สารจากผ้อู ํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ปที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐
ทางกองบรรณาธิ ก ารได กํ า หนดหั ว ข อ ในเรื่ อ ง จากรั ก สู
เครื่ อ งเขิ น ซึ่ ง จะนํ า เสนอบทความเกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญา
การเจาะเก็บยางรัก ความเปนมาของชาวไทเขินและเครือ่ งเขิน
การทํ า เครื่ อ งเขิ น ตลอดจนการสื บ สานงานเครื่ อ งเขิ น
โดยครูภูมิปญญาพื้นบานลานนา
นอกจากนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอนําเสนอ
ประมวลภาพกิจกรรมของสํานักฯ ที่ไดดําเนินการอยางตอ
เนื่อง ดวยมุงหวังใหเกิดการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ บ รรพชนได ส ร า งสรรค เพื่ อ ให ผู เข า ร ว มกิ จ กรรมเกิ ด
ประสบการณทางวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการตอยอดทาง
วัฒนธรรม เพื่อสรางคุณคาและมูลคาแกสังคมตอไป

คณะที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว
รองศาสตราจารย ดร.อนาโตล โรเจอร เปลติเยร
ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ
ผูชวยศาสตราจารยลมูล จันทนหอม
ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ
อาจารยสิริพร คืนมาเมือง

ผูทรงคุณวุฒิอานบทความประจําฉบับ
อาจารยโฆษิต ไชยประสิทธิ์

บรรณาธิการ

นางสาวปนัดดา โตคํานุช

กองบรรณาธิการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวภา ศักยพันธ
อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ
อาจารยสิริพร คืนมาเมือง
อาจารยภูเดช แสนสา
ดร.ดิเรก อินจันทร
นายวีรพิชญ หิมารัตน
นายโสภณ พรมจิตต
นายอนุชิต ณ สิงหทร

ฝายเผยแพร

นางสาวปนัดดดา โตคํานุช
นายโสภณ พรมจิตต

(ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

จัดทําขึน้ เพือ่ เผยแพรความรูเ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมสูส งั คม และ
ความเคลื่อนไหวของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันโดยไมมีขอจํากัดใดๆ กําหนดออกปละ ๒ ครั้ง
ทานสามารถสงขอคิดเห็น ตลอดจนบทความทีต่ อ งการเผยแพร
มายัง Email : ilaccmru@gmail.com โดยบทความและขอคิดเห็น
ที่ปรากฏในวารสารวัฒนธรรม เปนความคิดของผูเขียนแตละ
ทาน มิใชของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และกองบรรณาธิการ
แตอยางใด

ฝายการเงิน

นางกัลยาณี อินตะราชา

ฝายศิลปกรรม

นายวีรพิชญ หิมารัตน

ผูจัดพิมพ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๐๒ ถ.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓–๘๘๕๘๘๓
E-mail : ilaccmru@gmail.com
website : www.culture.cmru.ac.th

พิมพที่

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมโรงพิมพแสงศิลป
๑๙๕–๑๙๗ ถ.พระปกเกลา ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐
โทรศัพท ๐๕๓–๒๒๑๒๑๒ โทรสาร ๐๕๓–๒๑๒๙๗๗
E-mail : sangsilp@gmail.com

สารบัญ
ภูมิปญญาการเจาะเก็บยางรัก
วาทินี บัวชุม

จากรักสูเครื่องเขิน
ฐาปกรณ เครือระยา

๑

๑๕

สืบสาย แตงแตม เครื่องเขิน

๔๙

เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา
กับการสืบสานงาน “เครื่องเขิน”
ประมวลภาพกิจกรรม

๕๙

ขาวกิจกรรม

๖๗

ณรงคเดดช ดอกแกว

ปนัดดา โตคํานุช

ไทเขิน : ภูมิผญาเครื่องเขินลานนา
อนุชิต ณ สิงหทร

๓๓

โสภณ พรมจิตต
วีรพิชญ หิมารัตน
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๑

ทําความรูจักกับพันธุ ไม
รักใหญ ในประเทศไทยมีชื่อทางพฤกษศาสตรวา Melanorrhoeausitata เปนไมอยูในสกุล
Anacardiaceae ปจจุบันบางตําราจะใชชื่อพฤกษศาสตรของรักใหญวา Glutausitata เปนตนไมขนาดกลาง
จนถึงขนาดใหญขึ้นตามปาแดง ปาเบญจพรรณทั่วไปที่แหง ปาสนเขาผสมกอหรือปาดิบเขา และที่โลงแจง
ตามแนวสันเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเลไมเกิน ๑,๒๐๐ เมตร
ลําตน เปนไมตนผลัดใบขนาดใหญ ถาขึ้นในที่อุดมสมบูรณจะเติบโตดีและสูงถึง ๑๕ - ๒๐ เมตร
เรือนยอดเปนพุม คอนขางกลม ลําตนเปลาตรง เปลือกตนสีเทาเขม แตกเปนรองและสะเก็ดแผนสีเ่ หลีย่ มหลุด
ลอกออก เปลือกหนาประมาณ ๑.๘ เซนติเมตร เปลือกชั้นในสีชมพูออน น้ํายางเหนียวใส เมื่อแหง
จะเปลี่ ย นเป น สี ดํ า ในภาคใต ขึ้ น ปะปนกั บ ต น เต็ ง รั ง พลวง เหี ย ง แต พ บว า ป จ จุ บั น มี จํ า นวนมาก
ในภาคเหนือไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย ลําปาง แมฮองสอน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีขึ้นบาง ไดแก จังหวัดบุรีรัมยและอําเภอตระการพืชผล อําเภอมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
๑

อาจารยประจําหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๒
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ตนรักใหญ พื้นที่ “โครงการอนุรักษตนรักและภูมิปญญาจากการเจาะเก็บยางรัก”
อางเก็บน้ําหวยลาน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับเปนกลุมใกลปลายกิ่ง แผนใบรูปขอบขนาดหรือรูปไขกลับ
ขนาด ๕ - ๑๒ x ๑๒ - ๓๖ เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบเขา มนหรือรูปลิ่ม ขอบใบเปนคลื่นทั้งสอง
ดานของใบ มีขนสีน้ําตาลปกคลุม

ใบของตนรักใหญ

ภูมิปญญาการเจาะเก็บยางรัก

๓

ดอก เปนชอแบบชอแยกแขนงเปนกลุมตามซอกใบและที่ปลายกิ่ง ดอกจะเปลี่ยนจากสีขาว
เปนสีแดงเมื่อแก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจํานวน ๕ (หรือ ๓ - ๗) มีขนหนาแนนปกคลุมเกสรตัวผู
มีประมาณ ๓๐ อัน อยูรวมกันแนนบนฐานรองดอก เกสรตัวเมีย มี ๑ อัน ติดอยูดานขางของรังไข

ดอกตนรักใหญ
ที่มา : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๑ : ๒๑๘ - ๒๒๑

ผล เปนผลแหงแบบมีปก ทรงกลมแข็ง ผลมีกานที่มีปกสีแดงอมมวง มี ๕ - ๖ ปก รูปขอบขนาน
ติดกันเปนวงในแนวระนาบระหวางโคนปกกับผลที่อยูตรงกลาง มี ๑ เมล็ด กลมแข็ง

ผลของตนรักใหญ (ดิบและแหง)
ที่มา : วิชาญ เอียดทอง, สัมมนาวัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต, ๒๕๕๗ : ๓๑

๔
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สวนของไมรกั ใหญในประเทศไทยทีน่ าํ มาใชประโยชนมากทีส่ ดุ คือ ยางรัก ไดจากการเจาะ ลําตน
ใชทาไม ทาเครื่องเขิน ทาวัตถุตางๆ เปนการรองพื้นเพื่อลงลวดลายหรือปดทอง ทากระดาษและผากัน
น้ําซึม อยางไรก็ตามรักที่มีอยูในประเทศเวียดนาม ไทย พมา และอินเดีย เปนคนละชนิดกับรักในประเทศจีน
และญีป่ นุ เพราะรักของประเทศจีนและญีป่ นุ มีชอื่ วิทยาศาสตรวา Rhus Vernicifera D.C ซึง่ ในประเทศไทย
สามารถจําแนกสายพันธุของรัก ได ๓ ประเภท คือ
๑. รักพันธุจ นี และพันธุญ
 ป
ี่ นุ มีชอื่ ทางวิทยาศาสตรวา Rhus Vernicifera D.C. ตนรักพันธุญ
 ปี่ นุ
ุ ภาพและ
เจาะเอายางมาใชเปนประโยชน มีชอื่ ทางพฤกษศาสตรวา Rhus vernicifera ซึง่ ใหนา้ํ ยางรักทีม่ คี ณ
ปริมาณสูง รักพันธุเวียดนาม เปนตนรักที่ปลูกขึ้นเจริญเติบโตเร็ว ใหน้ํายางรักสูง ซึ่งนายประกาศ ญาณวุฒิ
ไดปลูกไวที่บานฟอน ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ปรากฏวาขึ้นงอกงามเจริญเติบโต
ดีมาก มีทั้งหมดประมาณ ๒,๐๐๐ ตน

รักพันธุจีนและพันธุญี่ปุน
ที่มา : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๑ : ๒๑๘ - ๒๒๑

๒. รั ก พั น ธุ เวี ย ดนาม และพั น ธุ ไ ต ห วั น มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร ว า Rush succedanea
มีระยะการเลี้ยงดูสั้นมากและเก็บยางรักทําไดเกือบตลอดปปริมาณยางกับเก็บไดมากกวารักพันธุอื่น
ตนรักพันธุเ วียดนาม พบขึน้ ประปราย ตามภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีชอื่ ทางพืน้ เมืองวา
“รักแกนมอ”
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๕

รักพันธุเวียดนามและการกรีดยางรัก
ที่มา : วิชาญ เอียดทอง, สัมมนาวัฒนธรรม “รัก” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต, ๒๕๕๗ : ๓๘

๓. รักพันธุไทย, พมา, ลาว และกัมพูชา มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Melanorrhoealaccifera และ
Melanorrhoeausitata. Wall. รักพันธุไทยจะมีคุณสมบัติทนแดดและฝนอยูกลางแจงไดทนทานดี แตไมสามารถ
ทนทานตอกรด โซดาไฟ หรือน้ํารอนเหมือนรักญี่ปุน รักไทยทนน้ํารอนไดแตจะมีกลิ่น
ไมรักแตละสายพันธุจะมีระยะเวลาการเลี้ยงดู ระยะเวลาเก็บยางรักจํานวนครั้งที่เก็บไดใน ๑ ป
และปริมาณยางรักตอตนตอปแตกตางกันดังแสดงในตาราง
ตารางเปรียบเทียบระหวางรักพันธุญี่ปุน พันธุจีน และเวียดนาม
ชนิดพันธุ
๑. พันธุญี่ปุน
๒. พันธุจีน
๓. พันธุเวียดนาม

ระยะเวลาการเลีย้ งดู ระยะเวลาเก็บยางรัก
(ป)
(ป)
๑๐
๑
๑๐
๓
๒–๓
๓

จํานวนครั้งที่เก็บ
ไดใน ๑ ป
๓๐
๔๐
๗๕

ปริมาณตอตนตอป
(กรัม)
๒๐๐
๒๐๐
๓๕๐

ที่มา : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, ๒๕๕๑ : ๒๒๒

ขอสรุปจากตารางพบวารักพันธุเ วียดนาม (รักแกนมอ) จะใชระยะเวลาในการปลูกสัน้ กวารักพันธุ
อืน่ สามารถนํายางรักมาใชประโยชนไดตอ เนือ่ งหลายป และในรอบ ๑ ป จะเก็บยางรักไดจาํ นวนครัง้ มากกวา
รักพันธุญี่ปุนและพันธุจีน นอกจากนี้ยังใหปริมาณยางรักมากถึง ๓๕๐ กรัม ตอปอีกดวย ซึ่งถือวาเปน
รักพันธุที่ใหคุณประโยชนมาก

๖
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ยางรักจากเอกสารโบราณ
การนํายางรักออกจากตนรัก เปนภูมิปญญาเดิมที่สืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุน ปจจุบันพบวา
เหลือผูท ปี่ ระกอบอาชีพนีอ้ ยูไ มมากแลว พบตามอําเภอตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอสันกําแพง
พราว เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง และอมกอย สวนจังหวัดแมฮอ งสอน ไดแก อําเภอขุนยวม และแมสะเรียง
นอกจากนี้ผูกรีดยางรักจําหนายเหลือเฉพาะชาวเขาเผากะเหรี่ยง และไทใหญ (ในประเทศพมา) ยืนยัน
ไดจากเอกสารชั้นตนที่สําคัญ ไดแก จดหมายเหตุนครเชียงใหม, คําใหการชาวกรุงเกา (คําใหการขุนหลวง
วัดประดูทรงธรรม), และเอกสารของชาวฮอลันดาสมัยอยุธยา กลาวถึงวา “….ในลานนามีการเกณฑ
แรงงานไพรไปหาของปามาเปนสวย สวยของปาจึงเปนสินคาผูกขาดโดยเจาเมืองตางๆ ทําหนาที่
เปนขาหลวงเก็บสวยของปาของตนมาสงใหกับกษัตริยหรือเปนคนนํามาขายเอง และสันนิษฐานวา
หนึ่งในนั้นนาจะเปนน้ํายางรัก...” ขอความดังกลาวนี้มาจากประวัติศาสตรลานนาของ สรัสวดี อองสกุล
และคําใหการชาวกรุงเกามีการพูดถึงตลาดที่มีการขายน้ํายางรัก ซึ่งพอคาอาจเปนคนสมัยอยุธยาไป
ลําเลียงมาเองไมใชคนในลานนาเอามาขาย สันนิษฐานวา การสืบทอดภูมิปญญาการเจาะและเก็บยางรัก
คงจะถูกสงตอมายังกะเหรีย่ ง และไทใหญ ตัง้ แตนนั้ เปนตนมา อีกทัง้ เพราะความยากลําบากในการเดินทาง
เขาปาเพื่อเลือกตนรักที่ใหยางรัก และการรอเวลาเพื่อเขาไปตามเก็บยางรักที่คอยๆ ไหลออกมาจาก
ลําตน ทีต่ อ งใชความอดทน และมีความเชีย่ วชาญในการกรีด และสามารถทนพิษของยางรักไดจงึ ตองอาศัย
ผูที่ชํานาญปา

ขั้นตอนที่สําคัญในการเจาะเก็บยางรัก
๑. การคัดเลือกชนิดและตนรัก ขนาดของลําตนควรมีขนาดตั้งแต ๙๐ เซนติเมตร ถึง ๒ เมตร
เพราะลําตนทีไ่ มไดขนาดนอกจากจะไดนา้ํ ยางรักนอยแลว ยังทําใหระยะเวลาทีจ่ ะกรีดยางรักจากตนรักนัน้
สั้นลงดวย เชน ตนรักนั้นจะใหยางรักไดเพียง ๒ ป พอปที่ ๓ จะไมมียางรักออกจากตนนั้น นอกจากนั้น
ยังมีผลใหตนรักนั้นแคระแกร็นหรือเปนโรค และไมสามารถจะใหยางรักไดอีกตลอดชีวิตของตนรัก และ
สวนใหญผูที่มีอาชีพในการกรีดยางรักที่ชํานาญจะเลือกตนรักที่มีขนาดใหญตั้งแต ๑๐ เซนติเมตร ขึ้นไป
อยางไรก็ตามการคัดเลือกขนาดของลําตนตองอาศัยความชํานาญของผูกรีดยางรักเปนสําคัญ
๒. การเลือกฤดูกาล นิยมกรีดยางรักกันมากในชวงตนเดือนพฤษภาคม จนถึงสิ้นป

ระยะเวลาเจาะเก็บยางรัก
ชวงแรก (ชวงฤดูฝน) ระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ตนรักจะใหยางรักมากกวาในฤดูอื่นๆ
แตมีขอเสียคือ ยางรักมักมีการปนเปอนกับน้ําฝนที่ไหลลงมาตามลําตน อีกทั้งยังมีเศษผงจากฝุน และ
เศษเปลือกไม ที่มักตกลงไปในกระบอกที่รองรับยางรัก ยางรักที่ไหลออกมาจึงเปนยางรักที่มีลักษณะ
ใสกวาปกติ โดยมากมักเรียกยางรักลักษณะนี้วา “ฮักแซว” เรียกวา “รักชั้นสอง”
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๗

ชวงที่สอง (ชวงฤดูหนาว) ระหวางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม ยางรักที่เก็บไดในชวงนี้
มักมีลกั ษณะขนและเหนียว สะอาดกวายางรักทีเ่ ก็บไดในฤดูฝน เปนยางรักทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีมาก เพราะมีนา้ํ
ปะปนนอยและไมคอยมีเศษผงปะปนกับยางรักมาก มักเรียกวา “ฮักนาย” หรือ “รักเหมย” หรือ “รักชั้นหนึ่ง”
ชวงที่สาม (ชวงปลายฤดูหนาว - ตนฤดูรอน) มักไดน้ํายางรักนอยและน้ํายางรักมักไหลลง
มายังกระบอกไมไผที่รองรับยางรักชามาก มีผลใหยางรักที่ออกมามักจะแหงติดรอยเจาะ จึงตองเสียเวลา
ขูดออกและการขูดมักทําใหผิวเปลือกไมหลุดออกมาปะปนในยางรักดวย จึงทําใหยางรักสกปรกมาก
เรียกวา “ฮักฮื้อ” เรียกวา “รักชั้นสาม”

รูปแบบการเจาะเก็บยางรัก
๑. แบบทองถิ่น รูปตัว V (แบบไทใหญ) ใหน้ํายางรักมากกวา และรูปตัว I (แบบกะเหรี่ยง)
ใหน้ํายางรักนอยกวา รูปตัว V

การกรีดยางรักรูปตัว I (ซาย) และรูปตัว V (ขวา)

๒. แบบผสม
๓. แบบญี่ปุน (แบบเปนริ้วๆ)
๔. แบบเวียดนาม (แบบกรีดยางพารา)

๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

การเจาะเก็บยางรักที่นิยมในภาคเหนือ
ในพืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษาครัง้ นีเ้ ขาไปศึกษาขอมูลจาการทํางานของโครงการพัฒนาพืน้ ทีห่ ว ยลาน อันเนือ่ ง
มาจากพระราชดําริ บริเวณลุมน้ําหวยลาน มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒,๕๐๐ ไร มีตนไมรักขึ้นอยูกระจัด
กระจายอยูโดยทั่วไป ทางโครงการฯ ไดจัดทําแปลงตัวอยางในการสํารวจตนไมรัก เนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร
การสํารวจหาตนไมรัก วางแนวสํารวจ ๙๐ องศา โดยแตละแนวสํารวจหางกันประมาณ ๒๐ เมตร
โครงการฯ ทําการสํารวจในแตละแนว ภายใตกรอบแนวคิด “โครงการอนุรักษตนรักและภูมิปญญา
การเจาะเก็บยางรัก ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ดังนี้

กรอบแนวคิด

โครงการอนุรักษตนรักและภูมิปญญาการเจาะเก็บยางรัก
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การอนุรักษตนรัก
- การสํารวจตนรัก
- การเพาะชํากลา
ไมรัก
- การปลูกตนรัก

การอนุรักษภูมิปญญา
การเจาะเก็บยางรัก
- การถายทอดภูมิปญญา
- การฝกอบรมราษฎร

-

การศึกษาวิจัยตนรัก
ลักษณะทางพันธุกรรม
การเจริญเติบโต
การใหยางรัก
การคัดเลือกพันธุ

มีตนรักคุณภาพดี
มียางรักคุณภาพดีไวใชงานอยางเพียงพอ
อนุรักษภูมิปญญาการเจาะเก็บยางรัก
ราษฎรมีอาชีพ มีรายไดเพิ่มขึ้น
ราษฎรมีความสุข
กรอบแนวคิดของโครงการพัฒนาพื้นที่หวยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ที่มา : แกมมณี เจริญวงศ, ๒๕๕๓ : ๘๒
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๙

ภูมิปญญาการเจาะเก็บยางรักแบบทองถิ่นภาคเหนือ
๑. เครื่องมือ
๑.๑ มีดเซาะรองหรือมีดปาดลิ้น ๑ ดาม ทํามาจากเหล็กกลา โดยนํามาตีใหเปนรูปคลายสิ่ว
ตอนปลายกวางแลวเรียวลงมาที่ดาม ที่ตอนปลายตองลับใหคมอยูเสมอ ยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร
มีดามทําดวยไมยาว ๑๕ เซนติเมตร ปลายตัดหักมุมกับดามประมาณ ๔๕ องศา ยาวจากปลายถึง
ที่ตัดหักมุม ๑๐ เซนติเมตร
๑.๒ เหล็กสําหรับปาดยางรักออกจากกระบอกไมไผที่ผูกติดกับตนรักเพื่อรองรับยางรัก
ที่ออกมาจากตนรักทําจากเหล็ก โดยนํามาตีใหมีลักษณะแบนกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร ยาวประมาณ
๒๒ เซนติเมตร สวนปลายทําใหมีลักษณะคมคลายมีด ทําใหโคงงอลงมาเล็กนอย และมีดามจับถือ
เปนไมยาวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

มีดเซาะรอง หรือมีดปาดลิ้น และเหล็กสําหรับปาดยางรักออกจากกระบอก

๒. การเจาะเก็บยางรัก
ชาวบานที่รูวิธีการเจาะเก็บยางรักจะกรีดเปลือกของยางรักออกเปนแนวเฉียงคลายการกรีด
ยางพารา แตนิยมกรีดใหลึกถึงเนื้อไมเปนรูปตัว V แลวใชกระบอกไมไผ (ไมเฮี้ย) ตอกไวตรงรอยกรีด
ไม นิ ย มใช วั ส ดุ ที่ เ ป น โลหะหรื อ พลาสติ ก ในการเก็ บ น้ํ า ยางรั ก ยางรั ก ที่ อ อกมาจะค อ ยๆ ไหลลงไป
ในภาชนะที่ กั ก เก็ บ โดยตอนแรกจะไหลออกมาเป น สี แ บบใสแล ว จะค อ ยเปลี่ ย นเป น สี ดํ า เมื่ อ ถู ก กั บ
อากาศระยะเวลานาน จากนั้นจะทิ้งไวประมาณ ๑ - ๒ อาทิตย จึงกลับมาเก็บยางรักที่กรีดไวหลายๆ ตน
ซึ่งสวนใหญแตละตนจะไดน้ํายางรักไมเกิน ๑๐ - ๒๐ กรัม

๑๐
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ยางรักที่เก็บในฤดูฝนไดปริมาณน้ํายางมากกวาในชวงอื่นแตมีคุณภาพไมคอยดี มีสวนประกอบ
ของน้ําในยางรักคอนขางมาก ยางรักเปนสีน้ําตาลขุน มีกลิ่นแรงที่ชาวบานเรียกวา “ฮักขี้เปอะ” มักนํามา
ทํารักรองพื้นหรือใชเปนสวนผสมเตรียมพื้นผิวของเครื่องเขิน ยางรักที่เก็บในชวงฤดูหนาวจะเปน
ยางรักที่มีคุณภาพดีที่สุด เรียกวา “ฮักเหมย” นํามาใชเปนพื้นผิวของงานศิลปหัตถกรรมและหากนําไป
กรองและหมักผสมกับน้าํ มันพืชบางชนิด เชน น้าํ มันยาง น้าํ มันมะเดือ่ หรือน้าํ มันสน ก็จะไดยางรักทีใ่ สออก
สีน้ําตาลแดง ที่เรียกวา “ฮักกนกวาง” ซึ่งเมื่อนําไปผสมกับชาดแลวจะไดสีแดงสดชัดเจนตามที่ตองการ
อันดับแรก ตองพิจารณากอนวาจะกรีดหรือเซาะรองตรงบริเวณใดจึงจะไดน้ํายางรักมากในตนนั้น
แตจากการสอบถามพบวาดานที่รับแสงอาทิตยเต็มที่จะเปนดานที่ใหน้ํายางรักปริมาณมาก (สัมภาษณ :
วุฒินันท สนิมรัมย, อายุ ๔๙ ป, ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗) เมื่อเห็นวาตรงนี้เหมาะจึงเอามีดเซาะรองทําการ
กรีดลงไปบนเปลือกของตนรักใหเปนรูปตัว V

การกรีดเปลือกของตนรักใหเปนรูปตัว V

จากนั้นจึงเริ่มเซาะรองใหลึกลงไปถึงกระพี้ของตนรักจนเห็นเนื้อไมสีขาว เพื่อใหมีรองกวาง
ประมาณ ๐.๕ นิ้ว และมีความสูงประมาณ ๔ - ๕ นิ้ว แลวเอาดามมีดเซาะรองตีเขาไป สวนที่เปน
ยอดแหลมใชมีดตัดปลายแหลมของรูปตัว V เพื่อใหน้ํายางรักไหลลงกระบอกไมไผไดดีขึ้น จากนั้น
จึงใชฆอนตอกกระบอกไมไผที่เตรียมไวไปปกตรงที่ปลายตัว V โดยใหกระบอกไมไผ เอียงจากลําตน
ประมาณ ๔๕ องศา
การเซาะรองครั้งแรก ยางรักจะยังไมไหลออก การกรีดยางครั้งแรกตองทําใหแลวเสร็จภายใน
๗ วัน ชาวบานมักเรียกการทําในครั้งแรกนี้วา “ปาดแผล” หลังจากนั้นผูกรีดยางรักก็จะเริ่มมาทําที่ตน แรก
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๑๑

เปนครั้งที่ ๒ เพื่อใหยางรักออกจากแผลที่กรีดไว โดยเริ่มทําการเซาะที่ปลายรูปตัว V ใหเปนรองลึกและ
เปนแผลโตขึ้นอีก ๑/๒ นิ้ว
การเซาะรองครั้งที่ ๒ ชาวบานเรียกวา “ปาดลิ้น” เปนการทําเพื่อใหยางรักออกจากตนรัก
โดยตองทําใหหมดทุกจุดที่ทําไวครั้งแรกในตําแหนงที่เหนือแผลแรกขึ้นไปพอประมาณ (อาศัยประสบการณ
ของผูกรีดยางเอง) การกรีดยางรักในชวงนี้จะไดน้ํายางรักปริมาณมาก
การเซาะรองครั้งที่ ๓ เริ่มตนเก็บยางรักที่ไหลคางอยูในจอกหรือกระบอกไมไผ โดยใชเหล็ก
สําหรับปาดเอายางรักออกจากจอกหรือกระบอกไมไผ แลวจึงนํายางรักมาใสลงในตะกราที่หอยติดตัวไป
เสร็จแลวจึงปาดแผลเดิมเขาไปขางในอีกดาน ดานละ ๑ นิ้ว เพื่อใหปากแผลกวางและเซาะรองปาดลิ้นไป
พรอมกัน เพือ่ ใหยางรักออกมามากขึน้ จากนัน้ จึงเอาจอกหรือกระบอกไมไผตอกเขาไปตามเดิม เพือ่ รองรับ
ยางรัก น้ํายางรักที่ไดในชวงนี้มักไดปริมาณมากและดีที่สุด ทําอยางนี้ไปจนกวาปากแผลกวางและยางรัก
ที่ ไ หลไม ไ หลลงในจอกหรื อ กระบอกไม ไ ผ อี ก โดยสั ง เกตว า ยางรั ก มี ลั ก ษณะแห ง ตรงกึ่ ง กลางแผล
จึงเลิกทํา (สัมภาษณ : บุญนพ กันตีฟอง, อายุ ๕๗ ป, ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗) ผูกรีดยางรักตองรีบไปเริ่มตน
ทําการเซาะรองและปาดแผลในที่ใหมโดยจะอยูเยื้องมาทางซายหรือขวา หรือจะอยูแนวตรงของลําตนรัก
การเปดแผลในแนวตรงจะตองทําการกรีดหรือเจาะสูงกวาแนวเดิม ๕๐ เซนติเมตร และไมเกิน
๑ เมตร สวนการปาดแผลใหมควรใหเยื้องลงมาทางซายหรือทางขวาของลําตน โดยจะอยูในระดับหางกัน
ไมนอ ยกวา ๒๕ เซนติเมตร และไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร วิธกี ารนีเ้ ปนเทคนิคการกรีดยางรักจากประสบการณ
ของผูกรีดยางรัก เปนการปองกันตนรักตาย สวนแผลเดิมที่เลิกทําแลวจะเกิดเนื้อไมของตนรักมาปดแผล
ไวเต็มเหมือนอยางเดิม ในระยะเวลาประมาณ ๓ - ๔ ป พื้นผิวจะเรียบสนิท โดยไมเห็นรอยแผลที่กรีดไว
เลยแตทั้งนี้ขึ้นอยูกับรอยกรีดของแผลที่เซาะไววาลึกมากหรือนอยซึ่งการกรีดตองกรีดใหถึงเนื้อไม เพื่อให
มีน้ํารักออกมากๆ และจําเปนตองรักษาตนไมไวดวย และสามารถกลับมากรีดยางรักที่ตนเดิมไดอีกหาก
บาดแผลที่เนื้อไมปดสนิทดีแลว

แผลที่เกิดจากการกรีดยางรัก ครั้งที่ ๑ - ๓ ทิ้งไวประมาณ ๔ ป ยังไมเรียบสนิท
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๓. การเก็บรักษายางรัก
การเก็บรักษาน้ํายางรักหลังจากเจาะเก็บยางรักของโครงการ คือ เก็บรักษายางรักที่ไดจาก
การเจาะเก็บยางรักไวในขวดแกวขนาดใหญมีฝาปด หรือเก็บไวในกระปองพลาสติกมีฝาปด แลวเขียนปาย
ปดไว โดยระบุวัน เดือน ป ที่เก็บยางรักแยกเปนรายเดือน พรอมกับบันทึกขอมูลเกี่ยวกับตนรัก ไดแก
ลําดับที่ของตนรัก ขนาดความเจริญเติบโตของตนรัก (เสนรอบวงเปนเซนติเมตร) ขนาดความสูงของตนรัก
(เปนเมตร) คาพิกัดใน GPS จํานวนครั้งที่กรีด และ ปริมาณน้ํายางรัก (เปนกรัม)

ภาชนะที่ใชเก็บรักษายางรัก

๔. การทําความสะอาดยางรัก
ยางรักที่กรีดไดมักมีการปนเปอนสิ่งสกปรก ไดแก เศษผงและฝุนละอองตางๆ ที่ติดอยูใน
น้ํายางรักระหวางการเก็บยางรัก ซึ่งมีวิธีแบงตามประเภทของยางรักดังนี้
๑. ฮักนาย (ยางรักที่เก็บชวงฤดูหนาว ระหวางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม) เปนรักชั้นหนึ่ง
ไมตองทําความสะอาดเลย
๒. ฮักแซว (ยางรักที่เก็บชวงฤดูฝน ระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม) เปนรักชั้นสอง
เมื่อเก็บมาแลวจะเทรวมใสปบแลวใชไมคน น้ําฝนที่ผสมกับยางรักก็จะแยกตัวลงไปขางลาง และนําเอา
สิ่งสกปรกตางๆ ติดลงไปดวย เพราะยางรักมีน้ํามันปนอยูมากจึงลอยอยูเหนือน้ํา
ปญหาและอุปสรรคดานกฎหมาย
๑. การนําไมหรือเจาะเก็บยางรักจากไมรกั ใหญทขี่ นึ้ อยูต ามธรรมชาติในเขตปาสงวนหรืออุทยาน
แหงชาติ ขัดกับพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งไมอนุญาตใหมีการนําไมและเก็บหาของปา

ภูมิปญญาการเจาะเก็บยางรัก
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๒. ไมรักใหญเปนไมหวงหาม ประเภท ก (ไมหวงหามธรรมดา) ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไม
หวงหาม พ.ศ.๒๕๓๐ สวนยางรักที่ไดจากไมรักใหญเปนของปาหวงหาม ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด
ของปาหวงหาม พ.ศ.๒๕๓๐ การทําไมหรือการเก็บหาของปาหวงหาม (ยางรัก) โดยการเจาะเอายาง
จากตนรักใหญที่ขึ้นอยูในพื้นที่ปาทั่วไปหรือปาสงวนแหงชาติ ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
และตองเสียคาภาคหลวง และตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง หรือในการอนุญาต
๓. การนําไมรกั และยางรักทีป่ ลูกในทีด่ นิ กรรมสิทธิไ์ ปใชประโยชน การปลูกสรางสวนปาไมรกั ใหญ
ควรแจงขอขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ตามพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อเปนหลักฐาน
แสดงที่มาของไมรักใหญวาเปนไมที่ปลูกขึ้นเอง มิใชไดจากปาธรรมชาติ ซึ่งจะเปนประโยชนในการนําไม
หรือยางรักเคลื่อนที่ไปใชประโยชน
ปญหาและอุปสรรคดานการเจาะเก็บยางรักในภาคเหนือ ไดแกสภาพอากาศรอนจัด และ
ฝนตกชุกมีผลตอการไหลของน้ํายางรัก และระยะเวลาที่ยางรักออกจากตนรักมากจะเปนชวงสั้นๆ คือ
ในตอนกลางฤดูฝน ตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมและมกราคมของทุกปทําใหไดปริมาณยางรัก
ที่มีคุณภาพดีไมเพียงพอกับการทํางานดานการอนุรักษ
ปญหาและอุปสรรคดานการใชประโยชน
การปลอมปนยางรั ก เพื่ อ ให มี ป ริ ม าณมากขึ้ น เพราะยางรั ก เป น ของหวงห า ม และหายาก
ในประเทศไทย มีการรับซื้อในปริมาณมากจากประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศพมา ผานมาทางจังหวัด
แมฮองสอน โดยกลุมชาวไทใหญ หรือ ชาวเขาเผากะเหรี่ยง สิ่งที่นํามาปลอมปนตางๆ ไดแก น้ํามันดิบ
น้ํามันตึง น้ํามันยาง น้ํามันสน ยางบอน ยางรถยนต น้ํา มันสําปะหลัง เปลือกไมบดละเอียด หรือ
ถานบดละเอียด
ปญหาและอุปสรรคดานการอนุรักษ
ปจจุบันปญหาที่เกิดกับกระบวนการอนุรักษ “ยางรัก” ที่สําคัญมีหลายประการ ไดแก ยางรักดิบ
ในประเทศไทยมีปริมาณนอยตองนําเขามาจากพมาและมีการเจือปนสูงทําใหคุณภาพดอยลงแหลงนิเวศ
ไมรักและตนรักถูกทําลายเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ภูมิปญญาชางรักไทยไมมีคนสืบทอด เพราะหลายคนแพพิษ
ของยางรัก คนรุนใหมไมสนใจ รัฐใหความสําคัญตอการอนุรักษองคความรูนอย ใชเวลานานไมสอดคลอง
กับราคาถูก ฯลฯ) อีกทั้งมีการนํายางรักสังเคราะหมาใชในงานประณีตศิลปเครื่องรัก
ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชนตอการอนุรักษดานนี้ ที่สิ่งควรไดรับปรับปรุงหรือแกไข ดังนี้
๑. ควรมีการแกกฎหมายปาไมเกี่ยวกับการอนุรักษและเจาะเก็บยางรัก
๒. ควรมีการวิจัยยารักษาพิษของยางรักหรือลดอาการแพจากสวนตางๆ ของไมรักใหญ
๓. ควรสงเสริมการปลูกรักพันธุรักเวียดนาม (Rhus succedanea) (รักแกนมอ) จากประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่มีเติบโตเร็ว มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น
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๔. ควรมีการผสมพันธุไมรักใหญกับพันธุไมรักของตางประเทศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ หรือ
ลดจุดออนของยางรักที่ไดจากไมรักใหญ
๕. สงเสริมการอนุรกั ษพนั ธุไ มดว ยการปลูกพันธุไ มรกั ใหญในเขตอุทยานประวัตศิ าสตรทวั่ ประเทศ
ซึ่งมีการนํารอง ณ อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี
๖. ถายทอดภูมิปญญาการเจาะเก็บยางรักสูเยาวชน หรือชาวบานที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ที่มี
ตนรักใหญ และสรางจิตสํานึกรักษปา
๗. ใหองคกรเอกชนหรือผูสนใจสัมปทานการเจาะเก็บยางรัก
๘. อบรมภูมิปญญาชางรักไทย และชางรักทองถิ่นใหแพรหลายมากขึ้นในระดับภูมิภาค
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จากรักส่เู ครืองเขิน
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เครื่องเขินเปนงานศิลปกรรมอีกอยางหนึ่งของลานนาและเปนสิ่งของเครื่องใช ที่เกี่ยวของ
อยูในชีวิตประจําวันของชาวลานนาในอดีตเปนอยางมาก จนอาจจะกลาวไดวาเครื่องเขินนั้นเปนผลิตผล
ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตและแสดงถึงคุณลักษณะของชาวลานนาไดเปนอยางดี
เมื่อพูดถึงเครื่องเขิน วัตถุดิบหลักที่ไมพูดถึงไมไดเลยนั้นคือรักเปนยางไมชนิดหนึ่งซึ่งชนชาติ
ที่อาศัยอยูในทวีปเอเชียรูจักนํามาใชในการเคลือบและตกแตงผิวของวัตถุตั้งแตสมัยโบราณ โดยใชยางรัก
ในการเคลื อ บสิ่ ง ของเครื่ อ งใช ที่ ทํ า จากวั ส ดุ ป ระเภทต า งๆ เช น ไม เครื่ อ งจั ก สาน หนั ง ผ า โลหะ
เครื่องปนดินเผา หิน เปนตน เมื่อยางรักแข็งตัวแลวจะมีคุณสมบัติปองกันน้ําซึม และทนตอสภาพของ
ดินฟาอากาศ
๑

๒

บทความวิชาการนี้ สวนหนึ่งไดขอมูลจากการลงพื้นที่โครงการวิจัยการศึกษาและรวบรวมรูปแบบลวดลายขูดโบราณ ของ
เครื่องเขิน บานนันทาราม เพื่อการอนุรักษและฟนฟูผลิตภัณฑเครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม โดยไดรับอุดหนุนทุนวิจัยจาก
กรมสงเสริมวัฒนธรรมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐.
อาจารย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ.

๑๖
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วาดวยเรื่องของยางรัก
ตนรักเปนไมยืนตนอยูในวงศไมมะมวง (Anacardiaceae) เปนคนละชนิดกับตนรัก Calotropis
gigantean linn ซึ่งเปนไมพุมอยูในวงศ Asclepiadaceae ตนรักหรือตนไมในวงศมะมวงมีอยู ๒ สกุล
ที่ใชเจาะเก็บยางรัก คือ สกุล Rhus และสกุลไมรักใหญหรือคนลานนาเรียกวารักหลวง (Melanorrhoea)
ตนรักในสกุลไมรักใหญ มีอยูดวยกัน ๔ ชนิด คือ ตนรักใหญ (Melanorrhoeaustata) รักน้ําเกลี้ยง
(Melanorrhoealaccifera) รักเขา (Melanorrhoeapilosa) และ รัก (Melanorrhoeaglabra)๓ ตนรักมีขึ้นอยู
ทั่วไปในประเทศเวียดนาม พมา ญี่ปุน และประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยมีมากทางภาคเหนือ เชน
ที่เชียงใหม เชียงรายและทางภาคใตที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี ซึ่งยางรักที่ไดจากที่นี่จะมีคุณภาพดี
สวนในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมียางรักที่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี แตเปนยางรักที่ไมคอย
จะมีคุณภาพนัก
ตนรักมีความสําคัญ คือ สามารถเจาะเก็บยางรักเพื่อใชในงานอุตสาหกรรมเครื่องรักและเครื่องเขิน
ของไทยและพม า คื อ ต น รั ก ใหญ (ฮั ก หลวง) การนํ า ยางรั ก จากต น รั ก มาใช ทํ า ด ว ยการกรี ด หรื อ
สับดวยมีดที่ลําตนรักใหเปนรอยยาวๆ โดยบากสวนเปลือกไมในรูปของสามเหลี่ยมปลายแหลมกลับหัวยางรัก
จะคอยๆ ไหลออกมาตามรอยที่กรีดและสับนั้น แลวจึงนํากระบอกไมไผมีขอปดทาย ตัดใหเปนปากฉลาม
ตอกเขาไปในเนื้อไมตนรักเพื่อรองรับน้ํายาง โดยจะทิ้งไวประมาณ ๑ อาทิตยแลวคอยเขาไปเก็บยางรัก
ซึ่งแตละครั้งก็จะมีกระบวนการแบบนี้ ซึ่งพอเก็บยางรักแลวจะเทรวมกันใวในปบหรือไห เพื่อใชงานตอไป
ยางรักนี้บางแหงโดยเฉพาะภาคอีสานเรียกวา น้ําเกลี้ยง หรือ รักน้ําเกลี้ยง ยางรักแตละชนิดที่ชางรัก
จะใชประกอบในการทํางานเครื่องรักมีอยูหลายชนิด ดังมีชื่อเรียกที่แตกตางกันดังนี้
รักดิบ คือ ยางรักสดที่ไดจากการกรีดหรือสับจากตนรัก ลักษณะเปนของเหลวสีขาวเมื่อทิ้งไว
สักระยะหนึ่ง จะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลไหม รักดิบนี้จะตองผานการกรองใหปราศจากสิ่งสกปรกปะปน และ
จะตองไดรับการขับน้ําที่เจืออยูตามธรรมชาติในยางรักใหระเหยออกตามสมควรเสียกอน จึงจะนําไป
ประกอบงานเครื่องรักได
รักน้าํ เกลีย้ งคือ ยางรักดิบทีผ่ า นการกรองและไดรบั การซับน้าํ เรียบรอยแลว เปนน้าํ ยางรักบริสทุ ธิ์
จึงเรียกวา รักน้ําเกลี้ยง เปนวัสดุพื้นฐานในการประกอบงานเครื่องรักชนิดตางๆ เชน ผสมสมุก ถมพื้น
ทาผิว
รักสมุก คือ รักน้ําเกลี้ยงผสมกับสมุก มีลักษณะเปนของเหลวคอนขางขน ใชสําหรับอุดแนวทาง
ลงพื้นและถมพื้น
รักเกลี่ย คือ รักน้ําเกลี้ยงผสมกับสมุกถานใบตองแหงปน บางทีเรียกวา สมุกดิบ ใชเฉพาะงาน
งานอุดรู ยารอง ยาแนวบนพื้นกอนทารัก สําหรับปดทองคําเปลว
รักเช็ด คือ รักน้ําเกลี้ยง นํามาเคี่ยวบนไฟออนๆ เพื่อไลน้ําใหระเหยออกมากที่สุด จนไดเนื้อรัก
ขนและเหนียวจัดสําหรับใชแตะ ทา หรือเช็ดลงบนพื้นแตบางๆ เพื่อปดทองคําเปลว หรือทําชักเงาผิวหนา
งานเครื่องรัก
๓

สะอาด หงสยนต. เครื่องเขิน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพกระดาษไทย, ๒๕๐๕.
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๑๗

รักใส คือ รักน้ําเกลี้ยงที่ผานกรรมวิธีสกัดใหสีออนจาง และเนื้อโปรงใสกวารักน้ําเกลี้ยง สําหรับ
ใชผสมสีตางๆ ใหเปนรักสี
รักแตละชนิดดังที่กลาวมานี้ ลวนมีที่มาจากรักดิบทั้งสิ้น ซึ่งจะมีคุณภาพมากหรือนอยนั้น
ขึ้นอยูกับการเก็บยางรักในฤดูกาลตางๆ ซึ่งรักที่มีคุณภาพ จะเปนรักที่เก็บในชวงเดือนพฤศจิกายน
จนถึงเดือนมีนาคม เพราะยางรักจะเขมขนมากที่สุดสงผลถึงลักษณะของการนํามาประกอบงานเครื่องรัก
แลวจะไดงานทีด่ แี ละมีความคงทนถาวร ถือเปนคุณสมบัตพ
ิ นื้ ฐานของรักดิบทีช่ า งรักจะตองรูจ กั เลือกรักดิบ
ที่มีคุณภาพดีมาใช

ตนรัก

ดอกรัก

การกรองยางรักกอนจะนํายางรักไป ทําเครือ่ งเขิน

ยางรักที่กรองเสร็จ จะเรียกวารักน้ําเกลี้ยง

๑๘
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วิธีการคัดเลือกยางรัก
การคัดเลือกรักเปนสิ่งสําคัญตอการประกอบงาน เพราะรักที่มีขายตามทองตลาดมิใชวาจะเปน
รักที่บริสุทธิ์ทั้งหมด อาจมีสวนอื่นผสมเพื่อเพิ่มปริมาณก็ได เชน น้ํามันดิน น้ํามันยาง หรือน้ําเปลา
เวลาซื้อเพื่อที่จะไดรักที่มีคุณภาพที่ดีนั้นอาจจะทดสอบงายๆ ไดดังนี้
๑. ใชนิ้วมือแตะยางรักขยี้และดมกลิ่นของรัก ถาบริสุทธิ์จะไมมีกลิ่นน้ํามันดิน น้ํามันสน หรือ
น้ํามันยาง
๒. ใชไมพายจุมลงไปในยางรัก แลวยกขึ้นปลอยใหยางรักไหลกลับลงไปจากไมพาย ถาเปนรัก
ที่บริสุทธิ์จะไหลติดตอลงเปนเสนเสมอกัน ถาไมบริสุทธิ์ยางรักจะไหลขาดลงเปนตอน
๓. ใชนิ้วมือแตะยางรัก แลวนําไปทาลงบนแผนกระจก ยางรักที่มีคุณภาพดีจะทาไดเรียบ
เสมอกัน ถาไมบริสุทธิ์จะทาลงแผนกระจกแลวไมคอยเรียบ
๔. ถายางรักแหงเร็วกวาปกติ มักจะเปนยางรักที่ถูกผสมดวยน้ํามันสนมากเกินความตองการ
และมีคุณภาพต่ํา
๕. ใชนิ้วมือแตะยางรักแลวขยี้ดู ถามีคุณภาพดีจะมีความเหนียวกวายางรักที่ปนดวยสิ่งอื่นๆ

การตอกเอายางรัก

ความหมายของคําวาเครื่องเขิน
จากหนังสือพจนานุกรมศัพทศิลปกรรม (๒๕๓๐) ไดพูดถึงเครื่องเขินไดความวาเปนภาชนะที่ทํา
จากผิวไผ ซึ่งนํามาเรียดแลวทําเปนโครงฉาบดวยรักสมุกหรือรักชาด เพื่อกันน้ํารั่วซึม ตกแตงผิวใหเรียบ
เกลี้ยงแลวจึงเขียนลายหรือขีดผิวถมสีที่เรียกวาการชักเสนไหม ตอจากนั้นจึงทารักน้ําเกลี้ยงใหเปนเงางาม
และมัน ภาคเหนือและภาคกลางตอนเหนือนิยมทําเปนภาชนะใชสอย เชน ขันโอ ขันขาว ขันดอก พาน
กระโถน กลองยาเสน และหีบผา เปนตน
เขิน เปนศิลปะพื้นบานของไทยประเภทเครื่องรัก มีมาแตโบราณตอมาภายหลังขาดชวงการ
สืบทอดไประยะหนึ่ง ภาคเหนือของไทยไดรับอิทธิพลวิธีการมาจากไทเขิน ซึ่งอยูในยูนนานตอนใตจึงเรียกวา
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๑๙

เครื่องเขิน วิธีทําดั้งเดิมถาเปนภาชนะโคงวงกลม เชน พาน จะรีดไมไผใหแบนเปนเสนเล็กๆ ขดเปนวงโคง
ขึ้นไปเปนขั้นๆ เวาเขาและออกตามทรงที่ตองการ โดยไมจําเปนตองมีเสนตั้งถาเปนสวนแบนของภาชนะ
กลม เชน กนพาน หรือ ภาชนะที่เปนกลองเหลี่ยม เชน หีบผา ใชผิวไมไผสานลายขัดเปนโครง ภาชนะ
รูปเหลี่ยมมีโคง เชน กลองขาว โครงจะทําดวยไสไมไผสานลายขัด การแกปญหาสวนเวาเขาออกนั้น
เปนเสนหอันนาภูมิใจของชางเขิน ชางชั้นบางคนใชวิธีเครื่องจักสานธรรมดาคือ ขึ้นโครงดวยเสนไผ ๖ - ๘ เสน
เปนโครงทางตั้งกอนขัดเปนวงอยางที่ภาษาชางเรียกวา ลายกนเขง
สําหรับคําวา เครื่องเขินในภาษาอังกฤษ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมสงเสริม
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) ใชคําวา lacquer ware ซึ่งที่มาของคําวา lacquer เริ่มมีใชมา
ตั้งแตคริสตศตวรรษ ๑๗ ในประเทศฝรั่งเศสใชคําวา lacquer ซึ่งหมายถึง กาวยาง หรือ ครั่งที่ใชสําหรับ
ติดประทับเอกสารเพื่อไมใหแยกออกหรือเปดออกมาได สวนในประเทศสเปนและโปรตุเกสใชคําวา lacre
มาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๖ ประเทศอิตาลีใชคําวา lacra และมีการเปลี่ยนรูปแบบมาเปน lacquar
สวนยางรักใชคาํ วา lacquer แตคาํ อังกฤษทัง้ ๒ คํานีห้ าไดใชหมายถึง เครือ่ งเขินหรือยางรัก แตเปนคําทัว่ ไป
สําหรับน้าํ มันขัดเงา หรือน้าํ มันเคลือบซึง่ เปนสีใส สําหรับใชทาวัตถุโลหะหรือไม ตามรานขายเครือ่ งกอสราง
ตางๆ แตถากลาวถึง lacquer ในเรื่องเครื่องเขินของตะวันออกไกล เชน จีน ญี่ปุน เกาหลี ตองเขาใจวา
เปนศัพทเฉพาะหมายถึงยางรักและ lacquering ก็คือการลงรักนั่นเอง

ประวัติความเปนมาของเครื่องเขิน
วิบูลย ลี้สุวรรณ (๒๕๒๕) ไดกลาวในมรดกไทยวา เครื่องเขินเปนเครื่องใชของชาวลานนา
มาตั้ ง แต ส มั ย โบราณ มี ลั ก ษณะคื อ เป น ภาชนะและมี โ ครงเป น เครื่ อ งจั ก สาน หรื อ าจจะเป น ไม จ ริ ง
หลังจากนั้นจะมีการเคลือบดวยยางรักหลายๆ ชั้น เพื่อทําหนาที่ยึดโครงสรางใหแข็งแรงและกันความชื้น
การทารักหลายๆ ชั้นก็เพื่อชั้นแรกทําหนาที่ยึดโครงสรางขั้นตอๆ ไปเปนการชวยตกแตงผิวภาชนะ
ใหเกิดความเรียบหลังจากนั้นจะมีการตกแตงใหเกิดความสวยงาม โดยมีการเขียนลวดลายดวยชาดหรือ
การขูดผิวภาชนะใหเกิดลวดลาย เครื่องเขินที่เปนของใชโดยทั่วไป มักจะมีน้ําหนักที่เบา ตกแตงโดยใชสีดํา
กับสีแดง ถาเปนของใชในงานพิธีกรรมจะมีการนําทองคําเปลวมาประดับตกแตงมากขึ้นหรือมีการปนรัก
พิมพรักกระแหนะใหเกิดลวดลายสวยงาม
ในภาคเหนือของประเทศไทยจัดเปนแหลงสําคัญที่ผลิตเครื่องเขิน คําวาเครื่องเขินนาจะเปน
คําที่ถูกเรียกขึ้นในภายหลังจากคนภาคกลางที่ขึ้นไปอยูในภาคเหนือในชวงรัชกาลที่ ๖ เพราะในสมัยกอน
การผลิตเครื่องเขินในภาคเหนือเรียกเปนภาษาพื้นเมืองวา การทําฮักทําหางหรือ คัวฮักคัวหาง มาตั้งแต
สมัยโบราณ เพราะฉะนัน้ คําวาเครือ่ งเขินนาจะถูกบัญญัตขิ นึ้ มาเมือ่ ประมาณ ๑๐๐ ปใหหลัง พรอมกับธุรกิจ
การผลิตคัวฮักคัวหางสงออกจากลานนาสูสยาม ถือเปนของที่ระลึกจากหัวเมืองฝายเหนือจนเปนที่มาของ
งานหัตถกรรมเครื่องเขิน
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มีขอสันนิษฐานวาคนจีนรูจักทําเครื่องเขินอยางแพรหลายกอนชาติอื่นราว ๓,๐๐๐ ป และ
ไดมีการทําติดตอกันมาหลายยุคหลายสมัย เชน ในราชวงศหมิง มีการทําเครื่องเขินหลายเมือง เชนที่เมือง
ตาลีฟูและตังเกี๋ย มีการพบชิ้นสวนเครื่องเขินในหลุมศพของบุคคลตางๆ ที่ฝงไวเมื่อหลายพันปมาแลว
และเครื่องเขินนาจะแพรหลายสูเกาหลี เวียดนาม ญี่ปุน และแถบเอเชียอาคเนย เชน ประเทศไทยและ
ประเทศพมา Sylvia Fraser (๑๙๘๕) กลาวในหนังสือเครื่องเขินพมาวา พมาไดรับกรรมวิธีการทําเครื่องเขิน
จากจีนตัง้ แตสมัยปยู (pyu ๕๐๐ - ๙๐๐ AD) โดยผานทางเผาเชียง (Chiang) ซึง่ อยูท างพรมแดนตะวันตกของพมา
โดยจะรับเทคโนโลยีตั้งแตสมัยฮั่น เปนตนมา เพราะมณฑลเสฉวนจะเปนแหลงวัตถุดิบสําคัญในการผลิต ซึ่งมี
ชาดและยางรักซึง่ พวกเทียน (tian) และ โป (po) ในมณฑลยูนนานก็รจู กั การใชวตั ถุดบิ เหลานีผ้ ลิตและคงถายทอด
กรรมวิธีไปทั่วบริเวณตอมาพวกทางเหนือของนานเจาก็อพยพลงมาสูดินแดนปยูและนําความรูในการผลิต
เครือ่ งเขินลงมาดวย ซึง่ เครือ่ งเขินพมาทีเ่ กาทีส่ ดุ พบในเจดียม นิ กาลาเซดิ หรือมันตระเจดีย (Min - gala - Zei - de)
อายุราว ค.ศ.๑๒๗๔ เปนกลองไมสักทรงกระบอกเขียนดวยยางรักและสีโอค
นอกจากนี้เครื่องเขินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพุกาม จะไดรับกรรมวิธีจากยวน เปนภาษาฉาน
ที่ใชเรียกคนในดินแดนลานนา ตั้งแตยูนนานลงมาจนถึงเชียงใหม ซึ่งพมาคงไดรับกรรมวิธีการผลิตจาก
พวกญวน สําหรับเครื่องเขินของลานนา สรัสวดี อองสกุล (๒๕๒๙) กลาวในประวัติศาสตรลานนาวา
มีขอสันนิษฐานวาไดรับจากชาวไทเขินที่อพยพมาจากเชียงตุงนั้น คาดวาคงจะไดรับกรรมวิธีตางๆ จากจีน
ผานนานเจามาเปนเวลาชานาน จนถึงแหลงที่อยูของไทยทางรัฐฉานแลวแยกเขาพุกามหรือเชียงใหม
จนกระทั่งในป ค.ศ.๑๕๕๑ - ๑๕๕๘ บุเรงนองเขามาตีเมืองเชียงใหม ไดกวาดตอนชางฝมือจํานวน ๔,๐๐๐ คน
ซึ่งมีชางเขินรวมอยูดวยไปพมา (หงสาวดี) และในชวงป ค.ศ.๑๕๕๘ - ๑๗๗๕ ที่พมาปกครองลานนา กษัตริย
เชียงใหมตองสงเครื่องบรรณาการประกอบดวย ชาง มา ผาไหม และเครื่องเขินไปใหพมาดวย
Sylvia Fraser - Lu (๑๙๘๕) กลาวในหนังสือเครือ่ งเขินพมาวา พระเจาอลองพญายกทัพมาปราบ
ลานนาในป พ.ศ.๒๓๐๕ ไดอีกและไดกวาดตอนผูคนไปอยูเมืองไลขา (laikha) ประเทศพมาในรัฐฉาน
ซึ่งทําใหเพิ่มชางฝมือมากขึ้น มีหลักฐานวาผูครองรัฐฉาน เมืองไลขา ก็เคยนําชางฝมือตามชายาเมือง
ของตนจากเมือง lin - zin ใกลเวียงจันทนไปตกแตงเจดียดวยกรรมวิธีลงรักเพราะฉะนั้นจึงมีความเปน
ไปไดวาเชียงใหมมีการผลิตเครื่องเขินอยูแลว เมื่อราวป พ.ศ.๒๑๐๐ เนื่องจากมีคนไทยจํานวนมากที่เขาใจ
วาไทยไดรับอิทธิพลการทําเครื่องเขินมาจากพมา แตที่จริงนั้นพมาไดวิชาการทําเครื่องเขินไปจากไทย
มีเอกสารที่รับรองขอความนี้เชน สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกลาวเรื่องเที่ยวพมา ๒๔๗๕ วา
“ไดความรูแปลกใหมในทางโบราณคดี เนื่องดวยทําของลงรักในเมืองพมาอยางหนึ่งจะกลาวไวตรงนี้ดวย
ฉันเห็นในหนังสือพงศาวดารพมาฉบับหนึ่งวาวิชาทําของลงรักนั้น พระเจาหงสาวดีบุเรงนองไดไปจาก
เมืองไทย (คือวาไดชางรักไทยไปเมื่อตีกรุงศรีอยุธยาไดใน พ.ศ.๒๑๑๒) ถาจริงดังวาก็พอสันนิษฐาน
ไดวาครั้งนั้นไดไปแตวิธีทําชักน้ําเกลี้ยงกับทําลายรดน้ํา จึงมีของพมาทําเชนกันมาแตโบราณ แตวิธีที่ขุด
พืน้ รักลงไปเปนรูปภาพและลวดลายตางๆ นัน้ พวกชางชาวเมืองพุกามเขาบอกฉันวาเพิง่ ไดวธิ ไี ปจากเมือง
เชียงใหมเมื่อชั้นหลัง”

จากรักส่เู ครืองเขิน

๒๑

และชาวพมาก็เรียกภาชนะเครื่องเขินวา โยนแถ ซึ่งแปลวาเครื่องของคนโยนหรือคนยวนซึ่งหมายถึง
ชาวเชียงใหมนั่นเอง และที่นาสังเกตอีกอยางคือลวดลายประดับแบบหนึ่งที่เรียกวา ซินเม ซึ่งหมายถึง
เมืองเชียงใหมนั่นเอง คาดวาคงเปนลายดั้งเดิมไปจากเชียงใหมนั้นเอง ราวปลายสมัยราชวงศมังราย
ป พ.ศ.๒๑๐๐ จึงนาสันนิษฐานไดวาถึงแมชาวพมาจะทําเครื่องเขินเปนแตเทคนิคพิเศษตางๆ คงไดจาก
ชางไทยที่โดนกวาดตอนไปยังพมา นอกจากนั้นยังมีหลักฐานบางอยางที่ชี้ใหเห็นวามีการใชยางรักสําหรับ
เคลือบผิวภาชนะตางๆ กอนยุคราชวงศมงั ราย คือในสมัยหริภญ
ุ ไชย เชน ทีอ่ าจารยจอหนชอว ผูเ ชีย่ วชาญ
เกี่ยวกับเครื่องปนดินเผาไทย ไดคน พบวาเครื่องปนดินเผาบางชิ้นที่เปนวัฒนธรรมหริภุญไชยมีการเคลือบ
ดวยยางรัก ซึ่งสวนที่เปนเครื่องจักสานคงจะยอยสลายไปกับกาลเวลา สวนที่ติดอยูกับดินเผาในหลุมศพนั้น
บังเอิญมีการหอหุมอยางดี ทําใหยางรักบางสวนตกคางเปนหลักฐานใหเห็นถึงในปจจุบัน

คัวฮักคัวหางในลานนา
เครื่องเขินเปนงานหัตถกรรมหนึ่งของลานนา แตเดิมนั้นเรียกเครื่องเขินวา “ครัวฮักครัวหาง”
ซึ่งหมายถึงของใชที่เปนเครื่องสานทาดวย “น้ํารัก” คือยางรักหรือวัสดุฉาบผิวที่มีสวนผสมของยางรัก
สวน “หาง” หมายถึงชาดซึ่งเปนหินแรชนิดหนึ่งสีแดง ที่นิยมใชแตงแตมบนเครื่องใชประเภทนี้พบวา
มีการใชเครื่องเขินเปนของใชประจําบาน และของใชพิธีกรรมสําหรับวัดและผูมีฐานะพอสมควร ที่ตองการ
ความหรูหรามากกวาเครื่องใชที่ทําดวยไมหรือเครื่องจักสาน แตไมอยูในภาวะที่จะใชเครื่องเงินหรือ
เปนของใชที่ไมนิยมทําดวยโลหะ

หาง หรือชาด แรที่นํามาผสมกับยางรักแลวไดสีแดงนํามาเขียนลวดลายบนเครื่องเขิน

ประวัติความเปนมาของภาชนะเครื่องรักหรือเครื่องเขิน มีจุดเริ่มตนมาจากประเทศจีนโดยพบ
หลักฐานวา มีภาชนะเครื่องรักมาแลวตั้งแตสมัยราชวงศโจวเมื่อประมาณสี่พันปมาแลว โดยพบหลักฐาน
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ชิ้นสวนและตัวภาชนะเครื่องรักในหลุมฝงศพของบุคคลสําคัญหลายแหง ตอมาวัฒนธรรมดังกลาวคงไดแพร
หลายไปสูเกาหลี ญี่ปุน จีนตอนใต เวียดนามและเอเชียอาคเนย
ภาชนะเครื่องรักหรือเครื่องเขิน คงมิใชเปนสิ่งของเครื่องใชชนิดใหมที่เพิ่งเขามาสูลานนา พรอมกับ
การอพยพของชาวไทเขิน แตภาชนะเครื่องรักนั้นถือไดวาเปนสิ่งของเครื่องใชที่มีการใชอยูอยางแพรหลาย
ในลานนามากอนหนานัน้ นานแลว ดังปรากฏหลักฐานในพงศาวดารพมาวา เมือ่ พมายึดครองเมืองเชียงใหม
ไดกวาดตอนเอาชาวเชียงใหมและชางฝมือไปไวในเมืองพมาหลายครั้ง ปจจุบันยังคงมีการทําเครื่องเขิน
ทีม่ กี ารตกแตงดวยลายขูดขีด แลวถมลายเสนดวยสีตา งๆ อยูท เี่ มืองพุกาม ซึง่ พมาจะเรียกภาชนะเครือ่ งรัก
ชนิดนี้วา โยนเถ ซึ่งแปลวาเครื่องยวน หรือเครื่องที่ประดิษฐขึ้นโดยชาวยวนหรือชาวลานนา
ความรูในการทําเครื่องเขินของลานนาคงจะหายสาบสูญไป เนื่องจากบานเมืองลมสลายจาก
การศึกสงครามระหวางไทยกับพมา ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๔ สวนหนึ่ง
ของพลเมืองและชางฝมอื ไดถกู กวาดตอนไปพมาเปนอันมาก อยางไรก็ตามแหลงผลิตภาชนะเครือ่ งรักของ
เชียงใหมนั้น ก็มิไดมีการทําอยูเฉพาะแตที่บานนันทารามในเมืองเชียงใหมแหงเดียวเทานั้น ยังพบวา
ทีห่ มูบ า นชาวไทเขินในเขตอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ยังเปนแหลงผลิตภาชนะเครือ่ งรักอีกแหงหนึง่
ดวย แตดูเหมือนวาปจจุบันจะมีการเลิกทําไปแลว
อุตสาหกรรมเครื่องเขิน เจริญรุงเรืองในลานนามานาน โดยเฉพาะที่เมืองเชียงใหม ไดผลิต
ภาชนะในรูปแบบตางๆ เชน ถวย ชาม ขันโตก สิง่ ของเครือ่ งใชประจําวันและเครือ่ งใชในพิธกี รรม จนกระทัง่
เมื่อเครื่องเคลือบดินเผา เครื่องอลูมิเนียม และเครื่องพลาสติกเขามามีความสําคัญในชีวิตประจําวัน
มากขึน้ ผลิตภัณฑเครือ่ งเขินจึงคอยๆ เสือ่ มความนิยมลง และไมอยูใ นฐานะเปนเครือ่ งใชประจําครอบครัว
ดังเชนอดีต ผูซื้อเครื่องเขินในปจจุบันสวนใหญไมไดซื้อไปใชสอย แตซื้อเพราะวาเปนของสวยงามและ
ซือ้ ไปเปนของทีร่ ะลึก ของขวัญ หรือเครือ่ งประดับตางๆ การทําเครือ่ งเขินในลานนาจึงลดนอยลงตามลําดับ
ปจจุบันเราจะพบเครื่องเขินอยู ๓ กลุมดวยกัน คือ
กลุมที่ ๑ เปนเครื่องเขินแบบของเกา งานฝมือเกาที่โครงสรางเปนงานไมไผสาน ทารัก ทาชาด
เขียนลายสีแดงดวยชาด ซึ่งสวนใหญเครื่องเขินในยุคนี้จะเรียก “คัวฮักคัวหาง” ทั้งนี้จะเรียกไปตามลักษณะ
การประดับตกแตงวาจะตกแตงดวยชาดหรือปดทองคําเปลว และเรียกชือ่ ผลิตภัณฑแตละชิน้ ไปตามหนาที่
การใชสอยของภาชนะนั้น เชน ขันดอก ขันหมาก ขันโอ หีบผา แอบ อูบ ปุง เปนตนและพบไดทั่วไป
ในวัฒนธรรมลานนา แตแหลงผลิตที่มีชื่อคือ แหลงสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนตน
เครื่องเขินแบบสันปาตองหรือแบบพื้นเมือง เครื่องเขินแบบนี้สวนใหญมีโครงสานเปนลายขัด
หรือขดใหเกิดรูปทรงแบบตางๆ มีการดามและรัดขอบเปนชั้นๆ ใหเกิดความแข็งแรงและสวยงามดวยตอก
หรือหวาย การประดับตกแตงเกิดจากลวดลายของการสานเสนตอกไมไผในบางสวน และอีกหลายสวน
เปนการถมพื้นใหเรียบ เขียนลวดลายดวยสีชาดแดงบางทีก็มีการแตะทองคําเปลว เนนสวนสําคัญของ
ลวดลายใหเดนชัดขึ้น เครื่องเขินแบบนี้มักจะเปนสิ่งของเครื่องใชขนาดใหญ เชน ขันหมากทรงกระบอก
ปุงใสเมล็ดพืช และของจุกจิกทัว่ ไป กระบุงเล็กหรือขันโอสําหรับใสของถวายพระและเครือ่ งประกอบพิธกี รรม
หีบใสผาขนาดปานกลางสําหรับพิธีแตงงาน เปนตน

จากรักส่เู ครืองเขิน

แอบเฮือเขียนลายแบบบานตนแหน สันปาตอง

ขันหมาก เครื่องรักหรือเครื่องเขินลายสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

ปุง ภาชนะสําหรับใสเมล็ดพืชหรือสิ่งของของชาวลานนา

๒๓
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กลุม ที่ ๒ เปนเครือ่ งเขินทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากศิลปะเพือ่ นบาน ไมวา จะเปนประเทศพมา จากชาวไทเขิน
เมืองเชียงตุง จากชาวไตเมืองไลขา เมืองหนอง เมืองนาย เปนตน ที่เขามาแลกเปลี่ยนและทําการคาขาย
ในดินแดนลานนา โดยลักษณะของเครื่องเขินจะมีลักษณะเปนการสานตามแบบดั้งเดิม มักเปนสีชาดและ
สีทองมีทั้งเลียนแบบพมาและนํามาจากพมาจริงๆ

แอบหมากแบบไทใหญ เมืองนาย

กลุมที่ ๓ เปนเครื่องเขินนันทาราม เมืองเชียงใหม คําวา เครื่องเขิน ซึ่งสันนิษฐานวาคงเปนคํา
เรียกขานที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ ที่เรียกไปตามชื่อของกลุมชนชาวไทเขินหรือไทขืน ที่ไดถูกกวาดตอนมา
อยูเ มืองเชียงใหมในสมัยพระเจากาวิละ ไดตงั้ บานเรือนกันเปนหมูบ า นทีบ่ า นนันทาราม และมีความชํานาญ
ในการผลิตภาชนะเครื่องใชประเภทนี้ หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวาเครื่องเขิน ก็คือ ภาชนะเครื่องใชไมสอย
ของชาวไทเขินนัน่ เอง ซึง่ เครือ่ งเขินในยุคนี้ จะมีหลายขนาดทัง้ ชิน้ เล็ก ชิน้ ใหญ ลงรักและขูดลายกอนจะถม
รองขูดดวยชาดสีแดง เปนลวดลายดอกตางๆ
แหลงผลิตภาชนะเครื่องรักหรือเครื่องเขินของเชียงใหม แหลงใหญที่มีชื่อเสียงเปนที่รูกันเปนอยางดี
และยังคงมีการผลิตเครื่องเขินเปนสินคาจําหนายสืบตอมาจนทุกวันนี้ ประวัติความเปนมาของชาวบาน
นันทารามนั้นกลาววา เดิมมีถิ่นฐานอยูที่เมืองเชียงตุง ซึ่งตั้งอยูในแถบที่ราบลุมแมน้ําขืน หรือแมน้ําเขิน
ในเขตรัฐฉาน ประเทศพมาในทุกวันนี้ ในยุคฟน ฟูเมืองเชียงใหม ทีเ่ รียกวา ยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง
ชาวเขินเหลานี้ไดถูกกวาดตอนใหมาเปนไพรพล พลเมืองของเชียงใหมนับตั้งแตนั้นเปนตนมา

จากรักส่เู ครืองเขิน

๒๕

การทําเครื่องเขินของบานนันทาราม จังหวัดเชียงใหม
ที่มา : ศูนยการเรียนรูเครื่องเขิน ชุมชนวัดนันทาราม

เครื่องเขินเชียงใหมหรือเครื่องเขินนันทาราม เครื่องเขินชนิดนี้มีโครงสรางเปนโครงสานลายขัด
ดวยเสนตอกไมไผ ที่มีการเหลาใหไดขนาดเล็ก เรียบบางคลายทางมะพราวสานขัดกับตอกเสนบางแบน
เปนรูปแฉกรัศมีจากกนของภาชนะ จนไดรูปทรงตามที่ตองการ โดยไมตองมีการดามโครงใหแข็งเปนที่ที่
เครื่องเขินชนิดนี้จะมีโครงที่แนนแข็งแรง เรียบเสมอกันโดยตลอด เมื่อทารักสมุก แลวขัด ก็จะไดรูปภาชนะ
ที่คอนขางเรียบ เกลี้ยงบาง และมีความเบา การตกแตงเครื่องเขินชนิดนี้ มีลักษณะเดนที่นิยมการขูดลาย
หรือภาษาพื้นถิ่นเรียกวา ฮายดอก เมื่อฮายดอกเสร็จแลว จึงนํายางรักที่ผสมกับสีชาดถมลงไปในรอง
ที่กรีดไว เมื่อขัดแลวจะมองเห็นเสนลวดลายสีแดงฝงอยูในพื้นดํา เครื่องเขินในกลุมนี้ มักจะทําเปนสิ่งของ
เครื่องใชที่มีขนาดไมใหญนัก เชน ขันหมากหรือเชี่ยนหมาก ขันดอก ขันน้ํา ขันโอ ขันโตก แอบใสของ
แอบในขันหมาก ถาด กระโถน ตลอดจนกลองใสคัมภีร ฝาบาตรและเชิงบาตร เปนตน

๒๖
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ขันดอกภาชนะเครื่องเขินขูดลายฮายดอกของบานนันทาราม จังหวัดเชียงใหม

กระเปาเครื่องเขินขูดลายฮายดอกของบานนันทาราม จังหวัดเชียงใหม

จากรักส่เู ครืองเขิน

แอบหมากเครื่องเขินขูดลายฮายดอกของบานนันทาราม จังหวัดเชียงใหม

ผลิตภัณฑเครื่องเขินแบบตางๆ ของบานนันทาราม จังหวัดเชียงใหม

๒๗

๒๘
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ขั้นตอนการทําเครื่องเขินนันทาราม
ขึ้นชื่อวางานหัตถกรรมเครื่องเขินแลว ไมวาจะเปนงานเครื่องเขินจากแหลงไหน ก็ตองขึ้นรูป
โครงสรางจากไมทั้งนั้น ไมวาจะเปนไมจริง เชน ไมสัก ไมขนุน ที่คนลานนานิยมนํามาทําขันดอกโดยวิธี
กลึงโครงขั้นรูป กอนนําไปทารักทาชาด เปนตน แตเครื่องเขินในที่นี้นิยมขึ้นรูปดวยโครงสรางไมไผ เพราะมี
น้ําหนักเบา มีความยืดหยุน สามารถจักสานขึ้นโครงไดทุกรูปแบบ ไมไผโดยเฉพาะไผเฮียะ จึงเปนวัตถุดิบ
สําคัญในการผลิตเครื่องเขิน
การขึ้นโครงสรางนั้น ชางตองอาศัยตัวแบบหรือตนแบบที่ทําจากไมสักกลึง เพราะเปนเสมือน
แมพิมพขึ้นโครงสรางใหมีขนาดผลิตภัณฑที่เทาๆ กัน ทั้งกอก แอบหมาก ขันหมาก ลวนแลวแตตอง
มีพิมพไมไวคอยกํากับขนาด จากนั้นจะใชไมไผที่ไดรับการจักเตรียมไว สานใหไดรูปทรงตามพิมพนั้นๆ
จากนั้นทายางรักรัดขอบปาก เพื่อไมใหเสนสานที่อยูขางนอกสุดดีดตัวออกมา กอนจะทิ้งใหแหงแลว
ทายางรักเพื่อเปนตัวเชื่อมโครงสรางประมาณ ๒ - ๓ รอบซึ่งแตละรอบรอใหแหงประมาณ ๓ - ๔ สัปดาห
(ชวงฤดูฝน) หรือ ๑ เดือนในชวงฤดูอื่น

โครงสรางเครื่องเขิน

จากรักส่เู ครืองเขิน

๒๙

การกลึงหรือเคี่ยนโครงสรางไมใผใหเรียบ กอนนําไปทารักในชั้นที่ ๔ - ๕

พอแหงแลวตองลงดิน ๑ รอบ (ดินนี้คือดินสอพองผสมยางรักผสมชัน) ทาใหทั่วเพื่ออุดรู
โครงสานไมไผ ทิ้งไวใหแหง พอแหงแลวก็จะนําไปกลึง หรือใชขอเหล็กขูดใหเรียบ จากนั้นทารักซ้ําอีก ๓ รอบ
อยางต่ํา ซึ่งแตละรอบก็ตองรอใหแหงสนิท
เมื่อทายางรักครบ ๓ รอบแลว ชางก็จะขัดผิวใหเรียบดวยกระดาษทราย ซึ่งในอดีตชาวบาน
จะนิยมใหใบหนอดมาใชขัดผิวเครื่องเขิน ซึ่งใตใบมีลักษณะหยาบและละเอียด ทําใหผิวเรียบเนียน
เมื่อขัดเสร็จจะตองทายางรักอีกครั้ง และรอจนรักชั้นนี้แหงสนิท ซึ่งตองแหงสนิทที่สุด โดยใชเวลาระยะนี้
ประมาณ ๒ - ๓ เดือน ยิ่งแหงเทาไหรยิ่งดีมาก
จากนัน้ ก็จะนําภาชนะดังกลาวไปขูดลายดวยเหล็กปลายแหลม ซึง่ กระบวนการนี้ ชาวนันทาราม
เรียกวา “ฮายลาย ฮายดอก” โดยจะใชความชํานาญในการสรางสรรค ผูกลวดลายดวยจินตนาการ
ตามรูปแบบลวดลายเดิมทีเ่ คยทํามา พอขุดลายเสร็จ ก็นาํ ผงชาดผสมกับยางรัก (ใสยางรักพอเปนตัวละลาย
ไมใสจนเหลว ใสพอหนืดๆ) แลวนําไปรีด / อัดใสลายที่ขูดไวจนทั่วชิ้นงาน ซึ่งเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จแลว
ชางจะทิ้งไวรอใหแหงจริง อีกประมาณ ๑ - ๒ เดือน

๓๐
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พอแหงก็จะนํากะดาษทรายเบอรละเอียดที่สุด (เบอร ๑๐๐๐ - ๒๐๐๐) ขัดพื้นผิวในสวนที่ถูกชาด
สีแดงทาออกใหหมดทั้งใบ จากนั้นก็จะเกิดเปนลายเสนสีเเดงที่ชางไดขูดไว จากนั้นนําสําลีชุบยางรัก
ใหหมาดๆ เช็ดภาชนะทีข่ ดั เสร็จเพือ่ ใหเกิดความเงางาม ถาตองการใหงานมีผวิ ดานเหมือนผิวหยก ควรเช็ด
ประมาณ ๓ ครั้ง ในแตละครั้งใหทิ้งไว ๓ - ๔ วัน และหากตองการใหมีพื้นผิวที่มันก็จะตองเช็ดรักอีก
ประมาณ ๕ รอบขึ้นไป
อยางไรก็ดี ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ไดมขี า หลวงจากสยามขึน้ มารับราชการในหัวเมืองฝายเหนือ และ
ไดใหความสนใจกับงานหัตถกรรมเครือ่ งเขินของชุมชนนันทารามเปนอยางมาก จึงเกิดผลิตภัณฑแบบใหมๆ
ทีเ่ ปนเครือ่ งใชของชาวสยามหรือแบบฝรัง่ แตตกแตงดวยลายขูดแบบนันทารามเปนจํานวนมาก เครือ่ งเขิน
ในยุคนี้เองถือเปนสินคาสงออก สินคาของที่ระลึก และรับสั่งทําตามออเดอรจากสยาม จนทําใหเครื่องเขิน
นันทารามเปนทีร่ จู กั และตองการอยางมากของคนในยุคนัน้ โดยสินคาสวนใหญจะเปนเครือ่ งใชในชีวติ ประจําวัน
แบบชาวสยาม เชน กระเปาถือ เชี่ยนหมาก หีบใสบุหรี่ ขันน้ําพานรอง เหยือกน้ํา ถาดน้ํา เปนตน

การทําเครื่องเขินแหงบานนันทารามเพื่อเปนผลิตภัณฑสงออกในสมัยรัชกาลที่ ๖
ที่มา : ศูนยการเรียนรูเครื่องเขิน ชุมชนวัดนันทาราม

จากรักส่เู ครืองเขิน

๓๑

ปจจุบนั การทําเครือ่ งรักหรือเครือ่ งเขินทีเ่ ปนภาชนะเครือ่ งใชตา งๆ แทบจะไมมกี ารทํากันอีกแลว
เนือ่ งจากประโยชนของการใชสอยภาชนะเครือ่ งรักไดหมดความนิยมไป คงเหลือแตการทําขึน้ เพือ่ เปนสินคา
ที่ระลึก และทําใชเปนเครื่องประดับตกแตงเทานั้น สวนหนึ่งของการทําลวดลายเครื่องเขินที่เปนสินคา
ที่ระลึก ก็ไดมีการดัดแปลงวิธีการทําลวดลายประดับบนผิวเครื่องเขิน ใหรวดเร็วขึ้น โดยการใชสีผสมกัน
ตามที่ตองการ แลวทาลงไปตามรองลายที่แกะไวแลวเช็ดออก สีจะเกาะติดแนนเฉพาะในรองลาย แลวเช็ด
ดวยน้ํามันมะพราว บางทีก็ใชสีฝุนผสมกับน้ําปูนขาวทาลงไปเลยก็มี
การผลิตเครือ่ งเขินแบบนันทารามโดยใชเทคนิคและวัสดุดงั้ เดิมเหลือเพียงแหงเดียว และดูเหมือน
วาจะสิ้นสุดลง เนื่องดวยเหตุปจจัยหลายๆ ดาน ทั้งเรื่องของวัตถุดิบคือยางรักที่หาไดยาก ชาดหรือหาง
ที่มีราคาแพงลิบลิ่ว ซึ่งถือเปนราคาตนทุนการผลิตที่แพง จนชาวบานไมสามารถหาวัตถุดิบเหลานี้มาสราง
สรรคผลิตงานได รวมไปถึงรูปแบบลวดลายเดิมๆ และบุคลากร(ชาง)ทองถิ่นที่ขาดชวงในการสืบทอด
องคความรูเดิม นอกจากนี้จะเหลือเพียงแตการผลิตเพื่อการตลาดการทองเที่ยว เปนของที่ระลึกราคาถูก
ที่ขาดคุณคาและคุณภาพ การฮายดอก (การขูดลาย) ทํากันอยางลวกๆ โดยใชสีฝุน สีน้ํามันและสีสะทอนแสง
แทนชาด ไมมีการเคลือบยางรัก ลวดลายสีสันจึงมักจะหลุดหายไปอยางรวดเร็ว และดูเหมือนวาเครื่องเขิน
เมืองเชียงใหม หากยังไมมีการชี้ใหเห็นคุณคาและความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมดานนี้ ในอนาคต
ไมเกินสิบปเครื่องเขินบานนันทาราม อาจจะเหลือแคชื่อและตัวอยางชิ้นงานที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ
เทานั้น
จากเหตุผลและสภาพปญหาดังกลาว จึงสมควรมีการสํารวจขอมูลและจัดทําฐานขอมูลเชิงลึก
ของรูปแบบศิลปกรรม ศึกษากรรมวิธี เทคนิค กระบวนการในการทําเครื่องเขินแบบโบราณ (ฮายลาย)
ของจังหวัดเชียงใหม วาลักษณะลวดลายในอดีตเปนอยางไร แบบแผนของลวดลายตลอดจนชื่อที่ใชเรียก
ลวดลายตางๆ เปนอยางไร ตลอดจนพัฒนาการของลวดลายเครื่องเขินบานนันทารามที่สืบทอดตอเนื่อง
จากอดีตจนถึงปจจุบันวามีพัฒนาการอยางไร เพื่อเผยแพรองคความรูและถายทอดใหสาธารณะชนทั่วไป
ไดเห็นถึงคุณคาและความสําคัญ รวมไปถึงการรวบรวมลวดลายโบราณจากเครือ่ งเขินยุคเกา กลับไปใหชา ง
ภายในชุมชนเรียนรู และกลับมาขูดลายแบบเดิม พรอมกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีอัตลักษณ ตอยอดจาก
องคความรูเดิม นอกจากนี้ยังตองมีการจัดหาแนวทางปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชนและเยาวชนรุนใหม
ใหตระหนักถึงคุณคาและการอนุรักษดูแลรักษา หวงแหนมรดกทางภูมิปญญาในชุมชนของตนเอง รวมถึง
การอนุรักษ รักษางานหัตถกรรมเครื่องเขินบานนันทาราม อันเปนอัตลักษณของเมืองเชียงใหมตอไป
ในอนาคต
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ถากลาวถึงภูมิปญญาของชาวลานนา นับเปนมรดกที่มีคุณคาไดสั่งสมสืบทอดมาตั้งแตอดีต
เปนองคความรูของบุคคลหรือกลุมบุคคลในทองถิ่นนั้นๆ ซึ่งคิดคน สรางสรรค ประดิษฐ ขึ้นมาเพื่อให
สอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในทองถิ่น และถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งเกิดเปน
วัฒนธรรม แสดงถึงเอกลักษณบงบอกความเปนกลุม ชนสังคมหรือชาติพันธุนั้น ภูมิปญญาของคนในทองถิ่น
ลานนามีอยูอยางหลากหลาย เชนเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ประเพณีพิธีกรรม ศิลปะพื้นบาน
งานศิลปกรรมประเภทตางๆ เกี่ยวกับอาหารและการรักษาโรคจากพืชสมุนไพร การละเลน ภาษาและ
วรรณกรรม เปนตน ในที่นี้ผูเขียนจะขอกลาวถึงภูมิปญญาทางศิลปกรรมของชาวลานนาภายใตเรื่อง ไทเขิน :
ภูมิผญาเครื่องเขินลานนา
หลายทานคงเคยเดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม มุงหมายมาสัมผัสบรรยากาศกลิ่นอาย
ของประเพณี วัฒนธรรม อาหารการกิน วิถีความเปนลานนา ไมเพียงแตเทานี้ผูมาเยือนยังไดพบปะ
ผูคนในทองถิ่นที่พูดจาภาษาคําเมือง เยายวนใหเกิดความหลงใหลเกิดมนตเสนหอยางไมรูลืม กอนกลับ
๑

นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
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หลายทานก็มักจะมองหาของฝากของที่ระลึกติดไมติดมือ อาทิ ผาฝาย ผาซิ่นตีนจก ผายกดอก ไมแกะสลัก
อาหารพื้นเมืองไสอั่ว แคบหมู น้ําพริกหนุม ภาพวาด เครื่องเงิน เปนตน เพื่อเก็บไวและนึกถึงความประทับใจ
ที่ครั้งหนึ่งไดมาเยือน หัตถกรรมอีกประเภทหนึ่งที่นักทองเที่ยวนิยมชมชอบและเลือกซื้อเปนของที่ระลึก
ก็คือ เครื่องรักและเครื่องเขิน หรือ ครัวฮักครัวหาง ศิลปะประเภทนี้เปนผลงานทางภูมิปญญาของ
คนในทองถิ่นที่สืบทอดกันมาเปนระยะเวลายาวนาน เปนสินคาที่สรางรายไดใหแกคนในทองถิ่น เมื่อทราบ
อยางนี้แลวหลายทานคงอยากรูวาความสัมพันธของชาวไทเขินและการทําเครื่องรักเครื่องเขิน ซึ่งเปน
หัตถกรรมขึ้นชื่อของชาวไทเขินวามีความเปนมาอยางไร

คนไทเขิน

กอนจะทราบถึงเรื่องของเครื่องเขิน ผูเขียนจะขอกลาวถึงประวัติความเปนมาของชาวไทเขิน
เพื่อใหผูอานไดเขาใจถิ่นฐานที่อยู วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวไทเขินเสียกอน
“คนไทเขิน” หรือ “คนไทขึน” มีถนิ่ ฐานเดิมอยูใ นเขตการปกครองรัฐฉานทางทิศตะวันออกของ
แมนา้ํ สาละวิน ซึง่ ปจจุบนั อยูภ ายใตการปกครองของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (พมา) ดินแดนแถบนีเ้ ปน
ดินแดนที่มีความสัมพันธกับอาณาจักรลานนามาตั้งแตสมัยของพระญามังราย ปฐมกษัตริยของลานนา
เมืองเชียงตุง เปนเมืองทีต่ งั้ อยูบ นพืน้ ทีร่ าบลุม แมนา้ํ โขงและแมนา้ํ สาละวิน มีภเู ขาสูงลอมรอบ สภาพพืน้ ที่
เปนแองกระทะ พื้นที่โดยทั่วไปของเมืองเชียงตุงมีลักษณะเปนเนินสูงต่ําสลับกับที่ราบลุมจากทิศใตจรด
ทิศตะวันตก ทางดานทิศเหนือซึ่งเปนที่ราบลุมต่ํากวาทั้งสองทิศ มีแมน้ําสายสําคัญไหลผาน แมน้ํา
สายนั้นมีลักษณะที่ไหลยอนขึ้นไปทางทิศเหนือ ซึ่งผิดจากจากไหลของสายน้ําทั่วไปที่ไหลจากเหนือลงใต
จึงเรียกขานกันตามลักษณะการยอยกลับของแมน้ําวา “น้ําขึน” หรือ “น้ําขืน” อันเปนเหตุผลหนึ่งที่เรียก
กลุมผูคนที่อาศัยอยูบริเวณที่แหงนั้นวา “ไทขึน”๒ และลักษณะทางภูมิประเทศดังกลาวเชียงตุงไดรับ
สมญานามวา “สามจอม เจ็ดเชียง เกาหนอง สิบสองประตู” สามจอม หมายถึง เนินเขาสามแหง ไดแก
จอมทอง จอมมน และจอมสัก เชียง หมายถึง เมืองหรือบานจํานวนเจ็ดแหง ไดแก เชียงงาม เชียงจัน
เชียงลาน เชียงขุม เชียงอิง เชียงยืน และเชียงจิน เกาหนอง หมายถึง หนองน้ําที่อยูในเชียงตุง ไดแก
หนองตุง หนองโตง หนองเย หนองแลง หนองยาง หนองโปง หนองเข หนองไค และหนองตาชาง ประตู
หมายถึ ง ประตู ข องเมื อ งเชี ย งตุ ง มี สิ บ สองประตู ได แ ก ประตู ป า แดง ประตู เชี ย งลาน ประตู ง า มฟ า
ประตูหนองเหล็ก ประตูบอน้ําออย ประตูยางเพิ่ง ประตูไกไห ประตูแจงเมือง ประตูยางคํา ประตูผายั้ง
ประตูปามาน และประตูหนองผา ดินแดนแหงนี้เปนเมืองทาที่สําคัญ เพราะตั้งอยูบนเสนทางการคา
เปนศูนยกลางทางการคาระหวางนครรัฐและอาณาจักรตางๆ ของลานนา พมา จีน เปนทางผานของพอคา
นานาชาติ เชน ชาวจีนฮอ ชาวไทลื้อ ชาวไทใหญ และชาวพมา เปนตน

๒

ไทขึน, ไทขืน, ไทเขิน - ชาวไทลือ้ ทีอ่ าศัยอยูบ ริเวณลําน้าํ ขืน คําวา “ขืน” ในภาษาลานนา หมายถึง การยอนกลับคืน.
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แผนที่เขมรัฐ (เชียงตุง)
ที่มา : ทวี สวางปญญางกูร (๒๕๓๒ : ๔)

ชาวไทเขินในเชียงตุงมีความสัมพันธใกลชดิ กับลานนา ทัง้ ดานเครือญาติ วิถชี วี ติ ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม การพัฒนาสังคม การเมืองการปกครอง มีการรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เกิดการผสมผสาน
ระหวางชาติพันธุไทกลุมตางๆ ในอาณาจักรลานนา อาจรวมไปถึงจีนก็วาได เปนเมืองที่เกิดการพัฒนา
พรอมๆ กับเมืองเชียงใหม จากประวัติศาสตรชาวไทเขิน หรือ ไทขึน เมืองเชียงตุงมีความสัมพันธกับ
อาณาจักรลานนาอยางแนนแฟน ดังหลักฐานแสดงไววา “เมืองลูกชางหางเมืองของเชียงใหม พระญามังราย
ไดมอบหมายใหมังคุม มังเคียน ชาวลัวะปกครอง ประมาณ พ.ศ.๑๘๑๔ พระญามังรายไดแตงตั้งให
เจ า น้ํ า ถุ ง น้ํ า นาง อยู เ ป น หั ว หน า ไพร บ า นไทเมื อ ง อยู ส ร า งบ า นเมื อ งเผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาให เ กิ ด
ความเจริญรุงเรือง...ไปภายภาคหนาแลวพระยามังรายก็กลับคืนสูเมืองเชียงราย”๓ และในอีกหลายเมือง
๓

ลมูล จันทนหอม (ปริวรรต), ตํานานมังราย และตํานานเชียงใหม เชียงตุง, (ตนฉบับตัวอักษรไทลือ้ ตัวเขียน), สถาบันภาษา
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, (๒๕๕๐), หนา ๒๒.
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ในดินแดนลานนนา ถากลาวถึงอาณาจักรลานนาในอดีตก็หมายถึงดินแดนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
ประกอบดวย ๘ จังหวัด ไดแก เชียงราย แมฮองสอน เชียงใหมลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน
และรวมขอบเขตไปจนถึงเขตรัฐฉาน สิบสองพันนา ซึ่งชาวไทเขินอาศัยอยู จึงมีวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ
การแตงกาย อาหารคลายกับกลุมชาติพันธุไทยวน ไทลื้อ และไทยองในประเทศไทย

ความสัมพันธของชาวไทเขิน เชียงตุง - เชียงใหม
ความสัมพันธระหวางเมืองเชียงตุงและเชียงใหม ในสมัยราชวงคมังราย ดําเนินไปในลักษณะ
เครือญาติปกครองกัน มีการเดินทางไปมาหาสูติดตอกันแบบบานพี่เมืองนอง แตก็ยังมีบางชวงที่เชียงตุง
ถูกลดฐานะใหเปนเมืองขึ้นของเชียงใหม เชนกรณีเจาน้ํานานแหงนครเชียงตุง ไดใหการชวยเหลือทาวแสน
แยงชิงอํานาจจากกษัตริยเชียงใหม คือ พระญาแสนภู แตก็ไมสําเร็จ เมืองเชียงตุงจึงถูกโจมตีและลดฐานะ
ความสัมพันธนับแตนั้นมา จนกระทั่ง พุทธศักราช ๑๘๙๓ พระญาผายู กษัตริยเชียงใหมแตงตั้งให
เจาเจ็ดพันตู พระราชบุตรไปเปนเจาฟาปกครองเมืองเชียงตุง
ในสมัยพระเจากาวิละครองเมืองเชียงใหม พระองคไดยกทัพไปตีเมืองเชียงตุง ดังมีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรกลาววา “ยามเมื่อชาวกาวิละและจักขึ้นมารอดนั้น อันวาเมืองเขมรัฐทั้งมวลก็บังเกิด
เปนเหตุหลายประการตางๆ ......สวนวาขาศึกภายใตนั้นก็มารอดเพียงสังที่นั้นแทหั้นและ......ก็ปาวเอาคน
ไปรบกาวิละทั้งหลายหั้นและ ยามนั้นคนทังหลายก็ออกไปรบแท”๔ ผลปรากฎวาเมืองเชียงตุงพายแพ
ตอกองทัพของพระเจากาวิละ กษัตริยเมืองเชียงใหม พระเจากาวิละไดกวาดตอนไพรพลและชาวเขิน
เมืองเชียงตุงไปยังเมืองเชียงแสน ดังมีหลักฐานวา “จาดวยเมืองเชียงตุง ขืนทั้งหลายพายศึกเปนทุติยวาร
ถวนสองที่นั้น เปนปเตาเส็ด เดือน ๗ ออกสามค่ําก็แลวเทานี้หองหนึ่งกอนและฯ ที่นี้จักจาดวยไทยและ
ขืนทั้งหลายอันลงไปอยูเชียงแสนนั้นกอนแตนั้นชาวใตและขืนทั้งหลายลงไปอยูในเมืองเชียงแสนที่นั้น
ไดเดือน ๑ เดือนปลายแลว ก็ควรลงไปเชียงใหมวาฉันนั้น”๕
พระเจากาวิละตีเมืองเชียงแสนไดในปพุทธศักราช ๒๓๒๔ พระองคไดนําครัวเชลยที่ไดมาจาก
เชียงแสนถวายสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก แหงกรุงรัตนโกสินทร
ครั้นเมื่อพระเจากาวิละฟนฟูเมืองเชียงใหมไดสําเร็จแลวตอมาพุทธศักราช ๒๓๔๗ พระองค
ทรงใหเจาอุปราชธรรมลังกาผูนองถือไพรพล ไปกวาดตอนครัวเมืองเชียงแสนทั้งหมดมายังเมืองเชียงใหม
และแบงปนครัวเชียงแสนออกเปน ๕ สวน ใหไวเมืองเชียงใหม ๑ สวน เมืองนครลําปาง ๑ สวน เมืองนาน
๑ สวน เวียงจันทน ๑ สวน และถวายลงไปกรุงเทพมหานคร ๑ สวน
สําหรับชาวไทเขินที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม มีการตั้งบานเรือนอาศัยอยางกระจัดกระจายตาม
ชุมชนทั่วไป จากการศึกษาของลมูล จันทนหอม พบวาชาวไทยเขินตั้งบานเรือนอยูในเขตอําเภอสันปาตอง
๔
๕

ทวี สวางปญญางกูร (ปริวรรต), ตํานานเมืองยอง, เชียงใหม : ทรัพยการพิมพ, (๒๕๒๗), หนา ๖๑.
เรื่องเดิม, หนา ๖๒.

ไทเขิน : ภูมิผญ๋าเครืองเขินล้านนา

๓๗

บานชางกระดาษ บานปาลาน บานน้ําลัด บานตนแหนหลวง บานกอเกา บานไร บานดงกํา บานตนเสี้ยว
บานสันปาสัก บานตนเก็ด บานตนแหนหนอย บานแสนกันทา บานทุงสะโตก บานทากาน บานสันหาง
และบานดงปางิ้ว และยังมีชาวไทเขินที่อาศัยอยูในเขตอําเภอสารภี อําเภอสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด
ชาวไทเขินตั้งถิ่นฐานบานเรือนเปน ๒ กลุมใหญ ๒ อําเภอ คือ อําเภอสันปาตอง มี ๔ ตําบล ไดแก
ตํ า บลท า วั ง พร า ว ตํ า บลทุ ง สะโตก ตํ า บลทุ ง ต อ ม และตํ า บลบ า นแม ชาวไทเขิ น อี ก กลุ ม หนึ่ ง อาศั ย
อยูที่อําเภอแมวาง ไดแกตําบลทุงรวงทอง อยางไรก็ตามชาวเขินที่อําเภอสันปาตองเปนชาวเขินเกาแก
ซึ่งเปนรุนเดียวกับเขินบานนันทาราม บานหมื่นสาร และบานวัวลายที่อําเภอเมืองเชียงใหม
จากประวัติศาสตรของเมืองเชียงใหมและเมืองเชียงตุง จะเห็นไดวาการเมืองการปกครองมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา สภาพทางสังคม วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทเขินมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามการปกครองและกระแสโลกาภิวัตนที่แพรเขามาอยางเลี่ยงไมได แตเมืองเชียงใหมและเมืองเชียงตุง
ก็ยงั มีความสัมพันธดา นเครือญาติ เชนการแตงงานของเจาฟาทัง้ สองแผนดิน ชาวไทเขินทีอ่ าศัยในแผนดิน
ลานนายังคงอัตลักษณ เอกลักษณถึงอารยธรรมแสดงใหเห็นความเจริญรุงเรืองของตนอยางเหนียวแนน
ตอไปผูเขียนจะไดกลาวถึงภูมิปญญาดานหัตถกรรม “ครัวรักครัวหาง” หรือ “เครื่องเขิน” ของ
ชาวไทเขิน อันเปนศิลปะแขนงหนึ่งที่สะทอนเอกลักษณทางภูมิปญญาไดเปนอยางดี

หัตถกรรมเครื่องเขินลานนา
“ครัวรักครัวหาง” หรือ “เครื่องเขิน” ไมวาจะเรียกชื่ออยางไรโดยความหมายเดิมแลว หมายถึง
เครื่องใชที่จักสานดวยไมไผ หรือกลึงดวยไม แลวทาดวยน้ํายางรัก๖ หรือน้ํายางอื่นใดที่มีสวนผสมของ
ยางรัก ซึ่งนิยมใชกันในทองถิ่นลานนา แลวคําวา “เครื่องเขิน” ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ
ไดอธิบายวา ในภาษาไทยกลางปจจุบันเรียก “ครัวฮักครัวหาง” วา “เครื่องเขิน” ซี่งเขาใจกันวาหมายถึง
เครื่องใชที่คนไทเขินที่อาศัยอยูในเชียงตุงเปนผูผลิตหรือมีความชํานาญในการผลิต๗ คํานี้นาจะบัญญัติขึ้น
โดยคนไทยภาคกลางและขาราชการจากสวนกลางที่ขึ้นมาอยูในภาคเหนือ เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปที่แลว
เพราะวาคํานี้มิไดปรากฏอยูในภาษาพื้นถิ่นเชียงใหม และชาวเชียงใหมแตเดิมก็มิไดมีศัพทเรียกที่จํากัด
เฉพาะความเชนนี้ ที่ใกลเคียงที่สุดจะเรียกเปนวลีวา “คัวฮักคัวหาง”๘
เครือ่ งเขิน เปนภาชนะทีม่ โี ครงสรางจักสานขึน้ ดวยไม หรือ ไมจริงแลวผานการกลึงใหเปนรูปทรง
ตางๆ แลวทาเคลือบดวยน้ํายางรักหลายๆ ชั้นเพื่อใหเกิดความคงทน กันน้ํา กันเชื้อรา และเพิ่มความ
สวยงามใหกับพื้นผิวของภาชนะ ชั้นสุดทายเปนการทาน้ํายางรักตกแตงลวดลายที่สรางสรรคขึ้นตามลวดลาย
แบบฉบับ เชน การปดทองคําเปลว การวาดเขียนสี การขูดลาย เปนตน เครื่องเขิน นิยมใชรักสีดําและ
๖
๗
๘

ภาษาพูดถิ่นเหนือออกเสียง “รัก” วา “ฮัก”.
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม ๔, กรุงเทพมหานคร :
บริษัท สยามเพลส แมเนจเมนท จํากัด, (๒๕๔๒), หนา ๙๐๙.
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, เครื่องเขิน, ม.ป.ท., (ม.ป.ป.), หนา ๑.
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สีหางแดงตกแตง ถาเปนเครือ่ งเขินทีใ่ ชในพิธกี รรมทางพุทธศาสนา หรือ งานมงคล ก็จะปดทองเปนลวดลาย
ตางๆ การใชน้ํายางรักทาแลวปดทอง เปนการประดับตกแตงภาชนะซึ่งเปนภูมิปญญาอยางหนึ่งของ
ชาวไทยเขิน ในภาคกลางมักนิยมเรียกวิธีการสรางสรรคลักษณะนี้วา “การลงรักปดทอง” ในบางครั้ง
การสรางเครื่องเขินไมไดมีเพียงการวาด ขูด ปดทอง เทานั้น ยังมีการปน กดรัก พิมพรักใหเปนลวดลาย
การทําเครื่องเขินสวนใหญสรางขึ้นตามความตองการเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวัน เชน ขันดอก ขันหมาก ขันโอ
หีบผา แอ็บหมาก๙ ถาด และในปจจุบันพบวามีการทําเปนของที่ระลึก เชน จาน กลองใสเครื่องประดับ เปนตน
จะวาไปแลวประวัติความเปนมาของเครื่องเขินเกิดขึ้นไดอยางไร มีพัฒนาการเปนมาอยางไร
ผูเขียนไดพยายามหาขอมูลจากแหลงตางๆ เพื่อนํามาเรียบเรียงและสรุปใหผูอานเขาใจงายขึ้น
ผลิตภัณฑเครื่องเขิน เชื่อกันวามีตนกําเนิดอยูที่ประเทศจีน คนจีนรูจักการผลิตเครื่องเขิน
เปนชาติแรก กอนจะเผยแพรภูมิปญญาหัตถกรรมประเภทนี้ไปยังชาติตางๆ เพราะมีการขุดคนพบภาชนะ
เครื่องเขินในหลุมฝงศพของบุคคลคนสําคัญของจีนเมื่อหลายพันปกอน วัฒธรรมเครื่องเขินไดเผยแพร
ไปสูนานาประเทศในเอเชีย เชน เกาหลี ญี่ปุน จีนตอนใต เวียดนาม ไทย พมา เปนตน ในอาณาจักร
ลานนา สมัยราชวงคมงั รายการผลิตเครือ่ งเขินก็ไมมคี วามชัดเจนหรือมีหลักฐานทีป่ รากฏเกีย่ วกับเครือ่ งเขิน
ชัดเจน แตมีการกลาวถึงการผลิตเครื่องเขินในครั้งที่พระเจาบุเรงนองกษัตริยพมารบชนะเชียงใหมและ
กวาดตอนผูคนไปยังพมา การที่ผูชนะไดกวาดตอนผูคนของฝายขางแพใหไปอยูในบานเมืองของตนนี้
นอกจากจะนําไปเพื่อเปนกําลังรบแลว ยังเปนประโยชนในทางเศรษฐกิจและนําซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงมาสู
ประเทศผูชนะสงครามนั้นๆ ดวย ขอยกตัวอยางเชน ชางทําเครื่องเขิน ที่ถูกกวาดตอนจากเชียงใหมไปยัง
เมืองพุกามที่ชาวพมาเรียกวา “โยนเถ” คือ “เครื่องยวน” หรือ “โยน”๑๐ พระเจาบุเรงนองไดนําเอาชางฝมือ
หลายประเภทไปยังพมา รวมทั้งชางทําเครื่องเขินดวย จึงมีความเปนไปไดวาเชียงใหมมีการผลิตเครื่องเขิน
ในเชียงใหมอยูแลวเมื่อราวป พุทธศักราช ๒๑๐๐ การไดชาวเชียงใหมไปเปนเชลยศึกเทากับวาชาวพมา
ไดเพิ่มพูนความรูดานหัตถกรรมเครื่องเขินและผลิตเครื่องเขินของพมาสืบมาจนถึงปจจุบัน๑๑ ภูมิปญญา
หัตถกรรมเครื่องเขินที่ผลิตขึ้นในเชียงใหมหรือในอาณาจักรลานนามีการผลิตขึ้นเมื่อใด ใครเปนผูผลิต
หรือชาวไทเขินกลุมใดเปนผูผลิตนั้น ไมมีความชัดเจนเพียงพอที่จะสรุปได ผูเขียนจึงขอกลาวประวัติ
เครื่องเขินไวแตเพียงเทานี้ ตอไปจะกลาวถึงเครื่องเขินที่ชาวลานนาผลิตขึ้นเพื่อใชหรือมีความสําคัญตอ
วิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งมีอยูอยางหลากหลาย
เครื่องเขิน หรือ ครัวฮักครัวหางที่ปรากฏใหเห็นในเชียงใหมและในกลุมชาวเขินบริเวณใกลเคียง
เมืองเชียงใหมมีการผลิตโดยใชโครงสรางไมไผสาน ทาดวยน้ํายางรัก ประดับตกแตงลวดลายงายๆ
ไมคอยเครงครัดวิจิตรนัก สวนใหญเปนภาชนะที่ใชสอยในชีวิตประจําวันและในพิธีกรรม เมื่อทราบวา
แอ็บหมาก - เชี่ยนหมาก.
ประคอง นิมมานเหมินท และทรงศักดิ์ ปรางควัฒนกุล (บรรณาธิการ), ลานนาไทยคดี, สํานักพิมพศูนยหนังสือเชียงใหม,
(๒๕๒๑), หนา ๔๙.
๑๑
กรมการศึกษานอกโรงเรียน, เครื่องเขิน, ม.ป.ท., (ม.ป.ป.), หนา ๕.
๙

๑๐

ไทเขิน : ภูมิผญ๋าเครืองเขินล้านนา

๓๙

เครื่องเขินชาวไทเขินเชียงตุงเปนผูผลิต เปนชางทําเครื่องเขินมากอน จึงมีการสงเสริมใหชาวไทเขิน
เปนผูผลิตโดยมีการนําเอาลวดลาย วิธีการทําตามแบบชาวเขินเชียงตุงมาประยุกตใหกลมกลืนกับเครื่องเขิน
เชียงใหม เพื่อสนองความตองการใชและลวดลายตามแบบของลานนา การประดับตกแตงลวดลายหรือ
ขั้นตอนการผลิตเครื่องเขินในกลุมชาวไทเขินมีกรรมวิธีคลายๆ กัน กลาวคือ มีการขึ้นโครงสรางดวยไมไผ
และการสานไมไผ การกลึงเปนรูปทรง สุดทายเปนการทาดวยน้ํายางรัก แตที่มีความแตกตางโดดเดนเปน
เอกลักษณเฉพาะกลุมนั้นก็คือศิลปะการสรางสรรคประดับลวดลาย เชน การเขียนลาย การขูดลาย หรือ
ที่เรียกกันวา “ฮายดอก” การปดทอง การประดับแกวจืน หรือ แกวอังวะ๑๒ และการปนรัก เปนตน
การใชเครื่องเขินเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่งที่แสดงถึงเอกลักษณทางภูมิปญญาของชาวลานนา
หรือ ทั้งภูมิภาคเอเชียเลยก็วาได ในลานนาวัฒนธรรมการผลิตและการใชเครื่องเขินมีมาชานานแลว โดยมี
วัตถุประสงคการใชสอยตามความตองการที่แตกตางกัน มีรูปทรง ลวดลายที่ไมเหมือนกัน ตอบสนอง
คานิยม รสนิยมของสังคมแตละพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย เครื่องเขินโดยสวนใหญที่พบในลานนามีดังนี้
๑. พุง๑๓ เปนภาชนะเครื่องเขินที่ใชสําหรับเก็บเมล็ดพันธุพืช เชน เมล็ดพันธุขาว ถั่ว งา เปนตน
พุงมีลักษณะเปนทรงสี่เหลี่ยม อวนปอง มีฝาปด มีหวาย หรือเชือกสานคาดยึดไว ทาดวยน้ํายางรัก หรือ
หาง๑๔ เพื่อปองกันความชื้น และสรางความคงทน

พุง หรือ ปุง
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และวีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)
แกวจืน หรือ แกวอังวะ - แกวสีที่เคลือบดวยตะกั่ว โดยชางชาวพมา และผลิตขึ้นในพมา.
พุง - อานออกเสียงวา “ปุง”.
๑๔
หาง - สีชาด (สีแดง).
๑๒

๑๓

๔๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๒. ขันหมาก คือภาชนะทีใ่ ชสาํ หรับบรรจุหมาก พลู เมีย่ งและอุปกรณทเี่ กีย่ วของกับการกินหมาก
สมัยกอนวัฒนธรรมการเคี้ยวหมาก เคี้ยวเมี่ยง และการสูบบุหรี่หรือ ยาขื่น๑๕ ของลานนา ถือเปนเรื่องปกติ
ในสังคมสมัยนั้น เพราะเปนวัฒนธรรมของชาวลานนาในการตอนรับแขกผูมาเยือนเรือนของตนจึงถือเปน
มรรยาททีป่ ฏิบตั สิ บื ๆ กันมาชานาน ขันหมากมีการขึน้ โครงสรางดวยการขดไมไผ และการสานไมไผ ลักษณะ
เปนทรงกลมขนาดใหญมี ๒ ชัน้ มีฝาปด บรรจุใบพลูไวดา นลาง รวมถึงยาขืน่ ใบตอง ขางบนจะใชวางแอบ๑๖
หมาก แอบสีเสียด แอบเมี่ยง เปนตน การเขียนหรือประดับลวดลายของขันหมากจะมีความแตกตางกัน
แลวแตความนิยมและฐานะในสังคม

ขันหมากขนาดใหญ
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และวีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)

ขันหมากขนาดเล็ก
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และวีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)
๑๕
๑๖

ยาขื่น - ยาสูบ หรือ ยาเสน.
แอบ - ตลับที่ใชบรรจุสิ่งของตางๆ มีลักษณะเหมือนชาม ทรงกระบอกมีฝาปด.

ไทเขิน : ภูมิผญ๋าเครืองเขินล้านนา

๔๑

แอบขนาดตางๆ
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และวีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)

๓. ขันโอ ภาชนะสําหรับใสของ ซึ่งมีรูปลักษณะกลมคลายกับขันน้ําแตมีรูปทรงที่ใหญกวามาก
ประโยชนเพื่อใชใสของแหง ใสสรวยดอก๑๗ ไปทําบุญที่วัด หรือไปงานบุญตางๆ ที่มีขึ้นในหมูบาน

ขันโอ
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และวีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)

๔. ขันดอก๑๘ หมายถึงภาชนะที่ใชสําหรับใสดอกไม ธูป เทียน ขาวตอก เพื่อบูชาพระ ขอศีล
ใสของมีคา ประเคนแดพระภิกษุสงฆ หรือใชในพิธกี รรม ขันดอกมีลกั ษณะเหมือนจาน มีฐานยกสูง โครงสราง
๑๗
๑๘

สรวยดอก - กรวยดอกไม.
ขันดอก - พานดอกไม.

๔๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

อาจทําขึ้นจากไมกลึงเรียกวา “ขันแอว” บางทีอาจทําฐานและตัวจานแยกออกจากกันแลวกลึงไมเปน
แทงเล็กๆ ยึดติดระหวางฐานกับจาน เรียกวา “ขันซี่” หรือ “ขันตีนถี่” อีกลักษณะหนึ่งเปนโครงสรางที่ทําขึ้น
จากการขดไมไผ ทาดวยยางรัก หรือหาง สวนการประดับลวดลายมีทั้งการเขียนสีและการปดทอง
เปนลายดอกตางๆ

ขันดอกเขียนลาย
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และวีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)

ขันดอกหางแดง
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และวีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)

ไทเขิน : ภูมิผญ๋าเครืองเขินล้านนา

๔๓

ขันซี่ หรือ ขันตีนถี่
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และวีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)

ขันแอว
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และวีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)

๕. ขันโตก เปนขันทีใ่ ชสาํ หรับรองรับสํารับอาหาร จะใชไมกลึงแยกเปนสองสวนระหวางฐานกับ
จาน แลวกลึงไมเปนแทงๆ เชื่อมตอระหวางฐานกับจานอีกทีหนึ่ง ลักษณะเชนเดียวกับ “ขันซี่” หรือ
“ขันตีนถี่” แตมีขนาดใหญมีขนาดลดหลั่นลงมาตามวัตถุประสงคการใชงาน ขันโตกมักจะทาดวยสีหางแดง
ไมนิยมเขียนหรือประดับลวดลาย

๔๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ขันโตก
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และ วีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)

๖. หีดผา๑๙ หมายถึงหีบเครือ่ งเขินทีใ่ ชบรรจุผา โดยเฉพาะผาทีม่ คี วามสําคัญกับพิธกี รรม เสือ้ ผา
ทีใ่ ชใสไปทําบุญเทศกาลตางๆ หรือเก็บผาใหม เพือ่ เก็บรักษาไวใหใหมเสมอ และยังเกีย่ วของกับวัฒนธรรม
การแตงงานของลานนา โดยเฉพาะเจาบาวทีต่ อ งนําสัมภาระติดตัวไปอยูบ า นฝายเจาสาว จึงตองนําของใช
ตางๆ บรรจุลงในหีดผา ลวดลายของหีดผาสามารถบงบอกถึงฐานะของฝายชาย ไดอีกดวย

หีดผา หรือ หีบผา
ที่มา : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เลม ๒ (๒๕๔๒ : ๙๑๑)
๑๙

หีดผา - หีบผา.

ไทเขิน : ภูมิผญ๋าเครืองเขินล้านนา

๔๕

๗. อูบ, ขะอูบ หรือ ขันอูบ เปนภาชนะที่ใชใสสํารับอาหาร ผลไม ถวายแดพระพุทธเจาในพระวิหาร
พระภิกษุสงฆ สามเณร หรือเจานายชั้นสูงของลานนา และพมา มีลักษณะคลายกับขันโอ ฐานยกสูง
มีฝาปด โครงสรางมีทงั้ การกลึงไมและการขดดวยไมไผ ลงน้าํ ยางรัก หรือหางแดง มีการเขียนลวดลาย ลงรัก
ปดทอง ทางลานนาสวนใหญจะพบอูบที่ทาดวยหางแดง สวนทางพมาเปนอูบสีทอง ปนลาย

อูบ หรือ ขะอูบ
ที่มา : www.pralanna.com (เขาถึงเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐)

นอกจากนี้ เครื่องเขินยังมีการประยุกตออกไปจากรูปแบบดั่งเดิมที่เคยทํามาในอดีต ซึ่งเกิดจาก
แนวความคิดการออกแบบเพื่อเปนของเครื่องใชในชีวิตประจําวันของชาวลานนาอีกมากมาย มีทั้งการ
ออกแบบเพื่อใชในทางพระพุทธศาสนา เครื่องประดับ เชน การผลิตไมปะกับธรรม บาตร กุบละแอ๒๐
กําไลขอมือ และหวี เปนตน

๒๐

กุบละแอ - หมวกละแอ.

๔๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ไมปะกับธรรม
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และวีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)

พับสาลงรักและประดับลวดลายดวยการปนรัก
ที่มา : อนุชิต ณ สิงหทร และวีรพิญช หิมารัตน (๒๕๖๐)

ไทเขิน : ภูมิผญ๋าเครืองเขินล้านนา

๔๗

สรุป
ภูมิปญญาหัตถกรรม “ครัวฮักครัวหาง” หรือ “เครื่องเขิน” ไมวาจะเรียกชื่ออยางไรนับเปน
วัฒนธรรมโบราณของชาวลานนาที่สืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันโดยผานการคิดคน สรางสรรค
ประดิษฐ ขึ้นมาและถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตประจําวันของ
คนในทองถิ่น แสดงถึงเอกลักษณชาวลานนาและชาวไทเขินไดเปนอยางดี
ชาวไทขึนในเชียงตุงมีความสัมพันธใกลชิดกับชาวไทยวน ประวัติศาสตรชาวไทขึน หรือ ไทเขิน
เมืองเชียงตุงมีความสัมพันธกับลานนา ตั้งแตสมัยราชวงคมังรายและเขามาตั้งรกรากซึ่งปรากฎหลักฐาน
ชัดเจนในสมัยของราชวงศกาวิละ เปนเครือญาติ มีวิถีชีวิต ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม การพัฒนาทาง
สังคม การเมืองการปกครอง มีการรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เกิดการผสมผสานระหวางคนกลุมตางๆ
ดั่งบานพี่เมืองนอง บางทีอาจรวมไปถึงอาณาจักรจีนก็วาได
ศิลปะหัตถกรรมเครื่องเขินที่ผานการถายทอดสรางขึ้นเพื่อประโยชนในการใชสอย ใชวัสดุ
ที่มาจากธรรมชาติเปนภาชนะที่มีโครงจักสานดวยไมไผขด หรือ เปนไมจริง ออกแบบเปนรูปทรงตางๆ
มีประโยชนทางการเกษตรกรรม ศาสนา - พิธีกรรม เครื่องสูง(เครื่องสักการะ) เครื่องใชในครัวเรือน มีหลาย
ประเภท เชน พุงหรือปุง ขันดอก ขันหมาก ขะอูบหรือขันอูบ แอ็บ ฯลฯ เปนตน เครื่องเขินจะทาเคลือบ
ดวยน้ํายางรัก หางและประดับลวดลายดวยการเขียนสี ปดทอง การขูดลาย หรือที่เรียกกันวา “ฮายดอก”
การประดับแกวจืน และการปนรัก เปนตน
เครื่องเขิน ชาวไทเขินในเชียงตุงเปนผูผลิต เปนชางทําเครื่องเขินมากอน จึงมีการสงเสริม
ใหชาวไทเขินที่มาอาศัยอยูในเชียงใหมหรือรอบเมืองเชียงใหมเปนผูผลิตโดยมีการนําเอาลวดลาย วิธีการ
ทําตามแบบชาวเขินเชียงตุงมาประยุกตผสมผสานใหใหกลมกลืนกับเครื่องเขินเชียงใหม ตามความนิยม
ในแตละยุคสมัย
การทาน้ํายางรักและการเคลือบดวยยางรักนั้นก็เพื่อใหเกิดความคงทน กันน้ํา กันเชื้อรา เพิ่ม
ความสวยงามใหกบั พืน้ ผิวของภาชนะ โดยชัน้ สุดทายเปนการทาน้าํ ยางรักตกแตงดวยลวดลายทีส่ รางสรรค
ขึ้นตามลวดลายแบบฉบับ หรือประยุกตตามรสนิยม การผลิตเครื่องเขินไมมีความชัดเจนหรือมีหลักฐาน
ที่ปรากฏเกี่ยวกับการผลิตเครื่องเขินใชในลานนาวาเกิดขึ้นเมื่อใดจึงตองศึกษากันตอไป
เครื่องเขินจึงเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่มีการถายทอดและสืบทอดมายาวนาน มีการถายทอด
ใหลูกหลานเพื่อประโยชนทางอาชีพ และถายทอดเปนความรูใหกับองคกร หนวยงานที่สนใจ นอกจากนี้
การผลิตเครือ่ งเขินในปจจุบนั นิยมผลิตเปนของทีร่ ะลึก ไมไดสรางหรือผลิตมาเพือ่ เปนเครือ่ งใชในครัวเรือน
เหมือนแตในอดีต เครื่องเขินจึงเปนวัฒนธรรมที่คนรุนหลังควรอนุรักษ สืบทอดไวใหคูกับชาวไทเขิน
แผนดินลานนา ใหคนรุนหลังรูถึงรากเหงาความเจริญรุงเรืองของภูมิปญญาลานนาในอดีต และเห็นคุณคา
แหงภูมิปญญาหัตถกรรมเครื่องเขินลานนาตอไป
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หลายทานคงเคยไดยินคําวา เครื่องเขินบาง คัวฮักคัวหางบาง เครื่องรักบาง คําสามคํานี้
มีความหมายเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
เครื่องเขิน สันนิษฐานวานาจะเปนเปนคําศัพท ที่ชาวกรุงเทพใชเรียกงานหัตถกรรมในเมือง
เชียงใหม อันเคลือบดวยยางรักสีดําและชาดสีแดง นํามาจําหนายเปนของที่ระลึกแตไมทราบวาจะเรียกชื่อ
อยางไร จึงใชชื่อแหลงผลิตและกลุมชางที่ทําเปนการระบุชื่อสินคา ซึ่งกลุมชางที่ทําคือ ชาวไทเขิน ที่อาศัย
อยูบริเวณดานทิศใตของกําแพงเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
คัวฮักคัวหาง เปนคําที่คนเมือง หรือชาวลานนา ใชเรียกงานหัตถกรรมโดยรวมที่เคลือบดวย
ยางรักใหเปนสีดาํ และชาดใหเปนสีแดง (ชาด ทางลานนาจะเรียกวา หาง) จึงเรียกงานหัตถกรรมเหลานัน้ วา
คัวฮักคัวหางแตเดิมนั้นเปนสิ่งที่พบไดทั่วไปเพราะใชในชีวิตประจําวัน
เครื่องรักหรือเครื่องลงรัก เปนคําที่คนไทยภาคกลางเรียกงานหัตถกรรมที่เคลือบดวยยางรัก
สีดํา ในเขตภาคกลางของประเทศไทย เชน พานแวนฟา ตะลุม ตูพระธรรมอาจมีการตกแตงดวยวัสดุตางๆ
เพิ่มเติม เชน หอยมุก แผนทองคําเปลว เปนตน
๑

ครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนพิไกรวิทยา อําเภอพรานกระตาย จังหวัดกําแพงเพชร.
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เครื่องเขิน คัวฮักคัวหาง เครื่องรัก คําทั้งสามคํานี้หมายถึงสิ่งเดียวกัน คือคําที่ใชเรียกงานหัตถกรรม
ที่ถูกทาเคลือบดวยรัก หรือยางรัก เปนสีดําลวนเรียบๆ หรือทาดวยชาดสีแดงทับอีกที บางก็นิยมตกแตง
ให มี ค วามวิ จิ ต รสวยงามเพิ่ ม เติ ม ตามแต ห น า ที่ ก ารใช ง านและตามรสนิ ย มของผู ใช ซึ่ ง การเรี ย กขาน
จะเรียกอยางไรนั้นขึ้นอยูกับความประสงคของผูกลาวและบริบท ณ ขณะนั้นอีกที
ทั้งนี้ผูเขียนขอใชคําวา เครื่องเขิน ในการเรียกงานหัตถกรรมที่ทาเคลือบดวยยางรักรวมถึง
การใชสีน้ํามันแทนยางรัก ที่นิยมใชมากในปจจุบันดวย

เครื่องเขิน ทํามาจากอะไร
เครื่ อ งเขิ น เป น คํ า เรี ย กกล า วโดยรวมที่ เ ป น งานหั ต ถกรรมที่ มี โ ครงสร า งทํ า จากไม จ ริ ง
หรือโครงสรางไมไผสาน หรือวัสดุอื่นใดๆ ก็ได จากนั้นนํามาเคลือบดวยยางไมสีดําจากตนรักที่เรียกวา
ยางรัก จากนัน้ น้าํ มาตกแตงดวย ชาด ทีเ่ ปนสีแดง ซึง่ เครือ่ งเขินมีชอื่ เรียกตางกันไปตามลักษณะรูปทรงและ
ลั ก ษณะของการใช ง าน เช น ขั น หมาก โดยมี โ ครงสร า งทํ า มาจากไม ไ ผ ลงสมุ ก รั ก แล ว ทาด ว ยรั ก
ถือเปนกระบวนสําคัญในการผลิตเครื่องเขิน เปนตน
รัก หรือ ยางรัก ทางลานนาเรียกวา ฮัก เปนสิ่งสําคัญในการทําเครื่องเขินเพราะใชเปนวัตถุดิบ
หลักในการเคลือบงานหัตถกรรมตางๆ ให มีความแข็งแรงคงทนยิ่งขึ้น ยางรักมีกลิ่นเหม็นเชนยางไมปกติ
ทั่วไปซึ่งไดมาจากยางของตนรัก ลักษณะลําตนมีลําตนสูง ใบคลายใบมะมวงแตมีความหนาแข็งและ
กวางกวาเล็กนอย ยางเปนสีขาวคลายยางพารา มีกรรมวิธกี รีดยางออกมาเชนเดียวกับกับการกรีดยางพารา
และเมื่อยางรักสัมผัสอากาศก็จะทําปฏิกิริยาเปลี่ยนเปนสีดํา จากนั้นจึงนํามากรองเพื่อใหไดรักที่สะอาด
ไมใหมีกากเศษไมแลวนํามาผสมน้ํามันตามสูตรตางๆ เพื่อใชสําหรับทาทําเครื่องเขินตอไป
บางทานอาจไมทราบวาตนรัก ยางรัก เปนพิษตอรางกายมนุษย เมื่อเขาไปใกลตนรัก หรือ
สั ม ผั ส กั บ ยางรั ก อาจทํ า ให เ กิ ด อาการแพ คั น ระคายเคื อ งต อ ผิ ว หนั ง ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ภู มิ คุ ม กั น ของ
แตละบุคคล แตสําหรับชางที่ตองคลุกคลีอยูกับรัก พวกเขาก็จะมีวิธีการแกแพยางรักตามแตละภูมิปญญา
ของตน และจะมีภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามธรรมชาติจนไมแพยางรักอีก แตอยางไรก็ตามในปจจุบันนี้
มิไดพบตนรักไดทั่วไปอยางในอดีต กลายเปนตนไมหายาก ดังนั้นการพบวามีอาการแพจากพิษตนรัก
โดยผูไมรู จึงเกิดขึ้นไดนอยมากในปจจุบัน
ชาด ทางลานนาเรียกวา หาง ไดมาจากแรซินนาบาร (Cinnabar) เปนของหายากและมีราคาแพง
บางก็นําเขามาจากประเทศพมา หรือจากประเทศจีนนับเปนวัตถุดิบสําคัญในการนํามาผสมกับยางรัก
ใหยางรักสีดําก็จะกลายเปนสีแดง แลวจึงนํามาทาเปนชั้นสุดทาย หรือนํามาเขียนเปนลวดลายตกแตง
เครื่องเขิน ซึ่งอาจกลาวไดวา ชาด เปนสิ่งสําคัญอีกประการในการทําเครื่องเขินเพราะทําใหใหเกิด
ความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
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อยางที่กลาวมาในขางตนแลววา ในทางภาคเหนือหรือทางลานนาจะเรียกเครื่องเขินวาคัวฮัก
คัวหาง ซึ่งเรียกตามการนํารัก (ฮัก) ชาด (หาง) มาทาตกแตงงานหัตถกรรมนั้นๆ ใหเกิดเปนสีดําแดงตัดกันไป
ตามแตชางจะสรางสรรคใหเกิดความสวยงามบางก็ประดับดวยทองคําเปลว ติดกระจก เปนการตกแตงเพิ่ม
ความสวยงามของเครื่องเขิน เปนการแสดงถึงฝมือในเชิงชางที่มีความละเอียดประณีตความคิดสรางสรรค
และแสดงถึงรสนิยมในการใชงานของผูเปนเจาของไดเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากลวดลายที่ปรากฏ
บนเครื่องเขิน ซึ่งวิธีการตกแตงแตมลวดลายเครื่องเขินนั้นเปนขั้นตอนทายๆ กอนที่จะนําไปใชงาน
ซึ่งมีเทคนิคที่หลากหลาย โดยแยกตามวิธีการไดดังนี้
๑. การขูดลาย ลงบนผิวรักที่แหงแลว เปนวิธีการสรางลวดลายดวยการใชเหล็กปลายแหลมหรือ
เหล็กจาร ขูดขีดเปนรองเล็กลงบนผิวเครือ่ งเขิน หรือเรียกวา ฮายลาย ซึง่ ชางขูดลายตองเปนผูม คี วามชํานาญ
และเขาใจในลวดลาย รวมถึงน้ําหนักมือที่ขูดลงไปตองรูน้ําหนักใดเบา น้ําหนักใดมากตามลักษณะลาย
ชางที่ขูดลายไดงามตองฝกประสบการณเปนสิบปเลยทีเดียว เมื่อขูดเสร็จแลวจึงนําผงชาดมาถมในรองที่ขูด
ลายไว แลวเช็ดออกใหเหลือแตสีแดงชาดที่จมไปในรองตัดกับพื้นดํา บางแหงเชนชางทําเครื่องเขินพมา
มีการขูดลายทีละรอบ แตละรอบก็จะลงผงสีที่ตางกัน ทําใหเครื่องเขินแบบขูดลายมีสีสันที่หลากหลายและ
สะดุดตามากยิ่งขึ้น จากนั้นทารักเงาหรือรักใสเพื่อเคลือบทําใหไมหลุดลอกงายและเพิ่มความเงางาม ซึ่งใน
ประเทศไทยเรายังคงเหลือวิธีการทําลักษณะนี้คือที่ชุมชนนันทารามและใกลเคียง ในเขตจังหวัดเชียงใหม

เครื่องเขินของโบราณตกแตงดวยวิธีการใชเหล็ก
ปลายแหลมขูดลายหรือฮายลาย
(สมบัติของอาจารยวิถี พานิชพันธ)

ตัวขันหมาก ของโบราณ
ที่ตกแตงโดยวิธีฮายลาย
(สมบัติของอาจารยวิทยา พลวิฑูรย)

๕๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๒. การขูดลาย บนสีที่ยังหมาดอยู วิธีการนี้ไมไดขูดลงบนพื้นรักเหมือนวิธีการแรก แตนิยมขูด
ขีดลวดลายโดยใหวสั ดุปลายแหลม เชนเหล็กหรือไมปลายแหลมขีดเขียนลายบนชาดสีแดง โดยระบายสีแดง
ชาดทับบนพื้นดํา เปนรูปรางที่ตองการไวกอนจากนั้นจึงขูดขีดลายลงไปใหเห็นพื้นสีดําเปนเสนในสวนของ
รายละเอียดตางๆ ของรูปนั้นๆ ทั้งนี้ผูขูดลายตองมีความชํานาญในการทําเพราะตองเขาใจลวดลายและ
ขูดลายจากประสบการณโดยไมมีการรางแบบ และขณะขูดลายพื้นสีแดงชาดจะตองไมแหง

ภาพแสดงผลงานการขูดขีดลายรูปสัตวหิมพานต บนสีที่ยังหมาดอยู โดยณรงคเดช ดอกแกว
(สวนหนึ่งจากขันโตกหลวง สมบัติของคุณสุทธิพันธ เหรา)

๓. การเขียนลายแตมสีเปนวิธกี ารใชพกู นั ขนาดเล็กการเขียน โดยใชชาดสีแดง หรือ รงคสเี หลือง
รวมดวย ลักษณะการเขียนจะเปนการวาดลวดลายพันธุพฤกษา รูปสัตวปาหิมพานตตามจินตนาการ บางก็
นิยมเขียนแบบลากหางยาว เชนการเขียนลายเครื่องเขินแบบสันปาตอง ใชปลายพูกันแตมลงไปเปนจุด
จากนั้นลากปลายพูกันเขามาหาตัวเองพรอมกับคอยๆ ยกปลายพูกันขึ้นอยางรวดเร็ว การยกปลายพูกัน
ขึน้ นีจ้ ะชวยใหเกิดเปนลักษณะเสนหางยาวเล็กๆ ทีป่ ลายหัวจะใหญแลวคอยๆ ยาวเรียวเล็กลงปลายแหลม
ในสวนหาง แลวจึงลากเสนใหมโดยใหปลายพูกันจุดลงไปติดกับสวนหัวของเสนแรก แลวลากปลายพูกัน
เชนเดียวกัน การวางโครงสรางลายก็จะแตกตางกันออกไปของชางแตละคนในแตละทองถิน่ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั
ผูสรางสรรความีรสนิยมแบบใด

สืบสาย แต่งแต้ม เครืองเขิน

การเขียนลายแตมสี
โดยเขียนแบบลากหางยาว

๕๓

ลายแตมสีโดยเขียนแบบลากหางยาวที่เสร็จ
เรียบรอยแลวโดยณรงคเดช ดอกแกว

๔. การเขียนลายแลวปดทอง เปนวิธีการเดียวกับการเขียนลายแตมสี แตตองรอใหชาดหรือ
สีน้ํามันที่ใชแตมลายนั้นแหงพอหมาดเสียกอน หรือแหงพอที่สามารถปดแผนทองคําเปลวได โดยปดทอง
ใหทั่ว จากนั้นใหแปรงขนออนปดเอาเศษทองออก ทองก็จะติดในสวนที่เปนลวดลายตามที่แตมเขียนลายไว
เครื่องเขินก็จะแพรวพราว เปลงประกายเหลืองอราม ดวยลวดลายสีทอง เปนการเพิ่มความสวยงาม
เพิ่มมูลคา และแสดงถึงรสนิยมของผูเปนเจาของยิ่งนัก

ขั้นตอนการเขียนลายแลวปดทองคําเปลว โดยณรงคเดช ดอกแกว
(สมบัติของคุณราเชน อินทวงศ)

๕๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๕. การปดทองแลวขูดลาย เปนวิธีการเดียวกับการขูดลาย บนสีที่ยังหมาดอยู แตมีการปดทอง
กอนที่จะทําการขูดลาย โดยตองรอใหชาดหรือสีน้ํามันที่ใชระบายลงไปนั้นแหงพอหมาดเสียกอน หรือ
แหงพอที่สามารถปดแผนทองคําเปลวได โดยปดทองใหทั่ว จากนั้นใหแปรงขนออนปดเอาเศษทองออก
จากนั้นใชเหล็กแหลมหรือไมปลายแหลมขูดขีดลายลงไปใหเห็นพื้นสีดําเปนเสนตัดกับสีทอง ในสวนของ
รายละเอียดตางๆ ของรูปนั้นๆ ทั้งนี้ผูขูดลายตองมีความชํานาญในการทําเพราะตองเขาใจลวดลายและ
ขูดลายอยางรวดเร็วโดยไมมีการรางหรือคัดลอกลายในขณะที่ทองยังไมแหงแสดงถึงความมั่นใจในการลงเสน
ของชางผูทําไดเปนอยางดี

ขั้นตอนการปดทองแลวขูดลายแบบดนสด โดยณรงคเดช ดอกแกว
(สวนหนึ่งของขันโอ สมบัติของคุณวาสุภัทร งามสมุทร)

๖. การปดทองพิมพลายฉลุวิธีการนี้ ตองทําแบบ หรือแมพิมพฉลุลวดลายเสียกอน แตโบราณนั้น
ใชหนังสัตวและกระดาษสาฉลุลวดลายดวยสิ่ว ปจจุบันใชแผนพลาสติกใสฉลุลายดวยคัทเตอร แลวนําไป
ทาบในสวนที่ตองการตกแตง ใชสีน้ํามันหรือเฟรกเช็ดตามชองลายฉลุนั้นแลวจึงปดทองคําเปลว หรืออีกวิธี
คือเช็ดสีนา้ํ มันหรือเฟรกในสวนทีต่ อ งการใหทวั่ แลวทาบแมพมิ พลายฉลุและปดทองคําเปลวลงไปก็สามารถ
ทําไดเชนกัน ขึ้นอยูกับความถนัดของชางแตละคน ทั้งนี้วิธีการนี้สามารถทําไดรวดเร็ว ไมซับซอน มักใชกับ
ลายที่ตองการซ้ํากันหรือลวดลายที่ตอเนื่องกัน

สืบสาย แต่งแต้ม เครืองเขิน

๕๕

การปดทองพิมพลายฉลุลายดอกพุดตาน และลายสิงห ใชวัสดุสมัยใหมทําแมพิมพ
ซึ่งลายสิงหจะมีการขูดขีดตกแตงเพิ่มเติม

๗. การกดพิมพแบบนูนต่ําเปนวิธีการทําใหเกิดลวดลายแบบนูนขึ้นมา โดยนําสมุกรัก (ยางรัก
ผสมกับฝุนผงตางๆ ตามแตละสูตร) มากดพิมพสมุก ใหเปนลวดลาดลายตามแบบแมพิมพไมหรือแมพิมพ
หินสบู ซึ่งจะไดลวดลายที่ซ้ําเปนระเบียบเรียงกันไป ความงดงามของลายขึ้นอยูกับชางผูแกะแมพิมพ
และจังหวะของการพิมพลายอยางตอเนื่องกัน เมื่อสมุกรักแหงแลวก็จะทารักหรือชาดสีแดงเคลือบเพิ่ม
ความแข็งแรงและความสวยงาม หากเพิ่มมูลคาและความอลังการในการตกแตง มักปดทองทึบทั่วทั้งใบและ
ประดับกระจกสี

ขะตา หรือตะกราของชาวหลวงพระบาง สปป.ลาว ประดับตกแตงดวยการกดพิมพและปดทองคําเปลว
จากรานทองในตลาดแหงหนึ่งในเมืองหลวงพระบาง ภาพโดย ณรงคเดช ดอกแกว, ๒๕๕๙

๕๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ขะตา แบบหลวงพระบาง (สมบัติของอาจารยวิถี พานิชพันธ)

๘. การปนลาย เปนวิธีการนําสมุกรักมาปนเปนลวดลายตกแตงเพิ่มลงไปบนตัวเครื่องเขิน โดยจะ
มีความนูนเพิม่ มิตอิ อกมาแบบนูนต่าํ เปนลายพันธุพ
 ฤกษา ลายสัตวหมิ พานต เปนตน เมือ่ สมุกรักแหงแลว
ก็จะทารักหรือชาดสีแดงเคลือบเพิ่มความแข็งแรงและความสวยงาม หากเพิ่มมูลคาและความอลังการ
ในการตกแตง มักปดทองทึบทั่วทั้งใบและยังประดับกระจกสีเชนเดียวกับการตกแตงแบบกดพิมพแบบนูนต่ํา

ลวดลายการปน รักสมุก แลวปดทองคําเปลว ประดับบน
ธรรมมาส วัดบานแง็ด เมืองเชียงตุง สหภาพเมียนมาร
ภาพโดย ณรงคเดช ดอกแกว, ๒๕๕๐

ลวดลายการปน รักกระแหนะ คือการปน รักเปนเสนเล็กๆ
แลวมวนขดปะติดเปนลวดลายปดทองคําเปลว
ประดับบนซาปอม หรือซาของ (ตะกรา) ของชาวเชียงตุง
(สมบัตขิ องอาจารยวถิ ี พานิชพันธ)

สืบสาย แต่งแต้ม เครืองเขิน

๕๗

๙. ลายรดน้ํา เปนวิธีการที่ไดรับมาจากภาคกลาง มีวิธีการหลายขั้นตอนโดยจะกลาวถึง
การเขียนลาย คือ เมื่อเตรียมพื้นพรอมที่จะเขียนแลว วาดลาดลายเปนแบบบนกระดาษเสียกอน ใชเข็ม
เจาะกระดาษเปนรู หรือปรุตามลายทั้งหมด นํามาทาบกับเครื่องเขินแลวใชดินสอพองทําเปนลูกประคบ
ตบลงไปบนกระดาษที่ปรุลายไวแลว ฝุนดินสอพองก็จะลงตามรูลายที่ปรุไว ใหเห็นเปนแนวของลวดลาย
จากนั้ น นํ า น้ํ า ยาหรดาลที่ พ ร อ มใช แ ล ว ใช พู กั น จุ ม น้ํ า ยาหรดาลตั ด เส น เป น ลวดลายตามแบบที่ ป รุ ไว
ส ว นไหนที่ ไ ม ต อ งการให ท องติ ด ให ร ะบายน้ํ า ยาหรดาลถมตรงส ว นที่ ไ ม ต อ งการให ท องติ ด ดั ง นั้ น
น้าํ ยาหรดาลจึงมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนพืน้ ผิวทีป่ ด กัน้ ไมใหทองติด เมือ่ ตัดเสนถมลายเรียบรอยแลว ใชรกั เช็ดใหทวั่
โดยเช็ดรักออกใหพอเหมาะปดทองใหทั่วและมีความสุกเปลง จากนั้นทําการลางน้ําในขั้นตอนสุดทาย
น้ําจะลางหรดาลออกไปจนเหลือเพียงสวนที่เช็ดรักปดทอง สีทองสุกอรามตัดกับพื้นดําของรัก เมื่อสําเร็จ
เปนผลงานที่วิจิตรสวยงาม สรางมูลคาและมีคุณคามากยิ่งขึ้น

ขันหมากที่มีการตกแตงดวยวิธีลายรดน้ํา
(สมบัติของอาจารยวิทยา พลวิฑูรย)

จากวิธีการตกแตงเครื่องเขินที่กลาวมาขางตนนี้ ยังมีอีกหลายเทคนิคที่ชางผูทําจะสรางสรรค
ผลงาน หรือสรางผลงานอยางหลากหลายเทคนิคในชิ้นเดียวกัน ตามความถนัดและตามความประสงค
ของตน ลวนแสดงออกถึงฝมือเชิงชางสรางงานศิลปะอันวิจิตรงดงามดวยความตั้งใจ ทั้งนี้ เครื่องเขิน
ที่ ไ ด รั บ การตกแต ง อย า งงดงาม ยั ง เป น เครื่ อ งบ ง บอกถึ ง ฐานะผู เ ป น เจ า ของตลอดจนบอกถึ ง รสนิ ย มได
เปนอยางดี

๕๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ผูเขียนกําลังสาธิตการแตงแตมลวดลายเครื่องเขิน

ปจจุบนั นีก้ ารใชเครือ่ งเขินในชีวติ ประจําวันนับวันอาจกลาวไดวา เกือบเลือนหายไปจากสังคมอาจเนือ่ ง
ดวยสภาพเศรษฐกิจที่มีคาครองชีพสูงขึ้น การใชพลาสติกเขามาแทนที่เครื่องเขิน แตคงยังมีบางกลุมที่ยังคงใช
เครื่องเขินในชีวิตประจําวัน บางใชเปนของโชวแสดงถึงฐานะ โดยเครื่องเขินโบราณที่มีความงดงามนั้นนับวัน
ยิง่ หายาก อยูใ นการเก็บสะสมของหลายๆ ทาน หรือตามพิพธิ ภัณฑตา งๆ นอยครัง้ ทีผ่ คู นทัว่ ไปจะไดชม แตอยางไร
ก็ตามนับวาเปนขาวที่นายินดี ที่ปจจุบันนี้เริ่มมีผูสนใจกลับมาใชเครื่องเขิน ทั้งของเกาโบราณและของทําใหม
แมจะไมใชรกั และชาดแทกต็ าม ซึง่ นํากลับมาใชในพิธกี ารสําคัญ พิธกี รรมตางๆ ทีเ่ คยใชเครือ่ งเขิน ก็เริม่ นํากลับมา
ใชใหมอกี ครั้ง และยังพบวาชางผูเขียนลายรุนใหมที่ศึกษาดวยตนเองก็พอมีอยูบาง แตไมมากนัก ก็นับเปนการ
รวมสืบตอลมหายใจของเครื่องเขินใหคงอยูสืบไป ทั้งนี้ผูเขียนในฐานะผูเปนชางเขียนลายเครื่องเขินรุนใหม
คนหนึ่ง ขอวิงวอนใหผูอานและผูสนใจเครื่องเขิน โปรดสนับสนุนชางผูทําเครื่องเขิน ชางผูเขียนลาย ไมทางใด
ก็ทางหนึ่ง ใหมีกําลังใจและบรรจงสรางเครื่องเขินที่งดงามวิจิตรออกมาประดับโลกา และทุกทานไดชื่นชมยินดี
ในผลงานอันมีสุนทรียภาพเปนมรดกทางวัฒนธรรมสืบไป
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เครื่องเขินเปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานของลานนา และเปนภูมิปญญาพื้นบานที่ใชวัสดุภาย
ในทองถิ่นมาทําเปนเครื่องใชในครัวเรือน จนกลาวไดวา หากมีใครเดินเขาไปในบานของคนลานนา
ในสมัยนั้น จะพบวาแทบทุกบานจะตองมีเครื่องเขินเปนของใชอยางนอยหนึ่งชิ้น เครื่องเขินเหลานั้น
ลานเปนภูมิปญญาของคนลานนาที่นําเอาวัสดุในธรรมชาติมาประดิษฐ พรอมตกแตงดวยรัก และชาด
ไดอยางงดงาม ซึ่งชาวลานนาจะเรียกเครื่องใชที่ทํามาจากเครื่องเขินวา “คัวฮักคัวหาง”
๑

นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
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การทําเครื่องเขิน
ที่มา : http://library.cmu.ac.th (เขาถึงเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

ความเปนมาของเครื่องเขิน
การศึกษาพบวา เครื่องเขินไมไดเปนเครื่องใชที่เพิ่งเขามาสูดินแดนลานนาในยุคฟนฟูเมืองเชียงใหม
เทานัน้ แตเครือ่ งเขินเปนเครือ่ งใชทม่ี ใี ชอยูอ ยางแพรหลายในลานนา มากอนหนานัน้ นานแลว สันนิษฐานวา
เครื่องเขินเขามาเมื่อราว พ.ศ.๒๑๐๐ ดังปรากฏหลักฐานในพงศาวดารพมาวา เมื่อพมาเขายึดครองเมือง
เชียงใหมไดกวาดตอนเอาชาวเมืองเชียงใหมและชางฝมือไปไวในเมืองพมาหลายครั้ง ปจจุบันชาวลานนา
เหลานั้นยังคงมีการทําเครื่องเขินชนิดขูดขีดเปนลายเสน แลวถมลายเสนดวยสีตางๆ อยูที่เมืองพุกาม
ซึ่ ง พม า เรี ย กเครื่ อ งเขิ น ชนิ ด นี้ ว า “โยนเถ ” แปลว า เครื่ อ งยวน ซึ่ ง หมายถึ ง เครื่ อ งใช ที่ ป ระดิ ษ ฐ ขึ้ น
โดยชาวไทยยวนหรือลานนา นอกจากนี้ ยังพบวาเครื่องเขินของพมาที่มีลวดลายประดับแบบหนึ่งชื่อวา
“ซินเม” คําวาซินเม หมายถึง เชียงใหม เมื่อนําเครื่องเขินชนิดนี้มาพิจารณาลวดลายที่ประดิษฐบนเครื่องเขิน
พมา ทําใหสามารถเชื่อมโยงไดวา ลวดลายที่พบบนเครื่องใชของพมานั้น นาจะเปนลวดลายดั้งเดิมจาก
เชียงใหม ตั้งแตปลายสมัยราชวงคมังราย พ.ศ.๒๑๐๐ ซึ่งสอดคลองกับสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ที่ไดทรงกลาวถึงวิธีการลงรักที่พบในพมา และพระองคไดนําสิ่งที่สังเกตเห็นมากลาวไวในเรื่อง “เที่ยวพมา
พ.ศ.๒๔๗๘” “...ฉันไดเห็นในหนังสือพงศาวดารพมาฉบับหนึ่งวาวิชาทําของลงรักนั้น พระเจาหงสาวดีบุเรงนอง
ไดไปจากเมืองไทย (ไดนาํ ชางรักไทยไป เมือ่ ครัง้ ตีกรุงศรีอยุธยา ในป พ.ศ.๒๑๑๒) ถาจริงดังวาก็พงึ สันนิษฐาน
วาครัง้ นัน้ ไดไปแตวธิ ที าํ รัก “น้าํ เกลีย้ ง” กับการทํา “ลายรดน้าํ ” จึงมีของพมาทําเชนนัน้ แตโบราณแตวธิ ที ขี่ ดู
พื้นรักลงไปเปนรูปภาพ และลวดลายตางๆ นั้นพวกชางชาวเมืองพุกามเขาบอกฉันวาพึ่งไดวิธีไปจากเมือง
เชียงใหม เมื่อครั้งหลัง...” (http://jamjureejino.blogspot.com เขาถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
ชาวลานนาในอดีตมิไดมคี าํ เรียกผลิตภัณฑงานเครือ่ งสานทีล่ งรักฉาบชาดเหลานีเ้ ปนการเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่ง แตเรียกรวมกันวา ครัวฮักครัวหาง เครื่องฮักเครื่องหางหรือ เครื่องฮักเครื่องคํา (ทอง)
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ทั้งนี้เปนไปตามลักษณะการประดับตกแตงวามีการตกแตงดวยชาดหรือปดทองคําเปลวและจะเรียกชื่อ
ผลิตภัณฑแตละชิ้นไปตามหนาที่การใชสอยของภาชนะนั้นๆ เชน ขันดอก ขันหมาก ขันโอ หีบผา แอบ อูบ
ปุง เปนตน สวนคําวา “เครื่องเขิน” นั้นคงเปนคําเรียกขานที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้อาจเปนคําเรียกของ
คนภาคกลางหรือหนวยงานราชการเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปที่แลว โดยเรียกตามชื่อกลุมชนไทยเขินหรือไทยขืน
ซึ่งเปนผูผลิตดังนั้น คําวา “เครื่องเขิน” จึงเปนชื่อที่เรียกตามชื่อของหมูบานและกลุมชนที่ผลิต ซึ่งรวมถึง
เครื่องใชไมสอยของชาวเขินนั่นเอง (https://souvenirbuu.wordpress.com เขาถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
เครื่องเขินกําเนิดครั้งแรกในประเทศจีน ในสมัยฉางโจวเมื่อประมาณ ๔,๐๐๐ ปมาแลวโดยพบ
หลั ก ฐานชิ้ น ส ว นและตั ว ภาชนะเครื่ อ งเขิ น ในหลุ ม ศพของบุ ค คลสํ า คั ญ หลายแห ง ต อ มาวั ฒ นธรรม
เครื่องเขินไดแพรหลายไปสูเกาหลี ญี่ปุนจีนตอนใต เวียดนาม และเอเชียอาคเนย จากนั้นไดขยายตัวมายัง
ตอนบนของประเทศไทย โดยขาวไทยเขินหรือไทยขืน ซึ่งตั้งถิ่นฐานที่เมืองเชียงตุง ทางตอนใตของจีน และ
มีบางแนวคิดบอกวา ชาวไทยเขินที่เขามาตั้งรกรากที่เมืองเชียงใหม เปนเชลยที่ถูกกวาดตอนมาเมื่อครั้ง
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจาอูท อง) ทําใหสรุปไดวา เครือ่ งเขินเชียงใหม ถือกําเนิดมาจากชาวไทยเขิน
จากเมืองเชียงตุง โดยเรียกชื่อเครื่องใชที่ชาวไทยเขินประดิษฐ ตามชื่อชนชาติวา เครื่องเขิน จนปจจุบัน
เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
เครื่องเขินมีลักษณะและวิธีการทําซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ ที่สะทอนใหเห็นสภาพวิถีชีวิต ความเปนอยู
สภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาและคติความเชื่อตางๆ ของชุมชน ถือไดวาเครื่องเขินเปน
ผลิตผลทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต ที่แสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของชาวลานนาไดเปนอยางดี
เชน การทําขันดอก เพื่อใชเปนภาชนะใสดอกไม สําหรับนําไปบูชาพระทั้งในบานและในวัด แสดงใหเห็นวา
วิถีชีวิตของชาวลานนาในยุคนั้น มีความเกี่ยวของและผูกพันกับศาสนา การทําเครื่องใชที่เกี่ยวกับศาสนา
จึงทําดวยความตั้งใจ ประณีตงดงาม โดยเชื่อวา หากเราตั้งใจทําดี ผลบุญกุศลนั้น จะสงผลใหผูทํามีความสุข
และมีความงดงาม เกิดในภูมิใด ภพใด ก็จะมีความสวยงาม และพบพานสิ่งที่ดีๆ

เครื่องเขิน
ที่มา : http://culture.mome.co/bamboohandicraft (เขาถึงเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
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เครื่องเขินที่มีชื่อเสียงและมีความประณีตของลานนา คือ เครื่องเขินเชียงใหม ปจจุบันเครื่องเขิน
ที่มีความงดงามและเนนประโยชนใชสอยเชนในอดีต นับวันจะสูญหาย หมดความสําคัญ และสูญเสีย
เอกลักษณดั้งเดิมไป เนื่องจากการทําเครื่องเขิน ตองใชความชํานาญ ประณีต อดทน รวมถึงวัตถุดิบ
ในการผลิตหายากหรือมีราคาสูงขึ้นทุกวัน ตลอดจนมีการผลิตเครื่องใชในบานจากวัสดุชนิดใหมขึ้นมาแทนที่
เครื่องเขิน แมปจจุบันยังคงมีการผลิตเครื่องเขิน แตรูปแบบการใชสอย ตลอดจนวัสดุที่ใชในการสรางงาน
ไดเปลี่ยนแปลงไป มีการนําเอาวัสดุเทียมมาใชในประกอบการผลิตงาน เชน โลหะ ดินเผา เมื่อเกิดสภาพ
เชนนี้ขึ้น จึงสมควรที่จะตองมีการอนุรักษและใหความรูที่ถูกตองกอนที่จะสูญหายไป (กฤตพัชร สุริยะโชติ,
๒๕๕๖)
ดังที่กลาวมาแลววา เครื่องเขิน เปนภูมิปญญาพื้นบานที่เกิดจากการประดิษฐเครื่องมือเครื่องใช
โดยใชวัสดุจากธรรมชาติที่อยูในชุมชน เพื่อตอบสนองการดํารงชีวิตของตนและครอบครัว จนกลายมาเปน
เครื่องใชที่มีเอกลักษณเฉพาะของชุมชน ซึ่งภูมิปญญาพื้นบานนี้จะเกี่ยวของกับวัฒนธรรมของชุมชน
และมีการพัฒนา ดวยการประยุกต เสริมสรางสิ่งใหม บนรากฐานของเดิม โดยภูมิปญญาพื้นบานทําให
ชาวบานในชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ดังนั้น การพัฒนาใดๆ จึงควรให
ความสําคัญกับภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานในการพัฒนา จึงจะทําใหการพัฒนานัน้ ๆ สอดคลองกับวิถคี วามเปนอยู
ของชาวบานในชุมชนไดอยางเหมาะสม จึงจะทําใหการพัฒนานั้นเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน

เครื่องเขินชนิดขูดลาย
ที่มา : Facebook : ประเทืองเครื่องเขิน (เขาถึงเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
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เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา กับการสืบสานงานเครื่องเขิน
ภูมิปญญาพื้นบาน เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาตอสังคม เปนความรูอันยิ่งใหญที่เกิดจาก
การคิดคน แกไขปรับปรุงอยูตลอดเวลา เพื่อใหตอบสนองตอความตองการ ซึ่งความรูดังกลาวนี้ มีอยูทั่วไป
ทั้งในตัวบุคคล และที่ปรากฏเปนลายลักษณอักษร เชน ใบลาน พับสา เมื่อความรูดังกลาวถูกละเลย
ขาดการสืบทอด ก็จะทําใหสายใยความเชื่อมตอระหวางรุนสูรุน ขาดตอน และสูญหายไปจากชุมชน ดังนั้น
จึงควรมีการดําเนินการยกยองครูภูมิปญญาพื้นบาน เพื่อใหมีผูสืบทอดสืบสานและสงตอองคความรู
ของชุมชน ใหความรูนั้นอยูในชุมชนตลอดไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการในโครงการ เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา โดยสรรหา
และคัดเลือกภูมิปญญาพื้นบานลานนา ผูสรางสรรคผลงานดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อประกาศยกยองเชิดชู
เกียรติเปน “เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา” มีวัตถุประสงคใหเกิดการอนุรักษ ฟนฟู ประยุกต และสรางใหม
เพื่อใหองคความรูนั้นไมสูญหายไปจากชุมชน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
ที่ไดตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาชาวบาน และการถายทอดจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง จึงดําเนินการยกยอง
ภูมิปญญาพื้นบาน ดวยการเชิดชูเกียรติเปน ศิลปนแหงชาติ ซึ่งการยกยองดังกลาว มีวัตถุประสงคที่สําคัญ
เพื่อแสดงใหคนทั่วไป และคนรุนหลังไดเห็นถึงการยอมรับในความรูภูมิปญญาพื้นบานและเปนการแสดง
ใหสังคมไดรับรูศักยภาพองคความรูของชุมชนที่มีคุณคาและ สรางมูลคาใหกับประเทศ ดวยการใหความรู
กับนักทองเที่ยวผานการทองเที่ยววิถีชุมชน ซึ่งปจจุบันเปนที่นิยมอยางมากในหมูนักเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศ
ในชวงเวลาที่ผานมา เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ซึ่งเปนผูอนุรักษ สืบทอด และสืบสาน
องคความรูของชุมชน พรอมถายทอดใหกับคนรุนหลัง เพื่อใหความรูดังกลาวอยูกับชุมชน ในสาขาเกี่ยวกับ
เครื่องเขิน มีจํานวน ๒ ทาน ดังนี้
๑. นางประเทือง สมศักดิ์ สาขาหัตถกรรม : เครื่องเขิน

แมครูประเทือง สมศักดิ์
ที่มา : http://culture.mome.co/lacquerware (เขาถึงเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)
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นางประเทือง สมศักดิ์ เกิดวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๓ สมรสกับนายปน สมศักดิ์ (ถึงแกกรรม)
บรรพบุรุษของนางประเทือง สมศักดิ์ เปนชาวไทเขิน จากเมืองสิบสองปนนา ประเทศจีน ไดอพยพเขามา
เมืองเชียงใหม สมัยพระเจากาวิละ ในยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง ซึ่งนางประเทืองเรียนรูการทํา
เครื่องเขิน ตั้งแตครั้งเยาววัย ดวยตองการอนุรักษและสืบทอดการทําเครื่องเขินจากบรรพบุรุษ รวมถึง
การศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาเครื่องเขินของตนอยางสม่ําเสมอ ปจจุบันนางประเทือง เปดราน ประเทือง
เครื่องเขินซึ่งเปนที่รูจักเปนอยางดีของชาวเชียงใหม และชาวตางชาติ ในนามของ งานเครื่องเขินลานนา
นางประเทือง สมศักดิ์ ไดรับการเชิดชูเกียรติเปน เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา สาขาหัตถกรรม :
งานเครื่องเขิน ประจําปพุทธศักราช ๒๕๔๘
๒. นางขันแกว กันธิมา สาขาภูมิปญญา : ศิลปะประดิษฐ : เครื่องเขิน (ถึงแกกรรม)

แมครูขันแกว กันธิมา
ที่มา : http://culture.mome.co/bamboohandicraft (เขาถึงเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐)

นางขันแกว กันธิมา เกิดวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๐ สมรสกับนายอินสอน กันธิมา หลังจาก
เรียนจบชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔ นางขันแกว จึงไดออกมาเรียนรูแ ละสืบทอดการทําเครือ่ งเขินจากครอบครัว
จนถึงปจจุบนั เปนเวลากวา ๗๐ ป ซึง่ ครอบครัวของนางขันแกว เปนครอบครัวแรกทีท่ าํ เครือ่ งเขินของหมูบ า น
ศรีปนครัว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งนางขันแกวไดถายทอดองคความรูการทําเครื่องเขินใหกับ
ชาวบานในหมูบานศรีปนครัว จึงทําใหเกิดการสรางอาชีพและเกิดเปนชุมชนเครื่องเขิน ทําใหเปนที่รูจัก
อยางแพรหลายในนามของ เครื่องเขินบานศรีปนครัว
นางขันแกว กันธิมา ไดรับการเชิดชูเกียรติเปน เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา สาขาภูมิปญญา
ดานศิลปะประดิษฐ : การทําเครื่องเขิน ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๕

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา กับการสืบสานงาน “เครืองเขิน”
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เพชรราชภัฏ - เพชรลานนาทัง้ สองทานมีวธิ กี ารสืบทอดและสืบสานองคความรูส ชู มุ ชน ดวยการ
ถ า ยทอดความรู ใ ห กั บ บุ ค คลในครอบครั ว และญาติ พี่ น อ ง เพื่ อ ช ว ยกั น ทํ า งาน ซึ่ ง เป น อุ ต สาหกรรม
ในครอบครัว จากนั้นจึงไดถายทอดใหกับผูที่มาทํางานดวย รวมถึงถ ายทอดใหกับผูสนใจที่เขารวม
ในการฝกอบรมศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรระยะสั้น และในการอบรม สัมมนา ประชุม และบริการวิชาการ
ที่หนวยงานราชการและเอกชนจัดขึ้น

สรุป
การยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานตางๆ ทําใหครูภูมิปญญาพื้นบาน มีความภาคภูมิใจ
ที่ไดรับการยอมรับจากสังคม ทําใหมีกําลังใจในการสรางสรรคผลงานและถายทอดองคความรูของตนเอง
ใหกับผูสนใจ เพื่อใหองคความรูดังกลาวอยูในชุมชนตลอดไป ซึ่งองคความรูนี้จะเปนทุนทางวัฒนธรรม
ในการดําเนินงานของชุมชน สรางความตอเนื่องจากอดีต สูปจจุบัน รวมถึงการปรับตัวใหทันกับสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงตางๆ จึงทําใหชุมชนมีความรูที่เทาทันการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิด
การปรับตัว และพัฒนาตลอดเวลา จึงทําใหชุมชนรักษาองคความรูของชุมชนไวได

พิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา”

อยางไรก็ตาม แมวามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จะมีโครงการเพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ที่ชวย
เชื่อมตอองคความรูภูมิปญญาพื้นบาน และชวยสืบสานงาน “เครื่องเขิน” แตการจะรักษาองคความรูเกี่ยวกับ
เครื่องเขิน ก็ควรมีการดําเนินการทั้งกระบวนการของการผลิต การใช และการดูแลรักษา เพราะบางครั้ง
ผู บ ริ โ ภคนํ า เครื่ อ งเขิ น ไปใช ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค และไม มี ก ารดู แ ลรั ก ษา ประกอบกั บ วั ฒ นธรรมการใช
เครื่องเขินในปจจุบันลดนอยลง เนื่องจากเครื่องเขินมีราคาแพง มีกระบวนการผลิตยุงยาก ซับซอน จึงควร
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มีการใหความรูและกระตุนใหมีการนําวัสดุบางประเภทมาทดแทนไม เชน พลาสติกและสังกะสี ซึ่งจําเปน
ตองปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับวัสดุสมัยใหมมีราคาถูก เบา ลางเก็บงาย
และมีสสี นั สวยงามกวาเครือ่ งเขินรูปแบบเดิม ทีม่ เี พียงสีดาํ และสีแดงเทานัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ชวยสืบสานวัฒนธรรม
การทําเครื่องเขินใหคงอยูอยางยั่งยืน ยาวนาน และในกระบวนการที่จะทําใหเครื่องเขินอยูไดตลอดไปนั้น
สิ่งที่จะขาดไมได คือ ความรวมมือของชุมชน ที่จะตองชวยกันสงเสริม สนับสนุน หัตถกรรมประเภทนี้
รวมทัง้ หนวยงานทัง้ ในสวนของภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาตองรวมกันทีจ่ ะสืบสาน
งานหัตถกรรม “เครื่องเขิน” ใหเปนจุดเดน และคงไวซึ่งความเปนอัตลักษณของลานนาตอไป
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๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ อาจารยวาทินี บัวชุม
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ใหการ
ตอนรับคุณสุภัทรา เกรย และคณะจากบริษัท Nancy
Chandler’s Map เขาเยี่ยมชมสถาบันลานนาศึกษา
ในส ว นของห อ งแสดงเครื่ อ งดนตรี พื้ น บ า น โดยมี
นางสาวปนัดดา โตคํานุช นักวิชาการศึกษาประจําสํานักฯ
และนายนฤเบศร ปูนพรม นางสาวกฤติมา จันทรละมูล
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ชั้นปที่ ๔ สาขา
วิชาดุริยางคไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนวิทยากรใหความรู

๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
นําโดย ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการ และ
บุคลากรเขารวมแสดงความยินดีกับโฮงเฮียนสืบสาน
ภูมิปญญาลานนา ในงาน ๒๐ ป สืบสานลานนา
ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา ซึ่งภายในงาน
มีพธิ เี ปดศูนยศกึ ษาเอกสารโบราณ กอตัง้ โดย อาจารย
มาลา คําจันทร ศิลปนแหงชาติ ป ๒๕๕๖ โดยทางศูนย
ใบลานศึ ก ษาได ร ว มแบ ง ป น ข อ มู ล เนื่ อ งจากเป น
เครือขายทางวัฒนธรรมรวมกัน
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๕–๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ศูนยใบลานศึกษา สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม นําโดยคุณดิเรก อินจันทร และคุณอนุชติ ณ
สิงหทร เดินทางไปจัดนิทรรศการดานอักษรธรรมลานนา
ในงาน “ปอยฟน ฟูประเพณีชาวไท ครัง้ ที่ ๑๖” ณ บานหวยสาน
เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
การเดินทางไปครั้งนี้มีคณะกรรมการจัดงานฝายไทย คือ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชี ย งใหม เป น แกนหลั ก ในการดํ า เนิ น งาน ภายในงาน
มี กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี และวั ฒ นธรรม
ของชาวลานนา (ไทยวน) ที่อาศัยอยูในพมา เชน ความรู
ดานเอกสารโบราณ การสืบชะตา แขงขันจอยเอย คราวฮ่ํา
เผาขาวหลาม แขงขันปลอยโคมสาย การแสดงดนตรีพนื้ บาน
การขับซอ ฟอนนก ฟอนเชิง เปนตน โดยป ๒๕๖๐ นี้จัด
เปนครั้งที่ ๑๖ ตรงกับวันที่ ๗ กุมภาพันธเปนวันชาติไท
ของชาวไทในเมียนมา เพือ่ รําลึกถึงบรรพบุรษุ และแสดงออก
ถึ ง ความเป น เชื้ อ ชาติ ไ ท มี ช าวไทและชาวพม า ที่ อ าศั ย
ในเมืองเมียวดีและใกลเคียงเขารวมงานอยางลนหลาม

๔ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ อาจารย ฉั น ทนา
ศศิธรามาศ รองผูอ าํ นวยการฯ นํานักศึกษาเขารวม
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ กํ า หนดแนวทาง
ในการจั ด ตั้ ง สมาคมศิ ล ปะการแสดงพื้ น บ า น
(กลองลานนา) ณ หองประชุมหวยน้ําขาว โรงแรม
โลตัสปางสวนแกว โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม กรมสงเสริมวัฒนธรรม ในการประชุม
ดังกลาว เพือ่ สงเสริม สนับสนุน ใหเกิดการรวมกลมุ
อนุรักษสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบาน ประเภท
กลอง (กลองลานนา) ๘ จังหวัดภาคเหนือ อันเปน
อัตลักษณทโี่ ดดเดน และทรงคุณคาของชาวลานนา
ใหคงอยูเปนมรดกวัฒนธรรมของชาติ และของ
ทองถิ่นสืบไป
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๖๙

๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ตอนรับคณะจาก สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม
นําโดย พระครูสุนทรสังฆพินิต, ดร. ผูอํานวยการสํานักวิชาการ พระครูปลัดทิพนากรณ ชยาภินันโท และ
อาจารยคีรินทร หินคง และ Venerable Yuan Huai จาก Lanung Goer, China Lanung gar five strings Buddhist
Academy ผูประสานงานโครงการสัมมนาวิชาการยุวพุทธิกนานาชาติ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาบันลานนาศึกษา
และการปรึกษาหารือในการดําเนินงานรวมกัน ระหวางเครือขาย ในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ ตอนรับคณะจาก Busan Unversity
of Foreign Studies, Korea นําโดย Prof.Dr.Kwon Oh-Kyung, Dean of Oﬃce of Planning & Specialization
General Manager, Multicultural project Division of Korean Language&Culture มาเยี่ยมชมสถาบันลานนาศึกษา
อาคารพิพิธภัณฑศิลปวัฒนธรรมลานนา และเอกสารโบราณ

๗๐
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๑๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ สํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า กิ จ กรรมการจั ด
การความรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ในหัวขอ
“การพัฒนาฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมและ
เอกสารโบราณ ในการนําชมและการจัดแสดงของ
สถาบันลานนาศึกษา” ตามแผนการจัดการความรู
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๐ วัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหาร บุคลากรของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม นักเรียน/นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดศึกษาเรียนรูและ
จัดทําการพัฒนาขอมูลทีใ่ หบริการใหกบั ผูเ ขาเยีย่ มชม
และขอมูลทีส่ ามารถนํามาจัดแสดงของสถาบันลานนา
ศึกษาใหมคี วามนาเชือ่ ถือมากยิง่ ขึน้ โดยไดดาํ เนินการ
จัดกิจกรรม ในครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง “การพัฒนา
ความรูเรื่องเอกสารใบลาน” ซึ่งไดมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจาก นายดิเรก อินจันทร นักวิชาการศึกษา
ซึ่งเปนบุคลากรที่ไดมีการศึกษาดานเอกสารใบลาน
และเปนวิทยากรหลักในการใหความรูดานเอกสาร
ใบลานเปนอยางดี ในกิจกรรมดังกลาว ไดมีผูบริหาร
บุ ค ลากรของสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และ
นั ก ศึ ก ษาชมรมรั ก ษ ภ าษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
เขารวมกิจกรรมดวย

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ คณะจากโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา Tokiwa University เขาเยี่ยมชม
สถาบันลานนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยมี
นางสาวปนัดดา โตคํานุช และนางสาววราภรณ
โยธาราษฎร เปนวิทยากรใหความรู
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๗๑

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ พระภิกษุ สามเณร
จํานวน ๒๙ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู และ
เนกขัมมะจาริณี จํานวน ๑๙ คน จากมหาวิ
จากมหาววทิ ยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม ร ว มกิ จ กรรมรวมพลั
กรรมรวมพลลั ง ความดี
พระนวกะ ๙๙๙ รูป มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วั ประเทศ
ประเทศ
ถวายเปนพระราชกุศุ ลแด
ลแดดพ รระบาทสมเด็
ะบาทสมเด็จพระปรมิ
พระปปรมมนิ ทร
ลอดุดุ ล ยยเดช
มหาภู มิ พ ลอด
เ ด ช แและถวายพระพรชั
ล ะ ถวาา ย พ ร ะพพ รชั ย มมงคล
งคล
แดสมเด็จพระ
พระเจ
ะเจาออยูยูหัวมหาวชิราล
าลงกรณบดิ
ลงกกรณบดิินททรรเทพยวรางกูร วัันอาทิิตยที่ ณ หอประชุ
ป มพุทธมณฑล
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมในการนี้มี รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พรอมดวยผูบริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมในกิจกรรมดังกลาวดวย

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค
รองอธิการบดี และ อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ รอง
ผูอํานวยสํานักฯ เปนตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เขามุทติ าจิตรวมงานทําบุญ ฉลอง (ปอยหลวง)
อาคารพิพิธภัณฑ เสนาสนะตางๆ และงานฉลอง
สมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ หลวงพอทาน “พระครูวิสิฐ
ศีลาภรณ” (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร) เจาคณะตําบล
ปาแดด เจาอาวาสวัดวังสิงหคํา

๗๒
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๒ มี น าคม ๒๕๖๐ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชี ย งใหม นํ า โดย รศ.น.สพ.ศุ ภ ชั ย ศรี ธิ ว งค
รองอธิ ก ารบดี เข า มุ ทิ ต าจิ ต และร ว มพิ ธี ส มโภช
หิรัญบัฏ พระราชาคณะเจาคณะรอง (รองสมเด็จ)
พระเดชพระคุณทานเจาคุณหลวงปู “พระพรหมมงคล
(หลวงปูทองสิริมงฺคโล)” ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๗
เจาอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ประธาน
ขับเคลื่อนโครงการหมูบานศีล ๕ หนเหนือ โดยมี
พระเดชพระคุณ “สมเด็จพระพุทธชินวงศ (สมศักดิ์
อุปสโม)” เจาอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เจาคณะใหญหนกลาง ทามกลางพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ
ขาราชการ และพุทธศาสนิกชน รวมพิธีเปนจํานวนมาก

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะผูบ ริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม นําโดย ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา,
ผศ.สุกญ
ั ญา คํานวณสกุณี รองอธิการบดี รวมทอดผาปา
และรวมทําบุญอายุวฒ
ั นมงคลครบรอบ ๘๙ ป ฉลอง
ตราตั้ ง พั ด ยศพระราชาคณะชั้ น สามั ญ “หลวงพ อ
เจาคุณพระมงคลสิร”ิ เจาอาวาสวัดไชยสถาน (พระพุทธเจดีย ๙ ยอด) อ.สารภี โดยมี “พระวิสุทธิวงศาจารย”
(วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) เจาคณะใหญหนเหนือ
กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้าํ ภาษีเจริญ เมตตา
มาเปนประธาน
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๗๓

๓-๔ เมษายน ๒๕๖๐ สํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดการ
นลายขู
อบรมเชิงปฏิฏบตั กิ าร : การเขียนลาย
ยขูดู บนเครือ่ งเขิน/
การเขี ย นลายเพ น ท บ นเครื่ อ งเขิ น วิ ท ยากรโดย
ยาา ก รโดย
นางดวงกมล ใจคํ า ป น ชุ ม ชนบ า นนั
นนนั น ทาราม
ท าราม
นางวารุุณี วงศลังกา ชุุมชนบานนันทาราม และ
นายวีรพล ใจนาแกว ณ หหองงกิกิจกกรรม
รรม ชั้น ๑ อา
อาคาร
าคาร
ราชภัภั ฏ เชี
๙๐ ป ราชภ
เชี ย งงใหม
ใ ห ม มหาวิ
มหห า วิิ ท ยาลั
ยาลลั ย ราชภั
ราา ช ภั ฏ เชียงใหม ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปใหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “สืบสานงานศิลปแผนดินพอ
เพื่อนอมสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙”

๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการอนุรกั ษ
ทรัพยากรกับการประยุกตใชในงานหัตถศิลปภายใต
โครงการอนุรกั ษทรัพยากรอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“สืบสานพระราชดํารัส งานหัตถศิลป” : นิทรรศการ
และการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการประยุกตใช “รัก”
กับเครือ่ งเขิน” โดยมีอาจารยฐาปนีย เครือระยา สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หองบรรยาย
ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปใหมเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “สืบสานงานศิลปแผนดินพอ เพื่อนอมสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙”

๗๔
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๓ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปใหมเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “สืบสานงานศิลปแผนดินพอ เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙” โดยไดรับเกียรติ
จากอาจารย ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี เปนประธานเปด พรอมดวยเจานายฝายเหนือ
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย แขกผูมีเกียรติ อาจารย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเขารวมพิธี ณ ลานหนา
อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม
กิจกรรม ๖ เรื่องดี ปใหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “สืบสานงานศิลปแผนดินพอ เพื่อนอมสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ รัชกาลที่ ๙” จัดโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีการสรงน้าํ
พระบรมสารีริกธาตุ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมโดยความเมตตาของพระเดชพระคุณ เจาอาวาสวัดธาตุคํา
อัญเชิญมาจากศรีลังกา เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๘ และเปนเวลานานกวา ๑๐ ป ไดอัญเชิญมาประดิษฐานใหคณาจารย
บุคลากร นักศึกษา และประชาชนไดสักการะและสรงน้ําเพื่อความเปนสิริมงคล
ทั้งนี้กิจกรรม ๖ เรื่องดี ปใหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดมีกจิ กรรม ๖ กิจกรรม ไดแก เรื่องดีที่
๑ สืบสานภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานลานนา กิจกรรม การตัดตุง การจารใบลาน นิทรรศการองคความรูด า นศิลปวัฒนธรรม
เรื่องดีที่ ๒ สืบสานพระราชดํารัส งานหัตถศิลป กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนลายขูดบนเครื่องเขิน
การเขียนลายเพนทบนเครือ่ งเขิน การบรรยายเรือ่ งการประยุกตใช “รัก” กับเครือ่ ง เรือ่ งดีท่ี ๓ สืบสานพระอัจฉริยภาพ
งานศิลปะและการวาดภาพ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเขียนลายทองบนเครือ่ งเขิน การเขียนลายบนไม
ประกับธรรม เรือ่ งดีที่ ๔ สืบสานตํานาน “หลาบ ลัญจกร : ปายจารึกตราประทับ” กิจกรรมการบรรยายเรือ่ งหลาบ
ลัญจกร เรื่องดีที่ ๕ สืบสานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม กิจกรรมผูบริหาร คณาจารยบุคลากร และนักศึกษา
รวมขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยในขบวนสรงน้ําพระพุทธสิหิงคของจังหวัดเชียงใหม และเรื่องดีที่ ๖
สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สระเกลาดําหัว แตงหยองคัวงามกิจกรรมประเพณีรดน้ําดําหัวอธิการบดี ผูบริหาร
คณาจารยและบุคลากรอาวุโส พรอมประกวดลาบพื้นเมืองสมตําลีลา และขบวนแหลานนา
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๗๕

๔ เมษายน ๒๕๖๐ สํสาํ นักศศิลิ ปปะและวั
ะและววฒ
ั นนธรรม
ธรรม
จัจดั โครงการอบรมเชิงปฏิ
ปฏบิ ตั กิ ารการอนุ
ารกการออนุรกั ษษท รัรพั ยากร
ยากร
กกัับกการประยุ
ารประยุุกตใชในง
นงานหั
งานหัตถศิลปปภาย
ายใต
ยใตโคครงการ
รงการ
ยากรอั
งมาจากพระราชดํ
ออนุนุ รั ก ษ ท รั พ ยา
า ก รอัั น เนื่ อ งมา
า จ า ก พ ร ะรร า ชดํ า ริ
สมเด็
พระเทพรั
สม
มเด็จพระเ
เทพรัตนราชสุ
นราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ
สยามมบรมมราชกุมารี
ารรี
“สืสบื สานพ
“ส
สานพระอั
พระอัจั ฉริ
ฉรยิ ภภาพ
าพ งา
งานศิ
านศิลปปะและการวาดภาพ”
ะและการวาดภาพ” :
การอบรมเชิ
การอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารลายคํ
ารลายคคาํ ลลา นนา
นนา (แม
(แมมพ มิ พลาย
าย
ฉลุ
ฉล) โดยมี
โดดยมีผชู ว ยศาสตราจารย
ยศาสตรราจารรยล ปิ ก ร มาแก
มาาแกว อาจารย
อาจารรย
สาขาศิ ล ปกรรม คณะศิ ล ปกรรมและสถาป ต ยกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา
ณ หองบรรยาย ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หนึ่งในกิจกรรม ๖ เรื่องดี
ปใหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “สืบสานงานศิลปแผนดินพอ เพื่อนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
รัชกาลที่ ๙”

๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดการบรรยายทาง
วิชาการ “หลาบ : คําจารึกอาชญาของกษัตริยล า นนา”
บรรยายโดยศาสตราจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว
(ศาสตราจารยดานประวัติศาสตรลานนาทานแรก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) ณ หองบรรยาย
ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม โดยไดรบั เกียรติจาก ผศ.ดร.อรพินทร
ศิริบุญมา รองอธิการบดี เปนประธานในการเปดนิทรรศการและการบรรยาย ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรม ๖ เรื่องดี
ปใหมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “สืบสานงานศิลปแผนดินพอ เพื่อนอมสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
รัชกาลที่ ๙”

๗๖
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๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ออาจารย
าจารยฉนั ทนา ศศิธรามาศ
รองผผู อํ า นวยกา
รองผู
นวยการสํ
า รสํ า นนัั ก ศศิิ ล ปะแ
ปะและวั
แ ล ะวั ฒ นธร
นธรรม
รรม
มหาว
าลลัยรราชภั
าชภฏั เชียงให
หม พ
คณะ เขารรวม
มหาวิวิทยยาลั
งใหม
พรรอมมคณะ
ททําํ บุญและถวายมุ
และถวาายมุทติ าสั
าสักการะ
การะะ เนื
เนอ่ื งในโอกาสทํ
งในโอกาสทําบุบญ
ุ
สสืืบชะตาา ออายุ
ายยุวัฒนม
นมงคล
มงคคล ๘๐๐ ปป พ
พระเดชพระคุ
ระเเดชพระคคุณ
พ
ระเทพ
พโกศล ((สัสังววาลย
าลยพฺรหฺมวณฺโณ) เจ
าวาส
พระเทพโกศล
เจจาออาวาส
ววััดศรีโสดา ((พระอารามหลวง)
พระออารามหลวงง)

๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ไดเขารวมประเพณีสรงน้ําพระพุทธสิหิงค
เนื่องในประเพณีสงกรานต ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ณ บริ เวณถนนเจริ ญ เมื อ งวั ด พระสิ ง ห ว รมหาวิ ห าร โดยความร ว มมื อ จาก
คณะผูบ ริหาร คณาจารย บุคลการ และนักศึกษาจาก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนานาชาติ รวมถึงนักศึกษา
สาขานาฏศิลปและศิลปะการแสดง เพื่อเปนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันงดงามของทองถิ่น สงเสริม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอขอบคุณทุกฝาย
ทีเ่ กีย่ วของทีไ่ ดรว มแรง รวมใจกันแสดงออกถึงความรูร กั ษสามัคคีระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชน และแสดงใหเห็น
ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในการเปนสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
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๗๗

๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นํานักศึกษาเขารวมพิธสี กั การะกูเ จาหลวงเชียงใหม นําโดย
ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา รองอธิการบดี และ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ นํานักศึกษา เขารวมกิจกรรมดังกลาว
ณ บริเวณกูเจาหลวงเชียงใหม วัดสวนดอกพระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จัดโดย
จังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานองคกร ภาครัฐและเอกชน และคณะ
เจานายฝายเหนือ เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผูครองนครเชียงใหมทุกพระองคทีทําใหเมืองเชียงใหม
รุงเรืองมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จากคณะอื่นๆ และชมรม
รักษภาษาและวัฒนธรรม ไดมีสวนรวมเขารวมกิจกรรมในขบวนแห ซึ่งจัดสรรโดยสาขาวิชาศิลปะและการแสดง
ซึ่งถือวาเปนการบูรณาการกับการเรียนการสอนและประสบการณจริงในการจัดขบวนแบบลานนาอีกดวย

๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีสระเกลาดําหัว
อธิการบดี คณะผูบ ริหาร คณาจารยและบุคลากรอาวุโส ประจําป ๒๕๖๐ ฮวมสืบสานประเพณีสงกรานต รณรงค
การแตงกายพืน้ บานลานนา ณ บริเวณจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึง่ เปนกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรม
อันดีงาม สระเกลาดําหัว แตงหยองคัวงาม” หนึง่ ใน ๖ เรือ่ งดี ปใ หมเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “สืบสานงาน
ศิลปแผนดินพอ เพื่อนอมสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙” โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ถนัด บุญชัย รักษา
ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานในพิธี ทั้งนี้ภายในงานมีการประกวดแขงขัน
การทําลาบพืน้ เมืองสมตําลีลา และการประกวดขบวนแหลา นนา ขบวนแหเครือ่ งสระเกลาดําหัว ของคณะ วิทยาลัย
สถาบัน ศูนย สํานัก และสโมสรนักศึกษา
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๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดดําเนินโครงการเยือนถิ่นเพชรราชภัฏ - เพชรลานนา
ประจําป ๒๕๖๐ ซึง่ ครัง้ นีเ้ ปนครัง้ ที่ ๒ ของการดําเนินงานใหม โดย นางสาวปนัดดา โตคํานุช นายโสภณ พรมจิตต
นักวิชาการศึกษา และ นายวีรพิชญ หิมารัตน นักวิชาการคอมพิวเตอร ไดไปเยี่ยมเยียนและเก็บขอมูลองคความรู
ดานการแพทยแผนไทย แมครูสุจิตรา วิโสภา เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๕๔ สาขา
ภูมิปญญา ดานการแพทยแผนไทย

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผศ
ผศ.ดร.อรพิ
ศ .ดด ร .อรพิ น ทร
ท ร
ศศิริ บิ ญ
ุ มา รองอธิการบดี
ารบดี และ ผศ.สุชานาฏ
านาฏ สิตานุรกั ษ
ผผูู อํ า นวยการสํ า นนัั ก ศิ ล ปะและ
ปะและวั
ะ วั ฒ นธรรม เป น
ยาลัลัยราชภัฏเชียงงใหม
ตตััวแทนมหาวิทยาล
ใหม รรวมมพิ
พิธีเจจริริญ
มโภช
และสรงน้
พระบรมธาตุ
พระพุ ท ธมนต ส มโ
โ ภ ช และ
ะ ส ร งนน้ํ า พร
ร ะบบ ร มธาา ตุ
ดดอยสุ
อยสุเททพ
พ งงานประเพณี
านประะเพณีเตียววขึขึ้นดดอยถวายน้
อยถวายนน้ําสสรง
รง
พระราชทาน
พระบรมธาตุ
อยสุ
เนืนื่ อ งงใน
พ
ร ะ ร า ช ท า น พระ
ะ บ รมธาตตุ ด อย
ย สุ เ ททพ
พ เน
ใน
วันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๖๐ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมเสนาบดี รองเจาคณะภาค ๗ ประธานสงฆ
และนายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานฝายฆราวาส ทามกลางศรัทธาสาธุชน
มารวมพิธีเปนจํานวนมาก
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๗๙

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําคณะผูบ ริหาร เจาหนาที่ และนักศึกษารวม “สืบสาน
ประเพณีเตียวขึ้นดอย” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๖๐ โดยนํานักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร
รวมตกแตงรถบุษบก และไดรับเกียรติจากทาน “ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช” รองอธิการบดี นั่งรถบุษบก พรอมนํา
นักศึกษาจากคณะวิทยาลัย เขารวมขบวนแหอัญเชิญน้ําสรง ผาไตรพระราชทาน จากจุดวัดผาลาด - จุดลานชมวิว
ซึ่งปนี้ไดรับความอํานวยสะดวกจากคณะศรัทธาวัดสกิทาคามี (ผาลาด) และทาน “พระครูธีรสุตพจน” เจาอาวาส
วัดผาลาด ปะพรมน้ําพระพุทธมนตเพื่อความเปนสิริมงคล โดยปนี้มีประชาชนนับแสนหลั่งไหลรวมเดินเทา
ระยะทางกวา ๑๑ กิโลเมตรขึ้นสูวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ พรอมไดมีพิธีเปดอยางยิ่งใหญ ณ ลานครูบาศรีวิชัย
โดยทาน ปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําป
๒๕๖๐” แดศิลปนพื้นบาน นักปราชญแหงลานนา โดยมี ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานกลาวเปดงานงาน “๙๓ ป ราชภัฏเชียงใหม สืบสานครูภูมิปญญา
พื้นบานลานนา : เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา ประจําป ๒๕๖๐” ซึ่งปนี้มีจํานวน ๑๒ ทาน ไดแก
๑. คุณศรีเลา เกษพรหม สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ดานอักษรศาสตรและพิธีกรรมลานนา)
๒. คุณเกริก อัครชิโนเรศ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ดานอักษรศาสตรและปฏิทินลานนา)
๓. คุณสนั่น อิทธิชัยมงคล สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ดานวรรณกรรมทองถิ่น)
๔. คุณบุญสง วงคคํา สาขาภูมิปญญา (ดานพิธีกรรมพื้นบานลานนา)
๕. คุณประดิษฐ เปงเรือน สาขาศิลปะ (ดานดนตรีพื้นบานลานนา)
๖. คุณเบญจมิน สุตา สาขาศิลปะ (ดานสถาปตยกรรม)
๗. รอยตรีชัยวรรณ ศรีใจภา สาขาศิลปะ (ดานการตองผาและโลหะ)
๘. คุณอานนท ไชยรัตน สาขาศิลปะ (ดานการแสดง : กลองพื้นบานลานนา)
๙. คุณแจมจันทร แสนสิงห สาขาศิลปะ (ดานการแสดงซอ)
๑๐. คุณประสิทธิ์ มณีศรี สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดานนาฏศิลปไทยใหญ)
๑๑. คุณธนวัฒน ราชวัง สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (กลองพื้นบานลานนา)
๑๒. คุณสุมาลี สุกันธา สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น

๘๐
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คุณศรีเลา เกษพรหม

คุณเกริก อัครชิโนเรศ

คุณสนั่น อิทธิชัยมงคล

คุณบุญสง วงคคํา

คุณประดิษฐ เปงเรือน

คุณเบญจมิน สุตา

รอยตรีชัยวรรณ ศรีใจภา

คุณอานนท ไชยรัตน

คุณแจมจันทร แสนสิงห

คุณประสิทธิ์ มณีศรี

คุณธนวัฒน ราชวัง

คุณสุมาลี สุกันธา

๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ นนางสาววราภรณ
างง สาววรร าภรณ
ณ
โยธาราษฏร
โยธธาราษฏร นนัักวิชาาการศึ
การศึกษษาา แและ
ละ ออาจารย
าจารยยภูเดดชช
แสสนสา นนํํานนัักศึกษษาชมรมรั
าชมรมรรักษภาาษา
ษา ศิลปปะและ
ะและ
แสนสา
มพิ
มรมพื
นลลานนนา
ววััฒนนธรรมเข
ธรรมเขขารรวมพ
พิธีไหวครูชมร
รมพ
พื้นบบานล
นา
งใหม
มมหาวิ
หาวิทยยาลั
าลัยเเชีชียงให
หม
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๘๑

๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ
ผู อํ า นวยการ และ อาจารย ฉั น ทนา ศศิ ธ รามาศ
รองผูอํานวยการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมงาน
“ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไวกบั แผนดินิ ” ณ วัดเจ็ดยอด
พระอารามหลวง จ.เชียงใหม และบริเวณแจงหัวลิน
ยอดพระอารามหลวง
อาราามหลวง
ซึ่งงานดังกลาวจัดขึ้นโดย วัดเจ็ดยอดพระอ
จังหวัดเชียงใหม มูลนิธสิ บื สานลานนา ศูนยใบลานศึกษา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมม มมหาวิ
หาวทิ ยยาลั
าลัยราชภัฏเเชีชียงงใหม
ใหม
Spark U Chaing Mai และภายในงาน ดร.ดิเรก อินจันทร นักวิชาการศึกษาประจําศูนยใบลานศึกษา ไดเปนวิทยากร
ใหองคความรูเรื่องตนลานและประโยชนของใบลานใหแกผูเขารวมงานอีกดวย

วันที่ ๕-๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ นําตัวแทนนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๔ ทาน
เขากราบนมัสการขอพรและรับฟงโอวาทจากพระเดช
พระคุณทานเจาคุณ พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ)
รองเจาคณะภาค ๗ เจาอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร และเขารับฟงโอวาท จากทาน ดร.ถนัด บุญชัย
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กอนที่จะเดินทางเขารวมโครงการเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจําป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เพื่อเดินทาง
ไปเผยแพรภาษาไทย ดนตรีลานนาและศิลปะการแสดงลานนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนระยะเวลา ๑ ป ตั้งแตเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก จํานวน ๔ คน ไดแก นายชนนภัส เปนเครือ
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหวางประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ นายนนทการ สุรัตน นักศึกษา
ชัน้ ปที่ ๒ สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา คณะครุศาสตร นางสาวอรยา อาจิณพัฒน นักศึกษาชัน้ ปที่ ๒ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร และ นายพงคพิพัฒน สมยศ นักศึกษาชั้นปที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร

