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บทคดัย่อภาษาไทย  

58157305 : การออกแบบเคร่ืองประดบั แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : เคร่ืองถม, งานลงยาสี, เคร่ืองประดบั 

นาย สรภทัร สาราพฤษ: การศึกษาและพฒันาเคร่ืองถมร่วมกบัเทคนิคการลงยาสีส าหรับ
งานเคร่ืองประดบั   อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์
วานิช 

  
งานเคร่ืองถมและงานลงยาสีเป็นงานศิลปะไทยท่ีอยูคู่่คนไทยและมีประวติัศาสตร์กบั

ชาติไทยมาอยา่งยาวนาน ซ่ึงเป็นงานท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ภูมิปัญญารวมถึงเทคนิคเชิงช่าง
ไทยไดเ้ป็นอยา่งดี แมว้า่งานเคร่ืองถมและงานลงยาสีน้ีจะมีมาตั้งแต่สมยัอยุธยา แต่ก็ไม่ปรากฏวา่มี
การน าสองเทคนิคน้ีมารวมอยูใ่นช้ินงานเดียวกนั จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะคน้ควา้หาเทคนิค
และวิธีการในการท าให้ยาถมและยาสีอยูบ่นช้ินงานท่ีมีพื้นผิวเดียวกนั โดยท่ีช้ินงานไม่ถูกแบ่งเป็น
สองส่วนและน ามาประกอบกนัภายหลงั ซ่ึงจะหมายถึงเทคนิคท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาคือ    ไม่ใชก้าร
ท าเคร่ืองถมแยกมา 1 ส่วน และท างานลงยาสีอีก 1 ส่วน แลว้น าทั้งสองส่วนน้ีมาประกอบกนัอีกคร้ัง 
โดยการติดกาว การฝัง การร้อย หรือการเช่ือมเลเซอร์ประกอบ เป็นตน้ ในงานวิจยัฉบบัน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการศึกษาทดลองเทคนิคการท าเคร่ืองถมร่วมกบังานลงยาสีและน าไปสู่การ
ออกแบบเป็นเคร่ืองประดบั โดยมีกระบวนการการวิจยัคือศึกษาขอ้มูลเร่ืองเทคนิคการท าเคร่ืองถม
และเทคนิคการลงยาสี  ซ่ึงมีการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิด้วยการลงพื้นท่ี
สัมภาษณ์ช่างท าเคร่ืองถมและงานลงยาสี เพื่อน ามาสู่การทดลองการลงยาถมกบัยาสี โดยยึดเทคนิค
ของการลงยาถมกบัการลงยาสีเป็นแกนหลกัส าคญัและหาวิธีทดลองอ่ืนเพิ่มเติม เพื่อให้ไดเ้ทคนิคท่ี
สมบูรณ์มากท่ีสุด จากการศึกษาทดลองดงักล่าวสามารถคน้พบเทคนิคใหม่ท่ีท าให้ยาถมและยาสี
สามารถอยูร่่วมกนัได ้โดยหวงัวา่การทดลองคร้ังน้ีจะช่วยพฒันางานเคร่ืองถมร่วมกบังานลงยาสี ซ่ึง
น าไปสู่การออกแบบเป็นงานเคร่ืองประดบัต่อไป 
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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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บทที ่1  

บทน า 

1.1 ความเป็นมา และทีม่าของปัญหา 

    เคร่ืองถมและงานลงยาสีนบัว่าเป็นงานหัตถศิลป์ไทยชั้นยอดท่ีมีช่ือเสียงมาก ซ่ึง
เป็นศิลปะท่ีสร้างสรรค์ลวดลายลงบนโลหะรูปพรรณต่างๆ มากมาย เช่น ข้าวของเคร่ืองใช้
จนกระทัง่งานเคร่ืองประดบัอนัเป็นท่ีหลงใหล ช่ืนชอบแก่ผูพ้บเห็นและไดส้ัมผสัมาอย่างยาวนาน 
ส่ิงเหล่าน้ีคือองคค์วามรู้ท่ีบรรพบุรุษสืบทอดต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเคร่ืองแสดงออกถึงภูมิปัญญา
และเอกลกัษณ์ความเป็นไทยไดอ้ยา่งงดงาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
   เคร่ืองถมเป็นท่ีรู้จกักนัมาตั้งแต่สมยัโบราณ ค าว่า "เคร่ืองถม" จากพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้นิยามค า "ถม" ว่าใช้เรียกภาชนะหรือเคร่ืองประดบัท่ีท า 
โดยใชผ้งยาถมผสมน ้ าประสานทองถมลงบนลวดลายท่ีแกะสลกับนภาชนะหรือเคร่ืองประดบันั้น 
แลว้ขดัผวิใหเ้งางาม วา่เป็นเคร่ืองถมหรือถม เช่น ถมนคร ถมเงิน ถมทอง เคร่ืองถมในประเทศไทย
มีมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยธุยา แต่ก็ยงัไม่มีหลกัฐานชดัเจนวา่ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้มาจากท่ีใด ซ่ึง
ก็จะมีหลากหลายทฤษฎี บา้งก็ว่าไดรั้บการถ่ายทอดมาจากชาวโปรตุเกส เพราะชาวโปรตุเกสเป็น
ชาติแรกท่ีได้รับอนุญาตให้เขา้มาท าการคา้ขายในราชอาณาจกัรไทยได ้4 เมือง คือ กรุงศรีอยุธยา 
นครศรีธรรมราช ปัตตานี และมะริด โดยสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ทรงมีความเห็นว่า 
ชาวนครศรีธรรมราชไดรั้บรู้เร่ืองเคร่ืองถมจากชาวอินเดีย ส่วนศาสตราจารย ์วิศาลศิลปกรรมว่า    
ยาถมไทยไม่ไดรั้บตน้ต ารับจากประเทศใด เกิดข้ึนในประเทศไทยโดยแท ้คือเกิดท่ีนครศรีธรรมราช 
ในอดีตเคร่ืองถมนั้นถือว่าเป็นของสูง เหมาะเป็นเคร่ืองราชูปโภคของกษตัริยห์รืออย่างน้อยก็เป็น
ของขุนนางชั้นสูง ทั้งยงัเป็นเคร่ืองราชบรรณาการส าหรับกษตัริยต่์างประเทศ ดงัหลกัฐานท่ีมีใน  
กฎมนเทียรบาล ตราข้ึนคร้ังสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีแห่งหน่ึง กล่าวว่า “ขุนนางศกัดินา 
๑๐๐๐๐ กินเมือง กินเจียดเงินถมยาด ารองตะลุ่ม” ต่อมาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็มี
หลกัฐานยืนยนัว่าโปรดได้รับสั่งเจา้เมืองนครศรีธรรมราชจดัหาช่างท่ีมีฝีมือดีเขา้ไปท าเคร่ืองถม 
เพื่อส่งไปเป็นเคร่ืองราชบรรณาการแด่พระเจา้หลุยส์ท่ี 14 แห่งประเทศฝร่ังเศส โดยเคร่ืองถมมี   
ลายอรหนัต ์ซ่ึงปรากฏในจดหมายเหตุของฝร่ังวา่ เจา้พระยาวิชาเยนทร์เป็นผูอ้อกแบบ และไม่ไดมี้
แต่เคร่ืองถมเพียงเท่านั้นท่ีเป็นท่ีนิยมของกษตัริยห์รือเหล่าขุนนางในอดีต การลงยาสีก็เป็นอีกหน่ึง
ในเทคนิคท่ีมกัน ามาตกแต่งภาชนะเคร่ืองใชห้รือเคร่ืองประดบัท่ีท ามาจากโลหะ เช่น ทองแดง เงิน 
หรือทองค า ส าหรับเทคนิคการลงยาสีในประเทศไทย ยาสีมีการท ามาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาคาด
การวา่ชาวเปอร์เซียเป็นผูน้ าเขา้มาเผยแพร่ถ่ายทอดองคค์วามรู้น้ีให้กบัช่างชาวอยุธยาในสมยันั้น แต่
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ดว้ยความเป็นช่างไทยจึงไดน้ ามาประยุกตป์รับให้เขา้กบัรสนิยมแบบไทยเรียกกนัวา่ เคร่ืองลงยาสี 
จนถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ เทคนิคการลงยาสีเป็นท่ีโปรดปรานอยา่งมากแก่สมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้สร้างเคร่ืองราชูปโภคต่างๆ ท่ีท ามา
จากทองค าและใชเ้ทคนิคการลงยาสี ส าหรับเป็นเคร่ืองประกอบ    พระราชอิสริยยศท่ีจะใชใ้นพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งท่ีเป็นส่วนขององคพ์ระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์ถือเป็นพระ
ราชพิธีส าคญัท่ีปฏิบติัสืบต่อมาจนถึงรัชกาลปัจจุบนั เคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ คือส่ิงส าคญั
เป็นเคร่ืองแสดงความเป็นพระมหากษตัริยท่ี์ยดึถือมาแต่โบราณ ซ่ึงเคร่ืองประกอบพระราชอิสริยยศ
นั้นมีเคร่ืองทองลงยาสีอยู่หลายช้ินท่ีมีค่าและถือเป็นเคร่ืองทองสมยัตน้รัตนโกสินทร์ท่ีมีความ
ประณีตงดงาม อยูคู่่พระมหากษตัริยไ์ทยและราชวงศไ์ทย 
   ส าหรับเคร่ืองถมแลว้ผูว้ิจยัเห็นและรู้จกัมาตั้งแต่ยงัเยาวว์ยั เพราะเป็นอาชีพของ
ครอบครัวและผูว้ิจยัก็ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้วิชาชีพดงักล่าวมาดว้ย ท าให้ผูว้ิจยัไดใ้ชอ้าชีพการ
ท าเคร่ืองถมหารายไดเ้ล้ียงดูตวัเองมาโดยตลอดจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั ผูว้จิยัเห็นวา่งานเคร่ืองถมยงัคง
มีรูปแบบดั้ งเดิมไม่แตกต่างอะไรกับในอดีตท่ีผ่านมา คือมีเส้นสายลวดลายท่ีเป็นสีด า มีสีของ       
ตวัเรือนเป็นสีเงินหรือทองเพียงเท่านั้น ท าให้ผูว้ิจยัเกิดค าถามว่าเคร่ืองถมจะสามารถมีสีมากกวา่น้ี
และอยูบ่นพื้นผวิโลหะเดียวกนัไดห้รือไม่ แลว้ถา้มีจะท าดว้ยเทคนิคอะไร จากประสบการณ์ในการ
ท างานบ่อยคร้ังท่ีผูว้จิยัพบเห็นเทคนิคการลงยาสีท่ีมีกระบวนการคลา้ยกบัการท าเคร่ืองถม แต่ท าไม
ถึงไม่เคยมีใครคิดจะน าทั้งสองเทคนิคน้ีมารวมอยูบ่นพื้นผิวโลหะเดียวกนัและเม่ือไดล้องสอบถาม
เร่ืองน้ีกบัช่างผูช้  านาญหลายท่าน ทุกคนก็จะตอบมาเป็นเสียงเดียวกนัว่าท ายากหรือท าไม่ได ้ดว้ย
เหตุผลมากมาย เช่น เร่ืองความร้อนของอุณหภูมิการหลอมละลายของยาถมและยาสีท่ีไม่เท่ากนั 
เพราะยาถมมีลกัษณะเป็นโลหะ ส่วนยาสีนั้นมีลกัษณะเป็นแก้ว ซ่ึงยาสีแต่ละสีก็มีอุณหภูมิการ
หลอมละลายท่ีแตกต่างกนั และเร่ืองความสะอาดในระหว่างขั้นตอนการสร้างสรรค์ เพราะเกรงว่า
เม่ือลงยาสีไปแลว้ช้ินงานก็จะสกปรกไม่สามารถท่ีจะลงยาถมได ้หรือลกัษณะของการสร้างสรรค์
ลวดลายของสองเทคนิคน้ีท่ีไม่เหมือนกนั เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นเหตุผลของช่างผูช้  านาญท่ี
ผูว้ิจยัไดไ้ปขอค าปรึกษา แต่ทุกคนก็ยินดีและสนบัสนุนในการทดลองดงักล่าวเพราะตอ้งการเห็น
การเปล่ียนแปลงของวงการเคร่ืองถม ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงมีแรงบนัดาลใจท่ีจะศึกษา ทดลอง คน้ควา้
และหาวิธีการทางด้านเทคนิค เพื่อพฒันางานเคร่ืองถมร่วมกับงานลงยาสี อันจะน าไปสู่การ
ออกแบบเป็นเคร่ืองประดบัต่อไป 
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1.2 ความมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

   1.2.1 เพื่อพฒันางานเคร่ืองถมใหมี้สีสันมากข้ึนดว้ยเทคนิคการลงยาสี 

   1.2.2 เพื่อศึกษา คน้ควา้ และทดลองหาเทคนิคการผสมผสานระหวา่งการลงยาถม

และการลงยาสีร่วมกนัในผลงานเคร่ืองประดบั 

   1.2.3 เพื่อออกแบบและสร้างสรรคง์านเคร่ืองประดบัท่ีท าดว้ยเทคนิคการลงยาถม

และการลงยาสีร่วมกนั 

 

1.3 ความคาดหวงัของการศึกษา 

   1.3.1 ไดเ้ทคนิคใหม่ท่ีผสมผสานระหวา่งการลงยาถมและการลงยาสีร่วมกนั 

   1.3.2 ไดผ้ลงานเคร่ืองประดบัท่ีใชท้ั้งเทคนิคการลงยาถมและการลงยาสีร่วมกนั 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

   1.4.1 ศึกษาประวติัความเป็นมาของเคร่ืองถมและงานลงยาสีในประเทศไทย 

   1.4.2 ศึกษาสมบัติเบ้ืองต้นต่างๆ ของยาถมและยาสี เช่น สมบัติทางกายภาพ 

(ลกัษณะทัว่ไป) และสมบติัทางความร้อน (อุณหภูมิการหลอมละลายของยาสีแต่ละสี) เป็นตน้ 

    1.4.3 ศึกษาเทคนิคการลงยาถมและการลงยาสีจากผูเ้ช่ียวชาญโดยเฉพาะ 

   1.4.4 ศึกษาและทดลองหาเทคนิคการผสมผสานระหวา่งการลงยาถมและการลงยา

สีร่วมกนัในผลงานเคร่ืองประดบั 

 

1.5 ขั้นตอนการศึกษา 

   1.5.1 ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพื่อเตรียมน าเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

   1.5.2 น าเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

   1.5.3 ศึกษาและค้นควา้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องโดยละเอียด พร้อมทั้งวิเคราะห์ขอ้มูล

ต่างๆ 

   1.5.4 ทดลองวสัดุ 

   1.5.5 ทดลองเทคนิค 
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   1.5.6 สรุปและวเิคราะห์ผลการทดลอง 

   1.5.7 ออกแบบเคร่ืองประดบั 

   1.5.8 ผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบั 

 

1.6 เวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 

   ใชเ้วลาการศึกษาคน้ควา้ ทดลอง 30 เดือน โดยประมาณ 

   คาดการจะเร่ิมงานวิจยัได ้ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

   และเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ ภายในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

1.7 วธีิการศึกษา 

   1.7.1 ศึกษาและคน้ควา้ประวติัความเป็นมาของงานเคร่ืองถมและงานลงยาสีใน

ประเทศไทยจากหนงัสือและอินเตอร์เน็ต 

   1.7.2 ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลสมบติัเบ้ืองตน้ต่างๆ ของยาถมและยาสีจากหนงัสือ 

อินเตอร์เน็ต และผูเ้ช่ียวชาญดา้นยาถมและยาสี 

   1.7.3 ศึกษาวิธีการออกแบบเคร่ืองประดบัท่ีเหมาะสมกบัเทคนิคการผสมผสาน

ระหวา่งการลงยาถมกบัการลงยาสีในงานเคร่ืองประดบัจากการทดลอง 

 

1.8 แหล่งขอ้มูล 

   1.8.1 หอ้งสมุด 

   1.8.2 ส่ือต่างๆ และส่ิงพิมพอิ์เล็กทรอนิคส์ 

   1.8.3 ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการท าเคร่ืองถมและการลงยาสี 
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1.9 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการคน้ควา้ 

 

 

  

1.10 ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในงานวจิยั 

1.10.1 โลหะเงิน 20000 บาท 

1.10.2 ยาถม 5000 บาท 

1.10.3 ยาสี 5000 บาท 

1.10.4 วสัดุและอุปกรณ์ส าหรับการทดลอง 15000 บาท 

1.10.5 เอกสาร 20000 บาท 

1.10.6 อ่ืนๆ 20000 บาท 

 รวม 75000 บาท 

 
1.11 การน าเสนอ 

1.11.1 รูปเล่มวทิยานิพนธ์ 

1.11.2 รูปแบบช้ินงานเคร่ืองประดบั 

 

   
      
  
 

 
 
 
 

1.9.1 หนงัสือต าราท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.9.2 อินเตอร์เน็ต  
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บทที ่2  

เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 เคร่ืองประดับ 

   เคร่ืองประดบัส าหรับมนุษยถื์อวา่เป็นของคู่กนัมาอยา่งยาวนาน เพราะมนุษยน์ั้นมี

นิสัยรักความสวยงาม ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติธรรมชาติมาตั้งแต่อดีต เคร่ืองประดบันั้นมีหลกัฐานการขุด

พบเคร่ืองประดบัลูกปัดท่ีท ามาจากเปลือกหอยทากอายุกว่า 75,000 ปี ท่ีถ ้าบลอมบอส ในประเทศ

แอฟริกาหรือในประเทศเคนยาก็พบลูกปัดท่ีท าจากเปลือกไข่นกกระจอกเทศมีอายุกว่า 40,000 ปี 

สันนิษฐานว่าเป็นของมนุษยโ์คมนัยอง ซ่ึงอพยพไปจากแอฟริกาไปตั้งรกรากอยู่แถบตะวนัออก

กลางและยโุรป  เคร่ืองประดบัดงักล่าวจะเป็นวสัดุท่ีสามารถหารอบๆ ตวั และจะเป็นเคร่ืองประดบั

ท่ีท าข้ึนแบบหยาบๆ หรือพอให้ใช้ได้เพียงเท่านั้นวสัดุท่ีใช้ เช่น ขนนก เปลือกไม ้กระดูกสัตว ์    

ฟันสัตว์ เข้ียวสัตว์มาผูกร้อยเชือกแขวนบนร่างกาย เพื่อให้เกิดความสวยงามหรือเพื่อระบุ

สถานะภาพ ต าแหน่งทางสังคม (เคร่ืองประดับเหล่าน้ีมกัถูกพบพร้อมกับกระดูกของผูท่ี้เป็น

เจา้ของ) ต่อมาเม่ือมนุษยรู้์จกัวธีิการถลุงแร่โลหะต่างๆ และสามารถแยกโลหะไดแ้ลว้ จึงไดเ้กิดการ

นิยมน าโลหะมาสร้างสรรคเ์ป็นเคร่ืองประดบัแทน ในระยะแรกๆ ยงัคงสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัท่ี

เป็นโลหะล้วนๆ ต่อมาเม่ือมนุษย์รู้จักท่ีจะเพิ่มความสวยงาม หรือต้องการเพิ่มมูลค่าของให้

เคร่ืองประดบั จึงได้เกิดการน าหินสีอญัมณีหายากต่างๆ มาประดบัตกแต่งเพิ่มเติมลงไป การใช้

เคร่ืองประดับมักจะนิยมใช้ในกลุ่มชนชั้ นสูง เช่น กษัตริย์ ขุนนาง หรือเหล่าผู ้น าเป็นหลัก                

มกัสร้างสรรคด์ว้ยผีมือเชิงช่างอนัประณีตวิจิตรงดงาม วสัดุท่ีใชก้็จะเป็นวสัดุมีค่าหรือวสัดุหายาก

ทั้งส้ิน เช่น ทองค า เงิน อญัมณีมีค่า หรือหอยมุก เป็นตน้ เพื่อเป็นส่ิงท่ีไวค้อยบ่งบอก รสนิยม ฐานะ

หนา้ตาทางสังคม ต าแหน่ง หรือยศศกัด์ิของผูค้นท่ีไดส้วมใส่  

 ประวติัศาสตร์ของเคร่ืองประดับไทย ตอ้งยอ้นไปถึงสมยักรุงศรีอยุธยา งานเคร่ืองเงิน

เคร่ืองทองไทยส าหรับผูค้นสมยักรุงศรีอยุธยาเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์แห่งความมัง่คัง่ เป็นส่ิงท่ี

คู่ควรต่อกษัตริย์ ขุนนางชั้ นสูงหรือศาสนาท่ีสูงส่งเพียงเท่านั้ น โดยเฉพาะทองค าในสมัย              

กรุงศรีอยุธยามีการบริโภคใช้สอยกนัอย่างแพร่หลาย แต่ทางกลบักนัในสมยัน้ีไม่พบว่ามีการท า

เหมืองแร่ทองค าในราชอาณาจักรอยุธยา แต่ก็จะพบทองค าอยู่บ้างในเขตบางสะพานใน               
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สมยัพระเจา้อยู่หัวบรมโกศ โดยส่วนใหญ่จะเป็นทองค าช้ินเล็กๆ ท่ีอยู่ตามบริเวณตล่ิงแม่น ้ า ดงั

เอกสารของ 

    “…นิโคลาส์  แซรแวส ได้ยืนยนัในขอ้เท็จจริงท่ีว่า ไม่มีผูค้น้พบเหมืองทองใน

ราชอาณาจกัรสยาม ขณะนั้นจะมีเพียงผูพ้บเห็นเม็ดทองค าขนาดพอใช้ตามชายตล่ิงแม่น ้ า อัน     

เป็นเหตุใหพ้ระเจา้กรุงสยามมีรับสั่งใหค้น้หาเหมืองทองค าน้ี...มีกรรมกรนบัร้อยไปด าเนินการ แต่ก็

ไร้ประโยชน์ เพราะขาดความสันทดัจดัเจน และไม่มีความสามารถพอ ท่ีจะติดตามเส้นธารในพื้น

ท่ีดินท่ีเตรียมไวแ้ลว้ อนัจะเป็นทางน าไปสู่ตวัเหมืองหรือบ่อแร่ได.้..” (แปลนโมทีฟ, 2543, p. 25)  

   ถึงแมจ้ะมีการหาทองค าไดจ้ากแหล่งภายในประเทศแต่ก็เป็นจ านวนท่ีไม่มากนกั           

การครอบครองทองค าของกรุงศรีอยุธยา ส่วนใหญ่แลว้จะไดม้าจากการชนะในสงคราม การคา้กบั

นานาชาติและเคร่ืองราชบรรณาการ ในเร่ืองของการสงครามนั้น ธรรมเนียมของภาคพื้นเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้การชนะในสงคราม ทรัพยสิ์นต่างๆ จนกระทัง่ช้าง มา้ ววั ควาย จะตอ้งตกเป็น

สมบัติหลวงหรือสมบัติส่วนตัวของผู ้ยึดได้ ทองก็ เป็นส่ิงส าคัญท่ีมักถูกระบุไว้เสมอ เช่น 

วรรณกรรมท่ีเขียนไว ้ช่วงอยธุยาตอนตน้วา่ดว้ยเร่ืองสงครามของพระบรมไตรโลกนาถท่ีทรงยกทพั

ไปตีเมืองศรีสัชนาลยัในปี พ.ศ.2017 เม่ือได้รับชยัชนะแลว้ก็ไดย้ึดเอาทองแท่ง ก าไลทองจ านวน

มาก  หรืออีกเหตุการณ์หน่ึงก็คือตอนพม่ายกทพัมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกก็ไดมี้การปลน้ทอง ส่ิงของ 

มีค่าไปจนหมดเช่นกนั ดงันั้นการยึดทรัพยใ์นสงครามจึงเป็นเร่ืองปกติของผูช้นะ และก่อนเสียกรุง 

กรุงศรีอยธุยาก็เคยเป็นมหาอ านาจในสงครามต่างๆ ในบริเวณโดยรอบเช่นกนั จึงเป็นไปไดท่ี้ทองค า

ส่วนหน่ึงจะไดม้าจากการชนะในสงคราม อีกส่วนก็ได้มาจากการคา้กบันานาชาติ ซ่ึงก็เป็นส่วน

ส าคญัในการท่ีจะไดรั้บทองค า เพราะกรุงศรีอยธุยาก็เป็นแหล่งหรือท่าส าคญัในการติดต่อคา้ขายกบั

หลายประเทศ เช่น อินเดีย จีน ญ่ีปุ่น ปัตตาเวีย  ของท่ีไดท้  าการส่งออกในขณะนั้นก็จะมี ขา้ว ปลา

แห้ง ไมฝ้าง ไมก้ฤษณา งาช้าง หนงักวาง ตะกัว่ ดีบุก เป็นตน้ ส่ิงของเหล่าน้ีลว้นแต่เป็นส่ิงของท่ี

สามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ ไม่เพียงแต่เป็นผูส่้งออกแลว้ กรุงศรีอยุธยาก็ยงัเปรียบเสมือนพ่อคา้

คนกลางท่ีรับสินคา้ต่างๆจากท่ีหน่ึงและส่งให้อีกท่ีหน่ึง โดยท่ีมีพ่อคา้ชาวตะวนัตกมารับซ้ือ เช่น 

เคร่ืองถว้ยต่างๆ  ท่ีมาจากจีนหรือญ่ีปุ่น รวมถึงใบชาและผา้ไหมอีกดว้ย มีบนัทึกของ โยส  เซาเต็น 

กล่าววา่ในกรุงศรีอยธุยามีสินคา้ท่ีข้ึนหนา้ข้ึนตาคา้ขายกนัมากคือ ผา้ฝ้ายจากโจฬะมณฑลและเมือง

สุรัต เคร่ืองถว้ยชามจีน เพชร  พลอย ทอง ข้ีผึ้ง ไมฝ้าง ไมส้ัก ดีบุก ตะกัว่ หนงัสัตว ์ไดแ้ก่ หนงักวาง
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และปลากระเบน (แปลน โมทีฟ, 2543, p. 28) ในการน าเขา้ทองค าสมยักรุงศรีอยุธยาก็ไดมี้การ

น าเขา้ทองค ามาจากหลายประเทศ เช่น จีน ญ่ีปุ่น อินเดีย รวมไปถึงเปอร์เซีย ส่วนใหญ่ทองค าท่ีมา

จากเปอร์เซียก็จะเป็นทองค าท่ีแปรรูปแลว้ โดยการน าเขา้ผา่นพ่อคา้ฮอลนัดา หลงัจากไดรั้บทองค า

มาจากการท าสงครามหรือการคา้แลว้ อีกส่วนหน่ึงก็จะไดรั้บจากส่ิงของเคร่ืองราชบรรณาการ เช่น 

ตน้ไมเ้งิน ตน้ไมท้อง ไดรั้บมาจากเมืองประเทศราชต่างๆ เพื่อใช้เป็นส่ิงยืนยนั ความจงรักภกัดีต่อ

กรุงศรีอยธุยา อีกทางหน่ึงก็ไดรั้บจากพอ่คา้ต่างชาติท่ีมาติดต่อคา้ขาย ซ่ึงจะมอบใหใ้นฐานะของฝาก

เพื่อเป็นการขอความสะดวกในการท าการคา้ นอกจากน้ีก็ไดรั้บจากการเจริญสัมพนัธไมตรีระหวา่ง

ผูเ้จ้าปกครองประเทศ โยส  เซาเต็น  เองก็เคยได้น าส่ิงของเคร่ืองบรรณาการจากเจ้าชายแห่ง

ฮอลนัดามาถวายต่อกษตัริยไ์ทย เช่น มงกุฎจกัรพรรดิทองค าประดบัมรกตและไข่มุกแพรวพราว 

ดาบจกัรพรรดิทองค า 1 เล่ม ผา้ทองเปอร์เซีย (แปลนโมทีฟ, 2543, p. 32)   

   การท าเคร่ืองเงินเคร่ืองทองในดินแดนแห่งน้ีมีมายาวนานมากตั้ งแต่ก่อนจะ

สถาปนาอยุธยาดังหลักฐานท่ีมีปรากฏ พบว่าในสมัยทวารวดีพุทธศตวรรษท่ี 11-16 ก็ มี            

เคร่ืองทองแลว้เช่น การพบพระพุทธรูปทองค าขนาดเล็กและเคร่ืองประดบัท่ีท าดว้ยทองค าเป็นฝีมือ

ช่างทอ้งถ่ินอิทธิพลอินเดีย โดยมากพบแถบนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี ในสมยัลพบุรีมีความนิยม

น าทองมากะไหล่บนวตัถุต่างๆโดยมากจะเป็นส่ิงของท่ีใช้ประกอบพิธีทางศาสนา และใน          

สมยัสุโขทยัมีการน าทองมาประดับตกแต่งพระพุทธรูป โดยการใช้วิธีตีบุหุ้ม แม้กระทัง่การท า

เคร่ืองประดับร่างกาย มักจะนิยมท าแบบเกล้ียงๆ หรืออาจมีลวดลายเล็กน้อย แต่ในการท า     

เค ร่ืองเ งินเค ร่ืองทอง ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นยุค ท่ี รุ่ง เ รืองมีการใช้ เ งินและทองค ามา                  

สร้างสรรค์เป็นผลงานมากมายดังจากหลักฐานท่ีขุดพบสมบัติในกรุวดัมหาธาตุท่ีสร้างใน                                   

สมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขุนหลวงพระงัว่) และกรุวดัราชบูรณะท่ีมีการสร้างมาตั้งแต่             

สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจา้สามพระยา) ซ่ึงกรุวดัราชบูรณะเป็นกรุท่ีใหญ่ท่ีสุด พบส่ิงของมี

ค่ารวมถึงเคร่ืองเงินหรือเคร่ืองทอง มากมายหลายชนิด เช่น พุทธรูปทองค า พระพิมพท่ี์ท าดว้ยทอง

ส าริด เงิน ชิน และดิน แก้วแหวน ก าไลข้อมือ อญัมณีต่างๆ พระเจดีย์ทองค า แผ่นทองจารึก        

พระแสงทองค า เคร่ืองใช้พระมหากษตัริย ์ชุดเช่ียนหมาก เคร่ืองราชูปโภค เคร่ืองราชกกุธภณัฑ์

จ  าลอง เคร่ืองประดบัศีรษะทั้งชายหญิง รวมถึงส่ิงของท่ีโดนลกัขุดโดยขโมยและไม่ไดคื้นก็จะมี 

เส้ือทองค า เรือหงส์ทองค า  ม่านทองค า ราชรถทองค า เป็นตน้ และยงัอีกมากมาย ส่ิงของท่ีขุดไดก้็
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จะแยกเป็น 7 ประเภทหลักๆได้แก่ พระเจดีย์ทองค า เคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ เคร่ืองราชูปโภค       

เคร่ืองทรงและถนิมพิมพาภรณ์ พระพุทธรูปและประติมากรรม จารึก และเคร่ืองอุทิศอ่ืนๆ ซ่ึง

ส่ิงของเหล่าน้ีก็จะเป็นทรัพยสิ์นส่วนพระองคข์องพระมหากษตัริย ์คหบดี และชาวบา้นทัว่ไป ท่ีร่วม

อุทิศถวายให้เป็นพุทธบูชาในการสร้างวดั จากหลกัฐานต่างๆท่ีขุดได ้ก็ยงัมีหลกัฐานท่ีเป็นเอกสาร

ของผูค้นท่ีอยู่ร่วมในสมยักรุงศรีอยุธยาท่ีไดจ้ดบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัการท าเคร่ืองเงินเคร่ืองทอง 

และวธีิการใชเ้คร่ืองเงินเคร่ืองทองของคนสมยันั้น 

   “...พระนครศรีอยุธยาในพระบรมมหาราชวงั นอกจากมีพระคลงัมหาสมบติัแลว้ 
ยงัมีโรงช่างต่างๆ เช่น ช่างท ามุก ช่างท าทองรูปพรรณ เป็นช่างเงิน ช่างหุงทอง ช่างตีเหล็ก โดยท่ี
ช่างเหล่าน้ีเป็นช่างหลวงประจ าวงั และมกัเป็นนกัเลงเล่นแร่แปรธาตุปรอทมาก่อน ส าหรับสามญั
ชนก็มีตลาดค้าขายของ มีช่างท าทองรูปพรรณอยู่ทั่วไปในเกาะ ซ่ึงการค้าการช่างหัตถกรรม
เจริญรุ่งเรืองคบัคัง่หนาแน่นมีเป็นจ านวนมากจนเรียกเป็น “ย่าน” ย่านป่าทองขายทองค าเปลว 
ทองค า นาก และ เงินช่ือตลาดตีทอง ย่านบา้นช่างท าเงิน ย่านวดักระชีมีช่างท าพระพุทธรูปด้วย
ทองค า นาก เงิน ส าริด และมีย่านช่างเงินโดยเฉพาะด้วย กรุงศรีอยุธยาได้ช่ือว่าเป็นยุคท่ีมีช่าง
ศิลปหัตถกรรมฝีมือดีเยี่ยม เช่น ช่างเคร่ืองถม ช่างเคร่ืองมุก ช่างพระพุทธรูป ช่างทอง ช่างสิบหมู่ 
และอ่ืนๆ งานประณีตศิลป์เจริญสูงสุด...”    (ประทุม ชุ่มเพง็พนัธ์ุ, 2548, p. 61)   

   “...ราชทูตลงักาท่ีเขา้มาในสมยัสมเด็จพระเจา้บรมโกศเล่าวา่ สองฟากถนนในเกาะ        
กรุงศรีอยธุยาตั้งแต่ท่าถนน มีร้านขายเคร่ืองเงิน เคร่ืองทอง เคร่ืองทองเหลือง ทองแดง ทองสัมฤทธ์ิ
และสังกะสี นอกจากน้ีย ังมีถนนซ่ึงย่านให้เช่าพระพุทธรูปทองค า  หนังสืออธิบายแผนท่ี
พระนครศรีอยธุยา เป็นหนงัสือเก่าสันนิษฐานวา่เขียนโดยผูท่ี้เกิดร่วมยุคสมยัเม่ือคร้ัง กรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี ระบุวา่ ในก าแพงพระนครมียา่นป่าทอง ซ่ึงเป็นแหล่งขายทองค าเปลว ทอง นากและ 
เงิน ไม่เป็นท่ีสงสัยวา่ยา่นป่าทองเป็นยา่นของชาวบา้นพื้นถ่ินทัว่ไป ในยา่นน้ีมีตลาดขายของสดเชา้
เยน็ดว้ย ยา่นป่าทองน้ีเป็นพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุวา่ถูกไฟเผาผลาญในคราวพม่าลอ้มกรุงคร้ัง
หลงัในปี พ.ศ. 2310 

  ค าให้การขุนหลวงวดัประดู่ทรงธรรมเอกสารจากหอหลวง ระบุวา่ ท่ีตลาดขนัเงิน 
นอกจากจะมีเคร่ืองเงินหลากชนิดจ าหน่ายแลว้ยงัมีสายสะอ้ิงสังวาลยท์องขายดว้ย ถดัไปถนนยา่น
ป่าทองมีร้านขายทองค าเปลว ค าเปลวเงิน ค าเปลวนาก มีของสด ขายเช้าเยน็ ช่ือตลาดถนนตีทอง 
ขณะท่ีถนนกระชี มีช่างท าพระพุทธรูปทอง เงิน นาก และหล่อดว้ยทองเหลือง ทองสัมฤทธ์ิช่ือตลาด
ท าพระ นอกจากจากน้ีท่ีบา้นศาลาเกวยีน นอกเกาะเมืองยงัมีท่ีขายทองทราย ควบคู่ไปกบัพลอยแดง
และสินคา้ต่างๆ 
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   ลาลูแบร์ได้เล่าไวใ้นหนังสือราชอาณาจกัรสยามว่า ทั้ งแหวน ก าไลข้อมือและ 
ตุม้หูเป็นเคร่ืองประดบัท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวสยาม ปกติตุม้หูจะคลา้ยลูกแพร์ ท าดว้ยทองค า เงิน หรือ
กะไหล่ทอง เด็กหนุ่มสาวลูกผูดี้จะสวมใส่ก าไลข้อมือ ก าไลข้อแขน และก าไลข้อเท้า ซ่ึงเป็น    
ก าไลวง (ก้านแข้ง) ท าด้วยทองค าหรือกะไหล่ทอง โยส  เซาเต็น เองก็เล่าว่าหญิงชาวสยาม           
บนศีรษะมกัมีป่ินทองปักผม และสวมแหวนทองท่ีน้ิวมือ ซ่ึงการแต่งกายเช่นน้ีแต่งกนัทั้งคนจนและ 
คนมี ยิ่งหากเป็นเส้ือผา้อาภรณ์ดว้ยแลว้ นิโครส์  แซแวส  ไดบ้รรยายไวช้ดัเจนวา่เหล่าผูมี้อนัจะกิน 
โดยเฉพาะขนุนางจะนิยมใชผ้า้นุ่งท่ีทอสอดเส้นทองแล่งและเงินแล่ง และสวมสนบัเพลาตดัดว้ยผา้
เน้ือดีอยูช่ั้นในผา้นุ่ง มีปลายขาต ่าลงมากกวา่หวัเข่า และปลายขาน้ีปักด้ินทองค าด้ินเงินเป็นลวดลาย
งดงาม ส่วนเคร่ืองประดบันั้น ฝ่ายชายนิยมใชแ้หวนเป็นเคร่ืองประดบั โดยจะสวมแหวนท่ีน้ิวกลาง  
น้ิวนาง หรือน้ิวกอ้ย หากเป็นชายท่ีมีฐานะจะนิยมใช้แหวนนากหรือแหวนทอง จะเป็นเหตุผลตาม
ความเช่ือใดก็ตามที กฎมณเทียรบาลถึงกับระบุชัดเจนว่าขุนนางหรือลูกขุนนางผู ้เข้าถือน ้ า       
พิพฒัน์สัตยา ห้ามสวมแหวนนาก แหวนทอง เขา้มา สะทอ้นความนิยมของชายชั้นสูงท่ีชอบใช้
เคร่ืองประดบัประเภทน้ี...” (แปลนโมทีฟ, 2543, p. 23)  

  จากหลกัฐานทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่กษตัริย ์ขุนนางจนถึงชาวบา้นทัว่ไป   
ในสมยักรุงศรีอยธุยามีความช่ืนชอบในเคร่ืองเงินเคร่ืองทอง นิยมใชเ้ป็นเคร่ืองประดบัแต่งกาย เป็น
ขา้วของเคร่ืองใชต่้างๆ รวมไปถึงเป็นส่ิงของท่ีไวอุ้ทิศสักการบูชาต่อศาสนาหรือส่ิงท่ีนบัถือสูงสุด 
และการท าเคร่ืองเงินเคร่ืองทองในสมยัอยุธยา มีเทคนิคในการสร้างสรรคแ์ต่ละอยา่งแต่ละขั้นตอน
ท่ีละเอียดอ่อนมาก ในยุคตน้ของกรุงศรีอยุธยาโดยส่วนใหญ่แลว้จะนิยมการท าแบบเช่ือมประกอบ  
ฝังพลอยสีต่างๆ หรือสลกั บุ ดุนลายให้เป็นรูปร่างตามท่ีตอ้งการจะเห็นไดจ้ากส่ิงของท่ีขุดพบท่ีกรุ
วดัมหาธาตุหรือกรุวดัราชบูรณะ แต่ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ในเร่ืองของกรุงศรีอยุธยาท่ีไดท้  าการติดต่อกบั
นานาประเทศ ไม่เพียงแต่การติดต่อเร่ืองการค้า แต่การท่ีได้พบปะพูดคุย อยู่ร่วมสังคมกับ
ชาวต่างชาติ ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้มีการแลกเปล่ียนศิลปะ วฒันธรรมเกิดข้ึน และในการ
แลกเปล่ียนน้ีก็อาจเป็นไปไดว้่าเทคนิคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในงานเคร่ืองเงินเคร่ืองทอง ก็ไดรั้บมาดว้ย
เช่นกนั ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็จะมี งานเคร่ืองถม กบังานเคร่ืองลงยาสี   
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2.2 เคร่ืองถม 

   จากหลักฐานท่ีเล่าถึงความรู้เก่ียวกับกรรมวิธีการท าเคร่ืองถมก็คือต าราของ           

อีแรค ซีอุส ซ่ึงเป็นชาวโรมนัได้ประพนัธ์ข้ึน สันนิษฐานว่าอาจอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16           

ฮีโอ พิลุส นกับวชซ่ึงเขียนในศตวรรษท่ี 17 หรือ 18 และเบนเวนูโตเชลลีนี กีออกีโอ วาซารี เขียน

ในพุทธศตวรรษท่ี 21 ไดก้ล่าวการท าเคร่ืองถมวา่โดยมากท ามาจากโลหะเงิน เพราะเน้ือของโลหะ

เงินจะเป็นสีท่ีตดักบัเน้ือของยาถม ท าใหล้วดลายดูเด่นชดัและสวยงาม เคร่ืองถมท่ีเก่าท่ีสุดในท่ีมีอยู่

ในตอนน้ีจะเป็นของสมยัโรมนั (ประมาณตั้งแต่สร้างกรุงโรม 210 ก่อนพุทธกาลถึง พ.ศ.1019) 

ปัจจุบนัเก็บรักษาไวท่ี้พิพิธภณัฑ์ในประเทศองักฤษมีจ านวน 2 ช้ิน ช้ินหน่ึงเป็นรูปนายพลทหาร

โรมนั ช้ินน้ีเช่ือวา่เป็นฝีมือในพุทธศตวรรษท่ี 6 (พ.ศ.544-645) อีกช้ินหน่ึงเป็นหีบเคร่ืองส าอางของ

สตรี ประมาณวา่ไม่ต ่ากวา่พุทธศตวรรษท่ี 9 ตั้งแต่ในสมยัโรมนัจนถึง พุทธศตวรรษท่ี 21 การท า

เคร่ืองถมก็ยงัมีอยูบ่า้งในทวีปยุโรป แต่ในประเทศรัสเซียและประเทศอินเดียก็ยงัคงไดท้  าสืบทอด

ต่อๆ กนัมา (สมาคมเคร่ืองถมและเคร่ืองเงินไทย, 2525, p.22) ซ่ึงปัจจุบนัการท าเคร่ืองถมของ

ประเทศรัสเซียสามารถคน้หาไดต้ามส่ือออนไลน์ เช่น Google หรือ YouTube เพียงพิมพค์  าว่า 

Nielloware Russia (ภาพท่ี 1) 

 
ภาพท่ี 1 กล่องเคร่ืองถมแบบรัสเซีย 

(ท่ีมา: http://images.onlinegalleries.com/gfx/lg_839778.jpg) 
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    ปัจจุบนัเคร่ืองถมถูกยกยอ่งให้เป็นหน่ึงในงานประณีตศิลป์ไทยชั้นเลิศประจ าชาติ

ไทย แต่ท่ีผา่นมาเคร่ืองถมยงัมีความไม่แน่ชดัวา่ไดรั้บการถ่ายทอดวธีิท าเคร่ืองถมมาจากท่ีใด และยงั

เป็นข้อสงสัยต่อผูท่ี้สนใจและต้องการศึกษาค้นควา้ประวติัความเป็นมาท่ีแท้จริง แต่ก็จะมีข้อ

สันนิษฐานของผูท่ี้ไดศึ้กษามาก่อนหน้าน้ีคือ เคร่ืองถมไดรั้บอิทธิผลมาจากโปรตุเกส เพราะในปี 

พ.ศ. 2061 พระเจา้มานูเอลแห่งกรุงโปรตุเกส ไดส่้งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีกบักรุงศรีอยุธยา

ในรัชสมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 และไดท้รงอนุญาตให้ชาวโปรตุเกสเขา้มาท าการคา้คร้ังแรก  

ในพระราชอาณาจกัรไทยตามหัวเมืองใหญ่ 4 หัวเมือง คือ นครศรีธรรมราช  ปัตตานี  มะริด และ

กรุงศรีอยธุยา ซ่ึงเม่ือไดมี้การติดต่อกนัจึงไดรั้บเอาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะหลายอยา่งมา

จากชาวโปรตุเกส เช่น การติดตลาดนัด การชนววั โดยเฉพาะท่ีเมืองนครศรีธรรมราชได้รับเอา

วธีิการท าเคร่ืองถมไว ้และต่อมาวธีิการท าเคร่ืองถมก็ไดแ้พร่หลายเขา้มายงักรุงศรีอยธุยา 

   “...ไสว สุทธิพิทกัษ ์ ไดต้ั้งขอ้ขดัแยง่จากขอ้สมมุติวา่เคร่ืองถมมาจากชาวโปรตุเกส

ไวว้่าในปี พ.ศ.2061 โปรตุเกสได้แผ่อิทธิพลในตะวนัออกสามารถยึดเมืองได้หลายเมือง เช่น      

เมืองกวั เมืองดาเมา เมืองดิว ในอินเดียตอนใต้ในปี พ.ศ. 2048 และได้ครอบครองอยู่จนถึงปี       

พ.ศ.2504 รวมแลว้เป็นเวลา 456 ปี และไดข้ยายอ านาจครอบครองมาเก๊า บนฝ่ังทะเลจีนใตใ้นปี 

พ.ศ. 2100 เป็นเวลาราว 425 ปี ต่อมาก็ไดค้รอบครองเกาะติมอร์ในปี พ.ศ. 2129 เวลาก็ราว 396 ปี 

(นบัเวลาถึงปี พ.ศ.2525) ทุกท่ีไดก้ล่าวมาไม่ปรากฏวา่โปรตุเกสไดทิ้้งร่องรอยของการท าเคร่ืองถม

เอาไว ้ส่วนใหญ่แลว้จะพบเพียงแต่เคร่ืองเงินและเคร่ืองลงยาสีอยูบ่า้งแต่ไม่พบเคร่ืองถมแน่นอน...”

(สมาคมเคร่ืองถมและเคร่ืองเงินไทย, 2525, p. 49)   

   ขอ้สันนิษฐานอีกขอ้หน่ึงก็คือไดรั้บการเรียนรู้จากอินเดีย เหตุเพราะในอดีตไทย

ได้รับอิทธิพลศิลปะของอินเดียโดยผ่านพ่อคา้ท่ีเดินทางมาติดต่อท าการคา้กบัประเทศทางเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ก็จะมี มาลาย ูชวา และทางภาคใตข้องไทย คือเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงในสมยั

โบราณเป็นเมืองท่าส าคญัทางแหลมมาลาย ูและเคร่ืองถมก็ไดเ้ร่ิมท ากนัท่ีเมืองนครศรีธรรมราชแลว้

ก็แพร่ขยายเขา้สู่กรุงศรีอยธุยาเป็นเวลาต่อมา  

   ข้อสันนิษฐานท่ีว่าชาวไทยเป็นผู ้คิดค้นวิธีการท าเคร่ืองถมข้ึนมาเองเป็น             

ขอ้สันนิษฐานของศาสตราจารยห์ลวงวศิาลศิลปกรรม แห่งมหาวิทยาลยัศิลปากรยืนยนัวา่ “…ยาถม

น้ีไทยมิไดรั้บตน้ต าหรับมาจากท่ีใดๆ เลย เกิดข้ึนเองในประเทศไทยโดยแท ้ขา้พเจา้เช่ือ และท่ีว่า
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เกิดข้ึนในประเทศไทยนั้นก็คือท่ีเมืองนครศรีธรรมราช เลิกการกล่าวอ้างว่าประเทศไทยได้รับ  

เคร่ืองถมมาจากโปรตุเกสจากอินเดียหรือประเทศอ่ืนใดกนัเสียที แมว้่าจะมีเคร่ืองถมในกรีกก็มี

คุณสมบติัไม่เหมือนยาถมไทย กล่าวคือยาถมของกรีกกระเดียดไปทางยาสี…” (สมาคมเคร่ืองถม

และเคร่ืองเงินไทย, 2525, p.52) 

   อย่างไรก็ตามการเกิดข้ึนของเคร่ืองถมจะได้รับการถ่ายทอดมาจากท่ีใดหรือ

สามารถคิดค้นข้ึนมาเองได้นั้ น ก็ยงัคงเป็นข้อท่ีไม่สามารถพิสูจน์หาความเป็นมาท่ีแท้จริงได ้        

แ ต่ เ ป็น ท่ีแน่นอนและชัด เจนแล้วว่ า  ส าห รับเค ร่ืองถมในประ เทศไทย  เ กิด ข้ึน ท่ี เ มือง

นครศรีธรรมราชในสมยัอยธุยาตอนตน้ ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในรัชกาลน้ีเองก็ยงั

ได้ส่งทูตานุทูตและเคร่ืองถมรูปกางเขนฝีมือช่างชาวนคร พร้อมด้วย พระราชสาส์นไปถวาย

บรรณาการแด่โปป ณ กรุงโรม ในการเขา้เฝ้าถวายราชสาส์นนั้น 

   “...ราชทูตเชิญแวน่ฟ้าทองค ารับราชสาส์น ราชสาส์นมว้นบรรจงไวใ้นผอบทองค า

ลงยาราชาวดีอย่างใหญ่ลงผอบนั้น ตั้งอยู่ในหีบถมตะทอง หีบถมตะทองตั้งอยู่บนพานแว่นฟ้า 

อุปทูตเชิญเคร่ืองมงคลราชบรรณาการ.....ตรีทูตเชิญของถวายเจา้พระยาวิชาเยนทร์ มีถุง 1 ถุง ตั้งอยู่

บนพานถมตะทองค าส าหรับถวายโปป...” (สมาคมเคร่ืองถมและเคร่ืองเงินไทย, 2525, p. 47)  

   สมยักรุงรัตนโกสินทร์เคร่ืองถมก็ยงัคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัรัชกาลท่ี 2 ซ่ึงเป็นท่ียอมรับวา่มีฝีมือในการท างานศิลปะ

เป็น เ ลิศ  และต่างก็ยกย่องให้พระองค์ท่ าน เ ป็นกษัต ริย์ผู ้เ ป็นอัคร ศิล ปินในรัชกาล น้ี มี                     

พระยานครศรีธรรมราชเป็นผูค้วบคุมดูแลการท าเคร่ืองถมให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงท าให ้      

ตั้ งแ ต่ รัชกาล ท่ี  2  เค ร่ืองถมมี ช่ือ เ สียงในพระนครเป็นอย่างยิ่ งจะเ ห็นได้จากการสร้าง                    

พระแท่นออกขุนนางถมและพระเสล่ียงถมท่ีท าถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใน

รัชกาลท่ี 3 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี  4 ได้ส่งมอบ               

เคร่ืองราชบรรณาการเคร่ืองถมและเคร่ืองทองต่างๆ เพื่อเจริญพระราชไมตรีต่อเจา้กรุงองักฤษ    

ควีน วิคตอเรีย โดยโปรดเกลา้ให้พระยามนตรีสุริยวงศ์และคณะน าไปถวาย ซ่ึงสมเด็จพระนางเจา้

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 เล่าตรัสเม่ือคร้ังเสด็จพระราชวงับกักิงแฮมวา่ 

 



  14 

   “...ส่ิงท่ีขา้พเจา้อดจะน ามาเล่าสู่กนัฟังมิไดก้็คือพระราชินีนาถอลิซะเบธ ไดโ้ปรด

ใชข้องไทยๆ เช่น ขนัน ้าและพานรองลงยาราชาวดี หีบทองลงยา ตลบัยานตัถ์ทองลงยา ซองบุร่ีทอง

ลงยา ดาบฝักทองจ าหลักท่ีถมตะทอง เป็นตน้ มาประดบัประดาแต่งห้องนั่งเล่นของเรา ภายใน

พระราชวงับกักิงแฮม เพื่อเราทั้งสองจะไดรู้้สึกเหมือนบา้น ของเหล่านั้นเป็นของขวญัท่ีรัชกาลท่ี 4 

ส่งไปพระราชทาน ควีน วิคตอเรีย โดยโปรดเกลา้ให้ราชทูตมีพระยามนตรีสุริยวงศ์และคณะคือ

หม่อมราโชทยัเป็นตน้น าไปถวายเม่ือปี พ.ศ. 2400 ตามธรรมดาได้ยินว่าของเหล่าน้ีเก็บอยู่ใน

พระราชวงัวนิดเ์ซอร์...”(สมาคมเคร่ืองถมและเคร่ืองเงินไทย, 2525, p. 52)  

   ไม่เพียงแต่ส่ิงท่ีสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 เล่าตรัสไวน้ั้น 

ในหนังสือนิราชลอนดอนและจดหมายเหตุราชฑูตไปองักฤษของหม่อมราโชทยั ก็จดบันทึก

รายงานกล่าวถึงส่ิงท่ีน าไปถวายเป็นเคร่ืองราชบรรณาการและมีเคร่ืองถมอยู่หลายช้ิน เช่น          

หอกอย่างสยามฝักเงินถมยาด้ามตะทอง ง้าวเงินถมยาด้ามตะทอง ท่ีตั้ งส ารับชาถมตะทอง            

หีบถมทอง ซองบุร่ีถมตะทอง ตลบัถมทอง เป็นตน้ และในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยู่หัวในรัชกาลท่ี 5 โปรดให้พระยาสุธรรมมนตรี จดัหาช่างถมชาวนครมาสร้างพระท่ีนั่ง  

พุดตานกาญจนสิงหาสน์  

   นอกจากน้ีกรุงเทพในอดีตก็ยงัมีปรากฏหมู่บา้นท่ีเรียกวา่บา้นพานถม ซ่ึงไดอ้ยูห่ลงั

วดัปรินายก ใกล้สะพานเฉลิมวนัชาติ ถนนพระเมรุ ชาวบา้นแห่งน้ีไดท้  าเคร่ืองถมขาย เล่ากนัว่า

ชาวบา้นเหล่าน้ีเป็นผูอ้พยพมาจากเมืองนครศรีธรรมราช ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ปัจจุบนัยงัคงเหลือเพียง

ร้านไทยนครเคร่ืองถม ซ่ึงเป็นร้านเก่าแก่ท่ียงัคงอนุรักษเ์คร่ืองถมในรูปแบบดัง่เดิม ตั้งอยูท่ี่ 76 ถนน 

ประชาธิปไตย แขวงบา้นพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

 2.2.1 ประเภทของเคร่ืองถม 

   2.2.1.1 เคร่ืองถมแบ่งไดเ้ป็น 2 เทคนิคหลกัๆ ซ่ึงหมายถึงเทคนิคท่ีว่าด้วยการ

สร้างสรรคล์วดลายท่ีต่างกนัคือ 

    (1) เคร่ืองถมนคร (ถมตอกลาย) เป็นเคร่ืองถมท่ีใช้เทคนิคการสร้างสรรค์

ลวดลายแบบโบราณคือการใชส่ิ้วตอกสลกักดไปตามเส้นลวดลายท่ีไดอ้อกแบบไว ้
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    (2)  เค ร่ืองถมจุฑาธุช (ถมกัดกรด) เ ป็นเค ร่ืองถมท่ีใช้ เทคนิคการ

สร้างสรรคล์วดลาย โดยการเขียนดว้ยหมึกหรือพิมพส์กรีนลวดลายลงบนโลหะและน าไปกดัดว้ย

น ้ากรดเพื่อสร้างลวดลายใหเ้ป็นร่องลึก 

   ในข้อดีและข้อเสียของเคร่ืองถมทั้งสองประเภทน้ีคือเคร่ืองถมนครจะมีความ

แขง็แรงคงทนของยาถมท่ีเกาะแน่นกะเทาะยาก แต่เคร่ืองถมจุฑาธุชจะไดเ้ร่ืองความรวดเร็วในการ

สร้างสรรคแ์ละสามารถท ารูปทรงไดห้ลากหลายกวา่เคร่ืองถมนคร แต่ยาถมกะเทาะง่ายจึงไม่เหมาะ

ต่อการน าไปท าถมทอง  

   2.2.1.2 เคร่ืองถมแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

   (1) เคร่ืองถมเงิน (ภาพท่ี 2 (ก)) คือ เคร่ืองถมท่ีเป็นสีเงินตดัดว้ยสีด าของ

ยาถม 

    (2) เคร่ืองถมทอง (ภาพท่ี 2 (ข)) คือ เคร่ืองถมท่ีเป็นสีทองตดักบัสีด าของ

ยาถม มีตวัเรือนเป็นทองค าหรือเงินถา้เป็นเงินจะใชเ้ทคนิคการทาทอง ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดใน

หวัขอ้วธีิการท าเคร่ืองถม 

    (3) เคร่ืองถมตะทอง (ภาพท่ี 2 (ค)) คือ เคร่ืองถมท่ีเป็นถมเงินและแตม้

ทองเฉพาะจุดท่ีตอ้งการ เช่น ในลวดลายของดอกไมใ้บไมอ้าจจะแตม้เฉพาะดอกไมเ้พียงเท่านั้น 
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(ก) เคร่ืองถมเงิน  (ข) เคร่ืองถมทอง  (ค) เคร่ืองถมตะทอง  

(ท่ีมา: https://scontent.fbkk1-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/163859_184744914873119_69
17153_n.jpg?_nc_cat=100&oh=c
2c4076cc9fc9bab07c2d272edfed
149&oe=5C2AFAEB) 

ภาพท่ี 2 ประเภทของเคร่ืองถม 
 

 2.2.2 เคร่ืองถมในปัจจุบัน 

   ปัจจุบนัเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทมากในวงการเคร่ืองถม โดยเฉพาะเคร่ืองถม

ท่ีเป็นงานเคร่ืองประดบั ดว้ยการน าเอาความรู้ดา้นเทคโนโลยีการท าเคร่ืองประดบัมาเป็นตวัช่วยใน

การสร้างสรรครู์ปทรงและลวดลาย ท าให้เคร่ืองถมสามารถผลิตไดร้วดเร็วและคร้ังละจ านวนมากๆ 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าจะมีเทคโนโลยีเป็นตวัช่วย ก็ไม่เป็นท่ีนิยมของกลุ่มคนท่ีรักและช่ืนชอบใน

เคร่ืองถม แต่ถา้เป็นงานเคร่ืองถมท่ีเป็นท่ียอมรับของกลุ่มคนเหล่าน้ีจะแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบหลกัๆ คือ 

เคร่ืองถมนคร และเคร่ืองถมจุฑาธุช ส าหรับในจงัหวดันครศรีธรรมราชยงัมีวิทยาลยัศิลปหตัถกรรม 

ท่ีเป็นสถาบนัการศึกษาส าคญัต่อวงการเคร่ืองถมท่ียงัคงมีการเรียนการสอน และเผยแพร่ความรู้

ให้กบัประชาชนผูส้นใจ กลบักนั คนท่ีมีอาชีพการท าเคร่ืองถม ปัจจุบนัก็ได้ลดน้อยถอยลงทุกที     

ยงยุทธ บวัแก้ว (สัมภาษณ์วนัท่ี 27 กนัยาน พ.ศ. 2560 ณ บา้นเลขท่ี 27 ซอยทิพยจ์กัษุ ถนน 

พฒันาการคูขวาง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000) ซ่ึงท่านเป็นช่างท า

เค ร่ืองถมฝีมือดี เ ป็นท่ี รู้จักนับถือ ในกลุ่มช่างท า เค ร่ืองถม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราชปัจจุบนัน้ีมีการท าเคร่ืองถมแบบครัวเรือนเพียง 14 ครัวเรือนหลกัๆ นอกเหนือจาก
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น้ีก็ยงัมีบางครัวเรือนท าแค่ขั้นตอนทาทอง บางครัวเรือนท าแค่ขั้นตอนสลกัลายหรือข้ึนรูปเพียง

เท่านั้น ช่างฝีมือเหล่าน้ีโดยส่วนใหญ่ก็จะกระจายอยู่ตามชุมชน เขตอ าเภอเมืองและชานเมืองของ

จงัหวดันครศรีธรรมราช นบัไดว้า่นอ้ยกวา่ในอดีตท่ีผา่นมามาก เกิดจากปัญหา 2 ประการหลกัๆ คือ

การท าเคร่ืองถมต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง ช่างท่ีท าเคร่ืองถมส่วนใหญ่ไม่มีทุนและความรู้เร่ือง

การตลาดพอท่ีจะสามารถผลิตและจ าหน่ายด้วยตวัเอง ช่างท าเคร่ืองถมก็ตอ้งหันไปพึ่งพ่อคา้คน

กลาง และในการผลิตเคร่ืองถมให้พ่อคา้คนกลางรายได้ไม่พอกบัรายจ่าย จึงเป็นเหตุให้ช่างท า  

เคร่ืองถมหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน เพื่อท่ีตนเองและครอบครัวจะด ารงอยูไ่ดใ้นสังคมปัจจุบนั ส่วนท่ี

สองคือ คนรุ่นใหม่ท่ีจะเขา้มาสนใจท าเคร่ืองถมก็มีจ  านวนน้อย บางส่วนก็เกิดอาการทอ้ถอยใน

ระหวา่งการฝึกฝน เพราะระหวา่งขั้นตอนการฝึกฝนตอ้งใชค้วามวริิยะอุตสาหะเป็นอยา่งมากและใช้

เวลานานหลายปีกว่าจะเกิดความช านาญในการสร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่การฝึกฝนท่ียากล าบาก ใน

ขั้นตอนการผลิตก็ยงัคงต้องใช้เวลาเช่นกัน กว่าท่ีจะได้ผลงานท่ีสวยงามออกมาสักหน่ึงช้ิน      

เคร่ืองถมเป็นงานท่ีตอ้งใชส้มาธิและความละเอียดสูงในการท า ทุกขั้นตอนท่ีผลิตนั้นมีความส าคญั

มาก ถ้าขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องข้ึนมาต้องท าการเร่ิมใหม่ทั้ งหมด 

กล่าวคือตอ้งท าการหลอมและข้ึนรูปมาใหม่เพียงเท่านั้น สง่า อนุศิลป์ (สัมภาษณ์วนัท่ี 4 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 ณ วทิยาลยัเพาะช่าง มหาวทิยาเลยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์) กล่าวเพิ่มเติมไวว้า่

ในงานเคร่ืองโลหะ เคร่ืองถมเป็นส่ิงท่ีท ายากท่ีสุด ถ้าท าเคร่ืองถมได้งานโลหะทุกชนิดก็ท าได ้

เพราะเคร่ืองถมเป็นงานท่ีตอ้งใชว้ชิาความรู้หลายศาสตร์มาผนวกกนั เช่น ช่างเงิน ช่างทอง ช่างลงยา 

ช่างเขียน  ช่างข้ึนรูป ช่างสลกัและดุนลาย เป็นตน้ ความยากน้ีเองจึงท าให้ในคนรุ่นใหม่หนัมาสนใจ

ท่ีจะศึกษาน้อยลงไปทุกที ด้วยปัญหาท่ีเกิดข้ึน ปัจจุบนัจึงมีองค์กร เช่น ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ตอ้งการสนับสนุนให้ความรู้และหาช่องทางการจดัจ าหน่าย

โดยตรงระหวา่งผูผ้ลิตและผูซ้ื้อและยิง่ไปกวา่นั้น เคร่ืองถมยงัไดรั้บ พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระ

นางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ซ่ึงโปรดฯ ให้เปิดการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้ในการท า

เคร่ืองถมใน ศูนยศิ์ลปาชีพหลายแห่ง ทั้งหมดน้ีก็เพราะตอ้งการให้ งานเคร่ืองถมเป็นศิลปะท่ีตอ้ง

ด ารงอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป 
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 2.2.3 ยาถม  

   2.2.3.1 การหลอมยาถมในต่างประเทศ 

    หลกัฐานการหลอมยาถมของ  Early Germanic kingdom ซ่ึงบนัทึกว่า 
วตัถุดิบในการผลิตใช้เงิน ทองแดง ตะกัว่ในอตัราส่วน 1:2:3 ผสมกบัก ามะถนั โดยน าเงินกับ
ทองแดงมาผสมกนัและหลอมในเบา้ท่ี 1 น าตะกัว่กบัก ามะถนัมาหลอมผสมกนัในเบา้ท่ี 2 จากนั้น
ผสมเบา้ท่ี 1 และเบา้ท่ี 2 เขา้ด้วยกนัในเบา้ท่ี 3 ท่ีเคลือบผิวอย่างหนาดว้ยก ามะถนัผสมกบั              
ผงประสานทอง จากนั้นก็คนใหเ้ขา้กนัอีกคร้ังจะไดโ้ลหะผสมเรียกวา่ยาถม  

    เอกสารโบราณท่ี Eracliusc และTheophilus บนัทึกไวใ้นศตวรรษท่ี 12 
กล่าวว่าการหลอมน ้ ายาถมใช้เงิน ทองแดง และตะกัว่ผสมกนั ท าให้หลอมเหลวแลว้เติมก ามะถนั 
ลงไปในโลหะผสมท่ีก าลังหลอมเหลวนั้ น จะได้สารสีด า เม่ือเย็นตัวลงน าไปบดให้ละเอียด        
(กลุ่มวจิยั ส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม, 2550, p. 224)        

   2.2.3.2 การหลอมยาถมในประเทศไทยปัจจุบนั 

    ยาถมมีลักษณะเป็นแท่งโลหะสีด า เ งา มี ส่วนประกอบของ เ งิน                   
ทองแดง ตะกั่วด าและก ามะถันเหลือง อุทัย เจียรศิริ (สัมภาษณ์ 4 กันยายน พ .ศ.2560                                      
ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์สืบสานวฒันธรรมไทย เคร่ืองถมเงิน-ถมทอง ท่ีอยู ่15/77 หมู่ 4 ซอยบางกร่าง 
59 ต  าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000) ไดอ้ธิบายถึงวิธีการหลอมยาถมไว้
ดงัน้ี อตัราส่วนภายใน 100% มีตะกัว่ด า 50% ทองแดง 30% เงิน 20%  ก ามะถนัเหลือง 1 กิโลกรัม 
และผงประสานทอง (Borax) ประมาณคร่ึงกิโลกรัมเพื่อเอาไวล้้างหน้ายาถมตอนหลอม โดยมี
ขั้นตอนการหลอมดงัน้ี 
    น าทองแดงใส่ลงไปในเบา้หลอมก่อน เพราะทองแดงมีจุดหลอมเหลวท่ี
สูงกวา่โลหะอ่ืน จากนั้นตามดว้ยเงินและตะกัว่ด าตามล าดบัขั้นการหลอมเหลว เม่ือสังเกตเห็นโลหะ
หลอมเหลวดีแลว้ จากนั้นจึงใส่ก ามะถนัท่ีเตรียมไว ้แต่การใส่ก ามะถนัควรใส่คร้ังละจ านวนไม่มาก
และค่อยๆ คน ซ่ึงให้สังเกตจากน ้ าโลหะเร่ิมเป็นสีด าใสไม่มีฟองแล้วค่อยใส่ก ามะถันอีกคร้ัง         
ท  าแบบน้ีจนก ามะถนัท่ีเตรียมไวห้มดไป ตามดว้ยใส่ผงประสานทองเร่ือยๆ จนหมดอีกคร้ังแลว้ปิด
ฝาเพื่อท่ีจะบ่มน ้ ายาถมให้มีสีด าเงาและให้กล่ินของก ามะถนันั้นจางหายเป็นเวลา 8 ชัว่โมง โดยให้
ความร้อนต่อเน่ืองในอุณหภูมิท่ียาถมหลอมละลาย เม่ือครบเวลาท่ีก าหนดก็น ามาเทลงบนรางเทแลว้
รอใหเ้ยน็ลงก็จะไดย้าถมท่ีน าไปใชต่้อไป แต่การท ายาถมนั้นก็ไม่ไดมี้สูตรและเทคนิคท่ีตายตวัดงัท่ี
ไดก้ล่าวไว ้สูตรเทคนิคการหลอมยาถมจะข้ึนอยูก่บัช่างท่ีหลอมแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกนั 
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2.2.4 อุปกรณ์ส าหรับใช้ท าเคร่ืองถม  

 (1) โตะ๊ช่างทอง (ภาพท่ี 3) 

 
ภาพท่ี 3 โตะ๊ช่างทอง 

  (2) เคร่ืองรีดโลหะ (ภาพท่ี 4) 

 

ภาพท่ี 4 เคร่ืองรีดโลหะ 
(ท่ีมา:http://static.weloveshopping.com/shop/client/000039/ntpmachines/MR-004_sma.jpg) 
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  (3) ตะเกียงเป่าแล่น (ขาตะ๊) (ภาพท่ี 5) 

 
ภาพท่ี 5 ตะเกียงเป่าแล่น (ขาตะ๊) 

(ท่ีมา:https://cdn.truck2hand.com/_newt2h/files/content/large/40000/content-38607-
6d8172ede75445302cba79222f4550c8.jpg) 

  (4)  เบา้หลอมและรางเท (ภาพท่ี 6) 

 
ภาพท่ี 6 เบา้หลอมและรางเท 
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   (5) ส่ิวสลกัในรูปแบบต่าง (ภาพท่ี 7) 

 
ภาพท่ี 7 ส่ิวสลกัในรูปแบบต่าง 

 
  (6) คอ้นข้ึนรูปแบบต่างๆ (ภาพท่ี 8) 

 
ภาพท่ี 8 คอ้นข้ึนรูปแบบต่างๆ 
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  (7) ทัง่และเหล็กข้ึนรูป (ภาพท่ี 9) 

 
ภาพท่ี 9 ทัง่และเหล็กข้ึนรูป 

   

  (8) หลุมไมข้ึ้นรูป (ภาพท่ี 10) 

 
ภาพท่ี 10 หลุมไมข้ึ้นรูป 
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  (9) วงเวยีนขนาดต่างๆ (ภาพท่ี 11) 

 
ภาพท่ี 11 วงเวยีนขนาดต่างๆ 

   

  (10) ชนั (ภาพท่ี 12) 

 
ภาพท่ี 12 ชนั 
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  (11) ชุดไมห้นา้โตะ๊ (ภาพท่ี 13) 

 
ภาพท่ี 13 ชุดไมห้นา้โตะ๊ 

   

  (12) ชุดคนัเล่ือยและใบเล่ือย (ภาพท่ี 14) 

 
ภาพท่ี 14 ชุดคนัเล่ือยและใบเล่ือย 
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  (13) คีมแบบต่างๆ (ภาพท่ี 15) 

 
ภาพท่ี 15 คีมแบบต่างๆ 

 
  (14) ตะไบขนาดต่างๆ (ภาพท่ี 16) 

 
ภาพท่ี 16 ตะไบขนาดต่างๆ 
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   (15) กระดาษทราย (ภาพท่ี 17) 

 
ภาพท่ี 17 กระดาษทราย 

  จากท่ีกล่าวมาก็คืออุปกรณ์หลกัๆ ในการท าเคร่ืองถม แต่ก็ไม่ไดจ้  ากดัวา่อุปกรณ์มี

เพียงเท่าน้ี เพราะการท าเคร่ืองถมมีเทคนิคต่างๆ มากมายท่ีเป็นเทคนิคเฉพาะของช่างแต่ละคน โดย

ช่างแต่ละคนนั้น บางคร้ังอุปกรณ์ท่ีใชจ้ะท าข้ึนมาเอง 

 2.2.5 วสัดุส าหรับใช้ท าเคร่ืองถม 

   (1) เมด็เงิน 100% (ภาพท่ี 18)  

 
ภาพท่ี 18 เมด็เงิน 100% 

 

   (2) ทองค าแผน่ 99.9% ไวใ้ชส้ าหรับเปียกทอง (ภาพท่ี 19) 
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ภาพท่ี 19 ทองค าแผน่ 99.9% 

 

 

(3) แท่งยาถม (ภาพท่ี 20) 

 
ภาพท่ี 20 แท่งยาถม 
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 2.2.6 วธีิท าเคร่ืองถมเงิน (ถมด า) 

  
ภาพท่ี 21 การหลอมและรีด 

 

   (1) การหลอมและรีด (ภาพท่ี 21) การหลอมรีดถือเป็นขั้นตอนแรกในการเร่ิม

ท างาน เคร่ืองถม โดยน าโลหะเงิน 95% ทองแดง 5% หลอมรวมกนั ถา้หลอมปริมาณไม่มากให้ใช ้         

เบา้หลอมขนาดเล็กและสามารถใช้ไฟจากตะเกียงเป่าแล่นก็ได ้แต่ถา้ในกรณีท่ีหลอมปริมาณมาก 

เช่น น ้ าหนกัเงินประมาณ 300 กรัม ข้ึนไปให้ใชเ้ตาไฟฟ้าก็จะสะดวกกวา่ในการหลอมละลาย ใน

ระหว่างการหลอมก็ให้ใส่ผงประสานทองลงไป ด้วยเพื่อก าจัดคราบสกปรกท่ีอยู่ในโลหะ            

เม่ือหลอมเขา้กนัดว้ยดีแลว้ก็เทลงบนรางเท รอใหเ้ยน็ตวัและน าไปรีดตามแบบท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 22 การข้ึนรูป 

 

   (2) การข้ึนรูปของช้ินงานโลหะเงินตามแบบท่ีตอ้งการ (ภาพท่ี 22) โดยการใชค้อ้น 

ทัง่ หรือหลุมไมเ้ป็นหลกั ในระหวา่งการข้ึนรูปในแต่ละขั้นตอน ก่อนท่ีจะเร่ิมขั้นตอนใหม่ก็ควรให้

ความร้อนหรือการอบอ่อนกบัช้ินงานตลอด เพื่อให้ช้ินงานอ่อนตวัและยืดหยุน่ ส่วนเร่ืองเทคนิคใน

การข้ึนรูปหรือความสวยงามของรูปทรงท่ีได้ก็จะข้ึนอยู่ประสบการณ์ความพึงพอใจของช่างผู ้

สร้างสรรคเ์อง  

 

  
ภาพท่ี 23 การสร้างสรรคล์วดลาย 

 

   (3) การสร้างสรรคล์วดลายดว้ยตอกกดบนโลหะเงิน (ภาพท่ี 23) เพื่อให้โลหะเงิน

ยบุตวัเป็นเส้นลวดลายตามท่ีไดว้าดออกแบบไวโ้ดยการใชค้อ้นและส่ิว   
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ภาพท่ี 24 การเก็บรูป 

 

   (4) จากขั้นตอนท่ีผ่านมาเม่ือได้มีการตอกสลักลวดลาย ช้ินงานก็จะยืดมีการ       

บิดเบ้ียว หรือมีการบุบของช้ินงานในขั้นตอนน้ี การเคาะดุนดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอ้น แผน่เหล็ก 

หลุมไม้ หรือทั่ง เพื่อให้ช้ินงานกลับมามีรูปทรงเดิมและมีลวดลายท่ีเรียบสม ่ าเสมอเท่ากัน          

(ภาพท่ี 24) 

 
ภาพท่ี 25 ลา้งท าความสะอาด 

 

   (5) การลา้งท าความสะอาด (ภาพท่ี 25) เป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคญัมาก เพราะถา้
ลา้งไม่สะอาด การลงยาถมในขั้นตอนต่อไปก็จะไม่ติด ท าให้เกิดช่องว่างหรือรูตามดได้ โดยขั้น
ตอนน้ีจะน าช้ินงานไปอบอ่อนดว้ยไฟและน าไปแช่น ้ ากรดจนช้ินงานมีสีขาวนวล จากนั้นใช้แปรง
ทองเหลืองแปรงกบัน ้ ายาจากลูกประค าดีควายท่ีเผาให้เกิดยางและน าไปแช่ในน ้ า แต่ปัจจุบนัก็
สามารถใชล้า้งดว้ยน ้ายาลา้งจานแทนได ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหช้ิ้นงานสะอาดและไม่มีคราบไขมนั 
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ภาพท่ี 26 การลงยาถม 

 

   (6) การลงยาถม (ภาพท่ี 26) คือการใช้ยาถม ถมลงในร่องท่ีเป็นลวดลาย ซ่ึงช่าง
ตอ้งมีประสบการณ์และความช านาญเป็นอยา่งสูง เพราะถา้ไม่มีอาจจะท าให้เกิดการลงท่ีไม่เต็มร่อง
หรือยาถมไหมท้ าใหเ้ป็นตามด ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อช้ินงานเป็นอยา่งมาก ถา้ยาถมไหมก้็จะ
ไม่สามารถน าไปทาทองไดเ้พราะทองจะไม่ติด โดยวิธีการลงยาถมและการสังเกตก่อนลงยาถมคือ 
ใชเ้หล็กสามง่ามหรือคีมเป็นตวัจบัช้ินงานเพื่อไม่ให้ความร้อนโดนมือ ให้ความร้อนทัว่ช้ินงานอยา่ง
สม ่าเสมอก่อนจะลงยาให้สังเกตสีของช้ินงานตอ้งมีสีท่ีขาวขุ่นหรือเร่ิมเป็นสีชมพูอ่อนๆ ไม่ควรให้
ร้อนเกินไปจนเป็นสีแดง เพราะจะท าใหย้าถมไหมแ้ละไหลเร็วเกินไปจนควบคุมไม่ได ้

  
ภาพท่ี 27 ขดัยาถม 

 

   (7) การขดัยาถมท่ีไม่ตอ้งการออกไป (ภาพท่ี 27) ท าให้เกิดลวดลายโดยขั้นแรก
ของการขดัใหใ้ชต้ะไบค่อยๆ ขดัจนเห็นลวดลายบางๆ และให้น ากลบัไปรมยาถมอีกคร้ัง (รมยาถม
เป็นภาษาช่างท าเคร่ืองถม หมายถึง การน าช้ินงานกลับไปให้ความร้อนเพื่อให้ยาถมละลาย)          
เหตุเพราะถึงแมว้า่ช่างจะมีความช านาญแค่ไหนการลงยาถมจะให้สวยงามภายในคร้ังแรกเป็นส่ิงท่ี
ยาก อยา่งนอ้ยตอ้งมีตามดหรือร่องท่ีลงไม่เตม็อยูบ่า้ง ดงันั้นจึงตอ้งน ากลบัไปรมยาถมอีกคร้ังเพื่อให้
ยาถมไหลปิดรูตามดและใชย้าถมแตม้ส่วนท่ีไม่เต็ม  รอให้ช้ินงานเยน็ตวัลงและน ากลบัมาขดัตะใบ
อีกคร้ังต่อดว้ยกระดาษทรายจนเห็นลวดลายชดัเจน 
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ภาพท่ี 28 ขดัเงา 

 

   (8) การขดัเงาช้ินงาน (ภาพท่ี 28) คือการใชลู้กผา้ท่ีใชก้บัมอเตอร์หรือลูกผา้ท่ีใชก้บั
สวา่นสายอ่อนควบคู่กบัการใชย้าขดัแบบต่างๆ เช่น ยาดิน ยาเขียว หรือยาแดง และขดัแต่งตามซอก
หรือมุมท่ีลูกผา้เขา้ไม่ถึง โดยการใชลู้กยางแบบจานบินเพื่อใหเ้กิดความเงางาม 

 

 
ภาพท่ี 29 ช้ินงานถมเงิน 

   (9) น าช้ินงานมาลา้งท าความสะอาดอีกคร้ังเพื่อให้เศษหรือคราบยาขดัต่างๆ 
ออกไปก็จะไดเ้ป็นช้ินงานเคร่ืองถมเงิน (ภาพท่ี 29) 
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 2.2.7 เคร่ืองถมทอง 

   2.2.7.1 ความเป็นมาเก่ียวกบัเทคนิคการเปียกทองทาทอง  

การท าสีทองใหติ้ดอยูบ่นงานเคร่ืองถมซ่ึงก็จะหมายถึงเคร่ืองถมทองอยา่งท่ีผูค้นเขา้ใจ เกิด

จากการน าทองค ามาผสมกบัปรอทในภาษาช่างไทยเรียกวา่การเปียกทองและทาทองลงบนพื้นผิว

ของช้ินงานท่ีเป็นเคร่ืองถมเงินหรือถา้จะเรียกวา่การปิดทองก็คงจะได ้การปิดทองชนิดน้ีเป็นการปิด

ทองโดยใชป้รอทเป็นตวัเช่ือมระหวา่งผิวโลหะ เทคนิคน้ีเราจะพบในหลายประเทศ เช่น จีน ญ่ีปุ่น

หรือแมก้ระทัง่ในสมยัโรมนัก็มีบนัทึกของ Plinus และ Vitruvius ไวว้่าดว้ยเทคนิคการน าทองมา

ผสมกบัปรอทและน าไปทาตามท่ีต่างๆ ท่ีตอ้งการ โดยส่วนใหญ่จะเป็นทองแดง ทองเหลือง และ

เงิน จากนั้นใช้ไฟเป่าและไล่ปรอทให้ออกไป วิธีน้ีเป็นท่ีนิยมมากในสมยัโรมนั จนถึงยุคมืดและ    

ยุคกลาง ช่างชาวจีนก็ใช้วิธีน้ีในการทาหรือปิดเช่นกนั ส่วนใหญ่จะท าลงบนทองแดงหรือโลหะท่ี

ผสมทองแดง จากหลกัฐานโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าชาวจีนใช้เทคนิคน้ีมาตั้งแต่สมยัรัฐสงคราม 

(Warring States) ประมาณ 403-221 ปีก่อนคริสตกาล ส าหรับชาวญ่ีปุ่นจะใชเ้ทคนิคการทาปรอท 

ลงบนผวิโลหะก่อนแลว้น าแผน่ทองมาติดทบัอีกคร้ังและค่อยเป่าไฟไล่ปรอท โดยเฉพาะสมยันารา 

ส่วนใหญ่จะปิดทองลงบนพระพุทธรูป เทวรูป และเคร่ืองใช้เก่ียวกบัศาสนา รวมทั้งพระพุทธรูป

ขนาดใหญ่สูง 16 เมตรในวดัโทโดจิ เอกสารโบราณท่ีบนัทึกไวใ้นคริสต์ศกัราช 742 ซ่ึงพบท่ี        

วดัไดโทจิ กล่าวถึงโรงงานท่ีท าพระพุทธรูปท่ีวดัโคฟูคิจิ และการปิดทองโดยการใช้ปรอท           

จากการศึกษาทองท่ีปิดลงบนวตัถุต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่ใช้ปรอท รองลงมาจะใช้ทองค าเปลว ซ่ึง

เป็นเทคนิคท่ีมีการพฒันาข้ึนในสมยัเอโดะ (คริสตศตวรรษท่ี 17-19) และหลกัฐานในประเทศไทย

การใช้เทคนิคน าปรอทมาผสมกบัทองหรือเรียกว่าการเปียกทองทาทอง เร่ิมหลงัจาก ค.ศ. 1782 

พบวา่ใชก้บัเคร่ืองเงินและเคร่ืองถม (กลุ่มวิจยั ส านกัพิภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวง

วฒันธรรม, 2550: p. 216-218)    
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 2.2.7.2 วธีิการท าเปียกทองและทาทองส าหรับเคร่ืองถมทอง  

 
ภาพท่ี 30 การเตรียมทอง 

  (1) หลงัจากท่ีไดถ้มเงินตามหัวขอ้ 2.2.6 แลว้ในขั้นตอนการท าเปียกทองน้ีจะมี
อตัราส่วนคือใชท้อง 1 บาท ต่อปรอท 4 บาท มีวิธีดงัน้ี น าทองแผน่ 99.9% มาตดัให้เป็นเส้นเล็กๆ 
(ภาพท่ี 30) ใส่ปรอทหมกัไวป้ระมาณ 1 ชัว่โมงเพื่อให้ปรอทกินทอง (เป็นภาษาช่างหมายถึงท าให้
ทองมีสีเดียวกบัปรอท) จากนั้นน าไปใส่เบา้หลอมเพื่อให้ทองกบัปรอทหลอมเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั
โดยควรใชไ้ฟอ่อนๆ ในการหลอมถา้ไฟแรงเกินไปก็จะท าให้ทองกระเด็นหรือประทุได ้การสังเกต
วา่ทองกบัปรอทหลอมเขา้ดว้ยกนัแลว้หรือไม่ ให้ใชเ้หล็กแหลมกวนและยกข้ึนมาดูถา้ไม่มีทองท่ี
เป็นเมด็เล็กๆ ติดข้ึนมาถือวา่ใชไ้ด ้

 

       
ภาพท่ี 31 การบดทอง 

   (2) น าส่วนผสมท่ีหลอมแล้วมาใส่ลงในครกบดท่ีมีทรายละเอียด (ทรายส าหรับ
งานก่อสร้าง) ลงไปประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ บดจนทรายละเอียดเป็นแป้ง (ภาพท่ี 31) จึงน าทรายออก
โดยการใส่น ้ าลงไปในครกบด ทรายซ่ึงมีน ้ าหนักเบาก็จะลอยออกไปตามน ้ าและทองท่ีมีน ้ าหนัก
มากกว่าก็จะตกตะกอนอยู่ก้นครก หลังจากนั้นจึงใส่ทรายใหม่เข้าไปท าการบดแบบเดิมซ ้ ากัน
ประมาณ 2-3 คร้ัง (ทองยิ่งมีการบดให้ละเอียดมากเท่าไรยิ่งเป็นส่ิงท่ีดี เพราะว่าเม่ือน าไปทาบน
เคร่ืองถมแลว้จะท าให้มีผิวเรียบสวยและเป็นการประหยดัทองท่ีใช้) ทองท่ีไดจ้ะยงัเห็นเป็นสีเงิน
เพราะเป็นทองท่ียงัคงผสมอยูก่บัปรอท 
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ภาพท่ี 32 การทาทอง 

   (3) น าเปียกทองมาทาลงบนช้ินงานท่ีเตรียมไว ้แต่ก่อนทาควรท าความสะอาด
ช้ินงาน โดยการใชห้วัน ้ากรดดินประสิวเช็ดคราบส่ิงสกปรกและน ามาลา้งดว้ยน ้ายาขจดัคราบไขมนั
อีกคร้ัง เพื่อความแน่ใจว่าไม่มีคราบไขมนั ในการทาจะใช้แท่งโลหะเงินท าหน้าท่ีเหมือนพู่กัน      
ทาไปตามพื้นท่ีๆ ตอ้งการและน าไปเป่าไฟหรือเรียกอีกอยา่งคือการไล่ปรอทออกจากทองให้เหลือ
เพียงทองท่ีติดไว ้ ท าการทาแบบเดิมซ ้ ากันอย่างน้อย 4 รอบจนเต็มพื้นท่ีตามความต้องการ         
(ภาพท่ี 32) 

    
ภาพท่ี 33 ท าความสะอาดและขดัเงา 

   (4) ช้ินงานท่ีได้จะเป็นสีทองขุ่นด้าน ให้น าช้ินงานไปล้างด้วยน ้ ายาขจดัคราบ
ไขมนัหรือลูกประค าดีควายแล้วแปรงดว้ยแปรงทองเหลืองต่อดว้ยลูกปัดแกว้ ซ่ึงเป็นลูกปัดท่ีใชใ้น
งานเยบ็ปักทัว่ไป เพราะเม่ือผิวของลูกปัดแกว้ท าการเสียดสีกบัช้ินงานท่ีทาทองจะท าให้เกิดความ
แวววาว (ภาพท่ี 33) 
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ภาพท่ี 34 การแรเงาหรือเพลาลาย 

   (5) การแรเงาหรือในภาษาของช่างเคร่ืองถมเรียกว่าเพลาลาย (ภาพท่ี 34) เป็น

ขั้นตอนการสร้างมิติให้กับช้ินงาน ท าให้ช้ินงานเม่ือกระทบกับแสงจะท าให้ลวดลายดูเด่นและ

สวยงาม โดยมีวิธีการคือ ใช้คอ้นขนาดเล็กและส่ิวตรงขดัปากให้เงาค่อยๆ ตอกหรือเคาะเบาๆโดย

เอียงส่ิวให้ไดป้ระมาณ 45 องศา ลงบนลวดลายตามแบบความช านาญของช่างแต่ละคน ขั้นตอนน้ี

จะท าทั้งถมเงินและถมทอง (ภาพท่ี 35) 

 
ภาพท่ี 35 ช้ินงานถมทองส าเร็จ 

 

   ในขั้นตอนการท างานเคร่ืองถมท่ีได้กล่าวมาในเบ้ืองตน้ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค

หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ก็จะเป็นขั้นตอนหลกัๆของการท างานเคร่ืองถม แต่ก็จะไม่มีหลกัการท่ีตายตวั     

ทุกอย่างอาจเกิดข้ึนจากลกัษณะของช้ินงาน เพราะช้ินงานบางช้ินอุปกรณ์ท่ีช่างมีอาจไม่สามารถ

สร้างสรรคช้ิ์นงานตามท่ีตอ้งการได ้จึงตอ้งท าอุปกรณ์ข้ึนมาใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัช้ินงานท่ีท า

โดยส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์การเรียนรู้ของช่างแต่ละคนซ่ึงไม่เหมือนกนั 
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2.2.8 เคร่ืองถมตะทอง 
เคร่ืองถมตะทองคือ เคร่ืองถมท่ีมี 3 สีอยูใ่นช้ินงานเดียวกนัประกอบดว้ย สีด าจากยาถม     

สีเงินจากโลหะเงิน และสีทองจากเทคนิคการเปียกทองทาทอง ซ่ึงจะแตกต่างจากเคร่ืองถมเงินท่ีมี

เพียง 2 สีคือสีด าและสีเงิน (หัวขอ้ 2.2.6) หรือเคร่ืองถมทองท่ีมี 2 สีเช่นกนั โดยมีสีด าและสีทอง 

(หวัขอ้ 2.2.7) ความโดดเด่นของเคร่ืองถมตะทองนั้น จะเป็นเร่ืองของการเนน้จุดเด่นของลวดลายไม่

วา่จะเป็นการเนน้ลวดลายดว้ยสีทอง หรือการเนน้ลวดลายดว้ยสีเงิน ซ่ึงการจดัองคป์ระกอบของสีท่ี

อยู่บนช้ินงานก็จะข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของตวัช่างหรือนักออกแบบนั้นๆ โดยท่ีเทคนิคการท า   

ถมตะทอง ทองท่ีใช้ในการท าก็จะเป็นทองท่ีผ่านการเปียกทองมาแบบเดียวกันกับการท า         

เคร่ืองถมทอง และมีเทคนิควธีิการท าเหมือนเคร่ืองถมทองก็คือการทาทองลงบนช้ินงานแลว้เป่าไฟ

ไล่ปรอท แต่จะมีขั้นตอนเพียง 1 ขั้นตอนท่ีแตกต่างก็คือ เปล่ียนจากการทาทองทั้งช้ินงานมาเป็นการ

ค่อยๆ แตม้เฉพาะจุดตามความตอ้งการ โดยจุดท่ีไม่ตอ้งการให้ทองติดจะใชน้ ้ ายาทาเล็บเป็นตวักั้น 

(ภาพท่ี 36)  อุทยั เจียรศิริ กล่าววา่ในอดีตจะใชย้างไม ้หรือกระดาษกาวเป็นตวักั้น แต่ในปัจจุบนัจะ

ใชน้ ้ายาทาเล็บมากั้นแทน ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ถา้ใชย้างไมแ้ลว้ตอ้งการน ายางไมอ้อกจากตวัช้ินงาน ยาง

ไมจ้ะเหนียวและติดแน่นรมไฟออกยาก หรือถ้าใช้กระดาษกาว ปรอทก็ยงัสามารถซึมเขา้ไปใต้

กระดาษได ้ท าให้ทองท่ีแตม้ติดไปดว้ยบางคร้ังจึงตอ้งขูดทองท่ีเกินมาออก และมีความยุ่งยากกบั

การตดัปะ (ในกรณีตอ้งการลวดลายขนาดเล็ก) ท าให้เสียเวลาและส้ินเปลืองทองเป็นอย่างมาก 

ดงันั้นการใช้น ้ ายาทาเล็บเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด เพราะสามารถจุ่มพู่กนัและระบายไดง่้าย สามารถท างาน

ไดล้ะเอียด แต่ก่อนท่ีจะน าไปแตม้ทองก็ควรตั้งไวใ้ห้น ้ ายาทาเล็บแห้งเสียก่อน เม่ือแตม้ทองเสร็จ

เรียบร้อยแลว้น าไปเป่าไฟเพื่อไล่ปรอทตามกระบวนการ ในการน าน ้ ายาทาเล็บออกจากช้ินงานตอ้ง

ขออธิบายยอ้นไปถึงในระหวา่งการเป่าไฟไล่ปรอท ในระหวา่งการเป่าไฟไล่ปรอทน ้ ายาทาเล็บก็จะ

ไหมไ้ปดว้ย แต่น ้ ายาทาเล็บก็จะออกไม่หมด ยงัคงเหลือเป็นคราบบางๆสีน ้ าตาลเขม้ การท่ีจะน า

คราบน ้ายาทาเล็บออกจากช้ินงานมีวธีิดงัน้ี รอใหช้ิ้นงานเยน็ตวัลง แลว้น าช้ินงานไปลา้งดว้ยน ้ ากรด

ก ามะถนัท่ีผสมในอตัราส่วน น ้ า 70 % และกรดก ามะถนั 30 % ใช้แปรงทองเหลืองแปรงเบาๆ 

บริเวณคราบน ้ ายาทาเล็บ จากนั้นก็สามารถน าช้ินงานเขา้สู่กระบวนการเฉกเช่นเดียวกนักบัการท า

เคร่ืองถมทองตามล าดบั (ภาพท่ี 36 – 39) 

 



  38 

 
ภาพท่ี 36 ช้ินงานเคร่ืองถมตะทองกั้นลวดลายดว้ยน ้ายาทาเล็บ 

(ท่ีมา: อุทยั เจียรศิริ) 
 

 
ภาพท่ี 37 ทาทองช้ินงานเคร่ืองถมตะทองก่อนน าไปรมไฟ 

(ท่ีมา: อุทยั เจียรศิริ) 
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ภาพท่ี 38 ช้ินงานเคร่ืองถมตะทองหลงัจากรมไฟ 

(ท่ีมา: อุทยั เจียรศิริ) 
 

 
ภาพท่ี 39 เคร่ืองถมตะทองช้ินงานส าเร็จ 

(ท่ีมา: อุทยั เจียรศิริ) 
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2.3 เคร่ืองลงยาสี 

   ยาสีมีขอ้สันนิษฐานว่าได้รับการพฒันามาจากการท าน ้ าเคลือบเคร่ืองป้ันดินเผา 

รวมกับเทคนิคในการฝังอญัมณี เน่ืองจากอญัมณีหายากภายหลังช่างเงินช่างทองจึงใช้หินสีมา

ประดบัแทน และต่อมาก็ใช้แกว้สีแทนอญัมณีอีกคร้ัง ในระยะแรกๆ ของการใชแ้กว้สี จะใช้แกว้สี

น ้าเงินแทนลาปีส ลาซูลี แกว้สีเขียวอมฟ้าแทนเทอร์คอยซ์ แกว้สีน ้ าตาลอมแดงแทนคาร์นีเลียนหรือ

โกเมน โดยใช้วิธีน าแก้วสีไปขัดฝนให้ได้รูปแบบตามต้องการและน าไปยึดติดกับโลหะ ใช ้      

ความร้อนเป่าให้แกว้สีละลาย ต่อมาใช้ลวดโลหะท าเป็นช่องเล็กๆ ส าหรับใส่แกว้สีและน าไปให้

ความร้อนจนหลอมละลาย 

   จากหลกัฐานของชาวเมโสโปเตเมียรู้จกัการท าแกว้มาตั้งแต่เม่ือประมาณ 4000 ปี

มาแลว้ และไดพ้บหลกัฐานการหลอมโลหะ เช่น ทอง เงิน ทองแดง ส าริด วิธีการบดักรี ทองและ

เงิน ซ่ึงเป็นเทคนิคและความรู้พื้นฐานของการท างานลงยาสี จึงเป็นขอ้สันนิษฐานว่าการลงยาสี

เกิดข้ึนในแถบน้ีและขยายองคค์วามรู้ไปสู่แหล่งอารยธรรมอ่ืนๆ ต่อไป  

   ชาวไมเซียเนียน รู้จกัวิธีการลงยาสีหลังจากวิธีการท าแก้ว โดยหลักฐาน เม่ือ     

3000 ปีมาแลว้ ไดท้  าเป็นลกัษณะเคร่ืองประดบัทอง โดยมีลกัษณะเป็นลวดโลหะดดั บดักรีติดกบั

ทองและใช้แก้วท่ีฝนเป็นช้ินเล็กใส่ลงไป จากนั้นน าไปให้ความร้อนจนหลอมละลาย โดยใช ้      

แก้วสีฟ้าประดับ ต่อมาเคร่ืองลงยาสีท่ีท าด้วยเทคนิคน้ีจึงพัฒนาเป็นคลัวซองเน่ (Cloisonné)       

(ภาพท่ี 40) มีเทคนิคการน าเส้นลวดมาดัดเป็นรูปต่างๆ ตามตอ้งการ แต่ต้องมีลักษณะเป็นช่อง 

เพื่อใหใ้ส่ยาสีไดแ้ละใชแ้กว้ผงยาสีแทน ซ่ึงจะไม่เหมือนกบั ท่ีผา่นมาท่ีใชเ้ป็นเศษแกว้ฝน 

 
ภาพท่ี 40 งานลงยาสีเทคนิคคลวัซองเน่ 

(ท่ีมา: http://vsemart.com/wp-content/uploads/2014/07/Minankari-Georgian-cloisonne-enamel-
2.jpg) 
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   ในสมัยโรมัน ชาวกรีก ชาวเซวต์ และชาวโรมัน ก็ได้ท  าเคร่ืองลงยาสี โดยมี

ฐานรองรับยาสีเป็นทองค า เงินและส าริด มีหลักฐานการขุดพบเคร่ืองลงยา สีหลายรายการ เช่น 

เคร่ืองประดับท าด้วยทอง หรือ เคร่ืองเงินลงยาสีของชาวกรีก อายุ 2500 ปีมาแล้ว ชาวกรีกนั้น        

มกันิยมลงยาสีท่ีมีพื้นขนาดเล็กไม่นิยมการลงยาสีท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่หรือบนวตัถุทั้งช้ิน ใน

หลกัฐานเอกสารโบราณของชาวโรมนัตอนบุกยึดองักฤษ เม่ือประมาณ 2100 ปีท่ีผา่นมา ชาวโรมนั

พบว่าในกองทพัของชาวเซวต์ได้พบอาวุธ โล่ห์ และการประดับตกแต่งม้าด้วยเทคนิคลงยาสี       

ชาวโรมนัหลงัจากยึดได้แล้วจึงได้เรียนรู้การท าลงยาสีจากชาวเซวต์และเม่ืออาณาจกัรโรมนัล้ม

สลาย เทคนิคการลงยาสีห่างหายไป และกลบัมาพบอีกคร้ังเม่ือราว คริสตวรรษท่ี 5-6 พบเป็นวตัถุ

ส าริด ลงยาสีด้วยเทคนิคซองเพลเว่ (Champlevé) (ภาพท่ี 41) เป็นเทคนิคท่ีมีลักษณะการแกะ        

ขุด เซาะร่องให้เป็นแอ่งหรือหลุมเล็กๆโดยใช้เหล็กปลายแหลมหรือส่ิว และเติมยาสีลงไปตาม

ตอ้งการ หลงัจากนั้นน าไปใหค้วามร้อนจนหลอมละลาย ซองเพลเวท่ี่ผลิตในโคโลญน์มกัมีสีน ้ าเงิน

และ เขียวเขม้ การใชเ้ทคนิคซองเพลเว่ จะไม่ค่อยนิยมใชก้บัโลหะมีค่า เพราะจะท าให้เกิดการสูญ

หายของโลหะ แต่จะนิยมใชก้บัโลหะท่ีราคาไม่แพงเช่น ทองแดง หรือ ส าริด เป็นตน้  

 

 
ภาพท่ี 41 งานลงยาสีเทคนิคซองเพลเว ่

(ท่ีมา: https://i.pinimg.com/originals/63/af/24/63af2452dd173c90aa7fd04975583756.jpg) 
 

   เทคนิคการลงยาสีแบบคลวัซองเน่ในอาณาจกัรไบเซนไทน์เป็นท่ีนิยมอย่างมาก

ในช่วง คริสตวรรษท่ี 10-11 ในอาณจกัรไบเซนไทน์ ประมาณ ค.ศ.ท่ี 10 มีการพฒันาของการท างาน

เคร่ืองเงิน เคร่ืองทองลงยาสีจนท าให้เป็นศูนยก์ลางของงานเคร่ืองลงยาสี ช่างทองในสมยันั้นใช้

https://i.pinimg.com/originals/63/af/24/63af2452dd173c90aa7fd04975583756.jpg
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ทรายผสมกบัสารประกอบโซเดียม โปรตสัเซียม แคลเซียม ซ่ึงเป็นส่วนประกอบการท าให้เกิดแกว้

และผสมออกไซด์ของโลหะต่างๆ เพื่อท าให้เกิดสี ในช่วงเวลาเดียวกันเคร่ืองทองลงยาแบบ       

คลวัซองเน่ปรากฏข้ึนในหลายแห่งทั้งยุโรปและในกลุ่มมุสลิม พอถึงช่วงปลายคริสตวรรษท่ี 12 

แบบซองเพลเวเ่ป็นท่ีนิยมมากกวา่คลวัซองเน่ หลงัจากนั้นก็มีการพฒันาเทคนิคการลงยาสีมาเร่ือยๆ 

จนไดเ้คร่ืองลงยาสีท่ีมีลกัษณะท่ีหลากหลายมากข้ึน และเทคนิคการลงยาสีก็ไดแ้พร่หลายไปทัว่โลก

ในเวลาต่อมา  

 

 
ภาพท่ี 42 งานลงยาสีเทคนิคพลิคคะจวัร์ 

(ท่ีมา: http://pliqueajour.com/images/sm-morningglories.jpg) 
 

   อีกเทคนิคหน่ึงการลงยาสีท่ีมีความนิยมในยุโรปคือ พลิคคะจวัร์ (Plique-à-jour)            

(ภาพท่ี 42) เป็นเทคนิคการลงยาสีในโครงสร้างแบบโปร่ง หมายถึงไม่มีโลหะท่ีเช่ือมเป็น

ฐานรองรับมีแต่เพียงเส้นโลหะกั้นขอบ ซ่ึงท าเป็นโครงร่างไวเ้พียงเท่านั้น โดยวิธีท าคือน าโลหะ

โครงร่างวางบนโลหะท่ีเตรียมไวเ้ป็นฐานรองรับแล้วเติมผงแก้วยาสีในช่องท่ีต้องการให้เต็ม 

จากนั้นใหค้วามร้อนจนยาสีละลายและดึงออกจากแผน่โลหะท่ีเป็นฐานรองรับ จะไดย้าสีท่ีเป็นแผน่

โดยจะใชเ้ส้นโครงร่างเป็นตวัยดึไว ้มีลกัษณะคลา้ยกบั Stained glass แต่จะมีขนาดเล็กกวา่ 

   ในประเทศอินเดียช่างอินเดียโบราณมีฝีมือในการท าเคร่ืองลงยาสีมายาวนาน รู้จกั

การท าแกว้มาตั้งแต่ยคุทองแดง เคร่ืองลงยาสีในอินเดียมีหลกัฐานมาตั้งแต่ในสมยัพระเจา้ญะฮางงีร์             

ในคริสตศวรรษท่ี 16 มีการลงยาสีบนพื้นทองค าโดยมีหลากสี เช่น สีเขียว สีฟ้า สีน ้ าเงิน และสีแดง 

โดยใชเ้ทคนิคชองเพลเว ่และยงัพบวา่มีการประดบัตกแต่งอาคารโดยการลงยาบนทองเหลือง   
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   ในประเทศญ่ีปุ่นยงัไม่มีหลกัฐานแน่ชัดว่าได้ท ามาตั้งแต่เม่ือไร แต่มีการขุดค้น

หลุมฝังศพใกล้เมืองนารา ซ่ึงมีอายุราวคริสตศวรรษท่ี  7 พบเคร่ืองลงยา สีบ้างเล็กน้อย                    

ในคริสตศวรรษท่ี 8 มีการกล่าวถึงวตัถุโลหะท่ีตกแต่งลวดลายดว้ยแกว้ จนกระทัง่คริสตศวรรษท่ี 15 

เอกสารโบราณกล่าวถึงเคร่ืองลงยาสี ซ่ึงคาดการว่าไดรั้บมาจากจีนในสมยัราชวงศ์หมิง ต่อมาใน 

คริสตศวรรษท่ี 16 คนญ่ีปุ่นสามารถผลิตเคร่ืองลงยาไดเ้อง โดยการใช้ประดบัตกแต่งดาบ เกราะ 

และใชต้กแต่งอาคาร  

   ในประเทศจีนมีการเร่ิมท าเคร่ืองลงยาสีเทคนิคคลวัซองเน่ โดยไดรั้บการเผยแพร่

เทคนิคมาจากไบแซนไทน์จากการติดต่อคา้ขาย ในยุคท่ีชาวมองโกลเขา้มายึดอ านาจ ชาวจีนเรียก

เคร่ืองลงยาสีวา่ Fo-lang-kan , Fu-lin-ware Fa-lang หรือ Fa-lan และมีอีกช่ือหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองลงยาท่ี

สันนิษฐานว่าไดรั้บมาจากชาวอิสลามคือ Ta-shin yao ในสมยัพระเจา้จ่ินไท ้(ค.ศ.1450-1456) มี

ความสนพระทัยในงานหล่อส าริด และให้การสนับสนุนช่างฝีมือ ทั้ ง ช่างโลหะและช่าง

เคร่ืองป้ันดินเผา ในสมยัน้ีช่างสามารถคิดคน้การท าสีน ้ าเงินท่ีไดม้าจากโคบอลต ์ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใน

ยุคนั้ น ข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ จึงถูกประดับด้วยการลงยาสีน ้ าเงินเทคนิคคลัวซองเน่ โดยมี

ฐานรองรับเป็นส าริด ต่อมาในปลายคริสตวรรษท่ี 15 การมีสีหลากหลายมากข้ึน และดว้ยเทคนิค

การลงยาแบบคลวัซองเน่ช่างกระเบ้ืองก็ไดน้ ามาดดัแปลงให้เป็นงานกระเบ้ืองเช่นกนั โดยการป้ัน

เป็นเส้นเล็กๆ และมาแปะบนแผน่กระเบ้ืองคลา้ยกบัเส้นลวดท่ีแปะบนโลหะและน ายาสีลงไปตาม

ช่องท่ีท าไว ้โดยเทคนิคกระเบ้ืองน้ีเรียกวา่ ฟ่าฮัว่ ในสมยัราชวงค ์คงัซี มีการตั้งโรงงานข้ึนในเมือง

ปักก่ิงเป็นศิลปะแบบสมยัราชวงค ์หมิง แต่จะมีความละเอียดกวา่ ในปลายคริสตวรรษท่ี 18 โรงงาน

เคร่ืองลงยาในกวางตุง้ผลิต Plain enamel เป็นจ านวนมาก โดยรับเทคนิควธีิมาจากยุโรปมีการระบาย

ยาสีลงบนโลหะทองแดงซ่ึงคนจีนเรียกวา่ Yang-ts’ai ในประเทศไทยเรียกเทคนิคน้ีวา่เคร่ืองถมปัด

(กลุ่มวิจยั ส านกัพิพิธพธัภณัฑสถานแห่งชาติอกรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม, 2550, pp. 235-

254)  

   ในประเทศไทยงานเคร่ืองลงยาสีมีข้อสันนิษฐานวา่ไดรั้บมาจากชาวเปอร์เซียเป็น 

ผูน้ าเขา้มาเผยแพร่ตั้งแต่สมยัอยุธยา นิยมใชใ้นกลุ่มราชส านกั และขา้ราชการ ในระยะแรกของการ 

ลงยาสีจะเป็นลกัษณะการลงแบบจุดๆ ลกัษณะคลา้ยกบัอญัมณีท่ีฝังลงในกระเปาะ เหตุเพราะเพื่อ

ตอ้งการให้ยาสีทดแทนอญัมณีมีค่าต่างๆ ต่อมาในระยะหลงัก็ใช้ยาสีลงไปตามร่องท่ีเป็นลวดลาย
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มากข้ึน เช่น ลายดอกไม ้ใบไม ้ลายกนก ตามแต่ช่างตอ้งการจะสร้างสรรค์ สีท่ีนิยมใช้คือ สีแดง     

สีเขียว สีน ้าเงิน สีขาวและสีฟ้า(ส านกันายกรัฐมนตรี., ม.ป.ป., p. 28)  

   โดยเฉพาะสีฟ้าซ่ึงในสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ทรงเป็นสีท่ีโปรดอยา่งมาก จึงใหช่ื้อเรียกเฉพาะวา่เคร่ืองลงยาสีวา่ ราชาวดี  

   “...นาย ย.ส.  อนุมานราชธน ราชบัณฑิตได้เขียนเร่ืองท่ีมาของค าไทย                   

บางค าไว้ไนหนังสือเร่ืองแม่ย่านาง ฯลฯ ว่าราชาวดีเป็นช่ือยา (ลงยา) สีพลอยข้ีนกการเวก                      

หรือสีฟ้าและค าว่าเคร่ืองทองใน รัชกาลท่ี 1 เช่น พานพระขนัหมากใหญ่ และพระโกศพระอตัถิ

สมเด็จพระปถมบรมชนก เป็นตน้ ไดล้งยาสีฟ้าเกือบทั้งหมด ทั้งน้ีเป็นเหตุหน่ึงท่ีแสดงวา่ วิชาลงยา 

ช่างไทยของเรามีความช านาญมาอยา่งนอ้ยก็ 160 ปีมาแลว้ และอาจเป็นดว้ยยาสีฟ้าชนิดน้ีเพิ่งพบข้ึน

ในสมยัของรัชกาลท่ี 1 หรือลงยาสีต่างๆ มีมาก่อนรัชสมยัของพระองคแ์ลว้ แต่พระองคท์รงโปรด

ปรานสีฟ้าเป็นพิเศษ จึงไดท้รงขนานนามกนัวา่ “ราชาวดี” อยา่งท่ีเรียกกนัวา่รอแยลบลู ในภาษาฝร่ัง 

ราชาวดีอาจเป็นของไทยในท านองเดียวกนั...”(ส านกันายกรัฐมนตรี., ม.ป.ป., pp. 28-29)  

   ต่อมาในช่วงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 สีชมพูก็ได้

นิยมน ามาใชเ้พิ่มเติมจากสีเดิมท่ีมีอยู ่เพราะสีชมพูนั้นเป็นสีประจ าวนัเกิดของพระองคท์่าน เทคนิค

ท่ีพบส่วนใหญ่ก็จะพบเทคนิคการสลกัดุนหรือการสลกักดลายให้เป็นช่องและน ามาลงยาสีตามช่อง

ท่ีไดท้  าไว ้ซ่ึงในยุคสมยัรัตนโกสินทร์น้ี งานเคร่ืองลงยาสีเป็นท่ีนิยมอยา่งมากจะเห็นไดจ้ากการใช้

เป็นเคร่ืองประกอบพิธีต่างๆหรือมีความส าคญัเป็นเคร่ืองราชบรรณาการท่ีเป็นของพระราชทาน 

เพื่อเจริญพระราชไมตรีกบัพระราชวงศข์องต่างประเทศ เคร่ืองราชบรรณาการเหล่าน้ีส่วนใหญ่ท า

ดว้ยทองค าท่ีท าดว้ยฝีมือช่างหลวงชั้นเอก เป็นเคร่ืองราชูปโภคท่ีเสมอดว้ยพระมหากษตัริยไ์ทย ใน

สมยัสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงไดรั้บเคร่ืองราชบรรณาการจากสมเด็จพระนางเจา้วิคตอเรีย

แห่งองักฤษหลายอยา่งและพระองคก์็ไดจ้ดัส่งเคร่ืองราชบรรณาการตอบแทนเช่นกนั ซ่ึงกล่าวไวใ้น

หนงัสือนิราศลอนดอนและจดหมายเหตุราชทูตไปองักฤษของ หม่อมราโชทยั ในการน าไปถวาย

คร้ังน้ี ไม่เพียงแต่เคร่ืองถมอย่างท่ีไดก้ล่าวมาก่อนหน้าน้ี งานเคร่ืองลงยาสีก็เป็นอีกหลายช้ินท่ีถูก

น าไปถวายเช่นกนั เช่น สังขอุ์ตราวฎัเคร่ืองทองค าลงยาราชาวดีมีดอกนพรัตน์มงัสีทองค าจ าหลกัลง

ยาเป็นเคร่ืองรอง ขนัน ้ าทองค าลงยาราชาวดีส ารับหน่ึง ถว้ยฝาทองค าลงยา ถว้ยฝาถมยาด าตะทอง
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รวมเป็นสอง ซองบุร่ีทองค าลงยา และดาบเหล็กลายฝักทองค าลงยา เป็นตน้ ส่ิงของเหล่าน้ีถูกเก็บ

รักษาไวใ้นพระราชวงัวนิเซอร์  

 2.3.1 เคร่ืองลงยาสีในปัจจุบัน 

   ปัจจุบนัเคร่ืองลงยาสีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมีสีสันท่ีหลากหลาย  

มากข้ึนสามารถพบเจอได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยและก็มีบทบาทในวงการเคร่ืองประดับ 

เคร่ืองเงินและเคร่ืองทอง 

   เคร่ืองลงยาสีท่ีมีช่ือเสียงมากในปัจจุบนัน้ีก็จะเป็นของเคร่ืองทองสุโขทยั เป็น

เคร่ืองทองท่ีรับแรงบลัดาลใจจากลวดลายของโบราณสถานวตัถุน ามาผนวกกบัเทคนิคโบราณ ท า

ให้เคร่ืองทองสุโขทยัมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั นอกจากน้ีก็ยงัมีเคร่ืองทองเพชรบุรีซ่ึงเมืองเพชรบุรีน้ี

นบัว่าเป็นเมืองท่ีรวมช่างสิบหมู่ในอดีตท่ีมารวมตวักนัระหว่างการก่อสร้างวงั จึงท าให้ช่างฝีมือ

หลัง่ไหลจากวงัหลวงมาอาศยัอยูท่ี่เพชรบุรี โดยท่ีลกัษณะของเคร่ืองทองเพชรบุรีมีกล่ินไอของความ

เป็นเคร่ืองทองโบราณ เช่นการสลกัดุนลงยา การเช่ือมประกอบไข่ปลา จนถึงการถกัเส้นทองเป็น

สร้อยต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบนันอกจากเทคนิคดั้งเดิมแลว้

ในการท าเคร่ืองลงยาสี ก็มีเทคนิคในการท าร่องส าหรับลงยามากข้ึน เช่น การป้ัม การใชน้ ้ายาเคมีกดั

หรือเรียกง่ายๆ ว่าการกดักรดเทคนิคน้ีส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับท าป้ายช่ือ หรือตราสัญลกัษณ์ต่างๆ 

และอีกเทคนิคก็จะใช้เทคโนโลยีในการท าร่องส าหรับลงยาสี เช่น การเลเซอร์ การเขียนด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั ซ่ึงปัจจุบนัยงัคงมีการเรียนการสอนการท า

เคร่ืองลงยาอยู่ในสถาบนัต่างๆ ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นสถาบนัท่ีมีการเรียนการสอนเก่ียวกบัการท า

เคร่ืองประดบั   

 

   ส าหรับยาสีท่ีใชใ้นปัจจุบนันั้นมีให้เลือกมากมายดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่ละสีก็จะ

มีเฉดสีท่ีต่างกนั ดงันั้นในการแบ่งเฉดสีก็มกัจะถูกก าหนดในลกัษณะเบอร์ หรือตวัเลข เช่น สีแดง

เบอร์ 30 สีเขียว เบอร์ 41 เป็นตน้ ช้ินงานท่ีเป็นลกัษณะรูปแบบไทยดั้งเดิมสีท่ีมกัจะถูกใชก้็จะเป็นสี

ตามแบบฉบบัโบราณก็คือ สีแดง สีเขียว  สีน ้ าเงิน สีฟ้า สีขาวขุ่น และสีชมพูขุ่น การเลือกใชสี้ของ

ช่างก็มักจะเลือกใช้ยาสีท่ีมีเฉดสีใกล้เคียงกับงานโบราณมากท่ีสุดและหาได้ตามท้องตลาด          
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การท่ีจะคน้หาเฉดสีท่ีมีความใกลเ้คียงกบัของโบราณผูว้ิจยัจึงไดท้  าการสัมภาษณ์ วรวีร์ ดวงแก้ว 

(สัมภาษณ์ 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ณ ส านกังานช่างสิบหมู่กรมศิลปากร ) ซ่ึงท่านเป็นช่างประณีต

ศิลป์ ท างานลงยาสีโดยเฉพาะของส านักงานช่างสิบหมู่กรมศิลปากรและมีโอกาสได้บูรณะ

ซ่อมแซมช้ินงานเคร่ืองลงยาสีโบราณมากมาย ท่านไดก้ล่าวว่า ยาสีท่ีพบในงานเคร่ืองโลหะไทย

โบราณ ไม่สามารถระบุเบอร์ของสีแบบเจาะจงไดว้่าสีโบราณใช้สีเบอร์อะไรบา้ง เหตุเพราะยาสี

ของโบราณท่ีพบในปัจจุบนันั้นไดผ้่านกาลเวลามาหลายสิบปีบางช้ินมีอายุถึงร้อยปี สีท่ีเกิดข้ึนบน

ช้ินงานเหล่านั้นก็อาจเป็นสีท่ีผดิเพี้ยนไป ดงันั้นสีท่ีเลือกก็จะเป็นสีท่ีใกลเ้คียงมากท่ีสุดซ่ึงสีเหล่านั้น

ก็สามารถหาซ้ือไดต้ามร้านขายอุปกรณ์เคร่ืองมือการท าเคร่ืองประดบั เช่น ย่านวดัเกาะ ย่านบา้น

หมอ้ หรือ ย่านวงเวียนใหญ่ เม่ือไดล้องสอบถาม ร้านชินวิวฒัน์เคร่ืองมือช่างทอง ท่ีอยูบ่ริเวณใกล้

กบัแยกเฉลิมกรุง และร้านเตก็ไถ่ ท่ีอยูย่า่นบา้นหมอ้ พบวา่สีท่ีช่างลงยาใช ้จะเป็นสีแดง เบอร์ 30  สี

เขียวเบอร์ 41 สีน ้าเงินเบอร์ 34 สีฟ้าเบอร์ 40 สีขาวขุ่นเบอร์ 160 และสีชมพขูุ่นเบอร์ 298 

 2.3.2 ยาสี (อนีาเมล) 

   ความหมายตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2545 ในสาขาวชิา

ต่างๆหมายถึง 

2.3.2.1 ค าศพัทท์างทนัตกรรม คือ เคลือบฟัน  

    2.3.2.2 ค าศพัทท์างวทิยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ คือ 

เคลือบ หรือ การเคลือบ 

2.3.2.3 ค าศพัทท์างศิลปะ คือ การลงยา (สีร้อน)  
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 2.3.3 การเกดิสีในแก้ว 

   การเกิดสีท่ีอยู่ในแกว้เกิดจากการเติมสารอนินทรียใ์นกลุ่มออกไซด์ของโลหะลง

ไปในปริมาณท่ีมากหรือนอ้ย หรืออาจเติมเพียงสารชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได ้แลว้น ามาหลอม

รวมกนั ก็จะไดสี้ท่ีอยูใ่นแกว้ (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 การเกิดสีของแกว้จากสารอนินทรียร่์วมกบัออกไซดข์องโลหะแต่ละชนิด 
สารอนินทรีย์ทีใ่ช้ สีทีป่รากฏ 

โลหะเงิน (Ag) สีเหลือง 

ทองแดงออกไซด ์(CuO) สีเขียวและสีน ้าเงิน 

ทองแดง (Cu) สีแดงทบัทิม 

แคดเมียมซลัไฟด ์(CdS) สีเหลือง 

แคดเมียมซลัไฟดผ์สมกบัซีลิเนียม (CdS & Se) สีแดงสดและสีส้ม 

โลหะซีลิเนียม (Se) สีชมพ ูแดง และน ้าตาลแดง 

โลหะไทเทเนียมและซีเรียมออกไซด ์(Ti & Ce) สีเหลือง 

ก ามะถนั (S) สีเหลืองอ าพนั 

ก ามะถนักบัตะกัว่ (Pb)/เหล็ก (Fe)/นิกเกิล (Ni)/โคบอลท ์(Co) สีด าเขม้ 

เหล็กออกไซด ์(Fe2O3)  สีน ้าเงิน เขียวและเหลือง
อ าพนั 

แมงกานีสออกไซด ์(MnO2)  สีเหลืองอ าพนั 

โครเมียมออกไซด ์(CrO,Cr2O3) สีเขียว 

นิกเกิลออกไซดแ์ละโคบอลทอ์อกไซด ์(NiO, Ni2O3 & CoO, 
Co2O3) 

สีน ้าตาล ม่วง และน ้าเงินเขม้ 

ขอ้มูลตาราง (ปฐมากรณ์ ประพิศพงศว์านิช, 2557, p. 29)   
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 2.3.4 อุปกรณ์ส าหรับใช้ท างานลงยาสี 
   อุปกรณ์ส่วนหน่ึงก็เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองถมดงัท่ีไดก้ล่าวมาก่อนหนา้น้ี               
(หวัขอ้ 2.2.4) แต่ก็จะมีเพิ่มเติมดงัน้ี 

   (1 )ครกบดยาสี (ภาพท่ี 43) 

 
                ภาพท่ี 43 ครกบดยาสี 

(ท่ีมา: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) ไมต้กัยาสีและไมเ้กล่ียยาสี (ภาพท่ี 44)  

 
ภาพท่ี 44 ไมต้กัยาสีและไมเ้กล่ียยาสี 

 

 2.3.5 วสัดุส าหรับใช้ท างานลงยาสี 

(1) โลหะทอง 

(2) โลหะเงิน 

(3) โลหะทองแดง 

(4) แกว้ยาสี 
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 2.3.6 วธีิการลงยาสี 
   ในการท าเคร่ืองลงยานั้นตอ้งมีการเตรียมช้ินงานก่อนจะมาลงยาซ่ึงมีหลายเทคนิค 
เช่น การสลกัดุน การดดัเส้นลวด การกดักรด การป้ัม หรือหล่อ  เป็นตน้ เทคนิคเหล่าน้ีมีจุดประสงค์
เดียวกนัคือ การท าให้เป็นช่องส าหรับใส่หรือไวล้งยาสี ดงันั้นในขั้นตอนการแสดงวิธีท่ีจะกล่าว
ต่อไปน้ีจะเป็นขั้นตอนการลงยาสี 

 

    
(ก) ยาสีชนิดผง (ข) การบด (ค) เทน ้ากลัน่ (ง) ผงยาสีก่อนน าไปลง

ยา 

ภาพท่ี 45 การเตรียมยาสีก่อนท่ีจะน าไปลงยา 
(ท่ีมา: เอกสารประกอบรายวิชา MEJ 3235 เคร่ืองโลหะรูปพรรณอญัมณี เคร่ืองเงิน-เคร่ืองทอง) 

   (1) ขั้นตอนการเตรียมยาสีก่อนท่ีจะน าไปลงยาสี (ภาพท่ี 45) ในขั้นตอนแรกให้น า
ยาสีท่ีไดม้าน ามาบดให้ละเอียดด้วยครกบดโดยใส่น ้ ากลัน่ ในการบดน้ีไม่เพียงแต่บดให้ละเอียด 
เป็นผงแล้วยงัเป็นการล้างท าความสะอาดส่ิงสกปรกออกจากยาสี ด้วยการบดและเทน ้ ากลัน่ทิ้ง 
ท าซ ้ าแบบน้ีหลายๆ รอบจนน ้ากลัน่ใสสะอาดเป็นอนัวา่ใชไ้ด ้

 

 
ภาพท่ี 46 การลงยาสี 

(ท่ีมา: เอกสารประกอบรายวิชา MEJ 3235 เคร่ืองโลหะรูปพรรณอญัมณี เคร่ืองเงิน-เคร่ืองทอง)  
 

   (2) หลงัจากการเตรียมยาสีและช้ินงานแลว้ให้น ายาสีมาใส่ลงในร่องท่ีเตรียมไวใ้ห้
ยาสีนูนสูงข้ึนมาจากช้ินงานเล็กนอ้ยและใชผ้า้สะอาดซบัน ้าออก (ภาพท่ี 46) 
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ภาพท่ี 47 การอบดว้ยความร้อน 
(ท่ีมา: เอกสารประกอบรายวิชา MEJ 3235 เคร่ืองโลหะรูปพรรณอญัมณี เคร่ืองเงิน-เคร่ืองทอง) 

   (3) อบดว้ยเตาไฟฟ้าเพื่อให้ยาสีละลาย (ภาพท่ี 47) และอีกเทคนิคหน่ึงท่ีช่างไทย

มกันิยมใช้ในการหลอมละลายของยาสีคือ การใช้ขาต๊ะเป่าไฟอ่อนๆ จากด้านใต้ของช้ินงาน        

โดยไม่ใหโ้ดนยาสีโดยตรง แต่ถา้หากลงยาสีไม่เตม็ร่องใหน้ ากลบัไปเติมยาสีใหม่อีกคร้ัง 

 

 
ภาพท่ี 48 การขดั 

(ท่ีมา: เอกสารประกอบรายวชิา MEJ 3235 เคร่ืองโลหะรูปพรรณอญัมณี เคร่ืองเงิน-เคร่ืองทอง) 

   (4) น าช้ินงานท่ีลงยาสีแลว้มาขดัผิวให้เรียบเสมอกบัช้ินงานโดยการใชหิ้นขดัท่ีมี

ลกัษณะเป็นแท่งขนาดเล็กมีผวิคลา้ยกบัหินลบัมีด (ภาพท่ี 48) 
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ภาพท่ี 49 ช้ินงานลงยาส าเร็จ 

(ท่ีมา: https://farm5.static.flickr.com/4126/5026176846_dfc8e587b4.jpg) 

   (5) ลกัษณะช้ินงานท่ีลงยาส าเร็จ (ภาพท่ี 49) 

 

2.4 เหตุและผลของการไม่รวมกนัของงานเคร่ืองถมและงานลงยาสี 

   ในงานเคร่ืองถมตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบนั เรามกัจะเห็นงานเคร่ืองถมท่ีมีลกัษณะ

เดิมๆอยา่งท่ีคุย้เคยกนัก็คือ เคร่ืองถมท่ีมีเส้นลวดลายเป็นสีด าตดักบัผิวโลหะท่ีมีทั้งสีเงินและสีทอง 

ซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นและเป็นเอกลกัษณ์ของงานเคร่ืองถมไทย แต่เม่ือกาลเวลาผา่นไปช่างหรือศิลปิน

นักออกแบบก็นิยมใช้ว ัสดุชนิดอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวัสดุหลัก ร่วมกับเทคนิคของวสัดุนั้ นๆ             

มาประกอบรวมกนัอยูใ่นช้ินงานเดียวกนั เพื่อตอ้งการสร้างความแตกต่างหรือความโดดเด่นให้กบั

ช้ินงาน ในการสร้างสีสันให้กับเคร่ืองถมโดยส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัจะนิยมใช ้     

อญัมณีหินสีต่างๆ เช่น เพชร ทบัทิม บุษราคมั เป็นตน้ มาประกอบสร้างสีสันและสร้างมูลค่าให้กบั

ช้ินงาน โดยเทคนิคท่ีใช้ก็จะใช้การฝัง การห่อ การหุ้ม รวมไปถึงการใช้วสัดุท่ีได้จากสัตว์ เช่น 

งาช้าง เข้ียวสัตว ์ปีกแมลงทบั หรือไดม้าจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ไม ้มกันิยมน าไปท าเป็นไมเ้ทา้ 

โดยท่ีหวัไมเ้ทา้เป็นงานเคร่ืองถม หรือเป็นเส้นใยท่ีไดจ้ากธรรมชาติท่ีนิยมน ามาจกัสานเป็นจ าพวก

กระเป๋าและเล่ียมประกอบด้วยงานเคร่ืองถม เป็นตน้ ตามแต่ช่างหรือศิลปินนักออกแบบนั้นๆ 

ตอ้งการ ในงานเคร่ืองลงยาสีก็มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาควบคู่กบังานเคร่ืองถมและเป็นงานท่ี

ผูค้นนิยมชมชอบกนัมาก เพราะมีสีสันท่ีสวยงาม สามารถท าในวสัดุท่ีหลากหลายมากกว่า ซ่ึงจะ

แตกต่างกบัเคร่ืองถมท่ีมีสีเพียง 3 สีเท่านั้น คือ สีด า สีเงิน และสีทอง ยิ่งในปัจจุบนัน้ีมีสีสันให้เลือก

มากยิง่ข้ึน การออกแบบเป็นช้ินงานหรือเคร่ืองประดบัก็มีรูปแบบสีสันมากมายเพิ่มข้ึนดว้ย และใน
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การผสมผสานวสัดุชนิดอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวสัดุหลกัร่วมกบัเทคนิคของวสัดุนั้นๆ ก็จะไม่แตกต่าง

กบังานเคร่ืองถมท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่เป็นท่ีน่าแปลกวา่งานเคร่ืองถมและงานเคร่ืองลงยาสี ทั้งท่ีมี

ความเป็นมาและมีประวติัศาสตร์ควบคู่กนัมาตลอดตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยาแต่กลบัไม่มีการน า

เทคนิคงานเคร่ืองถมและเทคนิคงานเคร่ืองลงยาสี มาประกอบร่วมอยูใ่นพื้นผวิเดียวกนัโดยท่ีช้ินงาน

ไม่ถูกแบ่งเป็นสองส่วนแลว้น ามาประกอบกนัภายหลงั ซ่ึงจะหมายถึงเทคนิคท่ีไม่ใชก้ารท าเคร่ือง

ถมแยกมา 1 ส่วน และท างานลงยาสีอีก 1 ส่วน แลว้น าทั้งสองส่วนน้ีมาประกอบกนัอีกคร้ัง โดยการ

ติดกาว การฝัง การร้อย หรือการเช่ือมเลเซอร์ประกอบ เป็นตน้ ในเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์

ช่างท่ีท างานเคร่ืองถมและเคร่ืองลงยาสี เพื่อตอ้งการหาเหตุและผลของการท่ีเทคนิคงานเคร่ืองถม

และเทคนิคงานลงยาสีไม่เคยมาประกอบร่วมกนั ซ่ึงสรุปเหตุผลของช่างได ้ดงัน้ี 

  ในสังคมไทยถูกสอนให้เช่ือว่างานศิลปะไทยทุกแขนงมกัจะมีครู ท าให้ช่างก็มี

ความเช่ือในตวัครูบาอาจารยสู์งและมกัจะยึดติดในศิลปะแบบท่ีครูสอน เหตุและผลของความเช่ือน้ี

ก็เกิดข้ึนจากการสอนของครูท่ีตอ้งการรักษารูปแบบความดัง่เดิมของช้ินงาน โดยไม่ตอ้งการให้

ช้ินงานผิดไปจากลกัษณะงานชั้นครูโบราณ และส่งต่อไปยงัลูกศิษยข์องตงัเองโดยหวงัว่าตอ้งการ

ใหศิ้ษยเ์ป็นผูอ้นุรักษม์รดกภูมิปัญญาโบราณไวไ้ม่ให้สูญหาย การเรียนการสอนของครูก็มกัจะสอน

แบบเดียวกนักบัท่ีครูไดถู้กสอนมา ส่วนใหญ่แลว้การสอนไม่วา่จะเป็นงานเคร่ืองถม หรืองานลงยา

สี ไม่เพียงแต่สอนเร่ืองเทคนิคเชิงช่างเท่านั้น ตวัครูมกัจะสอดแทรกเร่ืองความงามในแบบฉบบัดัง่

เดิม สัดส่วน ลวดลาย ลกัษณะแบบโบราณของช้ินงาน รวมถึงประวติัศาสตร์ความเป็นมาของงาน

ทั้งเคร่ืองถมหรืองานลงยาสี ท าให้ตวัช่างผูเ้ป็นศิษยเ์กิดความภาคภูมิใจในตวังานท่ีท าอยูแ่ละคิดว่า

งานท่ีตนเองท าคือส่ิงท่ีดีท่ีสุด สมนึก จนัจ าปา (สัมภาษณ์ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนยส่์งเสริมศิลปาชี

พระหวา่ประเทศ) เป็นช่างท าเคร่ืองถมท่ีเก่าแก่ผูมี้ประสบการณ์กว่า 50 ปีไดก้ล่าววา่ “...ช่างท า

เคร่ืองถมในอดีตถือว่างานลงยา ไม่ใช่ของชาวนคร จึงไม่มีใครคิดท่ีจะเรียนและผูค้นก็ไม่นิยมใช้

เพราะคิดวา่ไม่ใช่ศิลปะของชาวนครศรีธรรมราช...” ดว้ยเหตุผลของการท่ีตวัช่างมีความภาคภูมิใจ

และคิดวา่งานท่ีตนเองท า คือส่ิงท่ีดีท่ีสุดประกอบกบัการท างานของตนเองเป็นท่ียอมรับของสังคม

จึงก่อใหเ้กิดไม่ยอมเรียนรู้งานศิลปะแขนงอ่ืนโดยเฉพาะงานเคร่ืองถมและงานลงยาสีสองชนิดงาน

น้ีมีความใกลเ้คียงกนัคือเป็นงานท่ีท าดว้ยโลหะทองค าหรือเงิน เป็นเหตุให้ตวัช่างท่ีท างานเคร่ืองถม

หรือช่างท างานลงยาสีคิดวา่คือคู่แข่งกนั และพยายามสร้างช้ินให้เป็นท่ียอมรับมากกวา่ฝ่ายตรงขา้ม 
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จึงท าใหก้ารท่ีช่างท าเคร่ืองถมหรือช่างท างานลงยาสีจะเปิดโอกาสให้ตนเองจะไปเรียนรู้เทคนิคงาน

ของฝ่ายตรงขา้มก็กลวัว่าตนเองจะเสียศกัด์ิศรีและผิดไปจากครูท่ีไดส้อนไว ้ซ่ึงก็จะสอดคลอ้งกบั

การไดส้ัมภาษณ์ วรวร์ี ดวงแกว้ ท่านไดใ้หค้วามเห็นวา่ “…คงเป็นเพราะวา่เคร่ืองถมกบังานยาสีเป็น

คนละตระกูล ซ่ึงช่างอาจมีการแข่งขนัและพยายามท าให้ของตวัเองดีกว่าของอีกฝ่าย ในสมยัก่อน

ช่างทั้งสองแขนงน้ีก็รับใช้ราชส านักเดียวกนั จึงเป็นไปได้ว่าตอ้งมีการแข่งขนักนัเพื่อเชิดชูของ

ตวัเองและไม่ยอมเรียนรู้อีกฝ่าย เพราะกลวัจะเสียศกัด์ิศรี…”  เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไปช่างหรือศิลปิน

นกัออกแบบรุ่นใหม่ก็มีแนวคิดท่ีจะตอ้งการพฒันาของงานเคร่ืองถมอยา่งท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ โดย

การสร้างสีสันใหเ้คร่ืองถมมากข้ึนแต่กลบัไม่ไดม้องเร่ืองของการน ายาถมและยาสีมาใชร่้วมกนัโดย

ท่ีไม่แยกเป็นสองส่วนและน ามาประกอบกนัภายหลงั เพราะเช่ือว่า ยาถมและยาสีมีลกัษณะทาง

กายภาพต่างกนั ซ่ึงยาถมเป็นโลหะและยาสีเป็นแกว้ จึงท าให้ช่างหรือศิลปินนกัออกแบบคิดวา่งาน

สองแขนงน้ีไม่สามารถท่ีจะอยู่ร่วมกันในงานช้ินเดียวกันได้โดยไม่แยกเป็นสองช้ินและน ามา

ประกอบกนัภายหลงั มุมหน่ึงคิดว่าสีด าของยาสีก็มีอยู่แล้วจึงไม่เห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งไปใช ้    

ยาถม บุญมี จนัอุไรรัตน์ ท่านเป็นช่างเก่าแก่ท่ีท างานลงยาสี (สัมภาษณ์ 24 กุมภาพนัธ์ 2561            

ณ งานอตัลกัษณ์แห่งสยาม คร้ังท่ี 9 ) กล่าวว่า “…เราจะเอาสีด าจากยาถมท าไมในเม่ือยาสีก็มีสี

ด า…” และอีกดา้นหน่ึง ก็เป็นมุมมองท่ีมีความน่าสนใจ คือ เช่ือวา่งานเคร่ืองถมหรืองานลงยาสีเป็น

เคร่ืองแสดงออกถึงสัญลกัษณ์ของการน าไปใช้ โดยท่ีให้เคร่ืองถมเป็นสัญลกัษณ์ด้านความขลงั 

เพราะดว้ยสีสันของเคร่ืองถมท่ีไม่ฉูดฉาดให้ความรู้สึกเรียบง่ายมีพลงัและดูขลงั จึงเหมาะแก่การ

น าไปใชใ้นพิธีทางศาสนา ในส่วนของงานลงยาสี ดว้ยสีสันท่ีมีความหลากหลายและสวยงามจึงมกั

ให้เป็นสัญลกัษณ์ของการสังสรรค์ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาดูร่ืนเริง งานยาสีจึงเหมาะแก่การเป็น

ของขวญัของฝากหรือถา้ยอ้นไปในอดีตก็จะเป็นเคร่ืองราชบรรณการเพื่อผกูสัมพนัธไมตรีต่อชาติ

อ่ืนเป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่งานทั้งสองชนิดน้ีมีหน้าท่ีแตกต่างกนัและต่างฝ่ายก็มีดีอยูแ่ลว้จึงไม่เห็น

เหตุผลของการน ามารวมกนั  

 นอกจากในดา้นความเช่ือต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้ ในมุมของการด าเนินชีวิตของตวัช่างก็จะเป็น

เหตุผลหลกัๆของการท่ียาถมและยาสีไม่น ามารวมกนั ตวัอย่างเช่น การท่ีช่างเองมีความคุน้ชินใน

งานท่ีตนเองท า เอกฉนัท ์จนัอุไรรัตน์ ช่างท างานลงยาสี (สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ 23 กุมภาพนัธ์ 2561 

ณ งานอตัลกัษณ์แห่งสยาม คร้ังท่ี 9) ให้ความเห็นว่า “…การท่ีจะไปศึกษาวิชาอ่ืนๆ เป็นเร่ืองท่ี
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ยุง่ยาก เพราะกวา่จะเรียนรู้ให้เกิดช านาญในงานท่ีตนเองท าก็ใชเ้วลานาน โดยท่ีจะให้ไปเรียนรู้งาน

อ่ืนก็เกรงวา่จะเสียเวลาเพิ่มอีก…” อีกดา้นหน่ึงเป็นเพราะวา่ตวัช่างมีความพอใจในงานของตนเอง 

อยา่งท่ีรู้กนัวา่ปัจจุบนัช่างฝีมือท าเคร่ืองถมและงานลงยาสีมีนอ้ย ซ่ึงสวนทางกบัความตอ้งการของ

ตลาดผูบ้ริโภคท่ีนบัวนัยิ่งตอ้งการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพราะเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคิดวา่ช้ินงานเหล่าน้ีนบัวนั

ก็หายากข้ึน และต้องการท่ีจะน าไปใช้หรือต้องการเก็บรักษาอนุรักษ์ช้ินงานให้เป็นมรดกแก่

ลูกหลานต่อไป การสร้างสรรค์ช้ินงานของช่างก็จะอิงแอบลกัษณะงานโบราณเพื่อตอบสนองกลุ่ม

ผูบ้ริโภคเหล่าน้ี จึงก่อให้เกิดความคิดของช่างท่ีว่า ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งเรียนรู้งานอ่ืน และงาน

เหล่าน้ีก็สามารถเล้ียงดูชีพเล้ียงดูครอบครัวได ้ประกอบกบัไม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะทดลองหรือศึกษา

งานแขนงอ่ืนเพิ่มเติม  

 จากท่ีไดก้ล่าวเหตุเละผลของการไม่รวมกนัของงานเคร่ืองถมและงานลงยาสีเหตุผลหลกัๆ

ท่ีผูว้ิจยัคิดวา่น่าจะมีอิทธิพลสูงสุดคือเร่ืองของความเช่ือในเร่ืองต่าง เช่น เช่ือในค าท่ีครูบาอาจารย์

สอน และมีความภาคภูมิใจในงานของตนเองไม่ยอมเรียนรู้งานแขนงอ่ืนเพราะกลวัผิดในค าครูสอน  

เช่ือในความเป็นไปไม่ไดว้่ายาถมและยาสีจะอยู่ร่วมกนัได ้และเช่ือในเร่ืองของกาลเทสะของการ

น าไปใชใ้นโอกาสต่างๆ นอกจากดา้นความเช่ือการด ารงชีวิตก็มีผลเช่นต่อการพฒันายาถมร่วมยาสี

เช่นกนักล่าวคือ ช่างฝีมือปัจจุบนัมีนอ้ยแต่ความตอ้งการใชช้ิ้นงานไม่วา่จะเป็นเคร่ืองถมหรืองานลง

ยาสีเพิ่มข้ึน ท าใหช่้างฝีมือต่างๆไม่มีเวลาท่ีจะทดลองหรือศึกษาเพิ่มเติม  
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 2.5 ผลงานที่เกีย่วข้อง 

 

 

 
(ก) ขนัน ้าถาดรองเคร่ืองถมตะทอง  

 

(ข) ลงยาสีบริเวณตราสัญลกัษณ์ 
(ภปร) และตราสัญลกัษณ์ (สก) 

  
(ค) บริเวณลวดลายท่ีลงยาถม 

ภาพท่ี 50 เคร่ืองถมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
(ท่ีมา: http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures21/l21-143.jpg) 

 

   (1) อย่างไรก็ตามแนวคิดเร่ืองการน าเคร่ืองถมกับยาสีมาประกอบร่วมกัน             
ใ ช่ว่ าจะไม่ เคย มีมา ก่อน อย่า ง ท่ีก ล่ าวมาข้า งต้นว่า เค ร่ืองถมกับยา สีก็ มีมาตั้ งแ ต่สมัย                        
กรุงศรีอยุธยา แต่การน าสองเทคนิคน้ีมาประกอบอยู่ในช้ินงานเดียวกนันั้น ผูว้ิจยัพบว่าจะเป็น                        
รูปแบบท่ีแยกช้ินส่วนเป็นสองส่วนและน ามาประกอบกันภายหลังอย่างเช่น เคร่ืองถมของ                        
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ (ภาพท่ี 50) เป็นภาชนะขนัน ้ า
ถาดรองเคร่ืองถมตะทองมีตราสัญลักษณ์ (ภปร) เป็นตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ตวัอกัษรนูนข้ึนมาจากภาชนะ        
ขันน ้ าลงยาสีขาว และใกล้กันมีสัญลักษณ์ (สก) ซ่ึงเป็นตราสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ของ                 
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี 9 มีลกัษณะเป็นตวัอกัษรนูนเช่นกนั ลงยาสีขาวและสีน ้ าเงิน อุทยั เจียรศริ ไดก้ล่าววา่งาน
เคร่ืองถมช้ินน้ีท่ีเห็นว่ามีงานลงยาสีประกอบอยู่ จริงแล้วเป็นช้ินงานท่ีท าแยกออกเป็นสองส่วน 
กล่าวคือท าเคร่ืองถมให้เสร็จสมบูรณ์ข้ึนมาก่อน และค่อยท าตราสัญลกัษณ์มาประกอบอีกคร้ังใน
ภายหลงั  

http://kanchanapisek.or.th/kp6/pictures21/l21-143.jpg
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(ก) สร้อยขอ้มือ  

  
(ข) บริเวณช้ินงานท่ีลงยาสี  

   
(ค) บริเวณช้ินงานท่ีลงยาถม  

  
(ง) บริเวณห่วงท่ีไม่มีการเช่ือม  

ภาพท่ี 51 สร้อยขอ้มือท่ีมีงานเคร่ืองถมและยาสีร่วมกนั 
 

   (2) นอกจากช้ินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในทอ้งตลาดงานเคร่ืองถมท่ีมี  
งานยาสีประกอบร่วมกันก็มีการผลิตและจ าหน่ายให้ผู ้คนทั่วไป ตัวอย่าง งานสร้อยข้อมือ           
(ภาพท่ี 51) ดา้นหลงัประทบัตรา MADE IN SIAM STERLING SILVER 925 โดยสร้อยขอ้มือช้ินน้ี
มีลกัษณะเป็นช้ินงาน เคร่ืองถมร่วมกบังานยาสี มีทั้ง สีน ้ าเงิน สีเหลือง สีแดง น ามาร้อยห่วงต่อๆ 
กนั ส่ิงท่ีสามารถสังเกตไดว้า่เป็นช้ินงานท่ีตอ้งท าแยกส่วนและน ามาประกอบกนัภายหลงัก็คือห่วง
ท่ีน ามาร้อยใหแ้ต่ละส่วนต่อกนัจะไม่มีการเช่ือมใหติ้ดกนั (ภาพท่ี 51 (ง)) 

ดังนั้ นจากท่ีได้กล่าวมาทั้ งหมด รวมถึงการได้สัมภาษณ์เหล่าช่างฝีมือ ทั้ งช่างท างาน    
เคร่ืองถมและช่างท างานลงยาสี โดยแต่ละท่านมีประสบการณ์การท างานกว่า 30-50 ปี และการท่ี
กลบัไปคน้หาช้ินงานเคร่ืองถมร่วมกบังานยาสีท่ีมีการผลิตก่อนหน้าน้ีหรือในอดีตท่ีผ่านมาพบว่า 
ไม่มีผูพ้บเห็นและไม่มีการท าเคร่ืองถมร่วมกบังานยาสีตามแบบท่ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาทดลองมา
ก่อน กล่าวคือการท าเคร่ืองถมกบังานยาสีมาลงบนช้ินงานท่ีมีพื้นผิวเดียวกนั โดยท่ีไม่แยกส่วน
ช้ินงานเคร่ืองถมและช้ินงานยาสีแลว้น าทั้งสองส่วนมาประกอบกนัภายหลงั 
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บทที ่3 

วธีิการทดลองและสรุปการทดลอง 

  จากท่ีไดศึ้กษาความเป็นมาของเคร่ืองถมและเคร่ืองลงยาสีท่ีไดมี้ประวติัศาสตร์ร่วมกนัมา

ตั้งแต่สมยัอยุธยาจนถึงปัจจุบนั พบวา่ไม่มีการน าเทคนิคการลงยาถมและยาสีมาอยู่ร่วมในช้ินงาน

เดียวกนัโดยไม่แบ่งเป็นช้ินมาประกอบกนัภายหลงั ในบทน้ีจะเป็นการทดลองการใชเ้ทคนิคการลง

ยาถมร่วมกบัการลงยาสีโดยมีวธีิดงัน้ี 

3.1 วธีิการทดลอง 

 3.1.1 ขั้นตอนในการทดลอง 

   จากการศึกษาในบทท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ยาสีท่ีใชก้นัในงานเคร่ืองลงยาสีไทยโบราณ          

(ภาพท่ี 52-55) มกัจะนิยมใช้สีอยู่  6 สี คือ สีแดง สีเขียว สีน ้ าเงิน สีฟ้า สีขาวขุ่น และสีชมพูขุ่น ซ่ึง

ในการทดลองคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงขอจ ากดัขอบเขตการทดลอง โดยการเลือกใช้สีไทยอยา่งท่ีไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้ และสีท่ีเลือกน ามาท าการทดลอง คือ สีแดงเบอร์ 30  สีฟ้าเบอร์ 40 สีเขียวเบอร์ 41 สีน ้ าเงิน

เบอร์ 34  สีขาวขุ่นเบอร์ 160 และสีชมพขูุ่นเบอร์ 298 ซ่ึงยาสีเหล่าน้ีจะมีเฉดสีใกลเ้คียงกบัเฉดสียาสี

ไทยโบราณ  ดงัท่ี วรวีร์ ดวงแกว้ ให้สัมภาษณ์ไว ้1 ในส่วนของยาถมท่ีใชก้บัการทดลองก็จะเป็นยา

ถมท่ีผลิตข้ึนมาใหม่แต่เป็นกรรมวิธีแบบโบราณและยงัคงมีจ าหน่ายในปัจจุบนั โดยมีขั้นตอนการ

ทดลองดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 52 ผอบทองค าลงยาสี 

(ท่ีมา: http://www.oknation.net/blog/ ome/blog_data/425/2425/images/Longya8.jpg) 

                                                           
1บทสัมภาษณ์ วรวีร์ ดวงแก้ว ช่างประณีตศิลป์ส านักงานช่างสิบหมู่กรมศิลปากร เร่ืองเคร่ืองลงยาสี                  
วนัท่ี 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
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ภาพท่ี 53 คนโทพร้อมพานรองทองค าลงยาสี 

(ท่ีมา: http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Longya1.jpg) 
 

 
ภาพท่ี 54 หีบพระศรีทองค าลงยา 

(ท่ีมา: http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Longya4.jpg) 
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ภาพท่ี 55 ผอบและพานลงยาราชาวดี 
(ท่ีมา: http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Longya10.jpg)  

 

   3.1.1.1 การทดลองหลอมละลายของยาถมและยาสีแต่ละสี โดยการใชไ้ฟจาก

ตะเกียงเป่าแล่น (ขาตะ๊) และเวลาเป็นตวัช้ีวดั เหตุผลท่ีใชต้ะเกียงเป่าแล่นเพราะเป็นเคร่ืองมือท่ี   

ช่างท างานเคร่ืองถมและงานลงยาสีนิยมใช ้ราคาไม่สูง และมีความคุน้เคยกบัเคร่ืองมือดีอยูแ่ลว้  

    (1) สีของเปลวไฟท่ีบ่งบอกอุณหภูมิความร้อน (ภาพท่ี 56) โดยประมาณ 

 
ภาพท่ี 56 สีของเปลวไฟท่ีบ่งบอกอุณหภูมิความร้อน 

(ท่ีมา: https://glossarissimo.files.wordpress.com/2016/02/80e9e54d-9a55-4123-8c36-  

134b27e3aed3.jpg?w=1100) 

 

http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Longya10.jpg
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(ก) เปลวไฟท่ี 1  (ข) เปลวไฟท่ี 2  (ค) เปลวไฟท่ี 3  

ภาพท่ี 57 ลกัษณะเปลวไฟท่ีไดม้าจากชุดตะเกียงเป่าแล่นท่ีจะใชใ้นการทดลอง 
    (2) เปลวไฟท่ี 1 (ภาพท่ี 57 (ก)) มีลกัษณะเป็นเปลวไฟสีส้มเป็นส่วนใหญ่

ตั้งแต่ส่วนกลางไปถึงปลายเปลวไฟ และมีเปลวไฟเป็นสีน ้าเงินเล็กนอ้ยมีอุณหภูมิประมาณ 450-900                

องศาเซลเซียส 

  (3) เปลวไฟท่ี 2 (ภาพท่ี 57 (ข)) มีลกัษณะเป็นเปลวไฟท่ีมีสีส้มอยู่

แกนกลางลอ้มรอบดว้ยเปลวไฟสีน ้ าเงินและมีปลายไฟเป็นสีน ้ าเงินมีอุณหภูมิประมาณ 800-1000 

องศาเซลเซียส 

    (4) เปลวไฟท่ี 3 (ภาพท่ี 57 (ค)) มีลกัษณะของเปลวไฟท่ีโคนของเปลวไฟ

เป็นสีขาวและสีฟ้าบางๆ ส่วนกลางจนถึงปลายเปลวไฟเป็นสีน ้ าเงินมีอุณหภูมิประมาณ 1000-1200 

องศาเซลเซียส 

   3.1.1.2 การทดลองวิธีการลงยาถมและยาสีโดยการลงแบบสลบัไขวสี้เป็นล าดบั 

รวมทั้งหมด 63 ตวัอยา่ง 

   3.1.1.3 การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

   (1) การทดลองการลงยาสีแบบ 1 สี และ 2 สี ซ่ึงเป็นการทดลองเบ้ืองตน้

คือการหาจุดหลอมละลายของยาสีแต่ละสี 

    (2) การทดลองลง 3 สี ผูท้ดลองจะท าการทดลองลงยาสีทีละกลุ่ม และ

ทดลองลงสีท่ีมีจุดหลอมละลายสูงไปหาต ่า ดว้ยเปลวไฟท่ีแรงและระยะเวลานอ้ย 
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    (3) การทดลองลง 4 สี 5 สี 6 สี จะใชเ้ปลวไฟท่ีเบาและมีระยะเวลาการ

หลอมละลายนานกวา่การทดลอง แบบ 1 สี 2 สี และ 3 สี  

 3.1.2 วสัดุหลกัทีใ่ช้ในการทดลอง 

(1) โลหะเงินเมด็ (ภาพท่ี 18) 

(2) น ้ายาถม (ภาพท่ี 20) 

(3) ยาสีร้อน สีแดงเบอร์ 30  สีฟ้าเบอร์ 40 สีเขียวเบอร์ 41 สีน ้ าเงินเบอร์ 34                         

สีขาวขุ่นเบอร์ 160 และสีชมพขูุ่นเบอร์ 298 (ภาพท่ี 58) 

 
ภาพท่ี 58 ยาสีร้อน สีแดง สีฟ้า สีเขียว สีน ้าเงิน สีขาวขุ่น สีชมพขูุ่น 

   

 3.1.3 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 

(1) ตะเกียงเป่าแล่น (ขาตะ๊) (ภาพท่ี 5) 

(2) คีมแบบต่างๆ (ภาพท่ี 15)  

(3) ตะไบ (ภาพท่ี 16) 

(4) กระดาษทราย (ภาพท่ี 17) 

(5) ครกบดยา (ภาพท่ี 43 ) 

(6) ไมต้กัยาสีและไมเ้กล่ียยาสี (ภาพท่ี 44) 
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 3.1.4 การทดลอง 

 
ภาพท่ี 59 ตวัช้ินงานทดลอง 

 

   ในการก าหนดขนาดของช้ินงาน ซ่ึงผูว้ิจ ัยน ามาจากลักษณะของการท างาน        

เคร่ืองถมและเคร่ืองลงยาสีเป็นหลักรวมถึงความเหมาะสมของการทดลอง ตวัช้ินงานทดลอง      

(ภาพท่ี 59) เป็นโลหะเงินมีลกัษณะวงกลมขนาดรัศมี 1.6 เซนติเมตร เป็นขนาดท่ีสามารถน ามาท า

การทดลองได ้เพราะถา้ช้ินงานมีขนาดเล็กเกินไปจะท าให้ขั้นตอนการขดัดว้ยกระดาษทรายหรือขดั

เงาช้ินงานจะจบัหรือควบคุมไดย้าก ถา้ช้ินงานมีขนาดใหญ่จะเป็นการส้ินเปลืองเกินความจ าเป็น 

เพราะวา่โลหะท่ีน ามาท าการทดลองเป็นโลหะมีค่าราคาสูง การก าหนดความหนาของโลหะจะเป็น

ความหนามาตรฐานของการท าเคร่ืองถมก็คือ 0.8 มิลลิเมตร มีช่องส าหรับลงยาสีลกัษณะกลมรัศมี

ขนาด 3.5 มิลลิเมตร เพราะเป็นขนาดท่ีพอดีไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปและท าให้สามารถมองเห็นสี

ของยาสีไดอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสมสอดคลอ้งกบัขนาดของตวัช้ินงานทดลอง มีจ านวน 6 ช่องเท่ากบั

จ านวนยาสีท่ีจะน ามาท าการทดลอง และในส่วนท่ีเหลือเป็นร่องส าหรับลงยาถมขนาดความกวา้ง

ประมาณ 1 มิลลิเมตร มีความลึกส าหรับลงยาสีกบัลงยาถม 0.3 มิลลิเมตร โดยท่ีขนาดความกวา้ง

ของร่องและความลึกก็เป็นขนาดท่ีมาตรฐานของการท าเคร่ืองถมเช่นกนั 

   (1) ท าความสะอาดช้ินงานก่อนน าไปลงยาสีดว้ยการน าไปอบอ่อนดว้ยความร้อน

และแช่น ้ ากรดก ามะถนั จากนั้นก็น ามาแปรงท าความสะอาดอีกคร้ังดว้ยแปรงทองเหลือง เพื่อให้
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แน่ใจวา่ช้ินงานไม่มีคราบไขมนัเกาะ เพราะถา้เกิดมีคราบไขมนัเกาะจะท าให้ยาสีลงไม่ติดหรืออาจ

ท าใหย้าสีกะเทาะหลุดไดง่้าย 

 

 

ภาพท่ี 60 ช้ินงานทดลองขณะลงยาสีก่อนน าไปเป่าไฟจนหลอมละลาย 

 

ภาพท่ี 61 ยาสีขณะใหค้วามร้อนจนหลอมละลาย 
 

   (2) น ายาสีไปลา้งท าความสะอาดแลว้หยอดลงไปในร่องท่ีตอ้งการ โดยการใชไ้ม้
ตกัยาสีและไมเ้กล่ียยาสีค่อยๆ เกล่ียยาสีให้สม ่าเสมอเท่าๆ กนั การหยอดยาสีควรให้ยาสีสูงนูน    
กวา่ร่องประมาณ 0.5 มิลลิเมตร เพราะเม่ือน าไปเป่าไฟหลอมละลายยาสี จะท าให้ยาสียุบตวัลงอีก
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เล็กน้อย ท าให้ยาสีเต็มร่องพอดี เม่ือหยอดตามความตอ้งการแล้วให้ใช้ผา้สะอาดซับน ้ าอีกคร้ัง  
(ภาพท่ี 60) เพราะถา้ยงัมีน ้ าหรือความช้ืนท่ีตวัยาสี เม่ือน าไปเป่าไฟให้ยาสีหลอมละลายจะท าให้   
ยาสีกระเด็นออกจากร่องท่ีหยอดไว้ เ ม่ือซับน ้ าเสร็จเรียบร้อยให้น ายาสีไปเป่าไฟจนยาสี          
หลอมละลาย (ภาพท่ี 61) (ซ่ึงเทคนิคการเป่าไฟไดอ้ธิบายไวใ้นวิธีการทดลอง) จากนั้นรอจนกระทัง่
ช้ินงานเยน็ตวัลง 
 

 

ภาพท่ี 62 ช้ินงานทดลองท่ีน าไปแช่กรดก ามะถนั 
 

 
ภาพท่ี 63 ท าความสะอาดช้ินงานทดลองดว้ยแปรงทองเหลือง 

   
   (3)  เ ม่ือยาสีเย็นให้น า ช้ินงานไปแช่หรือเช็ดด้วยน ้ ากรดก ามะถันอีกคร้ัง           

(ภาพท่ี 62) โดยสัดส่วนการผสมน ้ ากรดก ามะถนัจะเขม้ขน้กวา่น ้ ากรดท่ีใชเ้ป็นปกติ โดยมีสัดส่วน 

1:1 (น ้ าเปล่า 1 ส่วนและน ้ ากรดก ามะถนัอีก 1 ส่วน) เพื่อท าความสะอาดผิวโลหะเงินโดยสังเกตได้
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จากผิวของโลหะเงินมีสีขาวนวลไม่มีรอยด่างด า แต่ถ้าในกรณีท่ีมีรอยด่างด าให้ใช้เหล็กแกะลาย 

หรือโลหะปลายแหลมขดูหรือแกะออกและน าไปแช่หรือเช็ดน ้ ากรดก ามะถนัอีกคร้ัง จากนั้นน ามา

ท าความสะอาดดว้ยแปรงทองเหลือง (ภาพท่ี 63) และน ้ ายาขจดัคราบไขมนั เพราะถา้มีคราบไขมนั

จะท าใหย้าถมลงไม่ติดอยา่งสมบูรณ์ 

 

ภาพท่ี 64 ช้ินงานทดลองขณะลงยาถมและรอใหช้ิ้นงานเยน็ตวัลง 
 

   (4) น าช้ินงานมาลงยาถมโดยเทคนิคการลงยาถมมีดงัน้ี ใชไ้ฟแบบเปลวไฟท่ี 2 ท่ีมี

อุณหภูมิประมาณ 800-1000 องศาเซลเซียส ค่อยๆ เป่าไฟ โดยการหงายหนา้ยาสีข้ึน จนสังเกตไดว้า่

โลหะเงินเร่ิมร้อนเป็นสีชมพูอ่อนๆ จากนั้นให้ลงยาถม ไม่ควรคว  ่าหน้ายาสีลง เพราะจะท าให้ยาสี

ไหลลงท าให้เกิดฟองอากาศเม่ือน าไปขดัจะท าให้ยาสีแตกหรือยาสีลงไม่เต็มร่อง จากนั้นรอให้

ช้ินงานเยน็ตวัลง (ภาพท่ี 64) และน าไปขดั 

 

 

ภาพท่ี 65 ขดัยาถมและยาสีดว้ยกระดาษทราย 
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   (5) เม่ือท าการลงยาถมเรียบร้อยให้ขดัด้วยกระดาษทราย เบอร์ 100 ให้เห็นผิว

โลหะเพียงเล็กน้อย จากนั้นให้น ากลบัไปรมยาถมอีกคร้ัง ซ่ึงวิธีการรมยาถมก็จะใช้เปลวไฟท่ี 2 

อุณหภูมิประมาณ 800-1000 องศาเซลเซียส รมไฟเร่ือยๆ จนสังเกตเห็นวา่ยาถมเร่ิมละลาย เหตุผลท่ี

ตอ้งรมยาถมเพราะว่าในการลงยาถมคร้ังแรกนั้นยาถมย่อมมีตามด การรมยาถมจะท าให้ยาถม

ละลายรวมกนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ไม่มีตามด จากนั้นรอจนช้ินงานเยน็และน าไปขดัดว้ยกระดาษทราย 

เบอร์ 320 เบอร์ 600 เบอร์ 1000 เพื่อใหช้ิ้นงานมีความเรียบเนียนเสมอกนั (ภาพท่ี 65) 

 

 

ภาพท่ี 66 ขดัเงาช้ินงานทดลอง 
 

   (6) น าช้ินงานไปขดัด้วยยาดินเพื่อลบรอยขนแมวออกจากช้ินงานและขดัด้วย      

ยาแดงเพื่อใหช้ิ้นงานเกิดความเงางาม (ภาพท่ี 66) 
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3.2 ช้ินงานทดลองโดยการใช้ไฟจากตะเกยีงเป่าแล่น (ขาต๊ะ) จับเวลาในการทดลอง  และสรุปผลการ

ทดลอง   (ตารางท่ี 2-7 และ ภาพท่ี 67-73) 

ตารางท่ี 2 การทดลองลงยาถมร่วมกบัยาสีแบบ 1 สี มีจ  านวน 6 ตวัอยา่ง 
ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /

(วนิาที) 
ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา /
(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและ
ขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

1 

 
 

21.37 

(สีแดง)  

10.56 -สีแดงมีสีทึบ -สีแดงมีสีทึบ 

2 

 
 

23.68 

(สีฟ้า)  

10.14 -สีฟ้ามีสีเขม้มอง
ไม่เห็นพ้ืนโลหะ 

-สีฟ้าสามารถ
มองเห็นพ้ืนโลหะ
ไดช้ดัเจน 

3 

 
 

29.21 

(สีเขียว)  

11.23 -สีเขียวมีสีเขม้ 
มองไม่เห็นพ้ืน
โลหะ 

-สีเขียวสามารถ
มองเห็นพ้ืนโลหะ
ไดเ้ลก็นอ้ย 

4 

 

31.52 

(สีน ้าเงิน)  

9.71 -สีน ้าเงินมีสีเขม้
มองไม่เห็นพ้ืน
โลหะ 

-สีน ้าเงินสามารถ
มองเห็นพ้ืนโลหะ
ได ้

5 

 

35.34 

(สีขาว)  

12.02 -สีขาวทึบปกติ -สีขาวทึบมีจุดเลก็
บางๆ เป็นสีเทา 

6 

 

40.08 

(สีชมพ)ู  

12.28 สีชมพเูป็นสีท่ี
หลอมเหลวชา้
ท่ีสุด สีท่ีออกมา
เป็นสีเหลือบริเวณ
ขอบๆและเป็น    
สีชมพเูพียงตรง
กลางเท่านั้น 

-มีเฉดสีและลกัษณะ
เดียวกบัก่อนลง     
ยาถม 
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     = สีแดง    = สีฟ้า = สีเขียว = สีน ้าเงิน = สีขาว = สีชมพ ู

ภาพท่ี 67 แผนภูมิแสดงช่วงเวลาการหลอมละลายของยาสีในการทดลองลงยาถมร่วมกบัยาสีแบบ    
1 สี มีจ  านวน 6 ตวัอยา่ง 
 
ตารางท่ี 3 การทดลองลงยาถมร่วมกบัยาสีแบบ 2 สี มีจ  านวน 15 ตวัอยา่ง 
ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /

(วนิาที) 
ลงยาถมกบั

ยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและ
ขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและ
ขัดยาถม 

1 

 

24.49 

(สีแดง
และ      
สีฟ้า) 

 

11.45 -สีแดงและสีฟ้ามี 

 สีเขม้ 

-สีแดงมีบริเวณ
ขอบโดยรอบของ
สีเป็นสีน ้าตาล
เลก็นอ้ย 

-สีฟ้ามีสีใสและ
สามารถมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
ชดัเจน 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /
(วนิาที) 

ลงยาถมกบั
ยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและ 

ขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและ
ขัดยาถม 

2 

 

27.72 

(สีแดง
และ      

สีเขียว) 

 

9.90 -สีแดงและสีเขียว
มีสีท่ีเขม้  

-สีแดงจะ
ออกเป็นสีเลือดหมู 

-สีแดงและ         
สีเขียวมีท่ีสีอ่อน
กวา่เลก็นอ้ย 

3 

 

29.45 

(สีแดง
และ 

สีน ้าเงิน) 

 

9.68 -สีน ้าเงินมีสีทึบ 

-สีแดงจะ
ออกเป็นสีเลือด
หมู 

-สีน ้าเงินมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
เลก็นอ้ย 

-สีแดงมีสีท่ีใสข้ึน
สามารถมองเห็น
พ้ืนผิวได ้

4 

 

34.71 

(สีแดง
และ 

สีขาว) 

 

12.12 -สีแดงก่อนลง   
ยาถมมีสีเขม้ 

-สีขาวทึบปกติ 

-สีแดงมีสีท่ีใส
ข้ึนสามารถ
มองเห็นพ้ืนโลหะ
ไดเ้ลก็นอ้ย 

-สีขาวทึบปกติ 

5 

 

44.91 

(สีแดง
และ 

สีชมพ)ู 

 

10.65 -สีชมพมีูบริเวณ
ขอบโดยรอบของ
สีเป็นสีเหลือง 

-สีแดงมีสีเขม้อม
น ้าตาลเลก็นอ้ย 

-สีชมพมีูรูตามด
และมียาถมฝังอยู่
เลก็นอ้ย 

-สีแดงมีสีเขม้  
อมน ้าตาล
เลก็นอ้ย 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /
(วนิาที) 

ลงยาถมกบั
ยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและ
ขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและ
ขัดยาถม 

6 

 

29.00 

 

9.97 -สีฟ้าและสีเขียวมี
สีท่ีเขม้ 

-สีฟ้าและสีเขียว
ใสข้ึนสามารถ
เห็นพ้ืนได ้        
ในเน้ือยาสีของ    
สีฟ้ามียาถมฝังอยู่
เลก็นอ้ย 

7 

 

29.52 

 

9.85 -สีฟ้าและ 

สีน ้าเงินมีสีท่ีเขม้ 

-สีฟ้าและ           
สีน ้าเงินมีสีท่ีใส
ข้ึนสามารถ
มองเห็นพ้ืน
โลหะไดช้ดัเจน 

8 

 

33.19 

 

9.88 -สีฟ้ามีสีเขม้ 

-สีขาวมีสีปกติแต่
ลงไม่เต็มร่อง 

มองเห็นพ้ืนผิวได้
ชดัเจน 

-สีขาวมียาถมฝัง
อยูเ่ลก็นอ้ย 

9 

 

36.04 

 

11.90 -สีฟ้ามีสีเขม้ 

-สีชมพไูหมเ้ป็น  
สีเหลืองและเน้ือ
ยาสีแตก 

-สีฟ้าสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวได้
ชดัเจน 

-สีชมพไูหมเ้ป็น     
สีเหลือง 

10 

 

25.70 

 

10.76 -สีเขียวและ         
สีน ้าเงินมีสีท่ีเขม้ 

-สีเขียวและ          
สีน ้าเงินมีสีใสข้ึน
สามารถมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
ชดัเจน 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /
(วนิาที) 

ลงยาถมกบั
ยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและ
ขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและ
ขัดยาถม 

11 

 

34.21 

 

11.88 -สีเขียวมีสีเขม้ 

-สีขาวมีรอยร้าว
เลก็นอ้ย 

-สีเขียวมีสีเขม้
เป็นสีเดียวกนักบั
ขั้นตอนลงยาสี 

-สีขาวมีตามด
เลก็นอ้ยและมี    
ยาถมฝังอยู่ 

12 

 

39.85 

 

10.56 -สีเขียวมีสีเขม้ 

-สีชมพกู่อนลง   
ยาถมมีขอบ
โดยรอบเป็น       
สีเหลือง 

-สีเขียวมีรอยแตก
และหลุดออกจาก
เน้ือยาสีเดียวกนั 

-สีชมพมีูรอยร้าว
เป็นสีเหลือง 

13 

 

32.09 

 

10.78 -สีน ้าเงินก่อนลง
ยาถมมีสีท่ีเขม้ 

-สีขาวมีสีปกติ 

-สีน ้าเงินสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิว
โลหะไดเ้ลก็นอ้ย 

-สีขาวมียาถมฝัง
อยูบ่ริเวณขอบ
เลก็นอ้ยเกิดจาก
การลงยาสีไม่เตม็
ร่อง 

14 

 

46.06 

 

12.14 -สีน ้าเงินก่อนลง
ยามีสีท่ีเขม้ 

-สีชมพไูหมมี้สี
บริเวณขอบ
โดยรอบเป็น       
สีเหลือง 

-สีน ้าเงินสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิว
โลหะไดเ้ลก็นอ้ย 

-สีชมพมีูสี
เดียวกนักบั
ขั้นตอนลงยาสี 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /
(วนิาที) 

ลงยาถมกบั
ยาสี 

เวลา /
(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและ
ขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

15 

 

44.66 

 

12.02 -สีชมพไูหมแ้ละมี
รอยร้าวเลก็นอ้ย 

- สีขาวบริเวณ
ขอบรอบๆ เป็น   
สีน ้าตาลซ่ึงเกิด
จากใหค้วามร้อน
ตอนลงยาสีมาก
เกินไป จึงท าใหสี้
ไหม ้

-สีชมพมีูรอยร้าว 

-สีขาวมีลกัษณะ
แบบเดียวกนักบั
ขั้นตอนก่อนลง     
ยาถม 

 

 

 

     = สีแดง    = สีฟ้า = สีเขียว = สีน ้าเงิน = สีขาว = สีชมพ ู

ภาพท่ี 68 แผนภูมิแสดงช่วงเวลาการหลอมละลายของยาสีในการทดลองลงยาถมร่วมกับยาสีแบบ        
2 สี มีจ  านวน 15 ตวัอยา่ง 
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ตารางท่ี 4 แบ่งกลุ่มการหลอมเหลวของยาสีดว้ยการจบัเวลา (ซ่ึงไดจ้ากการทดลองท่ีผา่นมา) 

     

ใชเ้วลาหลอมเหลว
ระหวา่ง 21-24 วินาที 

ใชเ้วลาหลอมเหลวอยู่
ระหวา่ง 29-32 วินาที 

ใชเ้วลาหลอมเหลวอยู่
ระหวา่ง 34-36 วินาที 

ใชเ้วลาหลอมเหลวอยู่
ระหวา่ง 39-46 วินาที 

      สีแดงและสีฟ้า สีเขียวและสีน า้เงิน สีขาว สีชมพู 

 

   ในการทดลองการลงยาสีแบบ 1 สี และ 2 สี ท่ีผ่านมา (ตารางท่ี 2-3) ซ่ึงเป็นการ

ทดลองเบ้ืองต้นคือการหาจุดหลอมละลายของยาสีแต่ละสีและแบ่งกลุ่มสีท่ีมีจุดหลอมเหลวท่ี

ใกลเ้คียงกนั โดยใช้การจบัเวลาเป็นวินาที ในการทดลองน้ีสีแดงและสีฟ้ามีจุดหลอมละลายอยู่ท่ี   

21-24 วินาที สีเขียวและสีน ้ าเงิน 29-32 วินาที สีขาวมีจุดหลอมละลายท่ี 34-36 วินาที สีชมพูมีจุด

หลอมละลายท่ี 39-46 วินาที (ตารางท่ี 4) ในส่วนของการใชเ้ปลวไฟในการหลอมละลาย ไดใ้ชไ้ฟ

ทั้ง 3 แบบ (ภาพท่ี 57) อยา่งท่ีไดก้ล่าวมาเบ้ืองตน้คือ ในช่วง 10 วินาทีแรก ใช้เปลวไฟแบบท่ี 1 ตาม

ด้วยเปลวไฟแบบท่ี 2 อีกประมาณ 5-10 วินาที จากนั้ นใช้เปลวไฟแบบท่ี 3 จนกระทั่งยาสี         

หลอมละลาย ในการลงยาถมใชก้ารลงยาถมแบบปกติ มีจุดหลอมละลายของยาถมอยูท่ี่ 9-13 วินาที 

ผลการทดลองของยาสีและยาถมท่ีไดรั้บคือ ยาสีท่ีลงบนโลหะเงินก่อนท่ีจะน าไปลงยาถมจะมีสีท่ี

เขม้กว่า แต่เม่ือลงและขดัยาถมแล้วยาสีจะดูอ่อนลง เพราะว่าเน้ือยาสีมีความบางลงในกลุ่มของ       

สีแดง สีฟ้า สีเขียว และสีน ้ าเงิน ในบางตวัอยา่งสามารถมองเห็นพื้นของโลหะได ้และในขั้นตอนน้ี

ยงัมีปัญหาเร่ืองการลงยาสีไม่เต็มร่องท าให้เม่ือลงยาถม แลว้น าไปขดัจะมียาถมไปติดอยู่สามารถ

สังเกตไดจ้ากสีขาว ส่วนของสีชมพูโดยมากจะมีบริเวณขอบของสีเป็นสีเหลืองซ่ึงเกิดจากการให้

ความร้อนมากเกินไป 
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  ในการทดลองลง 3 สี จะใช้เทคนิคการลงแบบแยกสีทีละกลุ่มไปตามอุณหภูมิ
หลอมละลายของสี ซ่ึงไดม้าจากการทดลองท่ีผา่นมา (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 5 การทดลองลงยาถมร่วมกบัยาสีแบบ 3 สี มีจ  านวน 20 ตวัอยา่ง 
ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /

(วนิาที) 
ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม 

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

1 

 

(สีแดง
และ     

สีฟ้า) 
13.01       
(สีเขียว)
17.44 

 

12.17 -สีแดงมีสีเขม้ 

-สีฟ้าและสีเขียวมีสี
เขม้ 

-สีแดงอมน ้าตาล
เลก็นอ้ย 

-สีฟ้าสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวได้
ชดัเจนและสีเขียวมีสี
เดียวกนัท่ีก่อนลง
และหลงัลงยาถม 

2 

 

(สีแดง
และ       
สีฟ้า)    
14.05    
(สีน ้า
เงิน)
17.84 

 

 

11.89 -สีแดงสีน ้าเงินและ 
สีฟ้ามีสีเขม้ 

 

-สีแดงมีสีเดียวกนั
กบักบัก่อนลงยาถม 

-สีน ้าเงินมีสีท่ีทึบ 

-สีฟ้ามีสีท่ีใส
สามารถมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
ชดัเจน 

3 

 

(สีแดง
และ       
สีฟ้า)
13.85 

(สีขาว)
21.33 

 

10.47 -สีแดงและสีฟ้ามี    
สีเขม้ 

-สีขาวมีสีปกติ 

-สีแดงเป็นสีแดงอม
น ้าตาล 

-สีฟ้ามีสีใสสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ไดช้ดัเจน 

-สีขาวปกติ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม 

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

4 

 

(สีแดง
และ       
สีฟ้า) 

15.12 

(สีชมพ)ู
25.67 

 

12.04 -สีแดงและสีฟ้ามีสี
เขม้ 

-สีชมพเูป็นสีเหลือง 

-สีแดงอมน ้าตาล
เลก็นอ้ยและมี สีแตก
ซ้ึงมีขอ้สนันิษฐาน 2 
ขอ้คือเกิดจาก
ในขณะลงยาสี        
สีไม่ละลายแบบ
สมบูรณ์ท าใหเ้กิน
ช่องอากาศภายในสี
เม่ือน ามาขดัแลว้จึง
ท าใหเ้กิด  สีแตก 
และอาจเกิดจากใช้
กระดาษทรายท่ี
หยาบและแรงท่ีขดั
แรงเกินไปท าใหเ้กิด
รอยแตก 

-สีฟ้ามีสีท่ีใส
สามารถมองเห็น
พ้ืนผิวไดช้ดัเจนแต่มี
รอยร้าวเลก็นอ้ย 

-สีชมพเูป็นสีเหลือง
และมีรอยร้าว 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม 

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

5 

 

(สีแดง) 
19.86 

(สีเขียว
และ    

สีน ้าเงิน) 
25.08 

 

10.56 -สีแดงมีสีเขม้   

-สีเขียวอมเหลือง
เลก็นอ้ย 

-สีน ้าเงินมีสีปกติ 

-สีแดงอมน ้าตาล
เลก็นอ้ย 

-สีเขียวและสีน ้าเงิน
มีลกัษณะสีแบบ
เดียวกนักบัขั้นตอน
ก่อนลงยาถม 

6 

 

(สีแดง)
12.33    

(สีเขียว)
15.26  

(สีขาว)
20.10 

 

10.76 -สีแดงมีสีเขม้ 

-สีเขียวมีสีเขม้ 

-สีขาวมีสีปกติแต่ลง
ไม่เตม็ร่องสมบูรณ์ 

-สีแดงมีสีอ่อนลง
กวา่เลก็นอ้ย 

-สีเขียวมีสีท่ี          
อมเหลืองเลก็นอ้ย 

-สีขาวมียาถมฝังอยู่
เลก็นอ้ย 

7 

 

(สีแดง)
18.01 

(สีเขียว)
20.77 

(สีชมพ)ู
33.84 

 

9.65 -สีแดงก่อนลงยาถม
มีสีแดงเขม้ มีเฉดสี
เป็นสีเลือดหมู 

-สีเขียวมีสีเขม้ 

-สีชมพเูป็นสี
ค่อนขา้งเหลืองและ
ลงไม่เต็มร่อง 

-สีแดงมีสีอมน ้าตาล
เลก็นอ้ย 

-สีเขียวมีสี             
อมเหลืองเลก็นอ้ย 

-สีชมพมีูบริเวณขอบ
โดยรอบเป็น           
สีเหลือง มีสีชมพู
เพียงเลก็นอ้ยและ    
มียาถมฝังอยู่ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม 

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

8 

 

(สีแดง)
13.06 

(สีน ้า
เงิน)
18.57 

(สีขาว)
20.12 

 

11.23 -สีแดงและน ้าเงิน   
มีสีเขม้ 

-สีขาวมีบริเวณขอบ
โดยรอบเป็น สี
น ้าตาลเลก็นอ้ย 

 

-สีแดงเป็นสีแดง        
อมน ้าตาล 

-สีน ้าเงินมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
เลก็นอ้ย 

-สีขาวมีรอยร้าวมี
บริเวณขอบโดยรอบ
เป็นสีน ้าตาล 

9 

 

(สีแดง)
13.45 

(สีน ้า
เงิน)
17.16 

(สีชมพ)ู
19.57 

 

11.42 -สีแดงและ สีน ้าเงิน
มีสีเขม้ 

-สีชมพไูหม ้

-สีแดงเป็นสีแดงอม
น ้าตาล 

-สีน ้าเงินมีสีปกติ 

-สีชมพเูป็นสีเหลือง 

10 

 

(สีแดง)
13.06 

(สีขาว) 

20 

(สีชมพ)ู
26.10 

 

10.34 -สีแดงมีสีเขม้ 

-สีขาวมีบริเวณขอบ
โดยรอบเป็น          
สีน ้าตาล 

-สีชมพมีูสีเหลือง 

 

-สีแดงเป็นสีแดง   
อมน ้าตาล 

-สีขาวและสีชมพมีู
บริเวณขอบโดยรอบ
ของสีเป็นสีน ้าตาล
และมียาถมลงไปฝัง
ในตวัสี 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา /
(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม 

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

11 

 

(สีฟ้า      
สีเขียว 
และ     
สีน ้าเงิน) 

(ลง
พร้อม
กนั) 
18.38 

 

12.01 -สีน ้าเงิน สีฟ้าและ     
สีเขียว ทุกสีมีสีเขม้ 

-สีน ้าเงินมีสีปกติ 

-สีฟ้าและสีเขียวมี   
สีท่ีใสสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ไดช้ดัเจนแต่สีเขียว
จะมีสีอมเหลือง
เลก็นอ้ย 

12 

 

(สีฟ้า     
สีเขียว 
และ      
สีขาว) 

(ลง
พร้อม
กนั) 

22.18 

 

10.78 -สีเขียวและสีฟ้า     
มีสีเขม้ 

-สีขาวลงยาสีไม่เตม็
ร่อง 

-สีเขียวสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
เลก็นอ้ย 

-สีฟ้ามีสีท่ีใส
สามารถมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
ชดัเจน 

-สีขาวมียาถมฝังอยู่ 

13 

 

(สีฟ้า)
14.16 

(สีเขียว)
16.30 

(สีชมพ)ู 
28 

 

10.99 -สีเขียวและสีฟ้ามีสี
เขม้ 

-สีชมพเูป็นสีเหลือง 

-สีเขียวมีสีท่ีอม
เหลืองเลก็นอ้ย 

-สีฟ้ามีสีท่ีใส
สามารถมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
ชดัเจน 

-สีชมพเูป็นสีเหลือง 
มีตามด รอยร้าว และ
มียาถมฝังอยู่ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา /
(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและ
ขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและขัดยา
ถม 

14 

 

(สีฟ้า    
สีน ้าเงิน 
และ 

สีขาว) 

(ลง
พร้อม
กนั)
19.67 

 

11.67 -สีฟ้าและสีน ้าเงิน
มีสีเขม้ 

-สีขาวมีบริเวณ
ขอบโดยรอบเป็น
สีน ้าตาล 

-สีฟ้าและสีน ้าเงิน
สามารถมองเห็นพ้ืนผิว
โลหะได ้ 

-สีขาวมีลกัษณะ
เดียวกนักบัก่อน        
ลงยาถม 

15 

 

(สีฟ้า
และ   
น ้าเงิน)
18.12 

(สีชมพ)ู 
26 

 

10.43 -สีน ้าเงินและสีฟ้า   
มีสีเขม้  

-สีชมพเูป็นสี
เหลือง 

-สีน ้าเงินมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
เลก็นอ้ย 

-สีฟ้ามีสีท่ีใสสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ไดช้ดัเจน 

-สีชมพมีูสีเหลืองมีรอย
ร้าวและมียาถมฝังอยู่
แทนท่ี 

16 

 

(สีฟ้า)
14.23 

(สีขาว)
20.69 

(สีชมพ)ู
27.13 

 

12.07 -สีฟ้ามีสีเขม้ 

-สีขาวมีบริเวณ
ขอบโดยรอบเป็น
สีน ้าตาล 

- สีชมพมีูบริเวณ
โดยรอบขอบเป็น
สีเหลือง 

-สีฟ้าสามารถมองเห็น
พ้ืนผิวไดช้ดัเจน 

-สีขาวมีตามดและมี   
สีจุดน ้าตาลบริเวณตรง
กลาง 

-สีชมพสีูมีรอยร้าวและ
มียาถมฝังอยู่ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา /
(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและ
ขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและ  
ขัดยาถม 

17 

 

(สีเขียว 

สีน ้าเงิน 

และ     
สีขาว) 

(ลง
พร้อม
กนั) 
20.26 

 

9.97 -สีน ้าเงินและ        
สีเขียวมีสีเขม้ 

-สีขาวมีบริเวณ
ขอบโดยรอบเป็น
สีน ้าตาล 

-สีน ้าเงินและสีเขียว
มีสีทึบไม่สามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ได ้

-สีขาวมีบริเวณขอบ
โดยรอบเป็นสี
น ้าตาลและมีจุด     
ตามดเลก็นอ้ย 

18 

 

(สีเขียว
และ        
สีน ้า
เงิน)
18.67 

(สีชมพ)ู
26.10 

 

12.09 -สีเขียวและน ้าเงิน
มีสีเขม้ 

-สีชมพเูป็น           
สีเหลือง 

-สีเขียวมีบริเวณขอบ
โดยรอบเป็น           
สีเหลืองเลก็นอ้ยและ
สามารถมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
เลก็นอ้ย 

-สีน ้าเงินสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ไดเ้ลก็นอ้ย 

-สีชมพเูป็นสีเหลือง
มีรอยแตกร้าว 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา /
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา /
(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและ
ขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและ  
ขัดยาถม 

19 

 

(สีเขียว)
17.45 

(สีขาว)
21.21 

(สีชมพ)ู  
26 

 

9.86 -สีเขียวมีสีเขม้ 

-สีขาวลงยาไม่    
เตม็ร่องมีสีปกติ 

-สีชมพมีูสีเหลือง 

-สีเขียวมีสีอมเหลือง
และสามารถมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
เลก็นอ้ย 

-สีขาวและสีชมพมีูสี
แตกหลุดจากเน้ือยาสี 
มียาถมฝังอยู่ 

20 

 

(สีน ้า
เงิน)
18.98 

(สีขาว)
21.34 

(สีชมพ)ู
25.57 

 

12.19 -สีน ้าเงินมีสีเขม้ 

-สีขาวมีบริเวณ
ขอบโดยรอบของสี
เป็นสีน ้าตาลบางๆ 

-สีชมพมีูบริเวณ
ขอบโดยรอบของสี
เป็นสีเหลือง 

 

 

-สีน ้าเงินสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ไดช้ดัเจน 

-สีขาวมีบริเวณตรง
เป็นสีน ้าตาลและ
บริเวณขอบโดยรอบ
ของสีเป็นสีน ้าตาล
เช่นกนั 

 -สีชมพมีูบริเวณ
ขอบโดยรอบของสี
เป็นสีเหลืองและเน้ือ
ยาสีแตกหลุดออก
เลก็นอ้ย 
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    = สีแดง    = สีฟ้า = สีเขียว = สีน ้าเงิน = สีขาว = สีชมพ ู

ภาพท่ี 69 แผนภูมิแสดงช่วงเวลาการหลอมละลายของยาสีในการทดลองลงยาถมร่วมกบัยาสีแบบ                           
3 สี ตวัอยา่งท่ี 1-10   
 

 

       = สีแดง    = สีฟ้า = สีเขียว = สีน ้าเงิน = สีขาว = สีชมพ ู

 ตวัอยา่งท่ี 11 ตวัอยา่งท่ี 12 และตวัอยา่งท่ี 14 ลงยาสีพร้อมกนั  

ภาพท่ี 70 แผนภูมิแสดงช่วงเวลาการหลอมละลายของยาสีในการทดลองลงยาถมร่วมกบัยาสีแบบ     
3 สี ตวัอยา่งท่ี 11-20 
   

ในการทดลองน้ี (ตารางท่ี 5) จะต่างจากการทดลองแรก (ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3) ก็คือการแยก

กลุ่มสีท่ีลงและการใชเ้ปลวไฟท่ีแรงและมีเวลาท่ีสั้นกวา่ โดยมีลกัษณะการใชเ้ปลวไฟคือใชเ้ปลวไฟ
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ท่ี 1 ประมาน 5-8 วนิาที และใชเ้ปลวไฟท่ี 3 จนยาสีหลอมละลาย (ในกรณีสีแดง และสีฟ้า) ในส่วน

ของสีเขียว สีน ้าเงิน สีขาว และสีชมพ ูก็จะใชไ้ฟเปลวไฟท่ี 2 ประมาณ 5 วินาที จากนั้นใช ้ เปลวไฟ

ท่ี 3 จนยาสีหลอมละลาย สีท่ีไดใ้นการทดลองคร้ังน้ีคือ ส่วนใหญ่แลว้จะไดสี้ท่ีไม่สด ยกเวน้สีฟ้า 

และสีน ้ าเงิน ในส่วนของสีแดงเม่ือลงยาถมและขดัยาถมแลว้จะออกเป็นสีแดงอมน ้ าตาล สีเขียวจะ

เป็น สีเขียวอมเหลืองอ่อนๆ สีขาวจะมีบริเวณขอบสีเป็นสีน ้ าตาล ส่วนสีชมพูออกเป็นสีเหลือง ซ่ึง

ส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากการลงยาสีให้ความร้อนมากเกินไปท าให้ยาสีไหม ้ผูว้ิจยัสันนิษฐานว่าการท่ียาสี

ไหมเ้น่ืองจากใช่เปลวไฟท่ี 3 ซ่ึงเป็นเปลวไฟท่ีแรงและมีอุณหภูมิสูง รวมถึงเทคนิคการเป่าไฟให้ยา

สีหลอมละลายก็เป็นส่วนท่ีท าใหย้าสีไหมเ้ช่นกนั โดยเทคนิคการเป่าไฟคือ ใชล้กัษณะของเปลวไฟ

ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้จนยาสีหลอมละลายแลว้ค่อยดึงไฟออกจากช้ินงาน หลงัดึงไฟออกจากช้ินงาน 

ในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาของยาสีท่ีหลอมละลายสมบูรณ์แลว้ แต่ความร้อนก็ยงัคงเหลือบนช้ินงาน

เป็นความร้อนท่ียงัคงท าให้ยาสีหลอมละลายอีกประมาณ 2-3 วินาทีก่อนท่ียาสีจะเร่ิมเยน็ตวัลง ดว้ย

เหตุผลน้ียาสีจึงไดรั้บความร้อนท่ีมากเกินไปและท าใหเ้กิดยาสีไหม ้
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ในการทดลองลง 4 สี 5 สีและ 6 สีจะใชก้ารลงแบบพร้อมกนั ซ่ึงจะแตกต่างจากการทดลองแบบลง 

3 สีท่ีผา่นมา (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 6 การทดลองลง 4 สี มีจ  านวน 15  ตวัอยา่ง 
ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา / 

(วนิาที) 
ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม 

หลงัลงยาถมและ
ขัดยาถม 

1 

 

30.40 

 

11.78 -ทุกสีมีสีเขม้มาก -ทุกสีไดสี้ท่ีใส
สามารถมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
ชดัเจนมากกวา่การ
ทดลองท่ีผา่นมา 

2 

 

35.42 

 

10.79 -สีแดง สีเขียว สีฟ้า มี
สีท่ีเขม้ 

-สีขาวมีสีปกติ 

-สีแดง สีเขียว สีฟ้า  
มีสีท่ีใสสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิว
โลหะไดช้ดัเจน 

-สีขาวมีรอยร้าว
บางๆและมียาถม
ฝังอยู ่

3 

 

47.52 

 

12.17 -สีแดง สีเขียว สีฟ้ามีสี
เขม้มาก 

-สีแดงแตก 

-สีเขียวมีรอยร้าว
บางๆ 

-สีฟ้าปกติ 

-สีชมพมีูรอยร้าว
และมียาถมฝังอยู่ 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา / 
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถม
และขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและ        
ขัดยาถม 

4 

 

33.78 

 

11.63 -สีแดง สีฟ้า และ     
สีน ้าเงิน มีสีเขม้
มาก 

-สีขาวปกติ 

-สีแดง สีฟ้า และสีน ้าเงิน 

ไดสี้ท่ีใสสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะได้
ชดัเจนมาก 

-สีขาวปกติไม่มีต าหนิ 

 5 

 

54.29 

 

12.04 -สีแดง สีฟ้า และ 
สีน ้าเงิน มีสีเขม้
มาก 

-สีชมพมีูบริเวณ
ขอบโดยรอบ
เป็นสีเหลือง
บางๆ 

-สีแดง สีฟ้า และสีน ้าเงิน 
ไดสี้ท่ีใสสามารถพ้ืนผิว
โลหะไดช้ดัเจนมาก 

-สีชมพมีูรอยร้าวและมี
ยาถมฝังอยู่ 

 

6 

 

41.71 

 

10.50 -สีแดงและสีฟ้า
มีสีเขม้ 

-สีขาวมีสีปกติ 

-สีชมพมีูบริเวณ
ขอบโดยรอบ
เป็นสีเหลือง
บางๆ 

-สีแดงและสีฟ้าสามารถ
มองเห็นพ้ืนของโลหะ
ไดช้ดัเจน 

-สีขาวและสีชมพมีูรอย
ร้าวและมียาถมฝังอยู ่

7 

 

37.50 

 

9.85 -สีแดง สีเขียว 
และสีน ้าเงินมีสี
ท่ีเขม้ 

-สีขาวมีสีปกติ 

-สีแดง สีเขียว และ        
สีน ้าเงินมีสีท่ีใสสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะได้
ชดัเจน 

-สีขาวมีสีปกติไม่มี
ต าหนิ 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา / 
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถม
และขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและ        
ขัดยาถม 

8 

 
 

 

 

 

 

 

 

47.02 

 

10.61 -สีแดง สีเขียว 
และสีน ้าเงินมีสี
ท่ีเขม้ 

-สีชมพมีูบริเวณ
ขอบโดยรอบ
เป็นสีเหลือง
บางๆ 

-สีแดงและสีเขียว       
สามารถมองเห็นพ้ืนผิว
โลหะไดเ้ลก็นอ้ย(ไม่ใส
เหมือนสองตวัอยา่งแรก) 

-สีน ้าเงินสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะได้
ชดัเจน 

-สีชมพมีูสีชมพูมากข้ึน
ไม่เหลืองเหมือนกบัการ
ทดลองแบบการลง 3 สี 
แต่ยงัมีรอยแตกและร้าว
อยู ่ซ่ึงเกิดจากขั้นตอน 
ยาลงถมท่ีผูท้ดลอง      
ลงยาถมดว้ยการพลิก
หนา้ยาสีลงและใชไ้ฟ
เป่าไปดา้นล่างของ
ช้ินงานท าใหสี้ไหลลงท า
ใหเ้กิดช่องอากาศและ
เม่ือน าไปขดัจึงเกิดรอย
ร้าวหรือแตก 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา / 
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม 

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

9 

 

45.12 

 

10.42 -สีแดงและสีเขียวมีสี
เขม้ 

-สีชมพมีูบริเวณขอบ
โดยรอบเป็นสี
เหลืองบางๆ 

-สีขาวมีสีปกติ 

สีแดงและสีเขียวมีสี
ท่ีใสสามารถมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได ้

-สีชมพมีูรอยร้าวและ
มีบริเวณขอบ
โดยรอบเป็นสีเหลือง
บางๆ 

-สีขาวมีเสน้ยาถมติด
อยูบ่างๆ 

10 

 

44.75 

 

10.11 - สีแดงและสีน ้าเงิน
มีสีเขม้มาก 

-สีขาวมีสีปกติ 

-สีชมพมีูบริเวณขอบ
โดยรอบเป็นสี
เหลืองบางๆ 

- สีแดง และสีน ้าเงิน
สามารถมองเห็นพ้ืน
ของโลหะไดเ้ป็น
ปกติ 

-สีขาวมีจุดสีด า
เลก็นอ้ย 

- สีชมพมีูรอยร้าว
และมียาถมฝังอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  88 

ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา / 
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 

(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม 

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

11 

 

36.20 

 

9.98 -สีเขียว สีฟ้า และ    
สีน ้าเงินมีสีเขม้มาก 

-สีขาวมีสีปกติ 

สีเขียว สีฟ้า และ      
สีน ้าเงินไดสี้ท่ีใส
สามารถมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได ้       
สีฟ้าบริเวณขอบมี   
สีด าท่ีเป็นยาถมฝังอยู่
ซ่ึงเกิดจากลงยาถม
ไม่เตม็ 

-สีขาวมีจุดตามดและ
มียาถมฝังอยูเ่ลก็นอ้ย 

12 

 

40.20 

 

10.58 -สีเขียว สีฟ้า และ             
สีน ้าเงินมีสีเขม้มาก 

-สีชมพมีูบริเวณ
ขอบโดยรอบเป็น             
สีเหลือง 

สีเขียว สีฟ้า และ     
สีน ้าเงิน ไดสี้ท่ีใส
สามารถมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได ้

-สีชมพมีูรอยร้าวและ
มียาถมฝังอยู่ 

13 

 

41.54 

 

10.93 -สีเขียว และ สีฟ้ามี
สีเขม้ 

-สีขาวมีสีปกติ 

-สีชมพมีูบริเวณ
ขอบโดยรอบเป็นสี
เหลือง 

-สีเขียว และ สีฟ้ามีสี
ใสสามารถมองเห็น
พ้ืนโลหะไดช้ดัเจน 

-สีขาวมีสีปกติแต่จะ
มีตามดและยาถมฝัง
อยูเ่ลก็นอ้ย 

-สีชมพมีูรอยร้าว
ชดัเจนและมียาถมฝัง
อยู ่
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา / 
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 
(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม 

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

14 

 

42.12 

 

11.56 -สีน ้าเงิน และสีฟ้ามี       
สีเขม้ 

-สีขาวมีสีท่ีปกติ 

-สีชมพมีูบริเวณขอบ
โดยรอบเป็นสีเหลือง
บางๆ 

-สีน ้าเงิน และสีฟ้า
สามารถมองเห็นพ้ืน
โลหะไดช้ดัเจน   

-สีขาวมีตามดและมี
ยาถมฝังอยู ่สีชมพ ู
มีรอยเสน้สีด าของ
ยาถมบางๆ 

15 

 

44.18 

 

11.41 -สีเขียว และสีน ้าเงิน       
มีสีเขม้ 

-สีขาวสีขุ่นเลก็นอ้ย 

-สีชมพไูดสี้ท่ี
สมบูรณ์ 

-สีเขียว และสีน ้าเงิน
มี  สีใสข้ึนสามารถ
มองเห็นพ้ืนโลหะ 

-สีขาวขุ่นเลก็นอ้ย  

-สีชมพมีูสีท่ีดีกวา่  
สีชมพท่ีูทดลองผา่น
มาทั้งหมด 
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       = สีแดง    = สีฟ้า = สีเขียว = สีน ้าเงิน = สีขาว = สีชมพ ู

ภาพท่ี 71 แผนภูมิแสดงช่วงเวลาการหลอมละลายของยาสีในการทดลองลงยาถมร่วมกบัยาสีแบบ    
4 สี มีจ  านวน 15 ตวัอยา่ง 

 

ตารางท่ี 7 การทดลองลง 5 สี มีจ  านวน 6 ตวัอยา่ง 
ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา / 

(วนิาที) 
ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 
(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม  

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

1 

 

35.37 

 

9.88 -สีแดง สีเขียว         
สีน ้าเงิน และสีฟ้า   
มีสีเขม้มาก 

-สีขาวปกติ 

-สีแดงแตก 

-น ้าเงินมียาถมฝังอยู ่ 

-สีเขียวออกสีเขียว
ค่อนขา้งทึบ 

-สีฟ้าสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ไดช้ดัเจน 

-สีขาวมีรอยร้าวและ
ยาถมฝังอยู ่

 

30.4 
35.42 

47.52 

33.78 

54.29 

41.71 
37.5 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา / 
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 
(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม  

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

2 

 

42.50 

 

10.92 -สีแดง สีฟ้า สีเขียว 
และสีน ้าเงินมีสีเขม้
มาก 

-สีชมพมีูบริเวณขอบ
โดยรอบเป็นสี
เหลืองบางๆ 

-สีแดง สีฟ้า สีเขียว   
และสีน ้าเงินสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ไดช้ดัเจน 

-สีชมพมีูรอยร้าว
เลก็นอ้ย 

3 

 

46.58 

 

11.81 -สีแดง สีฟ้า และ    
สีเขียว มีสีเขม้ 

-สีขาวมีสีท่ีปกติ 

-สีชมพมีูบริเวณขอบ
โดยรอบเป็นสี
เหลืองบางๆ 

-สีแดง และสีน ้าเงิน 
มีสีท่ีใสมองเห็น
พ้ืนผิวโลหะได้
เลก็นอ้ย 

-สีฟ้าสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ไดช้ดัเจน 

4 

 

43.59 

 

12.14 -สีแดง สีฟ้า และ           
สีน ้าเงินมีสีเขม้ 

-สีขาวมีสีท่ีปกติ 

-สีชมพมีูบริเวณ
ขอบโดยรอบเป็นสี
เหลืองบางๆ 

-สีแดง สีฟ้า และ             
สีน ้าเงินสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ไดช้ดัเจน 

-สีขาวมีรอยร้าวและ
มีสีน ้าตาลบางๆ 

-สีชมพมีูรอยร้าวและ
มียาถมฝังอยูเ่ป็นเส้น
บางๆ 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา / 
(วนิาที) 

ลงยาถม
กบัยาสี 

เวลา / 
(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและขัด
ยาถม  

หลงัลงยาถมและขัด
ยาถม 

5 

 

42.02 

 

10.21 -สีแดง สีเขียว         
สีน ้าเงิน มีสีเขม้มาก 

-สีขาวมีสีปกติ 

-สีชมพมีูบริเวณ
ขอบโดยรอบเป็นสี
เหลืองบางๆ 

-สีแดง สีเขียว           
สีน ้าเงิน สามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ได ้แต่สีเขียวมีตามด 

-สีขาวลงยาไม่เตม็
ร่องท าใหมี้ยาถมฝัง
อยูบ่ริเวณขอบ
โดยรอบ 

-สีชมพมีูรอยเสน้สี
ด าของยาถมบางๆ 

6 

 

42.46 

 

10.77 -สีฟ้า สีเขียว           
สีน ้าเงิน มีสีเขม้มาก 

-สีขาวมีสีท่ีปกติ 

-สีชมพมีูบริเวณ
ขอบโดยรอบเป็น           
สีเหลือง 

-สีฟ้า สีเขียว            
สีน ้าเงินสามารถ
มองเห็นพ้ืนผิวโลหะ
ได ้

-สีขาวมีจุดสีด าจาก
ยาถมและสีชมพมีู
รอยร้าวเลก็นอ้ย 
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       = สีแดง    = สีฟ้า = สีเขียว = สีน ้าเงิน = สีขาว = สีชมพ ู

ภาพท่ี 72 แผนภูมิแสดงช่วงเวลาการหลอมละลายของยาสีในการทดลองลงยาถมร่วมกบัยาสีแบบ       
5 สี มีจ  านวน 6 ตวัอยา่ง 
 

ตารางท่ี 8 การทดลองลง 6 สี มีจ  านวน 1 ตวัอยา่ง 
ตวัอย่าง ลงยาสี เวลา / 

(วนิาที) 
ลงยาถมกบั
ยาสี 

เวลา / 
(วนิาที) 

ผลการทดลองยาสี 

ก่อนลงยาถมและ
ขัดยาถม 

หลงัลงยาถมและขัดยา
ถม 

1 

 

46.96 

 

11.90 -สีแดง สีฟ้า        
สีเขียว และ        
สีน ้าเงินมีสีเขม้
มาก 

-สีขาวมีบริเวณ
ขอบโดยรอบเป็น           
สีน ้าตาล 

-สีชมพมีูสีอม
เหลือง 

-สีฟ้าใสข้ึนสามารถ
มองเห็นพ้ืนโลหะได ้ 

-สีแดง สีเขียว และ     
สีน ้าเงิน มีสีทึบไม่
สามารถมองเห็นพ้ืน
โลหะได ้

- สีขาวมีขอบโดยรอบ
เป็น สีน ้าตาล  

-สีชมพมีูรอยร้าวและ
เป็นสีอมเหลือง 
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       = สีแดง    = สีฟ้า = สีเขียว = สีน ้าเงิน = สีขาว = สีชมพ ู

ภาพท่ี 73 แผนภูมิแสดงช่วงเวลาการหลอมละลายของยาสีในการทดลองลงยาถมร่วมกบัยาสีแบบ       
6 สี มีจ  านวน 6 ตวัอยา่ง ลงพร้อมกนัทุกสี 
  

 ในการทดลองขั้นตอนลง 4 สี 5 สี และ 6 สี (ตารางท่ี 6-8) จะแตกต่างจากขั้นตอนแรกและ

ขั้นตอนท่ีสอง (ขั้นตอนลงยาสีบนโลหะเงินก่อนน าไปลงยาถม) ก็คือลงยาสีพร้อมกนัทุกสีเพราะ

จากขั้นตอนการทดลองลงยาสีแบบแยกสีเป็นกลุ่ม (ตารางท่ี 5) เป็นเทคนิคท่ีท าให้เสียเวลาเพราะวา่

ก่อนลงยาสีแต่ละคร้ังตอ้งน าช้ินงานมาล้างแล้วเติมยาสีใหม่จากนั้นน าไปเป่าไฟให้ยาสีหลอม

ละลาย เสร็จแล้วรอให้ช้ินงานเยน็ตวัลง และตอ้งท าซ ้ าเช่นน้ีจนกว่าจะครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ 

ดงันั้นการทดลองน้ีจึงตอ้งการทดลองลงยาสีพร้อมกนัทุกสี ในส่วนของเทคนิคและเปลวไฟท่ีใชจ้ะ

เบากวา่การทดลองท่ีผา่นมา และมีระยะเวลาเป่าไฟท่ีนานกวา่ โดยใชเ้ปลวไฟท่ี 1 ประมาณ 10-15 

วนิาทีจากนั้นก็ใชเ้ปลวไฟท่ี 2 จนกระทัง่ยาสีเกือบหลอมละลาย (หลีกเล่ียงเปลวไฟท่ี 3) เทคนิคการ

เป่าไฟให้ยาสีหลอมละลายก็จะแตกต่างจากการทดลองท่ีผ่านมา โดยเป่าไฟจนยาสีเกือบหลอม

ละลายอยา่สมบูรณ์ใหดึ้งไฟออกซ่ึงการสังเกตก็คือ ก่อนท่ียาสีจะหลอมละลายอยา่งสมบูรณ์ ยาสีจะ

มีลกัษณะเป็นเมด็เล็กๆพร้อมท่ีจะละลาย ในช่วงเวลานั้นให้ดึงไฟออกจากช้ินงาน โดยใชค้วามร้อน

ท่ียงัคงเหลือบนช้ินงานเป็นตวัท าให้ยาสีหลอมละลายอย่างสมบูรณ์พอดี ผลการทดลองท่ีได้คือ      

46.96 
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สีแดง สีฟ้า สีเขียว และสีน ้ าเงินก่อนท่ีจะน าไปลงยาถมมีสีท่ีเขม้มาก แต่เม่ือน าไปลงยาถมและท า

การขดัยาถมแล้ว ได้สีท่ีใสสามารถมองเห็นพื้นผิวได้ชัดเจน สีขาวก่อนลงยาถมและขัดยาถม      

ส่วนใหญ่จะไดสี้ขาวท่ีมีสีปกติและเม่ือน าไปลงยาถมและขดัยาถมจะไดสี้ขาวท่ีบริเวณขอบโดยรอบ

ไม่เป็นสีน ้าตาล แต่ก็จะมีตามดเพียงเล็กนอ้ย ในตวัสีชมพูส่วนใหญ่ ก่อนท่ีจะน ามาลงยาถมและขดั

ยาถมจะไดสี้ชมพูท่ีมีบริเวณขอบโดยรอบเป็นสีเหลืองบางๆและเม่ือน าไปลงยาถมแลว้ขดั  ยาถม 

จะได้สีท่ีออกเป็นสีชมพูชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีสีเหลืองอยู่บริเวณขอบโดยรอบของเน้ือสี ซ่ึงการ

ทดลองท่ีผา่นมาก่อนหนา้น้ีคือสีชมพสู่วนใหญ่จะออกเป็นสีเหลือง 
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บทที่ 4  

แนวทางการออกแบบสร้างสรรค์และสรุปแนวทางการออกแบบ 

จากการศึกษาทดลองเทคนิคการลงยาถมร่วมกบัยาสีท าใหพ้บวา่สามารถลงยาถมร่วมกบัยา
สีได ้บทน้ีจะเป็นการศึกษาแนวทางการออกแบบ ซ่ึงจะน าไปสู่การออกแบบเป็นเคร่ืองประดบัท่ีใช้
เทคนิคการลงยาถมร่วมกบัยาสีมีวธีิการด าเนินงานดงัน้ี 

4.1 แรงบันดาลใจการออกแบบ 

   สายน ้าคือส่ิงส าคญัท่ีช่วยหล่อเล้ียงชีวิตของชาวไทยมาแต่อดีต ซ่ึงพบร่องรอยการ
ตั้งชุมชนมาหลายยุคหลายสมยัจนเป็นราชธานี เช่น อาณาจกัรสุโขทยั-แม่น ้ าน่าน อาณาจกัรอยุธยา 
2 ฝ่ังแม่น ้ าเจ้าพระยา กรุงธนบุรี-ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจ้าพระยา และกรุงรัตนโกสินทร์ฝ่ัง
ตะวนัออกของแม่น ้ าเจา้พระยา อีกทั้งหวัเมืองใหญ่ทั้งหลายก็ลว้นอยูต่ามแม่น ้ าสาขาต่างๆ ในเมือง
นั้นๆ คนไทยตั้งแต่อดีตใชน้ ้าเพื่อการท ามาหากินด ารงชีวิต ใชน้ ้ าเพื่อการเดินทางไปท่ีต่างๆ รวมถึง
การท ามาคา้ขาย ดงันั้นสายน ้า กบัคนไทยจึงมีความผกูพนักนัเป็นอยา่งมากรวมถึงส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สายน ้าไม่วา่จะเป็นสัตวห์รือพืช ซ่ึงพืชท่ีส าคญัและมีประโยชน์มากมายหน่ึงในนั้นก็ บวั  

   “...ชาวไทยได้ใช้ประโยชน์คือการน าบวัไปเป็นอาหาร เช่น รากบวัและสายบวั 
(บวัหลวง) นิยมน ามาประกอบอาหารประเภท ผดั ตม้ แกงหรือเช่ือมเป็นของหวาน ใบบวันิยมน ามา
เป็นวสัดุท่ีใชใ้นการห่ออาหาร กลีบบวันิยมน ามาชุบทอดหรือใชแ้ทนใบพลูห่อเม่ียงแบบต่างๆ เม็ด
บวัสามารถใช้แทนถัว่ แทนลูกเดือยส าหรับเมนูอาหารต่างๆได ้เป็นตน้ ไม่เพียงแต่สามารถน ามา
ปรุงเป็นอาหาร บวัยงัมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคได ้เช่น ดีบวั มีสรรพคุณคือช่วยบ ารุงหวัใจขยาย
หลอดเลือดและบ ารุงร่างกาย มกัจะน ามาตากแห้งและชง เมล็ดบวั ใชเ้ป็นอาหารเพื่อบ ารุงร่างกาย
ช่วงฟ้ืนไขห้รือเป็นอาหารบ ารุงครรภ ์ฝักบวัเช่ือวา่สามารถแกอ้าการหญิงคลอดบุตรท่ีรกขบัออกไม่
หมดไดเ้ป็นยาสมานแผล แกท้อ้งเดินหรือแกม้ดลูกพิการ เกสรบวัหลวงสรรพคุณทางยาไทยคือ ท า
เป็นเคร่ืองยาหอมบ ารุงหวัใจ บ ารุงประสาท แกล้ม แกห้นา้มืด ใบบวัหลวงต ารายาไทยใชเ้พื่อบ ารุง
ร่างกาย บ ารุงเลือด แกฝี้ ต ารายาจีนใชเ้พื่อห้ามเลือด อินเดียใชใ้บอ่อนรับประทานแกริ้ดสีดวงทวาร 
รากบวั (เหงา้บวั) ใช้เพื่อบ ารุงก าลงั แกร้้อนใน ลดไขแ้กป้วดบวม นอกจากเป็นทั้งอาหารและยา
รักษาโรค ใยบวัสามารถน ามาทกัทอเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม...” (ปริมลาภ ชูเกียรติมัน่, 2556, pp. 12-15)    

   บวัใช้เป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งอาคารสถานท่ีให้มีความสวยงาม รวมถึงใช้เป็น
สัญลกัษณ์ทางศาสนาแสดงออกถึงความดีงาม เช่น การนิยมน าดอกบวัไปถวายพระเป็นเคร่ืองพุทธ
บูชาหรือเป็นเคร่ืองประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้า่ บวักบัชาวไทยเป็นส่ิงท่ี
อยู่คู่กันแนบเนียนในสังคมไทย ดังนั้ นในงานศิลปะไทยจึงไม่แปลกนักท่ีจะน า บัว มาเป็น           
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แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน เช่น ลายไทยเป็นลายท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยส่วนใหญ่
ก็ไดแ้รงบนัดาลใจจากส่ิงท่ีอยูร่อบๆ ตวัของบรรดาช่างน ามาตดัทอนเสริมเติมแต่งจนเรียกไดว้า่เป็น  
ลายไทย ซ่ึง บวั ในต าราหนงัสือลายไทยถือวา่  “...บวัคือแม่ลายส าคญัในการก าเนิดลวดลายต่างๆ 
จะมีอยู ่3 ชนิด คือ 

   (1) บวัสัตตบงกชเป็นบ่อเกิดลวดลายบวักนก 

   (2) บวัสัตตบุษยเ์ป็นบ่อเกิดลวดลายกรวยเชิง 

   (3) บวัหลวงเป็นบ่อเกิดของลายกนกนารีหรือกนกหางกินนร ถ้าเขียนลวดลายท่ี
ละเอียดมากๆ จะเรียกวา่กนกหางหงส์…” (เศรษฐมนัตร์ กาญจนกุล, 2556, pp. 6-7)  

   เน่ืองดว้ยลายไทยท่ีมีแรงบนัดาลใจจาก บวั มีความส าคญั จึงท าให้ลวดลายไดไ้ป
อยูใ่นช้ินงานศิลปะไทยท่ีทุกสาขา เช่น ในงานสถาปัตยกรรมไทย จิตรกรรมไทย งานไม ้งานปูนป้ัน   
งานจกัรสาร งานผา้ ไปถึงงานเคร่ืองโลหะเคร่ืองเงินเคร่ืองทอง ข้ึนอยูก่บัวา่ช่างสาขานั้นๆ จะน าไป
พฒันาต่ออยา่งไร เช่น ท าเป็นงาน 2 มิติ หรือ 3 มิติก็แลว้แต่เห็นตามสมควร 

4.1.1 บัวกบังานเคร่ืองถม (ภาพท่ี 74-80) 

 

 
(ก) ขนัน ้าพานรองถมเงิน 

 

 

 

 (ข) ลายบวัคว  ่า 

 

 
(ค) พานดุนกลีบบวั 

ภาพท่ี 74 ชุดขนัน ้าพานรองถมเงิน 
https://scontent.fbkk22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-  

9/30629318_10213876461438734_9132365944755060736_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent
.fbkk22-1.fna&oh=7e7bd693f1745cc29ad9155620c61079&oe=5C890717 

 

https://scontent.fbkk22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
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(ก) ฝาครองแกว้ถาดรองถมทอง 

 

 

(ข) ถาดดุนกลีบบวั 

 

 
 

(ค) ลายเมด็บวั 

ภาพท่ี 75 ชุดฝาครองแกว้ถาดรองถมทอง 
 

 
ภาพท่ี 76 เคสโทรศพัทมื์อถือถมเงินลายใบบวัดอกบวั 
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ภาพท่ี 77 ก าไลหวับวัเคร่ืองถมทอง 
(ท่ีมา: https://www.google.co.th/imgres? imgurl=https  

%3A%2F%2Ffw.lnwfile.com%2Fmm10zg.jpg&imgrefurl) 

 

 
ภาพท่ี 78 ชุดเคร่ืองประดบัคอหวับวั 

(ท่ีมา:https://scontent.fbkk1-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/20992609_360517227701186_4401492302293076387_n.jpg?_nc_fx=fbkk1-

2&_nc_cat=0&oh=033bb26bc7ec2c171cdd94c66a1082be&oe=5C2A41D7) 
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ภาพท่ี 79 ต่างหูหวับวัถมเงิน 

 

 
ภาพท่ี 80 ต่างหูใบบวัถมเงิน 
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 4.1.2 บัวกบังานเคร่ืองลงยา (ภาพท่ี 81-84) 

 
ภาพท่ี 81 ชุดขนัน ้าพานรองทองค าลงยา 

(ท่ีมา: http://2.bp.blogspot.com/ 

_OUrsZNofkPc/TOKn0WGIyrI/AAAAAAAAAMA/p0WBac294pw/s1600/K5803761-8.jpg) 

 

 

ภาพท่ี 82 ชุดเช่ียนหมากทองค าลงยา 
(ท่ีมา: http://3.bp.blogspot.com / _OUrsZNofkPc/TOKc4b9VUHI/AAAAAAAAAJo/jCj-

eK7OEPk/s400/K6228187-8.jpg) 
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ภาพท่ี 83 ก าไลหางชา้งหวับวัลงยา 

(ท่ีมา: https://scontent-lax3-

1.cdninstagram.com/vp/b009aa91eed3b8cc3a1d6800981ac5ab/5BCEC571/t51.2885-

15/e35/c0.90.720.720/s480x480/36161371_1941273502563743_5440440077480099840_n.jpg?e

fg=eyJ1cmxnZW4iOiJ1cmxnZW5fZnJvbV9pZyJ9) 

 

 
ภาพท่ี 84 แหวนหวับวัลงยา 

(ท่ีมา: http://www.vandagems.com 

/media/catalog/product/cache/2/small_image/225x225/1e5ddef3e5becf2ab187c259cefc82fe/h/a/h

adyr622_3_.jpg) 

https://scontent-lax3-1.cdninstagram.com/vp/b009aa91eed3b8cc3a1d6800981ac5ab/5BCEC571/t51.2885-15/e35/c0.90.720.720/s480x480/36161371_1941273502563743_5440440077480099840_n.jpg?efg=eyJ1cmxnZW4iOiJ1cmxnZW5fZnJvbV9pZyJ9
https://scontent-lax3-1.cdninstagram.com/vp/b009aa91eed3b8cc3a1d6800981ac5ab/5BCEC571/t51.2885-15/e35/c0.90.720.720/s480x480/36161371_1941273502563743_5440440077480099840_n.jpg?efg=eyJ1cmxnZW4iOiJ1cmxnZW5fZnJvbV9pZyJ9
https://scontent-lax3-1.cdninstagram.com/vp/b009aa91eed3b8cc3a1d6800981ac5ab/5BCEC571/t51.2885-15/e35/c0.90.720.720/s480x480/36161371_1941273502563743_5440440077480099840_n.jpg?efg=eyJ1cmxnZW4iOiJ1cmxnZW5fZnJvbV9pZyJ9
https://scontent-lax3-1.cdninstagram.com/vp/b009aa91eed3b8cc3a1d6800981ac5ab/5BCEC571/t51.2885-15/e35/c0.90.720.720/s480x480/36161371_1941273502563743_5440440077480099840_n.jpg?efg=eyJ1cmxnZW4iOiJ1cmxnZW5fZnJvbV9pZyJ9
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   จากรูปภาพท่ีไดแ้สดงเบ้ืองตน้จะเห็นไดว้่า บวั มีอิทธิพลต่อแนวคิดของท่ีช่างท า             

งานเคร่ืองถมและงานเคร่ืองลงยาสีเช่นกนั ในงานเคร่ืองถมและงานลงยาสีท่ีเป็นช้ินงานประเภท

ขา้วของเคร่ืองใชจ้ะพบ บวั เป็นลกัษณะของงานดุนลายให้เป็นกลีบบวัจะใชเ้ทคนิคการสลกัดุน ซ่ึง

จะพบมากในจ าพวก พานรอง (ภาพท่ี 74) ถาดรอง (ภาพท่ี 75) หรือช้ินงานท่ีเป็นภาชนะท่ีไวร้องรับ

ส่ิงต่างๆ ไม่เพียงแต่การดุนให้เป็นกลีบบวัเท่านั้น บวั ยงัเป็นส่วนประกอบของลวดลายท่ีอยู่บน

ภาชนะ เช่น ลายบวัคว  ่าบวัหงาย (ภาพท่ี 74 (ข)) ลายบวัฟันยกัษ ์ลายเม็ดบวั (ภาพท่ี 75 (ค)) หรือ 

แม้กระทัง่ใช้ลวดลายท่ีหยิบยกรูปดอกบัวหรือใบบัวมาใช้แบบซ่ือตรง (ภาพท่ี 76) ในบรรดา

เคร่ืองประดบัท่ีเป็นงานเคร่ืองถมและงานลงยาสี โดยส่วนใหญ่จะพบบวัอยูใ่นช้ินงานท่ีเป็นก าไล 

แหวน ต่างหู จ้ี และเคร่ืองประดบัคอ (ภาพท่ี 77- 78) และ (ภาพท่ี 83-84) มีลกัษณะการสร้างสรรค์

เป็นรูปทรงบวัตูมประดับส่วนปลายของเคร่ืองประดับ หรือพบเป็นช้ินงานเคร่ืองถมท่ีหยิบยก

รูปแบบของใบบวัดอกบวัมาทั้งหมด (ภาพท่ี 79-80)  และบางคร้ังอาจมีลวดลายของเม็ดบวัหรือลาย

บวัคว  ่าบวัหงายเป็นส่วนประกอบของลวดลายบนช้ินงาน ซ่ึงช้ินงานหรือลวดลายท่ีสร้างสรรค์

เหล่าน้ีก็จะข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของช้ินงานและความรู้ความสามารถของตวัช่างผูผ้ลิตรวมถึง

นกัออกแบบวา่มีความตอ้งการอยา่งไร 

 

4.2 แนวทางการออกแบบ 

   จากท่ีไดก้ล่าวมาทั้งหมดจึงสามารถคิดไดว้่า บวักบัวิถีชีวิต วฒันธรรม และงาน

ศิลปะไทยนั้นได้อยู่คู่กนัมาตลอด จึงท าให้ในการออกแบบเคร่ืองประดบัในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ผูว้ิจยัจึงมีความตอ้งการน า บวั มาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบเป็นเคร่ืองประดบั  โดยใช้

ทศันะธาตุของดอกบวั มาเป็นหลกัส าคญัของการออกแบบ ซ่ึงมีแนวทางการออกแบบสร้างสรรค์

และกรอบแนวความคิดการออกแบบสร้างสรรคช้ิ์นงาน (ภาพท่ี 87) ดงัน้ี 

 แนวทางท่ี 1 ออกแบบสร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะดอกบวัตูม 

 แนวทางท่ี 2 ออกแบบสร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะดอกบวับาน 

 แนวทางท่ี 3 ออกแบบสร้างสรรคร่์วมกนัทั้งแนวทางท่ี 1 และแนวทางท่ี 2 
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 4.2.1 แนวทางที ่1 ออกแบบสร้างสรรค์เป็นลักษณะดอกบัวตูม 

 
 (ท่ีมา:     
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/00/02/32/685683
6b53159c2.jpg) 

 

ภาพท่ี 85 ดอกบวัตูมและลักษณะของทศันธาตุของดอกบวัตูมท่ีจะน าไปท าการออกแบบเป็น
เคร่ืองประดบั 

 
 จากการไดศึ้กษาและคน้หาขอมูลการน าดอกบวัตูมมาออกแบบเป็นเคร่ืองประดบัส่วนใหญ่ 

ก็จะน าทศันะธาตุของดอกบวัตูมมาออกแบบซ่ึงส่ิงท่ีน ามาก็จะเป็นลกัษณะของรูปของดอกบวัตูม 

ในการออกแบบเคร่ืองประดบัคร้ังน้ีผูว้ิจยัก็ตอ้งการน า เอารูปทรงดอกบวัตูมมาออกแบบเช่นกนั 

เพราะเป็นรูปทรงท่ีเป็นสากล ผูพ้บเห็นสามารถเขา้ใจไดง่้าย และอีกดา้นหน่ึงก็จะเป็นการทา้ทาย

ความสามารถในการออกแบบเพราะรูปทรงของดอกบวัตูม ท่ีได้มีการหยิบยืมมาใช้อยู่บ่อยคร้ัง

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในการน้ีผูว้จิยัจึงตอ้งการน าทศันธาตุรูปทรงของดอกบวัตูม (ภาพท่ี 85) มา

ออกแบบอีกคร้ังพร้อมกบัท าการพฒันาให้แตกต่างจากรูปทรงบวัตูมแบบในอดีตโดยการตดัทอน

รูปทรง  ความน่าสนใจของการน ารูปทรงน้ีมาออกแบบคือ การท่ีจะออกแบบอย่างไรให้มีความ

แตกต่างจากอดีตโดยท่ีผูพ้บเห็นสามารถยงัคงคิดถึงภาพของดอกบวัตูมอยู่ ดงันั้นรูปทรงของดอก

บวัตูมจึงเป็นแนวทางการออกแบบท่ี 1 
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 4.2.2 แนวทางที ่2 ออกแบบสร้างสรรค์เป็นลักษณะดอกบัวบาน 
 

 

ท่ีมา: http://www.chaiyo-
mobile.com/content/freezone/content/t1dH22m18480L
45.jpg 

 

 

ภาพท่ี 86 ดอกบวับานและลักษณะของทศันธาตุการทบัซ้อนท่ีจะน าไปท าการออกแบบเป็น
เคร่ืองประดบั 
 

 ในพุทธศาสนามีค าอุปมาอุปมยัวา่ บวับาน คือผูมี้ความพร้อมท่ีจะบรรลุเป็นพระอรหนั ให้
ความรู้สึกถึงความเบิกบานรวมถึงใหค้วามรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ดว้ยความหมาย
และความรู้สึกท่ีไดรั้บจากลกัษณะของดอกบวับาน ในการออกแบบเป็นเคร่ืองประดบัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
คิดวา่ดอกบวับานก็เป็นลกัษณะท่ีน่าสนใจเช่นกนั ประกอบกบัการท่ีศึกษาเร่ืองรูปทรงของ บวั ท่ีมกั
น าไปท าการออกแบบเป็นเคร่ืองประดบัส่วนมากก็มกัจะพบเป็นดอกบวัตูม หรือถา้มีการน าดอกบวั
บานไปใชอ้อกแบบก็มกัจะพบวา่เป็นลวดลายประกอบในช้ินงาน ดงันั้นในแนวทางการออกแบบท่ี 
2 ผูว้ิจยัจึงตอ้งการน าดอกบวับานมากออกแบบโดยใช้ทศันธาตุ และทศันธาตุท่ีจะน ามาใช้คือ
ลกัษณะของการคลีของกลีบดอกบวัจากจุดศูนยก์ลางของดอกบวัและค่อยๆคลีออกไปดา้นขา้งท า
ให้เกิดเป็นดอกบวัท่ีสวยงาม ซ่ึงจากการสังเกตพบการทบัซ้อนของกลีบดอกบวัแต่ละกลีบค่อยๆ
เรียงตวักนั ผูว้ิจยัคิดว่าการคลีของกลีบดอกบวัก่อให้เกิดภาพการทบัซ่อนของกลีบดอกบวัแต่ละ
กลีบเป็นลกัษณะส าคญัของดอกบวับาน ดงันั้นผูว้จิยัจึงตอ้งการน าการทบัซอ้นมาเป็นลกัษณะส าคญั 
(Keyword) ท่ีจะน าไปสู่การออกแบบเป็นเคร่ืองประดบั (ภาพท่ี 86) 

 4.2.3 แนวทางที ่3 ออกแบบสร้างสรรค์ร่วมกันทั้งแนวทางที ่1 และแนวทางที ่2 

 แนวทางท่ี 3 เป็นแนวทางท่ีตอ้งการน าเอาทั้งดอกบวัตูมท่ีวา่ดว้ยทศันธาตุของรูปทรง และ

ดอกบวับานท่ีว่าดว้ยทศันธาตุเร่ืองการทบัซ้อนมาออกแบบสร้างสรรค์ร่วมกนัจึงเป็นอีกแนวทาง

หน่ึงท่ีจะเป็นทางเลือกเพิ่มเติม 
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 4.2.4 กรอบแนวความคิด 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 87 กรอบแนวความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ 
 

บวัตูมและบวับาน 

เทคนิคงานเคร่ืองถม

ร่วมกบังานยาสี 

ทศันธาตุ 

                  

(ท่ีมา: https://png.pngtree.com 

/element_origin_min_pic/00/02/32/685

6836b53159c2.jpg) 

 

ท่ีมา: http://www.chaiyo-

mobile.com/content/freezone/content/t

1dH22m18480L45.jpg 

 

รูปทรงโครงร่างของบวัตูม 

 

การทบัซอ้นของดอกบวับาน 

 

เคร่ืองประดบังานเคร่ืองถมและงานลงยาสีท่ีรับแรงบนัดาลใจจากดอกบวั 

กรอบแนวความคิด 
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4.2.5 แบบร่าง (Sketch) (ภาพท่ี 88-94) 

จากการไดว้เิคราะห์ทศันธาตุท่ีจะน ามาใชส้ าหรับการออกแบบเป็นเคร่ืองประดบัจึงน าไปสู่

กระบวนการท าแบบร่าง (Sketch) เพื่อน าไปคดัเลือกออกแบบเป็นเคร่ืองประดบัอีกคร้ัง และมี    

ลายละเอียดของแต่ละแบบดงัน้ี 

    
ภาพท่ี 88 ดอกบวัท่ีดึงกลีบบวัออกทีละกลีบซอ้นกนัหลายๆ ชั้น 

 

 
ภาพท่ี 89 แบบร่างกลุ่มท่ี 1  

 ในแบบร่างกลุ่มท่ี 1 เป็นการน าทศันธาตุเร่ืองรูปทรงดอกบวัตูมมาออกแบบและไดท้ าการ

ตดัทอนออกบางส่วนก็คือ ลกัษณะการเฉือนออกให้เกิดความเวา้ซ่ึงการเฉือนให้เกิดรอยเวา้ก็เกิดมา

จากลกัษณะของดอกบวัท่ีดึงกลีบบวัออกทีละกลีบซอ้นกนัหลายๆชั้นในอตัราหน่ึงในส่ีส่วนของ

ดอกบวัตูม (ภาพท่ี 88) และใหบ้ริเวณท่ีเหลือเป็นบริเวณท่ีใส่ลวดลาย ท่ีไดม้าจากเทคนิคเคร่ืองถม

ร่วมกบัยาสี เพื่อให้รูปทรงเกิดความแตกต่างและมีความน่าสนใจ ออกแบบเป็นแหวน และต่างหู

(ภาพท่ี89) 
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ภาพท่ี 90 ดอกบวัท่ีท าการตดัเฉียงลงมา 45 องศา 

 

 
ภาพท่ี 91 แบบร่างกลุ่มท่ี 2  

 ในแบบร่างกลุ่มท่ี 2 เป็นแบบร่างท่ีไดน้ าแบบร่างกลุ่มท่ี 1 พฒันาต่อโดยกลุ่มท่ีหน่ึงจะเป็น

การดึกกลีบของดอกบวัออกทีละกลีบซ้อนกนัแต่จะแตกต่างจากแบบร่างกลุ่มท่ี 2 ท่ีจะตดัดอกบวั

จากส่วนปลายเฉียงลงมา 45 องศา ถึงส่วนกลางของดอกบวัซ่ึงการตดัดอกบวัน้ีเกิดข้ึนโดยความ

บงัเอิญจากผูว้ิจยั เพราะเป็นหน่ึงในขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัตอ้งการหาทศันธาตุโดยละเอียดของดอกบวัตูม 

(ภาพท่ี 90) จึงพบวา่การตดัเฉียงลกัษณะเช่นน้ีมีความน่าสนใจ จึงไดห้ยิบยกมาเป็นตน้แบบของการ 

ออกแบบในแบบร่างกลุ่มท่ี 2 โดยภาพรวมยงัคงไวซ้ึ้งรูปทรงของดอกบวัตูมอยู ่จึงท าให้แบบร่างใน

กลุ่มท่ี 2 จะมีลกัษณะของการตดัเฉียงและยงัคงมองเห็นการทบัซ้อนของกลีบดอกบวัแต่ละกลีบท่ี

อยูภ่ายในช้ินงาน ออกแบบเป็นแหวน (ภาพท่ี 91) 
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ภาพท่ี 92 แบบร่างกลุ่มท่ี 3 ภาพร่างแหวน แหวน ก าไล และเขม็กลดั 

 

แบบร่างกลุ่มท่ี 3 ใชรู้ปทรงของบวัตูมและกลีบบวัน ามาออกแบบ จากนั้นเพิ่มเติมเร่ืองการทบัซ้อน

ของกลีบดอกบวัซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยกบัดอกบวัท่ีก าลงัพลิบาน แต่เป็นลกัษณะการน ามาจดัเรียง ก็

จะจดัเรียงจากเล็กไปใหญ่ จากตรงกลางมาดา้นซ้าย ดา้นขวา หรือจากดา้นหน่ึงไปยงัอีกดา้นหน่ึง 

(ภาพท่ี 92)  
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Right view 

               
Left view 

 
Front view 

ภาพท่ี 93 แบบร่างกลุ่มท่ี 4 

  
แบบร่างท่ี 4 เป็นแบบร่างท่ีพฒันาเพิ่มเติมจากแบบร่างท่ี 3 ซ่ึงดา้นหนา้ (Front view )จะใชรู้ปทรง

โครงร่างภายนอกของดอกบวัตูม และใช้การทบัซ้อนของกลีบดอกบวัจากขนาดใหญ่ไปหาขนาด

เล็ก การออกแบบจะแบ่งเป็นดา้นขวา (Right view) และซ้าย (Left view) ส่วนดา้นขาวปิดทึบซ่ึงจะ

เป็นบริเวณไวใ้ส่ลวดลายท่ีใชเ้ทคนิคเคร่ืองถมร่วมกบัยาสี และดา้นซา้ยจะแสดงให้เห็นการทบัซ้อน

ของกลีบดอกบวัออกแบบเป็นก าไล (ภาพท่ี 93) 
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บริเวณส่วกลางท่ีใส่ลวดลาย 

(ก) 

ภาพท่ี 94 ภาพร่างกลุ่มท่ี 5 
 ภาพร่างกลุ่มท่ี 5 (ภาพท่ี 94) เป็นการออกแบบเคร่ืองประดบัคอโดยท่ีใชก้ารทบัซ้อนของ

กลีบดอกบวัมาออกแบบ และต้องการออกแบบให้อยู่ในชุดเดียวกันกับก าไลในแบบภาพร่าง      

กลุ่มท่ี 4 (ภาพท่ี 93) โดยการออกแบบจะให้บริเวณส่วนกลางซ่ึงเป็นบริเวณท่ีดึงดูดสายตาและ

สามารถเห็นได้ชัดเจนเป็นบริเวณส าหรับจะใส่ลวดลายท่ีใช้เทคนิคเคร่ืองถมรวมกับยาสี            

(ภาพท่ี 94 (ก)) 
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4.3 แนวทางการออกแบบลวดลายและสีส าหรับการตกแต่งพืน้ผวิ 

    ลวดลายเกิดจากมุมมองดอกบัวแบบมุมมองจากด้านบนลงมา (Top view)        
(ภาพท่ี 95) ซ่ึงลายดอกบวับานก็ไดน้ าทศันธาตุเร่ืองการทบัซอ้นมาออกแบบเช่นกนั(ภาพท่ี 96) และ
มีรูปแบบของใบบวัตามแบบความเขา้ใจสากลมาเสริมเติมแต่ง เพื่อตอ้งการให้เกิดลวดลายท่ีดูมี
เร่ืองราวและมีความสมบูรณ์ อีกเหตุผลท่ีเสริมใบบวัในลวดลายก็คือตอ้งการลงยาสีท่ีแตกต่างจาก
ดอกบวั เพื่อให้ดอกบวัดูมีความโดดเด่น ซ่ึงการจดัองค์ประกอบของลวดลวดลายจะมีลกัษณะการ
จดัเรียงใหมี้ขนาดของดอกบวัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงดอกบวัท่ีใหญ่ท่ีสุดจะให้ความรู้สึกวา่ดอกบวันั้นอยู่
ดา้นหนา้สุดใกลก้บัผูม้อง ดอกบวัท่ีเล็กลงมาก็จะเป็นระยะท่ีลึกหรือไกลออกไป ตามล าดบั ค่อยๆ
ลดหลัน่ตามขนาดของดอกบวั (ภาพท่ี 97 ) เพื่อตอ้งการให้ลวดลายดูมีมิติและสีท่ีใชก้็จะมีสีด าจาก
ยาถม สีแดง สีฟ้า สีเขียว สีน ้ าเงิน และสีขาวท่ีไดจ้ากยาสี (ภาพท่ี 99 และภาพท่ี 101)โดยไม่ไดใ้ชสี้
ชมพู เพราะวา่จากการทดลองสีชมพูไม่เหมาะต่อการน ามาลงบนพื้นผิวโลหะเงิน ซ่ึงมีรูปแบบของ
ลวดลายดงัน้ี 

 

 

 

 

ภาพท่ี 95 มุมมองดอกบวัแบบมุมมองจากดา้นบน (Top view) 

(ท่ีมา: https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdWM_cixJ_fFyooJ6ZazXFC6-
uEarOGt_6QL_tGJahIV1DLVl4Bw) 
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ภาพท่ี 96 ลกัษณะลวดลายดอกบวับานก่อนน าไปทบัซอ้น 

 

 

 
(1)  

 
(2) 

 
(3)  

 

 

 

 

 
 

(4) (5) (6) (7) 

ภาพท่ี 97 ลกัษณะลวดลายท่ีจะน าไปใชต้กแต่งพื้นผิวช้ินงาน 

 (ภาพท่ี 97) อธิบายถึงดอกบวัขนาดต่างๆ ส าหรับน ามาจดัองคป์ระกอบในลวดลายท่ีจะ
น าไปใชต้กแต่งพื้นผิวช้ินงานโดยหมายเลข (1) คือขนาดดอกบวัท่ีใหญ่ท่ีสุดเรียงไปตามล าด าจนถึง
ขนาดท่ีเล็กท่ีสุดคือหมายเลข (7) ซ่ึงขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดก็จะใหค้วามรู้สึกใกลก้บัผูม้องและขนาดเล็ก
ท่ีสุดก็จะใหค้วามรู้สึกลึกหรือไกลออกไปท าใหล้วดลายดูมีมิติ  

3 

1 

2 

6 

4 

5 

7 
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ภาพท่ี 98 ดอกบวัสีน ้าเงิน 

 (ท่ีมา: http://www.thaigoodview.com/files/u102167/112718342.jpg) 
 

 

 
ภาพท่ี 99 ลวดลายและสีชุดท่ี 1 

(ก) รูปดา้นซา้ยประกอบดว้ย สีน ้าเงิน สีฟ้า และสีขาว 

(ข) รูปดา้นขวาประกอบดว้ย สีน ้าเงิน สีเขียว และสีฟ้า 

 

 

http://www.thaigoodview.com/files/u102167/112718342.jpg
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ท่ี 100 ดอกบวัสีแดงภาพ 

(ท่ีมา :http://4.bp.blogspot.com/-
jA4cypoCKA4/T7uklS_7pYI/AAAAAAAAAxM/C9rdaH7ACXs/s1600/XWV4xS5Mon101623.jpg) 

 

 

ภาพท่ี 101 ลวดลายและสีชุดท่ี  
(ก) รูปดา้นขวาประกอบดว้ย สีแดง สีฟ้า และสีขาว 

    (ข) รูปดา้นซา้ย ประกอบดว้ย สีแดง สีเขียว และสีขาว 
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 สีท่ีใชส้ าหรับการออกแบบใชย้าสีท่ีไดม้าจากการทดลองท่ีผา่นมาก็คือ สีแดง สีฟ้า สีเขียว 
สีน ้ าเงิน  สีขาว โดยท่ีการจดัองประกอบสีจะแบ่งเป็นสองชุดหลกั คือชุดลายดอกบวัท่ีมีสีน ้ าเงิน 
(ภาพท่ี 99) และจะแบ่งย่อยเป็นสองแบบคือ จะแตกต่างกันตรงสีท่ีลงในบริเวณใบบัว                
(ภาพท่ี 99 (ก)) ลงบริเวณใบบวัเป็นสีฟ้า และ (ภาพท่ี 99 (ข)) ลงบริเวณใบบวัเป็นเขียว และอีกชุด
เป็นลายดอกบวัสีแดง จะแบ่งยอ่ยเป็นสองแบบเช่นกนัคือ สีท่ีลงในบริเวณใบบวั (ภาพท่ี 101 (ก))    
ลงบริเวณใบบวัเป็นสีฟ้า และ(ภาพท่ี 101 (ข)) ลงบริเวณใบบวัเป็นเขียว เหตุผลของการเลือกสีน ้ า
เงินและสีแดงเป็นลายดอกบวัก็คือ เป็นสีท่ีใชใ้นการทดลองและเป็นสีท่ีอา้งอิงมาจากสีดอกบวัจริง
(ภาพท่ี 98 และภาพท่ี 100) ซ่ึงมีความหมายท่ีมงคล อยา่งเช่นในประเทศอียปิดอกบวัสีน ้ าเงินถือเป็น
ดอกไมศ้กัด์ิสิทธิ โดยดอกบวัสีน ้าเงินมีความเช่ือมโยงกบัต านานเร่ืองการสร้างโลกของชาวอียิป ซ่ึง
ชาวอียิปตโ์บราณเช่ือว่า เดิมจกัรวาลเป็นส่ิงท่ีมืดมิดเต็มไปดว้ยมหาสมุทรไม่มีส่ิงมีชีวิตใดๆทั้งส้ิน 
ต่อมาไม่นานก็มีดอกบัวสีน ้ า เงินขนาดย ักษ์ผุดข้ึนจากน ้ าและค่อยๆ แย้มกลีบออก ภายใน               
ใจกลางของดอกบวัปรากฏมีองค์สุริยเทพ “รา” และก็มีแสงสวา่งออกมาจากร่างกายของพระองค์
ทันใดนั้ นความมืดมิดท่ีมีอยู่กลับกลายแสงสว่างและก็ มีสรรพชีวิตต่างๆเกิดข้ึนมากมาย                               
ชาวอียิปเช่ือวา่พระองค์คือพระผูส้ร้างผูใ้ห้ก าเนิดส่ิงต่างๆข้ึนมาบนโลกใบน้ี เม่ือไรท่ีดอกบวัสีน ้ า
เงินหุบลงความมืดมิดก็จะกลบัมาเยือนอีกคร้ังจนกวา่พระองคจ์ะปรากฏตวัอีกคร้ังความมืดนั้นก็จะ
หายไป ชาวอียปิตถื์อวา่เกสรท่ีอยูก่ลางดอกบวั สีน ้าเงิน เปรียบไดก้บัแสงสวา่งของพระอาทิตยท่ี์ตดั
กบัขอบฟ้า โดยดอกบวัสีน ้าเงินจะบานยามเชา้และหุบกลีบในเวลาส้ินวนั ซ่ึงชาวอียีปจึงน าลกัษณะ         
การบานของดอกบัวยามเช้าและการหุบตัวลงยามส้ินวนัเปรียบเสมือนการข้ึนและตกของ           
พระอาทิตย์ และเช่ืออีกว่าเม่ือดอกบัวสีน ้ าเงินได้แยม้กลีบบานยามเช้าเพื่อรับแสงอาทิตย ์            
เป็นเวลาท่ีวิญญาณของผู ้ล่วงลับจะกลับมาเข้า สู่ ร่างใหม่ อีกคร้ังถือว่า เป็นสัญลักษณ์ของ                
การเกิดใหม่หลงัจากความตาย (Sangkae, 2552) กลบักนัในความเช่ือของคนไทยเช่ือว่าดอกบวั       
สีน ้าเงินมีความหมายส่ือถึงชยัชนะและเป็นผูปั้ญญาท่ีอยูก่วา่เหนือกิเลสทั้งปวง ดอกบวัสีแดงก็เป็น
ดอกบัวอีกสีหน่ึงท่ีมีความหมายตามความเช่ือของคนไทยคือ เป็นตัวแทนของความรักและ
ความเห็นอกเห็นใจ  ผู ้ใดได้ครอบครองก็จะเป็นท่ีรักท่ีเอ็นดูแก่ผู ้คนรอบข้าง มักได้รับการ         
โอบออ้มอารีอยู่เสมอ ต่อมาในส่วนของสีท่ีใช้กบัใบบวัก็จะเป็นสีเขียว และสีฟ้าเหตุท่ีให้สีฟ้ามา
เป็นทางเลือกในการสร้างสีสันให้ใบบวัก็คือ สีฟ้าท่ีน ามาท าการทดลองเน้ือสีท่ีไดจ้ะไม่ไดเ้ป็นสีฟ้า
แบบท่ีทุกคนเขา้ใจ สีฟ้าท่ีน ามาท าการทดลองคร้ังน้ีเน้ือสีจะออกเป็น สีฟ้าน ้ าทะเลหรือสีฟ้าอมเขียว 
ซ่ึงเป็นสีท่ีมีความไกลเคียงกบัสีเขียวอยา่งมาก จึงน ามาเป็นตวัเลือกอีกทางหน่ึงในการมาสร้างสีสัน
ใหก้บัใบบวั นอกจากน้ียงัมีสีขาวและสีของโลหะเงินแต่งเติมลงไปในลวดลายเหตุผลเพราะตอ้งการ
ใหสี้ขาวและสีของโลหะเงินเป็นเหมือนฟองอากาศของน ้าซ่ึงจะมีลกัษณะกลมๆมีหลากหลายขนาด
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และใช้สีด าท่ีไดม้าจากน ้ ายาถมเป็นพื้นลวดลายท่ีไวค้อยขบัลวดลายให้เด่นชดัมากข้ึน ดงันั้นจาก
การออกแบบลวดลายเพื่อน าไปใชต้กแต่งพื้นผิวช้ินงานคร้ังน้ีจึงเป็นลวดลายท่ีมีสีสันอ่างอิงมาจาก
ความเช่ือ และความใกลเ้คียงเป็นธรรมชาติของดอกบวั ใบบวั และผวิน ้า ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 4.3.1 ทดลองสร้างสรรค์ลวดลายลงบนเคร่ืองประดับ 
 

 

ต่างหู (ก) 
 

แหวน (ข) 

 

เขม็กลดั (ง) 
 

ก าไล (ค) 

ภาพท่ี 102 ชุดท่ี 1 ทดลองสร้างสรรคล์วดลายลงบนเคร่ืองประดบั ดว้ยเทคนิคเคร่ืองถมร่วมกบัยาสี 
ประกอบดว้ยสีน ้าเงิน สีฟ้า และสีขาว 
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ต่างหู (ก) 
 

แหวน (ข) 

ภาพท่ี 103 ชุดท่ี 2 ทดลองสร้างสรรคล์วดลายลงบนเคร่ืองประดบัดว้ยเทคนิคเคร่ืองถมร่วมกบัยาสี 
ประกอบดว้ยสีแดง สีฟ้า และสีขาว 

  

 จากการไดท้ดลองสร้างสรรคล์วดลายลงบนเคร่ืองประดบัดว้ยเทคนิคเคร่ืองถมร่วมกบัยาสี 
ประกอบดว้ยชุดท่ี 1 ลงยาถมร่วมกบัยาสี สีน ้ าเงิน สีฟ้า และสีขาว ท่ีมีจ  านวนเคร่ืองประดบั 4 ช้ิน      
(ภาพท่ี 102) คือ ต่างหู (ภาพท่ี 102(ก))  แหวน (ภาพท่ี 102(ข))  เข็มกลัด (ภาพท่ี 102(ค))                       
และก าไล (ภาพท่ี 102 (ง)) ชุดท่ี 2 เป็นชุดทดลองสร้างสรรค์ลวดลายลงบนเคร่ืองประดับ                    
ด้ว ย เทค นิค เค ร่ืองถม ร่วมกับย า สี  ประกอบด้วย  สี แดง  สี ฟ้ า  และ สีขาว  (ภาพ ท่ี  96)                             
มีเคร่ืองประดับจ านวน 2 ช้ินคือ ต่างหู (ภาพท่ี 103 (ก)) และ แหวน (ภาพท่ี 103 (ข))                           
ในชุดท่ี 1 ช้ินงานต่างหู (ภาพท่ี 103 (ก)) และแหวน (ภาพท่ี 102 (ข)) รวมถึงชุดท่ี 2 ช้ินงานต่างหู           
(ภาพท่ี 103 (ก)) และแหวน (ภาพท่ี 103 (ข)) สามรถลงยาสีร่วมกบัยาถมได้เป็นปกติตามแบบ
เทคนิคท่ีท าการทดลอง (ขอ้ 3.1.4) เพราะเป็นลกัษณะช้ินงานท่ีมีหน้าเรียบเสมอกนัไม่โคง้นูน                       
แต่ในกรณีของ ช้ินงานเข็มกลัด (ภาพท่ี 102 (ค)) และก าไล (ภาพท่ี 102 (ง)) ซ่ึงช้ินงานการ
สร้างสรรคล์วดลายใหเ้กิดความลึกของช่องลงยาถมและยาสีดว้ยการตอกลายแบบเคร่ืองถม มีความ
ลึกของช่อง ลวดลายอยู่ประมาณ 0.3 มิลลิเมตร ประกอบกบัช่องท่ีไวใ้ช้ส าหรับลงยาสีมีบริเวณท่ี
กวา้งหรือยาวมาก เม่ือน ามาข้ึนรูปให้เกิดความโคง้นูนท าให้ลวดลายยืดตวัและช่องส าหรับลงยาถม
และยาสีต้ืนข้ึน เหลือประมาณ 0.15 มิลลิเมตร เม่ือน าช้ินงานไปลงยาถมร่วมกบัยาสีจนถึงขั้นตอน
ขดัยาถมและยาสีท าให้พื้นช้ินงานท่ีเป็นโลหะสีเงินผุดข้ึนมาบริเวณตรงกลางของลวดลายช่องท่ีลง
ยาสี (ภาพท่ี 104) หรืออีกปัญหาหน่ึงท่ีพบเจอคือเม่ือช่องลวดลายมีความต้ืนและกวา้งประมาณ                  
1 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตรท าให้เวลาขดัยาถมร่วมกบัยาสี ก่อให้เกิดยาสีแตกร้าวหรือ              
กะเทาะออก ในทางกลบักนับริเวณใกลก้นัมีช่องท่ีลงยาสีเหมือนกนัแต่กลบัไม่มีปัญหาเร่ืองพื้นของ
ลวดลายผดุข้ึนมา ดงันั้นจึงสันนิษฐานไดว้า่นอกจากความลึกและความกวา้งความยาวของช่องท่ีไว้
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ส าหรับลงยาสีหรือลงยาถม รวมถึงความโค้งนูนก็เป็นปัจจยัหลักส าคัญท่ีควรค านึงถึงในการ
สร้างสรรคล์วดลายลงบนช้ินงาน ในการแกปั้ญหาส าหรับปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คือ   

   (1)ในกรณีช้ินงานมีความโคง้นูนสูงตอ้งข้ึนรูปช้ินงานให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อน จากนั้นค่อยน าไปสร้างสรรคล์วดลาย เช่นวิธีการแกะ ขุด กดักรด หรือตอกลาย เหตุผลท่ีตอ้ง
ข้ึนรูปช้ินงานก่อนและสร้างสรรคล์วดลายภายหลงัก็คือ ลวดลายจะไม่ยืดและเป็นลวดลายท่ีมีขนาด
และความลึกคงท่ีตามแบบท่ีช่างหรือศิลปินตอ้งการ 

   (2)ในกรณีท่ีตอ้งสร้างสรรคล์วดลายก่อนท่ีจะน าไปข้ึนรูป เม่ือข้ึนรูปเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ (กรณีข้ึนรูปให้มีความโคง้นูนสูง)ลวดลายก็อาจจะต้ืนให้ใช้เหล็กแกะ ขุดลาย หรือ
เซาะร่องให้มีความลึกลงไปดงัเดิมแต่วิธีท าเช่นน้ีลวดลายอาจยืดและมีสัดส่วนท่ีใหญ่ผิดเพี้ยนไป
จากความตอ้งการ ตวัช่างหรือศิลปินเองควรท่ีจะออกแบบลวดลายให้มีขนาดยอ่มลงมาเล็กนอ้ย เม่ือ
น าช้ินงานไปข้ึนรูปจะไดข้นาดท่ีพอดีตามความตอ้งการ ตวัอยา่งเช่นถา้ตอ้งการลวดลายท่ีมีขนาด
กวา้ง 5 มิลลิเมตร ควรจะออกแบบลวดลายมีขนาดกวา้ง 4.5 มิลลิเมตรเป็นตน้  

 

 

บริเวณพื้นของ
ลวดลายท่ีมี     
โลหะสีเงินผดุ

ข้ึนมา 

ภาพท่ี 104 ลกัษณะของพื้นผวิช้ินงานท่ีเป็นสีของเงินโลหะผดุ 
  

 จากภาพของช้ินงานในบริเวณท่ีเป็นใบบวัจะเห็นไดว้า่ไม่ไดน้ าสีเขียวมาท าการสร้างสรรค์

และเลือกยาสีฟ้ามาเป็นสีทดแทนยาสีเขียว เน่ืองจากยาสีฟ้ามีเน้ือสีเป็นสีฟ้าน ้ าทะเล หรือ                 

สีฟ้าอมเขียว ซ่ึงเป็นสีท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัยาสีเขียวและดว้ยประวติัศาสตร์ของยาสีฟ้าซ่ึงเป็นยาสี

ท่ี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลท่ี 1 ทรงโปรดปรานจึงไดท้รงขนานนาม

กนัวา่ “ราชาวดี” ดว้ยเหตุเหตุน้ีผูว้จิยัจึงเลือกท่ีจะใชย้าสีฟ้าแทนยาสีเขียว 
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4.4 สรุปแนวทางการออกแบบ 

   จากการไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองราวของ บวั จึงไดแ้นวทางการออกแบบท่ีไดเ้สนอมา             

3 แนวทางคือแนวทางท่ี 1 ออกแบบสร้างสรรค์เป็นลกัษณะดอกบวัตูม แนวทางท่ี 2 ออกแบบ

สร้างสรรคเ์ป็นลกัษณะดอกบวับาน แนวทางท่ี 3 ออกแบบสร้างสรรคร่์วมกนัทั้งแนวทางท่ี 1 และ

แนวทางท่ี 2 และไดเ้ลือกแนวทางท่ี 3 มาเป็นแนวทางการออกแบบสร้างสรรค ์

   จากการศึกษาเคร่ืองประดบัท่ีเป็นงานเคร่ืองถมและงานลงยาสีโดยส่วนใหญ่มกัจะ

พบเห็นเป็นลกัษณะช้ินงานท่ีหยิบยกรูปทรงของดอกบวัตูมและมีลวดลายท่ีอดัแน่นเต็มพื้นท่ีทั้ง

ช้ินงาน โดยไม่มีการตดัทอนใดๆ ดงันั้นในการออกแบบสร้างสรรค์ ผูว้ิจยัจึงตอ้งการน าทศันธาตุ

ดอกบวัตูม มาตดัทอนรูปทรงและลวดลาย เพื่อตอ้งการให้ช้ินงานเกิดความแตกต่างจากในอดีต     

ในส่วนของดอกบวับานส่วนใหญ่จะพบเป็นลกัษณะของลวดลายหรือถา้ใกลเ้คียงท่ีสุดก็จะพบเป็น

รูปร่างของดอกบัวบานทั้ งดอก โดยไม่มีการตัดทอนรูปทรงใดๆ และส่ิงท่ีจะน ามาออกแบบ

สร้างสรรค์ ผูว้ิจยัก็จะใช้ทศันธาตุท่ีว่าด้วยการทบัซ้อนของกลีบดอกบวัมาออกแบบสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความแตกต่างเช่นกัน โดยกรอบการออกแบบสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นวสัดุจะใช้เป็น       

โลหะเงิน ยาถม ยาสีร้อน ลวดลายท่ีใช้ก็จะเป็นลวดลายของดอกบัว ใบบวั ซ่ึงมีลักษณะของ

ลวดลายเป็นมุมมองจากดา้นบนลงมา 

   ใชเ้ทคนิคการสร้างสรรคล์วดลายดว้ยการตอก กดักรดหรือการแกะ ซ่ึงก็จะข้ึนอยู่

กบัช้ินงานอีกคร้ังวา่จะเหมาะสมดว้ยเทคนิคใด โดยยาสีร้อนท่ีใช้ในการออกแบบสร้างสรรคจ์ะใช ้

ยาสีแดง ยาสีน ้ าเงิน ยาสีฟ้า และยาสีขาว ส่วนยาสีเขียวเป็นสีท่ีมีความใกลเ้คียงกบัยาสีฟ้าและดว้ย

ความหมายของสีฟ้าซ่ึงเป็นยาสีท่ีมีประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจจึงเลือกใช้ยาสีฟ้าแทนยาสีเขียว ส่วน

ของยาสีชมพูเป็นสีไม่เหมาะต่อการน ามาลงบนพื้นผิว โลหะเงิน จึงไม่เลือกน ามาออกแบบคร้ังน้ี

เหตุผล เพราะสีชมพูเวลาลงยาสีกบัโลหะเงินจะไดสี้ท่ีเพี้ยนหรือไดสี้ท่ีไม่สมบูรณ์ ในส่วนช้ินงาน 

(ดอกบวัตูม) ท่ีจะน ามาออกแบบสร้างสรรคมี์จ านวน 5 ช้ินประกอบดว้ย แหวน 2 วง ต่างหู 2 คู่ ป่ิน

ปักผม 1 ช้ิน และออกแบบสร้างสรรค ์(ดอกบวับาน) จ านวน 4 ช้ิน ประกอบดว้ย ก าไล 1 วง ต่างหู 1 

คู่ เขม็กลดั 1 ช้ิน สร้อยคอ 1 เส้น  
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 4.4.1 ภาพร่าง (ภาพท่ี 105) 

 

   

ภาพท่ี 105 ภาพร่างก่อนน าไปพฒันารูปแบบและภาพร่างสุดทา้ย (Final Sketch) 
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4.4.2 การพฒันารูปแบบและภาพร่างสุดท้าย (ภาพท่ี 106-112) 

 

ภาพท่ี 106 ภาพร่างต่างหู (ดอกบวัตูม) จ านวน 2 คู่ 
   (1) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า  

(2) ลงยาสีแดง สีขาว และสีฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 

(2)

X
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ภาพท่ี 107 ภาพร่างแหวน (ดอกบวัตูม) จ านวน 2 วง 

   (1) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 

(2) ลงยาสีแดง สีขาว และสีฟ้า 

(1) 

(2) 
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ภาพท่ี 108 ภาพร่างป่ินปักผม (ดอกบวัตูม) จ านวน  1 ช้ิน ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 

 

 
ภาพท่ี 109 ภาพร่างต่างหู (ดอกบวับาน) จ านวน 1 คู่ ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 110 ภาพร่างเขม็กลดั (ดอกบวับาน)  จ  านวน 1 ช้ิน ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 111 ภาพร่างก าไล (ดอกบวับาน) จ านวน 1 วง ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 112 ภาพร่างสร้อยคอ (ดอกบวับาน) จ านวน 1 เส้น ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 

  

 จากภาพร่าง (ภาพท่ี 105)  ภาพร่างก่อนน าไปพัฒนารูปแบบและภาพร่างสุดท้าย             
(Final Sketch) มาเป็นภาพร่างสุดทา้ยก่อนน าไปสร้างสรรค์เป็นช้ินงานเคร่ืองประดบั การจดัวาง
ลวดลายก็จะมีความแตกต่างจาก ช้ินงานทดลองสร้างสรรคล์วดลายลงบนเคร่ืองประดบั (ขอ้ 4.3.1) 
ด้วยภาพรวมของช้ินงานท่ีออกแบบมาทั้งหมดผูว้ิจยัต้องการให้ช้ินงานมีความรู้สึกเบาเพราะ
ตอ้งการใหช้ิ้นงานสามารถสวมใส่ไดจ้ริง จึงไดท้  าการฉลุช้ินงานใหมี้ความโปร่งประกอบกบัใชเ้ส้น
โคง้มาเป็นเส้นกั้นระหว่างลวดลายกบัพื้นท่ีว่างของช้ินงานเพราะเส้นโคง้เป็นเส้นท่ีให้ความรู้สึก
อ่อน หวาน นุ่มนวล ยิ่งท าให้ผูพ้บเห็นสามารถรู้สึกถึงความเบาของช้ินงานและใชช่้องลวดลายท่ีมี
ขนาดเล็กกว่าช้ินงานทดลองเพื่อเป็นการแกปั้ญหาส่ิงท่ีไดท้ดลองมาเบ้ืองตน้ (ขอ้4.3.1) เพราะไม่
ตอ้งการใหย้าสีแตกร้าวหรือยาถมกะเทาะภายหลงั การจดัองคป์ระกอบของลวดลายก็จะเนน้บริเวณ
พื้นผิวท่ีเป็นจุดน าสายตาซ่ึงก็จะเป็นบริเวณท่ีมีพื้นท่ีกวา้งท่ีสุดของช้ินงาน รวมถึงการใส่ลวดลายก็
จะเป็นลวดลายดอกบวั ใบบวั ท่ีมีทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่เพื่อสร้างมิติให้กบัช้ินงานท าให้
ช้ินงานมีความแตกต่างและโดดเด่นตามอย่างท่ีได้อธิบายไว  ้ ใน (ขอ้4.3) หัวขอ้แนวทางการ
ออกแบบลวดลายและสีส าหรับการตกแต่งพื้นผวิ 
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4.4 ช้ินงานส าเร็จ (ภาพท่ี 113-132) 
 

 
Front view 

 
Back view 

 

 
Top view 

 

 
Side view 

 

 
Perspective 

ภาพท่ี 113 มุมมองรอบดา้นของ ต่างหู (ดอกบวัตูม) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 114 ต่างหู (ดอกบวัตูม) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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Front view 

 
Back view 

 

 
Top view 

 

 
Side view 

 

 
Perspective 

ภาพท่ี 115 มุมมองรอบดา้นของ ต่างหู (ดอกบวัตูม) ลงยาสีแดง สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 116 ต่างหู (ดอกบวัตูม) ลงยาสีแดง สีขาว และสีฟ้า 
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Front view   

 
Back view 

 

 
Top view 

 

 
Side view 

 

 
Perspective 

ภาพท่ี 117 มุมมองรอบดา้นของ แหวน (ดอกบวัตูม) ลงยาสีแดง สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 118 แหวน (ดอกบวัตูม) ลงยาสีแดง สีขาว และสีฟ้า 
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Front view        

 
Back view     

 

 
Top view       

 

 
Side view 

 

 
Perspective 

ภาพท่ี 119 มุมมองรอบดา้นของ แหวน (ดอกบวัตูม) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 120 แหวน (ดอกบวัตูม) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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Front view        

 
Back view     

 
Side view      

 

 
Top view 

 

 
Perspective 

ภาพท่ี 121 มุมมองรอบดา้นของป่ินปักผม (ดอกบวัตูม) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 122 ป่ินปักผม (ดอกบวัตูม) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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Front view 

 

 
Right view  

 

 
Left view 

 

 
Perspective 

ภาพท่ี 123 มุมมองรอบดา้นของต่างหู (ดอกบวับาน) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 124 ต่างหู (ดอกบวับาน) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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Front view 

 

 
Back view 

 

 
Side view 

 

 
Perspective 

ภาพท่ี 125 มุมมองรอบดา้นของเขม็กลดั (ดอกบวับาน) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 126 เขม็กลดั (ดอกบวับาน) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
 



  142 

 

 
Right view 

 

 
Left view 

 

 
Front view 

 

 
Perspective 

ภาพท่ี 127 มุมมองรอบดา้นก าไล (ดอกบวับาน) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 128 ก าไล (ดอกบวับาน) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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Front view 

 

 
Right view 

 

 
Left view 

 

 
Top view 

 

 

 

 

 

 
Perspective 

ภาพท่ี 129 มุมมองรอบดา้นของสร้อยคอ (ดอกบวับาน) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 130 สร้อยคอ (ดอกบวับาน) ลงยาสีน ้าเงิน สีขาว และสีฟ้า 
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ภาพท่ี 131 ชุดเคร่ืองประดบัดอกบวับาน 
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ภาพท่ี 132 ชุดเคร่ืองประดบัดอกบวัตูมและดอกบวับาน 
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บทที่ 5  

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

   ในงานศิลปะไทย งานเคร่ืองเงินเคร่ืองทองไทย ตั้งแต่สมยัโบราณไม่วา่จะเป็นงาน

เคร่ืองประดบัหรืองานเคร่ืองโลหะรูปพรรณล้วนแลว้แต่มีความประณีตสูงไม่ด้อยไปกว่าชาติใด

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญาความสามารถของช่างไทย 

   การใชเ้คร่ืองเงินเคร่ืองทองในไทยนั้น สมยัอยุธยานบัวา่เป็นยุคท่ีรุ่งเรืองเป็นท่ีสุด

มีการใช้เคร่ืองเงินเคร่ืองทองกนัอยา่งแพร่หลาย ในประวติัศาสตร์สมยัศรีกรุงอยุธยางานเคร่ืองเงิน

เคร่ืองทองไทยเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์แห่งความมัง่คัง่ เป็นส่ิงท่ีคู่ควรต่อกษตัริยข์ุนนางชั้นสูงหรือ

ศาสนาท่ีสูงส่ง แมว้า่ในสมยัอยธุยาจะมีเทคนิคการท าเคร่ืองเงินเคร่ืองทองมากมาย เช่น งานสลกัดุน 

งานเช่ือมลวด รวมถึงงานหล่อโลหะ งานเคร่ืองถมและงานเคร่ืองลงยาสี ก็มีความส าคญัไม่ยิ่งหยอ่น

ไปกวา่งานอ่ืนๆ  งานเคร่ืองถมและงานเคร่ืองลงยาสีนบัวา่เป็นงานหตัถศิลป์ไทยชั้นยอดท่ีมีช่ือเสียง

มากในสมยัอยุธยา เพราะเป็นงานท่ีคอยรับใช้ราชส านักอยุธยารวมถึงเป็นเคร่ืองราชบรรณาการ

สร้างความสัมพนัธไมตรีแก่ชาติต่างๆ สามารถแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทยไดอ้ยา่งงดงาม 

แมว้า่ในการท างานเคร่ืองถมและงานเคร่ืองลงยาสีจะมีการท ามาแต่โบราณเกิดในยุคสมยัเดียวกนั 

แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีงานเคร่ืองถมและงานเคร่ืองลงยาสีมาผสมสานกนัให้อยู่บนช้ินงานท่ีมีพื้นผิว

เดียวกนั โดยไม่แยกเป็นงานเคร่ืองถม 1 ส่วน และงานลงยาสีอีก 1 ส่วนแลว้น าสองส่วนมาประกอบ

กนัภายหลงั จากการท่ีไดส้ัมภาษณ์ช่างท่ีท างาน เคร่ืองถมและงานเคร่ืองลงยาสี เพื่อตอ้งการหาเหตุ

และผลของการท่ีงานเคร่ืองถมและงานเคร่ืองลงยาสีไม่เคยมาประกอบร่วมกนั ซ่ึงช่างแต่ละคนนั้นก็

ให้เหตุผลมากมาย เช่น เช่ือในค าท่ีครูบาอาจารยส์อน และมีความภาคภูมิใจในงานของตนเองไม่

ยอมเรียนรู้งานแขนงอ่ืน เช่ือท่ีวา่ยาถมและยาสีไม่สามารถอยูร่่วมกนัไดเ้พราะลกัษณะทางกายภาพ

ของยาถมนั้นเป็นโลหะและยาสีมีลกัษณะทางกายภาพเป็นแกว้ รวมถึงเร่ืองการด ารงชีวิตของตวัช่าง

ท่ีไม่มีหน้าท่ีท างานหาเล้ียงรับผิดชอบครอบครัวจึงไม่มีเวลาพอท่ีจะศึกษาหาความรู้และทดลอง

เทคนิคต่างๆ อธิบายไวใ้น (ขอ้ 2.4 เหตุและผลของการไม่รวมกนัของงานเคร่ืองถมและงานลงยาสี) 

ในการศึกษาและพฒันาเคร่ืองถมร่วมกบัเทคนิคการลงยาสีส าหรับงานเคร่ืองประดบัฉบบัน้ี ผูว้ิจยั

ตอ้งการพฒันาเคร่ืองถมร่วมกบัยาสีดว้ยการศึกษาทดลองเทคนิคการลงยาถมกบัยาสีให้อยู่บนพื้น
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ผวิช้ินงานเดียวกนั โดยไม่แยกออกเป็นสองส่วนและน ามาประกอบกนัภายหลงั ซ่ึงมีผลท่ีไดรั้บและ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีดงัน้ี 

   เทคนิคการลงยาถมและยาสีบนช้ินงานท่ีมีพื้นผิวเดียวกนั ส่ิงท่ีควรให้ความส าคญั

ท่ีสุดของเทคนิคน้ีก็คือความสะอาดและเปลวไฟท่ีเหมาะสม การท าความสะอาดนั้นไม่วา่ก่อนท่ีจะ

ลงยาสีหรือก่อนท่ีจะลงยาถมควรขจดัคราบสกปรกหรือคราบไขมนัไม่ใหเ้กาะบนช้ินงาน ถา้ช้ินงาน

สกปรกหรือมีคราบไขมนัจะท าให้การลงยาสีกบัยาถมไม่ติดหรืออาจท าให้เป็นตามด ลกัษณะการ

ใชเ้ปลวไฟท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัการทดลองน้ีคือ การทดลองแบบท่ี 3 ตารางท่ี 4.5-4.7 คือใชเ้ปลวไฟ

ท่ี 1 ประมาณ 10-15 วินาที จากนั้นก็ใชเ้ปลวไฟท่ี 2 จนกระทัง่ยาสีเกือบหลอมละลายแลว้ให้ดึงไฟ

ออก โดยการใหค้วามร้อนท่ีเหลืออยูบ่นช้ินงานเป็นตวัท าการหลอมละลายยาสีให้สมบูรณ์ เทคนิคน้ี

เป็นการใช้เปลวไฟท่ีท าให้ยาสีค่อยๆ ละลายอย่างช้าๆ และละลายในความร้อนท่ีพอดี ยาสีก็จะ     

ไม่ไหม ้ท าใหสี้ท่ีไดมี้ความสดใส ในการทดลองทั้งหมดน้ีปัญหาท่ีเจอก็คือยาสีไหม ้เกิดจากการให้

ความร้อนสูงเกินไป ท าใหย้าสีมีสีทึบหรือท าใหเ้ฉดสีเพี้ยนไป ซ่ึงสีชมพูเป็นสีท่ีลงยากและมีปัญหา

มากท่ีสุด เพราะวา่โลหะเงินเม่ือโดนความร้อนจากเปลวไฟจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั โดยการเกิด

ออกไซด์บนพื้นผิวโลหะเงิน ส่งผลให้สีชมพูเม่ือลงบนโลหะเงินเกิดสีท่ีเพี้ ยนหรือเป็นสีท่ีไม่

สมบูรณ์  เช่น สีชมพูกลายเป็นสีเหลือง หรือ สีชมพูมีบริเวณขอบรอบๆ เป็นสีเหลือง (ภาพท่ี 133) 

ดว้ยเหตุน้ีสีชมพจึูงไม่เหมาะต่อการน ามาลงบนโลหะเงิน  

 

    

 
ภาพท่ี 133 ลกัษณะสีชมพท่ีูไม่สมบูรณ์มีบริเวณขอบรอบๆ เป็นสีเหลือง 
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   ในส่วนของ สีขาว สีฟ้า สีน ้ าเงิน สีเขียว สีแดง เป็นสีท่ีไม่ค่อยมีปัญหาสามารถลง

ไดเ้ป็นปกติ เพียงแต่ตอ้งระวงัเร่ืองการให้ความร้อนท่ีสูงเกินไป ต่อมาปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือ ยาสีเกิด

รอยร้าวท าให้มียาถมไปฝังอยูเ่กิดจากขั้นตอนลงยาถม เพราะผูว้ิจยัลงยาถมดว้ยการคว  ่าหนา้ยาสีลง

ในขณะให้ความร้อนก่อนลงยาถม ท าให้ยาสีไหลลงเกิดช่องอากาศภายใน เม่ือพลิกกลบัมาเพื่อลง 

ยาถมท าให้หนา้ยาสีแตกออกจากกนั การแกปั้ญหาก็คือให้ลงยาถมดว้ยเทคนิคยาถมปกติคือการลง

ยาถมดา้นหนา้ และปัญหาอีกหน่ึงปัญหาท่ีเจอก็คือการลงยาสีซ ้ ากนัสองคร้ังหมายถึงในการลงยาสี

คร้ังแรกนั้นลงไม่เต็มร่อง และต่อมาภายหลงัน ายาสีมาเติมอีกคร้ัง ผลท่ีไดก้็คือสีสองชั้นไม่ละลาย

ติดกนั เม่ือน าไปขดัยาถมแลว้ท าให้สีหลุดหรือแตกออก ทั้งหมดของปัญหาท่ีกล่าวมาน้ีสามารถแก้

ไดด้ว้ยการฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญเฉกเช่นงานฝีมือเชิงช่างทุกๆ แขนง 

   ในการศึกษาทดลองน้ีคือการผสมผสานเทคนิคเชิงช่างของงานเคร่ืองถมกับ                    

งานเคร่ืองลงยาสี ซ่ึงเป็นงานโบราณท่ีท ามาตั้งแต่สมยัอยุธยาน ามารวบรวมและคน้หาเทคนิค

เพิ่มเติม เพื่อใหย้าถมและยาสีอยูบ่นช้ินงานท่ีมีพื้นผวิเดียวกนั ผลท่ีไดรั้บก็คือไดเ้ทคนิคใหม่ท่ีท าให้

การลงยาถมและการลงยาสีสามารถอยู่ร่วมกันได้ เพื่อน าไปสู่การออกแบบเป็นเคร่ืองประดับ 

ส าหรับงานเคร่ืองประดบัไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากบวั ผูว้ิจยัคิดวา่ บวั เป็นพืชท่ีอยูคู่่กบัสังคมไทย 

บวั เป็นพืชท่ีมีความส าคญักบัคนไทยมาอย่างยาวนานเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ความอุดมสมบูรณ์

ของพื้นน ้ า เป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค รวมถึงเป็นสัญลกัษณ์ของความดีงาม ความบริสุทธ์ิ จึงมกั

ถูกน าไปใชก้บัศาสนาท่ีผูค้นต่างนบัถือ ดว้ยวถีิชีวิตของคนไทยท่ีมีความใกลชิ้ดกบั บวั บวัจึงมกัถูก

น าไปเป็นแรงบนัดาลใจในการท างานศิลปะไทยทุกแขนงทั้งในรูปแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ งานเคร่ือง

ถมและงานยาสี ก็เป็นหน่ึงในงานศิลปะไทยเช่นกันท่ีมกัน า บวั มาออกแบบเป็นช้ินงานต่างๆ

มากมาย ดังนั้นการออกแบบเคร่ืองประดับคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงต้องการน า บวั ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัคนไทย มีความส าคญัหลากหลายดา้น ออกแบบร่วมกบังานเคร่ืองถมและงานลงยาสี 

ซ่ึงก็เป็นงานศิลปะไทยท่ีผูค้นต่างยกย่องให้เป็นงานประณีตศิลป์ไทยชั้นสูง และเป็นเทคนิคใหม่ท่ี

ผู ้วิจ ัยท าการทดลองเพื่อต้องการให้งานศิลปะไทยมีความโดดเด่นและแตกต่างจากอดีต                 

การออกแบบเคร่ืองประดบัจะใชท้ศันธาตุของรูปทรงดอกบวัตูมและทศันธาตุเร่ืองการทบัซ้อนของ

กลีบดอกบวั (ดอกบวับาน) มาออกแบบ ในช้ินงานเคร่ืองประดบัจะแบ่งเป็นการลงยาสีสองชุดคือ

ชุดการลงยาสีท่ีมีดอกบวัเป็นยาสีน ้าเงินและอีกชุดก็จะเป็นลายาสีดอกบวัเป็นยาสีแดง ซ่ึงเป็นสีของ
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ดอกบวัท่ีไดอ้า้งอิงมาจากสีของดอกบวั ประกอบกบัมีความหมายท่ีดี เช่นดอกบวัสีน ้ าเงินมีความ

หมายความเช่ือของชาวอียิปวา่เป็นสัญลกัษณ์ของการเกิดใหม่หรือการเร่ิมใหม่ในความเช่ือของคน

ไทยเช่ือว่ามีสัญลักษณ์ของชัยชนะเป็นผู ้ท่ี มีปัญญาอยู่เหนือกิเลสทั่งปวง ดอกบัวสีแดงก็มี

ความหมายเก่ียวกบัดา้วความรักความเห็นอกเห็นใจ ผูใ้ดไดค้รอบครองก็จะเป็นท่ีรัก ท่ีเอ็นดูแก่ผูค้น

รอบขา้ง ทั้งสองชุดจะแตกต่างตรงท่ีการลงยาสีบริเวณดอกบวัและมียาสีท่ีใชสี้เดียวกนัก็คือ ยาสีฟ้า 

ซ่ึงเป็นสีท่ีไดรั้บขนานนามวา่ “สีราชาวดี” และยาสีขาวท่ีนิยมใชก้บังานเคร่ืองลงยาสีไทย ร่วมถึงยา

ถมท่ีเป็น สีด า ให้ความรู้สึกมีมนขลงั ในงานเคร่ืองประดบัจะใช้ยาถมเป็นตวัพื้นลายเพื่อช่วยขบั

ลวดลายดอกบวั ใบบวั ใหเ้ด่นชดั โดยเคร่ืองประดบัจะมีจ านวน 9 ช้ิน สร้างสรรค์เคร่ืองประดบัโดย

การใชท้ศันะธาตุ รูปทรง ดอกบวัตูม มีจ านวน 5 ช้ินประกอบดว้ย แหวน 2 วง ต่างหู 2 คู่ ป่ินปักผม 

1 ช้ิน และออกแบบสร้างสรรค์ ดอกบวับาน จ านวน 4 ช้ิน ประกอบดว้ย ก าไล 1 วง ต่างหู 1 คู่ เข็ม

กลดั 1 ช้ิน สร้อยคอ 1 เส้น 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

   ควรมีการวจิยัและพฒันางานในอนาคตเพิ่มเติม เพื่อในเทคนิคการลงยาถมร่วมกบั

ยาสีบนช้ินงานท่ีมีพื้นผวิเดียวกนั ใหมี้ความสมบูรณ์และมีความหลากหลายของจ านวนยาสี 

   1. ผูท่ี้จะทดลองเพิ่มเติมควรมีความรู้ความช านาญในเทคนิคใดเทคนิคหน่ึงก่อนไม่

วา่จะเป็นการลงยาถมหรือการลงยาสี เพราะจะท าให้การทดลองนั้นสามารถทดลองไดส้ะดวกและ

ง่ายข้ึน 

   2. อาจทดลองด้วยการใช้สีอ่ืนนอกเหนือจากสีท่ีทดลองในงานวิจยัฉบบัน้ีและ

รวมถึงการใชว้สัดุอ่ืนท่ีไม่ใช่โลหะเงิน 

   3. ควรทดลองเร่ืองอุณหภูมิความร้อนเพิ่มข้ึน นอกเหนือจากอุณหภูมิท่ีไดม้าจาก

เปลวไฟของตะเกียงเป่าแล่น (ขาต๊ะ) เช่น อุณหภูมิของตูอ้บยาสีซ่ึงจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้

คงท่ี 

   4. ทดลองเร่ืองวสัดุรองรับยาสีใหฝั้งหรือติดในร่องก่อนลงยาสี เช่น ทองค า นาค 

ทองแดง หรือโลหะอ่ืนๆ อาจจะช่วยใหส้ามารถเกิดเฉดสีท่ีหลากหลาย 
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วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาเคร่ืองโลหะรูปพรรณและเคร่ืองประดบัอญัมณี 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 190 ซอย ลาดพร้าว132 แขวง ครองจัน่ เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
ผลงานตีพมิพ์ บทความ การศึกษาและพฒันาเคร่ืองถมร่วมกบัเทคนิคการลงยาสีส าหรับ

งานเคร่ืองประดบั  
โครงการประชุมวชิาการบณัฑิตศึกษาระดบัชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 8   
จดัโดย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

รางวลัทีไ่ด้รับ ทายาทช่างศิลปหตัถกรรม ปี 2560 ประเภทงานเคร่ืองโลหะ (เคร่ืองถม) 
จาก ศูนยส์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน)   
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