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บทคัดย่ อ
เครื่ องรักของญี่ปุ่นเป็ นที่ยอมรับทัว่ โลกตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั มีแหล่งผลิตอยูเ่ กือบทัว่ ประเทศแม้ขณะ
นี้มีการผลิตน้อยลงตามความต้องการของตลาด เครื่ องรักของริ วกิวก็เป็ นแบบหนึ่งที่ยงั มีการสร้างสรรค์อยู่ ริ วกิว
เป็ นชื่ ออาณาจักรโบราณที่เคยตั้งอยูท่ ี่โอกินาว่า โอกินาว่าเคยเป็ นแหล่งผลิตเครื่ องรักที่สาํ คัญมาเป็ นเวลานาน
เคยมีการส่ งเครื่ องรักไปยังจีน ญี่ปุ่น และที่อื่นๆ เครื่ องรักริ วกิวได้รับการยกย่องในความงดงามและรสชาติดา้ น
ศิลปะ
มีเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ ซ่ ึ งส่ งผลกระทบต่อสังคมของโอกินาว่าและส่ งผลกระทบต่อการผลิต
เครื่ องรัก ได้แก่ การบุกรุ กริ วกิวของ Shimazu ใน ค.ศ.1609 การสถาปนาริ วกิวเป็ นจังหวัดโอกินาว่า ใน ค.ศ.
1871 และ สงครามมหาเอเชียบูรพาใน ค.ศ. 1942-1945
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในด้ า นรู ปแบบและด้ า นเทคนิ ค แต่ ย ัง มี ก ารสื บทอด
การสร้ างงานมาจนทุกวันนี้ เทคนิ คการสร้ างงานเครื่ องรักโดยเฉพาะเทคนิ คการตกแต่งได้มีการปรับเปลี่ยน
มาตลอดตามระยะเวลาตามความนิ ยม ซึ่ งช่ วงแรกมี ความนิ ยมกับ Chinkin ถมทอง ต่ อมา Aogai ลายมุ ก
ชนิดบาง และ Tsuikin รักลายนูนตามลําดับ เทคนิคเหล่านี้เบื้องต้นได้รับมาจากจีน แต่ต่อมาพัฒนามาเป็ นเครื่ อง
รักริ วกิวในที่สุด
คําสํ าคัญ : เครื่ องรัก งานช่างรัก ริ วกิว โอกินาว่า

กระแสวัฒนธรรม

๖๕

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
ในบทความนี้ ผูเ้ ขียนตั้งใจจะกล่าวถึงเครื่ องรัก (shikki) หรื อโดยทัว่ ไปเรี ยกในประเทศไทยกว่า เครื่ องเขิน
โดยเฉพาะของริ วกิวในด้านความเป็ นมาและเทคนิคที่หลากหลาย เครื่ องรักเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องไม้ ทายาง
รัก และมีการตกแต่งด้วยกรรมวิธีต่างๆ ที่น่าสนใจ
ผูเ้ ขียนได้สํารวจเอกสารเกี่ ยวกับเครื่ องรั กญี่ ปุ่นที่ เขียนเป็ นภาษาไทย ปรากฏว่ามี อยู่เพียงเล่มเดี ยวคือ
หนังสื อ “เครื่ องรักญี่ปุ่น (ฉบับภาษาไทย)” ของคุณซากาเอะ มิกิ (S. Micky หรื อชื่ อภาษาไทยว่า วัฒนา ตรี
พฤกษ์) ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงานช่างเครื่ องรักได้เขียนไว้ราว 80 กว่าปี ที่แล้ว โดยในหนังสื อได้อธิ บายเทคนิคการทํา
เครื่ องรักต่างๆ ของญี่ปุ่นอย่างคร่ าวๆ นอกจากนั้นแทบจะไม่มีเอกสารใดที่ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเครื่ องรักญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยอีกเลย ด้วยเหตุน้ ี เมื่อพบเครื่ องรักที่มีลายพรรณพฤกษาแบบตะวันออก คนในประเทศไทยจึงมัก
เข้าใจเหมารวมกันไปว่าเป็ นของจีน ทั้งที่ลายดังกล่าวมีท้ งั แบบจีนและแบบญี่ปุ่น
ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงได้เขียนบทความฉบับนี้ข้ ึนโดยถ่ายทอดความรู ้ที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญบางท่าน รวมกับความ
รู ้ที่ได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสาร เพื่อเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องรักญี่ปุ่นโดยเฉพาะเครื่ องรักริ วกิวให้
กับผูท้ ี่สนใจและผูศ้ ึกษาศิลปะญี่ปุ่น เนื้ อหาในบทความนี้ จึงอาจเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหาประเด็นศึกษาต่อไป
ซึ่ งกล่าวถึงประวัติและลักษณะสําคัญของเครื่ องรักริ วกิวอย่างกว้างขวาง ในบทที่ 2 จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์
กับศิลปะเครื่ องรักของโอกินาว่าก่อน และบทที่ 3 จะนําเสนอเทคนิ คการสร้างเครื่ องรักริ วกิวที่สาํ คัญบางชนิ ด
บทความนี้ คาดว่ามีประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจวัฒนธรรมและเครื่ องรักริ วกิวเพื่อหาประเด็นศึกษาค้นคว้าต่อไป อีก
ทั้งส่ งเสริ มความเข้าใจเรื่ องเกี่ยวกับโอกินาว่ามากขั้น
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ก่อนอื่นผูเ้ ขียนจะนําเสนอเรื่ องคุณสมบัติของยางรักและเรื่ องริ วกิวอย่างคร่ าวๆ ไว้ในบทนี้

ภาพที่ 1 ใบต้นรักญี่ปุ่น

ภาพที่ 2 ต้นรักญี่ปุ่น

ยางรัก (urushi) เป็ นวัสดุธรรมชาติที่ได้มาจากการกรี ดเปลือกต้นรัก (ภาพที่ 1, 2) เพื่อให้ยางไหลออก
มา เมื่ อสกัดยางรั กจากต้นรั กได้แล้ว ยางรั กจะแข็งตัวได้ดีด้วยการทําปฏิ กริ ยาของเอนไซม์ที่เรี ยกว่า แลค
เคส (laccase) กับออกซิ เจนจากไอนํ้าในอากาศ สภาพแวดล้อมที่แลคเคสทํางานได้ดีจะต้องมีอุณหภูมิและ
ความชื้ นที่เหมาะสมในการแข็งตัวของยางรักคืออุณหภูมิ 20 ถึง 25 องศาเซลเซี ยสและความชื้ นที่ 60 ถึง 75
เปอร์ เซ็นต์ (ในกรณี ยางรักญี่ปุ่น) ถ้าอุณหภูมิและความชื้ นไม่เหมาะสมแลคเคสจะทํางานไม่ได้ดี ยางรักก็จะ
แข็งตัวช้า ทําให้การสร้างงานรักไม่สามารถคืบหน้าไปได้ดว้ ยดี ยังมีปัญหาในการใช้ยางรักบางประการ เช่น
หลายคนมักเกิ ดอาการแพ้ยางรั ก ในประเทศไทยชาวบ้านมักตัดต้นรั กที่ อยู่ใกล้บา้ นใกล้สวนทิ้ งเรื่ อยมา ฅ
จนต้น รั ก กลายเป็ นต้น ไม้ที่ ห าได้ย าก ทุ ก วัน นี้ คนไทยไม่ ค่ อ ยรู ้ จ ัก “ต้น รั ก ” แล้ว แม้แ ต่ ค นญี่ ปุ่ นปั จ จุ บ ัน
บางคนก็ไม่ค่อยรู ้จกั เช่นกัน บางคนยังกลัวว่าถ้าใช้เครื่ องรักจะทําให้เกิดอาการแพ้ยางรักได้ อันที่จริ งถ้ายางรัก
แข็งตัวดีแล้วก็จะไม่ทาํ ให้เกิดอาการแพ้
อย่างไรก็ดี คุณสมบัติของยางรักบางอย่างไม่สามารถทดแทนได้ดว้ ยวัสดุอื่นใด กล่าวคือเมื่อยางรักแข็งตัว
แล้วจะสามารถทนทานกับสภาพต่างๆ ได้ดี อาทิเช่น ความร้อน ความชื้น นํ้า ไฟ สารกรดและสารด่างบางครั้ง
โบราณวัตถุเครื่ องไม้ผพุ งั สลายหายไปแล้วแต่ยงั เหลือส่ วนที่ทายางรักไว้ให้เห็นอยู่ เพราะยางรักสามารถต่อต้าน
เชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อรา จึงสามารถป้ องกันอาหารเน่าเสี ย อีกทั้งยังป้ องกันแมลงได้ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้นยางรัก
จึงเหมาะสําหรับภาชนะเป็ นใส่ อาหารและเฟอร์ นิเจอร์ ต่างๆ นอกจากนี้ เมล็ดและยอดใบของต้นรักก็ยงั สามารถ
ใช้เป็ นยาสมุนไพรได้ดว้ ย สําหรับคุณสมบัติของยางรักไทยเป็ นประเด็นศึกษาที่น่าสนใจต่อไป อย่างไรก็ตามยาง
รักจะค่อยๆ เสื่ อมสภาพไปโดยเฉพาะเมื่อได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเป็ นเวลานานเหมือนอย่างวัสดุอื่นๆ
คําว่า “ริ วกิ ว (Ryukyu)” ในบทความฉบับนี้ เป็ นชื่ ออาณาจักรหนึ่ งในอดีตที่ต้ งั อยู่บนเกาะโอกิ นาว่า มี
กษัตริ ยป์ กครองมานานกว่า 400 ปี ก่อนที่จะถูกผนวกเข้ามาเป็ นจังหวัดหนึ่ งของประเทศญี่ปุ่นภายใต้รัฐบาล
เมจิ คําว่า ริ วกิว ยังนิ ยมใช้กนั อยูจ่ นถึงทุกวันนี้ เช่น มหาวิทยาลัยริ วกิว (Ryukyu Daigaku) หนังสื อพิมพ์ริวกิว
(Ryukyu Shimpo) และ ธนาคารริ วกิว (Ryukyu Ginkou) เป็ นต้น
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ภาพที่ 3 แผ่นที่โอกินาว่า
โอกิ นาว่า (ภาพที่ 3) เป็ นจังหวัดหนึ่ งของประเทศญี่ ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิ ศตะวันตกเฉี ยงใต้ของเกาะกิ วชู
ประกอบด้วยหมู่เกาะต่างๆ ประมาณ 160 เกาะ หมู่เกาะเหล่านี้ เรี ยงกันอย่างต่อเนื่ องจากทางทิศตะวันออกเฉี ยง
เหนื อไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ จากเกาะที่ต้ งั อยูท่ างทิศตะวันตกสุ ด สามารถมองเห็นเกาะไต้หวันได้ โอกิน
าว่าจัดอยูใ่ นเขตกึ่งเขตร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 22.7 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งค่อนข้างร้อนเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ
ของญี่ปุ่น แต่ในช่วงฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่เกิน 30 องศา ส่ วนปริ มาณนํ้าฝนเกิน 2,000 มม. ต่อปี ซึ่ งมากกว่า
กรุ งเทพฯ ความชื้นเฉลี่ยต่อปี สู งถึง 74 เปอร์ เซ็นต์ กล่าวได้วา่ มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสําหรับการทําเครื่ องรัก
เป็ นอย่างมาก
อันที่จริ งโอกิ นาว่าเคยเป็ นแหล่งผลิตเครื่ องรักที่สําคัญมาเป็ นเวลานาน เคยมีการส่ งเครื่ องรักไปยังจี น
ญี่ ปุ่น และที่ อื่นๆ เครื่ องรั กริ วกิ วได้รับการยกย่องว่าเป็ นเครื่ องรั กที่ มีความงดงาม สามารถชื่ นชมความงาม
ของผลงานชิ้ นสําคัญหลายชิ้ นในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้ แต่ปัจจุบนั การผลิตเครื่ องรั กริ วกิ วไม่มีความมัน่ คงดัง่
เช่นแหล่งผลิตเครื่ องรักอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น ปั ญหาหลักคืองานช่างย่อมได้รับผลกระทบจากอิทธิ พลสภาพ
เศรษฐกิจโดยตรง กล่าวคือคนสมัยนี้ ไม่นิยมซื้ อเครื่ องรักซึ่ งมีราคาแพงกว่าภาชนะที่ทาํ จากวัสดุราคาถูก ทําให้
ความต้องการในตลาดตํ่าลง การผลิ ตลดลงและจํานวนช่ างก็น้อยลง สภาพการณ์ ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็ นว่า
อุตสาหกรรมผลิตเครื่ องรักปั จจุบนั ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้ว การสื บทอดฝี มือช่างจึงเป็ น
ปั ญหาใหญ่เหมือนงานหัตถศิลป์ ประเภทอื่น
อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียนเชื่ อว่าความงามของเครื่ องรักยังเป็ นที่ยอมรับของคนในปั จจุบนั หากพัฒนาการออกแบบ
สิ นค้าให้ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งหากเผยแพร่ จุดเด่นของยางรักได้ เครื่ องรักก็จะได้รับการยอมรับ
กลับมาอีกในอนาคต
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2. ประวัตศิ าสตร์ กบั ศิลปะเครื่องรักของโอกินาว่ า
ในบทนี้ จะย้อนกลับไปดูอดี ตและการเปลี่ ยนแปลงศิลปะเครื่ องรั กโอกิ นาว่าในแต่ละยุค โดยมี ขอ้ มูล
จากหนังสื อสามเล่มเป็ นหลักคื อ “ข้อสังเกตเครื่ องรั กริ วกิ ว (Ishizawa: 1889)” “ศิ ลปะเครื่ องรั กของริ วกิ ว
(Arakawa and Tokugawa,1977) ” และ “ศิ ลปะเครื่ องรั กริ วกิ ว: ประวัติศาสตร์ และเทคนิ ค (Miyagi and
others: 1991)” ประกอบกับเอกสารโบราณบางฉบับ
มี เหตุ การณ์ สําคัญอย่างน้อย 3 เหตุ การณ์ ในโอกิ นาว่าที่ ส่งผลกระทบต่ อสังคมของชาวพื้นเมื องและ
แน่นอนว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตและอุตสาหกรรมเครื่ องรักในโอกินาว่าด้วย ได้แก่ การ
บุกรุ กริ วกิวของ Shimazu ใน ค.ศ.1609 การสถาปนาริ วกิวเป็ นจังหวัดโอกินาว่าใน ค.ศ.1871 และ สงครามมหา
เอเชียบูรพาใน ค.ศ. 1942-1945 ในที่น้ ี จะขอกล่าวถึงเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็ น 4
ช่วงตามลําดับดังนี้
2.1 ก่ อน ค.ศ. 1609 (การบุกรุกริวกิวของ Shimazu)
จากหลักฐานทางโบราณคดีโอกินาว่ามีมนุษย์อาศัยอยูต่ ้ งั แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่ยงั ไม่มีการค้นพบ
หลักฐานอย่างชัดเจนว่ามีการใช้ยางรักแล้วหรื อไม่
ในเรื่ องของการปกครองนั้นมีหลักฐานว่าผูม้ ีอาํ นาจทางการปกครองปรากฏตัวในพื้นที่ต่างๆ ของเกาะ
โอกินาว่าในราวคริ สต์ศตวรรษที่ 13 โดยสร้างปราสาท (gusuku) เป็ นศูนย์กลางของอํานาจ ต่อมาในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 14 จึงมีผนู ้ าํ ที่สามารถรวบรวมปราสาทเล็กๆ สร้างความเป็ นปึ กแผ่นกลายเป็ น 3 อาณาจักรใหญ่ คือ
อาณาจักรเหนือ (Hokuzan) อาณาจักรกลาง (Chuzan) และอาณาจักรใต้ (Nanzan) ต่อมาผูน้ าํ ของอาณาจักรกลาง
ซึ่งมีปราสาทชูริ (Shuri gusuku) เป็ นศูนย์กลางได้รวบรวมอาณาจักรทั้ง 3 ให้เป็ นหนึ่งเดียวใน ค.ศ.1429 เรี ยกว่า
อาณาจักรริ วกิว (Ryukyu koku) จากนั้นอาณาจักรริ วกิวก็ดาํ รงอยูต่ ่อมาจนกระทัง่ ถึง ค.ศ.1879 เรี ยกว่า “ยุคการค้า
ขนาดใหญ่” รวมเป็ นเวลา 450 ปี
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จนถึงต้นศตวรรษที่ 17 เป็ นช่วงเวลาที่อาณาจักรริ วกิวทําการค้าทางทะเลทัว่ เอเชี ย
โดยมี ขอ้ มูลจากเอกสาร เช่ น “Goryeosa (ประวัติศาสตร์ ราชวงศ์โครยอ)” และ “Mingshi (ประวัติศาสตร์
ราชวงศ์หมิง)” กล่าวว่าในปลายศตวรรษที่ 14 เป็ นอย่างช้า ริ วกิวได้ส่งเรื อไปติดต่อค้าขายกับจีนและคาบสมุทร
เกาหลีแล้ว
นอกจากนี้ เอกสารประวัติศาสตร์การติดต่อต่างประเทศที่สาํ คัญอีกชุดหนึ่งคือ “Rekidai Houan (เอกสาร
สําคัญทางประวัติศาสตร์ ของริ วกิว)” ซึ่ งเป็ นชุดเอกสารทางการทูตระหว่างอาณาจักรริ วกิวกับรัฐต่างๆ เอกสาร
แต่ละฉบับมีการระบุวนั เดือนปี ชัดเจน สามารถทราบถึงสถานการณ์การติดต่อต่างประเทศของอาณาจักรริ วกิว
ตั้งแต่ ค.ศ. 1424 ถึง 1867 รวมเวลา 443 ปี ได้เป็ นอย่างดี โดยส่ วนใหญ่เป็ นเอกสารติดต่อกับจีนซึ่งริ วกิวส่ งเครื่ อง
บรรณาการไปที่จีนตลอดระยะดังกล่าว ที่น่าสนใจคือยังพบเอกสารการติดต่อระหว่างริ วกิวกับรัฐอื่นๆ อีกหลาย
รัฐ เช่น เกาหลี อันนัม (เวียดนามในปั จจุบนั ) ชวา (อาณาจักรมัชปาหิ ต) สุ มาตรา ปาเล็มบัง มะละกา ปัตตานีและ
สยาม (อยุธยา) ข้อมูลจากเอกสารดังกล่าวเป็ นประจักษ์พยานว่าอาณาจักรริ วกิวส่ งเรื อไปทําการค้าอย่างกว้าง
ขวางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉี ยงใต้ดว้ ย
เรื อของอาณาจักรริ วกิวที่ออกเดินทางไปยังเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ในช่วง 145 ปี ระหว่าง ค.ศ.1425-1570 มี
ทั้งหมดประมาณ 150 ลํา ในจํานวนนี้ เป็ นเรื อที่ไปสยาม 58 ลําซึ่ งเป็ นจํานวนมากที่สุด ถือได้ว่าสยามเป็ นจุด
หมายปลายทางที่สาํ คัญที่สุดในภูมิภาคนี้ (Ishii,1987:7)

กระแสวัฒนธรรม

๖๙

สิ นค้าที่ทางริ วกิวส่ งมายังสยาม ได้แก่ เครื่ องถ้วยพอร์ ซเลนและผ้าไหมซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่นาํ มาจากจีน ดาบ
และพัดซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่นาํ เข้ามาจากญี่ปุ่น ส่ วนสิ นค้าที่ริวกิวซื้ อจากสยามได้แก่ ไม้ฝางและพริ กไทยที่ริวกิวจะ
นําไปขายต่อที่จีนหรื อญี่ปุ่นและด้วยการค้าขายในบทบาทของคนกลางที่ริวกิวดําเนิ นการอยูน่ ้ นั เองทําให้ริวกิว
อาณาจักรเล็กๆ ไม่มีทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปขายยังต่างประเทศสามารถเจริ ญรุ่ งเรื องขึ้นมาได้
ในระบบการค้าของริ วกิวมีชาวจีนที่อพยพไปอยูท่ ี่ริวกิวมีบทบาทสําคัญในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่การต่อเรื อ
การแล่นเรื อและการติดต่อค้าขาย สาส์นทุกฉบับที่อยูใ่ นเอกสาร “Rekidai Houan” ทั้งสาส์นที่ริวกิวส่ งไปและได้
รับกลับ ล้วนเขียนเป็ นภาษาจีนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าภาษาจีนเป็ นภาษากลางในการค้าของเอเชียสมัยนั้น
ใน “พงศาวดารราชวงศ์หมิ ง” ให้ขอ้ มูลว่าเครื่ องรั กเป็ นรายการหนึ่ งของเครื่ องบรรณาการจากริ วกิ ว
นอกจากนี้ยงั “Joseon Wangjo Sillok (พงศาวดารราชวงศ์โชซ็อน)” ก็ได้บนั ทึกเรื่ องเล่าของชาวโชซอนที่ได้ไปที่
ริ วกิวใน ค.ศ. 1478 ระบุวา่ ในวังของริ วกิวมีเครื่ องรักอยูม่ ากหลายประเภท เช่น เสลี่ยง ภาชนะใส่ พระกระยาหาร
และนํ้าจัณฑ์ (สุ รา) เครื่ องตกแต่งภายในวัด เสื้ อเกราะของทหารและของกํานัลอื่นๆ ที่ส่งไปต่างประเทศ เป็ นต้น
ใน “Rekidai Houan” ก็พบว่าในรายการเครื่ องบรรณาการที่ส่งไปจีนจะมีเครื่ องรักอยูเ่ สมอ เช่น ฉากปิ ดทอง ตลับ
รักแดง พัดสี ทอง ฝักดาบรักดําและรักแดง ฝักดาบรักลายมุก เป็ นต้น แต่ยงั ไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าริ วกิวได้ส่ง
เครื่ องรักมาที่สยามในช่วงนี้หรื อไม่
จากข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น ชี้ ให้ เ ห็ น ว่ า มี เ ครื่ องรั ก อยู่ ใ นริ วกิ ว มาแล้ ว ตั้ งแต่ ส มั ย โบราณ
แต่ สํา หรั บ ประเด็ น ความเป็ นมาของยางรั ก นั้น ยัง ไม่ มี ค วามชัด เจนและยัง ไม่ ส ามารถสรุ ป ได้ว่า ต้น รั ก ซึ่ ง
ให้ยางรั กนั้นเป็ นไม้พ้ืนเมื องของโอกิ นาว่าหรื อไม่ แม้ว่าในเอกสารบางฉบับจะกล่าวถึ งการปลูกต้นรั กและ
วิธีการดู แลต้นรั กในอดี ต อี กทั้งใน “Rekidai Houan” ระบุ ว่ามี ทูตจี นมาซื้ อยางรั กเป็ นปริ มาณมากที่ ริวกิ ว
ในต้น ศตวรรษที่ 15 แต่ ห ากพิ จ ารณาวิ ธี ซ้ื อ ขายสิ น ค้า และความเจริ ญทางการค้า ของริ วกิ ว ในเวลานั้น
ประกอบกับ การพิ จ ารณาพื้ น ที่ ข องโอกิ น าว่า ที่ ไ ม่ เ หมาะกับ การเติ บ โตของต้น รั ก ริ ว กิ ว อาจนํา เข้า ยางรั ก
จากที่อื่น เช่น จากญี่ปุ่น จีนเป็ นต้น
สําหรั บรู ปแบบและลักษณะเครื่ องรั กริ วกิ วในสมัยนี้ นิ ยมทารั กแดงเป็ นพื้นและประดับลายถมทอง
คํา และลายมุ ก ลวดลายที่ พ บมากได้แ ก่ ลายต้น ไม้ ดอกไม้แ ละนก หอยที่ นํา มาใช้ป ระดับ คื อ หอยมุ ก
(yakougai) ซึ่ งเป็ นหอยโข่งชนิ ดหนึ่ งมี ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางถึ ง 20 ซม. ได้มาจากทะเลในบริ เวณที่
ใกล้เคียงกัน2.2 ค.ศ.1609 ถึง 1897 สมัยที่ 2 เป็ นช่วงเวลาตั้งแต่ Shimazu บุกรุ กริ วกิวใน ค.ศ.1609 จนถึงริ วกิวถูก
ผนวกเข้าเป็ นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นใน ค.ศ.1897
นับแต่กลางศตวรรษที่ 16 เป็ นต้นมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในดินแดนต่างๆ ของเอเชีย เช่น สงครามกลางเมือง
ญี่ปุ่นสิ้ นสุ ดลง โดยมีผสู ้ ามารถรวบรวมแคว้นต่างๆ ให้เป็ นหนึ่งเดียวตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 16 ที่จีนราชวงศ์หมิง
เสื่ อมอํานาจลงในศตวรรษที่ 17 และประเทศมหาอํานาจในยุโรป ได้แก่ โปรตุเกส สเปนและเนเธอร์ แลนด์ได้
แล่นเรื อบุกรุ กเข้าสู่ เอเชียโดยเริ่ มสร้างอาณานิ คมเพื่อหาสิ นค้าที่จะส่ งไปขายที่ยโุ รป สถานการณ์ดงั กล่าวทําให้
ริ วกิวต้องถอนตัวออกจากการค้าในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ต่อมาใน ค.ศ.1609 เจ้าเมืองของแคว้น Satsuma
(ตอนใต้ของคิวชู) ชื่อ Shimazu ก็ได้ส่งกองกําลังไปบุกรุ กริ วกิว ริ วกิวจึงต้องอยูภ่ ายใต้เมือง Satsuma ในขณะที่
ริ วกิวอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของจีน แต่รัฐบาลโชกุน (Shogun Tokugawa) ที่เอโดะ (โตเกียวในปั จจุบนั ) อนุญาตให้
ราชวงศ์ริวกิวรักษาฐานะผูป้ กครองริ วกิวต่อไปจนถึงสมัยเมจิ ในช่วงเวลานี้ริวกิวจึงมีความสัมพันธ์กบั ญี่ปุ่นและ
ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นมากขึ้น จนในที่สุดริ วกิวก็กลายเป็ นจังหวัดโอกินาว่าของญี่ปุ่นใน ค.ศ.1879
ในเอกสาร “Tsukou Ichiran (บันทึกการติดต่อทางประเทศ)” ซึ่งเป็ นเอกสารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์กบั โลกภายนอกของรัฐบาลโชกุนสมัยเอโดะระบุวา่ ริ วกิวส่ งทูตไปที่เอโดะทั้งหมด 18 ครั้งในรอบ 187
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ปี ระหว่าง ค.ศ.1664 ถึง 1850 โดยเฉลี่ย 10 ปี ละหนึ่งครั้ง การส่ งทูตไปนั้นมีภารกิจ 2 ประการ ประการแรกเพื่อ
เฉลิมฉลองการแต่งตั้งโชกุนองค์ใหม่ ประการที่สองเพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้รับอนุญาตให้ข้ ึนครองบัลลังก์
เป็ นกษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ของริ วกิว ในรายการของกํานัลที่ริวกิวส่ งไปให้โชกุนในโอกาสดังกล่าวนั้นปรากฏเครื่ องรัก
หลากหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น
ถาด, ถ้วย (ประดับ Makie: โรยทอง)
ตลับ, กล่องใส่ เครื่ องหอม ภาชนะใหญ่กน้ ลึกทารัก (ประดับ Aogai: ลายมุกชนิดบาง)
โต๊ะขนาดใหญ่ (ทารักดํา ประดับ Aogai, Chinkin: ถมทอง)
โต๊ะกลมขนาดเล็ก (ทารักแดง ประดับ Aogai, Chinkin)
ภาชนะใส่ อาหาร (ประดับ Aogai, Chinkin)
ฉากขนาดเล็กวางบนโต๊ะ (ประดับ Aogai, Tsuikin: รักลายนูน)
กล่องเครื่ องเขียน (ประดับ Chinkin, Aogai)
กล่องใส่ สมุดกระดาษ (ประดับ Chinkin)
ถาด Tundabon, ฉากพับได้, โต๊ะเขียนหนังสื อตํ่า (ประดับ Aogai)
จากรายการของกํานัลข้างต้นจะเห็นได้ว่าเทคนิ คการตกแต่งเครื่ องรักริ วกิ วที่สําคัญได้แก่ วิธีที่เรี ยกว่า
Chinkin ถมทอง Aogai ลายมุกชนิ ดบาง และ Tsuikin รักลายนูน หลายครั้งใช้เทคนิ คการตกแต่งสองอย่างใน
ชิ้นเดียวกัน สําหรับ Tsuikin เป็ นเทคนิคใหม่ที่ปรากฏในเอกสารครั้งแรกในช่วง ค.ศ.1700 นอกจากเอกสารแล้ว
ยังพบชิ้นงานของสมัยนี้ หลายชิ้นในญี่ปุ่นที่ใช้รักดําเป็ นหลักแทนรักแดงอย่างที่เคยใช้ในสมัยก่อนหน้านี้ การ
เปลี่ยนแปลงความนิยมลักษณะเครื่ องรักที่สร้างขึ้นในช่วงนี้อาจเกิดจากความต้องการที่จะสร้างเครื่ องรักเพื่อเป็ น
ของขวัญสําหรับญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
ในสมัยนี้ มีหน่ วยงานราชการที่รับผิดชอบการสร้างเครื่ องรักมีชื่อเรี ยกว่า สํานักงานดูแลการขัดเปลือก
หอย ซึ่ งหมายถึงสํานักงานดูแลการสร้างเครื่ องประดับมุก เป็ นสํานักงานเชิ งปฏิบตั ิงานช่ างหลากหลายชนิ ด
และสร้างเครื่ องบรรณาการส่ งไปที่จีนและโชกุนญี่ปุ่น มีบุคลากร เช่น ช่างขัดมุก จิตรกร ช่างทําหุ่ น ช่างทําหวี
ช่างทํา Sanshin (พิณสามสายของริ วกิว) อย่างไรก็ดีชื่อของสํานักงานนี้ ได้บ่งบอกถึงความสําคัญของงานมุกต่อ
อาณาจักรอย่างชัดเจน
เอกสารริ วกิวอีกฉบับหนึ่ ง “Kyuyou” ได้ระบุเกี่ยวกับการเดินทางไปเรี ยนรู ้เทคนิ คการสร้างเครื่ องรักที่
ภายนอกในยุคนี้ ตัวอย่างเช่น ใน ค.ศ.1636 มีคนริ วกิวเดินทางไปฝูโจวเรี ยนรู ้วิธีฝังมุก ใน ค.ศ.1663 มีคนริ วกิว
เดินทางไปฝูโจวเรี ยนรู ้วธิ ี สร้างรักสี แดง รักสี ดาํ โรยทอง โรยเงิน ทองคําเปลว เงินเปลวและใน ค.ศ.1715 มีคน
ริ วกิวประดิษฐ์เทคนิครักลายนูน ที่น่าสนใจคือแม้วา่ ริ วกิจจะมีเทคนิคของตนเองอยูบ่ า้ งแล้วก็ตาม แต่การเดินทาง
ไปศึกษาเทคนิ คใหม่หลายครั้งทําให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคนิ ค อีกทั้งคนที่ไปศึกษาเทคนิ คใหม่ที่จีนจะเป็ น
คนทัว่ ไปมิใช่ขา้ ราชการ แต่พวกเขาเหล่านั้นก็ได้ถ่ายทอดความรู ้ที่ได้มาให้กบั ข้าราชการของสํานักงานด้วย
เทคนิคการสร้างเครื่ องรักที่น่าสนใจในช่วงนี้มีงานมุกที่เรี ยกว่า Aogai พื้นรักสี ดาํ เลียนแบบเครื่ องมุกของ
จีน นอกจากนั้นยังมีลวดลายแบบต่างๆ ที่เป็ นที่นิยม ได้แก่ ลายพรรณพฤกษาและนก ภาพทิวทัศน์ธรรมชาติใน
นิกายเซน (ภูเขา แม่น้ าํ ทะเล) เป็ นต้น เมื่อดูชิ้นงานเหล่านี้จะเห็นได้วา่ มีการใช้เทคนิคผลิตที่ซบั ซ้อนและประณี ต
มาก
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2.3 หลังการสถาปนาริวกิวเป็ นจังหวัดโอกินาว่ าของญีป่ ุ่ น
ค.ศ.1879 ในสมัยเมจิ ริ วกิ วถูกรวมเข้าเป็ นจังหวัดโอกิ นาว่าของญี่ ปุ่น ในช่ วงเวลาดังกล่าวไม่ทราบ
แน่ ชดั ว่าสํานักงานดูแลงานการขัดเปลื อกหอยยังดําเนิ นการต่อไปหรื อไม่ สิ่ งที่ แน่ นอนคื อสมัยรั ฐบาลของ
โชกุนที่ญี่ปุ่นหมดไปแล้วและมีรัฐบาลเมจิเป็ นรัฐบาลใหม่ไม่อนุญาตให้โอกินาว่าส่ งเครื่ องบรรณาการไปกํานัล
แก่ราชวงศ์ชิง เพราะเหตุน้ ี เครื่ องรักริ วกิวในฐานะเป็ นเครื่ องบรรณาการได้สิ้นสุ ดลง แต่การผลิตเครื่ องรักใน
โรงงานภาคเอกชนเพื่อส่ งไปยังต่างจังหวัดยังคงมีอยูแ่ ละจํานวนของช่างก็เพิ่มมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามภาวะ
เศรษฐกิ จตกตํ่าครั้งใหญ่ใน ค.ศ.1929 และการเริ่ มสงครามหาเอเชี ยบูรพาใน ค.ศ.1941 ได้ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมเครื่ องรักอย่างรุ นแรง ในช่วงเวลานั้นมีความพยายามในการพัฒนาความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
เครื่ องรักใหม่หลายประการ เช่น มีการก่อตั้งสหภาพฝี มือเครื่ องรักขึ้นใน ค.ศ.1935 และมีการตกแต่งขวดนํ้าหอม
และปากกาหมึกซึมด้วยงานรักซึ่งเป็ นการทดลองเพื่อหาแนวทางการสร้างงานรักใหม่
ลักษณะของงานรักช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็ นพื้นรักสี แดง มักมีภาพแบบโอกินาว่าทําด้วยรักลายนูน เช่น ภาพพันธุ์ไม้
ต่างๆ ทัศนียภาพและภาพที่เป็ นสิ ริมงคล ได้แก่ ภาพต้นสน ต้นไผ่ และต้นบ๊วย เป็ นต้น
2.4 หลังสงครามหาเอเชียบูรพา
เมื่อสงครามหาเอเชี ยบูรพาเกิดขึ้นใน ค.ศ.1941 เครื่ องรักถูกมองว่าเป็ นสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยและรัฐได้เข้ามา
ควบคุมดูแลอุตสาหกรรมเครื่ องรัก ครั้นเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริ กาโจมตีเมืองนาฮะบนเกาะโอกินาว่าโดยทาง
อากาศในวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.1944 นับเป็ นจุดเริ่ มต้นที่โอกินาว่าถูกดึงเข้าไปพัวพันในสงครามและนับจากวัน
ที่ 26 มีนาคมต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.1945 เป็ นเวลา 3 เดือน โอกินาว่าก็ได้กลายเป็ นสนามรบที่
ดุเดือด มีผเู ้ สี ยชีวติ ทั้งสิ้ นประมาณ 190,000 คน ในจํานวนนี้ครึ่ งหนึ่งเป็ นชาวพื้นเมืองโอกินา เมื่อสงครามสิ้ นสุ ด
ลงโอกินาว่าตกอยูภ่ ายใต้การยึดครองของกองกําลังสหรัฐและถูกละเมิดด้านสิ ทธิ มนุษยชนมาเป็ นเวลานาน จน
กระทัง่ กลับสู่การปกครองของประเทศญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1972
หลังสงครามสิ้ นสุ ดลงอุตสาหกรรมเครื่ องรักเริ่ มฟื้ นฟูดว้ ยการผลิตของที่ระลึกสําหรับทหารสหรัฐ เป็ น
เครื่ องรักสี ดาํ ประดับรักลายนูนภาพดอกชบาสี แดงสดใสและเครื่ องมุก Aogai เป็ นที่นิยม ตั้งแต่ช่วง ค.ศ.1960
อีกทั้งเศรษฐกิจญี่ปุ่นเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วทําให้จาํ นวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางไปเที่ยวโอกินาว่าเพิ่ม
มากขึ้นและนักท่องเที่ยวเหล่านั้นนิยมซื้ อเครื่ องรักสี แดงประดับรักลายนูนเป็ นของที่ระลึกกลับไป อุตสาหกรรม
เครื่ องรักจึงกลายเป็ นอุตสาหกรรมการผลิตของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามยังมีความพยายามให้ความสําคัญกับฝี มืองานช่างโบราณ จึงมีการสร้างศูนย์อบรมฝี มืองานช่างใน
ค.ศ.1980 นอกจากนี้ กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมก็ได้กาํ หนดให้เครื่ องรักริ วกิวเป็ นงาน
ฝี มือแบบดั้งเดิมและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมือง Urasoe ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมเครื่ องรักริ วกิว พร้อมกับทําการวิจยั
และอนุรักษ์เครื่ องรักโดยเฉพาะ เมื่อ ค.ศ.1988
3. เทคนิคการสร้ างเครื่องรักริวกิว
เทคนิ คการสร้างเครื่ องรักได้มีการปรับเปลี่ยนมาตลอดตามระยะเวลาและตามความต้องการของยุคสมัย
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ความนิยมในวิธีการตกแต่งก็เปลี่ยนแปรงไป เริ่ มจาก Chinkin ถมทอง ต่อมา Aogai ลายมุก
ชนิดบางและ Tsuikin รักลายนูนตามลําดับ
ในบทนี้จะกล่าวถึงเทคนิคการประดับลวดลายของเครื่ องรักริ วกิวดังกล่าวและอีกบางชนิด
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ภาพที่ 4 ถาดลาย chinkin ถมทอง พิพิธภัณฑ์เมือง Urasoe
3.1 Chinkin เทคนิคถมทอง (ภาพที่ 4)
ใช้มีดสลักลวดลายบนผิวรักให้เป็ นร่ องลายแล้วนํายางรักมาถมลงไปในส่ วนที่สลักไว้ ก่อนรักจะแห้ง
เพียงเล็กน้อยนําทองคําเปลวหรื อผงทองมาติดและเช็ดทองคําออกจากส่ วนที่ไม่มีลาย ส่ วนที่มีลายซึ่ งถมรักไว้ก็
จะมีทองคําติดสนิทกลายเป็ นลายที่ชดั เจนขึ้น
งาน Chinkin เริ่ ม ที่ จี น ตั้ง แต่ ส มัย ราชวงศ์ห ยวนและราชวงศ์ซ่ ง ริ ว กิ ว ได้รั บ เทคนิ ค เข้า มาและได้
ผลิ ตชิ้ นงานประเภทนี้ อย่างสมบูรณ์ ในระหว่างศตวรรษที่ 15 ถึ ง 16 ลายที่ นิยม ได้แก่ นกฟิ นิ กซ์ เมฆนก
กับ ดอกไม้แ ละลายเครื อ เถา (Karakusa) มี ล ัก ษณะเฉพาะในการใช้ล ายเรขาคณิ ต เป็ นพื้ น ด้า นหลัง ของ
ภาพ งานประเภทนี้ นอกจากจะทําขึ้นที่ โอกิ นาว่าแล้วยังผลิ ตที่ อื่นๆ ของญี่ ปุ่นด้วย เช่ น ที่ Wajima เป็ นต้น

ภาพที่ 5 ถาดลาย aogai มุก
3.2 Aogai หรือ Raden เทคนิคลายมุก (ภาพที่ 5)
เครื่ องมุกเป็ นตัวแทนของเครื่ องรักริ วกิ ว ดังจะเห็นว่ามีหน่ วยงานราชการที่มีชื่อว่า สํานักงานดูแล
งานการขัดเปลือกหอย วัสดุที่นาํ มาใช้ในการทําลายคือเปลือกหอย ส่ วนใหญ่เป็ นเปลือกหอยมุกไฟ (Yakougai)
และหอยเป๋ าฮื้อ (Awabi) งานประเภทนี้ ในบางครั้งมีคาํ เรี ยกแยกตามความหนาของเปลือกหอย หากใช้เปลือก
หอยที่หนามากกว่า 1 มม. อาจเรี ยกว่า Raden หากมีความหนาน้อยกว่า 1 มม. อาจเรี ยกว่า Aogai ที่โอกินาว่านิยม
กระแสวัฒนธรรม
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ใช้หอยที่บางขนาด 0.1 มม. ถึง 0.07 มม. มาตกแต่งลาย อย่างไรก็ตามมีคาํ ที่นิยมเรี ยกกันทัว่ ไปว่า Ryukyu Raden
วิธีการทําให้เปลือกหอยบางมีสองวิธีคือ วิธีแรกขัดเปลือกหอยด้วยหิ นลับมีดและเครื่ องเจียร อีกวิธีหนึ่ ง
คือต้มเปลือกหอยเพื่อให้ช้ นั ของเปลือกลอกออกจากกัน เมื่อได้เปลือกหอยที่มีความบางตามต้องการแล้ว ตัดเป็ น
ลายภาพและตกแต่งบนพื้นรัก สําหรับการทําให้ตวั ลายมุกติดกับพื้นมีสองวิธี วิธีที่หนึ่ งคือการฝังลายมุกในช่อง
ที่แกะไว้บนผิวไม้ ส่ วนวิธีที่สองคือติดตัวลายมุกบนพื้นที่ที่ทายางรักไว้ เมื่อลายมุกติดกับพื้นแล้วจะทายางรักให้
ทัว่ บนลายกับพื้นและทิ้งให้แห้งสนิ ท จากนั้นขัดพื้นผิวจนให้ลายปรากฏออกมาและแกะยางรักบนลายออกโดย
ใช้สิ่วหรื อสิ่ วไม้ไผ่ (ไม้ไผ่ที่หลาวบาง ลักษณะสิ่ วหน้าตรงหรื อหน้าโค้ง)
ในช่ วงศตวรรษที่ 15 ถึ ง 16 มี ความนิ ยมทําเครื่ องมุกบนพื้นรั กสี แดง เปลื อกหอยที่ ใช้มกั จะหนาเล็ก
น้อย บางครั้งใช้ท้ งั ทองคําเปลว ผงทองและเส้นทองประดับรวมกับเปลือกหอย ต่อมาศตวรรษที่ 17 เป็ นช่วงที่
สํานักงานดูแลงานการขัดเปลือกหอย มีบทบาทสู งทั้งนี้ เพื่อสร้างของกํานัลแก่โชกุนญี่ปุ่นเป็ นหลัก ทําให้มีการ
สร้างเครื่ องมุกหลายชิ้น และเป็ นช่วงที่มีการพัฒนาเทคนิคถึงขั้นสูงสุ ด ลายมุกที่สร้างขึ้นมีความละเอียดอ่อนมาก
บางครั้งมีการใช้วิธีโรยมุกด้วย ส่ วนเครื่ องบรรณาการที่ส่งไปจีนจะมีถาดลายมังกรซึ่ งส่ วนมากเป็ นงานทารักสี
ดําเป็ นหลัก อย่างไรก็ตามความต้องการสิ นค้าหรู หราก็ได้ลดน้อยลงไปภายหลังการปฏิรูปเมจิ

ภาพที่ 6 ถาด Tundabon ลายทองคํา
3.3 เทคนิคลายทองคํา (ภาพที่ 6)
เป็ นเทคนิ คจากจี นเช่ นเดี ยวกับเทคนิ คอื่นๆ ที่ กล่าวมาแล้ว มี ชิ้นงานจํานวนมากที่ ใช้ทองคําเปลว
และผงทองรวมกัน วิธีการสร้างลายมีสองวิธี คือ ใช้รักเขียนลายและปิ ดทอง ส่ วนอีกแบบหนึ่งคือสร้างลายด้วย
การนําทองคําเปลวที่ตดั ออกชิ้นเล็กๆ รู ปสี่ เหลี่ยมบ้างสามเหลี่ยมบ้างมาประกอบกันเป็ นลายเรขาคณิ ต
ผลงานในช่วงแรกนิ ยมเขียนลวดลายเต็มพื้นรักสี แดง เช่น ลายต้นไม้ ดอกไม้และนก ในศตวรรษที่ 16 มีผล
งานที่โดดเด่นทางเทคนิคสู งหลายชิ้น เช่น เทคนิค Bokashi (การไล่น้ าํ หนัก) การโรยทองและทารักทับ เป็ นต้น
ในปัจจุบนั ไม่มีการสร้างมากนัก
3.4 เทคนิคภาพเขียนรักและภาพเขียน Mitsudae
ภาพเขียนรักคือภาพเขียนด้วยรักผสมสี ฝุ่น รักสี ที่ผสมกับสี ฝุ่นมีสีจาํ กัด ได้แก่ สี ดาํ สี แดง (ปรอท)
สี เหลือง สี เขียวและสี ชาด เท่านั้น จึงมีความพยายามคิดวิธีประดิษฐ์สีให้หลากหลายมากขึ้นด้วยการใช้น้ าํ มันจาก
ต้น Kiri หรื อ นํ้ามันงาผสมสี ฝนุ่ ภาพที่ใช้น้ าํ มันเช่นนี้เรี ยกว่า Mitsudae
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ที่ โ อกิ น าว่า ภาพสี น้ ํา มัน ที่ เ รี ย กว่า Mitsudae ได้เ ริ่ ม ต้น ขึ้ น ปลายศตวรรษที่ 16 เป็ นอย่า งช้า และ
ทํามาจนกระทัง่ ถึงศตวรรษที่ 18 ชิ้นงานในช่วงแรกมีท้ งั ภาพเขียนรัก ภาพเขียน Mitsudae และมีลายถมทองรวม
กันหลังสงครามมหาเอเชียบูรพานิยมใช้วธิ ีดงั กล่าวเขียนภาพของที่ระลึกโดยมีภาพดอกไม้ของโอกินาว่า

ภาพที่ 7 ภาพรักลายนูน Tsuikin
3.5 เทคนิครักลายนูน Tsuikin (ภาพที่ 7)
Tsuikin เป็ นเทคนิคการตกแต่งที่ใช้อยูม่ ากที่สุดของโอกินาว่าในปั จจุบนั คําว่า Tsuikin เริ่ มปรากฏใน
เอกสารตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 17 และนิยมทํากันมากตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 18 ลงมา ซึ่งเห็นได้ในรายการของกํานัลที่
ส่ งไปมอบให้โชกุนโทกุงาวะ
Tsuikin เป็ นเทคนิคที่ทาํ ลวดลายจากการผสมรัก (kurome urushi) กับสี ฝนในสั
ุ่
ดส่ วนมาก และทุบด้วย
ค้อนจนส่ วนผสมนั้นมีลกั ษณะคล้ายดินเหนียว จากนั้นใช้ลูกกลิ้งรี ดบางๆ ตัดเป็ นลาย ปั้ นแต่งเป็ นลวดลาย และ
นํามาติดบนพื้นรัก ลายจึงนูนขึ้นจากพื้นเป็ นสามมิติ บางครั้งมีการทาสี ดว้ ย
สภาพภูมิอากาศของโอกินาว่าเอื้อต่อเทคนิคนี้เป็ นอย่างมาก กล่าวคือความร้อนและความชื้นทําให้ลายนูนที่ค่อน
ข้างหนาสามารถแห้งได้ดี หากทําที่อื่นในญี่ปุ่นคงจะแห้งได้ยากหรื ออาจไม่แห้งเลยก็ได้ Tsuikin จึงเป็ นเทคนิคที่
เป็ นเอกลักษณ์ของโอกินาว่าและค่าใช้จ่ายในการทําก็ถูกกว่าเทคนิคอื่นๆ เป็ นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทาํ ให้ลาย
Tsuikin เป็ นเทคนิคที่นิยมที่สุดในโอกินาว่าโดยเฉพาะตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็ นต้นมา
ลายที่ นิยมสําหรั บเทคนิ คนี้ เป็ นภาพภูมิทศั น์ที่มีดอกไม้และนก ภาพภูมิทศั น์ที่มีคนและปราสาท ต่อมาหลัง
สงครามมหาเอเชียบูรพานิยมนําภาพดอกไม้ของโอกินาว่ามาทําเป็ นของที่ระลึก

ข้ อเสนอแนะ
ปั จจุบนั ในญี่ปุ่นยังมีบางคนที่เห็นว่าเครื่ องรักเป็ นสิ่ งที่ลา้ สมัยไปแล้ว และคนที่ใช้เครื่ องรักก็ลดน้อยลง
ทั้งนี้ อาจเพราะมีสินค้าอื่นที่ราคาถูกกว่าและทันสมัยกว่า ทําให้มีการสร้างเครื่ องรักน้อยลงและมีคนที่สืบทอด
ทางเทคนิคน้อยลงด้วย แต่การที่เครื่ องรักมีคุณสมบัติที่สาํ คัญคือ ปราศจากมลภาวะ ทนทาน และมีความงาม อีก
ทั้งยางรักมีผลดีต่อสุ ขภาพร่ างกาย ในขณะที่ปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมมีความรุ นแรงมากขึ้นเรื่ อยๆ
ผูเ้ ขียนหวังว่าบทความฉบับนี้ จะชักชวนให้ผอู ้ ่านเกิดความสนใจในเครื่ องรักริ วกิวซึ่ งเป็ นเครื่ องรักอีกแบบหนึ่ ง
ข้อมูลที่นาํ เสนอมานี้ คงเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจงานด้านศิลปะ งานด้านเทคนิ คงานช่าง และงานสร้างเครื่ อง
รักแบบญี่ปุ่น รวมทั้งน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ ส่งเสริ ม
กระแสวัฒนธรรม
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ให้มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่างๆ มากมาย การสร้างงานรักเป็ นศิลปะอีกประเภทหนึ่ งที่น่าสนใจและน่ า
จะสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา แม้วา่ ยางรักและคนไทยที่รู้จกั เครื่ องรักอาจจะยังมีไม่มากนัก แต่
ปัจจัยสําคัญคือสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสมกับการสร้างเครื่ องรักเป็ นอย่างมาก
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