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บทคัดย่อ

	 ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏวัฒนธรรมการท�า

เครือ่งประดบัมกุมาเป็นระยะเวลานับพนัปี	เป็นศาสตร์และศลิป์ทีผ่สมผสานกนัระหว่าง

วัตถุดิบที่เกิดข้ึนในป่าไม้และใต้ท้องทะเล	 กล่าวคือ	 ยางรักจากต้นรักและเปลือก

หอยมุกที่มีสีสันสวยงาม	 ทั้งยังผสมผสานกันระหว่างงานช่างสองแขนงหลักคืองาน

ช่างรักและงานช่างประดับมุก	ได้แก่	ประเทศจีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	ไทย	เวียดนาม	เมียนมา	

ลาว	 และกัมพูชา	 โดยงานศึกษาวิจัยด้านเครื่องประดับมุกในประเทศไทยส่วนใหญ่

พบหนังสือและบทความวิชาการเกีย่วกบังานประดบัมกุของไทย	จีน	ญีปุ่่น	และเวียดนาม	

แต่จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 องค์ความรู้ด้านงานประดับมุกของประเทศ

เกาหลีมีอยู่น้อยมากหรือแทบไม่ปรากฏเลย	 จึงเป็นที่มาของความสนใจเขียนบทความ

วิชาการเรื่องน้ีเพื่อให้ข้อมูลด้านความแตกต่างระหว่างงานประดับมุกของไทยและ

เกาหลี	 ทั้งในด้านวัตถุดิบ	 เครื่องมือ	 ลวดลาย	 เทคนิควิธีการ	 และการใช้ประโยชน์	

เพื่อให้นักศึกษาด้านศิลปกรรม	ประวัติศาสตร์	 และวัฒนธรรมศึกษา	 ได้เข้าใจประวัติ

ความเป็นมาและคุณค่าของงานประดับมุกที่สามารถสะท้อนวิถีชีวิต	 สังคม	 และ

วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีได้เป็นอย่างดี	 ขณะที่ช่างประดับมุกของไทยสามารถ
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น�าลวดลายและเทคนิควิธกีารทีม่คีวามแตกต่างกนัมาใช้พฒันาต่อยอดหรอืปรบัประยกุต์

เป็นลวดลายใหม่	 เพื่อรักษางานประดับมุกไทยทั้งในเชิงอนุรักษ์และริเริ่มผลงาน

แนวใหม่ในแบบศิลปะร่วมสมัยภายใต้แรงบันดาลใจจากงานประดับมุกเกาหลี

ค�าส�าคัญ:	เครื่องมุก,	งานประดับมุก,	ยางรัก	
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	 A	lecturer	in	Faculty	of	Liberal	Arts,	Mahidol	University.

The Comparison Between Thai and 

Korea Mother of Pearl Inlay

Kriangkrai Honghengseng
๒

Abstract

	 In	East	Asia	 and	Southeast	Asia,	 there	has	been	mother	 of	pearl	

inlay	for	more	than	a	thousand	years.	Such	work	combines	science	and	arts	

using	materials	from	the	land	and	sea,	which	are	lacquer	varnish	and	pearl	

oysters	used	by	artisans	of	lacquer	and	mother	of	pearl	inlay.	Mother	of	pearl	

inlay	appears	in	China,	Japan,	Korea,	Thailand,	Vietnam,	Myanmar,	Laos	and	

Cambodia.	 Many	 books	 and	 academic	 articles	 in	 Thailand	 provide

information	about	mother	of	pearl	inlay	in	China,	Japan	and	Vietnam,	but	

only	a	few	include	information	about	the	work	in	Korea.	Accordingly,	this	

article	compares	the	differences	between	mother	of	pearl	inlay	in	Thailand	

and	 Korea	 in	 terms	 of	 materials,	 tools,	 motifs,	 techniques	 and	 uses.	 The

students	in	fine	arts,	history	and	cultural	studies	can	learn	about	the	origins	

and	values	of	Thai	and	Korean	mother	of	pearl	inlay	that	reflects	ways	of	life,	

societies	and	cultures.	Furthermore,	Thai	mother	of	pearl	inlay	artists	have	

used	some	particular	techniques	and	motifs	to	create	a	new	platform	that	can	

conserve	traditional	art	in	combination	with	contemporary	art.	

Keywords:	Mother	of	pearl	wares,	Mother	of	pearl	inlay,	Lacquerware
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บทน�า

	 ผู้เขียนมีความสนใจศึกษาประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการผลิตงาน

ประดับมุกของประเทศเกาหลีหลังจากได้เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ	 หัวข้อ	

“มุก-มุม-ใหม่	 งานหัตถกรรมเครื่องมุกกับการใช้วัตถุดิบเชิงสร้างสรรค์”	 จัดโดยศูนย์

ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 ณ	 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม

ราชินีนาถ	 เมื่อเดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๒	 โดยมีวิทยากรที่เป็นช่างมุกทั้งจากประเทศไทย	

ญี่ปุ่น	 และเกาหลีมาให้ความรู้	 ทั้งยังศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากนิทรรศการภายในศูนย์

วัฒนธรรมเกาหลีแห่งประเทศไทยบนถนนสุขุมวิทที่มีการจัดแสดงงานประดับมุก

“นาจ็อนชีก”ี	(Najeon	Chilgi)	พบว่าเครือ่งมกุของเกาหลีมคีวามแตกต่างจากเครือ่งมกุ

ไทยทัง้ในด้านวัตถดุบิส�าคญัอย่างสายพนัธุข์องหอยมกุ	สายพนัธุข์องยางรกั	เครือ่งมอื

อุปกรณ์	ขั้นตอนการผลิต	สีสันลวดลาย	และนัยความหมายเชิงสังคมและวัฒนธรรม	

	 เมื่อได้ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าใน

ประเทศไทยมีงานวิจัยและบทความทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมุกของไทย	 ญี่ปุ่น	 จีน	

และเวียดนามอยู่บ้างแล้ว	ขณะที่บทความวิชาการหรืองานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องมุกของ

เกาหลียังปรากฏน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย	 ยกเว้นการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ	

ได้แก่	โครงการพฒันาศลิปหตัถกรรมในวัฒนธรรมร่วม	(Cross	Cultural	Crafts	Project)	

โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	 (องค์การมหาชน)	 ภายใต้แนวคิด

“Revival	 of	 the	 Forgotten	Heritage”	หรือการฟื้นฟูมรดกศิลป์	 ภูมิปัญญาที่ถูกลืม

ด้านงานเครือ่งมกุ	ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐัเกาหลี	เมือ่ปีพทุธศกัราช	๒๕๖๐	

ผู้เขยีนจึงต้องการสืบค้นข้อมลูเกีย่วกบัประวัตคิวามเป็นมาและขัน้ตอนในการผลิตงาน

ประดับมุกเกาหลีเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และเชิงศิลปกรรมต่อไป	

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 ๑.	 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา	วัตถุดิบ	เครื่องมือ	เทคนิค	และลวดลาย

ของงานประดับมุกเกาหลี

	 ๒.	เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานประดับมุกเกาหลีกับงาน

ประดับมุกของไทย
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วิธีด�าเนินการศึกษา

	 เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยสืบค้นข้อมูลผ่านเอกสาร	 หนังสือ	 งานวิจัย	

และบทความวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งของไทยและเกาหลี	รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึก	

(In-depth	Interview)	จากผู้มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญด้านงานประดบัมกุและวัฒนธรรม

เกาหลี	 ได้แก่	 คุณจีจุงมิน	 ช่างประดับมุกชาวเกาหลี	 ที่มาเป็นวิทยากรในงานเสวนา

ทางวิชาการ	 หัวข้อ	 “มุกมุมใหม่	 งานหัตถกรรมเครื่องมุกกับการใช้วัตถุดิบเชิง

สร้างสรรค์”	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 สิงหาคม	พุทธศักราช	๒๕๖๒	 โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ระหว่างประเทศ	 เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประมวลให้เห็นถึงประวัติความเป็นมา	

วัตถุดิบ	 เครื่องมือ	 เทคนิคและลวดลายของงานประดับมุกเกาหลีและไทยเพื่อ

เปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่าง

งานช่างประดับมุก

	 “งานช่างประดบัมกุ”	(Mother	of	pearl	inlay)	เป็นการปฏบิตังิานช่างประณีต

ศลิป์แขนงหน่ึงทีน่�าเปลือกหอยทะเลซ่ึงมคีณุสมบตัใิห้แสงสะท้อนและสีแวววาวจ�าพวก

หอยอูด	 หอยมุกไฟ	 หอยโข่ง	 หอยนมสาว	 หอยเป๋าฮ้ือ	 หอยจาน	 มาประดับลงบน

พื้นผิวของวัตถุที่เรียกว่า	 “หุ่น”	 โดยหุ่นอาจเป็นไม้หรือตอกสานก็ได้	 ส่วนใหญ่จะให้

สีของมกุตดัสลับกบัสีทบึด�าของรกั	เน่ืองจากสายพนัธุร์กัในประเทศไทยเมือ่ท�าปฏกิริยิา

ทางเคมีจะกลายเป็นสีด�าหรือเกิดจากการน�ามาผสมกับสมุก	 หมายถึง	 ถ่านจากการ

เผากะลามะพร้าวหรือใบตองแห้งให้เกิดสีด�า	 ขณะที่ในแถบเอเชียตะวันออกอย่างจีน	

เกาหลี	และญี่ปุ่น	จะเป็นยางรักคนละสายพันธุ์กับประเทศไทยที่ให้สีน�้าตาล	จึงพบการ

ประดับมุกบนพื้นผิวที่เป็นสีด�าจากรักด�า	 สีแดงจากน�้ารักผสมกับแร่ซินนาบาร์	 และ

พื้นผิวสีน�้าตาลของไม้สน	 หลังจากประดับแล้วจะเรียกงานน้ันว่า	 “เครื่องประดับมุก”	

หรือ	 “เครื่องมุก”	 ขณะที่ช่างซ่ึงสร้างสรรค์ผลงานจะผสมผสานกันระหว่างฝีมือ

ช่างหลากหลายแขนง	 ได้แก่	 ช่างมุก	 ช่างเขียน	 ช่างลงลาย	 ช่างลงรัก	 ช่างแกะ	

ช่างต่อยมุก	 ทั้งน้ี	 งานช่างประดับมุกจะผูกลายและตัดลายเป็นช่องแตกต่างไปจาก

ลายไทยในงานจิตรกรรมหรือลายรดน�้า	 โดยการผูกลายหรือออกแบบลายจะต้อง

ตัดส่วนลายเป็นช่องเน่ืองจากธรรมชาติของเปลือกหอยมีความโค้งมนและมีพื้นที่

จ�ากัด	 จึงไม่สามารถเขียนลวดลายทั้งหมดลงไปได้	 จ�าเป็นต้องตัดเปลือกหอยเป็น
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ช้ินเล็กเพื่อให้แนบกับช้ินงานทั้งหมด	 เมื่อฉลุเสร็จเรียบร้อยจึงน�ามาเรียงตามแบบ

แล้วน�าลายที่ประดับสมบูรณ์ไปติดลงบนชิ้นงาน	 ก่อนจะน�ารักสมุกสีด�ามาปาดถมลง

ในร่องระหว่างลายจนเรียบเสมอขอบเปลือกหอย	แล้วถมเก็บรายละเอียดด้วยยางรัก

ที่ผ่านการกรองแล้ว	 จากน้ันน�าไปขัดมันด้วยกระดาษทรายและชักเงาด้วยน�้ามันพืช

จนปรากฏสีสันแวววาวสวยงาม	(Jamornmanj,	2016,	p.	110-111)

	 ในอดตีนิยมท�าเป็นเครือ่งราชปูโภคใช้ภายในราชส�านักส�าหรบัพระมหากษัตรย์ิ

และพระบรมวงศานุวงศ์	ใช้ประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมบรเิวณบานประตหูรอืหน้าต่าง

ภายในพระบรมมหาราชวังและวัดวาอาราม	บ้านเรอืนชนชัน้ขนุนางอ�ามาตย์ราชบรพิาร	

รวมทัง้ใช้ตกแต่งเครือ่งประกอบศาสนกจิทางพทุธศาสนา	ได้แก่	พาน	เตยีบ	โต๊ะหมูบ่ชูา	

เก้าอี้	ตู้พระธรรม	และเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวันที่มีการประดับลายมุกบนภาชนะ	

อาวุธ	 เครื่องดนตรี	 เครื่องประดับ	 เป็นต้น	 (Thai	 Arts	 Academic	 Group,	 Ten	

divisions	of	traditional	Thai	crafts,	Fine	Arts	Department,	2010,	p.	1)

	 ขณะที่งานช่างประดับมุกในประเทศเกาหลี	 เรียกว่า	 “นาจ็อนชีกี”	 (Najeon	

Chilgi)	หรือ	“ชาแก	พักกี”	(Jagae	Bakgi)	เป็นค�าที่สมาสกันระหว่างค�าว่า	“นาจ็อน”	

(Najeon)	หมายถึง	หอยมุก	เป็นค�าที่ยืมมาจากภาษาจีน	โดย	“นา”	(Na)	หรือ	“รา”	

(Ra)	แปลว่า	หอย	ส่วน	“จ็อน”	(Jeon)	แปลว่า	มุก	บางครั้งเรียกหอยมุกว่า	“จาเก”	

(Jagae)	ซึ่งเป็นค�าภาษาเกาหลี	แต่นิยมใช้ค�าว่า	“นาจ็อน”	มากกว่า	ผสมกับค�าว่า	“ชีกี”	

(Chilgi)	หมายถึง	ยางรัก	 เป็นค�าที่ยืมมาจากภาษาญี่ปุ่นว่า	 “ชิกกิ”	 (Shikki)	แปลว่า

ยางรักเหมือนกัน	 ส่วนช่างประดับมุก	 เรียกว่า	 “นาจ็อนจอง”	 (Najeonjung)	 (Jeju	

National	Museum,	2014)	

	 สะท้อนให้เห็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะสองแขนงหลักคือช่างรักกับ

ช่างมุก	 ส่งผลให้ค�าว่า	 “ชีกี”	 (Chilgi)	 เป็นค�าสร้อยท้ายงานศิลปกรรมทุกแขนงของ

เกาหลีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการน�ายางรักมาใช้	 เช่น	 งานลงรักบนพื้นไม้	 เรียกว่า	

“ม็อกแท	 ชีกี”	 (Moktae	 Chilgi)	 งานเครื่องเขินที่ลงรักบนไม้ไผ่สาน	 เรียกว่า	

“นัมแท	 ชีกี”	 (Namtae	Chilgi)	 งานลายรดน�้าบนแผ่นทองค�า	 เรียกว่า	 “กึมแท	 ชีกี”	

(Geumtae	Chilgi)	งานลงรักบนหนัง	ได้แก่	หนังปลากระเบน	ซึ่งนิยมน�าเข้าจากสยาม	

เรียกว่า	“พีแท	ชีกี”	(Pitae	Chilgi)	งานลงรักบนกระดาษ	เรียกว่า	“ชีแท	ชีกี”	(Jitae	
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Chilgi)	งานลงรักบนโลหะ	เรียกว่า	 “พย็องทัล	ชีกี”	 (Pyeongtal	Chilgi)	งานลงรัก

บนกัญชงหรือป่าน	เรียกว่า	“ฮย็อบชอแท	ชีกี”	(Hyeobjeotae	Chilgi)	และงานระบาย

สีบนมุก	เรียกว่า	“แชฮวา	ชีกี”	(Chaehwa	Chilgi)	เป็นต้น	(Lee,	2003,	p.	107-123)

ประวัติศาสตร์เครื่องประดับมุกเกาหลีและไทย

	 เน่ืองจากงานช่างประดับมุกเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับการใช้ยางรัก

ด้วย	 ดังน้ันการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ

ศิลปกรรมประเภทน้ีของเกาหลีจึงต้องนับย้อนไปตั้งแต่สมัยที่มีการค้นพบเครื่องใช้

จากยางรักในสุสานหินที่แหล่งโบราณคดีนัมซอง	 (Namseong-ri)	 จังหวัดชุงช็องใต้	

ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากเครื่องรักที่ผลิตใน	 “เล่อลัง”	 (Lelang)	 ที่ได้รับอิทธิพลจาก

ราชวงศ์ฮ่ันของจีน	 สะท้อนให้เห็นว่าในคาบสมุทรเกาหลีมีการผลิตเครื่องรักใช้มา

ยาวนานกว่า	 ๒,๕๐๐	 ปีแล้ว	 นอกจากน้ีระหว่างศตวรรษที่	 ๑-๓	 ได้มีการขุดค้นพบ

เครื่องรักในแหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญของเกาหลีหลายแห่ง	 ได้แก่	 แหล่งโบราณคดี

ทาโฮ	(Taho-ri)	จังหวัดคย็องซังใต้	(Kyongsang)	ต่อมาในสมัยแพ็กเจ	ได้มีการขุดพบ

โบราณวัตถุที่ท�ามาจากยางรักในสุสานกษัตริย์มูรย็อง	(King	Muryeong)	หรือเรียกว่า

แหล่งโบราณคดีซองซาน”	 (Songsan-ri)	 เป็นพนักพิงศีรษะส�าหรับกษัตริย์และ

พระราชินีซ่ึงใช้สีสันแตกต่างกัน	 โดยกษัตริย์จะใช้ยางรักสีด�า	 ขณะที่พระราชินีจะใช้

ยางรักสีแดง	 ลวดลายตกแต่งด้วยงานลงรักบนโลหะ	 เรียกว่า	 “พย็องทัล	 ชีกี”	

(Pyeongtal	Chilgi)	เป็นรูปนก	ปลา	มังกร	ดอกบัว	และรูปนางฟ้า	

	 สมัยอาณาจักรชิลลา	 (๕๗	 BC-๖๕๔)	 ราวศตวรรษที่	 ๕	 ได้มีการขุดค้นพบ

โบราณวัตถุที่สุสานฮวังนัม	 (Hwangnam	Great	 Tomb)	 ในเมืองเคียงจู	 (Kyongju)	

เป็นงานเครื่องเขินเขียนลวดลายภูเขาและสัตว์ด้วยรักแดงบนพื้นผิวที่ทาด้วยรักด�า

ทั้งยังขุดค้นพบเครื่องเขินลาย	 “อันอ๊ับจี”	 (Anap-chi)	 อันเป็นชื่อบ่อน�้าในเมือง

เคียงจูที่สร้างขึ้นในปีที่	 ๑๔	 แห่งรัชสมัยของกษัตริย์มุนมู	 (Munmu)	 แห่งอาณาจักร

ชิลลา	ชื่อเดิมของบ่อคือ	“โวลชี”	(Wolji)	มีความหมายว่า	สระน�้าที่สะท้อนดวงจันทร์	

ตามบนัทกึทางประวัตศิาสตร์ของซัมกกุซาก	ี(Samguk	Sagi)	บันทกึไว้ว่า	“ในยคุกษตัรย์ิ

มุนมูได้สร้างสระแห่งใหม่ในพระราชวัง สระน�้าเต็มไปด้วยดอกไม้และนกหลากชนิด” 

(Lee,	1985,	p.	51)	
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	 จนถึงสมัยโครยอเป็นยุคที่ปรากฏหลักฐานงานประดับมุกอย่างเด่นชัด	 โดย

เฉพาะหลักฐานเชิงลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏในบันทึกราชทูตจีนสมัยโครยอ	 เรียกว่า	

“เสวี๋ยนเหอ	เฟิ่งสื่อ	เกาลี้	ถู๋จิง”	(Xuanhe	Fengshi	Gaoli	tujing)	ซึ่งเขียนโดย	ซู่จิง	

(Xu	 Jing)	 (๑๐๙๑-๑๑๕๓)	 ที่เคยมาเยือนเมืองซองโด	 (Songdo)	 ศูนย์กลางของ

อาณาจักรโครยอในปี	 ๑๑๒๓	 ตรงกับสมัยราชวงศ์ซ่งของจีน	 ได้กล่าวถึงงานประดับ

มุกบนอานม้าของทหารม้าโครยอว่ามีความสวยงาม	 ขณะที่งานลงรักบนแจกันของ

โครยออาจไม่ละเอียดประณีตแต่กลับมีการประดับมุกที่น่าช่ืนชม	 (Choi,	 1998,	

p.	15-16)

	 งานประดับมุกส่วนใหญ่เป็นภาชนะที่ใช ้ในการประกอบศาสนกิจและ

สะท้อนความเช่ือตามแบบศาสนาพุทธ	 นิกายมหายาน	 ที่เจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยน้ัน	

ได้แก่	 หีบพระคัมภีร์	 ปิ่นโต	 และกล่องเครื่องประดับ	 โดยมีเมืองแทจ็อน	 (Daejeon)	

เป็นศนูย์กลางการผลิตเครือ่งมกุโครยอ	จนถงึสมยัโชซอนพระพทุธศาสนาเริม่เส่ือมลง

เพราะราชวงศ์ได้สนับสนุนให้ลัทธขิงจ๊ือเป็นศาสนาประจ�าชาต	ิจึงกดข่ีผู้นับถอืพระพทุธ

ศาสนาและให้พระสงฆ์อพยพไปอยู่ตามชนบทหรือป่าเขา	ส่งผลให้ลวดลายของเครื่อง

ประดับมุกที่เคยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากพระพุทธศาสนาเปลี่ยนเป็น

รับอิทธิพลจากความเช่ือของลัทธิขงจ๊ือแทน	 โดยเมืองที่มีช่ือเสียงในการท�าเครื่องมุก

ของเกาหลี	ได้แก่	เมืองวอนจู	เมืองฮยองนัม	จังหวัดคังวอน	จังหวัดพย็องอัน	จังหวัด

คย็องซังใต้	เป็นต้น	(Choi,	2001,	p.	75-108)

	 ส�าหรับประเทศไทยปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับงานประดับมุกตั้งแต่สมัย

ทวารวดีบนชิ้นส่วนปูนปั้นประดับองค์เจดีย์	 ที่ต�าบลคูบัว	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดราชบุรี	

อายุราว	 ๑,๔๐๐	 ปี	 ช่วงเวลาดังกล่าวมีความนิยมประดับมุกบริเวณพระเนตรของ

พระพทุธรปู	ได้แก่	พระพทุธรปูทีพ่พิธิภณัฑสถานแห่งชาตกิ�าแพงเพชร	ในสมยัเชียงแสน

พบพระพุทธบาทไม้ประดับมุก	 เป็นภาพมงคล	 ๑๐๘	 ประการและภาพเขาพระสุเมร	ุ

ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีอายุสมัยพระเจ้า	

ตโิลกราช	คอืปลายพทุธศตวรรษที	่๒๐	จนถงึสมยักรงุศรอียธุยา	เป็นช่วงเวลาทีป่รากฏ

หลักฐานเกี่ยวกับงานประดับมุกของไทยอย่างเด่นชัด	 เน่ืองจากการเข้ามาของพ่อค้า

และช่างศิลป์ชาวจีนที่เผยแพร่งานประดับมุกภายในพระบรมมหาราชวัง	 ศาสนสถาน	

และบ้านเรือนของคหบดี	โดยข้อความจากพระราชก�าหนดในกฎมณเฑียรบาลได้กล่าว



เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานประดับมุกเกาหลีกับไทย 161

ถึงเครื่องอุปโภคในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น	 ความว่า	 “กลดต่อค�้า ประดับมุก 

ใบทาชาด เขียนลาดทอง”	 ส่วนสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 ในจดหมายบันทึก

เหตุการณ์เดินทางมาสยามของบาทหลวงกี	 ตาชาร์	 (Guy	Tachard)	 ได้กล่าวถึงการ

ประดับมุกที่เรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคว่า	 “หัวเรือกับท้ายเรือเท่าน้ันที่ทาสี

และปิดทอง บางล�าประดับเป็นภาพต่าง ๆ ด้วยวิธีฝังเกล็ดมุก”	 (Komolbut,	 2002,	

p.	86-87)	

	 รชัสมยัพระเจ้าอยูห่วับรมโกศปรากฏการสร้างบานประตปูระดบัมกุถวายเป็น

พุทธบูชาแด่พระอารามหลวงถึง	๓	แห่ง	ประกอบด้วย	แห่งที่	๑	บานประตูพระอุโบสถ

ประดับมุกที่วัดบรมพุทธาราม	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ซ่ึงเป็นต้นแบบอยู่ที่หอ

พระมณเฑียรธรรม	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 พระบรมมหาราชวัง	 แห่งที่	 ๒	 บาน

หน้าต่างและบานประตูประดับมุกพระวิหารหลวง	 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ	 จังหวัด

พิษณุโลก	 และแห่งที่	 ๓	 วิหารพระพุทธไสยาสน์	 วัดป่าโมก	 จังหวัดอ่างทอง	 ปัจจุบัน

อยู่ที่พระเศวตกุฏาคารวิหารยอด	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	ในพระบรมมหาราชวัง	

	 ในสมัยรัตนโกสินทร์	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	

ทรงใช้ช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาถอดแบบงานประดับมุกมาท�าบานประตูและหน้าต่าง

ประดบัมกุภายในพระบรมมหาราชวังและทีวั่ดพระพทุธบาทสระบรุ	ีขณะทีส่มยัพระบาท

สมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๓	ปรากฏบานประตปูระดบัมกุลายมงักรดัน้เมฆ

ตามแบบศิลปกรรมจีน	 ผ่านคติความเช่ือที่ว่ามังกรห้าเล็บเป็นสัญลักษณ์แทนความ

ยิ่งใหญ่ขององค์พระมหากษัตริย์	 ทั้งยังมีบานประตูประดับมุกลายรามเกียรติ	์

พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	หรือวัดโพธิ์	กับบานประตูที่วัดนางนองและ

วัดนางชี	(Khumkaew,	2020,	p.50-70)	

	 หากวิเคราะห์ความคล้ายคลึงระหว่างประวัติศาสตร์งานประดับมุกของ

ไทยและเกาหลีจะพบว่าทั้งสองประเทศต่างได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมในการสร้าง

งานประดับมุกและงานช่างรักมาจากจีนทั้งสองชาติ	 เน่ืองจากจีนเป็นชาติที่ปรากฏ

วัฒนธรรมการใช้รักและงานประดับมุกมาเป็นระยะเวลาหลายพันปี	 ขณะที่เกาหลี

ซ่ึงตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ถูกรุกรานจากจีนและญี่ปุ่นมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน	 โดยเกาหลี

ได้รับอิทธิพลด้านงานประดับมุกจากจีนอย่างน้อยที่สุดสมัยราชวงศ์ซ่ง	 แต่ปรากฏ
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หลกัฐานเด่นชัดทีสุ่ดสมยัราชวงศ์ถงั	โดยเครือ่งมกุคอืหน่ึงในรายการเครือ่งบรรณาการ

ที่เกาหลีต้องส่งไปให้จีน	

	 ขณะที่ไทยได้รับอิทธิพลจากจีนอย่างน้อยที่สุดสมัยกรุงสุโขทัย	 แต่ปรากฏ

หลักฐานเด่นชัดที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 พบว่าหัวเมืองประเทศราชทางภาคใต้ต้อง

ส่งหอยมุกเป็นเครื่องบรรณาการเข้ามายังเมืองหลวง	 และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ตอนต้น	 พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชนิยมในศิลปกรรมแบบ

จีน	 จึงโปรดเกล้าฯให้ช่างจีนมีส่วนร่วมในการสร้างบานประตูลายมังกรดั้นเมฆที่

วัดราชโอรสาราม	 หากเทียบเคียงเวลาทางประวัติศาสตร์พบว่าสมัยกรุงสุโขทัยอยู่

ในช่วงตอนปลายของยุคโชซอนเกาหลี	 ซ่ึงยุคทองของการสร้างงานประดับมุกเกาหลี

รุ่งเรืองถึงขีดสุดตั้งแต่สมัยโกคูรยอ	(Kritchanavin,	2014,	p.	1-20)

	 นอกจากน้ี	ทัง้ไทยและเกาหลีต่างได้รบัอิทธพิลด้านงานประดบัมกุจากประเทศ

ญี่ปุ่นแต่แตกต่างกันตรงที่เกาหลีได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการอยู่ภายใต้การปกครอง

ของญี่ปุ่นมานานหลายร้อยปี	ขณะที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการค้าขาย

และทางการเมืองการปกครองระหว่างสยามกับญี่ปุ่นและอาณาจักรริวกิว	 เน่ืองจาก

สกุลช่างมุกของประเทศญี่ปุ่นที่มีความส�าคัญจ�าแนกออกเป็น	 ๒	 สกุลช่าง	 ได้แก	่

ช่างมกุของนางาซาก	ิและช่างมกุรวิกวิหรอืในปัจจุบนัคอืจังหวัดโอกนิาวาหลังการผนวก

รวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นแล้ว	โดยในสมัยรัชกาลที่	๓-๔	มีการว่าจ้างช่างมุก

ญี่ปุ ่นให้ท�าบานประตูประดับพระอุโบสถของวัดในประเทศไทยหลายแห่ง	 ได้แก่	

บานประตูวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร	 บานประตูพระอุโบสถ

วัดนางชี	เป็นต้น	(Takata,	2016,	p.	58-59)

วัตถุดิบและเครื่องมือในงานประดับมุกระหว่างเกาหลีและไทย

	 ยางรักไทยและยางรักเกาหลี

	 “ต้นรัก”	 เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางข้ึนอยู่ตามป่าเบญจพรรณ	 และป่าแดง

ทางภาคเหนือ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย	

นอกจากน้ี	ยงัพบได้ทัง้ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ในเอเชีย

ตะวันออก	ได้แก่	ประเทศจีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี	และไต้หวัน	ขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ได้แก่	ประเทศไทย	เมียนมา	ลาว	และเวียดนาม	สามารถแบ่งกลุ่มยางรักได้ตามองค์

ประกอบหลักที่เป็นอนุพันธ์ของเคทิคอล	 (Catechol)	 ได้เป็น	 ๓	 กลุ่ม	 ประกอบด้วย	

กลุ่มที่	๑	อูรูช็อล	(Urushiol)	พบในรักจีน	ญี่ปุ่น	และเกาหลี	มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า	

Rhus	Vernicifera	กลุ่มที่	๒	แลกคอล	(Laccol)	พบในรักเวียดนามและไต้หวัน	มีชื่อ

ทางวิทยาศาสตร์ว่า	Rhus	Succedanea	และกลุ่มที่	๓	ทิตซ็อล	(Thitsiol)	พบในรักใหญ่

ของประเทศไทยและเมียนมา	มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า	Gluta	Melanorrhoea	ยางรัก

ของไทยและของเกาหลีจึงอยู่กันคนละกลุ่ม	 รักไทยมีสีด�า	 ขณะที่รักเกาหลีมีสีน�้าตาล	

(Boonjaeng,	2018,	p.	92)

	 ชาวเกาหลีเรียกยางรักว่า	 “อดชิล”	 (Ottcil)	 ส่วนต้นรัก	 เรียกว่า	 “อดนามู”	

(Otnamu)	 หรือ	 “ฮวังชิล	 นามู”	 (Hwangchil	 namu)	 โดยต้นรักเกาหลีจะข้ึนใน	 ๔	

พื้นที่หลัก	 ประกอบด้วย	 “ชีก็อก”	 (Chilgok)	 มณฑลทางตอนใต้ของจังหวัดคย็องซัง	

(Kyongsang)	“นัมวอน”	(Namwon)	มณฑลทางตอนใต้ของจังหวัดช็อลลา	(Cholla)	

อ็อกชอน	 (Okchon)	 มณฑลทางตอนใต้ของจังหวัดชุงช็อง	 (Chung	 Chong)	 และ

วอนจู	 (Wonju)	 ในจังหวัดคังวอน	 (Kangwon)	 โดยมีศูนย์กลางการผลิตยางรักอยู่

ที่แทจ็อน	 (Taechon)	 ทางตอนเหนือของเกาหลี	 ส�าหรับต้นรักของเกาหลีต้องมีอายุ

ตั้งแต่	 ๑๐	 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถกรีดน�้ายางรักได้	 โดยจะเริ่มเก็บผลผลิตระหว่าง

เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี	ส่วนใหญ่นิยมเก็บในเดือนตุลาคม	วิธีการกรีดยาง

จะกรดีเป็นเส้นวงกลมรอบล�าต้นให้น�า้ยางไหลออกมาจากโคนต้นจนถงึส่วนบนทิง้ระยะ

ระหว่างรอยประมาณ	 ๕	 เซนติเมตร	 ต้นหน่ึงจะได้ประมาณ	 ๒๐	 รอย	 แล้วน�าไม้

ปาดยางรักมาใส่ในภาชนะ	ซึ่งน�้ายางรักที่ได้จากสีขาวจะค่อยเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลอ่อน

เมื่อท�าปฏิกิริยาทางเคมีกับอากาศ	 ขณะที่การกรีดยางรักของไทยจะใช้มีดเซาะร่อง

ปาดลิ้นแซะเปลือกเป็นรูปตัววี	 ให้ลึกจนถึงกระพี้แล้วเปิดเปลือกระหว่างตัววี	 เรียกว่า	

“แทงล้ิน”	เพราะเปลือกทีเ่ผยอแยกจากกระพีม้ลัีกษณะคล้ายล้ิน	น�า้ยางจะซึมไหลออก

มาจากเปลือกใต้ล้ินลงมาตามร่องตัววีที่เซาะไว้	 น�้ายางที่ได้จะเป็นสีเทาอ่อนแต่เมื่อ

ท�าปฏิกิริยากับอากาศจะกลายเป็นสีด�า	(Park,	2002,	p.	109-116)
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	 หอยมุกไทยและหอยมุกเกาหลี

	 หอยทะเลที่น�ามาท�าเป็นเครื่องประดับมุกของไทยมีหลากหลายชนิด	 ได้แก่	

หอยมุกไฟ	หอยโข่ง	หอยเป๋าฮื้อ	หอยจาน	หอยนมสาว	หอยอูด	หอยงวงช้าง	หอยจอบ	

แต่ชนิดที่นิยมน�ามาท�าเป็นเครื่องประดับมุกมากที่สุด	 ได้แก่	 หอยมุกไฟ	 หอยโข่ง	

หอยอูด	 เพราะให้ความแวววาวสวยงามมากที่สุด	 หรือในภาษาช่างมุกเรียกว่า	 “มีไฟ”	

เน้ือของเปลือกหอยมีความเหนียวทนทานจึงสามารถฉลุลวดลายได้เป็นอย่างดี	 โดย

เน้ือหอยจะไม่แตกหรอืเปราะง่าย	จึงมรีาคาสูงเมือ่เทยีบกบัหอยชนิดอ่ืนทีก่ล่าวข้างต้น	

ส่วนเกาหลีก็มีหอยหลายประเภทเหมือนกัน	 ได้แก่	หอยสังข์	หอยงาช้าง	หอยเป๋าฮื้อ	

แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ	 หอยเป๋าฮ้ือ	 เพราะมีสีสันสวยงามและเกิดความ

แวววาวมากกว่าหอยชนิดอ่ืน	 จะเห็นได้ว่าสายพันธุ์หอยที่น�ามาใช้ท�างานประดับมุก

ระหว่างไทยและเกาหลีมคีวามแตกต่างกนั	ของเกาหลีนิยมใช้หอยทีม่คีวามบางมากกว่า	

หอยมีสีสันชัดเจนมากกว่า	 เกิดความแวววาวมากกว่า	 อาจด้วยอุณหภูมิของน�้าและ

บริบทแวดล้อมใต้ท้องทะเลที่ไม่เหมือนกัน	 ทั้งน้ี	 สมัยโครยอยังไม่มีเครื่องจักรช่วย

ตัดเปลือกหอยเหมือนในปัจจุบัน	แต่จะใช้มีดตัดเปลือกหอยด้วยมือ	เรียกว่า	ช็อลมุน”	

(Jeolmun)	 ซ่ึงวิธีการตัดหอยจะมี	 ๒	 รูปแบบคือตัดให้เป็นเส้นตรง	 ยาว	 และบาง	

เรียกว่า	 “ซังซา”	 (Sangsa)	กับตัดให้เป็นเส้นโค้งเกลียว	 เรียกว่า	 “ซาซ็อน”	 (Saseon)	

(Lee,	2019,	p.	1-2)

อุปกรณ์และเครื่องมือในงานประดับมุกไทยและเกาหลี

	 อุปกรณ์และเครื่องมือในงานประดับมุกไทยมีหลายชนิดและรูปแบบการ

ใช้งาน	เริ่มตั้งแต่อุปกรณ์ส�าหรับการขัดเปลือกหอย	ประกอบด้วย	หินเจียรหรือหินขัด

ใช้ส�าหรับขัดหินปูน	หินลูกจันทร์	ใช้ส�าหรับล้างขัดเพื่อลดขนาดและลบเหลี่ยม	หินล้าง	

ใช้ส�าหรับล้างคมหินที่หน้าตรงให้เป็นหน้าโค้ง	 ใบตัดใช้ส�าหรับแบ่งตัดชิ้นหอยจ�าแนก

ออกเป็น	๔	ประเภท	ประกอบด้วย	ใบตัดพลอย	ใบตัดทองแดง	ใบตัดสเตนเลส	และ

ใบตัดกระเบ้ือง	 โต๊ะปฏิบัติงานช่างมุกที่มีการติดตั้งไม้หางปลาหรือไม้หางเหยี่ยว

ใช้ส�าหรับรองครีมจบัหอยในขั้นตอนการฉล	ุและขัดแต่งลวดลาย	ต่อมาคือ	โครงเลือ่ย

ฉลุ	 มีอยู่	 ๒	 แบบ	 ประกอบด้วย	 ใบเล่ือยฉลุ	 ใบเล่ือยไม้	 ตะไบหางหนู	 ตะไบเพชร	

คีมคีบ	 ปากคีบ	 มีดคัตเตอร์	 กระดาษสาเขียนลาย	 กาวน�้าส�าหรับติดกระดาษกับ
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เปลือกหอย	 พู่กันใช้ส�าหรับทารัก	 แปรงจีนแบบแปรงขนส้ัน	 เกรียงโป๊ใช้ส�าหรับผสม

ยางรักกับสมุก	 กระดาษทราย	 เครื่องขัดกระดาษทราย	 สว่าน	 หินกากเพชรหรือหิน

ลับมีด	 เหล็กอกไก่หรือหินน�้ามันใช้ส�าหรับลายเขียนหรือขีดเส้นบนเน้ือหอย	 ตู้บ่มรัก

ทีส่ร้างขึน้มาใช้ส�าหรบังานประดบัมกุโดยเฉพาะ	เน่ืองจากรกัจะแห้งได้ดใีนสภาพอากาศ

ช้ืน	ขณะทีอุ่ปกรณ์และเครือ่งมอืในงานประดบัมกุของเกาหลีจะมคีวามคล้ายคลึงและ

ใกล้เคียงกันกับประเทศไทย	 แต่มีอุปกรณ์พิเศษบางชนิดที่แตกต่างกันในบางข้ันตอน	

ได้แก่	 เหล็กส�าหรับนาบความร้อนจากเตาไฟลงไปบนพื้นผิวของหอยมุกที่ฝังลงไป

บนหุน่เพือ่ช่วยให้ตดิแน่นทนนานมากยิง่ขึน้	ขณะทีตู่บ่้มรกักป็รากฏทัง้ในวัฒนธรรมการ

ท�าเครื่องประดับมุกทั้งของเกาหลี	ญี่ปุ่น	และจีนด้วย	(Thai	Arts	Academic	Group,	

Ten	divisions	of	traditional	Thai	crafts,	Fine	Arts	Department,	2010,	p.	18-33)

เทคนิคงานประดับมุกระหว่างเกาหลีและไทย

	 เทคนิคงานประดับมุกเกาหลีจ�าแนกออกเป็น	๔	ประเภทหลัก	ประกอบด้วย	

“จูรึมชี”	 (Jureumjil)	 เป็นงานฝังมุกซ่ึงพัฒนามาตั้งแต่สมัยโคกูรยอจนถึงสมัยโชซอน	

โดยเขยีนลวดลายบนกระดาษสาหรอืฮันจิเพือ่เป็นแบบ	เรยีกว่า	“ชีโบ”	(Chibo)	ส�าหรบั

ติดลงบนเปลือกหอยให้ง่ายต่อการตัดลวดลายที่มีความกว้างไม่เกิน	 ๑	 เซนติเมตร	

ต่อมาคือ“กูนึมชี”	 (Kkeuneumjil)	 เป็นเทคนิคที่น�าเปลือกหอยมาตัดเป็นเส้นเล็ก

ขนาดยาว	 ส�าหรับติดเป็นลวดลายแบบเรขาคณิต	 ได้แก่	 ลายกระดองเต่า	 ลายเพชร	

เป็นต้น	“กูนึมชี”	เป็นค�าที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโครยอตอนปลาย	สมัยโชซอน	เรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบนั	ช่างมกุเกาหลีนิยมใช้น�า้ลายเลียลงบนพืน้ผิวของหุน่เพือ่ใช้ตดิหอยทีต่ดัออกเป็น

ช้ินเล็กแทนกาวจากกระดกูปลาหรอืกระดกูสัตว์	จนมคี�ากล่าวว่าช่างมกุโบราณทีช่�านาญ

จรงิจะต้องผ่านการเลียเพือ่ท�างานประดบัมกุด้วยน�า้ลายไม่ต�า่กว่า	๕๐	ลิตรจึงจะได้รบั

การยอมรบั	ขณะที	่“โมโชบ๊อพ”	(Mojobeop)	เป็นการประดบัมกุหรอืการถม	หากมกีาร

ขีดลายเส้นลงบนพื้นผิวของเปลือกหอยเรียกว่า	“โชแพบ๊อบ”	(Jopaebeop)	สุดท้ายคือ	

“ทาชัลบ๊อพ”	 (Tachalbeop)	 เป็นการใช้เครื่องมือที่มีความแข็งคล้ายค้อนเคาะหรือ

ทุบเบาเบาให้เกิดรอยร้าวเกิดเป็นลวดลายบนพื้นผิวของเปลือกหอย	คิดค้นโดยช่างมุก

ในสมยัโชซอนตอนกลาง	อย่างไรกต็าม	ในแต่ละยคุสมยัย่อมมรีายละเอียดของเทคนิค

ทีแ่ตกต่างกนัออกไป	เริม่ตัง้แต่เทคนิคทีพ่บในสมยัโครกรูยอ	ได้แก่	การประดบักระดอง



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๔166

เต่าผสมผสานกับการประดับมุกบนเครื่องรักสีด�า	 ส่วนใหญ่กระดองเต่าจะใช้ประดับ

เป็นขัว้เกสรตรงกลางของลายดอกไม้ทีเ่ป็นงานประดบัมกุ	นิยมทาทบัด้วยสีเหลืองหรอื

สีแดง	วิธีการทาสีทับเรียกว่า	“พ็อกแช”	(Pokchae)	รวมทั้งเทคนิคการประดับด้วยเขา

อ่อนของวัว	(Reverse-Painted	Ox	Horn)	เรียกว่า	“ฮวากั๊ก”	(Hwagak)	ที่น�ามาทาสี

บนพื้นผิวของภาชนะที่พบในเอเชียตะวันออกตั้งแต่ศตวรรษที่	๘	เป็นต้นมา	ทั้งยังพบ

เทคนิคการประดบัมกุลงไปบนพืน้ผิวจนมองไม่เหน็สีเดมิ	(Concealed	coloring)	มกัพบ

ในการประดับตกแต่งกล่องเครื่องประดับ	(Hwang,	2010,	p.	12-13)

ลวดลายบนงานประดับมุกระหว่างเกาหลีและไทย

	 ลวดลายบนงานประดับมุกของเกาหลีสามารถจ�าแนกได้เป็นสมัยโครยอ	

โชซอนตอนต้น	โชซอนตอนกลาง	และสมัยโชซอนตอนปลาย	

ลวดลายงานประดับมุกของเกาหลีสมัยโครยอ

	ภาพลายประดับมุกสมัยโครยอ	ที่มาของภาพ:	The	British	Museum,	๒๕๖๒.

 ลวดลายบนงานประดับมุกสมัยโครยอสามารถจ�าแนกได้เป็นสมัยโครยอ

ตอนต้นราวศตวรรษที่	๑๒	และโครยอตอนปลายราวศตวรรษที่	๑๓-๑๔	ในสมัยโครยอ

ได้มีการก่อตั้งส�านักช่างศิลป์	เรียกว่า	“ชุงซังซอ”	(Jungsangseo)	ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ

เป็น	“คอ็งโชซอ”	(Gongjoseo)	ในปี	๑๓๑๐	เพือ่ผลิตงานหตัถศลิป์ให้แก่พระมหากษัตรย์ิ	



เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานประดับมุกเกาหลีกับไทย 167

โดยมงีานประดบัมกุเป็นหน่ึงในช่างศลิป์แขนงหน่ึง	ส�าหรบัศตวรรษที	่๑๒	นิยมสร้างงาน

ประดบัมกุบนหบีพระคมัภร์ีทางพระพทุธศาสนา	เป็นลวดลายดอกโบตัน๋	ดอกเบญจมาศ	

หรือดอกเก๊กฮวย	เรียกว่า	“กุ๊กฮวามุน”	(Gukhwamun)	ซึ่งได้รับความนิยมในสมัยนั้น

เพราะเป็นลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องศิลาดลสมัยโครยอด้วย	 เส้นกรอบบริเวณขอบ

ด้านซ้ายและขวาของตวัหบีเป็นการก�าหนดข้ึนตามความเช่ือทีไ่ด้รบัอิทธพิลมาจากจีนว่า

ด้วยเรื่องสรวงสวรรค์และจักรวาล	 ขณะที่ขอบด้านบนและด้านล่างเป็นพื้นที่แทนโลก

แห่งวิญญาณ	 เปรียบเทียบได้กับภาพจิตรกรรมแบบคล่ีดูของจีนสมัยโบราณจะมีการ

ตกีรอบด้านบนแทนสรวงสวรรค์และด้านล่างแทนพืน้พภิพเช่นเดยีวกนั	(Contemporary	

Korean	Crafts	exhibition,	2015,	p.	300-306)

	 เทคนิคพิเศษที่พบในสมัยโครยอเรียกว่า	 “แดโม	 บ็อกแช	 บ็อพ”	 (Daemo	

bokchae	beop)	คอืการน�ากระดองเต่ากระ	เรยีกว่า	“คอบูก”ี	(Geo	bugi)	มาประดบัเป็น

ส่วนเกสรดอกไม้	นิยมทาเป็นสีแดงเข้ม	สีแดงอ่อน	สีส้ม	และสีเหลือง	เทคนิคดังกล่าว

ปรากฏในงานประดบัมกุสมยัราชวงศ์ถงัของจีนเช่นกนั	นอกจากจะสร้างงานประดบัมกุ

บนหีบพระคัมภีร์แล้วยังพบการประดับมุกบนกล่องเก็บเครื่องส�าอางที่เรียกว่า	“กล่อง

แม่ลูก”	หรือ	“โมจาฮับ”	(Mojahap)	ที่ซ้อนชั้นกันระหว่างกล่องใหญ่กับกล่องเล็ก	โดย

กล่องเล็กเปรียบเป็นกล่องลูก	 เรียกว่า	 “จาฮับ”	 (Jahap)	 ส่วนกล่องใหญ่เปรียบเป็น

กล่องแม่	เรียกว่า	“โมฮับ”	(Mohap)	ปัจจุบันยังมีการผลืตกล่องเครื่องส�าอางลักษณะ

ดังกล่าวใช้กันอยู่	 เรียกว่า	“นาจ็อน	จาฮับ”	(Najeon	Jahap)	(Junia,	2019,	p.	209-

226)	ขณะเดยีวกนัได้พบกล่องทรงกลมทีม่กีารจารกึตวัอักษรในภาษาสันสกฤตด้วยค�าว่า

“โอม”	เป็นสัญลักษณ์ของการสร้าง	การรักษา	และการท�าลาย	สะท้อนให้เห็นถึงความ

รุง่เรอืงของศาสนาพทุธในสมยัโครยอ	โดยลายพนัธุพ์ฤกษารปูดอกเบญจมาศและดอก

โบตั๋นบนเครื่องประดับมุกสมัยโครยอได้ส่งอิทธิพลต่อการก�าหนดสัญลักษณ์ประจ�า

ตระกูลโออุชิ	 (Ouchi)	 ซ่ึงเป็นตระกูลใหญ่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดตระกูลหน่ึงในประเทศ

ญี่ปุ่นสมัยโชกุนอาชิกาก้า	โยชิมิสุ	(Ashikaga	Yoshimitsu)	ระหว่างศตวรรษที่	๑๒-๑๔	

ที่มีการติดต่อทางการทูตและการค้ากับเกาหลี	 ซ่ึงตราสัญลักษณ์ประจ�าตระกูลก็เป็น

รูปดอกเบญจมาศเช่นกัน	(Natsu,	2007,	p.	1-2)
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	 ต่อมาสมยัโครยอตอนปลายระหว่างศตวรรษที	่๑๓-๑๔	เกดิความเปล่ียนแปลง

ด้านลวดลาย	คอื	ความนิยมทีม่ต่ีอการประดบัด้วยกระตองเต่าลดลงและหนัมานิยมใช้

เส้นลวดขนาดเล็กส�าหรับเดินลายเรียกว่า	“โมโชบ๊อพ”	(Mojobeop)	เป็นครั้งแรก	ได้

ลดทอนส่วนเกสรที่ท�าจากกระดองเต่าออกไป	ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลายดอก

เบญจมาศและดอกโบตัน๋ในสมยัโครยอตอนปลายคอืการซ้อนช้ันกลีบดอกจากช้ันเดยีว

เพิ่มเป็นสามชั้น	 และปรากฏเทคนิคการขีดเส้นเพื่อสร้างลวดลายบนพื้นผิวหอยมุก

ที่เป็นกลีบดอกไม้ในยุคน้ีด้วย	 ในยุคโครยอตอนปลายได้ปรากฏเทคนิคที่เรียกว่า

“กึนนึมชี”	 (Kkeuneumjil)	 เป็นการตัดหอยมุกเป็นเส้นยาว	 เล็ก	 และบาง	 เรียกว่า	

“จอลแพ”	 (Jeolpae)	 เพื่อท�าเป็นลวดลายเลขาคณิตที่ได้รับความนิยมไปจนถึงสมัย

โชซอน	 คาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากงานประดับมุกของจีนสมัยราชวงศ์หยวน	

ช่างจีนเรียกเทคนิคนี้ว่า	 “เฉี่ยงจิ้น”	 (Qiangjin)	ปัจจุบันพบงานประดับมุกสมัยโครยอ

เหลือเพียง	๑๖	ชิ้นในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก	๑	ชิ้นอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเกาหลี	๑๐	

ชิ้น	อยู่ที่ญี่ปุ่น	แบ่งเป็นที่โตเกียว	๔	ชิ้น	เกียวโต	๔	ชิ้น	นารา	๑	ชิ้น	และเป็นสมบัติส่วน

บุคคลอีก	๑	ชิ้น	ขณะที่ทวีปยุโรปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ	๑	ชิ้น	เนเธอร์แลนด์	๑	ชิ้น	และ

อีก	๓	ชิ้นอยู่ที่สหรัฐอเมริกา	จ�าแนกเป็นที่บอสตัน	๒	ชิ้น	และนิวยอร์ก	๑	ชิ้น	(National	

Museum	of	Korea,	2011)

ลวดลายเครื่องประดับมุกของเกาหลีสมัยโชซอน

ภาพลายประดับมุกสมัยโชซอน	ที่มาของภาพ:	Korea	National	Museum,	๒๕๖๒.
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 ลวดลายบนงานประดับมุกสมัยโชซอนระหว่างศตวรรษที่	 ๑๕-๒๐	 สามารถ

จ�าแนกได้ออกเป็น	 ๓	 สมัยย่อย	 คือ	 โชซอนตอนต้น	 (ศตวรรษที่	 ๑๕-๑๖)	 โชซอน

ตอนกลาง	 (ศตวรรษที่	 ๑๗-๑๘)	 และโชซอนตอนปลาย	 (ศตวรรษที่	 ๑๙-๒๐)	 ทั้งน้ี	

ความเปล่ียนแปลงส�าคัญด้านศาสนาและความเช่ือในประเทศเกาหลีจากพระพุทธ

ศาสนานิกายมหายานทีเ่คยเจรญิรุง่เรอืงในสมยัโครยอมาเป็นลัทธขิงจ๊ือในสมยัโชซอน

ได้ส่งอิทธิพลต่อความเปล่ียนแปลงด้านลวดลายบนเครื่องประดับมุกเกาหลีอย่างเห็น

ได้ชัด	 โดยเฉพาะสมัยโชซอนตอนต้นลวดลายพันธุ ์พฤกษาจ�าพวกดอกไม้มีขนาด

ดอกใหญ่ขึ้นด้วยเทคนิคที่เรียกว่า	“ทาชัลบ็อพ”	(Tachalbeop)	

	 สมัยโชซอนตอนกลางเป็นช่วงเวลาที่เกาหลีถูกรุกรานจากชาติมหาอ�านาจ

ที่แวดล้อมคาบสมุทรเกาหลี	 ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นในช่วงปลายศตวรรษที่	 ๑๖	 ระหว่าง

ปี	๑๕๙๒	และ	๑๕๙๘	การรุกรานจากแมนจูในปี	๑๖๒๗	และปี	๑๖๓๖	ถือเป็นช่วงเวลา

ที่เกิดลวดลายใหม่	 เรียกว่า	 “๔	 บุรุษแห่งมวลบุปผา”	 หรือ	 “ฮันกึล”	 (Hangul)	 กับ

“ฮันจา”	 (Hanja)	 ส่วนภาษาจีนเรียกว่า	 “ซ่ือจวินจึ”	 ประกอบด้วยลายดอกไม้มงคล	

๔	ชนิดที่เบ่งบานใน	๔	ฤดูกาลแตกต่างกัน	 ได้แก่	 ๑)	 ดอกเหมย	 เป็นสัญลักษณ์ของ

ฤดูหนาวแทนความอดทน	 เน่ืองจากเบ่งบานท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น	

๒)	ดอกกล้วยไม้	เป็นสัญลักษณ์ของฤดใูบไม้ผลิ	แทนความสงบเรยีบง่าย	เน่ืองจากเป็น

ดอกไม้ที่ไม่มีสีสันฉูดฉาดและมีกล่ินหอม	 ๓)	 ต้นไผ่	 เป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อนแทน

ความอ่อนน้อมถ่อมตน	 จากธรรมชาติของกิ่งไผ่ที่ลู่ไปตามกระแสลม	 และ	 ๔)	 ดอก

เบญจมาศ	 เป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ร่วง	 แทนความสันโดษและสูงส่ง	 ในภาษาจีน

เรยีกดอกไม้ทัง้	๔	ชนิดน้ีว่า	“เหมย	หลาน	จู๋	จว๋ี”	นอกจากน้ี	ยงัเกดิลวดลายแบบทวิภาค	

หรือเป็นภาพคู่	 ได้แก่	 ภาพมังกรคู่	 ภาพนกฟีนิกซ์คู่	 ภาพนกกับดอกไม	้ ภาพวานรกับ

พวงองุ่น	เป็นต้น	(Roh,	2019,	p.	1-7)

	 ส่วนในสมยัโชซอนตอนปลายเกดิความเปล่ียนแปลงเรือ่งชนช้ันทางสังคมกบั

การใช้งานประดับมุก	ซึ่งในอดีตเคยจ�ากัดเฉพาะพระมหากษัตริย์	พระราชินี	พระบรม

วงศานุวงศ์	 และขุนนางช้ันสูงเท่าน้ัน	 แต่ในยุคสมัยน้ีเป็นช่วงเวลาที่ชนช้ันพ่อค้าและ

ประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานประดับมุกได้อย่างทั่วถึง	 ส่งผลให้งานประดับมุกเป็นที่

รูจั้กแพร่หลายมากยิง่ขึน้	ทัง้ยงัเกดิลวดลายอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการมอีายยุนืยาว	๑๐	

ประการ	เรียกว่า	“ชิพจังเซงโด”	(Shipjangsaengdo)	ประกอบด้วย	ดวงอาทิตย์	หรือ	
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“เฮ”	(Hae)	ก้อนเมฆ	หรือ	“กูรึม”	(Gureum)	ภูเขา	หรือ	“ซาน”	(San)	สายน�้า	หรือ	

“ซู”	(Su)	ต้นสน	หรือ	“ซลนามู”	(Sonamu)	เต่า	หรือ	“คอบูกี”	(Geobuk)	กวาง	หรือ	

“ซาซึม”	(Saseum)	นกกระสา	หรือ	“ฮังเซ”	(Hwangsae)	ก้อนหิน	หรือ	“ดล”	(Dol)	

และเห็ดหรือว่านอายุวัฒนะ	 เรียกว่า	 “บุลโช”	 (Bullcho)	 ทั้งยังปรากฏลายอัฐมงคล	

“พัลโบ”	(Palbo)	หรือของมงคล	๘	อย่าง	ได้แก่	ค้างคาว	ซึ่งพ้องเสียงกับค�าว่า	“ฝู”	

ในภาษาจีนที่แปลว่า	 ความโชคดี	 นกกระเรียน	 เป็นสัญลักษณ์ของความซ่ือสัตย์	

มังกร	 เป็นสัญลักษณ์แทนอ�านาจวาสนา	 ตัวอักษร	 “บก”	 (Bok)	 เป็นสัญลักษณ์แห่ง

ความสุข	 ตัวอักษร	 “ซู”	 (Su)	 เป็นสัญลักษณ์แทนอายุยืน	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี	 ยัง

พบการน�าหนังปลากระเบนมาใช้สร้างพื้นผิวบนเครื่องประดับมุกอีกด้วย	 (Sadamu,	

2008,	p.	66-89)

ลวดลายงานประดับมุกของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา

	 หลกัฐานเก่าแก่ทีสุ่ดเกีย่วกบังานประดบัมกุสมยักรงุศรอียธุยา	คอื	ตูพ้ระไตร

ปิฎกประดับมุก	 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พระนคร	 สันนิษฐาน

ว่าสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่	๘	ส่วนรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

มีโรงท�าเครื่องมุกอยู่ที่หน้าพระที่น่ังทรงปืนในพระราชวัง	 ปรากฏการสร้างบานประตู

ประดับมุกถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอารามหลวงถึง	๓	แห่ง	ประกอบด้วย	แห่งที่	 ๑	

บานประตพูระอุโบสถประดบัมกุทีวั่ดบรมพทุธาราม	จังหวัดพระนครศรอียธุยา	สร้างขึน้

ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา	 เมื่อปีมะแม	 ตรีศก	 จ.ศ.	 ๑๑๓	 ซ่ึงเป็นต้นแบบอยู่ที่

หอพระมณเฑียรธรรม	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	พระบรมมหาราชวัง	ใช้ช่างทั้งหมด	

๒๐๐	คน	รวมระยะเวลาการก่อสร้างทั้งสิ้น	๘๔	วัน	ก่อนจะย้ายมาที่หอพระมณเฑียร

ธรรมเคยย้ายไปที่วัดศาลาปูน	 ปัจจุบันบานประตูคู่น้ีเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาต	ิพระนคร	ตัง้แต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั	(Sammawutthi,

2015,	p.	1-184)

	 ลวดลายของบานประตใูนยคุสมยัน้ีเป็นลายกนกก้านขดซ่ึงปลายก้านขดออก

เป็นรูปสัตว์หิมพานต์	 ส่วนล่างของบานประตูเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณ	 ถัดขึ้นไปเป็น

รูปสิงห์อัดหรือสิงห์หันหน้าตรง	มีรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ	รูปครุฑยกมือสองข้าง

เหน่ียวเถากนกขนาบด้วยลายก้านขดออกเถาสิงห์และออกเถากิเลนอย่างละ	 ๑	 คู	่
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รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณขนาบสองข้างด้วยลายก้านขดออกเถาเทพพนม	 ๑	 คู	่

ออกเถานกหสัดนิอีก	๑	คู	่และรปูพระพรหมทรงหงส์	ส่วนด้านบนสุดของบานประตเูป็น

ลายอุณาโลมหรือโอม	 สถิตอยู่ในบุษบกทรงมณฑปขนาบสองข้างด้วยลายก้านขด	

ออกเถาช่อหางโต	 ๒	 คู่	 ขอบรอบบานประตูเป็นลายประจ�ายามก้ามปูซ่ึงล้อมด้วย

ลายเนื่อง

	 ถดัออกไปเป็นลายรกัร้อย	อกเลาประตตูอนกลางประดบัเป็นลายพุม่ข้าวบณิฑ์

หน้าเทพยดา	 หัตถ์สองข้างถือเถากนก	 และลายพุ่มข้าวบิณฑ์หน้าขบที่ขนาบสองข้าง

ด้วยลายก้านขดออกเถาช่อกนกดอกไม้	 ๑	คู่	 ริมสองข้างมีลายกนกก้านแย่งประกอบ

ช่องไฟ	 นมอกเลากลางประดับเป็นรูปหนุมานท่าเงื้อพระขรรค์	 ลายรอบนมอกเลา

ประดบัเป็นลายแข้งสิงห์ซ่ึงบากเป็นจักรคล้ายใบระกา	นมอกเลาเชงิล่างเป็นรปูหน้ายกัษ์

ซ่ึงมีเฉพาะเศียร	 ลวดลายดังกล่าวคล้ายคลึงกับบานประตูมุกมณฑปพระพุทธบาท	

จังหวัดสระบุรี	สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	(Institute	of	Ayuddhaya	

Study,	2014,	p.	11-12)

	 ส่วนบานประตูคู่ที่สองอยู่ที่วัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม	 และบานประตูคู่

สุดท้ายน�ามาตดัเป็นแผ่นใช้สร้างตูเ้กบ็หนังสือพระธรรมซ่ึงสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์	 กรมพระนครสวรรค์วรพินิต	 ประทานแก่พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ	พระนคร	(Fine	Arts	Department,	2008,	p.	141-142)	 เป็นลายกนกหาง

กินนรหรือกนกสามตัว	มีภาพสัตว์	 หิมพานต์	 ราชสีห์	 คชสีห์	 หนุมานออกจากช่อกนก	

ซึ่งอยู่ในวงกลมคล้ายกะแปะจีน	รอบวงกลมประดับด้วยดวงดาวล้อม	ระหว่างวงกลม

ประดับลายหูช้างกับช่องไฟทั้ง	๔	ด้าน

	 ขณะที่บานประตูประดับมุกวิหารยอด	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 ได้เคลื่อน

ย้ายมาจากศาลาการเปรียญวัดป่าโมกข์วรวิหาร	 จังหวัดอ่างทอง	 ซ่ึงสร้างขึ้นในสมัย

สมเด็จพระบรมราชาที่	 ๓	 แห่งกรุงศรีอยุธยา	 พุทธศักราช	 ๒๒๙๖	 ใช้ช่าง	 ๑๘๕	 คน	

รวมระยะเวลาการก่อสร้างทั้งส้ิน	 ๗๗	 วัน	 สร้างขึ้นภายหลังประตูประดับมุกของ

วัดบรมพุทธาราม	 มีลวดลายแบบอีแปะหรือลายสัตว์หิมพานต์ที่ประดับลายไว้ภายใน

ลายวงกลมเรียงกันในแนวตั้งลงมาจนถึงขอบล่างของบานประตู	และมีลายธรรมชาติ

ประกอบ	 เรียกว่า	 “ลายช่อง”	 ภายในช่องเป็นลวดลายกนกเปลวออกเถาครุฑ	
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ออกเถาหงส์	 ออกเถาสิงห์	 ออกเถาคชสีห์	 ออกเถาสิงห์ผสมหรือโตเทพสิงหะ	 และ

ออกเถาพญาวานรเชิญธงถือกระบี่	ภายนอกวงกลมมีลายประจ�ายาม	และมีกนกหูช้าง

ประกอบช่องไฟ	 ด้านบานประตูประดับมุกพระวิหารพระพุทธชินราช	 วัดพระศรี

รตันมหาธาต	ุจังหวัดพษิณุโลก	สร้างในรชัสมยัสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วับรมโกศ	มลีวดลาย

เช่นเดียวกับบานประตูประดับมุกวิหารยอด	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 แต่ขนาดบาน

ประตูยาวกว่าและมีจ�านวนวงกลมมากกว่าถึง	๒	วง	ส่วนบานประตูประดับมุกมณฑป

พระพุทธบาท	วัดพระพุทธบาท	จังหวัดสระบุรี	ที่สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรมโกศเช่นเดียวกัน	มีลวดลายเหมือนกับบานประตูประดับมุกหอพระมณเฑียรธรรม	

วัดพระศรรีตันศาสดาราม	แตกต่างกนัในรายละเอียด	เช่น	มภีาพตวัละครส�าคญัในเรือ่ง

รามเกียรติ์	ได้แก่	พระราม	พระลักษมณ์	ท้าวลัสเตียน	ชมพูพาน	อินทรชิต	กุมภกรรณ	

พระยาขร	ทศคีรีธร	มังกรกัณฐ์	บรรลัยกัลป์	และทศกัณฐ์	(Sanprasert,	2002,	p.	7)

ลวดลายงานประดับมุกของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

	 งานประดบัมกุทีบ่านประตสูมยัรตันโกสินทร์ตอนต้น	สมยัรชักาลที	่๑	ปรากฏ

ทีบ่านประตพูระอุโบสถวัดพระศรรีตันศาสดารามจ�านวน	๑๒	บาน	จ�าแนกเป็นด้านหน้า

และด้านหลังพระอุโบสถอย่างละ	๖	บาน	ทรงใช้ช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาถอดแบบงาน

ประดับมุกสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ	คือ	มีลายก้านขดและลายช่อง	ลายพันธุ์

พฤกษา	ลายสัตว์ในป่าหิมพานต์	ลายเทพเจ้าในศาสนาฮินดู	และลายตัวละครในเรื่อง

รามเกียรติ์	 โปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อใช้เป็นที่ประทับชั่วคราว	โดย

มีเจ้าพระยาอรรมหาเสนาเป็นผู้บังคับการกรมช่างมุก	 โปรดให้สร้างเครื่องราชูปโภค

ประดับมุก	 ได้แก่	 พระแท่นบรรทม	 ตู้พระสมุด	 ตู้พระภูษา	 และพระแท่นเศวตฉัตร

ประดับมุกตั้งภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	(Kritchanavin,	2014,	p.	35)	ขณะที่

สมยัรชักาลที	่๓	ปรากฏบานประตปูระดบัมกุลายมงักรดัน้เมฆ	ล้อมกรอบด้วยลายดอก

เบญจมาศสลับอาวุธจีน	 ภาษาแต้จิ๋วเรียกว่า	 “เท้งเล้ง”	 ตามคติความเช่ือที่ว่ามังกร

ห้าเล็บเป็นสัญลักษณ์แทนความยิง่ใหญ่ของพระมหากษัตรย์ิ	ทีวั่ดราชโอรสารามอันเป็น

วัดประจ�ารัชกาล	ซึ่งศิลปะจีนเป็นศิลปะตามพระราชนิยมในรัชสมัยนี้
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 ทัง้ยงัมบีานประตปูระดบัมกุลายรามเกยีรติภ์ายในพระอุโบสถวัดพระเชตพุน

วิมลมังคลาราม	 สร้างโดยหลวงวิศาลศิลปกรรม	 เป็นช่างเขียนลายและช่างมุกใน

คราวเดยีวกนั	ประตหูน้าด้านซ้ายเป็นภาพตอนวิรญุจ�าบังหนีไปซ่อนตวัในฟองน�า้	ประตู

หน้าด้านขวาเป็นภาพตอนสหัสเดชะถูกหนุมานจับมัดกับต้นไม้	 ประตูหลังด้านซ้ายเป็น

ภาพตอนพระมงกฎุและพระลบลาพระมารดาไปประพาสป่า	ประตหูลังด้านขวาเป็นภาพ

ตอนพระมงกุฎและพระลบไล่จับม้าอุปการ	 ขณะที่บานประตูประดับมุกที่พระอุโบสถ

วัดนางนอง	 สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างชาวจีน	 เป็นลายกระแหนะรักลายเครื่องบูชา	

สัตว์	 ผลไม้	 และดอกไม้มงคลของจีน	 ส่วนบานประตูวัดนางชีโชติการามเป็นเทคนิค

การประดบัมกุแบบญีปุ่่น	ลวดลายดอกไม้	ต้นไม้	และนก	(Kritchanavin,	2014,	p.	36-38)

ภาพบานประตูลายประดับมุกวัดราชโอรสาราม	ที่มาของภาพ:	

วัดราชโอรสาราม,	๒๕๖๒.
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 สมัยรัชกาลที่	 ๔	 มีการแต่งตั้งต�าแหน่งหมื่นมุกดาประดับ	 ปลัดกรมช่างมุก	

โดยปรากฏงานบานไม้ประมกุญีปุ่่นทีพ่ระวิหารหลวง	วัดราชประดษิฐสถติมหาสีมาราม	

เป็นงานประดับมุกชั้นสูงของญี่ปุ่น	 ผสมผสานเทคนิคการตัดมุกเป็นช้ินประกอบเป็น

โครงร่างแล้วระบายสีกบัเทคนิคป่นมกุผงโรยลงบนไม้ทารกั	เรยีกว่า	“มากเิอะ”	(Makie)

พระยาโชฎึกราชเศรษฐี	 (จ๋อง)	 เป็นผู้ท�าตามรับส่ังของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว	ซึ่งโปรดลายประดับมุกหลังบานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถวัดนางชี	

บานประดับมุกตอนบนเป็นภาพนกหลายชนิด	 เช่น	 นกแก้ว	 นกกระเรียน	 นกอินทรี	

เป็นต้น	 กับลายต้นไม้	 เช่น	 ต้นสน	 ต้นซากุระ	 ตอนล่างเป็นภาพทิวทัศน์บ้านเรือน	

สะพาน	ท้องทะเลญี่ปุ่น	ระหว่างบานเป็นแผ่นลงรักลายนูนแบบเครื่องเขินจีน	แผ่นไม้

ประดับมุกหลักบานประตูและหน้าต่างของพระวิหารหลวงผลิตข้ึนจากเมืองท่า

นางาซากขิองญ่ีปุน่เพือ่ส่งออกไปยงัต่างประเทศโดยเฉพาะ	ด้วยเป็นเมอืงเดยีวในญีปุ่น่

ที่ยังคงรักษาการผลิตงานประดับมุกแบบน้ีในช่วงระยะเวลาเดียวกับที่สร ้าง

พระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	(Trachuchat,	2014,	P.	114-117)

	 สมยัรชักาลที	่๕	ปรากฏการสร้างบานประตแูละหน้าต่างประดบัมกุพระอุโบสถ

วัดราชบพธิสถติมหาสีมาราม	เป็นฝีพระหตัถ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหมืน่ทวิากร

วงศ์ประวัติ	เป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นหนึ่ง	๕	ตระกูล	วางเรียงกันจากบนลง

ภาพบานประตูลายประดับมุกวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	ที่มาของภาพ:

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม,	๒๕๖๒.
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ล่าง	ได้แก่	นพรัตนราชวราภรณ์	มหาจักรีบรมราชวงศ์	ปฐมจุลจอมเกล้า	มหาวราภรณ์

ช้างเผือก	 และมหาสุราภรณ์มงกุฎสยาม	 มีลายเป็นสายสะพายล้อมวงกลมและ

สร้อยทบัอยูบ่นสายสะพาย	มโีบห้อยดวงตราอยูอี่กขัน้หน่ึง	เหนือดวงตราที	่๑	เป็นภาพ

พรหมจตุรพักตร์	 ใต้ดวงที่	 ๑	 เป็นภาพเทวดาพนมมือ	 ใต้ดวงที่	 ๒	 เป็นภาพเทพธิดา

ฟ้อนร�า	ใต้ดวงที่	๓	เป็นภาพกินนรร่ายร�า	ใต้ดวงที่	๔	เป็นภาพหนุมานเหาะ	ใต้ดวงที่	๕	

เป็นภาพอินทรชิตเหาะ	(Kritchanavin,	2014,	p.	47)

	 จะเห็นได้ว่า	 ลวดลายงานประดับมุกของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยามีความ

หลากหลายของลวดลายมากกว่ายุคโครยอของเกาหลีที่ส่วนใหญ่เน้นลวดลายพันธุ์

พฤกษาของดอกไม้มงคล	๒	ชนิดหลัก	คอื	ดอกโบตัน๋และดอกเบญจมาศ	ขณะทีล่วดลาย

ของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยามีทั้งลายพันธุ์พฤกษา	 ลายสัตว์ในป่าหิมพานต์	 ได้แก่	 นาค	

ครุฑ	 นกหัสดิน	 ไกรสร	 ราชสีห์	 คชสีห์	 เป็นต้น	 มีลายสัญลักษณ์เกี่ยวกับเทพเจ้า

ตามความเช่ือในศาสนาฮินดู	 ได้แก่	 พระพรหม	 พระนารายณ์	 พระอินทร์	 เป็นต้น	

ลายตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์	ได้แก่	พระราม	พระลักษมณ์	ท้าวลัสเตียน	ชมพูพาน	

อินทรชิต	กมุภกรรณ	พระยาขร	ทศครีธีร	มงักรกณัฐ์	บรรลัยกลัป์	และทศกณัฐ์	ซ่ึงได้รบั

อิทธิพลทางวรรณกรรมจากมหากาพย์รามายณะของอินเดีย	สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพล

ด้านศาสนาความเชือ่อันเกดิจากการผสมผสานกนัระหว่างพระพทุธศาสนาและศาสนา

ฮินด	ูซ่ึงคล้ายกบัในสมยัโครยอของเกาหลทีีล่วดลายต่างได้รบัอิทธพิลจากศาสนาพทุธ

เช่นเดยีวกนั	แต่แตกต่างตรงทีเ่ป็นนิกายมหายาน	ส่วนลวดลายในสมยักรงุรตันโกสินทร์

ของไทยมีการต่อยอดลวดลายจากสมัยกรุงศรีอยุธยามาใช	้ แต่ได้มีการริเริ่มลวดลาย

ใหม่เข้ามาเพิ่มเติม	 ได้แก่	 ลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความส�าคัญ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์	

	 โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นช่วงเวลาแห่งการ

ติดต่อสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกอย่างจีนและญี่ปุ่น	 จึง

มีการน�าลวดลายแบบจีนและญี่ปุ่นเข้ามาประดับสถาปัตยกรรมทั้งวัดและวังอย่าง

แพร่หลาย	 ส�าหรับลวดลายแบบจีน	 ได้แก่	 ลายมังกร	 ลายหงส์	 ลายกิเลน	 ลายพันธุ์

พฤกษา	เป็นต้น	ขณะที่ลวดลายแบบญี่ปุ่น	ได้แก่	ลายนก	ดอกไม้	และบ้านเรือนแบบ

ญี่ปุ่น	 เป็นต้น	 ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกับเกาหลีตรงที่ลวดลายได้รับอิทธิพลจากจีนและ

ญี่ปุ่นเช่นกัน	 แต่เกาหลีจะได้รับอิทธิพลด้านลวดลายจากอินเดียน้อยกว่าไทยมาก
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เพราะในยุคโชซอนเกาหลีเปล่ียนศาสนาประจ�าชาติจากศาสนาพุทธเป็นลัทธิขงจ๊ือ

และเต๋า	 จึงท�าให้นิยมภาพพันธุ์พฤกษาและสัตว์มงคลที่เกี่ยวข้องกับการมีอายุยืน	

การมโีชคลาภ	อ�านาจ	และสุขภาพ	ทัง้ยงันิยมการใช้ลายเรขาคณิตมากกว่าลายประดบั

มุกของไทยที่ปรากฏการใช้ลายเรขาคณิตในงานประดับมุกน้อยมาก	 อีกประการคือ	

เกาหลีนิยมประดับมุกเป็นตัวอักษรมงคลลงในช้ินงานซ่ึงต่างจากไทยที่ไม่นิยม

การประดบัมกุเป็นรปูอักษรไทย	ปรากฏแค่เพยีงการแสดงรายละเอียดเกีย่วกบัผู้สร้าง	

วันเดอืนปีทีส่ร้าง	และวัตถปุระสงค์ในการสร้างเท่าน้ัน	แต่ไม่ได้จารกึด้วยงานประดบัมกุ

สรุปและอภิปรายผล

 งานประดบัมกุระหว่างไทยและเกาหลีมทีัง้ความคล้ายคลึงและความแตกต่าง

กันตามองค์ประกอบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชั้นสูงแขนงนี้	เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ

ที่น�ามาใช้ในการผลิตงานประดับมุกเป็นการผสมผสานกันระหว่างเปลือกหอยมุก

และยางรัก	 ส�าหรับสายพันธุ์หอยมุกของไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด	 ได้แก	่

หอยมุกไฟ	 หอยอูด	 และหอยโข่ง	 เน่ืองจากเน้ือหอยไม่เปราะบางท�าให้ฉลุได้ง่าย	

ขณะที่เกาหลีนิยมใช้หอยเป๋าฮ้ือมากที่สุด	 เพราะมีความแวววาวสูงและมีหลากหลาย

สีสัน	 จะเห็นได้ว่าหอยของเกาหลีมีสีจัด	 มีเปลือกทั้งสีขาวและชมพู	 โดยเฉพาะสีชมพู

จะมีราคาแพงมาก	

	 ด้านยางรักแตกต่างกันตรงองค์ประกอบอนุพันธ์ของเคทิคอล	 (Catechol)	

ซ่ึงของเกาหลีเป็นแบบอูรช็ูอล	(Urushiol)	พบในรกัจีน	ญีปุ่่น	และเกาหลี	ขณะทีร่กัของ

ไทยเป็นแบบทิตซ็อล	 (Thitsiol)	 พบในรักใหญ่ของไทยและเมียนมา	 โดยให้

สีน�้ายางรักแตกต่างกัน	 รักเกาหลีจะมีสีน�้าตาลอ่อนส่วนยางรักของไทยจะเป็นสีด�า	

ส่วนวิธีการเก็บน�้ารักของเกาหลีจะใช้มีดตัดเป็นเส้นวงกลมตามล�าต้นของต้นไม้จาก

โคนไปจนถึงส่วนบน	 ขณะที่ของไทยจะตัดเป็นรูปตัววีแล้วเอาภาชนะรองให้น�้ายาง

ไหลออกมา

	 ส�าหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของไทยและเกาหลีมีความ

คล้ายคลึงกัน	ประกอบด้วย	อุปกรณ์ในการขัดเปลือกหอย	ได้แก่	หินเจียรหรือหินขัด	

ใบตัด	ใช้ส�าหรับแบ่งตัดชิ้นหอย	โต๊ะปฏิบัติงานช่างมุกที่มีการติดตั้งไม้หางปลาหรือไม้
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หางเหยีย่ว	ใช้ส�าหรบัรองครมีจับหอยในขัน้ตอนการฉลุและขัดแต่งลวดลาย	โครงเลือ่ย

ฉลุ	ตะไบ	คีมคีบ	ปากคีบ	มีดคัตเตอร์	กระดาษสาส�าหรับเขียนลาย	กาวน�้าส�าหรับติด

กระดาษกบัเปลือกหอย	โดยช่างเกาหลีสมยัโบราณนิยมใช้ล้ินเลียให้น�า้ลายช่วยประสาน	

พูก่นัใช้ส�าหรบัทารกั	กระดาษทราย	และทีข่าดไม่ได้	คอื	ตูบ่้มรกัเพือ่ช่วยอบรกัให้แห้งได้

ง่าย	เนื่องจากรักจะแห้งได้ดีในสภาพอากาศที่ชื้น	ทั้งนี้	เกาหลีมีอุปกรณ์พิเศษบางชนิด

ที่แตกต่างจากไทยในบางขั้นตอน	ได้แก่	ก้านเหล็กส�าหรับนาบความร้อนจากเตาไฟลง

ไปบนพื้นผิวของหอยมุกที่ฝังลงบนหุ่นเพื่อช่วยให้ติดแน่นทนนานมากยิ่งข้ึน	 รวมทั้งหัว

ค้อนขนาดเล็กส�าหรับทุบให้เกิดรอยแตกร้าวเป็นลวดลายบนพื้นผิว

	 ขณะทีล่วดลายระหว่างงานประดบัมกุของไทยและเกาหลีมคีวามแตกต่างกนั

มาก	อันเน่ืองมาจากบรบิทด้านการเมอืงการปกครอง	ศาสนาความเช่ือ	และส่ิงแวดล้อม

ที่เป็นปัจจัยต่อการคิดสร้างสรรค์ลวดลายของช่างประดับมุก	 สภาพภูมิศาสตร์

ของเกาหลีตั้งอยู่ท่ามกลางประเทศมหาอ�านาจทั้งจีนและญี่ปุ่น	 ส่งผลให้วัฒนธรรม

การผลิตงานประดับมุกของจีนและญี่ปุ ่นถ่ายทอดมายังเกาหลีในหลายยุคสมัย	

อย่างไรกต็าม	เกาหลีได้พยายามพฒันาลวดลายทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของตวัเอง	โดยเฉพาะ

พื้นผิวที่นิยมกะเทาะให้เกิดรอยแตกบนเปลือกหอย	 การตัดเปลือกหอยเป็นเส้น

เล็กและบางมาก	 อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 ขณะที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพล

ด้านการค้าจากจีนและศาสนาความเชื่อจากประเทศอินเดีย	ส่งผลให้ได้รับอทิธิพลด้าน

ลวดลายจากมหากาพย์รามายณะมาใช้ในการประดบัตกแต่งศาสนสถานและพระราชวัง	

ส่วนอิทธิพลด้านลวดลายของจีนอยู่ภายใต้พระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในแต่ละ

รัชสมัย	 เช่น	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๓	 โปรดงานศิลปะจีนจึงให้สร้างลวดลายแบบจีน

ประดับบานประตูวัดประจ�ารัชกาล	ได้แก่	ลวดลายมังกรห้าเล็บอันเป็นสัญลักษณ์ของ

จักรพรรดิ	ลายหงส์	ลายพันธุ์พฤกษา	และลวดลายมงคลตามความเชื่อของจีน	เป็นต้น	

จะเหน็ได้ว่าลวดลายบนงานประดบัมกุแบบเกาหลีทีไ่ม่ค่อยปรากฏในประเทศไทย	ได้แก่	

การประดับมุกเป็นรูปตัวอักษรมงคลเพื่อส่ือถึงความโชคดี	 อายุยืนยาว	 หรือมีอ�านาจ

วาสนา	และลวดลายเรขาคณิต	

	 ส�าหรับด้านศาสนาความเชื่อ	ในยุคโครยอ	เกาหลีได้รับอิทธิพลจากพระพุทธ

ศาสนาแบบมหายานในการประดษิฐ์ลวดลายบนงานประดบัมกุ	ได้แก่	ลายดอกเบญจมาศ

และลายดอกโบตั๋น	 ซ่ึงแตกต่างจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือหินยาน	
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ของไทยต่อมาในสมัยโคกูเรียวได้เปล่ียนศาสนาประจ�าชาติเป็นลัทธิขงจ๊ือ	 ท�าให้

เกิดลวดลายใหม่ที่เปล่ียนแปลงตามศาสนาความเช่ือ	 ได้แก่	 ลวดลายสัญลักษณ์

อายุยืน	 ลวดลายแบบทวิภาค	 เช่น	 มังกรคู่	 นกฟินิกซ์คู่	 หรือหงส์คู่	 เพื่อแสดงออก

ถึงความสมดุลกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง	 ลวดลายพันธุ์พฤกษาและดอกไม้

ที่มีขนาดใหญ่มากกว่าสมัยโครยอ	 ลวดลายของสัตว์ที่มีเพิ่มมากขึ้นกว่าสมัย

โครยอที่เน้นลวดลายของพืชและดอกไม้	เป็นต้น
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