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บทคดัย่อ
 เคร่ืองรักของญ่ีปุ่นเป็นท่ียอมรับทัว่โลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีแหล่งผลิตอยูเ่กือบทัว่ประเทศแมข้ณะ

น้ีมีการผลิตนอ้ยลงตามความตอ้งการของตลาด  เคร่ืองรักของริวกิวกเ็ป็นแบบหน่ึงท่ียงัมีการสร้างสรรคอ์ยู ่ริวกิว

เป็นช่ืออาณาจกัรโบราณท่ีเคยตั้งอยูท่ี่โอกินาว่า โอกินาว่าเคยเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองรักท่ีสาํคญัมาเป็นเวลานาน 

เคยมีการส่งเคร่ืองรักไปยงัจีน ญ่ีปุ่น และท่ีอ่ืนๆ เคร่ืองรักริวกิวไดรั้บการยกยอ่งในความงดงามและรสชาติดา้น

ศิลปะ

 มีเหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตร์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสงัคมของโอกินาวา่และส่งผลกระทบต่อการผลิต

เคร่ืองรัก ไดแ้ก่ การบุกรุกริวกิวของ Shimazu ใน ค.ศ.1609 การสถาปนาริวกิวเป็นจงัหวดัโอกินาวา่     ใน ค.ศ.

1871 และ สงครามมหาเอเชียบูรพาใน ค.ศ. 1942-1945 

 อย่างไรก็ตามแม้ว่า มีการเปล่ียนแปลงในด้านรูปแบบและด้านเทคนิค  แต่ย ัง มีการสืบทอด

การสร้างงานมาจนทุกวนัน้ี เทคนิคการสร้างงานเคร่ืองรักโดยเฉพาะเทคนิคการตกแต่งไดมี้การปรับเปล่ียน

มาตลอดตามระยะเวลาตามความนิยม ซ่ึงช่วงแรกมีความนิยมกบั Chinkin ถมทอง ต่อมา Aogai ลายมุก

ชนิดบาง  และ Tsuikin รักลายนูนตามลาํดบั เทคนิคเหล่าน้ีเบ้ืองตน้ไดรั้บมาจากจีน แต่ต่อมาพฒันามาเป็นเคร่ือง

รักริวกิวในท่ีสุด

คาํสําคญั : เคร่ืองรัก งานช่างรัก ริวกิว โอกินาวา่
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ABSTRACT
 Lacquerware of Japan is recognized around the world from the past to the present. There are 

many production areas throughout the country, even though the amount of products have been reduced 

according to less needs on the market. Lacquerware of Ryukyu is one of them which also has being creative 

until nowadays. Ryukyu is the name of the ancient kingdom that located at Okinawa. Okinawa had been a 

major production area of Lacquerware for a long time. They have sent their products to China, Japan and the 

others. Ryukyu Lacquerware is highly regarded in that beauty and artistic taste. 

 There are several significant events in Ryukyu history that didn’t only have the social impacts on them 

but also affected to the production of Lacquerware, including the Shimazu’s invasion of Ryukyu in 1609, 

establishing as Okinawa Prefecture in 1871 and the Pacific War during 1942-1945. 

 However, even if there were changes in style and technique on their works especially on decorative 

technique and design, many of them were inherited or resorted to today. Popularity of decorative techniques 

have changed throughout the history. At first with Chinkin gold inlay was popular, later Aogai mother of 

pearl inlay which use thin shells was introduced and at last Tsuikin came to be in fashion respectively. These 

techniques was first received from China. But later developed as Ryukyu Lacquerware eventually. 

Keywords : Lacquerware Ryukyu Okinawa

บทนํา
 ในบทความน้ี ผูเ้ขียนตั้งใจจะกล่าวถึงเคร่ืองรัก (shikki) หรือโดยทัว่ไปเรียกในประเทศไทยกวา่ เคร่ืองเขิน 

โดยเฉพาะของริวกิวในดา้นความเป็นมาและเทคนิคท่ีหลากหลาย เคร่ืองรักเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองไม ้ทายาง

รัก และมีการตกแต่งดว้ยกรรมวธีิต่างๆ ท่ีน่าสนใจ 

 ผูเ้ขียนไดส้ํารวจเอกสารเก่ียวกบัเคร่ืองรักญ่ีปุ่นท่ีเขียนเป็นภาษาไทย ปรากฏว่ามีอยู่เพียงเล่มเดียวคือ 

หนงัสือ “เคร่ืองรักญ่ีปุ่น (ฉบบัภาษาไทย)” ของคุณซากาเอะ มิกิ (S. Micky หรือช่ือภาษาไทยว่า วฒันา ตรี

พฤกษ)์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงานช่างเคร่ืองรักไดเ้ขียนไวร้าว 80 กวา่ปีท่ีแลว้ โดยในหนงัสือไดอ้ธิบายเทคนิคการทาํ

เคร่ืองรักต่างๆ ของญ่ีปุ่นอยา่งคร่าวๆ นอกจากนั้นแทบจะไม่มีเอกสารใดท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองรักญ่ีปุ่นใน

ประเทศไทยอีกเลย ดว้ยเหตุน้ีเม่ือพบเคร่ืองรักท่ีมีลายพรรณพฤกษาแบบตะวนัออก คนในประเทศไทยจึงมกั

เขา้ใจเหมารวมกนัไปวา่เป็นของจีน ทั้งท่ีลายดงักล่าวมีทั้งแบบจีนและแบบญ่ีปุ่น 

 ดงันั้นผูเ้ขียนจึงไดเ้ขียนบทความฉบบัน้ีข้ึนโดยถ่ายทอดความรู้ท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญบางท่าน รวมกบัความ

รู้ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้เพ่ิมเติมจากเอกสาร เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองรักญ่ีปุ่นโดยเฉพาะเคร่ืองรักริวกิวให้

กบัผูท่ี้สนใจและผูศึ้กษาศิลปะญ่ีปุ่น เน้ือหาในบทความน้ีจึงอาจเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้เพ่ือหาประเด็นศึกษาต่อไป 

ซ่ึงกล่าวถึงประวติัและลกัษณะสาํคญัของเคร่ืองรักริวกิวอยา่งกวา้งขวาง ในบทท่ี 2 จะกล่าวถึงประวติัศาสตร์

กบัศิลปะเคร่ืองรักของโอกินาว่าก่อน และบทท่ี 3 จะนาํเสนอเทคนิคการสร้างเคร่ืองรักริวกิวท่ีสาํคญับางชนิด 

บทความน้ีคาดว่ามีประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจวฒันธรรมและเคร่ืองรักริวกิวเพ่ือหาประเด็นศึกษาคน้ควา้ต่อไป อีก

ทั้งส่งเสริมความเขา้ใจเร่ืองเก่ียวกบัโอกินาวา่มากขั้น
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 ก่อนอ่ืนผูเ้ขียนจะนาํเสนอเร่ืองคุณสมบติัของยางรักและเร่ืองริวกิวอยา่งคร่าวๆ ไวใ้นบทน้ี

 ยางรัก (urushi) เป็นวสัดุธรรมชาติท่ีไดม้าจากการกรีดเปลือกตน้รัก (ภาพท่ี 1, 2) เพ่ือให้ยางไหลออก

มา เม่ือสกดัยางรักจากตน้รักได้แลว้ ยางรักจะแข็งตวัได้ดีด้วยการทาํปฏิกริยาของเอนไซม์ท่ีเรียกว่า แลค

เคส (laccase) กบัออกซิเจนจากไอนํ้ าในอากาศ  สภาพแวดลอ้มท่ีแลคเคสทาํงานไดดี้จะตอ้งมีอุณหภูมิและ

ความช้ืนท่ีเหมาะสมในการแข็งตวัของยางรักคืออุณหภูมิ 20 ถึง 25 องศาเซลเซียสและความช้ืนท่ี 60 ถึง 75 

เปอร์เซ็นต ์ (ในกรณียางรักญ่ีปุ่น) ถา้อุณหภูมิและความช้ืนไม่เหมาะสมแลคเคสจะทาํงานไม่ไดดี้ ยางรักก็จะ

แข็งตวัชา้ ทาํให้การสร้างงานรักไม่สามารถคืบหนา้ไปไดด้ว้ยดี ยงัมีปัญหาในการใชย้างรักบางประการ เช่น

หลายคนมกัเกิดอาการแพย้างรัก ในประเทศไทยชาวบา้นมกัตดัตน้รักท่ีอยู่ใกลบ้า้นใกลส้วนท้ิงเร่ือยมา ฅ

จนต้นรักกลายเป็นต้นไม้ท่ีหาได้ยาก ทุกวนัน้ีคนไทยไม่ค่อยรู้จัก “ต้นรัก” แล้ว แม้แต่คนญ่ีปุ่นปัจจุบัน

บางคนก็ไม่ค่อยรู้จกัเช่นกนั บางคนยงักลวัว่าถา้ใชเ้คร่ืองรักจะทาํให้เกิดอาการแพย้างรักได ้อนัท่ีจริงถา้ยางรัก

แขง็ตวัดีแลว้กจ็ะไม่ทาํใหเ้กิดอาการแพ้

 อยา่งไรกดี็ คุณสมบติัของยางรักบางอยา่งไม่สามารถทดแทนไดด้ว้ยวสัดุอ่ืนใด กล่าวคือเม่ือยางรักแขง็ตวั

แลว้จะสามารถทนทานกบัสภาพต่างๆ ไดดี้ อาทิเช่น ความร้อน ความช้ืน นํ้า ไฟ สารกรดและสารด่างบางคร้ัง

โบราณวตัถุเคร่ืองไมผ้พุงัสลายหายไปแลว้แต่ยงัเหลือส่วนท่ีทายางรักไวใ้หเ้ห็นอยู ่ เพราะยางรักสามารถต่อตา้น

เช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา จึงสามารถป้องกนัอาหารเน่าเสีย อีกทั้งยงัป้องกนัแมลงไดดี้ในระดบัหน่ึง ดงันั้นยางรัก

จึงเหมาะสาํหรับภาชนะเป็นใส่อาหารและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ นอกจากน้ีเมลด็และยอดใบของตน้รักก็ยงัสามารถ

ใชเ้ป็นยาสมุนไพรไดด้ว้ย สาํหรับคุณสมบติัของยางรักไทยเป็นประเดน็ศึกษาท่ีน่าสนใจต่อไป อยา่งไรกต็ามยาง

รักจะค่อยๆ เส่ือมสภาพไปโดยเฉพาะเม่ือไดรั้บแสงอลัตราไวโอเลตเป็นเวลานานเหมือนอยา่งวสัดุอ่ืนๆ 

 คาํว่า “ริวกิว (Ryukyu)” ในบทความฉบบัน้ีเป็นช่ืออาณาจกัรหน่ึงในอดีตท่ีตั้งอยู่บนเกาะโอกินาว่า มี

กษตัริยป์กครองมานานกว่า 400 ปี ก่อนท่ีจะถูกผนวกเขา้มาเป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่นภายใตรั้ฐบาล

เมจิ คาํวา่ ริวกิว ยงันิยมใชก้นัอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี เช่น มหาวิทยาลยัริวกิว (Ryukyu Daigaku) หนงัสือพิมพริ์วกิว 

(Ryukyu Shimpo) และ ธนาคารริวกิว (Ryukyu Ginkou) เป็นตน้

 

ภาพท่ี 1 ใบตน้รักญ่ีปุ่น ภาพท่ี 2 ตน้รักญ่ีปุ่น
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 โอกินาว่า (ภาพท่ี 3) เป็นจงัหวดัหน่ึงของประเทศญ่ีปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเกาะกิวชู 

ประกอบดว้ยหมู่เกาะต่างๆ ประมาณ 160 เกาะ หมู่เกาะเหล่าน้ีเรียงกนัอยา่งต่อเน่ืองจากทางทิศตะวนัออกเฉียง

เหนือไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้จากเกาะท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกสุด สามารถมองเห็นเกาะไตห้วนัได ้โอกิน

าว่าจดัอยูใ่นเขตก่ึงเขตร้อน อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปี 22.7 องศาเซลเซียส ซ่ึงค่อนขา้งร้อนเม่ือเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ 

ของญ่ีปุ่น แต่ในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉล่ียไม่เกิน 30 องศา ส่วนปริมาณนํ้าฝนเกิน 2,000 มม. ต่อปีซ่ึงมากกวา่

กรุงเทพฯ ความช้ืนเฉล่ียต่อปีสูงถึง 74 เปอร์เซ็นต ์กล่าวไดว้า่มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสาํหรับการทาํเคร่ืองรัก

เป็นอยา่งมาก

 อนัท่ีจริงโอกินาว่าเคยเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองรักท่ีสําคญัมาเป็นเวลานาน เคยมีการส่งเคร่ืองรักไปยงัจีน 

ญ่ีปุ่น และท่ีอ่ืนๆ เคร่ืองรักริวกิวไดรั้บการยกย่องว่าเป็นเคร่ืองรักท่ีมีความงดงาม สามารถช่ืนชมความงาม

ของผลงานช้ินสําคญัหลายช้ินในพิพิธภณัฑ์ต่างๆ ได ้แต่ปัจจุบนัการผลิตเคร่ืองรักริวกิวไม่มีความมัน่คงดัง่

เช่นแหล่งผลิตเคร่ืองรักอ่ืนๆ ในประเทศญ่ีปุ่น ปัญหาหลกัคืองานช่างยอ่มไดรั้บผลกระทบจากอิทธิพลสภาพ

เศรษฐกิจโดยตรง กล่าวคือคนสมยัน้ีไม่นิยมซ้ือเคร่ืองรักซ่ึงมีราคาแพงกว่าภาชนะท่ีทาํจากวสัดุราคาถูก ทาํให้

ความตอ้งการในตลาดตํ่าลง การผลิตลดลงและจาํนวนช่างก็น้อยลง สภาพการณ์ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า

อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองรักปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแลว้ การสืบทอดฝีมือช่างจึงเป็น

ปัญหาใหญ่เหมือนงานหตัถศิลป์ประเภทอ่ืน

อยา่งไรก็ตามผูเ้ขียนเช่ือว่าความงามของเคร่ืองรักยงัเป็นท่ียอมรับของคนในปัจจุบนั หากพฒันาการออกแบบ

สินคา้ใหดึ้งดูดความสนใจของผูบ้ริโภค อีกทั้งหากเผยแพร่จุดเด่นของยางรักได ้ เคร่ืองรักก็จะไดรั้บการยอมรับ

กลบัมาอีกในอนาคต

ภาพท่ี 3 แผน่ท่ีโอกินาวา่
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2. ประวตัศิาสตร์กบัศิลปะเคร่ืองรักของโอกนิาว่า

 ในบทน้ีจะยอ้นกลบัไปดูอดีตและการเปล่ียนแปลงศิลปะเคร่ืองรักโอกินาว่าในแต่ละยุค โดยมีขอ้มูล

จากหนังสือสามเล่มเป็นหลกัคือ “ขอ้สังเกตเคร่ืองรักริวกิว (Ishizawa: 1889)” “ศิลปะเคร่ืองรักของริวกิว 

(Arakawa and Tokugawa,1977) ” และ “ศิลปะเคร่ืองรักริวกิว: ประวติัศาสตร์และเทคนิค (Miyagi and

 others: 1991)” ประกอบกบัเอกสารโบราณบางฉบบั

 มีเหตุการณ์สําคญัอย่างน้อย 3 เหตุการณ์ในโอกินาว่าท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมของชาวพ้ืนเมืองและ

แน่นอนวา่เหตุการณ์ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อการผลิตและอุตสาหกรรมเคร่ืองรักในโอกินาวา่ดว้ย ไดแ้ก่ การ

บุกรุกริวกิวของ Shimazu ใน ค.ศ.1609 การสถาปนาริวกิวเป็นจงัหวดัโอกินาวา่ใน ค.ศ.1871 และ สงครามมหา

เอเชียบูรพาใน ค.ศ. 1942-1945 ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเหตุการณ์และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยแบ่งเป็น 4 

ช่วงตามลาํดบัดงัน้ี

2.1 ก่อน ค.ศ. 1609 (การบุกรุกริวกวิของ Shimazu)

 จากหลกัฐานทางโบราณคดีโอกินาวา่มีมนุษยอ์าศยัอยูต่ ั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ แต่ยงัไม่มีการคน้พบ

หลกัฐานอยา่งชดัเจนวา่มีการใชย้างรักแลว้หรือไม่

 ในเร่ืองของการปกครองนั้นมีหลกัฐานว่าผูมี้อาํนาจทางการปกครองปรากฏตวัในพ้ืนท่ีต่างๆ ของเกาะ

โอกินาว่าในราวคริสตศ์ตวรรษท่ี 13 โดยสร้างปราสาท (gusuku) เป็นศูนยก์ลางของอาํนาจ ต่อมาในช่วงตน้

ศตวรรษท่ี 14 จึงมีผูน้าํท่ีสามารถรวบรวมปราสาทเลก็ๆ สร้างความเป็นปึกแผน่กลายเป็น 3 อาณาจกัรใหญ่ คือ 

อาณาจกัรเหนือ (Hokuzan) อาณาจกัรกลาง (Chuzan) และอาณาจกัรใต ้ (Nanzan) ต่อมาผูน้าํของอาณาจกัรกลาง

ซ่ึงมีปราสาทชูริ (Shuri gusuku) เป็นศนูยก์ลางไดร้วบรวมอาณาจกัรทั้ง 3 ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวใน ค.ศ.1429 เรียกวา่

อาณาจกัรริวกิว (Ryukyu koku) จากนั้นอาณาจกัรริวกิวกด็าํรงอยูต่่อมาจนกระทัง่ถึง ค.ศ.1879 เรียกวา่ “ยคุการคา้

ขนาดใหญ่” รวมเป็นเวลา 450 ปี  

 ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 14 จนถึงตน้ศตวรรษท่ี 17 เป็นช่วงเวลาท่ีอาณาจกัรริวกิวทาํการคา้ทางทะเลทัว่เอเชีย 

โดยมีขอ้มูลจากเอกสาร เช่น “Goryeosa (ประวติัศาสตร์ราชวงศ์โครยอ)” และ “Mingshi (ประวติัศาสตร์

ราชวงศห์มิง)” กล่าววา่ในปลายศตวรรษท่ี 14 เป็นอยา่งชา้ ริวกิวไดส่้งเรือไปติดต่อคา้ขายกบัจีนและคาบสมุทร

เกาหลีแลว้

 นอกจากน้ี เอกสารประวติัศาสตร์การติดต่อต่างประเทศท่ีสาํคญัอีกชุดหน่ึงคือ “Rekidai Houan (เอกสาร

สาํคญัทางประวติัศาสตร์ของริวกิว)” ซ่ึงเป็นชุดเอกสารทางการทูตระหวา่งอาณาจกัรริวกิวกบัรัฐต่างๆ เอกสาร

แต่ละฉบบัมีการระบุวนัเดือนปีชดัเจน สามารถทราบถึงสถานการณ์การติดต่อต่างประเทศของอาณาจกัรริวกิว

ตั้งแต่ ค.ศ. 1424 ถึง 1867 รวมเวลา 443 ปีไดเ้ป็นอยา่งดี โดยส่วนใหญ่เป็นเอกสารติดต่อกบัจีนซ่ึงริวกิวส่งเคร่ือง

บรรณาการไปท่ีจีนตลอดระยะดงักล่าว ท่ีน่าสนใจคือยงัพบเอกสารการติดต่อระหวา่งริวกิวกบัรัฐอ่ืนๆ อีกหลาย

รัฐ เช่น เกาหลี อนันมั (เวยีดนามในปัจจุบนั) ชวา (อาณาจกัรมชัปาหิต) สุมาตรา ปาเลม็บงั มะละกา ปัตตานีและ

สยาม (อยุธยา) ขอ้มูลจากเอกสารดงักล่าวเป็นประจกัษพ์ยานว่าอาณาจกัรริวกิวส่งเรือไปทาํการคา้อยา่งกวา้ง

ขวางในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย

เรือของอาณาจกัรริวกิวท่ีออกเดินทางไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วง 145 ปี ระหว่าง ค.ศ.1425-1570 มี

ทั้งหมดประมาณ 150 ลาํ ในจาํนวนน้ีเป็นเรือท่ีไปสยาม 58 ลาํซ่ึงเป็นจาํนวนมากท่ีสุด ถือไดว้่าสยามเป็นจุด

หมายปลายทางท่ีสาํคญัท่ีสุดในภมิูภาคน้ี (Ishii,1987:7) 



๗๐ กระแสวฒันธรรม

 สินคา้ท่ีทางริวกิวส่งมายงัสยาม ไดแ้ก่ เคร่ืองถว้ยพอร์ซเลนและผา้ไหมซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีนาํมาจากจีน ดาบ

และพดัซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีนาํเขา้มาจากญ่ีปุ่น ส่วนสินคา้ท่ีริวกิวซ้ือจากสยามไดแ้ก่ ไมฝ้างและพริกไทยท่ีริวกิวจะ

นาํไปขายต่อท่ีจีนหรือญ่ีปุ่นและดว้ยการคา้ขายในบทบาทของคนกลางท่ีริวกิวดาํเนินการอยูน่ั้นเองทาํใหริ้วกิว

อาณาจกัรเลก็ๆ ไม่มีทรัพยากรและผลิตภณัฑท่ี์ส่งไปขายยงัต่างประเทศสามารถเจริญรุ่งเรืองข้ึนมาได้

 ในระบบการคา้ของริวกิวมีชาวจีนท่ีอพยพไปอยูท่ี่ริวกิวมีบทบาทสาํคญัในหลายๆ ดา้น ตั้งแต่การต่อเรือ 

การแล่นเรือและการติดต่อคา้ขาย สาส์นทุกฉบบัท่ีอยูใ่นเอกสาร “Rekidai Houan” ทั้งสาส์นท่ีริวกิวส่งไปและได้

รับกลบั ลว้นเขียนเป็นภาษาจีนทั้งหมด แสดงใหเ้ห็นวา่ภาษาจีนเป็นภาษากลางในการคา้ของเอเชียสมยันั้น

 ใน “พงศาวดารราชวงศ์หมิง” ให้ขอ้มูลว่าเคร่ืองรักเป็นรายการหน่ึงของเคร่ืองบรรณาการจากริวกิว 

นอกจากน้ียงั “Joseon Wangjo Sillok (พงศาวดารราชวงศโ์ชซ็อน)” กไ็ดบ้นัทึกเร่ืองเล่าของชาวโชซอนท่ีไดไ้ปท่ี

ริวกิวใน ค.ศ. 1478 ระบุวา่ในวงัของริวกิวมีเคร่ืองรักอยูม่ากหลายประเภท เช่น เสล่ียง ภาชนะใส่พระกระยาหาร

และนํ้าจณัฑ ์(สุรา) เคร่ืองตกแต่งภายในวดั เส้ือเกราะของทหารและของกาํนลัอ่ืนๆ ท่ีส่งไปต่างประเทศ เป็นตน้ 

ใน “Rekidai Houan” กพ็บวา่ในรายการเคร่ืองบรรณาการท่ีส่งไปจีนจะมีเคร่ืองรักอยูเ่สมอ เช่น ฉากปิดทอง ตลบั

รักแดง พดัสีทอง ฝักดาบรักดาํและรักแดง ฝักดาบรักลายมุก เป็นตน้ แต่ยงัไม่พบหลกัฐานชดัเจนวา่ริวกิวไดส่้ง

เคร่ืองรักมาท่ีสยามในช่วงน้ีหรือไม่

 จากข้อมูล ท่ีกล่าวมาในข้างต้น ช้ีให้ เ ห็นว่า มี เค ร่ือง รักอยู่ในริวกิวมาแล้วตั้ งแต่สมัยโบราณ 

แต่สําหรับประเด็นความเป็นมาของยางรักนั้ นยงัไม่มีความชัดเจนและยงัไม่สามารถสรุปได้ว่าต้นรักซ่ึง

ให้ยางรักนั้นเป็นไมพ้ื้นเมืองของโอกินาว่าหรือไม่ แมว้่าในเอกสารบางฉบบัจะกล่าวถึงการปลูกตน้รักและ

วิธีการดูแลตน้รักในอดีต อีกทั้งใน “Rekidai Houan” ระบุว่ามีทูตจีนมาซ้ือยางรักเป็นปริมาณมากท่ีริวกิว

ในต้นศตวรรษท่ี 15 แต่หากพิจารณาวิธีซ้ือขายสินค้าและความเจริญทางการค้าของริวกิวในเวลานั้ น 

ประกอบกับการพิจารณาพ้ืนท่ีของโอกินาว่าท่ีไม่เหมาะกับการเติบโตของต้นรัก ริวกิวอาจนําเข้ายางรัก

จากท่ีอ่ืน เช่น จากญ่ีปุ่น จีนเป็นตน้

 สําหรับรูปแบบและลกัษณะเคร่ืองรักริวกิวในสมยัน้ี นิยมทารักแดงเป็นพ้ืนและประดบัลายถมทอง

คําและลายมุก ลวดลายท่ีพบมากได้แก่ ลายต้นไม้ ดอกไม้และนก หอยท่ีนํามาใช้ประดับคือหอยมุก 

(yakougai) ซ่ึงเป็นหอยโข่งชนิดหน่ึงมีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนยก์ลางถึง 20 ซม. ไดม้าจากทะเลในบริเวณท่ี

ใกลเ้คียงกนั2.2 ค.ศ.1609 ถึง 1897  สมยัท่ี 2 เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ Shimazu บุกรุกริวกิวใน ค.ศ.1609 จนถึงริวกิวถกู

ผนวกเขา้เป็นจงัหวดัหน่ึงของญ่ีปุ่นใน ค.ศ.1897

 นบัแต่กลางศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มาเกิดการเปล่ียนแปลงในดินแดนต่างๆ ของเอเชีย เช่น สงครามกลางเมือง

ญ่ีปุ่นส้ินสุดลง โดยมีผูส้ามารถรวบรวมแควน้ต่างๆ ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวตั้งแต่กลางศตวรรษท่ี 16 ท่ีจีนราชวงศห์มิง

เส่ือมอาํนาจลงในศตวรรษท่ี 17 และประเทศมหาอาํนาจในยโุรป ไดแ้ก่ โปรตุเกส สเปนและเนเธอร์แลนดไ์ด้

แล่นเรือบุกรุกเขา้สู่เอเชียโดยเร่ิมสร้างอาณานิคมเพ่ือหาสินคา้ท่ีจะส่งไปขายท่ียโุรป สถานการณ์ดงักล่าวทาํให้

ริวกิวตอ้งถอนตวัออกจากการคา้ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ต่อมาใน ค.ศ.1609 เจา้เมืองของแควน้ Satsuma 

(ตอนใตข้องคิวชู) ช่ือ Shimazu กไ็ดส่้งกองกาํลงัไปบุกรุกริวกิว ริวกิวจึงตอ้งอยูภ่ายใตเ้มือง Satsuma ในขณะท่ี

ริวกิวอยูภ่ายใตอ้าํนาจของจีน แต่รัฐบาลโชกุน (Shogun Tokugawa) ท่ีเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบนั) อนุญาตให้

ราชวงศริ์วกิวรักษาฐานะผูป้กครองริวกิวต่อไปจนถึงสมยัเมจิ ในช่วงเวลาน้ีริวกิวจึงมีความสมัพนัธ์กบัญ่ีปุ่นและ

ไดรั้บอิทธิพลจากญ่ีปุ่นมากข้ึน จนในท่ีสุดริวกิวกก็ลายเป็นจงัหวดัโอกินาวา่ของญ่ีปุ่นใน ค.ศ.1879

 ในเอกสาร “Tsukou Ichiran (บนัทึกการติดต่อทางประเทศ)” ซ่ึงเป็นเอกสารรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความ

สมัพนัธ์กบัโลกภายนอกของรัฐบาลโชกนุสมยัเอโดะระบุวา่ริวกิวส่งทูตไปท่ีเอโดะทั้งหมด 18 คร้ังในรอบ 187 



๗๑กระแสวฒันธรรม

ปีระหวา่ง ค.ศ.1664 ถึง 1850 โดยเฉล่ีย 10 ปีละหน่ึงคร้ัง การส่งทูตไปนั้นมีภารกิจ 2 ประการ ประการแรกเพ่ือ

เฉลิมฉลองการแต่งตั้งโชกนุองคใ์หม่ ประการท่ีสองเพ่ือแสดงความขอบคุณท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้ึ้นครองบลัลงัก์

เป็นกษตัริยอ์งคใ์หม่ของริวกิว ในรายการของกาํนลัท่ีริวกิวส่งไปใหโ้ชกนุในโอกาสดงักล่าวนั้นปรากฏเคร่ืองรัก

หลากหลายประเภท ยกตวัอยา่งเช่น 

  ถาด, ถว้ย (ประดบั Makie: โรยทอง) 

  ตลบั, กล่องใส่เคร่ืองหอม ภาชนะใหญ่กน้ลึกทารัก (ประดบั Aogai: ลายมุกชนิดบาง) 

  โตะ๊ขนาดใหญ่ (ทารักดาํ ประดบั Aogai, Chinkin: ถมทอง)

  โตะ๊กลมขนาดเลก็ (ทารักแดง ประดบั Aogai, Chinkin)

  ภาชนะใส่อาหาร (ประดบั Aogai, Chinkin)

  ฉากขนาดเลก็วางบนโตะ๊ (ประดบั Aogai, Tsuikin: รักลายนูน)

  กล่องเคร่ืองเขียน (ประดบั Chinkin, Aogai)

  กล่องใส่สมุดกระดาษ (ประดบั Chinkin) 

  ถาด Tundabon, ฉากพบัได,้ โตะ๊เขียนหนงัสือตํ่า (ประดบั Aogai)

 จากรายการของกาํนลัขา้งตน้จะเห็นไดว้่าเทคนิคการตกแต่งเคร่ืองรักริวกิวท่ีสําคญัไดแ้ก่ วิธีท่ีเรียกว่า 

Chinkin ถมทอง Aogai ลายมุกชนิดบาง และ Tsuikin รักลายนูน หลายคร้ังใชเ้ทคนิคการตกแต่งสองอยา่งใน

ช้ินเดียวกนั สาํหรับ Tsuikin เป็นเทคนิคใหม่ท่ีปรากฏในเอกสารคร้ังแรกในช่วง ค.ศ.1700 นอกจากเอกสารแลว้ 

ยงัพบช้ินงานของสมยัน้ีหลายช้ินในญ่ีปุ่นท่ีใชรั้กดาํเป็นหลกัแทนรักแดงอยา่งท่ีเคยใชใ้นสมยัก่อนหนา้น้ี การ

เปล่ียนแปลงความนิยมลกัษณะเคร่ืองรักท่ีสร้างข้ึนในช่วงน้ีอาจเกิดจากความตอ้งการท่ีจะสร้างเคร่ืองรักเพ่ือเป็น

ของขวญัสาํหรับญ่ีปุ่นโดยเฉพาะ

 ในสมยัน้ีมีหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบการสร้างเคร่ืองรักมีช่ือเรียกว่า สํานกังานดูแลการขดัเปลือก

หอย ซ่ึงหมายถึงสํานกังานดูแลการสร้างเคร่ืองประดบัมุก เป็นสํานกังานเชิงปฏิบติังานช่างหลากหลายชนิด

และสร้างเคร่ืองบรรณาการส่งไปท่ีจีนและโชกุนญ่ีปุ่น มีบุคลากร เช่น ช่างขดัมุก จิตรกร ช่างทาํหุ่น ช่างทาํหว ี

ช่างทาํ Sanshin (พิณสามสายของริวกิว) อยา่งไรกดี็ช่ือของสาํนกังานน้ีไดบ่้งบอกถึงความสาํคญัของงานมุกต่อ

อาณาจกัรอยา่งชดัเจน

 เอกสารริวกิวอีกฉบบัหน่ึง “Kyuyou” ไดร้ะบุเก่ียวกบัการเดินทางไปเรียนรู้เทคนิคการสร้างเคร่ืองรักท่ี

ภายนอกในยคุน้ี ตวัอยา่งเช่น ใน ค.ศ.1636 มีคนริวกิวเดินทางไปฝโูจวเรียนรู้วิธีฝังมุก ใน ค.ศ.1663 มีคนริวกิว

เดินทางไปฝโูจวเรียนรู้วธีิสร้างรักสีแดง รักสีดาํ โรยทอง โรยเงิน ทองคาํเปลว เงินเปลวและใน ค.ศ.1715 มีคน

ริวกิวประดิษฐเ์ทคนิครักลายนูน ท่ีน่าสนใจคือแมว้า่ริวกิจจะมีเทคนิคของตนเองอยูบ่า้งแลว้กต็าม แต่การเดินทาง

ไปศึกษาเทคนิคใหม่หลายคร้ังทาํใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นเทคนิค อีกทั้งคนท่ีไปศึกษาเทคนิคใหม่ท่ีจีนจะเป็น

คนทัว่ไปมิใช่ขา้ราชการ แต่พวกเขาเหล่านั้นกไ็ดถ่้ายทอดความรู้ท่ีไดม้าใหก้บัขา้ราชการของสาํนกังานดว้ย

 เทคนิคการสร้างเคร่ืองรักท่ีน่าสนใจในช่วงน้ีมีงานมุกท่ีเรียกวา่ Aogai พ้ืนรักสีดาํเลียนแบบเคร่ืองมุกของ

จีน นอกจากนั้นยงัมีลวดลายแบบต่างๆ ท่ีเป็นท่ีนิยม ไดแ้ก่ ลายพรรณพฤกษาและนก ภาพทิวทศัน์ธรรมชาติใน

นิกายเซน (ภเูขา แม่นํ้า ทะเล) เป็นตน้ เม่ือดูช้ินงานเหล่าน้ีจะเห็นไดว้า่มีการใชเ้ทคนิคผลิตท่ีซบัซอ้นและประณีต

มาก
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2.3 หลงัการสถาปนาริวกวิเป็นจงัหวดัโอกนิาว่าของญีปุ่่น

 ค.ศ.1879 ในสมยัเมจิ ริวกิวถูกรวมเขา้เป็นจงัหวดัโอกินาว่าของญ่ีปุ่น ในช่วงเวลาดงักล่าวไม่ทราบ

แน่ชดัว่าสํานักงานดูแลงานการขดัเปลือกหอยยงัดาํเนินการต่อไปหรือไม่ ส่ิงท่ีแน่นอนคือสมยัรัฐบาลของ

โชกนุท่ีญ่ีปุ่นหมดไปแลว้และมีรัฐบาลเมจิเป็นรัฐบาลใหม่ไม่อนุญาตใหโ้อกินาวา่ส่งเคร่ืองบรรณาการไปกาํนลั

แก่ราชวงศชิ์ง เพราะเหตุน้ีเคร่ืองรักริวกิวในฐานะเป็นเคร่ืองบรรณาการไดส้ิ้นสุดลง แต่การผลิตเคร่ืองรักใน

โรงงานภาคเอกชนเพ่ือส่งไปยงัต่างจงัหวดัยงัคงมีอยูแ่ละจาํนวนของช่างก็เพ่ิมมากข้ึนดว้ย อยา่งไรก็ตามภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังใหญ่ใน ค.ศ.1929 และการเร่ิมสงครามหาเอเชียบูรพาใน ค.ศ.1941 ไดส่้งผลกระทบต่อ

อุตสาหกรรมเคร่ืองรักอยา่งรุนแรง ในช่วงเวลานั้นมีความพยายามในการพฒันาความกา้วหนา้ของอุตสาหกรรม

เคร่ืองรักใหม่หลายประการ เช่น มีการก่อตั้งสหภาพฝีมือเคร่ืองรักข้ึนใน ค.ศ.1935 และมีการตกแต่งขวดนํ้าหอม

และปากกาหมึกซึมดว้ยงานรักซ่ึงเป็นการทดลองเพ่ือหาแนวทางการสร้างงานรักใหม่

ลกัษณะของงานรักช่วงน้ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนรักสีแดง มกัมีภาพแบบโอกินาวา่ทาํดว้ยรักลายนูน เช่น ภาพพนัธ์ุไม้

ต่างๆ ทศันียภาพและภาพท่ีเป็นสิริมงคล ไดแ้ก่ ภาพตน้สน ตน้ไผ ่และตน้บว๊ย เป็นตน้

2.4 หลงัสงครามหาเอเชียบูรพา

 เม่ือสงครามหาเอเชียบูรพาเกิดข้ึนใน ค.ศ.1941 เคร่ืองรักถูกมองว่าเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือยและรัฐไดเ้ขา้มา

ควบคุมดูแลอุตสาหกรรมเคร่ืองรัก คร้ันเม่ือกองทพัสหรัฐอเมริกาโจมตีเมืองนาฮะบนเกาะโอกินาว่าโดยทาง

อากาศในวนัท่ี 10 ตุลาคม ค.ศ.1944  นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีโอกินาวา่ถูกดึงเขา้ไปพวัพนัในสงครามและนบัจากวนั

ท่ี 26 มีนาคมต่อเน่ืองมาจนถึงวนัท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ.1945 เป็นเวลา 3 เดือน โอกินาวา่กไ็ดก้ลายเป็นสนามรบท่ี

ดุเดือด มีผูเ้สียชีวติทั้งส้ินประมาณ 190,000 คน ในจาํนวนน้ีคร่ึงหน่ึงเป็นชาวพ้ืนเมืองโอกินา เม่ือสงครามส้ินสุด

ลงโอกินาวา่ตกอยูภ่ายใตก้ารยดึครองของกองกาํลงัสหรัฐและถูกละเมิดดา้นสิทธิมนุษยชนมาเป็นเวลานาน จน

กระทัง่กลบัสู่การปกครองของประเทศญ่ีปุ่นใน ค.ศ. 1972

 หลงัสงครามส้ินสุดลงอุตสาหกรรมเคร่ืองรักเร่ิมฟ้ืนฟูดว้ยการผลิตของท่ีระลึกสาํหรับทหารสหรัฐ เป็น

เคร่ืองรักสีดาํประดบัรักลายนูนภาพดอกชบาสีแดงสดใสและเคร่ืองมุก Aogai เป็นท่ีนิยม ตั้งแต่ช่วง ค.ศ.1960 

อีกทั้งเศรษฐกิจญ่ีปุ่นเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วทาํใหจ้าํนวนนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นเดินทางไปเท่ียวโอกินาวา่เพ่ิม

มากข้ึนและนกัท่องเท่ียวเหล่านั้นนิยมซ้ือเคร่ืองรักสีแดงประดบัรักลายนูนเป็นของท่ีระลึกกลบัไป อุตสาหกรรม

เคร่ืองรักจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตของท่ีระลึกสาํหรับนกัท่องเท่ียว

อยา่งไรก็ตามยงัมีความพยายามใหค้วามสาํคญักบัฝีมืองานช่างโบราณ จึงมีการสร้างศูนยอ์บรมฝีมืองานช่างใน 

ค.ศ.1980 นอกจากน้ีกระทรวงการคา้ระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมก็ไดก้าํหนดให้เคร่ืองรักริวกิวเป็นงาน

ฝีมือแบบดั้งเดิมและจดัตั้งพิพิธภณัฑศิ์ลปะเมือง Urasoe ข้ึนเพ่ือเกบ็รวบรวมเคร่ืองรักริวกิว พร้อมกบัทาํการวจิยั

และอนุรักษเ์คร่ืองรักโดยเฉพาะ เม่ือ ค.ศ.1988

3. เทคนิคการสร้างเคร่ืองรักริวกวิ

 เทคนิคการสร้างเคร่ืองรักไดมี้การปรับเปล่ียนมาตลอดตามระยะเวลาและตามความตอ้งการของยคุสมยั

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ความนิยมในวธีิการตกแต่งกเ็ปล่ียนแปรงไป เร่ิมจาก Chinkin ถมทอง ต่อมา Aogai ลายมุก

ชนิดบางและ Tsuikin รักลายนูนตามลาํดบั 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงเทคนิคการประดบัลวดลายของเคร่ืองรักริวกิวดงักล่าวและอีกบางชนิด
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3.1 Chinkin เทคนิคถมทอง (ภาพที ่4)

  ใชมี้ดสลกัลวดลายบนผวิรักใหเ้ป็นร่องลายแลว้นาํยางรักมาถมลงไปในส่วนท่ีสลกัไว ้ก่อนรักจะแหง้

เพียงเลก็นอ้ยนาํทองคาํเปลวหรือผงทองมาติดและเช็ดทองคาํออกจากส่วนท่ีไม่มีลาย ส่วนท่ีมีลายซ่ึงถมรักไวก้็

จะมีทองคาํติดสนิทกลายเป็นลายท่ีชดัเจนข้ึน

 งาน Chinkin เร่ิมท่ีจีนตั้ งแต่สมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์ซ่ง ริวกิวได้รับเทคนิคเข้ามาและได้

ผลิตช้ินงานประเภทน้ีอย่างสมบูรณ์ในระหว่างศตวรรษท่ี 15 ถึง 16 ลายท่ีนิยม ได้แก่ นกฟินิกซ์ เมฆนก

กับดอกไม้และลายเครือเถา (Karakusa) มีลักษณะเฉพาะในการใช้ลายเรขาคณิตเป็นพ้ืนด้านหลังของ

ภาพ งานประเภทน้ีนอกจากจะทาํข้ึนท่ีโอกินาว่าแลว้ยงัผลิตท่ีอ่ืนๆ ของญ่ีปุ่นดว้ย เช่น ท่ี Wajima เป็นตน้ 

 

3.2 Aogai หรือ Raden เทคนิคลายมุก (ภาพที ่5)

  เคร่ืองมุกเป็นตวัแทนของเคร่ืองรักริวกิว ดงัจะเห็นว่ามีหน่วยงานราชการท่ีมีช่ือว่า สํานกังานดูแล

งานการขดัเปลือกหอย วสัดุท่ีนาํมาใชใ้นการทาํลายคือเปลือกหอย ส่วนใหญ่เป็นเปลือกหอยมุกไฟ (Yakougai) 

และหอยเป๋าฮ้ือ (Awabi) งานประเภทน้ีในบางคร้ังมีคาํเรียกแยกตามความหนาของเปลือกหอย หากใชเ้ปลือก

หอยท่ีหนามากกวา่ 1 มม. อาจเรียกวา่ Raden หากมีความหนานอ้ยกวา่ 1 มม. อาจเรียกวา่ Aogai ท่ีโอกินาวา่นิยม

ภาพท่ี 4 ถาดลาย chinkin ถมทอง พิพิธภณัฑเ์มือง Urasoe

ภาพท่ี 5 ถาดลาย aogai มุก
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ใชห้อยท่ีบางขนาด 0.1 มม. ถึง 0.07 มม. มาตกแต่งลาย อยา่งไรกต็ามมีคาํท่ีนิยมเรียกกนัทัว่ไปวา่   Ryukyu Raden 

 วิธีการทาํใหเ้ปลือกหอยบางมีสองวิธีคือ วิธีแรกขดัเปลือกหอยดว้ยหินลบัมีดและเคร่ืองเจียร อีกวิธีหน่ึง

คือตม้เปลือกหอยเพื่อใหช้ั้นของเปลือกลอกออกจากกนั เม่ือไดเ้ปลือกหอยท่ีมีความบางตามตอ้งการแลว้ ตดัเป็น

ลายภาพและตกแต่งบนพ้ืนรัก สาํหรับการทาํใหต้วัลายมุกติดกบัพ้ืนมีสองวิธี วิธีท่ีหน่ึงคือการฝังลายมุกในช่อง

ท่ีแกะไวบ้นผวิไม ้ส่วนวธีิท่ีสองคือติดตวัลายมุกบนพ้ืนท่ีท่ีทายางรักไว ้ เม่ือลายมุกติดกบัพ้ืนแลว้จะทายางรักให้

ทัว่บนลายกบัพ้ืนและท้ิงใหแ้หง้สนิท จากนั้นขดัพ้ืนผิวจนใหล้ายปรากฏออกมาและแกะยางรักบนลายออกโดย

ใชส่ิ้วหรือส่ิวไมไ้ผ ่(ไมไ้ผท่ี่หลาวบาง ลกัษณะส่ิวหนา้ตรงหรือหนา้โคง้)

 ในช่วงศตวรรษท่ี 15 ถึง 16 มีความนิยมทาํเคร่ืองมุกบนพ้ืนรักสีแดง เปลือกหอยท่ีใชม้กัจะหนาเล็ก

นอ้ย บางคร้ังใชท้ั้งทองคาํเปลว ผงทองและเส้นทองประดบัรวมกบัเปลือกหอย ต่อมาศตวรรษท่ี 17 เป็นช่วงท่ี

สาํนกังานดูแลงานการขดัเปลือกหอย มีบทบาทสูงทั้งน้ีเพ่ือสร้างของกาํนลัแก่โชกุนญ่ีปุ่นเป็นหลกั ทาํใหมี้การ

สร้างเคร่ืองมุกหลายช้ิน และเป็นช่วงท่ีมีการพฒันาเทคนิคถึงขั้นสูงสุด ลายมุกท่ีสร้างข้ึนมีความละเอียดอ่อนมาก 

บางคร้ังมีการใชว้ิธีโรยมุกดว้ย ส่วนเคร่ืองบรรณาการท่ีส่งไปจีนจะมีถาดลายมงักรซ่ึงส่วนมากเป็นงานทารักสี

ดาํเป็นหลกั อยา่งไรกต็ามความตอ้งการสินคา้หรูหรากไ็ดล้ดนอ้ยลงไปภายหลงัการปฏิรูปเมจิ

 

3.3 เทคนิคลายทองคาํ (ภาพที ่6)

  เป็นเทคนิคจากจีนเช่นเดียวกบัเทคนิคอ่ืนๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ มีช้ินงานจาํนวนมากท่ีใชท้องคาํเปลว

และผงทองรวมกนั วิธีการสร้างลายมีสองวิธี คือ ใชรั้กเขียนลายและปิดทอง ส่วนอีกแบบหน่ึงคือสร้างลายดว้ย

การนาํทองคาํเปลวท่ีตดัออกช้ินเลก็ๆ รูปส่ีเหล่ียมบา้งสามเหล่ียมบา้งมาประกอบกนัเป็นลายเรขาคณิต

ผลงานในช่วงแรกนิยมเขียนลวดลายเต็มพ้ืนรักสีแดง เช่น ลายตน้ไม ้ดอกไมแ้ละนก ในศตวรรษท่ี 16 มีผล

งานท่ีโดดเด่นทางเทคนิคสูงหลายช้ิน เช่น เทคนิค Bokashi (การไล่นํ้ าหนกั) การโรยทองและทารักทบั เป็นตน้

ในปัจจุบนัไม่มีการสร้างมากนกั

3.4 เทคนิคภาพเขยีนรักและภาพเขยีน Mitsudae

  ภาพเขียนรักคือภาพเขียนดว้ยรักผสมสีฝุ่ น รักสีท่ีผสมกบัสีฝุ่ นมีสีจาํกดั ไดแ้ก่ สีดาํ สีแดง (ปรอท) 

สีเหลือง สีเขียวและสีชาด เท่านั้น จึงมีความพยายามคิดวธีิประดิษฐสี์ใหห้ลากหลายมากข้ึนดว้ยการใชน้ํ้ ามนัจาก

ตน้ Kiri หรือ นํ้ามนังาผสมสีฝุ่ น ภาพท่ีใชน้ํ้ ามนัเช่นน้ีเรียกวา่ Mitsudae
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  ท่ีโอกินาว่าภาพสีนํ้ ามนัท่ีเรียกว่า Mitsudae ได้เร่ิมตน้ข้ึนปลายศตวรรษท่ี 16 เป็นอย่างช้าและ

ทาํมาจนกระทัง่ถึงศตวรรษท่ี 18 ช้ินงานในช่วงแรกมีทั้งภาพเขียนรัก ภาพเขียน Mitsudae และมีลายถมทองรวม

กนัหลงัสงครามมหาเอเชียบูรพานิยมใชว้ธีิดงักล่าวเขียนภาพของท่ีระลึกโดยมีภาพดอกไมข้องโอกินาวา่

3.5 เทคนิครักลายนูน Tsuikin (ภาพที ่7)

  Tsuikin เป็นเทคนิคการตกแต่งท่ีใชอ้ยูม่ากท่ีสุดของโอกินาวา่ในปัจจุบนั คาํวา่ Tsuikin เร่ิมปรากฏใน

เอกสารตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 17 และนิยมทาํกนัมากตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 18 ลงมา ซ่ึงเห็นไดใ้นรายการของกาํนลัท่ี

ส่งไปมอบใหโ้ชกนุโทกงุาวะ

  Tsuikin เป็นเทคนิคท่ีทาํลวดลายจากการผสมรัก (kurome urushi) กบัสีฝุ่ นในสดัส่วนมาก และทุบดว้ย

คอ้นจนส่วนผสมนั้นมีลกัษณะคลา้ยดินเหนียว จากนั้นใชลู้กกล้ิงรีดบางๆ ตดัเป็นลาย ป้ันแต่งเป็นลวดลาย และ

นาํมาติดบนพ้ืนรัก ลายจึงนูนข้ึนจากพ้ืนเป็นสามมิติ บางคร้ังมีการทาสีดว้ย

สภาพภูมิอากาศของโอกินาวา่เอ้ือต่อเทคนิคน้ีเป็นอยา่งมาก กล่าวคือความร้อนและความช้ืนทาํใหล้ายนูนท่ีค่อน

ขา้งหนาสามารถแหง้ไดดี้ หากทาํท่ีอ่ืนในญ่ีปุ่นคงจะแหง้ไดย้ากหรืออาจไม่แหง้เลยกไ็ด ้Tsuikin จึงเป็นเทคนิคท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของโอกินาวา่และค่าใชจ่้ายในการทาํกถ็ูกกวา่เทคนิคอ่ืนๆ เป็นเหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีทาํใหล้าย 

Tsuikin เป็นเทคนิคท่ีนิยมท่ีสุดในโอกินาวา่โดยเฉพาะตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา

ลายท่ีนิยมสําหรับเทคนิคน้ีเป็นภาพภูมิทศัน์ท่ีมีดอกไมแ้ละนก ภาพภูมิทศัน์ท่ีมีคนและปราสาท ต่อมาหลงั

สงครามมหาเอเชียบูรพานิยมนาํภาพดอกไมข้องโอกินาวา่มาทาํเป็นของท่ีระลึก

 

ข้อเสนอแนะ
 ปัจจุบนัในญ่ีปุ่นยงัมีบางคนท่ีเห็นว่าเคร่ืองรักเป็นส่ิงท่ีลา้สมยัไปแลว้ และคนท่ีใชเ้คร่ืองรักก็ลดนอ้ยลง 

ทั้งน้ีอาจเพราะมีสินคา้อ่ืนท่ีราคาถูกกว่าและทนัสมยักว่า ทาํให้มีการสร้างเคร่ืองรักนอ้ยลงและมีคนท่ีสืบทอด

ทางเทคนิคนอ้ยลงดว้ย แต่การท่ีเคร่ืองรักมีคุณสมบติัท่ีสาํคญัคือ ปราศจากมลภาวะ ทนทาน และมีความงาม อีก

ทั้งยางรักมีผลดีต่อสุขภาพร่างกาย ในขณะท่ีปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มมีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ 

ผูเ้ขียนหวงัวา่บทความฉบบัน้ีจะชกัชวนใหผู้อ่้านเกิดความสนใจในเคร่ืองรักริวกิวซ่ึงเป็นเคร่ืองรักอีกแบบหน่ึง 

ขอ้มูลท่ีนาํเสนอมาน้ีคงเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจงานดา้นศิลปะ งานดา้นเทคนิคงานช่าง และงานสร้างเคร่ือง

รักแบบญ่ีปุ่น รวมทั้งน่าจะเป็นประโยชนต่์อประเทศไทยท่ีมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาํริส่งเสริม
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ให้มีการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะต่างๆ มากมาย การสร้างงานรักเป็นศิลปะอีกประเภทหน่ึงท่ีน่าสนใจและน่า

จะสนบัสนุนใหมี้การสร้างสรรคผ์ลงานข้ึนมา แมว้า่ยางรักและคนไทยท่ีรู้จกัเคร่ืองรักอาจจะยงัมีไม่มากนกั แต่

ปัจจยัสาํคญัคือสภาพภมิูอากาศของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสมกบัการสร้างเคร่ืองรักเป็นอยา่งมาก 
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