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ครวับา้น

ครวับา้นในที่นี้จะกลา่วถงึภาพรวมกวา้งๆของเครื่องใชไ้มส้อยต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกบั

การใชช้ีวติประจ าวนัของชาวบา้นในอดีต ขา้วของเครื่องใชท้ี่จดัเก็บไวภ้ายในพื้นที่เขตบา้น 

หมายรวมถึงยุง้ขา้ว(หลองขา้ว) ใตถุ้นบา้น บนเรือนบา้น เติน๋บา้น ชานบา้น หอ้งนอน 

หอ้งครวั เครื่องนุ่งห่ม รวมถงึของทีใ่ชใ้นพธิกีรรมทางศาสนาและความเชื่อ



พพิธิภณัฑเ์รอืนโบราณลา้นนา ส านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่



เรอืนที่พกัอาศยั

ยุง้ขา้ว

บ่อน ้า

ในพื้นที่ที่อยู่อาศยัในอดีตมีสว่นประกอบ

หลกัเพือ่การดงรงชีวติตามวถิชีาวบา้น

ประกอบดว้ย

• เรอืนทีพ่กัอาศยั

• ยุง้ขา้ว

• ครกมอง หรอืครกกระดก

• บ่อน า้

• พื้นทีป่ลูกผกัสวนครวั และเลี้ยงสตัว ์

ครกมอง หรอืครกกระดก



หลองขา้ว

” หลองขา้ว” ของชาวลา้นนาไทย จะนิยมสรา้งไวบ้รเิวณหนา้บา้นเยื้องมาดา้นขา้ง มีลกัษณะเป็น

อาคารไมใ้ตถ้นุสูงมรีะเบยีงโดยรอบหรือมดีา้นหนา้ดา้นเดยีว หลงัคาเป็นจ ัว่ลาดต า่คลุมระเบยีง 

มงุดว้ย ” ดนิขอ ” (กระเบื้องดนิเผาปลายตดั) มฝีาปิดท ัง้สี่ดา้นฝามที ัง้แบบฝาไมก้ระดาน และ

ไมไ้ผ่สานเรยีกว่า ”ฝาลายอ า”(ลายยกสองขม่สอง) ท าประตูส าหรบัน าขา้วไปเก็บไวภ้ายใน และมี

แผ่นไมห้ลายแผ่นกัน้ระดบั จากลา่งขึ้นบน ตามระดบัปรมิาณขา้ว หลองขา้ว ในยุคแรกจะท าเป็น

ทรงสอบ ทรงลม้ อนัเป็นลกัษณะการก่อสรา้งทีร่บัน า้หนกัมากๆไดด้ ีหลองขา้วเป็นเครื่องบ่งบอก

ถงึถงึฐานะของเจา้ของดว้ย หลองขา้วขนาดใหญ่ของผูม้ฐีานะม ัง่ค ัง่ มกัจะมกีารท าลวดลายไม ้

แกะสลกั หรือไมฉ้ลุประดบัตรงหนา้จ ัว่และระเบยีงดว้ย ส าหรบัผูท้ี่มฐีานะ อตัคตัขดัสน หลอง

ขา้ว ก็จะมขีนาดเลก็ลง แต่ถา้หากยากจนเหลอืก าลงัทีจ่ะสรา้งหลองขา้วได ้ก็จะใชเ้สวยีน (อ่านว่า 

สะ – เหวยีน) มลีกัษณะเป็นไมไ้ผ่สานเป็นรูปทรงกระบอกขนาดใหญ่ ตรงกลางป่อง กลวงหวั

ทา้ย ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางหวัทา้ยประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 1เศษ 1ส่วน 2 เมตร ทาผวิ

ดา้นนอกดา้นในดว้ย ขี้ววั ขี้ควาย ผสมดนิและน า้ เพือ่ใชเ้ก็บขา้วเปลอืก หลองขา้วจะไม่นิยมท า

บนัไดพาดถาวรเหมอืนบา้นเรือน หากจะน าขา้วเปลอืกไปสกี็จะใช ้ ”เกิน๋”(บนัไดไมไ้ผ่) ขึ้นพาด 

เมื่อเสร็จธุระก็ชกัเกิน๋ออก หลองขา้ว นอกจากจะเป็นที่เก็บขา้วเปลอืกแลว้ยงัใชเ้ป็นที่เก็บวสัดุ

อปุกรณใ์นการท านา เช่น คราด แอก ไถ อกีดว้ย



ใตถ้นุหลองขา้ว : ทีเ่ก็บยานพาหนะ คอื เกวยีน อปุกรณท์ ามาหากนิต่างๆ เช่น ใชเ้ก็บฟืน อปุกรณท์ านา ท าสวน เครื่องดกัจบัปลา จบันก ชะลอม ไซท ์แห 
และอืน่ๆ รวมไปถงึพื้นทีส่  าหรบัเลี้ยงสตัว ์ววั ควาย ไก่ เป็นตน้ บางบา้นหากหลองขา้วอยู่ใกลช้ดิกบัเรอืนยงัสามารถใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจไดด้ว้ย



เกวยีน : พาหนะหลกัทางบกแต่คร ัง้โบราณ
ในสมยัก่อนการเดนิทางทีม่สีิง่ของจะใชว้ธิบีรรทกุขนส่งดว้ยการหาบ การ

หาม โดยใชแ้รงคนหรอืแรงสตัว ์ต่อมา เมือ่สามารถสรา้งเกวยีน ซึง่เป็นพาหนะ

ขบัเคลือ่นดว้ยลอ้ ๒ ลอ้ทีใ่ชแ้รงงานสตัวเ์ทยีมลากไดแ้ลว้ เกวยีนจงึกลายเป็นพาหนะ

หลกั ใชใ้นการบรรทกุเดนิทางขนส่งทางบกระหวา่งชนบทกบัชนบท หรอืชนบทกบัใน

เมอืง และเป็นเสมอืนพาหนะคู่ใจของคน ในสงัคมเกษตรกรรม จนอาจกลา่วไดว้่า ทกุ

ครอบครวัในสงัคมเกษตรกรรมตอ้งมเีกวยีนไวใ้ชง้านอย่างนอ้ย ๑ เลม่







ใตถ้นุบา้น : บา้นเรอืนโบราณภาคเหนือนิยมสรา้งยกสูง พื้นทีใ่ตถ้นุบา้นใชเ้ป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ท ากจิกรรมต่างๆในครวัเรอืน เช่น หตัถกรรม เครื่องจกั
สาน หตัถศิลป์งานฝีมอืต่างๆ ตลอดจนบา้นไหนทีท่อผา้ก็จะมกีี่ทอผา้





ก่อนขึ้นเรอืนจะมอ่ีางลา้งเทา้ส  าหรบัท าความสะอาดก่อนขึ้นไปบนเรอืน



ฮา้นน ้ า หมายถงึ รา้น(ฮา้น)ทีต่ ัง้หมอ้น า้ดนิเผาของทางภาคเหนือส าหรบัใหค้นดืม่กนิ มหีลงัคาส าหรบับงัแดดบงัฝน ขา้งหมอ้น า้ตอ้งมนี า้บวยหรอืกระบวย

ส าหรบัตกัน า้ดืม่ จะตัง้ไวห้นา้บา้น ส าหรบัใหผู้ส้ญัจรไปมาไดด้ืม่กนิดว้ย เป็นการแสดงถงึความมนี า้ใจของคนลา้นนา ตามค าสอนทีว่า่ ใครใหท้านน า้จกัได ้

เป็นเศรษฐี





บนัไดดา้นหนา้เรือนเชื่อมต่อกบัชาน หรือที่คนเมือง

เรียกว่า “ชานฮ่อม” ถดัจากชานเขา้ไปม ี“ฮา้นน ้ า” ท า

เป็นช ัน้ไมย้กระดบัติดกบัขา้งฝา เป็นที่ส  าหรบัต ัง้หมอ้

น า้ไวบ้ริการแขกผูม้าเยอืนและคนในเรือน ถดัจากชาน

ฮ่อม เป็นบริเวณของ “เติน๋” ซึ่งถูกยกระดบัใหสู้งกว่า

พื้นชานฮ่อมราวหนึ่งคืบหรือหนึ่งศอก และอยู่ภายใน

ชายคาเรือน พื้นที่ส่วนนี้มคีวามกวา้งมากพอส าหรบัใช ้

ประโยชน์ไดต้ามเอนกประสงค์ เติ ๋นจะตีฝาไมค้ ัน่

ระหว่างเติน๋กบัชานฮ่อมเพือ่ก ัน้เป็น “หิ้งพระ” โดยท า

ชัน้ไมต้ดิกบัผนงั ตรงกลางเติน๋เป็นทางเดนิยาวทะลุไป

ถึงชานดา้นหลงัเรือน ภายในเรือนถดัจาก เติ ๋นคือ

หอ้งนอน ภายในเป็นหอ้งโถงกวา้งแบ่งเป็นหอ้งเลก็ๆ 

โดยใช ้“ผา้ก ัง้”ตรงส่วนบนของกรอบประตูหอ้งนอน

จะมแีผ่นไมแ้กะสลกัลวดลายต่างๆ เรียกว่า “ห ายนต”์ 

อนัเป็นเครื่องรางป้องกนัภตูผปิีศาจมารบกวน



บ่าวจบีสาวสมยัก่อน การเขา้ถงึพื้นที่ เติน๋ บนเรอืนหมายถงึการเขา้ถงึพื้นที่ส่วนตวั

ของเจา้บา้นแสดงถงึการตอ้นรบัขบัสูท้ี่ดีของเจา้บา้น หากอยู่แต่พื้นที่ ชาน ถอืเป็น

การตอ้นรบัในระดบัหนึ่งแต่ยงัไม่ถงึข ัน้การเขา้ถงึพื้นที่ส่วนตวั การตอ้นรบัในที่นี้

หมายถงึพ่อแมข่องเจา้บา้นฝ่ายหญงิดว้ย



“เติ๋น” อยู่ภายในชายคาเรือน พื้นที่ส่วนนี้ มีความกวา้งมากพอส าหรบัใช ้

ประโยชน์ไดต้ามเอนกประสงค์ เป็นลานกิจกรรมต่างๆภายในเรือน เช่น

ท างานเครื่องจกัรสาน ปัน่ฝ้าย เลี้ยงลูก ตลอดไปจนเป็นพื้นที่ตอ้นรบัแขก

บา้นแขกเมอืง



ห ายนต์

คือแผ่นไมแ้กะสลกัที่อยู่ในกรอบเหนือประตูหอ้งนอนในเรือนกาแลของชาว

ลา้นนา มรูีปทรงสี่เหลีย่มผนืผา้และมลีวดลายที่สวยงาม เช่น ลายดอกไม ้ ลายเครือเถา 

กา้นขด ลายเมฆ ลายน า้ ลายประแจจนี หรอืลายเรขาคณิตอย่างงา่ย ชาวลา้นนาเชื่อว่าห า

ยนตม์พีลงัลกึลบัที่สามารถดลบนัดาลความเป็นไปแก่เจา้ของบา้น มกีารท าห ายนตข์ึ้นใน

เวลาสรา้งเรอืนใหม ่โดยน าแผ่นไมม้าผูกไวก้บัเสามงคล (เสาเอก) เพือ่ท  าพธิีสูตรถอน และ

อญัเชญิอ านาจสิง่ศกัดิ์สทิธิ์มาสถติทีห่  ายนต ์จากนัน้แกะสลกัแลว้ท าการตดิตัง้โดยมพีธิยีก

ขนัตัง้หลวง ประกอบดว้ย ดอกไม ้ธูปเทยีน หมากพลู ผา้ขาว ผา้แดงและสุราอาหาร มี

ปราชญป์ระจ าหมู่บา้นท าหนา้ที่กล่าวอญัเชิญเทวดา อารกัษ ์ผบีา้นผีเรือนมาปกป้องรกัษา

บา้นหลงันัน้ใหอ้ยู่อาศยัอย่างร่มเยน็เป็นสุขอดุมสมบูรณ์

ทีม่า : http://lannaarch.blogspot.com/2010/07/blog-post_15.html



หอ้งนอน เรอืนส่วนใหญ่จะมหีอ้งนอนสองหอ้งหลกั บางทมีโีครงสรา้ง

เรยีกวา่เรอืนแฝด จะแยกเป็นหอ้งนอนใหญ่ 1 หอ้งของพ่อแม ่และหอ้ง
เลก็ของลูก 1 หอ้ง หรอืถา้มหีอ้งนอนเดีย่วใหญ่ 1 หอ้งในหอ้งนิยมแบง่
ดว้ยผา้ก ัง้ เป็นพื้นทีส่  าหรบันอนเป็นหอ้งเลก็ๆ



นิยมนอนราบกบัพื้นหนัหวัไปทางทิศตะวนัออก ปูพื้นดว้ยเสือ่สานและเตยีงนอนทีท่  าจากนุ่น 

หอ้งนอนมกัมหีบีส าหรบัเก็บของมค่ีา อปุกรณข์องใชส้่วนตวัต่างๆ เสื้อผา้ หบีผา้ โตะ๊เครื่อง

แต่งตวั เครื่องรางของขลงั อาวุธ เช่นดาบ 



หอ้งครวั

หอ้งครวัจะอยู่ทางทศิตะวนัตกของหอ้งนอนเสมอ โดยแยกไป

อีกหลงัหนึ่ง โดยจะวางขนานกบัเรือนใหญ่หรือเรือนนอน มี

ช่องทางเดินแยกเรือนครวัออกจากเรือนนอน เนื้อที่ที่ใชต้ ัง้เตา

ไฟจะยกขึ้นมาเป็นแท่นไมอ้ดัดนิแน่น พวกอปุกรณ์หุงตม้ต่างๆ 

จะจดัอยู่บนแท่นไมน้ี้  เป็นการป้องกนัอคัคีภยัอย่างหนึ่ง ท างาน

แบบนัง่ก็สะดวก ภายในเรือนครวัประกอบดว้ยส่วนเตาไฟ ท า

ดว้ยกระบะไม ้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ อดัดว้ยดินใหแ้น่นและ

เรยีบสูงประมาณ 20 ซม. เป็นทีฝ่งั “กอ้นเสา้” มกัท าดว้ยดนิกี่

(อฐิ) 3 กอ้น ตัง้เอียงเขา้หากนั เพื่อใชเ้ป็นเตาไฟ และวางหมอ้

แกง หรอืหมอ้นึ่งขา้วไดพ้อด ีอาจจะท า “กอ้นเสา้” ดงักลา่วนี้  2 

ชุด เพื่อสะดวกแก่การท าครวั ส่วนเหนือของเตาไฟจะมี “ข่า” 

ท าดว้ยไมจ้ริงหรือไมไ้ผ่ก็ไดเ้ป็นตารางส าหรบัย่างพชืผล และ

เป็นทีร่มควนัพวกเครื่องจกัสาน กระบงุ ตะกรา้ เพื่อกนัตวัมอด

และท าใหท้นทานอีกดว้ย ตอนบนหลงัคาระดบัจ ัว่จะเจาะโปร่ง

เป็นช่อง เพือ่การระบายควนัไฟขณะท าครวั







หมู่บา้นเครื่องปัน้ดินเผาเหมืองกงุ

หมู่บา้นเหมืองกุง มีประวตัิศาสตรค์วามเป็นมา

จากค าบอกเลา่ของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จากรุ่นสู่รุ่นเล่าว่า บรรพบรุุษของ

ตนเองทีม่าต ัง้รกรากปกัฐานอยู่ ณ หมู่บา้นเหมอืงกุงแห่งนี้ เป็น

คนเผ่าไท ซึ่งถูกกวาดตอ้นมาจากเมอืงปุ เมอืงสาด รฐัเชยีงตุง 

ซึ่งหนีจากการถูกทหารพม่ารุกรานไดม้าอาศัยอยู่ที่ แห่งนี้ 

ปจัจบุนัอยู่ในเขตรฐัฉานของประเทศพม่า โดยอพยพมาเพยีง 

6 ครวัเรอืน ( ปจัจบุนัทีเ่มอืงป ุเมอืงสาดยงัคงมชีาวบา้นทีม่วีถิี

ชวีติแบบชาวบา้นเหมอืงกงุยงัคงมอียู่ ) หมู่บา้นนี้ เป็นหมู่บา้นที่

มกีารท าเครื่องปัน้ดนิเผากนัแทบทุกหลงัคาเรือน ชาวบา้นที่นี่

ยึดอาชีพการท าเครื่องปัน้ดินเผาเป็นอาชีพหลกั ถา้เดินตาม

ถนนคอนกรีตเล็กๆ ในหมู่บา้นจะพบเห็นหมอ้ดินเผาหลาย

ชนิดหลายขนาด ท ัง้แจกนั กระถางและอื่นๆ ตากเรียงรายอยู่

กลางลานบา้น นอกจากนั้นใตถุ้นบา้นยงัมีผูเ้ฒ่าผู แ้ก่ต่าง

ช่วยกนัตกแต่งหมอ้น า้ดินเผาอย่างขะมกัเขมน้ ผลิตภณัฑท์ี่

ไดร้บัความนิยมมากที่สุดก็คือ หมอ้น า้ที่มีปากแคบ ตรงกลาง

ปล่อง กน้สอบและมฝีาปิด บริเวณไหล่หมอ้น า้จะมีการแกะ

ลวดลายอย่างสวยงาม







น ้าตน้ 

ซึง่เป็นภาชนะของทางภาคเหนือ หรอืคนโทน า้ของชาวลา้นนา 

ในอดตีคนในหมูบ่า้นคอืช่างสบิหมู่ของทางเหนือและท าการผลติเพือ่รบัใช ้

เจา้นายฝ่ายเหนือเท่านัน้ ไมไ่ดผ้ลติเพือ่จ าหน่ายเป็นการท ัว่ไปหลงัจากนัน้ 

ต่อมาในสมยัรชักาลที ่5 ไดม้กีารประกาศเลกิทาส ชาวบา้น บา้นเหมอืงกงุ

จงึผลติ ขึ้นเพือ่ท าออกจ าหน่ายเป็นการหารายไดต้ ัง้แต่นัน้มา



เทคนิคที่เป็นเอกลกัษณ์ของการท าเครื่องปัน้ดินเผาบา้นเหมืองกงุ

คือการใชด้ินเฉพาะ หลงัจากนัน้เคลอืบดว้ยน า้ดินแดงและเทคนิคพเิศษที่ท  าให ้

เครื่องปัน้ดนิเผามคีวามเงางามก็คอื การใชห้นิแมน่ า้ขดับรเิวณภาชนะเพือ่ใหม้ผีวิทีเ่รยีบ ช่วยลบ

ความคมของพื้นผวิและหลงัจากนัน้น าไปเผาดว้ยอุณหภูมทิี่เหมาะสม ผลติภณัฑภ์าชนะจะมี

ความมนัวาวแต่ถา้ใชน้ า้หนกัมอืขดัทีแ่รงจนเกินไปจะท าใหภ้าชนะมรีอยขูดขีด จงึตอ้งเป็นผูท้ี่มี

ความช านาญในการขดัภาชนะทีจ่ะท าใหช้ิ้นงานท าออกมาไดส้วย









กระบวยตกัน ้า





ตะเกยีง อปุกรณส์ าหรบัจดุไฟใหแ้สงสวา่งใชเ้ชื้อเพลงิจากน า้มนั แกส๊ เป็นตน้ มลีกัษณะ

และรูปร่างต่าง ๆ อาจมโีคมครอบบงัลมก็ได ้

ตะเกยีงเจา้พาย ุตะเกยีงหิ้วชนิดหนึ่งเมือ่จดุไสแ้ลว้ตอ้งสูบลมเพือ่ใหล้มดนัน า้มนัขึ้นไป

หลอ่เลี้ยงไสใ้หไ้ฟตดิสวา่งตลอด



เครื่องเขิน



เครื่องเขิน



เครื่องเขินในวฒันธรรมลา้นนา

เครื่องเขินในสงัคมลา้นนาจากอดีตถงึปจัจุบนั

เครื่องเขนิเป็นเครื่องมอืเครื่องใชท้ีท่  าจากไมโ้ดยเฉพาะไมไ้ผ่ เพือ่ใชใ้นชวีติประจ าวนั เช่นเดยีวกบัเครื่องปัน้ดินเผาที่พบอยู่ท ัว่ไปในแหล่งโบราณคดี

ต่างๆ เนื่องจากเครื่องเขนิส่วนใหญ่ท าจากไมไ้ผ่ซึง่เป็นวสัดุทีห่าไดท้ ัว่ไปพอๆ กบัดนิ แต่การใชเ้ครื่องปัน้ดนิเผามขีอ้จ ากดักว่าคือ แตกหกัง่ายไม่เหมาะกบัการน า

ตดิตวัไปในขณะเดนิทาง ในขณะทีเ่ครื่องเขนิมนี า้หนกัเบาและคงทนสามารถน าไปไหนมาไหนงา่ยกว่า อกีท ัง้หากเทยีบราคาของเครื่องเขนิกับของใชช้นิดเดยีวกนัที่

ท  าจากวสัดุอืน่แลว้ เครื่องเขนิจะมรีาคาถกูกวา่ เช่น แอบ็หมาก หรอืเชี่ยนหมาก ซึง่เป็นเครื่องมอืเครื่องใชท้ีจ่  าเป็นของคนลา้นนาในอดตีเพราะคนกลุม่นี้ส่วนหนึ่งมี

วฒันธรรมการกินหมากในชวีติประจ าวนั “...สมยัก่อนชาวลา้นนากินหมากแบบของกินเลน่ จนกลายเป็นกิจกรรมในสงัคม ดงันัน้ทกุครวัเรือนต่างมขีนัหมากหรือ

เชีย่นหมากประจ าบา้น และบางครอบครวัอาจมขีนัหมากมากว่า 1 ชิ้น...” วสัดุที่นิยมใชใ้นการท าแอบ็หมากคือ เงนิและเครื่องเขนิ แต่แอ็บทีท่  าดว้ยเงนิมรีาคา

แพง “...คนทีไ่มม่เีงนิพอจะซื้ออบัเงนิไดก้็ใชอ้บัเครือ่งเขนิแทน...” (ทีม่า :http://library.cmu.ac.th/ntic/lannalacquerware/from-past-to-present )

http://library.cmu.ac.th/ntic/lannalacquerware/from-past-to-present


ควัฮกั ควัหาง : เครื่องเขินของคนลา้นนา

จากการทีเ่ครื่องเขนิเป็นเครื่องมอืเครื่องใชท้ีเ่ป็นเครื่องจกัสานแลว้ลงรกัและทาชาด ท าใหค้นลา้นนาเรยีกเครื่องมอืเครื่องใชก้ลุม่นี้วา่ 

“ควัฮกั ควัหาง” ตามรูปแบบวสัดุทีใ่ช ้ควัฮกั ควัหาง เกดิจากการผสมผสานของค า 3 ค า ดงันี้

ควั หมายถงึ ครวั ซึง่ในภาษาถิน่ภาคเหนือหมายถงึ วตัถ,ุ สิง่ของ, เครื่องใช,้ เครื่องประกอบ

ฮกั หมายถงึ รกั ซึง่ในภาษาถิน่ภาคเหนือหมายถงึ ชื่อพรรณไมข้นาดใหญ่ ยางเป็นพษิใชล้งพื้นทาสิง่ของต่างๆ

หาง หมายถงึ ชาด

(ทีม่า :http://library.cmu.ac.th/ntic/lannalacquerware/from-past-to-present)



เครื่องมือเครื่องใชท้ี่เรยีกว่า “เครื่องเขิน”

เครื่องเขนิเป็นงานหตัถกรรมชนิดหนึ่งซึง่ท  าจากไม ้โดยเฉพาะไมไ้ผ่ซึง่พบอยู่ท ัว่ไปในลา้นนา ไมไ้ผ่ทีน่ิยมน ามาท าเครื่องเขนิคือ ไผ่เฮยีะทัง้นี้ เพราะมี

ลกัษณะล าตน้เรยีวตรงขนาดล าตน้ไมใ่หญ่นกั เสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 4-6 เซนตเิมตร และมลี  าปลอ้งยาวมากประมาณ 40-60 เซนตเิมตรซึง่จดัเป็นไมไ้ผ่ทีม่ี

ล  าปลอ้งยาวทีสุ่ด เนื้อบางและเบา สามารถขึ้นรูปภาชนะทีต่อ้งการความบางเป็นพเิศษไดง้า่ยแมจ้ะเป็นภาชนะขนาดใหญ่ก็ตาม และเมื่อเคลอืบทาดว้ยยางรกัแลว้

ก็จะมคีวามแขง็แรงทนทานเช่นเดยีวกบัไมช้นิดอืน่ “...การทีไ่มไ้ผ่มปีลอ้งยาวและเรียวตรงท าใหข้ึ้นรูปภาชนะไดง่้ายทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ นอกจากนัน้ไผ่

เฮยีะยงั เหนียวและไมแ่ตกท าใหส้ามารถจกัตอกเป็นเสน้ไดง้่าย...”แต่อย่างไรก็ตามไผ่เฮยีะยงัมขีอ้เสยีอยู่บา้งคือ มอดชอบไชกนิเนื้อไมด้งันัน้ช่างจงึเลอืกไมท้ีม่ี

อายุไมเ่กนิ 2-3 ปี และน าไปแช่ในน า้ผสมก ามะถนัตม้ประมาณ 30 นาทก่ีอนทีจ่ะน ามาสานขึ้นรูป



ขนัดอก

พานใส่ดอกไมแ้ละเครื่องเซ่นไหวข้องชาวลา้นนาเรยีกว่าขนัดอกมีลกัษณะ

คลา้ย จานทีม่ฐีานยกสูงขึ้นไป เขา้ใจว่าคงไดรู้ปแบบหรอือทิธพิลมาจากจานเชงิของจนี

ซึ่ง เป็นเครื่องปัน้ดินเผาแต่ว่าขนัจะมสี่วนจานและฐานเป็นรูปบวัคว  า่บวัหงายอย่าง

ชดัเจน หรอือกีชื่อหนึ่งที่เรยีกว่าฐานปทัมส์่วนใหญ่ขนัดอกแบบโบราณจะท ามาจากไม ้

สกักลงึ สองหรือสามตอนมาสวมต่อกนัเป็นรูปพานทาดว้ยยางรกัและตกแต่งดว้ยการ

เขยีน ลวดลายสดี าสแีดงเป็นกลบีบวัสอดไสข้นาดท ัว่ ๆ ไปของขนัดอกสูงประมาณ 12

นิ้ว และเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 10 นิ้ว ใชส้  าหรบัใส่ขา้วตอกดอกไมธู้ปเทยีนไปวดั

หรอื ในพธิกีรรม บางทกี็ใชใ้ส่เครื่องเซ่นไหวแ้ละของทีม่อบใหเ้ป็นทางการในพธิสี  าคญั



ขนัดอกไมก้ลงึ 

เป็นขนัดอกประเภทหนึ่งที่ชาวลา้นนาไดร้บัอิทธิพลและรูปแบบ จากขนัดอกของชาวไทเขินเรียกว่า “ขัน

ซี่” หรอื “ขนัตนีถี่” ซึง่มลีกัษณะเฉพาะทีเ่ด่นมาก กลา่วคอืช่วงทีเ่ชื่อมระหวา่งตวัพานไมก้ลงึกบัฐานไมก้ลงึแทน ทีจ่ะเป็นไมก้ลงึ

ทรงบวัลูกแกว้ ก็จะเป็นซี่ไมก้ลงึขนาดเลก็ ๆ เรียงชิดกนัเป็นแถวรอบฐานทรงกลมคลา้ยขนัโตกขนัซี่ท ัว่ไป จะทาสีแดงชาด

เท่านัน้ไม่นิยมมลีวดลายประดบัเหมอืนขนัดอก แบบพื้นเมอืง ขนัซี่บางชดุมกีารกลงึลวดบวัที่มสีดัส่วนสวยงาม แปลกตา บาง

ชดุก็มคีวามกลา้งขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 18 นิ้ว หรือมากกว่านัน้ ใชส้ าหรบัเป็นขนัตัง้หรือภาชนะในพิธีส าคญัทาง

ศาสนา ซีไ่มท้ีเ่ป็นขามกีารเหลาเป็น ปลอ้ง ๆ สวยงามเมือ่เรยีงเป็นแถวจะมลีกัษณะคลา้ยลูกกรงระเบยีงบา้

ปากขนั

เอวขนั

ตนีขนั



ขนัซ่ีทรงเตี้ย

ขนัซี่ทรงสูง



ขนัแอวเขียนลาย เป็นขนัไมก้ลงึทาดว้ยรกัและเขยีนลวดลายดว้ยชาด ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือตีนขนั เอวขนั และปากขนั ตีนขนั กลึงเป็นรูปบวัคว  า่ 

เขยีนหรอืแตม้ลายดว้ยชาดแดงเป็นรูปกลบีดอก เอวขนั กลงึไมเ้ป็นรูปบวัลูกแกว้แตม้ชาดเขยีนเป็นลายกลบีบวั เขยีนลายดอกภายในกลบีบวัและแตม้ทองค า

บรเิวณปลายดอก ปากขนั รูปบวัหงายเขยีนลายกลบีบวัพรอ้มแทรกลายดอกไมแ้ละแตม้ทองเป็นจดุ ๆ บรเิวณขอบของปากขนักลงึเป็นรูปลวดบวัใชส้  าหรบัใส่

ขา้วตอก ดอกไม ้และธูปเทยีน

ปากขนั

เอวขนั

ตนีขนั



บรบิทการใชง้าน ขนัดอก ใชส้  าหรบัใส่ขา้วตอกดอกไมธู้ป

เทียนไปวดัหรือ ในพธิีกรรม บางทีก็ใชใ้ส่ เครื่องเซ่นไหว ้

และของที่มอบใหเ้ป็นทางการในพิธีส  าคญั ปจัจุบนันิยม

น ามาประกอบการแสดง ฟ้อนขนัดอก





ขนัโตก หรอื โตก 

ภาชนะส าหรบัวางส ารบัอาหารของชาวลา้นนา บา้งเรียก สะโตก มรูีปทรงกลม ความกวา้งมเีสน้ผ่าศูนยก์ลางตัง้แต่ 30 เซนตเิมตรขึ้นไป มเีชงิ สูง

ประมาณ 1 ฟุต มที ัง้ขนัโตกไม ้และขนัโตกหวายการใชง้านของขนัโตกนัน้ ใชเ้ป็นภาชนะที่วางถว้ยอาหารกบัขา้ว เมื่อใส่กบัขา้วแลว้ยกมาตัง้สมาชิกใน

ครอบครวัหรอืแขกทีม่าบา้นจะนัง่ลอ้มวงกนักนิขา้ว ใชใ้สด่อกไมธู้ปเทยีนแทนขนัดอก ใชใ้สเ่ครื่องค านับเป็นขนัตัง้ ใชใ้สผ่ลหมากรากไม้

ขนัโตกแบง่ออกเป็น 3 ขนาด ดงันี้

1. ขนัโตกหลวง หรือ สะโตกหลวง ท าดว้ยไมข้นาดใหญ่ ตดัท่อนมากลงึหรือเคี่ยน

เป็นขนัโตก มคีวามกวา้งประมาณ25 – 50 นิ้ว ตามขนาดของไมท้ีห่ามาได ้และนิยม

ใชก้ารในราชส านกัในคุม้ในวงัของเจา้นายฝ่ายเหนือท ัว่ไป รวมท ัง้ใช ใ้นวดัวาอาราม

ท ัว่ไปดว้ย ท ัง้น้ีเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัยศศกัดิ์ และความยิ่งใหญ่ของชนชัน้ผูป้กครอง

ในการที่จะใชเ้ลี้ยงแขกบา้นแขกเมืองดว้ย ส่วนวดันัน้พระสงฆเ์ป็นผู ค้วรแก่การ

เคารพนพนอบ มปีระชาชนน าอาหารไปถวายมาก ดงันัน้ประชาชนจงึนิยมท าขนัโตก

หลวงไปถวายวดั



2. ขนัโตกฮาม หรอื สะโตกทะราม เป็นขนัโตกขนาดกลางประมาณ 17-24 นิ้ว (ค า

วา่ ฮาม หรอื ทะรามนี้ หมายถงึ ขนาดกลาง) ใชไ้มข้นาดกลางมาตดัและเคี่ยน

หรือ กลงึเหมอืนขนัโตกหลวง ลงรกัทาหางอย่างเดียวกนั ผูท้ี่ใชข้นัโตกขนาดนี้  มกั

ไดแ้ก่ครอบครวัขนาดใหญ่ เช่น คหบดี เศรษฐผูีม้อีนัจะกิน หรือถา้ เป็นวดั ผูท้ี่ใช ้

ขนัโตกขนาดนี้คอืพระภกิษุ ในระดบัรองสมภาร

3. ขนัโตกหน้อย เป็นขนัโตกขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 10 – 15 นิ้ ว วิธีท  ามี

ลกัษณะเช่นเดยีวกบัขนัโตกหลวงและขนัโตกฮาม ใชใ้นครอบครวัเลก็ เช่น หญงิชาย

พึง่แต่งงานใหม ่หรอื ผูท้ีร่บัประทานคนเดยีว อาหารทีใ่ส่ก็มจี  านวนนอ้ย



ขนัหมาก

การกินหมากเคี้ยวหมากเป็นวฒันธรรมของคนเอเชยีโดยท ัว่ไป ภาชนะของประกอบ การกินหมากภาษาไทยกลางเรียกว่า เช่ียนหมาก ชาวลา้นนา

เรยีกว่า ขนัหมาก ลกัษณะ ของขนัหมากพื้นเมอืงของชาวลา้นนาขนาดเฉลีย่มขีนาดค่อนขา้งใหญ่และหรูหรากว่าภาชนะ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกินหมากในภูมภิาค

อื่นขนัหมากลา้นนามโีครงเป็นไมไ้ผ่สานและขดเป็น ทรงกระบอกกลมหรอืหกัเหลีย่มโคง้กวา้งประมาณ15 นิ้ว สูง 12 – 20 นิ้วเป็นกลอ่งขนาด ใหญ่ส าหรบัใส่

ใบพลูช ัน้ลา่งและมถีาดเป็นฝาปิดขา้งบนเพือ่รองรบัตลบัหมากขนาดเลก็ ใชใ้ส่เครื่องเคี้ยวอืน่ ๆ รวมท ัง้มดีผ่าหมากและเตา้ปูน

ขนัหมากส่วนใหญ่ตกแต่งดว้ยการ เขียนลวดลายสชีาด และรกัพมิพ ์บางคร ัง้มีการเติมดว้ยทองค าเปลวเพิ่มความสวยงาม หรูหรามากข้ึน การ

ตดิเบี้ยที่ตนีขนัหมากแสดงออกถงึความร า่รวยและมีกนิมีใชข้องเจา้ของบา้น แลว้ยงัเป็นหนา้เป็นตาและความภมูใิจของเจา้ของเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน การ

ตอ้นรบัแขกทีม่าเยี่ยมเยอืนในอดตีเจา้ของเรอืนจะน าเอาขนัหมากใบสวยงามออกมา ตอ้นรบัแขกทีม่าถงึบนเรอืนเป็นการแสดงถงึไมตรแีละการใหเ้กียรตอิกีท ัง้

เป็นการแสดงออกถงึรสนิยมทีด่แีละความม ัง่มขีองเจา้ของเรอืน แต่เดมิชดุตลบัเลก็ ๆ บนถาดฝา ขนัหมากเป็นไมก้ลงึสวยงามบางคร ัง้ก็เป็นตลบัขดดว้ยตอกไม ้

ไผ่ทารกัเช่นเดยีวกบัตวั ขนัหมากในสมยัหลงั ๆ นิยมใชต้ลบัเงนิตดีนุเป็นลวดลายแทนไมก้ลงึท าใหดู้หรูหราภมิูฐาน มากข้ึน



ขนัหมาก เป็นภาชนะส าหรบัจดัและบรรจเุครื่องปรุงค าหมากมโีครงสรา้งเป็นไมไ้ผ่ขนและสานประกอบกนั โดยรูปแบบมาตรฐานประกอบดว้ยโครงสรา้ง 3 

ส่วน คือ ส่วนล่างเรียกว่า “ตีนขนั” ส่วนกลางเรียกว่า “ตวัขนั” หรือ “เอวขนั” และส่วนบนเรียกว่า “ตาด” ส าหรบัวางตลบั หรือ ”แอบ็” เครื่องปรุงต่างๆ 

ส าหรบัการกินหมาก ที่ประกอบดว้ย ยาฉุน หมากแหง้ หมากสด ปูน สีเสยีด ใบพลู ที่ต่อขอบสูงขึ้นมาเลก็นอ้ยส าหรบัวางของเรียกว่ า “ปากขนั” ขอบปาก

ขนัหมากกบัขอบตาดดา้นบน แสดงใหเ้ห็นถึงโครงสรา้งของไมไ้ผ่ที่ขึ้นรูปดว้ยการขดลดหล ัน่เกิดเป็นรูปทรงที่มรีะยะและพื้นที่ เพยีงพอ ส าหรบัการตกแต่ง

ลวดลายดว้ยการแตม้ชาด ตลอดจนการปิดทองค าเปลวในบางจดุใหเ้กดิจงัหวะทีง่ดงาม

ตาด

ตวัขนัหรือเอวขนั

ตนีขนั



ขนัหมากบา้นตน้แหน อ.สนัป่าตอง เชียงใหม่

ขนัหมากลาย สภาพสมบูรณ์ที่มีลกัษณะเด่นของรูปทรงแบบที่นิยมในเมืองน่าน 

กล่าวคือการท าฐาน หรือ "ตีน" ของขนัผายกวา้งออกจากตวัขนั ตกแต่งความสวยงามดว้ย

ลวดลายการเขยีนชาดลายแบบทีผ่ลติทีบ่า้นตน้แหน สนัป่าตอง เชยีงใหม่



ขนัหมากล าพูน – สนัป่าตอง เชียงใหม่



(ทีม่า : หนงัสอื เครื่องเขนิในวฒันธรรมลา้นนา อ.วถิ ีพานิชพนัธ ์
โดย ส านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)



ขนัหมากขูดลายนันทาราม เชียงใหม่ 

ตีนขนั ขอบหนาชัน้เดียวทารกัด าขูดลายเสน้เป็นร่องชาดสีสม้ ตวัขนั ขูดลาย

ดอกไมร่้วมกบัลายพรรณพฤกษา เทคนิคการฮายลาย หรือขูดลาย จะมองลวดลายดอกไม ้

ด า – สม้ สลบักนั ตาดลกึรองรบัชดุส าหรบัหมากพลู ท าเป็นออม หรือผอบใบเลก็ ท ัง้มฝีา

และไมม่ฝีา ทาดว้ยชาดสแีดง ใชใ้ส่ยาฉุน สเีสยีด ปูน และหมากพลู



ขนัหมากววัลายเชียงใหม่ เป็นงานเครื่องสานที่ทา

เคลอืบดว้ยยางรกัและชาด ตกแต่งดว้ยเทคนิค 

“การฮายลาย” เป็นลวดลายดอกผกัแว่น ซึ่งเป็น

ลวดลายรูปแบบพิเศษที่นิยมกันในแถบเมือ ง

แพร่ ซึ่งสนันิฐานว่าทางเชียงใหม่ผลิตเพื่อ

มุง่เนน้กลุม่ลูกคา้ทีอ่ยู่ในเมอืงแพร่





ขนัหมากลายเมืองแพร่ รูปแบบทีก่ลม กวา้ง เตี้ยและส่วนของ 

“ตีน” หรือฐานเป็นขอบแคบ มีการตกแต่งเขียนชาดดว้ย

ลวดลายพรรณพฤกษาขนาดเลก็ๆ นิยมมกีารเพิ่มขอบคิ้วเป็น

พิเศษบริเวณส่วนตอนล่าง นอกจากนี้ มีการตกแต่งเขยีนชาด

ดว้ยลวดลายจดุไขป่ลา



ขนัหมากด า บา้นพอ้ย (ดอนแกว้) อ าเภอท่าวงัผา เมืองน่าน เป็นงานขด

ผสมผสานกบังานสานดว้ยไมไ้ผ่ ทาเคลอืบผวิดว้ยยางรกัที่ไม่มีการตกแต่ง

ประดบัดว้ยเทคนิครกักระแหนะจากการกดพมิพใ์ดๆ พรอ้มดว้ยเตา้ปูน

ส ารดิ แอบ็ไมก้ลงึ แอบ็เครื่องเขนิและซองพลูเครื่องสาน



ขนัหมากเหลี่ยมลายสตัว ์เป็นขนัหมากที่เจา้นายล  าปางถวายพระสงฆว์ดัพระ

ธาตลุ  าปางหลวง เป็นขนัหมากตกแต่งลวดลายพเิศษ มรูีปทรงเหลีย่มจากการ

พบัเสน้ตอก 12 เหลีย่ม ตีนขนั หลกัพบัเหลีย่มตาม โครงสรา้งของขนัหมาก

ติดมลีวดบวั 3 ช ัน้ ล่าง – บน แตม้ลายทองเป็นรูปสี่เหลีย่มขนมเปียกปูน 

วางตวัในรูปแนวตัง้ ขอบบนของตีนขนัประดบัแกว้จนืสเีขยีว-ขาว เป็นรูปทรง

สี่เหลีย่มขนมเปียกปูน ท าบวัลูกแกว้ขอบใหญ่ ตวัขนั ท ากรอบกระจกเขยีน

ลายสตัวม์งคลรูปสงิห ์เป็นลวดลายทีน่ิยมแพร่หลายในจงัหวดัแพร่ ปากขนัตดิ

แกว้จนืลายมงคลรูปสี่เหลีย่มขนมเปียกปูนแนวตัง้ ตาด ขอบหนามีลวดบวั 3

ชัน้ ภายในสานลายเก็ดเต่าทารกัทบึใชร้องส ารบัหมากพลู



ขนัหมากค า เทคนิคลายรดน า้ท  าเป็นลวดลายดอกไม ้เป็นภาชนะทรงเตี้ ย ตีน

ขนัท าเป็นขอบหนา ตวัขนัหมากท าเป็นลวดลายดอกไมด้ว้ยเทคนิคลายลดน า้ 

ตาดลึกเพื่อใส่ส  ารบัหมากพลู เป็นของใชข้องผูสู้งศักดิ์ที่น ามาถวายใหแ้ก่

พระภิกษุสงฆว์ดัส าคญัในเมอืงแพร่ ซึ่งพบที่แหล่งสะสมอ าเภอเมอืง จงัหวดั

แพร่



(ทีม่า : หนงัสอื เครื่องเขนิในวฒันธรรม
ลา้นนา อ.วถิ ีพานิชพนัธ ์

โดย ส านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)



(ทีม่า : หนงัสอื เครื่องเขนิในวฒันธรรมลา้นนา อ.วถิ ีพานิชพนัธ ์
โดย ส านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)



(ทีม่า : หนงัสอื เครื่องเขนิในวฒันธรรมลา้นนา อ.วถิ ีพานิชพนัธ ์
โดย ส านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)



กระโถน เป็นหนึ่งในเครื่องใชท้ี่ท  าเรยีนแบบเครื่องราชูปโภคของภาคกลาง ใชใ้น

บรรดาผูสู้งศกัดิ์ระดบัเจา้นาย มแีหล่งผลติจากนนัทาราม เชียงใหม่ เป็นเครื่อง

เขนิเทคนิคฮายลายแลว้ถมสอีะครลิคิ ท าเป็นลวดลายดอกไมบ้นพื้นสดี  ายางรกั

กระโถนเครื่องเขิน ท าเรียนแบบกระโถนลงยาของใชส้  าหรบัเจา้นาย

และขนุนางช ัน้สูง และนิยมน าไปถวายแก่พระสงฆ ์ท าจากเสน้ตอกขด

ถมสมกุรกัหนาทาทบัดว้ยชาดและรกั ขูดลายดอกไมเ้ป็นเทคนิคการขูด

ลายจากบา้นนนัทาราม เชยีงใหม่



กระโถนปากแตร



ขนัโอ : เป็นขนัไมข้ดทรงกลมเป็นภาชนะส าหรบัใส่ของ ปกตจิะใชเ้ป็นคู่ ขนัโอขึ้นรูปทรงกลม
ทางดว้ยยางรกั ภายนอกสรีกัด า ภายในทาชาดแดง ไมม่กีารตกแต่งลวดลาย หรอืมกีารตกแต่ง

ไปตามลกัษณะเฉพาะพื้นถิน่ ใชส้  าหรบัใส่ของไปท าบญุทีว่ดั หรอืใส่ของไปคา้ขายในตลาด



(ทีม่า : หนงัสอื เครื่องเขนิในวฒันธรรมลา้นนา อ.วถิ ีพานิชพนัธ ์
โดย ส านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)





เอบิหรอืหบีผา้

ในอดีตเมื่อผูช้ายชาวลา้นนาจะเขา้พิธีแต่งงานและยา้ยไปอยู่กบัฝ่าย

ภรรยาสิ่งที่ ตอ้งน าติดตวัไปก็คือ ดาบประจ าตวัและหบีผา้ใหม่ส  าหรบั

ใส่เสื้อผา้ในการยา้ยบา้นเพือ่เป็นการแสดงความมหีนา้มตีาและรสนิยม

ของวงศต์ระกูล พ่อแมแ่ละญาตขิองฝ่ายชายจะสรรหาหบีผา้ใหม่ส  าหรบั

งานแต่งงานที่หรูหราและวจิิตรเลอค่าตามยุคตามสมยัในอดีต หีบผา้

เครื่องเขนิทรงแปดเหลีย่มยาวส าหรบัใส่ผา้พบัขนาดกวา้งประมาณ 10 

นิ้ว ยาว 18 นิ้ว สูงประมาณ 15 นิ้วเป็นที่นิยมกนัมากเทคนิคการสาน

ไมไ้ผ่คาดดว้ยตอกยางรกัสีด า สีแดงในลกัษณะต่าง ๆ เป็นแบบ

มาตราฐานของหีบผา้ใหม่ผูม้ีฐานะดีจะว่าจา้งช่างให ต้กแต่งเขียน

ลวดลายพนัธุพ์ฤกษาดว้ยชาดและแตม้ทองค าเปลวอย่างสวยงามฝา

ดา้นบนของ หบีผา้จะอูมนูนเนน้ความรูส้กึเกี่ยวกบัความม ัง่คร ัง่มอีดุม

สมบูรณ์ เชิงของหบีผา้จะบาน ผายออกคลา้ยกบัขนัหมากพื้นเมอืง ไม่

ปรากฎวา่มกีารตกแต่งหบีผา้ใหมด่ว้ยการฮายดอก หรอื ตดิกระจกแกว้

องัวะ หีบผา้ใหม่จะเป็นจุดสนใจในพิธีแต่งงาน แต่จะถูกเก็ บไวใ้น 

หอ้งนอนอย่างมดิชดิเป็นสมบตัขิองลูกหลานต่อไปหลงัจากเสร็จพธิี

(ทีม่า : http://jamjureejino.blogspot.com)



หีบผา้ แบบที่ไดร้บัความนิยมโดยท ัว่ไปแลว้มกัมกีารตกแต่งดว้ยลวดลายการเขยีน

ชาดบนพื้นรกัสดี  า โดยยงัคงเลอืกใชล้วดลายพรรณพฤกษาเป็นหลกัเช่นเดียวกบัแหล่ง

ผลติขนัหมาก ความสวยงามของหีบผา้มกัไดร้บัการสรา้งสรรคข์ึ้นมาอย่างพิถีพิถนั 

ชาวบา้นจะมโีอกาสเห็นก็ต่อเมือ่มกีารยา้ยบา้น ดงันัน้เพือ่ป้องการดูแคลนจากผูค้นใน

สงัคมจึงมีการตกแต่งหีบผา้ดว้ยฝีมือที่วิจิตร ซึ่งจะถือว่าหีบผ า้เป็นเครื่องแสดง

สถานภาพทางสงัคมรวมถงึรสนิยมของผูเ้ป็นเจา้ของเป็นอย่างด ีรายละเอยีดลวดลาย

พรรณพฤกษาประดบัส่วนตวัหบีผา้ เป็นลกัษณะเดยีวกนักบัการเขยีนลายขนัหมากและ

ขนัดอกจากการแตะลากเสน้ของสชีาดจดัเป็นองคป์ระกอบขึ้นมา ส่วนของฝาหบีรูปทรง

นูนโก่งโคง้จากการสานไมไ้ผ่เป็นโครงสรา้ง แลว้เตรียมพื้นดว้ยรกัสมกุใหเ้รียบจากนัน้

จงึค่อยตกแต่งลวดลายดว้ยการเขยีนสชีาดเป็นดอกดวงต่างๆ รูปทรงของตวัหีบผา้สาน

ดว้ยไมไ้ผ่เป็นโครงสรา้งแปดเหลีย่มผนืผา้

(ทีม่า: http://library.cmu.ac.th/ntic/lannalacquerware/lacquerware/115)



หบีผา้ไมส้กั

หบีผา้ไมไ้ผ่สานทายางรกัสดี  า



(ทีม่า : หนงัสอื เครื่องเขนิในวฒันธรรมลา้นนา อ.วถิ ีพานิชพนัธ ์
โดย ส านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)





(ทีม่า : หนงัสอื เครื่องเขนิในวฒันธรรมลา้นนา อ.วถิ ีพานิชพนัธ ์
โดย ส านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)











(ทีม่า : หนงัสอื เครื่องเขนิในวฒันธรรมลา้นนา อ.วถิ ีพานิชพนัธ ์
โดย ส านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)



(ทีม่า : หนงัสอื เครื่อง
เขนิในวฒันธรรมลา้นนา

อ.วถิ ีพานิชพนัธ ์

โดย ส านกัส่งเสรมิ

ศิลปวฒันธรรม 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)



(ทีม่า : หนงัสอื เครื่องเขนิในวฒันธรรมลา้นนา อ.วถิ ีพานิชพนัธ ์
โดย ส านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)



(ทีม่า : หนงัสอื เครื่องเขนิในวฒันธรรมลา้นนา อ.วถิ ีพานิชพนัธ ์
โดย ส านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่)



ครั้งต่อไป

ล้านนาศึกษา LANNA STUDIES
ศิลปะและงานหัถศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ครัววัด


