งานขึ้นรูปพรรณเครื่องประดับดวยเทียน(แว็กซ) (Wax Carving)
ในกระบวนการ ของการผลิตเครื่องประดับนั้น มีขั้นตอนที่จัดแยก บทบาทหนาที่ไวเปน
สวนๆ ตั้งแตการออกแบบ ไปสูการสรางแมพิมพตนแบบ การถอดแบบจากแมพิมพ กับการนําตนแบบ
แมพิมพที่ถอดไวนั้น ไปเขากระบวนการหลอใหเปนรูปพรรณโลหะ แลวนํารูปพรรณโลหะที่ผานการหลอ
มาตกแตงแตงพื้นผิวรูปพรรณและประกอบเชือ่ มประสาน ใหเปนโครงตัวเรือนเครื่องประดับ ตามประเภท
ของการใชสอย จากนั้น ก็ขัดพื้นผิวตัวเรือนรูปพรรณใหเรียบเงาสวยงาม และหากจะประดับดวยอัญมณี ก็
คัดสรรอัญมณี หรือปรับแกรูปรางและเจียระไนเหลี่ยมเงาใหม แลวก็นํามาประดับลง บนตัวเรือน
เครื่องประดับ แลวจึงนํามาขัดพื้นผิวรูปพรรณใหเรียบเงา และชุบเคลือบผิว เพื่อแตงเติมสีสันของโลหะให
สวยงาม จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการ ของการผลิตเครื่องประดับ
ในขั้นตอนกระบวนการตางๆเหลานั้น เราจะมาลองมาศึกษา ขั้นตอนในการสรางแมพิมพ
ซึ่งถือเปนขั้นตอนสําคัญยิ่ง ตอจากออกแบบที่คิดและสรางสรรคใหเกิดเปนรูปแบบ ออกมา ซึ่งในขั้นตอน
ของการสรางตนแบบแมพิมพดังกลาวนี้ หากจะกลาววา มีอยู 3 ชองทางวิธีดวยกัน ก็ไมนาจะผิด
1. ชองทางที่หนึง่ คือ การสรางตนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แลวก็ปริ้นแบบ
จากเครื่อง RP. หรือแกะแบบ ดวยเครื่อง CNC.
2. ชองทางที่สอง คือการขึ้นตนแบบ ดวยวัสดุที่มีความแข็ง ซึ่งก็คือโลหะหนักชนิด
ตางๆ ซึ่งชองทางนีเ้ ราจะสามารถไดตนแบบแมพิมพที่สมบูรณเลย
3. ชองทางสุดทาย คือชองทาง ที่ 3 เปนการขึ้นรูปพรรณดวยวัสดุที่มีความนิ่ม ซึ่งก็คือ
เทียนหรือแว็กซ ในเทคนิคของการขึ้นรูปพรรณดวยแว็กซนี้ จะเปนเทคนิคที่นิยม
กันเปนอยางมากตอเนื่อง มาจนถึงยุคปจจุบัน เพราะมีตนทุนต่ํา สะดวก งายตอการ
ฝกฝน มีขั้นตอนการทําที่ไมซับซอนยุงยาก มากนัก และสามารถดัดแปลง
ปรับเปลี่ยน แกไขไดงายอีกดวย จึงจะขอนําขั้นตอนกระบวนการคราวๆมา
นําเสนอ

การขึ้นแมพิมพดวยวัสดุแว็กซนั้น ในความเปนจริง สามารถถอดแบบไดดวยยางซิลิโคนได
เลย แตหากเปนแว็กซ ที่มีขนาดบางเล็ก หรือที่มีรายละเอียดสวนยอยมากเกิน ก็อาจจะตองเขาสูกระบวนการ
ของการหลอโลหะเสียกอน จากนั้นจึงคอยมาปรับแตงผิวของแมพิมพ ที่แปรเปลี่ยนเปนโลหะนั้นให
เรียบรอย แลวจึงนําไปถอดแบบดวยยางพารา โดยผานกระบวนการอัดหรือ อบดวยความรอนในระบบ
ไฟฟา ซึ่งก็จะไดแมแบบยาง ที่มีคุณภาพที่ดีกวาแมแบบยางที่เปนซิลิโคน และยังสามารถนําแมพิมพไปเก็บ
เปนแมพมิ พที่สมบูรณ ในรูปของโลหะ ซึ่งมีความคงสภาพไดดกี วาอีกดวย
การอ่ านแบบ และการกําหนดขนาด
การอานแบบงาน บนแบบภาพที่เปน 2 มิติ กอนการลงมือผลิต อาจจะมีความยาก มากกวา
แบบภาพ ที่เปน 3 มิติ เพราะมองเห็นรูปทรง และมิติตางๆ ไดไมคอยชัดเจนเทาไหรนัก ซึ่งโดยมากแลว การ
สื่อแบบเปน3มิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่สามารถมองเห็นมิติตางไดทั้ง 360 องศานั้น มีจุดประสงคที่
ชัดเจนอยูแลววา เพื่อการนําไปแปลงคําสั่ง แลวปริ้นแบบดวยเครื่อง RP.หรือ แกะแบบดวยเครื่อง CNC. เปน
สําคัญ ดวยเหตุดังกลาว การเขียนแบบเปนภาพ 2 มิติดวยฝมือของนักออกแบบ ซึ่งอาจจะสื่อ มิติตางๆมาได
เพียงประมาณหนึ่งนั้น มีความจําเปน ที่จะตองสงตอหนาที่ใหชางขึ้นรูปพรรณ ไดอา นแบบออกมาไดเขาใจ
มากที่สุด ซึ่งการอานแบบนี้ จะถือวาเปนสวนสําคัญยิ่ง ของการขึ้นรูปพรรณดวยฝมือของชางเลยทีเดียว ไม
วาจะขึ้นรูปพรรณดวยโลหะ หรือแว็กซก็ตาม เพราะชางที่มีทักษะประสบการณสูง จะสามารถขึ้นรูปทรง
ของชิ้นงานนัน้ ๆ ตามขนาดที่ไดกําหนดไวในแบบ และผลิตออกมาได ดวยอารมณที่พลิ้วไหว สมจริง อัน
เปนเสนหของงานขึ้นมือ ที่สามารถปรับปรุง แกไข และตอยอด ใหเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะ
ทําไดยากมากกวา ในกระบวนการของการสรางแบบ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร แลวปริ้นดวยเครื่องปริ้น
RP. ยกเวน นําแบบไปแกะดวยเครื่องแกะCNC. ที่ใชวัสดุแว็กซ ซึ่งชาง ยังสามารถนํามาปรับเสริม เติมแตง
แกไขได
หลังจากอานแบบจนเขาใจแลว การทํางานนั้น ควรเริ่มตนจาก การเลือกแว็กซที่เหมาะสม
กับหนางาน ที่สําคัญตองเลือกแว็กซ ดี มีคุณภาพ คงรูป ขูดผิวไดเรียบ ไมเปนขุย ไมเปราะไมแตกงาย การใช
แว็กซที่ไมดี นอกจากไมคงรูป และเปลาะ หักงายและมักเปนขุยๆแลว ยังอาจจะมีกลิ่นฉุน ในเวลาที่โดน
ความรอนจัดอีกดวย ซึ่งจะสงผลกระทบ ดานสุขอนามัยตอผูใช

ขั้นตอนต่ อมาคือการกําหนดวิธีการและการจัดแยกชิ้นส่ วน

เมื่อตัดสินใจ เลือกประเภทของแว็กซ ที่พรอมดวยสมบัติที่ดี และลักษณะที่ตรงแลว ก็
ตองกําหนดวา ในรูปแบบงานทั้งแบบนั้น ควรจะจัดแยกชิ้นสวน ออกมาเปนจํานวนกี่ชิ้น เพื่อใหงายตอการ
ขึ้นรูปในกระบวนการของเราเอง และเหมาะแกกระบวนการอื่นๆ ซึ่งการขึ้นตนแบบที่จะนําไปสรางเปน
แมพิมพนั้น ยิ่งตองคํานึงถึง กระบวนการ การทําแมพิมพยาง และกระบวนการหลอโลหะรูปพรรณ การแยก
ชิ้นสวนยอย ออกไว ที่มีจุดประสงคเพื่อใหงายตอการเก็บแตง ขัดพื้นผิวในขั้นตอน ของการประกอบ
รูปพรรณตัวเรือนโลหะ การกําหนดความหนา-บางของแผนโลหะ ที่คํานึงถึง ความแข็งแรง ความคงรูป และ
ตนทุนของโลหะมีคา ที่มึอยูในชิ้นงานนั้นๆ กับการแยกชิ้นสวนเพื่องายตอกระบวนการผลิต ในขั้นตอนของ
การประดับอัญมณีอีกดวย
จากนั้น ก็มาถึงเวลาที่ตองลงมือปฏิบัติ ซึ่งกอนการลงมือนั้น ตองเตรียมความพรอมใน
เรื่องวัสดุอุปกรณและเครื่องมือใหพรอมเสียกอน ในสวนของเครื่องมือและอุปกรณ ที่ใชสําหรับงาน
แกะแว็กซนั้น จัดไดวามีอยูดวยกัน ไมกี่ประเภท ซึ่งโดยมากแลว ชางแกะแว็กซจะใหความสําคัญไปที่เหล็ก
แกะเสียมากกวา มองกันวา ชางแว็กซที่ดีนั้น ตองสรางหรือประยุกตใชเหล็กแกะแว็กซได ดวยตนเอง เพราะ
เหล็กแกะที่มีขายอยูตามทองตลาด มีอยูไมกี่แบบ บางทีแบบทีว่ างขายอยูอาจจะไมตรงกับหนางานที่เราจะทํา
หรือไมคอยถนัดมือของเราก็ได ชางแว็กซ จึงจําตองเปนนักประดิษฐอุปกรณเหล็กแกะ และหัวแรง สําหรับ
เสริมโปะ หยอดเติม เชื่อมติดเนื้อแว็กซไปในตัวดวย และยังจะตองพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆโดยไมหยุด
ตามหนางานตางๆที่แปรเปลี่ยนไป

การขึ้นงาน หรือการจัดการรูปทรงและรายละเอียดของแว็กซ
จะใชกรรมวิธี สําคัญๆเบื้องตนอยู 5 หลัก ดวยกันคือ
1. การใชคันเลื่อย และใบเลื่อย
เลื่อยตัดรูปราง รูปทรงและ
เลื่อยฉลุชองตางๆ
2. การใชตะไบ มาตะใบขึ้นรูปทรง
และใชความหยาบจากวัสดุตางๆ
มาตกแตงขัดพื้นผิว
3. การใชความคม ของอุปกรณ
ที่เปนโลหะ(เหล็กแกะ)ตัด-แกะ
เจาะรายละเอียด และขูด พื้นผิว
4. การใชอุณหภูมิ ความรอน
จาก กระแสไฟฟา เสริมโปะ
เชื่อมและหยอดเติมแตง
5. การใชมอเตอร หรือสวานสายออน
ไฟฟา และอุปกรณหัวกรอตางๆ
กรอเนื้อแว็กซ เพื่อขึ้นทรง และ
อุปกรณเข็ม กับดอกสวาน เจาะ ควานชอง ในรายละเอียดตางๆเปนตน
รวมถึงเครื่องมือสนับสนุนอื่นๆ ตั้งแต
• เครื่องมืออุปกรณ ในการชวยกําหนดขนาดและความหนา-บาง
• เคริ่องมืออุปกรณ ในการชวยใหมองเห็น
• มอรเตอรหินเจียร สําหรับเจียรเหล็กแกะ
• เครื่องมืออุปกรณ อื่นๆ
หมายเหตู
เทคนิคในการขึ้นรูปพรรณแว็กซ ไมอาจจะกลาวตายตัวไดวา ตองทําดวยวิธีการดังที่กลาวมาแลว
นี้เทานั้น หรือใชเพียงเครื่องมืออุปกรณเหลานี้เทานั้น ชางแว็กซแตละคน อาจใชเทคนิคเฉพาะตน หรือ
ประดิษฐสรางสรรคเครื่องมือ ตามสไตลของตนเองที่ถนัดก็ได
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