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กรอบประตหูนาตางภายในศาสนสถาน ภาพประดับภายในพระท่ีนัง่ พระราชวัง และภายในอาคาร
สถานท่ีสาํคญัตางๆ ภาพเหมือนบุคคล ภาพพระบฎ สมุดไทย ใบลาน เปนตน จติรกรรมเหลานีล้วน
ทรงคุณคาทางศลิปะ ประวัตศิาสตร และโบราณคดี เปนมรดกสาํคญัเชนเดียวกับจติรกรรมฝาผนงั แต
กลับถกูละเลย ขาดการดแูลเอาใจใส อกีทั้งสภาพการเก็บรักษาท่ีไมเหมาะสม เนือ่งจากขาดความรูความ
เขาใจในการดแูลรักษา ทําใหภาพจติรกรรมบนเฟรมผาใบมีสภาพชาํรดุเสียหาย ฉีกขาด มีคราบสกปรก 
ความชื้น และเชือ้รา จึงจาํเปนตองรีบเรงรักษาเพือ่มิใหสูญหาย และอนุรกัษไวใหคงอยูในสภาพแข็งแรง
สวยงามดังเดิมได 

กลุมอนรุักษจิตรกรรมและประตมิากรรม เห็นถึงความสาํคัญของจติรกรรมประเภทนี ้
จงึดาํเนนิการอนุรกัษจิตรกรรมบนเฟรมผาใบอยางถูกตองตามหลกัวิชาการ และมาตราฐานการอนรัุกษ 
นอกจากนั้น ยังไดจดัทําเอกสารองคความรูวาดวยการอนรุักษจติรกรรม ประเภทจติรกรรมเฟรมผาใบ 
ไวอยางครบถวน เพ่ือเปนการรวบรวมขอมูล ความรูที่ไดจากประสบการณ เทคนคิ วธิกีารอนรัุกษ
จติรกรรมบนเฟรมผาใบท่ีถกูตอง นาํมาเผยแพรใหกับบุคคลากรในองคกรตางๆท้ังท่ีเปนผูรับผิดชอบใน
การอนุรักษโดยตรง และผูเก็บรกัษาจิตรกรรมบนเฟรมผาใบนั้นๆเอาไว ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจ
ท่ัวไป ไดใชประโยชนเปนแหลงความรูอางอิงในการอนุรักษ และพัฒนาการอนรัุกษจติรกรรมบนเฟรม
ผาใบตอไป 
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บทนาํ 
 
จิตรกรรม เปนงานวิจติรศลิปประเภทหนึง่ ท่ีแสดงออกโดยการวาด เขียน และระบายสี ลงบน

พ้ืนผิวของวสัดตุางๆไมวาจะเปนกระดาษ ผาใบ กาํแพง ผนังถ้าํ ฯลฯ ทําใหเกิดเปนภาพในระนาบ 2 มิต ิ ไมมี
ความนนู ความลกึ หรอืความหนา แตสามารถเขียนลวงตาใหเห็นเปน 3 มิติได จิตรกรรมแบงออกได 2 ชนิด คือ 

1. การวาดเสน (Drawing) คือการใชวัสด ุเชน ปากกา ดินสอ ชอลค เหลก็แหลม ฯลฯ ขีดเขียน
ลงไปบนวัสดรุองรับ ทําใหเกิดภาพ การวาดเสนจดัเปนพื้นฐานท่ีสาํคญัของงานจติรกรรม 

2. การระบายส ี(Painting) คือการใชวัสดุ เชน พูกนั แปรง ฯลฯ มาแตมสแีละระบายสลีงไปบน
วัสดรุองรับ ทาํใหเกดิภาพ จติรกรจะตองมีทกัษะ ความเขาใจ และอุปกรณตางๆมากกวาการวาดเสน 

งานจติรกรรมมอียูหลายลกัษณะดังนี ้
- ภาพหุนนิง่ (Sill Life) คือการวาดภาพวสัดุ สิง่ของตางๆท่ีไมมีการเคลือ่นไหว 
- ภาพคน สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คอื 

1. Figure คือการวาดภาพคนท่ีแสดงกิริยาอาการตางๆโดยไมเนนความเหมือนของใบหนา 
2. Portrait คือการวาดภาพคนท่ีแสดงความเหมือนของใบหนาของบุคคลท่ีเปนแบบ 

- ภาพสัตว (Animals Figure) คือการวาดภาพกริิยาอาการของสตัวตางๆ 
- ภาพทวิทัศน (Landscape) คือการวาดภาพแสดงความงดงามของธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

สามารถแบงออกเปนลกัษณะตางๆไดดังนี้  
1. ภาพทิวทัศนผืนน้าํ หรอืทะเล (Seascape) 
2. ภาพทิวทัศนผืนดิน (Landscape) 
3. ภาพทิวทัศนชุมชน (Cityscape) 

- ภาพประกอบเร่ือง (Illustration) คือภาพเลาเร่ืองราวเหตุการณตางๆใหผูอื่นไดรับรู เชนภาพ
พุทธประวัต ิภาพชาดก ภาพประกอบในพระคมัภีร รวมถงึภาพโฆษณาประชาสัมพันธตางๆดวย 

- ภาพองคประกอบ (Composition) คือภาพท่ีแสดงความสมัพันขององคประกอบทางศิลปะ 
ลักษณะการจดัองคประกอบเพ่ือใหผูชมเกิดความรูสกึ และอารมณตางๆตามความตองการของศิลปนผูสรางงาน
อาจจะไมเนนในเร่ืองของเนือ้หา เรือ่งราว และไมยึดตดิกับความเปนจริงตามธรรมชาต ิ

- ภาพตกแตง (Decorative Painting) คือการวาดภาพตกแตงสิ่งตางๆใหมีความสวยงามมาก
ขึ้น เชนภาพตกแตงผนงั ภาพตกแตงสิง่ของเคร่ืองใช รวมถงึรอยสกัดวย 
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จิตรกรรมไทย คือภาพเขียนท่ีมีลกัษณะเปนแบบไทย มีความแตกตางจากชาตอิื่นๆอยางชัดเจน
ภาพจติรกรรมไทยสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมอนัดงีามของชาต ิ มีคุณคาทางศิลปะ และเปนประโยชนตอการ 
ศึกษาคนควาท้ังในเชิงศิลปะ และประวัตศิาสตร จิตรกรรมไทยแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. จิตรกรรมไทยประเพณ ี เปนศิลปะท่ีมีความประณีตสวยงาม มีความออนชอยงดงาม สืบ
ทอดกันมาตั้งแตอดีตและพัฒนาตอเนือ่งกันมาจนไดลักษณะประจาํชาต ิ นิยมเขียนบนฝาผนังภายในอาคารปู
ชนียสถานท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนาและอาคารท่ีเกี่ยวกับบคุคลชัน้สูง เชน โบสถ วิหาร พระท่ีนั่ง วัง บนผืนผา บน
กระดาษ และบนสิง่ของเคร่ืองใชตางๆ ตามกรรมวธิขีองชางเขียนไทยโบราณ เนื้อหาท่ีเขยีนมักเปนเร่ืองราว
เกี่ยวกับพุทธศาสนา เชน พุทธประวัต ิอดตีพุทธ ทศชาติชาดก ไตรภูมิ วรรณคด ีและวถิีชีวิต ลกัษณะจติรกรรม
ไทยแบบประเพณีเปนศิลปะ แบบอุดมคต ิ(Idealistic) ระบายสแีบนเรียบ ใชสีสดใส และมีการตัดเสนเปนภาพ 2 
มิติ ใหความรูสกึเพียงดานกวางและยาว ไมมีความลกึ ไมมีการใชแสงและเงามาประกอบ จิตรกรรมไทยแบบ
ประเพณีมีลกัษณะพเิศษในการจดัวางภาพแบบเลาเรือ่งเปนตอนๆ ภาพจติรกรรมไทยมีการใชสแีตกตางกันออก 
ไปตามยุคสมัย ท้ังเอกรงค และพหุรงค โดยเฉพาะการใชสีหลายๆ สแีบบพหุรงคนยิมมากในสมัยรตันโกสนิทร 
เพราะไดสจีากตางประเทศท่ีเขามาตดิตอคาขายดวย ทําใหภาพจติรกรรมไทยมีความสวยงามและสีสนัท่ีหลาก 
หลายมากขึ้น 

2. จติรกรรมไทยสมัยใหมหรือจติรกรรมไทยรวมสมัย เปนผลมาจากความเจรญิกาวหนาทาง
วิทยาการของโลก ความเจรญิทางการศกึษา การคมนาคม การพาณิชย การปกครอง การรับรูขาวสาร ความ
เปนไปของโลกท่ีอยูหางไกล ฯลฯ เหลานี ้ลวนมีผลตอความรูสึกนึกคิดและแนวทางการแสดงออกของศลิปนใน
ยุคตอมาซึ่งไดพัฒนาไปตามสภาพเวดลอม ความเปลี่ยนแปลงของชีวติ ความเปนอยู ความรูสกึนกึคดิ และความ
นิยมในสังคม สะทอนใหเห็นถึงเอกลกัษณใหมของวัฒนธรรมไทยอกีรูปแบบหนึง่อยางมีคณุคา ลักษณะเกี่ยว 
กับจติรกรรมไทยรวมสมัยนัน้ สวนใหญเปนแนวทางเดียวกนักับลกัษณะศิลปะแบบตะวนัตกในลทัธิตางๆ ตาม
ความนยิมของศิลปนแตะละคน1 

จิตรกรรมเคลือ่นที่ คอืการสรางสรรงานจติรกรรมลงบนวสัดุตางๆท่ีสามารถนาํพา เคลือ่นยาย 
ไปยังสถานท่ีตางๆไดอยางสะดวก โดยไมทําใหเกิดความเสยีหายตอองคประกอบของภาพจิตรกรรมนัน้ เชน 
จิตรกรรมบนกระดาษ จิตรกรรมบนแผนไม จิตรกรรมบนผืนผาใบ สมดุขอย ตูพระธรรม ภาพพระบฎ เปนตน 
ซึ่งแตกตางจากจิตรกรรมฝาผนงัท่ีเขียนภาพลงไปบนโครงสรางของตวัอาคาร แมวาเราสามารถเคลื่อนยายงาน
จิตรกรรมฝาผนังไดดวยการถอดภาพ แตก็ตองใชเทคนิคและความชํานาญอยางมาก และภาพท่ีถอดออกมากอ็าจ
ชํารุดเสียหาย รวมถงึโครงสรางทีใ่ชเขียนภาพลงไปกไ็ดรับความเสยีหายไปดวย 
 

                                                             
1 ขอมลูจาก h p: //th. wi ki pedi a. or g . หัวขอ “จิตรกรรมไทย” 
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จิตรกรรมในประเทศไทย 
 

ประวัตจิิตรกรรมในประเทศไทย 
ในดนิแดนประเทศไทย พบวามีการสรางงานจิตรกรรมมาตั้งแตยุคกอนประวตัิศาสตรแลว เชน

ท่ีถ้าํผีหัวโต จังหวัดกระบ่ี พบภาพเขียนสีเปนภาพคนและสตัวตางๆ หรอืท่ีอุทยานแหงชาตผิาแตม จังหวดั
อุบลราชธานี ก็พบภาพเขียนสภีาพคนและสัตวจาํนวนมากเชนกนั แมวาภาพเขียนเหลานี้จะไมไดเครงครัดใน
เร่ืองของความงาม และระเบียบวิธตีามทฤษฎีศิลปะ แตกแ็สดงใหเห็นวามนษุยท่ีอาศัยอยูในดินแดนแหงนี้ รูจัก
สรางงานศิลปะมาหลายพันปแลว 

 

       
      ภาพเขียนสีถ้ําผีหัวโต    ภาพเขียนสีผาแตม 
 

เม่ือเขาสูสมัยประวัตศิาสตร จติรกรรมไดเขามามีบทบาทในการดาํรงชวีิตของมนษุยมากขึน้ 
เคร่ืองมือใชสอย เคร่ืองประดับ ตาํหรับตาํรา อาคารสถานท่ีตางๆ ลวนมีการตกแตงประดับประดาดวยลวดลาย
เขียนสี หรือภาพจิตรกรรมอนัวิจติรงดงามแทบท้ังสิ้น เชนลวดลายเขียนสีบนภาชนะดนิเผา ภาพพระบฏ ภาพบน
สมุดขอย และภาพจิตรกรรมฝาผนงั เปนตน จติรกรรมท่ีสรางขึน้นีอ้าจเพ่ือตอบสนองในเรือ่งของความสวยงาม 
ความแตกตาง เพ่ือเปนสัญลกัษณ หรอืเพ่ือใชอธิบายบางสิง่บางอยาง แตสวนใหญแลว การสรางงานจิตรกรรมก็
เพ่ือเปนพุทธบูชา ตอบสนองตอคตคิวามเชือ่ทางศาสนา ดังจะเห็นไดวาจิตรกรรมจะเปนเร่ืองราวท่ีเกีย่วของกับ
พุทธศาสนาทั้งสิน้ 
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ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 16 มีอาณาจกัรท่ีเจริญรุงเรืองขึน้ทางภาคกลางของไทย คอือาณาจกัร
ทวารวดี ศลิปะทวารวดนีัน้ไดรับอทิธิพลมาจากอนิเดีย และเขมร จติรกรรมในสมัยทวารวดไีมมีหลักฐานทีแ่น
ชัดนกั มีเพียงภาพสลักหนิเปนลายเสนรปูผูชาย นุงโจงกระเบน ไมสวมเสือ้ นั่งพับเพียบ ภาพสลกันีแ้มวาจะไมมี
นัยสาํคัญเชิงพัฒนาการทางศลิปะมากนกั แตกจ็ดัวาเปนภาพสลกัลายเสนท่ีเกาท่ีสุดท่ีพบในดนิแดนไทย 

ในขณะทีอ่าณาจกัรทวารวดีเจรญิรุงเรอืงอยูทางภาคกลาง ก็มีอาณาจกัรศรีวิชยัท่ีเจริญขึ้นอยูทาง
ใตครอบคลมุดินแดนของเกาะสุมาตรา แหลมมลายู และดนิแดนบางสวนทางภาคใตของไทยราวพุทธศตวรรษท่ี 
13 – 18 อาณาจกัรนี้ก็มลีกัษณะเปนเมืองทา และทําการคาขายกับหลายๆประเทศเชนเดียวกบัทวารวดี จงึรับเอา
อิทธิพลของศลิปะอนิเดยีมาผสมผสานกบังานศิปกรรมพ้ืนถิ่น เกิดเปนศลิปะศรีวิชัย จติรกรรมแบบศิลปะศรีวิชัย 
พบอยูท่ีถ้าํศิลป จงัหวัดยะลา เปนรปูพระพุทธเจา มีพระสาวก 2 องค และสตร ี3 คนยืนอยู ภาพจติรกรรมเหลานี้
คงวาดขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 18  

 

     
ภาพจิตรกรรมภายในถ้ําศิลป   

 
อาณาจักรทวารวดเีริ่มเสือ่มลงในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 ขณะท่ีอาณาจักรขอมเร่ิมขยายอาํนาจ

เขามาในดินแดนภาคอีสาน และภาคกลางของประเทศ ศิลปขอมจงึเขามามีอิทธิพลอยูในราชอาณาจกัรไทย หรือ
ท่ีเรียกวาศิลปลพบุรี งานศลิปกรรมที่พบเปนงานประตมิากรรม และสถาปตยกรรมเปนสวนใหญ แตไมพบงาน
จิตรกรรม หลังจากพุทธศตวรรษท่ี 18 ขอมก็เร่ิมเสือ่มอาํนาจ จงึเกิดการรวมตวักนัของกลุมชนเกิดเปนอาณาจกัร
ตางๆ มีขนบธรรมเนียมประเพณี วถิีชีวิตเปนของตนเองตามถิน่อาศัย ถายทอดออกมาเปนงานศลิปกรรมท่ีมี
เอกลักษณของตนเอง เปนรูปแบบศิลปะตางๆ เชนศลิปะเชียงแสน ท่ีรุงเร่ืองเปนอิสระอยูทางภาคเหนือตั้งแต
พุทธศตวรรษท่ี 16 – 23 และศลิปะสุโขทัย ในพุทธศตวรรษท่ี 18 – 20 อาณาจกัรสุโขทัยนี ้แมวาจะเจริญอยูใน
เวลาสัน้ๆ แตก็นับวาเปนจุดกาํเนดิของจติรกรรมไทยประเพณ ี ภาพลายเสนท่ีถือวาเปนตนแบบของการเขียน
ภาพจิตรกรรมไทย คือ ภาพจาํหลกัลายเสนบนแผนหิน วดัศรีชุม จงัหวดัสุโขทัย ท่ีจาํหลกัขึน้โดยชนพ้ืนเมือง
และพระภกิษุชาวลงักา เร่ืองเกี่ยวกับพุทธประวัติ และพุทธชาดก เพ่ือประโยชนในการเผยแพรพุทธศาสนา   
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ภาพจาํหลกันี้มีลกัษณะของศลิปะอินเดียผสมผสานกับลกัษณะแบบพ้ืนเมือง ลกัษณะของลายเสนนีอ้าจเปนแรง
บันดาลใจใหชางสโุขทัยคดิลายเสนท่ีเปนตนแบบของงานจิตรกรรมไทยกไ็ด นอกจากนี้ยังมจีิตรกรรมฝาผนังท่ี
วัดเจดียเจด็แถว อาํเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ท่ีเขียนขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ภาพเขียนที่ฝาผนังของวัด
เจดียเจ็ดแถว เปนภาพเขียนสีเอกรงค (Monochrome) คือ การใชสสีีเดียว แตมีน้าํหนกัออนแกของสีหรอืใชสี
ในวรรณสเีดียวกันเขาประกอบแตจะดูเหมือนเปนสีเดียวกนั สีท่ีใชเปนสีขาว แดง และดาํ เปนภาพพระพุทธรปู
ประทับนัง่ มีภาพพระมหากษัตริยนั่งเฝากระทําการสกัการะอยูดานขาง ภาพเขียนนีแ้สดงใหเห็นความกาวหนา
ของงานจิตรกรรมของสุโขทัย โดยการใชเคาโครงและการจัดภาพตามแบบอยางของภาพลายเสน และลกัษณะ
ทางกายวภิาคคลายกับพระพุทธรูปสุโขทัยทีจ่ดัวาเปนแบบอยางของงานประติมากรรมพระพุทธรูปท่ีงดงามทีสุ่ด 

 

 
ภาพจําหลักลายเสนบนแผนหิน วัดศรีชุม 

 

 
จ ิตรกรรมฝาผนังวัดเจดียเจ็ดแถว 
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รูปแบบของจิตรกรรมไทยยุคตน ไดอาศัยภาพลายเสนและประติมากรรมพระพุทธรูปสุโขทัย
เปนแบบอยาง จิตรกรรมในยุคตอมาคอืสมัยอยุธยาตอนตน ซึ่งในยุคนี้งานจติรกรรมเร่ิมมรูีปแบบเฉพาะท่ีชัดเจน 
ยังมีรูปแบบของศลิปะสโุขทัยปรากฎใหเห็นอยูบาง มีการใชสีมากขึน้ แมวาจะเปนโครงสแีบบเอกรงค แตมีการ
ไลน้าํหนกัของสอีอนแกหลายระดับ ขับใหภาพเดนชัดขึ้น นบัเปนววิฒันาการในการใชสีใหเกิดประสิทธิผลไดดี
ย่ิง เชน จติรกรรมบนผนงักรพุระปรางควัดราชบูรณะ ใชเทคนคิการวาดแบบปนูเปยก (Fresco) และพระเจดยีวัด
มหาธาต ุอยุธยา  

 

 
 

         
จิตรกรรมฝาผนังภายในกรุพระปรางควัดราชบูรณะ 

 
จิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา มีวิวฒันาการตอไปสูสมยัอยธุยาตอนกลาง ในยุคนีจ้ติรกรรมฝา

ผนังกาวหนาไปไมมากนกั ยุคที่ไดชือ่วาเปนยุคที่เฟองฟูที่สุดในดานจติรกรรมสมยัอยธุยา คือสมัยอยุธยาตอน
ปลาย ตั้งแตรชักาลสมเด็จพระนารายณมหาราช ในยุคนีมี้การตดิตอคาขายกับตางประเทศ โดยเฉพาะชาติยุโรป 
อิทธิพลทางศลิปกรรมจากตางชาตเิขามาผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิม จติรกรรมในสมัยนีม้ีรูปแบบเฉพาะท่ีชัดเจน 
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มีการใชสีหลากหลายส ีหลายโทน ภาพท่ีวาดมีเนือ้หาเร่ืองราว มีแบบแผนชัดเจน เร่ืองราวท่ีใชวาดลงบนฝาผนงั
และสบืทอดตอกันมาจนกลายเปนประเพณนีิยมในสมัยรัตนโกสินทร ไดแกเรื่องพุทธประวัตติอนมารวชัิย ท่ีจะ
วาดอยูท่ีผนังหุมกลองดานหนาพระประธาน สวนผนงัดานขางพระประธานจะวาดภาพเทพชุมนุมเรียงแถวตอ
กันเปนช้ันๆไปตามระดับความสูงของผนัง  

 

 
ภาพเทพชมุนุมทีผ่นังดานขางพระอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบรุี จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย 

 
หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 2 จนกระท่ังพระบาทสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช ทรงกอบกู

บานเมือง และทรงสถาปนากรงุธนบุรีเปนราชธานแีลว งานศลิปกรรมในยคุนีก้็ซบเซาลงไป เนือ่งดวยทรงมีพระ
ราชภารกจิท่ีจะตองปรบัปรุงบานเมอืงใหเปนปกแผนเสยีกอน จนถงึสมัยรตันโกสินทร ในตอนตนของยคุสมัยนี ้
นับตัง้แตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร จนถงึสมัยพระบาท 
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหวั รัชกาลท่ี 3 นับวาเปนยุคทองของงานจติรกรรมไทยประเพณี จติรกรรมฝาผนงัได
วิวัฒนาการมาจนมีแบบแผนเปนของตนเองอยางสมบูรณ คือ ผนงัหุมกลองดานหนาพระประธาน จะเขยีนภาพ
พุทธประวัตติอนมารวชัิย มีภาพพระพุทธองคประดษิฐานอยูบนรตันบัลลังกอยูตรงกลางผนัง ดานลางมีภาพพระ
แมธรณีบีบมวยผม ดานขางพระพุทธองคท้ังสองดานมีเหลามารผจญ ผนังดานขางทั้งสองดานเหนอืขอบ
หนาตางเขียนภาพเทพชุมนุม ผนังระหวางชองหนาตางเขียนเร่ืองทศชาตชิาดก และมหาชาตชิาดก ผนังดานหลัง
พระประธานเขียนภาพไตรภมิูโลกสณัฐาน หรือพุทธประวตัติอนเสดจ็ลงจากดาวดงึส 
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จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดสุวรรณดาราราม อยุธยา การลําดับภาพตามแบบจิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน  

 
จติรกรรมฝาผนงัในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนนัน้ นับวามีแบบแผนทีแ่นนอนสืบทอดตอกัน

มาจนกลายเปนประเพณีนิยม แมวาในสมยัรัชกาลท่ี 3 พระองคทานทรงนิยมในศิลปะจนี ลวดลาย เสนสีตางๆ
อาจมีอิทธิพลของศิลปะจนีปรากฎใหเห็นอยู เชนลายเคร่ืองบูชา เสี้ยวกาง และสัตวในจินตนาการตางๆ แต
รูปแบบก็ยังคงยดึถอืตามแบบแผนเดิมอยู งานศิลปกรรมเริม่มีการเปลีย่นแปลงไปสูศลิปะสมัยใหม ตั้งแตรัชกาล
ท่ี 4 เปนตนไป เม่ือชาวตะวนัตกเขามามีบทบาทในดินแดนไทย และไดนาํแนวความคดิ เทคนคิตางๆของ
ศิลปกรรมสมยัใหมเขามาดวย 

ในสมัยรัชกาลท่ี 4 ประเทศตะวนัตกเขามาแสวงหาอาณานิคมในเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต เพ่ือ
ตองการผลประโยชนจากทรพัยากร และเปนท่ีระบายสนิคาอตุสาหกรรมท่ีกาํลังรุงเรือ่งในขณะนั้น ประเทศ
ตะวนัตกเหลานี้อางเหตุผลท่ีจะเขามาพัฒนาประเทศท่ีลาหลังใหมคีวามเจรญิอยางชาตติน พระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกลาเจาอยูหัว จงึมีพระราชประสงคท่ีจะพัฒนาประเทศสยามใหมีอารยธรรมทัดเทียมกับชาวตะวันตก เพ่ือ
ไมใหเปนขออางในการเขามายึดครองของชาวตะวันตก โดยทรงใชศลิปะวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีบงบอกถึงการมี
อารยธรรม ทรงปรบัเปลีย่นประเพณีเดิมท่ีทรงพิจารณาเห็นวาลาหลังและไมเปนสากล ใหมีความทันสมยั
ทัดเทียมอนารยประเทศ ทาํใหชาวตะวนัตกยังกร่ิงเกรงพระทยัมิกลาท่ีจะหักหาญยึดเอาดนิแดนสยามแบบชาติ
อื่นๆท่ีตกเปนอาณานคิมของชาตติะวนัตกจนหมดแลว ในสมัยนี้มีการตดิตอคาขายกับชาตติะวนัตกหลากหลาย
ประเทศ ท้ังประเทศมหาอาํนาจยุโรปและอเมริกา รวมถึงประเทศในเอเซียอยางจนีดวย แมวาจะไมตกเปน
เมืองขึ้น แตประเทศสยามกถ็ูกกดดัน เอารัดเอาเปรียบทางการคาจากชาวตะวนัตก นอกจากนีก้ระแสวฒันธรรม
ของชาตติางๆไดหลัง่ไหลเขามาสูสยามประเทศพรอมๆกับการทําการคา ไมวาจะเปนอุปกรณ เทคนิควิธกีาร 
แนวความคิดใหมๆ ทําใหชาวสยามตองปรับตวัใหเขากบัวัฒนธรรมใหมตามแบบตะวันตก ในดานศิลปะไดมี
การปรบัเปลี่ยนแนวคิดและความเชือ่ท่ีวา การวาดรูปเหมือนหรอืการถายภาพบุคคลจะทําใหเกิดเหตรุายนัน้ไม
เปนความจริง พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ทรงเปนผูริเร่ิมในการสรางรูปเหมือนตัวบุคคล
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ขึ้นมา โปรดฯใหชางฉายภาพพระบรมฉายาลกัษณ วาดภาพพระบรมสาทิสลกัษณ และปนพระบรมรปูของ
พระองคเอง มิไดทรงหวั่นเกรงกับเหตุรายตามคาํเลาลอื อันเปนจดุกาํเนิดแหงความนิยมในการสรางรูปเหมือน
บุคคลในประเทศสยาม โดยเริ่มจากราชนกิลูช้ันสูงและแพรกระจายออกไปสูประชาชน ทําใหเกิดศลิปนยุคใหม
ท่ีสามารถนาํเทคนิควธิแีละแนวความคิดของตะวนัตกผสมผสานกบัคตนิิยมในศิลปะไทยขึน้มา ศิลปนสาํคัญ
ทานหนึ่งในสมัยรัชกาลท่ี 4 คอื ขรัวอินโขง ทานเปนจติรกรผูริเร่ิมสรางงานจติรกรรมฝาผนงัแบบประเพณี
สมัยใหมคนแรก2 ทานขรัวอนิโขงไดเปลี่ยนเทคนคิวธิกีารวาดภาพจิตรกรรมฝาผนงัแบบเดิม มาเปนการวาด
แบบเหมือนจริง มีมิตริะยะใกลไกล มคีาความแตกตางของแสงเงา นอกจากนี้ยังเปลี่ยนรูปแบบเนือ้หาภาพจาก
ภาพเลาเรือ่งพุทธประวัต ิ ชาดก ไตรภมิู มาเปนการวาดภาพปริศนาธรรมท่ีผูชมภาพจะตองใชความคดิพิจารณา
ตคีวามภาพปริศนาเหลานั้นใหเขาใจ เปนการยกระดับความคดิในการเขียนภาพจติรกรรมฝาผนังไปอีกขั้นหนึง่ 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝมือทานขรัวอนิโขง เชน จิตรกรรมฝาผนงัภายในพระอโุบสถวัดบวรนเิวศวิหาร และ
จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาส เปนตน 

จติรกรรมแบบขรวัอินโขงไดรับการยอมรบัจากชางเขียนรวมสมัย จนเกดิเปนสกลุชางขรัวอิน
โขง บรรดาศิษยของทานเชน พระครูกสนิสงัวร เจาอาวาสวดัทองนพคุณ กน็าํแบบอยางการวาดภาพจติรกรรม
ฝาผนังของทานไปวาดในพระอโุบสถวัดทองนพคุณ เปนตน หรือท่ีพระอุโบสถวดัมหาพฤฒาราม วัดชิโนรส ก็
เปนงานจิตรกรรมฝาผนงัสกลุชางขรัวอนิโขง เชนกัน 

 

     
ภาพจิตรกรรมฝาผนังสกุลชางขรัวอินโขง 

                                                             
2 วบิลูย ลีสุ้วรรณ. ศิลปะในประเทศไทย. หนา 122. 
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ในสมัยรัชกาลท่ี 5 ประเทศสยามเขาสูการพัฒนาตามแบบประเทศตะวันตกอยางจริงจงัในทุกๆ
ดาน พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงนาํแบบอยางจากตางประเทศมาดัดแปลงใชกับประเทศสยาม 
ซึง่พระองคทานไดทรงพบเห็นมาจากการเสดจ็ประพาสไปในประเทศตางๆ ท้ังในประเทศเพือ่นบานใกลเคียงท่ี
เปนเมืองขึน้ของประเทศตะวนัตก และในประเทศยุโรปเองท่ีเปนเจาของอารยธรรม การเสดจ็ประเทศยุโรปได
ทรงพระราชภาระกจิสาํคญัในการเจริญสัมพันธไมตรีกับอนารยประเทศ นอกจากนั้นในเวลาสวนพระองคยัง
ทรงโปรดที่จะทอดพระเนตรผลงานศลิปะตะวนัตก ท้ังยังทรงสนพระทัยการทํางานของศลิปนตะวันตก โดย
ทรงเปนแบบใหทั้งจติรกร และประตมิากร สรางงานศิลปะรปูเหมือนพระองคเองดวย ทรงเปดรับศิลปะตาม
แบบตะวนัตกเขามาอยางมากทั้งงานจติรกรรม ประตมิากรรม สถาปตยกรรม รวมท้ังงานดานวศิวกรรม ทรง
วาจางชางแขนงตางๆจากตางประเทศเขามาทํางาน ทําใหมีผลงานศิลปะแบบตะวันตกมากมายเกิดขึ้นในประเทศ
สยาม แมวาในชวงเวลานัน้ประเทศตะวนัตกก็มีพัฒนาการดานศลิปะแตกแขนงออกไปอยางมากมาย เกิดลัทธิ
ศิลปะขึน้หลายลทัธิ เชน ลัทธิโฟวสิม (Fauvism) ลัทธิเอก็เพรสช่ันนสิม (Expressionism) เปนตน แตอิทธิพล
ของลัทธิศิลปะเหลานีก้็ยังไมไดนํามาเผยแพรในประเทศสยาม คงมีแตงานศิลปะแบบเกาของยุโรปเขามาเทานัน้  

 

     
ภาพพระบรมสาทิสลักษณ วาดโดย Charles Emile Auguste Carolus Duran จิตรกรชาวฝรั่งเศษ 

 
งานจติรกรรมในสมยัรัชกาลท่ี 5 เปนการนาํแบบอยางเทคนิควิธกีารของจิตรกรรมตะวันตกมา

ประยุกตใชกับคตนิิยมแบบจติรกรรมไทยประเพณี เรียกวา “จิตรกรรมแบบประเพณีสมัยใหม” เชนจิตรกรรมฝา
ผนังพระท่ีนั่งทรงผนวชท่ีพัฒนาตอเนือ่งมาจากจติรกรรมสกลุชางขรัวอนิโขง มีการผสมผสานรูปแบบของภาพ
จิตรกรรมที่เหมือนจริงและแบบอดุมคติเขาดวยกนั จติรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส รางแบบโดย
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สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวตัตวิงศ และนายคารโล ริโกรี (Carlo Rigoli) จิตรกรชาวอติาเลี่ยนเปนผูวาด
ระบายสีตามแบบตะวนัตก ซึง่เปนตนแบบของจติรกรรมไทยประเพณสีมัยใหม นอกจากนี้ยังมีจติรกรรมภายใน
พระท่ีนั่งตางๆท่ีวาดโดยฝมือชางตะวนัตกอกีหลายแหง เชน จติรกรรมสฝีุนบนปูนแหงภายในพระท่ีนั่งอนันต
สมาคม วาดโดยนายกาลเิลโอ คนิ ี(Galileo Chini) จติรกรชาวอติาเลีย่น จติรกรรมปูนเปยกท่ีพระท่ีนั่งบรมพิมาน 
วาดโดยนายคารโล ริโกรี จติรกรไทยท่ีสาํคัญในยุคนี้ คอื “พระสรลกัษณลขิิต (มุย จนัทรลกัษณ) เปนจิตรกรไทย
ยุคแรกท่ีเดนิทางไปศึกษาวิชาศิลปะในตางประเทศ และตามเสด็จพระบาท สมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวใน
การเสด็จประพาสยุโรปครั้งท่ี 2 ดวย 

 

 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส 

 
แมวาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว จะทรงโปรดในศลิปะแบบตะวันตก แตก็มิได

ทรงละเลยศิลปะประจาํชาต ิ ท้ังยังทรงเกรงวาศิลปะแบบประเพณีนิยม อีกท้ังภูมิปญญาความรูแบบชางไทยจะ
สูญหายไป จึงทรงตั้ง “สามัคยาจารยสมาคม” เพ่ือพิมพแบบเรียนฝกหัดชางมิใหความรูการชางไทยสญูหายไป 
หลังจากจัดตั้งแลวก็มีผูเขามาฝกหัดวิชาชางเปนจาํนวนมาก และเปดเปนโรงเรียนฝกวิชาชางแหงแรกของสยาม
ในรัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานชือ่วา “โรงเรียนเพาะชาง” ซึง่มีบทบาทสาํคัญในการทํานุบํารุงการชางของสยาม
ใหคงอยูมาจนถึงปจจบัุน 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลาเจาอยูหวั รัชกาลท่ี 6 พระองคทรงเกรงวาการเขามาของ
ศิลปะตะวนัตก จะทําใหการชางและศิลปะแบบประเพณขีองสยามลบเลือนหายไป ทรงสนพระทัยท่ีจะอนรุกัษ
ศิลปะสยามควบคูกับการสงเสริมศิลปะตะวนัตกไปพรอมๆกนั เนือ่งจากศิลปะตะวันตกเปนตวัแทนของความ
เจริญกาวหนาของโลก ทรงแปลวรรณกรรมตางประเทศเปนภาษาไทย เชน นวนิยายเร่ืองเวนสิวาณชิ (The 
Merchant of Venice) ประพันธโดยวิลเลียม เชกสเปยร และทรงพระราชนิพนธหนังสอืตางๆ เชน ปลกุใจเสอืปา 
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หัวใจชายหนุม เปนตน ทรงสนพระทัยในงานจติรกรรม ทรงสรางงานดวยพระองคเอง และยังทรงอุปถัมป
ศิลปนในแขนงตางๆ ทรงพระราชดาํรใิหมีการจดัแสดงงานศิลปหัตถกรรมขึน้เปนคร้ังแรกในป พ.ศ.2456 
ตอจากนัน้กจ็ัดใหมีการประกวดภาพเขยีนในป พ.ศ.2459 และมีการจดัตอเนือ่งมาอีกหลายครัง้ ทรงเขียนภาพ
จิตรกรรมฝพระหัตถรวมถึง 100 ภาพ แสดงใหเห็นถงึความสนพระทัย และพระปรีชาสามารถดานศิลปะอยาง
แทจริง ชางเขยีนสาํคัญในสมัยของพระองคทานไดแก พระเทวาภินิมิต (ฉาย เทียมศิลปไชย) ผูเขียนภาพ
รามเกยีรติ์ท่ีระเบียงวดัพระศรีรัตนศาสดาราม พระยาอนศุาสนจติรกร (จันทร จิตรกร) มีผลงานจิตรกรรมฝาผนัง
มากมาย เชน วิหารวดัสุวรรณดาราราม พระท่ีนั่งพิมานปฐม พระราชวังสนามจนัทร เปนตน 

 

 
จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดสุวรรณดาราราม 

 
พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลาเจาอยูหัว ทรงใหความสาํคญักับศิลปะประจาํชาติเชนเดยีวกับ

ศิลปะตะวนัตก ในพระราชนิพนธภาษาอังกฤษเร่ือง “Siam Observer” ทรงกลาวถึงศิลปะตะวนัตกท่ีแพรหลาย
เขามาจะทําใหศลิปะสยามเสือ่มลง คนรุนใหมจะนยิมชมชอบศิลปะตะวนัตกจนละเลยศิลปะประจาํชาติตน จึง
ทรงตั้งพระทัยท่ีจะทํานุบํารุงศิลปะสยาม โดยทรงตั้งโรงเรียนเพาะชางตามพระราชดาํริของพระราชบิดา นอก 
จากนัน้ พระองคยังทรงตั้งกรมศิลปากรขึ้นในป พ.ศ.2454 เพ่ือดแูลการชางโดยเฉพาะ ทรงมีพระราชโองการให
แยกการชางประณีตศิลปจากกระทรวงโยธาธกิาร และกรมพิพิทธภณัฑจากกระทรวงธรรมการ เขามาสังกัดกรม
ศิลปากร ในรัชกาลของพระองคยังเกดิการเปลี่ยนแปลงทางศิลปะทีส่าํคัญคือ การเขามาของนายคอรราโด เฟโร
ซี (Corrado Feroci) หรือศาสตราจารยศิลป พีระศรี ประตมิากรชาวอิตาเลีย่น ซึง่เปนผูริเริ่มกอตัง้โรงเรียน
ประณีตศลิปกรรมขึน้ในป พ.ศ.2477 และยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยศลิปากรในป พ.ศ.2486  



13 

 

มหาวทิยาลยัศิลปากรมีวัตถุประสงคหลกัในการใหการศึกษาศิลปะแบบตะวนัตก และความรู
ดานชางและศิลปกรรมไทยประเพณไีปพรอมๆกนั หลกัสูตรการเรียนการสอนไดรับแบบอยางมาจากตะวนัตก
โดยมีทั้งการศึกษาภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ การจดัตัง้มหาวทิยาลัยศิลปากร จงึเปนกาวสาํคัญของการพัฒนาศลิป
สมัยใหมในประเทศไทย การสรางงานศลิปะไมใชเร่ืองแปลกในสงัคมไทยอกีตอไป มีศิลปนผูสรางงานศิลปะ
เกิดขึน้มากมาย แตยังขาดโอกาสท่ีจะนาํเสนอผลงานของศลิปนเหลานัน้ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี จงึผลกัดัน
ใหมหาวทิยาลยัศิลปากร และกรมศิลปากร รวมกันจดัการแสดงศิลปกรรมแหงชาตขิึน้คร้ังแรกในป พ.ศ.2492 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีใหศลิปนนาํเสนอผลงานศิลปะสูสาธารณะชนอยางเปนระบบ มีการคดัเลอืก และ
การตดัสินใหรางวัล ประชาชนท่ีเขาชมก็ไดเรียนรูถึงศิลปะสมัยใหม และไดรับรูถึงความแตกตางระหวางผลงาน
ท่ีมีคุณภาพและดอยคณุภาพวาเปนอยางไร การแสดงศิลปกรรมแหงชาตมิีตอเนือ่งเรือ่ยมา ตั้งแตครั้งท่ี 1 จนถึง
ครั้งท่ี 13 โดยมศีาสตราจารยศลิป พีระศรี รวมเปนคณะกรรมการตดัสินดวยทกุครัง้ ผลงานท่ีไดรับรางวลัในแต
ละคร้ังสะทอนใหเห็นความรูสึกนึกคดิและความสามารถของศิลปนในแตละชวงสมัย ผลงานของศลิปนสวน 
มากไดรับแบบอยางมาจากศิลปะตะวนัตก ซึง่เปนท่ีเขาใจไดวาศลิปะสมัยใหมในประเทศไทยเร่ิมจากการศึกษา
ตามหลกัวิชาศิลปะตะวนัตก แมวาศิลปนไทยจะสรางผลงานบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และแนวคดิแบบไทย แตก็ยังไมปลอดจากอทิธิพลของศิลปะตะวนัตกโดยสิน้เชิง  

หลังการมรณะกรรมของศาสตรจารยศิลป พีระศรี การแสดงศลิปกรรมแหงชาตถิกูบ่ันทอน
ความนาเช่ือถอืลง ศิลปนหัวกาวหนาบางกลุมมีทัศนคตทิีแ่ตกตางออกไป เกิดความขดัแยงขึน้ในวงการศิลปะ แต
ความขดัแยงนี้มิไดทําใหพัฒนาการทางศิลปะในประเทศไทยหยุดชะงักลง กลับเปนการสงเสรมิใหศิลปนเกดิ
การรวมตวักัน นาํเสนอผลงานศิลปะในแนวทางของตวัเองและขยายวงกวางออกไป มีแนวคดิและรูปแบบศิลปะ
ท่ีหลากหลาย เกิดแกลอรีแ่ละศิลปสถานเอกชนขึน้หลายแหง เปนแรงผลกัดนัใหการพัฒนาศลิปะสมัยใหมใน
ประเทศไทยกาวหนาตอไปอยางไมหยุดนิง่ 
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จิตรกรรมบนเฟรมผาใบในประเทศไทย  
จติรกรรมบนเฟรมผาใบ คอืงานจติรกรรมเคลือ่นท่ีประเภทหนึง่ ท่ีใชสีน้าํมัน สอีะคลลีิค หรอื

สีฝุน วาดลงบนผนืผาใบ โดยใชเฟรมเปนตวัขึงยึดผืนผาใบไวใหตงึ เดิมทีนัน้การเขียนภาพจิตรกรรมนิยมเขียน
ลงบนแผนไม อาจเปนแผนเดียวหรือหลายแผนตอกันก็ได เรียกวา “จิตรกรรมแผง” ซึง่ไดรับความนยิมมาตั้งแต
สมัยกอนคริสตกาล จนถงึตนคริสตวรรศท่ี 16 มีการนาํผาใบมาใชแทนไมในประเทศอติาลีน่าํโดยนาย Andrea 
Mantegna จติรกรชาวอติาเลี่ยน คุณสมบัติท่ีดขีองผาใบคือมีราคาถกู และเคลือ่นยายไดงายเพราะมีน้าํหนกัเบา 

ในประเทศไทยมีจติรกรรมเคลือ่นท่ีแบบตะวันตกมาตั้งแตสมัยอยธุยา จิตรกรรมเหลานี้เขามาสู
ราชอาณาจกัรสยามพรอมกบัการทําการคา แตจะเปนภาพจติรกรรมท่ีเขียนลงบนวสัดอุะไรไมมีหลักฐานปรากฎ 
ภาพจติรกรรมทีส่าํคญัภาพหนึง่คอื ภาพพระบรมสาทิสลักษณของพระเจาหลุยท่ี 14 กษัตริยของฝร่ังเศษ ทีส่งมา
เปนเคร่ืองราชบรรณาการใหกับสมเด็จพระนารายณมหาราช พรอมกับคณะทูตเม่ือ พ.ศ.2228 ในแผนดินสมเด็จ
พระนารายณมหาราชนัน้ มีการตดิตอคาขายกับชาวตางชาติมากมาย ทาํใหกรุงศรอียุธยาเปนแหลงรวมศิลปะ 
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายจากท้ังชาวยุโรป และชาวตะวนัออก 

สมัยรัตนโกสนิทร ในรชักาลสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 3 ก็มีการติดตอคาขายกับ
ชาวตางชาตมิากมายเชนกัน มีการนาํภาพเขยีนใสกรอบเขามาในราชอาณาจักรสยามพรอมกับเรือสนิคาดวย ซึง่
จะเหน็ไดจากความนยิมนาํภาพเขียนใสกรอบประดับไวเหนือขอบประตหูนาตางภายในพระอโุบสถ ภาพเขียน
เหลานี้อาจเปนภาพทิวทัศน ภาพสตัว หรอืตวัละครในนทิานชาดกตางๆ แตไมนิยมเขยีนภาพบคุคลเนือ่งมาจาก
ความเช่ือท่ีวา การเขียนภาพบุคคลจะทําใหเกิดเหตุรายกับบุคคลนัน้ จนมาถึงสมยัรัชกาลท่ี 4 ซึ่งเปนชวงที่ยุโรป
ตองการแสวงหาอาณานคิมเพ่ือประโยชนดานทรัพยากร ทําใหประเทศสยามตองปรับตวัใหเขากับอารยธรรม
สมัยใหม ใหไดช่ือวาเปนประเทศท่ีมีอารยธรรมทัดเทยีมกับชาวตะวนัตก งานศิลปกรรมตางๆก็ถกูปรับเปลี่ยน
ใหมีลกัษณะท่ีเปนสากลมากขึ้น คตคิวามเช่ือ ประเพณีโบราณที่เริ่มจะลาสมัยกถ็ูกยกเลกิไป กอปรกับมี
ชาวตะวนัตกท่ีเขามาทาํการคา และเขามารับราชการในประเทศสยามมีมากขึ้น ทําใหศิลปะตะวนัตกเขามามี
อิทธิพลเผยแพรอยูในดนิแดนสยาม พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนพระมหากษัตริยพระองค
แรกท่ีละความเช่ือโบราณไว ทรงโปรดใหชางฉายพระบรมฉายาลกัษณและสงไปเปนเคร่ืองบรรณาการใหกับ
กษัตริยตางๆ นอกจากนี้ยังทรงโปรดใหชางปนพระบรมรูปเหมอืน และเขยีนภาพพระบรมสาทิสลกัษณดวย 
ภาพพระบรมสาทิสลกัษณท่ีสาํคัญภาพหนึง่ วาดโดย นาย E.Peyze Ferry เปนภาพสนี้าํมันบนผาใบ เม่ือ พ.ศ.
2399 เปนภาพพระบรมสาทิสลักษณทรงครยุสแีดง สวมพระมาลาสเีขม เก็บรกัษาอยูท่ีพิพิธภณัฑสถานแหงชาต ิ
หอศิลป กรุงเทพมหานคร  
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พระบรมสาทิสลักษณ รัชกาลที ่4 วาดโดยนาย E. Peyze Ferry 

 
สมัยรัชกาลท่ี 5 พระองคทานไดเสดจ็ประพาสยุโรปถึง 2 คร้ัง นอกจากพระราชกิจท่ีสาํคญัของ

ประเทศแลว พระองคยังทรงสนพระทัยในงานศลิปกรรมของยุโรป ทรงเปนแบบใหจติรกรตางชาตวิาดพระบรม
สาทิสลกัษณอยูหลายครัง้ และยังทรงจางศิลปนตางประเทศเขามาทํางานศลิปะสนองงานใตเบ้ืองพระยุคลบาท
อยูหลายคน มภีาพพระบรมสาทิสลกัษณหลายองคท้ังที่ประดิษฐานอยูในประเทศไทย และในพิพิธภัณฑ
ตางประเทศ จิตรกรท่ีวาดพระบรมสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหัวคนแรกคอื นาย 
Jean Marius Fougue เปนจติรกรรมสีน้าํมนับนผาใบ ขนาด 244 X 133 เซนติเมตร เปนภาพเต็มพระองคประทับ
บนพระราชอาสน ทรงเครือ่งตน ฉลองพระองคครยุ ปจจุบันประดษิฐานอยูท่ีพระทีน่ั่งวโรภาษพิมาน พระราชวัง
บางปะอิน จงัหวัดพระนครศรีอยธุยา 

นาย Theodore Schuhmacher ชางภาพและจิตรกรชาวเยอรมันไดเขามาเปดรานถายรูปใน
กรุงเทพฯ และมีโอกาสไดวาดภาพพระบรมสาทิสลกัษณในพระราชพิธีบรมราชาภเิษก เปนภาพสีน้าํมันบนผืน
ผาใบ ขนาด 257 X 189 cm ปจจบัุนประดษิฐานอยูท่ีหอประชมุใหญจฬุาลงการณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  

ในการเสด็จประพาสยุโรปคร้ังแรก ไดเสด็จไปเยี่ยมบานของจิตรกรท่ีทรงชื่นชอบ เชน นาย 
Michele Gordigiani จิตรกรชาวอิตาเลี่ยน ทรงวาจางและทรงประทบัเปนแบบใหวาดภาพพระบรมสาทิสลกัษณ 
นาย Edoardo Gelli จติรกรชาวอติาเลีย่น ทรงโปรดใหวาดภาพพระบรมสาทิสลกัษณหมู ปจจบุันประดิษฐานอยู
ท่ีพระท่ีนั่งจกัรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
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ภาพพระบรมสาทิสลักษณ วาดโดย นาย Michele Gordigiani 

 

 
ภาพพระบรมสาทิสลักษณหมู วาดโดย นาย Edoardo Gelli 
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การเสด็จประพาสยุโรปครั้งท่ี 2 เม่ือทรงวางจากพระราชภารกจิแลว พระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเสด็จไปประทบัเปนแบบใหจิตรกรวาดพระบรมสาทิสลกัษณ เชน เม่ือเสด็จถึงกรุง
ปารีส ประเทศฝร่ังเศษ ก็ไดเสด็จพระราชดาํเนนิไปที่หองทํางานของ นาย Charles Emile Auguste Carolus 
Duran จติรกรชาวฝร่ังเศษ ทรงประทับเปนแบบวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณเต็มพระองค ขนาด 196 X 112 
เซนติเมตร ปจจบัุนประดษิฐานอยูท่ีพระทีน่ั่งบรมพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีจติรกรชาวตางชาตเิขามาทาํงานในแผนดินสยามอยูมากมาย การถายภาพ
และการวาดภาพเหมือนบุคคลไดรับความนยิมมากขึน้ทุกที โดยเฉพาะในกลุมคนช้ันสูง ภาพจติรกรรมบนเฟรม
ฝาใบก็เพิ่มจาํนวนมากขึน้ซึง่สวนใหญจะเปนภาพคนเหมือน (Portraits) ในสมัยตอมา ความนิยมในศิลปะมีมาก
ขึ้นเรือ่ยๆ โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีศาสตราจารยศิลป พีระศร ี ประตมิากรชาวอิตาเลี่ยน เขามาทาํงานในประเทศ
ไทย เปนผูริเร่ิมกอตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ตอมาไดยกฐานะขึ้นเปนมหาวทิยาลยัศิลปากร มีการเรียนการ
สอนศิลปะโดยใชหลกัสูตรการสอนแบบตะวนัตก ทําใหวงการศลิปะไทยกาวไปสูความเปนสากล มีศิลปน
ใหมๆ เกิดขึน้มากมาย มีผลงานศลิปะแขนงตางๆ ภาพจติรกรรมบนเฟรมผาใบก็ไมไดจาํกดัอยูเฉพาะภาพบุคคล
เทานัน้ แตความรูความเขาใจในศิลปะแบบใหมทําใหศิลปนสรางสรรงานศิลปะไดอยางอิสระ ไมวาจะเปนภาพ
ทิวทัศน ภาพสัตว ภาพชุมชน และภาพนามธรรม  

ปจจบัุนจติรกรรมบนเฟรมผาใบมีอยูเปนจาํนวนมาก ท้ังงานเกาคร้ังโบราณและงานท่ีวาดขึ้น
ใหม คุณคาของงานเหลานั้นนอกจากจะอยูท่ีความสวยงามถูกตองในเชิงศิลปะแลว ยังมีคุณคาทางประวัตศิาสตร 
ซึง่เปนคณุสมบัตติดิตวัของภาพทุกภาพ การวาดภาพกค็อืการบันทึกเหตุการณตางๆท่ีเกดิขึ้นในเวลานัน้ ภาพทุก
ภาพจงึมีคณุคาทางประวัตศิาสตรอยูในตวัเอง การอนุรกัษซอมแซมภาพจติรกรรมบนเฟรมผาใบจึงเปนวธิีหนึ่งท่ี
สามารถรักษาภาพโบราณเหลานั้นใหคงอยูเปนหลักฐานสาํคญัทางประวตัิศาสตรสืบไป  
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การอนุรักษจติรกรรมเฟรมผาใบ 
 

การอนุรักษงานจติรกรรมบนผนืผาใบนัน้ มีจุดมุงหมายเพ่ือลดความเสือ่มสภาพของงานศิลปะ
ท่ีเกิดขึน้จากกาลเวลา สิ่งแวดลอม และการกระทําจากมนษุย สัตว หรือธรรมชาต ิ โดยใหมีผลกระทบนอยที่สดุ
ตอองคประกอบ โครงสราง และเจตนารมณของศิลปนผูสรางงานศิลปะชิ้นนั้นๆ การอนุรักษหรือซอมแซมงาน
จติรกรรมบนผืนผาใบ จึงตองใหบุคลากรท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และเขาใจในศาสตรของศิลปะ เปนผูดําเนิน 
การ นอกจากนั้นนักอนุรักษยังตองมีความรูความเขาใจในประวตัศิาสตร วัฒนธรรม รูจกัเลอืกสรรวสัดแุละเลอืก 
ใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับการอนุรักษซอมแซมงานศิลปะช้ินนั้นดวย เนือ่งจากงานศิลปะแตละช้ินมีลกัษณะ 
มีท่ีมา และยคุสมัย ท่ีแตกตางกัน ดังนัน้นกัอนุรักษที่ดจีะตองมีความรู ความเขาใจในศาสตรเกอืบทุกแขนง 
สามารถเลอืกใชเทคนิควิธกีารท่ีถูกตองเพ่ือใหไดผลออกมาดีท่ีสุด และตองสามารถคาดเดาผลลัพธท่ีอาจเกดิขึน้
ในอนาคตไดอกีดวย 

กอนการอนุรักษนัน้ จาํเปนอยางย่ิงท่ีผูทําการอนรัุกษจะตองทําการศึกษาคนควา หาขอมูลตางๆ
ของภาพจติรกรรมบนผืนผาใบ นาํมาประกอบ การอนุรักษ ไดแก 

- ขอมูลจากศลิปนผูสรางงานศลิปะชิ้นนัน้ เปนขอมูลท่ีมคีวามสาํคัญ และถกูตองเช่ือถอืไดมาก
ท่ีสุด กอนการอนรุักษซอมแซมภาพจติรกรรมใดๆ หากศิลปนผูสรางผลงานศิลปะช้ินนัน้ยังมีชีวติอยู เปนการ
สมควรอยางยิ่งท่ีผูอนุรักษควรไปเยี่ยมเยียนพูดคยุปรกึษากบัศิลปนผูนัน้ดวย เพราะนอกจากจะไดขอมลู แนวคดิ 
เทคนิค ฯลฯ ในการสรางงานศลิปะช้ินนั้นแลว ยังเปนมารยาทท่ีดี ในการทํางานอกีดวย 

- ภาพถายเกาของจติรกรรมท่ีจะทําการอนุรกัษ จัดเปนหลักฐานท่ีมคีวามสาํคัญอยางย่ิง เพราะ
เปนขอมูลเชิงประจกัษที่ทําใหผูอนุรักษไดทราบถึงลักษณะของภาพไดทันที โดยเฉพาะถาเปนภาพท่ีถายไวขณะ 
ท่ีภาพจติรกรรมยังมสีภาพสมบูรณดวยแลว กจ็ะทําใหสามารถตอเตมิสวนท่ีขาดหายไปไดอยางถกูตองครบถวน 

- ขอมูลเชิงประวตัศิาสตรของภาพท่ีจะอนรุกัษ เนือ่งจากภาพจติรกรรมบนผืนผาใบแตละภาพ 
มีท่ีมา ยุคสมัย และจดุประสงคในการวาด ฯลฯ แตกตางกนั การรับรูขอมูลเหลานี้จะชวยใหเราตัดสินใจเลอืกใช
วัสดุไดอยางเหมาะสม  

- ประวัตกิารอนุรกัษซอมแซม เพ่ือใหรับทราบถงึขอมูลในการอนรุกัษท่ีผานมา นาํมาปรับปรงุ
และพัฒนาการอนุรักษใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึน้ 

- ขอมูลการเก็บรักษา เพ่ือจะไดทราบถึงสาเหตขุองปญหาความชาํรุดท่ีเกิดกับภาพจติรกรรม
นั้น เชน ภาพจติรกรรมอยูในบรเิวณท่ีมีแสงแดด บริเวณท่ีอับชื้น มีสิง่กดทับ หรืออยูในบรเิวณท่ีมีความรอนสงู
หรือไม จะไดประเมินความเสยีหายและวางแนวทางแกไขไดตรงจดุ 
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โครงสรางของภาพจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ 
โครงสรางของจติรกรรมบนผืนผาใบตางจากจิตรกรรมฝาผนงั และจติรกรรมเคลื่อนท่ีประเภท

อื่น ลกัษณะของความชํารดุ และกรรมวธิีในการซอมแซม รวมถงึการดแูลรกัษายอมแตกตางกันดวย โครงสราง
ของภาพจติรกรรมบนเฟรมผาใบ ประกอบดวย 

- ผืนผาใบ มีความสาํคัญมาก ใชเปนวสัดุรองรับภาพ หากผาใบชาํรุด ฉกีขาด หดตัว หรอื
เกิดปฏกิิริยาอยางหนึ่งอยางใดบนผืนผาใบ จะทําใหช้ันสไีดรับความเสยีหายไปดวย 

- กรอบไม ทําหนาที่ยึดผนืผาใบใหมีรูปรางตามตองการ และชวยใหผาใบตึงอยูเสมอ ภาพ
จติรกรรมจงึไมผิดเพ้ียน 

- ช้ันรองพ้ืน อยูระหวางช้ันสกีับผืนผาใบ เปนฐานรองรับช้ันส ี
- ชนส ี
 

ปญหาที่พบในจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ 
ปญหาท่ีมักพบของจติรกรรมบนเฟรมผาใบ ซึง่เปนสาเหตขุองการชาํรดุ ไดแก 
- ความชื้น ทําใหผาใบหดตวัเปนสาเหตุทาํใหช้ันสแีตกรอน ความชื้นยังเปนสาเหตขุองเชือ้รา 
- สภาพภูมิอากาศท่ีรอนช้ืน ทําใหตวัประสานระเหยออกไป ช้ันสีออนตวัหลดุรอน 
- ฝุนละออง ทําใหเกดิคราบสกปรก และยังสามารถรวมตวักบัความช้ืนกลายเปนคราบฝงแนน 
- สัตว เชน แมลง หรือสัตวเลือ้ยคลานขนาดเล็ก อาจกดักิน เขามาทาํรงั หรือถายมูล ลงบนภาพ

จติรกรรม ทําใหภาพชาํรุดเสียหายได 
- การเก็บรกัษาผิดวธิี ภายใตสภาวะที่ไมเหมาะสม หรือถกูกดทบั 

 
ขั้นตอนการอนุรกัษจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ 

1. การตรวจสภาพจิตรกรรมและทาํบันทกึหลกัฐานกอนการอนุรกัษ 
คือการตรวจสภาพจิตรกรรมท้ังหมดโดยละเอยีด เพ่ือคนหาจดุบกพรอง รองรอยชํารดุ หรอื

ประเด็นอื่นๆท่ีนาสนใจในตวัจิตรกรรมนัน้ และบันทึกไวเปนหลักฐาน อาจใชวิธกีารการจดบันทึกรายละเอยีด 
การถายภาพ การเขียนลายเสน หรือกระทําท้ังหมดก็ไดแลวแตกรณ ี การทําบนัทึกหลกัฐานนอกจากจะเปนการ
แสดงตาํแหนงบรเิวณ และลักษณะการชํารุดแลว ยังสามารถเก็บเปนขอมูลในการตดิตามประเมนิผลการอนุรักษ 
และเปนขอมูลในการอนรัุกษในครั้งตอไปในอนาคตไดดวย เพราะฉะนัน้การบันทึกหลกัฐานยิง่มีความละเอียด
มากกส็ามารถนาํมาใชประโยชนไดมากเชนกัน โดยท่ัวไปแลวการทําบันทึกหลกัฐานควรเขยีนรายละเอียดตางๆ
แยกเปนรายการเพ่ือความเปนระเบียบ และงายตอการนาํไปใช ดังนี ้
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- ความช้ืน 
- คราบสกปรกตางๆ 
- สภาพช้ันสแีละรองพืน้ 
- สภาพของผาใบ เฟรม และวสัดุจบัยึด 
- รองรอยการเขียนซอม 
- อื่นๆ 
เราสามารถนาํขอมูลท่ีไดจากการบันทึกหลักฐานนี ้ มาเปรียบเทียบกับขอมูลจากการคนควาใน

ตอนแรก เชนนาํภาพถายเกามาเปรียบเทียบกบัภาพปจจบัุนเพ่ือตรวจดสูภาพของชัน้สี และรองรอยความชํารดุ 
หรือการนาํประวัตกิารอนุรักษซอมแซมในอดตีมาเปรียบเทยีบกับรองรอยในการเขียนซอม ขอมูลเหลานีน้าํมา
ชวยในการตดัสินใจวางแผนการอนรุักษตอไปได 

 
2. การทําความสะอาด 
การทําความสะอาดเปนขัน้ตอนท่ีดูเหมือนจะไมยุงยาก แตแทจริงแลวการทําความสะอาดมีราย 

ละเอยีดทีส่ลบัซับซอน ผูอนรัุกษจะตองใชประสบการณและความพิถีพิถนัคอนขางมาก ตั้งแตการเลอืกอุปกรณ
ไปจนถึงการลงมือปฏิบัตงิาน จุดประสงคหลกัของการทําความสะอาดก็เพือ่ทําใหสิง่สกปรกตางๆหลุดออกไป 
คราบสกปรกเหลานี้เปนตวับดบังสสีรรท่ีแทจริงของงานจติรกรรม คราบสกปรกบางชนิดมคีุณสมบัตดิดูความ 
ช้ืน และอาจเปนแหลงสะสมเชือ้รา บางชนดิมีฤทธิก์ัดกรอนทาํใหสีซดีจางลงได 

 
การจาํแนกสิง่สกปรกออกเปนประเภทตางๆ สามารถแบงไดหลายลักษณะ แตโดยท่ัวไปแลว

จะแบงเปนประเภทหลักๆอยู 2 แบบ คอื 
1. แบงตามลกัษณะของตวัทาํละลาย 

- ละลายในน้าํได คือ สิง่สกปรกท่ีละลายน้าํ สามารถใชน้าํทําความสะอาดกาํจดัสิง่สกปรก
ออกไปได 

- ไมละลายในน้าํ เชน ไขมนั ซึง่ตองใชตัวทําละลายอยางอื่น เชนแอลกอฮอลในการทาํ
ความสะอาด 

2. แบงตามลักษณะของสสาร 
 - อินทรียสาร คอื สิง่สกปรกท่ีเกิดจากสิง่มีชีวติ เชน ใยแมลงมมุ เกสรดอกไม เช้ือรา มลู

สัตว ไขมัน เปนตน 
 - อนนิทรียสาร คือ สิง่สกปรกท่ีเกดิจากแรธาต ุ หรือสารประกอบตางๆ เชน คารบอนได 

ออกไซด แคลเซีย่มคารบอเนต ซลัเฟอรไดออกไซด เปนตน 



21 

 

การจาํแนกสิง่สกปรกแตละประเภทนัน้ไมมีหลักเกณฑตายตวั ผูอนุรักษสามารถกาํหนดไดวา
จะจดัหมวดหมูสิง่สกปรกอยางไร ขึน้อยูกับความถนัดและประสบการณของแตละบุคคล การจาํแนกสิง่สกปรก
ก็เพ่ือความสะดวกในการตระเตรยีมอุปกรณ โดยเฉพาะเคมีภัณฑตางๆไดอยางถูกตอง 

วิธกีารทําความสะอาด สามารถแบงออกไดเปน 2 วิธ ีคอื 
1. การทําความสะอาดแบบแหง คือ การใชอุปกรณทําความสะอาด เชน แปรงขนออน พูกนั 

อุปกรณทันตแพทย เคร่ืองดูดฝุน เครือ่งเปาลม เปนตน มาใชทําความสะอาดโดยการปด กวาด แซะ ฯลฯ ใหสิ่ง
สกปรกหลุดออกไป อุปกรณแตละชนดิมีคณุสมบัตแิละการใชงานแตกตางกัน ดังนี ้

 -  แปรงขนกระตาย หาไดงาย ใชงานงาย ทําความสะอาดไดเปนบริเวณกวาง แตทําใหสิง่
สกปรกฟุงกระจาย และไมสามารถเอาสิง่สกปรกทีต่ดิแนนออกได 

 - พูกัน หาไดงาย ใชงานงาย มีหลายขนาดใหเลอืกใช ซอกซอนทาํความสะอาดในจดุเลก็ๆ
ตามซอกมุมไดด ี แตไมเหมาะใชทําความสะอาดในบริเวณกวาง และไมสามารถเอาสิง่
สกปรกที่ตดิแนนออกได 

 - อุปกรณทันตแพทย มีหลายแบบหลายขนาด สามารถงดัแงะเอาสิ่งสกปรกท่ีตดิแนนออก
ได แตมีขนาดเลก็ไมเหมาะทีจ่ะใชทําความสะอาดในพืน้ท่ีมากๆ และอาจทําใหชัน้สี
หลุดรอนออกมาได 

2. การทําความสะอาดแบบเปยก คอื การใชน้าํ และหรอืเคมีภัณฑในการทําความสะอาด เชน 
เทอรเพนไทน (Terpentine) อะซิโตน (Acetone) น้ํามันลนิซีด (Linseed Oil) เปนตน น้าํหรอืเคมีภัณฑเหลานี้ จะ
ไปละลายสิ่งสกปรกใหหลดุออกจากภาพจติรกรรม แตตองใชดวยความระมัดระวงั ผูใชตองพิจารณาแลววาเคมี 
ภัณฑเหลานี้ไมสงผลกระทบกับภาพจติรกรรม และตองมีอุปกรณปองกนัรางกายจากเคมีภณัฑเหลานัน้ดวย 

 
3. การเสริมความม่ันคงในช้ันสี 
การเสริมความม่ันคงในช้ันสี มีจุดประสงคเพือ่หยุดย้ังความเสียหายไมใหลุกลามตอไป ทําให

งานจติรกรรมมสีภาพแขง็แรงขึน้ ขัน้ตอนการเสริมความมัน่คงนีใ้นบางคร้ังอาจตองดาํเนนิการกอนการทําความ
สะอาด ขึน้อยูกับสภาพของจติรกรรม หากจติรกรรมมสีภาพชํารุดมาก ช้ันสไีมมแีรงยึดเกาะและพรอมทีจ่ะหลดุ
รอนไดตลอดเวลา ก็ควรท่ีจะทาํการเสริมความมั่นคงกอน เพราะถาหากนาํไปทําความสะอาดกอน อาจทําใหช้ัน
สีหลดุรวงหายไปมากขึน้ เสียคุณคาของงานจติรกรรมไปโดยเปลาประโยชน 

สาเหตขุองการหลดุรอนของช้ันสี เกดิจากตวัประสานท่ีเสือ่มสภาพไปตามกาลเวลา หรอืระเหย
หายไปจนทําใหไมมีแรงยึดเกาะกันระหวางช้ันสีกับวสัดุรองรับ ปจจยัที่เปนตวัเรงใหตวัประสานเสื่อมสภาพเรว็
ขึ้นมอียูหาลายปจจยั ไดแก  
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- ความช้ืน เปนปจจยัสาํคญัทีก่อความเสยีหายใหกับงานจิตรกรรม ความช้ืนจะทําใหผาใบหด
ตวัลงทําใหตัวประสานขาดการยึดเกาะ ช้ันสจีะแตกและหลดุรอนออกไป อยางไรก็ดีเทคนิค
สมัยใหมมีการนาํความช้ืนมาใชในการซอมแซมภาพจติรกรรมบนผืนผาใบไดดวย โดยการ
ใชความช้ืนและอณุหภูมิสูง ทาํใหช้ันสอีอนตวัจนมคีวามเหนียวและความยดืหยุนสูงขึน้ แต
วิธกีารนี้ยังเปนเทคนคิใหมและมีผลกระทบตอโครงสรางของจติรกรรม ซึง่ไมเหมาะท่ีจะ
นํามาใชในเมืองไทย เนือ่ง จากเปนประเทศในเขตรอนชืน้อยูแลว 

- อุณหภมู ิ มีผลกระทบกับอตัราการระเหยของตวัประสาน อุณหภมูิท่ีสูงจะทําใหตวัประสาน
ระเหยออกไปไดเร็วขึ้น การเปลี่ยนแปลงของอุณหภมูอิยางกระทนัหันกส็งผลกระทบท่ีทํา
ใหตวัประสานเสือ่มสภาพ 

- การสัน่สะเทือน เชน การตก กระทบ กระแทก หรือการเคลือ่นทีอ่ยางรวดเร็ว เปนการลด
แรงยึดเกาะของตัวประสาน หรือกลาวอกีนัยหนึ่งคอืเปนการเพ่ิมภาระใหกับตัวประสานท่ี
ตองรับแรงท่ีเกิดจากพลังงานจลนท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

วิธีการเสริมความม่ันคงในช้ันสี 
1. การเลอืกตัวประสานท่ีเหมาะสม ในปจจบัุนมีตัวประสานหลายชนดิ โดยท่ัวไปแลวสามารถ

แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ กาวหนังสัตว กาวสังเคราะห และกาวขี้ผึ้ง 
- กาวหนังสัตว ไดมาจากการนาํหนงั หรอืเนือ้เย่ือของสัตวไปตมเคี่ยวจนเหนียว กาวท่ีนิยม

นํามาใชในการซอมแซมภาพจติรกรรมบนผืนผาใบ เชน กาวหนงักระตาย กาวสเตอรเจียน
เปนตน คุณสมบัตท่ีิดีของกาวชนดินี้คอื ไมเปนพิษ มีความเหนียวแนนคงทน แตขอเสยีของ
มันคอื ไมคงทนตอสภาพความชื้นท่ีสูง อกีประการหนึ่งคือเนื่องจากชนิดนี้มีท่ีมาจาก
เนื้อเยือ่ของสตัว ทําใหมีแมลงมารบกวนกดักนิ และเกดิเช้ือราไดงาย 

- กาวสงัเคราะห เปนโพลิเมอรสังเคราะหในรูปของสารละลายและลาเท็กซ กาวโพลเิมอรนี้มี
หลายประเภท ทีน่ิยมใชไดแก สารอนุพันธของ Vinyl acetate เชน Polyvinyl acetate เปน
ตน และ สารอนุพันธของ Acrylic เชน Paraloid B-72 เปนตน กาวท่ีไดจาก Vinyl acetate 
จะมคีวามคงทนแขง็แรง แตมกัจะเปนกรด และมคีวามยืดหยุนนอย สวนกาวท่ีไดจาก 
Acrylic จะมคีวามยืดหยุนสูง และมีความเปนกลางมากกวา แตก็จะไมยดึตดิทนทานมากนกั 

- กาวขี้ผ้ึง ไดจากการนาํขี้ผ้ึงผสมกับกาวโดยมนี้าํเปนตวัทําละลาย และใชความรอนเปน
ตวัเรงปฏกิิริยา เชน ขี้ผ้ึงผสมกาวเอลมี (Elemi) และกาวดารมาร (Darmar) ในอตัราสวน 
7:1:2 โดยใชน้าํเปนตวัทําละลายนาํไปตมเคี่ยวจนเปนเนือ้เดยีวกนั กาวชนิดนี้นิยมใชกนัมา
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ยาวนาน และใชกันอยางแพรหลายในประเทศไทย ขอเสยีของกาวชนดินีค้อือาจทําใหชัน้สี
เปลี่ยนแปลงไปได 

การเลอืกใชตวัประสานชนดิใดนัน้ จะตองคาํนึงถึงสภาพความชํารุดของภาพจติรกรรม สภาพ 
แวดลอมท่ีงานจิตรกรรมช้ินนั้นดาํรงอยู และวัสดุที่ใชสรางงานจติรกรรม วาตัวประสานชนดิใดมีคุณสมบัตท่ีิ
เหมาะสม เชน ถางานจติรกรรมอยูในประเทศท่ีมีสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงบอย ก็ควรเลอืกตวัประสานท่ีมี
คุณสมบัตยิืดหยุนไดดี เปนตน 

2. การถอดภาพออกจากเฟรม กอนการเขียนภาพจติรกรรมบนเฟรมผาใบ จะตองนาํผาใบมาขึง
ตดิกับกรอบไมดวยตะปูหรือแม็กเย็บกระดาษขนาดใหญ กรอบไมนี้มีหลายรูปแบบ สวนใหญจะเปนรูปสีเ่หลี่ยม 
กรอบขนาดเลก็จะทาํเปนกรอบสี่เหลี่ยมธรรมดา แตถาเปนกรอบขนาดใหญอาจมไีมโครงตรงกลาง การเสริม
ความมั่นคงในชั้นสจีาํเปนตองถอดภาพออกจากเฟรมเพ่ือจะไดทํางานอยางสะดวก และจะไดทําความสะอาด 
ซอมแซมกรอบไม และเปลี่ยนตะปูยึดไปในคราวเดยีวกัน 

3. ทาตวัประสานท่ีผิวดานหลังภาพจนท่ัว เปนการแทรกตวัประสานเขาไประหวางชัน้สแีละ
ผาใบ ทําใหชัน้สตีดิแนนกับผืนผาใบไมหลุดรอนออกไป ตวัประสานจะซมึผานผาใบไปจนถึงช้ันสีโดยใชความ
รอนเปนตวัชวยใหตวัประสานซมึผานลงไปจนถึงช้ันสไีดดีขึ้น วธิีการใหความรอนตองใหอยางระมัดระวัง มิ
เชนนั้นอาจทําใหตวัภาพและผาใบเสียหายได วธิกีารคอืใชกระดาษแกวใสปดลงไปบนตวัภาพท่ีทาตวัประสาน
ไวจนทัว่แลว หลังจากนั้นจงึใชเครื่องรดีไฟฟาขนาดเล็กรีดลงไปบนกระดาษแกวอยางระมัดระวงั กระดาษแกว
จะชวยไมใหตวัประสานติดเลอะเทอะหวัรีด และชวยควบคมุอณุหภูมิไมใหรอนเกินไปดวย ในกรณีท่ีตัวประ 
สานซึมผานมาท่ีผิวหนามากเกนิไป ใหใชสาํลีชุบสารเคมีไซลนี (Xylene) เช็ดทําความสะอาด 
 

4. การถมรองพ้ืนภาพ 
การถมรองพ้ืนภาพ จะกระทําในกรณท่ีีช้ันสีบนจิตรกรรมชํารดุหลุดรอนถึงผาใบ โดยมีวัตถ ุ

ประสงคเพ่ือผสานภาพจิตรกรรมใหสมบูรณเปนเนือ้เดยีว และใชเปนสวนรองรบัการเขียนสซีอมในขั้นตอนตอ 
ไป วัสดุท่ีใชในการถมรองพ้ืนภาพมีหลายชนดิ ไดแก  

- ปูนขาว ดนิขาว หรือดินสอพอง ชนิดใดชนดิหนึง่ หรือหลายชนดิ ผสมกับกาวหนงักระตาย 
เปนวัสดุที่หางายและนยิมใชกันมายาวนาน วัสดปุระเภทนีมั้กใชทาํรองพ้ืนกอนการเขียน
ภาพอยูแลว จงึไมมีผลขางเคียงกับภาพจติรกรรม ขอเสียของมันคือมีสวนผสมของกาวหนงั
กระตายซึง่อาจเปนจดุสนใจของแมลงชนิดตางๆมากัดกินได 

- ขี้ผ้ึงผสมเรซิน เปนวสัดุที่หางายและใชงานงาย ขอเสยีของมันคอืจับคราบสกปรกไดดี และ
อาจเปลี่ยนสีทําใหภาพรอบๆเปลี่ยนสีตามไปดวย 
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- วัสดสุังเคราะห มีอยูหลายชนิดและมีคณุสมบัตทิีแ่ตกตางกัน สามารถเลอืกใชใหเหมาะกับ
งานมากท่ีสุด เชน Polyfilla, Liquitext เปนตน อยางไรกด็วีัสดสุังเคราะหมักจะผลติออกมา
ใหสามารถใชงานไดหลากหลาย คุณสมบตับิางอยางอาจไมเหมาะสมในการอนุรกัษภาพ
จติรกรรมเฟรมผาใบ 

การเลอืกใชวัสดุใดๆในการถมรองพ้ืนภาพไมมีหลกัเกณฑตายตวั ผูอนุรักษตองใชวิจารณญาน 
และประสบการณในการเลอืกวสัดใุหเหมาะสมโดยมีหลกัในการพิจารณา ดังนี ้

- มีความแขง็แรงทนทานและความยืดหยุนที่เหมาะสม ไมแขง็เกินไปและตองมีความยืดหยุน
พอสมควรดวย 

- ประสานเขากนักับภาพจติรกรรมเดิมไดด ี
- สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได 
- ไมแหงเร็วเกินไป ไมหดตัว และไมเปลี่ยนส ี
- หางาย จดัเตรียมไดงาย และเหมาะสมกับสภาพแวดลอม 

 
5. การเขียนสีซอม 
การเขียนสซีอมมีจดุประสงคเพ่ือตกแตงงานจิตรกรรมในสวนท่ีเสียหายใหสมบูรณ ความ 

สมบูรณนี้ขึน้อยูกับประสทิธิภาพในการถมรองพ้ืนภาพ วามีความเรียบเนียนเสมอกันกับพ้ืนผิวของภาพโดยรอบ
หรือไม ในบางกรณีผูอนุรกัษกเ็จตนาทําใหการถมรองพ้ืนภาพไมเสมอกับบริเวณโดยรอบ เพื่อใหงายท่ีจะทราบ
ถึงตาํแหนงของการซอมแซม การเขียนสซีอมควรยึดหลักท่ีวา ผูอนุรกัษตองทําการตกแตงตอเติมช้ินงานเดิมให
นอยท่ีสุดเพ่ือจะไดอนุรักษลกัษณะและคณุคาของงานดั้งเดมิไวใหมากที่สดุ ดังนัน้การเขียนสซีอมจึงมีระดับของ
การตกแตงอยูหลายระดับตามแตวิจารณญารของผูอนุรักษจะนาํวธิกีารใดมาใช ไดแก 

- ไมเขียนสีซอม 
- ใชสตีกแตงใหดูเปนเนือ้เดียวกนักับบริเวณรอบๆ 
- ใชสตีกแตงโดยการใชสแีตมเปนจุดๆ 
- ใชสแีรเงาเปนโทนสตีางๆ 
- เขียนสซีอมเลียนแบบของเดิม 
การเลอืกใชวิธกีารเขยีนสีซอมระดับใดนัน้ จะตองยึดถอืเอาวตัถปุระสงคของการซอมเปนหลกั 

วาจะซอมไปเพ่ืออะไร เพ่ือการอนรุักษไมใหงานท่ีเหลอืเสือ่มสลายไป หรือเพื่อการจดัแสดงท่ีจะตองคาํนึงถึง
ปจจยัหลายอยางไมวาจะเปนแสงสท่ีีใชจดัแสดง ระยะหาง และมุมมอง ฯลฯ ซึง่จาํเปนตองเลอืกวธิีการเขียนสี
ซอมท่ีเหมาะสมทีสุ่ด เพ่ือใหผลลัพธออกมาตรงตามวตัถุประสงคท่ีตั้งไว 
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6. การเคลือบผิวจิตรกรรม 
การเคลือบผิวจติรกรรมเปนขัน้ตอนสุดทายของการอนุรักษ การเคลอืบผิวจะชวยใหจติรกรรม

บนผืนผาใบมคีวามแข็งแรงมากขึ้น และชวยปองกนัช้ันสีของภาพจิตรกรรมจากฝุนละออง ความช้ืน และ
ปฏิกิริยาตางๆในบรรยากาศท่ีอาจสงผลกระทบกบัช้ันสีของภาพจิตรกรรมได สารเคลอืบผิวจติรกรรมมหีลาย
ชนิด เชน น้าํมันวานชิ, พาราลอยด B72, เจลาตนิ เปนตน  

 
หลังจากการอนรัุกษ จาํเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทําบันทึกหลกัฐานหลงัการอนรัุกษ และรายงาน

การอนุรักษ เพ่ือใชเปนแหลงอางอิงวาการอนุรักษในคร้ังนี้มีการปฏิบัตงิานอะไร อยางไร รายงานการอนุรักษนี้
มีประโยชนอยางมาก สามารถนาํมาใชเปนขอมูลอางอิงไดเสมอ ไมวาจะเปนการตดิตามผลการอนรุกัษ หรอืเปน
ขอมูลในการอนรุกัษคร้ังตอไป 
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กรณีศึกษาที่ 1 การอนรุักษจติรกรรมบนเฟรมผาใบ ภาพเจาพระยาธรรมศักดิม์นตรี (สนั่น เทพหัสดิน          
ณ อยุธยา) 

 
เจาพระยาธรรมศักดิม์นตรี เกิดเมือ่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2419 เปนผูวางรากฐานระบบการศึกษา

ภาคบังคับและการอาชีวศึกษา เปนผูรวมดาํริใหกอตั้งมหาวิทยาลยัแหงแรกของไทยคอืจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
เปนประธานสภาผูแทนราษฎรคนแรก และเปนผูประพันธเพลงกราวกฬีา เขารับราชการในกระทรวงธรรมการ 
ในวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2442 ตาํแหนงราชการสุดทายคอืเสนาบดกีระทรวงธรรมการในป พ.ศ.2459 หลังจาก
นัน้ทานไดลาออกจากราชการในป พ.ศ.2469 และเปนประธานสภาผูแทนราษฎรคนแรกในป พ.ศ.2475 ในป
เดียวกนัไดรับแตงตั้งเปนรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร ในระหวางนี้ทานไดดาํเนนิการกอตั้งโรงเรียนชาง
กอสรางอุเทนถวาย และโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสกิรรมแมโจ จงัหวัดเชียงใหม ตอมาในป พ.ศ.2476 รัฐสถา
มีมตเิลอืกทานกลับไปเปนประธานสภาผูแทนราษฎรอกีครัง้ และขอลาออกในวนัท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ.2477 มา
พักผอนอยูท่ีบานจนวาระสุดทายของชีวิต 

ภาพวาดของทานปจจบัุนเก็บรกัษาอยูท่ีคุรุสภา เปนภาพวาดสีน้าํมันบนผาใบ มีสภาพชํารดุ 
ผาใบบวมเนือ่งจากความชื้น มีคราบน้าํ ฝุน และคราบสกปรกท่ีเกดิจากมลูของแมลง 

 

 
ภาพวาดสีน้ํามันบนผาใบ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 
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สภาพความชํารุด 
- ผาใบบวมเนือ่งจากความช้ืน 
- ช้ันสีหลุดรอนเปนจดุเลก็ๆกระจายทัว่ท้ังภาพ 
- มีคราบสกปรก ฝุนละออง มูลแมลง และเชือ้รา 
- สีลบเลอืนซดีจางเนือ่งจากน้าํและความชื้น 

 
วิธีการอนุรกัษ 
1. บันทึกหลกัฐาน แสดงรายละเอียด ลกัษณะตางๆ และสภาพความชํารุดของภาพจติรกรรม 

ดวยภาพถาย และการจดบันทึก 
 

     
สภาพความชํารุดของภาพจิตรกรรม ดานหนาชั้นสีซีดจางเปนทางยาว ดานหลังมีคราบความชื้นเปนวงกวาง  

มีฝุนละออง และเชื้อรากระจายอยูทั่วทั้งภาพและกรอบภาพ 
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สีซีดจางเปนแนวยาวเนื่องจากความชื้น ชั้นสีหลุดรอนเปนจุดเล็กๆกระจายทั่วทั้งภาพ 

 
2. ทําความสะอาดโดยใชแปรงขนกระตาย ปดฝุนละอองออกท้ังดานหนาและดานหลังภาพ 

เม่ือปดฝุนออกแลวใชสาํลีพันปลายไมชุบน้าํสะอาดเช็ดทาํความสะอาดท้ังดานหนาและดานหลังภาพ บริเวณท่ีมี
คราบสกปรกจบัหนาแนน ใชแอลกอฮอลผสมน้าํเช็ดทําความสะอาด สวนท่ีช้ันสหีลุดรอนตองเช็ดดวยความ
ระมัดระวัง  
 

     
ใชน้ําสะอาดและน้ําผสมแอลกอฮอล เช็ดทําความสะอาดดานหลังของภาพและเฟรม 

 
3. ถอดภาพออกจากเฟรมโดยใชคีมปากนกแกวคอยๆดึงหมุดที่ยึดภาพตดิกับเฟรมออก ภาพท่ี

ถอดออกมาแลวนาํไปวางคว่าํลงบนโตะปฏิบัตงิานทีมี่ผิวเรียบเสมอกนั แลวทําความสะอาดดานหลังของภาพอกี
ครั้งดวยแอลกอฮอล 100% เพ่ือกาํจัดเช้ือรา  
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4. เสริมความมั่นคงใหกบัภาพและช้ันสี โดยนาํผาสาลูขนาดพอดกีับภาพจติรกรรม วางทับลง
ท่ีดานหลังของภาพใหผาสาลแูนบตดิกับภาพ แลวเย็บขอบตดิเปนผืนเดยีวกนั ขณะเย็บระวังอยาใหเข็มทะลุเนือ้
ผาใบไปถกูช้ันส ี หลังจากนัน้จึงทําการเสริมความม่ันคง ลาํดับแรกใหใชกระดาษแกวใสขนาดพอดีกับภาพ วาง
แผไวบนโตะปฏิบัติงาน แลวนาํภาพวางคว่าํลงบนกระดาษแกวใหชัน้สอียูดานลางและดานหลังของภาพท่ีเย็บผา
สาลตูดิไวอยูดานบน ลาํคับตอมาใหเตรียมตวัประสานโดยใชขีผ้ึ้ง 7 สวน ผสมกาว Elemi 2 สวน และกาว 
Darmar 1 สวน นาํไปเคีย่วดวยความรอนจนสวนผสมท้ังหมดรวมตวัเปนเนือ้เดียวกนัจะทําใหมคีวามเหนียว นาํ
ตวัประสานที่เตรียมเสร็จแลวไปทาลงบนดานหลังภาพจติรกรรมใหท่ัวท้ังผืน แลวรีดดวยเตารดีใหผาสาลแูนบ
ตดิกับดานหลังภาพจติรกรรม ความรอนจากเตารีดจะชวยใหตวัประสานซมึลงไปถงึระดบัชัน้สีไดดีขึ้น 

5. พลิกภาพกลับใหดานหนาภาพและกระดาษแกว ขึน้มาอยูดานบน ใชเคร่ืองรีดไฟฟาขนาด
เล็กคอยๆรีดทับลงไปบนกระดาษแกว ความรอนจากเครื่องรีดไฟฟาจะทําใหชัน้สแีละช้ันรองพ้ืนผนกึตดิแนน
กับผาใบ ทําใหภาพและช้ันสีมีความมั่นคงแข็งแรง 

6. นํากระดาษแกวออก ภาพท่ีไดจะมคีวามแข็งแรงขึน้อีกคร้ัง แลวนาํภาพขึงตดิกับเฟรมไว
เหมือนเดิม ตวัประสานท่ีตกคางอยูหากเปนช้ินใหญใหใชมีดผาตดัคอยๆสะกดิออกไป สวนท่ียังเหลอืใหใชสาํลี
พันปลายไมชุบสารละลาย Xylene เช็ดออก 
 

     
ตัวประสานที่ยังติดคางอยูใหใชมีดผาตัดคอยๆสะกิดออกไป แลวเช็ดดวยสารละลาย Xylene อีกครั้งหนึ่ง 

 
7. ทําความสะอาดภาพอกีคร้ังโดยผสม Terpentine 3 สวน Acetone 1 สวน และ Linseed Oil ½ 

สวน เช็ดทําความสะอาดช้ันสีบริเวณท่ียังมีคราบสกปรกหลงเหลอือยู 
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เช็ดทําความสะอาดคราบสกปรกที่ยังหลงเหลืออยูดวยสารผสม Terpentine, Acetone และ Linseed Oil 

 
8. ถมรองพ้ืนภาพ โดยใช Gesso รองพ้ืน อุดรอยโหวบนบนภาพ เกลี่ยใหเรียบและมีระดับ

เสมอกับผิวเดิม การถมรองพื้นจะตองระวงัไมใหวสัดุท่ีใชถมรองพ้ืนล้าํเขาไปในช้ันสีเดิม 
 

     
การถมชั้นรองพื้นภาพ 

 
9. เขียนสซีอม โดยเติมสีในสวนท่ีถมรองพ้ืนไวและในสวนที่สีซดีจาง การเติมสีตองมีความ

กลมกลืนกับพ้ืนสีเดิมโดยรอบ โดยจะตองสังเกตจุากลกัษณะการเขียนภาพ เทคนคิ ฝแปรง ไมใหสท่ีีเติมลงไปมี
ลักษณะโดดเดนออกมาอยางเห็นไดชดั 
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การเขียนสีซอม บางจุดที่มีความละเอียดของลวดลายจําเปนตองใชแวนขยายชวย 

 
10. เคลอืบผิวจติรกรรมดวยสเปรยวานิชกึ่งเงา ฉีดพนบางๆใหท่ัวทั้งภาพ เปนอันเสร็จขั้นตอน

การอนุรักษ 
 

     
ภาพเปรียบเทียบกอนและหลังการอนุรักษ 

 
 



32 

 

กรณีศึกษาที่ 2 การอนรุกัษจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ ภาพพระยาพลเทพ (เฉลิม โกมารกุล ณ นคร) 
 

พระยาพลเทพ เกิดเม่ือวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ.2420 เขารบัราชการคร้ังแรก ป พ.ศ.2443 ใน
กระทรวงพระคลังมหาสมบัต ิ ตอมาในป พ.ศ.2454 ดํารงตาํแหนงอธิบดกีรมเก็บ ในกระทรวงพระคลงัมหา
สมบัต ิ และในป พ.ศ.2458 เปนอธิบดกีรมตรวจและสารบัญชี (ปจจบุันคอืกรมบญัชีกลาง) ดวยความสามารถ
และความซือ่สัตวสุจริตของทาน จงึไดรับพระกรุณาโปรดเกลาใหไปดาํรงตาํแหนงเสนาบดกีระทรวงเกษตราธิ
การในป พ.ศ.2466 เปนตาํแหนงสดุทาย กอนท่ีทานจะลาออกจากราชการในป พ.ศ.2473 เนื่องจากสุขภาพไม
สมบูรณ และถงึแกอสัญกรรม เม่ือวันท่ี 23 พฤศจกิายน พ.ศ.2489 

ภาพวาดของทานปจจบัุนเก็บรักษาอยูท่ีอาคารพลเทพ กรมประมง เปนภาพวาดสนี้าํมันบน
ผาใบ สามารถมองเห็นเคาโครงภาพจากดานหลังได สภาพชํารุด ผาใบเปอย มีรอยฉกีขาดบริเวณดานลางของ
ภาพ ช้ันสีหลุดรอนซดีจาง มคีราบฝุนละอองจับ ขนาดภาพ กวาง 0.9 เมตร สูง 2 เมตร อยูภายในกรอบกระจก 

 

 
ภาพวาดสีน้ํามันบนผาใบ พระยาพลเทพ  

 
สภาพความชํารุด 
- ผาใบฉกีขาดบริเวณดานลางของภาพ และเนือ่งจากไมมีรองพ้ืนทาํใหบางจดุผาใบเปอยมาก 
- มีคราบสกปรก ฝุนละออง จับอยูบนช้ันสี และดานหลังภาพ 
- ช้ันสแีตกรานและหลดุรอน บางจดุชัน้สลีบเลอืนซีดจาง 
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วิธีการอนุรกัษ 
1. บันทึกหลกัฐาน แสดงรายละเอียด ลกัษณะตางๆ และสภาพความชํารุดของภาพจติรกรรม 

ดวยภาพถาย และการจดบันทึก 
 

     
ภาพบรรจุอยูในกรอบกระจก ดานหลังมีแผนอลูมิเนียมปดทับไวอีกชั้นหนึ่ง เนื่องจากไมมีรองพื้นจึงเห็นสีซึมมาดานหลังภาพ 

 

     
 รอยแตกรานของชั้นสี ชั้นสีลบเลือนซีดจาง 
 

     
 คราบสกปรกที่จับบนชั้นส ี รอยฉีกขาดของผาใบ 
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2. ทําความสะอาดโดยใชแปรงขนกระตาย ปดฝุนละอองออกท้ังดานหนาและดานหลงัภาพ 
เม่ือปดฝุนออกแลวใชสาํลีพันปลายไมชุบน้าํสะอาดเช็ดทาํความสะอาดท้ังดานหนาและดานหลังภาพ บริเวณท่ีมี
คราบสกปรกจับหนาแนน ใชแอลกอฮอลผสมน้าํเช็ดทาํความสะอาด สวนท่ีช้ันสหีลุดรอนตองเช็ดดวยความ
ระมัดระวัง 
 

     
การทําความสะอาดโดยใชแปรงขนกระตายปดฝุนออก 

 

     
การทําความสะอาดโดยใชสําลีพันปลายไมชุบน้ําสะอาดและแอลกอฮอลเช็ดคราบสกปรกออกทั้งดานหนาและดานหลังภาพ 

 
3. ถอดภาพออกจากเฟรมโดยใชคีมปากนกแกวคอยๆดึงหมุดท่ียึดภาพตดิกบัเฟรมออก เนือ่ง 

จากภาพนี้มีการตอภาพในสวนลางสุดออกมาอกีประมาณ 20 เซนติเมตร เทากับวามีช้ินงานอนุรักษ 2 ช้ินซึ่งใช
วิธใีนการอนุรักษเหมือนกัน ภาพท่ีถอดออกมาแลวนาํไปวางคว่าํลงบนโตะปฏิบัตงิานท่ีมีผวิเรียบเสมอกัน แลว
ทําความสะอาดดานหลังของภาพอกีคร้ังดวยแอลกอฮอล 100% เพ่ือกาํจัดเช้ือรา 
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 การถอดภาพออกจากเฟรม  ตะปูเกลียวใชเปนตัวยึดเฟรม 2 เฟรมติดกัน 
 

4. ซอมรอยชํารุดฉีกขาดของผาใบ โดยใชผาสาลูตดัใหมีขนาดพอเหมาะกับรอยฉกีขาด ปดลง
ไปดานหลังภาพใหตรงรอยขาดพอด ี แลวเย็บขอบผาสาลูใหตดิกับภาพ ขณะเย็บอยาใหเข็มแทงทะลลุงไปถึงช้ัน
สี หลังจากนัน้ใหเตรียมตวัประสานโดยใชขี้ผึ้ง 7 สวน ผสมกาว Elemi 2 สวน และกาว Darmar 1 สวน นาํไป
เคี่ยวดวยความรอนจนสวนผสมท้ังหมดรวมตัวเปนเนือ้เดียวกนัจะทาํใหมีความเหนียว นาํตวัประสานท่ีไดทาทับ
ลงไปบนผาสาลูท่ีปดรอยขาดไว รีดดวยเครือ่งรีดไฟฟาขนาดเลก็ใหผาสาลแูนบตดิกับภาพจติรกรรม ทําวธิีเดียว 
กันนีก้ับรอยขาดจนครบทุกรอย 
 

     
การซอมรอยฉีกขาดของภาพ 

 
5. เสริมความมั่นคงใหกบัภาพและช้ันสี โดยนาํผาสาลูขนาดพอดกีับภาพจติรกรรม วางทับลง

ท่ีดานหลังของภาพใหผาสาลแูนบตดิกับภาพ แลวเย็บขอบตดิเปนผืนเดยีวกนั ขณะเย็บระวังอยาใหเข็มทะลุเนือ้
ผาใบไปถกูช้ันส ี หลังจากนั้นจึงเสริมความม่ันคง ลําดับแรกใหใชกระดาษแกวใสขนาดพอดกีับภาพ วางแผไว
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บนโตะปฏิบัตงิาน แลวนาํภาพวางคว่าํลงบนกระดาษแกวใหชัน้สอียูดานลางและดานหลังของภาพท่ีเย็บผาสาลู
ตดิไวอยูดานบน ลาํคบัตอมาใหเตรียมตวัประสานโดยใชขีผ้ึ้ง 7 สวน ผสมกาว Elemi 2 สวน และกาว Darmar 1 
สวน นาํไปเคีย่วดวยความรอนจนสวนผสมท้ังหมดรวมตัวเปนเนือ้เดียวกันจะทําใหมคีวามเหนียว นาํตัว
ประสานท่ีเตรียมเสร็จแลวไปทาลงบนดานหลังภาพจติรกรรมใหท่ัวท้ังผืน แลวรดีดวยเตารีดใหผาสาลแูนบติด
กับดานหลังภาพจติรกรรม ความรอนจากเตารีดจะชวยใหตัวประสานซมึลงไปถึงระดบัช้ันสีไดดีขึ้น 
 

     
นําผาสาลูปดดานหลังของภาพ เย็บติดเปนผืนเดียวกันแลวทาดวยตัวประสานใหทั่วทั้งภาพ 

 
6. พลิกกลับภาพใหดานหนาภาพและกระดาษแกว ขึน้มาอยูดานบน ใชเคร่ืองรีดไฟฟาขนาด

เล็กคอยๆรีดทับลงไปบนกระดาษแกว ความรอนจากเครื่องรีดไฟฟาจะทําใหชัน้สแีละช้ันรองพ้ืนผนกึตดิแนน
กับผาใบ ทําใหภาพและช้ันสีมีความมั่นคงแขง็แรง 
 

     
รีดดวยเครื่องรีดไฟฟา ทําใหชั้นสีผนึกแนนกับผาใบ 
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7. นํากระดาษแกวออก ภาพท่ีไดจะมีความแข็งแรงขึ้นอกีครัง้ ตวัประสานท่ีตกคางอยูหากเปน
ช้ินใหญใหใชมีดผาตดัคอยๆสะกดิออกไป สวนท่ียังเหลือใหใชสาํลพีันปลายไมชุบสารละลาย Xylene เช็ดออก 
แลวนาํภาพขึงติดกบัเฟรมไวเหมือนเดิม 
 

     
ตัวประสานที่ยังติดคางอยูใหใชมีดผาตัดคอยๆสะกิดออกไป แลวเช็ดดวยสารละลาย Xylene อีกครั้งหนึ่ง 

 
8. ทําความสะอาดภาพอกีคร้ังโดยผสม Terpentine 3 สวน Acetone 1 สวน และ Linseed Oil ½ 

สวน เช็ดทําความสะอาดช้ันสีบริเวณท่ียังมีคราบสกปรกหลงเหลอือยู 
9. นําภาพท้ัง 2 สวนมาตอกนั แลวถมรองพ้ืนภาพ โดยใช Gesso รองพ้ืน อุดรอยโหวบนบน

ภาพและรอยตอของภาพท้ัง 2 ช้ิน เกลี่ยใหเรียบและมีระดับเสมอกับผิวเดิม การถมรองพ้ืนจะตองระวังไมให
วัสดุท่ีใชถมรองพ้ืนล้าํเขาไปในชั้นสเีดิม 
 

     
การถมรองพื้นภาพ 
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ถมรองพื้นภาพและบริเวณรอยตอของภาพทั้ง 2 สวน เกล่ียใหเรียบเสมอกัน 

 
10. เขียนสซีอม โดยเติมสใีนสวนท่ีถมรองพ้ืนไวและในสวนท่ีสีซดีจาง การเติมสตีองมคีวาม

กลมกลืนกับพ้ืนสีเดิมโดยรอบ โดยจะตองสังเกตจุากลกัษณะการเขียนภาพ เทคนคิ ฝแปรง ไมใหสท่ีีเติมลงไปมี
ลักษณะโดดเดนออกมาอยางเห็นไดชดั 
 

     
การเขียนสีซอม 

 
11. เคลอืบผิวจติรกรรมดวยสเปรยวานิชกึ่งเงา ฉีดพนบางๆใหท่ัวทั้งภาพ เปนอันเสร็จขั้นตอน

การอนุรักษ 
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ภาพกอนอนุรักษ 

 

 
ภาพหลังอนุรักษ 
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ภาพกอนอนุรักษซอมแซม 

 

 
ภาพหลังอนุรักษซอมแซม 
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กรณีศึกษาที ่3 การอนรุักษจติรกรรมบนเฟรมผาใบ ภาพเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบด ี (หมอมราชวงศ
เปย มาลากุล)  

 
เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี เกิดเมื่อวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.2410 ในรัชสมัยพระบาท 

สมเด็จพระจอมกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 เขารับราชการในกรมศึกษาธกิาร ตาํแหนงสุดทายของทานไดรับพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ เปนเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6  

ภาพวาดของทานปจจบัุนเก็บรักษาอยูท่ีคุรุสภา เปนภาพวาดสนี้าํมันบนผาใบ มีสภาพชํารดุ 
ผาใบเปอย มีรอยฉีกขาดท่ีดานบนของภาพ ช้ันสีมีรอยขูดขีด และหลุดรอน มีฝุนจบัท้ังดานหนาและดานหลัง ท่ี
ดานหลังของภาพมีรอยน้าํ และคราบสกปรกตดิอยู 
 

 
ภาพวาดสีน้ํามันบนผาใบ เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบด ี

 
สภาพความชํารุด 
- ผาใบฉกีขาดบรเิวณดานบนของภาพ ผาใบบริเวณขอบภาพท่ียึดตดิกับเฟรมมีสภาพเปอยยุย 
- ช้ันสีหลดุรอนเปนจุดเลก็ๆกระจายท่ัวทั้งภาพ มีรอยขดูขดี 
- มีคราบสกปรก ฝุนละออง คราบน้าํ และเช้ือราเนือ่งจากความช้ืน 
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วิธีการอนุรกัษ 
1. บันทึกหลกัฐาน แสดงรายละเอยีด ลกัษณะตาง และสภาพความชํารุดของภาพจติรกรรม 

ดวยภาพถาย และการจดบันทึก 
 

     
ตําแหนงที่ผาใบฉีกขาดไดติดเทปกาวสีดําไวดานหลังภาพ 

 

     
ชั้นสีหลุดรอนเปนจุดเล็กๆกระจายทั่วทั้งภาพ 

 

     
ขอบภาพที่ยึดติดกับเฟรมมีสภาพเปอยยุย 
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2. ทําความสะอาดโดยใชแปรงขนกระตาย ปดฝุนละอองออกท้ังดานหนาและดานหลังภาพ 
เม่ือปดฝุนออกแลวใชสาํลีพันปลายไมชุบน้าํสะอาดเช็ดทาํความสะอาดท้ังดานหนาและดานหลังภาพ บริเวณท่ีมี
คราบสกปรกจบัหนาแนน ใชแอลกอฮอลผสมน้าํเช็ดทําความสะอาด สวนท่ีช้ันสหีลุดรอนตองเช็ดดวยความ
ระมัดระวัง 

3. ถอดภาพออกจากเฟรมโดยใชคีมปากนกแกวคอยๆดึงหมุดที่ยึดภาพตดิกับเฟรมออก ภาพท่ี
ถอดออกมาแลวนาํไปวางคว่าํลงบนโตะปฏิบัตงิานทีมี่ผิวเรียบเสมอกนั แลวทําความสะอาดดานหลังของภาพอกี
ครั้งดวยแอลกอฮอล 100% เพ่ือกาํจัดเช้ือรา  

4. ซอมรอยชาํรดุฉีกขาดของผาใบ โดยใชผาสาลูตดัใหมีขนาดพอเหมาะกับรอยฉกีขาด ปดลง
ไปดานหลังภาพใหตรงรอยขาดพอด ี แลวเย็บขอบผาสาลูใหตดิกับภาพ ขณะเย็บอยาใหเข็มแทงทะลลุงไปถึงช้ัน
สี หลังจากนัน้ใหเตรียมตวัประสานโดยใชขี้ผึ้ง 7 สวน ผสมกาว Elemi 2 สวน และกาว Darmar 1 สวน นาํไป
เคี่ยวดวยความรอนจนสวนผสมท้ังหมดรวมตัวเปนเนือ้เดียวกนัจะทาํใหมีความเหนียว นาํตวัประสานท่ีไดทาทับ
ลงไปบนผาสาลูท่ีปดรอยขาดไว รีดดวยเครือ่งรีดไฟฟาขนาดเลก็ใหผาสาลแูนบตดิกับภาพจติรกรรม ทําวธิีเดียว 
กันนีก้ับรอยขาดจนครบทุกรอย  

5. เสริมความมั่นคงใหกบัภาพและช้ันสี ในกรณขีองภาพจติรกรรมชิน้นี้ ขอบภาพขาดรุยเสีย
หายไปมาก จึงตองใชผาสาลูท่ีมีขนาดใหญกวาภาพจติรกรรมเลก็นอย วางทับลงท่ีดานหลังของภาพใหขอบของ
ผาสาลูเลยออกมาจากขอบภาพจิตรกรรมท้ัง 4 ดาน แลวเย็บติดเปนผืนเดียวกนั ขณะเย็บระวังอยาใหเข็มทะลุเนือ้
ผาใบไปถกูช้ันส ี หลังจากนัน้จึงทําการเสริมความม่ันคง ลาํดับแรกใหใชกระดาษแกวใสขนาดพอดีกับภาพ วาง
แผไวบนโตะปฏิบัติงาน แลวนาํภาพวางคว่าํลงบนกระดาษแกวใหชัน้สอียูดานลางและดานหลังของภาพท่ีเย็บผา
สาลตูดิไวอยูดานบน ลาํคับตอมาใหเตรียมตวัประสานโดยใชขีผ้ึ้ง 7 สวน ผสมกาว Elemi 2 สวน และกาว 
Darmar 1 สวน นาํไปเคีย่วดวยความรอนจนสวนผสมท้ังหมดรวมตวัเปนเนือ้เดียวกนัจะทําใหมคีวามเหนียว นาํ
ตวัประสานท่ีเตรียมเสร็จแลวไปทาลงบนดานหลังภาพจติรกรรมใหท่ัวท้ังผืน แลวรีดดวยเตารดีใหผาสาลแูนบ
ตดิกับดานหลังภาพจติรกรรม ความรอนจากเตารีดจะชวยใหตวัประสานซมึลงไปถงึระดบัชัน้สีไดดีขึ้น 
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การเสริมความม่ันคงของภาพ 

 
6. พลิกกลับภาพใหดานหนาภาพและกระดาษแกว ขึน้มาอยูดานบน ใชเคร่ืองรีดไฟฟาขนาด

เล็กคอยๆรีดทับลงไปบนกระดาษแกว ความรอนจากเครื่องรีดไฟฟาจะทําใหชัน้สแีละช้ันรองพ้ืนผนกึตดิแนน
กับผาใบ ทําใหภาพและช้ันสีมีความมั่นคงแขง็แรง 
 

     
ภาพที่เสริมความม่ันคงแลวพลิกกลับขึ้นมา รีดดวยเครื่องรีดไฟฟา 

 
7. นํากระดาษแกวออก ภาพท่ีไดจะมคีวามแข็งแรงขึน้อีกคร้ัง แลวนาํภาพขึงตดิกับเฟรมไว

เหมือนเดิม ตวัประสานท่ีตกคางอยูหากเปนช้ินใหญใหใชมีดผาตดัคอยๆสะกดิออกไป สวนท่ียังเหลอืใหใชสาํลี
พันปลายไมชุบสารละลาย Xylene เช็ดออก 
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หลังจากแกะกระดาษแกวออกแลว ภาพยังมีคราบตัวประสานติดอยู ใหใชมีดผาตัดคอยๆสะกิดออกและเช็ดดวย Xylene อีกครั้ง 

 
8. ทําความสะอาดภาพอกีคร้ังโดยผสม Terpentine 3 สวน Acetone 1 สวน และ Linseed Oil ½ 

สวน เช็ดทําความสะอาดช้ันสีบริเวณท่ียังมีคราบสกปรกหลงเหลอือยู 
9. ถมรองพ้ืนภาพ โดยใช Gesso รองพ้ืน อุดรอยโหวบนบนภาพ เกลี่ยใหเรียบและมีระดับ

เสมอกับผิวเดิม การถมรองพื้นจะตองระวงัไมใหวสัดุท่ีใชถมรองพ้ืนล้าํเขาไปในช้ันสีเดิม 
10. เขียนสซีอม โดยเติมสใีนสวนท่ีถมรองพ้ืนไวและในสวนท่ีสีซดีจาง การเติมสตีองมคีวาม

กลมกลืนกับพ้ืนสีเดิมโดยรอบ โดยจะตองสังเกตจุากลกัษณะการเขียนภาพ เทคนคิ ฝแปรง ไมใหสท่ีีเติมลงไปมี
ลักษณะโดดเดนออกมาอยางเห็นไดชดั 

11. เคลอืบผิวจติรกรรมดวยสเปรยวานิชกึ่งเงา ฉีดพนบางๆใหท่ัวทั้งภาพ เปนอันเสร็จขั้นตอน
การอนุรักษ 
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ภาคผนวก 
 

บทความสัมภาษณผูเชีย่วชาญดานการอนรุกัษศิลปกรรม คุณสุมาลี ศิริรัตน 
 

คุณสุมาลี ศริิรัตน จบการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑติ จากคณะจติรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ มหาวิทยาลยัศลิปากร ปจจบัุนเปนขาราชการบํานาญในสงักดัสาํนักโบราณคดี กรมศิลปากร เปนผูมีความรู
ความสามารถดานการอนุรกัษศิลปกรรม มีผลงานดานการอนุรักษศิลปกรรมมากมายท่ัวประเทศ และมีความ
เช่ียวชาญดานการอนุรกัษภาพจติรกรรมเคลือ่นท่ีโดยปฏิบัตงิานมากวา 30 ป 

 

 
 

ผูสัมภาษณ สวสัดคีะ พี่ส ุ
คุณสุมาลี สวสัดคีะนอง 
ผูสัมภาษณ ในฐานะท่ีพ่ีสุเปนผูเช่ียวชาญ และทํางานดานการอนุรกัษจิตรกรรมมาหลายสบิป อยากใหพ่ีสุ

ไดเลาถงึการทํางานท่ีผานมาในการอนุรกัษจติรกรรมคะ 
คุณสุมาลี สงสัยจะจาํไมได รูแตวาพ่ีอยูงานอนรัุกษมา 32 ป มาเปนลูกจางกอน 2 ป ตอนแรกยังไมมีการ

แบงเปนจติรกรรม กับประติมากรรม มีจติรกรรมฝาผนงัอยางเดียว ตอนนัน้พ่ีภร (คณุอาภรณ 
ณ สงขลา) เปนหัวหนา พอมาตอนหลงัก็แบงเปน 2 กลุม กลุมอนรัุกษจติรกรรมฝาผนงั และ
อนุรกัษประติมากรรมตดิท่ี พ่ีก็ทําจติรกรรมอยูซกั 4-5 ปได ตอนหลงัไดแยกมาเปนหัวหนา
กลุมงานอนุรกัษประติมากรรม 
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ผูสัมภาษณ เรียกวาพ่ีสกุ็ทาํงานมาตั้งแตยคุบุกเบิกเลยนะคะ 
คุณสุมาลี บุกเบิกเลย มาถึงตอนนี้เพ่ิงอายุ 65 ไปเมื่อวานซนื (หัวเราะ) แตยังไมแก ถึงแกกแ็กแบบ

มะพราว (หัวเราะ)  
ผูสัมภาษณ พ่ีสุเร่ิมซอมภาพจิตรกรรมเคลือ่นท่ี หรือจิตรกรรมบนเฟรมผาใบ ตอนไหนคะ 
คุณสุมาลี ตั้งแตเปนลกูจางปแรกเลย ตอนนัน้มาทํางานอยูกับพ่ีภร (คณุอาภรณ ณ สงขลา)  
ผูสัมภาษณ เขามาทํางานครัง้แรกก็มาทําจติรกรรมเคลือ่นท่ีเลย? 
คุณสุมาลี ใช เขามาทําจติรกรรมเคลือ่นท่ีเลย คอืพ่ีภรก็รับซอมงานจติรกรรมเคลือ่นที่ดวย เปนภาพจาก

พิพิธภณัฑ แลวพ่ีภรกใ็หมาเปนลูกมือ ก็ทําไป ตอนหลงัก็มาทําจติรกรรมฝาผนงัดวย เปน
ลูกจางอยู 2 ปกส็อบบรรจไุด แลวกทํ็าสลบักนัเรื่อยมา 

ผูสัมภาษณ ภาพแรกท่ีทําเปนภาพอะไรคะ 
คุณสุมาลี รูสึกจะเปนภาพรัชกาลที ่ 5 เปนภาพครึ่งพระองคท่ีเราเคยเห็นท่ัวไปนั่นแหละ เปนภาพวาดบน

กระดาษนะ แตทําเหมือนกับเพนท จาํไดวาเคยซอมภาพมาเกอืบทุกรัชกาลเลย แตรัชกาลท่ี 1 
ไมไดทาํ สวนภาพรชักาลท่ี 5 นี่ทาํบอยมาก เคยซอมภาพหมูดวย ตอนนี้รูสึกจะอยูใน
พิพิธภณัฑ ท่ีมีภาพพระพันวสัสาดวย 

ผูสัมภาษณ ทํางานคร้ังแรกยากม๊ัยคะ 
คุณสุมาลี ไมยาก ใจเรารักนะ ตอนแรกมาเปนลกูมือพี่ภร เรากแ็อบจาํสตูรตางๆมา (หัวเราะ) แรกๆเรามา

เปนลูกมือ ก็ทํางานตามสั่ง หลังๆพอเรามีฝมือมากขึ้นก็เลยไดทํางานจริงๆจังๆ 
ผูสัมภาษณ แลวงานอนรัุกษจติรกรรมเคลื่อนท่ีท่ีไดทําแบบเต็มที่นี่ไดมายังไงคะ 
คุณสุมาลี ก็ระหวางท่ีพ่ีไดทํางานอนุรักษมาหลายๆปก็เริ่มซึมซบั เร่ิมรูอะไรดีขึน้ บางทีก็มีเพือ่นฝูงท่ีมหา

ลัยบางมาใหชวยซอมรูปท่ีชํารุด เราก็รับไปทาํท่ีบานบางเปนงานอดิเรก แลวกทํ็าเรือ่ยมา ทัง้
งานจติรกรรมเคลือ่นท่ี แลวก็งานจติรกรรมฝาผนงั ตอมาก็มีงานท่ีพระราชวังสนามจนัทร ท่ี
นครปฐม เปนรูป รัชกาลท่ี 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลท่ี 6 ก็เอามาทําที่นี่ (กลุมอนุรกัษจิตรกรรม)  

ผูสัมภาษณ งานอนรัุกษจติรกรรมฝาผนังกับงานอนุรักษจติรกรรมเคลือ่นท่ี เหมือนเปนศาสตรคนละแขนง
กัน มีเทคนิควธิกีารแตกตางกันรึเปลาคะ 

คุณสุมาลี มันก็เกีย่วโยงกนันะ เทคนคิมันจะแตกตางกนั จติรกรรมฝาผนงัสวนมาจะใชสีฝุน 
ผูสัมภาษณ เทคนิควิธกีารแตกตางกันรึเปลาคะ ระหวางจติรกรรมฝาผนงักับจติรกรรมเคลื่อนท่ี 
คุณสุมาลี แตกตางกัน จิตรกรรมฝาผนังสวนมากใชสีฝุนเขยีน แตจติรกรรมเคลือ่นที่มีท้ังสีน้าํมนั สีน้าํ สี

ฝุนบนกระดาษ บนผา มีหลากหลายกวา 
ผูสัมภาษณ แลววธิกีารซอมกแ็ตกตางกันดวย ? 
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คุณสุมาลี ใช ในเรือ่งทฤษฎีการซอมทกุคนก็รู แตเวลาซอมตองใชประสบการณถึงจะแกปญหาได ตอง
พลิกแพลงใชเทคนคิสวนตวั ยิ่งตอนนีว้ัสดุ น้ํายาตางๆมนัพัฒนาไปเร่ือย สมัยพีอ่าจจะโบราณ
ไปแลว เชนเม่ือกอนยังใชขี้ผึ้งผสมกาวอยู แตเดีย๋วนีอ้าจไมใชแลว สมมตวิาผาใบมันขาด เราก็
ตองใชผามาเสริมแลวตองใชขี้ผ้ึงผสมกาวเปนตวัทาํใหผาตดิกัน แตสมัยใหมนี้อาจจะไมใชแลว 
เพราะขี้ผึ้งมันเหลอืงถารูปท่ีเปนสอีอนๆ อาจทาํใหสคีล้าํลง แตถาเปนสีน้าํมันที่มืดๆกค็งไม
เปนไร 

 

 
 

ผูสัมภาษณ ในกรณขีองผาใบขาดละคะ ถาเปนจติรกรรมฝาผนงัเราสามารถเสริมความแขง็แรงใหช้ันปูนได 
แตถาเปนจติรกรรมบนผาใบ ถาหากผาใบขาดหรือเปนรูโหว จะมวีธิีเสริมอยางไรคะ 

คุณสุมาลี ก็เอาผามาเสรมิได ถาเปนแผลเล็กๆ และสวนอืน่ยังแข็งแรงอยู ผาใบยังไมเปอย เราก็เสริม
เฉพาะรอยแผล ไมตองเสรมิท้ังแผนใหญ แตผาใบหาซือ้ยาก สมัยกอนตองสัง่จากเมืองนอก 

ผูสัมภาษณ ผาใบตองเปนเฉพาะเลย ? 
คุณสุมาลี เฉพาะซอมภาพเขยีนเลย ในเมอืงไทยเคยไปเดินหาแถวสาํเพ็งแลวไมมี ลักษณะมันจะเหนียวๆ

มีอยางบางกับอยางหนา มันจะมีรองหางเพ่ือไวเวลาเรารีดขี้ผ้ึงแลวมันจะไดทะลุลงไปได ถา
เปนผาดิบรมัูนจะตนั ใชลาํบากกาวมันผานไมได 
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ผูสัมภาษณ แลวภาพท่ีสีหลุดหายไปเราจะมีวธิีซอมอยางไรคะ จะทราบไดอยางไรวาที่หลุดหายไปเปนภาพ
อะไร 

คุณสุมาลี มันก็หายไปไมท้ังหมด เชน พี่เคยซอมรูปพระพันวสัสากับรัชกาลท่ี 5 ภาพก็หายไป แต
สวนรวมๆแลวภาพยังอยู เรากส็ามารถตอได โดยอาจดจูากภาพอื่นแลวเอามาเติม หรืออาจดู
จากเสนดรออิ้ง หรอืสีท่ีสามารถตอกันได กอนทํางานตองศึกษาภาพกอน ไมง้ันเดี๋ยวเติมผดิ 
อยางเชนเหรียญตราตางๆ รูปลัญจกร เราตองไปศึกษาจากรูปอื่นของทานกอน แลวเอามาเทียบ 
ก็เหมือนจติรกรรมฝาผนงั เราก็ตองศึกษาเร่ืองราวกอน แตจติรกรรมฝาผนงัท่ีมีคุณคามากเคา
ไมคอยเตมินะ จะทําเปนสกีลางไว แตจติรกรรมเคลือ่นท่ีสวนมากจะเตมิใหเต็ม สนุกไปอกี
แบบ งานจติรกรรมเคลือ่นท่ีนี่มีทัง้ บนไม บนผา บนกระดาษ แตบนกระดาษนีย่ากท่ีสุด 

ผูสัมภาษณ งานบนกระดาษยังอยูมาถงึทุกวนันี้เลยหรอืคะ 
คุณสุมาลี ยังมี เชน สมุดขอย งานจติรกรรมบนกระดาษสาจะยากมาก บางทีมันใชน้าํยาไมได เพราะมัน

จะเปอย ยิ่งถาโดนน้าํจุดเลก็ๆมันจะขยายวงกวางเลย ทําใหดาง บางทีตองใชท่ีพรมน้าํรีดผา 
พรมท้ังผนืเพ่ือไมใหมันดาง 

ผูสัมภาษณ งานจติรกรรมเคลือ่นท่ีมีท่ีเขียนบนกระดาษ เขียนบนผา เขยีนบนไม แลวมีท่ีเขยีนบนวัสดุอืน่รึ
เปลาคะ 

คุณสุมาลี มี เชน บนเซรามคิ กระเบ้ือง แตพ่ียังไมเคยทํา แตพวกท่ีเขียนบนหมอบนไหแบบบานเชียงนี่
เคยทํา กแ็คเอามาทําความสะอาดฝุน แลวก็เคลือบน้าํยาท่ีใชเคลอืบดินเผา อันนี้ไมยาก 

ผูสัมภาษณ จติรกรรมบนกระดาษนีถ่ากระดาษขาดจะซอมอยางไรคะ 
คุณสุมาลี วิธทํีาเหมอืนกนั กระดาษขาดงายกวาผาขาดอีก เราก็เอากระดาษมาปะท่ีดานหลังแลวใชเทคนิค

เดียวกนั แตตองใชวสัดุท่ีเหมือนกัน  กระดาษขาดกต็องใชกระดาษซอม ผาขาดก็ใชผาซอม 
ตองใชวสัดใุหใกลเคียงกบัของเดมิมากท่ีสุด 

ผูสัมภาษณ พ่ีสุเราเร่ืองการซอมจติรกรรมท่ีวังไกลกังวลหนอยคะ 
คุณสุมาลี ก็ตอนนัน้ไปซอมจติรกรรมฝาผนงันะ แตเคามีภาพเขียนแขวนอยู ก็เอาลงมาใหชวยซอมดวย 

เปนจติรกรรมสีน้าํมนั กซ็อมไมมาก เอาลงมาทําความสะอาด แลวก็เคลอืบ 
ผูสัมภาษณ พ่ีสุคดิวาการอนุรักษจิตรกรรมเคลือ่นท่ีจะมีการพัฒนาเร่ืองวัสดอุุปกรณไปอยางไรคะ 
คุณสุมาลี มันตองพฒันาไปแนนอน งานอนุรักษทกุอยางมันไมหยุดอยูกับท่ี มันมีปญหาใหมๆกต็องมี

เทคนิคใหมๆ ออกมาเหมอืนกัน เดี๋ยวนีก้็มีน้าํยาตวัใหมทีด่กีวาเดิมออกมา เชนเมือ่กอนนี้เคาใช
ขี้ผึ้งมันทาํใหสีเปลีย่น แตเดีย๋วนี้เคาใชแวก็ซสขีาว คุณสมบัติคลายกันแตมันไมเปลีย่นสี มีหลัก
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อยูอยางเดียวคอืวสัดุหรือน้าํยาท่ีใชอนุรกัษนี่ตองสามารถเช็ดออกได ใหชางอนุรักษรุนหลังมา
แกไขได 

ผูสัมภาษณ สุดทายอยากใหพ่ีสุดชวยแนะนาํนองๆในเรือ่งของการอนรุักษจิตรกรรมดวยคะ 
คุณสุมาลี หลังจากท่ีพ่ีเกษียณแลวก็ยังเบาใจทียั่งมีคนทํางานดีๆ อยู มีนองๆหลายคนท่ีทํางานด ี แตอยาก

ใหนองๆยึดหลกัการอนรัุกษแบบเดิมอยู คอื ทําใหจิตรกรรมแขง็แรง และไมควรไปตอเติม ถา
เปนจดุเลก็ๆก็ไมเปนไร แตถาชํารุดเยอะๆก็ทําสีกลางไวดกีวา รุนท่ีพี่ทํานี่ยังอนรัุกษไวอยู แต
มารุนหลังๆนี่เคาเติมเตม็ไปหมด งานของชางรุนเกานะ เราไมควรมีความสามารถไปเติมจนเต็ม 
(หัวเราะ) ก็ฝากไวใหนองๆดวยนะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


