




องค์ความรู้ท่ีถ่ายทอด
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องค์ความรู้ท่ีถ่ายทอด

๐๗ การทำครัวตอง (ดอกไม้ไหว) 
๑. ความเป็นมาขององค์ความรู้
๒. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ
๓. วิธีการทำ
๔. ตัวอย่างผลงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม





1. ความเป็นมาขององค์ความรู้

หมู่บ้านถวายได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินกันมายาวนานกว่า 50 ปี จนเป็นท่ีรู้จักว่า
เป็นแหล่งท่องเท่ียวงานหัตถกรรมล้านนา ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็ต้องแวะ
เวียนมาเย่ียมชมจับจ่ายงานศิลป์กันซักคร้ังเม่ือมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์รวมสินค้า
หัตกรรมสองฝ่ัง เต็มไปด้วยร้านค้าเต็มสองฝากแต่ละร้านจะมีงานไม้แกะสลักหลาก-
หลายรูปแบบให้เลือกซ้ือหา ท้ังไม้แกะสลักรูปสัตว์ เทวดา สัตว์หิมพานต์  ตลอดจน
ของตกแต่งบ้านอีกมากมายสารพัดรูปแบบ นอกจากผลิตภัณฑ์งานฝีมือท้ังของเก่า
และของใหม่ ของทำเลียนแบบของเก่าแล้ว บริและของใหม่ ของทำเลียนแบบของเก่าแล้ว บริเวณศูนย์รวมสินค้าน้ียังมีงานเทคนิค
โบราณ ท้ังการลงรักปิดทอง การเดินเส้นรักสมุกตกแต่ง การลงสีงานไม้ จนได้เป็น
ช้ินงานท่ีสวยงาม ซ่ึงผลงานแต่ละช้ินน้ันต้องอาศัยความประณีตและต้ังใจมาก ๆ 
แต่ช้ินงานเหล่าน้ันกลับยังไม่เป็นท่ีต้องการมากนักสำหรับนักท่องเท่ียวและนักสะสม
งานศิลปะล้านนา เพราะเทคนิควิธีท่ีนำมาสร้างสรรค์งานน้ัน เป็นเทคนิคท่ีใช้วัสดุทดแทน
เป็นส่วนใหญ่ เช่นใช้สีน้ำมันแทนยางรัก แทนชาด  ใช้ทองวิทยาศาสตร์แทนทองคำเปลว 
ใช้สีน้ำมันแทนยางรักในการเข้ารักสมุกสำหรับป้ันลาย เป็นต้น จึงทำให้งานศิลป์เหล่านน้ี
ลดคุณค่าและมูลค่าลง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงปัจจัยในการระบายสินค้างานหัตศิลป์ออกลดคุณค่าและมูลค่าลง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงปัจจัยในการระบายสินค้างานหัตศิลป์ออก
สู่ตลาดสากล

รักสมุก เป็นวัสดุท่ีประกอบข้ึนด้วยรักน้ำเกล้ียง สมุก น้ำมันยาง และ 
ปูนเล็กน้อยผสมร่วมเข้าด้วยกัน เป็นเน้ือวัสดุท่ีอาจป้ันให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ 
และรักสมุกน้ีเองภายหลังแห้งสนิทแล้วจะแข็ง และคงรูปอยู่เช่นน้ันได้นาน 
ไม่แตกหักง่าย หากไม่ถูกกระทบกระท่ังอย่างแรง รักสมุกจึงเป็นวัสดุอีก
ชนิดหนึ่ง ที่ช่างปั้นสมัยก่อนนิยมทำขึ้น สำหรับใช้งานปั้นเดินเส้น 
ซ่ึงเทคนิคการใช้รักสมุกแบบน้ีท่ีบ้านถวายไม่ได้ทำมานานแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางงานศิลป์ ที่ช่างบ้านถวาย
จะสามารถสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ ้น 
ควรมีการรื้อฟื้นงานปั้นรักสมุกและสร้างผลงานที่ได้รับการสร้างทำ
ขึ้นด้วยวิธี และกระบวนการปั้นอย่างโบราณวิธี จัดเป็นความรู้และ
กลวิธีประกอบกับฝีมือของช่างปั้น ซึ่งถือเป็นกระบวนการ-ฟื้นฟู
ผลิตภัณฑ์ทางพุทธศิลป์อย่างหนึ ่งเพื ่อให้สินค้าทางวัฒนธรรม
บ้านถวายเป็นที่ต้องการทางตลาดเพิ่มมากขึ้น

การจัดโครงการอบรมการทำงานรักสมุกครั ้งนี ้  จึงเป็นการ
นำข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ มาเผยแพร่เพื่อนำไปสู่การสาน
ต่องานศิลป์  สามารถสร้างประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้ที ่สนใจ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่างในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่เทคนิค
ชิ้นงานอันทรงคุณค่าที่อยู่ในองค์ความรู้ของช่างล้านนาอีกด้วย 
ซ ึ ่งโครงการอบรมดังกล่าว จ ัดข ึ ้นภายใต้ความร่วมมือของ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎลำปาง ช ุมชนบ้านถวาย และคร ูช ่าง มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎลำปาง ช ุมชนบ้านถวาย และคร ูช ่าง 
ที่จำนำองค์ความรู้มาพัฒนาและสานต่อ ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและชุมชน ในด้านบริการวิชาการเชิงศิลปวัฒนธรรมได้
เป็นอย่างดี อีกทั ้งยังเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู ้
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แพร่หลายในวงกว้างอีกด้วย



ภาพการนำรักสมุกมาตกแต่งวิหารวัด ณ วัดปราสาท จ.เชียงใหม
ท่ีมา : ผู้วิจัย

ภาพการทำรักสมุก
ท่ีมา : สารนุกรมลายคำ



ราคาวัสดุอุปกรณ์งานลายคำ
- ทองคำเปลว 100 %              
- แผ่นใส 
- แผ่นไม้อัด ขนาด 20 x 30 เซนติเมตร
- คัตเตอร์
- ผ้าข้ีร้ิว 
- สีน้ำมันแดงหรือดำ - สีน้ำมันแดงหรือดำ 
- แปรงทาสี

๒๐๐
๕
๕๐
๕๐
๒๐
๒๐๐
๕๐๕๐

บาท / ปึก (๑ ปึกมี ๒๐ แผ่น) 
บาท / แผ่น
บาท / แผ่น
บาท / อัน
บาท / ผืน
บาท / กระป๋อง
บาท / อันบาท / อัน

1. ยางรัก
2. น้ำมันยาง
3. ชันโรง/ข้ีขะย้า
4. อิฐตำละเอียด
5. ข้ีเถ้าละเอียด
6. ข้ีเล่ือย
7. ยางไม้เหียง7. ยางไม้เหียง
8. ผ้ากรองรัก
9. เหิง/ตะแกรงร่อน
10. ครก
11. ไม้คน
12. แผ่นกระดาน หรือจาน

ราคา (บาท) ต่อ หน่วย



สูตรท่ีใช้ผสมรักสมุกมีหลากหลายตามท่ีช่างงานถนัด 
ในท่ีน้ีขอนำเสนอ 2 สูตรท่ีเป็นพ้ืนฐานในการทำงานช่างรักสมุก
- รูปแบบท่ี 1 รักกรอง 1 ส่วน
ผงชัน 2 ส่วน
ผงถ่านใบตอง 3 ส่วน
ผงอิฐป่ันละเอียด 1 ส่วน
น้ำมันยาง ½ ส่วนน้ำมันยาง ½ ส่วน
ปูนขาว สามารถใส่เพ่ือให้เน้ือเนียนได้ 
- รูปแบบท่ี 2. รักกรอง 1 ส่วน
ผงชัน 2 ส่วน
ผงถ่านใบตอง 3 ส่วน
น้ำมันยาง ½ ส่วน
ปูนขาว สามารถใส่เพ่ือให้เน้ือเนียนได้ 

ภาพอุปกรณ์รักสมุกและการผสมรักสมุก
ท่ีมา : ผู้วิจัย



1. เตรียมผ้าขาวบางวางไว้บนกะละมังเพ่ือกรองรัก จากน้ันนำรักบริสุทธ์ิ
เทบนผ้าขาวบางเพ่ือกรองส่ิงสกปรก (เศษใบไม้ ก่ิงไม้) ออกจากรัก
2. นำใบตองแห้งมาเผาในถังเหล็กท่ีเตรียมไว้ จะได้ผงถ่านท่ีมีลักษณะสีดำ 
(หากได้เป็นผงขาว จะนำมาใช้งานไมได้) เทคนิคในข้ันตอนน้ีคือ ในขณะท่ี
ไฟกำลังไหม้ใบตองให้เราท้ิงใบตองไว้ในถังแล้วปิดฝา หากผงถ่ายสีดำโดน
อากาศจะทำให้กลายเป็นผงถ่ายสีขาวได้ เพราะฉะน้ันในข้ันตอนน้ีจึงต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษระมัดระวังเป็นพิเศษ
3. นำอิฐมอญท่ีทำไปทุบเป็นช้ินเล็ก  ๆมาตำให้ละเอียดจนมีลักษณะเป็นผงสีส้ม
4. เม่ือเราได้วัสดุครบแล้ว จากน้ันเราจะผสมตามสูตรในท่ี 2 ตามแต่ว่า
จะใช้สูตรไหน เม่ือเราผสมทุกอย่างแล้วให้เรานวดส่วนผสมให้เข้ากันเป็นก้อน 
หากรักสมุกของเราเหนียวเกินไป ไม่จับตัวกัน สามารถเทปูนขาวลงไปทีละนิด 
แล้วนวดต่อ จนกว่าจะพอใจ
5. เม่ือเราได้รักสมุกท่ีผ่านการนวดด้วยมือแล้ว จากน้ันเราจะนำไปตำในครกเพ่ือ
ให้รักสมุกผสมกันมากข้ึนให้รักสมุกผสมกันมากข้ึน
6. เม่ือเราได้ก้อนรักสมุกแล้ว เรายังไม่สามารถนำไปใช้งานได้เลย เราต้องพัก
รักสมุกไว้ 1-2 วัน ให้ป้ันรักสมุกเป็นก้อนแล้วแช่ในน้ำเปล่าไว้ 1-2 วัน 
จึงจะใช้งานได้
ในขณะท่ีเราหมักรักสมุก ให้เตรียมแผ่นไม้ท่ีจะป้ันรักสมุกลงไป นำมาทายางรัก
กรองให้ท่ัวแผ่นไม้ จากน้ันท้ิงไว้ให้แห้ง * ห้ามนำไปตากแดด เพราะรักจะไม่แห้ง 
ต้องเอาไว้ในท่ีช้ืนตัวรักถึงจะแห้ง *



ภาพการข้ึนลายรักสมุก
ท่ีมา : ผู้วิจัย



ท่ีมา : ผู้วิจัย

ท่ีมา : ผู้วิจัย

ท่ีมา : ผู้วิจัย



                การทำแผงพระพิมพ์
02 



1. เก่ียวกับองค์ความรู้
แผงพระพิมพ์ ถือเป็นงานพุทธศิลป์ ท่ีรวบรวมงาน ประติมากรรม
จิตรกรรม และหัตถกรรมเข้าด้วยกันในอดีตสันนิษฐานว่าการสร้างพระพิมพ์
แผงไม้มักจํากัดเฉพาะเจ้านายช้ันสูงหรือ คหบดี ผู้มีหน้าตาทางสังคมท้ังน้ีมีความเช่ือว่า
การสร้างรูปพระพุทธเจ้าจํานวนมากถือเป็นการสร้างบุญท่ีย่ิงใหญ่ ชาวบ้าน
สามัญชนจะสร้างข้ึนเองไม่ได้ แผงพระพิมพ์ส่วนใหญน้ัน จึงต้องมีความวิจิตร 
บรรจงเพ่ือเป็นการบ่งบอกฐานะของผู้ถวาย เพ่ือหวังผลแห่งนิพพาน หรือการเกิดใน
ยุคพระศรีอาริย์ ดังจารึกฐานพระพุทธรูปวัดยุคพระศรีอาริย์ ดังจารึกฐานพระพุทธรูปวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ “พระแสนทองน้ี.
นายธันบี ปราถนาว่าขอเป็นสาวกพระอริยเมตไตรย ในปีเต่ายี (จุล) ศักราช 844”

ข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ มาเผยแพร่เพื่อนำไปสู่การสานต่องานศิลป์  
สามารถสร้างประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ช่างในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่เทคนิคชิ้นงานอันทรงคุณค่าที่อยู่
ในองค์ความรู ้ของช่างล้านนาอีกด้วย ซึ ่งโครงการอบรมดังกล่าว 
จ ัดข ึ ้นภายใต้ความร่วมมือของสถาบันว ิจ ัยส ังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชาวบ้าน 
ครูช ่าง ว ัดปงสนุกจังหวัดลำปาง ที ่นำองค์ความรู ้มาพัฒนาและครูช ่าง ว ัดปงสนุกจังหวัดลำปาง ที ่นำองค์ความรู ้มาพัฒนาและ
สานต่อ ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน ในด้านบริการ
วิชาการเชิงศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี อีกทั ้งยังเป็นการอนุรักษ์
และเผยแพร่องค์ความรู ้ด ้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แพร่หลาย
ในวงกว้างอีกด้วย



                อุปกรณ์การทำแผงพระพิมพ์8 
2. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/วัสดุ

ท่ีใช้ในแผงพระพิมพ์

1.  ไม้สำหรับแกะสลัก
2.  ส่ิว
3.  พระ
4.  ปากกาเมจิก
5.  กระดาษทรายเบอร์ 120
6.  เล่ือยมือฉลุ
7.7.  น้ำมันสน
8.  สีน้ำมัน
9.  ฆ้อนไม้
10. แปรงสี
11. กาวร้อน
12. กาวลาเท็กซ์
13. คัตเตอร์

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

11 12 13



ราคาวัสดุอุปกรณ์งานแผงพระพิมพ์
- ไม้ค้อน 
- เล่ือยฉลุมือ
- ชุดไม้ทำงานแกะ 
- สีน้ำมัน 
- กาวลาเท็กซ์ 
- กระดาษทรายแดง- กระดาษทรายแดง
- ตะปู 
- คัดเตอร์สแตนเลสเล็ก 
- กาวร้อนญ่ีปุ่น 
- น้ำมันสนขวดเบียร์ 
- แปรงทาสีขนขาว เบอร์ 1 
- ค่ากระจกจ่ืน และกระจกเรียบ
- แม่พิมพ์- แม่พิมพ์
- ค่าพระพิมพ์

๓๐
๑๐๐
๑๐๐
๓๕๐
๔๐
๓๐
๖๐๖๐
๗๕
๔๕
๑๐๔
๕๗
๑๐๐๐
๖
๑๐๐๑๐๐

บาท / อัน
บาท / อัน
บาท / ชุด
บาท / กระป๋อง
บาท / ขวด
บาท / แผ่น
บาท / กล่องบาท / กล่อง
บาท / อัน
บาท / อัน
บาท / ขวด
บาท / อัน
บาท / ชุด
บาท / ชุด
บาท / องค์บาท / องค์

ราคา (บาท) ต่อ หน่วย



วิธีการทำ
  1. นำกระดาษมาพับคร่ึง จากน้ันให้วาดทรงแผงพระพิมพ์ตามต้องการ 
  เม่ือเรากางออกจะได้ภาพร่างแผงพระพิมพ์ท่ีเท่ากันท้ัง2ด้าน
  2.นำภาพร่างมาทาบลงบนแท่นไม้ท่ีเราต้องการจะแกะสลัก จากน้ัน
  ขีดเส้นตามขอบของภาพร่าง แล้วใช้ปากกาเมจิกวาดแบบร่างลงบน
  แท่นไม้อีกที
    3.ใช้ส่ิวตรงเจาะเดินเส้นลงไปประมาณ 1 เซนติเมตร บริเวณกรอบนอก
  ท้ังหมดก่อน จากน้ันใช้ส่ิวโค้งโยจับให้อยู่ในลักษณะ 45 องศา แกะสลัก
  ในลำดับต่อไป
  4.เม่ือเราได้แผงพระพิมพ์แล้ว จากน้ันให้เราทาสีน้ำมันตามชอบ 
  ในทีน้ีขอนำเสนอการทาสีน้ำมันสีดำเป็นสีพ้ืนก่อน ท้ิงไว้ให้แห้ง 1-2 วัน 
  จากน้ันจึงลงสีน้ำมันสีแดง
  5.ประดับตบแต่งได้ตามความพึงพอใจ จะใช้ทองคำเปลวมาปิดเป็น
    ลายคำ (ลายคำ : ลวดลายล้านนา) หรือจะใช้แก้วจ้ืนมาประดับก็ได้
     (แก้วจ้ืน : กระจกลักษณะอ่อนมีความหยืดหยุ่นสูง มีลายเป็นร้ิว)
  6.นำพระพิมพ์มาติดลงในแผงท่ีเราทำเสร็จแล้ว
  7. ได้แผงพระพิมพ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์



ภาพผลงานแผงพระพิมพ์ของผู้เข้าร่วมอบรมแผงพระพิมพ์

ภาพผู้เข้าร่วมอบรมแผงพระพิมพ์ ณ วัดปงสนุก จ.ลำปาง
ท่ีมา : ผู้วิจัย

ท่ีมา : ผู้วิจัย



                การทำลายคำล้านนา
03 



ลายคำล้านนา / การปิดลายคำ (ปิดทองคำเปลว) ความหมาย
ในทางศิลปกรรมล้านนา คือ ลวดลายท่ีทำจากการปิดแผ่นทองคำเปลวในการ
ประดับตกแต่งอาคารสถานท่ีมนคุ้มวัง หรือใช้ประดับตกตแ่งเสนาสนะสถานภายใน
วัดวาอาราม และประดับตกแต่งส่ิงของเคร่ืองใช้ เคร่ืองสักการบูชาต่าง ๆ โดย
ลวดลายคำเป็นลวดลายสีทองบนพ้ืนสีแดง หรือดำท่ีใช้วิธีการประดับลวดลายโดย
การฉลุแบบปิดทองคำเปลว ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้โดยท่ัวไป แต่การประดับตกแต่ง
ลายคำของล้านนาน้ัน มีวิธีการแบบอ่ืนท่ีต่อ เน่ืองจากการฉลุแบบ หรือลายคำของล้านนาน้ัน มีวิธีการแบบอ่ืนท่ีต่อ เน่ืองจากการฉลุแบบ หรือใช้วิธีการท่ี
แตกต่างกันออกไป ซ่ึงข้ึนอยู่กับเน้ืองานและความชำนาญของช่างสล่าปิดลายคำ

ประเภทของลายคำ
 1. ลายรดน้ำ (ลายคำรดน้ำ) เป็นวิธีการประดับตกแต่งท่ีจะอาศัยช่าง
ท่ีมีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้าน และต้องใช้เวลาในการทำงาน เพราะ
ต้องอาศัยความชัดเจนของการเขียนเส้นพู่กัน การเตรียมพ้ืน การเตรียม
น้ำยาหรดาล การเตรียมรักเช็ด และการเช็ดรักปิดทอง และรดน้ำ ท่ีมี
ระเบียบแบบแผนเป็นข้ันตอนท่ีจะต้องทำตามลำดับก่อนหลัง และยุ่งยาก
สลับซับซ้อนมากกว่าสลับซับซ้อนมากกว่า
 2. ลายฉลุปิดทอง (ลายคำน้ำแต้ม) เป็นวิธีการประดับตกแต่งท่ีมี
กระบวนการท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก โดยวิธีการแกะฉลุลวดลายแม่แบบ
กระดาษหรือแผ่นพลาสติกบางใสตามต้องการ แล้วนำไปวางทาบตรงส่วน
ท่ีต้องการจะประดับตกแต่งลวดลายแล้วปิดทองคำเปลวลงไปจามช่องท่ี
ฉลุลวดลายน้ันตามต้องการ 
 3. ลายขูด (ลายจาร) เป็นกระบวนการท่ีใช้วิธีการเติมรายละเอียดของ
ลวดลายท่ีมีความละเอียดมากกว่าการลวดลายท่ีมีความละเอียดมากกว่าการเขียนตัดเส้น โดยใช้เหล็กแหลมจาร
ลวดลาย (ขูด ขีด) รายละเอียดต่างๆสามารถท่ีจะทำได้มากจะสังเกตเห็น
ร่องรอยของการจารเส้นท่ีซ้ำๆกันหลายคร้ัง ทำให้เกิดเป็นเส้นแตกๆไม่ตรง
เส้นรอยเดิม และมีร่องรอยของเส้นจารน้ันเป็นร่องลึกลงไปในส่วนท่ีเป็นพ้ืน
ของผลงานน้ัน



                อุปกรณ์การทำลายคำน้ำแต้ม
12 2. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/วัสดุ

ท่ีใช้ในการทำลายคำ

อุปกรณ์การทำลายคำล้านนา เทคนิคสมัยโบราณ
1. แม่แบบ
2. หนังสัตว์ขูดให้บาง หรือกระดาษสา
3. ส่ิวในการฉลุลาย
4. สีรองพ้ืนใช้หางรัก หรือรัก (หาง = ชาด + รัก)
5. ทองคำเปลว

อุปกรณ์การทำลายคำล้านนา เทคนิคสมัยใหม่
1. แผ่นไม้อัด
2. สีน้ำมันสีแดง หรือดำ ใช้รองพ้ืนไม้ 1 - 2 คร้ัง
3. แผ่นใส สำหรับฉลุลายแม่แบบ
4. คัทเตอร์ สำหรับฉลุทำแม่แบบ
5. ผ้าข้ีร้ิว ใช้เช็ดขัดสี ในข้ันตอนลงสีพ้ืนก่อนลงทอง
6.6. แผ่นทองคำเปลวแท้

1 2 3

4 5 6



ราคาวัสดุอุปกรณ์งานลายคำ
- ทองคำเปลว ๑๐๐% 
- แผ่นใส 
- แผ่นไม้อัด ขนาด ๒๐ x ๓๐ เซนติเมตร
- คัตเตอร์
- ผ้าข้ีร้ิว 
- สีน้ำมันแดงหรือดำ - สีน้ำมันแดงหรือดำ 
- แปรงทาสี

๒๐๐
๕
๕๐
๕๐
๒๐
๒๐๐
๕๐๕๐

บาท / ปึก (๑ ปึกมี ๒๐ แผ่น)
บาท / แผ่น
บาท / แผ่น
บาท / อัน
บาท / ผืน
บาท / กระป๋อง
บาท / อันบาท / อัน

ราคา (บาท) ต่อ หน่วย





การทำพระปูนป้ัน
๐๔ 



ภาพพระพุทธรูป ณ วัดทาขุมเงิน จ.ลำพูน



๑๖
อุปกรณ์การทำพระปูนป้ัน

๑ ๒ ๓

๔ ๕ ๖

ราคาวัสดุอุปกรณ์พระปูนป้ัน
- ปูนหมัก
- แผ่นไม้อัด ขนาด 20 x 30 เซนติเมตร   
- ตอกไม้      
- แท่งไม้       
- อีพ็อกซ่ี
- เศษอิฐ- เศษอิฐ

๓๙๐
๑๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐

บาท / ชุด
บาท / แผ่น
บาท / ม้วน
บาท / แท่ง
บาท / กระป๋อง
บาท / กอง

๑. ปูนหมัก 

๕. อีพ็อกซ่ี

ราคา (บาท) ต่อ หน่วย



วิธีการทำพระปูนป้ัน
๑๗

๓.วิธีการทำพระปูนป้ัน

๑. นำตอกมาตัดเป็นความยาว 9 น้ิว และ 11 น้ิว
๒. นำตอกท่ีมีความยาว 9 น้ิวทำเป็นวงกลม แล้วทาบลงบนไม้แผ่นจากน้ัน
วาดวงกลมลงไปบนแผ่นไม้ และวาดสามเหล่ียมให้มีหน้ากว้าง 30 เซนติเมตร 
และมีความลึก 16 เซนติเมตร (ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับขนาดของพระท่ีต้องการป้ัน) 
ถ้าทำฐานท่ีมีความกว้าง และความยาวประมาณเท่าน้ี ความสูงพระจะอยู่ท่ี 
41 เซนติเมตร หรือพระขนาด 9 น้ิว
๓. จากน้ันทาอีพ้อกซ่ีลงบนแผ่นไม้เพ่ือยึดปูนกับฐาน๓. จากน้ันทาอีพ้อกซ่ีลงบนแผ่นไม้เพ่ือยึดปูนกับฐาน
๔. นำปูนหมักมาป้ันตามแนว ดังรูปท่ี  ๓ จากน้ันนำเศษอิฐมาใส่ทรงฐานให้แน่น 
๕. นำไม้ท่ีประกอบเป็นลักษณะรูปตามสัดส่วนท่ีต้องการแล้ว มาปักลงไปบนฐาน 
จากน้ันทำปูนมาป้ันตามต้องการ เม่ือถึงช่วงแขน
ให้นำลวดมาดามไว้แล้วค่อยป้ันปูนตามลวดให้เป็นลักษณะของแขน ดังภาพท่ี ๔
๖. จากน้ันป้ันต่อจนถึงเศียรพระ เม่ือเสร็จสมบูรณ์ นำไปวางไว้ให้แห้ง แล้วนำ
ไปอบเคลือบ จะได้พระพุทธรูปปูนป้ันท่ีสวยงาม

๑

๒

๓

๔

๕



ตัวอย่างผลงานพระปูนป้ัน
๔.ผลงาน

ภาพผู้เข้าร่วมอบรมพระปูนป้ัน ณ วัดทาขุมเงิน จ.ลำพูนภาพผลงานพระพุทธรุปปูนป้ันของผู้เข้าอบรมฯ
ท่ีมา : ผู้วิจัย ท่ีมา : ผู้วิจัย



การทำคัวตอง (ฉัตร) 
๐๕ 



ท่ีมา : ผู้วิจัย

ภาพการจัดกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์พวกแต้มครัวตอง วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่



ท่ีมา : วัดพวกแต้ม
ภาพตัวอย่างฉัตร / สัปทน ณ วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่



ภาพตัวอย่างสัปทน ณ วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่
ท่ีมา : วัดพวกแต้ม



อุปกรณ์การทำคัวตอง (ฉัตร) 
๒๑

ท่ีใช้ในการทำครัวตอง

๒. วัสดุ/อุปกรณ์/เคร่ืองมือ

๑. ก้านทองแดง สำหรับเสียบต้ังฉัตร (ท่อแอร์ทองแดง)
๒. ส่ิวตรง
๓. ฆ้อน
๔. กระดาษทราย
๕. เขียง
๖. แผ่นทองเหลือง เบอร์ 3
๗. แผ่นสังกะสี ๗. แผ่นสังกะสี 
๘. กระถาง (สำหรับเสียบฉัตร)
๙. ปืนกาว
๑๐. แบบร่างกระดาษ (ลวดลายของฉัตร)

๑ ๒ ๓

๔ ๕ ๖

๗ ๘ ๙ ๑๐



อุปกรณ์การทำคัวตอง (ฉัตร) 
๒๑

ราคาวัสดุอุปกรณ์งานเคร่ืองฉัตร
- ก้านทองแดง สำหรับเสียบต้ังฉัตร (ท่อแอร์ทองแดง)   
- ส่ิวตรง      
- ฆ้อน       
- กระดาษทราย      
- เขียง       
- แผ่นทองเหลือง เบอร์ 3- แผ่นทองเหลือง เบอร์ 3     
- แผ่นสังกะสี      
- กระถาง

๕๐
๑๐๐
๕๐
๑๐
๑๕๐
๓๐๐
๑๐๐๑๐๐
๕๐

บาท / แท่ง
บาท / ชุด
บาท / อัน
บาท / แผ่น
บาท / อัน
บาท / แผ่น
บาท / แผ่นบาท / แผ่น
บาท / อัน

ราคา (บาท) ต่อ หน่วย



วิธีการทำคัวตอง (ฉัตร)
๒๒

๓.วิธีการทำคัวตอง (ฉัตร)

วิธีการทำ
๑. นำแบบลวดลายแม่พิมพ์มาแปะทับบนแผ่นทองแดง โดยขนาดของแผ่น
จะมีขนาด 6 ซม. x 25 ซม. เน่ืองจากในอบรมคร้ังน้ีเราได้ทำการทำฉัตร
๒. จากน้ันนำแผ่นแบบแม่พิมพ์และแผ่นทองเหลืองยึดลงบนเขียงด้วย
ตะปู เพ่ือเตรียมทำลวดลายลงบนแผ่นทองเหลือง 
๓. เร่ิมทำลวดลายโดยการใช้ส่ิวตรงตอกลวดลาย และใช้ฆ้อนตอก
บนส่ิวตามลวดลายท่ีต้องการ ในภาษาผู้ชำนาญจะเรียกข้ันตอนน้ีว่า
“การเดินลาย , ฉลุลาย”“การเดินลาย , ฉลุลาย”
๔. เม่ือทำการเดินลายเสร็จส้ินตามแบบร่างแล้ว นำกระดาษทรายมาลูบ
แผ่นทองเหลืองท่ีได้เดินลวดลายไว้ เพ่ือให้ลายมีความไม่กระด้างจนเกินไป
๕. จากน้ันนำแผ่นสังกะสีตัดเป็นวงโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 ซม.
และเจาะรูตรงกลาง จากน้ันนำแผ่นทองแดงท่ีฉลุลวดลายไวแล้วนำมาติดกับ
แผ่นสังกะสีวงกลมท่ีเตรียมไว้ด้วยปืนกาว และนำก้านทองแดงมาเสียบรู
ท่ีเจาะไว้และยึดด้วยปืนกาว
๖. จากน้ันนำฉัตรท่ีติดยึดด้วยกาว๖. จากน้ันนำฉัตรท่ีติดยึดด้วยกาวเรียบร้อยแล้วเสียบลงในกระถาง
ถือว่าเป็นอันเสร็จส้ิน

๑ ๒

๓ ๔ ๕

๖



ภาพขณะทำช้ินงานและช้ินงานของผู้เข้าร่วมอบรม ณ วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่ ภาพผู้เข้าร่วมอบรมทำฉัตร ณ วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่

ท่ีมา : ผู้วิจัย ท่ีมา : ผู้วิจัย



การทำคัวตอง (ดอกไม้ไหว) 
๐๖



ความเป็นมาคัวตองหัตถศิลป์
๒๔

ภาพตัวอย่างของงานดอกไม้ไหว ณ วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่
ท่ีมา : ผู้วิจัย



อุปกรณ์การทำคัวตอง (ดอกไม้ไหว) 

ท่ีใช้ในการทำคัวตอง (ดอกไม้ไหว)

๒. วัสดุ/อุปกรณ์/เคร่ืองมือ

๑. แผ่นทองเหลืองเบอร์ ๓ ตัดขนาด ๓ ซม.
๒. แผ่นทองเหลืองเบอร์ ๓ ตัดขนาด ๒ ซม.
๓. แผ่นกรวยทองเหลืองเบอร์ 3
๔. กรรไกร
๕. ลวดสปริง เบอร์ ๒๖ 
๖. ปากกาท่ีหมึกหมดแล้ว

ราคาวัสดุอุปกรณ์งานเคร่ืองฉัตร
- แผ่นทองเหลืองเบอร์ 3 ตัดขนาด 3 ซม. 
- แผ่นทองเหลืองเบอร์ 3 ตัดขนาด 2 ซม.   
- กรรไกร      
- แผ่นกรวยทองเหลืองเบอร์ 3    
- ลวดสปริงเบอร์ 26     
- ดินสอ- ดินสอ

๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๐
๕

บาท / แผ่น
บาท /แผ่น
บาท /อัน
บาท /อัน
บาท /ชุด
บาท /แท่ง

ราคา (บาท) ต่อ หน่วย

๑ ๒ ๓

๔ ๕ ๖



วิธีการทำคัวตอง (ดอกไม้ไหว)
๒๖

๓.วิธีการทำคัวตอง (ดอกไม้ไหว)

วิธีการทำ
๑. นำแผ่นทองเหลืองตัดออกเป็นรูปส่ีเหล่ียม 2 ขนาด ซ่ึงประกอบไปด้วยขนาด
คือ ขนาด 3 x ๓ ซม. และขนาด ๒ x ๒ ซม. ท้ังเจาะรูตรงกลางของแผ่น โดยท่ี
ต้องตัด ๒ ขนาดน้ัน เพ่ือให้ดอกไม้มีกลีบขนาดท่ีมีความหลากหลาย และสวยงาม
๒. นำกรรไกรมาตัดแผ่นทองเหลืองเป็นรูปดอกไม้
3. เม่ือตัดแผ่นทองเหลืองออกเป็นรูปดอกไม้เสร้จแล้ว นำปากกาหรือ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีมีความแหลมมากรีดบนแผ่นทองเหลืองท่ีตัดไว้แล้ว
เพ่ือท่ีจจะสร้างเป็นลวดลายของดอกไม้ จากน้ันดัดกลีบตามความเพ่ือท่ีจจะสร้างเป็นลวดลายของดอกไม้ จากน้ันดัดกลีบตามความ
ต้องการ
๔. นำแผ่นทองเหลืองท่ีได้รับการตกแต่งเสร็จเรียบแล้ว มาร้อยใส่ใน
ลวดสปริงโดยค่อยหมุนตามแนวเข็มนาฬิกา ลวดสปริงจะทำหน้าท่ีเป็น
ก้านของดอกไม้ โดยในการปรพกอบน้ันเราสามารถเลือกขนาดช้ันของกลีบ
ดอกไมได้ว่าต้องการก่ีช้ัน แล้วแต่ความงาม และความต้องการ
๕. นำดอกไม้ทองเหลือง ท่ีประกอบเสร็จส้ินแล้วมาผูกติดกับลวดสปริง
อีกชุดท่ีทำหน้าท่ีเหมือนกับเป็นต้นใหญ่ของดอกไม้ และช่วยทำให้ดอกไม้น้ัน               อีกชุดท่ีทำหน้าท่ีเหมือนกับเป็นต้นใหญ่ของดอกไม้ และช่วยทำให้ดอกไม้น้ัน               
ไหว และสวยงาม
๖. จากน้ันนำดอกไม้ไหวท่ีเสร็จแล้วมาเสียบลงบนกรวยทองเหลือง
ท่ีเตรียมไว้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จส้ิน 

๑ ๒ ๒

๓ ๔ ๕

๖



วิธีการทำสปริงในดอกไม้ไหว

วิธีการทำสปริงสำหรับใช้ในดอกไม้ไหว

๑. นำลวดสปริงเบอร์ ๒๖ ท่ีเตรียมไว้้มาม้วนไว้กับแท่งเหล็กจากน้ันหมุนข้ึน 
เพ่ือให้เกิดเป็นเกลียวสปริง โดยให้ได้ความยาวประมาณ ๒ - 3.5 ซม.และ
ยังคงเหลือเส้นท่ีตรงของลวดไว้เล้กน้อย เพ่ือนำไปใช้ผูกรวมกับช้ินอ่ืน ๆ 



ภาพผู้เข้าร่วมอบรมทำดอกไม้ไหว ณ วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่

ท่ีมา : ผู้วิจัย

ภาพขณะทำช้ินงานและช้ินงานของผู้เข้าร่วมอบรม ณ วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่

ท่ีมา : ผู้วิจัย



การทำคัวตอง (เล็บฟ้อน) 
๐๗ 



ท่ีมา : สารานุกรมล้านนา

ภาพตัวอย่างการใช้เล็บฟ้อนในการแสดงของภาคเหนือ



อุปกรณ์การทำคัวตอง (เล็บฟ้อน) 

ท่ีใช้ในการทำคัวตอง (เล็บฟ้อน)

๒. วัสดุ/อุปกรณ์/เคร่ืองมือ

๑. แผ่นทองเหลือง เบอร์ ๔
๒. ฆ้อน
๓. เหล็กคัวตอง (แม่แบบเล็บ) 
๔. กรรไกร
๕. แท่นไม้ และท่อ สำหรับข้ึนรุปเล็บ๑ ๒ ๓

๔ ๕

ราคาวัสดุอุปกรณ์งานเล็บฟ้อน
- แผ่นทองเหลืองเบอร์ 4     
- ฆ้อน       
- กรรไกร      
-  เหล็กคัวตอง      
- แท่นไม้ และท่อสำหรับข้ึนรูปเล็บ

๓๐๐
๕๐
๕๐
๕๐
๒๐๐

บาท / แผ่น
บาท /ด้าม
บาท /เล่ม
บาท /อัน
บาท /ชุด

ราคา (บาท) ต่อ หน่วย



๔. ตัวอย่างผลงาน

ภาพวิธีการทำเล็บฟ้อน ณ วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่ ภาพผลงานและผู้เข้าร่วมการอบรมการทำเล็บฟ้อน 
ณ วัดพวกแต้ม จ.เชียงใหม่




