เอกลักษณ์งานสลักดุน สกุลช่างลาว : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานไม่น้อยกว่า
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ งานช่างสลักดุนของลาว หรือเรียกตามภาษาพื้นถิ่นว่า
"ช่างเงิน หรือช่างคํา" ในความหมายของคําว่า "คํา" แปลว่าทองคํา ส่วนงานบุ ในภาษาลาวจะเรียกว่า "โอบ"
มีความหมายว่า "หุ้ม" งานสลักดุนโลหะของชาวลาวในอดีตที่ยังคงมีปรากฏสืบมานั้น มักสร้างขึ้นเพื่อใช้กับชน
ชั้นปกครองเป็นส่วนใหญ่ ทั้งเป็นข้าวของเครื่องประกอบพระอิสริยยศ เครื่องราชูปโภค และสิ่งของที่เรียกว่า
เครื่องยศของเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์ลาว นิยมสร้างขึ้นด้วยโลหะมีค่า เช่น คําหรือทองคํา ประดับ
รัตนชาติหรือหินที่มีค่า หรือสร้างด้วยโลหะเงิน ที่มีการสลักดุนลวดลายด้วยทักษะฝีมือเชิงช่างของช่างล้าน
ช้าง หลวงพระบาง ลวดลายที่พบจะถือเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้กันเฉพาะในพระราชวงศ์เท่านั้น ปัจจุบันตัวอย่าง
ชิ้นงานสลักดุนฝีมือช่างเงิน-ช่างคํา สกุลช่างล้านช้างหลวงพระบาง มีหลงเหลืออยู่น้อยมากทั้งนี้อาจมีสาเหตุมา
จากการสงครามต่างๆ ในครั้งอดีตนั่นเอง
ช่างสลักดุนในลาว มีสกุลช่างที่สําคัญๆ เช่น สกุลช่างเวียงจันทน์ และสกุลช่างหลวงพระบาง นิยมทํา
ชิ้นงานรูปแบบขันที่ใช้เป็นภาชนะใส่น้ําสลักดุนเป็นลวดลายสิบสองนักษัตร ถือเป็นลายที่เป็นที่นิยมตามคติ
นิยมทางพุทธศาสนา หรือรูปแบบขัน หรือขันเชิง หรือพานเชิง ใช้เป็นภาชนะสําหรับใส่ข้าวตอก ดอกไม้ ธูป
เทียนสําหรับไปวัด ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะตามจารีตของอาณาจักรล้านช้าง หลวงพระบาง หรือ
รูปแบบตลับที่เป็นตลับลูกเชี่ยนในสํารับหมาก กระบุงหมากที่ใช้เป็นภาชนะสําหรับใส่หมาก พลู และเครื่อง
ประกอบในการรับประทานหมาก ในวัฒนธรรมการรับประทานหมากของชาวลาวซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายทั่วไปในนครหลวงพระบาง สกุลช่างเมืองเชียงขวาง นิยมทําชิ้นงานรูปแบบตลับรูปทรงต่างๆ มีคํา
เรียกในหมู่ชาวลาวเท่าไปว่า “แอบยา” หรือ “แอบหมาก” คําว่า “แอบยา” หมายความถึงภาชนะที่ใช้ใส่ยา
เส้น ซึ่งสามารถนํามามวนเป็นบุหรี่สูบได้ หรืออาจะเป็นยาเส้นที่ใช้รับประทานกับหมาก ส่วนคําว่า “แอบ
หมาก” นั้นหมายความถึงภาชนะที่ใส่หมาก หรือใบพลู หรือเครื่องต่างๆ ที่รับประทานกับหมาก ชาวลาวใน
แถบเมืองเชียงขวางจึงนิยมใช้ตลับรูปทรงต่างๆ นี้ใส่เครื่องต่างๆ ที่ใช้รับประทานกับหมากใส่รวมอยู่ในภาชนะ
ชิ้นเดียวเพื่อสะดวกในการพกพาและการเดินทาง เป็นต้น
ปัจจุบัน งานสลักดุนของลาว ได้แพร่ขยายอิทธิพลมายังในดินแดนอีสาน ประเทศไทยเช่นกัน เช่น
สกุลช่างเครื่องเงินแถง หรือเมืองหนองคาย หรือเมืองนครพนม และมุกดาหาร ช่างเงิน หรือช่างสลักดุนโลหะ
ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยที่สืบเชื้อสายอพยพมาจากลาวล้านช้างในอดีตนั่นเอง

ชื่อชิ้นงาน
ขัน
ฝีมือช่าง
ช่างสลักดุน สกุลช่างเวียงจันทน์
แหล่งที่มา
นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อายุ
ประมาณพุทธศักราช 2480 – 2520
วัสดุ
โลหะเงิน
เทคนิค – ลาย ขันสกุลช่างสลักดุนเมืองเวียงจันทน์ มีเอกลักษณ์ด้วยจะขึ้นรูปให้มีลักษณะเป็นทรงสูง สลัก
ดุนเป็นลวดลาย สิบสองนักษัตร ถือเป็นลายที่เป็นที่นิยมตามคตินิยมทางพุทธศาสนาที่แฝงอยู่อย่างแนบแน่น
กับวิถีชีวิตประจําวันของผู้คนในประเทศลาว
ประโยชน์
ใช้เป็นภาชนะใส่น้ํา

ชื่อชิ้นงาน
ฝีมือช่าง
แหล่งที่มา
อายุ
วัสดุ
เทคนิค – ลาย

ขันหมากสําหรับ หรือ กระบุงหมาก
ช่างสลักดุน สกุลช่างเมืองหลวงพระบาง
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประมาณพุทธศักราช 2400 – 2480
โลหะเงิน
สลักดุนลวดลายเพื่อตกแต่งตัวภาชนะให้เป็ นลายก้นหอย และลายช่องกระจก ซึ่ งในแต่ละ

ช่องกระจกนั้น จะบรรจุลายสัตว์หิมพาน เช่น ราชสี ห์ คชสี ห์ เป็ นต้น ลายสิ บสองนักษัตร ที่บริ เวณส่ วนล่าง
สุ ดที่ตวั ภาชนะ จะสลักดุนเป็ นลายสร้อยสา (คนไทยภาคกลางจะเรี ยกว่า ลายกรวยเชิ ง) ที่ถือเป็ นลวดลาย
เอกลักษณ์ที่สาํ คัญที่สุดของช่างสลักดุนเมืองหลวงพระบาง
ประโยชน์
ภาชนะทรงนี้ จะต้องมีลิ้นหรื อถาดกลมแบนรองด้านในคล้ายฝาเป็ นส่ วนประกอบ นิยม
เรี ยกว่า กระบุงหมาก หรื อขันหมากสําหรับ ใช้เป็นภาชนะที่ใช้รองรับลูกเชี่ยน หรื อตลับเชี่ยนหมากขนาด
ต่างๆ รวมทั้งซองพลู และเต้าปูน

ชื่อชิ้นงาน
ฝีมือช่าง
แหล่งที่มา
อายุ
วัสดุ
เทคนิค – ลาย

ชุดขันหมาก หรือ สํารับหมาก
ช่างสลักดุน สกุลช่างเมืองหลวงพระบาง
แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประมาณพุทธศักราช 2400 – 2480
โลหะเงิน
ชุดลูกเชี่ยน 5 ชิ้น จะสลักดุนลายด้วยลายจุดเกสรบัว ส่ วนตัวขันหมากสําหรับ หรื อ กระบุง

หมาก ที่รองรับลูกเชี่ยน ตกแต่งด้วยลายช่องกระจก ภายในบรรจุลายราชสี ห์ หรื อที่ชาวลาวเรี ยกว่า ลายสี โห
ขนาบด้วยลายก้นหอยหรื อลายขดปลิง เเละลายใบสน
ประโยชน์
ขันหมากสํ าหรับ หรื อที่ชาวลาวทัว่ ไปนิยมเรี ยกว่า กระบุงหมาก ใช้เป็นภาชนะสําหรับใส่
หมาก พลู และเครื่องประกอบในการรับประทานหมาก เป็นที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายทัว่ ไปในนครหลวง
พระบาง ประกอบด้วยลูกเชี่ยน 5 ชิ้น คือ ชุดตลับสามใบเถาว์ ที่เรี ยงลํากดับจากขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม และมีจอกหมากทรงกลม รวมทั้งซองพลูประกอบอยู่ด้วย
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ตลับ
ช่างสลักดุน สกุลช่างเมืองเชียงขวาง
แขวงเชียงขวาง หรือสกุลช่างซําเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประมาณพุทธศักราช 2400 – 2480
โลหะเงิน
ลวดลายที่พบส่ วนใหญ่จะเป็ นลายนาคเกี้ยวหรื อนาคหวัน ลายเมฆไหล ลายพันธุ์พฤกษา

ลายช่องกระจก หรื อบางครั้งก็เป็ นลายย่อมุมไม้สิบสอง ลายรู ปสัตว์หิมพาน เช่น ราชสี ห์ และลายสิ บสอง
นักษัตร

ประโยชน์

ตลับรู ปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทรงกลม หรื อทรงครึ่ งวงกลมแบน ที่บางครั้งเรี ยกว่า ทรง

จันทร์เสี้ ยว มีคาํ เรี ยกในหมู่ชาวลาวเท่าไปว่า “แอบยา” หรื อ “แอบหมาก” คําว่า “แอบยา” หมายความถึง
ภาชนะที่ใช้ใส่ ยาเส้น ซึ่ งสามารถนํามามวนเป็ นบุหรี่ สูบได้ หรื ออาจะเป็ นยาเส้นที่ใช้รับประทานกับหมาก
ส่ วนคําว่า “แอบหมาก” นั้นหมายความถึงภาชนะที่ใส่ หมาก หรื อใบพลู หรื อเครื่ องต่างๆ ที่รับประทานกับ
หมาก ชาวลาวในแถบเมื องเชี ยงขวางจึงนิ ยมใช้ตลับรู ปทรงต่างๆ นี้ ใส่ เครื่ องต่างๆ ที่ ใช้รับประทานกับ
หมากใส่ รวมอยูใ่ นภาชนะชิ้นเดียวเพื่อสะดวกในการพกพาและการเดินทาง หรืออาจใช้ใส่ของกระจุกกระจิก
ใช้สอยในชีวิตประจําวัน

