


ค าน า 
งานช่างประดับมุกเป็นงานศิลปกรรมที่มีคุณค่า  แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของงานช่างประดับมุก

ของไทย  ซึ่งบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของครูช่างไทยโบราณที่คิดประดิษฐ์  สร้างสรรค์ผลงานช่างประดับมุก  

และสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างงานประดับมุกเป็นงานช่างที่  บ่ง

บอกถึงเอกลักษณ์  และเป็นศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าควรธ ารงรักษาไว้สืบไป  

ส านักช่างสิบหมู่เป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่ในการธ ารง รักษา และ  สืบทอดงานศิลปกรรมไทยที่เป็น

เอกลักษณ์ของชาติ ทั้งแบบประเพณี ร่วมสมัย และศิลปประยุกต์ ปฏิบัติงานด้านการออกแบบสร้างสรรค์

งานศิลปกรรมไทยทางคณะผู้จัดท าเอกสารองค์ความรู้จึงได้รวบรวมข้อมูลความรู้ในงานช่างประดับมุกจาก

ช่างผู้ปฏิบัติงาน  และช่างผู้มีประสบการณ์  และจัดท าเป็นเอกสารองค์ความรู้เรื่องงานประดับมุก  ทั้งนี้การ

ได้มาซึ่งเอกสารจากการรวบรวบเอกสาร  การสัมภาษณ์  การศึกษาดูงาน  และกิจกรรมการเสวนา  รวมทั้ง

ได้น าความรู้จากผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ในด้านกระบวนการ  เทคนิควิธีการ  แก่บุคลากรใน

สายวิชาชีพ  และบุคลากรภายในส านักช่างสิบหมู่  เพื่อเป็นการ 

ส านักช่างสิบหมู่  มีแผนในการจัดท าโครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม  

ในกระบวนงานศิลปกรรมหลายแขนง  เนื่องจากกระบวนการงานช่างบางประเภทมีบุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน  ที่มีความเชี่ยวชาญงานในด้านศิลปกรรมในด้านนั้นๆ  จ านวนน้อย  มีอายุมาก    และไม่มี

ประสบการณ์ในการถ่ายทอดเชิงวิชาการ  การถ่ายทอดความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ  ถ่ายทอดเทคนิคแก่

บุคลากรในสายวิชาชีพ การสร้างต้นแบบเพื่อจัดท าองค์ความรู้ด้านงานศิลปกรรมท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน  

เรียนรู้  วิชาการ  เทคนิค  วิธีการเชิงช่าง  น าไปสู่การพัฒนา  ต่อยอด  สืบทอดงานช่างประดับมุกอย่าง

ยั่งยืนต่อไปอย่างไรก็ตามการเอกสารจัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปกรรม  ฉบับนี้  หากมีข้อบกพร่องที่ควร

แก้ไข  ขอให้ท่านผู้รู้ช่วยชี้แจง เพื่อจะได้น ามาปรับปรุง แก้ไขให้ดีต่อไป  

ผู้จัดท า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะได้รับการเผยแพร่  และอ านวยประโยชน์แก่ผู้อ่านให้

ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานประดับมุก  และตระหนักถึงคุณค่าของงานช่างศิลป์ไทย  ซึ่งเป็นมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ  ให้ด ารงคงอยู่ในสังคมไทยต่อไปอีกนานเท่านาน  

 

นางประภาพร  ตราชูชาติ 

นักวิชาการช่างศิลป์  ช านาญการ 

 



บทน า 

 ในการจัดท าเอกสารองค์ความรู้  ฉบับนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดท า  เอกสารมาตรฐานงานด้าน

งานช่างประดับมุก  ในโครงการจัดท าคู่มือมาตรฐานงานศิลปกรรม  ของส านักช่างสิบหมู่  ประจ าปี

งบประมาณ  ๒๕๕๓  โดยผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลความรู้ ด้านงานช่างประดับมุก  ซึ่งเป็นกระบวนการ

ขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก  ซับซ้อน  ทั้งเป็นงานช่างที่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูง   เพื่อที่จะได้มาซึ่งงาน

งานประดับมุก  ที่สวยงามสักชิ้นหนึ่ง จากการรวบรวมข้อมูลต่างๆเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าจึงได้ประมวลและ

จัดท าเป็นเอกสารองค์ความรู้   โดยในเอกสารฉบับนี้จะน าเสนอ  บทที่  ๑  เรื่องประวัติความเป็นมางาน

ประดับมุกในประเทศไทย  บทท่ี  ๒  เรื่อง วัสดุ  อุปกรณ์  ที่ใช้ในงานประดับมุก  บทที่  ๓  การจัดเตรียม

วัสดุ อุปกรณ์   เทคนิควิธีการ  บทที่  ๔  ขั้นตอนกระบวนการสร้างงานประดับมุก    และบทที่  ๕  น าเสนอ

ข้อเสนอแนะในงานประดับมุก  โดยได้ประมวลความรู้จากช่างผู้มีความรู้  ประสบการณ์ ในการจัดท างาน

ประดับมุกที่ผ่านมา น ามารวบรวบ เรียบเรียงให้เป็นข้อมูลเอกสารทางวิชาการองค์ความรู้ด้านงานช่าง

ประดับมุก 

 สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าเอกสารองค์ความรู้  ด้านงานช่างประดับมุก  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะ

ได้รับประโยชน์  และเป็นคุณค่าจากข้อมูลความรู้  น าไปประยุกต์  ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  น าไปสู่เป็นการ

สืบทอด  ธ ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมงานช่างประดับมุกให้ยังคงอยู่ในสังคมต่อไป  

 

นางประภาพร  ตราชูชาติ 

นักวิชาการช่างศิลป์  ช านาญการ 

 

 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

บทน า            

ค าน า 

บทท่ี  ๑   งานช่างประดับมุก          ๑ 

- ประวัติความเป็นมาของงานประดับมุกในไทย       ๒ 

o สมัยอยุธยา          ๓ 

o สมัยรัตนโกสินทร์         ๔ 

- ภาชนะเครื่องใช้ที่นิยมน ามาประดับตกแต่งด้วยลายประดับมุก     ๖ 

บทท่ี  ๒ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดับมุก        ๘ 

-  วัสดุที่ใช้ในงานประดับมุก         ๘ 

o หุ่น           ๘ 

o เปลือกหอย         ๑๔ 

o ยางรัก         ๑๗ 

o วัสดุทดแทนยางรัก        ๑๗ 

-  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดับมุก       ๑๘ 

o เครื่องมือออกแบบเขียนแบบ       ๑๘   

o หินเจียรหรือหินขัด        ๑๘ 

o หินลูกจันทน์         ๑๘ 

o หินล้าง         ๑๙ 

o ใบตัด         ๑๙ 

o มอเตอร์         ๒๒ 

o โต๊ปฏิบัติงานช่างมุก        ๒๓ 

 



เรื่อง          หน้า 

o โคมไฟ        ๒๓ 

o ไม้หางปลา หรือไม้หางเหยี่ยว      ๒๓ 

o ผ้าสีด า  หรืสีเข้ม       ๒๔ 

o โครงเลื่อยฉลุ       ๒๔ 

o ใบเลื่อยฉลุลาย       ๒๕ 

o ตะไบ  แบบ  และขนาดต่างๆ      ๒๖ 

o แท่นเหล็ก        ๒๗ 

o คีม  แบบ  และขนาดต่างๆ      ๒๗ 

o กรรไกร  คัตเตอร์       ๒๘ 

o กระดาษสา        ๒๘ 

o กาว         ๒๘ 

o ตะแกรง มุ้งลวด  ผ้าขาวบาง  ผ้าซิลสกรีน    ๒๘ 

o แปรงจีน        ๒๙ 

o เกรียงโป๊ว        ๒๙ 

o ตู้บ่มรัก        ๒๙ 

o กระดาษทรายเบอร์ต่างๆ      ๓๐ 

o สว่าน  แบบ  และขนาดต่างๆ      ๓๐ 

o เครื่องดูดฝุ่น  พัดลมดูดอากาศ     ๓๑ 

o หินกากเพชร  หินลับมีด      ๓๑ 

o ลูกหมู        ๓๒ 

o เหล็กอกไก่  หินน้ ามัน      ๓๒ 

o แปรงลวดเหล็ก       ๓๓ 

o น้ ายาเช็ดล้างท าความสะอาดต่างๆ     ๓๓ 

 

 



เรื่อง          หน้า 

บทท่ี  ๓  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานประดับมุก     ๓๔ 

- การเตรียมมอเตอร์         ๓๔ 

-  การเตรียมเปลือกหอย        ๓๗ 

- การเตรียมใบเลื่อย         ๔๖ 

- โครงเลื่อย  และวิธีการจับโครงเลื่อย       ๔๘ 

- การเตรียมสมุกกะลา         ๔๙ 

- การเตรียมยางรัก         ๕๐ 

- วัสดุทดแทน          ๕๒ 

บทท่ี  ๔  ขั้นตอนการปฏิบัติงานประดับมุก       ๕๔ 

-  ขั้นตอนการปรับแต่งหุ่นเพื่อใช้ในงานประดับมุก     ๕๔ 

- ขั้นตอนการออกแบบลวดลายในงายประดับมุก     ๕๕ 

- ขั้นตอนการฉลุลวดลาย        ๖๒ 

- ขั้นตอนการขัดแต่งลวดลาย        ๖๘ 

- การสร้างลวดลายด้วยมอเตอร์ติดใบตัด  และมอเตอร์หินเจียร    ๖๙ 

- ขั้นตอนการเก็บลวดลายที่ท าการฉลุขัดแต่งเรียบร้อยแล้ว     ๗๓ 

- ขั้นตอนการถอดลายจากกาวเป็นประดับด้วยยางรัก     ๗๔ 

- ขั้นตอนการประดับลายบนหุ่นชิ้นงาน       ๗๕ 

- ขั้นตอนการทารัก         ๘๐ 

- ขั้นตอนการบ่มรัก         ๘๑ 

- ขั้นตอนการถมลายด้วยรักสมุก       ๘๑ 

- ขั้นตอนการขัดชิ้นงาน        ๘๓ 

- ขั้นตอนการแรลาย         ๘๖ 

- ขัดตอนการเช็ดรักชักเงา         ๘๖ 

- ชิ้นงานส าเร็จ          ๘๗ 



เรื่อง          หน้า 

- การดูแลรักษาชิ้นงาน        ๘๙ 

บทท่ี  ๕  ข้อเสนอแนะ ในงานประดับมุก        ๙๐ 

- ปัญหาอุปสรรค์  ข้อควรระวัง  แนวทางแก้ไข  ในการปฏิบัติงานประดับมุก  ๙๐ 

- ขั้นตอนการขัดปอกเปลือกหอย       ๙๐ 

- ขั้นตอนการตัดแบ่งชิ้นหอย        ๙๒ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับยางรัก      ๙๔ 

บรรณานุกรม          ๙๖ 

ภาคผนวก           ๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร โครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดท าองค์ความรู้ด้านงานช่างประดับมุก  

 
ที่ปรึกษา 
  นางสาวนิรมล  เรืองสม  ผู้อ านวยการส านักช่างสิบหมู่ 
  นายนิยม  กลิ่นบุบผา  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม 

(ช่างสิบหมู่) 
นายธวัชชัย  ปุณณลิมปกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม 

(วิจัยและพัฒนาศิลปกรรม) 
  นายสมควร  อุ่มตระกูล  หัวหน้ากลุ่มประติมากรรม 

  นายศักย  ขุนพลพิทักษ์  หัวหน้ากลุ่มจิตรกรรม 

  นายวันชัย  หวลนิวัติวงษ์  หัวหน้ากลุ่มประณีตศิลป์และการช่างไทย 
  นางสาวอรพิน  พฤกษ์สุนธร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

  นายอ าพล  สัมมาวุฒธิ  หัวหน้ากลุ่มงานช่างหุ่นและปั้นลาย 

 
คณะผู้จัดท าต้นแบบชิ้นงานศิลปกรรม 

  นายอ าพล  สัมมาวุฒธิ 
  นายธนาวัฒน์  ตราชูชาติ 

  นางสมคิด  สัมมาวุฒธิ 
  นายสุพันธ์  วิชาเดช 

  นายประวิช  มีโชคชัย 

  นายกอบชัย  ตันติวุฒิปรณ์ 
ผู้เรียบเรียง 

นางประภาพร  ตราชูชาติ 

นายอ าพล  สัมมาวุฒธิ 
ผู้บันทึกภาพ  

นางประภาพร  ตราชูชาติ 

นางสาวชุตินันท์  แสนประเสริฐ 

 
 
 
 
 



โครงการสร้างต้นแบบเพื่อจัดท าองค์ความรู้ 

ด้านงานช่างประดับมุก 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดสร้างหม้อน  ามนต์ประดับมุก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มวิชาการด้านช่างศิลปะไทย     ส านักช่างสิบหมู่     กรมศิลปากร     กระทรวงวัฒนธรรม     ๒๕๕๓ 



๑ 

 

บทที ่ ๑ 

งานช่างประดับมุก 

 งานช่างประดับมุก เป็นการปฏิบัติงานช่างประณีตศิลป์แขนงหนึ่งที่นําเปลือกหอยที่มีแสงสีแวววาว

บางชนิดมาใช้ประดับเครื่องใช้  และที่อยู่อาศัยของมนุษย์   เป็นงานช่างที่ต้องใช้ฝีมือและความละเอียดอ่อนใน

การปฏิบัติงานอย่างมากเพื่อประดับตกแต่งพื้นผิวของชิ้นงานในลักษณะต่างๆเช่น      ภาชนะใช้สอยบางอย่าง

ของมนุษย์ อาทิ  พาน ,ตะลุ่ม ,โต๊ะ, ตู้ ,เตียบ ,เตียง ฯลฯ  อีกทั้งสามารถประดับตกแต่งส่วนประกอบของอาคาร

ที่อยู่อาศัยได้ด้วย เช่น ประตูและหน้าต่าง เป็นต้น ประเทศสยามในอดีตนิยมใช้งานประดับมุกเพื่อตอบสนอง

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่   สามัญชนจะไม่นิยมใช้   เนื่องด้วยถือว่าเป็น

ของสูง มีค่าและทําได้ยาก ควรคู่แต่สถาบันอันสูงส่งเท่านั้น  ตัวอย่างเช่น ประตูหน้าต่างของพระอุโบสถ , วิหาร 

และพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังบางองค์ เป็นต้น        

               งานช่างมุกเป็นงานที่ต้องอาศัยความประณีตความละเอียดอ่อน   และความใจเย็นในการปฏิบัติงาน

โดยประดับตกแต่งสิ่งของเหล่านั้นด้วย เปลือกหอยบางชนิดที่มีคุณลักษณะพิเศษ  คือ มีความแวววาว 

สามารถสะท้อนแสงแล้วเกิดเป็นสีเหลืองต่าง ๆ คล้ายสีรุ้ง ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง เขียวและคราม  เป็นต้น ถ้าได้

คุณลักษณะเช่นนี้ภาษาช่าง เรียกว่า “มีไฟดี” ประกอบกับความงดงามของลวดลายที่ใช้ประดับด้วย   ลาย

ประดับมุกจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวลายกับพื้นลาย  (ช่องไฟ) ซึ่งมักเป็นสีดํา เช่น พื้นไม้สีดํา อาทิไม้

มะเกลือหรือทําการย้อมสี และทําพื้นรักสมุกซึ่งเป็นสีดําเป็นต้น    ที่ต้องเป็นสีดําเพื่อสามารถคัดตัวลายท่ีมี

ความแวววาวออกจากพื้นได้อย่างเด่นชัดตามจังหวะของช่องไฟ   ถ้าขาดความสัมพันธ์ระหว่างลายกับช่องไฟ

แล้วก็จะทําให้ขาดความสวยงามในผลงานได้ เช่น จังหวะช่องไฟของตัวลายมีน้อยมากตัวลายแทบจะเรียงชิด

ติดกัน  ตัวลายท่ีมีความแวววาวก็จะแข่งกันไม่สามารถเห็นจังหวะของลวดลายได้ชัดเจน หรือว่าในทางกลับกัน

มีปริมาณช่องไฟมากเกินความจําเป็น  ลายที่ปรากฏก็จะดูเบาไม่มีน้ําหนัก  มองทางลายยากและขาดความ

สมดุล   ด้วยความละเอียดอ่อนทั้งลวดลายและการปฏิบัติงานช่างจึงทําให้ผลงานที่ประดับตกแต่งด้วยมุกมี

คุณค่าสูงยิ่งทางความงดงาม มีความวิจิตรละเอียดอ่อนและโดดเด่นน่าประทับใจ  

 .ในเอกสารองค์ความรู้  บทน้ีจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของงานประดับมุกในประเทศไทย  และ

รูปแบบงานประดับมุกแบบต่างๆ 

 



๒ 

 

๑.  ประวัติความเป็นมาของงานประดับมุกในไทย 

 การศึกษาถึงที่มาของการประดับมุกแต่โบราณนั้น เราไม่สามารถทราบถึงแรกเริ่มและที่มาอย่างแน่ชัด

ได้ เพราะไม่เคยมีประวัติหรือคําจารึกใดๆไว้เลยว่าชาติไทยเริ่มคิดค้นและประดิษฐ์งานมุกได้เมื่อใด หรือได้รับ

อิทธิพลจากชาติใด  อย่าง เช่น จีน เวียดนาม หรือญี่ปุ่น ซึ่งก็มีการนําเปลือกหอยมุกมาใช้ประโยชน์ในงาน

ศิลปกรรมเหมือน ๆ กับไทย  แต่วิธีการประดับและลวดลายนั้นแตกต่างจากไทยโดยสิ้นเชิง  แต่จากหลักฐาน

การขุดค้นทางโบราณคดีที่ตําบลคูบัว จังหวัดราชบุรี ได้พบชิ้นส่วนการประดับมุกประดับองค์เจดีย์ ซึ่งนัก

โบราณคดีของกรมศิลปากร กําหนดอายุ ต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๑ – ๑๖ เป็นศิลปะทวารวดี  นอกจากน้ียังมี

การประดับมุกที่พระเนตรของพระพุทธรูปศิลปะล้านนา  สุโขทัย  อยุธยา   ส่วนการนําเปลือกหอยมาประดับ

ตกแต่งเป็นลวดลายประกอบที่เก่าแก่ท่ีสุดตามหลักฐานที่ยังคงประจักและหลงเหลืออยู่ เป็นหลักฐานต้ังแต่สมัย

กรุงศรีอยุธยา  พอจะลําดับความเป็นมาของงานประดับมุกได้ ดังนี้ ๑ 

๑.๑  สมัยอยุธยา มีหลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือ ตู้พระไตรปิฏกประดับมุก  ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระ

นครสวรรค์พินิจประทานแก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร มีลวดลายกระหนกหางนาค บานตู้ด้านซ้าย

ประดับเป็นภาพพระนารายณ์ทรงครุฑ บานด้านขวาประดับเป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณตู้ใบนี้ สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์  ทรงสันนิษฐานว่า ตู้ประดับมุกใบนี้ตามลักษณะและ

ลวดลายเป็นสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือ ประมาณ พ.ศ. ๒๒๔๖ - ๒๒๕๑ รองลงมาคงเป็นบานประตูมุกที่

สร้างขึ้นในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ (สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓) ได้แก่ บานประตูพระวิหารวัด

พระศรีมหาธาตุ ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก บานประตูพระวิหารวัดบรมพุทธาราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา   ซึ่งคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฏก เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

(ภาพที่  ๑)  และอีกคู่หนึ่งถูกนํามาเป็นบานประตูของหอมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

นอกจากน้ียังมีอีกหลายบานที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายนี้  ๒  

                                                           
๑
 หลวงวิศาลศิลปกรรม ศาสตราจารย์,”ตําราวิชาช่างประดับมุก”อุตสาหกรรมสาร,ปีที๒่๓ ฉบับที่ ๖ เดือน 

มิถุนายน ๒๕๒๓ ,กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุสาหกรรม        

๒
 สมภพ  ภิรมย์    ศาสตราจารย์  นาวาเอก , ปกิณกะคดี  หมายเลข๑๓  “ว่าด้วยประตูหน้าต่างประดับมุก

ไทย-ของโลก”,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 



๓ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพที่  ๑) 

จากหนังสือประณีตศิลป์ไทยได้กล่าวถึงลายประดับมุกของวัดบรมพุธารามไว้ว่า  “ ครั้งถึง พ.ศ. 

๒๒๙๕ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ ได้โปรด ฯ ให้ซ่อมวัดนี้อีกครั้งหนึ่ง  และโปรดให้สร้างบานประตูมุก

สําหรับพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามขึ้น “  แต่ปัจจุบันบานประตูมุกวัดบรมพุทธารามดังกล่าวได้กระจัดกระจาย

ไปอยู่ที่ต่าง ๆ หลายแห่ง 

บานหนึ่งอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  และอีกบานอยู่ที่หอพระมณเฑียรธรรม   วัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม ( บานประตูกลางด้านทิศตะวันตก ) ประตูมุกบานนี้มีจารึกว่า “ ศุภมัศดุ     พระพุทธศักราช 

๒๒๙๕ พระวษา ณ วันเสาร์ ข้ึน ๔ คํ่า เดือน ๑๒ ปีมะแมตรีณิศกพระบาทสมเด็จบรมนาถบพิตรพระพุทธเจ้า

อยู่หัวทรงพระกรุณาดํารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งให้เขียนลายมุกบานประตูพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม 

ช่าง ๒๐๐ คน  เริ่ม ณ วันพุธ ขึ้น ๙ คํ่า เดือน ๑๒ ปีมะแมตรีณิศก  ลงมือทํามุก ๖ เดือน ๒๔ วันเสร็จ 

พระราชทานช่างผู้ทํามุกทั้งปวง เสื้อผ้า รูปพรรณ ทอง เงิน แลเงินตราเป็นอันมาก เลี้ยงวันแล ๒ เพลา ค่าเลี้ยง

มิได้คิดเข้าพระราชทานด้วย  คิดแต่บําเหน็จประตูหนึ่งเป็นเงินตรา ๓๐ “   

 



๔ 

 

นอกจากบานประตูมุกวัดบรมพุทรามแล้ว ยังมีบานประตูประดับมุกฝีมือช่างสมัยแผ่นดินสมเด็จพระ

เจ้าบรมโกษฐ์อีก  อยู่ที่วิหารยอด วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ซึ่งเป็นบานประตูจากศาลาการเปรียญวัดป่าโมก  

จังหวัดอ่างทอง และมีข้อความจารึกเป็นทํานองเดียวกันกับบานประตูมุกจากพระอุโบสถวัดบรมพุทธาราม 

ต่างกันที่จํานวนช่างและเงินตราที่พระราชทานเท่านั้น 

๑.๒  สมัยรัตนโกสินทร์  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)  ครั้นเมื่อสร้างวัดพระศรี

รัตนศาสดาราม  ทรงโปรดให้สร้างบานประตู  บานหน้าต่างประดับมุกของพระอุโบสถท่ีประดิษฐานพระแก้ว

มรกต  บานประตูพระมณฑป และเมื่อทรงบูรณะพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี ทรงโปรดให้สร้างบานประตู

ประดับมุกประกอบพระมณฑปพระพุทธบาทเพื่อทดแทนของเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ขึ้นด้วย 

๑.๒.๑  สมัยรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว    ทรงปฏิสังขรณ์              
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  จึงทรงโปรดให้สร้างบานประตูประดับมุกเป็นเรื่องรามเกียรต์ิขึ้น  
๔ ช่อง จัดว่ามีความงดงามมาก และแตกต่างไปจากลายมุกรุ่นเก่า    
 ๑.๒.๒ สมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงโปรดสร้างพุทธ
รัตนสถานภายในพระบรมมหาราชวัง  โดยมีบานประตูและบานหน้าต่างประดับมุกทั้งหลัง  เมื่อ
เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเกิดความชํารุดเสียหายอย่างหนักจากภัยสงครามจําเป็นต้องถอดเ ก็บ
ไว้ในคลังด้านหลังวัง   ต่อมาในรัชกาลปัจจุบันได้โปรดให้มีการเขียนภาพในอาคารขึ้นใหม่พร้อม
นําบานประตูหน้าต่างประดับมุกชุดเดิมมาซ่อมและประกอบเข้ากับอาคารดังเดิม (ภาพที่  
๒.๑.๒ก)(ภาพที่  ๒.๑.๒ข) 

           
(ภาพที่  ๒.๑.๒ก)      (ภาพที่  ๒.๑.๒ข) 



๕ 

 

๑.๒.๓  สมัยรชักาลที่ ๕  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   เมื่อครั้งสร้าง        
วัดราชบพิธฯ. ทรงโปรดให้นําบานประตูและหน้าต่างประดับมุกเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์มา
จากปราสาทพระเทพบิดร  ซึ่งถูกไฟไหม้ แต่บานประตู – หน้าต่าง ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี 
(ภายหลังทําการซ่อมแซมองค์ปราสาทใหม่และสร้างบานประตู-หน้าต่างขึ้นใหม่ทดแทนโดย
ประดับตกแต่งหน้าบานด้วยลายรดน้ําทั้งหมด) มาประกอบเป็นบานประตูและหน้าต่างของพระ
อุโบสถวัดราชบพิธฯ.  ซึ่งบานประตูและหน้าต่างประดับมุกชุดนี้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์แตกต่าง
ไปจากทุกสมัยมา   
 

   
ลายบานประตูพระวิหารวัดพระ
ศรีมหาธาตุที่ประดิษฐานพระ
พุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก 

ตู้พระไตรปิฏกประดับมุกอยู่ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ
นครดัดแปลงจากบานประตูวัด
บรมพุทธาราม 

บานประตูของหอมณเฑียรธรรม 
เดิมเป็นบานประตูพระวิหารวัด
บรมพุทธาราม ในสมัยอยุธยา 

 
  

ลายบานประตูพระอุโบสถวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม 

ลายบานประตูพระอุโบสถวัด
พระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ลายบานประตูพระอุโบสถวัดราช
บพิธสถิตมหาศรีมาราม 



๖ 

 

      

ตู้พระธรรม     ตู้พระธรรม 

นอกจากลายประดับมุกบานประตูหน้าต่าง   ของพระอุโบสถหรือพระวิหารแล้ว ช่างไทยยังนิยมการประดับ

มุกตามภาชนะเครื่องไม้ใช้สอยต่าง ๆ อีก  โดยเฉพาะเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์การใช้สอยของพระภิกษุ

สงฆ์   หรือภาชนะเครื่องใช้สอยของชนชั้นสูงหรือขุนนางในสังคมไทยก็นิยมการประดับมุกเช่นกัน  

๒.  ภาชนะเคร่ืองใช้ที่นิยมน ามาประดับตกแต่งด้วยลายประดับมุก  มีกลายประเภทโดยสามารถ

แบง่ออกเป็นหมวดหมู่ได้ ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 

๒.๑   กลุ่มจ าพวกลักษณะแบบพาน   ใช้สําหรับใส่ของถวายพระ หรืออ่ืน ๆ  เช่น   พานแปด

เหลี่ยม  พานกลม  พานกลีบบัว  ฯลฯ  พานต่าง ๆ เหล่านี้อาจแยกประเภทย่อยออกไปอีกตาม

รูปทรง และประโยชน์การใช้สอย เช่น  ตะลุ่ม  พานแว่นฟ้า(ภาพที่  ๒.๑ก)  เตียบ (ภาพที่  ๒.๑ข) 

             
(ภาพที่  ๒.๑ก)      (ภาพที่  ๒.๑ข) 

 



๗ 

 

๒.๒   กลุ่มจ าพวกลักษณะแบบกล่อง  มีหลายแบบและชื่อที่ใช้เรียกกันก็แตกต่างกันออกไป

ตามวัตถุประสงค์การใช้  เช่น  ลุ้ง  เจียด  หีบยา  หีบบุหร่ี  หีบหมาก(ภาพที่  ๒.๒) 

๒.๓.   กลุ่มจ าพวกลักษณะแบบถาด   สําหรับใส่ของจะมีประเภทและรูปร่างต่าง ๆ ตาม

ประโยชน์ใช้สอย เนื่องจากถาดของไทยมักจะทําขอบสูง จึงมักเรียกกันว่ากระบะ ซึ่งมีทั้งแบบกลม  

เป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยม  กระบะสี่เหลี่ยมลบมุม  กระบะแปดเหลี่ยม กระบะต่าง ๆ เหล่านี้ถ้าใช้ใส่

เครื่องบูชา จะเรียกว่า  เครื่องกระบะบูชา  ถ้าใส่เครื่องกินหมากก็เรียกว่า กระบะหมาก  แต่ถ้า

กระบะเหล่านี้มีขาจะเรียกว่า กระบะกี๋ใช้เป็นกี๋รองชุดน้ําชา  

๒.๔  กลุ่มเครื่องใช้ส าหรับพระสงฆ์   ส่วนใหญ่จะตกแต่งด้วยลายประดับมุก เช่นฝาบาตร  

(ภาพที่  ๒.๔)  เชิงบาตร  พัดยศ  และพัดรองที่ทําด้ามประดับมุก  

       
 

(ภาพที่  ๒.๒)       (ภาพที่  ๒.๔) 

 

ที่กล่าวในข้างต้นนี้  เป็นภาชนะเครื่องใช้ประดับมุกประเภทต่าง ๆ  ที่จัดทําขึ้น โดยฝีมือช่างสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นต้นมา สิ่งของเครื่องใช้ประดับมุกเหล่านี้  จัดแสดงให้ประชาชนได้ชม   

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  เป็นผลงานประดับมุกของครูช่างโบราณชิ้นสําคัญที่ทรงคุณค่ายิ่งควร

แก่การอนุรักษ์ไว้ให้แก่ชนรุ่นหลังได้ศึกษา  และเพื่อความภูมิใจในศิลปกรรมของชาติแขนงนี้ต่อไป     

 



๘ 

 

 

บทที่  ๒ 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดับมุก 

 ในการสร้างงานประดับมุกมีวัสดุ  อุปกรณ์หลายอย่างที่มีคุณสมบัติ วิธีการใช้งานที่มีความ

แตกต่างในการน ามาใช้สร้างงาน  วัสดุประเภทเดียวกันอาจจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันตัวอย่างเช่น เปลือก

หอยประเภทต่างๆ   อุปกรณ์ชนิดเดียวกันแต่ใช้งานต่างกัน   และการใช้งานหลายประเภทสามารถเลือกใช้

งานตามความเหมาะสมของงานแต่ละประเภท  ในบทนี้จะน าเสนอวัสดุ  อุปกรณ์ที่มีหลายประเภทเลือก

ตามความเหมาะสมที่ใช้ในงานแต่ละขั้นตอนโดยรวบรวมข้อมูลจากช่างผู้ปฏิบัติงาน  และผู้มีประสบการณ์

ด้านงานประดับมุกหลายคนเพื่อรวบรวมจัดท าเป็นองค์ความรู้ในเรื่องวัสดุ   อุปกรณ์ในการสร้างงาน

ประดับมุก 

วัสดุที่ใช้ในงานประดับมุก 

๑. หุ่น   ที่ใช้ในงานประดับมุกมีหลายชนิดโดยมากมักท าด้วย หวาย , ไม้ , ไม้ไผ่และอาจใช้โลหะ  

หรือวัสดุอ่ืน ดังตัวอย่างหุ่นที่ใช้ในงานประดับมุกได้แก่  บานประตู, พานแว่นฟ้า ,หีบ ,กล่อง     

เป็นต้น 

๑.๑  หวาย  นิยมน ามาขดขึ้นหุ่นเป็นทรงต่างๆ  เป็นวัสดุที่นิยมน าใช้ในงานประดับมุกมาก

เนื่องเป็นหวายมีน้ าหนักเบา  เนื้อวัสดุมีความพรุนที่สามารถให้ยางรักยึดเกาะกับพื้นผิวชิ้นงาน

ได้ดี  โดยนิยมท าเป็นหุ่นชิ้นงานประเภท  ตะลุ่ม  เตียบ  พานแว่นฟ้า  ฯลฯ  (ภาพที่  ๑.๑ก ) 

(ภาพที่  ๑.๑ข) ชิ้นงานเหล่านี้มักมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเป็นส่วนใหญ่  แต่หวายเองก็สามารถ  

สร้างหุ่นลักษระกลมได้โดยไม่ยากนัก 

      

(ภาพที่  ๑.๑ก)      (ภาพที่  ๑.๑ข) 



๙ 

 

 

๑.๒  ไม ้ นิยมน ามาใช้เป็นหุ่นในการประดับมุก  ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นหุ่นเป็นแบบแผ่นเรียบ   

เช่นบานประตู  หน้าต่าง กล่อง    หรือการกลึงเพื่อให้ได้หุ่นตามแบบที่ต้องการ  เช่น  แจกัน  

หม้อน้ ามนต์  ฯลฯ. (ภาพที่  ๑.๒ก ) หุ่นบานประตูหอมณเทียรธรรม(ภาพที่  ๑.๒ข ) 

   
(ภาพที่  ๑.๒ก)       (ภาพที่  ๑.๒ข) 

๑.๓  ไม้ไผ่  มีการน าล าไม้ไผ่มาผ่าแล้วท าเป็นลักษณะแผ่นยาวๆ  ที่เรียกว่าตอกหรือเส้น

กลมก็มีแล้วน ามาขดหรือสาน  เพื่อขึ้นหุ่นชิ้นงานเช่นเดียวกับการขึ้นหุ่นที่ท าด้วยหวายแล้วน า

หุ่นมาใช้ในงานประดับมุกได้เช่นกัน (ภาพที่  ๑.๓ ) 

๑.๔  โลหะ  มีการน ามาใช้ในงานประดับมุกได้แก่   ฝาบาตร  ตลับ  ฯ  เนื่องจากโลหะจะมี

ความหนาแน่นมาก  ผิวเรียบเป็นมันเมื่อน ามาใช้ในงานประดับมุกเนื้อยางรักไม่สามารถยึด

เกาะได้งายจ าเป็นต้องท าพื้นผิวมีขรุขระ  โดยการใช้เครื่องมือขีดท ารอย เพื่อให้เกิดพื้นส าหรับ

ยึดเกาะของเนื้อรัก  หรือวัสดุส าหรับถมพื้นประเภทอ่ืน (ภาพที่  ๑.๔ )  

     

(ภาพที่  ๑.๓)         (ภาพที่  ๑.๔) 

 



๑๐ 

 

 

๑.๕  ภาชนะเคร่ืองใช้ที่น ามาประดับตกแต่งด้วยลายประดับมุก  มีหลายประเภทโดย

สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 

 กลุ่มจ าพวกลักษณะแบบพาน 

 กลุ่มจ าพวกลักษณะแบบกล่อง 

 กลุ่มจ าพวกลักษณะแบบถาด 

 กลุ่มเครื่องใช้ส าหรับพระสงฆ์ 

๑.๕.๑   กลุ่มจ าพวกลักษณะแบบพาน   ใช้ส าหรับใส่ของถวายพระ หรืออ่ืน ๆ  เช่น   พาน

แปดเหลี่ยม  พานกลม  พานกลีบบัว  ฯลฯ  พานต่าง ๆ เหล่านี้อาจแยกประเภทย่อยออกไป

อีกตามรูปทรง และประโยชน์การใช้สอย เช่น  ตะลุ่ม  พานแว่นฟ้า  เตียบ 

   ๑.๕.๑.๑  ตะลุ่ม   มลีักษณะคล้ายพานเชิง   นิยมท าเป็นเถาซ้อนกันต้ังแต่ใบใหญ่สุดถึง

เล็กสุดไม่จ ากัดจ านวนว่าจะซ้อนกันกี่ใบ  ขอบปากคุ่มเข้า  ซึ่งขอบปากมีทั้งกลมและ

เหลี่ยมสิบเหลี่ยม หรือสิบสองเหลี่ยม  ตะลุ่มเป็นที่นินมน ามาใส่ของถวายพระ เช่น ส ารับ

อาหารคาวหวาน  ผ้าไตร  ธูปเทียน  ดอกไม้ ฯลฯ ถ้าเป็นตะลุ่มใบเล็กก็ใช้ใส่หมากพลูเป็น

ต้น  (ภาพที่  ๑.๕.๑.๑ก) (ภาพที่  ๑.๕.๑.๑ข) 

 

        
       (ภาพที่  ๑.๕.๑.๑ก)             (ภาพที่  ๑.๕.๑.๑ข) 



๑๑ 

 

 

๑.๕.๑.๒  พานแว่นฟ้า    ลักษณะเป็นพานซ้อนกันสองชั้น ประกอบด้วยพานรอง เป็น

พานสี่เหลี่ยมย่อมุมขนาดใหญ่  ใช้รองรับพานทรงสูงสี่เหลี่ยมย่อมุมเช่นกัน นิยมใช้ส าหรับ

ใส่ผ้าไตรถวายพระในงานพิธีต่าง ๆ (ภาพที่  ๑.๕.๑.๑ก) (ภาพที่  ๑.๕.๑.๑ข) 

        
 

(ภาพที่  ๑.๕.๑.๒ก)       (ภาพที่  ๑.๕.๑.๒ข) 

 

 ๑.๕.๑.๓  เตียบ      มีลักษณะคล้ายพานเชิง มีฝาเป็นกรวยแหลมครอบใช้บรรจุส ารับ

อาหาร        (ภาพที่  ๑.๕.๑.๓ก) (ภาพที่  ๑.๕.๑.๓ข) 

 
 

(ภาพที่  ๑.๕.๑.๓ก)     (ภาพที่  ๑.๕.๑.๓ข) 



๑๒ 

 

 

๑.๕.๒   กลุ่มจ าพวกลักษณะแบบกล่อง  มีหลายแบบและชื่อที่ใช้เรียกกันก็แตกต่างกัน

ออกไปตามวัตถุประสงค์การใช้  เช่น  ลุ้ง  เจียด  หีบยา  หีบบุหร่ี  หีบหมาก 

๑.๕.๒.๑  ลุ้ง      มีลักษณะเป็นกล่องกลมมีฝาปิด  มีทั้งทรงสูงและทรงเตี้ย  ใช้เป็น

ภาชนะบรรจุอาหารแห้ง  หรือบางทีใช้เป็นกล่องเก็บผ้าที่อบร่ าแล้ว  เป็นต้น และยังมีลุ้งอีก

ประเภทหนึ่งมีลักษณะคล้ายพานเชิงมีฝาเป็นกรวยแหลมครอบ  ใช้เป็นกล่องใส่หมาก

(ภาพที่  ๑.๕.๒.๑) 

 ๑.๕.๒.๒  เจียด    มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝาปิดมีฐานสูง  แต่เดิมเจียดน้ี

พระมหากษัตริย์จะพระราชทานแก่ขุนนางหรือพระราชาคณะ  ต่อมาจึงใช้เป็นกล่องบรรจุ

ผ้าที่ผ่านการอบร่ าแล้วและเสื้อผ้าเครื่องแบบของขุนนางส าหรับเปลี่ยนในวังก่อนที่จะเข้า

เฝ้าพระมหากษัตริย์(ภาพที่  ๑.๕.๒.๒) 

         
 

                       (ภาพที่  ๑.๕.๒.๑)                      (ภาพที่  ๑.๕.๒.๒) 

 

 ๑.๕.๒.๓ หีบยา  เป็นกล่องสี่เหลี่นมผืนผ้ามีฝาปิด  ภายในยังมีกล่องใบเล็ก ๆ ใช้เก็บของ

หรือยาท่ีต่างชนิดกัน 

 ๑.๕.๒.๔  หีบบุหรี่   เป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก ใช้ใส่บุหรี่  ยาเส้น  (ภาพที่  

๑.๕.๒.๔) 

 ๑.๕.๒.๕  หีบ    เป็นกล่องขนาดใหญ่ส าหรับใส่ของ      (ภาพที่  ๑.๕.๒.๕) 



๑๓ 

 

 

       
       (ภาพที่  ๑.๕.๒.๔)           (ภาพที่  ๑.๕.๒.๕) 

๑.๕.๓.   กลุ่มจ าพวกลักษณะแบบถาด   ส าหรับใส่ของจะมีประเภทและรูปร่างต่าง ๆ ตาม

ประโยชน์ใช้สอย เนื่องจากถาดของไทยมักจะท าขอบสูง จึงมักเรียกกันว่ากระบะ ซึ่งมีทั้งแบบ

กลม  เป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยม  กระบะสี่เหลี่ยมลบมุม  กระบะแปดเหลี่ยม กระบะต่าง ๆ เหล่านี้

ถ้าใช้ใส่เครื่องบูชา จะเรียกว่า  เครื่องกระบะบูชา  ถ้าใส่เครื่องกินหมากก็เรียกว่ า กระบะ

หมาก  แต่ถ้ากระบะเหล่านี้มีขาจะเรียกว่า กระบะกี๋ใช้เป็นก๋ีรองชุดน้ าชา  

๑.๕.๔  กลุ่มเครื่องใช้ส าหรับพระสงฆ์   ส่วนใหญ่จะตกแต่งด้วยลายประดับมุก         เช่น

ฝาบาต  เชิงบาตร  และพัดรองที่ท าด้ามประดับมุก (ภาพที่  ๑.๕.๔ก) (ภาพที่  ๑.๕.๔ข) 

      
  (ภาพที ่ ๑.๕.๔ก)            (ภาพที่  ๑.๕.๔ข) 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

๒. เปลือกหอย  เปลือกหอยที่ใช้ในการประดับมุกจะใช้  เฉพาะเปลือกหอยที่เมื่อขัดเอาหินปูนผิว

นอกออกแล้วจะพบว่าผิวภายในมคีวามแวววาว (มีไฟ) หอยแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ  และลักษณะที่

แตกต่างกันออกไป  หอยที่นิยมน ามาใช้ในงานประดับมุกได้แก ่ หอยอูดหรือหอยโข่ง , หอยเป๋าฮื้อ

หรือหอยร้อยรู, หอยจาน , หอยกาบน้ าจืด, หอยนมสาว,  หอยแมงพู่ฯลฯ (ภาพที่  ๒) 

 
(ภาพที่  ๒) 

๒.๑  หอยอูด  หอยโข่ง  หอยมุกไฟ   เป็นหอยทะเลชนิดหนึ่ง ชาวบ้านเรียกหอยอูด  หรือ

โข่งมุกแต่ช่างมุกมักเรียกว่าหอยมุกไฟเนื่องจากให้สีแสงสะท้อนเป็นสีเหลือบรุ้งมากกว่าหอย

ชนิดอ่ืน   หอยชนิดนี้มีลักษณะคล้ายหอยโข่งหรือหอยเชอรี่น้ าจืดแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก  

และมีเปลือกหนาซึ่งมักมีหินปูนเกาะผิวนอกอยู่ทั่วไป  ดังภาพ(ภาพที่  ๓.๑ ก),(ภาพที่  ๓.๑ 

ข) มีราคาสูงกว่าหอยชนิดอ่ืน  เป็นเปลือกหอยที่นิยมน ามาใช้ประดับลายมุก  ปริมาณหอย  ๑  

ตัวขนาด  ๘ ขีด  เมื่อท าการขัดและตัดจนกระทั่งสามารถน ามาติดลวดลายฉลุได้  ประมาณ  

๒  ขีด    

       

(ภาพที่  ๒.๑ ก)     (ภาพที่  ๒.๑ ข) 



๑๕ 

 

 

๒.๒  หอยเป๋าฮื้อ  หรือหอยร้อยรู   เป็นหอยทะเล ประเภทหอยฝาเดียวลักษณะเปลือก

หอยจะมีรูเรียงจากฝาหอยยาวเรื่อย ไปจนถึงด้านท้ายของฝาหอย(ภาพที่  ๓.๒ก)           

(ภาพที่  ๓.๒ข)  เป็นหอยที่น ามาปรุงอาหารได้  เปลือกของหอยชนิดนี้มีความแวววาว (ไฟ)

เช่นกัน หอยเป๋าฮื้อมีโทนสีเขียว  และโทนสีชมพู นิยมน ามาใช้ในงานประดับมุกมาก  

โดยเฉพาะโทนสีชมพู  เพราะจะมีความแวววาวใกล้เคียงกับหอยโข่ง  ปริมาณ  ๑ ตัว       

๑๕๐ กรัมเมื่อน ามาขัดเจียรแล้ว  เหลือใช้งานประมาณ  ๔๐  กรัม 

         
(ภาพที่  ๒.๒ก)        แนวรูที่เปลือกหอยเป๋าฮื้อ    (ภาพที่  ๒.๒ข) 

๒.๓  หอยจาน เป็นหอยทะเล  ชนิดสองฝาที่เลี้ยงไว้ส าหรับผลิตไข่มุกท าเครื่องประดับต่างๆ   

และเปลือกหอยสามารถน ามาใช้ประดับงานมุกได้ แต่ความแวววาวน้อยกว่าหอยอูด  (มีไฟ

น้อย)โทนสีของเปลือกเป็นสีขาวขุ่น และสีน้ าตาล (ภาพที่  ๓.๓ก),(ภาพที่  ๓.๓ข) นิยม

ส าหรับการประดับมุกแบบฝังลาย  หรือน ามาตัดท าเส้นตรงในงานประดับลาย  หรือใช้ร่วมกับ

หอยประเภทอ่ืนเพื่อให้เห็นความแตกต่างของสีเปลือกหอยงานก็ได้เช่นกัน หอยชนิดนี้มีราคา

ถูก ปริมาณหอย  ๑ ตัว  หนัก ๕  ขีดเมื่อขัดเจียรแล้ว  เหลือใช้งาน  ๒  ขีด 

      

(ภาพที่  ๒.๓ก)       ( ภาพที่  ๒.๓ข) 



๑๖ 

 

 

๒.๔  หอยกาบน้ าจืด   เป็นหอยน้ าจืดขนาดใหญ่ประเภทหอย สองฝา แต่ไม่ค่อยมีความแวว

วาว(ไฟไม่ค่อยดีนัก) ลักษณะของสีจะออกไปเชิงสีขาวอมน้ าตาล  (ภาพที่  ๓.๔)หอยน้ าหนัก

ประมาณ  ๑.๒   กก.  เมื่อขัดหินปูนออกเหลือใช้งานประมาณ  ๘๕๐ กรัม 

๒.๕  หอยนมสาว ลักษณะคล้ายหอยจุ๊บหรือหอยขม แต่หอยนมสาวเป็นหอยทะเลที่มีขนาด

ใหญ่กว่ามาก มีเปลือกหนาและมีหินปูนเกาะผิวนอก  เปลือกที่อยู่ภายในมีความแวววาว(ให้

ไฟดีพอควร) (ภาพที่  ๓.๕) สามารถใช้ท างานประดับมุกได้ดี  แต่เนื้อที่ส าหรับใช้งานมีน้อย 

         

(ภาพที่  ๒.๔)      (ภาพที่  ๒.๕) 

๓.๖  หอยแมลงภู่ขนาดใหญ่ ลักษณะเนื้อบางท างานยาก ฉลุไม่ได้เหมาะจะท าการทุบเพื่อ

น ามาท ามุกโรยลายแต่ไฟไม่ค่อยดีนัก 

๓. สมุกที่ใช้ในงานประดับมุก  จะใช้สมุกกะลาเป็นส่วนใหญ่  เนื่องจากสมุกกะละจะมีความแข็ง  

แต่ในช่างบางท่านในกระบวนการสุดท้ายในการเก็บรายละเอียดของงานประดับมุกจะใช้สมุก

ใบตองเป็นล าดับสุดท้ายเพื่อเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นร้อยตามดหรือรอยจากการแรลายเป็นต้น 

๓.๑  สมุกกะลา  ใช้ในการถมงานประดับมุกเพราะสมุกกะลาจะมีความแข็งแกร่ง  ทนกว่า

สมุกประเภทอ่ืน  และมีสีด า 

๓.๒  สมุกใบตอง  ใช้ในการถมรักสมุกในครั้งสุดท้ายสุดเพื่ออุดรอยตามด   เพราะเป็นสมุกที่

มีความละเอียดมากกว่าสมุกประเภทอ่ืนๆ 

 



๑๗ 

 

 

๔. ยางรัก   เป็นน้ ายางที่ได้จากต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง  ขึ้นอยู่เป็นหมู่ ๆ ประปรายทั่วไปตามป่า

เบญจพรรณ  ท่ีค่อนข้างแห้งแล้ง  ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ตอนบนยางรัก  เป็นวัสดุ

ธรรมชาติ    มีลักษณะเป็นยางเหนียว ใช้ทา  หรือเคลือบผิวสิ่งต่าง ๆ และประสานวัสดุอ่ืนดังสมุก 

ส าหรับเสริมสร้างความมั่นคง ทนทานแก่ พื้น โครงสร้างผิว ของงานศิลปะได้เป็นอย่างดีเมื่อยางรัก

แห้งสนิทแล้ว ผิวจะเป็นมัน      

๕. วัสดุใช้แทนยางรัก  เนื่องจากปัจจุบันยางรักหาได้ยาก  มีราคาสูง  กระบวนการท างานยุ่งยาก  

ใช้เวลาในการปฏิบัติงานนาน  และยังมีการแพ้รักในผู้ปฏิบัติงานด้วย  จึงได้มีการน าวัสดุอ่ืนมาใช้

ทดแทนยางรักเพื่อให้งานประดับมุกปกิบัตงานได้รวดเร็ว  ผลิตได้จ านวนมากทันต่อความต้องการ

ของผู้บริโภค  ดังนั้นในเอกสารนี้จึงขอยกตัวอย่างวัดดุที่ใช้แทนอย่างรักมา  ๒ ชนิดดังตัวอย่าง 

๕.๑  สีโป๊ว เป็นสีโป๊วรถยนต์ยี่ห้อต่างๆตามความสะดวกของช่างน ามาผสมสีด าแลผสม

ตัวเร่งและท ากาโปว๊ลงบนชิ้นงานประดับมุกที่ประดับลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ท าการโป๊ว

ให้เต็มลวดลายทิ้งให้แห้งก็สามารถขัดแต่งชิ้นงานได้เลย  ช่างในงานประดับมุกเพื่อการจ า

หน่วยในปัจจุบันจึงนิยมใช้เพราะสามารถได้ชิ้นงานเร็ว  ท าเวลาได้ตามก าหนด  ท าให้ต้นทุน

ในการผลิตต่ าลงได้ 

๕.๒  อีพ๊อกซี่ชนิด  A ,B  นิยมใช้งานในการถมลายประดับมุกเช่นกันโดยน าส่วนผสมอีพอก

ซี่  เอ ผสมกับสีด าให้เข้ากันดี  แล้วจ าอีพอกซีชนิด  บี  .ในอัตราส่วนที่เท่ากันมาผสมกันให้ดี

แล้วจึงท าการโป๊วลงบนชิ้นงานที่ท าการประดับลวดลายมุกเรียบร้อยแล้ว  โดยถมให้เต็ม  แล้ว

ท าการขัดออกหรือถ้าหากยังไม่เต็มก็ท าซ้ าเช่นเดียวกันกับรอบแรกจนลวดลายเต็ม  แต่เมือ

ถมอีพอกซีเต็มแล้วต้องคอยเวลาให้อีพอกซี่เซ็ต  ตัวแข็งตามระยะเวลาหรือจะทิ้งไว้ประมาณ  

๑  วันแล้วจึงท าการขัด    

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดับมุก 

๑. เครือ่งมือออกแบบเขียนแบบ  ใช้ในการออกแบบเขียนแบบในการสร้างชิ้นงาน  และออกแบบ

ลวดลายในงานประดับมุก  เช่น  ดินสอ  ยางลบ  เครื่องมือในการวัดต่างๆ  (ภาพท่ี  ๑) 

 

(ภาพที่  ๑) 

๒. หินเจียรหรือหินขัด ใช้ในการขัดหินปูนนิยมใช้หินสีเขียว เบอร์ ๘๐  ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖  

น้ิว หรือ ๘ น้ิว  ดังภาพ (ภาพที่  ๒) 

๓. หินลูกจันทน์  ใช้หินสีเขียว เบอร์ ๑๐๐  ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๔  น้ิวติดกับมอเตอร์  และใช้

หินล้างขัดลดขนาด  และลบเหลี่ยม  ใช้เพื่อขัดหินปูน  และน้ าลายหอยออกในส่วนโค้งด้านในของ

หอย ดังภาพ (ภาพที่  ๓)  

          

(ภาพที่  ๒)      (ภาพที ่ ๓)          



๑๙ 

 

 

๔. หินล้าง  เป็นหินท่ีมีความแข็ง  (ภาพที่  ๔ก)  ใช้ส าหรับล้างหน้าหินให้เรียบเสมอเพื่อการใช้งาน

ทั่วไปแต่ในงานช่างมุกใช้ล้างคมหินที่หน้าตรงให้เป็นหน้าโค้ง   (ภาพที่  ๔ข)  ตามความโค้งของ

เปลือกหอย   เพื่อท าหินลูกจันทน์  ส าหรับขัดน้ าลายหอยในส่วนโค้งด้านใน 

      

(ภาพที่  ๔ก)        (ภาพที่  ๔ข) 

๕. ใบตัด  มีหลายใช้ในการตัดแบ่งชิ้นหอยหรือใช้ในการสร้างลวดลายบางประเภทเพื่อใช้ในงาน
ประดับมุกได้โดยจะกล่าวถึงใบตัดหลายประเภทที่ช่างเคยได้มีการทดลองใช้จากประสบการณ์
ท างานว่างใบตัดประเภทใดมีคุณสมบัติ  และควรใช้ในขั้นตอนใด และใบตัดทั้ง   ๓  ชนิดแรก  ใช้
ตัดแบ่งหอยออกเป็นชิ้น ๆ ,  และสามารถซอยหอยเป็นเส้น และ บากลายได้ (ภาพที่  ๕) 

 

 
 

(ภาพที่  ๕) 



๒๐ 

 

 

๕.๑  ใบตัดพลอย (สีเทา)  ปกติใช้ในการตัดเนื้อพลอยในการเจียรในพลอย  ส าหรับงาน
ช่างมุกใช้ในการตัดแบ่งชิ้นหอย  (ภาพที่  ๕.๑ก),(ภาพที่  ๕.๑ข)ใบตัดชนิดนี้จะทนทาน  และ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานกว่าใบตัดชนิดอ่ืน ๆ เพราะมีความยึดหยุ่น  ใช้ได้นานโดยไม่บิด  
ฉีกขาดง่าย  เมื่อใบตัดหมดความคม  ให้ใช้สังกะสีตัดขนาดกว้าง  ๑  นิ้ว ยาว  ๔  นิ้ว จับ
สังกะสีให้แน่นน าไปจี้ที่ใบขณะที่มอเตอร์ก าลังท างานอยู่ ใหใ้บตัดเลื่อยเข้าหาเนื้อสังกะสีกิน
ลึกประมาณ .๕  ซม. ท าอย่างนี้ไปเลื่อยจนประมาณ ๑๐ ครั้ง  ใบจะมีความคมใกล้เคียง
ของใหม่   แต่ใบตัดจะบางลง  เมื่อใบตัดบางลง สามารถน าไปใช้ในการตัดเส้น บากลายใน
การสร้างลวดลายด้วยเครื่องมือ เส้นจะเล็ก  ช่างจะหวง ไม่ค่อยให้ใครใช้เพราะกลัวจะท าใบ
ตัดเสีย๑    

      
(ภาพที่  ๕.๑ก)       (ภาพที่  ๕.๑ข) 

๕.๒  ใบตัดทองแดง  ความหยึดหยุ่นมีน้อย มักขาด  และหมดคมง่ายมักเกิดปัญหาในการ
บิดและอาจดึงเปลือกหอย  หรือมือของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน  
หากเกิดกรณีการดึงชิ้นงานเข้าไปก็ให้ปล่อยชิ้นหอยทิ้งเลยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ           
(ภาพที่  ๕.๒ก),(ภาพที่  ๕.๒ข) 
 

      
(ภาพที่  ๕.๒ก)       (ภาพที่  ๕.๒ข) 

                                                           
๑
 บทสัมภาษณ์ นายแดง  แจ่มจันทร์ วันที๔่  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๓๐  น. – ๑๑.๑๕ น. ณ กลุ่มงานช่างปั้นหุ่นและช่างปั้นลาย 



๒๑ 

 

 

     ๕.๓  ใบตัดสแตนเลส  ความหยึดหยุ่นมีน้อย มักขาดและหมดคมง่ายมักเกิดปัญหาใน
การบิดและอาจดึงเปลือกหอย  หรือมือของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน  
หากเกิดกรณีการดึงชิ้นงานเข้าไปก็ให้ปล่อยชิ้นหอยทิ้งเลยจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ            
(ภาพที่  ๕.๓ก),(ภาพที่  ๕.๓ข) 

 

      
(ภาพที่  ๕.๓ก)        (ภาพที่  ๕.๓ข) 

 

๕.๔  ใบตัดกระเบื้อง  ใช้ประกอบกับมอเตอร์ใช้ตัดแบ่งหอยโข่งที่ยังไม่ได้ขัดหินปูนออก เป็น
หอยใหญ่  ความหนามาก    แบ่งหอยโข่งออกเป็น ๓ ชิ้นใหญ่   การใช้ใบตัดชนิดนี้จะท าให้
เสียพื้นที่ของชิ้นงานเพราะใบตัดหนา  และก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน    จากการ
ลองใช้แล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน(ภาพที่๕.๔ก)(ภาพที่๕.๔ข) 
 

       
 

(ภาพที่  ๕.๔ก)         (ภาพที่  ๕.๔ ข) 

 



๒๒ 

 

 

๖. มอเตอร ์ ที่ใช้ในงานประดับมุกจะเป็นมอเตอร์ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป  แต่ต้องมีการน ามา

ปรับเปลี่ยน  เพื่อน ามาใช้งานคือน าใบตัดมาประกอบ  ต้องกลึงแกนประกับตัวจับใบใหม่  เพื่อ

น ามาใช้ในการตัดแบ่งชิ้นมุกประดับมุก หรือเปลี่ยนหินเจียร  และไม่ควรน าไปใช้ร่วมกับงาน

ประเภทอ่ืน  เช่นน าเหล็กมาเจียรท าให้คมของหินเสียเป็นรอยได้   

๖.๑  มอเตอร์ติดหินเจียร   ติดหินเจียรขนาด  ๘  นิ้วเบอร์  ๘๐ ใช้ส าหรับขัดหรือเจียร

หินปูนในการปอกเปลือกหอย    ติดหินลูกจันทน์ขนาด  ๔  นิ้วเบอร์  ๑๐๐  ใช้ส าหรับขัด  หรือ

น้ าลายหอย  ในส่วนโค้งด้านในเปลือกหอย  (ภาพที่๖.๑ก)(ภาพที่  ๖.๑ข) 

      

(ภาพที่  ๖.๑ก)         (ภาพที่  ๖.๑ ข)   

๖.๒  มอเตอร์ติดใบตัด  ใช้ส าหรับตัดแบ่งชิ้นหอย   สามารถใช้ในการตัดเส้นตรง  และตัว

ลายบางแบบ ได้ (ภาพที่๖.๒ก)(ภาพที่  ๖.๒ข) 

       

(ภาพที่  ๖.๒ก)         (ภาพที่  ๖.๒ ข) 

 



๒๓ 

 

 

๗. โต๊ะปฏิบัติงานช่างมุก  โดยปกติช่างนิยมน าโต๊ะช่างท าทองมาใช้  เนื่องจากลักษณะงานเป็นการ

ฉล ุลวดลายที่มีชั้นลิ้นชักส าหรับเก็บอุปกรณ์  และต้องมีผ้าสีเข้มเพื่อรองรับลายในการฉลุที่อาจจะ

ร่วงหลุดลงพื้นเกิดปัญหาในการสูญหายของชิ้นงานที่ฉลุเรียบร้อยแล้ว(ภาพที่๗ก)(ภาพที่  ๗ข) 

      

(ภาพที่  ๗ ก)       (ภาพที่  ๗ ข) 

๘. โคมไฟ  แสงสว่างมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานช่างมุก โดยเฉพาะในการฉลุและขัด

แต่งลวดลายเนื่องจากลายมุกจะเป็นชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก 

๙. ไม้หางปลา  หรือไม้หางเหยี่ยว  ช่างแต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันเป็นไม้ไว้รองเวลาฉลุลวดลาย  

มีลักษณะ  และแบบที่แตกต่างกันแล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละคน (ภาพที่  ๙ ก) (ภาพที่ ๙ ข)

(ภาพที่  ๙ ค),(ภาพที่  ๙ ง)   ใช้ส าหรับรองครีมจับหอยในขั้นตอนการฉลุ  และขัดแต่งลวดลาย   

ขนาดประมาณ กว้าง  ๒  นิ้ว  ยาว  ๑๒  นิ้ว น ามาเลื่อยบากเป็นรูปหางปลา น าไปตอกด้วยตะปู

ติดโต๊ะท างาน 

      

ภาพท่ี  ๙ ก      ภาพท่ี  ๙ข 



๒๔ 

 

 

      

(ภาพท่ี  ๙ ค)      (ภาพท่ี  ๙ ง) 

๑๐. ผ้าสีด า หรือสีเข้ม  ใช้ติดกับโต๊ะใต้หางปลา และอยู่บนตักของช่างผู้ปฏิบัติงาน  ส าหรับรองฝุ่น  

และชิ้นหอยมุกจากการเลื่อย  ฉลุชิ้นงานป้องกันการขาดรวงตกหาย เสียเวลาหาตัวลาย         

(ภาพที่  ๑๐) 

 
(ภาพที่  ๑๐) 

๑๑. โครงเลื่อยฉลุ ใช้งานประดับมุกมีหลายแบบ  โครงที่ใช้ในปัจจุบันโครงเลื่อยช่างทองสามารถปรับ

ความกว้าง  และแคบของโครงได้ ( ภาพที่  ๑๑ก) และน๊อตหางปลาต้องมีส ารองไว้เพื่อใช้เปลี่ยน

เมื่อเกลียวของน๊อตกิดสึกหรอ   โครงเลื่อยแบบโบราณ  ใช้หวายดัดโค้ง( ภาพที่  ๑๑ข) 

 

(ภาพที ่ ๑๑ก)       ( ภาพที ่ ๑๑ข) 



๒๕ 

 

 

๑๒. ใบเลื่อยฉลุลาย มี ๒ ชนิด  ได้แก่  ใบเลื่อยฉลุไม้  และใบเลื่อยฉลุโลหะ (ภาพที่  ๑๒) 

๑๒.๑  ใบเลื่อยโลหะเป็นใบเลื่อยส าหรับเลื่อยฉลุโลหะ ใช้เบอร์  ๐ และ เบอร์ ๑  ลักษณะใบ

เลื่อยฟันของใบเลี่อยจะมีลักษณะของฟันที่สม่ าเสมอตลอดทั้งใบ  ใบเลื่อยโลหะใช้ได้เลย 

๑๒.๒  ใบเลื่อยไม้เป็นใบเลื่อยส าหรับเลื่อยไม้  ใช้เบอร์  ๐ และ เบอร์ ๑  ลักษณะของฝันใบ

เลื่อย เป็นคู่ฟันเว้นวรรคแล้วมี คู่ฟัน เป็นเช่นนี้จนตลอดทั้งใบ   

 

(ภาพที่  ๑๒) 

๑๒.๓  การท าใบเลื่อยแบบโบราณ  ใช้เส้นลวดเหล็กเป็น(เหล็กที่มีความแข็ง)น ามาติดกับ

โครงเลื่อย และยึดแท่นให้แน่น แล้วใช้เหล็กที่มีความแข็งกว่ามาสับให้เป็นลักษณะฟันเลื่อย

ตลอดแนวทั้งใบ  ๒  ด้าน  คือฝั่งด้านบน  และด้านข้าง  (ภาพ๑๒.๓ก), (ภาพ๑๒.๓ข) 

     

(ภาพที่  ๑๒.๓ก)      ( ภาพที่  ๑๒.๓ข) 

เหล็กส าหรับสับฟันเลื่อย

ด้านบน  และด้านข้าง 

  



๒๖ 

 

 

๑๓. ตะไบ  แบบ  และขนาดต่างๆ  มีไว้เพื่อขัดแต่งขอบลายที่ท าการฉลุแล้วเพื่อลบรอยคลองเลื่อย

หมดไป  และขัดแต่งตัวลายให้ได้ทรงตามที่ต้องการ 

๑๓.๑  ตะไบหางหนู ตะไบเหล็กขนาดเล็กใช้ในการขัดแต่งลบรอยคลองเลื่อย(คมเลื่อย)

แต่งตัวลายให้มีความสวยงาม  มีหลายลักษณะ  เลือกใช้ตามลักษณะของตัวลาย         

(ภาพที่  ๑๓.๑ก),(ภาพที่  ๑๓.๑ข) 

      

(ภาพ  ๑๓.๑ก)        (ภาพ  ๑๓.๑ข) 

๑๓.๒  ตะไบหางหนู  ตะไบเพชร  เป็นตะไบที่โรยกากเพชร ลักษณะคล้ายตะไบแต่งเล็บ  

ตะไบจะมีความคมและทนกว่าตะไบเหล็กทั่วไป  ไม่เป็นสนิม  แต่ราคาแพงกว่าตะไบเหล็ก

(ภาพที่  ๑๓.๒ก),(ภาพที่  ๑๓.๒ข) 

      

ภาพ๑๓.๒ก      ภาพ๑๓.๒ข 

 

 

 



๒๗ 

 

 

๑๓.๓  ตะไบขนาด  ๑๔ นิ้ว  เป็นตะไบเหล็กกล้า   

๑๓.๓.๑ ใช้ในการตีคัดคลองเลื่อยเพื่อเพิ่มความคมของใบเลื่อยไม้ใช้ร่วมกับแท่นเหล็ก   

๑๓.๓.๒  ใช้ในการแต่งหุ่นต้นแบบ ที่จะใช้ในงานประดับมุก(ภาพที่  ๑๕.๓) 

๑๔. แท่นเหล็ก  ใช้รองในการตีเปิด  หรือคัดคลองเลื่อยส าหรับใบเลื่อยฉลุไม้  เพื่อให้เกิดความคม 

(ภาพที่  ๑๔) 

       

ภาพที๑่๓.๓      ภาพที่  ๑๔ 

๑๕. คีมขนาด  และแบบต่างๆ  ใช้จับชิ้นหอยขณะเลื่อย  และขณะขัดแต่งลวดลาย  เพราะลายมี

ขนาดเล็กใช้มือจับไม่ได้  และบิดน๊อตใส่ใบเลื่อยดังภาพ (ภาพที่  ๑๕ก),(ภาพที่  ๑๕ข) 

      

(ภาพที่  ๑๕ก)      (ภาพที่  ๑๕ข) 

 

 



๒๘ 

 

 

๑๖. กรรไกร  คัตเตอร์  ใช้ในการตัดลายแบบแม่แบบไปผนึกลงบนชิ้นเปลือกหอยเพื่อท าการฉลุดัง

ภาพ  (ภาพที่  ๑๖) 

๑๗. ปากคีบ  ใช้ในการจัดตัวลายท่ีมีขนาดเล็กเพื่อประดับและจัดวางให้ลวดลายดังภาพ  (ภาพที่ 

๑๗) 

 

ภาพที่  ๑๖     ภาพที่  ๑๗ 

๑๘. กระดาษสา  ต้องเลือกใช้กระดาษสาชนิดที่บางมาก ๆ เพื่อให้สามารถมองเห็นลวดลายทีวาง

ด้านล่างในเวลาวางลาย  น าลวดลายที่ฉลุเสร็จแล้วติดตามแบบลายทิ้งแห้งหรือบ่มน้ า  จึงน าไป

ประดับบนชิ้นงาน   

๑๙. กาวลาเท็กซ์  กาวน้ า ใช้ติดแบบลายบนชิ้นหอยที่จะท าการเลื่อยฉลุและติดลายที่ฉลุแล้วลงบน

แบบลายกระดาษสา 

๒๐. ตะแกรง มุ้งลวด   ผ้าขาวบาง  ผ้าซิลสกรีน ใช้ในการกรองรัก  และกรองสมุกเนื่องจากรักที่

ได้มาจะมีกากของใบเศษไม้ปะป่นมาด้วยช่างต้องน ามากรองให้ได้เนื้อรักน้ าเกลี้ยงด้วยผ้าขาว

บางหรือให้ละเอียดมากขึ้น ก็ใช้ผ้าไหมซิลสกรีน  เมื่อได้เนื้อยางรักแล้ว น าตากแดด  และคนทุก

วันไม่ให้หน้าแห้ง จนน้ าระเหยหมดน าเก็บไว้ในภาชนะทึบแสงปิดฝาให้แน่นไม่ให้อากาศเข้าได้จะ

ท าให้รักแห้ง  ขณะที่ใช้งาน ต้องใช้เวลานานหลายวันกว่ารักที่ทาจะแห้ง  รักในกระป๋องก็แห้งด้วย  

เฉพาะนั้นรักที่แห้งแล้วแข็ง จะปะป่นอยู่กันเนื้อรักเหลวด้วย  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องกรองอีก  มิฉะนั้น

ใช้ทารักโดยไม่กรองจะมีกากป่นอยู่ด้วย  ท าให้พื้นที่ได้ไม่เรียบ 

๒๑. พู่กัน ใช้พู่กันที่มีลักษณะขนที่ค่อนข้างแข็งเพื่อใช้ในการทารักให้เข้าในซอกของตัวลายได้ หรือใช้

ในการยีรักสมุกให้ลงในซอกลายได้อย่างทั่วถึง  (ในบางครั้งอาจต้องมีการตัดขนพู่กันให้สั้นลง)  

เพื่อให้ขนแปรงมีความแข็งพอเหมาะต่อการปฏิบัติงาน 



๒๙ 

 

 

๒๒. แปรงจีน  เป็นแปรงอีกชนิดหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ในงานประดับมุกเพราะลักษณะของขนแปรงสั้น  

และมีความแข็งของขนแปรงพอประมาณ  สามารถใช้ในการทารักให้เข้าในซอกลายได้ดีใช้ทารัก

ลงบนผิวงานมุกที่ฉลุเสร็จแล้วดังภาพ(ภาพที่  ๒๒) 

๒๓. เกรียงโป๊ว  ใช้โป๊ว  ใช้ในการผสมยางรักกับสมุก  หรือผสมวัสดุแทนรัก  และใช้ในการโป๊ววัสดุ

ต่างๆลงบนชิ้นงานประดับมุกกดอัดให้วัสดุลงในช่องลายให้เต็ม   ดังภาพ(ภาพที่  ๒๓) 

      

(ภาพที่  ๒๒)     (ภาพที่  ๒๓) 

๒๔. ตู้บ่มรัก  ในการประดับมุกหรืองานอื่นที่ใช้ยางรักในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องท าตู้บ่มชิ้นงาน  

เนื่องจากยางรักจะแห้งได้ดีในลัษณะอากาศที่ชื้น  จึงจ าเป็นต้องตู้เพื่อใช้ในการบ่มชิ้นงานเพื่อให้

รักแห้งเร็วขึ้น บ้างท าเป็นตู้แล้วใช้ผ้าห่มชุบน้ าคลุม  หรือจะใช้กล่องพลาสติกท าแท่นต้ังชิ้นงาน

แล้วใช้น้ าใส่กาละมังวางใว้ในตู้ก็ได้(ภาพที่  ๒๔ก) หากงานมีชิ้นขนาดใหญ่ไม่สามารถท าตู้ครอบ

ให้ท าโครงแล้วใช้ผ้าห่ม(ผ้าผวย)  คอยฉีดน้ าที่ผ้าหม่ให้ชุมน้ า  และใช้พลาสติกคลุมก็ได้(ภาพที่  

๒๔ก) 

 
(ภาพที่  ๒๔ก)      (ภาพที่  ๒๔ข) 

 



๓๐ 

 

 

๒๕. กระดาษทราย เบอร์ ต่าง ๆ ใช้ขัดล้างชิ้นงานที่ถมรักสมุกการใช้งานสามารถน ากระดาษทราย

ตัดเป็นแผ่นติดบนเครื่องขัดกระดาษทราย  หรือตัดแล้วน าไปติดบนแผ่นไม้หรือแผ่นยางที่มีความ

แข็งรองแล้วใช้ขัดหน้าชิ้นงานให้เห็นลายมุกที่ถูกถมด้วยยางรัก จนครบทุกตัว แล้วขั้นสุดท้ายจึง

ใช้กระดาษทรายละเอียดในการขัดเก็บแต่งรายละเอียดของชิ้นงาน(ภาพที่  ๒๕) 

๒๖. เครื่องขัดกระดาษทราย  เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยในการทุ่นแรงการขัดชิ้นงานในลักษณะที่มีผิว

เรียบดังภาพ(ภาพที่  ๒๖) 

          

(ภาพที่  ๒๕)      (ภาพที่  ๒๖) 

๒๗. สว่านแบบ  และขนาดต่างๆ  ใช้ในการเจาะในการท าลวดลาย  หรือถอดเปลี่ยนเป็นหัวเจียร  

หัวขัดขนาดเล็ก  ปรับเป็นเครื่องเจียรสายอ่อน  เพื่อขัดชิ้นงานในส่วนที่เป็นร่องเล็กๆช่วยผ่อนแรง

ในการขัด  (ภาพที่  ๒๗ก)  (ภาพที่  ๒๗ข) 

     

(ภาพที่  ๒๗ก)        (ภาพที่  ๒๗ข) 

 



๓๑ 

 

 

๒๘. เครื่องดูดฝุ่น  พัดลมดูดอากาศ  การปฏิบัติงานมุกเป็นงานที่มีฝุ่นมากในหลายขั้นตอน  ต้ังแต่

ขั้นตอนแรกการขัดหินปูน เรื่อยไปจนถึงขั้นตอน การขัดพื้นสมุก  เครื่องดูดฝุ่นหรือพัดลมดูด

อากาศน ามาประยุกต์ใช้งานได้  เพื่อช่วยลดกระบวนการท าความสะอาดให้สะดวกขึ้น          

(ภาพที่  ๒๘ก)  (ภาพที่  ๒๘ข) 

      

(ภาพที่  ๒๘ก)        (ภาพที่  ๒๘ข) 

๒๙. หินกากเพชร/หินลับมีด  เป็นหินท่ีใช้ในการลับคมมีดทั่วไป  แต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน

งานประดับมุกได้เป็นอย่างดีดังตัวอย่างภาพหินลับมีด  และการใช้งาน             (ภาพที่๒๙ก),

(ภาพที่  ๒๙ข) 

      

(ภาพที ่ ๒๙ก)      (ภาพที่  ๒๙ข) 

 

 



๓๒ 

 

 

๓๐. ลูกหมู  เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ในการทุนแรงในการขัด  ใช้แผ่นกระดาษทรายติด  ใช้ขัดในช่วงแรก

ของการขัดขิ้นงานเพื่อเปิดให้เห็นผิวมุกก่อนแล้วจึงใช้กระดาษทรายในการขัดตกแต่งรายละเ อียด

อีกครั้งดังตัวอย่างภาพลูกหมูและการใช้งาน (ภาพที่  ๓๐ก),(ภาพที่  ๓๐ข) 

  

(ภาพที่  ๓๐ก)      (ภาพที่  ๓๐ข) 

๓๑. เหลก็อกไก่  หินน้ ามัน เป็นอุปกรณ์ทีใช้ในงานประดับอัญมณีแต่น ามาประยุกต์ใช้ในการ

ตกแต่งรายละเอียดชิ้นงาน แรลายเขียนหรือขีดเส้นบนเนื้อหอยเพื่อให้เกิดลวดลาย  เช่นในส่วน

กลีบดอกไม้ใบไม้  หรือการเขียนลดลายเพิ่มเติมเล็กน้อยบนงานประดับมุก   ดังตัวอย่างภาพ

(ภาพที่  ๓๑ก),(ภาพที่  ๓๑ข) 

       

(ภาพที่  ๓๑ก)      (ภาพที่  ๓๑ข)  

 

 



๓๓ 

 

 

๓๒. แปรงลวดเหล็ก  ใช้ล้างฝุ่นของที่หินปูนที่เกาะที่หินเจียรท าให้หินไม่คม  เมื่อใช้แปรงลวดเหล็กจี้

ขณะที่มอเตอร์ท างานอยู่  ฝุ่นหอยที่เกาะอยู่ก็หายไปและท าให้หินคม   และกินหินปูนง่ายขึ้นหรือ

ใช้ขัดปัดฝุ่นผงที่ติดตะใบหรือกระดาษทรายในการขัดรักสมุกหรือผุ่นอื่นๆดังภาพ (ภาพที่  ๓๒ก),

(ภาพที่  ๓๒ข) 

      

(ภาพที่  ๓๒ก)      (ภาพที่  ๓๒ข) 

๓๓. น้ ายาเช็ดล้างท าความสะอาดต่างๆ 

๓๓.๑  น้ ามันสน  ใช้ในการเช้ดล้างท าความสะอาดยางรักที่ติดมือหรืออุปกรณ์  เช่นผ้าซิ

ลสกรีนที่ใช้กรองรัก  หรือมือที่เปื้อนรักเป็นต้น 

๓๓.๒  น้ ามันพืช  ใช้ในการเช็ดท าความสะอาดก่อนล้างมือ  จากการเดินทางไปศึกษาดูงาน

เกี่ยวกับการท างานรักในภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่ช่างได้ความรู้  ในการท าความสะอาด  

เช่นการเช็ด  ล้างรัก  ด้วยการใช้น้ ามันพืชเช็ดก่อนแล้วจึงล้างท าความสะอาดคราบรักที่ติดมือ

จะหลุดงานและไม่เหม็นเหมือนการใช้น้ ามันสน 

๓๔. ผงซักฟอก  หรือน้ ายาล้างท าความสะอาดต่างๆ  เมื่อเช็ดล้างด้ายน้ ามันต่างๆแล้วให้ใช้น้ ายา

ล้างท าความสะอาดอีกรอบ  แล้วเช็ด  หรือทิ้งให้แห้ง  



๓๔ 

 

บทที ่ ๓ 

การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานประดับมุก 

 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประดับมุก  ต้องมีการเตรียมหรือน าอุปกรณ์ที่ใช้กับงานประเภท

อ่ืนมาปรับเปลี่ยนเพื่อใช้งาน  ให้เหมาะสมกับการท างานให้มากยิ่งขึ้น  เพิ่มเติมอุปกรเพื่อน ามาประยุกต์ใช้

กับงานประดับมุก  หรือจัดเตียมวัสดุเพื่อให้เหมาะสมการการปฏิบัติงาน  ใบทนี้จะกล่างถึงการจัดเตีรยม

วัสดุ  อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในกระบวนการสร้างงานประดับมุก 

๑. การเตรียมมอเตอร์  มอเตอร์ทีมีขายทั่วไปตามท้องตลาด  โดยมากจะติดหินเจียรสีเทา  แต่

หินเจียรที่ใช้ในงานประดับมุกจะนิยมใช้หินเจียสีเขียว  และในส่วนของการติดใบตัดต้องน ามาประ

ยุกใช้และสร้างประกับใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน   

๑.๑  มอเตอร์ติดหินเจียร   นิยมใชมอเตอร์ขนาด  ๑  แรงม้า หรือ ๐.๕  แรงม้า  ส าหรับ

เจียรหรือขัดหินปูน  และน้ าลายหอยมอเตอร์หินเจียรมีแกน   ๒   ด้านและจะเป็นเกลียว

กลับกันจะต้องเปลี่ยนจากหินสีเทาที่ติดมาจากร้านค้าออก เป็นหินเจียรสีเขียว เบอร์ ๘๐  

เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖  หรือ  ๘  นิ้ว   เพื่อขัดหินปูน อีกด้านหนึ่งติดหินเจียรสีเขียว เบอร์ 

๑๐๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔  นิ้ว  เพื่อท าเป็นหินลูกจันทร์ (ช่างที่ปฏิบัติงานเรียกกัน)    

(หินลูกจันทร์ ไม่มีขายตามท้องตลาด เมื่อซื้อมาลักษณะของหน้าหินตรง  น ามาติดต้ังเข้า

มอเตอร์ น า  หินล้างมาขัดในขณะที่มอเตอร์ท างานอยู่ให้เหลี่ยมของหินหมดไป และเกิดเป็น

หินที่มีความโค้ง)  (ภาพที่  ๑.๑ก),(ภาพที่  ๑.๑ข)ใช้หินลูกจันทน์ส าหรับขัดเจียรน้ าลายหอย

ที่อยูใ่นส่วนความโค้งด้านในของหอยออก  ดังตัวอย่างมอเตอร์ติดหินเจียร(ภาพที่  ๑.๑ค),

(ภาพที่  ๑.๑ง) 

      
(ภาพที่  ๑.๑ก)        (ภาพที่  ๑.๑ข 



๓๕ 

 

      

(ภาพที่  ๑.๑ค)   ส่วนที่เป็นหินลูกจันทน์    (ภาพที่  ๑.๑ง) 

๑.๒  มอเตอร์ติดใบตัด  มอเตอร์ติดใบตัดใช้ส าหรับตัดแบ่งชิ้นหอย โดยใช้มอเตอร์ขนาด  

เศษหนึ่งส่วนสี่แรงม้า(ภาพที่  ๑.๒ก)(ภาพที่  ๑.๒ข)    เมื่อซื้อมอเตอร์มา  แล้วน ามาถอดเอา

หินขัดออก น าเครื่องมอเตอร์ไปร้านกลึง จ้างกลึงเหล็กประกบ(ภาพที่  ๑.๒ค) ให้แกนตรง

กลางใหญ่สวมแกนมอเตอร์ ขนาด  ๓ หุน ได้พอดี  กลึงให้มี  ขอบล็อก  คือเหล็กประกบส่วน

เดือยตัวผู้ (ขอบล็อก)๓  หุนเท่ากบัความต่างของแกนมอเตอร์ ๓หุน  กับรูใบตัดขนาด ๖ หุน    

จะเหลือขอบล็อกบนแกนประกบ อยู่ ๓ หุน ท าให้กลึงไม่ยาก  เหล็กประกบด้านนอกเป็นตัว

เมียใช้สวมแกนของตัวผู้ที่ใส่ใบตัด (ภาพที่  ๑.๒ง)    แล้วน าไปกระกอบเข้ากับมอเตอร์  ติด

ใบตัด  ชึ่งต้องท าแท่นส าหรับรองโดยใช้เหล็กฉาก  และแผ่นเหล็กยึดด้วยน๊อตหางปลา   ให้

สามารถปรับเลื่อนขนาดได้  ใช้ในขั้นตอนการท าลวดลายโดยใช้มอเตอร์ใบตัดในการท า

เส้นตรงขนาดต่างๆ  (ภาพที่  ๑.๒ค),(ภาพที่  ๑.๒ง) 

       

(ภาพที่  ๑.๒ก)      (ภาพที่  ๑.๒ข) 

 
 



๓๖ 

 

       

(ภาพที่  ๑.๒ค)   ขอบล็อก   (ภาพที่  ๑.๒ง)     

เปรียบเทียบแกนประกบ  มอเตอร์ขนาด  เศษหนึ่งส่วนสี่แรง  กับมอเตอร์ขนาด ๐.๕ แรงม้า 

หรือ  ๑  แรงม้า แกนมอเตอร์มีขนาด  ๔.๕  หุน ท าให้กลึงแกนประกบยากเพราะจะเหลือ   

ขอบล็อกบางมาก  เมื่อน าไปใช้งานติดใบตัด  แกนใบตัดหมุนเหวี่ยง มีโอกาสหลุดเคลื่อนได้

ง่าย ท าให้เกิดปัญหาใบตัดบิด  ท าให้ใบตัดฉีกขาดก่อใก้เกิดอันตรายได้   ช่างผู้ปฏิบัติงาน

ทดลองท าแล้วใช้ได้ไม่ดี  (ภาพที่  ๑.๒จ),(ภาพที่  ๑.๒ฉ) 

 

 

(ภาพที่  ๑.๒จ)   ขอบล็อก   (ภาพที่  ๑.๒ฉ)     

 

 

 

 

 

แกนประกบ

มอเตอร์ขนาด  

หน่ึงส่วนส่ีแรงม้า 

 

แกนประกบ

มอเตอร์ขนาด

๐.๕ แรงม้า หรือ  

๑  แรงม้า   

 



๓๗ 

 

๒.  การเตรียมเปลือกหอย การเตรียมเปลือกหอยเป็นกระบวนการมีความส าคัญมากท่ีสุด  

โดยในงานประดับมุกสามารถใช้หอยได้หลายประเภทที่จะน ามาใช้ท าลวดลาย  ดังนั้นการ

จัดเตรียมวัสดุ  เปลือกหอยแต่ละประเภทจึงมีแตกต่างกัน  ในส านักช่างสิบหมู่ที่ด าเนินการสร้าง

งานประดับมุกจะใช้หอย  อยู่  ๓  ประเภท  คือหอยโข่ง  หอยเป๋าฮื้อ  หอยจาน  ในส่วนนี้จะ

น าเสนอการเตรียมเปลือกหอย  ๓  ประเภทเท่านั้น  ในขั้นตอนนี้มีกระบวนการหลายอย่างกว่าจะ

ได้เปลือกหอยที่สามารถน ามาฉลุลวดลายได้  โดยคร่าวๆมี เลือกหอย  การปอกเปลือกหอย  การ

ตัดแบ่งชิ้นหอย  การขัดน้ าลายในหอยแต่ละประเภทจะมีขั้นตอนวิธีการที่แตกต่างกันไปตาม

ประเภทหอย 

๒.๑  หอยอูด  หอยโข่ง  หอยมุกไฟ  เป็นหอยที่ช่างให้การยอมรับว่าเป็นหอยที่ให้ความ

แวววาว(มีไฟ)ท่ีสวยงามที่สุด  ลักษณะของหอยมีความเหนียวสามารถฉลุลวดลายที่มีความ

พริ้วไหวอย่างลายกนกได้ดี  โดยที่เนื้อหอยจะไม่แตกเปราะง่าย หอยชนิดนี้จะมีราคาสูงมาก

เมื่อเที่ยบกันในหอยทั้ง ๓  ประเภทที่น าเสนอ   

๒.๑.๑  วิธีการเลือกหอย 

 เลือกใช้หอยโข่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวหอยไม่ต่ ากว่า ๘ น้ิวหรือ

น้ าหนักตัวประมาณตัวขนาด  ๗ – ๘ ขีดขึ้นไป 

 เลือกหอยที่ไม่มีเพียงเกาะกินเปลือก หรือถ้ามีก็ต้องน้อยที่สุด  (เจ้าของ

ร้านค้ามักไม่ยอมให้เลือก) 

 แต่หอยตัวใหญ่  อายุมาก  วงจะกว้างได้พื้นที่แนวระนาบมากกว่า  

สามารถท าลวดลายตัวใหญ่ได้ 

๒.๑.๒  การขัดปอกเปลือก  น าหอยที่ได้มาขัด  โดยขัดในส่วนแรกคือส่วนที่เป็นตะเข็บ  

หรือโหนกของหอยดังภาพ(ภาพที่  ๒.๑.๒ก),(ภาพที่๒.๑.๒ข)  ขัดเจียรให้ได้ในระนาบ

เดียวกันแล้วท าการปอกในส่วนอ่ืนต่อไปโดยใช้มอเตอร์ ติดหินเจีย ฝั่งหินเจียรปอกเปลือก

แค่เห็นผิวเขียวๆดังภาพ(ภาพที่  ๒.๑.๒ค),(ภาพที่๒.๑.๒ง),(ภาพที่  ๒.๑.๒จ),(ภาพที่

๒.๑.๒ฉ)   



๓๘ 

 

      

(ภาพที่  ๒.๑.๒ก)      (ภาพที๒่.๑.๒ข)   

       

(ภาพที่  ๒.๑.๒ค)      (ภาพที๒่.๑.๒ง) 

       

(ภาพที่  ๒.๑.๒จ)      (ภาพที๒่.๑.๒ฉ) 

 

 



๓๙ 

 

๒.๑.๓  การตัดแบ่งชิ้นหอย  ให้ท าการตัดแบ่งในบริเวณตะเข็บหรือส่วนโหนกของหอย  

จากขอบปากหอยไล่ลงไปจนถีงก้นหอย  โดยใช้มอเตอร์ติดใบตัด  ตัดซอยออกเป็นชิ้นแบ่ง

ออกเป็น ๓  ชิ้น  ดังตัวอย่างภาพ(ภาพที่  ๒.๑.๓ก),(ภาพที่๑.๑.๓ข) (ภาพที่  ๒.๑.๓ค),

(ภาพที่๒.๑.๓ง),(ภาพที่  ๒.๑.๓จ),(ภาพที่๒.๑.๓ฉ)   

      
(ภาพที่  ๒.๑.๓ก)      (ภาพที๒่.๑.๓ข) 

 

(ภาพที่  ๒.๑.๓ค)      (ภาพที๒่.๑.๓ง)   

 

(ภาพที่  ๒.๑.๓จ)      (ภาพที๒่.๑.๓ฉ)   



๔๐ 

 

๒.๑.๔  การขัดน้้าลายมุก  ลักษณะของเปลือกหอยจะแบ่งออกเป็น  ๓  ชั้น  (ภาพที่  

๒.๑.๔ก)น าชิ้นหอยที่ท าการตัดแบ่งแล้วน ามาขัดหินปูนด้านใน  (น้ าลายมุก) (ภาพที่  

๒.๑.๔ข) ขัดออกให้หมดเพราะน้ าลายหอยจะมีความแข็งมาก  แล้วจากน้ันจึงท าการขัด

ให้ได้ความหนาที่เหมาะสม  กับการปฏิบัติงาน  คือ หนาประมาณ  เหรียญ ๑  บาท  ถึง 

เหรียญ๒  บาท    โดยให้มีความหนาที่สม่ าเสมอทั้งชิ้น  (ภาพที่  ๒.๑.๔ค) ช่างที่มีความ

ช านาญก็สามารถใช้มือในการสัมผัสตรวจเช็คความหนาได้  (ภาพที่  ๒.๑.๔ง) แต่จะให้ดี

ก็ควรมีเครื่องมือในการตรวจวัดความหนาที่ชัดเจน  

               

(ภาพที่  ๒.๑.๔ก)      (ภาพที๒่.๑.๔ข)   

      

(ภาพที่  ๒.๑.๔ค)      (ภาพที๒่.๑.๔ง)   

 

 



๔๑ 

 

๒.๑.๕  การขัดชิ้นหอยให้เป็นแผ่นตรง  ในงานประดับมุกหากมีการประดับลวดลาย

บนชิ้นงานที่เป็นแผ่นเรียบ  มีลักษณะแนวตรง  ยาว  ลายใหญ่  ต้องใช้หอยที่มีลักษณะ

แนวตรงยาว  จะเป็นต้องใช้การขัดหอยให้ได้ลักษณะแป็นแผ่นตรงยาว  แบนเรียบ  และมี

ความกว้าง  หรือยาวมากมีวีการคือคัดเลือกหอยในส่วนปากบนที่มีลักษณะที่ค่อนข้างตรง

มาตดัแบ่งซอยให้ได้ขนาดพอประมาณ (ภาพที่๒.๑.๕ก) แล้วท าการขัดโดยวางแนบลงไป

แบนแผ่นหินเจียรทั้งด้านในและด้านนอกจนกระทั้งได้เปลือกหอยที่มีลักษณะแบนเรียบ

ตามที่ต้องการดังตัวอย่างภาพ(ภาพที่๒.๑.๕ข), (ภาพที่๒.๑.๕ค), (ภาพที่๒.๑.๕ง), (ภาพ 

      

(ภาพที๒่.๑.๕ก)       (ภาพที๒่.๑.๕ข) 

           

(ภาพที๒่.๑.๕ค)       (ภาพที๒่.๑.๕ง) 

   

๒.๒  หอยเป๋าฮื้อ  หรือหอยร้อยรู  เป็นหอยที่ให้ความแวววาวได้ไกล้เคียงกับหอยโข่ง    

โทนสีจะมีโทนสีเขียว  และโทนสีชมพู  เมื่อช่างผู้ปฏิบัติงาน  ลักษณะของเนื้อหอยเวลาฉลุ  

หรือเวลาปฏิบัติงานจะแตกเปราะง่าย  หอยชนิดนี้จะขัดง่ายใช้งานสะดวก  ราคาก็ไม่แพง 



๔๒ 

 

๒.๒.๑วิธีการเลือกหอย 

 เลือกใช้หอยขนาด ๘ น้ิว 

 เลือกหอยที่ไม่มีเพียงเกาะกินเปลือก หรือถ้ามีก็ต้องน้อยที่สุด   

๒.๒.๒  การตัดแบ่งชิ้นหอย  ให้ท าการตัดในบริเวณแนวรู จากขอบปากหอยไล่ลงไป

จนถึงปลายหอย  โดยตัดออกเป็นชิ้นและท าการซอยออกเป็น  ๑  หรือ  ๒  ชิ้น (ภาพที่  

๒.๒.๒ก,)(ภาพที่  ๒.๒.๒ข) (ภาพที่  ๒.๒.๒ค,)(ภาพที่  ๒.๒.๒ง) 

 

(ภาพที่  ๒.๒.๒ก)      (ภาพที่  ๒.๒.๒ข) 

      

(ภาพที่  ๒.๒.๒ค)      (ภาพที่  ๒.๒.๒ง) 

๒.๒.๓  การขัดปอกเปลือก  ในลักษณะของหอยเป๋าฮื้อสามารถตัดแบ่งชิ้นหอยก่อนจึง

คอยขัดเปลือก  หรือจะขัดปอกเปลือกก่อนแล้วจึงตัดแบ่งชิ้นหอยก็ได้โดยใช้มอเตอร์ติดหิน

เจียรขัดหินปูนออกแค่พอเห็นสีของเปลือกหอยก็พอ  ปอกเปลือกแค่เห็นผิวเขียวๆ(ภาพที่  

๒.๒.๓ก,)(ภาพที่  ๒.๒.๓ข) 



๔๓ 

 

 

(ภาพที่  ๒.๒.๓ก)      (ภาพที่  ๒.๒.๓ข) 

๒.๒.๔ การขัดน้้าลายมุก  น าชิ้นหอยที่ท าการตัดแบ่งแล้วน ามาขัดหินปูนด้านใน  

(น้ าลายมุก)  หอยเป๋าฮื้อจะมีขัดแค่ด้านในเป็นรอยสากๆให้ทั่วทั้งตัวในส่วนด้านในก็พอ

ลักษณะของหอยเป๋าฮื้อเปลือกจะบางแค่ขัดนิดหน่อยก็ใช้งานได้แล้ว  (ภาพที่  ๒.๒.๔ก,)

(ภาพที่  ๒.๒.๔ข) (ภาพที่  ๒.๒.๔ค,)(ภาพที่  ๒.๒.๔ง) 

      

(ภาพที่  ๒.๒.๔ก)      (ภาพที่  ๒.๒.๔ข) 

      

(ภาพที่  ๒.๒.๔ค)      (ภาพที่  ๒.๒.๔ง) 



๔๔ 

 

๒.๓  หอยจาน  เป็นหอยที่มีลักษณะแบบเรียบ  แต่สีความแวววาว(มีไฟ)  น้อยกว่าหอย  ๒

ประเภทที่น าเสนอไป  ลักษณะสีเป็นสีขาวขุ่น หรือสีน้ าตาล  ด้วยลักษณะที่แบนเรียบช่างจึง

นิยมน ามาตัดวางเป็นแนวเส้น  และจะแสดงให้เห็นความแตกต่างจากตัวลายชัดเจน  จาก

ประสบการของช่างผู้ปฏิบัตงานกล่าวว่าเป็นหอยที่ฉลุยากมีความเหนียวและแข็งฉลุยากกว่า

หอย  ๒  ประเภทที่กล่าวมาแต่ราคาถูก  ช่างนิยมน าไปฉลุและท ามุกแบบฝังลาย 

๒.๓.๑  วิธีการเลือกหอย 

 เลือกใช้หอยจานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวหอยไม่ต่ ากว่า ๘ น้ิว 

 เลือกหอยที่ไม่มีเพียงเกาะกินเปลือก หรือถ้ามีก็ต้องน้อยที่สุด   

๒.๓.๒  การตัดแบ่งชิ้นหอย  ให้ท าการตัดส่วนขอบหอยออกทุกด้าน  และตัดส่วนหัว

และตัดแบ่งซอยออกเป็น ๒  ชิ้น  ดังภาพ(ภาพที่  ๒.๓.๒ก), (ภาพที่  ๒.๓.๒ข), (ภาพที่  

๒.๓.๒ค), (ภาพที่  ๒.๓.๒ง), (ภาพที่  ๒.๓.๒จ), (ภาพที่  ๒.๓.๒ฉ) 

      

(ภาพที่  ๒.๓.๒ก)      (ภาพที่  ๒.๓.๒ข) 

     
(ภาพที่  ๒.๓.๒ค)      (ภาพที่  ๒.๓.๒ง) 



๔๕ 

 

      

(ภาพที่  ๒.๓.๒จ)   ส่วนหัว   (ภาพที่  ๒.๓.๒ฉ) 

๒.๓.๓  การขัดปอกเปลือก  น าหอยที่ตัดแบ่ง ส่วนที่๑และ๒  มาขัดปอกเปลือกด้าน

นอกฝั่งที่เป็นหินปูนออกให้ถึงส่วนเนื้อหอย ดังภาพ(ภาพที่  ๒.๓.๓ก),(ภาพที่๒.๓.๓ข) 

๒.๓.๔  การขัดน้้าลายมุก  น าชิ้นหอยที่ขัดปอกเปลือกหินปูนออกแล้วมาขัดในส่วน

หินปูนด้านใน  (น้ าลายมุก)  ขัดออกให้ได้ความหนาประมาณเหรียญ ๑ บาท-เหรียญ  ๒  

บาท   โดยให้มีความหนาที่สม่ าเสมอทั้งชิ้น  ดังภาพ(ภาพที่  ๒.๓.๔ก),(ภาพที่๒.๓.๔ข) 

      

(ภาพที่  ๒.๓.๓ก)      (ภาพที๒่.๓.๓ข) 

      

(ภาพที่  ๒.๓.๔ก)      (ภาพที๒่.๓.๔ข) 

 

ส่วนที๑่  
ส่วนที๒่ 



๔๖ 

 

๓.  การเตรียมใบเลื่อย  ใบเลื่อยฉลุลายที่ใช้ในปัจจุบัน มี ๒ ชนิด  ได้แก่  ใบเลื่อยฉลุไม้  และใบ

เลื่อยฉลุโลหะ ดังตัวอย่างเปรียบเทียบใบเลื่อยทั้ง๒ชนิด  (ภาพ๒) 

๓.๑  ใบเลื่อยโลหะเป็นใบเลื่อยส าหรับเลื่อยฉลุโลหะ ใช้เบอร์  ๐ และ เบอร์ ๑  ลักษณะใบ

เลื่อยฟันของใบเลี่อยจะมีลักษณะของฟันที่สม่ าเสมอตลอดทั้งใบ  ใบเลื่อยโลหะใช้ได้เลย 

 

(ภาพ๒) 

๓.๒  ใบเลื่อยไม้  เป็นใบเลื่อยส าหรับฉลไุม้  ใช้เบอร์  ๐ และ เบอร์ ๑  ลักษณะของฝัน

ใบเลื่อย เป็นคู่ฟันเว้นวรรคแล้วมี คู่ฟัน เป็นเช่นนี้จนตลอดทั้งใบ  เมื่อซื้อมาต้องท าการตี

ใบเลื่อย   ด้วยแท่นเหล็กกลมหรือเหลี่ยมก็ได้แต่ส าคัญต้องให้หน้าเหล็กต้องเรียบเสมอกัน

ตลอดทั้งหน้าเหล็ก  แล้วใช้ตะไบ  ๑๔   นิ้ว น าใบเลื่อยมาวางบนแท่นเหล็ก โดยการเอา

ด้านที่มีฟันเลื่อยงายขึ้นบนแท่งเหล็กแล้วทุบใบเลื่อยต้ังแต่ต้นจนถึงปลายให้ตลอดทั้งใบ

เลื่อย ด้วยตะไบแบน กว้าง  หนึ่งนิ้วยาวหนึ่งฟุต เพื่อให้ใบเลื่อยบานออกจะท าให้ใบเลื่อย

มีความคม เมื่อท าการเลื่อยใบเลื่อยจะกินเนื้อหอยได้ดีขึ้น  การใช้งานไปฉลุไม้ต้องน ามา

ทุบเพื่อเป็นการคัดคลองเลื่อย  (ท าให้ใบเลื่อยมีความคม)ดังภาพ(ภาพที่  ๓.๒ก),(ภาพที่

๓.๒ข), (ภาพที่๓.๒ค) 



๔๗ 

 

      

(ภาพที่  ๓.๒ก)      (ภาพที๓่.๒ข) 

 

(ภาพที๓่.๒ค) 

ช่างหลายท่านลงความเห็นว่าการใช้ใบฉลุไม้จะมีความคมกว่าใบเลื่อยโลหะ  แต่เมื่อท าการฉลุแล้ว

จะต้องใช้ตะใบแต่งลวดลายเพื่อลบคมเลื่อย  (รอยฟันเลื่อย)ให้ลวดลายมีความเรียบร้อยสวยงาม 

ข้อสังเกต 

๑.  ใบเลื่อยไม้มีราคาถูกกว่าใบเลื่อยโลหะ 

๒. ใบเลื่อยไม้  เบอร์  ๐  เหมือนกัน  ใบเลื่อยไม้จะใหญ่กว่าเล็กน้อย 

๓. ความกว้าง  ของคมเลื่อย  ใบเลื่อยไม้จะกว้างกว่าใบเลื่อยโลหะ  

๔. การใช้งานในลวดลายที่มีความละเอียดช่างนิยมาใช้ใบเลื่อยโลหะ 

 



๔๘ 

 

๔. โครงเลื่อย  และวีธีการจับโครงเลื่อย  ที่ใช้ในการฉลุเป็นโครงเลื่อยที่ใช้ในงานท าทอง  

วิธีการการจับโครงเลื่อย  มีหลายวิธีด้วยกัน  การจับโครงเลื่อยนั้นโดยมากขึ้นอยู่กับความถนัดของ

ช่างแต่ละบุคคล  และอีกกรณีก็คือ  เพื่อที่ในการปฏิบัติงานเป็นพื้นที่จ ากัด  พื้นที่บังคับ   

๔.๑  จับโครงเลื่อยด้านบน  การจับแบบนี้ฝุ่นจากการฉลุจะไม่โดนมือ หรือเป็นช่างที่เคย

ท างานทองมาก็จะถนัดในการจับโครงเลื่อยแบบนี้  การจับโครงเลื่อยด้านบนมีความเสี่ยงเมื่อ

ใบเลื่อยฉลุหักอาจท าให้มบเลื่อยทิ่มมือได้  แต่ด้วยความถนัดช่างบางท่านก็ยังจับใบเลื่อยแบบ

นี้อยู(่ภาพที่  ๔.๑ก) 

๔.๒  จับโครงเลื่อยด้านล่าง  จะท าให้สามารถมองเห็นเส้นลายได้ชัดเจน  แต่ปัญหาเรื่องฝุ่น

ที่ร่วงลมมาถูกมือท าให้เลอะเทอะ(ภาพที่  ๔.๒) 

ข้อสังเกต 

-   ถึงจะจับโครงเลื่อยด้านบนหรือด้านล่าง  เวลาจับโครงเลื่อยแล้ว  ต้องให้ฟันของใบเลื่อยแทง

ลงด้านล่างตลอด(ภาพที่  ๔.๑ข) 

 

 

(ภาพที่  ๔.๑ก)      (ภาพที่  ๔.๑ข)     (ภาพที่  ๔.๒) 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

๔.๓  การจับโครงเลื่อยแบบเลื่อยโบราณ  ท าจากหวายน ามาดัดเป็นลักษณะคันธนู  และ

ใช้ลวด(ภาพที่  ๔.๓) 

 

(ภาพที่  ๔.๓) 

   ๕.  การเตรียมสมุกกะลา  การท าสมุกน ากะลามะพร้าวมาเผาไฟจนกระทั่งเปลวไฟหมดไป

น าไปแช่น้ า เพื่อดับไฟ  และล้างขี้เถ้าออก น าไปตากแดดให้แห้งสนิท    น ามาต าหรือบ่นบดให้

ละเอียด  น ามากรองด้วยผ้าขาวบางหรือผ้าไหมซิลสกรีนละเอียด จะได้สมุกพร้อมใช้งานที่

ละเอียดมาก ๆ  เมื่อน าผสมยางรักแล้วถมลาย  จะท าให้ไม่มีฟองอากาศ  หรือมีก็น้อย ดังภาพ

(ภาพที่  ๕ก),(ภาพที่  ๕ข), (ภาพที่  ๕ค),(ภาพที่  ๕ง),(ภาพที่  ๕จ),(ภาพที่  ๕ฉ) 

      

(ภาพที่  ๕ก)      (ภาพที่  ๕ข) 



๕๐ 

 

    

 (ภาพที่  ๕ค)      (ภาพที่  ๕ง) 

๖. การเตรียมยางรัก   

๖.๑  การกรองรัก รักที่ได้มาจะมีกากของใบเศษไม้ปะป่นมาด้วยช่างต้องน ามากรองโดยขั้น

แรกอาจจะกรองด้วยตะแกรงตาห่างเพื่อกรองเศษไม้  กากขนาดใหญ่  (ภาพที่  ๖.๑ก)  และ

หลังจากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางให้ละเอียดมากขึ้น หรือก็ใช้ผ้าไหมซิลสกรีนกรองการกรอง

จะกรองตากแดด(ช่างเรียกการเค่ียวแดด) ,(ภาพที่  ๖.๑ข) เมื่อได้ยางรักแล้ว  น ามาเก็บไว้ใน

ภาชนะปิดฝาให้แน่นไม่ให้อากาศเข้าได้จะท าให้รักแห้ง  (ภาพที่  ๖.๑ง)  ระหว่างปฏิบัติงาน

การทารักแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานหลายวันกว่ารักที่ทาจะแห้ง  ในระหว่างนั้นรักในกระป๋อง

ก็แห้งไปด้วยเช่นกัน  ดังนั้น  เมื่อจ าเป็นต้องใช้งานอีกครั้งจะต้องกรองรักก่อนปฏิบัติงาน หรือ

หากรักแห้งแข็งปิดหน้าก็ให้ลอกแผ่นแห้งออกใช้ยางรักด้านใน   ในการทารักรอบแรกรักจะใช้

เวลาในการแห้งหลายวัน  แต่ในรอบถัดไปรักจะแห้งเร็วขึ้น   เมื่อแห้งสนิทผิวจะเป็นมันเวลาขัด

ด้วยกระดาษทรายจะลื่น  และเวลาขัดจะติดกระดาษทราย  

       

 (ภาพที่  ๖.๑ก)      (ภาพที่  ๖.๑ข) 



๕๑ 

 

           

 (ภาพที่  ๖.๑ค)       (ภาพที่  ๖.๑ง) 

๖.๒  รักสมุก  คือการน ายางรักผสมกับผงถ่าน สมุกกะลา  สุมกใบตอง  (ผงถ่านกะลา)(ผง

ถ่านใบตอง) การผสมผงสมุกที่ร่อนแล้ว  กับยางรัก  โดยใช้เกรียงคลุกให้ยางรักกับผงสมุกเข้า

เป็นเนื้อเดียวกัน  แล้วค่อยๆเติมยางรักลงไปกะดูอย่าให้เหลวเกินไป ให้มีลักษณะเนื้อเหมือน

กะละแม 

 ๖.๒.๑  รักสมุกส้าหรับติดลาย จะเป็นรักสมุกที่ผสมให้เหลวเพื่อใช้ในการติดประดับ

ลาย  เนื่องจากหากใช้ยางรักล้วนในการติดลายยางรักล้วนจะแห้งช้า  และไม่อยู่ตัว

จ าเป็นต้องผสมสมุกเล็กน้อยเพื่อให้รักอยู่ตัว  และแห้งเร็วขึ้นจะผสมให้รักสมุกเหลว  ใช้ใน

การถอนลายจากกาวเป็นประดับด้วยรัก  หรือการประลวดลายสดบนชิ้นงาน  (ภาพที่  

๖.๒.๑ก),(ภาพที่  ๖.๒.๑ข) 

       

(ภาพที่  ๖.๒.๑ก)      (ภาพที่  ๖.๒.๑ข) 

 

 



๕๒ 

 

 ๖.๒.๒  รักสมุกส้าหรับถมลาย   จะเป็นรักสมุกที่ผสมข้นเหนียว  ใช้ในการถมลาย โดย

ใช้สมุกกะลาน ามาผสมกับยางรักใช้เกรียงผสมให้เข้ากัน เมื่อแห้ง รักสมุกจะขัดง่ายกว่า  

รักล้วนๆ 

      

(ภาพที่  ๖.๒.๒ก)      (ภาพที่  ๖.๒.๒ข) 

       

(ภาพที่  ๖.๒.๒ค)      (ภาพที่  ๖.๒.๒ง) 

๗.  วัสดุทดแทนรัก  เนื่องการปฏิบัติงานประดับมุกในขั้นตอนการถมลายการใช้วัสดุ  รัก  มีปัญหา

ในการปฏิบัติงานยาก  เนื่อจากบางคนมีการแพ้รัก  ขั้นตอนการปฏิบัตงานหลายขั้นตอน  ใช้เวลา

ในการปฏิบัตงานมาก  วัสดุที่เป็นรักมีราคาสูง  และหายาก  ในปัจจุบันจึงมีการน าวัสดุอ่ืนเข้ามา

เพื่อให้การปฏิบัติงานประดับมุกมีความสะดวก  และรวดเร็วย่ิงขึ้น  จึงมีผู้หันมาใช้วัสดุทดแทนรัก  

ที่มีคุณสมบัติที่สร้างชิ้นงานออกมาใด้ในลักษณะเดียวกันกับการใช้ยางรัก  แต่ปฏิบัติงานได้

สะดวก  รวดเร็ว  และสามารถจัดหาวัสดุได้ง่ายในที่นี้จะน าเสนอ  วัสดุ๒ประเภทคือสีโป๊วรถยนต์  

และอีพอกซี่  เอ,บี 



๕๓ 

 

๗.๑  สีโปว้รถยนต์  สีโป้วทับหน้าโพลี พุตต้ี ชนิดน้ ายาแดง(สีโป๊วแดง)ที่ใช้โพลีเอ
สเตอร์เรซิน ชนิดอ่ิมตัวเป็นส่วนผสมหลัก แห้งได้ในสภาวะอากาศปกติ บรรจุอยู่ใน
ลักษณะที่สามารถท าให้แข็งตัวด้วยสารช่วยแข็งหรือน้ ายาเร่งที่มี สีแดง สีโป้วทับหน้าโพลี 
พุตต้ีมีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติโป้วง่าย แห้งเร็ว มีความยืดหยุ่นดี และขัดให้เรียบได้ง่าย 
แห้งได้ในสภาวะอากาศปกติ (ภาพที่  ๗.๑)เวลาใช้งานใชสีด าผสมให้เข้ากันแล้วจึงผสม
ตัวเร่งท าแข็งแล้วโป้วลงบนชิ้นงานที่ประดับมุกเรียบร้อยแล้ว  ทิ้งให้แห้งจึงขัดออก   

 

 

(ภาพที่  ๗.๑) 

๗.๒  อีพอกซี่  ใช้อีพอกซี  เอ,บี  เวลาใช้งานใช้อีพอกซี่  ชนิดเอ  ผสมกับสีด า  หรือผสม

กับผงสมุก  ให้เข้ากันแล้วจึงผสมอีพอกซี  ชนิดบี  ผสมให้เข้ากันแล้วโป้วลงบนชิ้นงานที่

ประดับมุกเรียบร้อยแล้ว  ทิ้งให้แห้งจึงขัดออก  (ภาพที่  ๗.๒) 

 

 

 

 

 

(ภาพที่  ๗.๒) 

 



๕๔ 

 

บทที่  ๔ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานประดับมุก 

การปฏิบัติงานประดับมุก  ในการจัดท าเอกสารองค์ความรู๎ฉบับนี้จะแสดงการปฏิบัติงานประดับมุก

ในลักษณะงานที่แตกตํางกันคือการจัดสร๎างหม๎อน้ ามนต์  ซึ่งเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะลอยตัว  และอีกชิ้นเป็น

งานประดับมุกในแนวระนาบ  บนพื้นเรียบ  เพื่อจะได๎เห็นลักษณะการปฏิบัติงานที่มีความแตกตํางกันในบาง

ขั้นตอนกระบวนการ  และวิธีการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางในการปฏิบัติงานประดับ

มุกของผู๎สนใจในล าดับตํอไป  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานประดับมุก  มีขั้นตอนหลายอยํางกวําจะได๎มาซึ้ง

ชิ้นงานประดับมุกที่สวยงาม  และทรงคุณคํา 

๑. ขั้นตอนการปรับแต่งหุ่นเพื่อใช้ในงานประดับมุก  เมื่อได๎ชิ้นงานที่จะน ามาท างานประดับมุก  

เชํนพานแวนํฟ้า  ตะลุํม  ต๎องมีการปรับแตํงให๎ได๎ขนาดใกล๎เคียงกันโดยใช๎ตะไบ  หรืออุปกรณ์อื่นๆมาชํวยใน

การปรับแตํงขนาดชํองให๎มีขนาดเทํากัน  เพื่อให๎ได๎พื้นที่ในการออกแบบที่แนํนอน สะดวกในการปฏิบัติงานไมํ

ต๎องปรับแบบให๎ลงในแตํละชํองซึ่งจะยุํงยากกวํา (ภาพที่ ๑ก)       (ภาพที่  ๑ข) 

         

(ภาพที่ ๑ก)      (ภาพที่  ๑ข) 

 



๕๕ 

 
 

๒.  ขั้นตอนการออกแบบลวดลายในงานประดับมุก  งานประดับมุกเป็นลวดลายที่เกิดจากการใช๎วัสดุ 

(วัตถุดิบ)  ที่ท ามาจากเปลือกหอยประเภทตํางๆ  ซึ่งธรรมชาติของเปลือกหอยจะมีลักษณะที่โค๎ง  จากภูมิ

ปัญญาของชํางที่มีมาแตํโบราณ  แก๎ปัญหาโดยวิธีการแบํงตัวลายให๎มีขนาดเล็ก  และสั้นลงจนเกิดเป็นวิถีการ

ออกแบบส าหรับงานประดับมุกแบบไทยสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน(ภาพที่  ๒ก) (ภาพที่  ๒ข)  การออกแบบ

ลวดลายประดับมุกมีความแตกตํางจากงานออกแบบลายประเภทอ่ืน  คือการออกแบบจะต๎องเขียนให๎มี

ลักษณะตัวลายให๎แยกขาดเป็นตัวๆ  โดยเขียนลายเป็นเส๎นคํู  เพื่อให๎ชํางฉลุลวดลายได๎ถูกต๎องตามแบบ 

       

(ภาพที่  ๒ก)       (ภาพที่  ๒ข) 

 

ภาพเปรียบเทียบลายมุกกับลายรดน้ า 

ในการออกแบบต๎องพิจารณาหุํนต๎นแบบก าหนดรูปแบบลวดลายโดยครําวๆ   เพื่อหารูปแบบลวดลายที่

จะใช๎กับชิ้นงานนั้นๆวําเป็นลายอะไร  ใช๎ลายอะไรจึงจะเหมาะกับชิ้นงาน  เชํนพานแวนฟ้า  ตะลุํม  ต๎ูพระธรรม  

หม๎อน้ ามนต์  ต๎องศึกษา  เลือกลวดลายที่จะน ามาออกแบบตํางๆ  ในแตํละสํวนของภาชนะมักใช๎ลายประเภท

ไดลายที่จะโชว์หรือแสดงจุดเดํนของชิ้นงานจะวางตรงจุดได  เชํนด๎านข๎างของกลํองด๎าน  ข๎างของตะลุํม  

ลวดลายปบานประตู  ควรเป็นชํวงที่สามารถมองเห็นได๎เดํนชัดเป็นต๎น  สํวนในพื้นที่ขนาดเล็กของภาชนะเชํน



๕๖ 

 

ท๎องไม๎  ค้ิว  บัว  ปากของฐาน  สํวนบัวลูกแก๎ว  ของภาชนะ  มักมีลายที่ใช๎เฉพาะที่  เชํน  ลายประเภทประจ า

ยามก๎ามปู  ลายลูกฟักก๎ามปู  ลายลูกแก๎ว  ลายรักร๎อย  ลายบัว  ลายกระจัง  ลายประดิษฐประเภทลายเกลียว  

ลายขอสร๎อย  ลายกรวยเชิง  ลายพรรณพฤษา  ลายดอกพุฒตาล  ลายใบเทศเป็นต๎น   การออกแบบลวดลาย

ส าหรับงานประณีตศิลป์ทั่วไปต๎องศึกษา  เพื่อน ามาใช๎ให๎ถูกที่ถูกทางและเหมาะสมกับชิ้นงานและการน าไปใช๎

งานตามประเพณีนิยม 

๒.๑  การร่างแบบเพื่อการออกแบบ  (กรณีหม๎อน้ ามนต์)  ในการออกแบบลวดลายในงาน

ประดับมุกจ าเป็นต๎องได๎หุํนชิ้นงานที่จะท าการประดับมาแล๎วจึงท าการก าหนดจุดเริ่มต๎นออกแบบ

ลวดลายตามพื้นที่จริงใช๎โดยเหล็กฉากขีดเส๎นแนวด่ิง  ก าหนดจุดเริ่มต๎น(ภาพที่  ๒.๑ก)  ใช๎เส๎น

กระดาษวัดโดยรอบด๎านบน  และด๎านลําง  แล๎วน ากระดาษมาพับแบํง  ๘  สํวนตามแบบที่

ก าหนดให๎ได๎ขนาดเทําๆกัน  และตีเส๎นแบํง  ๘  ชํอง (ภาพที่  ๒.๑ข)ใช๎เทปกาวนีตโต๎เทปปิดลง

บนหํุนตามชํองที่แบํงใน  ๑  ชํวงลาย  เพื่อเป็นการถอดขนาดที่แนํนอนตามลักษณะสํวนโค๎งของ

หม๎อน้ ามนต์  หรือวัสดุทรงอื่นก็ได๎  เป็นวิธีการถอดแบบที่คํอนข๎างได๎ขนาดที่แนํนอน มากที่สุด

แบบหนึ่ง(ภาพที่  ๒.๑ค)  ถอดแบบกระดาษกาวนีตโต๎เทปออกมา  หากแบบมีความโค๎งมากให๎

ท าการตัดให๎ได๎กระดาษในลักษณะที่แบนเรียบที่สุด  อาจจะตัดแบํงได๎ดังแบบรํางแบบลวดลาย

โดยครําวๆลงบนหุํนกระดาษ  เพื่อก าหนดรูปแบบตัวลาย (ภาพที่  ๒.๑ง)  (ภาพที่  ๒.๑จ)เมื่อได๎

พื้นที่ในแนวราบ  และแบบรํางสเก็ตแบบครําวๆแล๎วน ามาออกแบบ  อาจมีการออกแบบมากวํา  

๑  แบบเพื่อให๎คณะกรรมการตรวจพิจารณาความเหมาะสม  สวยงามกับการที่จะจัดท าหม๎อ

น้ ามนต์ดังกลําว  (ภาพที่  ๒.๑ฉ)  (ภาพที่  ๒.ช) (ภาพที่  ๒.๑ซ)  (ภาพที่  ๒.๑ฌ)           

(ภาพที่  ๒.๑ญ) 

      
(ภาพที่  ๒.๑ก)        (ภาพที่  ๒.๑ข) 



๕๗ 

 

      
(ภาพที่  ๒.๑ค)        (ภาพที่  ๒.๑ง) 

      

(ภาพที่  ๒.๑จ)        (ภาพที่  ๒.๑ฉ) 

       

(ภาพที่  ๒.๑ช)        (ภาพที่  ๒.๑ซ) 



๕๘ 

 

       

(ภาพที่  ๒.๑ฌ)        (ภาพที่  ๒.๑ญ) 

๒.๒  การปรับลายเส้นแบบ  เมื่อได๎แบบจากงานสเก็ตตามขนาดจริงของงานนามาเป็นต๎นแบบ

โดยใช๎กระดาษไขวางทับแบบลายสเก็ต  แล๎วจึงท าการคัดเส๎นลายให๎ลวดลายเป็นลายเส๎นแบบ

เส๎นคูํส าหรับใช๎ในงานประดับมุก (ภาพที่  ๒.๒ก)(ภาพที่๒.๒ข) (ภาพที่  ๒.๒ค)(ภาพที่๒.๒ง)   

ส าหรับการออกแบบลวดลายประดับมุกหม๎อน้ ามนต์ที่จัดท าขั้นในครั้งนี้ผู๎ออกแบบจ านวน  ๓  

แบบ  และน ามาให๎คณะท างานและและเชิญผู๎มีประสบการณ์ทางด๎านงานออกแบบลวดลายมา

คัดเลือก  ให๎ค าแนะน าปรับบบแก๎ลวดลายเพื่อให๎เกิดความเหมาะสมถูกต๎องสวยงาม   และ

ผู้ออกแบบน าไปปรับแก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการจนกระทั่งได้แบบที่เหมาะสม       

(ภาพที่  ๒.๒จ)(ภาพที่๒.๒ฉ) (ภาพที่  ๒.๒ช)(ภาพที่๒.๒ซ) (ภาพที่  ๒.๒ฌ)(ภาพที่๒.๒ญ)  

         

(ภาพที่  ๒.๒ก)      (ภาพที๒่.๒ข) 



๕๙ 

 

 
 

(ภาพท่ี  ๒.๒ค)      (ภาพท่ี๒.๒ง) 
 

 
 

(ภาพท่ี  ๒.๒จ)      (ภาพท่ี๒.๒ฉ) 
 

 
 

(ภาพท่ี  ๒.๒ช)      (ภาพท่ี๒.๒ซ) 
 



๖๐ 

 

 
(ภาพที่  ๒.๒ฌ) 

ออแบบจนกระทั่งครบตามแบบที่ก าหนดไว๎ในสํวนตํางๆ  ของชิ้นงานอาจออกแบบเป็นชํวงของลาย  ที่

ซ้ ากันและน ามาใช๎ 

 

(ภาพที๒่.๒ญ) 



๖๑ 

 

การออกแบบลวดลายของงานประดับมุกนั้นจะต๎องเขียนให๎มีลักษณะตัวลายให๎แยกขาดจากกันโดยมี

การเขียนลายเป็นแบบเส๎นคูํ  แยกเป็นตัวๆ    

 ๒.๓  วิธีตรวจสอบจังหวะความงามของงานประดับมุก  หากต๎องการตรวจเช็คลวดลาย

จังหวะชํองไฟที่เหมาะสมสวยงามเนื่องจากลายมุกจะปรากฏชัดบนพื้นรักสีด า  ความสวยงามจากการ

เว๎นชํองไฟที่เหมาสมจะท าให๎เกิดความงาม  วิธีการตรวจสอบ  ลวดลายที่มีความสวยงามเป็นลวดลาย

ที่มีจังหวะชํองวําง  ชํองไฟ  ที่เหมาะสมสวยงามโดยการระบายสีให๎เห็นชํวงลายที่ออกแบบไว๎ให๎ชัดเจน

ยิ่งขึ้น(ภาพที่  ๒.๓ก)ในการออกแบบลวดลายประดับหม๎อน้ ามนต์นี้  ผู๎ออกแบบได๎ก าหนดให๎ใช๎หอย  

๒  ชนิดคือ  หอยโขํง  และหอยเป๋าอ้ือ  เพื่อเป็นการแบํงโทนสี  เนื่องจากหอยโขํงจะมีโทนสีชมพูสวําง  

และหอยเปาฮื้อจะมีโทนสีเข๎มกวําเป็นตัวกรอบลาย(ภาพที่  ๒.๓ข) 

      

(ภาพที๒่.๓ก)   กรอบลาย    (ภาพที่  ๒.๓ข) 

๒.๔ การส าเนาแบบเพื่อใช้ในงานประดับมุก  เมื่อได๎แบบลวดลายประดับมุกที่สวยงามพร๎อม

ใช๎แล๎วให๎ท าส าเนา  ๓-๔  ชุดในการท าส าเนาควรใช๎เครื่องถํายเอกสารเครื่องเดียวกันถํายในคราว

เดียวกันเพื่อลดปัญหาการยํอขยายของเล็นส์ของเครื่องถํายเอกสารแตํละเครื่องมีโฟกัสที่แตกตําง

กันท าให๎เกิดปัญหาในการปฏิบัตงานในล าดับตํอไปในท่ีสุด   



๖๒ 

 

 ชุดที่ ๑  เป็นแบบใช๎ดูตรวจทานความเรียบร๎อยในการประดับลาย  

 ชุดที่ ๒  น าไปติดแบบที่ไม๎อัดแบนเรียบน าพลาสติกใสวางบนแบบลาย และน ากระดาษ

สาชนิดบางวางบนแบบลายเมื่อฉลุลายและขัดแตํงขอบลายแล๎วน ามาติดบนกระดาษสา

ด๎วยกาวน้ า 

 ชุดที่ ๓  น าแบบลายที่ได๎  ตัดแยกชิ้น ติดลงบนแผํนหอยที่ขัดเตรียมไว๎ ด๎วยกาวน้ า โดย

เมื่อฉลุและขัดแตํงลายเรียบร๎อยแล๎วให๎น าลายแตํละชิ้นผนึกลงบนแบบชุดนี้  เพื่อป้องกัน

ตัวลายสูญหายและสะดวกในการประดับลายลงบนชิ้นงาน  

 ชุดที่  ๔  กรณีต๎องการถอดลายจากกาวลาเท็กเป็นการถอดลายประดับด๎วยยางรัก  

*  เนื่องจากเคยมีกรณีการน าแบบลายเดียวกันไปถํายเอกสารคนละเครื่อง  แล๎วลายมีขนาดตํางกันเพียง

เล็กน๎อยจนสังเกตุแทบไมํเห็นแตํในสุดท๎ายเมื่อน ามาวางบนชิ้นงานต๎องมีการปรับท าให๎เกิดปัญหาได๎  และได๎

ทดสอบแล๎วปรากฎวําเกิดปัญหาจากเครื่องถํายเอกสารคนละเครื่อง  

๓.  ขั้นตอนการฉลุลวดลาย ในขั้นตอนนี้จะมีกระบวนการปลีกยํอยมากมายซึ่งเทคนิคชําง

ผู๎ปฏิบัติงานแตํละทํานจะมีความแตกตํางกัน  ไมํวําจะเป็นการผนักลาย  รูปแบบแบบการฉลุเทคนิคการฉลุโดย

ในเอกสารฉบับนี้จะน าเสนอวิธีการฉลุในสํวนของการบากลาย  ๒  วิธีที่นิยมฉลุเพื่อเป็นกรณีศึกษา 

๓.๑ การผนึกลาย  น าส าเนาแบบชุดที่  ๑  มาตัดลวดลายและผนึกลวดลายลงบนเปลือกหอย

ที่ท าการขัดเจียรจนได๎ขนาดความบางที่ต๎องการ  ตัดแบํงลายออกเป็นชุด  สํวนชํางบางทํานใช๎สีในการ

แบํงชํวงชุดลายเพื่องํายในการคัดแยกหมวดลาย  เนื่องจากชํางบางทํานจะฉลุลวดลายในคราวเดียวแล๎ว

จึงขัดแตํงลาย(ภาพที่๓.๑ก) (ภาพที่  ๓.๑ข) (ภาพที่๓.๑ค) (ภาพที่  ๓.๑ง)     

      

(ภาพที๓่.๑ก)       (ภาพที่  ๓.๑ข)  



๖๓ 

 

      
(ภาพที๓่.๑ค)       (ภาพที่  ๓.๑ง) 

๓.๒  วิธีการฉลุลาย  ในการฉลุในงานประดับมุกมือด๎านหนึ่งจับโครงเลื่อยเพื่อฉลุลวดลาย  สํวน

อีกมือจับเปลือกหอย  โดยมากชํางมักใช๎คีมชํวยจับเนื่องจากเปลือหอยจะมีขนาดเล็กการใช๎คีมก็

ขึ้นอยูํกับความถนัดของชําง  ชํางบางทํานหรือตามลักษณะงานแตํละชํวงก็อาจใช๎คีมหรือการจับ

ที่แตกตํางกันออกไป  ในการฉลุลายท่ีเป็นเส๎นตรงเส๎นโค๎งก็ท าการฉลุตามเส๎นลายที่ท าการ

ออกแบบ  ส าหรับในกรณีการฉลุลวดลายในงานชิ้นเดียวกันชํางก็ต๎องตกลงกันปรับแนวการฉลุ  

การฉลุบนเส๎น  กินเส๎น  นอกเส๎นต๎องตกลงกันกํอนท าการฉลุเพื่อให๎ได๎งานที่มีความสอดคล๎อง

และไกล๎เคียงเหมือนฉลุด๎วยชํางคนเดียว  ดังตัวอยํางภาพ  (ภาพที่๓.๒ก) (ภาพที่  ๓.๒ข)        

(ภาพที่๓.๒ค) (ภาพที่  ๓.๒ง)     

      
(ภาพท่ี๓.๒ก)       (ภาพท่ี  ๓.๒ข) 

      
(ภาพท่ี๓.๒ค)       (ภาพท่ี  ๓.๒ง) 



๖๔ 

 

๓.๓  วิธีการฉลุบากลายแบบที่  ๑  (ภาพที่  ๓.๓) 

๓.๓.๑   ฉลุลายเดินเส๎นจากสํวนยอดของตัวลายหมายเลข ๑  เข๎าไปในรอยบาก  ในจุดหมาย
เลข  ๓  (ภาพที่  ๓.๓.๑) 
 ๓.๓.๒  ถอยเลื่อยออกมาที่หมายเลข  ๒  แล๎วฉลุวนนออกมาที่หมายเลข  ๔ แล๎วฉลุจาก

หมายเลข  ๔  เข๎าไปในรอยบากหมายเลข  ๓  (ภาพที่  ๓.๓.๒ก), (ภาพที่  ๓.๓.๒ข), (ภาพที่  
๓.๓.๒ค) 
 ๓.๓.๓   แล๎วฉลุเริ่มต๎นจากหมายเลข  ๔  แล๎วฉลุตามเส๎นลายไปจนถึงหมายเลข  ๕  (ภาพที่  
๓.๓.๓) 

      

(ภาพที่  ๓.๓)       (ภาพที่  ๓.๓.๑) 

      

(ภาพที่  ๓.๓.๒ก       (ภาพที่  ๓.๓.๒ค) 



๖๕ 

 

            

(ภาพที่  ๓.๓.๒ง)      (ภาพที่  ๓.๓.๓) 

๓.๔  วิธีการฉลุบากลายแบบที่  ๒  (ภาพที่  ๓.๔) 

๓.๔.๑   ฉลุลายเดินเส๎นจากสํวนยอดของตัวลายหมายเลข ๑  เข๎าไปในรอยบากหมายเลข  ๓(ภาพท่ี  
๓.๔.๑ก)       (ภาพท่ี  ๓.๔.๑ข) 
 ๓.๔.๒  ถอยเล่ือยออกมานอกลายบากแล๎วฉลุหมุนที่จุดหมายเลข  ๒ เพื่อเป็นจุดหมุนกลับใบเลื่อย (ภาพท่ี  
๓.๔.๒ก)   และถอยใบเลื่อยเข๎าใปในรอยฉลุเดิมในรอยบากหมายเลข  ๓  แล๎วฉลุออกมาจากรอยบาก
หมายเลข  ๒  ออกมานอกตัวลายที่หมายเลข  ๔  ตัดเลยออกมาจนถึงหมายเลข  ๒  ท าให๎เกิดชํองใหญํขึ้น 
(ภาพท่ี  ๓.๔.๒ข) (ภาพท่ี  ๓.๔.๒ค) 
 ๓.๔.๓  กลับมาที่จุดหมุนกลับใบเล่ือย  หมุนคมเล่ือยเริ่มฉลุจากยอดลายที่  ๔ ฉลุไปตามเส๎นลายไปจนถึง
หมายเลข  ๕  จนเสร็จเป็นตัวลาย  ๑ ตัว  (ภาพท่ี  ๓.๔.๓ก),(ภาพท่ี  ๓.๔.๓ข)   (ภาพท่ี  ๓.๔.๓ค) 

 

(ภาพที่  ๓.๔) 



๖๖ 

 

      
(ภาพที่  ๓.๔.๑ก)      (ภาพที่  ๓.๔.๑ข) 

           
จุดหมุนกลับใบเลื่อย (ภาพที่  ๓.๔.๒ก)   (ภาพที่  ๓.๔.๒ข) 

           
(ภาพที่  ๓.๔.๒ค)      (ภาพที่  ๓.๔.๓ก) 

 
(ภาพที่  ๓.๔.๓ข)       (ภาพที่  ๓.๔.๓ค) 

 

 

 

 



๖๗ 

 

๓.๕  ข้อสังเกต   ตัวลายท่ีฉลุเรียบร๎อยแล๎วเปรียบเทียบการฉลุบากลายทั้ง  ๒  แบบ(ภาพที่๓.๕) 

๓.๕.๑  ลวดลายที่ได้จากการฉลุบากลาย  แบบที่  ๑ รอยบากลายจะกว๎างกวําแบบที่  ๒  

และมีจุดตัดขาด  ซึ่งเมื่อฉลุแล๎วต๎องใช๎ตะใบลบรอยต่ิงดังกลําวเพื่อให๎ลวดลายสวยงาม  เกิด

การเสียเวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (ภาพที่๓.๕.๑) 

๓.๕.๒  ลวดลายที่ได้จจากการฉลุบากลาย  แบบที่  ๒  รอยบากจะแคบกวําแบบที่  ๑  

และไมํต๎องเสียเวลาในการขัดแตํงรอยบาก(ภาพที่๓.๕.๒) 

 

(ภาพที๓่.๕) 

                   

แบบที่  ๒ (ภาพที๓่.๕.๒)    แบบที่  ๑(ภาพที๓่.๕.๑) 

 

 



๖๘ 

 

๔.  ขั้นตอนการขัดแต่งลวดลาย  เมื่อท าการฉลุลวดลายแตํละตัวเสร็จ  ชํางต๎องตะใบแตํงลบรอยฟัน

เลื่อย  หรือตกแตํงลวดลายให๎ได๎รูปทรงตามที่ต๎องการโดยใช๎ตะไบหางหนูขนาดตํางๆ  หลายๆลักษณะหน๎า

ตะไบตามความเหมาะสมกับการใช๎งานในจุดนั้นๆ  ในการขัดแตํง (ภาพที่ ๔ก) (ภาพที่  ๔ข) (ภาพที่  ๔ค) 

(ภาพที่  ๔ง) (ภาพที่  ๔จ) (ภาพที่  ๔ฉ)        

   

(ภาพที่ ๔ก)       (ภาพที่  ๔ข)  

      

(ภาพที่  ๔ค)       (ภาพที่  ๔ง) 

      

(ภาพที่  ๔จ)       (ภาพที่  ๔ฉ) 



๖๙ 

 

๕.  การสร้างลวดลายด้วยมอเตอรต์ิดใบตัด  และมอเตอร์ติดหินเจียร  ในการท าลวดลายงาน

ประดับมุกลวดลายที่ใช๎มอเตอร์ติดใบตัด  และมอเตอร์ติดหินเจียรในการสร๎างลวดลายจะท าให๎ได๎งานเร็วข้ึน 

และได๎งานปริมาณลายมาก  แตํโดยมากจะเป็นลวดลายในลักษณะรูปทรงเรขาคณิต  เชํน  เส๎นตรง  

สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม  เป็นต๎น เป็นการชํวยลดเวลาในการปฏิบัติงาน  และได๎ประมาณงานมากขึ้น  

๕.๑  การท าเส้นตรง  ตัดแบํงชิ้นหอยให๎ได๎ขนาดที่คํอนข๎างตรง  แล๎วน ามาตัดซอยเป็นเส๎นขนาด

เล็กโดยใช๎การเปลือกหอยท่ีตัดซอยแล๎วมาตัดเป็นเส๎นตรงเล็ก ๆ โดยปรับขนาดความกว๎างของ

เส๎นลายด๎วยน๏อตหางปลา ให๎ได๎ขนาดตามต๎องการ แล๎วท าการตัดซอยแบํงให๎เส๎นที่มีขนาดความ

กว๎างที่เทํากัน(ภาพที่  ๕.๑ก) (ภาพที่  ๕.๑ข) (ภาพที่  ๕.๑ค) (ภาพที่  ๕.๑ง) (ภาพที่  ๕.๑จ) 

       

(ภาพที่  ๕.๑ก)  น๏อตหางปลา    (ภาพที่  ๕.๑ข)         (ภาพที่  ๕.๑ค) 

          

(ภาพที่  ๕.๑ง)      (ภาพที่  ๕.๑จ) 

 

 

 



๗๐ 

 

๕.๒  ใช้ตัดเป็นลายกรวยเชิง ตัดชิ้นหอยด๎วยมอเตอร์ติดใบตัดให๎ได๎ลักษณะสามเหลี่ยม     

(ภาพที่  ๕.๒ก)  และน ามาลบเหลี่ยมด๎านบนด๎วยมอเตอร์หินเจียรให๎ได๎ลักษณะทรงลายกรวยเชิง

(ภาพที่  ๕.๒ข)  และน าตัวลายดังกลําวมาบากโดยใช๎มอเตอร์ติดใบตัดเป็นการเก็บรายละเอียด     

(ภาพที่  ๕.๒ค) (ภาพที่  ๕.๒ง)จนกระทั้งได๎ลายกรวยเชิงที่มีความสวยงาม(ภาพที่  ๕.๒จ) (ภาพ

ที่  ๕.๒ฉ)   

      

(ภาพที่  ๕.๒ก)       (ภาพที่  ๕.๒ข) 

      

(ภาพที่  ๕.๒ค)       (ภาพที่  ๕.๒ง) 

      

(ภาพที่  ๕.๒จ)       (ภาพที่  ๕.๒ฉ) 

 



๗๑ 

 

๕.๓  การท าลวดลายประจ ายาม  ปรับน๏อตหางปลาให๎ได๎ขนาด  ตัดชอยชิ้นหอยเป็นเส๎นตรง

ยาว  น าเส๎นดังกลําวมาจี้ที่มอเตอร์ให๎ได๎กึ่งกลางของเส๎นให๎เป็นรอยบาก  จี้ทั้ง  ๓  ด๎าน ให๎ได๎รอย

บากที่เสมอกัน  (ภาพที่  ๕.๓ก)(ภาพที่  ๕.๓ข)(ภาพที่  ๕.๓ค)  แล๎วจึงตัดชิ้นลายออกจากเส๎น 

(ภาพที่  ๕.๓ง)   และน าชิ้นลายดังกลําวมาจี้บากลายด๎านที่  ๔  ก็จะได๎ตัวลายประจ ายาม (ภาพ

ที่  ๕.๓จ)  (ภาพที่  ๕.๓ฉ)    

      

(ภาพที่  ๕.๓ก)      (ภาพที่  ๕.๓ข) 

       

(ภาพที่  ๕.๓ค)       (ภาพที่  ๕.๓ง) 

      

(ภาพที่  ๕.๓จ)      (ภาพที่  ๕.๓ฉ) 

 



๗๒ 

 

๕.๔  การท าลวดลายไข่ปลา   

๕.๔.๑  ฉลุหรือตัดตัวลายออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ  จ านวนมากพอ  แล๎วจึงใช๎สวํานเจาะรู      

(ภาพที่  ๕.๔.๑ก)และน ามาลบมุมโดยใช๎มอเตอร์หินเจียรทั้ง  ๔  ด๎าน  (ภาพที่  ๕.๔.๑ข) 

(ภาพที่  ๕.๔.๑ค) (ภาพที่  ๕.๔.๑ง)  

๕.๔.๒  ใช๎มอเตอร์หินเจียรปั่น  โดยใช๎แกนเหล็กหรือไม๎ตามขนาดรูของสวําน  น ามาร๎อยชิ้น

หอย(ภาพที่  ๕.๔.๒ก)ที่ท าการลบมุมเรียบร๎อยแล๎ว  แล๎วน าไปป่ันหมุนด๎วยมอเตอร์หินเจียร  

(ภาพที่  ๕.๔.๒ข)  จนกระทั่งได๎ตัวลายท่ีมีลักษณะกลมตามที่ต๎องการก็จะได๎ลวดลายไขํปลา

ที่มีความกลม  และสม่ าเสมอ 

         
(ภาพที่  ๕.๔.๑ก)       (ภาพที่  ๕.๔.๑ข) 

         
(ภาพที่  ๕.๔.๑ค)       (ภาพที่  ๕.๔.๑ง) 

         
(ภาพที่  ๕.๔.๒ก)      (ภาพที่  ๕.๔.๒ข) 

  



๗๓ 

 

๖.  ขั้นตอนการเก็บลวดลายที่ท าการฉลุขัดแต่งเรียบร้อยแล้ว  น าลวดลายที่ฉลุขัดแตํงเรียบร๎อย

แล๎วมาวางประดับบนกระดาษสาใช๎กาวลาเท็กติดผนึกลวดลายป้องกันการสูญหาย  ของตัวลาย (ภาพที่  ๖ก) 

(ภาพที่  ๖ข)   (ภาพที่  ๖ค) (ภาพที่  ๖ง)ทดลองวางประดับบนหํุนเพื่อตรวจสอบชํองไฟกํอนประดับด๎วยรักลง

บนชิ้นงานจริง(ภาพที่  ๖จ)  

       
(ภาพที่  ๖ก)      (ภาพที่  ๖ข) 

       
(ภาพที่  ๖ก)       (ภาพที่  ๖ข) 

 
(ภาพที่  ๖จ) 



๗๔ 

 

 ๗.  ขั้นตอนการถอดลายจากกาวเป็นประดับด้วยยางรัก  น าแผํนลายไปวางบนถาดที่มีน้ า  รอง

ด๎วยผ๎าหรือฟองน้ า  ทิ้งไว๎สักพักให๎ตัวลายหลุดรํอน(ภาพที่  ๗ก) ใช๎คีมปากคีบถอดตัวลายชับน้ าให๎แห๎ง  แล๎ว

น าตัวลายไปแตะรักสมุกที่ผสมแบบเหลว(ภาพที่  ๗ข)  (ภาพที่  ๗ค) (ภาพที่  ๗ง) เตรียมแบบรองในการ

ประดับด๎วยรักโดย  ๑.วางแบบลาย ๒.วางแผํนใสทับกันการซึมของรักลงไปที่กระดาษลายด๎านลําง ๓.วาง

แผํนกระดาษสาและผนึกให๎ดี   (ภาพที่  ๗จ)  จากนั้นน าตัวลายที่แตะยางรักแล๎ววางประดับบนกระดาษสา

บางที่เตรียมไว๎จนกระทั่งครบตามลวดลายทิ้งไห๎แห๎งสนิท  แล๎วจะสามารถดึงลายให๎รํอนหลุดจากแผํนใสได๎

โดยงําย  เพื่อน าไปประดับจริงในขั้นตอนตํอไป  

      
(ภาพที่  ๗ก)       (ภาพที่  ๗ข) 

      
(ภาพที่  ๗ค)       (ภาพที่  ๗ง) 

 

      
(ภาพที่  ๗จ)       (ภาพที่  ๗ฉ) 

๑             ๒        ๓ 



๗๕ 

 
 

 ๘.  ขั้นตอนการประดับลายบนหุ่นชิ้นงาน  ในการจัดท าเอกสารองค์ความรู๎ฉบับนี้  จะน าเสนอ

วิธีการประดับลวดลายลงบนหุํนในลักษณะแบบตํางๆ  เพื่อให๎เห็นและเปรียบเทียบลักษณะหุํนชิ้นงานแบบ

ลอยตัว  และหุํนชิ้นงานแบบแผํนเรียบแนวระนาบ  เพื่อให๎ผู๎ศึกษาสามารถน าไปปรับ  ประยุกต์ใช๎ในการ

ประดับลายบนหํุนในแบบตํางๆให๎มคีวามเหมาะสมตํอไป 

๘.๑.  แบบที่  ๑  ประดับในลักษณะลายที่เป็นแผํนแตํไมํใหญํมาก  น าแผํนลายที่ติดด๎วยรักที่

แห๎งสนิทถอนแผํนกระดาษออกมา ตัดให๎ได๎ขนาดตัวลาย น ายางรักมาทาลงบนด๎านหลังของแผํน

ลาย  หรือทางรักลงบนหํุนในสํวนที่จะท าการประดับลาย (ภาพที่  ๘.๑ก)  (ภาพที่  ๘.๑ข) (ภาพ

ที่  ๘.๑ค) (ภาพที่  ๘.๑ง)   ขยับประลวดลายให๎ได๎ตามแบบที่ต๎องการ  (ภาพที่  ๘.๑จ) (ภาพที่  

๘.๑ฉ)  ประดับลวดลายลงบนหุํนงานต๎นแบบจนเสร็จ  แล๎วทิ้งให๎รักแห๎งสนิท  (ภาพที่  ๘.๑ช)  

(ภาพที่  ๘.๑ซ) (ภาพที่  ๘.๑ฌ)  (ภาพที่  ๘.๑ญ) 

      
 

(ภาพที่  ๘.๑ก)        (ภาพที่  ๘.๑ข) 
 

      
 

(ภาพที่  ๘.๑ค)       (ภาพที่  ๘.๑ง) 



๗๖ 

 

           
 

(ภาพที่  ๘.๑จ)       (ภาพที่  ๘.๑ฉ) 
 

           

(ภาพที่  ๘.๑ช)        (ภาพที่  ๘.๑ซ) 

      

(ภาพที่  ๘.๑ฌ)        (ภาพที่  ๘.๑ญ) 

 

 

 



๗๗ 

 

๘.๒  แบบที่  ๒  ในลักษณะของชิ้นงานที่มีแผํนขนาดใหญํ เชํนลวดลายประดับบานประตูประดับมุกหอมณ

เทียรธรรม จะใช๎ธูปจี้ให๎กระดาษสาทะลุ  และเว๎นระยะในการยึดเกาะของตัวลาย  ชํวยให๎งํายตํอการท่ีจะท าให๎

เกิดการยึดเกาะระหวํางตัวลายมุก กับพื้นหํุนชิ้นงานได๎มากยิ่งขึ้น (ภาพที่  ๘.๒ก)  (ภาพที่  ๘.๒ข) (ภาพที่  

๘.๒ค)(ภาพที่  ๘.๒ง)  จากนั้นทายางรักที่หุํนชิ้นงานน าตัวลายวางลงบนหํุน  และท าการปรับขยับลวดลายให๎

สวยงามจากน้ันทิ้งให๎รักแห๎งสนิท  (ภาพที่  ๘.๒จ)  (ภาพที่  ๘.๒ฉ)  (ภาพที่  ๘.๒ช) (ภาพที่  ๘.๒ซ) (ภาพที่  

๘.๒ฌ)           (ภาพที่  ๘.๒ญ) ปัญหา  ถ๎าไมํใช๎ธูปจี้ ยางรักจะซึมผํานกระดาษขึ้นมายาก  ท าให๎เกิด

ฟองอากาศใต๎แผํนลาย  การยึดเกาะตัวลายกับพื้นไมํสมบูรณ์ 

      

(ภาพที่  ๘.๒ก)      (ภาพที่  ๘.๒ข) 

      

(ภาพที่  ๘.๒ค)      (ภาพที่  ๘.๒ง) 

      

(ภาพที่  ๘.๒จ)      (ภาพที่  ๘.๒ฉ) 



๗๘ 

 

      

(ภาพที่  ๘.๒ช)      (ภาพที่  ๘.๒ซ) 

      

(ภาพที่  ๘.๒ฌ)      (ภาพที่  ๘.๒ญ) 

๘.๓  แบบที่  ๓  การประดับลายประเภทนี้จะเป็นลายที่แบบกลับ  โดยน าลายที่ขัดแตํงเรียบร๎อย

แล๎วติดลงบนกระดาษสา (ภาพที่  ๘.๓ก)  น าหุํนที่จะประดับลายมาทาด๎วยยางรัก(ภาพที่  

๘.๓ข) แล๎วน าแผํนลายมาคว่ าหน๎าลงไปและกดให๎ติดแนํนกับยางรักที่ทาแล๎ว (ภาพที่  ๘.๓ค) 

(ภาพที่  ๘.๓ง) ทิ้งให๎รักแห๎งสนิท(ภาพที่  ๘.๓จ) แล๎วจึงใช๎กระดาษทรายขัดกระดาษสาออก  

      

(ภาพที่  ๘.๓ค)       (ภาพที่  ๘.๓ง) 



๗๙ 

 

      

(ภาพที่  ๘.๓ค)       (ภาพที่  ๘.๓ง)  

 

 (ภาพที่  ๘.๓จ) 

๘.๔  แบบที่  ๔  การประดับลวดลายแบบนี้จะเป็นลวดลายที่มีการปรับขยับจังหวะของลวดลาย  

ให๎ได๎ลวดลายที่สวยงาม  โดยน าลวดลายถอดมาแตะยางรักและน าลวดลายมาประดับบนหํุน

ชิ้นงาน  (ภาพที่  ๘.๔ก)(ภาพที่  ๘.๔ข)(  ภาพที่  ๘.๔ค)(ภาพที่  ๘.๔ง) 

      

(ภาพที่  ๘.๔ก)      (ภาพที่  ๘.๔ข) 



๘๐ 

 

      

(  ภาพที่  ๘.๔ค)      (ภาพที่  ๘.๔ง) 

 ๙.  ขั้นตอนการทารัก  เมื่อชิ้นงานที่ประดับลายด๎วยยางรักแห๎งสนิท  แล๎วใช๎ยางรักล๎วนทาชโลมลง

บนชิ้นงานให๎ทั่วด๎วยภูํกันหรือแปรงจีน  ยีรักลงในรํองลายให๎ทั่ว(ภาพที่  ๘.๕ก)(ภาพที่  ๘.๕ข) แตํอยําทาให๎รัก

เยิ้มหรือมากเกินไปเพราะถ๎ายางรักจะลงไปกองที่พื้นถ๎าหนามากรักด๎านบนจะแห๎งแตํรักที่อยูํด๎านในจะไมํแห๎ง  

ต๎องเสียเวลาในการมาเจะพื้นรักเพื่อท าให๎รักด๎านในแห๎งสนิทกํอนท างานตํอไป  เมื่อทารักชั้นที่  ๑  เรียบร๎อย

แล๎วปลํอยทิ้งให๎แห๎งสนิท (  ภาพที่  ๘.๕ค)(ภาพที่  ๘.๕ง)  หรือต๎องการให๎ยางรักแห๎งเร็วให๎ท าการบํมรักแล๎ว

ทารักล๎วนๆ  ซ้ าประมาณ  ๓  รอบจนลายเริ่มต้ืน 

      
(  ภาพที่  ๘.๕ก)     (ภาพที่  ๘.๕ข) 

      
(  ภาพที่  ๘.๕ค)     (ภาพที่  ๘.๕ง) 



๘๑ 

 

 ๑๐.  ขั้นตอนการบ่มรัก  เมื่อทารักที่ชิ้นงานแตํละรอบหรือต๎องการให๎รักแห๎งเร็วขึ้น  ให๎ท าการบํมรัก

จะท าให๎รักแห๎งเร็วขึ้น  ถ๎าเป็นงานชิ้นใหญํต๎องท าตู๎บํมเฉพาะ  หรือชิ้นงานเล็กๆให๎น าน้ าหลํอไว๎ในก๎นถังและ

วางชิ้นงานลงบนตะแกรงหรือชั้นโดยไมํให๎ชิ้นงานส าผัสน้ าโดยตรง  หรือบางครั้งถ๎าท าต๎ูเฉพาะโดยใช๎ผ๎าผวยท า

เป็นต๎ูสามารถพรมน้ าที่ผ๎าที่คลุมชิ้นงาน  แล๎วก็จะสามารถท าให๎รักแห๎งเร็วได๎เชํนกันดังตัวอยํางต๎ูบํมรักแบบ

ตํางๆ(ภาพที่  ๑๐ก)(ภาพที่  ๑๐ข)  ในการท างานรักทุกประเภทจะต๎องปลํอยให๎ยางรักแห๎งสนิททุกครั้งทุกชั้น  

ทุกขั้นตอน 

 

(ภาพที่  ๑๐ก)      (ภาพที่  ๑๐ข) 

๑๑.  ขั้นตอนการถมลายด้วยรักสมุก    

๑๑.๑  การถมลายด้วยรักสมุก  แบบเหลว  ผสมรักสมุกให๎เหลวแล๎วใช๎แปรง  หรือพูํกันแตะ  

และยีรักสมุกลงในรํองลายให๎ท่ัวทั้งชิ้นงาน  และน าเข๎าตู๎บํมรักทิ้งให๎รักแห๎งสนิท  รักในสํวนรํอง

ลายจะยุบตัวลง  ท าซ้ าอีก  ๑  ครัง้จนกระทั้งเห็นวํารํองลายต้ืนลง(ภาพที่  ๑๑ก)  (ภาพที่  ๑๑ข) 

      

(ภาพที่  ๑๑.๑ก)        (ภาพที่  ๑๑.๑ข) 



๘๒ 

 

      

(ภาพที่  ๑๑.๑ค)        (ภาพที่  ๑๑.๑ง) 

๑๑.๒  การถมลายด้วยรักสมุก  แบบข้น  เมื่อลวดลายถมไกล๎จะเต็มลายแล๎ว                  

(ภาพที่  ๑๑.๒ก)  (ภาพที่  ๑๑.๒ข)ให๎ผสมรักสมุก  แตํให๎มีความข๎นขึ้นอีก ใช๎เกรียงในการโป๊วรัก

สมุกลงบนหุํนชิ้นงาน  จนกระทั้งเต็มลวดลาย   (ภาพที่  ๑๑.๒ก)  (ภาพที่  ๑๑.๒ข)  แล๎วน าไป

บํมในต๎ู  จนรักแห๎งสนิท  เพื่อใช๎การท างานขั้นตํอไป 

      

(ภาพที่  ๑๑.๒ก)        (ภาพที่  ๑๑.๒ข) 

      

(ภาพที่  ๑๑.๒ค)        (ภาพที่  ๑๑.๒ง) 



๘๓ 

 
 

๑๒.  ขั้นตอนการขัดชิ้นงาน  ในเอกสารฉบับนี้จะน าเสนอการปฏิบัติงานขั้นตอนนี้มีเครื่องมือ

อุปกรณ์หลายอยํางที่น ามาใช๎ในการปฏิบัติงานได๎และอุปกรณ์ตํางมีวิธีการ  ใช๎งานที่แตกตํางกันออกไปผู๎

ศึกษาสามารถศึกษาและน าไปปรับใช๎ในการปฏิบัตงานจริง  

๑๒.๑  ขัดด้วยลูกหมู  ในขั้นตอนแรกใช๎มอเตอร์หินเจียรชํวยเหมือนการปอกเปลือกเปิดผิวหน๎า

ให๎ถึงผิวมุก (ภาพที่  ๑๒.๑ก)(ภาพที่  ๑๒.๑ข) (ภาพที่  ๑๒.๑ก) (ภาพที่  ๑๒.๑ข) 

      

(ภาพที่  ๑๒.๑ก)      (ภาพที่  ๑๒.๑ข) 

 

(ภาพที่  ๑๒.๑ค)      (ภาพที่  ๑๒.๑งข) 

๑๒.๒  ขัดด้วยหินกากเพชร  สามารถน ามาใช๎ในขั้นตอนการขัดพื้นผิวโดยเฉพาะอยํางยิ่งใน

พื้นผิวที่มีลักษณะแบนเรียบ(ภาพที่  ๑๒.๒) 

๑๒.๓  ขัดด้วยกระดาษทราย  มีวิธีการใช๎งานกระดาษทรายหลายอยํางในการขัดชํวงแรกต๎อง

ใช๎กระดาษทรายเบอร์หยาบ  และเมื่อขัดแตํงในชํวงสุดท๎ายให๎ใช๎กระดาษทรายละเอียด  

 



๘๔ 

 

๑๒.๓.๑  น ากระดาษทรายติดเครื่องขัดแบบเตารีด  เพื่อใช๎ขัดงานในลักษณะผิวแบนเรียบ   

(ภาพที่  ๑๒.๓.๑) 

      
(ภาพที่  ๑๒.๓.๑ก)      (ภาพที่  ๑๒.๓.๑ข) 

 ๑๒.๓.๒  น ากระดาษทรายติด  หรือหํอ  ทํอนไม๎  หรือแผํนยาง  เพื่อให๎สามารถจัดกระดาษ

ทรายได๎ถนัดมากยิ่งขึ้น  (ภาพที่  ๑๒.๓.๒ก) ในการขัดแบบนี้นิยมขัดด๎วยกระดาษทรายน้ า  

และใช๎น้ าในการขัดจะชํวยลดเรื่องฝุ่นในการปฏิบัติงาน(ภาพที่  ๑๒.๓.๒ข) (ภาพที่๑๒.๓.๒ค) 

(ภาพที่  ๑๒.๓.๒ง) (ภาพที่  ๑๒.๓.๒จ) (ภาพที่  ๑๒.๓.๒ฉ) (ภาพที่  ๑๒.๓.๒ช) 

      
(ภาพที่  ๑๒.๒)       (ภาพที่  ๑๒.๓.๑ก) 

      
(ภาพที่  ๑๒.๓.๑ข)       (ภาพที่  ๑๒.๓.๑ค) 

 



๘๕ 

 

      
(ภาพท่ี  ๑๒.๓.๑ง)       (ภาพท่ี  ๑๒.๓.๑จ) 

      
(ภาพท่ี  ๑๒.๓.๑ฉ)       (ภาพท่ี  ๑๒.๓.๑ช) 

๑๒.๓.๓ ต๎องใช๎แปรงทองเหลืองขัดฝุ่นออกสามารถใช๎งานตํอได๎อีก(ภาพที่  ๑๒.๓.๓ก ) 

กระดาษทรายกํอนการขัดรัก  (ภาพที่  ๑๒.๓.๓ข)กระดาษทรายหลังการขัดยารักจะเกาะจับ

ตัว(ภาพที่  ๑๒.๓.๓ค) 

       

(ภาพที่  ๑๒.๓.๑)      (ภาพที่  ๑๒.๓.๓ก) 



๘๖ 

 

      
(ภาพท่ี  ๑๒.๓.๓ข)       (ภาพท่ี  ๑๒.๓.๓ค ) 

 ๑๓.  ขั้นตอนการแรลาย  ในงานประดับมุกในลายบางประเภท  เชํนลายใบไม๎ ดอกไม๎จะมีการแร

ลายเพื่อเป็นขั้นตอนในการตกแตํงรายละเอียดของลวดลายที่ต๎องการเพิ่มเติม  เชํนลายเส๎นแรของใบ   และ

ดอก  ในขั้นตอนนี้น าเครื่องมือเหล็กอกไกํที่ใช๎ในงานประดับอัญมณีมาประยุกต์ใช๎งาน   (ภาพที่  ๑๓ก)     

(ภาพที่  ๑๓ข) และเช็ดด๎วยยางรัก  ยางรักจะเข๎าไปแซกในรองลายท่ีแรไว๎  ชิ้นงานก็จะสวยงาม 

 

      
(ภาพที่  ๑๓ก)        (ภาพที่  ๑๓ข) 

 
๑๔.  ขั้นตอนการเช็ดรักชักเงา  เมื่อได๎ชิ้นงานที่ขัดผิวชิ้นงานหรือแรลายชิ้นงานเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว

จึงน ามาเช็ดรักชักเงา เนื่องจากชิ้นงานที่ได๎จากการขัดด๎วยกระดาษทรายละเอียดจะได๎ชิ้นงานที่มีผิวเรียบเนียน
แตํสีด าจะเป็นสีด าด๎านไมํมันวาว  แล๎วน าชิ้นงานมาทเการเช็ดรักชัดเงาน  โดยใช๎ส าลีชุบยางรักล๎วนเช็ดวน ให๎
ทั่วทั้งชิ้นงาน  ทิ้งไว๎สักประเดี๋ยวใช๎ส าลีคํอยๆเช็ดวนเพื่อถอนรักออกจากชิ้นงานโดยสังเกตพื้นผิวของชิ้นงานจะ
มีสีด าสนิท  และเป็นมันวาว เป็นใช๎ได๎เพื่อให๎ได๎ชิ้นงานที่มีความสวยงาม(ภาพที่  ๑๔ก) (ภาพที่  ๑๔ข) (ภาพที่  
๑๔ค) (ภาพที่  ๑๔ง) 

 



๘๗ 

 

 
(ภาพที่  ๑๔ก)      (ภาพที่  ๑๔ข) 

 
(ภาพที่  ๑๔ค)       (ภาพที่  ๑๔ง) 

 

 
 

ชิ้นงานส าเร็จ 

 
 



๘๘ 

 

 
 
 
 
 

 
 

ชิ้นงานส าเร็จ 

 
 
 
 



๘๙ 

 

๑๕.  การดูแลรักษาชิ้นงาน 

๑๔.๑  เช็ดรักและถอนรัก  เมื่อได๎ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล๎วน าชิ้นงานมาเช็ดรัก  และถอน

รัก  ด๎วยการใช๎ส าลี  หรือผ๎าชุบยางรักทาให๎ทั่วทั้งชิ้นงานแล๎วทิ้งไว๎สักพักอยํางให๎รักแห๎   ใช๎

ส าลีสะอาดคํอยๆถอนคือเช็ดรักออก ใช๎ส าลีขัดวนจนทั่วสังเกตุพื้นจะด ามัน  และมุกใสสะอาด

เป็นอันไช๎ได๎  

๑๔.๒  ใบตองฉีกฝอยแตะน้ ามันมะพร้าว  จากการบอกเลําสืบตํอกันมา  ใช๎ใบตองแห๎งฉีก

ฝอย  หรือส าลีแตะน้ ามันมะพร๎าว  น ามาเช็ด  ขัดที่ชิ้นงานประดับมุก  และถอนโดยใช๎ส าลีเช็ด

วนเพื่อถอนน้ ามันออกจนได๎ชิ้นงานที่มีความมันวาว  เพื่อเป็นการดูแลรักษาให๎เกิดความเงา

วาวของชิ้นงาน  อีกวิธีหนึ่ง  (บุคคลทั่วไปไมํสามารถหายางรักมาใช๎ในการดูแลรักษาได๎อยําง

สะดวก  จึงใช๎วิธีนี้เป็นการดูแลรักษาเป็นเบ้ืองต๎นเพื่อให๎ชิ้นงานมีความสวยงาม )  แตํทาง

ส านักชํางสิบหมูํจะใช๎  การเช็ดรัก  และถอนรัก   

 

 

 



๙๐ 

 

บทที ่ ๕ 

ข้อเสนอแนะ  ในงานประดับมุก 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อควรระวัง  แนวทางแก้ไข  ในการปฏิบัติงานประดับมุก  งานประดับมุกเป็น

งานที่มีกระบวนการท างานหลายขั้นตอน  ในการปฏิบัติงานละในขั้นตอนมีอันตรายในการปฏิบัติงานหลาย

ประการในเอกสารฉบับนี้จะเสนอปัญหาออุปสรรค์  และข้อเสนอแนะแนวทาง  หรือวิธีการที่ช่างคิดแก้ปัญหา

ในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน  ดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการขัดปอกเปลือกหอย   

๑.๑ ปัญหาอุปสรรค  ในขั้นตอนการขัดเจียรปอกเปลือกหอย  ปัญหาเรื่องฝุ่นในขณะปฏิบัติงาน

เนื่องจากฝุ่นในการเจียรหอยมีขนาดเล็ก  และมีกลิ่นเหม็น  เป็นมลภาวะทางอากาศ  ท าให้ผู้ที่อยู่

ไกลเคียงได้รับปัญหานี้ด้วย  เนื่องสถานที่ในการปฏิบัติงานเป็นที่โล่ง  ฝุ่นในการเจียรหอยจึงฟุ้ง

กระจายไปทั่ว  (ภาพที่  ๑.๑ก) (ภาพที่  ๑.๑ข) (ภาพที่  ๑.๑ค) (ภาพที่  ๑.๑ง) 

๑.๒  ข้อควรระวัง  เนื่องจากฝุ่นที่เกิดจากการเจียรหอยเป็นฝุ่นขนาดเล็ก ขนาดมีผ้าปิดจมูก  

เมื่อถอดผ้าออกจะเห็นรอยฝุ่นเกาะตามช่องจมูก  และเป็นฝุ่นหินปูน 

       
(ภาพที่  ๑.๑ก)       (ภาพที่  ๑.๑ข) 

      



๙๑ 

 
(ภาพที่  ๑.๑ค)           (ภาพที่  ๑.๑ง) 

 
๑.๓  แนวทางแก้ไข  ทางผู้ปฏิบัติงานได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่น  และพยายามหา
แนวทางในการแก้ไข  และปรับปรุงมา  โดยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นล าดับดังนี้  

 ๑.๓.๑  ท าม่านฉากกั้นฝุ่น   ฝุ่นที่ฟุ้งกระจายไปรบกวนผู้ที่อยู่ไกล้เคียง  โดยล าดับแรกจัดท า
แผงม่านกั้น  (ภาพที่  ๑.๓.๑ก)(ภาพที่  ๑.๓.๑ข)  ก็สามารถลดฝุ่นที่ฟ้งกระจายได้เพียง
เล็กน้อย  และผู้ปฏิบัติงานขัดเจียรกลับเจอฝุ่นมากขึ้น  การแก้ปัญหาน้ีไม่ประสบผลอันเป็นที่
น่าพึงพอใจ 

 

      
 

(ภาพที่  ๑.๓.๑ก)      (ภาพที่  ๑.๓.๑ข) 

 

๑.๓.๒  ท าตู้เครื่องดูดเก็บฝุ่น  ผู้ปฏิบัติงานได้รับค าแนะน ามากมายแต่ที่สามารถทดลองท า
ไห้คือ  ใช้พัดลมดูดอากาศ  ท ากล่องเก็บฝุ่น  และมีท่อยาวระบายลม  (ภาพที่  ๑.๓.๒ก)    
(ภาพที่  ๑.๓.๒ข)(ภาพที่  ๑.๓.๒ค)(ภาพที่  ๑.๓.๒ง)  สามารถแก้ปัญหาฝุ่นได้เป็นอย่างดีแต่
ทั้งนี้ช่างผู้ปฏิบัติงานก็ควรปิดจมูกเพื่อกันฝุ่นด้วยจะเป็นการป้องกันได้ดียิ่งขึ้น  

 

 
 

(ภาพที่  ๑.๓.๒ก)      (ภาพที่  ๑.๓.๒ข) 



๙๒ 

 

 
 

(ภาพที่  ๑.๓.๒ค)      (ภาพที่  ๑.๓.๒ง) 

 

๒.  ขั้นตอนการตัดแบ่งชิ้นหอย ในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความระมัดระวังของผู้ปฏิบัติงาน  และ
อุปกรณ์เครื่องมือก็มีส่วนท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานได้เช่นกัน 

๒.๑  จากการใช้ในตัดกระเบื้อง  การใช้ใบตัดกระเบื้องในการตัดแบ่งชิ้นหอย  ท าให้เกิด
อุบัติเหตุขณะตัดแบ่งชิ้นหอย  มอเตอร์หมุนขณะใบตัดตัดชิ้ นหอย  ก็จะมีแรงเหวี่ยงใบตัดจะดึงทั้ง
ชิ้นหอยและมือของผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัตงานต้องมีข้อมือที่แข็งในการต้านแรงดึง  แต่เมื่อ
ปฏิบัติงานนานๆ  ก็ท าให้เกิดความเมื่อยล้าหมดแรงท าให้เกิดอุบัติเหตุได้หรืออีกกรณีคือใบตัดหัก
บิ่นขณะปฏิบัติงานก็ท าให้เกิดการดึงกระชากได้เช่นกัน(ภาพที่  ๒.๑ก)  (ภาพที่  ๒.๑ข) 

      
(ภาพที่  ๒.๑ก)      (ภาพที่  ๒.๑ข) 

 
๒.๒  การใช้ใบตัดทองแดง,ใบตัดสแตนเลส  การใช้ใบตัดทองแดง,ใบตัดสแตนเลส  ในการ
ตัดแบ่งชิ้นหอย  ท าให้เกิดอุบัติเหตุขณะตัดแบ่งชิ้นหอย  จะมีแรงเหวี่ยงผู้ปฏิบัตงานต้องมีข้อมือที่
แข็งในการต้านแรงดึง  แต่เมื่อปฏิบัติงานนานๆ  ก็ท าให้เกิดความเมื่อยล้าหมดแรงท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้  หรือบางครั้งในส่วนที่หอยหนาช่างอาจฝืนชิ้นหอย   ท าให้ใบตัดบิดฉีกขาด  เมื่อใบตัด
บิดฉีกขาดก็จะดึงชิ้นหอยและมือผู้ปฏิบัตงานได(้ภาพที่  ๒.๑ก)  (ภาพที่  ๒.๑ข)และในกรณีการ
สร้างลายโดยใช้ใบตัด  เนื่องจากชิ้นงานมีขนาดเล็กมากอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ (ภาพที่  ๒.๑ก)  
(ภาพที่  ๒.๑ข)ตัวอย่างสภาพใบตัดที่ช ารุดบิดงอ  ฉีกขาด(ภาพที่  ๒.๑ค)  (ภาพที่  ๒.๑ง) 



๙๓ 

 

 

      
(ภาพที่  ๒.๑ก)      (ภาพที่  ๒.๑ข) 

      

(ภาพที่  ๒.๑ค)      (ภาพที่  ๒.๑ง) 
 

 
(ภาพที่  ๒.๑ค)       (ภาพที่  ๒.๑ง) 

๒.๓  แนวทางแก้ไข   

 ๒.๓.๑  ขณะปฏิบัติงานตัดแบ่งชิ้นหอยให้มีความระมัดระวัง  และหากมีความรู้สึกว่าใบตัดดึง

เหวี่ยง  ให้ปล่อยชิ้นหอยทิ้งไปเลย  อย่าฝืนดึงไว้ 

 



๙๔ 

 

๒.๓.๒  เปลี่ยนใบตัด  เนื่องจากใบตัดทองแดง  และใบตัดสแตนเลสจะมีความแข็ง  มีแนววง

เป็นเส้นวงแหวน จากด้านในไล่ไปจนถึงด้านนอก  และมีรอยริ้วบริเวณด้านนอกใบตัด  เมือมี

การบิดหรือแนวการตัดหอยเอ้ืยวไปท าให้ใบเลื่อยบิด  ริ้วของคมก็จะบิด  หรือฉีกขาดตาม  เมื่อ

ปฏิบัติงานเกิดแรงกระชากท าให้ใบตัดฉีกขาดตามแนววง      ใบตัดมีการบ่ิน  ฉีกขาด (ภาพ

๒.๓.๒ ก) ให้เปลี่ยนใช้ใบตัดพลอยสีเทาเนื่องจากใบตัดพลอยสีเทาจะไม่มีแนววงแหวน  ใบ

ตัดด้านขอบไม่มีริ้วความคม มีความยืดหยุ่นตัวสูงสามารถบิด   ปัจจุบันทางคณะช่าง

ผู้ปฏิบัติงานได้ปรับปรุง  และหันมาใช้ใบตัดพลอย  (สีเทา) มาได้ประมาณ  ๑  ปี   สามารถ

ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุลงได้เป็นอย่างดี  

      

๔.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับยางรัก  ในงานประดับมุกมีหลายขึ้นตอนที่มีความ

เกี่ยวเนื่อง  และต้องใช้ยางรัก  ต้ังแต่การเตรียมวัสดุการกรองรัก  การถอดลาย  การถมลายด้วยรักสมุกเป็นต้น  

การแพ้ยางรักมีหลายกรณี  ลักษณการแพ้  (ภาพที่  ๔ก) (ภาพที่  ๔ข) (ภาพที่  ๔ค) (ภาพที่  ๔ง)    

  

(ภาพที่  ๔ก)       (ภาพที่  ๔ข) 

ใบตัดพลอย 

ใบตัดทองแดง 

ใบตัดสแตนเลส 
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(ภาพที่  ๔ก)       (ภาพที่  ๔ข) 

๔.๑  ในผู้ที่แพ้มาก  แค่เดินผ่านขณะมีผู้ปฏิบัติงานเช่นการกรองรัก  ก็ท าให้เกิดผื่นคันได้  ควร

หลีกเลี่ยง  โดยเฉพาะรักจีน  จากการปฏิบัติงานมีผู้แพ้มากที่สุด  แต่คุณภาพการใช้งานถือว่าดี

เยี่ยม  

๔.๒ ในบางท่านอาจต้องมีการสัมผัสถูกยางรักจึงแพ้   แก้โดยหากต้องปฏิบัติงานให้ใส่

ถึงมือ  ปลอกแขนเพื่อป้องกันการสัมผัสโดนยางรัก  

๔.๓  ลักษณะอาการแพ้รัก คือเป็นผื่น คัน  เป็นตุ่มใส หรือบวมยิ่งเกาก็จะยิ่งคันมากขึ้น  เมื่อ

หายจะเป็นรอยด า   

วิธีแก้เมื่อแพ้แล้ว  ทานยาตามแพทย์สั่ง ทายาแก้อาการคัน  ไม่ควรเกา บางท่านบอกก่อน

ปฏิบัติงานให้ทานยาแก้แพ้  
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