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คํานําผูเขียน
ภาวะที่สังคมไทยตองพัฒนาตนเองตามกระแสความเจริญของสังคมโลก บอยครั้งในความรีบเรงเพื่อการจัดการใหขอมูลและ
ความรูพ นื้ ฐานแกเยาวชนคนรุน ใหม มักจะเกิดความบกพรองดานขัน้ ตอนหรือตรรกะทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานศิลปวัฒนธรรม
อันเปนพื้นฐานของการนําไปสูความมีอารยะ และคุณสมบัติที่ดีงามของมนุษยชาติ ดังนั้นการสรางความเขาใจ เพื่อใหเกิดการรับรูและ
เกิดความซาบซึง้ เกีย่ วกับงานสรางสรรค อันวิจติ รประณีตของบรรพชนทีไ่ ดสบื ทอดมาอยางยาวนาน จึงเปนรากฐานสําคัญใหแกเยาวชนคน
รุนใหมที่จะเปนผูรับชวง สืบตอและสรางสรรคตอไป
งานเครือ่ งรัก หรือเครือ่ งเขินของชาวลานนาในอดีต แมจะถือวาเปนเพียงเครือ่ งมือเครือ่ งใชธรรมดาของคนทัว่ ไป แตกเ็ ปนงานหัตถกรรม
สําคัญที่สะทอนใหเห็นความลุมลึกและวิจิตรของผูผลิตและผูใช ตลอดจนเอกลักษณของตัวตน และรสนิยมของสังคมในแตละยุคสมัย
โดยหลักการ งานเครือ่ งเขินเปนพัฒนาการงานออกแบบทีต่ อ ยอดจากงานเครือ่ งจักสาน และเครือ่ งไมจริง โดยการเคลือบผิวใหคงทน
เรียบเนียน นาสัมผัส อีกทั้งยังมีสีสัน แสงเงาที่นาสนใจ ในขณะที่เครื่องปนดินเผาและเครื่องแกวที่มีความวิจิตร คงทนกวา แตเปราะบาง
แตกงาย และมีนํ้าหนักมากกวา เชนเดียวกับเครื่องโลหะ ซึ่งมักมีอายุการใชงานคงทนถาวรมาก แตยากตอการผลิต ทั้งยังเปนวัสดุที่ตอง
แสวงหา และมีราคาแพง เหมาะตอการใชสอยในบางหนาที่เทานั้น
งานเครื่องเขินของชาวลานนา มีบทบาทรับใชในสังคมพื้นเมืองคอนขางมาก ไมเฉพาะเปนภาชนะที่ใชสอยในครัวเรือน เชน “ปุง”
ซึ่งใชใสผาผอนที่มีคา หรือเก็บเมล็ดพืชพันธุสําหรับใชเพาะปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสม แตเปนภาชนะในพิธีกรรมและสัญลักษณแหง
ความมัง่ คัง่ ดวยลวดลาย สีสนั ทีน่ า สนใจ “หีบผาใหม” และ “เอิบผา” ของเจาบาวทีม่ ลี วดลายและรูปทรงแลดูเขมแข็งและมัง่ คัง่ ของสายตระกูล
ตลอดจนบุคลิกทางสรีระ มีความพรอมทีจ่ ะทําหนาทีเ่ ขยทีด่ ใี หแกครอบครัวฝายเจาสาว สวน “ขันหมาก” เปนภาชนะชิน้ สําคัญของแตละ
ครัวเรือนทีต่ อ งมีไวเพือ่ ใชตอ นรับแขกและผูม าเยีย่ มเยือนเสมอ มีรปู ทรงกลมหรือลบเหลีย่ ม ตกแตงดวยลวดลายพิถพี ถิ นั มีตลับใสหมาก พลู
สีเสียด เปลือกไม ยาเสนพรอมชุดคนโท “นํ้าตน” และ “จอก” สําหรับนํ้าดื่มในการตอนรับ
“ขันดอก” เปนพานใสขาวตอกดอกไมและเทียนสําหรับพิธีกรรมและการบูชา ทั้งที่บานและที่วัด แสดงถึงหนาตาทางสังคม
ยศถาบรรดาศักดิ์และสถานภาพผูเปนเจาของในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาประกอบพิธีกรรมที่วัด สวน “แอ็บเฮือ” และ “แอ็บญอย”
สําหรับใสถุงยามเดินทางไปคาขายตางถิ่น ก็ถือเปนของใชที่เสริมบุคลิกภาพของผูเปนเจาของ เครื่องเขินเหลานี้เปนวัฒนธรรมและจารีต
สําคัญของชาวลานนามาแตอดีต ปจจุบนั เยาวชนคนรุน หลังแทบจะไมรจู กั หรือไดใชสอยเลย มีการฟน ฟูกลับมาบาง เชน “ขันโตก” ใสอาหาร
เลีย้ งแขก แตกผ็ ดิ เพีย้ นแตกตางไปจากแบบแผนทีเ่ คยใชกนั มา หรือการนําเอาเครือ่ งเขินทีใ่ ชในวัดมาปรับใชทโี่ รงแรมเพือ่ สงเสริมการทองเทีย่ ว
ในปจจุบัน ก็มักจะมีความประดักประเดิดไมเขากับชุดภาชนะอื่นๆ และไมเขากับวิธีการรับประทาน
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับงานเครือ่ งเขินของชาวลานนา นาจะเปนประโยชนตอ การสรางความภูมใิ จและมัน่ ใจในตนเองแกเยาวชน
ซึ่งเปนฐานสําคัญของการกาวไปสูสังคมรวมสมัย การไดสัมผัสและรูจักความวิจิตรลึกซึ้ง และแนวความคิดสรางสรรคที่มีมาแตเดิมชวยลด
ความเขาใจผิด และขอผิดพลาดที่เกิดจากการบิดเบือนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุอื่น ที่มาจากตางถิ่น ตางวัย และตางวัฒนธรรม ขอมูล
ของงานเครือ่ งเขินนีค้ งเปนประโยชนแกการแกปญ
 หาการสืบสานศิลปหัตถกรรมพืน้ ถิน่ ในสังคมไทย ตลอดจนความรูแ ละความเขาใจเกีย่ วกับ
งานสรางสรรคของชนชาติอื่นๆ ดวยในระดับสากล
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ความนํา
Preface
เครื่องเขิน
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
ณ บานที่จังหวัดลําปาง

เครื่องเขิน 6 ในวัฒนธรรมลานนา

ขุนนางหรือแมทัพของชาวลานนาสวมกุบละแอ
ภาพถายเกาจากคุมหลวงลําปาง

๏ ความนํา ๏
ภายใตคลื่นกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
อารยธรรมของมนุษยชาติสคู วามเปนโลกาภิวตั น สิง่ ใหมทดี่ งี าม
หลายอยางไดผุดเกิดขึ้นจากการเรียนรูแกไขที่ตอเนื่องอยาง
ยาวนานของความคิดความสรางสรรคของคนเรา หลายอยาง
ที่ เ คยเป น ของดี ง ามสุ ด แสนประเสริ ฐ ก็ ไ ด ถู ก คลื่ น ของการ
เปลีย่ นแปลง กลบถมไปโดยทีเ่ ราไมรไู มสงั เกตไมระวังหรือบางที
มองขามไป เมื่อเหลียวกลับไปมองอีกครั้งก็ไมสามารถแลเห็น
ซากหรือแมแตเงาหรือรองรอยของสิ่งที่เคยเปนของดีของงาม
เหลานัน้ ไดอกี หลายคนในสมัยปจจุบนั มีความรูส กึ ดานชา หรือ
เฉยเมยตอเหตุการณเชนนี้ ซึ่งเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าอีก หลายคน
รูสึกใจหาย เสียดาย มีใจถวิลหา ไมอยากใหพลัดพรากจากกัน
อยางนิรันดร เผื่อโอกาสเอื้ออํานวย ความวิจิตรดีงามเหลานั้น
อาจกลับมาเอื้อคุณคาแกตัวเราและมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่ง
ตามพุทธปรัชญา ทุกสิ่งทุกอยางอยูภายใตความเปน
อนิจจัง มีเกิด เปลีย่ นแปลงแลวก็แตกดับ ไมมสี งิ่ หนึง่ สิง่ ใดมัน่ คง
ถาวร สามารถอยูไดชั่วนิรันดร แนวคิดเชนนี้ทําใหสังคม และ
อารยธรรมของมนุษยชาติเปนสิง่ ทีม่ หัศจรรย เปนพลังและแรง
กระตุน สําคัญ นําไปสูก ารคิดคน การสรางสรรค หาทางออกใน
แนวปฏิเสธการเปลีย่ นแปลงและแตกดับ ชาวอียปิ ตคน คิดและ

สะสมวิธกี ารตอยืดชีวติ จนเปนการคลัง่ ไคลกบั ความเปนอมตะ
คนจีนนับเวลาเปนพันๆ ป แสวงหาความยัง่ ยืนดวยหลากหลาย
ศาสตรและศิลปอยางนาอัศจรรย จวบจนปจจุบันทางออกนั้น
ก็ยังไมมี ทุกอยางยังติดอยูกับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพียงแต
ไดแคชะลอการเปลี่ยนแปลงและการแตกดับใหชาลง เพื่อให
ความดีงามมีโอกาสไดรับการชื่นชมยาวนานมากขึ้น
ศิลปหัตถกรรมพื้นบานหรืองานชางฝมือชั้นสูงเปน
ปรากฏการณสะทอนถึงพัฒนาการของมนุษยชาติ ในสังคม
เกษตร หรือชวงทีค่ นเรารูจ กั ใชอจั ฉริยะ แตงเสริมความอยูร อด
ของตัวเราเอง เยีย่ งสัตวประเสริฐ คนเราไมขอเปนสิง่ ทีค่ ลุกดิน
คลุกทรายคลายกับสัตวเดรัจฉาน ทุกอยางที่เรามีเราใชจําตอง
มีความเปนระเบียบแบบแผนซึง่ แฝงดวยความวิจติ รพิสดารเทาที่
ตนเองจะทําได เครื่องมือ ของใชตางๆ จึงไมเพียงแตทําให
ชีวติ คนสะดวกสบายขึน้ แตกลายเปนสิง่ สะทอนถึงความลึกลํา้
กาวไกลของสังคมผูเ ปนเจาของ ความรูค วามชํานาญของการผลิต
หัตถกรรมที่แตละชุมชนสั่งสมรวบรวมจนตกผลึกเปนแบบ
เปนแผน และการสรางสรรคมลี กั ษณะยากตอการเปรียบเทียบ
หรือตีคาในความวิจิตรเปนเงินตราหรือราคาซื้อขายได
เครื่ อ งเขิน เป น ศิ ล ปหัต ถกรรมที่เ ด น ชั ด อั น หนึ่ ง ของ
ชาวเอเชียมาเปนเวลาหลายพันป ในอารยธรรมจีนโบราณมีการ
ใชเครื่องเขินอยางแพรหลายทั้งในชีวิตประจําวันและพิธีกรรม

เครื่องเขิน 7 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมาก กระโถน นํ้าตน แอ็บยา
เปนภาชนะเครื่องใชที่สําคัญของเจานายในพิธีการตางๆ ของชาวลานนา ภาพจิตรกรรมผนังวัดบวกครกหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

จิตรกรรมเวียงตา
อําเภอลอง จังหวัดแพร

เครื่องเขิน 8 ในวัฒนธรรมลานนา

ตางๆ ความรํ่ารวยทางภูมิปญญาและรสนิยมเหลานี้มิไดอยู
ในสังคมชั้นสูงของชาวฮั่นเทานั้น แตไดแพรกระจายออกไปสู
ชุมชนในพื้นที่ใกลเคียง เชน เกาหลี ญี่ปุน เอเชียอาคเนย และ
เอเชียกลาง
ลานนาเปนพื้นที่เล็กๆ บนชายขอบของจีนตอเนื่อง
กับอินเดีย มีความเจริญรุงเรืองในชวงระยะเวลาสั้นๆ จาก
ความผันผวนทางดานการคาการขนสงของเศรษฐกิจและสังคม
โลกในยุคหนึ่ง โดยมีบทบาทรวมในบางจังหวะและบางโอกาส
ที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่ตรงนี้ใหมีความเปน
อารยธรรมและวั ฒ นธรรม แม ว  า จะไม สํ า คั ญ และยิ่ ง ใหญ
ในความวิจิตรเมื่อเทียบกับอารยธรรมอื่นในพื้นโลก แตก็เปน
ดุจประกายดาวดวงหนึ่ง ซึ่งแพรวพราวประดับทองฟาทําให
ราตรีมีความสวยงาม

งานศิลปหัตถกรรมไมวา จะเปน เครือ่ งปน ดินเผา สิง่ ถักทอ
ไมแกะสลัก เครือ่ งจักสาน หรือเครือ่ งประดับตกแตงตางๆ ลวน
เปนสิง่ ทีส่ ะทอนใหเห็นจิตวิญญาณของผูท สี่ รางสรรคมนั ขึน้ มา
เครือ่ งเขินก็เชนเดียวกัน ทําหนาทีม่ ากกวาเปนของใชทสี่ วยงาม
นาจับตอง โดยเปนตัวแทนของรสนิยมและจิตวิสยั ลึกๆ ทีส่ อื่ ให
แกผไู ดเสพ สัมผัสทราบถึงความละเอียด ประณีต ทีส่ งั่ สมกันมา
หลายชัว่ อายุคน แตดว ยความคุน เคย หยิบฉวยใชกนั ทุกวีท่ กุ วัน
เหมือนญาติสนิท ความงามและความลุมลึกเหลานั้นจึงถูก
มองขามไป งานหัตถกรรมมากมายหลายชิ้นถูกใชและรับใช
เจาของเหมือนกับสิ่งที่ไรคุณคา โองเคลือบใบงาม กลิ้งโคโลอยู
ทายครัว จานสังคโลกปากบิน่ กลายเปนจานอาหารแมวหมาไป
ไซดักปลารัดขอบดวยหวายเปนรังไกไรคาอยูหลังบาน พาน
เครื่องเขินลงชาดอยางวิจิตรพลิกควํ่าเปนกระบุงรองรับขี้เถา
ขางเตาถานทํากับขาว เกวียน ระแทะ โชครายหนอย กลายเปน
เศษไมราคาถูก รีไซเคิลมาเปน โตะ เกาอี้สนาม จนจําหนาตา
ตัวเองไมได เหตุการณเชนนี้ไดเกิดขึ้นกับงานเครื่องเขินของ
ชาวลานนามาตลอด ความรูสึกของผูเปนเจาของวัฒนธรรม
มองเห็นวาเปนเรื่องธรรมดา สิ่งของที่พังสูญหายไปก็สามารถ
ทําขึ้นมาใหมได เพราะมิใชเปนสิ่งที่วิเศษเลอเลิศ เกินความ
สามารถของพวกเรา ปูยาตายายสรางขึ้นมาได พวกเราก็คง
ทําได แตดวยความประมาท ภูมิปญญาและความลึกลํ้าในงาน
ศิลปหัตถกรรมบางอยางจากเราไปอยางไมมวี นั กลับ ดวยเพราะ
เหตุผลของการจากไปนั้นเปนไปอยางรวดเร็วและฉับพลัน
จนขาดสะบัน้ จากรากเหงาชนิดตอไมตดิ อีก เยาวชนลานนาใหม
ไมเคยรูเ ห็น แอ็บหมาก ขันดอก ของพออุย แมอยุ เพราะเกิดมา
ก็รูจักแตถาดอะลูมิเนียม จานทัปเปอรแวร ชีวิตประจําวันก็ได
สัมผัสแตผวิ ของตัวเมาส มอนิเตอร และพลาสติกกรอบโทรศัพท
มือถือ โดยหารูไมวา ตนตระกูลโคตรเหงาของมันมาจากผิว
ผัสสะที่คลี่คลายมาจากแบบเครื่องเขินของพออุย แมอุย
การใชบุงหาบ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร จังหวัดนาน

เครื่องเขิน 9 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากคําเหลี่ยม
ลายรดนํ้าบนพื้นแดง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

การใชงานขันดอกและขันหมาก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดปาแดด อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

เครื่องเขิน 10 ในวัฒนธรรมลานนา

เครื่องเขินที่ปดทอง เปนเครื่องใชสําหรับกษัตริยและบุคคลชั้นสูง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา วัดพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

จากสิ่ ง ที่ เ คยเป น วิ ถี ชี วิ ต ประจํ า วั น เครื่ อ งเขิ น เริ่ ม
แผวหายไปจากสังคมลานนา ประมาณปลายศตวรรษที่แลว
การผลิตการใชและการซือ้ ขายเริม่ เลือนรางไรทศิ ทาง พรอมๆ กับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การหลั่งไหลเขามาของวัฒนธรรม
อาณานิ ค มฝรั่ ง และสยาม ตามด วยสินค าอุตสาหกรรมที่
แปลกตา ราคาแพง กลบรัศมีและราศีของหัตถกรรมพื้นบาน
แรกๆ เปนเงินเหรียญบริสทุ ธิร์ ปู จ ากอินเดียและพมา มาละลาย
หลอมเปนโลหะตีขึ้นรูปเปน สลุง ขันดอก แอ็บหมาก ขัดขาว
แวววาวใสสะอาด ขมชาดสีแดง รักสีดาํ ใหอบั เฉาลง เครือ่ งเงิน
มีคุณสมบัติลํ้าเลิศกวา เพราะแตกก็ยาก ลางก็งาย ละลายแลว
ก็ ยั ง เป น เนื้ อ เงิ น อยู  แค นี้ ก็ ดั บ วิ ถี ชี วิ ต ของงานเครื่ อ งเขิ น
ในลานนาไปมากกวาครึ่งหนึ่ง เครื่องแกวเจียระไน กระเบื้อง
เครื่องเคลือบ ชอน สอม ชามโลหะแบบฝรั่ง หลั่งไหลเขามา
พรอมกับพานทองเหลือง เครือ่ งลายครามจากเมืองจีน บัน่ ทอน

สถานภาพของเครือ่ งเขินลานนา จนแทบไมมใี ครกลานําออกมา
ใหไดเห็นหนา
ทางรถไฟมาถึงเชียงใหม พรอมกับกลองขนมปงบิสกิต
และบุหรี่ยากาแร็ต เปนกระปองสังกะสี เขาแทนที่ แอ็บหมาก
แอ็บยาโดยสิ้นเชิง เครื่องเขินโบราณก็ไดมาถึงจุดสิ้นลมปราณ
ถูกเก็บขึ้นหิ้งซุกซอนอยูกนครัวเปนภาชนะใสขยะผุพังไปตาม
วาระและการใชสอยทีไ่ รการทะนุถนอม ชิน้ ใบทีโ่ ชคดี พลัดหลง
ไปอยูบนหลังตูหรือลงหีบจึงอยูรอดมาถึงมือลูกหลานและ
พอคาของเการุนใชมือถือ เศรษฐกิจฟองสบูปูดวยเงินสดจาก
ตะวันออกกลาง เปลี่ยนบานหรือเรือนไมแบบโบราณ เปนทรง
บาวาเรียนมุงลอนคูหรือซีแพคโมเนีย ไมมีที่สําหรับ ขันดอก
ขันโอ หีบผา แอ็บหมาก อีกตอไป หลายชิ้นถูกแลกเปลี่ยนกับ
ชุดเหยือกนํ้าพลาสติกสีลูกกวาด หรือขันอะลูมิเนียมลายดอก
ตราแมวนํา้ จากบางกอก เครือ่ งเขินลานนาคราวละลํารถกระบะ

เครื่องเขิน 11 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากคําขนาดเล็กแบบพกพาไปตามสถานที่ตางๆ
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

แอ็บหมาก สําหรับเจานายเวลาออกงาน
โดยใหขาทาสบริวาร เปนคนถือรวมในขบวน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา วัดพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

หญิงสาวถือโอที่บรรจุอาหารไปถวายพระที่วัด
ขันโอแบบถือ ใช ใสของไปวัด
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา วัดพระสิงห
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

เครื่องเขิน 12 ในวัฒนธรรมลานนา

ทยอยออกสูร า นขายของเกา หรือไมถา โชคดีหนอยก็เปนสินคา
การตกแตงภายในตามซอกมุมตางๆ ของยุโรปและญี่ปุน สิบป
ยี่สิบปผานไปไมมีใครสังเกต แอ็บ อูบ โอ ขันดอก หายวับ
ไปจากลานนา ไมมีรองรอยใหเห็นซากเห็นโครง บางทีมีที่ถูก
คัดนํามารวมกันเปนกลุม เพือ่ ใหลกู คารายใหญมารับไปตางแดน

ลวดลายเพดาน ในวิหารวัดตนเกวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ประดับตกแตงดวยการลงฮักลงหาง (รัก ชาด) และแกวจืน

กั๊บธรรม หีบธรรม ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ผีซาํ้ ดํา้ พลอยถูกไฟคลอกไปพรอมกับชอฟาหนาบัน เหลือไวแต
รูปถายเลือนราง เหมือนฝน
จากธุรกิจการตกแตงภายในดวยของเกาโบราณหรือ
ชิน้ สวนจากของไทยโบราณในชวงสองทศวรรษทีผ่ า นมา ทําให
สิง่ ของเครือ่ งใชทวี่ จิ ติ รสวยงามไมวา จะเปนของในเรือนอยูอ าศัย

เครื่องเขิน 13 ในวัฒนธรรมลานนา

เปรียบเทียบความประณีต
ของฝมือชางเทคนิคการทําเครื่องเขิน
แบบฮายดอก (บน)
และของเครื่องเขินในปจจุบัน (ลาง)

หรือวัดวาอารามไดทยอยออกมาสูตลาด โองไห เชี่ยนหมาก
หีบ กลอง ตู ตั่ง คันทวย แมกระทั่งชอฟาโบสถ วิหาร หนาบัน
ธรรมาสน ตางก็ถกู นํามารับใชหนาทีใ่ หมในสังคมไฮเทค ถาไมนบั
รวมตุกตาเทวดาหรือพระพุทธรูปไทยที่กลายเปนของตกแตง
บานยอดนิยมมากอนนับครึง่ ศตวรรษ ของโบราณมีจาํ นวนจํากัด
เมื่อมีความตองการเพิ่มขึ้น ราคาคางวดจําตองถีบตัวสูงขึ้น
ตามลําดับ จนกระทัง่ สูงมากพอทีจ่ ะทําใหเกิดการทําของปลอม
เลียนแบบได งานศิลปหัตถกรรมบางอยางยังมีชางพื้นบาน
ทําไดอยู และสามารถรื้อฟนขึ้นมาไดอีก ชางฝมือแขนงตางๆ
แม จ ะอาวุโสมากแล วแตก็ยั ง มีฝมื อแบบโบราณตกคางอยู
สามารถผลิตและสอนใหรนุ ตอไปทํางานได งานศิลปหัตถกรรม
หลายอยางมีชวี ติ ตออยางสวยงาม แมวา การผลิตอาจเร็วขึน้ มาก
ดวยเครื่องทุนแรงและสารเคมีวิทยาศาสตรที่ทําไดสารพัด
เหมือนเนรมิต บางชิน้ บางอันอาจขาดความวิจติ รและวิญญาณ
ไปแตก็ยังคงรูปแบบรูปทรงเชนอดีตไวอยู
เครื่องเขินลานนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในเชียงใหมเมื่อ
สิบปกวาทีผ่ า นมา ไดมกี ารพยายามรือ้ ฟน การผลิตงานเครือ่ งเขิน
แบบโบราณขึ้นมาอีก โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ของรัฐ เพื่อฟนฟูสงเสริมงานหัตถกรรมพื้นบาน แตสวนใหญ
ของผลงานทีผ่ ลิตออกมาขาดคุณภาพและความวิจติ รเยีย่ งของ
โบราณ จึงมีการตอบรับนอยมากจากสังคมทีจ่ ะใหการสนับสนุน

การฟนฟูจึงเปนไปอยางลมลุกคลุกคลาน ดูไรทิศทาง ผลงาน
สวนใหญกลายเปนสินคาที่ระลึกราคาถูกไรรสนิยม แตมสีสันดู
ฉูดฉาด จนแทบไมมคี ณ
ุ คาเชิงศิลปะเอาเลย เครือ่ งเขินเชียงใหม
ยุคนี้คือไมเนื้อออน กลึงเปนกลอง ตลับเล็กๆ ทาดวยยางรัก
สองสามชัน้ แตมดวยสีอะคริลกิ เปนลวดลายผีเสือ้ ดอกไม หรือ
ภาพวิวทิวทัศนแลดูหยาบๆ หางไกลจากความวิจิตรของงาน
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ตลับเครื่องเขินรูปทรงเครื่องบิน
สําหรับใสของขบเคี้ยว เปนของที่ระลึกของสายการบิน UBA ของพมา ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครือ่ งเขินโบราณ อาจกลาวไดวา ขาดสะบัน้ ไรความตอเนือ่ งกับ
งานชางฝมือรุนเดิมกอนหนานี้
ในชวงหลังๆ เครื่องเขินเชียงใหมที่เปนของโบราณ
กลายเปนงานศิลปะพืน้ บานทีช่ าวตางประเทศเก็บและสะสมกัน
เครื่องเขินเกาของลานนาถูกชาวญี่ปุนและชาวยุโรปกวาน
แสวงหาซื้อออกไปดวยราคาแพงลิ่ว เมื่อเครื่องเขินทองถิ่น
หมดไปจนขาดตลาด เครือ่ งเขินพมา ไทใหญ ทะลักเขามาแทนที่
ดวยราคาที่ถูกกวา มีรูปแบบที่หลากหลายกวาของไทย เปนที่
ยินดีปรีดาใหแกธุรกิจการคาของเกา และนักตกแตงภายใน
ปริมาณที่เครื่องเขินเกาพมาเขามาสูเมืองไทยมีขนาดมหาศาล
อยางแทบไมนา เชือ่ ในชวงสิบปทผี่ า นมา จนปจจุบนั นีใ้ นพมาเอง
ก็ไมคอ ยมีเครือ่ งเขินดีๆ เหลือไวใหชนื่ ชมเพราะไดสง มาขายใน
ตลาดเมืองไทยจนหมดสิ้น

ก็อกนํา้ แบบปน รักกระแหนะ และผอบใสธาตุ เครือ่ งเขินพมา
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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เอิบผาแบบลานนา

เอิบผาแตกแตงดวยการแตมดอก สวนฝาทําขอบนูนเปนชัน้ ๆ

ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เอิบผาตกแตงดวยการแตมดอกทั้งใบ ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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เมือ่ จํานวนของเกาแทจากพมาลดลงและราคาถีบตัวสูง
ขึน้ การทําเทียมเลียนแบบทัง้ ของลานนาเดิมและพมาจึงเกิดขึน้
แพรหลายในบานถวาย อําเภอหางดง เชียงใหมและปริมณฑล
ส ว นใหญ ทํ า ขึ้ น มาสํ า หรั บ ใช ใ นการตกแต ง ภายใน ดั ง นั้ น
คุณภาพจึงอยูใ นระดับลางๆ เนนความรวดเร็ว ราคาตนทุนตํา่
ความวิจติ รลึกซึง้ แทบไมตอ งถามหา สวนใหญใชโครงไมเนือ้ ออน
กลึงแกะสลักประกอบเขากับการจักสานไมไผเปนโครง บางที
ใชไมอัด กระดาษ ติดกาว โปวดวยปูนขาวผสมสี ประดิษฐเปน
ลวดลายหยาบๆ สีนาํ้ มันหลากหลายชนิดทําหนาทีเ่ คลือบ ทาดวย
สีทองกระปอง หรือปดทองวิทยาศาสตร ประดับระยิบระยับ
ดวยกระจกแกวดูตระการตาราคาถูก เครื่องเขินเลียนแบบ
เหลานี้มีทั้งที่ดูใหมเอี่ยมสะอาดสะอาน หรือที่ทําใหดูคลาย
ของใชแลว รวมไปถึงความชํารุด แหวงวิ่นแลดูเปนโบราณวัตถุ
ตาม order ของผูซื้อ และความตองการของตลาด
นั บ ตั้ ง แต ค.ศ. 2000 เครื่ อ งเขิ น โบราณจากพม า
ที่มีสภาพสมบูรณไมแตกหักชํารุด มีจํานวนลดลงไปอยางมาก
เนื่องจากการสงออก ทําใหแหลงผลิตเครื่องเขินรูปทรงเกา
ที่ มี คุ ณ ภาพใกล เ คี ย งกั บ ต น ฉบั บ กลั บ มามี ชี วิ ต อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
สินคาใหม ไมวาจะเปนโครงสราง วัสดุ ลวดลายตกแตง บางที
แทบจะแยกไมออกระหวางของโบราณกับของที่เพิ่งผลิตเมื่อ
เดือนทีแ่ ลว ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ เนือ่ งจากวา สภาพแวดลอมการผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมแขนงนี้ยังคงไวไดดีในพมา วัสดุ ยางรัก ไมไผ
ชางฝมอื และวิถชี วี ติ ในชุมชนชางพืน้ บานยังคงเปนไปใกลเคียง

แอ็บยาสมุนไพร
ใช ในกลุมชาวไทใหญและลานนา
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

กับอดีต สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิมก็คอื ตลาดผูซ อื้ ซึง่ มิใชคนพืน้ เมือง
ในทองถิ่น แตเปนตลาดภายนอกที่มี order เปนจํานวนมากๆ
อยางไรก็ตาม นับเปนนิมิตหมายที่ดีสําหรับงานเครื่องเขินพมา
ที่มิไดสะดุดขาดสิ้นจากอดีตเชนเครื่องเขินลานนา เพราะวามี
การผลิตอยางตอเนื่อง แมนวามีบางจุดบางชวงที่ดูเหมือนวา
เกือบสิ้นลมปราณเชนเดียวกับลานนา แตก็มีสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจสังคมของพมาเองที่ชวยพยุงใหอยูรอดมาจนถึง
ปจจุบนั ได งานเครือ่ งเขินพมาเปนงานศิลปหัตถกรรมประเภทนี้
อยางเดียวในเอเชียอาคเนยทคี่ งอยูแ ละอยูไ ดดว ยความภาคภูมิ
ขณะที่เครื่องเขินลานนา ไทย ลาว เขมร หมดสิ้นสภาพลงไป
ปจจุบันนี้ คนในลานนาทั่วๆ ไป และคนไทยสวนมาก
แทบไมรูจักเครื่องเขินที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง
ที่พอรูจักหนอยก็มักเปนเครื่องเขินญี่ปุน และของจีน อยาง
ประปราย มีเครื่องเขินรูปทรงทันสมัย สีเงิน สีทองเคลือบ
Varnish แวววาวนําเขาจากเวียดนาม มาวางขายในตลาด
ตกแต งภายในที่กรุ งเทพฯ การรวบรวมขอมู ลความรูและ
ภาพถายชิ้นงานเครื่องเขินลานนาเขาเปนรูปเลมครั้งนี้นับเปน
ปรากฏการณครัง้ แรกทีเ่ ปนการนําเอาความรูเ กีย่ วกับเครือ่ งเขิน
ลานนาออกสูสังคมทั่วไป ทีมงานผูจัดทําก็คาดหวังวาเยาวชน
ไทยและสังคมโลกคงจะไดรูจัก ซาบซึ้ง และหันมาชวยอนุรักษ
หวงแหนมรดกอันเลอคาของบรรพชนเอาไว แทนทีจ่ ะปลอยให
อดีตที่สวยงามและทรงคุณคาลองลอยและหายไปในกระแส
ของโลกาภิวัตน

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องเขิน
Introduction

เครื่องเขิน 18 ในวัฒนธรรมลานนา

๏ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องเขิน ๏

ปุง
ใชสําหรับใสเมล็ดพืช
หรือขาวของและผาผอน
ตกแตงดวยการแตมดอก
ของสะสม
ของอาจารยวิถี พานิชพันธ

คําวา “เครื่องเขิน” หมายถึง ภาชนะ เครื่องมือ หรือ
ของใช ที่ผลิตขึ้นโดยชาวเชียงใหมที่มีเชื้อสายสืบมาจากชาว
ไทเขินแตโบราณ คํานี้นาจะบัญญัติขึ้นโดยคนไทยภาคกลาง
หรื อ ข า ราชการจากส ว นกลางที่ ขึ้ น มาอยู  ใ นภาคเหนื อ เมื่ อ
ประมาณ 100 ปที่แลว เพราะวาคํานี้มิไดปรากฏอยูในภาษา
พืน้ ถิน่ ของชาวเชียงใหม ซึง่ ชาวเชียงใหมแตเดิมมิไดมศี พั ทเรียก
ทีจ่ าํ กัดความเฉพาะเชนนีม้ ากอน ชาวเชียงใหมเรียกชือ่ ภาชนะ
ของใชตางๆ ไมวาจะเปนงานชางฝมือประเภทใด ตามลักษณะ
การใชงานมากกวาการระบุถึงวัสดุหรือเทคนิคการผลิต แม
บางครั้งอาจกลาวถึงบางถาวัสดุนั้นเปนของมีคา เชน ขันเงิน
(พานทรงสูงตีจากเนื้อเงินบริสุทธิ์) หรือ แอ็บหมากคํา (ตลับใส
หมากตกแตงดวยโลหะทองคํา) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาภาชนะ
ของใชในอดีตเปนจํานวนมาก ผลิตดวยเทคนิคและวัสดุพื้นถิ่น
ซึ่งถือวาเปนของธรรมดาๆ ไมมีอะไรพิเศษ หรือมีราคาคางวด
มากมาย จึงไมมีการใชศัพทจําเพาะใหชัดเจน ที่ใกลเคียงกับ

ขันโอแดง ขนาดตางๆ
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

โอพมาสีดําแดง
จากเมืองจาวกา พมา
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 19 ในวัฒนธรรมลานนา

การหาบโอเครื่องเขิน (คัวฮักคัวหาง) ไปทําบุญที่วัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา
วัดพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ขันโอดําแดง พรอมไมคานหาบ
ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม

หัวไมคาน
ที่มีการแกะสลักอยางสวยงาม

ขันโอเครื่องเขิน พรอมสาแหรกหวายและไมคาน
สําหรับใสของไปทําบุญที่วัด ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม

เครื่องเขิน 20 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันโอพรอมอานเมืองแพร
ใช ใสของใชและของมีคา หนีภัยสงครามชวงกบฏเงี้ยวไปอยูที่หลวงพระบาง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

การเปนศัพทจาํ เพาะมากทีส่ ดุ จะเรียกเปนวลีวา “คัวฮักคัวหาง”
สําหรับสิ่งของที่เรารูจักในปจจุบันวาเปนเครื่องเขิน
ไทเขิน คือ ชนพื้นเมืองหรือคนกลุมตระกูลไท-ลาว
ที่ตั้งรกรากสรางบานแปงเมืองอยูในที่ราบลุมของแมนํ้าเขิน
ซึง่ เปนแมนา้ํ ทีส่ าํ คัญดุจสายเลือดของแควนเชียงตุง โดยเชือ้ สาย
ภาษาพูด วิถีชีวิตความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม ชาวไทเขินเปน
ชนกลุมหนึ่งในตระกูลไทลื้อที่กระจายอยูทั่วไปในลุมแมนํ้าโขง
ตอนกลาง เปนเมืองเล็กเมืองนอยมีมากมายอยูกันมานับพันป
ไทลื้อมีศูนยกลางการปกครองสําคัญภายใตการปกครองแบบ
ระบบกษัตริยแ ละกอตัง้ เปนแควนหรือรัฐเรียกวา “สิบสองปนนา”
มีเมืองเชียงรุง เปนราชธานี สวนเมืองเชียงตุงนัน้ เปนแควนอิสระ
มิไดขึ้นอยูกับสิบสองพันนาโดยตรง แตมีความสัมพันธและ
ผู ก พั น กั น อย า งใกล ชิ ด ทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒนธรรม

เจานายและราชวงศที่ปกครองเชียงใหม เชียงตุง และ
เชียงรุง มีความเกี่ยวพันฉันเครือญาติ มาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบนั คําวา “เขิน” ออกเสียงเปนสําเนียงพืน้ เมืองเชียงตุงวา
“ขืน” ซึ่งแปลวายอนขึ้น หรือ ขัดขืน หรือฝน ดังนั้นแมนํ้าที่
ไหลผานเชียงตุงจึงเรียกวา “แมนํ้าขืน” เพราะวาเปนสายนํ้า
ไหลยอนขึ้นทางเหนือกอนที่จะรวมเขากับแมนํ้าโขง ปจจุบัน
เชียงตุงเปนพื้นที่การปกครองเทียบเทากับจังหวัด ตั้งอยูใน
เขตรัฐฉานตะวันออกของประเทศพมาหรือเมียนมา
เมื่อครั้งพระเจากาวิละแหง “ราชวงศเจาเชื้อเจ็ดตน”
ของลานนาทําการฟน ฟูเมืองเชียงใหมขนึ้ มาจากการเปนเมืองราง
หลังสงครามกับพมาในยุคตนของกรุงรัตนโกสินทร ไดมีการ
นําไพรพลชาวไทยวนจากลําปาง ลําพูน ไปรบเพื่อเอาราษฎร
ผู  ค นพลเมื อ งที่ พู ด ภาษาตระกู ล ไทด ว ยกั น จากรั ฐ ฉานและ
สิบสองปนนามาชดเชยแทนที่ประชากรลานนาเดิมที่ลมหาย

เครื่องเขิน 21 ในวัฒนธรรมลานนา

ตายจากไปเนื่องดวยสงคราม ภารกิจของเจากาวิละครั้งนั้น
คนทางลานนาเรียกวา “เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง” ชาวไทเขิน
จากเชี ย งตุ ง เป น ผู  มี ค วามชํ า นาญและสามารถทางด า น
ศิลปหัตถกรรมหลายดาน รวมทั้งการทําเครื่องเขิน จึงถูกนํา
เขามาตั้งรกรากอยูในพื้นที่ตางๆ ของลานนา และสวนหนึ่ง
ไดเขามาอยูในเขตเมืองเชียงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ
ดานใตและตะวันออกเฉียงใตของเขตกําแพงเมืองเดิม ชาวไทเขิน
กลุม นีเ้ องทีเ่ ปนผูผ ลิตงานหัตถกรรมเครือ่ งเขินเชียงใหม อันเปน
ที่รูจักกันอยางแพรหลายวาเปนงานฝมือชั้นเยี่ยม เปนงานที่
ประณีตสวยงาม มีคุณภาพสูง นิยมใชกันในกลุมของผูมีฐานะ
และเจานาย ตลอดจนไปถึงชาวตางถิ่น ในภาคกลางและ
ชาวตางชาติ

ลวดลายแกะสลักปดทอง
ของตูพระธรรมคัมภีร ชาวไทเขิน รัฐฉาน พมา

การใชยางรักทาสีรองพื้นแลวปดทอง
เพื่อตกแตงงานพุทธศิลปของชาวไทเขิน เชียงตุง รัฐฉาน

เครื่องเขิน 22 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากลําพูน
ลวดลายบาง นาจะมีความเชื่อมโยงกับลวดลายเครื่องเขินเชียงตุง

ซาของคํา
เปนเครื่องจักสานลงชาดปดทอง แบบชาวไทเขินในเชียงตุง นิยมตกแตง
ดวยการปน รักกระแหนะเปนเสนติดลงไปทําใหเกิดลวดลาย ประดับเสร็จแลว
ปดทองทับ ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ชาวไทเขินกลุมหนึ่งไดเขาไปอยูในพื้นที่ริมนํ้าแมขาน
ป จ จุ บั น นี้ เ ป น เขตอํ า เภอสั น ป า ตอง ละแวกบ า นต น แหน
บานดงกํา๋ และบานทุง เสีย้ ว กลุม นีม้ ฝี ม อื การทําเครือ่ งเขินแบบ
พื้นเมืองดั้งเดิมของลานนา โดยสืบตอการทํารูปทรงโครงสราง
และเทคนิคการตกแตงเฉกเชนเดียวกับของโบราณ อาจเปน
เพราะว า ชาวบ า นและคนพื้ น ถิ่ น ใกล เ คี ย งคื อ ชาวไท-ยวน
ยังนิยมของใชตามแบบดั้งเดิมอยู อยางไรก็ดีเครื่องเขินจาก
บานตนแหน สันปาตอง เปนงานหัตถกรรมที่มีฝมือเยี่ยม

มีระดับและเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่มีแบบแผนสืบตองานศิลปะ
พื้นบานโบราณไดเปนอยางดี ซึ่งสวนหนึ่งอาศัยความรูความ
ชํานาญของชาวไทเขินที่อพยพมาจากเชียงตุง จะสังเกตไดวา
เครื่องเขินจากสันปาตองเปนเครื่องเขินกลุมตัวแทนสําคัญ
ของเครื่องเขินลานนาที่หาฝมือเปรียบเทียบไดยาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเขียนลวดลายประดับและการประดับดวยทองคํา
เปลวบนภาชนะ ในรูปแบบและรูปทรงตางๆ
เครื่องเขินในความคิดและความเขาใจของคนทั่วไป
ในปจจุบัน คือภาชนะของใชหรือของตกแตงบาน ที่มีโครง
ภายในเปนเครื่องจักสานทําจากวัสดุไมไผ หวาย หรือไมจริง
ภายนอกเคลือบทาดวยยางจากตนไมรักที่มีลักษณะเปนสีดํา
เพื่อใหเกิดความคงทน มีคุณสมบัติที่กันนํ้าและความชื้นได
เปนอยางดี อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความสวยงามใหแกผิวของ
ภาชนะดวย ลักษณะทีม่ นั เงาหรือบางทีปรับเปนพืน้ ผิวลักษณะ
ตางๆ ทําใหนา สนใจอยางเชน เครือ่ งเขินจีนและญีป่ นุ มีพฒ
ั นาการ
ดานการตกแตงผิวอยางกาวไกลมากจนเปนการสรางสรรค
เชิงศิลปะระดับสูง มีความวิจิตรพิสดารและความงามอยาง
ลึกซึ้ง

เครื่องเขิน 23 ในวัฒนธรรมลานนา

เทคนิคการทําเครื่องเขินแบบชาวไทเขิน
โดย ทายาทของมูลินตะ บานจอมบน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน โดยการปนรักกระแหนะตกแตงกอนปดทอง

เครื่องเขิน 24 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากแบบแตมดอก
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

โดยหลั ก การ เครื่ อ งเขิ น ของชาวล า นนาส ว นใหญ
มีโครงภายในเปนเครื่องไมไผสาน ทาดวยยางรักหลายๆ ชั้น
สําหรับยางรักชั้นแรกๆ จะทําหนาที่ยึดโครงสรางไมไผใหเกิด
ความมั่นคง ชั้นตอๆ ไปเปนการตกแตงผิวภาชนะใหเรียบ
ชั้นหลังๆ และชั้นสุดทายเปนการตกแตงใหสวยงาม เชน
ทําผิวใหเรียบเนียน การเขียนลวดลายดวยพูกัน ขลิบดวย
การปดทองคําเปลว หรือการขูดผิวเปนรองลึก แลวฝงยางรัก
ผสมสีที่ตางกันเพื่อสรางลวดลายใหสวยงาม แลดูละเอียด
ประณีต

ในอดีต เครื่องเขินที่เปนของใชในครัวเรือนทั่วๆ ไป
นิยมออกแบบใหมีลักษณะแข็งแรงทนทาน แตมีนํ้าหนักเบา
ชาวล า นนาพื้ น เมื อ งรุ  น เก า ที่ อ ยู  อ าศั ย เป น เรื อ นเครื่ อ งผู ก
มีสวนประกอบและโครงสรางเปนไมไผเสียสวนใหญ ดังนั้น
ในวัฒนธรรมการกินอยูจึงไมมีเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน
ที่ ใ หญ แ ละหนั ก เทอะทะ เช น คนจี น หรื อ ชาวตะวั น ตก
เครื่องเรือนที่มีนํ้าหนักเบา เชน เครื่องเขิน และเครื่องจักสาน
จึงเปนรูปแบบหัตถกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันของ
ชาวลานนามากกวางานหัตถกรรมที่มีนํ้าหนักมากๆ คุณสมบัติ

เครื่องเขิน 25 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากแตมดอกขลิบทอง
จากบานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม และลําพูน ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม

เครื่องเขิน 26 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากเหลี่ยม ขนาดตางๆ ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม

ขันแอว ขันดอกแบบเตี้ย และขันดอกแอวอู
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

สําคัญของเครื่องเขินคือมีนํ้าหนักเบา ยืดหยุนบิดตัวไดบาง
ไมแตกหักเสียหายอยางทันทีทันใดเชนเครื่องปนดินเผา วัสดุ
การผลิตเปนสิง่ ทีเ่ สาะหาไดงา ยโดยทัว่ ไปในทองถิน่ และเทคนิค
ประกอบกับการตกแตงไมสลับซับซอนจนเกินไป ในชวงศตวรรษ
ทีผ่ า นมาการคนพบสารพลาสติกและการผลิตเครือ่ งมือเครือ่ งใช
จากพลาสติกทีม่ าจาก Petrol Chemical By–Products เขามา
แทนที่หัตถกรรมเครื่องเขินและเครื่องจักสานอยางรวดเร็ว
โดยที่ของใชพลาสติกนั้นมีคุณสมบัติใกลเคียงกับเครื่องเขิน
มากจนนาใจหาย ที่สําคัญมากกวานี้ก็คือสามารถผลิตไดเปน
อุตสาหกรรมดวยความรวดเร็วและเปนจํานวนมากๆ ในราคา
ตนทุนที่ถูกแสนถูก ไมตองเสียเวลาในการรอเปนแรมเดือนให
ยางรักแหงเชนแตกอน

เครื่องเขิน 27 ในวัฒนธรรมลานนา

ย อ นกลั บ ไปในอดี ต เครื่ อ งจั ก สานและเครื่ อ งเขิ น
ดูเหมือนวาจะมีบทบาทหนาทีร่ บั ใชสงั คมลานนา ใกลเคียงและ
เทียบเทากันมาก ยกเวนบางกรณีที่เครื่องเขินดูเหมือนวาจะมี
วรรณะและศักดิ์ศรีสูงกวาเครื่องจักสานไมไผ หรือหวาย เชน
กระดง กระบุง ตะกรา ซา ของ ซึ่งเปนของใชประจําวันจริง
ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน มีโอกาสนอยมากทีจ่ ะไดเขาไปเปน
สวนของพิธกี รรมหรือรวมแสดงออกทีเ่ ปนหนาเปนตาของผูเ ปน
เจาของ แตเมื่อใดเครื่องจักสานเหลานี้มีการเคลือบยางรักเพื่อ
ความคงทนและความสวยงามมากขึ้น ของใชพวกนี้มักจะดูมี
ศักดิ์และศรีมากกวาเครื่องจักสาน บอยครั้งเปนภาชนะของใช

เฉพาะในพิธีกรรมเทานั้น เชน ขันดอกใสของเซน เครื่องไหว
สวนกระบุงใสผัก ใสของขายชาวลานนาไมนิยมทารัก แตถา
เปนกระบุงใสของไปวัดจําเปนตองทารักทาชาดใหดูวิจิตร
ประณีตกวาธรรมดา หีบผา ซากวย สําหรับใสของในครัวเรือน
ทัว่ ไปจะเปนเครือ่ งจักสาน แตถา ใชสาํ หรับพิธแี ตงงานจะทารัก
ทาชาดอยางสวยงาม เชี่ยนหมาก ขันหมากประจําบานของ
ชาวลานนาเกือบทั้งหมดมีการทารักทาชาดตกแตง เพราะวา
เปนของใชสําหรับตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนนอกเหนือจาก
การใชเปนประจําทุกวัน อาจกลาวไดวา ในอดีตเครือ่ งมือของใช
ใดที่ ช าวล า นนาให ความสําคัญเปนพิเศษก็มักจะทายางรั ก

ขันหมากคําของเจานาย ประดับดวยลายรดนํ้าติดแกวจืน และกดพิมพ
พิพิธภัณฑวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

เครื่องเขิน 28 ในวัฒนธรรมลานนา

กุบละแอของเจานาย หรือนายทหารชั้นสูงของลานนา ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

มีดซุยพรอมปลอก เครื่องเขินแบบฮายดอก เปนมีดใชพกพา ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

เครื่องเขิน 29 ในวัฒนธรรมลานนา

ทาชาดแมนวาจะมีโครงสรางเปนเครื่องจักสานหรือเปนไมจริง
ถาพิเศษมากก็จะตกแตงมากขึ้นตามลําดับความสําคัญ ปกติ
ของใชที่ทายางรักเปนของใชประจําวันจริงๆ เชน หีบใสของ
เอิบผา ขันหมาก และขันโตกรับประทานอาหาร สวนใหญเปน
สีดาํ ตามธรรมชาติของยางรัก แตถา เปนของใชกงึ่ พิธกี รรม เชน
ขันดอก หรือขันหมากรับแขกทัว่ ๆ ไปจะนิยมทาสีแดงชาดหรือ
ตกแตงใหมีลักษณะพิเศษมากขึ้นไป การตกแตงดวยสีแดง
เปนการแสดงถึงสถานภาพของผูเปนเจาของ เชน เปนคนมี
ฐานะดีรํ่ารวย หรือวามียศถาบรรดาศักดิ์ในสังคม เจานาย
และพระสงฆในอดีตนิยมใชภาชนะของใชที่ทารักลงชาดสีแดง
เปนปกติ ไพรและชาวบานมีของใชเปนเครื่องเขินสีดําหรือ
งานจักสานธรรมดา ยิ่งถาเปนภาชนะที่ลงรักปดทองคําเปลว
แลวเปนของทีใ่ ชเฉพาะพิธกี รรมในวัดและในวังเทานัน้ สามัญชน
คนธรรมดาไมมีสิทธิใชไดเลย
เชนเดียวกับชาวพื้นเมืองในเอเชียอาคเนยสวนใหญ
ชาวลานนาในอดีตมีบานเรือนยกพื้นใตถุนสูง มีวัฒนธรรม

การปูเสื่อนั่งพื้น ไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตประจําวันหรือ
ในพิธีกรรม ภาชนะเครื่องเขินเปนสิ่งชวยอํานวยความสะดวก
ดวยเปนสิง่ ทีย่ กชูระดับของกินของใชใหสงู ขึน้ จากระดับพืน้ เรือน
เพือ่ ไมใหดเู ลอะเทอะ เกะกะ กระจัดกระจาย กีดขวาง การลุกเหิน
เดินนั่งของผูคน อีกทั้งยังเปนการปูพื้นเสริมใหของกินของใช
เหลานั้นแลดูมีคุณคา ตัวอยางเชน ขันโตก สําหรับใสอาหาร
รับประทานอาหาร ขันหมากสําหรับตอนรับแขก หรือพานขัน
ดอกใสดอกไมธปู เทียนที่นําไปไหวพระ ชาวลานนาไมนิยมวาง
ของสําคัญลงบนพื้นโดยไมมีภาชนะรองรับ และถือวาเปน
การไมมีวัฒนธรรมและไมบังควร หรือบางทีอาจถือวาเปน
การลบหลูดูหมิ่นดวยซํ้า ดังนั้นในอดีตชีวิตของชาวลานนา
ถูกหอมลอมไปดวยภาชนะรองรับแบบตางๆ เสมอ ซึง่ สวนใหญ
ก็คือเครื่องเขินในรูปแบบขันพานหลากหลายชนิด ของกิน
บางอยางมีการบรรจุหีบหอสําหรับการรับประทานไดเลย แตก็
ไมนยิ มกินจากหีบหอ จําตองแกะออกและหรือวางบนภาชนะ
ขันหรือพานอีกทีหนึ่ง

ขันหมากลายคํา และขันโอลายคํา
เปนเครื่องใชสําคัญสําหรับเจานายลานนา
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา วัดพระสิงห
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ขันหมากตกแตงดวยแกวจืน ลายทอง และปนรักกระแหนะ
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 30 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากลายคํา และขันโตก เปนเครื่องใชสําคัญสําหรับเจานายลานนา

อูบ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

เครือ่ งเขินที่ ใช ใสนาํ้ ตนสําหรับติดตามขบวนเจานาย

แอ็บเฮือ ใชสําหรับใสของมีคา
ขันดอกแอวอู

กระโถน สําหรับบวนนํ้าหมาก

ในพิธกี รรมตางๆ ของชาวลานนาไมวา จะเปนพิธเี ลีย้ งผี
แบบพื้นเมืองหรือพิธีกรรมทางพุทธ แตเดิมจะตองใชภาชนะ
เครื่องเขินเกือบทั้งสิ้น ขบวนขันหมากเจาบาวไปขอเจาสาว
หรือขบวนแหนําเครื่องไทยทานไปถวาย หรือแมแตเจานาย
เสด็จไปทางไหน จําตองมีพานขันดอกเครื่องเขินนําขบวน
ชนชั้นสูงไปไหนมาไหนจะมีบาวไพรยกขันหมาก กระโถน
แอ็บยาเสน พาน คนโท นําเปนแถว ซึ่งลวนแตเปนเครื่องเขิน
เพิ่งมาปรับเปนเครื่องโลหะในยุคหลังๆ เมื่อไมนานมานี้

ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ตามบานเรือนรุน เกาในลานนา เราพบเครือ่ งเขินของใช
อยูต ามมุมตางๆ ในตําแหนงทีม่ กี ารใชสอย เชน หีบผา เอิบ และ
กลองใสของมีคาอยูบนหิ้งหรือฝาเพดาน ในหองนอน ขันดอก
ขันไหวผีปูยาบรรพบุรุษอยูที่หิ้งไหวผีหัวนอนของผูสูงอายุ
ในหองขันหมาก ขันเมี่ยงอยูที่หนาเรือนพรอมที่จะใชรับแขก
ขันโตก ปุงใสเมล็ดผักพันธุพืชอยูในหองครัวไฟ ของใชเหลานี้
นอกเหนือจากรองรับหนาทีป่ กติในบานเรือนแลว ยังเปนสมบัติ
ที่มีไวอวดไวแสดง สําหรับเจาของบานเรือนใดมีขันหมาก

เครื่องเขิน 31 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากแบบแตมดอก

ลวดลายสวยงามยอมเปนเกียรติเปนศรีแกเจาของเรือน หีบผา
เจาบาวเมื่อแหไปถึงบานเจาสาว ยอมบงถึงฐานะความมั่งมี
ของครอบครัวฝายชาย อีกทัง้ ลวดลายประดับ ยังบอกถึงรสนิยม
และฐานะทางสังคมของผูเ ปนพอแม ในงานประเพณีฟอ นผีมด
ผีเม็ง เซนไหวผีบรรพชนของแตละสายตระกูล จําเปนตองใช
ภาชนะเซนไหวมากมายในแตละครัง้ ญาติพนี่ อ งเชือ้ สายเดียวกัน
ยอมนําเอาภาชนะขันดอกขันไหวของตนมาชุมนุมทีบ่ า นเจาภาพ
สําหรับพิธีการ ตระกูลใดมีเครื่องเขินขันดอกสวยงามก็เปน
ที่โจษขาน ไมนอยหนาวงศตระกูลอื่น สายวงศใดไมมีภาชนะ
ของใชที่วิจิตรงดงาม มักจะเปนที่ดูถูกดูแคลนในสังคม จําตอง
ขวนขวายหาเก็บหาซื้อไวเปนสมบัติ
การไปทําบุญไปวัดในโอกาสตางๆ ชาวลานนานิยมหาบ
โอเครื่องเขินสําหรับใสขาวปลาอาหารและเครื่องไทยทาน
ผูใหญจะใหลูกหลานหาบโอดํา โอแดง ดวยไมคานหัวงอน
ทารักทาชาด เดินเปนแถวเขาวัด บานผูลากมากดีใหบาวไพร

สกุลชางบานตนแหน หรือเครื่องเขินสันปาตอง
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ขันหมากขนาดเล็ก ใชกินหมากในหองนอนและพานเหมี้ยง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 32 ในวัฒนธรรมลานนา

กั๊บธรรม ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ตนตอมกอม หรือตนดอก
ขันดอกหลวงในวิหาร จังหวัดแพร

ขันดอกไมกลึงทรงสูง

ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

หีบธรรม
วิหารนอย อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

วัดปงสนุก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

เครื่องเขิน 33 ในวัฒนธรรมลานนา

ธรรมาสน

จิตรกรรมลายคํารูปหมอปูรณกฏะ

พระพุทธรูป

วัดนาคตหลวง อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

วัดตอแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

วัดปงสนุก จังหวัดลําปาง

หาบคอน ขันดอก ขันขาว เครื่องใชตางๆ เปนขบวนออกหนา
ออกตา ยิง่ ถาเปนวันพระวันศีลยิง่ ไดเปนการแสดงออกซึง่ สมบัติ
ภาชนะของใช ที่ ส วยงาม ขั น ดอกขั น โอ ซองเที ย นที่ เ ขี ย น
ลายชาด ติดเบี้ยหอย หมายถึง ความอยูดีกินดีไมอดไมอยาก
เปนหนาตาและภาพพจนแดผูเปนเจาของ แมกระทั่งแอ็บเฮือ
ใสยาเสน หรือ “แอ็บญอย” ใสตาชัง่ ของพอคามาตางคาราวาน
ก็เปนเครือ่ งเขินทีเ่ สริมบุคลิกลักษณะของความนาเชือ่ ถือใหแก
เจาของยามเมื่อเดินทางไปคาขายตางบานตางเมือง ตลับเฝา
ดินปนของผูม ฐี านะ นิยมเปนเขากระทิงปดจุกดวยงานเครือ่ งเขิน
ที่สวยงาม
ในพระวิหารของวัดวาอารามชาวลานนาถูกหอมลอมดวย
งานทารักและเครื่องเขิน ในพิธีกรรมสําคัญ ภาชนะเครื่องเขิน
เชน ขันแกวทั้งสามบูชาพระรัตนตรัย ขันหาโกฐาก ขันครู
ขันขอศีล ลวนเปนเครือ่ งเขินเครือ่ งรักทีว่ จิ ติ รสวยงาม ขันเหลีย่ ม

สุม ดอกเปนภาชนะของใชในพิธกี รรมทีท่ กุ วัดจะตองมี สัตตภัณฑ
ปดปาว จาวมร สังเค็ด อาสนะ ปราสาทธรรมาสน เปนเฟอรนเิ จอร
งานลงรักปดทอง ปดแกวกระจก รวมถึงพระพุทธรูปไมแกะ
ขนาดเล็ก แผงพระพิมพบชู าอดีตพุทธ หีบพระธรรม หิง้ พระธรรม
บันไดแกวและแทนสังฆ ในเทศกาลออกพรรษาชาวลานนานิยม
ถวายพระธรรมคัมภีรใบลานหุมดวยไมประกับลงรักเขียนลาย
หรือปดทองเปนพุทธบูชาและสืบพระศาสนา ประกับลงรักเหลานี้
พรอมกับไมปน ชักทีร่ ะบุเนือ้ เรือ่ งของเนือ้ หา เปนพืน้ ทีส่ รางสรรค
งานศิลปของชาวลานนาอีกหมวดหนึง่ ซึง่ ยังไมเปนทีร่ จู กั เทาใดนัก
มีทั้งเทคนิคงานแกะสลัก เขียนลายทอง ขูดลายทอง ปนรัก
กระแหนะจากสมุก ประดับเปลือกหอยมุกและแกวกระจก
มองสูงขึ้นไปบนเสา ขื่อ คาน ฝาเพดาน รูปจิตรกรรม
บนฝาปูน ฝาไม ลวนเปนการทารักทาชาด ปดทอง ภายนอก
เปนเครื่องเขินขนาดยักษ หอหุมพิธีกรรมและความเชื่อ

เครื่องเขิน 34 ในวัฒนธรรมลานนา

กระเปาถือสตรีเมืองกรุง

กระโถนปากจีบและชุดขันนํ้าพานรอง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

สินคาเครื่องเขินที่สงขายในไทยภาคกลาง เชน แกวนํ้า

เมื่อถึง ชอฟา บราลี ปนลม หูชาง ความเปนเครื่องเขิน
คงตองปรับกลายเปนงานสถาปตยกรรมที่ลงรักปดทอง จะใช
คําเรียกวาเครื่องเขิน ก็คงกระไรอยู
ในชวงกาลเวลาที่ลานนาปรับตัวเขาสูสังคมรวมสมัย
เมื่อประมาณ 200 ปที่ผานมา เครื่องเขินลานนาเลื่อนไหลจาก
รูปแบบเดิม มาสนองตอบความตองการใหมทเี่ กิดขึน้ มีการผลิต
เชีย่ นหมากเครือ่ งเขินแบบใหมทเี่ รียบงายและกะทัดรัดสําหรับ
ชาวกรุงเทพฯ ขันนํ้าพานรอง กระโถนปากแตร พานแวนฟา
สํารับถวยฝา กระเปาหมากสตรี หลั่งไหลออกมาในนามของ
หัตถกรรมเครื่องเขินเชียงใหม พานลายรดนํ้า ถาดทรงรี ตลับ
แปรงสีฟน จานสบู ซองบุหรี่ ถูกผลิตขึ้นมาสําหรับตลาด
เมืองกรุง ในขณะเดียวกันชาวลานนาพากันเลิกใชเครื่องเขิน
เกื อ บทั้ ง หมดเมื่ อ ประเทศเปลี่ ย นแปลงการปกครอง และ
ระบบสังคม พรอมกับการจบสิ้นของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ดั้งเดิม สลุงเงิน ขันเงิน พานเงิน เขามาแทนหนาที่เครื่องเขิน
ซึ่งในที่สุดปจจุบันนี้ทั้งเครื่องเขินและเครื่องเงินพากันหมด
สภาพและกลายเปนอดีตของสังคม เยาวชนรุนใหมนอยนัก
จะเคยเห็นทั้งสองอยาง การใชสอยหรือชื่นชมนั้นแทบไมตอง
กลาวถึงเลย

แกวนํ้า คนโท ที่เขี่ยบุหรี่พรอมซองไมขีดลายรดนํ้า
ที่ลานนาทําขึ้นสงขายในภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

วัตถุดิบ วัสดุโครงสราง และเทคนิคการตกแตง
ที่ใชในการผลิตเครื่องเขิน
Material and Techniques of Production : bamboo,
lacquer sap, minerals, decorative techniques, etc.

ผงชาด เปนวัตถุดิบที่ผสมกับยางรักในการทําเครื่องเขิน สําหรับทาพื้นผิว แตมดอก และการปดทองคําเปลว
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๏ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเครื่องเขิน ๏
ตนยางรัก-เมือ่ พูดถึงยางรักคนไทยทัว่ ๆ ไปจะคิดถึงยาง
ของดอกรัก ซึ่งเปนดอกไมรูปทรงสวยงามสีขาวหรือชมพูมวง
ที่นิยมนําเอารอยเปนอุบะประกอบพวงมาลัย หรือประดับ
ตกแต ง งานดอกไม ที่ ใ ช ใ นพิ ธี ก รรม และโอกาสต า งๆ ใน
วั ฒ นธรรมการจั ด ดอกไม ไ ทย ต น ดอกรั ก ชนิ ด นี้ มี ชื่ อ เรี ย ก
ทางพฤกษศาสตรวา CALOTROPIS GIGANTEA มีลกั ษณะเปน
ไมลมลุกผลัดใบ ที่ใบเปนขนๆ ขนาดฝามือ ขึ้นเปนตนทรง
พุมเตี้ยตามชายทุง เปนวัชพืชชนิดหนึ่ง ยกเวนที่ปลูกเปนสวน
สําหรับการสงดอกขายเปนธุรกิจ ตนดอกรักนี้ทั้งกาน ดอก ใบ
มียางขาวขนคลายกาวลาเท็กซ แตไมมีคุณสมบัติในการใช
เคลือบผิวใดๆ ทั้งสิ้น จึงไมใชยางรักสําหรับการทําเครื่องเขิน
ส ว นต น ยางรั ก ที่ ส ามารถเจาะกรี ด เอานํ้ า ยางมาทํ า
เครือ่ งเขินได เปนตนไมยนื ตน ผลัดใบ ทรงสูงทีข่ นึ้ ตามปาละเมาะ
เชิงดอย และมีนาํ้ ไมทว มขัง ทางพฤกษศาสตรเรียกไมตระกูลนี้
วา ANACARDIACEAE ซึ่งมีอยูประมาณสามสี่สายพันธุที่
ผลิตยางสําหรับใชทําเครื่องเขินไดในบานเรา
รักใหญ หรือฮักหลวง (MELANORRHOEA USITATA)
เปนตนไมผลัดใบขนาดกลางทัว่ ๆ ไปมีลาํ ตนคอนขางตรง ถาขึน้
ในที่อุดมสมบูรณจะเจริญเติบโตเปนไมขนาดใหญ มีเรือนยอด
แผกงิ่ กวางขวางขึน้ อยูใ นปาเบญจพรรณแลง และปาแดงทัว่ ไป
ในภาคเหนือ ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลตั้งแต 300-1000
เมตร โดยขึน้ ปะปนกับไมเต็ง ไมรงั พลวง และเหียง (TROPICAL
MONSOON FOREST) พบมากในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม ลําพูน
ลําปาง พะเยา เชียงราย แมฮอ งสอน แพร นาน อุตรดิตถ สุโขทัย
ตาก และบางพื้นที่ในภาคอีสาน
ลักษณะของลําตน ฮักหลวงทีด่ สี าํ หรับการเจาะยางเพือ่
นํามาใชนาจะมีความสูงประมาณ 15-20 เมตร ความโตของ
ลําตนวัดโดยรอบได 1-2 เมตร เปลือกสีนาํ้ ตาลเทาเขมแตกลาย
สะเก็ ด เป น แว น เล็ ก ๆ เนื้ อ ในเปลื อ กหรื อ กระพี้ เ ป น สี แ ดง
อมนํ้าตาลมีความหนาราว 1.8 ซม. เมื่อเปดเปลือกจะพบ

ชั้นเนื้อไมจริงซึ่งเปนสีแดงเขมแทรกดวยริ้วสีเทาแก เนื้อไม
คอนขางละเอียด เสี้ยนเสนตรงเปนมัน เหนียว แข็งและมี
ความทนทานมาก นํ้ า หนั ก ประมาณ 850 กิ โ ลกรั ม ต อ
1 ลูกบาศกเมตร สามารถใชทํางานเครื่องไม เครื่องเรือนได
อยางสวยงาม
ลักษณะของใบจากตนไมฮักหลวงมีรูปใบทรงรียาว
ปลายมน ขนาดประมาณ 20-30 ซม. จัดเรียงใบบนกาน
เปนพุมคลายใบมะมวง หลังใบสีเขียวเขม สวนทองใบมีขน
เปนกํามะหยี่สีออนกวา สามารถมองเห็นกานใบไดชัดเจน
ทั้งสองดาน เปนลวดลายแบบกางปลา เมื่อใบแกจัดจะเปลี่ยน
จากสีเขียวเปนสีเหลืองหรือสีแดง แตไมพรอมเดียวกันทั้งตน
สีแดงสดของใบตนรักทําใหปา ทีม่ ตี น รักมาก แลดูเปนสีเพลิงแดง
งดงามในยามฤดูหนาว บางที่ชาวบานก็เรียกกันวา “ปาแดง”
ตนยางรักจะผลัดใบในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ในชวงเดียวกัน
ก็จะผลิตดอกสวยงาม สวนฤดูผลิใบใหมจะเริม่ ชวงปลายหนาแลง
ในเดือนมีนาคม-เมษายน
ดอกตนยางรักมีลักษณะเปนพุมชอคลายๆ กับดอก
ตนสัก หรือดอกตนสะเดา พุมชอประกอบดวยดอกสีขาว
เล็ ก ๆ เมื่ อ แรกบาน แต ล ะดอกมี ก  า นยาวมี ก ลี บ ดอกแยก
เปนแฉกเมื่อบาน จํานวน 5-7 กลีบ ลักษณะของกลีบจะยาวรี
และบาง แตละดอกมีเกสรตัวผูเปนเสนเล็กๆ ฟูคลายเสนแปรง
อยูกลางดอก ลอมรอบเกสรตัวเมียที่อยูกลางดอก ภายหลัง
จะกลายเปนเมล็ดเมือ่ แกเต็มที่ กลีบดอกสีขาวเล็กๆ คอยโตขึน้
และเปลี่ยนเปนสีชมพู สวนใหญจะรวงหลนเหลือแตดอกที่
แข็งแรง จากสีชมพูเปนสีแดง และแดงอมมวงหรือแดงคลํ้า
เมื่อแกจัด กลีบดอกจะมีขนาดโตและยาวประมาณกลีบละ
7-10 ซม.
ผลรักหรือเมล็ดตนรัก มีลักษณะกลมขนาดประมาณ
หัวแมมือ หุมดวยเยื่อออนเปนเปลือกบาง มีสีเขียวตอนแรกๆ
แลวกลายเปนสีนํ้าตาลเมื่อแก เมล็ดตนรักจะติดกับกานเกสร
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ตนรักหลวงในชวงที่ดอกบานหนาแลง (มกราคมและกุมภาพันธ)
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ดอกตนรักหลวง

ตอกับกลีบดอกตั้งแตแรกจนกระทั่งรวงหลนไปดวยกันหรือ
อาจจะแยกกันรวงหลนก็ได แตถาติดอยูดวยกันกลีบทั้งหา
ที่คลายกังหันใบพัดจะหมุนชวยใหทั้งดอกและเมล็ดปลิววอน
ไปไดไกลเหมือนเฮลิคอปเตอร เมือ่ ผลรวงหลนลงถึงพืน้ ดินและ
มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ผลหรือเมล็ดนั้นก็จะงอกงามขึ้น
ทันที หากไมมีไฟปามาทําลายเสียกอน รักตนใหมก็จะเจริญ
เติบโต และใหนํ้ายางเหมาะสําหรับการใชงานสําหรับการผลิต
หัตถกรรมเครื่องเขินไดภายในเวลา 10 ป
ยางจากตนรักใหญหรือฮักหลวงมีลักษณะเปนสีนํ้านม
LATEX ขาวขนออกเทาเล็กหนอย เมื่อแรกกรีดและไหลเยิ้ม
ออกจากเปลือกของตน ยางรักนี้คอยๆ กลายจากสีขาวเปน
สีนํ้าตาลเขม และดําสนิทเมื่อโดนอากาศ ดังนั้นการเก็บรักษา
ยางรักที่ถูกตองจึงตองเก็บไวในภาชนะที่ปกปดจากอากาศ
อยางมิดชิด เชน กระบอกไมไผ โอง หรือไหดินในอดีต ปจจุบัน
ใชปบสังกะสี เพื่อกันไมใหถูกอากาศ แสงแดด หรือความรอน
การเก็บรักษายางรักเชนนี้ ทําใหคณ
ุ สมบัตขิ องยางรักเปลีย่ นแปลง
ชามาก สามารถเก็บไวไดนานหลายป โดยไมแข็งตัว สวนใหญ
ยางรักไดจากวิธีการเปดเปลือกลําตนของตนรักดวยการเจาะ
และกรีดแบบตางๆ ซึง่ ชางแตละพืน้ ถิน่ มีกรรมวิธี เครือ่ งมือและ
ขัน้ ตอนตางกันออกไป สวนประกอบของยางรักจากตนฮักหลวง
คือ เรซิน (RESIN) หรือกาวยาง (GUM) นํ้า (WATER) และ
สารแอลบูมินัส (ALBUMINOUS SUBSTANCE) ซึ่งสัดสวน
และคุณสมบัตจิ ะแตกตางกันไปตามลักษณะพันธุ แหลงกําเนิด
และสภาพภูมิอากาศ
ยางรักจากตนฮักหลวงปกติเมือ่ แหงแลวจะมีผวิ สีดาํ เงา
แข็งแกรง ทนตอการกระแทก ทนตอความรอนและความชื้น
ไดดี ถาปลอยใหแหงอยางถูกวิธจี ะมีผวิ ทีเ่ รียบสมํา่ เสมอ ซึง่ เปน
คุณสมบัติพึงประสงค หรือสุดยอดของงานเครื่องเขิน
นอกจากตนรักใหญหรือฮักหลวงทีใ่ หยางรักแลวยังมีไม
ทีจ่ ดั อยูใ นตระกูลเดียวกันซึง่ มีลกั ษณะแตกตางทางพฤกษศาสตร
และแหลงกําเนิดอันไดแก รักนํ้า (BUCHANANIA LATIFOLIA)
รักขี้หมู (SEMECARPUS COCHINCHINENIS) และรักปา
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(SEMECARPUS CURTISII) ตนรักพวกนี้แลดูผิวเผินจะละมาย
คล า ยคลึ ง กั บ ฮั ก หลวงมากจนแทบไม ส ามารถแยกออกได
ยางรักทีม่ าจากรักขีห้ มู คอนขางแหงชากวาฮักหลวง และมีพษิ
ของยางที่รุนแรง สามารถกัดเนื้อผิวหนังผูที่สัมผัสไดโดยงาย
ทําใหเกิดอาการแพ ผิวหนังบวม และคัน แมจะเปนเพียง
การสัมผัสกิ่งกาน หรือใบเพียงเล็กนอย หรือผานเขาใกลก็ตาม
ความรายแรงของพิษยางรักเหลานี้ ทําใหไมเปนทีน่ ยิ มนํามาใช
สําหรับการทําเครื่องเขินที่มีระดับ
นอกจากรั ก พั น ธุ  พื้ น เมื อ งที่ ขึ้ น อยู  ทั่ ว ประเทศใน
ภาคเหนือของไทย และบางสวนของประเทศพมา โดยเฉพาะ
อยางยิง่ รัฐฉาน ยังมีตน รักอีกหลายพันธุ ทีจ่ ะปรากฏอยูใ นพืน้ ที่
อืน่ ๆ ของเอเชีย แตละพันธุจ ะมีลกั ษณะและคุณภาพเฉพาะทาง
พฤกษศาสตรและแหลงกําเนิดแตกตางกันออกไป รักพันธุจีน
และญี่ปุน มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา RHUS VERNICIFERA
ปลูกกันมากทางภาคกลางของประเทศจีน สําหรับญีป่ นุ นิยมปลูก
กันแถบตะวันออกและภาคใตของประเทศ ทัง้ จีนและญีป่ นุ รูจ กั
การเพาะและปลูกเลี้ยงตนรักมาแตโบราณดวยวิธีเพาะเมล็ด
และวิธีตัดหนอ ตนรักของญี่ปุนมีการปลูกเลี้ยงเปนสวนหรือ
ฟารม มีลกั ษณะขึน้ เปนกลุม หนาแนนในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ซึง่ ทําให
สะดวกรวดเร็วสําหรับการเจาะกรีดและเก็บยางรัก ตางจากของ
ไทยและพมาที่ปลอยใหขึ้นเองตามธรรมชาติ กระจัดกระจาย
ไมสะดวกในการกรีดและเก็บยางรัก
ตนรักจีนและตนรักญีป่ นุ มีความสูงของลําตนประมาณ
8-14 เมตร มีใบเปนคู 3-4 คู ซึ่งผลัดใบทิ้งจนหมดในฤดูหนาว
ดอกมีลักษณะเปนพวงคลายชอมะมวง มีกานดอกยาวมาก
ราว 30 ซม. ตนมี 2 ชนิด คือ ตนตัวผู และตนตัวเมีย สําหรับ
ตนตัวผูมีรากแกวตรงใหญ ใบคอนขางแหลมยาว เจริญเติบโต
รวดเร็วและเนื้อไมแข็งกวาตนตัวเมีย ยางรักพันธุจีนและญี่ปุน
มีคุณภาพดีและบริสุทธิ์เหนือกวารักชนิดอื่นๆ อีกทั้งมีสีที่ออน
กวารักไทย ทําใหคุณสมบัติเหมาะสมกับการนําไปใชผสมทํา
เปนรักสีตางๆ ไดอยางสวยงาม รักจีนสวนใหญไมคอยดําสนิท
เมื่อแหงคอนขางเปนสีนํ้าตาลแก คนจีนนิยมใชผสมนํ้ามัน

ตังอิ้ว เปนสารละลายสําหรับการทาเคลือบผิว รักญี่ปุนมีสีเขม
กว า รั ก จี น คนญี่ ปุ  น นิ ย มทํ า ให ย างรั ก มี ค วามใสด ว ยการ
เติมสารละลาย เชน การบูร (CAMPHOR) และนํ้ามันสน
(TURPENTINE) เพราะเมื่อผสมผงสีตางๆ เขาไปจะไดรักที่สี
สดใส ไมดําคลํ้าเหมือนรักสายพันธุอื่นของทางเอเชียอาคเนย
ตนรักสายพันธุเวียดนาม จีนใต และเกาะไตหวันมีชื่อ
ทางพฤกษศาสตรวา RHUS SUCCEDANEA เปนสายพันธุเ ดียว
กับรักจีนและญี่ปุน มีความแตกตางกันบางในขนาดความสูง
ของลําตน ลําตนจะสูงประมาณ 3-4 เมตรเมื่อมีอายุได 5-6 ป
ปลูกโดยวิธใี ชเมล็ดเพาะในดินรวนซุยบนทีส่ งู เชน เนินเขาหรือ
ที่ราบสูง ลักษณะของใบเปนรูปไข บางและมีขน แยกออกเปน
คูๆ 10-20 คูตอหนึ่งกาน ชอดอกคลายชอดอกมะมวง มีเกสร
ตัวผูเล็กกวาตัวเมีย ตนรักพันธุเวียดนามเริ่มใหนํ้ายางที่ใชได
เมือ่ มีอายุ 2-3 ป และสามารถใหไดตลอดทัง้ ปจนถึงอายุ 7–8 ป
จึงมีการตัดทิ้งแลวปลูกใหม ยางรักพันธุเวียดนามมีคุณภาพ
ดอยกวาของจีนและญี่ปุน แตถาเทียบกับยางรักของไทยและ
พมา จะมีคุณสมบัติตางกัน คือ ยางรักเวียดนามมีปริมาณของ
เนื้อรัก THITSOIL ที่ทําใหผิวของเครื่องทารักแข็งแรงนอยกวา
รักไทยและพมา ในขณะเดียวกันยางรักเวียดนามมีปริมาณของ
(LACCASE) ซึ่งเปนการทําใหเกิดการแหงตัวของผิวเครื่อง
ทารักเร็วกวารักไทยและรักพมา
ในเอเชียอาคเนย นอกจากพันธุรักไทยและเวียดนาม
แลวยังมีพันธุรักอีกชนิดหนึ่งเรียกวา “รักกัมพูชา” มีขึ้นตาม
ปาละเมาะทัว่ ไปในประเทศกัมพูชา เวียดนามใต ลาวใตและอีสาน
ของประเทศไทย มีชอื่ ทางพฤกษศาสตรวา MELANORRHOEA
LACCIFERA PIERRE ชาวลาวและอีสานเรียกวา นํ้าเกี้ยง
(NAMKIENG) ลําตนไมคอ ยเหยียดตรง ใบและดอกเล็กกวาพันธุ
รักไทยและพมา นํา้ ยางเมือ่ ออกใหมๆ มีสเี หลืองและกลายเปน
สีนํ้าตาลแกในภายหลัง เมื่อแหงสนิทผิวไมเงามันมากนัก
ในอดี ต ต น ยางรั ก เป น ไม พั น ธุ  พื้ น เมื อ งทั่ ว ไปของ
ภาคเหนือ (ลานนา) และบริเวณใกลเคียง ยางรักเปนสินคา
สงออกสําคัญจากลานนาสูพมา อยุธยา รัตนโกสินทร และ
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การกรีดยางตนรัก
แลวใชกระบอกไม ไผรองนํ้ายางที่ ไหลออกมา
จากนั้นรวบรวมยางรักดิบใสเก็บไว ในปบ

ประเทศเพื่ อ นบ า น ป จ จุ บั น ต น รั ก ที่ ขึ้ น เองตามธรรมชาติ
มีจํานวนลดนอยลงไปมาก เพราะการบุกรุกตัดไมทําลายปา
เพื่อขายพื้นที่ทํากินของราษฎร กอปรกับความจําเปนของ
การใชยางรักก็ลดนอยลงไปเพราะมีสีนํ้ามันและเครื่องเคลือบ
สีสังเคราะหเขามาทดแทน ตนรักที่เจริญเติบโตชาโดนไฟปา
ลวกอยูบอยครั้งมีโอกาสขยายพันธุนอยมาก จึงคอยๆ ลดหาย
ไปจากปาในประเทศไทย รัฐบาลไดออกกฎหมายกําหนดให
ตนรักเปนไมหวงหามประเภทธรรมดาและกําหนดใหยางรัก
เปนของปาหวงหาม เมื่อ พ.ศ. 2530 ในภาคเหนือ บริเวณที่มี
ตนรักขึ้นอยูประปรายพอที่จะผลิตยางรักสําหรับทําเครื่องเขิน
ไดบาง คือ เขตปาธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
แมฮอ งสอน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในพืน้ ทีอ่ าํ เภอแมอาย อําเภอฝาง
อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอปายและเขตติดตอกับ
รัฐฉานของพมา ยางรักสําหรับหัตถกรรมเครือ่ งเขินในเชียงใหม
ปจจุบนั สวนใหญนาํ เขาจากเขตพมาตามแนวชายแดนเชียงใหม
และแมฮองสอน
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ยางรั ก เป น ผลิ ต ผลที่ ไ ด จ ากต น ไม รั ก มี คุ ณ สมบั ติ
และประโยชนใชสอยคลายสีเคลือบผิวประเภทสีนํ้ามันที่ผลิต
โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร แตจากหลักฐานจํานวน
มากมายหลายรอยหลายพันชิ้นที่ใชยางรักเคลือบผิวมานาน
นับพันป แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกวาสีเคลือบ
ทางวิทยาศาสตรและยางไมชนิดอื่น คุณสมบัติพิเศษนี้คือ
ยางรักสามารถเปนกาวเชื่อมอยางดีสําหรับทําใหวัสดุสองชิ้น
เชือ่ มตอหรือผนึกติดกันอยางมัน่ คงเหนียวแนน ยางรักทีเ่ คลือบ
ทาไวจนแหงสนิทตามธรรมชาติจะแข็งตัวและยึดติดกันอยาง
แนบสนิทเปนเนื้อเดียวกัน ภาชนะที่ทาดวยยางรักอยางดี
สามารถใสนาํ้ ไดโดยไมรวั่ ซึมเปนเวลานาน ซึง่ ในปจจุบนั ยังไมมี
สีหรือสารเคลือบใดที่มีคุณสมบัติดีพอเทียบเทียมกับยางรักได
ในดานความทนทานทีต่ า นกรดและดางได ทัง้ นีเ้ พราะวายางรัก
มีกระบวนการเปลี่ยนปฏิกิริยาทางเคมีถึงสามขั้นตอนดวยกัน
หากใชเวลาแหงและแข็งตัวตามปกติธรรมชาติ
ยางรักหลวงทีท่ าํ การกรีดไดมาจากลําตนใหมๆ เรียกวา
LATEX มีลักษณะสีขาวเหลืองขนคลายนํ้านมแบบเดียวกับ
ยางพารา เมื่อนํ้ายางรักถูกแสงแดดและอากาศ (OXIDATION)
มานานหลายชัว่ โมง สีจะคอยๆ เปลีย่ นเปนสีนาํ้ ตาลและเขมขึน้
เรื่อยๆ จนกลายเปนสีดําในที่สุด ยางรักใชเวลานาน 5-10 วัน
กวาจะแหงสนิท ดังนั้นจึงนิยมเก็บยางรักไวใหมิดชิดเพื่อไมให
โดนอากาศกอนนํามาใช มิฉะนั้นจะแข็งตัวแลวไมสามารถ
นํากลับมาใชทาไดอีก การใชมีขั้นตอนเตรียมการหลายอยาง
รวมทั้งการผสมเขากับสารอื่นๆ กอนการทาบนวัสดุโครงสราง
บอยครัง้ ยางรักเมือ่ แรกทาจะมีสเี ปนนํา้ ตาลปนแดงเขมเรียกวา
“สีกน กวาง” และเมือ่ แหงจะกลายเปนของแข็งสีดาํ เปนเงามัน
เนือ่ งจากการใชเวลาหลายวันกวาจะแหง ยางรักจึงมีผวิ ทีเ่ รียบ
เงางามยิ่งกวาเครื่องเคลือบสีชนิดใดๆ ทั้งสิ้น มีความคงทน
ตอความรอน ความเย็น ไมดูดซึมนํ้าและความชื้น เปนฉนวน
ไฟฟา มีความตานทานตอกรดและดาง ดังที่กลาวไปแลว
ไดในระดับดีถึงดีมาก

ยางรั ก เป น ผลผลิ ต ที่ ไ ด จ ากป า ที่ เ คยมี คุ ณ ค า ทาง
เศรษฐกิจของประเทศสําคัญชนิดหนึ่ง เพราะเปนที่ตองการ
นําไปใชในอุตสาหกรรมเครื่องเขินของตางประเทศมาก เชน
ประเทศญี่ปุน เปนตน แมวายางรักของไทยจะมีคุณภาพ
ตางจากญี่ปุน จีน และเวียดนาม แตยางรักของไทยก็ยังมี
คุณสมบัตทิ ดี่ อี ยูห ลายประการ หากนําไปปรับปรุงคุณภาพและ
ใชใหถูกตองตามวิทยาการสมัยใหม ปจจุบันเปนที่นาเสียดาย
ที่การผลิตยางรักของไทยมีผูทํากันนอยมากและทําไมคอย
ถูกวิธี เนื่องจากประชาชนมีความรูสึกวายางรักมีพิษรุนแรง
ไมควรเขาใกลหรือแตะตอง กอปรกับตนรักของไทยขึ้นเอง
ตามธรรมชาติเปนหยอมๆ กระจัดกระจายอยูทั่วไปในปา ไม
สะดวกสําหรับการเก็บอยางเปนลํ่าเปนสัน ขาดการปลูกเลี้ยง
ทําสวนอยางเปนกิจจะลักษณะ
สาเหตุสําคัญอีกอันหนึ่งเปนตนเหตุใหยางรักไทยมี
คุณภาพตํา่ และเสียตลาดการสงออกก็คอื ผูท าํ ธุรกิจคาขายยาง
รักมักจะผสมปลอมปนสารอื่นๆ เชน นํ้ามันยาง นํ้า ชันผง
เปลือกไม แปง ฯลฯ เพือ่ เพิม่ ปริมาณโดยหวังผลกําไร ทําใหยาง
รักจากไทยเสียความบริสุทธิ์และมีคุณภาพตํ่า การผลิตยางรัก
ในประเทศไทยขาดผูผ ลิตทีจ่ ริงจังอาจเพราะไมคมุ กับการลงทุน
สาเหตุจากความตองการของตลาดทีไ่ มแนนอน หรือไมสะดวก
ในการทําธุรกิจนี้ อีกทั้งเปนของปาหวงหามตามกฎหมาย
ในป จ จุ บั น การทํ า ยางรั ก คงมี แ ต ใ นชนกลุ  ม น อ ย
แถบชายแดนตอนเหนือของไทย เชน ชาวไทใหญ ชาวกะเหรีย่ ง
และชาวเขาในรัฐฉาน ซึ่งเปนอาชีพสืบตอมาจากบรรพบุรุษ
สว นใหญเ ป น การทํา เพื่อ หารายได เ ลี้ ย งชี พ ตามที่ มีค วามรู 
ความสามารถอยูเทานั้นเอง การทํายางรักของชาวไทใหญ
ขึน้ อยูก บั ประสบการณทถี่ กู ถายทอดมาแตโบราณ เทคนิคและ
วิธีการเจาะกรีดหรือเก็บยางตลอดจนการคัดเลือกตนรัก ก็ยัง
คงใชวิธีการแบบโบราณอยู
ก อ นที่ จ ะทํ า การเจาะกรี ด ยางรั ก ผู  เ จาะจะต อ งใช
ความรูค วามชํานาญในการเลือกตนยางรักทีม่ ลี กั ษณะดีถกู ตอง
วาเปนฮักหลวง (MELANORRHOEA USITATA) มีพุมใบหนา
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แนนและลําตนที่สมบูรณ ขนาดของลําตนที่ดีควรวัดโดยรอบ
ได 120 ซม. ขึ้นไป ซึ่งถาเจาะอยางถูกวิธีสามารถใหยางรักได
นับสิบๆ ปตอ เนือ่ งกัน หากเจาะยางรักจากตนทีม่ ขี นาดเล็กกวา
นัน้ เปนการเสีย่ งทีจ่ ะทําใหตน ยางรักแคระแกร็น และอาจหยุด
ใหนํ้ายางตลอดไปภายในไมกี่ป การเจาะนิยมเจาะจุดแรกสูง
ประมาณ 130 ซม. จากโคนตน และไลสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ความ
ชํานาญและประสบการณของผูเจาะเทานั้นที่จะบอกไดวาตน
รักตนใดใหนํ้ายางมากหรือนอย เมื่อเลือกตนรักไดตามโฉลกที่
ถูกตองแลว คนเจาะยางรักจะจัดทําพะองไมไผยึดติดกับลําตัน
จากโคนตนรักถึงคอเรือนพุม เพือ่ ใชปน ขึน้ ไปเปดแผลเจาะกรีด
การเจาะกรีดหรือเปดแผลครัง้ แรกจะเจาะตัง้ แต 10-20 จุด ตอ
ตน หลังจากเลือกจุดตําแหนงทีค่ าดวาถาเจาะแลวจะใหนาํ้ ยาง
ไดดีมีปริมาณมาก คนเจาะกรีดยางจะใชมีดเซาะรองปาดลิ้น
แซะเปลือกไมรักเปนรูปรองตัววี V ใหลึกจนถึงกระพี้แลวเปด
เปลือกระหวางตัววี ซึ่งเรียกวา “แทงลิ้น” ที่เรียกเชนนี้เพราะ
วาเปลือกที่เผยอแยกจากกระพี้นี้มีลักษณะคลายลิ้น นํ้ายางรัก
สีขาวจะซึมไหลออกมาจากเปลือกใตลนิ้ ลงมาตามรองตัววี V ที่
เซาะไว เมื่อเซาะรองรูปตัววี V แลว คนเจาะจะเสียบจอกไมไผ
เล็กๆ หรือ “หลี้” เพื่อรองรับนํ้ายางที่จุดปลายแหลมตัว วี V
นํา้ ยางจะคอยๆ ซึมไหลตามรองลงสูจ อก หลังจากนัน้ ราว 7-10
วัน คนทํายางรักจะมาเก็บนํ้ายางรุนแรก และจะทําการ “ตัด
ลิน้ ” เปดแผลใหกวางขึน้ พรอมกับตอกเสียบจอกไมไผเขาทีเ่ ดิม
เพือ่ รองรับนํา้ ยางครัง้ ที่ 2 จากนัน้ อีก 7-10 วัน ก็จะกลับมาเก็บ
นํ้ายางอีกพรอมกับการเจาะกรีดครั้งที่ 3 เรียกวา “ตัดล็อด”
การเจาะกรีดครั้งที่ 4 เรียกวา “ตัดลุด” และใชเวลาเทาๆ กัน
กับครั้งกอนหนา
การตัดลุดทําใหแผลบนเปลือกตนรักมีรูปลักษณเปน
ทรงหัวใจ ลิน้ ทีถ่ กู ตัดจนหมดทําใหนาํ้ ยางทีไ่ หลซึมออกมาแหง
และจับตัวเปนกอนแข็งปดทางไมใหนํ้ายางขางในเปลือกซึม
ไหลออกมา จําเปนตองเปดแผลใหมตามวิธีการแบบเดิมตอไป
ระยะเวลาทีใ่ ชในการเจาะและเก็บยางรักแผลหนึง่ ๆ จึงกินเวลา
นานตั้งแต 28-40 วัน ไดนํ้ายางรักประมาณหนึ่งถวยตวง แต

ปริมาณดังกลาวอาจมากหรือนอยกวานี้ ขึน้ อยูก บั พันธุข องตนรัก
ความสมบูรณ และสภาพดินฟาอากาศและฤดูกาลของป
ปกติการเจาะกรีดยางรักของไทยและพมา แบงออกเปน
ชวงระยะเวลาตามฤดูกาลของป ซึ่งมีอยูสามระยะดวยกัน
ระยะแรกประมาณชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึง่ เปน
ฤดูฝน ตนไมรักใหนํ้ายางมากกวาฤดูอื่น แตยางรักคอนขาง
สกปรก เพราะเหตุที่นํ้าฝนไดชะลางฝุนละออง เศษสะเก็ด
ของเปลือกไมไหลเขาไปรวมกับนํ้ายางในจอกรับยางเดียวกัน
นํ้ายางที่เก็บไดในฤดูกาลนี้จะมีลักษณะคอนขางเหลวและ
ใสกวาปกติ จัดเปนยางรักชัน้ สองเรียกวา “ฮักแซว” ในระหวาง
เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธเปนชวงทีฝ่ นหยุดตก อากาศเย็น
ถึงเย็นจัด นํ้ายางที่เก็บไดจะมีความขนและเหนียว สะอาดกวา
ยางที่เก็บไดในฤดูฝน ไมคอยมีสิ่งสกปรกปนเปอน นํ้ายางจึงมี
คุณภาพดีมาก เรียกวา “ฮักนาย” หรือ “ฮักเหมย” จัดเปน
ยางรักชั้นหนึ่ง สําหรับการทําเครื่องเขิน ชวงหนาแลงตนรัก
มีการผลัดใบ ชาวบานไมนิยมเก็บยางรักในตอนนี้ เพราะมี
นํ้ายางไหลออกมานอยและชามาก ยางที่ออกมามักจะแหงติด
อยูกับรอยเจาะ เมื่อตองเก็บยางที่ขนเหนียวดวยการขูดออก
ทําใหมเี ศษของเปลือกไมหลุดติดเปอ นปนมากับยางรัก ชาวบาน
เรียกยางรักชนิดนี้วา “ฮักฮื้อ” จัดเปนยางรักชั้นสาม
คนเก็บยางรักปนขึน้ พะองไมเพื่อเก็บยางจากจอกไมไผ
ที่เสียบไวกับแผลเจาะ เทใสภาชนะเก็บยางรักที่หอยติดตัว
ซึ่งมักจะเปนกระบอกไมไผขนาดใหญ การเก็บยางที่เหนียว
จะตองใชเหล็กปาด ควักหรือขูดนํา้ ยางออกจากจอกไมจนหมด
ทําดังนี้เรือ่ ยไปทุกวันจนครบรอบ จากนัน้ จึงนําไปเก็บรักษาไว
ในภาชนะที่มิดชิด เชน โอง ไห หรือปบสังกะสี เพื่อรวบรวม
สงจําหนายตอไป ความไมบริสุทธิ์ของยางรักสวนใหญเกิดจาก
ฝุนละออง เปลือกไม นํ้าฝน และของในปาอื่นๆ ที่รวงหลน
ปนไหลกับยางรักเขาไปในจอก และภาชนะเก็บยางรัก โอง ไห
ปบที่ปดไมมิดชิด ในการเก็บรักษาหรือขนสงอาจทําใหยางรัก
มีความสกปรกเพิม่ ขึน้ หรือเสือ่ มคุณภาพได ยางรักจากการเก็บ
โดยตรงจากปาเชนนี้ เรียกวา “ฮักดิบ” หรือ “รักสด” กอนใช
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วิธีการกรองยางรักกลางแสงแดด

วิธีการกรองยางรักดิบ
ตองกรองกลางแสงแดดจัดเพื่อแยกยางรักออกจากเศษฝุนหรือไม
ที่ปนเปอนออกมา เหลือไวเพียงนํ้ายางรักเหลวที่จะนําไปใชทาพื้นผิว

ตองนําไปปรับคุณภาพโดยการกรองและปรุงแตงดวยสาร
หรือเคมีอื่นๆ
ก อ นนํ า เอายางรั ก มาใช จ ะต อ งมี ก ารกรองยางรั ก
เสียกอน เพื่อแยกเอาสิ่งสกปรกเจือปนออกใหหมด เครื่องมือ
และอุปกรณทใี่ ชในการกรองประกอบดวย ลวดตาขายละเอียด
ผ า ขาวบางและหรื อ กระดาษสา คนไทยนิ ย มกรองยางรั ก
กลางแจงชวงเวลาที่มีแดดสวาง โดยนําภาชนะใสยางรักออก
ผึ่งแดด ความรอนของแสงแดดชวยใหยางรักเหลวตัวมากขึ้น
ขัน้ แรกจะกรองยางรักดวยตะแกรงตาขาย เพือ่ ใหขยะชิน้ ใหญๆ
หมดไปกอน ขั้นตอมาจะกรองผงฝุนหรือขยะละเอียดดวย
ผาขาวบางและกระดาษสา ยางรักจะคอยๆ ไหลผานผากรอง
ที่อาจมีหลายชั้น โดยใชเวลาคอนขางนานหลายชั่วโมง บางที่
คนกรองรักใชวธิ เี รงโดยบิดผากรองเปนเกลียวดวยเครือ่ งมือบิด
และบีบยางรักใหไหลผานผากรองเร็วขึ้น
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ยางรักบางครั้งอาจมีปริมาณของนํ้าผสมอยูมากเกินไป
ทําใหยางบางใสและคุณภาพไมคอยดี โดยเฉพาะอยางยิ่งรักที่
มีการเก็บมาในชวงฤดูฝน ดังนั้นจึงตองมีการลดปริมาณของ
นํา้ ลง เพือ่ ใหมเี นือ้ ยางรักแนนขึน้ ดวยการกวนใหนาํ้ ระเหยออก
การกวนจะทํากันกลางแสงแดดเพราะความรอนจากแสงแดด
ชวยใหนาํ้ ระเหยออกไปจากยางรัก นํา้ จะระเหยหมดหรือไมนนั้
จะสังเกตไดจากฟองอากาศในขณะที่กวนดวยไมพาย ถาไม
ปรากฏฟองอากาศใหเห็น แสดงวานํา้ หมดไปแลวหรือมีปริมาณ
นอยมาก ยางรักที่ผานกระบวนการกรองและกวนแลว จัดวา
เปนยางรักทีด่ ี พรอมทีจ่ ะนําไปปรับหรือปรุงแตงใหเปนรักแบบ
ตางๆ ในการทําเครื่องเขิน
ปกติยางรักจะแหงตัวโดยปฏิกิริยาทางเคมี เมื่อปลอย
ทิ้งไวในความชื้น และอุณหภูมิปกติ การแหงและแข็งตัวเกิด

หองบม
เปนหองที่มีความชื้นสําหรับผึ่งเครื่องเขินที่ทายางรักแลว
ใหแหงเร็วขึ้น

จากสารแลคเคส (LACCASE) ซึง่ เปนสวนผสมอยูใ นตัวของยาง
รักเอง ปริมาณของแลคเคสที่มีอยูมากนอยแตกตางกันนี้เอง
ทําใหยางรักแตละชนิดแหงชาและเร็วแตกตางกันไป เชน
ยางรั ก ไทยทั่ ว ไปใช เ วลา 4-7 วั น กว า จะแห ง ยางรั ก ของ
เวียดนามมีแลคเคสมากกวาของไทย ดังนัน้ ยางรักของเวียดนาม
จึงแหงเร็วกวา ยางรักไทยมีเปอรเซ็นตสวนประสมที่เรียกวา
ทิทซิออล (THITSIOL) สูง เปนสารทําใหแหงชา แตเมื่อแหง
สนิทจะทําใหเกิดผิวทีเ่ งางาม มีความแข็งแรงกวาของเวียดนาม
ยางรักจะแหงเร็วขึ้นและสวยงาม ถาถูกผึ่งไวในหองอบที่มืด
และมีความชื้นสูง 80-90% และยางรักจะไมยอมแหงเลย
ถ า ถู ก นํ า ไปผึ่ ง แดดหรื อ อยู  ใ นที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง อากาศแห ง
ดังนั้นในอดีตบานของชางทําเครื่องเขินจะมีหองใตดินสําหรับ
ผึ่งเครื่องเขินเสมอ

เปรียบเทียบภาชนะทั้งสองแบบที่ลงรักกรองแลว
(รักเงา) กับการลง “ฮักดิบ” หรือ “ฮักขี้ โล” ซึ่งเปนรักที่ยังไม
ไดกรอง ทําใหมีพื้นผิวหยาบไมเรียบเนียน ใชสําหรับภาชนะ
ทั่วไปที่ ไมตองพิถีพิถัน หรือบางครั้งก็ ใชอุดรอยรั่วของเรือไม
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๏ วัสดุโครงสรางในการผลิตเครื่องเขิน ๏
ไมไผเปนไมที่มีคุณลักษณะพิเศษผิดกับไมอื่นๆ ที่มีอยู
ในโลก มันสามารถที่จะแตกหนอขยายพันธุดวยเหงา ลําตน
กิ่ ง แขนง และเมล็ ด ในดิ น ทั่ ว ไป โดยเฉพาะกั บ สถานที่ ที่ มี
ความชุมชื้นสูง ที่จริงแลวตนไผก็คือหญาชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาด
ใหญและสูง มีบุคลิกหลายอยางเชนเดียวกับหญาทั่วไป หนอ
ของไผเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว บางพันธุและบางโอกาสหนอ
ไผสามารถงอกไดยาวถึง 4 ฟุตภายในเวลาหนึ่งวัน สวนใหญ
ลําตนจะโตเต็มที่ในเวลา 2 เดือน โดยมีความยาวเฉลี่ยแลว
10-20 เมตร สูงจากพื้นดิน หลังจากนั้นจะมีขนาดคงที่จนกวา
จะหมดอายุขัย ซึ่งตกอยูประมาณ 5-8 ป ไมไผอายุ 1-2 ป
เปนไมไผออน ไมเหมาะกับการใชทําของที่จะใชระยะยาว เชน
เครื่องจักสานดีๆ หรือเครื่องเขิน ชาวบานทั่วไปจะเลือกตัด
ตนไผ ลําที่มีอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป ซึ่งมีความออนแข็งพอดีกับ
การใชงาน ถาแกมากอายุหลายปก็เหมาะสําหรับการใชเปน
โครงสรางนั่งราน เสาขื่อคานบานเรือน ประโยชนของไมไผนั้น
มีมากมายมหาศาล เปนไมที่ใหประโยชนตอมนุษยชาติแบบ
ครอบจักรวาล คนในโลกตะวันออกรูจักไมไผเปนอยางดีและ
ใชประโยชนจากไมไผไดอยางมหัศจรรย ไมไผจะสอดแทรกอยู
ในชีวติ ประจําวันโดยเปนของใชชวั่ คราวและถาวร ตัง้ แตเกิดจน
ตาย รับใชตั้งแตงานหยาบตลอดจนถึงงานละเอียดประณีต
เชน เปนโครงสรางวัสดุบานเรือนที่อยูอาศัย บันได นั่งราน
งานกอสราง เปนภาชนะ กระบุง กระดง กระบอก กระบวย
ถวยนํ้า ตะเกียบ หนอไมไผออนเปนอาหารที่อรอย อีกทั้ง
ยังเปนสมุนไพรยารักษาโรค ไมนบั ถึงงานตกแตงประดับประดา
และงานศิ ล ปะ งานฝ มื อ อี ก มากมายสารพั ด เกิ น กว า ที่ จ ะ
กลาวถึงไดหมด
ไมไผในประเทศไทยมีมากหลากหลายพันธุ แตละพันธุ
ตางก็มลี กั ษณะบุคลิกและการนําไปใชไดในหนาทีท่ ไี่ มเหมือนกัน
เชน ไผซาง ไผรวก สําหรับงานกอสราง ไผขาวหลาม ไผเฮียะ
ไผสีสุก สําหรับงานจักสาน เสนตอก และไผคลาน ใชทําเชือก

ไม ไผ “เฮียะ”

เปนตน งานเครื่องเขินจํานวนมากมายในสมัยโบราณนิยมใช
ไมไผเปนโครงสรางมากกวาไมชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ไมไผ “เฮียะ” ทั้งนี้เพราะไผเฮียะ (CEPHALDSTACHYUM
VIRGATUM KURZ) เปนไมไผทดี่ ี เหมาะสมกับงานโครงเครือ่ งเขิน
มากกวาไผชนิดอื่น ไผเฮียะเปนไมที่พบมากในปาชื้นดิบทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะลําตนเรียวตรง ขนาด
ลําตนไมใหญนกั เสนผาศูนยกลางประมาณ 5-8 ซม. และปลอง
ยาวประมาณ 50-90 ซม. จัดวาเปนไมไผที่มีลําปลองคอนขาง
ยาวที่สุด มีเนื้อไมบางและเบา เมื่อจักเปนเสนตอกสามารถ
นํามาขดหรือสานเปนโครงสรางที่มีความแข็งแรงใหรูปทรงที่ดี
แมจะทําเปนภาชนะขนาดใหญ นํ้าหนักก็ยังเบาอยู เมื่อเคลือบ
ทาดวยยางรักแลวจะมีความแข็งแรงขึน้ อีกหลายเทาตัว อยางไร
ก็ดขี อ เสียของไมไผเฮียะคือ ตัวมอดชอบไชกินเนือ้ ไม แมบางครัง้
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ถูกเคลือบดวยยางรักแลวก็ตาม ตัวมอดชอบกินเนื้อไมไผเฮียะ
ออน แตถาเปนไมแกก็จะมีปญหานอยลง ดังนั้นไมที่ใชทําโครง
เครื่องเขินจึงมีอายุประมาณ 2-3 ปขึ้นไป แตถาเปนไมแกมาก
จะมีเนื้อแข็งเปราะและแตกงายเมื่อนํามาขดขึ้นรูป ในอดีต
ชาวบานนิยมแชไมไผที่ตัดมาไวในนํ้าใหมีกลิ่นเหม็นเนาเปน
เวลาหลายอาทิตยเสียกอน นํา้ จะชวยละลายสารในเนือ้ ไมทเี่ ปน
อาหารของมอดออกไป บางทีการตมเสนตอกในนํ้ากับสาร
กํามะถัน จะชวยรักษาและปองกันเนื้อไมใหคงทน ปราศจาก
การรบกวนจากมอดและแมลงกัดกิน การทําเครื่องเขินนิยม
ใชตอกไผเฮียะชั้นในมากกวาตอกผิวที่แข็งและลื่น
หวาย เปนไมสายพันธุเ ดียวกับตนปาลม มีลกั ษณะลําตน
เล็กและยาวมาก และดูบางครัง้ แทบจะเปนไมเลือ้ ย เพราะทาน
นํา้ หนักตัวเองไมไหว ชอบเกีย่ วพันกับตนไมอนื่ ทีอ่ ยูใ กลๆ ชอบ
ขึ้นในปาชื้นดิบแถบภาคเหนือโดยเฉพาะอยางยิ่งในรองหวยที่
ชืน้ แฉะ รกดวยพันธุไ มตา งชนิด แสงแดดสองลงถึงคอนขางยาก
หวายมีเนือ้ ลําตนตันและเปนเสนหยาบ ขอปลองยาว ทําใหมี
คุ ณ สมบั ติ อ  อ นไหวสํ า หรั บ การพั บ ขด งอ เมื่ อ แห ง จะมี
ความเหนี ย วแตกหั ก ได ย าก หวาย (RATTAN) เป น วั ส ดุ
อีกชนิดหนึ่งที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับไมไผ สวนใหญในงาน
หัตถกรรมจักสานนิยมใชหวายเปนวัสดุประกอบในการเขา
ขอบเก็บริม เย็บตรึง ขอบมุมหรือทําหูภาชนะจักสานทั่วไป
เพราะเสนหวายมีผิวที่เรียบ ลื่น ไมมีเสี้ยนและมีความเหนียว
เครือ่ งเขินบางประเภทมีโครงสรางเปนหวายลวนๆ เมือ่ เคลือบ
ยางรักแลวมีความคงทน แข็งแรง ยืดหยุน ไดมากกวาโครงไมไผ
ลวนๆ เสียแตวายางรักจะไมคอยเกาะติดกับผิวของเสนหวาย
ดีนัก เวลาใชไปนานๆ อาจหลุดลอนออกจากกันไดงาย หวาย
ทั่วไปมีขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตนตั้งแต ½ ซม. ไปถึง
3 ซม. สวนใหญจะรีดเอาแตผิวมาใช บางครั้งอาจใชทั้งลําตน
และผิวประกอบกันเปนโครงสราง เนื่องจากหวายเปนของปา
ขึ้นเองตามธรรมชาติ ปจจุบันเริ่มหาหวายดีๆ ใชไดยากและ
มีราคาคอนขางแพงกวาไมไผมาก ชาวบานนิยมรับประทาน
หนอหวายออนเชนเดียวกับหนอไมไผ เสนหวายและผิวหวาย

มีขอดีอีกดีอีกประการหนึ่งคือมอดและแมลงไมชอบเจาะไช
เชนไมไผ ทําใหสามารถเปนโครงสรางที่ทนนานกวาไมไผ
โครงเครื่องเขินจํานวนมากที่ประกอบจากไมหรืออาจ
เปนไปไดที่วาเครื่องไมเปนตนแบบของเครื่องเขิน เราสามารถ
จําแนกไมที่ใชในชีวิตประจําวันของเราออกเปนสามชนิดตาม
คุณสมบัติของเนื้อไม
ไมเนื้อออน ไดแก ไมที่มีเนื้อและเสี้ยนคอนขางหยาบ
นํา้ หนักเบา ผุงา ย บิดและหดตัวสูง แตกราวงาย ปลวก มอดชอบ
เจาะกิน เชน ไมงิ้ว ไมจําปาปา ไมมะมวงปา ไมซอ ไมฉําฉา
เปนตน บางชนิดใชทําเปนโครงเครื่องเขินไดดี เพราะมีนํ้าหนัก
เบา ยางรักซึมติดไดดี อีกทั้งยางรักอาจชวยเสริมความแข็งแรง
และลดคุณสมบัติที่ดอยลงไปมาก ไมเนื้อออนที่แหงสนิทและ
เคลือบยางรักอยางถูกตองจะแข็งแรงและไมมีแมลงเจาะไช
สามารถเปนเครื่องเขินที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวได
ไมเนือ้ ออนปานกลาง ไดแก ไมทไี่ มไดจดั อยูใ นหมวดของ
ไมเนื้อแข็ง แตมีคุณสมบัติที่ดีกวาไมเนื้อออน มีเนื้อคอนขาง
ละเอียด นํา้ หนักปานกลาง ไมผงุ า ยหรือบิดและหดตัว แตกราว
นอย ไมคอ ยมีแมลงรบกวน บางชนิดทนตอสภาพดินฟาอากาศ
ดี เ ท า กั บ ไม เ นื้ อ แข็ ง ส ว นใหญ นิ ย มใช ทํ า เครื่ อ งเรื อ นหรื อ
เฟอรนเิ จอรทตี่ อ งการความละเอียดสวยงามโดยเฉพาะอยางยิง่
งานแกะสลัก ตัวอยางเชน ไมสัก ไมตะแบก ไมโมกมัน ไมสน
ไมแปก เปนตน ไมจําพวกนี้ใชทําโครงเครื่องเขินไดดีกวา
ไมเนือ้ ออน เพราะแข็งแรงกวา มีเสีย้ นคอนขางตรง และสามารถ
แกะสลักใหแลดูละเอียดประณีตสวยงาม ไมเปนโครงสรางที่
หนักเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องเขินที่เปนภาชนะของใช
ในพิธีกรรมและศาสนา นอกจากใชสําหรับงานแกะสลักแลว
ไมเนือ้ ออนปานกลางยังเหมาะสําหรับการกลึงเปนรูปทรงของใช
ตางๆ ซึง่ เปนรูปทรงทีน่ ยิ มกันในเรือ่ งของเครือ่ งเขิน เชน ตลับ
แจกัน ถาด ตะลุม โตก พานตางๆ เครือ่ งเขินไทยทีเ่ ปนกลอง หีบ
ตู ตัง่ ในอดีตสวนใหญใชไมประเภทนีเ้ ปนโครงสราง
ไมเนื้อแข็ง สวนใหญเปนไมที่มีนํ้าหนักมาก เนื้อแนน
แข็งและเหนียว มีทงั้ เนือ้ เสีย้ นหยาบจนถึงเนือ้ ละเอียด บางชนิด
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เสีย้ นตรงแตสว นมากเสีย้ นจะสับสน จึงใหลวดลายไมทสี่ วยงาม
ทนทานตอดินฟาอากาศ เหมาะสําหรับงานกอสรางทีร่ บั นํา้ หนัก
มากๆ บางชนิดใชทําเครื่องเรือนไดอยางงดงาม ทั้งที่ยากตอ
การตัดซอย หรือไสแตง เชน ไมแดง ไมประดู ไมเต็ง ไมรัง
ไมมะคาโมง ไมตะเคียน ไมประดูลาย และไมชิงชัน ซึ่งทั้งหมด
นี้ไมเหมาะกับงานทําโครงเครื่องเขิน เนื่องจากผิวที่เนียนและ
แข็งทําใหยางรักแกะติดไดไมสะดวก เมื่อนานไปยางรักอาจ
หลุดลอนออกงาย
กระดาษสา ผาทอ และหนังสัตวสามารถเปนโครงสราง
เครือ่ งเขินไดเปนอยางดีเพราะมีความบางเบาและเหนียว แตมี
คุณสมบัตทิ ยี่ วบยาบไมสามารถรักษารูปทรงของตัวเองได จึงมัก
ใชประกอบกับโครงไมไผหรือไมจริง กระดาษสาและผาเมื่อทา
ดวยยางรักมักหดและงอ ทําใหเกิดรูปทรงทีไ่ มแนนอน แตถา ติด
อยูกับโครงไม จะเปนการเสริมความแข็งแรงใหแกมุมเหลี่ยม
ลวดบัวของภาชนะเครื่องใชไดเปนอยางดี กระดาษสาหนาๆ
สามารถเจาะฉลุเปนลวดลายประดับปกคัมภีรและของใชใน
พิ ธี ก รรมหลายอย า ง เมื่ อ ลงรั ก ป ด ทองมี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ทั้ ง
โครงสรางและงานตกแตง บอยครั้งเครื่องทรง เครื่องประดับ
สําหรับเจานายหรือเครื่องทรงกํามะลอสําหรับการแสดงละคร
มักมีการใชหนังสัตวทําเปนโครงสราง เพราะสามารถตัด เจาะ
ฉลุ เปนรูปทรงตางๆ และมีความหนาและแข็งตัวมากพอที่จะ
รักษารูปทรงไดดี โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ มีการตกแตงเสริมดวย
รักสมุกหรือการปนยางรักผสมขี้เถาเปนลวดลายดามดวย
โครงไมไผหรือลวดโลหะ กระดาษสา ผาทอ และหนังสัตว
ถานํามาซอนกันหลายๆ ชั้น ประสานดวยยางรักสามารถให
โครงสรางทีเ่ บามาก เหนียวและทนทาน คลาย PAPER MACHE
พระพุทธรูปโปรง เทคนิค DRY LACQUER มีโครงสรางภายใน
เชนทีไ่ ดกลาวมา ในสมัยหลังๆ มีการใชกระดาษอืน่ ๆ นอกเหนือ
จากกระดาษสาสําหรับเครื่องเขิน เชน กระดาษแข็ง กระดาษ
ถุงปูน กระดาษหอของ กระดาษหนังสือพิมพก็เปนที่นิยมกัน
เพราะมีนํ้าหนักเบาและแข็งแรงใกลเคียงกับโครงสรางไมหรือ
เครื่องจักสาน

แผ น โลหะบาง และลวดโลหะ สามารถเป น โครง
ของเครื่องเขินไดเชนเดียวกับกระดาษและผา โดยสวนใหญใช
เปนเครื่องตกแตงงานสถาปตยกรรมและเครื่องมือของใช
ในพิธีกรรม แผนเหล็ก แผนทองเหลือง หรือแผนทองสําริด
มีคณ
ุ สมบัตบิ างเบาเหนียว สามารถตัดฉลุเปนลวดลาย พับมวน
เปนโครงสรางไดสารพัดรูปทรง อาจประกอบเขากับเสนลวด
หมุดตรึง และโครงโลหะที่แข็งแรง ทารัก ทาชาด และปดทอง
ตกแตงใหเปนเครื่องเขินอีกอยางหนึ่ง การเคลือบยางรักบน
โลหะเหล็ก ทองเหลืองและทองสําริดใหตดิ แนนดีและคงทนนัน้
จะตองขัดและทําความสะอาดผิวใหปราศจากสนิม หรือสาร
เคลือบอื่นๆ ที่ติดผิวมากอน บางทีอาจขัดผิวไมใหเรียบเปนเงา
เพราะจะทําใหยางรักติดไมทน จากนั้นใหนําโลหะแผนไปยาง
ไฟ หรืออบดวยความรอนประมาณ 120-150°C กอนที่จะฉาบ
ทาดวยรักรองพื้น และรักชั้นตอๆ ไป การทําเชนนี้ทําใหยางรัก
เกาะติดพื้นโลหะเปนอยางดี นอกจากโลหะดังกลาวแลวบางที
มีการใชโลหะอื่นๆ เชน ทองคํา ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว ดีบุก
เงินและทองคําขาว สําหรับการลงรัก แตไมคอยพบบอยนัก
เครือ่ งปน ดินเผา (POTTERY & CERAMIC) เปนภาชนะ
ที่ผานการเผาไฟและมีความแข็งแกรงพอที่จะนําไปใชเปน
โครงเครื่องเขินได เครื่องปนดินเผาประเภทไฟตํ่า เชน หมอดิน
คนโท (900-1,000°C) มีโครงสรางและผิวที่มีรูพรุน พรอมที่จะ
ดูดซับยางรักเขาไปในเนือ้ ดินได ทําใหยางรักทีเ่ คลือบทาติดแนน
และทนทานดียิ่ง เครื่องปนดินเผาประเภทมีนํ้าเคลือบและเผา
ในอุณหภูมสิ งู (1,200-1,300°C) ไมเหมาะสําหรับการทายางรัก
เพราะผิวที่เรียบมันและไมมีรูพรุน ทําใหยางรักไมเกาะติดกับ
โครงสรางอยางแนน โครงสรางเครื่องเขินที่เปนดินเผามีขอดี
ที่วาปราศจากอันตรายจากมอดแมลงกัดกิน แตก็ไมคอยเปน
ที่นิยมกันในสังคมของคนในโลกตะวันออก อาจเปนเพราะวา
เครือ่ งปน ดินเผาเปนของแตกหักงาย และมีนาํ้ หนักมาก ซึง่ มิใช
บุคลิกของงานเครื่องเขินเลย ทั้งๆ ที่เปนโครงสรางที่งายตอ
การเตรียมการทาและการตกแตง เหตุผลขอนี้คงใชไดเหมือน
กันกับเครื่องแกวที่ไมนิยมใชเปนโครงสรางของเครื่องเขินเลย
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สมุก เปนชื่อเรียกของวัสดุรองพื้น (COATING) ในงาน
เครือ่ งเขินทีไ่ ดจากการนําเอาสารตางๆ เชน ผงอิฐ ผงกระเบือ้ ง
ผงดิน ขี้เถา ดินสอพอง แปงขาวเจา ผงปูน หรือผงฝุนอื่นๆ มา
คลุกเคลากับนํา้ พอใหรวมตัวกันเปนของเหลว เสร็จแลวใชผสม
กับยางรัก ซึ่งจะทําใหเกิดการจับตัวกัน มีความขนและเหนียว
สามารถเกาะติดและทรงตัวอยูไ ดเมือ่ ฉาบหรือทาลงบนโครงสราง
รูปทรงตางๆ เหตุผลสําคัญของการใสสมุกบนพื้นโครงสรางก็
เพราะวาความดําเนียนของรักเงาบนพืน้ ทีเ่ รียบทีส่ ดุ จะทําใหผวิ
เครื่องเขินเกิดลักษณะเงามันที่สวยงามดูมีเสนห ซึ่งหมายถึง
คุณภาพและความประณีตวิจิตร อันเปนบุคลิกสําคัญสุดของ
งานแตละชิ้น ดังนั้นสมุกจึงทําหนาที่เปนวัสดุรองพื้น เพื่อปรับ
ความราบเรียบของผิวโครงสรางที่สวนใหญขรุขระจากงาน
จักสานหรือไมชนิดตางๆ ที่มีรอง มีเสี้ยน มีลาย รอยแตก หรือ
ตาไม รูไม ไมสวยงาม จําเปนตองลบปกปดใหเรียบรอยเสียกอน
กอนการทารักขั้นสุดทายและทํางานตกแตงผิวเครื่องเขิน
สมุกหยาบ เปนยางรักดิบผสมกับอิฐปน ผงดินขี้เลื่อย
เสนใยพืช สําลีหรือผาใชอดุ ลายโครงเครือ่ งจักสานหยาบๆ หรือ
รูตารองไมแตก เปนการเตรียมผิวใหมีความเสมอกัน ตามดวย
การขัดหยาบๆ
สมุ ก กลาง คล า ยกั บ สมุ ก หยาบแต มี เ นื้ อ ผงที่ ผ สม
ละเอียดมากกวา เชน ดินเหนียว และผงถาน เหมาะสําหรับ
ทาทับสมุกหยาบ เพื่อเตรียมพื้นใหเรียบยิ่งขึ้น ตามดวยการขัด
ใหเรียบเนียนมากขึ้น
สมุกละเอียด เปนการผสมยางรักกับวัสดุผงที่ละเอียด
มาก เมื่อทาทับลงไปบนพื้นโครงสรางเสร็จแลวขัดจะไดพื้นที่
เรียบเนียนมากๆ พรอมที่จะลงรักพื้นและรักเงา สวนใหญสมุก
ละเอียดคือ รักผสมกับปูนขาว ขีเ้ ถา ดินสอพอง หรือแปงขาวเจา
การที่จะทํางานหรือผลิตเครื่องเขินใหไดรวดเร็วและมี
คุณภาพนี้ ขึ้นอยูกับความรอบรูและประสบการณของชาง
ที่จะปรับพื้นผิวของโครง ผลิตภัณฑใหเสร็จเร็ว ดวยการเลือก
ใชวัสดุผสมสมุกที่เหมาะสม ประกอบเขากับเทคนิคเฉพาะตัว
เพื่อประหยัดเวลาแตไดผลและคุณภาพงานที่ดีเยี่ยม

วัสดุตกแตงเครือ่ งเขินในขัน้ ตอนการผลิตมีหลายชนิดที่
นิยมใชกันมาแตโบราณ โดยหลักๆ ในการผลิตเครื่องเขินของ
ชาวลานนามีดังนี้
รง เปนผงสีไดจากยางไมรงซึ่งเปนไมพื้นเมืองชนิดหนึ่ง
โดยนําเอายางไมรงมายางไฟหรืออบใหแหงเปนกอน กอนใช
ผสมยางรักจะตองบดเปนฝุน ละเอียด เมือ่ ผสมยางรักแลวจะได
สีเหลืองจําปาสําหรับการเขียนลวดลาย หรือฝงในรองลวดลาย
ปกติถาเปนผงรงบริสุทธิ์จะมีสีเหลืองมะนาว แตยางรักสีเขม
มักทําใหความเจิดจาลดลงไป
หรดาล เปนกอนหินแรสีเหลืองออน จําเปนตองบดให
ละเอียด เพือ่ ใหผสมกับยางรักเปนสีเหลือง ใชเชนเดียวกันกับรง
ผงหรดาลนอกจากเปนเนื้อสีเหลืองสําหรับการตกแตงแลวยัง
สามารถใชผสมนํ้าสําหรับการเขียนลวดลายบนผิวเครื่องเขิน
สําหรับการทําลายรดนํ้า ซึ่งนิยมกันมากในไทยภาคกลาง
หางหรือชาด เปนแรธาตุสแี ดง (CINNABAR) มีนาํ้ หนัก
มากและคุณสมบัติที่เปนพิษสูง เพราะมีสวนประกอบของ
สารปรอท เรียกวา MERCURIC SULPHIDE นิยมนําเขาจาก
เมืองจีน โดยเฉพาะอยางยิง่ จากมณฑลยูนนานและจากประเทศ
อินเดีย หางหรือชาดสามารถผลิตไวโดยนําเอาสารปรอทไปเผา
รวมกับสารกํามะถันแลวใชกระเบื้องอังรับควันและไอที่ระเหย
ลอยขึน้ ไปติดจับผิวกระเบือ้ งเปนเขมาสีแดง ฝุน สีแดงนีเ้ มือ่ ผสม
กับยางรักสีดําจะไดยางรักสีแดงสด หรือที่เรียกวาสีแดงชาด ดู
เหมือนวาเฉพาะฝุน MERCURIC SULPHIDE เทานัน้ ทีค่ งรักษา
ความสดของสีแดงไวไดเมื่อผสมกับยางรัก ผงสีประเภทอื่นๆ
จะคลํา้ ลงเมือ่ ผสมกับยางรัก ดังนัน้ หางและชาดจึงเปนผงสียอด
นิยมสําหรับการทําเครือ่ งเขินของชาวเอเชีย ไมวา จีน ญีป่ นุ พมา
ไทย เวียดนาม นิยมใชชาดจนกลายเปนสีเอกลักษณของโลก
ตะวันออก เครื่องมือของใชงานศิลปหัตถกรรม สถาปตยกรรม
ตางก็นิยมทาดวยหางหรือชาดสีแดงผสมยางรัก
สีฝุนตางๆ ที่ไดจากหินและดินตามธรรมชาติมีสีตางๆ
กันไป เชน สีคราม สีเขียว สีเหลือง สีขาว สีแดง สวนใหญ
ตองนํามาบดใหละเอียดกอนใชผสมกับยางรัก ปญหาของสีฝุน
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ชาด หรือหาง

ทองคําเปลว

คือเมื่อผสมกับยางรัก ความสดใสของสีจะถูกความดําของ
ยางรักลดความเขมขนของสีลงไปมาก สีฝนุ บางชนิดไดจากสนิม
ของโลหะ เชน ทองแดงใหสีเขียว เหล็กใหสีสมแดง ตะกั่ว
ใหสีเหลือง เปนตน สีฝุนตางๆ สามารถผสมกับหางหรือชาด
เพือ่ ใหสวางขึน้ สําหรับการตกแตงเครือ่ งเขินไมวา จะเปนเทคนิค
การเขียนดวยพูกันหรือการฝงสีในรองขูดขีด
ทองคําเปลวหรือเงินเปลว ไดจากโลหะทองคําหรือเงิน
ที่ผานกระบวนการทุบดวยแรงคนที่รูจักทั่วไปวา “ชางตีทอง”
เนือ่ งจากโลหะสองชนิดนีม้ เี นือ้ ละเอียดและออนมากจนสามารถ
รีดและตีทุบจนเปนแผนบางมากๆ บางกวากระดาษทั่วๆ ไป
ทองคําเปลวเปนวัสดุตกแตงยอดนิยมของงานเครือ่ งเขิน โดยปด
ทับผิวของยางรักเปนชัน้ สุดทาย ทําใหแลดูเปนทองคําแท ใหแก
งานชิน้ นัน้ เชน องคพระพุทธรูปสีทองคําทัว่ ไปในเอเชียอาคเนย
สีของทองคําเปลวไมซดี ไมตก และสวางสดใสชัว่ นิรนั ดรตราบใด
ที่ยังไมหลุดจากผิวของเครื่องเขิน ยางรักบางๆ เคลือบบนผิว
เครื่องเขินเปนกาวที่มีประสิทธิภาพสูงมากสําหรับการติดแผน
ทองคําเปลวซึ่งหากาวอื่นเปรียบไดยาก ปกติแผนทองคําเปลว

รักกระแหนะ

จะบรรจุไวในแผนกระดาษพับเก็บรักษาไวไมใหโดนลม เพราะ
เพียงแคลมหายใจก็สามารถทําใหทองคําเปลวปลิวหายไปกับ
สายลมไดเนื่องจากวาบางและเบามาก
กระจกสี เปนกระจกเงาชนิดพิเศษมีหลากสี เชน สีแดง
เหลือง เขียว นํ้าเงิน ฟา มวง ขาว ฯลฯ มีลักษณะเปนแกวสี
ฉาบดวยโลหะเงิน ดานหลัง คอนขางบางกวากระจกธรรมดา
หลายเทา บางทีเรียกวากระจกหุงหรือกระจกเกรียบในภาคกลาง
ตัดเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยดวยกากเพชร มีคุณสมบัติแข็งคมและ
แตกงายเมื่อกระทบแรงๆ สวนใหญเครื่องเขินในลานนานิยม
ใชกระจกอีกชนิดหนึ่งซึ่งเคยผลิตขึ้นในทองถิ่นมาแตโบราณ
เรียกวา “แกวจืน” หรือ “แกวอังวะ” กระจกสีประเภทนี้เปน
แกวบางๆ เคลือบบนแผนดีบกุ ทีห่ นาประมาณ 1 มิลลิเมตร โดย
วิธีการผลิตซึ่งปจจุบันไมสามารถทําไดอีก แกวจืนมีคุณสมบัติ
ตางออกไปจากกระจกเกรียบโดยทีว่ า พืน้ ดีบกุ เปนโลหะเนือ้ ออน
สามารถตัดไดโดยงายดวยกรรไกร หรือใชตะปูเข็มตอกติดพื้น
ไมทกุ ชนิดได กระจกเกรียบตัดดวยกากเพชรมักเปนทรงเหลีย่ ม
เทานั้น สวนแกวจืนสามารถตัดไดดวยกรรไกรเปนเสนโคงคด
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รูปทรงอะไรก็ไดตามตองการ และตัวแผนกระจกยังสามารถดัด
ใหโคงงอตามฟอรมของภาชนะทีใ่ ชยางรักเปนกาวประสานไดอกี
ผิวแกวสีบนกระจกจืนมีการแตกรานลักษณะคลายลายงาโดยที่
ไมหลุดรวงจากผิวดีบุกทําใหมีประกายระยิบระยับ สวยงาม
เมื่อใชประดับภาชนะเครื่องเขินโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองกับ
แสงไฟ และแสงสวางในรมหรือภายในอาคารทําใหเปนเอกลักษณ
ของงานตกแตงเครือ่ งรักเครือ่ งเขินแบบลานนาทีไ่ มเหมือนทีอ่ นื่
การที่มีชื่อวา แกวอังวะ ทําใหหลายคนสับสนและเขาใจวาเปน
แกวทีผ่ ลิตจากพมา ปจจุบนั เปนทีแ่ นชดั วาพมาไมเคยผลิตหรือ
ใชแกวจืนมากอนเลย งานชางมัณฑะเลยและอังวะเคยใชแต
กระจกเกรียบเทานัน้ จึงคอนขางมัน่ ใจวาแกวจืนหรือแกวอังวะนี้
แทจริงคนผลิตขึ้นเองในทองถิ่นลานนาหรือบริเวณใกลเคียง
เพียงแตวา ในปจจุบนั ยังคนหาตนตอแหลงผลิตยังไมเจอเทานัน้
เอง การตกแตงดวยแกวอังวะสวนใหญนยิ มตัดแลวติดดวยยางรัก
หรือสมุกหยาบ ถาเปนผืนแกวแผนคอนขางใหญกม็ กี ารเสริมดวย

กั๊บธรรม และขันดอก ที่ตกแตงดวยการปนรักและติดแกวจืน
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากตีนชางคํา สําหรับเจานาย

ขันหมากที่ประดับดวยแกวจืน และลายทอง
สกุลชางลําปาง ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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รอยพระพุทธบาทและฝงเปลือกหอยมุก
จําลองคติจักรวาลในพุทธศาสนา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม

หมุดหรือตะปูยาํ้ ตอกใหตดิ กับโครงสรางของภาชนะ บอยครัง้ มี
การฟ  น สมุ ก เป น เส น คล า ยขนมจี น เล็ ก ๆ ป ด ทั บ ขอบที่ ไ ม
เรียบรอยของแกวอังวะเพือ่ ความมัน่ คงกันขอบแกวกระเดิด
เปลือกหอยมุก เปนวัสดุตกแตงเครือ่ งเขินอีกชนิดหนึง่ ซึง่
พบไมมากนักในลานนา เพราะอยูหางไกลทะเล มุกไดจาก
เปลือกของหอยขนาดใหญซึ่งเปนกาบของหอยจาน หอยมุก
ดานในของเปลือกหอยมีสขี าวแวววาวสวยงามประกายเหลือบสี
คลายสายรุง สามารถตัดฉลุเปนลวดลาย หรือชิ้นสวนเล็กๆ ได
ดวยเลื่อยฉลุ ทาติดภาชนะดวยยางรักถมรอบๆ ดวยสมุกเสร็จ
แลวขัดผิวใหเสมอกันโดยตลอดจะไดงานเครือ่ งรักประกอบมุก
คลายๆ กับของเวียดนาม เขมร ไทยภาคกลาง และจีน ญี่ปุน
เกาหลี บางครัง้ เมือ่ หาเปลือกหอยทะเลไมไดกอ็ าจใหกระดูกสัตว
หรืองาชางแทนซึ่งมักจะปรากฏเปนสีขาวนวลเทานั้น ไมมีแวว
ประกายเหลือบสีเหมือนหอยมุก ชาวลานนาใชการประดับมุก
สวนใหญกับของสําคัญใชในพิธีกรรม หรือรูปเคารพในศาสนา
ไมนิยมใชกับเครื่องเขินประเภทภาชนะของใชทั่วไป
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การฝงหอยเบี้ยที่กนโอเครื่องเขิน
เพื่อปองกันสึกหรอของกนภาชนะ
ชวยเพิ่มอายุการใชงานไดนานขึ้น
และแสดงความมัง่ คัง่ ของผูเ ปนเจาของ
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

หอยเบีย้ (COWRY SHELL) เปนวัสดุตกแตงเครือ่ งเขิน
อีกอยางหนึง่ ทีน่ ยิ มในเขตวัฒนธรรมลานนา ในอดีตชาวลานนา
และบริเวณใกลเคียงเคยใชหอยเบีย้ เปนเงินตราสําหรับการแลก
เปลีย่ นซือ้ ขายสินคากันอยางแพรหลาย การติดหอยเบีย้ เขากับ
กระบุง ขันโอ และขันหมาก เปนการตกแตงภาชนะของใชให
แลดูพเิ ศษมากขึน้ นอกเหนือจากชวยปองกันการสึกหรอของจุด
เหลี่ยม มุม ภาชนะเครื่องเขินในการใชสอยประจําวัน กนและ
มุมของภาชนะจะถูกพอกดวยสมุกเพื่อสมานตัวหอยเบี้ยใหติด
กับตัวภาชนะอยางมัน่ คงและสวยงาม เครือ่ งเขินทีป่ ระดับดวย
เบี้ยแสดงถึงความรํ่ารวยอยูดีกินดีของผูเปนเจาของ ซึ่งจําเปน
ตองอวดกันใหผูอื่นไดเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งภาชนะที่ใชใน
พิธีกรรม หรือไปวัด
นอกจากนีแ้ ลวตัวยางรักเองสามารถทีจ่ ะใชสาํ หรับการ
ตกแตงเครือ่ งเขินไดโดยเมือ่ ผสมกับดินเหนียว ขีเ้ ถา อิฐผง แปง
เปนสมุกเหนียวปน เปนลวดลายไดมากมายหรือกดลงในพิมพเปน
ลวดลายที่วิจิตรสวยงาม เสร็จแลวนํามาแปะติดกับโครงสราง
ภาชนะเครื่องเขิน เรียกวา “รักกระแหนะ” ที่มีความนูนเปน
ลวดลายและพืน้ ผิวทีส่ วยงามซึง่ อาจตามดวยการปดทองคําเปลว

อีกชั้นหนึ่ง บางครั้งลวดลายรักกระแหนะสามารถตกแตงเสริม
ดวยอัญมณีและพลอยสีตางๆ เชน ทับทิม โกเมน หยก และ
แกวหินสีเนื้อออน เปนตน
กรรมวิธีการผลิตเครื่องเขินแบบพื้นเมืองในลานนาเริ่ม
ด ว ยการทํ า โครงเครื่ อ งเขิ น โดยใช ไ ม เ ฮี ย ะหรื อ ไม บ งป า
จักเปนเสนตอกขนาดประมาณ 1 ซม. เอาผิวชั้นนอกออกกอน
และจักใหเปนเสนยาวๆ สําหรับภาชนะทีม่ ที รงกลม หรือแนวทรง
แจกัน จะนิยมใชเทคนิคการขดเสนตอกซอนเปนชัน้ ๆ ซึง่ สวนใหญ
จะขดเปนวงจากสวนทีก่ วางสุดแลวก็อดั เสนตอกเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
เปนวงซอนเขาสูภ ายใน การทําเชนนีเ้ สนตอกชัน้ ในมีแรงดีดอัด
ทําใหโครงภาชนะแนนและแข็งแรง
ภาชนะบางอยางมีรูปทรงกระบอกหรือบางสวนเปน
ระนาบแบน ในกรณีเชนนีก้ จ็ ะใชตอกไมเฮียะเสนขนาดประมาณ
½ ซม. สานเปนลายขัดใหเปนพื้นกอน เสร็จแลวจึงใชตอกเสน
ใหญขดทับขอบหรือจุดออนที่ตองมีโครงสรางเสริมใหมั่นคง
หลายๆ ชัน้ เปนลวดบัวทีท่ าํ ใหมโี ครงแข็งแรง รักษารูปทรงของ
ภาชนะไมใหยอบแยบ ฟุบลงงายๆ การทายางรักชั้นแรกนิยม
ใชรักกากที่เหลือจากการกรองรักดิบทาคลุมพื้นที่โครงทั้งหมด
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การปนรักกระแหนะแตงขอบพาน

โครงสรางเครื่องเขิน ที่ทําจากการขด และสานไม ไผ

การลงรักสมุกบนเครื่องเขิน

แลวตากไวใหแหงในรมประมาณ 7 วัน ยางรักชัน้ แรกนีท้ าํ หนาที่
เปนกาวเชือ่ มโครงสรางทับสวนทีเ่ ปนงานขดและงานสานใหเกิด
ความแข็งแรงไมโยเยหรือมีเสนตอกทีด่ ดี ตัวออกจากโครงสราง
เมื่อยางรักแหงแลว ชางจะใชมีดขูดหรือสิ่วขูดตกแตงผิวที่
ขรุขระของรักกากใหเรียบ มีดขูดนีเ้ ปนเครือ่ งมือคลายชอนงอๆ
ซึ่งคมมาก หลังจากนี้จะมีการลงมุก (หรือสมุก) หยาบใหทั่ว
ภาชนะทัง้ ดานในและดานนอก ทิง้ ไวใหแหงอีก 3-4 วัน จึงขัดผิว
สมุกใหเรียบดวยหินขัด ปจจุบันนี้ใชกระดาษทรายนํ้าแทน

สวนไหนของภาชนะไมเรียบหรือไมไดทรงตามตองการจําตอง
พอกสมุกเติมขอบใหไดรปู ทรงตามทีช่ า งเห็นสมควร และเห็นวา
เปนโครงเครื่องเขินที่ใชได การทําเชนนี้ซํ้าหลายๆ ครั้งกวาจะ
ไดรปู ทรงทีต่ อ งการอาจใชเวลาเปนแรมเดือน เพราะทุกครัง้ ตอง
รอใหสมุกแหงแลวขัดซํ้าอีกเรื่อยๆ
จากสมุกหยาบก็มาสูส มุกเหลวทีท่ าเคลือบผิวโครงสราง
ทัง้ หมด รอใหแหงขัดแลวขัดอีก ทําใหผวิ ของภาชนะเรียบเนียน
มากขึน้ กวาเดิม การทาสมุกเหลว (สมุกกลางและสมุกละเอียด)
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วิธีการขึ้นโครงสรางเครื่องเขินแบบขดในปจจุบัน

อาจทําไดหลายๆ ครั้งจนกวาชางพอใจ ขัดเรียบดวยหินเนื้อ
ละเอียดหรือแทงถานหรือใบขอยแหงก็ได กอนทีจ่ ะนําไปทารัก
เงาหรือรักใสในชั้นสุดทาย การตกแตงเครื่องเขินใหสวยงามมี
หลายรูปแบบ บางจําตองอาศัยพืน้ ผิวขรุขระเพือ่ ยึดลวดลายให
เกาะติดแนน เชน การปน ลวดลายรักกระแหนะ บางจําตองอาศัย
ผิวพืน้ เรียบเนียน เชน การขูดลายเพือ่ ฝงรักสีเปนลวดลาย แตถา
ตองการปดทองประกายแวววาว จะตองมีพนื้ ผิวทีเ่ รียบเปนเงา
โครงเครือ่ งเขินบางรูปทรงไมมกี ารดามขอบใหหนาหรือ
การออกแบบใหมลี วดบัวประดับ เชน ตลับขันหมากเกลีย้ ง และ
ขั น โอ โครงเครื่ อ งเขิ น ประเภทนี้ ใ ช ต อกเส น เล็ ก จั ก เป น
เสนทรงกลม โดยมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-2 มิลลิเมตร
สานขัดกับตอกแลบแบนที่เปนเสนยืน จะไดรูปทรงกระบอกที่
คอนขางแข็งแรงมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ถมดวยกากรักและ
สมุกหยาบขัดใหเรียบ การขัดใหเรียบของโครงสรางประเภทนี้
จะไมเนนใหมองเห็นความเปนโครงเครื่องสานเลย บางสวน
ของโครงอาจถู ก ขั ด ออกจนเรี ย บมากเสี ย จนมองดู ไ ม เ ห็ น
รองรอยของไมไผ ถาไมกะเทาะดู การใชหวายเสนเล็กสานเปน
โครงก็ เ ป น ที่ นิ ย มเหมื อ นกั น ในล า นนา แต ส  ว นใหญ มั ก ใช
ประกอบกับแผนไมจริงแลวทายางรักใหหนา ขัดแลวจึงตกแตง
ลวดลาย โครงหวายถักจะเปนโครงสรางที่แข็งแรงมากเหมาะ
สําหรับภาชนะขนาดเล็ก เชน ตลับยาเสน หรือแอ็บเฮือ สําหรับ
ใสของใชเวลาเดินทางไกล
โครงสรางงานเครื่องเขินอีกประเภทหนึ่ง คือ โครง
ทีท่ าํ จากไมจริง เชน พาน ขันดอก ขันโตก ตลับ ตะลุม อูบ แอ็บ
และกลองตางๆ โดยวิธีการกลึงจากไมเปนชิ้นใหญหนึ่งชิ้นหรือ
เปนไมกลึงหลายๆ ชิ้นมาตอกันเขาเปนรูปทรงตามตองการ
เชื่อมติดเขาดวยกันโดยใชลิ่มเสริมกับยางรักทาเปนกาว บางที่
ไมกระดานแผนถูกนํามาเฉือนใหบางเขามุม รัดตรึงดวยวิธีการ
ตางๆ ประกอบเปนโครงเครื่องเขิน ไมวาจะเปนวิธีกลึงไม หรือ
วิธีของงานเฟอรนิเจอร จุดสําคัญของโครงเครื่องเขินไมจริง
คือ ตองมีลักษณะคุณสมบัติที่บาง เบา และแข็งแรงมั่นคง
กอนการทายางรักและตกแตงเปนเครื่องเขินตอไป
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ขันดอก
ไมแกะแบบเชียงตุง

ขันดอก
ไมแกะแตมลาย

โครงสรางภายในของขันหมาก
ที่ดามดวยไม ไผสานลายเกล็ดเตา เคลือบดวยยางรักสีกนกวาง

ขันดอก ไมกลึง

ขันโตก ไมกลึง
สําหรับใสอาหาร

ขันหมากโปรง ออกแบบโดยการใช ไมเปนซี่ๆ ทําชวงตัวขัน

ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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๏ เทคนิคการตกแตงงานเครื่องเขิน ๏
การทําเครื่องเขินแบบโบราณของชาวลานนามีรูปแบบ
การตกแตงที่หลากหลายพอสมควร แตรูปแบบที่นิยมกันมาก
คือ เทคนิคดังตอไปนี้

1. การแตมดอก (LACQUER PAINTING)

เครื่องเขินหมวดนี้สวนใหญเปนของที่มีใชแบบพื้นบาน
อยูทั่วไปในชุมชนตางๆ ในลานนา แตละพื้นที่มีแหลงผลิตหรือ
ชางประจําหมูบานหรือเมืองสําหรับผลิตขายหรือแลกเปลี่ยน
ตัวอยางเชน ปุงใสเมล็ดพันธุพ ชื หรือขันหมากพืน้ เมือง เครือ่ งเขิน
ประเภทนี้มีโครงสรางเปนเครื่องสานลายขัดดวยตอกเสนใหญ
เสริมความแข็งแรงดวยตอกแข็งดามเปนลวดบัว เห็นโครงสราง
ไดชดั เจน ตัวลวดบัวเปนทัง้ โครงและงานตกแตงไปดวย ยางรัก
ที่ใชทามักเปนรักดิบ บางที่ยังมิไดผานการกรองดวยซํ้า มีการ
แตงเสริมดวยสมุกบาง บอยครั้งไมมีการรองพื้นดวยสมุกเลย
จึงทําใหโครงเครือ่ งสานยังปรากฏเห็นชัดเปนสวนๆ และบางที
จงใจใหลวดลายของเครื่องจักสานเปนงานตกแตงเสียดวยซํ้า
เมื่อทารักสีดําแหงเสร็จแลว นิยมทารักผสมหางหรือชาดสีแดง
ตามลวดบัวทีป่ ระดับ มีการเขียนลวดลายดอกไม ใบไมและลาย
พันธุพฤกษาบนพื้นเรียบระหวางโครงลายลวดบัว การเขียน
ลวดลายหรือที่เรียกตามภาษาถิ่นวา “แตมดอก” คือ การใช
พู  กั น จี น จุ  ม ลงในรั ก สี แ ดงบรรจงแตะลงบนผิ ว ของภาชนะ
แลวคอยๆ ลากเสนเหมือนกับการเขียนลายเสนในอักษรจีน
การลากเสนยางรักใหสวยงามตองอาศัยความชํานาญ และฝมอื
ทีน่ มิ่ นวลมาก เพราะยางรักมีความหนืดตัวสูง ถาไมรจู งั หวะของ
การไหลของยางรัก เสนของลวดลายจะสะดุดขาดแหวงไมเปน
เสนที่งดงาม
ลวดลายพืน้ ฐานทีเ่ กิดจากการแตมดอกนี้ คือ รูปหยดนํา้
หรือตัวลูกออด (Tadpole) ที่มีหางยาวๆ เมื่อเรียงติดกันสามสี่

เครื่องเขินแบบแตมดอก ขลิบขอบลวดลายดวยทองคําเปลว
เปนที่นิยมในเขตอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

เสนก็สามารถสรางเปนรูปกลีบดอกไมไดหนึ่งกลีบ เมื่อเอาหัว
ตอกันแลวลากหางยาวออกไปก็สามารถสรางเปนรูปใบไมไดอกี
ชางสามารถพลิกแพลงเขียนลวดลายดอกไมใบไมไปไดมากมาย
อยางไมสิ้นสุด แตลวดลายประเภทนี้ก็ถูกจํากัดดวยเทคนิค
การเขียนดวยพูกันและความหนืดของยางรัก การหยดแลว
คอยๆ ลากเปนเสนเรียวแหลม กลายเปนฟอรมพืน้ ฐานของงาน
ตกแตงเครือ่ งเขินพืน้ บาน ซึง่ ในทีส่ ดุ ไดคลีค่ ลายไปเปนลวดลาย
ตกแตงอีกหลายแบบในศิลปะลานนา เชน เครื่องปนดินเผา
งานฉลุกระดาษ งานไมแกะสลัก หรือแมกระทั่งลวดลาย
กระดาษฉลุเครื่องเงินของเครื่องเงินแบบลานนา
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การตกแตงเครื่องเขินดวยลายแตมแบบตางๆ
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การแต ม ดอกด ว ยยางรั ก สี แ ดง เมื่ อ แห ง สนิ ท แล ว
ช า งแต ม บางกลุ  ม นิ ย มเดิ น เส น ยางรั ก ด ว ยปลายพู  กั น เล็ ก
ตามขอบของกลีบดอก รอใหยางรักหมาดแลวแตะทองคําเปลว
ลงบนเสนขอบ การทําเชนนี้เปนการยกลวดลายใหลอยตัว
สรางมิติเพิ่มเติมมากขึ้น (highlight) ตัวลวดลายสีแดงบนพื้น
สีดาํ สนิทตัดดวยเสนสีทองหนาบางขนาดตางๆ ทําใหเครือ่ งเขิน
พื้นบานลานนาแลดูวิจิตร และมีเอกลักษณเฉพาะตัวมาก
การแตมดอกดวยยางรักเปนลวดลายบนภาชนะเชนนี้ เปน
การเขียนลวดลายประเภทดนสดๆ (spontaneous) ไมนิยม
มีการรางหรือขัน้ โครงกอน สวนใหญอาศัยความชํานาญของชาง
ดังนัน้ ลวดลายทีเ่ กิดขึน้ มักจะไมคอ ยซํา้ กันเลย เปนการยากมาก
ที่จะหาลวดลายเครื่องเขินลานนาที่มีลวดลายเหมือนกันเปนคู
หรือเปนชุด บางทีลวดลายบนภาชนะใบเดียวกันแตละดาน
ยังไมเหมือนกันเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดจากการดนลายสดนี้เอง
การหยดรั ก ลงบนผิ ว แล ว ลากเป น ลวดลายแต ล ะครั้ ง ต อ ง
แมนมาก เพราะจะไมสามารถแกไขหรือลบทิง้ ได ยางรักติดแลว
ติดเลย ถาไมชอบลวดลายที่เขียนจําตองเอายางรักดําทาทับ
ทั้งหมด และรอจนกวาจะแหงสนิทถึงเขียนใหมทับอันเดิมได

2. เครื่องเขินฮายดอก
(ENGRAVED LACQUERWARE)
การทําเครือ่ งเขินลายขุดหรือ “ฮายดอก” ในภาษาพืน้ ถิน่
เชียงใหม เปนเทคนิคการตกแตงเครื่องเขินที่มีมาแตโบราณ
ทัว่ ๆ ไปในเอเชีย โดยมีรายละเอียดแตกตางกันไปในแตละพืน้ ที่
หรือภูมภิ าค ตามทีไ่ ดสงั่ สมและคลีค่ ลายการสรางสรรคจนกลาย
เปนเอกลักษณและรูปแบบเฉพาะตัว ในลานนาการตกแตง
เครือ่ งเขินดวยการขุดลายหรือฮายดอกนี้ ถือวาเปนงานชางฝมอื
เฉพาะของชางชาวเชียงใหมในละแวกบานเขิน จนเปนที่รูจัก
และยอมรั บ ว า เป น งานช า งฝ มื อ ชั้ น เยี่ ย ม มี ก ารซื้ อ ขาย
จัดจําหนายกันตามชุมชนเมืองสําคัญๆ ในลานนามาแตโบราณ
ซึ่งในภายหลังไดพัฒนามาเปนงานหัตถกรรมสงออกสําคัญ
ของเมืองเชียงใหม เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายทั่วประเทศ

ในนามของคําวา “เครื่องเขินเชียงใหม”
โครงภายในของเครื่องเขินลายขุดนี้มีลักษณะคลายๆ
กับเครื่องเขินทั่วๆ ไป กลาวคือ เปนเครื่องจักสานหรือไมจริง
ทีน่ าํ มาประกอบเปนรูปทรงกอนทายางรัก แลวขุดลาย ถมลาย
เปนการตกแตงใหสวยงาม เพียงแตวา สําหรับงานชางทีม่ รี ะดับ
ในการผลิตเครื่องเขินเชียงใหมสวนใหญจะใชโครงสรางเปน
เครื่องจักสานที่แตกตางจากของพื้นบานธรรมดา โดยใชโครง
เครื่องสานจากตอกเสนกลมเล็กสานขัดกับเสนยืนที่บางเฉียบ
จั ด เป น รู ป ทรงที่ ก ระเดี ย ดไปเป น ประเภททรงเรขาคณิ ต
ปราศจากลวดบัวและขอบเทอะทะของเสนตอกหนาที่เปน
โครงสรางเสริมของงานจักสานตามแบบเครื่องเขินพื้นเมือง
โครงสานเชนนี้นิยมใชกับการทําขันโอ ตลับ และเชี่ยนหมาก
สวนพานดอกไม ตะลุม นิยมการขดเสนตอกเปนโครงสราง
หรือถาเปนกลองหรือหีบก็ใชไมจริงประกอบเขาเปนโครง
ของภาชนะ
เมือ่ ไดโครงสรางตามตองการ ขัน้ ตอไปก็คอื การทาดวย
กากยางรั ก ซึ่ ง เหลื อ จากการกรองเอารั ก เนื้ อ ดี อ อกไปแล ว
กากยางรักที่ทาไวเมื่อแหงแข็งตัวหลังจากประมาณ 7 วัน
จะทําหนาทีเ่ ปนกาวเชือ่ มและยึดโครงสานไมไผใหแข็งแรงและ
มัน่ คงมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ของภาชนะทีไ่ มมโี ครงไมไผหนาๆ
ยึดไว เมือ่ ยางรักแหงแลวใชมดี หรือใบสิว่ ขูดตกแตงผิวทีข่ รุขระ
ใหเรียบขึ้น บางครั้งมีการใชเครื่องกลึงใหเรียบทั้งดานในและ
ดานนอกดวยเครื่องมือที่เปนเหล็กคม มีลักษณะคลายชอน
กิ น ข า วงอๆ ขั้ น ตอนนี้ เ ครื่ อ งมื อ กลึ ง อาจถากทั้ ง ผิ ว ขรุ ข ระ
ของยางรักและโครงไมไผบางสวนหลุดรวงออกไป เพื่อใหได
โครงเครื่องเขินชั้นแรกบางเฉียบมากๆ แตวายังแข็งแรงพอ
ไมยวบยาบจนเกินไป กอนการเคลือบชั้นตอไป
หลังจากขั้นตอนขูดกลึงโครงเรียบรอยแลว ขั้นตอไป
เปนการลงสมุกหรือที่ชาวไทเขินเรียกวา “มุก” สมุกหยาบชั้น
นี้มีสวนผสมของยางรัก ซึ่งประกอบดวย รักกรองแลว 3 สวน
กับผงแกลบเผาตําละเอียด 1 สวน การทาสมุกหยาบเปน
การกลบโครงสร า งไม ส านจนแทบมองไม เ ห็ น เนื้ อ ไม เ ลย
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การตกแตงเครื่องเขินดวยลายแตมแบบตางๆ
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ดวยการทาทั้งดานนอกและดานใน เครื่องมือทาสมุกหยาบ
มักเปนไมพายเล็กๆ สําหรับการปาดกลับไปมา คลายๆ กับ
การโบกปูนปลาสเตอร ผึ่งไวใหแหงประมาณ 7 วัน กอนทา
สมุกเหลวอีก 2 ชั้น ซึ่งตองใชเวลานานอีกหลายวัน ขึ้นอยูกับ
ความชื้นของอากาศตามฤดูกาล ทุกครั้งกอนทาสมุกจําตองใช
“ใบหนอด” แหง ซึ่งเปนเหมือนกระดาษทรายจากธรรมชาติ
ขัดผิวใหเรียบ เมื่อไดรูปทรงของภาชนะใกลเคียงกับที่ตองการ
จึงใชรักที่กรองแลวทาทับเปนชั้นๆ ซึ่งตองรอใหแหงครั้งละ
หลายๆ วัน ตามดวยการขัดดวยใบหนอดชุบนํ้าที่มีลักษณะ
คลายๆ กระดาษทรายนํ้า โดยขัดใหทั่วทั้งภายนอกและภายใน
ภาชนะ จํานวนของชั้นรักขึ้นอยูกับความพิถีพิถันของชางวา
ตองการความเรียบเนียนขนาดไหน สําหรับงานเครื่องเขินชิ้น
นั้นๆ การเตรียมผิวเครื่องเขินจะจบสิ้นดวยการทารักเงา หรือ
รักชั้นหนึ่งที่ผานการกรองแลวกรองอีกจนใสสะอาด หรือไมก็
เปนยางรักทีม่ กี ารปรุงแตงดวยสารเคมีและสวนผสมของนํา้ มัน

หลายประเภท เพื่อเคลือบผิวภาชนะใหเรียบเนียน การผึ่ง
เครื่องเขินใหแหงสนิทในพื้นที่ปราศจากฝุนละออง เปนสิ่ง
จําเปนอยางยิ่งในขั้นตอนนี้ กอนจะนําไปตกแตง หลังจาก
ทารักเงาแลว สวนใหญจะนําภาชนะเครื่องเขินเขาหองอบ
หรือตูอบที่มีความชื้นสูง ใชเวลาประมาณ 10 วัน เพื่อใหพื้นรัก
แข็งตัวเต็มที่ กอนการขุดเปนลวดลายหรือฮายดอก
เมือ่ ผิวรักแหงสนิทแลวจึงนําภาชนะมาขัดใหขนึ้ มันกอน
ทําการ “ชักเสนไหม” ซึ่งก็คือการแบงพื้นที่สําหรับการตกแตง
ดวยลวดลายขุดในขั้นตอไป การชักเสนไหมจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับเปนการวางตําแหนงและโครงลวดลายที่จะขุด ถาไมได
แบงสวนไว คนทําลวดลายและคนลงสีจะจัดลายไมไดสว นหรือ
ไมไดชองไฟที่สวยงาม “การขุดหรือขูดหรือฮายดอก” ทําดวย
เครื่องมือที่เปนเหล็กคมปลายแหลม คลายคลึงหรือเหมือนกับ
เหล็กจารอักษรบนใบลาน การขุดอาศัยความชํานาญทีจ่ ะไมขดุ
ลึกลงไปในผิวรักจนถึงโครงไมไผ หรือขูดแผวเบาเกินทําใหไม

เทคนิคการฮายดอก เปนเทคนิคการตกแตงเครื่องเขิน ของบานนันทาราม และบานระแกง เชียงใหม
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การฮายดอกบนภาชนะเครื่องเขินสีดําโดยไม ไดลงชาดสีแดง หรือเคลือบรักเงา

เกิดรองของลวดลายที่ชัดเจน ชางเครื่องเขินในเชียงใหมนิยม
“ฮายลวดลาย” ใหมีลักษณะเปนเสนเรียวเล็กละเอียด เปน
ลวดลาย โดยพยายามใหเข็มเหล็กจารตัง้ ฉากกับผิวของภาชนะ
ในขณะทีช่ าวไทเขินในเชียงตุงและชาวไทใหญและชางพมานิยม
ตะแคงเหล็กขูดทําใหเกิดเสนลวดลายมีขนาดกวาง แลดูเห็น
ชัดเจนดี และยังสามารถทําลวดลายครอบคลุมพื้นที่ไดรวดเร็ว
กวาชางเชียงใหม
เมือ่ ขุดลวดลายบนภาชนะเครือ่ งเขินเปนทีเ่ รียบรอยแลว
ชางจะผสมผงสี ซึ่งในอดีตสวนมากจะเปนผงชาดสีแดงที่บด
ละเอียดแลวผสมกับยางรักใสหรือรักชัน้ หนึง่ โดยใชสดั สวนและ
สูตรของชางแตละคน เสร็จแลวทาลงบนผิวเครื่องเขินที่ถูกขูด
เปนลวดลายไวกอน สีแดงชาดผสมยางรักจะถูกอัดลงไปอยูใน

รองของลวดลาย เมื่อแหงและแข็งตัวจะฝงติดอยูกับเนื้อรัก
ผิวของเครือ่ งเขินอยางแนบแนน การทาสีแดงชาดนีจ้ ะทาเคลือบ
ลวดลายทัง้ หมด ผึ่งใหแหงอีกหลายวัน ตามดวยการขัดผิวดวย
ใบหนอดชุบนํ้า สีแดงชาดที่ไมไดอยูในรองของลวดลายจะถูก
ผิวใบหนอดขูดขัดหลุดออกจากผิวของภาชนะ ซึง่ เปนยางรักสีดาํ
สวนทีต่ ดิ อยูใ นรองจะปรากฏเปนเสนลวดลายสีแดงหรือสีอนื่ ๆ
บนภาชนะสีดํา เมื่อขัดเรียบรอยดีทั้งสีดําและสีแดงของผิว
เครือ่ งเขินจะมีผวิ หนาระดับเดียวกัน เรียบเนียนเสมอไมขรุขระ
เปนหลุมเปนคลื่น การขัดดวยใบหนอดครั้งสุดทายตองระวัง
ไมใหลวดลายหลุดหายหรือถลอกลึกเกินงาม เมื่อขัดเรียบรอย
แลวจึงมีการทางรักเงาทับลวดลายใหเรียบรอยเปนเงางาม ปองกัน
มิใหสว นทีเ่ ปนสีแดงหลุดลอกไดงา ยจากภาชนะ หลังจากแหงสนิท
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กลองใสของแบบฮายดอกสามสี
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

กลองใสของแบบขุดลายสามสี
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา
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ชางนิยมเช็ดดวยนํ้ามันพืชใหผิวภาชนะชุม และเมื่อแหงก็จะมี
ผิวเปนเงางามไปอีกนาน
ลวดลายเครื่องเขินเชียงใหมที่นิยมกันแตอดีตจนเปน
เอกลักษณ คือ ลวดลายดอกไมเล็กๆ เปนดอกไมประดิษฐ
ประกอบกั บ ก า นและใบ เป น ลั ก ษณะเครื อ เถาที่ ค ดเคี้ ย ว
เลี้ยวไปเลี้ยวมาครอบคลุมภาชนะอยางสมํ่าเสมอ แลดูเปน
พื้นผิวที่ละเอียดยิบ บนรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบงาย ตกแตง
เฉพาะดานนอกของตัวภาชนะ สวนดานในของภาชนะนิยม
ทาสีแดงชาดลวน ขับผิวที่เปนลวดลายสีดําแดงใหดูเดนขึ้น
ลวดลายดอกไมประดิษฐนี้บางทีเรียกวาดอกแกวหรือดอกจัน
ถามีขนาดใหญขึ้นมาเล็กนอยบางทีเรียกวาดอกกากอก หรือ
ดอกบัวผัด การออกแบบดอกไมขึ้นอยูกับความถนัดของชาง
บวกกับจินตนาการและการสรางเสริมซึ่งไมคอยมีลักษณะ
ตายตัวเทาใดนัก ในยุคหลังมีการนําเอาลวดลายไทยแบบ
ภาคกลางเขามาผสมผสานหรือเปนการตัง้ ใจทําใหเปนลายไทย
เพื่อตกแตงชิ้นงานเครื่องเขินที่สําหรับจําหนาย สงขายให
ตลาดผูใชที่เปนคนจากภาคกลาง ซึ่งเปนตลาดสงออกสําคัญ
สําหรับเครื่องเขินเชียงใหม ชาวพมาใชลวดลายลักษณะนี้
ตกแตงเครื่องเขินที่มีรูปทรงคลายของเชียงใหม และเรียกวา
“ซินเหมบีอิด” เพียงแตไมนิยมใชสีแดงชาดเปนลวดลาย
แตกลับใชผงทองคําหรือปดทองคําเปลวในรองขุด ทําใหลวดลาย
เปนสีดําทอง ไมใชดําแดง ซึ่งเปนแบบดั้งเดิม
เมื่อความนิยมเครื่องเขินเชียงใหมที่สวยงามแพรหลาย
มากขึ้นในสังคมไทยยุคกอนสงครามโลกครั้งที่สอง การผลิตมี
การแขงขันและตัดราคา ตลอดจนการลดตนทุนในการผลิต
การใชผงสีแดงชาดซึ่งตองสั่งซื้อจากจีนและอินเดียมีราคาสูง
ชางเชียงใหมจึงหันมาใชสีฝุนซึ่งราคาถูกกวาแทน อีกทั้งมีการ
ลดขั้นตอนและจํานวนชั้นของการทารักใหนอยลง อันเปนจุด
เริ่มตนของงานเครื่องเขินคุณภาพตํ่า ซึ่งนําไปสูความหายนะ
ของเครื่องเขินเชียงใหมในที่สุด เครื่องเขินยุคหลังๆ นี้ใชสีฝุน
ผสมกับนํ้าปูนใส ทาฝงลงไปในรองลวดลายขุดเชนเดียวกับ
ที่เคยใชสีชาดผสมยางรัก เสร็จแลวใชกระดาษทรายละเอียด

ขัดใหเรียบ นํ้าสีจะติดอยูในรองที่แกะหรือขุดไวเปนสีตางๆ
ตามที่ตองการ โดยมีปูนเปนตัวเชื่อม สวนพื้นภาชนะที่เหลือ
ก็เปนสีดาํ ของสียางรัก ไมมกี ารทารักใสหรือรักเงาทับเคลือบไว
เหมือนแตกอน ผงสีชาดเปนแรธาตุชนิดเดียวที่เมื่อผสมกับ
ยางรักหรือถูกยางรักเคลือบจะไมยอมเปลี่ยนความเขมขนของ
สีแดงไปมากนัก แตถาเปนผงสีฝุนธรรมดา ยางรักสีดําจะกลบ
ความแจมจรัสของสีฝนุ ลงจนดําคลํา้ ไมนา ดูเลย ดังนัน้ เพือ่ คงไว
ซึง่ สีสนั ทีส่ วยงามในงานเครือ่ งเขินสีฝนุ ยุคหลังจึงไมมกี ารเคลือบ
รักเงาครั้งสุดทาย เพียงแตเช็ดและขัดใหขึ้นเงาดวยนํ้ามันพืช
กอนจัดจําหนาย ซึ่งเมื่อมีการใชสอยไปสักระยะหนึ่ง สีฝุนจะ
คอยหลุดรวงและซีดหายกลายเปนเครื่องเขินที่มีลวดลายไม
ชัดเจน กระดํากระดาง
ชางบางกลุมประหยัดตนทุนไมยอมใชแมกระทั่งสีฝุน
แตมีเทคนิคทําสีสําหรับลวดลายเครื่องเขินลายขุด โดยใชวิชา
เคมีพื้นๆ เขาชวย เชน ลวดลายสีขาวใชนํ้าปูนขาวลวนๆ สีสม
ใชนํ้าปูนผสมกับขมิ้น สีเหลืองใชนํ้าปูนผสมกับผงหรดาลที่มี
ราคาไมแพงนัก และถาตองการสรางสีแดงทีใ่ กลเคียงกับสีชาด
ก็ใชนํ้าปูนแดงผสมกับผงสีเสียดและขมิ้น นํ้าปูนนี้เวลาผสมจะ
เดือดปุด จําตองใสเกลือลงไปเล็กนอยและเมื่อใชทาลงบน
เครือ่ งเขินทีม่ รี อ งลายขุดไว เอาผาเช็ดผิวใหสะอาด สีแดงนีจ้ ะติด
อยูใ นรองทีแ่ กะหรือขุดไว เมือ่ แหงจะทําใหเครือ่ งเขินมีลวดลาย
สีดําแดงเชนเดียวกับการใชผงสีแดงชาด เพียงแตวาไมคงทน
และผิวของภาชนะไมเรียบเนียนสวยงาม เฉกเชนของโบราณ
ที่มีการใชยางรักผสมชาดแดงจริงถมรองลวดลาย และเคลือบ
ครั้งสุดทายดวยรักเงา การใชผงชาดแดงแทตกแตงเครื่องเขิน
ประเภทนี้ ทําใหลวดลายแลดูสวยงามอยางลึกๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ เมือ่ ตัวภาชนะกระทบแสงสวางหรือแสงแดดธรรมชาติ
สีแดงชาดจะเปลงสีในลักษณะเหมือนกับการเรืองแสง ตัดกับ
พื้นสีดําเงาของผิวยางรัก
ตามปกติเครื่องเขินลวดลายขุดนี้ ชาวเชียงใหมนิยมทํา
เฉพาะสีดําแดงเทานั้น นอยชิ้นที่เปนสีเหลืองจากหรดาล หรือ
เปนสีอนื่ เครือ่ งเขินลายขุดทีม่ หี ลายสีตกแตงเชนของพมา จําตอง
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เพิ่มขั้นตอนการทํามากขึ้น ทวีคูณตามจํานวนของสี กลาวคือ
ถาตกแตงดวยสีแดงเสร็จตองรอใหเคลือบรักสุดทายแหงกอน
ที่จะเริ่มขุดรองลวดลายใหม สําหรับการถมสีตอไป ถามีการ
ตกแตง 4 หรือ 5 สี ก็ตอ งทําขัน้ ตอนซํา้ กันถึงสีห่ า ครัง้ เครือ่ งเขิน
หลากสีเชนนีบ้ างทีใชเวลาแรมปกวาจะเสร็จสิน้ ขบวนการตกแตง
กอนออกจัดจําหนาย

3. เครื่องเขินลายทอง
(GOLDLEAF-GILDIING LACQUERWARE)
การตกแต ง เครื่ อ งเขิ น ให มี ล วดลายเป น สี ท องด ว ย
ทองคําเปลว เปนรูปแบบที่ทํากันมาแตโบราณ โดยยึดถือเปน
ประเพณีวา ถาเปนของใชเจานายและพระสงฆ หรือเครื่อง
พิธีตางๆ ทั้งในวังและในวัด ควรมีการปดทองรองชาดติดแกว
ติดกระจก สวนชาวบานคนธรรมดาสามัญมิควรบังอาจใช
ขาวของที่เปนสีทอง เพราะถือวาเปนการทะนงตัว พยายามทํา

การตกแตงเครื่องเขินดวยทองคําเปลว
เทคนิคลายรดนํ้า "ลายคํา"

ตนใหทัดเทียมกับชนชั้นสูง หากพบเห็นอาจถูกลงโทษ เฆี่ยนตี
หรือเนรเทศได จารีตอันนี้ในสมัยหลังไดผอนคลายลง ทําให
เครื่องเขินของใชบางชิ้นของชนชั้นสามัญมีการเสริมแตงดวย
ทองคําเปลวเปนบางสวน บางจุด แตกย็ งั ไมนยิ มทําเปนลวดลาย
ทองอยางอราม สําหรับการใชสอยในทองถิ่น ยกเวนบางสวน
ทีม่ กี ารผลิตเครือ่ งเขินลวดลายรดนํา้ ปดทอง สําหรับเปนสินคา
สงออกไปภาคกลางและตางประเทศ ในนามของที่ระลึก หรือ
เปนของฝากประเภทตกแตงบานในสมัยหลัง การทําเครือ่ งเขิน
ลวดลายทองในลานนา สามารถจําแนกออกตามเทคนิคยอย
ไดอีกเปนสามกลุมคราวๆ จากตัวอยางงานที่ยังปรากฏให
เห็นอยู ไมวาจะเปนกลุมใด การเตรียมพื้นโครงเครื่องเขินให
เรียบเนียนเปนขอสําคัญมากสําหรับการทําลวดลายปดทอง
การถมพื้นแลวขัดใหเรียบตองทําซํ้าแลวซํ้าอีก ดวยการฉาบ
สมุกและรัก กอนปดทองคําเปลว

ขันหมาก
ที่ตกแตงดวยเทคนิคลายรดนํ้า
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กลุมเทคนิคแรกคือการปดทองคําเปลวแลวตกแตง
ดวยการจารหรือเขียนลวดลายดวยเข็มปลายแหลม การทํางาน
ชนิดนีเ้ ริม่ จากการเช็ดรักอยางบางๆ ลงบนภาชนะ แลวปดแผน
ทองคําเปลวใหคลุมผิวไวทั้งหมด หลังจากนั้นภายในหนึ่งวัน
หรือสองวัน กอนทีย่ างรักจะแหงสนิท ชางจะทําการใชเข็มจาร
เขียนลวดลายบนผิวเครือ่ งเขินทีม่ ที องคําเปลวปดทับอยู การเขียน
ดวยเหล็กแหลมไมนิยมกดใหผิวเปนรองลึก เชน การฮายดอก
เพี ย งแค อ อกแรงให ขู ด เอาทองคํ า เปลวออกเป น ลวดลาย
เชนเดียวกับการวาดลายเสนดวยดินสอ เสร็จแลวเมือ่ ยางรักแหง
ก็จะไดเครือ่ งเขินสีทองทีม่ ลี วดลายวาดเสนตกแตงผิวภาชนะอยู
การใชเข็มจารทําใหผิวทองถูกขูดออกมองเห็นพื้นรักสีดํา หรือ
ชาดสีแดงที่รองอยูขางใน การจารนี้สามารถทําใหเกิดลวดลาย
ที่ละเอียดยิบคลายกับการฮายดอกหรือบางทีละเอียดมากกวา
ดวยซํ้า ขึ้นอยูกับขนาดของเข็มจารและความชํานาญของชาง
การตกแตงดวยเทคนิคนี้ทําใหภาชนะแลดูเปนทองวาวทั้งใบ
จากระยะไกลจะมองเห็นลวดลายละเอียดเมื่อมองดูใกลๆ
เทานั้น จึงนิยมใชกับประเภทของใชขนาดไมใหญโตนัก เชน
ตลับใสของสําคัญ ประกับคัมภีรใ บลาน กระโถน หรือขันหมาก
ของพระเถระผูใหญและเจานาย งานจารเครื่องเขินลายทอง
สวนมากมีพื้นที่สีทองมากกวาลายเสนสีดํา เปนงานที่นิยมกัน
เฉพาะในเขตลานนา และบริเวณใกลเคียง ไมคอยปรากฏ
ในงานของไทยในภาคกลาง หรือพมา อาจเปนเพราะวาเปน
งานแบบพืน้ บานเกินไปแลดูไมคอ ยเปนระเบียบหรือมีแบบแผน
คอนขางเปนการดนลายสดๆ ตามอารมณสรางสรรค และ
ความชํานาญของชาง ถาวาดลายผิดมักแกไขไมไดก็ตองดนหา
ทางออกใหดดู ที สี่ ดุ เพือ่ ใหชนิ้ งานเสร็จสําเร็จ ผิวของเครือ่ งเขิน
จากการจารนีไ้ มคอ ยเรียบรอย เพราะขรุขระจากการขูด สวนใหญ
ไมนิยมเคลือบผิวดวยรักเงาในขั้นสุดทาย เพราะรักเงาทําให
ผิวทองคําเปลวลดความเจิดจรัสลงไปมาก ถือวาสวยไมเทาผิว
ที่ปดทองคําแท
กลุม เทคนิคการปดทองคําเปลวประเภททีส่ อง คือการปด
ทองผานลวดลายกระดาษฉลุ หรือภาษาพืน้ ถิน่ เรียกวา “ลายตอง

กระดาษ” เปนเทคนิคทีช่ า งจะเริม่ จากการตัดกระดาษเปนลวดลาย
กลับ (Negative Pattern) โดยใชกระดาษเนื้อเหนียว เชน
กระดาษสา บางครัง้ ใชการเจาะกระดาษดวยสิว่ หรือเหล็กเจาะ
ตุดตู แทนการตัดดวยกรรไกรหรือมีดแหลม งานเชนนี้ชางตอง
เปนผูชํานาญในการรางลวดลายกลับเปนอยางมาก โดยตอง
คํานึงอยูเสมอวารอยเจาะฉลุนั้นจะกลายเปนลวดลายทอง
ปรากฏบนงานเครื่องเขิน การวางลายเจาะฉลุตองคํานึงถึง
เสนโคง เสนแหลม จังหวะระยะของขนาดรูวา จะไมทาํ ใหแมพมิ พ
กระดาษกระเดิดขึ้น หรือโยเยผิดสวนไป ดังนั้นลวดลายฉลุ
กระดาษนี้จึงมักเปนลวดลายขนาดใหญ และดูคอนขางหยาบ
ไมละเอียดเทาใดนัก เพราะมีขอจํากัดในดานการใชวัสดุที่เปน
กระดาษ มีชางรุนเกาบางคนบอกวา เคยใชหนังสัตวชนิด
บางเฉียบ ฉลุเปนลวดลายละเอียดสวยงาม สําหรับการใชงาน
ทีต่ อ งปดทอง เปนลวดลายซํา้ ๆ จํานวนมาก หนังสัตวมคี ณ
ุ สมบัติ
เหนียวและไมกระเดิดเชนกระดาษ ภายหลังมีการใชกระดาษ
ถุงปูนซีเมนตเกา หรือกระดาษเขียนแบบจากตางประเทศ และ
แผนพลาสติกใสบางแทนกระดาษสา ขัน้ ตอนการทําคอนขางงาย
คือเมือ่ เตรียมผิวเครือ่ งเขินเรียบรอยแลว ใหนาํ กระดาษฉลุลาย
ตามตองการทาบลงบนภาชนะ ตามดวยการใชลูกประคบเช็ด
ยางรักใสบางๆ เช็ดหรือตบเบาๆ ตามลวดลายใหทั่วทิ้งไวสัก
2-3 ชั่วโมง ใหยางรักเริ่มหมาด แลวจึงเอาทองคําเปลวปดทับ
ลงไป เมื่อปดทองทั่วชองแลวจึงคอยๆ แกะกระดาษแมลาย
(Stencil) ออกจากตัวเครื่องเขิน ลวดลายทองจากเทคนิคฉลุ
กระดาษนี้ไมคอยคมชัดเมื่อเทียบกับลายเขียนเสนหรือลาย
เขียนพูก นั ของลายรดนํา้ แตสะดวกเมือ่ จําเปนตองทํา เปนลาย
ซํ้าๆ กันจํานวนมาก หรือเปนลวดลายสําหรับการมองเห็นจาก
ระยะไกล ดังนั้นงานประเภทนี้จึงเหมาะกับการตกแตง เครื่อง
พิธีของใชในวัดและวังเสียเปนสวนใหญ เชน พานขันดอก
ขันแกวทั้งสาม สังฆภัณฑ อาสนะ ปราสาท เครื่องสูง กูบชาง
แหยงชาง เปนตน มีบา งทีเ่ ปนขันหมาก หีบผา แตไมแพรหลาย
มากนัก ที่มีการใชมากก็คือ การตกแตงงานสถาปตยกรรม เชน
โบสถ วิหาร หอคํา เรือนเจานายแตโบราณ คนธรรมดาสามัญ

เครื่องเขิน 68 ในวัฒนธรรมลานนา

กั๊บธรรม ขันหมาก กระโถน
ตกแตงดวยเทคนิคลายรดนํ้า ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 69 ในวัฒนธรรมลานนา

จะไมใชประดับบานเรือนเด็ดขาด ถือวาเปนการผิดจารีต
ประเพณี การปดทองดวยกระดาษฉลุนี้สวนมากนิยมเปน
ลวดลายบนพื้นสีแดงชาดมากกวาสีดํา
เทคนิ ค การตกแต ง ด ว ยลายทองประเภทที่ ส ามคื อ
การทําลวดลายรดนํ้าปดทอง ซึ่งเปนเทคนิคที่คอนขางซับซอน
และเปนงานฝมือที่ละเอียดกวาเทคนิคอื่นๆ เปนที่นิยมมาก
ในวัฒนธรรมไทยภาคกลาง นับแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือวา
เป น เทคนิ ค เครื่ อ งเขิ น ที่ เ ป น เอกลั ก ษณ ข องไทยภาคกลาง
การเตรียมพื้นดวยสมุกและรัก ตองทํากันหลายครั้งเพื่อใหได
ผิวของภาชนะเรียบเปนเงาและแหงสนิท นํ้ายาเขียนลวดลาย
เปนสวนผสมของผงหรดาล นํ้าฝกสมปอย รวมกับยางมะขวิด
หรือกาวกระถิน ซึ่งชางฝมือแตละคนจะมีสูตรที่ตนเองผสมใช
เปนประจํา ชางทัว่ ไปจะรางลวดลายหรือโครงลายบนผิวภาชนะ
เครื่องเขินดวยนํ้าดินสอพอง วาดดวยพูกันเปนลายเสนเบาๆ
จากนั้นจึงใชพูกันจุมนํ้ายาหรดาลเขียนขอบลาย ชางที่มีความ
ชํานาญมากอาจเขียนลายดวยนํ้ายาหรดาลบนพื้นเครื่องเขิน
เลยโดยไมตองราง ตามดวยการแตมนํ้ายาหรดาลลงบริเวณ
พื้นที่เครื่องเขินสวนที่ไมตองการใหเปนลายสีทอง ชางตองคิด
เปนภาพกลับ (Negative) ใหเปน
กอนการปดทอง ปกติชางจะนําเอารักดิบที่จะใชใน
การเช็ดผิวเครื่องเขินมาเคี่ยวเสียกอน เพื่อเปนการใหนํ้าใน
เนือ้ รักระเหยออกไปบาง ซึง่ เปนการควบคุมการแหงชาแหงเร็ว
ของรักเคลือบผิวได ยางรักที่มีปริมาณสวนผสมของนํ้ามาก
จะแหงเร็ว ถายางรักขนมากๆ หรือมีปริมาณของนํ้านอยใน
เนือ้ รักจะแหงชา การเคีย่ วเนือ้ รักใหขน ขนาดไหนนัน้ ขึน้ อยูก บั
เทคนิคของชางแตละคน ชางโบราณสวนมากมักจะใชวิธีการ
ลงรักป ดทองกั บสิ่งของชิ้ นใหญๆ เชน ชอฟา บานประตู
หนาตางวัด ที่ตองการใชเวลาทํานานๆ ซึ่งจําตองทารักไวให
ทัว่ พืน้ ที่ แลวจึงจะตามดวยการปดทองคําเปลวทีหลัง ถารักนัน้
แหงเร็วเกินไปอาจทําใหการปดทองไมทวั่ ทันถึงกัน ซึง่ อาจทําให
ทองหลุดลอนไมเทากันในภายหลังได ดังนัน้ การเคีย่ วรักทีใ่ ชใน
การทาวัตถุตา งกัน จึงมีระยะเวลาไมเทากัน และไมอาจจะกําหนด

แจกันดินเผาตกแตงดวยแบบลายรดนํ้าจากเชียงใหม
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 70 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันนํ้าแบบลายรดนํ้าจากเชียงใหม สําหรับผู ใช ในภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

มาตราสวนเอาไวไดแนนอน สวนใหญขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
และขอจํากัดของการทําแตละครั้ง เมื่อไดรักสําหรับปดทอง
ตามพึงประสงคแลว ชางจะใชผาเนื้อนุมแตะยางรักแลวเช็ด
ลงบนผิวของตัวภาชนะที่เขียนลายดวยหรดาลเรียบรอยแลว
อยางเบาๆ เพือ่ เคลือบผิวทัง้ หมด การเช็ดนีต้ อ งพยายามใหบาง
และสมํา่ เสมอ ปราศจากการคอนตัวของยางรัก ทีเ่ ปนหยดหรือ
เปนคลืน่ ซึง่ อาจจะทําใหผวิ ทองแลดูไมเรียบสุกแวววาวเทาทีค่ วร
ชางลานนาโบราณนิยมปดทองคําเปลวทันทีหลังจากการเช็ดรัก
ทําใหผิวทองไมเปลงประกายแวววาวมาก เรียกวา “คําจม”
แตแผนทองคําเปลวจะติดกับผิวของภาชนะแนนและนาน
สวนชางทางภาคกลางนิยมทิ้งใหผิวยางรักหมาดและตึงกอน
จึงคอยลงมือปดทอง ซึ่งทําใหผิวมีลักษณะแวววาวคลายกับ
เปนเนื้อโลหะทองคําจริงๆ แตโอกาสหลุดลอนมีคอนขางมาก
และเร็วกวาของลานนา
เมื่อปดทองคําเปลวคลุมบริเวณที่เขียนลวดลาย และ
ไดทารักไวทวั่ แลว ชางจะใชนาํ้ สะอาดลาง ถาเปนของขนาดเล็ก
อาจใชแชในอางหรือถังนํา้ ไวชวั่ พักใหญ แผนทองคําเปลวจะติด

อยูกับยางรักบนผิวภาชนะที่ไมมีนํ้ายาหรดาลปดทับอยู พื้นที่
ลวดลายที่มีนํ้ายาหรดาลเขียนไว แผนทองที่ติดกับหรดาลก็จะ
หลุดลอยออกจากตัวภาชนะเมื่อชุมนํ้า ทําใหเกิดลวดลายทอง
สวยงามตามตองการ หลังจากนั้นชางจะใชสําลี หรือผานุมๆ
เช็ดนํา้ และหรดาลทีต่ กคาง หรือสิง่ อืน่ ๆ ทีไ่ มตอ งการออกจากผิว
เครือ่ งเขิน เปนการเสร็จสิน้ วิธกี ารทํา ลวดลายรดนํา้ ปดทองแบบ
ไทยนี้ เปนเทคนิคทีท่ าํ ใหทองประกายเปนสีสกุ ปลัง่ สวยงามมาก
จึงไมนิยมการเคลือบยางรักอีกครั้งเชนของเวียดนามและจีน
เพราะการเคลือบอีกครัง้ อาจทําใหสที องมืดคลํา้ ลงมาก ไมสวย
และไมถูกรสนิยมของคนไทย
การปดทองดวยเทคนิคลวดลายรดนํา้ ในลานนา จะนิยม
ทํากับภาชนะของใชขนาดเล็กเปนสวนใหญ เชน ประกับคัมภีร
ขันหมาก กระโถน หรือพานขันดอก มีนอยชิ้นที่ทําเปนของใช
ขนาดใหญ เชน หีบพระธรรม ตู โตะ ตั่ง เตียง หรือปราสาท
ธรรมาสน อาจเปนเพราะวา ลวดลายรดนํา้ คอนขางเปนงานฝมอื
ละเอียดประณีต ไมเหมาะกับของใชขนาดใหญ ซึ่งมักจะมี
สัดสวนที่เทอะทะ แลดูไมเขากัน

เครื่องเขิน 71 ในวัฒนธรรมลานนา

4. เครื่องเขินลวดลายรักปน และกดพิมพ
(LACQUERWARE WITH MOLDING
AND IMPRESSED DECORATION)
การตกแตงเครื่องเขินใหมีลวดลายบนผิวภาชนะ เปน
ลักษณะลวดลายนูนตํา่ หรือนูนสูงดวยการปน หรือพิมพรกั สมุก
ประดับ เทคนิคการตกแตงลักษณะนี้จะเริ่มจากการเตรียมผิว
ภาชนะ หรือโครงสรางของเครือ่ งเขินใหมคี วามมัน่ คงแข็งแรงกอน
ดวยวิธกี ารถมสมุกหยาบสมุกละเอียดตามขัน้ ตอน ตามดวยการ
ขัดใหเรียบใหเนียน ซึง่ อาจไมคอ ยจําเปนเทาใดนัก ความมัน่ คง
คอนขางสําคัญกวาความเรียบเกลี้ยง
สมุกสําหรับการปนหรือพิมพเปนลวดลายประดับนี้
เปนยางรักที่กรองแลวผสมกับขี้เถา ดินขาว หรือปูนขาวใหมี
ลักษณะคลายๆ กับดินนํ้ามันปนรูป หรือปูนนํ้ามันที่ใชใน
การทํางานปูนปนประดับวัดแบบโบราณ ลวดลายปนรักสมุก
เปนดอกไมใบเถาติดลงไปบนเครือ่ งเขิน บางทีเรียกในภาษาไทย
ภาคกลางวา “รักกระแหนะ” สวนใหญเริม่ ตนจากการปน รักสมุก
เปนเสนยาวๆ คลายเสนบะหมีบ่ นเขียงไม ตามดวยการทายางรัก
ลงบนผิวของภาชนะเครื่องเขิน แลวจึงคอยประดิษฐลวดลาย
ดวยเสนสมุก ติดลงบนผิวของภาชนะกอนยางรักแหง
งานเครื่องเขินบางอยางมีการประดับกระจกจืน หรือ
แกวอังวะ โดยการตัดแผนกระจกเปนรูปทรงตามตองการติด
ลงบนผิวของภาชนะ เปนโครงลวดลายดวยยางรัก บางทีใช
สมุกเหลวเปนกาวเพื่อใหแผนกระจกติดกับโครงสรางอยาง
แนบแนน จากนัน้ รอใหแหงกอนจึงนําเอารักสมุกปน เปนเสนยาว
ปดทับลงตรงขอบกระจกจืน เพือ่ ลบขอบทีค่ ม และเปนการผนึก
ขอบกระจกจืนใหติดแนนกับพื้นที่รองกระจกอยู การกุนขอบ
กระจกดวยเสนสมุกสามารถพลิกแพลงทําเปนลวดลายหยัก
เปนจุด เปนกลีบ ไดหลายรูปแบบ ขึน้ อยูก บั การสรางสรรคและ
ความชํานาญของชาง เมือ่ เสนสมุกหมาดไดทกี่ อ นแหง ชางจะนํา
เอาทองคําเปลวมาติดบนเสนสมุกเพือ่ ใหแลดูสวยงามมีลกั ษณะ
เปนกระจกสีตางๆ เชื่อมดวยขอบหรือเสนสีทอง เครื่องเขิน
ประดับแกวอังวะหรือกระจกจืนสวนใหญเปนของใชในพิธกี รรม

หรือมีลักษณะเปนเฟอรนิเจอรในวัดเสียมากกวา เชน ขันแกว
ทัง้ สาม สัตตภัณฑ ขันเหลีย่ ม ประกับคัมภีร และเครือ่ งสูงตางๆ
สําหรับถวายพระพุทธ มีบางที่พบในบานเรือนของชนชั้นสูง
เชน ขันหมากหลวง ขันดอกไปวัด หรือแอบเฮือใสยาเสน
คนธรรมดาสามัญไมคอ ยจะกลาประดับประดาของใชดว ยแกว
ดวยกระจกเทาใดนัก ดวยเกรงวาจะไปแขงบารมีกบั เจากับนาย
ซึ่งในสมัยโบราณอาจหมายถึงการหาเรื่องเจ็บตัว โดนเฆี่ยน
โดยเปลาประโยชน
งานตกแตงเครือ่ งเขินดวยรักสมุกบางครัง้ และบางกลุม
ชางนิยมใชเทคนิคการพิมพลวดลายเปนชิ้นๆ แลวนํามาติด
เขากับภาชนะที่จะตกแตงดวยยางรักกอนการปดทองคําเปลว
ทับลงบนลวดลาย แมพมิ พทใี่ ชสาํ หรับการกดลวดลายสวนใหญ
ทําดวยไมเนื้อแข็งพอสมควร การแกะแมพิมพตองใชเครื่องมือ
หรือสิง่ ทีค่ มมากเพือ่ ใหเกิดเสนลวดลายทีส่ วยงาม ลวดลายพิมพ
รักสมุกไมสามารถทําใหมีลักษณะละเอียดหรือเล็กมากนัก
เพราะจะเปนปญหาในการกดสมุกลงในแมพิมพและแกะออก
แมพิมพบางครั้งอาจเปนหินสบูแกะ หรือบางครั้งใชโลหะแผน
เชน ทองแดง ทองสําริด หรือแผนโลหะเงิน เคาะตีเปนลวดลาย
สําหรับการพิมพ รักสมุกพิมพจะตองมีสวนผสมที่ไมเหลว
หรือแข็งเกินไป สวนใหญจะมีความยืดหยุนประมาณดินนํ้ามัน
ปนรูป เมื่อชางพิมพสมุกเปนชิ้นลวดลายตามตองการแลว
จะผึ่งใหแหงหมาดกอนการตัดแตงขอบลวดลายตามตองการ
แลวจึงนําไปทายางรักเพือ่ ปดแนบลงบนผิวของภาชนะเครือ่ งเขิน
การตกแตงดวยสมุกพิมพนิยมติดลวดลายซํ้าๆ กัน
เปนแถวเปนแนว เชน ลายบนตัวขันหมาก ลูกติ่งตีนขันหมาก
หรือขอบปากภาชนะตางๆ มีบางที่ชางบางทองที่ใชวิธีถม
รักสมุกลงบนเครื่องเขินอยางหนาเตอะแลวนําเอาแมพิมพ
จิ้ ม กดลายที่ ตั ว ภาชนะเลยเพื่ อ ความรวดเร็ ว แต มั ก จะได
ลวดลายที่ไมคอยสวยงามประณีตเทาใดนัก ขันหมากเจานาย
บางชุดมีการพิมพรักสมุกฝมือดีลวดลายสวยงามมาก และเมื่อ
ลงรักทาชาดปดทองแลว เปนงานทีแ่ ลดูวจิ ติ รพิสดาร คลายคลึง
การดุนลวดลายดวยทองคําจริง

เครื่องเขิน 72 ในวัฒนธรรมลานนา

เทคนิคการตกแตงเครื่องเขิน โดยทําเปนลายลูกติ่ง ใชวิธีกดพิมพลงไปบนรักสมุก

ลวดลายเครื่องเขินแบบพิมพกดลายเปนชิ้นๆ แลวติดบนภาชนะกอนลงรักปดทอง

เครื่องเขิน 73 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันดอกกดพิมพ จากสันปาตอง เชียงใหม ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากแพร ลายกดพิมพ ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 74 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากลายกดพิมพ ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากพิมพดอกปดทอง
ของเมืองแพร ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

เครื่องเขินในชีวิตประจําวัน
ของชาวลานนาและเครื่องเขินชาวเขา
Secular use of lacquerware

หีบผาแบบแตมดอก
ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม

เครื่องเขิน 76 ในวัฒนธรรมลานนา

๏ เครื่องเขินในชีวิตประจําวันของชาวลานนา ๏
เครือ่ งเขิน เปนของใชทชี่ าวลานนานิยมเปนอยางยิง่ และ
ยังตอเนื่องมาจนกระทั่งปจจุบัน แมวาจะลดบทบาทลงไปบาง
ดวยมีสงิ่ อืน่ เขามาทดแทน แตกย็ งั มีการผลิตอยูม ากกวาภูมภิ าค
อื่นๆ ของประเทศไทย
หลังจากทีม่ กี ารฟน ฟูบา นเมืองในสมัยของเจาหลวงกาวิละ
เขตเมืองเชียงใหมบริเวณถนนวัวลาย วัดนันทาราม บานชางหลอ
เปนชุมชนของชาวไทยเขิน ซึ่งเปนกลุมชนที่มีความสามารถ
ทางการชางหลายแขนงรวมถึงการทําเครื่องเขินใชในชีวิต

ประจําวัน และเปนที่นิยมแพรหลายในกลุมชาวพื้นเมืองของ
ลานนา เพราะมีคุณภาพดีมีรูปทรงและลวดลายที่สวยงาม
การผลิตเครื่องเขิน นอกจากในเขตเมืองเชียงใหมแลว
ยังมีอยูทั่วไปในลานนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนสําคัญที่มี
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อตอการใชสอยเครื่องเขิน
และการสรางสรรค ปกติงานเครือ่ งเขินในพืน้ ทีต่ า งๆ ของลานนา
มีรปู ทรง โครงสราง และลวดลายตกแตงคลายคลึงกัน จะแตกตาง
แตเพียงรายละเอียดปลีกยอยของวัสดุตกแตง

๏ รูปแบบของเครื่องเขินลานนามีดังตอไปนี้ ๏
ขั น หมาก เป น ภาชนะสํ า หรั บ ใส เ ครื่ อ งกิ น หมากที่
ประกอบดวย ยาฉุน หมากแหง หมากสด ปูน สีเสียด เปลือกไม
ใบพลู เปนที่ทราบอยูแลววาวัฒนธรรมการกินหมากในเอเชีย
อาคเนยรับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย และในบางทองถิ่น

ยังคงเปนที่นิยมจนกระทั่งในปจจุบัน สมัยกอนชาวลานนา
กินหมากแบบเปนของกินเลน จนกลายเปนกิจกรรมในสังคม
ดังนัน้ ทุกครัวเรือนตางก็มขี นั หมากหรือเชีย่ นหมากประจําบาน
และบางครอบครัวอาจมีขันหมากมากกวาหนึ่งชุด

ขันหมาก แอ็บหมาก และมีดผาหมาก
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

เครื่องเขิน 77 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากแบบแตมดอก
สกุลชางบานตนแหน หรือเครื่องเขินสันปาตอง ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ขันหมาก แอ็บหมาก และนํ้าตน

ขันหมาก และชุดแอ็บหมากเงิน

ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

การเสริมขอบฐานขันหมากใหยกลอยขึ้น
เพื่อใหฐานไมเปราะแตก หรือชํารุดเสียหาย
ชวยใหยืดอายุการใชงาน

เครื่องเขิน 78 ในวัฒนธรรมลานนา

รูปทรงและลวดลายแตมของขันหมาก จากหลากพื้นที่ ในลานนา
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 79 ในวัฒนธรรมลานนา

นอกจากจะมีขันหมากใชสําหรับชีวิตประจําวันแลว
ในดานพิธีกรรมทางความเชื่อหรือทางศาสนา ยังใชขันหมาก
เปนองคประกอบในพิธีสําคัญดวย เชน งานบวชพระและ
งานแตงงาน เปนตน นอกจากนี้ในการแสดงสถานภาพหรือ
บรรดาศั ก ดิ์ ข องชนชั้ น สู ง ต อ งมี ขั น หมากเป น เครื่ อ งแสดง
ฐานันดรเชนเดียวกับขุนนางภาคกลางของไทย เมื่อเจานาย
เดินทางไปที่ใดจําตองมีขบวนเครื่องยศ ที่แตละชิ้นมีพนักงาน
ถือประคองเสมอ ทําใหเกิดเปนขบวนยาวในการเดินทาง และ
การจัดที่นั่งลําดับของขบวนเครื่องยศเริ่มจาก ชอธงดาบหอก
นําหนาขบวน ตามดวย ขันหมาก แอ็บยา กระโถน คนโท และ
เจานายนั่งเสลี่ยงคานหามตามมา มีรมกั้น จากความสําคัญ
ดังกลาว เปนผลใหรูปแบบและลวดลายของขันหมากลานนา
มีการพัฒนาออกไปอยางมากมาย
ขันหมากมีโครงไมไผขดหรือสาน เคลือบรักและชาด
มีขนาดใหญมากกวาเชี่ยนหมากของภูมิภาคอื่นๆ เพราะเปน
ภาชนะสําคัญในการตอนรับแขก อีกทัง้ ยังเปนการแสดงออกถึง
ความมัง่ คัง่ มีกนิ มีใช เปนหนาตาของผูเ ปนเจาของ กลองตัวขัน
ที่ใหญเอื้อสําหรับเก็บใบพลูใหสดไดนาน เพราะอากาศทาง
ลานนาแหงกวาที่อื่นจะทําใหใบพลูเฉาเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหนาแลง

ขันหมาก เปนภาชนะทรงกระบอกกวาง ประกอบดวย
โครงสราง 3 สวน คือ สวนลางเรียก ตีนขัน สวนกลางเรียกวา
ตัวขันหรือเอวขัน และสวนบนเปนถาดซึ่งภาษาถิ่นเรียกวา
ตาด หรือ อาน ตอขอบสูงขึ้นมาเล็กนอย เรียกวา ปากขัน
แมจะมีโครงสรางและรูปทรงรวมใกลเคียงกัน แตหลายชุมชน
ก็มีเอกลักษณและความนิยมเฉพาะถิ่น ดังเชนกลุมลุมนํ้าขาน
สันปาตอง ทุงเสี้ยว ซึ่งเปนชาวไทเขินแทอพยพมาจากเชียงตุง
นิยมขันหมากทรงสูงประมาณ 30-40 ซม. มีสัดสวนดีมาก
ตีนขันผายออก บางทีมจี าํ นวน 2-3 ชัน้ และหากเปนผูม ฐี านะดี
ก็ยงิ่ จะเพิม่ ความสูงของตัวขันขึน้ ไปอีก กลุม ในเมืองเชียงใหมนยิ ม
ขันหมากทรงเตี้ยแตกวางกวากลุมแรก บางครั้งกวางมากกวา
35 ซม. ตีนขันเตี้ยจนดูเหมือนจะแบนติดพื้น กลุมลําปางมี
รูปทรงคลายกับกลุมสันปาตอง เขียนลายกลมๆ ขดไปมา
มีขนาดความกวางประมาณ 25 ซม. ขึ้นไป กลุมแพรนิยม
ขั น หมากทรงเตี้ ย และมี ตี น ขั น ตํ่ า ประดั บ ลวดลายทองฉลุ
กลุมนานนิยมขันหมากทรงกะทัดรัด โครงสรางเล็ก บางที
เปนเพียงกลองหมากหรือแอ็บหมากขนาดเล็กเทานัน้ และทารัก
สีดําเปนหลัก นิยมตกแตงดวยรักกระแหนะพิมพลายทั้งที่
เชิงขันหมากและขอบดานบนของขันหมาก

ขันหมากแตมดอก สกุลชางสันปาตอง

ขันหมากแบบลานนา

ที่สามารถแยกชิ้นสวนไดหลายชิ้น

ที่แยกชิ้นสวนออกเปนชั้น สําหรับเก็บของในชองตางๆ

เครื่องเขิน 80 ในวัฒนธรรมลานนา

นอกจากรูปทรงกระบอกจะเปนทีน่ ยิ มแลว ชาวลานนา
ยังพัฒนาโครงสรางและรูปทรงอื่นๆ ขึ้นมากมาย มีลักษณะ
ผสมผสานกันระหวางขันดอก (พาน) ขันโตก หรือบางครั้ง
มีโครงสรางปดทึบบางครัง้ โปรงจนเห็นโครงสรางภายในไดคลาย
กรงนก
ขันหมากตีนชาง มีทวั่ ไปทัง้ ในเวียงเชียงใหม และนอก
เวียง ลักษณะเปนทรงพานแบบภาคกลางคือมีตนี หรือเชิงสูง แผ
ออกคลายฐานบัวควํ่า มีชวงเอวคอดแลวผายออกเปนตัวขัน
เหนือตัวขันอาจมีอานหรือไมมีก็ได ดูรวมๆ คลายตะลุมสํารับ
อาหารของภาคกลาง

ขันหมากกึ่งขันดอกเอวอู ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากเหลี่ยมตีนชาง

เครื่องเขิน 81 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากเหลี่ยมปดทอง สําหรับเจานายและพระสงฆ
สกุลชางลําปาง ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากเหลี่ยมของเจานายพะเยา (ซาย) และลําปาง (ขวา)

เครื่องเขิน 82 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากคําของเจานาย
สกุลชางลําปาง พิพิธภัณฑวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

ขัน หมากเหลี่ ย ม เปนรูปทรงที่นิยมของกลุมชนใน
เวียงเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร โดยเฉพาะชนชั้นสูง เชน
เจานายและพระสงฆ เนือ่ งจากมีขนั้ ตอนการทําโครงสรางหลาย
ขั้นตอน และมีรูปทรงเหลี่ยมแบบพิเศษแตกตางจากชาวบาน
ทั่วไป คือเปนขันทรงเหลี่ยมที่หักตอกเปนเหลี่ยมขณะขึ้นโครง
สวนใหญมักจะทําทรงแปดถึงสิบหกเหลี่ยม การตกแตงเปน
ลายเขียนที่วิจิตรสวยงามหรือประดับลายรดนํ้าในบางสวน
บางครั้งมีการประดับแกวจืนและเบี้ยที่ขอบลางของตีนขัน
ขันหมากคํา เปนขันหมากรูปทรงกระบอกและการ
ตกแตงแบบพิเศษ นอกจากจะมีขนาดใหญแลวลายประดับ
ยังเปนลายรดนํา้ ทัง้ หมด หรือลวดลายรักกระแหนะปดทองลวน
ขันหมากคําจึงทําขึ้นใหเฉพาะเจานายหรือพระสงฆเทานั้น

เครื่องเขิน 83 ในวัฒนธรรมลานนา

ชุดขันหมากฮายดอกเลียนแบบลายไทย
สําหรับลูกคาและคนใช ในภาคกลาง ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากนอย นอกจากขันหมากที่ทําเพื่อแสดงฐานะ
ของเจาของผูใ ชหรือทําเพือ่ รับรองแขกแลว ก็ยงั มีขนั หมากทีใ่ ช
สวนตัวดวยเรียกวา ขันหมากนอย เปนของใชสวนตัวเมื่ออยู
คนเดียวหรือเมือ่ มีอาการอยากเคีย้ วหมาก (ใชคาํ วา เสีย้ นหมาก
หรือ เงี่ยนหมาก ในภาคกลาง) มีขนาดเล็กๆ ไมนิยมตกแตง
ใหหรูหรา เพียงแตเคลือบรักหรือชาดและเขียนลวดลายเล็กๆ
ลงบนบางสวนของตัวขัน
ขันหมากตกแตงดวยลวดลายตางๆ
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 84 ในวัฒนธรรมลานนา

๏ ลวดลายของขันหมากลานนา ๏

การตกแตงเครื่องเขินดวยการแตมดอกขลิบทองและการกดพิมพลวดลายลูกติ่ง ประดับเชิงขันหมาก

การตกแต ง ลวดลายซึ่ ง เป น ส ว นที่ ช  ว ยให ขั น หมาก
สวยงามสมฐานะ ลวดลายสวนใหญของขันหมากลานนานิยม
เปนลายเกี่ยวของกับธรรมชาติ เชนลายดอกเครือเถา ซึ่งตอง
อาศัยชางที่มีฝมือในการวาด ขั้นตอนนี้เรียกวา การแตมดอก
การแตมดอก มักจะใชชาดแดงเขียนสดบนพื้นดํา ไมมี
การรางแบบกอน นิยมใชสีทองแตมลายเปนจุด (highlight)
เนื่องจากมีกฎหามชาวบานใชทองคําหรือสีทองลวน แตก็มี
การแอบใชบางเพียงเล็กนอยเพื่อเสริมใหผลงานดูสะดุดตาขึ้น
การแตมดอกจะเนนในสวนที่เห็นชัดที่สุดคือที่ตัวขันหมาก
ทําใหสามารถแลเห็นลวดลายไดถนัดกวา อีกทั้งเปนสวนที่
มองเห็นไดแตไกล รองลงมาคือตีนขันหมากดานนอก ซึ่งเปน
สวนที่มีพื้นที่มาก สามารถวาดลวดลายไดอยางเต็มที่ สวนอาน
ขันหมากนิยมทารักสีแดงเพราะเปนพืน้ ทีท่ มี่ ตี ลับหมาก เตาปูน
และอุปกรณอื่นๆ วางทับอยู
ลวดลายที่พบเห็ นมากที่สุดคื อลายก านขดหรื อลาย
เครือเถา ลายสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด ลายกลีบบัวควํ่าบัวหงาย
นอกจากนี้ ก็ยังมีลายดอกไมสี่กลีบ หกกลีบ แปดกลีบ หรือ
หลายกลีบวางเปนเสนขนานกัน ลายที่นิยมมากสําหรับตีนขัน

คือ ลายลูกติ่ง ซึ่งความจริงแลวเปนการตกแตงดวยการพิมพ
มากกวาเปนลายเขียนเพราะเกิดจากการปนรักกระแหนะหรือ
การพิมพลายดวยยางรักผสมขี้เถา (หรือดินขาว) ลายลูกติ่ง
ใช ต กแต ง เฉพาะบริ เ วณตี น ขั น หมากเท า นั้ น ลั ก ษณะเป น
แนวตัง้ รอบตีนขัน ชาวนานนิยมมีลกู ติง่ อยูช ว งบนของขันหมาก
ซึ่งตางจากขันหมากถิ่นอื่น พื้นอานขันหมากสวนมากเปน
ลายสานขัดธรรมดา บางทีสาน “ลายเกล็ดเตา” ทารักดํา
หรื อแดง ไมนิยมถมสมุกใหเรียบอยางดานขางของตัวขัน
เชนเดียวกับรูปทรงลวดลายตกแตงขันหมากก็แตกตางกันไป
ในแตละทองถิ่น โดยอาจมีสาเหตุจากความนิยมหรือขอจํากัด
ทีเ่ กิดจากขัน้ ตอนการประดิษฐลาย อาทิ กลุม หางดงมีการเขียน
ลายโดยใชวธิ ีหยดชาดแลวลากเปนเสนใหเกิดรูปลายกลีบดอก
ที่ประกอบดวยเสนเล็กๆ กลุมลําพูน หนองตอง นิยมแตมลาย
คลายตัวบาง หรือลายกนกดวยชาดที่สีออกสมหรือสีรง ฝมือ
ไมประณีตมากนัก และนิยมแตมทองเปรอะไปทัว่ บนลายสีแดง
บางทีก็ใชวิธีหยอดชาดแลวลากเสนเชนกันแตลายเสนหยาบ
และใหญกวากลุมหางดง
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กลุมลุมแมนํ้าขาน สันปาตอง ทุงเสี้ยว เปนกลุมที่มี
ชางแตมดอกฝมือดีมากของลานนา เนื่องจากสวนใหญเปน
คนเชื้อสายชาวไทเขิน ลวดลายในกลุมนี้ใชวิธีแตมรักผสม
ชาดแดงและเขียนลายทองเปนเสนขอบของลาย ใชปลายพูก นั
แหลมเล็กทําใหลวดลายคมชัด ไมเลอะ ลวดลายที่นิยมมาก
คือลายดอกไมสี่กลีบ ที่ขอบของกลีบดอกไมมีการแตมสีทอง
(ปดทอง) เปน highlight ซึ่งเปนเอกลักษณที่โดดเดนอยางยิ่ง
กลุมในเวียงเชียงใหมใชสมุกทํารักกระแหนะปนหรือพิมพเปน
ลายดอกไมแลวปดทอง ใชสีทองมากกวากลุมอื่นๆ นอกจากนี้
ยังนิยมติดกระจกหุงหรือแกวจืน (แกวอังวะ) ทําใหเครื่องเขิน
ดูหรูหรามากขึ้น สวนการแตมดวยการหยดชาดแลวลากเสน
ก็มีบางเชนกันแตไมโดดเดนมากนัก

1. กลุมเมืองลําปาง ขันหมากของกลุมนี้ไมนิยมประดับ

ขันหมากแบบแตมดอกขลิบทอง
สกุลชางบานตนแหน หรือเครื่องเขินสันปาตอง
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ลายลูกติ่ง ลวดลายที่ประดับนิยมการฉลุกระดาษทาบที่ตัว
ขันหมากแลวแตมทองจนเปนลวดลาย โดยไมสนใจกฎขอหาม
การใชทองอยางทีเ่ ชียงใหมยดึ ถือ โดยบุคลิกลวดลายเขียนของ
ลําปางมีลักษณะปอมๆ กลมๆ
2. กลุมเมืองแพร นิยมสรางลวดลายจากการกดพิมพที่มี
ความนูน เปนลวดลายพันธุพ ฤกษา เปนสีรกั ตามธรรมชาติ หรือ
ปดทองทั้งใบ หากแตมลวดลายก็จะละมายคลายแบบกลุม
เมืองลําปางเปนลายกานขดบาง ฟนปลาบาง แมจะไมทํา
ลวดลายลูกติ่ง แตก็ชอบใชสีแตมเปนเสนที่ตีนขัน ขันหมาก
เมืองแพรมีการใชสีเหลืองในกลีบดอกมากกวาของมาตรฐาน
ลานนาทั่วไป
3. กลุม เมืองนาน ไมคอ ยมีลายตกแตงมากนัก เวนแตบริเวณ
ตีนขันที่พิมพเปนลายลูกติ่ง สวนอื่นๆ ก็เพียงแตเคลือบยางรัก
ดําเทานัน้ บางทีมกี ารเลนสียางรักหนาบางไมเทากันหรือ เปนสี
กนกวางทาทีล่ วดบัวรัดขอบของขันหมาก เคยปรากฏวามีการนํา
เอาลวดลายลูกติง่ ประดับตอนบนของลวดบัวขันหมาก ซึง่ แปลก
แตกตางจากของถิ่นอื่นในลานนา
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แอ็บเฮือ ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

แอ็บเฮือ ทารักสีกนกวาง
เปนภาชนะไม ไผสาน ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

แอ็บยา ทําหนาที่เปนของใชสวนตัว ลักษณะเปนกลอง
หมากทรงกลมขนาดเล็กสําหรับพกพา เดิมทําจากเครื่องสาน
แลวเคลือบรัก ตกแตงลวดลายตามแตรสนิยมของกลุม แตถา
เปนของคนมีฐานะมักมีการตกแตงอยางวิจิตรสวยงามมาก
บางพื้นที่ใชแอ็บยาใสขาวตอกสําหรับพิธีตางๆ
แอ็บเฮือ เปนตลับหมากซึง่ มีรปู ทรงรีคลายเรือ ตัวกลอง
ไมมีฐาน เปนเพียงเครื่องสานทรงรีมีฝาปดครอบ สวนมากไมมี
การตกแตงนอกจากเคลือบยางรักดํา เวนแตบางทีมีการทํา
ฝาแอ็บเฮือใหนูนเหมือนหลังเตา หากเจาของมีฐานะดีก็จะใช
หอยเบี้ยประดับตกแตงฐานใหดูมีคามากขึ้น
แอ็บเฮืออีกรูปแบบหนึง่ ทําเปนทรงสีเ่ หลีย่ มตัดมุม มีฐาน
ไมขดหนุนตัวแอ็บใหดูเดนขึ้น ตัวแอ็บเปนเครื่องสานทรงตรง
ฝาแบน การตกแตงมีตงั้ เเตฐานทีใ่ ชลายลูกติง่ พิมพ หรือเขียนสี
เปนเสนๆ เหมือนจะเปนลวดลายลูกติ่ง สวนบนตัวแอ็บและ
ฝาก็เปนลายเขียนตามความถนัดไมมรี ปู แบบตายตัว บางครัง้ ก็
มีรูปสัตวแทรกอยู แอ็บเฮือแบบนี้เปนที่นิยมในกลุมผูมีฐานะดี
ในชุมชนเมืองตางๆ

เครื่องเขิน 87 ในวัฒนธรรมลานนา

เอิบและหีบผา เปนของใชสําหรับใสเสื้อผาหรือของใช
มีคา เนือ่ งจากในวัฒนธรรมลานนาไมมเี ครือ่ งเรือนเหมือนอยาง
จีนหรือยุโรป ประกอบกับของใชสาํ คัญก็มไี มมากนัก การจัดเก็บ
ของจึงใชเอิบและหีบผาซึ่งก็สะดวกตอการดูแลรักษาหรือ
การเคลื่อนยายอพยพ เอิบ เปนกลองเก็บผาหรือของสําคัญ
คลายกับแอ็บ kun-it ของพมา แตมขี นาดใหญกวา สวน หีบผา
เปนของใชสําหรับผูชาย เอาไวใสผาเมื่อยายบานไปอยูกับ
ฝายหญิง หีบผาสวยๆ มักจะเก็บไวอยางดี ชาวบานจะมีโอกาส
เห็นก็ตอเมื่อมีการยายบาน ดังนั้นเพื่อปองกันการดูแคลนจาก
เพื่อนบานเจาของจึงตองพิถีพิถันในการสานโครงสรางและ
การแตมดอก เพราะถือวาทัง้ เอิบและหีบผาเปนเครือ่ งเชิดหนา
ชูตาของตนในสังคม แสดงถึงรสนิยมและฐานะเจาของหีบ รวมถึง
ฐานันดรในสังคม
โครงสรางและรูปทรงสวนใหญใชโครงสรางไมไผสานขด
แตตอมาก็เปนไมจริงซึ่งทําใหมีความทนทานมากยิ่งขึ้น เอิบ
เครือ่ งสานมีหลายรูปทรง เชน ทรงกระบอก ทรงสิบสองเหลีย่ ม
และทรงรี ประกอบดวยฐานที่มีลักษณะคอนขางเตี้ย ตัวเอิบ
และฝาครอบคลายแอ็บ bi-it ของพมาสวนหีบผานิยมทรง
สี่เหลี่ยมผืนผา สี่เหลี่ยมตัดมุม มีฐานสูงเล็กนอย ตัวหีบสูงและ

เอิบผาลายแตม
ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม

หีบผาใหมแบบแตมดอก
เปนของใชเจาบาวสําหรับพิธีแตงงาน สกุลชางบานตนแหน สันปาตอง ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม
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หีบผาใหม
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

หีบผาใหม สําหรับใสของเจาบาว
ทํามาจากไมลงรักและเขียนลายชาด
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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มีฝาเปดดานบน เครือ่ งจักสานของชาวบานทัว่ ไปทีส่ านเปนทรง
คลายหีบผา แตไมเคลือบรักหรือทาชาดเรียกวา กวยผา และ
ถาหากนํา กวยผา ไปเคลือบรักทาชาดก็จะเรียกวา หีบผา
ลวดลายที่ปรากฏบนแอ็บและหีบผาคลายคลึงกันมาก
กับลวดลายของขันหมาก แตไมนิยมเขียนลายบนฝาครอบ
โดยทั่วไปเนนที่ตัวเอิบหรือตัวหีบผามากกวา เนื่องจากรูปทรง
มีลักษณะตามแนวตั้ง สะดวกตอการวางซอน เวนแตอันที่ทํา
ฝาครอบแบบนูนขึน้ ทําใหวางซอนทับกันไมได ก็จะเขียนลวดลาย
สวยงามดวยการแตมเปนลายกานขด บางทีลายดอกไมบนฝา
มีการแตมทองบาง และสวนของตีนก็อาจมีการพิมพรกั กระแหนะ
เปนลายลูกติ่ง ภายในของเอิบและหีบผานิยมทารักดําและ
ชาดแดง ชาวลานนากลุม ทีน่ ยิ มเอิบและหีบผามีลวดลายคือกลุม
เชียงใหม ถาเปนชาวลานนากลุม ลําปาง แพร นาน ไมคอ ยนิยม
มีลวดลายตกแตง โดยเฉพาะทางแถบนานและลาว อาจเปนเพียง
เครื่องจักสานทายางรักธรรมดาเทานั้น
อาจกลาวไดวา เอิบและหีบผาเปนพัฒนาการจาก
เครื่องจักสาน ที่ตอมากลายเปนหีบเครื่องเขินและหีบไมทารัก
หรือทาเชลแลค จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวบาน
เปลี่ยนไปใชกระเปาหนังและเปสําหรับการยายเรือน ปจจุบัน
หมดความนิยมไปอยางสิ้นเชิง

เอิบผาและหีบผา
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ขันดอกแบบแตมดอก

ขันดอกเงีย้ ว (ไทใหญ)

ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ขันดอกแบบฮายดอกแบบเชียงใหม
ขันดอก ตกแตงดวยการแตมดอก
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

โดยมีรูปทรงสําหรับการใชสอยของชาวไทยภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา
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ขั น ดอก เปนของใชรูปทรงคลายพานในภาคกลาง
มีหนาที่ใสของ เชน ใสดอกไม ขาวตอก ธูปเทียน เครื่องหอม
ถวายพระ เปนของที่ทําขึ้นใชในพิธีกรรม จึงถือกันวาเปนของ
สูง ขันดอกสวนใหญมีขนาดพอดีกับการจับถือในพิธีกรรม
ในครัวเรือนหนึง่ อาจมีขนั ดอกหลายอัน โดยเฉพาะสําหรับบาน
ที่มีความเชื่อเรื่องผีปูยา ผีบรรพบุรุษ ที่ตองใสเครื่องเซนไหว
ที่อาจมีจํานวนมากมาย
โครงสรางของขันดอกลานนามีหลายรูปแบบ บางชิ้น
เปนเครื่องสานแบบขด บางชิ้นเปนไมกลึงและบางชิ้นก็มีทั้ง
ไมกลึงผสมกับเครือ่ งสาน ในสวนของการสาน บางครัง้ ครึง่ หนึง่
สานแบบขดและอีกครึง่ หนึง่ สานลายขัดแบบทัว่ ไป สวนประกอบ
โครงสรางของขันดอกไมวา จะเปนวัสดุอะไร สวนใหญมรี ปู ทรง
คลายกันคือ มีสว นทีเ่ รียกวา “ตีนขัน” “เอวขัน” และ “ตัวขัน”
(หรือปาก) ซึ่งจุดเดนของโครงสรางอยูที่ชวงเอวขันที่มีหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะที่นิยมมากก็คือแบบทึบ และรองลงมาคือ
แบบโปรง
การตกแตงขันดอกลานนาทัว่ ไปนิยมลงพืน้ ขันดอกดวย
รักดํา แลวทาชาดเปนลวดลายภายนอก หากเปนขันดอกของ

ผูมีฐานะหรือชนชั้นสูงจึงมีการตกแตงเปนพิเศษ ลวดลายและ
วิธกี ารสรางลายก็คลายกับขันหมาก คือมีทงั้ แบบทีเ่ กิดจากการ
แตมสี การปดทอง การขูดขีด การทําลวดลายพิมพ รักกระแหนะ
และการใชกระจกติดประดับ ลวดลายยอดนิยมคือลายกานขด
ลายดอกไมสี่กลีบ ลายจุดไขปลา ที่พบมากเปนพิเศษก็คือ
ลายกลีบบัวคํ่าบัวหงาย ซึ่งอาจเปนเพราะรูปทรงขันดอกเอื้อ
ตอลายกลีบบัว ซึ่งภายหลังสงอิทธิพลใหแกลวดลายพาน
เครื่องเงินจากเชียงใหม
ในสวนของเอวขันที่มีการตกแตงใหดูโปรงเกิดจากการ
กลึงไมเปนรูปแบบตางๆ นอกจากสีดําที่ไดจากรักหรือสีแดง
ที่ไดจากชาดแลว ก็แทบจะไมมีการตกแตงดวยลวดลายใดๆ
คงปลอยใหเปนรูปทรงและความงามของตัวเอง การกลึงไมนยิ ม
ทําเปนชิ้นเล็กๆ เรียกวา ซี่ ดังนั้นบางทีจึงเรียกขันดอกวา
ขันซี่ ลักษณะของซี่ขันดอกมีหลายแบบแตที่พบมาก็คือแบบ
เสาขอมและแบบเสากลมทรงลูกกรงระเบียง ขันซี่นาจะไดรับ
รูปแบบมาจากขันซี่ของชาวไทใหญ เพราะมีการใชอยางแพร
หลายในเขตรัฐฉาน

ขันดอกไมกลึงลายทองฉลุ
ของสะสมของอาจารยวถิ ี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 92 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันแอวอู แบบไมกลึง
เปนขันทีม่ เี อวขนาดกวาง ของสะสมของอาจารยวถิ ี พานิชพันธ

ขันดอกทั่วไปแบบแตมดอก

ขันดอก

ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ที่ตกแตงดวยการติดแกวจืน ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 93 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันโตก สําหรับใสอาหารถวายเจานายหรือพระสงฆ
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ขันโตก เครื่องเขินในกลุมเดียวกับขันดอกที่รูจักกัน
เปนอยางดี คือ ขันโตก ที่ทําขนาดเตี้ยระดับสูงไมเกิน 40 ซม.
และมีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 30 ซม. ถึงกวา 100 ซม. ขันโตก
มี ห น า ที่ ใ ช ส อยเป น สํ า รั บ ใส อ าหารถวายพระหรื อ เจ า นาย
หรือใชภายในครัวเรือน ซึ่งถาเปนของที่ชาวบานใชเองมักจะมี
โครงเปนไมจริง ทาเฉพาะสีดําเทานั้น หรือไมมีการตกแตงเลย
เปนผิวไมธรรมชาติ สวนขันโตกทาสีชาดแดงนั้น ใชสําหรับ
เจานายและพระสงฆ บางทีมีฝาชีครอบเปนชุดสํารับอาหาร
ถาหากทําฝาชีดว ยไมจริงครอบ มีการกลึงยอดใสคลายกับ ซุนโอก
ของพมา ทางลานนาจะเรียกวา อูบขาว

เครื่องเขิน 94 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันโตกพรอมสํารับอาหาร

ขันโตกสําหรับเจานาย หรือพระสงฆ

เลียนแบบเครื่องกระเบื้องจีน ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

วัดพระธาตุเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กับเทียนไมแกะสลักแบบพื้นเมือง
ใชสําหรับใสเทียนในพิธีกรรม ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

เครื่องเขิน 95 ในวัฒนธรรมลานนา

กับเทียนใช ใส ในขันดอกในพิธีกรรม
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

กับเทียน (กระบอกใสเทียนไปวัด) ชาวลานนามักจะมี
ภาชนะขนาดเล็กเพือ่ ปองกันเทียนขีผ้ งึ้ ไมใหชาํ รุด ลักษณะของ
“กับเทียน” เปนเครือ่ งสานทรงกระบอกเคลือบยางรัก ปลายดาน
บนสานเปนฝาครอบใหพอดีและตกแตงบางตามความเหมาะสม
ดวยการเขียนลวดลาย บางทีตดิ เบีย้ ติดกระจก หรือปน ลวดลาย
ประดับปดทองคําเปลว
ซาปอม เปนของใชสวนตัว สวนใหญผูหญิงนิยมใช
มากกวา ลักษณะคลายกับ “แคง” (ตะกรา) แตทาํ ขนาดใหญกวา
เล็กนอย แตไมใหญเทากับ “โอ” ผูห ญิงมักเอาไวใสของกระจุก
กระจิกและใชเหมือนกระเปาสตางค มีหูหิ้วสองขางรอยกับ
เชือกเพื่อใชสะพาย มีการตกแตงอยางวิจิตรสวยงาม ดวยการ
เขียนลวดลายพรอมประดับหอยเบี้ยหรือแตมทอง ซาปอม
อาจเปนเครื่องเขินชิ้นที่สวยงามที่สุด ใชถือออกงานในสังคม
เปนหนาเปนตาและเกียรติยศแกผูเปนเจาของ

ปุง ในอดีตเปนภาชนะใสเมล็ดพืชเก็บไวใชสําหรับ
การเพาะปลูก หรือใสสมบัติจุกจิกในการเดินทาง มีลักษณะ
คลายกลองขาวเหนียวมีฐานรองทรงสี่เหลี่ยมซึ่งทําจากไมจริง
ตัวปุงสานลายขัดธรรมดาแตใหปากปุงสอบเขา ปากปุงเปน
ขอบกลมมีฝาครอบทรงกลมแบน ตัวปุงเคลือบดวยรักหลายชัน้
เพือ่ ความแข็งแรงและปองกันความชืน้ ชวงตัวปุงตอกับฐานรอง
รัดตรึงดวยหวายอยางแนนหนาและทํารูรอยเชือกสองขาง
สําหรับแขวน เมื่อเคลือบปุงดวยรักแลว นิยมตกแตงดวยการ
วาดดอกไมหรือลายพันธุพฤกษาสี่ดาน บางทีก็เปนลายใน
ชองแวนคลายแบบศิลปะจีน ลวดลายตางๆ ของปุงมีความเปน
ศิลปะพื้นบานสูงมากเพราะสวนใหญมักเปนฝมือของเจาของ
หรือชางในละเเวกหมูบานใกลเคียงที่รับทํา
ปุงบางชิน้ ตกแตงเปนอยางดี นอกจากจะวาดรูปทัง้ สีด่ า น
แลวก็ยงั ใชหวายถักเปนเสนรอยรอบภายนอกของปุง และสวน
ฐานรองเปนกรอบไมสี่เหลี่ยม บางทีมีการเขียนลวดลายหรือ
แกะสลักตกแตง และบางทีมกี ารเจาะรูรอ ยเชือกเปนรูปกากบาท
เล็กๆ ประดับฐานไม

เครื่องเขิน 96 ในวัฒนธรรมลานนา

ปุง
ภาชนะที่ ใชเก็บผาหรือใสของและเมล็ดพันธุพืช ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ปุง
เปนภาชนะที่ ใชเก็บของสวนตัวทั่วไป
และเมล็ดพันธุพืช
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

เครื่องเขิน 97 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันโอแบบฮายดอก
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

บุงหรือเปย ด เปนภาชนะเครือ่ งสานสําหรับใสของแลว
หาบไปตลาด บางทีก็เอาไวใสขาวสําหรับหาบคอน รูปราง
ของบุงเครื่องเขินเปนภาชนะสานทรงกลม กนบุงจีบเปนสี่มุม
ปากบุงโคงกลม บางครั้งทําขอบปากบานออก มีรูรอยเชือก
สี่ดานใชเปนสาแหรกหาบดวยไมคาน ในชีวิตประจําวันของ
ชาวลานนา ชวงเชาไปตลาดจะเห็นทัง้ แมคา และลูกคาใชบงุ สาน
กันทุกคน แตเมื่อมีงานบุญที่วัดจึงใชบุงเครื่องเขินใสของไป
ทําบุญถวายพระ ถาเปนบุงใสของไปวัดก็จะมีตาดหรือถาด
ขนาดพอดีกับปากบุงวางบนปากบุง อาจใชสําหรับใสขาวตอก
ดอกไมธปู เทียน เปนการแยกไมใหไปปะปนกับอาหาร หรือของ
ถวายอื่นๆ บุงเครื่องเขินนิยมทารักสีดํา สีแดง มีขนาดคอนขาง
เล็กกวากระบุงเครื่องสาน
โอหาบ เป น ภาชนะในหน า ที่ เ ดี ย วกั บ บุ ง แต ฝ  มื อ
การสานคอนขางดีกวาโอสาน โอหาบเปนภาชนะทรงครึ่ง
วงกลม ปากโอไมทาํ ขอบ (ลักษณะคลายขันตักนํา้ ) เคลือบรักดํา
ทัง้ หมด แตภายในทาชาด เมือ่ จะใชกน็ าํ ไปสอดวางบนสาแหรก
องคประกอบที่ทําใหโอหาบดูสวยงามยิ่งขึ้นก็คือ ไมหาบ หรือ
คานหาบที่แกะสลักปลายเปนลวดลายทารักทาชาด ตัวโอเอง
ก็มกี ารตกแตงดวยการเขียนลายดวยชาดลากเสนตวัด ลักษณะ
คลายตัวลูกนํ้า หรืออาจจะประดับเบี้ยที่มุมกนของโอ โอมี
กนกลมตางจากบุงที่มีกนเปนสี่เหลี่ยม โอในสมัยหลังๆ นิยม
ตกแตงดวยการฮายดอก และมีขนาดของภาชนะทีใ่ หญมากขึน้
โอเปนตนแบบของสลุงเงินและขันเงินซึ่งตามติดมาในยุคหลัง
เมื่อมีการนําเอาเงินแถบรูปของอินเดียเขามาใชในลานนา
แคง เปนภาชนะรูปทรงคลายบุงแตมีขนาดเล็กกวา
ทารักหนาเพื่อความแข็งแรง มีหนาที่ใชตวงขาวสาร ขนาด
ประมาณ 1 ลิตร สําหรับแจกเปนอาหารแกแรงงานหนึ่งวันตอ
หนึ่งคน แคงเปนเครื่องสาน กนแคงจีบเปนสี่มุมแลวตอขาตั้ง
เมื่อเคลือบรักแลว ไมนิยมตกแตงหรือมีลวดลายมากมาย
โอพรอมพานรอง สําหรับการขายทีถ่ นนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม
ขนาดของโอ ซึง่ เปนของใชทมี่ ขี นาดใหญมาก สงใหลกู คาในภาคกลาง

เครื่องเขิน 98 ในวัฒนธรรมลานนา

๏ เครื่องเขินของกลุมชาวเขาในลานนา ๏
นอกจากชาวพืน้ ราบในเขตเมืองแลว ชาวเขาในลานนา
ก็นิยมใชเครื่องเขินมากเชนกัน ดวยการดํารงชีวิตของชาวเขา
ที่เดินทางบอยๆ เปนระยะทางยาวไกล หรือแมแตการออกไป
ทําไรทํานา การนําของไปขายในตัวเมือง จึงจําเปนอยางยิ่ง
ทีต่ อ งใชภาชนะใสของทีม่ นี าํ้ หนักเบา เครือ่ งเขินมีคณ
ุ สมบัตเิ บา
และสามารถปองกันนํา้ และความชืน้ ไดดี กลุม ชาวเขาทีน่ ยิ มใช
เครื่องเขินมากที่สุดคือชาวกะเหรี่ยง
โครงสรางสวนใหญนิยมเปนลายขัดแบบทั่วไป แทบจะ
ไมมกี ารสานแบบขดขึน้ รูป บางชิน้ ก็ใชไมไผปลองใหญเปนโครง
แลวเคลือบดวยรัก รูปทรงของเครือ่ งเขินชาวกะเหรีย่ งมีรปู แบบ
หลากหลายรองรั บ หน า ที่ ใ ช ส อยที่ แ ตกต า งกั น ส ว นมาก
เรียบงายและตรงไปตรงมา แลดูไมซับซอน การตกแตงนิยม
ยักผิวไผเปนเสนคาดตกแตงขอบภาชนะ ปลอยเปนสีผิวไมไผ
ตามธรรมชาติคือเปนสีเหลืองตัดกับสีดําของยางรัก สวยงาม
แปลกตา
ตาง คือภาชนะตวงขาวขนาดจุประมาณ 1 ถัง รูปทรง
คลายกับถังใสนาํ้ เปนเครือ่ งจักสานมีตนี (เชิง) ไมจริงรูปสีเ่ หลีย่ ม
ขอบตางใชไมไผดัดแลวรัดใหแข็งแรง ลวดลายของตางเปน
รองรอยของเครือ่ งจักสาน ทายางรักสีดาํ เทานัน้ ไมมกี ารตกแตง
เพิ่มเติม ทําใชกันทั้งกลุมคนพื้นราบที่เปนชาวลานนาเดิม
ชาวไทใหญ และชาวเขา
ปนโต มีใชทั่วไปในกลุมชาวกะเหรี่ยงและชาวไทใหญ
(เงีย้ ว) เปนเครือ่ งสานทรงเหลีย่ มวางซอนกัน 3-4 ชัน้ มีฝาครอบ
ชัน้ บน สวนฐานรองเปนไมจริง มีมมุ เหลีย่ ม 2 ขางมีรคู ลองหวาย
หรือเชือกปานสําหรับสะพายหรือแขวน การตกแตงปน โตมีเพียง
แตเคลือบรักเทานัน้ ใชสาํ หรับใสอาหารไปรับประทานนอกบาน
เวลาเดินทางหรือไปทําไรทํานา

โตก สําหรับใสขาวและอาหารรับประทาน ตามปกติ
ชาวกะเหรีย่ งนิยมกินขาวเจามากกวาขาวเหนียว จึงตองใชพนื้ ที่
มากขึ้น โตกเปนเครื่องสานเคลือบรักทั้งหมด ตัวโตกมีลักษณะ
คลายกระดงขนาดใหญมีขอบสูงตั้งขึ้น ตอขาหรือเอวโตกเปน
เครือ่ งสานแบบมีรอ งจีบตรงกลางใหเปนขา ยางรักทีท่ าบริเวณ
นี้จะยิ่งทําใหขาโตกแข็งแรงมากขึ้น ชาวกะเหรี่ยงเปบขาวและ
อาหารจากโตกโดยตรง ไมมหี รือไมนยิ มใชถว ยจานหรือชอนตัก
อาหารแบบคนจีน
แปม เปนกระเปาเดินทางของชาวเขา ลักษณะคลาย
เปสะพายหลัง โดยสายสะพายรัง้ กับศีรษะเจาของใหตวั แปมหอย
อยูข า งหลัง ถาของหนักหรือปริมาณเยอะมาก คนสะพายก็ตอ ง
เดินโนมตัวไปขางหนา รูปทรงของแปมคลายกับกระบอก ปลาย
ลางสอบเขา มีฐานสีเ่ หลีย่ มชวงกลางตัวแปมมีหรู อ ยเชือก และ
ใกลๆ ขอบ (ปาก) แปมมีไมไผรัดขอบใหแนนหนา
แอ็บหมากหรือตะโดะ เปนกลองทรงกระบอก นิยม
ทําขนาดพกพาไดสะดวก ไมใหญหรือเล็กเกินไป ใชไมไผสาน
โครงสราง โดยขูดผิวไผออก ทารักดํา ดานในทายางรักสีกน กวาง
ตะโดะ ประกอบดวยตัวแอ็บ ถาดสองชัน้ และฝาแอ็บ คลายกับ
bi-it ของพมา การตกแตงเกิดจากการรูจักใชผิวไผที่ใหสี
แตกตางกันมาตกแตง ใชเฉพาะผิวไผสเี หลืองรัดขอบแอ็บหมาก
ตัดกับสีดาํ ของยางรัก บางทีมกี ารยัดขอบผิวไผใหดวู จิ ติ รสวยงาม
ขวดเหลา เปนเครือ่ งจักสานทรงกลมทายางรักดํา มีคอ
ยาวสูงขึ้นมาประมาณ 10-20 ซม. พรอมฝาปดหรือจุกปด
ดานลางของภาชนะมีปุมนูนออกมา 3 หรือ 4 ปุม เปนขาตั้งได
ทําใหภาชนะไมหกคะเมนลมควํา่ ไดงา ย ปกติไมมกี ารตกแตงใดๆ
บนขวดเหลา ซึ่งคงไดรับรูปแบบมาจาก Carafe เหลาไวนของ
ชาวตะวันตก

เครื่องเขิน 99 ในวัฒนธรรมลานนา
ตาโตะ ใสยาเสนและหมากพลู

แอ็บใสของ

ปน โต

แอ็บใสของ

ปน โต

ขันดอก

ปน โต

ขวดเหลา
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันดอก

ตะโดะสีแดง

เครื่องเขิน 100 ในวัฒนธรรมลานนา

แอบญอย

กลองเฝา หรือกลองสําหรับใสดนิ ปน

แอบญอย (กลองตาชั่ง)
ใชสําหรับใสญอย หรือตาชั่งขนาดเล็ก
สําหรับพกพาเดินทางไปคาขายในตางแดน
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขินในพิธีกรรม
และศาสนาของชาวลานนา

Ceremonial and Religious use objects

สัตตภัณฑ วัดนากวาง อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

เครื่องเขิน 102 ในวัฒนธรรมลานนา

๏ เครื่องเขินในพิธีกรรม และศาสนาของชาวลานนา ๏
นอกเหนือจากเครือ่ งเขินทีใ่ ชในชีวติ ประจําวัน หรือภาชนะ
ที่มักพบเจอปรากฏอยูตามบานชองหองหอของชาวลานนา
แลว ยังมีเครื่องเขินรูปทรงตางๆ ที่นิยมใชกันตามศาลเจา
หอผี และวัดวาอาราม ที่คอนขางมีลักษณะเฉพาะของทองถิ่น
ในภาคเหนือ เครือ่ งเขินกลุม นีส้ ว นใหญจะทําขึน้ โดยชางทองถิน่
ดวยวัตถุประสงคในการถวายไวเปนเครื่องเซนไหว หรือเปน
สมบัตสิ ว นรวมของศาสนสถาน บอยครัง้ เปนงานทีม่ คี วามเฉพาะ
ตัวสูง เปนงานชิ้นเดียวในโลก ผูทําใสความตั้งใจและฝมือของ
ตนอย า งเต็ ม ที่ มี อ ารมณ ท างสุ น ทรี ย ะมากจนบางชุ ด และ
บางชิ้นอาจสามารถจัดใหเปนชิ้นงานศิลปะไดเลย แมมีความ
หลากหลายในการออกแบบอยางมหัศจรรย สวนใหญงานชาง
กลุมนี้ยังเปนชิ้นงานที่รับใชหนาที่หรือสอดคลองกับไวยากรณ
ดานพิธีกรรมและความเชื่อ ทําใหเปนงานศิลปะพื้นบานโดย
สมบูรณแบบ ชางทีท่ ํามักเปนชางทีม่ ีความรูความชํานาญพื้นๆ
อยูบางแลว มีความตั้งใจสูง แมนไมมีประสบการณมากนัก
แตกเ็ ปย มดวยศรัทธา ซึง่ กลายเปนแรงบันดาลใจ และสรางเสนห
ใหแกงานเครือ่ งเขินของชาวลานนา ในระยะหลังมีบา งทีค่ ลีค่ ลาย
กลายเปนงานชางพืน้ ๆ หรืองานโหล ดวยการผลิตเชิงธุรกิจ และ
การลดตนทุนเพื่อกําไร และเวลาผลิต
งานเครือ่ งเขินในพิธกี รรมสวนหนึง่ ก็มโี ครงสรางเชนเดียวกับ
เครือ่ งเขินในชีวติ ประจําวัน คือเปนไมไผขด หรือไมไผสาน ลงรัก
และตกแตงดวยเทคนิคตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว แตสวนใหญ
งานเครื่องเขินกลุมนี้ นิยมใหมีโครงสรางเปนไมจริง เนื่องจาก
ประสงคใหมีความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน สามารถรับใช
กิจกรรมตางๆ ในพิธีกรรมไดยาวนานจนกวาจะชํารุดสึกหรอ
หรือหมดสภาพไป การทารัก ทาสมุกทํากันหลายชั้น เพื่อให
พืน้ ผิวเรียบเนียน และแข็งแรงสําหรับการตกแตงประดับประดา
ปกติเครื่องเขินในพิธีกรรมของชาวลานนา ไมนิยมใหเปนสีดํา
ตามธรรมชาติของสียางรัก สวนใหญจะปดทอง ลองชาด
เขียนลาย ปนลาย หรือติดแกว กระจก แกะสลักกันเต็มที่

รู ป ทรงมั ก มี ล วดบั ว ชั้ น เชิ ง ตามความเชื่ อ และสั ญ ลั ก ษณ
ความหมาย ทาดวยสีแดงชาดเปนอยางนอย โดยเครื่องเขิน
ในพิธีกรรมของชาวลานนา สามารถแบงออกเปนประเภท
ตางๆ ตามหนาที่ไดดังนี้
ขันดอกหลวง เปนพานขันดอก คลายกับที่มีใชในบาน
เรือนหรือพานดอกไมสวนบุคคล แตจะมีขนาดใหญกวาและ
คอนขางสูงกวาปกติ โครงสรางอาจเปนไมไผขดหรือไมจริงกลึง
แลวนํามาประกอบเขาดวยกัน ลงรัก ทาชาด แลวตกแตงดวย
เทคนิคที่ชางเห็นเหมาะสม ไมวาจะเปนการวาดลาย ขูดลาย
แกะสลัก ปนรักตกแตงและปดทอง การตกแตงขึ้นอยูกับ
ขอจํากัดตางๆ ของชางและเจาศรัทธาทีจ่ ะสรรหาวัสดุมาประดับ
เนือ่ งจากขันดอกหลวงเปนภาชนะทีใ่ ชกบั หลายๆ จุดในบริเวณ
วิหารของวัด เปนพานรับของและถวายไทยทานแดภิกษุสงฆ
ใชเปนขันขอศีล ใสดอกไม ขันไหวครู และพิธีกรรมอื่นๆ
ในบริเวณวัด ดังนั้นการตกแตงจึงมักเปนลวดลายคอนขาง
ใหญๆ มองเห็นไดชดั จากระยะไกล เชน ลายกลีบดอกบัวสอดไส
มีเสนกรอบที่ใหญและชัด บางทีเดินเสนลายทอง ปดกระจก
แวววาว เนนสีสัน ไมนิยมการฮายดอกขูดขีดที่ละเอียดเพราะ
มองเห็นไดยากในระยะไกล การปดทองเปนลวดลายดวยกระดาษ
ฉลุ เปนเทคนิคทีน่ ยิ มใชกบั ขันดอกหลวง สวนลวดลายทองแบบ
รดนํ้าก็แพรหลายเชนกัน แตมีปญหาเรื่องทองหลุดลอนงาย
ดูเกาเร็วเมือ่ มีการใชงานบอยกวาปกติ พืน้ ผิวทีเ่ ปนรักกระแหนะ
ปนสมุกก็เชนเดียวกัน จะชํารุดแตกหักไดเร็วกวางานแกะสลัก
ลวดลายลงบนเนื้อไมจริง แตทั้งนั้นทั้งนี้พื้นผิวที่เรียบเนียน
คอนขางเหมาะสมกวาสําหรับขันดอกหลวง เพราะสะดวก
สําหรับการเช็ดและทําความสะอาด รูปทรงกลีบบัวควํา่ บัวหงาย
ของขันดอกหลวง เปนสัญลักษณและปรัชญาทางพุทธศาสนา
ทีแ่ ปลออกเปนรูปธรรมเชิงจินตนาการ จึงมีความเหมาะสมและ
เปนที่นิยมใชในวัด เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา

เครื่องเขิน 103 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันดอกหลวง ตกแตงดวยแกวจืนและปดทอง

กับ๊ ธรรม คือประกับคัมภีรใ บลาน หรือปกไมสองชิน้ ปด
หนาหลังคัมภีรใ บลาน มีลกั ษณะยาวคลายไมบรรทัดตามความ
ยาวและกวางของแผนธรรมใบลานแตละชุด เปนไมจริงหนา
ประมาณ ¼ นิ้ว สวนมากเปนไมสัก เกลาใหขอบลาดเอียงทั้ง
สี่ดาน คลายลูกฟกบานประตู เจาะรูรอยเชือกตรงกับรูใบลาน
สองรู เพือ่ ความสะดวกในการครอบใบลานเวลาเก็บรักษา และ
พลิกรองใบลานในชวงพระสงฆอานพระคัมภีร กั๊บธรรมมี
ลักษณะการตกแตงของงานเครือ่ งเขินทุกรูปแบบ นับตัง้ แตการ
ทารักดํา ทาชาดแดงลวน การปดทองลวน การปดทองแลวจาร
ลวดลาย การปดทองดวยกระดาษฉลุ การปดทองดวยลายรดนํา้
การเขียนลายดวยพูก นั การฮายดอก การแกะสลักไม การปน รัก
กระแหนะ ประดับแกว ประดับกระจก งาชาง กระดูกสัตว ลวด
โลหะและแผนเงิน การตกแตงทีน่ ยิ มมากทีส่ ดุ คือ การปดทอง
ดวยกระดาษฉลุ ตามดวยลายรดนํา้ มีจาํ นวนไมนอ ยทีใ่ ชเทคนิค

การเขียนลายคลายกับงานตกแตงขันหมาก โดยเฉพาะอยางยิง่
ในเขตจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ปกติกบั๊ ธรรมจะถูกออกแบบเปนคู
คือแผนบนและแผนลาง แตบางคูแ ผนบนจะวิจติ รสวยงามกวา
แผนรองขางลาง เพราะทําหนาที่เปรียบเสมือนปกหนังสือ
กั๊บธรรมพรอมกับชุดผูกใบลานจะถูกหอดวยผาหอคัมภีร และ
เก็บในหีบพระธรรมบนหอไตร เมื่อจะใชอานหรือเทศนจึงนํา
ลงมาบูชาโดยวางบนขันดอก หรือหิ้งวางธรรมบนธรรมาสน
เนื่องจากกั๊บธรรมถูกเก็บรักษาไวเปนอยางดี สวนใหญมีสภาพ
คอนขางดี อายุเปนรอยๆ ป ที่ชํารุดเสียหายสวนใหญเปนชุดที่
พระเณรไมไดหอเก็บรักษาไว จึงถูกฝุนเกาะ หนูกัด ปลวกกิน
ลวดลายประดับกั๊บธรรมสวนมากเปนลวดลายพรรณพฤกษา
และดอกประจํายาม มีบา งทีเ่ ปนลายชองแวน หรือรูปสัตวชนั้ สูง
เชน สิงห หงส และสัตวหิมพานตตางๆ แตไมเคยพบรูปเทวดา
หรือพระพุทธรูปบนไมกั๊บธรรมเลย

เครื่องเขิน 104 ในวัฒนธรรมลานนา

ไมปนจั๊ก เปนไมปายชื่อบอกเรื่องและเนื้อหาของธรรม
ใบลานแตละผูก มีขนาดกวางประมาณ 2-3 ซม. ยาวประมาณ
หนึง่ คืบ เปนรูปทรงคลายตุงกระดางขนาดเล็ก สวนหัวแกะสลัก
เปนทรงตางๆ สวยงาม ลําตัวเปนไมเรียบแบนๆ สวนหางประดับ
ประดานิดหนอย ไมปน จัก๊ สวนมากทารักสีดาํ สีแดง และปดทอง
เฉพาะสวนที่เรียบแบน สําหรับการจารดวยเข็มจาร เกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องและชื่อของธรรมใบลานที่หออยูภายในผา มีบางที่ใช
ยางรักเขียนเปนตัวอักษร แลวปดทองสวนทีเ่ ปนอักษร ไมปน จัก๊
บางพื้นที่มีการเจาะรูรอยเชือก ซึ่งใชสําหรับผูกมัดผาหอคัมภีร
เปนการปองกันมิใหปายชื่อพลัดพรากจากผูกใบลานเรื่องนั้นๆ
ไมปน จัก๊ เปนเครือ่ งเขินขนาดเล็กสําหรับเครือ่ งพิธี แตมกั จะเปน
งานทีน่ ยิ มตกแตงอยางประณีต บางทีละเอียดลออกวากับ๊ ธรรม
ดวยซํ้า

หีบธรรม คือหีบสําหรับบรรจุพระธรรมใบลานเปนผูกๆ
ที่ มี ก ารห อ ผ า และเสี ย บไม ป  น จั๊ ก เรี ย บร อ ยแล ว เพื่ อ การ
เก็บรักษาบนหอธรรมหรือหอพระไตรปฎกในลานนา หีบธรรม
ปกติ ทํ า ด ว ยไม จ ริ ง ประกอบเข า ด ว ยกั น ตามลั ก ษณะของ
งานเฟอรนิเจอร สวนลางสุดมักออกแบบเปนฐานทรงสี่เหลี่ยม
เปนบัวควํา่ บัวหงาย หรือเปนชองแวนตามสไตลเครือ่ งเรือนจีน
ตัวหีบไมนิยมทําติดกับฐาน เปนกลองสี่เหลี่ยมปากบานออก
ขางบนพองาม เพื่อสะดวกในการใสพระคัมภีรและหยิบออก
มาใช ฝาปดดานบนมีลกั ษณะสอบเขาเล็กนอยมีหลังแบนเรียบ
สวนมากจะทารักดําตัดกับลวดลายบางสวนที่เปนชาดแดง
ตกแตงภายนอก หีบธรรมที่งดงามจะตกแตงดวยทองคําเปลว
ติดผานกระดาษฉลุ บางทีมีการจารรายละเอียดใหสวยงาม
ยิง่ ขึน้ บางทีเปนการเขียนลายรดนํา้ ทัง้ ใบก็มี เนือ่ งจากหีบธรรม

หีบธรรม ตกแตงดวยการปนรักกระแหนะ ลงสีแดงชาด

หีบธรรม ตกแตงดวยเทคนิคลายคําบนพื้นรักสีดํา

เครื่องเขิน 105 ในวัฒนธรรมลานนา

ประกอบดวยระนาบสี่เหลี่ยมคางหมูรอบตัว ดังนั้นลวดลาย
ที่นิยมมากสําหรับการตกแตง คือ “ลายบาง” ซึ่งก็คือลาย
คางคาวประดับมุมสี่เหลี่ยม คิดวาไดรับอิทธิพลจากศิลปะจีน
โดยตรง ลายบางบนหีบธรรมบางทียงั คงไวซงึ่ รูปคางคาวอยูก ม็ ี
ตรงที่เปนลายบางนิยมปดดวยทองคําเปลว สวนที่อยูกลาง
ฝาสีเ่ หลีย่ มรอบหีบมักเปนลายดวงอาทิตยบา ง ลายดอกประจํา
ยามบาง หรือบางทีเปนลายหมอดอกปูรณฆฏะบาง เทวดา
ถือดอกไมบูชาบาง และบางทีเปนรูปเชิงจิตรกรรมเกี่ยวกับ
พุทธประวัติหรือบางทีก็เปนรูปสถูป หรือปริศนาธรรม
เทคนิคตกแตงหีบธรรมเนนการปดทอง มีการเขียน
ลวดลายบาง ปน รักสมุกบาง ปดแกวปดกระจกบาง แตไมเคยพบ
ที่มีการฮายดอกเลย อาจเปนเพราะวามีขนาดคอนขางใหญ
ไมเหมาะสมกับการใชลวดลายเล็กๆ ละเอียดตกแตง อีกทั้ง
การเก็บรักษาอยูใ นอาคารสูง คนสวนใหญไมคอ ยมีโอกาสไดเห็น
หรือชืน่ ชม ยกเวนบางวัดทีน่ าํ ลงมาตัง้ โชวในวิหารหลวง ซึง่ เปน
การผิดธรรมเนียมจารีตเกี่ยวกับการเก็บรักษา

หีบธรรมเปนงานเครือ่ งเขินขนาดใหญพอสมควร คือสูง
ประมาณ 60 ซม. ถึงประมาณ 120 ซม. อวนผอมขึน้ อยูก บั รสนิยม
ทองถิน่ เอาแนนอนไมไดขนึ้ อยูก บั ปจจัยและการออกแบบของ
แตละชาง และแตละครั้งเวลา สิ่งที่ใกลเคียง หรือสืบเนื่องจาก
หีบธรรมก็คอื ตูธ รรมในลานนา ปกติตธู รรมในลานนาจะมีบคุ ลิก
คลายกึ่งตูกึ่งหีบ ที่ปรากฏอยูตามบานเรือนของชาวไทลื้อทาง
สิบสองปนนา กลาวคือเปนตูทรงสี่เหลี่ยมมีขาสูงสักหนึ่งคืบ
มีบานเปดดานขางหรือบางทีจากดานบน ไมมีขนาดสูงเทากับ
ตูพ ระไตรปฎกในภาคกลางทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากตูไ มจนี โพนทะเล
การตกแตงตูธรรมจะคลายๆ กับการตกแตงหีบธรรม เพียงแต
ไมคอ ยนิยมลายบาง แตกลับมาใชลายพรรณพฤกษา กับลวดลาย
ทีเ่ ปนรูปเทวดามากขึน้ บางครัง้ ทารักบางๆ ชัน้ เดียวและไมเตรียม
พื้นเรียบเนียนเชนหีบธรรม ในชวงหลังๆ มีการทําตูพระธรรม
ลายรดนํ้าขาคูแบบจีน และฝาตูเอียงสอบเขา ซึ่งเปนการ
รับอิทธิพลการทําตูพระธรรมแบบภาคกลาง

กั๊บธรรม และไมปนชัก
ตูธรรม ตกแตงดวยลายคํา และติดแกวจืน

ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 106 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันแกวทัง้ สาม เปนภาชนะรองรับเครือ่ งบูชา ขาวตอก
ดอกไม ธูปเทียนทีช่ าวบานนํามาบูชาในวิหาร ซึง่ เปนแบบฉบับที่
ไมปรากฏมีในพืน้ ทีอ่ นื่ โดยปกติขนั แกวทัง้ สามเปนพานทําดวย
ไมจริงเปนกาบบัวควํ่าบัวหงาย ทรงสามเหลี่ยม หรือประกอบ
เขาดวยกันเปนกระบะทรงสามเหลี่ยม มีขาสามขาตอใหสูงขึ้น
จากพื้นประมาณ 50-80 ซม. ชวงบนของภาชนะสามารถแยก
ออกจากสวนที่เปนฐานหรือขา สําหรับความสะดวกในการ
เคลื่อนยายและทําความสะอาด การตกแตงขันแกวทั้งสาม
สวนมากเปนการปดทองดวยกระดาษฉลุ แกะสลักเปนลวดลาย
หรือเขียนลายรดนํ้า ไมนิยมทําเปนรักกระแหนะหรือฮายดอก
ในสมัยหลังมีการใชกระจกประดับขันแกวทั้งใบ ซึ่งมีการผลิต
เปนหัตถอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ ลวดลายสวนมากเปน
ลายพรรณพฤกษา สวนขาทั้งสามอาจเปนพญานาค หรือ
ตัวเหงาหางวัน

ขันแกวทั้งสาม

ปกติในพิธกี รรม ขันแกวทัง้ สามจะตัง้ อยูก ลางวิหาร หรือ
คอนมาดานหนาวิหาร ชาวบานจะนําขาวตอกดอกไมมาบูชา
พระรัตนตรัย โดยวางเครื่องไหวลงในภาชนะชุดละหนึ่งมุม
ของกระบะสามเหลีย่ ม นอกจากขันแกวทัง้ สามแลว ยังมีขนั หา
โกฐาก ขันขอศีล และขันตั้ง ซึ่งถือวาเปนภาชนะชุดเดียวกับ
ขันแกว วางเรียงรายเปนแถวสําหรับการใสเครื่องไหวบูชา
ขันหาโกฐากและขันนําทาน นิยมทําเปนกระบะมีขา
ทรงห า เหลี่ ย ม หรื อ สี่ เ หลี่ ย ม หรื อ ทรงกลม มี ช  ว งหนึ่ ง ที่
ชาวเชียงใหมนิยมเอาโตกทองเหลืองจากไทยภาคกลางมา
ตอขา เพื่อใชเปนขันหาโกฐาก สวนขันขอศีลและขันนําทาน
จะนิ ย มใช ขั น ดอกทรงกลม ไม มี ลั ก ษณะพิ เ ศษหรื อ แปลก
ประหลาดมากนัก เทียบกันกับการออกแบบขันแกวทั้งสาม
และขันโกฐากซึ่งมีรูปทรง การตกแตง และวิธีการแยกสวนที่
หลากหลายและพิสดารมาก การทารัก ปดทอง เขียนลาย
นิยมทําเปนลวดลายใหญๆ มากกวาดอกเล็กๆ

ขันแกวทั้งสาม
ตกแตงดวยแกวจืนและชาด ผสมกับทาสีเพิ่มแบบสมัยใหม
วัดนางอย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง

เครื่องเขิน 107 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันเลี่ยม หรือตอมกอม หรือสุมดอก เปนภาชนะบูชา
ที่มีความเปนเอกลักษณสูงของชาวลานนา ขันเลี่ยมสวนมาก
ทําดวยไมจริง เปนทอนไมที่มีการประกอบเขาเปนรูปทรง
พานขั น ดอกสี่ เ หลี่ ย มบั ว ควํ่ า บั ว หงาย แต ห นั ก และทึ บ ตั น
เปนพานที่มีโครงตอขึ้นจากปากพานเปนขาสี่ขา บางทีเปนรูป
ตัวพญานาคชูหางขึ้นไปรวมกันเปนพนมยอดขัน การตกแตง
นิยมทารักดํา ชาดแดง ปดทอง ฉลุกระดาษ หรือติดแกว
ติดกระจกแวววาว ขันเลี่ยมใชสําหรับใสดอกไมบูชาที่ยายจาก
ขันแกวทัง้ สามมารวมกันบนขันเลีย่ มเปนพนมดอกไมทอี่ ดั แนน

ประคองดวยโครงไมยอดขันหรือหางพญานาค ทําใหพนมดอกไม
ไมหกลมหกคะเมน ขันเลี่ยมใสดอกไมแลว สวนใหญใชสําหรับ
บูชาบนแทนแกวหรือฐานชุกชี ถือวาเปนการบูชาพระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆอยางเปนทางการ รูปแบบขันเลี่ยม
ไมคอยมีลูกเลนมากนัก สวนใหญจะมีลักษณะคลายๆ กัน และ
ใชพญานาคเปนโครงยอด การประดับประดาเนนปดทอง
และรักกระแหนะกับกระจกแกวเปนหลัก ไมเคยมีการฮายดอก
ตกแต ง ขั น เลี่ ย ม ขั น เลี่ ย มเป น ภาชนะที่ ไ ม ใ หญ โ ตมากนั ก
สวนใหญสูงประมาณ 50-70 ซม.

ขันเลี่ยม หรือตอมกอม หรือสุมดอก

เครื่องเขิน 108 ในวัฒนธรรมลานนา

นอกจากภาชนะของใชในพิธีกรรมดังที่ไดกลาวมาแลว
ยังมีงานเครื่องเขินกึ่งเฟอรนิเจอรที่ปรากฏอยูในวิหารของชาว
ลานนาอีกหลายอยาง เชน สัตตภัณฑ เครื่องสูง ปดปาวจาวมร
อาสนาพระเจ า แผงพระพิ ม พ ปราสาทน อ ย วิ ห ารน อ ย
ตุงกระดาง ซึ่งสวนใหญจะใชการตกแตงแบบงานเครื่องเขิน
ประดับประดาโดยเนนการปดทอง ปดแกว ปดกระจก และงาน
สมุกรักกระแหนะ ทัง้ นัน้ ทัง้ นีร้ วมไปถึงองคพระพุทธรูปทีต่ งั้ อยู
บนแทนแกว ฐานชุกชี ซึ่งสวนใหญเปนพระพุทธรูปปูนปน
แตการตกแตงรายละเอียดขององคพระมักจะเปนรักสมุก ทารัก
ทาชาดและปดทอง ซึง่ ณ จุดนี้ คงไมเรียกวาเปนงานเครือ่ งเขิน
อีกตอไปแลว เพราะเปนพุทธปฏิมา ปราสาท ธรรมาสนในวิหาร
ก็เชนเดียวกัน เพราะมีขนาดและสัดสวนใหญโต ออกจะเปน
งานสถาปตยกรรมมากกวาภาชนะ แมวาจะใชเทคนิคการ
ตกแตงเชนเดียวกับเครื่องเขิน มีธรรมาสนเทศนทรงปราสาท
บางหลังเปนลายเขียนรักทั้งหลัง หรือลายรดนํ้าทั้งหลังอยูใน
เมืองเชียงใหม ซึ่งดูอลังการ และมหัศจรรยมาก

อาสนาพระเจาพรอมเครือ่ งสูง

ธรรมาสนทรงปราสาท
วัดนาคตหลวง อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

ตัง่ คํา หรือ อาสนะสงฆ พรอมเครือ่ งสูง

เครื่องเขินเชียงใหม

Chiang Mai Lacquerware (Kreung Kuen)
Production and Style

ชุดขันหมากแบบมีฝาปด และกระโถน เครื่องเขินเชียงใหม
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 110 ในวัฒนธรรมลานนา

๏ เครื่องเขินเชียงใหมที่เปนสินคาสงออก ๏

ลวดลายบนเครื่องเขิน แบบฮายดอก
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ของชํารวยขันเครื่องเขินประกอบการจําหนายหนังสือชื่อ
“สยามรัฐพิพิธภัณฑ” ในสมัยรัชกาลที่ 6

ไมวา อดีตจะเรียกกันอยางไร แตปจ จุบนั ก็เปนทีย่ อมรับ
และเปนที่รูจักเครื่องเขินกันทั่วไป วาเปนสิ่งของที่ทําขึ้นโดยมี
การเคลือบยางรัก ชาวลานนาหรือกลุม ชนในวัฒนธรรมไท-ลาว
ลวนแตรูจักการทําและใชเครื่องเขินในชีวิตประจําวัน แตละ
ครัวเรือนเคยมีเครือ่ งเขินอยางมากมาย เครือ่ งเขินเปนตัวบอกถึง
สถานภาพของเจาของผูใชวาเปนกลุมชนชั้นใดในสังคม โดย
สังเกตไดจากรูปแบบและการตกแตง
การเดินทางเคลือ่ นยายไปมาอยูเ สมอของกลุม วัฒนธรรม
ไท-ลาว ทําใหเกิดการแลกเปลีย่ นทัง้ รูปทรงและลวดลายเครือ่ งเขิน
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การเกณฑชาวเมืองเชียงตุงใหมาอยู
ในเวียงเชียงใหมในยุคฟนฟู (ราชวงศเจาเจ็ดตน) ก็ถือวาเปน
การถายเทความรูจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่ง

ชวงประมาณป พ.ศ. 2400-2450 ยานถนนวัวลาย
ยานวัดนันทาราม บานระแกง บานดอนจัน่ และอําเภอดอยสะเก็ด
อําเภอสันกําแพง เรือ่ ยไปจนถึงเขตอําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม มีกลุม ชางทีเ่ ชีย่ วชาญการทําเครือ่ งเขิน ซึง่ เปน
ที่นิยมของชาวลานนาทั่วไปในอดีต อาจกลาวไดวาเปนแหลง
ผลิ ต รายใหญ ที่ สุ ด ของล า นนา เครื่ อ งเขิ น เชี ย งใหม ยุ ค นี้ มี
ความประณีตสูง มีโครงสรางไมไผทเี่ บาบาง แข็งแรง การทารัก
ทาชาดมีขั้นตอนซับซอนใกลเคียงกับของชาวไทใหญและของ
พมา รูปทรงคอนขางเรียบงายเชนทรงกระบอกหรือเปนเหลีย่ ม
การตกแตงผิวดวยลวดลายดอกกากอกเล็กๆ โดยการขูดขีดผิวรัก
และถมสีชาดแดงมีชอื่ เรียกในพืน้ ถิน่ วา การฮายดอก ผิวภาชนะ
จะเรียบเนียนนาสัมผัส สีสันแลดูนุมนวล โดยคุมนํ้าหนักสีจาก

เครื่องเขิน 111 ในวัฒนธรรมลานนา

ขันหมากและแอ็บหมากแบบฮายดอก ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 112 ในวัฒนธรรมลานนา

การใชสีดําและแดงเทานั้น ในการออกแบบมีลูกเลนการใช
ลวดลายตัดกับพืน้ เรียบอยางเกงกาจ จนเปนทีย่ อมรับในเชิงศิลปะ
อยางไรก็ตาม เมือ่ มีความตองการของตลาดมากขึน้ การละเลย
ความประณีตก็เกิดขึน้ มากตามกันมา โดยเฉพาะอยางยิง่ ยุคหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2
ในสมัยทีป่ ระเทศตางๆ ในเอเชียอาคเนยเริม่ รูจ กั กับของ
ทีร่ ะลึก (souvenir) และรูจ กั ผลิตงานเครือ่ งเขินรูปทรงแปลกๆ
ตางจากสิ่งที่เคยทําเปนแบบแผนมาแตเดิมเพื่อใชในสังคมใหม

ซองบุหรี่ ที่ทําขึ้นเพื่อจําหนายเปนของที่ระลึก
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

เปรียบเทียบถาดเครื่องเขินแบบกลม กับแบบสี่เหลี่ยมที่มีหูหิ้ว
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากแบบของใชชาวตะวันตก
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

รวมทัง้ เริม่ รูจ กั วัฒนธรรมการมีของฝากสําหรับผูท เี่ คารพนับถือ
ในตางถิ่น หรือเพื่อนที่ไมไดพบกันนานๆ
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมดังกลาว มีบทบาทปรับเปลีย่ น
การผลิตเครื่องเขินและวัฒนธรรมการใชเครื่องเขินลานนา
ในสมัยที่ลานนาเปนมณฑลพายัพทางสวนกลางไดสงผูสําเร็จ
ราชการขึ้นมาวาราชการรวมทั้งมีขาราชการอื่นๆ อีกมากมาย
มาประจําอยูเชียงใหม อาจกลาวไดวาจากจุดนั้นเองที่เปนผล
ใหเครื่องเขินเปลี่ยนทิศทางไปจากเดิมอยางมาก ในระยะนี้มี

เครื่องเขิน 113 ในวัฒนธรรมลานนา

กลองใสของ
ทําขึ้นเปนของที่ระลึก มีการขูดลายตามความตองการของลูกคารวมถึงขูดเปนตัวหนังสือเพื่อระบุขอมูลที่ ใช ในงานนั้น
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 114 ในวัฒนธรรมลานนา

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรูปทรงเครื่องเขินจากดั้งเดิมมา
เปนแบบใหม ชางไดรจู กั ปรับปรุงรูปทรง รูปแบบ และคุณภาพ
ของเครือ่ งเขินใหดขี นึ้ เพือ่ สอดคลองกับความตองการของตลาด
มีการออกแบบในเชิงผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยการผลิต
เครื่องเขินเพื่อเปนของที่ระลึกเชิงคุณภาพ ชางเริ่มสลักชื่อยอ
ของเจาภาพ หรือแหลงผลิตลงบนภาชนะตามแบบวัฒนธรรม
ตะวันตกสําหรับของที่ระลึก
ชางทําเครื่องเขินไดพัฒนารูปแบบงานหัตถกรรมใหมๆ
ขึ้นมากมาย ดังมีตัวอยางเชน กลองใสอุปกรณเย็บผา เปน
เครือ่ งเขินทีร่ ะลึกชุดแรกๆ ทีไ่ มมรี ปู ทรงพิเศษผิดตาแตอยางใด
เพราะเปนทรงขันหมากที่เคยมีอยูแลว เมื่อกลายเปนของ
ที่ระลึกก็เปลี่ยนเพียงหนาที่ สัดสวนและขนาดเทานั้น เพราะ
อุปกรณเย็บผาก็มีอยูหลายชิ้นและตองแยกเปนสัดเปนสวน
กลองใสอุปกรณเย็บผาเปนวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชาวยุโรปที่นิยมซื้อกลองใสอุปกรณฝากคนรูจัก ระยะ

ขันหมากแบบฮายดอกลวดลายสิบสองราศีสัตวประจําปเกิด
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

ตอมาอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ลวดลายภายนอกใหเปนไปตาม
ความนิยมของลูกคาหรือตลาด รูปแบบของเครือ่ งเขินทรงแปลกๆ
เกิดขึ้นมากมาย ชวงสมัยครูบาศรีวิชัยมีความนิยมลวดลาย
ประดิษฐรปู นักษัตรสิบสองราศีบนเชีย่ นหมากและกลอง ซึง่ กลาย
เปนเอกลักษณของยุคนั้น
ขันนํา้ พานรอง ถือเปนของแปลกตาในสมัยนัน้ เพราะเปน
ของใชแบบภาคกลาง ประกอบดวยพานรองและขันนํา้ พรอมฝา
แตเดิมชนชัน้ สูงใชขนั นํา้ พานรองโลหะหรือเครือ่ งเคลือบสําหรับ
ดืม่ นํา้ เมือ่ เปนงานเครือ่ งเขินทําใหนาํ้ หนักเบาเหมาะสําหรับมอบ
เปนของที่ระลึกทั้งรูปทรงและลวดลายเปนแบบไทยภาคกลาง
ไมเกี่ยวของกับศิลปกรรม หรือการใชสอยในทองถิ่นเลย
นอกจากนั้นแลวตลาดของที่ระลึกยังทําภาชนะใหม
อีกหลายอยาง อาทิ กระโถนปากแตร แกวนํ้า คนโท กระเปา
ถาด ฯลฯ ซึ่ ง ก็ มี ส  ว นช ว ยให เ ครื่ อ งเขิ น ล า นนาเป น ที่ รู  จั ก
กวางขวางมากขึ้น แมเหตุการณทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลง

เครื่องเขิน 115 ในวัฒนธรรมลานนา

อยางไรก็ดจู ะไมกระทบตอการผลิตเครือ่ งเขิน ในขณะทีข่ องใช
พื้นเมื องบางอย างตกยุ คลาสมัย จนเขาสูยุคเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ความนิยมในการใชเครือ่ งเงินมีมากขึน้
เพราะความสะดวกและมีราคาแพงแลดูหรูหรากวาเครื่องเขิน

ที่เคยใชในชีวิตประจําวันก็ลดบทบาทลง รวมทั้งคนไทยทั่วไป
นิยมใชนอยลงทําใหเครื่องเขินตกตํ่าจนเกือบสูญหายไปจาก
งานหัตถกรรมไทย

ชุดขันนํ้าพานรองสําหรับนํ้าดื่มและใสขาวสุกในการตักบาตร ที่ทําสงขายไทยภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขินที่ลานนา ทําเพื่อสงขายผูบริโภคในภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ฝาบาตรและฐานรองเปนเครื่องฮายดอก

เครื่องเขิน 116 ในวัฒนธรรมลานนา

เครื่องเขินที่ลานนา ทําเพื่อสงขายภาคกลาง ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 117 ในวัฒนธรรมลานนา

กระเปาใสยาจากยุโรป
เปนตนแบบใหกลองหมวกของชาวกรุงเทพฯ

กระเปาถือแบบเครื่องเขิน ของเลียนแบบกระเปายาที่ทํามาจากหนังสัตวจากยุโรป

ซองบุหรี่ ซิกาแรต ทํามาจากเครื่องเขิน

เครื่องเขิน 118 ในวัฒนธรรมลานนา

กระโถนนํ้าหมากสําหรับขาราชการไทย ที่ทําสงขายไทยภาคกลาง ของสะสมของแมดวงกมล ใจคําปน

กระโถนนํา้ หมากแบบฮายดอก ฝมอื คอนขางหยาบ เปนของใช ในบานทัว่ ไป
ในไทยภาคกลาง ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ขันดอกลวดลายฮายดอก แบบไทยภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

เครื่องเขิน 119 ในวัฒนธรรมลานนา

ชุดสํารับอาหารแบบฮายดอก เลียนแบบเครื่องกระเบื้องจีน ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

กลองขยายเสียง (กองเอิ้น)

กลองธรรม สําหรับใสพระธรรมถวายวัด ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

สําหรับใชประกาศขยายเสียง

กลองยาสีฟนและสบู

ชุดเหยือกนํ้า สําหรับลางหนาแบบฝรั่ง

การเปลี่ยนแปลงของเครื่องเขิน
ในปจจุบัน
Contemporary Production

ตลับขนมเปยะในงานแตงงาน จากจังหวัดลําปาง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน 121 ในวัฒนธรรมลานนา

๏ การเปลี่ยนแปลงของเครื่องเขินในปจจุบัน ๏
ความนิยมเครือ่ งเขินลายรดนํา้ แบบภาคกลางมีบทบาท
ความสําคัญตอการเปลีย่ นแปลงของเครือ่ งเขินเชียงใหม กลาวคือ
เมื่อมีความนิยมมากขึ้นก็ตองเพิ่มกําลังการผลิตจากเดิมที่เปน
งานหัตถกรรมในครอบครัวก็ขยายเปนอุตสาหกรรมขนาดยอม
การแลกเปลี่ยนเงินตราเปนแรงจู งใจใหชาวบานหั นมาทํา
เครือ่ งเขินประเภทของทีร่ ะลึกเพิม่ มากขึน้ การตัดราคาคูแ ขงเพือ่
แยงชิงพืน้ ทีต่ ลาด เนนปริมาณมากกวาคุณภาพ ทําใหเครือ่ งเขิน
มีคุณภาพตํ่าลงและมีเครื่องเขินเทียมเกิดขึ้นมากมาย
เครื่องเขินเทียมก็จะมีขั้นตอนการผลิตคลายๆ งาน
รุนกอนเพียงแตวัสดุที่เคลือบเปลี่ยนไป กลาวคือในระหวาง
การขึ้นรูปภาชนะที่เดิมใชยางรักชวยประสานก็เปลี่ยนเปน
กาวลาเท็กซแทนเพราะแหงเร็วกวามาก ทําใหโครงสรางไมแข็งแรง
เหมือนกับการใชยางรักจากธรรมชาติ ในชวงป พ.ศ. 2500
การทํ า เครื่ อ งเขิ น แบบเทคนิ ค โบราณ เช น การเขี ย นลาย
ดวยชาดแดงหรือฮายลวดลายดอกกากอก ไดทยอยหมดไปจาก
เชียงใหม ชาวบานที่ผลิตเครื่องเขินนิยมตกแตงดวยลายรดนํ้า
เปนหลัก สําหรับตลาดทั่วไปวัฒนธรรมเครื่องเขินลานนาเดิม
แทบจะสิ้นสุดลง ณ จุดนั้น ขั้นตอนการเคลือบรักที่เดิมมี
หลายชัน้ ก็ลดจํานวนลงเพือ่ ประหยัดยางรักโดยใชกาวลาเท็กซ
ผสมดินขาวเปนสมุกรองพื้นแลวใชสีกระปองสําเร็จรูปทาทับ
จากนั้นจึงเคลือบสีนํ้ามัน การผลิตมีการแบงขั้นตอนคลาย
การจัดการในงานอุตสาหกรรม ชางเครือ่ งเขินในทีห่ นึง่ ทําเฉพาะ
การขึ้นโครงสรางไมไผ อีกที่หนึ่งทําเฉพาะการเคลือบผิวและ
อีกทีห่ นึง่ ชํานาญการเขียนลวดลายตกแตง เครือ่ งเขินแตละชนิด
จึงไมเสร็จสมบูรณดวยฝมือชางกลุมเดียวหรือครอบครัวเดียว
เชนในอดีต ในจังหวัดเชียงใหมแหลงผลิตเครือ่ งเขินมีการกระจาย
หนาที่และขั้นตอนการผลิตดังนี้
1. ขึ้นโครงสรางไมไผที่บานสีปนครัว บานดอนจั่น และ
บริเวณใกลเคียง
2. สงไปเคลือบรักและขัดผิวทีว่ วั ลาย ยานวัดนันทาราม

3. สงไปฮายดอกที่ชุมชนบานระแกง
4. สงกลับไปจําหนายที่ยานวัวลาย ยานวัดนันทาราม
และในระยะหลัง พ.ศ. 2520 งานตกแตงและการ
จัดจําหนายยายไปบานถวาย อําเภอหางดง พรอมกับ
การนําเขาเครื่องเขินโบราณจากพมามาขายเปน
โบราณวัตถุ
เครื่องเขินรุนปจจุบันนิยมความมันวาวมาก บางครั้ง
ก็ดูคลายภาชนะพลาสติก ความนิยมและยอมรับวัฒนธรรม
ตางถิ่นตางประเทศทําใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไปโดยมี
องคประกอบในการดําเนินชีวติ มากขึน้ เชน มีความจําเปนตอง
ใชถงั ขยะในหองพักของโรงแรม กลองใสกระดาษชําระ กลองใส
ไมจิ้มฟน ถาดผลไม โคมไฟ แจกัน กรอบกระจกรูป และอื่นๆ
โดยเฉพาะอยางยิง่ การตกแตงภายในอาคารธุรกิจทีต่ อ งใชของ
เหลานีเ้ ปนปริมาณมาก ซึง่ เปนตัวแปรทําใหคณ
ุ ภาพเครือ่ งเขิน
ตํ่าลง ที่สังเกตไดงายก็คือลวดลายตกแตงที่มีลักษณะหยาบ
เลอะเทอะไมประณีตในการออกแบบ การใชสีฉูดฉาดบาดตา
รวมทัง้ วิธกี ารสรางลวดลายลานนาแบบฉาบฉวยทีห่ ากชางเขียน
ไมประณีตก็จะทําใหกลายเปนงานไมสวยงามและไรคุณคา
ในขณะที่ชาติอื่นที่อยูรวมในวัฒนธรรมเครื่องเขินเชน
ญี่ปุนกลับมีพัฒนาการไปในทางที่ดีกวาแมวาโครงสรางและ
วิธีการบางสวนอาจใชพลาสติกทดแทนก็ตาม แตญี่ปุนยังเนน
ความเปนงานศิลปหัตถกรรมใหกับเครื่องเขิน ดังนั้นผลงาน
ที่ออกมาจึงดูนาใชสอยและสามารถผลิตออกสูตลาดทั่วโลก
โดยอีกทั้งมีผูเชี่ยวชาญอยางแทจริง
ในระหว า ง พ.ศ. 2475-2483 และ 2510-2520
รัฐบาลไทยเคยเชิญผูเชี่ยวชาญเครื่องเขินชาวญี่ปุนมาอบรม
การทําเครื่องเขินเชียงใหมใหมีคุณภาพดีขึ้นแตไมคอยประสบ
ความสําเร็จเพราะเปนการยัดเยียดจิตวิญญาณงานชางคนละสาย
สกุลซึง่ ยากตอการเลียนแบบหรือผลักดันใหเกิดการสรางสรรค
อยางมีคุณภาพ
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ตัวอยางการออกแบบ
และทําเครื่องเขินแบบตลาดทั่วไป
ขาดเสนหความงามของเครื่องเขิน

ตัวอยางการออกแบบเครื่องเขินที่สรางสรรค
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เครือ่ งเขิน
ของที่ระลึกจากเชียงใหม ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

สําหรับการผลิตเครือ่ งเขินทีย่ งั รักษารูปแบบงานเครือ่ งเขิน
ตามประเพณีไวมากทีส่ ดุ ในเอเชียอาคเนยกน็ า จะเปนเครือ่ งเขิน
พมาซึง่ มีแหลงผลิตสําคัญในเมืองพุกาม (ยองอู) สภาพภูมอิ ากาศ
ของเมืองนีค้ อ นขางเหมาะสมกับการผลิตเครือ่ งเขินซึง่ มีอากาศ
ในเวลากลางวันรอนแหงแตชุมเย็นในเวลากลางคืน เครื่องเขิน
พมานําวัตถุดิบสวนใหญมาจากรัฐฉานและตอนบนของพมา
พุกามมีชางฝมือเครื่องเขินแทบทุกรูปแบบจึงเปนศูนยกลาง
การผลิตใหมของเครื่องเขินในเอเชียอาคเนย นอกจากนี้ก็ยังมี
แหลงผลิตทีเ่ มืองเจากามีการพัฒนารูปแบบจนเปนทีย่ อมรับอยาง
กวางขวาง (เครือ่ งเขินทีไ่ มมลี วดลาย เนนแตสดี าํ หรือสีแดงลวน)

แมจะผลิตรูปทรงตามสมัยนิยมแตก็เนนใหใชงานไดจริง ทั้ง
ยังเปนเครื่องตกแตงบานเรือนไดอีก เชน ขันโตกหรือตวงปอง
ซวงโอก ตลับ กลอง ถาด โตะ ฉากกั้น รม เครื่องดนตรี
ลวนเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวและนักตกแตงภายใน
การผลิตเครื่องเขินสมัยใหมในเวียดนามคอนขางไดรับ
การสนั บสนุนจากรั ฐบาลซึ่ งทําใหเปนผลสํ าเร็ จระดั บหนึ่ง
ดังเห็นไดจากผลงานที่ปรากฏในตลาดงานตกแตงภายในมี
แพรหลายสูตลาดสากลสวนใหญ เครื่องเขินเวียดนามเนนใช
สีเงินและสีทองประกอบกันการเลียนแบบเครื่องเขินญี่ปุน
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กลองไมขีด

กลองเครื่องเขิน

กลองเครื่องเขิน

กลองใสแวนตา

ของประดับตกแตงบาน

ดามมีดดาบ
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พานแบบไทยลวดลายรดนํา้ ปดทอง
ที่ลานนาทําขึ้นสงขายในภาคกลาง ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ยอนกลับสูเครื่องเขินในลานนาหลังจากที่เปนการผลิต
ในปริมาณมากจนคุณภาพดอยลงเรียกไดวา ถึงยุคเสือ่ ม การจาง
ชาวญีป่ นุ มาสอนชางครัง้ นัน้ ก็เนนเฉพาะงานแบบชางภาคกลาง
จนกระทั่ง พ.ศ. 2493 มีการตรวจพบวาการผลิตเครื่องเขิน
ในลานนาเริ่มเสื่อมถอยลง พบวามีชางทําลวดลายรดนํ้าเหลือ
อยูเพียงหนึ่งคน กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจึงไดจัดสงชางรัก
จากภาคกลางขึ้นมาทําการเผยแพรความสําคัญของเครื่องเขิน
แบบดั้ ง เดิ ม โดยใช พื้ น ที่ อ บรมที่ วั ด ลอยเคราะห เ ป น ที่ แ รก
จนกระทั่งการสงเสริมแพรกระจายเปนวงกวางจึงไดจัดตั้ง
โรงงานเครือ่ งเขินเชียงใหม (พ.ศ. 2496) ทีถ่ นนทุง โฮเต็ล มีชา ง
ทีผ่ า นการฝกอบรมจนถึงปจจุบนั แลวหลายรุน โรงงานดังกลาว

ตอมาไดปรับเปนศูนยสงเสริมงานหัตถกรรมภาคเหนือ ขณะ
เดียวกันสวนราชการก็บรรจุหลักสูตรเครือ่ งเขินเรียกในสมัยนัน้ วา
วิชาลายรดนํ้า เชนที่วิทยาลัยเพาะชาง กรุงเทพฯ
อยางไรก็ดีการพยายามชวยเหลือจากสวนกลางเพื่อให
เครื่องเขินลานนาฟนกลับมาอีกครั้งก็ดูเหมือนวาจะไมเปนที่
นาพอใจนัก เนื่องจากชางที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญเปน
ชางลายรดนํา้ ปดทองของภาคกลางซึง่ แทบจะไมความรูค วามเขาใจ
หรือแนวคิดในการพัฒนาฟน ฟูเอกลักษณของหัตถกรรมเครือ่ งเขิน
แบบลานนาอยางมีประสิทธิภาพ เครื่องเขินลานนายังตอง
รอโอกาสการฟนฟูอีกครั้งจากองคความรูและขอมูลที่สถาบัน
การศึกษาทองถิ่นจะหยิบยื่นให
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