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บทคัดย"อ 

 การศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง “เครื่องเขิน: อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขิน” มีวัตถุประสงค�คือ 
1) เพ่ือศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว&างเครื่องเขินและชาวไทเขินชุมชนวัดนันทาราม 2) เพ่ือศึกษา
เครื่องเขินในฐานะส&วนหนึ่งของอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� (Ethnic Identity) โดยใชCระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพทางมานุษยวิทยา และการวิเคราะห�ขCอมูลประวัติความเป;นมาของเครื่องเขินในจังหวัด
เชียงใหม& ท่ีเขCามาพรCอมกับกลุ&มชาติพันธุ�ไทเขิน ในสมัยของพระเจCากาวิละ โดยใชCกรอบแนวคิด 
อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ในการศึกษา 

งานศึกษานี้พบว&า เครื่องเขิน มีแหล&งผลิตสําคัญอยู&ท่ีชุมชนวัดนันทาราม ซ่ึงเป;นชุมชนของ
ชาวไทเขินท่ีอพยพมาจากเชียงตุง และยังพบว&า เครื่องเขิน เป;นเพียงสิ่งเดียวในชุมชนท่ีสามารถ
เชื่อมโยงใหCเห็นเรื่องราวของชาวไทเขินไดC เนื่องจากปZจจุบันไม&ปรากฏอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�อย&างอ่ืน
ในชุมชน  ดังนั้นเครื่องเขิน จึงสามารถแสดงใหCเห็นถึงร&องรอยของอัตลักษณ�อย&างอ่ืนท่ีเคยมีอยู& รวมท้ัง
เห็นถึงความสัมพันธ�ระหว&างเครื่องเขิน และชาวไทเขินในดCานต&างๆ  
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Abstract 

 “Lacquerware: Tai Khun Ethnic Identity” aimed at 1) investigating the relation 
between Tai Khun people in Wat Nan Tha Ram community and their lacquerware 2) 
studying the lacquerware as a part of their Ethnic Identity. The study used qualitative 
research methods in Anthropology and a historical analysis of Chiang Mai lacquerware 
which first introduced by the group of Tai Khun in the 16th century under the concept 
of Ethnic Identity. 
 It was found that Wat Nan Tha Ram community has been an important site of 
lacquerware production since the Tai Khun emigrated from Keng Tung. Also, the 
result of the study was lacquerware is the only thing that can relate to the Tai Khun 
as no other ethnic identities in the community at the present. Nevertheless, the 
lacquerware not only shows its relationship with Tai Khun in both social and cultural 
studies but the evidence of the other ethnic identities which once existed in this 
community also. 
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กิตติกรรมประกาศ 

  จากวันแรก ท่ีเริ่มทําการศึกษาเฉพาะบุคคล มาจนถึงวันนี้ ก็กินระยะเวลาเกือบครบหนึ่งป?    
สิ่งท่ีขCาพเจCาไดCเรียนรูC ในระหว&างกระบวนการทํางาน มีมากกว&าความรูCทางวิชาการ ขCาพเจCาเห็นว&า 
การทําการศึกษาเฉพาะบุคคล เหมือนการคCนหาสิ่งท่ีตัวเองชอบ โดยการใชCกรอบศึกษาเป;นความรูCท่ีไดC
เรียนมาตลอดสี่ป? ในคณะโบราณคดี  
 คนกลุ&มแรกท่ีขCาพเจCาอยากขอบคุณก็คือ ชาวบCานในชุมชนวัดนันทาราม ตําบลหายยา    
อําเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม& โดยเฉพาะครอบครัวของแม&นCอย และแม&ประเทือง ท่ีสละเวลามาใหC
ขCอมูลแก&ขCาพเจCา และตCอนรับขCาพเจCาเหมือนลูกเหมือนหลาน คนกลุ&มท่ีสอง ขCาพเจCาอยากขอบคุณ
เพ่ือนๆ และนCองๆ ในคณะโบราณทุกคน ท่ีคอยถามไถ& ความคืบหนCาของการทําทีสิสอยู&เสมอ คําพูด
ทุกประโยค ทําใหCขCาพเจCารูCสึกมีกําลังใจในการทํางานมากเหลือเกิน 
 คนกลุ&มท่ีสาม ขCาพเจCาอยากขอบคุณเพ่ือนๆ ในเอกมานุษยวิทยาทุกคน ท่ีเป;นท้ังแรงผลักและ
แรงดัน ใหCกันและกัน ขCาพเจCาจะจดจําเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มท่ีเกิดข้ึน ในช&วงเวลาท่ีทํางานอยู&
ดCวยกัน ท้ังท่ีหนCาคณะ และในหCองสมุดเอาไวC โดยเฉพาะ ชิดชนก, กัณชนก, และมะลิวัลย� ขอบคุณ
สําหรับมิตรภาพท่ีดี ตลอดเวลาในการเรียนท่ีคณะโบราณคดีแห&งนี้  
 บุคคลอีกท&านหนึ่ง ท่ีขCาพเจCาอยากขอบคุณ คือ ผูCช&วยศาสตราจารย� ดํารงพล             
อินทร�จันทร� อาจารย�ท่ีปรึกษาทีสิสของขCาพเจCา ขCาพเจCารูCว&าตัวเองไม&ใช&คนเก&งอะไร แถมยังจะเป;นเด็ก
ข้ีงอแง และเกเรในบางครั้ง ดังนั้น ขCาพเจCาจึงอยากขอบคุณอาจารย�ท่ีเมตตา และเอ็นดูลูกศิษย�คนนี้
เสมอ มาจนถึงตอนนี้ ขCาพเจCาเขCาใจแลCวว&าสิ่งท่ีอาจารย�พยายามสอนมาตลอด มีประโยชน�ในการ
ทํางานมากเพียงใด และขCาพเจCาจะพยายามปรับปรุงงานเขียนของขCาพเจCาต&อไป ตามคําสอนของ
อาจารย� 
 ในช&วงสุดทCาย ของกิตติกรรมประกาศ ขCาพเจCาขอมอบพื้นที่ทั้งหมดนี้ ใหCแก&ครอบครัวของ
ขCาพเจCา ทั้ง พ&อ, แม&, และนCองสาว ขอบคุณ ที่บุคคลเหล&านี้เชื่อมั่นในตัวของขCาพเจCามาโดยตลอด 
ขCาพเจCาจะไม&มีวันกCาวผ&านมรสุมชีวิตในวันที่ผ&านมาไดC หากไม&มีความรัก ความเขCาใจ จากคนใน
ครอบครัว  
 ขCาพเจCาตCองขออภัยหากไม&สามารถกล&าวถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเป;นกําลังใจใหCขCาพเจCาตลอดเวลาท่ี
ผ&านมาไดCหมดภายในหนCากระดาษแผ&นนี้ แต&ถCาหากท&านไดCอ&านกิตติกรรมประกาศมาจนถึงตรงนี้ 
ขCาพเจCาอยากใหCท&านรูCว&า ขCาพเจCาอยากขอบคุณ ขอบคุณทุกท&านจริงๆ และหวังว&าทุกท&านจะมี
ความสุข เช&นเดียวกับขCาพเจCาในเวลาท่ีเขียนนกระดาษแผ&นนี้เช&นกัน  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของป�ญหา 

 การศึกษาเรื่องอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของกลุ�มชาติพันธุ�ท่ีผ�านๆ  มาเป!นประเด็นท่ีได&รับ   
ความสนใจอย�างต�อเนื่อง เพราะเป!นการศึกษาท่ีมุ�งเน&นหาลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมของกลุ�มชาติ
พันธุ�ต�างๆ  แต�ในป2จจุบันสังคมมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมธรรมจนทําให&ยากท่ีจะพิจารณา 
ถึงลักษณะท่ีเรียกว�า “ความจริงแท&” ในแต�ละวัฒนธรรมการศึกษาเรื่องอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� 
จึงถูกเชื่อมเข&ากับการเปลี่ยนแปลงเข&าสู�สังคมแบบโลกาภิวัฒน� 
 แต�ภายใต&ลักษณะของสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลง และผสมผสานกันไปมา เราจึงได&เห็น
ปรากฏการณ�ทางชาติพันธุ� ท่ีเกิดข้ึน กลุ�มชาติพันธุ�พยายามรักษาอัตลักษณ�บางอย�างของตน
ไว&เป!นสิ่งหนึ่งท่ีชี้วัดได&ว�าโลกสมัยใหม�ไม�ได&กลืนกลายสํานึกทางชาติพันธุ�ไปได&ท้ังหมด แต�สิ่งเหล�านี้
แสดงออกมาในรูปแบบของวัฒนธรรมท่ีมีการปรับตัวไปตามยุคสมัย และสิ่งเหล�านั้นจะเป!นเครื่องมือท่ีสามารถ   
ใช&บอกเล�าเรื่องราว ของกลุ�มชาติพันธุ�ของตนเองได& 
 “เครื่องเขิน” เป!นท่ีรู&จักของชาวไทยในฐานะสินค&าหัตถกรรมท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม�
เครื่องเขินเป!นภาชนะหรือเครื่องใช&ข้ึนโครงด&วยไม&หรือไม&ไผ�สานแล&วลงยางรัก ตกแต�งด&วยสีแดงชาด
และเขียนลายอย�างวิจิตรงดงาม (กชกร  เพชรรุ�ง, 2539; 22) แหล�งผลิตเครื่องเขินท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงใหม�      
คือ ชุมชนวัดนันทารามคนท&องถ่ินจะนิยมเรียกกันว�า “บ&านเขิน” โดยมี “สล�า” หรือช�างฝGมือของเมือง
เชียงใหม�  (อิสราภรณ�  พัฒนวรรณ, 2552; 1) เป!นผู&ถ�ายทอดวิธีการทําเครื่องเขิน  จากรุ�นสู�รุ�นสืบเนื่อง
มาจนถึงป2จจุบัน  
 คําว�า “เครื่องเขิน” เป!นชื่อท่ีคนไทยภาคกลางใช&เรียกเครื่องใช&ในครัวเรือนของชาวล&านนา1

แต�สําหรับคนล&านนาจะเรียกเครื่องใช&ประเภทนี้ว�า “คัวฮัก  คัวหาง” คําว�า “คัว”หมายถึง  เครื่องใช&ในครัวเรือน
ท่ัวๆ  ไปส�วนคําว�า “ฮัก” หมายถึงยางรักและคําว�า “หาง”หมายถึง  วิธีการการลงชาดนั่นเอง 
ดังนั้น เครื่องเขินจึงเป!นเครื่องใช&ในครัวเรือนท่ีถูกเรียกตามกลุ�มคนท่ีเป!นผู&ผลิตครัวฮักคัวหาง 
คือ กลุ�มชาวไทเขิน 

                                                           

 1 คําท่ีนักประวัติศาสตร� และนักโบราณคดีใช&เรียกกลุ�มบ&านเมืองหรือแคว&นท่ีตั้งอยู�ในเขต
ภาคเหนือตอนบนว�า “ลานนา” หรือ “ล&านนา” (สุรพล ดําริห�กุล, 2554: 9) 
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 ชาวไทเขิน (Tai Khun) หรือ ไทขึน เป!นกลุ�มชาติพันธุ�ท่ีจัดอยู�ในตระกูลไต (Tai Group) 
ตระกูลย�อยกลุ�มไตหลวง (Tai Luang) (เรืองเดช  ป2นเข่ือนขัติย�  อ&างถึงใน  สมพงศ�วิทย  ศักด์ิพันธุ�, 
2531: 226)  ไทเขินเป!นกลุ �มที ่มีความใกล&ชิดกับกลุ �มไทลื ้อมากที่ส ุดทั้งในส�วนเชื ้อชาติ  
ภูมิประเทศ (วิลเลี่ยม คลิฟตัน ด็อดดฺ�, 2482: 186) 
 ถ่ินฐานเดิมของกลุ�มชาวไทเขินอยู�ท่ีเมืองเชียงตุงรัฐฉานสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร�
(Republic of the Union of Mynm)  และเป!นศูนย�กลางของเมืองต�างๆ  ท่ีต้ังอยู�ฝ2hงตะวันออกของแม�น้ํา      
สาละวิน ทิศเหนือ ติดต�อ เขตเมืองลื้อสิบสองพันนา2 ทิศตะวันออก ติด แม�น้ําโขง ทิศตะวันตกติด  แม�น้ําสาละวิน 
ส�วนทิศใต& มีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดเชียงราย (เกวลี เพ�งต�าย, 2546) 
 เมืองเชียงตุง เป!นเมืองท่ีความสัมพันธ� กับดินแดนในแถบล&านนามาอย�างยาวนาน  
โดยเฉพาะในทางการเมืองต้ังแต�ก�อนสมัยพญามังรายคือเม่ือประมาณ 700 ปGท่ีแล&วปรากฏว�า  เชียงตุง
เคยถูกนับว�าเป!นส�วนหนึ่งของดินแดนล&านนา  เพราะในสมัยพระยาลาวเม็ง บิดาของพญามังราย
ปกครองเมืองเชียงรายก็ได&ข้ึนไปทําศึกกับเมืองเชียงตุงและเชียงรุ�งจนสามารถเอาเมืองท้ังสองมาอยู� 
ใต&การปกครองของล&านนาได&  ดังนั้น คนเชียงตุงจึงมีความรู&สึกว�าตนเองเป!นคนล&านนามากกว�า 
เป!นคนพม�า เพราะถือว�าเป!นบ&านพ่ีเมืองน&องเคยถูกปกครองจากกษัตริย�องค�เดียวกัน 
 จนกระท่ังมาถึงยุคฟklนฟูบ&านเมืองของล&านนาในสมัยของพระเจ&ากาวิละผู&ครองตําแหน�ง    
เจ&าเมืองเชียงใหม�ในขณะนั้นได&มีการยกพลข้ึนไปตีและกวาดต&อนผู&คนท่ีอาศัยอยู�ทางดินแดนทางตอน
เหนือและบริเวณท่ีราบลุ�มฝ2hงแม�น้ําสาละวิน  ขยายอาณาเขตเชียงใหม�ออกไปอย�างกว&างขวางยึดได&
เมืองสาดเมืองเชียงตุง เมืองเชียงรุ�งเมืองยองโดยยุคนี้เรียกยุค “เก็บผักใส�ซ&า  เก็บข&าใส�เมือง”  
ซ่ึงเป!นนโยบายทางการเมืองท่ีมุ�งเ พ่ิมจํานวนประชากรในเมืองเชียงใหม�  เพราะก�อนหน&านี้ 
เมืองเชียงใหม�ต&องทําสงครามมาเป!นเวลานาน ทําให&สูญเสียไพร�พลจํานวนมากและกลายเป!นเมืองร&าง
ผู&คน (อิสราภรณ� พัฒนวรรณ, 2552: 32) ผลพวงจากนโยบายทางการเมืองดังกล�าว  จึงทําให&เชียงใหม�   
เป!นเมืองท่ีประกอบด&วยประชากรหลากหลายกลุ�มชาติพันธุ� เช�น ไทใหญ� ไทลื้อ ไทเขินไทยอง เป!นต&น 
 ก า ร จัด ส ร ร ที ่อ ยู �ข อ ง กลุ �ม ป ร ะ ช าก ร กลุ �ม ใ หม� ที ่อพ ย พ มา ใ นยุค เ ก็บ ผ ัก ใ ส �ซ &า 
เก็บข&าใส�เมือง เป!นการจัดสรรโดยแบ�งกลุ�มตามความถนัดทางด&านงานฝGมือ โดยจัดให&กลุ�มคนท่ีมี
ความสามารถทางด&านงานหัตกรรม หรืองานช�าง ปลูกเรือนอยู�ใกล& เขตคุ&มหลวง หรือเขตกําแพงเมือง 
ชาวไทเขิน ซ่ึงมีความชํานาญในการทําเครื่องเขินอยู�แล&ว จึงได&ถูกจัดให&อยู�รวมกันบริเวณทิศใต& 

                                                           

 2 สิบสองพันนาเป!นดินแดนท่ีต้ังอยู�ทางทิศตะวันตกเฉียงใต&ของมณฑลยูนนานสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนต้ังอยู�ริมแม�น้ําโขงตอนกลางเป!นถ่ินท่ีอยู�ของชาวไทลื้อท่ีเกิดจากการรวมตัวอย�างๆ
หลวมๆ ของ “พันนา” 12 เขต และมีเจ&าแผ�นดินท่ีสืบเชื้อสายจากพญาเจิงเป!นประมุข (ณัชชา       
เลาหศิรินาถ, 2541: 1) 
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ของกําแพงเมืองเชียงใหม� บริเวณวัดนันทาราม  ส�วนเจ&านายฝoายเชียงตุงท่ีอพยพมาพร&อมกันนั้น        
พระเจ&ากาวิละได&ให&ตั้งคุ&มหลวง3 อยู�ท่ีบริเวณทิศเหนือของวัดนันทาราม 
 วัดนันทารามมีการสร&างข้ึนมาก�อนท่ีชาวไทเขินจะเข&ามาอยู�สภาพแวดล&อมของวัดนันทาราม
ในอดีตมีสภาพเป!นปoาเสียส�วนใหญ� โดยมากเป!นปoาไผ� ปoาข้ีเหล็ก บ&านเรือนของผู&คนส�วนใหญ�กระจุก
ตัวอยู�รอบๆ บริ เวณวัด เ มื่อชาวไทเขินมาตั้งบ&านเรือนอยู� ในบริ เวณนี้ก็ยึดการประกอบ
อาชีพ ทํา ไร�   ทํานา และทําเครื่อง ซ่ึงถือว�าเป!นอาชีพหลักของคนในชุมชนท่ีสืบทอดวิชาความรู& 
มาต้ังแต�ในอดีต 
 การทําเครื่องเขินของชาวไทเขินในอดีต มี 2 ลักษณะ  คือ หนึ่ง ทําเพ่ือใช&ในครัวเรือน      
และสอง  คือ  การทําถวายส�งให&เจ&านายในคุ&มหลวงของเจ&าเมืองเชียงใหม� และเจ&านายจากเมืองเชียงตุงท่ีอพยพ 
ลงมาพร&อมกัน เครื่องเขินท่ีทําถวายเจ&านายนั้นเรียกกันว�า “เครื่องเขินเจ&าฟpา” มีลักษณะแตกต�าง 
จากเครื่องเขินท่ีชาวบ&านทําใช&เองคือมีการลงรักปqดทองและลวดลายมีความวิจิตรบรรจงกว�า 
เครื่องเขินของคนท่ัวไป เครื่องเขินจึงสามารถเป!นสิ่งท่ีใช&บ�งบอกฐานะของผู&ใช&ในสมัยอดีตได&อีกด&วย 
 ความสําคัญของเครื่องเขิน นอกจากจะทําเป!นข&าวของเครื่องใช&  ในชีวิตประจําวันแล&ว  
เครื่องเขินยังทําให&เห็นถึงความสามารถในการทําเครื่องเขินของช�างชาวไทเขินท่ีมีชื่อเสียง ดังท่ีปรากฏ
ในบันทึกท่ีวัดปะดออุของพม�าได&กล�าวถึงเรื่องการใช&เครื่องเขินของพุกาม ซ่ึงบอกว�าเครื่องเขินท่ีดีท่ีสุด
จะมาจากดินแดนของชาวยวน4 (ศูนย�ส�งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2543 ; 6) ซ่ึงยวนใน
ความหมายของชาวพม�านั้นพวกยวนก็คือคนในแถบดินแดนล&านนาทั้งหมด ซึ่ง รวมถึง
ชาวไทเขินด&วย 
 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวไทเขินวัดนันทารามมีอยู�  2 ช�วงสําคัญด&วยกัน  
คือ ช�วงท่ีหนึ่ง เริ่มต้ังแต�รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล&าเจ&าอยู�หัว ใน  พ.ศ. 2427  
ภายใต&อุดมการณ�การสร&างรัฐชาติให&มีความเจริญเทียบเท�าชาติตะวันตก และการสร&างจิตสํานึก 
ความเป!นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต&รัฐสยาม ช�วงท่ีสอง ซ่ึงเป!นช�วงท่ีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเริ่มขยาย
ตัวอย�างรวดเร็วหลังจากปG พ.ศ. 2500 เป!นต&นมา และพัฒนากลายมาเป!นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห�งชาติฉบับต�างๆ (อิสราภรณ�  พัฒนวรรณ, 2552) ทําให&มีการขายที่ดินให&กับ
นักธุรกิจ การเข&ามาของกลุ�มนายทุนท่ีเข&ามาลงทุนในธุรกิจท�องเท่ียวและการค&ารวมถึงระบบการศึกษาสมัยใหม�
ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงทางด&านภาษา การประกอบอาชีพ  ตลอดจนค�านิยมต�างๆ  ทําให&ป2จจุบัน

                                                           

 3 ท่ีอยู�ของเจ&านายฝoายเหนือ 

 4 ยวนเป!นคําท่ีชาวสยามอยุธยาเรียกคนท่ีตั้งถ่ินฐานอยู�ในเขตแดนจังหวัดเชียงรายและ
เชียงใหม�ในอดีตโดยจะเรียกดินแดนในแถบนี้ว�าโยนกและเรียกชนชาติท่ีอาศัยอยู�ในบริเวณนี้ว�า 
“โยน” หรือ “ยวน” (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548: 208) 
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ภายในชุมชนวัดนันทารามใช&ภาษาไทยภาคกลางและภาษาไทยภาคเหนือเป!นภาษาหลักในการสื่อสาร
ส�วนภาษาไทยเขินไม�ปรากฏคนท่ีสามารถพูดหรือเขียนได& 
 ป2จจุบันการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ส�วนใหญ�สอดรับกับธุรกิจการท�องเที่ยว 
เช�น การทําเกสเฮาส� การทําร&านอาหาร และอ่ืนๆ นอกจากนั้น ยังมีการประกอบอาชีพรับราชการ
พนักงานบริษัทเอกชน ส�วนอาชีพช�างเครื่องเขินนั้นพบว�า  ภายในชุมชนวัดนันทารามเหลือครอบครัว 
ท่ียังคงทําอาชีพนี้อยู� 3 ครอบครัว จากจํานวนครอบครัวท้ังหมด 500 ครอบครัว และแต�ละครอบครัว
ท่ียังยึดอาชีพช�างเครื่องเขินก็ล&วนสืบเชื่อสายชาวไทเขินเม่ือครั้งอพยพมาจากเชียงตุงในสมัย          
พระเจ&ากาวิละท้ังสิ้น 
 การทําเครื่องเขินมีกรรมวิธีการผลิตซับซ&อนและต&องใช&ช�างท่ีผ�านการฝsกฝนจนชํานาญ         
จึงจะสามารถทําเครื่องเขินออกมาได&อย�างสวยงาม ประณีต และคงทนต�อการใช&งาน และส�วนใหญ� 
คนท่ีสืบเชื้อสายมาจากชาวไทเขินเมืองเชียงตุงก็หันไปประกอบอาชีพอ่ืนแล&ว  
 ปรากฏการณ�ทางชาติพันธุ�ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนวัดนันทาราม จึงเป!นสิ่งท่ีน�าสนใจในการศึกษาครั้งนี้ 
ผู&ศึกษาสันนิษฐานว�าเครื่อ ง เขินน�าจะเป!นอัตลักษณ� เพียงอย�า ง เดียว ที่ยั งมีการส�งทอดองค�
ความรู&ของคนภายในชุมชน อีกท้ังยังมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ�เครื่องเขินท่ีวัดนันทาราม  ซ่ึงแสดงให&
เห็นถึงความสัมพันธ�ระหว�างชุมชนวัดนันทารามกับเครื่องเขินนอกเหนือจากความสัมพันธ�ระหว�าง
เครื่องเขินและกลุ�มชาวไทเขินเองด&วย 
 จะเห็นได&ว�า   เครื่องเขินเป!นงานหัตกรรมที่มีความสําคัญสามารถสะท&อนให& เห็น
เรื่องราวทางประวัติศาสตร�และมีความสัมพันธ�กับวิถีชีวิตของชาวไทเขินท้ังในอดีตและในป2จจุบัน
นอกเหนือจากเครื่องเขินแล&วพบว�าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทเขินเริ่มมีการหายไป
จากวิถีชีวิตของชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทาราม เช�น การทําน้ําหนัง ภาษาไทเขิน การแต�งกาย      
 ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของชาวไทเ ขินก็ไม�อาจเลี่ ยงถึงการพูดถึงเครื่ องเ ขินได&                 
เพราะท้ังสองสิ่งมีความสัมพันธ�กันอย�างเหนียวแน�น เรื่องราวของเครื่องเขินในประเทศไทยสามารถ
สะท&อนให&เห็นเรื่องราวของกลุ�มชาวไทเขินและจากการค&นคว&าเอกสารท่ีเก่ียวกับเครื่องเขินในเบื้องต&น
ก็พบว�า การศึกษาเครื่องเขินในช�วงเวลาท่ีผ�านมา ไม�ได&เน&นไปท่ีการศึกษากลุ�มชาวไทเขินในฐานะ 
ท่ีเป!นผู&ผลิตเครื่องเขิน การศึกษาในครั้งนี้ จึงเป!นการศึกษาเครื่องเขินในมิติทางสังคมโดยมองผ�าน
กรอบแนวคิดทางชาติพันธุ� ซ่ึงไม�อาจศึกษาในลักษณะท่ีเป!นการค&นหาความจริงแท&ของวัฒนธรรม  
แต�เป!นการศึกษาท่ีเน&นการมองเรื่องการปรับตัวของกลุ�มชาติพันธุ�รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายใต&โลก
สมัยใหม�โดยใช&กรอบแนวคิดในการศึกษา คือ แนวคิดอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� (Ethnic Identity)  
และแนวคิดการธํารงชาติพันธุ� (Ethnicity) 
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 การศึกษาในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเข&าไปทบทวนความเข&าใจต�อเครื่องเขินของผู&ท่ีผลิต
เครื่องเขิน  และผู&ท่ีมีส�วนเก่ียวข&องว�า  จริงๆ  แล&วเครื่องเขินถูกมองว�าเป!นส�วนหนึ่งของอัตลักษณ� 
ทางชาติพันธุ�หรือไม� และเครื่องเขินมีความสําคัญกับคนในชุมชนวัดนันทารามเช�นไร  ดังนั้นจากเหตุผล
ท้ังหมดท่ีกล�าวมา ผู&ศึกษาจึงเห็นว�า เครื่องเขินมีไม�ได&เป!นแค�สิ่งของเครื่องใช&ในชีวิตประจําวันเท�านั้น 
แต�เครื่องเขินมีความหมายในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสมควรนํามาเป!นหัวข&อในการศึกษา 
ในการทําการศึกษาเฉพาะบุคคลครั้งนี้ 

1.2 วัตถุประสงค�ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหว�างเครื่องเขินและชาวไทเขินชุมชนวัดนันทาราม 
1.2.2 เพ่ือศึกษาเครื่องเขินในฐานะส�วนหนึ่งของอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� (Ethnic Identity) 

1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 

 เครื่องเขินสามารถสะท&อนให&เห็นถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขินได&อย�างไร?                  
 โดยการศึกษาครั้งนี้มีสมมติฐานว�าเครื่องเขินเป!นอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของกลุ�มชาวไทเขิน 
ท่ีอพยพมาจากเมืองเชียงตุงท่ีมีลักษณะเป!นรูปธรรมและในป2จจุบันก็ยังมีการสืบทอดอาชีพ 
ช�างทําเครื่องเขินอยู� 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ผู&วิจัยได&กําหนดขอบเขตการศึกษาไว& ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด&านพ้ืนท่ี 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู& ศึกษาได&กําหนดพ้ืนท่ีในการศึกษาคือ ชุมชนวัดนันทาราม  
ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม� เหตุผลท่ีเลือกศึกษาชุมชนวัดนันทารามก็เพราะว�าชุมชน
วัดนันทารามเป!นชุมชนแห�งแรกท่ีชาวไทเขินมาต้ังถ่ินฐานเป!นท่ีแรกในจังหวัดเชียงใหม� และเป!นชุมชน                   
ท่ีมีการประกอบอาชีพทําเครื่องเขินมาอย�างต�อเนื่องจนถึงป2จจุบัน 

1.4.2 ขอบเขตด&านเนื้อหา 

การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตด&านเนื้อหาคือการศึกษาถึงความสําคัญของเครื่องเขิน 
ในฐานะท่ีเป!นวัตถุทางวัฒนธรรมเป!นอัตลักษณ�ของชาวไทเขิน  ซ่ึงแสดงให&เห็นถึงการธํารงชาติพันธุ�
ของกลุ�มชาวไทเขิน 
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1.4.3 ขอบเขตด&านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ขอบเขตในด&านประชาการในการศึกษาครั้งนี้แบ�งออกเป!น 3 กลุ�มใหญ�ๆ ด&วยกัน 
ได&แก� 

 - ครอบครัวท่ียังคงประกอบอาชีพทําเครื่องเขิน 
 - ชาวไทเขินในชุมชนวัดนันทารามแต�ไม�ได&ประกอบอาชีพทําเครื่องเขิน 
 - บุคคลท่ีไม�ใช�คนในชุมชน แต�มีการทําปฏิสัมพันธ�กับคนภายในชุมชนวัดนันทาราม 

1.5 สถานท่ีในการศึกษา 

 สถานท่ีทําการศึกษาในครั้ งนี้  คือ ชุมชนวัดนันทาราม ตําบลหายยา อําเภอเมือง                
จังหวัดเชียงใหม� 

1.6 ประโยชน�ท่ีคาดว0าจะได3รับ 

 1. ได&ทราบถึงความเชื่อมโยงระหว�างเครื่องเขินและชาวไทเขินชุมชนวัดนันทาราม 
 2. ได&ทราบบทบาทของเครื่องเขินในฐานะเป!นส�วนหนึ่งของอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�             
(Ethnic Identity) 

1.7 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

เดือน – ปG แผนการดําเนินงาน 

สิงหาคม – กันยายน 2557 

- รวบรวมข&อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ  
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง 
- ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีจะนํามาใช&ในงานวิจัย 
- สํารวจพ้ืนท่ีท่ีจะทําการศึกษาและต้ังสมมติฐาน 

ตุลาคม 2557 - จัดทํา โครงร�างการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ� 

พฤศจิกายน 2557 - ส�งโครงร�างการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ� 

มกราคม 2558 
- ลงพ้ืนท่ีภาคสนาม ชุมชนวัดนันทาราม เพ่ือจัดทําข&อมูล
พ้ืนฐานของชุมชน 
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กุมภาพันธ� 2558 - เก็บข&อมูลกับกลุ�มประชากร เพ่ือจัดทําข&อมูลภาคสนาม 

มีนาคม 2558 
- เตรียมข&อมูลจากการค&นคว&าจากงานเอกสาร  
รวมถึงข&อมูลท่ีได&จากภาคสนาม เพ่ือนําไปสู� 
การวิเคราะห�ข&อมูล และการสรุปผลการศึกษา 

เมษายน 2558 
- ส�งรายการงานศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ�  
และสอบการศึกษาเฉพาะบุคคล 

พฤษภาคม 2558 - ส�งรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ� 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีใช�ในการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “เครื่องเขิน: อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขิน” ชุมชนวัดนันทาราม ตําบลหายยา     
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม+ ผู.วิจัยได.ใช.แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือใช.เป4นแนวทาง ใน
การกําหนดกรอบแนวคิด เพ่ือช+วยในการอธิบายปรากฏการณ�เก่ียวกับการธํารงชาติพันธุ�ของชาวเขิน
ผ+านเครื่องเขินโดยมีแนวคิดโดยแบ+งเป4นหัวข.อย+อย ได.แก+ อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� (Ethnic Identity), 
การธํารงชาติพันธุ� (Ethnicity), เครื่องเขิน (Lacquer ware) 

2.1 อัตลักษณ!ทางชาติพันธุ! (Ethnic Identity) 

2.1.1 นิยามอัตลักษณ!ทางชาติพันธุ!  

“อัตลักษณ�” (Identity) มาจากรากศัพท�ภาษาลาตินคําว+า Identias แต+เดิมจะใช.คําว+า 
idem ซ่ึงแปลความหมายได.ว+าเหมือนกัน (the same) อัตลักษณ�เป4นสิ่งท่ีใช.ทําให.เห็นความแตกต+าง
ระหว+างคนสองกลุ+มเป4นลักษณะเฉพาะท่ีใช.แยกเขาแยกเราเม่ือมีการปฏิสัมพันธ�กันระหว+างคนสอง
กลุ+ม 

ส+วนคําว+า “อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�” (Ethnic Identity) ความหมายของคํานี้ท่ีใช.
โดยท่ัวไปคือ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีร+วมกันของคนกลุ+มใดกลุ+มหนึ่งท่ีมีลักษณะเฉพาะ
แตกต+างจากคนกลุ+มอ่ืน (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2550: 75) การนิยามคําว+า อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�          
ตามความหมายเช+นนี้ ทําให.เกิดการศึกษาเพ่ือมุ+งหาลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมของคนแต+ละ    
กลุ+มคนนําไปสู+การหาความแตกต+างของคนแต+ละกลุ+มแต+ก็ยังมีนักคิดหลายคนท่ีนําเสนอนิยามของ   
คําว+า อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� เช+น ยศ สันตสมบัติ (2551) ให.คํานิยามว+า อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�     
มีลักษณะเช+นเดียวกับชุมชนหรือพ้ืนท่ีทางสังคม ซ่ึงเราไม+อาจจะพิจารณาในลักษณะท่ียึดติดอยู+กับ
พ้ืนท่ีตายตัวได. อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ควรถูกมองในลักษณะท่ีเป4นกลยุทธ�ในการนําเสนอตัวเอง                
ของกลุ+มชาติพันธุ�ต+างๆ ท่ีสามารถเลื่อนไหลไปตามเง่ือนไขต+างๆ รวมถึงสถานการณ�และผลประโยชน�
ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู+เสมอๆ 
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2.1.2 ลักษณะของ “อัตลักษณ!ทางชาติพันธุ!”  

Fredrik Barth  (1928 อ.างถึงใน ยศ สันตสมบัติ, 2551) เสนอว+าการพิจารณาอัตลักษณ�
ทางชาติพันธุ� (Ethnic Identity) ให.พิจารณาถึงพรมแดนชาติพันธุ� (Ethnic Boundaries) โดยให.
เปลี่ยนจุดเน.นจากการมองท่ีวัฒนธรรมไปสู+การจัดองค�กรทางสังคมท่ีสมาชิกเป4นผู.ให.นิยามจําแนก
ความเป4นสมาชิกของกลุ+มจากการมีปฏิสัมพันธ�กับกลุ+มชาติพันธุ�อ่ืน ซ่ึงเป4นการธํารงรักษาพรมแดน
ชาติพันธุ�ใหม+ของกลุ+มตัวเอง ดังนั้นความเป4นชาติพันธุ�ในความคิดของบาร�ท จึงเกิดจากการปฏิสัมพันธ�
ระหว+างกลุ+มชาติพันธุ� (Ethnic Interaction) จากกรอบความคิดดังกล+าวอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�        
จึงเป4นเหมือนสัญลักษณ�ของกลุ+มชาติพันธุ�หนึ่งท่ีสมาชิกในและนอกกลุ+มใช.เป4นเครื่องบ+งชี้จําแนก
ระหว+างกัน โดยอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�สามารถปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม ท่ีกลุ+มชาติพันธุ�
ประสบและเลือกใช.ภายใต.เง่ือนไขทางประวัติศาสตร�  

Harold Isaacs (1910-1986) ให.ความสําคัญกับมโทัศน� “Basic Identity” หรือ 
“Ethnic Identity” ซ่ึงได.มาโดยกําเนิดจากการเป4นสมาชิกกลุ+มชาติพันธุ�ใดชาติพันธุ�หนึ่ง และ          
เป4นพ้ืนฐานสําคัญให.มีความรู.สึกผูกพันกับคนอ่ืนๆ ท่ีอยู+ในกลุ+มเดียวกันโดยผ+านทางกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ�ทางสังคมและร+วมพิธีกรรมต+างๆ ซ่ึงสืบทอดอดีตและกําหนดสถานการณ�ปdจจุบัน       
และมีอิทธิพลต+ออัตลักษณ�และชีวิตของบุคคล 

Isaacs ยังได.เสนอว+า องค�ประกอบสําคัญของอัตลักษณ�ชาติพันธุ�มี 2 มิติ คือ “ร+างกาย” 
(Body) และ “นาม” (Name) เขาอธิบายว+า ร+างกายมีรากฐานทางชีวภาพ ซ่ึงแม.อาจจะมี                 
การเปลี่ยนแปลงได.บ.าง แต+ก็ยังบ+งบอกชาติพันธุ�ของคนอยู+ เช+น สีผิว และลักษณะรูปร+าง หน.าตา
ร+างกายจึงเป4นตัวการสําคัญในการระบุอัตลักษณ�ชาติพันธุ�ด.วยเหตุนี้ ในกรณีท่ีมีกลุ+มชาติพันธุ�คล.ายกัน            
ในทางรูปร+างหน.าตาอาจจะมีการดัดแปลงด.วยการสักตามร+างกาย เพ่ือให.เห็นความแตกต+าง       
ส+วนนามมักจะดํารงอยู+นานกว+าตัวสิ่งของ (Thing) และซ+อนความหมายในเชิงประวัติศาสตร�เอาไว.
ด.วยอย+างเช+น “อินเดียแดง” ในอเมริกาก็เป4นคําเรียกท่ีถูกเรียกโดยชาวยุโรปด.วยความเข.าใจผิด     
แต+อินเดียแดงก็ต.องยอมรับชื่อนี้ไว.ในท่ีสุดและการท่ีบุคคลถูกจัดอยู+ในกลุ+มใดก็ต.องยอมรับเอา
สถานภาพของกลุ+มนั้นไว.ด.วยมีความรู.สึกร+วมกันใน 2 ลักษณะ คือ ในเรื่องความรู.สึกทางจิตใจซ่ึงมี
ความรู.สึกว+าเป4นส+วนหนึ่งของกลุ+ม (Sense of belongingness) และคุณภาพของการนับถือตัวเอง 
(Quality of self-esteem) ท่ีต.องการการยอมรับจากผู.อ่ืน ซ่ึงกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ+ม
ชาติพันธุ� ในการมีปฏิสัมพันธ�กับคนในกลุ+มชาติพันธ�อ่ืน อย+างไรก็ตามจากทัศนะของ Isaacs มีความ
เป4นไปได.ว+าคนบางคนอาจจะปฏิเสธอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของตัวเองในการเก่ียวข.องกับกลุ+ม      
ชาติพันธุ�ท่ีแข็งแกร+งกว+าเพราะทําให.รู.สึกว+ากลุ+มชาติพันธุ�ตนเองตํ่าต.อย (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 
2547: 26) 
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อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�เป4นสิ่งท่ีได.รับสืบทอดมาไม+ใช+สิ่งท่ีถูกถ+ายทอดผ+านพันธุกรรม
อย+างไรก็ตามพวกเขามีการถ+ายทอดด.วยการสร.างเหตุผลให.อย+างสมํ่าเสมอในการแสดงออกทาง
วัฒนธรรม เช+น ตํานานปรัมปรา ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ประวัติศาสตร�พ้ืนบ.าน คติชน         
และงานศิลปะ ด.วยเหตุนี้วัฒนธรรมจึงเป4นการแสดงออกทาง “สัญลักษณ�” อัตลักษณ�กลุ+มชาติพันธุ�ท่ี
ให.ความหมายกับสมาชิกแต+ละคนจากการเชื่อมโยงเข.ากับความหมายโดยรวมของกลุ+มวัฒนธรรมจึง
เป4นการแสดงออกของอัตลักษณ�กลุ+มชาติพันธุ� ซ่ึงลักษณะทางวัฒนธรรมแต+ละส+วนไม+ได.มีอยู+อย+างไร.
เหตุผลแต+ได.ทําให.กลุ+มชาติพันธุ�มีลักษณะพิเศษเฉพาะทางวัฒนธรรม 

การมองอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ในลักษณะท่ีหยุดนิ่งตายตัวและผูกติดกับวัฒนธรรมด้ังเดิม
ได.ถูกโต.แย.งโดย Charles F.Keyes (1979 : 4) ว+าไม+จําเป4นท่ีสมาชิกของกลุ+มชาติพันธุ�เดียวกันจะต.อง
มีลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีเหมือนกันเป4นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะวัฒนธรรมไม+ได.เป4นตัวกําหนด
ลักษณะของกลุ+มชาติพันธุ� แต+อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ต+างหากท่ีเป4นตัวกําหนดลักษณะทางวัฒนธรรม                   
ของกลุ+มชาติพันธุ�มีคําอธิบายแนวคิดนี้ว+า อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�เป4นสิ่งท่ีสื่อสารและตอกย้ําอยู+เสมอ
ในการแสดงออกทางวัฒนธรรม ได.แก+ ตํานาน ความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรม ประวัติศาสตร�ท.องถ่ิน           
คติชน และศิลปะการแสดงออกทางวัฒนธรรม คือ การก+อตัวเชิงสัญลักษณ� (Symbolic  
formulation) ของอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ให.ความหมายแก+บุคคลและทําให.ความสัมพันธ�ระหว+าง  
กลุ+มชาติพันธุ�มีความหมาย 

ขวัญชีวัน บัวแดง (2546) ได.เสนอแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ท่ีได.รับ              
ฐานความคิดมาจาก Michel Foucault โดยมองอัตลักษณ�ในเชิงกลยุทธและสถานภาพ (Strategic 
and positional concept) ท่ีให.ความสําคัญกับความสัมพันธ�เชิงอํานาจและการปฏิบัติทางวาทกรรม 
(Discursive practice) และนําไปสู+การเน.นเรื่อง “การสร.างอัตลักษณ� หรือตัวตน” ซ่ึงจะเป4นการ
สร.างมโนทัศน�เก่ียวกับอัตลักษณ�ท่ีไม+หยุดนิ่งตายตัวแต+จะมองเห็นเป4นกระบวนการสร.างทางสังคม              
(Social contruct) และการกําหนดอัตลักษณ�ของคนใดคนหนึ่งว+าเป4นชาติพันธุ�หรือศาสนาใดต.อง
ตัดสินจากความรู.สึกผูกพันกับคนกลุ+มใดกลุ+มหนึ่งท่ีเกิดจากประสบการณ�ส+วนตัวในความสัมพันธ�ทาง
อํานาจท่ีมีลักษณะเฉพาะไม+ใช+มองเรื่องของ “การติดยึดโดยรากฐาน” (Primordial attachment)   

นอกจากนั้น ขวัญชีวัน บัวแดง (2546) ยังได.ให.ข.อสังเกตว+า ในยุคปdจจุบันนั้นสถานการณ�
เศรษฐกิจและการเมืองของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทําให.เกิดผลกระทบต+อชีวิตและสถานภาพ
การโยกย. าย ถ่ินฐานของคนกลุ+ มชาติ พันธุ�ต+ างๆ ท้ังในและนอกประเทศทําให.วัฒนธรรม                        
ในชีวิตประจําวันมีการเปลี่ยนแปลงแต+กลับมีการสร.างและแสดงออก ซ่ึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�            
เพ่ิมมากข้ึนมีกิจกรรมและการรวมตัวแสดงออกซ่ึงความเป4นชาติพันธุ� เดียวกันในโอกาส และ             
สถานท่ีต+างๆ สถานการณ�เช+นนี้ ทําให.ต.องมีการทบทวนแนวคิดท่ีใช. ในการทําความเข.าใจ            
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เรื่องอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ว+า มีการต้ังคําถามต+อเรื่องความสัมพันธ�ระหว+างชนกลุ+มใหญ+ท่ีมีรัฐชาติ     
เป4นตัวแทนกับชนกลุ+มน.อย ซ่ึงเป4นความสัมพันธ�เชิงอํานาจท่ีฝvายแรกต.องการท่ีจะควบคุมฝvายหลัง               
ท้ังในด.านของการจัดแบ+งกลุ+มการออกกฎหมายนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายและฝvายหลัง                
มีความจําเป4นต.องตอบโต.ด.วยวิธีการต+างๆ รวมท้ังการรวมตัวกันสร.างเครือข+ายอัตลักษณ�และพ้ืนท่ี 

การศึกษาเก่ียวกับอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ในประเทศไทยสามารถแบ+งออกเป4น 3 แนวทาง
ด.วยกันคือ แนวแรกเป4นการศึกษาท่ีได.รับอิทธิพลจากการศึกษาวัฒนธรรมแบบเก+าในลักษณะท่ีหยุด
นิ่งตายตัวโดยพยายามค.นหาลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของคนกลุ+มหนึ่งแนวท่ีสองเป4นการศึกษาท่ี
ได.รับอิทธิพลทางด.านเศรษฐศาสตร�และการเมืองและให.ความสนใจต+อกระบวนการโลกาภิวัตน�    
และการปรับเปลี่ยนของชุมชนและแนวท่ีสามเป4นการศึกษาท่ีให.ความสําคัญกับความหลากหลาย                 
ทางวัฒนธรรมในบริบทของทุนนิยมยุคหลังซ่ึงมีการอพยพหลั่งไหลของผู.คนและสินค.าแรงงาน     
และวัฒนธรรมข.ามพรมแดนของรัฐชาติอย+างรวดเร็ว 

ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงตรงกับแนวคิดในการศึกษาเรื่องอัตลักษณ�ชาติพันธุ� แนวท่ี
สองท่ีต.องการศึกษาอัตลักษณ�ชาติพันธุ�ในโลกสมัยใหม+ท่ีอยู+ภายใต.ปdจจัยต+างๆ เช+น เศรษฐกิจ 
การเมือง เป4นต.น เพราะว+ากลุ+มชาวไทเขินอยู+ภายใต.สังคมท่ีมีการปฏิสัมพันธ�กับล.านนามาต้ังแต+อดีต 
ดังนั้น  การใช.แนวคิดของบาร�ทในการศึกษาจะทําให.เราเห็นพรมแดนชาติพันธุ�จากการมีปฏิสัมพันธ�
ระหว+างชาวไทเขินและคนพ้ืนเมืองเชียงใหม+ ซ่ึงจะทําให.เราเห็นการแสดงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�                
และการปรับเปลี่ยน อัตลักษณ�ชาติพันธ�บางอย+างจากการมีปฏิสัมพันธ�กับคนกลุ+มอ่ืนได. 

ส+วนแนวคิดของไอแซค มีส+วนช+วยในการวิเคราะห�ให.เห็นอัตลักษณ�ชาติพันธ�ท่ีแสดงผ+าน
สํานึกร+วมของความเป4นกลุ+ม เช+น การร+วมกลุ+ม พิธีกรรม ในแนวคิดนี้จะสามารถมองหาปdจจัยท่ีทําให.
เกิดคุณภาพของการนับถือตัวเอง (Quality of self-esteem) ท่ีส+งผลให.กลุ+มชาติพันธุ�อยากจะ
แสดงอัตลักษณ�ของตนเองออกมา เม่ือมีการปฏิสัมพันธ�กับกลุ+มอ่ืน เช+น การแสดงออกวัฒนธรรม   
เป4นต.น 

2.1.3 การศึกษาเก่ียวกับเรื่องอัตลักษณ!ทางชาติพันธุ! 

จากการสํารวจงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับการศึกษาเรื่องอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�พบว+า            
มีการศึกษาในประเด็นนี้มาอย+างยาวนานโดยในช+วงแรกประมาณ พ.ศ. 2533 การศึกษาเก่ียวกับ                  
อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ในประเทศไทยเป4นการศึกษาตามแนวคิดแบบสารัตถนิยม (essentialism)            
ท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับกลุ+มชาติพันธุ�ว+าเป4นหน+วยทางสังคมท่ีมีลักษณะด้ังเดิมทางวัฒนธรรม เช+น ภาษา
ความเชื่อ พิธีกรรม และความสัมพันธ�ทางเครือญาติ เป4นต.น (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2546: 2) 
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นอกจากการตามแนวคิดแบบสารัตถนิยมแล.ว ก็มีงานศึกษาตามแนวคิดแบบสถานการณ�นิยม 
(Circumstantialism) หรือ เครื่องมือนิยม (Instrumentalism) อยู+บ.าง แนวคิดท้ังสองนี้เป4นแนวคิด
ท่ีทําให.เห็นว+า ขอบเขตของกลุ+มชาติพันธุ�เป4นสิ่งท่ีถูกสร.างข้ึน ถูกควบคุมโดยปdจจัยทางเศรษฐกิจและ
การเมืองภายนอก ดังนั้น อัตลักษณ�ของกลุ+มชาติพันธุ�จึงเป4นสิ่งท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได.ตลอดเวลา
ข้ึนอยู+กับสถานการณ� (ขวัญชีวัน บัวแดง, 2546: 3)  

มีนักวิชาการไทยท่ีศึกษาเรื่องอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�และให.ความสําคัญกับการศึกษาท่ี
เชื่อมโยงกับสถานการณ�ในปdจจุบัน เช+น ขวัญชีวัน บัวแดง (2546) ท่ีศึกษาเรื่องอัตลักษณ�ของกะเหรี่ยง     
โดยเลือกพิจารณาความเป4นกะเหรี่ยง จากละครจ+า ขวัญชีวันได.ต้ังคําถามในการศึกษาว+าการแสดง
ละครจ+าเป4นการแสดงออกถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของกะเหรี่ยงหรือไม+ ซ่ึงขวัญชีวันได.ให.ข.อสรุปว+า 
ถ.าหากพิจารณาอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ในลักษณะของผลผลิตของกระบวนการสร.างและนําเสนอ
ตนเองในฐานะท่ีเป4นชาติประวัติศาสตร�และวัฒนธรรมเป4นของตนเองเพราะละครจ+าเป4นความพยายาม        
ของคนกะเหรี่ยงท้ังในประเทศพม+าและบริเวณชายแดนไทยท่ีจะสร.าง และนําเสนออัตลักษณ�ของตน
ให.มีความแตกต+างระหว+างความเป4นคนพม+าและความเป4นคนไทย 

ถึงแม.ว+าการแสดงละครจ+าจะเป4นการแสดงออกถึงอัตลักษณ�ของคนกะเหรี่ยง แต+เรา           
ก็ไม+สามารถมองละครจ+าในลักษณะของวัฒนธรรมท่ีหยุดนิ่งตายตัวได. เพราะละครจ+าเองก็มีลักษณะ
ของละครพม+าปะปนอยู+เช+นการไหว.ครู คือเทพนัทซ่ึงเป4นเทพเจ.าด้ังเดิมของชาวพม+า เป4นการแสดงถึง
การรับเอาอํานาจศักด์ิสิทธิ์มาอยู+เหนือความเป4นชาติพันธุ� 

นอกเหนือจากการศึกษาอัตลักษณ�ของกะเหรี่ยงผ+านละครจ+าแล.ว ขวัญชีวัน บัวแดง 
(2546) ยังได.ศึกษาอัตลักษณ�ของกะเหรี่ยงผ+านกระบวนการกองกําลังกู.ชาติและศาสนาว+า การ
สร.างอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไม+ว+าโดยรัฐชาติมีผลต+อการสร.างจิตสํานึกของความเป4นกะเหรี่ยง      
และการปลุกเร.าเข.าร+วมต+อสู.เพ่ือกลุ+มของตัวเองเช+นในกรณีของ Karen National Union หรือ KNU 
ซ่ึงเป4นขบวนการของกะเหรี่ยงในพม+าจะพบปรากฏการณ�สําคัญอย+างหนึ่งท่ีแสดงให.เห็นว+า อัตลักษณ�
ทางชาติพันธุ�ไม+ได.มีความหมายต+อทุกคนในทุกสถานการณ� 

โดยแต+เดิมนั้น รายหลักของกลุ+ม KNU เพ่ือนํามาซ้ืออาวุธนั้นได.มาจากการเก็บภาษีสินค.า
ข.ามแดนจากไทยไปพม+าและจากการให.สัมปทานปvาไม.โดยมูลค+าการค.าในตลาดมืดท่ีประเมินโดย
ธนาคารโลกในปz ค.ศ. 1988 มีถึงสามพันล.านเหรียญสหรัฐโดยคาดว+าร.อยละแปดสิบของเครื่อง
อุปโภคบริโภคในประเทศพม+าในช+วงนั้นได.มาจากประเทศไทยผ+านเขตแดนในความควบคุมของ KNU 
และท่ีสําคัญกลุ+ม KNU ยังได.รับการสนับสนุนจากเจ.าหน.าท่ีระดับสูงของรัฐบาลไทย เช+น มีรายงาน
ข+าวว+า พม+ายึดเรือประมงไทยท่ีทางการไทยติดต+อให.ไปหาปลาในน+านน้ํา      ของพม+าแต+กลับพบว+า
ขนอาวุธไปให.กลุ+มกะเหรี่ยงในช+วงปz ค.ศ. 1984-1985 
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แต+เม่ือรัฐไทยเริ่มสร.างความสัมพันธ�กับพม+า ต้ังแต+ปz ค.ศ. 1989 เพ่ือสนับสนุนให.ประเทศ
พม+าเข.าร+วมเป4นสมาชิกอาเซียน เพ่ือเป{ดโอกาสให.มีการลงทุนในพม+า และร+วมลงทุนในโครงการ            
ท+อแก|ส ทําให.รัฐไทยไม+สามารถให.การสนับสนุนกลุ+ม KNU อย+างเป{ดเผย อีกท้ังมีการให.สัมปทาน            
ปvาไม.ในเขตของกลุ+ม KNU แก+บริษัทต+างประเทศ ทําให.พ้ืนท่ีปvาไม.ของกลุ+ม KNU ลดลง ซ่ึงหมายถึง
การสูญเสียแหล+งหลบภัยและแหล+งทํามาหากิน ทําให.อัตลักษณ�ของกลุ+มชาติพันธุ�กะเหรี่ยงในเรื่อง
ของคนรักษาปvาก็ถูกทําลายไปด.วยเช+นกัน  

นอกจากปdจจัยจากการจัดการของภาครัฐท่ีทําให.อัตลักษณ�ของกลุ+มชาติพันธุ�กะเหรี่ยง
ลดลงแล.ว ศาสนาก็เป4นปdจจัยหนึ่งท่ีทําให.อัตลักษณ�ของกลุ+มชาติพันธุ�ลดลงเช+นกัน เพราะจากกรณี
ของกลุ+ม KNU หลังจากเกิดความไม+ม่ันคงในการบริหารจัดการภายในแล.ว สาเหตุอีกอย+างหนึ่งท่ีทําให.
ให.กลุ+ม KNU อยู+ในสถานภาพท่ีไม+ม่ันคงก็คือ การแยกตัวออกไปของทหารท่ีอยู+แนวหน.าท่ีนับถือ
ศาสนาพุทธเกิดความไม+พอใจผู.นําท่ีนับถือศาสนาคริสต�เห็นได.ชัดว+า ส+วนใหญ+ของฝvายผู.นําท่ีปกครอง
ระดับอําเภอหลายแห+งเป4นชาวคริสต�และก+อนหน.าจะเกิดการแยกตัวกองทัพกะเหรี่ยงในเขตปะอัน   
ซ่ึงเกิดจากความไม+พอใจเจ.าหน.าท่ีระดับท.องถ่ินท่ีเป4นชาวคริสต�ได.ปฏิบัติต+อทหารท่ีเป4นชาวพุทธอย+าง
ไม+เท+าเทียมกันอย+างเช+น ในเรื่องการเกณฑ�ทหารเด็ก และการใช.แรงงาน 

การท่ีศาสนาเป4นปdจจัยท่ีสําคัญท่ีทําให.กะเหรี่ยงบางคนถอนตัวออกจากขบวนการ KNU 
ทําให.กลุ+มคนระดับผู.นํา ต.องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร� เพ่ือทําให.อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�อยู+เหนือ              
อัตลักษณ�ของศาสนา ซ่ึงเห็นได.จากข.อสรุปของการสัมมนาใหญ+ของ KNU ซ่ึงมีผู.แทนมาจากหลาย
องค�กร ท่ีมีมติให.ชาวกะเหรี่ยงต.องให.การรับรอง เคารพ และยอมรับความแตกต+างกัน ในหมู+ชาวกะเหรี่ยง          
ไม+ว+าจะเป4นเรื่องเครือญาติ วัฒนธรรม ประเพณี ความศรัทธา และอุดมการณ� อีกท้ังยังต.องลงแรงให.
เกิดความช+วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

ดังนั้นจากการศึกษาในประเด็นนี้ จึงได.ข.อสรุปว+า ยิ่งประสบการณ�ส+วนตัวสอดคล.องกับ
ภาพในจินตนาการมากเท+าใดก็ยิ่งเกิดจิตสํานึกความมุ+งม่ัน และการอุทิศตนเพ่ือชาติเท+านั้น                
แต+เม่ือประสบการณ�เปลี่ยนแปลง และต.องเผชิญกับสิ่งท่ีไม+เป4นไปตามจินตนาการตามภาพท่ีวาดไว.   
ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนการแสดงตัวตน หรืออัตลักษณ� หลุดออกจากกลุ+มชาติพันธุ� ซ่ึงเป4นชุมชนใน
จินตนาการไป ดังเช+นในกรณีของขบวนการต+อสู.ของกะเหรี่ยงในพม+าท่ีมี KNU เป4นตัวแทน         
เม่ือสถานการณ�เปลี่ยนไปไปทางท่ีตกตํ่า เกิดปdญหาด.านเศรษฐกิจ และการบีบรัดทางการเมือง 
จินตนาการและวาทกรรมแบบเดิมดูจะมีพลังไม+เพียงพอท่ีจะผูกพันกะเหรี่ยงบางส+วนให.อยู+ร+วม
ขบวนการต+อไปได. และกะเกรี่ยงส+วนนี้ก็เลือกท่ีใช.ความเป4นพุทธเป4นอัตลักษณ�เพ่ิมเติมจากความเป4น
ชาติพันธุ�อย+างเดียว หรือความเป4นชาติพันธุ�ท่ีผูกพันกับความเป4นคริสต� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 

 

 

 

มีการศึกษาอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของ Rajah (1986) ในประเด็นศาสนาและพิธีกรรม
แบบด้ังเดิมของกะเหรี่ยงในหมู+บ.านแห+งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม+พบว+า ศาสนา และพิธีกรรม        
แบบด้ังเดิมท่ีเก่ียวพันกับการทําไร+เป4นลักษณะสําคัญท่ีทําให. “กะเหรี่ยง” สามารถคง อัตลักษณ�ความ
เป4นกะเหรี่ยงเอาไว.ได. ซ่ึงแตกต+างจากกระบวนการ Telekhon ซ่ึงเป4นกระบวนการแบบพระศรีอาริย�
และต+างจากกระบวนการแบบพระศรีอาริย�และต+างจากกระบวนการต+อสู.ทางการเมืองของ          
ชาวกะเหรี่ยงในพม+า ซ่ึงมีสหพันธ�กะเหรี่ยงแห+งชาติ (Karen National Union-KNU) เป4นผู.นํา
ขบวนการท้ังสองขบวนการนี้แม.จะมีลักษณะทางวัฒนธรรมบางอย+างของกะเกรี่ยงดํารงอยู+ เช+น การ
ให.ความสําคัญกับการแต+งกายแบบกะเหรี่ยงในขบวนการแรก และการเน.นตํานานด้ังเดิมของ
กะเหรี่ยงในขบวนการหลัง แต+เนื่องจากอุดมการณ�ทางการวัฒนธรรมซ่ึงเก่ียวพันกับศาสนาแบบด้ังเดิม
ได.เปลี่ยนแปลงไป Rajah จึงเห็นว+า ขบวนการท้ังสองนี้ไม+อาจจะเรียกได.ว+ามีความเป4น “กะเหรี่ยง” 
อย+างแท.จริงตามความหมายของกะเหรี่ยงท่ีเขาได.ศึกษาเรื่องการฟ��นฟูและสร.างอัตลักษณ�ทางชาติ
พันธุ�ของชาวอาข+าในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ.านซ่ึงได.กล+าวว+า อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของชาว
อาข+าเป4นสิ่งท่ีสร.างข้ึนมาอย+างต+อเนื่องผ+านสํานึกทางประวัติศาสตร�เรื่องการสืบสายตระกูล และระบบ
เครือญาติ แม.ว+าชาวฮานีและอาข+าจะถูกจําแนกแบ+งแยกด.วยบริบททางการเมืองสังคมและวัฒนธรรม
ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพรมแดนทางวัฒนธรรมท่ีมีความยืดหยุ+นไม+แน+นอนตายตัวได.
ทําให.ชาวอาข+าในหลายรัฐท่ีแตกต+างกันสามารถปรับตัวมาได.ตลอดช+วงเวลาแห+งความเปลี่ยนแปลง
ต+างๆ ท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค เม่ือมีโอกาสท่ีเป{ดให.เขามาพบกัน การร+วมฟ��นฟูและสร.างอัตลักษณ�ทางชาติ
พันธุ�ร+วมกันจึงเกิดข้ึนตามบริบทและเง่ือนไขต+างๆ ท่ีเอ้ืออํานวยให.โดยท่ีชาวฮานีและอาข+าจะเป4นผู.
เลือกด.วยตนเองว+า เขาจะเลือกใช.อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ตัวใด เพ่ือจะแยกแยะกลุ+มชาติพันธุ�ของ
ตนเองออกจากกลุ+มอ่ืนอย+างชัดเจน ดังตัวอย+าง เช+น การสร.างสํานึกร+วมทางประวัติศาสตร�ของ
เผ+าพันธุ�เครือญาติและวงศ�ตระกูลของชาวฮานีและอาข+าจากหลายรัฐชาติขณะท่ีเขาก็ได.เลือก        
อัตลักษณ�ทางวัฒนธรรมระบบการทํานาข้ันบันไดเพ่ือต+อรองกับกระแสภายนอก แม.ว+าจะไม+ใช+      
อัตลักษณ�ร+วมกันของชาวฮานีและอาข+าในทุกรัฐชาติก็ตาม ซ่ึงงานศึกษานี้ชี้ให.เห็นถึงกระบวนการ
ฟ��นฟูอัตลักษณ�ของกลุ+มชาติพันธุ�อาข+าภายใต.กระแสโลกาภิวัตน�ท่ีดูดกลืนอัตลักษณ�ของกลุ+มชาติพันธุ�
ต+างๆ 

นอกจากนั้ยศ สันติสมบัติ ได.กล+าวถึงอัตลักษณ�ของชาวไท ว+ามิใช+อัตลักษณ�สําเร็จรูป      
และแน+นอนตายตัวหากแต+เป4นการเลือกท่ีจะบ+งชี้ตนเองและการสร.างสํานึกทางประวัติศาสตร�ข้ึนมา             
ชุดหนึ่งเนื่องเพราะการกระทําดังกล+าว ให.ผลประโยชน�สูงสุดแก+ตนในเง่ือนไขของปdจจุบันคนไทเลือก
ผลิตประเพณีใหม+ๆ เช+น ประเพณีการแต+งงานภายใน (Endogamous marriage) หรือเลือกปรับ
ประเพณีเดิมเช+นงานปอยเพ่ือจัดองค�กรสังคมใหม+ ซ่ึงเน.นการรวมตัวทางสังคมในบริบทของ        
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การแข+งขันกับกลุ+มชาติพันธุ�อ่ืนๆ การผลิตใหม+ของอัตลักษณ�แห+หงความเป4นไทจึงเกิดข้ึนในบริบทของ
การปรับตัวให.สอดคล.องกับยุคสมัยและการใช.ลักษณะทางวัฒนธรรมคนไทสร.างผลิตซํ้าและ
ปรับเปลี่ยนระบบคุณค+าให.สอดคล.องกับบริบทและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง 

มีการศึกษาอัตลักษณ�ของชาวไทแดงของ สุมิตร ป{ติพัฒน� และคณะ (2546) เป4น
การศึกษาอัตลักษณ�ชาวไทแดงท่ีต้ังถ่ินฐานอยู+ในแขวงหัวพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากการศึกษาประวัติศาสตร�ของชาวไทแดงพบว+า ชาวไทแดงมีอพยพย.ายถ่ินฐานด.วยเง่ือนไข                  
2 ประการด.วยกันคือ หนึ่งเกิดจากสงครามและการปล.นสะดมจากกลุ+มฮ+อในช+วงปz พ.ศ. 2419 และ
สอง คือ เกิดจากนโยบายการปกครองแขวงหัวพันของฝรั่งเศสในช+วงปz พ.ศ. 2493 การอพยพ               
ท้ังสองช+วงของประชากรไทแดง ทําให.ชาวไทแดงเข.าไปอาศัยในถ่ินฐานเดิมของชาวไทยพุทธทําให.เกิด
การผสมผสานกันระหว+างประชากรกลุ+มลาวลุ+ม ซ่ึงนับถือพุทธศาสนาและกลุ+มชาวไทแดงซ่ึงนับถือผี
จากการศึกษาพบว+า ชาวไทแดงมีการเปลี่ยนอัตลักษณ�ของตนเพ่ือให.ได.มาซ่ึงการยอมรับและกลมกลืน
กับชาวพ้ืนเมืองคือ กลุ+มลาวลุ+มมากยิ่งข้ึน ในการศึกษาครั้งนี้พบว+าสิ่งท่ีกลุ+มชาวไทแดงใช.เป4น
เครื่องมือในการปรับตัวก็คือ สัญลักษณ�ทางพุทธศาสนาเป4นส+วนหนึ่งของความเป4นลาว ดังนั้น        
ชาวไทแดงจึงใช.วิธีรับเอาพุทธศาสนาเข.ามาเป4นศาสนาของกลุ+มตนเพ่ือให.ได.มาซ่ึงอัตลักษณ�       
ความเป4นลาว 

สัญลักษณ�ท่ีชาวไทแดงใช.บ+งบอกถึงการเป4นชาวพุทธของตนเองก็คือ พระพุทธรูป               
ชาวไทแดงมีการเชื่อมโยงตนเองไปสู+เรื่องศาสนาพุทธโดยการนําพระพุทธรูปมาประดิษฐานในหมู+บ.าน
เพ่ือท่ีจะสื่อถึงภาพการเปลี่ยนแปลงของกลุ+มตนเอง พุทธศาสนาจึงเป4นสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของชาวลาว          
ในการใช.นิยามอัตลักษณ�ของตนเอง เนื่องจากรัฐชาติลาวได.สถาปนาตัวเอง ข้ึนมาเป4นรัฐ                     
แห+งพุทธศาสนา ดังนั้น ในอดีตเกณฑ�การแบ+งแยกระหว+างกลุ+มชาติพันธุ�ในแขวงหัวพันจึงใช.ศาสนา             
เป4นเกณฑ�หลักต+อมาเม่ือคนท้ังสองกลุ+มมีการปฏิสัมพันธ�ระหว+างกันจึงมีการหยิบยกเอาอัตลักษณ�ของ
คนกลุ+มอ่ืนมาสวมใส+เป4นอัตลักษณ�ของตนเองเพ่ือให.ได.รับการยอมรับจากคนส+วนมาก เพ่ือท่ีจะได.รับ
สิทธิทางการเมืองและสังคมเช+นเดียวกับชาวลาวพุทธโดยท่ัวไป 

การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ�ของชาวไทแดงนอกจากจะเกิดข้ึนด.วยปdจจัยทางศาสนาแล.ว           
ยังพบว+า เกิดจากปdจจัยทางเศรษฐกิจอีกด.วย ดังเช+นในกรณีของการทอผ.าของชาวไทแดงท่ีทําให.เกิด
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทํารายได.จากการเลี้ยงหม+อนไหมและการทอผ.า ดังนั้นอัตลักษณ�                   
ของชาวไทแดงจึงเป4นสิ่งท่ีไม+หยุดนิ่งตายตัวการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนได. ซ่ึงมักจะเป4นไป          
ในทิศทางท่ีวัฒนธรรมรองรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมหลัก 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�พบว+า อัตลักษณ�ชาติพันธุ�
สามารถแสดงออกได.หลากหลายรูปแบบเช+นภาษาเครื่องแต+งกายพิธีกรรมภายใต.เง่ือนไขท่ีแตกต+างกัน
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ออกไป เช+น สถานการณ�ทางการเมืองท่ีบีบบังคับการแสดงออกถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ก็เป4นสิ่งท่ีทํา
ให.สามารถบ+งบอกถึงความเป4นสมาชิกของกลุ+มชาติพันธุ�ได.การศึกษาในครั้งนี้จึงเป4นการศึกษาอัต
ลักษณ�ทางชาติพันธุ�ท่ีสะท.อนให.เห็นถึงการสร.างความหมายของกลุ+มชาติพันธุ�ไทเขิน 

2.2 แนวคิดการธํารงชาติพันธุ! (Ethnicity) 

 คําว+า การธํารงชาติพันธุ� (Ethnicity) มีรากศัพท�มาจากภาษากรีกคือคําว+า “ethnos หรือ
ethnikos” (Sinisa Malesevic, 2004: 1) ใช.โดยเดวิดไรซ�แมน (David Reisman) ในปz ค.ศ. 1953 
(ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2547: 4) ความหมายของมโนทัศน�คํานี้สามารถใช.แตกต+างกันได.ตามแต+
บริบท 

 ในบทความ “Introduction: The Lesson of Ethnicity” ของ Abner Cohen (ฉวีวรรณ
ประจวบเหมาะ, 2547: 21)  ได.นําเสนอแนวคิด “Ethnicity” เพ่ือใช.ศึกษาปรากฏการณ�ท่ีชนเผ+า
หมู+บ.านและชุมชนซ่ึงเคยโดดเด่ียวได.กลายมาเป4นส+วนหนึ่งของรัฐสมัยใหม+และแปลงโฉมมาเป4น   
“การรวมตัวทางชาติพันธุ�” หรือกลุ+มชาติพันธุ�ท่ีมีบรรทัดฐานพฤติกรรมบางอย+างร+วมกัน เช+น     
ระบบเครือญาติ การแต+งกาย ประเพณี และพิธีกรรม ซ่ึงสมาชิกของแต+ละกลุ+มได.เรียนรู.โดย
กระบวนการทางสังคมทําให.มีประสบการณ�และจิตสํานึกทางชาติพันธุ�แสดงออกในการปฏิสัมพันธ�กับ
กลุ+มชาติพันธุ�อ่ืนในระบบสังคมร+วมกัน โดยท่ีสมาชิกของแต+ละกลุ+มอาจจะยึดถือบรรทัดฐานและ
พฤติกรรมของกลุ+มในระดับชั้นท่ีต+างกัน ในระหว+างได.มีการปฏิสัมพันธ�กัน 

 ตามแนวคิดของโคเฮน การปฏิสัมพันธ�ระหว+างสมาชิกท่ีต+างกลุ+มชาติพันธุ�กันเกิดข้ึนในขณะท่ี
แต+ละฝvายแสดงให.เห็นถึงอัตลักษณ�ชาติพันธุ�ในระดับข้ันต+างๆ กันอันเนื่องจากเง่ือนไขท่ีหลากหลาย
เช+นลักษณะการเมืองหรือความสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจเพราะว+าในบริบทท่ีมีการแข+งขันแย+งชิง
ทรัพยากรในการผลิตและแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ จะเกิดกลุ+มผลประโยชน�ต+างๆข้ึนแต+ละกลุ+มจะมี
ผลประโยชน�ร+วมกันและจะประสบความสําเร็จในการปฏิบัติการในฐานะกลุ+มต+อไปได.ก็ต+อเม่ือพัฒนา
กลไกท่ีทําหน.าท่ีในการจัดการระเบียบกลุ+มข้ึนมาเช+น 

- การเน.นความแตกต+างท่ีมีต+อกลุ+มอ่ืน (Distinction) 
- การสื่อสารภายในกลุ+ม (Communication) 
- การจัดระเบียบโครงสร.างอํานาจอันชอบธรรม (Authority Structure) 
- การพัฒนาอุดมการณ� (Ideology) 
- การเรียนรู.ทางสังคม (Socialization) 
 สมาชิกกลุ+มผลประโยชน�ท่ีไม+อาจจัดระเบียบอย+างเป4นทางการบนพ้ืนฐานของผลประโยชน�

แต+อย+างเดียวการกลมกลืนทางวัฒนธรรมท่ีจะมาช+วยในการประสานกลุ+มในทัศนะของโคเฮนมโนทัศน�
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การธํารงชาติพันธุ�จะช+วยให.มองเห็นปรากฏการณ�ได.ชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอย+างยิ่งในสังคมท่ีมี    
ความซับซ.อนและมีความเป4นพลวัตสูง และมีกลุ+มต+างๆท่ีมีบรรพบุรุษมาจากประเทศต+างๆ อาจจะมา
อยู+กันมาเป4นรุ+นท่ี 2 หรือ 3 แล.วยังสามารถรักษาเอาเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรมไว.ได.บ.าง ก็อาจจะใช.
เป4นสัญลักษณ�ในการพัฒนากลุ+มผลประโยชน�ข้ึนมาให.แข็งแกร+งข้ึนมีพลังทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร+งข้ึน 

 ในตอนแรกสัญลักษณ�ของความเป4นกลุ+มชาติพันธ�นี้อาจมีลักษณะเป4นจิตวิสัยแต+พัฒนา
กลายเป4นวัตถุวิสัยในแง+ท่ีดํารงอยู+และเป4นท่ียอมรับของท้ังคนในกลุ+มและนอกกลุ+มและเป4นข.อกําหนด
ในเชิงพฤติกรรมสําหรับปdจเจกบุคคลท่ีต.องมาเก่ียวข.องปฏิสัมพันธ�กัน ข.อสังเกตสําคัญของ Cohen ก็
คือ    มโนทัศน�การธํารงชาติพันธุ� (Ethnicity) จะไร.ประโยชน�ในการศึกษาความแตกต+างทาง
วัฒนธรรมของสังคมท่ีไม+มีการปฏิสัมพันธ�กัน ตัวอย+างเช+น คนจีนในประเทศจีนและคนอินเดียใน
ประเทศอินเดียซ่ึงต+างคนต+างอยู+ไม+มีสภาวะเป4นกลุ+มชาติพันธ�ท้ังท่ีมีความแตกต+างทางวัฒนธรรม แต+
คนจีนและอินเดียได.อพยพไปอยู+รวมกันในประเทศหนึ่งและได.มีการปฏิสัมพันธ�กันก็ถูกจัดว+าเป4น”
กลุ+มชาติพันธุ�” และต+างฝvายต+างแสดงภาวะความเป4นชาติพันธุ� 

 ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู.ศึกษาสนใจในเรื่องของการธํารงทางชาติพันธุ�โดยมองประเด็นสํานึก
ร+วมทางชาติพันธุ�ของ Anthony D.Smith ร+วมในการนําข.อมูลมาวิเคราะห�โดยมองว+าสํานึกร+วมทาง
ชาติพันธุ�นั้นเป4นส+วนสําคัญในการธํารงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของกลุ+มชาติพันธุ�ต+างๆ ซ่ึงสํานึกร+วม
ทางชาติพันธุ�นั้นจะถือว+าเป4นปรากฏการณ�ทางจิตวิสัย (Subjective Phenomenon) หรือทางวัตถุ
วิสัย (Objective Phenomenon) นั้นต.องอาศัยองค�ประกอบต+างๆในการพิจารณา ซ่ึงได.แก+ 

1) การมีชื่อร+วมกัน 
การใช.ชื่อร+วมกันของกลุ+มชาติพันธุ�ต+างๆเป4นปdจจัยหนึ่งท่ีใช.กําหนดอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� 

เป4นสัญลักษณ�อย+างหนึ่งเท+ากับเป4นการบอก “คุณลักษณะท่ีสําคัญ” ของพวกเขาเหมือนการใช.ชื่อ
ร+วมกันนั้นมีความศักด์ิสิทธิ์และเป4นการกําหนดธรรมเนียมปฏิบัติอ่ืนๆ ภายในกลุ+ม เป4นการสร.าง
บรรยากาศท่ีมีความหมายของสมาชิกภายในกลุ+มของตนเองอีกด.วย   

2) ตํานานปรัมปราเก่ียวกับการกําเนิดและการสืบเชื้อสายร+วมกัน 
สิ่งท่ีใช.สร.างสํานึกร+วมอีกประการหนึ่งก็คือตํานานปรัมปราเก่ียวกับการกําเนิดและสืบเชื้อ

สาย ซ่ึงใช.เป4นตัวบอกถึงถ่ินฐานร+วมกันในบริบททางประวัติศาสตร�อีกท้ังยังทําหน.าท่ีอธิบายถึงการ
กําเนิดของกลุ+มชาติพันธุ�ต+างๆ เป4นการสร.างสํานึกร+วมทางชาติพันธุ�ผ+านการอธิบายว+ามีบรรพบุรุษ
ร+วมกันและอธิบายความคล.ายคลึงของลักษณะทางวัฒนธรรมของกลุ+มชาติพันธุ� เนื่องจากตํานาน
เก่ียวกับการกําเนิดกลุ+มชาติพันธุ�มักจะประกอบด.วยตํานานท่ีอธิบายถึงการอพยพโยกย.ายถ่ินฐาน
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ความเก่ียวข.องกับบรรพบุรุษและความรุ+งเรืองของกลุ+มชาติพันธุ�ตัวเองรวมถึงการเสื่อมถอยของ
วัฒนธรรมด.วย 

3) การมีประวัติศาสตร�ร+วมกัน 
การมีประวัติศาสตร�ร+วมกันเป4นการรวมชนรุ+นหลังเข.ากับบรรพชนของแต+ละกลุ+มชาติพันธุ�

และย้ําให.เห็นถึงความเป4นกลุ+มก.อนเดียวกันของสมาชิกในกลุ+มชาติพันธุ�โดยแต+ละช+วงอายุจะเพ่ิม
ประสบการณ�ของส+วนรวมเข.าไปด.วยและขณะเดียวกันก็เป4นการกําหนดประชากรในแง+ของ
ประสบการณ�ท่ีมีความต+อเนื่องทางเวลาเพ่ือให.ชนรุ+นหลังได.เห็นประสบการณ�ทางประวัติศาสตร�ของ
พวกเขา 

4) การมีวัฒนธรรมร+วมกัน 
กลุ+มชาติพันธุ�นั้นอาศัย “แบบแผนของความเหมือนและความแตกต+าง” (Similarity-

dissimilarly Pattern) ในการสร.างความรู.สึกผูกพันภายในกลุ+มสมาชิก นอกจากนั้นยังทําให.เห็น
ความแตกต+างจากกลุ+มอ่ืนอีกด.วย ลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญท่ีมีร+วมกันนั้น ได.แก+ ภาษา ศาสนา
รวมถึงจารีต ประเพณี คติพ้ืนบ.าน สถาบัน กฎหมาย สถาปdตยกรรม เครื่องแต+งกาย อาหาร ดนตรี
ศิลปะ รวมไปถึงผิวพรรณ (สีของผิว) และลักษณะทางร+างกาย (Physique)  

โดยมิติทางวัฒนธรรมของกลุ+มชาติพันธุ�นั้นเป4นการแสดงออกโดยการใช.ภาษาร+วมกันทําให.
เราเห็นถึงแบบแผนของชีวิตและค+านิยมท่ีเป4นพ้ืนฐานของสังคมในทัศนะของแบนจามินมองว+ายิ่งกลุ+ม
ท่ีมีความสัมพันธ�ทางวัฒนธรรมท่ีเหนียวแน+นก็จะมีสํานึกในการแบ+งแยกทางชาติพันธุ�มากข้ึนเท+านั้น
และโอกาสท่ีจะสามารถรักษาลักษณะความเป4นชาติพันธุ�ก็จะมีความยั่งยืนมากข้ึนตามไปด.วย 

5) การมีอาณาเขตร+วมกัน 
การมีอาณาเขตร+วมกันบอกถึงความสัมพันธ�ด.านสถานท่ีของกลุ+มชาติพันธุ�อาณาเขตเป4นตัวท่ี

บอกว+าขอบเขตระหว+างกลุ+มชาติพันธุ�อยู+ตรงไหนในขณะเดียวกันอาณาเขตก็เป4นตัวตีกรอบประชากร
ให.อยู+ภายในบริเวณเดียวกันหรือมีความเก่ียวข.องกับอาณาเขตนั้นๆ ซ่ึงเขตแดนไม+จําเป4นต.องเป4นใน
ลักษณะทางกายภาพเท+านั้นแต+สิ่งท่ีมีความสําคัญก็คือการมีศูนย�กลางภูมิศาสตร�ทางสัญลักษณ� 
(Symbolic Geographical Center) เป4นท่ีอยู+อันศักด์ิสิทธิ์เป4นดินแดนมาตุภูมิท่ีพวกเขาสามารถ
กลับไปได.ในทางสัญลักษณ�แม.ว+าสมาชิกของกลุ+มชาติพันธุ�จะอยู+กระจายกันตามภูมิภาคต+างๆ ของโลก
ก็ตาม 
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6) การมีสํานึกความเป4นหนึ่งเดียว 

การมีสํานึกร+วมเป4นหนึ่งเดียวกันจะแสดงออกมาในรูปแบบสถาบันและความเอ้ืออาทรต+อ
สมาชิกในกลุ+มชาติพันธุ�เดียวกันในยามคับขันหรืออันตรายความรู.สึกสํานึกดังกล+าวจะอยู+เหนือชั้น
สังคมกลุ+มหรือภูมิภาคประชาคม 

แนวคิดการธํารงชาติพันธุ�ได.ส+งอิทธิพลในการศึกษาประเด็นอ่ืนๆ ดังต+อไปนี้ 
- กระบวนการในการกําหนดมาตรฐานการเป4นกลุ+มชาติพันธุ�จากทัศนะของคนในกลุ+มหรือ

จิตสํานึกการเป4นกลุ+มชาติพันธุ� (Ethnic identification) 
- การเรียนรู.และการแสดงออกซ่ึงอัตลักษณ�ชาติพันธุ� (Ethnic identity learning and 

expression) 
- ความหลากหลายทางอัตลักษณ�ชาติพันธุ�ของคนกลุ+มเดียวกัน 
- ความรู.สึกและความสัมพันธ�ระหว+างกลุ+มชาติพันธุ� (Ethnic relations) 
- การกระทําระหว+างบุคคลท่ีต+างกลุ+มชาติพันธุ� (Interpersonal interaction across 

ethnic groups) 
- กระบวนการดํารงรักษาพรมแดนชาติพันธุ�ซ่ึงเน.นการรักษาความแตกต+างระหว+างกลุ+ม 

(Ethnic boundary and maintenance) 
- หน.าท่ีของการธํารงชาติพันธุ�และอัตลักษณ�ชาติพันธุ� 
- กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชาติพันธุ� 

 ถึงแม.ว+าในการศึกษาครั้งนี้จะเป4นการศึกษาเครื่องเขิน ในฐานะท่ีผู.ศึกษาต้ังสมมติฐานว+า 
เครื่องเขินถือเป4นอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�เพียงอย+างเดียวของชาวไทเขิน ท่ียังคงหลงเหลืออยู+ใน
ปdจจุบัน  แต+การศึกษาเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทาราอาจทําให.เห็นถึงสํานึกทางชาติพันธุ� (Ethnicity) 
ของคนภายในชุมชนผ+านเครื่องเขิน 

2.3 เครื่องเขิน 

 เครื่องเขินเป4นงานเป4นงานหัตถกรรมท่ีปรากฏในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต.มาเป4น
เวลานานเป4นหนึ่งในวัฒนธรรมร+วมของคนในภูมิภาคนี้มาต้ังแต+สมัยก+อนประวัติศาสตร�เพราะว+า
ปรากฏหลักฐานว+ามีการผลิตเครื่องเขินมากท่ีสุด (Garner, VonRague and Pekarik, 1987: 11)     
มีการค.นพบเครื่องเขินท่ีมีความเก+าแก+อยู+ในภูมิภาคแถบนี้เป4นจํานวนมากแต+ด.วยปdจจัยทางสภาพ
ภู มิอากาศในพ้ืนท่ีแถบนี้ เป4นเขตร.อนชื้น ซ่ึงทําให.ลวดลายของเครื่องเขินท่ีพบในสมัยก+อน
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ประวัติศาสตร�ถูกทําลายจึงขาดแคลนหลักฐานเก่ียวกับเทคนิคการทําลวดลายเครื่องเขินในสมัยก+อน
ประวัติศาสตร� 

 เครื่องเขินเป4นเครื่องใช.สําหรับคนทุกชนชั้นต้ังแต+ในสมัยท่ีผู.คนเริ่มมีการบันทึกประวัติศาสตร� 
เช+นในบันทึกท่ีเก่ียวกับเครื่องเขิน เช+น Sylvia Fraser-Lu (1985) กล+าวว+าเครื่องเขินสามารถพบได.
ตามบ.านเรือนของคนท่ัวไป กระท่ังในพระราชวังของพระมหากษัตริย�ในประเทศพม+าจะถวายสํารับ
อาหารให.พระมหากษัตริย�ด.วยจานท่ีทําจากเครื่องเขินหรือแม.กระท่ังภาชนะหรือหีบห+อท่ีใช.บรรจุ
สิ่งของประเภทเครื่องประดับหรือจดหมายก็ทําจากเครื่องเขินเช+นเดียวกัน นอกจากนั้นในพม+า   
เครื่องเขินยังมีความสําคัญในฐานะท่ีเป4นเครื่องใช.ในการประกอบพิธีการทางศาสนาท่ีสําคัญอีกด.วย  
ในอดีตเครื่องเขินจึงเป4นสิ่งท่ีมีความสําคัญเทียบเท+ากับวัตถุดิบในปdจจุบัน เช+น ภาชนะดินเผา แก.ว
หรือพลาสติกเป4นต.น (Fraser-Lu, 2485: 2) 

ในการศึกษาครั้งนี้  ผู.ศึกษาจึงได.แบ+งการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับเครื่องเขินออกเป4น     
หัวข.อย+อย ดังนี้ 
 2.3.1 ท่ีมาของเครื่องเขินในจังหวัดเชียงใหม+ 
 2.3.2 ประเภทของเครื่องเขิน 

1) แบ+งประเภทการใช.งาน 
 2) แบ+งประเภทตามกลุ+มผู.ใช.งาน 

2.3.1 ท่ีมาของเครื่องเขินในจังหวัดเชียงใหม< 

จากหลักฐานท่ีพบเครื่องเขินในหลายพ้ืนท่ีเป4นการสนับสนุนทฤษฎีท่ีว+าเครื่องเขินท่ีพบ
ในพ้ืนท่ีแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต.ได.รับเทคนิควิธีการทํามาจากจีนซ่ึงเก่ียวข.องกับเรื่องราวต้ังแต+ใน
ศตวรรษท่ี 15 มีการส+งราชทูตจากเมืองฮานอยเวียดนามไปยังประเทศจีนและได.กลับมายัง         
เมืองหูหนานพร.อมกับเครื่องเขินส+วนในประเทศพม+าได.รับวิธีการทําเครื่องเขินผ+านมายังเมืองพุกาม
และถูกสันนิษฐานว+าน+าจะได.รับความรู.มาจากประเทศจีนเช+นเดียวกัน แต+ก็มีข.อโต.แย.งว+าในแค.วน  
ยูนนานซ่ึงอยู+ใกล.ๆ ประเทศพม+ากลับมีเครื่องเขินท่ีแตกต+างจากเครื่องเขินแบบของพม+าดังนั้นจึงมีการ
ต้ังข.อสังเกตว+าเครื่องเขินท่ีแพร+กระจายอยู+ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต.อาจได.รับอิทธิพลมาจาก
ประเทศเวียดนามทฤษฎีนี้ได.รับการสนับสนุนจากจากคําในภาษาเวียดนามท่ีชาวพม+าใช.กันคือคําว+า 
“ยวน” (Yun) เป4นคําสําหรับใช.เรียกเครื่องเขิน (Garner,VonRague and Pekarik, 1987: 144) แต+
ก็มีนักวิชาการบางคนท่ีกล+าวว+าคําว+า “ยวน” (Yun) เป4นคําท่ีใช.เรียกคนท่ีอยู+อาศัยในพ้ืนท่ีแถบรัฐฉาน
ของพม+ามาจนถึงเชียงใหม+ (Fraser-Lu, 1985: 3) 
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ในอดีตคนไทยก็ได.เรียนรู.และมีวิธีการประดิษฐ�งานหัตถกรรมแบบเครื่องเขิน
เช+นเดียวกันเพียงแต+ว+าในขณะนั้นยังไม+เกิดคําศัพท�ท่ีเรียกว+าเครื่องเขินเท+านั้นเองภาชนะหรือเครื่องใช.
ประเภทนี้จะถูกเรียกว+าชื่อต+างๆกันไปตามภูมิภาคท่ีผลิตในภาคกลางจะเรียกศิลปะเช+นนี้ว+าลายรดน้ํา 
(Bhirashi, 1963: 3) ส+วนในภาคเหนือก็จะเรียกว+าคัวฮักคัวหาง เป4นต.น 

ดังนั้น กล+าวได.ว+า คนในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ รู.จักกรรมวิธีการใช.
ยางรัก ทาเคลือบผิวภาชนะเป4นเวลานานแล.ว คําว+า “เครื่องเขิน” จึงเป4นคําท่ีเข.ามาพร.อมกับกลุ+ม
ชาติพันธุ� “ไทเขิน” ท่ีอพยพเข.ามาต้ังถ่ินฐานในจังหวัดเชียงใหม+ในช+วงยุคฟ��นฟูบ.านเมืองล.านนา                
(วิถี พานิชพันธ�, 2546: 2) 

ชาวไทเขินท่ีอพยพเข.ามาในช+วงนี้ได.มาต้ังชุมชนอยู+บริเวณวัดนันทารามและมีลักษณะ
เด+นคือเป4นชุมชนท่ีมีการผลิตเครื่องเขินด.วยลวดลายท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีความงดงามกว+าฝzมือ  
ช+างพ้ืนบ.านถึงแม.ว+าจะมีชาวไทเขินต้ังชุมชนกระจัดกระจายอยู+บริเวณอ่ืนเช+นบ.าน ทุ+งเสี้ยวบ.าน ดงกํ๋า
อําเภอสันปvาตอง จังหวัดเชียงใหม+ แต+ฝzมือการผลิตเครื่องเขินก็ไม+เทียบเท+าฝzมือช+างชาวไทเขิน        
ท่ีชุมชนวัดนันทาราม 

จนกระท่ังเม่ือประมาณ พุทธศตวรรษท่ี 25 เม่ือมีการผนวกดินแดนล.านนาเข.ามา   
เป4นส+วนหนึ่งของอาณาจักรสยามแล.วเรียกว+ามณฑลพายัพและมีการส+งข.าราชการข้ึนมาปกครอง
ดังนั้นคําว+าเครื่องเขินจึงถูกสันนิษฐานว+ามาจากชื่อเรียกของคนเหล+านี้เนื่องจากเครื่องเขินเป4นสินค.าท่ี
มีผู.นิยมสั่งซ้ือแต+ไม+มีชื่อเรียกอย+างเป4นทางการจึงใช.ชื่อแหล+งผลิตและชื่อของกลุ+มช+างท่ีทําจึงเกิดคําว+า
เครื่องเขินดังในปdจจุบัน (วิถี พานิชพันธ�, 2546: 3) 

2.3.2 ประเภทของเครื่องเขิน 

เครื่องเขินเป4นงานหัตถกรรมท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะในแต+ละพ้ืนท่ี โดยเฉพาะเครื่องเขิน
ของจังหวัดเชียงใหม+ ท่ีมีศูนย�กลางการผลิตอยู+ท่ีชุนชนวัดนันทาราม ท่ีมีลวดลายท่ีสวยงามแตกต+าง
จากเครื่องเขิน ในประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น เทคนิควิธีการผลิตเครื่องเขินจึงเป4นปdจจัยหนึ่งท่ีใช.บอกถึงกลุ+ม
ผู.ผลิตได.  

เครื่องเขิน เป4นเครื่องใช.ท่ีแพร+หลายอยู+ในคนทุกชนชั้น ดังนั้น จึงทําให.เกิดการผลิต
เครื่องเขินด.วยเทคนิควิธีท่ีหลากหลาย การจัดประเภทของเครื่องเขิน จึงสามารถจําแนกด.วยปdจจัยท่ี
แตกต+างกัน ดังต+อไปนี้ 
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1) แบ<งตามประเภทการใช�งาน 

เครื่ อง เ ขิน เป4น เครื่ องใช. ท่ี มีหน. า ท่ีหลากหลาย และมีบทบาทสํา คัญใน
ชีวิตประจําวันของคนในอดีต ดังนั้น เครื่องเขิน หลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยู+กับการใช.งาน ซ่ึงสามารถ
จําแนกประเภทได.ดังนี้ 

1.1) เครื่องเขินท่ีใช�งานในครัวเรือนท่ัวไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ปุง 
(ท่ีมาภาพ : http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/08/29/entry-1) 

1. ปุง 
ปุง เป4นภาชนะมีโครงเป4นเครื่องสาน มีไว.สําหรับเก็บเมล็ดพันธุ�พืชและของใช.ส+วนตัว 

โดยท่ัวไปมีลักษณะคล.ายกล+องข.าวเหนียว มีก.นสี่เหลี่ยม มีขนาดเส.นผ+าศูนย�กลางประมาณ 12 นิ้ว
และสูง 18 นิ้วคอคอดทรงกระบอกและมีฝาป{ดคล.ายกับขวดโหลแก.วฐานของปุงทําด.วยไม.จริงเป4น
กรอบสี่เหลี่ยมจตุรัสสูงประมาณ 2-3 นิ้วคาดรัดติดกับปุงด.วยเส.นหวายถักยึดกับคอภาชนะตัวของปุง  
มีลักษณะอ.วนปvองทาด.วยยางรักหนาพอสมควรเพ่ือความแข็งแรงและทนทานต+อการใช.งานการ
ตกแต+งนิยมตกแต+งด.วยชาดและเขียนลวดลายตามความชอบของช+างด.านข.างของปุงจะมีรูไว.สําหรับ
ร.อยเชือกจากฐานเพ่ือสําหรับใส+ไม.โยงผ+านหูปลอกหวายท่ีคอของปุงไว.สําหรับหิ้วหรือหาบ 
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2. ขันหมาก 
การกินหมาก เป4นหนึ่งในวัฒนธรรมร+วมของคนในพ้ืนท่ีแถบอุษาคเนย� ใช.เป4นสิ่งของ

ในการต.อนรับแขกผู.มาเยือน เพ่ือแสดงถึงไมตรีจิตและเป4นการให.เกียรติ รวมถึงเป4นการแสดงรสนิยม
ของเจ.าบ.าน ภาชนะท่ีใส+ของประกอบการกินหมากในภาคเหนือจะเรียกว+าขันหมาก หรือในภาษาไทย
ภาคกลางท่ีเรียกว+า เชี่ยนหมาก ขันหมากของภาคเหนือ จะมีขนาดใหญ+ เม่ือเทียบกับเชี่ยนหมาก     
มีการตกแต+งด.วยวิธีการท่ีซับซ.อนกว+า ตัวภาชนะ ข้ึนโครงด.วยไม.ไผ+สานและขดเป4นทรงกระบอกกลม 
หรือหักเหลี่ยมโค.งกว.างประมาณ 15 นิ้วสูง 12 นิ้วถึง 20 นิ้วเป4นกล+องขนาดใหญ+สําหรับใส+ใบพลู   
ชั้นล+างและมีถาดเป4นฝาป{ดข.างบนเพ่ือรองรับตลับหมากขนาดเล็กใหญ+ใส+เครื่องเค้ียวอ่ืนๆ รวมท้ังมีด
ผ+าหมากและเต.าปูน ขันหมากส+วนใหญ+ตกแต+งด.วยการเขียนลวดลายสีชาดและรักพิมพ�บางครั้ง       
มีการเติมด.วยทองคําเปลวเพ่ิมความสวยงาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ขันดอก 
(ท่ีมาภาพ http://www.pralanna.com/boardpage.php?topicid=1237) 

3. ขันดอก 
ขันดอก เป4นภาชนะท่ีใช.ใส+ข.าวตอกดอกไม.ธูปเทียนไปวัดหรือใช.ในพิธีกรรม บางครั้งใช.

ใส+เครื่องเซ+นไหว.หรือมอบเป4นทางการในพิธีสําคัญ มีลักษณะคล.ายจานท่ีมีฐานยกสูงข้ึนไป ได.รับ
อิทธิพลมาจากจานเชิงของจีนซ่ึงเป4นเครื่องปd�นดินเผา แต+ว+าขันดอกจะมีส+วนจานและฐานเป4นรูปของ
บัวคว่ําบัวหงายอย+างชัดเจน จนทําให.มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว+า “ฐานปdทม�” วัสดุท่ีใช.ทําขันดอกนิยมใช.
ไม.สักกลึงจํานวนสองหรือสามท+อนต+อกันเป4นรูปพานจากนั้นทาด.วยยางรักและตกแต+งด.วยการเขียน
ลวดลายสีดําหรือสีแดงเป4นกลีบบัวสอดไส.ขนาดท่ัวๆไปของขันดอกสูงประมาณ 12 นิ้วมี
เส.นผ+าศูนย�กลางประมาณ 10 นิ้ว 
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ภาพท่ี 3 ขันโตก 
(ท่ีมาภาพhttp://library.cmu.ac.th/ntic/lannalacquerware/lacquerware) 

4. ขันโตก 
ขันโตก เป4นภาชนะท่ีมีโครงสร.างและวัสดุเช+นเดียวกับขันดอก แต+ว+ามีขนาดและ    

การตกแต+ง รวมไปถึงประโยชน�การใช.งานท่ีแตกต+างกันออกไป ขันโตกจะมีขนาดใหญ+กว+าขันดอก
เล็กน.อย โดยมีเส.นผ+าศูนย�กลางขนาด 15-20 นิ้วมีขาเป4นไม.กรงเรียกว+าลูกต่ิง (ลูกกรง) จํานวน 6 หรือ 
8 ขาทําหน.าท่ีเชื่อมระหว+างตัวโตกและฐานด.านการใช.สอยขันโตกใช.สําหรับเป4นภาชนะรองถ.วยใส+
อาหารขันโตกบางประเภทก็มีลักษณะท่ีมีฝาชีป{ดครอบทําด.วยเครื่องสานหรือไม.จริงรวมกันแล.ว
เรียกว+า “อูบข.าว” บางครั้งขันโตกท่ีทาด.วยชาดสีแดงก็จะถูกนําไปใช.ในพิธีกรรมเช+นการจัดต้ังขัน   
(ขันไหว.ครู) ขันขวัญ (บายศรี) และขันใส+เครื่องถวายพระ เป4นต.น 

5. ขันโอ 
ขันโอ เป4นภาชนะท่ีมีลักษณะรูปทรงท่ีพัฒนามาจากกระบุงไม.ไผ+สานสําหรับใส+สิ่งของ

ท่ีใช.ในการประกอบพิธีกรรมและการไปทําบุญ รูปทรงของขันโอคล.ายกับกระบุงขนาดเล็ก ทาด.วย  
ยางรักจนพ้ืนผิวสนิท ด.านนอกสีดํา ด.านในสีแดง มีหูเล็กๆ สี่หูสําหรับร.อยเชือกหาบ ปากขันโอมี  
ถาดวางป{ดไว. ก.นขันโอมีการเสริมปุvมสีปุvมด.วยการปd�นยางรักให.หนาสําหรับรองรับการถูไถ บางครั้งก็
ใช.หอยเบี้ยเสริมความแข็งแรงของปุvมรองก.น ขันโอมักจะผลิตเป4นคู+เสมอ เรียกว+าเป4นหาบ ไม.คานหาบ
ส+วนใหญ+จะเป4นไม.คานเรียวเล็กต+อปลาย ท้ังสองให.งอนข้ึนหรือแกะสลักเป4นลวดลายสวยงาม 
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ภาพท่ี 4 ขันโอ 

(ท่ีมาภาพ : http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/08/29/entry-1) 

ขันโอ ท่ีผลิตเป4นใบเด่ียว จะมีขนาดเล็กกว+าขันโอท่ีผลิตเป4นคู+ โดยมีเส.นผ+าศูนย�กลาง
ประมาณ 10-12 นิ้วประดับด.วยลวดลายการเขียนสีหรือป{ดทองไม+มีเชือกร.อยหูจะใช.การอุ.มเหมือน
ขันเงิน หรือสลุงเงิน 

6. หีบผ.าใหม+ 
หีบผ.าใหม+ มีลักษณะเป4นรูปทรงแปดเหลี่ยมยาว ใช.สําหรับใส+เสื้อผ.ามีขนาดกว.าง

ประมาณ 10 นิ้วยาว 18 นิ้วสูงประมาณ 15 นิ้วใช.เทคนิควิธีการสานไม.ไผ+คาดด.วยตอกทายางรักสีดํา
และสีแดงในอดีตหีบผ.าเป4นสิ่งท่ีมีความสําคัญในพิธีแต+งงานสําหรับฝvายเจ.าบ+าว เพราะเจ.าบ+าวจะต.อง
นําหีบผ.าใหม+ใส+เสื้อผ.าและดาบประจําตัวติดตัวเม่ือต.องย.ายไปอยู+บ.านเจ.าสาว ดังนั้น เม่ือผู.ชายล.านนา
จะเข.าพิธีแต+งงานพ+อแม+และญาติพ่ีน.องฝvายเจ.าบ+าวจะจัดหาหีบผ.าใหม+ท่ีมีความสวยงามแสดงให.เห็น
ถึงหน.าตาทางสังคมเพ่ือใช.ในพิธีแต+งงาน 

1.2) เครื่องเขินสําหรับใช�ในพิธีกรรม 

1. พานขันดอก 
พานขันดอก เป4นภาชนะท่ีมีขนาดใหญ+ ใช.สําหรับประกอบพิธีกรรมในวัด เช+น        

ใส+ข.าวตอก ดอกไม. และสิ่งของท่ีถวายบูชาแด+พระสงฆ� วิธีการทําใช.เทคนิคลงรักป{ดทองเขียนเป4น   
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รูปกลีบบัวคว่ํา บัวหงาย เชิงเทียนไม.กลึงขดประดับลายลดน้ําปd�นรักกระแหนะ ป{ดทับภายในทาด.วย
ชาดลักษณะรูปทรงการเล+นหยักท่ีขอบปากคล.ายกับเครื่องทองเหลืองของชาวจีน 

2. ขันแก.วห.าโกฐาก 
ขันแก.วห.าโกฐาก เป4นเครื่องใช.ในการประกอบพิธีกรรม ท่ีชาวพุทธในล.านนาใช.เปรียบ

ว+า พระพุทธศาสนาเป4นด่ัง “ปdญจรัตนะ” ท่ีแปลได.ว+าแก.วห.าประการ ประกอบด.วยพระพุทธ      
พระธรรม พระสงฆ� บิดา มารดา ครูบาอาจารย� การทําขันแก.วจึงเป4นสัญลักษณ�ของดวงแก.ววิเศษ    
คือปdญญาท่ีจะใช.กําจัดกิเลสตัณหาจึงมีการกําหนดให.ใส+ดอกไม.ธูปเทียนโดยแบ+งเป4นกองๆ โดยเรียกว+า
โกฐากขันแก.ว โกฐาก แบ+งออกได.เป4นสองส+วนด.วยกันเพ่ือง+ายต+อการทําความสะอาดประกอบด.วย
ส+วนบนคือ พานทรงกลมนิยมเขียนเป4นลายรดน้ํารูปเทพพนม อีกส+วนคือฐานด.านล+างนิยมตกแต+งด.วย
การทํานาคท่ีขา 5 ตัว 

3. สุ+มดอกหรือพนมดอก 
สุ+มดอก หรือ พนมดอก เป4นเครื่องสักการะภายในวัด ใช.ช+วงฟdงเทศน�ฟdงธรรม       

โดยชาวบ.านจะนําดอกไม.บูชาพระมาเสียบ คล.ายกับกัณฑ�เครื่องเทศน� การทําสุ+มดอกไม.โดยท่ัวไป    
ใช.ไม.จริง ประดับตกแต+งด.วยการปd�นรักกระแหนะ นิยมปd�นแปะแผ+นตอนบนด.วยอักษรธรรมล.านนา
เป4นชื่อของบุคคลท่ีถวาย 

2) แบ<งตามกรรมวิธีการผลิต 

เครื่องเขินเป4นงานหัตถกรรมท่ีพบอย+างแพร+หลายในดินแดนแถบอุษาคเนย� ดังนั้นเรา
จึงพบว+าเครื่องเขินมีหลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยู+กับเทคนิคในการผลิต ดังนั้น เราจึงสามารถแบ+ง
ประเภทเครื่องเขินตามกรรมวิธีการผลิต ได.ดังนี้ 

1. การลงรักป{ดทองล+องชาด 
เครื่องเขินประเภทนี้ เป4นกรรมวิธีการผลิตท่ีพบได.ท่ัวไปกับงานช+างล.านนาอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะในงานสถาปdตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และสิ่งของเครื่องใช.ในพระพุทธศาสนา 

2. ลายขูด 
เครื่องเขินลายขูด ถือว+าเป4นลักษณะท่ีแท.จริงของคําว+า “Lacquerware” ลายขูด

หมายถึงการทารักบนไม.สานและขูดลายท่ีเรียกว+าลายควัด หรือฮายดอกเป4นรูปดอกไม.ต+างๆ และลง
รักใสอีกชั้นหนึ่งเครื่องเขินประเภทนี้โครงร+างจะใช.ไม.ไผ+สานแบบบางๆ ข้ึนรูปทรงให.แข็งแรงยาร+อง
และลงสมุกแล.วขัดด.วยใบหนาดหลายครั้งจนได.รูปภาชนะท่ีมีลักษณะเกลี้ยงและบางมีน้ําหนักท่ีเบา
และยืดหยุ+นการขูดลายหรือฮายดอกต.องอาศัยช+างท่ีมีฝzมือชํานาญมากเพราะการเทคนิควิธีเช+นนี้ต.อง
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ใช.เหล็กแหลมขนาดเล็กกรีดเป4นลวดลายต+างๆ ลงบนผิวรักสีดําแล.วใช.สีแดงของชาดถมลงไปในร+องท่ี
กรีดไว.จากนั้นจึงท้ิงไว.ให.แห.ง แล.วจึงเคลือบด.วยยางรักใสให.ข้ึนเงาเป4นครั้งสุดท.าย 

2.3) ขาซ่ีหรือลูกต่ิง 
เครื่องเขินประเภทขาซ่ี หรือลูกต่ิง สืบต.นตําหรับเดิมมาจากชาวไทใหญ+ แล.วจึงได.รับ

ความนิยมแพร+หลายในหมู+ชาวไทเขิน และชาวล.านนา เครื่องเขินท่ีมีเทคนิควิธีการทําเช+นนี้ นิยม
เรียกว+า เครื่องเขินท่ีใช.ขาซ่ีตะเกียบ ขาซ่ี ได.รับการพัฒนามาจากเทคนิคการทําส+วนขาของขันดอก ท่ี
แต+ก+อนทําจากรักสมุกนํามาพอกทําเป4นซ่ี ต+อมาจึงได.กลายมาเป4นเทคนิคแบบขาซ่ี และถือว+าเป4น
ต.นแบบของเครื่องเขินชนิดต+างๆ 

2.4) เครื่องเขินประเภทใช.ไม.กลึง 
เครื่องเขินประเภทท่ีทําจากไม.กลึง เป4นเครื่องเขินท่ีทําจากการนําไม.ท่ีมีลักษณะเป4น

ท+อนๆ แล.วคว.านออกจนเป4นโพรง  

2.5) เครื่องเขินท่ีเขียนด.วยลายแต.มดอกหรือเขียนลายเพ.นท�  
เทคนิคการตกแต+งเครื่องเขินแบบนี้ เกิดจากการปรับตัวของผู.ผลิตเครื่องเขิน          

ท่ีต.องการลดต.นทุนการผลิตเครื่องเขิน เนื่องจากในปdจจุบัน ชาดและยางรัก มีราคาแพง และต.อง
นําเข.ามาจากประเทศเพ่ือนบ.าน ดังนั้น ทําให.เครื่องเขินท่ีผลิตโดยใช.ยางรักและชาดแท.ๆ มีราคาสูง 
ดังนั้น ผู.ผลิตจึงมีการปรับตัวโดยการใช.สีกระป�องมาทาเครื่องเขิน แทนยางรักและชาด เพ่ือท่ีจะลด
ต.นทุนของเครื่องเขิน ทําให.ขยายตลาดเครื่องเขินออกสู+คนในชนชั้นกลางได. 

2.6) ประเภทฝdงเปลือกไข+ 
 เครื่องเขินประเภทท่ีฝdงเปลือกไข+ลงไป เป4นอีกหนึ่งรูปแบบของเครื่องเขินท่ีได.รับความนิยมใน
ปdจจุบัน ได.รับอิทธิพลมาจากเทคนิคการทําเครื่องเขินในประเทศญ่ีปุvน  

3) แบ<งตามกลุ<มผู�ใช�งาน 

การจําแนกประเภทของเครื่องเขินตามกลุ+มผู.ใช.งาน สามารถบอกถึงสถานะทางสังคมของ
ผู.ใช.เครื่องเขินได. เพราะเครื่องเขินท่ีถูกผลิตออกมานั้น จะมีลวดลายสวยงามประณีตเพียงใด ก็ข้ึนอยู+
กับผู.ท่ีเป4นเจ.าของ หรือผู.ท่ีใช.งานเครื่องเขิน ดังนั้น ในอดีต เครื่องเขิน จึงมีความสําคัญท่ีจะสามารถ
เป4นสิ่งท่ีชี้วัดสถานะทางสังคมของผู.ท่ีครอบครองเครื่องเขินชิ้นนั้นได. ดังนั้น เราจึงสามารถจําแนก
เครื่องเขินตามกลุ+มผู.ใช.งานได.ดังนี้  
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3.1) เครื่องเขินสําหรับเจ.านายชั้นสูง 
เครื่องเขินของเจ.านายชั้นสูงจะมีลักษณะพิเศษกว+าเครื่องเขินของคนท่ัวไป เช+น ใน

จังหวัดเชียงใหม+ เม่ืออดีตนั้น จะมี “สล+าหลวง” มีหน.าท่ีผลิตเครื่องเขินลักษณะพิเศษท่ีเรียกกันว+า 
“เครื่องเขินเจ.าฟ�า” ส+งถวายเจ.านายในคุ.มหลวงตัวอย+างของเครื่องเขินท่ีมีลักษณะใช.เฉพาะกลุ+ม
เจ.านายชั้นสูงมีดังนี้ 

1. ขันหมากรักกระแนะเป4นเครื่องเขินท่ีมีส+วนประกอบ 3 ส+วนด.วยกันคล.ายๆ
ขันหมากท่ัวไปส+วนท่ีหนึ่งจะเรียกว+าปากขันหมากใช.กรรมวิธีปd�นพิมพ�รักส+วนท่ีสองตอนกลางของ
ขันหมากเป4นส+วนท่ีถูกตกแต+งอย+างสวยงามด.วยลวดลายพรรณพฤกษาและสัตว�หิมพานต� ใช.กรรมวิธี
ลงรักป{ดทองส+วนสุดท.ายส+วนตีนตอนล+างเป4นส+วนท่ีประกอบด.วยลูกต่ิงทําจากส+วนผสมของยางรักดิน
ขาวชันและข้ีเถ.าใต.ลูกต่ิงเป4นฐานล+างมีลักษณะบานออกเหมือนตีนขันหมากขันหมากท่ีใช.วิธีการ
ตกแต+งเช+นนี้จะใช.ได.ในเฉพาะเจ.านายชั้นสูง และพระสมณะศักด์ิเท+านั้น ซ่ึงมีกฎมณเฑียรบาลห.าม
ไม+ให.ชาวบ.านสามัญชนใช. 

 ภายในของเครื่องขันหมาก จะประกอบด.วย 2 ส+วนคือส+วนท่ีใช.เก็บพลูอยู+ข.างใน
ตอนล+างเพ่ือให.ใบพลูมีความสดอยู+เสมออีกส+วนท่ีอยู+ข.างบนจะใช.ใส+อุปกรณ�ท่ีใช.ในการกินหมาก ได.แก+
เต.าปูน (ต.นปูน) ตะบันตลับใส+ของคบเค้ียว หมากแห.ง นอกจากนั้น ผู.สูงอายุยังนิยมใช.เป4นท่ีซ+อนของ
กระจุกกระจิก เช+น แว+นตา เหรียญเงิน เอกสารสําคัญ ของสะสม เป4นต.น 

2. แอบหมากทรงกระบอก 
แอบหมากทรงกระบอก เป4นภาชนะ ท่ีมีลักษณะเด+นอยู+ท่ีการข้ึนโครงด.วยไม.ไผ+    

ใช.วิธีสานแบบละเอียดทําให.ออกมาผิวบางเรียบแล.วจึงนํามาทารักและลงชาด แอบหมาก จะมีลักษณะ
ไม+หนา เหมือนขันหมากโดยทั ่ว ไป  และไม+น ิยมในดินแดนล.านนา หากแต +เป 4น ที ่น ิยมใน      
ประเทศพม+า โดยเฉพาะในกลุ+มไทใหญ+  

3.2) เครื่องเขินสําหรับคนมีฐานะ 

1. ขันหมากทรงกระบอก 
ขันหมากทรงกระบอก เป4นภาชนะท่ีสานด.วยไม.ไผ+ จากนั้นขดด.วยส+วนลวดบัวรัด

ให.แข็งแรง ลักษณะภายนอกมีการตกแต+งเช+นเดียวกับขันหมากของคนในชนชั้นสูง คือมีการแบ+งตัว
ลายออกเป4นสามส+วน แต+มีข.อแตกต+างคือ การตกแต+งจะไม+มีการใช.สีทอง มีแต+สําดําจากยางรักและ  
สีแดงจากชาด ทําให.เราเห็นโครงสร.างจากไม.ไผ+ได.อย+างชัดเจน เพราะใช.วิธีเคลือบยางรักแบบบางๆ 
ตกแต+งด.วยลวดลายง+ายๆ เช+น ลายพรรณพฤกษา ลายกลีบดอกไม. ลายจุด เป4นต.น 
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2. ขันหมากทรงเหลี่ยม 
ขันหมากทรงเหลี่ยม เป4นภาชนะท่ีนิยมใช.กันในหมู+ชาวบ.านท่ีอาศัยอยู+ในตัวเมือง 

โดยเฉพาะในหมู+ท่ีมีฐานะความเป4นอยู+ท่ีดี มีลักษณะเป4นรูปทรงต้ังแต+ 12-18 เหลี่ยมเพ่ือให.ดูหรูหรา
กว+าขันหมากทรงกระบอกท่ัวไปดังนั้นกรรมวิธีการผลิตจึงมีความซับซ.อนและมีราคาท่ีแพงกว+ากว+า
ขันหมากของคนท่ัวไป ขันหมากทรงเหลี่ยมลักษณะป�านและเต้ียสีท่ีนิยมใช.คือสีดําจากยางรักและ    
สีแดงจากชาดตกแต+งด.วยลวดลายท่ีมีชื่อเรียกว+า ช+องแว+น หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว+า ลายลูกฟdก          
มีลักษณะเป4นทรงไข+วงรีวางแนวยาวภายในช+องแว+นมีลวดลายพรรณพฤกษาประดับตอนล+าง       
ของขันหมากจะมีลูกต่ิงท่ีทําจากยางรักผสมดินขาวและข้ีเถ.าพิมพ�ประดับเป4นริ้วอยู+ท่ีตีนขันหมาก 

3. ปุง 
ปุง เป4นภาชนะท่ีทําหน.าท่ีคล.ายขวดโหลหรือกระบุง ใช.เก็บของเพ่ือกันความชื้น 

สัตว�และแมลง โดยส+วนใหญ+ นิยมใช.เก็บเมล็ดพืชท่ีเตรียมไว.เพาะปลูก และของจําพวกเสื้อผ.า ของใช.
ส+วนตัว ดังนั้นนอกจากปุงจะมีหน.าท่ีใช.เก็บของใช.ในครัวแล.ว ปุงยังทําหน.าท่ีเสมือนเป4นกระเป�า
เดินทาง เม่ือยามใดมีศึกสงคราม ก็สามารถหอบปุงออกจากบ.านได.ทันที ลักษณะของปุงจะทําด.วยไม.
ไผ+สาน แบ+งออกเป4นสองส+วนคือ ส+วนท่ีเป4นภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยม คล.ายกล+องข.าว ทาด.วยยางรัก
และมีฝาป{ด อีกส+วนหนึ่งก็คือ ส+วนฐานท่ีเป4นไม.แยกชิ้นพร.อมหวายรัดสายสะพาย 

การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับเครื่องเขินในส+วนนี้ เพ่ือเป4นการทําความเข.าใจถึง
ประวัติท่ีมาของเครื่องเขิน ลักษณะโดยท่ัวไปของเครื่องเขิน และการจําแนกประเภทของเครื่องเขิน 
เพ่ือเป4นการทําความเข.าใจเครื่องเขินโดยภาพรวมเพ่ือนําไปสู+การเชื่อมโยงกับชาวไทเขินชุมชนวัดนัน
ทาราม ในฐานะท่ีเป4นส+วนหนึ่งของอัตลักษณ�ทางพันธุ� (Ethnic Identity) 

2.3.3 การศึกษาเก่ียวกับเครื่องเขิน 

เครื่องเขินเป4นสินค.าท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม+และเป4นงานหัตถกรรมท่ีต.อง
อาศัยความชํานาญในการทํา มีกรรมวิธีในการผลิตท่ีสลับซับซ.อน ในอดีตเครื่องเขินเป4นเครื่องใช.     
ในครัวเรือนท่ีชาวล.านนาใช.ในชีวิตประจําวัน จนในปdจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม           
และวัฒนธรรมทําให.มีการผลิตเครื่องเขินน.อยลง 

จากการสํารวจงานวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับเครื่องเขินในเบื้องต.นพบว+ามีวรรณกรรม     
ท่ีเก่ียวกับเครื่องเขินอยู+จํานวนไม+มากนักและส+วนใหญ+ก็จะเป4นงานวรรณกรรมท่ีนําเสนอเก่ียวกับท่ีมา
ของเครื่องเขินในประเทศไทย กระบวนการผลิตเครื่องเขิน ลวดลายและเทคนิควิธีการทํา ดังเช+นใน
งานวรรณกรรมของศูนย�ส+งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (2534) เรื่อง “เครื่องเขิน” ท่ีได.อธิบายจุด
กําเนิด และแพร+กระจายของเครื่องเขินว+าเครื่องเขินถือกําเนิดในประเทศจีนก+อนท่ีจะแพร+กระจาย 
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เข.ามายังรัฐฉานในประเทศพม+า ก+อนท่ีจะเข.ามายังเมืองเชียงตุงดังนั้นกลุ+มคนท่ีอยู+ในเมืองเชียงตุง   
คือกลุ+มไทเขินจึงได.รับกรรมวิธีการผลิตเครื่องเขินและสืบทอดเป4นองค�ความรู.ต+อๆ กันมานอกจากนั้น
ในงานชิ้นนี้ยังทําให.เห็นภาพข้ันตอนการผลิตเครื่องเขินอย+างละเอียดและจัดประเภทลวดลายของ
เครื่องเขินออกเป4นกลุ+มต+างๆ เช+น เครื่องเขินแบบไทยเครื่องเขินลายขุดเครื่องเขินลายรดน้ําเป4นต.น 

แต+ในงานสมปองเพ็ญจันทร� (2546) ได.อธิบายข้ันตอนในการทําเครื่องเขินในเรื่อง 
“เครื่องจักรสานภาคเหนือ” โดยให.ความสําคัญกับข้ันตอนการขดด.วยไม+ไผ+ว+าการทําภาชนะท่ีทําจาก
ไม.ไผ+ขดนั้นเหมาะสําหรับภาชนะท่ีไม+ต.องการประโยชน�ของช+องระบายอากาศเหมือนการทําด.วย
เทคนิคการสานจึงต.องให.เส.นตอก1แนบและต+อเนื่องกันตลอดตัวภาชนะเม่ือทําการทายางรักก็จะได.
ผิวสัมผัสท่ีสวยงามเรียบเนียนโดยในปdจจุบันการขดเพ่ือข้ึนโครงเครื่องเขินนั้นก็ยังคงใช.แม+แบบอยู+
เช+นเดิม 

ในการศึกษาของกชกรเพชรรุ+ง (2539) เรื่อง“สรรพช+าง:ภูมิปdญญาท.องถ่ินเชียงใหม+” 
ในหัวข.อว+าด.วยเรื่องเครื่องเขิน ได.สอดคล.องกับศูนย�ส+งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือในเรื่องท่ีมา     
และการแพร+กระจายของเครื่องเขิน รวมถึงข้ันตอนวิธีการทําแต+ในงานวรรณกรรมของกชกรทําให.เรา
เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงลวดลายของเครื่องเขินอย+างคร+าวๆ รวมถึงการนําเสนอภาพอุตสาหกรรม
เครื่องเขินพบว+ามีการผลิตน.อยกว+าในอดีต ถึงแม.ว+าจะมีการจัดส+งครูผู.เชี่ยวชาญการทําเครื่องเขินจาก
กรมศิลปากรไปอบรมการเขียนลายรดน้ํ าป{ดทองให. กับผู.ประกอบการในท.อง ถ่ิน ก็ยั งไม+            
ประสบความสําเร็จในการส+งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องเขินเท+าท่ีควร 

จนกระท่ังมีการให.ความร+วมมือจากประเทศญ่ีปุvนจัดส+งผู.เชี่ยวชาญมาฝ�กหัดอบรม   
การทําเครื่องเขินและค.นคว.าทดลองยางรักไทยให.มีคุณภาพดีข้ึนจนได.เครื่องเขินท่ีมีความคงทนถาวร
มากกว+าเดิมนอกจากนั้นศูนย�ส+งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือก็ยังได.ขอความสนับสนุนจากองค�กร  
เพ่ิมผลผลิตแห+งเอเชีย (Asian Productivity Organzation) ให.ส+งผู.เชียวชาญเข.ามาพัฒนาเทคนิค
การทําลวดลายบนพ้ืนรักและสนับสนุนให.ทางผู.ประกอบการในเมืองไทยไปดูการผลิตเครื่องเขิน       
ท่ีญี่ปุvน ทําให.เครื่องเขินของไทยมีการพัฒนามากข้ึนจนได.มาตรฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

การศึกษาของกชกรยังได.ชี้ให.เห็นถึงปdญหาของการผลิตเครื่องเขินของไทยว+า     
เครื่องเขินของไทยนั้นมีราคาสูงและผลิตได.ในวงแคบ คือมักอยู+ในรูปของเครื่องตกแต+งบ.านเรือนหรือ
ของท่ีระลึกเสียเป4นส+วนใหญ+ 

                                                           

 1 ไม.ไผ+ท่ีมีการเหลาให.ได.ขนาดเล็กและเรียวบางมีลักษณะคล.ายทางมะพร.าว 

(ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, 2539: 9) 
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นอกจากนั้นปรากฏบทความท่ีชี้ให.เห็นถึงการปรับตัวของผู.ประกอบการเครื่องเขินโดย
เว็บไซด�ผู.จัดการออนไลน� (2557) ได.นําเสนอถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ�เครื่องเขินในปdจจุบัน         
ของครอบครัวผู.ผลิตเครื่องเขินมายาวนานกว+า 120 ปzในชุมชนวัดนันทารามว+ามีการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ�เครื่องเขินให.สามารถตอบสนองความต.องการของคนในปdจจุบันมากกว+าแต+ก+อน โดยมี    
การปรับปรุงท้ังในด.านของกรรมวิธีการผลิตโดยได.รับความร+วมมือจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีแห+งชาติภาคเหนือ (สวทช. ภาคเหนือ) ในการพัฒนาสารเคลือบผิวทําให.เครื่องเขิน   
ในปdจจุบันมีอายุการใช.งานมากกว+าแต+ก+อนอีกท้ังยังมีการปรับปรุงในด.านของรูปแบบผลิตภัณฑ�ท่ี
สามารถใช.ในชีวิตประจําวันได.เช+นปลอกโทรศัพท�มือถือหรือเครื่องประดับอย+างเช+นกําไล เป4นต.น     
ซ่ึงเป4นผลิตภัณฑ�ท่ีสามารถเข.าถึงกลุ+มคนส+วนใหญ+ได.มากกว+าแต+ก+อน 

มีการศึกษาในลักษณะเดียวกันของนงลักษณ�ขันอุระ (2546) ท่ีแสดงให.เห็นถึง      
การเปลี่ยนแปลงของเครื่องเขิน พบว+าการเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นได.ชัดของการผลิตเครื่องเขินในจังหวัด
เชียงใหม+คือการเปลี่ยนแปลงในด.านรูปแบบการผลิต โดยเฉพาะในด.านประโยชน�ด.านการใช.สอย   
ของเครื่องเขิน จากแต+เดิมผลิตเพ่ือการใช.สอยภายในครัวเรือนเท+านั้น แต+ในปdจจุบันพบว+ามีการผลิต
เครื่องเ ขินเ พ่ือนําไปเป4นสินค. าประเภทของตกแต+งบ.าน ของท่ีระลึก และเครื่องประดับ               
การเปลี่ยนแปลงทางด.านนี้ถือว+าเป4นการเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นชัดท่ีสุดเม่ือเทียบกับการเปลี่ยนแปลงใน
ด.านอ่ืนๆ ซ่ึงสาเหตุท่ีเครื่องเขินถูกปรับเปลี่ยนหน.าท่ีจากเป4นภาชนะใช.สอยภายในครอบครัวมาเป4น
สินค.าประเภทของตกแต+งบ.านและของท่ีระลึกก็เพราะว+าเครื่องเขินจะมีราคาสูงเม่ือเทียบกับวัสดุชนิด
อ่ืนๆ เช+น พลาสติก และโลหะ 

จากการศึกษานี้ยังพบว+าลวดลายของเครื่องเขินท่ีมีการทําอยู+ ในปdจจุบันนี้ มี          
การเปลี่ยนแปลงน.อยท่ีสุด เพราะว+าลวดลายท่ีเขียนลงบนเครื่องเขินนั้นถือว+าเป4นลวดลายท่ีแสดง   
ให.เห็นถึงเอกลักษณ�ของเครื่องเขินถ.ามีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปจะทําให.เครื่องเขินสูญเสียอัต
ลักษณ�ของเครื่องเขินไปรวมถึงวิธีการผลิตเครื่องเขินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปไม+ต+างจากเดิมมากเช+นการ
เปลี่ยนวัตถุดิบจากไม.ไผ+ท่ีใช.ข้ึนโครงไปเป4นวัสดุอย+างอ่ืนแต+ข้ันตอนการผลิตก็ยังคงเดิมคือทําโครงทา
รักจบด.วยการตกแต+ง 

จากงานวรรณกรรมท้ังหมดข.างต.นเราจะพบว+าการศึกษาเก่ียวกับเครื่องเขินท่ีผ+านมา
ส+วนใหญ+นั้นจะเป4นการศึกษาให.แง+ของกรรมวิธีการผลิตและท่ีมาของเครื่องเขินในประเทศไทยโดยจะ
มีงานวรรณกรรมในช+วงสิบปzท่ีผ+านมาเช+นงานของนงลักษณ�ท่ีเน.นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเครื่องเขิน
ก็เป4นการเปลี่ยนแปลงในแง+ของวิธีการผลิตและลวดลายท่ีเปลี่ยนไป 

ดังนั้นจะเห็นว+า ในการศึกษาเครื่องเขินจะขาดการศึกษาในแง+ท่ีสัมพันธ�กับมิติ            
ทางสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะการศึกษาเครื่องเขินในแง+ท่ีเป4นส+วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาวไท
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เขินการศึกษาในครั้งนี้จึงมีส+วนสําคัญในการเติมเต็มความรู.เก่ียวกับเครื่องเขินท่ีสามารถสะท.อนให.เห็น
ความสัมพันธ�ระหว+างเครื่องเขินและชาวไทเขินและระหว+างเครื่องเขินกับชุมชนวัดนันทารามต้ังแต+ใน
อดีตมาจนถึงปdจจุบัน 

เนื้อหาในส+วนนี้จึงเป4นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องท้ังในส+วนทฤษฎี
ท่ีใช.เป4นกรอบแนวคิดได.แก+แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� (Ethnic Identity) และ              
แนวคิดการธํารงชาติพันธุ� (Ethnicity) รวมถึงการทบทวนความรู.เก่ียวกับเครื่องเขินในระยะเวลา            
ท่ีผ+านมา และทําให.พบว+า การศึกษาเครื่องเขินไม+มักจะถูกพาดพิงถึงกลุ+มชาวไทเขิน โดยเฉพาะ            
ชาวไทเขินในชุมชนวัดนันทารามท่ีมีบรรพบุรุษท่ีอพยพมาจากเชียงตุง ดังนั้นการศึกษาอัตลักษณ�           
ทางชาติพันธุ�ผ+านเครื่องเขินอาจจะทําให. เห็นความเชื่อมโยงระหว+างอัตลักษณ� ท่ี ถูกส+งต+อ                  
จากชาวไทเขินเชียงตุงมาสู+ชาวไทเขินชุมชนวัดนันทาราม 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “เครื่องเขิน: อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขินฯ” เป!นการศึกษาเครื่องเขินใน
ฐานะท่ีเป!นหนึ่งในอัตลักษณ�ชาติพันธุ� ของกลุ'มชาวไทเขินโดยมีพ้ืนท่ีศึกษาคือชุมชนวัดนันทาราม
ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียง ใหม'โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
3.1 กรอบแนวคิด 

 การศึกษาครั้งนี้ เป!นการศึกษาทางชาติพันธุ� ท่ีใช2กรอบแนวคิดสองกรอบในการอธิบาย
ปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนวัดนันทารามคือ หนึ่ง กรอบแนวคิดว'าด2วยเรื่องอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� 
(Ethnic Identity) และสอง คือ กรอบแนวคิดว'าด2วยเรื่องการธํารงชาติพันธุ� (Ethnicity) 

 3.1.1 กรอบแนวคิดอัตลักษณ�ทางพันธุ� (Ethnic Identity) 

 กรอบแนวคิดอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� (Ethnic Identity) ท่ีใช2เป!นในการศึกษาเป!น         
การรวบรวมและสังเคราะห�การนิยามคําว'าอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� รวมถึงเกณฑ�การพิจารณา        
อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของนักทฤษฎีหลายๆ คน เช'น Fedrik Barth, Harold Isaacs, ขวัญชีวัน    
บัวแดง เป!นต2น ซ่ึงกรอบแนวคิดเรื่องอัตลักษณ�ทางชาติพันธ�จะทําให2ผู2ศึกษาสามารถใช2ข2อมูลท่ีได2 
จากการเก็บข2อมูลภาคสนามมาประกอบกับแนวคิดเบื้องต2น เพ่ือนําไปสู'การวิเคราะห�ได2 
 กรอบแนวคิดเรื่องอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�จะทําให2เราเห็นถึงกระบวนการสร2างอัตลักษณ�และ
การนิยามตัวเองของชาวไทเขินในยุคปVจจุบัน จากทัศนคติท่ีมีต'อเครื่องเขิน เทคนิคการทํา รวมถึง   
การนิยามตนเองเม่ือมีปฏิสัมพันธ�กับคนกลุ'มอ่ืนอีกด2วย 
 3.1.2 กรอบแนวคิดการธํารงชาติพันธุ� (Ethnicity) 

 กรอบแนวคิดเรื่องการธํารงชาติพันธุ� (Ethnicity) เป!นกรอบแนวคิดท่ีใช2พิจารณาถึงจิตสํานึก
ทางชาติพันธุ�ซ่ึงสามารถพิจารณาได2จากหลายปVจจัยในการศึกษาครั้งนี้ได2ใช2แนวคิดของ Abner 
Cohen เป!นกรอบในการพิจารณา ประกอบกับแนวคิดของ Antony D. Smith ในการพิจารณาถึง
การธํารงชาติพันธุ�ซึ่งสามารถพิจารณาได2จากปVจจัยหลายๆ ข2อเช'นการมีชื่อร'วมกันการมีประวัติศาสตร�
ร'วมกันการมีวัฒนธรรมร'วมกันเป!นต2น 
 ในกรณีของชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทารามปรากฏว'าวัฒนธรรมท่ีเป!นลักษณะเฉพาะของชาว
ไทเขินไม'มีการสืบทอดต'อมาจนถึงปVจจุบัน เช'น ภาษา เครื่องแต'งกาย หรือวิถีชีวิตด้ังเดิม เช'น  การทํา
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น้ําหนัง ดังนั้น การศึกษาเครื่องเขินจึงเป!น
การธํารงชาติพันธุ�ได2 

 การศึกษาในครั้งนี้
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม'
สมัยพระเจ2ากาวิละ จึงถือว'าเป!นหมู'บ2านชาวไทเขินท่ีมีขนาดใหญ'
การทําเครื่องเขินมามาจนถึงปVจจุบัน
และชาด ทาลงบนภาชนะเครื่องเขิน
เขิน เพ่ือถ'ายทอดเรื่องราว 
เขินและกลุ'มชาติพันธุ�ไทเขิน
ความเหมาะสมในการศึกษาเรื่องเครื่องเขิน
โดยการศึกษาครั้งนี้ แบ'งประชากรในการศึกษาออกเป!น
  
 

การศึกษาเครื่องเขินจึงเป!นสิ่งท่ีอาจจะชี้ให2เห็นถึงการแสดงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�และ

การศึกษาในครั้งนี้  ผู2 ทําการศึกษาเลือกพ้ืนท่ีภาคสนามคือ หมู'บ2านวัดนันทาราม
จังหวัดเชียงใหม' เนื่องจากหมู'บ2านนี้ มีการต้ังถ่ินฐานของกลุ'มชาติพันธุ�ไทเขิน

จึงถือว'าเป!นหมู'บ2านชาวไทเขินท่ีมีขนาดใหญ' และมีความเก'าแก'
การทําเครื่องเขินมามาจนถึงปVจจุบัน อีกท้ังยังมีการใช2เทคนิควิธีการทําแบบด้ังเดิม

ทาลงบนภาชนะเครื่องเขิน นอกจากนั้น หมู'บ2านวัดนันทารามยังมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ�เครื่อง
 ประวัติและท่ีมาของเครื่องเขิน อันแสดงให2เห็นความสัมพันธ�ระหว'างเครื่อง

กลุ'มชาติพันธุ�ไทเขิน ดังนั้น การเลือกสนามสนามวิจัยคือชุมชนวัดนันทาราม
าะสมในการศึกษาเรื่องเครื่องเขินท่ีสามารถเชื่อมโยงกับการศึกษาอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขิน

แบ'งประชากรในการศึกษาออกเป!น 2 กลุ'มใหญ'ๆ ดังนี้ 

แผนภาพท่ี 1 แสดงแนวคิดท่ีใช4ในการศึกษา 
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อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�และ

หมู'บ2านวัดนันทาราม ตําบลหายยา      
มีการต้ังถ่ินฐานของกลุ'มชาติพันธุ�ไทเขิน มาต้ังแต'

และมีความเก'าแก' ยังมีการสืบทอด
อีกท้ังยังมีการใช2เทคนิควิธีการทําแบบด้ังเดิม คือการใช2ยางรัก

หมู'บ2านวัดนันทารามยังมีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ�เครื่อง
อันแสดงให2เห็นความสัมพันธ�ระหว'างเครื่อง

วัดนันทาราม จึงเป!นพ้ืนท่ีท่ีมี
เชื่อมโยงกับการศึกษาอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขิน        
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3.2.1 ประชากรในชุมชนวัดนันทาราม 
กลุ'มประชากรท่ีเป!นคนภายในชุมชนวัดนันทาราม เป!นกลุ'มประชากรท่ีใช2ศึกษาเพ่ือดูถึงการ

นิยามตนเอง อันจะแสดงให2เห็นถึงอัตลักษณ�ชาติพันธุ� และสํานึกของความเป!นชาติพันธุ� ซ่ึงในหัวข2อ
ศึกษาครั้งนี้ คือการศึกษาเครื่องเขินในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น กลุ'มประชากรในชุมชน
วัดนันทาราม จึงเป!นกลุ'มประชากรท่ีจะให2ข2อมูลเก่ียวกับเครื่องเขิน และทัศนคติท่ีมีต'อเครื่องเขิน ใน
ฐานะคนใน ท่ีมีประวัติศาสตร�ชุมชนสัมพันธ�กับการทําเครื่องเขิน โดยกลุ'มประชากรในชุมชนวัดนันทาราม    
จําแนกออกได2เป!น 2 กลุ'มคือ 

1.) ประชากรท่ีอยู'ในครอบครัวท่ียังมีการทําเครื่องเขินอยู'จํานวน 3 ครอบครัวได2แก' 
 - ครอบครัวนางดวงกมล ใจคําปVน 
 - ครอบครัวนางาประเทือง สมศักด์ิ 
 - วิชัยกุล 

2.) ประชากรท่ีสืบเชื้อสายจากครอบครัวชาวไทเขินแต'ไม'การประกอบอาชีพทําเครื่องเขิน 
3.) กลุ'มท่ีจัดต้ังโดยสมาชิกชุมชนวัดนันทาราม 

 - กลุ'มคัวฮักคัวหางบ2านนันทาราม 
กลุ'มคัวฮักคัวหางบ2านนันทารามเป!นการจัดต้ังกลุ'มโดยมี นางประเทือง สมศักด์ิ เป!นแกน

นํา และก'อต้ังข้ึนในช'วง พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค�การจัดต้ังกลุ'มเพ่ือสืบทอดภูมิปVญญาการทําเครื่อง
เขินของคนในชุมชน 
 - กลุ'มอาชีพวัดนันทาราม 

กลุ'มอาชีพวัดนันทาราม จัดต้ังโดยครอบครัววิชัยกุล โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ สืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปVญญาท2องถ่ิน ในการทําเครื่องเขินและการทําน้ําหนัง ซ่ึงการจัดต้ังกลุ'มอาชีพวัดนัน
ทารามนี้ จัดต้ังข้ึนเพ่ือสนองนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ�ของภาครัฐ  

 3.2.2 กลุ9มประชากรภายนอกชุมชนวัดนันทาราม 

กลุ'มประชากรของการศึกษากลุ'มนี้ คือประชากรในกลุ'มท่ีไม'ได2สืบเชื้อสายจากชาวไท
เขินชุมชนวัดนันทาราม แต'เป!นกลุ'มประชากรท่ีมีปฏิสัมพันธ�กับกลุ'มชาวไทเขินชุมชนวัดนันทาราม  
การเก็บข2อมูลจากกลุ'มประชากรกลุ'มนี้ จะทําให2เราได2ข2อมูล เก่ียวกับทัศคติของประชากรท่ีเป!นคน
นอก เก่ียวกับกลุ'มชาติพันธุ�ไทเขิน ว'าเม่ือต2องมีปฏิสัมพันธ�กับคนนอกกลุ'ม จะมีการแสดงอัตลักษณ�
ทางชาติพันธุ�ออกมาเช'นไร รวมถึง จะได2ข2อมูลเก่ียวกับทัศนคติของคนนอก ต'อเครื่องเขินอีกด2วย    
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3.3 ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้  เป!นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข2อมูลจากระดับปฐมภูมิและ 
ทุติยภูมิ โดยข2อมูลระดับทุติยภูมิได2จากการศึกษางานเอกสาร และงานวิจัยเบื้องต2น อันได2แก' หนังสือ 
บทความ และวิทยานิพนธ�ท่ีเก่ียวข2องกับหัวข2อการศึกษา และพ้ืนท่ีสนามวิจัย เพ่ือเป!นการทบทวน
ความรู2เบื้องต2น ในประเด็น ความรู2ท่ัวไปเก่ียวกับเครื่องเขิน ท้ังในเรื่องท่ีมาของเครื่องเขิน เทคนิค
วิธีการทํา และลวดลายรวมท้ังเครื่องเขินประเภทต'างๆ รวมถึงทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับทฤษฎีท่ีใช2
ในการศึกษาเรื่อง อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� และการธํารงชาติพันธุ�  อันนําไปสู'การประเด็นในการต้ัง
คําถาม ท่ีจะนําไปสู'การสัมภาษณ�เพ่ือรวบรวมข2อมูลในระดับปฐมภูมิ  
 ข2อมูลในระดับปฐมภูมิเป!นข2อมูลท่ีได2จากการลงพ้ืนท่ีภาคสนามท่ีชุมชนวัดนันทาราม         
ท้ังการสัมภาษณ�แบบท้ังเป!นทางการ และไม'เป!นทางการตามกลุ'มประชากรท่ีได2แบ'งไว2ข2างต2น      
โดยวิธีการเก็บข2อมูลเชิงคุณภาพมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 การลงพ้ืนท่ีเก็บข2อมูลเชิงคุณภาพในการศึกษาครั้งนี้ ใช2เวลาลงพ้ืนท่ีภาคสนามท้ังหมด 
ประมาณ 30 วันเพ่ือให2ได2ข2อมูลเชิงลึกในเรื่องประวัติศาสตร�ชุมชนประเพณีวิถีชีวิตวัฒนธรรมโดยแบ'ง
การสัมภาษณ�ตามกลุ'มประชากรศึกษาเพ่ือให2ได2ข2อมูลดังนี้ 

 3.3.1 การสัมภาษณ�เชิงลึก 

1) การสัมภาษณ�เชิงลึกกับกลุ'มประชากรท่ีเป!นสมาชิกของครอบครัวท่ียังมีการ
ประกอบอาชีพทําเครื่องเขินเพ่ือให2ได2ข2อมูลของรายละเอียดการทําเครื่องเขินต้ังแต'ในอดีตถึงปVจจุบัน
รวมท้ังความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีช'างท่ีมีต'อเครื่องเขิน 

2) การสัมภาษณ�เชิงลึกกับกลุ'มประชากรท่ีสืบเชื้อสายจากชาวไทเขินแต'ไม'ได2มีการ
ประกอบอาชีพทําเครื่องเขินแล2วการสัมภาษณ�ประชากรกลุ'มนี้จะทําให2เราเห็นถึงความเชื่อมโยง
ระหว'างคนท่ีไม'ได2มีส'วนในการทําเครื่องเขินแต'สืบเชื้อสายมาจากชาวไทเขินกับเครื่องเขินว'าประชากร
กลุ'มนี้มีความเห็นหรือหรือทัศนคติต'อเครื่องเขินยังไง 

3) การสัมภาษณ�เชิงลึกกับกลุ'มประชากรท่ีเป!นคนนอกชุมชนจะทําให2เห็นถึงการนิยาม
ตนเองของชาวไทเขินเม่ือต2องมีปฏิสัมพันธ�กับคนกลุ'มอ่ืนและทัศนคติความเข2าใจเก่ียวกับท่ีมาของ
เครื่องเขินว'าในสายตาคนนอกจะมองว'าเครื่องเขินมีความเก่ียวข2องกับกลุ'มชาวไทเขินมากน2อยแค'ไหน 

 3.3.2 การสัมภาษณ�แบบกลุ9ม 

การสัมภาษณ�แบบกลุ'ม เป!นการสัมภาษณ�ท่ีจะทําการพูดคุยกับกลุ'มท่ีจัดต้ังโดยคนใน
ชุมชนวัดนันทารามสองกลุ'ม อันได2แก' กลุ'มคัวฮักคัวหาง และกลุ'มอาชีพวัดนันทาราม เพราะท้ังสอง
กลุ'ม มีความเก่ียวข2องโดยตรงกับเครื่องเขิน ดังนั้น ในฐานะท่ีกลุ'มท้ังสองกลุ'ม มีหน2าท่ีให2การ
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สนับสนุนการสืบทอดการทําเครื่องเขิน
มุมมองต'อเครื่องเขิน ว'ามีความเก่ียวข2องกับวิถีชีวิตมากน2อยเพียงใด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 เครื่องมือในการศึกษา

เครื่องมือในการศึกษา
ได2ข2อมูลท่ีถูกต2อง และสามารถให2รายละเอียดข2องข2อมูลได2อย'างเต็มประสิทธิภาพ
ผิดพลาดในการเก็บข2อมูล 

3.4.1 กล2องบันทึกภาพมีหน2าท่ีในการใช2ถ'ายภ
      3.4.2 เครื่องบันทึกเสียงมีหน2าท่ีในการบันทึกเสียงในระหว'างการสัมภาษณ�เพ่ือเป!นการรักษา
บรรยากาศในการสัมภาษณ�และทําให2ได2รายละเอียดของข2อมูลในการสัมภาษณ�ท่ีถูกต2อง

สนับสนุนการสืบทอดการทําเครื่องเขิน ข2อมูลท่ีได2จากการสัมภาษณ�แบบกลุ'ม
ว'ามีความเก่ียวข2องกับวิถีชีวิตมากน2อยเพียงใด  

า 

เครื่องมือในการศึกษา คืออุปกรณ�ท่ีผู2ศึกษาใช2ในการช'วยในการเก็บข2อมูลภาคสนาม
และสามารถให2รายละเอียดข2องข2อมูลได2อย'างเต็มประสิทธิภาพ

 ซ่ึงประกอบด2วย 

กล2องบันทึกภาพมีหน2าท่ีในการใช2ถ'ายภาพประกอบข2อมูลในการให2รายละเอียด
เครื่องบันทึกเสียงมีหน2าท่ีในการบันทึกเสียงในระหว'างการสัมภาษณ�เพ่ือเป!นการรักษา

บรรยากาศในการสัมภาษณ�และทําให2ได2รายละเอียดของข2อมูลในการสัมภาษณ�ท่ีถูกต2อง

แผนภาพท่ี 2 แสดงวิธีการศึกษา 
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ข2อมูลท่ีได2จากการสัมภาษณ�แบบกลุ'ม ก็จะทําให2เราเห็น

คืออุปกรณ�ท่ีผู2ศึกษาใช2ในการช'วยในการเก็บข2อมูลภาคสนาม เพ่ือให2
และสามารถให2รายละเอียดข2องข2อมูลได2อย'างเต็มประสิทธิภาพ และปiองกันความ

าพประกอบข2อมูลในการให2รายละเอียด 
เครื่องบันทึกเสียงมีหน2าท่ีในการบันทึกเสียงในระหว'างการสัมภาษณ�เพ่ือเป!นการรักษา

บรรยากาศในการสัมภาษณ�และทําให2ได2รายละเอียดของข2อมูลในการสัมภาษณ�ท่ีถูกต2อง 
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3.5 การตีความ, การวิเคราะห�, และผลการศึกษา 

 เม่ือได2ข2อมูลจากท้ังข2อมูลภาคสนามและข2อมูลจากการศึกษาจากเอกสารเบื้องต2นเป!นข2อมูล
ท้ังแบบปฐมภูมิและข2อมูลแบบทุติยภูมิ ท่ีใช2เป!นข2อมูลพ้ืนฐานสําคัญในการตีความและวิเคราะห� 
“เครื่องเขิน: อัตลักษณ�ชาติพันธุ�ไทเขินฯ” จึงสามารถนําข2อมูลท่ีได2มาใช2ในการวิเคราะห�ตามกรอบ
ทฤษฎีท่ีได2ใช2ศึกษาว'าเครื่องเขินจะทําให2เห็นอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�รวมถึงการธํารงชาติพันธุ�ของชาว
ไทเขินได2หรือไม'โดยจะแบ'งข2อมูลออกเป!นกลุ'มใหญ'ๆ ดังนี้  

1) ข2อมูลท่ัวไปของเมืองเชียงตุง ข2อมูลในส'วนนี้จะเป!นข2อมูลท่ีได2จากการศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข2อง ซ่ึงข2อมูลท่ัวไปของเมืองเชียงตุง และมีเนื้อหาท่ีเก่ียวกับประเพณี วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของชาวไทเขินเมืองเชียงตุง เพ่ือหาความเชื่อมโยงระหว'างไทเขินเมืองเชียงตุง และชาวไท
เขิน ชุมชนวัดนันทาราม 

2) ข2อมูลท่ัวไปชุมชนวัดนันทาราม ข2อมูลในส'วนนี้ได2จากการลงพ้ืนท่ีเก็บข2อมูลภาคสนามใน
ชุมชน ประกอบกับข2อมูลจากเอกสารท่ี งานวิจัยท่ีเก่ียวข2อง โดยจะมีเนื้อหาข2อมูลเก่ียวกับ สภาพ
ภูมิศาสตร�ของชุมชน ลักษณะทางกายภาพ สถานท่ีสําคัญในชุมชน ประวัติศาสตร�ชุมชน ศาสนาและ
ระบบความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี ระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงข2อมูลท่ีในส'วนนี้ จะทําให2เห็นภาพรวม
ของชุมชนวัดนันทาราม เพ่ือท่ีจะสามารถนําไปเชื่อมโยงกับความสัมพันธ�ระหว'างเครื่องเขิน และ
ชุมชนวัดนันทารามได2  

3) ข2อมูลเครื่องเขินกับชุมชนวัดนันทาราม ข2อมูลในส'วนนี้เป!นข2อมูลท่ีได2จากการลงภาคสนาม 
ประกอบกับข2อมูลทางสื่ออิเลคทรอนิคส� โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับ ประวัติการทําเครื่องเขินของชุมชน
วัดนันทาราม ต้ังแต'ในอดีตมาจนถึงปVจจุบัน วิธีการผลิตเครื่องเขินภายในชุมชน ประวัติครอบครัวท่ียัง
มีการประกอบอาชีพช'างทําเครื่องเขิน เครื่องเขินชุมชนวัดนันทารามในปVจจุบัน และทัศนคติของกลุ'ม
ประชากรท่ีมีต'อเครื่องเขิน ซ่ึงข2อมูลในส'วนนี้เป!นข2อมูลท่ีนําไปสู'การวิเคราะห� 
ผลการศึกษา 

4) การวิเคราะห� และสรุปผล ในข2อมูลท่ีจะนํามาอภิปรายในส'วนนี้ เป!นข2อมูลท่ีผู2ศึกษาต2องใช2
การวิเคราะห�ให2เห็นอัตลักษณ�ทางชาติพันธ�ไทเขิน ผ'านการศึกษาเครื่องเขิน โดยนําข2อมูลท่ีได2ศึกษาจา
กกท่ีกล'าวมาในข2างต2น เชื่อมโยง ให2เป!นประเด็นคร'าวๆ ดังต'อไปนี้ เครื่องเขินในมิติความสัมพันธ�ทาง
สังคมและวัฒนธรรม ชุมชนวัดนันทารามอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขิน ในชุมชนวัดนันทาราม เครื่อง
เขิน อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขินและในส'วนท2ายของข2อมูลคือ การสรุปผล และการเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากผลการศึกษาในครั้งนี้ 
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บทท่ี 4 

ข�อมูลท่ัวไปของเมืองเชียงตุง 

 
 การกล�าวถึงเมืองเชียงตุงมีความจําเป�นอย�างยิ่งในการศึกษาข"อมูลของกลุ�มชาวไทเขินเพราะ
เป�นการทําความเข"าใจกับภูมิหลังของวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีของชาวไทเขินก�อนท่ีจะอพยพมาเป�น
ส�วนหนึ่งของเมืองเชียงใหม�โดยจะทําให"เราเห็นความคล"ายคลึงและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ของชาวไทเขินท่ีเป�นส�วนหนึ่งในการหยิบยกอัตลักษณ4ทางชาติพันธุ4ไทเขินในการศึกษาครั้งนี้โดย     
จะกล�าวถึงเชียงตุง ในหัวข"อดังต�อไปนี้ 

4.1 สภาพภูมิศาสตร!เมืองเชียงตุง 

 เมืองเชียงตุง เป�นเมืองท่ีมีขนาดใหญ� เมือเทียบกับเมืองอ่ืนๆ ในรัฐฉาน โดยมีเนื้อท่ี 12,400 
ตารางไมล4ต้ังอยู�ละติจูดท่ี 21 องศา 17 ลิปดา 48 ฟBลิปดาเหนือและลองติจูดท่ี 99 องศา 40      
ลิปดาตะวันออก ภูมิศาสตร4ของเมืองเชียงตุงต้ังอยู�ทิศตะวันออกของท่ีราบสูงฉานมีลักษณะเป�นแอ�ง
กระทะล"อมรอบด"วยเทือกเขาและอยู�ระหว�างแม�น้ําสําคัญ 2 สายคือแม�น้ําสาละวิน ทางด"านทิศ
ตะวันตก และแม�น้ําโขง ทางด"านทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต�อกับเมืองต�างๆดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต�อกับ เมืองเลิน เมืองแลม และสิบสองปCนนา 
  ทิศตะวันออก  ติดต�อกับ แม�น้ําโขง 
  ทิศตะวันตก  ติดต�อกับ รัฐเมืองหนอง เมืองนาย และเมืองปCDน 
  ทิศใต"   ติดต�อกับ อําเภอแม�สาย จังหวัดเชียงราย 
       และอําเภอฝาง และอําเภอแม�อาย  
       จังหวัดเชียงใหม�  
  

ลักษณะทางกายภาพของเมืองเชียงตุง ปรากฏในปริศนาท่ีชาวเมืองเชียงตุงกล�าวว�า       
“สามจอม เจ็ดเชียง เก"าหนอง สิบสองประตู” คําปริศนานี้เป�นข"อความท่ีใช"อธิบายถึงจุดภูมิศาสตร4ท่ี
สําคัญของเมืองเชียงตุงดังนี้ 
  - 3 จอม หมายถึง ท่ีสูง หรือยอด อันได"แก� จอมคํา จอมสก จอมบน (จอมมน) 
  - 7 เชียง หมายถึง หมู�บ"านด้ังเดิมของเชียงตุง ได"แก� เชียงยืน เชียงจันทร4 เชียงลาย
เชียงงาม เชียงชุ�ม เชียงจีน เชียงจาม  
  - 9 หนอง หมายถึง หนองน้ําท่ีอยู�ภายในเชียงตุง ได"แก� หนองเย หนองยาง หนอง
ท�าช"าง หนองแก"ว หนองปLอง หนองผา หนองเข" 
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  - 12 ประตู ได"แก� ประตูเชียงลาน ประตูเชียงม�าน ประตูน้ําบ�ออ"อย 
ประตูวัดยางกวง ประตูหนองผา ประตูไก�ให" ประตูหนองเหล็ก ประตูยางคํา ประตูแจ"งเมือง ประตูผา 
และประตูยางฟNา 
 การท่ีเมืองเชียงตุงมีประตูเมืองจํานวนมากก็เพราะว�า ภูมิศาสตร4ของเมืองเชียงตุงนั้นต้ังอยู�
โดยมีภูเขาล"อมรอบ มีบางตอนท่ีใช"เนินเขาเป�นกําแพงธรรมชาติ บริเวณท่ีสร"างกําแพงเมืองจึงต"อง
สร"างประตูควบคู�กันไปด"วย 

4.2 ข�อสันนิษฐานเก่ียวกับท่ีมาของช่ือเมืองเชียงตุง 

เมืองเชียงตุง มีชื่อเรียกอยู�หลายชื่อ ได"แก� เมืองขืน เมืองเขิน เมืองเขมรัฐ มีข"อสันนิษฐาน   
ถึงท่ีมาของชื่อเมืองท่ีแตกต�างกันออกไป ดังนี้ 
 คําว�า เมืองขืน อาจมีความหมายสื่อถึง แม�น้ําขืน ท่ีมีลักษณะธรรมชาติ ซ่ึงไหลจากทิศใต"
มายังทิศเหนือ ต�างจากแม�น้ําโดยท่ัวไป ท่ีไหลจากทิศเหนือลงมายังทิศใต" คนท่ัวไป จึงเรียกแม�น้ําท่ี
สายท่ีไหลผ�านเมืองเชียงตุงว�า แม�น้ําขืน และเรียกคนท่ีอาศัยอยู�ในแถบนี้ว�า คนขืน 
 ส�วนตํานานเมืองเขินกล�าวว�า พญาเจือง (พระยาลวจังคราช) มีราชบุตรชื่อเจ"าลาวคําคอบ
ปกครองเมืองม"าเมืองเชียงของ เจ"าลาวคําคอบชื่อราชบุตรชื่อเขมราฐนําบ�าวจํานวน 70 คนไปสร"าง
เมืองเชียงตุงบ�าวท่ีสร"างเมืองตายหนึ่งคนยังเขิน (เหลืออยู�) 69 คนเมืองนี้จึงได"ชื่อว�าเมืองเขิน 
 ส�วนคําว�า ตุง ได"ปรากฏในนครสีพ้ืนเมืองเชียงใหม� ฉบับของอาจารย4ไกรสี นิมมานเหมินทร4 
ท่ีคัดลอกจากเมืองเชียงตุงอธิบายว�า  

ในสมัยพญามังรายได"รบชนะเมืองเชียงตุงจาก
พวกลัวะพระองค4ได"มอบหมายให"พวกน้ําถุ"มน้ํานานเป�นหัวหน"าพาไพร�พล
จากเมืองเชียงแสนและเมืองเชียงรายอพยพมาตั้งถ่ินฐานที่เมืองเชียงตุง
ชาวเมืองทั้งสองอพยพไปแล"วไม�ชอบเมืองเชียงตุงจึงได"อพยพหนีกลับมาที่
เมืองเชียงแสนพญามังรายทรงให"กลับไปอีกไพร�พลเหล�านี้จึงหนีกลับมาอีก
เมืองนี้จึงได"ชื่อว�าเมืองขืน (ขืนแปลว�ากลับคืน) 

 แต�จากเอกสารพงศาวดารเมืองเชียงตุง ซ่ึงทวี สว�างปCญญากูร ได"เรียบเรียงไว"มีความแตกต�าง
กันในรายละเอียดบางส�วน เพราะได"กล�าวถึงการกําเนิดของเมืองเชียงตุงว�า พญามังรายได"เป�นผู"สร"าง
เมืองเชียงตุง โดยแต�เดิมพ้ืนท่ีแถบนี้เป�นท่ีอยู�ของชาวลัวะ เม่ือพระยามังรายได"เสด็จมาประพาสปLา   
ล�าสัตว4ได"เห็นภูมิประเทศท่ีอุดมสมบูรณ4 เหมาะท่ีจะสร"างเมือง พญามังรายจึงให"ไพร�พลสลักรูปพราน
จูงหมาไว"บนดอย หลังจากนั้นได"เสด็จกลับมาเชียงราย แล"วส�งกองทัพไปปราบพวกลัวะ แต�ไม�สําเร็จ 
จึงส�งมังคุมมังเคียนซ่ึงเป�นชาวลัวะ ไปปราบจนสําเร็จในปQ พ.ศ. 1786 จึงให"สร"างเมืองข้ึนบริเวณหนอง
ตุงและให"ชื่อว�า “เมืองตุงคบุรี” ตามชื่อหนองน้ํานั้น (ทวี สว�างปCญญากูร, 2529: 27) 
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ส�วนคําว�า “เขมรัฐ” สันนิษฐานว�ามาจากเจ"าบุญนําว�า “รัตนภูมินทร4นรินทราเมาธิบดีราชา” 
หมายความว�าเป�นเจ"าครองนครเขมรัฐพระองค4แรกจากความเป�นมาของชื่อจะเห็นว�าเชียงตุงมีความ
ใกล"ชิดกับเมืองเชียงแสนผ�านทางพญามังรายในฐานะผู"สร"างเมืองเชียงตุงจากประวัติพญาเจืองหรือ
การเข"าไปปกครองของพญามังราย 
 ส�วนเรื่องการกําเนิดเมืองเชียงตุงในตํานานนั้น เป�นนิยายปรัมปรา ท่ีผูกโยงเข"ากับเรื่องราว
ของพุทธศาสนา และการประดิษฐานพระธาตุเพ่ือตอกย้ําความสําคัญของเมืองในฐานะท่ีเป�นส�วนหนึ่ง
ของอาณาจักรล"านนา แม"สมัยแรกเจ"าเมืองลัวะ ต"องมาเฝNาพระยามังราย ท่ีเมืองเชียงรายหรือเมือง
เชียงใหม� เพ่ือรับใช" หรือ เอาเวียกเอาการ ในฐานะท่ีเป�นส�วนหนึ่งของอาณาจักร ต�อมาด"วยความ
พญามังรายเล็งเห็นว�าเมืองเชียงตุง ถือเป�นจุดยุทธศาสตร4สําคัญ ทําให"มีการส�งพระโอรสไปปกครอง
เมืองเชียงตุง โดยมีอํานาจในการปกครองตนเอง ภายหลัง เชียงตุงและเชียงใหม�มีฐานะเป�นบ"านพ่ี
เมืองน"อง มีบางสมัยท่ีกษัตริย4ล"านนาเข"มแข็งก็สามารถขยายอํานาจไปถึงยังเชียงตุงได"  
 ดังนั้น ประชากรส�วนใหญ�ของเมืองเชียงตุง จึงได"ชื่อว�า คนเขิน หรือ คนขึน ซ่ึงถือว�าเป�น
ประชากรส�วนใหญ�ของเมืองเชียงตุง แต�นอกจากนั้น ก็ยังประกอบด"วยชาวไทใหญ�บ"างเล็กน"อย     
และยังมีพวกลัวะ นอกจากนั้น ก็ยังมีกลุ�มชาติพันธุ4อ่ืนๆ ท่ีอาศัยอยู�บนภูเขาสูง เช�น ลีซู กะเหรี่ยง อา
ข�า เป�นต"น 
 ถึงแม"ว�าเมืองเชียงตุงจะประกอบด"วยประชากรหลากหลายกลุ�มก"อนและชาติพันธุ4           
แต�ความสัมพันธ4ของคนแต�ละกลุ�มก็มีความสัมพันธ4ท่ีดีต�อกัน อันสะท"อนได"จากประเพณีบางอย�างของ
ชาวไทเขินเชียงตุง เช�น ประเพณีการแต�งงานของชาวไทเขิน จะมีการตีกองมังลา ซ่ึงกองมังคลาเป�น
กองท่ีชาวไทเขินจะทําข้ึนเม่ือมีพิธีแต�งงานเท�านั้น กองมังคลาจะถูกตีประกอบกับขบวนแห�ส�งตัว
เจ"าสาวไปยังบ"านเจ"าบ�าว และผู"ท่ีจะสามรถตีกองมังคลาได"นั้น ก็จะต"องเป�นชาวลัวะเท�านั้น โดย
หลังจากเสร็จพิธี กองมังคลาจะถูกนําไปถวายวัด เพ่ือใช"ตีในงานบุญอ่ืนๆ ต�อไป  

 4.3 ประวัติศาสตร!การปกครองของเมืองเชียงตุง 

 ประวัติศาสตร4ของเมืองเชียงตุง มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเรื่องของการถูกปกครองโดย 
ชาติต�างๆ โดยแบ�งเป�นยุคสมัยได"ดังนี้ 

4.3.1 เชียงตุงสมัยเป*นเอกราช (พ.ศ. 1786-พ.ศ. 2101) 

 หลังจากท่ีพญามังรายส�งพระโอรสคือเจ"าน้ําท�วมเข"ามาปกครองเชียงตุงเชียงตุงก็อยู�ในฐานะ
บ"านพ่ีเมืองน"องกับเชียงใหม�จนกระท่ังมาถึงสมัยของพระเจ"าน้ําน�านพระโอรสของเจ"าน้ําท�วมได"ให"
ความช�วยเหลือท"าวแสนคําผู"เป�นบุตรของขุนเครือแย�งชิงอํานาจจากเจ"าแสนภูกษัตริย4เชียงใหม�กษัตริย4
เชียงใหม�จึงลดฐานะของเมืองเชียงตุงให"เป�นเมืองข้ึนของเมืองเชียงใหม�ต�อมาในปQ พ.ศ. 1893 เจ"าเจ็ด
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พันตูโอรสของท"าวผายูกษัตริย4เมืองเชียงใหม�ได"ปกครองและพัฒนาเชียงตุงท้ังในด"านอาณาจักร     
และด"านพุทธศาสนาความสัมพันธ4ระหว�างเชียงตุงและเชียงใหม�จึงกลับมาเป�นบ"านพ่ีเมืองน"องกัน   
อีกครั้งหนึ่งในสมัยท่ีพระยาแสนเมืองมาและพระยาสามฝCDงแกนครองเมืองเชียงใหม� (พ.ศ. 1931-   
พ.ศ. 1985) สันนิษฐานว�าเชียงตุงจะตกอยู�ใต"อิทธิพลของจีนระยะหนึ่งจนกระท่ังในสมัยพระเจ"าติโลก
ราชข้ึนครองเมืองเชียงใหม� (พ.ศ. 1984-พ.ศ. 2030) ความสัมพันธ4ระหว�างเชียงตุงกับเชียงใหม�จึง
กลับมาเฟUDองฟูอีกครั้งโดยเฉพาะในด"านพุทธศาสนาและวรรณกรรมท่ีเผยแพร�จากเชียงใหม�ไปยังเชียง
ตุงความสัมพันธ4ระหว�างเชียงใหม�กับเชียตุงดําเนินมาต�อเนื่องมาจนถึงสมัยของพระขาแม�กุและเจ"าท"าว
คําฟูและเม่ือล"านนาอ�อนแอลงเชียงใหม�และเชียงตุงจึงตกเป�นเมืองข้ึนของพม�า 

4.3.2 เชียงตุงสมัยตกเป*นประเทศราช (พ.ศ. 2101-พ.ศ. 2317) 

 เมืองเชียงตุงยอมรับอํานาจของพม�าอย�างเป�นทางการในปQ พ.ศ. 2107 โดยเจ"าแก"วบุญนํา 
(พระยารัตนภูมินทร4นรินทราเขมาธิปติราชา) ยกกองกําลังชาวไทเขินลงไปเฝNากษัตริย4พม�าท่ียึดครอง
เชียงแสนซ่ึงเป�นศูนย4กลางในการควบคุมล"านนาตามคําสั่งในช�วงนี้เชียงตุงเป�นกําลังสําคัญของพม�าใน
การปราบปรามรัฐไทอ่ืนๆ มีการกวาดต"อนผู"คนและทรัพย4สินไปให"พม�าดังนั้นเชียงตุงจึงเป�นท่ีโปรด
ปรานของกษัตริย4พม�านอกจากนั้นแล"วเจ"าแก"วบุญนํายังได"ส�งนางแก"วคําราชบุตรีไปถวายเป�นบาท
บริจาริกาของกษัตริย4พม�าอีกด"วย 
 แม"ว�าจะอยู�ใต"การปกครองของพม�า แต�เชียงตุงก็มีอํานาจการปกครองตนเองอย�างเต็มท่ี 
หลังจากท่ีได"ปฏิบัติหน"าท่ีในฐานะประเทศราช อาทิเช�น การส�งต"นไม"เงินต"นไม"ทอง ขันเงิน ขันทอง   
ผ"าแพร ผ"าไหม และสิ่งของอ่ืนๆ เป�นเครื่องราชบรรณาการ นอกจากนั้น ก็ยังต"องเข"าเฝNากษัตริย4พม�า
เม่ือถูกเรียกตัว เพ่ือส�งไพร�พลไปช�วยในการทําศึกสงคราม และยังต"องส�งรายได"จากภาษีอากร 
ผลประโยชน4จากปLาไม" เหมืองแร� เงิน ทอง หยก และบ�อพลอย เป�นต"น พม�าใช"นโยบายตัวประกัน
ควบคุมเมืองประเทศราช โดยให"ลูกชายหรือน"องชายของเจ"าเมืองนั้นๆ ไปอยู�ท่ีราชสํานักอังวะเพ่ือ  
เป�นการรับประกันความจงรักภักดี และหล�อหลอมให"ใกล"ชิดกับวัฒนธรรมพม�า เม่ือกลับไปเป�นใหญ�ใน
บ"านเมืองของตนจะได"มีความผูกพันกับพม�ายิ่ง ข้ึน ในขณะเดียวกัน พม�าก็จะพยายามสร"าง         
ความขัดแย"งทางการเมืองและอําจานภายในรัฐประเทศราช เพ่ือให"มีการรบพุ�งต�อสู"ภายในจนอ�อนแอ 
ฝLายท่ีต"องการชัยชนะก็จะต"องขอความช�วยเหลือจากพม�า และให"พม�ารับรองอํานาจตามความชอบ
ธรรมของตน เชียงตุงตกเป�นของพม�าเป�นเวลาร�วม 200 ปQโดยท่ีไม�ได"แสดงความขัดแย"งท่ีรุนแรงใดๆ 
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4.3.3 เชียงตุงสมัยเป*นประเทศราชล�านนา (พ.ศ. 2317- พ.ศ. 2356) 

 เม่ือพระยากาวิละแห�งเมืองเชียงใหม�กอบกู"และยึดครองเมืองเชียงพม�าคืนได"จากพม�า
พระองค4มีนโยบายเก็บผักใส�ซ"าเก็บข"าใส�เมืองโดยการยกกองทัพไปตีเมืองต�างๆ ริมฝCDงแม�น้ําสาละวิน
และช�วงหลังสงครามขับไล�พม�าออกจากเชียงแสนใน พ.ศ. 2347 เชียงตุงในสมัยพระเจ"ากองไตย   
(พระยาสารกยะภูมินทนรินทาเขมาธิปติราชา) ก็ยอมสวามิภักด์ิต�อล"านนาอีกครั้งและได"อพยพผู"คนท้ัง
เจ"านายเชื้อพระวงศ4ขุนนางพระภิกษุและไพร�พลเมืองเชียงตุงมาอยู�ท่ีเมืองเชียงใหม�โดยเจ"านายต้ังคุ"ม
อยู�บริเวณเหนือวัดนันทารามตําบลหายยาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม�ในปCจจุบันและได"รับการยกย�อง
ให"มีฐานะเป�นญาติสนิทแบบเจ"าพ่ีเจ"าน"อง ส�วนไพร�พลส�วนใหญ�ก็ได"ต้ังถ่ินฐานอยู�วัดนันทาราม
นอกจากนั้นก็ มีบางส�วนท่ีไปต้ัง ถ่ินฐานอยู�ตามท่ี อ่ืนๆ เช�น บ"านทรายมูล บ"านสันก"างปลา          
อําเภอสันกําแพง บ"านต"นเกล็ด บ"านปLาสัก บ"านปLาลาน บ"านต"นกอก บ"านต"นแหนหลวง อําเภอสันปLาตอง     
จังหวัดเชียงใหม� 
 ปCจจุบัน ยังมีหมู�บ"านชาวไทเขินหลายแห�งในจังหวัดเชียงใหม� เช�น บ"านทรายมูล บ"านมอญ 
บ"านน"อย บ"านสันกลาง ในเขตอําเภอสันกําแพง บ"านสันต"นแหน บ"านไร� เขตอําเภอสันปLาตอง     
บ"านสันปLาสัก บ"านช�อแล เขตอําเภอแม�แตง บ"านลวงเหนือ บ"านลวงใต" เขตอําเภอดอยสะเก็ด แต�ท่ี
ใหญ�ท่ีสุด คือท่ีชุมชนวัดนันทาราม ในเขตอําเภอเมือง บรรพบุรุษชาวไทเขินท่ีได"อพยพมาจากเชียงตุง
เม่ือคราวสมัยพระยากาวิละ เม่ือมาต้ังรกรากในเมืองเชียงใหม� ก็ได"ต้ังชื่อหมู�บ"านท่ีตนมาอยู�ตามชื่อ
หมู�บ"านเดิมในแคว"นเชียงตุง ด"วยเหตุนี้ชื่อหมู�บ"านในภาคเหนือจึงซํ้ากับชื่อหมู�บ"านทาเชียงตุง       
เป�นจํานวนมาก เช�นเดียวกับชื่อวัด  
 ในช�วงสมัยของพระยากาวิละในยุคแรกๆ นั้น เชียงใหม�อยู� ในยุคท่ีกําลังฟUWนตัวจาก           
การปกครองของพม�า เจ"านายบางองค4ของเชียงตุง เช�น เจ"ามหาขานซ่ึงต้ังตัวเป�นอิสระอยู�ท่ีเมืองยาง 
จึงยังไม�เชื่อม่ันและไว"วางใจว�าเชียงใหม�จะสามารถขยายอํานาจไปถึงและควบคุมหรือคุ"มครองเชียงตุง     
ในฐานะเมืองข้ึนได" เจ"ามหาขานจึงไม�เข"ามาสวามิภักด์ิต�อเมืองเชียงใหม� ภายหลัง เจ"ามหาขานถูกพม�า
เข"าโจมตีจึงยอมรับข"อเสนอท่ีจะให"พระองค4เป�นเจ"าฟNาครองเมืองเชียงตุงในฐานะเมืองประเทศราช  
ของพม�า เชียตุงจึงตกเป�นของพม�าอีกครั้งในปQ พ.ศ. 2356 เป�นต"นมา 
 เม่ือพม�าเสียอิสรภาพให"แก�อังกฤษใน พ.ศ. 2428 เชียงตุงจึงตกเป�นเมืองข้ึนของอังกฤษ 
ต�อมาในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไทยถูกบังคับให"เข"าร�วมกับฝLายญ่ีปุLนเพ่ือต�อสู"กับฝLายสัมพันธมิตร
และถูกมอบหมายให"เข"ายึดเมืองเชียงตุงเข"ามาเป�นส�วนหนึ่งของประเทศไทย และเรียกว�าแคว"นสหรัฐไทยเดิม
จนกระท่ัง พ.ศ. 2490 อังกฤษคืนอิสรภาพให"แก�พม�าเชียงตุงจึงถูกรวมอยู�ในสหภาพพม�าและใน พ.ศ. 
2505 นายพลเนวิน ผู"นําเผด็จการทหารของพม�าได"ทําการรัฐประหารและปกครองประเทศด"วย   
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ระบบสังคมนิยมดังนั้นตําแหน�งเจ"าฟNาผู"ครองเมืองเชียงตุงซ่ึงสืบทอดกันมาก็ได"สิ้นสุดในสมัยการ
ปกครองของเจ"าฟNาชายหลวงเจ"าฟNาองค4สุดท"ายท่ีปกครองเมืองเชียงตุง 

4.3.4 การปกครองเชียงตุงในป4จจุบัน 

 เชียงตุงอยู�ภายใต"การปกครองของพม�า นับว�าเป�นเมืองสําคัญแห�งหนึ่งของรัฐฉานตะวันออก 
มีฐานะเทียบเท�าจังหวัด มีหัวเมืองในการปกครอง 9 หัวเมืองซ่ึงมีฐานะเทียบเท�าอําเภอ ได"แก� 
  - เมืองเชียงตุง 
  - เมืองยาง 
  - เมืองขาก 
  - เมืองเพียง 
  - เมืองพะยาก 
  - เมืองยอง 
  - เมืองสาด 
  - เมืองตวน 
  - เมืองท�าข้ีเหล็ก 
 ในตัวเมืองจะแบ�งออกเป�น 5 เขตบริเวณรอบนอกตัวเมืองแบ�งการปกครองเป�นตําบล     
และหมู�บ"านการปกครองเมืองต�างๆนั้นมีผู"บริหารเทียบเท�านายอําเภอเป�นผู"ปกครองและมีทหารของ
รัฐบาลพม�าทําหน"าท่ีรักษาความม่ันคง 
4.4 ความสําคัญของรัฐเชียงตุง 

 เชียงตุง เป�นรัฐท่ีมีความสําคัญในฐานะท่ีเป�นรัฐการค"า  เพราะเชียงตุงสามารถสร"างรากฐาน
ความแข็งแกร�งของเมืองได"ก็เนื่องจากการทําการค"า อีกท้ัง เชียงตุงยังมีความสัมพันธ4อันดีกับ        
เจ"าเมืองไทใหญ� และมีจํานวนประชากรมากมาย โดยส�วนใหญ�เป�นประชากรชาวไทเขิน ท่ีมีจํานวน
ประชากรประมาณ 600 หลังคาเรือนคิดเป�นจํานวนประชากรโดนท้ังหมดราวๆ 3,000-4,000 คน 
(วุฒิชัย มูลศิลปY, 2553: 61) อีกท้ังยังมีบริวารท่ีสําคัญหลายๆ เมืองคือเมืองยอง เมืองเลน เมืองสาด
เมืองปุ 
 ในทางเศรษฐกิจ ความสําคัญของเมืองเชียงตุงอยู� ท่ีการค"า โดยเฉพาะ การค"าขายกับ
ต�างประเทศผ�านเส"นพรมแดนระหว�างจีนกับรัฐไท เส"นทางการค"าหลักๆ คือจากยูนนานผ�านมายัง
เชียงตุง และต�อไปยังรัฐไททางตอนใต" หลังจากท่ีอังกฤษยึดหัวเมืองชายทะเลของพม�าได" ก็เริ่มมีการ
สํารวจเส"นทางการค"า ผ�านรัฐไทข้ึนไปจนถึงชายแดนจีน ถือว�าเป�นครั้งแรกในการส�งข"าราชการอังกฤษ
ไปยังเชียงตุง และเชียงรุ�งเพ่ือเปBดเส"นทางการค"าสู�ตลาดจีน  
 ในอดีต เจ"านายเชียงตุงทุกระดับมีการทําการค"า และรายได"หลักของเชียงตุงก็มาจากการทํา
การค"า ส�วนหนึ่งของรายได"นั้นถูกส�งไปยังราชสํานักพม�า ทําให"บทบาทของเชียงตุงในฐานะท่ีเป�นรัฐ
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การค"า ได"รับความสนใจของชาวตะวันตกท่ีต"องการจะเปBดตลาดการค"าสู�เมืองจีน ดังนั้น ทันท่ีท่ี
อังกฤษต้ังหลักม่ันคงท่ีหัวเมืองชายทะเลของพม�า อังกฤษจึงเริ่มหาแนวทางเปBดตลาดการค"าจากจีนสู�
ล"านนา เชียงตุงและสิบสองปCนนา จากการเดินทางสํารวจเส"นทางบ"านเมืองรายทางต้ังแต�เมืองมะละแหม�ง      
ข้ึนมา ข"าราชการชาวออังกฤษผู"ท่ีได"รับมอบหมายให"มาสํารวจเส"นทางการค"าพบว�า เชียงตุงเป�น
ศูนย4กลางการค"าท่ีสําคัญ (รัตนาพร เศรษฐกุล, 2553:130-132) 

4.5ลักษณะบ�านเรือน 

 ลักษณะบ"านเรือนของชาวไทเขินเชียงตุงแบบด้ังเดิมนั้นสร"างด"วยไม"เนื้อแข็งนิยมสร"างเป�น
บ"านชั้นเดียวมีใต"ถุนสูงใช"ก"อนหินขนาดใหญ�รองเสาบ"านเพ่ือปNองกันปลวกและความชื้นเข"าทําลายเสา
บ"านชาวไทเขินจะแบ�งพ้ืนท่ีใช"สอยออกเป�น 3 ส�วนคือ 

  1. ส�วนนั่งเล�น 
  2. ส�วนครัวสําหรับประกอบอาหาร 
  3. ส�วนท่ีใช"ตากพืชผลทางการเกษตร 

 สําหรับภายในบ"านนั้น จะแบ�งพ้ืนท่ีห"องนอนตามสมาชิกของครอบครัวนั้นๆ ด้ังนั้น จํานวน
ห"องภายในบ"านชาวไทเขินจึงไม�มีจํานวนตายตัว แต�ว�าส�วนสําคัญคือต"องมีหิ้งบูชาพระทุกบ"าน ส�วน
หลังคาบ"านของชาวไทเขินมักสร"างด"วยดินขอ มีลักษณะคลุมตํ่าลงมาครอบตัวบ"าน มักไม�มีหน"าต�าง 
หรืออาจมีเพียงด"านเดียว จึงทําให"ภายในตัวบ"านไม�ค�อยมีแสงสว�าง มีลักษณะมืดทึบ  
 องค4ประกอบท่ีสําคัญของบ"านชาวไทเขินอีกประการหนึ่งก็คือ กาแล หรือในภาษาไทเขิน    
ท่ีเรียกว�า แปพ"ะ มีลักษณะเป�นส�วนหน"าจั่วประดับประบริเวณหลังคาบ"าน ชาวไทเขินเชียงตุงมี    
ความเชื่อว�า หน"าจั่วเป�นสิ่งท่ีสร"างความเป�นสิริมงคล หากกาแลนี้ชํารุด จะต"องนิมนต4พระมาทําพิธีต�อ
กาแล (สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ, 2541: 109-110) 

4.6 ลักษณะครอบครัว 

 ลักษณะของครอบครัวชองชาวไทเขินเมืองเชียงตุง เป�นครอบครัวท่ีมีลักษณะเป�นครอบครัว
ขยาย (Extend family) ทีหลายครอบครัวอาศัยอยู�ในเรือนหลังเดียวกันมีพ�อหม�อนแม�หม�อน (ทวด) 
เป�นผู"อาวุโสสูงสุดรองลงมาก็จะเป�นแม�อุfย หรือ ตุfยในภาษาล"านนา หมายถึงคนในรุ�นปูLย�าตายาย
จากนั้นก็จะเป�นลุงกับปNาพ�อแม�อาว (อา) ลูกหลานรองลงมาลูกผู"หญิงในครอบครัวชาวไทเขินจะได"อยู�
ในห"องส�วนลูกผู"ชายจะต"องนอนนอกห"องบริเวณห"องโถงกลางเรือน หากผู"ชายคนไหนแต�งงานแล"ว    
ก็จะต"องไปอยู�บ"านผู"หญิงเพ่ือเป�นแรงงานของครอบครัวฝLายหญิงรอเวลาประมาณ 2-3 ปQจึงจะ
สามารถแยกตัวออกมาต้ังครอบครัวของตนเองได" 
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 รูปแบบของครอบครัวเช�นนี้สัมพันธ4กับวิถีชีวิตท่ีเก่ียวข"องกับการทําเกษตรกรรม เพราะใน
ครอบครัวแต�ละครอบครัวย�อมจะต"องการแรงงานไว"ใช"งาน เพ่ือท่ีสามารถสร"างผลผลิตให"เพียงพอต�อ
สมาชิกในครอบครัวได" 
4.7วัฒนธรรมและประเพณี 
 การท่ีไทเขินเชียงตุงและล"านนามีต"นกําเนิดเดียวกันศิลปวัฒนธรรมของบ"านเมืองท้ังสองจึงมี
ความคล"ายคลึงกันโดยเฉพาะอย�างยิ่ง เม่ือครั้งท่ีเจ"าเจ็ดพันตูปกครองเมืองเชียงตุงพระองค4ได"นําพุทธ
ศาสนาคัมภีร4ต�างๆรวมถึงศิลปวัฒนธรรมของล"านนาไปเผยแพร�ท่ีเชียงตุงดังนั้นเชียงตุงจึงรับ         
เอาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อของล"านนามาเป�นของตนอย�างเต็มท่ีและสืบเนื่องมาจนถึง
ปCจจุบัน 
 4.7.1 ประเพณี 

 ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทเขินเมืองเชียงตุง ได"รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของคน
หลายๆ กลุ�ม เช�น ล"านนา ไทลื้อ พม�า และไทใหญ� ท่ีเห็นได"อย�างชัดเจนก็คือ ประเพณีปอยส�างลอง 
และประเพณีออกหว�า (ออกพรรษา) โดยประเพณีส�วนใหญ�มักจะมีความเก่ียวเนื่องกับความเชื่อใน
พุทธศาสนา (จุฑามาศ นิธิพานิช, 2555: 90) อันสะท"อนให"เห็นถึงความศรัทธาของชาวไทเขิน     
เมืองเชียงตุงได"เป�นอย�างดี 
 ชาวไทเขินเมืองเชียงตุงมีความเชื่อว�า การร�วมศาสนกิจในรูปแบบประเพณีพิธีกรรมต�างๆ จะ
นําพามาซ่ึงความโชคดีและความเป�นสิริมงคล ท้ังต�อตัวเองรวมถึงญาติมิตรและครอบครัว จึงทําให"เกิด
กิจกรรมทางศาสนา ท่ีแสดงให"เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี ดังนั้น ประเพณีของชาวไทเขินเชียงตุง 
ก็จะแบ�งออกเป�นประเพณีท่ีเ ก่ียวข"องกับชีวิต  คือ งานข้ึนบ"านใหม�  งานสืบชะตา งานศพ             
โดยประเพณีเหล�านี้มีความคล"ายคลึงกับคติการจัดงานประเพณีของชาวล"านนา ส�วนประเพณีท่ีเป�น
เอกลักษณ4ของชาวไทเขินเชียงตุง ได"แก�  
  - ประเพณีทานน้ําอ"อยของหนุ�มสาวและพ�อเรือนแม�เรือนถือว�าเป�นประเพณีสําคัญ
ในการแต�งงานเป�นนิมิตรหมายอันดีในการเริ่มต"นชีวิตคู� 
  - การจิต"นแปก (การจุดเก๊ียะเป�นพุทธบูชา) 
  - จิไฟก็อกพัน (การจุดโคมไฟเป�นพุทธบูชา) 
  - ปล�อยโคมไฟ (โคมไฟขนาดใหญ�ทําด"วยกระดาษสาต้ังแต� 400-500 แผ�น) พร"อม
ด"วยการอ�านมาต อ�านซอกุมไฟ (อ�านประวัติโคมไฟและเจ"าของ) 
  - ประเพณีการต้ังธรรม (ประเพณีเทศน4มหาชาติ) 
  - การแถนกลอง (ประเพณีการแขวนกลอง) 
  - การทานกองทราย (ประเพณีการทางกองทราย) 
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 ประเพณีต�างๆ มักจะมีการละเล�นเข"ามาประกอบ การละเล�นท่ีปรากฏในประเพณีของชาว
เชียงตุง ได"แก�  
  - ยันส"าว (ชักเย�อ) 
  - ข่ีเชิงชาโคง 
  - ต�อหมากบ"า (สะบ"า) 
  - การอ�านมาต 
  -การขับเสิน 
  - ฟNอนเซิงลายก"าโต (ฟNอนโต) กองมอง (กลองมองของเซิง) 

 (สุพิน ฤทธื์เพ็ญ, 2541: 99-101) 
 4.7.2 ภาษาและวรรณกรรม 
 ชาวไทเขิน เป�นกลุ�มชาติพันธุ4ท่ีมีภาษาเป�นของตนเอง ในเมืองเชียงตุง จะใช"ภาษาไทเขิน   
เป�นภาษาหลัก ท้ังในการใช"ชีวิตประจําวัน ส�วนพระสงฆ4ก็ใช"อักษรไทเขินในการเขียนธรรมลง ในใบ
ลาน ส�วนภาษาพูดของชาวไทเขินนั้น จะปรากฏศัพท4เฉพาะของภาษาไทใหญ�ปะปนกับศัพท4ในภาษา
ไทเขินด"วย และการออกเสียงพยัญชนะ สระ จะเพ้ียนไปจากเสียงตามภาษาศาสตร4 เช�น  
  - เสียง จ เป�น ส หรือ ซ เช�น เจ"าฟNา ออกเสียงเป�น เส"าฟNา 
  - เสียง ด เป�น ล เช�น ดอย ออกเสียงเป�น ลอย 
  - เสียง บ เป�น ว เช�น บ"าน ออกเสียงเป�น ว�าน 
  - เสียง ฝ เป�น ผ เช�น ฝNาย ออกเสียง เป�นผ"าย 
  - เสียง ฟ เป�น พ เช�น ฟNา ออกเสียงเป�น พ"า 
  - สระ เอีย ออกเสียงเป�น เอ เช�น เมีย ออกเสียงเป�น เม 
  - สระ อัว ออกเสียงเป�น โอ เช�น ผัว ออกเสียงเป�น โผ 

 สําหรับวรรณกรรมท่ีจารึกลงบนคัมภีร4ใบลานและพับสา เพ่ือใช"เทศน4สั่งสอนพุทธศาสนิกชน
ชาวไทเขินเชียงตุงนั้น มีความคล"ายคลึงกับวรรณกรรมในใบลานหรือพับสาของทางล"านนา เนื่องจาก
ชาวเชียงตุงได"รับพุทธศาสนารวมถึงคัมภีร4ต�างๆ มาจากล"านนานั่นเอง (สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ, 2541: 101-
103) 

4.7.3 การแต<งกาย 

 ชาวไทเขินเชียงตุงโดยท่ัวไป ผู"ชายจะนิยมนุ�มกางเกงขากว"าง สวมเสื้อแขนยาวตัวสั้นแบบเสื้อ
พม�า โพกหัวด"วยผ"าท้ิงชายต้ังข้ึนด"านบน ผู"หญิงจะนุ�งผ"าถุงท่ีมีหัวซ่ินสีเข"ม เช�น สําดํา และน้ําเงินคราม 
สวมเสื้อปCjดผ"าฝNายแบบพอดีตัว เป�นเสื้อแขนยาวเรียวเล็ก เหล"าผมไว"กลางหัวหรือขอดผมไว"ด"านหลัง 
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และเคียนหัวด"วยผ"าดํา แต�ในปCจจุบัน การแต�งกายด"วยชุดประจํากลุ�มกับการโพกหัวมักอยู�ในกลุ�มคน
สูงอายุ ส�วนคนในรุ�นหนุ�มสาวก็จะแต�งกายด"วยชุดประจํากลุ�มเม่ือมีงานบุญหรืองานพิธีท่ีสําคัญเท�านั้น  
 เสน�ห4อย�างหนึ่งของเครื่องแต�งกายของชาวไทเขินคือ ผ"าท่ีนํามาเป�นเครื่องนุ�งห�ม จะเป�นผ"าท่ี
ผ�านการถักทอจากหญิงสาวชาวไทเขินเอง ถึงแม"ว�าในปCจจุบันจะไม�ได"มีการทอเพ่ือเป�นเครื่องนุ�งห�ม
เช�นในอดีต เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอได"เจริญก"าวหน"า สามารถผลิตเสื้อผ"าแบบท่ีทันสมัยได"ในเวลา
อันรวดเร็ว แต�ชาวไทเขินเชียงตุงท่ีอยู�ในหมู�บ"านนอกตัวเมือง ก็ยังมีการทอผ"าเพ่ือทําเป�นเครื่องนุงห�ม
และเป�นการสร"างรายได" ผลิตภัณฑ4ท่ีทอออกมาจําหน�ายก็มีความหลากหลาย เช�น ผ"าซ่ิน ผ"าห�มตาโก"ง 
ผ"าหลบ ผ"าแหลบ ถุงย�าม เป�นต"น 
 นอกจากนั้น ชาวไทเขินยังใช"ความสมัครสมานสมสามัคคี รวมกับแรงศรัทธาท่ีมีต�อพุทธ
ศาสนา เชื่อมโยงเข"ากับความสามารถในการทอผ"า นําปุยฝNายมาปCDน ทอ ย"อม เย็บ ให"เป�นผ"าไตรจีวร 
และต"องใช"เวลาเสร็จสิ้นภายในหนึ่งวัน จนก�อให"เกิด ประเพณีจุลกระถินข้ึนมา (สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ, 
2541: 103-105) 

4.7.4 อาหาร 

 อาหารการกินของชาวไทเขินในเชียงตุง ท่ีเป�นท่ีนิยมได"แก� ข"าวซอย ข"าวฟUนขาว ข"าวฟUนเหลือง        
ข"าวเง้ียว ข"าวเส"น (ขนมจีน) รวมถึงอาหารพ้ืนบ"านซ่ึงใช"ถ่ัวเน�าแขบ (ถ่ัวเหลืองหมักแล"วทําเป�นแผ�น
ตากแห"ง) แทนกะปBหรือปลาร"า 

4.8ระบบความเช่ือ 

 ชาวไทเขินในเมืองเชียงตุง ถึงแม"ว�าจะนับถือพุทธศาสนาเป�นศาสนาหลัก แต�ก็ยังมีการ
ผสมผสานความเชื่อเรื่องผี (Animism) เอาไว"ผีของชาวไทเขินเชียงตุงหมายถึงเทวดาท่ีอยู�ในรูปแบบ
ของวิญญาณท่ีประจําอยู�ตามสถานท่ีต�างๆรอบๆตัวเมืองเพ่ือปกปNองดูแลเมืองและผู"คนจากสิ่งชั่วร"าย
ชาวไทเขินเมืองเชียงตุงมักเรียกผีท่ีดูเมืองนี้ว�าผีเทวดาหรือเสื้อ) 
 ผีหรือเทวดาตามคติของชาวไทเขินเมืองเชียงตุงจะมีความสําคัญและอํานาจต�างกันออกไป
ตามหน"าท่ีหรือสถานท่ีท่ีสิงสถิตอยู�แบ�งได"ดังนี้ 
  1. เทวดาเมืองหรือผีเสื้อเมืองเป�นเทวดาท่ีคอยดูแลเมือง 
  2. เทวดาบ"านหรือผีเสื้อบ"านเป�นเทวดาท่ีคอยดูแลหมู�บ"าน 
  3. เทวดาวัดหรือผีเสื้อวัดเป�นเทวดาท่ีคอยดูแลวัด 
  4. เทวดาเรือนหรือผีเรือนเป�นเทวดาท่ีดูบ"านและผู"ท่ีอาศัยอยู�ในบ"าน 
  5. ผีบรรพบุรุษเป�นผีของบรรพบุรุษท่ีตายไปแล"วท่ีคอยดูแลลูกหลาน 
 นอกจากความเชื่อเรื่องผีท่ีได"กล�าวมาข"างต"น ยังมีผีท่ีสิงสถิตอยู�ตามท่ีต�างๆ เช�น ผีปLา ผีเขา ผี
น้ํา ผีห"วย เป�นต"น ส�วนผีในเมืองท่ีมีอํานาจสูงสุดจะเป�นผีอารักษ4ของเมืองเชียงตุง ซ่ึงสถิตอยู�ท่ีหอ   
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เสื้อเมือง ท่ีใจกลางเมืองเชียงตุง ซ่ึงในทุกๆ ปQจะมีการเลี้ยงเทวดาเมืองในเดือน 8 ของชาวไทเขินซ่ึง
ตรงกับเดือนมิถุนายนตามปฏิทินสากลซ่ึงแต�ละสถานท่ีท่ีมีผีก็จะทําการเลี้ยงผีในวันเวลาท่ีแตกต�างกัน
ออกไปเช�นเลี้ยงผีหนองตุงในเดือน 3 และผีเจ"าหลวงกาดท่ีอยู�ตรงข"ามกู�เจ"าฟNาเมืองเชียงตุงจะเลี้ยงใน
เดือน 5 แรมเป�นต"น 
 ความเชื่ออีกอย�างหนึ่งท่ีสําคัญสําหรับชาวไทเขินเมืองเชียงตุงก็คือ ความเชื่อเรื่องไม"หมาย
เมือง เป�นการแสดงทําเลท่ีต้ังของเมืองให"คนท่ัวไปทราบ โดยท่ัวไปนิยมปลูกไม"ยืนต"นขนาดสูงใหญ�   
ทนต�อสภาพดินฟNาอากาศและเป�นพันธ4ไม"ในท"องถ่ิน เช�น ไม"จะขาว ไม"ยาง หรือไม"ยางหลวง         
เพ่ือเป�นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ4แสดงท่ีต้ังของเมืองสามารถมองเห็นได"ในระยะไกล สําหรับไม"
หมายของเชียงตุง จะเป�นไม"ยางหลวง ต้ังอยู�บนจอมมน ทางตะวันตกเฉียงใต"ของตัวเมือง  

ตารางท่ี 1 ตารางการเปรียบเทียบการนับเดือนของชาวไทเขิน  
(ท่ีมา : จุฑามาศ นิธิพานิช, 2555: 89) 

  

การนับเดือนแบบสากล เดือนไทเขิน เดือนล"านนา เดือนไทย 

มกราคม เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 เดือนยี่ 

กุมภาพันธ4 เดือนท่ี 4 เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 3 

มีนาคม เดือนท่ี 5 เดือนท่ี 6 เดือนท่ี 4 

เมษายน เดือนท่ี 6 เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 5 

พฤษภาคม เดือนท่ี 7 เดือนท่ี 8 เดือนท่ี 6 

มิถุนายน เดือนท่ี 8 เดือนท่ี 9 เดือนท่ี 7 

กรกฎาคม เดือนท่ี 9 เดือนท่ี 10 เดือนท่ี 8 

สิงหาคม เดือนท่ี 10 เดือนท่ี 11 เดือนท่ี 9 

กันยายน เดือนท่ี 11 เดือนท่ี 12 เดือนท่ี 10 

ตุลาคม เดือนท่ี 12 เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 11 

พฤศจิกายน เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 12 

ธันวาคม เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนอ"าย 
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 นอกจากความเชื่อในเรื่องผีแล"ว ความเชื่อตามวัฒนธรรมของชาวไทเขินเชียงตุงอีกอย�างหนึ่ง
ก็คือ ความเชื่อเก่ียวกับมังคละหรือมงคลชีวิต 38 ประการและพระเจ"าชาติรอด 16 ชาติซ่ึงเป�นแนวคิด      
ท่ีกล�าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ"าท่ีเคยเกิดเป�นสัตว4ต�างๆ 16 ชนิดท่ีไม�ได"ถูกฆ�าตายและไม�ได"ตาย
โหงหรือตายด"วยอุบัติเหตุแต�ละชนิดก็มีจํานวนครั้งต�างกันดังนี้ 
  1. เกิดเป�นม"า   จํานวน 1 ชาติ ท่ีเมืองกตะศิลา 
  2. เกิดเป�นนกยูง   จํานวน 2 ชาติ ท่ีเมืองกลิงคราช 
  3. เกิดเป�นนกแก"ว  จํานวน 3 ชาติ ท่ีเมืองราชคฤห4 
  4. เกิดเป�นกินรี   จํานวน 4 ชาติ ท่ีเมืองปาวระ 
  5. เกิดเป�นนกการปBjก  จํานวน 5 ชาติ ท่ีเมืองเวสาลี 
  6. เกิดเป�นนกกnอแกn (นกพิราบ) จํานวน 6 ชาติ ท่ีเมืองพาราณสี 
  7. เกิดเป�นนกเอ้ีง   จํานวน 7 ชาติ ท่ีเมืองปทุมา 
  8. เกิดเป�นควาย   จํานวน 8 ชาติ ท่ีเมืองสาวัตถี 
  9. เกิดเป�นหงส4   จํานวน 9 ชาติ ท่ีเมืองจามปานคร 
  10. เกิดเป�นวอก (ลิง)  จํานวน 10 ชาติ ท่ีเมืองมิถิลา 
  11. เกิดเป�นช"าง   จํานวน 11 ชาติ ท่ีเมืองสังกัสสะ 
  12. เกิดเป�นไก�   จํานวน 12 ชาติ ท่ีเมืองโกสัมภี 
  13. เกิดเป�นหมู   จํานวน 13 ชาติ  ท่ีเมืองโลิยะ 
  14. เกิดเป�นวัว   จํานวน 14 ชาติ  ท่ีเมืองเจตุตระ 
  15. เกิดเป�นจามรี  จํานวน 15 ชาติ ท่ีเมืองปาฏลีบุตร 
  16. เกิดเป�นนกเขียน  จํานวน 16 ชาติ ท่ีเมืองกบิลพัสดุ4 

 จากความเชื่อเรื่อง 16 ชาติรอดนี้ทําให"พุทธศาสนิกชนนิยมทําตุง 16 ชาติท่ีเรียกว�าตุงจfาด 
(ตุงชาติ) ประกอบไปด"วยตุงพระเจ"า 16 ชาติท่ีปCjมรูปสัตว4ท้ัง 16 ชนิดตามจํานวนลงบนกระดาษ      
ผืนยาวและตุงอดีตพุทธท่ีทําเป�นภาพพระพุทธเจ"าหลายองค4ซํ้ากันและตุงอีกประเภทหนึ่งคือตุงช"าง
ร"อยม"าร"อยเป�นตุงท่ีทําข้ึนตามความเชื่อเก่ียวกับการเทศน4มหาชาติซ่ึงกล�าวถึงการถวายสัตว4        
และข"าราชบริพารให"กับพระเวสสันดรท้ังนี้จะมีความหมายเหมือนกับช�อพันท่ีเป�นเครื่องใช"ในพิธี
กรรมการต้ังธรรมหลวงหรือเทศน4มหาชาติประกอบด"วย 
  - ช�อขาว    1,000  อัน 
  - ต"นดอกไม"เงิน   1,000  ดอก  
  - ต"นดอกไม"ทอง   1,000  ดอก 
  - รูปช"าง    100  ตัว 
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  - รูปม"า    100  ตัว 
  - รูปวัว    100 ตัว 
  - รูปควาย   100 ตัว 
  - รูปตาสี   100  คน 
  - รูปตาสา   100  คน 
  

รูปช"าง ม"า วัว ควาย ตาสี ตาสา จะนิยมตัดกระดาษแล"วนําไปติดไว"ในวิหารในช�วงท่ีมีการต้ัง
ธรรมหลวง หรือในบางครั้งก็จะทําเป�นตุงปCjมเป�นภาพต�างๆ ตามจํานวนบนกระดาษผืนยาว โดยชาวไท
เขินเชื่อว�าการถวายตุงเป�นพุทธบูชาจะทําให"ได"รับอานิสงส4จากการถวายตุงนั้นด"วย (จุฑามาศ นิธิ
พานิช, 2555: 86-93) 

 

เดือนสากล เดือนไทเขิน ช�วงเวลา กิจกรรม 

มกราคม เดือนท่ี 3  1. ปอยวอจัดข้ึนท่ีขัวไก�ชน 
2. เลี้ยงผีหนองตุง 

กุมภาพันธ4 เดือนท่ี 4  1. ปอยเลิน 4 มีการตักบาตรเจ"าฟNาเชียง
ตุงท่ีพระธาตุเจดีย4หนองประตูผา 

มีนาคม เดือนท่ี 5 เดือนแรม 1. ประเพณีไหว"พระธาตุหนองผา 
2. เลี้ยงเทวดาอารักษ4บริเวณตลาดเก�า

หรืองานตลาดเจ"าฟNา 

เมษายน เดือนท่ี 6  
วันท่ี 12 
วันท่ี 13 
 
 
วันท่ี 14 
วันท่ี 15 
วันท่ี 16 
วันท่ี 17 
 

1. ประเพณีวันปQใหม� (สงกรานต4) 
- วันแกnนกลองโดยชาวลัวะ 
- วันส�งกลองโดยชาวลัวะส�งสังขารท่ีท�า

น้ําพร"อมกับปCWนทรายเป�นกบขนาดใหญ�
และจุดประทัดไล�สังขาร 

- วันเนาว4 
- วันพญาวัน 
- วันปากปQ 

2. เริ่มสูมา (รดน้ําดําหัว) หัววัดหรือ
พระสงฆ4และผู"อาวุโส 

   ส
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เดือนสากล เดือนไทเขิน ช�วงเวลา กิจกรรม 

ปBดภาคเรียน 3. ปอยส�างลองบวชเณรภาคฤดูร"อน 

พฤษภาคม เดือนท่ี 7 ข้ึน 14 คํ่า 
ข้ึน 15 คํ่า 
ข้ึน 15 คํ่า 
ปBดภาคเรียน 

1. งานประเพณีข้ึนพระธาตุจอมดอย 
2. งานตักบาตรพระธาตุจอมคํา 
3. งานประเพณีข้ึนพระธาตุเปQยงใจ 
4. ปอยส�างลองบวชเณรภาคฤดูร"อน 

มิถุนายน เดือนท่ี 8  1. ประเพณีทําบุญเจดีย4ทราย 108 องค4 
2. ประเพณีสืบชะตาเมืองไหว" เทวดา

เมือง 

กรกฎาคม เดือนท่ี 9  1. เข"าพรรษา (เข"าหว�า) 
2. ส�งพระเคราะห4เมือง 

สิงหาคม เดือนท่ี 10  1. กลางพรรษา 
2. ประเพณีชุมชนอุโบสถครั้งใหญ� 

กันยายน เดือนท่ี 11  1. กลางพรรษา 
2. ประเพณีต้ังธรรมหลวง (เทศน4

มหาชาติ) 

ตุลาคม เดือนท่ี 12 ข้ึน 15 คํ่า 1. ออกพรรษา (ออกหว�า) มีการทําบุญ
ต"นแปกหรือต"นเก๋ียะในตอนกลางคืน 

2. สูมาผู"เฒ�าผู"แก�โดยการเอาของใช"ต�างๆ
ไปให"แต�ไม�มีน้ําส"มปLอย 
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เดือนสากล เดือนไทเขิน ช�วงเวลา กิจกรรม 

พฤศจิกายน เดือนท่ี 1 ข้ึน 15 คํ่า 1. ประเพณีถวายผ"ากฐิน 
2. ทําบุญไหว"พระเจ"าหลวง 

ธันวาคม เดือนท่ี 2  1. ประเพณีเข"าปริวาสกรรมและทําบุญ
ถวายน้ําอ"อย 

ตารางท่ี 2 แสดงประเพณีรอบปQของเมืองเชียงตุง 
(ทีมา : จุฑามาศ นิธะพานิช, 2555: 94-95) 

 ดังท่ีเกริ่นนํามาแล"วแล"วในส�วนเนื้อหาข"างต"น ว�ารายละเอียดในเนื้อหาบทนี้ จะเป�นกล�าวถึง
ภาพรวมของเมืองเชียงตุง และกลุ�มชาวไทเขินในเมืองเชียงตุง เพ่ือเป�นการสร"างความเข"าใจต�อ
ลักษณะรูปแบบของวัฒนธรรมและประเพณีเพ่ือท่ีเราจะได"นํามาเปรียบเทียบกับลักษณะของ
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทเขินชุมชนวัดนันทาราม และ อาจจะแสดงความเชื่อมโยงของรูปแบบ
วัฒนธรรมบางอย�าง ซ่ึงจะอยู�ในเนื้อหาของบทถัดไป 
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บทท่ี 5 

ข�อมูลท่ัวไปชุมชนวัดนันทาราม 

 เนื้อหาในสวนนี้จะเป�นการกลาวถึงข�อมูล ภาพรวมชุมชนในด�านตางๆ เพ่ือสร�างความเข�าใจ
ให�กับผู�อาน เก่ียวกับชุมชนไทเขิน วัดนันทาราม ในเรื่องลักษณะทางกายภาพ พ้ืนท่ี ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร1       
สถานท่ีสําคัญในชุมชน ประวัติศาสตร1ชุมชน ระบบความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม รวมถึงระบบ
เศรษฐกิจ และลักษณะครอบครัว ท่ีจะทําให�เราเห็นความสัมพันธ1ระหวางชุมชนวัดนันทารามกับเครื่องเขินโดยมี
เนื้อหาดังตอไปนี้  

5.1 สภาพภูมิศาสตร� 

 ในสวนนี้จะกลาวถึงข�อมูลพ้ืนฐานด�านสภาพภูมิศาสตร1โดยรวมในชุมชนวัดนันทารามในเรื่อง
ลักษณะทางกายภาพ พ้ืนท่ีตั้ง สถานท่ีสําคัญในชุมชน เพ่ือเป�นการสร�างความเข�าใจพ้ืนฐานของผู�อาน
ท่ีจะนําไปเชื่อมโยงกับการศึกษาในด�านอ่ืน  ๆเชน ด�านระบบเศรษฐกิจ ด�านระบบความเชื่อ ด�านประเพณีและ      
วิถีชีวิต เป�นต�น 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของจังหวัดเชียงใหม 
(ท่ีมาภาพ: https://antiboring.wordpress.com)
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ภาพท่ี 6 รูปภาพแสดงการแบงเขตการปกครองแบบแขวงของเทศบาลนครเมืองเชียงใหม 
 (ท่ีมาภาพ: http://www.cmcity.go.th/) 
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5.1.1 ข�อมูลท่ัวไปทางด�านลักษณะกายภาพ 

ชุมชนวัดนันทาราม ต้ังอยูในพิกัดกัดละติจูดท่ี 18.765276 ลองติจูดท่ี 98.983313 
ครอบคลุมเนื้อท่ีท้ังหมด 27 ไร 3 งาน 76 ตารางวาและมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดตอกับ ชุมบ�านวัดศรีสุพรรณ 
   ทิศใต�  ติดตอกับ ชุมชนวัดบ�านฟWาใหม 
   ทิศตะวันออก ติดตอกับ ชุมชนวัดบ�านธาตุ 
   ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ชุมชนบ�านหม่ืนสาร 

 ชุมชนวัดนันทารามต้ังอยูนอกประตูเชียงใหมเป�นสวนหนึ่งของเขตปกครองเทศบาลนคร
เชียงใหมเดิมสุขาภิบาลเมืองเชียงใหมต้ังแตปX พ.ศ. 2458 ข้ึนตรงตอมณฑลพายัพตอมาเม่ือมี       
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปX พ.ศ. 2475 สภาผู�แทนราษฎรจึงมีมติให�จัดต้ังต้ังชุมชน    
ซ่ึงสวนใหญเป�นสุขาภิบาลให�มีฐานะเป�นเทศบาล 
 เทศบาลนครเชียงใหมได�รับฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหมข้ึนเป�น “เทศบาลนคร
เชียงใหม” ในปX พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมท่ี 52 ตอนท่ี 80 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2478 มีความรับผิดชอบ 17.50 ตารางกิโลเมตรมีอํานาจหน�าท่ีตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ทุกประการนับเป�นเทศบาลนครแหงแรกในประเทศไทย 
 เทศบาลนครเชียงใหม ยังแบงเขตการปกครองออกเป�น 4 กลุมยอยเรียกวา “แขวง” ได�แก
แขวงนครพิงค1 แขวงกาวิละ แขวงเม็งราย และแขวงศรีวิชัย ซ่ึงชุมชนวัดนันทารามอยูภายใต�       
แขวงการปกครองแขวงเม็งราย 
 ลักษณะการต้ังบ�านเรือนของชุมชนวัดนันทาราม เป�นการต้ังบ�านเรือนอยูบนถนนวัดนันทาราม ท่ีแบง
ถนนยอยๆ ออกเป�น 5 สายเป�นเส�นทางคมนาคมในชุมชนท่ีเชื่อมโยงชุมชนท้ังหมดเข�าด�วยกัน         
ซ่ึงประกอบด�วยถนนตางๆ ดังนี้ ถนนนันทารามซอย 1, ถนนนันทารามซอย 2, ถนนนันทารามซอย 3, 
ถนนนันทารามซอย 4, ถนนนันทารามซอย 5, ถนนนันทารามซอย 5ก, ถนนนันทารามซอย 5ข , 
ถนนนันทารามซอย 6  (อิสริยาภรณ1 พัฒนวรรณ, 2552: 52) 
 ข�อมูลประชากรเบื้องต�น 
 ประชากรชาย   700 คน 
 ประชากรหญิง  818 คน 
 ท่ีมา : สํานักงานแขวงเม็งรายเทศบาลนครเชียงใหม 
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ภาพท่ี 7 แผนผังแสดงท่ีตั้งของถนนในชุมชนวัดนันทาราม 

(ท่ีมาภาพ: น.ส.นภกานต1 คําภีระ) 
 
แผนท่ีชุมชนวัดนันทาราม แสดงให�เห็นถึงตําแหนงท่ีตั้งของสถานท่ีสําคัญภายในชุมชน ซ่ึงได�แก  
  - หมายเลข 1  คือ วัดนันทาราม 
  - หมายเลข 2  คือ พิพิธภัณฑ1เครื่องเขิน 

- หมายเลข 3  คือ บ�านนางดวงกมล ใจคําปbน (ครอบครัวท่ียัง                      
                                          ประกอบอาชีพทําเครื่องเขิน) 

  - หมายเลข 4  คือ ร�านพิชัยกุลเครื่องเขิน 
  - หมายเลข 5  คือ ร�านประเทืองเครื่องเขิน 

 ภายในชุมชนวัดนันทาราม เชื่อตอกันด�วยถนนนันทาราม ซ่ึงเป�นถนนเส�นหลักภายในชุมชน  
จุดเริ่มต�นของถนนนันทาราม เป�นเส�นทางท่ีเชื่อมตอกับชุมชนบ�านหม่ืนสาร และชุมชนบ�านวัวลาย 
และแบงออกเป�นถนนเส�นท่ีแบงยอยออกไป อันได�แก ถนนนันทารามซอย 1 ถนนนันทารามซอย 2 
ถนนนันทารามซอย 3 ถนนนันทารามซอย 4 ถนนนันทารามซอย 5 ถนนนันทารามซอย 5ก  
ถนนนันทารามซอย 5ข และถนนนันทารามซอย 6  

 5.1.2 สถานท่ีสําคัญในชุมชน 

ในชุมชนวัดนันทาราม มีวัดนันทารามเป�นศูนย1กลางชุมชน เนื่องจากชุมชนไมมี
สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข หรือสถานท่ีราชการต้ังอยูภายในชุมชนเลย รวมถึงตลาดสดด�วย 
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เนื่องจากพ้ืนท่ีต้ังของชุมชน ต้ังอยูไมไกลจากประตูเชียงใหม และตลาดประตูก�อม จึงทําให�คนภายใน
ชุมชนสามารถเดินทางไปซ้ือสินค�าอุปโภคบริโภคได�อยางสะดวก อีกท้ัง มีห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลแอร1พอร1ต    
ต้ังอยูไมไกลจากชุมชน ทําให�ชาวบ�านในชุมชนวัดนันทาราม มีความสะดวกสบายในการเลือกซ้ือสินค�า 
และของใช�ในชีวิตประจําวัน ดังนั้น สถานท่ีสําคัญของชุมชนจึงมีอยูสองแหง ดังนี้ 

 1.) วัดนันทาราม 
ชุมชนวัดนันทาราม มีศาสนสถานอยูจํานนวน 1 แหงคือวัดนันทารามซ่ึงเป�นวัดในสังกัด   

คณะสงฆ1มหานิกายต้ังอยูบนเลขท่ี 10 ถนนนันทารามมีเนื้อท่ีท้ังหมด 4 ไร 1 งาน 10 ตารางวา   
วัดนันทารามเป�นวัดเกาแกแตเดิมชื่อวัดเมืองลาบสร�างเม่ือปX พ.ศ. 2040 และได�รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ1 พ.ศ. 2516 ปbจจุบันมีพระจําพรรษาอยูจํานวน 4 รูปและสามเณร
จํานวน 5 รูปมีสิ่งปลูกสร�างอาคารและเสนาสนะตางๆ ได�แก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 วัดนันทาราม 

(ท่ีมาภาพ : น.ส.นภกานต1 คําภรีะ) 

 
- อุโบสถเป�นสถานท่ีสําคัญของวัดและเป�นท่ีใช�ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ          

คนในชุมชน เชน การทําบุญ การฟbงเทศน1และพิธีกรรมทางศาสนาอ่ืนๆ ลักษณะตัวอุโบสถมี        
การกอสร�างและตกแตงด�วยศิลปะแบบไทยล�านนากอสร�างด�วยวัสดุสมัยใหมโครงสร�างเป�นคอนกรีต
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เสริมเหล็กผนังกอด�วยอิฐถือปูน ตามเสาวิหารและซุ�มประตูประดับด�วยปูนปbdนประดับด�วยสีตางๆ 
หลังคามุงด�วยกระเบื้องเคลือบมีขนาดกว�างประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 24 เมตร และสูงประมาณ 
9 เมตร ภายในเป�นท่ีประดิษฐานองค1พระประธานกอด�วยอิฐถือปูนแบบโบราณและพระพุทธรูป    
หลอทองเหลือง 

- กุฏิ จํานวน 1 หลัง เป�นกุฏิท่ีทําด�วยไม�และกออิฐถือปูนเป�นศาลาครึ่งตึกครึ่งไม� กว�าง
ประมาณ 12 เมตร ยาว 15 เมตร ใช�เป�นท่ีจําวัดของภิกษุภายในวัด 

- เจดีย1หลวง จํานวน 1 หลัง ภายในบรรจุพระอัฐของอดีตเจ�าอาวาสวัดนันทาราม 
- ศาลาทรัพย1ทันใจมหาลาภ จํานวน 1 หลัง เป�นศาลาสร�างด�วยปูนกว�าง 2.5 เมตร ยาว 3 

เมตร มีพระพุทธรูปหลอทองเหลือง 1 องค1  
- ศาลาพระมหาญาณคัมภีระเถระ จํานวน 1 หลังมีลักษณะเป�นศาลาท่ีสร�างด�วยปูนกว�าง 

2.5 เมตร ยาว 3 เมตร เป�นท่ีประดิษฐานรูปหลอพระมหาญาณคัมภีระเถระ 
 - ศาลาสิริรัตนสุนทร จํานวน 1 หลังกว�าง 9 เมตรยาว 15 เมตร มีไว�สําหรับให�ผู�ท่ีเข�ามาเยี่ยม
เยียนพักอาศัยและเป�นท่ีสําหรับประกอบพิธีทางศาสนาตางๆ 
 - ศาลาอ่ินแก�ว จํานวน 1 หลังกว�าง 5 เมตรยาว 5 เมตร สร�างไว�เพ่ือให�ประชาชนเข�ามา 
กราบไหว� 
 - ศาลาธัมวโร จํานวน 1 หลัง สร�างด�วยไม�พ้ืนปูกระเบื้องกว�าง 9 เมตรยาว 12 เมตร       
เป�นศาลาท่ีใช�ประกอบพิธีตางสําหรับเทศกาลท่ีมีในชุมชน 
 - ศาลาการเปรียญอ่ินแก�วธัมมะระตะโน สร�างด�วยไม�กออิฐปูนเป�นศาลา 2 ชั้น กว�าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร ลานด�านหน�ามีสนามเด็กเลนมีเครื่องเลนสําหรับเด็ก เชน มาโยก สะพานลื่น ชิงช�า  

ประวัติของวัดนันทาราม สันนิษฐานวา มีการสร�างข้ึนหลังจากพระเจ�าเม็งรายทรงสร�าง
เมืองเชียงใหม เม่ือ ปX พ.ศ. 1838 และในอดีตยังได�รับการสถาปนาให�เป�นหนึ่งในแปดของอารามหลวง
ซ่ึงประกอบด�วย วัดสังฆารามหรือวัดเชียงม่ัน, วัดมหาโพธารามหรือหรือวัดเจ็ดยอด, วัดโชติการาม
หรือ วัดเจดีย1หลวง, วัดโปทารามหรือวัดร่ําเปfง, วัดบุพผารามหรือวัดสวนดอก, วัดฑฆาวะวัสสาราม
หรือ วัดเชียงยืน, วัดเชียงยืน, วัดนันทาราม 

วัดนันทาราม มีกําแพงสองชั้น แตเดิมชั้นในเรียกวา เขตพุทธาวาส หรือ “ขวงแก�ว       
ท้ังสาม” ซ่ึงมีองค1พระเจดีย1พระวิหารอุโบสถศาลาบําเพ็ญบุญหอไตรต้ังอยูบริเวณด�านใน สวนชั้น
นอกนั้นเดิมเรียกวาเขตสังฆาวาส หรือ กุฏิเหนือ มีภิกษุสามเณรอยูคณะหนึ่ง สวนอีกหลังหนึ่งต้ังอยู
ทางทิศใต�ของเขตพุทธาวาส เรียกวา กุฏิใต� มีภิกษุสามเณรอยูอีกคณะหนึ่ง ท้ังสองคณะนี้การปกครอง          
ในสมัยกอนไมข้ึนตอกัน จึงได�ชื่ออีกอยางหนึ่ง คือ อารามเหนือ และอารามใต� ปbจจุบัน อารามเหนือ    
ได�ร�างไปแล�วสวนกุฏิใต� นั้นก็ได�ย�ายมาต้ังทางด�านทิศตะวันออกของกุฏิเดิมอีกประมาณ 10 เมตร
เรียกวา กุฏิต่ํา หรือ ในภาษาล�านนาท่ีเรียกวา “โฮงตํ่า” 
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 เนื่องจากวัดนันทาราม เป�นวัดท่ีสร�างข้ึนในสมัยพระเจ�าเม็งราย จึงปรากฏวามีการบูรณะวัด
อยูหลายครั้ง โดยมีครั้งสําคัญๆ เชน ในสมัยต�นราชวงศ1เจ�าเจ็ดตน สันนิษฐานวา มีการบูรณะวัดนันทาราม       
และวัดอ่ืนๆ คือ วัดศรีสุพรรณ วัดเมืองกาย วัดพันตองวัดเมืองมาง ซ่ึงวัดท้ังหมดนี้ เป�นวัดท่ีเป�นชุมชน 
ของกลุมชาติพันธุ1ท่ีถูกกวาดต�อนเข�ามาในยุค เก็บผักใสซ�า เก็บข�าใสเมือง ในสมัยของพระเจ�ากาวิละ
ในเวลาตอมา 
 จากอดีตสืบเนื่องมาจนถึงปbจจุบัน วัดนันทารามถือวาเป�นศูนย1กลางของชุมชน และมีบทบาท
ในด�านตางๆ เชน ด�านการศึกษา โดยวัดนันทารามเป�นวัดท่ีมีโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดแรกๆ ของ
เชียงใหม นอกจากนั้น วัดนันทารามยังมีบทบาทในด�านการเป�นศูนย1รวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
เชน การเข�าวัดทําบุญ ในงานเทศกาลตางๆ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ อีกด�วย 

2.) พิพิธภัณฑ1เครื่องเขินวัดนันทาราม 

ภาพท่ี 5 พิพิธภัณฑ1เครื่องเขินวัดนันทาราม 
(ภาพโดย : น.ส. นภกานต1 คําภีระ) 

พิพิธภัณฑ1เครื่องเขินวัดนันทาราม เป�นหนึ่งในพิพิธภัณฑ1ท่ีจัดต้ังโดยโครงการ “ยกระดับ
ชุมชนวัวลายเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสร�างสรรค1” โดยได�รับงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 
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8, 200,000บาท ผู�รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้ก็คือ ดร.ชวชาต สุคนธปฏิภาค อาจารย1ประจํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา แนวคิดสําคัญในการจัดทําโครงการนี้ เกิดข้ึนมาจากการ
เล็งเห็นความสําคัญของการสืบทอดภูมิปbญญาท�องถ่ิน ในพ้ืนท่ี 3 ชุมชนด�วยกัน ได�แก ชุมชนศรี
สุพรรณ (บ�านวัวลาย) ชุมชนหม่ืนสาร และชุมชนวัดนันทาราม (บ�านเขิน) และสงเสริมให�ชุมชนเข�ามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการตนเอง 
 โครงการ ยกระดับชุมชนวัวลายเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสร�างสรรค1มีท้ังหมด 7 กิจกรรม 
ประกอบด�วย  

1. การจัดทําและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู�หัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่อง เขินล�านนา  
2. พัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ1ภูมิปbญญาท�องถ่ินหัตถกรรมเครื่องเงินวัวลาย  
3. พัฒนาปรับปรุ ง พิ พิธภัณฑ1ภู มิปbญญาท�อง ถ่ินหัตถกรรมเครื่ อ ง เ ขินนันทาราม  
4. จัดต้ังคลังความรู�ภูมิปbญญาหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องเขินวัวลาย  
5. การยกระดับและรับรองมาตรฐานฝXมือของสลาเครื่องเงิน  
6. จัดงานหัตถกรรมภูมิปbญญาท�องถ่ินวัวลายประจําปX   
7. ศึกษารูปแบบกิจกรรม Monk Chat and Meditation ของวัดศรีสุพรรณ เพ่ือเป�น
ต�นแบบในการเผยแผพุทธศาสนาและถายทอดวัฒนธรรมท�องถ่ิน เครื่องเงินและเครื่องเขิน
ยานวัวลายกําลังได�รับการฟldนฟูอนุรักษ1 (ประชาชาติธุรกิจออนไลน1, 2556) 

พิพิธภัณฑ1เครื่องเขินวัดนันทาราม ได�จัดพิธีเปfดอยางเป�นทางการเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2556 ภายในตัวพิพิธภัณฑ1ได�จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับประวัติความเป�นมาของเครื่องเขิน    
และจัดแสดงเครื่องเขินชนิดตางๆ รวมถึงเครื่องเขินท่ีมีอายุเกาแก  

สําหรับในสวนของการเข�าชมพิพิธภัณฑ1เครื่องเขินนันทาราม ต�องทําหนังสือหรือจดหมาย
ทางราชการแจ�งมายังผู�นําชุมชน เพ่ือเปfดพิพิธภัณฑ1ให�เข�าชมในกรณีพิเศษ เพราะวา ตัวพิพิธภัณฑ1
ไมได�เปfดให�เข�าชมทุกวัน เหมือนพิพิธภัณฑ1ท่ัวไป  

5.2 ประวัติศาสตร�ชุมชน 

 ในปX พ.ศ. 1838 เม่ือพญามังรายได�สร�างเมืองเชียงใหมจนเสร็จแล�วจึงมีการกอสร�าง     
วัดนันทารามกอนการสร�างกําแพงเมืองชั้นนอก (กําแพงดิน) เม่ือสร�างเสร็จแล�วแตแรกเป�นท่ีอยูอาศัย
ของชาวลัวะ ซ่ึงสัมพันธ1กับตํานานของวัดนันทารามท่ีเชื่อมโยงกับพุทธประวัติมีเนื้อความวา  

  “วัดนันทารามแตเดิมเป�นปnาไม�ไผวันหนึ่งพระพุทธเจ�า
เสด็จมาโปรดสัตว1และประทับในท่ีแหงนี้และได�มอบเกศาธาตุ    
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แกนายธะมิระพร�อมทํานายวา ท่ีแหงนี้ตอไปภายภาคหน�าจักเป�น
อารามอันหนึ่งชื่อวานันทารามชะแล”  

(อิสริยาภรณ1 พัฒนวรรณ อ�างถึงใน ตํานานวัดนันทาราม, 2543: 7-11) 

 นายธะมิระท่ีปรากฏอยูในตํานานของวัดนันทารามมีการสันนิษฐานวานาจะหมายถึงชาวลัวะ
เผาหนึ่งโดยปกติตามตํานานล�านนามักมีการกลาววาชาวลัวะเป�นชนพ้ืนเมืองด้ังเดิมท่ีอาศัยอยูใน
บริเวณนี้กอนชาวเชียงใหมท่ีเป�นคนพ้ืนเมืองในปbจจุบัน 
 ประวัติศาสตร1ชุมชน ของชุมชนวัดนันทาราม เป�นเรื่องราวท่ีมีความสัมพันธ1กับเหตุการณ1
ทางการเมืองท่ีสําคัญในประวัติศาสตร1ล�านนา ดังท่ีกลาวมาแล�วในบทนําวา ชาวไทเขินวัดนันทาราม  
ท่ีอาศัยอยูในชุมชนปbจจุบันนี้ มีบรรพบุรุษท่ีสืบเชื้อสายมาจากชาไทเขินท่ีมีถ่ินฐานเดิมอยู ท่ีเมืองเชียงตุง         
รัฐฉาน ประเทศพมา ดังนั้นในการศึกษาประวัติศาสตร1ชุมชนของชุมชนท่ีนี่ จึงมีความจําเป�นต�อง    
ทําความเข�าใจตอเหตุการณ1ในประวัติศาสตร1ล�านนาในชวงนั้นเสียกอน 
 เม่ือย�อนไปในปX พ.ศ. 2101-2317 ในครั้งนั้นเชียงใหมเป�นเมืองท่ีมีฐานะเทียบเทากับเมือง
เชียงตุงและด�วยปbจจัยทางสภาพภูมิศาสตร1ท่ีเมืองเชียงตุงมีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทยพมาจึงให�
ความสําคัญกับเมืองเชียงตุงมาก เพราะถือวาเป�นเมืองกันชนสามารถใช�เป�นเมืองท่ีปWองกันชายแดนได�
ซ่ึงในตอนนั้นเชียงใหมก็ถือได�วาเป�นเมืองข้ึนของพมาด�วยเชนกันและพมาได�สงขุนนางมาปกครอง
เมืองเชียงใหมซึ่งในขณะนั้นผู�ท่ีดํารงตําแหนงนี้คือโปnมะยุงวน (โปnหัวขาว) 
 โปมะยุงวน ถือวาเป�นขุนนางพมา ท่ีทําให�เกิดขุดเปลี่ยนในเหตุการณ1ทางประวัติศาสตร1ของ
ล�านนา เพราะในขณะท่ีเชียงใหมอยูภายใต�การปกครองของโปnมะยุงวนนั้น ได�มีการใช�นโยบาย      
การปกครองโดยการกดข่ีขมเหงชาวล�านนาเป�นอยางมาก สวนขุนนางชาวเชียงใหม ก็ถูกลิดรอน
อํานาจทางการเมืองจนหมดสิ้น ทําให�พระยาจาบ�าน (บุญมา) และพระยากาวิละ ลุกข้ึนมาตอสู�     
กับขุนนางชาวพมาผู�นี้ การตอสู�ครั้งนั้นเปรียบเสมือนฟางเส�นสุดท�าย ท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ประวัติศาสตร1ล�านนา เพราะโปnมะยุงวน ได�สั่งให�จับครบครัวของพระยาจาบ�านและครอบครัว      
ของพระยากาวิละสงไปให�พระเจ�ากรุงอังวะ 
 เหตุการณ1ในครั้งนี้ ทําให�พระยาจาบ�าน และพระยากาวิละ ตัดสินใจมาเข�ากับฝnายไทยใน  
สมัยกรุงธนบุรี และผนึกกองกําลังระหวางกองทัพของกรุงธนบุรีและของฝnายเชียงใหม ทําให�สามารถ
เอาชนะพมาได�ในการทําสงครามในปX  พ.ศ. 2317 (สรัสวดี อpองสกุล, 2544: 261-262) 
 หลังจากท่ีทําสงครามชนะพมาในคราวนั้นแล�วพระเจ�ากรุงธนบุรีจึงได�มีการปูนบําเหน็จ   
โปรดเกล�าให�พระยาจาบ�านเป�นพระยาวิเชียรปราการ ปกครองเมืองเชียงใหม สวนพระยากาวิละครอง
เมืองลําปาง สวนน�องๆ ของพระยากาวิละอีก 6 คนให�ชวยราชการท่ีเมืองลําปาง หลังจากนั้น    
ปรากฏวากองทัพพมาพยายามจะเข�ามาตีเมืองเชียงใหม อีกครั้ งทางเมืองเชียงใหมจึงได� มี             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

การอพยพย�ายกองทัพและผู�คนไปต้ังหลักอยูท่ีเมืองเชียงแสน กองทัพพมาจึงได�เข�าโจมตีท่ีเมืองลําปาง
แทนแตจ�านายในสายตระกูลเจ�าเจ็ดตนได�รวมกันปWองกันเมืองลําปางจากพมาไว�ได� 
 ใน พ.ศ. 2519 ทางกองทัพพมาได�จัดกองทัพเข�ามาตีเมืองเชียงใหมอีกครั้งพระยาวิเชียร
ปราการไมสามารถต�านทางกองทัพพมาในครั้งนั้นได� จึงต�องหนีออกจากเชียงใหมไปพ่ึงเมืองลําปาง 
ทําให�ในสมัยปลายกรุงธนบุรีเชียงใหมมีลักษณะเป�นเมืองร�างและมีกองทัพพมาคอยคุมเชียงอยูท่ี   
เชียงแสนและฝาง (สรัสวดี อpองสกุล, 2544: 262-263) 
 จนกระท่ังมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร1เมือสมเด็จพระพุทธยอดฟWาจุฬาโลกข้ึนครองราชย1     
เม่ือ พ.ศ. 2325 ได�ทรงโปรดเกล�าให�พระยากาวิละเข�ารับตําแหนงเจ�าเมืองเชียงใหม แล�วแบงไพรพล
จากเมืองลําปางไปต้ังม่ันท่ีเวียงปnาซางกอนเพราะในขณะนั้นเชียงใหมยังมีสภาพเป�นเมืองร�างอยู   
และยังคงอยูภายใต�อิทธิพลของฝnายพมาพระยากาวิละใช�เวลาต้ังม่ันอยูท่ีเวียงปnาซางถึง 14 ปX        
จึงสามารถขับไลพมาและต้ังเมืองเชียงใหมได�ในปX พ.ศ. 2339 
 การสร�างความดีความชอบของพระยากาวิละในครั้งนี้ท่ีสามรถตีเอาหัวเมืองเล็กเมืองน�อย    
ท่ีเคยอยูภายใต�อํานาจของเมืองเชียงตุงและรัฐไทใหญตางๆ ท่ีเคยเป�นเมืองข้ึนของพมาได�นั้นทําให�
พระยากาวิละได�รับการโปรดเกล�าให�เป�นเจ�าประเทศราชมีสมญานามวา “พระบรมราชาธิบดีศรีสุริยะ
วงศ1อินทรสุรศักด์ิสมญานามมหาขัตติยราชชาติราชาไชยสวรรค1เข�าขัณสีมาพระนครเชียงใหมราช
ธานี” (รัตนาพร เศรษฐกุล, 2552: 16) 
 เม่ือพระเจ�ากาวิละได�รับการแตงต้ังให�เป�นเจ�าเมืองเชียงใหมแล�ว จึงมีการดําเนินนโยบาย
ฟldนฟูเมืองเชียงใหม โดยมีนโยบายหลักสําคัญคือ นโยบาย กวาดต�อนผู�คนจากเมืองตางๆ เข�ามาเป�น
ไพรพลของเมืองเชียงใหม เพราะกอนหน�านี้ เชียงใหมถูกท้ิงให�เป�นเมืองร�างมานาน และต�องสูญเสีย
ไพรพลไปกับการทําสงครามเป�นจํานวนมาก จึงมีการเรียกยุคสมัยนี้วา ยุคเก็บผักใสซ�า เก็บข�าใสเมือง 
 ในปX พ.ศ. 2345 พระยาอุปราชธรรมลังกาของเมืองเชียงใหมได�ยกทัพไปปราบราชาจองหง   
ท่ีเมืองสาดจนสามารถยึดเมืองได� จากนั้นจึงได�ยกกําลังตอไปยังเมืองเชียงตุงและสามารถยึดเมืองเชียงตุง          
ได�แตเข�าฟWาเชียงตุงในตอนนั้นคือ เจ�าศิริโชติารัมภยะได�อพยพไพรพลไปอยูเมืองหลวงเมืองยาง    
และเมืองแลมรอจนจนกระท่ังกองทัพของเชียงใหมยกทัพกลับไปจึงคอยอพยพไพรพลกลับมา         
ท่ีเมืองเชียงตุงเชนเดิม 
 หลังจากท่ีกองทัพเชียงใหมยกทัพออกจากเชียงตุงแล�ว ก็ได�นําทัพมุงหน�าไปยังเมืองเชียงแสน
เพ่ือขับไลกองทัพพมาในท่ีม่ันสุดท�าย เม่ือสามารถเอาชนะกองทัพพมาได�สําเร็จในปX พ.ศ. 2350 ทําให�
กองทัพเชียงใหมสามารถสร�างความเชื่อม่ันให�กับเจ�าเมืองท่ีอยูบริเวณชายแดนพระเจ�ากาวิละจึงได�ใช�
วิธีเกลี้ยกลอมให�เจ�าฟWาเชียงตุง ซ่ึงก็คือเจ�าสิริสารัมพยะนําไพรพลหลายร�อยครอบครัวเข�ามาอยูท่ี 
เมืองเชียงใหม ซ่ึงก็คือบรรพบุรุษของชาวไทเขินวัดนันทารามในปbจจุบัน 
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 เม่ือสามารถเกลี้ยกลอมให�กลุมชาวไทเขินอพยพมาอยู ท่ี เชียงใหมได�สําเร็จแล�ว พระเจ�ากาวิละ                
ได�ให�กลุมชาวไทเขินต้ังชุมชนอยูท่ีวัดนันทาราม ซ่ึงต้ังอยูระหวางกําแพงเมืองชั้นใน และกําแพงเมือง
ชั้นนอกลักษณะการต้ังชุมชนภายในบริเวณวัดนันทารามในระยะแรกนั้นทรงโปรดให�เจ�านายเชียงตุง
ต้ังคุ�มอยูบริเวณวัดนันทารามเจ�านายท่ีได�อพยพมาจากเชียงตุง ได�แก เจ�าสิริชัยสารัมพยะ เจ�าแสนเมือง           
เจ�าเมืองเหล็ก เจ�ามหาพรม เจ�าแมแก�ว และเจ�าแมคําแดง คุ�มเจ�าเชียงตุงภายในบริเวณวัดนันทาราม  
มีด�วยกัน 2 คุ�มคือหนึ่งคุ�มท่ีต้ังอยูตรงกันข�ามกับวัดนันทารามเรียกวาคุ�มใต�เป�นท่ีอยูของเจ�าแสนเมือง
และเจ�าสิริชัยสารัมพยะ สวนอีกคุ�มหนึ่งต้ังถัดออกมาทางทิศเหนือเรียกกันวาคุ�มเหนือเป�นท่ีอยู      
ของเจ�านายฝnายหญิงคือเจ�าแมคําแดงและพ่ีน�องสวนชาวบ�านชาวไทเขินก็มีการต้ังบ�านเรือนอยูบริเวณ
รอบๆ คุ�มเจ�านายท้ังสองเพ่ือท่ีจะสามารถรับใช�เจ�านายได� 
 นอกเหนือจาก กลุมชาวไทเขินในยุคสมัยของพระเจ�ากาวิละได�มีการกวาดต�อนกลุมชาติพันธุ1
อ่ืนๆ เข�ามาอยูในเมืองเชียงใหมอีก ซ่ึงได�แก ไทใหญ และกลุมไทลื้อ เป�นต�น การจัดสรรท่ีอยูของคน
ในแตละกลุมชาติพันธุ1 พระเจ�ากาวิละโปรดให�ต้ังชุมชนอยูกับอยูบริเวณโดยรอบกําแพงเมืองเชนกัน  
เกิดเป�นชุมชนชางตางๆ สวนชาวไทเขินท่ีมีความสามารถในการทําเครื่องเขิน ก็ต้ังชุมชนและมีการ
ผลิตเครื่องเขิน จนชาวบ�านท่ัวไปในละแวกนั้น เรียกชุมชนชาวไทเขินวัดนันทารามวา “บ�านเขิน”  
 
5.3 ศาสนาและระบบความเช่ือ 

 ชุมชนวัดนันทาราม เป�นชุมชนชาวไทเขิน ท่ีอพยพมาจากเชียงตุง ดังนั้น คนในชุมชนวัดนัน
ทารามจึงสืบทอดการนับถือพุทธศาสนามาจากบรรพบุรุษด้ังเดิม เชนเดียวกับครั้งท่ีอาศัยอยูท่ีเมือง
เชียงตุง และปรากฏหลักฐานท่ีแสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ1ทางด�านศาสนาของเมืองเชียงตุงและเมือง
เชียงใหม เนื่องจากในสมัยท่ีพญามังรายได�สงบุตรหลานไปปกครองเมืองเชียงตุง จนกระท่ังมาถึงสมัย
ท�าวผายูแหงเชียงใหมสงเจ�าเจ็ดพันตูราชบุตรไปปกครองเมืองเชียงตึงในปX พ.ศ. 1882 พระองค1ได�นํา
พระมหาเถระ 4 พระองค1และพระพุทธศาสนานิกายหินยานกวงซ่ึงสืบมาจากวัดสวนดอกของเมือง
เชียงใหมไปเผยแพรด�วยและได�สร�างวัด 4 วัดถวายเป�นท่ีอยูของพระเถระท้ัง 4 ได�แก 
  1. วัดพระแก�ว  ถวาย  พระธรรมลังกา 
  2. วัดหัวขวง  ถวาย พระธรรมไตรโลก 
  3. วัดพระกลาง  ถวาย พระทสสปbญโญ 
  4. วัดจอมทอง  ถวาย พระหงสาวดี 
 จากนั้นพระองค1ได� อัญเชิญพระพุทธรูปสี่องค1มาประดิษฐานวัดละองค1  สวนคัมภีร1           
และพระไตรปfฎกนั้น ได�มอบให�พระหงสาวดีเป�นประธานรักษาไว�ใช�ในการบวชเรียน เขียนอาน      
สั่งสอนนิกายหินยานกวง (พระอธิการอานนท1 อาทิตฺตธมฺโม, 2542: 17) 
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 หลังจากนั้นชาวเชียงตุงจึงได�แบงพุทธศาสนาออกเป�น 2 ฝnายคือหินยานกวงจะเรียกวา คามวามสี     
หรือวัดสวนสวน อีกฝnายหนึ่งเรียกวาอรัญวาสี เชน วัดปnาแดงเชียงตุง หรือวัดปnา 
 ถึงแม�วาคนในหมูบ�านวัดนันทารามจะนับถือศาสนาพุทธ แตก็ยังปรากฏการนับถือผีในชุมชน 
รวมถึงความชื่อเก่ียวกับอํานาจเหนือธรรมชาติด�วย ซ่ึงเป�นความเชื่อท่ีสืบทอดมาต้ังแตสมัยบรรพบุรุษ 
อันได�แก 
 - ผีเจ�านายมีพิธีบวงสรวงคือการฟWอนผีมดผีเม็ง 
 - ผีปูnยาคือผีท่ีเป�นผีบรรพบุรุษ 
 - ผีเสื้อวัดเป�นผีท่ีคอยปกปWองวัดโดยปกติแล�วทุกวัดจะมีผีเสื้อวัดและผีเสื้อบ�านซ่ึงหมายถึงผีท่ี
คอยปกปWองดูแลรักษาหมูบ�านแตในกรณีของชุมชนวัดนันทารามไมมีผีเสื้อบ�านเพราะถือวาเป�นชุมชน
ท่ีตั้งอยูในเขตวัด 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 และ ภาพท่ี 11 ศาลาหลวงพอทันใจ และศาลาอ่ินแก�ว 
(ท่ีมาภาพ : น.ส.นภกานต1 คําภีระ) 

- พระเจ�าดําเป�นความเชื่อท่ีปรากฏเฉพาะในชุมชนวัดนันทาราม เป�นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีมีหน�าท่ี
ดูแลความเรียบร�อยภายในเขตพุทธาวาสของวัดนันทารามศาลของพระเจ�าดําจะต้ังอยูตรงมุมกําแพง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 

 

ด�านทิศตะวันตกเฉียงใต�ของวัดคนในชุมชนให�ความเคารพนับถือเป�นอยางมากและมักจะมาบนบาน
ศาลกลาวอยูเป�นประจําของท่ีใช�บนได�แกเหล�าไหและไกคู 
 - ผีปูnจันตtะ ความเชื่อท่ีคนในชุมชนให�ความเคารพนับถือโดยมีเรื่องเลาเก่ียวกับปูnจันตtะอยู 2 
เรื่องวาเรื่องแรกคนในชุมชนเชื่อวาปูnจันตtะเป�นกบ สวนอีกเรื่องหนึ่งเลาวาปูnจันตtะเป�นชาวบ�านท่ีอาศัย
อยูในชุมชนวัดนันทารามโดยอาศัยอยูบริเวณหนองบึงในเขตวัดด�านทิศตะวันออกเฉียงใต� ซ่ึง        
เป�นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ของวัดจึงทําให�ชาวบ�านไมกล�าเข�าไปหาปลาในบริเวณนั้น โดยในปbจจุบันพ้ืนท่ี
ดังกลาวหนองบึงได�ตื้นเขินหมดแล�วชาวบ�านจึงได�ตั้งศาลผีปูnจันตtะข้ึนมาท่ีบริเวณนั้น 

5.4 วัฒนธรรมและประเพณี 

 ชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทาราม มีวัฒนธรรมและประเพณีเชนเดียวกับคนล�านนาท่ัวไป เพราะ
คนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน จึงทําให�ชุมชนวัดนันทารามมีประเพณีเหมือนกับคนล�านนา 
คือสวนใหญเป�นประเพณีท่ีเก่ียวข�องกับศาสนา เชน ประเพณีเข�าพรรษา ออกพรรษา วันวิสาขบูชา 
เป�นต�น สวนประเพณีท่ีเก่ียวกับชีวิต ก็มีการจัดการเหมือนกับคนล�านนาท่ัวไป แตมีประเพณีหนึ่ง    
ในชุมชนวัดนันทาราม ท่ีแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของเครื่องเขินนั่นก็คือ ประเพณีการแตงงาน 
 ในอดีต เม่ือผู�ชายอายุถึงวัยท่ีจะต�องสร�างครอบครัว ฝnายชายก็จะมีการเลือกคูครองด�วย 
“การแอวสาว” ประเพณีแอวสาวเป�นประเพณีท่ีพบได�ท่ัวไปตามพ้ืนท่ีแถบภาคเหนือตอนบนในชุมชน
วัดนันทารามเองก็ใช�วิธีให�ฝnายชายเลือกคูครองโดยการแอวสาวเชนกันการเลือกคูครองของฝnายชาย
นั้นสามารถทําได�ตามความสมัครใจของท้ังสองฝnายไมจํากัดวาจะต�องเป�นคนในกลุมชาวไทเขินด�วยกัน
หรือไม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 หีบผ�าใหม 
(ท่ีมาภาพ: http://www.oknation.net/blog/phaen/2007/08/29/entry-1) 
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 เม่ือฝnายชายสามารถเลือกคูครองท่ีพึงพอใจได�แล�ว ก็จะมีการตกลงกัน ตามธรรมเนียมด้ังเดิม
คือ ฝnายชายจะต�องให�ผู�ใหญท่ีตนเองนับถือไปสูขอฝnายหญิง โดยมีสินสอดทองหม้ันตามสมควร      
แกหน�าตา และฐานะทางสังคม ข้ึนอยูกับการตกลงของท้ังสองฝnาย เรียกกันวา “พิธีมัดมือ” จากนั้น
ฝnายหญิงจะถือขันข�าวตอกดอกไม�ไปขอฝnายชายมาอยูบ�านฝnายหญิงเพราะตามธรรมเนียมของชาว
ล�านนาฝnายชายจะต�องแตงงานเข�าบ�านของฝnายหญิง 
 หลังจากท่ีทําการสูขอกันตามประเพณีแล�ว ฝnายชายก็จะย�ายออกจากบ�านของตนพร�อม    
กับ “หีบผ�าใหม” คือหีบหรือกําปbvนมีลักษณะเป�นเครื่องเขินชนิดหนึ่งไว�สําหรับใสเสื้อผ�าใหมและของ
ใช�ในชีวิตประจําวันรวมถึงเครื่องมือท่ีใช�สําหรับการทําไรทําสวนเชนมีดพร�าเสียมเป�นต�นเพ่ือเป�นทุน 
ในการดํารงชีวิตและสร�างครอบครัวใหมเม่ือฝnายหญิงและฝnายชายท่ีแตงงานกันและต้ังตัวได�ก็จะแยก
ออกไปสร�างบ�านของตนเอง 
 นอกจากนั้น สําหรับฝnายหญิงบ�านใดท่ีนับถือผีปูnยา  ก็จะต�องไปบอกกลาวแกผีปูnยา เรียกวา 
“การเสียผี” โดยนําข�าวปลาอาหารไปไหว�ตามธรรมเนียมของแตละครอบครัวเชนบางบ�านจะไหว�ด�วย
ไกหัวหมูสวนบางบ�านก็ไหว�ด�วยผลไม�และของหวานเป�นต�น 

5.5 ระบบเศรษฐกิจ 

 ในอดีต อาชีพหลักของคนภายในชุมชนวัดนันทาราม คือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
ทําไรทํานา ประกอบกับอาชีพการทําเครื่องเขิน รวมไปถึงการทําอาหารท่ีเป�นเอกลักษณ1เฉพาะ     
ของชาวเชียงตุง นั่นก็คือการทําน้ําหนัง ระบบการผลิตภายในชุมชน มีลักษณะการผลิตภายใน
ครัวเรือน โดยอาชีพของคนภายในชุมชนวัดนันทารามมีลักษณะท่ีสัมพันธ1กับการเปลี่ยนแปลง      
ของฤดูกาลในรอบปX คือในฤดูฝน คนในชุมชนก็จะทําไรทํานา พ้ืนท่ีท่ีใช�เป�นพ้ืนท่ีทําการเกษตรอยูจริง
บริเวณแถบประตูก�อม วัดศรีปfงเมือง ตอเนื่องยาวไปจนถึงศูนย1วัฒนธรรมเชียงใหม และเลยไปจนถึง
ทางทิศใต� ซ่ึงปbจจุบันเป�นท่ีตั้งของหมูบ�านอมรนิเวศน1 และท่ีตั้งของศูนย1การค�าเทศโกโลตัส 
 หลังจากหมดฤดูฝน คนในชุมชนวัดนันทารามจึงทําเครื่องเขิน ซ่ึงแตกอน ชาวบ�านจะเรียกวา 
“คัวฮักคัวหาง” ลักษณะการผลิตเครื่องเขินของชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามจะมีอยู 3 ลักษณะ
ด�วยกันคือหนึ่งเป�นการผลิตเพ่ือใช�ในครัวเรือนสองผลิตเพ่ือใช�เป�นสินค�านําไปใช�แลกเปลี่ยนกับสินค�า
ประเภทอ่ืน เชน เกลือ หรือ เครื่องปbdนดินเผา เป�นต�น และ สาม ผลิตเพ่ือถวายสงให�เจ�านายท้ังในคุ�ม
เจ�านายเมืองเชียงใหม และเจ�านายฝnายเชียงตุงรวมถึงถวายวัดด�วย 
 จะเห็นได�วา ระบบการผลิตภายในชุมชนวัดนันทาราม จะสัมพันธ1กับฤดูกาลในรอบปX     
ท้ังนี้เป�นเพราะวา การทําไรทํานาในสมัยกอน จะอาศัยน้ําฝน ท่ีตกตามฤดูกาล และสาเหตุท่ีไม
สามารถทําเครื่องเขินและน้ําหนังได�ตลอดท้ังปX ก็เพราะวาการทําเครื่องเขิน และการทําน้ําหนังจะต�อง 
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ภาพท่ี 13 

อาศัยปbจจัยทางสภาพภูมิอากาศ
จะแห�งสนิทได�ดีตอนชวงฤดูฝน
น้ําหนัง ท่ีต�องทําในชวงฤดูหนาว
 จุดเปลี่ยนของระบบเศรษฐกิจในชุมชนวัดนันทาราม
การแลกเปลี่ยนเงินตราเพราะเม่ือมีการใช�เงิน
ทารามเริ่มมีการผลิตเครื่องเขินเพ่ือการจําหนาย
 ตอมา ในปX พ.ศ.
ซ่ึงเนื้อหากําหนดให�จังหวัดเชียงใหม
และ มีจังหวัดเชียงใหมเป�นเมืองหลัก

 
 

 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเพาะปลูกของชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามในอดีต
(ท่ีมาภาพ : https://www.google.co.th/maps

อาศัยปbจจัยทางสภาพภูมิอากาศ และอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เพราะยางรักท่ีใช�ทาเคลือบเครื่องเขิน
จะแห�งสนิทได�ดีตอนชวงฤดูฝน สวนในฤดูร�อนและฤดูหนาว ยางรักจะแห�งยากกวา

ท่ีต�องทําในชวงฤดูหนาว ก็เพราะวาน้ําหนังจะแข็งตัวได�ดีกวาในชวงฤดูร�อนและฤดูฝน
จุดเปลี่ยนของระบบเศรษฐกิจในชุมชนวัดนันทาราม เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ

การแลกเปลี่ยนเงินตราเพราะเม่ือมีการใช�เงิน เป�นสื่อกลางในระบบเศรษฐกิจ ทําให�คนในชุมชนวัดนัน
ทารามเริ่มมีการผลิตเครื่องเขินเพ่ือการจําหนาย และกลายเป�นอาชีพหหลักของคนภายในชุมชน

. 2515 เมือมีการรางแผนพัฒนานโยบายเศรษฐกิจแหงชาติ
เนื้อหากําหนดให�จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง เป�นศูนย1กลางความเ

มีจังหวัดเชียงใหมเป�นเมืองหลัก ในแผนพัฒนานโยบายเศรษฐกิจแหงชาติในฉบับท่ี

68 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเพาะปลูกของชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามในอดีต 
https://www.google.co.th/maps) 

เพราะยางรักท่ีใช�ทาเคลือบเครื่องเขิน    
งยากกวา สวนการทํา      

ก็เพราะวาน้ําหนังจะแข็งตัวได�ดีกวาในชวงฤดูร�อนและฤดูฝน 
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงของระบบ

ทําให�คนในชุมชนวัดนัน
และกลายเป�นอาชีพหหลักของคนภายในชุมชน  

ศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 3        
เป�นศูนย1กลางความเติบโตทางเศรษฐกิจ        

ในแผนพัฒนานโยบายเศรษฐกิจแหงชาติในฉบับท่ี 4         
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(พ.ศ. 2520) ทําให�อาชีพการทําเครื่องเขินของคนในชุมชนวัดนันทารามได�เข�าไปรวมอยูในสวนหนึ่ง
ของระบบเศรษฐกิจ และการเติบโตของจังหวัดเชียงใหม จากการทําเครื่องเขินแบบอุตสาหกรรม
ภายในครอบครัวก็ได�รับการเข�ามาสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ เพ่ือท่ีจะอนุรักษ1อาชีพการทําเครื่อง
เขิน  ของคนภายในชุมชน เชน ศูนย1สงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป�นต�น 
 การได�รับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ในอาชีพการทําเครื่องเขินของคนในชุมชน ทําให�
เครื่องเขินถูกพัฒนาให�เป�นท่ีต�องการของตลาด และต�องพ่ึงพาวัตถุดิบจากภายนอกมากยิ่งข้ึน  
 นอกจากนั้น การสูญเสียพ้ืนท่ีทางการเกษตรก็เป�นอีกปbจจัยหนึ่ง ท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน เพราะจากแตกอน ท่ีคนในชุมชน ทําอาชีพเกษตรกรรม และการทํา
เครื่องเขินเป�นอาชีพหลัก แตเม่ือมีการพัฒนาเมือง พ้ืนท่ีทางการเกษตรจึงมีน�อยลง และหายไป      
ในท่ีสุด ทําให�คนในชุมชนต�องประกอบอาชีพอยางอ่ืน ประกอบกับ คนในชุมชนได�รับการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงมากข้ึน ทําให�สามารถนําความรู�แบะวุฒิการศึกษา ไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ ได�หลากหลายข้ึน 
 ดังนั้น ในปbจจุบัน ระบบเศรษฐกิจของวัดนันทาราม จึงไมได�เป�นระบบเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพา
ตนเองได�ภายในชุมชน แตเป�นการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายภายในชุมชน ภายในชุมชน มีการ
ดัดแปลงบ�านให�เป�นร�าค�าพาณิชย1 และสถานท่ีให�บริการมากมาย โดยสถานประกอบการท่ีพบ       
ในชุมชนวัดนันทารามในปbจจุบัน ได�แก ร�านขายของชํา, ร�านตัดเสื้อผ�า, โรงน้ําแข็ง, โรงเหล็กดัด,      
อูซอมรถจักรยานยนต1, ร�านขายแกtส, ร�านถายรูป เป�นต�น และในปbจจุบัน มีครอบครัวท่ียังคงยึดอาชีพ
ทําเครื่องเขินอยูในชุมชนวัดนันทารามท้ังหมด จํานวน3 ครอบครัว 
 ฉะนั้น จะเห็นได�วา ระบบเศรษฐกิจในชุมชนวัดนันทารามมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
สภาพกิจสังคมท่ีแปรเปลี่ยนไปในแตละยุคแตละสมัย ซ่ึงเราจะวาสิ่งหนึ่งท่ีมีความสัมพันธ1กับคน     
ในชุมชนอยางตอเนื่องมาต้ังแตในอดีตมาจนถึงปbจจุบัน “เครื่องเขิน” ท่ีสะท�อนให�เราเห็นท้ังพัฒนาการณ1         
ของประวัติศาสตร1ชุมชน สภาพสังคม วัฒนธรรมประเพณี และความสัมพันธ1ระหวางคนในชุมชน   
และคนนอกชุมชน 

 ดังนั้น “เครื่องเขิน” ในชุมชนวัดนันทาราม จึงมิใชแคเพียงสิ่งของท่ีเอาไว�ใช�แลกเปลี่ยนกับ
สินค�าประเภทอ่ืนเชนในอดีต และมิใชเพียงฟbนเฟlองชิ้นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจภายในชุมชน แตเครื่อง
เขินอาจจะสามารถสะท�อนถึงหน�าท่ีทางสังคมบางอยาง ท่ีเชื่อมโยงถึงอัตลักษณ1ไทเขิน วัดนันทาราม 
ท่ีอพยพมาจากเชียงตุงก็เป�นได� ซ่ึงผู�ศึกษาจะได�อธิบายรายละเอียดเนื้อหาในสวนของบทถัดไป 
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บทท่ี 6 
เครื่องเขินกับชุมชนวัดนันทาราม 

ชุมชนวัดนันทาราม เป�นท่ีรู�จัก จากการผลิตเครื่องเขิน ชาวไทเขินท่ีอพยพมาต้ังถ่ินฐานต้ังแต'
ครั้งสมัยพระเจ�ากาวิละ และอาชีพหลักของคนในชุมชนวัดนันทารามในอดีตก็คือการทําเครื่องเขิน 
ดังนั้น เครื่องเขิน จึงเป�นสิ่งท่ีมีความสําคัญต'อคนในชุมชน ในแง'มุมท่ีสามารถสะท�อนให�เห็น
ประวัติศาสตร1ชุมชน นอกจากนั้นเครื่องเขินก็ยังมีความเก่ียวข�องกับวิถีชีวิตของชาวไทเขิน ชุมชน
วัดนันทาราม สืบเนื่องต้ังแต'ในอดีต มาจนถึงป3จจุบัน ท้ังในแง'ประเพณีวัฒนธรรม เช'น ประเพณีการ
แต'งงาน การเข�าวัดทําบุญ อีกท้ัง เครื่องเขินยังมีความสําคัญต'อระบบเศรษฐกิจในชุมชน ต้ังแต'ในอดีต 
เพราะเครื่องเขินสามารถใช�เป�นของแลกเปลี่ยนกับสินค�าจําเป�นอย'างอ่ืนได� จนมากระท่ังในสมัยท่ีมี
การแลกเปลี่ยนด�วยระบบเงินตรา ทําให�เครื่องเขินเป�นป3จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน  
 การศึกษาเครื่องเขิน จึงมีส'วนทําให�เราเข�าในวัฒนธรรมและอัตลักษณ1ทางชาติพันธุ1  ไทเขิน 
จากการเก็บข�อมูลในพ้ืนท่ีภาคสนาม พบว'า ในชุมชนวัดนันทาราม มีครอบครัวท่ียังประกอบอาชีพ  
ทําเครื่องเขินอยู' 3 ครอบครัว คือครอบครัวนางดวงกมล ใจคําป3น, ครอบครัวนางประเทือง สมศักด์ิ 
และครอบครัววิชัยกุล 
 เนื้อหาในบทนี้ จึงเป�นการกล'าวถึงเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทารามต้ังแต'วิธีการทําเครื่องเขิน
ในชุมชน การเปลี่ยนแปลงของการทําเครื่องเขิน จนมาถึงสมัยป3จจุบัน และเนื้อหาเก่ียวกับครอบครัว
ท้ัง 3 ครอบครัวท่ียังมีการประกอบอาชีพทําเครื่องเขิน และจะกล'าวถึงเนื้อหาในประเด็นหลักๆ     
เช'น ประวัติครอบครัว ความสัมพันธ1ระหว'างครอบครัวและเครื่องเขิน ลักษณะการทําเครื่องเขินของ
แต'ละครอบครัวในป3จจุบัน 
 ในเนื้อหาส'วนสุดท�ายของบทนี้ จะกล'าวถึงความคิดเห็น และทัศนคติของคนในชุมชนท่ีมีต'อ
เครื่องเขิน และกลุ'มคนนอกชุมชน เพ่ือท่ีจะแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของเครื่องเขิน ในฐานะท่ีเป�น
หนึ่งในอัตลักษณ1ทางชาติพันธุ1ของชาวไทเขิน  

6.1 เครื่องเขินกับชุมชนวัดนันทาราม 

 ชุมชนวัดนันทาราม เป�นชุมชนท่ีมีชื่อเสียงในเรื่องการทําเครื่องเขิน เพราะในอดีตคนใน  
ชุมชนวัดนันทาราทําเครื่องเขินเกือบแทบทุกบ�าน ร'วมกับอาชีพทําการเกษตร โดยเป�นการผลิตเพ่ือใช�
ในครัวเรือนเป�นส'วนใหญ' จนกระท่ังในป> พ.ศ. 2500 รัฐบาลในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงครามได�มี
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นโยบายส'งเสริมการผลิตงานช'างในสาขาต'างๆ และผลักดันงานหัตถกรรมให�เข�าสู'ระบบการค�า        
มีการรณรงค1ใช�คนในชุมชนวัดนันทารามให�ผลิตเครื่องเขินออกจําหน'าย จึงทําให�วิถีการผลิตเครื่องเขิน
ภายในชุมชนวัดนันทารามเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง มีการต้ังร�านเครื่องเขินภายในชุมชน รูปแบบ     
การผลิต จากการผลิตในครอบครัว ก็เปลี่ยนมาเป�นการรับซ้ือเครื่องเขินจากครอบครัวอ่ืนๆ         
และการว'าจ�างในชุมชนให�มาเป�นคนงานทําเครื่องเขินภายในร�านของตนเอง จุดนี้ถือว'าจุดเริ่มต�น   
ของการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพ่ือยังชีพ สู'การผลิตจากการค�าอย'างเต็มรูปแบบ ในระยะแรกๆ 
ของการเปลี่ยนแปลง มีร�านของนางจันเป�ง วิชัยกุล ต้ังหน�าร�านเพียงร�านเดียว ต'อมาจึงเกิด
ผู�ประกอบการจําหน'ายเครื่องเขินเพ่ิมมากข้ึน แต'ก็มีประมาณ 3 ราย 
 หลังจากป> พ.ศ. 2500 เครื่องเขินของชุมชนวัดนันทารามก็ได�รับความนิยมและเป�นท่ีต�องการ
ของตลาดเป�นจํานวนมาก และเริ่มมีผู�คนเดินทางมาซ้ือเครื่องเขินท่ีชุมชน ประกอบกับในช'วง         
พ.ศ. 2512-2520 รัฐบาลได�มีนโยบายส'งเสริมการท'องเท่ียว เริ่มเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห'งชาติ
ฉบับท่ี 2 ท่ีให�ความสําคัญกับการพัฒนาสถานท่ีท'องเท่ียว และเมืองเชียงใหม'ก็เป�นหนึ่งในจังหวัดท่ีอยู'
ในแผนเศรษฐกิจ ดังนั้น จากนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ ยิ่งทําให�เครื่องเขินวัดนันทาราม  
เป�นท่ีนิยมและเป�นท่ีรู�จักในหมู'นักท'องเท่ียวมากยิ่งข้ึน ในขณะนั้น ชุมชนวัดนันทารามเริ่มมี              
การเปลี่ยนแปลงอย'างชัดเจนคือ เริ่มมีการแข'งขันระหว'างผู�ค�าขายเครื่องเขิน และเริ่มมีการจ�าง
แรงงานเพ่ือการผลิตเครื่องเขินมากข้ึน 
 นอกจากการผลิตเครื่องเขินท่ีเพ่ิมมากข้ึนในชุมชน ยังทําให�เกิดการว'าจ�างคนในชุมชน       
ไปแสดงการสาธิตการทําเครื่องเขินตามงานต'างๆ เพ่ือแสดงข้ันตอนการทําเครื่องเขิน ทําให�เห็นว'า  
การทําเครื่องเขิน เป�นงานหัตถกรรมท่ีต�องใช�ความอดทน และความประณีตในทุกข้ันตอนการผลิต  
 เม่ือชุมชนวัดนันทารามกลายเป�นแหล'งท'องเท่ียวท่ีสําคัญในจังหวัดเชียงใหม'ในสมัย        
ช'วงป> พ.ศ. 2500-2520 ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในด�านอ่ืนๆ ตามมา เช'น ทําให�เกิด              
การเปลี่ยนแปลงในด�านจํานวนประชากร เพราะด�วยป3จจัยด�านท่ีต้ังของชุมชนอยู'กลางเมืองเชียงใหม' 
และการมีระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวกสบาย ทําให�มีการย�ายเข�ามาต้ังถ่ินฐานของคนนอกชุมชน      
ท่ีไม'ได�สืบเชื้อสายมาจากชาวไทเขิน และทําให�มีจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงกระทบต'อโครงสร�าง
ความสัมพันธ1ของคนในชุมชน จากเดิมท่ีบ�านเรือนไม'ได�มีรั้วก้ัน ก็เริ่มมีการสร�างกําแพงและรั้วกัน
ระหว'างบ�านเรือนแต'ละหลัง และมีจํานวนบ�านเรือนหนาแน'นกว'าแต'เดิม ทําให� จากแต'ก'อนท่ีคน    
ในชุมชนไปมาหาสู'กันได�อย'างสะดวก สามารถเดินตัดผ'านบ�านเรือน โดยไม'จําเป�นต�นเดินตามถนน 
ต�องเปลี่ยนมาใช�เส�นทางสัญจรบนถนนเป�นทางหลัก  
 การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญต'อชุมชนวัดนันทารามอีกช'วงหนึ่งก็คือในช'วงป> พ.ศ. 2521 รัฐบาล
ได� มีนโยบายพัฒนาจังหวัดเชียงใหม' ให� เป�นเ มืองศูนย1กลางของธุร กิจการค�า การบริการ              
และการท'องเท่ียวของเมืองภาคเหนือตอนบน ขยายบทบาทเป�นแหล'งอุตสาหกรรมมากข้ึนใน      
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ด�านการส'งเสริมการขยายตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจึงเกิดแหล'งท'องเท่ียวแห'งใหม'ท่ีอําเภอสันกําแพง       
โดยสร�างเป�นหมู'บ�านท่ีรวบรวมงานหัตศิลปFหลากหลายประเภทไว�ในท่ีเดียวกัน เช'น เครื่องเขิน    
เครื่องแกะสลัก และผ�าทอ จึงทําให�นักท'องเท่ียวให�ความสนใจ อีกท้ัง ยังมีการประชาสัมพันธ1        
จัดกิจกรรมอ่ืนๆ เช'น จัดเทศการร'ม การประชาสัมพันธ1 รวมท้ังมีการผูกขาดกับบริษัททัวร1ทําให�
นักท'องเท่ียวหันไปซ้ือสินค�าจากแหล'งท'องเท่ียวในอําเภอสันกําแพง  
 ในขณะนั้น ช'างทําเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทารามส'วนหนึ่งก็ได�รับการว'าจ�างให�ไปทําเครื่อง
เขินท่ีอําเภอสันกําแพง และได�รับค'าตอบแทนท่ีสูงกว'าการทําเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทาราม       
ด�วยเหตุนี้  จึงทําให�มีผู�ประกอบการทําเครื่องเขินมีจํานวนน�อยลง เหลือเพียงจํานวน 3 ราย          
และนักท'องเท่ียวท่ีเข�ามาซ้ือเครื่องเขินในชุมชนก็มีจํานวนน�อยลง เพราะตัวชุมชนต้ังอยู'ใจกลางเมือง 
ทําให�พ้ืนท่ีเกิดความแออัดเม่ือมีรถทัวร1ของนักท'องเท่ียวเข�าไปจอดในหมู'บ�าน และชุมชนไม'สามารถ
ขยายตัวออกไปได� การทําเครื่องเขินในขณะนั้น จึงลดลงกว'าแต'เดิมมาก จากท่ีมีการทําเครื่องเขินแทบ
ทุกบ�าน ก็ลดเหลือเพียง 3 ครอบครัวเช'นในป3จจุบัน 

6.1.1 วิธีการผลิตเครื่องเขินของชุมชนวัดนันทารามในอดีต 

 เครื่องเขิน เป�นของใช�ในครัวเรือนท่ีทุกบ�านจะต�องมีใช� เพราะใช�สมัยก'อนยัง ท่ียังไม'มี   
ความเจริญก�าวหน�าทางเทคโนโลยี และไม'มีการผลิตวัตถุดิบท่ีมีความคงทน เช'น พลาสติกหรือ โลหะ
ชาวบ�านก็จะทําเครื่องเขินเพ่ือสําหรับไว�ใช�ในครัวเรือน วิธีการทําเครื่องเขินเม่ือแต'ก'อน จึงไม'มีวิธี   
การท่ีซับซ�อนมากนัก คือ เป�นวิธีการใช�ไม�ไผ'สานเป�นภาชนะท่ีต�องการ เพ่ือให�ได�ภาชนะท่ีมีน้ําหนักเบา            
มีลักษณะท่ียืดหยุ'น ไม'แตกหักง'ายๆ จากนั้น ก็นําภาชนะท่ีสานเสร็จมาเคลือบด�วยยางรัก เพ่ือกันน้ํา 
และความชื้น ไม'มีการประดับตกแต'งใดๆ นอกจากการลงชาด เพ่ือให�ได�ภาชนะท่ีมีพ้ืนหลังสีแดง  
 เครื่องเขินท่ีมีการตกแต'งอย'างประณีตสวยงามนั้น จะเป�นเครื่องเขินท่ีใช�ในงานบุญ หรืองาน
พิธีทางศาสนา ซ่ึงชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามก็มีชื่อเสียงในการตกแต'งเครื่องเขิน เพราะเป�นกลุ'มคน
ท่ีทําเครื่องเขินถวายให�เจ�านายในเมืองเชียงใหม' ทําให�เครื่องเขินท่ีทําจากฝ>มือของช'างชุมชนวัดนันทาราม        
เป�นท่ีนิยม 

หมู'บ�านนันทาราม เป�นแหล'งผลิตเครื่องเขินท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงใหม'มาต้ังแต'ครั้งอดีต 
วิธีการทําเครื่องเขินก็คือ เริ่มจากการข้ึนรูปโครงภาษาชนะ ซ่ึงจะมี 2 ลักษณะก็คือ หนึ่ง การข้ึนโครง
ด�วยไม�ไผ' เรียกว'าการข้ึนหุ'น ใช�วัสดุ คือไม�ไผ' หรือเรียกว'า “ไม�เฮ้ีย” มีลักษณะเป�นไม�ไผ'เนื้อบาง      
ปล�องยาวมาจักเป�นตอก ให�มีขนาดเหมาะกับรูปทรงของภาชนะ คือจะต�องเป�นตอกท่ีมีขนาดพอดี   
ไม'ใหญ'หรือเล็กจนเกินไป ถ�าตอกมีขนาดไม'พอดี จะทําให�การข้ึนรูปภาชนะยาก และจะเกิดช'องว'าง
ระหว'างเส�นตอก ทําให�เครื่องเขินมีรอยรั่ว ไม'คงทน เทคนิคของช'างก็คือให�นําเนื้อไม�ไผ'ไปต�มหรือนึ่ง 
โครงไม'ไผ'กับน้ําต�มใบข้ีเหล็ก  
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 การข้ึนโครงอีกประเภทหนึ่งก็คือ โครงท่ีทําจากไม�กลึง แต'ก'อนนิยมใช�ไม�สัก เพราะเป�นวัสดุ 
ท่ีหาง'ายในพ้ืนท่ี และเป�นไม�ท่ีเหมานสําหรับการนํามาทําเครื่องเขิน เพราะมีความแข็งแรงคงทน 
ต'อมาเม่ือไม�สักหายากมากข้ึน เพราะเป�นไม�ท่ีมีราคาแพงจึงมีการใช�ไม�ชนิดอ่ืนมาทําเครื่องเขินแทน 
เช'น ไม�ฉําฉา ไม�มะม'วง เป�นต�น 
 ข้ันตอนต'อมา เม่ือได�โครงภาชนะเครื่องเขินแล�ว ก็จะเป�นข้ันตอนการทายางรัก ซ่ึงยางรัก    
ท่ีจะนํามาทานั้นมีสองประเภท คือ กากรัก และรักเงา การรัก คือยางรักท่ีได�จากการกรอง การกรอง
ยางรัก เป�นข้ันตอนท่ีแยกยางรักออกจากกากยางรัก ซ่ึงกากท่ีได� จะนํามาทาเครื่องเขินเพ่ือเคลือบ
พ้ืนผิวภาชนะ การทากากรักนั้นจะต�องทาหลายๆ ครั้ง เม่ือทาเสร็จจะต�องปล'อยให�เครื่องเขินแห�ง
สนิท แล�วจึงขุดแต'งผิวให�เรียบ แล�วลงรักท้ังด�านนอกและด�านในของภาชนะ พอแห�งสนิทแล�วจึงแต'ง
ให�เรียบด�วยการขัดคลึงด�วยหินอ'อนหรือหินแดง แล�วใช�ใบตองแห�ง หรือกากมะพร�าวแห�งขัดให�เรียบ
ข้ึนมัน จากนั้น ใช�ข้ีเถ�าแกลบ ผสมกับรักทาลงบนพ้ืนผิวภาชนะอีกครั้ง จากนั้น จึงทาด�วยกากรักอีก 2 
ครั้ง จากนั้นจึงขัดด�วยใบหนอกแห�ง (มีลักษณะคล�ายใบข'อย) ท้ิงให�แห�งประมาณ 2-3 วัน จึงลงรักเงา 
ท้ิงให�แห�งสนิทใช�เวลาประมาณ 15 วัน แล�วขัดด�วยใบตองอ'อน เพ่ือให�ผิวของเครื่องเขินเป�นเงามัน  
 การรอให�ยางรักแห�งนั้นจะต�องอาศัยสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม เพราะยางรักจะแห�งสนิทได�
เร็วในภูมิอากาศท่ีมีความชื้นสูง ถ�าช'วงไหนฝนตก ยางรักก็จะแห�งติดภาชนะได�ง'าย แต'ถ�าในฤดูร�อน 
ยางรักก็จะแห�งได�ช�า บ�านเรือนของชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทารามแต'ก'อน จึงมีลักษณะพิเศษอยู'
ประการหนึ่ง ก็คือ ใต�ถุนของบ�านชาวไทเขินนั้น จะมีการขุดหลุมลงไปใต�ดิน เป�นห�องสี่เหลี่ยม     
ขนาดใหญ'เรียกว'า “ขุม” ขุมมีไว�เพ่ือใช�อบเครื่องเขินทําให�ยางรักแห�งได�เร็วข้ึนลักษณะของขุมคือ   
จะเป�นห�องท่ีมีความชื้นสูงและมีไว�เพ่ือปNองกันไม�ให�ลมและฝุOนละอองเข�าไปเกาะเครื่องเขินได� 
 เม่ือได�โครงภาชนะเครื่องเขินท่ีลงยางรักจนแห�งสนิทแล�ว ก็มาถึงในส'วนของข้ันตอนการ
ตกแต'ง การตกแต'งเครื่องเขินของชุมชนวัดนันทารามในอดีตจะมีหลายรูปแบบดังนี้ 
 1) การแต�มดอก 
 เป�นการตกแต'งท่ีใช�รักผสมชาดแดงเขียนสด ไม'มีการร'างแบบก'อน ต�องใช�ความอดทนใน   
การทํา และชํานาญในการเขียนลวดลาย เนื่องจากยางรักมีความหนืดสูง ทําให�ไม'สามารถเขียน
ลวดลายได�อย'างรวดเร็ว และถ�าเขียนลายผิดก็จะลบได�ยาก  
 2) ลายควัด หรือท่ีเรียกว'า ฮายดอก เป�นเทคนิคท่ีต�องอาศัยความชํานาญและความอดทนใน
การทําเป�นอย'างมากเทคนิคการทําลายขูดนั้น จะเรียกอีกอย'างว'าลายขูด วิธีการทําคือการใช�     
เหล็กแหลม ขูดลงผิวภาชนะเครื่องเขินท่ีลงยางรักให�เป�นลวดลาย ซ่ึงลวดลายจะเกิดจากร'องเล็กๆ 
เม่ือเขียนลายเสร็จก็จะล�างด�วยน้ําลูกชัก และล�างด�วยน้ําสะอาด ตากแดดให�แห�ง นําไปแช'ในน้ําสี    
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ภาพท่ี 14 ลายควัด 
(ท่ีมาภาพ : น.ส. นภกานต1 คําภีระ) 

คือ ชาดบดละเอียดผสมกับน้ํามันยางหรือน้ํามะม่ือ (น้ําท่ีผสมน้ําผึ้งเล็กน�อย ท้ิงไว� 3 คืน) แช'ภาชนะ
ในน้ําสี สลับกับการนําข้ึนมาขัด เพ่ือให�สีฝ3งตามลายขูดไว�จนชัดเจน วิธีการเขียนลายขูดนี้หากต�องการ
ให�ลวดลายมีสีก็ใช�วิธีทาสีอ่ืนๆ สลับกัน เช'น หากต�องการสีขาว ก็ใช�สีน้ําปูนขาว สีส�มใช�น้ําปูนแดงผสม
ขม้ิน เป�นต�น สีเหล'านี้สามารถทาอุดลงไปในลายขูดไว�แล�วเช็ดออก สีจะติดในร'องหรือในลายท่ีขูดไว� 
เสร็จแล�วใช�ผ�าชุบน้ํามันมะพร�าวเช็ดอีกครั้งหนึ่ง  
 3) ลายกํามะลอ  
 ลายกํามะลอ เป�นลายท่ีลงพ้ืนด�วยสีแดงชาด ตัดเส�นลายด�วยสีดําของยางรักหรือบางทีพ้ืน
เป�นสีรัก ตัวลายเป�นสีแดงชาด หรือสีอ่ืนๆ สีท่ีใช�ส'วนมากเป�นสีฝุOนผสมรักเป�นสีพ้ืนๆ ลายกํามะลอเป�น
ลายท่ีมีขนาดค'อนข�างใหญ' และหยาบกว'าเครื่องเขินท่ีตกแต'งด�วยลายขูด จึงเป�นลวดลายท่ีนิยมเขียน
ลงบนภาชนะท่ีมีขนาดใหญ'   
 4) ลายรดน้ํา หรือลายเงินลายทอง 
 ลายรดน้ําหรือลายทอง เป�นลายท่ีใช�น้ํายา ซ่ึงประกอบด�วย หรดาล น้ําแช'ส�มปOอย และ    
ยางมะเด่ือ เขียนลวดลายลงบนพ้ืนผิวเครื่องเขินโดยเขียนเป�นเส�นด�วยน้ํายา เขียนหรือถมส'วนท่ีไม'
ต�องการให�ทองคําเปลวหรือเงินติดเปลว เสร็จแล�วใช�รักเช็ดแล�วปRดทองหรือเงินให�เต็มพ้ืนท่ีซ่ึงเขียน
ลวดลายเอาไว� จากนั้นใช�กระดาษฟางท่ีเป�นซองเททองชุบน้ําปRดลงพ้ืนให�ท่ัว ปล'อยท้ิงไว�จนน้ํายาพอง
ตัวด�วยความชื้น และเริ่มหลุดออก จากนั้นใช�ฝาชุบน้ําสะอาดลูบเบาๆ ให�น้ํายาท่ีเขียนไว�หลุดออกและ
จะเห็นเป�นลวดลายตามท่ีเขียนไว�  
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5) ลายรักสีแดง 
 ลายรักสีแดง เป�นการเขียนลายท่ีไม'ซับซ�อน ซ่ึงเป�นการเขียนชาดลงบนเครื่องเขิน ส'วนใหญ'
เป�นลายดอกไม�  

6.1.2 เทคนิคการผลิตเครื่องเขินของชุมชนวัดนันทารามในป!จจุบัน 

 เทคนิคการทําเครื่องเขินของชุมชนวัดนันทาราม ได�รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ       
ชาวไทเขินมาต้ังแต'ครั้งท่ีอพยพมาจากเชียงตุง ในสมัยพระเจ�ากาวิละ มาจนถึงช'างในยุคป3จจุบัน    
การผลิตเครื่องเขิน มีการปรับตัวเพ่ือให�เข�ากับยุคสมัยมากข้ึน โดยมีป3จจัยหลักคือตลาดและกลุ'มผู�ซ้ือ 
โดยผู�ประกอบการเครื่องเขินจะต�องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือให�เครื่องเขินสามารถเจาะกลุ'มลูกค�า
สมัยใหม'ได� นอกจากนั้น ก็ยังมีหน'วยงานต'างๆ เข�ามาให�การสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาเครื่องเขิน     
เช'น กรมส'งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ท่ีมีการจัดอบรมเทคนิคการทําเครื่องเขินด�วยเทคนิคสมัยใหม' 
จากต'างประเทศ ทําให�เครื่องเขินในชุมชนวัดนันทาราม มีการตกแต'งด�วยเทคนิคใหม' ร'วมกับวิธี    
การทําเครื่องเขินแบบด้ังเดิมเอาไว� 
 ดังนั้น เทคนิควิธีการผลิตเครื่องเขินต้ังแต'อดีตถึงป3จจุบัน จึงไม'มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
กรรมวิธีท่ีใช�ในการผลิตก็ยังคงเป�นแบบเดิม โดยมีหัวใจหลักคือ การนํายางรักมาทาบนโครงภาชนะ
แล�วตกแต'งตามวิธีการต'างๆ แต'สิ่งท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปในการทําเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทาราม    
ก็คือวัตถุดิบในการทําโครงภาชนะ  
 การทําโครงไม�กลึง เม่ือในอดีตนิยมใช�ไม�สัก แต'ในป3จจุบัน ไม�สักเป�นไม�ท่ีหายาก และเป�นไม�  
ท่ีมีราคาแพง ดังนั้นในป3จจุบันโครงเครื่องเขินไม�กลึง จึงนิยมใช�ไม�มะม'วง ไม�ฉําฉา ไม�ยม ส'วนโครง
เครื่องเขินท่ีทําจากไม�ไผ' เริ่มมีน�อยลงกว'าแต'ก'อนมาก เพราะว'าโครงไม�ไผ'ทํายาก และใช�เวลานาน 
นอกจากนั้น ไม�ไผ'เริ่มเป�นวัสดุท่ีหายากข้ึนเรื่อยๆ จึงเป�นเหตุท่ีทําให�โครงเครื่องเขินจากไม�ไผ'ลดลง 
 ดังนั้น ในชุมชนวัดนันทารามในป3จจุบัน จึงเกิดโครงเครื่องเขินท่ีทําจากวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเป�นวัสดุ  
ท่ีหาง'ายในยุคป3จจุบัน และมีราคาถูก ได�แก' 

- ไม�อัด 
 
 
    ภาพท่ี 15 โครงไม�อัด 
(ท่ีมาภาพ : น.ส. นภกานต1 คําภีระ) 
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ไม�อัดเป�นโครงเครื่องเขินท่ีสามารถช'วยลดข้ันตอนการทําเครื่องเขินได�มากกว'าแต'ก'อนเพราะไม�อัด    
เป�นวัสดุท่ีมีพ้ืนผิวเรียบไม'มีลายหรือรอยแตกเช'นไม�ธรรมดา จึงทําให�สามารถลดข้ันตอนของ         
การตกแต'งพ้ืนผิวให�เรียบและใช�เวลารวดเร็วในการประกอบข้ึนโครงเครื่องเขินอีกท้ังไม�อัดมีน้ําหนักเบา      
แข็งแรงและหาได�ง'าย และสามารถเลือกแบบรวมถึงขนาดได�หลากหลาย 

- กระดาษ 
กระดาษเป�นวัตถุดิบท่ีใช�เป�นโครงเครื่องเขินในยุคป3จจุบันได�โดยโครงเครื่องเขินท่ีทําจากกระดาษมี 2 

ประเภทด�วยกัน คือหนึ่งกระดาษท่ัวไป เช'น กระดาษห'อของ กระดาษหนังสือพิมพ1 และสองกระดาษ
ท่ีมีเส�นใยประสานเนื้อเยื่อ เช'น กระดาษสา การใช�กระดาษทําเป�นโครงเครื่องเขินทําได�โดยการใช�เศษ
กระดาษแปะให�ติดกันด�วยกาวแปNงเป>ยกหรือยารักซ�อนทับกันหลายๆ ชั้นในโครงแบบรูปทรงต'างๆ    
จนได�โครงเครื่องเขินตามรูปทรงท่ีต�องการ 
 โครงเครื่องเขินท่ีทําจากไม�อัดและกระดาษนั้น จะเรียกว'า “โครงขาว” เม่ือได�โครงภาชนะ
เครื่องเขินแล�วก็จะนําโครงมาทายางรักเพ่ือให�ได� “โครงดํา” โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 ทารักชั้นแรก คือการนํากากรักทาเพ่ือกันน้ํา กันปลวกมอด หรือถ�าต�องการลงดินเพ่ือ
อุดร'องไม�ก็จะทําให�ติดทนไม'หลุดออกมา และเป�นการเพ่ิมเนื้อของไม� เม่ือนําไปขัดน้ําพ้ืนไม�จะเรียบ
เนียนไม'เห็นรอยไม� หรือเรียกอีกอย'างว'าลงสมุก 
 ข้ันท่ี 2 ขัดน้ํา เม่ือลงรักข้ันแรกจนยางรักชั้นแรกแห�งแล�ว นําโครงเครื่องเขินมาขัดน้ํากับ
กระดาษทรายเพ่ือปRดผิวให�เรียบ โดยจะสังเกตจากการใช�นิ้วมือลูบดู ถ�าเรียบไม'สากมือแสดงว'าใช�ได� 
ถ�าขัดมากเกินไปก็จะทําให�เห็นเนื้อไม�เม่ือลงรักข้ันกลางแล�วจะไม'เรียบ 
 ข้ันท่ี 3 ทารักกลาง เม่ือโครงเครื่องเขินแห�งสนิทจะนํามาทาด�วยรักท่ีกรองแล�ว ถ�าเป�นไม�กลึง
ไม�อัด กระดาษ จะทาประมาณ 3 ครั้ง แต'ถ�าเป�นโครงไม�ไผ' จะทาประมาณ 5-6 ครั้ง  
 รักท่ีนํามาทา ถ�าข�นเกินไปก็จะใช�น้ํามันกUาดผสม แต'ถ�ารักเหลวเกินไปก็จะผสมน้ําก็จะทําให�
ข�นข้ึน จะสังเกตได�ว'ารักเหลวหรือข�น จะต�องใช�ความชํานาญและประสบการณ1 ช'างบางคนสังเกต
เวลาทารักลงบนโครงถ�าทาง'ายลื่นมือ แสดงว'าพอดี  

  

 

ภาพท่ี 16 ตู�อบเครื่องเขิน 
(ท่ีมาภาพ : น.ส. นภกานต1 คําภีระ) 
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 เพ่ือให�ยางรักแห�งเร็วข้ึน ช'างทําเครื่องเขินบางรายจะใส'สารเคมีลงไปเพ่ือเร'งให�ยางรักแห�งเร็ว
ข้ึน หรือบางรายจะเก็บโครงเครื่องเขินท่ีทารักเสร็จแล�วไว�ในตู�อบ หรือท่ีในสมัยก'อนเรียกว'าขุม ตู�อบ
จะทําจากไม�หรือโบกปูนเป�นตู�สี่เหลี่ยม ปูพ้ืนด�วยทรายทับด�วยอิฐ แล�วใช�ไม�ก้ันเป�นชั้นๆ มีประตูเปRด
ปRดเพ่ือกันไม'ให�ลมพัดฝุOนละอองเข�าไปติดเครื่องเขินท่ีอยู'ในตู� ถ�าความชื้นในตู�อบน�อยก็จะนําน้ําใส'ขัน
วางไว�ท่ีพ้ืนตู�อบหรือรดไปตามอิฐท่ีปูอยู'ท่ีพ้ืน เพ่ือเพ่ิมความชื้นให�กับตู�อบ  
 ข้ันท่ี 4 นําเครื่องเขินจากข้ันท่ี 3 มาขัดในน้ําธรรมดาด�วยกระดาษทรายให�เรียบเป�นครั้ง
สุดท�าย 
 ข้ันท่ี 5 นําโครงเครื่องเขินท่ีแห�งจากการขัดน้ํามาทาด�วยรักเงา ซ่ึงการทารักเงาจะต�องทาใน
ห�องท่ีมิดชิด กันฝุOนและลมเข�ามา รอจนเครื่องเขินแห�งสนิท แล�วนําไปตกแต'งเป�นข้ันตอนสุดท�าย 

 วิธีการตกแต'งเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทารามในป3จจุบันมีดังนี้ 

- เพ�นท1สี 
การเพ�นท1เป�นวิธีท่ีนิยมทํากันอย'างมากเนื่องจากเป�นวิธีท่ีทําได�ง'ายรวดเร็วอีกท้ังต�นทุน    

การผลิตตํ่าและเป�นท่ีนิยมในหมู'ผู�ซ้ือ อีกท้ังเป�นท่ีต�องการของตลาดสามารถวาดลวดลายได�อย'าง
หลากหลาย ลวดลายท่ีเป�นท่ีนิยมได�แก'ภาพวิวภาพดอกไม�เป�นต�นวิธีการเพ�นท1สีมี 2 แบบด�วยกันคือใช�
กรวยเขียนและใช�พู'กันเขียนการเพ�นท1สีด�วยกรวย ข้ันแรก จะนํากระดาษแก�วใสมาขดเป�นกรวยปลาย
แหลมแล�วบรรจุสีเข�าไปในกรวยพับปลายปRดให�สนิทด�วยเทปใสใช�มีดตัดส'วนปลายแหลมของกรวย
เล็กน�อยเพ่ือเป�นทางออกของสีแล�วบีบกรวยให�สีออกมาบนชิ้นงานโครงภาชนะตามลวดลายท่ีต�องการ
ส'วนการเพ�นท1สีด�วยพู'กันเป�นข้ันตอนท่ีต�องใช�หลักของการใช�สีท่ัวไปจานั้นก็ใช�พู'กันวาดลวดลาย      
ท่ีต�องการลงบนเครื่องเขิน 

 
 
 
 
ภาพท่ี 17 เครื่องเขินท่ีตกแต'งด�วยการเพ�นท1สี 
      (ท่ีมาภาพ : น.ส. นภกานต1 คําภีระ) 
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สีท่ีใช�เพ�นท1เป�นสีน้ํามันเพราะสีน้ํามันเป�นสีท่ีแห�งเร็ว วิธีการเพ�นท1แบบใช�กรวยเขียนส'วน   
การใช�พู'กันนั้นจะใช�สีอะคริลิกเพราะสีอะคริลิกแห�งยากจึงทําให�ง'ายต'อการผสมสีในการเพ�นท1สี ลงบน
เครื่องเขินอาจจะใช�แต'กรวยหรือพู'กันอย'างเดียวก็ได� 

- ลายควัด 
ลายควัด หรือท่ีในสมัยอดีตเรียกว'าฮายดอกเทคนิคการทําลายขุดในป3จจุบันไม'ได�ต'างจาก 

การทําในอดีตมากนัก จะต'างกันก็ตรงท่ีสีท่ีทาลงไปให�สีสันจะใช�สีฝุOนสีน้ํามันถมและเขียนลายแทน 
การใช�สีพ้ืนบ�านเช'นในอดีต 

- ลายทอง 
ลายทองหรือลายรดน้ําการตกแต'งเครื่องเขินแบบนี้ก็เป�นวิธีด้ังเดิมและยังคงมีการตกแต'ง

เครื่องเขินด�วยวิธีการนี้สืบเนื่องมาจนถึงป3จจุบัน ถึงแม�ว'าเครื่องเขินทีตกแต'งด�วยลายทองจะมีราคา   
ท่ีค'อนข�างสูงแต'ก็ยังเป�นท่ีต�องการของการของตลาด 

- ลายเปลือกไข' 
 
 
 
ภาพท่ี 18 เครื่องเขินท่ีตกแต'งด�วยลาย      
            เปลือกไข' 
   (ท่ีมาภาพ : น.ส. นภกานต1 คําภีระ) 
 
 
 

 

ลายเปลือกไข'เป�นเทคนิคท่ีได�มาจากประเทศญ่ีปุOนเม่ือครั้งท่ีกรมส'งเสริมอุตสาหกรรมจัด
อบรมและเชิญวิทยากรมาจากประเทศญ่ีปุOนเปลือกไข'ท่ีนิยมติดคือเปลือกไข'ไก'และเปลือกไข'เป�ด   
การติดเปลือกไข'เริ่มจากการทารักบริเวณท่ีต�องการติด แล�วกดเปลือกไข'ให�แตกสนิทกับพ้ืนผิว       
ของเครื่องเขิน จากนั้นนําเข�าตู�อบให�แห�ง ทารักรองพ้ืนรอให�แห�งจากนั้นก็ขัดด�วยกระดาษทรายเบาๆ  
แล�วจึงทารักรองพ้ืนเป�นครั้งท่ีสอง แล�วจึงอบให�แห�งอีกครั้งจากนั้นก็นําเครื่องเขินมาขัดด�วยกระดาษ
น้ําให�เรียบเช็ดน้ํารักใสจากนั้นก็เอาเข�าตู�อบอีกครั้งเป�นเวลา 1 คืนแล�วนําเครื่องเขินมาขัดด�วยผงซีตา
เนียมกับน้ํามันถ่ัว 3 รอบเป�นข้ันตอนสุดท�าย 

   ส
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- ลวดลายแบบผสมผสาน 

เครื่องเขินในยุคป3จจุบันมีการผสมผสานเทคนิคการตกแต'งหลายๆอย'างไว�ในเครื่องเขิน     
ชิ้นเดียวเพ่ือสร�างความแปลกใหม'ให�กับการตกแต'งเครื่องเขิน และเป�นการพัฒนาการตกแต'ง     
เครื่องเขินให�เป�นท่ีถูกใจของผู�ซ้ืออีกด�วยลวดลายท่ีมีการผสมผสานกัน เช'น ลายควัด ลายเพ�นท1     
ลายเขียนสี เป�นต�น 

6.2 ผู$ประกอบการเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทาราม 

 ในป3จจุบัน ชุมชนวัดนันทารามมีผู�ประกอบการเครื่องเขินท้ังหมด 3 ครอบครัว จากอดีต     
ท่ีชุมชนมีการทําเครื่องเขินแทบทุกบ�าน หลังจากนั้น ด�วยป3จจัยท่ีได�อธิบายมาก'อนหน�านี้แล�ว ทําให�มี
ผู�ประกอบการเครื่องเขินมีจํานวนน�อยลง สาเหตุหนึ่งมาจากยางรักท่ีเป�นวัตถุดิบสําคัญในการทํา
เครื่องเขิน มีราคาสูงกว'าแต'ก'อนมาก เพราะ ยางรักท่ีใช�ทําเครื่องเขินนั้น ไม'สามารถเจาะ
ภายในประเทศไทยได� เพราะมีกฎหมายห�ามไว� จึงต�องนําเข�ายางรักมาจากประเทศเพ่ือนบ�าน       
เช'น ประเทศพม'า ทําให�ยางรักกลายเป�นวัตถุดิบท่ีมีราคาแพง เพราะต�องขนส'งผ'านด'านหลายด'าน 
โดยป3จจุบัน ยางรักท่ีใช�ทําเครื่องเขินมีราคาสูงถึง ป>Xบละ 12,000-15,000 บาท 
 ดังนั้น ผู�ประกอบการทําเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทาราม จึงมีจํานวนลดน�อยลงกว'าแต'ก'อน
จนในป3จจุบันเหลือเพียง 3 ครอบครัว  
 ดังนั้น ประชากรในการศึกษาครั้งนี้จึงเน�นท่ีครอบครัวท่ียังมีประกอบการทําเครื่องเขิน เพ่ือ
ศึกษาประวัติครอบครัว และเรื่องราวของครอบครัวท่ีสัมพันธ1กับเครื่องเขิน ท่ีจะเป�นข�อมูลทําให�เรา
เห็นถึงความสัมพันธ1ระหว'างเครื่องเขิน และชุมชนวัดนันทาราม 
 
 6.2.1ครอบครัวนางดวงกมลใจคําป!น 

 1) ประวัติครอบครัวนางดวงกมล ใจคําป!น 
 ครอบครัวของนางดวงกมล ใจคําป3น เป�นครอบครัวท่ีมีนางดวงกมลใจคําป3น หรือแม'น�อย 
เป�นหัวหน�าครอบครัว ครอบครัวของแม'น�อย ในป3จจุบัน มีสมาชิกท้ังหมด 5 คน ได�แก'  
  - แม'น�อย หรือนางดวงกมล ใจคําป3น  
  - พ'อหลวงใจคําป3น สามีของแม'น�อย  
  - นายสุกันใจคําป3น ลูกชายของแม'น�อย 
  - นางดารณี ใจคําป3น ลูกสะใภ�ของแม'น�อย 
  - ด.ช. บุญนพต ใจคําป3น หลานของแม'น�อย 

   ส
ำนกัหอ
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 บ�านของของแม'น�อย
ด�วยซีเมนต1ตามแบบบ�านสมัยสมัยท่ัวไป
สําหรับทําเครื่องเขิน  
 บ�านของแม'น�อย 
ในสมัยพระเจ�ากาวิละ โดยสืบเชื้อสายไทเขินมาจากทางฝ3งปูOของแม'น�อย
ชาวไทเขิน และได�แต'งงานกับแม'เป>Xย
คน ได�แก' ยาง จินะ, ต๊ิบ จินะ
 แม'น้ําจินะ ลูกคนสุดท�องของแม'เป>Xย
แต'งงานกับพ'อปNอก เรือนแก�ว
เรือนแก�ว, สุวรรณ เรือนแก�ว
 ดังนั้น แม'น�อย จึงเป�นลูกคนสุดท�องของครอบครัว
หลวง ใจคําป3น และมีบุตรด�วยกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ภาพท่ี 19 รูปภาพแสดงแผนผังเครือญาติของครอบครัวนางดวงกมล ใจคําป3น

(ท่ีมาภาพ 

บ�านของของแม'น�อย ต้ังอยู'ท่ีซอย 5ก ถนนนันทาราม อยู'ติดกับวัดนันทาราม
ด�วยซีเมนต1ตามแบบบ�านสมัยสมัยท่ัวไป เป�นบ�านท่ีมี 2 ชั้น มีลานซีเมนต1หน�าบ�าน

 เป�นครอบครัวท่ีสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขิน
โดยสืบเชื้อสายไทเขินมาจากทางฝ3งปูOของแม'น�อย คือหนานเม็งแก�ว

และได�แต'งงานกับแม'เป>Xย จินะ ซ่ึงเดิมเป�นคนบ�านสิงคํา เม่ือแต'งงานกัน
จินะ, เงา จินะ, ตา จินะ, ตือ จินะ, น้ํา จินะ 

ลูกคนสุดท�องของแม'เป>Xย และหนานเม็งแก�ว เป�นคุณแม'ของแม'น�อย
เรือนแก�ว จากนั้นจึงได�กําเนิดบุตร 4 คน ซ่ึงได�แก' ศรีนวล 

เรือนแก�ว, ดวงกมล เรือนแก�ว 
จึงเป�นลูกคนสุดท�องของครอบครัว และต'อมา แม'น�อยได�แต'งงานกับนาย

และมีบุตรด�วยกัน 1 คน คือ นายสุกัน ใจคําป3น 

4krภาพท 
รูปภาพแสดงแผนผังเครือญาติของครอบครัวนางดวงกมล ใจคําป3น 

ท่ีมาภาพ : น.ส. นภกานต1 คําภีระ) 
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อยู'ติดกับวัดนันทาราม ตัวบ�านสร�าง
มีลานซีเมนต1หน�าบ�าน เพ่ือใช�เป�นพ้ืนท่ี

เป�นครอบครัวท่ีสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขิน เม่ือครั้งอพยพมา
คือหนานเม็งแก�ว จินะ เป�น

เม่ือแต'งงานกัน ก็มีบุตรท้ังหมด 6 

เป�นคุณแม'ของแม'น�อย แม'น้ําได�
 เรือนแก�ว, แม'น้ําแสน 

แม'น�อยได�แต'งงานกับนาย
   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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แผนผังแสดงผังเครือญาติครอบครัวของนางดวงกมลใจคําป3น 
 - หมายเลข 6 คือ นายตา   จินะ 
 - หมายเลข 7  คือ นายตือ  จินะ 
 - หมายเลข 8  คือ นางน้ํา   เรือนแก�ว 
 - หมายเลข 9  คือ นายปNอก เรือนแก�ว 
 - หมายเลข 10 คือ นางสาวศรีนวล  เรือนแก�ว 
 - หมายเลข 11 คือ นางน้ํา   แสนธร 
 - หมายเลข 12  คือ  นายสาวสุวรรณ  เรือนแก�ว 
 - หมายเลข 13 คือ นางดวงกมล  ใจคําป3น 
 - หมายเลข 14 คือ นายหลวง  ใจคําป3น 
 - หมายเลข 15  คือ นายสุกัน    ใจคําป3น 
 - หมายเลข 16  คือ นางดารณี  ใจคําป3น 
 - หมายเลข 17  คือ เด็กชายบุญนพต  ใจคําป3น 

2) ครอบครัวนางดวงกมล ใจคําป!น และเครื่องเขิน 

 เนื่องจากครอบครัวของแม'น�อยสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขินโดยตรง   
ผ'านทางสายสกุลข�างปูOของแม'น�อย ดังนั้น ครอบครัวของแม'น�อยจึงยึดอาชีพทําเครื่องเขินมาต้ังแต'
สมัยบรรพบุรุษ แม'น�อยได�ทบความทรงจํา เก่ียวกับความสัมพันธ1ของครอบครัวตนเองและเครื่องเขิน 
ได�ความว'า ต้ังแต'แม'น�อยจําความได� ก็เห็นปูOย'าตายายทําเครื่องเขินมาต้ังแต'เด็กๆ แล�ว เม่ือสมัยเด็กๆ 
แม'น�อยก็ได�รับการไหว�วาน ให�เป�นลูกมือในการทําเครื่องเขิน จนได�รับวิชาการทําเครื่องเขิน สืบทอด
มาเป�นอาชีพหลักดังเช'นในป3จจุบัน  

  

 

 

 
ภาพท่ี 20 นางดวงกมล ใจคําป3น กับเครื่องเขิน 

(ท่ีมาภาพ : น.ส. นภกานต1 คําภีระ)  
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 วิชาการทําเครื่องเขินของแม'น�อย นอกจากจะได�รับการถ'ายทอดจากพ'อแม'และปูOย'าแล�ว ยังมี
ครูคนสําคัญ ท่ีเป�นแบบอย'างในการทําเครื่องเขินของแม'น�อยคือ แม'อุUยจันทร1เป�ง วิชัยกุล แม'น�อยเล'า
ว'า เม่ือก'อน บ�านของแม'อุUยจันทร1เป�งเป�นร�านทําเครื่องเขินท่ีมีคนงานเยอะ  มีการผลิตเครื่องเขินเป�น
จํานวนมาก และมีการแจกจ'ายให�กับคนในชุมชนช'วยกันลงยางรัก และส'งให�แม'อุUยจันทร1เป�ง ดังนั้น 
เด็กๆ ในชุมชน จึงได�อาศัยอยู'ท่ีบ�านแม'อุUยจันทร1เป�งเพ่ือเป�นลูกมือ ฝ]กวิชาในการทําเครื่องเขิน วิธีการ
สอนของแม'อุUยจันทร1เป�งจะมีลักษณะเป�นแบบครูพัก ลักจํา ไม'ได�มีการสอนแบบอย'างเป�นทางการ 
และเด็กท่ีไปอาศัยอยู'บ�านแม'อุUยจันทร1เป�งก็ต�องทํางานบ�านบางอย'าง ในระหว'างท่ีอาศัยอยู'บ�านแม'อุUย
จันทร1เป�ง 

ตอนอยู'บ�านแม'อุUยจนัทร1เป�ง ก็ช'วยแม'อุUยทําเคร่ืองเขิน เค�าทําอะไรเราก็ทํา
ตาม เค�าไม'ได�สอนเราตรงๆ หรอก แต'จะทําให�ดู พอเราว'าง เราก็ต�องทํางานบ�านเล็กๆ 
น�อยๆ ตอบแทนเค�า เพราะถือว'าเราได�วชิาจากเค�าบ�างแล�ว 

(ดวงกมล ใจคําป3น, สัมภาษณ1, 10 มีนาคม 2558) 

 ในป3จจุบัน ในรุ'นของแม'น�อย จึงนับว'าเป�นรุ'นท่ี 4 ของครอบครัว แม'น�อยได�เริ่มทําเครื่องเขิน
เป�นอาชีพหลัก เม่ือตอนท่ีแม'น�อยอายุ 28 ป> สาเหตุท่ีแม'น�อยเลือกท่ีจะทําอาชีพช'างทําเครื่องเขิน   
เป�นอาชีพหลักนั้นก็เพราะว'า ได�ช'วยพ'อแม'ทําเครื่องเขินมาต้ังแต'เล็กๆ ดังนั้นจึงซึมซับวิธีการ       
และเทคนิคต'างๆ จนเกิดความชํานาญ จนสามารถทําเครื่องเขินท่ีมีลักษณะประณีตออกมาได�  
 ส'วนพ่ีน�องของแม'น�อย ถึงจะไม'ได�ประกอบอาชีพทําเครื่องเขินดังเช'นแม'น�อย แต'ก็มีส'วนช'วย
ในการทําเครื่องเขินเช'นเดียวกัน พ่ีชายของแม'น�อย คือนายสุวรรณ ก็ประกอบอาชีพเป�นช'างไม� 
เช'นเดียวกับพ'อของแม'น�องคือนายปNอก ส'วนพ่ีสาวคนโตคือนางสาวศรีนวล ก็ประกอบอาชีพรับจ�าง 
ลงยางรักเครื่องเขิน โดยรับคําสั่งซ้ือผ'านทางแม'น�อยอีกที ส'วนลูกชายและลูกสะใภ�ของแม'น�อย      
คือนายสุกันและนางดารณี แต'เดิมนายสุกันเป�นพนักงานของท'าอากาศยานเชียงใหม' ในป3จจุบันก็
เลือกท่ีจะลาออกจากงานประจํา มาช'วยแม'น�อยทําเครื่องเขินท่ีบ�าน เพราะแม'น�อยต�องการผู�สืบทอด
การทําเครื่องเขิน อีกท้ัง มีลูกค�าต�องการให�แม'น�อยลงยางรักให�กับเครื่องเขินเป�นจํานวนมาก ทําให�   
ลูกชายและลูกสะใภ�ของแม'น�อยตัดสินใจลาออกจากงานประจํา มารับช'วงต'อทําอาชีพช'างทํา     
เครื่องเขินอย'างเต็มตัว โดยมีแม'น�อยค'อยๆ ถ'ายทอดความรู�เรื่องการทําเครื่องเขิน ให�ทุกข้ันตอน
กระบวนการ ท้ังการลงยางรัก และการตกแต'ง  

 3) ลักษณะการผลิตเครื่องเขินของครอบครัวนางดวงกมล ใจคําป!น  

 ลักษณะการผลิตเครื่องเขินของครอบครัวแม'น�อย ต้ังแต'อดีตถึงป3จจุบัน สามารถสะท�อน    
ให�เห็นการเปลี่ยนแปลงของการทําเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทารามได�ในบางช'วงบางตอน แม'น�อยได�
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เล'าว'า เม่ือก'อน เม่ือสมัยรุ'นปูOย'า คนในชุมชนทําเครื่องเขินเกือบแทบทุกบ�าน แต'ว'าลักษณะการผลิต
เครื่องเขินของคนในชุมชนจะไม'ใช'การผลิตอย'างครบวงจร คือ การข้ึนโครงภาชนะ การลงยางรัก และ
การตกแต'ง แต'หน�าท่ีหลักๆ ของชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทารามคือการลงยางรัก ประกอบกับ      
การตกแต'งลวดลาย ส'วนการข้ึนโครงภาชนะ อาศัยชุมชนใกล�เคียงท่ีมีหน�าท่ีสานภาชนะ หรือกลึงไม� 
และส'งมาให�ชุมชนวัดนันทารามลงยางรักให� เช'น ชุมชนศรีป3นครัว และชุมชนศรีปRงเมือง เป�นต�น 
เพราะในชุมชนอ่ืนๆ มีฝ>มือชํานาญในการข้ึนโครงภาชนะและกลึงไม�ท'อนอยู'แล�ว การขนส'งโครง
ภาชนะเครื่องเขินในอดีตจะใช�วิธีการใส'ตะกร�าใบใหญ'แล�วหาบมาจากบ�านศรีปRงเมืองและบ�านศรีป3น
ครัว โดยจะต�องเริ่มออกเดินทางต้ังแต'เช�ามืด เพราะว'าภาชนะท่ีข้ึนโครงด�วยไม�ไผ'นั้นเม่ือโดนแดน   
จะทําให�แห�งและแตกได�ง'าย ในระหว'างทางท่ีขนส'งมา ก็จะต�องเอาน้ําพรมโครงภาชนะเป�นระยะๆ 
เพ่ือให�ไม�ไผ'ยังคงความเหนียวอยู'  
 เม่ือได�โครงภาชนะมาแล�วก็ต�องรีบนํามาลงยางรักทันที แต'ว'าในป3จจุบันนี้ ได�มีการนํา
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร1เข�ามาช'วยในการทําเครื่องเขินบ�าง คือ ภาชนะท่ีข้ึนโครงด�วยการสาน   
และการป3^น ก็จะนํากาวมาทาท่ีพ้ืนภาชนะก'อน ทําให�ประหยัดเวลาในการลงยางรักแต'ว'าภาชนะท่ีใช�
กาวทาพ้ืนผิวนี้ จะมีลักษณะหนากว'าภาชนะท่ีลงยารักอย'างเดียว 
 ส'วนเทคนิคสําคัญในการทําเครื่องเขินคือการลงยางรัก และการตกแต'ง แม'น�อยเล'าว'าเป�น
หน�าท่ีหลักของชาวไทเขินชุมชนวัดนันทาราม เพราะการลงยางรักจะต�องอาศัยความอดทนในการลง
ยางรัก เพราะเครื่องเขินจะต�องลงยางรักด�านถึง 4 ครั้ง และลงยางรักเงา อีก 1 ครั้ง อีกท้ัง การรอให�
ยางรักแห�งแต'ละครั้ง จะต�องอาศัยสภาพอากาศท่ีมีความชื้น และลงยางรักครั้งหนึ่งจะใช�เวลาแห�ง
โดยประมาณ 3-4 วัน  
 ลักษณะการผลิตในชุมชนเม่ือสมัยรุ'นปูOย'าของแม'น�อย ยังไม'มีการผลิตเพ่ือการจําหน'าย     
แต'เป�นการผลิตเพ่ือใช�ในครัวเรือน และเป�นการผลิตส'งให�เจ�านายชั้นสูง คือเจ�าในสายตระกูลเจ�าเมือง
เชียงใหม' และเจ�านายจากเชียงตุง อีกท้ัง ในชุมชนในสมัยนั้น มีการรวมกลุ'มเพ่ือช'วยกันทําเครื่องเขิน 
โดยจะเรียกว'า “การชวนกันไปลงขุม” ขุมคือห�องท่ีไว�ใช�สําหรับอบเครื่องเขินเพ่ือให�ยางรักแห�งโดยใน
อดีตขุมจะมีลักษณะเป�นห�องท่ีขุดลงไปใต�ดินเพ่ือสร�างเป�นห�องสี่เหลี่ยมและมีชั้นวางสําหรับวาง   
เครื่องเขินลักษณะพิเศษของขุมก็คือจะมีลักษณะเย็นและชื้นเพราะว'าเครื่องเขินจะแห�งได�เร็วใน
ลักษณะอากาศเช'นนี้ ดังนั้น ขุมคือลักษณะพิเศษของบ�านชาวไทเขิน 
 ส'วนในป3จจุบัน บ�านแม'น�อยก็ยังคงยึดอาชีพทําเครื่องเขินเป�นอาชีพหลัก ลักษณะการผลิต
ของครอบครัวแม'น�อยก็ยังคงเป�นการทายางรัก และการตกแต'งเป�นหน�าท่ีหลักเช'นเดิม ส'วนการข้ึน
โครงภาชนะมีลักษณะเป�นการรับมาจากพ'อค�าคนกลาง เครื่องเขินท่ีผลิตในครอบครัวของแม'น�อย
ท้ังหมด เป�นเครื่องเขินท่ีผลิตจากคําสั่งซ้ือจากผู�ประกอบการหลายๆ ท่ี โดยท่ีผู�ประกอบการเหล'านั้น 
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จะหาโครงภาชนะเครื่องเขิน ท้ังท่ีเป�นไม�ไผ'สาน และไม�กลึง รวมถึงวัสดุสมัยใหม'เช'นไม�อัดแปรรูป   
มาให�แม'น�อยเป�นคนลงยางรัก และตกแต'งตามแบบลูกค�าต�องการ  
 เครื่องเขินท่ีลูกค�าเอามาให�แม'น�อยลงยางรักส'วนใหญ'มีหลายประเภท ท้ังเครื่องเขินท่ีเป�น
แบบด้ังเดิม ท้ังหีบผ�าใหม' ขันหมาก ขันโตก ขันน้ํา จาน ขันโอ จนกระท่ังเครื่องเขินท่ีมีลักษณะ    
เป�นเครื่องเขินสมัยใหม' ท่ีมีการประยุกต1 เช'น ของชํารวย กล'องใส'ของเอนกประสงค1 ปR^นป3กผม     
ของประดับตกแต'งในบ�าน ตุUกตารูปสัตว1 พวงกุญแจ เป�นต�น 
 การปรับตัวของลักษณะการผลิตเครื่องเขินของครอบครัวแม'น�อย ทําให�แม'น�อยสามารถสร�าง
รายได�จากการทําเครื่องเขินได�มากกว'าในอดีต โดยเฉพาะในสมัยรุ'นท่ีพ'อแม'แม'น�อยประกอบอาชีพทํา
เครื่องเขิน ได�ค'าจ�างสําหรับการเครื่องเขิน วันละ 3 บาท ในขณะท่ีราคายางรักมีราคาสูง ถึง 1,000 
บาท และยังไม'มีการหาลูกค�าเอง จึงทําให�ไม'สามารถสร�างรายได�จากทําเครื่องเขินได�มากเท'าท่ีควร 
 ดังท่ีกล'าวมาแล�วในข�างต�นว'า ครอบครัวของแม'น�อย ไม'ได�เป�นช'างทําเครื่องเขินท่ีผลิตเครื่อง
เขินด�วยกระบวนการท้ังหมด แต'มีการหาวัตถุดิบจากชุมชนอ่ืน มาต้ังแต'ในสมัยอดีต กระบวนการ    
ทําเครื่องเขิน จึงสามารถแสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ1ระหว'างคนในชุมชนวัดนันทาราม และคนใน
ชุมชนอ่ืน ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค�าระหว'างกัน ทําให�เห็นความถนัดทางงานช'างของคนแต'
ละชุมชน ซ่ึงในส'วนของชาวไทเขินวัดนันทารามเองก็แสดงออกอย'างชัดเจนว'า เป�นชุมชนท่ีมีความ
ถนัดในการทําเครื่องเขิน 
 ในอดีต การข้ึนโครงภาชนะท่ีจะนํามาทําเครื่องเขิน ท่ีเป�นท่ีนิยม จะมีอยู' 2 ลักษณะด�วยกัน 
คือ หนึ่ง ภาชนะท่ีข้ึนรูปด�วยวิธีการสาน และ สอง ภาชนะท่ีข้ึนรูปด�วยวิธีการขด ภาชนะท่ีข้ึนรูปด�วย
วิธีการสานจะได�มาจากหมู'บ�านศรีปRงเมือง ส'วนภาชนะท่ีข้ึนรูปด�วยวิธีการขด จะมาจากหมู'บ�าน     
ศรีป3นครัว เครื่องมือท่ีใช�ข้ึนรูปจะเรียกว'า เครื่องขดป3^น จึงเป�นท่ีมาของชื่อหมู'บ�านว'า บ�านศรีป3นครัว 
แต'ในป3จจุบันจะไม'เรียกแทนเทคนิคการข้ึนรูปแบบนี้ว'าการขด แต'จะเรียกว'าการป3^น 
 ในป3จจุบัน ครอบครัวของแม'น�อยก็ยังรับโครงภาชนะต'างๆ มาจากชุมชนบ�านศรีปRงเมือง    
และบ�านศรีป3นครัวเช'นเดิม หน�าท่ีหลักๆ ส'วนใหญ'ก็คือการลงยางรักเช'นในอดีต และคิดราคาการลง
ยางรัก ตามขนาดของภาชนะ โดยจะวัดความกว�างของภาชนะ มีหน'วยเป�นนิ้ว แล�วคูณไปตามจํานวน
ขนาดของภาชนะ 
 ครอบครัวของแม'น�อย นอกจากการผลิตเครื่องเขินตามคําสั่งซ้ือสินค�าแล�ว ก็ยังมีส'วนร'วมกับ
กิจกรรมของชุมชน และของทางภาครัฐ เห็นได�จากรางวัลต'างๆ ท่ีมีอยู'ในบ�านของแม'น�อย เป�นตัว
แสดงถึงคุณภาพของเครื่องเขินท่ีถูกผลิตจากครอบครัวของแม'น�อย อันได�แก'  
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1) ประกาศนียบัตรเพ่ือแสดงว'านางดวงกมลใจคําป3นได�เข�าร'วมสาธิตงานอาชีพแนะแนวศึกษาต'องาน
เปRดบ�านการศึกษากาวิละอนุกูลครั้งท่ี 15 “บูรณาการค'านิยมชื่นชมอาชีพสู'การดํารงชีวิต” ประจําป>
การศึกษา 2553 

2) รางวัลท่ี 1 ประเภทเครื่องเขิน “ขันโตก” โครงการส'งเสริมต'อยอดภูมิป3ญญาไทยหัตถกรรมเครื่อง
เขินร�านเครื่องเขินนันทารามจากศูนย1ส'งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 

3) รางวัลภูมิป3ญญาท�องถ่ินดีเด'นประเภทหัตถกรรม (เครื่องเขิน) ได�ส'งเสริมและสนับสนุนงาน
การศึกษานอกโรงเรียนประจําป> 2550 จากศูนย1บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองเชียงใหม' 

4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทของใช�ของตกแต'งบ�านโครงการส'งเสริมและต'อยอดภูมิป3ญญา
ไทยหัตถกรรมเครื่องเขินประจําป> พ.ศ.2546 จากอธิบดีกรมส'งเสริมอุตสาหกรรม 

 

  

 

 

              ภาพท่ี 21 ปNายร�านประเทืองเครื่องเขิน 
          (ภาพโดย : น.ส. นภกานต1 คําภีระ) 

 

 

 

 

6.2.2 ครอบครัวนางประเทือง สมศักดิ์ 

 1) ประวัติร$านครอบครัวนางประเทือง สมศักดิ์ 

 ร�านประเทืองเครื่องเขิน ต้ังอยู'ถนนนันทาราม ก'อต้ังโดยนางประเทือง สมศักด์ิ ร�านประเทือง
เป�นร�านเครื่องเขินเพียงร�านเดียวในชุมชนวัดนันทารามท่ีมีหน�าร�านเพ่ือจัดแสดงเครื่องเขิน และ
จําหน'าย ให�กับผู�ประกอบการท้ังรายใหญ'และรายย'อย รวมถึงนักท'องเท่ียวท่ีเข�ามาเท่ียวชมภายใน
ชุมชนวัดนันทาราม  

   ส
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 ครอบครัวของนาง
อพยพมาจากเชียงตุงในสมัยของพระเจ�ากาวิละ
ฐานอยู'ในชุมชนนี้ และสืบทอดต'อมาจนถึงป3จจุบันเป�นรุ'นท่ี
 ร�านประเทืองเครื่องเขิน
เพราะนางประเทืองมีศักด์ิเป�นหลานของนางจันทร1เป�ง
จะแสดงให�เห็นในผังเครือญาติของนางประเทืองเครื่องเขิน

แผนผังแสดงเครือญาติร�านนางประเทืองสมศักด์ิ

 - หมายเลข 1 
 - หมายเลข 2 
 - หมายเลข 3  
 - หมายเลข 4  
 - หมายเลข 5  
 - หมายเลข 6  
 - หมายเลข 7 
 - หมายเลข 8 
 - หมายเลข 9  

ภาพท่ี 22 รูปภาพแสดงแผนผังเครือญาติของครอบครัวนางประเทือง สมศักด์ิ

ครอบครัวของนางประเทือง เป�นครอบครัวท่ีสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขิน
อพยพมาจากเชียงตุงในสมัยของพระเจ�ากาวิละ และได�ยึดอาชีพช'างทําเครื่องเขินมาต้ังแต'เริ่มต้ังถ่ิน

และสืบทอดต'อมาจนถึงป3จจุบันเป�นรุ'นท่ี 4 ของครอบครัว  
ร�านประเทืองเครื่องเขิน และร�านเครื่องเขินวิชัยกุล นับว'ามีความเก่ียวข�องกันด�านเครือญาติ

เพราะนางประเทืองมีศักด์ิเป�นหลานของนางจันทร1เป�ง วิชัยกุล แห'งร�านวิชัยกุลเครื่องเขินวิชัยกุลโดย
จะแสดงให�เห็นในผังเครือญาติของนางประเทืองเครื่องเขิน ดังนี้ 

แผนผังแสดงเครือญาติร�านนางประเทืองสมศักด์ิ 

คือ แม'ของนางประเทืองสมศักด์ิ 
คือ พ'อของนางประเทืองสมศักด์ิ  

 คือ นางจันทร1เป�ง วิชัยกุล 
 คือ นางจันทร1ดี ศรีบุญเรือง 
 คือ นายสม  ศรีบุญเรือง 
 คือ นางประเทือง สมศักด์ิ 

คือ นายปริศ สมศักด์ิ 
คือ นายชัยเทพ ศรีบุญเรือน 

 คือ นางชมสมอ ศรีบุญเรือน 

รูปภาพแสดงแผนผังเครือญาติของครอบครัวนางประเทือง สมศักด์ิ

(ท่ีมาภาพ : น.ส. นภกานต1 คําภีระ) 
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เป�นครอบครัวท่ีสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขิน เม่ือครั้ง
และได�ยึดอาชีพช'างทําเครื่องเขินมาต้ังแต'เริ่มต้ังถ่ิน

นับว'ามีความเก่ียวข�องกันด�านเครือญาติ 
แห'งร�านวิชัยกุลเครื่องเขินวิชัยกุลโดย

รูปภาพแสดงแผนผังเครือญาติของครอบครัวนางประเทือง สมศักด์ิ 
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 - หมายเลข 10 คือ  นายชัยเทพ ศรีบุญเรือน 
 - หมายเลข 11 คือ นางสาวประทิน ศรีบุญเรือน 
 - หมายเลข 12 คือ นางสาวญาติกา ศรีบุญเรือน 

  แม'ของปNาเนี่ย เป�นน�องของปNาเป�ง วิชียกุล วิชาเคร่ืองเขิน
ที่ได�มา ก็ได�มาพร�อมๆ กัน สมัยก'อนเค�าไม'มีการเรียนการสอน
เหมือนทุกวันนี้หรอก อยากรู�ก็ต�องอาศัยจําเอา 

(ประเทือง สมศักดิ,์ สัมภาษณ1, 17 มีนาคม 2558) 

 จากแผนผังเครือญาติของครอบครัวนางประเทืองสมศักด์ิ จะเห็นได�ว'านางประเทืองมีศักด์ิ
เป�นหลานของนางจันทร1 เป� ง  วิชัย กุล เพราะแม'ของนางประเทือง สมศักด์ิ  เป�นน�องสาว              
ของนางจันทร1เป�ง วิชัยกุล ดังนั้น นางประเทืองจึงมีศักด์ิเป�นหลานของนางจันทร1เป�ง 
 ในป3จจุบันนางประเทือง สมศักด์ิ เป�นกําลังสําคัญในการดูแลร�านประเทืองเครื่องเขิน และมี  
พ่ีน�องคนอ่ืนๆ ช'วยกันดูแลกิจการ  

 2) ครอบครัวนางประเทือง สมศักดิ์ และเครื่องเขิน 

 จากแผนผังเครือญาติของนางประเทือง จะเห็นว'าครอบครัวของท้ังนางจันทร1เป�ง และ     
นางจันทร1ดี ได�รับการถ'ายทอดความรู�ในการทําเครื่องเขินจากพ'อแม'ของตนเอง อาศัยการช'วยเป�น
ลูกมือ และฝ]กฝนทักษะ โดยเริ่มต้ังแต'เด็ก ฝ]กจากงานชิ้นเล็กๆ ต้ังแต'การขัดน้ํา แล�วขยับมาทายางรัก      
จนมาถึงการหัดทําลวดลาย การทําเครื่องเขินจนสามารถแยกออกมาประกอบกิจการของตนได� อีกท้ัง  
ในสมัยก'อน ผู�หญิงมักไม'ค'อยมีโอกาสได�เรียนหนังสือ ดังนั้นการทําเครื่องเขินวิชาชีพท่ีสามารถนํามา
ต'อยอดประกอบเป�นอาชีพหลักได�  

  ผู�หญิงสมัยก'อนไม'ได�เรียนหนังสือเหมือนผู�ชายไง เราต�อง
ช'วยงานพ'อแม'มาตั้งแต'เด็ก พอเห็นพ'อแม'ทําเคร่ืองเขิน เค�าก็อาศัย
ไหว�วานให�มาช'วยทํา ไปๆ มาๆ ก็ได�วิชาติดตัวมา เราไม'มีวิชาความรู�
อย'างอ่ืน ก็ทําเคร่ืองเขินเป�นอยู'อย'างเดียวนี่แหล'ะ 

(ชมสมอ ศรีบุญเรือน, สัมภาษณ1, 17 มีนาคม 2558) 

ครอบครัวของนางประเทืองเป�นครอบครัวท่ีมีความเก่ียวข�องกับการทําเครื่องเขินต้ังแต'สมัย
บรรพบุรุษเม่ือครั้งอพยพมาจากเชียงตุงในสมัยพระเจ�ากาวิละและเป�นหนึ่งในไม'ก่ีครอบครัวท่ีสามารถ
สืบทอดอาชีพการทําเครื่องเขินมาได�จนถึงป3จจุบัน เครื่องเขินท่ีผลิตจากร�านประเทืองเครื่องเขิน       
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จึงเป�นเครื่องเขินท่ีมีความสวยงามประณีตจนได�รับรางวัลมากมายเพ่ือแสดงถึงคุณภาพของเครื่องเขิน
ท่ีได�รับสืบทอดวิธีการทํามาต้ังแต'สมัยบรรพบุรุษ 
 ถึงแม�ว'านางประเทืองจะเป�นผู�ก'อต้ังร�านประเทืองเครื่องเขิน แต' พ่ีน�องท้ังหมดของ         
นางประเทืองก็มีส'วนช'วยในการดูแลกิจการร�านเครื่องเขิน เช'น นายชัยเทพ ท่ีมีหน�าท่ีเขียนลายทอง
บนเครื่องเขินบางส'วนในร�าน ส'วนนางประทิน ก็ช'วยดูแลเรื่องการจัดการในร�าน  

  

 

          ภาพท่ี 23 นายชัยเทพ ศรีบุญเรือน 
          กําลังเขียนลายทองลงบนเครื่องเขิน 
          (ท่ีมาภาพ : น.ส. นภกานต1 คําภีระ) 
 

 กิจกรรมสําคัญของครอบครัวนางประเทือง สมศักด์ิ ท่ีมีความเก่ียวข�องกับเครื่องเขินอีก
ประการหนึ่งก็คือ นางประเทือง สมศักด์ิ ได�เป�นผู�ก'อต้ัง “กลุ'มคัวฮัก คัวหาง” แห'งชุมชนวัดนันทาราม 
กลุ'มคัวฮักคัวหาง เป�นกลุ'มท่ีก'อต้ังเพ่ือต�องการจะรักษาและฟ_`นฟูภูมิป3ญญาการทําเครื่องเขินภาย     
ในชุมชนวัดนันทารามโดยมีการก'อต้ังใน พ.ศ. 2545 เริ่มแรกมีสมาชิกประมาณ 30 คนมีการรวมหุ�น
หุ�นละ 100 บาทสมาชิกแต'ละคนจะซ้ือได� 10 หุ�นโดยหุ�นท่ีรวบรวมจะนําไปเป�นกองกลางสําหรับซ้ือ
วัตถุดิบและอุปกรณ1ต'างๆ กิจกรรมหลักของกลุ'มคัวฮักคัวหางก็คือการรวบรวมช'างทําเครื่องเขิน
ภายในชุมชนวัดนันทารามเพ่ือทํากิจกรรม เช'น ไปออกร�าน และสาธิตการทําเครื่องเขิน เป�นต�น  

 3) ลักษณะการผลิตเครื่องเขินของร$านประเทืองเครื่องเขิน 

 ดังท่ีกล'าวมาแล�วข�างต�นว'า ร�านประเทืองเครื่องเขิน เป�นครอบครัวท่ียังทําเครื่องเขิน     
เพียงครอบครัวเดียว ท่ีมีหน�าร�านขายเครื่องเขินเป�นของตัวเอง อีกท้ัง ร�านประเทืองเครื่องเขินยังมี
การผลิตเครื่องเขินในลักษณะเป�นอุสาหกรรมขนาดเล็ก โดยมีการจ�างงานคนงานภายในหมู'บ�าน          
มาทํางานอยู'ท่ีบริเวณด�านหลังของร�านประมาณ 6 คน  
 ถึงแม�ว'าการทําเครื่องเขินของร�านประเทืองเครื่องเขินจะมีลักษณะเป�นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
แต'ก็ไม'ได�มีการข้ึนรูปโครงภาชนะเองเช'นเดียวกับในอดีต แต'จะมีการรับซ้ือภาชนะท่ีข้ึนโครงจาก
ชุมชนอ่ืนๆ มาทายางรักและตกแต'งด�วยเทคนิคต'างๆ เครื่องเขินท่ีผลิตโดยร�านประเทืองมีหลากหลาย
ประเภท ท้ังเครื่องเขินท่ีเป�นลักษณะด้ังเดิม และเครื่องเขินท่ีมีการประยุกต1 ดังนี้ ขันโอ, ขันโตก, พาน
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ขันดอก, แอบหมาก, จาน, ท่ีรองแก�ว, นาฬิกาแขวนผนัง, ตลับใส'ของเอนกประสงค1, แจกัน, ตุUกตาไม�
แกะสลัก, กล'องใส'เครื่องประดับ, กําไล, กล'องใส'ทิชชู' 
 ในส'วนเทคนิคข้ันตอนวิธีการทําเครื่องเขินของร�านประเทืองเครื่องเขินจากสมัยอดีตมาจนถึง
ป3จจุบันพบว'าไม'มีการเปลี่ยนไปจากเม่ือก'อนก'อนมากนัก เพราะทางร�านได�พยายามรักษาวิธีการทํา
เครื่องเขินแบบด้ังเดิมเอาไว�เพ่ือคงคุณค'าและเอกลักษณ1ให�กับเครื่องเขินท่ีได�รับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 24 ช'างทําเครื่องเขินของร�านประเทืองเครื่องเขิน 
(ท่ีมาภาพ : น.ส.นภกานต1 คําภีระ) 

ลูกค�าส'วนใหญ'ของร�านประเทืองจะเป�นร�านค�าท่ีมารับเครื่องเขินจากร�านประเทืองไปขายต'อ
ท่ีหน�าร�านของตนเองอีกที ร�านท่ีมาซ้ือเครื่องเขินจากร�านประเทืองมีท้ังร�านท่ีอยู'ในจังหวัดเชียงใหม' 
ท้ังท่ีตลาดไนท1บาร1ซาร1 และอ่ืนๆ ส'วนร�านท่ีรับเครื่องเขินไปขายท่ีกรุงเทพก็มีร�านท่ีอยู'ในตลาด      
นัดจตุจักร นอกจากนั้นก็มีการส'งไปยังจังหวัดอ่ืนๆ เช'น กระบี่ พังงา ภูเก็ต สงขลา และในกลุ'มลูกค�าท่ี
เป�นชาวต'างประเทศ เช'น ประเทศจีน ยุโรป รวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยส'วนใหญ'เป�นการซ้ือไปเพ่ือ    
การสะสมมากกว'าท่ีจะซ้ือไปเพ่ือจําหน'ายต'ออีกทอดหนึ่ง 

ในส'วนของการประชาสัมพันธ1ร�านของร�านประเทืองเครื่องเขินใช�วิธีการแจกแผ'นพับ
ประชาสัมพันธ1ร�านเม่ือมีโอกาสได�ไปออกงานแสดงสินค�าและใช�วิธีสร�างเว็บไซต1และใช�เครือข'ายโลก
ออนไลน1 เช'น เฟชบุค ประชาสัมพันธ1ร�านให�เป�นท่ีรู�จักในหมู'ลูกค�าและผู�ท่ีสนใจงานหัตถกรรม   
เครื่องเขิน 
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ร�านประเทืองเครื่องเขินได�เข�าร'วมโครงการต'างๆของทางภาครัฐท่ีจัดข้ึนมาอย'างต'อเนื่อง
ต้ังแต'โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ1 (OTOP) เข�าร'วมโครงการอบรมของศูนย1ส'งเสริมศิลปาชีพ
ระหว'างประเทศ (องค1การมหาชน) (The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of 
Thailand) จนเครื่องเขินของร�านประเทืองเครื่องเขินมีชื่อเสียงและมีรางวัลท่ีแสดงออกถึงคุณภาพ
ของเครื่องเขินของร�านประเทืองเครื่องเขินดังนี้ 

1) เชิดชูครูช'างประจําป> 2556 จาก ฯพณฯ นายธานินทร1 กรัยวิเชียร ณ ศูนย1ส'งเสริมศิลปาชีพ 
ระหว'างประเทศ (องค1การมหาชน) 

2) รางวัลเพชรราชภัฎ-เพชรล�านนา สาขาหัตถกรรมงานเครื่องเขิน ในการประกวดและคัดสรรสุดยอด
ผลิตภัณฑ1 OTOP จังหวัดเชียงใหม'ประจําป> 2557 “โครงการส'งเสริมกระบวนการเครือข'าย      
องค1ความรู� KBO สู'เศรษฐกิจสร�างสรรค1” 

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทของการใช�ของตกแต'งบ�าน ในโครงการส'งเสริมและต'อยอด 
ภูมิป3ญญาไทยหัตถกรรมเครื่องเขิน 

4) ได�รับการคัดสรรให�เป�นผลิตภัณฑ1ระดับห�าดาว ประเภทของใช�ของตกแต'ง ของท่ีระลึก             
ในโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ1ไทยป> พ.ศ. 2556 (OTOP Product 
Champion) 

5) รางวัลเชิดชูครูช'างหัตถศิลปFประจําป> พ.ศ. 2556  
6) ได�รับเกียรติยกย'องเป�น เพชรราภัฎ-เพชรล�านนา ประจําป>พุทธศักราช 2548 สาขาหัตถกรรม-
เครื่องเขิน 

7) เข�าร'วมโครงการพัฒนาเกณฑ1และทดสอบเกณฑ1การผลิตภัณฑ1ท่ีเป�นมิตรต'อสิ่งแวดล�อมเพ่ือ
เชื่อมโยงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ1 OTOP 

 
 6.2.3 ร$านวิชัยกุลเครื่องเขิน 

 ร�านวิชัยกุลเครื่องเขินเป�นร�านเครื่องเขินท่ีสืบทอดวิธีการทําเครื่องเขินมาจากช'างเครื่องเขิน
สําคัญของชุมชนวัดนันทาราม นั่นก็คือ นางจันทร1เป�ง วิชัยกุล เม่ือในอดีต ร�านเครื่องเขินของ        
นางจันทร1เป�ง วิชัยกุล มีบทบาทสําคัญในการถ'ายทอดความรู�เก่ียวกับการทําเครื่องเขิน อีกท้ัง       
ร�านเครื่องเขินของนางจันทร1เป�ง ยังมีกลไกในการกระจายรายได�ให�กับคนในชุมชน เพราะชาวบ�านใน
ชุมชนวัดนันทาราม จะมารับโครงขาวจากร�านนางจันทร1เป�ง ไปทายางรักเพ่ือเปลี่ยนเป�นโครงดํา    
และได�ค'าตอบแทนเป�นค'าแรงต'อจํานวนเครื่องเขิน 
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 ครอบครัวของนางจันทร1เป�ง วิชัยกุล สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขินเม่ือครั้งอพยพ
มาจากแคว�นเชียงตุงในสมัยพระเจ�ากาวิละ และยึดอาชีพทําเครื่องเขิน เช'นครอบครัวชาวไทเขิน
ครอบครัวอ่ืนๆ และมีทายาทสืบทอดกกิจการมาจนถึงในป3จจุบัน เป�นรุ'นท่ี 7 แล�ว  
 ประวั ติโดยย'อของนางจันทร1 เป�ง วิชัยกุล มีอยู'ว'า นางจันทร1เป�งเกิดเม่ือ พ.ศ.2449            
ท่ีบ�านเลขท่ี 108 ถนนนันทาราม ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม' เป�นบุตรคนท่ี 2        
ของนายคําป3นและนางบุญป3~น ซ่ึงมีอาชีพทําเครื่องเขิน  
 ในวัยเด็กนางจันทร1เป�งได�คลุกคลีช'วยบิดามารดาทํางานเครื่องเขิน ใฝOหาความรู�ใส'ตัวงานใดท่ี
ช'วยได�ก็จะทําด�วยความสนใจเช'นช'วยจักตอกบ�างขัดโครงภาชนะบ�างจนอายุได� 7 ขวบจึงได�     ช'วย
ทํางานเครื่องเขินอย'างจริงจัง เม่ือบิดามารดาเริ่มทําเครื่องเขินส'งขายตามตลาด จนกระท่ังบิดา       
ถึงแก'กรรมเม่ือป> พ.ศ. 2463 ซ่ึงเป�นเวลาท่ีภาชนะเคลือบโลหะจากต'างประเทศได�เข�ามามีบทบาทใช�
สอยในครัวเรือนมากข้ึน จนทําให�ผู�มีอาชีพทําเครื่องเขินล�มเลิกไปหลายราย รวมท้ังครอบครัววิชัยกุล
ด�วย จนกระท่ังงานเครื่องเขินกลับมาเป�นท่ีนิยมของเจ�านายและผู�สูงอายุอีกนางจันทร1เป�งจึงได�ช'วย
มารดาทําเครื่องเขินอีกจนมารดาถึงแก'กรรมจึงได�ย�ายมาทําท่ีบ�านสามีซ่ึงอยู'ในตําบลเดียวกัน        
 การทํางานเครื่องเขินของนางจันทร1เป�งกับสามีในระยะแรกไม'ค'อยเต็มท่ีนักด�วยขาดทุนทรัพย1
เพราะขาดเงินทุน จนเกิดสงครามเอเชียบูรพางานทําเครื่องเขินจึงได�หยุดไปประกอบอาชีพขายของชํา              
แต'ด�วยใจรักศิลปะแขนงนี้ เม่ือมีเวลาว'างนางจันทร1เป�งและสามีจะสานโครงเครื่องเขินเก็บสะสม
ไว�  จนวันหนึ่งได�พบชาวบ�านนํายางรักมาขายในตลาดจํานวน 3 ป>บจึงได�ตัดสินใจซ้ือท้ังหมดเป�น
เงิน 900 บาทและนํามาทาโครงท่ีเตรียมไว�แล�วขายเป�นสินค�าได�เงินมา 5,700 บาท ซ่ึงได�ใช�เป�นทุน
ดําเนินงานผลิตเครื่องเขินจนถึงป> พ.ศ. 2490 
   หลังจากป> 2490 สินค�าเครื่องเขินของวิชัยกุลได�ถูกชาวอเมริกันท่ีเห็นคุณภาพนําไปเผยแพร'
โฆษณาและหาตลาดให�จนเป�นท่ีรู�จักของชาวไทยและชาวต'างประเทศ ขณะเดียวกันก็นางจันทร1เป�ง
และสามีได�พยายามนําสินค�าไปแสดงตามงานต'างๆท้ังในจังหวัดเชียงใหม'และท่ีอ่ืนๆ จนถึง          
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนท่ีกรุงเทพฯ โดยการชักนําของ ฯพณฯ พล.อ.หลวงกัมปนาท แสนยากร
องคมนตรี ซ่ึงได�รับประกาศนียบัตรเป�นครั้งแรกในป> พ.ศ. 2495 และในป> พ.ศ. 2500 กรมส'งเสริม
อุตสาหกรรมได�ให�การสนับสนุนงานผลิตเครื่องเขินแก'วิชัยกุลโดยให�ซ้ือเชื่อสินค�าซ่ึงเป�นวัตถุดิบท่ีใช�ใน
การผลิตจากร�านไทยอุตสาหกรรมเชียงใหม'ในวงเงินไม'เกินครั้งละ 20,000 บาท  
 จากการได�รับความช'วยเหลือสนับสนุนท้ังด�านการเงินวิชาความรู�ตลอดจนช'างท่ีมีฝ>มือจาก
กรมส'งเสริมอุตสาหกรรม จึงทําให�นางจันทร1เป�งสามารถขยายกิจการผลิตสินค�าเครื่องเขินได�ในระดับ
โรงงานจนสามารถส'งสินค�าออกไปจําหน'ายยังต'างประเทศได�ในเวลาต'อมา 

นอกจากการดําเนินกิจการของตนเองแล�วนางจันทร1เป�งยังได�ช'วยเหลือชาวบ�านในชุมชน
วัดนันทารามให�มีอาชีพ โดยจัดแบ'งจัดจ�างงานท่ีตนได�รับไปยังครัวเรือนต'างๆจนวิชาความรู�ได�ขยาย
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จนกว�างขวางออกไปได�ให�ความรู�  เครื่องเขินโดยไม'ปRดบังกับครู-อาจารย1จากสถาบันการศึกษา 
ต'างๆ เช'นวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ วิทยาลัยครู หรือแม�แต'ลูกค�าท่ีมาซ้ือและเยี่ยมชมโรงงาน 
จนทําให�พ'อค�าชาวอินเดียติดต'อขอให�ไปสอนวิชาการทําเครื่องเขินท่ีประเทศอินเดียโดยยอม 
ออกค'าใช�จ'ายในการเดินทางและตอบแทนด�วยเงินเดือนในอัตราสูง แต'นางจันทร1เป�งได�ปฏิเสธ 
เพราะเห็นว'าเครื่องเขินนี้เป�นศิลปะเป�นเอกลักษณ1ของชาติ จึงไม'ควรถ'ายทอดให�กับคนชาติอ่ืน
อุตสาหกรรมเครื่องเขินหลายครั้งหลายคราท่ีจะล�มหายไปแต'ด�วยความรักในศิลปะแขนงนี้ของนาง
จันทร1เป�ง ซ่ึงเห็นและเข�าใจคุณค'าอันเป�นมรดกท่ีสืบทอดมาแต'ปูOย'างานเครื่องเขินจึงยืนหยัดอยู'ได�
จนถึงลูกหลานท่ีรับช'วงกิจการสืบทอดเจตนารมณ1ต'อมาคือ   คุณจันทร วรรณวิจิตรธิดาของนางจันทร1
เป�งวิชัยกุลนอกจากนั้นทายาทของนางจันทร1เป�งวิชัยกุลยังแยกออกไปประกอบกิจการเครื่องเขินอีก 
    ความโดดเด'นของร�านเครื่องเขินวิชัยกุลในป3จจุบันก็คือ ร�านวิชัยวิชัยกุลเป�นตัวแทน        
ของเครื่องเขินท่ีมีการปรับปรุงและพัฒนาให�เข�ากับยุคสมัยอย'างชัดเจนท่ีสุด เพราะสินค�าของร�านวิชัย
กุลในป3จจุบัน เป�นสินค�าท่ีเหมาะกับคนในยุคใหม' เช'น เคสโทรศัพท1มือถือ เคสไอแพดทรัมไดรฟF
แว'นตากันแดด กําไล โคมไฟ ซ่ึงสินค�าเหล'านี้สามารถเจาะกลุ'มลูกค�าท่ีเป�นกลุ'มคนรุ'นใหม'ได�ดีกว'า
เครื่องเขินแบบเดิม 

    ในด�านคุณภาพของงาน ร�านวิชัยกุลเครื่องเขินได�มีการพัฒนาความร'วมมือกับหน'วยงานต'างๆ 
ในการพัฒนาเครื่องเขินให�มีคุณภาพทัดเทียมกับวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือความคงทนในการใช�งานมากยิ่งข้ึน 
เช'น สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีแห'งชาติ ภาคเหนือ (สวทช.ภาคเหนือ) มีการสร�าง
ความร'วมมือในการพัฒนาสารเคลือบผิว จนได�น้ํายาเคลือบผิวเครื่องเขินท่ีเป�นโพลิเมอร1เรซ่ิน    
แบบไม'มีสารเคมีตกค�าง ทําให�ป3ญหาการหลุดร'อนของสีและแผ'นทองหมดไป ทําให�ลูกค�ามีความพึง
พอใจมากข้ึน จนมียอดสั่งซ้ือจากต'างประเทศอาทิ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส ญ่ีปุOน เยอรมันเข�ามาอย'าง
ต'อเนื่อง และในอนาคตจะมีการพัฒนาเก่ียวกับเรื่องสีและการลดระยะเวลาของข้ันตอนต'างๆ      
ให�กระชับข้ึนด�วย ส'วนการตกแต'งของร�านเครื่องเขินวิชัยกุลในป3จจุบัน จะเน�นการตกแต'งด�วย
เทคนิคการเขียนลายทอง  
    นอกจากการปรับตัวในเรื่องของสินค�าของร�านเครื่องเขินวิชัยกุลแล�ว ร�านเครื่องเขินวิชัยกุล 
ยังสามารถใช�สื่อต'างๆ ประชาสัมพันธ1ร�านเครื่องเขินให�เป�นท่ีรู�จักของคนรุ'นใหม' ผ'านทางรายการทีวี 
เช'น รายการอาวุธไอเดีย, unseen OTOP, Born to BiZ (ธุรกิจอยากเกิด) เป�นต�น หนังสือพิมพ1 
และสื่ออินเตอร1เน็ต การนําเสนอในการออกรายการโทรทัศน1หรือสื่อต'างๆ ก็จะมีการบอกท่ีมา    
ของเครื่องเขิน ว'าเป�นเทคนิคท่ีได�มาจากเชียงตุง 

     ครอบครัวท่ียังมีการทําเครื่องเขินท้ัง 3 ครอบครัว ถึงแม�ว'าจะมีการปรับตัว ในการทําเครื่อง
เขินท่ีแตกต'างกันออกไป แต'สิ่งหนึ่งท่ีท้ัง 3 ครอบครัวยังคงสืบทอดไว�คือเทคนิควิธีการทําแบบ
ด้ังเดิม ซ่ึงเป�นความรู�ท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษนั่นเอง 
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6.3เครื่องเขินชุมชนวัดนันทารามในป!จจุบัน 
ในข�อท่ีผ'านมาจะเห็นว'า เครื่องเขิน เป�นส'วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวไทเขินชุมชนวัดนันทาราม 

การพิจารณาเครื่องเขิน ทําให�เราเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว'างเครื่องเขินและกลุ'มชาวไทเขินในด�าน
ต'างๆ เช'น ประวัติศาสตร1ชุมชน ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ลักษณะบ�านเรือน ระบบความเชื่อ และ
ความสัมพันธ1ระหว'างคนในชุมชน 

จากในอดีตท่ีชุมชนวัดนันทาราม เป�นชุมชนท่ีมีการผลิตเครื่องเขินอย'างแพร'หลายมีการ    
ทําเครื่องเขินแทบทุกครัวเรือน ลักษณะการผลิต มีท้ังการผลิตเพ่ือจําหน'าย และผลิตเพ่ือใช�เอง 
จนกระท่ังเม่ือ พ.ศ. 2500 เป�นต�น ท่ีรัฐบาลได�มีนโยบายส'งเสริมการท'องเท่ียว และเชียงใหม'เป�น
จังหวัดท่ีได�รับการผลักดันให�มีการส'งเสริมการท'องเท่ียวอย'างเต็มรูปแบบ ทําให�คนในชุมชนวัดนันทาราม           
เริ่มมีการต้ังร�านขายเครื่องเขินข้ึนอย'างเป�นทางการ เพ่ือตอบรับกับการท'องเท่ียวท่ีขยายตัวข้ึน    
อย'างต'อเนื่อง และเริ่มมีนักท'องเท่ียวเข�ามาเยี่ยมชมเครื่องเขินท่ีวัดนันทาราม  

จากการศึกษาพบว'า ป3จจัยสําคัญท่ีทําให�ครอบครัวท่ีผลิตเครื่องเขินเริ่มมีการลดลงอย'างมาก 
มีดังต'อไปนี้ 

1) ยางรักท่ีเป�นวัตถุดิบสําคัญในการทําเครื่องเขิน กลายเป�นวัตถุดิบท่ีมีราคาแพง
เพราะต�องนําเข�าจากประเทศพม'า หลังจากท่ีประเทศไทยมีนโยบายห�ามเจาะยางรัก 

2) ลักษณะของชุมชนวัดนันทาราม ท่ีต้ังอยู'ใจกลางเมือง ทําให�ไม'สะดวกต'อ
นักท'องเท่ียวท่ีมาเป�นกลุ'มคณะทัวร1 อีกท้ัง ในขณะนั้น มีการจัดต้ังแหล'งท'องเท่ียว ท่ีรวบรวมงาม
หัตถศิลปFของเชียงใหม'ท่ีอําเภอสันกําแพง เช'น เครื่องเขิน งานแกะสลักไม� ผ�าทอ เป�นต�น ทําให�
นักท'องเท่ียวเริ่มเดินทางมาซ้ือเครื่องเขินท่ีชุมชนวัดนันทารามน�อยลง และช'างทําเครื่องเขินในชุมชน
วัดนันทารามก็ได�รับการว'าจ�างให�ไปเป�นช'างทําเครื่องเขินให�กับชุมชนอ่ืน  

3) การศึกษาแผนใหม'ท่ีสามารถเข�าถึงคนในชุมชนวัดนันทารามมากยิ่งข้ึน ทําให�คน
ในชุมชนวัดนันทารามมีความรู� และทักษะท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพอ่ืนได� เช'น การรับราชการ 
พนักงานบริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจส'วนตัว ทําให�ในป3จจุบันคนในชุมชนวัดนันทารามมีการ
ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย และเหลือครอบครัวท่ียังประกอบอาชีพทําเครื่องเขินในป3จจุบันเพียง 3 
ครอบครัว 

จากการศึกษาพบว'าลักษณะการทําเครื่องเขินของแต'ละครอบครัว ในป3จจุบัน ไม'ได�มี      
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคนิควิธีการผลิตไปมากเท'าใดนัก ยังคงมีการทําเครื่องเขิน ด�วยวิธี    
การลงยางรักเช'นเดิม เพราะการลงยางรักคือหัวใจสําคัญของเครื่องเขิน ถึงแม�ว'าจะมีต�นทุนท่ีสูง     
จากการนําเข�ายางรักจากประเทศพม'า ถึงราคาป>Xบละ 12, 000-15,000 บาท แต'ครอบครัวท้ัง 3 
ครอบครัว ก็ยังใช�วิธีการผลิตเช'นเดิม ไม'ได�เปลี่ยนไปใช�สีทาบ�าน ทาบนโครงภาชนะ เพ่ือลดต�นทุน    
ในการผลิต 
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เครื่องเขินในชุมชนวัดนันทารามในป3จจุบัน จึงเป�นเครื่องเขินท่ีคงเอกลักษณ1ดั้งเดิม คือในส'วน
ข้ันตอนของการลงยางรัก แต'มีการปรับตัวในเรื่องวัสดุท่ีนํามาใช�ข้ึนโครงเครื่องเขิน จากเดิมท่ีใช�ไม�กลึง 
และไม�ไผ' ก็เพ่ิมวัสดุคือกระดาษ และไม�อัด เพ่ือลดข้ันตอนในการทําเครื่องเขิน ประกอบกับวัสดุท่ี   
ทําจากไม�เริ่มหายากและมีราคาแพง การปรับตัวในด�านการเพ่ิมประเภทของวัสดุในการมาทํา      
เป�นโครงเครื่องเขิน จึงเป�นวิธีท่ีช'างทําเครื่องเขินใช�เป�นวิธีการในการปรับตัว เพ่ือท่ีจะรักษาภูมิป3ญญา
การทําเครื่องเขินเอาไว�คู'กับชุมชนวัดนันทาราม เพราะ ถ�าทําให�เครื่องเขินมีต�นทุนท่ีสูงมากจนเกินไป 
ก็จะไม'สามารถไปแข'งขันกับสินค�าชนิดอ่ืนได�  

ส'วนเรื่องการตกแต'งเครื่องเขิน พบว'าวิธีท่ีเพ่ิมเข�ามาใหม'ก็คือ การตกแต'งเครื่องเขินท่ีประดับ
ด�วยเปลือกไข' และการเพ�นท1ด�วยสีน้ําอะคริลิคซ่ึงเป�นเทคนิควิธีท่ีได�รับจากผู�เชี่ยวชาญชาวญ่ีปุOน     
เม่ือครั้งศูนย1ส'งเสริมอุสาหกรรมจัดอบรมให�กับช'างทําเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทาราม ส'วน         
การตกแต'งด�วยวิธีอ่ืน ก็ยังคงมีการผลิตอยู'ภายในชุมชน โดยเฉพาะลายทอง และลายควัด  

การทําเครื่องเขิน จึงถือว'าเป�นภูมิป3ญญาคู'กับชุมชนวัดนันทารามมาอย'างยาวนาน และใน
ป3จจุบัน ชุมชนวัดนันทาราม ได�ร'วมกับนักวิชาการก'อต้ังพิพิธภัณฑ1เครื่องเขิน เพ่ือรวบรวมเครื่องเขินท่ี
มีความเก'าแก' และบอกเล'าเรื่องราวของเครื่องเขิน ข้ึนภายในบริเวณวัดนันทาราม แต'ไม'ได�เปRดให�   
เข�าชมแก'นักท'องเท่ียวเข�าไป หากต�องการเข�าชมก็ต�องทําหนังสือทางราชการให�หัวหน�าชุมชน      
เพ่ือดําเนินการเปRดให�เข�าชม 

6.3 ชาวไทเขิน และเครื่องเขิน  

จากการเก็บข�อมูลภาคสนามในชุมชนวัดนันทาราม พบว'า ต้ังแต'ในอดีตท่ีชาวไทเขินเริ่มมี  
การมาต้ังถ่ินฐานท่ีชุมชนวัดนันทาราม ก็ยึดอาชีพทําเครื่องเขินและมีการสืบทอดภูมิป3ญญาการ       
ทําเครื่องเขินมาจนถึงป3จจุบัน ท่ีเหลือครอบครัวท่ียังคงประกอบอาชีพทําเครื่องเขินอยู'ท้ังหมด 3 
ครอบครัวในจํานวนนี้ 2 ครอบครัวเป�นท้ังผู�ผลิตและผู�จําหน'ายนั่นก็คือร�านประเทืองเครื่องเขินท่ี    
เป�นครอบครัวของนางประเทือง สมศักด์ิและร�านวิชัยกุลเครื่องเขิน ของครอบครัววิชัยกุล และอีก
ครอบครัวหนึ่งท่ีทําเครื่องเขินในลักษณะของผู�ผลิตอย'างเดียวไม'มีการจําหน'ายก็คือครอบครัวของนาง
ดวงกมล ใจคําป3น 
 ซ่ึงจากการ สอบถามช'างเครื่องเขินท่ียังเหลือยู'ในชุมชน กลับพบว'า การนิยามว'าตัวเองเป�น
ชาวไทเขินนั้น เกิดข้ึนเม่ือมีนักวิชาการ เข�าไปศึกษาเรื่องการทําเครื่องเขินภายในชุมชนวัดนันทาราม 
เม่ือประมาณ 10 ป>ท่ีผ'านมานี้การเข�าไปของนักวิชาการมีผลกระทบต'อคนในชุมชนในแง'ท่ีว'ามี      
การนิยามกลุ'มชาวบ�านภายในชุมชนวัดนันทารามว'าเป�นกลุ'มชาติพันธุ1ไทเขิน 
 แต'ก'อน ชาวบ�านในชุมชนวัดนันทาราม ก็ไม'ได�มีการนิยามตัวเองว'าเป�นกลุ'มชาวไทเขิน   
อย'างชัดเจนมากนัก เพราะวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมาต้ังแต'สมัยบรรพบุรุษ ก็สืบทอดกันมาเรื่อยๆ ไม'ได�มี   
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การนิยามตัวเองอย'างชัดเจน อีกท้ังวิถีชีวิตและวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีของชาวไทเขินก็มี       
ความคล�ายคลึงกับของชาวล�านนา  
 ในข�อนี้ แม�กระท่ังช'างทําเครื่องเขิน ดังเช'นนางดวงกมล ใจคําป3น ก็ไม'ทราบว'าก'อนว'าตนเอง
สืบเชื้อสายมาจากชาวไทเขิน แต'การท่ีรู�ว'าตัวสืบเชื้อสายมาจากชาวไทเขินนั้น ก็เพราะมีนักวิชาการ
เข�าไปศึกษาเรื่องการทําเครื่องเขินภายในชุมชนวัดนันทาราม และมีการบอกว'า ชาวบ�านในชุมชนนี้   
มีการสืบเชื้อสายมาจากชาวไทเขิน ท่ีอพยพมาจากเชียงตุง เม่ือครั้งในสมัยพระเจ�ากาวิละ มีเพียง
เทคนิควิธีการทําเครื่องเขินอย'างเดียวเท'านั้น ท่ีนางดวงกมล ได�รับการสืบทอดมากจากบรรพบุรุษ 
และถ�าหากพูดถึงชาวไทเขิน สิ่งท่ีนางดวงกมลคิดว'าเป�นตัวแทนของชาวไทเขิน ก็คือ เครื่องแต'งกาย
แบบด้ังเดิมของชาวไทเขิน ท่ีมีการนุ'งผ�าซ่ิน และมีการเคียนหัว เม่ือครั้งท่ีแม'น�อยเคยแต'งเม่ือครั้งไป
ออกงานแสดงสินค�าเท'านั้น  

“ตอนแรกแม'ก็ไม'รู�ว'าตัวเองเป�นคนเขิน เราก็ทําเคร่ืองเขินมาแต'เด็ก แต'ก็
ไม'ได�รู� จนอาจารย1เค�ามาทําวจิัยเก่ียวกับเคร่ืองเขิน ก็เลยรู�ว'าตัวเองเป�นคนเขิน” 

(ดวงกมล ใจคําป3น, สัมภาษณ1, 10 มีนาคม 2558) 
“ตอนที่แม'ไปออกงาน สาธิตการทําเคร่ืองเขิน เค�าให�แม'ใส'ชุดพื้นเมือง เค�า

แต'งให�แม'ด�วย มีใส'ผ�าซ่ิน เสื้อผ�าฝNาย และยังพันหัวให�แม'อีกต'างหาก ถ�าให�แม'พันเองแม'
ก็ทําไม'เป�นหรอก” 

(ดวงกมล ใจคําป3น, สัมภาษณ1, 10 มีนาคม 2558) 
 

  ส'วนช'างทําเครื่องเขินคนอ่ืนๆในร�านประเทืองเครื่องเขินก็ไม'ได�พูดอย'างชัดเจนว'าเครื่องเขิน
สิ่งท่ีแสดงออกอย'างชัดเจนว'าเป�นตัวแทนของชาวไทเขินเพราะโดยปกติแล�วต้ังแต'ในสมัยอดีตคน    
ในชุมชนวัดนันทารามและชุมชนใกล�เคียงเช'นชุมชนหม่ืนสารหรือชุมชนวัดศรีสุพรรณก็ไม'ได�มี      
การแบ'งแยกกลุ'มคนแต'ละกลุ'มออกจากกันอย'างชัดเจนเพราะความทรงจําของคนในชุมชนในยุค
ป3จจุบันก็ไม'ได�มีการตระหนักถึงความแตกต'างของคนแต'ละชุมชน แต'สิ่งท่ีบ'งบอกถึงอาณาเขต     
หรือเอกลักษณ1ของคนแต'ละชุมชนได�อย'างชัดเจนก็คืองานหัตถกรรมท่ีเป�นเอกลักษณ1และตัวแทน    
ของชุมชนดังท่ีนางประเทืองสมศักด์ิเล'าว'า แต'ก'อนเม่ือนางประเทืองเป�นเด็กเวลาช'วยพ'อแม'ทํา   
เครื่องเขินอยู'ท่ีบ�านก็จะได�ยินเสียงตีเครื่องเงินดังมาจากชุมชนวัดศรีสุพรรณ (ชุมชนบ�านวัวลาย) ซ่ึง
เปรียบเสมือนนาฬิกาของคนในชุมชนโดยรอบในแต'ละวันนางประเทืองจะต�องคอยฟ3งเสียงตีเครื่องเงิน
ว'าถ�าตอนไหนเสียงตีเครื่องเงินของชุมชนวัดศรีสุพรรณเงียบไปตอนช'วงกลางวันก็หมายถึงว'าได�เวลา
รับประทานอาหารเท่ียงแล�ว แต'ถ�าเสียงสีเครื่องเงินดังข้ึนอีกครั้งก็หมายถึงว'าได�เวลากลับมาทํางาน  
อีกครั้ง 
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“เม่ือก'อน คนแถวนี้ไม'มีนาฬิกากันหรอก บ�านเขินนี่อยู'ติดกับบ�านวัวลาย 
เวลาเราทํางานก็จะได�ยินเสียงตีเคร่ืองเงิน ถ�าเสียงหยุดตอนไหน ก็แสดงว'าได�เวลากิน
ข�าวเที่ยงแล�ว ถ�าหยุดตีอีกคร้ังตอนเย็น ก็แสดงว'าได�เวลาเลิกงานแล�ว” 

(ประเทือง สมศักดิ,์ สัมภาษณ1, 9มีนาคม 2558) 

    นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการเช'น วิถี พานิชพันธ1 ท่ีระบุไว�อย'างชัดเจนว'า คําว'า เครื่องเขิน   
มาจากกลุ'มชาวไทยเขิน เพราะ  คนล�านนาในอดีต ก็มีการทําภาชนะท่ีมีลักษณะเช'นเดียวกับ     
เครื่องเขินใช�ในครัวเรื่อนอยู'เป�นประจําอยู'แล�ว เพียงแต'แตกต'างกันท่ีชื่อเรียกภาชนะเหล'านั้น โดย   
จะเรียกว'า คัวฮัก คัวหาง ซ่ึงแปลตามภาษาท�องถ่ินได�ว'า  

     คัว  หมายถึง  ข�าวของเครื่องใช�ท่ัวไป  
     ฮัก  หมายถึง  ยางรัก 
     หาง  หมายถึง  การลงชาด  

    การนิยามตนเองของครอบครัวท่ีทําเครื่องเขินเช'นร�านวิชัยกุลเครื่องเขินท่ีมีการจัดทําสื่อวีดิทัศน1
ประชาสัมพันธ1ร�านของตัวเองโดยเนื้อหาในวิดีโอมีการกล'าวถึงประวัติของเครื่องเขินว'าเครื่องเขิน     
ท่ีผลิตภายในชุมชนวัดนันทารามเป�นภูมิป3ญญาท่ีสืบทอดมาจากชาวไทเขินท่ีอพยพมาจากเชียงตุง 
    ในความรู�สึกของคนในชุมชนวัดนันทาราม ถึงแม�ว'าจะมีความรู�สึกว'าตัวเอง เป�นคนเมือง (ใน
ท่ีนี้หมายถึงคนล�านนา) ท่ีสืบเชื้อสายมมาจากชาวไทเขินมากกว'า ท่ีจะนิยามว'าเป�นคนเขินโดยตรง 
เพราะ ในป3จจุบัน ไม'มีครอบครัวไหน ท่ีสืบเชื้อสายโดยตรงจากบรรพบุรุษชาวไทเขินโดยไม'มีการ
แต'งงานกับคนล�านนา ทําให�ลูกหลานในชุมชนวัดนันทารามในป3จจุบัน เป�นคนท่ีมีเชื้อสายผสมผสาน
ระหว'างชาวล�านนา และชาวไทเขิน แต'ก็มีเครื่องเขิน ทีเชื่อมโยงให�เห็นความผูกพันระหว'างคนใน
ชุมชนวัดนันทารามในป3จจุบัน และบรรพบุรุษท่ีสืบเชื้อสายเม่ือครั้งท่ีอพยพมาจากเชียงตุง ดังคําพูด
ของคนในชุมชนว'า  

“สําหรับชุมชนอ่ืน เคร่ืองเขิน อาจจะเป�นเพียงแค'สินค�าชนิดหนึ่ง แต'สําหรับ
ชุมชนวัดนันทาราม เคร่ืองเขินทําให�เราไม'ลืมว'าเราเป�นใคร มีบรรพบุรุษมาจากไหน 
เป�นส'วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนที่นี่ไปแล�ว ” 

(บุญศรี จันธิมา, สัมภาษณ1, 18 กุมภาพันธ1 2558) 

 ในส'วนความคิดเห็นของคนท่ีต�องมีปฏิสัมพันธ1 กับชาวไทเขินวัดนันทาราม เช'นคนท่ีมารับซ้ือ
เครื่องเขินภายในชุมชน หรือคนในชุมชนใกล�เคียง เช'น ชุมชนวัดศรีสุพรรณ กับชุมชนหม่ืนสาร        
ก็มีความคิดเห็นว'า เครื่องเขิน เป�นเอกลักษณ1ท่ีชัดเจนท่ีของชาวไทเขินวัดนันทาราม เพราะในด�านวิถี
ชีวิต และวัฒนธรรม ประเพณีอ่ืนๆ ก็มีความคล�ายคลึงกับชาวล�านนาเป�นอย'างมาก โดยเฉพาะ        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



97 

 

ในสถานการณ1ป3จจุบัน ท่ีชาวไทเขิน ใช�ภาษาพูด และภาษาเขียนเป�นภาษาไทยกลาง และภาษาไทย
เหนือเช'นเดียวกับคนล�านนาท่ัวไป ยิ่งทําให�การจําแนกว'าใครเป�นสมาชิกกลุ'มชาติพันธุ1ไหน ต�องสืบ
จากประวัติศาสตร1ชุมชน และประวัติครอบครัว แต'เครื่องเขิน ก็ใช�เป�นตัวแทนท่ีสามารถสื่อถึงกลุ'ม
ชาวไทเขินได� ดังการให�ความคิดเห็นของคนนอกท่ีอยู'ในชุมชน แต'ไม'ได�สืบเชื้อสายมาจากชาวไทเขิน  

“ในชุมชนวัดนันทารามเนี่ยนะ สังเกตง'ายๆ ว'าบ�านไหนเป�นบ�านคนเขิน ถ�า
เข�าไปในบ�านแล�วน�องเห็นเคร่ืองเขินล'ะก็ ม่ันใจได�เกือบเก�าสิบเปอร1เซ็นต1เลย บ�านนั้น 
บ�านคนเขินแน'ๆ” 

(กันยารัตน1 สุคนธเวศ, สัมภาษณ1, 4 กุมภาพันธ1 2558) 

 นอกจากทัศนคติเก่ียวกับเครื่องเขินของของคนในชุมชนวัดนันทาราม และคนภายนอกชุมชน
แล�ว ลักษณะของเครื่องเขินสามารถใช�เป�นเกณฑ1ในการจําแนกกลุ'มคนผู�ผลิตได� ดังนี้ 
    - เครื่องเขินแบบพ้ืนบ�านมีลักษณะเป�นงานเครื่องสานท่ีทาด�วยยางรักไม'ก่ีครั้งและตกแต'ง
อย'างง'ายๆ สําหรับเป�นของใช�ในชีวิตประจําวันส'วนมากเป�นเครื่องใช�ท่ีเป�นเครื่องสานและลงรักสีดํา 
ถ�าจะมีการตกแต'งก็เป�นการตกแต'งก็แค'การทาชาดอย'างเรียบๆ เท'านั้น 
    - เครื่องเขินแบบสันปOาตองส'วนใหญ'มีลักษณะมีโครงสานเป�นลายขัดหรือลายขดให�เกิด
รูปทรงต'างๆตามต�องการมีการดามและขัดรอบเป�นชั้นๆถมพ้ืนท่ีให�เรียบแล�วเขียนลวดลายด�วยชาด     
สีแดงความโดดเด'นของเครื่องเขินแบบสันปOาตองคือจะมีการประดับเครื่องเขินด�วยการติดกระจกจืน
และการติดรักสมุก 
    - เครื่องเขินชุมชนวัดนันทารามจะมีลักษณะโครงสร�างสานลายขัดด�วยเส�นตอกสานขัดกับ
ตอกเส�นบางแบนเป�นรูปแฉกรัศมีจากก�นของภาชนะ จนได�รูปท่ีต�องการทาด�วยรักสมุกแล�วขัดจน     
ได�เครื่องเขินท่ีมีลักษณะท่ีบางมีน้ําหนักท่ีเบา ลวดลายท่ีเป�นเอกลักษณ1ของเครื่องเขินวัดนันทารามก็
คือ ลายควัด หรือท่ีในภาษาช'างเรียกว'า ฮายดอก 
   ดังนั้น จากการศึกษาในครั้งนี้ เครื่องเขิน จึงเป�นสิ่งท่ีแสดงให�เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว'างชาว
ไทเขินชุมชนวัดนันทาราม และประวัติศาสตร1ของชุมชน รวมถึงวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และเครื่องเขิน ก็ถูกมองว'าสิ่งท่ีแสดงออกถึงอัตลักษณ1ของกลุ'มชาวไทเขินวัดนันทา
ราม จากกลุ'มชาวบ�านในชุมชนวัดนันทารามเอง และจากบุคคลภายนอก อีกท้ังการเข�ามาของ
นักวิชาการก็มีส'วนช'วยกระตุ�น ในชาวไทเขินวัดนันทาราม ตระหนักถึงความสําคัญของเครื่องเขินมาก
ข้ึนอีกด�วย จะเห็นได�จากการสร�างความร'วมมือในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ1เครื่องเขินวัดนันทาราม       
และการให�ความสําคัญกับการกลับมานิยามตนเองว'าเป�นชาวไทเขิน เม่ือต�องมีการพูดถึงเครื่องเขิน
นั่นเอง       
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บทท่ี 7 

เครื่องเขิน : อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขิน 

 การศึกษาอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขินผ�านเครื่องเขิน มีวัตถุประสงค�สองข'อด'วยกัน  
คือ หนึ่ ง เ พ่ือศึกษาความเชื่อมโยงระหว�างเครื่องเขินและชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทาราม  
และสอง เพ่ือศึกษาเครื่องเขินในฐานะท่ีเป/นส�วนหนึ่งของอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขิน การศึกษา 
ครั้งนี้ เป/นการศึกษาท่ีเน'นในการศึกษาเครื่องเขินในมิติทางสังคม ท่ีสามารถสะท'อนให'เห็น             
ความเชื่อมโยงระหว�างเครื่องเขินและชุมชนวัดนันทาราม และแสดงให'เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง 
ของชุมชนต้ังแต�อดีตมาจนถึงป3จจุบัน 
 วิธีการศึกษา ใช'วิธีการลงภาคสนามในชุมชนวัดนันทารามเพ่ือเก็บข'อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
ในเรื่องตําแหน�งท่ีต้ัง ประวัติศาสตร�ชุมชน วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และใช'วิธีการศึกษาแบบ 
การสั มภาษณ� เ ชิ งลึ ก  และการสั มภาษณ�แบบกลุ� ม กับกลุ� มประชากร ท่ี ใช' ในการ ศึกษา 
ได'แก� ครอบครัวนางดวงกมล ใจคําป3น ครอบครัวนางประเทือง สมศักด์ิ ครอบครัววิชัยกุล  
นอกจากนี้ ยังใช'วิธีการสัมภาษณ�เชิงลึกกับกลุ�มประชากรท่ีสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขิน 
แต�ไม�ได'มีการประกอบอาชีพทําเครื่องเขิน และกลุ�มประชากรท่ีมีการปฏิสัมพันธ�กับชาวไทเขิน  
ชุมชนวัดนันทารามเพ่ือแสดงให'เห็นทัศนคติท่ีมีต�อเครื่องเขิน 
 สําหรับชุมชนวัดนันทาราม เป/นชุมชนท่ีถูกกําหนดลักษณะทางวัฒนธรรมจากป3จจัยแวดล'อม
ต�างๆ เช�น สภาพภู มิศาสตร� ท่ี ต้ังอยู� ใจกลางเมืองเชียงใหม�  การรับวัฒนธรรมของล'านนา  
และวัฒนธรรมหลวง คือ วัฒนธรรมของคนไทยภาคกลาง ทําให'ชุมชนวัดนันทารามได'รับผลกระทบ 
ในหลายๆ ด'าน โดยเฉพาะอย�างยิ่งในด'านของวิถีชีวิต และวัฒนธรรม 
 อย�างไรก็ตาม เม่ือกล�าวถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของชาวไทเขิน สิ่งท่ียังคงแสดงออกอย�าง
ชัดเจน และมีลักษณะเป/นรูปธรรมท่ีสุดก็คือเครื่องเขิน ท่ียังคงปรากฏการสืบทอดวิธีการทํากันอยู�
ภายในชุมชน และสามารถสะท'อนออกมาให'ผู' ศึกษาได'สังเกตเห็นการธํารงชาติพันธุ� ท่ีเกิดข้ึน 
ภายในชุมชน และการปรับตัวของกลุ�มชาติพันธุ�ภายใต'โลกสมัยใหม� 

จากข'อมูลในบทท่ี 5 และ 6 ท่ีกล�าวถึงข'อมูลท่ัวไปของชุมชนวัดนันทาราม และภาพรวมของ
เครื่องเขินในชุมชนวัดนันทารามต้ังแต�อดีตจนถึงป3จจุบัน ผู'ศึกษาได'นําข'อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห�    
และประมวลเข'ากับทฤษฎีท่ีใช'เป/นกรอบในการศึกษา เพ่ือแสดงให'เห็นถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�  
และการธํารงชาติพันธุ� ดังวัตถุประสงค�ของการศึกษา โดยข'อมูลท่ีนํามาสังเคราะห�เพ่ือใช'ใน          
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การวิเคราะห� เป/นข'อมูลท่ีได'จากการลงภาคสนาม การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข'อง ท้ังงานวิจัย หนังสือ 
รวมถึงข'อมูลท่ีได'จากสื่ออิเลคทรอนิคส� ดังนี้ 

7.1 เครื่องเขินในมิติความสัมพันธ�ทางสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนวัดนันทาราม 

 ชุมชนวัดนันทาราม เป/นชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร�ชุมชนสัมพันธ�กับเหตุการณ�ในประวัติศาสตร�
ของล'านนา เพราะชุมชนวัดนันทารามเป/นชุมชนท่ีพระเจ'ากาวิละทรงโปรดให'เป/นท่ีต้ังชุมชนของกลุ�ม
ชาวไทเขิน เม่ือครั้งพระองค�ได'มีการดําเนินนโยบาย “เก็บผักใส�ซ'า เก็บข'าใส�เมือง” เพ่ือกวาดต'อน
กลุ�มชาติพันธุ�ต�างๆ เข'ามาเสริมเป/นประชากรเมืองเชียงใหม� เม่ือประมาณ พ.ศ. 2339 หรือเทียบเท�า
ในปG ค.ศ. 1788 ดังนั้น ชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามในป3จจุบัน จึงสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ 
ชาวไทเขินในสมัยพระเจ'ากาวิละ เม่ือมาต้ังรกรากท่ีเชียงใหม� ชาวไทเขินก็ได'ยึดอาชีพหลัก  
คือ การทําเครื่องเขิน จนชาวเชียงใหม�ต�างเรียกชุมชนวัดนันทารามว�า “บ'านเขิน” 
 เครื่องเขินท่ีชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทารามผลิตออกมาเป/นเครื่องเขินท่ีมีชื่อเสียง  
เพราะเป/นเครื่องเขินท่ีมีความคงทน สวยงาม ซ่ึงในอดีต ชาวไทเขินชุมชนวัดนันทาราม ก็ได'มีหน'าท่ี
เป/นผู'ทําเครื่องเขินส�งเข'าไปในคุ'มเจ'าเมืองเชียงใหม� และคุ'มเจ'านายเมืองเชียงตุง จากการศึกษา 
จึงพบว�า เครื่องเขินสามารถสะท'อนในเห็นมิติทางสังคมและวัฒนธรรมได' ดังนี้ 

7.1.1 ประวัติศาสตร�ชุมชน 

 เครื่องเขิน เป/นสิ่งท่ีสะท'อนให'เห็นถึงประวัติศาสตร�ชุมชนได' กล�าวคือ เม่ือบรรพบุรุษ 
ชาวไทเขินได'อพยพมาจากเชียงตุงแล'ว ก็ได'ถูกจัดสรรให'อยู�ท่ีวัดนันทาราม และมีหน'าท่ีผลิตเครื่องเขิน
ส�งถวายเจ'านายในคุ'มเจ'าเมืองเชียงใหม� และเจ'านายเมืองเชียงตุง เครื่องเขินท่ีผลิตให'เจ'านายนั้น  
จะเรียกว�า “เครื่องเขินเจ'าฟKา” 
 เครื่องเขินเจ'าฟKา เป/นสิ่งท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหว�างประวัติศาสตร�ในอดีต และยืนยัน 
ถึงเรื่องราวในอดีตของชุมชนวัดนันทารามได' กล�าวคือ โดยปกติแล'วเครื่องเขินท่ีชาวบ'านธรรมดา 
ใช'กันจะไม�มีการตกแต�งด'วยลวดลายท่ีมีความซับซ'อน สวยงาม ต'องใช'ความชํานาญในการทํา  
ดังนั้น ลวดลายของเครื่องเขินท่ีทําถวายจํานาย จึงได'แก� การเขียนลายทอง หรือลายควัด เป/นต'น  
ซ่ึงในป3จจุบันลวดลายท้ังสองเป/นลวดลายท่ีได'รับการสืบทอดออกมาผลิตเพ่ือการจําหน�าย  
และเป/นลายท่ีได'รับความนิยมเพราะแสดงให'เห็นถึงความประณีตของช�างทําเครื่องเขิน  

 ดังนั้น เครื่องเขินจึงเป/นสิ่งท่ีแสดงให'เห็นว�ามีการอพยพเข'ามาของกลุ�มชาวไทเขินจากเชียงตุง 
และมีการทําเครื่องเขินถวายเจ'านาย ดังปรากฏผ�านลวดลายของเครื่องเขินท่ีได'รับการสืบทอดมา
จนถึงป3จจุบัน 
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7.1.2 วัฒนธรรมและประเพณี 

 ในอดีต เครื่องเขินเป/นสิ่งท่ีมีลักษณะเทียบเท�าสิ่งของท่ีทําจากวัสดุประเภทพลาสติก 
หรือโลหะในป3จจุบัน บ'านทุกๆ ครัวเรือนจะใช'เครื่องเขินเป/นข'าวของเครื่องใช'ในชีวิตประจําวัน  
เช�น หับหมาก ขันโตก หีบผ'า เป/นต'น ดังนั้นเครื่องเขินจึงเป/นสิ่งท่ีคนในอดีตใช'ในการดํารงชีวิต 
ประจําวัน  

นอกจากนั้น เครื่องเขินยังมีความสัมพันธ�กับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทเขิน  
ชุมชนวัดนันทาราม อันเห็นได'จากพิธีแต�งงานของคนภายในชุมชน ต้ังแต�ครั้งในอดีตมาจนถึงป3จจุบัน  
คือ ในอดีต ฝNายชายจะต'องเป/นฝNายท่ีแต�งงานเข'าบ'านของฝNายหญิง ซ่ึงฝNายชายจะต'องนําสมบัติมีค�า
ติดตัวบรรจุใส�ลงไปใน “หีบผ'าใหม�” ซ่ึงหีบผ'าใหม�ก็ถือว�าเป/นเครื่องเขินชนิดหนึ่ง และในป3จจุบัน 
ถ'าคู�บ�าวสาวคู�ไหนจัดพิธีแต�งงานแบบล'านนาก็จะมีการถือหีบผ'าใหม�ร�วมในขบวนขันหมากด'วย  
 นอกจากพิธีแต�งงานแล'ว เครื่องเขินยังปรากฏอยู�ในพิธีกรรมของชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทาราม             
อีกด'วย คือในการเข'าวัด รวมถึงเครื่องใช'ในการประกอบพิธีกรรมเช�น ขันดอก พานใส�ดอกไม'  
ก็ล'วนเป/นเครื่องเขินชนิดหนึ่งท้ังสิ้น ดังนั้นในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทเขิน  
ชุมชนวัดนันทารามก็ล'วนแต�มีเครื่องเขินเข'าไปเก่ียวข'องท้ังสิ้น 

7.1.3 ระบบความเช่ือ 

 เครื่องเขินเป/นสิ่งท่ีแสดงให'เห็นถึงความสัมพันธ�ระหว�างชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทาราม 
และระบบความเชื่อ ซ่ึงในอดีตบ'านเกือบทุกหลังคาเรือนในชุมชนวัดนันทาราม จะมีการต้ังศาลปูNย�า 
ภายในบริเวณบ'าน ซ่ึงสะท'อนให'ระบบความเชื่อของคนในชุมชน ภายในศาลปูNย�าก็จะมีเครื่องเขิน 
 ท่ีเรียกว�า “ขันดอก” ใส�ดอกไม'สําหรับการสักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ  
 ในป3จจุบัน ถึงแม'ว�าลักษณะโดยรวมของชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแต�เดิม  
แต�ก็ยังพบบ'านท่ียังมีการต้ังศาลปูNย�า และมีเครื่องเขินเป/นภาชนะใส�ของสักการะเช�นเดิมนั่นก็คือ  
บ'านของนางดวงกมล ใจคําป3น 

7.1.4 ความสัมพันธ�ของคนภายในชุมชน 

 เครื่องเขิน เป/นสิ่งหนึ่งท่ีสามารถบ�งชี้ความสัมพันธ�ของคนภายในชุมชนได' เพราะในอดีต 
ท่ีภายในชุมชนมีการทําเครื่องเขินเกือบทุกหลังคาเรือน ชาวบ'านภายในชุมชนจะมีการไปมาหาสู� 
เพ่ือช�วยการทําเครื่องเขินกันเป/นประจํา อีกท้ังในขณะนั้น คนท่ีอยู�ในชุมชนส�วนใหญ�เป/นเครือญาติกัน
เกือบท้ังหมด ทําให'ไม�มีการล'อมรั้วก้ันระหว�างบ'านแต�ละหลัง คนในชุมชนจึงมักจะมีการชักชวนกันไป 
“ลงขุม” เพ่ือทายางรักลงบนเครื่องเขิน เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนภายในชุมชนวัดนันทาราม  
พร'อมกับการเข'ามาต้ังถ่ินฐานของคนท่ีไม�ใช�ชาวไทเขิน การลงขุมก็ค�อยๆ เลือนหายไปจากชุมชน 
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 เม่ือสัดส�วนประชากรภายในชุมชนมีการผสมระหว�าง กลุ�มชาวไทเขิน และคนกลุ�มอ่ืนๆ  
ก็เริ่มมีการก้ันรั้วระหว�างบ'านข้ึนภายในชุมชน ซ่ึงก็แสดงให'ถึงระดับความสัมพันธ�ของคนในชุมชน
วัดนันทาราม ท่ีค�อยๆ เปลี่ยนแปลงไปพร'อมกับการลดลงจํานวนลงของครอบครัวท่ีประกอบอาชีพ 
ทําเครื่องเขิน 

ถึงแม'ว�าในชุมชนวัดนันทาราม จะเหลือครอบครัวท่ียังคงประกอบอาชีพทําเครื่องเขิน 
เพียง 3 ครอบครัว แต�เครื่องเขินก็ยังเป/นสิ่ง ท่ีก�อให'เกิดการรวมกลุ�มตัวของคนในชุมชน  
ผ�านกลุ�มในชุมชน 2 กลุ�ม ด'วยกันคือ กลุ�มคัวฮัก คัวหางและกลุ�มอาชีพวัดนันทาราม โดยกลุ�มท้ังสอง
เป/นกลุ�มท่ีจัดต้ังโดยคนในชุมชน และมีวัตถุประสงค�เพ่ือรวบรวมสมาชิกในชุมชนท่ีมีความรู' 
ในการทําเครื่องเขิน และสืบสานภูมิป3ญญาการทําเครื่องเขินให'อยู�คู�กับชุมชนวัดนันทารามต�อไป 

 7.1.5 ลักษณะบ0านเรือน 

 บ'านเรือนของชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทารามในอดีตจะมีลักษณะพิเศษอย�างหนึ่ ง 
ก็คือ จะมีห'องใต'ดินท่ีเรียกว�า “ขุม” หน'าท่ีของขุมก็คือมีเพ่ืออบเครื่องเขินท่ีลงยางรักแล'วให'แห'งสนิท  
ในอดีตขุมจึงมีลักษณะเป/นห'องใต'ดินท่ีอยู�ภายใต' พ้ืนบ'าน เพ่ือให'ห'องมีลักษณะอากาศท่ีชื้น  
เพราะเครื่องเขินจะแห'งได'สนิทได'ใสภาพอากาศเช�นนี้ ดังนั้นขุมจึงเป/นสิ่งท่ีแสดงให'เห็นความสัมพันธ�
ระหว�างเครื่องเขิน และลักษณะบ'านเรือนของชาวไทเขิน 
 ในป3จจุบัน บ'านของครอบครัวท่ียังมีการประกอบอาชีพทําเครื่องเขิน การสร'างขุมไว' 
ภายในบ'านดังเช�นในสมัยก�อน แต�ความแตกต�างระหว�างขุมในอดีตและขุมในป3จจุบันก็คือ ขุมใน
ป3จจุบันมีลักษณะคล'ายตู'อบ ท่ีมีชั้นวางซ'อนกันหลายๆ ชั้นอยู�ภายใน ท่ีพ้ืนของตู'อบจะมีการปูพ้ืน 
ด'วยทราย และต'องเอาน้ําพรมให'ท่ัวพ้ืน เพ่ือให'ขุมมีความชื้นอยู�เสมอ ดังนั้น ขุมจึงเป/นสิ่งท่ีมีลักษณะ
พิเศษท่ีทําให'บ'านเรือนชาวไทเขินมีความแตกต�างจากบ'านเรือนคนโดยท่ัวไป 

 7.1.6 เทคนิคและลวดลายการตกแต2ง 

 เครื่องเขิน นอกจากจะเป/นสิ่งของเครื่องใช'ในชีวิตประจําวันแล'ว เครื่องเขินยังมีความสําคัญ 
ในฐานะท่ีเป/นสิ่งท่ีใช'บ�งบอกถึงสถานะทางสังคมของผู'ใช'ได' กล�าวคือ ในอดีต เครื่องเขินท่ีมีการตกแต�ง
ด'วยลวดลายต�างๆ กัน จะสามารถบอกถึงฐานะผู'ใช'ได'ซ่ึงจะแสดงผ�านลวดลาย และเทคนิควิธีการทํา 
ในอดีต เครื่องเขินท่ีถูกผลิตออกมา จะมีการทําตามฐานะทางสังคมของผู'ใช' เครื่องเขินของเจ'านาย
ชั้นสูง จะเรียกว�าเครื่องเขินเจ'าฟKา มีลักษณะพิเศษกว�าเครื่องเขินท่ีชาวบ'านธรรมดาใช'กัน ในเรื่องของ
การตกแต�ง คือ จะมีการตกแต�งด'วยวิธีท่ีต'องใช'ช�างท่ีมีความชํานาญมากกว�า เรียกว�า “สล�าหลวง” 
จนกระท่ังได'เครื่องเขินท่ีมีความสวยงาม   
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ลวดลายท่ีใช'ตกแต�งเครื่องเขินให'กับเจ'านายชั้นสูง ได'แก� การเขียนลายทอง และลายควัด 
ส�วนเครื่องเขินสําหรับชาวบ'านธรรมดา ก็จะเป/นเครื่องเขินท่ีมีการผลิตแบบไม�ซับซ'อน คือการนําโครง
ภาชนะมาลงยางรัก หรือตกแต�งด'วยการลงชาดเพียงอย�างเดียว 
 การท่ีเครื่องเขินมีการแบ�งประเภทตามฐานะของผู'ใช'งาน ทําให'เครื่องเขินมีเทคนิคการทํา 
และการตกแต�งด'วยวิธีท่ีหลากหลาย ทําให'ในป3จจุบัน เครื่องเขินท่ีผลิตภายในชุมชนวัดนันทาราม 
มีรูปแบบการตกแต�งท่ีหลากหลาย เพราะได'รับการสืบทอดมาจากช�างทําเครื่องเขินท่ีเคยเป/น 
สล�าหลวงในอดีต เครื่องเขินของชุมชนวัดนันทารามจึงเป/นเครื่องเขินท่ีมีชื่อเสียง  
 สําหรับชุมชนวัดนันทาราม เครื่องเขินจึงไม�ได'เป/นเพียงข'าวของเครื่องใช'เท�านั้น แต�เครื่องเขิน
ยังเป/นสิ่งท่ีแสดงให'เห็นถึงความสัมพันธ�ระหว�างเครื่องเขิน และโครงสร'างส�วนต�างๆ ของชุมชน 
รวมถึงชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทาราม นอกจากนั้น การศึกษาในครั้งนี้ยังเป/นการศึกษาเครื่องเขิน 
ในฐานะท่ีเป/นส�วนหนึ่งของอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ซ่ึงจะได'อภิปรายในหัวข'อถัดไป 

7.2 “อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขิน” ในชุมชนวัดนันทาราม 

อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทาราม ไม�สามารถพิจารณาตามกรอบแนวคิด
ท่ีมองอัตลักษณ�เป/นสิ่งท่ีหยุดนิ่ง และมีลักษณะตายตัวได'อีกต�อไป เพราะอัตลักษณ�ท่ีมีการแสดงออก
อยู�ในชุมชนวัดนันทาราม และสามารถเป/นตัวแทนของชุมชนวัดนันทารามได'ก็มีเพียงเครื่องเขินเท�านั้น 
ดังนั้น ในการพิจารณาปรากฏการณ�ทางชาติพันธ�ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนวัดนันทาราม เพ่ือหาอัตลักษณ� 
ของชาวไทเขิน ต'องพิจารณาตามแนวคิดการศึกษาท่ีได'รับอิทธิพลทางด'านเศรษฐศาสตร�และการเมือง  
โดยให'ความสําคัญต�อสถานการณ�โลกสมัยใหม�ท่ีเน'นการปรับตัวของกลุ�มชาติพันธุ�ต�างๆ 

ในการพิจารณาเครื่องเขินในฐานะท่ีเป/นส�วนหนึ่งในอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของชุมชน 
ในป3จจุบัน เราจึงต'องศึกษากลุ�มคนท่ีมีความเก่ียวข'องกับเครื่องเขินโดยตรง ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง 
ครอบครัวท่ียังประกอบอาชีพทําเครื่องเขิน ในการศึกษาครั้งนี้  จึงใช'กลุ�มประชากรกลุ�มหลัก  
คือ ครอบครัวท่ียังมีการประกอบอาชีพทําเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทาราม 

จากการศึกษาพบว�า ครอบครัวท่ียังประกอบอาชีพการทําเครื่องเขินในป3จจุบัน เม่ือสืบลําดับ
สายตระกูลข้ึนไปจากลําดับชั้นป3จจุบัน ไปจนถึงลําดับชั้นท่ี 4-5 พบว�า ครอบครัวท้ัง 3 ครอบครัว 
ล'วนสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขิน ท่ีอพยพมาจากเชียงตุงในสมัยพระเจ'ากาวิละท้ังสิ้น  
และได'สืบทอดภูมิป3ญญาการทําเครื่องเขินมาจนถึงป3จจุบัน การทําเครื่องเขินของแต�ละครอบครัว 
ถือว�าเป/นตัวแทนของชุมชนวัดนันทาราม เพราะเวลามีหน�วยงานมาติดต�อให'ไปออกงานสาธิต 
แสดงวิธีการทําเครื่องเขิน ครอบครัวเหล�านี้ก็จะไปในฐานะตัวแทนของชุมชนวัดนันทาราม 
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เครื่องเขิน จึงไม�ใช�แค�เพียงชาวของเครื่องใช'ในครัวเรือน แต�ในบริบทของชุมชนวัดนันทาราม 
เครื่องเขินคือสิ่งท่ีแสดงถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขิน เพราะเครื่องเขินคือสิ่งท่ีสะท'อนให'เห็น
เรื่องราวทางประวัติศาสตร�ตั้งแต�การอพยพมาจากเชียงตุง จนมาต้ังถ่ินฐานท่ีชุมชนวัดนันทาราม 

ในสถานการณ�ป3จจุบัน ในชุมชนวัดนันทารามท่ีอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขิน ได'เลือนหาย 
และถูกผสมกลมกลืนไปกับวัฒนธรรมกระแสหลัก ท้ังวัฒนธรรมล'านนา และวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 
และวัฒนธรรมของชาวไทเขินมีส�วนท่ีคล'ายคลึงกับคนล'านนา ในหลายๆ ด'าน เช�น ระบบความเชื่อ
และภาษาซ่ึงอยู�ในกลุ�มคนท่ีพูดภาษาตระกูลไตสาขาเดียวกัน เม่ือเชียงใหม�ถูกผนวกเข'าเป/นส�วนหนึ่ง
ของรัฐชาติสยาม ตรงกับสมัยของรัชกาลท่ี 5 แห�งกรุงรัตนโกสินทร�ทําให'มีการเชื่อมโยงล'านนา 
ให'เข'ากับกรุงเทพฯ มากข้ึน ท้ังในด'านระบบเศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรม ระบบการปกครอง  
ดังนั้น กลุ�มชาวไทเขินจึงได'มีการปรับตัวรับเอาวัฒนธรรมไทยภาคกลาง และวัฒนธรรมล'านนา  
เข'ามาเป/นส�วนหนึ่งของวิถีชีวิต 

จากการศึกษาพบว�า อัตลักษณ�ดั้งเดิม ของชาวไทเขิน สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษชาวเชียงตุง ได'หายไปจากชุมชน ถึงแม'ว�าจะมีการพยายามอนุรักษ�ไว' ก็เป/นแต�เพียงคน
ส�วนน'อย วัฒนธรรมท่ีเป/นอัตลักษณ�ด้ังเดิม ไม�ปรากฏในชุมชนในเวลาป3จจุบัน ได'แก� 

- ภาษาไทเขิน ในป3จจุบัน ไม�ปรากฏว�ามีคนพูดหรือเขียนภาษาไทเขินได'อีก ภาษาท่ีใช'ใน
ชุมชนจึงเป/นภาษาไทยภาคกลาง และภาษาท'องถ่ินของภาคเหนือเท�านั้น 

- การแต�งกายแบบชาวไทเขิน ไม�ได'มีการแต�งกายในชีวิตประจําวัน แต�ชาวไทเขินชุมชน
วัดนันทาราม แต�งกายแบบสากลท่ัวไปตามกาลเทศะ มีบ'างท่ีผู'สูงอายุจะนุ�งผ'าถุงเม่ืออยู� ท่ีบ'าน  
แต�ไม�ได'เป/นผ'าซ่ินแบบชาวไทเขินด้ังเดิม แต�จากการศึกษาพบว�า การแต�งกายแบบชาวไทเขินด้ังเดิม
จะปรากฏในบริบทท่ีคู�กับเครื่องเขิน ตามท่ีนางดวงกมลใจคําป3นให'ข'อมูลเก่ียวกับการแต�งกาย 
ในชุดพ้ืนเมืองเม่ือคราวท่ีไปร�วมงานสาธิตการทําเครื่องเขิน ได'แก� การสวมใส�ผ'าซ่ิน เสื้อผ'าฝKาย  
และการเคียนหัว (พันศีรษะ) ซ่ึงเป/นแบบฉบับของชาวไทเขิน ซ่ึงจะแตกต�างจากการแต�งกาย 
แบบพ้ืนเมืองล'านนา  เนื่องจากชาวล'านนาจะไม�มีการเคียนหัวในแบบดังกล�าว  

ดังนั้น การแต�งกายของชาวไทเขินในชุมชนวัดนันทารามตามปกติจึงไม�ได'แต�งกายแบบ
พ้ืนเมืองด้ังเดิม หากจะสวมใส�ตามวาระพิเศษเท�านั้น ซ่ึงมักจะมีวาระท่ีเก่ียวข'องการนําเสนอร�วมกับ
เครื่องเขินอยู�เสมอ 
 อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของชาวไทเขินท่ีมีลักษณะเป/นรูปธรรม จึงแทบไม�ปรากฏเหลืออยู�ใน
ชุมชนในสมัยป3จจุบันอีกเลย เนื่องด'วยป3จจัยท่ีทําให'เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนวัดนันทาราม  
ได'แก� การปฏิรูปการปกครองในล'านนาการเข'ามาของระบบทุนนิยมการรับวัฒนธรรมตะวันตก
การศึกษาแผนใหม�นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรัฐ (อิสราภรณ� พัฒนวรรณ, 2554)  
หากสิ่งท่ีหลงเหลืออันปรากฏเป/นรูปธรรมเพียงประการเดียวนั่นก็คือ “เครื่องเขิน” นั่นเอง 
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7.3 อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขิน “เครื่องเขิน” 

ดังท่ีกล�าวมาแล'วว�า อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามส�วนใหญ� 
ได'เลือนหายไปจากชุมชน การทําเครื่องเขินจึงเป/นอัตลักษณ�เพียงอย�างเดียวท่ียังแสดงให'เห็น         
ว�าชุมชนวัดนันทาราม มีความเก่ียวข'องกับคนไทเชื้อสายท่ีสบทอดมาจากชาวไทเขินเมืองเชียงตุง 
สามารถบ�งบอกเรื่องราวท่ีมาของบรรพบุรุษได' นอกจากนั้น ลักษณะท่ีเป/นเอกลักษณ�ของเครื่องเขิน
ชุมชนวัดนันทาราม ยังสามารถแสดงถึงอัตลักษณ�ของกลุ�มคนท่ีทําเครื่องเขินได' เพราะลักษณะ 
ของเครื่องเขินแต�ละท่ีจะมีความแตกต�างกัน และเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทารามท่ีทําโดยกลุ�ม 
ชาวไทเขินก็มีลักษณะท่ีสวยงามและโดดเด�น โดยลักษณะท่ีเป/นเอกลักษณ�ของเครื่องเขินชุมชน    
วัดนันทาราม มีดังนี้  

ลักษณะโครงสร�างของเครื่องเขินนันทาราม เครื่องเขินท่ีผลิตโดยชาวไทเขินชุมชนวัด- 
นันทาราม จะมีโครงสร'างท่ีสานลายขัดด'วยเส'นตอกท่ีมีลักษณะบางและแบนเป/นรูปแฉกรัศมีจากก'น
ของภาชนะจนได'โครงภาชนะท่ีต'องการ  

การลงยางรัก การลงยางรักเป/นหัวใจสําคัญในการผลิตเครื่องเขิน เพราะความหมายท่ีแท'จริง
ของคําว�า“Lacquer Ware” หรือเครื่องเขินในภาษาอังกฤษ คือ การทายางรักลงบนภาชนะ  
และข้ันตอนการทายางรักเป/นข้ันตอนท่ีต'องใช'ความชํานาญในการทํา นอกจากนั้น การทายางรัก 
ยังสัมพันธ�กับพ้ืนท่ีทางกายภาพของชาวไทเขินในชุมชนวัดนันทาราม เพราะ “ขุม” แสดงให'เห็นว�า 
บ'านๆ นั้น เป/นบ'านท่ีมีการทําเครื่องเขิน และในป3จจุบัน บ'านท่ียังประกอบอาชีพทําเครื่องเขินก็ยังมี
ขุมอยู�ในบ'านเพ่ือใช'อบเครื่องเขินอีกด'วย  

การตกแต�งเครื่องเขิน การตกแต�งเครื่องเขินท่ีเป/นเอกลักษณ�ของชุมชนวัดนันทาราม 
คือ “ลายควัด” หรือ “ฮายดอก” เทคนิคชนิดนี้เป/นวิธีการตกแต�งโดยการใช'เหล็กแหลมขูดลงไปบน
โครงภาชนะ เพ่ือให'เกิดลวดลายตามท่ีช�างคิดไว' โดยไม�มีการร�างแบบไว'ก�อน ลายควัด แบ�งข้ันตอน
การทําเป/น 2 ข้ันตอนด'วยกันคือ หนึ่ง - “การตกดอก” หมายถึง การเขียนโครงของลวดลายให'ได'
รูปภาพตามท่ีต'องการ และสอง -“การข'าเต้ิก” (ภาษาช�างทําเครื่องเขิน) หมายถึง การใช'เหล็กแหลม
ขูดลงบนส�วนของลวดลายท่ีไม�ต'องการให'สีลงไปตามพ้ืนร�องของพ้ืนโครงภาชนะ  

ดังนั้น เม่ือนําเครื่องเขินไปลงสี จึงจะทําให'ได'ลวดลายท่ีสวยงาม จากนั้นก็นําไปลงรักเงา 
อีกครั้ง วิธีการทําเครื่องเขินท้ัง 3 ข้ันตอนท่ีเป/นวิธีผลิตของชาวไทเขินชุมชนวัดนันทาราม เป/นวิธีผลิต
ท่ีสามารถบอกท่ีมาของเครื่องเขิน และสร'างเอกลักษณ�ของเครื่องเขินวัดนันทารามให'มีความแตกต�าง
จากเครื่องเขินท่ีผลิตจากท่ีอ่ืนได' เช�น เครื่องเขินท่ีผลิตจากหมู�บ'านถวาย อําเภอหางดง ก็จะมี       
การตกแต�งด'วยรักสมุก เป/นต'น 
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จะเห็นได'ว�า อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขินท่ียังคงปรากฏอยู�ในชุมชนวัดนันทาราม จึงมีเพียง
เครื่องเขินอย�างเดียวท่ีสามารถใช'เป/นตัวแทนของกลุ�มชาติพันธุ�ไทเขินได' เพราะลักษณะทางวัฒนธรรม
ประการอ่ืนได'ผ�านกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับความเป/นไทยกลางและล'านนาไปแล'ว  
ทําให'ไม�มีการแสดงออกถึงรูปลักษณ�อย�างอ่ืนภายใต'ชีวิตประจําวันอีก 

เม่ือพิจารณาเครื่องเขินของชุมชนไทเขินวัดนันทารามภายใต'กรอบแนวคิดอัตลักษณ� 
ทางชาติพันธุ� เพ่ืออธิบายปรากฏการณ�ของกลุ�มไทเขินแห�งนี้ ท้ังจากอดีตถึงป3จจุบันสามารถทํา    
ความเข'าใจกรณีศึกษากลุ�มชาติพันธุ�ไทเขินได' 4 ประการ ได'แก� 

 7.3.1 แนวคิดอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ท่ีติดตัวมาแต2กําเนิด (Basic Identity or Ethnic 

Identity) 

อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ท่ีติดตัวมาแต�กําเนิด (Basic Identity) ตามแนวคิดของ Harold 
Isaacs นั้น ฮาโรลให'ความสําคัญกับอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� ท่ีติดตัวมาแต�กําเนิด โดยกล�าวถึง 
การแสดงออกของอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ว�า กระบวนการปฏิสัมพันธ�ทางสังคม (Ethnic Interaction) 
และพิธีกรรม ทําให'เกิดความรู'สึกผูกพันกับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ�มชาติพันธุ�เดียวกัน และสิ่งเหล�านี้ 
มีอิทธิพลต�ออัตลักษณ�และชีวิตของบุคคลนั้นๆ นอกจากนั้น เม่ือบุคคลรู'สึกว�าตนเป/นส�วนหนึ่ง 
ของกลุ�มชาติพันธุ�นั้นๆ จะต'องยอมรับเอาสถานภาพของกลุ�มชาติพันธุ�นั้นมาเป/นของตนเองด'วย  
และต'องมีความรู'สึกร�วมกัน  2 ประการ ก็คือ หนึ่ง ความรู'สึกว�าเป/นส�วนหนึ่งของกลุ�ม (Sense of 
belongingness) และ สอง คุณภาพในการนับถือตัวเอง (Quality of Self-esteem) อีกด'วย 

การแสดงออกในการเป/นกลุ� มชาติ พันธุ�ของชาวไทเ ขินเป/น อัตลักษณ� ข้ัน พ้ืนฐาน  
ซ่ึงเป/นลักษณะท่ีได'มาต้ังแต�เกิด โดยการสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขิน การถักทอ        
สายสัมพันธ�ของคนในครอบครัวของชาวไทเขินวัดนันทาราม และคนในชุมชนคนอ่ืนๆ ผ�าน
กระบวนการปฏิสัมพันธ�ทางสังคม มีหลายวิธีด'วยกัน ได'แก� การถ�ายทอดความรู'ในการทําเครื่องเขิน
ของแต�ละครอบครัว การร�วมพิธีทางศาสนา เช�น การทําบุญเข'าวัด งานพิธีวัดเข'าพรรษา การเข'าร�วม
ประเพณีต�างๆ ในชุมชน เช�น งานศพ งานแต�งงาน เป/นต'น 
 การมีปฏิสัมพันธ�ทางสังคมดังกล�าว ทําให'คนในชุมชนเกิดความรู'สึกผูกพันต�อกัน ดังเช�น 
คําบอกเล�าของคนในชุมชนว�า 

เม่ือก�อนมีงานศพ คนในชุมชนก็จะไปช�วยกันตั้งแต�เตรียมงาน ทําทุกอย�าง 
ตั้งแต�จัดดอกไม' เตรียมสถานที่ หรือทํากับข'าว เม่ือก�อนคนในชุมชนไม�เยอะเหมือน
ตอนนี้ ใครเป/นอะไรเรารู'หมดแหล�ะ ก็เห็นกันทุกวัน เจอกันทุกวัน ใครมีเร่ืองอะไรก็ไม�
ทิ้งกันหรอก 

(นางชมสมอ ศรีบุญเรือน, สัมภาษณ�เม่ือ 29 มกราคม 2558) 
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ตอนอยู�บ'านแม�อุqยจันทร�เป/ง ก็ช�วยแม�อุqยทําเคร่ืองเขิน เค'าทําอะไรเราก็ทํา

ตาม เค'าไม�ได'สอนเราตรงๆ หรอก แต�จะทําให'ดู พอเราว�าง เราก็ต'องทํางานบ'านเล็กๆ 
น'อยๆ ตอบแทนเค'า เพราะถือว�าเราได'วิชาจากเค'าบ'างแล'ว 

(ดวงกมล ใจคําป3น, สัมภาษณ�, 10 มีนาคม 2558) 

 จากคําบอกเล�าของคนในชุมชนวัดนันทาราม สามารถยืนยันว�าคนในชุมชนมีความผูกพันกัน
เป/นอย�างมาก โดยเฉพาะในสมัยอดีต ทําให'มีความรู'สึกถึงการถูกจัดอยู�ในกลุ�มชาติพันธุ�เดียวกัน 
โดยเฉพาะคําบอกเล�าของนางดวงกมล ใจคําป3น ท่ีแสดงให'เห็นว�าเครื่องเขินก็เป/นหนึ่งในป3จจัยท่ีทําให'
คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ�ทางสังคมต�อกัน 
 เม่ือชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามมีความรู'สึกว�าเป/นส�วนหนึ่งของกลุ�มก็ย�อมต'องต'องรับเอา
สถานภาพของกลุ�มตนเองเอาไว'ด'วย ซ่ึงสถานภาพในบริบทของชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทาราม 
ก็คือสถานภาพของการเป/นช�างทําเครื่องเขิน 
 นอกจากนั้น การท่ีชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทารามรับเอาวัฒนธรรมล'านนา และวัฒนธรรม
ของชาวไทยภาคกลาง เข'ามาสวมใส�เป/นวัฒนธรรมของกลุ�มตนเอง อาจจะเกิดจากการขาดคุณภาพ
ของการนับถือตัวเอง จึงทําให'ปฏิเสธอัตลักษณ�ชาติพันธุ�ของตนเอง ทําให'รับเอาอัตลักษณ�ของกลุ�ม 
ท้ังสองท่ีมีอํานาจเหนือกว�า มาเป/นอัตลักษณ�ของตนเองดังนั้น อัตลักษณ�ท่ีเป/นลักษณะด้ังเดิม 
จึงไม�ปรากฏว�ามีการสืบทอดมาจนถึงป3จจุบัน เช�น ภาษา การแต�งกาย เป/นต'น  
 แต�ในสถานการณ�ป3จจุบัน ชาวไทเขินวัดนันทาราม โดยเฉพาะในกลุ�มครอบครัวท่ีมี 
การทําเครื่องเขิน เริ่มมีความรู'สึกภูมิใจกับการท่ีสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขินมากข้ึน  
เพราะสามารถเอาความรู'สึกว�าตนเองเป/นชาวไทเขิน ไปผูกโยงเข'ากับวิธีการทําเครื่องเขินได'  
การทําเครื่องเขินท่ีมีการสืบทอดของคนในชุมชนวัดนันทารามท่ีมีมาจนถึงในป3จจุบัน ทําให'เครื่องเขิน 
ของชุมชนวัดนันทารามมีชื่อเสียง และได'รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมาย ทําให'คนในชุมชน 
วัดนันทารามเริ่มกลับมามีคุณภาพในการนับถือตัวเองมากข้ึน เห็นได'ชัดจากการท่ีครอบครัววิชัยกุล 
ได'มีการนําเสนอตัวเองผ�านสื่อต�างๆ ว�า ตนเองสืบเชื้อสาย และได'วิชาการทําเครื่องเขินมาจาก 
บรรพบุรุษชาวไทเขิน  

 7.3.2 แนวคิดการมีปฏิสัมพันธ�ทางชาติพันธุ� (Ethnic Interaction) 

Fredrik Barth อธิบายอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�จากการมีปฏิสัมพันธ�ทางชาติพันธุ�  
โดยมองอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�โดยเสนอให'เปลี่ยนการเน'นจากการมองท่ีวัฒนธรรม ไปสู�การมอง 
การจัดการองค�กรของสมาชิกในกลุ�มชาติพันธุ� โดยพิจารณาจากเวลาองค�กรสมาชิกในกลุ�มชาติพันธุ�
นั้นๆ มีปฏิสัมพันธ�กับกลุ�มชาติพันธุ� อ่ืน จะมีการแสดงออกถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� เช�นไร  
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ดังนั้น การมีปฏิสัมพันธ�ระหว�างกลุ�มชาติพันธุ� จึงเป/นสิ่งท่ีแสดงให'เห็นถึงอัตลักษณ�ของกลุ�มชาติพันธุ�
นั้นๆ 

นอกจากนั้น ความหมายทางสังคมของเครื่องเขินในฐานะท่ีเป/นตัวแทนของชาวไทเขิน 
วัดนันทาราม ยังแสดงออกมาเม่ือชาวไทเขินต'องมีปฏิสัมพันธ�กับคนกลุ�มอ่ืนท้ังในอดีตและป3จจุบัน 
เพราะจากการศึกษาพบว�า การผลิตเครื่องเขินของชุมชนวัดนันทารามแสดงให'เห็นการมีปฏิสัมพันธ� 
ของชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามท่ีมีต�อคนกลุ�ม อ่ืน แสดงผ�านข้ันตอนการทําเครื่องเขิน  
เพราะว�า ชาวไทเขินมีความสามารถในการลงยางรัก และการตกแต�งเครื่องเขิน ชาวไทเขิน 
ชุมชนวัดนันทารามจึงมีหน'าท่ีหลักในการทําเครื่องเขินใน 2 ข้ันตอนนี้ การมีปฏิสัมพันธ�ระหว�างกลุ�ม
ชาติพันธุ� (Ethnic Interaction) จึงเกิดข้ึนเม่ือชาวไทเขินวัดนันทารามต'องมีการนําเข'าวัตถุดิบ 
ในการทําเครื่องเขิน คือ โครงไม'สัก และโครงไม'กลึง มาจากนอกชุมชน เช�น ชุมชนศรีป3นครัว  
และชุมชนศรีปuงเมือง ส�วนในอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ด'านอ่ืนๆ ของชาวไทเขินวัดนันทาราม  
ก็ไม� มีการแสดงออกอย�างชัดเจน เ ม่ือต'องมีการปฏิสัมพันธ�กับคนกลุ�มอ่ืน เพราะภาษาพูด 
และภาษาเขียนก็ใช'ภาษาเดียวกันกับคนล'านนา คือภาษาถ่ินเหนือ ละภาษาไทยกลาง ส�วนการแต�งกาย             
ก็ไม�สามารถใช'เป/นเกณฑ�ในการแบ�งแยกกลุ�มคนได'อีกต�อไปแล'ว เพราะในป3จจุบันไม�มีการแต�งกาย
ตามแบบด้ังเดิมของชาวไทเขิน แต�เป/นการแต�งกายตามแบบสากลนิยมท่ัวไป การแต�งกาย 
แบบด้ังเดิมของชาวไทเขิน จะปรากฏอยู�ในวาระโอกาสสําคัญเท�านั้น เช�น การทําบุญ หรือการไป
ออกบูธสาธิตวิธีการทําเครื่องเขิน ดังนั้น พรมแดนชาติพันธุ� (Ethnic Boundaries) ของชาวไทเขิน
วัดนันทารามในป3จจุบัน จึงเกิดข้ึนจากกระบวนทําเครื่องเขินของครอบครัวท่ียังประกอบอาชีพ 
ทําเครื่องเขินเท�านั้น 
   การแสดงความคิดเห็นของคนท่ีมีปฏิสัมพันธ� กับชาวไทเขิน ก็ เป/นการยืนยันว� า  
การแสดงออกถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของชาวไทเขินวัดนันทาราม ก็คือการแสดงผ�านเครื่องเขิน
นั่นเอง ดังการแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชนวัดนันทารามท่ีไมได'สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษ 
ชาวไทเขินท่ีพูดว�า ถ'าหากเข'าบ'านไหนแล'วเจอเครื่องเขินให'อนุมานว�าบ'านนั้นเป/นบ'านคนเขินแน�นอน  
 นอกจากนั้น พ้ืนท่ีทางกายภาพของชุมชนวัดนันทาราม ก็สามารถบอกถึงพรมแดนทางชาติ
พันธุ� (Ethnic Boundaries) ของชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามได' เพราะตัวชุมชนต้ังอยู�ใจกลางเมือง
เชียงใหม� และมีอาณาเขตติดต�อกับชุมชนหลายๆ ชุมชนท่ีมีชื่อเสียงในการประกอบงานหัตถศิลปw
เช�นเดียวกัน คือ ชุมชนวัดหม่ืนสาร และชุมชนวัดศรีสุพรรณ ท่ีมีชื่อเสียงในการทําเครื่องเงิน  
ดังนั้น จึงกล�าวได'ว�า อาณาเขตพ้ืนท่ีทางกายภาพของชุมชนวัดนันทาราม ก็เปรียบเสมือนพรมแดน
ทางชาติพันธุ�อย�างหนึ่งนั่นเอง 
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7.3.3 แนวคิดการก2อตัวเชิงสัญลักษณ� (Symbolic Formulation) 

ปรากฏการณ�เครื่องเขินในชุมชนวัดนันทารามแสดงให'เห็นถึงกระบวนการแสดงออกถึง 
อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของกลุ�มชาวไทเขิน ผ�านเครื่องเขิน ผ�านทางลักษณะทางวัฒนธรรม  
ภายใต'ความสัมพันธ�ของเครื่องเขิน และโครงสร'างต�างๆ ในชุมชนชาวไทเขินวัดนันทาราม  
ตามข'อเสนอของ Charles F. Keyes ท่ีว�า กลุ�มชาติพันธุ�เดียวกันจะต'องมีลักษณะทางวัฒนธรรม 
ท่ีเหมือนกัน เป/นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพราะวัฒนธรรมไม�ได'เป/นตัวกําหนดลักษณะของกลุ�มชาติพันธุ� 
แต� อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� เป/นตัวกําหนดลักษณะของวัฒนธรรม ซ่ึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� 
จะแสดงออกผ�านทาง ตํานาน ระบบความเชื่อ พิธีกรรม ประวัติศาสตร�ท'องถ่ิน และศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งเหล�านี้เรียกว�า การก�อตัวเชิงสัญลักษณ�ท่ีมีต�อกัน ได'แก� 

- ประวัติศาสตร�ชุมชนของชุมชนวัดนันทารามท่ีแสดงถึงการอพยพของบรรพบุรุษชาวไทเขิน 
จากเมืองเชียงตุง ทําให'ชุมชนมีคุ'มเจ'า และชาวไทเขิน วัดนันทารามก็มีการทําเครื่องเขินส�งถวาย 
เข'าไปในคุ'มเจ'า และมีการสืบทอดการตกแต�ง เครื่องเขินท่ีทําให' เจ'านายมาจนถึงป3จจุบัน  
ได'แก� ลายทอง และลายควัด 
 - ระบบความเชื่อในชุมชนวัดนันทาราม ท่ีแสดงออกการต้ังศาลปูNย�าในชุมชนท่ีมีการใช'   
เครื่องเขินท่ีมีลักษณะเป/นพานขันดอก ใส�เป/นภาชนะในการวางเครื่องเซ�นไหว'บรรพชน 
 - ประเพณี การแสดงออกถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ผ�านเครื่องเขินในด'านประเพณี  
ได'แก� ประเพณีการแต�งงานของชาวไทเขิน ในอดีต ฝNายชายจะมีการนําของมีค�าและของใช'ส�วนตัว 
ใส�ในเครื่องเขินท่ีเรียกว�า “หีบผ'าใหม�” เม่ือต'องย'ายเข'ามาอยู�บ'านฝNายหญิง และในป3จจุบัน ถ'ามี 
การแห�ขบวนขันหมาก ก็จะมีการนําหีบผ'าใหม�เข'ามาเป/นส�วนหนึ่งของขบวนขันหมากด'วย 
 การแสดงออกถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของชาวไทเขินผ�านเครื่องเขินดังท่ีกล�าวมา ทําให'เห็น
ว�าเครื่องเขินไม�ได'เป/นสิ่งท่ีสัมพันธ�แค�วิถีชีวิตของชาวไทเขิน แต�ยังสัมพันธ�กับการบอกเล�าเรื่องราว
ประวัติศาสตร�ของชุมชนวัดนันทาราม ซ่ึงสิ่งเหล�านี้ทําให'เกิด การก�อตัวเชิงสัญลักษณ� ผ�านเครื่องเขิน
อันเปรียบเสมือนตัวแทนของชาวไทเขินวัดนันทาราม 

7.3.4 แนวคิดปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive practice) 

ในขณะมีการเปลี่ยนแปลงในชุมชนวัดนันทารามจากป3จจัยหลายๆ อย�าง ดังท่ีได'อธิบายไว'
ข'างต'น ทําให'การผลิตเครื่องเขินในชุมชนวัดนันทารามมีจํานวนน'อยลง จนในป3จจุบันเหลือครอบครัว
ท่ียังประกอบอาชีพทําเครื่องเขินเพียง 3 ครอบครัว และเป/นการผลิตเครื่องเขินเพ่ือการค'าอย�างเดียว
เท�านั้น เครื่องเขินของชุมชนวัดนันทารามในป3จจุบันจึงเป/นเครื่องเขินท่ีอยู�ในระบบการตลาดอย�าง
สมบูรณ� เพราะเครื่องเขินท่ีผลิตออกมามีการปรับตัวให'เข'ากับยุคสมัย เช�น การสร'างผลิตภัณฑ� 
ท่ีสามารถตอบสนองรูปแบบชีวิตของคนรุ�นใหม� เช�น เคสมือถือ แฟลชไดรฟw ของครอบครัววิชัยกุล 
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หรือการรับเอาวิธีการตกแต�งเครื่องเขินแบบใหม� เช�น การประดับเครื่องเขินด'วยเปลือกไข�  
และการเพ'นท�ลายด'วยสีอะคริลิก ของครอบครัวนางประเทือง สมศักด์ิ และครอบครัวของ 
นางดวงกมล ใจคําป3น 
 การปรับตัวของครอบครัวท่ียังประกอบอาชีพทําเครื่องเขิน แสดงให'เห็นถึงความสัมพันธ� 
เชิงอํานาจระหว�างตลาดของผู'ซ้ือเครื่องเขิน และครอบครัวท้ัง 3 ครอบครัว การปรับตัวตามลักษณะ
ของผู'ซ้ือเครื่องเขิน ก็เพ่ือทําให'เครื่องเขินสามารถแข�งขันในตลาดการค'าได' ลักษณะการปรับตัวของ
การทําเครื่องเขิน จึงเทียบเท�ากับ การสร'างอัตลักษณ�หรือตัวตน ตามแนวทางความคิดท่ี ขวัญชีวัน  
บัวแดง เสนอให'มองอัตลักษณ�โดยไม�ยึดติดกับลักษณะของวัฒนธรรมแบบเดิม  

ขวัญชีวัน ให'ความสําคัญกับความสัมพันธ� เชิงอํานาจและปฏิบั ติการทางวาทกรรม  
ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จะนําไปสู�การสร'างอัตลักษณ�หรือตัวตน ไม�มองอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ในลักษณะท่ีหยุด
นิ่งตายตัว หากมองจาก กระบวนการสร'างทางสังคม (Social construct) ท่ีตัดสินจากความรู'สึก
ผูกพันกับคนกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง ท่ีเกิดจากประสบการณ�ส�วนตัวในความสัมพันธ�เชิงอํานาจ นอกจากนั้น 
ขวัญชีวันยังมองถึงสถานการณ�ในป3จจุบัน ท่ีกลุ�มชาติพันธุ�มีการอพยพโยกย'ายถ่ินฐานมากข้ึน  
แต�ก็มีการรวมกลุ�ม จัดกิจกรรม และแสดงออกถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�มากข้ึนเช�นเดียวกัน 
 ในสถานการณ�ยุคป3จจุบัน กลุ�มชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามยังได'มีการรวมตัวกันในหมู�ของ
คนท่ีมีความรู'ความสามารถในการทําเครื่องเขิน และจัดต้ังเป/นกลุ�มย�อยในชุมชนก็คือ หนึ่ง กลุ�มคัวฮัก 
คัวหาง นําโดยนางประเทือง สมศักด์ิ และกลุ�มท่ีสอง คือ กลุ�มอาชีพวัดนันทาราม นําโดยครอบครัว
วิชัยกุล วัตถุประสงค�ของการจัดต้ังกลุ�มท้ังสองกลุ�มข้ึนมาก็เพ่ือสืบทอดภูมิป3ญญาการทําเครื่องเขิน
ภายในชุมชน และเพ่ือนําความรู'ในการทําเครื่องเขินไปเผยแพร�ให'กับผู'ท่ีสนใจผ�านทางหน�วยงาน 
ท้ังราชการและเอกชนท่ีติดต�อมาเพ่ือให'กลุ�มท้ังสอง ไปสาธิตวิธีการทําเครื่องเขิน 
 นอกจากการจัดต้ังกลุ�มภายในชุมชนท้ังสองกลุ�มแล'ว ชาวไทเขินวัดนันทารามยังได'จัดต้ัง
พิพิธภัณฑ�เครื่องเขินวัดนันทาราม ท่ีได'รับการสนับสนุนจากนักวิชากรภายนอก เพ่ือให'ชุมชน 
วัดนันทารามได'มีพิพิธภัณฑ� ท่ีบอกเล�าเรื่องราว ประวัติความเป/นมาของเครื่องเขินในชุมชน 
วัดนันทาราม และเป/นสถานท่ีรวบรวมเครื่องเขินท่ีมีความเก�าแก�เอาไว'ในชุมชน  
 การแสดงออกถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ของกลุ�มชาวไทเขิน วัดนันทารามท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
วัดนันทารามเป/นปรากฏทางชาติพันธุ� ภายใต'สังคมสมัยใหม�ท่ีกลุ�มชาติพันธุ�ต'องมีการปรับตัว 
เพ่ือให'เข'ากับยุคสมัย ดังนั้น การค'นหาลักษณะด้ังเดิมของวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ�จึงเป/น 
เรื่องท่ีทําได'ยาก นอกจากปรากฏเพียงร�องรอยของลักษณะด้ังเดิมของวัฒนธรรมบางอย�างเท�านั้น  

ในกรณีของชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทารามก็แสดงให'เห็นว�า เราไม�สามารถเห็นวัฒนธรรม 
ท่ีเป/นลักษณะด้ังเดิมได'ในป3จจุบัน แต�เราสามารถสืบค'นจากอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ท่ียังปรากฏ 
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อยู�ภายในชุมชน นั่นก็คือ ผ�านทางความสัมพันธ�ระหว�างเครื่องเขิน และชาวไทเขินภายในชุมชน 
วัดนันทารามนั่นเอง 

7.5 ข0อสังเกตจากการลงภาคสนาม 

 จากการลงภาคสนามชุมชนวัดนันทาราม เพ่ือศึกษาอัตลักษณ�ชาวไทเขินผ�านเครื่องเขิน  
ทําให'ผู'ศึกษาได'สังเกตเห็นถึงปรากฏการณ�ทางชาติพันธุ�บางอย�างท่ีเกิดข้ึน คือ การธํารงชาติพันธุ� 
(Etnicity) ถึงแม'ว�าจะไม�มีการแสดงออกอย�างชัดเจน แต�เครื่องเขินเป/นป3จจัยหนึ่งท่ีสามารถสะท'อน
ปรากฏการณ�นี้ออกมาได' และเม่ือพิจารณาจากประวัติศาสตร�ของชุมชนก็จะสามารถเห็นการธํารงชาติพันธุ�    
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ในกรณีของชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทาราม ก็มีลักษณะครบทุกองค�ประกอบของการมีสํานึก
ร�วมทางชาติพันธุ� กล�าวคือ การมีชื่อร�วมกัน คือกลุ�มชาว “ไทเขิน” ก็บ�งบอกถึงความเป/นกลุ�มก'อน
อย�างชัดเจน ส�วนตํานานปรัมปราเก่ียวการกําเนิดและการสืบเชื้อสายร�วมกัน ถ'าย'อนข้ึนไปถึง 
บรรพบุรุษชองชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทาราม ก็จะทราบท่ีมาว�าเป/นกลุ�มชาวไทเขินท่ีอพยพมาจาก
เมืองเชียงตุง ซ่ึงทําให'กลุ�มชาวไทเขินท้ังสองกลุ�มนี้ มีความเก่ียวข'องกันทางเครือญาติ และในเมือง
เชียงตุงเองก็มีการกล�าวถึงตํานานเก่ียวกับการสร'างเมืองและการสืบเชื้อสาย รวมถึงการอพยพ
โยกย'ายถ่ินฐาน (ดังท่ีกล�าวในเนื้อหาบทท่ี 4) ทําให'ชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามมีความเก่ียวข'องกับ
ตํานานในส�วนนั้นด'วย 
 ในประวัติศาสตร�ของชาวไทเขินชุมชนวัดนันทารามก็มีการบอกเล�าประวัติศาสตร�ร�วมกัน
ต้ังแต�ในสมัยพระเจ'ากาวิละ ได'มีนโยบายกวาดต'อนกลุ�มชาติพันธุ�ต�างๆ เข'ามาเป/นพลเมืองของเมือง
เชียงใหม�จนมาถึงป3จจุบัน เวลาท่ีผ�านมาในแต�ละช�วงนั้นก็ยิ่งเพ่ิมความทรงจําต�อเหตุการณ�ต�างๆ  
ของคนในชุมชน เพ่ือทําให'คนรุ�นหลังได'รับรู'เรื่องราวและประสบการณ�ของคนรุ�นก�อน ซ่ึงในกรณี
ตัวอย�างของชุมชนวัดนันทารามก็คือ การบอกเล�าเรื่องราวของเจ'านายเชียงตุงท่ีอพยพมาพร'อมกับ
กลุ�มชาวไทเขินในสมัยของพระเจ'ากาวิละว�ามีการต้ังคุ'มอยู�ท่ีไหน เป/นต'น 

การมีวัฒนธรรมร�วมกัน (ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ได'กล�าวว�าแล'ว ในบทท่ี 5) ว�าด'วยเรื่องข'อมูล
พ้ืนฐานของชุมชนวัดนันทารามแล'วว�า ชาวไทเขินเป/นกลุ�มคนท่ีมีลักษณะวัฒนธรรมของตนเอง  
ไม�ว�าจะเป/นการแต�งกาย ภาษา หรืออาหาร แต�ด'วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําให'วัฒนธรรม
เหล�านี้เลือนหายไป เหลือแต�เพียงเครื่องเขินท่ีเป/นสิ่งแสดงให'เห็นถึงความเชื่อมโยงของอัตลักษณ� 
ของชาวไทเขิน การมีอาณาเขตร�วมกัน ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงอาณาเขตทางกายภาพของชุมชน 
วัดนันทาราม ซ่ึงมีการกําหนดไว'ชัดเจนต้ังแต�สมัยพระเจ'ากาวิละ  

ปรากฏการณ�การธํารงชาติพันธุ�ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนวัดนันทาราม อาจมีการแสดงออกหรือไม�  
ผู'ศึกษาเห็นว�าข้ึนอยู�กับแรงกระตุ'น และป3จจัยอ่ืนๆ เช�น ป3จจัยทางเศรษฐกิจ ป3จจัยทางวัฒนธรรม 
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เป/นต'น ดังเช�นในกรณีของครอบครัววิชัยกุลท่ีมีการจัดทําวีดิทัศน�เพ่ือประชาสัมพันธ�ร'านของตนเอง 
ก็ได'มีการพูดถึงเมืองเชียงตุง ซ่ึงเป/นถ่ินฐานเดิมของชาวไทเขิน ชุมชนวัดนันทารามในป3จจุบัน  
และป3จจัยสําคัญท่ีทําให'เกิดการกระตุ'นการธํารงชาติพันธุ�ในชุมชนวัดนันทารามอีกประการหนึ่งก็คือ 
การเข'าไปทําการวิจัยเก่ียวกับเครื่องเขินของนักวิชาการ ภายในชุมชนวัดนันทาราม ทําให'เริ่มมี 
การรื้อฟz{น และกล�าวถึงต'นกําเนิดของการทําเครื่องเขินภายในชุมชนวัดนันทาราม จึงมีการหยิบยก
เรื่องราวของการอพยพการต้ังถ่ินฐานของชาวไทเขินข้ึนมาเป/นส�วนหนึ่งเรื่องราวของเครื่องเขิน  

7.6 สรุป 

การศึกษาอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ไทเขินผ�านเครื่องเขิน เป/นการศึกษาท่ีมีจุดประสงค� 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างเครื่องเขินกับชุมชนวัดนันทาราม และศึกษาเครื่องเขินในฐานะท่ีเป/น
ส�วนหนึ่งของอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� สนามวิจัยในการศึกษาครั้งนี้คือ ชุมชนวัดนันทาราม ชุมชนชาว
ไทเขินท่ีมีความเก�าแก� และมีการผลิตเครื่องเขินมาต้ังแต�อดีตถึงป3จจุบัน มีครอบครัว ท่ียัง 
มีการประกอบอาชีพทําเครื่องเขินในป3จจุบัน จํานวน 3 ครอบครัว พบว�า ป3จจุบันชาวไทเขิน  
ชุมชนวัดนันทารามมีการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมจนทําให'อัตลักษณ� 
ทางชาติพันธุ�ท้ังหมดถูกกลืนโดยวัฒนธรรมของภาคเหนือและภาคกลาง จนเหลือเพียงเครื่องเขิน 
ท่ีเป/นสิ่งเชื่อมโยงให'เห็นร�องรอยของอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ในอดีต  

เครื่องเขินจึงเป/นอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�เพียงประการเดียวท่ียังคงปรากฏอยู�ในชุมชน  
ผ�านการประกอบกิจการของสามครอบครัวท่ียังทําเครื่องเขินอยู� อัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ท่ีปรากฏ 
จากเครื่องเขินประกอบด'วยรูปลักษณ�ของเครื่องเขินท่ีมีเอกลักษณ� ท้ังในด'านตัวโครงภาชนะ 
และลวดลาย นอกจากนั้นเทคนิควิธีการทําของชาวไทเขินชุมชนวัดนันทาราม คือ การลงยางรัก 
ก็เป/นสิ่งท่ีสามารถบอกถึงอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ�ได'เช�นเดียวกัน  

การศึกษาเครื่องเขินในฐานะท่ีเป/นส�วนหนึ่งของอัตลักษณ�ทางชาติพันธุ� จึงเป/นสิ่งท่ีแสดง 
ให'เห็นว�าเครื่องเขินสามารถบ�งบอกถึงอัตลักษณ�ของผู'ผลิต ซ่ึงก็คือชาวไทเขิน อีกท้ังยังสามารถ
สะท'อนให'เราเห็นลักษณะพลวัตทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
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