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งานเขียนภาพสีน ้ากาว (Tempera Painting) 
 
 1. ความหมาย ความเป็นมา ลักษณะและหลักการเขียนภาพสีน้้ากาว 
  1.1  ความหมายของ งานเขียนภาพสีน้้ากาว (Mean of Tempera Painting) 
   งานเขียนระบายรูปภาพต่างๆ ด้วยสีฝุ่นสีต่างๆ ผสมกับน้้ากาวหรือยางไม้บางชนิด
เพ่ือให้สีจับติดพืน้ที่ใช้รองรับสีนั้นอยู่ทนได้นาน ช่างเขียนรูปภาพแบบไทยประเพณีแต่กาลก่อนจึง
เรียกว่า งานเขียนระบายสีน้้ากาว และเรียกรูปภาพหรือลวดลายซึ่งเขียนด้วยวิธีการเช่นนี้ว่า “ภาพ
หรือลายสีน้้ากาว”  
  1.2 ความเป็นมาของงานเขียนภาพสีน้้ากาว (Background of Tempera Painting) 
   งานเขียนภาพสีน้้ากาว มีความเป็นมาและพัฒนาการ โดยสังเขป ดังนี้  
   มีหลักฐานการค้นพบว่ามนุษย์รู้จักเขียนภาพมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดย
เขียนขึ้นจากสีธรรมชาติ ได้แก่ ดิน เม่าไฟ ยางไม้ และไขมันสัตว์ บางแห่งมีการแกะสลักเป็นร่องลึกลง
ไปในเนื้อหินแล้วระบายสี จุดประสงค์เป็นไปตามความเชื่อและพิธีกรรมบางอย่างมากกว่าเพ่ือสนอง
อารมณ์ทางความงามเพียงอย่างเดียว ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยพบทั้งในผนังถ้้า
และเพิงผาแทบทุกภูมิภาค  
   ในสมัยประวัติศาสตร์ หรือสมัยพุทธกาล เริ่มตั้งแต่สมัยทวารวดี พบหลักฐานภาพ
ลายเส้นจ้าหลักบนศิลาและภาพจิตรกรรมเขียนสีบนแผ่นอิฐเป็นลวดลายเรขาคณิตและลายก้านขด
หรือลายก้นหอย สมัยศรีวิชัย พบจิตรกรรมสีเอกรงค์ท่ีถ้้าศิลป์ จังหวัดยะลา สมัยสุโขทัย พบภาพ
จ้าหลักลายเส้นและจิตรกรรมเขียนสี เป็นภาพนิบาตชาดก และอดีตพุทธ สมัยอยุธยา ได้รับการ
พัฒนามาจากสุโขทัยส่วนหนึ่งแล้วคลี่คลายมาเป็นลักษณะเฉพาะตน ในอยุธยาตอนต้น เขียนภาพอดีต
พุทธทั้งหมด ใช้สีวรรณะเอกรงค์ ต่อมามีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ มีการน้าเข้าสีต่างๆ เช่น  
แดงชาด เขียว จากจีน และดินแดง จากอินเดียกับเปอร์เซีย สีน้้าเงินจากยุโรป  ท้าให้จิตรกรรมพัฒนา
มาเป็นพหุรงค์ สีสันงดงาม โดยเฉพาะอยุธยาตอนปลาย น้ารูปแบบอิทธิพลจากต่างชาติมาผสมผสาน 
เช่น การเขียนภาพทิวทัศน์ ต้นไม้ ภูเขา โขดหินแบบจีน นอกจากนี้ยังพบจิตรกรรมในสมุดภาพไตรภูมิ
และสมุดพระมาลัยกลอดสวด สมัยธนบุรีพบจิตรกรรมน้อยมากเนื่องจากความไม่สงบจากภัยสงคราม  
มีเพียงสมุดไตรภูมิสองฉบับเป็นลักษณะแผนที่ถอดแบบมาจากช่างสมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ 
ระยะแรก มีลักษณะคล้ายสมัยอยุธยา เคร่งครัดในกฎเกณฑ์แบบดั้งเดิมเน้นความเป็นอุดมคติมากกว่า
ความถูกต้อง ใช้สีคล้้าเป็นพ้ืนภาพ ตัวภาพเป็นสีนวล ดูเด่นชัด ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 มี
ความรุ่งเรื่องสูงสุด เป็นยุคทองหรือยุคคลาสสิคของจิตรกรรมประเพณีไทย ช่างมีความอิสระ ไม่
เคร่งครัดในกฎเกณฑ์ มีการปิดทองค้าเปลว ผลงานมีสีสันที่ดูมีชีวิตชีวา ส่วนใหญ่เป็นวรรณะเย็น   
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้รับอิทธิพลแบบศิลปะตะวันตก มีลักษณะขาดการสร้างสรรค์ เน้นการ
ลอกเลียนแบบของเก่า มีการใช้แสงเงากับวัตถุและหลักทัศนีวิสัยแบบเป็น นอกจากนี้ ยังพบจิตรกรรม
แบบประเพณีไทยปรากฏเป็นที่นิยมอยู่ในวัดวาอาราม ตามภูมิภาคอ่ืนๆเช่นกัน ซึ่งจะมีลักษณะ
เฉพาะถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ต่างกันไป จิตรกรรมฝาผนังภาคกลางและภาคใต้  ส่วนใหญ่เป็นฝีมือของ
จิตรกรราชส้านักหรือที่เรียกว่าช่างหลวง  จิตรกรรมฝาผนังภาคเหนือเป็นผีมือของจิตรกรพ้ืนเมือง 
ส่วนจิตรกรรมอีสาน (ฮูปแต้ม)  สามารถแสดงออกได้อย่างอิสรเสรี  



เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชาศิลปะไทย2             เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขนา 
 

   ในส่วนของความเป็นมาของจิตรกรรมสีน้้ากาวในอีสาน  พบว่า จิตรกรรมฝาผนังใน
ภาคอีสาน สร้างในสมัยทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่  13  ได้แก่  จิตรกรรมฝาผนังในศาสนสถาน
ซ่ึงดัดแปลงจากเพิงหินธรรมชาติ ต้าแหน่งภาพอยู่ด้านหลังพระประธานเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง
เขียนด้วยลายเส้นสีแดงแสดงเนื้อหาเก่ียวกับเทวดาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

   ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ ช่างแต้มอีสานมีความนิยมสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังสิมเป็น
จ้านวนมาก  จากการศึกษาส้ารวจฮูปแต้มตามวัดในภาคอีสานของไพโรจน์ สโมสร  และคณะพบว่า
มีฮูปแต้ม 74 วัด  และได้ส้ารวจพบว่า มีการเขียนภาพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงรัชสมัยปัจจุบัน
สามารถจ้าแนกตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏได้สองกลุ่ม กลุ่มท่ีหนึ่งเรื่องทางศาสนา ได้แก่ พุทธประวัติ พระ
มาลัย ไตรภูมิ อรรถกถาชาดก ปริศนาธรรม  กลุ่มท่ีสองเรื่องทางวรรณกรรมท้องถิ่น ได้แก่  สินไซ  
พระลัก-พระลาม  สุริวงศ์  กาละเกด  ปาจิตต์อรพิมพ์ รวมทั้งภาพวิถีชีวิตชาวบ้าน   
  1.3 ลักษณะและหลักการเขียนภาพสีน้้ากาว (Character and Principle of Tempera 
Painting) 
   จ้าแนกงานช่างจิตรกรรมไทยตามวัสดุที่รองรับการเขียนบนพ้ืนที่ต่างๆ กัน  เช่น  
กระดาษ  ไม้  ผ้า  ผนังปูน  วัสดุดังกล่าวเมื่อน้ามารองรับการเขียน  จึงมีชื่อเรียกแตกต่างกัน  ได้แก่  
จิตรกรรมเขียนบนผืนผ้า  เรียกว่า  “ภาพพระบฎ”  จิตรกรรมเขียนบนสมุด  เรียกว่า  “ภาพสมุด
ธาตุ”  จิตรกรรมเขียนบนฝาผนัง  เรียกว่า  “จิตรกรรมฝาผนัง”  จิตรกรรมเขียนบนไม้หลังบานประตู
หน้าต่าง  เรียกว่า  “ภาพหลังบาน”  จิตรกรรมเขียนบนฝาตู้  ฝาหีบ  เรียกว่า  “ภาพประดับตู้”  
หรือ  “ภาพประดับหีบ” 
  ลักษณะทางรูปแบบทางจิตรกรรม  คือสิ่งที่ช่างจิตรกรรมเขียนระบาย  ท้าข้ึนเพ่ือ
แทนสรรพสิ่งต่างๆ ที่เขาปรารถนาจะใช้มันเพ่ือพรรณนาหรืออธิบายประสบการณ์และความนึกเห็น
ของเขาเก่ียวกับหลักการแห่งรูปแบบในจิตรกรรมไทย  มีการสร้างสรรค์รูปแบบอยู่ 3  แบบ คือ รูป
แบบอย่างประดิษฐ์ รูปแบบอย่างสร้างข้ึนใหม ่และรูปแบบอย่างลดทอน 
   จิตรกรรมฝาผนัง ถ่ายทอดแนวคิดผ่านภาพตัดเส้น ใช้สีแบนและอิริยาบถแสดง
ความรู้สึกแตกต่างกัน สีที่ปรากฏบนเครื่องประดับเครื่องแต่งกายจ้าแนกสถานภาพแต่ละบุคคล ไม่
ค้านึงสัดส่วนตามสภาพความเป็นจริง  เรื่องแต่ละตอนถูกเชื่อมต่อโดยพื้นหลังของภาพ เช่น ป่าไม้  
ภูเขา ใช้ทัศนียภาพแบบตานกมอง เพ่ือสื่อความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามอุดม
คติ โดยน้าส่วนประกอบเช่น วัง  บ้าน วัด แม่น้้า  เครื่องอุปโภค บริโภค วิถีชวีิตในช่วงระยะเวลานั้น  
มาเป็นส่วนประกอบกับรูปภาพให้เกิดความรู้สึกใกล้เคียงหรือเหมือนจริงตามธรรมชาติมากท่ีสุด 
   จิตรกรรมฝาผนังอีสาน แนวเรื่อง ของการแสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนังอีสาน 
จะประกอบไปด้วยส่วนที่เกี่ยวกับคุณธรรม ความดีงามของมนุษย์ที่ต้องการสื่อ เพื่อเป็นต้นแบบของ
สังคมด้วยภาพเกี่ยวกับการประพฤติศีล ปฏิบัติธรรม ท้าดีได้ดี ท้าชั่วได้ชั่ว  ผลของการท้าบุญ–บาป, 
คุณ-โทษ  แนวคิดดังกล่าวล้วนเกิดจากจินตนาการบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา 
ธรรมชาติ  ชีวิตเป็นส้าคัญ  ซึง่นิยมเขียนภาพโดยการตัดเส้นขอบระบายสีแบนเรียบและใช้อิริยาบถ
แสดงความรู้สึกในการระบายสีลงบนภาพ  จะท้าให้เกิดรูปภาพต่างๆ ปรากฏแยกออกจากส่วนที่เป็น
พ้ืนหลัง (ผนัง) เพราะสีช่วยท้าให้เกิดการจ้าแนกหรือแยกส่วนรูปและพ้ืนให้ปรากฏต่อสายตา  อ้านวย
ความสะดวกต่อการก้าหนดขอบเขตของภาพได้อย่างชัดเจน กอปรกับในภาพเขียนค้านึงและถ่ายทอด
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เกี่ยวกับเรื่องแสง-เงา, ความมืด-สว่าง  สีที่ระบายจึงมีลักษณะแบนราบ  โครงสีส่วนรวมเป็นสีแบบ
กลมกลืน (Harmony  Color)  นิยมจัดภาพที่มีทัศนียภาพแบบตานกมอง 
 2.  วัสดุและกลวิธีของงานเขียนภาพสีน้้ากาว (Material and Technique of Tempera 
Painting) 
 
  2.1 วัสดุอุปกรณ์ (Material and Equipment) 
   สีฝุ่น น้้ากาว  ทองค้าเปลว พู่กันด้วยขนหูวัว ท้าแปรงส้าหรับระบายสีจากเปลือกต้น
กระดังงา และรากของต้นล้าเจียก เป็นต้น และยังได้ใช้กะลามะพร้าวซีกที่ไม่มีรู เรียกว่า “กะลาตัว
เมีย” น้ามาใส่สีแต่ละสี และผสมน้้ายาไว้พร้อมที่จะเขียนระบายรูปภาพ พ้ืนที่ใช้รองรับการเขียนอาจ
ท้าลงบนพื้นได้หลายชนิด ได้แก่ พื้นฝาผนังถือปูนบนโครงสร้างก่อด้วยอิฐ พ้ืนผนังที่เป็นไม้ พื้นชนิดผ้า 
และพ้ืนชนิดกระดาษ   

  พู่กัน  ได้จาก เปลือกกระดังงาทุบปลาย  รากดอกเกด (ภาคกลางเรียก รากล้าเจียก) 
ทุบปลาย  กาบไผ่  อุปกรณ์บรรจุและบดสี  ได้แก่  โกร่งบดยา  กะลามะพร้าว 
  2.2 กลวิธีและขั้นตอนการเขียนภาพ (Technique and Step of Painting) 
   ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือขั้นตอนการเตรียมพ้ืนและวัสดุอุปกรณ์ และ
ขั้นตอนการเขียนภาพ  
 
งานเขียนน ้ายาปิดทองรดน ้า (Gilded Black Lacquer) 
 
 1. ความหมาย ความเป็นมาและลักษณะของงานเขียนน้้ายาปิดทองรดน้้า 
  1.1 ความหมายของงานเขียนน้้ายาปิดทองรดน้้า (Mean of Gilded Black Lacquer)  
   งานปิดทองรดน้้า เป็นรูปภาพชนิดเอกรงค์  มีลักษณะโดยรวมของรูปลักษณะที่
ปรากฏเป็นลวดลายสีทองบนพ้ืนสีด้าเป็นส่วนมาก มีภาพมนุษย์ หรือ ภาพสัตว์เป็นส่วนน้อย แต่ก็
แสดงรูปลักษณะเป็นสีทองเช่นกัน  ลวดลายหรือรูปภาพที่ท้าให้ส้าเร็จในขั้นสุดท้าย ด้วยการรดน้้า 
ช้าระล้างน้้ายาซึ่งได้ด้าเนินการเขียนตามกรรมวิธีเขียนน้้ายามาแต่ต้น ให้น้้ายาหลุดถอน และคงเหลือ
แต่สีทองที่ต้องการให้เป็นลวดลาย หรือ รูปภาพบนพื้น อาศัยสาระของกระบวนการขั้นสุดท้าย ของ
งานเขียนดังว่ามานี้ จึงมีชื่อเรียก เป็นอีกอย่างหนึ่งว่า ลายรดน้้า 
  คืองานจิตรกรรมไทยแขนงหนึ่ง ได้รับช่วงถ่ายทอดความรู้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
เป็นวิสุทธิ์ศิลป์ประเภทหนึ่ง ซึ่งส้าแดงออกด้วยน้้าหนัก ช่องไฟ และเส้นอันงาม แสดงอารมณ์
ความรู้สึกต่างๆ แม้จะมีเพียงแค่สีทองของตัวลายกับพ้ืนสีด้า 
 1.2 ความเป็นมาของงานเขียนน้้ายาปิดทองรดน้้า (Background of Gilded Black 
Lacquer) 
  ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่า สังคมไทยได้เริ่มท้าลายรดน้้าขึ้นเมื่อใด ลายรดน้้าส่วน
ใหญ่ที่พบเป็นงานในสมัยอยุธยาตอนปลายและต้นรัตนโกสินทร์ (รัชการที่ 1-4)  เจริญสูงสุดในสมัย
อยุธยา ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 23...” 
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  มีความเป็นมาเช่นเดียวกับงานรักประเภทอ่ืนๆ เช่นงานปิดทองลงรัก งานก้ามะลอ 
และงานภาชนะเครื่องรักหรือเครื่องเขิน ที่คาดว่าจะได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งก้าเนิดที่อยู่ในประเทศ
จีน อันน่าเชื่อได้ว่าได้เริ่มท้ามาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย  
  ในสมัยกรุงศรีที่มีเอกลักษณ์และความส้าคัญที่คงเหลืออยู่ ได้แก่ งานลวดลายรดน้้า
ประดับตกแต่งอาคาร และลายรดน้้าตกแต่งสิ่งของต่างๆ เช่น ตู้พระธรรม เป็นต้น ที่โดดเด่นที่สุด คือ
ตู้หนังสือ หรือตู้พระธรรม ตู้หนังสือหรือตู้พระธรรมที่ถือว่างดงามยอดเยี่ยมและเป็นเอกในลวดลายปิด
ทองรดน้้า คือ ตู้พระธรรม ฝีมือครูวัดเซิงหวาย เหตุที่เรียก ครูวัดเซิงหวาย   
  ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ การตกแต่งลายรดน้้าที่ประณีตงดงาม ยังคงได้รับการสืบ
ทอดต่อมา  เห็นได้ชัดจากลายรดน้้าตกแต่งอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เจริญเฟ่ืองฟูมาก ในรัช
สมัย รัชกาลที่ 3 พระองค์ท่านทรงให้ท้านุบ้ารุงวัดวาอาราม วัดที่บูรณะหรือสร้างข้ึนใช่วงนี้ จะได้รับ
การประดับประดาตกแต่งด้วยงานลายปิดทองรดน้้า ทั้งที่บานประตู หน้าต่าง และตัวไม้ส่วนประกอบ
ตัวอาคารทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีงานปิดทองลายรดน้้าที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ได้แก่ หอไตร ที่ต้าหนัก
ทอง วัดไทร ฝั่งธนบุรี และลายรดน้้า ที่ฝ่าพระบาทพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนฯ ซึ่งท้าเป็นรูป
กงจักร และอัฏฐตรสตมหามงคล (มงคล 108 ประการ) รวมทั้งลายรดน้้าตู้พระธรรม หีบหนังสือเทศน์ 
ไม้ประกับคัมภีร์ และสิ่งของเครื่องใช้อ่ืนๆ อีกจ้านวนมาก  
 1.3 ลักษณะของงานเขียนน้้ายาปิดทองรดน้้า (Character of Gilded Black Lacquer) 
  ศิลปะลายรดน้้า ส่วนใหญ่จะพบว่ามีการเขียนบนผิวไม้ เป็นประเภทเครื่องอุปโภค
ได้แก่ ฝาและบานตู้หนังสือ ใบประกับหน้าคัมภีร์ พานแว่นฟ้า ตะลุ่ม หน้าฆ้อง 
ประเภทครุภัณฑ์ ประเภทองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ประเภทยานพาหนะ ประเภทเครื่องอาวุธ  
 2.  วัสดุและกลวิธีของงานเขียนน้้ายาปิดทองรดน้้า  (Material and Technique of 
Gilded Black Lacquer) 
  2.1 วัสดุของงานเขียนน้้ายาปิดทองรดน้้า (Material of Gilded Black Lacquer) 
   วัสดุอุปกรณ์ที่จ้าเป็นประกอบด้วย 
  ยางรักดิบ หรือ รักน้้าเกลี้ยง รักเช็ด หรือรักเค่ียว คือรักน้้าเกลี้ยง ใส่ภาชนะตั้งไฟ
เคี่ยวไล่น้้าจนงวดและเหนียว ส้าหรับเช็ดเพ่ือปิดทองค้าเปลว  สมุก คือ สิ่งที่ท้าขึ้นเพ่ือทารองพ้ืน  
น้้ายาหรดาล คือ การผสมน้้ายา ที่ประกอบด้วยหรดาลคือแร่หินสีเหลือง บดเป็นผง กับน้้าฝักส้มป่อย 
และกาวยางมะขวิดหรือกาวกระถิน ทองค้าเปลว ดินสอพอง ฝุ่นถ่านไม้ใช้ขัดเก็บรอยบนพ้ืนรัก   
ผงดินเผา ให้ขัดชักเงาพ้ืนรัก ไม้พาย ส้าหรับผสมสมุก หรือทาสมุก  แปรง พู่กัน ลูกประคบทอง   ลูก
ประคบฝุ่น  โกร่งใส่น้้ายาหรดาล  สะพานรองมือ  หินหนองแขมหรือหินฟองน้้า   
หินลับมีดโกน กระดาษ ส้าหรับเขียนแบบร่าง และ ท้าแบบโรย  เข็มส้าหรับเจาะ ปรุ ตามเส้นร่างบน
กระดาษร่าง เพื่อท้าเป็นแบบโรย น้้ามันสนใช้ผสมยางรัก กรณีท่ียางรักข้นเกินไป ส้าลีอย่างดี เนื้อนุ่ม 
ใช้ส้าหรับเช็ดรัก กวดทอง ใช้ล้างน้้ายาหรดานในขณะรดน้้าและเก็บงานครั้งสุดท้าย 
  2.2  กลวิธีและข้ันตอนของงานช่างเขียนลายรดน้้า (Technique and Step of Gilded 
Black Lacquer) 
  2.2.1 การเตรียมพ้ืน ส้าหรับงานเขียนน้้ายาปิดทองรถน้้า  
  2.2.2 การร่าง และท้าแบบโรยเพื่อถ่ายแบบ  



เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชาศิลปะไทย2             เรียบเรียงโดย อาจารย์ ดร.สุชาติ  สุขนา 
 

  2.2.3 การคุมน้้ายาหรดาล หรือ การผสมน้้ายาหรดาล  
  2.2.4 การเขียนน้้ายาหรดาล  
  2.2.5 งานปฏิบัติการขั้นต่อไป เป็นการ “เช็ดรัก”  
  2.2.6 การปิดทอง  
  2.2.7 การรดน้้า เป็นงานขั้นสุดท้าย 
 
งานปูนปั้น (Stucco) 
 
 1. ความหมาย ความเป็นมา ประเภท และลักษณะของของงานปูนปั้น 
  1.1 ความหมายงานงานปูนปั้น (Mean of Stucco) 
   ประติมากรรมตกแต่งสิ่งก่อสร้าง ท้าจากปูน ทราย และส่วนผสมอื่น ในขณะที่ยัง
อ่อนตัว ปูนที่ใช้ในสมัยโบราณ เรียกว่าปูนต้า ปูนหมัก ประกอบด้วยหินปูน เปลือกหอย กระดูก และ
มีส่วนผสมพิเศษให้เกิดความเหนียว เช่น ยางไม้ ไขมันจากพืช และสัตว์ ศิลปะปูนปั้น เป็นเทคนิคการ
ประดับตกแต่งท่ีช่างไทยนิยมน้ามาใช้ในการตกแต่งลวดลายบนงานสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยอิฐ
หรือศิลาแลง มีปรากฏตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงปัจจุบัน โดยอาจแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ คืองานปูนปั้น
แบบล้านนาและปูนปั้นแบบภาคกลาง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีวิวัฒนาการเป็นของตนเอง 
   ปูนต้าเป็นชื่อเรียกปูนชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการต้าหรือโขลกมาแล้ว การต้าหรือ
โขลกหรือการบดย้้าด้วยแรงกระแทก เพ่ือให้วัตถุท่ีผสมลงไปหรือส่วนประกอบปนกันหรือเข้ากันเป็น
อย่างดี บางแห่งเรียกว่า ปูนทิ่ม ก็มี  ครั้นเมื่อน้าไปปั้น ก็เรียกว่าปั้นปูนต้า ปั้นปูนโขลกและปั้นปูนทิ่ม 
บางแห่งเรียกว่าปูนสด เมื่อน้าไปปั้น เรียกว่าปั้นปูนสด คือต้องปั้นกันสดๆ จะให้ปูนแห้งไม่ได้ ต้องสด
อยู่เสมอ ดังนั้น ปูนต้าจึงเรียกได้หลายชื่อ เช่น ปูนโขลก ปูนต้า ปูนทิ่ม และปูนสด แต่ทั้งนี้ต้องผ่าน
การต้าให้เข้ากันเป็นส้าคัญ 
  1.2 ความเป็นมาของของงานปูนปั้น (Background of Stucco) 
   งานปูนปั้นของไทยมีปรากฏมาช้านาน ดังที่พบร่องรอยหลักฐานมาแต่สมัยทวารวดี 
ราวพุทธศตวรรษ ที่ 12-16  จากการได้พบปูนปั้นประดับศาสนสถานในลักษณะ โดยสันนิษฐานกันว่า
ศิลปะการปั้นปูนดังกล่าวคงได้รับการถ่ายทอดมาจากช่างชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาดินแดนแถบนี้
พร้อมๆกับการเผยแผ่เข้ามาของศาสนาพุทธและ 
   ต่อมาในสมัยอโยธยาหรืออู่ทอง ราวพุทธศตวรรษที่ 17-20 
   ในสมัยอยุธยา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-23 ได้มีการใช้งานปูปั้นประดับตกแต่ง
สถาปัตยกรรมอย่างแพร่หลาย 
   นอกจากนี้ยังมีงานปูนปั้นในอีกสกุลช่างหนึ่ง คืองานปูนปั้นของล้านนายุคท่ีร่วมสมัย
กับอยุธยา งานปูนปั้นในศิลปะล้านา ที่งดงามและมีชื่อเสียง ได้แก่ งานปูนปั้นรูปเทวดาประดับวิหาร
เจ็ดยอด วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) และปูนปั้นประดับหอไตรวัดพระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ รวมทั้ง
งานปูนปั้นประดับโบราณสถานแบบล้านนาอีกหลายแห่ง อาทิ ซุ้มประตูโขงวัดพระธาตุล้าปางหลวง 
จังหวัดล้าปาง เจดีย์วัดเกาะกลาง จังหวัดล้าพูน ตลอดจนงานปูนปั้นหน้าบันวิหารล้านนาในช่วงสมัย
รัตนโกสินทร์ ฯลฯ 
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   1.3 ประเภทของงานของงานปูนปั้น (Kind of Stucco) 
   สามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ แบ่งตามลักษณะการใช้งาน แบ่งตามวัสดุที่เป็น
ส่วนผสม และแบ่งตามสูตรของช่างปั้น ดังนี้ 
  1.4 ลักษณะของงานช่างปั้นปูนสด (Character of Stucco) 
   เด่นดาว ศิลปานนท์ และคณะ (2553 : 81) กล่าวถึงลักษณะของปูนปั้นว่า สามารถ
เรียกชื่อได้หลายอย่าง ดังนี้ 
    ปูนปั้น  เรียกตามลักษณะการปฏิบัติงาน  
                   ปูนโบราณ เรียกตามการจัดยุคสมัย  
                   ปูนต้า เรียกตามลักษณะขบวนการสร้างเนื้อวัสดุส้าหรับใช้งาน  
                  ปั้นปูนสด ปูนสด เรียกตามลักษณะสภาพเนื้อวัสดุที่เป็นอยู่ในขณะน้าไปใช้งาน 
    ปูนงบน้้าอ้อย ปูนน้้าอ้อย ปูนน้้ามัน ปูนน้้ามันทั่งอ้ิว เรียกตามส่วนผสมที่มีอยู่ใน
เนื้อวัสดุ  
                   ปูนไทย ปูนจีน ปูนฝรั่ง เรียกตามวัฒนธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากช่าง  
                   ปูนเพชร เรียกตามคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของเนื้อปูนหรือที่อาจมีการเข้าใจผิดว่า
เรียกตามแหล่งที่งานปูนปั้นเลื่องชื่อ 
   งานปูนปั้นนี้ ปรากฏอยู่ตามสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา อย่างเจดีย์ หน้าบัน พระ
อุโบสถ วิหาร หรือแม้แต่ตามผนังถ้้า งานปั้นองค์พระพุทธรูป ฐานพระพุทธรูป ฐานเจดีย์ มักปั้นเป็น
ลายไทยที่วิจิตรงดงามผสมผสานอยู่กับรูปปูนปั้นพุทะประวัติ เทพ เทวดาและเหล่าสรรพสัตว์ใน
วรรณคดี ส่วนลวดลายเครื่องสถาปัตยกรรม มีทั้งรูปบุคคล รูปสัตว์ ลวดลายพรรณพฤกษา เป็นภาพ
เล่าเรื่องและอ่ืน มีทั้งแบบภาพนูนสูง นูนต่้า และแบบลอยตัว ขึ้นอยู่กับคตินิยมและฝีมือช่าง  
นอกจากนี้ ยังสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะที่ปรากฏ เช่น  
 2.  วัสดุอุปกรณ์และกลวิธีของงานปูนปั้น  
  2.1 วัสดุอุปกรณ์งานปูนปั้น (Material and Equipment of Stucco) 
   มีส่วนผสมหลักของปูนต้ามี 4 อย่าง ปูนขาว  (Lime)  ทราย (Sand) เส้นใย (Fiber)  
และ  กาว (Gum)  
 2.2 กลวิธีของงานปูนปั้น (Technique of Stucco) 
  ส้าหรับกลวิธีของงานปูนปั้นนั้น มีข้ันตอนการท้าอยู่ 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนการ
ท้าปูนต้า และขั้นตอนของการปั้นปูน  
 
งานสลักดุนโลหะ (Metal Embossed) 
 
 1. ความหมาย ความเป็นมาและประเภทของงานสลักดุน 
  1.1 ความหมายของงานสลักดุนโลหะ (Mean of Metal Embossed) 
   งานสลักดุน เดิมเรียกกันว่างานบุดุน เพราะจะใช้โลหะเป็นแผ่นบางๆ แล้วไปหุ้มบน
วัสดุที่มีรูปทางแล้ว กล่าวคือหุ้มข้างนอกวัตถุเดิม เพื่อให้เกิดความพิเศษ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
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ปัจจุบันจึงพัฒนา เทคนิคจากงานบุดุนมาเป็นการสลักดุน ซึ่งสามารถใช้สิ่วสลักตอกลงไป บนแผ่น
โลหะ และดุนขึ้นให้สูง หรือสร้างสรรค์งานได้ตามความต้องการ  
   การสลัก หมายถึงท้าให้เป็นลวดลาย หรือตัวหนังสือด้วยของ มีคม โดยการใช้สิ่วหรือ
เครื่องมือสลัก ตอกด้วยค้อนลงไปบนแผ่นโลหะ ให้เป็นร่องลึก เพื่อให้เห็นลวดลาย หรือภาพชัดเจน
โดยไม่ต้องให้เนื้อของ โลหะนั้นๆ หลุด หรือสึกออกไป 
  การดุน หมายถึง การท้าให้โลหะต่างๆ ให้เป็นรอยนูนขึ้นคล้ายๆ กรรมวิธีการปั๊มหรือ
ดุนลายงานสลักดุน  
            การบุ  หมายถึง  การตี  การแผ่  การกดทับ  วัตถุต่างๆ ให้เกิดรูปร่าง รูปทรงต่างๆ 
เช่น การบุขัน บุพาน เป็นต้น  และยังหมายถึงการหุ้มข้างนอกวัตถุต่างๆ  ด้วยวัสดุอื่นๆ เพ่ือให้เกิด
ความพิเศษ เช่น การบุทองลงบนขันเงิน และพานเงิน เป็นต้น       
    ดังนั้น สลัก – ดุน  สลัก (สะหลัก) ก. ท้าให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพ ด้วยวิธีใช้สิ่ว
สกัด ตัด ตอก ดุน เป็นต้น เช่น สลักไม้ สลักลูกนิมิต หรือใช้สิ่งอื่นขูด ขีด ให้เป็นตัวหนังสือเป็นต้น 
เช่น สลักชื่อบนหีบบุหรี่. ดุน ก. รุน , ท้าให้เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ด้วยแรงดัน;  ท้าให้ลวดลายบางอย่าง
นูนขึ้น เช่น ดุนลาย. ว. เรียกลวดลายที่มีลักษณะเช่นนั้นว่า ลายดุน. 
  1.2 ความเป็นมาของงานสลักดุนโลหะ (Background of Metal Embossed) 
   ความเป็นมาของงานบุดุนโลหะไว้ว่า งานบุดุนโลหะของไทยนั้นได้มีหลักฐานทาง
ศิลปวัตถุยืนยันว่ามีมานานแล้ว  ดังปรากฏศลิปะการบุดุนโลหะพระพิมพ์บุเงินบุทองในศิลปะหริภุญ
ชัย  และศิลปวัตถุอ่ืนๆ  ในศิลปะลพบุรี  ในสมัยสุโขทัยมีความในจารึกบนหลักศิลาบางหลัก  ระบุ
เรื่องการตีโลหะแผ่เป็นแผ่นแล้วน้ามาหุ้มพระพุทธรูปอยู่หลายแห่ง  อาทิ ศิลาจารึกวัดช้างล้อม   
          ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พบว่างานช่างบุดุนโลหะจะได้รับความนิยมมาก  ดังหลักฐาน
โบราณศิลปวัตถุท่ีเป็นเครื่องทองจ้านวนมากที่ขุดพบได้จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะและวัด
มหาธาตุ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตลอดจนความนิยมใช้โลหะหุ้มพระพุทธรูปให้เกิดความ
สวยงาม  เช่น  องค์พระพุทธปฏิมาพระศรีสรรเพชญ์  ที่ได้รับการหุ้มด้วยทองค้าเป็นต้น 
           อาณาจักรล้านนาซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา  ก็เป็นดินแดนอีก
แห่งหนึ่งที่งานช่างบุดุนโลหะได้รับความนิยมเป็นอันมาก  ดังปรากฏให้เห็นว่าองค์พระธาตุเจดีย์ที่
ส้าคัญๆ แทบทุกแห่งในล้านนานั้นจะถูกหุ้มหรือบุด้วยแผ่นโลหะ  ซึ่งจะเรียกกันว่า  ทองจัง
โก  หรือ  สุวรรณจังโก  และประดับด้วยฉัตรโลหะอันงดงามที่เกิดจากงานช่างบุดุนและฉลุ  ดัง
ตัวอย่างผลงานที่รู้จักกันเป็นอย่างดีที่องค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ  ซึ่งมีการหุ้มด้วยแผ่นทองสุวรรณจัง
โกตลอดทั้งองค์ 
           นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องเงินเชียงใหม่  อันถือได้ว่าเป็นประณีตศิลป์ที่มีชื่อเสียง  ซ่ึง
จัดเป็นงานบุดุนโลหะอีกประเภทหนึ่งด้วย 
           สมัยรัตนโกสินทร์  งานช่างบุดุนยังได้มีการสืบทอดต่อมาอยู่ในหมู่ช่างหลวงจ้าพวก
ช่างสิบหมู่   
           ผลงานส้าคัญๆ ของช่างหลวงที่ปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์  จะเป็นงานบุดุนโลหะ
เป็นเครื่องประดับตกแต่งต่างๆ เช่น ฐานเบญจาพระลองประกอบพระโกศ  ธารพระกร  ฝักพระ
แสง  ฝักดาบ  และบุษบกชิ้นส้าคัญ  ได้แก่  บุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ 
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พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เป็นบุษบกที่ท้าด้วยโครงสร้างไม้แล้วบุดุนลวดลายเป็นทองค้า
หุ้มทั้งองค์   
  1.3 ลักษณะงานบุดุนโลหะ (Character of Metal Embossed) 
   โดยทั่วไปแล้วงานบุดุนโลหะจะแบ่งออกได้เป็น  2 ลักษณะ  คือ 
           1) การบุหุ้มโลหะอย่างผิวเรียบ เป็นการน้าเอาโลหะชนิดใดชนิดหนึ่งมาท้าการตี
แผ่ออกให้เป็นแผ่นบางๆ  ตามขนาดที่ต้องการแล้วจึงน้าเข้าปิดหรือบุทับบนวัตถุท่ีต้องการ บุท้าผิวให้
เป็นโลหะ   
           2)  การบุหุ้มโลหะอย่างผิวเป็นลวดลาย  โลหะที่ใช้ในการท้าลวดลายนั้นมักจะใช้
โลหะที่มีเนื้ออ่อน  เช่น ทองค้าและเงิน จะเป็นการดุนแผ่นโลหะให้เป็นลวดลายก่อนที่จะน้าไปบุทับ
ลงบนวัตถุหรือหุ่นชนิดต่างๆ ที ่
 2.  วัสดุอุปกรณ์และกลวิธีของงานสลักดุน (Material, Equipment and Technique of 
Metal Embossed) 
 2.1 วัสดุอุปกรณ์งานสลักดุน (Material and Equipment of  Metal Embossed)  
   แบ่งเครื่องมือตามลักษณะการปฏิบัติงานสลักดุนออกเป็น 7 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) 
เครื่องมือสาหรับ วัด ขีด และเขียนแบบงาน 2) ค้อนชนิดต่างๆ และเหล็กส้าหรับเคาะขึ้นรูป 3) 
เครื่องมือส้าหรับตัดโลหะ 4) เครื่องมือส้าหรับให้ความร้อน 5) เครื่องมือส้าหรับขัดตกแต่งผิวและท้า
ความสะอาด 6) เครื่องมือส้าหรับสลักดุน 7) ชันรองสลัก  
 2.2 กลวิธีของงานช่างสลักดุน (Technique of Metal Embossed) 
 การสลักดุนลวดลายบนงานโลหะนั้นจ้าแนกได้เป็นสองลักษณะงานด้วยกัน คือ 1) 
การสลักดุนลวดลายลงไปบนตัวชิ้นงานหรือตัวภาชนะโดยตรง เช่น ลวดลายบนพานต่าง ๆ โต๊ะ หรือ
โตกกลม ขันน้้ากระโถน คนโท หีบ กล่องต่างๆ ที่มีรูปทรงสามมิติ คือมีความกว้าง ความยาว ความสูง 
เป็นงานลอยตัว และ 2) ลวดลายประดับชิ้นงาน หมายถึง การสลักดุน บนวัสดุแผ่นเรียบแล้วจึงน้าไป
ประกอบเป็นทรง หรือประดับตกแต่งเป็นส่วนประกอบกับงานอ่ืน เช่น ลวดลายนมตาลปัตรพัดยศ 
ฉัตรโลหะ เป็นต้น ซึ่งทั้งสองอย่างนั้นจะมีกรรมวิธีการสร้างที่ต่างกันตรงการขึ้นรูปเท่านั้น ส่วนการ
สร้างลวดลาย (สลักดุน) จะเหมือนกัน ซึ่งมีกระบวนการและข้ันตอนปฏิบัติ พอที่จะสรุปได้ดังนี้ 
 - หลังจากได้ออกแบบลวดลายดุนเรียบร้อยแล้วก็น้าแบบไปทาบและวัดบน
แผ่นโลหะและตัดแบ่งมาตามขนาดของแบบ  
  - เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือที่จาเป็นในการทางานสลักดุนท้า
การเค่ียวชันเทลงในภาชนะ (กรณีสร้างงานในตัวชิ้นงาน) หรือกระบะติดโลหะ ติดแบบลายด้วยกาว 
  - เมื่อกาวแห้งก็ลงมือสลักลายเส้น  
  - เมื่อสลักลายเส้นเสร็จ ก็ใช้ความร้อน เผาแผ่นโลหะออกจากชัน (การออก
ชัน ) ต่อจากนั้นก็น้าแผ่นโลหะไปล้าง ท้าความสะอาด ด้วยน้ากรด เจือจาง และล้างน้้าธรรมดา แล้ว
น้ามาเช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง  
  - ต่อจากนั้นก็น้าไปเข้าชัน (การเข้าชัน) ใหม่อีกครั้งโดยการพลิกด้านตรงข้าม
กับการสลักครั้งแรก แล้วลงมือดุนนูนตามร่องลายเส้นจนทั่วทั้งตัวลาย  
  - เผาออกจากแผ่นชัน (การออกชัน) ท้าเหมือนครั้งแรกทุกขั้นตอน  
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  - จากนั้นก็น้ามาเคาะเก็บพ้ืนให้เรียบร้อยด้วยสิ่วและค้อนเก็บรูปและน้าไปเข้า
ชัน (การเข้าชัน) อีกครั้งโดยการพลิกด้านที่ดุนนูนขึ้นด้านบนแล้วใช้สิ่วย้้าเส้นและลูบลายตกแต่งตัว
ลายและผิวของตัวลายให้เรียบร้อย ถ้าลายที่ดุนนูนรูปโครงสร้างยังไม่ดีหรือยังไม่ถูกต้องตามลักษณะ
ของรูปแบบ ก็ให้ท้ากลับไปกลับมา ตามข้ันตอนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จนกว่าได้ลายที่ดีพร้อมตาม
รูปแบบที่ต้องการ จึงท้ากรรมวิธีการออกชัน (การออกชัน) ท้าตามข้ันตอนเหมือนตอนแรก และน้ามา
เช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งแล้วจึงน้ามาเคาะเก็บพื้นผิวให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนการ
ดุนนูน 
 
งานไม้แกะสลัก (Xylography) 
 
 1. ความหมาย ความเป็นมาและประเภทของงานไม้แกะสลัก 
  1.1 ความหมายของงานไม้แกะสลัก (Mean of Xylography) 
   หมายถึง การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมด้วยวิธีการสลัก ฉลัก หรือจ้าหลักลงบนเนื้อ
ไม้ให้เป็นรูปร่าง ลวดลาย ด้วยเครื่องมือโลหะ เป็นงานประณีตศิลป์อย่างหนึ่งที่ช่างผู้ด้าเนินงานต้องมี
ความรู้ความช้านาญเฉพาะตัว เพราะเพราะต้องใช้ความประณีตในการถ่ายทอดรูปแบบที่มีความ
ละเอียด ดังนั้นช่างต้องมีความรู้ความเข้าใจในลวดลายต่างๆพอสมควร จึงจะสามารถท้างานให้เกิด
ความงดงามถูกต้องได้ ปัจจุบันมักเรียกการท้างานแบบนี้ว่า การแกะสลัก เรียกช่างผู้ท้างานด้านนี้ว่า 
ช่างแกะสลัก เรียกงานศิลปกรรมการแกะสลักไม้ว่า เครื่องไม้จ าหลัก 
 1.2 ความเป็นมาของงานไม้แกะสลัก  
  1.2.1 ความเป็นมาของงานไม้แกะสลัก (Background of Xylography) 
   งานศิลปกรรมสลักไม้ เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อใดยังไม่เป็นที่แน่ชัด เพราะวัสดุไม้ไม่มี
ความคงทน มักผุพังเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา จึงมีหลักฐานหลงเหลือเฉพาะในส่วนที่อายุไม่มากนัก 
แต่เป็นที่เข้าใจว่าคนไทยคงรู้จักการสร้างศิลปกรรมไม้มานานแล้ว อย่างน้อยนับตังแต่สมัยสุโขทัยเป็น
ต้นมา 
   อย่างไรก็ตาม งานสลักไม้ มีความเจริญและนิยมอย่างมากตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยา เป็นต้นมา  
   ในสมัยรัตนโกสินทร์ งานจ้าหลักไม้ได้มีพัฒนาการสืบทอดต่อเนื่องมา 
   นอกจากนี้ ยังปรากฏอยู่ในภูมิภาคอ่ืนๆของไทยโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ซึ่ง
ครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองทางการเมืองและศิลปวัฒนธรรม ในนาม อาณาจักล้านนา 
ได้ปรากฏศิลปกรรมไม้จ้าหลักมากมาย  
  1.2.2 ความเป็นมาของงานไม้แกะสลักในภาคอีสาน (Background of Isan 
Xylography) 
    ไม้แกะสลักอีสานมีความเชื่อบริสุทธิ์  มีความเรียบง่าย  โปร่งใส  ตรงไปตรงมา  
สิ่งเหล่านี้ซ่อนลึกอยู่ในจิตวิญญาณและวิถีชีวิตของชาวอีสานดั้งเดิม  ซึ่งต่างกับอีสานปัจจุบัน แต่ใน
อดีตที่ยังมีไม้ใช้เพียงพอ  ชาวอีสานก็น้าไม้มาปลูกบ้านและท้าอาคารศาสนาต่าง ๆ  รวมทั้งใช้งานอื่น 
ๆ  ด้วย  ไม้ที่ชาวอีสานนิยมน้ามาใช้งาน  มี  ไม้เต็ง  ไม้แดง  ไม้มะค่า 
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    ชาวอีสานจะใช้ไม้กันเท่าที่จ้าเป็น  มีประวัติการใช้ไม้มายาวนานมาก  ตั้งแต่สมัย
สร้างปราสาทหิน  สถาปัตยกรรมไม้ เก่าแก่ของอีสานของแท้ดั้งเดิมมักเป็นแบบวัฒนธรรมไทลาว  ซึ่ง
เป็นบรรพบุรุษของชาวอีสานที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งที่อีสานครั้งใหญ่ในราวพุทธศตวรรษที่ 23  คน
เหล่านี้เป็นชาวพุทธ  ศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ  จึงอยู่ที่วัดเช่นเดียวกับชาวพุทธ
ทั่วไป 
    นอกจากพุทธสถานแล้ว ยังมีไม้ที่ชาวอีสานน้ามาท้าเป็นพุทธศิลป์และของใช้อื่นๆ 
ไม่ว่าจะใช้ไม้ในลักษณะใด  ส่วนมากเป็นไปอย่างเรียบง่าย  เสน่ห์ของงานไม้และไม้แกะสลักอีสาน อยู่
ที่ความเป็นพ้ืนบ้านมากกว่าที่อ่ืนๆ  ได้แก่ พระพุทธรูปไม้  ราวเทียน ธรรมาสน์  ตู้พระธรรม  โฮงฮด
หรือฮางฮด ชั้นวางคัมภีร์  แผงพระพิมพ์ท้ารูปคล้ายใบเสมา แผงพระเขียนลายทอง  ธาตุไม้ ใช้เก็บอัฐิ
ของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ  หลักเส เป็นงานไม้แกะสลักอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายธาตุไม้  
บือบ้าน เป็นเสาหลักของหมู่บ้าน 
 นอกจากนี้ ปัจจุบันสังคมอีสาน ไม้แกะสลักประดับสถาปัตยกรรม  เช่น โหง่  
ใบระกา หางหงส์ โก่งคิ้ว หาช่างท้าได้ยากแล้วเพราะการสร้างสิมแบบพ้ืนเมืองไม่มีอีกแล้ว จึงเกิด  
ช่างแกะสลักงานใหม่ ๆ จ้าพวกท้าเครื่องใช้ เช่น เครื่องใช้ในการทอผ้า งานหัตถกรรมในครอบครัว
เพ่ิมรายได้นอกเหนือจากการท้าไร่ ไถนา ไม้แกะสลักในเชิงพาณิชย์  เช่น รูปสัตว์ต่างๆ ส่วนมากเป็น
ม้า กบ กระต่าย เต่า มีทั้งแบบที่ท้าข้ึนใหม่และลอกเลียนงานไม้ท้องถิ่นแบบดั้งเดิม   
   กลุ่มช่างแกะสลักไม้ที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มแกะสลักไม้บ้านหนองหลัก  ต้าบล
หัวงัว  อ้าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์ เป็นระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรมการแกะสลัก และกลุ่มการ
แกะสลักไม้บานประตู หน้าต่างอุโบสถของช่างบ้านนาสะไมย์ อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
  1.3 ประเภทของงานไม้แกะสลัก (Kind of Xylography) 
  -  งานสลักไม้ประเภทรูปปฏิมากรรม ได้แก่ พระพุทธรูป เทวรูป รูปฉลอง
พระองค์พระมหากษัตริย์  
  -  งานสลักไม้ประเภทรูปประติมากรรม ได้แก่ รูปนางกวัก รูปเจว็ด รูปอมนุษย์ 
รูปสัตว์หิมพานต์  
  -  งานสลักไม้ประเภทเครื่องอุปโภค ได้แก่ ม้าหมู่ ดั่ง เตียง ตู้ ม้าเครื่องแป้ง 
อัฒจันทร์ที่ตั้งพระกรอบส้าหรับเข้ากระจก  
  -  งานสลักไม้ประเภทเครื่องยานพาหนะ ได้แก่ พระราชยาน เรือ พระที่นั่ง ราช
รถ สีวิกา  
  -  งานสลักไม้ประเภทองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่อง
ยอดพระมหาปราสาท เครื่องประ กอบหน้าบัน ลายหน้าบัน คันทวย บุษบก บานประตู บานหน้าต่าง 
หย่อง  
 ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะของงานจ้าหลักไม้ ไว้ 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  - งานจ้าหลักไม้แบบประติมากรรมลอยตัว ที่ส้าคัญได้แก่ พระพุทธรูป เทวดา 
และรูปสัตว์ 
  - งานจ้าหลักไม้แบบนูนสูง ที่มีความนูนลึกค่อนข้างมาก สามารถมองเห็นได้สาม
ด้านหรือเพียงครึ่งเดียวจากภาพเต็ม 
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  - งานจ้าหลักไม้แบบนูนต่้า เป็นงานจ้าหลักไม้ที่นูนขึ้นมาเพียงเล็กน้อย 
 2.  วัสดุอุปกรณ์และกลวิธีของงานไม้แกะสลัก  
  2.1 วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับงานไม้แกะสลัก (Material and Equipment of Xylography) 
 การสลักไม้มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็น ดังต่อไปนี้ 
  2.1.1 ไม้  
   2.1.2 เครื่องมืองานสลักไม้ การปฏิบัติงานสลักไม้ มีเครื่องมือส้าหรับ ถาก ฟัน เจาะ 
ควักคว้าน และ แต่งเกลาไม้สลักจนส้าเร็จเป็นรูปไม้สลัก  
 2.1.3 เครื่องมือช่างอ่ืนๆ เช่น เลื่อย ตะไบ กบไสไม้ มีด กาว ดินสอ กระดาษทราย  
 2.1.4 วัสดุส้าหรับการตกแต่งไม้ เช่น สี น้้ามันรักษาเนื้อไม้ รัก ทองค้าเปลว กาว 
  2.2  กลวิธีและข้ันตอนของงานไม้แกะสลัก (Technique and Step of Xylography) 
 กลวิธีและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 การก้าหนดรูปแบบและลวดลาย  
 2.2.2 การถ่ายแบบ เป็นการถ่ายแบบลวดลายลงบนพ้ืนไม้ 
 2.2.3 การขึ้นรูปสลักไม้ เรียกว่า “หุ่นโกลน” 
 2.2.4 การรัดรูป เป็นขั้นตอนสลักไม้ท้าเป็นรูปภาพ หรือ ลวดลาย 
 2.2.5 การสลักส่วนละเอียด  
  2.2.6 การเก็บงานไม้สลัก คือ การตรวจดูความเรียบร้อยของงานไม้ 
  2.2.7 การตกแต่งงานไม้สลัก ปกติมักทาน้้ามันเพ่ือรักษาเนื้อไม้ หรือ อาจตกแต่งใน
ลักษณะและวิธีการอ่ืนได้อีก เช่น การตกแต่งด้วยการลงรักปิดทองค้าเปลว การตกแต่งด้วยการเขียน
ระบายสี การตกแต่งด้วยการประดับมุก การตกแต่งด้วยการประดับกระจกสี  
   


