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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประวติัเคร่ืองเขินชนิดหน่ึงในภาคอีสานมีช่ือวา่โตก มีลกัษณะการใช้

งานเหมือนพาน ทาํจากไมแ้ละเคลือบผิวดว้ยยางไมสี้ดาํ พื้นท่ีในการศึกษาคือบา้นหัวเสือ ตาํบลหัวเสือ อาํเภอขุขนัธ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ  เน่ืองจากยงัมีผูผ้ลิตโตกอยูใ่นปัจจุบนั ท่ียงัสามารถใหข้อ้มูลไดผู้ว้ิจยัยงัศึกษาเอกสารตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเคร่ืองเขินในประเทศไทยและประเทศใกลเ้คียงประกอบกบัศึกษาทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรม เพ่ือหาขอ้
สันนิษฐานตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 

ผลการวิจัยพบว่า โตกมีลักษณะเป็นเคร่ืองเขินท่ีสืบค้นประวติัไม่ได้เน่ืองจากขาดการบันทึก จึงเกิดข้อ
สันนิษฐานจากเอกสารตาํราต่างๆถึงความเป็นไปไดข้องกลุ่มชนผูน้าํพาวฒันธรรมน้ีติดตวัเขา้มาในพื้นท่ีวิจยัเช่นชาว
กลุา,ชาวลาวและชาวเขมร 

 
 

ABSTRACT 
The paper aims to study history of lacquer ware in northeast of Thailand called “Toke”. Its appearance 

similar to a tray which made of wood and cover surface by lacquer. Research area was Hua-Suea Village Hua-Suea 
Subdistrict  Khu Khan District Sisaket Province since this area has craftsman who able to give information about 
Toke. The researcher was studied literatures relevant to lacquer ware in Thailand and neighbor country along with 
investigate on Cultural Diffusion Theory to discover presumption. 
 The research outcome revealed that Toke is a lacquer ware which cannot explore history because lake of 
documentation. However, literatures regarding feasibility about group of people who bring culture into the research 
area are Kula, Laotian, and Kamare.  
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บทนํา 

มนุษยมี์ศกัยภาพในการคิดวิธีทางแก้ปัญหา

ต่างๆในชีวิตประจาํวนั มาตั้งแต่สมยัดึกดาํบรรพอ์า้งอิง

ได้จากหลักฐานท่ีพบในการขุดค้นแหล่งโบราณคดี

ต่างๆทั่วโลก ซ่ึงพบข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีทาํข้ึนมาจาก

วตัถุดิบท่ีใกลต้วัหลากหลายชนิด โดยเป็นวตัถุดิบท่ีมา

จากธรรมชาติ แต่อาจจะแตกต่างกนัออกไปในกรรมวิธี

การผลิต วตัถุดิบบางอยา่งมีกระบวนการผลิตท่ีซบัซ้อน

วุ่นวายหรือต้องใช้กรรมวิธีขั้ นสูงในการผลิตเป็น

ผลิตภณัฑต่์างๆ เช่น ภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผา มนุษยต์อ้ง

รู้จกัแหล่งดินเหนียวการเตรียมดินและรู้จกัการควบคุม

ไฟ เคร่ืองประดบัและอาวธุทาํจากโลหะ เช่นสาํริด ตอ้ง

มีความรู้ในการผสมแร่และทําแม่พิมพ์เพ่ือ ข้ึนรูป 

เคร่ืองนุ่งห่มจากผา้ทอใชเ้ส้นใยท่ีไดม้าจากสัตวแ์ละพืช

เช่น การปลูกม่อนเล้ียงไหม ตน้ฝ้าย ตน้คราม  

วิบูลย ์(2546)  กล่าวว่า งานหัตถกรรมเหล่าน้ี 

เม่ือแรกทาํอย่างง่ายๆหยาบๆเพียงเพ่ือใชป้ระโยชน์ได้

เท่านั้น ต่อมามนุษยจึ์งพฒันารูปแบบใหใ้ชป้ระโยชน์ได้

สมบูรณ์และมีความงดงามน่าใช ้

หตัถกรรมบางอยา่งท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนเพ่ือใช้

งานในชีวิตประจาํวนั อาจเป็นวฒันธรรมร่วมกบัพ้ืนท่ี

ละแวกเดียวกนัหรือประเทศขา้งเคียง โดยเฉพาะเคร่ือง

เขินหรือท่ีภาษาองักฤษเรียกว่า Lacquerware ในแต่ละ

ประเทศนั้ นมีค ําเรียกท่ีต่างกันออกไปตามหลักของ

ภาษาศาสตร์แต่มีความหมายคือผลิตภัณฑ์ประเภท

เดี ยวกัน  วิ บู ล ย์  (2541) ก ล่ าวว่ า เค ร่ื อ ง เขิ น  เป็ น

หัตถกรรมเก่าแก่ประเภทหน่ึง กล่าวกนัว่าจีนเป็นชาติ

แรกท่ีคิดคน้ทาํข้ึนเม่ือประมาณ 3,000 ปีมาแลว้ ทาํกนั

มากในสมัยราชวงศ์หมิง มีโรงงานผลิตเคร่ืองเขิน ใน

เมืองตาลีฟูและตงัเก๋ียแพร่ไปยงัประเทศเวียดนาม พม่า 

และไทย  

ชชัรินทร์ (2556) กล่าววา่ ประวติัความเป็นมา

ของเคร่ืองเขิน เร่ิมทาํคร้ังแรกท่ีใดไม่มีหลกัฐานยืนยนั

ชัดเจน  เน่ืองจากหลักฐานท่ีพบจากการขุดค้นทาง

โบราณคดีเป็นเคร่ืองเขินท่ีมีอายุใกล้เคียงกัน แต่จาก

ร่องรอยท่ีพบยืนยนัไดว้า่มีการทาํเคร่ืองเขินในประเทศ

จีน  เกาห ลี  ญ่ี ปุ่ น  ห มู่ เกาะริวกิว  และประเทศใน

คาบสมุทรอินโดจีนคือประเทศพม่า ไทย ลาว และ

เวียดนาม โดยประเทศต่างๆ เหล่าน้ีทาํเคร่ืองเขิน ตั้งแต่

อดีตต่อมาจนถึงปัจจุบนั แต่กรรมวิธีการผลิตนั้นอาจจะ

แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยมากแล้วจะเป็น

เคร่ืองเขิน ท่ีตกแต่งบนพ้ืนรักสีดาํและแดง  

ในประเทศไทยนั้ น วิทย  ์(2525) กล่าวไวใ้น

หนงัสือชีวิตไทย ช่างสิบหมู่ วา่ ช่างรักของประเทศไทย

คงจะมีมานานตั้งแต่สมยัโบราณแต่ปรากฏหลกัฐานให้

ทราบไดเ้พียงในสมยัอยธุยาหรืออาจเป็นตอนปลายของ

สมัยสุโขทัย วิถี  (2537) กล่าวว่าเคร่ืองเขินหมายถึง 

ภาชนะ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีผลิตข้ึนโดยชนเผ่าไทเขิน 

โดยมีการข้ึนรูปดว้ยไม ้ไมไ้ผส่าน ทาดว้ยยางรัก มีสีดาํ

และแดงคลํ้า ประดบัตกแต่งดว้ยการขูดลวดลาย  ถมสี 

และปิดทอง  ชนเผ่าไทเขินแต่เดิมมีถ่ินท่ีอยู่ในแควน้

เชียงตุงซ่ึงตั้งอยูต่อนเหนือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

พม่า โดยสมัยของพระเจ้ากาวิละครองเมืองเชียงใหม่ 

พ .ศ.2325 – พ .ศ.2358 ได้ยกทัพไปตีหัวเมืองเชียงตุง

และเมืองอ่ืนๆ  โดยกวาดต้อนผู ้คนมาเพ่ือเพ่ิมเติม

ประชากรในเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงในการกวาดตอ้นปรากฏ

มีชนเผ่าไทเขินอยูด่ว้ย  คาํว่า เคร่ืองเขิน น้ีน่าจะบญัญติั

ข้ึนโดยขา้ราชการจากส่วนกลางท่ีข้ึนมาอยูใ่นภาคเหนือ  

เม่ือประมาณ 100 ปีท่ีแลว้ เพราะคาํน้ีไม่มีปรากฏอยูใ่น

ภาษาพ้ืนถ่ินเชียงใหม่ แต่เป็นการเรียกเคร่ืองใชท่ี้มีการ

ทายางรักท่ีชาวไทเขินประดิษฐ์ข้ึน จึงเรียกวา่ เคร่ืองเขิน 
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โดยในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้นไดมี้การรู้จกัการ

ใชง้านนํ้ายางรักกนัทั้งส้ิน  

ในภาคอีสานของประเทศไทยผูค้นในทอ้งถ่ิน

น้ี รู้จักการนํานํ้ ายางรักมาใช้ประโยชน์ตั้ งแต่อดีต

เช่นเดียวกบัภาคอ่ืนๆ โดยมีผูเ้ขียนถึงเคร่ืองเขิน ในภาค

อี ส าน น้ี  ไว้ห ล าย ท่ าน  สุ น ท ร  (2545) กล่ าว ถึ ง

พระพุทธรูปไมอี้สานว่า พระไมส่้วนใหญ่จะมีการทาสี 

ลงรักปิดทองแบบโบราณเป็นวิธีสร้างความสวยงาม ท่ี

พบมากท่ี สุด  คือ  สี เห ลือง  สีดํา  สีแดงและสีทอง 

สอดคลอ้งกับ ต๊ิก (2552) ได้เขียนบทความเร่ืองพุทธ

หตัถศิลป์อีสาน โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัการใชย้างรักไวว้า่ 

กาสะเยยี ขาเยยี ขาสะเยยี หรือกากะเยยีกเ็รียกเป็นเคร่ือง

วางคมัภีร์ใบลานเช่ียนเดียวกนั ซ่ึงมีขนาดเลก็ มีลกัษณะ

ขาท่ีไขวก้ันตกแต่งลวดลายไม้จําหลักลงรักปิดทอง

ประดบักระจกสี วิบูลย ์(2541) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของ

เช่ียนหมากอีสาน ไวว้า่ เช่ียนหมากไมนิ้ยมตกแต่งดา้น

นอกเป็นลวดลาย โดยทารักหรือนํ้ ามนัให้ผิวไมมี้สีเขม้

แลว้จะแกะลวดลายโดยรอบทั้งส่ีดา้น ทั้งปากเช่ียนและ

ตีน เช่ียน  เช่น เดียวกับ  เที ยนทอง  (2541) กล่าวถึง

เช่ียนหมากอีสานวา่ วสัดุท่ีทาํเช่ียนหมากส่วนมากนิยม

ใชไ้มเ้น้ือแข็งมีนํ้ าหนักเบาหาง่ายในทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น 

ไมจิ้ก ไมม้ะค่า ไมม้ะเกลือ ไมป้ระดู่ การทาํเช่ียนหมาก

อีสาน ตอ้งประกอบไมใ้หไ้ดรู้ปทรงไม่ใหบิ้ดเบ้ียว ขดัถู

ใหเ้รียบ ทาดว้ยรักนํ้ าเกล้ียง เพ่ือรักษาให้เน้ือไมไ้ม่พุพงั

ง่าย ทาํใหมี้เงามนัดาํเป็นพ้ืนดว้ยรักนํ้าเกล้ียง  

นครลาํดวน (ช่ือเดิมของอาํเภอขุขนัธ์) ตั้งเป็นเมือง
ในรัชสมยัของพระเจา้เอกทศัน์ จากความชอบในการจบั
ชา้งเผือกส่งคืนกรุงศรีอยธุยา ในสมยักรุงศรีอยธุยาตอน
ปลาย ก่อนยา้ยท่ีตั้ งเมืองมาตั้งบริเวณตวัจงัหวดัศรีสะ
เกษปัจจุบนั แต่ยงัใชช่ื้อวา่จงัหวดัขุขนัธ์อยู ่ก่อนเปล่ียน
ช่ือจังหวดัขุขันธ์เป็นจังหวดัศรีสะเกษเม่ือ พ.ศ.2481 

(บุญเลิศ, เบญจา, 2528) จังหวดัศรีสะเกษเป็นจังหวดั
หน่ึงท่ีมีชาติพนัธ์ุของประชากรหลากหลายประกอบไป
ดว้ย ไทโคราช เขมรถ่ินไทย กูย(กวยหรือส่วย) เญอ ลาว 
แต่โดยมากกลุ่มชาติพนัธ์เหล่าน้ีจะรวมตวักนัอยูเ่ฉพาะ
กลุ่มชาติพนัธ์ุของตน ชาติพนัธ์ุท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคือ 
เขมรถ่ินไทย  รองลงมาคือกูยและลาวท่ี มีจํานวน
ประชากรใกลเ้คียงกนั และสุดทา้ยคือ เญอ ท่ีมีการใช้
ภาษาคลา้ยกบัพวก กูย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2554) 

ในพ้ืนท่ีอําเภอขุขันธ์มี เค ร่ืองใช้ชนิดหน่ึงท่ี มี
รูปลกัษณะคลา้ยเคร่ืองเขินท่ีมีช่ือวา่ โตก โดยโตก เป็น
ภาษาทอ้งถ่ินของชาวไทยเช้ือสายเขมร มีลกัษณะเป็น
พานเชิงสูงมีสีดําเขียนลวดลายสีแดง  ลักษณะเป็น
เคร่ืองเขิน โดยใช้เป็นภาชนะในครัวเรือน  เช่น เป็น
เช่ียนหมาก จดัสาํรับอาหาร ใชใ้นพิธีกรรมเช่น วางของ
เซ่นไหวแ้ละเคร่ืองถวาย เป็นพานบายศรีสู่ขวญั จนไป
ถึงเป็นอุปกรณ์ประจาํตวัของร่างทรงในพิธีกรรมเป็น
ตน้ ภูมิปัญญาดงักล่าวอาจได้รับการแพร่กระจายทาง
วฒันธรรมจากทางใดทางหน่ึงจึงทําให้ภูมิปัญญาท่ี
คลา้ยคลึงกบัเคร่ืองเขินไดป้รากฏในพ้ืนท่ีวิจยัในคร้ังน้ี 
จากท่ีกล่าวมาทาํให้ผูว้ิจยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาภูมิ
ปัญญาของโตก เพ่ือเป็นการบันทึกภูมิปัญญาน้ีไม่ให้
สูญหายไปตามกาลเวลา 

 

โตกบา้นหวัเสือ ตาํบลหวัเสือ อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
ท่ีมา: วราวฒิุ ทิวะสิงห์(2013) 
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วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาประวติัโตก บ้านหัวเสือ ตาํบัลหัว
เสือ จงัหวดัศรีสะเกษ 

 
วธีิการวจิัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) ผู ้วิ จั ย เก็ บ ร วบ รวม ข้อ มู ล ท่ี
สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ คือการศึกษาประวติัโตก 
บา้นหวัเสือ ตาํบลหวัเสือ อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
ซ่ึงจะดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ผู ้ผ ลิต ใน พ้ืน ท่ี  และการศึกษ าเอกส ารตําราท าง
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองเขินในประเทศและ
ประเทศใกลเ้คียง ซ่ึงอาจจะให้ขอ้มูลหลกัฐานดา้นการ
แพร่กระจายทางวฒันธรรมของภูมิปัญญาดงักล่าว และ
กระบวนการผลิตโตกซ่ึงอาจจะแสดงใหเ้ห็นวา่กรรมวิธี
หรือข้ึนตอนบางอย่างอาจจะคล้ายคลึงกับการผลิต
เคร่ืองเขินนอกพ้ืนท่ีวิจยับา้งหรือไม่ โดยเก็บขอ้มูลดว้ย
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์จากผูป้ฎิบัติ
เป็นหลกั 
 
ผลการวจิัย 

ประวติัโตก ผูว้จิยัไดมี้โอกาสสัมภาษณ์คุณพอ่
สมเรียง สถานพงษ ์อาย ุ76 ปี ชาวบา้นหัวเสือ ตาํบลหัว
เสือ อาํเภอขุขนัธ์ จังหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตโตก
ออกจาํหน่ายไปหลายอาํเภอในเขตจงัหวดัอีสานใต ้โดย
ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตโตกจากลุง เม่ือ
อาย ุ12 ปี จากการสัมภาษณ์ไดค้วามวา่ โตกถูกใชใ้นคน
เช้ือชาติเขมรในอีสานใตม้ายาวนานนบัร้อยปีมาแลว้ แต่
ไม่มีการถ่ายทอดเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ของภูมิ
ปัญญาน้ีเลย ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัประวติั
เคร่ืองเขินอนัเก่าแก่ซ่ึงได้แพร่ขยายเข้ามายงัประเทศ
ไทย  
             เคร่ืองเขินมีความสําคญัมากในประวติัศาสตร์
จีนและไดถู้กอา้งถึงไวใ้นหนังสือเชีย ซิ หลู (Hsia Shih 
Lu) ท่ีเขียนข้ึนในสมยัรางวงศ์หมิง (Ming) ไดก้ล่าวถึง

ต้นกําเนิดของเคร่ืองเขินท่ีแน่นอน  โดยกล่าวว่าเดิม
เคร่ืองเขินทาํดว้ยไมไ้ผ่และยาดว้ยยางรัก ซ่ึงเม่ือ 4,000 
ปีมาแลว้ จกัรพรรดิชุน (Chun) เสวยอาหารในภาชนะท่ี
เคลือบยางรัก จักรพรรดิ (Yu) แห่งรางวงศ์เซ่ีย (Hsia 
Dynasty) ก็มีภาชนะใส่เคร่ืองหอมท่ียาดว้ยยางรักสีดาํ
ชั้นในและชั้นนอกสีแดงเช่นกนั และสมยัราชวงศ์โจว 
(Chou) รถศึกจะถูกตบแต่งดว้ยการลงรักเพราะนํ้ าหนัก
เบาทนทานดีพอสมควร จึงพอจะสันนิษฐานไดว้า่เคร่ือง
เขินนั้นควรจะมีจุดกาํเนิดมาจากจีนและแพร่หลายไปใน
ท่ีต่างๆ โดยผ่านทางเกาหลี ถึง ญ่ีปุ่น หรือผ่านมาทาง
ตอนใตข้องจีน จนมาถึงไทยก็ได ้ซ่ึงในหนังสือเคร่ือง
เขิ น พ ม่ า  (Sylvia Fraser – Lu,Burmese Laquer ware) 
กล่าวถึง พม่าได้รับกรรมวิธีการทาํเคร่ืองเขินจากจีน
ตั้ งแต่สมัยปยู (Pyu 500 – 900 AD.) โดยผ่านทางเผ่า
เชียง (Chiang) ซ่ึงอยู่ทางพรมแดนตะวนัตกของพม่า 
โดยจะรับเทคโนโลยีน้ีตั้ งแต่สมัยฮั่นเป็นต้นมา ซ่ึง
เคร่ืองเขินพม่าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดพบในเจดียมิ์นกาลาเซดิหรือ
มนัตระเจดีย ์(Min – gala – Zei – di) อายุราว ค.ศ.1274 
เป็นกล่องไมส้ักทรงกระบอกเขียนดว้ยยางสีนํ้าตาลไหม ้
โดยท่ีมีศิลาจารึกยุคศตวรรษท่ี 11 ของพุกามกล่าวถึง
เคร่ืองเขินเป็นท่ีนิยมแพร่หลายมากในสมยันั้น จนถึง
ปัจจุบนัพุกามยงัคงเป็นศูนยก์ลางของการทาํเคร่ืองเขิน
ในพม่าอยู ่(ชชัรินทร์, 2556) 
  เคร่ืองเขินไทย ไดรั้บจากเผ่าไทเขินท่ีอพยพ
จากเชียงตุงนั้น คาดว่าจะไดรั้บกรรมวิธีต่างๆ จากจีน
ผ่านน่านเจ้ามาเป็นเวลานาน จนถึงแหล่งท่ีอยู่ของไท
ทางรัฐฉ านแล้ว  จึ งแยก เข้าพุ ก ามและเชี ยงให ม่ 
จนกระทั่ง เม่ือพระเจ้าบุ เรงนอง  ยกทัพมาตี เมือง
เชียงใหม่ในปี พ.ศ.2094 – 2124 กวาดตอ้นช่างฝีมือราว 
40,000 คน รวมถึงช่างเคร่ืองเขินเชียงใหม่พวกน้ี ไป
พม่า (Pegu หรือหงสาวดี) และในช่วงปีพ .ศ. 2101 – 
2318 ท่ีพม่าปกครองลา้นนา กษัตริยเ์ชียงใหม่ตอ้งส่ง
เคร่ืองบรรณาการประกอบไปดว้ย ชา้ง มา้ ผา้ไหม และ
เคร่ืองเขินไปให้พม่าดว้ย สอดคลอ้งกบัสมเด็จกรมพระ
ยาดาํรงราชานุภาพ ทรงกล่าวไวใ้นเร่ืองเท่ียวพม่า พ.ศ.
2478 วา่ทรงไดรั้บความรู้แปลกทางโบราณคดี เร่ืองการ
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ทาํของลงรัก (เคร่ืองเขิน) ในเมืองพม่าไวอ้ย่างหน่ึง ว่า 
“ฉันได้เห็นในหนังสือพงศาวดารพม่าฉบับหน่ึงว่า
วิชาการทาํของลงรัก (เคร่ืองเขิน) นั้น พระเจา้บุเรงนอง
ไดไ้ปจากเมืองไทย (คือวา่ไดช่้างรักไทยไปเม่ือตีกรุงศรี
อยุธยาไดใ้น พ.ศ.2112) ถา้จริงดงัว่าก็พึงสันนิษฐานว่า
คร้ังนั้นไดไ้ปแต่วิธีทาํรักนํ้ าเกล้ียงกบัทาํลายลดนํ้ า จึงมี
ของพม่าทาํเช่นนั้ นแต่โบราณแต่วิธีท่ีขุดพ้ืนรักลงไป
เป็นรูปภาพลวดลายต่างๆนั้น พวกช่างชาวเมืองพุกาม
เขาบอกฉันว่าเพิ่งได้วิธีไปจากเมืองเชียงใหม่เม่ือชั้น
หลงั” 
     หลงัจากนั้นอิทธิพลของพม่าในลา้นนาก็อ่อน
กาํลงัลง พระเจา้กาวิละเจา้เมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.  2285 – 
2358) ไดฟ้ื้นฟูเมืองเชียงใหม่ โดยไดน้าํไพล่พลไปรบ
เพ่ือกวาดตอ้นผูค้นท่ีพูดภาษาตระกูลไทดว้ยกนัจากรัฐ
ฉาน และสิบสองปันนามาเพ่ิมประชากรท่ีลม้ตายจาก
การทําสงครามกับ ชาวไทเขินผูมี้ความสามารถทาง
หัตถกรรมเคร่ืองเขินจึงถูกกวาดต้อนมาอยู่ในเขต
เชียงใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นตน้ (ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ, ม.ป.ป.) 
  ผู ้วิจัยตั้ งของสังเกตถึงวัฒนธรรมการผลิต
เคร่ืองเขินเป็นได้ว่าจะมีการแพร่กระจายจากกลุ่มคน
บางกลุ่มซ่ึงเดินทางอพยพเขา้มาในพ้ืนท่ีภาคอีสานโดย
ผูว้ิจยัตั้งขอ้สันนิษฐานไปถึงชนชาติท่ีมีวฒันธรรมการ
ทาํเคร่ืองเขินเป็นของตนเอง 3 ชนชาติคือ 1.กลุ่มคนท่ี
คนอีสานเรียกวา่กลุา 2.ชาวลาว 3.ชาวเขมร   
  1. ชาวกุลาในภาคอีสาน มีบันทึกการค้าใน
พื้นท่ีภาคอีสานสมยัรัชกาลท่ี 4 ของชนชาติตองสูหรือท่ี
รู้จักกันในช่ือว่า “กุลา” กุลา หมายถึงพวกเง๊ียว หรือ 
ตองสูในรัฐฉานเป็นกลุ่มคนเช่ือชาติเช่น พม่า มอญ ไต
หรือไทยใหญ่  ปะโอหรือตองสู  กะลาหรือแขกจาก
อินเดียหรือบงัคลาเทศ และกะเหร่ียง เม่ือเดินทางเขา้มา
คา้ขายในภาคอีสานของประเทศไทยในลกัษณะของการ
เป็นพ่อค้าเร่ ถูกชาวอีสานเรียกว่า “กุลา” (พระสมุห์
อานนท์ อินฺทวโํส และคณะ, 2554 อา้งถึงใน สุรียฉ์าย, 
2555)   

พ่อค้าชาวกุลานําสินค้าเดินทางเร่ขายลงมา
จากทางเหนือของประเทศไทย ในคาราวานจะมีปริมาน
ของสมาชิกไม่เท่ากนั บางกลุ่มนั้นมีลูกจา้งชาวพ้ืนถ่ิน
ติดตามไปดว้ยพอผ่านบา้นเมืองใดจะมีคนสมคัรเขา้มา
เป็นลูกจา้งเพิ่มก็มี ใครจะหยุดการเดินทางก่อนท่ีจะถึง
จุดหมายก็มี หรือลม้ตายจากการต่อสู้ของโจรท่ีดกัปลน้ 
สินคา้ท่ีกุลานํามาขายมีหลายอย่างทั้ งของในประเทศ
และนอกประเทศ เช่นผา้ไหม เคร่ืองประดับ ดาบมีด
ดา้มเงิน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เม่ือผ่านไปยงัชุมชน
ต่างๆกุลาจะทาํการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ หรือหาก
พบเห็นสินคา้ใดน่าจะขายได ้พ่อคา้กุลาจะซ้ือเพ่ิมและ
เอาไปเร่ขายท่ีอ่ืนจนสินคา้หมดก็จะซ้ือคร่ัง โคกระบือ
หรือช้างจากชาวบ้าน เอาไปขายท่ีอ่ืน เคร่ืองเขินนั้ น
รวมอยู่ในสินคา้ท่ีกุลานาํมาจาํหน่ายดว้ยเคร่ืองเขินส่ิง
นั้ นก็คือแอบ  (กล่องใส่ของ)  พ่อค้ากุลาบางคนตั้ ง
รกรากสร้างครอบครัวกับผูห้ญิงพ้ืนถ่ิน ทํามาหากิน
ไม่ไดก้ลบัไปยงับา้นเกิดอีก (สุรียฉ์าย, 2555) 

ภาพเคร่ืองเขินพม่า  
ท่ีมา: http://www.sabaidesignsgallery.com  

 
ภาพแอบท่ีเกบ็รักษาไวท่ี้วดัป่าโนนใหญ่ เม่ือเปรียบเทียบกบัภาพ
ดา้นบนจะเห็นไดว้า่มีความคลา้ยในเชิงศิลปกรรมมากทีเดียว 
ท่ีมา: http://okay-esan.com/?p=251 
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นอกจากน้ีในภาคอีสานยงัมีการผลิตเคร่ือง

เขินปรากฏอยู่ท่ี บ้านหนองไข่นก ตาํบลหนองนกทา 
อาํเภอม่วงสามสิบ จงัหวดัอุบลราชธานี สันนิษฐานว่า
ได้รับวฒันธรรมเคร่ืองเขินจากชาวกุลา เพราะอาํเภอ
ดงักล่าวอยูติ่ดกบัอาํเภอเข่ืองใน สุรียฉ์าย (2555) อาํเภอ
เข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี มีชาวกุลาเขา้มาตั้งรกราก
อยู่รวมกนัท่ีบ้านโนนใหญ่ซ่ึงในอดีตเป็นหมู่บ้านท่ีมี
เศรษฐกิจดีจากการค้าขาย และมีช่ือท่ีชาวบ้านต่าง
หมู่บา้นเรียกวา่ บา้นโนนกลุา  

 

ภาพตวัอยา่งผลิตภณัฑจ์ากกลุ่มบา้นหนองไข่นก  
ท่ีมา: http://www.youtube.com/watch?v=zuHmbHveH6A 

 

พื้นท่ีวิจยัอาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เดิม

ช่ือว่าเมืองนครลาํดวน โดยได้รับโปรดเกลา้ฯแต่งตั้ ง

เป็นเมืองในสมยัอยธุยาตอนปลาย ไดมี้เอกสารเก่ียวกบั

การอพยพของชนชาติลาวและเขมรในพ้ืนท่ีดงัน้ี 

2. ความเป็นมาของวฒันธรรมลาวในพ้ืนท่ี

วจิยั  

การ ท่ อ ง เท่ี ยวแ ห่ งป ระ เท ศไท ย  (2554) 

กล่าวถึงประวติัศาสตร์ของจงัวติัศรีสะเกษเก่ียวกบัชน

ชาติลาวไวว้่า ในปี พ.ศ.2321 สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี 

ทรงขุ่นเคืองพระเจา้สิริบุญสารเจ้าเมืองเวียงจันทน์จึง

โปรดเกลา้ฯให้สมเด็จพระยามหากษตัริยศึ์กยกกองทพั

ไปปราบโดยเกณฑ์ไพล่พลนครลาํดวน สุรินทร์ สังขะ 

และรัตนบุรี หลวงปราบ (เชียงขนั) เป็นผูน้าํทหารเมือง

นครลาํดวนไปร่วมกับกองทัพ กองทัพไทยลอ้งเมือง

เวียงจนัทน์อยูถึ่ง4เดือนพระเจา้สิริบุญสารจึงหนีไปอยูท่ี่

ประเทศเวียดนาม เม่ือกองทัพไทยตีเมืองได้จึงจับเจ้า

นันท เสนผู ้ เป็ น แม่ทัพ แล้วกวาดต้อนผู ้คน เมื อง

เวยีงจนัทน์และเมืองอ่ืนๆมายงัฝ่ังไทย หลวงปราบไดน้าํ

ชาวลาวเวียงจันทน์กลบัมาท่ีเมืองนครลาํดวนจาํนวน

มาก ในจํานวนนั้ นมีนางคาํเวียง หญิงม่ายชาวลาวท่ี

หลวงปราบนาํมาเป็นภรรยาโดยมีทา้วบุญจนัลูกติดของ

นางมาดว้ย ในปีเดียวกนัพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน 

(ตากะจะ) ถึงแก่กรรม จึงโปรดเกลา้ฯใหเ้ชียงขนั (หลวง

ปราบ) เป็นพระยาไกรภักดีศรีนครลําดวน  และได้

อพยพยา้ยเมืองออกไปทางทิศใต้เน่ืองจากกันดารนํ้ า

และเรียกเมืองใหม่วา่ขุขนัธ์ ภายหลงัทา้วบุญจนัไดเ้ป็น

เจา้เมืองแทนหลวงปราบใน พ.ศ.2327  

3. ความเป็นมาของวฒันธรรมเขมรในพ้ืนท่ี

วจิยั  

ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พ.ศ.2324 

กรุงกัมพูชาเกิดจลาจลเพราะเจ้าฟ้าทะละหะ (มู) กับ

ออกญาวิบูลราช (ชู) เป็นกบฏ จึงโปรดเกลา้ฯให้สมเด็จ

พระยามหากษตัริยศึ์กกบัเจา้พระยาสุรสีห์ ยกกองทพัไป

ปราบแต่ยงัทาํการไม่สําเร็จก็เกิดมีจลาจลในกรุงธนบุรี 

ตอ้งยกทพักลบั สงครามน้ีเมืองขุขนัธ์ สุรินทร์ สังขะท

ไดร่้วมกองทพัไปตีเมืองเสียมราฐ กาํพงสวาย บนัทาย

เพชร บนัทายมาศ และไดน้าํชาวเขมรจาํนวนมากมาไว้

ท่ีสุรินทร์ บุรีรัมย์ ต่อมาหลวงสุรินทร์ภักดีเจ้าเมือง

สุรินทร์ ไดใ้ห้บุตรชาย (สุ่น) แต่งงานกบับุตรีเจา้เมือง

บนัทายเพชรช่ือดามมาตไว ซ่ึงอพยพตามกองทพัมา ใน

ภายหลงันางไดเ้ป็นชายาของเจา้เมือง นางจึงนาํเอาภาษา

เขมรและราชพิธีสํานักเขมรมาใชต่้อมาจนถึงรุ่นหลาน 

และอาจจะแพร่มาถึงเมืองขุขนัธ์เพราะ พ.ศ.2371 สมยั

กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั 

โปรดเกลา้ฯให้พระยาสังขะบุรี (เกา) มาเป็นพระยาขุ

ขันธ์ภักดีศรีนครลําดวนปกครองเมืองขุขันธ์  (การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2554) 
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ผูว้ิจยัไดพ้บหลกัฐานเพ่ิมเติมอีกว่าในจงัหวดั

กาํพงธมของประเทศกมัพูชา มีชาวบา้นท่ียงัผลิตเคร่ือง

เขินอยู่โดยการสนับสนุนจากชาวต่างชาติช่ือ อีริค สต

อกเกอร์ (Eric Stocker) ซ่ึงเขา้มาช่วยฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการ

ผลิตเคร่ืองเขินของประเทศกมัพูชาหลงัจากท่ีสงคราม

เขมรแดงไดท้าํใหว้ฒันธรรมหลายดา้นสูญหายไป  

 

ภาพอีริค สตอกเกอร์กบัชาวบา้นและเคร่ืองเขินเขมร 

ท่ีมี: http://cfi-asia.org/2014/03/04/did-you-know-that-lacquer-

actually-comes-from-a-tree/ 

กระบวนการผลิตโตก  ผู ้วิจัยได้จากการ
สัมภาษณ์พ่อสมเรียง สถานพงษ ์กล่าววา่ประมาณยี่สิบ
กว่าปีก่อน บริเวณแถบน้ีเป็นป่ารกขนาบตามแนวทาง
เกวียน  วตัถุดิบท่ีใช้ทําโตกมีข้ึนกระจัดการะจายอยู่
ทัว่ไป  ซ่ึงเป็นไมเ้ถาไส้ตนั ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชท้าํ
ตวัและเชิงโตก ส่วนขอบปากและเชิงโตกนั้นใชไ้มข้่อย 
ส่วนเอวโตกท่ีเช่ือมต่อระหวา่งตวัและเชิงใชก้า้นใบตาล
และเปลือกตน้นุ่น เม่ือมีวตัถุดิบครบถว้นแลว้จะตอ้งใช้
เวลาในการเตรียมวตัถุดิบก่อนคือการ เหลาหมุดไมไ้ผ่
เพื่ อใช้เป็นตัวยึดโครงสร้างโตก  เผาข้ี เถ้าฟางหรือ
ใบตองแหง้เพื่อใชผ้สมกบัวสัดุเคลือบทาเพื่อวา่ข้ีเถา้ฟาง
จะลงไปอุดในร่องของโตก  กระบวนการผลิตโตก
ทั้งหมดมีดงัน้ี 

 

ภาพประกอบการอธิบายขั้นตอนการผลิตโตก 
ท่ีมา: วราวฒิุ ทิวะสิงห์(2013) 

ก.ผา่เถาไส้ตนัเหลาเป็นเส้นแบน แลว้นาํมาขด
เป็นวงกลม 3-5 รอบมดัให้คงรูปวงกลมไวด้ว้ยเปลือก
เถาวลัย ์ทาํอย่างเดียวกนักบัก่ิงข่อย แต่ให้มีความกวา้ง
ขอนเส้นแบนขนาด 2-3 ซม.เพ่ือเป็นขอบส่วนล่างหรือ
ตีนโตก อีกขนาดคือกวา้ง 3-4 ซม.เพ่ือเป็นขอบนอก
ส่วนบนหรือปากโตก จากนั้นตากแดดไวใ้ห้แห้งสนิท
ราว  2 – 3 สัปดาห์ จึงแกะออกแลว้ขดข้ึนรูปได ้ 

 ข.นาํไมนุ่้นมาผา่ เหลาใหเ้ป็นแผน่วงกลมเพ่ือ
ใชท้าํเป็นพื้นโตก เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 13-14 ซม. 
ตากแดดไวใ้หแ้หง้สนิท 

 ค.กรีดเปลือกตน้นุ่น ให้ไดอ้อกมาเป็นแผ่น
ความกวา้งประมาณ 6 ซม. ยาวพอประมาณ 18 ซม. แลว้
พลิกกลบัเอาดา้นในออกมาไวข้า้งนอกขดเป็นวงกลมใช้
ตอกมดันาํไปตามแดดใหแ้หง้ เพ่ือใชเ้ป็นส่วนเอวโตกท่ี
เช่ือมระหวา่งส่วนบนกบัส่วนล่างของโตก 

 ง.การทาํส่วนบนของโตกนาํเส้นไมข้่อยท่ีขด
และตากแดดแห้งไวแ้ลว้ ท่ีมีขนาดความกวา้ง 3-4 ซม. 
ใชมี้ดบากแกะให้เป็นร่องลึกลงไปเท่ากบัอีกดา้น ทาํทั้ง
ปลายทั้ งสองขา้ง เพ่ือการขดเป็นวงกลมแลว้ ไม้ท่ีมา
แปะติดกนัจะไดเ้รียบเนียนเสมอกนัทั้งวงกลม ทากาวลา
เท็กซ์ ใชส้วา่นเจาะรู แทงหมุดไมไ้ผท่ี่เหลาเตรียมไวล้ง
ไป ใชมี้ดตดัส่วนท่ีหมุดเกินยาวออกมาให้เรียบ จะได้
ขอบปากโตก  จากนั้ นนําเส้นเถาไส้ตนัท่ีขดและตาก
แดดแห้งไวแ้ลว้ มาวดัให้ไดข้นาดกบัขอบปากโตกแลว้
ตดั ขดใส่ลงในขอบปากโตก ใชค้อ้นตีให้เส้นเถาไส้ตนั
กบัขอบปากโตกชิดสนิทกนั ทาํซํ้ าแบบน้ีใหเ้ส้นเหล่ือม
กันเป็นชั้นๆข้ึนไปไปจนถึงชั้นท่ี 4-5 ใช้สว่านเจาะรู
แทงหมุดไมไ้ผ่ยึดจากขา้งนอกและในโตก ขดซํ้ าไปจน
ได ้9 ชั้นแลว้ยึดหมุดไมไ้ผ่ ตดัหมุดส่วนท่ีเกินออก จะ
ไดส่้วนบนของโตก 

จ.การทาํล้ินของปากโตกนาํเส้นเถาไส้ตนัมา
วดัให้ไดข้นาดกบัวงในของขอบปากโตกแลว้ตดัขดใส่
ลงไป ใชค้อ้นตีเคาะให้แน่น แลว้ใชส้วา่นเจาะแทงหมุด
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ไมไ้ผ่ยึดไวต้ดัส่วนท่ียาวเกินออก ทาํซํ้ าเส้นต่อๆไปจน
ไดค้วามหนาท่ีพอใจซ่ึงจะอยูท่ี่ประมาน 3-4 เส้น  

ฉ.นาํแผ่นไมนุ่้นวงกลมท่ีตดัไว ้มาติดเขา้กบั
ส่วนบนของโตกบริเวณปลายดา้นแคบเพ่ือให้เป็นพ้ืน
โตก ใชส้วา่นเจาะแทงหมุดไมไ้ผย่ดึใหแ้น่น 

ช .ก า ร ทํ า ส่ ว น ล่ า ง ข อ ง โ ต ก  มี วิ ธี ทํ า
เช่นเดียวกบัขอบปากส่วนบนแต่มีขนาดเลก็กวา่ โดยนาํ
เส้นไม้ข่อยท่ีขดและตากแดดแห้งไวแ้ล้ว ท่ีมีขนาด
ความกวา้ง 2-3 ซม. ใชมี้ดบากแกะให้เป็นร่องลึกลงไป
เท่ากบัอีกดา้น ทาํทั้ งปลายทั้ งสองขา้ง เพ่ือการขดเป็น
วงกลมแลว้ ไมท่ี้มาแปะติดกนัจะไดเ้รียบเนียนเสมอกนั
ทั้งวงกลม ทากาวลาเท็กซ์ ใชส้ว่านเจาะรู แทงหมุดไม้
ไผ่ท่ีเหลาเตรียมไวล้งไป ใชมี้ดตดัส่วนท่ีหมุดเกินยาว
ออกมาให้เรียบ จะไดข้อบล่างโตก  จากนั้นนาํเส้นเถา
ไส้ตนัท่ีขดและตากแดดแห้งไวแ้ลว้ มาวดัให้ไดข้นาด
กับขอบล่างโตกแล้วตัด ขดใส่ลงในขอบล่างโตก ใช้
ค้อนตีให้เส้นเถาไส้ตันกับขอบล่างโตกชิดสนิทกัน 
ทําซํ้ าแบบน้ีให้เส้นเหล่ือมกันเป็นชั้ นๆข้ึนไปไปได้
ขนาดท่ีเหมาะสมโดยจะมีขนาดเลก็และเต้ียกวา่ส่วนบน
ของโตก ใชส้ว่านเจาะรูแทงหมุดไมไ้ผ่ยึดจากขา้งนอก
และในโตก จะไดส่้วนล่างของโตก 

ฌ.เหลาส่วนขอบท่ีเส้นเหล่ือมระหวา่งชั้นออก
และขดัหยาบดว้ยตะไบให้กลึงกลม ตามดว้ยกระดาษ
ทรายหยาบ และกระดาษทรายละเอียดให้เรียบเนียน นาํ
เปลือกไมนุ่้นท่ีปอกตากแดดไวว้ดัความยาวตามวงกลม
ดา้นในส่วนบนของโตกและส่วนล่างของโตกตดัเหลา
ให้ เรียบ เนียน  ขดเข้าเป็นวงกลม  สอดใส่ในส่วน
ปลายทางแคบส่วนบนของโตกตีเคาะดว้ยคอ้นใหเ้ขา้รูป
ใชส้ว่านเจาะรูปแทงดว้ยหมุดไมไ้ผ่ ทาํซํ้ ากบัส่วนล่าง
โตก จะไดโ้ตกท่ีพร้อมทาํสี 

ญ.นาํข้ีเถา้ฟางหรือข้ีเถา้ใบตอง มาผสมกบัสี
นํ้ ามนั ทาเขา้ไปให้อุดร่องระหวา่งเส้นไมใ้ห้เรียบเสมอ
ตากให้แห้งทาดว้ยสีนํ้ ามนัท่ีไม่ผสมข้ีเถา้อีกหน่ึงรอบ 
ผึ่งให้แห้งจากนั้นเขียนลวดลายดว้ยสีนํ้ ามนัสีแดงและ
เหลืองผึ่งไวใ้หแ้หง้อีกคร้ังรอจาํหน่าย 

จากการสัมภาษณ์พ่อสมเรียง สถานพงษ์ ได้
ความว่าสมยัลุงของตนไดใ้ช้นํ้ ามนัจากตน้ยางโดยไม่
ทราบชนิดท่ีแน่ชัดว่าเป็นตน้ยางอะไร แต่เม่ือยุคสมัย
เปล่ียนไปบา้นเมืองเจริญข้ึนตน้ไมจึ้งลดลงทาํให้หายาง
ไมย้ากข้ึน และมีสีนํ้ ามนัท่ีสะดวกต่อการใชง้านจึงหัน
มาใชสี้นํ้ ามนัเป็นหลกั โดยสีท่ีใชเ้ดิมมีเพียงสองสีคือดาํ
และแดง 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1.สรุปผล 
    จากผลก ารวิ จัยส าม ารถส รุป ผลต าม
วตัถุประสงค์ไดว้่า ประวติัโตก ในปัจจุบนัยากต่อการ
หาความกระจ่างในข้อมูล  เน่ืองจากคนโบราณอาจ
ไม่ไดมี้การถ่ายทอดเร่ืองราวเชิงประวติัศาสตร์ของโตก
โดยตรง  หรืออาจเป็นไดว้า่กาลเวลาท่ีผา่นไปนบัร้อยปี
เร่ืองราวเก่ียวกบัโตก จึงเลือนลางไปพร้อมกาลเวลา ผูท่ี้
สามารถจะถ่ายทอดเร่ืองราวของประวติัโตก ว่ามีการ
ได้รับวฒันธรรมมาจากไหน  ชนกลุ่มใดท่ีนําเข้ามา
เผยแพร่ หรือเร่ิมผลิตข้ึนเม่ือใด ในปัจจุบนัไม่มีใครท่ีรู้
เร่ืองของประวติัโตกอยา่งแทจ้ริงแมก้ระทัง่ พ่อสมเรียง
เองท่ีเป็นคนสอนให้ชาวบ้านคนอ่ืนๆประกอบอาชีพ
ผลิตโตกขาย กท็ราบแต่ในเร่ืองกระบวนการผลิตโตก  

  ผูว้ิจัยจึงศึกษาเอกสารทางประวติัศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองเขินในประเทศไทยท่ีเป็นไปไดว้า่จะ
ทาํให้เกิดความเช่ือมโยงในมิติทางประวติัศาสตร์ใน
พื้นท่ีวจิยั ซ่ึงผูว้ิจยัไดต้ั้งขอ้สันนิษฐานตามหลกัฐานจาก
ขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา ตามกลุ่มชนในพ้ืนท่ีวิจยัหรือในพื้นท่ี
ใกลเ้คียงท่ีอาจเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1.ชาวกลุา 2.ชาวลาว  
3. ชาวเขมร 

2.อภิปรายผล 
   ในการวิจัยค ร้ังน้ีผู ้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการ

แพร่กระจายทางวฒันธรรมในการศึกษาประวติัโตก 

โดยใชห้ลกัคือ 1. หลกัภูมิศาสตร์ 2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

3. ปัจจยัทางสังคม 4. การคมนาคม ผลการวิจยัมีขอ้คน้

พบว่าว ัฒนธรรม เค ร่ืองเขินนั้ น  มีหลักฐานทาง
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โบราณคดีท่ีแสดงให้เห็นว่าประเทศจีนมีการผลิตและ

ใชง้านเคร่ืองเขินมาไม่ตํ่ากว่า 4,000 ปี ก่อนแพร่หลาย

ไปยงัประเทศใกลเ้คียงเช่น เกาหลี ญ่ีปุ่น พม่า และลง

มายงัประเทศไทยโดยชาวเผา่ไทเขินท่ีอพยพมาจากเชียง

ตุงโดยมาอยู่ท่ีเมืองชียงใหม่ ก่อนท่ีพระเจ้าบุเรงนอง

มาตีเอาเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2094 – 2124 โดยคร้ัง

นั้นไดก้วาดตอ้นเอาชาวเมืองไปอยูท่ี่เมืองหงสาวดี 

 จากนั้นพม่าไดเ้ส่ือมอิทธิพลในลา้นนา พระ

เจ้ากาวิละได้รับพระราชทานแต่งตั้ งข้ึนเป็นเจ้าเมือง

เชียงใหม่ (พ.ศ.  2285 – 2358) พระเจา้กาวิละไดท้าํการ

ฟ้ืนฟูเมืองและนําทัพไปกวาดต้อนผู ้คนท่ีพูดภาษา

ตระกูลไทจากรัฐฉานและสิบสองปันนา  มาไว้ท่ี

เชียงใหม่เพ่ือเพ่ิมประชากร ชาวไทเขินท่ีมีฝีมือในการ

ผลิตของใชท้าดว้ยยางรักเป็นหน่ึงในกลุ่มชนท่ีถูกกวาด

ตอ้นมาในคร้ังนั้นดว้ย  ในประเทศไทยจึงเรียกของใช้

ลงรักวา่เคร่ืองเขินตามเผาไทเขินน้ี 

  จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ท่ีผู ้วิจัยได้

ศึกษาหความเช่ืองโยงเก่ียวกับประวัติโตก  ผู ้วิจัย

สามารถตั้งขอ้สังเกตตามผลการวิจยั 3 ขอ้เก่ียวกบักลุ่ม

ชนท่ีนาํวฒันธรรมการผลิตเคร่ืองเขินเขา้มาในพื้นท่ีวิจยั

ดงัน้ี 

 1. ชาวกุลา มีบนัทึกการคา้ในพ้ืนท่ีภาคอีสาน
สมัยรัชกาลท่ี 4 ของชาว กุลา อันหมายถึง พวกเง๊ียว 
หรือ ตองสูในรัฐฉานเป็นกลุ่มคนเช่ือชาติเช่น  พม่า 
มอญ ไตหรือไทยใหญ่ ปะโอหรือตองสู กะลาหรือแขก
จากอินเดียหรือบังคลาเทศ และกะเหร่ียง ทางเข้ามา
คา้ขายในภาคอีสานของประเทศไทยชาวกุลาบางคนตั้ง
รกรากแต่งงานกบัหญิงพ้ืนเมืองและใชชี้วิตในประเทศ
ไทยจนถึงปัจจุบันชาวกุลาเป็นพ่อคา้เร่ โดยนําสินค้า
จากพม่า มาขาย โดยสินคา้ท่ีนาํมาขาย มีเคร่ืองเขินอยู่
ด้วย  อ้างอิงจากภาพ เค ร่ืองเขิน ท่ี เป็นแอบใส่ของ 
ปั จ จุบัน อยู่ ท่ี พิ พิ ธภัณ ฑ์ ส ถ าน แ ห่ งช าติ จังห วัด

อุบลราชธานี และแอบท่ีเก็บรักษาไวท่ี้วดัป่าโนนใหญ่ 
อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี ดงัภาพในหนา้ 5 ขอ้สังเกตน้ี
สอดคลอ้งกับทฤษฎีแพร่กระจายทางวฒันธรรมด้าน
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

2. ชาวลาว หญิงม่ายชาวลาวท่ีหลวงปราบ

นาํมาเป็นภรรยาโดยมีทา้วบุญจนัลูกติดของนางมาดว้ย 

ในปีเดียวกนัพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน (ตากะจะ) 

ถึงแก่กรรม จึงโปรดเกล้าฯให้เชียงขัน (หลวงปราบ) 

เป็นพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน และได้อพยพยา้ย

เมืองเรียกเมืองใหม่วา่ขุขนัธ์ ภายหลงัทา้วบุญจนัไดเ้ป็น

เจา้เมืองแทนหลวงปราบใน พ.ศ.2327  

จะเห็นได้ว่าเช้ือชาติลาวเวียงจันทน์ได้มี

บทบาทถึงขั้ นได้เป็นเจ้าเมืองขุขันธ์  ท่ีผู ้วิจัยตั้ งข้อ

สันนิษฐานถึงวฒันธรรมการผลิตเคร่ืองเขินอาจเป็นได้

ว่าชาวลาวเป็นคนนาํติดตวัเขา้มาเพราะ ประเทศลาวมี

การผลิตเคร่ืองเขินแบบหน่ึงท่ีเรียกวา่เคร่ืองนํ้าเกล้ียง 

3. หลวงสุรินทร์ภักดีเจ้าเมืองสุรินทร์ ได้ให้

บุตรชาย (สุ่น) แต่งงานกบับุตรีเจา้เมืองบนัทายเพชรช่ือ

ดามมาตไว ซ่ึงอพยพตามกองทพัมา ในภายหลงันางได้

เป็นชายาของเจา้เมือง นางจึงนาํเอาภาษาเขมรและราช

พิธีสํานักเขมรมาใช้ต่อมาจนถึงรุ่นหลาน และอาจจะ

แพ ร่มาถึงเมืองขุขัน ธ์ เพราะ  พ .ศ .2371  สมัยก รุง

รัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

โปรดเกลา้ฯให้พระยาสังขะบุรี (เกา) มาเป็นพระยาขุ

ขนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวนปกครองเมืองขุขนัธ์ ขอ้สังเกต

ข้อท่ี 2 และ 3 สอดคล้องกับทฤษฎีแพร่กระจายทาง

วฒันธรรมดา้นปัจจยัทางสังคม 

ส่วนปัจจัยด้านหลัก ภู มิศาสตร์  และการ

คมนาคม ของทฤษฎีแพร่กระจายทางวฒันธรรมนั้ น

สอดคล้องกับข้อสังเกต 3 ข้อท่ีกล่าวมาทั้ งส้ิน  ตาม

เอกสารทางประวติัศาสตร์ท่ีมีบนัทึกไว ้
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 บทความน้ีท่ีผู ้วิจัยได้ยกเอาข้อมูลท่ีศึกษา

เอกสารตําราต่างๆและทฤษฎีการแพร่กระจายทาง

วฒันธรรมเช่ือมโยงหาขอ้สันนิษฐานท่ีใกลเ้คียงเพ่ือทาํ

ให้ผูอ้่านไดฉุ้กคิดและทาํให้เกิดการต่ืนตวัในการบนัทึก

เร่ืองราวของภูมิปัญญาต่างๆเอาไวใ้ห้คนรุ่นหลังได้

ศึกษาแมว้า่เราจะเป็นชนกลุ่มนอ้ยก็ตาม เพราะถา้เราไม่

รู้รากเหงา้ของบรรพบุรุษไม่รู้จกัท่ีไปท่ีมาของตนแลว้

เราจะมีจุดยืนในสังคมโลกไดอ้ยา่งไรความเป็นตวัเราก็

จะหายไป ส้ิน  เส น่ ห์ความหลากหลายทางสั งคม

วฒันธรรมจะค่อยๆเลือนหายไปตามกาลวนัเวลา 

กติตกิรรมประกาศ 
 ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณสาขาวิจัยศิลปะและ
วฒันธรรม ท่านประธานหลกัสูตรและคณาจารยทุ์กท่านท่ี
ผูว้จิยัมีโอกาสไดศึ้กษาหาความรู้ดว้ย โดยเฉพาะ ดร.ปรีชา
วุฒิ อภิระติง อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีให้ความเมตตา
เสมอมา รวมถึงผู ้มีพระคุณท่ีให้ความกรุณาช้ีแนะ
บทความน้ีทั้งหมด และคุณพอ่สมเรียง สถานพงษ ์ท่ีกรุณา
ใหค้วามเมตตาในขอ้มูลแก่ผูว้จิยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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