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สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสงคที่จะรวบรวมความรูและภูมิปญญาเกี่ยวกับเครื่องเขิน
ในวัฒนธรรมลานนา เพื่อเปนฐานความรูใหกับหนวยงาน ประชาชน และเยาวชน ไดนําความรูนี้ไปใชประโยชนและตอยอด
เชิงสรางสรรค โดยไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยวิถี พานิชพันธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอํานวยการประจํา
สาํนักสงเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ทีไ่ดกรณุารวบรวมและเรียบเรยีงเนือ้หา ขอมลู องคความรูเกีย่วกบัเครือ่งเขนิ
ในวัฒนธรรมลานนา ตลอดจนกลุมเคร่ืองเขินอันทรงคุณคาที่อาจารยสะสมมาเปนระยะเวลายาวนาน มาใชถายภาพประกอบ 
เพื่อใหจัดพิมพเปนรูปเลม เผยแพรใหกับหองสมุดมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ หองสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และหองสมุด
ประชาชนในภาคเหนือ

ในนามสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตองขอกราบขอบพระคุณอาจารยวิถี พานิชพันธ (ปริญญา
ศลิปะดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาศลิปะไทย จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ปการศกึษา 2552-2553) ผูเชีย่วชาญดานเครือ่งเขนิ
ในลานนาเปนอยางสูง และหวังวาหนังสือ “เครื่องเขินในวัฒนธรรมลานนา” จะเปนประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ 
ไดนําความรูนี้ไปตอยอดทางความคิดเชิงสรางสรรคตอไป
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ภาวะท่ีสังคมไทยตองพัฒนาตนเองตามกระแสความเจริญของสังคมโลก บอยครั้งในความรีบเรงเพ่ือการจัดการใหขอมูลและ
ความรูพืน้ฐานแกเยาวชนคนรุนใหม  มกัจะเกดิความบกพรองดานขัน้ตอนหรือตรรกะทางการศกึษา โดยเฉพาะอยางยิง่ดานศลิปวฒันธรรม 
อันเปนพ้ืนฐานของการนําไปสูความมีอารยะ และคุณสมบัติที่ดีงามของมนุษยชาติ ดังน้ันการสรางความเขาใจ เพ่ือใหเกิดการรับรูและ
เกิดความซาบซ้ึงเกีย่วกบังานสรางสรรค อนัวิจติรประณตีของบรรพชนทีไ่ดสบืทอดมาอยางยาวนาน จงึเปนรากฐานสาํคัญใหแกเยาวชนคน
รุนใหมที่จะเปนผูรับชวง สืบตอและสรางสรรคตอไป

งานเครือ่งรกั หรือเคร่ืองเขินของชาวลานนาในอดตี แมจะถอืวาเปนเพยีงเครือ่งมอืเคร่ืองใชธรรมดาของคนทัว่ไป แตกเ็ปนงานหตัถกรรม
สําคัญที่สะทอนใหเห็นความลุมลึกและวิจิตรของผูผลิตและผูใช ตลอดจนเอกลักษณของตัวตน และรสนิยมของสังคมในแตละยุคสมัย

โดยหลกัการ งานเครือ่งเขนิเปนพฒันาการงานออกแบบทีต่อยอดจากงานเคร่ืองจักสาน และเครือ่งไมจรงิ โดยการเคลือบผวิใหคงทน 
เรียบเนียน นาสัมผัส อีกทั้งยังมีสีสัน แสงเงาที่นาสนใจ ในขณะที่เครื่องปนดินเผาและเครื่องแกวที่มีความวิจิตร คงทนกวา แตเปราะบาง 
แตกงาย และมีนํ้าหนักมากกวา เชนเดียวกับเครื่องโลหะ ซึ่งมักมีอายุการใชงานคงทนถาวรมาก แตยากตอการผลิต ทั้งยังเปนวัสดุที่ตอง
แสวงหา และมีราคาแพง เหมาะตอการใชสอยในบางหนาที่เทานั้น

งานเครื่องเขินของชาวลานนา มีบทบาทรับใชในสังคมพื้นเมืองคอนขางมาก ไมเฉพาะเปนภาชนะที่ใชสอยในครัวเรือน เชน “ปุง” 
ซึ่งใชใสผาผอนท่ีมีคา หรือเก็บเมล็ดพืชพันธุสําหรับใชเพาะปลูกในฤดูกาลท่ีเหมาะสม แตเปนภาชนะในพิธีกรรมและสัญลักษณแหง
ความม่ังค่ังดวยลวดลาย สสีนัท่ีนาสนใจ “หบีผาใหม” และ “เอิบผา” ของเจาบาวท่ีมลีวดลายและรปูทรงแลดเูขมแข็งและม่ังค่ังของสายตระกลู 
ตลอดจนบคุลิกทางสรีระ มคีวามพรอมทีจ่ะทาํหนาท่ีเขยทีด่ใีหแกครอบครัวฝายเจาสาว  สวน “ขนัหมาก” เปนภาชนะชิน้สําคัญของแตละ
ครวัเรือนท่ีตองมีไวเพือ่ใชตอนรับแขกและผูมาเยีย่มเยอืนเสมอ มรีปูทรงกลมหรอืลบเหล่ียม ตกแตงดวยลวดลายพถิพีถินั มตีลบัใสหมาก พลู 
สีเสียด เปลือกไม ยาเสนพรอมชุดคนโท “นํ้าตน” และ “จอก” สําหรับนํ้าดื่มในการตอนรับ

“ขันดอก” เปนพานใสขาวตอกดอกไมและเทียนสําหรับพิธีกรรมและการบูชา ทั้งท่ีบานและที่วัด แสดงถึงหนาตาทางสังคม 
ยศถาบรรดาศักดิ์และสถานภาพผูเปนเจาของในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาประกอบพิธีกรรมที่วัด สวน “แอ็บเฮือ” และ “แอ็บญอย” 
สําหรับใสถุงยามเดินทางไปคาขายตางถิ่น ก็ถือเปนของใชที่เสริมบุคลิกภาพของผูเปนเจาของ เครื่องเขินเหลานี้เปนวัฒนธรรมและจารีต
สาํคญัของชาวลานนามาแตอดตี ปจจบุนัเยาวชนคนรุนหลังแทบจะไมรูจกัหรอืไดใชสอยเลย มกีารฟนฟกูลบัมาบาง เชน  “ขนัโตก” ใสอาหาร
เลีย้งแขก แตกผ็ดิเพีย้นแตกตางไปจากแบบแผนทีเ่คยใชกนัมา หรอืการนาํเอาเคร่ืองเขนิทีใ่ชในวดัมาปรบัใชทีโ่รงแรมเพ่ือสงเสรมิการทองเทีย่ว

ในปจจุบัน ก็มักจะมีความประดักประเดิดไมเขากับชุดภาชนะอื่นๆ และไมเขากับวิธีการรับประทาน

ความรูความเขาใจเก่ียวกบังานเครือ่งเขินของชาวลานนา นาจะเปนประโยชนตอการสรางความภมูใิจและมัน่ใจในตนเองแกเยาวชน 
ซึ่งเปนฐานสําคัญของการกาวไปสูสังคมรวมสมัย การไดสัมผัสและรูจักความวิจิตรลึกซึ้ง และแนวความคิดสรางสรรคที่มีมาแตเดิมชวยลด
ความเขาใจผิด และขอผิดพลาดที่เกิดจากการบิดเบือนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุอื่น ที่มาจากตางถิ่น ตางวัย และตางวัฒนธรรม ขอมูล

ของงานเคร่ืองเขินน้ีคงเปนประโยชนแกการแกปญหาการสืบสานศิลปหัตถกรรมพืน้ถ่ินในสังคมไทย ตลอดจนความรูและความเขาใจเกีย่วกับ
งานสรางสรรคของชนชาติอื่นๆ ดวยในระดับสากล

อาจารยวิถี พานิชพนัธ
พฤศจิกายน 2561
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ความนํา
Preface

เครื่องเขิน
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ณ บานที่จังหวัดลําปาง



๏ ความนํา ๏
ภายใตคลื่นกระแสของการเปล่ียนแปลงของสังคมและ

อารยธรรมของมนุษยชาติสูความเปนโลกาภวิตัน สิง่ใหมทีด่งีาม
หลายอยางไดผุดเกิดขึ้นจากการเรียนรูแกไขที่ตอเนื่องอยาง
ยาวนานของความคิดความสรางสรรคของคนเรา หลายอยาง
ที่เคยเปนของดีงามสุดแสนประเสริฐก็ไดถูกคล่ืนของการ
เปล่ียนแปลง กลบถมไปโดยทีเ่ราไมรูไมสงัเกตไมระวังหรือบางที
มองขามไป เมื่อเหลียวกลับไปมองอีกคร้ังก็ไมสามารถแลเห็น
ซากหรือแมแตเงาหรือรองรอยของส่ิงที่เคยเปนของดีของงาม
เหลาน้ันไดอกี หลายคนในสมยัปจจุบนั มคีวามรูสกึดานชา หรือ
เฉยเมยตอเหตุการณเชนน้ี ซึ่งเกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําอีก หลายคน
รูสึกใจหาย เสียดาย มีใจถวิลหา ไมอยากใหพลัดพรากจากกัน
อยางนิรันดร เผื่อโอกาสเอื้ออํานวย ความวิจิตรดีงามเหลานั้น
อาจกลับมาเอื้อคุณคาแกตัวเราและมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่ง

ตามพุทธปรัชญา ทุกสิ่งทุกอยางอยูภายใตความเปน
อนิจจัง มเีกิด เปลีย่นแปลงแลวก็แตกดบั ไมมสีิง่หนึง่ส่ิงใดมัน่คง
ถาวร สามารถอยูไดชั่วนิรันดร แนวคิดเชนนี้ทําใหสังคม และ
อารยธรรมของมนษุยชาตเิปนส่ิงท่ีมหัศจรรย เปนพลงัและแรง
กระตุนสําคัญ นําไปสูการคิดคน การสรางสรรค หาทางออกใน
แนวปฏิเสธการเปล่ียนแปลงและแตกดบั ชาวอยีปิตคนคดิและ

สะสมวธิกีารตอยืดชีวติ จนเปนการคลัง่ไคลกบัความเปนอมตะ 
คนจนีนบัเวลาเปนพนัๆ ป แสวงหาความย่ังยนืดวยหลากหลาย
ศาสตรและศิลปอยางนาอัศจรรย จวบจนปจจุบันทางออกนั้น
ก็ยังไมมี ทุกอยางยังติดอยูกับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพียงแต
ไดแคชะลอการเปล่ียนแปลงและการแตกดับใหชาลง เพื่อให
ความดีงามมีโอกาสไดรับการชื่นชมยาวนานมากขึ้น

ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานหรืองานชางฝมือช้ันสูงเปน
ปรากฏการณสะทอนถึงพัฒนาการของมนุษยชาติ ในสังคม
เกษตร หรือชวงท่ีคนเรารูจกัใชอจัฉริยะ แตงเสริมความอยูรอด
ของตัวเราเอง เย่ียงสตัวประเสริฐ คนเราไมขอเปนส่ิงท่ีคลุกดิน
คลุกทรายคลายกับสัตวเดรัจฉาน ทุกอยางที่เรามีเราใชจําตอง
มคีวามเปนระเบยีบแบบแผนซึง่แฝงดวยความวจิติรพสิดารเทาท่ี
ตนเองจะทําได เครื่องมือ ของใชตางๆ จึงไมเพียงแตทําให
ชวีติคนสะดวกสบายข้ึน แตกลายเปนส่ิงสะทอนถึงความลกึล้ํา
กาวไกลของสังคมผูเปนเจาของ ความรูความชํานาญของการผลิต
หัตถกรรมท่ีแตละชุมชนส่ังสมรวบรวมจนตกผลึกเปนแบบ
เปนแผน และการสรางสรรคมลีกัษณะยากตอการเปรียบเทยีบ 
หรือตีคาในความวิจิตรเปนเงินตราหรือราคาซื้อขายได

เครื่องเขินเปนศิลปหัตถกรรมท่ีเดนชัดอันหนึ่งของ
ชาวเอเชยีมาเปนเวลาหลายพันป ในอารยธรรมจนีโบราณมกีาร
ใชเคร่ืองเขินอยางแพรหลายท้ังในชีวิตประจําวันและพิธีกรรม

ขุนนางหรือแมทัพของชาวลานนาสวมกุบละแอ 
ภาพถายเกาจากคุมหลวงลําปาง
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ขันหมาก กระโถน นํ้าตน แอ็บยา
เปนภาชนะเครื่องใชที่สําคัญของเจานายในพิธีการตางๆ ของชาวลานนา ภาพจิตรกรรมผนังวัดบวกครกหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

จิตรกรรมเวียงตา
อําเภอลอง จังหวัดแพร
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ตางๆ ความรํ่ารวยทางภูมิปญญาและรสนิยมเหลานี้มิไดอยู
ในสังคมช้ันสูงของชาวฮั่นเทานั้น แตไดแพรกระจายออกไปสู
ชุมชนในพื้นที่ใกลเคียง เชน เกาหลี ญี่ปุน เอเชียอาคเนย และ
เอเชียกลาง

ลานนาเปนพ้ืนที่เล็กๆ บนชายขอบของจีนตอเนื่อง
กับอินเดีย มีความเจริญรุงเรืองในชวงระยะเวลาสั้นๆ จาก
ความผันผวนทางดานการคาการขนสงของเศรษฐกจิและสังคม
โลกในยุคหนึ่ง โดยมีบทบาทรวมในบางจังหวะและบางโอกาส
ที่เอ้ือใหเกิดการพัฒนาของชุมชนในพ้ืนท่ีตรงนี้ใหมีความเปน
อารยธรรมและวัฒนธรรม แมวาจะไมสําคัญและยิ่งใหญ
ในความวิจิตรเมื่อเทียบกับอารยธรรมอื่นในพื้นโลก แตก็เปน
ดุจประกายดาวดวงหน่ึง ซึ่งแพรวพราวประดับทองฟาทําให
ราตรีมีความสวยงาม

งานศลิปหัตถกรรมไมวาจะเปน เคร่ืองปนดนิเผา สิง่ถกัทอ 
ไมแกะสลกั เคร่ืองจักสาน หรือเครือ่งประดบัตกแตงตางๆ ลวน
เปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นจิตวิญญาณของผูทีส่รางสรรคมนัข้ึนมา 
เครือ่งเขนิกเ็ชนเดยีวกนั ทาํหนาทีม่ากกวาเปนของใชทีส่วยงาม
นาจับตอง โดยเปนตัวแทนของรสนยิมและจติวิสยัลึกๆ ทีส่ือ่ให
แกผูไดเสพ สมัผัสทราบถงึความละเอยีด ประณีต ทีส่ัง่สมกันมา
หลายชัว่อายคุน แตดวยความคุนเคย หยบิฉวยใชกนัทกุวีท่กุวนั 
เหมือนญาติสนิท ความงามและความลุมลึกเหลาน้ันจึงถูก
มองขามไป งานหัตถกรรมมากมายหลายช้ินถูกใชและรับใช
เจาของเหมือนกับสิ่งที่ไรคุณคา โองเคลือบใบงาม กลิ้งโคโลอยู
ทายครวั จานสงัคโลกปากบิน่ กลายเปนจานอาหารแมวหมาไป 
ไซดักปลารัดขอบดวยหวายเปนรังไกไรคาอยูหลังบาน พาน
เครื่องเขินลงชาดอยางวิจิตรพลิกควํ่าเปนกระบุงรองรับขี้เถา
ขางเตาถานทํากบัขาว เกวียน ระแทะ โชครายหนอย กลายเปน
เศษไมราคาถูก รีไซเคิลมาเปน โตะ เกาอี้สนาม จนจําหนาตา
ตัวเองไมได เหตุการณเชนน้ีไดเกิดข้ึนกับงานเคร่ืองเขินของ
ชาวลานนามาตลอด ความรูสึกของผูเปนเจาของวัฒนธรรม
มองเห็นวาเปนเร่ืองธรรมดา สิ่งของที่พังสูญหายไปก็สามารถ
ทําข้ึนมาใหมได เพราะมิใชเปนส่ิงท่ีวิเศษเลอเลิศ เกินความ
สามารถของพวกเรา ปูยาตายายสรางขึ้นมาได พวกเราก็คง
ทําได แตดวยความประมาท ภูมิปญญาและความลึกลํ้าในงาน
ศลิปหตัถกรรมบางอยางจากเราไปอยางไมมวีนักลบั ดวยเพราะ
เหตุผลของการจากไปน้ันเปนไปอยางรวดเร็วและฉับพลัน
จนขาดสะบ้ันจากรากเหงาชนดิตอไมตดิอีก เยาวชนลานนาใหม
ไมเคยรูเหน็ แอบ็หมาก ขนัดอก ของพออุย แมอุย เพราะเกิดมา
ก็รูจักแตถาดอะลูมิเนียม จานทัปเปอรแวร ชีวิตประจําวันก็ได
สมัผสัแตผวิของตัวเมาส มอนเิตอร และพลาสติกกรอบโทรศัพท
มือถือ โดยหารูไมวา ตนตระกูลโคตรเหงาของมันมาจากผิว
ผัสสะที่คลี่คลายมาจากแบบเครื่องเขินของพออุย แมอุย

การใชบุงหาบ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร จังหวัดนาน
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ขันหมากคําเหลี่ยม
ลายรดนํ้าบนพื้นแดง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

การใชงานขันดอกและขันหมาก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดปาแดด อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
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จากส่ิงท่ีเคยเปนวิถีชีวิตประจําวัน เครื่องเขินเริ่ม
แผวหายไปจากสังคมลานนา ประมาณปลายศตวรรษท่ีแลว 
การผลติการใชและการซ้ือขายเร่ิมเลือนรางไรทศิทาง พรอมๆ กบั
การเปล่ียนแปลงทางสังคม การหล่ังไหลเขามาของวัฒนธรรม
อาณานิคมฝรั่ง และสยาม ตามดวยสินคาอุตสาหกรรมที่
แปลกตา ราคาแพง กลบรัศมีและราศีของหัตถกรรมพ้ืนบาน 
แรกๆ เปนเงนิเหรยีญบรสิทุธ์ิรปูจากอนิเดยีและพมา มาละลาย
หลอมเปนโลหะตีขึ้นรูปเปน สลุง ขันดอก แอ็บหมาก ขัดขาว
แวววาวใสสะอาด ขมชาดสีแดง รกัสีดาํ ใหอบัเฉาลง เครือ่งเงนิ
มีคุณสมบัติลํ้าเลิศกวา เพราะแตกก็ยาก ลางก็งาย ละลายแลว
ก็ยังเปนเน้ือเงินอยู แคนี้ก็ดับวิถีชีวิตของงานเคร่ืองเขิน
ในลานนาไปมากกวาครึ่งหน่ึง เคร่ืองแกวเจียระไน กระเบื้อง 
เคร่ืองเคลือบ ชอน สอม ชามโลหะแบบฝร่ัง หล่ังไหลเขามา
พรอมกบัพานทองเหลอืง เครือ่งลายครามจากเมอืงจนี บัน่ทอน

สถานภาพของเครือ่งเขนิลานนา จนแทบไมมใีครกลานาํออกมา
ใหไดเห็นหนา

ทางรถไฟมาถึงเชียงใหม พรอมกับกลองขนมปงบิสกิต 
และบุหรี่ยากาแร็ต เปนกระปองสังกะสี เขาแทนที่ แอ็บหมาก 
แอ็บยาโดยสิ้นเชิง เครื่องเขินโบราณก็ไดมาถึงจุดสิ้นลมปราณ 
ถูกเก็บขึ้นหิ้งซุกซอนอยูกนครัวเปนภาชนะใสขยะผุพังไปตาม
วาระและการใชสอยท่ีไรการทะนถุนอม ชิน้ใบท่ีโชคดี พลดัหลง
ไปอยูบนหลังตูหรือลงหีบจึงอยู รอดมาถึงมือลูกหลานและ
พอคาของเการุนใชมือถือ เศรษฐกิจฟองสบูปูดวยเงินสดจาก
ตะวันออกกลาง เปลี่ยนบานหรือเรือนไมแบบโบราณ เปนทรง
บาวาเรียนมุงลอนคูหรือซีแพคโมเนีย ไมมีที่สําหรับ ขันดอก 
ขันโอ หีบผา แอ็บหมาก อีกตอไป หลายชิ้นถูกแลกเปลี่ยนกับ
ชุดเหยือกน้ําพลาสติกสีลูกกวาด หรือขันอะลูมิเนียมลายดอก
ตราแมวนํา้จากบางกอก เครือ่งเขินลานนาคราวละลํารถกระบะ 

เครื่องเขินที่ปดทอง เปนเครื่องใชสําหรับกษัตริยและบุคคลชั้นสูง
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา วัดพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
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หญิงสาวถือโอที่บรรจุอาหารไปถวายพระที่วัด 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา วัดพระสิงห

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ขันหมากคําขนาดเล็กแบบพกพาไปตามสถานที่ตางๆ 
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันโอแบบถือ ใช ใสของไปวัด
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

แอ็บหมาก สําหรับเจานายเวลาออกงาน
โดยใหขาทาสบริวาร เปนคนถือรวมในขบวน

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวิหารลายคาํ วดัพระสงิห อาํเภอเมอืง จงัหวัดเชียงใหม
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ลวดลายเพดาน ในวิหารวัดตนเกวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
ประดับตกแตงดวยการลงฮักลงหาง (รัก ชาด) และแกวจืน

กั๊บธรรม หีบธรรม ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ทยอยออกสูรานขายของเกา หรือไมถาโชคดีหนอยก็เปนสินคา
การตกแตงภายในตามซอกมุมตางๆ ของยุโรปและญี่ปุน สิบป
ยี่สิบปผานไปไมมีใครสังเกต แอ็บ อูบ โอ ขันดอก หายวับ
ไปจากลานนา ไมมีรองรอยใหเห็นซากเห็นโครง บางทีมีที่ถูก
คดันํามารวมกนัเปนกลุมเพ่ือใหลกูคารายใหญมารบัไปตางแดน 

ผซีํา้ด้ําพลอยถูกไฟคลอกไปพรอมกบัชอฟาหนาบัน เหลอืไวแต
รูปถายเลือนราง เหมือนฝน

จากธุรกิจการตกแตงภายในดวยของเกาโบราณหรือ
ชิน้สวนจากของไทยโบราณในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา ทาํให
สิง่ของเครือ่งใชทีว่จิติรสวยงามไมวาจะเปนของในเรอืนอยูอาศยั 
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หรือวัดวาอารามไดทยอยออกมาสูตลาด โองไห เชี่ยนหมาก 
หีบ กลอง ตู ตั่ง คันทวย แมกระทั่งชอฟาโบสถ วิหาร หนาบัน 
ธรรมาสน ตางก็ถกูนาํมารบัใชหนาทีใ่หมในสังคมไฮเทค ถาไมนบั
รวมตุกตาเทวดาหรือพระพุทธรูปไทยที่กลายเปนของตกแตง
บานยอดนยิมมากอนนบัครึง่ศตวรรษ ของโบราณมีจาํนวนจาํกัด
เมื่อมีความตองการเพิ่มขึ้น ราคาคางวดจําตองถีบตัวสูงข้ึน
ตามลาํดับ จนกระทัง่สูงมากพอทีจ่ะทาํใหเกิดการทําของปลอม
เลียนแบบได งานศิลปหัตถกรรมบางอยางยังมีชางพ้ืนบาน
ทําไดอยู และสามารถร้ือฟนขึ้นมาไดอีก ชางฝมือแขนงตางๆ 
แมจะอาวุโสมากแลวแตก็ยังมีฝมือแบบโบราณตกคางอยู  
สามารถผลิตและสอนใหรุนตอไปทํางานได งานศลิปหตัถกรรม
หลายอยางมชีวีติตออยางสวยงาม แมวาการผลติอาจเรว็ข้ึนมาก
ดวยเครื่องทุนแรงและสารเคมีวิทยาศาสตรที่ทําไดสารพัด
เหมอืนเนรมติ บางชิน้บางอนัอาจขาดความวิจติรและวิญญาณ
ไปแตก็ยังคงรูปแบบรูปทรงเชนอดีตไวอยู

เครื่องเขินลานนาโดยเฉพาะอยางยิ่งในเชียงใหมเม่ือ
สบิปกวาทีผ่านมา ไดมกีารพยายามร้ือฟนการผลติงานเครือ่งเขิน
แบบโบราณข้ึนมาอีก โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ของรัฐ เพ่ือฟนฟูสงเสริมงานหัตถกรรมพ้ืนบาน แตสวนใหญ
ของผลงานท่ีผลิตออกมาขาดคณุภาพและความวิจติรเยีย่งของ
โบราณ จงึมีการตอบรบันอยมากจากสังคมทีจ่ะใหการสนบัสนนุ 

เปรียบเทียบความประณีต
ของฝมือชางเทคนิคการทําเครื่องเขิน

แบบฮายดอก (บน)
และของเครื่องเขินในปจจุบัน (ลาง)

การฟนฟูจึงเปนไปอยางลมลุกคลุกคลาน ดูไรทิศทาง ผลงาน
สวนใหญกลายเปนสินคาที่ระลึกราคาถูกไรรสนิยม แตมสีสันดู
ฉดูฉาด จนแทบไมมคีณุคาเชงิศลิปะเอาเลย เครือ่งเขินเชยีงใหม
ยุคนี้คือไมเนื้อออน กลึงเปนกลอง ตลับเล็กๆ ทาดวยยางรัก
สองสามชัน้ แตมดวยสีอะครลิกิ เปนลวดลายผีเส้ือ ดอกไม หรือ
ภาพวิวทิวทัศนแลดูหยาบๆ หางไกลจากความวิจิตรของงาน
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ตลับเครื่องเขินรูปทรงเครื่องบิน
สําหรับใสของขบเคี้ยว เปนของที่ระลึกของสายการบิน UBA ของพมา ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เคร่ืองเขินโบราณ อาจกลาวไดวาขาดสะบ้ันไรความตอเนือ่งกับ
งานชางฝมือรุนเดิมกอนหนานี้

ในชวงหลังๆ เครื่องเขินเชียงใหมที่เปนของโบราณ 
กลายเปนงานศลิปะพืน้บานท่ีชาวตางประเทศเกบ็และสะสมกนั 
เครื่องเขินเกาของลานนาถูกชาวญี่ปุ นและชาวยุโรปกวาน
แสวงหาซ้ือออกไปดวยราคาแพงล่ิว เมื่อเครื่องเขินทองถ่ิน
หมดไปจนขาดตลาด เครือ่งเขินพมา ไทใหญ ทะลกัเขามาแทนที่
ดวยราคาที่ถูกกวา มีรูปแบบที่หลากหลายกวาของไทย เปนที่
ยินดีปรีดาใหแกธุรกิจการคาของเกา และนักตกแตงภายใน 
ปริมาณท่ีเครื่องเขินเกาพมาเขามาสูเมืองไทยมีขนาดมหาศาล
อยางแทบไมนาเชือ่ในชวงสบิปทีผ่านมา จนปจจบุนันีใ้นพมาเอง
กไ็มคอยมีเคร่ืองเขนิดีๆ  เหลือไวใหชืน่ชมเพราะไดสงมาขายใน
ตลาดเมืองไทยจนหมดสิ้น

กอ็กนํา้แบบปนรกักระแหนะ และผอบใสธาต ุเครือ่งเขินพมา
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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เอิบผาแบบลานนา
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

เอบิผาแตกแตงดวยการแตมดอก สวนฝาทาํขอบนนูเปนชัน้ๆ 
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เอิบผาตกแตงดวยการแตมดอกทั้งใบ ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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เมือ่จาํนวนของเกาแทจากพมาลดลงและราคาถบีตวัสงู
ขึน้ การทาํเทยีมเลยีนแบบท้ังของลานนาเดิมและพมาจึงเกดิข้ึน
แพรหลายในบานถวาย อําเภอหางดง เชียงใหมและปริมณฑล 
สวนใหญทําขึ้นมาสําหรับใชในการตกแตงภายใน ดังนั้น
คุณภาพจึงอยูในระดับลางๆ เนนความรวดเรว็ ราคาตนทุนต่ํา 
ความวจิติรลกึซ้ึงแทบไมตองถามหา สวนใหญใชโครงไมเนือ้ออน
กลึงแกะสลักประกอบเขากับการจักสานไมไผเปนโครง บางที
ใชไมอัด กระดาษ ติดกาว โปวดวยปูนขาวผสมสี ประดิษฐเปน
ลวดลายหยาบๆ สนีํา้มันหลากหลายชนิดทําหนาท่ีเคลอืบ ทาดวย
สีทองกระปอง หรือปดทองวิทยาศาสตร ประดับระยิบระยับ
ดวยกระจกแกวดูตระการตาราคาถูก เครื่องเขินเลียนแบบ
เหลานี้มีทั้งที่ดูใหมเอี่ยมสะอาดสะอาน หรือที่ทําใหดูคลาย
ของใชแลว รวมไปถึงความชํารุด แหวงวิ่นแลดูเปนโบราณวัตถุ 
ตาม order ของผูซื้อ และความตองการของตลาด

นับตั้งแต ค.ศ. 2000 เคร่ืองเขินโบราณจากพมา
ที่มีสภาพสมบูรณไมแตกหักชํารุด มีจํานวนลดลงไปอยางมาก
เนื่องจากการสงออก ทําใหแหลงผลิตเครื่องเขินรูปทรงเกา
ที่มีคุณภาพใกลเคียงกับตนฉบับกลับมามีชีวิตอีกคร้ังหนึ่ง 
สินคาใหม ไมวาจะเปนโครงสราง วัสดุ ลวดลายตกแตง บางที
แทบจะแยกไมออกระหวางของโบราณกับของที่เพ่ิงผลิตเม่ือ
เดือนท่ีแลว ทัง้น้ีทัง้น้ันเน่ืองจากวา สภาพแวดลอมการผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมแขนงน้ียังคงไวไดดีในพมา วัสดุ ยางรัก ไมไผ 
ชางฝมอื และวิถชีวีติในชมุชนชางพืน้บานยงัคงเปนไปใกลเคียง

กบัอดตี สิง่ทีเ่ปลีย่นไปจากเดิมกค็อืตลาดผูซือ้ซึง่มใิชคนพืน้เมอืง
ในทองถิ่น แตเปนตลาดภายนอกที่มี order เปนจํานวนมากๆ 
อยางไรก็ตาม นับเปนนิมิตหมายท่ีดีสําหรับงานเคร่ืองเขินพมา 
ที่มิไดสะดุดขาดส้ินจากอดีตเชนเคร่ืองเขินลานนา เพราะวามี
การผลิตอยางตอเนื่อง แมนวามีบางจุดบางชวงที่ดูเหมือนวา
เกือบสิ้นลมปราณเชนเดียวกับลานนา แตก็มีสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจสังคมของพมาเองที่ชวยพยุงใหอยูรอดมาจนถึง
ปจจุบนัได งานเครือ่งเขนิพมาเปนงานศลิปหตัถกรรมประเภทนี้
อยางเดยีวในเอเชียอาคเนยทีค่งอยูและอยูไดดวยความภาคภมูิ 
ขณะที่เครื่องเขินลานนา ไทย ลาว เขมร หมดสิ้นสภาพลงไป

ปจจุบันนี้ คนในลานนาทั่วๆ ไป และคนไทยสวนมาก
แทบไมรูจักเคร่ืองเขินที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง 
ที่พอรูจักหนอยก็มักเปนเครื่องเขินญี่ปุน และของจีน อยาง
ประปราย มีเครื่องเขินรูปทรงทันสมัย สีเงิน สีทองเคลือบ 
Varnish แวววาวนําเขาจากเวียดนาม มาวางขายในตลาด
ตกแตงภายในท่ีกรุงเทพฯ การรวบรวมขอมูลความรู และ
ภาพถายช้ินงานเครื่องเขินลานนาเขาเปนรูปเลมคร้ังนี้นับเปน
ปรากฏการณครัง้แรกท่ีเปนการนําเอาความรูเกีย่วกับเครือ่งเขิน
ลานนาออกสูสังคมท่ัวไป ทีมงานผูจัดทําก็คาดหวังวาเยาวชน
ไทยและสังคมโลกคงจะไดรูจัก ซาบซึ้ง และหันมาชวยอนุรักษ
หวงแหนมรดกอนัเลอคาของบรรพชนเอาไว แทนท่ีจะปลอยให
อดีตที่สวยงามและทรงคุณคาลองลอยและหายไปในกระแส
ของโลกาภิวัตน

แอ็บยาสมุนไพร
ใช ในกลุมชาวไทใหญและลานนา

ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องเขิน
Introduction



ขันโอแดง ขนาดตางๆ
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

คําวา “เครื่องเขิน” หมายถึง ภาชนะ เครื่องมือ หรือ
ของใช ที่ผลิตข้ึนโดยชาวเชียงใหมที่มีเช้ือสายสืบมาจากชาว
ไทเขินแตโบราณ คํานี้นาจะบัญญัติขึ้นโดยคนไทยภาคกลาง
หรือขาราชการจากสวนกลางที่ขึ้นมาอยู ในภาคเหนือเมื่อ
ประมาณ 100 ปที่แลว เพราะวาคําน้ีมิไดปรากฏอยูในภาษา
พืน้ถ่ินของชาวเชยีงใหม ซึง่ชาวเชียงใหมแตเดิมมิไดมศีพัทเรียก
ทีจ่าํกัดความเฉพาะเชนน้ีมากอน ชาวเชียงใหมเรียกช่ือภาชนะ
ของใชตางๆ ไมวาจะเปนงานชางฝมือประเภทใด ตามลักษณะ
การใชงานมากกวาการระบุถึงวัสดุหรือเทคนิคการผลิต แม
บางคร้ังอาจกลาวถึงบางถาวัสดุนั้นเปนของมีคา เชน ขันเงิน 
(พานทรงสูงตีจากเนื้อเงินบริสุทธิ์) หรือ แอ็บหมากคํา (ตลับใส
หมากตกแตงดวยโลหะทองคํา) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาภาชนะ
ของใชในอดีตเปนจํานวนมาก ผลิตดวยเทคนิคและวัสดุพื้นถิ่น 
ซึ่งถือวาเปนของธรรมดาๆ ไมมีอะไรพิเศษ หรือมีราคาคางวด
มากมาย จึงไมมีการใชศัพทจําเพาะใหชัดเจน ที่ใกลเคียงกับ

๏ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องเขิน ๏

ปุง
ใชสําหรับใสเมล็ดพืช

หรือขาวของและผาผอน
ตกแตงดวยการแตมดอก

ของสะสม 
ของอาจารยวิถี พานิชพันธ

โอพมาสีดําแดง
จากเมืองจาวกา พมา
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ขันโอดําแดง พรอมไมคานหาบ
ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม

ขันโอเครื่องเขิน พรอมสาแหรกหวายและไมคาน
สําหรับใสของไปทําบุญที่วัด ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม

การหาบโอเครื่องเขิน (คัวฮักคัวหาง) ไปทําบุญที่วัด
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา

วัดพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

หัวไมคาน
ที่มีการแกะสลักอยางสวยงาม
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การเปนศพัทจาํเพาะมากทีส่ดุจะเรยีกเปนวลวีา “ควัฮกัควัหาง” 
สําหรับสิ่งของที่เรารูจักในปจจุบันวาเปนเครื่องเขิน

ไทเขิน คือ ชนพ้ืนเมืองหรือคนกลุมตระกูลไท-ลาว 
ที่ตั้งรกรากสรางบานแปงเมืองอยูในที่ราบลุมของแมนํ้าเขิน 
ซึง่เปนแมนํา้ท่ีสาํคัญดจุสายเลือดของแควนเชยีงตงุ โดยเช้ือสาย 
ภาษาพูด วิถีชีวิตความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม ชาวไทเขินเปน
ชนกลุมหนึ่งในตระกูลไทลื้อที่กระจายอยูทั่วไปในลุมแมนํ้าโขง
ตอนกลาง เปนเมืองเล็กเมืองนอยมีมากมายอยูกันมานับพันป 
ไทล้ือมีศูนยกลางการปกครองสําคัญภายใตการปกครองแบบ

ระบบกษตัรยิและกอตัง้เปนแควนหรือรฐัเรียกวา “สบิสองปนนา” 
มเีมอืงเชยีงรุงเปนราชธาน ีสวนเมอืงเชยีงตุงนัน้เปนแควนอสิระ
มิไดขึ้นอยูกับสิบสองพันนาโดยตรง แตมีความสัมพันธและ
ผูกพันกันอยางใกลชิดทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม

เจานายและราชวงศที่ปกครองเชียงใหม เชียงตุง และ
เชียงรุง มีความเก่ียวพันฉันเครือญาติ มาต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจบุนั คาํวา “เขนิ” ออกเสียงเปนสาํเนียงพ้ืนเมืองเชยีงตุงวา 
“ขืน” ซึ่งแปลวายอนขึ้น หรือ ขัดขืน หรือฝน ดังนั้นแมนํ้าที่
ไหลผานเชียงตุงจึงเรียกวา “แมนํ้าขืน” เพราะวาเปนสายน้ํา
ไหลยอนข้ึนทางเหนือกอนท่ีจะรวมเขากับแมนํ้าโขง ปจจุบัน
เชียงตุงเปนพ้ืนท่ีการปกครองเทียบเทากับจังหวัด ตั้งอยูใน
เขตรัฐฉานตะวันออกของประเทศพมาหรือเมียนมา

เม่ือคร้ังพระเจากาวิละแหง “ราชวงศเจาเช้ือเจ็ดตน” 
ของลานนาทําการฟนฟเูมอืงเชียงใหมขึน้มาจากการเปนเมอืงราง
หลังสงครามกับพมาในยุคตนของกรุงรัตนโกสินทร ไดมีการ
นําไพรพลชาวไทยวนจากลําปาง ลําพูน ไปรบเพื่อเอาราษฎร
ผู คนพลเมืองที่พูดภาษาตระกูลไทดวยกันจากรัฐฉานและ
สิบสองปนนามาชดเชยแทนท่ีประชากรลานนาเดิมท่ีลมหาย

ขันโอพรอมอานเมืองแพร
ใช ใสของใชและของมีคา หนีภัยสงครามชวงกบฏเงี้ยวไปอยูที่หลวงพระบาง 
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ตายจากไปเน่ืองดวยสงคราม ภารกิจของเจากาวิละครั้งนั้น
คนทางลานนาเรยีกวา “เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง” ชาวไทเขิน
จากเชียงตุง เปนผู มีความชํานาญและสามารถทางดาน
ศิลปหัตถกรรมหลายดาน รวมทั้งการทําเครื่องเขิน จึงถูกนํา
เขามาต้ังรกรากอยูในพ้ืนที่ตางๆ ของลานนา และสวนหน่ึง
ไดเขามาอยูในเขตเมืองเชียงใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ
ดานใตและตะวนัออกเฉยีงใตของเขตกําแพงเมอืงเดมิ ชาวไทเขิน
กลุมน้ีเองทีเ่ปนผูผลิตงานหัตถกรรมเคร่ืองเขนิเชียงใหม อนัเปน
ที่รูจักกันอยางแพรหลายวาเปนงานฝมือชั้นเยี่ยม เปนงานท่ี
ประณีตสวยงาม มีคุณภาพสูง นิยมใชกันในกลุมของผูมีฐานะ
และเจานาย ตลอดจนไปถึงชาวตางถิ่น ในภาคกลางและ
ชาวตางชาติ

การใชยางรักทาสีรองพื้นแลวปดทอง
เพื่อตกแตงงานพุทธศิลปของชาวไทเขิน เชียงตุง รัฐฉานลวดลายแกะสลักปดทอง

ของตูพระธรรมคัมภีร ชาวไทเขิน รัฐฉาน พมา
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ชาวไทเขินกลุมหนึ่งไดเขาไปอยูในพื้นท่ีริมน้ําแมขาน 
ปจจุบันนี้เปนเขตอําเภอสันปาตอง ละแวกบานตนแหน 
บานดงกํา๋ และบานทุงเสีย้ว กลุมน้ีมฝีมอืการทาํเคร่ืองเขินแบบ
พื้นเมืองดั้งเดิมของลานนา โดยสืบตอการทํารูปทรงโครงสราง
และเทคนิคการตกแตงเฉกเชนเดียวกับของโบราณ อาจเปน
เพราะวาชาวบานและคนพ้ืนถิ่นใกลเคียงคือชาวไท-ยวน 
ยังนิยมของใชตามแบบดั้งเดิมอยู อยางไรก็ดีเครื่องเขินจาก
บานตนแหน สันปาตอง เปนงานหัตถกรรมท่ีมีฝมือเย่ียม 

ซาของคํา
เปนเคร่ืองจักสานลงชาดปดทอง แบบชาวไทเขินในเชียงตุง นิยมตกแตง
ดวยการปนรักกระแหนะเปนเสนติดลงไปทาํใหเกิดลวดลาย ประดับเสร็จแลว
ปดทองทับ ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

มีระดับและเอกลักษณเฉพาะถ่ินที่มีแบบแผนสืบตองานศิลปะ
พื้นบานโบราณไดเปนอยางดี ซึ่งสวนหน่ึงอาศัยความรูความ
ชํานาญของชาวไทเขินที่อพยพมาจากเชียงตุง จะสังเกตไดวา 
เคร่ืองเขินจากสันปาตองเปนเคร่ืองเขินกลุมตัวแทนสําคัญ
ของเครื่องเขินลานนาที่หาฝมือเปรียบเทียบไดยาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเขียนลวดลายประดับและการประดับดวยทองคํา
เปลวบนภาชนะ ในรูปแบบและรูปทรงตางๆ

เคร่ืองเขินในความคิดและความเขาใจของคนท่ัวไป
ในปจจุบัน คือภาชนะของใชหรือของตกแตงบาน ที่มีโครง
ภายในเปนเคร่ืองจักสานทําจากวัสดุไมไผ หวาย หรือไมจริง 

ภายนอกเคลือบทาดวยยางจากตนไมรักท่ีมีลักษณะเปนสีดํา
เพ่ือใหเกิดความคงทน มีคุณสมบัติที่กันน้ําและความชื้นได
เปนอยางดี อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความสวยงามใหแกผิวของ
ภาชนะดวย ลกัษณะทีม่นัเงาหรอืบางทปีรับเปนพ้ืนผิวลักษณะ
ตางๆ ทาํใหนาสนใจอยางเชน เครือ่งเขนิจีนและญีปุ่นมีพฒันาการ
ดานการตกแตงผิวอยางกาวไกลมากจนเปนการสรางสรรค
เชิงศิลปะระดับสูง มีความวิจิตรพิสดารและความงามอยาง
ลึกซึ้ง

ขันหมากลําพูน
ลวดลายบาง นาจะมีความเชื่อมโยงกับลวดลายเครื่องเขินเชียงตุง

เครื่องเขิน        ในวัฒนธรรมลานนา22



เทคนิคการทําเครื่องเขินแบบชาวไทเขิน
โดย ทายาทของมูลินตะ บานจอมบน เมืองเชียงตุง รัฐฉาน โดยการปนรักกระแหนะตกแตงกอนปดทอง
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ขันหมากแบบแตมดอก
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

โดยหลักการ เครื่องเขินของชาวลานนาสวนใหญ
มีโครงภายในเปนเครื่องไมไผสาน ทาดวยยางรักหลายๆ ชั้น 
สําหรับยางรักช้ันแรกๆ จะทําหนาท่ียึดโครงสรางไมไผใหเกิด
ความมั่นคง ชั้นตอๆ ไปเปนการตกแตงผิวภาชนะใหเรียบ 
ชั้นหลังๆ และชั้นสุดทายเปนการตกแตงใหสวยงาม เชน 
ทําผิวใหเรียบเนียน การเขียนลวดลายดวยพูกัน ขลิบดวย
การปดทองคําเปลว หรือการขูดผิวเปนรองลึก แลวฝงยางรัก
ผสมสีที่ตางกันเพ่ือสรางลวดลายใหสวยงาม แลดูละเอียด
ประณีต

ในอดีต เครื่องเขินท่ีเปนของใชในครัวเรือนทั่วๆ ไป 
นิยมออกแบบใหมีลักษณะแข็งแรงทนทาน แตมีนํ้าหนักเบา 
ชาวลานนาพื้นเมืองรุ นเกาท่ีอยู อาศัยเปนเรือนเครื่องผูก 
มีสวนประกอบและโครงสรางเปนไมไผเสียสวนใหญ ดังนั้น
ในวัฒนธรรมการกินอยูจึงไมมีเฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน
ที่ใหญและหนักเทอะทะ เชน คนจีน หรือชาวตะวันตก 
เครื่องเรือนที่มีนํ้าหนักเบา เชน เครื่องเขิน และเครื่องจักสาน
จึงเปนรูปแบบหัตถกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันของ
ชาวลานนามากกวางานหัตถกรรมที่มีนํ้าหนักมากๆ คุณสมบัติ
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ขันหมากแตมดอกขลิบทอง
จากบานตนแหน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม และลําพูน ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม
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ขันหมากเหลี่ยม ขนาดตางๆ ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม

ขันแอว ขันดอกแบบเตี้ย และขันดอกแอวอู
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

สําคัญของเคร่ืองเขินคือมีนํ้าหนักเบา ยืดหยุนบิดตัวไดบาง 
ไมแตกหักเสียหายอยางทันทีทันใดเชนเคร่ืองปนดินเผา วัสดุ
การผลติเปนส่ิงท่ีเสาะหาไดงายโดยทัว่ไปในทองถ่ิน และเทคนิค
ประกอบกบัการตกแตงไมสลบัซบัซอนจนเกนิไป ในชวงศตวรรษ
ทีผ่านมาการคนพบสารพลาสติกและการผลติเคร่ืองมือเคร่ืองใช

จากพลาสตกิท่ีมาจาก Petrol Chemical By–Products เขามา
แทนที่หัตถกรรมเครื่องเขินและเครื่องจักสานอยางรวดเร็ว 
โดยท่ีของใชพลาสติกน้ันมีคุณสมบัติใกลเคียงกับเคร่ืองเขิน
มากจนนาใจหาย ที่สําคัญมากกวาน้ีก็คือสามารถผลิตไดเปน
อุตสาหกรรมดวยความรวดเร็วและเปนจํานวนมากๆ ในราคา
ตนทุนที่ถูกแสนถูก ไมตองเสียเวลาในการรอเปนแรมเดือนให
ยางรักแหงเชนแตกอน
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ขันหมากคําของเจานาย ประดับดวยลายรดนํ้าติดแกวจืน และกดพิมพ 
พิพิธภัณฑวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

ยอนกลับไปในอดีต เคร่ืองจักสานและเครื่องเขิน
ดเูหมอืนวาจะมบีทบาทหนาท่ีรบัใชสงัคมลานนา ใกลเคียงและ
เทียบเทากันมาก ยกเวนบางกรณีที่เคร่ืองเขินดูเหมือนวาจะมี
วรรณะและศักด์ิศรีสูงกวาเคร่ืองจักสานไมไผ หรือหวาย เชน 
กระดง กระบุง ตะกรา ซา ของ ซึ่งเปนของใชประจําวันจริง 
ในการดาํเนนิชวีติประจําวนั มโีอกาสนอยมากท่ีจะไดเขาไปเปน
สวนของพิธกีรรมหรือรวมแสดงออกท่ีเปนหนาเปนตาของผูเปน
เจาของ แตเมื่อใดเครื่องจักสานเหลานี้มีการเคลือบยางรักเพื่อ
ความคงทนและความสวยงามมากข้ึน ของใชพวกนี้มักจะดูมี
ศักดิ์และศรีมากกวาเครื่องจักสาน บอยครั้งเปนภาชนะของใช

เฉพาะในพิธีกรรมเทาน้ัน เชน ขันดอกใสของเซน เครื่องไหว 
สวนกระบุงใสผัก ใสของขายชาวลานนาไมนิยมทารัก แตถา
เปนกระบุงใสของไปวัดจําเปนตองทารักทาชาดใหดูวิจิตร
ประณีตกวาธรรมดา หีบผา ซากวย สําหรับใสของในครัวเรือน
ทัว่ไปจะเปนเคร่ืองจกัสาน แตถาใชสาํหรบัพิธแีตงงานจะทารัก
ทาชาดอยางสวยงาม เชี่ยนหมาก ขันหมากประจําบานของ
ชาวลานนาเกือบทั้งหมดมีการทารักทาชาดตกแตง เพราะวา
เปนของใชสําหรับตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนนอกเหนือจาก
การใชเปนประจาํทกุวนั อาจกลาวไดวาในอดตีเคร่ืองมือของใช
ใดท่ีชาวลานนาใหความสําคัญเปนพิเศษก็มักจะทายางรัก
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ขันหมากลายคํา และขันโอลายคํา
เปนเครื่องใชสําคัญสําหรับเจานายลานนา 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคํา วัดพระสิงห
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ขันหมากตกแตงดวยแกวจืน ลายทอง และปนรักกระแหนะ
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ทาชาดแมนวาจะมีโครงสรางเปนเคร่ืองจักสานหรือเปนไมจริง 
ถาพิเศษมากก็จะตกแตงมากขึ้นตามลําดับความสําคัญ ปกติ
ของใชที่ทายางรักเปนของใชประจําวันจริงๆ เชน หีบใสของ 
เอิบผา ขันหมาก และขันโตกรับประทานอาหาร สวนใหญเปน
สดีาํตามธรรมชาตขิองยางรกั แตถาเปนของใชกึง่พธิกีรรม เชน 
ขนัดอก หรอืขนัหมากรบัแขกท่ัวๆ ไปจะนิยมทาสีแดงชาดหรือ
ตกแตงใหมีลักษณะพิเศษมากขึ้นไป การตกแตงดวยสีแดง
เปนการแสดงถึงสถานภาพของผูเปนเจาของ เชน เปนคนมี
ฐานะดีรํ่ารวย หรือวามียศถาบรรดาศักดิ์ในสังคม เจานาย
และพระสงฆในอดีตนิยมใชภาชนะของใชที่ทารักลงชาดสีแดง
เปนปกติ ไพรและชาวบานมีของใชเปนเครื่องเขินสีดําหรือ
งานจักสานธรรมดา ยิ่งถาเปนภาชนะท่ีลงรักปดทองคําเปลว
แลวเปนของท่ีใชเฉพาะพธิกีรรมในวดัและในวงัเทาน้ัน สามัญชน
คนธรรมดาไมมีสิทธิใชไดเลย

เชนเดียวกับชาวพ้ืนเมืองในเอเชียอาคเนยสวนใหญ 
ชาวลานนาในอดีตมีบานเรือนยกพื้นใตถุนสูง มีวัฒนธรรม

การปูเส่ือนั่งพ้ืน ไมวาจะเปนการดําเนินชีวิตประจําวันหรือ
ในพิธีกรรม ภาชนะเครื่องเขินเปนสิ่งชวยอํานวยความสะดวก 
ดวยเปนส่ิงท่ียกชูระดับของกนิของใชใหสงูข้ึนจากระดบัพ้ืนเรือน
เพือ่ไมใหดเูลอะเทอะ เกะกะ กระจัดกระจาย กดีขวาง การลุกเหนิ
เดินน่ังของผูคน อีกทั้งยังเปนการปูพื้นเสริมใหของกินของใช
เหลาน้ันแลดูมีคุณคา ตัวอยางเชน ขันโตก สําหรับใสอาหาร
รบัประทานอาหาร ขนัหมากสาํหรบัตอนรบัแขก หรอืพานขนั
ดอกใสดอกไมธปูเทียนท่ีนําไปไหวพระ ชาวลานนาไมนิยมวาง
ของสําคัญลงบนพื้นโดยไมมีภาชนะรองรับ และถือวาเปน
การไมมีวัฒนธรรมและไมบังควร หรือบางทีอาจถือวาเปน
การลบหลูดูหมิ่นดวยซํ้า ดังนั้นในอดีตชีวิตของชาวลานนา
ถกูหอมลอมไปดวยภาชนะรองรบัแบบตางๆ เสมอ ซึง่สวนใหญ
ก็คือเครื่องเขินในรูปแบบขันพานหลากหลายชนิด ของกิน
บางอยางมีการบรรจุหีบหอสาํหรบัการรบัประทานไดเลย แตก็
ไมนยิมกินจากหบีหอ จาํตองแกะออกและหรือวางบนภาชนะ
ขันหรือพานอีกทีหนึ่ง
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ขันหมากลายคํา และขันโตก เปนเครื่องใชสําคัญสําหรับเจานายลานนา
ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบานกอ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง

ขันดอกแอวอู กระโถน สําหรับบวนนํ้าหมาก
แอ็บเฮือ ใชสําหรับใสของมีคา
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

อูบ
เคร่ืองเขินท่ีใชใสนํา้ตนสําหรับติดตามขบวนเจานาย

ในพิธกีรรมตางๆ ของชาวลานนาไมวาจะเปนพธิเีลีย้งผี
แบบพ้ืนเมืองหรือพิธีกรรมทางพุทธ แตเดิมจะตองใชภาชนะ
เครื่องเขินเกือบทั้งสิ้น ขบวนขันหมากเจาบาวไปขอเจาสาว 
หรือขบวนแหนําเคร่ืองไทยทานไปถวาย หรือแมแตเจานาย
เสด็จไปทางไหน จําตองมีพานขันดอกเคร่ืองเขินนําขบวน 
ชนช้ันสูงไปไหนมาไหนจะมีบาวไพรยกขันหมาก กระโถน 
แอ็บยาเสน พาน คนโท นําเปนแถว ซึ่งลวนแตเปนเครื่องเขิน 
เพิ่งมาปรับเปนเครื่องโลหะในยุคหลังๆ เมื่อไมนานมานี้

ตามบานเรือนรุนเกาในลานนา เราพบเครือ่งเขินของใช
อยูตามมมุตางๆ ในตําแหนงทีม่กีารใชสอย เชน หบีผา เอบิ และ
กลองใสของมีคาอยูบนหิ้งหรือฝาเพดาน ในหองนอน ขันดอก
ขันไหวผีปู ยาบรรพบุรุษอยูที่หิ้งไหวผีหัวนอนของผู สูงอายุ 
ในหองขันหมาก ขันเม่ียงอยูที่หนาเรือนพรอมท่ีจะใชรับแขก 
ขันโตก ปุงใสเมล็ดผักพันธุพืชอยูในหองครัวไฟ ของใชเหลานี้
นอกเหนือจากรองรับหนาทีป่กตใินบานเรอืนแลว ยงัเปนสมบตัิ
ที่มีไวอวดไวแสดง สําหรับเจาของบานเรือนใดมีขันหมาก
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ลวดลายสวยงามยอมเปนเกียรติเปนศรีแกเจาของเรือน หีบผา
เจาบาวเมื่อแหไปถึงบานเจาสาว ยอมบงถึงฐานะความมั่งมี
ของครอบครัวฝายชาย อกีท้ังลวดลายประดบั ยงับอกถงึรสนยิม
และฐานะทางสงัคมของผูเปนพอแม ในงานประเพณฟีอนผมีด 
ผีเม็ง เซนไหวผีบรรพชนของแตละสายตระกูล จําเปนตองใช
ภาชนะเซนไหวมากมายในแตละครัง้ ญาติพีน่องเชือ้สายเดียวกัน
ยอมนาํเอาภาชนะขนัดอกขนัไหวของตนมาชมุนุมท่ีบานเจาภาพ
สําหรับพิธีการ ตระกูลใดมีเครื่องเขินขันดอกสวยงามก็เปน
ที่โจษขาน ไมนอยหนาวงศตระกูลอื่น สายวงศใดไมมีภาชนะ
ของใชที่วิจิตรงดงาม มักจะเปนที่ดูถูกดูแคลนในสังคม จําตอง
ขวนขวายหาเก็บหาซื้อไวเปนสมบัติ

การไปทาํบญุไปวดัในโอกาสตางๆ ชาวลานนานยิมหาบ
โอเคร่ืองเขินสําหรับใสขาวปลาอาหารและเคร่ืองไทยทาน 
ผูใหญจะใหลูกหลานหาบโอดํา โอแดง ดวยไมคานหัวงอน 
ทารักทาชาด เดินเปนแถวเขาวัด บานผูลากมากดีใหบาวไพร

ขันหมากขนาดเล็ก ใชกินหมากในหองนอนและพานเหมี้ยง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากแบบแตมดอก 
สกุลชางบานตนแหน หรือเครื่องเขินสันปาตอง

ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี
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กั๊บธรรม ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันดอกหลวงในวิหาร จังหวัดแพร
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

วิหารนอย อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

ขันดอกไมกลึงทรงสูง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

หีบธรรม
วัดปงสนุก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

ตนตอมกอม หรือตนดอก 
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ธรรมาสน
วัดนาคตหลวง อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

หาบคอน ขันดอก ขันขาว เครื่องใชตางๆ เปนขบวนออกหนา
ออกตา ยิง่ถาเปนวันพระวันศีลย่ิงไดเปนการแสดงออกซ่ึงสมบตัิ
ภาชนะของใชที่สวยงาม ขันดอกขันโอ ซองเทียนท่ีเขียน
ลายชาด ติดเบี้ยหอย หมายถึง ความอยูดีกินดีไมอดไมอยาก 
เปนหนาตาและภาพพจนแดผูเปนเจาของ แมกระท่ังแอ็บเฮือ
ใสยาเสน หรอื “แอบ็ญอย” ใสตาชัง่ของพอคามาตางคาราวาน 
กเ็ปนเครือ่งเขนิทีเ่สรมิบคุลกิลกัษณะของความนาเชือ่ถอืใหแก
เจาของยามเมื่อเดินทางไปคาขายตางบานตางเมือง ตลับเฝา
ดนิปนของผูมฐีานะ นยิมเปนเขากระทิงปดจุกดวยงานเคร่ืองเขนิ
ที่สวยงาม

ในพระวหิารของวัดวาอารามชาวลานนาถกูหอมลอมดวย
งานทารักและเครื่องเขิน ในพิธีกรรมสําคัญ ภาชนะเครื่องเขิน
เชน ขันแกวทั้งสามบูชาพระรัตนตรัย ขันหาโกฐาก ขันครู 
ขนัขอศลี ลวนเปนเครือ่งเขนิเครือ่งรกัทีว่จิติรสวยงาม ขนัเหลีย่ม 

สุมดอกเปนภาชนะของใชในพธิกีรรมทีท่กุวดัจะตองม ีสตัตภณัฑ 
ปดปาว จาวมร สงัเค็ด อาสนะ ปราสาทธรรมาสน เปนเฟอรนเิจอร
งานลงรักปดทอง ปดแกวกระจก รวมถึงพระพุทธรูปไมแกะ
ขนาดเล็ก แผงพระพมิพบชูาอดีตพุทธ หบีพระธรรม หิง้พระธรรม 
บนัไดแกวและแทนสงัฆ ในเทศกาลออกพรรษาชาวลานนานยิม
ถวายพระธรรมคัมภีรใบลานหุมดวยไมประกับลงรักเขียนลาย
หรอืปดทองเปนพทุธบชูาและสบืพระศาสนา ประกับลงรักเหลานี้
พรอมกบัไมปนชักท่ีระบเุน้ือเรือ่งของเนือ้หา เปนพ้ืนท่ีสรางสรรค
งานศิลปของชาวลานนาอีกหมวดหนึง่ ซึง่ยังไมเปนท่ีรูจกัเทาใดนัก 
มีทั้งเทคนิคงานแกะสลัก เขียนลายทอง ขูดลายทอง ปนรัก
กระแหนะจากสมุก ประดับเปลือกหอยมุกและแกวกระจก

มองสูงขึ้นไปบนเสา ขื่อ คาน ฝาเพดาน รูปจิตรกรรม
บนฝาปูน ฝาไม ลวนเปนการทารักทาชาด ปดทอง ภายนอก
เปนเครื่องเขินขนาดยักษ หอหุมพิธีกรรมและความเชื่อ

จิตรกรรมลายคํารูปหมอปูรณกฏะ
วัดตอแกว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

พระพุทธรูป
วัดปงสนุก จังหวัดลําปาง
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แกวนํ้า คนโท ที่เขี่ยบุหรี่พรอมซองไมขีดลายรดนํ้า
ที่ลานนาทําขึ้นสงขายในภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เมื่อถึง ชอฟา บราลี ปนลม หูชาง ความเปนเครื่องเขิน
คงตองปรับกลายเปนงานสถาปตยกรรมท่ีลงรักปดทอง จะใช
คําเรียกวาเครื่องเขิน ก็คงกระไรอยู

ในชวงกาลเวลาที่ลานนาปรับตัวเขาสูสังคมรวมสมัย
เมื่อประมาณ 200 ปที่ผานมา เครื่องเขินลานนาเลื่อนไหลจาก
รปูแบบเดิม มาสนองตอบความตองการใหมทีเ่กิดข้ึน มกีารผลติ
เชีย่นหมากเครือ่งเขนิแบบใหมทีเ่รยีบงายและกะทดัรดัสาํหรบั
ชาวกรุงเทพฯ ขันน้ําพานรอง กระโถนปากแตร พานแวนฟา 
สํารับถวยฝา กระเปาหมากสตรี หล่ังไหลออกมาในนามของ
หตัถกรรมเคร่ืองเขินเชียงใหม พานลายรดนํ้า ถาดทรงรี ตลับ
แปรงสีฟน จานสบู ซองบุหรี่ ถูกผลิตขึ้นมาสําหรับตลาด
เมืองกรุง ในขณะเดียวกันชาวลานนาพากันเลิกใชเครื่องเขิน
เกือบท้ังหมดเมื่อประเทศเปลี่ยนแปลงการปกครอง และ
ระบบสังคม พรอมกับการจบส้ินของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ดั้งเดิม สลุงเงิน ขันเงิน พานเงิน เขามาแทนหนาที่เครื่องเขิน 
ซึ่งในท่ีสุดปจจุบันนี้ทั้งเคร่ืองเขินและเคร่ืองเงินพากันหมด
สภาพและกลายเปนอดีตของสังคม เยาวชนรุนใหมนอยนัก
จะเคยเห็นท้ังสองอยาง การใชสอยหรือช่ืนชมนั้นแทบไมตอง
กลาวถึงเลย

กระโถนปากจีบและชุดขันนํ้าพานรอง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

สินคาเครื่องเขินที่สงขายในไทยภาคกลาง เชน แกวนํ้า

กระเปาถือสตรีเมืองกรุง
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ผงชาด เปนวัตถุดิบที่ผสมกับยางรักในการทําเครื่องเขิน สําหรับทาพื้นผิว แตมดอก และการปดทองคําเปลว

วัตถุดิบ วัสดุโครงสราง และเทคนิคการตกแตง
ที่ใชในการผลิตเครื่องเขิน

Material and Techniques of Production : bamboo,

lacquer sap, minerals, decorative techniques, etc.



ตนยางรกั-เมือ่พดูถงึยางรกัคนไทยท่ัวๆ ไปจะคดิถงึยาง
ของดอกรัก ซึ่งเปนดอกไมรูปทรงสวยงามสีขาวหรือชมพูมวง
ที่นิยมนําเอารอยเปนอุบะประกอบพวงมาลัย หรือประดับ
ตกแตงงานดอกไมที่ใชในพิธีกรรม และโอกาสตางๆ ใน
วัฒนธรรมการจัดดอกไมไทย ตนดอกรักชนิดนี้มีชื่อเรียก
ทางพฤกษศาสตรวา CALOTROPIS GIGANTEA มลีกัษณะเปน
ไมลมลุกผลัดใบ ที่ใบเปนขนๆ ขนาดฝามือ ขึ้นเปนตนทรง
พุมเตี้ยตามชายทุง เปนวัชพืชชนิดหนึ่ง ยกเวนที่ปลูกเปนสวน
สําหรับการสงดอกขายเปนธุรกิจ ตนดอกรักนี้ทั้งกาน ดอก ใบ
มียางขาวขนคลายกาวลาเท็กซ แตไมมีคุณสมบัติในการใช
เคลือบผิวใดๆ ทั้งสิ้น จึงไมใชยางรักสําหรับการทําเครื่องเขิน

สวนตนยางรักที่สามารถเจาะกรีดเอานํ้ายางมาทํา
เครือ่งเขินได เปนตนไมยนืตน ผลดัใบ ทรงสูงทีข่ึน้ตามปาละเมาะ
เชงิดอย และมีนํา้ไมทวมขงั ทางพฤกษศาสตรเรยีกไมตระกูลนี้
วา ANACARDIACEAE ซึ่งมีอยูประมาณสามส่ีสายพันธุที่
ผลิตยางสําหรับใชทําเครื่องเขินไดในบานเรา

รักใหญ หรือฮักหลวง (MELANORRHOEA USITATA) 
เปนตนไมผลดัใบขนาดกลางทัว่ๆ ไปมลีาํตนคอนขางตรง ถาขึน้
ในที่อุดมสมบูรณจะเจริญเติบโตเปนไมขนาดใหญ มีเรือนยอด
แผกิง่กวางขวางขึน้อยูในปาเบญจพรรณแลง และปาแดงท่ัวไป
ในภาคเหนือ ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลตั้งแต 300-1000 
เมตร โดยข้ึนปะปนกับไมเตง็ ไมรงั พลวง และเหยีง (TROPICAL 
MONSOON FOREST) พบมากในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ลาํพนู 
ลาํปาง พะเยา เชียงราย แมฮองสอน แพร นาน อตุรดิตถ สโุขทยั 
ตาก และบางพื้นที่ในภาคอีสาน

ลกัษณะของลาํตน ฮกัหลวงทีด่สีาํหรับการเจาะยางเพ่ือ
นํามาใชนาจะมีความสูงประมาณ 15-20 เมตร ความโตของ
ลาํตนวัดโดยรอบได 1-2 เมตร เปลอืกสนีํา้ตาลเทาเขมแตกลาย
สะเก็ดเปนแวนเล็กๆ เน้ือในเปลือกหรือกระพี้เปนสีแดง
อมนํ้าตาลมีความหนาราว 1.8 ซม. เม่ือเปดเปลือกจะพบ

๏ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเครื่องเขิน ๏
ชั้นเน้ือไมจริงซึ่งเปนสีแดงเขมแทรกดวยร้ิวสีเทาแก เนื้อไม
คอนขางละเอียด เสี้ยนเสนตรงเปนมัน เหนียว แข็งและมี
ความทนทานมาก นํ้าหนักประมาณ 850 กิโลกรัมตอ 
1 ลูกบาศกเมตร สามารถใชทํางานเคร่ืองไม เครื่องเรือนได
อยางสวยงาม

ลักษณะของใบจากตนไมฮักหลวงมีรูปใบทรงรียาว 
ปลายมน ขนาดประมาณ 20-30 ซม. จัดเรียงใบบนกาน
เปนพุมคลายใบมะมวง หลังใบสีเขียวเขม สวนทองใบมีขน
เปนกํามะหย่ีสีออนกวา สามารถมองเห็นกานใบไดชัดเจน
ทั้งสองดาน เปนลวดลายแบบกางปลา เมื่อใบแกจัดจะเปลี่ยน
จากสีเขียวเปนสีเหลืองหรือสีแดง แตไมพรอมเดียวกันทั้งตน 
สแีดงสดของใบตนรกัทาํใหปาทีม่ตีนรกัมาก แลดูเปนสเีพลิงแดง
งดงามในยามฤดูหนาว บางที่ชาวบานก็เรียกกันวา “ปาแดง” 
ตนยางรักจะผลัดใบในเดอืนมกราคม-กมุภาพันธ ในชวงเดียวกัน
กจ็ะผลติดอกสวยงาม สวนฤดผูลิใบใหมจะเริม่ชวงปลายหนาแลง
ในเดือนมีนาคม-เมษายน

ดอกตนยางรักมีลักษณะเปนพุมชอคลายๆ กับดอก
ตนสัก หรือดอกตนสะเดา พุมชอประกอบดวยดอกสีขาว
เล็กๆ เมื่อแรกบาน แตละดอกมีกานยาวมีกลีบดอกแยก
เปนแฉกเมื่อบาน จํานวน 5-7 กลีบ ลักษณะของกลีบจะยาวรี
และบาง แตละดอกมีเกสรตัวผูเปนเสนเล็กๆ ฟูคลายเสนแปรง
อยูกลางดอก ลอมรอบเกสรตัวเมียท่ีอยูกลางดอก ภายหลัง
จะกลายเปนเมล็ดเมือ่แกเต็มท่ี กลีบดอกสขีาวเลก็ๆ คอยโตขึน้
และเปลี่ยนเปนสีชมพู สวนใหญจะรวงหลนเหลือแตดอกที่
แข็งแรง จากสีชมพูเปนสีแดง และแดงอมมวงหรือแดงคล้ํา
เมื่อแกจัด กลีบดอกจะมีขนาดโตและยาวประมาณกลีบละ 
7-10 ซม.

ผลรักหรือเมล็ดตนรัก มีลักษณะกลมขนาดประมาณ
หัวแมมือ หุมดวยเยื่อออนเปนเปลือกบาง มีสีเขียวตอนแรกๆ 
แลวกลายเปนสีนํ้าตาลเม่ือแก เมล็ดตนรักจะติดกับกานเกสร
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ตนรักหลวงในชวงที่ดอกบานหนาแลง (มกราคมและกุมภาพันธ)
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ตอกับกลีบดอกตั้งแตแรกจนกระท่ังรวงหลนไปดวยกันหรือ
อาจจะแยกกันรวงหลนก็ได แตถาติดอยูดวยกันกลีบทั้งหา
ที่คลายกังหันใบพัดจะหมุนชวยใหทั้งดอกและเมล็ดปลิววอน
ไปไดไกลเหมือนเฮลคิอปเตอร เมือ่ผลรวงหลนลงถึงพืน้ดนิและ
มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ผลหรือเมล็ดนั้นก็จะงอกงามขึ้น
ทันที หากไมมีไฟปามาทําลายเสียกอน รักตนใหมก็จะเจริญ
เติบโต และใหนํ้ายางเหมาะสําหรับการใชงานสําหรับการผลิต
หัตถกรรมเครื่องเขินไดภายในเวลา 10 ป

ยางจากตนรักใหญหรือฮักหลวงมีลักษณะเปนสีนํ้านม 
LATEX ขาวขนออกเทาเล็กหนอย เมื่อแรกกรีดและไหลเย้ิม
ออกจากเปลือกของตน ยางรักน้ีคอยๆ กลายจากสีขาวเปน
สีนํ้าตาลเขม และดําสนิทเมื่อโดนอากาศ ดังนั้นการเก็บรักษา
ยางรักที่ถูกตองจึงตองเก็บไวในภาชนะท่ีปกปดจากอากาศ
อยางมิดชิด เชน กระบอกไมไผ โอง หรือไหดินในอดีต ปจจุบัน
ใชปบสังกะสี เพื่อกันไมใหถูกอากาศ แสงแดด หรือความรอน 
การเกบ็รกัษายางรักเชนนี ้ทาํใหคณุสมบตัขิองยางรักเปลีย่นแปลง
ชามาก สามารถเก็บไวไดนานหลายป โดยไมแข็งตัว สวนใหญ
ยางรักไดจากวิธีการเปดเปลือกลําตนของตนรักดวยการเจาะ
และกรดีแบบตางๆ ซึง่ชางแตละพืน้ถ่ินมีกรรมวิธ ีเครือ่งมอืและ
ขัน้ตอนตางกนัออกไป สวนประกอบของยางรกัจากตนฮกัหลวง 
คือ เรซิน (RESIN) หรือกาวยาง (GUM) นํ้า (WATER) และ
สารแอลบูมินัส (ALBUMINOUS SUBSTANCE) ซึ่งสัดสวน
และคุณสมบัตจิะแตกตางกันไปตามลกัษณะพันธุ แหลงกําเนิด 
และสภาพภูมิอากาศ

ยางรกัจากตนฮกัหลวงปกติเมือ่แหงแลวจะมผีวิสดีาํเงา 
แข็งแกรง ทนตอการกระแทก ทนตอความรอนและความชื้น
ไดด ีถาปลอยใหแหงอยางถูกวธิจีะมีผวิทีเ่รยีบสม่ําเสมอ ซึง่เปน
คุณสมบัติพึงประสงค หรือสุดยอดของงานเครื่องเขิน

นอกจากตนรกัใหญหรือฮักหลวงทีใ่หยางรกัแลวยงัมีไม
ทีจ่ดัอยูในตระกลูเดียวกันซึง่มลีกัษณะแตกตางทางพฤกษศาสตร 
และแหลงกําเนิดอันไดแก รักน้ํา (BUCHANANIA LATIFOLIA) 
รักขี้หมู (SEMECARPUS COCHINCHINENIS) และรักปา 

ดอกตนรักหลวง
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(SEMECARPUS CURTISII) ตนรักพวกนี้แลดูผิวเผินจะละมาย
คลายคลึงกับฮักหลวงมากจนแทบไมสามารถแยกออกได 
ยางรกัทีม่าจากรกัขีห้ม ูคอนขางแหงชากวาฮกัหลวง และมพีษิ
ของยางที่รุนแรง สามารถกัดเนื้อผิวหนังผูที่สัมผัสไดโดยงาย 
ทําใหเกิดอาการแพ ผิวหนังบวม และคัน แมจะเปนเพียง
การสัมผัสกิ่งกาน หรือใบเพียงเล็กนอย หรือผานเขาใกลก็ตาม 
ความรายแรงของพษิยางรักเหลานี ้ทาํใหไมเปนทีน่ยิมนาํมาใช
สําหรับการทําเครื่องเขินที่มีระดับ

นอกจากรักพันธุ พื้นเมืองท่ีขึ้นอยู ทั่วประเทศใน
ภาคเหนือของไทย และบางสวนของประเทศพมา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงรฐัฉาน ยงัมตีนรกัอกีหลายพันธุ ทีจ่ะปรากฏอยูในพ้ืนที่
อืน่ๆ ของเอเชยี แตละพนัธุจะมลีกัษณะและคุณภาพเฉพาะทาง
พฤกษศาสตรและแหลงกําเนิดแตกตางกันออกไป รักพันธุจีน
และญี่ปุน มีชื่อทางพฤกษศาสตรวา RHUS VERNICIFERA 
ปลูกกันมากทางภาคกลางของประเทศจนี สาํหรบัญ่ีปุน นยิมปลูก
กนัแถบตะวันออกและภาคใตของประเทศ ทัง้จีนและญีปุ่นรูจกั
การเพาะและปลูกเล้ียงตนรักมาแตโบราณดวยวิธีเพาะเมล็ด 
และวิธีตัดหนอ ตนรักของญี่ปุนมีการปลูกเลี้ยงเปนสวนหรือ
ฟารม มลีกัษณะขึน้เปนกลุมหนาแนนในพ้ืนท่ีเดยีวกนั ซึง่ทําให
สะดวกรวดเรว็สําหรับการเจาะกรดีและเกบ็ยางรัก ตางจากของ
ไทยและพมาที่ปลอยใหขึ้นเองตามธรรมชาติ กระจัดกระจาย 
ไมสะดวกในการกรีดและเก็บยางรัก

ตนรักจีนและตนรักญ่ีปุน มคีวามสูงของลําตนประมาณ 
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 คนจีนนิยมใชผสมน้ํามัน

ตังอิ้ว เปนสารละลายสําหรับการทาเคลือบผิว รักญี่ปุนมีสีเขม
กวารักจีน คนญ่ีปุ นนิยมทําใหยางรักมีความใสดวยการ
เติมสารละลาย เชน การบูร (CAMPHOR) และน้ํามันสน 
(TURPENTINE) เพราะเมื่อผสมผงสีตางๆ เขาไปจะไดรักที่สี
สดใส ไมดําคลํ้าเหมือนรักสายพันธุอื่นของทางเอเชียอาคเนย

ตนรักสายพันธุเวียดนาม จีนใต และเกาะไตหวันมีชื่อ
ทางพฤกษศาสตรวา RHUS SUCCEDANEA เปนสายพันธุเดียว
กับรักจีนและญ่ีปุน มีความแตกตางกันบางในขนาดความสูง
ของลําตน ลําตนจะสูงประมาณ 3-4 เมตรเมื่อมีอายุได 5-6 ป 
ปลกูโดยวธิใีชเมลด็เพาะในดนิรวนซุยบนทีส่งู เชน เนนิเขาหรอื
ที่ราบสูง ลักษณะของใบเปนรูปไข บางและมีขน แยกออกเปน
คูๆ 10-20 คูตอหนึ่งกาน ชอดอกคลายชอดอกมะมวง มีเกสร
ตัวผูเล็กกวาตัวเมีย ตนรักพันธุเวียดนามเริ่มใหนํ้ายางท่ีใชได
เมือ่มอีายุ 2-3 ป และสามารถใหไดตลอดท้ังปจนถงึอาย ุ7–8 ป 
จึงมีการตัดทิ้งแลวปลูกใหม ยางรักพันธุเวียดนามมีคุณภาพ
ดอยกวาของจีนและญี่ปุน แตถาเทียบกับยางรักของไทยและ
พมา จะมีคุณสมบัติตางกัน คือ ยางรักเวียดนามมีปริมาณของ
เนื้อรัก THITSOIL ที่ทําใหผิวของเครื่องทารักแข็งแรงนอยกวา
รกัไทยและพมา ในขณะเดยีวกันยางรกัเวยีดนามมปีริมาณของ 
(LACCASE) ซึ่งเปนการทําใหเกิดการแหงตัวของผิวเคร่ือง
ทารักเร็วกวารักไทยและรักพมา

ในเอเชียอาคเนย นอกจากพันธุรักไทยและเวียดนาม
แลวยังมีพันธุรักอีกชนิดหนึ่งเรียกวา “รักกัมพูชา” มีขึ้นตาม
ปาละเมาะทัว่ไปในประเทศกัมพูชา เวียดนามใต ลาวใตและอีสาน
ของประเทศไทย มชีือ่ทางพฤกษศาสตรวา MELANORRHOEA 
LACCIFERA PIERRE ชาวลาวและอีสานเรียกวา นํ้าเกี้ยง 
(NAMKIENG) ลาํตนไมคอยเหยียดตรง ใบและดอกเลก็กวาพนัธุ
รกัไทยและพมา นํา้ยางเมือ่ออกใหมๆ  มสีเีหลืองและกลายเปน
สีนํ้าตาลแกในภายหลัง เมื่อแหงสนิทผิวไมเงามันมากนัก

ในอดีตต นยางรักเป นไม พันธุ พื้นเมืองท่ัวไปของ
ภาคเหนือ (ลานนา) และบริเวณใกลเคียง ยางรักเปนสินคา
สงออกสําคัญจากลานนาสูพมา อยุธยา รัตนโกสินทร และ

เครื่องเขิน        ในวัฒนธรรมลานนา39



ประเทศเพื่อนบาน ปจจุบันตนรักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ
มีจํานวนลดนอยลงไปมาก เพราะการบุกรุกตัดไมทําลายปา
เพื่อขายพ้ืนที่ทํากินของราษฎร กอปรกับความจําเปนของ
การใชยางรักก็ลดนอยลงไปเพราะมีสีนํ้ามันและเครื่องเคลือบ
สีสังเคราะหเขามาทดแทน ตนรักท่ีเจริญเติบโตชาโดนไฟปา
ลวกอยูบอยครั้งมีโอกาสขยายพันธุนอยมาก จึงคอยๆ ลดหาย
ไปจากปาในประเทศไทย รัฐบาลไดออกกฎหมายกําหนดให
ตนรักเปนไมหวงหามประเภทธรรมดาและกําหนดใหยางรัก
เปนของปาหวงหาม เมื่อ พ.ศ. 2530 ในภาคเหนือ บริเวณที่มี
ตนรักขึ้นอยูประปรายพอที่จะผลิตยางรักสําหรับทําเครื่องเขิน
ไดบาง คือ เขตปาธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัด
แมฮองสอน โดยเฉพาะอยางย่ิงในพืน้ทีอ่าํเภอแมอาย อาํเภอฝาง 
อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอปายและเขตติดตอกับ
รฐัฉานของพมา ยางรกัสาํหรบัหตัถกรรมเครือ่งเขินในเชียงใหม
ปจจบุนั สวนใหญนาํเขาจากเขตพมาตามแนวชายแดนเชียงใหม
และแมฮองสอน

การกรีดยางตนรัก
แลวใชกระบอกไมไผรองนํ้ายางที่ ไหลออกมา
จากนั้นรวบรวมยางรักดิบใสเก็บไว ในปบ
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ยางรักเปนผลิตผลที่ได จากตนไมรัก มีคุณสมบัติ
และประโยชนใชสอยคลายสีเคลือบผิวประเภทสีนํ้ามันที่ผลิต
โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร แตจากหลักฐานจํานวน
มากมายหลายรอยหลายพันชิ้นที่ใชยางรักเคลือบผิวมานาน
นับพันป แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติพิเศษท่ีเหนือกวาสีเคลือบ
ทางวิทยาศาสตรและยางไมชนิดอื่น คุณสมบัติพิเศษนี้คือ 
ยางรักสามารถเปนกาวเช่ือมอยางดีสําหรับทําใหวัสดุสองชิ้น
เช่ือมตอหรือผนึกติดกันอยางม่ันคงเหนยีวแนน ยางรกัท่ีเคลือบ
ทาไวจนแหงสนิทตามธรรมชาติจะแข็งตัวและยึดติดกันอยาง
แนบสนิทเปนเน้ือเดียวกัน ภาชนะท่ีทาดวยยางรักอยางดี
สามารถใสนํา้ไดโดยไมรัว่ซมึเปนเวลานาน ซึง่ในปจจบุนัยงัไมมี
สีหรือสารเคลือบใดที่มีคุณสมบัติดีพอเทียบเทียมกับยางรักได 
ในดานความทนทานทีต่านกรดและดางได ทัง้นีเ้พราะวายางรัก
มีกระบวนการเปล่ียนปฏิกิริยาทางเคมีถึงสามข้ันตอนดวยกัน 
หากใชเวลาแหงและแข็งตัวตามปกติธรรมชาติ

ยางรกัหลวงทีท่าํการกรีดไดมาจากลาํตนใหมๆ  เรียกวา 
LATEX มีลักษณะสีขาวเหลืองขนคลายน้ํานมแบบเดียวกับ
ยางพารา เมื่อนํ้ายางรักถูกแสงแดดและอากาศ (OXIDATION) 
มานานหลายช่ัวโมง สจีะคอยๆ เปลีย่นเปนสนีํา้ตาลและเขมขึน้
เรื่อยๆ จนกลายเปนสีดําในที่สุด ยางรักใชเวลานาน 5-10 วัน 
กวาจะแหงสนิท ดังนั้นจึงนิยมเก็บยางรักไวใหมิดชิดเพื่อไมให
โดนอากาศกอนนํามาใช มิฉะนั้นจะแข็งตัวแลวไมสามารถ
นํากลับมาใชทาไดอีก การใชมีขั้นตอนเตรียมการหลายอยาง 
รวมทั้งการผสมเขากับสารอื่นๆ กอนการทาบนวัสดุโครงสราง 
บอยคร้ังยางรักเม่ือแรกทาจะมสีเีปนน้ําตาลปนแดงเขมเรียกวา 
“สกีนกวาง” และเมือ่แหงจะกลายเปนของแขง็สีดาํเปนเงามนั 
เนือ่งจากการใชเวลาหลายวนักวาจะแหง ยางรักจงึมผีวิทีเ่รยีบ
เงางามยิ่งกวาเคร่ืองเคลือบสีชนิดใดๆ ทั้งส้ิน มีความคงทน
ตอความรอน ความเย็น ไมดูดซึมนํ้าและความช้ืน เปนฉนวน
ไฟฟา มีความตานทานตอกรดและดาง ดังที่กลาวไปแลว
ไดในระดับดีถึงดีมาก

ยางรักเปนผลผลิตท่ีได จากปาท่ีเคยมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจของประเทศสําคัญชนิดหนึ่ง เพราะเปนที่ตองการ
นําไปใชในอุตสาหกรรมเครื่องเขินของตางประเทศมาก เชน 
ประเทศญ่ีปุ น เปนตน แมวายางรักของไทยจะมีคุณภาพ
ตางจากญ่ีปุน จีน และเวียดนาม แตยางรักของไทยก็ยังมี
คณุสมบตัทิีด่อียูหลายประการ หากนาํไปปรบัปรงุคณุภาพและ
ใชใหถูกตองตามวิทยาการสมัยใหม ปจจุบันเปนท่ีนาเสียดาย
ที่การผลิตยางรักของไทยมีผูทํากันนอยมากและทําไมคอย
ถูกวิธี เน่ืองจากประชาชนมีความรูสึกวายางรักมีพิษรุนแรง 
ไมควรเขาใกลหรือแตะตอง กอปรกับตนรักของไทยขึ้นเอง
ตามธรรมชาติเปนหยอมๆ กระจัดกระจายอยูทั่วไปในปา ไม
สะดวกสําหรับการเก็บอยางเปนล่ําเปนสัน ขาดการปลูกเล้ียง
ทําสวนอยางเปนกิจจะลักษณะ

สาเหตุสําคัญอีกอันหนึ่งเปนตนเหตุใหยางรักไทยมี
คณุภาพตํา่และเสยีตลาดการสงออกกค็อื ผูทาํธุรกิจคาขายยาง
รักมักจะผสมปลอมปนสารอ่ืนๆ เชน นํ้ามันยาง นํ้า ชันผง 
เปลอืกไม แปง ฯลฯ เพือ่เพิม่ปรมิาณโดยหวงัผลกาํไร ทาํใหยาง
รักจากไทยเสียความบริสุทธิ์และมีคุณภาพตํ่า การผลิตยางรัก
ในประเทศไทยขาดผูผลิตท่ีจริงจังอาจเพราะไมคุมกับการลงทุน 
สาเหตจุากความตองการของตลาดทีไ่มแนนอน หรอืไมสะดวก
ในการทําธุรกิจนี้ อีกทั้งเปนของปาหวงหามตามกฎหมาย

ในปจจุบันการทํายางรักคงมีแต ในชนกลุ มน อย 
แถบชายแดนตอนเหนือของไทย เชน ชาวไทใหญ ชาวกะเหร่ียง 
และชาวเขาในรัฐฉาน ซึ่งเปนอาชีพสืบตอมาจากบรรพบุรุษ 
สวนใหญเปนการทําเพ่ือหารายไดเล้ียงชีพตามที่มีความรู 
ความสามารถอยูเทานั้นเอง การทํายางรักของชาวไทใหญ
ขึน้อยูกบัประสบการณทีถ่กูถายทอดมาแตโบราณ เทคนคิและ
วิธีการเจาะกรีดหรือเก็บยางตลอดจนการคัดเลือกตนรัก ก็ยัง
คงใชวิธีการแบบโบราณอยู

กอนท่ีจะทําการเจาะกรีดยางรัก ผู เจาะจะตองใช
ความรูความชาํนาญในการเลอืกตนยางรกัทีม่ลีกัษณะดถีกูตอง
วาเปนฮักหลวง (MELANORRHOEA USITATA) มีพุมใบหนา
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แนนและลําตนที่สมบูรณ ขนาดของลําตนที่ดีควรวัดโดยรอบ
ได 120 ซม. ขึ้นไป ซึ่งถาเจาะอยางถูกวิธีสามารถใหยางรักได
นบัสิบๆ ปตอเนือ่งกนั หากเจาะยางรกัจากตนท่ีมขีนาดเลก็กวา
นัน้เปนการเสีย่งท่ีจะทําใหตนยางรกัแคระแกรน็ และอาจหยดุ
ใหนํ้ายางตลอดไปภายในไมกี่ป การเจาะนิยมเจาะจุดแรกสูง
ประมาณ 130 ซม. จากโคนตน และไลสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ความ
ชํานาญและประสบการณของผูเจาะเทานั้นที่จะบอกไดวาตน
รักตนใดใหนํ้ายางมากหรือนอย เมื่อเลือกตนรักไดตามโฉลกที่
ถูกตองแลว คนเจาะยางรักจะจัดทําพะองไมไผยึดติดกับลําตัน
จากโคนตนรกัถงึคอเรือนพุม เพือ่ใชปนขึน้ไปเปดแผลเจาะกรดี 
การเจาะกรีดหรือเปดแผลคร้ังแรกจะเจาะต้ังแต 10-20 จดุ ตอ
ตน หลงัจากเลอืกจุดตาํแหนงทีค่าดวาถาเจาะแลวจะใหนํา้ยาง
ไดดีมีปริมาณมาก คนเจาะกรีดยางจะใชมีดเซาะรองปาดลิ้น 
แซะเปลือกไมรักเปนรูปรองตัววี V ใหลึกจนถึงกระพี้แลวเปด
เปลือกระหวางตัววี ซึ่งเรียกวา “แทงลิ้น” ที่เรียกเชนนี้เพราะ
วาเปลือกท่ีเผยอแยกจากกระพ้ีนี้มีลักษณะคลายล้ิน นํ้ายางรัก
สขีาวจะซมึไหลออกมาจากเปลือกใตลิน้ลงมาตามรองตัววี V ที่
เซาะไว เมื่อเซาะรองรูปตัววี V แลว คนเจาะจะเสียบจอกไมไผ
เล็กๆ หรือ “หลี้” เพื่อรองรับนํ้ายางที่จุดปลายแหลมตัว วี V 
นํา้ยางจะคอยๆ ซมึไหลตามรองลงสูจอก หลงัจากนัน้ราว 7-10 
วัน คนทํายางรักจะมาเก็บนํ้ายางรุนแรก และจะทําการ “ตัด
ลิน้” เปดแผลใหกวางข้ึนพรอมกับตอกเสยีบจอกไมไผเขาท่ีเดิม
เพ่ือรองรบัน้ํายางครัง้ท่ี 2 จากนัน้อีก 7-10 วนั กจ็ะกลบัมาเกบ็
นํ้ายางอีกพรอมกับการเจาะกรีดครั้งท่ี 3 เรียกวา “ตัดล็อด” 
การเจาะกรีดครั้งที่ 4 เรียกวา “ตัดลุด” และใชเวลาเทาๆ กัน
กับครั้งกอนหนา

การตัดลุดทําใหแผลบนเปลือกตนรักมีรูปลักษณเปน
ทรงหัวใจ ลิน้ท่ีถกูตัดจนหมดทําใหนํา้ยางท่ีไหลซึมออกมาแหง
และจับตัวเปนกอนแข็งปดทางไมใหนํ้ายางขางในเปลือกซึม
ไหลออกมา จําเปนตองเปดแผลใหมตามวิธีการแบบเดิมตอไป 
ระยะเวลาทีใ่ชในการเจาะและเกบ็ยางรักแผลหน่ึงๆ จงึกนิเวลา
นานตั้งแต 28-40 วัน ไดนํ้ายางรักประมาณหนึ่งถวยตวง แต

ปริมาณดังกลาวอาจมากหรอืนอยกวาน้ี ขึน้อยูกบัพันธุของตนรัก 
ความสมบูรณ และสภาพดินฟาอากาศและฤดูกาลของป

ปกติการเจาะกรีดยางรกัของไทยและพมา แบงออกเปน
ชวงระยะเวลาตามฤดูกาลของป ซึ่งมีอยูสามระยะดวยกัน 
ระยะแรกประมาณชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดอืนตลุาคมซึง่เปน
ฤดูฝน ตนไมรักใหนํ้ายางมากกวาฤดูอื่น แตยางรักคอนขาง
สกปรก เพราะเหตุที่นํ้าฝนไดชะลางฝุนละออง เศษสะเก็ด
ของเปลือกไมไหลเขาไปรวมกับน้ํายางในจอกรับยางเดียวกัน 
นํ้ายางท่ีเก็บไดในฤดูกาลน้ีจะมีลักษณะคอนขางเหลวและ
ใสกวาปกติ จดัเปนยางรกัช้ันสองเรยีกวา “ฮกัแซว” ในระหวาง
เดือนพฤศจกิายนถงึกุมภาพันธเปนชวงท่ีฝนหยุดตก อากาศเยน็
ถึงเย็นจัด นํ้ายางที่เก็บไดจะมีความขนและเหนียว สะอาดกวา
ยางที่เก็บไดในฤดูฝน ไมคอยมสีิ่งสกปรกปนเปอน นํ้ายางจึงมี
คุณภาพดีมาก เรียกวา “ฮักนาย” หรือ “ฮักเหมย” จัดเปน
ยางรักชั้นหนึ่ง สําหรับการทําเครื่องเขิน ชวงหนาแลงตนรัก
มีการผลัดใบ ชาวบานไมนิยมเก็บยางรักในตอนนี้ เพราะมี
นํ้ายางไหลออกมานอยและชามาก ยางที่ออกมามักจะแหงติด
อยูกับรอยเจาะ เมื่อตองเก็บยางที่ขนเหนียวดวยการขูดออก 
ทาํใหมเีศษของเปลอืกไมหลดุตดิเปอนปนมากบัยางรกั ชาวบาน
เรียกยางรักชนิดนี้วา “ฮักฮื้อ” จัดเปนยางรักชั้นสาม

คนเกบ็ยางรกัปนข้ึนพะองไมเพ่ือเก็บยางจากจอกไมไผ
ที่เสียบไวกับแผลเจาะ เทใสภาชนะเก็บยางรักที่หอยติดตัว 
ซึ่งมักจะเปนกระบอกไมไผขนาดใหญ การเก็บยางท่ีเหนียว
จะตองใชเหล็กปาด ควักหรือขูดน้ํายางออกจากจอกไมจนหมด 
ทําดังน้ีเร่ือยไปทุกวันจนครบรอบ จากน้ันจึงนําไปเก็บรักษาไว
ในภาชนะที่มิดชิด เชน โอง ไห หรือปบสังกะสี เพื่อรวบรวม
สงจําหนายตอไป ความไมบริสุทธิ์ของยางรักสวนใหญเกิดจาก
ฝุนละออง เปลือกไม นํ้าฝน และของในปาอ่ืนๆ ที่รวงหลน
ปนไหลกับยางรักเขาไปในจอก และภาชนะเก็บยางรัก โอง ไห 
ปบท่ีปดไมมิดชิด ในการเก็บรักษาหรือขนสงอาจทําใหยางรัก
มคีวามสกปรกเพิม่ขึน้หรอืเสือ่มคณุภาพได ยางรกัจากการเกบ็
โดยตรงจากปาเชนนี้ เรียกวา “ฮักดิบ” หรือ “รักสด” กอนใช
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ตองนําไปปรับคุณภาพโดยการกรองและปรุงแตงดวยสาร
หรือเคมีอื่นๆ

กอนนําเอายางรักมาใชจะตองมีการกรองยางรัก
เสียกอน เพื่อแยกเอาสิ่งสกปรกเจือปนออกใหหมด เครื่องมือ
และอปุกรณทีใ่ชในการกรองประกอบดวย ลวดตาขายละเอยีด 
ผาขาวบางและหรือกระดาษสา คนไทยนิยมกรองยางรัก
กลางแจงชวงเวลาที่มีแดดสวาง โดยนําภาชนะใสยางรักออก
ผึ่งแดด ความรอนของแสงแดดชวยใหยางรักเหลวตัวมากข้ึน 
ขัน้แรกจะกรองยางรักดวยตะแกรงตาขาย เพ่ือใหขยะช้ินใหญๆ  
หมดไปกอน ขั้นตอมาจะกรองผงฝุนหรือขยะละเอียดดวย
ผาขาวบางและกระดาษสา ยางรักจะคอยๆ ไหลผานผากรอง
ที่อาจมีหลายช้ัน โดยใชเวลาคอนขางนานหลายชั่วโมง บางท่ี
คนกรองรักใชวธิเีรงโดยบิดผากรองเปนเกลียวดวยเคร่ืองมอืบิด
และบีบยางรักใหไหลผานผากรองเร็วขึ้น

วิธีการกรองยางรักดิบ
ตองกรองกลางแสงแดดจัดเพื่อแยกยางรักออกจากเศษฝุนหรือไม

ที่ปนเปอนออกมา เหลือไวเพียงนํ้ายางรักเหลวที่จะนําไปใชทาพื้นผิว

วิธีการกรองยางรักกลางแสงแดด
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ยางรักบางครั้งอาจมีปริมาณของน้ําผสมอยูมากเกินไป 
ทําใหยางบางใสและคุณภาพไมคอยดี โดยเฉพาะอยางยิ่งรักที่
มีการเก็บมาในชวงฤดูฝน ดังน้ันจึงตองมีการลดปริมาณของ
นํา้ลง เพ่ือใหมเีนือ้ยางรกัแนนข้ึน ดวยการกวนใหนํา้ระเหยออก 
การกวนจะทํากันกลางแสงแดดเพราะความรอนจากแสงแดด 
ชวยใหนํา้ระเหยออกไปจากยางรัก นํา้จะระเหยหมดหรือไมนัน้
จะสังเกตไดจากฟองอากาศในขณะท่ีกวนดวยไมพาย ถาไม
ปรากฏฟองอากาศใหเหน็ แสดงวานํา้หมดไปแลวหรอืมีปริมาณ
นอยมาก ยางรักที่ผานกระบวนการกรองและกวนแลว จัดวา
เปนยางรกัท่ีด ีพรอมท่ีจะนําไปปรบัหรือปรุงแตงใหเปนรักแบบ
ตางๆ ในการทําเครื่องเขิน

ปกติยางรักจะแหงตัวโดยปฏิกิริยาทางเคมี เม่ือปลอย
ทิ้งไวในความชื้น และอุณหภูมิปกติ การแหงและแข็งตัวเกิด

จากสารแลคเคส (LACCASE) ซึง่เปนสวนผสมอยูในตวัของยาง
รักเอง ปริมาณของแลคเคสที่มีอยูมากนอยแตกตางกันนี้เอง 
ทําใหยางรักแตละชนิดแหงชาและเร็วแตกตางกันไป เชน 
ยางรักไทยทั่วไปใชเวลา 4-7 วันกวาจะแหง ยางรักของ
เวียดนามมแีลคเคสมากกวาของไทย ดงัน้ันยางรักของเวยีดนาม
จึงแหงเร็วกวา ยางรักไทยมีเปอรเซ็นตสวนประสมท่ีเรียกวา 
ทิทซิออล (THITSIOL) สูง เปนสารทําใหแหงชา แตเม่ือแหง
สนทิจะทาํใหเกดิผวิทีเ่งางาม มคีวามแข็งแรงกวาของเวยีดนาม 
ยางรักจะแหงเร็วขึ้นและสวยงาม ถาถูกผึ่งไวในหองอบที่มืด
และมีความช้ืนสูง 80-90% และยางรักจะไมยอมแหงเลย
ถาถูกนําไปผึ่งแดดหรืออยู ในท่ีมีอุณหภูมิสูง อากาศแหง 
ดังนั้นในอดีตบานของชางทําเคร่ืองเขินจะมีหองใตดินสําหรับ
ผึ่งเครื่องเขินเสมอ

หองบมหองบม
เปนหองที่มีความชื้นสําหรับผึ่งเครื่องเขินที่ทายางรักแลวเปนหองที่มีความชื้นสําหรับผึ่งเครื่องเขินที่ทายางรักแลว
ใหแหงเร็วขึ้นใหแหงเร็วขึ้น

เปรียบเทียบภาชนะทั้งสองแบบที่ลงรักกรองแลว 
(รักเงา) กับการลง “ฮักดิบ” หรือ “ฮักขี้ โล” ซึ่งเปนรักที่ยังไม
ไดกรอง ทําใหมีพื้นผิวหยาบไมเรียบเนียน ใชสําหรับภาชนะ
ทั่วไปที่ ไมตองพิถีพิถัน หรือบางครั้งก็ใชอุดรอยรั่วของเรือไม
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๏ วัสดุโครงสรางในการผลิตเครื่องเขิน ๏
ไมไผเปนไมที่มีคุณลักษณะพิเศษผิดกับไมอื่นๆ ที่มีอยู

ในโลก มันสามารถที่จะแตกหนอขยายพันธุดวยเหงา ลําตน 
กิ่งแขนง และเมล็ดในดินท่ัวไป โดยเฉพาะกับสถานท่ีที่มี
ความชุมช้ืนสูง ที่จริงแลวตนไผก็คือหญาชนิดหนึ่งซ่ึงมีขนาด
ใหญและสูง มีบุคลิกหลายอยางเชนเดียวกับหญาท่ัวไป หนอ
ของไผเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว บางพันธุและบางโอกาสหนอ
ไผสามารถงอกไดยาวถึง 4 ฟุตภายในเวลาหนึ่งวัน สวนใหญ
ลําตนจะโตเต็มท่ีในเวลา 2 เดือน โดยมีความยาวเฉล่ียแลว 
10-20 เมตร สูงจากพื้นดิน หลังจากนั้นจะมีขนาดคงที่จนกวา
จะหมดอายุขัย ซึ่งตกอยูประมาณ 5-8 ป ไมไผอายุ 1-2 ป
เปนไมไผออน ไมเหมาะกับการใชทําของที่จะใชระยะยาว เชน 
เคร่ืองจักสานดีๆ หรือเคร่ืองเขิน ชาวบานท่ัวไปจะเลือกตัด
ตนไผ ลําที่มีอายุตั้งแต 3 ปขึ้นไป ซึ่งมีความออนแข็งพอดีกับ
การใชงาน ถาแกมากอายุหลายปก็เหมาะสําหรับการใชเปน
โครงสรางนั่งราน เสาขื่อคานบานเรือน ประโยชนของไมไผนั้น
มีมากมายมหาศาล เปนไมที่ใหประโยชนตอมนุษยชาติแบบ
ครอบจักรวาล คนในโลกตะวันออกรูจักไมไผเปนอยางดีและ
ใชประโยชนจากไมไผไดอยางมหัศจรรย ไมไผจะสอดแทรกอยู
ในชีวติประจาํวันโดยเปนของใชชัว่คราวและถาวร ตัง้แตเกิดจน
ตาย รับใชตั้งแตงานหยาบตลอดจนถึงงานละเอียดประณีต 
เชน เปนโครงสรางวัสดุบานเรือนท่ีอยูอาศัย บันได นั่งราน 
งานกอสราง เปนภาชนะ กระบุง กระดง กระบอก กระบวย 
ถวยน้ํา ตะเกียบ หนอไมไผออนเปนอาหารที่อรอย อีกทั้ง
ยงัเปนสมุนไพรยารกัษาโรค ไมนบัถึงงานตกแตงประดับประดา
และงานศิลปะ งานฝมืออีกมากมายสารพัดเกินกวาที่จะ
กลาวถึงไดหมด

ไมไผในประเทศไทยมีมากหลากหลายพันธุ แตละพันธุ
ตางก็มลีกัษณะบุคลิกและการนาํไปใชไดในหนาท่ีทีไ่มเหมือนกัน 
เชน ไผซาง ไผรวก สําหรับงานกอสราง ไผขาวหลาม ไผเฮียะ 
ไผสีสุก สําหรับงานจักสาน เสนตอก และไผคลาน ใชทําเชือก 

เปนตน งานเคร่ืองเขินจํานวนมากมายในสมัยโบราณนิยมใช
ไมไผเปนโครงสรางมากกวาไมชนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ไมไผ “เฮียะ” ทั้งน้ีเพราะไผเฮียะ (CEPHALDSTACHYUM 

VIRGATUM KURZ) เปนไมไผทีด่ ีเหมาะสมกับงานโครงเครือ่งเขนิ
มากกวาไผชนิดอื่น ไผเฮียะเปนไมที่พบมากในปาชื้นดิบทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย มีลักษณะลําตนเรียวตรง ขนาด
ลาํตนไมใหญนกั เสนผาศูนยกลางประมาณ 5-8 ซม. และปลอง
ยาวประมาณ 50-90 ซม. จัดวาเปนไมไผที่มีลําปลองคอนขาง
ยาวที่สุด มีเนื้อไมบางและเบา เมื่อจักเปนเสนตอกสามารถ
นํามาขดหรือสานเปนโครงสรางที่มีความแข็งแรงใหรูปทรงที่ดี 
แมจะทําเปนภาชนะขนาดใหญ นํ้าหนักก็ยังเบาอยู เม่ือเคลอืบ
ทาดวยยางรกัแลวจะมคีวามแขง็แรงข้ึนอกีหลายเทาตวั อยางไร
กด็ขีอเสยีของไมไผเฮียะคอื ตวัมอดชอบไชกนิเนือ้ไม แมบางครัง้

ไม ไผ “เฮียะ”ไม ไผ “เฮียะ”
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ถูกเคลือบดวยยางรักแลวก็ตาม ตัวมอดชอบกินเนื้อไมไผเฮียะ
ออน แตถาเปนไมแกก็จะมีปญหานอยลง ดังนั้นไมที่ใชทําโครง
เครื่องเขินจึงมีอายุประมาณ 2-3 ปขึ้นไป แตถาเปนไมแกมาก
จะมีเนื้อแข็งเปราะและแตกงายเมื่อนํามาขดข้ึนรูป ในอดีต
ชาวบานนิยมแชไมไผที่ตัดมาไวในน้ําใหมีกลิ่นเหม็นเนาเปน
เวลาหลายอาทิตยเสียกอน นํา้จะชวยละลายสารในเน้ือไมทีเ่ปน
อาหารของมอดออกไป บางทีการตมเสนตอกในนํ้ากับสาร
กํามะถัน จะชวยรักษาและปองกันเนื้อไมใหคงทน ปราศจาก
การรบกวนจากมอดและแมลงกัดกิน การทําเคร่ืองเขินนิยม
ใชตอกไผเฮียะชั้นในมากกวาตอกผิวที่แข็งและลื่น

หวาย เปนไมสายพนัธุเดียวกบัตนปาลม มลีกัษณะลาํตน
เลก็และยาวมาก และดบูางคร้ังแทบจะเปนไมเลือ้ย เพราะทาน
นํา้หนกัตัวเองไมไหว ชอบเกีย่วพนักับตนไมอืน่ท่ีอยูใกลๆ  ชอบ
ขึ้นในปาชื้นดิบแถบภาคเหนือโดยเฉพาะอยางยิ่งในรองหวยที่
ชืน้แฉะ รกดวยพันธุไมตางชนดิ แสงแดดสองลงถงึคอนขางยาก 
หวายมเีนือ้ลําตนตนัและเปนเสนหยาบ ขอปลองยาว ทําใหมี
คุณสมบัติออนไหวสําหรับการพับ ขด งอ เม่ือแหงจะมี
ความเหนียวแตกหักไดยาก หวาย (RATTAN) เปนวัสดุ
อีกชนิดหนึ่งที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกับไมไผ สวนใหญในงาน
หัตถกรรมจักสานนิยมใชหวายเปนวัสดุประกอบในการเขา
ขอบเก็บริม เย็บตรึง ขอบมุมหรือทําหูภาชนะจักสานท่ัวไป 
เพราะเสนหวายมีผิวที่เรียบ ลื่น ไมมีเสี้ยนและมีความเหนียว 
เครือ่งเขนิบางประเภทมโีครงสรางเปนหวายลวนๆ เมือ่เคลอืบ
ยางรกัแลวมคีวามคงทน แขง็แรง ยดืหยุนไดมากกวาโครงไมไผ
ลวนๆ เสียแตวายางรักจะไมคอยเกาะติดกับผิวของเสนหวาย
ดีนัก เวลาใชไปนานๆ อาจหลุดลอนออกจากกันไดงาย หวาย
ทั่วไปมีขนาดเสนผาศูนยกลางของลําตนต้ังแต ½ ซม. ไปถึง 
3 ซม. สวนใหญจะรีดเอาแตผิวมาใช บางครั้งอาจใชทั้งลําตน
และผิวประกอบกันเปนโครงสราง เนื่องจากหวายเปนของปา
ขึ้นเองตามธรรมชาติ ปจจุบันเร่ิมหาหวายดีๆ ใชไดยากและ
มีราคาคอนขางแพงกวาไมไผมาก ชาวบานนิยมรับประทาน
หนอหวายออนเชนเดียวกับหนอไมไผ เสนหวายและผิวหวาย

มีขอดีอีกดีอีกประการหน่ึงคือมอดและแมลงไมชอบเจาะไช
เชนไมไผ ทําใหสามารถเปนโครงสรางที่ทนนานกวาไมไผ

โครงเครื่องเขินจํานวนมากที่ประกอบจากไมหรืออาจ
เปนไปไดที่วาเครื่องไมเปนตนแบบของเครื่องเขิน เราสามารถ
จําแนกไมที่ใชในชีวิตประจําวันของเราออกเปนสามชนิดตาม
คุณสมบัติของเนื้อไม

ไมเน้ือออน ไดแก ไมที่มีเน้ือและเสี้ยนคอนขางหยาบ 
นํา้หนกัเบา ผงุาย บดิและหดตัวสูง แตกราวงาย ปลวก มอดชอบ
เจาะกิน เชน ไมงิ้ว ไมจําปาปา ไมมะมวงปา ไมซอ ไมฉําฉา 
เปนตน บางชนิดใชทําเปนโครงเคร่ืองเขินไดดี เพราะมีนํ้าหนัก
เบา ยางรักซึมติดไดดี อีกทั้งยางรักอาจชวยเสริมความแข็งแรง 
และลดคุณสมบัติที่ดอยลงไปมาก ไมเน้ือออนท่ีแหงสนิทและ
เคลือบยางรักอยางถูกตองจะแข็งแรงและไมมีแมลงเจาะไช 
สามารถเปนเครื่องเขินที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวได

ไมเนือ้ออนปานกลาง ไดแก ไมทีไ่มไดจดัอยูในหมวดของ
ไมเนื้อแข็ง แตมีคุณสมบัติที่ดีกวาไมเนื้อออน มีเนื้อคอนขาง
ละเอียด นํา้หนกัปานกลาง ไมผงุายหรือบิดและหดตัว แตกราว
นอย ไมคอยมแีมลงรบกวน บางชนดิทนตอสภาพดนิฟาอากาศ 
ดีเทากับไมเน้ือแข็ง สวนใหญนิยมใชทําเครื่องเรือนหรือ
เฟอรนเิจอรทีต่องการความละเอยีดสวยงามโดยเฉพาะอยางยิง่
งานแกะสลัก ตัวอยางเชน ไมสัก ไมตะแบก ไมโมกมัน ไมสน 
ไมแปก เปนตน ไมจําพวกนี้ใชทําโครงเคร่ืองเขินไดดีกวา
ไมเนือ้ออน เพราะแข็งแรงกวา มเีสีย้นคอนขางตรง และสามารถ
แกะสลักใหแลดูละเอียดประณีตสวยงาม ไมเปนโครงสรางท่ี
หนักเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องเขินที่เปนภาชนะของใช
ในพิธีกรรมและศาสนา นอกจากใชสําหรับงานแกะสลักแลว
ไมเนือ้ออนปานกลางยงัเหมาะสาํหรบัการกลงึเปนรูปทรงของใช
ตางๆ ซึง่เปนรูปทรงทีน่ยิมกันในเรือ่งของเครือ่งเขนิ เชน ตลับ 
แจกัน ถาด ตะลุม โตก พานตางๆ เครือ่งเขนิไทยทีเ่ปนกลอง หบี 
ตู ตัง่ ในอดตีสวนใหญใชไมประเภทนีเ้ปนโครงสราง

ไมเน้ือแข็ง สวนใหญเปนไมที่มีนํ้าหนักมาก เน้ือแนน
แข็งและเหนียว มทีัง้เนือ้เสีย้นหยาบจนถึงเนือ้ละเอียด บางชนิด
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เสีย้นตรงแตสวนมากเส้ียนจะสบัสน จงึใหลวดลายไมทีส่วยงาม 
ทนทานตอดนิฟาอากาศ เหมาะสาํหรบังานกอสรางทีร่บันํา้หนกั
มากๆ บางชนิดใชทําเครื่องเรือนไดอยางงดงาม ทั้งท่ียากตอ
การตัดซอย หรือไสแตง เชน ไมแดง ไมประดู ไมเต็ง ไมรัง 
ไมมะคาโมง ไมตะเคียน ไมประดูลาย และไมชิงชัน ซึ่งทั้งหมด
นี้ไมเหมาะกับงานทําโครงเครื่องเขิน เน่ืองจากผิวท่ีเนียนและ
แข็งทําใหยางรักแกะติดไดไมสะดวก เม่ือนานไปยางรักอาจ
หลุดลอนออกงาย

กระดาษสา ผาทอ และหนงัสตัวสามารถเปนโครงสราง
เครือ่งเขนิไดเปนอยางดเีพราะมคีวามบางเบาและเหนยีว แตมี
คณุสมบัตทิีย่วบยาบไมสามารถรกัษารูปทรงของตวัเองได จงึมัก
ใชประกอบกับโครงไมไผหรือไมจริง กระดาษสาและผาเมื่อทา
ดวยยางรกัมักหดและงอ ทาํใหเกิดรูปทรงท่ีไมแนนอน แตถาติด
อยูกับโครงไม จะเปนการเสริมความแข็งแรงใหแกมุมเหลี่ยม
ลวดบัวของภาชนะเคร่ืองใชไดเปนอยางดี กระดาษสาหนาๆ 
สามารถเจาะฉลุเปนลวดลายประดับปกคัมภีรและของใชใน
พิธีกรรมหลายอยาง เมื่อลงรักปดทองมีคุณสมบัติเปนทั้ง
โครงสรางและงานตกแตง บอยคร้ังเคร่ืองทรง เคร่ืองประดับ
สําหรับเจานายหรือเครื่องทรงกํามะลอสําหรับการแสดงละคร 
มักมีการใชหนังสัตวทําเปนโครงสราง เพราะสามารถตัด เจาะ 
ฉลุ เปนรูปทรงตางๆ และมีความหนาและแข็งตัวมากพอที่จะ
รกัษารูปทรงไดด ีโดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่มกีารตกแตงเสริมดวย
รักสมุกหรือการปนยางรักผสมขี้เถาเปนลวดลายดามดวย
โครงไมไผหรือลวดโลหะ กระดาษสา ผาทอ และหนังสัตว 
ถานํามาซอนกันหลายๆ ช้ัน ประสานดวยยางรักสามารถให
โครงสรางท่ีเบามาก เหนียวและทนทาน คลาย PAPER MACHE 
พระพุทธรูปโปรง เทคนิค DRY LACQUER มีโครงสรางภายใน
เชนท่ีไดกลาวมา ในสมยัหลังๆ มกีารใชกระดาษอ่ืนๆ นอกเหนอื
จากกระดาษสาสําหรับเครื่องเขิน เชน กระดาษแข็ง กระดาษ
ถุงปูน กระดาษหอของ กระดาษหนังสือพิมพก็เปนที่นิยมกัน 
เพราะมีนํ้าหนักเบาและแข็งแรงใกลเคียงกับโครงสรางไมหรือ
เครื่องจักสาน

แผนโลหะบาง และลวดโลหะ สามารถเปนโครง
ของเครื่องเขินไดเชนเดียวกับกระดาษและผา โดยสวนใหญใช
เปนเครื่องตกแตงงานสถาปตยกรรมและเคร่ืองมือของใช
ในพิธีกรรม แผนเหล็ก แผนทองเหลือง หรือแผนทองสําริด 
มคีณุสมบตับิางเบาเหนียว สามารถตดัฉลเุปนลวดลาย พบัมวน
เปนโครงสรางไดสารพัดรูปทรง อาจประกอบเขากับเสนลวด 
หมุดตรึง และโครงโลหะที่แข็งแรง ทารัก ทาชาด และปดทอง 
ตกแตงใหเปนเคร่ืองเขินอีกอยางหน่ึง การเคลือบยางรักบน
โลหะเหลก็ ทองเหลอืงและทองสาํริดใหตดิแนนดีและคงทนน้ัน
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

เครือ่งปนดนิเผา (POTTERY & CERAMIC) เปนภาชนะ
ที่ผานการเผาไฟและมีความแข็งแกรงพอที่จะนําไปใชเปน
โครงเครื่องเขินได เครื่องปนดินเผาประเภทไฟตํ่า เชน หมอดิน 
คนโท (900-1,000°C) มีโครงสรางและผิวที่มีรูพรุน พรอมที่จะ
ดดูซับยางรกัเขาไปในเนือ้ดินได ทาํใหยางรกัท่ีเคลอืบทาตดิแนน
และทนทานดียิ่ง เครื่องปนดินเผาประเภทมีนํ้าเคลือบและเผา
ในอุณหภูมสิงู (1,200-1,300°C) ไมเหมาะสาํหรับการทายางรัก
เพราะผิวท่ีเรียบมันและไมมีรูพรุน ทําใหยางรักไมเกาะติดกับ
โครงสรางอยางแนน โครงสรางเคร่ืองเขินท่ีเปนดินเผามีขอดี
ที่วาปราศจากอันตรายจากมอดแมลงกัดกิน แตก็ไมคอยเปน
ที่นิยมกันในสังคมของคนในโลกตะวันออก อาจเปนเพราะวา
เครือ่งปนดินเผาเปนของแตกหักงาย และมนีํา้หนกัมาก ซึง่มิใช
บุคลิกของงานเคร่ืองเขินเลย ทั้งๆ ที่เปนโครงสรางท่ีงายตอ
การเตรียมการทาและการตกแตง เหตุผลขอน้ีคงใชไดเหมือน
กันกับเครื่องแกวที่ไมนิยมใชเปนโครงสรางของเครื่องเขินเลย
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สมุก เปนชื่อเรียกของวัสดุรองพื้น (COATING) ในงาน
เครือ่งเขนิท่ีไดจากการนาํเอาสารตางๆ เชน ผงอฐิ ผงกระเบือ้ง 
ผงดิน ขี้เถา ดินสอพอง แปงขาวเจา ผงปูน หรือผงฝุนอื่นๆ มา
คลกุเคลากบันํา้พอใหรวมตวักนัเปนของเหลว เสร็จแลวใชผสม
กับยางรัก ซึ่งจะทําใหเกิดการจับตัวกัน มีความขนและเหนียว 
สามารถเกาะตดิและทรงตัวอยูไดเมือ่ฉาบหรอืทาลงบนโครงสราง
รูปทรงตางๆ เหตุผลสําคัญของการใสสมุกบนพื้นโครงสรางก็
เพราะวาความดาํเนียนของรกัเงาบนพ้ืนทีเ่รยีบท่ีสดุจะทําใหผวิ
เคร่ืองเขินเกิดลักษณะเงามันที่สวยงามดูมีเสนห ซึ่งหมายถึง
คุณภาพและความประณีตวิจิตร อันเปนบุคลิกสําคัญสุดของ
งานแตละชิ้น ดังนั้นสมุกจึงทําหนาที่เปนวัสดุรองพื้น เพื่อปรับ
ความราบเรียบของผิวโครงสรางที่สวนใหญขรุขระจากงาน
จักสานหรือไมชนิดตางๆ ที่มีรอง มีเสี้ยน มีลาย รอยแตก หรือ
ตาไม รไูม ไมสวยงาม จาํเปนตองลบปกปดใหเรียบรอยเสยีกอน 
กอนการทารักขั้นสุดทายและทํางานตกแตงผิวเครื่องเขิน

สมุกหยาบ เปนยางรักดิบผสมกับอิฐปน ผงดินขี้เลื่อย 
เสนใยพชื สาํลหีรอืผาใชอดุลายโครงเครือ่งจกัสานหยาบๆ หรอื 
รูตารองไมแตก เปนการเตรียมผิวใหมีความเสมอกัน ตามดวย
การขัดหยาบๆ

สมุกกลาง คลายกับสมุกหยาบแตมีเน้ือผงที่ผสม
ละเอียดมากกวา เชน ดินเหนียว และผงถาน เหมาะสําหรับ
ทาทับสมุกหยาบ เพื่อเตรียมพื้นใหเรียบยิ่งขึ้น ตามดวยการขัด
ใหเรียบเนียนมากขึ้น

สมุกละเอียด เปนการผสมยางรักกับวัสดุผงท่ีละเอียด
มาก เมื่อทาทับลงไปบนพ้ืนโครงสรางเสร็จแลวขัดจะไดพื้นที่
เรียบเนียนมากๆ พรอมที่จะลงรักพื้นและรักเงา สวนใหญสมุก
ละเอยีดคอื รกัผสมกบัปนูขาว ขีเ้ถา ดนิสอพอง หรอืแปงขาวเจา

การที่จะทํางานหรือผลิตเครื่องเขินใหไดรวดเร็วและมี
คุณภาพน้ี ขึ้นอยูกับความรอบรูและประสบการณของชาง
ที่จะปรับพื้นผิวของโครง ผลิตภัณฑใหเสร็จเร็ว ดวยการเลือก
ใชวัสดุผสมสมุกท่ีเหมาะสม ประกอบเขากับเทคนิคเฉพาะตัว 
เพื่อประหยัดเวลาแตไดผลและคุณภาพงานที่ดีเยี่ยม

วสัดุตกแตงเครือ่งเขนิในขัน้ตอนการผลติมีหลายชนดิท่ี
นิยมใชกันมาแตโบราณ โดยหลักๆ ในการผลิตเครื่องเขินของ
ชาวลานนามีดังนี้

รง เปนผงสีไดจากยางไมรงซึ่งเปนไมพื้นเมืองชนิดหนึ่ง 
โดยนําเอายางไมรงมายางไฟหรืออบใหแหงเปนกอน กอนใช
ผสมยางรกัจะตองบดเปนฝุนละเอียด เม่ือผสมยางรักแลวจะได
สเีหลอืงจาํปาสําหรบัการเขยีนลวดลาย หรือฝงในรองลวดลาย 
ปกติถาเปนผงรงบริสุทธ์ิจะมีสีเหลืองมะนาว แตยางรักสีเขม
มักทําใหความเจิดจาลดลงไป

หรดาล เปนกอนหินแรสีเหลืองออน จําเปนตองบดให
ละเอียด เพ่ือใหผสมกับยางรกัเปนสีเหลอืง ใชเชนเดยีวกนักับรง 
ผงหรดาลนอกจากเปนเน้ือสีเหลืองสําหรับการตกแตงแลวยัง
สามารถใชผสมน้ําสําหรับการเขียนลวดลายบนผิวเคร่ืองเขิน 
สําหรับการทําลายรดนํ้า ซึ่งนิยมกันมากในไทยภาคกลาง

หางหรอืชาด เปนแรธาตสุแีดง (CINNABAR) มนีํา้หนกั
มากและคุณสมบัติที่เปนพิษสูง เพราะมีสวนประกอบของ
สารปรอท เรียกวา MERCURIC SULPHIDE นิยมนําเขาจาก
เมอืงจนี โดยเฉพาะอยางยิง่จากมณฑลยนูนานและจากประเทศ
อนิเดยี หางหรอืชาดสามารถผลติไวโดยนําเอาสารปรอทไปเผา
รวมกับสารกํามะถันแลวใชกระเบื้องอังรับควันและไอท่ีระเหย
ลอยข้ึนไปติดจับผิวกระเบ้ืองเปนเขมาสีแดง ฝุนสีแดงน้ีเม่ือผสม
กับยางรักสีดําจะไดยางรักสีแดงสด หรือที่เรียกวาสีแดงชาด ดู
เหมอืนวาเฉพาะฝุน MERCURIC SULPHIDE เทาน้ันท่ีคงรกัษา
ความสดของสีแดงไวไดเมื่อผสมกับยางรัก ผงสีประเภทอื่นๆ 
จะคล้ําลงเม่ือผสมกับยางรัก ดงัน้ันหางและชาดจึงเปนผงสียอด
นยิมสําหรับการทําเคร่ืองเขินของชาวเอเชยี ไมวา จนี ญีปุ่น 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

คือเม่ือผสมกับยางรัก ความสดใสของสีจะถูกความดําของ
ยางรักลดความเขมขนของสลีงไปมาก สฝีุนบางชนดิไดจากสนมิ
ของโลหะ เชน ทองแดงใหสีเขียว เหล็กใหสีสมแดง ตะก่ัว
ใหสีเหลือง เปนตน สีฝุนตางๆ สามารถผสมกับหางหรือชาด
เพือ่ใหสวางข้ึน สาํหรับการตกแตงเครือ่งเขนิไมวาจะเปนเทคนิค
การเขียนดวยพูกันหรือการฝงสีในรองขูดขีด

ทองคาํเปลวหรอืเงนิเปลว ไดจากโลหะทองคาํหรอืเงนิ
ที่ผานกระบวนการทุบดวยแรงคนที่รูจักทั่วไปวา “ชางตีทอง” 
เน่ืองจากโลหะสองชนิดน้ีมเีน้ือละเอยีดและออนมากจนสามารถ
รีดและตีทุบจนเปนแผนบางมากๆ บางกวากระดาษท่ัวๆ ไป 
ทองคําเปลวเปนวสัดตุกแตงยอดนิยมของงานเคร่ืองเขิน โดยปด
ทบัผวิของยางรกัเปนชัน้สดุทาย ทาํใหแลดูเปนทองคาํแท ใหแก
งานช้ินน้ัน เชน องคพระพทุธรปูสทีองคาํทัว่ไปในเอเชยีอาคเนย
สขีองทองคําเปลวไมซดีไมตก และสวางสดใสช่ัวนิรนัดรตราบใด
ที่ยังไมหลุดจากผิวของเคร่ืองเขิน ยางรักบางๆ เคลือบบนผิว
เคร่ืองเขินเปนกาวท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากสําหรับการติดแผน
ทองคําเปลวซึ่งหากาวอื่นเปรียบไดยาก ปกติแผนทองคําเปลว

จะบรรจุไวในแผนกระดาษพับเก็บรักษาไวไมใหโดนลม เพราะ
เพียงแคลมหายใจก็สามารถทําใหทองคําเปลวปลิวหายไปกับ
สายลมไดเนื่องจากวาบางและเบามาก

กระจกส ี เปนกระจกเงาชนิดพเิศษมหีลากส ี เชน สแีดง 
เหลือง เขียว นํ้าเงิน ฟา มวง ขาว ฯลฯ มีลักษณะเปนแกวสี
ฉาบดวยโลหะเงิน ดานหลัง คอนขางบางกวากระจกธรรมดา
หลายเทา บางทีเรียกวากระจกหงุหรอืกระจกเกรียบในภาคกลาง 
ตัดเปนช้ินเล็กชิ้นนอยดวยกากเพชร มีคุณสมบัติแข็งคมและ
แตกงายเม่ือกระทบแรงๆ สวนใหญเคร่ืองเขินในลานนานิยม
ใชกระจกอีกชนิดหนึ่งซึ่งเคยผลิตขึ้นในทองถิ่นมาแตโบราณ 
เรียกวา “แกวจืน” หรือ “แกวอังวะ” กระจกสีประเภทนี้เปน
แกวบางๆ เคลอืบบนแผนดบีกุทีห่นาประมาณ 1 มลิลเิมตร โดย
วิธีการผลิตซ่ึงปจจุบันไมสามารถทําไดอีก แกวจืนมีคุณสมบัติ
ตางออกไปจากกระจกเกรียบโดยทีว่าพ้ืนดีบกุเปนโลหะเนือ้ออน
สามารถตัดไดโดยงายดวยกรรไกร หรือใชตะปูเข็มตอกติดพื้น
ไมทกุชนดิได กระจกเกรยีบตดัดวยกากเพชรมกัเปนทรงเหลีย่ม
เทาน้ัน สวนแกวจืนสามารถตัดไดดวยกรรไกรเปนเสนโคงคด 

ทองคําเปลว รักกระแหนะ
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รปูทรงอะไรก็ไดตามตองการ และตัวแผนกระจกยงัสามารถดดั
ใหโคงงอตามฟอรมของภาชนะท่ีใชยางรักเปนกาวประสานไดอกี 
ผวิแกวสีบนกระจกจนืมีการแตกรานลกัษณะคลายลายงาโดยท่ี
ไมหลุดรวงจากผิวดีบุกทําใหมีประกายระยิบระยับ สวยงาม 
เมื่อใชประดับภาชนะเครื่องเขินโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือตองกับ
แสงไฟ และแสงสวางในรมหรอืภายในอาคารทาํใหเปนเอกลักษณ
ของงานตกแตงเคร่ืองรกัเครือ่งเขินแบบลานนาท่ีไมเหมอืนทีอ่ืน่ 
การท่ีมีชื่อวา แกวอังวะ ทําใหหลายคนสับสนและเขาใจวาเปน
แกวทีผ่ลติจากพมา ปจจบุนัเปนทีแ่นชดัวาพมาไมเคยผลิตหรอื
ใชแกวจืนมากอนเลย งานชางมัณฑะเลยและอังวะเคยใชแต
กระจกเกรยีบเทานัน้ จงึคอนขางม่ันใจวาแกวจนืหรือแกวองัวะน้ี
แทจริงคนผลิตขึ้นเองในทองถิ่นลานนาหรือบริเวณใกลเคียง 
เพียงแตวาในปจจุบนัยังคนหาตนตอแหลงผลติยังไมเจอเทานัน้
เอง การตกแตงดวยแกวองัวะสวนใหญนยิมตดัแลวติดดวยยางรัก
หรอืสมกุหยาบ ถาเปนผนืแกวแผนคอนขางใหญกม็กีารเสริมดวย

กั๊บธรรม และขันดอก ที่ตกแตงดวยการปนรักและติดแกวจืน
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากที่ประดับดวยแกวจืน และลายทอง
สกุลชางลําปาง ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากตีนชางคํา สําหรับเจานาย
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หมดุหรอืตะปูยํา้ตอกใหตดิกับโครงสรางของภาชนะ บอยครัง้มี
การฟ นสมุกเปนเสนคลายขนมจีนเล็กๆ ปดทับขอบที่ไม
เรยีบรอยของแกวองัวะเพือ่ความม่ันคงกนัขอบแกวกระเดดิ

เปลอืกหอยมุก เปนวัสดุตกแตงเครือ่งเขนิอีกชนิดหน่ึงซ่ึง
พบไมมากนักในลานนา เพราะอยูหางไกลทะเล มุกไดจาก
เปลือกของหอยขนาดใหญซึ่งเปนกาบของหอยจาน หอยมุก 
ดานในของเปลอืกหอยมสีขีาวแวววาวสวยงามประกายเหลอืบสี
คลายสายรุง สามารถตัดฉลุเปนลวดลาย หรือชิ้นสวนเล็กๆ ได
ดวยเลื่อยฉลุ ทาติดภาชนะดวยยางรักถมรอบๆ ดวยสมุกเสร็จ
แลวขัดผิวใหเสมอกนัโดยตลอดจะไดงานเคร่ืองรักประกอบมกุ
คลายๆ กับของเวียดนาม เขมร ไทยภาคกลาง และจีน ญี่ปุน 
เกาหลี บางคร้ังเมือ่หาเปลือกหอยทะเลไมไดกอ็าจใหกระดกูสตัว
หรืองาชางแทนซึ่งมักจะปรากฏเปนสีขาวนวลเทานั้น ไมมีแวว
ประกายเหลือบสีเหมือนหอยมุก ชาวลานนาใชการประดับมุก
สวนใหญกับของสําคัญใชในพิธีกรรม หรือรูปเคารพในศาสนา 
ไมนิยมใชกับเครื่องเขินประเภทภาชนะของใชทั่วไปรอยพระพุทธบาทและฝงเปลือกหอยมุก

จําลองคติจักรวาลในพุทธศาสนา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
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หอยเบีย้ (COWRY SHELL) เปนวสัดตุกแตงเครือ่งเขนิ
อกีอยางหน่ึงทีน่ยิมในเขตวฒันธรรมลานนา ในอดีตชาวลานนา
และบริเวณใกลเคียงเคยใชหอยเบีย้เปนเงนิตราสาํหรบัการแลก
เปล่ียนซ้ือขายสินคากนัอยางแพรหลาย การตดิหอยเบีย้เขากบั
กระบุง ขันโอ และขันหมาก เปนการตกแตงภาชนะของใชให
แลดูพเิศษมากขึน้ นอกเหนอืจากชวยปองกันการสกึหรอของจดุ 
เหลี่ยม มุม ภาชนะเครื่องเขินในการใชสอยประจําวัน กนและ
มุมของภาชนะจะถกูพอกดวยสมุกเพ่ือสมานตัวหอยเบี้ยใหติด
กบัตวัภาชนะอยางมัน่คงและสวยงาม เครือ่งเขินทีป่ระดับดวย
เบี้ยแสดงถึงความรํ่ารวยอยูดีกินดีของผูเปนเจาของ ซึ่งจําเปน
ตองอวดกันใหผูอื่นไดเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งภาชนะที่ใชใน
พิธีกรรม หรือไปวัด

นอกจากนีแ้ลวตัวยางรักเองสามารถทีจ่ะใชสาํหรบัการ
ตกแตงเคร่ืองเขินไดโดยเม่ือผสมกบัดินเหนียว ขีเ้ถา อฐิผง แปง 
เปนสมกุเหนียวปนเปนลวดลายไดมากมายหรอืกดลงในพมิพเปน
ลวดลายที่วิจิตรสวยงาม เสร็จแลวนํามาแปะติดกับโครงสราง
ภาชนะเครื่องเขิน เรียกวา “รักกระแหนะ” ที่มีความนูนเปน
ลวดลายและพืน้ผวิทีส่วยงามซึง่อาจตามดวยการปดทองคาํเปลว

อีกช้ันหน่ึง บางคร้ังลวดลายรักกระแหนะสามารถตกแตงเสริม
ดวยอัญมณีและพลอยสีตางๆ เชน ทับทิม โกเมน หยก และ
แกวหินสีเนื้อออน เปนตน

กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองเขินแบบพื้นเมืองในลานนาเริ่ม
ดวยการทําโครงเคร่ืองเขิน โดยใชไมเฮียะหรือไมบงปา 
จักเปนเสนตอกขนาดประมาณ 1 ซม. เอาผิวชั้นนอกออกกอน
และจักใหเปนเสนยาวๆ สาํหรับภาชนะทีม่ทีรงกลม หรือแนวทรง
แจกนั จะนยิมใชเทคนคิการขดเสนตอกซอนเปนช้ันๆ ซึง่สวนใหญ
จะขดเปนวงจากสวนท่ีกวางสุดแลวก็อดัเสนตอกเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ 
เปนวงซอนเขาสูภายใน การทาํเชนนีเ้สนตอกช้ันในมแีรงดดีอดั
ทําใหโครงภาชนะแนนและแข็งแรง

ภาชนะบางอยางมีรูปทรงกระบอกหรือบางสวนเปน
ระนาบแบน ในกรณเีชนนีก้จ็ะใชตอกไมเฮยีะเสนขนาดประมาณ 
½ ซม. สานเปนลายขัดใหเปนพื้นกอน เสร็จแลวจึงใชตอกเสน
ใหญขดทับขอบหรือจุดออนที่ตองมีโครงสรางเสริมใหมั่นคง
หลายๆ ชัน้เปนลวดบวัท่ีทาํใหมโีครงแขง็แรง รกัษารูปทรงของ
ภาชนะไมใหยอบแยบ ฟุบลงงายๆ การทายางรักชั้นแรกนิยม
ใชรักกากท่ีเหลือจากการกรองรักดิบทาคลุมพื้นที่โครงท้ังหมด

การฝงหอยเบี้ยที่กนโอเครื่องเขิน
เพื่อปองกันสึกหรอของกนภาชนะ
ชวยเพิ่มอายุการใชงานไดนานขึ้น
และแสดงความมัง่คัง่ของผูเปนเจาของ
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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การลงรักสมุกบนเครื่องเขินโครงสรางเครื่องเขิน ที่ทําจากการขด และสานไม ไผ

การปนรักกระแหนะแตงขอบพานการปนรักกระแหนะแตงขอบพาน

แลวตากไวใหแหงในรมประมาณ 7 วนั ยางรกัชัน้แรกนีท้าํหนาที่
เปนกาวเช่ือมโครงสรางทับสวนท่ีเปนงานขดและงานสานใหเกดิ
ความแข็งแรงไมโยเยหรอืมเีสนตอกทีด่ดีตวัออกจากโครงสราง 
เมื่อยางรักแหงแลว ชางจะใชมีดขูดหรือสิ่วขูดตกแตงผิวที่
ขรุขระของรกักากใหเรียบ มดีขูดน้ีเปนเครือ่งมอืคลายชอนงอๆ 
ซึ่งคมมาก หลังจากนี้จะมีการลงมุก (หรือสมุก) หยาบใหทั่ว
ภาชนะท้ังดานในและดานนอก ทิง้ไวใหแหงอกี 3-4 วนั จงึขัดผวิ
สมุกใหเรียบดวยหินขัด ปจจุบันนี้ใชกระดาษทรายนํ้าแทน 

สวนไหนของภาชนะไมเรียบหรือไมไดทรงตามตองการจําตอง
พอกสมกุเตมิขอบใหไดรปูทรงตามทีช่างเห็นสมควร และเหน็วา
เปนโครงเครื่องเขินที่ใชได การทําเชนนี้ซํ้าหลายๆ ครั้งกวาจะ
ไดรปูทรงท่ีตองการอาจใชเวลาเปนแรมเดอืน เพราะทกุครัง้ตอง
รอใหสมุกแหงแลวขัดซํ้าอีกเรื่อยๆ

จากสมุกหยาบกม็าสูสมุกเหลวท่ีทาเคลือบผวิโครงสราง
ทัง้หมด รอใหแหงขัดแลวขัดอีก ทาํใหผวิของภาชนะเรยีบเนยีน
มากข้ึนกวาเดิม การทาสมกุเหลว (สมุกกลางและสมกุละเอยีด) 
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วิธีการขึ้นโครงสรางเครื่องเขินแบบขดในปจจุบัน

อาจทําไดหลายๆ ครั้งจนกวาชางพอใจ ขัดเรียบดวยหินเนื้อ
ละเอยีดหรอืแทงถานหรอืใบขอยแหงก็ได กอนท่ีจะนําไปทารกั
เงาหรือรักใสในชั้นสุดทาย การตกแตงเครื่องเขินใหสวยงามมี
หลายรูปแบบ บางจําตองอาศัยพืน้ผวิขรุขระเพ่ือยดึลวดลายให
เกาะตดิแนน เชน การปนลวดลายรกักระแหนะ บางจาํตองอาศยั
ผวิพืน้เรยีบเนยีน เชน การขูดลายเพือ่ฝงรกัสเีปนลวดลาย แตถา
ตองการปดทองประกายแวววาว จะตองมพีืน้ผวิทีเ่รยีบเปนเงา

โครงเครือ่งเขนิบางรูปทรงไมมกีารดามขอบใหหนาหรอื
การออกแบบใหมลีวดบัวประดบั เชน ตลบัขนัหมากเกลีย้ง และ
ขันโอ โครงเครื่องเขินประเภทน้ีใชตอกเสนเล็กจักเปน
เสนทรงกลม โดยมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 1-2 มิลลิเมตร 
สานขัดกับตอกแลบแบนที่เปนเสนยืน จะไดรูปทรงกระบอกที่
คอนขางแข็งแรงมาก โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่ถมดวยกากรกัและ
สมุกหยาบขัดใหเรียบ การขัดใหเรียบของโครงสรางประเภทนี้
จะไมเนนใหมองเห็นความเปนโครงเครื่องสานเลย บางสวน
ของโครงอาจถูกขัดออกจนเรียบมากเสียจนมองดูไมเห็น
รองรอยของไมไผ ถาไมกะเทาะด ูการใชหวายเสนเลก็สานเปน
โครงก็เปนที่นิยมเหมือนกันในลานนา แตสวนใหญมักใช
ประกอบกับแผนไมจรงิแลวทายางรักใหหนา ขดัแลวจงึตกแตง
ลวดลาย โครงหวายถักจะเปนโครงสรางที่แข็งแรงมากเหมาะ
สาํหรับภาชนะขนาดเลก็ เชน ตลับยาเสน หรือแอ็บเฮือ สาํหรับ
ใสของใชเวลาเดินทางไกล

โครงสรางงานเคร่ืองเขินอีกประเภทหนึ่ง คือ โครง
ทีท่าํจากไมจริง เชน พาน ขนัดอก ขนัโตก ตลับ ตะลุม อบู แอ็บ
และกลองตางๆ โดยวิธีการกลึงจากไมเปนช้ินใหญหน่ึงช้ินหรือ
เปนไมกลึงหลายๆ ชิ้นมาตอกันเขาเปนรูปทรงตามตองการ 
เชื่อมติดเขาดวยกันโดยใชลิ่มเสริมกับยางรักทาเปนกาว บางที่
ไมกระดานแผนถูกนํามาเฉือนใหบางเขามุม รัดตรึงดวยวิธีการ
ตางๆ ประกอบเปนโครงเครื่องเขิน ไมวาจะเปนวิธีกลึงไม หรือ
วิธีของงานเฟอรนิเจอร จุดสําคัญของโครงเคร่ืองเขินไมจริง
คือ ตองมีลักษณะคุณสมบัติที่บาง เบา และแข็งแรงมั่นคง 
กอนการทายางรักและตกแตงเปนเครื่องเขินตอไป
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โครงสรางภายในของขันหมาก
ที่ดามดวยไมไผสานลายเกล็ดเตา เคลือบดวยยางรักสีกนกวาง

ขันหมากโปรง ออกแบบโดยการใชไมเปนซี่ๆ ทําชวงตัวขัน ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันโตก ไมกลึง
สําหรับใสอาหาร

ขันดอก ไมกลึง

ขันดอก
ไมแกะแตมลาย

ขันดอก
ไมแกะแบบเชียงตุง
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๏ เทคนิคการตกแตงงานเครื่องเขิน ๏

เครื่องเขินแบบแตมดอก ขลิบขอบลวดลายดวยทองคําเปลว
เปนที่นิยมในเขตอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

การทําเครื่องเขินแบบโบราณของชาวลานนามีรูปแบบ
การตกแตงที่หลากหลายพอสมควร แตรูปแบบที่นิยมกันมาก 
คือ เทคนิคดังตอไปนี้

1. การแต�มดอก (LACQUER PAINTING)
เคร่ืองเขินหมวดน้ีสวนใหญเปนของท่ีมีใชแบบพ้ืนบาน

อยูทั่วไปในชุมชนตางๆ ในลานนา แตละพื้นที่มีแหลงผลิตหรือ
ชางประจําหมูบานหรือเมืองสําหรับผลิตขายหรือแลกเปล่ียน 
ตวัอยางเชน ปงุใสเมลด็พนัธุพชื หรอืขนัหมากพ้ืนเมอืง เคร่ืองเขิน
ประเภทนี้มีโครงสรางเปนเครื่องสานลายขัดดวยตอกเสนใหญ 
เสริมความแขง็แรงดวยตอกแขง็ดามเปนลวดบวั เหน็โครงสราง
ไดชดัเจน ตวัลวดบัวเปนท้ังโครงและงานตกแตงไปดวย ยางรัก
ที่ใชทามักเปนรักดิบ บางที่ยังมิไดผานการกรองดวยซํ้า มีการ
แตงเสริมดวยสมุกบาง บอยคร้ังไมมีการรองพ้ืนดวยสมุกเลย 
จงึทําใหโครงเครือ่งสานยงัปรากฏเหน็ชัดเปนสวนๆ และบางที
จงใจใหลวดลายของเครื่องจักสานเปนงานตกแตงเสียดวยซ้ํา 
เมื่อทารักสีดําแหงเสร็จแลว นิยมทารักผสมหางหรือชาดสีแดง
ตามลวดบวัทีป่ระดับ มกีารเขียนลวดลายดอกไม ใบไมและลาย
พันธุพฤกษาบนพ้ืนเรียบระหวางโครงลายลวดบัว การเขียน
ลวดลายหรือที่เรียกตามภาษาถ่ินวา “แตมดอก” คือ การใช
พู กันจีนจุมลงในรักสีแดงบรรจงแตะลงบนผิวของภาชนะ 
แลวคอยๆ ลากเสนเหมือนกับการเขียนลายเสนในอักษรจีน 
การลากเสนยางรักใหสวยงามตองอาศัยความชาํนาญ และฝมอื
ทีน่ิม่นวลมาก เพราะยางรกัมคีวามหนืดตวัสงู ถาไมรูจงัหวะของ
การไหลของยางรัก เสนของลวดลายจะสะดุดขาดแหวงไมเปน
เสนที่งดงาม

ลวดลายพืน้ฐานท่ีเกิดจากการแตมดอกน้ี คอื รปูหยดนํา้ 
หรือตัวลูกออด (Tadpole) ที่มีหางยาวๆ เมื่อเรียงติดกันสามสี่

เสนก็สามารถสรางเปนรูปกลีบดอกไมไดหน่ึงกลีบ เม่ือเอาหัว
ตอกนัแลวลากหางยาวออกไปก็สามารถสรางเปนรปูใบไมไดอกี 
ชางสามารถพลิกแพลงเขยีนลวดลายดอกไมใบไมไปไดมากมาย
อยางไมสิ้นสุด แตลวดลายประเภทน้ีก็ถูกจํากัดดวยเทคนิค
การเขียนดวยพูกันและความหนืดของยางรัก การหยดแลว
คอยๆ ลากเปนเสนเรยีวแหลม กลายเปนฟอรมพ้ืนฐานของงาน
ตกแตงเคร่ืองเขินพืน้บาน ซึง่ในท่ีสดุไดคลีค่ลายไปเปนลวดลาย
ตกแตงอีกหลายแบบในศิลปะลานนา เชน เครื่องปนดินเผา 
งานฉลุกระดาษ งานไมแกะสลัก หรือแมกระท่ังลวดลาย
กระดาษฉลุเครื่องเงินของเครื่องเงินแบบลานนา
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ขันดอกทั่วไปตกแตงแบบแตมดอก
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ การตกแตงเครื่องเขินดวยลายแตมแบบตางๆ
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การตกแตงเครื่องเขินดวยลายแตมแบบตางๆ
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การแตมดอกดวยยางรักสีแดง เมื่อแหงสนิทแลว
ชางแตมบางกลุ มนิยมเดินเสนยางรักดวยปลายพูกันเล็ก
ตามขอบของกลบีดอก รอใหยางรักหมาดแลวแตะทองคาํเปลว
ลงบนเสนขอบ การทําเชนน้ีเปนการยกลวดลายใหลอยตัว 
สรางมิติเพิ่มเติมมากขึ้น (highlight) ตัวลวดลายสีแดงบนพ้ืน
สดีาํสนิทตัดดวยเสนสีทองหนาบางขนาดตางๆ ทาํใหเคร่ืองเขิน
พื้นบานลานนาแลดูวิจิตร และมีเอกลักษณเฉพาะตัวมาก 
การแตมดอกดวยยางรักเปนลวดลายบนภาชนะเชนนี้ เปน
การเขียนลวดลายประเภทดนสดๆ (spontaneous) ไมนิยม
มกีารรางหรือข้ันโครงกอน สวนใหญอาศัยความชาํนาญของชาง 
ดงัน้ันลวดลายทีเ่กิดข้ึนมักจะไมคอยซํา้กันเลย เปนการยากมาก
ที่จะหาลวดลายเครื่องเขินลานนาท่ีมีลวดลายเหมือนกันเปนคู
หรือเปนชุด บางทีลวดลายบนภาชนะใบเดียวกันแตละดาน
ยังไมเหมือนกันเลย ทั้งน้ีทั้งน้ันเกิดจากการดนลายสดนี้เอง 
การหยดรักลงบนผิวแลวลากเปนลวดลายแตละคร้ังตอง
แมนมาก เพราะจะไมสามารถแกไขหรือลบทิง้ได ยางรกัตดิแลว
ติดเลย ถาไมชอบลวดลายท่ีเขียนจําตองเอายางรักดําทาทับ
ทั้งหมด และรอจนกวาจะแหงสนิทถึงเขียนใหมทับอันเดิมได

2. เครื่องเขินฮายดอก
 (ENGRAVED LACQUERWARE)

การทาํเครือ่งเขนิลายขดุหรอื “ฮายดอก” ในภาษาพืน้ถิน่
เชียงใหม เปนเทคนิคการตกแตงเคร่ืองเขินท่ีมีมาแตโบราณ 
ทัว่ๆ ไปในเอเชยี โดยมรีายละเอียดแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ี
หรือภูมภิาค ตามท่ีไดสัง่สมและคลีค่ลายการสรางสรรคจนกลาย
เปนเอกลักษณและรูปแบบเฉพาะตัว ในลานนาการตกแตง
เคร่ืองเขนิดวยการขดุลายหรอืฮายดอกน้ี ถอืวาเปนงานชางฝมอื
เฉพาะของชางชาวเชียงใหมในละแวกบานเขิน จนเปนท่ีรูจัก
และยอมรับว าเป นงานชางฝ มือช้ันเยี่ยม มีการซ้ือขาย
จดัจําหนายกนัตามชุมชนเมืองสาํคัญๆ ในลานนามาแตโบราณ 
ซึ่งในภายหลังไดพัฒนามาเปนงานหัตถกรรมสงออกสําคัญ
ของเมืองเชียงใหม เปนที่รูจักกันอยางแพรหลายทั่วประเทศ 

ในนามของคําวา “เครื่องเขินเชียงใหม”
โครงภายในของเครื่องเขินลายขุดนี้มีลักษณะคลายๆ 

กับเครื่องเขินทั่วๆ ไป กลาวคือ เปนเครื่องจักสานหรือไมจริง
ทีน่าํมาประกอบเปนรปูทรงกอนทายางรัก แลวขดุลาย ถมลาย 
เปนการตกแตงใหสวยงาม เพยีงแตวาสาํหรบังานชางทีม่รีะดบั
ในการผลิตเคร่ืองเขินเชียงใหมสวนใหญจะใชโครงสรางเปน
เคร่ืองจักสานที่แตกตางจากของพ้ืนบานธรรมดา โดยใชโครง
เคร่ืองสานจากตอกเสนกลมเล็กสานขัดกับเสนยืนที่บางเฉียบ 
จัดเปนรูปทรงที่กระเดียดไปเปนประเภททรงเรขาคณิต 
ปราศจากลวดบัวและขอบเทอะทะของเสนตอกหนาท่ีเปน
โครงสรางเสริมของงานจักสานตามแบบเครื่องเขินพื้นเมือง 
โครงสานเชนนี้นิยมใชกับการทําขันโอ ตลับ และเชี่ยนหมาก 
สวนพานดอกไม ตะลุม นิยมการขดเสนตอกเปนโครงสราง 
หรือถาเปนกลองหรือหีบก็ใชไมจริงประกอบเขาเปนโครง
ของภาชนะ

เมือ่ไดโครงสรางตามตองการ ขัน้ตอไปกค็อื การทาดวย
กากยางรักซ่ึงเหลือจากการกรองเอารักเนื้อดีออกไปแลว 
กากยางรักท่ีทาไวเม่ือแหงแข็งตัวหลังจากประมาณ 7 วัน 
จะทาํหนาท่ีเปนกาวเชือ่มและยึดโครงสานไมไผใหแข็งแรงและ
มัน่คงมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ของภาชนะทีไ่มมโีครงไมไผหนาๆ 
ยดึไว เม่ือยางรักแหงแลวใชมดีหรอืใบสิว่ขูดตกแตงผิวท่ีขรุขระ
ใหเรียบขึ้น บางครั้งมีการใชเครื่องกลึงใหเรียบทั้งดานในและ
ดานนอกดวยเครื่องมือท่ีเปนเหล็กคม มีลักษณะคลายชอน
กินขาวงอๆ ขั้นตอนนี้เครื่องมือกลึงอาจถากท้ังผิวขรุขระ
ของยางรักและโครงไมไผบางสวนหลุดรวงออกไป เพื่อใหได
โครงเคร่ืองเขินชั้นแรกบางเฉียบมากๆ แตวายังแข็งแรงพอ 
ไมยวบยาบจนเกินไป กอนการเคลือบชั้นตอไป

หลังจากขั้นตอนขูดกลึงโครงเรียบรอยแลว ขั้นตอไป
เปนการลงสมุกหรือที่ชาวไทเขินเรียกวา “มุก” สมุกหยาบชั้น
นี้มีสวนผสมของยางรัก ซึ่งประกอบดวย รักกรองแลว 3 สวน 
กับผงแกลบเผาตําละเอียด 1 สวน การทาสมุกหยาบเปน
การกลบโครงสรางไมสานจนแทบมองไมเห็นเนื้อไมเลย 
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ดวยการทาทั้งดานนอกและดานใน เคร่ืองมือทาสมุกหยาบ
มักเปนไมพายเล็กๆ สําหรับการปาดกลับไปมา คลายๆ กับ
การโบกปูนปลาสเตอร ผึ่งไวใหแหงประมาณ 7 วัน กอนทา
สมุกเหลวอีก 2 ชั้น ซึ่งตองใชเวลานานอีกหลายวัน ขึ้นอยูกับ
ความชื้นของอากาศตามฤดูกาล ทุกครั้งกอนทาสมุกจําตองใช 
“ใบหนอด” แหง ซึ่งเปนเหมือนกระดาษทรายจากธรรมชาติ 
ขัดผิวใหเรียบ เมื่อไดรูปทรงของภาชนะใกลเคียงกับที่ตองการ
จึงใชรักท่ีกรองแลวทาทับเปนช้ันๆ ซึ่งตองรอใหแหงครั้งละ
หลายๆ วัน ตามดวยการขัดดวยใบหนอดชุบน้ําท่ีมีลักษณะ
คลายๆ กระดาษทรายนํ้า โดยขัดใหทั่วท้ังภายนอกและภายใน
ภาชนะ จํานวนของช้ันรักข้ึนอยูกับความพิถีพิถันของชางวา
ตองการความเรียบเนียนขนาดไหน สําหรับงานเครื่องเขินชิ้น
นั้นๆ การเตรียมผิวเครื่องเขินจะจบสิ้นดวยการทารักเงา หรือ
รักชั้นหนึ่งที่ผานการกรองแลวกรองอีกจนใสสะอาด หรือไมก็
เปนยางรกัท่ีมกีารปรงุแตงดวยสารเคมแีละสวนผสมของนํา้มัน

หลายประเภท เพ่ือเคลือบผิวภาชนะใหเรียบเนียน การผ่ึง
เครื่องเขินใหแหงสนิทในพ้ืนท่ีปราศจากฝุนละออง เปนส่ิง
จําเปนอยางยิ่งในขั้นตอนน้ี กอนจะนําไปตกแตง หลังจาก
ทารักเงาแลว สวนใหญจะนําภาชนะเครื่องเขินเขาหองอบ
หรือตูอบที่มีความชื้นสูง ใชเวลาประมาณ 10 วัน เพื่อใหพื้นรัก
แข็งตัวเต็มที่ กอนการขุดเปนลวดลายหรือฮายดอก

เมือ่ผวิรกัแหงสนิทแลวจงึนาํภาชนะมาขัดใหขึน้มนักอน
ทําการ “ชักเสนไหม” ซึ่งก็คือการแบงพื้นที่สําหรับการตกแตง
ดวยลวดลายขุดในขั้นตอไป การชักเสนไหมจําเปนอยางย่ิง
สําหรับเปนการวางตําแหนงและโครงลวดลายท่ีจะขุด ถาไมได
แบงสวนไว คนทาํลวดลายและคนลงสีจะจดัลายไมไดสวนหรือ
ไมไดชองไฟที่สวยงาม “การขุดหรือขูดหรือฮายดอก” ทําดวย
เครื่องมือที่เปนเหล็กคมปลายแหลม คลายคลึงหรือเหมือนกับ
เหลก็จารอกัษรบนใบลาน การขดุอาศยัความชาํนาญทีจ่ะไมขดุ
ลึกลงไปในผิวรักจนถึงโครงไมไผ หรือขูดแผวเบาเกินทําใหไม

เทคนิคการฮายดอก เปนเทคนิคการตกแตงเครื่องเขิน ของบานนันทาราม และบานระแกง เชียงใหม
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การฮายดอกบนภาชนะเครื่องเขินสีดําโดยไมไดลงชาดสีแดง หรือเคลือบรักเงา

เกิดรองของลวดลายท่ีชัดเจน ชางเคร่ืองเขินในเชียงใหมนิยม 
“ฮายลวดลาย” ใหมีลักษณะเปนเสนเรียวเล็กละเอียด เปน
ลวดลาย โดยพยายามใหเขม็เหลก็จารตัง้ฉากกบัผวิของภาชนะ 
ในขณะทีช่าวไทเขินในเชยีงตุงและชาวไทใหญและชางพมานิยม
ตะแคงเหล็กขูดทําใหเกิดเสนลวดลายมีขนาดกวาง แลดูเห็น
ชัดเจนดี และยังสามารถทําลวดลายครอบคลุมพื้นที่ไดรวดเร็ว
กวาชางเชียงใหม

เมือ่ขดุลวดลายบนภาชนะเคร่ืองเขินเปนทีเ่รยีบรอยแลว 
ชางจะผสมผงสี ซึ่งในอดีตสวนมากจะเปนผงชาดสีแดงที่บด
ละเอียดแลวผสมกบัยางรกัใสหรอืรกัชัน้หนึง่ โดยใชสดัสวนและ
สูตรของชางแตละคน เสร็จแลวทาลงบนผิวเครื่องเขินที่ถูกขูด
เปนลวดลายไวกอน สีแดงชาดผสมยางรักจะถูกอัดลงไปอยูใน

รองของลวดลาย เมื่อแหงและแข็งตัวจะฝงติดอยูกับเนื้อรัก 
ผวิของเครือ่งเขินอยางแนบแนน การทาสีแดงชาดนีจ้ะทาเคลอืบ
ลวดลายท้ังหมด ผึ่งใหแหงอีกหลายวัน ตามดวยการขัดผิวดวย
ใบหนอดชุบนํ้า สีแดงชาดที่ไมไดอยูในรองของลวดลายจะถูก
ผวิใบหนอดขดูขัดหลุดออกจากผวิของภาชนะ ซึง่เปนยางรักสีดาํ 
สวนท่ีตดิอยูในรองจะปรากฏเปนเสนลวดลายสแีดงหรือสีอืน่ๆ 
บนภาชนะสีดํา เมื่อขัดเรียบรอยดีทั้งสีดําและสีแดงของผิว
เครือ่งเขนิจะมผีวิหนาระดับเดยีวกนั เรยีบเนียนเสมอไมขรขุระ
เปนหลุมเปนคลื่น การขัดดวยใบหนอดครั้งสุดทายตองระวัง
ไมใหลวดลายหลุดหายหรือถลอกลึกเกินงาม เมื่อขัดเรียบรอย
แลวจงึมกีารทางรกัเงาทบัลวดลายใหเรยีบรอยเปนเงางาม ปองกนั
มใิหสวนทีเ่ปนสแีดงหลุดลอกไดงายจากภาชนะ หลงัจากแหงสนทิ 
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กลองใสของแบบขุดลายสามสี 
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

กลองใสของแบบฮายดอกสามสี
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา
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ชางนิยมเช็ดดวยนํ้ามันพืชใหผิวภาชนะชุม และเมื่อแหงก็จะมี
ผิวเปนเงางามไปอีกนาน

ลวดลายเครื่องเขินเชียงใหมที่นิยมกันแตอดีตจนเปน
เอกลักษณ คือ ลวดลายดอกไมเล็กๆ เปนดอกไมประดิษฐ 
ประกอบกับกานและใบ เปนลักษณะเครือเถาท่ีคดเคี้ยว
เล้ียวไปเล้ียวมาครอบคลุมภาชนะอยางสมํ่าเสมอ แลดูเปน
พื้นผิวท่ีละเอียดยิบ บนรูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบงาย ตกแตง
เฉพาะดานนอกของตัวภาชนะ สวนดานในของภาชนะนิยม
ทาสีแดงชาดลวน ขับผิวที่เปนลวดลายสีดําแดงใหดูเดนขึ้น 
ลวดลายดอกไมประดิษฐนี้บางทีเรียกวาดอกแกวหรือดอกจัน 
ถามีขนาดใหญขึ้นมาเล็กนอยบางทีเรียกวาดอกกากอก หรือ
ดอกบัวผัด การออกแบบดอกไมขึ้นอยูกับความถนัดของชาง 
บวกกับจินตนาการและการสรางเสริมซึ่งไมคอยมีลักษณะ
ตายตัวเทาใดนัก ในยุคหลังมีการนําเอาลวดลายไทยแบบ
ภาคกลางเขามาผสมผสานหรือเปนการตัง้ใจทําใหเปนลายไทย 
เพ่ือตกแตงช้ินงานเคร่ืองเขินท่ีสําหรับจําหนาย สงขายให
ตลาดผูใชที่เปนคนจากภาคกลาง ซึ่งเปนตลาดสงออกสําคัญ
สําหรับเครื่องเขินเชียงใหม ชาวพมาใชลวดลายลักษณะน้ี
ตกแตงเคร่ืองเขินท่ีมีรูปทรงคลายของเชียงใหม และเรียกวา 
“ซินเหมบีอิด” เพียงแตไมนิยมใชสีแดงชาดเปนลวดลาย 
แตกลับใชผงทองคําหรือปดทองคําเปลวในรองขุด ทาํใหลวดลาย
เปนสีดําทอง ไมใชดําแดง ซึ่งเปนแบบดั้งเดิม

เมื่อความนิยมเครื่องเขินเชียงใหมที่สวยงามแพรหลาย
มากข้ึนในสังคมไทยยุคกอนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง การผลิตมี
การแขงขันและตัดราคา ตลอดจนการลดตนทุนในการผลิต 
การใชผงสีแดงชาดซ่ึงตองส่ังซื้อจากจีนและอินเดียมีราคาสูง 
ชางเชียงใหมจึงหันมาใชสีฝุนซึ่งราคาถูกกวาแทน อีกทั้งมีการ
ลดข้ันตอนและจํานวนชั้นของการทารักใหนอยลง อันเปนจุด
เริ่มตนของงานเคร่ืองเขินคุณภาพต่ํา ซึ่งนําไปสูความหายนะ
ของเครื่องเขินเชียงใหมในท่ีสุด เคร่ืองเขินยุคหลังๆ นี้ใชสีฝุน
ผสมกับน้ําปูนใส ทาฝงลงไปในรองลวดลายขุดเชนเดียวกับ
ที่เคยใชสีชาดผสมยางรัก เสร็จแลวใชกระดาษทรายละเอียด

ขัดใหเรียบ นํ้าสีจะติดอยูในรองที่แกะหรือขุดไวเปนสีตางๆ 
ตามที่ตองการ โดยมีปูนเปนตัวเชื่อม สวนพื้นภาชนะที่เหลือ
กเ็ปนสดีาํของสียางรัก ไมมกีารทารกัใสหรือรกัเงาทับเคลือบไว
เหมือนแตกอน ผงสีชาดเปนแรธาตุชนิดเดียวท่ีเมื่อผสมกับ
ยางรักหรือถูกยางรักเคลือบจะไมยอมเปลี่ยนความเขมขนของ
สีแดงไปมากนัก แตถาเปนผงสีฝุนธรรมดา ยางรักสีดําจะกลบ
ความแจมจรสัของสีฝุนลงจนดําคลํา้ไมนาดูเลย ดงัน้ันเพ่ือคงไว
ซึง่สสีนัทีส่วยงามในงานเครือ่งเขินสฝีุนยคุหลงัจงึไมมกีารเคลอืบ
รักเงาคร้ังสุดทาย เพียงแตเช็ดและขัดใหขึ้นเงาดวยนํ้ามันพืช
กอนจัดจําหนาย ซึ่งเมื่อมีการใชสอยไปสักระยะหนึ่ง สีฝุนจะ
คอยหลุดรวงและซีดหายกลายเปนเครื่องเขินที่มีลวดลายไม
ชัดเจน กระดํากระดาง

ชางบางกลุมประหยัดตนทุนไมยอมใชแมกระท่ังสีฝุน 
แตมีเทคนิคทําสีสําหรับลวดลายเคร่ืองเขินลายขุด โดยใชวิชา
เคมีพื้นๆ เขาชวย เชน ลวดลายสีขาวใชนํ้าปูนขาวลวนๆ สีสม
ใชนํ้าปูนผสมกับขม้ิน สีเหลืองใชนํ้าปูนผสมกับผงหรดาลที่มี
ราคาไมแพงนัก และถาตองการสรางสแีดงท่ีใกลเคียงกบัสีชาด
ก็ใชนํ้าปูนแดงผสมกับผงสีเสียดและขมิ้น นํ้าปูนนี้เวลาผสมจะ
เดือดปุด จําตองใสเกลือลงไปเล็กนอยและเม่ือใชทาลงบน
เคร่ืองเขนิทีม่รีองลายขดุไว เอาผาเช็ดผวิใหสะอาด สแีดงนีจ้ะติด
อยูในรองทีแ่กะหรือขุดไว เม่ือแหงจะทาํใหเครือ่งเขนิมีลวดลาย
สีดําแดงเชนเดียวกับการใชผงสีแดงชาด เพียงแตวาไมคงทน 
และผิวของภาชนะไมเรียบเนียนสวยงาม เฉกเชนของโบราณ
ที่มีการใชยางรักผสมชาดแดงจริงถมรองลวดลาย และเคลือบ
คร้ังสุดทายดวยรักเงา การใชผงชาดแดงแทตกแตงเคร่ืองเขิน
ประเภทนี้ ทําใหลวดลายแลดูสวยงามอยางลึกๆ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเม่ือตัวภาชนะกระทบแสงสวางหรือแสงแดดธรรมชาติ 
สีแดงชาดจะเปลงสีในลักษณะเหมือนกับการเรืองแสง ตัดกับ
พื้นสีดําเงาของผิวยางรัก

ตามปกติเครื่องเขินลวดลายขุดนี้ ชาวเชียงใหมนิยมทํา
เฉพาะสีดําแดงเทานั้น นอยชิ้นที่เปนสีเหลืองจากหรดาล หรือ
เปนสอีืน่ เครือ่งเขินลายขุดทีม่หีลายสีตกแตงเชนของพมา จาํตอง
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เพิ่มขั้นตอนการทํามากขึ้น ทวีคูณตามจํานวนของสี กลาวคือ 
ถาตกแตงดวยสีแดงเสร็จตองรอใหเคลือบรักสุดทายแหงกอน
ที่จะเร่ิมขุดรองลวดลายใหม สําหรับการถมสีตอไป ถามีการ
ตกแตง 4 หรอื 5 ส ีกต็องทาํขัน้ตอนซํา้กนัถงึสีห่าครัง้ เครือ่งเขนิ
หลากสเีชนน้ีบางทใีชเวลาแรมปกวาจะเสรจ็ส้ินขบวนการตกแตง
กอนออกจัดจําหนาย

3. เครื่องเขินลายทอง
 (GOLDLEAF-GILDIING LACQUERWARE)

การตกแตงเครื่องเขินใหมีลวดลายเปนสีทองดวย
ทองคําเปลว เปนรูปแบบที่ทํากันมาแตโบราณ โดยยึดถือเปน
ประเพณีวา ถาเปนของใชเจานายและพระสงฆ หรือเครื่อง
พิธีตางๆ ทั้งในวังและในวัด ควรมีการปดทองรองชาดติดแกว
ติดกระจก สวนชาวบานคนธรรมดาสามัญมิควรบังอาจใช
ขาวของท่ีเปนสีทอง เพราะถือวาเปนการทะนงตัว พยายามทํา

ตนใหทัดเทียมกับชนชั้นสูง หากพบเห็นอาจถูกลงโทษ เฆี่ยนตี 
หรือเนรเทศได จารีตอันน้ีในสมัยหลังไดผอนคลายลง ทําให
เครื่องเขินของใชบางช้ินของชนชั้นสามัญมีการเสริมแตงดวย
ทองคําเปลวเปนบางสวน บางจุด แตกย็งัไมนยิมทําเปนลวดลาย
ทองอยางอราม สําหรับการใชสอยในทองถิ่น ยกเวนบางสวน
ทีม่กีารผลิตเครือ่งเขนิลวดลายรดน้ําปดทอง สาํหรับเปนสนิคา
สงออกไปภาคกลางและตางประเทศ ในนามของที่ระลึก หรือ
เปนของฝากประเภทตกแตงบานในสมยัหลงั การทําเคร่ืองเขิน
ลวดลายทองในลานนา สามารถจําแนกออกตามเทคนิคยอย
ไดอีกเปนสามกลุมคราวๆ จากตัวอยางงานที่ยังปรากฏให
เห็นอยู ไมวาจะเปนกลุมใด การเตรียมพ้ืนโครงเคร่ืองเขินให
เรียบเนียนเปนขอสําคัญมากสําหรับการทําลวดลายปดทอง 
การถมพื้นแลวขัดใหเรียบตองทําซํ้าแลวซํ้าอีก ดวยการฉาบ
สมุกและรัก กอนปดทองคําเปลว

ขันหมาก
ที่ตกแตงดวยเทคนิคลายรดนํ้า

การตกแตงเครื่องเขินดวยทองคําเปลว
เทคนิคลายรดนํ้า "ลายคํา"
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กลุมเทคนิคแรกคือการปดทองคําเปลวแลวตกแตง
ดวยการจารหรือเขยีนลวดลายดวยเข็มปลายแหลม การทํางาน
ชนดินีเ้ริม่จากการเชด็รกัอยางบางๆ ลงบนภาชนะ แลวปดแผน
ทองคําเปลวใหคลุมผิวไวทั้งหมด หลังจากนั้นภายในหนึ่งวัน
หรือสองวัน กอนทีย่างรกัจะแหงสนทิ ชางจะทําการใชเข็มจาร

เขยีนลวดลายบนผิวเครือ่งเขนิทีม่ทีองคาํเปลวปดทบัอยู การเขียน
ดวยเหล็กแหลมไมนิยมกดใหผิวเปนรองลึก เชน การฮายดอก 
เพียงแคออกแรงใหขูดเอาทองคําเปลวออกเปนลวดลาย 
เชนเดียวกับการวาดลายเสนดวยดินสอ เสร็จแลวเม่ือยางรักแหง
กจ็ะไดเคร่ืองเขนิสีทองทีม่ลีวดลายวาดเสนตกแตงผิวภาชนะอยู 
การใชเข็มจารทําใหผิวทองถูกขูดออกมองเห็นพื้นรักสีดํา หรือ
ชาดสีแดงที่รองอยูขางใน การจารนี้สามารถทําใหเกิดลวดลาย
ที่ละเอียดยิบคลายกับการฮายดอกหรือบางทีละเอียดมากกวา
ดวยซ้ํา ขึ้นอยูกับขนาดของเข็มจารและความชํานาญของชาง 
การตกแตงดวยเทคนิคน้ีทําใหภาชนะแลดูเปนทองวาวท้ังใบ
จากระยะไกลจะมองเห็นลวดลายละเอียดเม่ือมองดูใกลๆ 
เทาน้ัน จึงนิยมใชกับประเภทของใชขนาดไมใหญโตนัก เชน 
ตลับใสของสําคัญ ประกับคัมภีรใบลาน กระโถน หรือขันหมาก
ของพระเถระผูใหญและเจานาย งานจารเครื่องเขินลายทอง
สวนมากมีพื้นที่สีทองมากกวาลายเสนสีดํา เปนงานที่นิยมกัน
เฉพาะในเขตลานนา และบริเวณใกลเคียง ไมคอยปรากฏ
ในงานของไทยในภาคกลาง หรือพมา อาจเปนเพราะวาเปน
งานแบบพืน้บานเกินไปแลดูไมคอยเปนระเบยีบหรือมีแบบแผน 
คอนขางเปนการดนลายสดๆ ตามอารมณสรางสรรค และ
ความชํานาญของชาง ถาวาดลายผิดมักแกไขไมไดก็ตองดนหา
ทางออกใหดดูทีีส่ดุ เพือ่ใหชิน้งานเสรจ็สาํเรจ็ ผวิของเครือ่งเขนิ
จากการจารนีไ้มคอยเรยีบรอย เพราะขรขุระจากการขดู สวนใหญ
ไมนิยมเคลือบผิวดวยรักเงาในขั้นสุดทาย เพราะรักเงาทําให
ผิวทองคําเปลวลดความเจิดจรัสลงไปมาก ถือวาสวยไมเทาผิว
ที่ปดทองคําแท

กลุมเทคนคิการปดทองคําเปลวประเภทท่ีสอง คอืการปด
ทองผานลวดลายกระดาษฉล ุหรอืภาษาพ้ืนถิน่เรยีกวา “ลายตอง

กระดาษ” เปนเทคนิคทีช่างจะเริม่จากการตัดกระดาษเปนลวดลาย
กลับ (Negative Pattern) โดยใชกระดาษเนื้อเหนียว เชน 
กระดาษสา บางคร้ังใชการเจาะกระดาษดวยส่ิวหรือเหลก็เจาะ
ตุดตู แทนการตัดดวยกรรไกรหรือมีดแหลม งานเชนนี้ชางตอง
เปนผูชํานาญในการรางลวดลายกลับเปนอยางมาก โดยตอง
คํานึงอยูเสมอวารอยเจาะฉลุนั้นจะกลายเปนลวดลายทอง
ปรากฏบนงานเคร่ืองเขิน การวางลายเจาะฉลุตองคํานึงถึง
เสนโคง เสนแหลม จงัหวะระยะของขนาดรวูาจะไมทาํใหแมพมิพ
กระดาษกระเดิดขึ้น หรือโยเยผิดสวนไป ดังนั้นลวดลายฉลุ
กระดาษน้ีจึงมักเปนลวดลายขนาดใหญ และดูคอนขางหยาบ
ไมละเอียดเทาใดนัก เพราะมีขอจํากัดในดานการใชวัสดุที่เปน
กระดาษ มีชางรุ นเกาบางคนบอกวา เคยใชหนังสัตวชนิด
บางเฉียบ ฉลุเปนลวดลายละเอียดสวยงาม สําหรับการใชงาน
ทีต่องปดทอง เปนลวดลายซํา้ๆ จาํนวนมาก หนงัสตัวมคีณุสมบตัิ
เหนยีวและไมกระเดิดเชนกระดาษ ภายหลังมีการใชกระดาษ
ถงุปนูซเีมนตเกา หรอืกระดาษเขยีนแบบจากตางประเทศ และ
แผนพลาสติกใสบางแทนกระดาษสา ขัน้ตอนการทาํคอนขางงาย 
คอืเมือ่เตรียมผวิเคร่ืองเขินเรยีบรอยแลว ใหนาํกระดาษฉลุลาย
ตามตองการทาบลงบนภาชนะ ตามดวยการใชลูกประคบเช็ด
ยางรักใสบางๆ เช็ดหรือตบเบาๆ ตามลวดลายใหทั่วทิ้งไวสัก 
2-3 ชั่วโมง ใหยางรักเริ่มหมาด แลวจึงเอาทองคําเปลวปดทับ
ลงไป เมื่อปดทองทั่วชองแลวจึงคอยๆ แกะกระดาษแมลาย 
(Stencil) ออกจากตัวเครื่องเขิน ลวดลายทองจากเทคนิคฉลุ
กระดาษนี้ไมคอยคมชัดเมื่อเทียบกับลายเขียนเสนหรือลาย
เขยีนพูกนัของลายรดน้ํา แตสะดวกเมือ่จาํเปนตองทํา เปนลาย
ซํ้าๆ กันจํานวนมาก หรือเปนลวดลายสําหรับการมองเห็นจาก
ระยะไกล ดังนั้นงานประเภทนี้จึงเหมาะกับการตกแตง เครื่อง
พิธีของใชในวัดและวังเสียเปนสวนใหญ เชน พานขันดอก 
ขันแกวทั้งสาม สังฆภัณฑ อาสนะ ปราสาท เครื่องสูง กูบชาง 
แหยงชาง เปนตน มบีางท่ีเปนขันหมาก หบีผา แตไมแพรหลาย
มากนัก ที่มีการใชมากก็คือ การตกแตงงานสถาปตยกรรม เชน 
โบสถ วิหาร หอคํา เรือนเจานายแตโบราณ คนธรรมดาสามัญ
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กั๊บธรรม ขันหมาก กระโถน
ตกแตงดวยเทคนิคลายรดนํ้า ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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จะไมใชประดับบานเรือนเด็ดขาด ถือวาเปนการผิดจารีต
ประเพณี การปดทองดวยกระดาษฉลุนี้สวนมากนิยมเปน
ลวดลายบนพื้นสีแดงชาดมากกวาสีดํา

เทคนิคการตกแตงดวยลายทองประเภทที่สามคือ 
การทําลวดลายรดนํ้าปดทอง ซึ่งเปนเทคนิคที่คอนขางซับซอน 
และเปนงานฝมือที่ละเอียดกวาเทคนิคอื่นๆ เปนที่นิยมมาก
ในวัฒนธรรมไทยภาคกลาง นับแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ถือวา
เปนเทคนิคเครื่องเขินที่เปนเอกลักษณของไทยภาคกลาง 
การเตรียมพ้ืนดวยสมุกและรัก ตองทํากันหลายคร้ังเพ่ือใหได
ผิวของภาชนะเรียบเปนเงาและแหงสนิท นํ้ายาเขียนลวดลาย
เปนสวนผสมของผงหรดาล นํ้าฝกสมปอย รวมกับยางมะขวิด 
หรือกาวกระถิน ซึ่งชางฝมือแตละคนจะมีสูตรที่ตนเองผสมใช
เปนประจาํ ชางทัว่ไปจะรางลวดลายหรือโครงลายบนผวิภาชนะ
เครื่องเขินดวยนํ้าดินสอพอง วาดดวยพูกันเปนลายเสนเบาๆ 
จากนั้นจึงใชพูกันจุมนํ้ายาหรดาลเขียนขอบลาย ชางที่มีความ
ชํานาญมากอาจเขียนลายดวยนํ้ายาหรดาลบนพื้นเครื่องเขิน
เลยโดยไมตองราง ตามดวยการแตมน้ํายาหรดาลลงบริเวณ
พื้นที่เคร่ืองเขินสวนท่ีไมตองการใหเปนลายสีทอง ชางตองคิด
เปนภาพกลับ (Negative) ใหเปน

กอนการปดทอง ปกติชางจะนําเอารักดิบท่ีจะใชใน
การเช็ดผิวเคร่ืองเขินมาเค่ียวเสียกอน เพ่ือเปนการใหนํ้าใน
เนือ้รกัระเหยออกไปบาง ซ่ึงเปนการควบคมุการแหงชาแหงเร็ว
ของรักเคลือบผิวได ยางรักท่ีมีปริมาณสวนผสมของนํ้ามาก
จะแหงเร็ว ถายางรักขนมากๆ หรือมีปริมาณของนํ้านอยใน
เน้ือรักจะแหงชา การเคีย่วเน้ือรักใหขนขนาดไหนนัน้ข้ึนอยูกบั
เทคนิคของชางแตละคน ชางโบราณสวนมากมักจะใชวิธีการ
ลงรักปดทองกับสิ่งของชิ้นใหญๆ เชน ชอฟา บานประตู 
หนาตางวัด ที่ตองการใชเวลาทํานานๆ ซึ่งจําตองทารักไวให
ทัว่พืน้ที ่แลวจงึจะตามดวยการปดทองคําเปลวทหีลงั ถารกันัน้
แหงเร็วเกินไปอาจทาํใหการปดทองไมทัว่ทันถึงกัน ซึง่อาจทําให
ทองหลุดลอนไมเทากนัในภายหลงัได ดงันัน้การเคีย่วรกัทีใ่ชใน
การทาวตัถุตางกนั จงึมีระยะเวลาไมเทากัน และไมอาจจะกาํหนด

แจกันดินเผาตกแตงดวยแบบลายรดนํ้าจากเชียงใหม
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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มาตราสวนเอาไวไดแนนอน สวนใหญขึ้นอยูกับวัตถุประสงค 
และขอจํากัดของการทําแตละครั้ง เมื่อไดรักสําหรับปดทอง
ตามพึงประสงคแลว ชางจะใชผาเน้ือนุมแตะยางรักแลวเช็ด
ลงบนผิวของตัวภาชนะที่เขียนลายดวยหรดาลเรียบรอยแลว
อยางเบาๆ เพือ่เคลือบผวิทัง้หมด การเช็ดนีต้องพยายามใหบาง 
และสม่ําเสมอ ปราศจากการคอนตัวของยางรัก ทีเ่ปนหยดหรอื
เปนคลืน่ ซึง่อาจจะทาํใหผวิทองแลดไูมเรียบสกุแวววาวเทาท่ีควร 
ชางลานนาโบราณนิยมปดทองคําเปลวทันทหีลงัจากการเช็ดรกั 
ทําใหผิวทองไมเปลงประกายแวววาวมาก เรียกวา “คําจม” 

แตแผนทองคําเปลวจะติดกับผิวของภาชนะแนนและนาน 
สวนชางทางภาคกลางนิยมท้ิงใหผิวยางรักหมาดและตึงกอน 
จึงคอยลงมือปดทอง ซึ่งทําใหผิวมีลักษณะแวววาวคลายกับ
เปนเน้ือโลหะทองคําจริงๆ แตโอกาสหลุดลอนมีคอนขางมาก 
และเรว็กวาของลานนา

เม่ือปดทองคําเปลวคลุมบริเวณที่เขียนลวดลาย และ
ไดทารักไวทัว่แลว ชางจะใชนํา้สะอาดลาง ถาเปนของขนาดเลก็
อาจใชแชในอางหรอืถังน้ําไวชัว่พักใหญ แผนทองคําเปลวจะติด

อยูกับยางรักบนผิวภาชนะท่ีไมมีนํ้ายาหรดาลปดทับอยู พื้นท่ี
ลวดลายที่มีนํ้ายาหรดาลเขียนไว แผนทองที่ติดกับหรดาลก็จะ
หลุดลอยออกจากตัวภาชนะเมื่อชุมนํ้า ทําใหเกิดลวดลายทอง
สวยงามตามตองการ หลังจากนั้นชางจะใชสําลี หรือผานุมๆ 
เช็ดน้ํา และหรดาลทีต่กคาง หรอืส่ิงอ่ืนๆ ทีไ่มตองการออกจากผิว
เคร่ืองเขนิ เปนการเสร็จส้ินวธิกีารทาํ ลวดลายรดน้ําปดทองแบบ
ไทยนี ้เปนเทคนคิทีท่าํใหทองประกายเปนสสีกุปลัง่สวยงามมาก 
จึงไมนิยมการเคลือบยางรักอีกคร้ังเชนของเวียดนามและจีน 
เพราะการเคลือบอกีคร้ังอาจทําใหสทีองมดืคลํา้ลงมาก ไมสวย 

และไมถูกรสนิยมของคนไทย
การปดทองดวยเทคนิคลวดลายรดนํา้ในลานนา จะนยิม

ทาํกบัภาชนะของใชขนาดเลก็เปนสวนใหญ เชน ประกบัคมัภรี 
ขันหมาก กระโถน หรือพานขันดอก มีนอยชิ้นที่ทําเปนของใช
ขนาดใหญ เชน หีบพระธรรม ตู โตะ ตั่ง เตียง หรือปราสาท 
ธรรมาสน อาจเปนเพราะวา ลวดลายรดน้ําคอนขางเปนงานฝมอื
ละเอียดประณีต ไมเหมาะกับของใชขนาดใหญ ซึ่งมักจะมี
สัดสวนที่เทอะทะ แลดูไมเขากัน

ขันนํ้าแบบลายรดนํ้าจากเชียงใหม สําหรับผู ใช ในภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

เครื่องเขิน        ในวัฒนธรรมลานนา70



4. เครื่องเขินลวดลายรักป�น และกดพิมพ�
 (LACQUERWARE WITH MOLDING
 AND IMPRESSED DECORATION)

การตกแตงเคร่ืองเขินใหมีลวดลายบนผิวภาชนะ เปน
ลกัษณะลวดลายนนูตํา่ หรอืนนูสงูดวยการปน หรอืพมิพรกัสมกุ
ประดับ เทคนิคการตกแตงลักษณะนี้จะเร่ิมจากการเตรียมผิว
ภาชนะ หรือโครงสรางของเครือ่งเขนิใหมคีวามมัน่คงแขง็แรงกอน 
ดวยวธิกีารถมสมกุหยาบสมกุละเอียดตามข้ันตอน ตามดวยการ
ขดัใหเรียบใหเนียน ซึง่อาจไมคอยจําเปนเทาใดนกั ความมัน่คง
คอนขางสําคัญกวาความเรียบเกลี้ยง

สมุกสําหรับการปนหรือพิมพเปนลวดลายประดับนี้ 
เปนยางรักท่ีกรองแลวผสมกับข้ีเถา ดินขาว หรือปูนขาวใหมี
ลักษณะคลายๆ กับดินน้ํามันปนรูป หรือปูนน้ํามันท่ีใชใน
การทํางานปูนปนประดับวัดแบบโบราณ ลวดลายปนรักสมุก
เปนดอกไมใบเถาติดลงไปบนเครือ่งเขิน บางทีเรียกในภาษาไทย
ภาคกลางวา “รกักระแหนะ” สวนใหญเร่ิมตนจากการปนรักสมกุ
เปนเสนยาวๆ คลายเสนบะหม่ีบนเขยีงไม ตามดวยการทายางรกั
ลงบนผิวของภาชนะเคร่ืองเขิน แลวจึงคอยประดิษฐลวดลาย
ดวยเสนสมุก ติดลงบนผิวของภาชนะกอนยางรักแหง

งานเครื่องเขินบางอยางมีการประดับกระจกจืน หรือ
แกวอังวะ โดยการตัดแผนกระจกเปนรูปทรงตามตองการติด
ลงบนผิวของภาชนะ เปนโครงลวดลายดวยยางรัก บางทีใช
สมุกเหลวเปนกาวเพ่ือใหแผนกระจกติดกับโครงสรางอยาง
แนบแนน จากนัน้รอใหแหงกอนจึงนาํเอารักสมุกปนเปนเสนยาว 
ปดทบัลงตรงขอบกระจกจืน เพือ่ลบขอบทีค่ม และเปนการผนกึ
ขอบกระจกจืนใหติดแนนกับพื้นท่ีรองกระจกอยู การกุนขอบ
กระจกดวยเสนสมุกสามารถพลิกแพลงทําเปนลวดลายหยัก 
เปนจุด เปนกลบี ไดหลายรูปแบบ ขึน้อยูกบัการสรางสรรคและ
ความชาํนาญของชาง เมือ่เสนสมกุหมาดไดทีก่อนแหง ชางจะนาํ
เอาทองคําเปลวมาติดบนเสนสมกุเพือ่ใหแลดสูวยงามมีลกัษณะ
เปนกระจกสีตางๆ เชื่อมดวยขอบหรือเสนสีทอง เคร่ืองเขิน
ประดบัแกวองัวะหรอืกระจกจนืสวนใหญเปนของใชในพธิกีรรม 

หรือมีลักษณะเปนเฟอรนิเจอรในวัดเสียมากกวา เชน ขันแกว
ทัง้สาม สตัตภณัฑ ขนัเหล่ียม ประกับคัมภีร และเครือ่งสงูตางๆ 
สําหรับถวายพระพุทธ มีบางท่ีพบในบานเรือนของชนชั้นสูง 
เชน ขันหมากหลวง ขันดอกไปวัด หรือแอบเฮือใสยาเสน 
คนธรรมดาสามญัไมคอยจะกลาประดับประดาของใชดวยแกว
ดวยกระจกเทาใดนัก ดวยเกรงวาจะไปแขงบารมีกบัเจากบันาย 
ซึ่งในสมัยโบราณอาจหมายถึงการหาเร่ืองเจ็บตัว โดนเฆ่ียน
โดยเปลาประโยชน

งานตกแตงเครือ่งเขนิดวยรกัสมกุบางครัง้ และบางกลุม
ชางนิยมใชเทคนิคการพิมพลวดลายเปนช้ินๆ แลวนํามาติด
เขากับภาชนะที่จะตกแตงดวยยางรักกอนการปดทองคําเปลว
ทบัลงบนลวดลาย แมพมิพทีใ่ชสาํหรบัการกดลวดลายสวนใหญ
ทําดวยไมเนื้อแข็งพอสมควร การแกะแมพิมพตองใชเครื่องมือ 
หรอืสิง่ทีค่มมากเพ่ือใหเกดิเสนลวดลายท่ีสวยงาม ลวดลายพิมพ
รักสมุกไมสามารถทําใหมีลักษณะละเอียดหรือเล็กมากนัก 
เพราะจะเปนปญหาในการกดสมุกลงในแมพิมพและแกะออก 
แมพิมพบางครั้งอาจเปนหินสบูแกะ หรือบางครั้งใชโลหะแผน 
เชน ทองแดง ทองสําริด หรือแผนโลหะเงนิ เคาะตเีปนลวดลาย
สําหรับการพิมพ รักสมุกพิมพจะตองมีสวนผสมท่ีไมเหลว
หรือแข็งเกินไป สวนใหญจะมีความยืดหยุนประมาณดินนํ้ามัน
ปนรูป เมื่อชางพิมพสมุกเปนชิ้นลวดลายตามตองการแลว 
จะผ่ึงใหแหงหมาดกอนการตัดแตงขอบลวดลายตามตองการ 
แลวจึงนําไปทายางรกัเพ่ือปดแนบลงบนผวิของภาชนะเคร่ืองเขิน

การตกแตงดวยสมุกพิมพนิยมติดลวดลายซํ้าๆ กัน
เปนแถวเปนแนว เชน ลายบนตัวขันหมาก ลูกติ่งตีนขันหมาก 
หรือขอบปากภาชนะตางๆ มีบางที่ชางบางทองที่ใชวิธีถม
รักสมุกลงบนเคร่ืองเขินอยางหนาเตอะแลวนําเอาแมพิมพ
จิ้มกดลายท่ีตัวภาชนะเลยเพื่อความรวดเร็ว แตมักจะได
ลวดลายท่ีไมคอยสวยงามประณีตเทาใดนัก ขันหมากเจานาย
บางชุดมีการพิมพรักสมุกฝมือดีลวดลายสวยงามมาก และเมื่อ
ลงรกัทาชาดปดทองแลว เปนงานท่ีแลดวูจิติรพสิดาร คลายคลงึ
การดุนลวดลายดวยทองคําจริง
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เทคนิคการตกแตงเครื่องเขิน โดยทําเปนลายลูกติ่ง ใชวิธีกดพิมพลงไปบนรักสมุก

ลวดลายเครื่องเขินแบบพิมพกดลายเปนชิ้นๆ แลวติดบนภาชนะกอนลงรักปดทอง
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ขันดอกกดพิมพ จากสันปาตอง เชียงใหม ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากแพร ลายกดพิมพ ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ขันหมากพิมพดอกปดทอง
ของเมืองแพร ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ขันหมากลายกดพิมพ ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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เครื่องเขินในชีวิตประจําวัน
ของชาวลานนาและเครื่องเขินชาวเขา

Secular use of lacquerware

หีบผาแบบแตมดอก 
ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม



เครือ่งเขนิ เปนของใชทีช่าวลานนานยิมเปนอยางยิง่และ
ยังตอเนื่องมาจนกระทั่งปจจุบัน แมวาจะลดบทบาทลงไปบาง
ดวยมสีิง่อ่ืนเขามาทดแทน แตกย็งัมีการผลิตอยูมากกวาภูมภิาค
อื่นๆ ของประเทศไทย

หลังจากทีม่กีารฟนฟูบานเมืองในสมัยของเจาหลวงกาวลิะ 
เขตเมืองเชยีงใหมบริเวณถนนววัลาย วดันันทาราม บานชางหลอ 
เปนชุมชนของชาวไทยเขิน ซึ่งเปนกลุมชนที่มีความสามารถ
ทางการชางหลายแขนงรวมถึงการทําเครื่องเขินใชในชีวิต

๏ เครื่องเขินในชีวิตประจําวันของชาวลานนา ๏

๏ รูปแบบของเครื่องเขินลานนามีดังตอไปนี้ ๏

ประจําวัน และเปนที่นิยมแพรหลายในกลุมชาวพื้นเมืองของ
ลานนา เพราะมีคุณภาพดีมีรูปทรงและลวดลายที่สวยงาม

การผลิตเคร่ืองเขิน นอกจากในเขตเมืองเชียงใหมแลว 
ยังมีอยูทั่วไปในลานนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนสําคัญท่ีมี
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้อตอการใชสอยเครื่องเขิน
และการสรางสรรค ปกติงานเครือ่งเขินในพ้ืนท่ีตางๆ ของลานนา
มรีปูทรง โครงสราง และลวดลายตกแตงคลายคลงึกนั จะแตกตาง
แตเพียงรายละเอียดปลีกยอยของวัสดุตกแตง

ขันหมาก เปนภาชนะสําหรับใสเครื่องกินหมากที่
ประกอบดวย ยาฉนุ หมากแหง หมากสด ปนู สเีสยีด เปลอืกไม 
ใบพลู เปนท่ีทราบอยูแลววาวัฒนธรรมการกินหมากในเอเชีย
อาคเนยรับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย และในบางทองถ่ิน

ยังคงเปนที่นิยมจนกระทั่งในปจจุบัน สมัยกอนชาวลานนา
กินหมากแบบเปนของกินเลน จนกลายเปนกิจกรรมในสังคม 
ดงันัน้ทกุครัวเรือนตางก็มขีนัหมากหรอืเช่ียนหมากประจาํบาน
และบางครอบครัวอาจมีขันหมากมากกวาหนึ่งชุด

ขันหมาก แอ็บหมาก และมีดผาหมาก
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา
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ขันหมากแบบแตมดอก
สกุลชางบานตนแหน หรือเครื่องเขินสันปาตอง ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

การเสริมขอบฐานขันหมากใหยกลอยขึ้น
เพื่อใหฐานไมเปราะแตก หรือชํารุดเสียหาย

ชวยใหยืดอายุการใชงาน

ขันหมาก และชุดแอ็บหมากเงิน
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ขันหมาก แอ็บหมาก และนํ้าตน
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี
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รูปทรงและลวดลายแตมของขันหมาก จากหลากพื้นที่ ในลานนา
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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นอกจากจะมีขันหมากใชสําหรับชีวิตประจําวันแลว 
ในดานพิธีกรรมทางความเชื่อหรือทางศาสนา ยังใชขันหมาก
เปนองคประกอบในพิธีสําคัญดวย เชน งานบวชพระและ
งานแตงงาน เปนตน นอกจากนี้ในการแสดงสถานภาพหรือ
บรรดาศักดิ์ของชนชั้นสูงตองมีขันหมากเปนเคร่ืองแสดง
ฐานันดรเชนเดียวกับขุนนางภาคกลางของไทย เม่ือเจานาย
เดินทางไปที่ใดจําตองมีขบวนเครื่องยศ ที่แตละช้ินมีพนักงาน
ถือประคองเสมอ ทําใหเกิดเปนขบวนยาวในการเดินทาง และ
การจัดที่นั่งลําดับของขบวนเครื่องยศเริ่มจาก ชอธงดาบหอก
นําหนาขบวน ตามดวย ขันหมาก แอ็บยา กระโถน คนโท และ
เจานายนั่งเสล่ียงคานหามตามมา มีรมกั้น จากความสําคัญ
ดังกลาว เปนผลใหรูปแบบและลวดลายของขันหมากลานนา
มีการพัฒนาออกไปอยางมากมาย

ขันหมากมีโครงไมไผขดหรือสาน เคลือบรักและชาด 
มีขนาดใหญมากกวาเชี่ยนหมากของภูมิภาคอื่นๆ เพราะเปน
ภาชนะสาํคัญในการตอนรับแขก อกีท้ังยังเปนการแสดงออกถึง
ความม่ังค่ัง มกีนิมีใช เปนหนาตาของผูเปนเจาของ กลองตัวขัน
ที่ใหญเอื้อสําหรับเก็บใบพลูใหสดไดนาน เพราะอากาศทาง
ลานนาแหงกวาที่อื่นจะทําใหใบพลูเฉาเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในหนาแลง

ขันหมาก เปนภาชนะทรงกระบอกกวาง ประกอบดวย
โครงสราง 3 สวน คือ สวนลางเรียก ตีนขัน สวนกลางเรียกวา 
ตัวขันหรือเอวขัน และสวนบนเปนถาดซึ่งภาษาถิ่นเรียกวา 
ตาด หรือ อาน ตอขอบสูงข้ึนมาเล็กนอย เรียกวา ปากขัน 
แมจะมีโครงสรางและรูปทรงรวมใกลเคียงกัน แตหลายชุมชน
ก็มีเอกลักษณและความนิยมเฉพาะถิ่น ดังเชนกลุมลุมนํ้าขาน 
สันปาตอง ทุงเสี้ยว ซึ่งเปนชาวไทเขินแทอพยพมาจากเชียงตุง 
นิยมขันหมากทรงสูงประมาณ 30-40 ซม. มีสัดสวนดีมาก 
ตนีขันผายออก บางทมีจีาํนวน 2-3 ชัน้ และหากเปนผูมฐีานะดี
กย็ิง่จะเพิม่ความสงูของตวัขนัขึน้ไปอกี กลุมในเมอืงเชยีงใหมนยิม
ขันหมากทรงเตี้ยแตกวางกวากลุมแรก บางคร้ังกวางมากกวา 
35 ซม. ตีนขันเตี้ยจนดูเหมือนจะแบนติดพ้ืน กลุมลําปางมี
รูปทรงคลายกับกลุมสันปาตอง เขียนลายกลมๆ ขดไปมา 
มีขนาดความกวางประมาณ 25 ซม. ขึ้นไป กลุมแพรนิยม
ขันหมากทรงเตี้ยและมีตีนขันตํ่า ประดับลวดลายทองฉลุ 
กลุมนานนิยมขันหมากทรงกะทัดรัด โครงสรางเล็ก บางที
เปนเพยีงกลองหมากหรือแอบ็หมากขนาดเลก็เทาน้ัน และทารกั
สีดําเปนหลัก นิยมตกแตงดวยรักกระแหนะพิมพลายทั้งท่ี
เชิงขันหมากและขอบดานบนของขันหมาก

ขันหมากแบบลานนา
ที่แยกชิ้นสวนออกเปนชั้น สําหรับเก็บของในชองตางๆ

ขันหมากแตมดอก สกุลชางสันปาตอง
ที่สามารถแยกชิ้นสวนไดหลายชิ้น
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นอกจากรูปทรงกระบอกจะเปนทีน่ยิมแลว ชาวลานนา
ยังพัฒนาโครงสรางและรูปทรงอื่นๆ ขึ้นมากมาย มีลักษณะ
ผสมผสานกันระหวางขันดอก (พาน) ขันโตก หรือบางครั้ง
มโีครงสรางปดทึบบางครัง้โปรงจนเห็นโครงสรางภายในไดคลาย
กรงนก

ขนัหมากตนีชาง มทีัว่ไปทัง้ในเวยีงเชียงใหม และนอก
เวยีง ลกัษณะเปนทรงพานแบบภาคกลางคือมตีนีหรอืเชงิสงู แผ
ออกคลายฐานบัวควํ่า มีชวงเอวคอดแลวผายออกเปนตัวขัน 
เหนือตัวขันอาจมีอานหรือไมมีก็ได ดูรวมๆ คลายตะลุมสํารับ
อาหารของภาคกลาง

ขันหมากกึ่งขันดอกเอวอู ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากเหลี่ยมตีนชาง 
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ขันหมากเหลี่ยมของเจานายพะเยา (ซาย) และลําปาง (ขวา)

ขันหมากเหลี่ยมปดทอง สําหรับเจานายและพระสงฆ
สกุลชางลําปาง ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ขันหมากเหลี่ยม เปนรูปทรงท่ีนิยมของกลุ มชนใน
เวียงเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร โดยเฉพาะชนชั้นสูง เชน 
เจานายและพระสงฆ เนือ่งจากมีขัน้ตอนการทาํโครงสรางหลาย
ขั้นตอน และมีรูปทรงเหลี่ยมแบบพิเศษแตกตางจากชาวบาน
ทั่วไป คือเปนขันทรงเหลี่ยมที่หักตอกเปนเหลี่ยมขณะขึ้นโครง 
สวนใหญมักจะทําทรงแปดถึงสิบหกเหลี่ยม การตกแตงเปน
ลายเขียนที่วิจิตรสวยงามหรือประดับลายรดนํ้าในบางสวน 
บางครั้งมีการประดับแกวจืนและเบี้ยที่ขอบลางของตีนขัน

ขันหมากคํา เปนขันหมากรูปทรงกระบอกและการ
ตกแตงแบบพิเศษ นอกจากจะมีขนาดใหญแลวลายประดับ
ยงัเปนลายรดนํา้ทัง้หมด หรอืลวดลายรกักระแหนะปดทองลวน 
ขันหมากคําจึงทําขึ้นใหเฉพาะเจานายหรอืพระสงฆเทานั้น

ขันหมากคําของเจานาย 
สกุลชางลําปาง พิพิธภัณฑวัดเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
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ขันหมากตกแตงดวยลวดลายตางๆ
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ชุดขันหมากฮายดอกเลียนแบบลายไทย 
สําหรับลูกคาและคนใช ในภาคกลาง ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันหมากนอย นอกจากขันหมากที่ทําเพื่อแสดงฐานะ
ของเจาของผูใชหรอืทาํเพ่ือรบัรองแขกแลว กย็งัมขีนัหมากท่ีใช
สวนตัวดวยเรียกวา ขันหมากนอย เปนของใชสวนตัวเม่ืออยู
คนเดียวหรือเมือ่มีอาการอยากเค้ียวหมาก (ใชคาํวา เส้ียนหมาก 
หรือ เงี่ยนหมาก ในภาคกลาง) มีขนาดเล็กๆ ไมนิยมตกแตง
ใหหรูหรา เพียงแตเคลือบรักหรือชาดและเขียนลวดลายเล็กๆ 
ลงบนบางสวนของตัวขัน
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การตกแตงลวดลายซึ่งเปนสวนท่ีชวยใหขันหมาก
สวยงามสมฐานะ ลวดลายสวนใหญของขันหมากลานนานิยม
เปนลายเกี่ยวของกับธรรมชาติ เชนลายดอกเครือเถา ซึ่งตอง
อาศัยชางที่มีฝมือในการวาด ขั้นตอนนี้เรียกวา การแตมดอก

การแตมดอก มักจะใชชาดแดงเขียนสดบนพื้นดํา ไมมี
การรางแบบกอน นิยมใชสีทองแตมลายเปนจุด (highlight) 
เน่ืองจากมีกฎหามชาวบานใชทองคําหรือสีทองลวน แตก็มี
การแอบใชบางเพียงเล็กนอยเพ่ือเสริมใหผลงานดูสะดุดตาข้ึน 
การแตมดอกจะเนนในสวนท่ีเห็นชัดที่สุดคือที่ตัวขันหมาก 
ทําใหสามารถแลเห็นลวดลายไดถนัดกวา อีกท้ังเปนสวนที่
มองเห็นไดแตไกล รองลงมาคือตีนขันหมากดานนอก ซึ่งเปน
สวนท่ีมีพื้นท่ีมาก สามารถวาดลวดลายไดอยางเต็มท่ี สวนอาน
ขนัหมากนยิมทารักสแีดงเพราะเปนพืน้ทีท่ีม่ตีลบัหมาก เตาปนู 
และอุปกรณอื่นๆ วางทับอยู

ลวดลายที่พบเห็นมากท่ีสุดคือลายกานขดหรือลาย
เครือเถา ลายสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด ลายกลีบบัวควํ่าบัวหงาย 
นอกจากน้ี ก็ยังมีลายดอกไมสี่กลีบ หกกลีบ แปดกลีบ หรือ
หลายกลีบวางเปนเสนขนานกัน ลายท่ีนิยมมากสําหรับตีนขัน

๏ ลวดลายของขันหมากลานนา ๏

คือ ลายลูกต่ิง ซึ่งความจริงแลวเปนการตกแตงดวยการพิมพ
มากกวาเปนลายเขียนเพราะเกิดจากการปนรักกระแหนะหรือ
การพิมพลายดวยยางรักผสมขี้เถา (หรือดินขาว) ลายลูกติ่ง
ใชตกแตงเฉพาะบริเวณตีนขันหมากเทานั้น ลักษณะเปน
แนวตัง้รอบตนีขนั ชาวนานนยิมมลีกูติง่อยูชวงบนของขนัหมาก
ซึ่งตางจากขันหมากถ่ินอ่ืน พื้นอานขันหมากสวนมากเปน
ลายสานขัดธรรมดา บางทีสาน “ลายเกล็ดเตา” ทารักดํา
หรือแดง ไมนิยมถมสมุกใหเรียบอยางดานขางของตัวขัน 
เชนเดียวกับรูปทรงลวดลายตกแตงขันหมากก็แตกตางกันไป
ในแตละทองถิ่น โดยอาจมีสาเหตุจากความนิยมหรือขอจํากัด
ทีเ่กดิจากขัน้ตอนการประดิษฐลาย อาทิ กลุมหางดงมีการเขยีน
ลายโดยใชวธิีหยดชาดแลวลากเปนเสนใหเกิดรูปลายกลบีดอก
ที่ประกอบดวยเสนเล็กๆ กลุมลําพูน หนองตอง นิยมแตมลาย
คลายตัวบาง หรือลายกนกดวยชาดท่ีสีออกสมหรือสีรง ฝมือ
ไมประณีตมากนกั และนิยมแตมทองเปรอะไปทัว่บนลายสีแดง 
บางทีก็ใชวิธีหยอดชาดแลวลากเสนเชนกันแตลายเสนหยาบ
และใหญกวากลุมหางดง

การตกแตงเครื่องเขินดวยการแตมดอกขลิบทองและการกดพิมพลวดลายลูกติ่ง ประดับเชิงขันหมาก
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กลุมลุมแมนํ้าขาน สันปาตอง ทุงเสี้ยว เปนกลุมท่ีมี
ชางแตมดอกฝมือดีมากของลานนา เน่ืองจากสวนใหญเปน
คนเชื้อสายชาวไทเขิน ลวดลายในกลุมน้ีใชวิธีแตมรักผสม
ชาดแดงและเขียนลายทองเปนเสนขอบของลาย ใชปลายพูกนั
แหลมเล็กทําใหลวดลายคมชัด ไมเลอะ ลวดลายท่ีนิยมมาก
คือลายดอกไมสี่กลีบ ที่ขอบของกลีบดอกไมมีการแตมสีทอง 
(ปดทอง) เปน highlight ซึ่งเปนเอกลักษณที่โดดเดนอยางยิ่ง 
กลุมในเวียงเชียงใหมใชสมุกทํารักกระแหนะปนหรือพิมพเปน
ลายดอกไมแลวปดทอง ใชสีทองมากกวากลุมอื่นๆ นอกจากนี้
ยังนิยมตดิกระจกหุงหรือแกวจืน (แกวอังวะ) ทําใหเครื่องเขิน
ดูหรูหรามากขึ้น สวนการแตมดวยการหยดชาดแลวลากเสน
ก็มีบางเชนกันแตไมโดดเดนมากนัก

1. กลุ�มเมืองลําปาง ขันหมากของกลุมนี้ไมนิยมประดับ
ลายลูกต่ิง ลวดลายที่ประดับนิยมการฉลุกระดาษทาบที่ตัว
ขันหมากแลวแตมทองจนเปนลวดลาย โดยไมสนใจกฎขอหาม
การใชทองอยางท่ีเชียงใหมยดึถือ โดยบคุลิกลวดลายเขียนของ
ลําปางมีลักษณะปอมๆ กลมๆ
2. กลุ�มเมืองแพร� นิยมสรางลวดลายจากการกดพิมพที่มี
ความนนู เปนลวดลายพนัธุพฤกษา เปนสรีกัตามธรรมชาต ิหรอื
ปดทองทั้งใบ หากแตมลวดลายก็จะละมายคลายแบบกลุม
เมืองลําปางเปนลายกานขดบาง ฟนปลาบาง แมจะไมทํา
ลวดลายลูกต่ิง แตก็ชอบใชสีแตมเปนเสนที่ตีนขัน ขันหมาก
เมืองแพรมีการใชสีเหลืองในกลีบดอกมากกวาของมาตรฐาน
ลานนาทั่วไป
3. กลุ�มเมอืงน�าน ไมคอยมลีายตกแตงมากนัก เวนแตบริเวณ
ตีนขันที่พิมพเปนลายลูกติ่ง สวนอื่นๆ ก็เพียงแตเคลือบยางรัก
ดาํเทานัน้ บางทมีกีารเลนสยีางรกัหนาบางไมเทากันหรอื เปนสี
กนกวางทาทีล่วดบวัรัดขอบของขนัหมาก เคยปรากฏวามีการนาํ
เอาลวดลายลูกติง่ประดับตอนบนของลวดบวัขนัหมาก ซึง่แปลก
แตกตางจากของถิ่นอื่นในลานนา

ขันหมากแบบแตมดอกขลิบทอง 
สกุลชางบานตนแหน หรือเครื่องเขินสันปาตอง

ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี
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แอ็บเฮือ ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

แอ็บเฮือ ทารักสีกนกวาง 
เปนภาชนะไมไผสาน ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

แอ็บยา ทําหนาที่เปนของใชสวนตัว ลักษณะเปนกลอง
หมากทรงกลมขนาดเล็กสําหรับพกพา เดิมทําจากเครื่องสาน
แลวเคลือบรัก ตกแตงลวดลายตามแตรสนิยมของกลุม แตถา
เปนของคนมีฐานะมักมีการตกแตงอยางวิจิตรสวยงามมาก 
บางพื้นที่ใชแอ็บยาใสขาวตอกสําหรับพิธีตางๆ

แอบ็เฮือ เปนตลบัหมากซึง่มรีปูทรงรคีลายเรอื ตวักลอง
ไมมีฐาน เปนเพียงเครื่องสานทรงรีมีฝาปดครอบ สวนมากไมมี
การตกแตงนอกจากเคลือบยางรักดํา เวนแตบางทีมีการทํา
ฝาแอ็บเฮือใหนูนเหมือนหลังเตา หากเจาของมีฐานะดีก็จะใช
หอยเบี้ยประดับตกแตงฐานใหดูมีคามากขึ้น

แอบ็เฮืออกีรปูแบบหนึง่ทาํเปนทรงสีเ่หล่ียมตัดมมุ มฐีาน
ไมขดหนุนตัวแอ็บใหดูเดนข้ึน ตัวแอ็บเปนเครื่องสานทรงตรง 
ฝาแบน การตกแตงมตีัง้เเตฐานท่ีใชลายลกูติง่พมิพ หรอืเขยีนสี
เปนเสนๆ เหมือนจะเปนลวดลายลูกต่ิง สวนบนตัวแอ็บและ
ฝาก็เปนลายเขียนตามความถนัดไมมรีปูแบบตายตัว บางครัง้ก็
มีรูปสัตวแทรกอยู แอ็บเฮือแบบนี้เปนที่นิยมในกลุมผูมีฐานะดี
ในชุมชนเมืองตางๆ

เครื่องเขิน        ในวัฒนธรรมลานนา86



เอิบและหีบผา เปนของใชสําหรับใสเสื้อผาหรือของใช
มคีาเน่ืองจากในวัฒนธรรมลานนาไมมเีคร่ืองเรอืนเหมือนอยาง
จนีหรือยุโรป ประกอบกับของใชสาํคัญก็มไีมมากนกั การจัดเก็บ
ของจึงใชเอิบและหีบผาซ่ึงก็สะดวกตอการดูแลรักษาหรือ
การเคล่ือนยายอพยพ เอิบ เปนกลองเก็บผาหรือของสําคัญ
คลายกับแอบ็ kun-it ของพมา แตมขีนาดใหญกวา สวน หบีผา 
เปนของใชสําหรับผูชาย เอาไวใสผาเม่ือยายบานไปอยูกับ
ฝายหญิง หีบผาสวยๆ มักจะเก็บไวอยางดี ชาวบานจะมีโอกาส
เห็นก็ตอเมื่อมีการยายบาน ดังนั้นเพื่อปองกันการดูแคลนจาก
เพื่อนบานเจาของจึงตองพิถีพิถันในการสานโครงสรางและ
การแตมดอก เพราะถอืวาท้ังเอบิและหบีผาเปนเคร่ืองเชิดหนา
ชตูาของตนในสงัคม แสดงถงึรสนิยมและฐานะเจาของหบี รวมถึง
ฐานันดรในสังคม

โครงสรางและรูปทรงสวนใหญใชโครงสรางไมไผสานขด 
แตตอมาก็เปนไมจริงซึ่งทําใหมีความทนทานมากย่ิงขึ้น เอิบ
เคร่ืองสานมหีลายรปูทรง เชน ทรงกระบอก ทรงสิบสองเหล่ียม
และทรงรี ประกอบดวยฐานที่มีลักษณะคอนขางเตี้ย ตัวเอิบ
และฝาครอบคลายแอ็บ bi-it ของพมาสวนหีบผานิยมทรง
สี่เหลี่ยมผืนผา สี่เหลี่ยมตัดมุม มีฐานสูงเล็กนอย ตัวหีบสูงและ

หีบผาใหมแบบแตมดอก
เปนของใชเจาบาวสําหรับพิธีแตงงาน สกุลชางบานตนแหน สันปาตอง ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม

เอิบผาลายแตม
ของสะสมของศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม
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หีบผาใหม สําหรับใสของเจาบาว
ทํามาจากไมลงรักและเขียนลายชาด
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

หีบผาใหม
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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มฝีาเปดดานบน เครือ่งจกัสานของชาวบานทัว่ไปท่ีสานเปนทรง
คลายหีบผา แตไมเคลือบรักหรือทาชาดเรียกวา กวยผา และ
ถาหากนํา กวยผา ไปเคลือบรักทาชาดก็จะเรียกวา หีบผา

ลวดลายท่ีปรากฏบนแอ็บและหีบผาคลายคลึงกันมาก
กับลวดลายของขันหมาก แตไมนิยมเขียนลายบนฝาครอบ 
โดยทั่วไปเนนที่ตัวเอิบหรือตัวหีบผามากกวา เนื่องจากรูปทรง
มีลักษณะตามแนวตั้ง สะดวกตอการวางซอน เวนแตอันท่ีทํา
ฝาครอบแบบนูนข้ึน ทาํใหวางซอนทับกันไมได กจ็ะเขียนลวดลาย
สวยงามดวยการแตมเปนลายกานขด บางทีลายดอกไมบนฝา
มกีารแตมทองบาง และสวนของตีนก็อาจมีการพิมพรกักระแหนะ
เปนลายลูกติ่ง ภายในของเอิบและหีบผานิยมทารักดําและ
ชาดแดง ชาวลานนากลุมท่ีนยิมเอบิและหีบผามีลวดลายคอืกลุม
เชยีงใหม ถาเปนชาวลานนากลุมลาํปาง แพร นาน ไมคอยนิยม
มลีวดลายตกแตง โดยเฉพาะทางแถบนานและลาว อาจเปนเพียง
เครื่องจักสานทายางรักธรรมดาเทานั้น

อาจกลาวไดวา เอิบและหีบผาเปนพัฒนาการจาก
เครื่องจักสาน ที่ตอมากลายเปนหีบเครื่องเขินและหีบไมทารัก 
หรือทาเชลแลค จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวบาน
เปล่ียนไปใชกระเปาหนังและเปสําหรับการยายเรือน ปจจุบัน
หมดความนิยมไปอยางสิ้นเชิง

เอิบผาและหีบผา
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ขันดอกแบบฮายดอกแบบเชียงใหม
โดยมีรูปทรงสําหรับการใชสอยของชาวไทยภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

ขนัดอกแบบแตมดอก
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

ขนัดอก ตกแตงดวยการแตมดอก
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขนัดอกเงีย้ว (ไทใหญ)
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี
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ขันดอก เปนของใชรูปทรงคลายพานในภาคกลาง 
มีหนาที่ใสของ เชน ใสดอกไม ขาวตอก ธูปเทียน เครื่องหอม
ถวายพระ เปนของที่ทําขึ้นใชในพิธีกรรม จึงถือกันวาเปนของ
สูง ขันดอกสวนใหญมีขนาดพอดีกับการจับถือในพิธีกรรม 
ในครวัเรือนหนึง่อาจมีขนัดอกหลายอนั โดยเฉพาะสําหรบับาน
ที่มีความเชื่อเรื่องผีปูยา ผีบรรพบุรุษ ที่ตองใสเครื่องเซนไหว
ที่อาจมีจํานวนมากมาย

โครงสรางของขันดอกลานนามีหลายรูปแบบ บางช้ิน
เปนเครื่องสานแบบขด บางช้ินเปนไมกลึงและบางช้ินก็มีทั้ง
ไมกลึงผสมกบัเครือ่งสาน ในสวนของการสาน บางครัง้ครึง่หนึง่
สานแบบขดและอีกคร่ึงหน่ึงสานลายขัดแบบทัว่ไป สวนประกอบ
โครงสรางของขนัดอกไมวาจะเปนวสัดอุะไร สวนใหญมรีปูทรง
คลายกันคือ มสีวนทีเ่รียกวา “ตนีขัน” “เอวขัน” และ “ตวัขัน” 
(หรือปาก) ซึ่งจุดเดนของโครงสรางอยูที่ชวงเอวขันท่ีมีหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะท่ีนิยมมากก็คือแบบทึบ และรองลงมาคือ
แบบโปรง

การตกแตงขนัดอกลานนาทัว่ไปนยิมลงพืน้ขนัดอกดวย
รักดํา แลวทาชาดเปนลวดลายภายนอก หากเปนขันดอกของ

ขนัดอกไมกลงึลายทองฉลุ
ของสะสมของอาจารยวถิ ีพานชิพนัธ

ผูมีฐานะหรือชนชั้นสูงจึงมีการตกแตงเปนพิเศษ ลวดลายและ
วธิกีารสรางลายก็คลายกับขันหมาก คอืมีทัง้แบบท่ีเกิดจากการ
แตมส ีการปดทอง การขดูขดี การทาํลวดลายพิมพ รกักระแหนะ 
และการใชกระจกติดประดับ ลวดลายยอดนิยมคือลายกานขด 
ลายดอกไมสี่กลีบ ลายจุดไขปลา ที่พบมากเปนพิเศษก็คือ
ลายกลีบบัวค่ําบัวหงาย ซึ่งอาจเปนเพราะรูปทรงขันดอกเอื้อ
ตอลายกลีบบัว ซึ่งภายหลังสงอิทธิพลใหแกลวดลายพาน
เครื่องเงินจากเชียงใหม

ในสวนของเอวขันที่มีการตกแตงใหดูโปรงเกิดจากการ
กลึงไมเปนรูปแบบตางๆ นอกจากสีดําท่ีไดจากรักหรือสีแดง
ที่ไดจากชาดแลว ก็แทบจะไมมีการตกแตงดวยลวดลายใดๆ 
คงปลอยใหเปนรปูทรงและความงามของตวัเอง การกลึงไมนยิม
ทําเปนชิ้นเล็กๆ เรียกวา ซี่ ดังนั้นบางทีจึงเรียกขันดอกวา 
ขันซี่ ลักษณะของซี่ขันดอกมีหลายแบบแตที่พบมาก็คือแบบ
เสาขอมและแบบเสากลมทรงลูกกรงระเบียง ขันซ่ีนาจะไดรับ
รูปแบบมาจากขันซ่ีของชาวไทใหญ เพราะมีการใชอยางแพร
หลายในเขตรัฐฉาน
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ขันดอกทั่วไปแบบแตมดอก
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันแอวอู แบบไมกลึง
เปนขนัทีม่เีอวขนาดกวาง ของสะสมของอาจารยวถิ ีพานชิพนัธ

ขันดอก
ที่ตกแตงดวยการติดแกวจืน ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ขันโตก เครื่องเขินในกลุมเดียวกับขันดอกท่ีรูจักกัน
เปนอยางดี คือ ขันโตก ที่ทําขนาดเตี้ยระดับสูงไมเกิน 40 ซม. 
และมีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 30 ซม. ถึงกวา 100 ซม. ขันโตก
มีหนาท่ีใชสอยเปนสํารับใสอาหารถวายพระหรือเจานาย
หรือใชภายในครัวเรือน ซึ่งถาเปนของที่ชาวบานใชเองมกัจะมี
โครงเปนไมจริง ทาเฉพาะสีดําเทานั้น หรือไมมีการตกแตงเลย 
เปนผิวไมธรรมชาติ สวนขันโตกทาสีชาดแดงนั้น ใชสําหรับ
เจานายและพระสงฆ บางทีมีฝาชีครอบเปนชุดสํารับอาหาร 
ถาหากทาํฝาชีดวยไมจริงครอบ มกีารกลงึยอดใสคลายกับ ซนุโอก 
ของพมา ทางลานนาจะเรียกวา อูบขาว

ขันโตก สําหรับใสอาหารถวายเจานายหรือพระสงฆ
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี
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ขันโตกพรอมสํารับอาหาร
เลียนแบบเครื่องกระเบื้องจีน ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ขันโตกสําหรับเจานาย หรือพระสงฆ
วัดพระธาตุเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

กับเทียนไมแกะสลักแบบพื้นเมือง
ใชสําหรับใสเทียนในพิธีกรรม ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา
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กับเทียน (กระบอกใสเทียนไปวัด) ชาวลานนามักจะมี
ภาชนะขนาดเล็กเพ่ือปองกันเทียนข้ีผึง้ไมใหชาํรดุ ลกัษณะของ 
“กบัเทยีน” เปนเครือ่งสานทรงกระบอกเคลอืบยางรกั ปลายดาน
บนสานเปนฝาครอบใหพอดแีละตกแตงบางตามความเหมาะสม
ดวยการเขยีนลวดลาย บางทตีดิเบ้ีย ตดิกระจก หรือปนลวดลาย
ประดับปดทองคําเปลว

ซาปอม เปนของใชสวนตัว สวนใหญผูหญิงนิยมใช
มากกวา ลกัษณะคลายกับ “แคง” (ตะกรา) แตทาํขนาดใหญกวา
เล็กนอย แตไมใหญเทากับ “โอ” ผูหญิงมักเอาไวใสของกระจุก
กระจิกและใชเหมือนกระเปาสตางค มีหูหิ้วสองขางรอยกับ
เชือกเพื่อใชสะพาย มีการตกแตงอยางวิจิตรสวยงาม ดวยการ
เขียนลวดลายพรอมประดับหอยเบี้ยหรือแตมทอง ซาปอม
อาจเปนเคร่ืองเขินช้ินท่ีสวยงามที่สุด ใชถือออกงานในสังคม
เปนหนาเปนตาและเกียรติยศแกผูเปนเจาของ

ปุง ในอดีตเปนภาชนะใสเมล็ดพืชเก็บไวใชสําหรับ
การเพาะปลูก หรือใสสมบัติจุกจิกในการเดินทาง มีลักษณะ
คลายกลองขาวเหนียวมีฐานรองทรงส่ีเหล่ียมซ่ึงทําจากไมจริง 
ตัวปุงสานลายขัดธรรมดาแตใหปากปุงสอบเขา ปากปุงเปน
ขอบกลมมฝีาครอบทรงกลมแบน ตวัปุงเคลือบดวยรกัหลายชัน้
เพือ่ความแขง็แรงและปองกันความช้ืน ชวงตัวปงุตอกบัฐานรอง
รัดตรึงดวยหวายอยางแนนหนาและทํารูรอยเชือกสองขาง
สําหรับแขวน เมื่อเคลือบปุงดวยรักแลว นิยมตกแตงดวยการ
วาดดอกไมหรือลายพันธุพฤกษาสี่ดาน บางทีก็เปนลายใน
ชองแวนคลายแบบศลิปะจีน ลวดลายตางๆ ของปุงมคีวามเปน
ศิลปะพื้นบานสูงมากเพราะสวนใหญมักเปนฝมือของเจาของ
หรือชางในละเเวกหมูบานใกลเคียงที่รับทํา

ปงุบางชิน้ตกแตงเปนอยางด ีนอกจากจะวาดรปูท้ังส่ีดาน
แลวกย็งัใชหวายถักเปนเสนรอยรอบภายนอกของปุง และสวน
ฐานรองเปนกรอบไมสี่เหล่ียม บางทีมีการเขียนลวดลายหรือ
แกะสลกัตกแตง และบางทีมกีารเจาะรรูอยเชือกเปนรปูกากบาท
เล็กๆ ประดับฐานไม

กับเทียนใช ใสในขันดอกในพิธีกรรม
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ปงุ
ภาชนะที่ ใชเก็บผาหรือใสของและเมล็ดพันธุพืช ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ปงุ
เปนภาชนะที่ ใชเก็บของสวนตัวทั่วไป
และเมล็ดพันธุพืช
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี
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บงุหรือเปยด เปนภาชนะเครือ่งสานสาํหรับใสของแลว
หาบไปตลาด บางทีก็เอาไวใสขาวสําหรับหาบคอน รูปราง
ของบุงเครื่องเขินเปนภาชนะสานทรงกลม กนบุงจีบเปนส่ีมุม 
ปากบุงโคงกลม บางครั้งทําขอบปากบานออก มีรูรอยเชือก
สี่ดานใชเปนสาแหรกหาบดวยไมคาน ในชีวิตประจําวันของ
ชาวลานนา ชวงเชาไปตลาดจะเหน็ท้ังแมคาและลกูคาใชบงุสาน
กันทุกคน แตเม่ือมีงานบุญท่ีวัดจึงใชบุงเคร่ืองเขินใสของไป
ทําบุญถวายพระ ถาเปนบุงใสของไปวัดก็จะมีตาดหรือถาด
ขนาดพอดีกับปากบุงวางบนปากบุง อาจใชสําหรับใสขาวตอก
ดอกไมธปูเทยีน เปนการแยกไมใหไปปะปนกบัอาหาร หรือของ
ถวายอื่นๆ บุงเครื่องเขินนิยมทารักสีดํา สีแดง มีขนาดคอนขาง
เล็กกวากระบุงเครื่องสาน

โอหาบ เปนภาชนะในหนาท่ีเดียวกับบุง แตฝมือ
การสานคอนขางดีกวาโอสาน โอหาบเปนภาชนะทรงครึ่ง
วงกลม ปากโอไมทาํขอบ (ลกัษณะคลายขันตักน้ํา) เคลือบรักดํา
ทัง้หมด แตภายในทาชาด เมือ่จะใชกน็าํไปสอดวางบนสาแหรก 
องคประกอบที่ทําใหโอหาบดูสวยงามยิ่งขึ้นก็คือ ไมหาบ หรือ
คานหาบที่แกะสลักปลายเปนลวดลายทารักทาชาด ตัวโอเอง
กม็กีารตกแตงดวยการเขียนลายดวยชาดลากเสนตวัด ลกัษณะ
คลายตัวลูกนํ้า หรืออาจจะประดับเบ้ียที่มุมกนของโอ โอมี
กนกลมตางจากบุงท่ีมีกนเปนส่ีเหล่ียม โอในสมัยหลังๆ นิยม
ตกแตงดวยการฮายดอก และมขีนาดของภาชนะท่ีใหญมากขึน้ 
โอเปนตนแบบของสลุงเงินและขันเงินซึ่งตามติดมาในยุคหลัง 
เมื่อมีการนําเอาเงินแถบรูปของอินเดียเขามาใชในลานนา

แคง เปนภาชนะรูปทรงคลายบุงแตมีขนาดเล็กกวา 
ทารักหนาเพื่อความแข็งแรง มีหนาท่ีใชตวงขาวสาร ขนาด
ประมาณ 1 ลิตร สําหรับแจกเปนอาหารแกแรงงานหนึ่งวันตอ
หน่ึงคน แคงเปนเครื่องสาน กนแคงจีบเปนส่ีมุมแลวตอขาตั้ง 
เมื่อเคลือบรักแลว ไมนิยมตกแตงหรือมีลวดลายมากมาย

ขันโอแบบฮายดอก
ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

โอพรอมพานรอง สาํหรบัการขายทีถ่นนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม
ขนาดของโอ ซึง่เปนของใชทีม่ขีนาดใหญมาก สงใหลกูคาในภาคกลาง
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นอกจากชาวพืน้ราบในเขตเมอืงแลว ชาวเขาในลานนา
ก็นิยมใชเคร่ืองเขินมากเชนกัน ดวยการดํารงชีวิตของชาวเขา
ที่เดินทางบอยๆ เปนระยะทางยาวไกล หรือแมแตการออกไป
ทําไรทํานา การนําของไปขายในตัวเมือง จึงจําเปนอยางยิ่ง
ทีต่องใชภาชนะใสของท่ีมนีํา้หนกัเบา เครือ่งเขินมีคณุสมบัตเิบา
และสามารถปองกนันํา้และความชืน้ไดด ีกลุมชาวเขาท่ีนยิมใช
เครื่องเขินมากที่สุดคือชาวกะเหรี่ยง

โครงสรางสวนใหญนิยมเปนลายขัดแบบทั่วไป แทบจะ
ไมมกีารสานแบบขดข้ึนรูป บางชิน้ก็ใชไมไผปลองใหญเปนโครง 
แลวเคลอืบดวยรัก รปูทรงของเครือ่งเขนิชาวกะเหรีย่งมีรปูแบบ
หลากหลายรองรับหนาท่ีใชสอยที่แตกตางกัน สวนมาก
เรียบงายและตรงไปตรงมา แลดูไมซับซอน การตกแตงนิยม
ยักผิวไผเปนเสนคาดตกแตงขอบภาชนะ ปลอยเปนสีผิวไมไผ
ตามธรรมชาติคือเปนสีเหลืองตัดกับสีดําของยางรัก สวยงาม
แปลกตา

ตาง คือภาชนะตวงขาวขนาดจุประมาณ 1 ถัง รูปทรง
คลายกับถังใสนํา้ เปนเครือ่งจักสานมีตนี (เชิง) ไมจริงรูปส่ีเหล่ียม 
ขอบตางใชไมไผดัดแลวรัดใหแข็งแรง ลวดลายของตางเปน
รองรอยของเคร่ืองจกัสาน ทายางรกัสดีาํเทานัน้ ไมมกีารตกแตง
เพิ่มเติม ทําใชกันทั้งกลุมคนพ้ืนราบที่เปนชาวลานนาเดิม 
ชาวไทใหญ และชาวเขา

ปนโต มีใชทั่วไปในกลุมชาวกะเหร่ียงและชาวไทใหญ 
(เงีย้ว) เปนเคร่ืองสานทรงเหลีย่มวางซอนกัน 3-4 ชัน้ มฝีาครอบ
ชัน้บน สวนฐานรองเปนไมจรงิ มมีมุเหลีย่ม 2 ขางมีรคูลองหวาย
หรอืเชอืกปานสาํหรบัสะพายหรือแขวน การตกแตงปนโตมเีพยีง
แตเคลือบรักเทานัน้ ใชสาํหรับใสอาหารไปรับประทานนอกบาน 
เวลาเดินทางหรือไปทําไรทํานา

๏ เครื่องเขินของกลุมชาวเขาในลานนา ๏
โตก สําหรับใสขาวและอาหารรับประทาน ตามปกติ

ชาวกะเหรีย่งนยิมกนิขาวเจามากกวาขาวเหนยีว จงึตองใชพืน้ที่
มากขึ้น โตกเปนเครื่องสานเคลือบรักทั้งหมด ตัวโตกมีลักษณะ
คลายกระดงขนาดใหญมีขอบสูงต้ังข้ึน ตอขาหรือเอวโตกเปน
เคร่ืองสานแบบมรีองจีบตรงกลางใหเปนขา ยางรกัทีท่าบรเิวณ
นี้จะยิ่งทําใหขาโตกแข็งแรงมากขึ้น ชาวกะเหรี่ยงเปบขาวและ
อาหารจากโตกโดยตรง ไมมหีรอืไมนยิมใชถวยจานหรือชอนตัก
อาหารแบบคนจีน

แปม เปนกระเปาเดินทางของชาวเขา ลักษณะคลาย
เปสะพายหลัง โดยสายสะพายรัง้กบัศรีษะเจาของใหตวัแปมหอย
อยูขางหลัง ถาของหนกัหรอืปรมิาณเยอะมาก คนสะพายกต็อง
เดนิโนมตวัไปขางหนา รปูทรงของแปมคลายกบักระบอก ปลาย
ลางสอบเขา มฐีานสีเ่หลีย่มชวงกลางตวัแปมมหีรูอยเชอืก และ
ใกลๆ ขอบ (ปาก) แปมมีไมไผรัดขอบใหแนนหนา

แอ็บหมากหรือตะโดะ เปนกลองทรงกระบอก นิยม
ทําขนาดพกพาไดสะดวก ไมใหญหรือเล็กเกินไป ใชไมไผสาน
โครงสราง โดยขูดผวิไผออก ทารกัดาํ ดานในทายางรกัสีกนกวาง 
ตะโดะ ประกอบดวยตัวแอ็บ ถาดสองช้ันและฝาแอบ็ คลายกับ 
bi-it ของพมา การตกแตงเกิดจากการรู จักใชผิวไผที่ใหสี
แตกตางกนัมาตกแตง ใชเฉพาะผวิไผสเีหลอืงรดัขอบแอบ็หมาก
ตดักบัสดีาํของยางรกั บางทีมกีารยัดขอบผวิไผใหดวูจิติรสวยงาม

ขวดเหลา เปนเคร่ืองจักสานทรงกลมทายางรักดํา มคีอ
ยาวสูงข้ึนมาประมาณ 10-20 ซม. พรอมฝาปดหรือจุกปด 
ดานลางของภาชนะมีปุมนูนออกมา 3 หรือ 4 ปุม เปนขาตั้งได 
ทาํใหภาชนะไมหกคะเมนลมควํา่ไดงาย ปกตไิมมกีารตกแตงใดๆ 
บนขวดเหลา ซึ่งคงไดรับรูปแบบมาจาก Carafe เหลาไวนของ
ชาวตะวันตก
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ปนโต

ปนโต ปนโต

ขวดเหลา

ขนัดอกขนัดอก ขนัดอกขนัดอก

แอบ็ใสของแอ็บใสของ แอบ็ใสของแอบ็ใสของ

ตะโดะสแีดงตะโดะสแีดง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ตาโตะ ใสยาเสนและหมากพลู
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กลองเฝา หรอืกลองสําหรบัใสดนิปนแอบญอย

แอบญอย (กลองตาชั่ง)
ใชสําหรับใสญอย หรือตาชั่งขนาดเล็ก
สําหรับพกพาเดินทางไปคาขายในตางแดน
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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สัตตภัณฑ วัดนากวาง อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง

เครื่องเขินในพิธีกรรม
และศาสนาของชาวลานนา

Ceremonial and Religious use objects



นอกเหนอืจากเครือ่งเขนิทีใ่ชในชีวติประจําวนั หรอืภาชนะ
ที่มักพบเจอปรากฏอยูตามบานชองหองหอของชาวลานนา
แลว ยังมีเครื่องเขินรูปทรงตางๆ ที่นิยมใชกันตามศาลเจา 
หอผี และวัดวาอาราม ที่คอนขางมีลักษณะเฉพาะของทองถิ่น
ในภาคเหนอื เครือ่งเขนิกลุมน้ีสวนใหญจะทาํขึน้โดยชางทองถ่ิน 
ดวยวัตถุประสงคในการถวายไวเปนเครื่องเซนไหว หรือเปน
สมบัตสิวนรวมของศาสนสถาน บอยคร้ังเปนงานทีม่คีวามเฉพาะ
ตัวสูง เปนงานชิ้นเดียวในโลก ผูทําใสความตั้งใจและฝมือของ
ตนอยางเต็มท่ี มีอารมณทางสุนทรียะมากจนบางชุดและ
บางชิ้นอาจสามารถจัดใหเปนชิ้นงานศิลปะไดเลย แมมีความ
หลากหลายในการออกแบบอยางมหัศจรรย สวนใหญงานชาง
กลุมน้ียังเปนช้ินงานที่รับใชหนาท่ีหรือสอดคลองกับไวยากรณ
ดานพิธีกรรมและความเชื่อ ทําใหเปนงานศิลปะพ้ืนบานโดย
สมบูรณแบบ ชางท่ีทํามักเปนชางท่ีมีความรูความชํานาญพ้ืนๆ 
อยูบางแลว มีความตั้งใจสูง แมนไมมีประสบการณมากนัก 
แตกเ็ปยมดวยศรัทธา ซึง่กลายเปนแรงบันดาลใจ และสรางเสนห
ใหแกงานเครือ่งเขนิของชาวลานนา ในระยะหลงัมบีางทีค่ลีค่ลาย
กลายเปนงานชางพ้ืนๆ หรอืงานโหล ดวยการผลิตเชิงธรุกจิ และ
การลดตนทุนเพื่อกําไร และเวลาผลิต

งานเครือ่งเขินในพิธกีรรมสวนหน่ึงกม็โีครงสรางเชนเดียวกับ
เคร่ืองเขนิในชวีติประจาํวัน คอืเปนไมไผขด หรือไมไผสาน ลงรกั 
และตกแตงดวยเทคนิคตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว แตสวนใหญ
งานเครื่องเขินกลุมนี้ นิยมใหมีโครงสรางเปนไมจริง เนื่องจาก
ประสงคใหมีความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน สามารถรับใช
กิจกรรมตางๆ ในพิธีกรรมไดยาวนานจนกวาจะชํารุดสึกหรอ
หรือหมดสภาพไป การทารัก ทาสมุกทํากันหลายช้ัน เพื่อให
พืน้ผิวเรยีบเนียน และแขง็แรงสาํหรบัการตกแตงประดบัประดา 
ปกติเครื่องเขินในพิธีกรรมของชาวลานนา ไมนิยมใหเปนสีดํา
ตามธรรมชาติของสียางรัก สวนใหญจะปดทอง ลองชาด 
เขียนลาย ปนลาย หรือติดแกว กระจก แกะสลักกันเต็มที่ 

๏ เครื่องเขินในพิธีกรรม และศาสนาของชาวลานนา ๏
รูปทรงมักมีลวดบัวชั้นเชิงตามความเชื่อ และสัญลักษณ
ความหมาย ทาดวยสีแดงชาดเปนอยางนอย โดยเคร่ืองเขิน
ในพิธีกรรมของชาวลานนา สามารถแบงออกเปนประเภท
ตางๆ ตามหนาที่ไดดังนี้

ขันดอกหลวง เปนพานขันดอก คลายกับที่มีใชในบาน
เรือนหรือพานดอกไมสวนบุคคล แตจะมีขนาดใหญกวาและ
คอนขางสงูกวาปกต ิโครงสรางอาจเปนไมไผขดหรอืไมจรงิกลงึ
แลวนํามาประกอบเขาดวยกัน ลงรัก ทาชาด แลวตกแตงดวย
เทคนิคท่ีชางเห็นเหมาะสม ไมวาจะเปนการวาดลาย ขูดลาย 
แกะสลัก ปนรักตกแตงและปดทอง การตกแตงขึ้นอยูกับ
ขอจาํกดัตางๆ ของชางและเจาศรัทธาทีจ่ะสรรหาวัสดมุาประดับ 
เน่ืองจากขนัดอกหลวงเปนภาชนะท่ีใชกบัหลายๆ จดุในบรเิวณ
วิหารของวัด เปนพานรับของและถวายไทยทานแดภิกษุสงฆ 
ใชเปนขันขอศีล ใสดอกไม ขันไหวครู และพิธีกรรมอื่นๆ 
ในบริเวณวัด ดังน้ันการตกแตงจึงมักเปนลวดลายคอนขาง
ใหญๆ  มองเห็นไดชดัจากระยะไกล เชน ลายกลีบดอกบัวสอดไส 
มีเสนกรอบท่ีใหญและชัด บางทีเดินเสนลายทอง ปดกระจก
แวววาว เนนสีสัน ไมนิยมการฮายดอกขูดขีดที่ละเอียดเพราะ
มองเหน็ไดยากในระยะไกล การปดทองเปนลวดลายดวยกระดาษ
ฉล ุเปนเทคนคิทีน่ยิมใชกบัขนัดอกหลวง สวนลวดลายทองแบบ
รดนํ้าก็แพรหลายเชนกัน แตมีปญหาเรื่องทองหลุดลอนงาย 
ดเูกาเร็วเม่ือมีการใชงานบอยกวาปกต ิพืน้ผิวท่ีเปนรักกระแหนะ
ปนสมุกก็เชนเดียวกัน จะชํารุดแตกหักไดเร็วกวางานแกะสลัก
ลวดลายลงบนเนื้อไมจริง แตทั้งนั้นทั้งนี้พื้นผิวที่เรียบเนียน 
คอนขางเหมาะสมกวาสําหรับขันดอกหลวง เพราะสะดวก
สาํหรบัการเชด็และทําความสะอาด รปูทรงกลบีบวัควํา่บวัหงาย
ของขันดอกหลวง เปนสัญลักษณและปรัชญาทางพุทธศาสนา
ทีแ่ปลออกเปนรูปธรรมเชงิจินตนาการ จงึมีความเหมาะสมและ
เปนที่นิยมใชในวัด เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา
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ขนัดอกหลวง ตกแตงดวยแกวจนืและปดทอง

กับ๊ธรรม คอืประกบัคมัภรีใบลาน หรอืปกไมสองชิน้ปด
หนาหลงัคมัภรีใบลาน มลีกัษณะยาวคลายไมบรรทดัตามความ
ยาวและกวางของแผนธรรมใบลานแตละชุด เปนไมจริงหนา
ประมาณ ¼ นิ้ว สวนมากเปนไมสัก เกลาใหขอบลาดเอียงทั้ง
สี่ดาน คลายลูกฟกบานประตู เจาะรูรอยเชือกตรงกับรูใบลาน
สองร ูเพ่ือความสะดวกในการครอบใบลานเวลาเกบ็รักษา และ
พลิกรองใบลานในชวงพระสงฆอานพระคัมภีร กั๊บธรรมมี
ลกัษณะการตกแตงของงานเครือ่งเขินทุกรูปแบบ นบัต้ังแตการ
ทารกัดาํ ทาชาดแดงลวน การปดทองลวน การปดทองแลวจาร
ลวดลาย การปดทองดวยกระดาษฉล ุการปดทองดวยลายรดนํา้ 
การเขยีนลายดวยพูกนั การฮายดอก การแกะสลกัไม การปนรกั
กระแหนะ ประดบัแกว ประดบักระจก งาชาง กระดกูสัตว ลวด
โลหะและแผนเงิน การตกแตงท่ีนยิมมากทีส่ดุคือ การปดทอง
ดวยกระดาษฉล ุตามดวยลายรดนํา้ มจีาํนวนไมนอยท่ีใชเทคนิค

การเขยีนลายคลายกับงานตกแตงขนัหมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในเขตจังหวัดเชียงใหม ลาํพูน ปกติกับ๊ธรรมจะถูกออกแบบเปนคู 
คอืแผนบนและแผนลาง แตบางคูแผนบนจะวิจติรสวยงามกวา
แผนรองขางลาง เพราะทําหนาท่ีเปรียบเสมือนปกหนังสือ 
กั๊บธรรมพรอมกับชุดผูกใบลานจะถูกหอดวยผาหอคัมภีร และ
เก็บในหีบพระธรรมบนหอไตร เมื่อจะใชอานหรือเทศนจึงนํา
ลงมาบูชาโดยวางบนขันดอก หรือห้ิงวางธรรมบนธรรมาสน 
เนื่องจากกั๊บธรรมถูกเก็บรักษาไวเปนอยางดี สวนใหญมีสภาพ
คอนขางดี อายุเปนรอยๆ ป ที่ชํารุดเสียหายสวนใหญเปนชุดที่
พระเณรไมไดหอเก็บรักษาไว จึงถูกฝุนเกาะ หนูกัด ปลวกกิน 
ลวดลายประดับกั๊บธรรมสวนมากเปนลวดลายพรรณพฤกษา 
และดอกประจาํยาม มบีางท่ีเปนลายชองแวน หรอืรปูสตัวชัน้สูง 
เชน สิงห หงส และสัตวหิมพานตตางๆ แตไมเคยพบรูปเทวดา 
หรือพระพุทธรูปบนไมกั๊บธรรมเลย
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ไมปนจั๊ก เปนไมปายชื่อบอกเรื่องและเนื้อหาของธรรม
ใบลานแตละผูก มีขนาดกวางประมาณ 2-3 ซม. ยาวประมาณ
หน่ึงคืบ เปนรูปทรงคลายตุงกระดางขนาดเลก็ สวนหัวแกะสลกั
เปนทรงตางๆ สวยงาม ลาํตัวเปนไมเรียบแบนๆ สวนหางประดบั
ประดานิดหนอย ไมปนจ๊ักสวนมากทารักสีดาํ สแีดง และปดทอง
เฉพาะสวนท่ีเรียบแบน สําหรับการจารดวยเข็มจาร เก่ียวกับ
เน้ือเรื่องและชื่อของธรรมใบลานท่ีหออยูภายในผา มีบางที่ใช
ยางรกัเขยีนเปนตวัอกัษร แลวปดทองสวนทีเ่ปนอกัษร ไมปนจัก๊
บางพ้ืนท่ีมีการเจาะรูรอยเชือก ซึ่งใชสําหรับผูกมัดผาหอคัมภีร 
เปนการปองกันมิใหปายช่ือพลัดพรากจากผูกใบลานเร่ืองน้ันๆ 
ไมปนจัก๊เปนเครือ่งเขนิขนาดเลก็สาํหรับเครือ่งพิธ ีแตมกัจะเปน
งานทีน่ยิมตกแตงอยางประณตี บางทลีะเอยีดลออกวาก๊ับธรรม
ดวยซํ้า

หีบธรรม ตกแตงดวยการปนรักกระแหนะ ลงสีแดงชาด หีบธรรม ตกแตงดวยเทคนิคลายคําบนพื้นรักสีดํา

หบีธรรม คอืหบีสาํหรับบรรจุพระธรรมใบลานเปนผกูๆ 
ที่มีการหอผาและเสียบไมปนจ๊ักเรียบรอยแลว เพ่ือการ
เก็บรักษาบนหอธรรมหรือหอพระไตรปฎกในลานนา หีบธรรม
ปกติทําดวยไมจริงประกอบเขาดวยกันตามลักษณะของ
งานเฟอรนิเจอร สวนลางสุดมักออกแบบเปนฐานทรงสี่เหลี่ยม 
เปนบวัควํา่บวัหงาย หรอืเปนชองแวนตามสไตลเครือ่งเรอืนจนี 
ตัวหีบไมนิยมทําติดกับฐาน เปนกลองสี่เหลี่ยมปากบานออก
ขางบนพองาม เพ่ือสะดวกในการใสพระคัมภีรและหยิบออก
มาใช ฝาปดดานบนมีลกัษณะสอบเขาเลก็นอยมหีลงัแบนเรียบ 
สวนมากจะทารักดําตัดกับลวดลายบางสวนที่เปนชาดแดง
ตกแตงภายนอก หีบธรรมที่งดงามจะตกแตงดวยทองคําเปลว
ติดผานกระดาษฉลุ บางทีมีการจารรายละเอียดใหสวยงาม
ยิง่ข้ึน บางทเีปนการเขยีนลายรดนํา้ท้ังใบกม็ ีเน่ืองจากหีบธรรม
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ตูธรรม ตกแตงดวยลายคํา และติดแกวจืน
กั๊บธรรม และไมปนชัก 

ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ประกอบดวยระนาบส่ีเหลี่ยมคางหมูรอบตัว ดังน้ันลวดลาย
ที่นิยมมากสําหรับการตกแตง คือ “ลายบาง” ซึ่งก็คือลาย
คางคาวประดับมุมสี่เหล่ียม คิดวาไดรับอิทธิพลจากศิลปะจีน
โดยตรง ลายบางบนหบีธรรมบางทยีงัคงไวซึง่รปูคางคาวอยูกม็ี 
ตรงที่เปนลายบางนิยมปดดวยทองคําเปลว สวนที่อยูกลาง
ฝาสีเ่หลีย่มรอบหบีมักเปนลายดวงอาทติยบาง ลายดอกประจาํ
ยามบาง หรือบางทีเปนลายหมอดอกปูรณฆฏะบาง เทวดา
ถือดอกไมบูชาบาง และบางทีเปนรูปเชิงจิตรกรรมเก่ียวกับ
พุทธประวัติหรือบางทีก็เปนรูปสถูป หรือปริศนาธรรม

เทคนิคตกแตงหีบธรรมเนนการปดทอง มีการเขียน
ลวดลายบาง ปนรักสมุกบาง ปดแกวปดกระจกบาง แตไมเคยพบ
ที่มีการฮายดอกเลย อาจเปนเพราะวามีขนาดคอนขางใหญ
ไมเหมาะสมกับการใชลวดลายเล็กๆ ละเอียดตกแตง อีกท้ัง
การเก็บรกัษาอยูในอาคารสูง คนสวนใหญไมคอยมีโอกาสไดเหน็
หรอืชืน่ชม ยกเวนบางวดัทีน่าํลงมาตัง้โชวในวหิารหลวง ซึง่เปน
การผิดธรรมเนียมจารีตเกี่ยวกับการเก็บรักษา

หบีธรรมเปนงานเคร่ืองเขนิขนาดใหญพอสมควร คอืสงู
ประมาณ 60 ซม. ถงึประมาณ 120 ซม. อวนผอมข้ึนอยูกบัรสนิยม
ทองถ่ิน เอาแนนอนไมไดขึน้อยูกบัปจจัยและการออกแบบของ
แตละชาง และแตละครั้งเวลา สิ่งที่ใกลเคียง หรือสืบเนื่องจาก
หบีธรรมก็คอืตูธรรมในลานนา ปกตติูธรรมในลานนาจะมบีคุลิก
คลายก่ึงตูกึ่งหีบ ที่ปรากฏอยูตามบานเรือนของชาวไทล้ือทาง
สิบสองปนนา กลาวคือเปนตูทรงสี่เหล่ียมมีขาสูงสักหน่ึงคืบ 
มีบานเปดดานขางหรือบางทีจากดานบน ไมมีขนาดสูงเทากับ
ตูพระไตรปฎกในภาคกลางทีไ่ดรบัอทิธพิลจากตูไมจนีโพนทะเล 
การตกแตงตูธรรมจะคลายๆ กับการตกแตงหีบธรรม เพียงแต
ไมคอยนยิมลายบาง แตกลบัมาใชลายพรรณพฤกษา กบัลวดลาย
ทีเ่ปนรูปเทวดามากขึน้ บางคร้ังทารกับางๆ ชัน้เดยีวและไมเตรยีม
พื้นเรียบเนียนเชนหีบธรรม ในชวงหลังๆ มีการทําตูพระธรรม
ลายรดนํ้าขาคูแบบจีน และฝาตูเอียงสอบเขา ซึ่งเปนการ
รับอิทธิพลการทําตูพระธรรมแบบภาคกลาง
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ขันแกวทั้งสาม
ขันแกวทั้งสาม

ตกแตงดวยแกวจืนและชาด ผสมกับทาสีเพิ่มแบบสมัยใหม
วัดนางอย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง

ขนัแกวทัง้สาม เปนภาชนะรองรับเครือ่งบชูา ขาวตอก
ดอกไม ธปูเทยีนท่ีชาวบานนาํมาบชูาในวิหาร ซึง่เปนแบบฉบับท่ี
ไมปรากฏมใีนพืน้ท่ีอืน่ โดยปกตขินัแกวท้ังสามเปนพานทําดวย
ไมจริงเปนกาบบัวควํ่าบัวหงาย ทรงสามเหลี่ยม หรือประกอบ
เขาดวยกันเปนกระบะทรงสามเหลี่ยม มีขาสามขาตอใหสูงขึ้น
จากพื้นประมาณ 50-80 ซม. ชวงบนของภาชนะสามารถแยก
ออกจากสวนที่เปนฐานหรือขา สําหรับความสะดวกในการ
เคลื่อนยายและทําความสะอาด การตกแตงขันแกวท้ังสาม 
สวนมากเปนการปดทองดวยกระดาษฉล ุแกะสลกัเปนลวดลาย 
หรือเขียนลายรดนํ้า ไมนิยมทําเปนรักกระแหนะหรือฮายดอก 
ในสมัยหลังมีการใชกระจกประดับขันแกวท้ังใบ ซึ่งมีการผลิต
เปนหัตถอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ ลวดลายสวนมากเปน
ลายพรรณพฤกษา สวนขาทั้งสามอาจเปนพญานาค หรือ
ตัวเหงาหางวัน

ปกติในพิธกีรรม ขนัแกวทัง้สามจะต้ังอยูกลางวิหาร หรอื
คอนมาดานหนาวิหาร ชาวบานจะนําขาวตอกดอกไมมาบูชา
พระรัตนตรัย โดยวางเครื่องไหวลงในภาชนะชุดละหนึ่งมุม
ของกระบะสามเหล่ียม นอกจากขนัแกวทัง้สามแลว ยงัมขีนัหา
โกฐาก ขันขอศีล และขันต้ัง ซึ่งถือวาเปนภาชนะชุดเดียวกับ
ขันแกว วางเรียงรายเปนแถวสําหรับการใสเครื่องไหวบูชา

ขันหาโกฐากและขันนําทาน นิยมทําเปนกระบะมีขา 
ทรงหาเหลี่ยม หรือสี่เหล่ียม หรือทรงกลม มีชวงหน่ึงที่
ชาวเชียงใหมนิยมเอาโตกทองเหลืองจากไทยภาคกลางมา
ตอขา เพื่อใชเปนขันหาโกฐาก สวนขันขอศีลและขันนําทาน 
จะนิยมใชขันดอกทรงกลม ไมมีลักษณะพิเศษหรือแปลก
ประหลาดมากนัก เทียบกันกับการออกแบบขันแกวทั้งสาม 
และขันโกฐากซ่ึงมีรูปทรง การตกแตง และวิธีการแยกสวนท่ี
หลากหลายและพิสดารมาก การทารัก ปดทอง เขียนลาย 
นิยมทําเปนลวดลายใหญๆ มากกวาดอกเล็กๆ
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ขันเลี่ยม หรือตอมกอม หรือสุมดอก

ขันเลี่ยม หรือตอมกอม หรือสุมดอก เปนภาชนะบูชา
ที่มีความเปนเอกลักษณสูงของชาวลานนา ขันเล่ียมสวนมาก
ทําดวยไมจริง เปนทอนไมที่มีการประกอบเขาเปนรูปทรง
พานขันดอกสี่เหล่ียมบัวควํ่าบัวหงาย แตหนักและทึบตัน 
เปนพานที่มีโครงตอขึ้นจากปากพานเปนขาสี่ขา บางทีเปนรูป
ตัวพญานาคชูหางข้ึนไปรวมกันเปนพนมยอดขัน การตกแตง
นิยมทารักดํา ชาดแดง ปดทอง ฉลุกระดาษ หรือติดแกว
ติดกระจกแวววาว ขันเลี่ยมใชสําหรับใสดอกไมบูชาที่ยายจาก
ขนัแกวท้ังสามมารวมกนับนขนัเลีย่มเปนพนมดอกไมทีอ่ดัแนน 

ประคองดวยโครงไมยอดขนัหรือหางพญานาค ทาํใหพนมดอกไม
ไมหกลมหกคะเมน ขันเลี่ยมใสดอกไมแลว สวนใหญใชสําหรับ
บูชาบนแทนแกวหรือฐานชุกชี ถือวาเปนการบูชาพระพุทธ 
พระธรรม และพระสงฆอยางเปนทางการ รูปแบบขันเล่ียม
ไมคอยมีลูกเลนมากนัก สวนใหญจะมีลักษณะคลายๆ กัน และ
ใชพญานาคเปนโครงยอด การประดับประดาเนนปดทอง 
และรักกระแหนะกับกระจกแกวเปนหลัก ไมเคยมีการฮายดอก
ตกแตงขันเลี่ยม ขันเลี่ยมเปนภาชนะที่ไมใหญโตมากนัก 
สวนใหญสูงประมาณ 50-70 ซม.
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อาสนาพระเจาพรอมเครือ่งสงู

ธรรมาสนทรงปราสาท
วดันาคตหลวง อาํเภอแมทะ จงัหวดัลาํปาง

ตัง่คาํ หรอื อาสนะสงฆ พรอมเครือ่งสูง

นอกจากภาชนะของใชในพิธีกรรมดังท่ีไดกลาวมาแลว 
ยังมีงานเครื่องเขินกึ่งเฟอรนิเจอรทีป่รากฏอยูในวิหารของชาว
ลานนาอีกหลายอยาง เชน สัตตภัณฑ เครื่องสูง ปดปาวจาวมร 
อาสนาพระเจา แผงพระพิมพ ปราสาทนอย วิหารนอย 
ตุงกระดาง ซึ่งสวนใหญจะใชการตกแตงแบบงานเครื่องเขิน 
ประดับประดาโดยเนนการปดทอง ปดแกว ปดกระจก และงาน
สมกุรกักระแหนะ ทัง้นัน้ทัง้นีร้วมไปถงึองคพระพทุธรปูทีต่ัง้อยู
บนแทนแกว ฐานชุกชี ซึ่งสวนใหญเปนพระพุทธรูปปูนปน 
แตการตกแตงรายละเอยีดขององคพระมกัจะเปนรกัสมุก ทารัก 
ทาชาดและปดทอง ซึง่ ณ จดุน้ี คงไมเรียกวาเปนงานเคร่ืองเขิน
อกีตอไปแลว เพราะเปนพทุธปฏมิา ปราสาท ธรรมาสนในวิหาร
ก็เชนเดียวกัน เพราะมีขนาดและสัดสวนใหญโต ออกจะเปน
งานสถาปตยกรรมมากกวาภาชนะ แมวาจะใชเทคนิคการ
ตกแตงเชนเดียวกับเคร่ืองเขิน มีธรรมาสนเทศนทรงปราสาท
บางหลังเปนลายเขียนรักท้ังหลัง หรือลายรดน้ําท้ังหลังอยูใน
เมืองเชียงใหม ซึ่งดูอลังการ และมหัศจรรยมาก
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เครื่องเขินเชียงใหม
Chiang Mai Lacquerware (Kreung Kuen)

Production and Style

ชุดขันหมากแบบมีฝาปด และกระโถน เครื่องเขินเชียงใหม 
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ



๏ เครื่องเขินเชียงใหมที่เปนสินคาสงออก ๏

ไมวาอดตีจะเรยีกกนัอยางไร แตปจจุบนักเ็ปนท่ียอมรบั
และเปนที่รูจักเคร่ืองเขินกันทั่วไป วาเปนสิ่งของที่ทําขึ้นโดยมี
การเคลอืบยางรกั ชาวลานนาหรือกลุมชนในวฒันธรรมไท-ลาว 
ลวนแตรูจักการทําและใชเคร่ืองเขินในชีวิตประจําวัน แตละ
ครวัเรือนเคยมเีครือ่งเขนิอยางมากมาย เคร่ืองเขนิเปนตวับอกถึง
สถานภาพของเจาของผูใชวาเปนกลุมชนช้ันใดในสังคม โดย
สังเกตไดจากรูปแบบและการตกแตง

การเดนิทางเคลือ่นยายไปมาอยูเสมอของกลุมวฒันธรรม
ไท-ลาว ทาํใหเกิดการแลกเปลีย่นทัง้รูปทรงและลวดลายเครือ่งเขนิ
จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การเกณฑชาวเมืองเชียงตุงใหมาอยู
ในเวียงเชียงใหมในยุคฟนฟู (ราชวงศเจาเจ็ดตน) ก็ถือวาเปน
การถายเทความรูจากแหลงหนึ่งไปยังอีกแหลงหนึ่ง

ลวดลายบนเครื่องเขิน แบบฮายดอก
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ของชํารวยขันเครื่องเขินประกอบการจําหนายหนังสือชื่อ
“สยามรัฐพิพิธภัณฑ” ในสมัยรัชกาลที่ 6

ชวงประมาณป พ.ศ. 2400-2450 ยานถนนวัวลาย 
ยานวดันนัทาราม บานระแกง บานดอนจัน่ และอาํเภอดอยสะเก็ด 
อาํเภอสันกําแพง เร่ือยไปจนถึงเขตอําเภอหางดง อาํเภอสันปาตอง 
จงัหวัดเชียงใหม มกีลุมชางท่ีเช่ียวชาญการทาํเคร่ืองเขิน ซึง่เปน
ที่นิยมของชาวลานนาท่ัวไปในอดีต อาจกลาวไดวาเปนแหลง
ผลิตรายใหญที่สุดของลานนา เครื่องเขินเชียงใหมยุคนี้มี
ความประณตีสูง มโีครงสรางไมไผทีเ่บาบาง แข็งแรง การทารกั
ทาชาดมีขั้นตอนซับซอนใกลเคียงกับของชาวไทใหญและของ
พมา รปูทรงคอนขางเรียบงายเชนทรงกระบอกหรอืเปนเหล่ียม 
การตกแตงผิวดวยลวดลายดอกกากอกเลก็ๆ โดยการขดูขีดผิวรัก
และถมสชีาดแดงมชีือ่เรยีกในพืน้ถ่ินวา การฮายดอก ผวิภาชนะ
จะเรียบเนียนนาสัมผัส สีสันแลดูนุมนวล โดยคุมนํ้าหนักสีจาก
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ขันหมากและแอ็บหมากแบบฮายดอก ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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การใชสีดําและแดงเทานั้น ในการออกแบบมีลูกเลนการใช
ลวดลายตัดกบัพืน้เรยีบอยางเกงกาจ จนเปนทีย่อมรบัในเชิงศลิปะ 
อยางไรก็ตาม เม่ือมีความตองการของตลาดมากข้ึน การละเลย
ความประณีตกเ็กดิขึน้มากตามกันมา โดยเฉพาะอยางยิง่ยคุหลงั
สงครามโลกครั้งที่ 2

ในสมัยทีป่ระเทศตางๆ ในเอเชียอาคเนยเริม่รูจกักบัของ
ทีร่ะลกึ (souvenir) และรูจกัผลติงานเครือ่งเขินรปูทรงแปลกๆ 
ตางจากส่ิงท่ีเคยทําเปนแบบแผนมาแตเดิมเพ่ือใชในสังคมใหม 

รวมท้ังเร่ิมรูจกัวัฒนธรรมการมขีองฝากสําหรับผูทีเ่คารพนบัถือ
ในตางถิ่น หรือเพื่อนที่ไมไดพบกันนานๆ

การเปลีย่นแปลงทางสงัคมดงักลาว มบีทบาทปรบัเปลีย่น
การผลิตเครื่องเขินและวัฒนธรรมการใชเครื่องเขินลานนา 
ในสมัยท่ีลานนาเปนมณฑลพายัพทางสวนกลางไดสงผูสําเร็จ
ราชการขึ้นมาวาราชการรวมทั้งมีขาราชการอื่นๆ อีกมากมาย
มาประจําอยูเชียงใหม อาจกลาวไดวาจากจุดน้ันเองที่เปนผล
ใหเคร่ืองเขินเปล่ียนทิศทางไปจากเดิมอยางมาก ในระยะนี้มี

ซองบุหรี ่ที่ทําขึ้นเพื่อจําหนายเปนของที่ระลึก
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

เปรียบเทียบถาดเครื่องเขินแบบกลม กับแบบสี่เหลี่ยมที่มีหูหิ้ว 
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากแบบของใชชาวตะวันตก
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา
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กลองใสของ
ทําขึ้นเปนของที่ระลึก มีการขูดลายตามความตองการของลูกคารวมถึงขูดเปนตัวหนังสือเพื่อระบุขอมูลที่ ใช ในงานนั้น

ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ขันหมากแบบฮายดอกลวดลายสิบสองราศีสัตวประจําปเกิด
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรูปทรงเคร่ืองเขินจากดั้งเดิมมา
เปนแบบใหม ชางไดรูจกัปรับปรุงรปูทรง รปูแบบ และคุณภาพ
ของเคร่ืองเขนิใหดขีึน้เพือ่สอดคลองกบัความตองการของตลาด 
มีการออกแบบในเชิงผลิตภัณฑอุตสาหกรรม โดยการผลิต
เคร่ืองเขินเพ่ือเปนของที่ระลึกเชิงคุณภาพ ชางเร่ิมสลักช่ือยอ
ของเจาภาพ หรือแหลงผลิตลงบนภาชนะตามแบบวัฒนธรรม
ตะวันตกสําหรับของที่ระลึก

ชางทําเครื่องเขินไดพัฒนารูปแบบงานหัตถกรรมใหมๆ 
ขึ้นมากมาย ดังมีตัวอยางเชน กลองใสอุปกรณเย็บผา เปน
เคร่ืองเขินทีร่ะลกึชดุแรกๆ ทีไ่มมรีปูทรงพเิศษผิดตาแตอยางใด
เพราะเปนทรงขันหมากที่เคยมีอยูแลว เม่ือกลายเปนของ
ที่ระลึกก็เปล่ียนเพียงหนาท่ี สัดสวนและขนาดเทาน้ัน เพราะ
อุปกรณเย็บผาก็มีอยูหลายชิ้นและตองแยกเปนสัดเปนสวน 
กลองใสอุปกรณเย็บผาเปนวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชาวยุโรปที่นิยมซื้อกลองใสอุปกรณฝากคนรูจัก ระยะ

ตอมาอาจมีการเปล่ียนแปลงท่ีลวดลายภายนอกใหเปนไปตาม
ความนิยมของลกูคาหรือตลาด รปูแบบของเครือ่งเขินทรงแปลกๆ 
เกิดข้ึนมากมาย ชวงสมัยครูบาศรีวิชัยมีความนิยมลวดลาย
ประดิษฐรปูนักษัตรสบิสองราศบีนเช่ียนหมากและกลอง ซึง่กลาย
เปนเอกลักษณของยุคนั้น

ขนันํา้พานรอง ถอืเปนของแปลกตาในสมัยนัน้เพราะเปน
ของใชแบบภาคกลาง ประกอบดวยพานรองและขันนํา้พรอมฝา 
แตเดิมชนชัน้สูงใชขนัน้ําพานรองโลหะหรือเครือ่งเคลอืบสําหรับ
ดืม่นํา้ เมือ่เปนงานเครือ่งเขนิทาํใหนํา้หนักเบาเหมาะสําหรับมอบ
เปนของที่ระลึกทั้งรูปทรงและลวดลายเปนแบบไทยภาคกลาง 
ไมเกี่ยวของกับศิลปกรรม หรือการใชสอยในทองถิ่นเลย

นอกจากนั้นแลวตลาดของที่ระลึกยังทําภาชนะใหม
อีกหลายอยาง อาทิ กระโถนปากแตร แกวนํ้า คนโท กระเปา 
ถาด ฯลฯ ซึ่งก็มีสวนชวยใหเคร่ืองเขินลานนาเปนที่รู จัก
กวางขวางมากข้ึน แมเหตุการณทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลง
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เครื่องเขินที่ลานนา ทําเพื่อสงขายผูบริโภคในภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ฝาบาตรและฐานรองเปนเครื่องฮายดอก

ชุดขันนํ้าพานรองสําหรับนํ้าดื่มและใสขาวสุกในการตักบาตร ที่ทําสงขายไทยภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

อยางไรกด็จูะไมกระทบตอการผลติเคร่ืองเขิน ในขณะทีข่องใช
พื้นเมืองบางอยางตกยุคลาสมัย จนเขาสู ยุคเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ความนยิมในการใชเคร่ืองเงินมีมากข้ึน 
เพราะความสะดวกและมีราคาแพงแลดูหรูหรากวาเคร่ืองเขิน

ที่เคยใชในชีวิตประจําวันก็ลดบทบาทลง รวมทั้งคนไทยท่ัวไป
นิยมใชนอยลงทําใหเคร่ืองเขินตกต่ําจนเกือบสูญหายไปจาก
งานหัตถกรรมไทย
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เครื่องเขินที่ลานนา ทําเพื่อสงขายภาคกลาง ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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กระเปาถือแบบเครื่องเขิน ของเลียนแบบกระเปายาที่ทํามาจากหนังสัตวจากยุโรป

กระเปาใสยาจากยโุรปกระเปาใสยาจากยโุรป
เปนตนแบบใหกลองหมวกของชาวกรงุเทพฯเปนตนแบบใหกลองหมวกของชาวกรุงเทพฯ

ซองบุหรี่ ซิกาแรต ทํามาจากเครื่องเขิน
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กระโถนน้ําหมากแบบฮายดอก ฝมอืคอนขางหยาบ เปนของใช ในบานท่ัวไป
ในไทยภาคกลาง ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

กระโถนนํ้าหมากสําหรับขาราชการไทย ที่ทําสงขายไทยภาคกลาง ของสะสมของแมดวงกมล ใจคําปน

ขันดอกลวดลายฮายดอก แบบไทยภาคกลาง
ของสะสมของอาจารยฐาปกรณ เครือระยา
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กลองยาสีฟนและสบู ชุดเหยือกนํ้า สําหรับลางหนาแบบฝรั่ง

ชุดสํารับอาหารแบบฮายดอก เลียนแบบเครื่องกระเบื้องจีน ของสะสมของคุณดวงจิต ทวีศรี

กลองธรรม สําหรับใสพระธรรมถวายวัด ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธกลองขยายเสียง (กองเอิ้น)
สําหรับใชประกาศขยายเสียง
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การเปลี่ยนแปลงของเคร่ืองเขิน
ในปจจุบัน

Contemporary Production

ตลับขนมเปยะในงานแตงงาน จากจังหวัดลําปาง
ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ



ความนยิมเครือ่งเขนิลายรดน้ําแบบภาคกลางมีบทบาท
ความสําคญัตอการเปลีย่นแปลงของเคร่ืองเขนิเชยีงใหม กลาวคอื 
เม่ือมีความนิยมมากขึ้นก็ตองเพ่ิมกําลังการผลิตจากเดิมท่ีเปน
งานหตัถกรรมในครอบครัวกข็ยายเปนอตุสาหกรรมขนาดยอม 
การแลกเปลี่ยนเงินตราเปนแรงจูงใจใหชาวบานหันมาทํา
เครือ่งเขินประเภทของทีร่ะลกึเพิม่มากขึน้ การตัดราคาคูแขงเพือ่
แยงชงิพ้ืนทีต่ลาด เนนปรมิาณมากกวาคณุภาพ ทาํใหเครือ่งเขนิ
มีคุณภาพตํ่าลงและมีเครื่องเขินเทียมเกิดขึ้นมากมาย

เคร่ืองเขินเทียมก็จะมีขั้นตอนการผลิตคลายๆ งาน
รุนกอนเพียงแตวัสดุที่เคลือบเปลี่ยนไป กลาวคือในระหวาง
การขึ้นรูปภาชนะท่ีเดิมใชยางรักชวยประสานก็เปลี่ยนเปน
กาวลาเทก็ซแทนเพราะแหงเรว็กวามาก ทาํใหโครงสรางไมแข็งแรง
เหมือนกับการใชยางรักจากธรรมชาติ ในชวงป พ.ศ. 2500 
การทําเคร่ืองเขินแบบเทคนิคโบราณ เชน การเขียนลาย
ดวยชาดแดงหรือฮายลวดลายดอกกากอก ไดทยอยหมดไปจาก
เชียงใหม ชาวบานที่ผลิตเครื่องเขินนิยมตกแตงดวยลายรดนํ้า
เปนหลัก สําหรับตลาดทั่วไปวัฒนธรรมเครื่องเขินลานนาเดิม
แทบจะส้ินสุดลง ณ จุดนั้น ขั้นตอนการเคลือบรักที่เดิมมี
หลายช้ันกล็ดจาํนวนลงเพือ่ประหยดัยางรักโดยใชกาวลาเทก็ซ
ผสมดินขาวเปนสมุกรองพื้นแลวใชสีกระปองสําเร็จรูปทาทับ
จากน้ันจึงเคลือบสีนํ้ามัน การผลิตมีการแบงขั้นตอนคลาย
การจดัการในงานอตุสาหกรรม ชางเครือ่งเขนิในท่ีหนึง่ทําเฉพาะ
การขึ้นโครงสรางไมไผ อีกที่หนึ่งทําเฉพาะการเคลือบผิวและ
อกีทีห่นึง่ชาํนาญการเขยีนลวดลายตกแตง เคร่ืองเขนิแตละชนดิ
จึงไมเสร็จสมบูรณดวยฝมือชางกลุมเดียวหรือครอบครัวเดียว
เชนในอดตี ในจงัหวดัเชยีงใหมแหลงผลติเคร่ืองเขินมีการกระจาย
หนาที่และขั้นตอนการผลิตดังนี้

1. ขึ้นโครงสรางไมไผที่บานสีปนครัว บานดอนจั่น และ
 บริเวณใกลเคียง

2. สงไปเคลอืบรกัและขดัผิวท่ีววัลาย ยานวดันันทาราม

3. สงไปฮายดอกที่ชุมชนบานระแกง
4. สงกลับไปจําหนายที่ยานวัวลาย ยานวัดนันทาราม 

 และในระยะหลัง พ.ศ. 2520 งานตกแตงและการ
 จดัจาํหนายยายไปบานถวาย อาํเภอหางดง พรอมกับ
 การนําเขาเครื่องเขินโบราณจากพมามาขายเปน
 โบราณวัตถุ

เครื่องเขินรุนปจจุบันนิยมความมันวาวมาก บางคร้ัง
ก็ดูคลายภาชนะพลาสติก ความนิยมและยอมรับวัฒนธรรม
ตางถ่ินตางประเทศทําใหวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนไปโดยมี
องคประกอบในการดาํเนนิชวีติมากขึน้ เชน มคีวามจาํเปนตอง
ใชถงัขยะในหองพกัของโรงแรม กลองใสกระดาษชําระ กลองใส
ไมจิ้มฟน ถาดผลไม โคมไฟ แจกัน กรอบกระจกรูป และอื่นๆ 
โดยเฉพาะอยางยิง่การตกแตงภายในอาคารธรุกิจท่ีตองใชของ
เหลานีเ้ปนปรมิาณมาก ซึง่เปนตวัแปรทาํใหคณุภาพเครือ่งเขนิ
ตํ่าลง ที่สังเกตไดงายก็คือลวดลายตกแตงท่ีมีลักษณะหยาบ 
เลอะเทอะไมประณีตในการออกแบบ การใชสีฉูดฉาดบาดตา 
รวมทัง้วิธกีารสรางลวดลายลานนาแบบฉาบฉวยทีห่ากชางเขยีน
ไมประณีตก็จะทําใหกลายเปนงานไมสวยงามและไรคุณคา

ในขณะที่ชาติอื่นที่อยูรวมในวัฒนธรรมเครื่องเขินเชน
ญี่ปุนกลับมีพัฒนาการไปในทางที่ดีกวาแมวาโครงสรางและ
วิธีการบางสวนอาจใชพลาสติกทดแทนก็ตาม แตญี่ปุนยังเนน
ความเปนงานศิลปหัตถกรรมใหกับเคร่ืองเขิน ดังน้ันผลงาน
ที่ออกมาจึงดูนาใชสอยและสามารถผลิตออกสูตลาดท่ัวโลก
โดยอีกทั้งมีผูเชี่ยวชาญอยางแทจริง

ในระหวาง พ.ศ. 2475-2483 และ 2510-2520 
รัฐบาลไทยเคยเชิญผูเชี่ยวชาญเครื่องเขินชาวญี่ปุนมาอบรม
การทําเคร่ืองเขินเชียงใหมใหมีคุณภาพดีขึ้นแตไมคอยประสบ
ความสาํเรจ็เพราะเปนการยดัเยียดจิตวญิญาณงานชางคนละสาย
สกุลซ่ึงยากตอการเลยีนแบบหรือผลักดันใหเกิดการสรางสรรค
อยางมีคุณภาพ

๏ การเปลี่ยนแปลงของเครื่องเขินในปจจุบัน ๏
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ตัวอยางการออกแบบเครื่องเขินที่สรางสรรค

ตัวอยางการออกแบบ
และทําเครื่องเขินแบบตลาดทั่วไป
ขาดเสนหความงามของเครื่องเขิน
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สาํหรับการผลติเคร่ืองเขินทีย่งัรกัษารูปแบบงานเคร่ืองเขิน
ตามประเพณไีวมากท่ีสดุในเอเชียอาคเนยกน็าจะเปนเคร่ืองเขิน
พมาซึง่มแีหลงผลติสาํคญัในเมอืงพกุาม (ยองอ)ู สภาพภมูอิากาศ
ของเมืองนีค้อนขางเหมาะสมกบัการผลิตเครือ่งเขนิซ่ึงมีอากาศ
ในเวลากลางวันรอนแหงแตชุมเย็นในเวลากลางคืน เครื่องเขิน
พมานําวัตถุดิบสวนใหญมาจากรัฐฉานและตอนบนของพมา 
พุกามมีชางฝมือเคร่ืองเขินแทบทุกรูปแบบจึงเปนศูนยกลาง
การผลิตใหมของเครื่องเขินในเอเชียอาคเนย นอกจากนี้ก็ยังมี
แหลงผลิตท่ีเมืองเจากามีการพฒันารูปแบบจนเปนท่ียอมรับอยาง
กวางขวาง (เครือ่งเขนิทีไ่มมลีวดลาย เนนแตสดํีาหรอืสแีดงลวน) 

แมจะผลิตรูปทรงตามสมัยนิยมแตก็เนนใหใชงานไดจริง ทั้ง
ยังเปนเครื่องตกแตงบานเรือนไดอีก เชน ขันโตกหรือตวงปอง 
ซวงโอก ตลับ กลอง ถาด โตะ ฉากกั้น รม เครื่องดนตรี 
ลวนเปนที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยวและนักตกแตงภายใน

การผลิตเคร่ืองเขินสมัยใหมในเวียดนามคอนขางไดรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลซึ่งทําใหเปนผลสําเร็จระดับหน่ึง
ดังเห็นไดจากผลงานที่ปรากฏในตลาดงานตกแตงภายในมี
แพรหลายสูตลาดสากลสวนใหญ เคร่ืองเขินเวียดนามเนนใช
สีเงินและสีทองประกอบกันการเลียนแบบเครื่องเขินญี่ปุน

เครือ่งเขนิ 
ของที่ระลึกจากเชียงใหม ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ
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ดามมีดดาบดามมีดดาบ

กลองไมขีดกลองไมขีด

กลองใสแวนตากลองใสแวนตา

ของประดับตกแตงบานของประดับตกแตงบาน

กลองเครื่องเขินกลองเครื่องเขิน

กลองเครื่องเขินกลองเครื่องเขิน
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พานแบบไทยลวดลายรดนํา้ปดทอง
ที่ลานนาทําขึ้นสงขายในภาคกลาง ของสะสมของอาจารยวิถี พานิชพันธ

ยอนกลับสูเคร่ืองเขินในลานนาหลังจากท่ีเปนการผลิต
ในปริมาณมากจนคุณภาพดอยลงเรียกไดวาถึงยุคเสือ่ม การจาง
ชาวญีปุ่นมาสอนชางครัง้นัน้กเ็นนเฉพาะงานแบบชางภาคกลาง
จนกระทั่ง พ.ศ. 2493 มีการตรวจพบวาการผลิตเคร่ืองเขิน
ในลานนาเริ่มเสื่อมถอยลง พบวามีชางทําลวดลายรดนํ้าเหลือ
อยูเพียงหน่ึงคน กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจึงไดจัดสงชางรัก
จากภาคกลางขึ้นมาทําการเผยแพรความสําคัญของเครื่องเขิน
แบบดั้งเดิมโดยใชพื้นที่อบรมที่วัดลอยเคราะหเปนที่แรก 
จนกระทั่งการสงเสริมแพรกระจายเปนวงกวางจึงไดจัดตั้ง
โรงงานเครือ่งเขินเชยีงใหม (พ.ศ. 2496) ทีถ่นนทุงโฮเต็ล มชีาง
ทีผ่านการฝกอบรมจนถึงปจจุบนัแลวหลายรุน โรงงานดงักลาว

ตอมาไดปรับเปนศูนยสงเสริมงานหัตถกรรมภาคเหนือ ขณะ
เดียวกนัสวนราชการกบ็รรจหุลักสูตรเคร่ืองเขนิเรยีกในสมยัน้ันวา 
วิชาลายรดนํ้า เชนที่วิทยาลัยเพาะชาง กรุงเทพฯ

อยางไรก็ดีการพยายามชวยเหลือจากสวนกลางเพื่อให
เครื่องเขินลานนาฟนกลับมาอีกครั้งก็ดูเหมือนวาจะไมเปนที่
นาพอใจนัก เนื่องจากชางที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญเปน
ชางลายรดน้ําปดทองของภาคกลางซ่ึงแทบจะไมความรูความเขาใจ
หรือแนวคดิในการพัฒนาฟนฟูเอกลกัษณของหตัถกรรมเคร่ืองเขิน
แบบลานนาอยางมีประสิทธิภาพ เคร่ืองเขินลานนายังตอง
รอโอกาสการฟนฟูอีกครั้งจากองคความรูและขอมูลที่สถาบัน
การศึกษาทองถิ่นจะหยิบยื่นให
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