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บทคดัย่อ

 ในบทความน้ีกล่าวถึงเทคนิคการสร้างสรรคช้ิ์นงานประดบัมุกของริวกิว (RyukuRaden) เป็นงาน

รักอีกประเภทหน่ึงวสัดุหลกั ไดแ้ก่ เปลือกหอยส่วนใหญ่เป็นหอยมุกไฟ หอยเป๋าฮ้ือ และยางรักซ่ึงมีหนา้ท่ี

สาํคญั 3 ประการ คือเป็นกาวใหเ้ปลือกหอยติดบนพ้ืนผวิหุ่นเป็นนํ้ายาเคลือบป้องกนัผวิหุ่น และทาํใหพ้ื้น

ผวิมีเงาสวยงาม ส่วนหุ่นอาจเป็นไมห้รือไมไ้ผจ่กัสานกมี็

 คุณสมบติัวิธีใชข้องยางรักญ่ีปุ่นมีขั้นตอนการเตรียมก่อนนาํมาใช ้และวิธีผสมกบัวสัดุอ่ืนๆ การ

สร้างเคร่ืองมุกริวกิวแยกออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่คือ “การทาํหุ่น” “ขั้นตอนทารัก” และ “ขั้นตอนตกแต่ง” 

มีรายละเอียดขั้นตอนย่อยจาํนวนมากท่ีตอ้งใชเ้ทคนิคซ่ึงอาศยัความชาํนาญค่อนขา้งสูง มีประเด็นท่ีน่า

สนใจศึกษาต่อไปคือเคร่ืองมุกแบบบางท่ีเรียกทัว่ไปวา่เคร่ืองมุกนางาซากิ (NagasakiRaden) เทคนิคและ

ขั้นตอนการสร้างงานคลา้ยกบัเคร่ืองมุกริวกิว อยา่งไรก็ตามมีขอ้แตกต่างท่ีสาํคญัหลายประการเน่ืองจาก

คน้พบช้ินงานมุกแบบนางาซากิในประเทศไทยหลายช้ิน ส่วนใหญ่พบในสถานท่ีสําคญัเก่ียวขอ้งกบั

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัและพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

คาํสําคญั : เคร่ืองมุก งานช่างมุกริวกิว โอกินาวา่

ABSTRACT

 This article discusses on techniques to create pieces of Ryukyu mother pearl of inlay 

(RyukuRaden) is one of key techniques of Ryukyu lacquer ware. The main materials used in works are 

shells, mostly green turban (Turbo marmoratus) and abalone,  and urushi lacquer that has 3 main rolls 

such as a glue to make shells attach on the surface of body, as a coating to protect the surface and make 

the surface shiny. The body of pieces is mostly wood or also container woven out of bamboo. 

 First of all it is inevitable to know the characteristic of Japanese lacquer and how to use it. It has 

several step before using lacquer in works such as mixing with other materials.The whole process can be 

divided into three major steps;”making the body” “coating by lacquer” and “decoration by shells”. And 

each step has further dozen of sub-steps which have details requiring high technical expertise.

 A further point of interest is mother pearl of inlay from Nagasaki (Nagasaki Raden) which was 

created by quite similar techniques and procedures to Ryukyu one, however it had several important dif-

ferences were recognized. Some number of Nagakaki ware were found in Thailand. The most them are 
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belong to the places where associated with King Mongkut. It was likely he ordered these decorative art 

to Nagasaki during the first half of the 18th century.
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บทนํา

 งานประดบัมุกหรืองานมุกในภาษาญ่ีปุ่นเรียกว่า Raden（螺鈿）คืองานประณีตศิลป์แบบ

หน่ึงท่ีนาํเปลือกหอยมาตดัเป็นลวดลายประดบัพ้ืนผิวของส่ิงต่างๆ ตวัอย่างงานมุกพบตั้งแต่โบราณ

หลายประเทศในเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น จีน เกาหลี เวียดนามและไทย เป็นตน้ ช้ินงานสมยัโบราณเหล่าน้ีมกัมี

ความงดงามมากและทาํให้ทราบว่ามีฝีมือช่างค่อนขา้งสูง แสดงให้เห็นว่างานประดบัมุกเป็นงานช่างท่ี

ไดรั้บความนิยมและไดรั้บการยกยอ่งมาไม่นอ้ยช้ินงานประดบัมุกท่ีหลงเหลืออยูใ่นญ่ีปุ่นปัจจุบนัไดแ้ก่ 

คันฉ่องสําริดประดับมุก (คริสต์ศตวรรษท่ี 8)ใน Shosoin กลองภาพล้อประดับทองคําและมุก 

(คริสตศ์ตวรรษท่ี 12) ท่ีอยู่ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติโตเกียว ตูป้ระดบัมุกระบายสี (คริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 19)ในพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์เมืองนากาซากิ ซ่ึงเป็นสินคา้ส่งออกไปท่ียโุรป เป็นตน้ ปัจจุบนัมีศิลปิน

สาํคญัของญ่ีปุ่นระดบัชาติ เช่น Shosai Kitamura และ Kiyoshi Miyagi เป็นตน้

 เปลือกหอยท่ีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ หอยมุกไฟ (ภาพท่ี 1) หอยเป๋าฮ้ือ (ภาพท่ี 2) หอยผเีส้ือสีขาว หอยมุก

จาน หอยริมฝีปากดาํ (หอยกาบดาํหรือหอยจานดาํ) และหอยปุ่ม (หอยนมสาว) การเลือกใชเ้ปลือกหอย

มีความหลากหลายอยูต่ามแหล่งผลิตหรือสมยัการสร้างงานดว้ย สาํหรับพ้ืนท่ีท่ีจะตกแต่งดว้ยเปลือกหอย

ส่วนใหญ่ทาํจากไมน้อกจากน้ียงัมีการประดบับนภาชนะท่ีจกัสานจากไมไ้ผ่หรือหวาย บางคร้ังประดบั

เปลือกหอยบนพ้ืนผวิปูน โลหะ หรือหินกมี็ 

ภาพท่ี 1 หอยมุกไฟ

ภาพท่ี 2 หอยเป๋าฮ้ือ 
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 วสัดุสาํคญัในการสร้างงานประดบัมุกอีกประการหน่ึงคือยางรัก ยางรักไม่ไดท้าํหนา้ท่ีเพียงแค่

เป็นกาวใหเ้ปลือกหอยติดบนพ้ืนผิวอยา่งเดียว  แต่ยงัทาํหนา้ท่ีเคลือบป้องกนัผิวไมแ้ละทาํใหพ้ื้นผิวมีเงา

สวยงาม ยางรักจึงเป็นนํ้ ายาเคลือบบนผิวเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีแพร่หลายมากในอดีต ถือไดว้า่งานประดบัมุก

เป็นงานรักอีกประเภทหน่ึงซ่ึงมีความงามท่ีเกิดจากทั้งสีของเปลือกหอยและเงาของยางรักรวมกนั 

 “ริวกิว (Ryukyu)” คือช่ืออาณาจกัรหน่ึงในอดีตท่ีตั้งอยูบ่นเกาะโอกินาวา่ เป็นแหล่งผลิตเคร่ืองรัก

ท่ีสาํคญัมาเป็นเวลานานงานมุกกเ็ป็นเทคนิคสาํคญัของริวกิวเช่นเดียวกนั

 ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2013 สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรมไดเ้ชิญคุณ 

Kiyoshi Miyagi ศิลปินงานรักริวกิวท่ีสาํคญัมายงัประเทศไทยเป็นวิทยากรฝึกอบรมเทคนิคการสร้างงาน

มุกริวกิว รวมทั้งเทคนิคต่างๆเป็นเวลา 3 สปัดาห์ เพ่ือพฒันาแนวคิดและเทคนิคการสร้างงานใหม่ ผูเ้ขา้รับ

การอบรมเป็นเจา้หนา้ท่ีของสาํนกัช่างสิบหมู่ ไดรั้บประโยชน์ในการสร้างสรรคง์านแบบใหม่เป็นอยา่ง

มากและไดย้ินจากหลายท่านว่ามีความตอ้งการศึกษางานมุกริวกิวเพ่ิมเติมอีกในประเด็นต่างๆ เก่ียวกบั

งานมุกริวกิว ผูเ้ขียนจึงแต่งบทความ “งานรักริวกิว: ประวติัและเทคนิคการสร้าง” (Takata, 2014: 65-76) 

ข้ึนฉบบัหน่ึงจากการศึกษาเอกสาร ในบทความนั้นกล่าวถึงประวติัและลกัษณะสาํคญัของเคร่ืองรักริวกิว

อยา่งกวา้งขวาง และจะแต่งบทความฉบบัน้ีอีกฉบบัหน่ึงท่ีกล่าวถึงกระบวนการและเทคนิคการสร้างงาน

งานมุกริวกิวโดยถ่ายทอดความรู้ท่ีไดจ้ากคุณคิโยชิมิยากิและผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานช่างมุกบางท่าน ประกอบ

กบัความรู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เอกสารเพ่ิมเติม 

 บทความฉบบัน้ีจึงคาดว่าจะมีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจงานมุกริวกิวโดยเฉพาะผูท่ี้สนใจจะสร้าง

งานมุกแบบริวกิวหรืออาจสามารถประยกุตเ์ทคนิค และนาํวสัดุบางอยา่งมาใชใ้นการสร้างสรรคข์องตน

ได ้อีกทั้งอาจเป็นขอ้มูลสาํคญัเพ่ือศึกษาประวติัศาสตร์ศิลปะงานช่างมุกต่อไป เน้ือหาในบทความน้ีจึงเนน้

ดา้นเทคนิคการสร้างสรรคง์านเป็นหลกั ต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดของเทคนิคการสร้างงานมุกริวกิว 

(RyukuRaden)

การใช้ยางรักแบบญีปุ่่น

 ก่อนท่ีจะลงไปในรายละเอียดของขั้นตอนการสร้างงานมุก ผูเ้ขียนตอ้งขอกล่าวเก่ียวกบัยางรัก

ญ่ีปุ่นเน่ืองจากงามมุกริวกิเป็นงานรักแบบหน่ึง ส่วนประกอบหลกัของยางรักในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่าง

กนัไปเพราะตน้ท่ีไดย้างรักเป็นคนละพนัธ์ุ เช่น ส่วนประกอบหลกัของยางรักญ่ีปุ่นคือ Urushiol เหมือน

กบัยางรักจีน ส่วนยางรักพม่าและไทยมี Thitsiol ยางรักเวยีดนามและไตห้วนัมี Laccol (ศิริชยั, 2551: 111) 

เป็นส่วนประกอบหลกัซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีทาํให้ยางรักแขง็ตวัเหมือนกนั สีของรักญ่ีปุ่นในธรรมชาติเป็นสี

นํ้าตาลอ่อนในขณะท่ีรักไทยกลายเป็นสีดาํหลงัจากการกรีดจากตน้รักไดไ้ม่นาน

 ขั้นตอนก่อนท่ีจะนํายางรักไปใช้งานต่างๆ คือการกรองยางรักท่ีกรีดจากต้นไม้เพ่ือให้ฝุ่ น

และเปลือกไมท่ี้ปะปนอยู่ออกโดยให้ความร้อนเพ่ือให้ยางรักเหลวก่อน ยางรักท่ีผ่านขั้นตอนน้ีเรียกว่า 

Ki-urushi (รักดิบ) ขั้นตอนต่อไปมีสองขั้นตอนไดแ้ก่ Yanashi กบั Kurome คาํวา่ Yanashi คือการกวน

ยางรักเพ่ือใหอ้นุภาคของส่วนประกอบยางรักมีความละเอียดเท่ากนั ส่วน Kurome คือขั้นตอนการระเหย

นํ้าในยางรักดว้ยการใชอุ้ณหภูมิอบอุ่น เช่น แสงอาทิตยห์รือหลอดไฟในขั้นตอนน้ีอาจเติมนํ้ามนัหรือธาตุ

เหลก็ลงไปใหเ้กิดปฏิกิริยาเพ่ือการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของยางรักได ้หากผสมกบัธาตุเหลก็ยางรักกจ็ะ
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กลายเป็นรักสีดาํซ่ึงเป็นผลของการออกซิเดชัน่หรือหากใส่นํ้ามนัพืชบางชนิดผสมลงไปกจ็ะทาํใหมี้สีและ

เงาวาวสวยมากข้ึนซ่ึงสามารถนาํมาใชใ้นการตกแต่งและทาชั้นบน แต่หากตอ้งการใชย้างรักในขั้นตอน

ท่ีมีการขดัและเช็ดรักท่ีเรียกวา่ Roiro-shiage จะไม่เติมนํ้ามนัยางรักกจ็ะเป็นรักใสเรียกวา่ Suki-urushi ซ่ึง

สามารถนาํมาผสมกบัสีฝุ่ นไดใ้นขั้นต่อไป (Matsuda , 1965: 51-58)

 สาํหรับยางรักท่ีสามารถหาซ้ือไดใ้นญ่ีปุ่นแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ “ประเภทรักดิบ” “ประเภทไม่มี

นํ้ามนัผสม” และ “ประเภทมีนํ้ามนัผสม” มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

ประเภทรักดบิ

Ki-urushi

1. Shitaji-urushi/Teshime-urushi

เป็นยางรักคุณภาพตํ่าท่ีได้จากตน้รักในช่วงเดือน 11 ใช้สําหรับขั้นตอนรองพ้ืน 

kigatame jizuke sabizuke 

2. Kijoumi-urushi/Isehaya (Tsugi-Isehaya : ทาํจากรักจีน)

รู้จกักนัในนามวา่ Ki-urushi ใชท้าเพ่ือใหมี้ความเงาหรือใชผ้สมกบัวสัดุอ่ืนได้

ประเภทไม่มี

นํา้มนัผสม

3. Aka-roiro-urushi

เป็นยางรักท่ีมีคุณภาพดีทาํจาก Ki-urushi โดยผา่นขั้นตอน Kurome (การระเหยนํ้ า) 

ถา้ตอ้งทาํรักชนิดน้ีจาก Ki-urushiดว้ยตนเองในปริมาณไม่มากนกั ทาํไดด้ว้ยการ

ทา         Ki-urushi บางๆ บนกระจก และใชค้วามร้อนเช่นหลอดไฟหรือแสงอาทิตย์

ในอุณหภูมิประมาณ 38 องศา ใชไ้มพ้ายรีดยางรักไปกวนไปเร่ือยๆ บนกระจก ถา้

ตอ้งการปริมาณมาก ใส่ Ki-urushi ในถาดขนาดใหญ่และวางถาดหันไปทางดวง

อาทิตย ์ เม่ือรักไหลลงมา ดา้นล่างของถาดก็พลิกกลบัไปกลบัมาเป็นระยะเวลา 8 

ชัว่โมงรักชนิดน้ีนาํมาใชง้านต่างๆ เช่น ทาชั้นบนเพ่ือขดัเงา ผสมกบัสีฝุ่ น ผสมกบั

ชาดเพ่ือใชใ้นงานปิดทอง  เป็นตน้

4. Kuro-roiro-urushi (Ki-urushi + เหลก็ออกไซด)์

ใชเ้ม่ือตอ้งการรักสีดาํ

Kuro-roiro-urushi + นํ้ามนัพืช (7-15 เปอร์เซ็นต)์ จะเป็นรักสาํหรับทาโดยไม่ตอ้งขดั

ประเภทมนํีา้มนั

ผสม

5. Shuai-urushi 

เหมาะกบัการผสมสีแดง (cinnabar) ออกเป็นมนัเงาจึงใชท้าชั้นบนโดยไม่ตอ้งขดั 

เพราะมีนํ้ามนัผสมอยูแ่ลว้จะขดัเงาไม่ข้ึน 

ถา้ทาํยางรักชนิดน้ีดว้ยตนเอง

Aka-roiro-urushi + นํ้ามนั Kiri/นํ้ามนัเมลด็ทานตะวนั (7 เปอร์เซ็นต)์

 เทคนิคอีกอยา่งท่ีสาํคญัคือการกรองยางรักก่อนท่ีจะนาํมาใชง้านทุกคร้ัง กรองดว้ยกระดาษญ่ีปุ่น 

(Shin Mino washi) ในปริมาณยางรักเท่าท่ีจะใช ้สาํหรับยางรักไทยนั้นมีความหนืดมากจึงไม่สามารถใช้

กระดาษกรองไดแ้ต่อาจใชผ้า้กรอง
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ขั้นตอนการสร้างงานมุกริวกวิ (RyukuRaden)

 ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเทคนิคและขั้นตอนการสร้างงานมุกริวกิวตามลาํดบั โดยอาศยัความรู้ท่ีไดจ้าก

คุณMiyagi Kiyoshi ศิลปินคนสาํคญัดา้นเคร่ืองมุกริวกิวประกอบกบัหนงัสือภาษาญ่ีปุ่นบางเล่มคือ “ขอ้

สังเกตเคร่ืองรักริวกิว (Ishizawa: 1889)” “ศิลปะเคร่ืองรักของริวกิว (Arakawa and Tokugawa, 1977) ” 

และ “ศิลปะเคร่ืองรักริวกิว: ประวติัศาสตร์และเทคนิค (Miyagi and others, 1991)” เป็นตน้

 ก่อนอ่ืนมีกระบวนการทาํหุ่นไวส้ําหรับท่ีจะทารักในขั้นตอนต่อไปวสัดุไมท่ี้เหมาะสมสําหรับ

การทาํหุ่นควรมีคุณสมบติัเบา บิดเบ้ียวยากและแปรรูปไดง่้าย หากเลือกไมท่ี้ไม่ดี เม่ือสร้างงานเสร็จแลว้

อาจมีรอยแตกหรือบิดเบ้ียวภายหลงัได ้ไมพ้ื้นเมืองของโอกินาว่าท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมสาํหรับการทาํ

หุ่น ไดแ้ก่ไม ้Egonoki (Styrax japonica)  ไม ้Deigo (Erythrinavariegata) นอกจากไมพ้ื้นเมืองแลว้ยงัมี

ไมต้น้สนบางชนิด คือ ไมส้น Sugi  (ตน้ซีดาร์Cryptomeria japonica) และ ไมส้นHinoki (ตน้ไซเปรส 

Chamaecyparis obtuse) ซ่ึงในอดีตไมช้นิดน้ีเป็นไมน้าํเขา้อยา่งไรกดี็มีเทคนิคบางอยา่งท่ีช่วยใหไ้มไ้ม่บิด

เบ้ียวหลงัจากแหง้ไดด้ว้ย (Miyagi and others, 1991: 45)

 สาํหรับวิธีการทาํหุ่นมีสามแบบ แบบแรกคือการกรีดกลึงไมโ้ดยส่ิว แบบท่ีสองคือการดดัใหเ้ขา้

รูปแผ่นไมไ้ซเปรสบางในแม่พิมพโ์ดยการน่ึงและแบบท่ีสามคือการประกอบจากช้ินส่วนไม ้นอกจาก

น้ียงัสามารถใชไ้มไ้ผจ่กัสานเป็นหุ่นขอ้ดีของไมไ้ผคื่อมีความเบา ทาํง่ายและบิดเบ้ียวไดย้ากเม่ือแหง้ ใน

กรณีท่ีซ้ือหุ่นมาใช ้ไม่ว่าหุ่นจะแห้งดีแลว้หรือไม่ก็ตาม ควรเก็บหุ่นนั้นไวใ้นท่ีระบายอากาศดีซกัระยะ

หน่ึงก่อนนาํมาใช ้(Miyagi and others, 1991: 70-75)

ภาพท่ี 3 แผน่หอยเป๋าฮ้ือหนา 0.1 มม.

 “ขั้นตอนทารัก” มีส่ีขั้นตอนสาํคญั  คือ “รองพื้น” “ทาชั้นล่าง” “ทาชั้นกลาง” และ “ทาชั้นบน” 

ในแต่ละขั้นตอนเหล่าน้ีประกอบดว้ยหลายขั้นตอนยอ่ยท่ีค่อนขา้งซบัซอ้นเช่น ขั้นตอนการรองพื้นแยก

ออกเป็นอีก 20 กว่าขั้นตอนยอ่ย สาํหรับการรองพ้ืนของงานรักริวกิวเดิมใชย้างรักต่อมาตั้งแต่สมยัเมจิ 

(ศตวรรษท่ี 19) เร่ิมใชเ้ลือดหมูแทน (Miyagi and others, 1991: 46)

 ขั้นตอนตกแต่งในงานมุกคือการประดบัตวัลายท่ีทาํดว้ยเปลือกหอยบนพ้ืนรักชั้นกลาง การ

ทาํลายเปลือกหอยก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกนั หากจะทาํตั้งแต่ขั้นตอนตดัเปลือกหอยเป็นช้ินๆ มาเจียร 

ปัจจุบนัจาํหน่ายแผน่เปลือกหอยท่ีเจียรใหบ้าง 0.1 มม. (ภาพท่ี 3) ส่วนการเขียนลายบนเปลือกหอยและ
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การตดัเป็นตวัลายแต่ละช้ินเป็นกระบวนการท่ีมีความละเอียดซ่ึงใชฝี้มือส่งผลกระทบต่อช้ินงานโดยตรง

สาํหรับรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะนาํเสนอตามลาํดบัต่อไปดงัน้ีคือ 

1. ขั้นตอนทารัก 

1.1 ขั้นตอนทารัก (รองพืน้)

1.1.1 การกดุตาไม้ ใชส่ิ้วกดุส่วนท่ีไม่ตอ้งการเช่น ตาไมข้นาดเลก็ ตาํหนิ แผลบนผวิหุ่นไมแ้กะออก

ในรูปตวั U หรือ ตวั V (ถา้ไม่มีตาํหนิกข็า้มขั้นตอน 1.1.1 ถึง 1.1.5 ได ้ทาํเฉพาะ 

1.1.2)

1.1.1 การกดุตาไม้ ขดัผวิหุ่นดว้ยกระดาษทรายอยา่งดีแลว้ ทารักดิบบางๆ (ใชไ้มพ้าย/แปรง) เพ่ือให้

ผิวหุ่นไมแ้ขง็แรงและไม่ใหย้างรักซึมเขา้ไปมากในขั้นตอนต่อไป อีกทั้งเพ่ือให้

รักท่ีจะทาชั้นต่อไปติดสนิทดีกบัชั้นล่าง

1.1.3 ถมรัก kokuso

1.1.4 ขดัรักสมุก

1.1.5 รองพืน้ 

sabizuke

ขั้นตอนน้ีทาํเพ่ือไม่ใหเ้ห็นรอยแผลบนผวิไม้

1.mugiurushi (รัก+ แป้งขา้วสาลี churikiko) +ข้ีเล่ือย kokuso หรือทราย

เรียกวา่ kokusourushi ข้ีเล่ือยเป็นผงละเอียดท่ีทาํจากแผน่ไม ้hinoki

* เวลาผสมวสัดุบางอยา่งกบัยางรักจะตอ้งเติมวสัดุทีละนอ้ย

2. นาํ kokusourushi มาถมท่ีกุดไวใ้น 1.1.1 (ใชไ้มพ้าย) ถมใหนู้นข้ึนกวา่ผิวไม้

เลก็นอ้ยเพราะเม่ือรักแหง้แลว้จะหดตวัลง ถา้มีแผลท่ีกดุลึกจะค่อยๆ ถมทีละนอ้ย

อาจแยกทาํ 2 คร้ังเพ่ือใหรั้กแหง้สนิทดี

3. หลงัจากรักท่ีถมไวแ้หง้แลว้ ขดัส่วนเกินท่ีถมออกใหเ้สมอกนักบัผวิไม ้

(ใชหิ้นลบัมีด/กระดาษทรายเบอร์ 80-100)

4. รองพ้ืน sabizuke (รายละเอียดดูในขอ้1.1.7) เฉพาะบริเวณท่ีถม 

5. ขดับริเวณท่ีรองพ้ืน sabizuke (กระดาษทราย เบอร์ 180)

1.1.6 การหุม้ผา้ หุม้หุ่นดว้ยผา้ป่านหรือกระดาษญ่ีปุ่นเพ่ือเสริมความแขง็แรงและความเรียบของ

ผวิหุ่น

การเตรียมกาวยางรัก

1. กาวแป้งเปียก (แป้งขา้ว/ขา้วเหนียว/ขา้วสาลี + นํ้ า + ความร้อน) + แป้งดิน

 jinoko(อตัราส่วนแป้งเปียกกบัแป้งดิน jinoko1:1) บางคร้ังกไ็ม่ผสมกบัแป้งดิน 

jinoko

2. รักแป้งขา้วสาลีmugiurushi(รักดิบ + กาวท่ีทาํในขอ้ 1 (อตัราส่วน 1:1))

การหุม้ผา้

3. ทารักแป้งขา้วสาลีบนหุ่นอยา่งบาง (ใชไ้มพ้าย/แปรง) 

4. หุม้ผา้บนหุ่นใหติ้ดสนิท (ใชแ้ปรง/ไมพ้าย)

5. ทารักแป้งขา้วสาลีอีกชั้นหน่ึง (ใชแ้ปรง/ไมพ้าย) ไม่ใหผ้า้มีร้ิวรอย

6. ปล่อยใหแ้หง้ 1-2 วนั
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1.1.7 รองพืน้ jizuke หลงัจากนั้นอาจทาํการรองพ้ืนjizuke เป็นการรองพ้ืนแบบหนาดว้ยรักผสมแป้งดิน

1.(กาวแป้งเปียก + แป้งดิน jinoko) 

2.ทารักรองพ้ืนjizuke ท่ีทาํในขอ้ 1 ใหท้ัว่ (ใชไ้มพ้าย)

3. รอแห่ง 1-2 วนั และขดัแหง้ผวิ (กระดาษทราย เบอร์ 180) หา้มใชน้ํ้ าในการขดั

การทารักรองพ้ืน jizukeอาจมีถึง 1-3 ชั้นกไ็ดเ้พ่ือปรับผวิไวก่้อนท่ีจะรองพ้ืนขั้น

ต่อไป

1.1.8รองพืน้

sabizuke

การรองพ้ืน sabizuke อาจมีการรองพ้ืน 3 ชั้นเพ่ือเสริมความแขง็แรงและปรับผวิ

ใหเ้รียบยิง่ข้ึน ก่อนอ่ืนตอ้งขดัพ้ืน (กระดาษทราย เบอร์ 180)

การผสมรักรองพ้ืน sabizuke

1. แป้งหินลบัมีด tonoko+ นํ้า (ใชไ้มพ้ายกวน)

ใชแ้ป้งดินละเอียด ดินสอพองหรือแป้งท่ีทาํจากดินสีแดงท่ีเผากไ็ด้

2. ผสมกบัรักดิบและกวนใหล้ะเอียด(ใชไ้มพ้ายกวน)

ถา้ผสมยางรักนอ้ยจะทาง่ายข้ึน วิธีสังเกตความเหมาะสมของปริมาณการผสม

ยางรักคือ หลงัจากผสมรักและกวนให้ดีแลว้ ใช้ไมพ้ายกดบีบยางรักลงและ

ปล่อยยกข้ึน ถา้ปลายของยางรักท่ียืดออกมานั้นงอลง แสดงว่าปริมาณยางรัก

พอดี แต่ถา้ตั้งตรง แสดงวา่ปริมาณยางรักยงัไม่พอจึงตอ้งเติมยางรักเพ่ิมอีก (ภาพ

ท่ี 4) วธีิสงัเกตน้ีใชไ้ดใ้นการทาํรักผสมข้ีเล่ือย kokusourushi ดว้ย

รองพ้ืน sabizuke

3. ทารักรองพ้ืน sabizuke อยา่งบางๆ (ใชไ้มพ้าย)

4. หลงัจากรอแหง้อาจเป็นเวลา 1 วนัหรือมากกวา่นั้นแลว้ ขดัพ้ืน (กระดาษทราย/

หินลบัมีดเบอร์ 180-230)

ขั้นตอนน้ีทาํซํ้ าถึง 3 คร้ัง ความละเอียดของแป้งหินลบัมีดท่ีผสมกบัยางรักจะ

ละเอียดข้ึนในแต่ละคร้ังตอ้งเกบ็ยางรักท่ีเหลืออยูด่า้นขา้งและสนัของหุ่นทุกคร้ัง

ท่ีทายางรัก วิธีคือเกบ็ยางรักดา้นขา้งดว้ยไมพ้ายตั้ง 90 องศากบัดา้นหนา้จากนั้น

ตั้งไมพ้าย 45 องศาท่ีสนัขอบปาดเกบ็ยางรักท่ีเหลือ (ภาพท่ี 5) 

อาจใชส้ก๊อตเทปใหติ้ดระหวา่งปากคีบอยา่งไม่ตึงมาก 

ภาพท่ี 4 รักรองพ้ืน sabizuke ภาพท่ี 5 การเกบ็ดา้นขา้งและสนั
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1.1.9 รองพืน้แต่ง ขั้นตอนน้ีทาํเพ่ือเติมเตม็รอยเลก็ๆ ท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนรองพ้ืน sabizuke

1. แป้งหินลบัมีด tonoko+ นํ้า (ใชไ้มพ้าย)

2. ผสมกบัรักดิบโดยเพ่ิมอตัราส่วนยางรักมากกวา่เดิม(ใชไ้มพ้าย)

3. ทายางรักท่ีทาํจาก ขอ้ 1- 2 เพียงบางๆ (ใชไ้มพ้าย)

4. รอรักแห้ง1 วนั แลว้ขดันํ้ าอยา่งเบาเพ่ือไม่ให้ขดัมากเกินไป (กระดาษทราย

เบอร์ 220-320) โดยใชช้ิ้นไมม้ารองดา้นหลงักระดาษทรายเพ่ือใหก้ระดาษทราย

เรียบตรงยกเวน้เม่ือขดัส่วนท่ีโคง้ 

5. เทนํ้ าทาํความสะอาดและซบันํ้ าให้แห้งจากนั้นตรวจความเรียบของผิวถา้ขดั

ผิวมากเกินไปจนทาํใหเ้กิดรอยแผล ซ่อมไดโ้ดยทารักรองพ้ืน sabizuke อีกคร้ัง

และรอใหแ้หง้แลว้ ขดันํ้าอีกทีอยา่งเบา (กระดาษทราย เบอร์ 320) 

1.2 ขั้นตอนทารัก (ทารักช้ันล่าง - ช้ันบน)

1.2.1 ทารักช้ันล่าง 1. ทา Kuromeurushi (Aka-roiro-urushi ถา้ตอ้งการพ้ืนสีดาํจะใช ้Kuro-roiro-

urushi) อยา่งบางๆ (ใชไ้มพ้าย)เกบ็ขอบใน 45 องศา (ใชไ้มพ้าย/แปรง)

2. ท้ิงไวใ้หแ้หง้เป็นเวลา 1-2 วนัแลว้ ขดันํ้า (กระดาษทราย/หินลบัมีดเบอร์ 320-

500)

1.2.2 ทารักช้ันกลาง 1. ทายางรักหนาข้ึนกว่าชั้นล่าง (ใชแ้ปรง) ใชย้างรักสีเดียวกนักบัสีของพ้ืนท่ี

ตอ้งการเม่ือสาํเร็จช้ินงาน (ถา้ตอ้งการสีดาํกจ็ะทา Kuro-roiro-urushi)

ก่อนนาํยางรักมาใชต้อ้งกรองดว้ยกระดาษญ่ีปุ่น  

2. ท้ิงไวใ้ห้แห้งเป็นเวลา 1-2 วนัโดยควบคุมความช้ืนไม่ให้สูงเกินไป ถา้แห้ง

เร็วเกินไปอาจทาํใหผ้ิวรักมีรอยยน่ได ้ถา้มีความช้ืนสูงมากก็วางไวใ้นหอ้งปรับ

อากาศ แต่ถา้เป็นช่วงฤดูแลง้อาจเก็บไวใ้นตูโ้ดยใส่ผา้ขนหนูท่ีเปียกนํ้ าไวใ้นตู้

ดว้ยควรเตรียมตูห้รือหีบเกบ็ช้ินงานใหแ้หง้ (เรียกวา่ Furo)เพ่ือป้องกนัฝุ่ น

3. ขดันํ้า (ใชก้ระดาษทราย/หินลบัมีด เบอร์ 400-600)

4. ลา้งดว้ยนํ้าและสบู่ใหส้ะอาด จากนั้นใชน้ํ้ ามนัสนหรือแอลกอฮอลเ์ชด็นํ้ามนัท่ี

ติดอยูบ่นผวิหุ่นเช่น รอยน้ิวมือออกใหห้มด เพราะยางรักชั้นต่อไปจะติดยากถา้มี

นํ้ามนัเกาะติดอยูบ่นผวิ

หลงัจากทารักชั้นกลางเสร็จ สามารถตกแต่งเปลือกหอยได้
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1.2.3 ทารักช้ันบน ในขั้นตอนน้ีตอ้งปราศจากฝุ่ นอยา่งเด็ดขาดเพ่ือจะสร้างงานสมบูรณ์การทาํงาน

จึงตอ้งดาํเนินการอยา่งรวดเร็วในหอ้งท่ีปิดไม่ใหฝุ้่ นเขา้มา

1. เชด็พ้ืนผวิดว้ยแอลกอฮอลห์รือปัดดว้ยแปรงเพ่ือกาํจดัฝุ่ น

2. ทารักชั้นบนอย่างรวดเร็ว (ใชแ้ปรง) ใชรั้กตวัเดียวกนักบัชั้นกลาง (1.2.2) 

สาํหรับช้ินงานท่ีไม่ขดัเงาใชรั้ก Shuai-urushi ทาหนาเพ่ือไม่ใหมี้รอยแปรง

3.ปาดเกบ็ดา้นขา้งและสนั (ใชไ้มพ้าย/ปากคีบ)

4. รอ 3-4 นาทีก่อนจึงเกบ็ฝุ่ นท่ีติดอยูบ่นผวิ (ใชเ้ขม็ท่ีใส่ดา้มไมไ้ผ)่

5. สาํหรับช้ินงานท่ีมีการทารักอยูใ่นดา้นท่ีตั้ง เช่น ภาชนะทรงกระบอก จะตอ้ง

พลิกกลบัช้ินงานไปดา้นบนและดา้นล่างทุก 5 นาทีใน1 ชัว่โมงเพ่ือไม่ใหรั้กไหล

ลงมาทางดา้นล่าง หลงัจากนั้นท้ิงไวห้น่ึงคืน    ใหค่้อยๆ แหง้และไม่เพ่ิมความช้ืน  

6. ท้ิงไวร้อแหง้อีก 1 วนั ในคร้ังน้ีเพ่ิมความช้ืน

สาํหรับวธีิลา้งยางรักท่ีติดกบัมือหลงัจากทาํงานแลว้มีขั้นตอนดงัน้ีคือ   

 (1)  เชด็ดว้ยนํ้ามนัพืช (เช่น นํ้ามนังา) 

 (2)  เชด็ดว้ยนํ้ามนัสน หรือทินเนอร์

 (3)  ลา้งดว้ยสบู่

2. การประดบัมุก

 เคร่ืองมุกริวกิว (Ryukyu Radenหรือ RyukyuAogai) ส่วนใหญ่ใชเ้ปลือกหอยมุกไฟ (Yakougai) ท่ี

หาไดจ้ากทะเลโดยรอบของโอกินาวา่เป็นวสัดุหลกัซ่ึงจะเลือกช้ินส่วนของหอยท่ีมีขนาดและสีท่ีตอ้งการ

นอกจากหอยมุกแลว้ยงัใชห้อยเป๋าฮ้ือดว้ยอีกอยา่งหน่ึงใน ค.ศ.1690 ไดเ้รียนรู้เทคนิคใหม่จากจีนคือการ

ตม้หอย (Miyagi, 2002) หลงัจากนั้นจึงมีการใชเ้ปลือกหอยท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน สามารถเลือกทั้งชนิด 

ขนาดและสีของเปลือกหอยท่ีเหมาะสมท่ีกบัช้ินงาน หลายคร้ังมีการนาํเปลือกหอยท่ีทาํจากเทคนิคต่างๆ 

มาใชใ้นช้ินงานเดียวกนั มีเทคนิคทาํเปลือกหอยกล่าวคือ 

 1. หอยขดั

 2. หอยตม้

 3.หอยขดัขาว :มีการขดัทั้งสองดา้นของหอยตม้ 

 4.หอยขดัดา้นเดียว :มีการขดัดา้นเดียวของหอยตม้

 5. หอย mijingai : ผง (ละเอียด-หยาบ) ท่ีทาํจากเปลือกหอย

 6. หอยเป๋าฮ้ือขดั
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ลาํดบัท่ี 1-5 เป็นหอยมุกทั้งส้ิน

 หากเตรียมเปลือกหอยแบบท่ี 1 ตั้งแต่แรก เม่ือตดัเปลือกหอยแลว้ ใชหิ้นและกระดาษทรายเจียร

ใหบ้างๆ จนเป็นแผน่ท่ีราบเรียบ จากนั้นนาํมาขดันํ้าดว้ยหินลบัมีดบนแท่งไมท่ี้เรียบโดยเร่ิมจากหินลบัมีด

เบอร์ 230 และสุดทา้ยใชเ้บอร์ 800 จนถึงไดค้วามหนาท่ีตอ้งการ

สาํหรับหอยตม้มีขั้นตอนอยา่งคร่าวๆ ดงัน้ี

 1. ก่อนอ่ืนเคาะส่วนท่ียืน่ออกมาและหินปูนท่ีติดอยูก่บัเปลือกหอยออกดว้ยคอ้นขนาดเลก็ 

 2. เคาะปูนบนผวิเปลือกออกอยา่งเบาๆ โดยเคาะใน45 องศาต่อผวิเปลือกหอยดว้ยคอ้นขนาดเลก็ 

ถา้เคาะแรงเกินไปเปลือกหอยจะร้าวและแตกเป็นรูไดง่้ายการเคาะเช่นน้ีทาํให้ชั้นของเปลือกหอยหลุด

ลอกไดดี้ข้ึนในขั้นตอนต่อไป (ภาพท่ี 6)

 3. นาํหอยไปตม้ในนํ้าเกลือประมาณ 1 สปัดาห์ (ระหวา่งท่ีตม้จะเคาะผวิเปลือกหอยทุกวนั วนัละ 

2 คร้ัง เชา้และเยน็)

 4. จากนั้นเคาะผวิเปลือกอยา่งเบาๆกจ็ะไดช้ั้นของเปลือกหอยแต่ละชั้นหลุดลอกออกมา

 5. ใชเ้คร่ืองมือโลหะท่ีมีลกัษณะบางๆ สอดเขา้ไประหว่างชั้นของเปลือก เพ่ือแกะให้แต่ละชั้น

ลอกออกจากกนั เม่ือไดห้อยท่ีมีความหนาท่ีตอ้งการ  จึงสามารถตดัเป็นตวัลายได ้(Miyagi, 2002: 25-28)

 3. ขั้นตอนการตกแต่งเคร่ืองมุกริวกิว (Ryukyu Raden) 

ภาพท่ี 6 การเคาะเปลือก
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ขั้นตอนน้ีจะทาํหลงัจากการทารักชั้นกลาง 1.2.2

3.1 ตัดหอย

เป็นลาย

ใชแ้ผน่เปลือกหอยมุกหรือหอยเป๋าฮ้ือท่ีมีความหนา 0.07 - 0.1 มม.

1. วาดลายบนกระดาษก่อนและคดัลอกลายบนเปลือกหอย (ใชดิ้นสอ)โดยวางซอ้นแผน่

เปลือกหอยทบับนกระดาษท่ีมีลายเขียนไวเ้ปลือกหอยจะตอ้งบางมากพอท่ีจะลอกลาย

ได ้อีกแบบหน่ึงคือนาํกระดาษท่ีเขียนลายมาติดกาวบนเปลือกออกหอยและตดักไ็ด้

2. ตดัแผน่เปลือกหอยออกตามลายเส้นท่ีคดัลอกไว ้ (ใชเ้ขม็เยบ็ผา้ท่ีใส่ในดินสอกด/มีด

ผ่าตดั) บนแผ่นกระจกท่ีปิดเทปกาวลองรับเปลือกหอยจะตดัไดดี้ ถา้ตดับนพ้ืนท่ีท่ีน่ิม

มากเกินไป  เปลือกหอยจะแตกได ้(ภาพท่ี 7, 8)

การกรีดตดัเปลือกหอยมีสองลกัษณะคือ กรีดตดัแยกเป็นช้ินและใชเ้ขม็ขีดให้เป็นลาย

เสน้ภายในตวัลาย

3.นาํตวัลายท่ีตดัออกมาติดบนกระดาษท่ีคดัลอกลายไว ้(ใชก้าว funoriกาวท่ีทาํจากหญา้

ทะเลชนิดหน่ึง/กาวท่ีทาํจากแป้งขา้วเหนียว)ใชก้ระดาษท่ีมีลกัษณะบางและเรียบมนัจะ

ลอกออกจากเปลือกหอยง่ายภายหลงั (ภาพท่ี 9)

         *ดา้นของตวัลายท่ีติดกบักระดาษเป็นดา้นหนา้  

ภาพท่ี 7, 8 การตดัลายเปลือก

ภาพท่ี 9 ลายเปลือกหอยท่ีติดบนกระดาษ
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3.2 ตดิ นาํกระดาษท่ีติดลายเปลือกหอยทั้งหมดมาติดบนหุ่นท่ีทารักชั้นกลางไวแ้ลว้

1.เช็ดหอยท่ีติดอยูบ่นกระดาษดว้ยแอลกอฮอลแ์ละทารัก roiro-urushi อยา่งบางๆ (ใช้

พู่กนั)และรอแหง้ วิธีสังเกตหาจงัหวะท่ีจะวางลายบนหุ่นคือ พ่นลมหายใจกบัลายท่ีทา

ยางรัก ถา้มีไอนํ้าจบักบัผวิยางรักออกเป็นสีขาวกแ็สดงวา่รักกาํลงัจะแหง้ จึงสามารถนาํ

ลายมาติดบนหุ่นได้

2.นาํกระดาษท่ีตวัลายติดอยูแ่ละทารักไวต้ามขอ้ 1 มาวางคว ํ่าลงบนหุ่นท่ีทารักชั้นกลาง

ไวแ้ลว้กดให้ตวัลายติดกบัหุ่น (ใชไ้มพ้ายท่ีมีความตึงแต่งโคง้ได ้ เช่น ไมพ้ายท่ีทาํจาก

กระดองเต่า) โดยระวงัไม่ใหล้ายขยบัในขณะท่ีกาํลงักดลง

3.วางกระดาษทิชชูหรือกระดาษซบันํ้ ามนับนหุ่นและพ่นนํ้ าให้กระดาษเปียกเล็กนอ้ย

(ใชเ้คร่ืองฉีดนํ้ า) เพ่ือให้รักแห้งเร็ว ถา้พ้ืนท่ีตกแต่งเป็นพ้ืนระนาบ จะวางแผ่นกระจก

และของมีนํ้ าหนกัทบัไว ้  ถา้ไม่สามารถวางอะไรทบัได ้  เช่น  ส่วนท่ีกน้ถว้ยหรือดา้น

ขา้งของภาชนะ จะใชถุ้งทรายทบัใหมี้นํ้ าหนกักระจายไดท้ัว่ จากนั้นรอใหเ้ปลือกหอย

มุกติดแน่นกบัหุ่นและรักแหง้

4.เม่ือรักแหง้ดีแลว้พน่นํ้าลา้งกระดาษและกาวท่ีติดอยูก่บัตวัลายออก จากนั้นลา้งดว้ยนํ้า

สะอาดและใชก้ระดาษซบันํ้าใหแ้หง้

โรยผงเปลือกหอย mijingaiสามารถโรยผงเปลือกหอยไดต้ามความตอ้งการ

5.ทายางรัก roiro-urushi ในส่วนท่ีตอ้งการโรยผงเปลือกหอยอยา่งบางๆ (ใชแ้ปรง) 

6.โรยผงเปลือกหอย (ใชห้ลอดโรยทอง(funzutsu)/พูก่นัโรยทอง)(ภาพท่ี10)

วิธีทาํผงเปลือกหอย mijingai เร่ิมจากนาํเศษเปลือกหอยเป๋าฮ้ือมาบดในครกหินให้

ละเอียดตามขนาดท่ีตอ้งการ จากนั้นใชต้าข่ายกรองผงเพ่ือใหแ้บ่งตามขนาดต่างๆ โดย

ขจดัส่วนท่ีเป็นหินปูนออก

ภาพท่ี 10 การโรยผงเปลือกหอย
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3.3 ยดึ ทารักยดึตวัลายเพ่ือไม่ใหห้ลุดล่วงออกจากหุ่น

1.ทารัก rose-urushi (รักดิบ + kuro roiro-urushi) อยา่งบางๆ ใหท้ัว่ (ใชไ้มพ้าย) 

2.รอใหแ้หง้ 1-2 คืนแลว้จึงขดัผวิ (กระดาษทราย เบอร์ 800-1500) จนมองเห็นขอบของ

ตวัลาย 

ในขั้นตอนน้ีนาํกระดาษทรายแช่นํ้ าอุ่นและนวดใหก้ระดาษดา้นหลงัลอกออกก่อน เพ่ือ

ใหก้ระดาษทรายนุ่มข้ึน จึงพนัรอบน้ิวและถผูวิรัก

3.ลา้งดว้ยนํ้าสะอาด ซบันํ้าใหแ้หง้และเชด็ดว้ยแอลกอฮอล์

3.4 ทารัก 1.ทารัก kuro roiro-urushi ใหห้นาข้ึนกวา่เดิมตามขั้นตอน 1.2.2 (ใชแ้ปรง)

2.รอรักแหง้ 1-2 วนั แลว้ทาํตามขั้นตอน 3.3 ซํ้ าอีกคร้ัง

3.ทาชั้นบนตามขั้นตอน1.2.3

4.หลงัจากรักแหง้แลว้ขดันํ้าตามขั้นตอน 3.3 จนขอบของตวัลายออกมา (ใชถ่้าน Suruga 

กไ็ด)้  สาํหรับช้ินงานท่ีไม่ขดัเงา จะใช ้kuroai-urushi หรือ shuai-urushi (สาํหรับรักสี) 

ในขั้นตอนน้ี

3.5 ปลอก

ผวิรัก

1. ปลอกรักบนตวัลายให้ลอกออกมา (ใช้เคร่ืองมือทาํจากลานนาฬิกาและไมไ้ผ่มี

ลกัษณะเหมือนส่ิวแบน) ใชล้านนาฬิกาเพ่ือปลอกเส้นรอบขอบลายส่วนดา้นบนของตวั

ลายใชไ้มไ้ผเ่พ่ือป้องกนัไม่ใหล้ายเป็นรอยขดูขีด (ภาพท่ี 11)

2. ขดันํ้าตามขั้นตอน 3.3

ส่วนบริเวณท่ีโรยผงเปลือกหอยใชหิ้นลบัมีดขดัอยา่งเบาๆ

3. สุดทา้ยขดันํ้าละเอียด (ใชก้ระดาษทราย เบอร์ 4000) 

4. ลา้งดว้ยนํ้าสะอาด ซบันํ้าใหแ้หง้และเชด็ดว้ยแอลกอฮอล์

3.6 เช็ดรัก

 roiro

1. ทารัก kuro roiro-urushi อยา่งบาง (ใชไ้มพ้าย) และเชด็ออก (กระดาษทิชชู)

2. ขดันํ้า (ใชถ่้าน roiro เบอร์ 3000-4000 /ถ่าน Suruga)ถอูยา่งเบาๆ

ภาพท่ี 11 การปลอกรักโดยเคร่ืองมือ    

 ทาํจากลานนาฬิกา
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3.7 ถูด้วยผ้า 

douzuri

ขั้นตอนน้ีเป็นวธีิการลบรอยแผลขนาดเลก็บนผวิ

1.แป้งถผูวิ douzuriko+ นํ้ามนัพืช (Canola oil) 

หรือผงหินลบัมีดท่ีละเอียด + นํ้ามนัพืช ในอตัราส่วน 1 : 1 

2. ถผูวิดว้ยผา้มสัลิน (ผา้ขนแกะ) หรือสาํลี เม่ือผา้ดาํแลว้ใชส่้วนท่ีเป็นสีขาว

3. ถดูว้ยนํ้ามนัพืชอยา่งเดียว 

4. ลา้งดว้ยนํ้ายาลา้งจานและซบันํ้าใหแ้หง้

3.8 ขดัเงา 1. ทารักดิบดว้ยสาํลีอยา่งบางๆ 

2. ใชก้ระดาษญ่ีปุ่นหรือกระดาษทิชชูถูเช็ดรักอยา่งบางๆไม่ตอ้งเช็ดมากเกินไป เพียงแค่

มียางรักติดกบักระดาษเลก็นอ้ยกพ็อ

3. รอใหแ้หง้1 วนั หลงัจากนั้นใชส้าํลีท่ีใส่นํ้ามนัพืชเชด็พ้ืนผวิอยา่งเบาๆ 

4. ใชค้รีม  roiro migakiko (หรือแป้งท่ีทาํจากเขากวาง) ขดัเงาดว้ยฝามือ

5. เชด็ดว้ยนํ้ามนัแลว้เชด็ดว้ยกระดาษทิชชู ขอ้น้ีทาํซํ้ า 2 คร้ัง

ทาํตามขั้นตอนดงักล่าวจากขอ้ 1-5  ประมาณ 3-5 รอบจนเห็นมีเงาข้ึน 

สรุป
 ขั้นตอนการสร้างและเทคนิคท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้อาจเขา้ใจยากหากยงัไม่เคยลงมือทาํจริง อยา่งไร
ก็ตาม ผูเ้ขียนหวงัว่าสามารถแสดงถึงกระบวนการการสร้างงานมุกแบบริวกิวไดไ้ม่มากก็นอ้ย อนัท่ีจริง
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นบทความน้ีเป็นเพียงแค่คู่มือการสร้างงานมุกแบบริวกิวเบ้ืองตน้เท่านั้น แต่เทคนิคปลีกยอ่ย
อีกมากมายท่ีจะเกิดข้ึนจากความพยายามของช่างโดยผ่านการสร้างสรรคง์าน ช่างแต่ละคนจึงมีเทคนิค
เฉพาะตวัซ่ึงไม่สามารถกล่าวไดท้ั้งหมดในท่ีน้ี เพราะฉะนั้นการศึกษาศิลปะดา้นเทคนิคการสร้างตอ้ง
พิสูจน์ดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงซ่ึงอาจเป็นการเร่ิมตน้ของการปรับปรุงเทคนิคใหม่เพ่ือท่ีจะสร้างสรรค์

งานต่อไป ผูเ้ขียนหวงัอีกวา่บทความฉบบัน้ีจะชกัชวนใหผู้ท่ี้จะสร้างงานเกิดความสนใจและเป็นขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชนต่์อการสร้างสรรคง์าน อีกทั้งมีคนสนใจเคร่ืองมุกริวกิวเพ่ิมมากข้ึน ท่ามกลางสถาณการณ์ท่ี
มีทั้งคนสนใจ และช่างสร้างงานมุกนอ้ยลงหรือเกือบจะหมดไป
 นอกจากเคร่ืองมุกริวกิวแลว้ยงัมีงานมุกแบบบางเช่นเดียวกนัท่ีญ่ีปุ่นในอดีตบา้งก็เรียกว่าเคร่ือง
มุกนางาซากิ (NagasakiRaden) มีการสร้างงานในช่วงศตวรรษท่ี 18-19 ปัจจุบนัไม่มีผูสื้บทอดงานช่าง มี
แหล่งผลิตเท่าท่ีทราบไดแ้ก่กรุงเกียวโตและเมืองนางาซากิ พบช้ินงานท่ีมีความหลากหลายในญ่ีปุ่นและ
ในยโุรปโดยเฉพาะในวงัและพิพิธภณัฑต่์างๆ สามารถกล่าวไดว้่าเคร่ืองแบบน้ีไดรั้บความนิยมระหว่าง
ชนชั้นสูงในยโุรปเป็นอยา่งมาก ท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือมีการคน้พบงานมุกแบบน้ีในประเทศไทย 
แหล่งท่ีพบส่วนใหญ่เป็นสถานท่ีสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัรัชกาลท่ี 3 และ 4 ซ่ึงมีอายสุอดคลอ้งกบัอายกุารสร้าง
ของเคร่ืองมุก
 เท่าท่ีผูเ้ขียนไดส้าํรวจมาไดแ้ก่

 ภาพบานประตูดา้นในของพระอุโบสถ วดัราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวหิารกรุงเทพฯ

 ภาพบานประตูดา้นในของพระอุโบสถ วดันางชี กรุงเทพฯ 

 ฉากในพระท่ีนัง่ปราโมทยม์ไหสวรรย ์พระนครคีรี จ. เพชรบุรี



๕๙กระแสวฒันธรรม

 ฉากในพระท่ีนัง่เวหาศนจ์าํรูญพระราชวงับางปะอิน จ. พระนครศรีอยธุยา

 นอกจากน้ียงัพบช้ินงานขนาดเลก็ในพิพิธภณัฑต่์างๆ ในประเทศไทยบา้ง

 การศึกษาเคร่ืองมุกแบบนางาซากิดา้นประวติัศาสตร์เป็นประเดน็ศึกษาท่ีน่าสนใจเทคนิคและขั้น

ตอนการสร้างงานเคร่ืองมุกริวกิวกบัแบบนางาซากิมีความคลา้ยกนัในเวลาเดียวกนักมี็ขอ้แตกต่างท่ีสาํคญั

หลายประการ เช่น การทาสีดา้นหลงัเปลือกหอย การใชก้าวหนงัสตัวร์องพ้ืน เป็นตน้ การศึกษาเคร่ืองมุก

แบบนางาซากิดา้นเทคนิคจึงเป็นอีกประเดน็หน่ึงท่ีสาํคญัเพ่ือทราบศิลปกรรมญ่ีปุ่นอีกแบบหน่ึง
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