ปูนปั้น หนึ่งในสกุลช่ างเมืองเพชร
งานสกุลช่ างเมืองเพชรที่จะไม่พูดถึ งไม่ได้เลยก็คือ งานปูนปั้ น เพราะศิ ลปกรรมแขนงนี้ ได้สร้ าง
ชื่ อเสี ยงแก่ชาวเมืองเพชรเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะฝี มือการบูรณะวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังเมื่อ
ครั้งเก่าก่อน ครู ช่างปูนปั้ น ทองร่ วง เอมโอษฐ์ ศิลปิ นแห่ งชาติ ประจาปี 2554 สาขาทัศนศิลป์ (ประณี ตศิลป์ ศิลปะปูนปั้ น) ด้านงานปูนปั้ นอันเลื่องชื่ อของเมืองเพชรบุรี อ.ทองร่ วง เอมโอษฐ์ ซึ่ งเคยฝากฝี มือไว้ในการ
ปฏิ สังขรณ์ วดั พระแก้วและพระบรมมหาราชวัง เมื่ อครั้ งงานฉลอง 200 ปี กรุ งรั ตนโกสิ นทร์ ในปี 2525
เปิ ดเผยว่าสนใจในงานปูนปั้ นเพราะเห็นจากครู บาอาจารย์เขาทากัน ก็เลยเข้าไปขอเป็ นลูกศิษย์

อ.ทองร่ วง เอมโอษฐ์ ช่างปูนปั้ นเมืองเพชร

“ผมเป็ นลูกศิษย์ของครู พิน อิ นฟ้ าแสง ช่างปูนปั้ นมือหนึ่ งของเมืองเพชรอีกท่านหนึ่ ง ได้หดั งาน
ปูนปั้ นกับ ครู พิ นและหัดเขี ย นกับ ครู อาภรณ์ ลู กของครู ผิน และได้ท างานปูนปั้ นที่ เมื องเพชรอยู่หลายปี
จนกระทัง่ ปี 2523 กรมศิลปากรจะบูรณะวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง ผมรู ้จกั กับอาจารย์ประเวศ
ลิมปรังษี ศิลปิ นแห่ งชาติ ซึ่ งทางานอยู่ในกรมศิลป์ ขณะนั้น จึงได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในตาแหน่ งผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านสถาปั ตย์และประติมากรรมไทย และได้มีโอกาสตามเสด็จและถวายรายงานแก่สมเด็จพระเทพฯ ซึ่ งเป็ น
องค์ประธานในการบูรณะ” อ. ทองร่ วง กล่าว
การบูรณะวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังในครั้งนั้นเป็ นหนึ่งในผลงานที่ทาให้คนรู ้จกั ฝี มือของช่าง
เมืองเพชร โดย อ.ทองร่ วงกล่าวต่อว่า เมื่อซ่ อมบูรณะวัดพระแก้วเสร็ จและกลับมาทางานเอง ก็ได้ฝึกลูกศิษย์
และคนงานให้ออกไปเป็ นช่ างรับงานทั้งภาคกลาง ใต้ อีสาน ทาให้คนรู ้ จกั ช่ างปูนปั้ นเมืองเพชรมากยิ่งขึ้น
และเมื่อ อ.ทองร่ วงได้แสดงฝี มือแหวกแนวในงานปูนปั้ น “ล้อการเมือง” ก็ยิ่งทาให้งานปูนปั้ นของเมือง
เพชรมีชื่อเสี ยงแบบไม่ธรรมดา
“ที่มาของปูนปั้ นล้อการเมือง มาจากการแอนตี้นโยบายของรัฐในบางครั้ง บางเรื่ องที่ไม่เข้าท่า
หรื อบางครั้ งเพื่อเป็ นการชื่ นชม ผมจึ งใส่ ความคิดเห็ นลงไปในงานปูนปั้ น เช่ น เคยปั้ นรู ป ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช กาลังแบกฐานพระ แสดงถึงการแบกความดีที่ท่านได้ทาไว้กบั แผ่นดิ น เป็ นต้น เมื่องานประเภทนี้
ออกสู่ สายตาประชาชน ทาให้คนในวงการอื่นๆ นอกจากวงการช่ างและวงการสงฆ์ เช่ น คนวงการสื่ อ วง
การศึกษา รู้จกั งานปูนปั้ นในฐานะที่รับใช้สังคม ในเรื่ องของงานปูนปั้ นล้อการเมือง งานปูนปั้ นที่แฝงธรรม
มะ งานปูนปั้ นที่บนั ทึกประวัติศาสตร์ นี่คือเนื้อหาที่เราใส่ เข้าไปในงานปูนปั้ น” อ. ทองร่ วงกล่าว
เขายังกล่าวถึ งเอกลักษณ์ ของงานปูนปั้ นในแบบของเขาว่า มีความเฉพาะตัวทั้งการออกแบบลวดลาย
วิธีการทางาน รวมถึงวัสดุ ที่ยงั คงยึดตามยุคโบราณ อาทิ กรรมวิธีการนาหิ นปูนมาเผาและหมัก ผสมน้ าตาล
กาว กระดาษฟาง ฯลฯ ซึ่ งส่ วนผสมเหล่านี้นอกจากจะมีคุณภาพสู งยังสามารถเก็บไว้ได้นาน ซึ่ งลวดลายของ
งานปูนปั้ นเมืองเพชรจะไม่นิยมทาให้ซ้ ากัน มีลวดลายที่แตกต่างและหลากหลาย
“ผมใส่ ความคิดเห็นลงไปในงานปูนปั้ น เช่ น เคยปั้ นรู ป ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กาลังแบกฐาน
พระ แสดงถึ งการแบกความดีที่ท่านได้ทาไว้กบั แผ่นดิ น เป็ นต้น เมื่องานประเภทนี้ ออกสู่ สายตาประชาชน
ทาให้คนในวงการอื่นๆ นอกจากวงการช่างและวงการสงฆ์ เช่ น คนวงการสื่ อ วงการศึกษา รู ้ จกั งานปูนปั้ น
ในฐานะที่รับใช้สังคม ในเรื่ องของงานปูนปั้ นล้อการเมื อง งานปูนปั้ นที่ แฝงธรรมมะ งานปูนปั้ นที่บนั ทึ ก
ประวัติศาสตร์ นี่คือเนื้อหาที่เราใส่ เข้าไปในงานปูนปั้ น”

ทองร่ วงกล่าวว่า งานสกุลช่างเมืองเพชร จะมีการถ่ายถอดจากรุ่ นสื บรุ่ นเป็ นธรรมดา หรื อใครสนใจก็เข้า
มาร่ าเรี ยนกันได้ไม่มีการหวงวิชา
“ก็มีถ่ายทอดกันตามธรรมดา ช่างปั้ นก็จะสอนลูกสอนหลานกันไป มันเป็ นอาชี พอย่างหนึ่ งเหมือน
ช่างไม้ ช่างอ๊อกเหล็ก เพราะฉะนั้นมันก็มีอยู่เรื่ อยๆ เพียงแต่วา่ มันไม่ได้เป็ นสถาบันการศึกษา กลุ่มนอกก็มี
บ้างแต่ไม่ได้มาเรี ยน แต่มาเป็ นคนงานแล้วก็จะค่อยๆ ศึกษาไป ต้องใช้เวลาหลายปี กว่าจะทาได้ อย่างน้อยๆ
ถ้าจะทางานปั้ นได้ จะไปเป็ นลูกน้องช่ างคนนู ้นคนนี้ ได้ก็ 5 ปี แต่ถา้ อยากรับงานเองคิดเองเขียนแบบเองก็
ต้อง 10 ปี ขึ้นไป”
ศิลปะนั้นไม่ได้ถูกสร้างสันเพื่อให้ลิ้มรสความงดงามเพียงอย่างเดียว แต่ศิลปะยังมีเรื่ องราวมีความหมาย
อันทรงคุณค่าที่หลบซ่อนอยู่ เพียงแต่วา่ พร้อมจะเปิ ดหัวใจศึกษาเนื้อแท้ของมันหรื อเปล่า
เมื่อถามถึงจุดเด่นของงานปูนปั้ นเมืองเพชร อ.ทองร่ วง กล่าวว่า เป็ นงานที่มีเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง ทั้ง
การออกแบบลวดลาย วิธีการทางาน และวัสดุ ต่างๆ ซึ่ งยังคงยึดตามโบราณ เช่ น การนาหิ นปูนมาเผาแล้ว
หมัก ผสมกับน้ าตาล กาวและกระดาษฟาง ตาให้เข้ากันจนเหนี ยว วัสดุแบบไทยๆ นี้ มีคุณภาพมาก สามารถ
เก็บไว้ใช้ได้นานเป็ นเดือนๆ อีกทั้งลวดลายที่ทายังไม่นิยมทาให้ซ้ ากัน ในซุ ้มหรื อจัว่ แต่ละจัว่ จะมีลวดลายที่
แตกต่างหลากหลาย
“งานทุกชิ้นถือเป็ นความภาคภูมิใจ เพราะงานที่ทามีความหมายมีเนื้ อหาทั้งสิ้ น” อ.ทองร่ วง กล่าวปิ ด
ท้าย

งานปูนปั้ นอันวิจิตรอ่อนช้อยของช่างเมืองเพชร

สาหรับงานช่างศิลป์ เมืองเพชรอันทรงคุณค่าที่อาจารย์ท้ งั สามท่านได้สืบทอดภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน
นี้ ล้วนแล้วแต่เป็ นมรดกของชาติซ่ ึ งมิควรอย่างยิ่งที่จะให้สูญสิ้ นไปตามกาลเวลา การส่ งต่อความรู ้ และการ
ปลูกฝังให้เด็กรุ่ นใหม่เห็นคุณค่าของศิลปะไทยจึงเป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่ งน่าดีใจที่โรงเรี ยนต่างๆ ในเมือง
เพชรบุ รีได้บรรจุ หลักสู ตรเกี่ ยวกับงานช่ างเมื องเพชรให้เป็ นหนึ่ งในวิชาเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน เด็กๆ ได้มา
เรี ยนรู ้ กบั อาจารย์ซ่ ึ งเป็ นช่ างฝี มือเยี่ยมทั้งสามท่าน ซึ่ งจะทาให้เขาเห็นคุ ณค่าและเกิ ดความคิดที่จะอนุ รักษ์
ศิลปะไทยเหล่านี้ให้คงอยูต่ ่อไป

http://phetchaburi.mots.go.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=5
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