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บทคัดย่อ
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์มรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา
ของเตาเผาแม่น้าน้อย 2) เพื่อวิเคราะห์การสืบทอดภูมิปัญ ญาและกระบวนการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ของ
ชุ ม ชนเตาเผาแม่ น้ า น้ อ ย 3) เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ นวทางการพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และกระบวนการ
สร้ า งสรรค์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ชี วิ ต ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชนเมื อ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ปราชญ์ ชุ ม ชน ผู้ ผ ลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย จ้านวน 7 ราย ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 128 คน และผู้จ้าหน่าย
สินค้าเครื่องปั้นดินเผา จ้านวน 5 ราย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จ้านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบในการประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จากนันสร้างต้นแบบแล้วประเมินผลวัดระดับความ
คิดเห็นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ผลวิจัยพบว่า 1) มรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้าน้อยที่พบ
ได้แก่ บริ บ ทสั งคม/สภาพแวดล้ อม เศรษฐกิจการค้าการคมนาคม ประโยชน์ใช้ส อย/ความสวยงาม
วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต รูปแบบ รูปทรง ลวดลาย สี ทักษะ เอกลักษณ์วัสดุ 2) การสืบทอดภูมิปญ
ั ญา
และกระบวนการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ของชุมชนเตาเผาแม่น้าน้อย มีความพร้อมที่จะเรียนรู้บนฐานบริบท
ของสภาพแวดล้อม มีประสบการณ์ การเรียนรู้ สั่งสมเป็นความรู้เป็นภูมิปัญญาเฉพาะตน ผู้สืบทอดหรือผู้
เรียนรู้จะต้องมีความรักในสิ่งที่เรียนรู้ กล้าและอดทน แสวงหา สร้างสรรค์ มีจิตส้านึกและมีทักษะ รู้คิด
อย่างเหมาะสมพร้อมที่จะเรียนรู้ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม สร้างเสริมประสบการณ์
เรียนรู้ร่วมกัน สั่งสมเป็นความรู้จนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาพร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอด
3) แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตท้องถิ่น
และชุมชนเมือง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องดื่ม แก้วกาแฟ ถ้วยชา ภาชนะใส่เครื่องดื่ม
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Abstract
The purpose of this research was to 1) to analyze the cultural heritage of the
pottery of the Little River Kiln. 2) To analyze the succession of wisdom and the process
of building the new generation of the river basin. 3) To analyze the model development.
Products And creative processes related to local life and urban life. The sample consisted
of 7 sorcerers, seven river stove makers, 128 sample consumers and 5 pottery vendors.
Three design experts were selected to assess the suitability of the models. Then prototype
and then measure the level of consumer opinion toward the product.
The research found that: 1) The cultural heritage of the pottery of the little river
kilns found. Social context / environment Economy, trade, transportation Useful / beautiful
2) the succession of wisdom and the process of creating a new generation of the
community of the little river kiln. Be ready to learn on the basis of context, experience,
learning, accumulation, knowledge, wisdom, individual. Successors or learners must love
what they learn, be courageous and patient, seek creativity, be conscious and have skills.
To think properly, to be ready to learn under the context of a social and cultural
environment. Experience Learn together. The knowledge is crystallized into wisdom is
ready to convey. 3) Product Development Guidelines And creative processes that relate
to local life and urban life, including products, beverages, coffee, tea, drinks.
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บทที่ ๑
บทน้า
1. ความเป็นมาของการวิจัย
มรดกวัฒนธรรมของไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเป็นอยู่ของผู้คนใน
ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) การไหลบ่าของกระแสการคิด แนวโน้มเศรษฐกิจและกระแสสังคมโลก
รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ความสะดวกสบายการ
อยู่กับปัจจุบันชั่วขณะ เกิดความล้าหลังทางวัฒนธรรม ทั่วทุกมุมโลกเผชิ ญกับสภาวะปั่นป่ว นของวิกฤติ
อุตสาหกรรมที่ต่างเดินตามรอยวิธีคิดของโลกตะวันตก ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มุ่งใช้หยาดเหงื่อ
แรงงาน ใช้พลังทางกายภาพมากกว่าการใช้พลังสิติปัญญา ซึ่งเป็นการท้างานที่ต้องท้าตามมาตรฐานและ
เป็นการท้างานที่ซ้า ๆ ไปตามมาตรฐานที่วางไว้ อาศัยความแข็งแกร่งของ มือ และร่างกาย มากกว่า หัว
และ สมอง ก้าลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคการพัฒนาเชื่อมโยงสังคมที่ไร้พรมแดน ไร้เส้นแบ่งกันระหว่างชุมชน
เผ่าพันธุ์ ส่งผลกระตุ้นให้ทุกชุมชนบนโลกต้องปรับเปลี่ยนกระบวนแบบในการคิด เรียกหา อัตลักษณ์แห่ง
ตน และตระหนักถึงความเป็นตัวตนอัตลักษณ์และวิถีเฉพาะของชุมชนให้สามารถด้ารงอยู่ได้ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง ความหลากหลายและความเป็นปัจเจกบุคคล
ความเจริญของภาคการผลิต ระบบอุตสาหกรรมมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยหลากหลายมิติ
การบริโภค การสื่อสารสังคม การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคได้ตลอดเวลาในการด้ารงชีวิตประจ้าวันของ
ผู้คน ทุกภูมิภาคมีสิ่งอ้านวยความสะดวกรวดเร็วตามสมัยนิยม มีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยหลากหลาย ผลมา
จากการพัฒนาทางด้านวัสดุใหม่ ๆ อาทิ พลาสติก สแตนเลส แก้ว ซีเมนต์ ยาง อลูมิเนียม เมลามีน ฯลฯ
สิ่งเหล่านีตอบรับวิถีชีวิตของผู้คนในบริบทสังคมปั จจุบัน มุ่งเน้นความสะดวกสบายและรวดเร็วได้เข้ามา
แทนที่เครื่องใช้สอยจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นของไทย ศิลปหัตถกรรมของช่างฝีมือพืนบ้านเป็นภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษสั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น แฝงด้วยความรู้และทักษะ ซึ่งทักษะในที่นีรวมถึงทักษะเชิงวิเคราะห์ด้าน
การรับรู้และการแก้ปัญหาอย่างมีแบบแผนและแยบคาย หากพิจารณาเครื่องใช้สอย ภาชนะ เครื่องเล่น
ของเด็กเล่นภูมิปัญญาพืนบ้าน ล้วนแฝงไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมของไทยที่มีคุณค่า
มาอย่างยาวนาน ก้าลังจะถูกลบเรือนหายไปด้วยวิกฤติอุตสาหกรรม วัฒนธรรมการบริโภค ความทันสมัย
และทุนนิยม
กระแสวัฒนธรรมตะวันตกมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากขึนเท่าใด เรายิ่งจ้าเป็นต้องตื่นตัวที่
จะหันกลับมาให้ความส้าคัญต่อการศึกษาและท้าความเข้าใจในมรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์แห่งชุมชน
มากขึนเท่านัน การศึกษาท้าความเข้าใจในวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ชุมชน วั ฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย
ยั งมีป ระเด็ น ที่ขาดการศึ กษาและเผยแพร่เ พื่ อความเข้าใจในเอกลั ก ษณ์ อี กจ้านวนมาก ทังความเชื่ อ
พิธีกรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปัญญาพืนบ้าน (พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ. 2548: 1) ซึ่ง ยศ สันตสมบัติ
กล่าวถึงภูมิปัญญาไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือว่า เป็นองค์ความรู้ที่มีลักษณะจ้าเพาะของแต่ละท้องถิ่นและ
มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นกับด้านวิทยาศาสตร์ ในแง่ที่ว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดขุ้นจาก
การศึกษาเชิงประจักษ์ ผ่านการพิสูจน์การทดลอง คัดสรรค์ ปรับปรุง และพัฒนาความคิดมาอย่างเป็น
ระบบ...” (ยศ สันตสมบัติ. 2548: 51)

๒
การหาทางออกที่จะหลุดพ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สมบัติ กุสุมาวลี (2558: 4) ได้
กล่าวถึงแนวคิดของศาสตราจารย์ฟลอริดา แนวคิดที่ว่าคือ “การสร้างสรรค์” การสร้างระบบเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ใช้ ความรู้และทักษะ เป็นส้าคัญของการท้างาน อย่างไรก็ดีเราไม่อาจ
ปฏิเสธได้ว่า ทุน ที่จะน้าพาเราผ่านพ้นวิกฤตินี ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หัวใจส้าคัญที่สุดคือ นัก
สร้างสรรค์ ช่างฝีมือพืนบ้านที่ไม่เพียงแต่มีทักษะฝีมือประณีตเท่านัน แต่ยังต้องมีทักษะเชิงวิเคราะห์และ
ทักษะความฉลาดทางสังคมด้วย ดังนันกระบวนการพัฒนากระบวนแบบในการคิดจึงจ้า เป็นต้องศึกษา
กระบวนการสร้ างนั กสร้ างสรรค์รุ่ น ใหม่ หรือคลื่ นลู กที่ส าม ที่มีนักวิช าการได้ให้ นิยามว่า เป็นชนชัน
สร้างสรรค์ กลุ่มคนที่จะน้าเอาทุน มรดกทางวัฒนธรรมมาน้าเสนอต่อยอดความคิดเป็นผลิ ตภัณ ฑ์ ทาง
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
เนื่องจากการเปลี่ย นแปลงทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์นี อาจก่อให้เกิดความล้ าหลั งทาง
วัฒนธรรม ยังจะส่งผลท้าให้เกิดช่องว่างทางวัฒนธรรมชองผู้คนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายายกับรุ่นลูกหลาน เหตุ
มาจากกระแสการคิด หรือกระบวนแบบในการคิดของคน 2 รุ่นมีความแตกต่างกัน วิถีชีวิต การด้าเนิ น
กิจกรรมทางวัฒนธรรมย่อมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนันเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะค้นหาวิธีศึกษามรดก
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษ ของท้องถิ่น ของประเทศให้ได้รับการคุ้มครอง การรักษาสืบทอด หรือปรับ
ประยุ กต์ให้ เ หมาะสมกับ บริ บ ทสั ง คม กระแสนิยม และวิถีชีวิตของผู้ คนในสภาวการณ์ ปั จ จุบั น การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สอดรับกับวิถีชีวิต การใช้ชีวิตท้องเที่ยวของคนหนุ่มสาว การสร้างนัก
สร้างสรรค์รุ่นใหม่มีแนวทางอย่างไรให้สามารถน้าทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกตกทอดมาหลายช่วงอายุ
ให้ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาไว้อยู่คู่กับสังคมและประเทศไทยต่อไป
ทิศทางการพัฒนาประเทศของไทยที่ผ่านมาได้รับบทเรียนจากการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย แต่
ต้องแลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์จ้านวนมหาศาล ภาคการผลิตที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและทุน
จากต่างประเทศ หากเราสามารถมีแนวทางการน้าทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ของไทย วิถีเฉพาะชุมชน สามารถเผยแพร่วัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น น้ า เสนออกมาให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ ส าธารณชนได้ อ ย่ า งสง่ า งามไปทั่ ว โลกท่ า มกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนของไทยให้เข้มแข็งเติบโตขยายเป็นวง
กว้าง
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบ
พอเพียงของ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่
เย็ น เป็ น สุ ข พั น ธกิ จ การพั ฒ นา สร้ า ง อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ทั งเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมศิลปวัฒนธรรมและเอกลั กษณ์เป็นจุดเด่นและจุดขายของจังหวัด
เสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้ ชุมชนแบบมีส่ วนร่วมแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเน้น
ยุทธศาสตร์เป็นเมืองร่มเย็น แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ เป็นแหล่ งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จาก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนันมุ่งเน้นที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อเป็นจุดขายของจังหวัดในด้านต่างๆ
เตาเผาแม่น้าน้อย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญ สามารถ
บ่ ง ชี วั ฒ นธรรมได้ ห ลากหลายมิ ติ อาทิ เ ช่ น สภาพภู มิ ศ าสตร์ วิ ถี ชี วิ ต ความเชื่ อ เศรษฐกิ จ การค้ า
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะภูมิปัญญา ตังอยู่ที่ วัดพระปรางค์ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน เป็น
แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา ที่มีขนาดเตาเผาขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการขุดค้ นพบในประเทศไทย มีขนาด

๓
กว้าง 5.6 เมตร ยาว 14.5 เมตร ปล่องเตามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 เมตร คาดว่าเจริญรุ่งเรื่องในสมัย
อยุธยาตอนต้น และได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2548
ตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึนตังอยู่บนเนินขนาดใหญ่ตัวเตาบางตัวคล้ายเรือประทุนเรียกว่า
"เตาประทุน" ผลิตภัณฑ์ที่พบมากคือ ไห ไหสี่หู อ่าง ครก กระปุก ขวด กาน้า ช่อฟ้า ประติมากรรมลอยตัว
รูปสัตว์ต่างๆ กระสุนปืนใหญ่ (โกมล รักษ์วงศ์. 2538: 129) แหล่งโบราณคดีนีเป็นแหล่งโบราณคดีที่
ส้าคัญ เป็นศูนย์ศึกษาทางวิชาการเซรามิกส์ อันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย เป็นความคิดสร้างสรรค์ของผู้คนสมัยนัน สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในครัวเรือน ในการด้ารงชีวิตที่ส้าคัญ รวมไปถึงการผลิตเครื่องปั้นดินเผาไหสี่หูที่บรรจุ
สินค้าต่างๆส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ทังนีแหล่งเตาเผาแม่น้าน้อยยังเป็นแหล่งผลิตท่อประปาดินเผา
และกระเบื องดิน เผา ที่ใช้ในวังนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ซึ่ งสะท้อนให้ เห็ นภาพประวัติศาสตร์ถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของจังหวัดสิงห์บุรีล้วนมี อัตลักษณ์ทางวั ฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการด้ารงชีวิตของคนใน
สมัยนัน แต่ในทางกลับกันแหล่งผลิตเหล่านีที่มีค วามส้าคัญยิ่งในประวัติศาสตร์นัน ก้าลังเลือนจะหายไป
เนื่องจากขาดทักษะสร้างสรรค์ที่สามารถปรับประยุกต์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ท้า
ให้ไม่มีผู้ผลิตสานต่อ ภูมิปัญญา แสดงออกถึงความเป็นตัวตนอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษได้สร้างและสั่ง
สมไว้ ให้ ลู กหลานได้เรี ย นรู้ คุณค่าของประวัติศาสตร์ การศึกษามรดกวัฒ นธรรม รวบรวมภูมิปัญญา
ค้นหาอัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อยโดยเฉพาะการสร้างนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ให้สามาร ถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งส้าคัญในการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
การศึกษามรดกวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษา
เครื่ องปั้ น ดิน เผาเตาแม่น้ าน้ อย สิงห์ บุ รี สอดคล้ องตามแผนแม่บทวัฒ นธรรมแห่ งชาติ 2550-2559
(กระทรวงวั ฒ นธรรม.2552: 113) ในพั น ธะกิ จ ที่ 1 อุ ป ถั ม ภ์ คุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายให้คงอยู่อย่างมั่นคง มีเป้าหมายที่ว่า -องค์ความรู้ทางศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้รับการบันทึก รวบรวม จัดระบบในรูป
ของฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและข้อมูลด้า นการวิจัยให้เป็นปัจจุบันและมีการบริหารจัดการที่ดี
เพื่ อ น้ า ไปใช้ ด้ า เนิ น งาน การสร้ า งคุ ณ ค่ า ทางสั ง คมและส่ ง เสริ ม เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ด้ว ยทุ น ทาง
วัฒนธรรม และคุณค่าทางสังคมด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทังนียังสามารถยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรม การบริการและอุ ตสาหกรรม
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยด้ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น
และระดับชาติให้เติบโตขยายสู่ระดับสากล
สอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มุ่งเน้นการ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) บูรณาการด้านการวิจัยที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชนและปัญหาที่ส้าคัญเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่
กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความ
เสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึนในอนาคต เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญา ตลอดจนการบริหารกิจการ การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่น เสริมสร้าง
ศั ก ยภาพของชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ ส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ และพั ฒ นาคุ ณ ค่ า ทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม

๔
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลายของชาติบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการวิจัยเกี่ยวกับองค์
ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม รูปแบบแนวคิด ค่านิยม และสร้างสรรค์งานศิลป์ระดับชุมชน
ในปรากฏการณ์นีผู้ผลิตจ้านวนมากก้าลังค้นหาแนวทางวิธีการส่งเสริมที่จะสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วย
ให้ ส ามารถรั ก ษาสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาของตน อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาเอกลั ก ษณ์ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน
เครื่องปั้นดินเผาไว้มิให้เลือนหายไป ซึ่งผู้วิ จัยเล็งเห็นถึงความส้าคัญและจ้าเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษามรดก
วัฒนธรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้า
น้อย สิงห์บุรี จะวิเคราะห์ผ่านมุมมองทางศิลปะวัตถุ รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่เชื่อมโยงไปสู่บริบทสังคม
และบริบทศิลปกรรมในกระแสความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน ทังในเชิงอนุรักษ์ และ
เพื่อการพัฒนาไปสู่อนาคต เพื่อสามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและความต้ องการของ
สังคม โดยการวิจัยนี เริ่มต้นการศึกษาสภาพวิถีชีวิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญา แนวคิ ดของชุมชนที่จะ
สืบ ทอดภูมิปั ญญาและกระบวนการสร้ างช่างปั้นรุ่นใหม่ของชุมชน ศึกษาและวางแนวทางกา รพัฒ นา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตท้องถิ่นและชุมชนเมืองของคนในสังคม
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอันใกล้เป็นอย่างไร
ผลการศึกษาครังนีเป็นแนวทางหนึ่งที่ส้าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เข้าใจสภาพการณ์ของชุมชน ให้เห็น
ภาพรวมของวัฒ นธรรมของกลุ่ มเครื่ องปั้นดินเผา ข้อมูล พืนฐานที่จะน้าไปสู่ การพัฒ นา การสร้างนัก
สร้างสรรค์ การปรับตัวของช่างปั้น ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต อีกทังยังกระบวนการวิจัยนีจะช่วยให้ชุมชนเข้าใจสังคม ทิศทางหรือ
แนวทางส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงจุดตามความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ผลการวิจั ย จะเกิดประโยชน์ แก่ห น่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ องมี แนวทางการส่ งเสริ มพัฒ นาชุมชน กลุ่ มผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ครูอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ การศึกษาที่เข้าถึง
ชุมชนหลากหลายมิติและแบบองค์รวม โดยมีหลักการ พืนฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลการพึ่งตนเอง
และคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมิได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวรวมถึงการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล
ด้วย และเป็นกระบวนการทางความคิด การสร้างสรรค์คิดค้น การรักษาภูมิปัญญา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและคุณภาพ สืบทอดและรักษาไว้มิให้เลือนหายไป

2. วัตถุประสงค์
2.๑ เพื่อศึกษาให้ได้มาซึ่งองค์ ความรู้มรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับภู มิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของ
เตาเผาแม่น้าน้อยในเชิงลึก
2.๒ เพื่อศึกษาแนวคิดของชุมชนที่จะสืบทอดภูมิปัญญาและกระบวนการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ ของ
ชุมชนเตาเผาแม่น้าน้อย
2.๓ เพื่อศึกษาและวางแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสร้างสรรค์ที่
สัมพันธ์กับวิถีชีวิตท้องถิ่นและชุมชนเมือง
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3. ค้าถามการวิจัย
การศึกษามรดกวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย สิงห์บุรี เป็นอย่างไร วิธีการน้ามรดก
วัฒนธรรมมาพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทสังคมปัจจุบันควรเป็น
อย่างไร

4. นิยามศัพท์
มรดกวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ได้คิดค้นประดิษฐ์ขึนใช้ในการด้ารงชีพในอดีต ต่อมามีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสืบต่อมาตามสภาพของกาลเวลา สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคม ด้ารงอยู่จนถึง
ปัจจุบันทังสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่นเครื่องมือเครื่องใช้ทางศิลปกรรม งานฝีมือเครื่องใช้สอย ศาสนวัตถุ หรือที่
เรียกว่า โบราณวัตถุ สถานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงหลักฐานบันทึกเรื่องราว และ
สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ การแสดงออกทางศิลปะ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการปรับปรุง ดัดแปลงท้าให้ผลิตภัณฑ์เกิดคุณภาพดีขึน
เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง จากการผสมผสานแนวคิด วิธีการ ขันตอน เทคนิดในการแกอบบ
และผลิตผลิตผลงาน
แนวคิ ด เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ หมายถึ ง แนวคิ ด ที่ มี วิ วั ฒ นาการมาจากแนวคิ ด เศรษฐกิจบน
ฐานความรู้ โดยมีปัจจัยพืนฐานทีส่ ้าคัญมาจาก สินทรัพย์ที่สร้างสรรค์ ได้แก่ เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล

5. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านพืนที่ จังหวัดสิงห์บุรี แหล่งเครื่องปั้นดินเผาเตาโบราณแม่น้าน้อย ชุมชนบ้านโคก
หม้อ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อในหมู่ที่ 7 ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี นายเทิดศักดิ์ บุญงาม ประธานกลุ่มอนุรักษ์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย (ไหสี่หู) มี
สมาชิกจ้านวน 7 ราย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
1) ผู้จ้าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา จ้านวน 2 ราย
2) ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกจากกลุ่มประชาชนและนักท่องเที่ยว ในพืนที่ชุมชน
ได้จากวิธีการเจาะจงสถานที่ ณ ร้านจ้าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา จ้านวน 128 คน เลือกผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ ณ ร้านจ้าหน่ายสินค้า
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6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.๑ มรดกวัฒนธรรมงานช่างฝีมือพืนบ้าน การปั้นเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี
ได้รับการคุ้มครองและการสืบทอดภูมิปัญญาให้ด้ารงอยู่สืบไป
6.๒ ได้ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาของเตาเผาแม่ น้ า น้ อ ยที่ จ ะพั ฒ นาสู่
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนสมัยปัจจุบัน
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บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษามรดกวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดิน เผาเตาแม่น้าน้อย สิงห์บุรี ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี
1. มรดกวัฒนธรรมแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี
2. แนวคิดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา
3. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. มรดกวัฒนธรรมแหล่งเตาแม่น้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี
บริบทพืนที่ สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าก่อนสมัยสุโขทัย ตัวเมืองเดิมตังอยู่ทางล้าน้าแม่น้าจักรสีห์ ใน
ท้องที่ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี ในปัจจุบันบริเวณใกล้วัดหน้าพระธาตุมีเมืองเก่าเรียกว่า “ บ้าน
หน้าพระลาน” ปรากฏอยู่ “สันนิษฐานว่า พระเจ้าไกรสรราช โอรสพระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรีธรรมไตร
ปิฎก) ครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) โปรดให้สร้างขึนราว พ.ศ. 1650 ครังเสด็จพาไพร่พลมาครองเมือง
ลพบุรีตามรับสั่งพระราชบิดา ซึ่งเข้าใจว่า คงจะมาพักขึนบก ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตังเมืองสิงห์ เดิมนี เพื่อเดินทาง
ไปลงเรือที่วัดปากน้า แม่น้าลพบุรี เพราะสมัยนั นล้าแม่น้าเจ้าพระยา หน้าอ้าเภอเมืองสิงห์บุรี และคลอง
บางพุทรายังไม่มี เมื่อเกิดแม่น้าเจ้าพระยาขึนใหม่ทางหน้าจังหวัดสิงห์บุรีบัดนี จึงได้ย้ายเมืองไปตังทาง
แม่น้าน้อย ต้าบลโพสังโฆ ใต้วัดสิงห์ (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อ้าเภอค่ายบางระจัน) ลงมา ในอดีตเมืองสิงห์บุรี
มีเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกสงครามน้อยมาก สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่มีแต่ความสงบสุขมาโดยตลอด
ครัง พ.ศ. 2310 เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า เห็นกันว่าแม่น้าใหม่เป็นทางคมนาคมส้าคัญ จึงย้ายเมือ ง
สิงห์บุรีมาตังทางแม่น้าเจ้าพระยา ริมปากคลองนกกระทุ่ง ฝั่งใต้ที่ปากบางต้นโพธิ์ ต้าบลบางมอญ (ปัจจุบัน
คือ ต้าบลต้นโพธิ์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี) การย้ายครังนีน่าจะเป็นสมัยเดียวกับตังเมืองอ่างทองในสมัยกรุง
ธนบุรี ภายหลังจึงย้ายไปตังที่ต้าบลบางพุทรา อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี ปัจจุบัน ประมาณ พ.ศ. 2439-2440
ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในพื นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีประวัติศาสตร์การขุดค้นพบเตาเผาโบราณริม
แม่น้าน้อย เป็นแหล่งเตาเผาริมแม่น้าน้อยมีหลักฐานจากซากเตาเผา และเศษภาชนะดินเผาเกลื่อนกลาด
อยู่ทั่วไปตามผิวดินในพืนที่ราว 2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้าน้อย เขตบ้านโคกหม้อ
หมู่ที่ 7 ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี แหล่งเตาเผามีลักษณะเป็นโคกใหญ่เหลืออยู่บ้าง
ในบริเวณวัดพระปรางค์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรีตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-ชัณสูตร 16 กิโลเมตร และ
ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอบางระจัน 6 กิโลเมตร มีถนนเลียบคลองชลประทานผ่านบริเวณโคกเตาเผา ซึ่ง
ผ่านไปทางเหนืออีก 16 กิโลเมตรจะถึงสรรค์บุรีและลงไปทางใต้วกกลับไปที่ตัวจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง
ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เช่นกัน

๘
เตาเผาโบราณแม่น้าน้อยอยู่ห่างจากเมืองสิงห์บุ รี 16 กิโลเมตร ห่างจากอ้าเภอบางระจัน 6
กิโ ลเมตร เดิมชาวบ้ านเรีย กบริเวณนี ว่า บ้านโคกหม้อ เตาเผามีประมาณ 200 เตา วางเรียงกันเป็น
แนวขนานยาว 2 กิโลเมตร เริ่มจากโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ไปจนถึงโรงพยาบาลบางระจัน เรียงเป็น
แนวขนานกับแม่น้าน้อยฝั่งตะวันตก ห่างจากแม่น้าเข้ามาประมาณ 150 – 200 เมตร โดยสร้างขึนใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 มีลักษณะเป็นเตาเผาขนาดใหญ่ และมีขนาดใหญ่
กว่าเตาเผาที่ศรีสัชนาลัยสมัยสุโขทัยมาก เรียกว่าเป็นเตาพ่อกับเตาลูก คือเตาศรีสัชนาลัย 2 เตา ถึงจะมี
ขนาดใหญ่เท่าเตาเผาแม่น้าน้อย (สยามล ชัยรัตนอุดมกุล; และนันทนา แจ้งสุวรรณ์. 2549: 39)
ลักษณะของเตาเผาแม่น้าน้ อย เป็นเตาชนิดทางลมร้อนในแนวนอน ก่อด้วยอิฐ เป็นเตาที่มี
ขนาดค่อนข้างใหญ่ คือ ยาวประมาณ 15 เมตร จากร่องรอยของเตาเผาที่ยังเหลือให้เห็นอยู่ได้แสดงให้
เห็นว่ากิจกรรมการท้าหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่แหล่งเตาแม่น้าน้อย เป็ นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่
ส้าคัญแห่งหนึ่งในบริเวณที่ราบภาคกลาง ที่มีอายุอยู่ในสมัยอยุธยาของช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 2022 ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบสังคโลกที่สุโขทัย และสวรรคโลกหรือศรีสัชนาลัยได้
เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งขึ นจนสามารถส่ ง เป็ น สิ น ค้ า ออกไปจ้ า หน่ า ยยั ง ต่ า งประเทศ ในเวลาเดี ย วกั น ก็ มี
เครื่องปั้นดินเผาอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกส่งออกไปจ้าหน่ายพร้อมกับเครื่องสังคโลกเหล่านันด้วยเหตุนีเราจึงได้พบ
เครื่องปั้นดินเผากลุ่มนีร่วมกับเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกในซากเรื อล่มอยู่เสมอๆ ภาชนะกลุ่มดังกล่าวเป็น
ผลิตภัณฑ์จากแหล่งเตาเผาแม่น้าน้อย วัดพระปรางค์ อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และชาวบ้านใน
แถบนันมักจะเรียกแหล่งเตาเผานี่ว่า “เตาเผาน้าน้อย” ทังนีเนื่องจากแหล่งเตาตังอยู่ใกล้ๆ กับแม่น้าน้อย
อันเป็นแม่น้าสายส้าคัญที่ใช้ เป็นเส้นทางในการล้าเลียงเครื่องปั้นดินเผาออกสู่ ท้องตลาดในสมัยโบราณ
(มณแทน ตันบุญต่อ. 2542.183-190)

ภาพที่ 1 ภาพเตาเผาโบราณแม่น้าน้อย

๙

ภาพที่ 2 ภาพวาดแผนผังเตาเผาโบราณแม่น้าน้อย

ภาพที่ 3 ภาพวาดภาตตัดขวางเตาเผาโบราณแม่น้าน้อย

๑๐

ภาพที่ 4 ภาพวาดภาพตัดตามแนวยาวเตาเผาโบราณแม่น้าน้อย
เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเผาแม่น้าน้อย อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่พบในซาก
เรือที่อัปปางร่วมกับเครื่อ งปั้นดินเผาสั งคโลกที่ มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-21 เช่น ที่เรือคราม
จังหวัดตราด ที่เรือสีชัง จังหวัดชลบุรี และยังพบร่วมกับเครื่องปั้นดินเผาของจีนที่มีอายุระหว่า งพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ซึ่งอัปปางลงบริเวณเกาะเซนต์เฮเลน่าในขณะเดินทางไปยังประเทศฮอลันดาเมื่อปี พ.ศ.
2156 และเรืออับปางลงบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของออสเตรเลียเมื่อปี พ.ศ.2199 ส่วนใหญ่ประเทศ
ไทยก็มีการค้น พบท่อน้ าที่ผ ลิ ตมาจากแหล่ งเตาเผาแม่น้าน้อย เช่น ที่พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์
จังหวัดลพบุรี ได้ค้นพบท่อน้าดินเผาที่ใช้ส่งน้าเข้ามาใช้ในกิจการประปาหลวง รวมทั งชุมชนทางน้าในสมัย
อยุธยา เช่นที่ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจกล่าวได้ว่า เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาเผาแม่น้า
น้อยคงมีการผลิตมาตังแต่พุทธศตวรรษ 20-22
เมื่ อ พิ จ ารณาจากหลั ก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์แ ล้ ว พอสรุป ได้ ว่า การเกิ ด แหล่ ง อุ ต สาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผาเตาขนาดใหญ่ที่นี่ เพราะ
ประการแรก ดินดี โดยแหล่งดินดีน้ามาจากหนองบัว อยู่บริเวณด้านหลังวิหารเดิมของวัดพระ
ปรางค์ มีการน้าดินจากหนองบัวไปวิเคราะห์พบว่ามีแร่ธาตุเหล็ก สังกะสี ซึ่งช่วยให้ดินมีความละเอียด
และจับตัวกันแน่น อีกทังมีส่วนผสมของทรายน้อย ช่วยให้เนือดิ นแตกตัวยาก ซึ่งดินส่วนมากนันมักจะมี
ส่วนผสมของทรายในปริมาณมากท้าให้แตกง่าย จึงได้ว่าดินที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากเหมาะที่จะน้ามาใช้
เป็นส่วนผสมในการท้าเครื่องปั้นดินเผา
ประการที่สอง น้าดี อยู่ใกล้แม่น้าน้อย สามารถน้าน้ามาใช้ในการอุปโภคและบริโภค ที่ส้าคัญคือ
เมือ่ ผลิตได้ก็สามารถน้าลงเรือล่องไปขายทังในประเทศ และส่งขายต่างประเทศทางเรือส้าเภาได้สะดวก ไม่
เหมือนเตาศรีสัชนาลัย

๑๑
ประการสุดท้าย เชือเพลิงดี มีป่าไม้ไผ่อย่างหนาแน่น เหมาะจะเป็นเชือเพลิงอย่างดี ไฟแรงหาง่าย
หรือป่าต้นยางนาตลอดล้าน้าน้อย ไม้จากต้นยางอาจใช้เป็นเชื อเพลิงได้เช่นกัน (โครงการการวิจัยจาก
ส้านักงานจังหวัดสิงห์บุรี. 2549: 39)
โกมล รักษ์วงศ์ (2538 : 13) สันนิษฐานว่า ในสมัยอยุธยาตอนต้นระหว่าง พ.ศ. 1914 ถึง
1921 ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับสุโขทัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) ยกทัพไปตีหัว
เมืองทางเหนือซึ่งเคยอยู่ในอ้านาจการปกครองสุโขทัย กวาดต้อนผู้คนมาด้วย (กรมศิลปากร. 2515:
444) ในกลุ่มผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมาจะมีช่างปั้นดินเผารวมอยู่ด้วย พามารวมไว้บริเวณแหล่งที่ราบแม่น้า
น้อย ซึ่งอยู่ในเขตเมืองแพรก ขึนตรงต่อกรุง ศรีอยุธยา ช่างปั้นดินเผาได้ค้นพบแหล่งดิน เหนียวที่เหมาะ
ส้าหรับการท้าเครื่องปั้นดินเผา จึงได้ท้าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึนในแหล่ง ณ ที่นั่น จนกลายเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย และการท้าสงครามในสมัยก่อน มีจุดประสงค์เพื่อขยายอ้านาจ
การกวาดต้อนผู้คนเพิ่มก้าลังให้แก่ผู้รบชนะ รวมทังการขยายอาณาเขตให้กว้างขวางขึน ในการกวาดต้อน
ผู้คนอาจมองได้หลายประเด็น คือ ประเด็นแรก เพื่อตัดก้าลังฝ่ายแพ้ให้เหลือน้อยลง เพิ่มก้าลังตัวเอง
ป้องกันการก่อจลาจลไม่ให้เกิดการแข็งข้อ ประเด็นที่สอง ริบทรัพย์สมบัติผู้แพ้และท้าลาย ประเด็นที่สาม
น้าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า เข้ามาอยู่ในครอบครองของตัวเอง การผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นเทคโนโลยี
อย่างหนึ่งที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยสุโขทัย อาจจะถูกน้ามาสมัยอยุธยาตอนต้น โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราช
ที่ 1 ในการนีจะน้าเอาพวกกลุ่มช่างปั้นดินเผามาจากอาณาจักรสุโขทัย เพื่อน้ามาท้าอุตสาหกรรม โดยที่ให้
ช่างปั้นดินเผาส้ารวจหาแหล่งวัตถุดิบ และที่ตังโรงงานอุตสาหกรรม ให้อยู่ในบริเวณที่ใกล้กับกรุงศรีอยุธยา
เพื่อที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้า
ขจิต นาวีระ (2544: 69 -70) ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมพอสรุปได้ว่า ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 นัน อยุธยาได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยเข้ามาอย่างกว้างขวาง จากเหตุนีท้าให้พอจะ
ตังสมมุติฐานได้อย่างมีเหตุผลว่าเทคโนโลยีการท้าเครื่องปั้นดินเผาได้ถูกน้ามาจากกลุ่มเมืองดังกล่าวด้วย
และน้ามาก่อตังบริเวณริ มแม่น้าน้ อย ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1994-2017) ไปท้า
สงครามกับหัวเมืองทางเหนือ อาจจะมีการกวาดต้อนช่างปั้นดินเผาจากเมืองชเลียง (ศรีสัชนาลัยหรือสรรค
โลก)ของพระยายุ ธิ ษ เฐี ย ร ไปเข้ า กั บ พระเจ้ า ติ โ ลกราช พ.ศ.2003 อาจจะเป็ น เหตุ ที่ ท้ า ให้ กิ จ การ
เครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัยสินสุดลง และจากข้อมูลจดหมายเหตุจีน ที่ สืบแสง พรมบุญได้ศึกษาวิเคราะห์
ไว้ว่า ราชวงศ์ห มิง พ.ศ.1917 ปี ที่ 7 ในรัช กาลจักรพรรดิห งหวู่ (ฮุง - หวู) เจาลู ฉินอิงเจ้านครอินทร์
(ภายหลังได้ครองกรุงศรีทรงพระนามว่า พระนครอินทราธิราช) รัชทายาทเจ้าผู้ครองเมืองสุพรรณบุรี ส่ง
ฑูตมาถวายพระราชสาสน์แก่มกุฎราชกุมารจีน ในพ.ศ1920 ปี ที่ 10 ในรัชกาลจักรพรรดิหงหวู่ เจาลูฉิน
อิง ได้รับค้า สั่งจากพระราชบิ ดา ให้เดินทางมาถวายเครื่องราชบรรณาการจักรพรรดิพอพระทั ยและ
พระราชทานดวงตรา กษัตริย์ เสือผ้า เงินทอง แก่พระองค์จะเห็นว่าใจความในจดหมายเหตุจีน มิได้กล่าว
ว่า น้ าช่างจี น กลั บ มาด้ว ย ถ้าหากพิจ ารณาแล้ ว ในเมื่ อมีพระราชสาส์ นติดต่อกันได้ จะต้องมีช าวจีนรู้
ภาษาไทย หรือ อาจจะชาวไทยรู้ภาษาจีนในการเสด็จไปเมืองจีน อาจจะมีคนจีนมากับ เจาลูฉินอิง ก็ได้ ใน
กลุ่มนีอาจจะมีช่างปั้นดินเผาเข้ามาในเมืองไทย ก็อาจเป็นได้ การพิจารณาหลักฐานเทคโนโลยีการท้า
ผลิตภัณฑ์เตาแม่น้าน้อย มาจากไหน เมื่อพิจารณาทางประวัติศาสตร์แล้วพอจะสรุปได้ว่า มาจาก 3 ทาง
ด้วยกัน คือ
1. เป็นกลุ่มช่างปั้นดินเผาที่อพยพมาจากสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อหาแหล่งท้ามาหากิน
ใหม่ได้มาพบแหล่งดินเหนียวที่มีคุณสมบัติที่สามารถท้าเครื่องปั้นดินเผาได้ มีไม้ฟืนส้าหรับใช้เป็นเชือเพลิง

๑๒
ในการเผาอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ ท้าเลที่ตังการคมนาคมขนส่งสะดวก ชนกลุ่มนีอาจจะ
มาติดต่อค้าขาย หรือผ่านเส้นทางบริเวณนีเห็นว่ามีวัตถุดิบดี จึงเลือกเป็นถิ่นฐานเปิดกิจการสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาขึน
2. เป็นกลุ่มช่างปั้นดินเผาที่ ถูกกวาดต้อนจากการท้าสงคราม ระหว่างสมัยกรุงศรีอยุธยากับ
กลุ่มหัวเมืองเหนือ (กลุ่มอาณาจักรสุโขทัย) มาตังถิ่นฐานเปิด กิจการการผลิตเครื่องปั้ นดินเผาในบริเวณนี
สาเหตุเพราะวัตถุดิบมีคุณภาพดีพอที่จะผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้ดี จึงท้าเป็นอุตสาหกรรม
3. เป็นกลุ่มช่างปั้นดินเผาที่ติดตามเจ้านครอินทร์มาจากเมืองจีน เมื่อค้นพบวัตถุดิบและแหล่ง
ที่ท้ามาหากินที่ดี แบบเดียวกับที่กล่าวมาในข้อ 1 และ 2 ก็ท้าการผลิตเป็นอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
ในบริเวณนีจากการสันนิษฐาน อาจจะเป็นกลุ่มช่างปั้นดินเผากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็อาจเป็นได้ หรืออาจจะ
เป็นได้ทังกลุ่มที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ก็ได้ เพราะว่าช่างปั้นดินเผาตามประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าเป็นเชือสาย
จีน สามารถพูดภาษาจีนได้ และพู ดภาษาไทยได้ หรืออาจจะแต่งงานกับคนไทย แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมี
เชือสายจีนอยู่แน่นอน ถ้าหากว่ากลุ่มที่ 1 อพยพมาเอง ตังถิ่นฐานอยู่ที่ริมแม่น้าน้อยก่อนกลุ่มช่างปั้นดิน
เผาที่ถูกกวาดต้อนมา ก็จะมาอยู่รวมกันเพราะอาชีพเดียวกัน มีความรู้ทางเครื่องปั้นดินเผาเหมือนกัน และ
กลุ่มที่มาจากจีนในสมัยเจ้านครอินทร์ มารวมกันที่นีก็เป็นไปได้ เพราะจากการค้นพบมีเตาเผาจ้านวนมาก
ในบริเวณนี
ผลิตภัณฑ์ประเภทไหสี่หู ที่ส้ารวจพบในการขุดค้นซากเรือส้าเภาโบราณจมอยู่ในอ่าวไทยและใน
ท้องทะเลต่างประเทศ แหล่งเรือต่าง ๆ ดังกล่าวมีระยะเวลาการอับปาง อยู่ในช่วงตังแต่ต้นพุทธศตวรรษที่
21 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 24 เตาหมายเลข 1 และ2 เป็นเตารุ่นสุดท้ายก่อนที่แหล่งเตาจะถูกทิงร้ างไป
รูปแบบและโครงสร้างเตาเป็นเตาระบายความร้อนผ่านเฉียงขึน (cross-draft Kiln) เช่นเดียวกับเตาอิฐบน
ดินรุ่นหลังในแหล่งเตาศรีสัชนาลัย ซึ่งรูปแบบและเทคโนโลยีเตาเผาแบบนีเริ่มปรากฏในแหล่งเตาศรีสัชนา
ลัยที่บ้านเกาะน้อยและบ้านป่ายางในระยะที่มีการผลิตสังกโลกส่งออกขายอย่างแพร่หลายในราวต้นพุทธ
ศวรรษที่ 21 หลักฐานและความสัมพันธ์ดังกล่าวที่ท้าให้เชื่อว่ากิจการเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้เตาอิฐแบบ
ระบายความร้อนผ่านเฉียงขึนในแหล่งเตาแม่น้าน้อยอาจจะได้รับแนวทางและเทคโนโลยีจากแหล่งเตา
ศรีสัชนาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตังแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20 มีเหตุในประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระบรม
ราชาธิราช (พะงั่ว) มีชัยนะเด็ดขาดรวมเอากรุงสุโขทัยและหัวเมืองทังปวงในเขตสุโขทัยมาขึนต่อกรุงศรี
อยุ ธ ยาเป็ น ผลส้ า เร็ จ (พ.ศ.1921) อาจจะส่ ง ผลให้ เ คลื่ อ นย้ า ยผู้ ค นและแลกเปลี่ ย นวิ ท ยาการผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาโดยใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าแบบเดียวกัน
สรุ ป ได้ ว่ า จากการก้ า หนดอายุ เ วลาทางวิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยการศึ ก ษาแนวแม่ เ หล็ ก โบราณ
(Palaeomagnetic) ค่าอายุของเตาแม่น้าน้อยหมายเลข 2 ที่ถูกใช้เป็นครังสุดท้ายน่าจะประมาณในรัช
สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ พ.ศ.2199 – 2231 (ค.ศ.1656 – 1688) และจากการใช้
ค่าคาร์บอน 14 ได้ค่าอายุเฉลี่ยประมาณรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททอง พ.ศ.2172 – 2199
(ค.ศ.1629 – 1656) ลงมาถึงสมัยสมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231–2246 (ค.ศ.1688 –1703) ซึ่ง
หมายถึงอยุธยาต้อนต้นเรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย บริเวณชุมชนที่ผลิตเตาเผาแม่น้าน้อยนันได้
เคยเป็นชุมชนใหญ่ที่เป็น แหล่งผลิตสินค้าเครื่องปั้นดินเผาเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ
ประเภทสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน อาทิเช่น ครก อ่าง ท่อน้าดินเผา (อายุในช่วงเวลาเดียวกับที่ผลิตในสมัย
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) และความต้องการในต่างประเทศอีกทอดหนึ่งเนื่องจากเป็นเครื่องปั้นดินเผา
ที่มีเนือแกร่งและมีความทนทานต่อการเคลื่อนย้ายสูง บทบาทของเครื่องปั้นดินเผา และไหสี่หูจากเตา

๑๓
แม่น้าน้อยเป็นไปในลักษณะของสินค้าที่มีราคาไม่สูงนักและเป็นภาชนะที่ใช้บรรจุสินค้าโดยใช้ไหสี่หูจาก
เตาแม่ น้ า น้ อ ย ดั ง นั นแหล่ ง เตาแม่ น้ า น้ อ ยจึ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาภายในประเทศที่ เ ป็ น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าของอยุธยากับต่างประเทศ
นอกจากนี Chuimei Ho (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. 2545 : 63 -65) ได้ให้ข้อคิดเห็นในการสรุป
ประเด็นเกี่ยวกับช่วงระยะของการส่งออกเครื่องสังคโลกในเขตลุ่ม
แม่น้าเจ้าพระในประวัติศาสตร์ไทย ว่า
เป็นที่รู้กันว่า ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 -22 (คริสต์ศตวรรษที่ 15 – 16) เป็นช่วงเวลาที่สยาม
ส่งออกเครื่องสังคโลกมากที่สุด โดยแหล่งผลิตและส่งออกเครื่องถ้วยที่ใหญ่ที่สุ ดสองแห่ งในเขตลุ่ มน้า
เจ้าพระยาคือ สังคโลกที่มาจากเตาเผาศรีสัชนาลัยและสุโขทัย กับที่มาจากสิงห์บุรีและสุพรรณบุรี ในระยะ
เริ่มแรกของการค้าต่างประเทศตลาดของเครื่องสังคโลกสยามอยู่ในดินแดนทางตะวันออกไปทางใต้ ในช่วง
ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21 (คริสต์ศตวรรษที่15) และพอถึงพุทธศตวรรษที่ 22 (คริสต์ศตวรรษที่16)
ตลาดของเครื่องสังคโลกก็แพร่ขยายไปจนถึงอัฟริกา และอ่าวเปอร์เชีย
การค้าเครื่องสังคโลกของสยามนัน ควรพิจารณาในบริบทที่กว้างกว่าการค้าเครื่องถ้วยชาม
ของเอเชีย โดยแบ่งช่วงระยะเวลาต่างๆ พอสรุปได้ ดังนี
ช่วงที่หนึ่ง (พ.ศ.1903 – 1942 / ค.ศ. 1360 - 1399) เป็นช่วงที่การค้าของจีนเฟื่องฟูและ
การค้าสังคโลกของสยามก้าลังเริ่มขยายตัว โดยตลาดที่ซือสังคโลกสยามช่วงนีอยู่ทางชายฝั่งทะเลจีนใต้
ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และเกาะบอร์เนียวตอนเหนือ
ช่วงทีส่ อง (พ.ศ.1943 - 1982 / ค.ศ.1400 – 1439) เป็นช่วงที่การค้าของจีนเจริญรุ่งเรือง
ถึงขีดสุด และการค้าสังคโลกของสยามมีมากกับตลาดทางทิศตะวันออกซึ่งรวมริวกิวและญี่ปุ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน้าเข้าเครื่องถ้วยจากจีนจ้านวนมากผ่านการเป็นคู่ค้ากับริวกิว
ช่วงที่สาม (พ.ศ. 1983 -2012 / ค.ศ.1440 – 1469) ช่วงนีทังการค้าของจีนและการค้าสังค
โลกของสยามเจริญรุ่งเรืองดี ตลาดของสังคโลกสยามขยายตัวขึนอีกอย่างมหาศาล ในแหล่งขุดค้นและเรือ
อับปางส่วนใหญ่พบเครื่องถ้วยจากจีน เวียดนาม และสยามจากช่วงนี และสังคโลกสยามก็
เข้าไปในริวกิวและญี่ปุ่นมาก
ช่วงที่สี่ (พ.ศ.2013 -2042 / ค.ศ.1470 -1499) เป็นช่วงที่การค้าของจีนซบเซาลงในขณะที่
การค้าสังคโลกสยามขยายตัวขึนอย่างมาก โดยเฉพาะกับตลาดทางฟิลิปปินส์และหมู่เกาะทางใต้ เช่น ชวา
สุมาตรา สุลาเวสี และคาบสมุทรมาเลย์ รวมทังบรูไนด้วย
ช่วงที่ห้า (พ.ศ.2043 – 2072 / ค.ศ.1500 – 1529) ช่วงนีการค้าของจีนซบเซาลงไปอีกใน
ช่วงเวลาเดียวกันที่การค้าสังคโลกสยามในรัชสมัยพระรามาธิบดีที่สองเจริญเฟื่องฟูมาก ทังยังไม่มีคู่แข่ง
ส้าคัญในการผลิตและส่งออกเครื่องถ้วยในเอเชียอีกด้วย
ช่วงที่หก (พ.ศ.2073 – 2112 / ค.ศ.1530 – 1569) การค้าของจีนเริ่มฟื้นตัวและการค้า
สังคโลกสยามเริ่มอ่อนตัวเพราะปัญหาการเมืองภายใน แต่สยามก็ยังคงผลิตเครื่องสังคโลกอย่าต่อเนื่อง
เครื่องถ้วยจากสยามในยุคนีที่พบที่อัฟริกาตะวันออก และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรทส์ คงจะถูกน้าเข้าไป
โดยพ่อค้าชาวโปรตุเกส
ช่วงที่เจ็ด (พ.ศ.2113 – 2173 / ค.ศ.1570 -1630) การค้าของจีนฟื้นตัวในขณะที่การค้า
สังคโลกสยามตกต่้าลง ช่วงนีเป็นช่วงที่พ่อค้ายุโรปรุกคืบเข้ามาค้าขายทางเอเชียรวมทังท้าให้การค้าเครื่อง
ถ้วยของเอเชียแผ่ขยายไปดินแดนอื่นๆ ทั่วโลก

๑๔
ฉะนันจึงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจว่า เหตุใดการค้าสังคโลกสยามจึงล่มสลายในช่วงที่ตลาด
การค้าเครื่องถ้วยของเอเชียแผ่ขยายกว้างไปถึงทวีปยุโรปและอเมริกานักโบราณคดี ดังเช่น ศรีศักร วัลลิโภ
ดม และคนอื่นๆ (ม.ป.ป.: 83 – 84) ได้แสดงความคิดเห็นว่าเตาเผาถ้วยชามที่แม่น้าน้อยแห่งนีเป็นที่รู้จัก
กันดีมาแต่โบราณ ชาวบ้า นเรียกว่า เตาแม่น้าน้อย เชื่อกันว่าเป็นเตาที่เกิดขึนในสมัยสมเด็จพระนคร
อินทราชาธิราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงศรีอยุธยาเพราะในพงศาวดารระบุว่าได้มีการติดต่ อกับจีน
และโปรดให้ช่างชาวจีนมาท้าเครื่องปั้นดินเผาในไทยนอกจากแหล่งเตาเผาแล้ว ยังมีซากสถูปพระปรางค์ที่
มีขนาดและรูปทรงเดียวกันกับพระปรางค์ทางสิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา และที่อื่นๆ ซึ่งจัดว่าอยู่ในสมัย
อยุธยาตอนต้น และมีชินส่วนของพระพุทธรูปหินทรายซึ่งมีทังพระประธาน และพระอันดับในพระวิ หาร
เหลืออยู่บริเวณหน้าพระปรางค์ด้วยพระพุทธรูปเหล่านีล้วนมีอายุก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 ขึนไปทังสิน
และหากเทียบระยะทางการส่งสินค้าทางน้านัน แหล่งเตาเผาแม่น้าน้อยนันจัดใกล้เคียงกับเมืองอยุธยามาก
ที่สุด โดยล้าเลียงตามเส้นทางล้าน้าน้อยไปบรรจบกับแม่น้าเจ้า พระยาที่ไหลมาจากจังหวัดชัยนาทผ่าน
อ้าเภอโพธิทอง และแตกออกเป็นสองสายตามล้าแม่น้าน้อย (แควน้อย) สายหนึ่งแยกไปทางทิศตะวันตก
เชื่อมกับล้าน้าแควน้อยเก่าที่บ้านลาดน้าเค็มไหลรวมกันผ่านอ้าเภอผักไห่ มาเชื่อมกับแม่น้าเจ้าพระยา
(โดยคลองลัด) บริเวณบ้านหัวเวียง รวมกันไหลผ่านมาทางวัดโบสถ์ ไปเชื่อมกับแม่น้าท่าจีนที่จั งหวัด
สุพรรณบุรี ส่วนสายทีแยกมาทางตะวันออกจากอ้าเภอโพธิ์ทองซึ่งน่าจะเป็นล้าน้าแควน้อยเก่า มีคลอง
เชื่อมกับแม่น้าสายที่สอง (แม่น้าเจ้าพระยา) บริเวณบ้านบางแก้ว มาชนกับสายที่แยกมาทางตะวันตกที่
ผ่านบ้านลาดน้าเค็ม แล้วไหลรวมกันต่ อไป ผ่านอ้าเภอผักไห่ มาเข้าหัวเวียง ผ่านวัดโบสถ์ แยกไปทิศ
ตะวันออกที่อ้าเภอเสนา แล้วไหลรวมกันไปออกแม่น้าเจ้าพระยาที่อ้าเภอบางไทร รวมระยะทางประมาณ
100 กิโลเมตร
จากเส้นทางดังกล่าวนีเป็นเส้นทางการค้าภายในสยามที่เป็นเส้นทางหลักในการล้าเลียงสินค้าจาก
ทางตอนเหนือของประเทศส่งมาถึงอยุธยาโดยใช้เส้นทางการไหลของแม่น้าเจ้าพระยาพอจะสันนิษฐานได้
ว่า แหล่งเตาเผาแม่น้าน้อยซึ่งเป็นแหล่งเตาเผาขนาดใหญ่ที่ใกล้กับอยุธยานันไม่ได้มีพืนที่เฉพาะบริ เวณวัด
พระปรางค์ที่เห็นในปัจจุบันเท่านัน แต่พืนที่บริเวณที่ผลิตสินค้า เครื่องปั้นดินเผาของเตาแม่น้าน้อยมาแต่
โบราณในสมัยอยุธยานันน่าจะขยายพืนที่เป็นบริเวณกว้างขนานตลอดริมฝั่งแม่น้าน้อยซึ่งน่าจะเป็นชุมชน
ขนาดใหญ่มีเตานับร้อยเตา เนื่องจากเป็นที่ผลิตสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผาส่งขายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศนอกจากนีบริเวณดังกล่าวยังเป็นท้าเลที่เหมาะสมและสะดวกต่อ
การล้าเลียงขนส่งสินค้าทางน้าผ่านล้าแม่น้าน้อยไปบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยาที่ไหลลงมาจากชัยนาทไปยัง
อยุธยาก่อนที่สินค้าจะถูกน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นภาชนะบรรจุสินค้าอื่นหรือเป็นสินค้าเพื่อส่งไปขายยัง
ตลาดต่างประเทศต่อไปจากการศึกษาของ กรมศิลปากร (จารึก วิไลแก้ว. 2533: 88 – 89; อ้างอิงจาก
กรมศิลปากร 2531: 76) นักโบราณคดี พอสรุปได้ว่า กรุงศรีอยุธยาตังอยู่ในบริเวณที่เป็นที่รวมของแม่น้า
หลายสายและใกล้ ป ากอ่าวไทย ซึ่งเป็ นเส้ นทางออกทะเลได้โ ดยตรง ท้าให้ แม่น้ าเจ้า พระยาเป็ น จุ ด
ศูนย์กลางในการควบคุมและติดต่อกับเมืองอื่นๆ ที่อยู่เหนือขึนไป แม้ว่าเส้นทางออกทะเลยังสามารถใช้
เส้นทางอื่นๆได้ เช่น แม่น้าแม่กลอง และแม่น้าสุพรรณบุรีหรือแม่น้าท่าจีนแต่ก็อยู่ในการปกครองของ
อยุธยาดังนันการติดต่อค้าขายกับเมืองอื่นๆ รวมทังการน้าสินค้ามาขายจะถูกควบคุมโดยพระมหากษัตริย์
ซึ่งจะแต่งตังเจ้าพนักงานคลังสินค้าเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะแบ่งเป็นสินค้าต้องห้ามซึ่งจะขายกับคน
อื่นไม่ได้ เช่น เนือไม้หอม หมาก ดีบุก ฝาง ช้าง เกลือ ตะกั่ว และงาช้าง และสินค้าขายได้โดยเสรีเช่น
เหล็ ก น้ า ตาล ไม้ น้ า มั น มะพร้ า ว เขาสั ต ว์ เป็ น ต้ น มี สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี ต ามความส้ า คั ญ ดั ง นั น

๑๕
เครื่องปั้นดินเผาจึงเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการใช้เป็นภาชนะบรรจุสินค้าบางประเภทที่เป็นของเหลว และ
ที่ต้องบิดฝามิดชิด ท้าให้แหล่ง เตาเผาแม่น้าน้อยมีความส้าคัญเพราะอยู่ใกล้กว่าเตาอื่น ๆ และควบคุมโดย
อยุธยา เครื่องปั้นดินเผาจากเตาดังกล่าวจึงแพร่หลายอยู่ในบริเวณนีและเป็นไปได้ที่จะมีการใช้อ้านาจใน
การบังคับให้ใช้อ้านาจของพระคลังสินค้า ซึ่งไม่เพียงเฉพาะการค้าขายภายในประเทศเท่านันยังรวมไปถึง
การติดต่อการค้าขายกับต่างประเทศในอีกทางหนึ่งด้วย ด้วยเหตุนีเองจึงพบกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้า
น้อยกระจายอยู่ในหัวเมืองหน้าด่านด้วย อาทิ เมืองกาญจนบุรี ราชบุรีลพบุรี ชัยนาท และสิงห์บุรี เป็นต้น
นอกจากนียังพบในกลุ่มเมืองท่าตามชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกและด้านทิศใต้ของกรุงศรีอยุธยา การ
เดินทางไปค้าขายต้องผ่านช่องแคบมะละกา เดินทางจากปัตตาเวียผ่านเกาะไอด้า มาตามชายฝั่งสุมาตรา
เข้าแคบบังกา และแล่นออมเกาะลิงกัน เกาะอัวร์และผ่านแหลมปัตตานี นครศรีธรรมราช ผ่านเกาะสมุย
แขวงเมืองกุยบุรี ผ่านเขาสามร้อยยอดประจวบคีรีขัน ธ์ ตลอดจนในเกาะบอร์นิโอประเทศบรูไน เป็นต้น
ด้วยเหตุนีเองจึงพบกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาทังของที่ผลิตภายในและต่างประเทศกระจายอยู่ตามเมืองท่า และ
เรือส้าเภาโบราณที่จมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะไหสี่หูจากเตาเผาแม่น้าน้อยซึ่งพบที่บ้านบางแก้ว
อ้าเภอเขาชัยสน จังหวั ดพัทลุง (โครงการโบราณคดีประเทศไทยภาคใต้) และแหล่งเรือสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี แหล่งดอนไหจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทังแหล่งเรือพัทยา เรือสีชัง 3 ในบริเวณชายฝั่ง
ตะวันออกของอ่าวไทยนอกจากนีโกมล รักษ์วงศ์ (2538: 16 -70) ได้สรุปในรายงานการวิจัยเตาเผาและ
เครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อยสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะโบราณของจังหวัดสิงห์บุรี ว่าเครื่องปั้นดินเผาที่ขุดค้น
จากซากเรือส้าเภาโบราณ ที่จมอยู่ในอ่าวไทยบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย
เช่นเรือสีชัง 1, 2, 3 เรือคราม เรือพัทยา เรือ สมุย เรือระยอง เรือเกาะกระดาษ เป็นต้น ซึ่งก้าหนดอายุ
ราวๆค.ศ. 1520 +270 (Green; & Harper. 1987: 3) อยู่ ใ นพุ ท ธศตวรรษที่ 20 – 22 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการก้าหนดอายุของกรมศิลปากรจะบอกว่าอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 22 – 23
จากการค้นพบครังนีจะมีเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อยรวมอยู่ในซากเรือเหล่านี ด้วย จะมีอายุ
ประมาณ ค.ศ.1389 ตรงกั บ ปี พ.ศ. 1941 (Green; & Harper. 1987: 3) การพบไหสี่ หู เ คลื อ บสี
น้าตาลแกมเขียวคล้าที่พบในแหล่งเรือจมในอ่าวไทยบางใบบรรจุยางสนหรือ ผงชัน หลายใบบรรจุไข่เป็ด
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ประเภทไหสี่หูขนาดต่างๆ จากแหล่งเตาเผาแม่น้าน้ อยที่พบในแหล่งเรือจม
ต่างๆ นีมีหน้าที่เป็น“ภาชนะบรรจุ” (containers) สินค้าเป็นผง อาหารหรือสินค้าที่เป็นน้า แต่ไม่ได้เป็น
สินค้าโดยตรง แต่ถ้าหากพิจารณาถึงการจ้าหน่ายที่แหล่งผลิตคือที่แหล่งเตาเผาแม่น้าน้อยแล้วภาชนะ
เหล่านีเป็นสินค้าชันหนึ่งซึ่งผู้ผลิตขายให้กั บพ่อค้าที่มารับซือ เพื่อจะน้าไปบรรจุสินค้าอย่างอื่ นๆ ต่อไป
ดังนั นบทบาทของผลิ ตภัณฑ์ป ระเภทภาชนะลั กษณะหยาบๆ ของแหล่ งเตาแห่ งนีจึงเป็นทังตัว สิ นค้า
โดยตรงในขันต้นและท้าหน้าที่เป็นภาชนะบรรจุเหมือนกับปีบ ขวด กระป๋องที่ท้าหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน
นั่นเองนอกจากนีในการศึกษาต้นก้าเนิดและจ้าแนกประเภทไหเคลือบที่พบในเกาะบอร์ นิโอ(Borneo) ซึ่ง
พบไหสี่หูขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กจ้านวนมาก ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
บรูไน (Brunei Museum) ไหเหล่านีถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหสวรรคโลก ส่วนใหญ่เป็นไหที่ผลิตมาจากแหล่ง
เตาเผาแม่น้าน้อย ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุ รีทังสินนอกจากนีได้มีการศึกษาโดย
คณะวิจัยโครงการวิจัย เรื่องการจัดเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งเตาเผาแม่น้าน้อย ว่าการศึกษาทางโบราณคดี
แหล่งชุมชนโบราณที่เมืองซาไก (ซึ่งเป็นเมืองท่าโบราณของญี่ปุ่นในจังหวัด โอซากา) พบเครื่องถ้วยจีน
เครื่องถ้วยอันนัม (จากประเทศเวี ยดนาม) และไหสี่หูจากประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีการติดต่อค้าขายอย่างกว้างขวางของอยุธยาและญี่ปุ่น การค้นพบดังกล่าวระบุว่าเป็นเครื่องปั้นดิน

๑๖
เผาจากเตาเผาแม่น้าน้อยโดยพบไหสี่หูใช้เป็น ภาชนะบรรจุสินค้าประเภทก้ามะถัน ส่งไปยังเมืองซาไก
สั น นิ ษ ฐานว่ า น่ า จะเป็ น ราวปี พ.ศ.2123 -2163 โดยปั จ จุ บั น ได้ จั ด เป็ น วั ต ถุ โ บราณประเภท
เครื่องปั้นดินเผาโบราณจากต่างชาติของเมือง ซาไกโดยเป็นสมบัติของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เมืองโอซากา (Osaka Kyoiku linkai) และได้ถูกใช้จัดแสดงนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาต่างชาติโบราณที่
พิพิธภัณฑ์เมืองซาไก ในจังหวัดโอซากาใน ปี 2005
จากหลักฐานการสันนิษฐานของนักโบราณคดีแต่ละท่านพอจะสรุปได้ว่าเครื่องปั้นดินเผาแม่น้า
น้อยคงจะมีอายุสมัยกลางพุทธศตวรรษที่ 20–22 ดังที่กล่าวมา ความเจริญรุ่งเรืองของแหล่งเตาเผาขนาด
ใหญ่ การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น ความส้าคัญของแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา
จากเตาเผาแม่น้าน้อยนันจั ดเป็น แหล่งที่ส้ าคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศในสมัยอยุธยา ดังนันจึงมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาที่ผ ลิตจากแม่น้าน้อยจากเรือที่จมในที่
ต่างๆ ทังในประเทศ บริเวณอ่าวไทยและต่างประเทศรวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่เมืองซาไกจังหวัดโอซากาด้วย
ไหสี่หูที่พบในประเทศญี่ปุ่นนันจัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญ
ของแหล่งผลิตเตาเผาแม่น้าน้อยที่มี ความส้าคัญต่อการผลิตสินค้าเครื่องปั้นดินเผาและภาชนะบรรจุสินค้า
ในประเทศและสิ น ค้ าส่ งออกไปยั ง ต่ างประเทศในเส้ นทางการค้ า ทางทะเลของราชส้ า นัก อยุ ธ ยากับ
ต่างประเทศซึ่งรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน

2. แนวคิดภูมปิ ัญญาเครือ่ งปั้นดินเผา
ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา องค์ความรู้ที่ผสมผสานวิทยาการเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์
ภาชนะเครื่องใช้สอยในการด้ารงชีพของผู้คนในอดีต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากดินเป็นส่วนผสมหลัก น้ามา
ปั้นเป็นรูปทรงตามต้องการแล้วตากแตดให้แห้ง น้าไปเผาไฟให้สุก การขึนรูปทรงอาจปั้นด้วยมือ เช่นการ
ปั้นภาชนะด้วยมือ แล้ว ใช้หินดุและไม้ตีให้เป็นรูปภาชนะตามต้องการ หรือใช้แป้นหมุนช่วยปั้นขึนรูปให้
เป็นภาชนะ หรืออาจจะรีดดินให้เป็นเส้นแล้วขดเชื่อมกันเป็นรูปภาชนะ เมื่อตกแต่งให้ได้รูปทรงที่สมบูรณ์
แล้ว ตากให้แห้ง จากนันน้าไปเผาไฟ อาจเผาในเตา หรือเผาบนพืนดินโดยไม่มีเตาเมื่อเผาจนสุ กแล้ว ดิน
อาจจะมีสีขาว แดงส้มหรือด้า ขึนอยู่กับสีของเนือดิน
ปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาถู ก พั ฒ นาน้ า มาใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งกว้ า งขวาง มี
ความหมาย ตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า เซรามิกส์ หมายถึงการน้าอนินทรีสาร หิน แร่ธาตุในดินทังที่มี
ความเหนียวและไม่มีความเหนียวน้ามาผ่านกระบวนการความร้อน เปลี่ยนสภาพกลายเป็นถาวรวัตถุ มี
การพัฒนาวัตถุดิบ จากการใช้ดินเป็นวัตถุดิบหลักก็พัฒนาประปรุงคุณภาพคุณสมบัติพิเศษเฉพาะการใช้
งาน ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือชินส่วนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มลดคุณสมบัติ
ของเนือเซรามิกส์ไปตามต้องการ มีประโยชน์การใช้งานหลากหลายลักษณะ ทังรูปทรงของผลิตภัณฑ์จาก
การก้าหนดหน้าที่การใช้สอย การแต่งแต้มสี สันเพื่อสุนทรียะความสวยงามของเนือดินและเคลื อบ มี
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้าน ดังนี คือ ไม่เป็นสนิมทนทานต่อสภาพอากาศ ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี
กรดและด่ า ง (ยกเว้ น กรดกั ด แก้ ว ) มี ค วามแข็ ง แกร่ ง เป็ น ทั งฉนวนไฟฟ้ า และ กึ่ ง ตั ว น้ า ไฟฟ้ า
(Semiconductor) สามารถทนต่อความร้อนสู ง และทนทานต่อการเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิ (Thermal
Shock) ทนต่อแรงขีดข่วน แรงดึง สามารถท้าให้มีความพรุนได้มากน้อยตามต้องการ น้าไปใช้ประโยชน์

๑๗
เป็นตัวกรองได้ และมีความหดตัวของดินเมื่อแห้งและหลังการเผามากหรือน้อยขึนอยู่กับส่วนผสมของ
วัตถุดิบ
เครื่องปั้นดินเผา นับได้ว่าเป็นประดิษฐกรรมจากธรรมชาติชนิดแรกๆของโลกตังแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เป็นผลจากการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์โบราณ จากธาตุทัง 6 กล่าวคือ ภาชนะดินเผา
เป็นวัตถุที่ท้าจากวัตถุดิบแร่ธาตุในธรรมชาติ คือ ดิน และวัสดุอื่นที่ใส่ลงไปจ้าพวกหิน แร่ (สารเติมแต่ง
คุณสมบัติ) ผสมกับ น้า พอให้มีความนิ่ม หรือเหนียว น้าไปผ่านการขึนรูปทรงด้วยวิธีต่าง ๆ ให้มีพืนที่ว่างมี
อากาศ อยู่ภายในท้าให้เกิดคุณค่ามีประโยชน์ใช้สอยตามต้องการ จากนันผึ่ง ลม ให้แห้งแล้วน้าไปเผา ไฟ
จนกลายเป็นวัตถุที่แข็งแรงทนทาน (ไม่ละลายน้าได้อีก) มีทังภาชนะดินเผาชนิดเนือดินธรรมดา (Earthen
ware) ภาชนะดินเผาชนิดเนือแกร่ง (Stone ware) และพัฒนาคุณภาพไปจนถึงภาชนะดินเผาคุณภาพดี
เนือเนียนแกร่ง ที่เรียกกัน ว่า พอร์ซเลน (Porcelain) ใช้เป็นภาชนะส้าหรับบรรจุ เก็บกัก สะสม หรือ
เตรียมอาหาร ภาชนะดินเผาที่มีรูปร่างต่าง ๆ ได้แก่ จาน ชาม ถ้วย หม้อ ไห โอ่ง อ่าง ตุ่ม พาน แจกัน ซึ่ง
เครื่องปั้นดินเผาของบางสังมวัฒนธรรมอาจมีหน้าที่เชิ งพิธีกรรมความเชื่อทางจิตใจหรือ จิตวิญญาณ เช่น
เป็นสิ่งของอุทิศให้คนตาย ภาชนะบรรจุ ลงในหลุมฝังศพ เป็นต้น
เครื่องปั้นดินเผาในยุคสมัยต่างๆ มีคุณสมบัติที่ส้าคัญหลากหลายประการ ทังประโยชน์ต่างๆ
ความสวยงาม ยังเป็นเครื่องชีความเจริญของศิลปวัฒนธรรม ความแตกต่างของมนุษย์แต่ละกลุ่มชนชาติ
พันธุ์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยให้เราได้ศึกษาอยู่ทุกวันนีมีผลมาจากคุณสมบัติของเนือดินที่มีความทนทานต่อ
สภาพอากาศได้ ดี การใช้ ภ าชนะดิ น เผาของผู้ ค นในอดี ต เดิ ม จะอยู่ บ นพื นฐานความจ้ า เป็ น ในการ
ชีวิตประจ้าวัน เป็นเครื่องใช้สอยส้าหรับการกักเก็บ บรรจุ หุงต้ม หมักดอง ได้แก่ โอ่ง อ่าง หม้อแกงหม้ อ
ยา กระถางไห ถ้วยจานชาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความส้าคัญมีความจ้าเป็นและนิยมใช้ทังในเมืองและชนบท
ทั่วทุกภูมิภาค เครื่องปั้นดินเผาในประวัติศาสตร์จากแหล่งต่างๆ พบว่า มีอิฐ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างในสมัย
โบราณในประเทศบาบิโลเนีย เอสซีเลีย และอียิปต์ บริเวณลุ่มแม่น้าไนล์
ในประเทศจีนตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าเริ่มมีการผลิตและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผามา ตังแต่
สมัยราชวงศ์ฮั่น (Hun dynasty 206 B.C. - 200 A.D.) และมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน เป็ น ที่ย อมรั บ กัน ทั่ว ไปโดยเฉพาะในสมัย ราชวงศ์ถ ัง (Tang dynasty 618-906 A.D.)
สามารถพัฒ นาเคลือ บได้ห ลายสีจ นถึง ราชวงศ์หมิง (Ming dynasty 1368-1644 A.D.) ปรากฏว่า
สามารถท้าผลิตภัณฑ์ปอร์สเลน (Porcelain) และเคลือบสีแดง (Copper red glaze) ตลอดจนสามารถ
ค้ น พบวิ ธี ก ารเคลื อ บบนโลหะ (Enamel) ได้ อ ย่ า งงดงาม (ทวี พรหมพฤกษ์ , 2523) ส้ า หรั บ
เครื่องปัน้ ดินเผาที่ค้นพบจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ยุค กล่าวคือ
เครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ที่บ่งชีว่ามีก ารท้า
เครื่องปั้นดินเผามาเป็นเวลานานนับหมื่นปีแล้ว จากหลักฐานที่ขุดค้นได้จากถ้าผี ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซึ่งพบร่ ว มกับ เครื่ องมื อหิ น ของมนุ ษย์ ส มัยหิ น กลาง ก้าหนดอายุจากการตรวจคาร์บอน 14 แล้ ว มีอายุ
ประมาณ 8,000 – 10,000 ปี (สุรพล ด้าริห์กุล, 2542) และในระหว่าง พ.ศ.2486 – พ.ศ.2487 ได้
พบเครื่องมือหินกะเทาะ ริมฝั่งแม่น้าแควน้อย ในเขตบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการ
ส้ารวจและค้นพบเครื่องปั้นดินเผา และหลักฐานวัตถุอื่นๆ ซึ่งระบุ ได้ว่าน่าจะอยู่ในวัฒนธรรมสมัยหินใหม่
ตอนปลาย
ในระยะต่อมามีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสี ที่บ้านเชียง อ้าเภอหนองหาร จังหวัด
อุดรธานี เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ มีอายุเก่าแก่มาก โดยมีการเขียนลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์เป็นสี

๑๘
น้าตาลแดง ซึ่งมีอายุประมาณ 7,000 ปี ท้าให้เป็นที่ตื่นเต้นในวงวิชาการโบราณคดีทั่วโลก ทังนีเพราะแต่เดิม
นักวิชาการมีความเชื่อกันว่า วัฒนธรรมของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียอาคเนย์นันมีความล้าหลัง
มีพัฒนาการที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า และพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึนนัน ก็เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดมาจาก
วัฒนธรรมจากดินแดนอื่นๆ เช่น จีน และอินเดีย เมื่อปรากฏข้อมูลใหม่ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนันมีอายุ
เก่าแก่ถึง 7,000 ปี ระยะเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชุมชนบ้านเชียงในอดีตนันมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมสูง
เป็นสังคมที่มีการเลียงสัตว์ และปลูกข้าว รวมทังรู้จักหล่อสัมฤทธิ์ที่มีมาก่อนแหล่งใดๆ ในโลก ยิ่งไปกว่านันความ
งดงาม และอายุอันเก่าแก่ของหม้อลายเขียนสีบ้านเชียง ได้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสะสมและซือขายกันใน
ราคาค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนีชื่อของบ้านเชียงจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาในยุ ค ประวั ติ ศ าสตร์ ในระยะเริ่ ม ต้ น เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาที่ ค้ น พบจะเป็ น
เครื่ องปั้ น ดิน เผาประเภทเผาในอุณหภูมิต่้า ชนิดไม่เคลื อบ อยู่ในรูปของวัส ดุก่อสร้าง ภาชนะใช้สอย
ประติมากรรมประดับศาสนสถาน ตลอดจนรูปเคารพ เช่น พระพิมพ์ดินเผา จนกระทั่งในระยะต่อมาได้มี
การพัฒนาจนสามารถสร้างเตาเผาที่มีคุณภาพดีขึ นและมีความสามารถในการท้าเคลื อบ ตลอดจนการ
ตกแต่ง ท้าให้เกิดผลงานที่มีความสวยงาม จากแหล่งเตาเผา และภาชนะที่ค้นพบที่ส้าคัญๆ น่าสนใจ ได้แก่
เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดบุรีรัมย์ พบกลุ่มเตาเผาโบราณกระจายอยู่หลายแห่ง เช่น ที่ อ้าเภอบ้าน
กรวด อ้าเภอประโคนชัย อ้าเภอละหานทราย อ้าเภอหนองกี่ อ้าเภอล้ าปลายมาศ และ อ้าเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทังในเขต อ้าเภอบ้านสวาย จังหวัดสุรินทร์ เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งบุรีรัมย์ ส่วน
ใหญ่ขึนรูปด้วยแป้นหมุน เคลือบสีน้าตาล – ด้า ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการขูดเส้นลาย การปั้นนูนเป็นรูป
สัตว์ ตลอดจนการกดประทับ มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว งดงามและน่าสนใจ
เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย หรือเครื่องสังคโลกเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาที่ส้าคัญ และน่า สนใจมาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งสุโขทัยมีหลากหลายตังแต่ ชนิดเผาอุณหภูมิต่้า ไม่เคลือบ ไปกระทั่ง
เผาในอุณหภูมิสูง มีเคลือบ มีการตกแต่งลวดลายได้อย่างวิจิตร การตกแต่งภาชนะมีทังการขูดขีดเส้นลาย
และการเขียนสีใต้เคลือบ แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย มีหลายแหล่ง เช่น แหล่งเตาสุโขทัย ต้าบล
เมื อ งเก่ า อ้ า เภอเมื อ ง เตาศรี สั ช นาลั ย หรื อ เมื อ งสวรรคโลกเก่ า อ้ า เภอศรี สั ช นาลั ย จั ง หวั ด สุ โ ขทัย
ผลิตภัณฑ์สังคโลก นอกจากจะพบว่าแพร่หลายตามบ้านเมืองในแคว้นสุโขทัยแล้ว ยังพบว่ามีการส่งออกไป
ยังต่างประเทศ ดังหลักฐานที่พบในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
เครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี เป็นแหล่งผลิตเครื่ องปั้นดินเผาที่ส้าคัญในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา ภาชนะที่พบมีหลายประเภท มีทังเคลือบ และไม่เคลือบ ผลิตภัณฑ์จากแหล่งเตาเผาแม่น้าน้อย
นอกจากภาชนะใช้สอยทั่วไปแล้ว ที่น่าสนใจ คือ ท่อส่งน้าดินเผา และภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เรียกกันทั่วไปว่า
ไหสีหู เตาเผาแม่น้าน้อยจัดเป็นเตาเผาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากแหล่งที่พบในประเทศไทย ผลผลิตจากแหล่ง
เตาเผาแม่น้าน้อย นอกจากผลิตขึนเพื่อใช้ในราชอาณาจักรแล้วยังพบว่าจมอยู่ในเรือส้าเภา ที่จมอยู่ใต้
ทะเลที่อ่าวไทยอีกด้วย
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของไทยต้องชะงักลงในระยะสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา เพราะการศึ ก
สงครามระหว่างไทยกับพม่า ครันเมื่อเริ่มยุครัตนโกสินทร์ การฟื้นฟูศิลปวิทยาการด้านเครื่องปั้นดินเผายัง
ไม่ประสบผลส้าเร็จ คงต้องสั่งซือภาชนะจากจีนเข้ามาใช้ โดยเฉพาะภาชนะน้าเงิน – ขาว และเบญจรงค์
ส่วนประชาชนทั่วไปตามชนบทก็ยังมีการผลิตของใช้ที่จ้าเป็น ส้าหรับครั วเรือน แต่เป็นผลิตภัณฑ์เผาไฟต่้า
ไม่เคลือบ เช่น อิฐ กระเบือง ตลอดจนโอ่ง อ่าง กระถาง หม้อ และครกดินเผา เป็นต้น

๑๙
เครื่องปั้นดินเผาพืนบ้านที่เป็นภาชนะดินเผาประเภทเอิร์ทเทนแวร์ มีการผลิตกระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภ าคของไทย เป็ น การผลิ ตกัน ในครัว เรือน ในหมู่บ้านหรือ แหล่ งที่มีวัตถุดิบคุณภาพดีจะมีการท้า
เครื่องปั้นดินเผากันหลายครัวเรือนในกลุ่มเครือญาติ เช่น เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ต.บ้านแก่ง อ.เมือง
จังหวัดนครสวรรค์
การเริ่มต้นอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาของไทย ได้เริ่มขึนตังแต่ประมาณปี พ.ศ.2472 โดย
ชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเมืองไทย ได้ตังโรงงานผลิตภัณฑ์ชามตราไก่ แจกัน กระถางต้นไม้ และใน
ปี พ.ศ.2477 ก็มีช่างกลุ่มหนึ่งแยกตัวไปตังโรงงานที่ราชบุรี ผลิตโอ่ง ไห และชามตราไก่ (เสริมศักดิ์ นาค
บัว, 2538) ระยะต่อมาเมื่อมีการส้า รวจแหล่ง วัต ถุดิบ โดยเฉพาะเมื่อ พบแหล่ง ดิน ขาวคุ ณ ภาพดี มี
ปริมาณส้ารองสูงที่ อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง ผู้ประกอบการจึงได้ตังโรงงานในจังหวัดล้าปาง ขึนเป็น
จ้านวนมาก ส่วนภาครัฐได้มีการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน โดยการส่งคนไปศึกษาดูงานจากประเทศที่
พัฒนาแล้ว เพื่อมาพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ จนปัจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกส์ของประเทศไทย
ได้เจริญก้าวหน้าในระดับหนึ่ง แหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาของไทย นอกจากกรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลแล้ ว ยั ง มี แ หล่ ง ผลิ ต ใหญ่ ที่ ภ าคเหนื อ คื อ จั ง หวั ด ล้ า ปาง และ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางที่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัด
ราชบุรี
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น วิบูลย์ ลีสุวรรณ (2532 : 129) ได้ให้แนวทางในการสืบสานและด้ารงอยู่ของศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงงานหัตถกรรมไว้ว่าท้องถิ่นใดที่สามารถน้างานศิลปหัตถกรรมมาส่งเสริมให้กลายเป็นสินค้าได้ จึง
เท่ากับเป็นการสืบทอด และฟื้นฟูฝีมือด้านศิลปหัตถกรรมดังเดิม และที่ส้าคัญเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุ
ที่เป็นทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่เดิมแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า รวมทังเป็นการสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับแรงงานในท้องถิ่นซึ่งว่างงาน โดยสรุปจึงนับเป็นการพัฒนาชนบทที่ได้ผลอย่างสมบูรณ์ ดังนัน
ในการพัฒนาไปในทางด้านสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงของชุมชน
อรสุ ดา เจริ ญรั ถ (2546: 8-9) ได้กล่ าวถึงชุมชนต้ องเป็น ศูน ย์ก ลางในการพัฒ นาความมี
จิ ตส้ านึ กร่ ว มกัน และความสั ม พัน ธ์ แบบพึ่ง พาอาศัย กัน อันเนื่องมาจากมีภู มิห ลั ง ทางวัฒ นธรรมและ
ประเพณีร่วมกัน ความช่วยเหลือเกือกูลระหว่างกันของคนในชุมชน ความสัมพันธ์ภายในชุมชนและการ
แสดงออกต่อกันเป็นไปอย่างสมัครใจ ด้าเนินธุรกรรมด้านการผลิต การบริโภคโดยให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาพืนฐานในทางเศรษฐกิจอิสระในการตัดสินใจในการผลิต (โดยเริ่มจาก) ภายในชุมชน
ว่ า ชุ ม ชนจะผลิ ต อะไร? ผลิ ต อย่ า งไร? และจั ด สรรผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ ม าจากการผลิ ต อย่ า งไร? บน
ความสามารถและความช้านาญที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาเป็นทุนของชุมชน ซึ่งได้แก่ 1.ทุน
สินค้า ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ ที่มีอยู่หรือสามารถจัดหาได้ตามศักยภาพ 2.
ทุนทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ดิน แหล่งน้า สภาพภูมิประเทศ) และระบบสาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง) 3.ทุนทางสังคม ได้แก่ วิถีทางผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรทางชุมชนที่มี
หน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน (วัด หรือ ศาสนสถานอื่น โรงเรียน) รวมทังการ
ก้าหนดความร่วมมือในชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้รับรองสิทธิชุมชนไว้ใน มาตรา 46 วางหลักเกี่ยวกับสิทธิชุมชนว่า
ชุมชนมีสิทธิและสามารถใช้สิทธิได้ภายใต้กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ การใช้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟื้ นฟู

๒๐
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบ้ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
จึงเป็นที่นิยม ท้าให้นักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนมากขึน ซึ่งมี
ความหลากหลายด้านอาชีพที่ต่อเนื่องมาจากการท่องเที่ยว การขยายตัวทางธุรกิจเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทัง
ด้านการท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตบ้านริมน้า คนท้องถิ่นที่เคยประกอบอาชีพการเกษตร
หันมาท้าอาชีพด้านการท่องเที่ยวแทนหรือท้าเป็นอาชีพเสริม ท้าให้การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่ว
ทังจังหวัดเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก ดังนันหากบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดขาดความ
ช้านาญเรื่องการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ หรือไม่มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
การที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มามาก และขาดการบริ ห ารจั ด การที่ ดี จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการถูกท้าลายได้ง่าย
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ. (2552) ได้กล่าวถึงการใช้หลัก
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์ สินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ใช้ความคิด (สร้างสรรค์) ในการเชื่อมโยง
กับรากฐานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี สังคมและความเป็นอยู่และบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและ
ลงตัว ดังเห็นตัวอย่างได้ชัด คือ ญี่ปุ่นที่ได้น้ากลยุทธ์นีมาใช้และประสบความส้าเร็จ ได้แก่การสร้างสรรค์
บรรจุภัณฑ์เพือ่ ช่วยเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามากหลากหลายชนิด จนเป็นที่กล่าวขวัญถึงบรรจุภัณฑ์จาก
ญี่ปุ่นที่สวยงามดึงดูดความสนใจผู้พบเห็น ในขณะเดียวกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราก็ต้องหาจุดอ่อน
และดึงความเข้มแข็งของชุมชนออกมา โดยผ่านกระบวนการของความคิดที่สร้างสรรค์ และดึงทุนที่ไม่ใช่
เป็นตัวเงิน แต่เป็นความคิดทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อดึงความเป็นไทยที่หลากหลาย
ออกมา แล้วมาแปลงหรือต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของ
ไทยเติบโตไปได้อย่างมากในอนาคต และวันนีสิ่งที่จะน้า พาเศรษฐกิจเดินไปข้างหน้า คือ การมองไปใน
อดีตและมองไปในอนาคต ซึ่งการมองไปในอดีต คือ การน้าเอาจุดแข็งของประเทศที่ถูกละเลย โดยเฉพาะ
ทุนทางวัฒนธรรมเรื่องราว ประเพณี เอกลักษณ์ต่าง ควรน้ามาใช้เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และการ
มองไปข้างหน้า คือ ดูแนวโน้มความเป็นจริงของเศรษฐกิจโลก ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่
พร้อมจะจ่ายเงินเพิ่มกับสินค้าที่มี การออกแบบ หรือการบรรจุหีบห่อ ที่สวยงามจากยี่ห้อ ซึ่งเป็นที่นิยม
ของคนทั่วไป
วิบูลย์ ลีสุวรรณ (2532 :96) ยังกล่าวต่ออีกว่า งานศิลปหัตถกรรมพืนบ้านสะท้อนให้เห็น
เรื่องราวของชุ มชนผู้เป็นเจ้าของ ลึกลงไปในอดีตและความเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมได้เป็นอย่างดี
ถัดจากการก้าหนดรูปแบบของศิลปหัตถกรรม คือ กรรมวิธีหรือเทคนิคในการสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
ลักษณะเช่นเดียวกับรูปแบบ คือ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่อดีตเป็นกรอบที่
ส้าคัญ กรรมวิธีในการสร้างศิลปหัตถกรรมแต่ละท้องถิ่ นส่วนมากจะได้รับการสืบทอดจากช่างรุ่นหนึ่ง ไปสู่
อีกรุ่นหนึ่งด้วยการบอกเล่าแบบมุขปาฐะ แบบพ่อสอนลูก เพื่อนบ้านสอนเพื่อนบ้านเป็นส่วนใหญ่ มากกว่า
การเรี ย นหรื อการถ่ายทอดกัน อย่ างมีระบบและกรรมวิธีนัน ๆ จะต้องใช้เ วลาในการพัฒ นาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ จนเมื่อได้รูปแบบและกรรมวิธีในการผลิตลงตัวคือการที่มีความสามารถใช้สอยได้
สมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงเริ่มคิดถึงความงดงามทางด้านศิลปะ ทังนีรูปแบบที่สร้างขึนในช่วงแรกๆ นัน จะ
ค้านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้ องกับประโยชน์ใช้ ส อยมากกว่าความงดงามและความเป็น ศิล ปะ
(วิบูลย์ ลีสุวรรณ. 2546.) การพัฒนาส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย จ้าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องศึกษาสภาพ
วัฒนธรรมของแหล่งก้าเนิดงานศิลปหัตถกรรมและต้องศึกษาเกี่ยวโยงกันองค์ประกอบส้าคั ญ วัฒนธรรม

๒๑
ท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการผลักดันในการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมขึนสนองความต้องการในการใช้สอยใน ชีวิตประจ้าวันให้สอดคล้องกับการด้ารงชีวิตตาม
สภาพของท้องถิ่น ดังนันจึงเห็นว่าความมีคุณค่าทางศิลปะ (Artistic value) และคุณค่าด้านความงาม
(Aesthetic value) ในงานศิลปหัตถกรรมและศิลปหัตถกรรมพืนบ้านของไทยนันเป็นขันตอนสุดท้ายของ
การสร้างสรรค์ ที่เกิดขึนจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาจนเกิดทักษะและความชัดเจนที่ผ่านพ้นขันตอนของ
ความต้ อ งการในเรื่ อ งใช้ ส อยมาแล้ ว สิ่ ง เหล่ า นี เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของงานศิ ล ปหั ต ถกรรมและ
ศิลปหัตถกรรมพืนบ้านของไทยที่จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาไว้ มิควรท้าลายด้วยการพัฒนาเพื่อสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคหรือสนองความต้องการของตลาดอย่างฉาบฉวย เพราะสิ่งเหล่านันต้องใช้เวลา
ในการสั่งสมมาหลายชั่วอายุคน และต้ องใช้ทักษะของช่างขัดเกลาให้เกิดความสมบูรณ์มาเป็นเวลาช้านาน
กว่าจะปรากฏ เป็นงานศิลปหัตถกรรม ดังนันคุณ ค่าศิลปะและความงามของศิลปหัตถกรรมพืนบ้านในแต่
ละถิ่น แต่ละที่จึงมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไป และทรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของช่างแต่ละท้องถิ่นการ
ก้าหนดรูปแบบ รูปแบบในที่นีหมายถึง รูปทรง โครงสร้าง และลวดลายของงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ
รูปแบบของศิลปหัตถกรรมนันจะอยู่ในกรอบของสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของแต่ละ
ชุมชนที่สืบทอดกัน มาจนเป็น ประเพณีนิยมของท้องถิ่นและเป็นเอกลั กษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ล ะชุ มชน
รูปแบบจึงถูกก้าหนดด้วยสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นได้ชัดเจนมีมากมาย

3. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงนิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไว้ดังนี
จอห์ น ฮอกิน (John Hawkins) ชาวอังกฤษ (เขียนหนังสื อ The Creative Economy : How
People Make Money From Ideas) อธิ บ ายว่ า เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ (Creative Economy or CE)
หมายถึง แนวคิดที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทังต่อภาคการผลิต บริการ ภาคการขายอุตสาหกรรม
บันเทิง เป็นแนวคิดที่อยู่บนการท้างานแบบใหม่ที่มีปัจจัยหลักมาจากความสามารถ และทักษะพิเศษของ
บุคคล เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มีกระบวนการน้าเอาวัฒ นธรรม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี มารวมเข้ าด้ ว ยกัน ก่อให้ เกิด อุต สาหกรรมความคิ ดสร้ างสรรค์ (Creative Industry) หรือ
อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Industry) (ผู้จัดการรายสัปดาห์ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑)
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย อาคม เติมพิทยาไพสิ ฐ
(๒๕๕๓) ให้ความหมายว่ า หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพืนฐานของการใช้องค์ความรู้
(Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property) ที่เชื่อมโยงกับพืนฐานทางวัฒ นธรรม (Culture) การสั่ งสมความรู้ของสังคม
(Wisdom) และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ (Technology and Innovation) ซึ่งสามารถสรุปสันๆ
ความหมายของค้าว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจบนพืนฐานของการสร้างและใช้องค์
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปั ญญา ที่เชื่อมโยงกับพืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม
ความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ ทังนี หน่ ว ยงานและรั ฐ บาลของประเทศต่างๆ ได้ให้ ค้านิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แ ละ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ดังนี

๒๒
สหราชอาณาจักรเป็นประเทศต้นแบบที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ของ
โลก (World Creative Hub) ได้ให้ ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่า เศรษฐกิจที่ประกอบด้ ว ย
อุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ทักษะความช้านาญ และความสามารถ
พิเศษซึ่งสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่งคั่งและสร้างงาน ให้เกิดขึนได้ โดยที่สามารถสั่งสม
และส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Creative Thailand, ๒๕๕๓)
องค์การยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
or UNESCO) เน้นบริบทของทรัพย์สินทางปัญญาว่าประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึง
ผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมและศิลปะทังหมด ทังในรูปสินค้าและบริการที่ต้องอาศั ยความพยายามในการ
สร้างสรรค์งาน ไม่ว่าจะเป็นการท้าขึนมาโดยทันทีในขณะนันหรือผ่านกระบวนการผลิตมาก่อน (Creative
Thailand, ๒๕๕๓)
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization or WIPO) ได้
ยึดนิยามที่น้าเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและการกีฬาของสหราชอาณาจักรว่า คืออุตสาหกรรมที่
เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ความช้านาญและความสามารถที่มี ศักยภาพในการสร้างงานและความมั่งคั่ง
โดยการผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา (Creative Thailand, ๒๕๕๓)องค์การความร่วมมือ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade andDevelopment or UNCTAD
) ได้ให้ค้าจ้ากัดความของค้าว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจที่สะท้อน
ถึ ง กระบวนการซึ่ ง รวมเอาวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ และเทคโนโลยี เ ข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น และสอดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ได้ให้ความหมายในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไว้ว่า “เป็น
แนวความคิดในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้
ความคิดสร้างสรรค์” (Creative Thailand, ๒๕๕๓) โดยสรุปเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีองค์ประกอบร่วมของ
แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมสมัยใหม่
นอกจากนี ยั ง มี ค้ า ว่ า อุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ (Creative Industries or CI) หมายถึ ง กลุ่ ม
กิจกรรมการผลิตทีต่ ้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบส้าคัญ โดยรวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ การ
ผลิต การจ้าหน่ายสินค้าและบริการที่ใช้ทุนทางปัญญาเป็นปัจจัยการผลิตพืนฐาน เป็นกิจกรรมที่อยู่บน
พืนฐานของความรู้อันประกอบด้วย ศิลปะ การตลาดและลิขสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สามารถผลิตได้ทังสินค้าที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อันมีเนือหาเกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์ มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และมีเป้าหมายทางการตลาดนอกจากนีสินค้าที่มีความคิด สร้างสรรค์ยังสามารถเป็น
สินค้าที่ผลิตขึนเป็นพิเศษ หรือผลิตครังละจ้านวนมาก ซึ่งเกิ ดจากการเชื่อมต่อกันระหว่างช่างฝีมือหรือ
หัตถกรรมกับภาคอุตสาหกรรมได้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี ความเชื่อมโยงระหว่างกันจะประกอบไปด้วยกลุ่ม
องค์ความรู้ดังเดิม เช่น ศิลปหัตถกรรม กลุ่มการแสดงศิลปะ เช่น การละคร กลุ่มสิ่งพิมพ์และวรรณกรรม
เช่น หนังสือ กลุ่มดนตรี เช่น คอนเสิร์ต และซีดี กลุ่ม Visual Arts เช่น ภาพเขียน, กลุ่ม Audio - Visuals
เช่น ภาพยนตร์และโทรทัศน์ กลุ่มงานออกแบบ เช่น สถาปัตยกรรม และกลุ่มดิจิทัลและมัลติมีเดีย เช่น
ซอฟต์แวร์ และเกม เป็นต้น
การจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดย UNCTAD ได้แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ออกเป็น ๔ กลุ่มหลัก ดังนี (สมบัติ กุสุมาวลี. 2558: 132-136)

๒๓
ประเภทมรดกทางวั ฒ นธรรม (Heritage or Cultural Heritage) เป็ น กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและสภาพสังคม เป็นต้น แบ่ง
ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดังเดิม (Traditional Cultural Expression)
เช่น ศิลปะและงานฝีมือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็นต้น และกลุ่มที่ตังทางวัฒนธรรม (Cultural Sites)
เช่น โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น
ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์บนพืนฐานของศิลปะ และวัฒนธรรม แบ่ง
ออกเป็น ๒ กุล่ม คือ งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น ภาพวาด รูปปั้น ภาพถ่าย และวัตถุโบราณ เป็นต้น
รวมทังศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรี การแสดงละคร การเต้นร้า โอเปร่า
ละครสัตว์ และการเชิดหุ่นกระบอก เป็นต้น
ประเภทสื่อ (Media) เป็นกลุ่มสื่อผลิตงานสร้างสรรค์ที่สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ แบ่งออกเป็น ๒
กลุ่ม คือ งานสื่อสิ่งพิมพ์ (Publishing and Printed Media) เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ และสิ่งตีพิมพ์
อื่นๆ เป็นต้น และงานโสตทัศน์ (Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์โทรทัศน์ วิทยุ และการออกอากาศอื่นๆ
เป็นต้น
ประเภท Functional Creation เป็นกลุ่มของสินค้ าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็ น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มการออกแบบ (Design) เช่น การออกแบบภายใน
กราฟิค แฟชั่น อัญมณี และของเด็กเล่น เป็นต้น ส่วนกลุ่ม New Media ได้แก่ ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกมและ
เนือหาดิจิตอล เป็นต้น และกลุ่มบริการทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Services) ได้แก่ บริการทาง
สถาปัตยกรรม โฆษณา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิจัย และพัฒนา และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ดิจิตอลและความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจุบันแม้ว่าจะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ถือได้ว่ าเป็น
การด้า เนินการพัฒนาที่ต่อเนื่องและต่อยอดจากแนวทางการพัฒนาด้วยการเพิ่มคุณค่า (Value Creation)
ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรมซึ่งได้ขับเคลื่อนการพัฒนา
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐบาล ได้เริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดมาตังแต่ปี
๒๕๔๕ โดยมีการจั ดตังองค์กรอิส ระที่ท้าหน้าที่พัฒ นาองค์ความรู้และด้าเนินกิจ กรรมที่เ กี่ยวข้ อ งกั บ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายองค์กร เช่น ส้านักงานพัฒนาองค์ความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ องค์การ
พิพิธ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ส้ านั กงานพัฒ นาการท่องเที่ยว และส้ านักงานส่ งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ เพื่อเป็นรากฐานส้าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มในระยะยาว
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภ ายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการด้าเนินการผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณค่า (Value Creation)
ของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการให้เพิ่มสูง
ขึนมาอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสาขาการผลิตเพื่อท้าให้มูลค่าการผลิต
สูงขึน
แผนงานพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครอบคลุมสาขาการพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) มรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพ ๒) เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ๓)
งานช่างฝีมือและหัตถกรรม ๔) อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟต์แวร์ ๕) การออกแบบและพัฒนาสินค้า
เชิงสร้างสรรค์ และ ๖) การขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
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4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วรค้ า นึ ง ถึ ง หลั ก การพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ว่ า ควรจะมี
องค์ป ระกอบอะไรบ้ า ง แล้ ว ใช้ความคิด สร้ างสรรค์ วิธีการต่าง ๆ เสนอแนวคิ ด ให้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ มี ค วาม
เหมาะสมตามหลักการออกแบบ ในด้าน หน้าที่ใช้สอย (FUNCTION) ความปลอดภัย (SAFETY) ความ
แข็งแรง (CONSTRUCTION) ความสะดวกสบายในการใช้ (ERGONOMICS) ความสวยงาม (AESTHETIES)
ราคาพอสมควร (COST) การซ่อมแซมง่าย (EASE OF MAINTENANCE) วัสดุและการผลิต (MATERIALS
AND PRODUCTION) การขนส่ง (TRANSPORTATION) (ธีระชัย สุขสด.2544:88) ทังนีนิรัช สุดสังข์
(2547: 53) ได้กล่าวว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนันยังต้องมีเทคนิคในการคิด วิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีกระบวนการคิดและใช้วิธีการวิเคราะห์ คือ เทคนิคการวิเคราะห์ SCAMPER เป็นชื่อ
ย่อที่ผสมขึนของตัวอักษรของชื่อเต็ มที่ใช้ในการพัฒนาแนวความคิด ให้เกิดรูปลักษณ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์
ประกอบด้ว ย เทคนิ คของการทดแทน (Substitute) ใช้วัส ดุอื่นแทน ใช้กรรมวิธีการผลิตอื่นแทน ใช้
พลังงานอื่นแทน ใช้ส่วนประกอบอื่นแทน ใช้วิธีการอื่นแทนเช่น การใช้กระสอบน้าแทนกระสอบทรายใน
การป้องกันน้าท่วมในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลการท้างานประสิทธิภาพเหมือนกันแต่ข้อดีของน้าคือหาได้ง่าย
เมื่อเลิกใช้งานก็ท้าความสะอาดง่ายกว่ากระสอบทราย การผสมผสาน (Combine) ผสมสิ่งที่คล้ายหรือ
ใกล้ เคีย งเข้าด้วยกัน รวมการใช้งานหลายอย่างเข้าด้วยกัน ร่ว มกับผลิ ตภัณฑ์อื่น ผสมผสานหลาย
แนวความคิดเข้าด้วยกัน การดัดแปลง(Adapt) เปลี่ยนความหมาย เปลี่ยนจุดประสงค์ เปลี่ยนรูปแบบการ
ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะและรูปแบบการใช้งานจะแตกต่างไปจากเดิม การ
ขยาย/เพิ่ม (Magnify) เพิ่มความถี่ให้มากขึน ท้าให้ยืดได้มากขึน ท้าให้สูงขึน ท้า ให้หนาขึน ท้าให้
แข็งแรงขึน ท้าให้เหนียวขึน ขยายส่วนให้ใหญ่ขึน เพิ่มส่วนประกอบมากขึน การย่อ/ลด (Minify)ท้าให้
ขนาดเล็กลง ท้าให้เพรียวขึน ท้าให้เบาลง ท้าให้แน่นขึ น ลดชินส่วนให้น้อยลง แยกชินส่วนหรือการ
ท้างานบางส่วนออกต่างหากใช้วัสดุที่มีราคาถูกลง การใช้วิธีอื่น (Put to other uses) การน้าวิธีการผลิต
ที่ง่ายและไม่ซับ ซ้อนเพื่อลดต้น ทุน การตัด(Eliminate) ตัดส่วนที่ไม่จ้าเป็นออก หรือตัดพืนที่บางส่ ว น
เฉพาะส่วน การต่อเติมให้รายละเอียด (Elaborate) เพิ่มเติมประโยชน์ใช้สอย เพิ่มเติมขนาด ต่อเติมเนือที่
ในการจั ด เก็ บ ต่ อ เติ ม เนื อที่ ใ นการท้ า งาน ต่ อ เติ ม พื นที่ ใ นการวางการจั ด ใหม่ (Rearrange) จั ด
ส่วนประกอบใหม่ให้แปลกออกไปจากเดิม จัดเรียงล้าดับขันตอนการท้างานใหม่ เปลี่ยนสถานที่ใหม่ ใช้
ชินส่วนที่เปลี่ยนถ่ายกันได้ การกลับข้าง (Reverse)ท้าให้เกิดผลตรงข้ามกับที่เคยมีหรือเคยเป็น เช่น สลับ
ที่ กลับด้าน กลับหัวกลับหาง ย้อนกลับ เปลี่ยนขัว
เพื่อให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช องชุมชนสามารถขับเคลื่ อนไปได้ด้วยชุมชนเองจ้ าเป็น
จะต้องมีความรู้ความเข้ าใจในขันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีรายละเอียดในแต่ล ะขันตอน 5
ขันตอน ของ นิรัช สุดสังข์ (2543: 39-47) ได้กล่าวถึงขันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดังนี
ขันที่ 1 การสร้างความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นวิธีการค้นหาความคิดต่างๆที่เป็นไปได้และ
มองเห็นลู่ทางที่ขายผลิตภัณฑ์นัน การหาแหล่งของแนวความคิดผลิตภั ณฑ์ใหม่แหล่งของความต้องการที่
ส้าคัญคือลูกค้า คู่แข่ง และผู้ค้าปลีกรวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาเริ่มต้นที่ผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคอาจจะเสนอ
ปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านต่างๆ เช่น การบรรจุหีบห่อ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
ขันที่ 2 การกลั่นกรองความคิด เป็นการพิจารณาเลือกความคิดต่างๆ ที่สร้างขึนจากขันที่ 1 แล้ว
น้ามาพิจารณาว่าความคิดไหนจะเป็น ความคิดที่ดีและเหมาะสมที่สุด รวมถึงการประเมินโอกาสด้าน

๒๕
การตลาด เป็นการพิจารณาความเป็นไปได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ตลาดเป้าหมาย ขนาดของตลาด
ยอดขาย รายได้ต้นทุนก้าไร และ การผลิต เครื่องมืออุปกรณ์
ขั นที่ 3 การพั ฒ นาแนวความคิ ดและทดสอบแนวความคิ ด เป็ น ความพยายามในการสร้าง
ความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะเป็นค้าถามว่าขันแรกใครจะใช้ผลิตภัณฑ์ ขันที่สองคุณค่าที่จะสร้าง
ขันในผลิตภัณฑ์ ขันที่สาม ช่วงเวลาและโอกาสที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากค้าถามสามารถก้าหนดเป็นทางเลื อก
เกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดของผลิตภัณฑ์
ขันที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ขึนมาจ้าลองแบบทุกๆอย่างเหมือนจริงและ
จะต้องตอบค้าถามเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงผลิตภั ณฑ์โ ดยใช้เทคนิคต่างๆ โดยการ
ทดสอบหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะทราบว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย ซึ่งจะท้าการทดสอบโดยผู้บริโภค
อาจจะท้าได้หลายกรณี คือ การน้าไปให้ผู้บริโภคใช้ทดลองผลิตภัณฑ์เพื่อหาข้อบกพร่อง
ขันที่ 5 การทดสอบตลาด เป็นการน้าผลิตภัณฑ์ที่พัฒ นาแล้ว ไปทดสอบการยอรับของตลาด
เป้าหมายเพื่อหาข้อบกพร่องต่างที่จะน้ามาแก้ไข การทดสอบตลาดสินค้าผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา
กิจกรรมของผู้บริโภคทางด้านการทดลองซือ การยอมรับ การตัดสินใจ การใช้ การซือซ้าปริมาณการซือ
ของตลาด การทดสอบตลาดจะต้องเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตั วแทนของกลุ่มลูกค้าที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่
ผู้ผลิตจ้าเป็นต้องสังเกตการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภครวมทังปัญหาทางด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อีกด้วย
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา การออกแบบ
เครื่องปั้นดินเผาที่ดีนันไม่ได้หมายถึงความสวยงามในแง่ขององค์ประกอบศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัย
หลายอย่างที่เป็นข้อก้าหนดลักษณะของการออกแบบ แบบที่สมบูรณ์ควรมีความสามารถในการตอบสนอง
ปัจจัยต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและมีเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ ท้าให้การออกแบบเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์
(สุขุมาล เล็กสวัสดิ์. 2549 : 249)
1. วัตถุประสงค์ในการผลิต ตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มนุษย์ได้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้สอย
ตกแต่งและเพื่อแสดงออกเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ในบางกรณีจะเน้นด้านการใช้สอยเพียงอย่างเดียว
บางกรณีเน้นด้ านศาสนาหรื อทังสองด้านรวมกัน รูปแบบของเครื่องปั้น ดินเผาที่นิยมท้าขึน เช่น ภาชนะ
ส้าหรับเก็บอาหาร วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ส้าหรับเครื่องปั้นดินเผาที่ท้าขึนเพื่อศาสนาและความเชื่อ เช่น
รูปแบบต่างๆ แจกัน ภาชนะส้าหรับใช้พิธีการซึ่งตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ ส้าคัญของเผ่าหรือวัฒนธรรมนันๆ
ต่อมาความเชื่อทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นส่วนที่ส้าคัญน้อยลงในการออกแบบและตกแต่ง
เครื่องปั้นดินเผา แต่จะมุ่งไปที่ทัศนะคติและความเชื่อส่วนบุ คคลที่มีรูปแบบเฉพาะตัวมากกว่าศิล ปินที่มี
ชื่อเสียงในอดีต เช่น ปีกัสโซ มีโร ได้สร้างสรรค์ ผลงานเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักลักษณ์เฉพาะตน และปรากฏ
ว่าในยุคต่อมาจนปัจจุบันนีเครื่องปั้นดินเผาได้เป็นสื่อในการแสดงออกซึ่งลักษณะของงานศิลปะมากขึนผนวก
กับมีเทคโนโลยีใหม่ๆ มาแทนที่ ฝีมือมนุษย์ในการผลิตผลงานที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน ท้าให้วัตถุประสงค์
ทางด้านประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างเป็นเหตุผลที่มีความส้าคัญน้อยลง เครื่องปั้นดิ นเผาสมัยใหม่สามารถ
แสดงออกถึงรูปทรงทางศิลปะและช่างปั้นก็มีจิตส้านึกในความเป็นศิลปินเหมือนกับ จิตรกรและประติมา
กร
อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ในการแสดงออกด้านศิลปะและความเชื่อนีเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ขึนอยู่
กับทัศนคติส่วนบุคคล และมีข้อจ้ากัดหรือปัจจัยในการผลิต น้อยกว่าวัตถุประสงค์ด้านประโยชน์ใช้สอย
จึงขอกล่าวถึงการออกแบบให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยซึ่งสามารถท้าได้ ดังนี

๒๖
1. เหมาะสมกับการใช้งานได้จริง การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา เพื่อการใช้สอยควรค้านึงถึงการ
ใช้งานได้จริงเป็นหลักใหญ่ หากภาชนะไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่จะท้าให้คุณค่าของภาชนะลดน้อยลง
แม้ว่าจะมีความงามอย่างยิ่งยวดก็ตาม สิ่งที่ส้าคัญที่สุดในการออกแบบภาชนะให้ใช้งานได้จริงคือ รูปทรง
และสัดส่วนรูปทรงของสิ่งของมักถูกบังคับโดยประโยชน์ใช้สอยในขณะเดียวกันประโยชน์ใช้สอยได้ถูก
ก้าหนดจากรูปทรงด้วย ส่วนสัดส่วนเป็นสิ่ง ที่ท้าให้การใช้งานเป็นไปอย่างสะดวกและเหมาะสมท้าให้เกิด
ความกลมกลืนระหว่ารู ปทรงและการใช้สอย การออกแบบถ้ว ยกาแฟ ซึ่ง ดูเ ป็น การออกแบบที่ง่า ยนั น
จะต้องมีรูป ทรงที่เหมาะสมกับ การชงกาแฟ มีหูจับที่มี สัดส่วนเหมาะสมกับรูปทรงและการใช้งาน หูจับที่
เล็กเกินไปท้าให้สอดนิวไม่สะดวก หรือ เมื่อยมือ ถ้วยที่มีลักษณะเหลี่ยมท้าให้คนกาแฟไม่สะดวกและเกิด
เสียงดังจนเกินไป ขอบถ้วยที่หยักหรือเว้า เพื่อเป็นความแปลกจะท้าให้การจิบหรือดื่มเป็นไปอย่างล้าบาก
หากตัวถ้วยหนาและใหญ่ ส่วนหูจับบางและเล็กท้าให้รูปทรงขาดความสมดุลและไม่น่าสัมผัส
จะเห็นได้ว่าการออกแบบเพื่อใช้ตอบสนองการใช้งานจริงนันต้องค้านึงถึงส่วนละเอียดปลีกย่อย
มากมาย การหลงลืมความส้าคัญบางจุดปะท้าให้ภาชนะที่ออกมาใช้งานได้ไม่เต็มที่ การออกแบบภาชนะบาง
ประเภทที่มีส่วนประกอบหลายอย่างในหนึ่งใบ เช่น กาน้าชานันต้องค้านึงถึงความสามารถ ในการใช้งานได้ทุก
ชินส่วน เช่น พวยการินน้า ได้อย่างสะดวก มีหูจับที่เหมาะมือ ขณะรินน้าฝากา ล็อกได้สนิทไม่ร่วงหล่น มี
ความจุน้าที่เหมาะสมกับรูปทรงของกา กาน้าบางใบออกแบบสวยงามแปลกตาแต่พวยกาอยู่ต่้าไปท้าให้ใส่น้า
ได้น้อยมาก นอกจากนันยังต้องค้านึงถึงน้าหนักของภาชนะอีกด้วยโดยเฉพาะภาชนะที่ยกขึนจากโต๊ะเพื่อใช้
งานบ่อยๆ เช่น ถ้วยน้า มีหู หรือกาน้าชาควรมีน้าหนักเบา หยิบยกได้ง่าย รูปทรง ต้องดู “เบา” ตามน้าหนัก
ด้วย จึงจะเป็นการออกแบบที่กลมกลืนทังด้านการมองเห็น และการใช้จริง
2. ท้าความสะอาดได้ง่าย เมื่อออกแบบให้ภาชนะสามารถใช้ได้จริงแล้ว ควรมีความสะดวกใน
การล้าง หรือท้าความสะอาดด้วยโดยเฉพาะภาชนะที่ใช้ประจ้าบนโต๊ะอาหาร ถ้วยกาแฟที่ชงทุกวัน แจกัน
ปักดอกไม้ เป็นต้น ภาชนะที่ใช้ได้อย่างสะดวก หากท้าความสะอาดยากเกินไปท้าให้ความน่าใช้น่าชื่นชม
ของภาชนะลดน้อยลงไป การออกแบบภาชนะที่ท้าความสะอาดได้ง่ายควรค้านึงถึงดังนี
2.1 มีข นาดไม่ใ หญ่ห รือ เล็ก จนเกิน ไป ถ้ว ยน้า ที่ใ ช้บ่อ ยหากใหญ่ไ ปจะล้า งยากมี โอกาส
กระทบกับภาชนะชินอื่นแตกหักได้และท้าให้เปลืองเนือที่ในการคว่้าเก็บ หากขนาดเล็กเกินไปจะขัด ถูไ ม่
สะดวกท้าให้ต้องใช้อุปกรณ์หลายชนิดช่วยในการท้าความสะอาดเสียเวลาโดยเปล่า ประโยชน์
2.2 พืนผิวภาชนะควรมีความเรียบลื่นไม่ขรุขระแหลมคม บางครังการตกแต่งภาชนะให้มีพืนผิว
หยาบอาจดูแปลกตา สวย ทันสมัย แต่ไม่เอืออ้านวยต่อการท้าความสะอาด นอกจากเป็นภาชนะที่ไม่
จ้าเป็นต้องล้างบ่อย เช่น แจกันปักดอกไม้แห้ง เป็นต้น ความหยาบของผิวอาจเกิดจากการตกแต่งด้วยน้า
ดินสี เคลือบ หรือวัสดุบางชนิดที่ผสมลงในผิวดิน นอกจากอาจบาดมือได้ในขณะเช็ด ล้างแล้ว ยังท้าให้
คราบสกปรกต่างๆ เข้าไปฝังได้ง่ายและท้าความสะอาดได้ยากอีกด้วย
2.3 มีน้าหนักที่พอดีไม่หนักหรือเบาจนเกินไป ภาชนะเครื่องปั้นดินเผานันไม่จ้าเป็นที่จะต้องมี
น้าหนักเบามากแล้วจะมีคุณค่าเสมอไป ทังนีขึนอยู่ กับการออกแบบและวัตถุประสงค์ของการใช้งานด้วย
ภาชนะที่เบามากอาจมีความบอบบาง หรือท้าจากดินที่เผาไฟต่้าซึ่งไม่เหมาะสมกับการน้ามาใช้งานใน
ชีวิตประจ้าวัน การท้าความสะอาดก็ต้องระมัดระวังมากจนเกินควรมิฉะนันอาจบิ่นหักได้ ส่ว นภาชนะที่
หนักจนเกิน ไปท้าให้ต้องใช้แรงในการยก และท้าความสะอาดมากยิ่งมี หลายใบท้าให้เหน็ดเหนื่อยเกิน
ความจ้าเป็น

๒๗
2.4 ตกแต่งอย่ างพอดีไม่จ้ าเป็นต้องละเอียดอ่อนซับซ้อน ภาชนะที่มีความประณีต วิจิตร
พิสดารมาก อาจมีคุณค่าราคาแพงแต่เหมาะสมกับการเก็บแสดงในตู้โชว์มากกว่าการน้ามาใช้จริงเนื่องจาก
การตกแต่งที่หรูหราและซับซ้อนนันต้องท้าความสะอาดอย่างระมัดระวัง ซึ่งจะใช้เวลานานและการขจัด
คราบสกปรกเป็นไปได้ยาก
2.5 รู ปทรงกว้างมี มุ มป้ านมากกว่ ามุ มแหลม ภาชนะที่ถูกออกแบบให้ มี การตั ดเฉื อนหรื อ
ประกอบแต่ละชินส่วนให้หักมุมที่แหลมและแคบจะท้าความสะอาดได้ยาก ใช้มือล้างธรรมดาไม่สะดวกต้อง
ใช้แปรงด้ามยาวหรือไม้พันฟองน้าสอดเข้าไปล้างซึ่งเสียเวลามาก หากมีความจ้าเป็นต้องออกแบบภาชนะให้มี
ส่วนแหลมและแคบเป็นส่วนประกอบของภาชนะที่ทึบตัน เช่น หูจับหรือฝาจุกเป็นต้น
3. มีความมั่นคง ความมั่นคงในการออกแบบภาชนะ หมายถึง การออกแบบรูปทรงให้สามารถตัง
ได้ด้วยตัวเองโดยไม่โอนเอียงหรือโค่นล้ม มีความสมดุลและมีฐานะที่กว้างพอที่จะรับน้าหนักทังหมดของ
ภาชนะได้ ภาชนะที่มีรูปทรงเรียบง่าย ปากผายกว้าง มักปั้นให้ฐานเล็กเพื่อดูเบา เพรียว และทันสมัย หาก
ฐานแคบเกินไปจะเกิดปัญหาในการรับน้าหนักตังแต่จัดเรีย งเข้าเตาเผา อาจล้มหรือเอียงไปชนกับผลงาน
ชิ นอื ่น ก่อ ให้เ กิด ความเสีย หายได้แ ละการออกแบบที ่ด ูไ ม่มั ่น คงนี ไม่ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง านใน
ชีวิตประจ้าวัน
4. มีความแข็งแกร่งทนทาน ปกติแล้วเครื่องปั้นดินเผาเป็นสิ่งที่มีความแข็งแกร่งและทนทานตาม
ธรรมชาติอยู่แล้ว หากไม่แตกหักก็ สามารถคงทนอยู่ได้เป็นหมื่นปี สิ่งที่ ท้าให้ความแข็งแกร่งของภาชนะ
ลดน้อยลงก็คือ การออกแบบที่ไม่เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ซึ่งมักพบได้ดังนี
4.1 เลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้ดินไฟต่้ามาท้าเป็นชุดรับประทานอาหาร ท้าให้เกิด
การบิ่นแตก หรือร้าวได้ง่ายกว่าการใช้ดินไฟสูง
4.2 ความหนาบางของภาชนะไม่เ หมาะสมกับ ขนาดและประโยชน์ใ ช้ส อย เช่น การ
ออกแบบภาชนะขนาดใหญ่แต่ปั้นบางเกินไป หูถ้วย หรือหูกาน้าชาเล็กกว่าตัวภาชนะ เป็นต้น
4.3 มีส่วนประกอบตกแต่งที่ยื่นออกมาจากตัวภาชนะมากไป การออกแบบในลักษณะนี เช่น การ
ใส่หนามตะบองเพชรที่ยื่นยาวออกมามาก การปั้นเขาสัตว์ที่มีความแหลมและละเอียดอ่อน เป็นต้น การตกแต่ง
ชนิดนีนอกจากท้าให้ภาชนะแตกหักได้ง่ายแล้วยังท้าความสะอาดได้ยากอีกด้วย
5. เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม นอกจากเกณฑ์ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนัน การออกแบบภาชนะเพื่อ
ใช้สอยควรค้านึงถึงความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมด้วย ขณะที่ออกแบบควรมีจินตนาการหรือความตังใจก่อนว่า
ภาชนะชินนันจะน้าไปใช้ในที่ใด หากเป็นการปฏิบัติงานในระบบอุตสาหกรรมหรือมีผู้สั่งผลิตก็จะทราบก่ อนว่า
ภาชนะนั นจะตั งอยู่ใ นบรรยากาศแบบใด เช่น การออกแบบแจกันประดับห้องพักแขกในโรงแรมแบบ
ชนบท ย่อมต่างกับแจกันที่ประดับโรงแรมหรูแบบยุโรป และการออกแบบภาชนะบนโต๊ะอาหารที่ใช้กับ
ร้านอาหารฝรั่งต้องแตกต่างกับภาชนะส้าหรับใช้ในร้านอาหารชาววัง ที่จริงแล้ว สภาพแวดล้อมนี เป็น
เกณฑ์ที่ส้าคัญมากในการก้าหนด วัสดุ รูปทรง พืนผิว สี และเทคนิคการตกแต่งตลอดจนอุณหภูมิการ
เผา เพื่อให้ได้ภาชนะที่มีการออกแบบได้กลมกลืนและเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด ภาชนะที่แสดงให้
เห็นถึงความส้าคัญที่ดีกับสภาพแวดล้อม บ่งให้เห็นถึงรสนิยมของผู้การใช้งาน และผู้ออกแบบก่อให้เกิดความ
เป็นเอกภาพของสถานที่
จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ในการผลิต เป็นปัจจัยที่ส้าคัญมากในการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ยิ่งถ้า
เป็น งานที่มีจุดประสงค์ห ลายอย่างในชินเดียวแล้ว ยิ่งต้องมีเกณฑ์มากมายในการออกแบบให้ ประสบ
ความส้าเร็จที่สุด ดังนันการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ได้ขึนอยู่กับความพอใจและรสนิยมส่วนตัวเท่านัน
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2 กรรมวิธีใ นการผลิต เป็น ปัจจัยหนึ่งที่มีผ ลต่อการออกแบบเครื่องปั้น ดินเผา แต่ทังนี การ
ออกแบบอาจเป็นตัวก้าหนดกรรมวิธีในการผลิตก็ได้ ทังนีขึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการออกแบบ และประเภท
ของงานด้วย เช่น หากผลิตภาชนะลักษณะอุตสาหกรรมซึ่งขึนรูปด้วยการหล่อแบบและการใช้ใบมีด ควร
เน้นการออกแบบที่ไม่มีความละเอียดอ่อนวิจิตรบรรจงเกิน ไป หากปฏิบัติงานในสตูดิโอหรือท้างานระบบ
ครอบครัวที่อาศัยฝีมือแล้ว ก็สามารถออกแบบและตกแต่งทีละชินได้ ในกรณีนีมักท้าขึนเป็นรูปแบบของ
งานศิลปะ แต่ถ้าหากสามารถผลิตได้ทุกกรรมวิธีแล้ว รูปทรงของภาชนะมักเป็นสิ่งที่ก้าหนดกรรมวิธี การ
ขึนรูปและการผลิต เช่น รูปทรงเหลี่ยมควรใช้วิธีการหล่อแบบ ส่วนรูปทรงกลมควรใช้แป้นหมุนเพื่อความ
สมดุล และประหยัดเวลามากกว่าการขึนรูปด้วยมือ การออกแบบที่ไม่ตรงกับกรรมวิธีที่มีอยู่ท้าให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้าได้
กรรมวิธีการขึนรูปสามารถบ่งบอกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของการออกแบบและการบริห าร
เวลาซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจและการลงทุ นได้ ออกจะเป็นการการไร้เหตุผลที่จะขึนรูปด้วยดิน ขดหรือดินแผ่น
ให้ประณีตมากๆ ในขณะที่ขึนรูปด้วยแป้นหมุนได้ง่ายกว่าการน้ากรรมวิธีขึนรูปด้วยวิธีแผ่น และแป้นหมุน
มารวมกันท้าเกิดความแตกต่างของรูปทรงกลมที่ สมดุลกับมุมเหลี่ยมของดินที่น้ามาเชื่อมต่อก่อให้เกิดผล
การออกแบบที่น่าพอใจขึนได้และอาจคิดค้นแบบใหม่ๆ ได้โดยไม่จ้าเจช่างปั้นบางคนเน้นการออกแบบ ซึ่ง
ขึนอยู่กับวิธีการผลิตเป็นหลักโดยเฉพาะการใช้แป้นหมุน ช่างปั้นชาวญี่ปุ่นตามหมู่บ้านต่างๆ มักขึนรูปภาชนะ
โดยทังร่องรอยนิ วมือไว้เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนั่นคือผลการออกแบบซึ่ งมีความแตกต่างกั นจาก
กรรมวิธีการผลิตชนิดเดียวกัน
3 ปริมาณการผลิต ปริมาณการผลิตหรืออัตราในการผลิตมีความสัมพันธ์กับกรรมวิธีการผลิตและ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถก้าหนดวิธีการออกแบบและตกแต่งภาชนะได้หากต้องการผลิตจ้านวนน้อย การ
ออกแบบสามารถท้าได้อย่างเต็มที่มีความยากและพิถีพิถันได้ แต่ถ้าต้องการผลิต ภาชนะจ้านวนมากเป็น
ระบบอุตสาหกรรมแล้วจะมีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับเวลาและต้นทุนการผลิต เนื่องจากงานที่ยากและประณีตจะท้า
ให้ต้องใช้เทคนิคการผลิตที่สูงขึน ดังนัน การออกแบบโดยเฉพาะการตกแต่งจะต้องค้านึงถึงปริมาณการ
ผลิตภาชนะด้วยหากต้องการวาดลวดลายบนภาชนะ ซึ่งผลิตเป็นจ้านวนมากอาจใช้การติดรูปรอกแทน หรือ
การขึนรูปและคว้านเจาะให้มีลวดลายโปร่งสามารถขึนรูปด้วยการท้าพิมพ์ได้โดยอาจตัดทอนรายละเอียด
ปลีกย่อยของลวดลายลงบ้าง
4. ข้อจ้ากัดในการผลิต ข้อจ้ากัดในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีผลต่อการออกแบบ มีดังนี
1. การขึนรูป การขึนรูปทรงบางชนิดจะท้าไม่ได้ เช่น การคลึงดินเป็นเส้นหรือแท่งเล็กๆ แล้ว
ปั กให้ ชีไปรอบๆ ภาชนะ จะแตกหั กได้ง่าย ไม่เหมือนงานโลหะที่มีความแข็งแกร่งในตัวเอง ส่ว นการ
ออกแบบให้ภาชนะทรงตัวอยู่ได้บนฐานที่เล็กมากจะท้าได้ยาก เพราะการเชื่อมดินให้ต่อกันไม่เหมือนการ
เชื่อมโลหะ จุดสัมผัสที่เล็กมากเป็นอุปสรรคต่อการทรงตัวของภาชนะ
2. การเผา การเผาเป็นขันตอนที่ส้าคัญขันตอนหนึ่งของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาภาชนะที่น้าไปใช้
สอยส่วนใหญ่จะนิยมเผาไฟสูงรวมทังเครื่องปั้นดินเผาที่น้าไปตกแต่งบางชนิดด้วยในการเผาที่อุณหภูมิสูงนัน
หากเป็นรูปทรงที่มีแท่งยาวขนานออกจากพืนหรือเป็นเส้นบอบบางที่ยื่นออกมามาก จะท้าให้ส่วนที่ยื่นออกมา
นันทรุดตัวห้อยตกลงได้และเสียลักษณะการออกแบบ นอกจากนันรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมอาจเว้าเข้าหลังการเผา
ส่วนถาดหรือจานแบนอาจแอ่นขึนตรงกลางได้
3. การตกแต่ง การตกแต่งบางเทคนิคนันไม่ส ามารถท้าได้กับภาชนะทุกขนาด ขนาดของ
ภาชนะมีผลต่อการเลือกใช้กรรมวิธีการตกแต่ง ในทางตรงกันข้ามหากก้าหนดลักษณะการตกแต่งที่ซับซ้อนไว้
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อาจต้องมีขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น การเจาะลวดลายบนภาชนะให้โปร่งทังใบจะเป็นความยากล้าบากและใช้
เวลานานส้าหรับภาชนะที่มีขนาดใหญ่มาก ส่วนวีการซ้อนดินสี (Agateware) นันมีความละเอียดซับซ้อนในการ
ผสมดินแต่ละสีแล้วน้ามาคลึงเป็นแผ่นให้แต่ละแผ่นซ้อนทับกันแล้ว จึงน้ามาตัดเป็นชินเล็กๆ ก่อนต่อเข้า
ด้วยกันเป็นภาชนะ จึงนิยมใช้เทคนิคนีกับงานชินเล็กมากกว่า
การค้านึงถึงข้อจ้ากัดในการผลิตก่อนที่จะออกแบบผลงานเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากเป็นวิธีการออกแบบที่
รอบคอบ และสามารถน้าไปปฏิบัติงานจริงได้โดยไม่ต้องแก้ไขทุกขันตอน บ่อยครังที่ การออกแบบที่ดีไม่
สามารถน้าไปปฏิบัติจริงได้เนื่องจากติดขัดในข้อจ้ากัดที่กล่าวมา
5. วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วัสดุที่ส้าคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานเครื่องปั้นดินเผาคือ ดิน ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบเป็นอย่างมาก สามารถกล่าวได้ว่าธรรมชาติของดินเป็นสิ่งที่บังคับควบคุมการ
ออกแบบได้มากเท่ากับประโยชน์ใช้สอย สมบั ติของดินที่มีผลต่อการออกแบบมี ดังนี
1. ชนิดของดิน ดินมีหลายชนิดและให้ผลต่อการออกแบบตกแต่งที่ต่างกันการเลือกใช้ ดินควร
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะที่ต้องการใช้ออกแบบดังนี
ความหยาบ ละเอียด เนือดินหยาบมักนิยมใช้ออกแบบงานประติมากรรม สถาปัตยกรรมท้า
กระถางต้นไม้หรือประดับ ตกแต่ง ในขณะที่ดินเนือละเอียดเหมากับการท้าชุด รับประทานอาหาร ตุ๊กตา
และภาชนะใช้สอยอื่นๆ
ความหนา-บาง ความหนาบางของดินนี มีค วามส้า พันธ์กับ ความหยาบละเอียด ตรงที่
เนื อดิน หยาบมัก ใช้กับ ภาชนะที่มีค วามหนา ส่ว นภาชนะที่อ อกแบบให้มีค วามบอบบางจะใช้ดินเนือ
ละเอีย ดโดยเฉพาะภาชนะที่ อ กแบบให้ มี ความหรูห ราสง่ างาม สมบัติในด้านนีของดินยังมีผ ลต่ อ การ
ออกแบบอีกด้วย เช่น การเขียนลายเงิน ทอง หรือลัสเตอร์ นิยมตกแต่งบนภาชนะที่มีความบางและเนือ
ละเอียดมากกว่าภาชนะเนือหนาและหยาบ
จุดสุกตัว ไฟสูง - ต่้า อุณหภูมิการเผาของดินมีผ ลโดยตรงต่อรูปทรงและประโยชน์ใช้สอย
ของภาชนะ ในสมัยโบราณที่มนุษย์ใช้ดินเอิร์ทเธนแวร์ซึ่งมีจุดสุกตัวอุณหภูมิต่้า ปั้นภาชนะนันภาชนะจะมี
รูป ทรงหนา มีความพรุน ตัว สูงไม่เหมาะกับการบรรจุของเหลวหรือน้า ประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างจ้ากัด
เมื่อมีการใช้ดินสโตนแวร์และพอร์ซเลนซึ่งมีจุดสุกตัวสูง ประโยชน์ใช้สอยก็กว้างขวางขึนสามารถออกแบบ
รูปทรงภาชนะได้อย่างหลากหลาย มีความทนทานเพิ่มขึน ซึ่งในปัจจุบันเนือดินได้รับการพัฒนาจนสามารถ
ทนไฟได้สูงมาก ซึ่งเป็นผลต่อการน้าไปใช้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น เป็นชินส่วนในยานอวกาศ เป็นต้น
ความโปร่งแสง-ทึบแสง สมบัติข้อนีขึนอยู่กับชนิดของดิน ดินที่มีความโปร่งแสง เช่น โบน
ไชนา และพอร์ซเลน มักออกแบบภาชนะที่บาง เช่นโคมไฟ ภาชนะที่ใช้รับประทานอาหาร เป็นต้น การ
ตกแต่งนิยมใช้วิธีแกะสลักเพื่อเน้นลวดลายที่สวยงามจากแสงเงา
สี สีดินแต่ละชนิดมีสีที่เป็นธรรมชาติของตัวเองอยู่แล้ว หากไม่ต้องการเคลือบควรเลือกใช้
ดินที่มีสีที่เหมาะสมกับการออกแบบ เช่น ภาชนะชนบท หรือลูกทุ่ง อาจใช้สีดินธรรมชาติซึ่งออกแดงส้ม
ส่วนโคมไฟก็ใช้ดินสีขาวจากเนือดินโบนไชนา หารต้องการใช้ดินให้เป็นสีต่าง ๆ ก็สามารถน้าเนือดินสีขาว
มาผสมกับสีสเตนได้
ความเหนียว ความเหนียวของดินมีผลต่อกรรมวิธีการขึนรูปซึ่งเป็นหนึ่ง ในปัจจัยที่มีผลต่อ
การออกแบบ ดินที่มีความเหนียวมากย่อมขึนรูปได้ดีกว่าดินที่มีความเหนียวน้อย แต่ในขณะเดียวกันก็จะมี
ความบิดเบียวและหดตัวสูง ดินที่มีความเหนียวน้อยสามารถน้าไปขึนรูป โดยใช้ใบมีดหรือหล่อได้ ดังนัน
การออกแบบภาชนะต้องค้านึงถึงสมบัติข้อนีด้วย
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2. สภาวะของดิ น ดิ น มี ห ลายสภาวะแต่ ล ะสภาวะก็ มี ส มบั ติ เ ฉพาะตั ว ที่ แ ตกต่ า งกั น การ
ออกแบบบางแบบก็เหมาะกับดินบางสภาวะเท่านัน
สภาวะดินนุ่ม เป็นสภาวะที่ดินยังมีความนุ่มเหนียวอยู่ มีความชือในดินสูง เนื่องจากมี น้า
ผสมอยู่มาก สามารถน้ามาปั้นและขึนรูปทรงต่างๆ ได้ง่าย ในขณะเดียวกันก็มีสมบัติที่เหมาะสมต่อการตกแต่ง
ได้หลายวิธี โดยเฉพาะการผสมให้เกิดสีในเนือดินซึ่งไม่สมารถท้าได้ในเนือดินสภาวะอื่o
สภาวะดินหมาด เมื่อน้าที่ผสมอยู่ในดินระเหยออกไปบ้าง ดินมีการหดตัวเพิ่มขึนและอยู่ใน
สภาพที่ทรงตัวได้ดีสามารถหยิบจับได้สะดวก ยังมีความชืนพอที่จะตกแต่งบางวิธีได้ แต่ไม่ สามารถบีบปั้น หรือ
ขึนรูปทรงต่อไปได้อีก นอกจากจะติดส่วนประกอบของภาชนะเข้าไปได้บางส่วน การตกแต่งในสภาวะนีนิยมท้า
เมื่อขึนรูปภาชนะหรือประกอบดินให้เป็นรูปทรงแล้ว สามารถน้า มาคว้านเจาะแกะสลักได้ง่ายโดยไม่เสีย
รูปทรงและลวดลายจะคมชัดเนื่องจากเนือดิน หมาดตัวไม่นิ่มและติดเครื่องมือ
สภาวะดินแห้ง เมื่อดินแห้งเต็มที่จะมีความเบาและเปราะ ซึ่งท้าให้มีข้อจ้ากัดในการน้ามา
ตกแต่งเนื่องจากสามารถน้ามาตกแต่งได้ไม่กี่วิธีเท่านัน และวิธีที่ใช้ในการตกแต่งดินสภาวะนีสามารถใช้
กับดินในสภาพอื่นได้ง่ายและสะดวกกว่า เช่น การใช้น้าดินสี การกันเคลือบด้วยขีผึง เป็นต้น หากไม่มี
ความจ้าเป็นที่จะต้องเผาภาชนะครังเดียว ควรวางแผนการตกแต่งล่วงหน้าในสภาวะอื่นจะหลากหลายกว่า
และปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการแตกหักเสียหายเท่ากับดินในสภาวะนี
สภาวะดิน หลังเผาดิบ หลังจากดินที่ถูกเผาดิบที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส
แล้วดินจะหดตัวลงอีกและสูญเสียสภาพความเหนียวนุ่มท้าให้มีข้อจ้ากัดในการตกแต่งพอสมควร ไม่สามารถใช้น้า
ดิน คว้าน เจาะได้อีก การตกแต่งในสภาวะนีจะสะดวกกว่าในสภาวะดิน แห้ง เพราะดิน ถูก เผามีความ
แข็ง แกร่ง ขึ น เสี ่ย งต่อ การแตกหัก น้อ ยลง วิธ ีก ารตกแต่ง ที ่น ิย มมากคือ การเคลื อ บซึ่ ง มี เ ทคนิ ค ที่
หลากหลายให้ผลออกมาอย่างแปลกตาและสวยงาม
สภาวะดินหลังเผาเคลือบ อันที่จริงการเคลือบเป็นการตกแต่งชนิดหนึ่ง แต่เมื่อเผาเคลือบ
แล้งอาจให้ผลที่ไม่น่าพอใจ หรือต้องการเพิ่มเติมรายละเอียดให้ประณีตสวยงามยิ่งขึนไปอีกจึงต้องน้ามา
ตกแต่งอีกครังหนึ่งดินในสภาวะนีจะมีความแข็งแกร่งเนือแน่นขึน เนื่องจากเผาถึงจุด สุกตัว การตกแต่งที่
นิยมใช้คือ การเขียนสีบนเคลือบ หรือการติดรูปลอก ซึ่งต้องน้าภาชนะไปเผาไฟต่้าอีกครังหนึ่งเพื่อให้ลวดลาย
จากสีดังกล่าวติดทนนาน นอกจากนันแล้วการน้าภาชนะเผาไฟสูงให้เนือแกร่งแล้วจึงเคลือบไฟต่้าทับก็จะ
ได้สีเคลือบที่สดใสสวยงามซึ่งการเผาเคลือบไฟสูงให้สีแบบเดียวกันไม่ได้
6. ตลาด เป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการออกแบบแลผลิตงานเครื่องปั้นดินที่ท้าเป็นจ้านวนมาก เนื่องจาก
การออกแบบควรมีลักษณะที่ตรงกับความต้องการของตลาด หากผลิตงานเป็นจ้านวนมากโดยไม่ศึกษา
ความเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือไม่สามารถหาตลาดได้ก็จะเป็นปัญหามาก ดังนันก่อนออกแบบควรศึกษา
ข้อมูลและแนวโน้ มความนิยมของตลาดด้วย จะเห็นได้ว่าบางปีอาจนิยมเทคนิค การเขียนสี ใต้เคลื อบแบบ
Hand Paint โดยใช้สีสันสดใสแต่บางปีอาจนิยมสีที่นุ่มนวลอ่อนหวาน หรือในบางประเทศอาจนิยมผลงานที่
โชว์ผิวดินมากกว่าการเคลือบทังใบ เป็นต้o
7. กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา กระบวนการขึนรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์กรรมวิธีการผลิต
หรือการขึนรูปเครื่องปั้นดินเผา นับว่ามีความจ้าเป็น และส้าคัญเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยความช้านาญ
ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะเทคนิคต่าง ๆ อย่างดี ในแต่ละแบบแต่ละชนิด รวมไปถึงอุปกรณ์
และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิต เนื่องจากการขึนรูปผลิตภัณฑ์เป็นการแปรสภาพจากวัตถุดิบหรือเนือ

๓๑
ดินปัน้ ให้ออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งวิธีในการขึนรูปมีอยู่หลายวิธีด้วยกันแตกต่างกันออกไปตามลักษณะ
ของเนือดินที่จะน้ามาขึนรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ
1. ดินผง (Powder clay) เนือดินหรือวัตถุดิบมีลักษณะเป็นผง อัตราส่วนของน้าที่ใช้ผสม
กับวัตถุดิบประมาณ 5 – 16 % (ไม่สามารถนวดเป็นก้อนได้) เหมาะกับการขึนรูปด้วยวิธีการอัด
(Pressing method) โดยอาศัยเครื่องมือที่แรงกดน้าหนั กมาก เช่น เครื่องอัดไฮโดรลิก เครื่อง Pressing
ผลิตภัณฑ์ที่ขึนรูปจากเนือดินสภาพดินผงนีส่วนใหญ่ ได้แก่ กระเบืองปูพืน กระเบืองบุผนัง กระเบือง มุง
หลังคาสามารถผลิตได้รวดเร็วปริมาณมาก
2. น้าดิน (Slip) เหมาะกับการขึนรูป ด้วยวิธีการหล่อ ( Casting ) จะต้องอาศัยแบบพิมพ์
ที่ท้าด้วยปูนปลาสเตอร์ (Plaster Mold) ซึ่งสามารถดูดน้าจากน้าดินได้เนือดินคงรูปตามแบบพิมพ์ การ
หล่อพิมพ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือการหล่อตัน (Solid casting) การหล่อแบบกลวง (Drain
Casting) คือ เมื่อหล่อได้ความหนาของผลิตภัณฑ์พอสมควรแล้วก็จะเทน้าดินออกจากพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ที่ขึน
รูปจากเนือดินสภาวะน้าดินส่วนใหญ่ ได้แก่ แจกัน จาน ชาม หรืองานที่ขนาดไม่ใหญ่มากนัก
3. เนือดินปั้น (Plastic Clay) มีลักษณะเป็นเนือดินนิ่มสามารถบีบดัดขึนรูปได้ดีเหมาะกับ
การขึนรูปแบบใบมีด ( Jiggering ) แบบอิสระ (Hand Forming) แบบแป้นหมุน (Throwing)
การขึนรู ปแบบอิสระ มีหลายวิธี เช่น การขึนรู ปแบบแผ่ น (Slap) การขึนรู ปแบบขด (Coil)
กรรมวิธีการผลิตจะแตกต่างกันออกไปขึนอยู่กับรูปทรงขนาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องอาศัยทักษะ ความ
ช้านาญ เช่น การขึนรูปโอ่งน้าแบบขด สามารถขึนรูปชินงานได้ตังแต่ ขนาดเล็ก จนถึงโอ่งน้าขนาดใหญ่
แบบแป้นหมุน การขึนรูปแบบแป้นหมุนเป็นการขึนรูปแบบทรงกรมโดยอาศัยแป้นหมุน มี
ความเร็วรอบประมาณ 80 รอบต่อนาที เนือดินปั้นที่น้ามาขึนรูปจะต้องมีความเหนียวพอสมควรจึง
สามารถขึนรูปได้ดี
การขึนรูปด้วยวิธีรีดดิน (Extrusion method) เป็นการขึนรูปที่ประยุกต์เครื่องรีดดิน (Extruder
machine) มาใช้ในการขึนรูปโดยประกอบหัวแบบ (Die) ไว้ที่ส่วนปลายท่อรีดให้ดินที่ถูกรีดมีรูปร่างตาม
ต้องการ เช่น เป็นท่อกลวง หรือเป็นแท่งตัน ตัวอย่างเช่น ท่อร้อยสายอุปกรณ์ไฟฟ้า อิฐโปร่ง ฯลฯ
การขึ นรู ป ด้ ว ยใบมี ด (jiggering & Jollying) การขึ นรู ป แบบนี นิ ย มใช้ ใ นระบบโรงงาน
อุตสาหกรรม ตังแต่ขนาดเล็กจนถึ งขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ภาชนะที่มีรูปทรงเหมือนกันทุกใบเป็นจ้านวนมาก
ในเวลาที่รวดเร็วกว่าการขึนแป้นหมุน แต่ภาชนะจะไม่มีรูปทรงซับซ้อนมากเนื่องจากต้องใช้พิมพ์ปูนพลา
สเตอร์เป็นแบบ และถอดภาชนะที่ทรงตัวแล้วออกมาตรง ๆ
การหล่อ (Casting) การขึนรูปแบบนีสามารถผลิตภาชนะได้หลายรูปทรงในขนาดต่าง ๆ กัน
และก้าหนดความหนาบางชนิดของภาชนะได้ สามารถผลิตได้ในเวลาที่รวดเร็วและผิวภาชนะที่แตกต่างกัน
คือด้านในจะเรียบสวยงาม ขณะที่ด้านนอกอาจมีการตกแต่งให้มีร่องรอยนูนต่้าหรือผิวขรุขระได้ และเก็บ
รายละเอียดของผิวภาชนะได้อย่างดีและเหมือนกันทุกใบ
การกดพิมพ์ (Pressing) มักใช้กับภาชนะประเภทจานหรือถาดที่มีรูปทรงง่าย ๆ โดยการหล่อ
แบบปูนพลาสเตอร์ แล้วน้าดินนิ่มแผ่เป็นแผ่นกดกรุไปเมื่อดินทรงตัวก็ยกออกมา
8. การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา สามารถแบ่งได้
ตามสภาวะต่างๆ ของเนือดิน และสภาวะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี (สุขุมาล เล็กสวัสดิ์. 2542 : 11)
1. การตกแต่งผลิตภัณฑ์ในขณะการเตรียมดิน (Bodies Preparation) ท้าได้ดังนี

๓๒
1.1 โดยการผสมสีในเนือดิน เพื่อให้เกิดลวดลายขึนในผลิตภัณฑ์ และผิดแปลกไปจากเนือ
ดินตัวอื่น สี่ที่ใช้ผสม คือ สีส้าเร็จรูป หรือสีธรรมชาติที่เกิดจากวัตถุดิบที่ทนต่ออุณหภูมิสูง เช่น ออกไซด์
ของโลหะ ออกไซด์ที่นิยมคือ Fe2O3 , MnO2 , CuO แต่ไม่นิยมใช้ Cobalt , Vanadium เพราะราคาแพง
จะนิยมผสมกับเนือดิน เพื่อใช้ตกแต่งภายนอกเท่านัน สีที่น้ามาผสมในเนือดินนันจะต้องน้ามาทดลองกับเนือ
ดินก่อนว่าเผาดูแล้วจะท้าให้สีเข้มหรือเจือจางมากน้อยแค่ไหน อัตราส่วนที่นิยมใช้ประมาณ 2% , 5% , 7%
ยกเว้น MnO2 ห้ามใช้เกิน 7% เพราะจะท้าให้เนือดินเป็นตุ่มพอง เมื่อเผา การผสมสีสามารถแบ่งการ
เตรียมดินได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1) เตรียมเนือดินส้าหรับการขึนรูปด้วยแป้นหมุน , การขึนรูปด้วยใบมีด และการขึนรูป
ด้วยพิมพ์อัด เนือดินดังกล่าว ต้องชั่งสีในอัตราส่วนที่ต้องการ น้า มาผสมกับเนือดินด้วยการนวดให้เข้ากัน
หลายๆ ครัง ถ้าจะท้าหลายๆ สี ก็ให้ชั่งเป็นส่วนๆ และน้าแต่ละส่วนผสมดินและนวดให้เข้ากับเนือดิน และ
ต้องการที่จะน้าเนือดินสีใดผสมกับสีใดก็ให้น้ามานวดผสม ให้ เกิดเป็นลวดลายในเนือดินนันๆ แต่ข้อส้าคัญ
คือเนือดินที่น้ามานวดผสมกันจะต้องมีความแข็งที่เท่ากัน
2) เตรี ย มเนื อดิ น ส้ า หรั บ การขึ นรู ป ด้ ว ยการหล่ อ พิ ม พ์ โดยชั่ ง สี ใ นอั ต ราส่ ว นที่
ต้องการผสมกับน้าและบดให้ละลายเข้าด้วยกัน จึงค่อยเทส่ วนผสมลงในดินแล้วน้าไปผสม จนเป็นเนือ
เดียวกัน น้าไปขึนรูปได้
1.2 โดยการเติม Grog หรือเนือดิน สีต่างๆ ลงในส่วนผสมของเนือดิน เพื่อเกิดการตกแต่งของ
สีเนือดิน ซึ่งจะต้องท้าการแต่งสีของ Grog ล่วงหน้าเสียก่อนหรือเติม Grog ขนาดต่างๆ กันลงในส่วนผสม
ของเนือดิน เพื่อท้าให้เกิดหยาบบ้าง ละเอียดบ้าง
2. การตกแต่งผลิตภัณฑ์ในขณะที่ดินยังนิ่มอยู่ (Clay in the Plastic state) ท้าได้ดังนี
1. การบีบ หรือกด Press or pinch โดยการกดหรือบีบดิน ด้วยมือหรือวัตถุให้เป็นรูปร่าง
ต่างๆ ตามที่ต้องการ
2. การเจาะหรื อตัด Incisting or cut โดยการเจาะหรือตัด หรือฉลุ ด้ว ยอุปกรณ์ปลาย
แหลมให้เป็นลวดลายต่างๆ
3. การปั้นติด Relief (Var or High) โดยการปั้นลวดลายเป็นภาพนูนต่้า หรือนูนสูง ขึนมา
จากพืนเดิม
4. การกดประทับ Impress (Roller, Stamp , Cord Etc) โดยการใช้รอยประทับหรือตรา
ประทับ หรือวัสดุลวดลายต่างๆ มากดทับ หรืออาจจะท้าจากดินเผา หรือปูนปลาสเตอร์ หรือวัสดุอื่นที่ มี
พืนผิว มากด หรืออาจเป็นตรายาง ตราโลหะมากดก็ได้
5. การตี (Bate) โดยการตี หรือทุบด้วยเครื่องมือที่มี พืนผิว (Texture) หรือมีลวดลาย
ต่างๆ ลงบนผิวท้าให้ปรากฏเป็นลวดลายบนพืนผิวนัน
3. การตกแต่งผลิตภัณฑ์ขณะที่ดินเริ่มหมาด (Leather Hard State) การตกแต่งขันตอนนี
สามารถตกแต่งได้ห ลายวิธี เพราะผลิ ตภัณฑ์มีความแข็งพอที่จะคงรูปได้ และทนต่อการเสี ยรูปขณะ
ปฏิบัติงานได้ดี สภาพของดินที่ยังหมาดเป็นสภาพที่ดินที่แห้งสามารถจับต้องได้โดยผลิตภัณฑ์ไม่เสียรูปทรง
ไม่มีผลเสียหายใดๆ เกิดขึน มีความชืนที่เหมาะสมกับการตกแต่ง และสามารถใช้น้าดินทาได้โดยไม่มีร่อน
หลุด การตกแต่งขณะที่ดินเริ่มหมาด ท้าได้หลายวิธีดังนี
1. Scratching โดยการขูดขีด ลงบนเนือให้ มีความลึกของเส้นที่ขูด เมื่ อน้ามาเคลือบ น้า
เคลือบจะอยู่ตามร่อง หรือเส้นที่ขูด จะปรากฏสีเข้มกว่าเคลือบที่อยู่บนพืนผิว
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2. Bunishing โดยการขัดมัน วิธีนีอาจใช้ก้อนหิน ไม้ กระดูก ขวด ช้อน เครื่องปั้น หรือ
เครื่องมืออื่นๆ เอามาท้าการขัดที่ผิวของชินงาน จะท้าให้เ นือผลิตภัณฑ์มีความหนาแน่นและมันวาว นิยม
ตกแต่งพวก Earthenware ได้แก่ หม้อหุงข้าว การตกแต่งวิธีนี นอกจากจะให้ความสวยงาม สะดวกต่อ
การท้าความสะอาดแล้ว ยังช่วยให้ของเหลวซึมผ่านได้ยากอีกด้วย
3. Carving โดยวิธีการแกะ สามารถตกแต่งให้เป็นภาพนูนสูง โดยการแกะพืนผิ วให้ลึกลง
ไป หรือภาพนูนต่้า โดยการแกะลวดลายให้ลึกลงไป การตกแต่งวิธีนีอาจใช้เครื่องมือที่มีความคม (Sharp
Tool) หรือเครื่องมือที่มีลวดลายเป็นห่วง (Wire Loop) ช่วยในการตกแต่ง
4. Incising ตกแต่งโดยวิธีการขูด วิธีเหมาะกับการตกแต่งตามแนวนอน โดยใช้เครื่องมือ
ขูดไปตามแนวนอน ลักษณะของเครื่องมือที่มีคม เช่น Sharp Tool
5. Inlay or Mishima ตกแต่งโดยการฝังสี ตกแต่งวิธีนีเป็นขบวนการพัฒนามาจากวิธีการ
ขูด-ขีด (Incise) วิธีแกะ (Carving) และวิธีประทับลวดลาย (Impress) โดยการใช้น้าดินข้นๆ เราจะได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสีเนือผลิตภัณฑ์ และลวดลายสีของน้าดิน
6. Scraffito โดยแกะหรือขูดขีดลวดลาย ลงบนเนือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ ทา พ่น หรือชุบ
ด้วยน้าดินสีแล้ว โดยน้าดินจะมีสีแตกต่าง หรือตัดกับสีของเนือผลิตภัณฑ์จะท้าให้เห็นลายเส้นปรากฏขึน
โดยมีพืนเป็นสีของน้าดิน แต่ลวดลายเป็นสีเนือผลิตภัณฑ์วิธีการนีจะตรงกันข้ามกับวิธีการในข้อ 3.5
7. Slip Trailing ตกแต่งโดยการเขียนด้วยน้าดิน ท้าได้โดยการใช้สริงค์ (Syringe) หรือ
เครื่องมือแต่งหน้าเค้กมาใส่น้าดินข้นๆ ท้าการบีบ หรือฉีดให้เป็นลวดลายตามต้องการ
8. Slip Painting ตกแต่งโดยวิธีการเขียนด้วยน้าดินที่ มีสีตัดกับสีของเนือผลิตภัณฑ์ น้าดิน
ต้องไม่เข้มข้นมากเกินไป และผลิตภัณฑ์ต้องไม่แห้งเกินไป ฉะนันจะเกิดการร่อน หรือแตกร้าวได้ เนื่องจาก
การขยายตัว หดตัวไม่เท่ากัน การใช้น้าดินเขียนลายต้องอาศัยพู่กันจีน ซึ่งมีคุณภาพท้าให้สีราบเรียบ และ
สม่้าเสมอกันดี สามารถอมน้าได้มาก
9. Sprigging ตกแต่งโดยการต่อเติม หมายถึง การต่อเติมผลิตภัณฑ์ให้มีรูปทรงที่ สมบูรณ์
ยิ่งขึน เช่น การต่อหูจับ หูแขวน พวยกา หรือการต่อชินส่วนอื่นๆ ที่จะช่วยให้เกิดความสวยงาม และการใช้
สอยมากยิ่ งขึน สิ่ งส้ าคัญของการตกแต่งด้วยวิธีนี คือ ผลิ ตภัณฑ์ห รือชิ นงานกับส่ว นที่จะน้ามาต่อนัน
จะต้องมีความชินที่ใกล้เคียงกัน มิฉะนันเวลาแห้งก็จะร้าว หรือแยกออกจากกัน
10. Pate Sur Pate ตกแต่งด้วยวิธีแบะด้วยน้าดิน โดยการใช้น้าดินข้นๆ มาทาทับหลายๆ
ครัง จนเกิดความหนาขึนบนผิวงาน
11. Engobe ตกแต่งโดยการเคลือบผิวดิน โดยอาศัยน้าดิน (Slip) ที่มีสีแตกต่างกับเนือ
ผลิตภัณฑ์ การตกแต่งวิธีนีนิยมตกแต่งผลิตภัณฑ์มีสีต่างๆ โดยไม่ต้องสินเปลืองผสมออกไซด์ลงในน้าดิน
ทังหมด
4. การตกแต่ งผลิต ภัณ ฑ์ขณะที่ดิน แห้ ง (Clay in the dry state) การตกแต่งผลิ ตภั ณ ฑ์
ในช่ว งนี มีขีดจ้ ากัดอยู่ มาก เนื่ องจากคุณสมบัติของดิน เมื่อแห้ งจะเปราะง่าย ฉะนันการตกแต่งต้อง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ และมีการวางแผน การตกแต่งอย่างรัดกุม แต่ก็ยังมีวิธีการที่เหมาะสมในสภาพดิน
ขณะนี กล่าวโดยสรุปพอจ้าแนกวิธีการต่างๆ ได้ดังนี
1. Wax resists เป็นการตกแต่งด้วยวิธีการใช้ขีผึ ง วิธีการนีชาวจีนนิยมท้ากันมากในสมัย
ราชวงศ์ถัง
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2. Under glaze (Color Oxides or Stain) การตกแต่งด้วยการเขียนสีใต้เคลือบเหมาะสม
อย่างยิ่งที่จะท้าในขณะดินแห้ง เพราะเมื่อน้าไปเผาสีที่ใช้ในการตกแต่งนัน จะเกาะแน่นกับผลิตภัณฑ์โดย
ไม่มีหลุดร่อนหรือร่อนหลุดขณะท้าเคลื อบ ในการเขียนสีใต้เคลือบนีสามารถใช้สีออกไซด์ของโลหะ หรือสี
ส้าเร็จรูป หรือสีใต้เคลือบก็ได้ (Coloring Oxides , Coloring Stain or Under glaze)
5. การตกแต่งผลิตภัณฑ์เมื่อเผาดิบแล้ว (Clay in the Biscuit State) การตกแต่งในสภาพ
ดินนี ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับน้าเคลือบซึ่งได้แก่
1. Glaze การตกแต่งด้วยการเคลือบ ผลิตภัณฑ์ที่เผาดิบแล้วนัน สามารถกระท้าได้อย่าง
ปลอดภัย และสะดวกมากกว่าตอนยังไม่ผ่านการเผาดิบ หรือในสภาพดินดิบ การเคลือบนีสามารถท้าได้
หลายวิธี ได้แก่ การราด จุ่ม ทา หรือพ่น ทังข้างในและข้างนอก หรือส่วนอื่นๆ ได้ง่ายดาย หรือการตกแต่ง
แบบ Glaze Trailing
2. Under glaze การตกแต่งด้วยวิธีการเขียนสีใต้เคลือบ ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะนิยม
ตกแต่งในสภาวะที่ผลิตภัณฑ์ผ่านการเผาดิบแล้ว เพื่อป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์ในระบบการผลิตได้ สี
ที่นิยมเขียนเป็นสีใต้เคลือบ ผสมกับน้ามันกลีเซอรีนท้าให้การเขียนสีลื่นไม่สะดุด เพราะสภาพดินที่ผ่านการเผา
แล้วจะมีคุณสมบัติการดูดซึมน้าสูง เมื่อเขียนสีใต้เคลือบลงในบนเนือผลิตภัณฑ์ จะแห้งเร็วมากและท้าให้การ
เขียนฝืดจึงต้องอาศัยน้ามันกลีเซอรีนช่วยในการเขียน
3. Wax Resist ตกแต่งด้วยการใช้ขีผึง วิธีการคล้ายกับตกแต่งผลิตภัณฑ์ดินดิบ
4. Transfer การติดรูปลอกเซรามิกส์กับสีใต้เคลือบ โดยการน้ารูปลอกชนิดสีใต้เคลือบมา
ติดกับผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ต้องการ แล้วใช้พู่กันแบนใหญ่ๆ ชุบน้าชินๆ ทาบนรูปลอก น้าจะช่วยให้รูป
ลอกหลุดออกจากกระดาษไปติดกับผิวของผลิตภัณฑ์แล้วน้าไปชุบเคลือบชนิดใสและเผาเคลือบ
6. การตกแต่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ มื่ อ เผาเคลื อ บแล้ ว (Clay in the Gloss State) การตกแต่ ง
ผลิตภัณฑ์ที่เผาเคลือบแล้วนัน สามารถที่จะน้ามาท้าการตกแต่งได้อีกครังหนึ่งโดยการเขียนสีบนเคลือบ
(Over glaze) ท้าการตกแต่งนันก็จะคงทนไม่ละลายออกหรื อถูกขีดข่วนออกมาได้ แล้วไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภคด้วย การตกแต่งที่นิยมในสภาพผลิตภัณฑ์ที่เผาเคลือบแล้วนันมีหลายวิธีดังนี
1. Over glaze ตกแต่งด้วยสีบนเคลือบ การเขียนสีบนเคลือบที่นิยมน้าไปเขียนผลิตภัณฑ์
ที่เรียกว่า เบญจรงค์ ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นผลิตภั ณฑ์ที่มีชื่อเสียงได้รับความสนใจมาก ราคา
ค่อนข้างแพง
2. Transfer การติดรู ป ลอก ชนิดสี บนเคลื อบ โดยรูปลอกสี บนเคลื อบนีน้ามาแช่น้าไว้
สักครู่ รูปลอกก็จะลอกออกจากกระดาษ จึงน้ารูปลอกมาติดบนผิวเคลือบบริเวณที่ต้องการให้เรียบร้อย รอให้
แห้ง และน้าเข้าเผาต่อไป การติดรูป ลอกนีนิยมใช้กับงานที่ต้องการให้มีลวดลายที่เหมือนๆ กันขนาด
เท่ากัน ต้าแหน่งเดียวกัน และที่ส้าคัญมีสีในภาพเดียวกัน ของผลิตภัณฑ์ทุกๆ ชิน ปกติจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตออกมาจากจ้านวนมากๆ (Mass Products) เช่น ชุดอาหาร ชุดเครื่องครัว เป็นต้น
องค์ประกอบการพิจารณาด้านความสวยงามของเครื่องปั้นดินเผา
โดยสากลทั่ว ไปแล้ วเครื่ องปั้ นดินเผาจัดเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ผู กพันกับอารยธรรมมนุษย์ม า
ยาวนาน เหมือนศิลปะแขนงอื่นๆ เช่น ภาพเขียน ประติมากรรม ละคร ภาพยนตร์ และดนตรี ฯลฯ ซึ่งแต่ละ
แขนงก็มีเกณฑ์มาตรฐานในการจ้าแนก หรือจัดระดับคุณค่าของผลงานในแต่ละด้าน แตกต่างกันไปตามจะ
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ก้าหนด ส่วนคุณค่าความงามของเครื่องปั้นดินเผา ก็มีเกณฑ์สากลเหมือนศิลปะแขนงอื่นๆ มีการแบ่งประเภท
ของผลงานเป็นหมวดหมู่ เช่น ผลงานที่แสดงความรู้สึกหรือประทับใจ ผลงานเพื่อการใช้สอย หรือ
ผลงานเพื่อแสดงถึงประเพณีนิยม แต่จะแบ่งแยกอย่างไรก็ตามที รากฐานทังปวงย่อมหนีไม่พ้นที่จะเกี่ยวข้อ
กับความงาม อันเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากลตามประเด็นดังต่อไปนี (สาธร ชลชาติภิญโญ. 2547 : 149)
1. ความงามจากดิน (Clay) เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเครื่องปั้นดินเผาทั่วไปนัน ต้องมีเนือดิน
เป็นหลักในตัวผลงาน เมื่อท้าการปั้นหรือขึนรูป ผนวกกับการตกแต่ง การเคลือบและการเผาแล้ว คุณค่า
ความงามอันเป็น เนือแท้แห่งวัสดุที่หลอมรวมกับความคิดสร้างสรรค์จึงบังเกิด ดินจากแต่ละแหล่งมีความ
แตกต่างกัน ทังโครงสร้างและองค์ประกอบ เมื่อผ่านการเผาแล้วจะเกิดความแตกต่างกันมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นความหยาบละเอียดตลอดจนสีของเนือดิน สิ่งเหล่านีเปรียบเสมือนผิวพรรณของแต่ละบุคคลที่สามารถ
แยกย่อยออกได้อย่างเหลือคณานับ ใครจะชื่นชอบสีผิวลักษณะไหนก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล
กล่าวคือ บางคนอาจจะชมชอบเนือดินที่ขาวเนียน ดูแล้วรู้สึกสะอาด เบา น่าถนอม แต่บาง
คนอาจจะชอบสีที่เข้ม เนือหยาบ สัมผัสแล้วได้ค วามรู้สึกหนักแน่นและบึกบึน ซึ่งตรงนีไม่ยุติว่าอะไรดีกว่า
กัน แต่จะขอแนะน้าเพียงว่าการพินิจพิจารณาเนือดินนัน สามารถดู ได้จากส่วนที่พ้นจากการปิดบังของ
เคลือบหรือส่วนฐานของชินงาน การที่ได้สังเกตเปรียบเทียบข้อแตกต่างของเนือดินแต่ละชนิดบ่อยครังจะ
ท้าให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง จึงกลายเป็นความเข้าใจและความซาบซึงในความงาม
จากดินที่ชอบได้ มีข้อพึงสังเกตว่าผลงานที่ดีนัน ต้องแสดงความเป็นธรรมชาติของดินได้อย่างเด่นชัดไม่ว่า
จะเป็นรูปทรง สีผิว เพราะดินสามารถเก็บซับร่องรอยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขึนรูป การตกแต่งตลอดจน
การเผา ไว้บนพืนผิวได้อย่างชัดเจน ยากที่วัสดุอื่นๆ จะสามารถสะท้อนออกมาได้เหมือนนอกจากที่กล่าว
มาแล้ว ศิลปินบางท่านนิยมที่จะใช้ดินจากแหล่งธรรมชาติ มาสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ผสมกับดินแหล่งอื่ น
นั ย ว่ า เพื่ อ รั ก ษาหรื อ แสดงเอกลั ก ษณ์ ข องดิ น จากแหล่ ง ที่ น้ า มาใช้ ใ ห้ โ ดดเด่ น ซึ่ ง ใน บ้ า นเรายั ง ไม่ ใ ห้
ความส้าคัญในจุดนีมากนัก
2. ความงามจากเคลือบและการตกแต่ง (Glaze & Decoration) ถ้าเนือดินเปรียบเสมือน
ผิวพรรณ เคลือบก็เปรียบเสมือนอาภรณ์ที่ห่อหุ้ม ความบรรเจิดเพริดพรายในสีและลักษณะผิวที่หลาย
หลายของเคลือบ เมื่อผนวกกับการตกแต่งตลอดจนการขับเน้นจากสีของดิน ถ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมลง
ตัว ความงามจากเคลือบก็ยิ่งโดดเด่น การรับรู้ความงามจากเคลือบและการตกแต่งนันเป็นสิ่งที่ท้าทาย
และดึงดูดความสนใจเพราะบางครังจากผลงานที่งดงามภายหลั ง การเผาก็ชวนให้ติดตามว่าผลงานนัน
ตกแต่งด้วยเทคนิคใด เหมาะสมและตรงกับจุดมุ่งหมายหรือไม่ พืนผิวที่มันวาวเกิดจากเคลือบโดยเจตนาหรือ
เกิดจากปฏิกิริยาการเผาตามธรรมชาติ
3. ความงามจากการเผา (Firing) กระบวนการของเครื่องปั้นดินเผานัน ต้องอาศัยความร้อน
หรือการเผาเพื่อแปรเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบให้ส้าเร็จเป็นผลงาน องค์ประกอบการเผานันต้องสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของดินและเคลือบ โดยครอบคลุมถึงระดับของอุณหภูมิ บรรยากาศในการเผารวมถึงต้าแหน่งการวาง
ชินงานภายในเตาเผา และการทิงร่องรอยจากการเผา อันเป็นการจัดที่ต้องอาศัยประสบการณ์ร่ว มกับ
ธรรมชาติของความร้อนอย่างเหมาะสม จึงจะบรรลุถึงเป้าหมายแห่งความงามได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วง
ระยะเวลาสันๆ ณ ระดับแห่งอุณหภูมิที่ส่งผลให้เคลือบสุกตั ว จะส่งผลให้เคลือบงดงามตามเจตนา ถ้า
อุณหภูมิต่้า กว่าจุดที่ต้องการเคลื อบก็ไม่สมบูรณ์ความงามก็ไม่บังเกิดแต่กลับกัน ถ้าอุณหภูมิสู งเกิ นจุ ดที่
ต้องการ การยุบตัวของดิน การไหลของเคลือบที่เกินความต้องการก็เป็นความล้มเหลวเช่นกัน
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4. ความงามจากรูปทรง (Form) โดยทั่วไปเป็นที่ยอมรับและเข้าใจกันมานานแล้วว่ารูปทรงเป็น
องค์ประกอบพืนฐาน ที่มีอิทธิ พลต่ อ การออกแบบของมนุ ษ ย์ ใ นหลายๆ ด้ า น อาทิ เ ช่ น ผลงานในด้ าน
สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ใช้สอนทุกประเภทรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ก้าลัง
กล่าวถึง เพราะรูปทรงนันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุทัง 3 มิติ หมายรวมทังเรื่องของขนาด ปริมาตร สัดส่วน
ส่วนโค้ง-เว้า หรือเส้นรอบ ตลอดจนพืนราบ และบริเวณว่างที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันไปทังหมดอย่างแนบ
แน่น และส่งผลต่อคุณค่าของผลงานได้อย่างกว้างขวางไม่เว้นแม้ กระทั่งเรือนร่างมนุษย์ ก็ยังยกเอาเรื่อง
รูปทรงขึนมาเป็นเกณฑ์ส้าคัญเพื่อการวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไม่รู้จบ ตามทฤษฎีมีการแบ่งแยกลักษณะของ
รูปทรงออกเป็นหลายประเภทเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ เช่น รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงจากธรรมชาติ รูปทรง
อิสระ ฯลฯ รูปทรงแต่ละประเภทจะเป็นที่มาของน้าไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ทังนีก็เป็นการยากที่
จะก้าหนดลงไปว่าผลงานที่ดีหรือเหมาะสมควรจะเป็นรูปทรงในลักษณะใด เพราะพืนฐานความเชื่ อ ความ
ประทับใจ ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์และทักษะฝีมือของผู้สร้างผลงานจะเป็นตัวผลักดันให้ผลงาน
เกิดความสมบูรณ์งดงามหรือโดดเด่นได้อย่างไร้ขอบเขต
รูปทรงในงานเครื่องปั้นดินเผา สามารถที่จะก้าหนดหน้าที่หรือประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดผลต่อความรู้สึกในด้านสุ น ทรียะ เมื่อได้ชื่นชมหรือสัมผัสและในท้านองเดียวกัน รูปทรงของ
ภาชนะยังสามารถบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชาติหรือสังคมได้อย่างแจ่มชัด รูปทรงที่ดี นอกจาก
จะมีคุณค่านานัปการดังกล่าวแล้ว ผลงานที่มีรูปทรงโครงสร้างที่ดี ยังเอือประโยชน์ต่อการน้าสู่การตกแต่ง
ได้อย่างเปิดกว้างคล้ายๆ กับค้ากล่าวในวงการแฟชั่นที่ว่า “หุ่นดีใส่อะไรก็สวย” รูปทรงจึงเป็นพืนฐาน
เบืองต้นที่จัดได้ว่าไม่ธรรมดา ทังส้าหรับนักออกแบบ ผู้ผลิต รวมถึงผู้บริโภคที่จะต้องตัดสินในเลือกสรร
ยามซือหาเพื่อให้ได้มาทังประโยชน์หรือความพึงพอใจ
5. ความงามจากลักษณะผิว (Texture) ลักษณะผิวหมายถึงลักษณะภายนอกของวั ตถุที่
สามารถมอบเห็นและสัมผัสได้ เครื่องปั้น ดินเผาทุกประเภทไม่ว่าจะอยู่รูปแบบของงานศิลปะ หรือภาชนะ
เครื่องใช้ต่างๆ ล้วนมีพืนผิวของผลงานที่ต่างกันออกไป ความแตกต่างของลักษณะผิวอาจจะเกิดขึนจากเนือดิน
หรือจากลักษณะของเคลือบ ตลอดจนร่องรอยจากการขึนรูป ที่น่าสนใจคือ ลักษณะผิวบางประเภทเกิดจาก
ความจงใจสร้างขึนด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การขูดขีด บีบ กด หรือตีด้วยวัสดุต่างผิวให้เกิดริวรอยขึนบน
พืนผิว เพราะดินเป็นวัสดุที่มีธรรมชาติในการเก็บซับร่องรอยหรือรายละเอียดได้อย่างเด่นชัดในหลายสภาวะ
อาทิเช่น ในสภาวะดินเหนียว สภาวะหมาดตัว หรือขณะแห้งแล้ว ในสภาวะต่างๆ เหล่านี ส้าหรับผู้มีประสบการณ์
ย่อมสามารถที่จะสร้างลักษณะผิวให้เกิดขึนได้ในลักษณะต่างๆ กัน เช่น ลักษณะผิวหยาบ-ละเอียด เรียบ
เนียน หรือขรุขระ ก่อให้เกิดการเน้นจากความแตกต่างกันของพืนผิวได้อย่างชัดเจน หรือ กลับกันบางกรณี
ลักษณะผิวยังสามารถย้าซ้าให้เกิดการผสานกลมกลืนของพืนผิวแต่ละส่วนได้อย่างแนบเนียน
จากอดีตการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาอาจจะมองกันว่าลักษณะผิวจะมีคุณค่าต่ออารมณ์หรือ
ความรู้สึกเป็นประเด็นหลัก แต่ในปัจจุบันเป็ นที่ยอมรับกันว่าลักษณะผิวยังมีผลต่อหน้าที่ ใช้สอยอย่าง
กว้างขวาง อาทิเช่น การท้าผิวกระเบืองพืนให้มีความหยาบในระดับหนึ่งเพื่อป้องกันการลื่น หรือการท้าผิว
ของสุขภัณฑ์ให้เรียบมัน เพื่อง่ายต่อการท้าความสะอาด ซึ่งแต่ละระดับของความแตกต่างของผิว จะส่งผลต่อ
หน้าที่ได้อย่างหลากหลายตามวัตถุประสงค์ และดังที่กล่าวแล้วในเบืองต้นว่าลักษณะผิวนันสามารถรับรู้ได้
ทังการมองเห็นและสัมผัส ฉะนันการเลือกใช้หรือชื่นชมผลงานเครื่องปั้นดินเผาจึงต้องค้านึงถึงลักษณะผิว
อยู่เสมอ เพราะสัมผัสใดๆ ถ้าเป็ นได้ดังใจหวังหรือตรงกับพืนฐานที่ชื่นชอบ หรือเป็นสุขได้ทุกครังเมื่อยาม
จับต้องหรือให้งาน
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6. ความงามในลักษณะเอกลักษณ์ (Tradition) สังคมผู้คนแต่ละเชือชาติ ล้วนมีวัฒนธรรม
หรือประเพณีที่ยึดถือสืบทอดกันมาก่อให้เกิด รูปลักษณ์ เอกลักษณ์ หรือค่านิยมของแต่ละชาติ ได้อย่าง
เด่นชัด ความเหมือนหรือความแตกต่างเหล่านี สามารถบ่งบอกย้อนกลับไปถึงที่มา หรือต้นแบบได้ว่าเป็น
รูปลักษณ์ของชนเผ่าใดหรือชนชาติใด ก่อให้เกิดเอกลักษณ์และกลายมาเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของ
สมาชิกภายในสังคมได้ ค่านิยมเหล่านีสามารถแสดงออกได้ทังด้านศิลปวัตถุ สถาปัตยกรรม การแสดงหรือ
พฤติกรรมในวิถีของการด้ารงชีพหนึ่งในจ้านวนนันรวมถึงเครื่องปั้นดินเผา ที่ถือกันว่าเป็นมรดกทางปัญญา
ของแต่ละชนชาติ ที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา ความสามารถ และระดับความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละ
ยุคแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจน ซึ่งความแตกต่างกั นทังด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม ส่งผล
ให้เกิดความหลากหลายในค่านิยม หรือประเพณีนิยม ที่ถ่ายทอดออกมาในผลงานเครื่องปั้น ดินเผา ซึ่งผู้ที่
ศึกษาสังเกต จะสามารถแยกแยะ หรือจ้าแนกได้อย่างชัดเจนว่าภาชนะแต่ละชินมีก้าเนิดที่มาจากแหล่งใดหรือ
ชาติใด อาทิเช่น เมื่อเอ่ยถึงภาชนะพอร์ซเลนหรือเครื่องลายครามสังคมทั่วไปก็ต้องยอมรับกันว่าชาวจีน
เป็นผู้ค้นพบ และสร้างสรรค์ขึนจนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในสิ่งที่ยอมรับ
กัน ว่าดีว่าเลิ ศนั นแต่ล ะสั งคมก็ย อมรั บ ไปเป็นต้นแบบเพื่อศึกษาหรือท้าตามตลอดจนมีการดัดแปลงใน
รายละเอียด เพื่อให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของแต่ละชาติ แต่ล ะสั งคมให้ เหมาะกลมกลื นยิ่งขึน
ตัวอย่างเช่น ภาชนะตกแต่งด้วยสีน้าเงิน -ขาว (Blue & White) ที่ผลิตกันในภาคพืนยุโรปในรูปทรงภาชนะ
แบบยุโรปรวมถึงลวดลายก็ล้วนเกิดจากต้นแบบของผลงานที่เราเรียกกันว่างานลายครามจากจีนเป็ นต้น
อิทธิพลที่มตี ่อชาติอื่นๆ ที่มีการยอมรับน้าไปใช้โดยตรงหรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับประเพณีนิยมของตน สิ่ง
เหล่านีถือเป็นความภาคภูมิใจให้กับชาติเจ้าของผลงาน เทคนิคและความคิด เป็น เกียรติยศทางภูมิ
ปัญญาอย่างเอกอุ
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการสื่อสาร ความก้าวหน้าของการสืบค้น และการเผยแพร่องค์ความรู้
เป็นเสมือนตัวเร่งให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับกันไปทั่วเป็นสากล ฉะนันจึงมิใช่เรื่องแปลกที่มีการยอมรับ
ความงามในความฉ่้าใสในการเคลือบเซลาดอนของไทย หรือการยอมรับในความขาวนุ่มของเคลือบชิโน
จากญี่ปุ่น ตลอดจนความลีลับชวนพิศวงบนพืนผิวของรากุ ตัว อย่างเหล่านีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความงาม
ในเชิงเอกลักษณ์ ซึ่งโดยสภาพข้อเท็จจริงแล้วการถ่ายโยงหรือสืบทอดความงามในลักษณะนียังมีผลต่อกลุ่ม
ความคิดที่เราเรียกกันว่า สไตล์ (Style) ที่มีการยอมรับกันในวงกว้าง เพราะถ้าวิเคราะห์ให้ดีแล้วแต่ละ
สไตล์ก็จะมีแนวคิดที่มาจากการผสานแนวคิด หรือวิธีการเดิมให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆ ให้ลงตัวนั่นเอง
ความงามในลักษณะเอกลักษณ์ สามารถแสดงออกให้รับรู้ได้ตังแต่ธรรมชาติของดินเคลือบการ
ตกแต่งรูปทรง ลวดลาย เทคนิคต่างๆ ตลอดจนการเผา และรายละเอียดปลีกย่อยแม้กระทั่งตามประทับ
หรือ ลายเซ็น การยอมรับ การเรียนรู้ หรือพัฒนาและการผลิต จึงต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่อ งแท้ จึงจะ
สามารถน้าเสนอ หรือสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดเอกลักษณ์ขึนได้ตามสภาพแห่งความเป็นจริง
ในท้านองกลับกัน บ่อยครังที่เรามักจะพบว่าการทึกทัก ยึดถือ เอาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ของผลงานว่าเป็นของตนก็เป็ นเรื่องที่พึงระมัดระวังเพราะภาวการณ์เช่นนันถึงแม้จะเกิดขึนโดยบังเอิญ
หรือเข้าใจเอาเองก็อาจจะก่อให้เกิดความหลงผิดได้โดยง่าย เพราะเมื่อความจริงแท้ หรือหลักฐานวัตถุที่พบ
ภายหลังได้เกิดการยอมรับพิสูจน์ได้แล้วก็จะเกิดความเสียหายกับผู้หลงผิดได้ จึงควรที่ผู้ศึก ษาหรือผู้ผลิต
ผลงานจะต้องระมัดระวังเช่นกัน
7. ความงามจากการสัมผัส (Tactile Quality) เครื่องปั้นดินเผาจัดเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง
โดยทั่วไปเมื่อเรากล่าวถึงผลงานทางศิลปะที่อยู่ในรูปวัตถุ ส่วนใหญ่จะคิดถึ งการรับรู้ถึงคุณค่าของผลงาน

๓๘
ในแง่มุมจากการมองเห็น หรือทัศนศิลป์ (Visual Arts) ความเข้าใจหรือความรู้สึกเช่นนี ก็รวมไปถึงผลงาน
เครื่องปั้นดินเผาเข้าไปด้วยโดยปริยาย โดยลืมนึกถึงการสัมผัส อันเป็นช่องทางการรับรู้จากการสัมผัสทาง
ผิวกาย ไม่ว่าจากมือ เท้า ริมฝีปาก หรือองคาพยพทังหลายทางประสาทสัมผัส และการรับรู้จากการสัมผัส
สามารถสื่อได้ถึงความนุ่มนวล ความแข็ง ความละเอียด-หยาบ ความชืนแฉะ ความแห้ง ฯลฯ
การเรียนรู้จากการสัมผัสเหล่านี ก่อให้เกิดความรู้สึกในแต่ละสภาวะได้อย่างหลากหลาย
และจากนันประสบการณ์ ความเคยชิน หรือรสนิยมของแต่ละบุคคลจะบ่งบอกกับตัวเราเองว่า ดีหรือ ไม่ ดี
ชอบหรือไม่ชอบ ถ้ารู้สึกว่าดี หรือชอบก็จะเป็นสุข เมื่อยามสัมผัสโดยปริยาย ความรู้สึกจากการสัมผัสนัน
เกิดขึนได้ทังหมด ไม่ว่าจากธรรมชาติรอบตัว หรือสิ่งที่สร้างสรรค์ขึนโดยน้ามือมนุษย์ และโดยสากลก็เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่า ความรู้สึกจากการสัมผัสนัน เป็นความงามอี กประเด็นหนึ่ง ซึ่งสอดประสานไปกับการ
รับรู้ทางอื่นไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น และการลิมรส ได้อย่างแนบเนียน
ฉะนัน ถ้ามีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องปั้นดินเผาแต่ละประเภท โดยการจับต้ องด้วยมือ หรือ
การจรดริมฝีปากกับขอบภาชนะ ไปจนแม้กระทั่งฝ่าเท้าที่สัมผัสพืนผิวจากผลิตภัณฑ์ประเภทกระเบืองพืน ก็ดี
ถ้าพืนผิวของสิ่งที่สัมผัส ตอบสนองความรู้สึกของท่านได้อย่างเหมาะสมลงตัว ก็จะเกิดความพึง พอใจหรือ
เป็นสุข นันหมายความว่าผลงานนันมีคุณค่าต่อการสัมผัสของท่าน และตัวท่านเองก็จะเป็นอีกผู้หนึ่งที่รู้ซึง
ในความงาม ณ จุดนี
8 . ค ว า ม ง า ม ณ พื น ที่ ร อ บ ฐ า น ( The beauty of area around the base)
เครื่องปั้นดินเผามิได้มีขอบเขตอยู่เพียงภาชนะใช้สอยหรืวัสดุก่อสร้าง ศิลปินหลายท่านมี ความรู้ความเข้าใจ
ในวั ส ดุ และกระบวนการผลิ ต อย่ า งลึ กซึ ง นิ ยมที่ จะใช้ ดิ นเป็ นสื่ อ ในการสร้ า งสรรค์ ผ ลงานประเภท
ประติมากรรมและเมื่อขอบข่ายของผลงานครอบคลุมไปถึงประติมากรรมความงามจากบริเวณว่างรอบฐาน
ของผลงาน จึ งเป็ นอี กหนึ่ งประเด็ นที่ ต้ องค้ านึ งถึ งเพราะพื นที่ ว่ างเหล่ านี สามารถสร้ า งความรู้ สึ ก จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับบริเวณว่างโดยรอบได้ตามจินตนาการของแต่ละบุคคลที่มีโอกาสได้ชื่นชม
9. ความงามจากร่องรอยแห่งทักษะ (Skill) มีผลงานบางชินที่ผู้สร้างเจตนาทิงร่องรอยไว้
อย่างจงใจ อาทิเช่น รอยมือจากการขึนรูปด้วยแป้นหมุน รอยตัดผลงานด้วยเชือกที่บาดลึ กไปในฐาน
ชินงานหรือรอยย่นบนผิวดินที่เกิดจากแรงการขึนรูป ฯลฯ เหล่านีเป็ นร่องรอยแห่งทักษะในการขึนรูปและ
สร้างสรรค์ บางกรณีอาจเป็นร่อ งรอยที่ต้องอาศัยธรรมชาติร่วมสร้างสรรค์ด้วย เช่น รอยเปลวไฟและเถ้า
ธรรมชาติที่ลามเลียติดอยู่บนพืนผิว ผสมกับการปิดบังในบางต้าแหน่งเพื่อขับเน้นให้เด่นชัด ร่องรอยที่
ปรากฏลงบนผลงานเหล่านี ถ้าผู้ชมไม่พิจารณาให้ละเอียดก็จะคิดว่าเกิดขึนโดยบังเอิญหรือไม่ได้เจตนา แต่
ถ้าพิจารณาให้ลึกซึงแล้ว จะพบว่าศิลปินหลายท่านเจตนาทิงร่องรอยเหล่านีไว้ เพราะจะแสดงให้เห็นถึง
ทักษะที่สูงส่งแล้ว ยังหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม และการแสดงออกถึงความเป็นตัวตน หรือ
ลักษณะเฉพาะตนได้อีกด้วย เพราะผลงานบางชินถึงแม้จะไม่มีร่องรอยประทับ หรือลายเซ็นเราก็สามารรถ
แยกแยะได้ว่าเป็นของใคร โดยอาศัยร่องรอยแห่งทักษะเหล่านีนั่นเอง
10. ความงามจากสมดุล (Balance) ปกติเมื่อกล่าวถึงความสมดุลบุคคลทั่วไปก็มักจะคิดถึง
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ในแง่ของภาพหรือน้าหนักตามที่เห็น แต่สมดุลในประเด็นที่เรากลังกล่ าวถึง
ในงานเครื่ องปั้ น ดิน เผานั นมีร ายละเอียดที่ซับซ้อนและลุ่ มลึ กลงไปอีกมากมาย เพราะเมื่อเราเริ่มต้ น
พิจารณาเครื่องปั้นดินเผาใดๆ ก็ตาม แม้ชินงานภายนอกจะดูว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมกลมกลืนหรือมีสีผิว
ลวดลายที่เร้าความสนใจเป็นอย่างยิ่งก็ตาม เรายังคงสรุปหรือตัดสิน ใจไปในทันทีไม่ได้ เพราะเราจะต้อง
พิจารณาอย่างตังใจหรืออยู่ในสมาธิ เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงสมดุลในผลงาน นอกจากสัดส่วนแล้วยังต้องพินิจ

๓๙
ให้ชัดเจนถึงความหนา-บาง ส่วนโค้งหรือรูปทรงไปตลอดจนสีผิวทุกพืนที่ที่ปรากฏให้เห็น รวมไปกระทั่งถึง
ผิวสัมผัสที่จะสามารถตอบสนองให้รู้ได้ถึงความประสานกลมกลืนตังแต่ส่วนล่างสุด ด้านข้าง ขอบปาก และ
ส่วนที่เป็นลักษณะเด่นอื่นๆ จากนันจะต้องจับความรู้สึกที่มีต่อเนือดิน ร่องรอยการขึนรูปและการตกแต่ง
เคลือบ ตลอดจนการเผาอันเป็นจุดแปรผันว่าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่ สิ่งเหล่า นีถ้า
ขาดหรือเกิน ล้วนแล้วแต่จะท้าให้ความสมดุลบกพร่องไปทันที
เรื่องความงามของเครื่องปั้นดินเผา ได้กล่าวมาแล้วทังสิน 10 ประเด็น แต่ละประเด็นเป็น
พืนฐานเบืองต้นที่ส้าคัญในการตัดสินว่า ผลงานที่ว่า งามหรือมีคุณค่านันเกิดจากสิ่งใด ถ้าไม่ใช้ความรู้สึก
เฉพาะตัวหรือความเคยชินจากประสบการณ์เดิมมาตัดสินแล้ว เชื่อว่าประเด็นความงามที่กล่าวมาแล้วคง
จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการศึกษา การค้า หรือเพื่อการสรรหาส้าหรับตนเอง
ผลงานที่ได้รับการยอมรับว่างามนัน แต่ละชินก็มีคุณค่าแห่งความงามต่างๆ กันไป บางชิ นอาจจะมีความ
งามในหลายลักษณะ เช่น มีรูปทรงที่ดี เนือดินสวย ตกแต่งด้วยเทคนิคที่ดี และมีการเผาที่สมบูรณ์แบบ
เรี ย กได้ ว่ า สมดุ ล แต่ ผ ลงานบางชิ นอาจจะมี ข้ อ โดดเด่ น ทางความงามน้อ ยประเด็ นกว่ า แต่ ส ามารถ
แสดงออกได้บ รรลุ ถึงเป้าหมายในด้านในด้านหนึ่งอย่างเด่นชัดก็ท้าให้เกิดการยอมรับกันเป็นสากลได้
เช่นกัน

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทรงพล อุปชิตกุล และคณะ (2549) การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้า
ประเภทของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ในพืนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
และเลือก ชนิด รูปแบบ และวัสดุ ในการผลิตสินค้าของที่ระลึกที่ดี แล้วออกกแบบและพัฒนาวัสดุที่มีใน
ท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้ าของที่ระลึก พบว่า ข้อมูล ชนิดรูปแบบ ของสินค้าของที่ระลึกตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบของที่ระลึก ผู้ผลิตและผู้ประกอบการธุรกิจของที่ระลึกและนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวในพืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้น้าหนักประเด็นไปในทางเดียวกันคือ รูปแบบของสินค้า
ของที่ระลึกควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น มีคุณภาพดี คุ้มค่ากับราคา สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
การบรรจุหีบห่อสวยงามสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายพกพา ท้าจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ควรน้าเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นน้าวัสดุของท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร น้ารูปแบบประเพณีท้ องถิ่นมาใช้ในการออกแบบผลิตของที่
ระลึก น้าเสนอวิถีชีวิตชุมชน
นิวัฒน์ อมาตยกุล (2549) ได้ศึกษาปัจจัยทางสังคม ผลกระทบและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนเกาะเกร็ด โดยศึกษาผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงจากการที่ให้
ชุมชนเกาะเกร็ดถูกพัฒนาขึนให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง
กล่าวคือ การพัฒนาดังกล่าว ในด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ
คนในชุมชน ด้านสังคมพบว่ามีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวมอญในอดีตให้
กลับคืนมา คนในชุมชนเกาะเกร็ดเกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเอง ด้านวัฒนธรรม พบว่าเกาะเกร็ด
มีการรับวัฒนธรรมจากแหล่งอื่น เหตุผลประการส้าคัญคือ มีการติดต่อการคมนาคมกับผู้คนต่างถิ่นเป็น
จ้านวนมาก
ประพั ท ธ์ ชั ย ไชยนอก (2553) ได้ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
กรณีศึกษาบ้ า นด่ านซ้ าย อ้าเภอด่านซ้า ย จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เ พื่ อหาแนวทางการพัฒ นาการ

๔๐
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทบ้านด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ผล
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบ้านด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
พบว่า สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวร่วมกับประชาชน
ในพืนที่ท่องเที่ยว ร่วมกันสนับสนุนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน พร้อมทังปรับปรุงให้ดีขึน
กว่าที่เป็นอยู่เพื่อเป็นการดึงดูใจนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและชาวต่างชาติ
ธิติรัฐ ธรรมจง (2553) ได้ศึกษาการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษา
ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี พบว่าการสื่อสารการตลาดของชุมชนตลาดเจ็ดเสมียนที่
น้ามาใช้คือ การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ณ จุดขาย บรรจุภัณฑ์ การขายโดยใช้
พนักงาน และการโฆษณา แต่ละสื่อที่น้ามาใช้ขึนอยู่กับว่าการด้าเนินงานของตลาดทังในส่วนของร้านค้า
หรือพืนที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมจะน้าสื่อใดมาใช้ให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการของตนหรือในช่วง
ระยะเวลาใด และยังพบว่ามีปัจจัยที่เป็นตัวก้าหนดความสอดคล้องคือ การบริการจัดการและสังคมและ
วัฒนธรรม มีการจัดตังคณะกรรมการด้าเนินธุรกิจชุมชนกไหนดเป็นมาตรการในการด้าเนินงานต่าง ๆ
สังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทัศนคติความต้องการเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมของ
บุคคลและมีอิทธิพลต่อความปรารถนาของบุคคลซึ่งจะต้องน้าจุดเด่นมาสนองให้ได้ มีปัจจัยด้านจ้านวน
นักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้ประสบความส้าเร็จ
วนิดา แก้วเนตร (2554) ได้ศึกษาปัจจัยในการเลือกซือสินค้าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรม
พืนบ้านของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาบ้านถวาย อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซือสินค้า และพฤติกรรมการซือของที่ระลึกประเภท
หัตถกรรมพืนบ้านของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาบ้านถวาย อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจในรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื นบ้านของทางภาคเหนือมากกว่า
ราคาสินค้า และยังพบว่าพฤติกรรมการเลือกซือสินค้าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพืนบ้านนันส่วนใหญ่
เลือกซือสินค้าของที่ระลึกเพื่อน้าไปใช้เองมากกว่าการซือเพื่อเป็นของฝาก และยังพบอีกว่าการเลือกซือ
สินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาเนื่องจกความชอบในสินค้าหัตถกรรม
สมชัย ช่อไสวและคณะ (2546.) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและก้าหนด
รูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนด้วยต้นเอง การประสานความร่วมมือกันระหว่าง
ประชาชนกับผู้ร่วมค้าและหน่วยงานราชการในส่วนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 2.เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
และก้าหนดรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนด้วยกันเอง การประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างประชาชนกับผู้ร่วมค้าและหน่วยงานราชการในส่วนการผลิต 3.เพื่อศึกษาสภาปัญหาและก้าหนด
รูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนด้วยกันเอง การประสานความร่วมมือกันระหว่าง
ประชาชนกับผู้ร่วมค้าและหน่วยงานราชการในส่วนการตลาด โดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการวางแผน ก้าหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ข้อมูลตีความ
ข้อมูล พัฒนาปรับปรุงแผนงานในการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้วชาวบ้านต้องร่วมคิดร่วมกระท้าควบคู่กับ
นักวิจัยและนักวิจัยก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของชาวบ้านภายใต้กรอบความคิดที่ตกลงร่วมกันในประเด็น
สภาพปั ญ หาและแนวทางความร่ ว มมื อ กั น ของประชาชน ผู้ ร่ ว มค้ า และหน่ ว ยงานราชการของกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

๔๑
ผลพบว่า 1. การประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนด้วยกันเองมีการประสานความร่วมมือ
และช่ว ยเหลื อเกือกูล กัน ประชาชนจะพึ่งพาอาศัยกันในส่ว นของระบบผลิตมากที่สุ ดมีการใช้เตาเผา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกัน มีการฝากเผาผลิตภัณฑ์ส่วนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่าที่ปรากฎอาจมีการ
เลียนแบบผลิตภัณฑ์กันบ้างแต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการตลาดก็มีการฝากขายบ้างประปราย
2.การประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับผู้ร่วมค้าจะอ้านวยความสะดวกและจัดการทัง
ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดอย่างครบวงจรเมื่อประกอบกับความเข้มแข็งในการผลิตที่ประชาชนมี
อยู่แล้วจึงท้าให้ธุรกิจมีศักยภาพสูงสุด
3.การประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ ส่ วนราชการจะมุ่งเข้าไปให้
ความรู้ในเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีการจัดการในเรื่อง
การตลาดอย่างจริงจังจะเข้าไปอย่างฉาบฉวยและก็จากไปท้าให้องค์ความรู้นันมีการน้าไปด้าเนินการต่อ
ค่อนข้างน้อยและความช่วยเหลือบางอย่างก็ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเลยเนื่องจากวงจรธุรกิจไม่
ครบวงจรและต่อเนื่องเหมือนความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับผู้ร่วมค้า
4.ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมซึ่งเป็นประชาชนในชุมชนได้น้าแนวคิด Porter’s Dramond Model มา
ด้าเนินการ โดยจัดตังกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในลักษณะของ Cluster ด้าเนินงานให้ครบวงจรธุรกิจ
มีสถาบันการศึกษาสนับสนุนออกแบบวิจัยและพัฒนาชาวบ้านด้าเนินการผลิตมีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้บริโภค
เพื่อการท้าตลาดโดยให้หน่วยงานภาครัฐท้าหน้าที่เป็นเพียงพี่เลียง (Incubator)
นคเรศ รั ง ควั ต สานรุ้ ง เสาร์ ปั น (2548.) ได้ ศึ ก ษาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศส่ ง เสริ ม
การตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพืนบ้าน 1.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้ประกอบการ 2.เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการส่งเสริมการขาย ขยายตลาด เพิ่มช่อง
ทางการจัดจ้าหน่าย หาลูกค้ารายใหม่ จัดเก็บตัวอย่างสินค้า ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสั่งซือ
ตลอดจนน้ า เสนอสิ น ค้ า ตั ว ใหม่ ต่ อ ลู ก ค้ า ของผู้ ป ระกอบการผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาพื นบ้ า น 3.เพื่ อ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาพืนบ้านให้ กับ
เยาวชนคนในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผลพบว่า ผลการใช้สื่อส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ
สามารถเพิ่มยอดขายกิจการสูงขึนจากเดิ มร้อยละ 31-40 และรายได้ของสมาชิกผู้ผลิตเพิ่มขึนร้อยละ
20-100 จากเดิมนอกจากนีผู้ผลิตยังมีลูกค้าประจ้ารายใหม่เพิ่ม 1-3 ราย การสอบถาม พบว่า ผู้บริโภค
ย่อยได้รับการสื่อจากแหล่งเดียวมากที่สุดและเป็นประเภทสื่อหรือข่าวสารที่จากคนที่รู้จัก/ญาติ/เพื่อน เป็น
การบอกกล่าวแบบปากต่อปากมากที่สุด ส้าหรับพ่อค้าขายส่งใช้สื่อส่งเสริมการขายของตนเอง
ศุภ ชัย สิ งหฺ ย ะบุ ศย์ และคณะ (2545.) ได้ศึกษาการถ่ายทอดวิธีคิดและกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเชิงพัฒนาในชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดังเดิมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
1.เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆที่มีต่อศิลปะเครื่องปั้นดินเผา 2.เพื่อวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเป้าหมายให้เกิดรูแบบและเทคนิคใหม่อ ย่างหลากหลาย
การสอดผสานไปกับความต้องการของผู้บริโภค 3.เพื่อถ่ายทอดวิธีคิดเชิงออกแบบและกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเชิงพัฒนาในชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดังเดิมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.
เพื่ อ น้ า เสนอและจั ด กระท้ า ระบบการตลาดเบื องต้ น แก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละชุ ม ชนให้ เ ป็ น ที่ ป รากฏอย่ า ง
กว้างขวาง

๔๒
ผลพบว่า ชุมชนบ้านโค้งสวรรค์ อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู เป็นชุมชนที่มีความพร้อม
ด้านทักษะการผลิตในรูปแบบต่างๆค่อนข้างสูงท้าเลที่ตังติดเส้นทางสายหลักเชื่อมสองจังหวัดซึ่งสะดวก
อย่างยิ่งต่อการวางแผนการตลาด
ชุมชนต้าบลกุดปลาค้าว ต้าบลกุดปลาค้าว อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ เป็นกลุ่ มชุมชน
ท้องถิ่นที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีการผนึกรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นมีการตลาดค่อนข้างดีอีกทังเป็น
ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผารายใหญ่ ที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นการออกแบบและการผลิ ต แห่ ง หนึ่ ง ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุมชนบ้านหม้อ ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา
แบบดั งเดิมมาช้านานและได้มีการพัฒ นารูปแบบที่เป็นเอกลั กษณ์ซึ่ง การผลิ ตนันมี แทบทุก ครัว เรื อ น
เหมาะสมที่จะจัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ภาครัฐต้องเข้ามาสนับสนุนอย่างเร่งด่วน คือ การ
สร้างศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ชุมชนบ้านโนนม่วง อ้าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จุดแข็งคือคนหนุ่มสาวได้ย้อนคืนกลับ
ชุมชน
ชุมชนบ้านท่าไพ อ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คือ มีดินที่มีลักษณะที่สามารถเผาแกร่ง มี
ความแข็งแรงทนทานเป็นที่ต้องการของชาวบ้านวัฒนธรรมปลาร้า
ชุมชนต้าบลบ้านเชียง อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นชุมชนที่ได้เปรียบเนื่องจากเป็น
ชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ติดหรือใกล้ชิดแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงใกล้กับแหล่งตลาดของที่ระลึกด้วย
กรองทิพย์ ชัยชาญ (2551.) ได้ศึกษาศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
บ้ า นด่ า นเกวี ย น อ.โชคชั ย จ.นครราชสี ม า โดยศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของผู้ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องปั้ น ดิน เผาบ้ านด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 2.เพื่อศึกษาศักยภาพของผู้ ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้ นดินเผาบ้านด่านเกวียนในด้านกิจกรรมหลั ก เช่นการน้าเข้าวัตถุดิบ การผลิต การ
จ้าหน่าย การขนส่งสินค้า การให้บริการลู กค้าและกิจกรรมรองเช่นการบริหารงานทั่ว ไป การบริห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวิ จั ย และการพั ฒ นาระบบงานและการจั ด หาของผู้ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ า นด่ า นเกวี ย น อ.โชคชั ย จ.นครราชสี ม า 3.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41-50 ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะกิจการธุร กิจประเภทเจ้ าของคนเดียวระยะเวลาที่เป็นเจ้าของกิจการมากกว่า 15 ปี ส้าหรับ
ลักษณะการผลิตเป็นการผลิตทังสองประเภท คือ ผลิตตามค้าสั่งของลูกค้าและผลิตโดยไม่ต้องรอค้าสั่งซือ
และลักษณะผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็นแบบเผาแดง 2.การศึกษาข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพใน
ด้านต่างๆของผู้ประกอบการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมหลักผู้ประกอบการเห็นว่า “มี
ศักยภาพมาก” ในทุกด้าน คือด้านวัตถุดิบการสั่งซือได้เพียงพอต่อความต้องการ ด้านการผลิตและการ
ปฏิบัติการตรงตามแบบลวดลายได้อย่างสวยงาม ด้านการจ้าหน่าย คือ ตังราตาเหมาะสมตามคุณภาพ
สินค้า ก้านการขนส่งคือการลดปัญหาความเสียหายในการขนส่งสินค้าและด้านการบริการลูกค้า คือ การ
บริการลูกค้าและมีความกระตือรือร้นในการท้างาน ในส่วนภาพกิจกรรมสนับสนุน “มีศักยภาพมาก”
พบว่าการบริหารทั่วไปมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล คือ คัดคนเข้า
มาท้างานตามความสามารถ ด้านวิจัย พัฒนาและเทคโนโลยีมีความทันสมัยอยู่เสมอและการจัดหาวัตถุดิบ
มี ก ารวางแผนในการพั ฒ นา 3.การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ต่ อ ศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์

๔๓
เครื่องปั้นดินเผา โดยแบ่งเป็น 4 ปัจจัย เมื่อพิจารณาปัจจัยที่จะส่งผลต่อศักยภาพผู้ประกอบการอันดับที่
1 ในแต่ละด้าน พบว่าปัจจัย ด้านการผลิต คือสินค้าที่ใช้ทดแทนเครื่องปั้นดินเผา ส่วนปัจจัยด้านการเงิน
และบัญชี คือความรู้ในด้านการเงินและบัญชี ปัจจัยด้านการตลาด คือการบริการที่ดีต่อลูกค้าและปัจจัย
ด้านบริหารจัดการคือ ค่าจ้างตอบแทนพนักงาน
ดวงกมล อัศวมาศ (2553.) ได้กล่าวถึงการศึกษา ศิลาวรรณนากับการศึกษาเทคโนโลยีการ
ผลิตภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี โดยศึกษาทุกขั นตอนของการผลิตภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีแบบหม้อมี
สันตังแต่วัตถุดิบแหล่งต้นก้าเนิดดิน องค์ประกอบส่วนผสม การขึนรูปแบบภาชนะ การตกแต่งภาชนะรวม
ไปถึงอุณหภูมิการเผาและลักษณะเนือดินองค์ประกอบและส่วนผสมต่างๆที่ปรากฏในหม้อมีสันแบบต่างๆ
เพื่อน้าไปจัดท้าเป็นดรรชนีภาชนะดิ นเผาสมัยทวารวดี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนทวาราวดีที่
กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย โดยการศึกษาภาชนะแบบหม้อมีสันที่มีรูปแบบและการ
ตกแต่งแบบต่างๆว่ามีแหล่งผลิตในแต่ละท้องถิ่นและใช้กันเองภายในชุมชนรวมทังบริเวณใกล้เคียงหรือมี
ศูนย์กลางการผลิตในแหล่งใหญ่หรือเมืองส้าคัญของทวารวดีแล้วกระจายส่งไปชุมชนตามภูมิภาคต่างๆ ที่
ห่างไกลออกไป วิธีการศึกษาของ ดวงกมล อัศวมาศ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ แก่
ข้อมูล เอกสารต่างๆที่เกี่ย วกับ ภาชนะดินเผาทุกประเภท ข้อมูล การวิเคราะห์ โ บราณวัตถุด้ว ยวิธีศิล า
วรรณนา รวมไปถึ ง ข้ อ มู ล และองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมสมั ย ทวารดี 2.การเก็ บ ข้ อ มู ล รวบรวม
ภาคสนามจากการคัดเลือกและสุ่มตัวอย่างเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีและน้ามาศึกษาตัวอย่าง
ภาชนะดินเผาทางกายภาพ(ด้วยตาเปล่า) ถึงรูปแบบ รูปทรงเทคโนโลยีการผลิตการเผาและการตกแต่งทัง
ด้านในและด้านนอกของภาชนะน้ามาจัดระเบียบข้อมูลและแยกประเภทไว้ 3.น้าตัวอย่างภาชนะดินเผาที่
เก็บข้อมูลเบืองต้นจากขันที่สองแล้วเข้าสู่การเตรียมตัวอย่าง(Impregnate)และน้าไปสู่ห้ องปฏิบัติการ
(Soil Micromorphology) เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยศึ ก ษาตั ว อย่ า งภาชนะดิ น เผาทาง
กายภาพด้วยวิธีศิลาวรรณนา เมื่อได้ผลจึงน้ามาจัดระเบียบข้อมูลและแปลความจากผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกของหม้อสีสมัยทวารวดี พบว่า เป็นภาชนะดินเผาประเภท
เนือดิน โดยแต่ละภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แหล่งดินวัตถุดิบที่มา
จากแหล่งดินภายในภูมิภาคที่แต่ละชุมชนตังอยู่ โดยทัง 3 ภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันในด้ านส่วนผสม
พบว่า ภาคกลางพบหลักฐาน คือ 1)กลุ่มที่ไม่เติมส่วนผสม คือ การใช้เนือดินธรรมชาติ และ2) กลุ่มที่ไม่
เติมส่วนผสม คือ การใช้เนือดินธรรมชาติ ส่วนภาคเหนือ พบหลักฐาน คือ 1)กลุ่มที่ไม่เติมส่วนผสม คือ
การใช้เนื อดิน ธรรมชาติและ2)กลุ่ ม ที่ดินเติ มส่ ว นผสม คือ ทราย ส่ ว นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ
หลักฐาน คือ 1) กลุ่มที่เติมส่วนผสม คือ แกลบข้าวซึ่งเป็นหลักฐานส่วนผสมในเนือภาชนะดินเผาของ
ภูมิภาคนีมาตังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทัง 3 ภูมิภาคนี พบว่ามีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งบางรูปแบบ
สืบต่อมาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และยังพบหลักฐานการขึนรูปภาชนะที่คล้ายกัน 2 วิธี คือ แป้นหมุน
และการใช้มืออย่างอิสระ ประกอบกับการใช้หินดุร่วม ส่วนการตกแต่งผิวภาชนะ ได้แก่ เทคนิคเดียวไป
จนถึงเทคนิคผสม ได้แก่ การขัดผิว ผิวเรียบ ลายเชือกทาบ การทาน้าดินสีแดง การรมก้าและการเผา
ภาชนะเป็นแบบสุมเผากลางแจ้ง มีอุณหภูมิต่้าระหว่าง 400-500 องศาเซลเซียส นอกจากนีจากหลักฐาน
องค์ประกอบเชิงลึกของหม้อมีสันที่ศึกษาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า มีความเป็นมาตรฐาน
ภายในภูมิภาคของตนเองตังแต่วัตถุดิบและส่วนผสม
อมรรัตน์ สอนคง (2554.) ได้ศึกษา การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนลุ่ ม ทะเลสาบสงขลา 1.เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของผลิ ต ภั ณ ฑ์

๔๔
เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา 2.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา 3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ผลพบว่า การอนุรักษ์ ฟืนฟูและพัฒนา การผลิตเครื่องปั้นดินเผา ในชุมชนเกาะยอ อ้าเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา ปรากฏผลส้ า เร็ จ อย่ า งงดงามด้ ว ยความร่ ว มมื อ ของชุ ม ชนท้ า ให้ เ กิ ด การผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาบนเกาะยอครังหนึ่ ง และเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเทศตลอดจนเพิ่มสิน ค้าภูมิ
ปัญญาพืนเมืองและเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในขณะเดียวกันสมควรที่จะเป็นตัวอย่างในการฟื้นฟู
ภูมิปัญญาในชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
โก มูไก (2553.) ได้ศึกษาการศึกษาการแพร่กระจายของการบริโภคเครื่องถ้วยสัง คโลกบริเวณ
ภาคกลางของประเทศไทย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-22 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแพร่กระจายของ
การบริโภคเครื่องถ้วยสังคโลกในพืนที่ที่ศึกษา 2.เพื่อศึกษารูปแบบและประโยชน์ใช้สอยของเครื่องถ้วย
สังคโลกในพืนที่ที่ศึกษา 3.เพื่อจัดล้าดับอายุสมัยของเครื่องถ้วยสังคโลกในพืนที่ที่ศึกษา
ผลพบว่า การกระจายของเครื่องสังคโลกประกอบด้วยลักษณะประโยชน์ใช้สอยต่างกัน 2 อย่าง
ได้แก่ 1.เครื่องถ้วยสังคโลกเป็นสินค้าธรรมดา 2.เครื่องถ้วยสังคโลกเป็นภาชนะกักเก็บสินค้า ดังนัน
ถึงแม้ว่ายังไม่เกิดความต้องการต่อเครื่องถ้วยสังคโลกเป็นสิน ค้าธรรมดาตามบ้านเมืองต่าง ๆ บริเวณภาค
กลางตอนล่างของประเทศไทยในช่วงก่อนการส่งออก แต่ในสถานการณ์ที่ได้มีความสัมพันธ์ทางการค้าขาย
ระหว่างบริเวณภาคกลางตอนล่างกับภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เครื่องถ้วยสังคโลกเป็นภาชนะกัก
เก็บสินค้าคงจะมีโอกาสที่ได้ถูกขนส่งแพร่เข้ามาบ้านเมืองบริเวณนีส่วนแม้แต่ในช่วงสมัยที่ขยายตัวของเขต
ของเครื่องถ้วยสังคโลกเป็นสินค้าธรรมดาที่แพร่กระจายกลับถดถอย เนื่องจากสินค้าชนิดต่าง ๆ ถูกขนส่ง
เข้ามาจากภูมิภาคอื่น ๆ โดยบรรจุภายในภาชนะดินเผาประเภทไหที่ผลิตจากแหล่งเตาภายนอก
โก มูไก (2553.) ยั งได้ศึกษาการศึกษาภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากภายในกรุเจดีย์รายของ
โบราณสถานภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค้าแหง จังหวัดสุโขทัย มุ่งเน้นประเด็น ความส้าคัญของ
เมืองสุโขทัยทางด้านการค้าและวัฒนธรรมในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่ 20 โดย
วิเคราะห์ภาชนะดิน เผาที่ขุดค้น พบภายในกลุ่ มกรุเจดีย์รายของโบราณสถานในพืนที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติรามค้าแหง ต้าบลเมืองเก่า อ้าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สันนิฐานได้ว่า เศษภาชนะดินเผาที่ขุด
พบในพื นที่โ ดยรอบคงเป็ น กลุ่ มภาชนะดินเผาที่เ คยบรรจุภ ายในกรุ เจดีย์ร ายองค์ ใ ดองค์ ห นึ่ งแต่ เ ดิ ม
ดังต่อไปนี ในบริเวณเมืองสุโขทัยยังมีการค้นพบเครื่องถ้วยจีนชนิดเขียนลายครามประเภทโถขนาดใหญ่ 1
ใบจากภายในกรุเจดีย์ที่วัดพระพายหลวงอีกด้วย จากการค้นพบเครื่องถ้วยกลุ่มใหญ่จากกรุเจดีย์รายใน
โบราณสถานแห่งนีสันนิฐานได้ว่าในสมัยสุโขทัยตอนปลายเมืองสุโขทัยเป็นศูนย์กลางใหญ่แห่งหนึ่งทาง
เศรษฐกิจและทางวัฒนธรรมในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องถ้วยที่ถูกประดิษฐานในกรุเจดีย์ราย
ส่วนใหญ่ถูกน้าเข้ามาในเมืองสุโขทัยเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันโดยสั่งเป็นพิเศษซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเมือง
สุโขทัยคงมีระบบการติดต่อ ค้าขายกับภายนอกโดยผ่านเส้นทางเรืออย่างมั่นคงในสมัยสุโขทัยตอนปลาย
เพื่อขนสินค้ากลุ่มที่สั่งเป็นพิเศษเข้ามาจากภายนอกได้ ส้าหรับการบรรจุฐานในกรุเจดีย์รายองค์กลุ่ มนี
ยืนยันได้ว่าเครื่องถ้วยกลุ่มนีเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงถึงสถานภาพแห่งชนชันสูงหรือแสดงถึงความ
ร่้ารวย ในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาไทย หลักที่ 1 พ.ศ.1904 กล่าว่าพรพญาฤาไทย (ลิไทย) ทรงสร้าง
พระวิหาร พระสถูปเจดีย์ กุฏิ ปลูกต้นโพธิ์มากมาย ซึ่งสันนิฐานได้ว่าเครื่องถ้วยที่ถูกประดิษฐานในกรุเ จดีย์
องค์นีอาจเป็นของถวายที่ถูกบริจาคโดยชนชันสูงเช่นกันก็เป็นได้

๔๕
พิริยะ ไกรฤกษ์ (2545: 176-190) กล่าวถึง การก้าหนดอายุเครื่องสังคโลกได้วิเคราะห์ การ
ก้าหนดอายุเครื่องสังคโลกตามหัวข้อต่อไปนี 1. การส้ารวจองค์ความรู้ 2. การวิเคราะห์รูปแบบ และ
การจัดกลุ่มศิลปะ 3. การเปรียบเทียบรูปแบบงานศิลปะ 4. การวิเคราะห์พัฒนาการของรูปแบบงาน
ศิลปะ 5. การทดสอบกับหลักฐานทางลายลักษณะอักษร พิริยะ ไกรฤกษ์ (2545: 176-190) ได้
กล่าวถึง เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย พอสรุปได้ดังนี เครื่องปั้นดินเผาที่พบในเรือกลางอ่า ว ผลิตขึน
จากเตาแม่น้าน้อย อ้าเภอบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี เครื่ องถ้วยที่เตาแม่น้าน้อยจะเป็นเครื่องถ้วยเนือ
หยาบและเคลือบสีน้าตาลเพียงสีเดียวเท่านัน ซึ่ง ณ ที่นีจะกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบที่มีประโยชน์ในการ
ก้าหนดอายุของเครื่องสังคโลกที่พบในเรือล้า กลางอ่าว นอกจากนีพบว่า 1. ไห พบไหสี่หูทรงสูงขนาด
เล็ก พบจ้านวนมากที่สุด ไหประเภทนียังพบในเรือสมุย และ เรือสีชัง 1-3 เรือสีชัง 1 และเรือสีชัง 2
อับปางลงในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้น 22 (กลาง คริสต์ศตวรรษที่ 16) (Green; & Harper.
1987: 2-3)
- ไหสี่หูขนาดใหญ่ ทรงสูง ปากม้วนออก คอแคบสัน ไหล่กว้าง ก้นสอบ ไม่เชิง พบใน เรือ
สมุย (ศิลปากร. 2531: 89)
- ไหปากกว้างทรงเตีย คอสัน ขอบปากม้วนออก ที่ไหล่มีลายขูดขีด เป็นเส้นวงกลม ซ้อน
กัน ไหประเภทนีพบในเรือสีชัง 3 (ศิลปากร. 2531)
- ไห สองหูทรงกลม คอสัน ขอบปากม้วนออก น่าจะเลียนแบบรูปทรงของกระปุกสองหู
ทรงกลมแป้นเคลือบเขียว ของเตาสังคโลก
2. กระโถน ปากกว้าง ขอบปากม้วนออก คอสัน ล้าตัวป่อง มีเชิงสูง ลักษณะใกล้เคียงกัน มาก
กับโถมีฝาปัดทังขนาดกลาง และขนาดเล็กของเครื่องเคลือบเขียวจากเตาสังคโลก
3. ตะเกียง พบตะเกียงแขวนขนาดใหญ่ มีสี่หู ทรงกลมแป้น ด้านหนึ่งมีพวยส่วนอีกด้าน หนึ่ง
ซึ่งตรงข้ามกันมีลายก้านขดปั้นประดับไว้ ตอนบนและบริเวณไหล่ตกแต่งด้วยลายขูดขีดเป็นเส้น วงกลม
ซ้อนกัน ตะเกียงลักษณะนียังผลิตขึนที่เตาสังคโลกเป็นเครื่องเคลือบเขียว มีสามหู และมีเชิงสูง ตกแต่งด้วย
ลายขูดขีดเส้นทแยงไขว้กันเป็นร่างแหที่ล้าตัว จากการก้าหนดอายุเวลาทางวิทยาศาสตร์ด้วยการศึกษา
แม่เหล็กโบราณ (Palaeomagnetic) ได้ค่าอายุของเตาเผาแม่น้าน้อยหมายเลข 2 ในรัชสมัยของสมเด็จ
พระนารายณ์ คือ พ.ศ. 2199 - 2231 (ค.ศ. 1656 -1688) และจากการใช้คาร์บอน 14 ได้ค่าอายุ
เฉลี่ยประมาณรัชสมัยของสมเด็จพระ เพทราชา พ.ศ. 2231 - 2246 (ค.ศ.1688-1730) โกมล รักษ์
วงศ์ ได้วิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อยและขบวนการผลิต ไว้ดังนี เครื่องปั้นดินเผา
แม่น้าน้อยสามารถแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ 3 ประเภท คือ
1. แบ่งตามลักษณะสีของเนือดินปั้นที่ใช้ส้าหรับท้าผลิตภัณฑ์ มี 2 ชนิดคือ เนือดินปั้นสี ขาว
ปนเหลืองท้าจากดินเหนียวขาว ขึนรูปด้วยแป้นหมุนเนือละเอียดเผาอุณหภูมิต่้าผิวขัดมัน ที่พบ มากคือ
คนที และเนือดินปั้นสีน้าตาลแดง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้า จากดินเหนียวแดง เป็นผลิตภัณฑ์เนือ หยาบ มีทัง
อุณหภูมําและอุ
ิต่
ณหภูมิสูงเคลือบผิวและไม่เคลือบผิว
2. แบ่งตามอุณหภูมิที่เตาเผาแบ่งออกได้ 2 ชนิดด้วยกัน คือ เครื่องปั้นดินเผาที่เผาอุณหภูมิ
ระหว่าง 800-900 องศาเซลเซียส และเครื่องปั้นดินเผาที่เผาอุณหภูมิสูง เนือแข็งแกร่งมีทังเคลือบผิว
และไม่เคลือบผิว อุณหภูมิระหว่าง 1200-1230 องศาเซลเซียส
3. การแบ่งเครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย ตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ท้าการผลิตมีดังนี

๔๖
3.1 เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ประกอบอาคารสถาปัตยกรรม ได้แก่ ช่อฟ้า หางหงส์ กระเบือง
เชิงชาย มีทังเผาอุณหภูมิต่้าและอุณหภูมิสูง มีทังเคลือบผิว และไม่เคลือบผิว
3.2 เครื่องปั้นดินเผาประเภทตุ๊กตา รูปสัตว์จ้าพวกนก สิงห์ เต่า เสือ ยักษ์ ทหารโบราณ
นางฟ้า ฐานพระพุทธรูป เชิงเทียน เป็นต้น
3.3 เครื่องปั้นดินเผาประเภทภาชนะ ได้แก่ แจกัน โอ่ง ไห กระปุก ชาม คนโท อ่าง ครก
ท่อน้าประปา เป็นต้น (โกมล รักษ์วงศ์. 2538: 305)
จากการขุดค้นบริเวณเตาเผา พบท่อน้าดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ส้าคัญอีกชนิดหนึ่งของแหล่ง เตาเผา
แม่น้าน้อย และเตาหมายเลข 2 เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึนเพื่อใช้ในระบบสาธารณูปโภค ภายในเมือง
และจากแหล่งน้ามายังเมือง จึงมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างไปจากเครื่องปั้นดินเผา ประเภทอื่นๆ ที่
ผลิตและเผาในเตาเผาเดียวกัน มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก ปลายด้านหนึ่งแคบสอบ เล็กน้อย(ดูรูปใน
ภาคผนวก) ส้าหรับสวมในท่ออื่น ปั้นหนามาก มีหลายขนาด เป็นเครื่องปั้นดินเผา เนือแกร่งไม่เคลือบผิว มี
สีต่างๆ กัน เช่น สีส้มแดง สีเทา มีขนาดต่างๆ กัน ขึนอยู่กับลักษณะการใช้ งานเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 – 54
เซนติเมตร ยาว 35 – 48 เซนติเมตร ท่อน้าลักษณะนีถูกน้าไปใช้ใน กิจการประปาหลวงในเมืองลพบุรี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่ามีท่อชักน้าจากห้วยซับเหล็กเข้ามายัง บริเวณสระแก้ว นอกพระนารายณ์ ราช
นิเวศน์ เป็นระยะทางราว 8 กิโลเมตร (สยามล ชัยรัตนอุดมกุล; และนันทนา แจ้งสุรรณ์; อ่างอิงจาก ฉลวย
จารุภานานนท์. ข้อมูลสัมภาษณ์) และใช้ในระบบประปา ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์อีกจ้านวนมาก
สันนิษฐานว่ากิจการประปาหลวงในเมืองลพบุรีเริ่มมี มาตังแต่รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.
2100- 2231) และในพระนครศรีอยุธยา ที่หมู่พระที่ นั่ง และพระราชมณเฑียร มีท่อระบายน้าดินเผาใน
ระบบประปาหลวงอยู่เป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะที่ พระที่นั่งบรรยงก์ รัตนอาสน์ (สร้างในรัชกาลพระ
เจ้าอยู่หัวมหาบุรุษ หรือพระเพทราชา พ.ศ. 2237) (สยามล ชัยรัตนอุดมกุล; และนันทนา แจ้งสุรรณ์.
2549: 41) จากหลักฐานทางด้านโบราณคดีและเอกสารโบราณที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงแหล่ง
อุตสาหกรรมบริเวณแม่น้าน้อยแห่งนีนอกจากจะเป็นที่ผลิตไหสี่หูขนาดใหญ่ทังเคลือบและไม่เคลือบ แล้ว
ยังผลิตอ่าง ครก กระปุก ขวด เครื่องประดับอาคาร เช่น ช่อฟ้า กระเบืองปูพืน กระเบืองมุง หลังคา รูปปั้น
สิงห์ ตุ๊กตา ตลอดจนกระสุนปืนใหญ่ และท่อน้าด้วย ส้าหรับท่อน้านันได้พบว่าได้ส่งออก ไปใช้ในกิจการ
ประปาหลวงในพระวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี และในพระราชวังหลวง พระนครศรีอยุธยา ส่วน
ภาชนะประเภทไห พบว่าเป็นสินค้าออก ส่งไปไปต่างประเทศหลายแห่งด้วยกัน
จึงนับได้ว่าแหล่ง
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อยนีเป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผา เป็นสินค้าที่ ใช้กันแพร่หลายทั่วไป
ทังในและนอกพืนที่ที่เป็นประเทศไทยทุกวันนีตังแต่ครังกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้ว และคงทิงร้างไปแต้
ศึกบางระจันในปีพ.ศ. 2310 นั่นเอง

๔๗

6. กรอบแนวคิด
มรดกวัฒนธรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
วิถีชีวิต
รูปแบบผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญา
คุณค่าและบทบาท
เครื่องปั้นดินเผา
เตาแม่น้าน้อยต่อชุมชน

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการสร้างสรรค์
การสืบทอด
ภูมิปัญญาและ
กระบวนการสร้าง
ช่างปั้นรุ่นใหม่

เอกลักษณ์ท้องถิ่น
ความต้องการของผู้บริโภค
วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

๔๘

บทที่ ๓
วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษามรดกวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดิน เผาเตาแม่น้าน้อย สิงห์บุรี ผู้วิจัย ศึก ษาข้อ มูล เบื องต้น จากหนังสือ
เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืนที่ศึกษากลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผา ใช้ ระเบียบวิธี
วิจั ย แบบผสมผสานวิธี (Mixed Method) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ในการศึกษา
ชุมชนเพื่อค้นหาและวิเคราะห์มรดกวัฒนธรรมชุมชนด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
และการวิเคราะห์ ข้ อมูล เชิ งปริ มาณ (Quantitative data Analysis) ในการศึ กษาการพัฒ นารู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์กับกลุ่มเป้าหมาย แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนือหาศึกษาและวางแนวทางการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสร้างสรรค์ มีรายละเอียดตามล้าดับขันตอนดังนี
วิธีวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) มีล้าดับขันตอนศึกษาวิเคราะห์ดังนี
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากพืนที่ศึกษา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติ
พืนที่ศึกษา วิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญาการ คติความเชื่อพิธีกรรม ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา
รูปแบบ ภูมิปัญญา ด้วยเครื่องมือและวิธีการดังนี
1) แบบสั ม ภาษณ์ (Interview Method) โดยสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth
Interview) เป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวแบบเจาะลึก
2) สนทนากลุ่ ม ย่ อ ย (Group Interview) กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา ผู้ จ้ า หน่ า ย
เครื่องปั้นดินเผา และผู้บริโภค
3) การสังเกตการณ์ (Observation Method) ทังการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณผู้วิจัยมีดังนี
ศึกษาส้ ารวจพฤติกรรมการบริโ ภคและความต้องการของกลุ่ มตัว อย่างผู้ บริโ ภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดยใช้แบบสอบถาม และการสังเกตการณ์ ทังการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม

1. การก้าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การเลือกพืนที่การวิจั ย ผู้ วิ จั ยเลื อกเขตพืนที่การวิจัยภาคสนาม คือ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา
จังหวัดสิงห์บุรี คือ ชุมชนบ้านโคกหม้อ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการ
สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญา ท้ า กิ จ การเครื่ อ งปั้ นดิ นเผาต่ อ เนื่ อ งกั นมากั นถึ ง ปั จจุ บัน เป็ น เวลามากกว่า 20 ปี
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล ดังนี
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล เป็ น บุ ค คลที่ ผ่ า นการตรวจสอบข้ อ มู ล พื นฐานเบื องต้ น ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในพืนที่ชุมชน มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการปั้น

๔๙
การผลิต จ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาและสืบทอดด้าเนินกิจการต่อเนื่องกันมาจันถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า
20 ปี อันได้แก่
ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อในหมู่ที่ 7 ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี นายเทิดศักดิ์ บุญงาม ประธานกลุ่มอนุรักษ์รูปแบบเครื่องปั้นดิ นเผาเตาแม่น้าน้อย (ไหสี่หู) มี
สมาชิกจ้านวน 7 ราย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาวิจัยและลงเก็บข้อมูลภาคสนาม ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ได้แก่ ผู้จ้าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
1) ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกจากกลุ่มประชาชนและนักท่องเที่ยว ในพืนที่ชุมชน
ได้จากวิธีการเจาะจงสถานที่ ณ ร้านจ้าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา จ้านวน 128 คน เลือกผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ ณ ร้านจ้าหน่ายสินค้า
2) ผู้จ้าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา จ้านวน 5 ราย ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจากผู้
จ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนที่สืบทอดและด้าเนินกิจการจนถึงปัจจุบันมานานกว่า 10 ปี

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การสัมภาษณ์ผู้ช้านาญการเกี่ยวกับงานเครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ ช่างปั้น ปราชญ์ชาวบ้าน ครู
2. การสังเกตการณ์สภาพภูมิสังคม/วิถีการด้าเนินชีวิต ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม
ลวดลายและรูปทรง วัสดุและกรรมวิธีการผลิ ต ด้านการค้า ของแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้ อย
จังหวัดสิงห์บุรี
3. กล้องบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต และการ
สัมภาษณ์
4. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย ต้าบลเชิง
กลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ข้อมูลด้าน ภูมิสังคม/วิถีการด้ารงชีวิต ประโยชน์ให้สอยและความ
งาม วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ตลาดการค้าระหว่างประเทศ ทังทางภาคเอกสาร และ ทางอิเล็กทรอนิค
5. แบบสอบถาม แบบปลายปิดเพื่อส้ารวจพฤติกรรมการบริโภคและความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครังนีเก็บรวบรวมข้อมูล จากภาคเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประวัติ
เครื่องปั้นดินเผาแหล่งเตาเผาแม่น้าน้อยจังหวัดสิงห์บุรี ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา ด้านประโยชน์ใช้สอย
และความสวยงาม ด้านวัส ดุและกรรมวิธีการผลิต ด้านการค้า ของแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย
จังหวัดสิงห์บุรี แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๕๐
การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work) การจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมจากแหล่งศึกษาที่ปรากฏข้อมูลผลิ ตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลดังนี
1.1 การสั ง เกตการณ์ (Observation) ผู้ วิ จั ย ได้ ไ ปศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่
สภาพแวดล้อมของชาวบ้านต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้านวิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบ
ทอดภูมิปัญญาการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ คติความเชื่อพิธีกรรม ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิ
ปัญญา ด้านประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ด้านการค้า ของแหล่ง
เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย
1.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ(Informal
Interview) เป็นการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้มีประสบการณ์และผู้เกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผาแม่น้า น้ อย
จังหวัดสิงห์บุรี ด้านวิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญาการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ คติความเชื่อพิธีกรรม
ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา ด้านประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม ด้านวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต ด้านการค้าของแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย
1.3 การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ท้ า การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารจดบั น ทึ ก ในขณะ
สังเกตการณ์และสัมภาษณ์เป็นลายลักษณ์อักษร บันทึกด้วยเครื่องบันทึกเสียง และบันทึกข้อมูลโดยใช้
กล้องถ่ายรูป เพื่อน้าไปวิเคราะห์เอกลักษณ์ของรูปแบบเครื่องปั้นดินเผา
1.4 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาสัมพันธ์
กับวิถีชีวิตท้องถิ่นและชุมชนเมือง
1.5 การทดลองปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาและวางแนวทางกระบวนการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1) ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล เบื องต้ น โดยใช้ วิ ธี (ก) ตรวจสอบข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้าน บุคคล เวลา สถานที่ (ข) ตรวจสอบด้านวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งใช้วิธีมากกว่า 1 วิธี คือ การสนทนากลุ่มย่อยและรายบุคคล การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ประกอบการเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน และถามซ้าข้อมูลเพื่อยืนยัน
ความเข้าใจของข้อมูลเป็นต้น (ค) ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล โดยส้ารวจการตีความผลสรุปต่างๆ
ว่ามีการตีความเข้าใจตรงกัน และสะท้อนความเป็นตัวตนของชุมชนหรือไม่
2) น้าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดจ้าแนกเป็นรายประเด็นที่ก้าหนดไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย
และวิเคราะห์เนือหา (Content analysis) เชื่อมโยงข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ องค์ความรู้มรดก
วัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้าน้อย

๕๑
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
น้าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการบริโภคเครื่องปั้นดินเผามาประมวลผล
วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาการหาค่าความถี่ร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Sample mean
: x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ในการวิเคราะห์มาอธิบายเปรียบเทียบ
ในรายประเด็น ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย

๕๒

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษามรดกวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย สิงห์บุรี ผลวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี
1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้าน้อย
2. ผลวิเคราะห์การสืบทอดภูมิปัญญาและกระบวนการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ของชุมชนบ้านโคก
หม้อ เตาเผาโบราณาแม่น้าน้อย
๓. ผลวิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา
ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตท้องถิ่นและชุมชนเมือง

1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมปิ ัญญาเครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้า
น้อย
เตาเผาโบราณแม่น้าน้อยถูกขุดค้นพบในช่วงปี พ.ศ. 2529-2531 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบริเวณ
ลุ่มแม่น้าน้อย อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิ งห์บุรี เป็นชุมชนที่ถูกจัดตังขึนมาจากโครงการฝึกอาชีพเสริมจาก
การท้าการเกษตร เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย ในปี พ.ศ.2538
เป็ น ต้ น มา มี ก ารอบรมสมาชิ ก ในชุ ม ชนจ้ า นวน 20 รุ่ น ผู้ เ ข้ า อบรมกว่ า 400 คน ให้ มี อ าชี พ ท้ า
เครื่องปั้นดินเผาผลิตไหสี่หู คณโท คณที ปัจจุบันเหลือผู้ที่ท้าอาชีพนีเพียง 2 คน ผลิตไหสี่หู และคณฑี โดย
ไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความหลากหลาย ไม่มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ตามสมัยนิยม (เทิดศักดิ์ บุญ
งาม. 2559: สัมภาษณ์.)
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตหมู่บ้านโคกหม้อ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และรักในท้องถิ่นของตน ถือหลักศรัทธาในศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพ
ทางเกษตรกรรม ได้แก่ การท้า นา ท้าสวน และปลูกผัก และจัดจ้าหน่ายแลกเปลี่ยนใน ท้องถิ่นรวมถึงใน
ชุมชนใกล้เคียง แหล่งเตาเผาและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็ นสิ่งที่มีมานานควบคู่กับการเกิดของคน
โบราณ
สภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านโคกหม้อจากเดิมที่เตาเผาอยู่เป็นจ้านวนมาก ราว 200 เตา ถูก
ปรับปรุง พืนที่ซากเตาเผาโบราณได้ถูกไถกลบกลายเป็นสถานที่สร้างโรงพยาบาลบางระจัน โรงเรียนศรี
ศักดิ์ โรงเรียนวัดพระปรางค์ ถนน คลองชลประทาน เป็นต้น ส่วนที่ยังหลงเหลือให้เห็นเป็นสภาพซาก
เตาเผา จะอยู่ ใ นบริ เ วณวั ด พระปรางค์ ทางจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี มี โ ครงการอนุ รั ก ษ์ รู ป แบบศิ ล ปะ
เครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย มีจุดประสงค์ให้ฝึกอาชีพหลักสูตรแรงงานในชนบท สาขาเครื่องปั้นดินเผาขึน
โดยอนุรักษ์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อยเดิม ณ วัดพระปรางค์ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี ตังแต่พ.ศ.2538 เป็นต้นมา ทางภาครัฐ เอกชน คณะสงฆ์ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น
ได้สนใจพัฒนากรรมวิธีการปั้นและพัฒนารูปแบบ จนกลายเป็นสินค้า OTOP ของต้าบล และทางจังหวัด
ได้ส่งเสริมให้เป็นสินค้าระดับ 4 ดาว เป็นหมู่บ้านต้นแบบ พร้อมทัง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แหล่งเตาเผาเป็น

๕๓
สถานที่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทังนีได้รับความร่วมมือ และให้การสนับสนุนจากทางเจ้าอาวาสวัด
คณะสงฆ์วัดพระปรางค์ องค์การบริหารส่วนต้าบลไม้ดัด และเชิงกลัด (อบต.) องค์ การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.) พัฒนากรอ้าเภอบางระจัน พัฒนากรจังหวัด สิงห์บุรี ตลอดจนพ่อค้าประชาชนในท้องถิ่น
บทบาทของสมาชิกในชุมชน การท้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี มีการจัดตัง
กลุ่มอนุรักษ์ในชุมชน การถ่ายทอด ภูมิปัญญาเทคนิควิธีการเป็นอย่างไรก็มีการปฏิบัติตามต่อกันมาแบบ
นัน การตระหนักในคุณค่าการอนุรักษ์ รักษาความรู้วิชาในการท้าเครื่องปั้นดินเผาแบบดังเดิม รูปแบบ
ดังเดิมไว้ให้อยู่คู่กับชุมชน เป็นสิ่งดีงามมีคุณค่า แต่หากพิจารณาในด้านการด้ารงชีพแล้ วพบว่า ส่งผลให้
การท้าเครื่องปั้นดินเผาปัจจุบันมีรูป แบบไม่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคม ชุมชนใกล้เคียง เป็น
เพียงของที่ระลึกของฝากที่ได้จะระลึกถึงชุมชนแห่งนีเพียงเท่านัน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการสร้าง
รายได้ในภาพรวมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการใช้ทรัพยากรในการผลิตเครื่องปั้นดินเผานัน สร้างสรรค์ภาชนะ
เครื่องใช้สอยที่ไม่ตอบรับวิถีชีวิตของชุมชน และท้าให้วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผานันก้าลังจะสูญหายไป
มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนบ้านโคกหม้อ วิถีชีวิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มาจากรากภูมิปัญญา
เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อยได้ข้อค้นพบดังนี
1.1 มรดกวัฒนธรรมในบริบทพืนที่ มรดกทางธรรมชาติที่ที่ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์และมีความ
เจริญรุ่งเรื่องในอดีตของเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย มาจากสภาพพืนที่ดินที่ราบลุ่มริมแม่น้าน้อยเป็น
แหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีวิถีการด้าเนินชีวิตแบบสังคมการเกษตรและการประมง มีการแปรรูปและ
การถนอมอาหาร เป็นย่านการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตเป็นแนวรอยต่อกึ่งกลางเชื่อมระหว่าง สุโขทัยและ
อยุ ธ ยา ท้าเลที่ตังเหมาะสมกับ การคมนาคมขนส่ งสะดวกและการขยายตัว ทางการค้าของอยุธ ยากับ
ต่างประเทศ ในการพิจารณาทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางเทคโนโลยีการท้าผลิตภัณฑ์เตาแม่น้าน้อย
พบว่า แหล่งเครื่องปั้นดินเผานีเป็นกลุ่มช่างปั้นดินเผาที่อพยพมาจากสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี หรือเป็นกลุ่ม
ช่างปั้นดินเผาที่ถูกกวาดต้อนจากการท้าสงคราม ระหว่างสมัยกรุงศรีอยุธยากับกลุ่มหัวเมืองเหนือ (กลุ่ม
อาณาจักรสุโขทัย) และกลุ่มช่างปั้นดินเผาที่ติดตามเจ้านครอินทร์มาจากเมืองจีน พบสภาพพืนที่นีมีความ
อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งวัตถุดิบดี มีดินเหนียวที่เหมาะส้าหรับการท้าเครื่องปั้นดินเผาและมีแหล่งน้าส้าหรับ
อุปโภคบริโภคและคมนาคม มีเชือเพลิง จึงมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึนจนกลายเป็นแหล่งผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม จากการค้นพบเตาเผาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นจ้านวนมาก ในบริเวณโดยรอบแม่น้า
น้อย ต้าบลเชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี สินค้าผลิตขึนใช้ภายในประเทศประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน
อาทิเช่น ไห ครก อ่าง ท่อน้าดินเผา และภาชนะส้าหรับบรรจุสินค้าประเภทอาหาร รวมถึงประเภทผงหรือ
ของเหลว เพื่อการค้าส่งออกกับต่างประเทศ เป็นที่รู้จักและเรียกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแหล่งนีว่า ไหสี่หูเตา
แม่น้าน้อย
1.2 ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม จากการที่เป็นช่วงขยายตัวทางการค้ากับต่างประเทศ
ในสมัยอยุธยา รูปแบบของเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย เป็นสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผาส้าหรับบรรจุ
สินค้าส่งขายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศนอกจากนีบริเวณดังกล่าวยัง
เป็นท้าเลที่เหมาะสมและสะดวกต่อการล้าเลียงขนส่งสินค้าทางน้าผ่านล้าแม่น้าน้อยไปบรรจบกับแม่น้า
เจ้าพระยาที่ไหลลงมาจากชัยนาทไปยังอยุธยาก่อนที่สินค้าจะถูกน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นภาชนะบรรจุ
สินค้าอื่นหรือเป็นสินค้าเพื่อส่งไปขายยังตลาดต่างประเทศต่อไป เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
เทคโนโลยีในแหล่งเตาเผาแม่น้าน้อยจึงแสดงถึงการผลิตที่เน้นการใช้สอยในระดับอุตสาหกรรม ปริมาณ
ของสิ น ค้าที่เป็ น จ้านวนมาก รูป แบบของเครื่องปั้นดิ นเผาเพื่อการบรรจุ การขนส่ ง การค้าส่ งออกกับ

๕๔
ประเทศเพื่อนบ้ าน ในปริ มาณมากและมี ขนาดใหญ่ ผลิ ตภัณฑ์ที่ผ ลิ ตไม่แสดงถึ งความวิจิ ตรประณี ต
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์สังคโลกที่ผลิตในแหล่งเตาเผาบ้านเกาะน้อยจังหวัดสุโขทัย ทังคุณลักษณะวัตถุดิบ
ความประณีต ประโยชน์การใช้งาน รูปแบบผลิตภัณฑ์
อาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ประเภทไหสี่หูขนาดต่าง ๆ จากแหล่งเตาเผาแม่น้าน้อยที่พบในแหล่งเรือ
จมต่าง ๆ นีมีหน้าที่เป็น“ภาชนะบรรจุ” (containers) สินค้าเป็นผง อาหารหรือสินค้าที่เป็นน้า ซึ่งภาชนะ
ไหสี่หูไม่ได้เป็นสินค้าโดยตรง แต่ถ้าหากพิจารณาถึงการจ้าหน่ ายที่แหล่งผลิตคือที่แหล่งเตาเผาแม่น้าน้อย
แล้วภาชนะเหล่านีเป็นสินค้าชันหนึ่งซึ่งผู้ผลิตขายให้กับพ่อค้าที่มารับซือ เพื่อจะน้าไปบรรจุสินค้าอย่างอื่น
ๆ ต่อไป จากการพบไหสี่หูในแหล่งเรือจมในอ่าวไทยบางใบบรรจุยางสนหรือ ผงชัน หลายใบบรรจุ ไข่เป็ด
ดังนั นบทบาทของผลิ ตภัณฑ์ป ระเภทภาชนะลั กษณะหยาบๆ ของแหล่ งเตาแห่ งนีจึงเป็นทังตัว สิ นค้า
โดยตรงในขันต้นและท้าหน้าที่เป็นภาชนะบรรจุเหมือนกับปีบ ขวด กระป๋องที่ท้าหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน
นั่นเองนอกจากนีในการศึกษาต้นก้าเนิดและจ้าแนกประเภทไหเคลือบที่พบในเกาะบอร์ นิโอ (Borneo) ซึ่ง
พบไหสี่หูขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กจ้านวนมาก
ความสวยงามของเครื่องปั้นดินเผา จากลวดลายรูปทรง ลักษณะรูปทรงไข่ สูงไหล่กว้าง คอแคบ
สัน ก้นค่อนข้างสันและแบนเรียบไม่มีขอบฐานปากบานออก ขอบปากม้วนออกมีร่องด้านบนโดยรอบ ตรง
รอยต่อของคอกับไหล่มีหูขนาดใหญ่ปั้นเป็นเส้นดินกลมหนา แปะตามแนวนอนบิดเป็นห่วงตังขึน หูทังสี่หู
แปะทับลงแถบร่องที่ขูดขนานกันโดยรอบไหล่ชุ ดละ 2-3 ร่อง ไหกลุ่มนีมีขนาดศูนย์กลางตัว ๔๓๐-๕๒๐
มม. สูง ๕๙๐-๖๓๕ มม.
จากการศึกษารูปทรง ลวดลาย และการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย ต้าบลเชิงกลัดอ้าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เป็นการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ในครัวเรือนและด้านเศรษฐกิจ ลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์จึงมีความหนาแข็งแรง เนือแกร่ง เพราะถูก
ผลิ ต ขึ นมาเพื่ อ ใช้ ส อยในชี วิ ต ประจ้ า วั น ในครอบครั ว ชุ ม ชน ตลอดจนเป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออก ดั ง นั น
เครื่องปั้นดินเผาประเภทบรรจุภัณฑ์จึงเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของเตาเผาแม่น้าน้อย วัดพระ
ปรางค์ หมู่บ้านโคกหม้อ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนมากลวดลายที่พบเห็นจึงไม่
เด่นชัด สวยงาม ดังเช่น เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เครื่องปั้นดิ นเผาสังคโลกหรือเครื่องปั้นในแหล่งเตาเผา
อื่น ๆ
1.3 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
1) วัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย วัสดุที่ใช้ปั้นเครื่องปั้นดินเผาในอดีต
ซึ่งเป็นดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง พบทั่วไปตามที่ลุ่มสองฟากฝั่งแม่น้าน้อย (ส้ารวจดิน, กอง
, ๒๕๒๙.) จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วพอสรุปได้ว่า การเกิดแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
เตาขนาดใหญ่ที่นี่ เพราะ ดินดี โดยแหล่งดินดีน้ามาจากหนองบัว อยู่บริเวณด้านหลังวิหารเดิมของวัดพระ
ปรางค์ มีการน้าดินจากหนองบัวไปวิเคราะห์ พบว่า มีแร่ธาตุเหล็ก สังกะสี ซึ่งช่วยให้ดินมีความละเอียด
และจับตัวกันแน่น อีกทังมีส่วนผสมของทรายน้อย ช่วยให้เนือดินแตกตัวยาก ซึ่งดินส่วนมากนันมักจะมี
ส่วนผสมของทรายในปริมาณมากท้าให้แตกง่าย จึงได้ว่าดินที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากเหมาะที่จะน้ามาใช้
เป็นส่วนผสมในการท้าเครื่องปั้นดินเผา
2) กรรมวิธีการผลิต เครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อยมีการผลิตผลิตภัณฑ์แบ่งได้ 3 ประเภท คือ

๕๕
1. ขึนรูปด้วยแป้นหมุนเนือละเอียดเผาอุณหภูมิต่้า ผิวขัดมัน ที่พบมากคือ คนที และผลิตภัณฑ์ท้าจากเนือ
ดินปั้นสีน้าตาลแดง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากดินเหนียวแดง เป็นผลิตภัณฑ์เ นือหยาบ มีทังอุณหภูมิต่้าและ
อุณหภูมิสูงเคลือบผิวและไม่เคลือบผิว
อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาแบ่งเป็น 2 ระดับอุณหภูมิ คือ เครื่องปั้นดินเผาที่เผาอุณหภูมิระหว่าง
800 - 900 องศาเซลเซียส และเครื่องปั้นดินเผาที่เผาอุณหภูมิสูง เนือแข็งแกร่ง มีทังเคลือบผิวและไม่
เคลือบผิว อุณหภูมิระหว่าง 1,200 – 1,230 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ได้แก่
1) เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ประกอบอาคารสถาปัตยกรรม ได้แก่ ช่อฟ้า หางหงส์ กระเบือง
เชิงชาย มีทังเผาอุณหภูมิต่้าและอุณหภูมิสูง มีทังเคลือบผิว และไม่เคลือบผิว
2) เครื่องปั้นดินเผาประเภทตุ๊กตา รูปสัตว์จ้าพวกนก สิงห์ เต่า เสือ ยักษ์ ทหารโบราณ
นางฟ้า ฐานพระพุทธรูป เชิงเทียน เป็นต้น
3) เครื่องปั้นดินเผาประเภทภาชนะ ได้แก่ แจกัน โอ่ง ไห กระปุก ชาม คนโท อ่าง ครก
ท่อน้าประปา เป็นต้น
การเตรียมดิน ดินเหนียวที่น้ามาปั้นผลิตภัณฑ์ น้ามาจากดินที่อยู่ใกล้ แหล่งเตา ขุดขึนที่มาเป็น
วัตถุดิบ น้ามาผลิตเครื่องปั้นดินเผา บริเวณโดยรอบวัดพระปรางค์และจากแหล่งดินในเขตต้าบลชันสูตร
อ้าเภอบางระจัน เพราะดินที่มีลักษณะพิเศษคือมีทรายปนอยู่เวลาเผาจะเผาได้ในอุณภูมิสูงและดินมีความ
แข็งแกร่ งไม่ซึมน้ าเมื่อเผาจนถึงจุดสุกตัวดินจะมีสี น้าตาล”และบริเวณใกล้ เคียงกับเตาเผาแม่น้าน้อย
อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นดินเหนียวสีน้าตาลแดงหรือสีเทา และเป็นดินที่ไม่ต้องผสมกับวัตถุดิบ
อื่นๆ หรืออาจจะใช้ทรายละเอียดผสม เพราะเครื่องปั้นดินเผาที่ค้นพบในแหล่งเตาเผาแม่น้าน้อยนีเป็น
เครื่องปั้นดินเผาแบบเออร์เทนแวร์ และสโตนแวร์
การปั้นขึนรูป ใช้วิธีปั้นขึนรูปด้วยแป้นหมุน และวิธีการปั้นแบบอิสระ แบ่งได้ 4 วิธีดังนี
1) ขึนรูปโดยแป้นหมุนแบบใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน ขณะที่ช่างปั้นขึนรูปผลิตภัณฑ์ก็จะ
มีผู้ช่วยอีกคนหมุนแป้นโดยใช้มือหมุนหรือใช้เท้าถีบ ฉะนันการท้างานของทังสองคนจะต้องสัมพันธ์และ
สอดคล้องได้จังหวะซึ่งกันและกันหรือบางครังผู้ปั้นใช้เท้าถีบเพียงคนเดียว พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ขึนรูปด้วย
กระบวนการนีได้แก่ ไห โอ่ง อ่าง หม้อ แจกัน ขวด ครก เป็นต้น
2) ขึนรูปโดยการปั้นอิสระ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดั บสถาปัตยกรรม เช่น
กระเบืองเชิงชาย ช่อฟ้า ตุ๊กตา กระเบืองปูพืน เป็นต้น
3) ขึนรูปโดยการปั้นขด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภท อ่าง ครก กระปุก เตา มังกรสิงห์ เหรา
สิงห์ ท่อน้า เป็นต้น
4) ขึนรูปโดยผสมหลายวิธี ได้แก่ วิธีการปั้นขด บีบ กด แป้นหมุน อิสระหรือปั้นแผ่นผสม
กัน เช่น ไหขนาดใหญ่ ครก กระปุก ประติมากรรมประดับสถาปัตยกรรม
การเคลือบ น้าเคลือบ ที่ใช้เคลือบผิวผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย เป็นเคลือบอุณหภูมิสูง
ประเภทเคลือบขีเถ้าไม้ เคลือบเป็นสีน้าตาลอ่อน จนถึงสีน้าตาลและน้าตาลด้าเข้ม มีทังผิวด้านและผิวมัน
เคลือบผิวด้าน ซึ่งเกิดจากการเผาไม่ถึงจุดสุกตัวของการเคลือบ ส่วนเคลือบผิวมันเกิดจากการเผาถึงจุดสุก
ตัวเคลือบหลอมเป็นแก้ว ผลิตภัณฑ์บางชินเคลือบผิวมันมากบางชินเคลือบด้านขึนอยู่กับระดับอุณหภูมิไฟ
สูงไฟต่้า ส่วนผสมน้าเคลือบขีเถ้าไม้ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย มีส่วนผสม ได้แก่ ขีเถ้าไม้
(wood ash) หินฟันม้า (feldspar) ดินเหนียวบางระจัน (plastic clay)

๕๖
การเผา กรรมวิธีการเผาใช้เตาที่เรียกกันว่าเตาจีน หรือเตาประทุนขนาดใหญ่ เนื่องจากคล้ายเรือ
ประทุน เผาด้วยไม้ฟื้นเป็นเชือเพลิง ไม้ไผ่ ไม้สะแก เหมาะจะเป็นเชือเพลิงอย่างดี ไฟแรงหาง่าย หรือป่า
ต้นยางนาตลอดล้าน้าน้อย ไม้จากต้นยางอาจใช้เป็นเชือเพลิงได้เช่นกัน อุณหภูมิการเผาไม่ต่้ากว่า 1,250
องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์หลังจากผ่านกระบวนการเผาแกร่ง เนือดินแกร่งมาก สีเทาเข้ม สีเทาแกมชมพู
เคลือบผิวสีน้าตาล สีน้าตาลแกมเหลือง สีน้าตาลแกมเขียวคล้า โดยมากเคลือบตังแต่ส่วนคอด้านนอกลง
มาเกือบถึงกัน ประมาณ ๓/๔ ของความสูง ขอบปากไม่เคลือบ
1.4 ด้านการค้า กรุงศรีอยุธยาตังอยู่ในบริเวณที่เป็นที่รวมของแม่น้าหลายสายและใกล้ปากอ่าว
ไทย ซึ่งเป็นเส้นทางออกทะเลได้โดยตรง ท้าให้แม่น้าเจ้าพระยาเป็นจุดศูนย์กลางในการควบคุมและติดต่อ
กับเมืองอื่น ๆ ที่อยู่เหนือขึนไป แม้ว่าเส้นทางออกทะเลยังสามารถใช้เส้นทางอื่น ๆ ได้ เช่น แม่น้าแม่กลอง
และแม่น้าสุพรรณบุรีหรือแม่น้าท่าจีนแต่ก็อยู่ในการปกครองของอยุธยาดังนันการติดต่อค้าขายกับเมืองอื่น
ๆ รวมทังการน้าสินค้ามาขายจะถูกควบคุมโดยพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะแต่งตังเจ้าพนักงานคลังสินค้าเป็น
ผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยจะแบ่งเป็นสินค้าต้องห้ามซึ่งจะขายกับคนอื่นไม่ได้ เช่น เนือไม้หอม หมาก ดีบุก
ฝาง ช้าง เกลือ ตะกั่ว และงาช้าง และสินค้าขายได้โดยเสรีเช่น เหล็ก น้าตาล ไม้ น้ามั นมะพร้าว เขาสัตว์
เป็นต้น มีสินค้าที่ต้องเสียภาษีตามความส้าคัญ ดังนันเครื่องปั้นดินเผาจึงเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการใช้
เป็นภาชนะบรรจุสินค้าบางประเภทที่เป็นของเหลวและที่ต้องบิดฝามิดชิด ท้าให้แหล่งเตาเผาแม่น้าน้อยมี
ความส้ าคัญเพราะอยู่ ใกล้ กว่าเตาอื่น ๆ และควบคุมโดยอยุธ ยา เครื่องปั้นดินเผาจากเตาดังกล่ าวจึง
แพร่หลายอยู่ในบริเวณนีและเป็นไปได้ที่จะมีการใช้อ้านาจในการบังคับให้ใช้อ้านาจของพระคลังสินค้า ซึ่ง
ไม่เพียงเฉพาะการค้าขายภายในประเทศ เท่านันยังรวมไปถึงการติดต่อการค้าขายกับต่างประเทศในอีก
ทางหนึ่งด้วย เนื่องจากเป็นที่ผลิตสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผาส่งขายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดภายในและต่างประเทศนอกจากนีบริเวณดังกล่าวยังเป็นท้าเลที่เหมาะสมและสะดวกต่อ การล้าเลียง
ขนส่งสินค้าทางน้าผ่านล้าแม่น้าน้อยไปบรรจบกับแม่น้าเจ้าพระยาที่ไหลลงมาจากชัยนาทไปยังอยุธยา
ก่อนที่สินค้าจะถูกน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นภาชนะบรรจุสินค้าอื่นหรือเป็นสินค้าเพื่อส่งไปขายยังตลาด
ต่างประเทศต่อไป ไหสี่หูที่พบในประเทศญี่ปุ่นนันจัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความส้าคัญของแหล่งผลิตเตาเผาแม่น้าน้อยที่มีความส้าคัญต่อการผลิตสินค้าเครื่อ งปั้นดินเผาและ
ภาชนะบรรจุสินค้าในประเทศและสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศในเส้นทางการค้าทางทะเลของราชส้านัก
อยุธยากับต่างประเทศ

ภาพที่ 1 .ไหสี่หูที่พบในประเทศญี่ปุ่นบรรจุก้ามะถัน

๕๗
ที่มา : http://www.museum-press.com [ออนไลน์, 2560]
ไหสี่หูจากประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการติดต่อค้าขายอย่างกว้างขวาง
ของอยุธยาและญี่ปุ่น การค้นพบดังกล่าวระบุว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาจากเตาเผาแม่น้าน้อยโดยพบไหสี่หูใช้
เป็น ภาชนะบรรจุสินค้าประเภทก้ามะถัน พบที่เมือง Sakai จัดแสดง ณ Sakai city museum
1.5 รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย รูปแบบเดิมที่ผลิตขึนในอตีด (ก่อนระยะ
ฟื้นฟูปี พ.ศ. 2531) มี 9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไห ครก ขวด/แจกัน หม้อ โอ่ง อ่าง หวด กุณฑี/คณฑี
ประติมากรรมประดับสถาปัตยกรรม มีรายละเอียด ดังนี
1. เครื่องปั้นดินเผาประเภท ไห แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.) ไหสี่หู 2.)ไหไม่มีหู
1.) ไหสี่หู แบ่งเป็น 3 ขนาด 1.ไหสี่หูขนาดใหญ่ 2.ไหสี่หูขนาดกลาง 3.ไหสี่หูทรงสูงขนาด
เล็ก
1.1 ไหสี่หูทรงสูงขนาดใหญ่

ภาพที่ 2 ไหสี่หูขนาดใหญ่และภาพตัด
1.2 ไหสี่หูขนาดกลาง

ภาพที่ 3 ไหสี่หูขนาดกลางและภาพตัด

๕๘

1.3 ไหสี่หูขนาดเล็ก

ภาพที่ 4 ไหสี่หูขนาดเล็กและภาพตัด
2.) ไหไม่มีหู มี 2 ประเภท คือ 2.1) ไหไม่มีหู 2.2) ไหปากแตร
2.1 ไหไม่มีหู

ภาพที่ 5 ไหไม่มีหู
2.2 ไหปากแตร

ภาพที่ 6 ไหปากแตรและภาพตัด

๕๙

2. เครื่องปั้นดินเผาประเภท ครก

ภาพที่ 7 ครกและภาพตัด
3. เครื่องปั้นดินเผาประเภท ขวด แจกัน และกระปุก
3.1 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทขวดทรงสูง

ภาพที่ 8 ขวดทรงสูง 2 หู และภาพตัด

๖๐

4. เครื่องปั้นดินเผาประเภท หม้อ

ภาพที่ 9 หม้อและภาพตัด
5. เครื่องปั้นดินเผาประเภท โอ่ง

ภาพที่ 10 โอ่ง

๖๑

6. เครื่องปั้นดินเผาประเภท อ่าง

ภาพที่ 11 อ่าง
7. เครื่องปั้นดินเผาประเภท หวด

ภาพที่ 12 หวด

๖๒

8. เครื่องปั้นดินเผาประเภท กุณฑี (คนที)

ภาพที่ 13 คนที
9. เครื่องปั้นดินเผาประเภทอื่นๆ ได้แก่ ประติมากรรมประดับสถาปัตยกรรม

ภาพที่ 14 ประติมากรรมประดับสถาปัตยกรรม
การวิเคราะห์เอกลักษณ์เครื่องปั้นดินเผา สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือคุณลักษณะแตกต่างเด่น ชัด
ที่สุดของเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย คือ ภาชนะไหสี่ หู ที่มีองค์ประกอบของ รูปทรงสัดส่วน ลักษณะหู
สี ของเนื อดิ น และสี ข องเคลื อ บ เนื่ องมาจากลั ก ษณะของธรรมชาติวั ส ดุ คือ ดินและเคลื อ บ เริ่มจาก

๖๓
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไหสี่หู ที่ท้าจากดินเหนียวบริเวณลุ่มแม่น้อย เป็นพืนที่ราบลุ่มดังนันดินที่เกิดใน
แหล่งนีมีคุณภาพดีสามารถน้ามาใช้ได้โดยไม่ต้องเพิ่มส่วนผสมอื่น มีคุณสมบัติละเอียดเหนียวเหมาะกับการ
ขึนรูปด้วยแป้นหมุนเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ได้ดี ผลิตภัณฑ์เมื่อเผาแล้วมีความแข็ งแกร่งทนทาน จึง
สามารถท้าเป็นอุตสาหกรรมได้ ประกอบกับความต้องการการใช้สอยในครัวเรือน และด้านการค้าเพื่ อจะ
น้าไหสี่หูไปบรรจุอาหารและสินค้าอย่างอื่น ๆ ต่อไป ดังนันบทบาทของไหสี่หูของแหล่งเตาแห่งนีจึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทภาชนะลักษณะหยาบๆ ที่เป็นทังตัวสินค้าโดยตรงในขันต้นที่ใช้ในครัวเรือนและสินค้าที่
ท้าหน้าที่เป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับปีบ ขวด กระป๋องที่ท้าหน้าที่เพื่อช่วยในการขนส่งได้สะดวกเช่น
ในปัจจุบันนั่นเอง
จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ความสวยงามลวดลายความวิจิตรประณีตถูกละเลยไปไม่เน้นความ
สวยงามเท่าใดนักเมื่อเทียบกั บผลิตภัณฑ์ในแหล่งอื่น ณ ช่วงเวลาเดียวกัน อาทิเช่น สังคโลก ลักษณะ
ลวดลายหรือการตกแต่งผิวที่เห็นได้ชัด คือ ร่องรอยเส้นขูดขีดบริเวณบ่า ของไหสี่หู 4-5 เส้น และการปั้นหู
ติด 4 ด้าน ลักษณะหูที่สามารถบอกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไหสี่หูของเตาแม่น้าน้อย คือ หูที่สามารถร้อยเชื อก
ได้และการติดปลายของหูทังสองด้านปาดลงด้านล่าง ถ้าเป็นลักษณะหูจากแหล่งอื่น จะมีลักษณะแตกต่าง
จากออกไปคือการปาดออกด้านข้างซ้ายและขวาบางแห่งไม่สามารถร้อยเชือกได้
สิ่ งที่เป็ น เอกลั กษณ์เฉพาะอีกประการหนึ่งของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา คือ ธรรมชาติของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิ ต คือ ดินและเคลือบ คุณสมบัติเฉพาะของดินแต่ล ะแหล่งแต่ล ะภูมิภ าคมี ความ
แตกต่ า งกั น เห็ น ได้ ชั ด เช่ น ดิ น สุ โ ขทั ย ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต สั ง คโลก ดิ น ขาวล้ า ปางท้ า ชามตราไก่ ดิ น ส้ า หรั บ ท้า
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง มีสีของเนือดินและเคลือบแตกต่างกับดินบ้านด่านเกวียน จ.นครราชสี มา ดิน
เหนียวราชบุรีที่ผลิตโอ่งมังกรรวมถึง ดินเหนียวแหล่งเตาแม่น้าน้อย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ที่มีสีเทาเข้มถึง
สีน้าตาลเข้มเนือละเอียด เคลือบสีน้าตาลกึ่งมันกึ่งด้านจากขีเถ้าพืช

๖๔
ภาพที่ 15 การแบ่งส่วนรูปทรงภาชนะ
ตารางที่ 1 แสดงเอกลักษณ์คุณลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาแหล่งเตาแม่น้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี
เอกลักษณ์
1 รูปทรง

2 ลวดลาย

รูปแบบ

การวิเคราะห์เอกลักษณ์คุณลักษณะ
มีรูปทรงมุ่งเน้นเพื่อ การบรรจุ สิ น ค้ า
ประเภทของเหลวและผงสามารถปิด
มั ด ปากภาชนะได้ รู ป ท รงที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ คือ รูปทรงไห
ส่วนคอและปากแคบกว่าส่วนกลาง
ส่ ว นฐานเท่ า กั บ /หรื อ ใหญ่ ก ว่ า ส่ ว น
ปากเล็ กน้อย เป็นแบบสมมาตรซ้า ย
ขวาเนื่องมาจากข้อจ้ากัดของกรรมวิธี
การขึนรูปด้วยแป้นหมุน ติดหูสีด้าน
รูปทรงขวด

ลวดลายเป็ นเส้ น ร่อ งจากการขู ดขีด
บริเวณบ่าภาชนะเป็นส่วนมาก มีลาย
กระจังจากการแกะ การปั้นติด

๖๕
เอกลักษณ์
3 สี

รูปแบบ

เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบสีน้าตาลเข้ม

เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบสีน้าตาลส้ม

การวิเคราะห์เอกลักษณ์คุณลักษณะ
สีสันของผลิตภัณฑ์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม
คือ
ชนิ ด เคลื อ บ สี น้ า ตาลอมเขี ย ว ถึ ง สี
น้าตาลด้าเข้ม
ชนิ ด เนื อแกร่ ง ไม่ เ คลื อ บ เนื อดิ น สี
น้าตาลไหม้ และ
ชนิดเนือแกร่งไม่เคลือบ สี น้าตาลส้ม
4 ทักษะ

๖๖
เอกลักษณ์
4.ทักษะ

5 เ อ ก ลั ก ษ ณ์
ของวัสดุ

รูปแบบ

การวิเคราะห์เอกลักษณ์คุณลักษณะ
มี ร่ อ งรอยแห่ ง ทั ก ษะจากการขึ นรู ป
ด้วยแป้นหมุน การติดตกแต่งเป็นแบบ
หยาบๆไม่ ป ระณี ต ไม่ เ รี ย บเนี ย น
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์สังคโลก

ธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
คือ ดินและเคลือบ ดินเป็นวัตถุดิบที่
สามารถเก็บซับร่องรอย แสดงออกถึง
ความรู้ สึ ก ต่ า ง ๆ ได้ การดั ด แปร
รู ป ร่ า ง รู ป ทรง การแสดงออกถึ ง
คุณลักษณะขององค์ประกอบทางแร่
ใ น วั ต ถุ ดิ บ แ ต่ ล ะ แ ห ล่ ง จ า ก พื น
ผิ ว สั มผั ส ความหยาบ-ละเอียด สี สั น
อ่ อ น - เ ข้ ม ค ว า ม ด้ า น - มั น ไ ด้
หลากหลาย

มรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้าน้อย สิ่งสะท้อนที่
เห็ น ได้ เด่น ชัด ที่สุ ด มาจาก สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตในสั งคมวัฒ นธรรมช่ว งเวลานัน
ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสรรค์ใช้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพืนที่อื่น ๆ ถ่ายทอดเคลื่อนตัวมาอยู่ในแหล่งปัจจัย
ที่เกี่ย วเนื่ องกัน ที่ส่ งผลต่ อรู ป แบบเอกลั ก ษณ์ แต่ งต่ างกัน ออกไป ความเป็นอยู่จากชีวิต ประจ้ า วั น กั บ
ทรัพยากรวัตถุดิบ เศรษฐกิจการค้า การใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ภาชนะที่มีประโยชน์ใช้สอย มีรูปแบบ
ลวดลลาย วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต

๖๗

2. ผลวิเคราะห์การสืบทอดภูมิปัญญาและกระบวนการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ของชุมชนบ้าน
โคกหม้อ เตาเผาโบราณาแม่น้าน้อย
การสื บ ทอดภูมิปั ญญาเครื่ องปั้น ดินเผาชุมชนบ้านโคกหม้อ เป็นกลุ่ มท้าเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้
เทคโนโลยีขันสูงเป็นผลิตภัณฑ์ สโตนแวร์ เผาไฟสูง เป็นผลิตภัณฑ์เนือแกร่งมีการเคลือบ ได้นับอิทธิพลมา
ขากช่างปั้นชาวจีนมาตังแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ.
1914 -1921 ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับสมัยอาณาจักรสุโขทัย มีการยกทัพตีหัวเมืองกวาดต้อนผู้คนมา
รวมอยู่บริเวณแหล่งที่ราบลุ่มแม่น้าน้อย ในเขตเมืองแพรกขึนตรงต่อกรุงศรีอยุธยาการพิจารณาทางด้าน
ประวัติศาสตร์ของชาวช่างปั้นลุ่มแม่น้าน้อย สรุปที่มาได้ 3 แนวทางคือ1) เป็นกลุ่มช่ างปั้นที่ถูกกวาดต้อน
จากการท้าสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองกลุ่มอาณาจักรสุโขทัย2) เป็นกลุ่มช่างปั้นดินเผาที่
อพยพมาจากสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อหาแล่งท้ากินใหม่ 3) เป็นกลุ่มช่างปั้นที่ติดตามเจ้านครอินทร์มา
จากเมื อ งจี น ในสมั ย ของสมเด็ จ พระบรมราชาธิ ร าชที่ 1 ในปี พ.ศ.1920 โดยราชทู ต น้ า พาช่ า ง
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาชาวจี น มาท้ า เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาที่ ริ ม แม่ น้ า น้ อ ยในจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี เป็ น การกระท้ า
เช่นเดียวกับพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช เป็นช่วงสมัยราชวงศ์หมิงของจีนที่มีความเจริญรุ่งเรื่องด้านการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาปอร์สเลน ใช้เทคโนโลยีและเผาที่อุณหภูมิสูง สีขาว โปร่งแสง เนือผลิตภัณฑ์แกร่ง แต่การ
ท้าเครื่องปั้นดินเผาของแหล่งเตาแม่น้าน้อยไม่สามารถท้าปอร์สเลนได้ ท้า ได้แต่สโตนแวร์เท่านันเพราะ
วัตถุดิบที่มีอยู่ในลุ่มแม่น้าน้อยไม่บริสุทธิ์พอ และเนือดินปั้นมีความทนไฟไม่สูงพอท้าได้เฉพาะ สโตนแวร์
และเอิร์ทเธนแวร์
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ส ภาพพื นที่ บ ริ เ วณริ ม แม่ น้ า น้ อ ยในจั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี เป็ น พื นที่ ที่ มี ทั งดิ น ดี
เหมาะสมส้าหรับท้าเครื่องปั้นดินเผา ป่าไม้ดีมีเชือเพลิงในการเผาอุดมสมบูรณ์ น้าดีมีเส้นทางการคมนาคม
ทางน้าสะดวก ความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพันธุ์ธัญญาหาร จากการค้นพบมีเตาเผาขนาดเล็ก -ใหญ่ จ้านวน
มากกว่า 200 เตา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาดเตาเผาใหญ่ที่สุดเท่าที่มี
การค้นพบแหล่งเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย มีขนาดกว้าง 5.6 เมตร ยาว 14.5 เมตร ปล่องเตามีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2.8 เมตร ผลิ ตไหสี่หูใช้ส้าหรับบรรจุสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศ ท่อดินเผาลักษณะ
เดียวกันกับท่อน้าประปาดินเผาที่พระราชวังนารายณ์ และผลิตภาชนะดินเผาที่ใช้ในครัวเรือนและต้อง
สินสุดลงเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าครังที่ 2 (พ.ศ.2310) นับว่าชุมชนช่างปั้นดินเผาลุ่มแม่น้าน้ อยมี
อายุการท้าอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ประมาณราว 400 ปี
จากเหตุการณ์ชาวบ้านบางระจันรบกับพม่าถูกตีแตกท้าให้แหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้ นดินเผาเตา
แม่น้าน้อยต้องยุติไปตังแต่ พ.ศ.2310 นับจากนันมาซากเตาเผาโบราณที่ถูกฝังกลบไว้ถูกขุดค้นพบและมี
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์โดยกรมศิลปากรร่วมกับหน่วยงานสนับหลายภาคส่วน ปี พ.ศ.
2529 และมีการฟื้นฟูอาชีพการท้าเครื่องปั้นดินเผาเพื่ออนุรักษ์ภูมิ ปัญญาไว้ และได้มีการฟื้นฟูอาชีพ
หลังจากการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาไหสี่หูและซากเตาเผาโบราณ เมื่อปี พ.ศ.2538
นั บ ตังแต่นั นมาการจั ดตั งกลุ่ ม อนุ รัก ษ์ เครื่ องปั้น ดิน เผาไหสี่ หู เตาแม่น้าน้ อยด้า เนิน การผลิ ต
จ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา และถ่ายถอดความรู้ ประวัติศาสตร์ ภู มิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของเตาแม่น้า
น้ อ ยให้ แ ก่ ชุ ม ชน สถานศึ ก ษาในพื นที่ สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
หน่วยงาน และนักท่องเที่ยวผู้สนใจประวัติศาสตร์และผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไหสี่หู มาโดยตลอด
รูปแบบสมาชิกกลุ่ม
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บทบาทของสมาชิกในชุมชน การท้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี มีการจัดตังกลุ่ม
อนุรักษ์ในชุมชน การถ่ายทอด ภูมิปัญญาเทคนิควิธีการเป็นอย่างไรก็มีการปฏิบัติตามต่อกันมาแบบนัน
การตระหนักในคุณค่าการอนุรักษ์ รักษาความรู้วิชาในการท้าเครื่องปั้นดินเผาแบบดังเดิม รูปแบบดังเดิมไว้
ให้อยู่คู่กับชุมชน เป็นสิ่งดีงามมีคุณค่า แต่หากพิจารณาในด้านการด้ารงชีพแล้วพบว่า ส่งผลให้การท้า
เครื่องปั้นดินเผาปัจจุบันมีรูปแบบไม่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคม ชุมชนใกล้เคียง เป็นเพียงของที่
ระลึ กของฝากที่ได้จ ะระลึ กถึงชุมชนแห่ งนีเพียงเท่านัน ส่ งผลให้ เ กิดผลกระทบต่อการสร้างรายได้ใน
ภาพรวมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการใช้ทรัพยากรในการผลิตเครื่องปั้นดินเผานัน สร้างสรรค์ภาชนะเครื่องใช้
สอยที่ไม่ตอบรับวิถีชีวิตของชุมชน และท้าให้วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผานันก้าลังจะสูญหายไป
กลไก โครงสร้ า งทางสั ง คมมี ส่ ว นช่ ว ยในการสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญา มี ก ารจั ด ตั งเป็ น รู ป แบบ
คณะกรรมการกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา โดยต้าแหน่งทางสังคมได้แก่ ก้านันผู้ใหญ่บ้าน และได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากองการบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) และสมาชิก
ในชุมชนผู้ที่มีความสนใจและรั กในงานปั้น การได้มีส่วนร่ว มในกลุ่มชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในรูป แบบ
คณะกรรมการเป็นการท้างานร่วมกันในการสร้างเครือข่ายในการท้างานท้าให้ภูมปัญญาและชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ก้าหนดระเบียบข้อปฏิบัติ ควบควบคุมให้มีการปฏิบัติร่วมกันอย่างปกติสุข มีความสามัคคี ด้าเนิน
กิจกรรมด้านนันอยู่รอดต่ อไปได้อย่างก้าวหน้า เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดยมีกระบวนการในการจัดการของ
ชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณค่าทุนทางสั งคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่ายในชุมชน ร่วมกันสร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชน ในการ
พัฒนาชุมชน การจัดตังกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มมีวัตถุประสงค์ในการจัดตังกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สมาชิกในการประกอบอาชีพได้มีการพัฒนาฝี มือ , คุณภาพและรูปแบบใหม่ ๆ ตามสมัย
ปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ , ศูนย์กลางการตลาด, การผลิตและจ้าหน่าย เพื่อให้เกิดแหล่งชุมชนใน
การผลิต ตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อเป็นการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพและยุติธรรมต่อ
ผู้บริโภค
การถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย มีการฝึกทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาเครื่องปั้นดินเผา มีดังนี 1) วัตถุดิบที่ ใช้ท้าเครื่องปั้นดินเผา 2) การเตรียมดิน 3) การปั้นขึนรูป
ผลิตภัณฑ์ 4) การตกแต่งผลงาน 5) การเผาและเตาเผา
วัตถุดิบที่ใช้ในการท้าเครื่องปั้นดินผา วัตถุดิบที่ใช้ท้าเครื่องปั้นดินเผาได้แก่ ดินเหนียว ดินที่ใช้ท้า
เครื่องปั้นดินเผาเป็ นดินเหนีย วที่มีคุณภาพ ไม่มีกรวด หิน ซากพืช อาจมีทรายธรรมชาติปนอยู่ ในดิน
ปริมาณน้อย เนือดินละเอียดมีความเหนียวเหมาะสม สามารถปั้นขึนรูปทรงได้ง่าย และเมื่อน้า ไปเผาแล้ว
ไม่มีเศษของหินปูนที่ยุ่ยตัวออกมา การเลือกสรรดินเหนียวจะเลือกในชันดินที่ลึกลงไปจากหน้าดิน ต่้ากว่า
ชันเปลือกหอย และเศษซากพืช ลึกกล่า 3 เมตรลงไป ซึ่งการน้าดินขึนจากบ่อดินท้าหลังจากหมดฝน
ในช่วงฤดูแล้ง น้ามากองตากทิงไว้ให้เพียงพอต่อการใช้ในรอบอย่างน้อย 2-3 ปี ขึนอยู่กับพืนที่กักเก็บดิน
ของแต่ละบ้าน แหล่งดินเหนียวของชุมชนบ้านโคกหม้อ เป็นดินเหนียวในพืนอ้าเภอบางระจัน การเตรียม
เนือดินปั้น พบว่ามีการเตรียม 2 ลักษณะ คือ การเตรียมแบบแห้ง และการหมักดิน
การเตรียมดิน ภูมิปัญญาด้านการเตรียมดิน พบว่ามีวิธ๊การเตรี ยมดิน 2 ลักษณะ คือแบบแห้ง
และแบบหมักดิน
1. การเตรียมดินแบบแห้ง มีการเตรียมดินแบบแห้ง โดยน้าดินจากบ่อดิน น้าดินเหนียว
มากองเก็บไว้ในพืนที่บ้านที่ขุดจากบ่อดินจะมีความชืนอยู่ในดิน เมื่อน้ามาใช้ต้องแบ่งย่อยดินน้ามาตาก
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แดดให้แห้งสนิท แล้วบดย่อยด้วยเครื่องบดแบบถาดล้ อหมุนบด (Edge runner) เป็นผงละเอียด ผ่า น
ตะแกรงร่อน น้ามาผสมน้านวดเป็นดินปั้น หมักดินทิงไว้ 2-3 คืน จึงสามารถน้ามาใช้ได้
2. การเตรียมดินแบบหมักดิน เตรียมดินปั้นด้วยวิธีการหมักดิน ดินเหนียวที่ขุดจากบ่อ
ดินจะถูกกองไว้ใกล้กับสถานที่ท้าเครื่องปั้นดินเผา หากต้องการใช้ดินจะตักแบ่งดินมาพักไว้ในบ่อพักดิ นไว้
ให้เต็ม แล้วใช้น้าราดให้ชุ่มหมักทังไว้ 2-3 คืน จากนันขุดขึนมาเข้าเครื่องนวดดิน (Extrusion) 2- 3 รอบ
ให้เนือดินมีความละเอียดเนือผสมเข้าเป็นเดียวกัน จึงน้ามาใช้ปั้นได้ ในอดีต ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเครื่อง
จักเครื่องนวดดิน จะใช้วิธีการนวดย่้าดิน การย้าดินจะน้าดินที่หมักในบ่อหมักที่ราดน้าจนชุ่มทิงไว้ 1-2 คืน
น้ามาวางแผ่บนพืนโรงปั้นที่รองพืนด้วยทรายร่อนละเอียด เพื่อไม่ให้ดินติดพืนและเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
เนือดิน
การหมักดิน จะช่ว ยให้เนือดินกับน้าในดินซึมเข้า เป็นเนือเดียวกันได้ดี มีความเหนียว
สม่้าเสมอไม่ร่วนแห้งเปราะเมื่อน้ามาปั้นขึนรูปดันรูปทรง การเตรียมดินปั้น 2 วิธีนีมีความแตกต่างกัน
เนื่องมาจากการได้รับการถ่ายทอดความรู้เฉพาะของท้องถิ่นต่อ ๆ กันมา เป็นแบบแผนในการท้างานตามๆ
กันมา และเหตุผลส้าคัญคือมีเครื่องจักรในการเตรียมดินที่แตกต่างกัน
การปั้นขึนรูปผลิ ตภัณฑ์ การขึนรูปด้วยแป้นหมุนของชุมชน เป็นการขึนรูปทรงที่มีลักษณะกลม
สมมาตรซ้ายขวา เนื่องจากหลักการปั้นจากศูนย์กลางของแป้นรีดดินเป็นทรงกระบอกให้มีความหนาที่
ต้องการแล้วดันทรงส่วนโค้งส่วนเว้าตามต้องการ
“ที่เราใช้แป้นหมุนในการขึนรูปเครื่องปั้นดินเผา เนื่ องจากเป็นอุปกรณ์ขึนรูปที่ดัดแปลงประยุกต์
จัดหาได้ง่ายในชุมชน โดยเฉพาะช่วยให้ปั้นได้สะดวกรวดเร็วกว่าการขึนรูปด้วยมือ หลากหลายขนาด ช่าง
ปั้นคนไหนมีความช้านาญปั้นเก่ง สามารถออกแบบรูปทรง ตกแต่งให้มีความเหมาะสมกับการใช้สอยและมี
ลวดลายสวยงาม หากเทียบกับการใช้เครื่ องปั๊มขึนรูปนันมีข้อจ้ากัดในหลายอย่าง ทังด้านการลงทุนที่สูง
การซ่อมบ้ารุงรักษา การท้าแม่พิมพ์แต่ละแบบ ทุกขันตอนมีการลงทุนและเทคโนโลยีจากภายนอกชุมชน
ทังสิน ส้าหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ จะไม่นิยมใช้วิธีการผลิตจากแป้นหมุนเนื่องจากช้า และขาด
ความเข้าใจด้านคุณค่าของชินงาน โดยสากลทั่วไปงานแป้นหมุนจัดเป็นงานหัตถกรรมที่มีราคาสูง”
การสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาจากยุคแรกสู่ยุคฟื้นฟูสู่ยุคปัจจุบัน พ.ศ.2538 – 2560
กว่า 20 ปี มีการท้าโดยกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับการฝึก อบรมอาชีพ และการบริหารจัดการจากหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยกระบวนการโครงสร้างทางสังคม การด้าเนินการบริหารงานจากส่วนปกครองท้องถิ่นเข้ามามี
บทบาทด้าเนินการ บริหารและจัดการ กิจกรรมส่วนต่าง ๆ สามารถสืบทอดภูมิปัญญามาได้อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่มี มาตลอดว่า เป็นกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์รูปแบบเครื่ องปั้นดินเผา
ไหสี่ หู ท้าให้ ส มาชิกกลุ่ มยึ ดถือปฏิบั ติ การท้าเครื่อ งปั้นดิ นเผาเพียงรู ปแบบดังเดิมที่ ไ ม่ปรับเปลี่ ย นให้
เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานในวิถีชีวิตประจ้าวันของผู้คนในชุมชนและสังคมเมืองในปัจจุบัน
รูปแบบที่สามารถจ้าหน่ายได้มาโดยตลอดคือเครื่องปั้นดินเผาไหสี่ หู หลากหลายขนาด จากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเตาเผาโบราณและจากกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการหาของฝากของที่ระลึกของสิงห์บุรี
กระบวนการพัฒนารูปแบบและการต่อยอดภูมิปัญญา มีการสืบทอดภูมิปัญญาเป็นมรดกทางปัญญา ที่ได้มี
การสั่งสมและสืบทอดจนถึงปัจจุบัน หากคนรุ่นใหม่ ไม่เห็นความส้าคัญ ภูมิปัญญาก็อาจเกิดการสูญหายได้
ตามกาลเวลา เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มอนุรักษ์พยายามที่จะเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันเพื่อมิให้ภูมิ
ปัญญาสูญหาย แต่การเชื่อมโยงปัจจุบันสู่อนาคตก้าลังจะสูญหายไปหากกลไกการสืบทอดภูมิปัญญาจากผู้
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ถ่ายทอดสู่ผู้สืบทอดไม่สามารถเชื่อมโยงสอดรับกับบริบทสังคม ความต้องการคนในวิถีชีวิตสังคมเมือง แนว
ทางการสืบทอดภูมิปัญญา ดังนี
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือปราชญ์ชาวบ้าน ให้สามารถท้าการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาของตน
ได้อย่างเต็มที่ และให้โอกาสพัฒนาผลงานใหม่ที่ตอบรับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเองและสังคมเมืองให้ได้
คุณภาพ และควรกระท้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเกิดการยอมรับอย่างแพร่หลาย เพื่อเป็น
แบบอย่ างและกระตุ้น ให้ ประชาชนในท้องถิ่นมี ความภูมิใจ มั่นใจ ท้าให้ เกิดความศรัทธา ยอมรับใน
ความคิดของบุคคล เนื่องจากที่ผ่านมามีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เยาวชนในมิติของการอนุรักษ์ แต่
ส้าหรับการพัฒนาผลงานต่อยอดภูมิปัญญาให้มีรูปแบบใหม่ๆเป็นจุดอ่อนของกลุ่มฯ
การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ที่มีบทบาทในการด้าเนินงานควรมีการประสานงานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด องค์กร ของรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยที่อยู่ตามภูมิภาค
ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อขอความร่วมมือและเก็บรวบรวมข้อมูล ที่กระจายอยู่กับผู้รู้ในภาคส่วนอื่น ๆ โดยการ
ออกส้ารวจตาม พืนที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจน หลังจากน้ามาจัดพิมพ์ในรูปของสื่อสารสนเทศ
ประเภท ต่าง ๆ รวมทังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ จุลสาร วารสาร ห้องสมุดดิจิทัลภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น เพื่อท้าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างยิ่งขึน
การส่งเสริมการเผยแพร่ ควรพิจารณาสื่ อที่จะใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์
และความเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับมีโอกาสได้รู้จักและศึกษาหาความรู้ โดยสามารถน้าไปเป็น แนวทางในการ
ปฏิบัติได้ตามความเหมาสมและโอกาส
การสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้เกิดมีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย อย่างหลายก
หลายมิติ ตลอดวงจรภูมิปัญญา ตังแต่การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ เทคนิคการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ โดย
คณะวิจัยและช่างปั้น ผู้ผลิต ผู้สืบทอดเป็นผู้ปฏิบัติเรียนรู้เข้าใจไปร่วมกัน น้าผลจากการทดลองสรุปเป็น
องค์ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วน้าผลจากการวิจัยมาใช้ เพื่อ ปรับปรุงเสริมสร้างภูมิปัญญา ให้มี
การยอมรับหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกบสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลต่อประชาชนที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญานัน เพื่อรายได้ที่เพิ่มขึน การได้รับยอมรับ เป็นต้น
การสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา หรือ
บุคคลที่มีความสนใจทั่วไป มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้เพื่อท้าการสืบทอดความรู้เหล่านันให้คงอยู่ต่อไป
หรือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่อกัน และควรจัดท้าเป็นหลักสูตรทางการศึกษา ควรมีการ
จัดหลักสูตรหรือเพิ่มบรรจุเนือหาด้าน ภูมิปัญญาไว้เป็นสาระในการเรียนการสอนของโรงเรียนในพืนัที่ที่มี
ภูมิปัญญานัน ๆ โดยเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนัก ถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เพื่อร่ว มกัน
อนุรักษ์ และสืบทอดต่อไป ซึ่งการสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้าน ที่
แทบทุก ครัวเรือนท้ากัน อาจเป็นอาชีพรองจากการท้าไร่ นา ซึ่ง สมาชิกของชุมชนได้คลุกคลี คุ้นเคยมา
ตังแต่ เด็ก ภายใต้สภาพการด้ารงชีวิตประจ้าวัน
การสืบทอดภายในครัวเรือน โดยทั่วไปในการถ่ายนันจะเริ่มจากการถ่ายทอดผู้ที่ใกล้ชิดก่อน เช่น
ลูก ภรรยา เครือญาติ โดยวิธีขยายความคิด และค่อย ๆ ให้สัมผัสกับความจริงด้วยการค่อยท้า ที่ละเล็กละ
น้อย เป็นการสืบทอดความรู้ความช้านาญ ที่มีลักษณะเฉพาะกล่าวคือ เป็น ความสามารถเฉพาะบุคคล
หรือเฉพาะครอบครัวเช่น ความสามารถในครอบครัว บางอยางมีการหวงแหน และเป็นความลับในตระกูล
แต่เนื่องจากภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย เป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่ได้รับการอนุรั กษ์ในลักษณะ
การร่ ว มกลุ่ ม อาชี พ ที่ ด้ า เนิ น การอยู่ ภ ายในวั ด ความตระหนั ก ถึ ง ส่ ว นรวมและเงื่ อ นไขการท้ า อาชี พ
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เครื่องปั้นดินเผาที่ต้องเดินทางมาท้างานในพืนที่บริเวณวัด ท้าให้การแยกตัวออกไปท้าเครื่องปั้นดินเผา
ส่วนตัวจึงเป็นเรื่องยากเนื่องจากการลงทุนและการมองว่าเป็นการเอาประโยชน์ส่วนตน
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผานี ดังที่กล่าวแล้วเบืองต้น นอกเหนือจากเนือหา
สาระส้าคัญแล้วองค์ประกอบส้าคัญของกระบวนการถ่ายทอด คือ ผู้ถ่ายทอด และ ผู้สืบทอด บทบาทของ
ผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอด ได้ผลวิเคราะห์พบว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่ นจากพ่อถ่ายทอดสู่ลูก
ชาย แม่ ถ่ า ยทอดสู่ ลู ก สาว ช่ า งปั้ น ถ่ า ยทอดสู่ ผู้ ช่ ว ยช่า งปั้ น หั ว หน้ า งานถ่ า ยทอดสู่ พ นั ก ง านผู้ ปฏิบัติ
นักวิชาการถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือสังคม และครูอาจารย์ถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ควรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
เหล่านีเพื่อให้กระบวนการสืบทอดด้าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนา
ความเข้าใจในบทบาทของผู้ถ่ายทอดควรจะอยู่บนพืนฐานของ สภาพแวดล้อมภูมิสังคม การสร้าง
เสริมประสบการณ์เฉพาะตน การรับรู้และการเรียนรู้ สั่งสมเป็น ความรู้ ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาจนตกผลึก
กลายเป็นภูมิปัญญาของตนเอง ผู้สืบทอดหรือผู้เรียนรู้ควรจะตระหนั กในบทบาทแห่งตนที่ต้องมี มีความ
รัก แสวงหาไผ่รู้ มีความกล้าและอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีส้านึกและทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทคุณลักษณะของผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา
โดยที่ผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอดต้องเข้าใจบริบท ๑๐ประเด็น ได้แก่สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ การเรียนรู้
ความรู้ ภูมิปัญญา ความรัก การแสวงหา กล้าและอดทน สร้างสรรค์ มีจิตส้านึกและทักษะ กล่าวคือ ผู้ที่มี
บทบาทเป็นผู้ถ่ายทอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็ นปราชย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้ที่ต้องมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้บนฐานบริบทของสภาพแวดล้ อมของสังคมวัฒนธรรมชุมชนและการเปลี่ยนแปลง มีประสบการณ์
เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วยวิธีการของตน สั่งสมเป็นความรู้จนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตนพร้อมที่
จะเป็นผู้ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป ผู้สืบทอดหรือผู้เรียนรู้จะต้องมีความรักในสิ่งที่เรียนรู้ กล้าและอดทน แสวงหา
สร้างสรรค์ มีจิตส้านึกและมีทักษะ รู้คิดอย่างเหมาะสมพร้อมที่จะเรียนรู้ ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อม
สังคมวัฒนธรรม สร้างเสริมประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน สั่งสมเป็นความรู้จนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาพร้อมที่
จะเป็นผู้ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป มีรายละเอียดสาระดังนี
๑. สภาพแวดล้อม (context) ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาการท้าความเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่เหมาะ
แก่การท้าเครื่องปั้นดินเผา ปรากฏการณ์ความต้องการ ทรัพยากรที่มี รวมถึงการสร้างบรรยากาศแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการถ่ายทอดและการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่กล่าวถึงนีเป็นสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ
ของทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแปลงไปตามสั งคมโลกเพื่ อ
อ้านวยความสะดวก รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ควรจัดกระท้าขึนให้มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดและเรียนรู้ในสังคมวัฒนธรรม สิ่งอ้านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ การถ่ายทอดและเพื่อผู้สืบ
ทอดได้ฝึกฝนสืบทอดได้เหมาะสมสภาวการณ์ หรือปรากฏการณ์หนึ่งในห้วงเวลาขณะนันและอนาคต
อันใกล้นีด้วย
ผู้ถ่ายทอดจะต้องสื่อสารให้มีความแตกฉานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และผล
ที่มาจากภูมิสังคมและสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไป รูปแบบภาชนะดินเผาของสังคมวัฒนธรรมภูมิภาค
ต่าง ๆ การผลิตภาชนะดินเผาจากทรัพยากรธรรมชาติที่ท้ามาจากวัต ถุดิบที่มีอยู่ในพืนที่สังคมนัน สภาพ
ภูมิศาสตร์ที่แตกต่าง ปริมาณแร่ธาตุในเนือดินที่ถูกน้ามาปั้นจึงมีความแตกต่างกันลักษณะคุณสมบัติทาง

๗๒
กายภาพ มีความเหนียว ความหยาบละเอียดของเนือดิน และสีสัน มี ความแตกต่างกันออกไป รวมถึง
ประเพณี ความเชื่อวิถีชีวิตในแต่ละสังคม แต่ละภูมิภาค
๒. ประสบการณ์และการรับรู้ (Experience & Perception) ผู้ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ช่าง
ปั้น เป็นหัวหน้างาน ครู อาจารย์ นักวิชาการ จ้าเป็นจะต้องมี ประสบการณ์ของตนเองที่ เกี่ยวข้ องกับ
เครื่องปั้นดินเผาหลายมิติ การสร้างเสริมประสบการณ์เฉพาะตน เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากการรับรู้
การเห็น การพิจารณารู้วิเคราะห์ การปฏิบัติสะสมให้มีพอที่จะแบ่งปันถ่ายทอดผู้อื่นได้ สามารถน้ามา
ถ่ายทอดได้โดยละเอียดถึงความรู้พืนฐาน เทคนิคกลวิธี “คุณสมบัติของครูที่สมบูรณ์แบบประการแรกคือ
จะต้ อ งรู้ ชั ด ในวิ ธี ก ารของตน จะได้ ไ ม่ เ กิ ด การผิ ด พลาดเบี่ ย งเบน ประการที่ ส อง แต่ ล ะคนควรมี
ประสบการณ์เฉพาะตัวที่สามรถแบ่งปันสู่ผู้อื่น สอนผู้อื่นได้ อีกประการหนึ่งจะต้องละเลิกสิ่งต่าง ๆ และมี
ความเมตตากรุณาเจตนาดีอย่างท่วมท้น”
ประสบการณ์ เครื่ องปั้น ดิน เผาและการรับรู้เป็นสิ่ งที่สัมพันธ์ส อดรับกันอย่างแยกไม่ออก การ
ประสบพบเจอแล้วรับรู้ เป็นความรู้สึก เป็นความเข้าใจ ซาบซึง แตกฉานมีสาระเรื่องราวที่สามารถน้าไป
ถ่ายทอดให้ผู้เรียนรู้ได้ซึมซับ รับรู้เข้าใจในประสบการณ์นันได้โดยตรง โดยที่ผู้ถ่ายทอดจะต้ องมีจิตใจที่มี
ความเมตตากรุณาเจตนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจและเปี่ยมล้นปราศจากอคติความล้าเอียง เปิดมุมมองใหม่ๆได้
ไม่จ้ากัดความคิดในเห็นตามเท่านัน
๓. การเรียนรู้ (Learning) ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญามีการเรียนรู้กับปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องปั้นดินเผา ด้วยวิธีการตังค้าถาม และกระบวนการไปสู่ค้าตอบของปัญหา ค้าถามที่ดีจะช่วยกระตุ้น
น้าไปสู่กระบวนการหาค้าตอบสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยมิได้ตังเป้าว่าต้องได้ค้าตอบที่ถูกต้องเพียง
ค้าตอบเดียว แต่ต้องสนใจในกระบวนการที่มีความหลากหลายด้ว ย มุ่งเน้นหลากวิธีและได้หลากต้าตอบ
คือ สนใจในกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการหาค้าตอบ ผู้ถ่ายทอด จะคอยควบคุมการชีน้า อ้านวย
ความสะดวก และร่วมมือกันกระตุ้นเพื่อไปสู่ค้าตอบที่เหมาะสมกับสภาวะหรือบริบทปรากฏการณ์ขณะนัน
และไปสู่การริเริ่มสร้างสรรค์ และประการที่สอง ต้องเป็นการเรียนรู้อย่างมีพลังที่จะขับเคลื่อนให้ ก้าวไป
ข้างหน้าและติดตัวไปตลอดชีวิต เนื่องจากการถ่ายทอดหรือการสอนมิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้เพียง
อย่างเดียว การถ่ายทอดหรือการสอนต้องมีกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเนือหาหรือตัว ความรู้ ซึ่งผู้
ถ่ายทอดและผู้เรียนรู้จะเป็นผู้ที่ร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง
๔. ความรู้และการรู้คิด (Knowledge/Cognition) ผู้ถ่ายทอดมีความรู้ในทีนี หมายถึง ความรู้
วิธีการขันตอนการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับผู้สืบทอดหรือผู้เรียนรู้ ความรู้ที่เป็นเนือหาสาระทางวิชาชีพ และ
การรู้คิด รู้เหตุ มีความรู้ในเหตุปัจจัยที่จะก่ อให้เกิดผลตามมา รู้ผล รู้ถึงผลที่เกิดนันมาจากเหตุใด รู้ตน
รู้ตัวว่าในขณะนันมีบทบาทหน้าที่อะไรควรจะท้า รู้ประมาณ มีความรู้จักพอประมาณ รู้วิธีประเมินให้อยู่ใน
ความพอเหมาะพอประมาณ พอสมควร รู้กาล รู้เวลาว่าช่วงใดเหมาะควรจะกระท้าสิ่งใด รู้สังคม ว่าสังคม
ขณะปัจจุบันมีสถานการณ์เป็นอย่างไร เกิดอะไรขึนหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างท้าไม รู้บุคคล รู้ความ
เป็นปัจเจกบุคคล เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนรู้ว่ามีบุคลิกลักษณะ พฤติกรรมเป็นอย่างไร
๕. ภูมิปัญญา (Wisdom) ผู้ถ่ายทอดที่มีประสบการณ์เฉพาะตนจากรับรู้ เรี ยนรู้ปฏิบัติสั่งสมตก
ผลึกจนภูมิปัญญาเฉพาะตน เป็นภูมิปัญญาที่หลอมรวมผสมผสานไม่แยกออกจากกันของประสบการณ์
ความรู้ (Knowledge) สิ่ ง ที่ รู้ แ ละสามารถน้ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ ความฉลาด ( Intelligence) ไหวพริ บ
ความสามารถในการหาค้ า ตอบการแก้ ปั ญ หา และรวมถึ ง การริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ใ หม่ ไ ด้ ความเข้ า ใจ
(Understands) ของตนเองที่มีความกระจ่างชัดอธิบายได้ชัดเจนสามารถตังข้อสังเกตปัญหา หาค้าตอบ

๗๓
หากระบวนวิธี เทคนิคขันตอนที่จะขจัดปัญหาที่เกิดขึนในวิถีชีวิต “ภูมิปัญญาของแต่บุคคลขึนอยู่กับสภาพ
การรู้คิด เกิดจากจิตใต้ส้านึกและจิตไร้ส้านึกสภาพแวดล้อม เจตจ้านงมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปสู่เจตจ้านงนัน
หลอมรวมประสบการณ์ตรงและประสบการณ์อ้อม สภาพการณ์แสดงออกทังที่ผสานกันระหว่าง IQ และ
EQ หรือสติและปัญญา (วิรุณ ตังเจริญ.๒๕๕๒: ๑๐๑)”
๖. ความรัก (Love) ในบริบทนี ผู้ถ่ายทอดและผู้เรียนรู้ต้องมีความรัก รักในศาสตร์ ภูมิปัญญา
เครื่องปั้นดินเผา รักในทุกกระบวนการของการเรียนรู้ ความรัก และความเมตตา เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
ของผู้เรียนและผู้ถ่ายทอด ผู้เรียนมีความรักต่อผู้ถ่ายทอด ครูมีความรักต่อผู้เรียน และรักทุกกระบวนการ
ของสอน และรักทุกกระบวนการของการเรียน “มีความรักเป็นอาวุธ” เป็นความรักของคนที่พร้อมจะต่อสู้
ในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรท้า มีความรักที่จะเรียนรู้ รักที่จะแสวงหาความรู้ รักที่จะสร้างสรรค์ เป็นอาวุธที่จะน้า
ทางและต่อสู่ในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรท้า รักที่จะท้าในสิ่งที่ถูกที่ควร รักที่จะอดทนอดทนท้าสิ่งนันจนส้าเร็จ
๗. แสวงหา (Pursuit) ผู้สืบทอดภูมิปัญญาหรือผู้เรียนจะต้องมีความตระหนักและพยามฝึกฝนการ
เป็นผู้แสวงหา ค้นหาตัวตน แสวงหาความชอบ รักและอดทนที่จะแสวงหาค้าตอบ ใฝ่รู้ จากประสบการใน
การสื บ ทอดและถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผามากระบวนการค้ น หาการแสวงหาของกลุ่ ม
เครื่องปั้นดินเผายังไม่เด่นชัดเนื่องจากเป็นการอนุรักษ์ท้าเป็นอาชีพเสริมรายได้ มิใช่เพื่อการผลิตเป็นอาชีพ
หลักพึ่งพารายได้เลียงสมาชิกในครอบครัว สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการแสวงหาอย่างแรงกล้าก่อให้เกิด
ประสบการณ์เฉพาะตนอย่างชัดเจน ที่สามารถน้าไปแบ่งปันถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้
๘. กล้าและอดทน (Bold & Endure) ผู้ถ่ายทอดและผู้เรียนรู้ต้องความกล้าและอดทน กล้าที่จะ
ท้า กล้าที่จะอ่อนน้อมถ่อมตน ความถ่อมตนไม่อาจเกิดขึนได้หากขาดความมั่นคงทางใจ ความกล้าท้าในสิ่ง
ที่ถูกต้องที่ควรความมั่นคงทางจิตใจก็จะเกิดขึน เมื่อมีความมั่นคงทางจิต สติ สมาธิและปัญญาก็จะเกิด
ขึนมาโดยง่ายมีความมั่นใจ ในตนเอง มีความเคารพในตนเองตลอดจนเคารพในผู้อื่นความอ่อนน้อมถ่อม
ตนจะช่วยให้เราเข้าใจความจริงอันกระจ่างว่า ไม่มีใครรู้อะไร ไปหมดทุกอย่าง ไม่มีใครที่ไม่รู้อะไรเลยสัก
อย่าง เราทุกคนรู้บางอย่าง ไม่รู้บางอย่าง หากขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยากที่จะรับฟังผู้อื่นที่เราตัดสิน
ว่าด้อยกว่าเราได้อย่างสนิทใจ ผู้ สืบทอดต้องมีความอดทน อดทนท้าให้ส้าเร็จด้วยความเพียรพยายาม เรา
ต้องกล้าและอดทนเพื่อที่จะยืนหยัดต่อไปแม้ผลประโยชน์ทางวัตถุอันมากมายอาจท้าลายความกล้าของเรา
๙. สร้างสรรค์ (Creative) ผู้สืบทอดภูมิปัญญาควรมีความคิดริเริ่ม คิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์
ผลงาน การสืบทอดภูมิปัญญามิได้มีความหมายเพียงด้านการอนุรักษ์ ควรมีการต่อยอดเพื่อการพัฒนาภูมิ
ปัญญาให้เหมาะกับยุคสมัย หากเราเรียนรู้โดยไม่คิดสร้างสรรค์ก็จ ะไม่เกิดสิ่งใหม่และคุณค่า กับผู้ คนใน
ปัจจุบัน เป็นการเรียนรู้และปฏิบัติย่้าอยู่กับที่ ผู้ สืบทอดภูมิปัญญาจะต้องมีการคิดนอกกรอบ การคิดนอก
กรอบได้จะต้องมีความรู้ ในกรอบเสี ยก่อนแล้วจึงสามารถคิดนอกกรอบสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ได้ กล่าวคือ
หลักการวิธีการขันตอนต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา วิธีการเตรียมดิน การขึนรูป การ
ตกแต่ง การเผา เทคนิควิธีต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณืและวยังต้องฝึกฝนวิธีการคิด การลองผิด
ลองถูกริเริ่มวิธ๊การใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไปจากกรอบวิธีการเดิม สอดคล้องกับค้ากล่าวของ วิจารณ์ พานิช
(๒๕๕๕: ๒๕) ได้กล่าวถึงการสร้างสรรค์ว่า “ผู้ที่มีความรู้และทักษะอย่างดีเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญ ต่างจากผู้
สร้างสรรค์ตรงที่ผู้สร้างสรรค์ท้าสิ่งใหม่ๆออกไปนอกขอบเขตหรือวิธีการเดิม ๆ โดยมีจินตนาการแหวกแนว
ไป และการสร้างสรรค์ต้องใช้สมองหรือทักษะอื่น ๆ ทุกด้านมาประกอบกัน”
๑๐. ส้านึก ทักษะ (Realizations/Skills) ผู้เรียนรู้จะต้องมีจิตส้านึกคุณธรรมจริยธรรม มีน้าใจที่
ก่อเกิดคุณค่าต่อสิ่งที่กระท้าอยู่ขณะนันส้านึกเคารพแก่ผู้ถ่ายทอด และผู้เรียนรู้ต้องมีทักษะที่ติดตัวไปใน

๗๔
อนาคต ทักษะที่ไม่ใช่แค่ความสามารถ ฝีมือหรือความประณีต แต่เป็นทักษะการเรียนรู้ การฟัง การคิด
การอ่าน การเขียน มีทักษะการเรียนรู้ที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเราจะต้อง
เตรียมคนรวมถึงตัวเราเองด้วยว่าจะต้องพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผั น คาดไม่ถึง จึงต้อง
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะการปรับตัวทักษะสร้างสรรค์ ทักษะสื่อสารและเทคโนโลยี ทักษะชีวิต ทักษะ
การเป็นโค้ช พร้อมที่จะเป็นผู้อ้านวยการเรียนรู้พร้อมเป็นผู้ถ่ายทอด ภูมิปัญญาต่อไป

๓. ผลวิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสร้างสรรค์
เครื่องปั้นดินเผาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวติ
การเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ ซึ่ ง เป็ น มรดกวั ฒ นธรรมกั บ การต่ อ ยอดเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามแนวคิ ด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์พืนที่ บ้านโคกหม้อ อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีเอกลักษณ์ที่ปรากฏเป็นมรดก
วัฒนธรรมจากภาคเอกสาร บุคคล สารสนเทศแหล่งต่าง ๆ ผลพบว่า เอกลักษณ์ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา
เตาแม่น้าน้อย และมรดกวัฒนธรรมมีหลากหลาย อาทิเช่น ไหสี่หู ท่อน้าดินเผา ภูมิปัญญาวิธีการผลิต
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา การขึ นรู ป ด้ ว ยแป้ น หมุ น ซึ่ ง สามารถน้ า มาสู่ ก ารออกแบบและพั ฒ นารู ป แบบเป็ น
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตปัจจุบัน การได้มาซึ่งข้อมูลและ
แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภั ณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านโคกหม้อ อ้าเภอบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยได้ส้ารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนารูปแบบ มีผลการศึกษาวิเคราะห์ดังนี
3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 คน ได้จากการสุ่มแบบ
เจาะจงสถานที่ ร้ านจ้ าหน่ ายสิ น ค้าในสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสิ งห์ บุรี เลื อกตัว อย่างแบบบังเอิญด้วย
แบบสอบถามปลายปิดประกอบภาพถ่ายสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีต่ อ
ผลิตภัณฑ์โดยมุ่งศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์ วัสดุ ในรูปแบบเดิมและความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่จะ
ออกแบบพัฒนาใหม่ซึ่งแบบสอบถามนีเป็นลักษณะมีก้าหนดค้าตอบให้ (Check List) และแบบประมาณ
ค่า (Rating scale) ได้ผลดังนี

๗๕
ตารางที่ 1 จ้านวนและร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง

รำยกำร
ลำดับ
1 เพศ
หญิง
ชาย
2 ประชำกร
ประชาการในท้องถิ่น
นักท่องเที่ยว
3 อำยุ
18-27 ปี
28-37 ปี
38-47 ปี
48 ปี ขึ้นไป
4 รำยได้ต่อเดือน
ต่่ากว่า 15000 บาท
15001-30000 บาท
30001 – 45000 บาท
45001บาทขึ้นไป

จำนวน

ร้อยละ

256
144

64
36

270
130

67.5
32.5

36
85
167
112

9
21.25
41.75
28

59
123
135
83

14.75
30.75
33.75
20.75

จากตารางที่ 1 ผลการส้ารวจข้อมูลของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง พบว่า จากข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งมีผลต่อความคิดเห็นประเด็นต่างๆ แบ่งเป็น ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเป็น เพศหญิงร้อยละ
64 เพศชายร้อยละ 36 สามารถแบ่งเป็นประชากรในท้องถิ่นร้อยละ 67.5 และเป็นนักท่องเที่ยวร้อยละ
32.5 โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 38-47 ปีขึนไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมา คือ ช่วงอายุ
ระหว่าง 48 ปี ร้อยละ 28 ช่วงอายุระหว่าง 28-37 ปี ร้อยละ 21.25 และช่วงอายุระหว่าง 18-27 ปี
มีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9 มีรายได้ต่อเดือนเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ช่วงรายได้ 30001-45000 บาท
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมา คือ มีช่วงรายได้ 15001 – 30000 บาท ร้อยละ 30.75
ช่วงรายได้ 45001 บาทขึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.75 และผู้บริโภคที่มีรายได้ต่้ากว่า 15000 บาทมี
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.75

๗๖
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อการติดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินผา (n = 400)
ลาดับ
รายการ
ค่าเฉลี่ย
S.D
ระดับ
5. ท่านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินด้วยสาเหตุ
ต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
5.1 ซื้อไปใช้เอง
4.68
0.47 มากที่สุด
5.2 ซื้อซ้้าแทนของเก่าที่ช้ารุดหรือต้องการเพิ่ม
4.65
0.54 มากที่สุด
5.3 ความมีคุณค่าราคา
4.60
0.53 มากที่สุด
5.4 ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ไม่ซ้าใคร
4.57
0.64 มากที่สุด
5.5 ซื้อไปฝากบุคคลอื่น
4.43
0.51
มาก
5.6 ความทนทานแข็งแรง
3.86
0.66
มาก
5.7 การน้าพากลับสะดวก
3.86
0.75
มาก
การศึกษาการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เดิมกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องปั้นดินเผาด้วยสาเหตุซื้อไปใช้เองมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 เนื่องจากซื้อซ้้าแทนของเก่าที่
ช้ารุดหรือต้องการเพิ่มมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ความมีคุณค่าราคา มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ผลิตภัณฑ์แปลก
ใหม่ไม่ซ้าใคร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ตัดสินใจซื้อไปฝากบุคคลอื่นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และ
ค้านึงถึงการน้าพากลับสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ความทนทานแข็งแรง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา (n = 400)
ลาดับ
รายการ
ค่าเฉลี่ย
S.D
ระดับ
6. ท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบ
ต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
6.1 มีเอกลักษณ์จากเรื่องราวท้องถิ่น
4.67
0.47 มากที่สุด
6.2 มีประโยชน์ใช้สอยสอดรับกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
4.63
0.53 มากที่สุด
6.3 ต่อยอดรูปแบบของดั้งเดิม
4.60
0.54 มากที่สุด
6.4 มีความหลากหลายให้เลือก
4.60
0.64 มากที่สุด
6.5 มีคุณค่ามูลค่า
4.55
0.75 มากที่สุด
6.6 ใช้งานสะดวก
3.83
0.51
มาก
6.7 ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบตามสมัยนิยม
3.80
0.66
มาก
การศึ ก ษาความต้ อ งการรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีเอกลักษณ์จากเรื่องราวท้องถิ่นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 มีประโยชน์ใช้
สอยสอดรับกับวิถีชีวิตปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ต่อยอดรูปแบบของดั้งเดิม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 มี
คุณค่ามูลค่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ใช้งานสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และผลิตภัณฑ์มี
รูปแบบตามสมัยนิยม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80

๗๗
ผลสรุปการส้ารวจความคิดเห็ นและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ มตัว อย่างเพื่อน้าไปใช้ เป็น
แนวทางส้าหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า การตัดสินใจซื้อเครื่องปั้นดินเผาด้วยสาเหตุซื้อ
ไปใช้เอง ซื้อซ้้าแทนของเก่าที่ช้ารุดหรือต้องการเพิ่ม ความมีคุณค่าราคา ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ไม่ซ้าใคร
ตัดสินใจซื้อไปฝากบุคคลอื่น และค้านึงถึงการน้าพากลับสะดวก ความทนทานแข็งแรง การศึกษาความ
ต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่อ งปั้นดินเผามี
เอกลักษณ์จากเรื่องราวท้องถิ่นมากที่สุด มีประโยชน์ใช้สอยสอดรับกับวิถีชีวิตปัจจุบัน ต่อยอดรูปแบบของ
ดั้งเดิม มีคุณค่ามูลค่าอยู่ในระดับมาก ใช้งานสะดวก และผลิตภัณฑ์มีรูปแบบตามสมัยนิยม
การวิเคราะห์ลักษณะงานดังเดิมซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้า นให้น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ด้านรูปแบบโดยการตัดสินใจของชาวบ้าน ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ผลิต ผู้น้า
กลุ่มมีความคิดเห็นที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการของผู้ซือว่าต้องกรสินค้า หรือผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้สอยที่สามารถใช้ทุกวัน มีความสอดคลองกับการใช้สอยทังของกลุ่มคนหลากหลายช่วงวัยทัง
คนท้างาน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ รวมถึงใช้ในได้หลายสถานที่และโอกาส จากการวิเคราะห์ร่วมกันกับทีมวิจัยได้
พบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาชนะกลุ่มของเครื่องใช้ในครัว ภาชนะเครื่ องดื่มเป็นรูปแบบที่ได้ข้อสรุปและมี
ความสนใจมากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันความนิยมเครื่องของวัฒนธรรมการดื่มมีรูปแบบที่หลากหลาย การ
ดื่มชากาแฟ การเปิดร้านกาแฟเป็นจ้านวนมาก จึงเป็นทังโอกาสที่ดี การปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิมมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทภาชนะส้าหรับใส่เครื่องดื่ม ถ้วยชากาแฟ
จากผลการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้พัฒนาไปในแนวทางของผลิตภัณฑ์รูปแบบถ้วยชากาแฟ ภาชนะใส่
เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง ได้ผลการวิเคราะห์ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ดังตาราง
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
(n = 400)
ลาดับ
รายการ
7. ท่านต้องการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบ
ต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
7.1 แก้วกาแฟ
7.2 ชุดภาชนะใส่เครื่องดื่ม
7.3 ชุดน้้าชา
7.4 ชุดอาหาร
7.5 โคมไฟ

ค่าเฉลี่ย

S.D

ระดับ

4.71
4.70
4.68
4.45
4.21

0.58
0.51
0.54
0.61
0.72

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

การศึ ก ษาความต้ อ งการรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ รู ป แบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแก้กาแฟมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ชุดภาชนะใส่เครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70 ชุดน้้าชาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ชุดอาหาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ใช้งานสะดวก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21
การพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่ที่ได้จากวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่ม
ผู้ผลิตมีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน คือได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อ งปั้นดินเผาที่มี

๗๘
รู ป แบบเป็ น ผลิ ตภัณฑ์ภ าชนะส้ าหรั บใส่เครื่องดื่ม ชุดชากกาแฟ น้าชา น้าผลไม้ ที่มีเรื่องราวมาจาก
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ผู้วิจัยได้น้ามาวิเคราะห์และออกแบบเป็น แก้วกาแฟลวดลายปลา ซึ่งสิงห์บุรีมี
เทศกาลกินปลา มีปลาช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก รูปแบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ ออกแบบและ
วิจัย ดังนี แก้วกาแฟและถ้วยชาลวดลายปลา

ภาพที่ 16 แก้วกาแฟและถ้วยชาลวดลายปลา

ภาพที่ 17 แก้วกาแฟและถ้วยชาลวดลายปลา

๗๙

ภาพที่ 18 แก้วกาแฟและถ้วยชาลวดลายปลา
หลังจากได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ได้น้าต้นแบบไปสอบถามความคิดเห็นกับผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างจาก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ประชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน เพื่ อ ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ความเหมาะสม ได้ ผ ล
การศึกษาดังนี

ตารางที่ 5 จ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ้าแนกตามเพศ
ล้าดับ
รายการ
1. เพศ
หญิง
ชาย

จ้านวน

ร้อยละ

221
179

55.20
44.80

จากตารางพบว่า มีผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่เป็น เพศหญิงร้อยละ 55.20 เพศชายร้อยละ 44.80
ตารางที่ 6 จ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ้าแนกตามอายุ
ล้าดับ
รายการ
2. อายุ
18-27 ปี
28-37 ปี
38-47 ปี

จ้านวน

ร้อยละ

41
92
100

10.30
23.00
25.00

๘๐
ล้าดับ

รายการ
48 ปี ขึนไป

จ้านวน
167

ร้อยละ
41.80

จากตารางพบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจมีช่วงอายุ 38-47 ปี มากที่สุด มีจ้านวน
ร้อยละ 41.80 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 48 ปีขึนไป มีจ้านวนร้อยละ 25.00 ช่วงอายุ 28-37 ปีมีจ้านวน
ร้อยละ 23.00 และช่วงอายุ 18-27 ปีมีน้อยที่สุด คือ จ้านวนร้อยละ 10.30
ตารางที่ 7 จ้านวนและร้อยละของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างจ้าแนกตามรายได้
ล้าดับ
รายการ
3. รายได้ต่อเดือน
ต่้ากว่า 10000 บาท
10001-18000 บาท
18001 – 26000 บาท
26001 บาทขึนไป

จ้านวน

ร้อยละ

69
130
90
111

17.30
32.50
22.50
27.80

จากตาราง พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน 10001-18000 บาท มากที่สุด มี
จ้านวนร้อยละ 32.50 รองลงมา คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 26001 บาทขึนไป มีจ้านวนร้อย
ละ 27.80 กลุ่ มผู้ บ ริ โภคที่มีร ายได้ต่อเดือน 18001 – 26000 บาท มีจ้านวนร้อยละ 22.50และ
ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน ต่้ากว่า 10000 บาทมีน้อยที่สุด คือ จ้านวนร้อยละ 17.30
การศึกษาความคิดเห็น ผู้บริโภคมีความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า ความพึง
พอใจและความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ดังนี
ตารางที่ 8 ตารางผลวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์
ข้อ
รายการ
1. ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical
Function) พิจารณาจาก
1.1 ความสะดวกในการใช้งาน
1.2 ความเหมาะสมของขนาดสัดส่วน
1.3 ความปลอดภัยในการใช้งาน
1.4 การบ้ารุงรักษา การท้าความสะอาด
1.5 ความแข็งแรงทนทาน
ผลรวมด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical
Function)

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.53

0.50

มากที่สุด

4.38
4.55
4.26
3.96

0.53
0.52
0.72
0.71

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.34

0.59

มาก

๘๑
ข้อ
รายการ
2. ความงาม (Aesthetic Function) พิจารณาจาก
2.1 ความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบของ
รูปแบบ
2.2ความงามด้านสีและลวดลาย
2.3 ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ
2.4 ความมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์
ผลรวมด้านความงาม (Aesthetic Function)
ผลรวมการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.39

0.54

มาก

4.39
4.70
4.63
4.53
4.44

0.68
0.54
0.50
0.56
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

๘๒

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
การศึกษามรดกวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษา
เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย สิงห์บุรี มีสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามล้าดับดังนี
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย
การวิจั ย การศึกษามรดกวัฒนธรรมกับการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กรณีศึ กษาเครื่ องปั้ น ดิน เผาเตาแม่น้ าน้อย สิ งห์ บุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ มรดกวัฒ นธรรม
เกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้าน้อย 2) เพื่อวิเคราะห์การสืบทอดภูมิปัญญาและ
กระบวนการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ของชุมชนเตาเผาแม่น้าน้อย 3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการสร้างสรรค์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตท้องถิ่นและชุมชนเมือง
สรุปผลมการศึกษารดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้าน้อย
มรดกวัฒนธรรมในบริบทพืนที่ มรดกทางธรรมชาติที่ที่ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์และมีความเจริญรุ่งเรื่องใน
อดีตของเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย มาจากสภาพพืนที่ดินที่ราบลุ่มริมแม่น้าน้อยเป็นแหล่งที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ มีวิถีการด้าเนินชีวิตแบบสังคมการเกษตรและการประมง มีการแปรรูปและการถนอมอาหาร
เป็นแหล่งวัตถุดิบดี มีดินเหนียวที่เหมาะส้าหรับการท้าเครื่องปั้นดินเผาและมีแหล่ งน้าส้าหรับอุปโภค
บริ โ ภคและคมนาคม มี เ ชื อเพลิ ง จึ ง มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาขึ นจนกลายเป็ น แหล่ ง ผลิ ต ในระดับ
อุตสาหกรรม จากการค้นพบเตาเผาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นจ้านวนมาก ในบริเวณโดยรอบแม่น้า
น้อย ต้าบลเชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี สินค้ าผลิตขึนใช้ภายในประเทศประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน
อาทิเช่น ไห ครก อ่าง ท่อน้าดินเผา และภาชนะส้าหรับบรรจุสินค้าประเภทอาหาร รวมถึงประเภทผงหรือ
ของเหลว เพื่อการค้าส่งออกกับต่างประเทศ เป็นที่รู้จักและเรียกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแหล่งนีว่า ไหสี่หูเตา
แม่น้าน้อย ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม จากการที่เป็นช่วงขยายตัวทางการค้ากับต่างประเทศ ใน
สมัยอยุธยา รูปแบบของเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย เป็นสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผาส้าหรับบรรจุ
สินค้าส่งขายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ
ความสวยงามของเครื่องปั้นดินเผา จากลวดลายรูปทรง ลักษณะรูปทรงไข่ สูงไหล่กว้าง
คอแคบสัน ก้นค่อนข้างสันและแบนเรียบไม่มีขอบฐานปากบานออก ขอบปากม้วนออกมีร่องด้ านบน
โดยรอบ ตรงรอยต่อของคอกับไหล่มีหูขนาดใหญ่ปั้น เป็นเส้นดินกลมหนา แปะตามแนวนอนบิดเป็นห่วง
ตังขึน หูทังสี่หูแปะทับลงแถบร่องที่ขูดขนานกันโดยรอบไหล่ชุดละ 2-3 ร่อง ไหกลุ่มนีมีขนาดศูนย์กลางตัว
๔๓๐-๕๒๐ มม. สูง ๕๙๐-๖๓๕ มม.

๘๓
จากการศึกษารูปทรง ลวดลาย และการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อย ต้าบลเชิงกลัดอ้าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่เป็นการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอย
ในครัวเรือนและด้านเศรษฐกิจ ลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์จึงมีความหนาแข็งแรง เนือแกร่ง เพราะถูก
ผลิ ต ขึ นมาเพื่ อ ใช้ ส อยในชี วิ ต ประจ้ า วั น ในครอบครั ว ชุ ม ชน ตลอดจนเป็ น สิ น ค้ า ส่ ง ออก ดั ง นั น
เครื่องปั้นดินเผาประเภทบรรจุภัณฑ์จึงเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของเตาเผาแม่น้าน้อย วัดพระ
ปรางค์ หมู่บ้านโคกหม้อ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนมากลวดลายที่พบเห็นจึงไม่
เด่นชัด สวยงาม ดังเช่น เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เครื่องปั้นดินเผาสังคโลกหรือเครื่องปั้นในแหล่งเตาเผา
อื่น ๆ
วั ส ดุ แ ละกรรมวิ ธีก ารผลิ ต วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ในการผลิ ตเครื่อ งปั้ นดิ นเผาเตาแม่ น้า น้อ ย วั ส ดุ ที่ ใ ช้ปั้น
เครื่องปั้นดินเผาในอดีต ซึ่งเป็นดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง พบทั่วไปตามที่ลุ่มสองฟากฝั่ง
แม่น้าน้อย ดินดี โดยแหล่งดินดีน้ามาจากหนองบัว อยู่บริเวณด้านหลังวิหารเดิมของวัดพระปรางค์ มีการ
น้าดินจากหนองบัวไปวิเคราะห์ พบว่า มีแร่ธาตุเหล็ก สังกะสี ซึ่งช่วยให้ดินมีความละเอียด และจับตัวกัน
แน่น อีกทังมีส่วนผสมของทรายน้อย ช่วยให้เนือดินแตกตัวยาก ซึ่งดินส่วนมากนันมักจะมีส่วนผสมของ
ทรายในปริมาณมากท้าให้แตกง่าย จึงได้ว่าดินที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์มากเหมาะที่จะน้ามาใช้เป็นส่วนผสม
ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา
2) กรรมวิธีการผลิต เครื่องปั้นดินเผาแม่น้าน้อยมีการผลิตผลิตภัณฑ์ คือ ขึนรูปด้วยแป้นหมุนเนือ
ละเอียดเผาอุณหภูมิต่้า ผิวขั ดมัน ที่พบมากคือ คนที และผลิตภัณฑ์ท้าจากเนือดินปั้นสีน้าตาลแดง เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากดินเหนียวแดง เป็นผลิตภัณฑ์เนือหยาบ มีทังอุณหภูมิต่้าและอุณหภูมิสูงเคลือบผิวและ
ไม่เคลือบผิว
อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาแบ่งเป็น 2 ระดับอุณหภูมิ คือ เครื่องปั้นดินเผาที่เผาอุณหภูมิระหว่าง
800 - 900 องศาเซลเซียส และเครื่องปั้นดินเผาที่เผาอุณหภูมิสูง เนื อแข็งแกร่ง มีทังเคลือบผิวและไม่
เคลือบผิว อุณหภูมิระหว่าง 1,200 – 1,230 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ได้แก่
1) เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ประกอบอาคารสถาปัตยกรรม ได้แก่ ช่อฟ้า หางหงส์ กระเบืองเชิงชาย มี
ทังเผาอุณหภูมิต่้าและอุณหภูมิสูง มีทังเคลือบผิว และไม่เคลือบผิว
2) เครื่องปั้นดินเผาประเภทตุ๊กตา รูปสัตว์จ้าพวกนก สิงห์ เต่า เสือ ยักษ์ ทหารโบราณนางฟ้า
ฐานพระพุทธรูป เชิงเทียน เป็นต้น
3) เครื่ องปั้ น ดิน เผาประเภทภาชนะ ได้แก่ แจกัน โอ่ง ไห กระปุก ชาม คนโท อ่าง ครกท่อ
น้าประปา เป็นต้น
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย รูปแบบเดิมที่ผลิตขึนในอตีด (ก่อนระยะฟื้นฟูปี
พ.ศ. 2531) มี 9 กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ ไห ครก ขวด/แจกั น หม้ อ โอ่ ง อ่ า ง หวด กุ ณ ฑี / คณฑี
ประติมากรรมประดับสถาปัตยกรรม
การวิเคราะห์เอกลักษณ์เครื่องปั้นดินเผา สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือคุณลักษณะแตกต่ างเด่นชัด
ที่สุดของเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย คือ ภาชนะไหสี่หู ที่มีองค์ประกอบของ รูปทรงสัดส่วน ลักษณะหู
สี ของเนื อดิ น และสี ข องเคลื อ บ เนื่ องมาจากลั ก ษณะของธรรมชาติวั ส ดุ คือ ดินและเคลื อ บ เริ่มจาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไหสี่หู ที่ท้าจากดินเหนียวบริเวณลุ่ม แม่น้อย เป็นพืนที่ราบลุ่มดังนันดินที่เกิดใน
แหล่งนีมีคุณภาพดีสามารถน้ามาใช้ได้โดยไม่ต้องเพิ่มส่วนผสมอื่น มีคุณสมบัติละเอียดเหนียวเหมาะกับการ
ขึนรูปด้วยแป้นหมุนเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ได้ดี ผลิตภัณฑ์เมื่อเผาแล้วมีความแข็งแกร่งทนทาน จึง

๘๔
สามารถท้าเป็นอุตสาหกรรมได้ ประกอบกับความต้องการการใช้สอยในครัวเรือน และด้านการค้าเพื่อจะ
น้าไหสี่หูไปบรรจุอาหารและสินค้าอย่างอื่น ๆ ต่อไป ดังนันบทบาทของไหสี่ หูของแหล่งเตาแห่งนีจึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทภาชนะลักษณะหยาบๆ ที่เป็นทังตัวสินค้าโดยตรงในขันต้นที่ใช้ในครัวเรือนและสินค้าที่
ท้าหน้าที่เป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์เหมือนกับปีบ ขวด กระป๋องที่ท้าหน้าที่เพื่อช่วยในการขนส่งได้สะดวกเช่น
ในปัจจุบันนั่นเอง
จากเหตุผลดังกล่าวส่ งผลให้ความสวยงามลวดลายความวิจิตรประณีตถูกละเลยไปไม่เน้นความ
สวยงามเท่าใดนักเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในแหล่งอื่น ณ ช่วงเวลาเดียวกั น อาทิเช่น สังคโลก ลักษณะ
ลวดลายหรือการตกแต่งผิวที่เห็นได้ชัดคือ ร่องรอยเส้นขูดขีดบริเวณบ่าของไหสี่หู 4-5 เส้น และการปั้นหู
ติด 4 ด้าน ลักษณะหูที่สามารถบอกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไหสี่หูของเตาแม่น้าน้อย คือ หูที่สามารถร้อยเชือก
ได้และการติดปลายของหูทังสองด้านปาดลงด้านล่าง ถ้าเป็นลักษณะหูจากแหล่งอื่น จะมีลักษณะแตกต่าง
จากออกไปคือการปาดออกด้านข้างซ้ายและขวาบางแห่งไม่สามารถร้อยเชือกได้
สิ่ งที่เป็ น เอกลั กษณ์เฉพาะอีกประการหนึ่งของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา คือ ธรรมชาติของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิ ต คือ ดินและเคลือบ คุณสมบั ติเฉพาะของดินแต่ล ะแหล่งแต่ล ะภูมิภ าคมี ความ
แตกต่ า งกั น เห็ น ได้ ชั ด เช่ น ดิ น สุ โ ขทั ย ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต สั ง คโลก ดิ น ขาวล้ า ปางท้ า ชามตราไก่ ดิ น ส้ า หรั บ ท้า
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง มีสีของเนือดินและเคลือบแตกต่างกับดินบ้านด่านเกวียน จ.นครราชสีมา ดิน
เหนียวราชบุรีที่ผลิตโอ่งมังกรรวมถึง ดินเหนียวแหล่งเตาแม่น้าน้อย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ที่มีสีเทาเข้มถึง
สีน้าตาลเข้มเนือละเอียด เคลือบสีน้าตาลกึ่งมันกึ่งด้านจากขีเถ้าพืช
สรุปผลมรดกวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้าน้อย สิ่งสะท้อนที่เห็น
ได้เด่นชัดที่สุด มาจาก สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตในสังคมวัฒนธรรมช่วงเวลานัน ก่อให้เกิด
กระบวนการสร้ า งสรรค์ ใ ช้ ภูมิ ปั ญ ญาที่ มี อ ยู่ ใ นพื นที่ อื่ น ๆ ถ่ า ยทอดเคลื่ อ นตั ว มาอยู่ ใ นแหล่ ง ปั จจัยที่
เกี่ยวเนื่องกันที่ส่งผลต่อรูปแบบเอกลักษณ์แต่งต่างกันออกไป ความเป็นอยู่จากชีวิตประจ้าวันกับทรัพยากร
วัตถุดิบ เศรษฐกิจการค้า การใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ภาชนะที่มีประโยชน์ใช้สอย มีรูปแบบลวดลลาย
วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต สรุปเป็นภาพความเชื่อมโยงดังนี

๘๕

บริบทสังคม/
สภาพแวดล้อม

วัตถุดิบและกรรมวิธี
การผลิต

ประโยชน์ใช้สอย/ความสวยงาม

มรดกวัฒนธรรม
เครื่องปั้นดินเผาของ
เตาเผาแม่น้าน้อย

เศรษฐกิจการค้าการ
คมนาคม

รูปแบบ
รูปทรง
ลวดลาย
สี
ทักษะ
เอกลักษณ์วัสดุ
ภาพที่ 19 มรดกวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาของเตาเผาแม่น้าน้อย
สรุปผลการศึกษาการสืบทอดภูมิปัญญาและกระบวนการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ของชุมชนบ้าน
โคกหม้อ เตาเผาโบราณาแม่น้าน้อย
บทบาทของสมาชิกในชุมชน การท้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี มีการจัดตังกลุ่ม
อนุรักษ์ในชุมชน การถ่า ยทอด ภูมิปัญญาเทคนิควิธีการเป็นอย่างไรก็มีการปฏิบั ติตามต่อกันมาแบบนัน
การตระหนักในคุณค่าการอนุรักษ์ รักษาความรู้วิชาในการท้าเครื่องปั้นดินเผาแบบดังเดิม รูปแบบดังเดิมไว้
ให้อยู่คู่กับชุมชน เป็นสิ่งดีงามมีคุณค่า แต่หากพิจารณาในด้านการด้ารงชีพแล้วพบว่า ส่งผลให้การท้า
เครื่องปั้นดินเผาปัจจุบันมีรูปแบบไม่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคม ชุมชนใกล้เคียง เป็นเพียงของที่
ระลึ กของฝากที่ได้จ ะระลึ กถึงชุมชนแห่ งนีเพียงเท่านัน ส่ งผลให้ เกิดผลกระทบต่อการสร้างรายได้ใน
ภาพรวมที่ก่อให้เกิดรายได้จากการใช้ทรัพยากรในการผลิตเครื่องปั้นดินเผานัน สร้างสรรค์ภาชนะเครื่องใช้
สอยที่ไม่ตอบรับวิถีชีวิตของชุมชน และท้าให้วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผานันก้าลังจะสูญหายไป
กลไก โครงสร้ า งทางสั ง คมมี ส่ ว นช่ ว ยในการสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญา มี ก ารจั ด ตั งเป็ น รู ป แบบ
คณะกรรมการกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา โดยต้าแหน่งทางสังคมได้แก่ ก้านันผู้ใหญ่บ้าน และได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมจากองการบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) และสมาชิก
ในชุมชนผู้ที่มีความสนใจและรั กในงานปั้น การได้มีส่วนร่ว มในกลุ่มชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในรูป แบบ
คณะกรรมการเป็นการท้างานร่วมกันในการสร้างเครือข่ายในการท้างานท้าให้ภูมปัญญาและชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ก้าหนดระเบียบข้อปฏิบัติ ควบควบคุมให้มีการปฏิบัติร่วมกันอย่างปกติสุข มีความสามัคคี ด้าเนิน
กิจกรรมด้านนันอยู่รอดต่อไปได้อย่างก้าวหน้า เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดยมีกระบวนการในการจัดการของ

๘๖
ชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจ ของคนในชุมชน ภายใต้ระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่ายในชุมชน ร่วมกันสร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชน ในการ
พัฒนาชุมชน การจัดตังกลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มมีวัตถุประสงค์ในการจัดตังกลุ่ม เพื่อส่งเสริมแ ละ
สนับสนุนให้สมาชิกในการประกอบอาชีพได้มีการพัฒนาฝี มือ , คุณภาพและรูปแบบใหม่ ๆ ตามสมัย
ปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ , ศูนย์กลางการตลาด, การผลิตและจ้าหน่าย เพื่อให้เกิดแหล่งชุมชนใน
การผลิต ตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อเป็นการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพและยุติธรรมต่อ
ผู้บริโภค
การขั บ เคลื่ อ นจาการจั ด ตั งคณะกรรมการกลุ่ ม เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาของชุ ม ชนช่ ว ยให้ ก ลุ่ ม มี
ความก้าวหน้าและมีความเข้มแข็ง มีโครงสร้างทางสังคมที่แบ่งบทบาทหน้าที่สถานภาพในชุมชน ตังแต่ใน
ระดับ ครั ว เรื อนและระดั บ ชุมชน ร่ ว มกันคิดกันท้าส่ ง เสริ มให้ กลุ่ มมี แนวทางการปฏิบั ติต่ อ ทรั พ ยากร
ส่วนรวม การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภายนอกชุมชน การชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในการ
ประกอบอาชีพ เป็นเครื่องมือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้ว ย
ตนเอง ดังเช่น การให้สิทธิ์ การการเข้าถึงทรัพยากร การด้าเนิน การและค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน
วัตถุดิบ การใช้ดินเหนียวในบ่อดินท้ายวัด ต่อมาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมานี ชุมชนมีการด้าเนินงานการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่มี
เทคโนโลยีด้านวัสดุ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆหลายหลายการไหลบ่าทางวัฒนธรรมภายนอกจากต่างประเทศเป็น
จ้านวนมาก ท้าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไม่ได้รับความนิยม จ้าหน่ายน้อยลงส่งผลกระทบต่อรายได้ของสมาชิก
ชมชนท้ า ให้ ส มาชิ ก ส่ ว นมากหั น ออกไปประกอบอาชี พ รั บ จ้ า ง หารายได้ ด้ ว ยวิ ธี อื่ น เนื่ อ งจากการท้า
เครื่องปั้นดินเผาเป็นงานที่มีขั นตอนหลายขันตอนใช้ระยะเวลานาน ตังแต่ขันตอนเตรียมดิน ปั้นขึนรูป
ตกแต่ ง เผาจนเป็ น ชิ นงานส้ า เร็ จ จ้ า หน่ า ยได้ ใ ช้ ร ะยะเวลาเป็ น เดื อ นและกว่ า จะรอจ้ า หน่ า ยได้ เ งิ น
ค่าตอบแทนไม่สอดรับและเพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัวในแต่ละวัน ซึ่งต่างจากการได้รับจ้างที่ได้
ค่าแรงแน่นและรับเงินได้วันต่อวัน จึงเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบที่กับการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการสร้าง
ช่างรุ่นใหม่ จึงเห็นสะท้อนได้จากเศรษฐกิจชุมชนที่เปลี่ยนไป สังคมวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนและเมือง
เปลี่ยนแปลงไปรูปแบบการใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อม ที่จะท้า ให้การสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้น ดินเผาและการ
สร้างช่างปั้นรุ่นใหม่จะเลือนหายไป
การสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้าน้อย ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทคุณลักษณะของ
ผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา โดยที่ผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอดต้องเข้าใจบริบท ๑๐
ประเด็น ได้แก่สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้ ภูมิปัญญา ความรัก การแสวงหา กล้าและ
อดทน สร้างสรรค์ มีจิตส้านึกและทักษะ กล่าวคือ ผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นป
ราชย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้ที่ต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้บนฐานบริบทของสภาพแวดล้อมของสังคม
วัฒนธรรมชุมชนและการเปลี่ยนแปลง มีประสบการณ์เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วยวิธีการของตน สั่งสม
เป็นความรู้จนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตนพร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป ผู้สืบทอดหรือผู้เรียนรู้
จะต้องมีความรักในสิ่งที่เรียนรู้ กล้าและอดทน แสวงหา สร้างสรรค์ มี จิตส้านึกและมีทักษะ รู้คิดอย่าง
เหมาะสมพร้อมที่จะเรียนรู้ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม สร้างเสริมประสบการณ์
เรียนรู้ร่วมกัน สั่งสมเป็นความรู้จนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาพร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไปสรุปได้ดังภาพ
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ภาพที่ 20 การถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา
สรุ ป ผลการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และกระบวนการสร้ า งสรรค์
เครื่องปั้นดินเผาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต ผลสรุปการส้ารวจความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม
ตัว อย่ างเพื่อน้ าไปใช้เป็ น แนวทางส้ าหรับการออกแบบและพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ พบว่า การตัดสิ นใจซื้ อ
เครื่องปั้นดินเผาด้วยสาเหตุซื้อไปใช้เอง ซื้อซ้้าแทนของเก่าที่ช้ารุดหรือต้องการเพิ่ม ความมีคุณค่าราคา
ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ไม่ซ้าใคร ตัดสินใจซื้อไปฝากบุคคลอื่น และค้านึงถึงการน้าพากลับสะดวก ความ
ทนทานแข็งแรง การศึกษาความต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีเอกลักษณ์จากเรื่องราวท้องถิ่นมากที่สุด มีประโยชน์ใช้สอยสอดรับกับวิถีชีวิต
ปัจจุบัน ต่อยอดรูปแบบของดั้งเดิม มีคุณค่ามูลค่าอยู่ในระดับมาก ใช้งานสะดวก และผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ
ตามสมัยนิยม
การวิเคราะห์ลักษณะงานดังเดิมซึ่งเป็นเครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้านให้น้าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ด้านรูปแบบโดยการตัดสินใจของชาวบ้าน ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ผลิต ผู้น้า
กลุ่มมีความคิดเห็นที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการของผู้ซือว่าต้องกรสินค้า หรือผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้สอยที่สามารถใช้ทุกวัน มีความสอดคลองกับการใช้สอยทังของกลุ่มคนหลากหลายช่วงวัยทัง
คนท้างาน วัยรุ่น ผู้ใหญ่ รวมถึงใช้ในได้หลายสถานที่และโอกาส จากการวิเคราะห์ร่วมกันกับทีมวิจัยได้
พบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ ภาชนะกลุ่มของเครื่องใช้ ในครัว ภาชนะเครื่องดื่มเป็นรูปแบบที่ได้ข้อสรุปและมี
ความสนใจมากที่สุดเนื่องจากปัจจุ บันความนิยมเครื่องของวัฒนธรรมการดื่มมีรูปแบบที่หลากหลาย การ
ดื่มชากาแฟ การเปิดร้านกาแฟเป็นจ้านวนมาก จึงเป็นทังโอกาสที่ดี การปรับเปลี่ยนรูปแบบเดิมมาเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทภาชนะส้าหรับใส่เครื่องดื่ม ถ้วยชากาแฟ
การพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่ที่ได้จากวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่ม
ผู้ผลิตมีความสอดคลองไปในทางเดียวกัน คือได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่มี
รู ป แบบเป็ น ผลิ ตภัณฑ์ภ าชนะส้ าหรั บใส่เครื่องดื่ ม ชุดชากกาแฟ น้าชา น้าผลไม้ ที่มีเรื่องราวมาจาก
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ผู้วิจัยได้น้ามาวิเคราะห์และออกแบบเป็น แก้วกาแฟลวดลายปลา ซึ่งสิงห์บุรีมี
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เทศกาลกินปลา มีปลาช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก รูปแบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ ออกแบบและ
วิจัย ดังนี แก้วกาแฟและถ้วยชาลวดลายปลา

5.2 อภิปรายผล
การวิจัยครังนีมุ่งเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต การค้นหากรรมวิธีการออกแบบและเทคนิค
วิธีการขันตอนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ งรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มี เหมาะสม เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยตาม
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค ข้อค้นที่ได้ในการวิจัยครังนี ได้พบว่า กลุ่มผู้ผลิตได้เรียนรู้วิธีการ
ขันตอนในการคิด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบ การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
ที่น้าเอกลักษณ์เรื่องราวที่มีอยู่ในชุมชน มรดกวัฒนธรรมของชุมชน เลือกมาปรับกระยุกต์ออกแบบ ให้
เข้าใจถึงข้อจ้ากัดเงื่อนไขในการผลิตตังแต่ขันตอน การเตรียมเดินให้มีคุณภาพดีขึนมีสีสันที่แปลกใหม่ท้าให้
รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความโดเด่นแตกต่างจากที่เคยมีมา และท้าให้เข้ากับยุค สมัยของคนรุ่นใหม่มีความร่วม
สมัย ผลิตภัณฑ์ดูเป็นธรรมชาติของ ดิน เคลือบและสีสันที่มาจากเทคนิควิธีการเผาด้วยเคลือบขึนเถ้า ซึ่ง
ท้าให้รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างเอกลักษณ์อัตลักษณ์เป็นที่จดจ้าได้ง่าย จากลวดลายปลาช่อนแม่ลา
การสร้างเอกลักษณืนีหากการด้าเนินการของชุมชนที่การรักษ์อนุรักษ์ลวดลายปลาช่อนแม่ลานีจ้าก่อให้เกิด
มรดกวัฒนธรรมอีกหนึ่งรูปแบบในอนาคตได้
ผลกระทบที่เ กิด ขึนหลั ง จากค้น พบผลการวิจัย นี ผู้ ผ ลิ ต ผู้ วิจัย นักศึกษาผู้ ร่ว มวิจัย ได้เ รี ย นรู้
กระบวนการคิดเชิงระบบ การวางแผนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุนทางวัมนธรรม มรดกวัฒนธรรม
เรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่ น มาออกแบบองค์ประกอบทดลองหาวิธีการเทคนิคในการผลิต การประกอบ
สร้างร่วมกัน ร่วมกันคิดร่วมกันท้าและได้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงจนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มี
ความเหมาะสมสวยงามเป็นที่ยอมรับของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค และโดยเฉพาะรูปแบบที่เหมาะสมกับ
กระบวนการผลิตที่ผู้ ร่วมวิจัยได้แนวทางองค์ความรู้ใหม่ส้าหรับน้าไปต่อยอดได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่ง
ความคิดเห็นความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค กลุ่มผู้ผลิตยังตระหนักถึงความส้าคัญของการพัฒนา
รูปแบบนีว่ารูปแบบที่ได้จากกระบวนการวิจัยในครังนีเป็นความคิดเห็นความต้องการของสังคมกลุ่มหนึ่ ง
ในช่ว งระยะเวลาหนึ่ งเท่านั นมิใช่ที่จะน้าไปใช้ได้ตลอดไป เพราะความต้องการของกลุ่ มผู้ บริโภคอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมกระแสสังคม สภาพแวดล้อมต่างได้ตลอดเวลา ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตจะต้องมีความ
ตื่นตัวเฝ้าระวังต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา ท้าการสังเกตศึกษาความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมาย แล้วด้าเนินการพัฒนาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดีหากชุมชนร่ว มการ
สร้างสรรรค์ลวดลายปลาช่อนให้เป็นที่รปะจักและคงไว้จากรุ่นสู่รุ่นย่อมเป็นการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชน
โดยชุมชนเองมีความตังมั่น ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ ร่วมท้า ร่วมอนุรักษ์ให้มรดกทางวัฒนธรรมยังคงอยู่และ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจของชุมชนให้มีรายได้ยั่งยืน
ข้อค้นพบกระบวนการขันตอนการศึกษามรดกวัฒนธรรมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น้า น้อย สิงห์บุรี สามารถสรุปกระบวนการแนว
ทางการพัฒนาได้ดังนี
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ศึกษาความต้องการกลุ่มผู้บริโภค
ศึกษาวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
เครื่องปั้นดินเผา

มรดกทางวัฒนธรรม
เอกลักษณ์เรื่องราวภูมิปัญญาชุมชน
ออกแบบร่างรูปแบบ

ออกแบบและทดลองวิธีผลิต
ปรับปรุงรูปแบบ/วิธีผลิต
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
ทดสอบตลาด

5.3 ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครังนีมีข้อเสนอแนะส้าหรับน้าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยใน
ครังต่อไป มีข้อควรพิจารณาดังนี
ข้อเสนอแนะส้าหรับน้าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. รูปแบบของระยะขอบภาชนะเครื่องปั้นดินเผาควรค้านึงถึงขนาดของเส้นวัสดุที่น้ามาประกอบ
สร้างสานต่อกัน เพื่อที่จะก้าหนดรูปแบบให้หลากหลายและมีความเหมาะสม
2. รูปแบบผลิตภัณฑ์ของใช้สอยของภาชนะเครื่องดื่มควรก้าหนดชนิด ประเภทของเครื่องดื่ม
เพือ่ ให้สัมพัน์กับขนาดปริมาณการดื่มต่อหน่วย
3. ควรพิจารณาเรื่ องแนวโน้ มงานดีไซน์ เทรนสี เทรนแต่ละปีมาปรับประยุกต์ใช้ร่วมด้ว ยจะ
ท้างานได้งานออกมาเหมาะสมยิ่งขึน
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยในครังต่อไป
1. การประเมินผลผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งบ้านรูปแบบต่างๆ ที่น้าเครื่ องปั้นดินเผามาบูรณา
การร่วมกับเครื่องจักสาน ว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการทดลองตลาดความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาคุณภาพเป็นสินค้าเพื่อการส่งออก
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2. ควรศึ ก ษาในเรื่ อ งการพั ฒ นาการน้ า เครื่ อ งปั้ น ดิน เผามาบู ร ณาการร่ ว มกั บ วั ส ดุ อื่ น ๆ มา
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
3. ศึกษาวิจัยต่อยอดการน้ารูปแบบกระบวนการหรือเอกลักษณ์ที่ได้จากการศึกษาในครังนีไป
พัฒนาต่อยอดใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทอื่น ๆ เช่นของที่ระลึก เครื่องเรือน ของตกแต่งบ้าน
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ประวัติผู้วิจัย
ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุล
ต้าแหน่งวิชาการ
ต้าแหน่งงาน
สังกัด
ที่ตัง
โทรศัพท์ที่ท้างาน
โทรศัพท์มือถือ

ดร.รจนา จันทราสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมานคร 10300
02-160-1438, 02-160-1410 โทรสาร 02-160-1440
095 518 1285 อีเมลล์ oh_subic@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
2559 ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2547 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2545 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ด้านงานวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
2559
2558
2557
2556
2556
2554

การขับเคลื่อนและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตพืนที่ภาคเหนือ
การขับเคลื่อนและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตพืนที่ภาคเหนือ (กรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกจังหวัดสุโขทัย)
การศึกษาการบูร ณาการผลิ ตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาร่ว มกับหัตถกรรมเครื่อ งจัก
สานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
การพัฒ นารูป แบบผลิต ภัณ ฑ์ของฝากแบบมีส่ว นร่ว มของชุม ชน ต้า บลคลองโคน อ้า เภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
การศึก ษาศิล ปวัฒ นธรรมพื นบ้า นจัง หวัด สมุท รสงครามเพื ่อ ประยุก ต์ร ูป แบบเป็น
ผลิต ภัณ ฑ์ข องที ่ร ะลึก สู ่ก ารส่ง เสริม การเที ่ย วเชิง วัฒ นธรรมและพัฒ นาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพื่อ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งตามหลัก

๙๕

2553
2552
2552
2551
2551

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก จังหวัด
พะเยา (ทุนวิจัยนวมินทร์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ )
การศึกษาและพัฒนาเอกลั กษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้ าแปรรูป
เพ้ น ท์ บ าติ ก เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมของที่ ร ะลึ ก จั ง หวั ด อุ ด รธานี
(งบประมาณแผ่นดินปี 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของตกแต่งบ้านโคมไฟประหยัดพลังงานจากต้นโสน
หางไก่ (ทุน UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การศึกษาและพัฒนาต้นโสนหางไก่เพื่อประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านส้าหรับวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การศึ ก ษาและพั ฒ นาแป้ ง ประกอบอาหารเพื่ อ การท้ า หุ่ น จ้ า ลองส้ า หรั บ สาขาวิ ช าออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

ผู้ร่วมโครงการวิจัย
2557
2553
2552

การศึก ษาศิล ปวัฒ นธรรมแหล่ง เครื ่อ งปั ้น ดิน เผาเตาแม่น้ า น้อ ย จัง หวัด สิง ห์บุร ีเ พื ่อ
ประยุก ต์ร ูป แบบเป็น ผลิต ภัณ ฑ์เ ซรามิก ส์ข องที ่ร ะลึก สู ่ก ารส่ง เสริม การเที ่ย วเชิง
วัฒนธรรม
การแปรรู ป ตะกอนน้ า ดิ บ จากการผลิ ต น้ า ประปาเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงานอุ ต สาหกรรม
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา ประเภทผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ ฐ และกระเบื อง (งบประมาณแผ่ น ดิ น ปี 53
มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์)
การศึ ก ษาและพั ฒ นาตะกอนน้ า ดิ บ จากการผลิ ต น้ า ประปาเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นงานหั ตถ
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดปทุมธานี (ทุนเครือข่าย
การวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สกอ.)

ผลงานที่ได้รับรางวัล
2554
รางวัลการน้าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมและโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาตะกอนน้าดิบจากการผลิตน้าประปา
เพื่อประยุกต์ใช้ใ นงานหั ตถอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ร ะลึ ก
จังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครังที่ 2 เรื่อง การวิจัย
ท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย: พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์
สงคราม ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2554
2554 รางวัลผลงานวิจัยระดับดี/เพื่อการพัฒนาเชิงพืนที่ เรื่อง การมีส่ว นร่วมของกลุ่มชุมชนในการ
พั ฒ นารู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ก ล้ ว ยทอดกรอบ บ้ า นสารภี จั ง หวั ด
สมุ ท รสงครามเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง (การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏครังที่ 2 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย: พัฒนาคุณภาพ
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2553

2552

2552
2552

ชีวิตของคนในท้องถิ่น) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม
2554
รางวัลชนะเลิศ การน้าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย การประชุมทางวิชาการของเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ้า ปี 2553 หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม
โฆษะ อ้ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น และอุ ท ยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การน้าเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงโดยประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์
ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ.อุดรธานี
รางวัล พระราชทานจากพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ ราชกุมาร ผลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง
การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
บรรจุขนมหวานไทย (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครังที่ 1 เรื่อง การ
วิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย) ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน
2552
รางวัลการเขียนแผนธุรกิจดีเด่น เรื่อง บรรจุภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย (การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครังที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดิน
ไทย) ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552
รางวัลชมเชยโครงการประกวด บันลือบุ๊คส์อะวอร์ด ครังที่ 1 ประเภท การ์ตูนสร้างสรรค์

ผลงานตีพิมพ์
รจนา จันทราสา และภานุ ศิริพงศ์ไพโรจน์. 2552. การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย. วาสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพืนที่.
สกว. ฉบับที่6 เดือน กรกฎาคม –สิงหาคม 2552.
รจนา จันทราสา และกนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์. 2552. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของตกแต่ง
บ้านจากต้นโสนห่างไก่. การประชุมวิชาการร้าไพพรรณี ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม
2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี .
รจนา จันทราสา. 2553. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่. การประชุม
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1-2
พฤษภาคม 2553.
รจนา จันทราสา กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ และ ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. 2553. การน้าเอกลักษณ์ลวดลาย
บ้านเชียงโดยประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกเพื่อเป็น แนวทางในการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก จ.อุ ด รธานี . การจั ด ประชุ ม ทางวิ ช าการของเครื อ ข่ า ยวิ จั ย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ้าปี 2553 หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม
โฆษะ อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น.
รจนา จันทราสา และภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. 2556. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้า
แฝกเพื่อพัฒ นาชุมชนให้ เ ข้ม แข็ งตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ยง กรณีศึกษา : กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก จังหวัดพะเยา. วาสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพืนที่. สกว.

๙๗
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน กันยายน – ตุลาคม 2556.
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ประวัตินักวิจัยร่วม
ชื่อ-นามสกุล
ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
ต้าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่
114/111 หมู่ 1 ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก ศึกษา ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ สถาบันราชภัฏพระ
นคร
เกียรติประวัติ
2559
2554

2553

2552

2552

รางวัลบทความวิจัยดีมาก เรื่อง วิถีชุมชนกับการสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้ นดินเผาในเขต
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ในงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” ครังที่ 4
รางวั ล การน้ า เสนอผลงานวิ จั ย ภาคบรรยายดี เ ด่ น กลุ่ ม พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาตะกอนน้าดิบจากการผลิต
น้าประปาเพื่อประยุกต์ใช้ในงานหัตถอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึ ก จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ครั งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
รางวัลชนะเลิศ การน้าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย การน้าเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง
โดยประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก จ.อุดรธานี การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัลผลงานวิจั ยดี เ ด่ น เรื่อง การศึกษาเอกลั กษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อ
ประยุ กต์ใช้กับ ผลิ ตภั ณ ฑ์เ ซรามิ กส์ บ รรจุ ขนมหวานไทย การประชุมวิช าการระดั บ ชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏครังที่ 1 การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย ณ อิมแพค เมืองทอง
ธานี
รางวัลการเขียนแผนธุ รกิจดีเ ด่น บรรจุภัณฑ์เซรามิกส์ บรรจุขนมหวานไทย การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครังที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดิน
ไทย) ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ประสบการณ์ด้านงานวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย

๙๙
2557 การศึก ษาศิล ปวัฒ นธรรมแหล่ง เครื่อ งปั้น ดิน เผาเตาแม่น้า น้อ ยจัง หวัด สิง ห์บุรีเ พื่อ ประยุก ต์
รูป แบบเป็น ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ของที่ระลึกสู่การส่งเสริมการเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (งบแผ่นดิน
ปี 57 มรภ.วไลยอลงกรณ์)
2553 การแปรรู ป ตะกอนน้ า ดิ บ จากการผลิ ต น้ า ประปาเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงา นอุ ต สาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผา ประเภทอิฐและกระเบือง (งบแผ่นดินปี 53 มรภ.วไลยอลงกรณ์)
2552 การศึกษาและพัฒนาตะกอนน้าดิบจากการผลิตน้าประปาเพื่อประยุกต์ใช้ในงานหัตถอุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดปทุมธานี (ทุนเครื่อข่ายอุดมศึกษาภาค
กลางตอนบน สกอ.)
2551 การพัฒนาตะกอนประปาเพื่อใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผา (ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์)
2550 ผลของการพัฒนาดินตะกอนประปาที่มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพและรูปแบบเครื่องปั้นดินเผา
2545 การทดลองท้าเตาผิงจากดินเหนียวราชบุรี
ผู้ร่วมวิจัย
2560 การศึก ษามรดกวัฒ นธรรมสู ่ก ารพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ต ามแนวคิด เศรษฐกิจ สร้า งสรรค์
กรณีศึก ษา เครื ่อ งปั ้น ดิน เผาเตาแม่น้ า น้อ ย จัง หวัด สิง ห์บุรี (ทุน กรมส่ง เสริม วัฒ นธรรม
ประจ้าปี 2560)
2559 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาชุมชนให้ เข้มแข็งตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุโขทัย (งบแผ่นดินปี 59 มรภ.สวนสุนันทา)
2558 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาชุมชนให้ เข้มแข็งตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุโขทัย (งบแผ่นดินปี 58 มรภ.สวนสุนันทา)
2557 การศึกษาการบู รณาการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาร่ว มกับหั ตถกรรมเครื่องจักสาน
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง (งบแผ่นดินปี 57 มรภ.สวนสุนันทา)
2556 การพัฒนารูปแบบผลิ ตภัณฑ์ของฝากแบบมีส่วนร่ว มของชุมชน ต้าบลคลองโคน อ้าเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม (งบแผ่นดินปี 56 มรภ. สวนสุนันทา)
2556
การศึกษาอัตลักษณ์เครื่องแขวนไทยสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร์สู่การน้าลวดลายประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา (งบรายได้ปี 56 มรภ.สวนสุนันทา)
2554 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาชุมชนให้ เข้มแข็งตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : กลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา
(ทุนวิจัยนวมินทร์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง วช.)
2553 การศึกษาและพัฒนาเอกลัก ษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์
บาติกเพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวั ดอุดรธานี (งบแผ่นดินปี 53
มรภ.สวนสุนันทา)
2551 การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์บรรจุขนมหวานไทย (งบรายได้ปี 51 มรภ. สวนสุนันทา)

๑๐๐
ผลงานตีพิมพ์
ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ อ้านาจ เย็นสบาย และสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง. (2559). วิถี
ชุมชนกับการสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา. วารสารวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ 8 ฉับบพิเศษที่ 1 (ตุลาคม) 2559. เลขหน้า
43-66
ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ สาธรชลชาติภิญโญ และรจนา จันทราสา. (2556). การพัฒนาตะกอนน้าดิบสู่งาน
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพืนที่ สกว. ปีที่ 5
ฉบับที่ 3 เดือน ม.ค. – ก.พ. 2556. เลขหน้า : 21-36
ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. สาธร ชลชาติภิญโญ. รจนา จันทราสา. (2556.) การแปรรูปตะกอนน้าดิบจากการ
ผลิตน้าประปาเพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์อิฐและ
กระเบือง. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ : 8 ฉบับที่ :
2 พ.ค.-ส.ค. พ.ศ. : 2556 เลขหน้า : 74-83

