สกุลช่ างสลักดุน – ช่ างจีน ในภาคกลาง : งานสลักดุน ประเทศไทย

การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวจีนในตอนใต้ จากดินแดนที่ประสบปัญหาภัยพิบตั ิจากพายุ นํ้าท่วม
แผ่นดินไหว อยูเ่ สมอนั้น ทําให้เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานของชาวจีนเข้ามาตั้งหลักแหล่งในสยามประเทศ
(ประเทศไทย)เป็ นจํานวนมากนับตั้งแต่ปลายกรุ งศรี อยุธยาเป็ นต้นมา ชาวจีนเหล่านั้นมาจากหลากหลาย

อาชีพ เมื่อมาตั้งหลักแหล่งในสยามประเทศก็ประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด และมีการสื บทอด อบรมสัง่
สอนวิชาชีพเฉพาะของตนให้แก่บุตรหลานในตระกูล งานสลักดุน ก็เป็ นอาชีพ แขนงหนึ่งซึ่งเป็ นทีน่ ิยมของ
ชาวจีนที่ต้ งั หลักแหล่งอยูใ่ นสยามประเทศในเวลนั้น แม้วา่ งานสลักดุนของชาวสยามส่ วนใหญ่จะสู ญหายไป
มากในช่วงการศึกสงครามเมื่อคราวเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 1210 แต่เมื่อบ้านเมืองเจริ ญเป็ นปึ กแผ่น
มัน่ คง มีความสงบร่ มเย็นหลังการสิ้ นสุ ดสงครามแล้ว กลับพบงานสลักดุนของฝี มือช่างชาวจีนเป็ นจํานวน
มาก ด้วยเพราะช่างจีนเหล่านี้ จะสร้างงานสลักดุนของระบบครอบครัว มักถ่ายทอดฝี มือการผลิตสู่ ผทู ้ ี่เป็ น
ลูกหลานในวงตระกูลเท่านั้น จนต่อมาเมื่อมีการแต่งงานผสมผสานทางเชื้อชาติกบั บุคคลภายนอก จึงทําให้
งานฝี มือการช่างสลักดุนมีลกั ษณะผสมผสานและประยุกต์เข้ากับฝี มือและลวดลายของช่างพื้นถิ่นโดยคน
ไทยนิยมเรียกเครื่ องสลักดุนทีผ่ ลิตโดยช่ างชาวจีนว่ า สกุลช่ างเซี้ยงไฮ้ คนไทยนิยมเรียกเครื่ องสลักดุนที่
ผลิตโดยช่ างชาวจีนว่ า สกุลช่ างเซี้ยงไฮ้ โดยแท้จริ งแล้วบรรดาสลักดุนชาวจีนทั้งหลายที่รู้จกั กันในสกุลช่าง
เซี้ยงไฮ้น้ นั

ขัน พานรอง พร้ อมทัพ พี ฝี มือช่างสลักดุน – สกุลช่างจีน ในภาคกลางของประเทศไทย
แหล่งที่มา สันนิษฐานว่า ผลิตจากย่านบ้านพานถม หรื อย่านบ้านหม้อ หรื อย่านสะพานวันชาติ กรุ งเทพ
อายุ
ประมาณพุทธศักราช 2460 - 2500 วัสดุ โลหะเงิน (เปอร์เซ็นตํ่า)
ประโยชน์
เป็ นภาชนะบรรจุขา้ วสวยสําหรับตักบาตร
ลักษณะเด่ นของชิ้นงานสลักดุน ของสกุลช่ างจีน หรื อสกุลช่ างเซี้ยงไฮ้ อยู่ทกี่ ารสลักดุนลวดลาย
ประดับชิ้นวัตถุ ไม่ ว่าจะเป็ นลวดลายพรรณพฤกษา ลายเขาไม้ ลายตัวละครจีนจากวรรณกรรมเด่ นๆ ของ
จีน ช่ างสลักดุนชาวจีนจะใช้ เทคนิคในการผลิตโดยการกรุแผ่ นโลหะสองชั้น ซึ่งแตกต่างจากการสร้างงาน
สลักดุนตามแบบโบราณของไทย ที่นิยมใช้โลหะชิ้นเดียวหรื อแผ่นเดียวแล้วสลักลายลงไปเลย ซึ่งจะทําให้
เห็นร่ องรอยของการสลักดุนอย่างชัดเจนจากด้านใน นอกจากนั้นการต่อมุมของหี บหรื อกล่องก็จะใช้การ
เกี่ยวแบบง่ายๆ รู ปแบบของงานสลักดุนที่พบเป็ นจํานวนมาก ได้แก่ หี บหมาก หี บบุหรี่ เชี่ยนหมาก โต๊ะ เป็ น
ต้น ในปัจจุบันนีเ้ ชื้อสายของช่ างสลักดุนชาวจีนยังคงมีสืบเนื่องต่ อมา โดยกระจายไปตั้งถิ่นฐานในท้ องถิ่น
ต่ างๆ ทั้งในแถบจังหวัดเชียงใหม่ น่ าน และกรุงเทพฯ บริเวณบ้ านหม้ อ เยาวราช และเจริญกรุง

ชื่ อชิ้นงาน
ฝี มือช่าง
แหล่งที่มา
อายุ
วัสดุ
ประโยชน์

ถังใส่ ถาํ้ ชา หรื อถังใส่ นํา้ แข็ง
ช่างสลักดุน – สกุลช่างภาคกลาง กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
ประมาณพุทธศักราช 2460 – 2500
โลหะเงิน
เป็ นภาชนะสําหรับใส่ น้ าํ ชา โดยมีนวมล้อมรอบเพื่อให้น้ าํ ในกานํ้าร้อนอยูเ่ สมอ หรื อ

ชื่ อชิ้นงาน
ฝี มือช่าง
แหล่งที่มา
อายุ
วัสดุ
ประโยชน์

ถ้ วยรางวัล
ช่างสลักดุน – สกุลช่างภาคกลาง กรุ งเทพมหานคร
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นฝี มือช่างของร้านไทยนคร เชิงสะพานวันชาติ กรุ งเทพมหานคร
ประมาณพุทธศักราช 2460 - 2500
โลหะเงิน
ใช้ เป็ นถ้ วยรางวัลในการประกวดหรื อการแข่ งขันต่ างๆ ซึ่งเป็ นที่นิยมมากในช่วงระยะเวลา
นั้น ผูท้ ี่ได้รับมักนํามาจัดแสดงในบ้านของตนเพื่อเป็ นเกียรติยศ หรื อ นํามาเป็ นภาชนะ
สํ าหรับใส่ ข้าวสวยเพื่อตักบาตร และต่อมาในช่วงพุทธศักราช 2500 นิยมนํามาใช้ เป็ น
ภาชนะสํ าหรับจัดดอกไม้

ชื่ อชิ้นงาน
ฝี มือช่าง
แหล่งที่มา
อายุ

ขันนํา้ และขันนํา้ พานรอง
ช่างสลักดุน – สกุลช่างภาคกลาง กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
ประมาณพุทธศักราช 2430 – 2470

วัสดุ
ประโยชน์

โลหะเงิน
เป็ นภาชนะสําหรับใส่ น้ าํ หรื อใส่ ของมงคล

ชื่ อชิ้นงาน
ฝี มือช่าง
แหล่งที่มา
อายุ
วัสดุ
ประโยชน์

ถาดล้างหน้ า
ช่างสลักดุน – สกุลช่างจีน ในภาคกลางของประเทศไทย
กรุ งเทพมหานคร
ประมาณพุทธศักราช 2400 – 2465
โลหะเงิน
ใช้เป็ นภาชนะสําหรับรองรับนํ้าล้างหน้าในสมัยโบราณ โดยนํ้าล้างหน้าจะบรรจุอยูใ่ น
คนโฑ หรื อขันนํ้าพานรองที่มีฝาปิ ด

ชื่ อชิ้นงาน
ฝี มือช่าง
แหล่งที่มา
อายุ
วัสดุ

พานกลีบบัว (ปากหยัก)
ช่างสลักดุน – สกุลช่างภาคกลาง กรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
ประมาณพุทธศักราช 2400 – 2465
โลหะเงิน

ประโยชน์

ใช้เป็ นภาชนะสําหรับรองรับสิ่ งของเครื่ องใช้

ชื่ อผลงาน
ฝี มือช่าง
แหล่งที่มา
อายุ
วัสดุ
ประโยชน์

พาน ( พานทรงรัฐธรรมนูญ )
ช่างสลักดุน – สกุลช่างภาคกลาง กรุ งเทพมหานคร
สันนิษฐานว่ามาจากย่านบ้านหม้อ ย่านบ้านพานถม ย่านถนนดินสอ กรุ งเทพฯ
ประมาณพุทธศักราช 2460 – 2520
โลหะทองแดง กาไหล่ทอง
เป็ นภาชนะที่ใช้ใส่ สิ่งของที่มีความสําคัญเพื่อใช้สกั การะในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
หรื อใช้เป็ นภาชนะสําหรับใส่ ของเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริ ย ์ และพระบรมวงศานุ
วงศ์ช้ นั สู ง

พาน ฝี มือช่างสลักดุน สกุลช่างภาคกลาง นิยมสลักลวดลายกลีบบัว ภายในกลีบบรรจุลายก้านต่อ
ดอก เป็ นการสลักดุนเบา ลวดลายจึงไม่คมชัดนัก นิยมใช้เป็ นภาชนะที่ใช้ใส่ สิ่งของที่มีความสําคัญ เช่น
ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแพ กระทงดอกไม้ หรื อธูปหางและเทียน เพือ่ สักการะในพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา หรื อใช้เป็ นภาชนะสําหรับใส่ ของเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระมหากษัตริ ย ์ และ พระบรมวงศานุ
วงศ์ช้ นั สู ง
ต่อมาเมื่อได้มีการก่อสร้างอนุสาวรี ยป์ ระชาธิปไตยขึ้น เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
การปกครอง เป็ นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2475 โดยทําเป็ นรู ปสมุดไทที่สื่อถึงรัฐธรรมนูญ

ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ซึ่งมีรูปทรงคล้ายคลึงกับพานลักษณะนี้ ดังนั้นพานลักษณะนี้จึงเป็ นที่นิยมติด
ปากของผูค้ นในครั้งนั้นที่จะเรี ยกขานพานในรู ปทรงดังกล่าวนี้วา่ หรื อ "พานทรงรัฐธรรมนูญ" “พาน
รัฐธรรมนูญ” พานทรงนี้ จึงเป็ นที่นิยมมากในกรุ งเทพฯ ในเวลานั้น ช่างท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ จึงพยายาม
ลอกเลียนแบบทรวดทรงแบบนี้ เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็ นรู ปทรงพานที่ทนั สมัย และแสดงความศิวิไลของ
ยุคนั้น แต่ช่างสลักดุนโลหะเงินในแต่ละท้องถิ่น ก็ไม่สนั ทัดในการสลักดุนลวดลายก้านต่อดอก ซึ่งถือว่า
เป็ นลายเอกลักษณ์ลายหนึ่งของช่างสลักดุนในภาคกลาง การลอกเลียนแบบจึงทําให้ทรวดทรงต่างๆ
เปลี่ยนแปลงผิดแผกไปจากของดั้งเดิมที่นิยมกันในกรุ งเทพฯ ลวดลายสลักดุนในกลีบบัวจึงมีลวดลายที่
หลากหลายตามที่ตวั เองถนัด หรื อเว้นให้วา่ งไว้เป็ นลายกลีบบัวเรี ยบๆ แทน

