป็ นการท้าทาย
ความสามารถในการออกแบบเพราะรู ปทรงของดอกบัวตูม ที่ ได้มีการหยิบยืมมาใช้อยู่บ่อยครั้ ง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในการนี้ผวู ้ จิ ยั จึงต้องการนาทัศนธาตุรูปทรงของดอกบัวตูม (ภาพที่ 85) มา
ออกแบบอีกครั้งพร้ อมกับทาการพัฒนาให้แตกต่างจากรู ปทรงบัวตูมแบบในอดี ตโดยการตัดทอน
รู ปทรง ความน่ าสนใจของการนารู ปทรงนี้ มาออกแบบคื อ การที่ จะออกแบบอย่างไรให้มีความ
แตกต่างจากอดี ตโดยที่ผพู ้ บเห็ นสามารถยังคงคิดถึ งภาพของดอกบัวตูมอยู่ ดังนั้นรู ปทรงของดอก
บัวตูมจึงเป็ นแนวทางการออกแบบที่ 1

105
4.2.2 แนวทางที่ 2 ออกแบบสร้ างสรรค์ เป็ นลักษณะดอกบัวบาน

ที่มา: http://www.chaiyomobile.com/content/freezone/content/t1dH22m18480L
45.jpg
ภาพที่ 86 ดอกบัวบานและลัก ษณะของทัศนธาตุ ก ารทับซ้อนที่ จะนาไปทาการออกแบบเป็ น
เครื่ องประดับ
ในพุทธศาสนามีคาอุปมาอุปมัยว่า บัวบาน คือผูม้ ีความพร้อมที่จะบรรลุเป็ นพระอรหัน ให้
ความรู้สึกถึงความเบิกบานรวมถึงให้ความรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ด้วยความหมาย
และความรู้สึกที่ได้รับจากลักษณะของดอกบัวบาน ในการออกแบบเป็ นเครื่ องประดับ ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั
คิดว่าดอกบัวบานก็เป็ นลักษณะที่น่าสนใจเช่นกัน ประกอบกับการที่ศึกษาเรื่ องรู ปทรงของ บัว ที่มกั
นาไปทาการออกแบบเป็ นเครื่ องประดับส่ วนมากก็มกั จะพบเป็ นดอกบัวตูม หรื อถ้ามีการนาดอกบัว
บานไปใช้ออกแบบก็มกั จะพบว่าเป็ นลวดลายประกอบในชิ้นงาน ดังนั้นในแนวทางการออกแบบที่
2 ผูว้ ิจยั จึงต้องการนาดอกบัวบานมากออกแบบโดยใช้ทศั นธาตุ และทัศนธาตุที่จะนามาใช้คือ
ลักษณะของการคลีของกลีบดอกบัวจากจุดศูนย์กลางของดอกบัวและค่อยๆคลีออกไปด้านข้างทา
ให้เกิ ดเป็ นดอกบัวที่สวยงาม ซึ่ งจากการสังเกตพบการทับซ้อนของกลี บดอกบัวแต่ละกลี บค่อยๆ
เรี ยงตัวกัน ผูว้ ิจยั คิดว่าการคลี ของกลี บดอกบัวก่อให้เกิ ดภาพการทับซ่ อนของกลี บดอกบัวแต่ละ
กลีบเป็ นลักษณะสาคัญของดอกบัวบาน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงต้องการนาการทับซ้อนมาเป็ นลักษณะสาคัญ
(Keyword) ที่จะนาไปสู่ การออกแบบเป็ นเครื่ องประดับ (ภาพที่ 86)
4.2.3 แนวทางที่ 3 ออกแบบสร้ างสรรค์ ร่วมกันทั้งแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2
แนวทางที่ 3 เป็ นแนวทางที่ตอ้ งการนาเอาทั้งดอกบัวตูมที่วา่ ด้วยทัศนธาตุของรู ปทรง และ
ดอกบัวบานที่ ว่าด้วยทัศนธาตุเรื่ องการทับซ้อนมาออกแบบสร้ างสรรค์ร่วมกันจึงเป็ นอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะเป็ นทางเลือกเพิ่มเติม

106
4.2.4 กรอบแนวความคิด
กรอบแนวความคิด
ทัศนธาตุ

เทคนิคงานเครื่ องถม
ร่ วมกับงานยาสี

บัวตูมและบัวบาน

(ที่มา: https://png.pngtree.com
/element_origin_min_pic/00/02/32/685

รู ปทรงโครงร่ างของบัวตูม

6836b53159c2.jpg)

การทับซ้อนของดอกบัวบาน
ที่มา: http://www.chaiyomobile.com/content/freezone/content/t
1dH22m18480L45.jpg

เครื่ องประดับงานเครื่ องถมและงานลงยาสี ที่รับแรงบันดาลใจจากดอกบัว
ภาพที่ 87 กรอบแนวความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์
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4.2.5 แบบร่ าง (Sketch) (ภาพที่ 88-94)
จากการได้วเิ คราะห์ทศั นธาตุที่จะนามาใช้สาหรับการออกแบบเป็ นเครื่ องประดับจึงนาไปสู่
กระบวนการทาแบบร่ าง (Sketch) เพื่อนาไปคัดเลื อกออกแบบเป็ นเครื่ องประดับอีกครั้ ง และมี
ลายละเอียดของแต่ละแบบดังนี้

ภาพที่ 88 ดอกบัวที่ดึงกลีบบัวออกทีละกลีบซ้อนกันหลายๆ ชั้น

ภาพที่ 89 แบบร่ างกลุ่มที่ 1
ในแบบร่ างกลุ่มที่ 1 เป็ นการนาทัศนธาตุเรื่ องรู ปทรงดอกบัวตูมมาออกแบบและได้ทาการ
ตัดทอนออกบางส่ วนก็คือ ลักษณะการเฉื อนออกให้เกิดความเว้าซึ่ งการเฉื อนให้เกิดรอยเว้าก็เกิดมา
จากลักษณะของดอกบัวที่ดึงกลีบบัวออกทีละกลีบซ้อนกันหลายๆชั้นในอัตราหนึ่งในสี่ ส่วนของ
ดอกบัวตูม (ภาพที่ 88) และให้บริ เวณที่เหลือเป็ นบริ เวณที่ใส่ ลวดลาย ที่ได้มาจากเทคนิคเครื่ องถม
ร่ วมกับยาสี เพื่อให้รูปทรงเกิดความแตกต่างและมีความน่าสนใจ ออกแบบเป็ นแหวน และต่างหู
(ภาพที่89)
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ภาพที่ 90 ดอกบัวที่ทาการตัดเฉียงลงมา 45 องศา

ภาพที่ 91 แบบร่ างกลุ่มที่ 2
ในแบบร่ างกลุ่มที่ 2 เป็ นแบบร่ างที่ได้นาแบบร่ างกลุ่มที่ 1 พัฒนาต่อโดยกลุ่มที่หนึ่ งจะเป็ น
การดึกกลีบของดอกบัวออกทีละกลี บซ้อนกันแต่จะแตกต่างจากแบบร่ างกลุ่มที่ 2 ที่จะตัดดอกบัว
จากส่ วนปลายเฉี ยงลงมา 45 องศา ถึ งส่ วนกลางของดอกบัวซึ่ งการตัดดอกบัวนี้ เกิดขึ้นโดยความ
บังเอิญจากผูว้ ิจยั เพราะเป็ นหนึ่ งในขั้นตอนที่ผวู ้ ิจยั ต้องการหาทัศนธาตุโดยละเอียดของดอกบัวตูม
(ภาพที่ 90) จึงพบว่าการตัดเฉี ยงลักษณะเช่นนี้มีความน่าสนใจ จึงได้หยิบยกมาเป็ นต้นแบบของการ
ออกแบบในแบบร่ างกลุ่มที่ 2 โดยภาพรวมยังคงไว้ซ้ ึ งรู ปทรงของดอกบัวตูมอยู่ จึงทาให้แบบร่ างใน
กลุ่มที่ 2 จะมีลกั ษณะของการตัดเฉี ยงและยังคงมองเห็นการทับซ้อนของกลีบดอกบัวแต่ละกลีบที่
อยูภ่ ายในชิ้นงาน ออกแบบเป็ นแหวน (ภาพที่ 91)
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ภาพที่ 92 แบบร่ างกลุ่มที่ 3 ภาพร่ างแหวน แหวน กาไล และเข็มกลัด
แบบร่ างกลุ่มที่ 3 ใช้รูปทรงของบัวตูมและกลีบบัวนามาออกแบบ จากนั้นเพิ่มเติมเรื่ องการทับซ้อน
ของกลีบดอกบัวซึ่ งจะมีลกั ษณะคล้ายกับดอกบัวที่กาลังพลิบาน แต่เป็ นลักษณะการนามาจัดเรี ยง ก็
จะจัดเรี ยงจากเล็กไปใหญ่ จากตรงกลางมาด้านซ้าย ด้านขวา หรื อจากด้านหนึ่ งไปยังอีกด้านหนึ่ ง
(ภาพที่ 92)
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Left view

Right view

Front view
ภาพที่ 93 แบบร่ างกลุ่มที่ 4
แบบร่ างที่ 4 เป็ นแบบร่ างที่พฒั นาเพิ่มเติมจากแบบร่ างที่ 3 ซึ่ งด้านหน้า (Front view )จะใช้รูปทรง
โครงร่ างภายนอกของดอกบัวตูม และใช้การทับซ้อนของกลี บดอกบัวจากขนาดใหญ่ไปหาขนาด
เล็ก การออกแบบจะแบ่งเป็ นด้านขวา (Right view) และซ้าย (Left view) ส่ วนด้านขาวปิ ดทึบซึ่ งจะ
เป็ นบริ เวณไว้ใส่ ลวดลายที่ใช้เทคนิคเครื่ องถมร่ วมกับยาสี และด้านซ้ายจะแสดงให้เห็นการทับซ้อน
ของกลีบดอกบัวออกแบบเป็ นกาไล (ภาพที่ 93)
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บริ เวณส่ วกลางที่ใส่ ลวดลาย
(ก)
ภาพที่ 94 ภาพร่ างกลุ่มที่ 5
ภาพร่ างกลุ่มที่ 5 (ภาพที่ 94) เป็ นการออกแบบเครื่ องประดับคอโดยที่ใช้การทับซ้อนของ
กลี บ ดอกบัว มาออกแบบ และต้อ งการออกแบบให้ อยู่ใ นชุ ด เดี ย วกัน กับ ก าไลในแบบภาพร่ า ง
กลุ่มที่ 4 (ภาพที่ 93) โดยการออกแบบจะให้บริ เวณส่ วนกลางซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ ดึงดู ดสายตาและ
สามารถเห็ น ได้ชัด เจนเป็ นบริ เวณส าหรั บ จะใส่ ล วดลายที่ ใ ช้ เ ทคนิ ค เครื่ องถมรวมกับ ยาสี
(ภาพที่ 94 (ก))
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4.3 แนวทางการออกแบบลวดลายและสี สาหรับการตกแต่ งพืน้ ผิว
ลวดลายเกิ ด จากมุ ม มองดอกบัว แบบมุ ม มองจากด้า นบนลงมา (Top view)
(ภาพที่ 95) ซึ่ งลายดอกบัวบานก็ได้นาทัศนธาตุเรื่ องการทับซ้อนมาออกแบบเช่นกัน(ภาพที่ 96) และ
มีรูปแบบของใบบัวตามแบบความเข้าใจสากลมาเสริ มเติมแต่ง เพื่อต้องการให้เกิ ดลวดลายที่ ดูมี
เรื่ องราวและมีความสมบูรณ์ อีกเหตุผลที่เสริ มใบบัวในลวดลายก็คือต้องการลงยาสี ที่แตกต่างจาก
ดอกบัว เพื่อให้ดอกบัวดูมีความโดดเด่น ซึ่ งการจัดองค์ประกอบของลวดลวดลายจะมีลกั ษณะการ
จัดเรี ยงให้มีขนาดของดอกบัวที่แตกต่างกัน ซึ่ งดอกบัวที่ใหญ่ที่สุดจะให้ความรู ้สึกว่าดอกบัวนั้นอยู่
ด้านหน้าสุ ดใกล้กบั ผูม้ อง ดอกบัวที่เล็กลงมาก็จะเป็ นระยะที่ลึกหรื อไกลออกไป ตามลาดับ ค่อยๆ
ลดหลัน่ ตามขนาดของดอกบัว (ภาพที่ 97 ) เพื่อต้องการให้ลวดลายดูมีมิติและสี ที่ใช้ก็จะมีสีดาจาก
ยาถม สี แดง สี ฟ้า สี เขียว สี น้ าเงิน และสี ขาวที่ได้จากยาสี (ภาพที่ 99 และภาพที่ 101)โดยไม่ได้ใช้สี
ชมพู เพราะว่าจากการทดลองสี ชมพูไม่เหมาะต่อการนามาลงบนพื้นผิวโลหะเงิน ซึ่ งมีรูปแบบของ
ลวดลายดังนี้

ภาพที่ 95 มุมมองดอกบัวแบบมุมมองจากด้านบน (Top view)
(ที่มา: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdWM_cixJ_fFyooJ6ZazXFC6uEarOGt_6QL_tGJahIV1DLVl4Bw)
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ภาพที่ 96 ลักษณะลวดลายดอกบัวบานก่อนนาไปทับซ้อน

7

1

4

(1)

5

3

2

(2)

6
(3)

(5)

(6)

(7)

(4)

ภาพที่ 97 ลักษณะลวดลายที่จะนาไปใช้ตกแต่งพื้นผิวชิ้นงาน
(ภาพที่ 97) อธิ บายถึงดอกบัวขนาดต่างๆ สาหรับนามาจัดองค์ประกอบในลวดลายที่จะ
นาไปใช้ตกแต่งพื้นผิวชิ้นงานโดยหมายเลข (1) คือขนาดดอกบัวที่ใหญ่ที่สุดเรี ยงไปตามลาดาจนถึง
ขนาดที่เล็กที่สุดคือหมายเลข (7) ซึ่ งขนาดที่ใหญ่ที่สุดก็จะให้ความรู ้สึกใกล้กบั ผูม้ องและขนาดเล็ก
ที่สุดก็จะให้ความรู ้สึกลึกหรื อไกลออกไปทาให้ลวดลายดูมีมิติ
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ภาพที่ 98 ดอกบัวสี น้ าเงิน
(ที่มา: http://www.thaigoodview.com/files/u102167/112718342.jpg)

ภาพที่ 99 ลวดลายและสี ชุดที่ 1
(ก) รู ปด้านซ้ายประกอบด้วย สี น้ าเงิน สี ฟ้า และสี ขาว
(ข) รู ปด้านขวาประกอบด้วย สี น้ าเงิน สี เขียว และสี ฟ้า
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ที่ 100 ดอกบัวสี แดงภาพ
(ที่มา :http://4.bp.blogspot.com/jA4cypoCKA4/T7uklS_7pYI/AAAAAAAAAxM/C9rdaH7ACXs/s1600/XWV4xS5Mon101623.jpg)

ภาพที่ 101 ลวดลายและสี ชุดที่
(ก) รู ปด้านขวาประกอบด้วย สี แดง สี ฟ้า และสี ขาว
(ข) รู ปด้านซ้าย ประกอบด้วย สี แดง สี เขียว และสี ขาว
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สี ที่ใช้สาหรับการออกแบบใช้ยาสี ที่ได้มาจากการทดลองที่ผา่ นมาก็คือ สี แดง สี ฟ้า สี เขียว
สี น้ าเงิ น สี ขาว โดยที่การจัดองประกอบสี จะแบ่งเป็ นสองชุ ดหลัก คือชุ ดลายดอกบัวที่มีสีน้ าเงิ น
(ภาพที่ 99) และจะแบ่ ง ย่อ ยเป็ นสองแบบคื อ จะแตกต่ า งกัน ตรงสี ที่ ล งในบริ เ วณใบบัว
(ภาพที่ 99 (ก)) ลงบริ เวณใบบัวเป็ นสี ฟ้า และ (ภาพที่ 99 (ข)) ลงบริ เวณใบบัวเป็ นเขียว และอีกชุ ด
เป็ นลายดอกบัวสี แดง จะแบ่งย่อยเป็ นสองแบบเช่นกันคือ สี ที่ลงในบริ เวณใบบัว (ภาพที่ 101 (ก))
ลงบริ เวณใบบัวเป็ นสี ฟ้า และ(ภาพที่ 101 (ข)) ลงบริ เวณใบบัวเป็ นเขียว เหตุผลของการเลือกสี น้ า
เงินและสี แดงเป็ นลายดอกบัวก็คือ เป็ นสี ที่ใช้ในการทดลองและเป็ นสี ที่อา้ งอิงมาจากสี ดอกบัวจริ ง
(ภาพที่ 98 และภาพที่ 100) ซึ่ งมีความหมายที่มงคล อย่างเช่นในประเทศอียปิ ดอกบัวสี น้ าเงินถือเป็ น
ดอกไม้ศกั ดิ์สิทธิ โดยดอกบัวสี น้ าเงินมีความเชื่อมโยงกับตานานเรื่ องการสร้างโลกของชาวอียิป ซึ่ ง
ชาวอียิปต์โบราณเชื่ อว่า เดิมจักรวาลเป็ นสิ่ งที่มืดมิดเต็มไปด้วยมหาสมุทรไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้ น
ต่ อ มาไม่ น านก็ มี ด อกบัว สี น้ าเงิ น ขนาดยัก ษ์ ผุ ด ขึ้ นจากน้ า และค่ อ ยๆ แย้ม กลี บ ออก ภายใน
ใจกลางของดอกบัวปรากฏมี องค์สุริยเทพ “รา” และก็มีแสงสว่างออกมาจากร่ างกายของพระองค์
ทัน ใดนั้ นความมื ด มิ ด ที่ มี อ ยู่ ก ลับ กลายแสงสว่ า งและก็ มี ส รรพชี วิ ต ต่ า งๆเกิ ด ขึ้ นมากมาย
ชาวอียิปเชื่ อว่าพระองค์คือพระผูส้ ร้างผูใ้ ห้กาเนิ ดสิ่ งต่างๆขึ้นมาบนโลกใบนี้ เมื่อไรที่ดอกบัวสี น้ า
เงินหุ บลงความมืดมิดก็จะกลับมาเยือนอีกครั้งจนกว่าพระองค์จะปรากฏตัวอีกครั้งความมืดนั้นก็จะ
หายไป ชาวอียปิ ต์ถือว่าเกสรที่อยูก่ ลางดอกบัว สี น้ าเงิน เปรี ยบได้กบั แสงสว่างของพระอาทิตย์ที่ตดั
กับขอบฟ้ า โดยดอกบัวสี น้ าเงินจะบานยามเช้าและหุ บกลีบในเวลาสิ้ นวัน ซึ่ งชาวอียีปจึงนาลักษณะ
การบานของดอกบัว ยามเช้ า และการหุ บ ตัว ลงยามสิ้ น วัน เปรี ยบเสมื อ นการขึ้ น และตกของ
พระอาทิ ต ย์ และเชื่ อ อี ก ว่า เมื่ อ ดอกบัว สี น้ า เงิ น ได้แ ย้ม กลี บ บานยามเช้า เพื่ อ รั บ แสงอาทิ ต ย์
เป็ นเวลาที่ วิ ญ ญาณของผู ้ล่ ว งลั บ จะกลั บ มาเข้ า สู่ ร่ างใหม่ อี ก ครั้ งถื อ ว่ า เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข อง
การเกิ ดใหม่หลังจากความตาย (Sangkae, 2552) กลับกันในความเชื่ อของคนไทยเชื่ อว่าดอกบัว
สี น้ าเงินมีความหมายสื่ อถึงชัยชนะและเป็ นผูป้ ั ญญาที่อยูก่ ว่าเหนื อกิเลสทั้งปวง ดอกบัวสี แดงก็เป็ น
ดอกบัว อี ก สี ห นึ่ งที่ มี ค วามหมายตามความเชื่ อ ของคนไทยคื อ เป็ นตัว แทนของความรั ก และ
ความเห็ น อกเห็ น ใจ ผู ้ใ ดได้ค รอบครองก็ จ ะเป็ นที่ รั ก ที่ เ อ็ น ดู แ ก่ ผู ้ค นรอบข้า ง มัก ได้รั บ การ
โอบอ้อมอารี อยู่เสมอ ต่อมาในส่ วนของสี ที่ใช้กบั ใบบัวก็จะเป็ นสี เขียว และสี ฟ้าเหตุที่ให้สีฟ้ามา
เป็ นทางเลือกในการสร้างสี สันให้ใบบัวก็คือ สี ฟ้าที่นามาทาการทดลองเนื้ อสี ที่ได้จะไม่ได้เป็ นสี ฟ้า
แบบที่ทุกคนเข้าใจ สี ฟ้าที่นามาทาการทดลองครั้งนี้เนื้อสี จะออกเป็ น สี ฟ้าน้ าทะเลหรื อสี ฟ้าอมเขียว
ซึ่ งเป็ นสี ที่มีความไกลเคียงกับสี เขียวอย่างมาก จึงนามาเป็ นตัวเลือกอีกทางหนึ่ งในการมาสร้างสี สัน
ให้กบั ใบบัว นอกจากนี้ยงั มีสีขาวและสี ของโลหะเงินแต่งเติมลงไปในลวดลายเหตุผลเพราะต้องการ
ให้สีขาวและสี ของโลหะเงินเป็ นเหมือนฟองอากาศของน้ าซึ่ งจะมีลกั ษณะกลมๆมีหลากหลายขนาด
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และใช้สีดาที่ได้มาจากน้ ายาถมเป็ นพื้นลวดลายที่ไว้คอยขับลวดลายให้เด่นชัดมากขึ้น ดังนั้นจาก
การออกแบบลวดลายเพื่อนาไปใช้ตกแต่งพื้นผิวชิ้นงานครั้งนี้ จึงเป็ นลวดลายที่มีสีสันอ่างอิงมาจาก
ความเชื่อ และความใกล้เคียงเป็ นธรรมชาติของดอกบัว ใบบัว และผิวน้ า ให้ได้มากที่สุด
4.3.1 ทดลองสร้ างสรรค์ ลวดลายลงบนเครื่องประดับ

ต่างหู (ก)

แหวน (ข)

เข็มกลัด (ง)

กาไล (ค)

ภาพที่ 102 ชุดที่ 1 ทดลองสร้างสรรค์ลวดลายลงบนเครื่ องประดับ ด้วยเทคนิคเครื่ องถมร่ วมกับยาสี
ประกอบด้วยสี น้ าเงิน สี ฟ้า และสี ขาว
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ต่างหู (ก)

แหวน (ข)

ภาพที่ 103 ชุดที่ 2 ทดลองสร้างสรรค์ลวดลายลงบนเครื่ องประดับด้วยเทคนิคเครื่ องถมร่ วมกับยาสี
ประกอบด้วยสี แดง สี ฟ้า และสี ขาว
จากการได้ทดลองสร้างสรรค์ลวดลายลงบนเครื่ องประดับด้วยเทคนิ คเครื่ องถมร่ วมกับยาสี
ประกอบด้วยชุดที่ 1 ลงยาถมร่ วมกับยาสี สี น้ าเงิน สี ฟ้า และสี ขาว ที่มีจานวนเครื่ องประดับ 4 ชิ้น
(ภาพที่ 102) คื อ ต่ า งหู (ภาพที่ 102(ก)) แหวน (ภาพที่ 102(ข)) เข็ ม กลัด (ภาพที่ 102(ค))
และก าไล (ภาพที่ 102 (ง)) ชุ ด ที่ 2 เป็ นชุ ด ทดลองสร้ า งสรรค์ล วดลายลงบนเครื่ อ งประดับ
ด้ ว ยเทคนิ คเครื่ องถมร่ วมกั บ ยาสี ประกอบด้ ว ย สี แดง สี ฟ้ า และสี ขาว (ภาพที่ 96)
มี เ ครื่ อ งประดับ จานวน 2 ชิ้ น คื อ ต่ า งหู (ภาพที่ 103 (ก)) และ แหวน (ภาพที่ 103 (ข))
ในชุดที่ 1 ชิ้นงานต่างหู (ภาพที่ 103 (ก)) และแหวน (ภาพที่ 102 (ข)) รวมถึงชุดที่ 2 ชิ้นงานต่างหู
(ภาพที่ 103 (ก)) และแหวน (ภาพที่ 103 (ข)) สามรถลงยาสี ร่วมกับยาถมได้เป็ นปกติตามแบบ
เทคนิ คที่ทาการทดลอง (ข้อ 3.1.4) เพราะเป็ นลักษณะชิ้ นงานที่ มีหน้าเรี ยบเสมอกันไม่โค้งนู น
แต่ ใ นกรณี ข อง ชิ้ นงานเข็ม กลัด (ภาพที่ 102 (ค)) และก าไล (ภาพที่ 102 (ง)) ซึ่ ง ชิ้ นงานการ
สร้างสรรค์ลวดลายให้เกิดความลึกของช่องลงยาถมและยาสี ดว้ ยการตอกลายแบบเครื่ องถม มีความ
ลึกของช่อง ลวดลายอยู่ประมาณ 0.3 มิลลิเมตร ประกอบกับช่องที่ไว้ใช้สาหรับลงยาสี มีบริ เวณที่
กว้างหรื อยาวมาก เมื่อนามาขึ้นรู ปให้เกิดความโค้งนูนทาให้ลวดลายยืดตัวและช่องสาหรับลงยาถม
และยาสี ต้ืนขึ้น เหลือประมาณ 0.15 มิลลิเมตร เมื่อนาชิ้นงานไปลงยาถมร่ วมกับยาสี จนถึงขั้นตอน
ขัดยาถมและยาสี ทาให้พ้ืนชิ้นงานที่เป็ นโลหะสี เงิ นผุดขึ้นมาบริ เวณตรงกลางของลวดลายช่องที่ลง
ยาสี (ภาพที่ 104) หรื ออี กปั ญหาหนึ่ งที่ พบเจอคื อเมื่ อช่ องลวดลายมี ค วามตื้ นและกว้างประมาณ
1 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติ เมตรทาให้เวลาขัดยาถมร่ วมกับยาสี ก่ อให้เกิ ดยาสี แตกร้ าวหรื อ
กะเทาะออก ในทางกลับกันบริ เวณใกล้กนั มีช่องที่ลงยาสี เหมือนกันแต่กลับไม่มีปัญหาเรื่ องพื้นของ
ลวดลายผุดขึ้นมา ดังนั้นจึงสันนิ ษฐานได้วา่ นอกจากความลึกและความกว้างความยาวของช่องที่ไว้
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ส าหรั บ ลงยาสี ห รื อลงยาถม รวมถึ ง ความโค้ง นู นก็ เป็ นปั จ จัย หลัก ส าคัญที่ ค วรค านึ ง ถึ ง ในการ
สร้างสรรค์ลวดลายลงบนชิ้นงาน ในการแก้ปัญหาสาหรับปั ญหาที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวมาข้างต้น คือ
(1)ในกรณี ชิ้นงานมีความโค้งนู นสู งต้องขึ้นรู ปชิ้ นงานให้เสร็ จเรี ยบร้ อย
ก่อน จากนั้นค่อยนาไปสร้างสรรค์ลวดลาย เช่ นวิธีการแกะ ขุด กัดกรด หรื อตอกลาย เหตุผลที่ตอ้ ง
ขึ้นรู ปชิ้นงานก่อนและสร้างสรรค์ลวดลายภายหลังก็คือ ลวดลายจะไม่ยืดและเป็ นลวดลายที่มีขนาด
และความลึกคงที่ตามแบบที่ช่างหรื อศิลปิ นต้องการ
(2)ในกรณี ที่ตอ้ งสร้างสรรค์ลวดลายก่อนที่จะนาไปขึ้นรู ป เมื่อขึ้นรู ปเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ว (กรณี ข้ ึนรู ปให้มีความโค้งนู นสู ง)ลวดลายก็อาจจะตื้นให้ใช้เหล็กแกะ ขุดลาย หรื อ
เซาะร่ องให้มีความลึ กลงไปดังเดิ มแต่วิธีทาเช่ นนี้ ลวดลายอาจยืดและมีสัดส่ วนที่ใหญ่ผิดเพี้ยนไป
จากความต้องการ ตัวช่างหรื อศิลปิ นเองควรที่จะออกแบบลวดลายให้มีขนาดย่อมลงมาเล็กน้อย เมื่อ
นาชิ้นงานไปขึ้นรู ปจะได้ขนาดที่พอดีตามความต้องการ ตัวอย่างเช่ นถ้าต้องการลวดลายที่มีขนาด
กว้าง 5 มิลลิเมตร ควรจะออกแบบลวดลายมีขนาดกว้าง 4.5 มิลลิเมตรเป็ นต้น
บริ เวณพื้นของ
ลวดลายที่มี
โลหะสี เงินผุด
ขึ้นมา
ภาพที่ 104 ลักษณะของพื้นผิวชิ้นงานที่เป็ นสี ของเงินโลหะผุด
จากภาพของชิ้นงานในบริ เวณที่เป็ นใบบัวจะเห็นได้วา่ ไม่ได้นาสี เขียวมาทาการสร้างสรรค์
และเลื อ กยาสี ฟ้ ามาเป็ นสี ท ดแทนยาสี เ ขี ย ว เนื่ อ งจากยาสี ฟ้ ามี เ นื้ อ สี เ ป็ นสี ฟ้ าน้ าทะเล หรื อ
สี ฟ้าอมเขียว ซึ่ งเป็ นสี ที่มีความคล้ายคลึงกับยาสี เขียวและด้วยประวัติศาสตร์ ของยาสี ฟ้าซึ่ งเป็ นยาสี
ที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดปรานจึงได้ทรงขนานนาม
กันว่า “ราชาวดี” ด้วยเหตุเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงเลือกที่จะใช้ยาสี ฟ้าแทนยาสี เขียว
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4.4 สรุ ปแนวทางการออกแบบ
จากการได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องราวของ บัว จึงได้แนวทางการออกแบบที่ได้เสนอมา
3 แนวทางคือแนวทางที่ 1 ออกแบบสร้ างสรรค์เป็ นลักษณะดอกบัวตูม แนวทางที่ 2 ออกแบบ
สร้างสรรค์เป็ นลักษณะดอกบัวบาน แนวทางที่ 3 ออกแบบสร้างสรรค์ร่วมกันทั้งแนวทางที่ 1 และ
แนวทางที่ 2 และได้เลือกแนวทางที่ 3 มาเป็ นแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์
จากการศึกษาเครื่ องประดับที่เป็ นงานเครื่ องถมและงานลงยาสี โดยส่ วนใหญ่มกั จะ
พบเห็ นเป็ นลักษณะชิ้ นงานที่ หยิบยกรู ปทรงของดอกบัวตูมและมีลวดลายที่อดั แน่ นเต็มพื้นที่ ท้ งั
ชิ้นงาน โดยไม่มีการตัดทอนใดๆ ดังนั้นในการออกแบบสร้ างสรรค์ ผูว้ ิจยั จึงต้องการนาทัศนธาตุ
ดอกบัวตูม มาตัดทอนรู ปทรงและลวดลาย เพื่อต้องการให้ชิ้นงานเกิ ดความแตกต่างจากในอดี ต
ในส่ วนของดอกบัวบานส่ วนใหญ่จะพบเป็ นลักษณะของลวดลายหรื อถ้าใกล้เคียงที่สุดก็จะพบเป็ น
รู ป ร่ า งของดอกบัว บานทั้ง ดอก โดยไม่ มี ก ารตัด ทอนรู ป ทรงใดๆ และสิ่ ง ที่ จ ะน ามาออกแบบ
สร้ างสรรค์ ผูว้ ิจยั ก็จะใช้ท ศั นธาตุ ที่ว่าด้วยการทับซ้อนของกลี บดอกบัวมาออกแบบสร้ างสรรค์
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความแตกต่ า งเช่ น กัน โดยกรอบการออกแบบสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ที่ เ ป็ นวัส ดุ จ ะใช้ เ ป็ น
โลหะเงิ น ยาถม ยาสี ร้อ น ลวดลายที่ ใ ช้ก็ จ ะเป็ นลวดลายของดอกบัว ใบบัว ซึ่ ง มี ล ัก ษณะของ
ลวดลายเป็ นมุมมองจากด้านบนลงมา
ใช้เทคนิ คการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยการตอก กัดกรดหรื อการแกะ ซึ่ งก็จะขึ้นอยู่
กับชิ้นงานอีกครั้งว่าจะเหมาะสมด้วยเทคนิ คใด โดยยาสี ร้อนที่ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์จะใช้
ยาสี แดง ยาสี น้ าเงิน ยาสี ฟ้า และยาสี ขาว ส่ วนยาสี เขียวเป็ นสี ที่มีความใกล้เคียงกับยาสี ฟ้าและด้วย
ความหมายของสี ฟ้าซึ่ งเป็ นยาสี ที่มีประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจจึงเลื อกใช้ยาสี ฟ้าแทนยาสี เขียว ส่ วน
ของยาสี ชมพูเป็ นสี ไม่เหมาะต่อการนามาลงบนพื้นผิว โลหะเงิ น จึงไม่เลื อกนามาออกแบบครั้งนี้
เหตุผล เพราะสี ชมพูเวลาลงยาสี กบั โลหะเงิ นจะได้สีที่เพี้ยนหรื อได้สีที่ไม่สมบูรณ์ ในส่ วนชิ้ นงาน
(ดอกบัวตูม) ที่จะนามาออกแบบสร้างสรรค์มีจานวน 5 ชิ้นประกอบด้วย แหวน 2 วง ต่างหู 2 คู่ ปิ่ น
ปักผม 1 ชิ้น และออกแบบสร้างสรรค์ (ดอกบัวบาน) จานวน 4 ชิ้น ประกอบด้วย กาไล 1 วง ต่างหู 1
คู่ เข็มกลัด 1 ชิ้น สร้อยคอ 1 เส้น
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4.4.1 ภาพร่ าง (ภาพที่ 105)

ภาพที่ 105 ภาพร่ างก่อนนาไปพัฒนารู ปแบบและภาพร่ างสุ ดท้าย (Final Sketch)
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4.4.2 การพัฒนารู ปแบบและภาพร่ างสุ ดท้ าย (ภาพที่ 106-112)

(1)

(2)
X

ภาพที่ 106 ภาพร่ างต่างหู (ดอกบัวตูม) จานวน 2 คู่
(1) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
(2) ลงยาสี แดง สี ขาว และสี ฟ้า
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(1)

(2)

ภาพที่ 107 ภาพร่ างแหวน (ดอกบัวตูม) จานวน 2 วง
(1) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
(2) ลงยาสี แดง สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 108 ภาพร่ างปิ่ นปั กผม (ดอกบัวตูม) จานวน 1 ชิ้น ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า

ภาพที่ 109 ภาพร่ างต่างหู (ดอกบัวบาน) จานวน 1 คู่ ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 110 ภาพร่ างเข็มกลัด (ดอกบัวบาน) จานวน 1 ชิ้น ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 111 ภาพร่ างกาไล (ดอกบัวบาน) จานวน 1 วง ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 112 ภาพร่ างสร้อยคอ (ดอกบัวบาน) จานวน 1 เส้น ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
จากภาพร่ าง (ภาพที่ 105) ภาพร่ างก่ อ นน าไปพัฒ นารู ปแบบและภาพร่ างสุ ดท้ า ย
(Final Sketch) มาเป็ นภาพร่ างสุ ดท้ายก่อนนาไปสร้ างสรรค์เป็ นชิ้ นงานเครื่ องประดับ การจัดวาง
ลวดลายก็จะมีความแตกต่างจาก ชิ้นงานทดลองสร้างสรรค์ลวดลายลงบนเครื่ องประดับ (ข้อ 4.3.1)
ด้วยภาพรวมของชิ้ น งานที่ อ อกแบบมาทั้ง หมดผูว้ ิ จยั ต้องการให้ชิ้ น งานมี ค วามรู ้ สึ ก เบาเพราะ
ต้องการให้ชิ้นงานสามารถสวมใส่ ได้จริ ง จึงได้ทาการฉลุชิ้นงานให้มีความโปร่ งประกอบกับใช้เส้น
โค้งมาเป็ นเส้นกั้นระหว่างลวดลายกับพื้นที่ว่างของชิ้ นงานเพราะเส้นโค้งเป็ นเส้นที่ให้ความรู้สึก
อ่อน หวาน นุ่มนวล ยิ่งทาให้ผพู ้ บเห็นสามารถรู ้ สึกถึงความเบาของชิ้นงานและใช้ช่องลวดลายที่มี
ขนาดเล็กกว่าชิ้ นงานทดลองเพื่อเป็ นการแก้ปัญหาสิ่ งที่ได้ทดลองมาเบื้องต้น (ข้อ4.3.1) เพราะไม่
ต้องการให้ยาสี แตกร้าวหรื อยาถมกะเทาะภายหลัง การจัดองค์ประกอบของลวดลายก็จะเน้นบริ เวณ
พื้นผิวที่เป็ นจุดนาสายตาซึ่ งก็จะเป็ นบริ เวณที่มีพ้ืนที่กว้างที่สุดของชิ้นงาน รวมถึงการใส่ ลวดลายก็
จะเป็ นลวดลายดอกบัว ใบบัว ที่ มีท้ งั ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เพื่อสร้ างมิ ติให้กบั ชิ้ นงานทาให้
ชิ้ นงานมี ความแตกต่างและโดดเด่ นตามอย่างที่ ได้อธิ บายไว้ ใน (ข้อ4.3) หัวข้อแนวทางการ
ออกแบบลวดลายและสี สาหรับการตกแต่งพื้นผิว
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4.4 ชิ้นงานสาเร็จ (ภาพที่ 113-132)

Front view

Back view

Top view

Side view

Perspective
ภาพที่ 113 มุมมองรอบด้านของ ต่างหู (ดอกบัวตูม) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 114 ต่างหู (ดอกบัวตูม) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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Front view

Back view

Top view

Side view

Perspective
ภาพที่ 115 มุมมองรอบด้านของ ต่างหู (ดอกบัวตูม) ลงยาสี แดง สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 116 ต่างหู (ดอกบัวตูม) ลงยาสี แดง สี ขาว และสี ฟ้า
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Front view

Back view

Top view

Side view

Perspective
ภาพที่ 117 มุมมองรอบด้านของ แหวน (ดอกบัวตูม) ลงยาสี แดง สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 118 แหวน (ดอกบัวตูม) ลงยาสี แดง สี ขาว และสี ฟ้า
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Front view

Back view

Top view

Side view

Perspective
ภาพที่ 119 มุมมองรอบด้านของ แหวน (ดอกบัวตูม) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 120 แหวน (ดอกบัวตูม) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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Front view

Top view

Back view

Side view

Perspective

ภาพที่ 121 มุมมองรอบด้านของปิ่ นปั กผม (ดอกบัวตูม) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 122 ปิ่ นปั กผม (ดอกบัวตูม) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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Front view

Right view

Left view

Perspective
ภาพที่ 123 มุมมองรอบด้านของต่างหู (ดอกบัวบาน) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 124 ต่างหู (ดอกบัวบาน) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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Front view

Back view

Side view

Perspective

ภาพที่ 125 มุมมองรอบด้านของเข็มกลัด (ดอกบัวบาน) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 126 เข็มกลัด (ดอกบัวบาน) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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Right view

Left view

Front view

Perspective

ภาพที่ 127 มุมมองรอบด้านกาไล (ดอกบัวบาน) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 128 กาไล (ดอกบัวบาน) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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Front view

Right view

Left view

Top view

Perspective
ภาพที่ 129 มุมมองรอบด้านของสร้อยคอ (ดอกบัวบาน) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 130 สร้อยคอ (ดอกบัวบาน) ลงยาสี น้ าเงิน สี ขาว และสี ฟ้า
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ภาพที่ 131 ชุดเครื่ องประดับดอกบัวบาน
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ภาพที่ 132 ชุดเครื่ องประดับดอกบัวตูมและดอกบัวบาน
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บทที่ 5
สรุ ปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการทดลอง
ในงานศิลปะไทย งานเครื่ องเงินเครื่ องทองไทย ตั้งแต่สมัยโบราณไม่วา่ จะเป็ นงาน
เครื่ องประดับหรื องานเครื่ องโลหะรู ปพรรณล้วนแล้วแต่มีความประณี ตสู งไม่ด้อยไปกว่าชาติใด
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาความสามารถของช่างไทย
การใช้เครื่ องเงินเครื่ องทองในไทยนั้น สมัยอยุธยานับว่าเป็ นยุคที่รุ่งเรื องเป็ นที่สุด
มีการใช้เครื่ องเงินเครื่ องทองกันอย่างแพร่ หลาย ในประวัติศาสตร์ สมัยศรี กรุ งอยุธยางานเครื่ องเงิ น
เครื่ องทองไทยเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความมัง่ คัง่ เป็ นสิ่ งที่คู่ควรต่อกษัตริ ยข์ ุนนางชั้นสู งหรื อ
ศาสนาที่สูงส่ ง แม้วา่ ในสมัยอยุธยาจะมีเทคนิคการทาเครื่ องเงินเครื่ องทองมากมาย เช่น งานสลักดุน
งานเชื่อมลวด รวมถึงงานหล่อโลหะ งานเครื่ องถมและงานเครื่ องลงยาสี ก็มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่างานอื่นๆ งานเครื่ องถมและงานเครื่ องลงยาสี นบั ว่าเป็ นงานหัตถศิลป์ ไทยชั้นยอดที่มีชื่อเสี ยง
มากในสมัยอยุธยา เพราะเป็ นงานที่คอยรับใช้ราชสานักอยุธยารวมถึงเป็ นเครื่ องราชบรรณาการ
สร้างความสัมพันธไมตรี แก่ชาติต่างๆ สามารถแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทยได้อย่างงดงาม
แม้วา่ ในการทางานเครื่ องถมและงานเครื่ องลงยาสี จะมีการทามาแต่โบราณเกิดในยุคสมัยเดี ยวกัน
แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีงานเครื่ องถมและงานเครื่ องลงยาสี มาผสมสานกันให้อยู่บนชิ้ นงานที่มีพ้ืนผิว
เดียวกัน โดยไม่แยกเป็ นงานเครื่ องถม 1 ส่ วน และงานลงยาสี อีก 1 ส่ วนแล้วนาสองส่ วนมาประกอบ
กันภายหลัง จากการที่ได้สัมภาษณ์ช่างที่ทางาน เครื่ องถมและงานเครื่ องลงยาสี เพื่อต้องการหาเหตุ
และผลของการที่งานเครื่ องถมและงานเครื่ องลงยาสี ไม่เคยมาประกอบร่ วมกัน ซึ่ งช่างแต่ละคนนั้นก็
ให้เหตุผลมากมาย เช่ น เชื่ อในคาที่ครู บาอาจารย์สอน และมีความภาคภูมิใจในงานของตนเองไม่
ยอมเรี ยนรู ้งานแขนงอื่น เชื่ อที่วา่ ยาถมและยาสี ไม่สามารถอยูร่ ่ วมกันได้เพราะลักษณะทางกายภาพ
ของยาถมนั้นเป็ นโลหะและยาสี มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นแก้ว รวมถึงเรื่ องการดารงชี วิตของตัวช่าง
ที่ไม่มีหน้าที่ทางานหาเลี้ ยงรับผิดชอบครอบครั วจึ งไม่มีเวลาพอที่ จะศึกษาหาความรู ้ และทดลอง
เทคนิคต่างๆ อธิ บายไว้ใน (ข้อ 2.4 เหตุและผลของการไม่รวมกันของงานเครื่ องถมและงานลงยาสี )
ในการศึกษาและพัฒนาเครื่ องถมร่ วมกับเทคนิ คการลงยาสี สาหรับงานเครื่ องประดับฉบับนี้ ผูว้ ิจยั
ต้องการพัฒนาเครื่ องถมร่ วมกับยาสี ดว้ ยการศึกษาทดลองเทคนิ คการลงยาถมกับยาสี ให้อยู่บนพื้น
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ผิวชิ้นงานเดียวกัน โดยไม่แยกออกเป็ นสองส่ วนและนามาประกอบกันภายหลัง ซึ่ งมีผลที่ได้รับและ
ปั ญหาที่เกิดขึ้น มีดงั นี้
เทคนิ คการลงยาถมและยาสี บนชิ้นงานที่มีพ้ืนผิวเดียวกัน สิ่ งที่ควรให้ความสาคัญ
ที่สุดของเทคนิคนี้ ก็คือความสะอาดและเปลวไฟที่เหมาะสม การทาความสะอาดนั้นไม่วา่ ก่อนที่จะ
ลงยาสี หรื อก่อนที่จะลงยาถมควรขจัดคราบสกปรกหรื อคราบไขมันไม่ให้เกาะบนชิ้นงาน ถ้าชิ้นงาน
สกปรกหรื อมีคราบไขมันจะทาให้ การลงยาสี กบั ยาถมไม่ติดหรื ออาจทาให้เป็ นตามด ลักษณะการ
ใช้เปลวไฟที่เหมาะสมที่สุดกับการทดลองนี้คือ การทดลองแบบที่ 3 ตารางที่ 4.5-4.7 คือใช้เปลวไฟ
ที่ 1 ประมาณ 10-15 วินาที จากนั้นก็ใช้เปลวไฟที่ 2 จนกระทัง่ ยาสี เกือบหลอมละลายแล้วให้ดึงไฟ
ออก โดยการให้ความร้อนที่เหลืออยูบ่ นชิ้นงานเป็ นตัวทาการหลอมละลายยาสี ให้สมบูรณ์ เทคนิ คนี้
เป็ นการใช้เปลวไฟที่ ทาให้ยาสี ค่อยๆ ละลายอย่างช้าๆ และละลายในความร้ อนที่พอดี ยาสี ก็จะ
ไม่ไหม้ ทาให้สีที่ได้มีความสดใส ในการทดลองทั้งหมดนี้ ปัญหาที่เจอก็คือยาสี ไหม้ เกิดจากการให้
ความร้อนสู งเกินไป ทาให้ยาสี มีสีทึบหรื อทาให้เฉดสี เพี้ยนไป ซึ่ งสี ชมพูเป็ นสี ที่ลงยากและมีปัญหา
มากที่สุด เพราะว่าโลหะเงินเมื่อโดนความร้อนจากเปลวไฟจะเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน โดยการเกิด
ออกไซด์บ นพื้ น ผิวโลหะเงิ น ส่ ง ผลให้สี ช มพูเ มื่ อลงบนโลหะเงิ น เกิ ด สี ที่ เ พี้ ย นหรื อ เป็ นสี ที่ ไ ม่
สมบูรณ์ เช่น สี ชมพูกลายเป็ นสี เหลือง หรื อ สี ชมพูมีบริ เวณขอบรอบๆ เป็ นสี เหลื อง (ภาพที่ 133)
ด้วยเหตุน้ ีสีชมพูจึงไม่เหมาะต่อการนามาลงบนโลหะเงิน

ภาพที่ 133 ลักษณะสี ชมพูที่ไม่สมบูรณ์มีบริ เวณขอบรอบๆ เป็ นสี เหลือง
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ในส่ วนของ สี ขาว สี ฟ้า สี น้ าเงิน สี เขียว สี แดง เป็ นสี ที่ไม่ค่อยมีปัญหาสามารถลง
ได้เป็ นปกติ เพียงแต่ตอ้ งระวังเรื่ องการให้ความร้อนที่สูงเกินไป ต่อมาปั ญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ยาสี เกิด
รอยร้าวทาให้มียาถมไปฝังอยูเ่ กิดจากขั้นตอนลงยาถม เพราะผูว้ ิจยั ลงยาถมด้วยการคว่าหน้ายาสี ลง
ในขณะให้ความร้อนก่อนลงยาถม ทาให้ยาสี ไหลลงเกิ ดช่องอากาศภายใน เมื่อพลิ กกลับมาเพื่อลง
ยาถมทาให้หน้ายาสี แตกออกจากกัน การแก้ปัญหาก็คือให้ลงยาถมด้วยเทคนิ คยาถมปกติคือการลง
ยาถมด้านหน้า และปั ญหาอีกหนึ่ งปั ญหาที่เจอก็คือการลงยาสี ซ้ ากันสองครั้งหมายถึงในการลงยาสี
ครั้งแรกนั้นลงไม่เต็มร่ อง และต่อมาภายหลังนายาสี มาเติมอีกครั้ง ผลที่ได้ก็คือสี สองชั้นไม่ละลาย
ติดกัน เมื่อนาไปขัดยาถมแล้วทาให้สีหลุดหรื อแตกออก ทั้งหมดของปั ญหาที่กล่าวมานี้ สามารถแก้
ได้ดว้ ยการฝึ กฝนให้เกิดความชานาญเฉกเช่นงานฝี มือเชิงช่างทุกๆ แขนง
ในการศึ ก ษาทดลองนี้ คื อ การผสมผสานเทคนิ ค เชิ ง ช่ า งของงานเครื่ อ งถมกับ
งานเครื่ องลงยาสี ซึ่ ง เป็ นงานโบราณที่ ทามาตั้ง แต่ สมัย อยุธ ยานามารวบรวมและค้นหาเทคนิ ค
เพิ่มเติม เพื่อให้ยาถมและยาสี อยูบ่ นชิ้นงานที่มีพ้นื ผิวเดียวกัน ผลที่ได้รับก็คือได้เทคนิ คใหม่ที่ทาให้
การลงยาถมและการลงยาสี ส ามารถอยู่ร่วมกันได้ เพื่ อนาไปสู่ ก ารออกแบบเป็ นเครื่ องประดับ
สาหรับงานเครื่ องประดับได้รับแรงบันดาลใจมาจากบัว ผูว้ ิจยั คิดว่า บัว เป็ นพืชที่อยูค่ ู่กบั สังคมไทย
บัว เป็ นพืชที่มีความสาคัญกับคนไทยมาอย่างยาวนานเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ ความอุดมสมบูรณ์
ของพื้นน้ า เป็ นอาหาร เป็ นยารักษาโรค รวมถึงเป็ นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความบริ สุทธิ์ จึงมัก
ถูกนาไปใช้กบั ศาสนาที่ผคู ้ นต่างนับถือ ด้วยวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความใกล้ชิดกับ บัว บัวจึงมักถูก
นาไปเป็ นแรงบันดาลใจในการทางานศิลปะไทยทุกแขนงทั้งในรู ปแบบ 2 มิติ หรื อ 3 มิติ งานเครื่ อง
ถมและงานยาสี ก็เป็ นหนึ่ ง ในงานศิ ลปะไทยเช่ นกันที่ ม กั นา บัว มาออกแบบเป็ นชิ้ นงานต่ า งๆ
มากมาย ดัง นั้น การออกแบบเครื่ อ งประดับ ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จยั จึ ง ต้องการนา บัว ซึ่ งเป็ นพื ช ที่ มี ค วาม
เกี่ ยวข้องกับคนไทย มีความสาคัญหลากหลายด้าน ออกแบบร่ วมกับงานเครื่ องถมและงานลงยาสี
ซึ่ งก็เป็ นงานศิลปะไทยที่ผคู ้ นต่างยกย่องให้เป็ นงานประณี ตศิลป์ ไทยชั้นสู ง และเป็ นเทคนิ คใหม่ที่
ผู ้วิ จ ัย ท าการทดลองเพื่ อ ต้ อ งการให้ ง านศิ ล ปะไทยมี ค วามโดดเด่ น และแตกต่ า งจากอดี ต
การออกแบบเครื่ องประดับจะใช้ทศั นธาตุของรู ปทรงดอกบัวตูมและทัศนธาตุเรื่ องการทับซ้อนของ
กลีบดอกบัว (ดอกบัวบาน) มาออกแบบ ในชิ้ นงานเครื่ องประดับจะแบ่งเป็ นการลงยาสี สองชุ ดคือ
ชุดการลงยาสี ที่มีดอกบัวเป็ นยาสี น้ าเงินและอีกชุดก็จะเป็ นลายาสี ดอกบัวเป็ นยาสี แดง ซึ่ งเป็ นสี ของ
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ดอกบัวที่ได้อา้ งอิงมาจากสี ของดอกบัว ประกอบกับมีความหมายที่ดี เช่ นดอกบัวสี น้ าเงิ นมีความ
หมายความเชื่ อของชาวอียิปว่าเป็ นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่หรื อการเริ่ มใหม่ในความเชื่ อของคน
ไทยเชื่ อ ว่ า มี สั ญ ลัก ษณ์ ข องชัย ชนะเป็ นผู ้ที่ มี ปั ญ ญาอยู่ เ หนื อ กิ เ ลสทั่ง ปวง ดอกบัว สี แ ดงก็ มี
ความหมายเกี่ยวกับด้าวความรักความเห็นอกเห็นใจ ผูใ้ ดได้ครอบครองก็จะเป็ นที่รัก ที่เอ็นดูแก่ผคู ้ น
รอบข้าง ทั้งสองชุดจะแตกต่างตรงที่การลงยาสี บริ เวณดอกบัวและมียาสี ที่ใช้สีเดียวกันก็คือ ยาสี ฟ้า
ซึ่ งเป็ นสี ที่ได้รับขนานนามว่า “สี ราชาวดี” และยาสี ขาวที่นิยมใช้กบั งานเครื่ องลงยาสี ไทย ร่ วมถึงยา
ถมที่เป็ น สี ดา ให้ความรู ้ สึกมีมนขลัง ในงานเครื่ องประดับจะใช้ยาถมเป็ นตัวพื้นลายเพื่อช่ วยขับ
ลวดลายดอกบัว ใบบัว ให้เด่นชัด โดยเครื่ องประดับจะมีจานวน 9 ชิ้น สร้างสรรค์เครื่ องประดับโดย
การใช้ทศั นะธาตุ รู ปทรง ดอกบัวตูม มีจานวน 5 ชิ้นประกอบด้วย แหวน 2 วง ต่างหู 2 คู่ ปิ่ นปั กผม
1 ชิ้น และออกแบบสร้างสรรค์ ดอกบัวบาน จานวน 4 ชิ้น ประกอบด้วย กาไล 1 วง ต่างหู 1 คู่ เข็ม
กลัด 1 ชิ้น สร้อยคอ 1 เส้น
5.2 ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการวิจยั และพัฒนางานในอนาคตเพิ่มเติม เพื่อในเทคนิคการลงยาถมร่ วมกับ
ยาสี บนชิ้นงานที่มีพ้นื ผิวเดียวกัน ให้มีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายของจานวนยาสี
1. ผูท้ ี่จะทดลองเพิ่มเติมควรมีความรู ้ความชานาญในเทคนิคใดเทคนิ คหนึ่ งก่อนไม่
ว่าจะเป็ นการลงยาถมหรื อการลงยาสี เพราะจะทาให้การทดลองนั้นสามารถทดลองได้สะดวกและ
ง่ายขึ้น
2. อาจทดลองด้วยการใช้สี อื่นนอกเหนื อจากสี ที่ ทดลองในงานวิจยั ฉบับ นี้ และ
รวมถึงการใช้วสั ดุอื่นที่ไม่ใช่โลหะเงิน
3. ควรทดลองเรื่ องอุณหภูมิความร้ อนเพิ่มขึ้น นอกเหนื อจากอุณหภูมิที่ได้มาจาก
เปลวไฟของตะเกี ยงเป่ าแล่น (ขาต๊ะ) เช่ น อุณหภูมิของตูอ้ บยาสี ซ่ ึ งจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้
คงที่
4. ทดลองเรื่ องวัสดุรองรับยาสี ให้ฝังหรื อติดในร่ องก่อนลงยาสี เช่น ทองคา นาค
ทองแดง หรื อโลหะอื่นๆ อาจจะช่วยให้สามารถเกิดเฉดสี ที่หลากหลาย
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