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การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวัสดุทดแทนรักตีลาย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัสดุ
ทดแทนการใช้ยางรักตีลาย หรือที่เรียกว่า รักกระแหนะ โดยศึกษาถึงคุณสมบัติตามหน้าที่การใช้งาน  
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ผสมปูนยาแนว (4) สูตรผสม ผงไม้ผสมกาวผงไม้ (จันเหนียว) และ (5) สูตรผสมผงไม้ผสมกาวแป้งเปียก 

ผลการศึกษาพบว่า สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมผงไม้ มีความเหมาะสมมากที่สุ ดในภาพรวม 
เนื่องจากสามารถใช้ทดแทนรักตีลายได้ดีทั้งในการกดลายบนแม่พิมพ์ การปั้นลวดลายตกแต่ง หรือท า    
เส้นโค้งเดินลายบนหัวโขน เนื้อวัสดุให้พ้ืนผิวงานเรียบ เนียน คงรูปหดตัวน้อยมาก ปิดทองได้เงามัน และ
คุณสมบัติที่ยึดเกาะติด เชื่อมต่อได้ดี จึงสะดวกต่อการน ามาซ่อมแซมงานง่าย หากพบการช ารุดแตกหัก  

ทั้งนี้  ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า คุณสมบัติตามหน้าที่การใช้งานนั้น สูตรผสมอีพ็อกซี่
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หาแหล่งซื้อสะดวกและมีราคาเหมาะสมมากที่สุด ความสวยงามในการน าไปใช้งาน สูตรที่ 1 สูตรผสม   
อีพ็อกซี่ผสมกับผงไม้  มีคุณสมบัติในการน าไปใช้งานได้เหมาะสมและสวยงาม คมชัด คงรูปมากที่สุด  
ส่วนการน ามาซ่อมแซมง่าย สูตรที่ 1 สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมผงไม้ มีคุณสมบัติที่สามารถน ามาใช้ซ่อมแซม
หากมีการช ารุดเสียหายของลวดลายบนชิ้นงานแตกหัก หรือการน ามาซ่อมใหมไ่ด้ง่ายที่สุด 
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Abstract 
 

Code of project   :   A80/2557 
Project name    :   The study renewable materials of Rukteelai 
Researchers name  :   Surat  Boonthrong  
 
 This research of ‘A study of alternative materials for Rakteelai’ (a material which made 
by mixing resin or gum of a plant like Melanorrhoea, lacquer varnish, and ashes together then 
simmering to a chunk) aimed to find other alternative materials to use instead of Rakteelai (or 
Rakkranae). This study focuses on qualities of materials, material or product safety, easy 
purchasing materials, aesthetic and beauty, and usefulness of fixing works. The researcher had 
been trying on a lot of experiments and finally created   5 alternative materials for Rakteelai 
which are, (1) a combination of epoxy and wood dust (2) a combination of epoxy and dry set 
grout (3) a combination of wood dust and dry set grout (4) a combination of wood dust and 
sandal wood paste and (5) a combination of wood dust and glue or paste. 
 The research result illustrates that material (1), which is a combination of epoxy 
and wood dust, is the most appropriate material. Since it can be substituted well for 
Rakteelai not only in pressing patterns on a mold or sculpting for a decoration, but also 
good for creating a curve on Khon masks. The texture of this material gives a smooth 
surface which does not shrink, so it shines when gilding gold leaves. Moreover it has a 
good quality of attaching and joining as cement, therefor it is comfortable to use when 
the work need to be fixed. 
 All in all, we can tell from the experiment that, first, when focusing on the quality, 
the material (1) a combination of epoxy and wood dust has the best quality. Second, 
when focusing on product safety, material (4) a combination of wood dust and sandal 
wood paste and (5) a combination of wood dust and glue or paste are the best. Third, 
focusing on easy purchasing and reasonable price, material (4) and (5) are also the best.



ง 
 

 
E- mail Address :  Surart.b@rmutr.ac.th 
Period of project :  October 2013 - September 2014 

Finally, when focusing on aesthetic, beauty, and easiness to use for fixing works, 
material (1) is the best. 
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บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 

ในงานหัตถศิลป์-ประณีตศิลป์ต่างๆ อันประกอบไปด้วยงานพ้ืนฐานที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น     
งานหัวโขน งานบุษบกที่บรรจุพระธาตุขนาดเล็ก เครื่องสูง เครื่องทรง เป็นต้น ล้วนแต่ใช้การประดับ
ตกแต่งลวดลายซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ส าคัญเพ่ือแสดงความวิจิตรงดงามตามพ้ืนฐานของงานหัตถศิลป์  

กระบวนการประดับลวดลายต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยแม่พิมพ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือจะต้องมี
ความแข็งแรง ได้รูปร่างตามที่แกะสลักเป็นแม่พิมพ์ไว้ ได้แก่ แม่พิมพ์หินสบู่ ซึ่งเป็นแม่พิมพ์ที่นิยม
น าไปใช้ส าหรับท าการแกะลวดลายให้เป็นแบบลวดลายไทย ลวดลายไทยที่ใช้มีทั้ง ลวดลายกระจัง   
แบบต่างๆ  ลวดลายดอกไม้ทั้งเหลี่ยมและกลม หรือปลายกนก ต่อมาจึงมีเลือกใช้วัสดุอ่ืนทดแทนการใช้
แม่พิมพ์หินสบู่ เช่น แม่พิมพ์เรซิ่นเนื่องจากสามารถถอดพิมพ์เป็นแม่พิมพ์ส าหรับการกระแหนะลายได้
จ านวนมาก 

ส าหรับวัสดุที่ใช้ส าหรับการสร้างชิ้นงาน ด้วยการกดลวดลายมีด้วยกันหลายชนิด แต่เดิมจะใช้
รักสมุกในการกดลงในแม่ พิมพ์และน าแกะออกมาเป็นตัวๆ วิธีการนี้  ช่างทั่ วไปจะเรียกว่า              
“การกระแหนะ” โดยวัสดุหลักที่ใช้มาแต่โบราณนั้น ได้แก่ ยางรัก น ามาผสมผงถ่านต่างๆ ได้แก่ กะลา 
ใบตองแห้ง และปูนแดง เคี่ยวให้เข้ากัน และจะเรียกวัสดุที่จะน ามาใช้ในการกดพิมพ์ประดับลวดลายนี้
ว่า “รักสมุก” หรือ “รักตีลาย” หรือ “รักกระแหนะ”   

การผสมรักสมุก เพ่ือใช้ในการตีลายนั้นมีข้อจ ากัดที่ค่อนข้างมาก เพราะยางรักท่ีมีคุณภาพดีหา
ยากและไม่เหมาะส าหรับผู้ที่แพ้ยางรัก ตลอดจนการใช้งานแต่ละครั้งก็มีกระบวนการที่ยุ่งยากในขั้นตอน
ของการผสมรักสมุกที่ต้องมีการใช้ไฟเคี่ยวรักให้ร้อนในอุณหภูมิที่ต้องมีการควบคุมอย่างเหมาะสมและ
รักสมุกเป็นวัสดุที่ใช้ได้ดีกับแม่พิมพ์หินสบู่เท่านั้น 

ส าหรับวัสดุอ่ืนที่ใช้แทนรักสมุก หรือรักตีลายส าหรับใช้กระแหนะลายบนแม่พิมพ์เรซิ่นใน
ปัจจุบันคือสีโป๊ว์รถยนต์ต้องใช้ความช านาญในการควบคุมเรื่องเวลาการแห้งของวัสดุกลิ่นที่รุนแรงส่งผล
ต่อสุขภาพร่างกายและมีผลต่อการท าลวดลายบนแม่พิมพ์ประเภทเรซิ่น ทั้งเรื่องการหดตัวและ       
การเสื่อมสภาพของแม่พิมพ์ 
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ในการวิจัยครั้งนี้  สีโป๊ว์รถยนต์จึงจะถูกน ามาเป็นวัสดุส าคัญในการเปรียบเทียบกับวัสดุอ่ืนๆ 
หรือ น ามาเป็นส่วนผสมหนึ่งของวัสดุทดแทนใหม่ ที่เหมาะสมทั้งกับแม่พิมพ์หินสบู่ แม่พิมพ์เรซิ่น ท าให้
ได้วัสดุทดแทนรักตีลาย โดยมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของการปรับใช้วัสดุทดแทนต่างๆ เช่น ส่ วนผสม
ของ อีฟอกซี่ ขี้เลื่อยไม้ กาว เป็นต้น โดยเน้นวัสดุหาง่าย ราคาถูก คงทน น้ าหนักเบา ไม่มีผลกับ
ความชื้นและสามารถประดับตกแต่งได้สวยงามทั้งในงานหัตถศิลป์และในงานประยุกต์ศิลป์ 

 

ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานศิลป์และงานสอนในสาขาวิชาหัตถศิลป์ต้องการศึกษาวิจัย
เพ่ือหาวัสดุทดแทนรักตีลาย ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น ลดกระบวนการยุ่งยาก หาซื้อได้สะดวก ราคา
ไม่สูง น ามาผสมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และใช้กับแม่พิมพ์ได้ทุกประเภท ในการนี้มีแนวคิดว่าอาจใช้    
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอ่ืนๆ มาเป็นวัสดุผสมตีลายได้ด้วยเพ่ือตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ    
มากขึ้น รวมถึงต้องการท าการเปรียบเทียบคุณสมบัติ/คุณภาพของวัสดุทดแทนแต่ละประเภทว่า
เหมาะสมกับงานประดับตกแต่งอย่างไร  
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวัสดุทดแทนรักตีลาย  
2. เพ่ือทดสอบวัสดุทดแทนมีคุณสมบัติที่สามารถใช้งานได้จริง 
3. เพ่ือสร้างวัสดุทางเลือกส าหรับผู้แพ้ยางรักส าหรับงานศิลปกรรม 
4. เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับงานศิลป์อ่ืนๆ  

 
3. กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย  

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัสดุทดแทนที่สามารถใช้แทนรักได้ในคุณภาพที่ดีกว่า
หรือไม่อีกทั้งจะต้องมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน การใช้วัสดุชนิดใหม่จะปลอดภัยง่าย
และสะดวกต่อการท างานและสามารถใช้ได้ในแม่พิมพ์ที่หลายหลายกว่า และสามารถน าไปใช้งานได้
หลากหลายรูปแบบรวมทั้งอาจเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตส าหรับใช้งานปั้นลวดลาย การตีลวดลาย
เพ่ือการประดับตกแต่ง และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานปั้นอ่ืนๆ ได้ โดยมีการก าหนดขอบเขต
ของโครงการวิจัยในการศึกษาวัสดุทดแทนรักตีลาย ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. คุณสมบัติตามหน้าที่การใช้งาน (Function) : การน าไปประดับลวดลาย 
2. ความปลอดภัย (Safety) : วัสดุที่ใช้ทดแทนไม่มีอันตราย 
3. ความสะดวกในการจัดหา (Ergonomic) :  หาซื้อง่าย ราคาย่อมเยา 
4. ความสวยงาม (Aesthetics) : สามารถปั้นรูปแบบได้ตามต้องการ ใช้ได้กับแม่พิมพ์หิน

สบู่ และเรซิ่น 
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5. การน ามาซ่อมแซมง่าย (Ease of Maintenance) : ความช ารุดที่มีเกิดขึ้นบางส่วน
สามารถท าการซ่อมแซมเสริมแต่งได้ 

 
4. นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 

รักตีลาย หมายถึง น้ ารักผสมสมุก เคี่ยวให้งวดจนจับเป็นก้อน เพ่ือน าไปกดลงใน
แม่พิมพ์ท าเป็นลวดลายต่างๆ รักกระแหนะก็เรียก 

แม่พิมพ์หิน หมายถึง แม่พิมพ์แกะจากหินสบู่เป็นลายกลับใช้ส าหรับตีลายหรือกระแหนะ
ลาย 

แม่พิมพ์เรซิ่น หมายถึง แม่พิมพ์ลายกลับเช่นกันสร้างแม่พิมพ์จากการหล่อลวดลายต้นแบบ
จากแม่พิมพ์หินหรือการปั้นลายใช้ส าหรับตีลายเช่นกัน 

สมุก หมายถึง วัสดุที่ลักษณะเป็นผง หรือป่นเป็นฝุ่น สมุกที่ใช้ในงานเครื่องรัก 
แบบไทยประเพณีอย่างโบราณวิธี 

 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. สามารถคัดสรรวัสดุทดแทนรักตีลายที่มีคุณภาพดีสามารถใช้ได้กับแม่พิมพ์หินสบู่และ
แม่พิมพ์เรซิ่น 

2. สามารถผลิตวัสดุทดแทนที่ปลอดภัยราคาไม่สูงหาแหล่งจ าหน่ายวัตถุดิบได้ง่ายใน
ท้องตลาด 

3. สามารถสร้างวัสดุทางเลือกส าหรับผู้แพ้ยางรักส าหรับงานศิลปกรรมตามคุณสมบัติการ    
ใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งงานประดับลวดลายและงานปั้น 

4. สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานศิลป์อ่ืน 
 
 



 
บทที่ 2 

 
ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ประวัติความเป็นมาของงานประดับลวดลายในศิลปกรรมไทย 

งานประดับลวดลายที่ปรากฏในศิลปกรรมไทย มีพัฒนาการทั้งทางด้านรูปแบบและกระบวนวิธี
ในการสร้างสรรค์  เป็นองค์ประกอบส าคัญที่แสดงความงามและเอกลักษณ์ในแต่ละยุคสมัยซึ่ง งาน
ประดับลวดลายต้องอาศัยทักษะและความช านาญที่มีการคัดสรรวัสดุ เครื่องมือตลอดจนกระบวนการ
ต่างๆ ทุกขั้นตอนของงานประดับลวดลายจึงได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ
งานที่มีความหลากหลาย 

งานหัตถศิลป์ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านของลวดลายเป็นส าคัญ ดังที่ปรากฏในพระราช
กฤษฎีกา พ.ศ. 2494 ว่าด้วยเรื่องการจัดระเบียบราชการกรมศิลปากร  ไว้ว่า "...แผนกหัตถศิลป์ เป็น
แผนกปฏิบัติงานเกี่ยวกับลวดลาย...”(กรมศิลปากร, 2551) ซึ่งงานทางด้านลวดลายในศิลปกรรมไทย
เป็นการแสดงออกถึงความสามารถของช่างในการที่จะประกอบลวดลายที่มีความแตกต่างกันเพ่ือให้เกิด
ความงามและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะขึ้นได้  โดยงานประดับที่ปรากฏในศิลปกรรมไทยนั้น ได้แก่       
งานประดับสถาปัตยกรรม งานประดับรูปเคารพ และงานประดับบนงานประณีตศิลป์ต่างๆ ซึ่ง        
การประดับลวดลายนี้จะต้องอาศัยความเข้าใจพ้ืนความรู้ทางด้านสัดส่วน และโครงสร้างองค์ประกอบ 
ตลอดจนที่มีของลวดลายเพ่ือให้ผลงานต่างๆ นั้นมีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งความส าคัญในการประดับ
ลวดลายต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับทักษะของช่าง และประเภทของงานช่างที่ต้องการความช านาญที่แตกต่างกัน 

ค าว่า ช่าง เป็นค าที่ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 ดังที่ หนังสือช่างไทย สิบหมู่ กล่าวถึง
การเรียกช่างในสมัยต่างๆ ไว้ว่า “1214 ศก ปีมะโรง พ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
ปลูกไม้ตาลนี้ได้ สิบสี่เข้า จึงให้ช่างหันขดานหินตั้งหว่างกลางไม้ดงตาลนี้” (กรมศิลปากร, 2551) ช่างจึง
เป็นค าที่ใช้เรียกผู้ที่มีความช านาญซึ่งมีหลากหลายแขนง ซึ่งงานช่างได้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญร่วมกับการขุดค้นพบทางโบราณคดี  

สันติ เล็กสุขุม กล่าวถึงความส าคัญของงานช่างในฐานะผู้สร้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้ว่า 
“ งานช่าง คือหลักฐานของยุคสมัย เช่นเดียวกับหลักฐานทางโบราณคดีด้านอื่น ได้แก่ ลายลักษณ์อักษร 
ไม่ว่าศิลาจารึก หรือเอกสารหนังสือ โบราณวัตถุจากการขุดแต่งขุดค้นทางโบราณคดี เป็นต้น” (สันติ  
เล็กสุขุม, 2557) ด้วยเหตุที่ช่างเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ไม่ว่างานเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้น
ภายใต้วัตถุประสงค์ใด  เช่นเพ่ือแสดงความเคารพบูชา เพ่ือประกอบเครื่องสักการะในพิธีกรรมต่างๆ 
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หรือเพ่ือความงามและประโยชน์ใช้สอยก็ตามล้วนแสดงให้เห็นถึงความส าคัญที่ช่างและงานช่างมี
บทบาทต่อการศึกษาและการพัฒนารูปแบบทางศิลปกรรมของไทยทั้งสิ้น 

ช่างมีหลายประเภท แบบไปตามลักษณะงานช่างนั้นๆ หลักฐานส าคัญที่แสดงถึงประเภทของ
ช่างที่จะเรียกชื่อตามลักษณะของงานช่าง เช่น จารึกเหนือเขาสุวรรณบรรพต เมืองสุโขทัย กล่าวถึง    
ช่างที่สร้างลายเส้นเป็นรอยพระพุทธบาท ว่า “ฉลัก” ดังนี้ 

“...แล้วให้คนทั้งหลายได้เห็นรอยฝ่าตีนพระพุทธเจ้า เป็นเจ้าเรานี้มีลายอันได้ร้อยแปด
สีส่อง...คนทั้งหลายไหว้ลักษณะนี้...ไทยผู..น..เมืองศรีสัชชนาไล สุโขไท หา...คูณสังขยาหาครา
ไว้ใส่ 12 พรณาและนาง... และหารังฉลักพระบาทลักษร และให้ทั้งหลายอนุโมทนา ด้วยหง” 
(กรมศิลปากร, 2551)  

 จากศิลาจารึกสมัยสุโขทัยท าให้ทราบว่า ผู้ที่อุทิศตนสร้างงานช่างให้ราชส านักและพุทธศาสนา
นั้น เรียกว่า ช่าง และมีการแยกประเภทของช่าง เช่น ช่างหล่อ ช่างฉลัก ช่างเขียน โดยเรียกตาม
หลักฐานทางศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา หลักฐานทางศิลปกรรมอ่ืนๆ ท าให้
ทราบว่า ยังมีช่างอีกจ านวนมากที่นอกเหนือไปจากที่ปรากฏในจารึก  
 
2. ช่างและงานช่างหัตถศิลป์ 
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่างมีบทบาทส าคัญ มีการก าหนดต าแหน่งของช่างและศักดินา เช่น
ต าแหน่งข้าราชการฝ่ายพระราชวังบวรฯ ปรากฏหลักฐานใน เอกสารท าเนียบนามภาค 2 ที่ประกาศ
เกี่ยวกับต าแหน่งของช่างตามหน้าที่และมีล าดับขั้นต่างๆ  กัน ได้แก่ กรมช่างรัก กรมช่างทอง         
กรมช่างสิบหมู่ ช่างสลักขวา ช่างสลักซ้าย ช่างเขียนซ้าย ช่างเขียนขวา ช่างปั้นซ้าย ช่างปั้นขวา       
ช่างหล่อ ช่างหุ่น ช่างแกะ ช่างปูนซ้าย ช่างปูนขวา ช่างกลึง ช่างชาดสีสุก เป็นต้น  
 “กรมช่างรัก ขุนสุวรรณพินิจ เจ้ากรมขวา ศักดินา 350 ขุนรักษาบรรจง เจ้ากรมซ้ายศักดินา 
350 หมื่นสุวรรณสาคร ปลัดกรมขวา ศักดินา 200 หมื่นจ านงใจรักษ์ ปลัดกรมซ้ายศักดินา 200” 
(ท าเนียบนาม ภาคท่ี 2, 2462) 
 ส าหรับช่างที่เกี่ยวข้องกับงานประดับลวดลายปรากฏหลักฐานชัดเจนในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาของการปรับโครงสร้างของกรมศิลปากร แบ่งงานเป็น 5 กอง 1 ส านักงาน และ 1 โรงเรียน     
มีแผนกช่างเป็นส่วนหนึ่งมีหน้าที่ส าคัญ ดังระบุไว้ ช่างไทย สิบหมู่ เอกสารเรียบเรียงประวัติของ       
ช่างสิบหมู่ไว้ ว่า 
 “แผนกช่าง มีหลวงเทพลักษณ์เลขาเป็นหัวหน้าแผนก มีหน้าที่คือ 
 1. ปฏิบัติราชการในทางช่างประติมากร 

2. ปฏิบัติราชการในทางช่างจิตรกรรม 
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3. ปฏิบัติราชการในส่วนที่ เกี่ยวกับช่างฝีมือไทย โดยร่วมมือกับกองสถาปัตยกรรมหรือ       
โดยล าพัง 

4. ร่วมมือกับส่วนราชการช่าง กระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆ ในการใช้ศิลปกรรมแบบไทยให้    
เป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมพ้ืนเมือง 

5. ออกแบบลวดลายหรือรูปทรงสิ่ งซึ่ งเป็นอุปกรณ์แก่ อุตสาหกรรมภายในครอบครัว           
(กรมศิลปากร, 2551) 

 

ในงานช่างส่วนที่มีความส าคัญที่แสดงถึงความประณีตคือ การประดับลวดลาย และในแผนก
ช่างของกรมศิลปากร ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของช่างในการที่จะออกแบบลวดลายซึ่งเป็นอุปกรณ์    
แก่การสร้างสรรค์ศิลปกรรมอ่ืนๆ ต่อไปด้วย ต่อมาใน พ.ศ. 2485 ซึ่งมีการจัดระเบียบราชการ        
กรมศิลปากรขึ้น มีการก าหนดให้กองหัตถศิลป์เดิม ซึ่งมี 2 แผนกนั้น คือแผนกต ารา และแผนกช่าง    
ยุบรวมเป็นแผนก เรียกว่า “แผนกหัตถศิลป์” 
 แผนกหัตถศิลป์ กรมศิลปากร มีหน้าที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1. ปฏิบัติราชการในทางช่างประติมากรรม 
2. ปฏิบัติราชการในทางช่างจิตรกรรม 
3. ปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการช่างไทย 
4. หาวิธีดัดแปลงศิลปกรรมแบบโบราณของไทยให้เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน (กรม

ศิลปากร, 2551) 
 

แผนกหัตถศิลป์ เป็นแผนกที่เน้นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับลวดลาย  ต่อมาจัดการบริหารเป็น   
กองหัตถศิลป์  กรมศิลปากรแบ่งโครงสร้างการท างานไว้ตามวาระของการปรับเปลี่ยนระเบียบราชการต่างๆ 
จนกระทั่ง พ.ศ. 2515 กองหัตถศิลป์ แบ่งงานออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายจิตรกรรม และ
ฝ่ายประติมากรรม (กรมศิลปากร, 2551) และงานเกี่ยวกับงานประดับลวดลายและงานหัตถศิลป์ต่างๆ 
รวมอยู่ในฝ่ายจิตรกรรม กลุ่มงานช่างสิบหมู่ ดังที่กรมศิลปากรเรียบเรียงค าอธิบายไว้ว่า 

 

“งานช่างสิบหมู่  มีหน้าที่ปฏิบัติงานทางช่างฝีมืออันเป็นศิลปะดั้งเดิมของไทย         
10 ประเภท ได้แก่ ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างกลึง ช่างปั้น ช่างหล่อ ช่างหุ่น ช่างรัก ช่าง
ปูน ช่างบุ (คือช่างเบ็ดเตล็ด เช่น บุผ้า บุกระดาษ ติดกระจกแวว) ท าแผ่นหิน แผ่นโลหะจารึก
ตัวอักษรปิดทอง และจัดท าสิ่งตกแต่งตามแบบแผนศิลปะไทย...” (กรมศิลปากร, 2551) 

 ช่างสิบหมู่ เป็นกลุ่มงานช่างทีม่ีมาแต่โบราณ ซึ่งมีกลุ่มช่างทั้งสิ้น 29 ช่าง ได้แก่  
1. ช่างเลื่อย 
2. ช่างก่อ  
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3. ช่างดอกไม้เพลิง 
4. ช่างไม้ส าเภา  
5. ช่างปืน  
6. ช่างสนะจีน  
7. ช่างสนะไทย   
8. ช่างขุนพราหมณ์เทศ  
9. ช่างรัก  
10. ช่างมุก  
11. ช่างปากไม้  
12. ช่างเรือ  
13. ช่างท าลุ  
14. ช่างแกะ  
15. ช่างสลัก  
16. ช่างกลึง  
17. ช่างหล่อ  
18. ช่างปั้น  
19. ช่างหุ่น  
20. ช่างบุ  
21. ช่างปูน  
22. ช่างหุงกระจก  
23. ช่างประดับกระจก  
24. ช่างหยก  
25. ช่างชาดสีสุก  
26. ช่างดีบุก  
27. ช่างต่อก าปั่น  
28. ช่างทอง  
29. ช่างเขียน 

กลุ่มงานที่เกี่ยวกับงานประดับลวดลายจึงอยู่ในช่างสิบหมู่ มีกระบวนวิธีในการประดับลวดลาย
แตกต่างกันไปตามชนิดของวัสดุ เช่น การแกะ การบุ การสลัก และการท าพิมพ์  
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3. กระบวนการสร้างลวดลายประดับงานช่างไทย 

ลวดลายที่ประดับในงานศิลปกรรมไทย ไม่ว่าจะเป็นลวดลายที่ใช้ในงานประดับสถาปัตยกรรม  
งานประณีตศิลป์ เช่น หัวโขน หรือองค์ประกอบต่างๆ ของฐานพระพุทธรูป บุษบก ซึ่งส่วนมาก        
เป็นการสร้างลวดลายจากแม่พิมพ์ เพ่ือให้มีขนาดของวัตถุที่เท่ากันสามารถสร้างรูปแบบที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะงานได้ การท าวัสดุเพ่ือตีลายจึงต้องอาศัยปริมาณและคุณภาพที่เท่ากัน ส่งผลต่อการก าหนดชนิด 
ของแม่พิมพ์ และวัสดุส าหรับตีลายด้วย ซึ่งการสร้างวัสดุตกแต่งประดับงานช่างที่ต้องการรูปแบบ
เดียวกันเป็นจ านวนมาก จะมีกระบวนการสร้างลวดลายที่ต้องอาศัยการถอดพิมพ์ กระบวนการดังกล่าว
เรียกว่า การกระแหนะลาย   

การกระแหนะลาย หมายถึง การแตะ เติม ซึ่งเป็นกรรมวิธีในการสร้างงานประติมากรรม โดย
ใช้สมุกปั้นเป็นลวดลายติดเข้ากับพ้ืน และเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การตีลายด้วยแม่พิมพ์จากหินสบู่ และ  
ตีลายด้วยรักสมุก 
 กระบวนการในการสร้างลวดลายอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการคือ แม่พิมพ์ และวัสดุใน  
การตีลาย ซึ่งมีวิธีการที่ต้องอาศัยความช านาญในการแกะแม่พิมพ์หินสบู่ และความรู้เฉพาะในการท า      
รักสมุก  
 
4. แม่พิมพ์ 
 แม่พิมพ์ในการกระแหนะลายแบบออกเป็น 2 ประเภท คือ แม่พิมพ์จากธรรมชาติ และ 
แม่พิมพ์สังเคราะห์ 
 

4.1 แม่พิมพ์จากธรรมชาติ 
แม่พิมพ์จากธรรมชาติ คือแม่พิมพ์ที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ คือ หินสบู่ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะแก่ 

การแกะลวดลายลงบนเนื้อหินได้ง่าย แหล่งหินสบู่ที่พบมากคือ จังหวัดนครนายก ปัจจุบันพบว่า หินสบู่
ที่มีคุณลักษณะเหมาะแก่การแกะสลัก คือหินสบู่ที่มีเนื้อละเอียดมีจ านวนลดลง ซึ่งช่างบางส่วน
ปรับเปลี่ยนหินใบมีดโกนแทน แต่เนื้อหินที่ค่อนข้างสึกง่ายจึงไม่เป็นที่นิยมในการสร้างแม่พิมพ์ 

อย่างไรก็ตาม การสร้างแม่พิมพ์จากธรรมชาติจะต้องอาศัยช่างแกะที่มีความช านาญการ 
เนื่องจากเป็นแม่พิมพ์ที่ต้องแกะสลักกลับด้านและใช้สิ่วขนาดเล็กในการแกะ ปัจจุบันจึงพบการท า
แม่พิมพ์หินสบู่ลดน้อยลงด้วยสาเหตุการขาดแคลนวัตถุดิบและช่างขาดความช านาญและเป็นการลด
ระยะเวลาใน การฝึกฝนการท าแม่พิมพ์หินสบู่ 
 

4.1.1 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการแกะแม่พิมพ์  
1. หินสบู่เนื้อละเอียดอ่อนนิ่ม ตัดให้มีความหนาประมาณ 1 นิ้ว  
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2. เครื่องมือแกะหิน ซึ่งท าจากเหล็กเนื้อแกร่ง เจียรให้มีรูปแบบต่างๆ คล้าย      
สิ่วขนาดเล็ก 

3. แบบลวดลายขนาดเท่าท่ีต้องการ 
4. ดินน้ ามันหรือขี้ผึ้งส าหรับลองลวดลาย 
5. เข็มกระแหนะ 

 
4.1.2 ขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์หินสบู่ 
การแกะหินสบู่จะแกะโดยใช้สิ่วที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง โดยทั่วไปมักท าจากเหล็กส าหรับกลึงมีด

ซี่ลวดล้อรถจักรยานยนต์ ตะไบหางหนู เหล็กเหล่านี้น ามากลึงให้เป็นสิ่วแกะหินได้ สิ่วแกะหินที่นิยมใช้
ปลายสิ่วมักมีหน้าตัด 45 องศา เนื่องจากเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับการแกะและขูดเนื้อหิน ขนาดของ
สิ่ว ที่ใช้ต่างกันออกไปหลายขนาดเปลี่ยนไปตามขนาดลายที่แกะ จึงเป็นเหตุผลที่ช่างนิยมประดิษฐ์
เครื่องมือขึ้นเพ่ือใช้เฉพาะบุคคล  

หินสบู่ (ภาพที่ 2-1) น ามาแกะต้องขัดผิวหน้าให้เรียบ และมีขนาดเหมาะมือ น าดินสอร่าง
ลายลงบนหินสบู่ จากนั้นน าสิ่วปลายแหลมขีดตามรอยที่ร่างไว้ แกะลายชั้นแรกก่อน ขูดหินจนผิวหน้า
เรียบเสมอกัน และมีความลึกตามต้องการ การทดสอบร่องรอยที่แกะให้ใช้ดินน ้ามันกดลงบนแม่พิมพ์
เพ่ือดูร่องรอยที่แกะไว้  

จากนั้นจึงร่างลายชั้นที่ซ้อนอยู่ด้านใน เลือกสิ่วปลาย 45 องศาขนาดเหมาะสมกับขนาด
ของลายแล้วแกะด้วยวิธีการขุดออกท่ีละน้อยเพื่อกันหินแตก ควรระวังบริเวณรอยบากของลายเนื่องจาก
เป็นจุดที่แตกหักง่าย แกะชั้นสุดท้ายโดยใช้สิ่วปลายแหลมขูดเพ่ือฝังพลอย (ถ้าต้องการ) น าดินน ้ามันมา
กดเพ่ือทดสอบแม่พิมพ์อีกครั้งเป็นอันเสร็จ (ภาพท่ี 2-2) 

 

 
 

ภาพที่ 2-1 การแกะลวดลายกระจังในแม่พิมพ์หินสบู่ 
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ภาพที่ 2-2  แม่พิมพ์หินสบู่ 
  

ลายที่นิยมแกะมักเป็นลายกระจังชนิดต่างๆ ลายหยดน ้า ลายกนก ลายที่มีขนาดใหญ่มักใช้
ลายเล็กเรียงต่อรูปขึ้นเป็นลายที่ต้องการ หรือประดิษฐ์ลายขึ้นด้วยวิธีการแกะแม่พิม พ์ให้มีขนาดและ
ลวดลายตามต้องการก็มี 

 
4.2 แม่พิมพ์สังเคราะห์ 
แม่พิมพ์สังเคราะห์เป็นแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้นจากการถอดพิมพ์ โดยใช้วัสดุสังเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ 

แม่พิมพ์เรซิ่นที่เกิดจากการถอดแบบจากแม่พิมพ์หินสบู่โดยใช้ยางซิลิโคนซึ่งมีคุณสมบัติเหลวข้นเหมือน
กาว เมื่อเติมสารเคมีที่ท าให้ซิลิโคนแข็งจะมีการแข็งตัวคล้ายยางแต่มีลักษณะที่ดีกว่าตรงที่ทน      
ความร้อนสูง รักษารูปทรงได้ดี ซึ่งเหมาะแก่การท าแม่พิมพ์ส าหรับการกระแหนะลาย เมื่อได้ต้นแบบ
แล้วจึงน ามาท าแม่พิมพ์ การถอดลาย หรืออาจใช้การปั้นลาย  

การท าแม่พิมพ์สังเคราะห์จากเรซิ่น สามารถท าพิมพ์ได้เป็นจ านวนมากสะดวกและลวดลายที่
เกิดจากการท าแม่พิมพ์สังเคราะห์ยังมีความคมชัดเช่นเดียวกับแม่พิมพ์หินสบู่จึงเป็นแม่พิมพ์ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก 
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4.2.1 การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับกระบวนการท าแม่พิมพ์เรซิ่น 
การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท าพิมพ์ยางซิสิโคนและหล่อเรซิ่นแม่พิมพ์ลาย 

1. แบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ (อาจเป็นหินสบู่ต้นแบบ หรือต้นแบบที่ท าการปั้นลายที่
ต้องการ) 

2. ซิลิโคนและตัวท าให้แข็ง 
3. พู่กัน ส าหรับใช้ทาซิลิโคน 
4. ปูนปลาสเตอร์ 
5. ดินน้ ามัน, กระดาษทิชชู่ 
6. เรซิ่นและตัวเร่ง 
7. ผงแคลเซียมหรือไฟเบอร์ผง 

 
4.2.2 ขัน้ตอนการท าแม่พิมพ์เรซิ่น 
การท าแม่พิมพ์เรซิ่น (ภาพที่ 2-3) เป็นการท าแม่พิมพ์ที่เกิดขึ้นจากการท าพิมพ์แล้วหล่อ

แม่พิมพ์ขึ้นใหม่ให้ได้แม่พิมพ์ต้นแบบเพ่ือผลิตแม่พิมพ์ด้วยน้ ายาเรซิ่น ท าได้โดยการยึดต้นแบบไว้กับ
แผ่นวัสดุเรียบ อาจใช้กาวติดและน าดินน้ ามันกันรอบพิมพ์ที่ต้องการท าการหล่อให้ดินน้ ามันสูงกว่าพิมพ์
เล็กน้อย จากนั้นทาพิมพ์ด้วยวาสลีนหรือน้ ามันพืชให้ทั่วเพื่อกันต้นแบบติดกันซิลิโคน  

ภายหลังจากที่ผนึกแม่พิมพ์ต้นแบบกับพ้ืนวัสดุแล้ว เท ซิลิโคน ลงในถ้วยผสม ผสมตัวท า
ให้แข็งลงไป 2-5 %  คนเข้ากัน แล้วใช้พู่กันทาไปบนต้นแบบ โดยให้เลยมาถึงฐานเป็นปีกเล็กน้อย      
ทาทับเป็นชั้นๆ จนซิลิโคนเริ่มแข็งจึงหยุดทา ปกติจะทาให้หนาเพียง 1 มม.เพ่ือให้ไม่เกิดฟองอากาศ  
ทิ้งให้ซิลิโคนให้แข็งตัวทิ้งประมาณ 3 ชั่วโมง หรือ อาจทาทับเบื้องต้นให้ซิลิโคนเคลือบบางๆ แล้วจึง   
เทราดยางซิลิโคนลงบนต้นแบบตรงจุดสูงสุด แล้วคอยใช้ไม้หรือพู่กันคอยปาดส่วนที่ไหลลงมาให้ขึ้นไป
บนต้นแบบให้ได้ความหนาเสมอกัน  

การท าพิมพ์ครอบ ผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ า 2 : 1 เทลงในพิมพ์ทับซิลิโคนที่เคลือบอยู่บน
ต้นแบบให้ท่วมต้นแบบหนา 1-2 ซม.เพ่ือเป็นตัวพิมพ์ครอบพยุงซิลิโคนทิ้งไว้จนปูนแข็งตัวจึงถอดกรอบ 
หล่อพิมพ์ แกะเอาพิมพ์ครอบปูนปลาสเตอร์ออกไปตากแดดให้แห้งสนิท จึงน ามาประกอบกับพิมพ์
ซิลิโคนตามเดิม เสร็จขั้นตอนจึงน าไปใช้หล่อเรซิ่นเป็นต้นแบบแม่พิมพ์ได้ 

เมื่อได้แม่พิมพ์ยางซิลิโคนแล้วจึงท าการหล่อเป็นแม่พิมพ์เรซิ่นต่อไปโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
เทเรซิ่นใส่ภาชนะผสมคาร์บอน (ตัวเร่งสีม่วง) ประมาณ 2% ของเรซิ่นคนให้เข้ากันจากนั้น

ผสมผงแคลเซียมหรือไฟเบอร์ผงเพ่ือเป็นการเพ่ิมเนื้อเรซิ่น คนให้เข้ากันที่ไว้จนฟองอากาศหมดจึงผสม
ตัวเร่งฮาทต์ (ตัวเร่งแข็งใส)ประมาณ 5% คนให้เข้ากันเทลงแม่พิมพ์ซิสิโคนบางๆ ใช้พู่กันทาให้ทั่ว     
เพ่ือไม่ให้เกิดเป็นฟองอากาศท าให้พิมพ์ที่หล่อมาเกิดฟองอากาศไม่คม เมื่อทาทั่วแล้วจึงเทส่วนที่เหลือ
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ลงให้เต็มพิมพ์ รอแข็งตัวจึงท าการถอดพิมพ์และน าไปใช้งานเป็นแม่พิมพ์สังเคราะห์ทดแทนแม่พิมพ์   
หินสบู่ได ้ 
 

 
 

ภาพที่ 2-3  แม่พิมพ์เรซิ่น 
 
5. วัสดุในการกระแหนะลาย 

กระกระแหนะลายเพ่ือใช้ในงานประดับลวดลายที่มีขนาดเล็กนิยมการใช้รักมาเป็นส่วนผสมใน
การท าวัสดุมีขั้นตอนดังนี้ 
 

5.1 การเตรียมวัสดุส าหรับท ารักสมุกส าหรับกระแหนะลาย 
1. ยางรัก 
2. ผงถ่านใบตองหรือผงถ่านกะลา 
3. ปูนแดงหรือปูนขาว 
4. น้ ามันยาง 
 

5.2 ขั้นตอนการท ารักสมุกส าหรับกระแหนะลาย 
น าสมุก ซึ่งผ่านการร่อนเป็นผงละเอียด ผสมกับรักน้ าเกลี้ยงคลุกเคล้าให้เข้ากันพอสมควร     

ใส่ครกต าหรือโขลก ไปจนกระทั่งสมุกแตกร่วน จากนั้นตั้งไฟใช้ความร้อนปานกลาง กวนสมุก ให้ร้อน
ระอุทั่วกันไปจนเหนียว ใกล้จะได้ที่จึงเติม น้ าปูนใส ลงผสมกับสมุก กวนเคี่ยวไปจนกระทั่งสมุกเหนียว
ได้ที ่ก็ราไฟ ยกเอาภาชนะใส่สมุกนั้นลงพักไว้ 
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น าสมุกท่ีกวนเคี่ยวได้ที่แล้วเล็กน้อย หยอดลงในน้ าเย็นธรรมดาสักพักหนึ่ง จึงเอาสมุกนั้นขึ้นมา
ปั้น เป็นรูปทรงกรวย ขนาดต่างๆ กันสัก 3–4 อัน ตั้งทิ้งไว้สักวันหนึ่ง หรือกับอีกคืนหนึ่ง เพ่ือทดสอบ  
ดูว่าสมุกท่ีกวนเคี่ยวนี้จะทรงตัวอยู่ได้ดี พอเหมาะจะน ามาใช้ท างานนั้นต่อไปได้หรือไม่ 

ขั้นสุดท้าย น าสมุกที่ผ่านการทดสอบแล้ว มาปั้นท าให้เป็นแท่งกลมๆ โตขนาดหัวแม่มือยาว
ประมาณสักฝ่ามือหนึ่ง ท าเตรียมไว้หลายๆ แท่งให้พอแก่ความต้องการใช้ปั้น สมุกแต่ละแท่งต้องทาด้วย 
ปูนแดงผสมน้ าปูนข้นๆ ทาให้ ทั่วทั้งแท่งทุกๆ แท่ง จึงใช้ใบตองสดพันห่อให้มิดชิด เก็บไว้ส าหรับจะใช้
งานต่อไป 

 

5.3 การเตรียมวัสดุส าหรับท ารักเทียม-กระแหนะเทียม 
1. ชันผง    4 ส่วน 
2. ปูนซีเมนต์ปูนยาแนวตราตุ๊กแก  1 ส่วน  
3. น้ ามันยาง    อย่างละเท่าๆ กัน  
4. สีน้ ามันแห้งช้า (ด า)   อย่างละเท่าๆ กัน 

 
5.4 ขั้นตอนการท ารักสมุกส าหรับท ารักเทียม-กระแหนะเทียม 
น าชันผง และซีเมนต์ คลุกให้เข้ากันแล้วเคล้าน้ ามันยาง ค่อยเติมสีน้ ามันทีละน้อยคลุกเคล้าจน

ได้ที่ลักษณะคล้ายดินน้ ามัน ถ้าเหลวไปปรุงด้วยชันผงและซีเมนต์อีกเล็กน้อย  
สูตรนี้ใช้ปั้นหน้าและกระแหนะลายได้ ใช้น้ ามันพืช หรือน้ าสบู่เหลวทาพิมพ์เวลาตีลาย ปั้นหน้า

ได้ดี สามารถตัดแต่งด้วยคมมีดได้ ควรผสมใช้แต่น้อยเพราะแข็งตัวเร็วไม่คืนตัว กระแหนะลายได้ดี  
 

5.5 การเตรียมวัสดุส าหรับกระแหนะลายด้วยปูนแคลเซียมผสมเยื่อกระดาษ 
1. กระดาษฟางแช่น้ าปั่นละเอียด   3 แผ่น  
2. แป้งข้าวจ้าว    6 ถ้วยตวง 
3. ผงแคลเซียม    7 ถ้วยตวง 
4. ซีเมนต์ผง     1 ถ้วยตวง  
5. น้ ามันพืชเล็กน้อย  

 
5.6 ขั้นตอนการท าวัสดุส าหรับกระแหนะลายด้วยปูนแคลเซียมผสมเยื่อกระดาษ   
กระดาษฟาง 3 แผ่นฉีกแช่น้ าปั่นละเอียด คั้นน้ าออกแล้วผสมกับแป้งข้าวจ้าว 6 ถ้วย คลุกนวด

ให้เข้ากัน น าไปอุ่นไฟ อ่อนๆ พอสุก โดยแผ่เป็นแผ่นกลับไปกลับมาบนภาชนะตั้งไฟได้  น าผงแคลเซียม 
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7 ถ้วยผสมซีเมนต์ผง 1 ถ้วย คลุก ให้เข้ากันแล้วน าแป้งที่สุกแล้วมาคลุกเคล้านวดให้เข้ากันชโลมด้วย
น้ ามันพืชเก็บใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่น แช่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้งานได้ประมาณ 30 วัน 

 
5.7 การเตรียมวัสดุส าหรับกระแหนะลายด้วยข้ีผึ้งชัน  

1. ขี้ผึ้งชัน  
2. เทียนอ่อนหรือขี้ผึ้งแท้  
3. ปูนปลาสเตอร์  
4. สีฝุ่นด า  
5. น้ ามันกา๊ด  
 

5.8 ขั้นตอนการท าวัสดุส าหรับกระแหนะลายด้วยข้ีผึ้งชัน 
ขี้ผึ้งชัน 4 ส่วน+เทียนอ่อน ½ ส่วนเคี่ยวไฟให้ละลายเข้ากันใส่ปูนปลาสเตอร์จนกว่าจะมี

ลักษณะหนืดพอสมควร ใส่ฝุ่นด ากะดูสีเอาเองว่าจะให้ด ามากน้อยเพียงใด เติมน้ ามันกาดเล็กน้อย    
อย่ามากเดี๋ยวแฉะเป็นน้ าใช้ ไม่ได้ เคี่ยวไฟกวนให้เข้ากัน ทดสอบน ามากลึงเส้นลวดถ้าไม่เปาะหรือ    
นิ่มเกินไปก็ใช้ได้ถ้าแข็งหรือเปาะหักง่ายให้ เติมขี้ผึ้งเล็กน้อยแล้วเคี่ยวไฟให้เข้ากันใช้กระแหนะลายได้ดี 
แต่ถ้าปั้นหนาจะมีน้ าหนักมากไม่ดี 

นอกจากนี้วัสดุที่สามารถใช้ในการกระแหนะลายยังสามารถใช้ดินญี่ปุ่น สีโป๊วรถยนต์ (ภาพที่ 
2-3) เพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปั้นลวดลาย กระแหนะลายเมื่อแห้งแล้วสามารถขัดแต่งและ
ไม่เปราะงา่ยจนเกินไป 
 

 
 

ภาพที่ 2- 4 การตีลายด้วยสีโป๊วรถยนต์ 
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การกระแหนะลายเพ่ือใช้ในงานประดับลวดลายงานหัตถศิลป์มีการพัฒนาชนิดของแม่พิมพ์ 
และวัสดุส าหรับกระแหนะลาย จากวัสดุดั้งเดิมที่ใช้รักสมุกกับแม่พิมพ์หินสบู่ สู่การคิดค้นท าแม่พิมพ์    
เรซิ่นและใช้วัสดุอ่ืนที่สามารถกดพิมพ์ท าลวดลายได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางการศึกษาและ  
เพ่ือทดแทนวัสดุที่มีส่วนผสมของยางรักส าหรับผู้ที่แพ้ยางรักจะสามารถที่ต้องอาศัยการกระแหนะลาย
เพ่ือสร้างสรรค์งานศิลปกรรม 

 



 
บทที ่3 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
งานวิจัยนี้  เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือหาวัสดุทดแทนรักตีลายให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น               

ลดกระบวนการอันยุ่งยากลง รวมถึงหาซื้อได้สะดวก ราคาไม่สูง น ามาผสมได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
ใช้กับแม่พิมพ์หินสบู่ แม่พิมพ์เรซิ่น (ไฟเบอร์กลาส) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองซึ่ง    
เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนา (Research and Development) ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
ของวัสดุที่ใช้ในงานหัตถศิลป์ คือวัสดุทดแทนรักตีลายซึ่งพบว่ามีผู้แพ้ยางรักที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
เรียนรู้ในงานประดับลายด้วยวิธีการกระแหนะลาย เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัย
จึงก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังรายละเอียดที่จะเสนอต่อไปนี้ 

 
1. ระเบียบวิธีวิจัย  
 วัสดุทดแทนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้เป็นวัสดุที่อยู่ในกระบวนการปั้น และสามารถผสมกับ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ในปริมาณแตกต่างกันเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานประดับลวดลายด้วย
กรรมวิธีการกระแหนลายโดยใช้แม่พิมพ์เรซิ่นเป็นแม่พิมพ์ 
 
2. วัสดุทดลอง 

วัสดุทดลองนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเข้าสู่การทดลองและ
ทดสอบคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับการใช้กับแม่พิมพ์ ในการนี้มีแนวคิดว่าอาจใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวอ่ืนๆ    
มาเป็นวัสดุผสมตีลายได้ด้วย เช่น ปูนปลาสเตอร์ ปูนยาแนว เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความต้องการ
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น รวมถึงต้องการท าการเปรียบเทียบวัสดุทดแทนว่าเหมาะสมกับงานประดับ
ตกแต่งแต่ละประเภทที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และเก็บข้อมูลของการใช้ “รักสมุก” หรือ         
“รักตีลาย” หรือ “รักกระแหนะ” ซึ่งโดยทั่วไปการผสมรักสมุก เพ่ือใช้ในการตีลายนั้นมีข้อจ ากัด        
ที่ค่อนข้างมาก เนื่องด้วยใช้ได้ดีเพียงกับหินสบู่เท่านั้น แต่เนื่องจากวัสดุหลัก ซึ่งได้แก่ ยางรักนั้นหาได้
ค่อนข้างยากและบางครั้งช่างบางคนก็ยังมีอาการแพ้ยางรักอีกด้วย รวมถึงการใช้งานแต่ละครั้งก็มี
กระบวนการที่ยุ่งยาก การเปรียบเทียบการใช้วัสดุใหม่ในการด าเนินการใช้จริงเพ่ือท าการแก้ใขสูตร  
การผสมวัสดุต่างๆ ใหม่ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในการเลือกใช้วัสดุทดแทนว่าเหมาะสมกับ        
งานประดับตกแต่งแต่ละประเภทที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรโดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
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1. ก าหนดวัสดุทดแทน โดยพิจารณาจากการศึกษาความเป็นไปได้ของวัสดุทดแทน
เปรียบเทียบกับการใช้สีโป๊วรถยนต์ในปัจจุบัน 

2. ผสมวัสดุทดแทนต่างๆ ในสัดส่วนต่างๆ และทดลองใช้งาน 
3. ปรับปรุงส่วนผสมของวัสดุทดแทนต่างๆ ในอัตราส่วนต่าง ๆ 
4. ทดลองการสัดส่วนที่ผสมวัสดุต่างๆ ท าเป็นวัสดุทดแทนรักตีลาย 
5. วิเคราะห์ข้อมูล 

 
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาวัสดุทดแทนรักตีลายจะใช้ข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสาร 
ได้แก่ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการท างานประดับด้วยรักตีลาย เช่น การสร้างสรรค์งานหัวโขน รวมถึง
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าพิมพ์เรซิ่นและไฟเบอร์กลาส  อีกทั้งรวบรวมข้อมูลภาคสนามซึ่งเป็น     
การเก็บข้อมูลทางตรงโดยการปฏิบัติงานในเรื่องของวัสดุต่างๆ ที่น ามาใช้ในทดลอง ด้วยการปั้น การกด 
ลวดลาย และบันทึกข้อมูล 
 
4. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

ตัวแปรต้น คือวัสดุที่ ในการใช้ผลิตงานปั้นและใช้แทนรักส าหรับการกระแหนะลาย             
เพ่ืองานตกแต่งเจาะจงส าหรับการใช้กับแม่พิมพ์ทั้งหินสบู่และแม่พิมพ์เรซิ่น 

ตัวแปรตาม ได้แก่  
1. คุณสมบัติตามหน้าที่การใช้งาน  
2. ความปลอดภัย  
3. ความสะดวกในการจัดหา  
4. ความสวยงามในการใช้งาน 
5. การน ามาซ่อมแซมง่าย  

 
5. แบบแผนกำรวิจัย 

รูปแบบการทดลองที่ใช้การวิจัยเป็นการทดลองโดยใช้วิธีทดสอบก่อนและหลังใช้วัสดุทดแทน
การใช้รักตีลายด้วยวัสดุต่างชนิด โดยใช้วิธีประเมินคุณภาพตามระดับเพ่ือประมวลผลเป็นค่าคะแนน
และจัดล าดับวัสดุที่มีความเหมาะสมส าหรับใช้ในงานประเภทต่างๆ ซึ่งในการทดลองนี้มุ่งเน้นใน  การใช้
วัสดุ ติดลาย หรือกระแหนะลายที่ต้องอาศัยความคงทน และการคงรูป มีการเปลี่ยนแปลงสภาพน้อย
เพ่ือสามารถใช้ในงานศิลปกรรมตกแต่งต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 
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วัสดุ การทดสอบ ระดับคะแนน 
X Y Z 

 
เมื่อ  X   หมายถึง   สูตรที่ใช้ในการทดลอง 

Y   หมายถึง  การทดสอบคุณภาพของวัสดุที่ผ่านการผสมด้วยสูตรต่างๆ 
Z   หมายถึง  ระดับคะแนน 

 
ในการวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ของคุณสมบัติวัสดุทดแทนรักส าหรับ     

การกระแหนะลายเพื่อใช้ในงานศิลปกรรมเพ่ือการตกแต่ง 
 

6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง  
ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1)  บทเรียนในสาขาวิชาหัตถศิลป์ที่อาศัยการประดับลวดลายด้วยการปั้น การตีลายหรือ

กระแหนะลาย ตลอดจนการปิดทอง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของงานหัตถศิลป์ เนื่องจากการประดั บลวดลาย    
ที่อาศัยการกระแหนะลายสามารถประกอบเป็นโครงสร้างลาย หรือใช้ประดับในพ้ืนที่ที่เป็นเครื่องทรง
ต่างๆ บทเรียนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญในการใช้เป็นปัจจัยในการคิดค้น 
และสร้างวัสดุทดแทนรักตีลาย หรือกระแหนะลายที่จะเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างสรรค์และ    
เป็นวัสดุทางเลือกให้กับผู้ที่มีอาการแพ้ยางรักที่อยู่ในระบบการศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการ
กระแหนะลายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 

2)  ข้อมูลเบื้องต้นของวัสดุที่ใช้ทดลองเพ่ือทดสอบคุณสมบัติในการขึ้นรูปและคุณลักษณะที่
ส่งเสริมให้การปิดทองมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะ ซึ่งเป็นสาระส าคัญของการเลือกวัสดุทดแทนรัก   
ตีลาย เนื่องจากภายหลังจากการกระแหนะลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องปิดทองค าเปลวลงบนวัสดุนั้น 
ข้อมูลเบื้องต้นของวัสดุที่ใช้ในการทดลองจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการคัดสรรวัสดุที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น
เหมาะสมกับการทดลอง 

3)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการทดลองโดยใช้การจัดล าดับคะแนนความง่ายในการผลิต 
ความละเอียดของเนื้อวัสดุ การหดตัวของเนื้อวัสดุ ความคงทนของวัสดุ  ความเรียบของพ้ืนผิว และ
ความเหมาะสมส าหรับการปิดทอง 
 
7. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย 
 ในการวิจัย ผู้วิจัยจะผลิตวัสดุที่ใช้ทดแทนรักส าหรับกระแหนะลาย โดยด าเนินตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้  
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7.1 กำรเตรียมกำรเบื้องต้น 
7.1.1 ศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนที่ต้องใช้
วิธีการตีลาย การติดลายด้วยรักสมุก เช่น วิชาหัวโขน วิชาหุ่นไทย วิชาประดับ
ลวดลาย และวิชาหัตถศิลป์เพ่ืองานตกแต่ง  เป็นต้น 

7.1.2 ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุต่างๆ ที่สามารถปั้นขึ้นรูปได้  
7.1.3 ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการใช้งานเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม

กับผู้ ใช้งานจริง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือ การเรียนรู้  และมี        
ความปลอดภัย 

 

7.2 กำรสร้ำงบททดสอบคุณภำพวัสดุ 
7.2.1  วิเคราะห์คุณสมบัติที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพทั้งก่อนและหลังทดลอง   

ตีลายตลอดจนทดสอบในข้ันตอนการปิดทองค าเปลว 
7.2.2   วิเคราะห์ส่วนผสมและกระบวนการทุกข้ันตอน 
7.2.3 ออกแบบการทดลองเพ่ือวัดคุณภาพด้านต่างๆ 
7.2.4 จัดเก็บข้อมูลเป็นเล่มเอกสารและ CD-R 
7.2.5 จัดท าเป็นเอกสารประกอบการวิจัยเรื่องสิ่งทดแทนรักตีลาย (กระแหนะลาย) 
 

7.3 กำรสรรหำประสิทธิภำพกำรทดลอง 
7.3.1 การทดลองคุณสมบัติก่อนการกระแหนะลาย 
7.3.2 การทดลองคุณสมบัติหลังการกระแหนะลาย 
7.3.3 การทดลองคุณสมบัติในการปิดทอง 
 

7.4 กำรทดลองหำควำมเหมำะสมในกำรใช้เป็นวัสดุทดแทนรักตีลำย ประกอบด้วยสูตร  
การใช้ส่วนผสม 5 สูตร คือ 

สูตรที่ 1  สูตรผสมอีพ็อกซ่ีผสมผงไม้ 
สูตรที่ 2  สูตรผสมอีพ็อกซ่ีผสมปูนยาแนว   
สูตรที่ 3  สูตรผสมผงไม้ผสมปูนยาแนว 
สูตรที่ 3  สูตรผสมผงไม้ผสมกาวผงไม้    
สูตรที่ 4  สูตรผสมผงไม้ผสมแป้งเปียก 

 

 ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ ดังภาพที่ 3-1 
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ภำพที่ 3-1  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัยการสร้างวัสดุทดแทนรักตีลาย 
 

ศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาหัตถศิลป์ 
 

เลือกในรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนที่ต้องใช้วิธีการกระแหนะลาย 
 

ศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุชนิดต่างๆ ที่สามารถปั้นขึ้นรูปได้ 
 

เขียนกระบวนการทดลอง 

จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ 

ผล ปรับปรุง 

ทดลอง 

 

วัสดุสูตรต่างๆ 

ทดสอบคุณสมบัติ 

เผยแพร่ 
 

ทดสอบคุณภาพการติดทองค าเปลว 
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8. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 

8.1 ขั้นกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 
 วิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเน้นที่กระบวนการคัดสรรวัสดุในการทดลอง โดยท าการ
ทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการที่จะใช้ทดลอง อันได้แก่ ความสามารถในการปั้น การถอดพิมพ์จาก
แม่พิมพ์เรซิ่น ซึ่งคุณสมบัติของวัสดุเหล่านี้  จะมีการก าหนดค่าคุณภาพจากการทดลองต่างๆ 
ก าหนดการประเมินคุณภาพเป็น 5  ระดับ คือ 
 

  ดีมาก    =   5 
ดี   =  4 
ปานกลาง  =  3 
พอใช้    =  2 
ปรับปรุง   =  1 
 

ในการก าหนดเกณฑ์ในการยอมรับคุณภาพของการทดสอบวัสดุทดแทนรักตีลาย  หรือ
กระแหนะลายนี้ จะพิจารณาจากคุณสมบัติของวัสดุและการใช้งานในการประดับลวดลายและปิดทอง       
ซึ่งการก าหนดผลจากการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย เป็นดังนี้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533) 

 

คะแนน 1.00-1.49  หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพควรปรับปรุง 
คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับดี 
คะแนน 4.5-5.00 หมายถึง คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
 

8.2 ขั้นกำรหำคุณภำพของกำรวิจัย 
เมื่อท าการทดลองการผสมส่วนผสมต่างๆ ของสูตรที่น ามาใช้ในการผสมวัสดุและส่วนประกอบ

ต่างๆ ตามขั้นตอนดังนี้ คือ การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับสูตรการผสมทั้ง 4 สูตร ที่สามารถน ามาใช้ได้      
จากการหดตัวของส่วนผสมต่างๆ ในแต่ละสูตรจากการสังเกต และวัดขนาดก่อนและหลังของ          
การตีลวดลายจากแม่พิมพ์หินสบู่ จากนั้นจึงทดลองปั้นในผลงานจริงว่าสามารถปั้นและตกแต่งเป็น   
งานประดับลวดลายได้หรือไม่ จัดท าขั้นตอนการท าสีรองพ้ืนก่อนปิดทองลงบนลวดลายจากสูตรต่างๆ 
ท าการปิดทองบนวัสดุทดแทน แล้วจึงวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลอง ส่วนผสมของสูตรต่างๆ 
เปรียบเทียบค่าความคงทนและประสิทธิภาพในการใช้งาน การปิดทอง และปฏิกิริยากับการใช้งาน
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ร่วมกับวัสดุอ่ืนๆ เพื่อทดสอบความแข็งแรงและการคงรูปของวัสดุที่ใช้ทดแทนรักสมุกในการตีลาย หรือ
กระแหนะลาย ซึ่งได้ผลจากการประเมินคุณภาพต่างๆ มาวิเคราะห์และท าการจดบันทึก เพ่ือสรุปผล
และจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลการวิจัยต่อไป 
 
 
 



 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษาและการวิเคราะห์วัสดุทดแทนรักตีลาย 
 
1. วัสดุทดลองท่ีใช้ทดแทนรักตีลาย 
 

วัสดุที่ใช้ส ำหรับทดลองเพ่ือศึกษำวัสดุทดแทนรักตีลำย หรือที่เรียกว่ำ กำรกระแหนะลำยนั้น    
ต้องท ำกำรทดลองโดยอำศัยวัสดุที่มีคุณสมบัติในกำรหลอมรวมและสำมำรถปั้นขึ้นรูปและตีล ำยลงใน
แม่พิมพ์ได้ ในกำรศึกษำนี้วัสดุหลักๆ ที่ใช้ในกำรทดลอง ได้แก่  

 

1.1 อีพ็อกซี่ (ภำพที่ 4-1) เป็นกำวที่มีส่วนผสม 2 ส่วน สำรพัดประโยชน์ ปั้นเหมือนดินน้ ำมัน   
แข็งเหมือนเหล็ก สำมำรถเจำะ เลื่อย กลึง แต่ง และทำสีได้ ใช้ซ่อม อุด ปะ วัสดุทุกชนิดสะดวกและรวดเร็ว  

 

1.2 ผงเบำ (Fumed Silica) (ภำพท่ี 4-2) ท ำหน้ำที่เพ่ิมปริมำตรให้เนื้องำนโดยไม่เพ่ิมน้ ำหนัก 
 

 1.3 ผงทัลคัม (Talcum) (ภำพที่ 4-3) เป็นผงหินธรรมชำติ มีลักษณะเป็นผงแป้งละเอียดใช้ผสม
ในเรซิ่นเพ่ือเพ่ิมเนื้อ ช่วยในกำรหดตัว มีสีขำวและละเอียดกว่ำแคลเซียมเหมำะส ำหรับงำนโป๊วแต่งเก็บ
รำยละเอียดชิ้นงำน 

 

1.4 ผงไม้ หรือผงขี้เลื่อย (Saw dust or wood dust) (ภำพที่ 4-4) เป็นผลพลอยได้จำกกำรเลื่อย
ไม้ มีลักษณะเป็นผงไม้ละเอียด เป็นของเสียในโรงงำนที่เป็นพิษ โดยเฉพำะกำรท ำให้เกิดอำกำรอักเสบ แต่ก็
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลำยประกำร 

 

1.5 ปูนยำแนว (ภำพที่ 4-5) เป็นปูนยำแนวชนิดเนื้อละเอียดมีส่วนผสมปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ    
สูตรมีกำวลำเท็กซ์โพลีเมอร์ ท ำให้ยำแนวมีแรงยึดเกำะสูง ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้ำว ผิวปูนยำแนวแกร่ง      
มีควำมทนทำนสูง เหมำะส ำหรับใช้ยำแนวร่องกระเบื้องได้ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร โดยเฉพำะใน
พ้ืนที่ที่ต้องกำรควำมทนทำนสูง มีประสิทธิภำพในกำรยึดเกำะดี  เปิดฝำใช้ได้ทันที เหมำะส ำหรับ         
งำนอเนกประสงค์ทั่วไปที่มีพ้ืนผิวเป็นรูพรุน เช่น กระดำษ ไม้ ผ้ำ วอลล์เปเปอร์หรือติดสิ่งของอ่ืนใดก็ได้   
ปลอดสำรปรอทและสำรตะก่ัว  

 

1.6 กำวผงไม้ (จันเหนียว) (ภำพที่ 4-6) ต้นบงหรือโกวบั๊วะ (น ำมำผสมน้ ำเพ่ือให้เนื้อผงธูปเหนียว 
พอที่จะฟ่ันเป็นธูปได้) บดเนื้อไม้ให้เป็นผงละเอียด น ำมำเป็นวัตถุดิบในกำรท ำธูปซึ่งโกบั๊ว หรือ ตัวเหนียว 
หรือที่ภำษำท้องถิ่นเรียกว่ำ ผงยำงบง ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยท ำให้ขี้เลื่อยติดกับก้ำนธูป  
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1.7 กำวแป้งเปียก (ภำพที่ 4-7) แป้งเจือเกลือเล็กน้อยตั้งไฟกวนให้ข้น ใช้เป็นอำหำรแป้งที่ตั้งไฟ
กวนให้ข้นเหนียว ใช้แทนกำว 

 

1.8 น้ ำมันแก้ว (ภำพที่ 4-8) น้ ำมันแก้ว หรือน้ ำมันขำว (White Oil, Mineral Oil, Carnation 
Oil) คุณภำพดี ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่มีกลิ่น นิยมใช้ผสมกับหัวน้ ำหอม สรรพคุณช่วยคืนควำมชุ่มชื้น   
ให้ผิวใช้ผสมในหลำยอุตสำหกรรม 

 

วัสดุที่น ำมำใช้ในกำรทดลองนี้มีคุณสมบัติที่มีควำมใกล้เคียงกันและมีคุณสมบัติที่แตกต่ำงกัน 
กล่ำวคือ คุณสมบัติที่มีควำมเหนียว มีควำมสำมำรถในกำรยึดเกำะเป็นคุณลักษณะที่มีควำมเหมำะสมต่อ
กำรทดลองเพ่ือกำรปั้น กำรกดลำย ในขณะที่ควำมแตกต่ำงกันของวัสดุที่ใช้ในกำรทดลองคือ กำรท ำละลำย 
หรือส่วนผสมที่จะน ำมำเป็นตัวเชื่อมประสำนจะต้องเลือกใช้ที่มีควำมเหมำะสมกับวัสดุที่จะสร้ำงเป็นวัสดุ
ทดแทนรักตีลำยได้ 

สิ่งส ำคัญประกำรหนึ่งที่เลือกใช้วัสดุเหล่ำนี้ในกำรท ำกำรทดลองคือ เป็นวัสดุที่อยู่ในกระบวนกำร
สร้ำงสรรค์งำนศิลปะ เป็นวัสดุที่มีส่วนสัมพันธ์กับงำนจึงท ำกำรเก็บข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบได้ดีกว่ำ         
กำรเลือกสรรวัสดุอื่นที่อยู่นอกกระบวนกำรทำงศิลปกรรม 

 

 
 

ภาพที่ 4-1 อีพ็อกซ่ีชนิด A และ ชนิด B 
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ภาพที่ 4-2 ผงเบำ  (Fumed Silica) 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-3 ผงทัลคัม (Talcum) 
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ภาพที่ 4-4 ผงไม้ หรือผงขี้เลื่อย  (Saw dust or wood dust) 
 

 
 

ภาพที่ 4-5 ปูนยำแนว 
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ภาพที่ 4-6 กำวผงไม้ (จันเหนียว) 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-7 กำวแป้งเปียก 
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ภาพที่ 4-8 น้ ำมันแก้ว 
 
 
2. สูตรผสมที่ได้จากการทดลอง 

ได้น ำวัสดุต่ำงๆ มำท ำกำรทดลองครั้งแล้วครั้งแล้วจนได้ส่วนผสมเป็นสูตรส ำเร็จที่สำมำรถใช้งำนได้
เหมำะสมจ ำนวน 5 สูตร ดังนี้ 
 

2.1 สูตรที่ 1 สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมผงไม้  
1. อีพ็อกซ่ีชนิด  A         3 ส่วน 
2. อีพ็อกซ่ีชนิด  B         3 ส่วน   
3. ผงแคลเซียม (Calcium)   1 ส่วน 
4. ผงทัลคัม (Talcum)  1 ส่วน   
5. ผงไม้    2 ส่วน   
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วิธีท า 
น ำอีพ็อกซี่ชนิด A  และ ชนิด B ในปริมำณเท่ำกันอย่ำงละ 3 ส่วน ใช้ผงแคลเซียม 1 ส่วน ผสมกับ

อีพ็อกซี่ชนิด A 3 ส่วนให้ เข้ำกัน จำกนั้นใช้ผงทัมคัล 1 ส่วน ผสมกับอีพ็อกซี่ชนิด B น ำส่วนผสม           
ทั้ง  3  ผสมให้เข้ำกัน 

จำกนั้นจึงใช้ผงไม้ 2 ส่วน  ผสมกับอีพ็อกซี่ชนิด B ที่ผสมกับผงทัมคัลแล้วผสมให้เข้ำกัน จำกนั้น 
จึงน ำอีพ็อกซ่ีชนิด  A ที่ผสมผงแคลเซียม 1 ส่วนมำผสมกับอีพ็อกซี่ชนิด B ที่ผสมผงทัมคัลและผงไม้ น ำมำ
ผสมด้วย กำรนวดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ำเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อส่วนผสมเข้ำกันทั้งหมดจะต้องทิ้งไว้ประมำณ 
45 นำที ถึง 1 ชั่วโมง เพ่ือให้อีพ็อกซี่เริ่มแข็งตัวจึงจะสำมำรถน ำมำกดแม่พิมพ์หินสบู่ให้เกิดลวดลำยได้    
แต่ไม่ควรผสมครั้งละมำกๆ  

กำรผสมแต่ละครั้งไม่ควรผสมครั้งละมำกๆ เพรำะจะใช้ไม่ทัน เพรำะระยะเวลำเริ่มแห้งของ      
อีพ็อกซี่อยู่ที่ประมำณ 2 – 3 ชั่วโมงจะแข็งตังไม่สำมำรถน ำ กดลวดลำยหรือปั้นได้ และระยะเวลำ       
กำรแข็งตัวเต็มที่ใน 24 ชั่วโมง กรณีที่อยำกให้ อีพ็อกซี่ ออกเป็นสีผงไม้ ก็สำมำรถเพ่ิมผงไม้ลงไปในผสมได้
อีกเล็กน้อย หำกต้องกำรให้เนื้ออีพ็อกซี่สีออกนวล ให้ผสมผงทัมคัลเพ่ิมลงไป ในขณะที่ท ำกำรผสมลงไป   
ทีละน้อย และนวดจนส่วนผสมเข้ำกัน สังเกตว่ำเนื้อที่ท ำกำรผสมจะมีควำมนวลมำกขึ้น จึงได้วัสดุทดแทน
รักตีลำยจำกอีพ๊อกซ่ี สูตร 1 (ภำพท่ี 4-9) 

ข้อควรระวังส ำหรับกำรผสมสูตรนี้คือ ในกำรผสมควรมีภำชนะใส่ในกำรผสม จะต้องท ำกำรผสมให้
ส่วนผสมแต่ละอย่ำงเข้ำเป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่จะท ำตำมขั้นตอนต่อไป และควรผสมในปริมำณที่พอใช้ใน
งำนแต่ละครั้ง และผสมส่วนอีพ็อกซ่ีชนิด A และชนิด B แยกกันไว้ก่อนเวลำจะใช้ค่อยน ำมำผสมก่อนใช้งำน  
 

 
 

ภาพที่ 4-9 อีพ็อกซ่ีส ำหรับปั้นและตีลำย 
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กำรทดลองปั้นและกดลงพิมพ์จำกอีพ็อกซี่ที่ผ่ำนกำรนวดดีแล้ว จึงจ ำมำกดลงบนพิมพ์ (ภำพที่     
4-10) เพ่ือจดบันทึก และทดสอบคุณภำพควำมคงทนแข็งแรง (ภำพที่ 4-11) และทดลองติดลำย (ภำพที่   
4-12)  
 

 
 

ภาพที่ 4-10 กำรกดพิมพ์ด้วยวัสดุทดแทนจำกอีพ๊อกซ่ีผสมผงไม้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-11 กระจังจำกอีพ็อกซ่ีผสมผงไม้ 
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ภาพที่ 4-12 กำรประดับลวดลำยบนหัวโขนด้วยอีพ็อกซ่ีผสมผงไม้ 
 
2.2 สูตรที่ 2 สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมปูนยาแนว   

1. อีพ็อกซ่ีชนิด  A        3 ส่วน 
2. อีพ็อกซ่ีชนิด  B       3 ส่วน   
3. ผงแคลเซียม (Calcium) 2 ส่วน   
4. ปูนยำแนว     2 ส่วน   
 

วิธีท า 
น ำอีพ็อกซี่ชนิด A 3 ส่วนและ ผงแคลเซียม (Calcium) 3 ส่วน ผสมให้ส่วนผสมเข้ำกัน แล้วน ำ  

อีพ็อกซี่ชนิด B  3 ส่วนและ ผสมให้ส่วนผสมเข้ำกัน จำกนั้นน ำอีพ็อกซี่ชนิด A ที่ผสมผงแคลเซียม 
(Calcium) 3 ส่วน และ อีพ็อกซี่ชนิด  B ที่ผสมปูนยำแนว 3 ส่วน มำผสมรวมกันด้วยกำรนวดให้ส่วนผสม
ทั้งหมดเข้ำกันเป็นเนื้อเดียว สำมำรถใส่สีฝุ่นผสมลงไปได้ตำมควำมต้องกำร จะให้สีต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำร
หรือเลือกใช้ปูนยำแนวที่เป็นสีอยู่แล้วมำใช้ก็ได้ และถ้ำต้องกำรให้เนื้ออีพ็อกซ่ีแน่นและสีออกนวลๆ ให้ผสม
ผงแคลเซียม เพ่ิมในเวลำที่ท ำกำรผสมเพ่ิมลงไปทีละน้อย นวดจนส่วนผสมเข้ำกัน สังเกตว่ำเนื้อที่ท ำ     
กำรผสมมีควำมนวลและเนื้อแน่นขึ้น ในขณะท ำกำรนวดส่วนผสมต่ำงๆ อำจจะต้องใช้น้ ำเปล่ำล้ำงมือไป
ด้วยเพรำะ อีพ็อกซ่ีจะติดมือในขณะนวดให้ 

ระยะเวลำเริ่มแห้งภำยของอีพ็อกซี่อยู่ที่ประมำณ 2 ชั่วโมงและแข็งตัวเต็มที่ 24 ชั่วโมง กำรผสม
แต่ละครั้งไม่ควรผสมครั้งละมำกๆ เพรำะจะใช้ไม่ทันอีพ็อกซ่ีจะเริ่มแข้งจะไมสำมำรถกดพิมพ์ได้  
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ภาพที่ 4-13 กำรกดพิมพ์ด้วยวัสดุทดแทนจำกอีพ๊อกซ่ีปูนยำแนว   
 

เมื่อได้วัสดุทดแทนรักตีลำยจำกอีพ็อกซ่ีผสมปูนยำแนวแล้ว จึงท ำกำรทดลองกดลงแม่พิมพ์ (ภำพที่ 
4-13) บันทึกคุณลักษณะขณะกดพิมพ์ ควำมคงทนแข็งแรง กำรคงรูป (ภำพที่ 4-14) และน ำมำทดลอง
ประดับบนงำนหัวโขน (ภำพที่ 4-15) จำกนั้นบันทึกผลเพ่ือน ำมำวิเครำะห์ เพ่ือเปรียบเทียบสีปิดทอง    
(ภำพท่ี 4-16) 
 

 
 

ภาพที่ 4-14 กระจังจำกอีพ็อกซ่ีผสมปูนยำแนว   
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ภาพที่ 4-15 กำรประดับลวดลำยบนหัวโขนด้วยอีพ็อกซ่ีผสมปนูยำแนว   
 
 

 
 

ภาพที่ 4-16 กำรปิดทองบนอีพ็อกซ่ีผสมปูนยำแนว 
 
 



34 

 

2.3 สูตรที่ 3 สูตรผสมผงไม้ผสมปูนยาแนว     
1. ปูนยำแนว  3 ส่วน 
2. ผงไม้   3 ส่วน 
3. กำวพีวีซี (PVC)  3 ส่วน 
4. น้ ำเปล่ำ   1 ส่วน 

วิธีท า 
น ำน้ ำเปล่ำ1 ส่วน  ผสมกับกำวพีวีซี (PVC) 3 ส่วน ในภำชนะแล้วคนให้เข้ำกัน น ำปูนยำแนว       

3 ส่วนผสมกับผงไม้ 3 ส่วน ผสมด้วยกำรคนให้ส่วนผสมเข้ำกัน (ภำพที่ 4-17) จำกนั้นน ำน้ ำเปล่ำที่ผสมกับ
กำวพีวีซีมำผสมกับปูนยำแนว ที่ผสมกับผงไม้มำผสมลงในภำชนะ กวนให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียว 
กรณีเนื้อแห้ง หรือจะแข็งไป ให้เพ่ิมเติมน้ ำเปล่ำที่ผสมกับกำวพีวีซีลงเพ่ิมไปได้ สำมำรถเพ่ิมได้ที่ละเล็กน้อย
จนส่วนผสมไม่แห้งหรือแข็งเกินไป และในกรณีเนื้อเปียกแฉะต้องเพ่ิมเติม ปูนยำแนว หรือผงไม้ ลงเพ่ิมไป
ได้ สำมำรถเพ่ิมได้ที่ละเล็กน้อยจนส่วนผสมไม่เปียกแฉะเกินไป จำกนั้นทดสอบส่วนผสมว่ำสำมำรถน ำมำ
ปั้นเป็นลวดลำยหรือกลึงเป็นเส้นได้ จึงท ำกำรทดลองปั้นงำน (ภำพที่ 4-18) บันทึกคุณลักษณะขณะปั้น
ตกแต่ง ควำมคงทนแข็งแรง กำรคงรูป (ภำพที่ 4-19) และน ำมำทดลองปั้นตกแต่งเป็นหัวโขนต่อไป (ภำพที่ 
4-20) จำกนั้นบันทึกผลเพ่ือน ำมำวิเครำะห์  ใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง ในกำรเรียนกำรสอนวิชำหัวโขน       
ใช้กำรปฏิบัติงำนจริง กำรใช้เป็นตัวรองพ้ืนหัวโขนและกำรปั้นหน้ำหัวโขน (ภำพที่ 4-21) จำกนั้นท ำบันทึก
เพ่ือเปรียบเทียบสีปิดทอง (ภำพท่ี 4-22) 
 

 
 

ภาพที่ 4-17 สูตรผงไม้ผสมปูนยำแนว     
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ภาพที่ 4-18 กำรปั้นตกแต่งหัวโขนด้วยผงไม้ผสมปูนยำแนว     
 
 

 
 

ภาพที่ 4-19 กำรสร้ำงงำนปั้นหน้ำบนหน้ำหัวลิงด้วยผงไม้ผสมปูนยำแนว 
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ภาพที่ 4-20 กำรสร้ำงงำนปั้นหน้ำบนหน้ำฤำษีด้วยผงไม้ผสมปูนยำแนว 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-21 กำรใช้ผงไม้ผสมปูนยำแนวเป็นตัวรองพ้ืนหัวโขนและกำรปั้นหน้ำหัวโขน 
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ภาพที่ 4-22 กำรปิดทองด้วยวัสดุผงไม้ผสมปูนยำแนว     
 

2.4 สูตรที่ 4 สูตรผสมผงไม้ผสมกาวผงไม้    
1. ผงไม้      3 ส่วน 
2. กำวผงไม้ (จันเหนียว)    2 ส่วน 
3. ผงทัมคัล  (Talcum)    2 ส่วน 
4. น้ ำเปล่ำ     2.5 ส่วน 
5. น้ ำมันแก้ว    0.5 ส่วน 

วิธีท า 
น ำผงไม้ 3 ส่วน น ำมำผสมร่วมกับผงทัมคัล 2 ส่วน ผสมให้เข้ำกัน เติมน้ ำเปล่ำ 2.5 ส่วน ผสมกับ

น้ ำมันแก้ว 0.5 ส่วน ในภำชนะและคนหรือกวนให้เข้ำกัน น ำกำวผงไม้ (จันเหนียว) 2 ส่วน ผสมกับน ำ
น้ ำเปล่ำ 2.5 ส่วนที่ผสมกับน้ ำมันแก้ว 0.5 ส่วนแล้วนั้น มำผสมกับกำวผงไม้ (จันเหนียว) โดยกำรคนหรือ
กวนในภำชนะให้เข้ำกัน จะได้เป็นน้ ำกำวเหนียวๆ ขันๆ 

ถ้ำกำรผสมกำวผงไม้ (จันเหนียว) กับน ำน้ ำเปล่ำที่ผสมกับน้ ำมันแก้ว นั้นเหนียวมำก สำมำรถ
เพ่ิมเติมน้ ำเปล่ำลงไปได้เล็กน้อย ท ำให้ได้น้ ำกำวเหนียวๆ ข้นๆ คือน ำผงไม้ ผสมกับผงทัมคัล น้ ำเปล่ำผสม
กับน้ ำมันแก้ว กำวผงไม้ (จันทร์เหนียว ผสมกับน ำน้ ำเปล่ำและน้ ำมันแก้ว แล้วผสมใส่ในภำชนะและ       
ท ำกำรนวดส่วนผสมต่ำงๆ ให้ผสมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกัน จนส่วนผสมต่ำงๆ เกิดกำรร่องไม่ติดภำชนะจะได้
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ส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน แต่ในบ้ำงครั้งเนื้อส่วนผสมจะอ่อนหรืแข็งเกินไป สำมำรถแก้ไข คือ กรณี      
เนื้อแห้ง หรือจะแข็งไป ให้เพ่ิมเติม กำวผงไม้ (จันทร์เหนียว) ที่ผสมน้ ำเปล่ำที่ผสมกับน้ ำมันแก้วเพิ่มลงไปได้
ทีละน้อยจนส่วนผสมไม่แห้งหรือแข็งเกินไป และในที่กรณีเนื้อเปียกแฉะหรือกำวผงไม้ (จันทร์เหนียว)      
ที่ผสมน้ ำเปล่ำที่ผสมกับน้ ำมันแก้ว มำกเกินไป สำมำรถเพ่ิมเติมผงไม้หรือผงทัมคัล จนส่วนผสมไม่เปียกแฉะ
เกินไป  

กำรนวดต้องนวดให้ส่วนผสมต่ำงๆ เข้ำกันเป็นเนื้อเดียว นวดได้ไม่ติดมือทดสอบส่วนผสมว่ำ
สำมำรถน ำมำปั้นเป็นลวดลำยหรือกลึงเป็นเส้นได้ (ภำพที่ 4-23) จึงท ำกำรทดลองปั้นงำน (ภำพที่ 4-24) 
บันทึกคุณลักษณะขณะปั้นตกแต่ง ควำมคงทนแข็งแรง กำรคงรูป (ภำพที่ 4-25) และน ำมำทดลอง       
ปั้นตกแต่งเป็นหัวโขนต่อไป (ภำพที่  4-26) จำกนั้นบันทึกผลเพ่ือน ำมำวิเครำะห์  และบันทึกเพ่ือ
เปรียบเทียบสีปิดทอง (ภำพท่ี 4-27) 

 

 
 

ภาพที่ 4-23 ผงไม้ผสมกำวผงไม้ปั้นเป็นลวดลำยหรือกลึงเป็นเส้น 
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ภาพที่ 4-24 งำนปั้นหน้ำหัวโขนจำกผงไม้ผสมกำวผงไม้ 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-25 กำรทดสอบควำมคงรูปของกำรกดพิมพ์กระจังจำกผงไม้ผสมกำวผงไม้ 
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ภาพที่ 4-26 กำรประดับลวดลำยบนหัวโขนจำกผงไม้ผสมกำวผงไม้ 
 

 
 

ภาพที่ 4-27  กำรปิดทองบนวัสดุทดแทนผงไม้ผสมกำวผงไม้ 
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2.5 สูตรที่ 5 สูตรผสมผงไม้ผสมกาวแป้งเปียก     
1. ผงไม้   4 ส่วน 
2. กำวผงไม้ (จันทร์เหนียว) 2 ส่วน 
3. ผงทัมคัล  (Talcum) 1 ส่วน 
4. กำวแป้งเปียก (ผสมเอง) 3 ส่วน 

วิธีท า 
วิธีผสมกำวแป้งเปียก โดยใช้วัสดุได้แก่ สำรกันบูด จุนสี  แป้งข้ำวเจ้ำ น ำสะอำด โดยกำรเติมน้ ำใส่

ภำชนะผสมสำรกันบูด (Sorbate) จุนสี และแป้งข้ำวเจ้ำลงในน้ ำ คนหรือกวนไปให้เข้ำกัน (อย่ำให้แป้ง   
ข้ำวเจ้ำเป็นเม็ด) น ำส่วนผสมทั้งหมดนี้ไปตั้งไฟอ่อนๆ ค่อยๆ กวน เพื่อให้แป้งสุกและเข้ำกันกับน้ ำ (พอหนืด
เป็นเนื้อกำวก็ใช้ได้แล้ว) อย่ำใช้ไฟแรงจะท ำให้ไหม้ได้  แล้วจึงน ำกำวแป้งเปียก 3 ส่วน ผสมกับกำวผงไม้ 
(จันทร์เหนียว) 2 ส่วน คนให้ส่วนผสมเข้ำกันจะได้เป็นน้ ำกำวเหนียวๆ ข้นๆ  (ถ้ำเนื้อกำวเหนียวๆ ข้นๆ    
มำกเกินไปให้เพ่ิมเติมน้ ำเปล่ำลงไปเพ่ิมได้ ให้น้ ำกำวไม่เหนียว ไม่ข้นเกินไป) ผงไม้ที่ผสมผงทัมคัลผสมกับ     
กำวแป้งเปียกที่ผสมกำวผงไม้ (จันทร์เหนียว) ด้วยกำรนวดในภำชนะให้ส่วนผสมเข้ำกันเป็นเนื้อเดียวจะได้
ลักษณะเนื้อเหนียวๆ  

ในกรณีเนื้อแห้ง หรือจะแข็งไป ให้เพ่ิมเติม กำวแป้งเปียก เพ่ิมลงไปได้ ที่ละน้อยจนส่วนผสมไม่
แห้งหรือแข็งเกินไป และหำกเนื้อเปียกแฉะเกินไป ให้เพ่ิมเติม ผงไม้ หรือผงทัมคัล เพ่ิมลงไปได้ ที่ละน้อย
จนส่วนผสมเปียกแฉะเกินไป ทดสอบส่วนผสมว่ำสำมำรถน ำมำปั้นเป็นลวดลำยหรือกลึงเป็นเส้นได้ (ภำพที่ 
4-28) จึงท ำกำรทดลองปั้นงำน (ภำพที่ 4-29) บันทึกคุณลักษณะขณะปั้นตกแต่ง ควำมคงทนแข็งแรง   
กำรคงรูป (ภำพที่ 4-30) และน ำมำทดลองปั้นตกแต่งเป็นหัวโขนต่อไป (ภำพที่  4-31) จำกนั้นบันทึกผล
เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และบันทึกเพ่ือเปรียบเทียบสีปิดทอง (ภำพท่ี 4-32) 

 

 
 

ภาพที่ 4-28 ผงไม้ผสมกำวแป้งเปียกที่ผสมจนปั้นได้ 
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ภาพที่ 4-29 กำรทดลองปั้นงำนจำกผงไม้ผสมกำวแป้งเปียก 
 

 
 

ภาพที่ 4-30 กำรทดสอบควำมคงรูปของงำนปั้นจำกผงไม้ผสมกำวแป้งเปียก 
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ภาพที่ 4-31 ทดลองปั้นตกแต่งเป็นหัวโขนจำกผงไม้ผสมกำวแป้งเปียก 
 

 
 

 

ภาพที่ 4-32 กำรปิดทองบนวัสดุทดแทนด้วยจำกผงไม้ผสมกำวแป้งเปียก 
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3. การประเมินคุณสมบัติของวัสดุที่ท าการทดลอง 
 

3.1 จัดท าแบบประเมินความสามารถของวัสดุในการใช้ทดแทนรักตีลาย  
 น ำกรอบแนวคิดกำรวิจัยในกำรศึกษำวัสดุทดแทนรักตีลำย 5 ประเด็น ได้แก่ คุณสมบัติและ

หน้ำที่กำรใช้งำน ควำมปลอดภัย ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมสวยงำม และกำรซ่อมแซมง่ำย มำจัดท ำ
แบบบันทึกเพ่ือประเมินควำมสำมำรถของวัสดุทดแทน ตำมหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ควำมง่ำยในกำรผลิต 
2. ควำมละเอียดของเนื้อวัสดุ 
3. กำรคงตัวของเนื้อวัสดุ 
4. ควำมคงทนของวัสดุ 
5. ควำมเรียบของพ้ืนผิว 
6. ควำมเหมำะสมส ำหรับปิดทอง 
7. กลิ่นและอันตรำยจำกกำรสัมผัสน้อย 
8. สะดวกในกำรจัดหำ มีรำคำเหมำะสม 
9. ควำมสวยงำมในกำรใช้งำน 
10. สำมำรถซ่อมงำนได้ง่ำยตำมต้องกำร 
 

3.2 ท าการประเมินผลจากการทดสอบ   
 ท ำกำรทดลองสูตรผสมของวัสดุทดแทนทั้ง 5 สูตร แล้วบันทึกผล ให้คะแนนตำมแบบประเมิน 

ดังตำรำงที่ 4-1 ถึง 4-5 และเปรียบเทียบค่ำคะแนนตำมตำรำงที่ 4-6 
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ตารางท่ี 4-1  ผลประเมินควำมสำมำรถของวัสดุในกำรใช้ทดแทนรักตีลำย สูตรที่ 1 
 

แบบประเมินความสามารถของวัสดุในการใช้ทดแทนรักตีลาย 
 

สูตรที่ 1  สูตรผสมอีพ็อกซ่ีผสมผงไม้ 
 

คุณสมบัติของวัสดุทดแทน ระดับคุณภาพ 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 ควำมง่ำยในกำรผลิต   /   
2 ควำมละเอียดของเนื้อวัสดุ /     
3 กำรคงตัวของเนื้อวัสดุ  /    
4 ควำมคงทนของวัสดุ /     
5 ควำมเรียบของพ้ืนผิว /     
6 ควำมเหมำะสมส ำหรับปิดทอง /     
7 กลิ่นและอันตรำยจำกกำรสัมผัสน้อย   /   
8 สะดวกในกำรจัดหำ มีรำคำเหมำะสม   /   
9 ควำมสวยงำมในกำรใช้งำน /     
10 สำมำรถซ่อมแซมงำนได้ง่ำยในภำยหลัง /     

รวมคะแนน  43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86 
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ตารางท่ี 4-2 ผลประเมินควำมสำมำรถของวัสดุในกำรใช้ทดแทนรักตีลำย สูตรที่ 2 
 

แบบประเมินความสามารถของวัสดุในการใช้ทดแทนรักตีลาย 
 

สูตรที่ 2  สูตรผสมอีพ็อกซ่ีผสมปูนยำแนว 
 

คุณสมบัติของวัสดุทดแทน ระดับคุณภาพ 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 ควำมง่ำยในกำรผลิต  /    
2 ควำมละเอียดของเนื้อวัสดุ   /   
3 กำรคงตัวของเนื้อวัสดุ   /   
4 ควำมคงทนของวัสดุ   /   
5 ควำมเรียบของพ้ืนผิว  /    
6 ควำมเหมำะสมส ำหรับปิดทอง  /    
7 กลิ่นและอันตรำยจำกกำรสัมผัสน้อย   /   
8 สะดวกในกำรจัดหำ มีรำคำเหมำะสม   /   
9 ควำมสวยงำมในกำรใช้งำน  /    
10 สำมำรถซ่อมแซมงำนได้ง่ำยในภำยหลัง  /    

รวมคะแนน 35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 
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ตารางท่ี 4-3 ผลประเมินควำมสำมำรถของวัสดุในกำรใช้ทดแทนรักตีลำย สูตรที่ 3 
 

แบบประเมินความสามารถของวัสดุในการใช้ทดแทนรักตีลาย 
 

สูตรที่ 3  สูตรผงไม้ผสมปูนยำแนว 
 

คุณสมบัติของวัสดุทดแทน ระดับคุณภาพ 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 ควำมง่ำยในกำรผลิต   /   
2 ควำมละเอียดของเนื้อวัสดุ    /  
3 กำรคงตัวของเนื้อวัสดุ    /  
4 ควำมคงทนของวัสดุ    /  
5 ควำมเรียบของพ้ืนผิว    /  
6 ควำมเหมำะสมส ำหรับปิดทอง   /   
7 กลิ่นและอันตรำยจำกกำรสัมผัสน้อย  /    
8 สะดวกในกำรจัดหำ มีรำคำเหมำะสม  /    
9 ควำมสวยงำมในกำรใช้งำน   /   
10 สำมำรถซ่อมแซมงำนได้ง่ำยในภำยหลัง   /   

รวมคะแนน 28  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56 
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ตารางท่ี 4-4 ผลประเมินควำมสำมำรถของวัสดุในกำรใช้ทดแทนรักตีลำย สูตรที่ 4 
 

แบบประเมินความสามารถของวัสดุในการใช้ทดแทนรักตีลาย 
 

สูตรที่ 4  สูตรผสมผงไม้ผสมกำวผงไม้ 
 

คุณสมบัติของวัสดุทดแทน ระดับคุณภาพ 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 ควำมง่ำยในกำรผลิต /     
2 ควำมละเอียดของเนื้อวัสดุ  /    
3 กำรคงตัวของเนื้อวัสดุ    /  
4 ควำมคงทนของวัสดุ   /   
5 ควำมเรียบของพ้ืนผิว   /   
6 ควำมเหมำะสมส ำหรับปิดทอง  /    
7 กลิ่นและอันตรำยจำกกำรสัมผัสน้อย /     
8 สะดวกในกำรจดัหำ มีรำคำเหมำะสม /     
9 ควำมสวยงำมในกำรใช้งำน   /   
10 สำมำรถซ่อมแซมงำนได้ง่ำยในภำยหลัง  /    

รวมคะแนน 38 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76 
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ตารางท่ี 4-5 ผลประเมินควำมสำมำรถของวัสดุในกำรใช้ทดแทนรักตีลำย สูตรที่ 5 
 

แบบประเมินความสามารถของวัสดุในการใช้ทดแทนรักตีลาย 
 

สูตรที่ 5  สูตรผสมผงไม้ผสมกำวแป้งเปียก 
 

คุณสมบัติของวัสดุทดแทน ระดับคุณภาพ 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1 ควำมง่ำยในกำรผลิต  /    
2 ควำมละเอียดของเนื้อวัสดุ    /  
3 กำรคงตัวของเนื้อวัสดุ     / 
4 ควำมคงทนของวัสดุ    /  
5 ควำมเรียบของพ้ืนผิว    /  
6 ควำมเหมำะสมส ำหรับปิดทอง   /   
7 กลิ่นและอันตรำยจำกกำรสัมผัสน้อย /     
8 สะดวกในกำรจัดหำ มีรำคำเหมำะสม /     
9 ควำมสวยงำมในกำรใช้งำน   /   
10 สำมำรถซ่อมแซมงำนได้ง่ำยในภำยหลัง  /    

รวมคะแนน 31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62 
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จำกกำรประเมินระดับคุณภำพควำมสำมำรถของวัสดุทดแทนทั้ง 5 สูตร ในกำรทดสอบโดยวัดค่ำ
จำกคุณสมบัติและหน้ำที่กำรใช้งำน ควำมปลอดภัย  ควำมสะดวกในกำรใช้งำน ควำมสวยงำม และ      
กำรซ่อมแซมง่ำย สำมำรถเรียงล ำดับคุณภำพโดยรวมได้ดังนี้ 

 
ล ำดับที่ 1   สูตรที่ 1  ผสมอีพ็อกซ่ีผสมผงไม้  ร้อยละ 86 
ล ำดับที่ 2 สูตรที่ 4  ผสมผงไม้ผสมกำวผงไม้ ร้อยละ 76 
ล ำดับที่ 3   สูตรที่ 2  ผสมอีพ็อกซ่ีผสมปูนยำแนว  ร้อยละ 70 
ล ำดับที่ 4 สูตรที่ 5  ผสมผงไม้ผสมกำวแป้งเปียก ร้อยละ 62 
ล ำดับที่ 5 สูตรที่ 3  ผสมผงไม้ผสมปูนยำแนว ร้อยละ 56 

 
ตารางท่ี 4-6 เปรียบเทียบค่ำคะแนนกำรประเมินคุณภำพควำมสำมำรถของวัสดุทดแทนทั้ง 5 สูตร 
 

คุณสมบัติของวัสดุทดแทน ระดับคุณภาพ 
ล าดับ

ที ่
รายการ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 สูตรที่ 5 

1 ควำมง่ำยในกำรผลิต 3 4 3 5 4 
2 ควำมละเอียดของเนื้อวัสดุ 5 3 2 4 2 
3 กำรคงตัวของเนื้อวัสดุ 4 3 2 2 1 
4 ควำมคงทนของวัสดุ 5 3 3 3 2 
5 ควำมเรียบของพ้ืนผิว 5 4 2 3 2 
6 ควำมเหมำะสมส ำหรับปิดทอง 5 4 3 4 3 
7 กลิ่นและอันตรำยจำกกำรสัมผัสน้อย 3 3 4 5 5 
8 สะดวกในกำรจัดหำ มีรำคำเหมำะสม 3 3 4 5 5 
9 ควำมสวยงำมในกำรใช้งำน 5 4 3 3 3 
10 สำมำรถซ่อมแซมงำนได้ง่ำยในภำยหลัง 5 4 3 4 4 
 รวมคะแนน 43 35 28 38 31 
 คิดเป็นร้อยละ 86 70 56 76 62 
 ล าดับค่าคะแนน 1 3 5 2 4 
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3.2  ข้อสังเกตเพิ่มเติมระหว่างการทดลอง 
ในกำรทดลองได้ท ำกำรบันทึกผลและประเมินคุณภำพของสูตรวัสดุทดแทนรักตี ลำยทั้ง 5 สูตร      

พบข้อสังเกตเป็นข้อดี ข้อด้อยที่มีควำมแตกต่ำงและเหมำะสมของเนื้อวัสดุแต่ละสูตร ดังนี้ 
 
สูตรที่ 1  สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมผงไม้ 
ข้อดี 

- สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปั้นหน้ำหัวโขนได้  
- สำมำรถใช้ในปั้นลวดลำยที่ต้องกำรควำมละเอียด เพ่ือกำรตกตแต่งได้ดี  
- สำมำรถกลึงเป็นเส้นเล็กๆ ยำวๆ เส้นโค้ง เพ่ือเดินเส้นลวดบนหัวโขนหรือประดับงำนปั้น

อ่ืนๆ ได้ โดยต้องน ำมำใช้ในขณะที่วัสดุยังไม่แข็งตัวหรือก่อนกำรแห้งตัวของวัสดุ มิฉะนั้น
อำจหักระหว่ำงกำรใช้งำนได้ 

- ใช้แทนรักตีลำยในกำรกดแม่พิมพ์ได้ทั้งในหินสบู่ และแม่พิมพ์เรซิ่น ให้เป็นลวดลำยต่ำงๆ 
ได้โดยใช้น้ ำมันแก้วหรือน้ ำมันมะกอกเป็นตัวหล่อลื่นไม่ให้ติดแม่พิมพ์จะได้ลวดลำยคมชัด
และสวยงำม   

- เมื่อทิ้งให้แห้งจะมีน้ ำหนักเบำ มีควำมแข็งมำกเมื่อแห้งสนิทแล้ว  
- ในขั้นตอนกำรปิดทองสำมำรถปิดทองได้ตำมขั้นตอนของกำรปิดทองด้วยสีน้ ำมันหรือ

เทคนิคของช่ำงทั่วไปได้ ผลจำกกำรปิดทอง ทองมันเงำ พ้ืนผิวเรียบ    
- สำมำรถผสมแยกออกจำกกันไว้ใช้ได้ ครั้งละมำกๆ เก็บได้นำน 

 

ข้อด้อย  
- ขัดตกแต่งพ้ืนผิวยำก เพรำะส่วนผสมอีพ็อกซ่ี จะมีควำมแข็งมำก 
- จะต้องท ำกำรผสมอีพ็อกซ่ี  A  และ B แยกออกจำกกันก่อนถึงจะน ำนำผสมกันใหม่ 
- น ำส่วนผสมอีพ็อกซี่ A  และ B มำผสมต้องเสียเวลำกำรรอคอย ในกำรน ำมำใช้งำนจริง 

ประมำณ  2 – 3 ชั่วโมง หรือต้องเตรียมกำรท ำงำนไว้ก่อน 
- ในกรณีที่ เป็นเส้นโค้งงอ ต้องท ำอย่ำงใจเย็น คือต้องพิจำรณำควำมแข็งตัวของวัสดุ        

ถ้ำต้องกำรน ำมำใช้งำนประดับเส้นต้องใช้งำนก่อนวัสดุจะเริ่มแห้ง ซึ่งระยะเวลำเริ่ม
แข็งตัวอยู่ประมำณ 1 ชั่วโมงต้องท ำกำรประดับลวดลำยให้แล้วเสร็จ ก่อนวัสดุแข็งตัว
เต็มที่เนื่องจำกจะท ำให้หักออก 

- เมื่อใช้ท ำลวดลำยหรือปั้นงำนแล้วเสร็จจะคงขนำดไม่เปลี่ยนแปลงมำกนัก  
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สูตรที่ 2  สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมปูนยาแนว    
ข้อดี  

- สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปั้นหน้ำหัวโขนได้ พื้นผิวของงำนปั้นจะเรียบ 
- สำมำรถกลึงเป็นเส้นเล็กๆ ได้ แต่ไม่ยำวมำกนัก เพรำะปูนยำแนวมีเนื้อหยำบ เวลำใกล้

แห้งจะแข็งเร็วมำก ท ำให้เกิดกำรเปรำะหักง่ำย 
- สำมำรถน ำมำใช้ท ำลวดลำยที่มีส่วนโค้งงอได้ ก่อนกำรแห้งหรือกำรแข็งตัว  
- ใช้แทนรักตีลำย ในกำรกดแม่พิมพ์หินสบู่ และแม่พิมพ์เรซิ่นให้เป็นลวดลำยต่ำงๆ ได้    

โดยใช้น้ ำมันมะกอกเป็นตัวหล่อลื่นไม่ให้ติดแม่พิมพ์หินสบู่และแม่พิมพ์เรซิ่นจะได้ลวดลำย
คมชัด สวยงำม   

- เมื่อทิ้งให้แห้งจะมีน้ ำหนัก เนื่องจำกผลของปูนยำแนว เมือแห้งสนิทจะแข็งมำก  
- ในขั้นตอนกำรปิดทอง สำมำรถปิดทองได้ตำมขั้นตอนของกำรปิดทองด้วยสีน้ ำมันหรือ

เทคนิคของช่ำงทั่วไปได้  ผลจำกกำรปิดทอง ทองมันเงำ พ้ืนผิวเรียบ    
- สำมำรถผสมแยกออกจำกกันไว้ใช้ได้ ครั้งละมำกๆ ออกมำแล้วเก็บได้นำน  
 

ข้อด้อย 
- ขัดตกแต่งพ้ืนผิวยำก เพรำะส่วนผสมอีพ็อกซ่ี จะมีควำมแข็งมำก 
- จะต้องท ำกำรผสมอีพ็อกซี่กับปูนยำแนว A  และ B แยกออกจำกกันก่อน จึงจะน ำมำ   

ผสมกันใหม่ 
- น ำส่วนผสมอีพ็อกซี่  A และ B มำผสมต้องเสียเวลำกำรรอคอย ในกำรน ำมำใช้งำนจริง 

ประมำณ 2 – 3 ชั่วโมง  หรือต้องเตรียมกำรท ำงำนไว้ก่อน 
- กำรท ำเป็นเส้นเล็กๆ น ำมำโค้งงอ ยำก เพรำะระยะเวลำเริ่มแข็งตัวเร็ว (ประมำณ         

1 ชั่วโมง) เนื้อหยำบ ต้องใช้งำนขณะเริ่มที่จะแห้ง มิฉะนั้นจะหักไม่สำมำรถต่อลำยเส้นได้ 
- เมื่อใช้ท ำลวดลำยหรือปั้นงำนแล้วเสร็จจะมีกำรหดตัวเล็กน้อย 

 
สูตรที่ 3  สูตรผสมผงไม้ผสมปูนยาแนว    
ข้อดี  

- สำมำรถน ำมำใช้เป็นตัวรองพ้ืนหัวโขนได้ในขั้นตอนกำรปั้นหน้ำหัวโขน 
- ใช้แทนรักตีลำยในกำรกดแม่พิมพ์หินสบู่ และแม่พิมพ์เรซิ่นให้เป็นลวดลำยต่ำงๆ ได้        

โดยใช้น้ ำมันมะกอกเป็นตัวหล่อลื่นไม่ให้ติดแม่พิมพ์หินสบู่และแม่พิมพ์เรซิ่น 

- เมื่อทิ้งให้แห้งจะมีน้ ำหนักเบำ มีควำมแข็งเมื่อแห้งสนิท เนื้อหยำบ หดตัวมำก  
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- ในขั้นตอนกำรปิดทอง สำมำรถปิดทองได้ตำมขั้นตอนของกำรปิดทองด้วยสีน้ ำมันหรือ
เทคนิคของช่ำงทั่วไปได้  ผลจำกกำรปิดทอง สำมำรถใช้ปิดทองได้ แต่เนื่องจำกวัสดุที่มี
ควำมหยำบท ำให้ต้องอำศัยควำมช ำนำญและเทคนิคพิเศษในกำรปิดทองจึงจะสวยงำม 

- สำมำรถเก็บไว้ได้นำน ในภำชนะปิดสนิท ถ้ำเกิดกำรแห้งหรือเริ่มที่จะแข็งตัวให้เติมน้ ำ   
ลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมมีควำมชื้นไม่แห้ง 
 

ข้อด้อย 
- ไม่สำมำรถกลึงเป็นเส้นยำวๆ ได้ จะเกิดกำรแตกหัก จึงไม่สำมำรถน ำมำใช้ในขั้นตอน

ประดับลวดลำยเส้นโค้งตำมหัวโขน  
- เมื่อแห้งสนิท จะมีกำรหดเล็กลง  
- เหมำะกับกำรปั้นลำยขึ้นโครงหน้ำหัวโขน  
- หำกส่วนผสมใส่ปูนมำกเกินไปจะแห้งเร็วข้ึน เมื่อแห้งเนื้อก็จะแตกหักง่ำยและมีน้ ำหนักมำก  
- กำรกดแม่พิมพ์หินสบู่  และแม่พิมพ์เรซิ่นให้เป็นลวดลำย แต่อำจจะติดแม่พิมพ์ได้       

หำกน ำไปใช้เร็วเกินไปก่อนเริ่มแห้ง จะใช้น้ ำมันมะกอกเป็นตัวหล่อลื่นไม่ให้ติดแม่พิมพ์  
หินสบู่และแม่พิมพ์เรซิ่น  

 
สูตรที่ 4  สูตรผสมผงไม้ผสมกาวผงไม้   
ข้อดี 

- สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปั้นหน้ำหัวโขนได้  
- สำมำรถตกแต่งในงำนปั้นได้เมื่อใกล้แข็งตัว พ้ืนผิวของงำนปั้นจะเรียบขัดตกแต่งพ้ืนผิวง่ำย  
- ใช้แทนรักตีลำย ในกำรกดแม่พิมพ์หินสบู่ และแม่พิมพ์เรซิ่นให้เป็นลวดลำยต่ำงๆ ได้    

โดยใช้น้ ำมันมะกอกเป็นตัวหล่อลื่นไม่ให้ติดแม่พิมพ์หินสบู่หรือแม่พิมพ์เรซิ่นจะได้ลวดลำย
คมชัด สวยงำม   

- ในกำรกดลำยระยะเวลำกำรแห้งหรือกำรแข็งตัวเร็ว สำมำรถน ำลวดลำยไปใช้ได้สะดวก
รวดเร็วในกำรประดับลวดลำยบนหัวโขนได้   

- ในขั้นตอนกำรปิดทอง สำมำรถปิดทองได้ตำมขั้นตอนของกำรปิดทองด้วยสีน้ ำมันหรือ
เทคนิคของช่ำงทั่วไปได้  ผลจำกกำรปิดทอง ปิดทองได้ง่ำย พ้ืนผิวเรียบ    

- สำมำรถเก็บไว้ได้นำนโดยเก็บใส่ภำชนะปิดสนิท ถ้ำเกิดกำรแห้งหรือเริ่มที่จะแข็งตัว    
เติมน้ ำลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมมีควำมชื้นไม่แห้ง 

- สูตรนี้เหมำะกับประเภทงำนปั้น  
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ข้อด้อย 
- ไม่สำมำรถกลึงเป็นเส้นยำวๆ ได้จะเกิดกำรแตกหักได้  
- เมื่อเริ่มแห้งไม่สำมำรถโค้งงอได้จึงไม่สำมำรถน ำไปใช้ในขั้นตอนประดับลวดลำยเป็น   

เส้นโค้งตำมหัวโขน  
- เมื่อแห้งสนิท จะมีกำรหดเล็กลง  
- สูตรนี้ถ้ำใส่กำวผงไม้มำกเกินไปจะแห้งยำกมำก  เมื่อแห้งเนื้อจะแตกลำย และหดมำก   

ท ำให้ลวดลำยหดมำกอำจเกิดกำรติดลวดลำยง่ำยขึ้น  
- กำรกดแม่พิมพ์หินสบู่ หรือแม่พิมพ์เรซิ่นให้เป็นลวดลำย อำจจะติดแม่พิมพ์ได้ ถ้ำไม่แห้ง

จะท ำให้ส่วนผสมติดพิมพ์ได้ง่ำย จะใช้น้ ำมันมะกอกเป็นตัวหล่อลื่นก็มำกก็อำจจะท ำให้ติด
แม่พิมพ์หินสบู่หรือแม่พิมพ์เรซิ่น ได้ง่ำยขึ้น 
 

สูตรที่ 5  สูตรผงไม้ผสมปูนผสมกาวแป้งเปียก  
- สำมำรถน ำมำใช้ในกำรรองพ้ืนหัวโขนและปั้นหน้ำหัวโขนได้ สำมำรถตกแต่งในกำรปั้นเมื่อ

ใกล้แข็งตัว พ้ืนผิวของงำนปั้นจะเรียบ ขัดตกแต่งพ้ืนผิวได้ง่ำย  
- ใช้แทนรักตีลำย ในกำรกดแม่พิมพ์หินสบู่ และแม่พิมพ์เรซิ่นให้เป็นลวดลำยต่ำงๆ ได้   

โดยใช้น้ ำมันมะกอกเป็นตัวหล่อลื่นไม่ให้ติดแม่พิมพ์หินสบู่หรือแม่พิมพ์เรซิ่นได้  
- ระยะเวลำกำรเริ่มแห้งหรือกำรแข็งตัวสำมำรถน ำลวดลำย ไปใช้ได้สะดวกรวดเร็วในกำร

ประดับลวดลำยบนหัวโขนได้  ตำมส่วนโค้งงอได้ไม่มำกนัก กลึงเป็นเส้นเล็กๆ ไม่ยำวมำก 
- เหมำะกับงำนปั้น ท ำพ้ืนใบหน้ำโขนมำกกว่ำกำรกดลำย 
- ในขั้นตอนกำรปิดทอง สำมำรถปิดทองได้ตำมขั้นตอนของกำรปิดทองด้วยสีน้ ำมันหรือ

เทคนิคของช่ำงทั่วไปได้  ผลจำกกำรปิดทอง พ้ืนผิวเรียบปิดทองได้ง่ำย   
- เมือ่แห้งสนิทจะแข็งมำก และในขั้นตอนท ำสีก่อนกำรปิดทองจะใช้สีรองพ้ืนมำก (เนื้อวัสดุ

จะดูดซับสีดี)  จะท ำให้เนื้อของวัสดุดูแข็งแรงและมีน้ ำหนักมำกขึ้น 
- สำมำรถเก็บไว้ได้นำนโดยเก็บใส่ภำชนะปิดสนิท ถ้ำเกิดกำรแห้ง หรือเริ่มที่จะแข็งตัว    

ให้เติมน้ ำลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมมีควำมชื้นไม่แห้ง 
 

ข้อด้อย 
- ไม่สำมำรถกลึงเป็นเส้นยำวๆ ได้จะเกิดกำรอ่อนตัวของส่วนผสม (แป้งเปียก)   
- เมื่อเริ่มแห้งไม่สำมำรถโค้งงอ จะแตกหักได้ง่ำย จึงไม่สำมำรถใช้งำนในขั้นตอนประดับ

ลวดลำยเป็นเส้นโค้งตำมหัวโขน หรือลวดลำยโค้งงอได้ 
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- เมื่อแห้งสนิท จะมีกำรหดเล็กลงอย่ำงมำก  จึงต้องใช้ลวดลำยของแม่พิมพ์หินสบู่ หรือ
แม่พิมพ์เรซิ่นที่ใหญ่กว่ำประมำณ 40-50% เพ่ือให้ได้ขนำดตำมต้องกำรเมื่อวัสดุแห้งและ   
หดตัวลง 

- กำรกดแม่พิมพ์หินสบู่และแม่พิมพ์เรซิ่นให้เป็นลวดลำย อำจจะติดแม่พิมพ์ได้ ถ้ำเนื้อวัสดุ
ไม่แห้งดี สำมำรถใช้น้ ำมันมะกอกเป็นตัวหล่อลื่นแม่พิมพ์หินสบู่หรือแม่พิมพ์เรซิ่น      
เพ่ือช่วยให้ร่อนหลุดจำกแม่พิมพ์ได้ง่ำยขึ้น   

 
 



 
บทที ่5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาวัสดุทดแทนรักตีลายครั้งนี้  ได้ท าการเลือกใช้วัสดุที่พบทั่วไปในกระบวนการ
สร้างสรรค์ งานประติมากรรม งานหัตถศิลป์ และงานประณีตศิลป์อ่ืนๆ โดยพิจารณาคุณสมบัติ
เปรียบเทียบเนื้อวัสดุเพ่ือให้ได้วัสดุทดแทนรักตีลายที่มีความปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน สวยงาม 
และเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการท างานศิลป์ไทยแต่แพ้ยางรัก ทั้งนี้  ได้เลือกใช้วัสดุหลักทดแทนรักตีลาย   
ซ่ึงมีคุณสมบัติเด่นแตกต่างกันมาเป็นส่วนผสมส าคัญ ดังนี้ 

1. อีพ็อกซี่  - เนื้อแน่น เหนียว ยืดหยุ่นดี เมื่อแห้งสนิทจะแข็งมากและมีน้ าหนัก ผิวเรียบ 
เป็นมัน การน ามาใช้ต้องท าการผสมอีพ็อกซี่ 2 ชนิด คือ ชนิด A  รวมกับชนิด B 

2. ปูนยาแนว – หาซื้อง่าย เนื้อหยาบ แห้งแล้วกันชื้นกันรา มีกาวในตัว  
3. ผงไม้ หรือขี้เลื่อย – เป็นวัสดุธรรมชาติ ราคาถูก น้ าหนักเบา  
4. กาวผงไม้ หรือผงจันทร์เหนียว (ผงท าธูป) – เป็นวัสดุธรรมชาติ ละลายน้ าเป็นกาวเหนียว

ยึดติดวัสดุอื่นได้ดี เมื่อแห้งจะแข็งแต่น้ าหนักเบา 
5. กาวแป้งเปียก – หาซื้อง่าย สามารถท าเองได้ ราคาถูก เป็นกาวเหนียว เมื่อแห้งน้ าหนักเบา 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการลองผิด ลองถูก (Trial and Error) ครั้งแล้ว ครั้งเล่า จนในที่สุด  

ได้ส่วนผสมของวัสดุหลักข้างต้นที่สามารถใช้ทดแทนรักตีลายได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับการน าไปใช้
งาน จ านวน 5 สูตร คือ 

1. สูตรผสมอีพ็อกซ่ีกับผงไม ้ 
2. สูตรผสมอีพ็อกซ่ีปูนยาแนว  
3. สูตรผงไม้ผสมปูนยาแนว 
4. สูตรผงไม้ผสมกาวผงไม้  
5. สูตรผงไม้ผสมกาวแป้งเปียก 
 

และทุกเนื้อสูตร สามารถใช้ทดแทนรักตีลายในการปิดทองได้บนแม่พิมพ์ทั้งแม่พิมพ์หินสบู่และ
แม่พิมพ์เรซิ่น แต่มีความเหมาะสมและใช้งานยากง่ายแตกต่างกันตามคุณสมบัติของวัสดุหลัก 
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2.  อภิปรายผล 
 

 จากผลการศึกษาและวิเคราะห์วัสดุทดแทนรักตีลาย พบว่าเนื้อสูตรที่ ใช้ในการทดลอง        
เมื่อพิจารณาตามคุณสมบัติและขอบเขตการวิจัย มีผลดังนี้ 
 

2.1 คุณสมบัติตามหน้าที่การใช้งาน (Function) หมายถึง การน าไปใช้ในงานประดับ
ลวดลายโดยประเมินจากคุณภาพของความง่ายในการผลิต ความละเอียดของเนื้อวัสดุ การคงตัวของ
เนื้อวัสดุ    ความคงทนของวัสดุ ความเรียบของพ้ืนผิว และความเหมาะสมส าหรับงานปิดทอง พบว่า 
สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมกับผงไม้ สูตรที่ 1 มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจาก เนื้อวัสดุละเอียด คงทน
แข็งแรง ผิวเรียบ    ไม่หดตัวเมื่อแห้งสนิท สามารถน ามากลึงเป็นเส้นยาวๆ ท าเป็นเส้นโค้งเดินเส้นลวด
บนหัวโขนได้ หรือน าไปป้นนเป็นลวดลายประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ที่ต้องการเพ่ิมความละเอียดของงาน
เพ่ือปิดทองก็ได้  ส าหรับสูตรที่ 2 สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมปูนยาแนว และ สูตรที่ 4 สูตรผงไม้ผสม      
กาวผงไม้เป็นสูตรที่มีคุณสมบัติรองลงมา ส่วนสูตรที่ 3 สูตรผสมผงไม้ผสมปูนยาแนว และ สูตรที่ 5  
สูตรผสมผงไม้ผสมกาวแป้งเปียก เป็นสูตรที่มีคุณสมบัติตามหน้าที่การใช้งานได้ดีน้อยกว่าในระดับ     
ค่าคะแนนที่เท่ากัน 
 

2.2 ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง วัสดุที่ใช้ทดแทนไม่มีอันตราย โดยประเมินจาก
คุณภาพของกลิ่นและอันตรายจากการสัมผัสน้อย พบว่า สูตรที่ 4 สูตรผสมผงไม้ผสมกาวผงไม้ และ 
สูตรที่ 5 สูตรผสมผงไม้ผสมกาวแป้งเปียก มีความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากใช้ผงไม้เป็นวัสดุหลัก       
ซึ่ง  เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ รองลงมาคือสูตรที่ 3 สูตรผสมผงไม้ผสมปูนยาแนว  ส าหรับสูตรที่ 1     
สูตรผสมอีพ็กซี่ผสมผงไม้และสูตรที่ 2 สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมปูนยาแนว มีความปลอดภัยน้อยกว่า    
สูตรอ่ืนอยู่ในระดับคะแนนประเมินที่เท่ากัน 
 

2.3 ความสะดวกในการจัดหา (Ergonomic)  หมายถึง หาซื้อง่าย ราคาย่อมเยา โดยประเมิน
จากคุณภาพของความสะดวกในการซื้อหาและมีราคาที่เหมาะสม พบว่าสูตรที่ 4 สูตรผสมผงไม้ผสมกาว
ผงไม้ และสูตรที่ 5 สูตรผสมผงไม้ผสมกาวแป้งเปียก หาแหล่งซื้อสะดวกและมีราคาเหมาะสมมากที่สุด 
เนื่องจากผงไม้เป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตงานไม้ ซื้อหาได้ตามแหล่ง โรงไม้ โรงกลึงที่มีอยู่
ทั่วไป ส าหรับกาวแป้งเปียกเองก็สามารถหาซื้อจากร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด หรือผลิตเองได้ไม่ยาก 
ราคาถูกเช่นกัน รองลงมาคือสูตรที่ 3 สูตรผสมผงไม้ผสมปูนยาแนว  ส าหรับสูตรที่ 1 สูตรผสมอีพ็อกซี่
ผสมผงไม้และสูตรที่ 2 สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมปูนยาแนว จะมีราคาสูงกว่าวัสดุหลักในสูตรอ่ืน เนื่องจาก
อีพ็อกซ่ึเป็นสารเคมี ซึ่งมีคะแนนประเมินที่เท่ากัน 
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2.4 ความสวยงาม (Aesthetics) หมายถึง สามารถป้นนรูปแบบได้ตามต้องการ ใช้ได้ทั้งกับ

แม่พิมพ์หินสบู่และแม่พิมพ์เรซิ่น โดยประเมินจากคุณภาพของ ความสวยงามในการน าไปใช้งาน พบว่า 
ทุกสูตรสามารถใชข้งานกับแม่พิมพ์ทั้งแม่พิมพ์หินสบู่และแม่พิมพ์เรซิ่นได้ แต่สูตรที่ 1 สูตรผสมอีพ็อกซี่
ผสมกับ    ผงไม้ มีคุณสมบัติในการน าไปใช้งานได้เหมาะสมและสวยงาม คมชัด คงรูปมากที่สุด 
รองลงมาคือ สูตรที่ 2 สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมกับปูนยาแนว เนื่องจากวัสดุหลักอีพ็อกซี่มีคุณสมบัติของ
เนื้อวัสดุแน่น เนียน และยืดหยุ่นดี ไม่หดตัว เมื่อน าไปใช้งานปิดทอง ลวดลายจะไม่หักง่าย ทองเป็น  
มันเงาสวย ส าหรับสูตรที่ 3   สูตรผสมผงไม้ผสมปูนยาแนว, สูตรที่ 4 สูตรผสมผงไม้ผสมกาวผงไม้ และ
สูตรที่ 5 สูตรผสมผงไม้ผสมกาวแป้งเปียก มีระดับคะแนนประเมินที่เท่ากันไม่แตกต่างคือ สามารถ
น าไปใช้งานประดับตกแต่งลวดลายได้ แต่เนื้อวัสดุจะหยาบ และหดตัวมากกว่าสูตรที่ 1 และ 2  

 
2.5 การน ามาซ่อมแซมง่าย (Ease of Maintenance) หมายถึง ความช ารุดที่มี เกิดขึ้น

บางส่วนสามารถท าการซ่อมแซมเสริมแต่งได้  โดยประเมินจากคุณภาพของความสามารถใน           
การซ่อมแซมงานได้ง่ายในภายหลัง พบว่า สูตรที่ 1 สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมผงไม้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ที่สุดในการน ามาซ่อมแซมหากมีการช ารุดเสียหายของลวดลายบนชิ้นงานแตกหัก การน ามาซ่อมใหม่ท า
ได้ง่ายกว่า เนื่องจากอีพ็อกซี่ เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการใช้เชื่อมต่อ แต่ง เติม ให้เข้ากับเนื้องาน    
วัสดุอ่ืนได้ดี รองลงมาคือสูตรที่ 2 สูตรอีพ็อกซี่ผสมปูนยาแนว สูตรที่ 4 สูตรผงไม้ผสมกาวผงไม้ และ
สูตรที่ 5 สูตรผงไม้ผสมกาวแป้งเปียก มีระดับคะแนนในการประเมินความสามารถท าการซ่อมแซมได้
ง่ายเท่ากัน  ส่วน สูตรที่ 3 สูตรผสมผงไม้ผสมปูนยาแนวจะเป็นสูตรที่น ามาซ่อมแซมเมื่อชิ้นงานแตกหัก
ค่อนข้างยาก เนื่องจากเนื้อวัสดุของปูนยาแนวไม่ค่อยเชื่อมต่อเกาะติดกับวัสดุอ่ืน โดยเฉพาะเมื่อผสม  
ผงไม้ซึ่งไม่ยืดหยุ่น จึงท าให้ใช้ในการซ่อมแซมยากกว่าสูตรอื่นๆ 

 
 โดยรวมจากเปรียบเทียบ พบว่า สูตรที่ 1 สูตรผสมอีพ็อกซี่ผสมผงไม้ เป็นสูตรที่ใช้ทดแทน    
รัก  ตีลายได้ดีเป็นล าดับที่ 1 รองลงมาล าดับที่ 2 คือสูตรที่ 4 สูตรผสมผงไม้ผสมกาวผงไม้ ล าดับที่ 3 
คือสูตรที่ 2 สูตรผสมผงไม้ผสมปูนยาแนว  ล าดับที่ 4 คือสูตรที่ 5 สูตรผสมผงไม้ผสมกาวแป้งเปียก และ
ล าดับสุดท้ายคือสูตรที่ 3 สูตรผสมผงไม้ผสมปูนยาแนว 
 
3.  ข้อเสนอแนะ 
  

 3.1 ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ผลของการใช้วัสดุทดแทนแต่ละประเภทมีข้อดี ข้อด้อยแตกต่าง
กัน การเลือกใช้วัสดุทดแทนชนิดใดๆ คุณภาพย่อมสัมพันธ์กับราคา กล่าวคือ คุณภาพสูง ราคาจะสูง
ด้วย ดังนั้นการเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะให้น้ าหนักของคุณภาพหรือราคาเป็นหลัก  



59 

 

 3.2 สูตรวัสดุทดแทนรักตีลายในการวิจัยครั้งนี้เป็นการทดสอบและทดลองใช้จริงในห้องเรียน
สาขาวิชาหัตถศิลป์ รายวิชาหัวโขน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งอาจจะมีทักษะ ประสบการณ์ ไม่มากนัก 
ข้อด้อยบางประการที่พบจึงอาจไม่ใช่อุปสรรคส าคัญส าหรับช่างผู้ช านาญการ ซึ่งมีประสบการณ์ และ
เทคนิควิธีมากกว่า รวมถึงอาจการน าไปประยุกต์ใช้ในงานศิลป์ไทยอ่ืนๆ ได้มากกว่าด้วย 
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