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งานประดับมุก งานประณีตศิลป์จากเปลือกหอย  
เป็นหนึ่งในงานเครื่องรักของไทย ที่แสดงออกถึงความ
ประณีตอ่อนช้อยในงานศิลปหัตถกรรม ด้วยความประณีต
ของช่างฝีมือไทยต้ังแต่สมัยโบราณที่บ่มเพาะภูมิปัญญา
อันหลากหลายทั้งการผูกลาย การถมลาย และการฉลุลาย    
โดยเลือกใช้เปลือกหอยมุกไฟนำามาตัดตกแต่งฉลุตามลวดลาย
ท่ีต้องการ ซ่ึงต้องใช้ความพิถีพิถัน ละเอียดอ่อน ในทุกข้ัน
ตอน ตามประเพณีนิยมงานประดับมุกมักใช้กับงานที่เกี่ยว

เนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 
ปรากฏอยู่บนเครื่องราชูปโภค เครื่องใช้ไม้สอย  ตลอดจน
ภาชนะที่ใช้ในพระราชพิธี และภาชนะบรรจุอาหารถวาย
พระสงฆ์ ในพระอารามหลวง เช่น ตู้พระธรรม ธรรมมาส์ 
ตะลุ่ม พานแว่น ฟ้า เชิงบาตร ขาตาลปัตร ฯลฯ ซึ่งสมัย
โบราณถือเป็นของสูงศักดิ์ นับเป็นงานหัตถศิลป์ทรงคุณค่าที่
ใกล้สูญหายมีช่างผู้เชี่ยวชาญ และหาผู้มีใจรักสืบทอดความรู้
ทางการช่างสาขานี้ได้น้อยในปัจจุบัน
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งานประดบัมกุ : เอกลกัษณ์ท่ีสะท้อน
ภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่าง                                                              

งานประดับมุก สร้างสรรค์ขึ้นโดยการนำาเปลือกหอย
ที่มีความแวววาว เมื่อต้องกับแสงแดดจะเกิดการสะท้อนแสง
คล้ายสีรุ้ง งานประดับมุกนิยมนำามาประกอบตกแต่งบาน
ประตู หน้าต่างทั้งในพระอุโบสถ วิหาร แม้กระทั่งพระบรม
มหาราชวัง รวมไปถึงการนำาไปประดับตกแต่งเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง พาน เป็นต้น งานประดับมุกถือเป็นงานช่าง
ชัน้สงู ทีต้่องใช้ความประณตี ละเอยีดอ่อน รวมถงึทกัษะฝีมอื 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างวิจิตรงดงาม

หอยมุก : หัวใจสำาคัญของงานประดับมุก

สิ่งสำาคัญในการทำางานประดับมุกก็คือการเลือก
ชนิดของเปลือกหอย โดยจะใช้เฉพาะเปลือกหอยที่ขัดเอา

หินปูนผิวนอกออกแล้วจะพบว่าผิวภายในมีความแวววาว 
(ช่างมักจะเรียกว่า มีไฟ) เปลือกหอยแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ 
และลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เปลือกหอยที่นิยมนำามาใช้
ในงานประดับมุกได้แก่ เปลือกหอยอูดหรือหอยโข่ง เปลือก
หอยเป๋าฮื้อหรือหอยร้อยรู เปลือกหอยจาน เปลือกหอยกาบ
น้าจืด เปลือกหอยนมสาว ฯลฯ

เปลือกหอยแต่ละชนิดจะมีไฟที่งดงามต่างกัน การ
สะท้อนสีท่ีหลากหลายมากน้อยตามชนิดของเปลือกหอยที่
ช่างเลือกใช้ เปลือกหอยที่มีไฟดีจะมีราคาสูง บางชนิดไฟไม่
ดีเท่า ราคาจะต่ำากว่า เมื่อนำามาผลิตเป็นชิ้นงานแล้วจะทำาให้
ผลงานมีราคาแพง หรือถูกกว่าตามไปด้วย ดั้งนั้นราคาของ
เปลือกหอยจึงเป็นส่วนหนึ่งของการกำาหนดราคาผลิตภัณฑ์ 
อีกทั้งความอ่อนหรือแข็งกว่าของเปลือกหอย ทำาให้การ
ฉลุลวดลายยากง่ายแตกต่างกัน
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งานประดับมุกบานประตูพระอุโบสถ



เปลือกหอยเป๋าฮื้อ
ลักษณะเด่นของเปลือกหอยเป๋าฮื้อ

                   
ชนิดเปลือกหอยที่นิยมนำามาใช้ในงานประดับมุก

1. เปลือกหอยมุกไฟ หอยอูด หอยโข่งเขียว หรือ
หอยโข่งทะเลน้ำาลึกแต่ละท้องถิ่นจะเรียกชื่อแตกต่างกัน
ไป ผิวด้านนอกจะถูกเคลือบไว้ด้วยหินปูน (แคลเซียม
คาร์บอเนต) ซึ่งมีความหนาไม่เท่ากัน ผิวด้านในท้องหอย
จะเคลือบด้วยสารที่ขับออกมาจากตัวหอย (น้ำาลายหอย) 
ต้องนำาไปขัดหินปูนที่เกาะอยู่ด้านนอกออก จะปรากฏความ
แวววาว และสวยงามเมื่อกระทบกับแสงสว่าง เป็นประกาย
สีรุ้ง เรียกว่า “หอยมุกไฟ” ปัจจุบันหอยมุกไฟต้องมีการนำา
เข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ประเทศเมียนมาร์ อินเดีย เดิมใน
ประเทศไทยพบในแถบทะเลอันดามัน

คุณสมบัติพิเศษของหอยมุกไฟ

1.1 สะท้อนแสงจากธรรมชาติได้ 

1.2 มีลักษณะมันวาว ด้วยตัวของตัวเอง

1.3 พื้นที่การใช้งานมาก

1.4 แกนหอยสามารถนำาไปทำาเขี้ยวหัวโขนได้(เขี้ยว 
 ยักษ์)

1.5 ขื่อหอย ใช้ประกอบเครื่องยาจีน

1.6 ส่วนโค้งของเปลือกหอยนิยมทำาพระเนตรขาว 
 ของพระพุทธรูป

2. เปลือกหอยนมสาว พบในอ่าวไทย ความลึก
ของน้ำาทะเลไม่เกิน 30 เมตร ลักษณะเป็นทรงกรวยหรือ
สามเหลี่ยม สีสันด้อยกว่ามุกไฟ ให้สีขาวหรือเขียว ไม่นิยมใช้
ในงานประดับมุก เนื่องจากพื้นที่การใช้งานได้มีน้อย 

3. เปลือกหอยมุกจานสีขาว  เป็นหอยสองฝา
รูปร่างแบนคล้ายจาน พบในทะเลอันดามัน จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง ให้สีขาวออกเหลือง นิยม
ใช้ทำาเครื่องมุกกันมาก เพราะมีพื้นที่ในการใช้งานมาก จึงมี
การนำามาเพาะเลี้ยง เพื่อผลิตไข่มุกสำาหรับทำาเครื่องประดับ 
เมื่อหอยไม่สามารถผลิตไข่มุกได้อีก เปลือกหอยจะถูกนำาไป
ขายให้โรงงานทำาเครื่องประดับมุก เนื้อหอยจะถูกขายเพื่อ
นำาไปประกอบเป็นอาหาร หอยมุกจานสีดำา (มุกทะเลจีนใต้) 
พบในประเทศเวียดนาม (เมืองดานัง) นิยมทำาเป็นหัวเข็มขัด 
หรือเครื่องประดับ

4. เปลือกหอยเป๋าฮื้อ หรือหอยร้อยรู ใช้อยู่ 2 ชนิด 
คือ หอยเป๋าฮื้อสีเขียว พบในทะเลอันดามัน จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต และในอ่าวไทย ประเทศจีน และประเทศ
เวียดนามนิยมนำาหอยชนิดนี้ ไปทำาเป็นเครื่องมุกฝัง ส่วน
หอยเป๋าฮื้อสีชมพู นำาเข้าจากต่างประเทศ คือ ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศฟิลิปปินส์ 

5. เปลือกหอยกัลปังหา ให้สีขาวอมชมพู นิยมใช้
เพราะราคาถูก พบในจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และพบใน
อ่าวไทย 

6. เปลือกหอยกาบน้ำาจืด พบในแม่น้ำาแม่กลอง 
แม่น้ำาท่าจีน ในภาคอีสานพบในแม่น้ำาชี แม่น้ำามูล

7. เปลือกหอยมุกน้ำาจืด พบในจังหวัดกาญจนบุรี 
ให้สีเขียวอมม่วง ไข่มุกที่ได้จากมุกนี้จะมีหลายสี ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมที่หอยมุกน้ำาจืดอาศัยอยู่
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ด้ามตาลปัตรประดับมุกตะลุ่ม

             
หุ่นรูปทรงภาชนะสำาหรับการประดับมุก

ภาชนะเคร่ืองใช้ที่ นิยมนำามาประดับมุกที่ถือ
เป็นเอกลักษณ์ที ่แสดงถึงซึ ่งความงดงาม ประณีตของ            
“งานประดับมุก” สะท้อนถึงภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่างที่มี
มาแต่โบราณกาล มีรูปทรงหุ่นที่นิยมนำามาประดับมุกจำาแนก
ได้ ดังนี้

1. กลุ่มภาชนะแบบพาน ใช้สำาหรับใส่ของถวาย
พระ หรืออื่นๆ เช่น พานแปดเหลี่ยม พานกลม พานกลีบบัว 
ฯลฯ พานต่างๆ เหล่านี้อาจแยกประเภทย่อยออกไปอีกตาม
ขนาดรูปทรง และประโยชน์การใช้สอย เช่น ตะลุ่ม พานแว่น
ฟ้า 

- พานแว่นฟ้า  นิยมใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ      
ศาสนา เช่น งานบวชนาค งานทอดกฐิน พานแว่นฟ้าจะ
ประกอบด้วยพานรองซ้อนกันสองช้ันมีลักษณะเป็นพานสี
เหลี่ยมขนาดใหญ่

- ตะลุ่ม เป็นภาชนะประเภทเดียวกับพาน มีหลาย 
ขนาด ตะพุ่มขนาดใหญ่ นิยมนำามาใส่สิ่งของ สำาหรับใช้ถวาย
พระ เช่น ผ้าไตร ดอกไม้ ธูปเทียน ส่วนตะพุ่มขนาดเล็ก นิยม
ใช้ใช้หมาพลูสำาหรับถวายพระ

2. กลุ่มภาชนะแบบกล่อง มีหลายแบบเรียกชื่อ
แตกต่างกันออกไป ตามวัตถุประสงค์การใช้ เช่น ลุ้ง เจียด 
หีบยา หีบบุหรี่ หีบหมาก 

3. กลุ่มภาชนะแบบถาด ถาดของไทยมักจะทำาขอบ
สูง จึงมักเรียกกันว่ากระบะ มีทั้งแบบกลมและแบบเหลี่ยม 
ใช้ใส่ของ หรือตามประโยชน์ใช้สอย ถ้าใช้ใส่ เครื่องบูชา จะ
เรียกว่า เครื่องกระบะบูชา ถ้าใส่เครื่องกินหมากก็เรียกว่า 
กระบะหมาก แต่ถ้า กระบะเหล่านี้มีขาจะเรียกว่า กระบะกี๋
ใช้เป็นกี๋รองชุดน้ำาชา

4. กลุ่มเครื่องใช้สำาหรับพระสงฆ์ ส่วนใหญ่จะ
ตกแต่งด้วยลายประดับมุก เช่นฝาบาตร เชิงบาตร พัดยศ 
และพัดรองที่ทำาด้ามประดับมุก

5. กลุ่มเครื่องใช้และเครื่องประกอบสถาปัตยกรรม
สถาบันกษัตริย์ และพระพุทธศาสนา ได้แก่ เครื่องราชูปโภค 
โต๊ะหมู่บูชา บานประตู บานหน้าต่าง พระอุโบสถ วิหาร ตู้ 
โต๊ะ ตั่ง เตียง เครื่องเรือนต่างๆ เป็นต้น มักใช้ไม้จริงที่มีความ
คงทนแข็งแรง มาประดับมุกเป็นลวดลายต่างๆ อย่างวิจิตร
เป็นพิเศษ

ประดับมุก – ประเภทมุก 5



บานประตูโบสถ์ประดับมุกลายพระนารายณ์ทรงครุฑ

             
ความเป็นมาของงานประดับมุก

 หลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีท่ีตำาบลคูบัว 
จังหวัดราชบุรี พบชิ้นส่วนมุกประดับองค์เจดีย์ ซึ่งนัก
โบราณคดีกรมศิลปากร กำาหนดอายุตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 
11-16 เป็นศิลปะสมัยทวารวดี นอกจากนี้ยังมีการประดับ
มุกที่พระเนตรของพระพุทธรูปศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา 
ส่วนการนำาเปลือกหอยมาประดับตกแต่งเป็นลวดลาย
ประกอบที่เก่าแก่ที่สุดตามหลักฐานที่ยังมีอยู่เป็นหลักฐาน
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หลักฐานเก่าแก่ที่สุดคือ ตู้พระ
ไตรปิฎกประดับมุก ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงสันนิษฐานว่า ตู้ประดับ

มุกใบนี้ตามลักษณะและลวดลายเป็นสมัยแผ่นดินสมเด็จ
พระเจ้าเสือ ประมาณ พ.ศ. 2246 - 2251 มีลวดลาย
กระหนกหางนาค บานตู้ด้านซ้ายประดับเป็นภาพพระ
นารายณ์ทรงครุฑ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประทานแก่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร รองลงมาคงเป็นบาน
ประตูมุกที่สร้างขึ้นในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ 
(สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3) ได้แก่ บานประตูพระวิหาร
วัดพระศรีมหาธาตุ ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช จังหวัด
พิษณุโลก บานประตูพระวิหารวัดบรมพุทธาราม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฏก 
เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและอีกคู่
หนึ่งถูกนำามาเป็นบานประตูของหอมณเฑียรธรรมในวัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม
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 สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จึงทรง
โปรดให้สร้างบานประตูประดับมุกเป็นเรื่องรามเกียรติ์ขึ้น 4 
ช่อง จัดได้ว่ามีความงดงามมาก และแตกต่างไปจากลายมุก
รุ่นเก่า รวมถึงการประดับมุกมงคล 108 ประการที่พระบาท
พระพุทธไสยาสน์ ในพระวิหาร

 สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ทรงโปรดสร้างหอพระพุทธรัตนสถานภายในพระบรม
มหาราชวัง โดยมีบานประตูและบานหน้าต่างประดับมุกทั้ง
หลัง เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเกิดความชำารุดเสียหาย
อย่างหนักจากภัยสงครามจำาเป็นต้องถอดเก็บไว้ในคลังฝ่าย
หลังวัง ต่อมาในรัชกาลที่ 9 ได้โปรดให้มีการเขียนภาพใน
อาคารขึ้นใหม่พร้อมนำาบานประตูหน้าต่างประดับมุกชุดเดิม
มาซ่อมและประกอบเข้ากับอาคารดังเดิม

 สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งสร้างวัดราชบพิธสถิตมหาศรีมาราม
วรวิหาร ทรงโปรดให้นำาบานประตูและหน้าต่างประดับมุก
เป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาจากปราสาทพระเทพบิดร 
ซึ่งถูกไฟไหม้ แต่บานประตู หน้าต่าง ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ
ดีมาประกอบเป็นบานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ 
ซ่ึงบานประตูและหน้าต่างประดับมุกชุดนี้มีลักษณะเป็น
เอกลักษณ์แตกต่างไปจากทุกสมัยมา

 ปัจจุบันงานช่างประดับมุกไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก
เนื่องจากมีราคาแพงทำาให้ช่างขาดรายได้ในการประกอบ
อาชีพจึงเหลือช่างฝีมือดีที่ยังคงสืบทดภูมิปัญญา อยู่ไม่มาก
นัก ประกอบกับการสร้างผลงานแต่ละชิ้นจะต้องใช้เวลา
ยาวนานทำาให้ผู้ที่ต้องการอาจต้องรอการผลิต จึงไม่เป็นที่
นิยมแพร่หลายมากนัก

บานประตูและหน้าต่างโบสถ์ประดับมุกลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
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เปลือกหอยตัดได้ขนาด

เครื่องมือใช้จับยึดชิ้นงาน

เครื่องมือใช้ในขั้นตอนฉลุเปลือกหอย

กรรมวิธีการสร้างสรรค์งานประดับมุก

วัสดุ / อุปกรณ์ในการประดับมุก

1. ไม้ทองหลาง หวายน้ำา ไม้รวก

2. มีดจักตอก มีปลายโค้งสำาหรับแต่งมุม

3. เหล็กหมาด เหล็กอกไก่ ค้อนไม้

4. เกรียงโป๊ว อีพ็อกซี กาวลาเท็กซ์ เชลแล็ก

5. หินเจีย หินขัด หินลูกจันทน์ ตะไบ ลูกหมู

6. ใบเลื่อยตัดเลื่อยขนาดต่างๆ เลื่อยฉลุลาย   
 กรรไกร คัตเตอร์ 

7. เคร่ืองมือออกแบบเขียนแบบ ใช้ในการออกแบบ
เขียนแบบในการสร้างช้ินงาน และออกแบบลวดลาย
ในงานประดับมุก เช่น ดินสอ ยางลบ เคร่ืองมือใน
การวัดต่างๆ กระดาษสาญ่ีปุ่น

8. คีมประเภทต่างๆ 

9. หุ่นท่ีใช้ในงานประดับมุกมีหลายชนิด ทำาด้วย 
หวาย ไม้ ไม้ไผ่และอาจใช้โลหะหรือวัสดุหุ่นท่ีใช้ใน
งานประดับมุกได้แก่ บานประตู พานแว่นฟ้า หีบ 
กล่อง

10. เปลือกหอยมุกท่ีจะใช้สำาหรับงานประดับมุก 

11. สมุกจะใช้สมุกกะลา เน่ืองจากจะมีความแข็งช่าง
บางคนอาจใช้สมุกใบตองในกระบวนการสุดท้ายเพ่ือ
เก็บรายละเอียดของงาน

12. ยางรัก ใช้ทา หรือเคลือบผิว ช่วยประสานวัสดุ
และเสริมสร้างความทนทานแก่พ้ืนผิวของงาน

13. วัสดุใช้แทนยางรัก ปัจจุบันยางรักหาได้ยากมี
ราคาสูง กระบวนการทางานยุ่งยากใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานนานและยังมีการแพ้รักในผู้ปฏิบัติงาน
ด้วย จึงได้มีการนาวัสดุอ่ืนมาใช้ทดแทนยางรัก เช่น 
สีโป๊ว อีพ๊อกซ่ีชนิดท่ีมีสัดส่วนการผสมกันระหว่าง
สาร A และสาร B 
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ตะลุ่ม

พานแว่นฟ้า

วิธีการประดับมุก

 การประดับมุกเป็นลวดลายต่างๆ ตามท่ีออกแบบไว้
จะมีวิธีการอยู่ 2 ลักษณะ คือ

 1. การประดับมุกแบบติดลาย เม่ือฉลุเปลือกหอย
เป็นลวดลายตามแบบแล้ว ช่างจะนำาลวดลายแต่ละตัวไปเรียง
ติดตามแบบจนครบแล้วจึงใช้สมุกถมอุดช่องว่างระหว่างตัว
ลายให้เต็ม

 2. การประดับมุกแบบฝัง เม่ือฉลุเปลือกหอยเป็น
ลวดลายตามแบบแล้วช่างจะแกะสลักเซาร่องผิวไม้ให้มีรูปร่าง
ตามลวดลาย มีความลึกเท่าความหนาของเปลือกหอย แล้ว
นำาลวดลายท่ีฉลุไปติดฝังลงในร่องลึกท่ีเซาะเน้ือไม้ออก แล้ว
อุดร่องรอยจนเรียบเนียน วิธีการประดับมุกแบบน้ีจะมีความ
คงทนแข็งแรงกว่าการประดับมุกแบบติดลาย
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หวายนำ้า

ไม้รวก

กรรมวิธีการเตรียมหุ่นเพ่ือการประดับมุก

     1. เตรียมหุ่นคือการเตรียมภาชนะเครื่องใช้ที่จะ
นำามาประดับมุก จะเป็นตะลุ่ม และพานแว่นฟ้า ฯลฯ วัสดุ
สำาคัญที่ใช้สร้างหุ่น ประกอบด้วย 

หวาย มักใช้อยู่ 2 ชนิดคือ หวายน้ำา แลหวายน้ำาผึ้ง 
ที่ผ่านการตากแห้งและอบฆ่าเชื้อรามาอย่างดี โดยทั่วไปยาว
ประมาณ 8-10 ศอก หวายมีน้ำาหนักเบา เนื้อมีความพรุน 
สามารถให้ยางรักยึดเกาะกับพื้นผิวชิ้นงานได้ เป็นหวาย
คุณภาพดีจากจังหวัดระนอง หวายทั้งสองชนิดนี้มีขายที่ร้าน
ค้าแถวภูเขาทองและบ้านมอญบางกระดี่ จังหวัดสมุทรสาคร 

ไม้ทองหลาง  ต้นทองหลางคนโบราณเชื่อว่าเป็น
ไม้มงคล หมายถึงการมีทรัพย์สินเงิน มีเงินทองใช้ไม่ขัดสน 
ไม้ทองหลางที่นำามาขึ้นโครงหุ่นต้องตัดแล้วนำามาตากท้ิงไว้
อย่างน้อย 1 ปี รอจนกว่าเปลือกจะหลุดล่อนออกไปเอง จึง
สามารถนำามาใช้งานได้ ไม่นิยมใช้ไม้สดๆ เพราะเมื่อนำามาขึ้น
รูปแล้วเนื้อไม้จะหดตัวเกิดการบิดเบี้ยว และรอยแตกร้าว

 ไม้รวก เป็นพืชตระกูลไผ่ เมื่อนำามาตากให้แห้งจะ
มีความแข็งมาก เหมาะแก่การนำามาเหลาทำาหมุดใช้ตรึงส่วน
ต่างๆ ของโครงหุ่นแทนตะปู 

 การขึ้นโครงหุ่นตะลุ่ม เริ่มจากการเหลาหวาย คือ
การนำาหวายน้ำามาจักเป็น 2 ส่วนเรียก จักสอง หรือจักสี่ส่วน 
เรียกจักสี่ แล้วแต่ขนาดของภาชนะให้ได้เส้นหวายที่เรียบ
เสมอกันตลอดทั้งเส้น ทั้งความกว้าง ความหนาสม่ำาเสมอ
กัน แล้วนำามาขดเป็นวงๆ หักมุมให้ได้สัดส่วนเส้นหวายจะ
เรียงซ้อนกันเป็นชั้นตั้งฉากเสมอกันโดยตะลุ่มมีทั้งหมด 10 
เหลี่ยม และ 12 เหลี่ยม พานแว่นฟ้ามี 8 เหลี่ยมด้านไม่เท่า 
มีไม้ทองหลางตัดเป็นแผ่นบางๆ ให้เท่ากับขนาดของเหลี่ยม
มุมดามประกบอยู่ด้านใน จากนั้นจึงตอกตรึงด้วยหมุดไม้รวก
ตอกให้ทะลุทั้งสองด้านแทนตะปู ใช้มีดจักตอกเกลาผิวด้าน
นอกให้เรียบ ส่วนด้านในใช้มีดขอปลายโค้งเซาะขอบมุมให้
สวยงาม ใช้กาวหรือเชลแล็กทาทับเพื่อให้หวาย ไม้ทองหลาง 
หมุดไม้รวกใช้ยึดติดประกบแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน

2.การออกแบบลายหรือเขียนลาย ในการออกแบบ
ต้องพิจารณาหุ่นต้นแบบ เพื่อหารูปแบบลวดลายที่จะใช้กับ
ชิ้นงานนั้นๆ ให้สอดคล้องกับประเพณีนิยม มักเป็น ลายเทศ 
ลายกรวยเชิง ลายกระหนก ลายประจำายาม ลายกระจัง 
ลายพรรณพฤกษา ลายดอกพุดตาน เคล้ากับตัวภาพสัตว์ใน
หิมพานต์ เช่น กินรี คชสีห์ เป็นต้น 

การเขียนลายขึ้นอยู่กับความชำานาญของช่าง ลาย
ชั้นสูงเหล่านี้บรมครูท่านเขียนต้นแบบไว้ตามราชสำานัก พระ
อารามหลวงต่างๆ ตู้พระธรรม ตู้พระไตรปิฎก ฯลฯ ฉะนั้น
ช่างจึงมีต้นแบบของลายจากแหล่งเดียวกัน การเขียนลายให้
เหมาะสมกับภาชนะ ทั้งยังสะท้อนความโดดเด่นของตะลุ่ม 
พานแว่นฟ้า และเตียบออกมาได้นั้นขึ้นอยู่กับ ความสามารถ
เฉพาะตัวของช่าง

การออกแบบลวดลายในงานประดับมุก ที่ทำามา
จากเปลือกหอยประเภทต่างๆ ธรรมชาติของเปลือกหอยจะ
มีลักษณะที่โค้ง ภูมิปัญญาของช่างโบราณ จึงแก้ปัญหาโดย
วิธีการแบ่งตัวลายให้มีขนาดเล็ก และสั้นลง เขียนตัวลายให้
แยกขาดเป็นตัวๆ เป็นเส้นคู่ เพื่อให้ช่างฉลุลวดลายได้ถูกต้อง
ตามแบบลาย ลายที่จะนำามาออกในแต่ละส่วนของภาชนะ
มักใช้ลายประเภทที่แสดงจุดเด่นของชิ้นงาน
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การออกแบบลาย

การตัดหรือฉลุลาย

การประดับลาย

 แบบร่างลวดลายหรือผังลายมักถ่ายเอกสาร
เตรียมไว้ 3-4 ชุด ชุดแรกเป็นแบบให้ตรวจดูสอบทานความ
เรียบร้อยในการประดับลาย  ชุดที่สองให้ติดลายผนึกลง
บนผิวชิ้นมุกด้วยกาวน้ำาเพื่อทำาการโกรกฉลุลายชุดที่สาม
ใช้ประกอบการประดับลาย  โดยเมื่อฉลุและขัดแต่งลาย
เรียบร้อยแล้ว ให้นำาลายแต่ละชิ้นผนึกลงบนแบบชุดนี้เพื่อ
ป้องกันผังลายสูญหายและสะดวกในการประดับลายลงบน
ชิ้นงาน

 3. การตัดหรือการโกรกฉลุลาย โดยใช้โครงเลื่อย
ฉลุเลื่อยลายออกเป็นตัวๆ นำาชิ้นลายแต่ละตัวมาขัดแต่ง
ขอบลายเพื่อลบคลองเลื่อยและทำาให้ลายสวยงามตามที่ 
ออกแบบไว้ด้วยตะไบขนาดต่างๆ และกระดาษทราย นำา
ลายที่ขัดแต่งขอบไปผนึกบนแบบลายที่เตรียมไว้เพื่อรอการ
ประดับจริงบนชิ้นงาน  

 4. การประดับลาย คัดลอกลายลงบนชิ้นงานโดย
วิธีลูบฝุ่นโรยลายวิธีเดียวกับช่างลายรดน้ำา ถอดลายมุกจาก
แผ่นแบบทีละตัวนำามาผนึกลงบนชิ้นงานในตำาแหน่งที่ถูก
ต้องของตัว ลายโดยใช้ยางรักและรักสมุกเป็นตัวประสาน 
ทำาการประดับลายจนครบปล่อยให้ยางรักแห้งสนิท ทายาง
รักน้ำาเกลี้ยงเคลือบทับหน้าอีกชั้นหนึ่ง เพื่อประสานลายมุก
ให้ติดสนิทกับพื้นชิ้นงานยิ่งขึ้นก่อนถมลาย     

5. การถมลายด้วยรักสมุก หลังจากยางรักน้ำาเกลี้ยง
แห้งสนิทนำายางรักมาผสมกับสมุกให้เหนียวพอดีนำารักสมุก
มาถมลงในร่องระหว่างตัวลายมุกให้มีปริมาณคร่ึงหน่ึงของ
ร่องลายให้ทั่วทั้งชิ้นงาน ปล่อยให้แห้งสนิทถมรักสมุกชั้นต่อ
ไปอีกสองถึงสามชั้นตามกรรมวิธีเดิม จนเต็มร่องลายปล่อย
ให้แห้งสนิททุกครั้งก่อนถมชั้นต่อไป (ยางรักจะแห้งสนิทใช้
เวลา 5 ถึง 7 วันต่อครั้ง)

การถมลาย ช่างสมัยโบราณใช้ยางรักผสมกับ 
“สมุก” จนกลายเป็นสีดำา สมุกส่วนใหญ่ได้จากการนำากะลา
มะพร้าว ใบตองแห้ง หรือใบหญ้าคาแห้งไปเผาไฟจนกลาย
เป็นถ่านสีดำา แล้วนำาถ่านนั้นมาบดจนละเอียดไปผสมกับยาง
รักจึงนำาไปถมลงบนลวดลาย

ยางรัก เป็นน้ำายางที่ได้จากต้นไม้ยืนต้นขนาดกลาง 
ขึ้นอยู่ทั่วไปตามป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคอีสาน 
และภาคใต้ ยางรักเป็นวัสดุธรรมชาติ มีลักษณะเป็นยาง
เหนียว ใช้ทา หรือเคลือบผิวสิ่งต่างๆ การใช้ยางรักถมลาย
แบบโบราณปัจจุบันใช้กันน้อยมาก เนื่องจากหาซื้อยาก มี
ราคาสูง กระบวนการทำายุ่งยาก ช่างบางคนอาจแพ้ยางรัก
มีผื่นคันตามผิวหนัง การถมลายจึงเปลี่ยนมาใช้วัสดุทดแทน
ยางรัก 2 ชนิดคือ
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4.5.

การผสมอีพ็อกซี

โป๊วรถยนต์ผสมกับสีดำา

 สีโป๊ว รถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ตามความสะดวกของ
ช่างนำามาผสมสีดำาผสมตัวเร่งและทำากาวโป๊ลงบนช้ินงาน
ประดับมุกที่ประดับลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำาการโป๊
วให้เต็มลวดลายท้ิงให้แห้งก็สามารถขัดแต่งชิ้นงานได้เลย 
ช่างประดับมุก ปัจจุบันจึงนิยมใช้เพราะสามารถทำางานได้
รวดเร็ว ทำาเสร็จได้ตามเวลา และลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 
โดยที่คุณภาพชิ้นงานยังคงความสวยงามเช่นเดิม

อีพ็อกซี นิยมใช้ในการถมลายประดับมุกเช่นกัน
โดยนำาอีพ็อกซีผสมกับ สีฝุ่นสีดำา ในอัตราส่วน 1 : 1 แล้ว
จึงทำาการโป๊วลงบนชิ้นงานที่ทำาการประดับลวดลายมุก
เรียบร้อยแล้ว โดยถมให้เต็ม ทดสอบรูตามดด้วยการลูบน้ำา
ตรงบริเวณที่ถมลาย ทิ้งไว้ราว 3 ชั่วโมงขึ้นไปจึงนำามาขัดลาย
ด้วยลูกหมูเพื่อเปิดหน้ามุก
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การแรลาย ขัดแต่งผิวหน้าชิ้นงาน

ขัดมัน

6. การแรลาย ในงานประดับมุก ลวดลายบาง
ประเภท เช่น ลายใบไม้ ดอกไม้จะมีการแรลายเพิ่มราย
ละเอียดเป็นขั้นตอนในการตกแต่งลวดลายเพิ่มเติม เช่น ลาย
เส้นแรของใบ และดอก ในขั้นตอนนี้นำาเครื่องมือเหล็กอกไก่
ที่ใช้ในงานประดับอัญมณีมาประยุกต์ใช้งานได้ และเช็ดด้วย
ยางรัก ยางรักจะเข้าไปแทรกในร่องลายที่แรไว้ ชิ้นงานก็จะมี
ความประณีตสวยงาม

7. ขัดแต่งผิวหน้าชิ้นงาน เมื่อยางรักแห้งสนิท
ทำาการขัดแต่งผิวหน้าชิ้นงานด้วยหินกากเพชรและกระดาษ
ทราย ขนาดความหยาบต่างๆกัน ขัดจนปรากฏลายมุกใช้
กระดาษทรายละเอียดขัดแต่งให้เรียบและปรากฏลายมุก
อย่าง ครบสมบูรณ์ทั่วทั้งชิ้นงาน

8. การขัดมัน โดยใช้ใบตองแห้งฉีกเป็นฝอยชุบ
น้ำามันมะพร้าวเล็กน้อยขัดถูผิวชิ้นงานพร้อมโรย ผงมุกชนิด
ละเอียด ขัดให้เกิดความร้อนนานๆด้วยมือผิวชิ้นงานจะ
ค่อยๆเป็นมันขึ้นตามธรรมชาติโดย ไม่ต้องใช้น้ำามันเคลือบ
เงา
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อาสนะประดับมุก

ซอประดับมุก

                          
การดูแลรักษางานประดับมุก

1. เช็ดรักและถอนรัก เม่ือได้ช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์
แล้วนาช้ินงานมาเช็ดรัก และถอนรักด้วยการใช้สาลี หรือผ้า
ชุบยางรักทาให้ท่ัวท้ังช้ินงานแล้วท้ิงไว้สักพัก แล้วใช้สำาลีสะ
อาดค่อยๆ ถอนคือเช็ดรักออกจนท่ัวสังเกตพ้ืนจะดำามัน และ
เน้ือมุกจะใสสะอาด

2.ใบตองฉีกฝอยแตะน้ำามันมะพร้าว ช่างโบราณใช้ใบ
ตองแห้งฉีกฝอย หรือสำาลีกับน้ำามันมะพร้าว นำามาเช็ด ขัดท่ีช้ิน
งานประดับมุก และถอนโดยใช้สาลีเช็ดวนๆ เพ่ือถอนน้ำามัน
ออกจนได้ช้ินงานท่ีมีความมันวาว เพ่ือเป็นการดูแลรักษาให้
เกิดความเงาวาวของช้ินงาน

อย่างไรก็ตามงานช่างประดับมุกเม่ือวิเคราะห์ตาม
ลักษณะผลงาน มีความยึดโยงกับวัฒนธรรม ประเพณีและ
ศาสนาเป็นอย่างมาก ช่างจะต้องมีพ้ืนความรู้และเข้าใจเน้ือหา
สาระเร่ืองราวต่างๆ ก่อนจะนำามาออกแบบหรือประดิษฐ์
ลวดลายต่างๆ ได้แก่ เร่ืองราวเก่ียวกับพุทธประวัติ  วรรณคดี  
หรือกระท่ังสัตว์ในจินตนาการแบบไทย  เช่น  ราชสีห์  คชสีห์  
กินรี  กินนร ฯลฯ ท้ังน้ีเน่ืองจากงานช่างประเภทน้ีมักนิยมนำา
ไปใช้ประกอบเคร่ืองราชูปโภคและหรือประเพณีในราชสำานัก  
รวมถึงเป็นพุทธบูชาตามพระราชศรัทธาและพระราชนิยม
เป็นต้น    
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