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ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกาหลี

ส

วั ส ดี ทุ ก ท่ า น ในนามของศู น ย์ ก ารศึกษาเพื่อ ความเข้าใจอัน ดีร ะหว่างประเทศภาคพื้น เอเชีย - แปซิ ฟ ิ ก
(Asia - Pacific Centre of Education for International Understanding - APCEIU) ศูนย์ภูมิภาค
โบราณคดี แ ละวิ จิ ต รศิ ล ป์ ใ นองค์ ก ารรั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (ซี มี โ อ สปาฟา) และส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส�ำนักงานเลขาธิการ ซีมีโอ) องค์กรทั้ง 3 ของเรา มีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ตลอดจนการตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก เรามีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมมือกันอีกครั้ง
ในโครงการใหม่อนั น่าสนใจ ชือ่ ว่า “ข้าวของเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวันจากภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกาหลี”
ซึ่งพัฒนาภายใต้กรอบการด�ำเนินงานของ “ความร่วมมือระหว่างซีมีโอ และ APCEIU ว่าด้วยการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
เพื่อความเข้าใจทางวัฒนธรรม”
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 หน่วยงานของเราได้ด�ำเนินโครงการความร่วมมือหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เรื่องพหุวัฒนธรรม ได้แก่ การ์ดเกมส่งเสริมการเรียนรู้ชุด “O’oh” เกมดิจิทัล ชุด “SEA Journey” ตลอดจนสื่อการอ่าน
และสือ่ โสตทัศน์เกีย่ วกับนิทานพืน้ บ้านจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกาหลี (สือ่ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับนิทานพืน้ บ้าน
ดังกล่าวสามารถเข้าชมได้ที่ http://asianfolktales.unescoapceiu.org) เมื่อปีที่แล้ว เราได้จัดท� ำหนังสือส่งเสริม
การเรียนรู้ โดยรวบรวมภาพวาดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นภาพเทศกาลและพิธีกรรมพื้นบ้าน
จ�ำนวนหนึ่งที่สบื ทอดมาจากบรรพบุรษุ ของเรา ซึ่งเป็นพัฒนาการทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มานานนับหลายศตวรรษ
(สามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบสือ่ ดิจทิ ลั ได้จากเว็บไซต์ของผูจ้ ดั ท�ำ: www.unescoapceiu.org, www.seameo-spafa.org,
และ www.seameo.org)
ส�ำหรับปีนี้ ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกระทรวง
การต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เราจึงได้ค้นหาผู้เชี่ยวชาญในงานพิพิธภัณฑ์และนักวิชาการด้านมานุษยวิทยา
เพือ่ รวบรวม “ข้าวของเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน” จากภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศเกาหลี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหนังสืออ้างอิงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ที่น�ำเสนอภาพข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันที่เราใช้ในบ้าน
และในชุมชน
สิ่งของที่น�ำมาใช้ประโยชน์ท�ำมาจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นสิ่งสะท้อนวัฒนธรรมและกิจวัตรต่าง ๆ อันเป็น
วิถีปฏิบัติของประเทศทั้งหลายที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ เพื่อช่วยให้ข้อมูลอันกระจ่างเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม
ของแต่ละประเทศ และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่า มีวัสดุอุปกรณ์และวิธีการหลายอย่างที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้
มีหรือใช้เหมือนกัน สิ่งของแต่ละชิ้นสะท้อนศิลปะ เทคนิควิธีการ และกิจวัตรประจ�ำวันของแต่ละวัฒนธรรม อันจะเผย
ให้เห็นองค์ประกอบของมานุษยวิทยา ศิลปะ และกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ�ำวันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ประเทศเกาหลี
เราหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์และเห็นคุณค่าของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เหมือนกับที่เรามีความสุขที่ได้จัดท�ำ
โครงการนี้ ในโอกาสนี้ เราขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ผู้ซึ่งท�ำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ก็ด้วยความกระตือรือร้น
ความรู้ และความเชี่ยวชาญของทุกท่าน
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วามหลากหลายทางวัฒนธรรมได้รับการยอมรับว่าเป็นลักษณะเด่นของทวีปเอเชีย กระนั้นผู้คนจากต่างกลุ่ม
ในภูมิภาคนี้ก็ยังมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน สืบเนื่องจากพื้นฐานของการเป็นชุมชนที่ไม่เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
การมีอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ด�ำเนินมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ ผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ได้ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สั่งสมมาค้นพบวิธีการสรรหาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาท�ำเป็นอาหาร ผ่านกระบวนการตระเตรียมอาหารซึ่งต้องใช้
อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ พวกเขาใช้ผ้าและสีย้อมผ้าที่ได้จากธรรมชาติมาท�ำเครื่องแต่งกาย น�ำไม้ ไม้ไผ่ และดินเหนียว
มาสร้างบ้าน และท�ำของใช้ในครัวเรือน รวมทัง้ เครือ่ งดักจับสัตว์และภาชนะ เพือ่ ใช้งานตามแต่วตั ถุประสงค์ ความนิยมชมชอบ
ในรูปร่างและสีที่แตกต่างกันของคนต่างกลุ่ม น�ำไปสู่การเกิดลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์
และกิจกรรมในแต่ละท้องถิ่น พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทักษะในการท�ำเครื่องใช้โลหะ การค้าและการแลกเปลี่ยน
สินค้า การอพยพย้ายถิน่ ตลอดจนปฏิสมั พันธ์ทางการเมือง ล้วนเป็นปัจจัยส่วนหนึง่ จากหลาย ๆ ปัจจัย ทีม่ สี ว่ นในการก�ำหนด
รูปแบบของชุมชน วัฒนธรรม และความเป็นชาติต่าง ๆ ในภูมิภาค ประวัติศาสตร์สมัยใหม่มิได้สนใจเฉพาะพัฒนาการ
ของโลกนิยม (globalism) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพัฒนาการของการรวมกลุ่มระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเดียวกัน
หรือภูมิภาคนิยม (regionalism) ด้วย ดังเห็นได้จากการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน
และที่กว้างกว่านั้นคือจากแนวคิดเรื่องภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
ในการที่เราจะมุ่งหน้าสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น การยอมรับในขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรามีร่วมกันเป็นสิ่งส�ำคัญ
เช่นเดียวกับการตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ร่วมภูมิภาคเดียวกัน เพื่อที่เรา
จะได้ประพฤติตนตามบทบาทและหน้าที่ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล ตัวแทนของชุมชน สมาชิกของภูมิภาค หรือแม้กระทั่ง
ในฐานะพลเมืองโลก เพื่อสันติภาพ ความสมัครสมานสามัคคี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น การเรียนรู้วัฒนธรรม
และประสบการณ์ของกันและกันนั้น เป็น 1 ในเครื่องมือที่ส�ำคัญที่สุดที่จะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกุญแจ
ส�ำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผู้จัดท�ำหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นถึง
ความจ�ำเป็นของการศึกษาข้ามวัฒนธรรม และช่วยให้ผู้คนสร้างบทสนทนา รวมถึงเกิดกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์
โดยผ่านข้าวของเครื่องใช้ ที่หากมองอย่างผิวเผิน อาจเป็นของใช้ธรรมดาสามัญที่มีประโยชน์เพื่อใช้สอยเท่านั้น
ในความเป็นจริง การใช้งานในชีวิตประจ�ำวันอาจลดทอนความดั้งเดิม ความพิเศษ และความคิดสร้างสรรค์
ของเครื่องใช้ชิ้นหนึ่ง ๆ แต่หากมองด้วยสายตาของผู้ซึ่งไม่เคยเห็นวัตถุชิ้นนี้มาก่อน สิ่งของเหล่านี้กลับเป็นของแปลกใหม่
ไม่เหมือนที่ใด ข้าวของเครื่องใช้ซึ่งผลิตโดยวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ เป็นภาพสะท้อนภูมิปัญญา ประเพณี วัสดุและทักษะของคน
ในท้องถิ่น ซึ่งบางครั้งใช้ประโยชน์ได้อย่างเดียว และบางครั้งใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทั้งนี้ ข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้
สร้างขึน้ มาเพือ่ สนองต่อความจ�ำเป็นในชีวติ ประจ�ำวันของปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน อย่างไรก็ดี เราอาจพบข้าวของ
เครื่องใช้เหล่านี้ได้นอกเหนือจากบริบทการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงวัตถุดังกล่าวต่อสาธารณชน
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและจัดกลุ่มข้าวของเครื่องใช้จ�ำนวน 100 ชิ้น (10 ชิ้น จาก 10 ประเทศ) สอดคล้องกับ
ปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่อาศัยที่ใด อันได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา
รักษาโรค รวมทัง้ วิถที ชี่ มุ ชนเกษตรกรรมดัง้ เดิมหาเลีย้ งชีพ การประพฤติตนตามความเชือ่ ทางจิตวิญญาณ ตลอดจนการละเล่น
และเล่นดนตรีในยามว่าง ผู้จัดท�ำหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิถีปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน ประเพณี เทคนิควิธีการ
และรูปแบบทางศิลปะ จากประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเกาหลี ประเทศลาว
ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ด้วยความตั้งใจนี้ วัตถุประสงค์
ของโครงการจึงมีดังต่อไปนี้
• เพื่ อ สร้ า งสื่ อ การเรี ย นการสอนที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม ความเข้ า ใจทางวั ฒ นธรรมในเรื่ อ งวั ฒ นธรรมทางวั ต ถุ แ ละ
วิถีปฏิบัติต่าง ๆ อีกทั้งเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมให้แก่ครูและนักเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศเกาหลี
• เพื่อจัดท�ำหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งให้ความรู้แก่นักเรียนและครูเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้าวของเครื่องใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งเป็นภาพแทนของประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม ส�ำหรับใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจ
ระหว่างวัฒนธรรม
• เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภัณฑารักษ์และนักมานุษยวิทยาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและ
สาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อได้พิจารณาดูสิ่งของเครื่องใช้ทั้ง 100 ชิ้นในหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้อ่านอาจสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่าง
สิ่งของจากวัฒนธรรมอื่นกับสิ่งของจากชุมชนของตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การท�ำความเข้าใจประโยชน์
ใช้สอยหรือการใช้งานทีค่ ล้ายคลึงกัน เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของรูปแบบทางศิลปะหรือวิธกี ารท�ำสิง่ ของนัน้ ๆ
หรื อ การระบุ วั ส ดุ ที่ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั บ ที่ พ บในท้ อ งถิ่ น ของตน ในขณะที่ สิ่ ง ของบางอย่ า ง เมื่ อ น� ำ มาเปรี ย บเที ย บ
กั บอี ก วั ฒ นธรรมหนึ่ ง อาจมี รูปลั ก ษณ์ ภ ายนอก การใช้งานหรือ วัสดุที่ค ล้ายคลึงกัน แต่ข องเหล่านั้น ก็มีเอกลักษณ์
สะท้อนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความสามารถในการสร้างสรรค์ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะถิ่น ด้วยเหตุนี้
การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของกันและกัน ผ่านข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน จึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เราจะใช้
พัฒนาความรู้และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน ด้วยมีความมุ่งหมายที่จะสร้างความตระหนักในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ศาสนาและอารยธรรม และสร้างความรู้สึกของการเป็นชุมชนเดียวกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) และ
แนวคิดเรื่อง ‘เอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย’
ความส�ำเร็จของโครงการนี้มิได้หมายถึงการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้เล่มนี้เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงการที่ผู้ใช้ประโยชน์
และผู้อ่านน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ให้แก่ชุมชนของตนเอง

กิตติกรรมประกาศ

ส�ำ

นั ก งานเลขาธิ ก ารองค์ ก ารรั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (ส� ำ นั ก เลขาธิ ก าร ซี มี โ อ)
ศู น ย์ ภู มิ ภ าคโบราณคดี แ ละวิ จิ ต รศิ ล ป์ ใ นองค์ ก ารรั ฐ มนตรี ศึ ก ษาแห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(ซีมีโอ สปาฟา) และศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก (APCEIU) ขอขอบคุณ
หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้ ส�ำหรับผลงานค้นคว้าวิจัยและการมีส่วนร่วมอันมีค่ายิ่งในโครงการนี้ ได้แก่
• กรมพิพิธภัณฑ์บรูไน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม: Awang Pudarno bin Binchin รักษาการรองอธิบดี
กรมพิพิธภัณฑ์บรูไนและภัณฑารักษ์ด้านชาติพันธุ์ และ Awang Puasa bin Kamis ผู้ช่วยนักวิจัย
• ศูนย์เขมรศึกษา ประเทศกัมพูชา: Dr. Krisna Uk ผู้อ�ำนวยการศูนย์เขมรศึกษา
• พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติอนิ โดนีเซีย กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซีย: Ms. Mawaddatu
Khusna Rizqika ภัณฑารักษ์ (ด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรม)
• มหาวิทยาลัยแห่งชาติคังวอน สาธารณรัฐเกาหลี: Professor Dr. Geon-Soo Han ภาควิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรม วิทยาลัยสังคมศาสตร์
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลาว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว: Mrs. Phetmalayvanh Keobounma ผู้อ�ำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลาว
• กรมพิพธิ ภัณฑ์มาเลเซีย กระทรวงการท่องเทีย่ วและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย: Ms. Hayati binti Mohamad
Zawawi ภัณฑารักษ์
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์: Ms. Marites Paz Tauro นักวิจัย (แผนกมานุษยวิทยา)
• คณะกรรมการมรดกแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์: Ms. Melissa Viswani ผู้จัดการ (ฝ่ายการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
และการเรียนรู้) พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย และพิพิธภัณฑ์เปอรานากัน
• ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประเทศไทย: นายดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ และ นางสาวธันวดี
สุขประเสริฐ นักวิชาการ
• พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนาม ประเทศเวียดนาม: Ms. An Thu Tra รองหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร
และประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ คณะผูจ้ ดั ท�ำขอขอบคุณบุคคลดังต่อไป ส�ำหรับการช่วยแนะน�ำนักวิชาการ ผูช้ ำ� นาญการ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ให้เข้าร่วมโครงการนี้
บรูไน

• Dr. Karim Bin Pengiran Haji Osman กรรมการบริหารศูนย์ซีมีโอ สปาฟา และรักษาการอธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์
• Dra. Intan Mardiana M.Hum ผู้อ�ำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย

• Mr. Viengkeo Souksavatdy กรรมการบริหารศูนย์ซมี โี อ สปาฟา และรองอธิบดีกรมมรดก กระทรวงแถลงข่าว
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• Dato’ Ibrahim bin Ismail อธิบดีกรมพิพิธภัณฑ์มาเลเซีย และ Ms. Eyo Leng Yan ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมพิพิธภัณฑ์มาเลเซีย กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย
• Mr. Jeremy R. Barns ผู้อ�ำนวยการ และ Dr. Ana Maria Theresa P. Labrador ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์
• Dr. Alan David Chong ผู้อ�ำนวยการ และ Dr. Lim Chye Hong รองผู้อ�ำนวยการ (ฝ่ายการเข้าชมพิพิธภัณฑ์)
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย ประเทศสิงคโปร์
• ดร.โสมสุดา ลียะวณิช ผู้อ�ำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประเทศไทย
• Dr. Vo Quang Trong ผู้อ�ำนวยการพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา ประเทศเวียดนาม

การรับประทานและการเตรียมอาหาร
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ตะเกียบพื้นเมือง

Supit (ภาษาดูซุน)
Chandas (ภาษามลายู-บรูไน /
เกอดายัน)

ตะเกียบพื้นเมืองบรูไน
วัสดุ:

ไม้ไผ่

สถานที่: พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมลายู
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

การรับประทานและการเตรียมอาหาร

Supit/chandas เป็นเครื่องใช้ท�ำจากไม้ไผ่ผ่าครึ่งเพื่อให้มีรูปร่าง
เล็กเรียวคล้ายตะเกียบ แต่ตรงส่วนโคนไม่แยกจากกัน ใช้ส�ำหรับคีบอาหาร
ที่อยู่ในจาน และดั้งเดิมใช้กับอาหารที่เรียกว่า ambuyat ซึ่งเป็นอาหาร
ที่มีลักษณะเหนียวท�ำจากแป้งสาคู เรียกว่า ambulong เมื่อรับประทาน
จะใช้ตะเกียบลงไปกวนให้ ambuyat ติดตะเกียบขึ้นมา จากนั้นน�ำไปจิ้ม
ในซอสที่เรียกว่า cacah ซึ่งเป็นซอสที่ท�ำจากผลไม้พื้นเมืองหรือกุ้งหมัก
(ในท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อ cencalu)
ปัจจุบัน supit/chandas ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้อยู่ในครัว
ของชาวบรูไน ตามร้านอาหารทีใ่ ห้บริการอาหารพืน้ เมืองทีห่ ลากหลาย มักวาง
ตะเกียบพื้นเมืองไว้ข้างช้อนส้อมเพื่อใช้ส�ำหรับรับประทาน ambuyat,
cencalu และอาหารเลิศรสชนิดอื่น ๆ

11

ครกไม้

Lesung (ภาษามลายู-บรูไน)
ครกไม้
วัสดุ:

ไม้เนื้อแข็ง หรือบางครั้งใช้
ไม้เนื้ออ่อนจากต้น
‘kulimpapa’ (ต้นตีนนก)

สถานที่: พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมลายู
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

Lesung เป็นครกไม้ส�ำหรับต�ำข้าว โดยทั่วไปท�ำจากไม้เนื้อแข็ง
วิธีใช้ คือ ใส่ข้าวเปลือกประมาณหนึ่งก�ำมือลงในแอ่งที่อยู่ตรงกลางครก
จากนั้นผู้หญิงหนึ่งหรือสองคนจะผลัดกันต�ำข้าวด้วยสากต�ำข้าวแบบสองหัว
เรียกว่า alu สากต�ำข้าวมีรูปทรงเหมือนไม้กระบอง น้ำหนักมาก ปลาย
ของสากเป็นรูปทรงกลมบานออก ท�ำหน้าที่ในการกดและบดข้าวเปลือก
ด้ามจับตรงกลางทีเ่ รียวเล็กลงมา ท�ำให้สามารถจับด้วยมือเดียวแบบหลวม ๆ
ได้
การต�ำเมล็ดข้าวด้วย lesung เพื่อให้ได้ amping (ข้าวสาร) นับ
เป็นกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ที่ปฏิบัติในโอกาสพิเศษ โดยเฉพาะเทศกาล
ขอบคุณพระเจ้า นอกจากนี้ ชาวเกอดายันในบรูไนยังใช้ lesung เป็น
ส่วนหนึ่งของพิธีแต่งงาน โดยเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะนั่งบน lesung แทนการ
นั่งบนแท่นพิธี

การรับประทานและการเตรียมอาหาร
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กระบอกเก็บน�้ำตาล

Bampong Teuk Thnaot
กระบอกเก็บน�้ำตาล
วัสดุ:

ไม้ไผ่ เชือกไนลอน

สถานที:่ เปรดัก จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา

การรับประทานและการเตรียมอาหาร

กระบอกไม้ไผ่ส�ำหรับเก็บน�้ำตาลจากต้นตาลลักษณะนี้ แต่เดิม
ท� ำ จากล� ำ ไม้ ไ ผ่ ที่ น� ำ มาตั ด เป็ น ท่ อ น ฝานเปลื อ กด้ า นนอกออก เพื่ อ ให้
มีนำ�้ หนักเบา จากนัน้ ร้อยเชือกเส้นเล็ก ๆ ไว้ทปี่ ากกระบอก กระบอกหนึง่ อัน
สามารถเก็บน�้ำตาลได้ 2 ลิตร หากกระบอกใหญ่กว่านี้จะเก็บน�้ำตาลได้ถึง
4 ลิตร กระบอกที่ท�ำจากไม้ไผ่แก่จะมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปี
ชาวกัมพูชาใช้อุปกรณ์หลากหลายประเภทในการเก็บน�้ำตาลจาก
ต้นตาล เช่น ภาชนะพลาสติก ขวดโซดา ท่อน�้ำ หรือกระบอก “มีการพบว่า
กระบอกถูกใช้เป็นครั้งแรกสืบเนื่องมาจากคนเก็บน�้ำตาลที่เมืองภูมิ ผไดก์
จังหวัดเสียมเรียบ น�ำน�้ำตาลที่ได้จากต้นตาลไปให้ทหารเพื่อแลกเปลี่ยน
กับกระบอกพลาสติก ซึ่งมีขนาดยาวกว่าภาชนะที่ท�ำจากไม้ไผ่เล็กน้อย
ภาชนะลักษณะนี้ใช้ง่ายและเก็บน�้ำตาลได้ปริมาณมาก” (Reyum, 2001,
เครือ่ งมือและการใช้ การเปลีย่ นแปลงและความต่อเนือ่ งในชนบทของกัมพูชา,
ส�ำนักพิมพ์ Reyum, พนมเปญ, หน้า 15)
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ตะกร้าแบบมีฐาน

Kanh Cheu
ตะกร้าแบบมีฐาน
วัสดุ:

ไม้ไผ่ หวายหรือเถา lpeak
และใบตาล

สถานที่: ดัมเดก จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา

ตะกร้าแบบมีฐานนี้เป็นภาชนะที่นิยมใช้เพื่อขนส่ง กักเก็บ หรือ
ฝัดข้าว นอกจากนี้ ยังใช้เก็บเครื่องใช้ในครัว รวมถึงเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น งา
ข้าวโพด และถั่ว ลักษณะฐานตะกร้าที่เป็นสี่เหลี่ยมช่วยให้ผู้ใช้สามารถ
เทินตะกร้าไว้บนศีรษะได้สะดวกเมื่อต้องขนเมล็ดพืชไปตลาด
นิทานพื้นบ้านกัมพูชาเกี่ยวกับตะกร้า:
“วันหนึง่ กระต่ายป่ารูส้ กึ หิวมาก ทันใดนัน้ มันเห็นหญิงชรา
คนหนึ่ ง เดิ น ผ่ า นมา หญิ ง ชราเทิ น ตะกร้ า ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยกล้ ว ย
ไว้บนศีรษะเพื่อไปขายที่ตลาด กระต่ายป่าจึงคิดอุบาย โดยแกล้ง
นอนตายขวางทางเดิน เมื่อ หญิงชราเห็น กระต่าย นางก็ คิ ดว่ า
กระต่ า ยป่ า ตั ว นี้ จ ะต้ อ งเป็ น อาหารสุ ด วิ เ ศษส� ำ หรั บ ครอบครั ว
ของนางแน่ ๆ จึงจับกระต่ายป่าใส่ตะกร้าไปด้วย ระหว่างทาง
กระต่ายก็กินกล้วยที่อยู่ในตะกร้าอย่างเอร็ดอร่อย และกระโดดหนี
ออกจากตะกร้าไปอย่างรวดเร็ว”

การรับประทานและการเตรียมอาหาร
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แม่พิมพ์เค้ก

Cetakan Sagu (Forna)
แม่พิมพ์เค้กสาคู
วัสดุ:

ดินเหนียว

สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อินโดนีเซีย จาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย

แม่ พิ ม พ์ เ ค้ ก สาคู นี้ ม าจากเกาะสุ ล าเวสี จั ง หวั ด มาลู กู เ หนื อ
ประเทศอิ น โดนี เซี ย สาคู เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ชนิ ด หนึ่ ง ในอาหารของชาว
อินโดนีเชีย โดยเฉพาะแถบตะวันออก แป้งสาคูเป็นแป้งที่อุดมไปด้วย
คาร์โบไฮเดรต สามารถน�ำมาท�ำขนมที่อร่อยได้หลากหลาย เค้กสาคูหรือ
คุกกี้สาคูท�ำจากวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของแป้งสาคู มะพร้าว ถั่วหรือวอลนัท
อาจใส่น�้ำตาลแดงหรือน�้ำตาลโตนดเพื่อเพิ่มความหวาน จากนั้นน�ำส่วนผสม
ทั้งหมดเทลงในแม่พิมพ์เค้กที่ท�ำจากดินเหนียว แล้วน�ำไปย่างจนกระทั่งสุก
ส่วนคุกกี้สาคูค่อนข้างแข็งกว่า ดังนั้นจึงมักน�ำคุกกี้ไปจุ่มในน�้ำชาก่อน
รับประทาน
ต้นสาคู เป็นพืชทีเ่ หมาะจะปลูกในประเทศอินโดนีเซียเพราะมีสภาพ
อากาศแบบบร้อนชื้น ต้นสาคูนั้นโตได้ถึง 20 - 30 เมตร ส�ำหรับสาคูเม็ด
เล็ก ๆ ได้มาจากการน�ำไส้ในล�ำต้นสาคูมาบด แช่น�้ำ คั้น แล้วกรอง จากนั้น
น�ำน�ำ้ ทีไ่ ด้ไปพักไว้ให้ตกตะกอน เมือ่ เทน�ำ้ ออกจะได้สาคูจากตะกอนทีต่ กค้าง
จากนั้นน�ำไปตากแดด การท�ำแป้งสาคูจากต้นสาคูต้องใช้แรงงานประมาณ
4 คน ท�ำงานถึง 3 วัน แป้งสาคูที่แห้งแล้วสามารถเก็บไว้ได้นาน

การรับประทานและการเตรียมอาหาร

ภาชนะดินเผา

Hangari
ภาชนะดินเผา
วัสดุ:

ดินเหนียว

สถานที่: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
เกาหลี
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ภาชนะดินเผาหรือภาชนะใส่ของเหลวใบนี้ เกาหลีเรียกว่า onggi
(옹기) ใช้ ส� ำ หรั บ เก็ บ อาหาร ท� ำ จากดิ น เหนี ย ว น� ำ ไปเผาในความร้ อ น
ที่อุณหภูมิประมาณ 600 หรือมากกว่า 1,100 องศาเซลเซียส ภาชนะดินเผา
จะเป็นมันเงาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา
ภาชนะชนิดนี้ใช้เก็บข้าว กิมจิ (ผักกาดดองรสเผ็ด) รวมถึงส่วนผสม
ในอาหารพื้นเมืองเกาหลี เช่น ซอสถั่วเหลือง น�้ำพริกเกาหลี เต้าเจี้ยวหมัก
ภาชนะลักษณะนี้เหมาะกับการถนอมอาหาร เพราะมีลักษณะพิเศษคือ
‘หายใจเอาอากาศเข้าไปได้’ (หมายถึง ให้อากาศซึมผ่านได้) ขนาดของภาชนะ
และการใช้งานแตกต่างกันไป ภาชนะขนาดใหญ่ใช้ส�ำหรับใส่กิมจิ ส่วน
ภาชนะขนาดเล็กนิยมใช้ใส่เครื่องปรุง บ้านแบบดั้งเดิมของชาวเกาหลี
จะมี jangdokdae (แท่นส�ำหรับวางไห) ซึ่งในสมัยก่อนแท่นนี้เป็นพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ส�ำหรับผีบ้านผีเรือน
การใช้ภาชนะดินเผาแบบดั้งเดิมนี้เริ่มลดลงตั้งแต่ราวทศวรรษที่
1960 เมื่อรูปแบบการสร้างบ้านเรือนของชาวเกาหลีเปลี่ยนแปลงไป บ้าน
ในเมืองส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างพื้นที่ส�ำหรับวางภาชนะดินเผาดั้งเดิมแบบนี้
อีกต่อไป ผูค้ นนิยมใช้เครือ่ งครัวและภาชนะทีท่ นั สมัยกว่าการใช้ภาชนะดินเผา
พื้นเมือง อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ ชาวเกาหลีได้ประเมินการใช้งาน
hangari อีกครั้ง เพื่อมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

การรับประทานและการเตรียมอาหาร
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ชุดรับประทานอาหารเครื่องทองเหลือง

Yoogi Bansanggi
ชุดรับประทานอาหาร
เครื่องทองเหลือง
วัสดุ:

ทองเหลือง

สถานที่: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
เกาหลี (ชุดนี้บริจาคโดย
Mr. Lee Dae-Jae)

ชุดภาชนะส�ำหรับรับประทานอาหารชุดนี้เคยเป็นของใช้ส�ำหรับ
ชนชั้นน�ำ ช่วงก่อนกลางศตวรรษที่ 20 ภาชนะลักษณะนี้ใช้ได้ดีในช่วง
ฤดูหนาว เนื่องจากเก็บรักษาความร้อนของอาหารได้ดี ชาวบ้านทั่วไป
ไม่สามารถใช้ภาชนะแบบนีใ้ นชีวติ ประจ�ำวันได้ แต่จะใช้สำ� หรับพิธกี ราบไหว้
บรรพบุรุษ
ก่ อ นที่ จ ะรู ้ จั ก การใช้ เ หล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม หรื อ สเตนเลสท� ำ ภาชนะ
ทองเหลืองจัดว่าเป็นโลหะที่ดีที่สุดในการท�ำภาชนะรับประทานอาหาร
ช่วงยุคสมัยใหม่ของเกาหลี โดยเฉพาะทศวรรษที่ 1960 ภาชนะใส่อาหาร
ทีท่ ำ� จากสเตนเลสได้เข้ามาแทนทีเ่ ครือ่ งทองเหลือง เนือ่ งจากเครือ่ งทองเหลือง
ท�ำความสะอาดยากและมักเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidization)
ทุกวันนี้ เครื่องทองเหลืองจึงกลายเป็นภาชนะใส่อาหารส�ำหรับ
พิธีกรรม อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ ชาวเกาหลีก�ำลังค้นพบอีกครั้งว่า
การใช้เครือ่ งทองเหลืองเป็นภาชนะรับประทานอาหารจะน�ำมาซึง่ สุขภาพทีด่ ี
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กระดานผึ่งข้าวเหนียว

Phavee Khao
กระดานผึ่งข้าวเหนียว
วัสดุ:

ไม้เนื้อแข็ง

สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลาว
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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กระดานไม้นี้ ใช้ส�ำหรับผึ่งข้าวเหนียวที่เพิ่งนึ่งเสร็จใหม่ เพื่อให้
ข้าวเหนียวเย็นลงก่อนน�ำใส่ในกระติ๊บข้าว ปัจจุบันกระดานลักษณะนี้
พบเห็นน้อยลง อย่างไรก็ตาม ในครัวของชาวลาวส่วนใหญ่ใช้กระดานไม้
ลักษณะนี้ผึ่งและเกลี่ยข้าวเหนียวให้เย็นก่อนน�ำใส่ภาชนะเก็บข้าว
Phavee Khao (ผาวีข้าว) ท�ำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สัก และมักพบ
2 รูปแบบ ปัจจุบันหาได้ยาก เนื่องจากต้องท�ำจากไม้แผ่นใหญ่ซึ่งมีราคาแพง
และหายาก ปัจจุบันพบเห็นกระดานผึ่งข้าวเหนียวได้ตามร้านขายของเก่า

การรับประทานและการเตรียมอาหาร
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Aep Khao Niow
กระติ๊บข้าวเหนียว
วัสดุ: หวาย ไม้ ไม้ไผ่ เชือก
สถานที่: ตลาดเช้า เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การรับประทานและการเตรียมอาหาร

กระติ๊บข้าวเหนียว

กระติ๊บข้าวเหนียวใช้ส�ำหรับใส่ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว ชาวลาว
รับประทานข้าวเหนียวเป็นประจ�ำทุกวัน โดยใช้กระติ๊บใส่ข้าวเหนียวนึ่ง
เพื่อให้ข้าวเหนียวยังคงอุ่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อต้องไปท�ำงานในไร่นา
นอกจากนี้ การน�ำข้าวเหนียวใส่กระติ๊บไปท�ำบุญและถวายพระที่วัดยังถือ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ประวัติศาสตร์ของกระติ๊บข้าวเหนียวนั้นมีมายาวนาน นับแต่มีการ
สถาปนาอาณาจักรล้านช้างในศตวรรษที่ 14 ชาวลาวได้เริ่มปลูกข้าวเหนียว
และบริโภคเป็นอาหารหลัก ตั้งแต่นั้นมา เชื่อกันว่าชาวลาวได้ใช้กระติ๊บ
ใส่ขา้ วเหนียวทีน่ งึ่ สุกแล้วเป็นธรรมเนียมสืบต่อมา เมือ่ ข้าวเหนียวกลายมาเป็น
อาหารหลักที่บริโภคในชีวิตประจ�ำวัน จึงรับประทานข้าวเหนียวกับอาหาร
หลากหลายประเภท เช่น แกง เนื้อ ปลา ลาบ (เนื้อสับใส่เครื่องเทศ) และ
น�้ำพริก

แม่พิมพ์ขนมเค้กกรอบแบบมลายู

Acuan Kuih Karas /
Kuih Karas
แม่พิมพ์ขนมเค้กกรอบ
แบบมลายู
วัสดุ: กะลามะพร้าว ไม้
สถานที่: กรมพิพิธภัณฑ์มาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
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แม่พิมพ์นี้ใช้ส�ำหรับท�ำขนมที่เรียกว่า kuih karas เป็นขนมดั้งเดิม
ชนิดหนึ่งทางแถบภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย ส่วนผสมหลักของขนม
ชนิดนี้ ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า น�้ำตาล และน�้ำ เมื่อน�ำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกัน
จะได้แป้งทีม่ ลี กั ษณะนุม่ ลืน่ และข้น เทใส่แม่พมิ พ์ จากนัน้ น�ำไปโรยในกระทะ
ที่ตั้งน�้ำมันจนร้อน การโรยแป้งลงไปทอดจะโรยเป็นวงกลมให้ออกมาเป็น
แผ่นบาง ๆ เหมือนแพนเค้ก เมือ่ สุกยกออกแล้วพับครึง่ เพือ่ ให้เย็นและแข็งตัว
ในสมัยก่อน การท�ำขนม kuih karas จะท�ำในโอกาสพิเศษหรือ
งานเทศกาล เช่น การเฉลิมฉลองอีดุลฟิฏริ ปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ทั่วไป
ในตลาดเล็ ก ๆ หรื อ ตามแผนกขนมในซู เ ปอร์ ม าเก็ ต และเนื่ อ งจาก
ความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น จึงมีการประดิษฐ์เครื่องจักรสมัยใหม่
มาใช้งานแทนอุปกรณ์ท�ำขนม kuih karas แบบดั้งเดิม
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Sengkalan
เครื่องท�ำยา
วัสดุ:

ไม้เนียโต (ไม้ต้นพิกุล)
กะลามะพร้าว เชือก
สถานที่: กรมพิพิธภัณฑ์มาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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เครื่องท�ำยา

ในสมัยก่อน ใช้ Sengkalan เป็นอุปกรณ์ท�ำยา วิธีใช้คือ น�ำใบไม้
และเครือ่ งเทศวางไว้ตรงกลาง Sengkalan แล้วใช้กะลามะพร้าวบด ด้านบน
ของกะลามะพร้าวผูกติดอยู่กับ Sengkalan ด้วยเชือก ท�ำหน้าที่เหมือนครก
และสากบดยาแบบดั้งเดิมของจีน
Sengkalan เป็นทีน่ ยิ มมากในกลุม่ ชาวมลายูทอี่ าศัยอยูแ่ ถบชายฝัง่
ตะวั น ออกของแหลมมลายู การแกะสลั ก ลวดลายลงบน Sengkalan
เป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับตัววัตถุ รูปแบบของ Sengkalan ที่เห็น
ในภาพนี้ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มเชื้อสายมลายูปัตตานีจากประเทศไทย
ปัจจุบัน ไม่ค่อยเป็นที่นิยมที่ใช้กันแล้ว เนื่องจากการท� ำยาพื้นบ้านด้วย
Sengkalan นั้นใช้เวลามาก

ครกและสาก

Luhung & Pumbukbok
(ภาษาอิฟูเกา)

Lusong & Pambayo
(ภาษาฟิลิปปินส์)

ครกและสาก
วัสดุ: ไม้
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ มะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์
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ครกไม้นี้ เรียกว่า luhung ส่วนสาก เรียกว่า pambayo ใช้ส�ำหรับ
ต�ำข้าวและพืชหัว
ในกลุ่มชาวอิฟูเกา กระบวนการได้เมล็ดข้าวเพื่อน�ำมาบริโภคนั้น
เริ่มจากการใช้สากต�ำมัดข้าวที่แห้งแล้วเพื่อให้ข้าวเปลือกหลุดออกจาก
รวง จากนั้ น น� ำ ข้ า วเปลื อ กที่ ไ ด้ ล งไปต� ำ ในครกอี ก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ข ้ า วหลุ ด
ออกจากเปลื อ ก แล้ ว น� ำ มาฝั ด ในกระด้ ง เพื่ อ ให้ แ กลบหลุ ด ออกหมด
จนได้เมล็ดข้าวสาร
ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองหรือพิธกี รรม ชาวอิสเนก/ตินกวน ของอับรา
จะต�ำข้าวไปตามจังหวะฆ้อง นอกจากนี้จะคว�่ำครกลงเพื่อใช้เป็นโต๊ะส�ำหรับ
วางของเซ่นไหว้ เช่น เหล้าบาซิ แด่ภูติผีและวิญญาณในระหว่างประกอบ
พิธีหมั้นและไว้ทุกข์ ชาวตั๊กบานัวในแถบปาลาวัน ใช้ครกที่คว�่ำลงนี้เป็นแท่น
ส่วนคนกลุ่มอื่นใช้ครกแทนเก้าอี้หรือเขียง
กลุ่มคนที่อยู่แถบเทือกเขาของฟิลิปปินส์ใช้รูปครกเป็นแบบในการ
ออกแบบลายผ้า เรียกว่า inalson ซึ่งจะเห็นได้ในลายผ้าที่พาดบนไหล่
ของร่างทรงในระหว่างประกอบพิธี บ้างใช้ห่อศพ เราพบเรื่องครกและสาก
ในนิทานพื้นบ้านของฟิลิปปินส์หลายเรื่อง เรื่องหนึ่งคือก�ำเนิดของดวงจันทร์
และดวงดาว (ดูเรื่องหวีจากประเทศฟิลิปปินส์ในหนังสือเล่มนี้)
การรับประทานและการเตรียมอาหาร
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Ang Ku Kueh
แม่พิมพ์ขนมเค้กเต่าแดง
วัสดุ: ไม้
สถานที่: พิพธิ ภัณฑ์เปอรานากัน
ประเทศสิงคโปร์

แม่พิมพ์ขนมเค้กเต่าแดง

แม่พิมพ์นี้ใช้ส�ำหรับท�ำขนมที่เรียกว่า Ang Ku Kueh เป็นขนมเค้ก
แบบจีนเปอรานากัน ขนมเค้กรูปทรงกลมหรือทรงรีมกั ท�ำจากแป้งข้าวเหนียว
และน�้ำตาล kueh มีลักษณะเหมือนกระดองเต่า
น�ำส่วนผสมของขนมอัดลงในแม่พมิ พ์ทมี่ ลี กั ษณะเหมือนกระดองเต่า
หลังจากนั้นน�ำออกจากแม่พิมพ์แล้วไปนึ่งโดยวางไว้บนใบตอง สาเหตุที่ต้อง
ท�ำขนมเป็นสีแดงเนือ่ งจากชาวจีนเชือ่ ว่าสีแดงเป็นสีมงคล และเป็นสัญลักษณ์
ของความโชคดีและความเจริญรุ่งเรือง
ในภาษาบาบามลายู (ภาษาที่ลูกผสมเปอรานากันใช้พูดกันในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ang ku kueh หมายถึง ขนมเต่าสีแดง ขนมชนิดนี้
จะท�ำในช่วงเทศกาล เช่น ตรุษจีน หรือฉลองเด็กแรกเกิด รูปทรงของขนม
คล้ายกระดองเต่าเพราะความเชือ่ ดัง้ เดิมของชาวจีนเชือ่ ว่าการรับประทานเต่า
จะท�ำให้อายุยืนยาว

การรับประทานและการเตรียมอาหาร

ปิ่นโต

Tingkat
ปิ่นโต
วัสดุ:

โลหะลงสีหรือโลหะเคลือบ
(ตะกั่วหรือเหล็ก)
สถานที่: พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน
ประเทศสิงคโปร์
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ปิ ่ น โตส� ำ หรั บ ใส่ อ าหาร ภาษามลายู เรี ย กว่ า tingkat ใช้ ใ ส่
อาหารกลางวันส�ำหรับคนท�ำงาน หรือใส่อาหารเพื่อบริการส่งลูกค้า หูหิ้ว
โลหะท�ำหน้าที่ยึดภาชนะทั้ง 4 ชั้นเข้าด้วยกัน ปิ่นโตลักษณะนี้คล้ายกับ
ที่นิยมใช้ในประเทศอินเดีย น�ำเข้ามาใช้ในปีนังและสิงคโปร์โดยชาวอังกฤษ
ในสมัยอาณานิคมเข้าปกครอง
Tingkat ตกแต่งด้วยการพ่นลายดอกไม้และผีเสือ้ ลงบนพืน้ ผิวสีเขียว
ปิ่นโตท�ำจากโลหะเคลือบโดยใช้ผงแก้วเคลือบลงบนโลหะ เซรามิก หรือแก้ว
จากนั้นน�ำไปเผาด้วยอุณหภูมิสูง

การรับประทานและการเตรียมอาหาร

24

Batu Lesung
ครกและสาก
วัสดุ: หินแกรนิต
สถานที่: พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน
ประเทศสิงคโปร์

การรับประทานและการเตรียมอาหาร

ครกและสาก

ครกและสาก (batu lesung) ใช้ส�ำหรับเตรียมเครื่องเทศหรือ
เครือ่ งจิม้ ทีจ่ ำ� เป็นในอาหารเปอรานากัน ท�ำจากหินแกรนิตหยาบ ประกอบด้วย
อุปกรณ์ 2 ส่วน คือ ฐานสี่เหลี่ยม และแท่งหินส�ำหรับบด ครกนี้ใช้ส�ำหรับ
บดหรือต�ำวัตถุดบิ ได้หลากหลาย ตัง้ แต่ถวั่ แคนเดิลไปจนถึงตะไคร้ นอกจากนี้
ยังใช้ทุบวัตถุดิบชิ้นใหญ่ ๆ เพื่อให้ส่งกลิ่นและรสออกมา
กล่าวกันว่า แม่สามีจะไปเยีย่ มเยือนบ้านของว่าทีล่ กู สะใภ้ เพือ่ สังเกต
ขณะว่าที่ลูกสะใภ้ท�ำอาหารในครัว แม่สามีจะคอยฟังเสียงต�ำน�้ำพริกด้วย
batu lesung เพราะเชื่อกันว่าเสียงต�ำน�้ำพริกสามารถบอกได้ว่าหญิงสาว
คนนั้นมีประสบการณ์การท�ำอาหารมากน้อยเพียงไร

ไหขอบปากสองชั้น

Hai Kob Pak Song Chan
ไหขอบปากสองชั้น
วัสดุ: ดินเหนียว
สถานที่: บ้านโพนบก จังหวัดหนองคาย
ประเทศไทย
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กลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไท - ลาว ในแถบลุ่มน�้ำโขงใช้ “ไห” ซึ่ง
เป็ น ภาชนะดินเผาประเภทหนึ่ง เป็นภาชนะส�ำหรับใส่น�้ำหรืออาหารใน
ชีวติ ประจ�ำวัน โดยเฉพาะอาหารหมักดอง เช่น ปลาร้า ปลาหมักที่ช่วยเพิ่ม
รสชาติให้อาหารพื้นบ้าน
การท�ำภาชนะดินเผาเป็นรายได้หลักของบ้านโพนบก ช่างปัน้ จะปัน้
กันตลอดทั้งปี เว้นช่วงฤดูท�ำนาหรือเพาะปลูก ช่างปั้นจะท�ำพิธีไหว้เตา
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผีอารักษ์ 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงกลางปีและ
ปลายปี โดยจะน� ำ ห่ อ ข้ า วน้ อ ยไปวางไว้ บ ริ เวณปากเตาหรื อ หลั ง เตา
พร้อมกับดอกไม้ธูปเทียน

การรับประทานและการเตรียมอาหาร
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กระต่ายขูดมะพร้าว

Ka Tai Khut Ma Phrao
กระต่ายขูดมะพร้าว
วัสดุ:

ไม้ เหล็ก

สถานที่: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี
จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

การรับประทานและการเตรียมอาหาร

กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นเครื่องใช้ในครัวประเภทหนึ่งที่มีแผ่นเหล็ก
ตรงปลายไว้สำ� หรับขูดมะพร้าว มะพร้าวขูดเป็นเครือ่ งปรุงหลักในอาหารไทย
เช่น แกงกะทิ ขนมหวาน แม้จะพบ กระต่ายขูดมะพร้าว ได้ทั่วภูมิภาค
ของประเทศไทย แต่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันตามพื้นที่ เช่น ภาคใต้เรียก
“เหล็กขูด” หรือ “เล็บขูด” ในขณะที่ภาคเหนือเรียก “แมวขูด”
กระต่ายขูดมะพร้าวของไทยมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น รูปแมว
สุนัข นก สัตว์เลื้อยคลาน หรือแม้กระทั่งท�ำเป็นรูปคน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่า
รูปแบบใดก็มักนิยมเรียกว่า “กระต่ายขูดมะพร้าว” มีสมมุติฐานสองข้อว่า
เพราะเหตุใดจึงเรียกกระต่ายขูดมะพร้าว ข้อแรกเนือ่ งจากส่วนของแผ่นเหล็ก
ที่ใช้ขูดมะพร้าวนั้นมีลักษณะเหมือนฟันกระต่าย และข้อ 2 เพราะรูปร่าง
ของที่ขูดมะพร้าวนั้นเหมือนตัวกระต่าย ในอดีตคนไทยใช้ช้อนที่ท�ำจาก
กะลามะพร้าวหรือไม้ไผ่ขูดเนื้อมะพร้าว ต่อมาเมื่อการใช้เหล็กและโลหะ
มีความนิยมแพร่หลาย ชาวบ้านจึงเริ่มใช้เหล็กท�ำซี่ขูดมะพร้าว

ถาดใส่อาหาร

Mâm Cơm
ถาดใส่อาหาร
วัสดุ:

ไม้ไผ่ หวาย ไม้

สถานที่: พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์เวียดนาม
ฮานอย ประเทศเวียดนาม
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กลุ่มชาติพันธุ์จิ๊ด (Chứt) ที่อาศัยอยู่ทางเหนือของภาคกลางของ
เวียดนาม ใช้ถาดนี้แผ่ข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วเพื่อให้ข้าวกระจายและแห้ง
นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อเตรียมอาหารหรือใช้เป็นจานใส่เนื้อที่ปรุงสุกแล้ว เมื่อ
รับประทาน สมาชิกในบ้านจะนัง่ ล้อมรอบถาดเรียงตามอายุ หากในครอบครัว
มีสมาชิกมากจะแยกถาดอาหารส�ำหรับชายและหญิง เมื่อรับประทานเสร็จ
จะท�ำความสะอาดถาดแล้วน�ำไปแขวนไว้บนฝาบ้านหรือเสาบ้าน
ถาดท�ำจากไม้ไผ่ ประกอบด้วย 2 ส่วนประกบกันคือ ส่วนของพื้น
ผิวและฐานรอง ส่วนของพื้นผิวมี 2 ชั้น ชั้นบนท�ำด้วยวิธีการสานไม้ไผ่แบบ
3 เส้นเพื่อให้บานออกแบบตะกร้า ตรงขอบสานด้วยหวาย ชั้นล่างสานเป็น
รูปตาสุนัขจิ้งจอก ซึ่งวางไว้บนแผ่นไม้ไผ่ 4 แผ่นที่เชื่อมติดกันในลักษณะ
สี่เหลี่ยม ส่วนฐานรองมีความสูงประมาณ 15 เซนติเมตร ท�ำจากไม้หรือไม้ไผ่
ที่มีลักษณะบานออก ยึดเกาะด้วยหวายที่เป็นห่วงกลม ผู้ชายในครอบครัว
จะเป็นผูท้ ำ� ถาด และเพือ่ ป้องกันปลวกมารบกวน จึงต้องแขวนถาดเหนือเตาไฟ
ด้วยเหตุนี้ถาดจึงขึ้นเงาเป็นสีน�้ำตาลเข้มเพราะรมควันไฟและเขม่า

การรับประทานและการเตรียมอาหาร
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Ninh Đồ Xôi
หม้อนึ่งข้าว
วัสดุ: ทองแดง
สถานที่: พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์เวียดนาม
ฮานอย ประเทศเวียดนาม

การรับประทานและการเตรียมอาหาร

หม้อนึ่งข้าว

หม้อนึง่ ใบนีท้ ำ� จากทองแดงเคลือบด้วยสีดำ� ใช้สำ� หรับนึง่ ข้าวเหนียว
ผัก อาหาร และกลั่นเหล้าพื้นบ้าน กลุ่มคนไทซื้อหม้อนึ่งมาจากคนเวียดนาม
(กิญ) วิธใี ช้นงึ่ ข้าวเหนียว คือ ใส่นำ�้ ลงไปในหม้อ จากนัน้ น�ำไปตัง้ ไฟ น�ำข้าวเหนียว
ใส่หม้ออีกใบแล้ววางไว้บนหม้อนึ่ง ปัจจุบันหม้อนึ่งลักษณะนี้ยั ง นิ ย มใช้
ในกลุ่มคนไทและกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่ม เช่น เหมื่อง ไต่ บรู-เวิน-เกีย่ ว ฯลฯ
ลักษณะของหม้อนึง่ ข้าวเป็นรูปทรงกระบอก ฐานหม้อกว้าง ปากหม้อ
บานออกเล็กน้อย คอทรงสูงเล็กคอด นอกจากนี้ ยังใช้หม้อในการกลั่นเหล้า
ด้วยวิธีควบแน่น คนไทสามารถปั้นหม้อนึ่งจากดินเผาได้ ส�ำหรับคนไทแล้ว
หม้ อ นึ่ ง ส� ำ คั ญ มาก หม้ อ นึ่ ง เป็ น ทรั พ ย์ สิ น มี ค ่ า ที่ แ สดงถึ ง ความร�่ ำ รวย
ของครอบครัวได้ หม้อนึ่งไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องใช้ในครัวเท่านั้น แต่ยัง
มีความหมายทางจิตวิญญาณ ดังนั้น เมื่อย้ายเข้าบ้านใหม่ เจ้าของบ้านที่เป็น
ผู้ชายจะเป็นผู้น�ำหม้อนึ่งข้าวเข้ามาในบ้าน

การแต่งกาย
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ชุดพื้นเมืองบรูไน

Baju Kurung (ภาษามลายูบรูไน / เกอดายัน)

ชุดพื้นเมืองบรูไน
วัสดุ:

ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย ด้าย และตะขอ

สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติบรูไน
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

การแต่งกาย

Baju kurung เป็นเครื่องแต่งกายในชีวิตประจ�ำวันของผู้หญิงบรูไน
เชื้อสายมลายู ลักษณะชุดเป็นแบบหลวม ประกอบด้วยกระโปรงและเสื้อ
แขนยาวไม่มีปก กระโปรงท�ำจากผ้าผืนยาวกรอมข้อเท้า baju kurung
ตัดเย็บจากผ้าเนื้อดี โดยมากเป็นผ้าไหม พิมพ์ด้วยลวดลายเรขาคณิตหรือ
ลายดอกไม้สีสันสดใส ผู้หญิงมักสวมใส่ baju kurung กับผ้าคลุมศีรษะ
เรียกว่า tudung
ส�ำหรับบรูไน baju kurung มีความหมายว่าชุดห่อหุ้ม เป็นชุดที่
แสดงถึ ง ความสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย เหมาะสมดี ง ามส� ำ หรั บ ผู ้ ห ญิ ง ที่ จ ะออก
ไปในที่สาธารณะ ส�ำหรับชุดของผู้ชายเรียกว่า baju melayu มีความหมาย
ว่าชุดมลายู ปัจจุบันนักเรียนหญิงมักสวมใส่ baju kurung เป็นเครื่องแบบ
นักเรียน รวมถึงสวมใส่เป็นชุดข้าราชการด้วยเช่นกัน

ผ้าพื้นเมืองบรูไน

Sinjang
ผ้าพื้นเมืองบรูไน
วัสดุ:

ผ้าทอ ด้าย

สถานที่: พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมลายู
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
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Sinjang หรือ kain samping มีลักษณะคล้ายผ้าถุง ผู้ชายมลายู
ใช้ พั น รอบเอว เป็ น เครื่ อ งแต่ ง กายประกอบของชุ ด baju melayu
(ชุดแต่งกายมลายู) sinjang เป็นผ้าพื้นเมือง ท�ำจากผ้าทอมือที่ทอด้วย
ลวดลายดอกไม้ ห รื อ ลายสั ญ ลั ก ษณ์ รู ป แบบที่ นิ ย มที่ สุ ด คื อ ลาย kain
bertabur (ลายดาวประกาย) kain jongsarat (ลายเรือที่เต็มไปด้วย
ผู้โดยสาร) kain silubang bangsi (ลายรูขลุ่ย) และ kain liputan madu
(ลายน�้ำผึ้ง) ผู้ชายจะสวม sinjang ในโอกาสที่ออกงานสาธารณะ เช่น
งานแต่งงาน งานรัฐพิธี รวมถึงการไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด นอกจากนี้
sinjang ยังเป็นของขวัญที่เจ้าสาวนิยมมอบให้เจ้าบ่าวในวันแต่งงาน
การพันผ้า sinjang เรียกว่า menapih sinjang (การพันผ้า
ซิ น จาง) หรื อ tapih sinjang มี ห ลายวิ ธี เช่ น tapih tengah คื อ
การพันตรงกลาง tapih bunga คือการพันแบบดอกไม้ tapih daun คือ
การพันแบบใบไม้ ฯลฯ

การแต่งกาย
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หมวกพื้นเมืองบรูไน

Songkok
หมวกพื้นเมืองบรูไน
วัสดุ:

กระดาษ ด้าย ผ้าก�ำมะหยี่

สถานที่: พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมลายู
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

การแต่งกาย

Songkok หรือ kopiah เป็นหมวกประเภทหนึ่งของผู้ชายมลายู
ท�ำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าก�ำมะหยี่สีด�ำ เมื่อสวม songkok กับเสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว และสวม sinjang (ดู sinjang เครื่องแต่งกายที่กล่าวถึง
ก่อนหน้านี้ในหนังสือ) ทั้งชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่เรียกว่า baju melayu
(ชุดแต่งกายมลายู) ผู้ชายมุสลิมมักสวม songkok เมื่อไปละหมาด และ
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อไปร่วมงานสังคม เช่น งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ
นักเรียนชายสวม songkok เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบนักเรียน
เมื่อมีการสิ้นพระชนม์ของสมาชิกในราชวงศ์บรูไน โดยเฉพาะสุลต่านหรือ
อดีตสุลต่าน ผู้ที่สวม songkok ต้องใช้ผ้าสีขาวพันรอบหมวก เป็นการแสดง
ความไว้อาลัย

ผ้าพันคอลายตารางหมากรุก

Checkered Krama
ผ้าพันคอลายตารางหมากรุก
วัสดุ:

ผ้าฝ้าย

สถานที่: พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

33

Krama เป็นผ้าอเนกประสงค์ของชาวกัมพูชา ใช้พันศีรษะเพื่อ
ป้ อ งกั น แสงแดด ใช้ เ มื่ อ ไปอาบน�้ ำ ที่ แ ม่ น�้ ำ ใช้ ส ะพายเด็ ก เล็ ก หรื อ ใช้
พันคอเพื่อแสดงถึงความเป็นทางการเมื่อต้องไปพบปะผู้คน สามารถใช้เป็น
ได้ทงั้ หมวก ผ้าเช็ดตัว กระโปรง หรือกระเป๋า เป็นผ้าอเนกประสงค์หลายอย่าง
มีน�้ำหนักเบา ทนทาน และแห้งเร็ว
Krama ถูกใช้มาตั้งแต่ศตวรรษแรกในรัชสมัยของกษัตริย์ฮุนเตียน
(Preah Bath Hun Tean) และเป็นสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรกัมพูชา
นับแต่นนั้ มา ด้วยเหตุนี้ การปกครองของเขมรแดงในช่วงปี พ.ศ. 2518 - 2522
ได้ก�ำหนดให้ผ้า krama เป็นเครื่องแต่งกายบังคับ รวมถึงเป็นวิธีระบุคน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีเ่ ฉพาะ เนือ่ งจากแต่ละพืน้ ทีม่ สี เี ป็นรหัส เช่น คนทีม่ าจาก
พื้นที่ตะวันออกถูกก�ำหนดให้ใช้ผ้าตาหมากรุกสีน�้ำเงินขาว

การแต่งกาย
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ผ้าถุงไหม

Sampot Hol
ผ้าถุงไหม
วัสดุ:

ไหม

สถานที่: อ�ำเภอซ็อมโรง จังหวัดตาแกว
ประเทศกัมพูชา

Sampot hol เป็นผ้าถุงพื้นเมืองของกัมพูชา sampot หมายถึง
ผ้านุ่งหรือผ้าถุง ส่วน hol เป็นรูปแบบการมัดย้อม ซึ่งท�ำให้ลวดลายของผ้า
มีความแตกต่างจากผ้าทอประเภทอื่น กรรมวิธีการทอผ้าที่สร้างลวดลาย
ขึ้นมาจากกระบวนการมัดย้อมเส้นไหม ท�ำให้เกิดเนื้อผ้าไหมที่ละเอียดและ
ลวดลายที่ประณีตสวยงาม ผู้หญิงกัมพูชาจะสวม sampot hol ในงาน
เทศกาล ยิ่งไปกว่านั้น คุณภาพของผ้าสามารถแสดงสถานะทางสังคม
ของผู้สวมใส่ได้ด้วย
การใช้ไหมในกัมพูชาสามารถนับย้อนไปได้ราวหนึง่ ศตวรรษ ปรากฏ
ในบันทึกของ Zhou Daguan ทูตจากประเทศจีนทีเ่ ดินทางมาทีเ่ มืองพระนคร
ในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ. 1296 ในรัชสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 3 และอาศัย
จนถึงเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 1297 เขาได้เฝ้ามองชีวิตประจ�ำวันของผู้คน
ในเมืองพระนครและเขียนบอกเล่าในบันทึก เช่น เขาได้กล่าวถึงพิธีการ
ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้หญิง ซึ่งพ่อแม่ของหญิงสาวต้องจัดหาผ้าไหมและผ้า
ประเภทอื่น ๆ ถวายพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีกรรม หากไม่สามารถจัดหาได้
หญิงสาวผู้นั้นมีโอกาสที่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระสงฆ์ไปตลอดชีวิต และ
ไม่มีโอกาสได้แต่งงาน

การแต่งกาย

ผ้ามัดย้อม

Kain Ikat
ผ้ามัดย้อม
วัสดุ:

ผ้าฝ้าย สีย้อมสังเคราะห์

สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อินโดนีเซีย จาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
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ผ้ามัดย้อมแบบสมัยใหม่ผนื นีม้ าจากซัมบาตะวันออก จังหวัดนูซาเติงการาตะวั น ออก ประเทศอิ น โดนี เซี ย ผู ้ ห ญิ ง ใช้ ผ ้ า นี้ เ ป็ น ผ้ า คลุ ม ไหล่
บ้างใช้พันรอบศีรษะ หรือใช้เป็นผ้าพันคอเพื่อให้ดูทันสมัย ในสมัยก่อน
นอกจากใช้ผ้าพื้นเมืองนี้ในชีวิตประจ�ำวันแล้ว ยังใช้เป็นของแลกเปลี่ยน
ทางการค้าระหว่างเครือญาติ ลวดลายที่สวยงามของผืนผ้าใช้วิธีที่เรียกว่า
Ikat คือการมัดย้อม ซึ่งเป็นวิธีการทอผ้าพื้นเมืองที่ชาวซัมบาภาคภูมิใจ Ikat
เป็นวิธีการออกแบบลายผ้าโดยการมัดย้อมเส้นด้ายก่อนน�ำไปทอ ลวดลาย
ของผ้ามักเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น ม้า กุ้ง ไก่ และลิง
การทอผ้านั้นเป็นงานของผู้หญิง โดยทั่วไปจะทอผ้าเมื่อมีเวลาว่าง
ผู้หญิงเริ่มหัดทอผ้าตั้งแต่อายุ 5 ขวบ เด็กสาวเรียนรู้การทอผ้าจากแม่
และยาย โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ป ลู ก ฝ้ า ยที่ ห ลั ง บ้ า น ปั ่ น ฝ้ า ยเพื่ อ ท� ำ เส้ น ด้ า ย
ย้อมด้าย และทอผ้า จนออกมาเป็นผืนผ้าที่สวยงาม อุปกรณ์ในการทอผ้า
มักตั้งอยู่ที่ชานบ้านหรือใต้ถุนบ้าน ระหว่างทอผ้าจะมีสัตว์เลี้ยงนอนหลับ
หรือเดินไปมาอยู่ข้าง ๆ

การแต่งกาย
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หมวกกันแดด

Seraung

หมวกกันแดดนี้รู้จักกันในอินโดนีเซียว่า seraung มาจาก มัวรา
ลาซาล จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย หมวกประเภทนี้
หมวกกันแดด
สวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ชาวอินโดนีเซียมักสวมใส่เมื่อออกไปท�ำงานในไร่
หรือหาปลาที่แม่น�้ำ กาลิมันตันตะวันออกตั้งอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร ดังนั้น
วัสดุ: ใบตาล ลูกปัด เส้นด้ายจากฝ้าย
แถบนี้จึงมีแดดแรงตลอดทั้งปีและยาวนาน seraung จึงเหมาะที่จะใช้
สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ป้องกันแสงแดด
อินโดนีเซีย จาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
เราสามารถพบเห็ น หมวกกั น แดดได้ ทั่ ว ภู มิ ภ าคของอิ น โดนี เซี ย

seraung ใบนี้มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากการประดับตกแต่งที่สวยงาม
ในสมัยก่อน ผู้หญิงทุกคนในกาลิมันตันตะวันออกสามารถท�ำ seraung
สวมใส่เองได้ แต่ปัจจุบันมีขายทั่วไปในตลาด ลวดลายที่นิยมปักและตกแต่ง
บนหมวกมีหลากหลายแบบ เช่น ลายเส้น ลายกากบาท ดอกไม้ และผีเสื้อ
ชนชั้ น สู ง จะปั ก ลู ก ปั ด เข้ า ไปเพื่ อ เพิ่ ม ความสวยงาม ยิ่ ง ตกแต่ ง สวยงาม
มากเท่าใดก็ยิ่งท�ำให้ผู้สวมใส่มีความสุขและภูมิใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
หญิงสาววัยรุ่น สาว ๆ ที่สวม seraung สีสันสดใสท�ำงานในไร่ที่เขียวขจี
ท�ำให้หมวกยิ่งโดดเด่น เป็นภาพที่สวยงาม

การแต่งกาย

ปิ่นปักผม

Binyeo
ปิ่นปักผม
วัสดุ: เงิน ทองแดงผสมโลหะ ไม้
สถานที่: พิพธิ ภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
เกาหลี
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Binyeo เป็ น ปิ ่ น ปั ก ผมพื้ น เมื อ งดั้ ง เดิ ม ของเกาหลี บ้ า งก็ เรี ย ก
‘yongjam’ เพราะมีลวดลายเป็นรูปมังกรตรงปลายปิ่นและมีลักษณะ
เป็นแท่งยาว ปิน่ ปักผมนีใ้ ช้สำ� หรับยึดผมของหญิงสาวทีไ่ ว้ผมยาว โดยเฉพาะ
แบบที่เรียกว่า chignon ปิ่นปักผมมีสองประเภท ได้แก่ jam และ che
แบบ jam มีลักษณะเป็นแท่งยาว ในขณะที่แบบ che มีลักษณะโค้ง
เหมือนอักษร ‘n’
Binyeo หรือปิ่นปักผมดังในภาพ ใช้กับทรงผมที่ท�ำส�ำหรับงาน
เฉลิ ม ฉลอง มี ข นาดยาว เข้ า กั บ เสื้ อ ผ้ า และทรงผม ตรงปลายของปิ ่ น
ตกแต่งตัวแผ่นทองค�ำ บริเวณตา ปาก และหัวของมังกรแต้มด้วยสีแดง
ต้นก�ำเนิดของปิ่นปักผมนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ อย่างไรก็ตาม
ชาวเกาหลี ส มั ย ใหม่ จ ะใช้ ป ิ ่ น ปั ก ผมเมื่ อ แต่ ง กายด้ ว ยชุ ด ฮั น บกเท่ า นั้ น
โดยจะแต่งชุดฮันบกส�ำหรับงานพิธีหรือวันหยุดตามประเพณี

การแต่งกาย
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Bogjumeoni
ถุงน�ำโชค
วัสดุ: ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์
สถานที่: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
เกาหลี

Korean LuckถุงPocket
น�ำโชค

ถุงน�ำโชคแบบดัง้ เดิมของผูห้ ญิงเป็นกระเป๋าเล็ก ๆ ประกอบการแต่งกาย
ด้วยชุดฮันบก เนื่องจากชุดฮันบกไม่มีกระเป๋า ในงานเทศกาลกรุงโซล
(วันแรกของปีตามปฏิทินจันทรคติ) หญิงสาวชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบก
และใช้กระเป๋านี้ส�ำหรับใส่เงินขวัญถุงที่ได้จากผู้ใหญ่
ถุงน�ำโชคมีลักษณะทรงกลม โดยปกติปักด้วยอักษรจีน เช่น 壽
(ชีวิต), 福 (โชค), 富 (ความมั่งคั่ง), 貴 (ความสง่างาม) ซึ่งเชื่อว่าจะน�ำ
ความโชคดีและความสุขมาให้ผู้ถือถุง ส�ำหรับถุงน�ำโชคที่ปรากฏในภาพ
ปักอักษร 壽福 (ชีวิต-โชค) ที่ด้านหน้า ด้านหลังปักรูปดอกไม้และผีเสื้อ
ปัจจุบนั ถุงนีอ้ าจไม่ได้ใช้เมือ่ สวมชุดฮันบก แต่มกั ใช้เป็นห่อของขวัญ
หรือกระเป๋าใส่ของ ชาวเกาหลีใช้ถุงน�ำโชคนี้ห่อช็อคโกแลต ลูกอม อัญมณี
หรือของขวัญชิ้นเล็ก ๆ

การแต่งกาย

Korean
Overcoat
เสื้อคลุMagpie
มนกกางเขน

Kkachi Durumagi
เสื้อคลุมนกกางเขน
วัสดุ: ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์
สถานที่: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
เกาหลี
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เสื้อคลุมตัวนี้ท�ำขึ้นเป็นพิเศษส�ำหรับเด็กผู้หญิง รูปแบบพื้นฐาน
ของเสื้อมีลักษณะคล้ายกับ durumagi (เสื้อคลุม) ของชุด ฮันบก ซึ่งเป็นชุด
พื้นเมืองเกาหลี แต่ส�ำหรับตัวนี้มีสี obang ประกอบด้วย สีแดง สีน�้ำเงิน
สีเหลือง สีขาว และสีด�ำ สีทั้งห้านี้เป็นสัญลักษณ์ของหยิน - หยาง และธาตุ
ทั้ง 5 (ทฤษฎี 5 องค์ประกอบ) ได้แก่ ไม้ ไฟ ดิน เหล็ก และน�้ำ จากสัญลักษณ์
แห่งสีและทฤษฎีดงั กล่าว เชือ่ ว่าชุดนีส้ ามารถป้องกันเคราะห์ร้าย น�ำโชคมาให้
และท�ำให้มีชีวิตยืนยาว
ชื่อ ‘kkachi durumagi’ แปลว่า เสื้อคลุมนกกางเขน เป็นชุดที่ใส่
ในโอกาสพิเศษ คือวันสิ้นปี ชาวเกาหลีเรียกวันสิ้นปีว่า ‘Kkachi Seollal’
(วันแรกของนกกางเขนในปีใหม่) ทั้งนี้เพราะชาวเกาหลีเชื่อว่านกกางเขนนั้น
น�ำข่าวดีมาให้ในปีใหม่
ปัจจุบันชาวเกาหลีใช้ชุดนี้เป็นเครื่องแต่งกายในวันเกิดขวบปีแรก
ของทารกหญิง ด้วยปรารถนาให้เด็กหญิงมีอายุยืนยาวและมีความสุข

การแต่งกาย
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ผ้าถุงพื้นเมืองลาว

Pha Sin
ผ้าถุงพื้นเมืองลาว
วัสดุ:

ไหม

สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลาว
เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

การแต่งกาย

ผ้ า ซิ่ น หรื อ ผ้ า ถุ ง พื้ น เมื อ งลาวเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของวั ฒ นธรรม
และขนบธรรมเนียมของลาว ผู้หญิงชาวลาวสวมใส่ผ้าซิ่นทุกวัน ทั้งไป
ท�ำงาน ไปโรงเรียน ไปวัด รวมถึงงานประชุมทางการ ผ้าซิ่นนั้นมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ผ้าซิ่นที่ท�ำอย่างประณีตและทอจากไหมคุณภาพดีมักใช้
สวมใส่ในโอกาสพิเศษ ส่วนผ้าซิ่นแบบธรรมดาทั่วไป เด็กสาวจะสวมใส่
ไปโรงเรียน
ลวดลายที่ ป รากฏบนผ้ า ซิ่ น มี ค วามส� ำ คั ญ มากส� ำ หรั บ คนลาว
เพราะลวดลายแสดงเรือ่ งเล่าและต�ำนานในอดีต ลวดลายนัน้ แตกต่างไปตาม
พื้นที่ และคุณภาพของผ้าก็มีค่ามาก เนื่องจากเป็นผ้าทอมือ ผู้หญิงลาวจึงมี
ความภาคภูมิใจมากในคุณภาพผ้าซิ่นของตนเอง หากผู้หญิงลาวสวมผ้าซิ่น
ก็เป็นที่รับรู้ได้ทันทีว่าเป็นผู้หญิงลาว
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หัวเข็มขัด

Pending
หัวเข็มขัด
วัสดุ:

ทองค�ำเนื้อแข็ง

สถานที่: พิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งชาติ
กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย

หัวเข็มขัดเป็นเครื่องประดับเสริมส�ำหรับผู้ชายและผู้หญิงมลายู
ชาวมลายูมักสวมหัวเข็มขัดเข้ากับเข็มขัด หัวเข็มขัดดังในภาพเป็นแบบ
ที่ไม่ได้ประดับตกแต่งอัญมณี ท�ำขึ้นเฉพาะส�ำหรับบุรุษในราชวงศ์กลันตัน
พื้ น ผิ ว ของหั ว เข็ ม ขั ด ดุ น ลายเป็ น รู ป ดอกบั ว พร้ อ มสลั ก ลวดลายที่ เ ป็ น
เส้นละเอียด หัวเข็มขัดนี้ ตามธรรมเนียมจะสวมใส่กบั ผ้า samping ทีเ่ ป็นแบบ
ikat pancung และ baju sikap (เสื้อคลุมมลายู)
โดยปกติแล้ว ผู้หญิงจะสวมใส่หัวเข็มขัดที่ประดับอัญมณี ในขณะที่
ผู้ชายจะใส่แบบไม่ประดับอัญมณี ผู้หญิงในกลันตันนิยมนุ่งโสร่งกับเข็มขัด
แบบมีหวั ส่วนในอินโดนีเซียนิยมพันผ้ารอบเอวแล้วคาดด้วยเข็มขัดลักษณะนี้

การแต่งกาย
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Kain Limar Bersongket
ผ้าทอ
วัสดุ:

ไหมดิบ (ย้อมไหมแบบมัดย้อม)
เส้นทอง
สถานที่: พิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งชาติ
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

การรั
การแต่บประทานและการเตรี
งกาย
ยมอาหาร

Malaysian Woven ผ้Cloth
าทอ

ส่วนมากผูห้ ญิงมลายูสวมใส่ผา้ songket เป็นโสร่ง บางคนน�ำมาพัน
ศีรษะ ดั้งเดิมแล้ว ผ้า songket มักสวมใส่ในพิธีที่เป็นทางการ แต่ปัจจุบัน
ใช้ได้ทวั่ ๆ ไป เช่น สวมใส่เป็นเครือ่ งแต่งกายส�ำหรับเจ้าสาว สวมใส่เพือ่ ศิลปะ
การแสดง หรือสวมใส่ในพิธีที่เป็นทางการ การทอผ้า songket สักผืนนั้น
อาจใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและลายผ้า

ผ้า songket เป็น ตัว แทนของความหรูห ราและความสง่างาม
เนือ่ งจากการออกแบบทีว่ จิ ติ รงดงามและสมบูรณ์แบบ กลันตันและตรังกานู
ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งในการทอผ้า songket กล่าวกันว่า ในสมัยก่อน มีเพียง
สมาชิกในราชวงศ์มลายู โดยเฉพาะสุลต่านและกษัตริย์เท่านั้นที่ได้สวมใส่
ผ้า songket

Philippine
Comb
หวี
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Sudlai (Hanunoo - Mangyan)
Suklay (Filipino)

หวีไม้รูปพระจันทร์เสี้ยวนี้มาจากมินโดโรตอนใต้ ใช้ส�ำหรับตกแต่ง
ผมให้เรียบร้อยและใช้เป็นเครื่องประดับผม

หวี

โดยปกติแล้วผู้หญิงเป็นผู้ใช้ ชาวฟิลิปปินส์แต่ละกลุ่มมีรูปแบบของ
หวีที่แตกต่างกัน บนป้ายหลุมศพของกลุ่มซามาในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของ
ฟิลปิ ปินส์ ใช้รปู หวีคว�ำ่ แสดงไว้บนป้ายหลุมศพเพือ่ ระบุวา่ เป็นหลุมฝังศพของ
ผู้หญิง ในกลุ่มชาวเตาซุก (กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในแถบตะวันตกเฉียงใต้ของ
ฟิลิปปินส์) รูปหวีพระจันทร์เสี้ยวที่อยู่บนธงแต่งงานเป็นตัวแทนของเจ้าสาว

วัสดุ:

ไม้

สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ มะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์

หวี แ ละสร้ อ ยคอ รวมไปถึ ง ครกและสาก (ดู ค รกและสากจาก
ฟิลิปปินส์ในหนังสือเล่มนี้) เป็นส่วนหนึ่งของนิทานยอดนิยมของฟิลิปปินส์
เรื่องก�ำเนิดของดวงจันทร์และดวงดาว
“เมือ่ นานมาแล้ว ท้องฟ้านัน้ อยูห่ า่ งเพียงเอือ้ มมือถึง วันหนึง่
แม่ได้บอกให้ลูกสาวต�ำข้าว ก่อนต�ำข้าว ลูกสาวได้เอาหวีและ
ถอดสร้อยลูกปัดแขวนไว้กบั ท้องฟ้า เพือ่ ให้ตำ� ข้าวได้เสร็จเร็ว ๆ เธอจึง
ต�ำข้าวอย่างรุนแรง เธอยกสากขึ้นสูงโดยไม่ทันระวังว่าไปกระทบ
เข้ากับท้องฟ้า ท้องฟ้าจึงยกตัวสูงขึ้น ๆ ลอยขึ้นไปพร้อมหวีและ
สร้อยคอของเธอ หวีจงึ กลายเป็นดวงจันทร์และสร้อยลูกปัดก็กระจาย
กลายเป็นดวงดาว”
การรับประทานและการเตรี
การแต่
ยมอาหาร
งกาย

44

เสื้อคลุม

Kebaya
เสื้อคลุม
วัสดุ:

ฝ้าย

สถานที่: พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน
ประเทศสิงคโปร์

การแต่งกาย

Kebaya เป็นเสื้อคลุมแขนยาวคอปกสั้น ความยาวหลากหลาย
ส�ำหรับในภาพเป็นเสื้อ kebaya แบบสั้นและเข้ารูป หญิงสาวมักสวมใส่แล้ว
กลัดด้วยเข็มกลัด 3 อัน เชื่อมด้วยสายโซ่ เสื้อ kebaya ในรูปท�ำจาก
ผ้าฝ้ายโปร่งสีขาว ตกแต่งด้วยลายปัก เสื้อ kebaya แบบโปร่งจะสวมทับ
เสื้อตัวในอีกชั้น
ชาวเชื้อสายจีนเปอรานากันไม่ได้ลอกเลียนแบบแฟชั่นการแต่งกาย
ของคนยุโรปในอินเดียตะวันออกมาทั้งหมด อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้
ถ่ายทอดอารมณ์ทางด้านสุนทรียศาสตร์ลงไปใน sarong kebaya โดย
สร้างสรรค์รูปแบบของเปอรานากันในช่วงทศวรรษที่ 1920 อย่างเห็นได้ชัด

รองเท้าส้นสูงเปิดส้นปักลูกปัด

รองเท้าส้นสูงเปิดส้นปักลูกปัด
วัสดุ:

ลูกปัดแก้ว หนัง

สถานที่: พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน
ประเทศสิงคโปร์
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รองเท้าเปิดส้นปักลูกปัด (ภาษาบาบามลายู เรียก kasut manek)
มักเย็บปักโดยย่าหยา (หญิงสาวลูกครึง่ มลายู - จีน) โดยใช้ลกู ปัดแก้วทีน่ ำ� เข้า
จากยุโรป ส่วนบนของรองเท้าที่ปักลูกปัดแล้วจะถูกส่งไปให้ช่างท�ำรองเท้า
เพื่อท�ำเป็นรองเท้าส้นสูง บางครั้งงานปักลูกปัดเป็นหน้าที่ของย่าหยาที่มี
ทักษะสูงซึ่งสามารถปักลูกปัดที่มีแบบละเอียดและซับซ้อน
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 หญิงสาวลูกครึ่งมลายู - จีนจ�ำนวนมาก
พยายามเรียนรู้วิธีการเย็บผ้าและท�ำอาหารให้ช�ำนาญ ในสมัยก่อนนั้น ผู้ที่มี
ทักษะในการเย็บปักถักร้อยและท�ำอาหาร จะเป็นลูกสะใภ้แบบที่แม่สามี
ต้องการ

การแต่งกาย
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โสร่ง

โสร่ง
วัสดุ:

ผ้าฝ้ายบาติก

สถานที่: พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน
ประเทศสิงคโปร์

การแต่งกาย

โสร่งเป็นผ้าถุงชนิดหนึ่งท�ำจากผ้าผืนยาว มักเย็บเป็นถุง โสร่ง
ที่ปรากฏในภาพแสดงลวดลายเรียงกัน ประกอบด้วยลวดลายที่เป็นรูปภาพ
พัด ดอกไม้ และร่ม ผ้าบาติกที่ท�ำโดยชาวดัทช์ในอินโดนีเซีย บางครั้งเรียกว่า
batik Belanda (บาติกดัทช์)
บาติกที่ผลิตในอินโดนีเซียมีแรงบันดาลใจและได้รับอิทธิพลมาจาก
วิธแี ละรูปแบบการท�ำผ้าบาติกของอินเดีย คนท�ำผ้าบาติกในเกาะชวาตกแต่ง
ผ้าด้วยรูปแบบดั้งเดิมที่พบในผ้าอินเดีย แต่ก็ยังสร้างสรรค์ลายผ้าใหม่
บนพืน้ ฐานของศิลปะอินโดนีเซียแบบดัง้ เดิม หรือได้รบั อิทธิพลจากวัฒนธรรม
ของเจ้าอาณานิคมตะวันตก นอกจากนี้ผ้าบาติกยังผลิตโดยช่างชาวจีน
อาหรับ ชวา และช่างที่มีเชื้อสายยุโรปเอเชีย

ผ้าพื้นเมืองแพรวา

Phrae Wa
ผ้าพื้นเมืองแพรวา
วัสดุ:

ไหม

สถานที่: บ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์
ประเทศไทย
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แพรวา หมายถึง ผืนผ้าที่ผู้หญิงน�ำมาใช้พาดบ่าหรือโพกศีรษะ
เมื่อแต่งชุดพื้นเมือง ผ้าแพรวาที่มีลวดลายเรียบง่ายมักใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ส่ ว นผ้ า แพรวาที่ มี ล วดลายละเอี ย ดซั บ ซ้ อ นมั ก ใช้ ใ นโอกาสพิ เ ศษหรื อ
งานเทศกาลที่ส�ำคัญ ปัจจุบันได้มีการออกแบบลวดลายและขนาดของ
ผ้าแพรวาใหม่เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้ารุ่นใหม่ ซึ่งผ้า
เหล่านี้ถูกน�ำไปตัดเย็บชุดที่มีรูปแบบทันสมัย
ผ้าแพรวาเป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นของชาวผู้ไทบ้านโพน จังหวัด
กาฬสินธุ์มานานกว่า 200 ปี ลักษณะส�ำคัญที่สุดของผ้าแพรวาคือ ผู้ทอ
จะใช้นวิ้ มือจกเส้นไหมเพือ่ สร้างลวดลายบนผืนผ้า “ผ้าแส่ว” เป็นผ้าต้นแบบ
รวบรวมทุกลายดัง้ เดิมแต่โบราณไว้ในผ้าผืนน้อย เป็นลายผ้าทีส่ บื ทอดมาจาก
บรรพบุรุษ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันช่างทอผ้าจะสร้างสรรค์ลายของตนเอง
ดังนั้นการทอผ้าแพรวาที่มีขนาดหรือจ�ำนวนที่แตกต่างกัน จึงขึ้นอยู่กับ
ความคิดสร้างสรรค์และวัตถุประสงค์ของผู้ทอ

การแต่งกาย
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ต่างหู

Takhao
ตะเกา (ต่างหู)
วัสดุ:

เงินดิบ

สถานที่: บ้านโชค จังหวัดสุรินทร์
ประเทศไทย

ในจังหวัดสุรินทร์ คนพื้นเมืองเรียกต่างหูว่า “ตะเกา” ซึ่งเป็น
เครือ่ งประดับทีท่ ำ� จากทองหรือเงิน คนท้องถิน่ เชือ่ ว่าตะเกาทีท่ ำ� โดยบรรพบุรษุ
ของตนถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์และเป็นเครื่องรางน�ำโชค ชาวบ้านจึงมักใส่
ตะเกาเป็นเครือ่ งประดับในโอกาสส�ำคัญหรือเทศกาลงานฉลอง เพราะเชือ่ ว่า
ต่างหูจะน�ำความโชคดีมาสู่ผู้สวมใส่ รูปร่างลักษณะและชื่อเรียกตะเกา
มาจากชือ่ ของดอกไม้พนื้ เมืองและลักษณะทีเ่ หมือนดอกตะเกา ด้านหลังของ
ตะเกามีก้านต่างหูเพื่อส�ำหรับเสียบเข้ากับติ่งหู ปัจจุบนั มีชา่ งเงินจ�ำนวนมาก
ทีเ่ รียนรูก้ ารสร้างสรรค์ลายใหม่ ๆ เช่น ออกแบบ การใช้เงินชิ้นเล็ก ๆ ตกแต่ง
ตะเกา สร้างลวดลายที่วิจิตรงดงามมากขึ้น จึงท�ำให้ ตะเกาในปัจจุบัน
ดูหรูหรามากขึ้นกว่าแบบเดิม
สันนิษฐานกันว่าตะเกามีต้นก�ำเนิดมานานกว่า 270 ปี เมื่อชาวเขมร
อพยพหนี ภั ย สงครามจากกั ม พู ช าเข้ า มาในไทย ชาวบ้ า นโชคส่ ว นใหญ่
มีบรรพบุรษุ เป็นชาวเขมรทีอ่ พยพมาจากพนมเปญเข้ามาอยูท่ จี่ งั หวัดสุรนิ ทร์
เมื่อประมาณ 200 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการท�ำ
เครือ่ งประดับทอง คุณศินรินทร์อดีตผูน้ ำ� หมูบ่ า้ นและเป็นช่างทอง เป็นบุคคล
ที่เผยแพร่และส่งต่อองค์ความรู้เรื่องการท�ำเครื่องเงินและเครื่องทองให้กับ
ชาวบ้านในหมู่บ้าน ปัจจุบันเครื่องเงินในบ้านโชคได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรท้องถิ่น เครื่องเงินจึงเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในหมู่บ้าน
เพื่อเยี่ยมชมและดูกระบวนการผลิตเครื่องเงิน

การแต่งกาย

ชุดพื้นเมืองเวียดนาม

Áo D ài

ชุดพื้นเมืองเวียดนาม
วัสดุ:

ไหมเวียดนาม

สถานที่: พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา
เวียดนาม ฮานอย
ประเทศเวียดนาม
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Áo Dài เป็นชุดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมเวียดนาม
ในอดีตทัง้ ชายและหญิงจะสวมชุด áo dài ปัจจุบนั ผูห้ ญิงนิยมสวมใส่มากกว่า
โดยสวมใส่ในหลากหลายโอกาส เช่น ใส่ไปท�ำงาน ใส่เป็นเครื่องแบบ
นักเรียน ใส่ในเทศกาลปีใหม่ตามปฏิทนิ จันทรคติของเวียดนาม (Tết Nguyên
Đán) งานเฉลิมฉลองประจ�ำชาติ งานแฟชั่นโชว์ ชุด áo dài นั้นมีสีสัน
และแบบคอเสื้อที่หลากหลาย แต่ยังคงรูปแบบที่ใกล้เคียงแบบดั้งเดิมไว้
ความยาวของชุดอยู่ประมาณเข่าหรือข้อเท้า ส่วนกางเกงขายาวที่สวม
ข้างในจะยาวกรอมข้อเท้า áo dài สีขาวหรือม่วงเป็นสีที่นักเรียนเวียดนาม
สวมใส่เป็นเครื่องแบบนักเรียน
กษัตริย์เหงียน ฟุก โค้ด (Nguyễn Phúc Khoát) ถือเป็นบุคคลที่คิด
และพัฒนาชุด áo dài ในรูปแบบร่วมสมัย ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ลักษณะ
เฉพาะของชุดมีทั้งความน่าเคารพและงดงาม สะท้อนรูปร่างของผู้สวมใส่
อย่างชัดเจน ดังนั้น áo dài แต่ละชุดจึงเหมาะสมและพอดีกับผู้สวมใส่
คนนั้นเท่านั้น โดยปกติ áo dài จะท�ำมาจากผ้าไหมซึ่งท�ำให้หญิงผู้สวมใส่
ดูอ่อนหวาน มักสวมใส่คู่กับหมวกทรงกรวย (nón lá) หรือหมวกทรงกลม
(khăn đóng) อย่างไรก็ตาม เมือ่ สวมหมวกทรงกรวยกับชุด áo dài จะท�ำให้
ดูสวยงามมากขึ้น ส่วนหมวกทรงกลม khăn đóng มักนิยมสวมใส่คู่ชุด
áo dài ส�ำหรับงานแต่งงาน งานเทศกาล หรืองานที่มีลักษณะเป็นทางการ
การแต่งกาย
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หมวกทรงกรวย

Nón Lá

หมวกทรงกรวย
วัสดุ:

ไม้ไผ่ ใบตาล

สถานที่: พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา
เวียดนาม ฮานอย
ประเทศเวียดนาม

การแต่งกาย

หมวกทรงกรวยใช้ส�ำหรับสวมใส่เพื่อกันแดดและฝน หรือใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น ใส่สิ่งของหรือน�้ำ หรือใช้แทนพัด ผู้หญิงสวมหมวก
ทรงกรวยเพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม บุ ค ลิ ก ให้ ส ง่ า งาม ที่ ตั ว หมวกมี แ ถบผ้ า ไหมไว้
ผู ก ใต้ ค างเพื่ อ ให้ ห มวกยึ ด ติ ด กั บ ศี ร ษะของผู ้ ส วมใส่ หมวกทรงกรวย
ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ในเพลงพื้ น บ้ า นและบทกวี และถื อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
ของวัฒนธรรมเวียดนาม ปัจจุบันหมวก nón lá ยังคงใช้อย่างแพร่หลาย
ในชีวิตประจ�ำวัน
โครงของหมวกทรงกรวยท�ำจากไม้ไผ่ น�ำมาขึ้นรูปเป็นรูปทรงกรวย
จากนั้นคลุมด้วยใบตาล (lá lụi) เรียงซ้อนกันเป็นชั้น โดยใช้เส้นฝ้ายหรือ
โพลีเอสเตอร์เย็บใบตาลเข้ากับโครงไม้ไผ่ ภายในตกแต่งด้วยดอกไม้ ใบไม้
นก ฯลฯ ส่วนแถบผ้าที่ผูกใต้คางมักท�ำจากผ้าไหมหลากสี ในเวียดนามนั้น
มีหลายที่ที่ท�ำหมวกทรงกรวยแตกต่างชนิดกันไป เช่น เว้ กว๋างบิ่ญ เหงะอาน
บิ่ญดิ่ญ

ของใช้ในครัวเรือน
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Tindulang
ฝาชี
วัสดุ: ใบตาล หวาย สีระบาย
สถานที่: พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมลายู
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ฝาชี

Tindulang มาจากค�ำว่า tudong dulang’ หมายถึง ที่ครอบถาด
ลักษณะคล้ายฝาชี ใช้ส�ำหรับครอบอาหาร ท�ำจากใบตาลย้อมสีหลากสีสัน
เนื่องจากรูปแบบการตกแต่งที่งดงาม จึงใช้ tindulang เป็นของประดับ
ตกแต่ง หรือเป็นของขวัญมอบให้ในงานแต่งงานของชาวมลายู นอกจากนี้
ยังใช้เป็นส่วนประกอบของการระบ�ำร�ำฟ้อน โดยออกแบบท่าร�ำให้ผหู้ ญิงถือ
tindulang
การสาน tindulang เป็นงานหัตถกรรมของผู้หญิงบรูไนที่ต้องท�ำ
โดยช่างที่มีทักษะ กระบวนการท�ำนั้นไม่ง่ายดังที่เห็น เริ่มต้นต้องน�ำใบตาล
ไปต้มเสียก่อน จากนั้นน�ำไปแช่น�้ำ แล้วตากให้แห้ง แล้วน�ำไปย้อมสี ปัจจุบัน
tindulang เป็นงานหัตถกรรมที่ท�ำขึ้นเพื่อเป็นของประดับตกแต่ง และขาย
อยู่ตามร้านค้าท้องถิ่น

ของใช้ใ นครัวเรือน

ภาชนะใส่หมากพลู

Heb
ภาชนะใส่หมากพลู
วัสดุ:

ไม้ต้นนุ่น ต้น ‘Koh’ ไม้ไผ่
ไม้ต้นตาล ยางไม้หรือรัก

สถานที่: ดัมเดก จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา
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Heb เป็นภาชนะใส่อุปกรณ์ของผู้ที่เคี้ยวหมาก ฝาด้านบนของ
ภาชนะแบ่งออกเป็นสี่ช่อง ช่องใหญ่ที่สุดไว้ส� ำหรับใส่ใบพลู ช่องที่เหลือ
ใส่ปนู หมาก และใบยาสูบ ส่วนหลักของ heb มักไว้เก็บใบพลู และส่วนประกอบ
จ�ำเป็นอื่น ๆ แม้ปัจจุบันการเคี้ยวหมากไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้ว แต่ช่าง
ยังคงผลิต heb กันอยู่ เพราะด้วยความสวยงามและสารพัดประโยชน์
จึงท�ำให้ heb กลายเป็นของที่ระลึกส�ำหรับนักท่องเที่ยว
ในพิธีแต่งงานแบบพุทธ heb ที่ท�ำจากเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณระหว่างบุคคล โดยเจ้าบ่าวและเจ้าสาวได้รับ
ความไว้วางใจจากครอบครัวและบรรพบุรษุ ทีน่ บั ถือ ใบพลูนนั้ มีความสัมพันธ์
ทัง้ ทางสังคมและพิธกี รรม ไม่วา่ จะเป็นการเกิด การบวช การแต่งงาน การตาย
และการกลับมามีชีวิตใหม่ ในบริบทการแต่งงานของชาวกัมพูชา สิ่งนี้เป็น
สัญลักษณ์ของความรัก สัญญา และการตกลงปลงใจ

ของใช้ใ นครัวเรือน
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ตะเกียงน�้ำมัน

Cempor
ตะเกียงน�้ำมัน
วัสดุ:

ไม้ไผ่ เซรามิก

สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อินโดนีเซีย จาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย

ตะเกี ย งน�้ ำ มั น นี้ ใช้ โ ดยชาวบาดวยที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นจั ง หวั ด บั น เติ น
เกาะชวา อินโดนีเซีย ตะเกียงพืน้ เมืองลักษณะนีใ้ ช้นำ�้ มันมะพร้าวเป็นเชือ้ เพลิง
โดยจะใส่น�้ำมันลงในถ้วยเซรามิก ไส้ตะเกียงท�ำจากเศษผ้าชิ้นเล็ก ๆ ชุบด้วย
น�้ำมันมะพร้าว มักแขวนตะเกียงไว้ที่กลางห้องนั่งเล่นในบ้านของชาวบาดวย
ตะเกียงจะถูกจุดตั้งแต่พลบค�่ำ ภายใต้แสงไฟสลัว สมาชิกในบ้านมักมานั่ง
รวมกันเพื่อพูดคุย บางครั้งอาจมีเพื่อนบ้านมานั่งพูดคุยด้วย 1 - 2 คน ท�ำให้
การสนทนาสนุกสนานมากขึ้น
ในชีวิตประจ�ำวัน ชาวบาดวยรักษาขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ
ไว้อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการห้ามใช้ไฟฟ้า พวกเขาจึงประดิษฐ์ของใช้
ในชีวติ ประจ�ำวันจากสิง่ ของทีอ่ ยูร่ อบ ๆ ตัว เช่น ตะเกียงน�ำ้ มันไม้ไผ่ ซึง่ ท�ำจาก
ไม้ไผ่ที่ขึ้นอยู่มากมายตามภูเขา ท�ำน�้ำมันมะพร้าวด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม
เซรามิ ก ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบของตะเกี ย งก็ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า พวกเขาเปิ ด
รับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาเช่นกัน แม้ว่าจะจ�ำกัดการรับมาก็ตาม
พวกเขายินดีที่มีแขกมาเยี่ยมเยือน ตราบใดที่ผู้มาเยือนยินยอมปฏิบัติตาม
กฎและขนบธรรมเนียมของพวกเขา

ของใช้ใ นครัวเรือน

กล่องประดับมุก

Najeonham
กล่องประดับมุก
วัสดุ:

ไม้ หอยมุก

สถานที่: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
เกาหลี ประเทศเกาหลี

55

Najeonham (กล่องประดับมุก) เป็นกล่องส�ำหรับเก็บของ จากภาพ
คาดว่ากล่องนี้ใช้ส�ำหรับเก็บชุดสวมใส่แบบที่เป็นทางการ ในช่วงราชวงศ์
โชซอน (1392 - 1910)
Najeon มีความหมายว่า การสลักลายด้วยเปลือกหอยชิ้นเล็ก ๆ
บนพื้นผิวของไม้ หลังจากประดับลายด้วยเปลือกหอยแล้ว จะเคลือบเงา
ที่สกัดจากยางไม้ลงบนพื้นผิว กรรมวิธีนี้เรียกว่า chilgi ซึ่งเป็นการรักษาไม้
และท�ำให้ผิวไม้เงางาม
วิธกี ารทีเ่ รียกว่า najeon นี้ ช่างชาวจีนเป็นผูน้ ำ� เข้ามาและแพร่หลาย
อย่างกว้างขวางในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม
ศิลปะ najeon แบบเกาหลี ได้ถูกพัฒนาจนเป็นแบบฉบับของตัวเองจาก
อิทธิพลของพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์โครยอ (918 - 1392) และอิทธิพลของ
ลัทธิขงจือ๊ สมัยราชวงศ์โชซอน (1392 - 1910) แต่ละสมัยต่างได้พฒ
ั นารูปแบบ
ของศิลปะที่แตกต่างกันไป รูปแบบของโครยอมีความละเอียดอ่อน ขณะที่
ของโชซอนมีรูปแบบที่เสมือนจริง
กล่องประดับมุกนี้เป็นของหรูหราของชนชั้นปกครองในช่วงก่อน
ศตวรรษที่ 20 เครื่องเรือน najeonchilgi เป็นที่นิยมมากในครอบครัว
ชนชัน้ กลางจนถึงทศวรรษที่ 1970 จากนัน้ ได้เลือนหายไปจากบ้านเรือนของ
ชาวเกาหลี อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่นานมานี้ เครื่องใช้ najeon ขนาดเล็ก
ได้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
ของใช้ใ นครัวเรือน
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ลิ้นชักสามชั้น

Samchengjang
ลิ้นชักสามชั้น
วัสดุ:

ไม้เซลโคว่า ไม้เพาโลว์เนีย
ทองเหลือง

สถานที่: มูลนิธิมรดกวัฒนธรรมเกาหลี
ประเทศเกาหลี

ของใช้ใ นครัวเรือน

ลิ้นชักนี้ใช้ส�ำหรับเก็บเสื้อผ้า สภาพภูมิอากาศของประเทศเกาหลี
นั้นมี 4 ฤดู ชาวเกาหลีจึงแต่งกายตามฤดูกาล ดังนั้น จ�ำเป็นต้องจัดเก็บ
เสื้อผ้าตามฤดูกาลที่แตกต่างกัน โดยปกติแล้ว ลิ้นชักใส่เสื้อผ้ารูปแบบนี้
มักใช้ในห้องของผู้หญิง
ลิ้นชักสองตู้นี้มักใช้ร่วมกันเป็นชุด ทั้งนี้ จากขนบธรรมเนียมขงจื๊อ
เชื่ อ ว่ า เครื่อ งเรือ นที่ใช้ใ นห้อ งของผู้ห ญิงต้อ งเป็น เลขคู่ เช่น ตู้ลิ้น ชั ก
ดังในภาพมีเพียงสามชั้น อย่างไรก็ตาม หากใช้สองตู้ให้เป็นชุดเดียวกัน
ก็จะนับได้หกชั้น ลิ้นชักนี้ท�ำโดย Yang Seok Joong หนึ่งในศิลปินที่
เป็นผู้บุกเบิกงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จากงานชิ้นนี้ท�ำให้เขาชนะรางวัล
เพรสซิเดนท์ ไพร้ซ์ ในงานแสดงศิลปหัตถกรรมพืน้ บ้านประจ�ำปีของเกาหลี
เมือ่ ปี ค.ศ. 2013

ตะกร้าใส่ของ

Kata
ตะกร้าใส่ของ
วัสดุ:

ไม้ หวาย ไม้ไผ่

สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลาว
เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ห ลายกลุ ่ ม ที่ อ าศั ย อยู ่ แ ถบริ ม แม่ น�้ ำ โขงในลาว
ใช้งานตะกร้าลักษณะนี้ เช่น จังหวัดบอลิคำ� ไซ จังหวัดค�ำม่วน จังหวัดสาละวัน
และจังหวัดสะหวันนะเขด หญิงสาวมักใช้ตะกร้าเก็บผัก ใส่ของป่า หรือ
บางครั้งใช้เก็บเสื้อผ้าในบ้าน นอกจากนี้ ยังใช้ขนข้าวจากไร่นากลับมาที่บ้าน
ผู้ชายก็ใช้ตะกร้าแบบนี้ได้
ตะกร้านี้ยังถูกใช้ประกอบศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยให้ผู้ที่แสดง
สะพายไว้ที่ไหล่ประกอบการร้องเพลงพื้นบ้านที่เกี่ยวกับชีวิตชนบท การท�ำ
เกษตรกรรมและการเก็บเกี่ยว

ของใช้ใ นครัวเรือน

58

Huat Neung Khao
หวดนึ่งข้าวเหนียว
วัสดุ: ไม้ไผ่
สถานที่: ตลาดเช้า เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

ของใช้ใ นครัวเรือน

หวดนึ่งข้าวเหนียว

หวดนึ่งข้าวใช้ส�ำหรับนึ่งข้าวเหนียว หลังจากแช่ข้าวในน�้ำ 1 คืน
น�ำข้าวใส่ในหวด จากนั้นน�ำไปนึ่งจนกระทั่งข้าวสุก โดยใช้เวลาประมาณ
20 - 30 นาที ทุกครัวเรือนของลาวยังคงหุงข้าวเหนียวด้วยวิธีพื้นบ้านเช่นนี้
หวดนึ่งข้าวเป็นอุปกรณ์ท�ำอาหารดั้งเดิมของชาวลาวที่ใช้กันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ หม้อนึ่งลักษณะนี้ยังใช้นึ่งอาหารชนิดอื่นได้เช่นกัน

ร่ม

Khanhom
ร่ม
วัสดุ:

ไม้ไผ่ กระดาษ
สีย้อมธรรมชาติ ครั่ง
สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลาว
เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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ร่มพื้นเมืองคันนี้ท�ำขึ้นในแถบภาคเหนือของประเทศลาว ใช้เพื่อ
ป้องกันฝนและแสงแดด
การผลิ ต ร่ ม พื้ น เมื อ งในท้ อ งถิ่ น ก� ำ ลั ง จะสู ญ หาย อย่ า งไรก็ ต าม
เมือ่ ไม่นานนีไ้ ด้มกี ารผลิตขึน้ มาอีกครัง้ ร่มลักษณะนีเ้ ป็นงานหัตถกรรมท้องถิน่
ท�ำจากกระดาษ แล้วย้อมด้วยสีที่ได้จากพืชผักธรรมชาติ ส่วนครั่งใช้ส�ำหรับ
เคลือบร่มเพื่อกันน�้ำ

ของใช้ใ นครัวเรือน
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Cepu
ภาชนะใส่ของ
วัสดุ: ไม้ หวาย ลวด
สถานที่: พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาโลก
มลายู กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย

ของใช้ใ นครัวเรือน

ภาชนะใส่ของ

Cepu เป็นภาชนะใส่อาหารหรือเสื้อผ้าของชาวประมงเมื่อต้อง
ออกทะเลไปหาปลา cepu ใบนีท้ ำ� จากลูกขนุนและไม้ประดูท่ ะเล น�ำมาขึน้ รูป
ให้ตรงกลางเป็นทรงกลม ส่วนที่จับท�ำจากลวดและหวาย เพื่อให้สามารถ
หิ้ว cepu ได้ อีกทั้งช่วยให้ฝาปิดได้แน่นหนา ป้องกันอาหารหรือเสื้อผ้าที่อยู่
ด้านในเปียกน�้ำ
ในสมัยก่อน cepu ที่ท�ำจากไม้มักใช้โดยชาวประมงมลายูที่อยู่แถบ
ชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย นอกจากนี้ cepu ที่ท�ำจากไม้ยังสามารถ
ใช้เป็นทุ่นลอยน�้ำช่วยชีวิตกรณีที่เรือจมในทะเล

เสื่อ

Baluy (Sama)
Banig (Filipino)
เสื่อ
วัสดุ:

ใบล�ำเจียก (เตยทะเล)
สีสังเคราะห์
สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ มะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์
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เสื่อสานจากใบล�ำเจียก โดยปกติใช้ส�ำหรับปูนอน ในโอกาสพิเศษ
จึงจะใช้ปูพื้นห้องที่เป็นไม้ไผ่หรือพื้นไม้ ในฟิลิปปินส์ตอนใต้ ใช้เสื่อปูส�ำหรับ
การนั่งสวดภาวนา มอบให้เป็นของขวัญ หรือเป็นสินสอด หรือเป็นเงินตรา
แลกเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะเพื่อช่วยจ่ายแทนเงินจ�ำนวนมาก เช่น เรือล�ำใหม่
เสื่อที่สานใหม่ยังถูกใช้เป็นที่วางเครื่องเซ่นไหว้ภูติผีขณะประกอบพิธีกรรม
เช่น ข้าว ชามอาหาร และหมากพลู ขณะที่เสื่อเก่ายังใช้ส�ำหรับตากผลิตผล
ทางการเกษตร เช่น เนือ้ มะพร้าวแห้ง โกโก้ เสือ่ ทีท่ ออย่างหยาบ ๆ ยังสามารถ
ใช้บรรจุยาสูบ อาบาคะ (พืชจ�ำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการ
ท�ำเชือก) เพื่อขนส่งทางเรือ ในกรณีที่ไม่มีโลงศพที่ท�ำด้วยไม้ เสื่อยังสามารถ
ใช้ห่อศพได้
การทอเสือ่ เป็นงานทีผ่ หู้ ญิงท�ำทัว่ ทัง้ ประเทศ กระบวนการเตรียมท�ำ
เสื่อมีหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตัดใบล�ำเจียก น�ำมานวด ขดให้ขึ้นรูป ต้ม
ตากให้แห้ง ลอกให้เป็นแผ่นยาว น�ำไปฟอก ท�ำให้นุ่มลง แล้วน�ำไปย้อมสี
ลวดลายของการทอเสื่อเป็นการจดจ�ำและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
นอกจากเสื่อที่สานจากใบล�ำเจียก ยังพบวัสดุอื่นที่น�ำมาสานเสื่อได้
เช่น sesed (พืชตระกูลกกชนิดหนึ่ง) tikog (กก) buri (ใบปาล์ม) ก้านกล้วย
ตากแห้ ง และหวาย ปั จ จุ บั น เสื่ อ พลาสติ ก ได้ เข้ า มาแทนเสื่ อ ที่ ท� ำ จาก
วัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีความคงทนใช้ได้นานกว่า แต่ไม่เหมาะกับประเทศที่มี
สภาพอากาศร้อนชื้น
ของใช้ใ นครัวเรือน
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Burnay (Ilocano)
ไหดินเผา
วัสดุ: ดินเหนียว
สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ มะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์

ไหดินเผา

ไหดินเผานี้ใช้เป็นภาชนะถนอมอาหารและเก็บ basi (ไวน์พื้นเมือง)
และ suka (น�้ำส้มสายชู) ซึ่งทั้งสองชนิดได้จากการหมักน�้ำอ้อย ไหจะตั้งไว้
บริเวณที่มีร่มเงาหรือที่เก็บชั่วคราวนอกบ้าน ไหขนาดเล็กใช้ส�ำหรับเก็บ
bagoong (น�้ำพริกกุ้งหรือปลา) และเกลือ วางไว้ใกล้พื้นเตาหรือในครัว
การใช้ burnay มีมาก่อนทีเ่ จ้าอาณานิคมสเปนจะเข้ามาในฟิลปิ ปินส์
โดยการน�ำ เข้ามาของชาวจีน เป็น ภาชนะขนส่งสิน ค้าทางเรือ ที่ทนทุก
สภาพอากาศ การขนส่ ง สิ น ค้ า ไปกลั บ ระหว่ า งจี น และประเทศอื่ น ๆ
ในเอเชียต้องผ่านเมืองที่รู้จักกันดีในปัจจุบันคือ เมืองวีกนั จังหวัดอีโลโกสซูร์
ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าของเกาะลูซอนช่วงก่อนตกเป็นอาณานิคมและ
ช่ ว งเป็ น อาณานิ ค มของสเปน ชาวจี น ที่ ม าตั้ ง รกรากยุ ค แรกจึ ง ได้ เริ่ ม
อุตสาหกรรมการผลิตไหขึ้นในท้องถิ่น
ปัจจุบนั การผลิต burnay ในเมืองวีกนั จังหวัดอีโลโกสซูร์ ยังคงมีอยู่
ท� ำ โดยสองครอบครัว ที่มีบรรพบุรุษ เป็น ชาวจีน ไหชิ้น ที่เก่าแก่ถือ เป็ น
มรดกตกทอดของครอบครัว และพบเห็นเป็นของตกแต่งในบ้าน หรือเป็น
ภาชนะใส่น�้ำตั้งอยู่ในสวน

ของใช้ใ นครัวเรือน

กล้องยาสูบ

Suako (Tinguian / Itneg / Ilocano)
Pipa (Filipino)
กล้องยาสูบ
วัสดุ:

ไม้ พลาสติก และโลหะ

สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ มะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์
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ในฟิลิปปินส์ ผู้ชายและผู้หญิงทั้งวัยหนุ่มสาวและวัยชรา ต่างก็สูบ
ยาสูบที่รีดแห้งด้วยกล้องยาสูบ หลังจากสูบแล้วมักเหน็บกล้องยาไว้ที่ผม
ผ้าโพกศีรษะ หรือหมวก บางครัง้ ใส่ไว้ในกระเป๋าร่วมกับหมากพลู โดยเฉพาะ
เมื่อเดินทางท่องเที่ยว
หัวกล้องยาสูบอาจท�ำจากไม้ ไม้ไผ่ ดินเหนียว หรือโลหะ ส่วนของ
ล�ำกล้องท�ำจากล�ำต้นอ้อ โลหะ หรือพลาสติก กล้องยาสูบเงินที่ท�ำจาก
เหรียญเงินเป็นที่รู้จักจากการน�ำเข้ามาของชาวอิโลคาโน จากลูซอนเหนือ
ส่วนกล้องยาสูบโลหะชนิดอืน่ ๆ ท�ำจากทองเหลือง ปลอกกระสุนปืน ตกแต่ง
ด้วยโซ่ เหรียญเงิน และเปลือกหอย บางแบบมีโลหะแหลมแนบมาไว้ส�ำหรับ
ท�ำความสะอาดหัวกล้องยาสูบ ผู้ชายมักเป็นคนท�ำกล้องยาสูบ
ใบยาสูบ ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า Tabako มาจากหมู่เกาะโมลุกกะ
น�ำเข้ามาในฟิลิปปินส์โดยชาวโปรตุเกส ในศตวรรษที่ 19 เป็นที่นิยมปลูกกัน
แพร่หลายทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ ในฐานะที่เป็นพืชเศรษฐกิจและ
เป็นรายได้หลักของรัฐบาลสเปนที่เป็นเจ้าอาณานิคม

ของใช้ใ นครัวเรือน
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Tempayan
โอ่ง
วัสดุ: เซรามิก เหล็ก
สถานที่: พิพิธภัณฑ์เปอรานากัน
ประเทศสิงคโปร์

ของใช้ใ นครัวเรือน

โอ่ง

โอ่งลักษณะนี้ใช้ส�ำหรับเก็บข้าวสาร น�้ำ หรือวัตถุดิบส�ำคัญในบ้าน
ของชาวเปอรานากัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการรบกวนจากแมลง โดยปิด
โอ่งด้วยฝาไม้ และวางไว้บนพื้นยกระดับ
ครอบครัวชาวเปอรานากันนิยมใช้โอ่งรูปทรงไข่ รูปทรงหกเหลี่ยม
หรื อ รู ป ทรงที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยผลมะเฟื อ ง เมื่ อ เวลาผ่ า นไป โอ่ ง เหล่ า นี้
กลายเป็ น มรดกตกทอด เป็ น สมบั ติ ข องครอบครั ว และส่ ง ผ่ า นไปยั ง
คนรุ่นต่อไป โอ่งจึงเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของชีวิตและการด�ำเนินอยู่
ของครอบครัว

หมอนขวาน

Mon Kwan
หมอนขวาน
วัสดุ: ผ้าฝ้ายทอมือ นุ่น
สถานที่: อ�ำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเทศไทย
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หมอนขวานมี สี ขนาด และรู ป แบบที่ ห ลากหลาย ขึ้ น อยู ่ กั บ
การใช้งาน หมอนทีม่ รี ปู ทรงสามเหลีย่ มลักษณะคล้ายหัวขวาน เป็นหมอนอิง
ที่ใช้เวลานั่งกับพื้นหรือบนเสื่อ ส่วนหมอนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า นิยมใช้เป็น
หมอนอิงหรือหนุนคอและบั้นเอวเมื่อนั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา บางครั้งใช้หนุน
นอนแบบหมอนทั่วไป
หมอนขวานท�ำจากผ้าฝ้ายทอมือยัดนุ่น ไม่สวมปลอก มักตกแต่ง
ด้วยลายปักหรือท�ำจากผ้าทอทีม่ ลี วดลาย ลายผ้าและลวดลายการปักเย็บนัน้
สามารถสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นผู้รังสรรค์งานได้
ดังหมอนขวานทีป่ รากฏในภาพ เป็นหมอนขวานทีท่ ำ� โดยกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าวโซ่ง
ในอ�ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หมอนใบนี้ตกแต่งลวดลายด้วยรูปแบบ
ศิ ล ปะแบบลาวโซ่ ง หมอนขวานนั้ น ท� ำ ขึ้ น มาเพื่ อ ถวายพระหรื อ ใช้
ในครัวเรือนได้

ของใช้ใ นครัวเรือน
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เชี่ยนหมาก

Chian Mak
เชี่ยนหมาก
วัสดุ:

ไม้ น�้ำมันขัดเงา

สถานที่: บ้านปะอาว
จังหวัดอุบลราชธานี
ประเทศไทย

ของใช้ใ นครัวเรือน

เชีย่ นหมากชิน้ นีเ้ ป็นรูปแบบเชีย่ นหมากของทางภาคอีสาน ใช้สำ� หรับ
ใส่หมากและอุปกรณ์การกินหมาก ประกอบด้วย ใบพลู หมากสดและ
หมากแห้ง ปูนแดง รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมหมาก เช่น ซองพลู
เต้าปูนใส่ปูนแดง กรรไกรหนีบหมาก และตะบันหมาก บริเวณพื้นผิว
ของเชี่ยนหมากลงรักสีแดงหรือด�ำ และแกะสลักลวดลายแบบเรียบง่าย
ปัจจุบันหาคนรุ่นใหม่เคี้ยวหมากได้ยากเต็มที จึงเป็นเหตุผลว่าท�ำไมการท�ำ
เชี่ยนหมากในทุกวันนี้จึงท�ำเพื่อเป็นของประดับตกแต่งเสียส่วนใหญ่
ราวศตวรรษที่ 20 การกินหมากเป็นเรือ่ งปกติในสยาม (ประเทศไทย)
ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้มีความพยายามที่จะยกเลิกพฤติกรรมการกินหมากของคนไทย โดยการ
ออกกฎหมายห้ามกินหมาก สืบเนื่องจากการประกาศรัฐนิยมแห่งชาติในปี
พ.ศ. 2484 ซึ่งประกาศให้ห้ามกิน/เคี้ยวหมาก รวมไปถึงก� ำหนดให้การ
บ้ ว นน�้ำลายหรือ น�้ำหมากบนถนนและที่สาธารณะเป็น การกระท�ำที่ ผิ ด
กฎหมาย สิ่งเหล่านี้เป็นความพยายามของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่จะ
ปรับปรุงวัฒนธรรมให้เหมือนอารยประเทศ

อุปกรณ์สันทนาการ
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Utar-Utar (Dusun)
Kipas Tarik (Brunei Malay)
เครื่องเล่นใบพัดพื้นเมืองบรูไน
วัสดุ: ผล mungkog เชือก ไม้
สถานที่: พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีมลายู
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

อุปกรณ์สันทนาการ

เครื่องเล่นใบพัดพื้นเมืองบรูไน

Utar-utar หรือ kipas tarik มีความหมายว่า “การหมุนด้วยการดึง”
เป็นเกมพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่เลียนแบบการหมุนของพัดลมหรือใบพัด วิธีท�ำ
เครื่องเล่นใบพัดคือ น�ำผล mungkog มาเจาะเป็น 3 รู เพื่อให้ด้ามไม้
สอดเข้าไปได้ พร้อมเชือกที่ผูกติดไว้กับด้ามไม้ ที่ปลายสุดของด้ามไม้ติด
แผ่นไม้รูปใบพัด kipas tarik หรือ utar-utar นับเป็นเครื่องเล่นจักรกลที่มี
ความสร้างสรรค์ เด็ก ๆ บรูไนเล่นเพราะสนุกสนานและประหลาดใจกับ
กลไกของเครื่องเล่น
การท� ำ ให้ ใ บพั ด utar-utar หมุ น นั้ น ผู ้ เ ล่ น ต้ อ งหมุ น แท่ ง ไม้
เพื่อให้เชือกพันรอบแท่งไม้ จากนั้นดึงเชือกเพื่อให้ใบพัดหมุนไปในทิศทาง
ตรงกันข้าม การท�ำเช่นนี้จะท�ำให้เชือกม้วนตีกลับไปตามทิศทางเดิม และ
ส่งให้ใบพัดยกตัวลอยขึ้น ผู้เล่นต้องปล่อยให้เชือกหย่อนสักพักหลังการหมุน
แต่ละครั้ง

เกมกระดานพื้นบ้านบรูไน

Pasang
เกมกระดานพื้นบ้านบรูไน
วัสดุ: กระดุม ไม้
สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
บรูไน ประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม
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Pasang มีความหมายตามตัวอักษรว่า “สร้างขึน้ ” เป็นเกมกระดาน
ส� ำ หรั บ เล่ น สองคน โดยจะเล่ น บนแผ่ น กระดานไม้ สี่ เ หลี่ ย มที่ ตี ต าราง
ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ทั่วทั้งกระดาน ที่กลางกระดานมีภาชนะขนาด 7 x 7
เซนติเมตร ใส่กระดุมสีด�ำและขาวไว้ 120 เม็ด เรียกว่า buah (หมายถึง
ผลไม้) buah สีขาว 60 เม็ด และสีด�ำ 60 เม็ด จะเริ่มต้นวางไว้ 1 รูปแบบ
จาก 30 รูปแบบ เป้าหมายของเกมนี้คือ ในแต่ละการเดินหมากของตัวเอง
ผู้เล่นต้องเก็บคะแนนจากการครอบครอง buah ให้ได้มากที่สุด ผู้เล่นที่มี
buah มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
Pasang เป็ น เกมที่ ต ้ อ งคิ ด อย่ า งรอบคอบและมี ยุ ท ธวิ ธี ที่ ดี
โดยทั่วไปผู้หญิงจะนิยมเล่นในงานแต่งงาน ปัจจุบันเล่นกันในหมู่นักเรียน
และมีการแข่งขันระหว่างโรงเรียนในบรูไน

อุปกรณ์สันทนาการ
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Asey
ลูกขนไก่
วัสดุ: ใบตาล ขนไก่ เชือก
สถานที่: จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา

อุปกรณ์สันทนาการ

ลูกขนไก่

การเตะลูกขนไก่เป็นความบันเทิงประเภทหนึง่ ทีน่ ยิ มมากในประเทศ
กัมพูชา เป้าหมายของเกมคือ ผู้เล่นต้องเลี้ยงลูกขนไก่ให้ลอยอยู่ในอากาศ
ให้นานที่สุด โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (ยกเว้นมือ) เตะหรือส่งลูกขนไก่
ไปให้ผู้เล่นคนอื่น ๆ แต่เดิมนั้นส่วนบนของลูกขนไก่ท�ำจากใบตาลสาน
ปัจจุบันมีการใช้พลาสติกเข้ามาแทน
เกมเตะลู ก ขนไก่ ดั้ ง เดิ ม มาจากประเทศจี น เรี ย กว่ า jianzi
เป็นที่รู้จักราว 2,000 ปีมาแล้ว รูปแบบแรกที่เป็นที่รู้จักคือ ย้อนไปราว
ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล เกมนีเ้ ชือ่ กันว่ามีววิ ฒ
ั นาการมาจากเกมทีช่ วนให้
นึกถึงฟุตบอลสมัยใหม่ที่ใช้ส�ำหรับการฝึกทหาร แม่ทัพชาวจีนหลายคน
ใช้ jianzi ทั้งเพื่อการผ่อนคลายและฝึกกองก�ำลังทหารให้มีความแข็งแรง
1,000 ปีต่อมา เกมนี้ได้แพร่หลายไปทั่วเอเชีย พร้อมกับมีชื่อเรียกใหม่
และกฎการเล่นที่หลากหลายออกไป ท้ายที่สุดได้แพร่เข้าไปในทวีปยุโรป
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

ขลุ่ย

Khloy
ขลุ่ย
วัสดุ: ไม้ไผ่
สถานที่: แปร ดัค จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา
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ขลุ่ย เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าที่ได้รับความนิยมมากในกัมพูชา
ขลุ่ยนั้นสามารถเป่าเดี่ยว หรือเล่นเป็นส่วนหนึ่งของวง mohori (มโหรี)
หรือ kar
ขลุ่ยของกัมพูชานับเป็น 1 ในเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดของเอเชีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมาตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 7 ขลุ่ยกัมพูชา
มีลักษณะเหมือนขลุ่ยที่มาจากจีน เรียกว่า dizi ถือก�ำเนิดมาแล้วประมาณ
7,000 ปี
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Roneat Aek
ระนาดเอก
วัสดุ: ไม้ไผ่ ไม้
สถานที่: เสียมเรียบ จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา
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ระนาดเอก

ระนาดเอกของกัมพูชา มักใช้เป็นเครื่องดนตรีน�ำในวงมโหรี โดย
ท�ำหน้าที่เริ่มต้นเพลงและกระตุ้นเครื่องดนตรีชิ้นอื่นให้มีความคึกคัก ไม้ตี
ระนาดสองอันส�ำหรับตีลกู ระนาด 21 ลูก ท�ำจากไม้ไผ่ ร้อยด้วยเชือกแขวนไว้
กับราง มีความกว้างของระดับเสียงครอบคลุมถึง 3 ช่วงทบเสียง
เครื่องดนตรีของกัมพูชานั้นประกอบไปด้วย roneat หรือ ระนาด
หลากหลายประเภท เช่น roneat daek คล้ายกับระนาดเอกแต่มีรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 21 เสียง ท�ำจากเหล็ก ส่วน roneat tung มีขนาดใหญ่
กว่าและมีสี่ขา roneat tung thom มี 22 เสียง roneat teang มีเพียง
16 เสียง ท�ำจากโลหะผสมสีทอง ส่วน roneat lopeng lopong มีความ
เชื่อมโยงกับกลุ่มชาติพันธุ์กุย และลูกระนาดไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันแบบ
ระนาดกัมพูชา

ของเล่น

Dhakon
ของเล่น
วัสดุ: ไม้
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
อินโดนีเซีย จาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
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Dhakon เป็นเกมส�ำหรับผู้เล่นสองคน บนราง dhakon มีหลุม
20 หลุ ม ประกอบด้ ว ยหลุ ม ขนาดเล็ ก 18 หลุ ม และหลุ ม ขนาดใหญ่
2 หลุม อยู่บริเวณปลายทั้ง 2 ด้านของราง หลุมเล็กทุกหลุมมีเมล็ดพืช
อยู่ 9 เมล็ด ผู้เล่นคนที่หนึ่งจะเป็นผู้เริ่มเกมโดยน�ำเมล็ดพืชทั้ง 9 เมล็ด
ใส่ในหลุมทุกหลุม หลุมละ 1 เมล็ด โดยเริ่มจากทางด้านขวาของหลุมที่เป็น
จุดเริ่มต้น เมื่อใส่เมล็ดจนถึงหลุมสุดท้ายที่มีเมล็ดพืชอยู่แล้ว ให้น�ำเมล็ดพืช
ทั้งหมดที่อยู่ในหลุมนั้นวนใส่อีก เริ่มจากหลุมที่อยู่ขวามือ โดยรอบนี้ใส่ได้
ทั้งหลุมเล็กและใหญ่ ขั้นตอนนี้จะด�ำเนินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเมล็ดสุดท้าย
ใส่ลงในหลุมที่ว่าง ซึ่งถึงคราวที่ต้องเปลี่ยนผู้เล่น เกมจะยุติเมื่อเมล็ดพืช
ทั้งหมดได้ไปอยู่ในหลุมใหญ่ และไม่เหลือเมล็ดในหลุมเล็กใด ๆ อีก ผู้ชนะ
คือผู้เล่นที่ใส่เมล็ดพืชลงในหลุมใหญ่ได้มากที่สุด
Dhakon เป็นเกมของเด็กในชวา ในจาการ์ตา เรียก dhakon ว่า
congklak เมล็ดพืชที่ใช้เล่นมักน�ำมาจากเมล็ดของ kecik sapodilla
(sawo keci) คือ เมล็ดละมุด หรืออาจใช้เมล็ดพืชชนิดอื่นก็ได้ ผู้เชี่ยวชาญ
เชื่ อ ว่ า dhakon นั้ น ไม่ ไ ด้ เ ล่ น ในอิ น โดนี เซี ย เท่ า นั้ น เพราะพบเห็ น ได้
ในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก อาจเป็นไปได้ว่าพ่อค้าชาวตะวันออกกลางและ
อินเดียเป็นผูน้ ำ� dhakon เข้ามาในอินโดนีเซีย ในชวากลาง เกมนีเ้ ล่นในกลุม่
เด็กที่เป็นชนชั้นสูงเท่านั้น ข้อเท็จจริงนี้เห็นได้จากส่วนหัวของราง dhakon
ที่เป็นรูปมังกร อันเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นปกครอง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
ทุกคนสามารถเล่น dhakon ได้โดยปราศจากชนชั้นทางสังคม
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Serunai
ปี่ไฉน
วัสดุ: ไม้ เขาควาย
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
อินโดนีเซีย จาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย

ปี่ไฉน

เครื่ อ งดนตรี ช นิ ด นี้ เรี ย กว่ า serunai มี ต ้ น ก� ำ เนิ ด มาจากเมื อ ง
สีลัต ปันจาง จังหวัดรีเยา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องเป่า มีรู 7 รู ที่ท�ำให้เกิดทั้งเสียงสูงและเสียงต�่ำ บริเวณส่วนปลาย
ของปี่มีลักษณะบานออกท�ำหน้าที่ขยายระดับเสียง ปี่ไฉนมักเล่นประกอบ
กับเครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิดอื่น ๆ ในงานเฉลิมฉลองรื่นเริง เช่น งานแต่งงาน
และพิธีเข้ารับต�ำแหน่งผู้อาวุโสในหมู่บ้าน หรือสามารถเล่นเดี่ยว ๆ เช่น
ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหรือท�ำงานในไร่นา
นักประวัติศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่า เครื่องดนตรีชนิดนี้มาจาก
แถบตะวันออกกลาง (อาหรับ - เปอร์เซีย) ในตะวันออกกลาง มีชอื่ เรียกหลายชือ่
เช่น surnai, sirnai, และ shanai ท่วงท�ำนองที่โดดเด่นของปี่ไฉนกระตุ้น
ให้ผู้ฟังร้องและเต้นตาม เนื้อเพลงที่ร้องมักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก
มิตรภาพ รวมไปถึงค่านิยมที่ดีงาม ด้วยเนื้อเพลงประกอบกับท่วงท�ำนอง
ที่สวยงามของปี่ไฉน ท�ำให้ผู้ฟังรู้สึกมีความสุข ผ่อนคลาย และสงบ
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หมากกระดาน

Yutpan
หมากกระดาน
วัสดุ: กระดาษ
สถานที่: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
เกาหลี
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หมากกระดานเป็ น เกมพื้ น บ้ า นของเกาหลี เรี ย กว่ า yutnori
ส่ ว น yutpan คื อ กระดาน ท� ำ จากกระดาษมั น และตกแต่ ง ด้ ว ยรู ป
ที่เป็นมงคล อาทิ ค้างคาว ดอกไม้ และตัวอักษรจีนที่มีความหมายว่า
การมีอายุยืนยาวและความสุข ปัจจุบันนิยมเล่นในช่วงวันหยุดตามประเพณี
Yutnori เป็นหนึ่งในเกมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาหลี
วิธเี ล่นคือ ผูเ้ ล่นจะโยนแท่งไม้ (yut) 4 อัน เมือ่ ตกลงมาบนกระดานจะนับดูวา่
มี ไ ม้ ที่ ห งายหรื อ คว�่ ำ กี่ อั น การคว�่ ำ และหงายของแท่ ง ไม้ มี 5 รู ป แบบ
หากไม้อันหนึ่งหงายและอีกสามอันคว�่ำ เรียกว่า ‘do’ ผู้เล่นจะสามารถเดิน
เหรียญของตัวเองบนกระดานได้หนึ่งช่อง หากไม้สองอันหงายและอีกสอง
อันคว�่ำ เรียกว่า ‘gae’ ผู้เล่นจะสามารถเดินเหรียญบนกระดานได้ 2 ช่อง
หากไม้สามอันหงายและอีกหนึ่งอันคว�่ำ เรียกว่า ‘geol’ ผู้เล่นจะสามารถ
เดินเหรียญบนกระดานได้ 3 ช่อง หากไม้ทั้งสี่อันหงาย เรียกว่า ‘yut’ ผู้เล่น
จะสามารถเดิน เหรียญบนกระดานได้ 4 ช่อ ง และหากไม้ทั้ง สี่ อัน คว�่ ำ
เรียกว่า ‘mo’ ผู้เล่นจะสามารถเดินเหรียญบนกระดานได้ 5 ช่อง
บนกระดานมี 29 สถานี (ช่อง) โดยอยู่บนเส้นวงกลม 20 สถานี
และอยู่บนเส้นตัด 2 เส้น กลางวงกลม 9 สถานี yut pan อีกรูปแบบหนึ่ง
มีกระดานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีทางเดินเป็นเส้นทแยงมุมภายใน
สี่เหลี่ยม ผู้เล่นสามารถเดินเหรียญได้ 4 เหรียญ ขึ้นอยู่กับการโยนแท่ง yut
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Kane

แคน

แคน

แคน เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทเป่า ท�ำจากล�ำไม้ไผ่เจาะรู
ลนไฟ ตกแต่งให้สวยงาม แล้วเคลือบเงา โดยปกติใช้ประกอบการเล่นดนตรี
พื้นบ้านลาว

วัสดุ: ไม้ไผ่ล�ำเล็ก ไม้ ขี้ผึ้ง
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติลาว
เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

เครื่องดนตรีพื้นบ้านของลาวนั้น เล่นกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและ
ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน เครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่เล่น
ในงานเทศกาลและพิธีกรรม เช่น งานบุญพระเวส (งานบุญพระเวสสันดร/
เวสสันตะระ) บุญบั้งไฟ งานบุญพระธาตุหลวง และงานประเพณีแข่งเรือ
แต่ดั้งเดิมชายหนุ่มจะเป่าแคนไปรอบเมือง เป็นการเกี้ยวพาราสีหญิงสาว
ในความนึ ก คิ ด ของท้ อ งถิ่ น ผู ้ ใ ดก็ ต ามที่ อ ยู ่ บ ้ า นแบบศาลา
กินข้าวเหนียว สวมผ้าซิ่น (ดูผ้าซิ่นในหนังสือ) และฟังเสียงแคน นับว่าเป็น
แบบฉบับคนลาวโดยแท้
แคน ยังปรากฏให้เห็นบนกลองดองซอน ซึ่งเชื่อว่าถูกท�ำขึ้นในช่วง
ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ถึงศตวรรษที่ 3 กลองเหล่านี้ถูกค้นพบ
ตามที่ต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวกันว่า แคนและท่วงท�ำนอง
ดนตรีมีต้นก�ำเนิดมาจากจังหวัดสาละวัน ซึ่งอาจพูดได้ว่าบทเพลงและดนตรี
ของสาละวันเป็นวัฒนธรรมโบราณ

อุปกรณ์สันทนาการ

กลอง

Kong
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กลอง

กลอง ท�ำจากไม้ หนังควาย และหมุดโลหะซึง่ ท�ำหน้าทีต่ รึงแผ่นหนัง
ให้แน่น ส่วนกลางของกลองใบนี้เป็นไม้เคลือบเงา กลองสองหน้าดังในภาพ
มักใช้เล่นในดนตรีพื้นเมืองลาว

วัสดุ: ไม้ หนัง หมุดทองเหลือง
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติลาว
เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

กลองจะเล่นประกอบกับเครือ่ งดนตรีพนื้ เมืองลาวชนิดอืน่ ๆ เช่นเดียว
กับแคน (ดูหน้าก่อนนี)้ มักเล่นในงานเทศกาลตลอดทัง้ ปี แม้วา่ กลุม่ ชาติพนั ธุ์
กลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศลาวจะใช้เครื่องดนตรีผสมผสานแตกต่าง
กันไป แต่กลองชนิดนี้ใช้โดยทั่วไปทั่วประเทศ และมักแสดงในงานเทศกาล
และงานเฉลิมฉลองเช่นเดียวกัน
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ลูกข่าง

Gasing Uri
ลูกข่าง
วัสดุ:

ไม้และดีบุก เหล็ก หรือตะกั่ว

สถานที่: พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาโลก
มลายู กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
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Gasing uri เป็นที่นิยมเล่นอย่างมากในกาลิมันตันและตรังกานู
เกมการละเล่นนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น มักแข่งขันกัน
ระหว่างสองกลุ่มจากสองหมู่บ้านในต�ำบลเดียวกัน โดยปกติแล้ว เกมนี้จะมี
ผูเ้ ล่นฝ่ายละ 2 คน ผูเ้ ล่นคนหนึง่ จะเป็นผูถ้ อื cokok ส่วนอีกคนจะเป็นผูค้ ว้าง
gasing ในหนึ่งเกม แต่ละกลุ่มจะต่อสู้กัน 7 ชุด
กลุ่มที่ท�ำให้ gasing uri หมุนได้นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะ สถิติ
การหมุน gasing uri ที่นานที่สุด คือ 2 ชั่วโมง 30 นาที ฝ่ายที่แพ้ซึ่งแพ้
ติดต่อกัน 7 รอบ ต้องเสีย gasing uri 7 ชุด ให้กับฝ่ายที่ชนะ โดยปกติ
เกมนี้จัดขึ้นทุก ๆ 2 อาทิตย์ในระยะเวลา 2 ปี ขึ้นอยู่กับการหารือระหว่าง
2 ฝ่ายที่จะเข้าร่วมเกม
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ของเล่น

Kercang
ของเล่น
วัสดุ:

หวาย

สถานที่: พิพิธภัณฑ์งานฝีมือโอรังอัสลี
กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย

Kercang เป็นเกมที่ใช้ทดสอบสภาพจิตใจ ได้รับการพัฒนาโดย
ชนเผ่ายาคุน (ชนเผ่าโอรังอัสลีในปาหังและยะโฮร์) ชาวยาคุนมักเล่น kercang
เมือ่ เข้าป่าล่าสัตว์ เพราะเชือ่ ว่าสามารถป้องกันสัตว์ปา่ เข้าท�ำร้าย โดยใช้ขว้าง
ไปทางสัตว์เพื่อดึงความสนใจ กล่าวกันว่า สัตว์จะหันไปเล่น kercang แทน
และจะไม่สนใจคนทีเ่ ป็นเหยือ่ ผูเ้ ล่นต้องอาศัยกลวิธที ถี่ กู ต้องจึงจะแก้ปริศนา
ของ kercang ได้
Kercang ยังเป็นเครือ่ งมือหาทางออกให้กบั ผูช้ ายทีก่ ำ� ลังตกหลุมรัก
หญิงสาวทีม่ ผี ชู้ ายหลายคนมาติดพัน กล่าวคือ ผูช้ ายคนใดก็ตามทีส่ ามารถแก้
ปริศนาของ kercang ได้เป็นคนแรก จะได้รับเลือกให้แต่งงานกับหญิงสาว
คนนัน้ kercang นัน้ มีหลายชนิด และมีหลายขนาด ตัง้ แต่ 15 - 20 เซนติเมตร
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Rebak
เครื่องดนตรี
วัสดุ:

ไม้เนื้อแข็ง กะลามะพร้าว
หนังปลาปักเป้า
และเชือกไนลอน
สถานที่: พิพิธภัณฑ์งานฝีมือโอรังอัสลี
กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
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เครื่องดนตรี

Rebak เป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าเซเมลัย ซึ่งเป็น 1
ใน 18 ชนเผ่าของกลุ่มโอรังอัสลีของมาเลเซีย เครื่องสายชิ้นนี้เล่นคล้าย
ไวโอลิน และมักเล่นโดยชายชาวเซเมลัย ในช่วงเทศกาลฉลองการเก็บเกี่ยว
บ้างก็เล่นในช่วงเวลาพักผ่อน ปกติแล้วจะเล่นร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ๆ
เช่น keranting และ pensol
ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของ rebak คือส่วนหัว ซึ่งท�ำจากกะลามะพร้าว
โดยมีหนังปลาปักเป้าห่อหุม้ โดยรอบ กล่าวกันว่า สาเหตุทใี่ ช้หนังปลาปักเป้า
เพราะมีรูปแบบพิเศษไม่เหมือนใคร และยังมีกาวธรรมชาติที่ได้จากเมือก
ของหนังปลา นอกจากนี้ ผิวหนังทีม่ หี นามแหลมของปลาปักเป้ายังท�ำให้เสียง
ของ rebak ไพเราะมากยิ่งขึ้น

ลูกข่าง

Batige / Betig (Maranao)
Trumpo (Filipino)
ลูกข่าง
วัสดุ: ไม้เนื้อแข็ง เงิน และตะปูเหล็ก
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ มะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์
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ลูกข่างนี้ท�ำจากไม้แกะสลักฝังด้วยเงิน ผู้ชายทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่
จะเล่นลูกข่างที่ลานกลางแจ้ง วิธีเล่น คือ ใช้เชือกที่มีความยาวประมาณ
1 เมตรพันบริเวณส่วนล่างของลูกข่าง ใช้นวิ้ โป้งและนิว้ ชีจ้ บั ลูกข่างไว้ จากนัน้
ขว้ า งไปบนพื้ น แล้ ว กระตุ ก เชื อ กเพื่ อ ให้ ลู ก ข่ า งหมุ น ลู ก ข่ า งที่ ท� ำ จาก
ไม้เนื้ออ่อนมักใช้เล่นเพื่อความสนุกสนาน ขณะที่ลูกข่างที่ท�ำจากไม้เนื้อแข็ง
มักใช้เพื่อการแข่งขัน เป้าหมายของการเล่น คือ ท�ำให้ลูกข่างหมุนให้ได้นาน
ที่สุด และ/หรือท�ำลายลูกข่างของฝ่ายตรงข้ามให้เสียหาย
มี ค นหลากหลายกลุ ่ ม ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ที่ เ ล่ น ลู ก ข่ า งไม้
ชาวอิฟูเกาและบอนท็อคที่อาศัยแถบเทือกเขา ชาวฮานุนู - แมงยัน ของ
มินโดโร ชาวโมลบ็อค ตั๊กบานัว และปาลาวัน ในปาลาวัน ชาวมาราเนาและ
มากิน ดาเนาในมิน ดาเนา ลูกข่างที่มีข นาดใหญ่ฝังด้ว ยเงิน หรื อมุ ก เป็ น
ของชาวมาราเนา ส่วนลูกข่างทองเหลืองพบในชาวมากินดาเนา
ปัจจุบันลูกข่างไม้ที่มีขนาดเล็กลงมาและแกะสลักอย่างหยาบ ๆ
มักเล่นกันในหมู่เด็กชายช่วงฤดูร้อนหรือปิดเทอม
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Sipa (Filipino)
ลูกบอลหวาย
วัสดุ: หวาย
สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ มะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์

ลูกบอลหวาย

ลูกบอลสานจากหวายนี้ใช้ส�ำหรับเตะเป็นเกมกีฬา เรียกว่า sipa
ผู้เล่น sipa จะยืนล้อมรอบเป็นวงกลม เตะลูกหวายไปข้างหลังหรือ
ข้างหน้า โดยควบคุมลูกหวายให้อยู่ในอากาศนานที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ผู้เล่น
ที่ส่งลูกหวายพลาดจะเสียคะแนน ผู้เล่นที่เสียคะแนนน้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ
ในช่วงที่อเมริกาเข้ามาปกครองฟิลิปปินส์ การเตะ sipa ได้ถูกปรับให้
เป็นการเล่นแบบ 2 ฝ่าย โดยเตะโต้ลูกหวายให้ข้ามตาข่ายที่ขึงกั้นไว้
ระหว่าง 2 ฝ่าย การเตะลูกหวายก�ำหนดให้ใช้เพียงส้นเท้าและข้างเท้า
ในกลุ่มของชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นมุสลิม ผู้เล่นจะแสดงทักษะการเตะลูกหวาย
ให้ลงในตะกร้าคล้ายการเล่นบาสเกตบอล
กลุ่มชนชั้นสูงมาราเนามีประเพณีเล่น sipa ในช่วงชุมนุมพิเศษ
บริเวณสนามหญ้าของโทโรกัน (บ้านของชนชั้นสูง) Kasipa sa manggis
เป็ น การเล่น เตะลูกหวายอีกประเภท โดยผู้เล่น จะเตะลูกหวายให้โดน
กล่องเล็ก ๆ ที่ห้อยลงมาจาก manggis ซึ่งเป็นเสาไม้ไผ่ประดับธง ผู้ที่เตะ
โดนกล่องให้ตกลงมาได้จะได้รับรางวัล
Kasipa เป็นเกมการละเล่นที่มักเป็นแหล่งรวมตัวกันของเจ้าชาย
จากอาณาจักรสุลต่านต่าง ๆ ดังนั้น เจ้าชายคนใดก็ตามที่เตะ sipa ให้เข้าไป
ในห้องของธิดาของสุลต่านหรือลามินได้ จะได้รับเลือกให้เป็นคู่กับธิดา
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ซอเอ้อหู

Erhu
ซอเอ้อหู
วัสดุ: ไม้ โลหะ
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
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เอ้อหู เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายดั้งเดิมของจีน คอซอ
มีลักษณะยาว ตัวซอท�ำจากไม้ ใช้คันชักในการสีให้เกิดเสียง บริเวณส่วนบน
ของคอซอแกะสลักเป็นรูปหัวมังกร เอ้อหูใช้เป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเดี่ยว
และเล่นในวงดนตรีขนาดเล็ก รวมไปถึงวงดนตรีขนาดใหญ่
เครื่ อ งดนตรี ชิ้ น นี้ แต่ เ ดิ ม เป็ น ของสมาคมดนตรี แ ละการแสดง
สมัครเล่น เอ้อ วู ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1912 โดยกลุ่มนักธุรกิจชาวจีนแต้จิ๋ว
ในสิงคโปร์ สมาคมพยายามที่จะส่งเสริมดนตรีและการแสดงละครโอเปร่า
ของชาวฮั่น ซึ่งมีถิ่นก�ำเนิดมาจากมลฑลหูเป่ย ประเทศจีน ราวศตวรรษที่
16 ศิลปะการแสดงชนิดนี้ได้แพร่หลายไปทีละน้อย และราวศตวรรษที่ 19
ได้รับความนิยมอย่างมากในชุมชนจีนฮากกาและจีนแต้จิ๋วในมลฑลกวางตุ้ง
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กลอง
วัสดุ: หนังวัว หนังสัตว์ หวาย ไม้
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
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กลอง

กลองไม้ (gendang) มี พื้ น ผิ ว หน้ า กลองที่ ท� ำ จากหนั ง วั ว หรื อ
หนังแพะ โดยมีห่วงหวายช่วยยึดให้แผ่นหนังตึงทั้งสองด้านของหัวกลอง
แล้วเชื่อมกันด้วยเส้นหวาย
ละครเวที การฟ้อนร�ำ หรือการแสดงเพื่อความบันเทิงรูปแบบอื่น ๆ
มักมีดนตรีพนื้ เมืองมลายูเล่นประกอบ และเครือ่ งดนตรีพนื้ ฐานส�ำหรับดนตรี
พื้นเมืองมลายู คือ กลอง

โปงลาง

Pong Lang
โปงลาง
วัสดุ: ไม้ เชือก
สถานที่: จังหวัดมหาสารคาม
ประเทศไทย
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โปงลาง เป็นเครือ่ งดนตรีประเภทเครือ่ งเคาะหรือเครือ่ งตี มีลกั ษณะ
คล้ายระนาดแต่แขวนในแนวดิ่ง ท�ำจากไม้พื้นเมืองที่ชาวบ้านตัดมาจาก
ท้องนา ในสมัยก่อน ชาวบ้านใช้โปงลางเป็นเครื่องตีให้จังหวะทั่ว ๆ ไป
โดยจะหอบโปงลางไปด้วยเมือ่ ต้องไปท�ำงานในไร่นา และจะเล่นเมือ่ มีเวลาว่าง
ปี พ.ศ. 2526 นายเปลือ้ ง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรีพื้นบ้าน) เป็นผู้พัฒนาเครื่องดนตรีโปงลางแบบที่เห็นในปัจจุบัน
วงโปงลางประกอบด้วย โปงลาง หวูด แคน กลอง และพิณ เพลงที่นิยม
บรรเลงส่วนมากเป็นเพลงที่มีจังหวะคึกคัก นักดนตรีจะเต้นในระหว่าง
เล่นเครื่องดนตรี การเล่นโปงลางสามารถเล่นได้หลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็น
พิธีกรรม งานเฉลิมฉลอง หรืองานแสดงดนตรี ก่อนท�ำการแสดง นักดนตรี
จะท�ำพิธีไหว้ครู โดยใช้เหล้า ดอกไม้ ธูปเทียน เป็นของเซ่นไหว้
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Wao Chula
ว่าวจุฬา
วัสดุ: ไม้ไผ่ กระดาษ เชือก
สถานที่: พิพธิ ภัณฑ์ว่าวไทย
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ว่าวจุฬา

ว่าว เป็นของเล่นของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ว่าวจุฬา เป็นว่าวชนิดหนึ่ง
ของไทย มีลักษณะเป็นรูปดาวห้าแฉก การท�ำว่าวจุฬามีความซับซ้อนกว่า
การท�ำว่าวชนิดอื่น เช่น ว่าวอีตุ้ย และ ว่าวปักเป้า เพื่อให้ว่าวลอยได้เหมือน
นกตัวใหญ่ ผู้ท�ำว่าวจึงต้องมีทักษะในการท�ำสูง โดยเฉพาะการท�ำให้ว่าว
มีความสมดุล เลี้ยงตัวได้ดี โดยใช้ตะกั่วถ่วงไว้ที่หัวและหางว่าว เพื่อให้
ว่าวจุฬาสามารถลอยตัวได้สงู บางครัง้ เรียกว่า ว่าวหง่าว เนือ่ งจากเสียงหง่าว
ที่ออกมาจากตัวว่าว ซึ่งเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อว่าวลอยตัวไปปะทะลมแรง
และเกิดเสียงหวีดจากใบตาลชิ้นเล็ก ๆ (คันเสียง) ที่แนบติดกับตัวว่าว
เทศกาลเล่ น ว่ า วประจ� ำ ปี จ ะมี ขึ้ น เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง เมษายนของทุ ก ปี
ก่อนเข้าฤดูฝน
การเล่นว่าวเป็นที่นิยมมากในสยาม (ประเทศไทย) โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเชื้อพระวงศ์สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ยุครุ่งเรืองของการเล่นว่าว
ในฐานะเกมกีฬา คือ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแข่งขันว่าว
เป็นประจ�ำทุกปี การแข่งขันระหว่าง ว่าวจุฬา กับ ว่าวปักเป้า เป็นที่โดดเด่น
ทีส่ ดุ ในกรุงเทพฯ สถานทีเ่ ล่นว่าวทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั ดี คือ ทุง่ พระเมรุ (สนามหลวง)
ส�ำหรับในต่างจังหวัด ผูค้ นจะเล่นว่าวกันบริเวณสนามหญ้าโล่งกว้าง บนถนน
หรือในทุ่งนา
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โคมไฟกองทหาร

Đèn Kéo Quân

โคมไฟกองทหาร
วัสดุ: ไม้ไผ่ กระดาษ กระดาษแก้ว
สถานที่: พิพธิ ภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา
เวียดนาม ฮานอย
ประเทศเวียดนาม
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โคมไฟกองทหาร เป็นของเล่นเด็กชนิดหนึ่งที่เล่นกันในช่วงเทศกาล
ไหว้พระจันทร์ หรือเทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง โดยมักแขวนไว้หน้าบ้าน
ใกล้ ๆ ถาดผลไม้ตกแต่ง เมื่อจุดเทียนจะเกิดพลังงานความร้อน ท�ำให้
ล้อกระดาษหมุน และท�ำให้แกนหมุนเคลื่อนไหว เมื่อมองจากภายนอก
เราจึงเห็นการเคลื่อนไหวของคนหรือวัตถุที่ท�ำจากกระดาษ การท�ำโคมไฟ
ชนิ ด นี้ มี ค วามยากและซั บ ซ้ อ น ดั ง นั้ น จึ ง มี เ พี ย งครอบครั ว ที่ มี ฐ านะ
ใช้โคมประเภทนี้ ปัจจุบัน หลายครอบครัวซื้อโคมไฟหรือประดิษฐ์เองเพื่อให้
เด็ก ๆ ในครอบครัวเล่น
โคมไฟกองทหารมีรูปทรงแปดเหลี่ยมหรือทรงกระบอก บริเวณ
ส่วนล่างท�ำจากกระดาษแข็ง มีความหนา ส่วนโครงของตัวโคมท�ำจากไม้ไผ่
ใช้กระดาษสีแผ่นบาง (กระดาษ dó) ท�ำเป็นรูปดอกเดซี่และดอกมะนาว
ซึ่ ง ติ ด กั บ ตั ว โคมด้ ว ยกาว ส่ ว นขอบโคมตกแต่ ง ด้ ว ยพู ่ ที่ ท� ำ จากไหม
สีเหลือง การตัดกระดาษสามารถท�ำเป็นรูปที่หลากหลายได้ อาทิ รูปชาวนา
ก�ำลังไถนา กองทหาร หญิงแก่ก�ำลังสีข้าว ปลา ปู ฯลฯ

อุปกรณ์สันทนาการ
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Đing Tăk Tar

เครื่องดนตรี
วัสดุ: ไม้ไผ่ น�้ำเต้า ทองแดง
สถานที่: พิพธิ ภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา
เวียดนาม ฮานอย
ประเทศเวียดนาม

อุปกรณ์สันทนาการ

เครื่องดนตรี

Đing tăk tar เป็ น เครื่ อ งดนตรี ป ระเภทเป่ า ที่ มี ลิ้ น และการ
สัน่ สะเทือนแบบอิสระ ตัวเครือ่ งเป่าท�ำจากไม้ไผ่ ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร
บนล�ำไม้ไผ่เจาะรู 3 รู และมีแผ่นทองแดงบาง ๆ ท� ำเป็นลิ้นให้เกิดการ
สั่นสะเทือน ด้านหนึ่งของล�ำไม้ไผ่ติดผลน�้ำเต้าแห้ง และใช้ขี้ผึ้งยารอยต่อ
ให้ปิดสนิทจนลมเข้าออกไม่ได้ รูที่อยู่บริเวณส่วนหัวของน�้ำเต้าท�ำขึ้นเพื่อให้
เชื่อมต่อกับไม้ไผ่ชิ้นเล็ก ๆ ไว้ส�ำหรับเป่า
Đing tăk tar จะเล่นโดยผู้ชายเท่านั้นในหลายโอกาส เช่น พิธี
ไหว้บรรพบุรษุ และฤดูเก็บเกีย่ ว กลุม่ ชาติพนั ธุเ์ อเด บีห์ ใช้เครือ่ งดนตรีชนิดนี้
ในพิธีขึ้นบ้านใหม่ ชาวมะนงใช้เครื่องดนตรีชนิดนี้เพื่อการบูชายัญควายหรือ
ก่อนการเผานา ชาวหมะและชาวเกอฮอมีเครือ่ งดนตรีชนิดนีเ้ ช่นกัน ชาวบ้าน
เล่น đing tăk tar ช่วงพักผ่อนที่บ้านหรือนอกบ้าน รวมถึงเมื่อร้องเพลง
ของมหากาพย์ khan การเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้ จะใช้มือหนึ่งจับล�ำไม้ไผ่
และอีกมือกดที่รู ปัจจุบันเครื่องดนตรีชนิดนี้ยังคงท�ำและเล่นกันอยู่ในกลุ่ม
ผู้เฒ่าผู้แก่

กลอง

Trống Pa-ra-nưng

กลอง
วัสดุ: ไม้ หนัง
สถานที่: พิพธิ ภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา
เวียดนาม ฮานอย
ประเทศเวียดนาม
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การเล่นกลองนี้ ผู้เล่นต้องนั่งไขว้ขา วางกลองไว้บนต้นขา โดยให้
ก้นกลองอยู่ชิดกับอกของผู้เล่น แขนข้างหนึ่งยึดกลองไว้ให้แน่น ขณะที่ใช้มือ
ทั้ง 2 ตีกลอง กลองชนิดนี้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ผู้เล่นจึงได้รับการนับถือ
เสมือนครู ก่อนเล่นต้องมีพิธีขออนุญาต เดิมทีนั้น paranưng จะเล่น
ในพิธีกรรมเท่านั้น แต่ปัจจุบันใช้เล่นบนเวทีแสดง
Paranưng เป็นเครือ่ งดนตรีทเี่ สนาะหู โดยตีเพียงเบา ๆ บนแผ่นหนัง
รูปทรงของกลอง paranưng เป็นทรงกระบอกสั้น ท�ำจากเหล็กและไม้ cóc
ด้านหนึ่งหุ้มด้วยหนังแพะหรือกวางที่ยึดเกาะด้วยไม้ 12 ชิ้น พร้อมห่วงและ
เส้นหวาย ค�ำว่า ‘paranưng’, ‘ginang’ และ ‘saranai tube’ หมายถึง
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ paranưng เปรียบเหมือนระบบของร่างกาย
ginang คือ ขา และ saranai tube คือ ศีรษะ

อุปกรณ์สันทนาการ
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อุปกรณ์สันทนาการ

สิ่งของอันเกี่ยวกับจิตวิญญาณและ
สิ่งของที่เป็นของชุมชน
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Rihal
แท่นวางพระคัมภีร์
อัลกุรอาน
วัสดุ: ไม้
สถานที่: พิพธิ ภัณฑ์เทคโนโลยีมลายู
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

สิ่งของอันเกีย่ วกับจิตวิญญาณและสิ่งของทีเ่ ป็นของชุมชน

แท่นวางพระคัมภีร์อัลกุรอาน

Rihal เป็นแท่นไม้ส�ำหรับวางพระคัมภีร์อัลกุรอาน ใช้ระหว่างการ
สวดพระคัมภีร์ ในบรูไน เรียกว่า rehal มาจากภาษาอูรดู คือ ‘rehal’
แท่นนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นตามขนบธรรมเนียมของมุสลิม การวางพระคัมภีร์
อัลกุรอานบนพื้นขณะสวดถือเป็นการไม่ให้ความเคารพ การสลักลวดลาย
ดอกไม้ที่สวยงามลงบน rehal เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความสุขใจในการอ่าน
พระคัมภีร์อัลกุรอาน
ปัจจุบันช่างแกะสลักไม้ชาวบรูไนบางคนท�ำ rehal เพื่อการค้าและ
วางขายในตลาดท้องถิ่น

ภาชนะใส่ของ

Kompeh
ภาชนะใส่ของ
วัสดุ:

ไม้จากต้นนุ่น ต้น Koh ไผ่
ต้นตาล ยางไม้หรือรัก
สถานที่: ดัมเดก จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา

93

Kompeh เป็นภาชนะใส่ของ เดิมท�ำขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรมส�ำหรับ
ชาวพุทธ โดยใช้ใส่ธูป เทียน และอาหารเพื่อถวายพระ นอกจากนี้ ยังใช้
ใส่ของขวัญเพือ่ มอบแด่ครอบครัวเจ้าสาวในพิธแี ต่งงาน นอกจากนี้ kompeh
ยังมักใช้เป็นเชี่ยนหมาก (ดู Heb ภาชนะใส่หมาก ในเครื่องใช้ในบ้าน)
ซึ่งใส่สิ่งของจ�ำเป็นส�ำหรับการเคี้ยวหมาก

สิ่งของอันเกีย่ วกับจิตวิญญาณและสิ่งของทีเ่ ป็นของชุมชน
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Nampan Pulur
ถาดลงรัก
วัสดุ:

ไม้ รัก ทองค�ำเปลว
สีเหลืองออกน�้ำตาล
สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อินโดนีเซีย จาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย

สิ่งของอันเกีย่ วกับจิตวิญญาณและสิ่งของทีเ่ ป็นของชุมชน

ถาดลงรัก

ถาดลงรักนี้มีความส�ำคัญมากต่อชาวปาเล็มบังในจังหวัดสุมาตราใต้
ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากใช้ส�ำหรับใส่อาหารในการประกอบพิธีกรรม
ต่าง ๆ และใช้สำ� หรับใส่ของขวัญในพิธแี ต่งงาน ด้วยความงดงามของรูปลักษณ์
และลวดลาย จึงใช้เป็นของตกแต่งผนังบ้านได้เช่นกัน ลวดลายบนถาด
ได้รบั อิทธิพลสูงจากวัฒนธรรมจีน เช่น ภาพสัตว์ในต�ำนานครึง่ มังกรครึง่ สิงห์
ในสมัยก่อน มีเพียงชนชั้นปกครองหรือพ่อค้าเท่านั้นที่เป็นเจ้าของถาด
ลักษณะนี้
รัก เป็นชื่อยางชนิดหนึ่ง ได้จากการผลิตของแมลง “ครั่ง” ต้นไม้
ทีค่ รัง่ อาศัยอยู่ เรียกว่า ต้นเกมาโล (kemalo) เมืองปาเล็มบัง จังหวัดสุมาตราใต้
เป็ น แหล่ ง เดี ย วในอิ น โดนี เซี ย ที่ ผ ลิ ต ถาดลงรั ก รู ป แบบนี้ พื้ น ที่ แ ถบนี้ มี
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งกับชาวจีนอพยพ ตั้งแต่ราวศตวรรษที่
7 ชาวจีนอพยพใช้เวลาว่างท�ำเครื่องเขินลงรัก เช่น ถาด กล่องใส่อัญมณี
กล่องใส่หมากพลู ลักษณะส�ำคัญของภาชนะลงรัก คือ สามารถกันน�้ำได้
และประกอบด้วยสีเพียง 3 สี คือ แดง ด�ำ และทอง

เครื่องประดับผนัง

Ukiran
เครื่องประดับผนัง
วัสดุ: ไม้
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
อินโดนีเซีย จาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
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เครื่องประดับตกแต่งผนังชิ้นนี้มาจากเมืองเซอริบอน จังหวัดชวา
ตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย รายละเอียดที่ปรากฏบนแผ่นไม้เกิดจาก
วิธีการแกะสลัก ปกติแขวนเครื่องประดับนี้ไว้ภายในบ้าน โดยเฉพาะในห้อง
นั่งเล่น เราเห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมอาหรับได้จากภาษาอาหรับที่สลัก
ลงบนไม้ ซึ่งสลักไว้ว่า “Laa ilaaha illallah” หมายถึง ไม่มีพระเจ้าองค์ใด
นอกจากองค์อลั เลาะห์ เชือ่ กันว่าสิง่ นีจ้ ะคุม้ ครองเจ้าของบ้านจากภัยอันตราย
ขณะเดียวกัน เราก็จะพบอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนจากรูปแบบของศิลปะ
การสลักรูปเมฆฝน (mega mendung) ลวดลายนี้เชื่อว่าจะน�ำความมั่งคั่ง
และความเจริญรุ่งเรืองมาให้ เปรียบกับดินที่ได้รับความอุดมสมบูรณ์จาก
สายฝน
เมืองเซอริบอนอยู่แถบชายฝั่งทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
อาหรับและจีน เครื่องประดับผนังนี้เป็นตัวอย่างของการผสมผสานของ 2
วัฒนธรรมระหว่างคนพื้นเมืองและคนอพยพ ลวดลายบนเครื่องประดับผนัง
ชิ้นนี้ เป็นการท�ำเลียนแบบลวดลายที่พบบนเครื่องเซรามิกของจีนโดยช่าง
ฝีมอื พืน้ เมือง มีขายโดยทัว่ ไปในเมืองเซอริบอน ขณะเดียวกัน ศาสนาอิสลาม
ที่เข้ามาในชวาผ่านผู้อพยพชาวอาหรับ ก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจาก
คนพื้ น เมื อ ง ด้ ว ยเหตุ นี้ ค่ า นิ ย มแบบอิ ส ลามจึ ง เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ใน
อาณาจักรสุลต่านเซอริบอนและกลุ่มประชาชน
สิ่งของอันเกีย่ วกับจิตวิญญาณและสิ่งของทีเ่ ป็นของชุมชน
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Hahoe Tal
หน้ากาก
วัสดุ: ไม้
สถานที่: พิพธิ ภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
เกาหลี

หน้ากาก

หน้ากาก yangban (ขุนนาง) นี้ เป็นหน้ากากส�ำหรับการแสดงระบ�ำ
Hahoe Byeolshin Gut Talnori การระบ�ำนีม้ หี น้ากาก 11 แบบ เป็นตัวแทน
ของคน 11 คน เช่น พระสงฆ์ คนขายเนื้อ หญิงสาว เจ้าสาว นักปราชญ์
คนบ้าประจ�ำหมู่บ้าน คนรับใช้ หญิงหม้าย ในบรรดาทั้งหมดนี้ หน้ากาก
yangban เป็นที่รู้จักดีที่สุด หน้ากากมีจมูกกว้าง บริเวณคิ้วเป็นเส้นร่องลึก
ชาวบ้านจะแสดงระบ�ำหน้ากาก Hahoe ในวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรก
ตามปฏิทนิ จันทรคติ เพือ่ เป็นการหยอกล้อหัวหน้าของกลุม่ ขุนนาง yangban
หน้ากากของเกาหลีในสมัยก่อนมักท�ำจากกระดาษหรือผลน�้ำเต้า
และส่วนมากเสียหายหลังจบการแสดง ด้วยเหตุนี้ จึงพบเจอหน้ากากเก่า ๆ
ได้ยาก อย่างไรก็ตาม หน้ากาก Hahoe ทีท่ ำ� จากไม้มคี วามเป็นแบบแผนกว่า
และมีคุณค่าทางศิลปะสูง
Hahoe เป็นหมูบ่ า้ นทีม่ ชี อื่ เสียงอยูท่ างตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลี
ซึง่ ทีน่ อี่ นุรกั ษ์ประเพณีแบบขงจือ๊ ไว้อย่างเข้มแข็ง องค์การยูเนสโกจึงประกาศ
ให้พื้นที่นี้เป็นมรดกโลกในปี 2010 หมู่บ้านนี้ได้จัดเทศกาลระบ�ำหน้ากาก
นานาชาติอันดงเพื่อเฉลิมฉลองประเพณีวัฒนธรรมของตน
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หมวกริบบิ้น

Sangmo
หมวกริบบิ้น
วัสดุ: ขนนก กระดาษ
สถานที่: พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
เกาหลี
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Sangmo คือ หมวกริบบิ้นที่สมาชิกของวงดนตรีชาวนาสวมใส่
หมวกริบบิ้น นี้มีแส้ยาวกับขนนกหรือ เชือ ก วงดนตรีช าวนาของเกาหลี
เรียกว่า pungmul ประกอบด้วยเครือ่ งเคาะหลัก 4 ชิน้ ได้แก่ kkwaenggari
(ฆ้องเล็ก) jing (ฆ้อง) janggu (กลองสองหัว) และ buk (กลอง)
ผู้น�ำวง (sangshoi) จะใช้ sangmo ควบคุมความเร็วของจังหวะ
ดนตรีและการแสดงของวง ผู้สวมใส่จะสะบัดหมวกและหมุนริบบิ้น เพื่อให้
หมวกเปลี่ยนทิศทางและท�ำให้ริบบิ้นเปลี่ยนรูปทรง ทั้งนี้เพื่อควบคุมและ
ก�ำหนดทิศทางการแสดง การระบ�ำ และการสะบัด sangmo เป็นการ
เรียนรู้ที่ยากมาก บางครั้งผู้น�ำวงจะเข้าไปร่วมการแสดงกายกรรมด้วย
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Phabieng
ผ้าเบี่ยง
วัสดุ: ฝ้าย ไหม
สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลาว
เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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ผ้าเบี่ยง

ผู้หญิงลาวนิยมใช้ผ้าเบี่ยงในโอกาสส�ำคัญ เช่น งานแต่งงาน หรือ
ใช้คลุมตัวหรือคลุมไหล่เมื่อไปวัด และสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
ผู้ชายก็ใช้ได้
ผู้หญิงลาวทอผ้ามานานนับศตวรรษ ลาวได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลาง
ผ้าทอของโลก การทอผ้าจึงถือเป็นส่วนหนึง่ ของขนบธรรมเนียมประเพณีลาว

หมอนปักลาย

Bantal Bertekat
หมอนปักลาย
วัสดุ: ผ้าก�ำมะหยี่ ด้ายทองหรือเงิน
สถานที่: พิพิธภัณฑ์ผ้าแห่งชาติ
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
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หมอนปักนี้มักใช้ในงานแต่งงานของชาวมลายู โดยใช้เป็นหมอนอิง
ส�ำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาว หรือใช้ส�ำหรับรองมือบ่าวสาวขณะรับพร bantal
bertekat นี้ ต้องใช้เป็นคู่เสมอ นอกจากนี้ ยังใช้ตกแต่งห้องนอนของ
คู่แต่งงาน การท�ำหมอนนั้นใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ขึ้นอยู่กับขนาด
และความยากง่ายในการปักลวดลายบนหมอน
เมืองกัวลากังซาร์ ในรัฐเปรัค มาเลเซีย ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเดียว
ที่ผลิตหมอนปักลาย ว่ากันว่าหญิงสาวจ�ำเป็นต้องเตรียมของใช้ส�ำหรับ
งานแต่งงานของตนเอง เย็บปักของใช้ด้วยตัวเอง เช่น ประดับตกแต่งโซฟา
ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน พัด รองเท้า สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าหญิงสาวชาวมลายู
ได้ถูกฝึกและสอนทักษะที่มีความจ�ำเป็นก่อนที่จะแต่งงาน
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Anting-anting / Agimat
(Filipino)

เครื่องราง
วัสดุ: โลหะและขี้ผึ้ง
สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ มะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์

เครื่องราง

เครื่องรางนี้ใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองภัยอันตราย รวมถึงเพื่อให้เกิด
ความส�ำเร็จหรือโชคดี หรือเพื่อความรัก
Anting - anting/agimat มักห่อด้วยผ้าสีแดงหรือด�ำ เก็บไว้
ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋าสะพาย หรือกลัดไว้กับเสื้อผ้า บางคนสวมเป็น
สร้อยข้อมือ สร้อยคอ หรือรวมไว้กับผ้าเช็ดหน้าหรือเสื้อผ้าเด็ก ๆ โดยเฉพาะ
ในชนบทของฟิลิปปินส์ ถูกสั่งให้สวมใส่เครื่องรางนี้เพราะเชื่อว่าเด็ก ๆ
อ่อนไหวต่อวิญญาณชั่วร้าย นักล่าสัตว์ชาวปาลาวันสวมใส่เครื่องรางเพื่อให้
ล่าสัตว์ได้ส�ำเร็จ ในช่วงการปฏิวัติสเปนและอเมริกา ทหารชาวฟิลิปปินส์
สวมใส่เครื่องรางด้วยความเชื่อว่าจะท�ำให้มีชีวิตรอด
ความขลังของเครื่องรางถูกเพิ่มพลังด้วยการสวดภาวนาในวันศุกร์
โดยเฉพาะวันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) เครื่องรางจะถูกเก็บอยู่ในชาม
หรือขวดที่มีน�้ำมันมะพร้าวเมื่อไม่ได้สวมใส่ เพื่อท�ำให้เครื่องรางยังคงมีชีวิต
เมื่อเจ้าของเสียชีวิตสามารถส่งต่อเครือ่ งรางไปยังผูอ้ ื่นได้ เครื่องรางส่วนมาก
ที่ขายอยู่แถบเกียโป ผลิตจากโดโลเรส จังหวัดคิวซอน นักจาริกแสวงบุญ
จะเดินทางไปที่ภูเขาบานาฮอลเป็นประจ�ำเพื่อเยียวยาพลัง
ด้วยอิทธิพลศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศ ท�ำให้
ลูกประค�ำ สร้อยไม้กางเขน และรูปเคารพของพระเยซูและพระแม่มารี
เข้ามาแทนที่เครื่องราง ดังนั้น บางครั้งผู้นับถือจึงสวมเครื่องรางแบบดั้งเดิม
คู่กับสัญลักษณ์ของคริสต์ศาสนา
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กระบอกยาเส้น

Luka (Hanunóo-Mangyan)
กระบอกยาเส้น
วัสดุ: ไม้ไผ่
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ มะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส์
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ภาชนะนี้ใช้ส�ำหรับใส่ใบยาสูบตากแห้ง ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
โดยใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือ ร่วมกับส่วนประกอบอืน่ ๆ ในการ
เคี้ยวหมาก ได้แก่ หมาก ใบพลู และปูนขาว ฝากระบอกที่ปิดสนิทจะท�ำให้
กลิ่นหอมและรสชาติของยาสูบยังคงความเข้มข้นไม่เปลี่ยน
กระบอกไม้ ไ ผ่ ใ ส่ ย าเส้ น และปู น ขาวของชาวฮานุ นู จ ากมิ น โดโร
มักสลัก ambahan ซึ่งเป็นกลอนเจ็ดพยางค์ สลักด้วยอักษรของตัวเอง
กระบอกนี้ถือเป็นเครื่องมืออนุรักษ์และส่งต่อบทกลอน รวมถึงตัวอักษร
ของชาวฮานุนู จึงได้รับการขึ้นทะเบียนนานาชาติขององค์การยูเนสโก
ให้เป็นเอกสารมรดกความทรงจ�ำโลก
การเคี้ ย วหมากเป็ น กิ จ วั ต รที่ แ พร่ ห ลายของคนในแถบเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิก เป็นสิ่งที่ใช้สร้างความสัมพันธ์
เป็นของเซ่นไหว้บรรพบุรษุ และผีในพิธกี รรมรักษาโรค รวมไปถึงเป็นส่วนหนึง่
ของพิธีแต่งงาน
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Sireh
ชุดใส่หมากพลู
วัสดุ: ทองเหลือง
สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
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ชุดใส่หมากพลู

ชุด sireh (tempat sireh) เป็นกล่องบรรจุภาชนะใส่ส่วนประกอบ
ในการเคี้ยวหมาก ส่วนประกอบ ได้แก่ ปูนขาว (kapur) หมาก (pinang)
สีเสียด และยาเส้น (temaco) น�ำมาห่อรวมกันเป็นค�ำกลม ๆ เคี้ยวเพื่อ
ผ่อนคลาย ชุดใส่หมากพลูในภาพเป็นแบบไม่มกี ารตกแต่ง ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
มากกว่าใช้ในโอกาสพิเศษ
การเคีย้ วหมากเป็นพิธกี รรมทางสังคมทีส่ ำ� คัญ หมากพลูเป็นสิง่ ระบุ
อั ต ลั ก ษณ์ ท างวั ฒ นธรรมในสั ง คมของชาวมลายู และถู ก ใช้ ใ นพิ ธี ก รรม
ที่สัมพันธ์กับช่วงต่าง ๆ ของชีวิต ตั้งแต่เกิด แต่งงาน จนกระทั่งตาย

ตาลปัตร
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พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาใช้ ตาลปัตร รูปทรงรี ที่ท�ำจากใบตาล
ไม่ได้ตกแต่งลวดลาย ประกอบพิธีทางศาสนา โดยวางตาลปัตรไว้ตรงหน้า
ตาลปัตร
ขณะสวด อย่ า งไรก็ ต าม ตาลปั ต รส่ ว นมากที่ ใช้ ป ั จ จุ บั น มี ก ารตกแต่ ง
ลวดลาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก เป็นเครื่องบอกสมณศักดิ์
วัสดุ: ใบตาล ไม้
ที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ เมื่อสอบชั้นบาลีได้ เรียกว่า
สถานที่: วัดหนัง กรุงเทพฯ ประเทศไทย “พัดยศ” ใช้ในงานพระราชพิธี ศาสนพิธี และรัฐพิธี ประเภทที่สอง คือ
ตาลปัตรที่ท�ำขายทั่วไป

Talapat

ค�ำว่า “ตาลปัตร” มาจากภาษาบาลี เป็นภาษาโบราณจากเอเชียใต้
ซึ่งเป็นอักษรภาษาที่ใช้จารึกพระไตรปิฎก การจารึกพระไตรปิฎกมักจารึก
ลงบนใบลานหรือใบตาล ตาลปัตรจากใบลานนี้ว่ากันว่าเป็นประเภทที่มีอายุ
เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ในสมัยก่อน ตาลปัตรท�ำจากใบตาลอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการใช้วัสดุชนิดอื่น อาทิ ผ้าไหม ขนนก ผ้าขนสัตว์
ผ้าก�ำมะหยี่ อย่างไรก็ตามยังคงเรียกว่า ตาลปัตร หรือ พัด
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MõTre

เกราะไม้ ไผ่
วัสดุ: ไม้ไผ่ ไม้
สถานที่: พิพธิ ภัณฑ์ชาติพันธุ์เวียดนาม
ฮานอย ประเทศเวียดนาม

เกราะไม้ไผ่

เกราะนีใ้ ช้เคาะเพือ่ ส่งสัญญาณเมือ่ มีเหตุดว่ น หรือเรียกคนในชุมชน
ให้มาประชุม บางหมู่บ้านมีกฎว่าชาวบ้านต้องปฏิบัติตามเสียงเกราะ เช่น
เสียงเคาะยาว 3 ครั้งสลับเสียงเคาะปกติ 3 ครั้ง หมายถึงเชิญชาวบ้าน
ทุกคนมาประชุม เสียงเคาะยาว 1 ครั้งสลับเสียงเคาะปกติ 3 ครั้ง หมายถึง
เชิญเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องหมูบ่ า้ นมาประชุม และหากเป็นเสียงเคาะรัว ๆ ยาว ๆ
หมายถึงมีเหตุด่วน วิธีตีเกราะ คือ ใช้มือข้างหนึ่งถือเกราะไว้ ส่วนอีกมือ
ถือแท่งไม้ ปัจจุบนั เกราะประเภทนีย้ งั คงใช้อยู่ แม้จะมีเกราะโลหะแบบอืน่ ๆ
ก็ตาม
เกราะท�ำจากรากไม้ไผ่ตดั เป็นชิน้ ความยาวประมาณ 5 - 7 เซนติเมตร
บริ เวณกลางล� ำ ไม้ ไ ผ่ เจาะรู ก ว้ า ง 3 เซนติ เ มตร เป็ น แนวยาวไปตลอด
เพื่อท�ำให้เกิดเสียง บางหมู่บ้านใช้ไม้ขนุนท�ำเกราะ ในกลุ่มชาติพันธุ์ไต
นอกจากใช้เพื่อส่งสารในชุมชนแล้ว ยังใช้แขวนไว้ที่คอควายเพื่อให้หาควาย
ได้ง่ายเมื่ออยู่ในป่า หากในหนึ่งครอบครัวมีควายหลายตัว จะแขวนเกราะ
ที่ควายจ่าฝูงตัวเดียวเท่านั้น

สิ่งของอันเกีย่ วกับจิตวิญญาณและสิ่งของทีเ่ ป็นของชุมชน
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Bubu
เครื่องดักปลา
วัสดุ: หวาย ไม้ไผ่
สถานที่: พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีมลายู
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

เครื่องดักปลา

Bubu เป็นเครื่องดักปลาชนิดหนึ่ง ท�ำจากไม้ไผ่และโครงหวาย
ทรงกลม ใช้ส�ำหรับดักปลาน�้ำจืด ด้วยเหตุนี้ จึงมีรูปทรงคล้ายถัง แต่ปลาย
เรียวเป็นรูปกรวย บริเวณปาก (ส่วนที่ใหญ่กว่าอีกด้าน) ติดกรวยแยก
ต่างหากส�ำหรับเป็นทางเข้า เพื่อให้ปลาหรือกุ้งเข้าไปในเครื่องดักปลา
ทิศทางเดียวเท่านั้น ปกติวาง bubu ในแนวนอน บริเวณที่น�้ำตื้นระดับเข่า
หรือต้นขา หรือตามร่องน�้ำที่มีน�้ำไหลผ่าน
ในสมัยก่อน ใช้ bubu ในพิธีกรรมเฉพาะที่เรียกว่า alai bubu
(การระบ�ำ bubu) ซึ่งกลุ่มนักร้องจะร้องวิงวอนให้ภูติผีออกมาเต้นระบ�ำ
กลุม่ นักร้องจะยืนอยูร่ อบ ๆ ถือ bubu ไว้ ส่วนผูเ้ ข้าชมการแสดงจะถูกท้าทาย
ให้ดวลความแข็งแรงกับ bubu โดยมีความเชื่อว่า bubu ที่โดนวิญญาณสิง
จะยิ่งเต็มไปด้วยพละก�ำลังหากร้องประกอบกับเพลง alai bubu
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ข้อง

Cheal Kor Sdouch
ข้อง
วัสดุ:

หวาย ในกัมพูชารู้จักกันว่า
Ipeak
สถานที่: อ�ำเภอปวก จังหวัดเสียมเรียบ
ประเทศกัมพูชา

ข้อง เป็นเครื่องจักสานส�ำหรับใส่ปลา ที่ใช้โดยชาวประมงท้องถิ่น
รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ และฝาปิดด้านบนมีเพื่อป้องกันไม่ให้ปลากระโดด
ออกมาจากข้อง เมื่อออกไปจับปลา ชาวประมงจะแขวนข้องโดยให้ส่วนล่าง
ของข้องจุ่มอยู่ในน�้ำเพื่อให้ปลาไม่ตาย ระหว่างทางกลับบ้านหรือไปตลาด
จะใช้ใบผักตบชวาห่อปลาไว้เพื่อให้ปลายังคงสดอยู่
นิทานพื้นบ้านกัมพูชาเกี่ยวกับข้องใส่ปลา:
“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีคนจับปลาผู้ยากจนคนหนึ่ง
อาศัยอยูก่ บั ภรรยาของเขา เขาจับปลาทุกวันแต่ภรรยามักปล่อยปลา
หนีไปได้เสมอ ทั้งนี้ เพราะมีรูอยู่ที่ก้นข้องท�ำให้ปลาลอดออกไปได้
ภรรยาเขาเป็นคนเกียจคร้านมาก และไม่คิดใส่ใจที่จะซ่อมแซม
ข้องใส่ปลาเลย เธอชื่อว่า Srey kanh choeu tlouh แปลว่า ผู้หญิง
ผู้มากับตะกร้าเป็นรู วันหนึ่งมีพ่อค้าผ่านมาและตกหลุมรักภรรยา
ของคนจับปลา พ่อค้าจึงใช้เล่ห์เหลี่ยมซื้อภรรยาของคนจับปลา
และพาจากไป คนจับปลาจึงมีภรรยาใหม่ ซึง่ เป็นคนดี นางได้ซอ่ มแซม
ข้องใส่ปลาให้ นางช่วยสามีจับปลาได้มากมายไปขายที่ตลาดจน
ท�ำให้ฐานะร�่ำรวยขึ้นมา ส่วนพ่อค้าผู้ร�่ำรวยคนนั้นกลับกลายเป็น
ผู้โชคร้ายแทน เพราะภรรยาใหม่ผู้สวยงามของเขาท�ำให้เขาหมดตัว
และขี้เกียจท�ำงานมาก”
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เครื่องเกี่ยวข้าว

Pakato
เครื่องเกี่ยวข้าว
วัสดุ:

ไม้ไผ่ ไม้ เหล็ก

สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อินโดนีเซีย จาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
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เครื่องเกี่ยวข้าวนี้เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์คาจางที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ตานาเตา บูลูกัมบา จังหวัดสุลาเวสีใต้ ประเทศอินโดนีเซีย ภาษาพื้นเมือง
เรียกเครื่องมือนี้ว่า pakato ชาวคาจางด�ำรงชีวิตด้วยการปลูกข้าว ผัก
ผลไม้ กาแฟ โกโก้ สมุนไพร เครื่องเทศ อาหารหลักของชาวคาจาง คือ
ข้าวและข้าวโพด ทุกวันนี้ชาวคาจางยังคงปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
ของบรรพบุรุษ พวกเขาอยู่อย่างเรียบง่าย และหลีกเลี่ยงที่จะใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้สมัยใหม่ รวมถึงไฟฟ้า
ผู้หญิงชาวคาจางจะช่วยงานสามีและพ่อแม่เฉพาะบางช่วงเวลา
เช่น ฤดูเก็บเกี่ยว ขณะที่ใช้ pakato เกี่ยวข้าว พวกเขาจะถูกห้ามไม่ให้
คิ ด เรื่ อ งในเชิ ง ลบ หลั ง สิ้ น สุ ด การเก็ บ เกี่ ย วแต่ ล ะครั้ ง ชาวคาจางจะมี
พิธีกรรมที่เรียกว่า “Rumatang” น�ำประกอบพิธีโดยผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้าน
ที่เรียกว่า ammatoa พิธีกรรมนี้เป็นการแสดงความกตัญญูต่อเทพเจ้า
ผูห้ ญิงชาวคาจางจะเป็นผูเ้ ตรียมเครือ่ งเซ่นไหว้ ประกอบด้วย อาหารหลากหลาย
ชนิดทีท่ ำ� จากข้าวด�ำและข้าวขาว ขณะทีผ่ ชู้ ายจะมัดข้าวทีเ่ กีย่ วได้เป็นมัดใหญ่
เพื่อน�ำไปตากแดดให้แห้ง

เครื่องมือการเกษตร

Baliung
เครื่องมือการเกษตร
วัสดุ:

ไม้ เหล็ก หวาย

สถานที่: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อินโดนีเซีย จาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย
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เครื่องมือการเกษตรที่เรียกว่า baliung มีต้นก�ำเนิดมาจากสุมาตรา
ตะวั น ตก ประเทศอิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ท างการเกษตรที่ มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับทุบหรือสับดินที่แข็ง เพื่อท�ำให้ดินร่วนซุย
และเพาะปลูกได้ง่าย นอกจากนี้ ยังใช้คัดแยกหญ้าที่ติดมากับดิน เพื่อให้ดิน
สะอาดและท� ำ ให้ ดิ น เรี ย บ baliung ท� ำ จากเหล็ ก มี ค วามแข็ ง แรง
ทนทาน ส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นผู้ใช้ เพราะงานเพาะปลูกเป็นงานที่ต้องใช้
แรงมาก
หลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่า baliung ถูกใช้ในอินโดนีเซีย
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อินโดนีเซียเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มี
ผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ทุกเช้าในหมู่บ้านต่าง ๆ จะพบเห็นชาวนา
เดินไปท�ำงานในไร่นาพร้อมแบก baliung ไว้บนบ่า หรือผูกไว้ทที่ า้ ยจักรยาน
ค�ำเรียกและรูปลักษณ์ของ baliung ที่ใช้ในอินโดนีเซียนั้นมีหลากหลาย
แต่ ห น้ า ที่ ก ารใช้ ง านเป็ น แบบเดี ย วกั น baliung ในชวามี แ ผ่ น เหล็ ก
ขนาดใหญ่ เรียกว่า cangkul

เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทางการเกษตร กสิกรรม และการประมง

110

Soum Chap Pa
สุ่มจับปลา
วัสดุ: ไม้ไผ่ เชือก
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติลาว
เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตย		
ประชาชนลาว
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สุ่มจับปลา

เครื่องจับปลานี้ใช้โดยคนลาวที่อาศัยอยู่แถบชนบท เพื่อจับปลาใน
แม่น�้ำ ล�ำธาร และทะเลสาบ สามารถพบเห็นสุ่มจับปลาประเภทนี้ได้ตาม
แหล่งน�้ำที่มีปลา ปลาถือเป็นอาหารหลักของคนลาว
นิทานพื้นบ้านของลาวเล่ากันว่า
“เมื่ อ นานมาแล้ ว มี ช ายชราคนหนึ่ ง อาศั ย อยู ่ ค นเดี ย ว
วั น หนึ่ ง เขาหิ ว มากและเหน็ ด เหนื่ อ ยจากการท� ำ งานหนั ก ในนา
เขาเดินกลับไปที่กระท่อมและเดินผ่านล� ำธาร เขาเห็นปลาและ
อยากจับปลามาท�ำอาหาร แต่เขาไม่รู้ว่าจะจับปลาจากล�ำธาร
ได้อย่างไร เมือ่ เขาไปถึงกระท่อม เขาก็คดิ วิธที จี่ ะจับปลา จึงตัดสินใจ
ตัดไม้ไผ่จากป่ามาท�ำทีด่ กั จับปลา หลังจากท�ำเสร็จเขาก็นำ� ไปจับปลา
มาเป็นอาหาร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สุ่มจับปลาก็ใช้มาจนถึงปัจจุบัน”

กระด้งฝัดข้าว

Nyiru
กระด้งฝัดข้าว
วัสดุ: ใบปาล์ม หวาย เปลือกไม้ไผ่
สถานที่: กรมพิพธิ ภัณฑ์มาเลเซีย
กัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
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อุปกรณ์นใี้ ช้ส�ำหรับฝัดข้าวเปลือก ข้าว และธัญพืช เพือ่ ให้แกลบ ฝุน่
และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ หลุดออกจากเมล็ดข้าว ผิวกระด้งสานอย่างแน่นหนา
ในสมัยก่อน การฝัดข้าวเป็นหน้าที่ของผู้หญิง วิธีฝัดข้าวจะต้องยกกระด้ง
ฝัดข้าวให้อยู่ระดับเดียวกับศีรษะ จากนั้นร่อนกระด้ง แรงลมจะช่วยท�ำให้
แกลบปลิวออกไป เหลือไว้เพียงเมล็ดข้าวสาร นอกจากนี้ยังใช้ nyiru
เป็นภาชนะตากปลา กล้วย หรือแป้ง
Nyiru ปรากฏในสุ ภ าษิ ต ค� ำ พั ง เพยโบราณของชาวมลายู อ ย่ า ง
แพร่หลาย ขนาดของ nyiru ใหญ่กว่าขนาดของฝ่ามือสองข้างรวมกัน
ดังนั้น nyiru จึงเป็นตัวแทนของความขอบคุณอย่างใหญ่หลวงต่อคนที่ให้
ความช่วยเหลือ ในสมัยก่อน การด�ำรงชีวิตของชาวมลายูผูกพันอยู่กับการ
ท�ำเกษตรกรรม ปัจจุบันจึงพบเห็น nyiru ได้น้อยมากในบ้านของชาวมลายู
สมัยใหม่
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Baroto / Bayoto / Bauto
(Manobo)

Bangka (Filipino)
เรือไม้ขุด
วัสดุ: ไม้พื้นเมืองที่เรียกว่า “lauan”
สถานที่: พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
ฟิลิปปินส์ บูตูอัน
ประเทศฟิลิปปินส์

เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทางการเกษตร กสิกรรม และการประมง

เรือไม้ขุด

แรกเริ่มนั้น เรือไม้ขุดถูกใช้เพื่อออกหาปลา หรือเป็นพาหนะขนส่ง
ผู้คนหรือสินค้า การเลือกไม้มาท�ำเรือต้องมีพิธีกรรม โดยเซ่นไหว้ด้วยไก่แดง
เพื่อไม่ให้ผีโกรธเคือง ขนาดของ baroto แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ในการใช้ จ�ำนวนผู้โดยสาร และกระแสน�้ำท้องถิ่น เรือขุดสามารถสร้าง
ขนาดบรรทุกคนได้มากถึง 20 คน จากบันทึกที่ผ่านมาพบว่า เรือขุดชนิดนี้
เคยใช้ขนส่งข้าวได้ตั้งแต่ 1 - 20 cavan (ประมาณ 1,200 กิโลกรัม)
เนือ่ งจากเรือ baroto ไม่มี katig (หูกรรเชียงทีท่ ำ� ยืน่ ออกมานอกเรือ)
มันจึงถูกใช้อยู่เพียงน่านน�้ำในประเทศ เช่น ป่าชายเลนของ Agusan Marsh
ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ที่ชาวมาโนโบอาศัยอยู่ นอกจากนี้ ยังใช้ baroto
เพือ่ ท�ำอย่างอืน่ เช่น ใช้เป็นทีล่ า้ งไส้ในทีเ่ ปือ่ ยยุย่ ของต้นสาคู แป้งทีต่ กตะกอน
ที่ก้นเรือ เรียกว่า unau ซึ่งน�ำไปท�ำเค้กข้าวหรืออาหารหลัก บางครั้งใช้เป็น
ภาชนะชั่วคราวในการตีรวงข้าวก่อนน�ำข้าวเปลือกไปต�ำในครก

ตุ้มปลายอน

Tum Pla Yon
ตุ้มปลายอน
วัสดุ:

ล�ำไม้ไผ่ และไม้ไผ่เส้นยาว

สถานที่: บ้านค้อใต้
จังหวัดอุบลราชธานี
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ตุ้ม เป็นเครื่องจับปลาประเภทหนึ่ง ท�ำจากไม้ไผ่ ใช้ส�ำหรับดัก
ปลายอน ในแต่ละปี ราวต้นเดือนเมษายน ปลายอนจะว่ายทวนน�้ำตลอดทั้ง
แม่น�้ำโขงไปถึงแม่น�้ำมูล ช่ว งฤดูอ พยพของปลาชนิด นี้ จึงช่วยกระตุ ้ น
ภาคเศรษฐกิจการประมง ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส�ำคัญที่สุดของบ้านค้อใต้
ส่วนที่โดดเด่นที่สุดของตุ้มคือ งา ซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่ภายในตุ้ม เมื่อปลาว่าย
เข้าไปในตุ้มแล้ว งาจะช่วยป้องกันไม่ให้ปลาว่ายหนีออกมาได้ ชาวประมง
จะปรับเปลี่ยนขนาดของงา หากปลาไม่ยอมว่ายเข้าไปในตุ้ม ชาวประมง
บางคนพยายามพัฒนาวิธกี ารสานงาหรือใช้วสั ดุใหม่ ๆ ในการท�ำ อย่างไรก็ตาม
ไม้ไผ่เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการท�ำงา
ในฤดูน�้ำขึ้น มีกับดักปลามากกว่า 200 อันวางทั่วทั้งแม่น�้ำมูล
ปัจจุบัน พื้นที่แถบนี้ก�ำลังประสบปัญหา แม่น�้ำ ผู้คน และสภาพแวดล้อม
รอบ ๆ ก�ำลังเปลีย่ นไป โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจผุดขึน้ ตามความต้องการ
จับปลาทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะโครงการสร้างเขือ่ นปากมูล โครงการนีไ้ ด้สง่ ผลให้
ความหลากหลายของพันธุป์ ลาลดลง ซึง่ ท�ำให้ความหลากหลายของเครือ่ งมือ
จับปลาและภูมิปัญญาในการท�ำเครื่องดักจับปลาลดลงตาม

เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทางการเกษตร กสิกรรม และการประมง
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หุ่นไล่การูปลิง

Bù Nhìn Hình Vượn

หุ่นไล่การูปลิง
วัสดุ:

ไม้ไผ่สาน
(ตกแต่งด้วยถ่านหรือท�ำให้เป็น
สีด�ำด้วยควัน)

สถานที่: พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา
เวียดนาม ฮานอย
ประเทศเวียดนาม

หุ่นไล่กาใช้ส�ำหรับไล่นกและสัตว์อื่น ๆ ไม่ให้มากินพืชไร่ก่อนการ
เก็บเกี่ยว ผู้ชายเป็นผู้ท�ำหุ่นไล่กา ชาวบ้านจะแขวนหุ่นที่ท้องนา โดยผูกติด
กับโครงไม้ไผ่ แรงลมหรือน�้ำท�ำให้หุ่นเคลื่อนไหว บ้างผูกกระดิ่งไว้ด้วย
เพื่อให้เกิดเสียงขู่ การท�ำเช่นนี้เพื่อไม่ให้นกหรือสัตว์อื่น ๆ เข้ามาท�ำความ
เสียหายแก่พืชที่ปลูกไว้ วิธีการปกป้องผลผลิตแบบดั้งเดิมนี้ ยังคงท�ำกันในที่
ที่มีการตัดและเผาไร่นาและป่า
หุ่นไล่กามักท�ำจากไม้ไผ่สาน โดยใช้วิธีสานแบบสองเส้น หุ่นไล่กา
รูปลิงตัวนี้ผูกติดอยู่กับโครงไม้ไผ่ยึดด้วยเส้นหวาย ส่วนหัวมีการวาดหน้า
ตา จมูก ปาก และหู บางส่วนทาสีด�ำจากถ่านหรือรมเขม่าควันเพื่อให้
รูปร่างโดดเด่นในที่แจ้ง
ในสมัยก่อนที่ยังมีป่าไม้หนาแน่น และมีการท�ำไร่แบบตัดและเผา
สลับอยู่กับป่า การไล่นกหรือสัตว์ป่าจึงเป็นงานที่ส�ำคัญ

เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทางการเกษตร กสิกรรม และการประมง

เครื่องดักไก่ป่า

Bẫy Gà Mồi

เครื่องดักไก่ป่า
วัสดุ:

ไม้ไผ่ หวาย

สถานที่: พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา
เวียดนาม ฮานอย
ประเทศเวียดนาม
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กลุ่มชาติพันธุ์เหมื่องมักใช้ไก่เป็น เป็นเหยื่อล่อไก่ตัวอื่นให้เข้ามา
ติดกับดัก ส่วนประกอบหลักของกับดักประกอบด้วย วัตถุทรงกระบอก
ซึ่งมีขอบเอียงและหุ้มด้วยไม้ไผ่สาน โดยใช้วิธีสานแบบขึ้นลง เพื่อให้เกิด
ลวดลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ด้านที่เอียงจะเปิดไว้ ส่วนอีกด้านปิดด้วย
วงกลมสองอัน ท�ำจากหวายขนาดต่างกัน วงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็ก
สุดมีขนาดที่พอจะให้คอไก่ลอดออกมาได้ เมื่อไก่เข้ามาในกับดัก ชิ้นส่วน
ของไม้ ไ ผ่ ด ้ า นหลั ง จะปิ ด ลงมา คอไก่ ก็ จ ะติ ด อยู ่ กั บ หวายวงกลมซึ่ ง อยู ่
ส่วนหน้าของกับดัก หลังจากนั้น จะน�ำกับดักไปวางไว้ในป่าหรือพุ่มไม้
ที่อยู่ห่างไกล เมื่อไก่ที่เป็นเหยื่อล่อส่งเสียงร้องออกมา มันจะไปดึงดูด
ความสนใจไก่ปา่ ตัวอืน่ ให้เข้ามาติดกับ กับดักมีทางเข้าทางเดียว บ้างน�ำเชือก
มาท�ำเป็นกับดัก ปัจจุบัน ชาวเหมื่องยังคงใช้เครื่องมือนี้ในการดักไก่ป่า
ฤดู ก ารออกล่ า ไก่ ป ่ า คื อ เดื อ นสองถึ ง เดื อ นสี่ เดื อ นเก้ า และเดื อ นสิ บ
ตามปฏิทินจันทรคติ

เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ทางการเกษตร กสิกรรม และการประมง

ผู้จัดท�ำ

www.unescoapceiu.org
ศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก (APCEIU) ภายใต้การอุปถัมภ์ของ
องค์การยูเนสโก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 ซึ่งเป็นปีสากลแห่งสันติวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษาเพื่อความเข้าใจระหว่าง
ประเทศที่มีต่อสันติวัฒนธรรมในภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีและ
องค์การยูเนสโก และเพื่อตอบสนองพันธกิจให้สมบูรณ์ APCEIU ในฐานะที่เป็นศูนย์ภาคพื้นแห่งแรกที่ท�ำงานด้านนี้ จึงได้
ท�ำงานร่วมกับรัฐบาล คณะกรรมการแห่งชาติขององค์การยูเนสโก ส�ำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก สถาบันการศึกษาและ
ภาคประชาสังคมของประเทศสมาชิกองค์การยูเนสโกในภาคพื้น (www.unescoapceiu.org)

www.seameo.org
องค์การรัฐมนตรีศกึ ษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมโี อ) เป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับภูมภิ าค ทีก่ อ่ ตัง้ ขึน้
เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือและความเข้าใจทีด่ รี ะหว่างกันทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมในภูมภิ าค ปัจจุบนั
องค์การซีมโี อมีสมาชิกรวม 11 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์
ไทย ติมอร์เลสเต และเวียดนาม และมีสมาชิกสมทบ 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบอีก 3 แห่ง คือ สภาระหว่างประเทศ
ด้านการศึกษาทางไกล (International Council on Distance Education : ICDE) มหาวิทยาลัยซึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น และ
บริตชิ เคาน์ซลิ กว่าสีท่ ศวรรษทีผ่ า่ นมา ซีมโี อได้เป็นผูน้ ำ� ในภูมภิ าคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย
ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ (www.seameo.org)

www.seameo-spafa.org
ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ สปาฟา)
ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในระดับภูมิภาคด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ศูนย์ฯ จัดให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่สร้าง
ขีดความสามารถ โดยมีจุดมุ่งหมายเน้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงปลูกฝังจิตส�ำนึกและความชื่นชมในมรดกวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถระดับมืออาชีพในสาขา
ทีเ่ ป็นพันธกิจของตน ดังนัน้ ศูนย์ฯ จึงมุง่ หวังทีจ่ ะส่งเสริมความเข้าใจอันดีซงึ่ กันและกัน และท�ำงานร่วมกัน เพือ่ สะสมเพิม่ พูน
ความรู้ในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (www.seameo-spafa.org)

เครดิตภาพ
• ประเทศบรูไนดารุสซาลาม: เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยกรมพิพิธภัณฑ์บรูไน กระทรวงวัฒนธรรมเยาวชน และกีฬา
		 ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
• ประเทศกัมพูชา: เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย Dr. Krisna Uk ผู้อ�ำนวยการศูนย์เขมรศึกษา ประเทศกัมพูชา
• ประเทศอินโดนีเซีย: เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย กระทรวงศึกษาธิการและ
		 วัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซีย
• สาธารณรัฐเกาหลี: เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี และภาพถ่าย
		 “ลิ้นชักสามชัน้ ” เอื้อเฟื้อโดยมูลนิธิมรดกวัฒนธรรมเกาหลี
• สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: เอือ้ เฟือ้ ภาพถ่ายโดยพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติลาว กระทรวงแถลงข่าว
		 วัฒนธรรมและท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• ประเทศมาเลเซีย: เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยกรมพิพิธภัณฑ์มาเลเซีย กระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
		 ประเทศมาเลเซีย
• ประเทศฟิลิปปินส์: เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์
• ประเทศสิงคโปร์: เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยคณะกรรมการมรดกแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์
• ประเทศไทย: เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประเทศไทย
• ประเทศเวียดนาม: เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดยพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนาม ประเทศเวียดนาม

