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บทคัดย่ อ
ในบทความนี้กล่าวถึงเทคนิคการสร้างสรรค์ชิ้นงานประดับมุกของริ วกิว (RyukuRaden) เป็ นงาน
รักอีกประเภทหนึ่งวัสดุหลัก ได้แก่ เปลือกหอยส่ วนใหญ่เป็ นหอยมุกไฟ หอยเป๋ าฮื้อ และยางรักซึ่งมีหน้าที่
สําคัญ 3 ประการ คือเป็ นกาวให้เปลือกหอยติดบนพื้นผิวหุ่นเป็ นนํ้ายาเคลือบป้ องกันผิวหุ่น และทําให้พ้ืน
ผิวมีเงาสวยงาม ส่ วนหุ่นอาจเป็ นไม้หรื อไม้ไผ่จกั สานก็มี
คุณสมบัติวิธีใช้ของยางรักญี่ปุ่นมีข้ นั ตอนการเตรี ยมก่อนนํามาใช้ และวิธีผสมกับวัสดุอื่นๆ การ
สร้างเครื่ องมุกริ วกิวแยกออกเป็ น 3 ขั้นตอนใหญ่คือ “การทําหุ่น” “ขั้นตอนทารัก” และ “ขั้นตอนตกแต่ง”
มีรายละเอียดขั้นตอนย่อยจํานวนมากที่ตอ้ งใช้เทคนิ คซึ่ งอาศัยความชํานาญค่อนข้างสู ง มีประเด็นที่น่า
สนใจศึกษาต่อไปคือเครื่ องมุกแบบบางที่เรี ยกทัว่ ไปว่าเครื่ องมุกนางาซากิ (NagasakiRaden) เทคนิ คและ
ขั้นตอนการสร้างงานคล้ายกับเครื่ องมุกริ วกิว อย่างไรก็ตามมีขอ้ แตกต่างที่สาํ คัญหลายประการเนื่ องจาก
ค้นพบชิ้ นงานมุกแบบนางาซากิ ในประเทศไทยหลายชิ้ น ส่ วนใหญ่พบในสถานที่ สําคัญเกี่ ยวข้องกับ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
คําสํ าคัญ : เครื่ องมุก งานช่างมุกริ วกิว โอกินาว่า
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 differences 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
งานประดับมุกหรื องานมุกในภาษาญี่ ปุ่นเรี ยกว่า Raden（螺鈿）คื องานประณี ตศิ ลป์ แบบ
หนึ่ งที่ นาํ เปลื อกหอยมาตัดเป็ นลวดลายประดับพื้นผิวของสิ่ งต่ างๆ ตัวอย่างงานมุ กพบตั้งแต่ โบราณ
หลายประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี เวียดนามและไทย เป็ นต้น ชิ้นงานสมัยโบราณเหล่านี้มกั มี
ความงดงามมากและทําให้ทราบว่ามีฝีมือช่างค่อนข้างสู ง แสดงให้เห็นว่างานประดับมุกเป็ นงานช่างที่
ได้รับความนิ ยมและได้รับการยกย่องมาไม่นอ้ ยชิ้นงานประดับมุกที่หลงเหลืออยูใ่ นญี่ปุ่นปั จจุบนั ได้แก่
คัน ฉ่ อ งสํ า ริ ดประดับ มุ ก (คริ สต์ ศ ตวรรษที่ 8)ใน Shosoin กลองภาพล้อ ประดับ ทองคํา และมุ ก
(คริ สต์ศตวรรษที่ 12) ที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติโตเกี ยว ตูป้ ระดับมุกระบายสี (คริ สต์ศตวรรษ
ที่ 19)ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองนากาซากิ ซึ่งเป็ นสิ นค้าส่ งออกไปที่ยโุ รป เป็ นต้น ปั จจุบนั มีศิลปิ น
สําคัญของญี่ปุ่นระดับชาติ เช่น Shosai Kitamura และ Kiyoshi Miyagi เป็ นต้น
เปลือกหอยที่นาํ มาใช้ ได้แก่ หอยมุกไฟ (ภาพที่ 1) หอยเป๋ าฮื้อ (ภาพที่ 2) หอยผีเสื้ อสี ขาว หอยมุก
จาน หอยริ มฝี ปากดํา (หอยกาบดําหรื อหอยจานดํา) และหอยปุ่ ม (หอยนมสาว) การเลือกใช้เปลือกหอย
มีความหลากหลายอยูต่ ามแหล่งผลิตหรื อสมัยการสร้างงานด้วย สําหรับพื้นที่ที่จะตกแต่งด้วยเปลือกหอย
ส่ วนใหญ่ทาํ จากไม้นอกจากนี้ ยงั มีการประดับบนภาชนะที่จกั สานจากไม้ไผ่หรื อหวาย บางครั้งประดับ
เปลือกหอยบนพื้นผิวปูน โลหะ หรื อหิ นก็มี

ภาพที่ 1 หอยมุกไฟ

ภาพที่ 2 หอยเป๋ าฮื้อ

๔๖ กระแสวัฒนธรรม

วัสดุสาํ คัญในการสร้างงานประดับมุกอีกประการหนึ่ งคือยางรัก ยางรักไม่ได้ทาํ หน้าที่เพียงแค่
เป็ นกาวให้เปลือกหอยติดบนพื้นผิวอย่างเดียว แต่ยงั ทําหน้าที่เคลือบป้ องกันผิวไม้และทําให้พ้ืนผิวมีเงา
สวยงาม ยางรักจึงเป็ นนํ้ายาเคลือบบนผิวเครื่ องใช้ต่างๆ ที่แพร่ หลายมากในอดีต ถือได้วา่ งานประดับมุก
เป็ นงานรักอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความงามที่เกิดจากทั้งสี ของเปลือกหอยและเงาของยางรักรวมกัน
“ริ วกิว (Ryukyu)” คือชื่ออาณาจักรหนึ่งในอดีตที่ต้ งั อยูบ่ นเกาะโอกินาว่า เป็ นแหล่งผลิตเครื่ องรัก
ที่สาํ คัญมาเป็ นเวลานานงานมุกก็เป็ นเทคนิคสําคัญของริ วกิวเช่นเดียวกัน
ในเดื อนมิ ถุนายน ค.ศ.2013 สํานักช่ างสิ บหมู่ กรมศิ ลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้เชิ ญคุณ
Kiyoshi Miyagi ศิลปิ นงานรักริ วกิวที่สาํ คัญมายังประเทศไทยเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมเทคนิ คการสร้างงาน
มุกริ วกิว รวมทั้งเทคนิคต่างๆเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อพัฒนาแนวคิดและเทคนิคการสร้างงานใหม่ ผูเ้ ข้ารับ
การอบรมเป็ นเจ้าหน้าที่ของสํานักช่างสิ บหมู่ ได้รับประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานแบบใหม่เป็ นอย่าง
มากและได้ยินจากหลายท่านว่ามีความต้องการศึกษางานมุกริ วกิวเพิ่มเติมอีกในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ
งานมุกริ วกิว ผูเ้ ขียนจึงแต่งบทความ “งานรักริ วกิว: ประวัติและเทคนิคการสร้าง” (Takata, 2014: 65-76)
ขึ้นฉบับหนึ่ งจากการศึกษาเอกสาร ในบทความนั้นกล่าวถึงประวัติและลักษณะสําคัญของเครื่ องรักริ วกิว
อย่างกว้างขวาง และจะแต่งบทความฉบับนี้อีกฉบับหนึ่งที่กล่าวถึงกระบวนการและเทคนิคการสร้างงาน
งานมุกริ วกิวโดยถ่ายทอดความรู ้ที่ได้จากคุณคิโยชิมิยากิและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงานช่างมุกบางท่าน ประกอบ
กับความรู ้ที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม
บทความฉบับนี้ จึงคาดว่าจะมีประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจงานมุกริ วกิ วโดยเฉพาะผูท้ ี่สนใจจะสร้าง
งานมุกแบบริ วกิวหรื ออาจสามารถประยุกต์เทคนิ ค และนําวัสดุบางอย่างมาใช้ในการสร้างสรรค์ของตน
ได้ อีกทั้งอาจเป็ นข้อมูลสําคัญเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะงานช่างมุกต่อไป เนื้อหาในบทความนี้จึงเน้น
ด้านเทคนิ คการสร้างสรรค์งานเป็ นหลัก ต่อไปจะกล่าวถึงรายละเอียดของเทคนิ คการสร้างงานมุกริ วกิว
(RyukuRaden)
การใช้ ยางรักแบบญีป่ ุ่ น
ก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดของขั้นตอนการสร้างงานมุก ผูเ้ ขียนต้องขอกล่าวเกี่ยวกับยางรัก
ญี่ปุ่นเนื่องจากงามมุกริ วกิเป็ นงานรักแบบหนึ่ง ส่ วนประกอบหลักของยางรักในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่าง
กันไปเพราะต้นที่ได้ยางรักเป็ นคนละพันธุ์ เช่น ส่ วนประกอบหลักของยางรักญี่ปุ่นคือ Urushiol เหมือน
กับยางรักจีน ส่ วนยางรักพม่าและไทยมี Thitsiol ยางรักเวียดนามและไต้หวันมี Laccol (ศิริชยั , 2551: 111)
เป็ นส่ วนประกอบหลักซึ่ งมีคุณสมบัติที่ทาํ ให้ยางรักแข็งตัวเหมือนกัน สี ของรักญี่ปุ่นในธรรมชาติเป็ นสี
นํ้าตาลอ่อนในขณะที่รักไทยกลายเป็ นสี ดาํ หลังจากการกรี ดจากต้นรักได้ไม่นาน
ขั้น ตอนก่ อ นที่ จ ะนํา ยางรั ก ไปใช้ง านต่ า งๆ คื อ การกรองยางรั ก ที่ ก รี ด จากต้น ไม้เ พื่ อ ให้ฝุ่ น
และเปลือกไม้ที่ปะปนอยู่ออกโดยให้ความร้อนเพื่อให้ยางรักเหลวก่อน ยางรักที่ผ่านขั้นตอนนี้ เรี ยกว่า
Ki-urushi (รักดิบ) ขั้นตอนต่อไปมีสองขั้นตอนได้แก่ Yanashi กับ Kurome คําว่า Yanashi คือการกวน
ยางรักเพื่อให้อนุภาคของส่ วนประกอบยางรักมีความละเอียดเท่ากัน ส่ วน Kurome คือขั้นตอนการระเหย
นํ้าในยางรักด้วยการใช้อุณหภูมิอบอุ่น เช่น แสงอาทิตย์หรื อหลอดไฟในขั้นตอนนี้อาจเติมนํ้ามันหรื อธาตุ
เหล็กลงไปให้เกิดปฏิกิริยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของยางรักได้ หากผสมกับธาตุเหล็กยางรักก็จะ
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กลายเป็ นรักสี ดาํ ซึ่ งเป็ นผลของการออกซิ เดชัน่ หรื อหากใส่ น้ าํ มันพืชบางชนิดผสมลงไปก็จะทําให้มีสีและ
เงาวาวสวยมากขึ้นซึ่ งสามารถนํามาใช้ในการตกแต่งและทาชั้นบน แต่หากต้องการใช้ยางรักในขั้นตอน
ที่มีการขัดและเช็ดรักที่เรี ยกว่า Roiro-shiage จะไม่เติมนํ้ามันยางรักก็จะเป็ นรักใสเรี ยกว่า Suki-urushi ซึ่ ง
สามารถนํามาผสมกับสี ฝนได้
ุ่ ในขั้นต่อไป (Matsuda , 1965: 51-58)
สําหรับยางรักที่สามารถหาซื้ อได้ในญี่ปุ่นแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ “ประเภทรักดิบ” “ประเภทไม่มี
นํ้ามันผสม” และ “ประเภทมีน้ าํ มันผสม” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทรักดิบ 1. Shitaji-urushi/Teshime-urushi
Ki-urushi เป็ นยางรั กคุ ณภาพตํ่าที่ ได้จากต้นรั กในช่ วงเดื อน 11 ใช้สําหรั บขั้นตอนรองพื้น
kigatame jizuke sabizuke
2. Kijoumi-urushi/Isehaya (Tsugi-Isehaya : ทําจากรักจีน)
รู ้จกั กันในนามว่า Ki-urushi ใช้ทาเพื่อให้มีความเงาหรื อใช้ผสมกับวัสดุอื่นได้
ประเภทไม่ มี
นํา้ มันผสม

3. Aka-roiro-urushi
เป็ นยางรักที่มีคุณภาพดีทาํ จาก Ki-urushi โดยผ่านขั้นตอน Kurome (การระเหยนํ้า)
ถ้าต้องทํารักชนิ ดนี้ จาก Ki-urushiด้วยตนเองในปริ มาณไม่มากนัก ทําได้ดว้ ยการ
ทา
Ki-urushi บางๆ บนกระจก และใช้ความร้อนเช่นหลอดไฟหรื อแสงอาทิตย์
ในอุณหภูมิประมาณ 38 องศา ใช้ไม้พายรี ดยางรักไปกวนไปเรื่ อยๆ บนกระจก ถ้า
ต้องการปริ มาณมาก ใส่ Ki-urushi ในถาดขนาดใหญ่และวางถาดหันไปทางดวง
อาทิ ตย์ เมื่อรักไหลลงมา ด้านล่างของถาดก็พลิกกลับไปกลับมาเป็ นระยะเวลา 8
ชัว่ โมงรักชนิ ดนี้ นาํ มาใช้งานต่างๆ เช่น ทาชั้นบนเพื่อขัดเงา ผสมกับสี ฝนุ่ ผสมกับ
ชาดเพื่อใช้ในงานปิ ดทอง เป็ นต้น
4. Kuro-roiro-urushi (Ki-urushi + เหล็กออกไซด์)
ใช้เมื่อต้องการรักสี ดาํ
Kuro-roiro-urushi + นํ้ามันพืช (7-15 เปอร์เซ็นต์) จะเป็ นรักสําหรับทาโดยไม่ตอ้ งขัด

ประเภทมีนํา้ มัน 5. Shuai-urushi
ผสม
เหมาะกับการผสมสี แดง (cinnabar) ออกเป็ นมันเงาจึงใช้ทาชั้นบนโดยไม่ตอ้ งขัด
เพราะมีน้ าํ มันผสมอยูแ่ ล้วจะขัดเงาไม่ข้ ึน
ถ้าทํายางรักชนิดนี้ดว้ ยตนเอง
Aka-roiro-urushi + นํ้ามัน Kiri/นํ้ามันเมล็ดทานตะวัน (7 เปอร์เซ็นต์)
เทคนิคอีกอย่างที่สาํ คัญคือการกรองยางรักก่อนที่จะนํามาใช้งานทุกครั้ง กรองด้วยกระดาษญี่ปุ่น
(Shin Mino washi) ในปริ มาณยางรักเท่าที่จะใช้ สําหรับยางรักไทยนั้นมีความหนื ดมากจึงไม่สามารถใช้
กระดาษกรองได้แต่อาจใช้ผา้ กรอง
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ขั้นตอนการสร้ างงานมุกริวกิว (RyukuRaden)
ในที่น้ ี จะกล่าวถึงเทคนิ คและขั้นตอนการสร้างงานมุกริ วกิวตามลําดับ โดยอาศัยความรู ้ที่ได้จาก
คุณMiyagi Kiyoshi ศิลปิ นคนสําคัญด้านเครื่ องมุกริ วกิวประกอบกับหนังสื อภาษาญี่ปุ่นบางเล่มคือ “ข้อ
สังเกตเครื่ องรักริ วกิว (Ishizawa: 1889)” “ศิลปะเครื่ องรักของริ วกิว (Arakawa and Tokugawa, 1977) ”
และ “ศิลปะเครื่ องรักริ วกิว: ประวัติศาสตร์และเทคนิค (Miyagi and others, 1991)” เป็ นต้น
ก่อนอื่นมีกระบวนการทําหุ่ นไว้สําหรับที่จะทารักในขั้นตอนต่อไปวัสดุไม้ที่เหมาะสมสําหรับ
การทําหุ่ นควรมีคุณสมบัติเบา บิดเบี้ยวยากและแปรรู ปได้ง่าย หากเลือกไม้ที่ไม่ดี เมื่อสร้างงานเสร็ จแล้ว
อาจมีรอยแตกหรื อบิดเบี้ยวภายหลังได้ ไม้พ้ืนเมืองของโอกินาว่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการทํา
หุ่ น ได้แก่ไม้ Egonoki (Styrax japonica) ไม้ Deigo (Erythrinavariegata) นอกจากไม้พ้ืนเมืองแล้วยังมี
ไม้ตน้ สนบางชนิ ด คือ ไม้สน Sugi (ต้นซี ดาร์ Cryptomeria japonica) และ ไม้สนHinoki (ต้นไซเปรส
Chamaecyparis obtuse) ซึ่ งในอดีตไม้ชนิดนี้เป็ นไม้นาํ เข้าอย่างไรก็ดีมีเทคนิคบางอย่างที่ช่วยให้ไม้ไม่บิด
เบี้ยวหลังจากแห้งได้ดว้ ย (Miyagi and others, 1991: 45)
สําหรับวิธีการทําหุ่ นมีสามแบบ แบบแรกคือการกรี ดกลึงไม้โดยสิ่ ว แบบที่สองคือการดัดให้เข้า
รู ปแผ่นไม้ไซเปรสบางในแม่พิมพ์โดยการนึ่ งและแบบที่สามคือการประกอบจากชิ้นส่ วนไม้ นอกจาก
นี้ ยงั สามารถใช้ไม้ไผ่จกั สานเป็ นหุ่ นข้อดีของไม้ไผ่คือมีความเบา ทําง่ายและบิดเบี้ยวได้ยากเมื่อแห้ง ใน
กรณี ที่ซ้ื อหุ่ นมาใช้ ไม่ว่าหุ่ นจะแห้งดีแล้วหรื อไม่ก็ตาม ควรเก็บหุ่ นนั้นไว้ในที่ระบายอากาศดีซกั ระยะ
หนึ่งก่อนนํามาใช้ (Miyagi and others, 1991: 70-75)

ภาพที่ 3 แผ่นหอยเป๋ าฮื้อหนา 0.1 มม.
“ขั้นตอนทารัก” มีสี่ข้ นั ตอนสําคัญ คือ “รองพื้น” “ทาชั้นล่าง” “ทาชั้นกลาง” และ “ทาชั้นบน”
ในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ ประกอบด้วยหลายขั้นตอนย่อยที่ค่อนข้างซับซ้อนเช่น ขั้นตอนการรองพื้นแยก
ออกเป็ นอีก 20 กว่าขั้นตอนย่อย สําหรับการรองพื้นของงานรักริ วกิวเดิมใช้ยางรักต่อมาตั้งแต่สมัยเมจิ
(ศตวรรษที่ 19) เริ่ มใช้เลือดหมูแทน (Miyagi and others, 1991: 46)
ขั้นตอนตกแต่ งในงานมุ กคื อการประดับตัวลายที่ ทาํ ด้วยเปลื อกหอยบนพื้นรั กชั้นกลาง การ
ทําลายเปลือกหอยก็มีหลายขั้นตอนเช่นเดียวกัน หากจะทําตั้งแต่ข้ นั ตอนตัดเปลือกหอยเป็ นชิ้นๆ มาเจียร
ปั จจุบนั จําหน่ายแผ่นเปลือกหอยที่เจียรให้บาง 0.1 มม. (ภาพที่ 3) ส่ วนการเขียนลายบนเปลือกหอยและ
กระแสวัฒนธรรม
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การตัดเป็ นตัวลายแต่ละชิ้นเป็ นกระบวนการที่มีความละเอียดซึ่งใช้ฝีมือส่ งผลกระทบต่อชิ้นงานโดยตรง
สําหรับรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนจะนําเสนอตามลําดับต่อไปดังนี้คือ
1. ขั้นตอนทารัก
1.1 ขั้นตอนทารัก (รองพืน้ )
1.1.1 การกุดตาไม้

ใช้สิ่วกุดส่ วนที่ไม่ตอ้ งการเช่น ตาไม้ขนาดเล็ก ตําหนิ แผลบนผิวหุ่นไม้แกะออก
ในรู ปตัว U หรื อ ตัว V (ถ้าไม่มีตาํ หนิกข็ า้ มขั้นตอน 1.1.1 ถึง 1.1.5 ได้ ทําเฉพาะ
1.1.2)

ขัดผิวหุ่นด้วยกระดาษทรายอย่างดีแล้ว ทารักดิบบางๆ (ใช้ไม้พาย/แปรง) เพื่อให้
ผิวหุ่ นไม้แข็งแรงและไม่ให้ยางรักซึ มเข้าไปมากในขั้นตอนต่อไป อีกทั้งเพื่อให้
รักที่จะทาชั้นต่อไปติดสนิทดีกบั ชั้นล่าง
1.1.3 ถมรัก kokuso ขั้นตอนนี้ทาํ เพื่อไม่ให้เห็นรอยแผลบนผิวไม้
1.1.4 ขัดรักสมุก
1.mugiurushi (รัก+ แป้ งข้าวสาลี churikiko) +ขี้เลื่อย kokuso หรื อทราย
1.1.5 รองพืน้
เรี ยกว่า kokusourushi ขี้เลื่อยเป็ นผงละเอียดที่ทาํ จากแผ่นไม้ hinoki
sabizuke
* เวลาผสมวัสดุบางอย่างกับยางรักจะต้องเติมวัสดุทีละน้อย
2. นํา kokusourushi มาถมที่กุดไว้ใน 1.1.1 (ใช้ไม้พาย) ถมให้นูนขึ้นกว่าผิวไม้
เล็กน้อยเพราะเมื่อรักแห้งแล้วจะหดตัวลง ถ้ามีแผลที่กดุ ลึกจะค่อยๆ ถมทีละน้อย
อาจแยกทํา 2 ครั้งเพื่อให้รักแห้งสนิทดี
3. หลังจากรักที่ถมไว้แห้งแล้ว ขัดส่ วนเกินที่ถมออกให้เสมอกันกับผิวไม้
(ใช้หินลับมีด/กระดาษทรายเบอร์ 80-100)
4. รองพื้น sabizuke (รายละเอียดดูในข้อ1.1.7) เฉพาะบริ เวณที่ถม
5. ขัดบริ เวณที่รองพื้น sabizuke (กระดาษทราย เบอร์ 180)
1.1.6 การหุม้ ผ้า
หุ ม้ หุ่ นด้วยผ้าป่ านหรื อกระดาษญี่ปุ่นเพื่อเสริ มความแข็งแรงและความเรี ยบของ
ผิวหุ่น
การเตรี ยมกาวยางรัก
1. กาวแป้ งเปี ยก (แป้ งข้าว/ข้าวเหนี ยว/ข้าวสาลี + นํ้า + ความร้อน) + แป้ งดิน
jinoko(อัตราส่ วนแป้ งเปี ยกกับแป้ งดิน jinoko1:1) บางครั้งก็ไม่ผสมกับแป้ งดิน
jinoko
2. รักแป้ งข้าวสาลีmugiurushi(รักดิบ + กาวที่ทาํ ในข้อ 1 (อัตราส่ วน 1:1))
การหุม้ ผ้า
3. ทารักแป้ งข้าวสาลีบนหุ่นอย่างบาง (ใช้ไม้พาย/แปรง)
4. หุม้ ผ้าบนหุ่นให้ติดสนิท (ใช้แปรง/ไม้พาย)
5. ทารักแป้ งข้าวสาลีอีกชั้นหนึ่ง (ใช้แปรง/ไม้พาย) ไม่ให้ผา้ มีริ้วรอย
6. ปล่อยให้แห้ง 1-2 วัน
1.1.1 การกุดตาไม้
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1.1.7 รองพืน้ jizuke หลังจากนั้นอาจทําการรองพื้นjizuke เป็ นการรองพื้นแบบหนาด้วยรักผสมแป้ งดิน
1.(กาวแป้ งเปี ยก + แป้ งดิน jinoko)
2.ทารักรองพื้นjizuke ที่ทาํ ในข้อ 1 ให้ทวั่ (ใช้ไม้พาย)
3. รอแห่ง 1-2 วัน และขัดแห้งผิว (กระดาษทราย เบอร์ 180) ห้ามใช้น้ าํ ในการขัด
การทารักรองพื้น jizukeอาจมีถึง 1-3 ชั้นก็ได้เพื่อปรับผิวไว้ก่อนที่จะรองพื้นขั้น
ต่อไป
1.1.8รองพืน้
การรองพื้น sabizuke อาจมีการรองพื้น 3 ชั้นเพื่อเสริ มความแข็งแรงและปรับผิว
sabizuke
ให้เรี ยบยิง่ ขึ้น ก่อนอื่นต้องขัดพื้น (กระดาษทราย เบอร์ 180)
การผสมรักรองพื้น sabizuke
1. แป้ งหิ นลับมีด tonoko+ นํ้า (ใช้ไม้พายกวน)
ใช้แป้ งดินละเอียด ดินสอพองหรื อแป้ งที่ทาํ จากดินสี แดงที่เผาก็ได้
2. ผสมกับรักดิบและกวนให้ละเอียด(ใช้ไม้พายกวน)
ถ้าผสมยางรักน้อยจะทาง่ายขึ้น วิธีสังเกตความเหมาะสมของปริ มาณการผสม
ยางรั กคื อ หลังจากผสมรั กและกวนให้ดีแล้ว ใช้ไม้พายกดบี บยางรั กลงและ
ปล่อยยกขึ้น ถ้าปลายของยางรักที่ ยืดออกมานั้นงอลง แสดงว่าปริ มาณยางรัก
พอดี แต่ถา้ ตั้งตรง แสดงว่าปริ มาณยางรักยังไม่พอจึงต้องเติมยางรักเพิ่มอีก (ภาพ
ที่ 4) วิธีสงั เกตนี้ใช้ได้ในการทํารักผสมขี้เลื่อย kokusourushi ด้วย
รองพื้น sabizuke
3. ทารักรองพื้น sabizuke อย่างบางๆ (ใช้ไม้พาย)
4. หลังจากรอแห้งอาจเป็ นเวลา 1 วันหรื อมากกว่านั้นแล้ว ขัดพื้น (กระดาษทราย/
หิ นลับมีดเบอร์ 180-230)
ขั้นตอนนี้ ทาํ ซํ้าถึง 3 ครั้ง ความละเอียดของแป้ งหิ นลับมีดที่ผสมกับยางรักจะ
ละเอียดขึ้นในแต่ละครั้งต้องเก็บยางรักที่เหลืออยูด่ า้ นข้างและสันของหุ่นทุกครั้ง
ที่ทายางรัก วิธีคือเก็บยางรักด้านข้างด้วยไม้พายตั้ง 90 องศากับด้านหน้าจากนั้น
ตั้งไม้พาย 45 องศาที่สนั ขอบปาดเก็บยางรักที่เหลือ (ภาพที่ 5)
อาจใช้สก๊อตเทปให้ติดระหว่างปากคีบอย่างไม่ตึงมาก

ภาพที่ 4 รักรองพื้น sabizuke

ภาพที่ 5 การเก็บด้านข้างและสัน
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1.1.9 รองพืน้ แต่ ง

ขั้นตอนนี้ทาํ เพื่อเติมเต็มรอยเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนรองพื้น sabizuke
1. แป้ งหิ นลับมีด tonoko+ นํ้า (ใช้ไม้พาย)
2. ผสมกับรักดิบโดยเพิ่มอัตราส่ วนยางรักมากกว่าเดิม(ใช้ไม้พาย)
3. ทายางรักที่ทาํ จาก ข้อ 1- 2 เพียงบางๆ (ใช้ไม้พาย)
4. รอรักแห้ง1 วัน แล้วขัดนํ้าอย่างเบาเพื่อไม่ให้ขดั มากเกินไป (กระดาษทราย
เบอร์ 220-320) โดยใช้ชิ้นไม้มารองด้านหลังกระดาษทรายเพื่อให้กระดาษทราย
เรี ยบตรงยกเว้นเมื่อขัดส่ วนที่โค้ง
5. เทนํ้าทําความสะอาดและซับนํ้าให้แห้งจากนั้นตรวจความเรี ยบของผิวถ้าขัด
ผิวมากเกินไปจนทําให้เกิดรอยแผล ซ่ อมได้โดยทารักรองพื้น sabizuke อีกครั้ง
และรอให้แห้งแล้ว ขัดนํ้าอีกทีอย่างเบา (กระดาษทราย เบอร์ 320)

1.2 ขั้นตอนทารัก (ทารักชั้นล่ าง - ชั้นบน)
1.2.1 ทารักชั้นล่ าง

1. ทา Kuromeurushi (Aka-roiro-urushi ถ้าต้องการพื้นสี ดาํ จะใช้ Kuro-roirourushi) อย่างบางๆ (ใช้ไม้พาย)เก็บขอบใน 45 องศา (ใช้ไม้พาย/แปรง)
2. ทิ้งไว้ให้แห้งเป็ นเวลา 1-2 วันแล้ว ขัดนํ้า (กระดาษทราย/หิ นลับมีดเบอร์ 320500)

1.2.2 ทารักชั้นกลาง 1. ทายางรักหนาขึ้นกว่าชั้นล่าง (ใช้แปรง) ใช้ยางรักสี เดี ยวกันกับสี ของพื้นที่
ต้องการเมื่อสําเร็ จชิ้นงาน (ถ้าต้องการสี ดาํ ก็จะทา Kuro-roiro-urushi)
ก่อนนํายางรักมาใช้ตอ้ งกรองด้วยกระดาษญี่ปุ่น
2. ทิ้งไว้ให้แห้งเป็ นเวลา 1-2 วันโดยควบคุมความชื้ นไม่ให้สูงเกินไป ถ้าแห้ง
เร็ วเกินไปอาจทําให้ผิวรักมีรอยย่นได้ ถ้ามีความชื้นสู งมากก็วางไว้ในห้องปรับ
อากาศ แต่ถา้ เป็ นช่วงฤดูแล้งอาจเก็บไว้ในตูโ้ ดยใส่ ผา้ ขนหนู ที่เปี ยกนํ้าไว้ในตู ้
ด้วยควรเตรี ยมตูห้ รื อหี บเก็บชิ้นงานให้แห้ง (เรี ยกว่า Furo)เพื่อป้ องกันฝุ่ น
3. ขัดนํ้า (ใช้กระดาษทราย/หิ นลับมีด เบอร์ 400-600)
4. ล้างด้วยนํ้าและสบู่ให้สะอาด จากนั้นใช้น้ าํ มันสนหรื อแอลกอฮอล์เช็ดนํ้ามันที่
ติดอยูบ่ นผิวหุ่นเช่น รอยนิ้วมือออกให้หมด เพราะยางรักชั้นต่อไปจะติดยากถ้ามี
นํ้ามันเกาะติดอยูบ่ นผิว
หลังจากทารักชั้นกลางเสร็ จ สามารถตกแต่งเปลือกหอยได้
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1.2.3 ทารักชั้นบน

ในขั้นตอนนี้ ตอ้ งปราศจากฝุ่ นอย่างเด็ดขาดเพื่อจะสร้างงานสมบูรณ์การทํางาน
จึงต้องดําเนินการอย่างรวดเร็ วในห้องที่ปิดไม่ให้ฝนเข้
ุ่ ามา
1. เช็ดพื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์หรื อปั ดด้วยแปรงเพื่อกําจัดฝุ่ น
2. ทารั กชั้นบนอย่างรวดเร็ ว (ใช้แปรง) ใช้รักตัวเดี ยวกันกับชั้นกลาง (1.2.2)
สําหรับชิ้นงานที่ไม่ขดั เงาใช้รัก Shuai-urushi ทาหนาเพื่อไม่ให้มีรอยแปรง
3.ปาดเก็บด้านข้างและสัน (ใช้ไม้พาย/ปากคีบ)
4. รอ 3-4 นาทีก่อนจึงเก็บฝุ่ นที่ติดอยูบ่ นผิว (ใช้เข็มที่ใส่ ดา้ มไม้ไผ่)
5. สําหรับชิ้นงานที่มีการทารักอยูใ่ นด้านที่ต้ งั เช่น ภาชนะทรงกระบอก จะต้อง
พลิกกลับชิ้นงานไปด้านบนและด้านล่างทุก 5 นาทีใน1 ชัว่ โมงเพื่อไม่ให้รักไหล
ลงมาทางด้านล่าง หลังจากนั้นทิ้งไว้หนึ่งคืน ให้ค่อยๆ แห้งและไม่เพิ่มความชื้น
6. ทิ้งไว้รอแห้งอีก 1 วัน ในครั้งนี้เพิ่มความชื้น

สําหรับวิธีลา้ งยางรักที่ติดกับมือหลังจากทํางานแล้วมีข้นั ตอนดังนี้คือ
(1) เช็ดด้วยนํ้ามันพืช (เช่น นํ้ามันงา)
(2) เช็ดด้วยนํ้ามันสน หรื อทินเนอร์
(3) ล้างด้วยสบู่
2. การประดับมุก
เครื่ องมุกริ วกิว (Ryukyu Radenหรื อ RyukyuAogai) ส่ วนใหญ่ใช้เปลือกหอยมุกไฟ (Yakougai) ที่
หาได้จากทะเลโดยรอบของโอกินาว่าเป็ นวัสดุหลักซึ่ งจะเลือกชิ้นส่ วนของหอยที่มีขนาดและสี ที่ตอ้ งการ
นอกจากหอยมุกแล้วยังใช้หอยเป๋ าฮื้อด้วยอีกอย่างหนึ่ งใน ค.ศ.1690 ได้เรี ยนรู ้เทคนิ คใหม่จากจีนคือการ
ต้มหอย (Miyagi, 2002) หลังจากนั้นจึงมีการใช้เปลือกหอยที่หลากหลายยิ่งขึ้น สามารถเลือกทั้งชนิ ด
ขนาดและสี ของเปลือกหอยที่เหมาะสมที่กบั ชิ้นงาน หลายครั้งมีการนําเปลือกหอยที่ทาํ จากเทคนิ คต่างๆ
มาใช้ในชิ้นงานเดียวกัน มีเทคนิคทําเปลือกหอยกล่าวคือ
1. หอยขัด
2. หอยต้ม
3.หอยขัดขาว :มีการขัดทั้งสองด้านของหอยต้ม
4.หอยขัดด้านเดียว :มีการขัดด้านเดียวของหอยต้ม
5. หอย mijingai : ผง (ละเอียด-หยาบ) ที่ทาํ จากเปลือกหอย
6. หอยเป๋ าฮื้อขัด
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ภาพที่ 6 การเคาะเปลือก
ลําดับที่ 1-5 เป็ นหอยมุกทั้งสิ้ น
หากเตรี ยมเปลือกหอยแบบที่ 1 ตั้งแต่แรก เมื่อตัดเปลือกหอยแล้ว ใช้หินและกระดาษทรายเจียร
ให้บางๆ จนเป็ นแผ่นที่ราบเรี ยบ จากนั้นนํามาขัดนํ้าด้วยหิ นลับมีดบนแท่งไม้ที่เรี ยบโดยเริ่ มจากหิ นลับมีด
เบอร์ 230 และสุ ดท้ายใช้เบอร์ 800 จนถึงได้ความหนาที่ตอ้ งการ
สําหรับหอยต้มมีข้นั ตอนอย่างคร่ าวๆ ดังนี้
1. ก่อนอื่นเคาะส่ วนที่ยนื่ ออกมาและหิ นปูนที่ติดอยูก่ บั เปลือกหอยออกด้วยค้อนขนาดเล็ก
2. เคาะปูนบนผิวเปลือกออกอย่างเบาๆ โดยเคาะใน45 องศาต่อผิวเปลือกหอยด้วยค้อนขนาดเล็ก
ถ้าเคาะแรงเกิ นไปเปลือกหอยจะร้าวและแตกเป็ นรู ได้ง่ายการเคาะเช่นนี้ ทาํ ให้ช้ นั ของเปลือกหอยหลุด
ลอกได้ดีข้ ึนในขั้นตอนต่อไป (ภาพที่ 6)
3. นําหอยไปต้มในนํ้าเกลือประมาณ 1 สัปดาห์ (ระหว่างที่ตม้ จะเคาะผิวเปลือกหอยทุกวัน วันละ
2 ครั้ง เช้าและเย็น)
4. จากนั้นเคาะผิวเปลือกอย่างเบาๆก็จะได้ช้ นั ของเปลือกหอยแต่ละชั้นหลุดลอกออกมา
5. ใช้เครื่ องมือโลหะที่มีลกั ษณะบางๆ สอดเข้าไประหว่างชั้นของเปลือก เพื่อแกะให้แต่ละชั้น
ลอกออกจากกัน เมื่อได้หอยที่มีความหนาที่ตอ้ งการ จึงสามารถตัดเป็ นตัวลายได้ (Miyagi, 2002: 25-28)
3.
ขั้นตอนการตกแต่งเครื่ องมุกริ วกิว (Ryukyu Raden)
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ขั้นตอนนี้จะทําหลังจากการทารักชั้นกลาง 1.2.2
3.1 ตั ด หอย
เป็ นลาย

ภาพที่ 7, 8 การตัดลายเปลือก
ใช้แผ่นเปลือกหอยมุกหรื อหอยเป๋ าฮื้อที่มีความหนา 0.07 - 0.1 มม.
1. วาดลายบนกระดาษก่อนและคัดลอกลายบนเปลือกหอย (ใช้ดินสอ)โดยวางซ้อนแผ่น
เปลือกหอยทับบนกระดาษที่มีลายเขียนไว้เปลือกหอยจะต้องบางมากพอที่จะลอกลาย
ได้ อีกแบบหนึ่งคือนํากระดาษที่เขียนลายมาติดกาวบนเปลือกออกหอยและตัดก็ได้
2. ตัดแผ่นเปลือกหอยออกตามลายเส้นที่คดั ลอกไว้ (ใช้เข็มเย็บผ้าที่ใส่ ในดินสอกด/มีด
ผ่าตัด) บนแผ่นกระจกที่ปิดเทปกาวลองรับเปลือกหอยจะตัดได้ดี ถ้าตัดบนพื้นที่ที่นิ่ม
มากเกินไป เปลือกหอยจะแตกได้ (ภาพที่ 7, 8)
การกรี ดตัดเปลือกหอยมีสองลักษณะคือ กรี ดตัดแยกเป็ นชิ้นและใช้เข็มขีดให้เป็ นลาย
เส้นภายในตัวลาย

ภาพที่ 9 ลายเปลือกหอยที่ติดบนกระดาษ
3.นําตัวลายที่ตดั ออกมาติดบนกระดาษที่คดั ลอกลายไว้ (ใช้กาว funoriกาวที่ทาํ จากหญ้า
ทะเลชนิดหนึ่ง/กาวที่ทาํ จากแป้ งข้าวเหนียว)ใช้กระดาษที่มีลกั ษณะบางและเรี ยบมันจะ
ลอกออกจากเปลือกหอยง่ายภายหลัง (ภาพที่ 9)
*ด้านของตัวลายที่ติดกับกระดาษเป็ นด้านหน้า
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3.2 ติด

นํากระดาษที่ติดลายเปลือกหอยทั้งหมดมาติดบนหุ่นที่ทารักชั้นกลางไว้แล้ว
1.เช็ดหอยที่ติดอยูบ่ นกระดาษด้วยแอลกอฮอล์และทารัก roiro-urushi อย่างบางๆ (ใช้
พู่กนั )และรอแห้ง วิธีสังเกตหาจังหวะที่จะวางลายบนหุ่ นคือ พ่นลมหายใจกับลายที่ทา
ยางรัก ถ้ามีไอนํ้าจับกับผิวยางรักออกเป็ นสี ขาวก็แสดงว่ารักกําลังจะแห้ง จึงสามารถนํา
ลายมาติดบนหุ่นได้
2.นํากระดาษที่ตวั ลายติดอยูแ่ ละทารักไว้ตามข้อ 1 มาวางควํ่าลงบนหุ่นที่ทารักชั้นกลาง
ไว้แล้วกดให้ตวั ลายติดกับหุ่ น (ใช้ไม้พายที่มีความตึงแต่งโค้งได้ เช่น ไม้พายที่ทาํ จาก
กระดองเต่า) โดยระวังไม่ให้ลายขยับในขณะที่กาํ ลังกดลง
3.วางกระดาษทิชชูหรื อกระดาษซับนํ้ามันบนหุ่ นและพ่นนํ้าให้กระดาษเปี ยกเล็กน้อย
(ใช้เครื่ องฉี ดนํ้า) เพื่อให้รักแห้งเร็ ว ถ้าพื้นที่ตกแต่งเป็ นพื้นระนาบ จะวางแผ่นกระจก
และของมีน้ าํ หนักทับไว้ ถ้าไม่สามารถวางอะไรทับได้ เช่น ส่ วนที่กน้ ถ้วยหรื อด้าน
ข้างของภาชนะ จะใช้ถุงทรายทับให้มีน้ าํ หนักกระจายได้ทวั่ จากนั้นรอให้เปลือกหอย
มุกติดแน่นกับหุ่นและรักแห้ง

ภาพที่ 10 การโรยผงเปลือกหอย
4.เมื่อรักแห้งดีแล้วพ่นนํ้าล้างกระดาษและกาวที่ติดอยูก่ บั ตัวลายออก จากนั้นล้างด้วยนํ้า
สะอาดและใช้กระดาษซับนํ้าให้แห้ง
โรยผงเปลือกหอย mijingaiสามารถโรยผงเปลือกหอยได้ตามความต้องการ
5.ทายางรัก roiro-urushi ในส่ วนที่ตอ้ งการโรยผงเปลือกหอยอย่างบางๆ (ใช้แปรง)
6.โรยผงเปลือกหอย (ใช้หลอดโรยทอง(funzutsu)/พูก่ นั โรยทอง)(ภาพที่10)
วิธีทาํ ผงเปลื อกหอย mijingai เริ่ มจากนําเศษเปลื อกหอยเป๋ าฮื้ อมาบดในครกหิ นให้
ละเอียดตามขนาดที่ตอ้ งการ จากนั้นใช้ตาข่ายกรองผงเพื่อให้แบ่งตามขนาดต่างๆ โดย
ขจัดส่ วนที่เป็ นหิ นปูนออก
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3.3 ยึด

ทารักยึดตัวลายเพื่อไม่ให้หลุดล่วงออกจากหุ่น
1.ทารัก rose-urushi (รักดิบ + kuro roiro-urushi) อย่างบางๆ ให้ทวั่ (ใช้ไม้พาย)
2.รอให้แห้ง 1-2 คืนแล้วจึงขัดผิว (กระดาษทราย เบอร์ 800-1500) จนมองเห็นขอบของ
ตัวลาย
ในขั้นตอนนี้นาํ กระดาษทรายแช่น้ าํ อุ่นและนวดให้กระดาษด้านหลังลอกออกก่อน เพื่อ
ให้กระดาษทรายนุ่มขึ้น จึงพันรอบนิ้วและถูผวิ รัก
3.ล้างด้วยนํ้าสะอาด ซับนํ้าให้แห้งและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

3.4 ทารัก

1.ทารัก kuro roiro-urushi ให้หนาขึ้นกว่าเดิมตามขั้นตอน 1.2.2 (ใช้แปรง)
2.รอรักแห้ง 1-2 วัน แล้วทําตามขั้นตอน 3.3 ซํ้าอีกครั้ง
3.ทาชั้นบนตามขั้นตอน1.2.3
4.หลังจากรักแห้งแล้วขัดนํ้าตามขั้นตอน 3.3 จนขอบของตัวลายออกมา (ใช้ถ่าน Suruga
ก็ได้) สําหรับชิ้นงานที่ไม่ขดั เงา จะใช้ kuroai-urushi หรื อ shuai-urushi (สําหรับรักสี )
ในขั้นตอนนี้

3.5 ปลอก
ผิวรัก

ภาพที่ 11 การปลอกรักโดยเครื่ องมือ
ทําจากลานนาฬิกา
1. ปลอกรั ก บนตัว ลายให้ล อกออกมา (ใช้เ ครื่ อ งมื อ ทํา จากลานนาฬิ ก าและไม้ไ ผ่มี
ลักษณะเหมือนสิ่ วแบน) ใช้ลานนาฬิกาเพื่อปลอกเส้นรอบขอบลายส่ วนด้านบนของตัว
ลายใช้ไม้ไผ่เพื่อป้ องกันไม่ให้ลายเป็ นรอยขูดขีด (ภาพที่ 11)
2. ขัดนํ้าตามขั้นตอน 3.3
ส่ วนบริ เวณที่โรยผงเปลือกหอยใช้หินลับมีดขัดอย่างเบาๆ
3. สุ ดท้ายขัดนํ้าละเอียด (ใช้กระดาษทราย เบอร์ 4000)
4. ล้างด้วยนํ้าสะอาด ซับนํ้าให้แห้งและเช็ดด้วยแอลกอฮอล์
3.6 เช็ดรัก
roiro

1. ทารัก kuro roiro-urushi อย่างบาง (ใช้ไม้พาย) และเช็ดออก (กระดาษทิชชู)
2. ขัดนํ้า (ใช้ถ่าน roiro เบอร์ 3000-4000 /ถ่าน Suruga)ถูอย่างเบาๆ
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3.7 ถู ด้ ว ยผ้ า ขั้นตอนนี้เป็ นวิธีการลบรอยแผลขนาดเล็กบนผิว
douzuri
1.แป้ งถูผวิ douzuriko+ นํ้ามันพืช (Canola oil)
หรื อผงหิ นลับมีดที่ละเอียด + นํ้ามันพืช ในอัตราส่ วน 1 : 1
2. ถูผวิ ด้วยผ้ามัสลิน (ผ้าขนแกะ) หรื อสําลี เมื่อผ้าดําแล้วใช้ส่วนที่เป็ นสี ขาว
3. ถูดว้ ยนํ้ามันพืชอย่างเดียว
4. ล้างด้วยนํ้ายาล้างจานและซับนํ้าให้แห้ง
3.8 ขัดเงา

1. ทารักดิบด้วยสําลีอย่างบางๆ
2. ใช้กระดาษญี่ปุ่นหรื อกระดาษทิชชูถูเช็ดรักอย่างบางๆไม่ตอ้ งเช็ดมากเกินไป เพียงแค่
มียางรักติดกับกระดาษเล็กน้อยก็พอ
3. รอให้แห้ง1 วัน หลังจากนั้นใช้สาํ ลีที่ใส่ น้ าํ มันพืชเช็ดพื้นผิวอย่างเบาๆ
4. ใช้ครี ม roiro migakiko (หรื อแป้ งที่ทาํ จากเขากวาง) ขัดเงาด้วยฝามือ
5. เช็ดด้วยนํ้ามันแล้วเช็ดด้วยกระดาษทิชชู ข้อนี้ทาํ ซํ้า 2 ครั้ง
ทําตามขั้นตอนดังกล่าวจากข้อ 1-5 ประมาณ 3-5 รอบจนเห็นมีเงาขึ้น
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ขั้นตอนการสร้างและเทคนิคที่ได้กล่าวมาข้างต้นอาจเข้าใจยากหากยังไม่เคยลงมือทําจริ ง อย่างไร
ก็ตาม ผูเ้ ขียนหวังว่าสามารถแสดงถึงกระบวนการการสร้างงานมุกแบบริ วกิวได้ไม่มากก็นอ้ ย อันที่จริ ง
ข้อมูลที่อยูใ่ นบทความนี้ เป็ นเพียงแค่คู่มือการสร้างงานมุกแบบริ วกิวเบื้องต้นเท่านั้น แต่เทคนิ คปลีกย่อย
อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นจากความพยายามของช่างโดยผ่านการสร้างสรรค์งาน ช่างแต่ละคนจึงมีเทคนิ ค
เฉพาะตัวซึ่ งไม่สามารถกล่าวได้ท้ งั หมดในที่น้ ี เพราะฉะนั้นการศึกษาศิลปะด้านเทคนิ คการสร้ างต้อง
พิสูจน์ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิจริ งซึ่ งอาจเป็ นการเริ่ มต้นของการปรับปรุ งเทคนิ คใหม่เพื่อที่จะสร้างสรรค์
งานต่อไป ผูเ้ ขียนหวังอีกว่าบทความฉบับนี้ จะชักชวนให้ผทู ้ ี่จะสร้างงานเกิดความสนใจและเป็ นข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งาน อีกทั้งมีคนสนใจเครื่ องมุกริ วกิวเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางสถาณการณ์ที่
มีท้ งั คนสนใจ และช่างสร้างงานมุกน้อยลงหรื อเกือบจะหมดไป
นอกจากเครื่ องมุกริ วกิวแล้วยังมีงานมุกแบบบางเช่นเดียวกันที่ญี่ปุ่นในอดีตบ้างก็เรี ยกว่าเครื่ อง
มุกนางาซากิ (NagasakiRaden) มีการสร้างงานในช่วงศตวรรษที่ 18-19 ปั จจุบนั ไม่มีผสู ้ ื บทอดงานช่าง มี
แหล่งผลิตเท่าที่ทราบได้แก่กรุ งเกียวโตและเมืองนางาซากิ พบชิ้นงานที่มีความหลากหลายในญี่ปุ่นและ
ในยุโรปโดยเฉพาะในวังและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ สามารถกล่าวได้ว่าเครื่ องแบบนี้ ได้รับความนิ ยมระหว่าง
ชนชั้นสู งในยุโรปเป็ นอย่างมาก ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ งคือมีการค้นพบงานมุกแบบนี้ ในประเทศไทย
แหล่งที่พบส่ วนใหญ่เป็ นสถานที่สาํ คัญเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ 3 และ 4 ซึ่งมีอายุสอดคล้องกับอายุการสร้าง
ของเครื่ องมุก
เท่าที่ผเู ้ ขียนได้สาํ รวจมาได้แก่
ภาพบานประตูดา้ นในของพระอุโบสถ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสี มารามราชวรวิหารกรุ งเทพฯ
ภาพบานประตูดา้ นในของพระอุโบสถ วัดนางชี กรุ งเทพฯ
ฉากในพระที่นงั่ ปราโมทย์มไหสวรรย์ พระนครคีรี จ. เพชรบุรี
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ฉากในพระที่นงั่ เวหาศน์จาํ รู ญพระราชวังบางปะอิน จ. พระนครศรี อยุธยา
นอกจากนี้ยงั พบชิ้นงานขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในประเทศไทยบ้าง
การศึกษาเครื่ องมุกแบบนางาซากิดา้ นประวัติศาสตร์ เป็ นประเด็นศึกษาที่น่าสนใจเทคนิคและขั้น
ตอนการสร้างงานเครื่ องมุกริ วกิวกับแบบนางาซากิมีความคล้ายกันในเวลาเดียวกันก็มีขอ้ แตกต่างที่สาํ คัญ
หลายประการ เช่น การทาสี ดา้ นหลังเปลือกหอย การใช้กาวหนังสัตว์รองพื้น เป็ นต้น การศึกษาเครื่ องมุก
แบบนางาซากิดา้ นเทคนิคจึงเป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่สาํ คัญเพื่อทราบศิลปกรรมญี่ปุ่นอีกแบบหนึ่ง
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