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Abstract 
 

Code of project : RD Art 15/2555 
Project name     : Development of the stamping mold on the ceramic arts. 
Resercher nam   : Mr. Saravut Vongnate  
 

This research is aimed to develop the stamping mold on the ceramic arts. 
Tools used in the research 1.Local clay 2.Stoneware clay 3.Wood 4.Resin   
5.Chemical test 6.Scales  7.Kiln  8.Gas  9.Camera  10.Computer  

 The results of research can lets us know about 
1.Inherit culture wisdom and designing development stamping mold on the  

ceramic arts in appropriated use decorate of project and proliferate form stamping 
mold on the ceramic arts 

2.Know about attribute material that use as stamping mold, has four kind  
1.local clay 2.stone ware clay 3.wood 4. resin 

3.How to make or the way to create stamping mold process by using the four  
type of material 1.local clay 2.stone ware clay 3.wood 4. resin. After the test we 
found that each type of material procedures has its differences in making step, and 
all of those types can be used for stamping mold as the ceramic arts. Then the last 
we proof that resin is the easiest material, casting mold and reproduce a lot by not 
deviate from the original model also qualities and quickly than other types.   
 
 
 
 
 
 
Keywords : 1. stamping mold 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ศิลปะเครื่องปั้นดินเผามีความเป็นมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณ มีวิวัฒนาการในการสร้างสรรค์
ผลงานเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาตามล าดับ ทั้งทางเทคนิค และกรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน แตกต่าง
กันตามแต่ลักษณะของผลงาน  ในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผามีท้ังผลงานที่ท าข้ึนเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยและเพ่ือแสดงคุณค่าทางความงามเพียงอย่างเดียว  ผลงานเครื่องปั้นดินเผามีการน า
เทคนิคต่างๆมาใช้ตกแต่งผลงานเพื่อให้เกิดความงามยิ่งขึ้น เช่น เทคนิคการเขียนดินสี เทคนิคการขูด
ขีดลวดลาย เทคนิคการปั้นติด และ เทคนิคการกดประทับลวดลาย ฯลฯ 

 เทคนิคกรรมวิธีตกแต่งผลงานแต่ละประเภทมีลักษณะความงามท่ีแตกต่างมีเอกลักษณ์
เฉพาะและเทคนิคการกดประทับลวดลาย เป็นอีกเทคนิควิธีการหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณ การ
กดประทับลวดลาย จะท าขณะที่เนื้อดินมีความอ่อนพอที่จ ะสามารถกดประทับลวดลายได้ วิธีการนี้
เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วทุกพ้ืนที่ ที่มีการท าเครื่องปั้นดินเผา ตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบัน  

 ด้วยเทคนิคการตกแต่งกดประทับลวดลายบนเครื่องเคลือบดินเผามีความงามที่แตกต่างมี
เอกลักษณ์เฉพาะ แต่เครื่องมือที่ใช้กดประทับลวดลายต่างๆยังมี รูปแบบของวัสดุในการท าแบบพิมพ์
กดประทับลวดลายไม่แพร่หลายเท่าที่ควร  ดังนั้นจึงต้องการที่จะ พัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลาย
บนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาขึ้น 
 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสืบสานวัฒนธรรมและ พัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลป ะเครื่อง
เคลือบดินเผาได้  

2. เพ่ือที่จะเผยแพร่รูปแบบเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาได้  
3. เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน เครื่องเคลือบดินเผาน าลักษณะรูปแบบวัสดุ

เครื่องมือกดประทับลวดลายไปใช้งานได้สะดวกมากขึ้น 
4. เพ่ือปรับประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในปัจจุบันน ามาสร้าง เครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะ

เครื่องเคลือบดินเผาได้    
5. เพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ และสามารถน าวิธีการศึกษาไปใช้เป็น

แนวทางในการศึกษาเรื่องในลักษณะเดียวกันได้ต่อไป 
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3. สมมติฐานของการศึกษา 
 ได้พัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา  และสามารถปรับ

ประยุกต์รูปแบบวัสดุเครื่องมือกดประทับลวดลายไปใช้งานได้สะดวกมากขึ้น 
 
4. ขอบเขตการศึกษา 

 1. วัตถุดิบที่น ามาทดลองศึกษาได้แก่ 
1.1 ดินเหนียวพ้ืนบ้าน 
1.2 ดินสโตนแวร์ 
1.3 ไม้ 
1.4 วัสดุเรซิ่น 

 2. ท าการเผาศึกษาเนื้อดินเพื่อดูคุณสมบัติทางกายภาพที่อุณหภูมิต่างๆ ดังนี้  เผาที่อุณหภูมิ 
1,000  - 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศ อ๊อกซิเดชั่น 

 3. ทดลองการข้ึนรูปด้วยวิธีการปั้น และใช้เครื่องมือกดประทับลวดลายตกแต่งบนศิลปะ
เครื่องเคลือบดินเผา จ านวน 5 ชุด 
 
5. ขัน้ตอนของการศึกษา 

 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1.1 ข้อมูลด้านเอกสาร ได้แก่ 

- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา 
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเนื้อดินเซรามิก 
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลวดลาย 
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของศิลปะ 
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบ 

 2. ออกแบบร่างผลงาน 2 มิติ และ ปั้นแบบร่างผลงาน 3 มิติ โดยใช้เนื้อดินปั้นตามแบบร่าง    
2 มิต ิ

 3. วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะผลงานที่ได้ออกแบบ 
3.1 คุณค่าการแสดงออกทางแนวความคิด 
3.2 คุณค่าการพัฒนา เทคนิคทางเครื่ องมือกดประทับลวดลายตกแต่งบนศิลป ะเครื่อง

เคลือบดินเผา 
 4. วัตถุดิบที่น ามาทดลองได้แก่ 

4.1 ดินเหนียวพ้ืนบ้าน 
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4.2 ดินสโตนแวร์ 
4.3 ไม ้
4.4 วัสดุเรซิ่น 

 5. ท าการเผาศึกษาเนื้อดินเพื่อดูคุณสมบัติทางกายภาพที่อุณหภูมิต่างๆ ดังนี้  เผาที่อุณหภูมิ 
1,000  - 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศ อ๊อกซิเดชั่น 

 6. ทดลองการข้ึนรูปด้วยวิธีการปั้น และใช้เครื่องมือกดประทับลวดลายตกแต่งบนศิลปะ
เครื่องเคลือบดินเผา จ านวน 5 ชุด 

 7. การสรุปผลการศึกษา และการอภิปรายผล คือ ประมวลข้อมูลที่ศึกษาได้ตามข้ันตอน
ทั้งหมด เพ่ือรวบรวมข้อมูล เป็นเอกสารส าหรับน าเสนอ และเผยแพร่ 
 
6. เวลาที่ใช้ในการศึกษา   ตุลาคม   พ.ศ. 2554 –  กันยายน  พ.ศ. 2556 
 
7. วิธีการศึกษา 

 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1.1 ข้อมูลด้านเอกสาร ได้แก่ 

- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา 
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเนื้อดินเซรามิก 
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลวดลาย 
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของศิลปะ 
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบ 

 2. ออกแบบร่างผลงาน 2 มิติ และ ปั้นแบบร่างผลงาน 3 มิติ โดยใช้เนื้อดินปั้นตามแบบร่าง   
2 มิต ิ

 3. วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะผลงานที่ได้ออกแบบ 
3.1 คุณค่าการแสดงออกทางแนวความคิด 
3.2 คุณค่าการพัฒนา เทคนิคทางเครื่องมือกดประทับลวดลายตกแต่งบนศิลปะเครื่อง

เคลือบดินเผา 
 4. วัตถุดิบที่น ามาทดลองได้แก่ 

4.1 ดินเหนียวพ้ืนบ้าน 
4.2 ดินสโตนแวร์ 
4.3 ไม ้
4.4 วัสดุเรซิ่น 
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 5. ท าการเผาศึกษาเนื้อดินเพื่อดูคุณสมบัติทางกายภาพที่อุณหภูมิต่างๆ ดังนี้  เผาที่อุณหภูมิ 
1,000  - 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศ อ๊อกซิเดชั่น 

 6. ทดลองการข้ึนรูปด้วยวิธีการปั้น และใช้เครื่องมือกดประทับลวดลายตกแต่งบนศิลปะ
เครื่องเคลือบดินเผา จ านวน 5 ชุด 

 7. การสรุปผลการศึกษา และการอภิปรายผล คือ ประมวลข้อมูลที่ศึกษาได้ตามข้ันตอน
ทั้งหมด เพ่ือรวบรวมข้อมูล เป็นเอกสารส าหรับน าเสนอ และเผยแพร่ 
 
8. แหล่งข้อมูล 

1. หอสมุดแห่งชาติ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัย 
เพาะช่าง  และ สถาบันอื่นๆ 

 2. ลงพื้นที่ส ารวจแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด 
 3. แหล่งข้อมูลจาก Internet 

 
9. อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 

 1. เนื้อดินปั้นพ้ืนบ้าน 
 2. ดินสโตนแวร์  
 3. ไม ้
 4. วัสดุเรซิ่น  
 5. สารเคมีทดสอบ ,ตาชั่ง 

 6. เตาเผา, แก๊ส 
 7. กล้องบันทึกภาพเพ่ือใช้บันทึกภาพต่างๆในการท าเอกสารงานวิจัย 
8. คอมพิวเตอร์ 

 
10. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยโดยประมาณ    10,000  บาท 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1. สามารถศึกษาสืบสานวัฒนธรรมและพัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่อง 
เคลือบดินเผาได้  

2. สามารถจะเผยแพร่รูปแบบเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาได้  
3. สามารถเป็นทางเลือกให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาน าลักษณะรูปแบบวัสดุ 

เครื่องมือกดประทับลวดลายไปใช้งานได้สะดวกมากขึ้น 
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4. สามารถปรับประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในปัจจุบันน ามาสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลายบน 
ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาได้    

5. สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ และสามารถน าวิธีการศึกษา 
เป็นแนวทางในการศึกษาเรื่องในลักษณะเดียวกันได้ต่อไป 



 

 

 
บทที่  2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง / ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาวิจัย การพัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ที่มี
แนวความคิด ต๎องการพัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาขึ้น ผู๎ศึกษาได๎
รวบรวมข๎อมูลตํางๆ ที่เก่ียวข๎องจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ และจะทําให๎
การศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้บรรลุจุดมุํงหมายที่ตั้งไว๎  โดยเรียบเรียงไว๎เป็นหัวข๎อดังนี้ 

 1. เครื่องปั้นดินเผาในสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ 
 2. เครื่องปั้นดินเผาในสมัยประวัติศาสตร๑ 
 3. ข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับทฤษฏีทางเครื่องปั้นดินเผา 
 4. ข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับลวดลายตํางๆ 
 5. ข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับองค๑ประกอบของศิลปะ 
 6. ข๎อมูลที่เก่ียวข๎องกับกรรมวิธีการสร๎างสรรค๑ผลงานเครื่องปั้นดินเผา 

 
1. เครื่องปั้นดินเผาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 เครื่องปั้ นดินเผาเป็นศิลปหัตถกรรมที่ควบคูํกับมนุษย๑มาเป็นเวลานาน เครื่องปั้นดินเผา
สมัยกํอนประวัติศาสตร๑ที่ปรากฎขึ้นในชํวงเวลานนี้ เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรม ซึ่งเครื่องปั้นดินเผา
สมัยกํอนประวัติศาสตร๑เหลํานี้นี่เองท่ีถือได๎วําเป็นรากฐานของเครื่องปั้นดินเผาในยุคประวัติศา สตร๑
ของไทยในเวลาตํอมา แหลํงวัฒนธรรมสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ในประเทศไทยนั้นมีอยูํเป็นอันมาก แตํ
แหลํงที่มีชื่อเสียงที่ปรากฏมีเครื่องปั้นดินเผาสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ที่มีลักษณะเดํนทางศิลปกรรม ที่
เป็นแหลํงวัฒนธรรมสําคัญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู๎จักกัน ได๎แกํ  เครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมบ๎านเชียง   
สําหรับเครื่องปั้นดินเผาที่ปรากฏพบในแหลํงโบราณคดีบ๎านเชียง ซึ่งเป็นภาชนะท่ีทําข้ึนเพื่อใช๎ในพิธี
กรรมการฝังศพ มีรูปแบบของภาชนะดินเผาแตกตํางกันไปตามชํวงเวลา ดังนี้ 
 1. สมัยต๎น (Early period) 

 ภาชนะดินเผาลักษณะเดํน ๆ หรือประเภทเดํน ๆ ของบ๎านเชียงสมัยต๎น สรุปได๎ดังนี้ 
 1.1 ในระยะเริ่มแรกของสมัยต๎น อายุประมาณ 5,600 – 4,500 ปีมาแล๎ว มีภาชนะดินเผา
ที่เดํน คือ ภาชนะมีเชิงหรือฐานเตี้ย ๆ (Short ring foot) สํวนใหญํเป็นภาชนะสีดํา สํวนครึ่งบนของ
ภาชนะมักตกแตํงด๎วยเส๎นขีดเป็นลาขด หรือลายเส๎นคดโค๎ง และมีลายกดเป็นชุดหรือเส๎นสั้น ๆ เติม
พ้ืนที่ระหวํางลายขีดให๎เต็ม สํวนครึ่งลํางภาชนะมักตกแตํงด๎วยลายเชือกทาบ 
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 1.2 ระยะที่สองของสมัยต๎น อายุประมาณ 4,500 – 4,000 ปีมาแล๎ว มีภาชนะประเภท
เดํนที่ปรากฏเพิ่มข้ึนมาคือภาชนะขนาดใหญํที่ใช๎ใสํศพเด็กกํอน นําไปฝัง และภาชนะขนาดเล็กอ่ืน ๆ 
ซึ่งมีการตกแตํงเส๎นขีดเป็นลวดลายคดโค๎งบนผิวสํวนใหญํของภาชนะ จึงดูวํามีปริมาณลายตกแตํง
หนาแนํนกวําลายขีดบนภาชนะดินเผาของระยะเริ่มแรก 

 1.3 ระยะที่สามของสมัยต๎น อายุประมาณ 4,000 – 3,500 ปีมาแล๎ว เริ่มปรากฏมีภาชนะ
ที่ด๎านข๎างตรงหรื อเกือบตรง (ทําให๎ดูเป็นภาชนะทรงกระบอก Beaker) และภาชนะตกแตํงด๎วยลาย
เชือกทาบทั้งใบ ที่มีสํวนคอภาชนะตั้งตรง ก๎นภาชนะกลม 

 1.4 ระยะสุดท๎ายของสมัยต๎น อายุประมาณ 3,500 – 3,000 ปีมาแล๎ว เริ่มปรากฏมี
ภาชนะดินเผาแบบ “บ๎านอ๎อมแก๎ว” ซึ่งหมายถึง ภาชนะทรงก๎นกลมตกแตํงบริเ วณไหลํภาชนะด๎วย
ลายขีดเป็นเส๎นคดโค๎งผสมกับการเขียนสีแดง และตกแตํงสํวนอื่น ๆ ที่อยูํใต๎ลงมาด๎วยลายเชือกทาบ 
สาเหตุที่เรียกภาชนะดินเผาแบบนี้วําแบบ “บ๎านอ๎อมแก๎ว” ก็เพราะได๎พบวําเป็นประเภทหลักที่พบใน
ชั้นดินลํางสุด หรือระยะการอยูํอาศัยเริ่มแรกของแหลํงโบราณคดีท่ีบ๎ านอ๎อมแก๎ว ซึ่งอยูํไมํไกลจาก
บ๎านเชียงมากนัก 
 2.สมัยกลาง (Middle period)  

อายุประมาณ 3,000 – 2,300 ปีมาแล๎ว ภาชนะดินเผาประเภทเดํนของสมัยกลาง คือ 
ภาชนะผิวนอกสีขาว ทําสํวนไหลํภาชนะให๎เป็นสันหักมุม (Carinated Pot) มีทั้งแบบก๎นภาชนะกลม
และแหลม บางชิ้นมีการตกแตํงด๎วยลายชีดผสมกับลายเขียนสีที่บริเวณไหลํภาชนะ ตอนปลาย ๆ ของ
สมัยกลางเริ่มมีการตกแตํงภาชนะแบบนี้ด๎วยการทาสีแดงที่บริเวณปากภาชนะ 
 3.สมัยปลาย (Late period) 
 อายุประมาณ 2,300 – 1,800 ปีมาแล๎ว ชํวงต๎น ๆ ของสมัยปลายมีภาชนะชนิดเขียนลาย
สีแดงบนพื้นนวล (Red on buff painted pottery) เป็นภาชนะดินเผาประเภทเดํนที่เริ่มปรากฏ
ขึ้นมาตอนกลางของสมัย จึงเริ่มมีภาชนะชนิดเขียนลวดลายสีแดงบนผิวสีแดง (Red pot painted 
with designs) ระยะสุดท๎ายของสมัยจึงมีภาชนะดินเผาฉาบผิวนอกด๎วยน้ําโคลนสีแดงแล๎วขัดมัน 
(Red slipped and burnished pot) เพ่ิมข้ึนมา 
 จะเห็นได๎วําภาชนะดินเผาที่พบในแหลํงโบราณคดีบ๎านเชียงนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง
ภาชนะดินเผาลายเขียนสีอันมีชื่อเสียงนั้นก็เป็นเพียงสํวนหนึ่งและมีอายุเกําแกํเพียง 2,300 ปีมาแล๎ว
เทํานั้น  อยํางไรก็ตามภาชนะดินเผาแบบบ๎านเชียงนี้มิได๎พบมีอยูํแตํในบริเวณท่ีตั้งบ๎านเชียงเทํานั้น แตํ
ยังพบมีอยูํกระจายทั่วไปในบริเวณท่ีราบสูงโคราชตอนเหนือหรือที่เรียกวํา แอํงสกลนคร ซึ่งมีอยูํในเขต
จังหวัดอุดรธานี หนองคาย สกลนคร ขอนแกํน นครพนมและมุกดาหาร เนื่องจากรูปแบบของ
วัฒนธรรมสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ดังกลําว ได๎พบครั้งแรกที่บ๎านเชี ยง ดังนั้นจึงตํางพากันเรียกรูปแบบ
วัฒนธรรมกํอนประวัติศาสตร๑ดังกลําววําวัฒนธรรมบ๎านเชียง (เครื่องปั้นดินเผา 2554:55-65) 
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ภาพที่ 1 ลวดลายเครื่องมือกดประทับดินเผา 

ที่มา: สํานักพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมบ๎านเชียง .
(กรุงเทพฯ:สํานักพิพิธภัณทสถานแหํงชาติ,2550),202. 

 

 
 ภาพที่ 2 ลวดลายลูกกลิ้งกดประทับดินเผา 

ที่มา: สํานักพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมบ๎านเชียง .
(กรุงเทพฯ:สํานักพิพิธภัณทสถานแหํงชาติ,2550),202. 

 
2. เครื่องปั้นดินเผาในสมัยประวัติศาสตร์ 
 สําหรับเครื่องปั้นดินเผาที่ปรากฎขึ้นในสมัยประวัติศาสตร๑นั้นก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป 
จากเครื่องปั้นดินเผาที่เคยทําอยํางพิเศษที่ทําขึ้นเนื่องในพิธีกรรม มีลักษณะแสดงเอกลักษณ๑ของ
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ท๎องถิ่นหรือของกลุํมชน จะคํอย ๆ คลายความประณีตและความวิจิตรพิสดารลงไป เมื่อชุมชนหมูํ บ๎าน
มีพัฒนาการไปเป็นสังคมแบบเมืองจะมีอยูํบ๎างก็เฉพาะในท๎องถิ่นท่ีหํางไกลกับชุมชนที่เป็นสังคมเมือง
แล๎ว เครื่องปั้นดินเผาในชํวงเวลานี้จะมีลักษณะพ้ืน ๆ ทั่วไปหมด เพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎คนที่หลากหลายที่ได๎มาอยูํรํวมกันโดยใช๎ภาชนะรํวมรูปแบบเดียวกัน ขณะเดียวกันเมื่อได๎มีการติดตํอ
เกี่ยวข๎องกับดินแดนที่อยูํหํางไกลออกไป โดยเฉพาะอินเดีย ทําให๎ได๎รับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย 
จึงเป็นเหตุให๎เกิดการนําเอารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาอินเดียเข๎ามาสร๎างแทนที่ของเดิมท่ีใช๎สืบทอดกัน
มานาน เครื่องปั้นดินเผาอินเดียนี้ ได๎แกํ ตะ เกียง กุณฑี กาน้ํา คนโท และภาชนะบางชนิด ตลอดจน
สํวนประกอบทางศาสนสถานและรูปเคารพ อาทิ พระพุทธรูป พระพิมพ๑ ดวงตรา เทวรูป ลวดลายดิน
เผาตําง ๆ ฯลฯ หลังจากนั้นเครื่องปั้นดินเผาได๎มีพัฒนาการทางด๎านเทคโนโลยีสูงขึ้นไปตามกาลเวลา 
นับตั้งแตํเทคนิคการปั้นขึ้นรูป ความสามา รถในการเผาที่ให๎ความร๎อนได๎สูงมากข้ึน และการทํา
เครื่องปั้นดินเผาเคลือบ ซึ่งได๎กํอให๎เกิดอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบขึ้นในแคว๎นล๎านนาและสุโขทัย 
โดยเฉพาะเครื่องเคลือบจากแคว๎นสุโขทัยนั้นได๎กลายเป็นสินค๎าสํงออกไปจําหนํายยังประเทศตําง ๆ 
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และ เอเชียตะวันออก นําความมั่งค่ังมาสูํบ๎านเมืองตําง ๆ เป็นอันมาก 
(เครื่องปั้นดินเผา 2554:96-97)  ซึ่งในแตํละยุคแตํละสมัยมีการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้น
ตามแตํละยุคสมัย ดังนี้ 
 2.1 เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดี 

 ทวารวดีเป็นชื่อของแคว๎นหรือกลุํมบ๎านเมืองที่อยูํในบริเวณลุํมแมํน้ําเจ๎าพระยาตอนลํางใน
ระหวํางพุทธศตวรรษท่ี 12-16 โดยมีเมืองใหญํ ๆ ที่ประกอบไปด๎วย เมืองนครปฐมหรือนครชัยศรี 
เมืองละโว๎หรือลพบุรี เมืองคูบัว (ราชบุรี) เมืองศรีมโหสถ (ปราจีนบุรี) เมืองศรีเทพ เมืองจันเสน เมือง
เมืองอโยธยา ซึ่งเมืองเหลํานี้ได๎ป รากฎหลักฐานโบราณวัตถุและโบราณสถานที่มี่ลักษณะเฉพาะตัว 
เรียกวํา ศิลปะทวารวดี ซึ่งศิลปะทวารวดีนั้นได๎แสดงให๎เห็นถึงรํองรอยอิธิพลของศิลปะอินเดียวแบบ
คุปตะและหลับคุปตะอยํางชัดเจน   ตํอมาแบบแผนของศิลปะทวารวดีนี้ได๎แพรํกระจายขึ้นไปถึง
ภาคเหนือ ปรากฎที่เมืองหริภุญชัย และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชํนที่เมืองฟ้าแดดสงยาง อําเภอ
กมลาสัย จังหวัดกาฬสินธุ๑ เมืองคอนสวรรค๑ อําเภอคอนสวรรค๑ จังหวัดชัยภูมิ เมืองนครจัมปาศรี 
อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นต๎น 

เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดีที่ปรากฎขึ้นในแตํละกลุํมบ๎านเมืองหรือแคว๎นในแตํ ละภูมิภาค
นั้น จะมีลักษณะที่แตกตํางกัน ในที่นี้จะกลําวถึงเครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดีในกลุํมสําคัญ ๆ ที่มี
ลักษณะทางศิลปกรรมเดํนเฉพาะตัว คือ เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดีในภาคกลาง 

ภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีที่ปรากฎหลักฐานอยูํเมืองตําง ๆ ในแถบลุํมแมํน้ําเจ๎าพระยานั้ น 
อาจแบํงออกได๎เป็น 2  กลุํมใหญํคือ 
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1. กลุํมภาชนะท่ีใช๎ในชีวิตประจําวัน ภาชนะดินเผาในกลุํมนี้ที่พบมากสํวนใหญํจะเป็น
ภาชนะประเภทเครื่องครัว เป็นหม๎อมีสัน หม๎อก๎นกลม ไห ชาม หม๎อมีพวย และถ๎วยมีพวย เป็นต๎น 
นอกจากนั้นก็ยังมีภาชนะท่ีใช๎ในการให๎แสงสวําง เชํน ตะคัน 

2. กลุํมภาชนะท่ีใช๎ในโอกาสพิเศษ หรือใช๎ในกิจพิธีทางศาสนา ภาชนะดินเผากลุํมนี้ สํวน
ใหญํจะเป็นภาชนะประเภทจาน หรือชามมีเชิงสูง หม๎อน้ําปากขวด (Sprinkler) หม๎อน้ําปากผายขนาด
เล็ก ไหตกแตํงด๎วยลายประทับ 

ภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีนี้จัดเป็นภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (Earthenwaer) 
คํอนข๎างหนา ไมํมีเคลือบ เผาในอุณหภูมิต่ําไมํเกิน 1,100 องศาเซลเซียส จัดเป็นภาชนะดินเผาที่ผลิต
ขึ้นโดยใช๎เทคนิคการผลิตแบบโบราณ ขึ้นรูปด๎วยแป้นหมุน และคงเป็นแป้นหมุนที่ใช๎แรงคนถีบหรือ
หมุนด๎วยมือ และวิธีการเผากลางแจ๎ง ภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีจะมีการตกแตํง ด๎วยเทคนิคตําง ๆ 
เชํน การขูดขีด การกดหรือทาบ การประทับ และการเขียนสี เป็นลวดลายตําง ๆ งดงาม มีทั้งแบบที่มี
ลายตกแตํงตลอดท้ังใบ ตั้งแตํคอภาชนะไปถึงก๎น และแบบที่มีการตกแตํงเพียงบางสํวน ลวดลายที่
ตกแตํงนั้น นอกจากจะเป็นลวดลายพ้ืนเมืองเดิมท่ีนิยมสืบทอดมาตั้งแตํส มัยกํอนประวัติศาสตร๑แล๎ว 
เชํน ลายเชือกทาบ หรือลายขูดขีด ฯลฯ ลวดลายตกแตํงภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีบางแบบยัง
สะท๎อนให๎เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียสมัยคุปตะอยํางเดํนชัด นั่นคือ การตกแตํงบริเวณลําตัวของ
ภาชนะดินเผาด๎วยลายประทับในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ๎า เป็นรูปบุคคลในอิ ริยาบถตําง ๆ รูปสัตว๑ตามคติ
ความเชื่อทางศาสนาพุทธและฮินดู และรูปดอกไม๎ เป็นต๎น นอกจากตกแตํงด๎วยลวดลายตําง ๆ แล๎ว 
ยังมีการตกแตํงสีผิวภาชนะให๎สดใสโดยการเคลือบน้ําดิน (Slip) อีกด๎วย 

เครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมทวารวดีแบบหริภุญชัยนั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อดิน
ธรรมดา (Earthenware) ที่เผาในอุณหภูมิต่ํา ไมํมีการควบคุมอุณหภูมิเชํนเดียวกับเครื่องปั้นดินเผา
สมัยทวารวดีโดยทั่วไป เครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะโดดเดํนของหริภุญชัย คือ พระพุทธรู ป พระพิมพ๑ 
เทวรูป และลวดลายเครื่องประดับพระสถูปเจดีย๑ สํวนใหญํเป็นของที่กดจากแมํพิมพ๑ดินเผาแล๎วนําไป
เผา สําหรับภาชนะดินเผาของหริภุญชัยนั้น จากการสํารวจของกรมศิลปากรได๎พบแหลํงเตาเผา 2 
แหํง อยูํในเขตจังหวัดลําพูน คือ ที่บ๎านวังไฮ ตําบลเวียงยอง กับบ๎านศรีย๎อย ตําบ ลต๎นธง อําเภอเมือง 
จังหวัดพูน ซึ่งภาชนะดินเผาที่พบอาจแบํงออกได๎ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีรูปแบบเรียบ ๆ และตกแตํงด๎วยการเขียนเส๎นสีแดงท่ี
รอบคอและไหลํของภาชนะ เชํน หม๎อ พาน และตะคัน เป็นต๎น ซึ่งลักษณะของภาชนะและการ
ตกแตํงด๎วยเสนสีแดงนี้จะมีลักษณะคล๎ายคลึงกับเครื่องปั้นดินเผาทวารวดีของทางภาคกลาง 

รูปแบบที่ 2 เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีการตกแตํงมากข้ึนทั้งลักษณะของตัวภาชนะเองและ
การประดับลวดลาย เชํน หม๎ออัฐิ ตัวหม๎อจะมีการตกแตํง เชํนมีขอบหลายชั้น ตัวหม๎อแบํงเป็นตอน ๆ 
โดยใช๎แนวเส๎นคอดหรื อสันของหม๎อเป็นเส๎นแบํง ฝาหม๎อก็มีลักษณะเป็นชั้น ๆ เรียวขึ้นไปจนถึงยอด
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ซึ่งเป็นรูปคล๎ายดอกบัว สํวนลวดลายที่ประดับรอบไหลํและคอภาชนะ มีท้ังลายขุด และลายกด
ประทับลักษณะของหม๎ออัฐิและภาชนะบางอยํางในแบบนี้จะมีลักษณะคล๎ายกับเครื่องปั้นดินเผาที่พบ
ในเมืองเบกทาโน รัฐศรีเกษตรโบราณของพมํามาก 
 2.2 เครื่องปั้นดินเผาสมัยศรีวิชัย 

อาณาจักรศรีวิชัยนี้มีความเจริญรุํงเรืองอยูํในระหวํางพุทธศตวรรษที่ 13-18 มีราชธานี
ตั้งอยูํใกล๎กับเมืองปาเล็มบังในเกาะสุมาตรา และเชื่อวําอาณาจักรนี้บางครั้งได๎แผํอํานาจมาครอบครอง
แหลมมลายูและดินแดนบางสํวนทางภาคใต๎ของประเทศไทยด๎วยเหตุนี้งานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นใน
ภาคใต๎ขณะนั้น จึงได๎ชื่อวําศิลปะแบบศรีวิชัย พัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผ าสมัยศรีวิชัยที่ผลิตขึ้นใน
ภาคใต๎ของประเทศไทยนั้น ในระยะ   แรก ๆ เครื่องปั้นดินเผาเป็นแบบพื้นเมืองชนิดเนื้อดินธรรมดา 
เผาด๎วยไฟแรงต่ํา ไมํมีการควบคุมอุณหภูมิ ขึ้นรูปด๎วยมือ มีทั้งชนิดผิวเรียบและชนิดตกแตํงผิวให๎เป็น
ลายขูดขีดและลายเชือกทาบ ยกเว๎นภาชนะบรรจุพระพิ มพ๑ที่จะขึ้นรูปด๎วยแป้นหมุน และมีรูปแบบ
คล๎าย ๆ กับภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีในภาคกลาง ตํอมาเม่ือมีการติดตํอทางการค๎ากับอินเดียและ
ประเทศอ่ืน ๆ มากข้ึน จึงได๎รับเครื่องปั้นดินเผาแบบเนื้อแกรํงและเคลือบจากจีนและประเทศอ่ืน ๆ 
เข๎ามาใช๎สอย สํวนภาชนะดินเผาที่ผลิตขึ้นใ นชํวงเวลานี้จะมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีสูงขึ้นด๎วย  
อยํางไรก็ตามลักษณะที่ชัดเจนของเครื่องปั้นดินเผาสมัยศรีวิชัยที่ผลิตขึ้นในบริเวณภาคใต๎ของประเทศ
ไทยนั้น จะเห็นได๎จากหลักฐานที่ได๎จากการขุดค๎นทางโบราณคดีแหลํงเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาสมัยศรี
วิชัยของกรมศิลปากร ที่บ๎ านปะโอ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งได๎จําแนกเครื่องปั้นดินเผาออก
ได๎เป็น 2 กลุํมใหญํ คือ 

 กลุํมท่ี 1 ภาชนะดินเผาเนื้อดินหยาบ ที่ผลิตขึ้นเพ่ือการใช๎สอยภายในครัวเรือน ซึ่งได๎แกํ 
จาน ชนิดที่มีเชิงเตี้ยและชนิดมีเชิงสูง ชาม พาน กา หม๎อชนิดก๎นกลม และชนิดมีสัน เ ป็นต๎น ภาชนะ
เหลํานี้ขึ้นรูปด๎วยการใช๎แป้นหมุน เนื้อดินธรรมดา คํอนข๎างหยาบและหนา ตกแตํงผิวภาชนะด๎วยการ
ขูดขีด การปั้นติด และการเซาะรํองบางชิ้นเขียนเป็นลวดลายสีแดงบนพื้นสีครีม 

 กลุํมท่ี 2 ภาชนะดินเผาเนื้อดินละเอียด เป็นคนที่มีลักษณะกลมแป้น คอคอดสูง ปากผาย
ออกเป็นปีก ทั้งชนิดเชิงสูงหรือชนิดเชิงเตี้ย พวยเรียวยาวติดอยูํด๎านข๎างของคนที บางครั้งมีการทํา
พวยคนทีเป็นรูปหัวสัตว๑ เนื้อดินของเครื่องปั้นดินเผาในกลุํมนี้ละเอียด มีระดับสีตั้งแตํแดง สีเทา จนถึง
สีเหลืองและที่เดํนที่สุดคือ สีขาว ซึ่งมีสํวนผสมของดินเหนียวสีขาวคล๎ ายดินเกาลินที่ใช๎ผลิตเครื่องถ๎วย
จีนขึ้นรูปด๎วยการใช๎แป้นหมุน เผาด๎วยไฟแรงสูง ผิวของภาชนะขัดมันเรียบ สํวนมากจะไมํตกแตํง
ลวดลาย 

2.3 เครื่องปั้นดินเผาเขมร 
นับตั้งแตํพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต๎นมา เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นจากแปลํงในประเทศ

กัมพูชาได๎มีพัฒนาการทางเ ทคโนโลยีสูงขึ้น มีเตาเผาที่ควบคุมจนสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาได๎ทั้ง
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ชนิดเนื้อแกรํงและเคลือบ โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบจะมีทั้งเคลือบสีน้ําตาลและเคลือบสี
เขียวใส มีผลิตภัณฑ๑ที่ทําขึ้นหลายรูปแบบ เชํน ไหขนาดใหญํ แจกัน โกศบรรจุอัฐิ ตะเกียง หอยสังข๑ 
เครือ่งประกอบอาคารตําง ๆ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช๎ในชีวิตประจําวัน เชํน ชาม จาน หม๎อ และเต๎า
ปูน เป็นต๎น เครื่องปั้นดินเผาเหลํานี้จะมีแหลํงผลิตสําคัญอยูํในแถบท่ีราบสูงพนม  กุเลน ใกล๎ ๆ นคร
วัดในประเทศกัมพูชา ดังนั้นจึงเรียกเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้วํา เครื่องปั้นดินเผ าเขมรอยํางไรก็ตามได๎
ปรากฎแหลํงเตาเครื่องปั้นดินเผาแบบเขมรในดินแดนประเทศไทยอยูํเชํนกัน ในแถบตอนใต๎ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบมีกลุํมเตาเผาโบราณกระจัดกระจายอยูํหลายแหํงเชํนที่อําเภอละหาน
ทราย อําเภอบ๎านกรวด อําเภอประโคนชัย อําเภอหนองก่ี อําเภอลําปลายมาศ และอําเภอ เมือง 
จังหวัดบุรีรัมย๑ รวมทั้งในเขตอําเภอบ๎านสวาย จังหวัดสุรินทร๑ สันนิษฐานวําแหลํงเตาเหลํานี้คงเริ่ม
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต๎นมา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่อาณาจักรเขมรได๎แผํอํานาจ
เข๎ามาปกครองดินแดนแถบนี้ และคงเลิกผลิตไปในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 เมื่ออาณาจักรเขมร
เริ่มเสื่อมอํานาจลง  เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากแหลํงเตาเผาโบราณตําง ๆ ในเขตจังหวัดบุรีรัมย๑ จะมี
อยูํหลากหลายชนิด ซึ่งได๎แกํ ตลับทรงฟักทอง ตลับลูกพลับ กระปุกขนาดเลก กระปุกรูปนก 
ประติมากรรมรูปสัตว๑ เชํน แพะ ช๎าง ม๎า กระตําย ซึ่งจะมีท้ังที่ เป็นแบบตันเป็นรูปสัตว๑จริง ๆ หรือทํา
เป็นกระปุกหรือกาน้ําก็มี นอกจากนี้ยังมี ชาม ตะคันทรงชาม โถทรงโกศ โถทรงแตง ไหเท๎าช๎าง ไหไมํ
มีเชิงขนาดตําง ๆ ไหเหลํานี้บางครั้งก็ประดับเป็นรูปหน๎าคนที่สํวนคอไห หรือบางครั้งก็ประดับด๎วยรูป
หัวช๎าง หัวม๎า หรือหัวกวาง ตามบริเวณไหลํของไห 

 เครื่องปั้นดินเผาแบบเขมรในแหลํงเตาแถบจังหวัดบุรีรัมย๑นี้จะข้ึนรูปด๎วยแป้นหมุน 
ลักษณะการตกแตํงภาชนะจะมีทั้งการใช๎ลายกลีบบัว ลายขูดขีด ลายกากบาทชั้นเดียว ลายกากบาท
สองชั้น ลายซิกแซก ลายเส๎นคดโค๎ง ลายคลื่น ลายโค๎งแบบระย๎า และลายหวี สํวนลวดลายพิเศษที่ ใช๎
ประดับจะเป็นรูปหัวช๎าง หัวม๎า หรือรูปศีรษะคน และบางครั้งก็เป็นภาพเลําเรื่องชีวิตประจําวัน เชํน 
การลําหมูป่า หรือเป็นภาพแสดงพิธีกรรมบางอยําง  จะใช๎แมํพิมพ๑กดออกมา แล๎วนํามาติดกับตัว
ภาชนะ เชํน กระปุก ไห หรือคนโท ที่ขึ้นรูปแล๎ว จากนั้นจึงชุบน้ําเคลือบและนําเข๎ าเผา
(เครื่องปั้นดินเผา 2554:98-131)   
 2.4 เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย 

 ผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผาที่ทําขึ้นจากแหลํงเตาสุโขทัยและศรีสัชนาลัยนั้น มีอยูํด๎วยกัน
หลายประเภท นับตั้งแตํที่เป็นภาชนะเครื่องใช๎แบบตําง ๆ เครื่องประดับ สถาปัตยกรรม และ
ประติมากรรม ซ่ึงแตํละประเภทจะมีลักษณะและรายละเอียดของผลติภณัฑ๑ ดังนี้ 

 โถ ภาชนะปากกว๎างที่มีฝาปิด จุกของฝามักทําเป็นรูปดอกบัวตูม 
 พาน ภาชนะท่ีสํวนบนเป็นชามปากผาย มีสํวนตํอลงมาจากเชิงเป็นก๎น ปลายผายออก 

เพ่ือรองรับสํวนที่เป็นชาม 
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 ไห ภาชนะทรงสูง คอและก๎นแคบ ปากผายออก ไหลํ กว๎าง ลําตัวป่องออกแล๎วเรียวลาด
สูํบริเวณฐาน ปลายผายออกเล็กน๎อย 

ภาชนะบรรจุน้ํา มีลักษณะทรงกลมสูง ตอนบนเป็นขอบสูงด๎านหน๎าเว๎าเป็นรูปปีกกา 
ปากปิด เจาะเป็นชํองเล็ก ๆ ติดกับผนังบริเวณเหนือสํวนคอติดด๎วยหูเล็ก ๆ สองหู เชิงสูง เจาะเป็นรู
ตรงกับหู 

กา มีอยูํหลายแบบ เชํน แบบแรกเป็นกาทรงน้ําเต๎า ลําตัวกลม คอคอด ตอนบนสูง สอบ 
ปากแคบ หูจับขนาดใหญํติดกับผนังตอนบนและผนังตอนลําง ยาวถึงฐาน พวยยกสูง ปลายโค๎ง
ออกแบบที่สองมีปากเป็นรูปถ๎วย ลําตัวป่องเรียวจากคอคํอย ๆ ป่องออกและโค๎งเข๎ายังฐาน พวยยกสูง 
และหูจับทําเป็นรูปสัตว๑คล๎ายมังกรและแบบที่สาม ทําพวยเป็นรูปหงส๑ เป็นต๎น 

ขวด ภาชนะทรงสูง ปากแคบ มีหลายรูปทรง เชํน ขวดสองหู ขวดทรงน้ําเต๎า  
โกรํงบดยา ภาชนะท่ีมีสํวนหัวโตแล๎วคํอย ๆ เรียวยาวมายังสํวนปลาย ใช๎สําหรับบดยา 
กุณโฑ ภาชนะใสํของเหลวที่มีลักษณะลําตัวกลมแป้น คล๎ายลูกพลับ สํวนคอยาวเป็นรูป

ทรงกระบอก บางครั้งมีลักษณะปากผายออก คอสั้น ลําตัวป่องออก 
กุณฑี มีลักษ ณะกลมแป้น สํวนคอสูง ตอนบนผายออกเป็นปี ปากแคบ มีขอบสูง พวย

เป็นกระเปาะ คล๎ายเต๎านมสตรี หรือเรียวยาว 
กระปุก ภาชนะรูปทรงป้อม ๆ เตี้ย ๆ ขนาดเล็ก ปากแคบ ไหลํลาดสอบลงมายังฐาน 

บางทีทําเป็นรูปสัตว๑ตําง ๆ เชํน ไกํ อ่ึงอําง นกและปลา เป็นต๎น เป็นภาชนะสําหรับใสํเครื่องเทศและ
เครื่องหอม 

 กระโถน ภาชนะปากกว๎างและง๎ุมเข๎าเล็กน๎อย สํวนขอบปากตั้งตรงข้ึนแล๎วผายออก
เล็กน๎อย สํวนลํางสอบเข๎า และเชิงผายออก 

ประเภทเครื่องประดับสถาปัตยกรรม 
 เครื่องปั้นดินเผาที่ทําขึ้นเพ่ือเป็นชิ้ นสํวนสําหรับประดับสถาปัตยกรรม เชํน สถูป

เจดีย๑ โบสถ๑ วิหาร นั้น จะมีทั้งเครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อแกรํงที่ไมํเคลือบและเคลือบ พบมีการผลิตอยูํ
ทั้งท่ีแหลํงเตาสุโขทัยและแหลํงเตาศรีสัชนาลัย เครื่องประดับสถาปัตยกรรมเหลํานี้ ได๎แกํ 

 ชํอฟ้า มักเป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบที่ทําเป็นรูปหัวนาคหรือมังกร และเทพนม ใช๎
ประดับหลังคาโบสถ๑ วิหาร 

 หางหงส๑ ที่ทําเป็นหัวนาคก็มี และเป็นลวดลายเทพนมรองรับด๎วยดอกบัว มีลายข๎าง ๆ 
เป็นลายครีบสิงห๑ก็มี 

 บราลี ใช๎ประดับสันหลังคา มีทั้งท่ีเป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบและไมํเคลือบ 
 กระจัง เครื่องปั้นดินเผาที่ใช๎เป็นสํวนประดับผนังและเสาศาสนสถาน 
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 กระเบื้องเชิงชาย กระเบื้องเชิงชายที่มักทําเป็นรูปเทพนม มีทั้งกระเบื้องดินเผาชนิด
เคลือบและไมํเคลือบ 

 กระเบื้องปูพื้น สําหรับปูพื้นเป็นแผํนสี่เหลี่ยม 
 โคม โคมรูปทรงกลมป่องกลาง มักฉลุลายโปรํง เพ่ือให๎แ สงสวํางจากตะเกียงสามารถ

ลอดผํานออกมาได๎ นิยมตั้งไว๎รอบองค๑เจดีย๑ในเวลากลางคืน 
 ทวารบาลรูปยักษ๑ ประติมากรรมรูปยักษืประดับศาสนสถาน 
 สถูปวิหารจําลอง เข๎าใจวําการทําสถูปและวิหารจําลอง ทําขึ้นเพ่ือสําหรับถวายเป็นพุทธ

บูชา 
 ประเภทตุ๏กตา 
 สิ่งที่พบอยูํเสมอในแหลํงผลิตเครื่องปั้นดินเผาทั้งท่ีสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ก็คือตุ๏กตา

ดินเผา ซึ่งจะมีทั้งท่ีเป็นดินเผาชนิดเนื้อดินธรรมดา เนื้อดินแกรํงชนิดเคลือบและไมํเคลือบ มักทําเป็น
รูปบุคคลหรือรูปสัตว๑ตําง ๆ ในอิริยาบถที่แตกตํางกัน เชํน คนถือหม๎อน้ํา นักมวยปล้ํา ผู๎หญิงหลังคํอม 
คนอ๎ุมไกํ และช๎างศึกเป็นต๎น 

 
ภาพที่ 3 ตุ๏กตารูปสัตว๑สังคโลกยุคสุโขทัย                           

ที่มา : กฤณฎา พิณศรี ปริวรรต ธรรมาปรีชากร อุษา ง๎วนเพียรภาค เครื่องถ๎วยสุโขทัย
พัฒนาการของเครื่องถ๎วยไทย.(กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร๑พริ้นติ้งกรุ๏พ จํากัด,2535),58. 
 

ลักษณะของเคลือบและการตกแตํงในเครื่องสังคโลก 
สํวนเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยชนิดเคลือบหรือเครื่องสังคโลกนั้น จะมีลักษณะของการ

เคลือบและการตกแตํงอยูํหลายอยําง ดังนี้ 
1. เคลือบสีน้ําตาล 

ภาชนะเคลือบสีน้ําตาลนั้น มักจะมีเนื้อดินคํอนข๎างหยาบสีของน้ําเคลือบมีตั้งแตํสี
น้ําตาลอํอนไปจนถึงสีน้ําตาลไหม๎หรือดํา ภาชนะท่ีผลิต ได๎แกํ กระปุก จาน พาน ขวด ไห โพ ตุ๏กตารูป
คนและสัตว๑ ตลอดจนเครื่องประดับสถาปัตยกรรม 
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เคลือบสีน้ําตาลที่พบในกลุํมเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยนี้ อาจแยกออกได๎เป็น 2 
กลุํม คือ 

กลุํมท่ี 1 เป็นเคลือบสีน้ําตาลแบบเชลียง ซึ่งจะเป็นเครื่อ งปั้นดินเผาสุโขทัย
เคลือบสีน้ําตาลรุํนแรกที่ผลิตขึ้นจากเตาเมืองเชลียง จัดเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุเกํากวําประเภท
อ่ืน ๆ อายุอยูํในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ลักษณะของภาชนะดินเผาเคลือบสีน้ําตาลแบบเชลียงนี้ น้ํา
เคลือบจะออกสีน้ําตาลคํอนข๎างดํา เป็นมันเคลือบหนา เนื้อดินคํอนข๎างหยาบสีเทาอมดํา ผลิตภัณฑ๑ที่
เคลือบแบบนี้ ได๎แกํ โถ กระปุก ขวด และไห เป็นต๎น 

กลุํมท่ี 2 เป็นเคลือบสีน้ําตาลแบบสุโขทัยรุํนหลัง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 ลง
มาแล๎ว แบํงออกได๎ 2 ประเภท คือ  เคลือบสีน้ําตาลอมเหลือง และสีน้ําตาลเข๎ม ซึ่งการเคลือบ
คํอนข๎างบาง เคลือบสีน้ําตาลรุํนหลังนี้จะมีลักษณะที่แตกตํางไปจากเคลือบสีน้ําตาลแบบเชลียง 
ผลิตภัณฑ๑ที่มีการเคลือบสีน้ําตาลรุํนหลังนี้ ได๎แกํ ชาม พาน แจกัน กระปุก ตะเกียง โถพร๎อมฝา กุณฑี 
ฯลฯ และเทคนิคท่ีใช๎ตกแตํงผลิตภัณฑ๑ประเภทนี้ ได๎แกํ การขูดขีด การปั้นติด เป็นต๎น 
 2. เคลือบสีเขียว 

เครื่องปั้นดินเผาประเภทเคลือบสีเขียว อาจแบํงออกได๎ 2 กลุํมใหญํ คือ 
 2.1 เคลือบสีเขียวแบบมอญ 

เครื่องเคลือบสีเขียวแบบมอญ หรือที่เรียกวํา “เครื่องถ๎วยมอญ” นั้น จัดเป็น
เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวรุํนแรกสุดที่พบในแหลํงเตาบ๎านเกาะน๎อย มีอายุอยูํในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 19 ลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวแบบมอญนี้ จะมีลักษณะเนื้อดินหยาบ สีน้ําตาลอม
ดําหรืออมแดง น้ําเคลือบมีหลายสี นับตั้งแตํสีเขียวคล้ํา สีเขียวอํอ น และสีเขียวอมน้ําตาล ผลิตภัณฑ๑
เคลือบสีเขียวแบบมอญนี้แบํงออกได๎ 2 กลุํม คือ 

กลุํมท่ี 1 มักเป็น จาน ชาม และพาน เคลือบเฉพาะตัวภาชนะด๎านใน หรือ
เคลือบทั้งสองด๎าน การเคลือบจะไมํสม่ําเสมอและขังหนาบริเวณก๎น 
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              ภาพที ่4 จานสังคโลกยุคสุโขทัย 

ที่มา : กฤณฎา พิณศรี ปริวรรต ธรรมาปรีชากร อุษา ง๎วนเพียรภาค เครื่องถ๎วยสุโขทัย
พัฒนาการของเครื่องถ๎วยไทย.(กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร๑พริ้นติ้งกรุ๏พ จํากัด,2535),135. 

 
กลุํม 2 มักเป็น ชาม พาน กระปุก โถ โกรํงบดยา กุณโฑ และไห เคลือบตัว

ภาชนะท้ังด๎านในและด๎านนอก แตํประเภทที่ปากแคบด๎านในจะไมํเคลือบ 
  2.2 เคลือบสีเขียว 

เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวในกลุํมนี้จะเป็นพัฒนาการที่ตํอเนื่องมาจาก
เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวแบบมอญ แตํจะมีเนื้อดินคํอนข๎างละเอียด แกรํง สีขาวอมเทา ซึ่งอาจ
เป็นผลมาจากการค๎นพบแหลํงดินใหมํ หรือไมํก็มีการพั ฒนาในด๎านการเตรียมดินแยกสิ่งไมํบริสุทธิ์
ออก ให๎มีความขาวละเอียดมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นอิทธิพลที่มาจากภายนอก ได๎รับการผลิตมากขึ้นเพ่ือ
สํงเป็นสินค๎าไปจําหนํายตํางประเทศนับตั้งแตํปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต๎นพุทธศตวรรษที่ 20 เป็น
ต๎นมา เคลือบสีเขียวที่ผลิตเป็นสินค๎ าสํงออกนี้จะได๎รับการพัฒนาด๎วยการตกแตํงลวดลายให๎วิจรขึ้น 
เชํน การขูดขีดหรือขูดสลักลายดอกบัว ลายดอกเบญจมาศ ลายดอกโบตั๋น และลายกลีบบัว สํวน
ลวดลายที่เป็นรูปสัตว๑มักจะเป็นลายปลาเป็นสํวนใหญํ ผลิตภัณฑ๑ที่ผลิต ได๎แกํ จาน ชาม กระปุก โถ
พร๎อมฝา และพาน เป็นต๎น น้ําเคลือบที่ปรากฎจะออกสีเขียวอํอนหรือสีเขียวอมฟ้า น้ําเคลือบคํอนข๎าง
ใส การเคลือบจะเคลือบจรดเชิง ฐานไมํเคลือบนอกจากนี้ ตุ๏กตาทั้งรูปคนและสัตว๑ก็มีการเคลือบสี
เขียวอยูํในกลุํมนี้ด๎วย 

3. เขียนลายสีดําใต๎เคลือบ 
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทเขียนลายสีดําใต๎เคลือบนั้นคง เริ่มต๎นในราวต๎น

พุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต๎นมา เนื่องจากการผลิตเครื่องลายครามของจีนซึ่งได๎พัฒนาขึ้นในชํวงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 19 ได๎รับความนิยมอยํางมากจากประเทศทางแถบตะวันออกกลางและแถบเอเชีย
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อาคเนย๑ จึงทําให๎สุโขทัยหันมาทดลองทําการผลิตบ๎าง แตํเนื่องจากสุโขทัยไมํมีแห ลํงแรํโคบอลต๑ที่จะ
นํามาใช๎ในการเขียนลายครามได๎ จึงได๎ใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํ คือ แรํเหล็ก มาตกแตํงลวดลายแทน หรือ
มิฉะนั้นก็อาจได๎รับอิทธิพลมาจากเครื่องถ๎วยประเภทเขียนลายสีดําใต๎เคลือบของเวียดนาม จึงทําให๎
เครื่องปั้นดินเผาไทยมีความงดงามไปอีกลักษณะหนึ่ง ผลิตภัณฑ๑สั งคโลกท่ีมีการเขียนลายสีดําใต๎
เคลือบนี้มีผลิตทั้งในแหลํงเตาสุโขทัยและ     ศรีสัชนาลัย ได๎แกํ จาน ชาม กระปุก กุณฑี แจกัน และ
เครื่องประดับสถาปัตยกรรม อาทิ เศียรนาค ป้านลมรูปเทพนม เป็นต๎น ลวดลายที่ใช๎ตกแตํง ได๎แกํ 
ลายปลา ลายปลาคูํ ลายเป็ด ลายปลาชํอน ลายปลากราย ลายมังกร ลายดอกบัว ลายดอกเบญจมาศ 
และลายสิงโตจีน เป็นต๎น การตกแตํงบริเวณขอบปากมักตกแตํงด๎วยลายก๎านขด ลายแต๎มพํูกันคล๎าย
ลายสามเหลี่ยม หรือลายเส๎นขนาน ลายหัวหยูอี้ หากเป็นจานจะนิยมเขียนลายกลีบบัวไส๎กระหนก 
อาจเขียนเป็นลายก๎านขดอยํางเดียวก็มี นอกจากนี้ยังนิยมเขี ยนลายดอกไม๎ตรงกลางตัวภาชนะ เขียน
ลายปลากําลังกินพืชน้ําหรือปลาอยํางเดียว เรียงรอบภาชนะ หรือลายปลาคูํ ซึ่งจะมีคล๎ายคลึงกับ
เครื่องปั้นดินเผาเวียดนามในยุคเดียวกัน 

4. เคลือบสีขาว 
เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีขาวนั้นได๎เริ่มทําการผลิตขึ้นในแหลํงเตาเมืองสุโขทัยเมื่อ

ราวพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต๎นมา และที่แหลํงเตาศรีสัชนาลัยในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ผลิตภัณฑ๑ที่มี
การเคลือบสีขาวจะได๎แกํ กระปุกทรงกลม กระปุกทรงลูกแพร๑ กระปุกรูปช๎างล๎อม ตะเกียง พาน สาก 
โกรํงบดยา กุณฑี กุณโฑ เต๎าปูน โคม ม๎าหมากรุก ตลับ ขาม แจกัน กระโถน ไหสองพวย โถสามหูและ
ตุ๏กตา ตลอดจนเครื่องประดับสถาปัตยกรรม เชํน ลูกมะหวด ที่ใช๎เป็นสํวนหนึ่ งของกําแพงแก๎ว
ล๎อมรอบองค๑พระเจดีย๑ ลูกดิ่ง กระเบื้องเชิงชาย กระเบื้องปูพ้ืน บราลี กระจัง และทวารบาลรูปยักษ๑ 
เป็นต๎น 

5. เคลือบสองสี 
เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยประเภทเคลือบสองสีนี้โดยทั่วไป หมายถึง 

เครื่องปั้นดินเผาที่ตกแตํงด๎วยน้ําเคลือบสีน้ําตาลและสีขาว เป็นสํา คัญ แตํในท่ีนี้ได๎ใช๎ครอบคลุมไปถึง
เครื่องถ๎วยลักษณะอ่ืน ๆ ด๎วย ซึ่งไมํจําเป็นต๎องเคลือบด๎วยน้ําเคลือบสองสีเสมอไป บางครั้งอาจตกแตํง
ด๎วยสีน้ําตาลสีเดียว โดยการนํามาเขียนลาย แต๎มลาย หรือขูดขีดลายบนเคลือบสีน้ําตาลจนเห็นสีของ
เนื้อดิน เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสองสีนี้สั นนิษฐานวํา คงได๎รับแบบอยํางมาจากเครื่องถ๎วยจีนประเภท
ลงยาเคลือบสีเขียวและสีเหลืองที่ผลิตขึ้นเพื่อใช๎ในราชสํานักหมิง ผลิตภัณฑ๑ที่ผลิตมักเป็นกระปุก ชาม 
โถพร๎อมฝา แจกัน ตลับ กุณฑี กุณโฑ ตุ๏กตา ภาชนะบรรจุน้ํา และเครื่องประดับสถาปัตยกรรม เชํน 
เศียรนาค มกรคายนาคสามเศียร เทคนิคที่ใช๎ตกแตํงมีท้ังการขูดขีด การเขียน และการปั้นติด โดยการ
ตกแตํงเป็นลายจุด ลายก๎านขด ลายกลีบบัวแหลม การตกแตํงหรือการวางลายบางชิ้นจะชี้ให๎เห็นถึง
อิทธิพลของเครื่องถ๎วยจีนที่มีอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 อยํางชัดเจน เชํน รูปทรงของ
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กาน้ําทรงน้ํา เต๎า ลายหงส๑กับดอกไม๎ก๎านขด ลายพวงอุบะหรือลายเครื่องประดับ รวมทั้งเครื่องถ๎วย
เวียดนามรํวมสมัยกัน  เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยประเภทนี้นําจะเป็นเครื่องถ๎วยชนิดพิเศษหรือเครื่องใช๎
ในราชสํานัก เพราะมักพบในเมืองที่มีความสําคัญ ๆ โดยเฉพาะที่เมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชน าลัย เมือง
พิษณุโลก และเมืองพิจิตร จึงไมํพบกระจัดกระจายมากดังเชํนประเภทอ่ืน ๆ ทั้งเนื้อดินก็มีความแนํน
ละเอียด ลวดลายได๎รับการตกแตํงอยํางประณีตงดงามและได๎รับการเผาในอุณหภูมิที่สูงมาก จนมี
คุณภาพใกล๎เคียงเครื่องถ๎วยจีน 
 2.5 แหลํงเตาสันกําแพงอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมํ 

แหลํงเตาสันกําแพงตั้งอยูํในหุบเขาตามริมลําห๎วยเล็ก ๆ หลายสาย อันเป็นสาขาของลําน้ํา
ผาแหนและน้ําออน เขตบ๎านป่าตึง ตําบลออนใต๎ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมํ แหลํงเตาโบราณ
แหํงนี้ นายไกรศรี นิมมานเหมินทร๑ เป็นผู๎ค๎นพบครั้งแรกใน พ .ศ. 2479 และนําเรื่องราวเผยแพรํตํอท่ี
ประชุมสัมมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย ณ เมืองเกําสุโขทัย เมื่อ พ .ศ. 2503 จึงทําให๎เครื่องเคลือบสัน
กําแพงเป็นที่รู๎จักกันในหมูํนักวิชาการ หลังจากนั้นกรมศิลปากรได๎ทําการสํารวจและขุดค๎นศึกษาแหลํง
เตาใน พ .ศ. 2413 และอีกครั้งในระหวําง พ .ศ. 2427 – 2528 ซ่ึงสรุปเรื่องราวที่ได๎จากการศึกษาใน
ชํวงเวลาที่ผํานมาได๎วํา แหลํงเตาสันกําแพงนั้นนับเป็นแหลํงผลิตเครื่องเคลือบล๎านนาขนาดใหญํที่พบ
รํองรอยของซากเตาเผากระจัดกระจายอยูํในพื้นท่ี 5.00-5.50 ตารางกิโลเมตร โดยมีกลุํมเตากระจาย
เป็นกลุํมตําง ๆ อยูํ 8 กลุํม ได๎แกํ เตาห๎วยป่าไรํเตาห๎วยบวกยิ่น เตาดอยโตน เตาห๎วย ปู่แหลม เตาทุํง
โห๎ง เตาต๎นแหน เตาต๎นโจก และเตาเหลําน๎อย เป็นต๎น 

การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาในกลุํมเตาสันกําแพงนําจะเริ่มต๎นมาแล๎วตั้งแตํปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 หรือต๎นพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นอยํางน๎อย และมีความเจริญรุํงเรืองอยํ างยิ่งเมื่อพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 หลังจากนั้นก็คํอย ๆ ลดความสําคัญลง และเลิกกิจการ
ไปในที่สุด อยํางช๎าก็นําจะราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23 เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาที่พบในแหลํงเตาสัน
กําแพงนั้น มีทั้งเตาดินและเตากํออิฐปะปนกัน ซึ่งเป็นเตาเผาประเภทร ะบายความร๎อนผํานใน
แนวนอน (Cross-draft kiln type) ที่แสดงให๎เห็นถึงพัฒนาการและระยะเวลาอันยาวนานของการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาของเตาแหํงนี้  ผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผาจากแหลํงเตาสันกําแพงจะมีลักษณะ
เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกรํงเคลือบ ลักษณะเนื้อดินหยาบสีเทาดํา ซึ่ งแหลํงวัตถุดิบที่สําคัญก็คือ ดิน
ในบริเวณริมฝั่งห๎วยแมํลานและแมํผาแหน และดินเหนียวในบริเวณทํุงนาและหินประเภทตําง ๆ ตาม
เชิงเขา ผลิตภัณฑ๑มีอยูํหลากหลายรูปแบบได๎แตํ ชาม จาน ถ๎วย ขวด หรือแจกัน ไหปากแคบ ไหปาก
บานขนาดใหญํ ตะเกียง ตะคันหรือผางประทีป ตุ๏กตารูปสัตว๑ดินเผาพระพุทธรูปดินเผา เป็นต๎น 

เครื่องเคลือบปั้นดินเผาจากแหลํงเตาสันกําแพงจะมีลักษณะเฉพาะที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 
1. รูปแบบของภาชนะ 
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ภาชนะดินเผาที่ผลิตได๎จากแหลํงเตาสันกําแพงจะมีลักษณะเฉพาะที่สําคัญ ดังนี้ 
1.1 ชาม จาน ถ๎วย  และพาน (Bowl/plate group) แบํงออกตามรูปทรงได๎ 8 แบบ 

คือ 
แบบที่ 1 เป็นชามหรือจานก๎นกว๎าง ปากกว๎าง คํอนข๎างเตี้ย ลักษณะก๎นมีขอบ

ฐานเตี้ย ๆ เกือบเป็นก๎นแบน ลักษณะปากหักแบะออก มีสันริมขอบปาก สํวนใหญํทําแบบเรียบ มี
บางสํวนที่ปาดเว๎าเป็นคลื่นตื้น ๆ แบบขอบปากหยัก 

แบบที่ 2 เป็นจานหรือชามรูปทรงเดียวกันกับแบบที่หนึ่งขอบปากไมํหักแบะออก 
แตํเป็นลักษณะผายบานออก ปลายโค๎งลงทางด๎านนอก 

แบบที่ 3 ชามหรือจาน แบบก๎นกว๎าง ปากกว๎าง ปากผายออก ขอบปากตรงมน 
ก๎นเรียบ ไมํมีขอบฐาน 

แบบที่ 4 ชามก๎นกว๎าง ปากกว๎าง คํอนข๎างสูง ขอบปากผายบานออก สํวนริมขอบ
ม๎วนออกเล็กน๎อย มีทั้งขอบเรียบ และหยักเล็กน๎อย ลักษณะก๎นแบน มีขอบฐานเตี้ย ๆ 

แบบที่ 5 ชามหรือจานก๎นกว๎าง ปากกว๎าง เตี้ย ปากผายออกขอบปากคํอนข๎าง
หนา และตัดเฉียง ก๎นมีขอบ ฐานสูงพอสมควร 

แบบที่ 6 ชามก๎นคํอนข๎างแคบ ปากกว๎าง ทรงสูง ปากผายบานออก ขอบปาก
บาน ก๎นมีขอบฐานสูงพอสมควร 

แบบที่  7 ชามทรงสูงคล๎ายพาน ก๎นคํอนข๎างกว๎าง ปากกว๎างขอบปากผายบาน
ออก ฐานก๎นสูง ปลายขอบบานออก 

แบบที่ 8 ชามก๎นแคบมาก ปากกว๎าง ขอบปากบานออก ทรงสูงคล๎ายถ๎วย ก๎นมี
ฐานคํอนข๎างสูง 

 1.2 ไห (Jar group) 
ไหที่พบมีทั้งประเภทเนื้อแกรํงและเนื้อดินธรรมดา ลักษณะเป็นไหทรงสูงก๎นเ รียบ

แบนคํอนข๎างแคบ ลําตัวป่อง และกว๎างมากที่สุดตรงบริเวณไหลํ คอสั้นแคบ ปากบานออก ขอบปาก
ม๎วนออกและบางครั้งเป็นรํองที่ด๎านบน หรือขอบปากตรง อีกแบบหนึ่งเป็นไหแบบพิเศษมีขอบปาก
สองชั้น บางทีเรียกวํา ไหน้ําผึ้ง สํวนใหญํไมํมีลวดลายประดับ แตํก็มีบางใบทําลวดลายกดประทับบ น
ไหลํ ติดแปะหูเล็ก ๆ หรือเขียนลายสีดํา น้ําตาลใต๎เคลือบ แตํพบน๎อย 
             2.6 แหลํงเตาเวียงกาหลง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

ชื่อของเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงและแหลํงเตาเวียงกาหลง เริ่มเป็นที่รู๎จักกันใน 
พ.ศ.2467 โดยการสํารวจของพระยานครพระราม (สวัสดิ์ มหากายี ) และตํอมากรมศิลปากรได๎ทําการ
สํารวจและขุดค๎นแหลํงเตาเวียงกาหลงแหํงนี้ใน พ .ศ. 2522 ซึ่งผลของการสํารวจและขุดค๎นศึกษาใน
ชํวงเวลาที่ผํานมาทําให๎ได๎ความรู๎เกี่ยวกับแหลํงเตาเวียงกาหลง ดังนี้ 
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แหลํงเตาเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงนี้ ตั้งอยูํในเขตตําบลหัวฝาย อําเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเมืองโบราณขนาดใหญํที่มีชื่อเรียกวํา เวียงกาหลง บริเวณท่ีพบซากเตาโบราณ
จะกระจัดกระจายอยูํในพื้นท่ีบริเวณท่ีลาดเทลงมาใกล๎กับแมํน้ําลาว ในเขตบ๎านสันมะเค็ด บ๎านป่าส๎าน 
บ๎านทุํงมําน เลยตํอไปจนถึงบ๎านป่าเหมือดและพ้ืนที่ใกล๎เคียงตําง ๆ อีกด๎วย 

ในบรรดาแหลํงผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สําคัญ ๆ ในดินแดนล๎านนา อาจกลําวได๎วําผลิตภัณฑ๑
ที่ผลิตได๎จากแหลํงเตาเวียงกาหลงจะมีรูปแบบและฝีมือท่ีประณีตกวําที่อ่ืน ๆ แสดงให๎เห็นถึงฝีมื อชําง
และระดับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เหนือกวําแหลํงเตาอื่น ๆ ที่รํวมสมัยเดียวกัน โดยจะเห็นได๎
จากผลิตภัณฑ๑ที่มีลายเขียนสีใต๎ผิวเคลือบที่ทําได๎อยํางประณีตงดงามเป็นพิเศษ ความสามารถในการ
เคลือบน้ํายาได๎บาง สม่ําเสมอ และทั่วถึงกัน ตั้งแตํปากจนถึงก๎น ทั้งนี้คงเนื่ องจากพ้ืนที่บริเวณเวียง
กาหลงเป็นแหลํงดินที่มีคุณภาพ ดินมีสีขาวคล๎ายดินเกาลิน มีความเหนียวและยืดหยุํนจึงสามารถผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกรํงได๎เป็นอยํางดี 

ผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตได๎จากแหลํงเตาเวียงกาหลงจะมีอยูํหลายรูปแบบ ซึ่งได๎แกํ 
จาน ชามโถ กระปุก ขวดปากบาน ขวดทรงน้ําเต๎า โถมีฝาปิด ตุ๏กตารูปสัตว๑ พระพุทธรูป และตัวหมาก
รุก อาจแบํงกลุํมภาชนะดินเผาเตาเวียงกาหลงนี้ ไปตามชนิดของเคลือบและการตกแตํงลวดลายออก
ได๎ 4 กลุํมใหญํ ๆ ดังนี้ 
 1. ประเภทเขียนลวดลายสีดําใต๎เคลือบ 

เครื่องปั้นดินเผากลุํมนี้จะมีลักษณะวิธี การทําและรูปแบบเฉพาะตัว มีคุณภาพดี 
สวยงาม และพบเป็นกลุํมใหญํที่สุด ลักษณะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกรํงท่ีเผาไฟในอุณหภูมิสูงมาก 
เนื้อดินละเอียด มีเม็ดทรายเล็ก ๆ ปนบ๎างเล็กน๎อย สีออกขาวนวลสีเหลืองเทาพ้ืนผิวภาชนะกํอนที่จะ
ทําการเขียนลวดลายจะเคลือบน้ําสลิป (Slip) สีขาวทึบรองพ้ืนเสียชั้นหนึ่งกํอน หลังจากเขียนลวดวาย
แล๎วจึงเคลือบด๎วยเคลือบใสไมํมีสีหรือเคลือบใสแกมสีฟ้าจาก ๆ ทับไปอีกชั้นหนึ่ง ลักษณะของชั้น
เคลือบใสจะบางมาก มีแตกรานละเอียดทั้งใบ ภาชนะในกลุํมนี้จะปั้นคํอนข๎างบางมาก สํวนมากจะ
เป็นรูปแบบชาม จานปากกว๎าง ชามท รงสูงขนาดเล็ก ขวดปากบาน (แจกัน ) การตกแตํงภาชนะ
ประเภทชามและจาน จะเขียนลวดลายทั้งด๎านในและด๎านนอก การเคลือบท้ังสองด๎าน เว๎นที่ก๎นด๎าน
นอกเทํานั้น ลวดลายที่เขียนประดับบนภาชนะจะเป็นสีดํา มีลวดลายตําง ๆ เชํน ลายปีกกา นก ลาย
พรรณพฤกษา ลายข๎าวเปลือก ลายรูปคนและสัตว๑ในตํานาน บางลายคล๎ายลวดลายจีน ฯลฯ ลวดลาย
เหลํานี้เขียนด๎วยเส๎นที่คมชัดอยํางเป็นอิสระและประณีตบรรจง บางชิ้นมีลักษณะสวยงามมาก คือ 
เคลือบจะบางจนสามารถมองเห็นลวดลายสีดําตัดกับสีขาวของน้ําเคลือบอยํางเดํนชัด 

2. ประเภทเคลือบใส 
เครื่องเคลือบดินเผาชนิดนี้มีลักษณะบอบบาง มาก เนื้อดินละเอียด สีนวล เผาไฟ

ไมํแกรํงมากนัก จึงเปราะ แตกหักงําย ผลิตภัณฑ๑ที่พบ ได๎แกํ ชาม กระปุก ขวดปากบานทรงน้ําเต๎า 
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ขวดปากบาน (แจกัน ) โถทรงสูงมีฝาปิด กระปุกเต๎าปูน ตะเกียง ถ๎วยขนาดเล็ก ตุ๏กตารูปสัตว๑ การ
ตกแตํงผิวกํอนเคลือบนั้นจะชุบน้ําสลิปสีขาวชั้นหนึ่งกํ อน แล๎วจึงเคลือบใสทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง 
ลักษณะพิเศษของเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ จะมีสีเทาหมํนคล๎ายกับสีเมฆ และบางครั้งสีจะคํอนข๎างไป
ทางสีฟ้า เหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาจีนในสมัยราชวงศ๑ซํุง ที่เรียกวํา เครื่องถ๎วยชิงไป๋ 
                   3. ประเภทเคลือบสีเขียว 

เครื่องเคลือบสีเขียวที่พบในแหลํงเตาเวียงกาหลงสามารถแบํงออกได๎ 2 กลุํม คือ  
กลุํมท่ีหนึ่ง เป็นชนิดเคลือบสีเขียวเซลาดอน น้ําเคลือบออกสีเขียว เหลืองจนถึงสี

ขาว มักแตกราน ผลิตภัณฑ๑ชนิดนี้มักเป็นจานการขึ้นรูปคํอนข๎างหนา เคลือบหนา ก๎นมักมีการทาน้ํา
ดินสีน้ําตาลแสดงให๎เห็นถึงอิทธิพลของเครื่องถ๎วยเวียดนาม พบมีไมํมากนัก 

กลุํมท่ีสอง เป็นพวกเคลือบสีเขียวจากสนิมของตะกั่ว หรือจากทองแดง ซึ่งจะ
คล๎ายคลึงกับของเวียดนาม เครื่องเคลือบชนิดนี้มักเป็น กระปุก และพระพุทธรูป 

อยํางไรก็ตามดูเหมือนวําเครื่องปั้นดินเผาแหลํงเตาเวียงกาหลงปร ะเภทเคลือบสีเขียวจะไมํ
ประสบความสําเร็จในการผลิตมากนัก เพราะพบวําบางใบมีการเคลือบเพียงเล็กน๎อย ไมํสม่ําเสมอทั่ว
ทุกใบ มักปรากฏให๎เห็นเนื้อดินล๎วน ๆ 

4. ประเภทเคลือบสีน้ําตาล 
เครื่องเคลือบสีน้ําตาลที่ปรากฏในแหลํงเตาเวียงกาหลงนี้เป็นชนิดที่พบน๎อยที่สุด 

สํวนมากจะเป็ นภาชนะประเภทไห ถ๎วย ชาม แจกัน และตุ๏กตารูปสัตว๑ ไหที่ผลิตจากแหลํงเตาเวียง
กาหลงจะไมํแตกตํางไปจากไหที่ผลิตจากแหลํงเตาล๎านนาโดยทั่วไป เคลือบจะออกสีน้ําตาลคํอนข๎าง
ดํา บางชิ้นสีน้ําตาลอมเหลือง เคลือบไมํสม่ําเสมอ เนื้อดินคํอนข๎างขาวนวลแตกตํางไปจากแหลํงเตา
อ่ืน ๆ  สิ่ งที่นําสนใจที่พบในแหลํงเตาเวียงกาหลงบางแหลํง คือ กลํองดิน หรือ จ๏อ (Saggars) ซึ่งเป็น
ภาชนะดินเผาทรงคล๎ายกระถาง ก๎นแบนเรียบ เนื้อแกรํงมาก หนามาก ลักษณะคล๎ายกลํองดินที่ใช๎ใน
การบรรจุเครื่องถ๎วย ตั้งเรียงในเตาเผา เพ่ือป้องกันสิ่งสกปรก ขี้เถ๎า และควันไฟ กระทบกั บภาชนะ 
เป็นอุปกรณ๑ชํวยควบคุมอุณหภูมิในการเผาเครื่องปั้นดินเผาให๎มีคุณภาพเป็นเทคโนโลยีที่ไมํพบใน
แหลํงเตาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย เตาสันกําแพง และเตาพาน การที่เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตได๎จาก
แหลํงเตาเวียงกาหลงมีคุณภาพดีและมีความเสียหายเกิดขึ้นไมํมากนักนั้น นําจะเป็ นผลมาจากการใช๎
กลํองดินหรือจ๏อนั่นเอง 

2.7 แหลํงเตาวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
แหลํงเตาวังเหนือตั้งอยูํในเขตตําบลแมํพริก อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง กลุํมเตาแหํงนี้

มีนักวิชาการบางทํานจัดให๎อยูํในกลุํมเดียวกับแหลํงเตาเวียงกาหลง เนื่องจากที่ตั้งของแหลํงเตาทั้งสอง
อยูํใกล๎กันและสํวนหนึ่งของเครื่องปั้นดินเผาที่พบมีลักษณะคล๎ายคลึงกัน เครื่อง ปั้นดินเผาที่ผลิตจาก
แหลํงเตาแหํงนี้ สํวนมากจะเป็นประเภทจานและชามขนาดตําง ๆ รวมทั้งตุ๏กตารูปสัตว๑ เชํน ช๎าง วัว 



22 

 

 

และตัวหมากรุก เป็นต๎น เคลือบที่พบจะมีเพียงเคลือบสีเขียวแวววาว จานและชามบางใบทําเป็นลาย
ขูดขีดจากก๎นภาชนะจนถึงขอบบนเป็นลายเส๎นโค๎งข้ึนและลง ขอบจานจะ มีทั้งชนิดขอบปากเรียบและ
ขอบแบบปีกกาหรือกลีบดอกไม๎ ซึ่งเป็นลักษณะเดํนที่ทําขอบจานบิดเข๎าบิดออก ทําให๎ขอบจานหยัก 
บางใบมีการกดประทับลวดลายรูปปลาคูํเหมือนเครื่องถ๎วยสันกําแพง ขนาดของจานมักใหญํ ก๎นของ
ภาชนะมักจะเว๎าเข๎าไปเป็นขอบ 

เตาเผาวังเหนือนี้อาจเริ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาในชํวงพทุธศตวรรษที่ 19-20 เพ่ือเลียนแบบ
เครื่องเคลือบสีเขียวของเตาหลงเฉวียน (Longquan) มณฑลเจ๎อเจียง (Zhejiang) ของจีน ซึ่งรุํงเรือง
มากในสมัยนี้ จึงได๎ผลิตขึ้นเพื่อขายแขํงขันกับเครื่องถ๎วยจีน เตาเผาวังเหนืออาจเลิกผลิตไปในชํวงกํอน
กลางพุทธศตวรรษที่ 20 ทั้งนี้เนื่องจากการหันมานิยมเครื่องลายครามจีนมากขึ้น เนื่องจากแหลํงเตา
วังเหนือเป็นเตาที่สร๎างด๎วยดินดหนียว ไมํสามารถเผาเครื่องถ๎วยประเภทเขียนลายสีดําใต๎เคลือบใน
อุณหภูมิที่สูงกวําได๎ จึงอาจเป็นไปได๎วําชํางปั้นที่วังเหนือได๎เสาะหาพ้ืนที่สําหรับสร๎างเตาเผาให มํ ซึ่งคง
อยูํไมํไกลจากที่เดิมนัก พร๎อมกับพัฒนาน้ําเคลือบให๎มีความใสยิ่งขึ้น ด๎วยเหตุนี้เครื่องเคลือบจากแหลํง
เตาวังเหนือจึงนําจะมีอายุอยูํในชํวงพุทธศตวรรษที่ 19-20 

2.8 เครื่องปั้นดินเผาสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร๑ 
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของแ หลํงผลิตตําง ๆ ทั้งในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความเจริญรุํงเรืองนับตั้งแตํพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต๎นมานั้น เมื่อถึงพุทธ
ศตวรรษท่ี 22  ก็ได๎เริ่มเสื่อมลง สาเหตุสําคัญเกิดจากการศึกสงครามระหวํางไทยกับพมํา ที่ทําให๎
เกิดผลกระทบไปยังแคว๎นและบ๎านเมืองตําง ๆ ไปทั่วทุกภาค การผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะที่ทํา
เป็นอุตสาหกรรมเพื่อการค๎าขายและสํงออกยังตํางประเทศคงยุติลง เนื่องจากผู๎คนเป็นจํานวนมากต๎อง
ถูกเกณฑ๑ไปทําศึกสงครามและถูกกวาดต๎อนโยกย๎ายถิ่นฐาน ขณะเดียวกันเครื่องเคลือบดินเผาของจีน
โดยเฉพาะเครื่องลายค รามหรือเครื่องเคลือบสีน้ําเงินขาวกําลังได๎รับความนิยมอยํางแพรํหลายทั้ง
ภายในประเทศและตํางประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพดี งดงาม มีหลายระดับ หลาย
ราคา ทําให๎ทั้งชนชั้นผู๎ดี ขุนนาง และไพรํฟ้าประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหาเป็นสมบัติของตนได๎ ใน
ที่สุดสินค๎าเครื่องเคลือบจากจีนดังกลําวก็เข๎ามาแทนที่เครื่องเคลือบดินเผาของไทย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ทําให๎การผลิตและการค๎าสังคโลกของไทยสิ้นสุดลง 

นับตั้งแตํกลางพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต๎นมา กรุงศรีอยุธยาได๎กลายเป็นเมืองที่มีความ
เจริญมั่งคั่ง เป็นศูนย๑กลางทางการปกครอง การเมือง  เศรษฐกิจ และเป็นเมืองทําท่ีสําคัญแหํงหนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ จึงเป็นศูนย๑กลางของการค๎าขายแลกเปลี่ยนเครื่องปั้นดินเผาที่มาจาก
จีนและบ๎านเมืองตําง ๆ ด๎วย ดังนั้นเครื่องถ๎วยจีนได๎เข๎ามาเกี่ยวข๎องอยูํในวิถีชีวิตของชาวไทยมากขึ้น 
ดังหลักฐานเครื่องปั้ นดินเผาจีนที่ปรากฏอยูํในแหลํงโบราณคดีตําง ๆ เป็นจํานวยมาก ความนิยมใน
เครื่องถ๎วยจีนในสมัยอยุธยาตอนปลายได๎มีอิทธิพลทําให๎เกิดเครื่องถ๎วยเขียนสีชนิดหนึ่ง เป็นที่รู๎จักกันดี
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ในชื่อ “เครื่องถ๎วยเบญจรงค๑ ” ซึ่งเครื่องถ๎วยเบญจรงค๑ดังกลําวนี้จะเป็นเครื่องถ๎วยที่ไทยสั่ งทําจากจีน 
เพ่ือเข๎ามาใช๎สอยนับตั้งแตํสมัยกรุงศรีอยุธยาสืบตํอมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร๑  
นอกจากนี้ในสมัยต๎นรัตนโกสินทร๑ได๎ปรากฏมี “เครื่องถ๎วยลายน้ําทอง ” ซึ่งเป็นเครื่องถ๎วยที่ถูกสั่งทํา
จากจีนเข๎ามาใช๎ในราชสํานักเชํนกัน ทั้งเครื่องถ๎วยเบญจรงค๑และเครื่องถ๎วยลายน้ําทองนี้คงเป็นสิ่งของ
เครื่องใช๎ที่แพรํหลายอยูํเฉพาะแตํในหมูํชนชั้นสูงเทํานั้น 

เครื่องถ๎วยเบญจรงค๑และเครื่องถ๎วยลายน้ําทอ งนี้ถือได๎วําเป็นเครื่องถ๎วยจีน –ไทย เนื่อง
ด๎วยเป็นเครื่องถ๎วยที่ไทยสั่งทําจากจีนโดยไทยจะเป็นผู๎กําหนดและออกแบบลวดลาย รูปทรง และสีสัน 
แตํฝีมือและเทคนิคการเผาเป็นกรรมวิธีของจีน ดังนั้นเครื่องถ๎วยเบญจรงค๑และเครื่องถ๎ วยลายน้ําทอง
จึงเป็นเครื่องถ๎วยชั้นสูงที่มีคุณคําทางประณีตศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ๑ของไทย ด๎วยเหตุนี้ในที่นี่จึงจัดให๎
เป็นเครื่องปั้นดินเผาไทยอยํางหนึ่ง ซึ่งจะได๎กลําวถึงในรายละเอียดดังนี้ 
 เครื่องถ๎วยเบญจรงค๑และเครื่องถ๎วยลายน้ําทอง 

“เครื่องถ๎วยเบญจรงค๑ ” แปลวํา เครื่องถ๎วยห๎าสี แตํโดยข๎อเท็จจริงมิได๎หมายความวํา
เครื่องถ๎วยเบญจรงค๑จะมีจํานวนสีที่ตกแตํงอยูํบนภาชนะเพียงห๎าสี แตํจะมีตั้งแตํสามสีขึ้นไป จนถึง
แปดสี สีที่ใช๎เป็นหลักอยูํได๎ แกํ สีแดง สีเหลือง สีขาว สีดํา สีเขียว หรือ สีน้ําเงิน สีอื่น ๆ ก็มีใช๎ เชํนสี
ชมพู สีมํวง สีแสด และสีน้ําตาล เป็นต๎น ลวดลายที่เขียนตกแตํงเหลํานี้จะเป็นการเขียนสี ซึ่งมีบางสีที่
เขียนในเคลือบ บางสีเขียนบนเคลือบ สีสํวนใหญํมีสํวนผสมของน้ําเคลือบผสมกันในอัตราสํวน
คํอนข๎างเข๎มข๎น จึงทําให๎ลวดลายนูนเดํน หลังจากนั้นจึงนําภาชนะไปเผาในอุรหภูมิต่ําเพ่ือชํวยให๎สีติด
คงทนยิ่งขึ้น  การเกิดขึ้นของเครื่องถ๎วยเบญจรงค๑นั้นจะเป็นอิทธิพลของเครื่องถ๎วยจีนที่ได๎รับความ
นิยมแพรํหลายเข๎ามาสูํดินแดนแถบนี้โดยเฉพาะในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต๎นได๎ป รากฏมีเครื่องถ๎วย
ชามสีของจีนสมัยราชวงศ๑เหม็ง ที่เรียกวํา ซาไซ๎ และวูไซ๎ ซึ่งแปลวํา สามสีและห๎าสีเข๎ามาแรํหลายแล๎ว 
แตํเครื่องถ๎วยสีของจีนที่สํงออกมาขายนั้นจะเป็นเครื่องถ๎วยเขียนสีบนกระเบื้องขาว สํวนใหญํจะเขียน
สีไมํผสมเคลือบ แตํเครื่องถ๎วยเบญจรงค๑นั้นจะเป็ฯเ ครื่องถ๎วยที่ใช๎สีจํานวนมากและเขียนสีผสมเคลือบ 
ดังนั้นจึงเชื่อกันมาแตํเดิมวําในการทําเครื่องถ๎วยเบญจรงค๑นั้น ไทยได๎สั่งเครื่องถ๎วยกระเบื้องขาวมา
จากจีน แล๎วชํางไทยเขียนลายไทยลงบนเครื่องถ๎วย และสํงกลับไปเผาที่ประเทศจีน หรือถ๎าเป็นของใน
ราชสํานักท่ีเป็นงานประณีตพิเศษ ก็อาจสํงชํางไทยไปควบคุมการเขียนสีเคลือบบนเคลือบขาวจึงทําให๎
เครื่องถ๎วยเบญจรงค๑มีสีนูนคล๎ายสีลงยาบนกระเบื้องถ๎วยไมํเว๎นที่วําง เขียนลวดลายเต็มหมด แตํ
ความเห็นดังกลําวนี้สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลับมีความเห็นวํา 
ไทยไมํได๎สั่งเครื่ องถ๎วยประเภทเคลือบสีขาวมาให๎ชํางเขียนลวดลาย รวมทั้งไมํได๎สํงชํางไทยไปคุมการ
ผลิต แตํจะสํงเพียงแบบหรือตัวอยํางไป เพื่อให๎จีนทําตามแบบเทํานั้น 

สําหรับ “เครื่องถ๎วยลายน้ําทอง ” นั้นก็คือเครื่องถ๎วยที่ใช๎สีเคลือบเขียนบนกระเบื้อง
เชํนเดียวกับเครื่องถ๎วยเบญจรงค๑ แตํจะ เพ่ิมการตกแกตํงพ้ืนด๎วยสีทอง หรือ  แต๎มสีทองระหวํางสี
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เบญจรงค๑หรือเขียนสีทองตัดเส๎น การใช๎สีทองตกแตํงเครื่องถ๎วยจะกระทําภายหลังจากท่ีเขียนด๎วยสี
ตําง ๆ เรียบร๎อยแล๎ว เนื่องจากสีทองสามารถทนความร๎อนได๎เพียง 700-800 องศาเซลเซียส ซึ่งต่ํา
กวําความร๎อนที่จะใช๎ในการเผาสีเคลือบ ดังนั้น ในการผลิตเครื่องถ๎วยลายน้ําทองชิ้นหนึ่ง ๆ เข๎าใจวํา
คงจะมีการเผาไมํต่ํากวํา 3 ครั้ง โดยการเขียนสีตําง ๆ และเผากํอน หลังจากนั้นจึงจะเขียนสีทองและ
เผาอีกครั้งเพราะหากเขียนสีทองกํอนเมื่อเผาสีเคลือบ ซึ่งต๎องให๎อุณหภูมิที่สูงกวํา จะทําให๎สีทอง
ละลายได๎ แตํหากเผาในอุณหภูมิที่สูงไมํพอสีเคลือบที่ตกแตํงก็จะไมํติดแนํนและกะเทาะงําย 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 3 ได๎มีการตั้งเตาเผาเครื่องกระเบื้อง
แบบจีน แตํเป็นการเขียนเบญจรงค๑ประดับพระปรา งค๑หรือเขียนชามฝาแบบลายพุํมข๎าวบิณฑ๑โดยใช๎
เลกพราหมณ๑เป็นผู๎เขียน ทีวัดสระเกศ ฝีมือไมํสู๎ดีนัก แม๎จะเขียนลายเกํง แตํความชํานาญไมํเหมือน
ชํางจีน 

จนกระท่ังสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 4 การสั่งทําเครื่องถ๎วย
เบญจรงค๑จะมีไมํมาก เนื่องจากเครื่องล ายครามของจีนกําลังเป็นที่นิยม ขณะเดียวกันได๎มีการติดตํอ
ค๎าขายกับพํอค๎ายุโรปมากขึ้น จึงมีเครื่องถ๎วยยุโรปเข๎ามาแพรํหลายมากขึ้น และในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 5 จัดเป็นยุคสุดท๎ายของเครื่องถ๎วยเบญจรงค๑ 
เนื่องจากความนิยมในเครื่องถ๎วยยุโรป เครื่องถ๎วยจีน และเครื่องถ๎วยญี่ปุ่นมีมากข้ึน เครื่องถ๎วย  เบญจ
รงค๑ในระยะนี้จะมีการสั่งทําในรูปแบบของถ๎วยชาแบบยุโรป รูปทรงที่สั่งโดยทั่วไปเป็นโถฝา ที่ตกแตํง
สํวนฝามีท่ีจับเป็นรูปสิงโต ลําตัวมีหูข๎างละ 2 หู กระโถนคํอม และชามฝาสีของเครื่องถ๎วยเบญจรงค๑จะ
คํอนข๎างหนา ซึ่งแลดูนูนกวําปกติไมํสวยงาม ตกแตํงด๎วยลายพํุมข๎าวบิณฑ๑ก๎านแยํงเป็นสํวนใหญํ
ลวดลายเกํา ๆ ก็ยังปรากฏอยูํ เชํน ลายเทพนม ลายราชสีห๑ หรือลายนรสิงห๑ นอกจากนี้ยังปรากฏ
ลวดลายเกล็ดเตํา ลายรังผึ้ง และลายมงคลทางลัทธิเต๐าอีกด๎วย 

 
           ภาพที่ 5 เครื่องถ๎วยเบญจรงค๑ 

ที่มา: การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย,ศิลปหัตถกรรมไทย(กรุงเทพฯ:พิมพ๑ที่บริษัทดํานสุท 
ธาการพิมพ๑จํากัด 2532),42. 



25 

 

 

สํวนเครื่องถ๎วยลายน้ําทองนั้นได๎เริ่มมีการสั่งเข๎ามาตั้งแตํสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ในระยะนี้ไมํสามารถกําหนดรูปแบบที่แนํนอนของเครื่องถ๎วยลายน้ําทองได๎
ตํอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย รัชกาลที่ 2 เครื่องถ๎วยลายน้ําทองได๎เฟ่ืองฟู
มาก เนื่องจากสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย๑พระบรมราชินี ทรงกํากับห๎องเครื่องฝ่ายในและทรงสั่ง
เครื่องถ๎วยสําหรับใช๎ในราชสํานัก จึงได๎สั่งเครื่องถ๎วยลายน้ําทองเข๎ามาใช๎ เครื่องถ๎วยลายน้ําทองที่สั่งนี้
มีทั้งชามฝา จานเชิง และโถตําง ๆ จํานวนมาก ซึ่งลวดลายที่เขียนบนเครื่องถ๎วยลายน้ําทองที่ปรากฏ
ใช๎มากในชํวงเวลานี้ ได๎แกํ ลายพุํมข๎าวบิณฑ๑ ลายก๎านแยํง ลายก๎านตํอดอก ลายก๎านขด ล ายกุหลาบ 
ลายดอกไม๎ ลายกลีบบัว และลายที่เป็นลายจีน คือ ลายดอกไม๎สี่ฤดู ผีเสื้อ ค๎างคาว แมลงปอ ดอก
พุดตาน สิงโตหรือสุนัขจีน เป็นต๎น 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 3 การสั่งเครื่องถ๎วยลายน้ําทองยังคง
มีอยูํ ในระยะนี้ศิลปะจีนเป็นศิลปะแบบพระรา ชนิยม ดังนั้นลวดลายที่ปรากฏจึงเน๎นลวดลายแบบจีน 
เชํน ลายแบบนกเขาไม๎ ลายดอกเบญจมาศ ลายมงคลแปด เป็นต๎น 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 4 เครื่องถ๎วยลายน้ําทองเริ่มลด
น๎อยลง ในระยะนี้นิยมเครื่องลายครามกันมาก จึงปรากฏมีลายทองเขียนทับไปบนเครื่อง ลายคราม 
ลวดลายที่นิยมจะมีลายบัวบาน หรือลายกลีบบัว และพรรณพฤกษาและในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 การสั่งเครื่องถ๎วยลายน้ําทองเข๎ามาคงมีน๎อยมากเหมือนกับเครื่อง
ถ๎วยเบญจรงค๑ เนื่องจากความนิยมในเครื่องถ๎วยยุโรป จีน และญี่ปุ่นมีมากข้ึน อา จกลําวได๎วําเป็นยุค
สุดท๎ายของเครื่องถ๎วยเบญจรงค๑และเครื่องถ๎วยลายน้ําทอง ( เครื่องปั้นดินเผา:171-357 ) 
 

 
        ภาพที่ 6 เครื่องถ๎วยเบญจรงค๑ลายน้ําทอง 

ที่มา: การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย,ศิลปหัตถกรรมไทย(กรุงเทพฯ:พิมพ๑ที่บริษัทดํานสุท 
ธาการพิมพ๑จํากัด 2532),42. 
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3.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีทางเครื่องปั้นดินเผา 
เครื่องปั้นดินเผา โดยทั่วไปหลายคนมักจะเข๎าใจและมองแตํเพียงวํา คือ ภาชนะเครื่องถ๎วย 

ชาม (Pottery) แจกัน โอํง ไห ตํางๆ บางคนก็มองในแงํผลิตภัณฑ๑ทางศิลปะ ซึ่งมีไว๎สําหรับตกแตํงให๎
สวยงาม  ตามความเป็นจริงแล๎ว เครื่องปั้นดินเผาได๎รวมไปถึงผลิตภัณฑ๑นานาชนิดที่ทําจากดิน และ
หิน โดยผํานกรรมวิธีการเผา  ทําให๎มีความแข็งแกรํงมีความคงทนถาวร หรือจะกลําวอีกนัยหนึ่งได๎แกํ 
ผลิตภัณฑ๑ที่ทําจากอนินทรีย๑สาร อโลหะ ซึ่งได๎แกํ แรํธาตุดิน หินตํางๆ นั่นเอง ในสมัยโบราณภาษา
กรีก เรียกวําเคร ามอส (KERAMOS) แปลวํา สิ่งที่ถูกเผา ซึ่งมีความหมายและคุณสมบัติดังกลําว
มาแล๎ว ผลิตภัณฑ๑ทางเซรามิกส๑จึงมีความหมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ๑ตํางๆ เชํน อุตสาหกรรมการทํา
แก๎ว ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม โลหะเคลือบ ผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรมการทําซิเมนต๑ ปูนขาว ปูนพลา
สเตอร๑ ผลิตภัณฑ๑อุตสา หกรรมวัตถุทนไฟ (Refractories) และผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรมสิ่งขัดถู เหลํานี้
เป็นต๎น  

1.1 การศึกษาทางด้านเซรามิกส์ 
การศึกษาทางด๎านเซรามิกส๑แยกหัวข๎อเป็นแนวทางในการศึกษาไว๎ 2 แนวทาง 
1. การศึกษาในแนวทางวิทยาศาสตร๑ หรือ (Ceramic Science) 
2. การศึกษาในแนวทางศิลปะ (Ceramic Art) 

 
1. การศึกษาในแนวทางวิทยาศาสตร๑ (CeramicScience)หมายถึงการศึกษา ที่เน๎นหนัก 

ในทางการค๎นคว๎า สํารวจ วิจัย วิเคราะห๑หาข๎อมูลตํางๆ เกี่ยวกับวัตถุดิบ แหลํงวัตถุดิบ ปริมาณของ
วัตถุดิบ และคุณสมบัติตําง ๆ รวมทั้งด๎านกรรมวิธีและเทคนิคตํางๆ ที่ชํวยในการผลิตให๎รวดเร็ว มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น ตลอดจนการศึกษาเก่ียวกับระบบเครื่องมือ เครื่องจักร และการ ใช๎เครื่องมือที่จะ
เอ้ืออํานวยการผลิตอยํางสมบูรณ๑แบบ รวดเร็วเพียงพอกับความต๎องการโดยเฉพาะการศึกษาใน
ตํางประเทศมีการศึกษาอยํางกว๎างขวางในระดับมหาวิทยาลัยถึงระดับข้ันดุษฎีบัณฑิต ซึ่งแสดงให๎เห็น
ถึงความสําคัญและความจําเป็นตลอดจนคุณประโยชน๑ตํางๆ ซึ่งเป็นแนวทางอุตสาห กรรมขนาดใหญํ 
และสามารถสร๎างอาชีพได๎เป็นอยํางดี  

2. การศึกษาในแนวทางศิลปะ (Ceramic Art)การศึกษาในแขนงนี้หมายถึงการศึกษาท่ี
เน๎นคุณคําในทางสุนทรียภาพอันได๎แกํความงามอันกํอให๎เกิดประโยชน๑ในทางใช๎สอยด๎วยความงามท่ี
เกิดจากรูปทรง สีสันตํางๆ ตลอดจนการตกแตํง อันเป็น ศิลปะ วัฒธรรม เพ่ือดึงดูดใจ โดยเฉพาะ
การศึกษาสํวนใหญํจะเน๎นหนักเรื่องการออกแบบ และ การแสดงออกสนองความคิดแกํผู๎สร๎างสรรค๑
งาน (ทวี พรหมพฤกษ๑ 2523:1-2) 
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4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลวดลายต่างๆ 
ลวดลาย เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให๎เห็นถึงความสามารถอันชาญฉลาดของชํางที่รู๎จัก

สร๎างสรรค๑ลวดลาย เป็นสิ่งแสดงลักษณะวิถีความเป็นอยูํ ผสมผสานจิตนาการคํอนข๎างชัดเจนวํา 
ลวดลายแม๎จะมีกําเนิดมาจากธรรมชาติ การนําภาพเถาไม๎ สัตว๑จตุบาท ทวิบาท มาเป็นสิ่งประดับ
ตกแตํง  แตํเ มื่อวิวัฒนาการจนเป็นลวดลายที่ยอมรับกันวํา เป็นลายไทยแล๎ว สิ่งที่เป็นธรรมชาติก็
หายไป กลายเป็นสิ่งประดิษฐ๑ หลุดพ๎นจากธรรมชาติโดยสิ้นเชิง ลวดลายที่นิยมนํามาอ๎างอิงอธิบาย
เรื่องลวดลายไทยก็คือ ลวดลายปูนปั้นวัดนางพญาในอุทยานประวัติศาสตร๑ศรีสัชชนาลัย  ซึ่งยังมีเค๎า
วําลวดลายนั้น ได๎แกํ การนําเถาไม๎ ดอกไม๎ ในธรรมชาติมาจัดระบบระเบียบ เพ่ือจะใช๎ตกแตํงในพ้ืนที่
วํางที่ต๎องการ ลวดลายจากเถาไม๎ดอกไม๎นี้มามีวิวัฒนาการสูงสุดในลวดลายปิดทองรดน้ํา ตู๎พระธรรม
วัดเชิงหวายเป็นลวดลายที่นิยมกันในสมัยอยุธยาตอนปลาย ความเป็นธรรมชาติได๎หายไปหมดสิ้น เป็น
ลวดลายกนกเปลว ประกอบด๎วยตัวลายที่อํอนไหวคดโค๎ง คล๎ายกับการสะบัดพลิ้วของเปลวไฟ สัตว๑หิม
พานต๑ ที่ประกอบลวดลายอยูํเบื้องลํางเป็นสัตว๑ในจินตนาการของศิลปินอยํางแท๎จริงนับเป็นการให๎
คําตอบวําลวดลายที่เป็นวิวัฒนาการถึงท่ีสุด เหลืออยูํแตํเพียงความอํอนไหว คดโค๎งของเส๎นที่ถูกบรรจุ
อยูํในเนื้อท่ีจํากัด โดยมีจังหวะและชํองไฟที่เหมาะสม ความมีชีวิตชีวาของลวดลายอยูํที่การประกอบ
ของเส๎นที่ถูกกําหนดขึ้นเป็น ชํอ กาบ กิ่ง ก๎าน ดอก และใบ คล๎ายกับเถาไม๎ กิ่งไม๎ที่มีในธรรมชาติ เป็น
แตํเพียงได๎พัฒนาจนหมดความเป็นธรรมชาติโดยสิ้นเชิง ลวดลายไทยที่ยังนิยมใช๎สําหรับการตกแตํงใน
ปัจจุบัน สํวนใหญํเป็นลวดลายที่คัดลอกตํอ ๆ กันมา เป็นลวดลายที่หมดความมีชีวิตชีวา เพราะมิได๎ใช๎
ความคิดสร๎างสรรค๑ สักแตํลอกตามของเกํา จึงขาดสุนทรียรส และมีได๎แสดงรสนิยมอันดี (อภัย นาค
คง 2543:31-37) นอกเหนือจากลวดลาย ไทยแล๎วยังมีลวดลายประดิษฐ๑ตํางๆอีกมากมายหลากหลาย
รูปแบบ ซึ่งข้ึนอยูํกัยความชื่นชอบในความงามของแตํละท๎องถิ่น  และขึ้นอยูํกันรสนิยมของผู๎
สร๎างสรรค๑อีกด๎วย 
 
5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของศิลปะ 

5.1 ความรู้สึกเคลื่อนไหวที่เกิดจากเส้น (ชลูด นิ่มเสมอ 2534 : 35) 
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร๑บํงวํา งานทัศนศิลป์ชิ้นแรก ๆ ของมนุษย๑นั้นเริ่มจากเส๎น 

ดังที่เราเห็นได๎จากภาพเขียนตามผนังถ้ําของคนสมัยดั้งเดิม (Primitive) การเริ่มต๎นของงานศิลปะใน
วัยเด็กก็ใช๎เส๎นเชํนเดียวกัน เส๎นเป็นทัศนธาตุที่แสดงแกํนแท๎ของทุกสิ่งได๎อยํางเข๎มแข็ง และยํนยํอท่ีสุด
คําจํากัดความของเส๎น 

1. เส๎นเกิดจากจุดที่ตํอเนื่องกันในทางยาว หรือเกิดจากรํองรอยของจุดที่ถูกแรงแรงหนึ่ง
ผลักดันให๎เคลื่อนที่ไป 



28 

 

 

2. เส๎นเป็นขอบเขตของที่วําง ขอบเขตของสิ่งของ ขอบเขตของรูปทรง ขอบเขตของ
น้ําหนัก และขอบเขตของสี 

5.2 คุณลักษณะของเส้น 
เส๎นมีมิติเดียว คือ ความยาว มีลักษณะตําง ๆ มิทิศทาง และมีขนาด ลักษณะตําง ๆ ของ

เส๎น ได๎แกํ ตรง โค๎ง คด เป็นคลื่น ฟันปลา เกล็ดปลา ก๎นหอยชัด พรํา ประ ฯลฯ ทิศทางของเส๎น 
ได๎แกํ แนวราบ แนวดิ่ง แนวเฉียง แนวลึก ขนาดของเส๎น เส๎นไมํมีความกว๎าง มีแตํ เส๎นหนา เส๎นบาง 
หรือเส๎นใหญํ เส๎นเล็ก ความหนาของเส๎นจะต๎องพิจารณาเปรียบเทียบกับความยาวถ๎าเส๎นสั้นแตํมี
ความหนามากจะหมดคุณลักษณะของความเป็นเส๎นกลายเป็นรูปรําง (Shape) สี่เหลี่ยมผืนผ๎าไป 

5.3 ความรู้สึกที่เกิดจากลักษณะของเส้น 
1. เส๎นตรงให๎ความรู๎สึกแข็งแรง แนํนอน ตรง เข๎ม ไมํประนีประนอม  
2. เส๎นโค๎งน๎อย ๆ หรือเส๎นที่เป็นคลื่นน๎อย ๆ  ให๎ความรู๎สึกสบาย เปลี่ยนแปลงได๎ เลื่อน

ไหล ตํอเนื่อง มีความกลมกลืนในการเปลี่ยนทิศทาง ความเคลื่อนไหวช๎า ๆ สุภาพ เป็นผู๎หญิง นุํม และ
อ่ิมเอิบ ถ๎าใช๎เส๎นแบบนี้มากเกินไปจะทําให๎ความรู๎สึกกังวล เรื่อยเฉื่อย ขาดจุดหมาย 

3. เส๎นโค๎งวงแคบ เปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว มีพลังเคลื่อนไหวรุนแรง 
4. เส๎นโค๎งของวงกลมการเปลี่ยนทิศทางท่ีตายตัว ไมํมีการเปลี่ยนแปลง ให๎ความรู๎สึกเป็น

เรื่องซํ้า ๆ เป็นเส๎นโค๎งท่ีมีระเบียบมากท่ีสุด แตํจืดชืดที่สุด ไมํนําสนใจ เพราะขาดการเปลี่ยนแปร 
5. เส๎นฟันปลาหรือเส๎นคดที่หักเหโดยกะทันหัน เปลี่ยนทิศทางรวดเร็วมาก ทําให๎ประสาท

กระตุก ให๎จังหวะกระแทก เกร็ง ทําให๎นึกถึงพลังไฟฟ้า ฟ้าผํา กิจกรรมที่ขัดแย๎ง ความรุนแรง และ
สงคราม 

6. เส๎นโค๎งก๎นหอย ให๎ความรู๎สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย และเติบโตเมื่อมองจากด๎านใน
ออกมา ถ๎ามองจากภายนอกเข๎าไปจะให๎ความรู๎สึกไมํสิ้นสุดของพลังเคลื่อนไหว เส๎นก๎นหอยที่พบใน
ธรรมชาติมักจะวนทวนเข็มนาฬิกาเห็นได๎ในก๎นหอย ในหมอกเพลิง ในอาการเก่ียวพันไม๎เลื้อย เป็นเส๎น
โค๎งท่ีขยายตัวออกไมํมีจุดจบ 

5.4 ความรู้สึกที่เกิดจากทิศทางของเส้น 
เส๎นทุกเส๎นมีทิศทาง คือ ทางนอน ทางตั้ง หรือทางเฉียง ในแตํละทิศทางจะให๎ความรู๎สึก

ตํอผู๎ดูตํางกัน 
1. เส๎นนอน กลมกลืนแรงดึงดูดของโลก ให๎ความรู๎สึกพักผํอน เงียบ เฉย สงบ ผํอนคลาย 

ได๎แกํ เส๎นขอบฟ้า ทะเล ทุํงกว๎าง คนนอน 
2. เส๎นตั้ง ให๎ความสมดุล มั่นค ง แข็งแรงพุํงขึ้น จริงจัง และเงียบขรึม เป็นสัญลักษณ๑ของ

ความถูกต๎อง ซื่อสัตย๑ มีความสมบูรณ๑ในตัว เป็นผู๎ดี สงํา ทะเยอทะยาน และรุํงเรือง 



29 

 

 

3. เส๎นเฉียง เป็นเส๎นที่อยูํระหวํางเส๎นนอนกับเส๎นตั้ง ให๎ความรู๎สึกเคลื่อนไหว ไมํสมบูรณ๑ 
ไมํม่ันคง ต๎องการเส๎นเฉียงอีกเส๎ นหนึ่งมาชํวยให๎มั่นคงสมดุลในรูปของมุมฉาก เส๎นเฉียงใช๎มากในงาน
จิตรกรรมแบบคิวบิสม๑ (Cubism) 

4. เส๎นที่เฉียงและโค๎ง ให๎ความรู๎สึกขาดระเบียบ ตามยถากรรม ให๎ความรู๎สึกพํุงเข๎า หรือ
พํุงออกจากที่วาง  
 
6.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา 

กรรมวิธีที่ใช้ในการสร้างสรรค์งาน 
กรรมวิธีที่ใช๎ในการสร๎างสรรค๑งาน  ได๎แบํงเป็น 2 หัวข๎อคือ 
1. การข้ึนรูป 
2. เตาและการเผา 

 
1. การข้ึนรูป ผลงานสร๎างสรรค๑ชุดนี้ ใช๎วิธีการข้ึนรูปแบบขด และวิธีก ารขึ้นรูปแบบอิสระ

เพราะสามารถตอบสนองผลงานที่มีรูปทรงรายละเอียด และ ความมีคุณคําทางความรู๎สึกของผลงาน 

2. เตาและการเผา 

เตาเผาที่นิยมใช๎กันในงานเซรามิก ซึ่งแบํงตามเชื้อเพลิงมี 2 ชนิด คือ เตาไฟฟ้า และเตา
แก๏ส แตํละชนิดมีการเผาที่แตกตํางกัน รวมทั้งสีของเคลือบก็จะ แตกตํางกันด๎วย ซึ่งจะขอกลําวถึง
คุณสมบัติของเตาแตํละชนิด ดังนี้ 

เตาไฟฟ้า (Electric klin) เป็นเตาที่ใช๎เชื้อเพลิงจากไฟฟ้า โดยมีขดลวดนิโครม (Nichrom) 
หรือ Nickle-Chroming เป็นตัวให๎ความร๎อน มีตัววัดอุณหภูมิภายในเตาเผาเรียกวํา “ไพ-โรมิเตอร๑”
(Pyrometor) ไมํมีปลํองระบายควันจึงเผาผลิตได๎สะอาด เผาได๎เฉพาะบรรยากาศแบบสันดาปสมบูรณ๑ 
(Oxidation) ให๎อุณหภูมิได๎สม่ําเสมอ ควบคุมอุณหภูมิได๎สะดวกจึงนิยมใช๎กัน ในสถาน   ศึกษา  และ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (ทวี พรหมพฤกษ๑ 2523:148) 
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        ภาพที่ 7 เตาเผาเซรามิกเชื้อเพลิงไฟฟ้า 

    

เตาแก๏ส เป็นเตาที่ใช๎เชื้อเพลิงจากแก๏ส โดยใช๎ออกซิเจนผสมกับแก๏สกลายเป็นความร๎อน
มีการวัดอุณหภูมิโดยใช๎ไพโรมิเตอร๑ (Pyrometor) และโคนวัดอุณหภูมิจะมีการปลํอยควันการเผาจะ
เผาได๎ทั้งบรรยากาศแบบสันดาปสมบูรณ๑ และการสันดาปไมํสมบูรณ๑ การเผาเตาแก๏ส จะใช๎ความ
ชํานาญของผู๎ควบคุมการเผาเป็นพิเศษ 

 

                 
    ภาพที่ 8 เตาเผาเซรามิกเชื้อเพลิงแก๏ส 
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ปัจจุบันการใช๎เตาเผาในระบบอุตสาหกรรมจะนิยมเตาแก๏ส เนื่องจากสามารถเผาได๎ใน
อุณหภูมิสูง และประหยัดต๎นทุนในการผลิต  

บรรยากาศในการเผา  
1. การเผาแบบสันดาปสมบูรณ๑ (Oxidation Firing) เป็นวิธีการเผาที่พยายามให๎

ออกซิเจนในบรรยากาศในเตามีมาก นั่นหมายถึงการหมุนเวียนการเผาไหม๎ที่ดี ก๏าซท่ีเกิดการลุกไหม๎
ได๎ผสมกับอากาศที่มีมากเกินพอดี ทําให๎ไมํเหลือก๏าซในเตาเลย ผลคือก๏าซจะลุกไหม๎หมดแตํอาจจะให๎
พลังงานความร๎อนไมํเต็มที่ เนื่องจา กการหมุนเวียนที่ดีเกินไปของเตา ทําให๎ความร๎อนบางสํวนถูก
ถํายเทออกจากเตาเร็วเกินกวําที่จะถํายเทให๎กับผลิตภัณฑ๑ภายในเตาได๎ การเผาแบบนี้เหมาะสําหรับ
การเผาดิบเพื่อขจัดสิ่งเจือปนในเนื้อดิน ประเภทสารอินทรีย๑ หรือสารที่ให๎คาร๑บอนไดออกไซด๑ 

2. การเผาแบบสันดาปไมํสมบูรณ๑  (Reduction Firing) เป็นการเผาที่ตรงกันข๎ามกับการ
เผาแบบสันดาปสมบูรณ๑ คือพยายามให๎การหมุนเวียน และการลุกไหม๎ของก๏าซผิดปกติโดยการปิดกั้น
ชํองระบายลม หรือการเพ่ิมปริมาณก๏าซให๎ไหลเข๎าสูํเตามากเกินไปจนจนทําให๎ออกซิเจนในเตามี
น๎อยลง เกินกวําที่จะทําให๎ก๏าซติดไฟได๎หมด ทําให๎เหลือก๏าซที่ไมํถูกเผาไหม๎ในเตา ในบรรยากาศเชํนนี้
จะมีเขมําเกิดข้ึน ในการเผาแบบนี้มีจุดประสงค๑หลัก เพื่อฟอกสีของเหล็กออกไซด๑ในเนื้อดินโดย
กระบวนการรีดักชั่น(Reduction Firing) หลังจากการเผาแล๎วเนื้อดินจะดูขาวขึ้นมากเมื่อเทียบกับการ
เผาแบบออกซิเดชัน ผลิตภัณฑ๑ประเภทปอร๑ชเลน จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องเผาแบบรีดักชั่นข๎อด๎อย คือ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง มากและควบคุมบรรยากาศในเตาลําบาก ถ๎าบรรยากาศแบบรีดักชั่น (Reduction 
Firing) เกิดข้ึนมากเกินไป ผลิตภัณฑ๑จะเกิดปัญหาอยํางอ่ืนๆ เกิดขึ้น เชํนเกิดรอยสีดํา เนื่องจากเขมํา
แทรกลงไปเนื้อผลิตภัณฑ๑  เป็นต๎น 

กระบวนการในการเผา 
1. การเผาดิบ (Biscuit Firing) ในการเผาผลิตภัณฑ๑เรานิยมที่จะเผาครั้งแรกที่เรียกวําเผา

ดิบ หรือบิสกิต โดยใช๎อุณหภูมิเผาประมาณ 800-900 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชั่น เพ่ือ
จุดประสงค๑หลักคือ 

     1.1 เพ่ือเพ่ิมความพรุนตัวของผลิตภัณฑ๑ หลังการเผาดิบแล๎วเนื้อผลิตภัณฑ๑จะมีความ
พรุนตัวสูงขึ้นกวําเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ๑ที่ไมํมีการเผา ทําให๎การชุบเคลือบเป็นไปได๎งําย 

     1.2  เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของผลิตภัณฑ๑ ทําให๎สามารถหยิบ ยก หรือโยกย๎าย 
รวมถึงการชุบเคลือบได๎งํายโดยไมํต๎องกังวลวําจะเกิดการเสียหายกับผลิตภัณฑ๑ 

          1.3 เพ่ือขจัดสารตกค๎างตํางๆ ให๎หมดไป กํอนการเผาเคลือบสารตกค๎างท่ีมีในเนื้อดิน 
คือสารอินทรีย๑ที่ปะปนในดินเหนียว ความชื้นในดิน น้ําที่อยูํในโมเลกุลของแรํธาตุ วัตถุดิบที่มีการ
สลายตัวให๎ก๏าซ เชํนแคลเซียมค าร๑บอเนต เป็นต๎น สิ่งตํางๆเหลํานี้จะสลายตัวหมดไปในชํวงอุณหภูมิ
900องศาเซลเซียสทําให๎เนื้อผลิตภัณฑ๑หลังการเผาดิบสะอาดเมื่อทําการชุบเคลือบและการเผาเคลือบ



32 

 

 

จะลดปัญหาตํางๆที่เกิดขึ้นลงได๎มาก อาทิเชํน ปัญหารูเข็ม(Pin Hole) อยํางไรก็ตามการเผาผลิตภัณฑ๑
โดยไมํผํานการเผาดิบก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได๎แตํต๎องอยูํในความควบคุมอยํางระมัดระวัง 

2. การเผาเคลือบ (Glaze Firing) เป็นการเผาชิ้นงานในอุณหภูมิสูงจนถึงสุกตัวของเนื้อดิน 
เพ่ือให๎เนื้อผลิตภัณฑ๑มีความแกรํง ชิ้นงานที่ผํานการเผาดิบแล๎วจะนําไปชุบเคลือบแล๎วนําไปเผาเพ่ือให๎
เคลือบหลอมเป็นแก๎วติดแนํนอยูํบนผิวชิ้นงาน การเผาเคลือบท่ีอุณหภูมิและบรรยากาศแบบใดนั้น 
ขึ้นอยูํกับชนิดของเคลือบและประเภทของผลิตภัณฑ๑ การให๎ความร๎อนในการเผาควรเป็นอัตรา เรํง 
100 องศาเซลเซียส ตํอชั่วโมง (Rhodes 1775:233) 

 
วงจรการเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซสเซียส (ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน๑.2541) 
ชํวงที่ 1 อุณหภูมิห๎อง – 950  องศาเซสเซียส ใช๎เวลา  5 - 6  ชั่วโมง 
ชํวงที่ 2  950 – 1,250  องศาเซสเซียส  (OF) ใช๎เวลา  3 - 4  ชั่วโมง 

       หรือ  950  - 1,250 องศาเซสเซียส (RF) ใช๎เวลา  4 – 5  ชั่วโมง 
ชํวงที่ 3 เผาแชํ อุณหภูมิคงที่ (Soaking) 1,100 องศาเซสเซียส ใช๎เวลาเผา  15  นาท ี

 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยการพัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ที่มี 
แนวความคิด ต้องการพัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาขึ้นผู้ศึกษาได้มี
วิธีการด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอน โดยเรียบเรียงไว้เป็นหัวข้อดังนี้ 

1. วิธีการศึกษา 
2. แหล่งข้อมูล 
3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้า 
4. การออกแบบเครื่องมือกดประทับลวดลาย 
5. การทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลาย 
6. การวิเคราะห์ผลการสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลาย  
7. ขั้นตอนการด าเนินการปั้น และการตกแต่งผลงานด้วยเครื่องมือกดประทับลวดลาย 

 
1. วิธีการศึกษา 

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
-ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา 
-ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเนื้อดินเซรามิก 
-ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลวดลาย 
-ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของศิลปะ 
- ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบ 

1.2 ออกแบบร่างผลงาน 2 มิติ และ ปั้นแบบร่างผลงาน 3 มิต ิโดยใช้เนื้อดินปั้นตามแบบ 
ร่าง  2 มิต ิ

1.3 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะผลงานที่ได้ออกแบบ 
1.3.1 คุณค่าการแสดงออกทางแนวความคิด 
1.3.2 คุณค่าการพัฒนา เทคนิคทางเครื่องมือกดประทับลวดลายตกแต่งบนศิลปะ 

เครื่องเคลือบดินเผา 
1.4 วัสดุที่น ามาทดลองได้แก่ 

1.4.1 ดินเหนียวพ้ืนบ้าน 
1.4.2 ดินสโตนแวร์ 
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1.4.3 ไม ้
1.4.4 วัสดุเรซิ่น 

1.5 ท าการเผาศึกษาเนื้อดินเพื่อดูคุณสมบัติทางกายภาพที่อุณหภูมิต่างๆ ดังนี้เผาที่อุ ณหภูมิ 
1,000  - 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศ อ๊อกซิเดชั่น 

1.6 ทดลองการข้ึนรูปด้วยวิธีการปั้น และใช้เครื่องมือกดประทับลวดลายตกแต่งบนศิลปะ 
เครื่องเคลือบดินเผา จ านวน 5 ชุด 

1.7 การสรุปผลการศึกษา และการอภิปรายผล คือ ประมวลข้อมูลที่ศึกษาได้ตามข้ันตอน 
ทั้งหมด เพ่ือรวบรวมข้อมูล เป็นเอกสารส าหรับน าเสนอ และเผยแพร่ 
 
2.แหล่งข้อมูล 

2.1 หอสมุดแห่งชาติ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัย 
เพาะช่าง  และ สถาบันอื่นๆ 

2.2 ลงพื้นที่ส ารวจแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด 
2.3 แหล่งข้อมูลจาก Internet 
 

3.อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
3.1 สารเคมีทดสอบ ,ตาชั่ง  
3.2 เนื้อดินปั้นพ้ืนบ้าน ต าบล สามโคก จังหวัด ปทุมธานี  
3.3 เตาเผา, แก๊ส 
3.4 อุปกรณ์ในการสร้างผลงาน 
3.5 กล้องบันทึกภาพเพ่ือใช้บันทึกภาพต่างๆในการท าเอกสารงานวิจัย 

3.6 คอมพิวเตอร์ 
 
4. การออกแบบเครื่องมือกดประทับลวดลาย 

การออกแบบเครื่องมือกดประทับลวดลายผู้วิจัยแบ่งรูปแบบออกเป็น 5 ประเภท 
1. ลวดลายดอกพุฒตาล 
2. ลวดลายดอกบัว 
3. ลวดลายก้านขด 
4. ลวดลายปลาตะเพียน 
5.ลวดลายช้าง 
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5. การทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลาย 
การทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลายผู้วิจัยแบ่งวัสดุที่น ามาทดลองออกเป็น 4 

ประเภท 
 1.ดินเหนียวพ้ืนบ้าน 
2.ดินสโตนแวร์ 
3.ไม ้
4.สื่อวัสดุเรซิ่น 

 
 6. การวิเคราะห์ผลการสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลาย  

การวิเคราะห์เครื่องมือกดประทับลวดลาย จะใช้เกณฑ์การวิเคราะห์คุ ณสมบัติทางกายภาพ
ของวัสดุเครื่องมือกดประทับลวดลายที่ดีที่สุดเป็นเกณฑ์ คือ สามารถสร้างเครื่องมือกดประทับ
ลวดลาย ได้ง่าย มีความคมชัดของลวดลายเมื่อใช้ในการตกแต่งผลงาน เครื่องมือมีความคงทน และ
สามารถผลิตจ านวนเครื่องมือกดประทับลวดลายแบบซ้ ากันได้สะดวกรวดเร็ว 
 
7. ขัน้ตอนการด าเนินการปั้น และการตกแต่งผลงานด้วยเครื่องมือกดประทับลวดลาย 

การสร้างผลงานจะใช้วิธีการข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน และการขึ้นรูปแบบแผ่นโดยจะน าแบบที่
คัดเลือกแล้วน ามาปั้น และตกแต่งลวดลายด้วยเครื่องมือกดประทับลวดลาย จ านวน  5  ชุด  

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 
การศึกษาวิจัย การพัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ที่มี

แนวความคิด ต้องการที่จะ พัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ผู้วิจัย
ได้ผลการปฎิบัติงานวิจัย ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการออกแบบเครื่องมือกดประทับลวดลาย 
2. การทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลาย 
3. ขั้นตอนการด าเนินการปั้น และการตกแต่งผลงานด้วยเครื่องมือกดประทับลวดลาย 

 
1. ขั้นตอนการออกแบบเครื่องมือกดประทับลวดลาย 
แบบร่าง 2 มิติ 

ลวดลายปลาตะเพียน  
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             ภาพที่ 9 แบบร่าง 2 มิต ิลวดลายปลาตะเพียน 

 
   ลวดลายดอกพุฒตาล  

                                              
          

                                   
                         

 
ภาพที่ 10 แบบร่าง 2 มิติ ลวดลายดอกพุฒตาล 
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 ลวดลายบัว 
 

                      
 

                                   
 
  

         
    ภาพที ่11 แบบร่าง 2 มิติ ลวดลายบัว 
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ลวดลายช้าง 
  

                         
     
 

                             
 

 
ภาพที่ 12 แบบร่าง 2 มิตลิวดลายช้าง 
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ลวดลายก้านขด 

    
                 

       
 

 
ภาพที่ 13 แบบร่าง 2 มิตลิวดลายก้านขด 

 
2. การทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลาย 

การสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลายด้วยดินเผา 
วัสดุดินเหนียวพ้ืนบ้าน 

 
ภาพที่ 14 น าดินเหนียว มาปั้นเป็นแท่งพ้ืนด้านหน้าที่จะใช้แกะลายต้องเรียบตามรูป 
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 ลวดลายปลาตะเพียน 
 

                              
ภาพที่ 15 น าแบบลายมาลอกลายตามแบบ             ภาพที่ 16 จะเกิดรอยลายบนดินที่คัดลอกลาย 
 

                              
ภาพที่ 17 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ   ภาพที่ 18 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จรอเผา 
 ลวดลายดอกพุฒตาล  

                              
 ภาพที่ 19 น าแบบลายมาลอกลายตามแบบ           ภาพที่ 20 จะเกิดรอยลายบนดินที่คัดลอกลาย 
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ภาพที่ 21 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ   ภาพที่ 22 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จรอเผา 
 
 
ลวดลายบัว 

                               
   ภาพที่ 23 น าแบบลายมาลอกลายตามแบบ        ภาพที่ 24 จะเกิดรอยลายบนดินที่คัดลอกลาย 
 

                                                       
ภาพที่ 25 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ   ภาพที่ 26 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จรอเผา 
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ลวดลายช้าง 

                                
    ภาพที่ 27 น าแบบลายมาลอกลายตามแบบ         ภาพที่ 28 จะเกิดรอยลายบนดินที่คัดลอกลาย 
 

                          
ภาพที่ 29 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ   ภาพที่ 30 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จรอเผา 
 
ลวดลายก้านขด 

                          
    ภาพที่ 31 น าแบบลายมาลอกลายตามแบบ         ภาพที่ 32 จะเกิดรอยลายบนดินที่คัดลอกลาย 
 

                                
ภาพที่ 33 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ   ภาพที่ 34 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จรอเผา 
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เมื่อลวดลายที่แกะตามแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว รอดินแห้งสนิทจึงน าไปเข้าเผาแกร่งใน

อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
 

 
ภาพที่ 35 ผลงานลวดลายที่แกะหลังเผา 800 องศาเซลเซียส 

 

                                  
     ภาพที่ 36 ทดลองกดลายบนดินเหนียว                   ภาพที่ 37 ลวดลายปลาหลังกดประทับ 
 

                            
 ภาพที่ 38 ลวดลายดอกพุฒตาลหลังกดประทับ              ภาพที่ 39 ลวดลายบัวหลังกดประทับ 
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     ภาพที่ 40 ลวดลายช้างหลังกดประทับ                ภาพที่ 41 ลวดลายก้านขดหลังกดประทับ                          
 

 วัสดุดินสโตนแวร์ 

 
ภาพที่ 42 น าดินเหนียว มาปั้นเป็นแท่งพ้ืนด้านหน้าที่จะใช้แกะลายต้องเรียบตามรูป 

 
         ลวดลายปลาตะเพียน 

                                 
    ภาพที่ 43 น าแบบลายมาลอกลายตามแบบ        ภาพที่ 44 จะเกิดรอยลายบนดินที่คัดลอกลาย 
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ภาพที่ 45 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ   ภาพที่ 46 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จรอเผา 
 
ลวดลายดอกพุฒตาล  

                        
    ภาพที่ 47 น าแบบลายมาลอกลายตามแบบ         ภาพที่ 48 จะเกิดรอยลายบนดินที่คัดลอกลาย 
 

                       
ภาพที่ 49 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ   ภาพที่ 50 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จรอเผา 
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      ภาพที่ 51 น าแบบลายมาลอกลายตามแบบ       ภาพที ่52 จะเกิดรอยลายบนดินที่คัดลอกลาย 
 

                              
 ภาพที่ 53 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ  ภาพที่ 54 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จรอเผา 
 

                                        
  ภาพที่ 55 น าแบบลายมาลอกลายตามแบบ          ภาพที่  56 จะเกิดรอยลายบนดินที่คัดลอกลาย 
 

                                    
ภาพที่ 57 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ   ภาพที่ 58 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จรอเผา 
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ลวดลายก้านขด 

                               
ภาพที่ 59  ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ  ภาพที่ 60 จะเกิดรอยลายบนดินที่คัดลอกลาย 
 

                               
ภาพที่ 61 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ   ภาพที่ 62 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จรอเผา 
 

เมื่อลวดลายที่แกะตามแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว รอดินแห้งสนิทจึงน าไปเข้าเผาแกร่งในอุณหภูมิ 
1,200 องศาเซลเซียส 

 

      
    ภาพที่  63 ลวดลายที่แกะเผาแกร่งในอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 
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         ภาพที ่64 ทดลองกดลายบนดินเหนียว               ภาพที่  65 ลวดลายปลาหลังกดประทับ 
 

                                          
      ภาพที่ 66 ลวดลายดอกพุฒตาลหลังกดประทับ          ภาพที่ 67 ลวดลายบัวหลังกดประทับ  
 

                           
          ภาพที่ 68 ลวดลายช้างหลังกดประทับ              ภาพที่ 69 ลวดลายก้านขดหลังกดประทับ  
 
 วัสดุไม ้

                              
         ภาพที่ 70 ร่างแบบบนไม้ท่ีเตรียมไว้      ภาพที่ 71 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ        
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    ภาพที่ 72 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จ                  ภาพที่ 73 ทดสอบกดลายบนดินเหนียว 
 

 
ภาพที่ 74 ลวดลายปลาหลังกดประทับ 

 

                               
    ภาพที่ 75 ร่างแบบบนไม้ที่เตรียมไว้           ภาพที่ 76 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ        
 

                                            
   ภาพที่ 77 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จ                ภาพที่ 78 ทดสอบกดลายบนดินเหนียว 
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ภาพที่ 79 ลวดลายดอกพุฒตาลหลังกดประทับ 

           

                                                         
  ภาพที่ 80 ร่างแบบบนไม้ท่ีเตรียมไว้             ภาพที่ 81 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ        
 

                                                            
  ภาพที่ 82 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จ                 ภาพที่ 83 ทดสอบกดลายบนดินเหนียว 
 

 
ภาพที่ 84 ลวดลายบัวหลังกดประทับ 
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        ภาพที่ 85 รา่งแบบบนไม้ที่เตรียมไว้        ภาพที่ 86 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ        
 

                                   
      ภาพที่ 87 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จ     ภาพที่ 88 ทดสอบกดลายบนดินเหนียว 
 

 
ภาพที่ 89 ลวดลายช้างหลังกดประทับ 

 

                  
             ภาพที่ 90 รา่งแบบบนไม้ที่เตรียมไว้   ภาพที่ 91 ท าการแกะลายให้มีความตื้นลึกตามแบบ 
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         ภาพที่ 92 ผลงานหลังแกะลวดลายเสร็จ          ภาพที่ 93 ทดสอบกดลายบนดินเหนียว 
 

 
ภาพที่ 94 ลวดลายก้านขดหลังกดประทับ 

 
               วัสดุเรซิ่น 

                            
                 ภาพที่ 95 ลอกลายตามแบบ            ภาพที่ 96 ใช้เครื่องมือขูดลายร่องลึกตามแบบ 

                                
              ภาพที่ 97 ลอกลายตามแบบ                ภาพที ่98 ใช้เครื่องมือขูดลายร่องลึกตามแบบ 
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             ภาพที่  99 ลอกลายตามแบบ               ภาพที่ 100 ใช้เครื่องมือขูดลายร่องลึกตามแบบ 
 

                                                      
              ภาพที่ 101 ลอกลายตามแบบ            ภาพที่ 102 ใช้เครื่องมือขูดลายร่องลึกตามแบบ 
 

                                 
              ภาพที่ 103 ลอกลายตามแบบ            ภาพที่ 104 ใช้เครื่องมือขูดลายร่องลึกตามแบบ 
 

                                      
      ภาพที่ 105 กันแบบเพ่ือเตรียมเทพิมพ์ซิลิโคน          ภาพที่ 106 ผสมกับตัวเร่งแข็งซิลิโคน    
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     ภาพที่ 107 คนซิลิโคนให้เข้ากันกับตัวเร่งแข็ง      ภาพที่ 108 เทพิมพ์ซิลิโคนในแบบที่เตรียมไว้         
 

                                    
 ภาพที่ 109 รอซิลิโคนแข็งตัวประมาณ 1ชั่วโมง         ภาพที่ 110 แกะต้นแบบออกได้แบบพิมพ์ 
 

                                         
 ภาพที่ 111 ผสมเรซิ่นเพ่ือน าไปเทในพิมพ์                        ภาพที่ 112 เทเรซิ่นลงในพิมพ์ 
                 

                         
 ภาพที่ 113 ได้ตัวกดลวดลายตามท่ีออกแบบไว้            ภาพที่ 114 ทดลองกดลายบนดินเหนียว 
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     ภาพที่ 115  ลวดลายปลาหลังกดประทับ                ภาพที่ 116 ลวดลายบัวหลังกดประทับ 
 

                                                            
    ภาพที่ 117 ลวดลายช้างหลังกดประทับ          ภาพที่ 118 ลวดลายดอกพุฒตาลหลังกดประทับ 
   

 
ภาพที่ 119 ลวดลายก้านขดหลังกดประทับ 
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3. ขั้นตอนการด าเนินการปั้น และการตกแต่งผลงานด้วยเครื่องมือกดประทับลวดลาย 
     การด าเนินการปั้นผลงานใช้วิธีการข้ึนรูปแบบแผ่น 
 

                 
  ภาพที่ 120 น าดินที่เตรียมไว้มารีดเป็นแผ่น      ภาพที ่121 ตัดดินตามขนาดตามรูปทรงที่ต้องการ 
 

                     
ภาพที่ 122 น าดินมาวางบนแบบและใช้ลูกประคบกด   ภาพที่ 123 ตัดขอบปากชิ้นงานตามแบบ
        

                    
 ภาพที่ 124 ใช้ลายกดประทับวัสดุดินสโตนแวร์     ภาพที่ 125 ลวดลายดอกพุฒตาลหลังกดประทับ   
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     ภาพที่ 126 ใช้ลายกดประทับวัสดุเรซิ่น     ภาพที่ 127 ลวดลายดอกบัวหลังกดประทับ   
           

                    
     ภาพที่ 128 ใช้ลายกดประทับวัสดุไม้              ภาพที่ 129 ลวดลายปลาหลังกดประทับ  
  

                 
ภาพที่ 130 ใช้ลายกดประทับวัสดุดินเหนียวพ้ืนบ้าน       ภาพที่ 131 ลวดลายปลาหลังกดประทับ           
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 ภาพที่ 132 ใช้ลายกดประทับวัสดุดินเหนียวพ้ืนบ้าน     ภาพที่ 133 ลวดลายก้านขดหลังกดประทับ   

 

                                  
  ภาพที่ 134 ใช้ลายกดประทับวัสดุดินสโตนแวร์          ภาพที่ 135 ลวดลายช้างหลังกดประทับ  
  

              
 ภาพที่ 136 ผลงานหลังเผาดิบ 800 องศาเซลเซียส  ภาพที่ 137 ผลงานชุบเคลือบรอการเผาเคลือบ 
 
 
 
 
 
 



60 

 

 

ผลงานส าเร็จเผาเคลือบอุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส 
 

    
ภาพที่ 138 ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุเรซิ่นลวดลายบัว 

 

   
ภาพที่ 139 ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุดินสโตนแวร์ลวดลายพุฒตาล 
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    ภาพที่ 140 ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุไม้ลวดลายลวดลายปลาตะเพียน 

 

    
    ภาพที่ 141 ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุดินเหนียวพ้ืนบ้านลวดลายลวดลายปลาตะเพียน 
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 ภาพที่ 142 ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุดินเหนียวพ้ืนบ้านลวดลายก้านขด 

 

    
    ภาพที่ 143 ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุดินสโตนแวร์ลวดลายช้าง 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัย การพัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ที่มี
แนวความคิด ต้องการ พัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาขึ้น ผลการ
ออกแบบเครื่องมือกดประทับลวดล ายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา เป็นผลงานที่แสดงคุณค่าได้ตรง
ตามแนวคิด และสามารถน ามาใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์จ านวน 5 แบบ 

 

                            
       ภาพที่ 144 ลวดลายปลาตะเพียน                            ภาพที่ 145 ลวดลายดอกพุฒตาล 

 

                           
            ภาพที่ 146 ลวดลายบัว                                         ภาพที่ 147 ลวดลายช้าง 
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ภาพที่ 148  ลวดลายก้านขด 

 
การด าเนินการทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา  แบ่ง

วัสดุ 4 ชนิด ดังต่อไปนี้ 1. ดินเหนียวพ้ืนบ้าน 2. ดินสโตนแวร์ 3.ไม ้ 4.วัสดุเรซิ่น  
 

                     
    ภาพที่ 149 วัสดุดินเหนียวพ้ืนบ้าน                              ภาพที่ 150 วัสดุดินสโตนแวร์ 
 

                   
               ภาพที่ 151 วัสดุไม ้         ภาพที่ 152  วัสดุเรซิ่น 
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ผลการวิเคราะห์การทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา 
1. วัสดุดินเหนียวพ้ืนบ้าน  มีลักษณะเนื้อดินอ่อนมีทรายปน  แกะท าลวดลายได้ง่าย เผาได้

อุณหภูมิระหว่าง 700 – 1,150 องศาเซลเซียส มีความแข็งภายหลัง การเผาสามารถใช้ท าเครื่องมือกด
ประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาได้ 

2. วัสดุดินสโตนแวร์ มีลักษณะเนื้อดินละเอียด  แกะท าลวดลายได้ง่าย เผาได้อุณหภูมิ
ระหว่าง 1,250 – 1,300 องศาเซลเซียส มีความแข็งมาก  ภายหลังการเผาสามารถใช้ท าเครื่องมือกด
ประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี 

3. วัสดุไม้ มีหลายประเภท ในการทดลองนี้ผู้ศึกษาใช้วัสดุที่เป็นไม้สักเพ่ือทดลองท า
เครื่องมือกดประทับลวดลาย  ซึ่งเนื้อของวัสดุ มีความแข็งพอสมคว ร แกะลวดลายค่อนข้างยาก
โดยเฉพาะลวดลายที่มีความละเอียดและมีขนาดเล็ก 

4. วัสดุเรซิ่น เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่หาซื้อได้ง่ายในปัจจุบันเป็นที่นิยมน าไปใช้ในการหล่อ
ชิ้นงานรูปแบบต่างๆ  เมื่อน ามาปรับใช้ กับการหล่อท าเครื่องมือกดประทับลวดลา ยบนศิลปะ เครื่อง
เคลือบดินเผา พบว่าสามารถ ผลิตเครื่องมือกดประทับลวดลายได้สะดวกรวดเร็ว และน ามาใช้กด
ประทับลวดลายลงบนผลงานเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี 

 
สรุปการทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา 
วัสดุทั้ง 4 ชนิดเมื่อน ามาทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับล วดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบ

ดินเผาแล้วสามารถน ามาใช้ใน การตกแต่งกดประทับลวดลายบนชิ้นงานได้เป็นอย่างดี แต่ในขั้นตอน
การสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลาย วัสดุแต่ละชนิดมีความยากง่ายในขั้นตอนการท าแตกต่างกัน 
จากการทดลองท าเครื่อง มือกดประทับลวดลาย พบว่า  วัสดุเรซิ่น น ามาใช้กดประทับลวดลายลงบน
ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี กว่าวัสดุชนิดอื่น  ทั้งยังสามารถผลิตเครื่องมือกดประทับลวดลายหล่อ
แบบเครื่องมือได้จ านวนหลายครั้งจึงมีความสะดวกและรวดเร็ว  

  
2. อภิปรายผล 

1. การสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา  ที่มีแนวความคิด ต้องการพัฒนาเครื่องมือ
กดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาขึ้น ผลการออกแบบเครื่องมือกดประทับลวดลายบน
ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ได้ด าเนินการออกแบบผลงาน และทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับ แบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการออกแบบพัฒนารูปแบบลวดลายที่มีลักษณะร่วมสมัย
สามารถน าไปใช้ ตกแต่งกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาได้ทุกประเภท 
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ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่อง
เคลือบดินเผา โดยใช้วัสดุ 4 ชนิด 1.ดินเหนียวพ้ืนบ้าน  2. ดินสโตนแวร์  3.ไม ้  4.วัสดุเรซิ่น 

1. วัสดุดินเหนียวพ้ืนบ้าน  มีลักษณะเนื้อดินอ่อนมีทรายปน  แกะท าลวดลายได้ง่าย เผาได้
อุณหภูมิระหว่าง 700 – 1,150 องศาเซลเซียส มีความแข็งภายหลัง การเผาสามารถใช้ท าเครื่องมือกด
ประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาได้ 

2. วัสดุดินสโตนแวร์ มีลักษณะเนื้อดินละเอียด  แกะท าลวดลายได้ง่าย เผาได้อุณหภูมิ
ระหว่าง 1,250 – 1,300 องศาเซลเซียส มีความแข็งมาก  ภายหลังการเผาสามารถใช้ท าเครื่องมือกด
ประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี 

3. วัสดุไม้ มีหลายป ระเภท ในการทดลองนี้ผู้ศึกษาใช้วัสดุที่เป็นไม้สักเพ่ือทดลองท า
เครื่องมือกดประทับลวดลาย  ซึ่งเนื้อของวัสดุ มีความแข็งพอสมคว ร แกะลวดลายค่อนข้างยาก
โดยเฉพาะลวดลายที่มีความละเอียดและมีขนาดเล็ก 

4. วัสดุเรซิ่น เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่หาซื้อได้ง่ายในปัจจุบันเป็นที่นิยมน าไปใช้ในการหล่อ
ชิ้นงานรูปแบบต่างๆ  เมื่อน ามาปรับใช้ กับการหล่อท าเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะ เครื่อง
เคลือบดินเผา พบว่าสามารถ ผลิตเครื่องมือกดประทับลวดลายได้สะดวกรวดเร็ว และน ามาใช้กด
ประทับลวดลายลงบนผลงานเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี 

 
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้เครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดิน เผาลงบน

พ้ืนระนาบดิน เหนียว ลวดลายที่ทดลองคมชัดดี แต่ในลักษณะลายที่มีรายละเอียดมากไม่คมชัดตาม
แบบ 2 มิต ิ

 

                           
                 ภาพที่ 153 ลวดลายปลาตะเพียน                   ภาพที่ 154 ลวดลายดอกพุฒตาล 
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                ภาพที่ 155 ลวดลายบัว         ภาพที่ 156 ลวดลายช้าง 
 

                
     ภาพที่ 157 ลวดลายก้านขด 

 
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้เครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดิน 

เผาลงบนผลิตภัณฑ์  
 

 
ภาพที่ 158 ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุเรซิ่นลวดลายบัว 
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ภาพที่ 159 ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุดินสโตนแวร์ลวดลายพุฒตาล 

 

 
ภาพที่ 160 ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุไม้ลวดลายปลาตะเพียน 

 

 
ภาพที่ 161 ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุดินเหนียวพ้ืนบ้านลวดลายปลาตะเพียน 

 



69 

 

 
   ภาพที่ 162 ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุดินเหนียวพ้ืนบ้านลวดลายก้านขด 

 

    
ภาพที่ 163  ใช้เครื่องมือกดประทับวัสดุดินสโตนแวร์ลวดลายช้าง 

 
   สรุปการอภิปรายผล   การด าเนินการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือกดประทับลวดลายบน

ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาโดยน าวัสดุทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ 1.ดินเหนียวพ้ืนบ้าน  2.ดินสโตนแวร์  3.ไม ้  
4.วัสดุเรซิ่น เมื่อน ามาทดลองสร้างเครื่องมือกดประทับลวดลายบนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา แล้ว 
พบว่า วัสดุแต่ละชนิดมีความยากง่ายในขั้นตอนการท าแตกต่างกัน  แต่วัสดุทุกชนิด สามารถ ใช้ท า
เครื่องมือ กดประทับลวดลาย ลงบนชิ้นงานได้เป็นอย่างดี และในการทดลองท าเครื่องมือกดประทับ
ลวดลาย พบว่าวัสดุเรซิ่น สามารถหล่อแบบเครื่องมือกด ประทับลวดลายได้ง่ายและผลิตซ้ า ได้จ านวน
มาก โดยรูปแบบไม่ผิดเพี้ยนจากเดิมอีกท้ังยังสะดวกรวดเร็วในการผลิตเครื่องมือกว่าวัสดุประเภทอ่ืน 
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3. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การออกแบบลวดลายสามารถเป็นลักษณะอ่ืนได้ 
2. สามารถประยุกต์ หรือเลือกใช้วัสดุอื่นๆมาทดลองท าเครื่องมือกดประทับลวดลาย        

บนศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาได้ 
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