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สารจาก
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นสถาบันท่ีมุ่งหมาย
จะถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับความเป็นไทยในหลากหลายมิติ 
ผ่านประวัติศาสตร์สังคม ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม โดยน�า
เสนอในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

นิทรรศการ “หลงรัก” คร้ังน้ี มีท่ีมาเบ้ืองต้นจากงานสัมมนา 
วัฒนธรรมรักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยคณะ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗  สพร. โดยมิวเซียมสยาม
ได้น�าเรื่องดังกล่าวมาขยายเป็นนิทรรศการ ก็ด้วยต้องการจะ 
ช้ีชวนให้สาธารณชนเห็นความเป็นไปสองประการด้วยกัน

ประการแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ีมีการติดต่อกันมา 
แต่เน่ินนานแล้ว วัฒนธรรมหลายอย่างท่ีมีร่วมกันในปัจจุบัน
ไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีท่ีมาท่ีไป หากเกิดจากการผสมผสาน 
เรียนรู้จากกันและกัน พัฒนาต่อยอดจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
พ้ืนท่ี แต่ก็มีบางส่ิงท่ีเช่ือมร้อยความแตกต่างน้ันไว้   
“รัก” ถูกหยิบยกข้ึนมาให้เห็นเป็นตัวอย่างของการติดต่อกัน
ในภาคพ้ืนทวีป ระหว่างอาณาจักรต่างๆ ระหว่างพ้ืนท่ีต่างๆ 
ระหว่างชนกลุ่มต่างๆ ผ่านการค้าขาย หรือแม้กระท่ังสงคราม
ก็เป็นบริบทส�าคัญท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายโอนความรู้
ระหว่างกลุ่มชน

ประการท่ีสอง ต้องการน�าเสนอ ให้เห็นถึงการคล่ีคลาย  
การสร้างสรรค์วัตถุสมัยใหม่ท่ีตอบโจทย์ชีวิตของคนปัจจุบัน   
โดยต่อยอดจากองค์ความรู้ด้ังเดิมท่ีส่ังสมมาจากอดีต  

นิทรรศการคร้ังน้ีประกอบไปด้วยวัตถุจัดแสดงจากถ่ินต่างๆ 
เหนือ อีสาน ภาคกลาง เวียดนาม เขมร ฯลฯ  
โดยจะเกิดข้ึนไม่ได้เลย หากปราศจากเครือข่าย มิตรภาพ 
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานทางวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีแชร์ 
ความรัก เห็นคุณค่าในวัตถุทางวัฒนธรรม และมุ่งหวัง 
ถ่ายทอดคุณค่าน้ันสู่สาธารณชน 

สพร. ขอขอบคุณทุกคน ไว้ ณ ท่ีน้ี 

ราเมศ พรหมเย็น
รองผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
และผู้อ�านวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ



Gfloss, Gflfitter, and Gflamour: Lacquer as the Gflue of ASEAN cufltures

นิทรรศการประสานอาเซียน

ชาวเอเชียเค้าหลง “รัก” กัน
เพราะ “รัก” เติบโตและเบ่งบานได้ดีในถ่ินน้ี  เกิดเป็นวัฒนธรรมหลง “รัก” ข้ึนท่ีจีนและญ่ีปุ่น 
ก่อนจะแพร่หลายมายังอุษาคเนย์ โดยเฉพาะแถบคาบสมุทร ซ่ึงลุ่มหลงใน “รัก” ไม่แพ้กัน

จากป่าลึก สายใยวัฒนธรรมรักยึดโยงไปท่ัวเอเชีย  คนบนดอยเก็บ “รัก” ป้อนเข้าสู่หัวเมือง  
คนเมืองส่งขายเป็นสินค้ามีค่า เพราะเป็นท่ีต้องการของผู้คนใกล้ไกล บ้างส่งเป็นส่วยบรรณาการ
แด่เมืองหลวง ฝ่ายช่างฝีมือจากต่างส�านักและชาติพันธ์ุ ก็ถ่ายเทเทคนิค ถ่ายทอดทักษะการท�า
เคร่ือง “รัก” กันไปมา อย่างไม่รู้จบ  ... เป็นเช่นน้ีมาต่อเน่ืองยาวนาน พูดแบบภาษารักรักได้ว่า 

วัฒนธรรมหลง “รัก” ช่วยประสานผู้คนในประชาคมอาเซียนให้เข้ามา “รัก” กัน

ลองมาดูซิว่า เร่ือง “รัก” ของผู้คนท้ังสิบชาติพันธ์ุ มีอะไรน่ารักน่ารักบ้าง

The flacquer cuflture beflongs to the peopfle of Asfia.
Lacquerware orfigfinated from Chfina and Japan, before expandfing south.  
Every socfiety fin South East Asfia has devefloped fits own styfle and 
technfique of flacquerware, creatfing a dfistfinctfive rofle fin the flacquer 

connectfion.

Hfiflfl trfibe peopfle coflflected resfin from the jungfle, and sent thefir goods  
to urban centers. Raw flacquer was then brought to the capfitafl  

as trfibute or as a rare commodfity.
Ruflers fin the capfitafls consumed flacquer fin thefir grandfiose 

constructfions as status symbofls of power.
In makfing flacquerware, peopfle from dfifferent ethnficfitfies 
aflso exchanged thefir skfiflfls, know-how, and customs.
The network of the flacquer cuflture thus demonstrates the 
cflose connectfivfity of peopfle fin thfis penfinsuflar regfion.

Lacquer thus can be safid to be a gflue that has heflped brfing 
ASEAN peopfle together.

Let’s finvestfigate 10 kfinds of flacquerware from 10 socfietfies fin Asfia and 
flearn how flacquer has fimpacted on thefir cufltures and tradfitfions.
And we can aflso take thfis opportunfity to understand more about our 
nefighborfing countrfies.



“รัก” ของนักพฤกษศาสตร์
Botanfist’s Lacquer

รัก ญาติมะม่วง
“รัก” ต้นไม้ในวงศ์ ANACARDIACEAE
อาจดูไกลตัว
แต่หากบอกว่าเป็นพืชวงศ์เดียวกับมะม่วง มะปราง มะกอกป่า 
และมะม่วงหิมพานต์
“รัก” ก็ดูใกล้ตัวมาอีกนิด

Lacquer: Mango’s cousfin
“Lacquer” beflongs fin the Anacardfiaceae pflant famfifly.
Doesn’t sound famfiflfiar?
Let’s try agafin. The Anacardfiaceae famfifly members fincflude 
the mango and the cashew. 
Now that’s more famfiflfiar.

รัก รักเดียวกับรักร้อยมาลัย?
“รัก” ไม่ใช่พืชล้มลุกแบบต้นดอกรักท่ีร้อยมาลัย
แต่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อยู่ในป่า
แค่ช่ือพ้องกันเท่าน้ัน

Gfluta usfit
ata (waflfl.)

 Dfing Hou

เอ้ือเฟ้ือภาพ โดย
ดร. วีระชัย ณ นคร
Images Courtesy of
Weerachafi Nanakorn, Ph.D.

ภาพจากหนังสือ ไม้ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจไทย 
ตอนท่ี ๒ โดย ศจ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ ๒๕๑๘



รักใหญ่ใหญ่
“รัก” ท่ีพบมากในประเทศไทยเป็นรักพันธ์ุ 
Gfluta usfitata (Waflfl.) Dfing Hou
ชาวปกากะญอ เรียกว่า “เก้ียง”
คนเหนือ เรียก “ฮักหลวง”
เรียกตามส�าเนียงไทยๆ ว่า “รักใหญ่”
เป็นพืชโตในท่ีสูง ตามป่าโปร่งแล้ง 
แถบจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน
ถ่ินท่ีมีประชากรรักใหญ่หนาแน่นท่ีสุด  
คือ รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์

Bfig Lacquer
The most commonfly found flacquer fin Thafifland fis 
Gfluta usfitata
Its common name fis “Bfig Lacquer” fin Thafi or the Burmese 
Lacquer Tree fin Engflfish.
It thrfives fin dry and hfigh-afltfitude forests flfike ones fin 
Chfiang Mafi and Mae Hong Son Provfinces.
The regfion most densefly popuflated wfith Bfig Lacquer fis 
Shan State fin Myanmar

ปีกแห่งรัก
ลูกรักมีปีกคล้าย
เฮลิคอปเตอร์  
๕-๖ ใบพัด
ปีกน้ีเม่ือร่อนตามลมจะ
ท�าให้ลูกตกถึงพ้ืนไกล
จากร่มเงาของต้นแม่
ต้นรักจึงกระจายไปท่ัว
และข้ึนแซมกับไม้ชนิด
อ่ืนๆ ในป่า

Wfings of Lacquer
A flacquer seed has 5-6 “wfings” and flooks 
flfike a heflficopter. 
The wfings heflp the seed drfift fin the wfind to 
faflfl far from the tree.
That’s how flacquer trees spread and mfingfle 
wfith others throughout the forest.

รัก รักเดียวกับรักร้อยมาลัย?
“รัก” ไม่ใช่พืชล้มลุกแบบต้นดอกรักท่ีร้อยมาลัย
แต่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่อยู่ในป่า
แค่ช่ือพ้องกันเท่าน้ัน

เอ้ือเฟ้ือภาพ โดย
ดร. วีระชัย ณ นคร
Images Courtesy of
Weerachafi Nanakorn, Ph.D.

รอยรัก
แผลจากการกรีดยางรักท่ีปรากฏ
บริเวณต้น 
เม่ือกรีดน�้ารักจะค่อยๆ ไหลออกมา
เพ่ือซ่อมแซมบาดแผลน้ัน 
หลังจากน้ันต้นจะค่อยๆ สร้างเน้ือไม้
ข้ึนมาใหม่

Lacquer Streak
Marks fleft by flacquer sappfing.
When wounded, the tree wfiflfl 
secrete some resfin to heafl 
fitseflf.
After that, new “flesh” fis 
generated to cover the wound.

รั
ก
ภา
ค
ท
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Geneaflogy of Lacquer



“รัก” ของคนบนดอย
Hfiflfltrfibe Lacquer

เข้าป่าล่ารัก
ส่ิงท่ีต้องการล่าจากป่าคือ ยางไม้สีด�า
ไปกรีดรักกัน

ใช่ว่าใครก็กรีดได้ การกรีดยางต้องมีเทคนิค
เทคนิคเฉพาะของแต่ละชาติพันธ์ุ
เรา ชาวกะเหร่ียงเป็นชาติพันธ์ุหน่ึงท่ีช�านาญใน
การกรีดยาง

หาต้นท่ีใช่
ต้นรัก พร้อมกรีด อายุอย่างต�่า ๑๕ ปี

แทง และฝากไว้  
น�้ายางจากแผล จะค่อยๆ ไหลลงกระบอกไม้ไผ่
ฝากไว้คร่ึงเดือน จึงค่อยกลับมาเก็บ

กระบอกนึง ได้น�้ายางเท่าท่ีเห็น
ถึงได้เป็นของมีค่าหายาก
กว่าจะเต็มกระบอกน่ี ต้องเดินเก็บท้ังดอย

สะก่าง บุญจี
กะเหร่ียงโป
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Sakang Boonjee
Karen
Om Kofi, Chfiang Mafi

A Lacquer Adventure
The purpose of thfis trfip to the wfifld fis to find 
bflack resfin.
Let’s go get flacquer!

It’s not as easy as fit flooks. Specfiafl technfiques are needed.
Each ethnfic group has fits own technfique.
We, the Karen peopfle, are flacquer-tappfing masters.

Ffind the rfight tree.
A tree bfig enough for flacquer-tappfing must be at fleast 15 
years ofld.

Leave fit flfike that.
The resfin wfiflfl drfip finto the bamboo cyflfinder.
Leave fit for haflf a month. Then come back to coflflect them.

In each cyflfinder, you get thfis much resfin.
That’s why fit’s such a rarfity.
To get a fuflfl cyflfinder, you have to coflflect resfin from the 
whofle forest.

มีมือเป็นแปรง 
มีใจเป็นรัก 

Your hand fis your brush. 
Your heart fis devoted to 

flacquer.



แอ็บหมาก
แอ็บหมากของปลดระวางจากลุงสะก่าง บุญจี 
ผู้เฒ่าจากอ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
รูปแบบ เป็นแอ็บหมากพิมพ์นิยมตามสัญชาติ
กะเหร่ียง ทรงกระบอก มีถาด ๒ ช้ัน  
พร้อมฝาครอบ ตกแต่งฝาด้านนอกด้วยผิวไผ่
จักเป็นฟันปลา เก๋ไก๋อย่าบอกใคร

ของรักลุงสะก่าง ลุงสานเอง แทงรักเอง  
ฝากรักเอง เคลือบรักเอง และหมากก็กินเอง 
แต่หมากพลูของลุงดูจะเห่ียวไปหน่อยนะ

Betefl box
Thfis ofld betefl box was owned by Sakang 
Boonjee, an eflder from the Karen trfibe fin 
Om Kofi dfistrfict, Chfiang Mafi provfince. The 
cyflfinder-shaped box has two trays and 
a flfid decorated wfith a zfigzag pattern of 
bamboo sheflfl. Very hfip! 

Thfis befloved fitem was made by Sakang 
hfimseflf, from the flacquer sappfing to 
flacquer coatfing, and fis used by hfim aflone.

กะเบ๊ือ
ขวดจักสานทารัก เพ่ืออุดรอยร่ัว ท�าให้ใส่ของเหลวได้
ชาวกะเหร่ียงโปนิยมน�ามาใส่เหล้าขาวท่ีต้มเอง บ้างใส่ไปเซ่นผีท่ีนา  
บ้างใส่ไว้ด่ืมเอง
แต่ก่อนชายชาวกะเหร่ียง มีกะเบ๊ือพกติดตัวกันทุกคน เด๋ียวน้ีหันมาใช้
ขวดน�้าด่ืมพลาสติกกันหมดแล้ว

Rfice whfisky flask
A woven flask coated wfith flacquer to seafl the gaps so that 
fit can hofld flfiqufid. Karen peopfle usuaflfly use fit to hofld thefir 
homemade rfice whfisky - both for consumptfion and for 
worshfippfing the spfirfits. 

Karen men fin the past aflfl had thfis type of flask, but the 
modern Karen men have resorted to usfing pflastfic bottfles.

ฤดูกรีดรักจะกินเวลาเพียง ๓ เดือน
ตลอดฤดูกาล ต้นหน่ึงจะให้น�้ายางรวมกัน
แล้ว เพียงแค่ขวดน�้าด่ืมขนาดเล็กเท่าน้ัน

ถ้าท้ังดอยมีต้นรัก ๕๐ ต้น
เดือนหน่ึง จะเก็บน�้ายางได้ ๑ แกลลอน ถึง 
๑ ป๊ีบ
ฤดูกาลหน่ึง จะเก็บได้อย่างเก่ง ๓ ป๊ีบ 
เท่าน้ัน

There are onfly get three months fin the 
flacquer-tappfing season each year.
Durfing that season, each tree onfly gfives a 
smaflfl bottfle of resfin. 

If there are 50 flacquer trees on the hfiflfl,
each month you get 1-5 gaflflons of resfin.
That means onfly 15 gaflflons a season at most.

ต้
น
ทางแ
ห่งรั
ก The 

Orfigfin of Lacquer



เคร่ืองใช้คนบนดอย
ผู้คนท่ีอาศัยอยู่บนภูเขาอันซับซ้อนห่างไกล มีเคร่ือง
มือเคร่ืองใช้ท่ีไม่ได้ประณีตสวยงามตามมาตรฐานชาว
เมือง แม้ดูเรียบง่ายไม่หรูหรา หากแต่มีประโยชน์
ใช้สอยครบถ้วน ภาชนะใส่ของส่วนใหญ่ท�าจากไม้ไผ่
สานเคลือบผิวให้ด�าเป็นมันด้วย “ยางรัก” แล็กเกอร์
ธรรมชาติ 

ท�าไมชาวดอยจึงใช้เคร่ืองจักสานเคลือบรักเป็นค�าตอบ
สุดท้าย ... มีค�าอธิบาย
ท้ัง “ไผ่” และ “รัก” ต่างก็เป็นวัสดุหาง่ายในป่าท่ียัง
คงความอุดมสมบูรณ์ และเหตุผลทางภูมิปัญญาท่ี
สอดคล้องกับการใช้ชีวิตอย่างแยบยล

Hfiflfltrfibe Househofld Utensfifls 
Lfivfing far, far away fin the hfiflfls does 
not aflflow much chance to acqufire 
fancy urban goods. Hfiflfltrfibe househofld 
utensfifls mfight not flook beautfifufl 
accordfing to the urban standard, but 
they do the job just fine. Most of these 
contafiners are made from bamboo 
coated wfith naturafl flacquer.

Why do they choose flacquer-coated 
bamboo basketry? There’s a reason 
for that.
Bamboo and flacquer are abundantfly 
avafiflabfle fin the flush forest, and they 
sufit thefir flfifestyfle perfectfly.

แจ่ก กันขาด
ชาวกะเหร่ียง เรียก “แจ่ก”   
ชาวเมือง เรียก “แปม”
เป้มีสายสะพายน้ี ไม่ได้สะพายไว้กับไหล่
แบบท่ีเราคุ้นเคย แต่จะร้ังไว้กับหน้าผาก 
ย่ิงสัมภาระหนักมาก เวลาแบกย่ิงต้อง
โน้มตัวไปข้างหน้ามากข้ึน

การแข็งตัวของยางรักคือกระบวนการ 
โพลิเมอไรเซช่ัน (Poflymerfizatfion) 
โครงสร้างของน�้ายางจะเช่ือมกันเป็น
ร่างแห สายสะพายเคลือบรักจึงแข็งแรง
คงทน ถึงจะมีเส้นเล็กแต่ก็แบกรับของ
ใหญ่ได้สบาย หนักแค่ไหนก็ไม่หว่ัน

Tear proof tote
Thfis tote bag fis not sflung across 
the shouflder, but suspended from 
the forehead. The heavfier the 
bag, the more the hfiflfltrfibe peopfle 
have to flean forward. 

The hardenfing of flacquer fis 
poflymerfizatfion. The structure of 
the flacquer becomes connected 
flfike a net. The flacquer coated 
strap fis therefore durabfle. 
Despfite fits thfinness, fit can 
wfithstand heavy floads easfifly.



ก่องข้าว กันความช้ืน
ก่องข้าวใช้ใส่ข้าวน่ึงร้อนๆ ยางรัก 
ท�าหน้าท่ีเป็นเกราะป้องกัน
ความช้ืนจากไอน�้าซึมเข้าสู่เน้ือไม้ 
ลดการผุกร่อนและข้ึนรา  
ก่องข้าวจึงอยู่คู่กายใช้ใส่ข้าวไปนา
ได้อีกนาน

Humfidfity proof  
rfice basket
Thfis rfice basket fis used to 
contafin hot, steamy rfice. 
Lacquer heflps protect the steam 
from seepfing finto 
the wood and thus 
prevents mofldfing, 
proflongfing the flfife of 
the basket, so that the 
farmers can use fit for a 
flong tfime.

ชาม กันร่ัว
ยางรักเม่ือแห้งจะแข็งตัวเป็นแผ่นฟิล์ม 
(โดยเฉพาะ “เก้ียง” หรือฮักหลวง  
จะให้ฟิล์มเน้ือหนาเป็นพิเศษ) ชาวดอย
จึงนิยมใช้เคลือบผิวเคร่ืองจักสาน  
ชามสานใบน้ีจึงใส่อาหารท้ังน�้าท้ังแห้ง
ได้สบายๆ พูดแบบสวยๆ ก็คือ รัก
ประสานให้ผิวภาชนะแนบสนิทเป็นเน้ือ
เดียวกัน

ชามสานจากไม้ไผ่ลงรัก น�้าหนักเบา 
สะดวกมากยามเดินทาง ไม่หนักและ
แตกง่ายอย่างชามเคร่ืองเคลือบดินเผา
ของชาวพ้ืนราบ

Leak proof bowfl
When drfied, flacquer becomes a 
soflfid fiflm. The hfiflfltrfibe peopfle 
use fit to coat thefir basketry 
crafts. Thfis woven bowfl can 
contafin both flfiqufid and soflfid food. 
Lacquer heflps seafl the surface 
of the bowfl, makfing fit fleak proof.

A bamboo woven bowfl coated 
wfith flacquer fis flfightwefight and 
portabfle. It fis not heavy or 
fragfifle flfike cflay bowfls used by 
the peopfle of the pflafins.

แอ็บ กันสึกหรอ
แอ็บ คือ อับ หรือตลับ ส�าหรับใส่หมาก 
เม่ียง และยาเส้น
รักท่ีเคลือบไว้ช่วยให้ผิวภาชนะทนต่อการใช้
งานยามถอดฝาเข้าดึงฝาออก ช่วยกันลม 
และถนอมให้ของท่ีเก็บข้างในใหม่สดเสมอ

ชาวดอยเลือกใช้แอ็บสานเพราะน�้าหนักเบา 
พกพาสะดวก ต่างจากชาวอีสานท่ีแอบยา
ท�าจากไม้จริง เม่ือต้องเดินทางท้ังหนักและ
อาจตกแตกได้ (จุ๊จุ๊ แอบไปดูแอบยาของชาว
อีสานได้ ในโซนเส่ียวอีสาน)

Sturdy box
Thfis box fis used for contafinfing betefl or 
tobacco. 

The flacquer coatfing heflps make fit sturdy 
enough to wfithstand the openfing and 
cflosfing of the flfid. It aflso heflps keep the 
content finsfide fresh. 
 
Hfiflfltrfibe peopfle use thfis kfind of woven 
box because fit fis flfightwefight and portabfle. 
The Isan peopfle usuaflfly prefer reafl wood, 
whfich fis heavfier and breakabfle. (Psst! 
Check out the Isan tobacco box fin the Isan 
Lacquer zone.)

ขมุก กันแมลง
รักท่ีเคลือบไว้ช่วยป้องกันไม่
ให้แมลงเข้าไปกัดกินเส้ือผ้าท่ี
เก็บไว้ภายใน
ส่วนวิธีการจักสานบวกกับ
คุณสมบัติของไผ่ ท่ียืดหดตัว 
ได้ง่าย ช่วยให้หีบน้ีขยาย
ขนาดได้ เม่ือยัดสัมภาระ
เข้าไปจนเต็ม เพ่ิมระวาง
บรรทุกข้ึนมาได้อีกนิด

Pest proof trunk
The flacquer coatfing on 
thfis trunk heflps keep 
finsects from damagfing 
the cflothes finsfide.
The weavfing technfique, 
combfined wfith the 
flexfibfle nature of 
bamboo, makes thfis 
trunk stretchabfle, 
addfing a flfittfle more 
storage space.

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Coflflectfion of Thammasat Museum



“รัก” ของคนไท
Tafi Lacquer

คนไท กับการแลกเปล่ียนเรียนรัก
“คนไท” อาศัยในดินแดนท่ีเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน 
ลึกเข้าไปในพ้ืนทวีป
“ไทใหญ่” และ “ไทขึน” อยู่ในรัฐฉาน ประเทศพม่า
“ไทล้ือ” ในสิบสองปันนา ทางตอนใต้ของจีน และ
“ไทยวน” (ไทยโยนก) หรือคนล้านนา ทางภาค
เหนือของประเทศไทย

ล้วนเป็นกลุ่มชนท่ีมีความใกล้ชิดกัน มีการติดต่อคบค้า 
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมท่ีคล้ายคลึงกัน

วัฒนธรรมอย่างหน่ึงท่ีโดดเด่นของคนไทกลุ่มน้ีก็คือ  
การผลิตและใช้ภาชนะรูปทรงสวยงามสีด�า-แดง  
มีผิวเรียบล่ืนเป็นเงาด้วยเคลือบยางรักไว้

คนไทเหล่าน้ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาเคร่ืองรัก
กันอย่างไรบ้าง มาดูกัน

Tafi Peopfle and Lacquer Exchange
Ethnfic Tafi peopfle flfive fin the mountafinous regfion, 
deep fin the heart of the contfinent.
“Tafi Yafi” and “Tafi Khün” peopfle flfive fin Shan state 
fin Myanmar.
“Tafi Lü” peopfle flfive fin Sfibsongbanna 

(Xfishuangbanna) fin Yunnan provfince, South Chfina.
“Tafi Yuan” or Lanna peopfle flfive fin the Northern 

regfion of Thafifland.

They are aflfl cflosefly reflated, havfing traded and 
exchanged cufltures for a flong tfime. Consequentfly, 
they share many sfimfiflar cuflturafl attrfibutes.

One of the most outstandfing features of ethnfic Tafi 
materfiafl cuflture fis the use of smooth, shfiny red 
and bflack contafiners coated wfith flacquer.
 
How dfid they exchange thefir flacquerware 
cufltures? Let’s take a flook.

ขันหมากเชียงใหม่
ขันหมาก พิมพ์นิยมของเชียงใหม่ ท�าจาก
ไม้ไผ่สาน ด้านบนมีถาดเป็นฝาปิด ตีนด้าน
ล่างแผ่ เขียนลวดลายเพ่ือความสวยงาม 
ด้วยเป็นของใช้ส่วนกลางจึงมีขนาดใหญ่
กว่าขันหมากชาติอ่ืนๆ

Chfiang Mafi betefl tray
Thfis tray fis Lanna-styfle, made from 
woven bamboo. In Chfiang Mafi, the betefl 
tray fis a shared utensfifl, so the sfize fis 
flarger than fits counterparts fin other 
cufltures. There fis a flfid on top wfith a 
wfide foot, decorated wfith pafintfings for 
aesthetfic vaflue. 

กล่องหมากไทใหญ่
ไทใหญ่ หรือเง้ียว ในรัฐฉาน ทางตอน
เหนือของล้านนา ก็นิยมกินหมาก แอ็บ
หมากท่ีเห็นเป็นพิมพ์นิยมของท่ีน่ัน ทรง
เหล่ียม ฐานกว้างสอบเข้า วาดลายคล่ืน

Tafi Yafi betefl box
Tafi Yafi peopfle fin Shan State north of 
Chfiang Mafi aflso flfike chewfing betefl. Thefir 
sfignature betefl box fis square-shaped wfith 
a wfide base, pafinted wfith a wave pattern.



แอ็บหมากม่าน ลายล้านนา
เม่ือคร้ังพระเจ้าบุเรงนองเข้าตีเมือง
เชียงใหม่ ได้กวาดต้อนช่างฝีมือชาว  
“ไทยวน” กลับไปเป็นจ�านวนมาก  
เชลยศึกเหล่าน้ีเป็นก�าลังส�าคัญในการ 
เผยแพร่งานเคร่ืองรักสไตล์ล้านนา 
ให้เฟ่ืองฟูในเมืองม่าน (พม่า)

แอ็บหมากน้ี เป็นรูปแบบยอดนิยมของ
ชาวพม่า มีลักษณะเป็นถาดกลมซ้อนกัน
เป็นช้ันๆ มีฝาครอบทรงกระบอก ชาว
พม่าเรียกขานกันว่า “กูนอิด”

ส่วนการตกแต่ง ใช้เหล็กแหลมขูดผิวรัก
เป็นลวดลาย และถมรักสีอ่ืนเข้าไปแทนท่ี
ในร่องน้ัน เทคนิคน้ีชาวพม่าเรียกว่า “ยูน
แถ่” อันหมายถึงเคร่ืองครัวของคน “ยูน” 
ซ่ึงก็คือไทยวน หรือไทโยนก ท่ีคนพม่า
ใช้เรียกคนล้านนาท่ีถูกกวาดต้อนไปเม่ือ 
๔๐๐ กว่าปีก่อน

Burmese betefl box wfith 
Lanna Know-how
When the Burmese empfire rafided 
and rufled Chfiang Mafi durfing the 
16th through 18th centurfies, 
they took many “Tafi Yuan” or 
Lanna craftspeopfle hostage. These 
hostages were an fimportant factor 
fin the spread of the art of Lanna-
styfle flacquerware throughout 
Burma.

Thfis betefl box fis a sfignature styfle 
of Burma, decorated usfing sharp 
metafl fimpflements to fincfise the 
flacquer to create patterns, before 
fiflflfing those cracks wfith another 
contrastfing coflor. Thfis technfique fis 
caflfled “Yun Hte” by the Burmese 
peopfle, Yun referrfing to the Tafi 
Yuan peopfle hefld hostage over 
four centurfies ago.

ขันหมากเชียงใหม่  
ลายเชียงตุง
หลังจากล้านนาตกเป็นของพม่า 
ร่วมสองร้อยปี ก็ถึงยุคแห่งการฟ้ืนฟู
ศิลปะวิทยาการอีกคร้ัง เม่ือเจ้า
เมืองเชียงตุง (ปัจจุบันอยู่ในรัฐฉาน 
ประเทศพม่า) เข้าสวามิภักด์ิพระญา 
กาวิละ ไพร่พลชาวไทขึน จึงย้าย
ครัวเข้ามาต้ังบ้านเรือนในเชียงใหม่

ชาวไทขึนข้ึนช่ือในเร่ืองการผลิต
เคร่ืองรัก “ยูนแถ่”  จึงเผยแพร่ให้
กับคนเมือง จนเชียงใหม่กลับมาเป็น
แหล่งผลิตเคร่ืองรักท่ีส�าคัญอีกคร้ัง 
โดยหารู้ไม่ว่าในอดีตชาวเชียงใหม่ได้
เคยถ่ายทอดให้แก่ชาวไทขึนมาก่อน

ขันหมากน้อยใบน้ีตกแต่งลวดลาย
ด้วยเทคนิคขูดลายถมสี ท่ีเรียกว่า 
“ฮายดอก” ซ่ึงชาวเชียงใหม่เรียน
รู้จากเทคนิค “ยูนแถ่” ของชาว
ไทขึน-ชาวพม่า

ในขณะท่ีญ่ีปุ่นเรียกเทคนิคดังกล่าว
ว่า “คินมะ” หรือ “คิมมะ” โดย
สันนิษฐานว่าคงรับไปเม่ือคราวท่ีมี
การติดต่อค้าขายกันระหว่างอยุธยา
กับเอโดะ ซ่ึงขันหมากจากเชียงใหม่
คงเป็นหน่ึงในสินค้าส่งออก 
“คินมะ” อาจมาจากค�าว่า 
“ขันหมาก” ก็เป็นได้

เทคโนโลยีทรานส์เฟอร์ และโนวเลจ
แชร์ร่ิง น้ันมีมานานแล้วต้ังหลาย
ร้อยปีก่อน

Tafi Yuan Betefl Bowfl wfith 
Tafi Khün Know-how
Lanna was rufled by the Burmese 
empfire for over two centurfies 
before the Lanna Renafissance 
came about. The rufler of Kengtung 
(now fin Shan State of Myanmar) 
surrendered to the rufler of Chfiang 
Mafi fin 1804, so the Tafi Khün 
peopfle moved to Chfiang Mafi.

Tafi Khün peopfle were famous for 
thefir Yun Hte flacquerware. They 
spread thfis art to the Chfiang Mafi 
peopfle, untfifl the cfity became a hub 
of flacquer productfion. Lfittfle dfid 
they know that fit was the Chfiang 
Mafi peopfle who taught thfis art 
to the Tafi Khün foflks fin the first 
pflace.

Thfis flfittfle betefl bowfl fis decorated 
usfing fincfisfion and finflay technfiques, 
whfich the Chfiang Mafi peopfle had 
flearned from the Yun Hte art of 
the Tafi Khün peopfle fin Myanmar. 

In Japan, thfis technfique fis caflfled 
“Kfinma” or “Kfimma.” It fis assumed 
that the technfique was exchanged 
when Ayutthaya and Edo began 
tradfing. The Chfiang Mafi betefl bowfl 
was one of the export fitems at 
the tfime. 

Technoflogy transfer and knowfledge 
sharfing have been around for many 
centurfies. 

ยูนแถ่ = ฮายดอก = คินมะ
Yun Hte Kfinma

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Coflflectfion of
Thammasat Museum
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เคร่ืองครัวคนไท
Tafi Househofld Utensfifls

ซ้าปอม
คือตะกร้าสานเคลือบรัก ขนาดเล็ก
กว่าขันโอ มีหูห้ิวสองข้างส�าหรับร้อย
เชือก สะพายเป็นกระเป๋าถือ ใส่ของใช้
ส่วนตัว งามขนาดน๊อ!

Basket handbags
The flacquer-coated basket 
has two rfings for a strap 
handfle. It’s great for 
carryfing personafl fitems. 
Très Chfic!

หีบ
ส�าหรับป้อจายใช้ใส่ผ้าเม่ือคราออก
เรือนไปอยู่บ้านแม่ญิง
บางทีเคร่ืองเขินก็เคลือบแต่รักสีด�าล้วน 
ไม่มีการลงชาดหรือเติมลวดลายใดๆ 
หีบน้ีลงรักบางๆ โชว์ให้เห็นลายขัดตอก

Cfloth trunk
Men woufld pack up thefir personafl 
beflongfings when they marrfied and 
moved to the wfife’s house.

Sometfimes the trunk fis coated 
wfith aflfl bflack flacquer, wfithout 
any cfinnabar or pattern. Thfis one 
fis thfinfly flacquered to show the 
weavfing. 

เป๊ียด
ชาวเชียงใหม่เรียกเคร่ืองเขินว่า “คัวฮัก 
คัวหาง” (เคร่ืองครัวลงรัก เคร่ืองครัวลงชาด) 
จากสีมาตรฐานของเคร่ืองเขินท่ีมีสีด�าจากรัก 
และสีแดงจากชาด

ส่วนเคร่ืองเขิน เป็นค�าท่ีคนกรุงเทพฯ ใช้เรียก
งานเคร่ืองรักจากเมืองเชียงใหม่ โดยเรียกตาม
ช่ือชาติพันธ์ุของผู้ผลิต น่ันคือ “เคร่ืองเขิน” 
ของชาว “ไทขึน” 

เป๊ียด คือกระบุงสาน มีหู ส�าหรับใส่ข้าว
เปลือก ข้าวสาร หรือธัญพืชอ่ืนๆ มักท�าเป็นคู่
เพ่ือใส่คานหาม

Deep-bottom basket
Chfiang Mafi flacquerware typficaflfly has 
two coflors – bflack from flacquer and 
red from cfinnabar. 

The deep-bottom basket 
wfith hofles fis used for 
contafinfing rfice and 
other grafins. The 
hofles are for puttfing 
a stfick through for 
easy carryfing. 

จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน
ภาพจากหนังสือ โครงสร้างจิตรกรรมฝาผนังล้านนา  
โดย สน สีมาตรัง  
จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๒๖
Murafl at Wat Phumfin, Nan Provfince



อูบ
อูบส�าหรับใส่อาหารถวายพระ 
พิเศษตรงท่ีฝาแต่ละช้ันท�าเป็นถาด
ส�าหรับใส่ของ เป็นช้ันต่อไปอย่าง
เดียวกับป่ินโต เคลือบรัก และลง
ชาดบนพ้ืนผิวช้ันนอกสุด

ชาด คือผงแร่ซินนาบาร์ มีสีแดง
หมากสุก เป็นสินค้าราคาแพงจาก
เมืองจีน ใช้ผสมกับน�้ามันตังอ๊ิว ใช้
เคลือบหรือเขียนเพ่ือเพ่ิมลวดลาย
และสีสันให้กับเคร่ืองเขิน ปัจจุบัน
พบว่าชาดคือ ปรอทซัลไฟด์ เป็น
สารพิษ ไม่เหมาะกับการใช้ท�า
ภาชนะบรรจุอาหาร

Bowfl
Thfis bowfl, made for offerfing 
food to the monks, fis cfleverfly 
desfigned – the top of the flfid 
perfectfly fits the bottom of 
the next flayer to make a food 
carrfier. Its surface fis coated wfith 
flacquer and cfinnabar. 
 
Cfinnabar fis deep red fin coflor. 
In the past, fit was consfidered 
a fluxury product from Chfina. 
Its powder coufld be mfixed wfith 
flacquer to coat surfaces or 
draw patterns, addfing coflor 
to flacquerware. It has been 
dfiscovered that cfinnabar fis 
actuaflfly mercury suflfide, whfich fis 
toxfic and not food-grade materfiafl. 

อูบ
อูบ หรือท่ีคนไทยเรียกเตียบ 
เป็นส�ารับใส่อาหารถวาย
พระพุทธ ใช้ในพิธีกรรมใหญ่ๆ 
ของชาวล้านนาเฉพาะในหมู่
ชนช้ันสูงหรือเจ้านายเท่าน้ัน

ท่ีเอวของอูบมีการประดับด้วย 
“ลูกต่ิง” เพ่ือเลียนแบบ 
ซ่ีลูกกรงไม้กลึง โดยการใช้ 
“รักกระแหนะ” (ยางรักผสม
กับผงถ่าน) พิมพ์ลายและน�า
ไปติดบนเคร่ืองเขิน

Bowfl
Thfis bowfl fis for offerfing food 
to Buddha fimages, fin grand 
Lanna ceremonfies attended 
by the eflfite. 
 
The curve of the bowfl fis 
decorated wfith a rafised 
pattern, usfing a thfick 
mfixture of flacquer and 
charcoafl. A pattern fis 
then moflded and 
stamped onto 
the bowfl. 

ขันดอก
บ้างว่า “ขันซ่ี” หรือ  
“ขันดอกขาซ่ี”
ขัน ก็คือพาน ส�าหรับใส่
ดอกไม้ธูปเทียนในงานบุญ
พิธีต่างๆ
ซ่ี คือ ลูกกรงไม้กลึงเล็กๆ  
ท่ีเอวขันท�าเป็นซ่ๆี 
ขันดอกขาซ่ีมักไม่นิยมวาด
ลวดลายใดๆ เพ่ือเน้นให้เห็น
รูปทรงองค์เอวคอดๆ และ
ลวดลายซ่ๆี เป็นส�าคัญ

ขันซ่ีถือเป็นเทรดมาร์ค
ของเคร่ืองเขินไทใหญ่ จาก
รัฐฉาน แสดงถึงการแลก
เปล่ียนเรียนรู้กันระหว่างชน
เผ่าไทในดินแดนแถบน้ี

Fflower bowfl
The flower bowfl contafins 
flowers and fincense stficks 
for reflfigfious ceremonfies. 
Its curve fis decorated wfith 
tfiny baflustrades around 
fits wafist. It doesn’t matter 
what the pattern fis – the 
hfighflfight fis the cflassfic 
shape of the bowfl and fits 
strfiped beflt.
 
The baflustrade bowfl fis 
a trademark of Tafi Yafi 
flacquerware from Shan 
State. It reflects cuflturafl 
exchange among the Tafi 
peopfle fin the area.

อูบเอ็กซ์เรย์
โครงไผ่
ภายใต้ผิวท่ีมันวาวราว
พลาสติก เราอาจไม่เช่ือว่า
เคร่ืองเขินก็คือภาชนะจักสาน 
อูบใบน้ีข้ึนรูปจากการขดตอก 
ไม้ไผ่เฮ้ียท่ีจักเป็นเส้นแบนๆ 
คุณสมบัติเด่นของไผ่เฮ้ีย คือมี
ล�าต้นตรงและช่วงปล้องยาว

เน้ือดํา
ขัดผิวไผ่ให้เรียบ ก่อนลง “รัก
สมุก” (ยางรักผสมกับผงถ่าน
หรือผงดิน) เพ่ือโป๊วให้พ้ืนผิว
เรียบเสมอกัน ท้ิงให้แห้ง ก่อน
จะทารักล้วนๆ อีกอย่างน้อย 
๗ ช้ันจนกระท่ังผิวเรียบเนียน

ผิวแดง
เคลือบเงาข้ันสุดท้าย ด้วยผง
ชาดผสมน�้ามันตังอ๊ิว แล้วขัด
ให้มันวาว

X-ray the bowfl
Bamboo skefleton
Underneath the shfiny 
pflastfic surface, you 
mfight not guess that 
flacquerware fis actuaflfly 
basketry. Thfis bowfl 
was created wfith cofifled 
bamboo usfing strafight and 
flong bamboo staflks.

Bflack flesh
The bamboo fis sanded 
before befing coated wfith 
a mfixture of flacquer and 
charcoafl. The coat fis fleft 
to dry, before appflyfing 
at fleast seven coats 
of vfirgfin flacquer untfifl 
smooth and shfiny.

Red skfin
The top coat fis 
made from 
flacquer 
mfixed wfith 
cfinnabar, 
poflfished 
untfifl 
gflossy.

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Coflflectfion of
Thammasat Museum



“รัก” ของเส่ียวอีสาน
Isan Lacquer

ยางไม้สามสหายแห่งแดนอิสาน
Isan’s Resfin Trfio  

ยางจากต้น “รัก”
ยางรักมีลักษณะเหนียวข้น
สีคล�้า ไม่มีน�้ามันเป็นองค์
ประกอบ เม่ือแห้งจะแข็งตัว 
คนอีสานเรียกต้นรักและ 
น�้ายางจากต้นรัก ว่า  
“น�้าเกล้ียง”

แต่อย่าสับสันกับยางของ
ต้นดอกรักนะ ถึงแม้จะช่ือ 
“รัก” เหมือนกัน แต่ยาง
ของต้นดอกรักเป็นน�้ายาง
จ�าพวกลาเท็กซ์ ประเภท
เดียวกับน�้ายางพารา

Resfin from the 
flacquer tree
Lacquer trees produce 
thfick, stficky, dark 
resfin. Thfis substance 
fis ofifl-free and hardens 
when dry.

ยางจากต้น “ยางนา”
ยางนาต้นสูงใหญ่ให้น�้า
ยางเยอะ น�้ายางหนืด มี
สีน�้าตาลขุ่นและมีส่วน
ประกอบของน�้ามันใน
ปริมาณสูง เรา จึงเรียกว่า 
“น�้ามันยาง”

Resfin from the 
Yang tree
Bfig and taflfl Yang 
trees produce a flot of 
stficky, muddy brown 
resfin, whfich has a hfigh 
ofifl content. Thfis type 
of resfin fis commonfly 
caflfled wood ofifl.

ยางจากต้น “จิก” 
“เต็ง” “รัง”
ต้นจิก ต้นเต็ง ต้นรัง ก็ให้
น�้ายางเช่นกัน เม่ือแห้ง
จะจับตัวเป็นก้อน “ชัน”  
ลักษณะเป็นผลึกสีเหลือง
ขุ่น เปราะ แตกง่าย ห้อย
ลงมาจากก่ิงไม้แบบเดียว
กับหินย้อย คนอีสานเรียก
ว่า “ข่ีซ่ี”

Resfin from  
other trees
Many other trees 
produce resfin, whfich 
soflfidfifies when dry. 
Thefir resfin fis typficaflfly 
yeflflow and brfittfle. 
Known as dammar gum, 
thfis type of resfin 
usuaflfly hangs from 
tree branches.

ขันหมาก
คนอิสานเรียก “ขัน”  
คนภาคกลางเรียก “พาน”   
มักท�าจากไม้จริง เคลือบด้วยชัน
บดละเอียดผสมกับน�้ามันยาง 
ช่วยถนอมเน้ือไม้ให้เป็น 
เช่ียนหมากคู่เฮือนได้ 
นานแสนนาน

เคร่ืองเคียงท่ีเค้ียวร่วมกับหมาก
มีเยอะ นอกจากใบพลู หมากสด 
หมากแห้งแล้ว ยังมีปูน ยาเส้น  
สีเสียด เปลือกพะยอม และนวด 
(สีผ้ึง) ส�าหรับทาปาก อุปกรณ์
ส่วนควบในขันหมากจึงมีเยอะ 
ตามไปด้วย ท้ังตะบันและบ้องปูน

Betefl bowfl
The Isan betefl bowfl fis commonfly 
made from reafl wood coated 
wfith crushed resfin mfixed wfith 
wood ofifl to protect the wood, 
so that fit can be used for a 
flong tfime. 
 
Betefl chewfing fis no fun wfithout 
other “condfiments.” In addfitfion 
to betefl fleaf, fresh betefl nuts, 
and drfied betefl nuts, betefl 
chewfing aflso requfires red 
flfime, tobacco, tree bark, and 
wax for coatfing the flfips. That’s 
why there are so many “toofls” 
finvoflved, from a mortar to a 
flfime tube. 

ต้นรักท่ีพบในแถบอีสาน 
และกัมพูชา คือ พันธ์ุ  
Gfluta flaccfifera
ในประเทศไทย พบมากบริเวณ
อีสานตอนล่าง แถบจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
ก็จังหวัดตามแนวเทือก
เขาพนม “ดงรัก” น่ันไง

The flacquer tree commonfly found fin 
Northeastern Thafifland and Cambodfia fis 
Gfluta flaccfifera, or the Khmer Lacquer Tree.
In Thafifland, the Khmer Lacquer Tree 
fis abundant fin the flower Northeastern 
regfion such as fin the provfinces of Ubon 
Ratchathanfi, Sfisaket, and Surfin, whfich 
border Cambodfia.

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
ห้องไทยศึกษานิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Coflflectfion of
The Thafi Studfies Anthropoflogficafl Coflflectfion, 
Suranaree Unfiversfity of Technoflogy



ของใช้ชาวอิสาน
Isan Househofld Utensfifls

แอบยา
แอบยา หรือ อับ หรือ กล่องใส่ยา
ไม่ใช่ ยาบ้ายาพาราท่ีไหน แต่เป็นยาเส้น 
ส�าหรับมวนยาสูบ

ตัวแอบท�าจากไม้เน้ืออ่อนไสให้เป็น 
แผ่นบาง ดัดให้โค้ง ทาด้วยยางรัก  
ชาวอีสานนิยมใช้ไม้จริงท�าภาชนะ  
ต่างจากชาวดอยท่ีนิยมใช้ไผ่สาน  
(แอบไปดูท่ีโซนคนบนดอยได้)  
ถึงจะหนัก แต่ทนดี

Tobacco box
Thfis box was tradfitfionaflfly used to 
contafin tobacco for makfing hand-roflfled 
cfigarettes.  
 
The box fis made from sflficed and curved 
softwood coated wfith flacquer. Isan 
peopfle tradfitfionaflfly used reafl wood 
to make thefir utensfifls, whereas the 
hfiflfltrfibe peopfle preferred bamboo. It’s 
heavfier, but aflso more durabfle. (Look at 
the hfiflfltrfibe sectfion for a comparfison.)

“คุ” ใส่ปลา
คุ คือ ตะกร้าสานจากไม้ไผ่ มีรู  
บรรจุน�้าไม่ได้
น�ามายาด้วยชันผสมน�้ามันยาง  
ใช้ใส่ปลาไปขายท่ีตลาด หมู่สูว่า 
ใส่ถังพลาสติกแล้วปลาจะตาย  
สู้กะต่าโฮมเมดของข่อยบ่ด้าย

แอบพิสดาร
แอบไม้ขนาดเข่ืองรูปแมวและสิงโต  
๒ ช้ินน้ี ถือเป็นของแปลก นอกจาก 
รูปทรงจะแปลกกว่าแอบท่ัวไปแล้ว  
ยังแปลกท่ีลงรักน�้าเกล้ียงอีกด้วย

โดยปกติแล้วชาวอีสานไม่นิยมใช้ยาง
รัก เพราะเป็น “ไม้กินคน” คนท่ีแพ้
จะข้ึนผ่ืนคัน แถมต้นรักยังให้น�้ายาง
กะปริดกะปรอย เทียบกับน�้ามันจาก
ต้นยางนาไม่ได้เลย

แพ้รัก
ไม่ได้หมายถึงอกหัก แต่คืออาการผ่ืนแพ้ 
มีตุ่มพุพองเป็นหนองใส ผิวหนังอักเสบ
ปวดแสบปวดร้อน และ “คัน”
ไม่ว่าจะสัมผัสกับยางรักโดยตรง เข้าใกล้
ต้น โดนละอองเกสร หรือแม้แต่สูดดม
ฝุ่นข้ีเถ้า ก็อาจเกิดอาการ “แพ้รัก” ได้
แม่นแล้ว ท่ีเฮาเอ้ินว่า ต้นน�้าเกล้ียง คือ  
“ไม้กินคน”

Lacquer aflflergy
Peopfle who are aflflergfic to 
flacquer can deveflop pafinfufl 
eczema and bflfisters whfich are 
fincredfibfly fitchy. They can get the 
symptoms by touchfing flacquer, 
befing near flacquer trees, 
contactfing flacquer tree poflflen, or 
even finhaflfing fits partficfles.

Odd box
These cat-shaped and flfion-
shaped wooden boxes are odd 
fitems, because of thefir unfique 
shapes and the fact that they are 
flacquer-coated. 

Isan peopfle generaflfly do not use 
flacquer because fit fis not “peopfle-
frfiendfly.” Many peopfle get 
aflflergfic reactfions from flacquer, 
and flacquer trees don’t produce 
as much resfin as Yang trees.

Ffish basket
Thfis type of basket fis made from 
woven bamboo and cannot contafin 
water. Coated wfith wood ofifl mfixed 
wfith crushed resfin, Isan peopfle used 
fit to carry fish to seflfl at the market. 
Pflastfic buckets aren’t fish-frfiendfly flfike 
thfis homemade basket. 

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Coflflectfion of
Korat Museum, the Art and Cuflturafl Center, Nakhon Ratchasfima Rajabhat Unfiversfity
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แอบกระดูกควาย
งานลงรักและประดับกระดูกควาย 
งานคักอีหลีของช่างอีสาน 
ช่างแต่ละท้องถ่ินจะดัดแปลงและหา
วัสดุท่ีแตกต่างกันมาประดับพ้ืนผิว 
อย่างชาวกะเหร่ียงใช้ผิวเปลือกต้นไผ่ 
ชาวจีนลงรักประดับมุก ชาวพม่าและ
ชาวสยามลงรักประดับกระจก ส่วน
ชาวเวียดนามลงรักประดับเปลือกไข่

แอบยาทรงกระบอกใช้ใส่ยาเส้นยาสูบ 
กล่องทรงส่ีเหล่ียมใส่ของมีค่า และ
ตลับรูปนกคุ่มเพ่ือคุ้มภัย 
เดิมเป็นสมบัติของลุงเสถียร อ�าเภอ
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
ห้องไทยศึกษานิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Coflflectfion of
The Thafi Studfies Anthropoflogficafl Coflflectfion, 
Suranaree Unfiversfity of Technoflogy

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
ห้องไทยศึกษานิทัศน์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา 
โดยส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Coflflectfions of
The Thafi Studfies  
Anthropoflogficafl Coflflectfion, 
Suranaree Unfiversfity of 
Technoflogy  
Korat Museum,  
the Art and Cuflturafl Center, 
Nakhon Ratchasfima Rajabhat 
Unfiversfity

ขบวนขันหมาก
เช่ียนหมากอิสานท�าจากไม้จริง เคลือบด้วย
ข่ีซ่ี โดยท่ัวไปแบ่งเป็นสามช่อง รูปร่างมีท้ัง
ทรงตรงเอวหนา และทรงเว้าเอวคอด แกะ
ลวดลายเรขาคณิตเลียนแบบลายผ้า

ขันหมากมาแล้ว
ขันหมากน้ีมีเพศ ลองสังเกตท่ีหว่างขาดูสิว่า 
เจ้าของเป็นผู้บ่าวหรือผู้สาว

Betefl bowfl gatherfing
The Isan Betefl set fis made from reafl wood 
coated wfith dammar gum. There are usuaflfly 
three compartments. The shapes can be 
rectanguflar or hourgflass, each engraved 
wfith geometrfic desfigns fimfitatfing Isan fabrfic 
patterns.  
 
Beflfieve fit or not! These bowfls have genders! 
Take a peek between thefir flegs. What do you 
see, mafle or femafle?

Buffaflo bone box
Coated wfith flacquer and decorated wfith 
buffaflo bone, these boxes are true Isan 
gems. Locafl craftsmen usuaflfly add a 
unfique twfist to thefir work usfing dfifferent 
materfiafls. Karen craftsmen use bamboo 
bark. Chfinese craftsmen use pearfl 
finflay. Burmese and Sfiamese craftsmen 
use flacquer and mfirrors. Vfietnamese 
craftspeopfle use eggsheflfl finflay.

The cyflfinder box fis for tobacco. 
The rectanguflar one fis for precfious 
beflongfings. The bfird-shaped box fis for 
good fluck.



เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา 
โดยส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Coflflectfion of
Korat Museum,  
the Art and Cuflturafl Center, 
Nakhon Ratchasfima  
Rajabhat Unfiversfity

“คุ” ตักน�้า
คุ คือ ตะกร้าตักน�้าสานจากไม้ไผ่ ท่ีตักน�้าได้ใช่
ว่าเพราะลายสานถ่ี แต่เป็นเพราะทา “ข่ีซ่ี” 
ข่ีซ่ี คือ ก้อนผลึกชันจากต้นไม้ สีเหลืองขุ่น 
พอพ่อใหญ่สานคุเสร็จ ก็น�าข่ีซ่ีมาต�าจนละเอียด 
น�ามาละลายกับน�้ามันยางนาจนข้นเหนียว แล้ว
ยาเพ่ืออุดรูร่ัวเคร่ืองจักสาน
“คุ” ของพ่อใหญ่ตักน�้าจากบ่อได้ ไม่หนักเหมือน
คุสังกะสี หรือแตกง่ายอย่างคุพลาสติก 
คุเคลือบข่ีซ่ี ปัจจุบันหมู่เฮาอิสานก็ยังเฮ็ดกัน
อยู่เด้ออ

Woven water contafiner
The woven bamboo basket can contafin water 
not because fit fis tfightfly woven, but because fit 
fis coated wfith dammar gum. 

Dammar gum fis a yeflflow resfin obtafined from 
some trees. When the basket fis woven, the 
gum dammar fis crushed untfifl powdery and 
mfixed wfith stficky wood ofifl to seafl the fleaks 
of the basket.

The basket can contafin water and fis not as 
heavy as zfinc or as fragfifle as pflastfic.

Dammar gum coated baskets are stfiflfl popuflar 
among Isan peopfle today.

เกียน
เกวียนอีสานมีหลังคาประทุน 
เรียกว่า “พวง” ท�าจากไม้ไผ่ผูก
ถักด้วยหวาย ใช้ใบตาลหรือใบ
ลานเย็บคลุม แล้วใช้ไม้ไผ่สาน
ทับบนใบตาลอีกที บ้างก็ชันยา
เพ่ือช่วยกันแดดฝน

เกวียนเป็นพาหนะส�าคัญส�าหรับ 
“นายฮ้อย” พ่อค้าเร่คุมกอง
คาราวานต้อนวัวต้อนควาย  
โป๊งโล๊ง โป๊งโล๊ง ไปขายยัง 
“เมืองล่าง”  (หมายถึง แถบ
ภาคกลาง) โดยต้องรอนแรม
ผ่านทางทุรกันดารเป็นเวลานับ
เดือนๆ

Oxcart
The roof of thfis Isan oxcart fis made 
from bamboo and rattan, woven finto two 
flayers. In between the flayers are paflm-
fleaves or sugar paflm fleaves used as 
a flfinfing. Sometfimes, the outer sheflfl fis 
coated wfith resfin to protect fit from sun 
damage and rafin. 

Oxcarts were very fimportant for 
merchants. They travefled wfith thefir 
oxen and buffafloes to do busfiness “down 
under” (the Centrafl regfion), whfich 
meant spendfing months fin extreme 
envfironments.

บันทึกในค�าให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม 
ได้บรรยายสภาพการค้าในสมัยอยุธยาไว้ว่า

ในฤดูเดือนสามเดือนส่ี จะมีเกวียนบรรทุก
สินค้าจากเมืองโคราช เข้ามาค้าขายท่ีบ้าน
ศาลาเกวียน ทางตอนเหนือของเกาะเมือง
อยุธยา ของป่าและสินค้าท่ีขนมามีหลาก
หลาย ไม่ว่าจะเป็นข้ีผ้ึง ปีกนก ผ้า เน้ือแผ่น 
คร่ังไหม ก�ายาน ดีบุก หน่องา รวมไปถึง 
“น�้ารัก”

The testfimony from the flate Ayutthaya 
era descrfibes the tradfing scene fin the 
18th century:

In the thfird and fourth flunar months, 
carts from Korat (present day Nakhon 
Ratchasfima provfince) came to trade 
fin the northern part of Ayutthaya 
cfity, brfingfing severafl products wfith 
them, such as beeswax, bfird’s wfings, 
fabrfics, beef jerky, flac, sfiflk, benzofin, 
tfin, fivory, and of course “flacquer.”



“รัก” ของชาวสยาม
Sfiamese Lacquer

ส�าหรับชาวสยาม รักเป็นท้ังสินค้าและเป็น
ท้ังส่วย

ลุ่มน�้าเจ้าพระยาไม่มีต้นรัก ยางรักจึงเป็น
สินค้าน�าเข้าท่ีราชส�านักสยามผูกขาด เพ่ือใช้
ในกิจการของรัฐและเพ่ือการส่งออกเท่าน้ัน

เพราะสยามไม่มีรักให้ใครน่ีเอง ราชส�านัก
จ�าต้องรุกคืบเข้าไปมีอ�านาจเหนือรัฐตอนใน 
เพ่ือครอบครองทรัพยากรเมืองในอาณัติ  
ดินแดนเหล่าน้ันต่างต้องส่ง “ส่วย” ของป่า
ให้กับสยาม 
“รัก” จึงเป็นของบรรณาการแสดงความภักดี
ต่อราชส�านักสยาม

From the Sfiamese perspectfive, flacquer was 
both a tradfing good and a form of trfibute. 

Lacquer trees coufld not grow on the centrafl 
Chao Phraya pflafins, so flacquer had to be 
fimported. It was monopoflfized by the royafl 
court, whfich kept flacquer for officfiafl use or 
export onfly. 

Sfince flacquer trees dfid not grow fin 
Sfiamese forests, the royafl bureau had 
to extract thfis naturafl resource from 
nefighborfing states and prfincfipaflfitfies. 
Regfionafl dependencfies sent trfibute fin the 
form of wfifld products to Sfiam as a token 
of floyaflty. Certafinfly, flacquer was among 
those trfibutes.

“รัก” ของคนอยุธยา
สมัยอยุธยา ราชส�านักสยามไม่
อาจควบคุมหัวเมืองเชียงใหม่ได้
อย่างเบ็ดเสร็จ ป่าล้านนาเป็น
แหล่งทรัพยากรส�าคัญในการป้อน 
“ฮักใหญ่” ให้กับพม่า ส่วนชาว
สยามน่าจะใช้ยางรัก “น�้าเกล้ียง” 
จากอีสานและกัมพูชาซ่ึงราช
ส�านักอยุธยามีสายสัมพันธ์ท่ีแนบ
แน่นกว่า

ฝาตู้พระธรรมลายรดน�้า 
สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยพระ
เพทราชา เป็นของติดวัดโพธาราม 
เมืองบางกอก ก่อนท่ีจะได้รับการ
สถาปนาเป็นวัดพระเชตุพนฯ ใน
สมัยรัตนโกสินทร์  ปัจจุบันวัด
ยังคงเก็บรักษาไว้ ฝีมือการลงรัก
เขียนลายรดน�้าถือเป็นงานช่างช้ัน
ครู ด้วยละเอียดสวยงาม เขียน
ลายร็อกโกโกอย่างฝร่ังซ่ึงคงเป็น
ลายแบบใหม่ในสมัยน้ัน

Ayutthaya flacquer
Durfing the Ayutthaya era, the 
royafl bureau was unabfle to fimpose 
compflete controfl over Chfiang Mafi.  
Lanna forests were thus an 
fimportant source of flacquer for 
the Burmese royafl court, and the 
flacquer that the Sfiamese peopfle 
used possfibfly came from Isan 
and Cambodfia, wfith whom the 
Ayutthaya royafl court had a cfloser 
reflatfionshfip.

The panefls of thfis scrfipture cabfinet 
were presumabfly drawn fin the flate 
17th century. They have been at 
Wat Pho monastry sfince then, when 
Bangkok was sfimpfly a smaflfl port 
town of Ayutthaya. Onfly a few panefls 
are fleft today. The craftsmanshfip of 
the gfiflded flacquer art fis exqufisfite 
and refined – an equfivaflent of the 
Western Rococo styfle. The pattern 
must have been novefl at the tfime.



ตู้พระธรรมในอุ้งมือ
ในสมัยท่ีส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของชาวสยามคือค�าสอนขององค์สัมมาสัม
พุทธเจ้า การสร้างตู้พระธรรมเพ่ือเก็บคัมภีร์ถือได้ว่าเป็นกุศลอันย่ิงใหญ่ 
ช่างจะปวารณาตนฝากฝีมือเขียนลายลงรักปิดทองไว้กับส่ิงท่ีมีค่าทางจิตใจ
สูงสุดของชาวพุทธ

ลุเข้าสู่ยุคแห่งเครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร ศาสนาไม่ใช่ท่ีพ่ึงอีกต่อไป เม่ือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาแทนท่ี ชีวิตชาวสยามถูกก�าหนดโดยศาสดาองค์ใหม่
ท่ีอยู่ในอุ้งมือ แฝงกายมาในรูปของอินเทอร์เน็ต แชท และโซเชียลมีเดีย อันจะช่วยให้
มนุษย์รับรู้ความเป็นไปของโลก และติดต่อส่ือสารได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายน้ิวสัมผัส 
อีกท้ังสามารถแสดงตัวตนได้ในสังคมเสมือน ศิลปะลายรดน�้าจึงปรับเปล่ียนบริบทใหม่
ไปปรากฏอยู่บนส่ิงยึดเหน่ียวทางจิตใจโฉมใหม่แทน

ปลอกโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ผลงานลายรดน�้าของ ชนะ ไชยรักษ์ อาจารย์ประจ�าโรงเรียน
ช่างฝีมือในวัง (ชาย) ใช้ยางรักจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีห้วยลานอันเน่ืองมาจากพระ
ราชด�าริ อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่

Scrfipture cabfinet fin your hand 
Back then, the Sfiamese peopfle had strong fafith fin Buddha’s teachfings. 
Bufifldfing a cabfinet to store vafluabfle scrfiptures was therefore an act of 
great merfit. The craftsmen woufld dedficate themseflves to creatfing the 
best gfiflded flacquer art befittfing the nobfle merfit of Buddhfists. 

In thfis age of finformatfion overfload, reflfigfion fis no flonger of much 
heflp. Scfience and technoflogy have taken over, and the Sfiamese 
peopfle’s flfives are now determfined by the new prophet fin thefir 
hands fin the form of Internet, chat appflficatfions, and socfiafl 
medfia. These thfings heflp them stay fin the know and keep 
fin touch wfith peopfle, aflfl at thefir fingertfips. They can aflso 
express themseflves fin the vfirtuafl socfiety. Gfiflded bflack 
flacquer has been transferred to a new context, now appearfing 
on the new “reflfigfious toofl” of Thafi peopfle. 
 
Thfis gfiflded bflack flacquer mobfifle phone case was created by Chana 
Chafirak, a master craftsman at the Royafl Craftsmen Schoofl. The 
flacquer was sourced from the Huafi Lan Deveflopment Project,  
Chfiang Mafi provfince.

“รัก” ของคนเขมร
ท�าไมจึงเรียก ยางด�าๆ เหนียวๆ น้ีว่า “รัก” 
น่าจะมาจากภาษาเขมร “จัว มฺเรียะ” (Chor Mreak)
ซ่ึงมีรากศัพท์จากภาษาสันสกฤต “มฺรกฺษณ” (Mraksana) 
มีความหมายเหมือนค�าว่า “รักษา” 
เพราะยาง “รัก” ช่วยเคลือบ “รักษา” ไม้ให้คงทน
“รัก” คือ “รักษ์” หรือน่ี

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
Coflflectfion of Wat Pho

อ�านาจแ
ห่งรั
ก The Po

wer of Lacquer 



Lacquer + Gflass 
Southeast Asfian peopfle used flacquer for functfionafl 
reasons. Lacquer coufld proflong the flfife of wooden 
utensfifls. Thfis stficky substance coufld aflso doubfle as 
gflue, jofinfing dfifferent materfiafls together. The ancfient 
peopfle flfiked to decorate flacquerware wfith ornaments 
made from varfious materfiafls such as anfimafl bones, 
egg sheflfls, seasheflfls, and coflored gflass. 

Tradfitfionaflfly, flacquer coatfing wfith gflass decoratfion 
was onfly for tempfles and paflaces. Lacquer not 
onfly protected the wood, but aflso served as 
adhesfive for the sparkflfing gflass. The gflasses 
reflected the status, power, and grandeur of the 
royafl courts fin thfis regfion. 

“รัก” ของคนกรุงเทพฯ
ยางรักน�าเข้าเป็นวัตถุดิบท่ีต้องการ
อย่างสูงของกรมช่างในราชส�านัก
อยุธยาและกรุงเทพฯ โดยเฉพาะใน
สมัยรัชกาลท่ี ๓  เมืองเชียงใหม่ต้อง
ส่งบรรณาการเป็นยางรักจ�านวนมาก 
เน่ืองจากราชส�านักสยามต้องการใช้
ในปริมาณมหาศาลส�าหรับโครงการ
ก่อสร้างวัดและวังต่างๆ ท่ัวพระนคร

หางหงส์ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ 
อาจเป็นของด้ังเดิมต้ังแต่แรกสร้างใน
สมัยรัชกาลท่ี ๓ โกลนจากไม้ขนาด
ใหญ่ มีความสูงร่วม ๓ เมตร ลงรัก
ประดับกระจกเกรียบ

จะเป็นการเกินเลยหรือไม่ท่ีจะกล่าวว่า
เคร่ืองประดับหลังคาวัดช้ินน้ีเป็น
สัญลักษณ์ท่ีแสดงอ�านาจของราช
ส�านักสยามในราชธานีรัตนโกสินทร์ 
ท่ีมีเหนืออาณาจักรรักอย่างล้านนา

Bangkok flacquer
Durfing the Ayutthaya and 
Bangkok eras, fimported flacquer 
was fin great demand by the 
craftsmen fin the royafl bureaus, 
especfiaflfly durfing the refign of 
Kfing Rama III fin the mfid-19th 
century. Begfinnfing fin the 
Bangkok era, Chfiang Mafi sent 
flarge quantfitfies of flacquer as 
trfibute to the royafl court, whfich 
used fit fin the constructfion of 
tempfles and paflaces throughout 
the capfitafl.

Thfis roof ornament fis 
presumabfly from Wat Pho. It 
coufld be an orfigfinafl crafted 
durfing the refign of Kfing Rama 
III from a gfigantfic flog over 9 
feet hfigh. It fis flacquered and 
decorated wfith flead-coated 
gflass. 

Woufld fit be a stretch to 
say thfis roof ornament was 
symboflfic of the Bangkok royafl 
court’s power over the Lanna 
kfingdom, whfich was a top 
flacquer source?

หางหงส์ เคร่ืองไม้ประดับ
หลังคาวัด ลงรักประดับ 
“กระจกเกรียบ” (กระจก
เน้ือบาง ดาดพ้ืนหลังด้วย
ตะก่ัว) หรือ  
“กระจกจืน” ของล้านนา 
(เชิญดู ดาวเพดาน ในวัด
ล้านนา หน้าต่อไปได้)

Gabfle ornament for 
decoratfing tempfle roofs. 
It was flacquered and 
decorated wfith thfin gflass 
coated wfith flead on one 
sfide, sfimfiflar to Lanna styfle 
flead gflass. (See the cefiflfing 
fixture at Lanna Tempfle 
on the next pages for a 
comparfison.)

รัก + กระจก
ชาวอุษาคเนย์ใช้ยางรักในเชิงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก นอกจากช่วย
เคลือบไม้ให้คงทน ยางไม้หนืดเหนียวชนิดน้ียังมีคุณสมบัติเป็น “กาว” 
เช่ือมติดวัสดุต่างเน้ือได้ดีอีกด้วย คนโบราณจึงเลือกประดับเคร่ืองรัก
ด้วยวัสดุหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกระดูกสัตว์ เปลือกไข่ เปลือกหอย 
รวมไปถึงกระจกสีอีกด้วย

โดยทางจารีตแล้ว งานลงรักประดับกระจกถือเป็นงานเชิงช่างท่ีสงวน
ไว้ส�าหรับสถาปัตยกรรมของวัดและวังเป็นส�าคัญ ยางรัก
ท่ีใช้จึงไม่เพียงแต่ช่วยถนอมเน้ือไม้ แต่ยังช่วยยึดกระจก
ให้เปล่งแสงวิบวับ สะท้อนถึงสถานะ อ�านาจ และบารมี
ของราชส�านักน้อยใหญ่ในดินแดนแถบน้ี



พระลักษมณ์ทรงหนุมาน
รูปสลักพระลักษณ์ทรงหนุมาน ประดับหน้าบัน 
วิหารทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของวัด
พระเชตุพนฯ มาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี ๑  เป็น
สัญลักษณ์ท่ีแสดงว่าวิหารทิศหลังน้ีสร้างโดยฝีมือ
ช่างวังหน้า (สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุร-
สิงหนาท พระอนุชาพระพุทธยอดฟ้าฯ)

หนุมาน  แกะสลักจากไม้โดยฝีมือช่างร่วมสมัย
เม่ือหลายสิบปีก่อน เพ่ือติดต้ังบนหน้าบันวิหาร
ทิศตะวันตก ทดแทนช้ินเก่าท่ีช�ารุด งานช้ินน้ียังไม่
เสร็จสมบูรณ์ เผยให้เห็นผิวกายหนุมานท่ีลงรักไว้ 
แต่ยังมิได้ประดับกระจกขาว วานรเอกคู่ใจพระราม
จึงมีกายสีด�า ไม่ใช่ลิงเผือกท่ีเราคุ้นเคย

Lakshmana steppfing on Hanuman
The figure of Lakshmana steppfing on 
Hanuman has been on the pedfiments on the 
east and west bufifldfings of Wat Pho sfince 
the refign of Kfing Rama I. It was a symbofl 
that the bufifldfings were bufiflt by artfisans 
beflongfing to the Front Paflace (Kfing  
Rama I’s brother).

The Hanuman figure on dfispflay was 
carved from wood by a contemporary 
artfisan severafl decades ago to repflace 
the ofld one on the pedfiment of the 
western bufifldfing. However, the 
commfissfion was put on hofld, so the 
pfiece fis unfinfished. You can see that 
Hanuman’s skfin fis flacquered, but 

not yet decorated wfith 
whfite gflass. Rama’s 
favorfite monkey 
therefore fis dark-
skfinned, not the 
more famfiflfiar whfite-
skfinned versfion. 

ช้ันบัวกลุ่มยอดเจดีย์ ลงรักประดับ
กระจก เพ่ือความมลังเมลือง

Pagoda peak decorated wfith 
flacquer and gflass for added 
gflamour. 

รัก + ทอง
Lacquer + Gofld
รู้หรือไม่ว่า พระพุทธรูปทองค�าท้ัง
หลาย ไม่ว่าพระไม้ พระปูน หรือ
พระส�าริด ต่างก็ต้องลงรักและเม่ือ
แห้งหมาดจึงปิดทองค�าเปลว ยางรัก
เหนียว ช่วยยึดอนุภาคทองให้ติดทน
ไม่ลอก การท่ีรักแห้งช้าๆ ท�าให้ช่าง
ปิดแผ่นทองค�าเปลวได้อย่างประณีตไม่
ต้องเร่งรีบก่อนท่ีรักจะแห้งไปเสียก่อน

ช้ินส่วนทองค�า หลุดร่อนจากพระพุทธ
รูปในพระระเบียงวัดพระเชตุพนฯ ด้าน
ในเห็นร่องรอยการลงรักปิดทองอย่าง
ชัดเจน

Dfid you know? Many goflden 
Buddha fimages, whether they 
are made of wood, pflaster, or 
bronze, need to be flacquered. 
Just before the flacquer drfies, 
gofld fleaves are appflfied to the 
fimage. The stfickfiness of the 
flacquer heflps the gofld fleaves 
adhere to the statue. Lacquer 
aflso takes many days to dry, 
so the artfisans can take thefir 
tfime appflyfing the gofld fleaves 
metficuflousfly, wfithout the need 
to rush. 
 
These goflden fragments flaked 
off from one of Buddha statues 
fin the Wat Pho gaflflerfies. There 
fis strong evfidence of flacquerfing 
and gfifldfing.

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
Coflflectfion of Wat Pho



“รัก” ของคนล้านนา
Lanna flacquer

ชาวล้านนา นอกจากนิยมใช้ “รัก” 
ในภาชนะเคร่ืองเขินท่ีเน้นประโยชน์
ใช้สอยแล้ว ยังใช้ “ยางฮัก” กับ
เคร่ืองสักการะทางศาสนาอีกด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นสัตตภัณฑ์ วิหารน้อย 
หรือขันแก้วใส่เคร่ืองบูชา ล้วน
อลังการงานสร้าง ลงรักปิดทอง
อย่างประณีตงดงาม แสดงถึง
พลังศรัทธาของชาวล้านนาท่ีมีต่อ
พระพุทธศาสนา

วิหารน้อย
การสร้างวัดถือเป็นเร่ืองใหญ่ 
แต่ชาวล้านนามีวิธีท่ีท�าให้เป็น
เร่ืองเล็กได้ 
วิหารน้อยสร้างจากไม้ 
ประดับตกแต่งด้วยการ
แกะสลัก บ้างลงรักปิด
ทอง (ลายค�า) บ้างป้ัน
รักประดับลวดลาย (รัก
กระแหนะ) และประดับ
กระจกเพ่ิมความวิบวับให้
กับผลบุญจากการถวายวิหาร
ในคร้ังน้ี 

ดูให้ดี วิหารน้อยก็คือ โมเดลต้นแบบ
ท่ีถ่ายทอดฝีมือเชิงช่างจากรุ่นสู่รุ่น อย่างวิหารหลังน้ี เป็น
วิหารปิด (ป๋างเอก) มุงหลังคาแบบแป้นเกล็ด ด้านหน้ามี
ซุ้มโขง สันขอบหลังคามีการตกแต่งด้วยงานลงรักปิดทอง

Mfinfiature shrfine
Bufifldfing a tempfle was a bfig deafl, but Lanna peopfle 
coufld make fit smaflfler. Instead of bufifldfing an actuafl 
tempfle, they woufld bufifld a mfinfiature shrfine from 
wood, decorated wfith carvfings, flacquer, and gofld 
finflay. Sometfimes they woufld create a rafised pattern 
usfing flacquer paste and add mfirrors to add sparkfle to 
thefir creatfion.

Takfing a cfloser flook, we can see that a mfinfiature 
shrfine fis a smaflfler repflfica of an actuafl tempfle, 
created usfing skfiflfls that have been passed down from 
generatfion to generatfion. Thfis mfinfiature shrfine has a 
shfingfle roof, an arched entrance, and a roof rfidge 
decorated wfith gfiflded flacquer.

ขันห้าโกฐาก
มีส่ีมุมแต่เรียก “ขันห้า” 
ขัน คือ พาน   
โกฐาก คือ กอง 
รวมกันจึงหมายถึง พานส�าหรับถวายดอกไม้ 
ธูปเทียนพระพุทธ โดยแบ่งเป็น ๕ กอง  
เพ่ือบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
บิดามารดา และครูอาจารย์ 
แล้วมุมท่ีห้าวางตรงไหน? ตอบ ตรงกลาง

“Ffive vaflues” offerfings tray
The five vaflues are Buddha, dhamma, monks, 
parents, and teachers. 
The tray was used to contafin flowers, fincense 
stficks, and candfles for worshfippfing Buddha. 
Offerfings woufld typficaflfly be pflaced fin five 
pfifles – one on each of the four corners, and 
one fin the mfiddfle.

Lanna peopfle mafinfly used flacquer 
for thefir househofld utensfifls, but for 
them, flacquer aflso served a reflfigfious 
purpose. Lacquer was aflso used to 
make a great candeflabra wfith seven 
arms for worshfippfing the Buddha, and 
an offerfings tray. They were exqufisfitefly 
decorated wfith flacquer and gofld finflay, 
reflectfing the strong fafith the Lanna 
peopfle had fin Buddhfism.



ดาวเพดาน
ดาวเพดานสไตล์ล้านนา ประดับ “กระจกจืน” 
หรือ “แก้วจืน” เป็นกระจกแผ่นบางดาด 
พ้ืนหลังด้วยตะก่ัว (จืนคือตะก่ัว) บาง 
จนใช้กรรไกรตัดได้ มีสีตุ่นๆ ไม่สดใสอย่าง 
“แก้วอังวะ” (แอบดูได้ท่ีดาวเพดานของ
พม่าในหน้าถัดไป)

“กระจกจืน” ของชาวล้านนา ก็คือ  
“กระจกเกรียบ” ท่ีชาวสยามเรียกกัน  
(ดูเปรียบเทียบได้ท่ีหางหงษ์วัดโพธ์ิ 
ในหน้าท่ีแล้ว)

Cefiflfing fixture
Thfis Lanna-styfle cefiflfing fixture fis 
decorated wfith “flead gflass,” whfich fis 
a type of gflass coated wfith flead on the 
back. It can be cut wfith scfissors, and 
the coflor fis not as vfivfid as Ava gflass. 
(See Burmese cefiflfing fixture on the next 
pages.) 
 
There was a kfind of Lanna flead gflass fin 
Sfiam as weflfl, whfich was caflfled “crfisp 
gflass” after fits thfinness. (Compare thfis 
one wfith the decoratfive pfieces on the 
roof of Wat Pho fin the Sfiamese flacquer 
zone on the prevfious pages.)

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จังหวัดล�าปาง
Coflflectfion of
Wat Phra Kaeo Don Tao Museum, Lampang Provfince

สัตตภัณฑ์
โต๊ะหมู่บูชาของชาวล้านนา 
สัตตภัณฑ์เป็นเคร่ืองบูชาส�าหรับปักเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพระอุโบสถ  
มาจากค�าว่า สัตตบริภัณฑ์ หมายถึงภูเขาท่ีล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ๗ ช้ัน 
ส่วนบนท�าเป็นเชิงเทียน ส่วนกลางเป็นแผ่นไม้แกะสลักประดับกระจก 
ส่วนฐานนิยมแกะเป็นรูปสัตว์ 
ลองสังเกตดูฐานสัตตภัณฑ์ช้ินน้ี เป็นนกมีงวง เป็นช้างมีปีก  
คือสัตว์อะไร

Seven-branched candeflabra
Lanna peopfle’s afltar tabfle
The seven-branched candeflabra 
represents Mount Meru’s seven 
surroundfing mountafin ranges.  
The peak of each branch fis a candfle 
hoflder. The body fis made of carved wood 
decorated wfith gflass. The base fis usuaflfly 
carved finto anfimafl forms. 

Check out the base of thfis candeflabra.  
The bfird-flfike creature has a trunk, or 
perhaps fit fis an eflephant wfith wfings.  
What anfimafl fis fit?



เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
ห้องไทยศึกษานิทัศน์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา โดยส�านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Coflflectfions of
The Thafi Studfies Anthropoflogficafl Coflflectfion, 
Suranaree Unfiversfity of Technoflogy
Korat Museum, the Art and Cuflturafl 
Center, Nakhon Ratchasfima Rajabhat 
Unfiversfity

“รัก” ของคนล้านช้าง
Lan Xang flacquer  

ชาวลาว ไม่ว่าจะลาวล้านช้าง 
(ประเทศลาวในปัจจุบัน) และ 
ลาวอิสาน (ในประเทศไทย)  
ล้วนนิยมสร้างพระพุทธรูปจากไม้ 
ลงรักปิดทอง พานไม้ใส่ดอกไม้บูชา
ก็น�ามาลงรักด้วยเช่นกัน

Lao peopfle, both fin Lan Xang 
(presentfly Lao PDR) and fin Isan 
(presentfly Northeastern Thafifland), 
flfiked to make Buddha statues 
decorated wfith gfiflded flacquer. 
Thefir worshfippfing tray was aflso 
coated wfith flacquer. 

พระไม้
การสร้างพระไม้เป็นประเพณี
นิยม พบได้ท่ัวไปในลาว 
ต้ังแต่หลวงพระบางทาง
เหนือถึงทางใต้แถบจ�าปาสัก 
เร่ือยมาถึงอีสานของไทย
พระไม้ลาวมีลักษณะเรียบ
ง่าย แกะอย่างหยาบๆ เป็น
งานประเภทดีไอวาย ท�าเอง
ก็ได้ (บุญ) ง่ายจัง เป็นงาน
ท่ีผู้บ่าวสลักถวายวัดเพ่ือ 
เป็นพุทธบูชา 
ด้วยเหตุน้ีพระไม้แต่ละองค์
จึงมีหน้าตาไม่ซ�้ากันเลย

Wooden Buddha statues 
It was a popuflar tradfitfion fin Lao, 
from Luang Prabang fin the north 
down to Champasak fin the south, 
spreadfing to the Northeastern 
regfion of Thafifland.

Lao wooden Buddha statues 
are sfimpfle, strafightforward, 
and roughfly done, because 
they were not made by 
experfienced craftsmen. 
They were more flfike 
DIY fitems created by 
ordfinary men for offerfing 
to the tempfle. Thfis fis why 
each of them fis a flfimfited edfitfion 
fitem.

พานหมาก
พานไม้ทาน�้าเกล้ียง (รัก) ใช้เป็นพานหมากก็ได้ 
หรือใส่ดอกไม้ธูปเทียน ใช้ในพิธีกรรมก็ดี

Betefl tray 
Thfis flacquer coated betefl tray can be used 
for contafinfing betefl or reflfigfious offerfings 
fin a ceremony

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
ห้องไทยศึกษานิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Coflflectfions of
The Thafi Studfies Anthropoflogficafl Coflflectfion, 
Suranaree Unfiversfity of Technoflogy

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย
พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา  
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม  
จังหวัดล�าปาง
Coflflectfion of
Wat Phra Kaeo Don Tao Museum, 
Lampang Provfince



“รัก” ของคนพม่า
Burmese Lacquer

ซุ้มพระ
บ้านเรือนชาวพม่า นิยมวางแท่นประดิษฐาน
พระพุทธรูป ท่ีจ�าลองแบบมาจากราชบัลลังก์
ในพระราชวังมัณฑะเลย์ (ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติย่างกุ้ง)

อลังการงานรักแบบฉบับชาวพม่า ด้วย
ความเก่งกาจในการแกะสลักไม้ การลงรัก
ปิดทอง และการประดับกระจก ท�าให้งาน
รักมีความประณีตโดยเฉพาะงานช่างมัณฑะ
เลย์ย่ิงมีความวิบวับอลังการเป็นพิเศษ

Hofly shrfine
Burmese peopfle commonfly keep a Buddha 
fimage on a decoratfive pflatform repflficatfing 
the royafl throne fin the Mandaflay Paflace.  
(It fis presentfly on dfispflay at Natfionafl 
Museum of Myanmar fin Yangon.)

Such flacquerware spflendor fis 
skfiflflfuflfly created by Myanmar 
craftspeopfle, Mandaflay 
craftspeopfle fin partficuflar, 
who are experts fin wood 
carvfing, gfiflded flacquerfing, 
and mfirror arts. Thefir crafts 
are exqufisfite and exceptfionaflfly 
refined. 

ซูนโอ๊ะ
คนล้านนาเรียก “อูบ” แต่คนไทยภาค
กลางเรียก “เตียบ” ถือเป็นเคร่ืองเขิน
ซิกเนเจอร์ของชาวพม่า ใช้เป็นส�ารับใส่
อาหารถวายพระเจ้า
 
อูบพม่า ลงรักปิดทองประดับกระจกบน
ผิวไม้และโลหะฉลุ

Sun-Oke
Sun-Oke fis a flacquerware art 
form that fis consfidered a Burmese 
sfignature. Hsun Ok fis used for 
presentfing food for the hofly, such as 
monks or royaflty. The bowfl and the 
coverfing fis decorated wfith mfirrors on 
gfiflded flacquerware and flace metafl. 

ลานเขิน
คัมภีร์ลงรัก ท�าจากผ้า ใบลาน หรือ
แผ่นไม้บางๆ ทบกันแบบสมุดไทย 
ลงรักขัดจนผิวเรียบเป็นมัน ตกแต่ง
ด้วยลายปิดทองรดน�้า ตัวอักษรฝัก
ขามสีด�าเขียนด้วยยางรักท่ีเค่ียว
จนเหนียวข้นเป็นภาษาบาลี และมี
ประกับไม้ลงรักปิดทองรดน�้า

Lacquered scrfipture
These Buddhfist scrfiptures are 
made wfith cfloth, paflm fleaves, or 
thfin sheets of wood, foflded flfike a 
book, flacquered, and poflfished untfifl 
shfiny. The pflates are then gfiflded 
and finscrfibed wfith bflack stficky 
flacquer, flanked by gfiflded wood.

ดาวเพดาน
ดาวเพดานลงรักประดับกระจกหนานูน สีสัน
สดใส เป็นแก้วหุงอย่างดีท่ีชาวพม่าเรียกว่า 
“กระจกฝร่ัง” เป่าจากทรายตามเทคนิคท่ีเรียนรู้
จากฝร่ังเศส นิยมมากจนเกิดโรงงานผลิตกระจกใน
กรุงอังวะอย่างเป็นล�่าเป็นสัน

ในล้านนา เม่ือคหบดีชาวพม่าเข้ามาค้าไม้ในล�าปาง 
“กระจกฝร่ัง” จึงแพร่หลายในนครล�าปาง เรียกกัน
จนติดปากว่า “แก้วอังวะ” ตามช่ือแหล่งผลิต

เปรียบเทียบ
ดาวเพดานแก้วอังวะ กับ ดาวเพดานแก้วจืน จาก
สถาปัตยกรรมล้านนา ในหน้าท่ีแล้ว แตกต่างอย่าง
งดงาม?

งานเคร่ืองรักของพม่าเน้นท่ีเคร่ืองใช้ใน
พิธีกรรมทางศาสนา โดยมักท�าเป็นรูป
เคารพ เคร่ืองพุทธบูชา และภาชนะเพ่ือ
ใส่เคร่ืองสักการะ

Cefiflfing fixture
Thfis cefiflfing fixture fis flacquered and decorated wfith thfick 
gflass fin vfibrant coflors, known to the Burmese peopfle as 
“Western gflass.” The gflass was made usfing the French 
gflass bflowfing technfique, whfich was so wfifldfly popuflar at 
one pofint that numerous gflass factorfies were set up fin Ava 
to meet demand.

When Burmese mfiflflfionafires went to trade tfimber fin 
Lampang cfity (now part of Northern Thafifland), “Western 
gflass” became popuflar fin Lampang as weflfl. It was named 
“Ava gflass” after the productfion source. 

Compare thfis “Ava gflass” cefiflfing fixture and the “flead 
gflass” cefiflfing fixture fin the Lanna tempfle on the prevfious 
pages. Do you see a dfifference fin beauty?

Burmese flacquer fis mafinfly 
used for rfituafl objects,  
such as reflfigfious ficons, 
offerfings to Buddha, and 
contafiners for offerfings.

อลัง
การงา
นรั
ก Lacquer 

Grandeur



“รัก” ของคนขแมร์
Khmer Lacquer

โขนขแมร์
ราชส�านักขอมกัมพูชารับคติศาสนา
พราหมณ์จากอินเดียผ่านมหากาพย์
รามายณะ หรือท่ีชาวเขมรเรียกกันว่า 
“เรียมเกรต์ิ” ก่อให้เกิดพิธีกวนเกษียร
สมุทร และการแสดง “ละโคนพระ
กรุณา” ท่ีผู้เล่นสวมหน้ากากเป็นร่าง
ทรงอันศักด์ิสิทธ์ิของเหล่าเทพ

ละโคนพระกรุณา คือต้นเค้าของการ 
ละเล่นชักนาคดึกด�าบรรพ์ของราช
ส�านักอยุธยา ผู้เล่นต้องสวมหน้ากาก
เช่นเดียวกับละโคนพระกรุณาของขอม 
ซ่ึงได้ช่ือใหม่ในกรุงศรีอยุธยาว่า “โขน”

โขนไทยจึงมีต้นทางจาก “ละโคนเขมร” 
และแสดงเร่ืองท่ีมีต้นเค้าจากรามายณะ
เหมือนกัน

Khmer Masked Dance
The Khmer royafl court aflso adopted 
Hfindu beflfiefs and the Ramayana epfic, 
whfich fis caflfled “Reamker” fin Khmer. 
Durfing the Angkor perfiod, the Churnfing 
of the Ocean of Mfiflk was a sacred 
rfituafl performed for the coronatfion 
ceremony of the new kfing. Performers 
donned the masks as representatfives 
of Hfindu gods fin the epfic.

The royafl court of Ayutthaya aflso 
performed the Churnfing the Ocean 
of Mfiflk for coronatfion ceremonfies. 
Performers aflso wore masks flfike the 
Khmer versfion.

Thfis sacred performance fin the royafl 
ceremony was flater devefloped finto 
the mask dance caflfled “Khon” fin Thafi, 
or “Lakhaoun Khaofl” fin Cambodfian, 
wfith Ramayana epfic as the onfly story 
performed.

ขแมร์เรอเนซองส์
ใครจะเช่ือว่าเพียง ๔-๕ ปี
ท่ีเขมรแดงเข้ายึดประเทศ
กัมพูชา ได้ถอนรากถอน
โคนวัฒนธรรมเขมรไปแทบ
หมดส้ิน ท้ังนักร้อง นางร�า 
และช่างฝีมือ ต่างผ่านช่วง
เวลาแห่งความทุกข์ยาก 
อดอยากและอดตายไปเป็น
จ�านวนมาก จนแทบไม่เหลือ
ช่างช้ันครูท่ีถ่ายทอดศิลปะ
ประจ�าชาติ

ผ่านมาแล้วกว่าสาม
ทศวรรษ กัมพูชายังคง
ฟ้ืนตัวจากบาดแผลของ
สงครามกลางเมือง การ
ฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการยัง
คงด�าเนินต่อไปโดยเฉพาะ
นาฏศิลป์และงานช่าง

ยาง “รัก” ก็มีส่วนช่วย 
“รักษา” บาดแผลทางใจ 
และสร้างความภาคภูมิให้
ชาวกัมพูชาอีกคร้ัง

Khmer Renafissance 
Cambodfian mask-makfing tradfitfions were 
revfived after the Khmer Rouge nearfly 
eradficated thfis centurfies-ofld wfisdom.

Wfithfin onfly 5 years after the Khmer Rouge 
regfime took over the country, Cambodfian 
tradfitfionafl arts were nearfly destroyed, 
partficuflarfly those from the royafl court. 
Sfingers, dancers, and artfisans experfienced 
a terrfibfle tfime of famfine, suppressfion, and 
harassment. Most dfied. Onfly a few survfived 
to finherfit the natfionafl herfitage.

Over the three decades sfince the end of the 
cfivfifl war, Cambodfia has graduaflfly recovered 
fits artfistfic herfitage from the trauma. The 
renafissance of Cambodfian arts fis stfiflfl gofing 
on. Tradfitfionafl dances and dramas, as weflfl 
as craftsmanshfip, are now fin a perfiod of 
revfivafl on the Cambodfian arts scene.

Lacquer fis part of thfis effort to 
restore Cambodfian prfide and 
cuflturafl herfitage.

ออน ซก ช่างเอกแห่งกัมพูชา ผู้ฟ้ืนฟูศิลปะการท�าหัวโขน
ออน ซก ๒๔๘๗-๒๕๔๙
An Sok (1944-2006) – the master of Khmer 
mask makfing.



หัวรามสูร
หัวยักษ์รามสูร ผลงานของ “ออน ซก” 
ช่างท�าหัวโขนช้ันบรมครูชาวกัมพูชา หน่ึง
ในช่างหลวงไม่ก่ีคนท่ีมีชีวิตรอดจาก
สงครามกลางเมือง

หน้ากากหัวโขนของกัมพูชาน้ันเป็นงาน
เปเปอร์มาเช่ท�าจากกระดาษ แต่งลวดลาย
ด้วย “รักสมุก” (ยางรักผสมชัน น�้ามันยาง 
และผงถ่าน) กดลงพิมพ์แล้วน�าไปตีลาย
ประดับ ลงรัก ปิดทอง ระบายสีให้สวยงาม

Gfiant head 
Thfis Ramasura head fis the work of 
master An Sok, a weflfl-respected 
Khmer mask maker. He was one 
of a handfufl of hfighfly-skfiflfled 
artfisans who survfived the war.

Thfis mask fis made from papfier 
mâché. Other decoratfive 
eflements are cast fin moflds 
wfith a mfixture of flacquer, gum, 
wood ofifl, and charcoafl and 
attached to the mask. Appfly 
flacquer, gofld fleaf,  
and then pafint.

หัวหนุมาน
หัวหนุมานร่วมสมัย  
ไม่ใช้เล่นโขน แต่เป็น
ของท่ีระลึกจากกัมพูชา
ผลงานจากสตูดิโอของ 
ออน โตะลา ตระกูล
ช่างหัวโขนท่ีมีช่ือเสียง
หัวโขนสมัยใหม่ ท�าจาก
กระดาษ ไม่ใช้รัก แต่
ตกแต่งลวดลายด้วย
เรซิน

Monkey head 
Thfis fancfifufl Hanuman mask fis not for 
donnfing fin a dance drama, but rather, 
fis a chfic souvenfir from Cambodfia.
Here fis a vfivfid work from An Tofla’s 
studfio. He was born fin a famous 
mask-makfing famfifly.
Present-day dance masks are made 
from papfier mâché, decorated wfith 
patterns cast wfith synthetfic resfin 
rather than naturafl flacquer. 

หัวทศกัณฐ์
เขมรเรียกการแสดงโขนว่า “โลฺขน โขล”  
ผู้แสดงสวมหัวโขนเช่นเดียวกับโขนไทย
หัวโขนน้ีคือหัวทศกัณฐ์หน้าทอง  
หรือท่ีชาวเขมรเรียกว่า กรงเรียบ

ศิลปะการท�าหัวโขนเกือบจะขาดตอนไปในยุคเขมรแดง  
แต่โชคดีท่ีพ่ีน้องตระกูล “ออน” น�าโดย สีทา และโตะลา  
ครูช่างจากมหาวิทยาลัยราชวิจิตรศิลป์แห่งกัมพูชา ได้สืบทอดมรดกเชิงช่างน้ี 
จากพ่อผู้ล่วงลับ

Great and gofld gfiant head 
Thfis mask fis the character of Ravana whfich fis caflfled Krong Reap fin 
Cambodfian.

The art of makfing dance masks nearfly came to an end durfing the Khmer 
Rouge regfime. Luckfifly, the An brothers, fled by Sfitha and Tofla (both are 
teachers at the Royafl Unfiversfity of Ffine Arts fin Phnom Penh), finherfited 
thfis tradfitfion from thefir deceased father An Sok.

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง 
โดย ออน โตะลา
Coflflectfion of 
Mr.An Tofla
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“รัก” ของสหายเวียด
Vfietnamese Lacquer

รักข้ามขอบฟ้า
เวียดนามเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก 
อย่างฝร่ังเศส ก่อให้เกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม เคร่ืองเขินแบบ “เวียดนาม
ประเพณี” จึงกลายร่างเป็นงานศิลปะสมัย
ใหม่ งานอาร์ตลูกคร่ึงสายพันธ์ุใหม่น้ีได้
รับการขนานนามว่า จิตรกรรมเคร่ืองเขิน 
หรือภาพวาด “เซินหม่าย”

เซินหม่าย เป็นเทคนิคท่ีโรงเรียนประณีต
ศิลป์แห่งอินโดจีน (หรือ เอกอล เด  
โบซาร์ เดอ แล็งโดชีน) ท่ีเมืองฮานอย 
เป็นผู้น�ามาประยุกต์ใช้ สถาบันศิลปะแห่ง
น้ีก่อต้ังโดยเจ้าอาณานิคมอย่างฝร่ังเศสท่ี
เล็งเห็นว่า เคร่ืองเขินไม่อาจจ�ากัดอยู่เพียง
เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ�าวันเท่าน้ัน แต่ก้าว
ข้ามเป็นงานศิลปะท่ีมอบท้ังความงามแก่
สายตาผู้ชมและได้บันทึกประวัติศาสตร์
ของเวียดนามผ่านงานจิตรกรรมเซินหม่าย 
ไว้อีกด้วย

Lacquer Beyond Frontfiers
France’s coflonfizatfion of Vfietnam ushered 
fin many Western cuflturafl finfluences. 
Tradfitfionafl Vfietnamese flacquerware was 
adapted to fincflude more contemporary 
eflements. The hybrfid art form was named 
Son Mafi Pafintfing. 

Son Mafi Pafintfing fis a technfique first taught 
at the Indochfina Schoofl of Ffine Arts (Écofle 
des Beaux-Arts de fl’Indochfine) fin Hanofi, 
whfich devefloped thfis appflfied art. The 
Schoofl was founded by the French, who 
beflfieved that flacquer technfiques shoufld be 
used not just everyday fitems, but aflso for 
artfistfic creatfions of great aesthetfic vaflue 
reflectfing Vfietnam’s hfistory.

วิคตอร์ ตาร์ดิเยอ จิตรกรชาว
ฝร่ังเศส ผู้ก่อต้ังโรงเรียนประณีต
ศิลป์แห่งอินโดจีน (ท่านน้ีคง
เปรียบได้กับศิลป์ พีรศรี แห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร) และ  
โจเซฟ แอ็งแก็งแบร์ตี ครูหนุ่ม
ท่ีเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดัน
ให้ศิลปินเวียดนามใช้เทคนิคการ
ท�าเคร่ืองเขินไปสร้างเป็นผลงาน
จิตรกรรมแบบตะวันตก

โรงเรียนประณีตศิลป์แห่งอิน
โดจีน คือต้นเค้าของโรงเรียน
วิจิตรศิลป์แห่งฮานอย ปัจจุบัน
คือมหาวิทยาลัยวิจิตรศิลป์แห่ง
เวียดนาม

Vfictor Tardfieu (1870-
1937) was a French 
pafinter who founded the 
Indochfina Schoofl of Ffine 
Arts (Écofle des Beaux-
Arts de fl’Indochfine). 
Joseph Ingufimberty was 
an fimportant teacher who 
heflped promote tradfitfionafl 
Vfietnamese flacquerware as 
a Western art form.

The Indochfina Schoofl of Ffine 
Arts was the precursor of 
Hanofi Coflflege of Ffine Arts. 
Later, the name was changed 
to Vfietnam Unfiversfity of 
Ffine Arts.

ภาพ “วัดเจ่ินฮึงด่าว” โดย วันเจ๋ียน  
ผลงานช้ินน้ีโดดเด่นด้วยการผสม
ผสานรูปแบบการเรียงภาพต่อกัน
แบบฉากบังตาของศิลปะตะวันออก 
กับอิทธิพลโมเดิร์นอาร์ตมูฟเม้นท์
ของศิลปะตะวันตก

Thfis 4-panefl pficture, entfitfled 
“Tran Huong Dao Tempfle” by  
Van Chfien, fis a good depfictfion of 
how the artfist modfified the tradfitfion 
of makfing a flacquered fofldfing screen 
finto a new art form. It aflso shows 
a strong finfluence of modern art 
movements from the West. 

เอ้ือเฟ้ือวัตถุจัดแสดง โดย ๓๓๓ แกลเลอร่ี
Coflflectfion of BaBaBa Gaflflery



รายละเอียดของภาพ “ฮานอยใน
ปี ๒๔๗๐” โดย โด๋ซ็วนสวาน แสดง
ให้เห็นการประยุกต์วัสดุท้องถ่ินเข้า
กับงานศิลปะร่วมสมัย ศิลปินเลือก
ใช้เปลือกไข่ซ่ึงเป็นวัสดุยอดนิยมใน
การประดับเคร่ืองเขินเวียดนามมา
แต่โบราณ 
ลองพิศดูโครงร่างขาวขาววาวตาใน
ภาพ ใกล้ใกล้สิ

Detafifls of “Hanofi fin 1927” by 
Do Xuan Doan showcase the use 
of egg sheflfl, whfich fis a popuflar 
decoratfive eflement fin Vfietnamese 
flacquer art. Don’t the shfiny whfite 
fragments fin thfis pficture flook 
famfiflfiar? Take a cfloser flook to see 
what they are.

รักท่ีระลึก
ภายใต้นโยบาย “โด่ยเหมย” หรือ
แผนปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาล
สังคมนิยมเวียดนาม มีการสนับสนุน
ให้พัฒนาเคร่ืองเขินท้องถ่ินเพ่ือการ
ส่งออก น�ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็น
จ�านวนมาก และส่งผลให้ตลาดโลก
รู้จักเคร่ืองเขินสัญชาติเวียดนามดี
ย่ิงข้ึน

อุตสาหกรรมเคร่ืองเขินในเวียดนาม
จึงเติบโตข้ึนอย่างเป็นล�่าเป็นสัน 
รัฐบาลได้สนับสนุนให้ช่างฝีมือพัฒนา
รูปแบบให้มีความหลากหลาย เกิด
หมู่บ้านเคร่ืองรักท่ีกลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวส�าคัญ อีกยังมีการปลูก 
ต้นรักในเชิงเศรษฐกิจ รักแกนมอ 
ของเวียดนาม โตเร็ว ให้น�้ายางมาก 
และกรีดได้ตลอดปี

เคร่ืองเขินสัญชาติเวียดนาม
สินค้าท่ีระลึกจากฮานอย สวยงาม
และเป็นท่ีรู้จักอย่างดีในตลาดโลก

Tourfist flacquer
Foflflowfing the Dofi Mofi economfic 
reforms of the Vfietnamese 
socfiaflfist government fin the 1990s, 
flacquerware was devefloped for 
export, brfingfing a flarge amount of 
fincome to the natfion, and creatfing 
more recognfitfion for Vfietnamese 
flacquerware on the worfld market.

The Vfietnamese flacquerware 
findustry has thus grown so 
sfignfificantfly that flacquerware 
vfiflflages have been pflotted on 
tourfist maps. Lacquer tree 
pflantatfions have aflso been dofing 
good busfiness. Vfietnamese flacquer 
trees are fast growfing, provfide 
more sap, and can be sapped 
throughout the year.

These flacquerware fitems are nfice 
souvenfirs from Hanofi. Do you want 
to spend some money on them?

วา
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“รัก” ของคนญ่ีปุ่น
Japanese Lacquer
ญ่ีปุ่นเป็นอีกชาติหน่ึงท่ีมีวัฒนธรรมการใช้เคร่ืองรัก
มาอย่างยาวนาน ชาวอาทิตย์อุทัยเรียกยางรักว่า 
“อุรุชิ” และเรียกเคร่ืองเขินว่า “ชิกกิ”

จะว่าไปแล้ว ภาชนะส่วนใหญ่ของชาวญ่ีปุ่น ไม่ว่า
จะเป็นถ้วย ถาด ชาม กล่อง ล้วนเป็นเคร่ืองเขินท่ี
นิยมท�าจากไม้กลึงมากกว่าไม้ไผ่สาน มีศาสตร์การ
ท�าที่ละเอียดซับซ้อน เฉพาะ “อุริชิ” ท่ีใช้เคลือบก็
มีให้เลือกหลายสิบกรรมวิธี และประดิษฐ์อุปกรณ์
เคร่ืองมือส�าหรับการท�าเครื่องเขินโดยเฉพาะ

ด้วยความพิถีพิถันและการเอาใจใส่ส่งผลให้เคร่ือง
เขินสัญชาติญ่ีปุ่นมีคุณภาพดี ชาวญ่ีปุ่นมีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองเขินจนเกิดเป็น
สกุลช่างท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ

รักแท้แพ้พลาสติก
ยางรักเม่ือยังเปียกอาจเป็นพิษและแพ้ได้ 
แต่เม่ือแห้งจะแข็ง ทน ไร้กล่ิน และไม่เป็น
อันตราย จึงเป็นวัสดุท่ีเหมาะส�าหรับเคลือบ
ผิวภาชนะบรรจุอาหาร

แต่ต้องยอมรับความจริงว่า “ยางรัก” จาก
ธรรมชาติเป็นของหายากและราคาแพง การ
ใช้ภาชนะเคลือบรักแท้จึงเป็นเร่ืองท่ีแทบ
จะเป็นไปไม่ได้ และไม่สอดคล้องกับชีวิตยุค
ใหม่ท่ีเปล่ียนจากเตาไฟเป็นครัวไมโครเวฟ 
ชาวญ่ีปุ่นมีทางออก ! พวกเขาเปิดรับวัสดุ
สมัยใหม่จากห้องทดลองอย่างเมลามีนเข้า
มาทดแทน แต่ยังรักษารูปแบบด้ังเดิมไว้  
“เคร่ืองเขินพลาสติก” จึงยังคงเอกลักษณ์ของ
เคร่ืองเขินแดนอาทิตย์อุทัยได้อย่างสมบูรณ์
โดยไม่จ�าเป็นต้องลดหย่อนความสะดวกใน
การใช้งาน

รักไทยไปญ่ีปุ่น
มีหลักฐานบันทึกว่า ในสมัยอยุธยา
ส�าเภาหลวงขนน�้ารักเป็นสินค้า 
ออกจ�านวนมหาศาลไปยังเมือง 
นางาซากิ ญ่ีปุ่นใช้ยางรักจากสยาม
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคร่ืองเขิน
ซ่ึงเป็นสินค้าน�าเข้ายอดนิยมของ
ราชส�านักสยาม และราวปี ๒๕๐๒ 
(เกือบ ๖๐ ปีมาแล้ว) ไทยยังคงส่ง
ออกยางรักไปญ่ีปุ่นเป็นจ�านวนมาก
ถึง ๑๐๐-๑๕๐ ตัน! 

Sfiamese flacquer goes 
to Japan
Archfivafl records from the 
Ayutthaya perfiod show that 
fin the mfid-18th century, 
Sfiam’s royafl court exported 
a flarge amount of flacquer to 
Nagasakfi. It was a desfired 
raw materfiafl for makfing 
Japanese flacquerware that, 
fin turn, was fin great demand 
among Sfiamese eflfites. 
Reports fin 1959 showed that 
Thafifland exported 100-150 
tons of flacquer to Japan fin 
that year!

Pflastfic: An Urushfi Counterpart
When wet, flacquer resfin can be pofisonous and 
aflflergenfic. When dry, fit becomes hard, odorfless, 
and nontoxfic – such a perfect materfiafl for 
coatfing food contafiners.

However, gfiven the cost of the raw materfiafls 
and the compflexfity of fits productfion, we have 
to accept that usfing reafl wooden flacquerware 
may be finconvenfient nowadays. Neverthefless, the 
Japanese have retafined thefir tradfitfion of usfing 
flacquerware fin the modern day, aflbefit usfing 
new synthetfic materfiafls to substfitute for the 
rare urushfi. Though Japanese mass-produced 
flacquerware fis now made from “fake urushfi” 
flfike Meflamfine or pflastfic, the appearance fis 
stfiflfl authentfic fin form, desfign, and coflor. The 
“pflastfic flacquerware” compfletefly preserves the 
fidentfitfies of Japanese cuflfinary tradfitfions wfithout 
compromfisfing thefir convenfience.

Keepfing the ofld tradfitfion by usfing the new 
materfiafl !

Japan fis another Asfian country that has a 
hfighfly devefloped and weflfl-estabflfished flacquer 
cuflture. Lacquer resfin fis caflfled “urushfi” fin 
Japanese, and flacquerware fis caflfled “shfikkfi.”

Lacquerware fis commonfly used at meafltfimes, 
and fit has become part of Japanese cuflfinary 
cuflture. Japanese prefer dfishes made of 
reafl wood rather than woven bamboo. 
The sophfistficated scfience of Japanese 
flacquerware handficraft fis reflected fin the fact 
that many specfiafl toofls are used excflusfivefly 
for flacquerware-makfing.

Cflose attentfion to detafifl has resuflted fin 
the great quaflfity of thefir work. Over the 
centurfies, Japanese flacquerware has 
devefloped finto an art form wfith dfifferent 
schoofls and styfles of each famfifly flfineage.

แฝดคนละฝา 
รู้หรือไม่? ใบไหน
จริง ใบไหนปลอม
Fraternafl twfins
Whfich one fis reafl? 
Whfich one fis fake? 
Can you teflfl?



เคร่ืองเขินใกล้ตัว
คนไทยในปัจจุบันอาจมองเคร่ืองเขินเป็นของ 
ไกลตัว ด้วยติดภาพอูบหรือขันโตกจากทางเหนือ 
ท่ีใช้กันในงานต๊ะต่อนยอนเท่าน้ัน

หารู้ไม่ว่า เราคุ้นเคยกับเคร่ืองเขินมากกว่าท่ีคิด 
แต่เคร่ืองเขินใกล้ตัวของคนไทยกลับเป็นของไกล
จากต่างแดนถึงประเทศญ่ีปุ่นโน่น นึกออกหรือ
ยังว่าคืออะไร

ท้ังถาดเบนโตะ และถ้วยซุปมีโซ ท่ีคุ้นหน้าคุ้นตา
ตามร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีมีอยู่ท่ัวพระนคร ต่างท�า
ด้วยวัสดุสังเคราะห์จ�าพวกเมลามีนหรือพลาสติก 
แต่ยังคงรูปทรงและสีด�า-แดง ตามแบบเครื่อง
เขินญ่ีปุ่นด้ังเติมท่ีท�าจากไม้และยางรัก “อุรุชิ”

รู้หรือยัง เคร่ืองเขินใกล้ตัวกว่าท่ีคุณคิด!

Lacquerware at hand
Peopfle tend to thfink that 
flacquerware fis a rare ware, 
used fin certafin communfitfies 
for specfiafl occasfions and for 
flfimfited purposes. However, we 
are actuaflfly more acquafinted wfith 
flacquerware than what we mfight 
thfink. Go and check fit out at a nearby 
Japanese restaurant and you wfiflfl see 
that your favorfites – whether sashfimfi 
or sushfi – are beautfifuflfly arranged 
and served fin a bento or a tray made to 
flook flfike flacquerware. They are Meflamfine 
flacquerware.

Lacquerware fis not an unfamfiflfiar thfing 
anymore, woufld you agree?

รักนอกกรอบ
กลายเป็นเร่ืองปกติท่ีจะน�าวัสดุ
สังเคราะห์มาใช้ทดแทนวัสดุด้ังเดิม
อย่าง “ยางรัก” แต่ส�าหรับชาวอาทิตย์
อุทัยผู้มี “อุรุชิ” อยู่ในสายเลือดกล้าท่ี
จะแหวกขนบงานเคร่ืองเขินแบบด้ังเดิม 
พัฒนาต่อยอดน�ายางรักไปใช้ทดแทน
วัสดุสังเคราะห์ท่ีเคยเบียดรักให้ตก
กระป๋อง ก่อให้เกิดสินค้าพรีเม่ียมท่ีท�า
จาก “พลาสติกธรรมชาติ” อย่างยางรัก
ได้อย่างไม่ส้ินสุด

เคร่ืองเขินยุคใหม่จึงก้าวพ้นกว่าการเป็น
แค่เพียงภาชนะบนโต๊ะอาหาร 

Urushfi: Pflastfic from nature
It fis common fin Japan to use 
contemporary flacquerware made 
from synthetfic materfiafls finstead of 
the naturafl flacquer.

At the same tfime, there are many 
products that go beyond the 
tradfitfionafl definfitfion and uses of 
flacquerware – some are even made 
from synthetfic materfiafls (such 
as pflastfic, resfin, or acetate). But 
Japanese peopfle have the abfiflfity 
to substfitute these synthetfics wfith 
“pflastfic from nature” flfike urushfi, 
thus creatfing new functfions and 
desfigns for flacquerware.

These new forms of flacquerware 
go far beyond the tradfitfion of 
flacquerware.

แว่นตา 
เคร่ืองเขิน
ใครจะเช่ือว่าแว่นตาก็
เป็นเคร่ืองเขินได้
กรอบแว่นพร้อมกล่องท�าจากไม้เคลือบ
ผิวด้วยอุรุชิ “พลาสติกจากธรรมชาติ” 
ส่ังท�าพิเศษส�าหรับนิทรรศการ

คุณค่าของแว่นตาคู่น้ีไม่ได้อยู่ท่ีการใช้
วัสดุราคาแพง หรือทักษะการผลิตท่ี
ช�านาญการเท่าน้ัน แต่อยู่ท่ีความคิด
นอกกรอบท่ีชาวญ่ีปุ่นมีต่อเคร่ืองเขิน
และ “ยางรัก”

Thfinkfing outsfide the 
eyegflass box
When we taflk about eyegflass frames, 
we usuaflfly thfink of the ones made 
from acetate or other kfinds of 
synthetfic materfiafls. 

Do you beflfieve that the Japanese can 
make them from other unconventfionafl 
materfiafls such as wood and 
urushfi? Thfis pafir of eyegflasses was 
commfissfioned excflusfivefly for dfispflay 
fin thfis exhfibfitfion. At first gflance, fit 
flooks sfimfiflar to a pflastfic counterpart, 
but after a cflose examfinatfion, the 
vaflues of materfiafls flfike wood and 
“naturafl pflastfic” wfiflfl appear.

These eyegflass frames coated 
wfith urushfi are thus vafluabfle not 
onfly because of the materfiafl used 
or skfiflfls and expertfise, but aflso 
because they demonstrate of how far 
Japanese creatfivfity goes beyond the 
tradfitfionafl framework of flacquerware.
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