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ขันลงหิน มีต้นก�ำเนิดตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง
นิยมใช้ขนั ลงหินเป็น ขันล้างหน้า ขันน�ำ้ มนต์ขันใส่นำ�้ ดืม่ หรือ
ใช้ในงานพิธมี งคลต่าง ๆ การผลิตขันลงหินเป็นงานทีม่ ขี นั้ ตอน
การผลิตยาก ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะผลิตเป็นขันลงหิน
ได้แต่ละชิ้น การใช้ขันลงหินจึงมักใช้กันในราชส�ำนัักในสมัยนั้น
และใช้กนั ในกลุม่ เจ้าขุนมูลนาย พ่อค้า คหบดี ส่วนชาวบ้านทัว่ ไป
มักไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ใช้ขันลงหิน ในสมัยก รุ งศรีอยุธยา
การผลิตขันลงหินโดยใช้ “ทองม้าล่อ” ที่น�ำเข้ามาจากเมืองจีน
(ในสมัยโบราณการท�ำขันลงหิน ใช้ทองที่น�ำมาจากเมื อ งจีน
เรียกว่าทองม้ าล่อ) ซึ่งท�ำมาจากทองแดงผสมดีบุกและเศษ

เครื่องดนตรีจีนจ�ำพวกฉาบ โหม่ง หรือ ใช้เครื่องโลหะที่ท�ำจาก
ส�ำริดเป็นวัสดุหลักในการผลิตขันลงหินขึน้ ใช้งาน ผ่านกรรมวิธี
ซึง่ ใช้หนิ เป็นก้อนขัดภาชนะจนขึน้ เงาจึงเรียกว่า “เครือ่ งทองลงหิน”
ขันลงหิน จึงเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่
โบราณถูกถ่ายท อดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นหัตถกรรมอันประณีตที่
ยังคงสืบสานขัน้ ตอนการผลิตด้วยมือทัง้ หมดเป็นงานหัตถกรรม
ทีร่ วบรวมงานช่างจากหลายแขนงมารังสรรค์จนเป็น “ขันลงหิน”
ที่มีรูปแบบอัน วิจิตรงดงาม สะท้อน ถึงภู มิ ปัญญาการผลิต
ภาชนะของคนโบราณสืบต่อม าจนถึงในปัจจุบ ัน
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ขันลงหิน จะมีลักษณะพิเศษ คือ มีความแข็ง เหนียว
ทนทาน เมื่อเคาะจะมีเสียงกังวาน มีผิวสุกใสเป็นเงางาม
ไม่ขุ่นมัวได้ง่าย เมื่อใช้ใส่ข้าวสุกจะท�ำให้ไม่บูดง่าย เมื่อน�ำไป
ใส่นำ�้ เย็นจะท�ำให้เก็บความเย็นไว้ได้เป็นเวลานานเนือ่ งจากมี
การคิดค้นสัดส่วนของส่วนผสมวัตถุดิบที่เหมาะสมในการท�ำ
ขันลงหินจึงท�ำให้ขนั ลงหินมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ ซึง่ เนือ้ วัตถุดบิ ที่
ใช้ในการผลิตมีลักษณะดังนี้
1. ทองแดง มีคุณสมบัติอ่อนเหนียว ขยายตัว แยกตัว
ได้ดี เป็นตัวน�ำไฟฟ้าที่ดี ทนต่อการกัดกร่อน
2. ดีบกุ มีลกั ษณะเด่น คือมีความอ่อนตัวสูง ต้านทาน
ต่อการกัดกร่อนสูง และมีคุณสมบัติด้านการหล่อลื่นดี
มีคณ
ุ ลักษณะแปรผันหลากหลาย เป็นโลหะทีแ่ ข็งแรง
และเหนียว
ขันลงหินจึงมีโลหะ 3 ชนิดที่ผสมกันเป็นวัตถุดิบ คือ
ทองแดง ดีบุก และ สัมฤทธิ์ หรือ ส�ำริด เท่านั้น จะมีอย่างอื่น
ปนด้วยไม่ได้ เช่น ถ้ามีทองเหลืองปนแม้แต่นดิ เดียว เนือ้ ทอง
จะไม่ประสานกันเมื่อตีแล้วจะแตกทันที

ขันลงหินบ้านบุ เอกลักษณ์ที่สะท้อน
ภูมิปัญญาและทักษะเชิงช่าง
ชาวบ้านบุนั้นใช้โลหะส�ำริดในการท�ำขันลงหิน โดยวิธี
การ “บุ” ค�ำว่า “บุ” หมายถึง การตีให้เข้ารูปใช้กบั งานโลหะ
การท�ำขันบุของชาวบ้านบุ ใช้ทองสัมฤทธิ์ คือโลหะ ทีเ่ ป็นส่วน
ผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกบางครั้งจึงเรียกว่า “เครื่อง
สัมฤทธิ์” ในอดีตจะใช้ “ทองม้าล่อ” ที่น�ำเข้ามาจากเมืองจีน
ซึง่ ท�ำมาจากทองแดงผสมดีบกุ และเศษเครือ่ งดนตรีจนี จ�ำพวก
ฉาบ โหม่ง หรือ ใช้เครือ่ งโลหะทีท่ ำ� จากส�ำริดเป็นวัสดุหลักใน
การผลิตขันลงหิน
การผลิตขันลงหินมีกระบวนการทีต่ อ้ งอาศัยความอดทน
และความช�ำนาญในการท�ำตั้งแต่การน�ำทองสัมฤทธิ์มาตีแผ่
ขึ้นรูปเป็นภาชนะ จึงเรียกภาชนะนั้นว่า “เครื่องบุ” ช่างบุจะใช้
ค้อนตีขึ้นรูปและตีแผ่ขยายวงออกตามรูปทรงเครื่องใช้ต่าง ๆ
เมือ่ ขึน้ รูปแล้วช่างขัดจะขัดผิวด้วยหินให้ผวิ เรียบ เกิดเป็นมันวาว
จึงเป็นทีม่ าของชือ่ เรียกว่า “เครือ่ งทองลงหิน” เสียงของขันลงหิน
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เสียงก้องกังวานคล้ายกับเสียง
ของระฆัง ไม่เหมือนกับโลหะชนิดอืน่ ส่วนเนือ้ ผิวของขันลงหิน
ผิวจะยังคงเห็นมีรอยค้อนปรากฏอยูเ่ ป็นเสน่หเ์ ฉพาะตัวทีง่ ดงาม

ทองแดง

ดีบุก
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ช่างตี

ช่างลาย
เอกลักษณ์สำ� คัญของการผลิตขันลงหินโดยชาวชุมชน
บ้านบุมีความพิเศษตรงที่ ขันลงหินที่ผลิตได้ทั้งหมดต้องผลิต
ด้วยมือทุกขั้นตอนโดยผ่านฝีมือของช่างผู้ตีขันลงหินท�ำให้
ผลงานออกมามีความประณีตทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นการ
รวบรวมช่างฝีมอื มาผสมผสานไว้ในขัน้ ตอนการผลิตขันลงหิน คือ
1. ช่างตี ถือเป็นช่างส�ำคัญทีส่ ดุ โดยช่างตีจะต้องท�ำหน้าที่
หลายขั้นตอน ทั้งการหลอม การแผ่และการตีขึ้นรูป ผู้ที่จะเป็น
ช่างตีได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์
หลากหลาย ทัง้ การผสม การตีโลหะมาก่อน เนือ่ งจากขัน้ ตอน
การหลอมโลหะเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญ จะต้องคอยระวังไม่ให้มี
สิง่ แปลกปลอมลงไปในน�ำ้ โลหะ กว่าจะมาเป็นช่างตีได้นนั้ ต้อง
เริ่มจากการเป็น ลูกสูบ หรือ ผู้ช่วยช่างตีมาก่อน เมื่อได้ศึกษา
การเป็นช่างตีมีความเข้าใจขั้นตอนการตี และ การผสมโลหะ
อย่างละเอียดแล้ว จึงเลื่อนขั้นมาเป็นช่างตีได้
2. ช่างลาย เป็นช่างทีจ่ ะต้องอาศัยแรงในการท�ำงาน ต้อง
คอยตีขนั ให้มลี กั ษณะผิวทีเ่ รียบเท่ากัน ไม่มรี อยบุบ หรือเบีย้ ว
3. ช่างกรอ หรือช่างตะไบ เนือ่ งจากสมัยโบราณนัน้ ยัง
ไม่มไี ฟฟ้าใช้ จึงต้องอาศัยมือช่างลงตะไบ ซึง่ ถือเป็นขัน้ ตอนที่
ต้องอาศัยทักษะ และ ความช�ำนาญอีกเช่นกัน
4. ช่างกลึง เป็นการกลึงผิวภาชนะให้มคี วามเรียบเสมอกัน
การกลึงมีหลายรูปแบบ เช่น การกลึงด�ำ คือการเอาสีดำ� ไว้ดา้ น
นอกขัน หรือ การกลึงขาว คือการกลึงทั้งสองด้านให้มีสีทอง

ช่างกรอ

ช่างกลึง
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ช่างเจียร

ช่างขัด
5. ช่างเจียร ในสมัยโบราณยังไม่มขี นั้ ตอนนี้ แต่ในปัจจุบนั
ขั้นตอนนี้ได้ถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความประณีต สวยงาม
6. ช่างขัด จะต้องท�ำหน้าทีข่ ดั เงาให้ขนั มีความสวยงาม
สมบูรณ์
ช่างต่างๆ เหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องท�ำงานร่วมกันจนผลิตขัน
ลงหินได้ นอกจากนีแ้ ล้วขันลงหินมีกรรมวิธกี ารผลิตทีแ่ ตกต่าง
จากการผลิตเครื่องโลหะชนิดอื่นอยู่มากต้องใช้ดีบุกผสมกับ
ทองแดงในอัตราส่วน 7 ต่อ 2 ส่วน ขั้นตอนการหลอมขึ้นรูปเป็น
ขันลงหินนีไ้ ม่สามารถน�ำวัสดุอย่างอืน่ มาแทนหรือใช้อตั ราส่วน
อื่นในการผสมโลหะ

การผลิตขันลงหินบ้านบุ จึงไม่ใช่เรือ่ งง่าย เนือ่ งจากจะ
ต้องผ่านกระบวนการผลิตทีซ่ บั ซ้อน และยากล�ำบาก หากช่าง
ผลิตไม่ใช่ชา่ งฝีมอื ทีช่ ำ� นาญการเฉพาะด้าน ขาดประสบการณ์
ในการผลิ ต ขั น ลงหิ น จะท� ำ ให้ ขั น ลงหิ น ที่ ผ ลิ ต ออกมาไม่
ประณีตงดงาม และไม่มีคุณภาพ
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กรรมวิธีการผลิตขันลงหิน
ขัน้ ตอนการผลิตขันลงหินในอดีตนัน้ มีเพียง 4 ขัน้ ตอน
คือ การตีขนึ้ รูป การลายเก็บเนือ้ ให้เรียบ การตะไบและการกลึง
ซึง่ สมัยปัจจุบนั มีการเพิม่ ขัน้ ตอนเข้าไปเพือ่ สร้างมูลค่าให้เป็น
ที่ต้องการในยุคปัจจุบัน
ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนแรกนั้นช่างจะต้องใช้ขี้เถ้าแกลบ
ผสมกับดินเหนียวแล้วปั้นเป็นเบ้า โดยดินเหนียวที่จะน�ำมา
ปั้นเป็นตัวเบ้าต้องมีคุณลักษณะเป็นดินเหนียวพิเศษไม่มีสิ่ง
เจือปน เรียกว่า “ดินกลางใจเมือง” มาผสมให้เข้ากันแล้วปั้น
เป็นเบ้า น�ำไปตากแดดให้แห้งเพื่อน�ำไปใช้ส�ำหรับใส่ดีบุกกับ
ทองแดงหลอมในเตาเผา มีขั้นตอนการผลิตขันลงหินดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 หลอมตีขนึ้ รูป โดยน�ำวัตถุดบิ คือ ดีบกุ ผสม
กับทองแดงในอัตราส่วน 7 ต่อ 2 แล้วใส่ในเบ้า ก่อนจะน�ำไปใส่
ในเตาแล้วใช้ถ่านกลบ ถ่านที่ใช้ส�ำหรับหลอมจะต้องเป็นถ่าน
ทีไ่ ด้จากต้นไม้ใหญ่เมือ่ น�ำมาเผาไฟถ่านจะไม่แตกเม็ดไฟซึง่ ใน
สมัยโบราณใช้ถ่านจากไม้ซาก แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถ่านไม้ยาง
เมื่อหลอมดีบุกกับทองแดงจนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว
น�ำมาเทใส่แป้นรองรับเรียกว่า “ดินงัน” เพื่อให้เนื้อส�ำริดที่
หลอมรวมตัวกันเป็นก้อน น�ำส�ำริดที่เป็นก้อนมาเผาให้แดง
แล้วตีรีดไปเรื่อย ๆ ซึ่งในขั้นตอนการตีขึ้นรูปนั้นไม่ได้ตีขึ้นรูป
ครัง้ ละก้อนแต่ตอ้ งตีครัง้ ละ 5-6 ก้อน เนือ่ งจากการตีทลี ะก้อน
เนื้อส�ำริดที่หลอมมาจะขาดต้องใช้ 5-6 ก้อนวางซ้อนกันทุบรีด
ไปเรื่อย ๆ เทคนิคส�ำคัญในขั้นตอนนี้ คือ ต้องน�ำก้อนส�ำริดที่ได้
คอยเผาไฟให้แดงแล้วทุบรีดเนือ่ งจากไฟจะท�ำให้กอ้ นส�ำริดมี
ความอ่อนตัวลงจนช่างสามารถตีรดี เนือ้ ส�ำริดให้ขนึ้ รูปเป็นขันได้
ขัน้ ตอนการตีขนึ้ รูปขันต้องน�ำก้อนส�ำริดตัง้ บนทัง่ เหล็ก
ส�ำหรับใช้ตขี นั อาจมีตวั อย่างขันหรือรูปแบบให้ชา่ งดูเพือ่ ตีขนั
ตามความต้องการ เทคนิคส�ำคัญในขัน้ ตอนนี้ คือ ต้องตีกอ้ นส�ำริด
ตอนยังร้อนเพือ่ ปรับรูปทรงให้ได้ตามขนาดคอยดูเนือ้ ส�ำริดให้แดง
เมือ่ หมดความร้อนจะต้องน�ำกลับไปสุมไฟเพือ่ เพิม่ อุณหภูมทิ ำ� ให้
ก้อนส�ำริดอ่อนตัวลงและสามารถตีขึ้นรูปได้อีกครั้ง
ผูท้ เี่ ป็นลูกมือหรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า “ลูกสูบ” จะต้องตีรดี
ไล่เนือ้ ขันให้เสมอกันตามช่างคนแรกทีต่ ลี กู สูบต้องตีรดี เป็นจังหวะ
ตามกันซึง่ ถือเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งใช้ชา่ งสองคนในการตียำ�้ ตามกันเสมอ
เมือ่ ก้อนส�ำริดถูกตีรดี จนเป็นขันแล้วจึงน�ำออกมาทีละใบ
น�ำไปสุมไฟให้แดงแล้วตีรดี อีกครัง้ ใช้วธิ กี ารเดียวกันกับการตี
ขึ้นรูปขัน เมื่อเสร็จแล้วจึงน�ำไปแช่น�้ำเพื่อท�ำให้ขันมีความ
คงตัวรักษารูปทรงที่ช่างได้ตีขันไว้

เตรียมดีบุกับทองแดงไปหลอม

หลอมดีบุกผสมกับทองแดง

การลายขัน
ขัน้ ตอนที่ 2 การลายขัน น�ำขันมาตีเก็บลายค้อน ก่อนการ
ตีขนั ต้องใช้เขม่าก้นหม้อทาให้ทวั่ ใบเพือ่ ให้เห็นรอยทีย่ งั ไม่เรียบ
ขั้นตอนนี้ช่างที่ตีขันต้องวางขันบนกะล่อน มีลักษณะ
เป็นท่อนเหล็ก โดยใช้เทคนิคส�ำคัญ คือ ต้องให้กะล่อนกับค้อน
ตีนั้นวางตรงกันหากวางไม่ตรงกันแล้วเมื่อตีไปขันจะแตก ใน
ขั้นตอนการลายขันนี้เป็นขั้นตอนเดียวที่ไม่สามารถใช้วิธีการท�ำ
สมัยใหม่เข้าไปผสมได้ตอ้ งใช้วธิ แี บบโบราณทัง้ หมดแม้กระทัง่
อุปกรณ์กส็ บื ทอดความรูแ้ ละวิธกี ารมาตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
ช่างผูท้ ำ� การลายขันต้องปรับท่านัง่ ของผูล้ ายให้สมดุลกับ
กะล่อนที่ใช้ตั้งตีขัน เมื่อเริ่มลายเก็บรอยค้อนจากขั้นตอนที่ 1
จนทัว่ ใบแล้วหากไม่หมดรอยค้อนต้องลายซ�ำ้ อีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ให้
รอยค้อนในขัน้ ตอนที่ 1 หมดไปจนเนือ้ ผิวของขันเรียบสวย เมือ่
ลายเสร็จแล้วจึงใช้เขม่าหม้อทาลงไปบนขันทัง้ ด้านใน ด้านนอก
อีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ให้ผวิ ของขันด�ำสวยก่อนน�ำไปสูข่ นั้ ตอนการกลึง
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ขัน้ ตอนที่ 3 การกรอ เก็บขอบปาก ในขัน้ ตอนการกรอเก็บ
ขอบนัน้ ต้องใช้ “ภมร” ส�ำหรับหมุนขันเพือ่ ท�ำการกรอเก็บขอบปาก
ขัน ใช้ชนั ยาเรือ ไขวัว ผสมให้เข้ากันก่อนจะน�ำมาทาทีภ่ มรเมือ่
แข็งตัวจะเป็นตัวยึดระหว่างภมรกับขันซึ่งปัจจุบันใช้มอเตอร์
ในการท�ำให้ภมรหมุน ไม่ได้ใช้คนชักเหมือนดังเช่นในสมัย
โบราณ เมือ่ ภมรหมุนจึงเริม่ ใช้ตะไบถูไปทีบ่ ริเวณขันกรอให้ขนั
กลมได้ที่พร้อมกับให้ผิวด้านในของขันเรียบที่สุด จากนั้นจึง
ตะไบที่บริเวณปากของขันให้มีผิวขอบที่เรียบขึ้นเช่นเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 4 การกลึง โดยใช้เหล็กที่มีความคมมาติดกับ
ตะไบเพื่อเป็นตัวกลึงให้เนื้อขันด้านในมีผิวที่บางเรียบที่สุด
กลึงผิวที่ทาด้วยเขม่าด้านในที่มีลักษณะไม่เรียบของขันออก
จนมีผิวสีทองสด จากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการขัดเงาต่อไป
หลังจากเสร็จขั้นตอนการกลึงแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนขัด
เงาด้วยวิธีการลงหิน โดยน�ำเบ้าที่น�ำมาเผาในขั้นตอนที่ 1 มา
ทุบให้ละเอียดแล้วใช้เศษหินที่เกิดจากการทุบนี้มาคลุกด้วย
น�้ำมันมะพร้าวลงไปเล็กน้อยเพื่อเป็นตัวหล่อลื่นก่อนรองด้วยผ้า
เมื่อภมรหมุนจึงน�ำหินที่รองด้วยผ้าลงขัดบริเวณด้านในของขัน
ให้เนือ้ ผิวของขันลงหินเกลีย้ งมีสที องสด ลบรอยทีเ่ หลืออยูบ่ นผิว
ของขันในขัน้ ตอนก่อนหน้านี้ คนโบราณจึงเรียกชือ่ “ขันลงหิน”
เนือ่ งด้วยวิธกี ารท�ำในขัน้ ตอนนีน้ นั่ เอง ถือเป็นขัน้ ตอนท้ายสุดของ
ขั้นตอนการผลิตขันลงหินด้วย
ขั้นตอนที่ 5 การเจียร ขัดผิว น�ำขันลงหินที่ขัดเสร็จแล้ว
ในขั้นตอนที่ 4 มาเจียรเก็บรอยผิวภายในขันให้มีความเรียบ
มากที่สุดเมื่อเจียรเก็บรอยจนเกลี้ยงเกลาดีแล้วจึงใส่ลูกขัด
ทรายติดทีล่ กู หมุนของมอเตอร์ขดั ด้านในของขันลงหินอีกครัง้
หนึง่ ซึง่ ในขัน้ ตอนการขัดด้วยลูกขัดทรายนัน้ ต้องระวังไม่ลงน�ำ้
หนักบนขันลงหินมากเกินไปเนือ่ งจากผิวโลหะมีความบางอาจ
จะแตกหรือทะลุได้ ก่อนที่ขั้นตอนการขัดผิวจะจบลงต้องขัด
เพื่อเพิ่มความเงางามอีกครั้งหนึ่งด้วยลูกขัดผ้าเพื่อให้ผิวของ
ขันลงหินเรียบสนิทมีความเงางามมากที่สุด
ขัน้ ตอนที่ 6 การสลักลาย ขัน้ ตอนนีเ้ ป็นขัน้ ตอนทีม่ เี สริม
ขึน้ มาเพือ่ เพิม่ คุณค่าของขันลงหิน เริม่ จากการสลักลายลงบน
ขันลงหินโดยต้องใช้เหล็กในการขูดเป็นเส้นตามลายที่ช่าง
ต้องการตอกลงไปบนขันลงหิน โดยลายที่ได้รับความนิยมน�ำ
มาตอกลงบนขันลงหิน ได้แก่ ลายกระหนกระย้า ลายเทพพนม
ลายน�้ำมะลิวัลย์ เป็นต้น

การยึดภมรกับขัน

การกลึง

การเจียร
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ความเป็นมาของ “ขันลงหิน บ้านบุ”
ชุมชนบ้านบุ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตบางกอกน้อย
บริเวณริมคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้ตั้งแต่บริเวณหลังสถานี
รถไฟธนบุรี ถึงบริเวณวัดสุวรรณารามวรวิหารหรือวัดทอง แขวง
ศิริราช เขตบางกอกน้อย เป็นเขตที่มีความส�ำคัญทางด้าน
ประวัติศาสตร์ เป็นแห่งที่รวบรวมศิลปะ วัฒนธรรม รวมถึงงาน
ด้านหัตถกรรม สถาปัตยกรรม และ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไว้มากมาย
บ้านบุ ตั้งซื่อตามลักษณะอาชีพของคนส่วนใหญ่ใน
ชุมชนนัน้ คือการบุภาชนะโลหะ มีบา้ นเรือนอยูอ่ าศัยกว่า 100
หลังคาเรือน ชุมชนบ้านบุ ปรากฏหลักฐานในเอกสารสมัย
รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า
เมือ่ ครัง้ เสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 เมือ่ ปี พ.ศ. 2310 บรรพบุรษุ
ของขาวบ้านบุซงึ่ เป็นชาวกรุงศรีอยุธยาได้อพยพมาตัง้ ถิน่ ฐาน
โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรง
พยายามสร้างเมืองใหม่ให้คล้ายกับกรุงศรีอยุธยา เพื่อฟื้นฟู
ขวัญก�ำลังใจให้กบั ชาวบ้าน เนือ่ งจากบ้านเมืองในเวลานัน้ อยูใ่ น
สภาพทีน่ า่ สลดใจเป็นอย่างมาก และชาวบ้านเองก็ได้รวมกลุม่
กันประกอบอาชีพเดิมที่เคยท�ำมาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา
เช่น ชุมชนบ้านช่างหล่อ รวมกลุม่ กันหล่อพระพุทธรูป ชุมชน
ตรอกข้าวเม่า รวมกลุม่ กันท�ำข้าวเม่าและกวนกะละแม ชุมชน
บ้านมะตูม รวมกลุ่มกันท�ำมะตูมตากแห้งและมะตูมเชื่อม

เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเหลือเพียงแค่ชุมชนบ้านบุ ซึ่งประกอบ
อาชีพขันลงหิน ได้ย้ายถิ่นฐานอยู่บริเวณนอกคูเมืองราชธานี
หรือบริเวณปากคลองบางกอกน้อยในปัจจุบัน ในช่วงแรก ๆ
ชาวบ้านจะใช้แพที่อพยพมาเป็นที่อยู่อาศัย และภายหลังได้
สร้างเป็นบ้านพักอาศัยดังที่เห็นในปัจจุบัน
ช่วงแรกที่มีการก่อตั้งชุมชนบ้านบุ ชาวชุมชนมีการ
ประกอบอาชีพท�ำ “ขันลงหิน” กันทุกครัวเรือน ทัง้ หมดสืบทอด
วิชาช่างบุจากรุน่ สูร่ นุ่ ต่อมาจึงใช้คำ� ว่า “บุ” เป็นชือ่ เรียกแทน
ชุมชนนัน้ ว่า “บ้านบุ” ช่างฝีมอื ชาวบ้านบุจะท�ำงานเป็นช่างอิสระ
อยูต่ ามบ้าน หรือเป็นช่างให้กบั โรงงานขนาดใหญ่เรียกว่า บ้านกงสี
แต่เดิม มีอยู่ประมาณ 6-7 กงสี ในการร่วมกันท�ำขันลงหิน
การท�ำงานมักแบ่งงานกันไปตามขัน้ ตอนการผลิตและฝีมอื แรงงาน
โดยฝ่ายชายจะท�ำงานหน้าเตา เป็นช่างหลอม ช่างแผ่ และช่างตี
ซึ่งเป็นงานหนักและใช้ความเชี่ยวชาญสูง ต้องท�ำงานอยู่กับ
เตาร้อน ๆ ทัง้ วัน ส่วนผูห้ ญิง ท�ำหน้าทีเ่ ป็นช่างลาย ช่างตะไบ และ
ช่างกลึง ซึง่ ต้องอาศัยความประณีต แต่การท�ำงานยังคงรักษารูปแบบ
ขัน้ ตอนการผลิตเมือ่ ครัง้ สมัยอดีตไว้อย่างครบถ้วน ปัจจุบนั คง
เหลือผูส้ บื สานการตีขนั ลงหินอยูเ่ พียงรายเดียว คือโรงงานขันลงหิน
เจียมแสงสัจจา ตรอกบ้านบุ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ทีย่ งั คงยึดกรรมวิธกี ารท�ำขันลงหินอย่างโบราณ ซึง่ กว่าจะแล้วเสร็จ
ครบกระบวนการต้องอาศัยฝีมอื ของช่างหลายสาขา มาประกอบ
กันท�ำขึน้ ด้วยมือทัง้ สิน้ ตัง้ แต่ชา่ งตี ช่างลาย ช่างกรอ ช่างกลึง
ช่างเจียร์ ช่างขัด และช่างแกะ
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การพัฒนาสร้างสรรค์งานขันลงหิน
จากอดีตถึงปัจจุบัน
ขันลงหินมีความพิเศษตรงที่ เมือ่ ใส่อาหารจะไม่มกี ลิน่
ไม่มีสารใด ๆ เข้าไปเจือปนกับอาหาร ต่างกับเครื่องโลหะ
ประเภทอืน่ หรือโลหะจ�ำพวกทองเหลืองซึง่ อาจมีสารพิษเข้าไป
เจือปนกับอาหารในอดีตจึงนิยมน�ำมาใส่น�้ำดื่มหรือใช้ส�ำหรับ
ใส่อาหารที่ปราศจากความร้อน
ในอดีตขันลงหิน มักท�ำเป็นภาชนะส�ำหรับใช้เป็นขันน�ำ้
ขันน�้ำมนต์ ขันล้างหน้า แต่ปัจจุบัน มีการพัฒนาสร้างสรรค์
ปรับเปลี่ยนรูปแบบภาชนะผลงานขันทองลงหิน ให้มีความ
หลากหลายแตกต่างไปจากรูปแบบดั้งเดิม เพื่อให้สามารถใช้ได้
ในชีวิตประจ�ำวัน และเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดขี นึ้ เช่น ชามสลัด
ชามผลไม้ ถาดเค้ก จาน ชุดกาแฟ ชุดน�้ำตาล ขันน�้ำพานรอง
ชุดส�ำรับกับข้าว เป็นต้น รวมทัง้ พัฒนาสร้างมูลค่าเพิม่ ในรูปแบบ
ภาชนะด้วยการเพิ่มลวดลายลงไปให้มีความสวยงาม และ
สร้างความน่าสนใจให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นด้วย
การล้างท�ำความสะอาดสามารถล้างได้ดว้ ยผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดทุกชนิด มีข้อส�ำคัญคือเมื่อใช้เสร็จแล้วต้อง
ล้างขันลงหินทันทีเพือ่ ให้ขนั ลงหินคงสภาพเดิมเหมือนใหม่อยู่
เสมอ เช่น หากใช้เป็นภาชนะตักข้าวสุกใส่บาตรต้องน�ำข้าวไป
พักไว้ในภาชนะชนิดอืน่ ก่อนเพือ่ ลดความร้อนลงไม่เช่นนัน้ เม็ด
ข้าวสุกจะติดที่ขันลงหินท�ำให้เกิดเป็นรอยด่างบนผิวโลหะได้
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การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญา
การท�ำขันลงหิน
ขันลงหินบ้านบุ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกภูมปิ ญั ญา
ทางวัฒนธรรม (Thailand National Intangible Cultural
Heritage) สาขาเครือ่ งโลหะ ประเภทงานช่างฝีมอื ดัง้ เดิม จาก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 14 ธันวาคม
2555 โดยการขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
มีวตั ถุประสงค์ “เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของ
มรดก ภูมปิ ญั ญาทางวัฒนธรรม ยกย่องภูมปิ ญั ญาของบรรพบุรษุ
และอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่มีอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความ
ภาคภู มิ ใจและยอมรั บ ในความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรม”
(ประกาศ 70 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปี 55, 2555)
ซึง่ ภาครัฐมีหน้าทีโ่ ดยตรงในการปกป้อง คุม้ ครอง ส่งเสริมและ
สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาต่าง ๆ ของชาติไทย
ภูมปิ ญ
ั ญาการท�ำขันลงหินของชาวชุมชนบ้านบุ ยังคง
สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรษุ เป็นเวลายาวนานกว่า 200 ปี
ในอดีตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ�ำวันจากต่าง
ประเทศ ยังไม่ได้รบั ความนิยมจากชาวไทย เนือ่ งจากชาวไทย
นิยมใช้สินค้าของไทย ประกอบกับยังไม่มีสินค้าจากต่าง
ประเทศเข้ามาตีตลาดสินค้าไทยมากนัก จึงท�ำให้เครื่องทอง
ลงหินรวมถึงขันลงหินได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาว
ต่างชาติเป็นจ�ำนวนมาก

ในปั จ จุ บั น เหลื อ เพี ย งชุ ม ชนบ้ า นบุ เ พี ย งแห่ ง เดี ย ว
เท่านั้นที่ยังคงเหลือช่างฝีมือที่สืบสานคงคุณค่างานหัตถศิลป์
ของไทย สัง่ สมสืบทอดกับเป็นระยะเวลาอันยาวนานจากรุน่ สูร่ นุ่
จนได้ผลงานที่มีคุณภาพดีควรค่าแก่การภาคภูมิใจ
เครื่องทองลงหินบ้านบุในปัจจุบันภายใต้การน�ำของ
นางเมตตา เสลานนท์ ได้ถูกพัฒนาสร้างสรรค์ออกสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดขี นึ้ กลายเป็นของทีร่ ะลึก
ให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน และสามารถส่งเป็นสินค้าออก
ไปยังตลาดต่างประเทศ เช่นยุโรป เอเชียและสหรัฐอเมริกา
เป็นความภาคภูมิใจของช่างฝีมือของชุมชนบ้านบุ ที่ยังคง
สืบสานสมบัติอันเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยให้
คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจสืบไป
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�ำข้อมูล
สัมภาษณ์คุณเมตตา เสลานนท์ ผู้ดูแลโรงงานขันลงหิน เจียมแสงสัจจาwww.solidrockbanbu.blogspot.com
www.pipeland40.wordpress.com
www.nikisomnworld.blogspot.com
หนังสือ 80 ปี เขตบางกอกน้อย
ปริญญานิพนธ์ : การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องทองลงหินและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท�ำเครื่องทองลงหิน ชุมชนบ้านบุ กรุงเทพมหานคร
: แพรวพรรณ ฉ�่ำรัศมี
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