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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากโครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบและลวดลายเพื่อพัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบดิน
เผาบุรีรัมย์ ของวัชระ วชิรภัทรกุลและคณะ
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๕๐ โดยการศึกษาถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ของรูปแบบ ลวดลาย เพื่อพัฒนาการผลิต
เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาช่วยในการพัฒนาวัตถุดิบและ
กระบวนการผลิตให้เป็นเครื่องเคลือบดินเผาที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ ใกล้เคียงกับเครื่องเคลือบดิน
เผาบุรีรัมย์แบบโบราณมากที่สุด
พบว่าเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และมีอายุเก่าแก่มาก มี
คุณค่าทางด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเหล่านี้
แสดงถึงความชานาญ แ ละสุนทรีย์ของช่างปั้นและชุมชนอย่างเด่นชัด มีลักษณะโดดเด่นเป็นของ
ตนเอง จากความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบบุรีรัมย์นั้น ได้
กลายเป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสมเพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัว จนแทบไม่เหลืออยู่ในพื้นที่
กลุ่มผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ได้เล็งเห็นถึงมหันตภัยที่เกิดขึ้นกับเครื่อง
เคลือบดินเผาบุรีรัมย์โดยตลอด จึงเห็นเป็นการเร่งด่วนในการที่จะทาการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในแง่มุมต่าง ๆ ทั้ง ในด้านรูปแบบ ลวดลาย
ประดับตกแต่ง เทคนิคในการปั้นขึ้นรูป การเผา การเคลือบและการเลือกใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เป็น
องค์ประกอบของการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ในอดีต เพื่อบันทึกและจัดหมวดหมู่ให้เป็น
ระบบและเป็นต้นแบบในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่ากลั บมาผลิตด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันให้
คงอยู่ได้สืบไป
ทาการศึกษาความเป็นมารวมถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ของรูปแบบ ลวดลาย เพื่อ
พัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาช่วยในการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตเป็นเครื่องดินเผาที่มีคุ ณสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับเครื่องเคลือบดินเผา
บุรีรัมย์มากที่สุด และสานต่อของเก่าในอดีต การศึกษาทาเป็น ๒ ลักษณะคือ ศึกษาเชิงวิเคราะห์
และเชิงทดลอง

๒

การศึกษาเชิงวิเคราะห์
การศึกษารูปแบบและลวดลายเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ ได้ผลสรุปว่าเครื่องเคลือบ ดินเผา
บุรีรัมย์เป็น เครื่องเคลือบดินเผาชนิดเนื้อแกร่ง ( Stone ware ) ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนเผาด้วยไฟ
สูงในเตาประทุน การวิเคราะห์รูปแบบและลวดลายเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ทาให้ทราบว่าทุก
แหล่งเตาจะผลิตของคล้ายกันเกือบทุกประเภท เช่น ตลับฟักทอง กระปุกขน าดเล็ก กระปุกรูปนก
ประติมากรรมรูปสัตว์ เช่น ช้าง ม้า กระต่าย และสัตว์อื่น ๆ นอกจากนี้มี ชาม โถ ไหเท้าช้าง
ไหไม่มีเชิง ขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดสูง ๓๐ – ๘๐ ซ.ม. ไหเหล่านี้บางครั้งก็ประดับเป็นรูปหน้าคน
ที่ส่วนคอไห หรือบางครั้งก็ประดับด้วยรูป หัวช้าง หัวม้า หรือหัวสัตว์อื่น ๆ ตามบริเวณไหล่ของไห
นอกจากนี้ลักษณะการตกแต่งภาชนะมีทั้งการใช้ลายกลีบบัว ลายขูดขีด ลายกากบาดชั้นเดียวและ
สองชั้น ลายซิกแซก ลายคดโค้ง ลายคลื่น ลายโค้งระย้า และลายหวี ส่วนลวดลายพิเศษที่ใช้
ประดับเป็นรูปบุคคลในอิริยาบถ ต่าง ๆ แบบรูปสัตว์ต่าง ๆ หรือเป็นภาพแสดงพิธีกรรมบางอย่าง
เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ แสดงให้
เห็นถึงความชานาญ และมีสุนทรีย์ของช่างอย่างเด่นชัด มีลักษณะที่โดดเด่นเป็นของตนเอง แม้ว่า
จะมีหลายรู ปแบบ ที่มีส่วนคล้ายคลึงกับเครื่องถ้วยจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น และอินเดีย อันน่าจะ
สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างแหล่งเตาเผาบุรีรัมย์กับชาติเหล่านี้ อย่างไรก็ดีพบว่ามีเครื่อง
เคลือบบุรีรัมย์อีกหลายรูปแบบที่ช่างได้แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จัดเป็นเอก ลักษณ์ของเครื่อง
เคลือบที่มีลักษณะเฉพาะของเตาบุรีรัมย์ได้อย่างโดดเด่นไม่แพ้ที่ใด และเครื่องเคลือบบุรีรัมย์นี้อาจจะ
เริ่มดาเนินการในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เป็นอย่างช้า และดาเนินกิจการอุตสาหกรรมนี้เรื่อยมา
เป็นเวลานาน และน่าจะสิ้นสุดลงในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ อาจด้วยภาวะสงคราม หรือเหตุผลใด
ปรากฏชัดเจน
การศึกษาเชิงทดลอง
๑. การทดลองเนื้อดิน การศึกษาเชิงทดลองในส่วนของเนื้อดินที่ใช้เป็นวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต กลุ่มผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการผสมเนื้อดิน โดยการหาอัตราส่วนผสม จากทฤษฎีเชิง
เส้น ( Line Blend ) ปรับอัตราส่วนของวัตถุดิบเข้าหากัน ได้ส่วนผสมที่มีวัตถุดิบ ๒ ชนิด คือดิน
บ้านกรวดและดินดา (Ball Clay) กาหนดจุดในการทดลอง ๑๐ สูตร พบว่าสูตรที่ ๖ ซึ่งมีอัตรา
ส่วนผสมระหว่างดินบ้านกรวดซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นมากถึงร้อยละ ๕๐ และดินดาร้อยละ ๕๐
เนื้อดินมีความเหนียวดี เหมาะสาหรับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน และเมื่อนามาทาการทดสอบสมบัติ
ทางกายภาพของเนื้อดินหลังการเผาแกร่งแล้วเนื้อดินมีสีน้าตาลอ่อนออกครีม มีค่าการหดตัวของเนื้อ
ดินอยู่ที่ร้อยละ ๙.๘ มีค่าการดูดซึมน้าร้อยละ ๓.๗๐ และมีค่าความแกร่งของเนื้อดิ น ๔๖๑.๒๓
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อดินเซรามิกส์ชนิด สโตนแวร์ คือมีค่าการหดตัวไม่
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เกินร้อยละ ๑๕ ค่าการดูดซึมน้าไม่เกินร้อยละ ๕ มีค่าความแกร่งมาก เมื่อเคาะแล้วจะมีเสียงดัง
กังวาน ซึ่งตรงตามลักษณะของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบบุรีรัมย์ คืออยู่ในกลุ่มเนื้อดินสโตนแวร์
๒. การทดลองเคลือบ การศึกษาทดลองหาน้าเคลือบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์
เครื่องเคลือบบุรีรัมย์ให้มากที่สุด ในครั้งนี้ทาการทดลอง ๒ วิธีด้วยกันคือ วิธีแรกทาการนาสูตร
เคลือบพื้นฐานจากเคลือบใสทาการปรับค่า อะลูมิน่า : ซิลิกา
และวิธีที่ สอง การทดลอง
เคลือบขี้เถ้าเทียม เผาที่อุณหภูมิ ๑,๒๓๐ องศาเซลเซียส
๒.๑. การทดลองสูตรเคลือบพื้นฐานจากเคลือบใสทาการปรับค่า อะลูมิน่า : ซิลิกา
จากผลการทดลองเคลือบโดยการนาสูตรเคลือบพื้นฐานจากเคลือบใสทาการปรับค่อะลูมิน่า :
ซิลิกา จานวน ๑๒ สูตร หลังเผาที่อุณหภูมิ ๑,๒๓๐ องศาเซลเซียส หาอัตราส่วนผสมที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะนาไปเคลือบผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาจากลักษณะการหลอมตัว ความมัน
วาวของเคลือบ สีของเคลือบ ความสม่าเสมอของเคลือบ และการแตกรานตัวของเคลือบ ผู้วิ จัย
ได้เลือกสูตรที่ ๕ เนื่องจากเป็นสูตรที่มีลักษณะการหลอมตัวที่สมบูรณ์ มีลักษณะเป็นเคลือบใสมี
ความมันวาว เคลือบมีความสม่าเสมอดี สามารถที่จะนาไปพัฒนาให้มีสีเคลือบใกล้เคียงกับลักษณะ
ของเครื่องเคลือบบุรีรัมย์ได้ ซึ่งมีอัตราส่วนผสมดังนี้ โปแตชเฟลด์สปา ร์ร้อยละ ๕๒ , หินปูนร้อยละ
๒๐, ดินขาวร้อยละ ๑๗ และหินเขี้ยวหนุมานร้อยละ ๑๑ โดยนาไปทดลองผสมกับออกไซด์ให้สี
ซึ่งมีปริมาณที่ใช้เป็นร้อยละ ดังนี้ คอปเปอร์ออกไซด์ ( CuO ) ใช้ ๒, ๔ และ ๖ เฟอร์ริก
ออกไซด์ ( Fe๒O๓ ) ใช้ ๒, ๔ และ ๖
สูตรที่ ผสมคอปเปอร์ออกไซด์ พบว่าสูตรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสามารถนาไปเคลือบ
ผลิตภัณฑ์ได้ ได้แก่สูตรที่ผสมคอปเปอร์ออกไซด์ร้อยละ ๒ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสีเคลือบเครื่อง
เคลือบดินเผาบุรีรัมย์ในกลุ่มสีเคลือบสีเขียวน้าแตงกวา
สูตรที่ผสมเฟอร์ริกออกไซด์ร้อยละ ๒ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสีเคลือบเครื่องเคลือบดินเผา
บุรีรัมย์ในกลุ่มเคลือบใสสีน้าตาลอ่อน และยังสามารถเพิ่มความเข้มของสีโดยการเพิ่มปริมาณของ
ออกไซด์ขึ้น

ภาพที่ ๑ แผ่นทดสอบสูตรที่ ๕ ผสมสารให้สี หลังเผาที่ อุณหภูมิ ๑,๒๓๐ องศาเซลเซียส
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๒.๒. ผลการทดลองเคลือบขี้เถ้าเทียม
จากผลการทดลองเผาเคลือบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบบุรีรัมย์ให้มาก
ที่สุด โดยการนาสูตรเคลือบขี้เถ้าเทียม ทาการปรับออกไซด์ให้สีโดยการใช้ เฟอร์ริกออกไซด์
(Fe๒O๓ ) แมงกานีสไดออกไซด์ (MnO๒) และโคบอลออกไซด์ ( CoO) เผาที่อุณหภูมิ ๑,๒๓๐
องศาเซลเซียส บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชัน ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการทดลองโดยมีหัวข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ลักษณะการหลอมตัว ความมันวาวของเคลือบ
สีของเคลือบ ความ
สม่าเสมอของเคลือบ และการไหลตัวของเคลือบ
ผลการทดลองการนาเคลือบขี้เถ้าเทียม ๑,๒๓๐ องศาเซลเซียส ปรากฏว่าลักษณะของ
เคลือบมีการหลอมตัวที่สมบูรณ์ มีการไหลตัวดี มีความมันวาวเล็กน้อย สีน้าตาลเข้ม มีลวดลายการ
ไหลของเคลือบสม่าเสมอทั่วทั้งผลิตภัณฑ์ ทาให้ผิวผลิตภัณฑ์มีลักษณะ ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เครื่ อง
เคลือบดินเผาบุรีรัมย์เป็นอย่างมาก
จากการรายงานการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะแนวทางในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่
สามารถพัฒนาหรือประยุกต์ ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ซึ่งผู้วิจัยจึงได้คัดเลือก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบบุรีรัมย์ที่มีลักษณะโดดเด่ นและเป็นเอกลักษณ์ จานวน ๖ กลุ่มผลิตภัณฑ์
ดังนี้
๑. ไหขนาดใหญ่ (Storage Jar)
๒. ไหเล็กหรือแจกัน (Oval Jar)
๓. ไหทรงโกศหรือไหเท้าช้าง (Urn Jar)
๔. กระปุกหรือกระแป้ (Lenticular Pot)
๕. แจกันรูปช้าง
๖. กระปุกรูปสัตว์

ภาพที่ ๒ ผลงานเครื่องเคลือบบุรีรัมย์ กระปุกรูปช้าง และไหทรงโกศหรือไหเท้าช้าง (Urn Jar)

๕

หลังจากที่ได้ทดลองผลิตตลอดทั้งกระบวนการ สามารถวิเคราะห์เป็นภาพรวมได้ คือ ด้าน
วัตถุดิบ จะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่เป็นวัตถุดิบหลัก โดยใช้ดินบ้านกรวดผสมที่ผ่านการคัดเลือกและ
สามารถทางานกับน้าเคลือบได้สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทั้ง ๖ กลุ่ม มีรูปแบบ ลวดลาย สีเคลือบ
รวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ ใกล้เคียงผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโบราณจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมที่
จะพัฒนาให้มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๓ เครื่องเคลือบบุรีรัมย์ จากผลงานการวิจัย
จากนโยบายการวิจัยของชาติคือ “ประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน ” โดยมีพันธกิจการวิจัยของชาติคือ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
วิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณ ค่าเพื่อสามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่
เหมาะสม รวมทั้งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยใช้
ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ” และสามารถนาองค์ความรู้ที่
ได้จากการวิจัยกลับไปถ่ายทอดโดยจัดทาเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพเครื่องปั้นดินเผา
เพื่อสืบสานเครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์ ทาการผลิตในแหล่งเดิม อันจะนาไปสู่ความรักหวงแหนในมรดก
วัฒนธรรม และร่วมกันอนุรักษ์มรดกเหล่านั้น ให้คงอยู่และพัฒนา ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อ
เพิ่มพูนรายได้ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ต่อไปอย่างยั่งยืน
จากผลการศึกษาวิจัย จะเห็นได้ว่าความรู้และภูมิปัญญาในการทาเครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์
เป็นภูมิปัญญาที่เป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่ายิ่ง เป็นการนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์คุณค่า
ทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง ดัง นั้นคณะนักวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะทาการวิจัย
เพื่อการพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์อันเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทาการวิจัยเพื่อวางแผนการถ่ายทอดการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน
เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่ และเทคนิคการผลิ ตที่เหมาะสมสู่ชุมชน และผลักดันให้เกิดเป็นสินค้า

๖

หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยจัดทาเป็นฐานข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะเผยแพร่
ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(PAR) ระหว่างนักวิจัย กลุ่มผู้ผลิต ชุมชน
เป้าหมาย และนักศึกษาสาขาวิช าเทคโนโลยีเซรามิกส์ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมดาเนินการ
เพื่อปลุกจิตสานึกให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมเกิดความรักความภาคภูมิใจ มีความหวงแหนใน
มรดกทางวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์มรดกเหล่านี้ ให้คงอยู่และพัฒนาหรือประยุกต์ผลิตภัณฑ์ให้มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
และประชาชนในท้องถิ่นสืบไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
๑. เพื่อนาผลการวิจัยที่สาฤทธิ์ผลแล้วมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตให้สามารถ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
๒. พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อต่อยอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเครื่องเคลือบ
ดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์
๓. บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระหว่างนักวิจัย กลุ่มผู้ผลิต ชุมชนเป้ าหมาย และนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์ โดยนาผลของการวิจัยที่สาฤทธิ์ผลแล้วมาถ่ายทอดให้สามารถผลิตได้จริงเพื่อ
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. กลุ่มผู้ฝึกอบรม และ ชุมชน ได้ทราบถึงที่มาและภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ลักษณะของ
รูปแบบและลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๒. ผู้วิจัย - ชุมชน - นักวิชาการ ได้ตระหนักถึงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญา
ที่กาลังจะสูญหายที่ควรอนุรักษ์ไว้
๓. องค์ความรู้ที่ได้สามารถนาไปพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน
๔. ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น สามารถผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างเหมาะสม
๕, กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับความชานาญของชุมชนและท้องถิ่น

๗

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งอาศัยระเบียบวิธีวิจัยแบบ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน แบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
๑. ศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร รายงานการวิจัย ข้อมูลทางอินเทอร์เนต ของผู้ที่
ทาการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๒. ศึกษาบริบทของชุมชนและสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกภายในกลุ่ม ฯ
๓. จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความรู้จากนักวิชาการ นักสะสมและ
ผู้รู้ในชุมชนเรื่องเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
๔. ศึกษาเจาะลึกการผลิตเครื่องเคลือบบุรีรัมย์ แบบโบราณโดยใช้กระบวนการผลิตด้วย
เทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อทราบถึงขั้นตอนและปัญหาอันเกิดจากการสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
๕. สารวจกลุ่มและจัดเวทีเพื่อทาการสรุปประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติความเป็นมาในการ
สร้างสรรค์ รูปแบบ การตลาด การถ่ายทอดเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในภาวะปัจจุบัน
๖. กาหนดแนวทางในการสืบสาน ถ่ายทอด อาชีพการทาเครื่องเคลือบดินเผา ให้เป็น
มรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
๗. ดาเนินการฝึกอบรม ถ่ายทอดทักษะอาชีพ ภูมิปัญญา ฝึกทักษะกระบวนผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผาทั้งกระบวนการ
๘. ประเมินผลการฝึกอบรม
๙. สรุปผลการวิจัยและจัดทาเอกสารรายงานการทาวิจัยฉบับสมบูรณ์
๑๐. นาเสนอผลงานวิจัยและแสดงผลงานในงานประจาปี “เครื่องเคลือบพันปี ประเพณี
บ้านกรวด”
นิยามศัพท์เฉพาะ
๑. เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ หมายถึง เครื่องเคลือบดิ นเผาที่ขุดพบจากเตาในอาเภอบ้าน
กรวด และอาเภออื่นๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
๒. เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาที่ผลิต
ขึ้นมาใหม่โดยใช้แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบจากเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ให้มีรูปแบบ
รูปทรง มีความงามและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
๓. ดินพื้นบ้าน หมายถึง ดินที่ได้จากหมู่บ้านสายตรี ๗ ตาบลบึงเจริญ อาเภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะเนื้อดินก่อนเผามีสีเหลือง หลังเผาดิบจะมีสีแดง มีความเหนียวมาก
๔. ดินดา หมายถึง ดินที่มี ลักษณะก่อนเผาสีดา มีความเหนียวมาก ในการวิจัยครั้งนี้ใช้
ดินดา ผสมในเนื้อดินปั้น

๘

๕. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความสามารถในการใช้พื้นความรู้สร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนา
และดารงชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียว ฉลาด
ของคนที่มีความรู้ในท้องถิ่น
๖. เคลือบ (Glaze) หมายถึง ชั้นของแก้วบาง ๆ ที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์ เป็นชั้นหนา
ประมาณ ๑ - ๑.๕ มิลลิเมตร
๗. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๘. กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา หมายถึง ประชาชนและผู้สนใจที่เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาในเขตอาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ กลุํมผู๎วิจัยได๎ศึกษาข๎อมูล เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เป็น
แนวคิด หรือทฤษฏี วําด๎วยกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาทั่วไป และที่เกี่ยวข๎องกับ เครื่องเคลือบ
ดินเผาบุรีรัมย๑ เพื่อเป็นแนวทาง ด๎านการศึกษารูปแบบและลวดลายเพื่อพัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบ
ดินเผาบุรีรัมย๑ กลุํมผู๎วิจัยได๎แยกเป็นหัวข๎อตํอไปนี้
๑. ข๎อมูลทั่วไปของจังหวัดบุรีรัมย๑และบริบทของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย๑
๒. ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย๑
๓. การออกแบบผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผา
๔. รูปทรงและสํวนประกอบหลักของงานเครื่องปั้นดินเผา
๕. เกณฑ๑การจัดองค๑ประกอบในงานเครื่องปั้นดินเผา
๖. วัตถุดิบที่ใช๎ในงานเครื่องปั้นดินเผา
๗. การหาอัตราสํวนผสมเนื้อดินและการทดสอบเนื้อดิน (Clay Testing)
๘. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผา
๙. การตกแตํงผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผา
๑๐. น้ําเคลือบ
๑๑. เตาเผาและการเผาผลิตภัณฑ๑เซรามิกส๑
๑๒. แนวคิดภูมิปัญญาท๎องถิ่นและการถํายทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น

๑. จังหวัดบุรีรัมย์และบริบทของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
“บุรีรัมย๑ ” แปลวํา เมืองที่นําพอใจ เป็นเมืองแหํงความรื่นรมย๑ ชาวบ๎านนิ ยมเรียกชื่อวํา
“เมืองแปะ” ซึ่งปัจจุบันมี ปรากฏต๎นแปะอยูํในบริเวณศาลเจ๎าพํอหลักเมือง
จังหวัดบุรีรัมย๑ มีประวัติศาสตร๑ ความเป็นมาที่ยาวนานและมีหลักฐานมากมายให๎ผู๎สนใจได๎
ศึกษาเรื่องราวในอดีตของชุมชนที่เคยมีความเจริญรุํงเรือง ตามหลักฐานการสร๎างปราสาทหินพนมรุ๎ ง
ตั้งแตํกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ หลักฐานที่แสดงวําจังหวัดบุรีรัมย๑ เป็นชุมชนโบราณในบทความเรื่อง
“โบราณวัตถุสถานในลุํมแมํน้ําชี ” โดย รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๒๗ : ๕๒) พบวํามีชุมชนโบราณ
จํานวน ๑๓๖ แหํง ในจังหวัดบุรีรัมย๑และจากการสํารวจโดยโครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ) พบวําในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย๑ มีแหลํงเตาเผาโบราณไมํน๎อยกวํา ๒๐๐ เตา เป็น
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แหลํงผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญํในระหวํางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ – ๑๙ เป็นต๎นมา ซึ่งหลักฐาน
ดังกลําวนี้ ทําให๎จังหวัดบุรีรัมย๑ มีความแตกตํางจากประวัติศาสตร๑จังหวัดอื่นตร งที่ ประวัติศาสตร๑
จังหวัดอื่น จะเริ่มต๎นที่ชุมชนซึ่งรวมตัวกันขึ้นที่จุดจุดหนึ่ง และจุดนั้นก็พัฒนามาจนกลายเป็นจังหวัด
หรือเมืองนั้น ๆ แตํ “บุรีรัมย๑ ” มีจุดเริ่มต๎น และจุดที่เป็นจังหวัดคนและแหํงกัน ความสัมพันธ๑ของทั้ง
สองจุดก็ไมํแนํนแฟูนนัก ประวัติศาสตร๑ที่มี หลักฐานปรากฏจึงมีลักษณะเดํนชัดคือ เรื่องของชุมชนชาว
บุรีรัมย๑ ไมํใชํเรื่องของเจ๎าเมืองบุรีรัมย๑ หรือตัวจังหวัดบุรีรัมย๑ แตํเพียงอยํางเดียว หากแตํเป็น
ประวัติศาสตร๑ที่มีอดีตอันยาวนานด๎วย
สภาพโดยทั่วไป
จังหวัดบุรีรัมย๑ ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง หรือเรียกวํา อีสานใต๎ ระหวํางเส๎น
๐
รุ๎งที่ ๑๔ ๕ เหนือ ถึง ๒๕ ๐ ๔๘ เหนือ และเส๎นแวงที่ ๑๐๒ ๐ ๒๘ ๕๗ ถึง ๑๐๓ ๐ ๓๐
ตะวันออก อยูํหํางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต๑ ๔๑๐ กิโลเมตร และทางรถไฟ ๓๗๖ กิโลเมตร
มีพื้นที่ ๑๐,๓๒๑.๘๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖,๔๕๑,๑๗๘ ไรํ
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดตํอกับจังหวัดขอนแกํน และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ จังหวัดสุรินทร๑
ทิศใต๎
ติดตํอกับจังหวัดปราจีนบุรี และ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดตํอกับจังหวัดนครราชสีมา
มีอําเภอบ๎านกรวดและอําเภอละหานทรายเป็นอําเภอชายแดนหํางจากราชอาณาจักรกัมพูชา
ประมาณ ๔๔ กิโลเมตร (http://www.buriram.go.th/general/seltle.php)
การปกครอง
แบํงการปกครองออกเป็น ๒๓ อําเภอ ๑๘๘ ตําบล ๒,๕๔๖ หมูํบ๎าน มี ๓๖๖,๖๑๖
หลังคาเรือน ๑ อบจ. ๒๔ เทศบาล ๑๘๔ อบต. (www.buriram.go.th/general/LocaDet.php)
ประชากร
ตามประกาศสํานักงานกลางทะเบียนราษฎร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๐ จังหวัดบุรีรัมย๑มี
ประชากร ๑ , ๕๓๖ , ๗๒๒ คน เป็นชาย ๗๖๙ , ๑๓๑ คน หญิง ๗๖๙ , ๕๙๑ คน
(www.buriram.go.th/general/pk.xls) ประชากรมีเชื้อสายและภาษาพูด แบํงออกเป็น ๔ กลุํมชาติ
พันธ๑ คือ คนไทยลาว คนไทยเขมร คนไทยโคราช และคนไทยสํวยมีวิถีชีวิตของประชากรที่สืบสาย
วัฒนธรรมในลักษณะผสมผสานระหวํางคนไทยลาวซึ่งสืบสายวัฒนธรรมจากราชอ าณาจักรล๎านช๎าง
หรือ สาธารณรัฐประชาชนลาวในปัจจุบันสํวนคนไทยเขมรมีวัฒนธรรมที่สืบสายมาจากอาณาจักร
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เมืองพระนคร นครวัด นครธม หรือ ราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบัน และคนไทยโคราช หรือไทยเบิ้ง
เป็นผู๎สืบสายวัฒนธรรมจากภาคกลางของประเทศไทย
ภาษาถิ่น
ประชากรสํวนใหญํเป็นกลุํ มชาวไทยเขมรพูดภาษาเขมรได๎ประมาณร๎อยละ ๖๐ โดยไมํ
สามารถเขียนและอํานภาษาเขมร ที่ใช๎ในการจารึกเอกสารโบราณบนใบลานหรือสมุดขํอย สํวน
ประชากรกลุํมไทยลาว พูดภาษาลาวร๎อยละ ๒๐ และอีกร๎อยละ ๒๐ เป็นกลุํมประชากรไทยโคราช
หรือที่เรียกวํา ไทยเบิ้ง พูดภาษาไทยโคราช กลุํมประชากรคนไทย – สํวย ใช๎ภาษาสํวย
นอกจากนี้มีกลุํมประชากรคนไทยจีน และ ประชากรคนไทยมุสลิม เชํนเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ
ของประเทศไทย
ศาสนา
ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย๑สํวนใหญํร๎อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธในปี พ .ศ. ๒๕๔๑ มีวัด
ทั้งหมด ๗๗๙ วัด สํานักสงฆ๑ ๕๓๙ แหํง โบสถ๑ค ริสต๑ ๑๑ แหํง และมีพระภิกษุ ๗,๙๗๖ รูป
สามเณร ๑,๑๕๕ รูป
อาชีพ
ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย๑ มีอาชีพสํวนใหญํคือการทํานา โดยใช๎เนื้อที่ในการทํานาประมาณ
ร๎อยละ ๘๑.๓๙ ปลูกพืชไรํ ร๎อยละ ๑๑.๗๘
การปศุสัตว๑ และ การประมง มีการเลี้ยงไกํมากเป็นอันดับ ๑ และมีการเลี้ยงสั ตว๑เศรษฐกิจอื่น
ๆ เชํน เป็ด สุกร กระบือ โค หําน โดยมีการเลี้ยงปลาน้ําจืดอยูํทั่ว ๆ ไปทุกอําเภอและกิ่งอําเภอ
อุตสาหกรรม
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จังหวัดบุรีรัมย๑ มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมด๎านการเกษตรมากที่สุด
๘๓ แหํง จากทั้งหมด ๒๘๙ แหํง นอกจากนั้นเป็นอุตสาหกรรม ประเภทอาหาร,เครื่องดื่ม, การแปรรูป
ไม๎ผลิตภัณฑ๑ไม๎, วัสดุกํอสร๎าง, บริการ และอื่น ๆ
รายได๎เฉลี่ยของประชากรจังหวัดบุรีรัมย๑ ในปี ๒๕๔๒ มีรายได๎เฉลี่ย ๒๑,๖๒๔ บาท ตํอ คน
ตํอ ปี จัดเป็นลําดับที่ ๑๒ ของภาคอีสาน และเป็นอันดับที่ ๖๘ ของประเทศ ซึ่งถือวําประชากรมี
รายได๎ดขี ึ้นกวําปี ๒๕๓๗ ซึ่งอยูํในลําดับที่ ๗๔ ของประเทศในขณะนั้น
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะโดยทั่วไป มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงตอนใต๎ สูงกวําระดับน้ําทะเลน๎อยที่สุด
ประมาณ ๑๕๐ เมตร และมีพื้นที่จุดที่สูงที่สุดกวําระดับน้ําทะเลประมาณ ๗๐๐ เมตร บริเวณพื้นที่
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อําเภอละหานทราย อําเภอบ๎านกรวด เป็นพื้นที่ติดกับเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นพรมแดนธรรมชาติ
กั้นระหวํางประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ทําให๎พื้นที่บริเวณนี้ เป็นแหลํงกําเนิดของลําน้ํา
สําคัญ เชํน ลํามาศ ลํานางรอง ลําชี เป็นต๎น แมํน้ําเหลํานี้จะไหลลงสูํแมํน้ํามูลซึ่งอยูํทางทิศเหนือข อง
จังหวัดบุรีรัมย๑ จากนั้นพื้นที่จะคํอยลาดลงไปทางทิศเหนือ มีสภาพเป็นลูกคลื่นเล็กน๎อย สลับกับเนิน
ภูเขาไฟ ๖ ลูก ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีภูเขาไฟมากที่สุด ประกอบด๎วยภูเขาไฟพนมรุ๎ง
ภูเขาไฟเขาอังคาร ภูเขาไฟหลุบ ภูเขาไฟไปรบัด ภูเขาไฟคอก และภูเขาไฟเ ขากระโดง ภูเขาไฟทั้ง
๖ ลูกนี้ อยูํในบริเวณพื้นที่ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอประโคนชัย และอําเภอเมือง (ภูเขาไฟที่
ตั้งอยูํใน อําเภอเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน แตํเดิมเป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยูํในพื้นที่อําเภอ นางรอง และ
อําเภอละหานทราย)
ถัดจากพื้นที่ลาดชันลงมา ในพื้นที่ ของอําเภอตําง ๆ เชํน อําเภอพุทไธสง อําเภอคูเมือง และ
อําเภอสตึก จะมีลักษณะเป็นที่ราบลุํมมีน้ําทํวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ประกอบด๎วย ปุาไม๎ แรํธาตุ และแหลํงน้ํา มีดังตํอไปนี้
ป่าไม้
สภาพปุาไม๎ของจังหวัดบุรีรัมย๑ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นปุาโปรํง เกือบทั้งหมดเนื่องจากการบุก
รุกทําลายปุาบริเวณที่เป็นพื้นที่ปุาสํวนใหญํ อยูํทางตอนใต๎ของจังหวัดในเขตพื้นที่ อําเภอนางรอง
ประโคนชัย บ๎านกรวด ปะคํา ละหานทราย และหนองกี่ ประเภทของปุาไม๎ในจังหวัดบุรีรัมย๑ มี
๓
ประเภทคือ ปุาดิบชื้น ปุาดิบแล๎ง และปุาเต็งรัง
ปุาดิบชื้น และปุาดิบแล๎ง มีปรากฏอยูํทางตอนใต๎ของจังหวัด บริเวณพื้นที่อําเภอละหานทราย
บ๎านกรวด และปะคํา ลักษณะของปุาที่พบจะรกทึบเขียวชอุํม มีต๎นไม๎ขนาดใหญํสูงชะลูด พื้นลํางเป็น
ปุาเล็กและเถาวัลย๑ขึ้นหนาแนํน ไม๎ที่พบสํวนใหญํ เป็นไม๎ยาง ไม๎ตะเคียน มะคําโมง เคี่ยม กร ะบาก
เป็นต๎น สํวนปุาดิบแล๎ง จะพบอยูํใกล๎ ๆ กับปุาดิบชื้น ในแถบพื้นที่ของอําเภอละหานทราย บ๎านกรวด
และปะคํา ไม๎ที่พบได๎แกํ ไม๎ยาง มะคําโมง กระบาก ชิงชัน มะมํวงปุา ตะเคียน ฯลฯ และปุาเต็งรัง พบ
กระจัดกระจายอยูํทั่วไปเป็นแหํง ๆ ซึ่งแตํละแหํงมีพื้นที่ไมํมากนัก ในพื้นที่ของอําเภอนางรอง ประโคน
ชัย คูเมือง บ๎านกรวด ละหานทราย ปะคํา และหนองกี่ สภาพปุาเต็งรังในปัจจุบันจะเหลือน๎อยลง
เพราะประชาชนบุกรุกใช๎เป็นพื้นที่ทํากินตัดไม๎ทําเป็นที่อยูํอาศัย และเผาถําน เป็นต๎น
จังหวัดบุรีรัมย๑มีพื้นที่ ๖,๔๕๑,๑๗๘ ไรํ ซึ่งแตํเดิมซึ่งเคยมีพื้ นที่ปุาไม๎ ๒,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๑,๗๕๐,๐๖๙ ไรํ หรือร๎อยละ ๒๗.๑๕ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด จากภาพถํายดาวเทียมเมื่อปี ๒๕๓๖
พบวําจังหวัดบุรีรัมย๑มีปุาไม๎เหลืออยูํเพียง ๕๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๓๑,๒๕๐ ไรํ คิดเป็นร๎อยละ
๕.๑๓ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด

๑๓

ในปัจจุบันจังหวั ดบุรีรัมย๑ มีเขตปุาสงวนแหํงชาติ ๒๒ แหํง มีวนอุทยาน ๑ แหํง คือ วน
อุทยานเขากระโดง มีเขตห๎ามลําสัตว๑ปุา ๔ แหํง คือ เขตห๎ามลําสัตว๑ปุา อํางเก็บน้ําห๎วยจระเข๎มาก เขต
ห๎ามลําสัตว๑ปุาอํางเก็บน้ําสนามบิน เขตห๎ามลําสัตว๑ปุาห๎วยตลาด และเขตห๎ามลําสัตว๑ปุาเขากระโดง
แร่ธาตุ
จังหวัดบุรีรัมย๑ มีแรํธาตุที่สําคัญ ๒ ชนิดได๎แกํ หินบะซอลท๑ เป็นหินที่มีคุณภาพดีที่สุดแหํง
หนึ่งของประเทศไทย ซึ่งได๎จากภูเขาไฟที่ดับแล๎วทั้ง ๖ ลูกแตํมีการสกัดหินบะซอลท๑จากใต๎พื้นดิน
เพื่อให๎โรงงานโมํหินผลิตหินออกมาตามประโยชน๑การใช๎สอย เฉพาะในบริเวณภูเข าไฟเขากระโดง ต .
เสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย๑ และที่ภูเขาไฟเขาอังคาร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ เทํานั้น
นอกจาแรํธาตุธรรมชาติที่เป็นหินบะซอลท๑แล๎ว จังหวัดบุรีรัมย๑ยังอุดมสมบูรณ๑ด๎วยทราย
ธรรมชาติจากบริเวณแมํน้ํามูลในเขตอําเภอสตึก คูเมือง และพุทไธสง
แหล่งน้้า
แหลํงน้ําธร รมชาติที่สําคัญของจังหวัดบุรีรัมย๑ ปรากฏอยูํบริเวณที่ราบลุํม ๒ บริเวณ คือ ที่
ราบลุํมแมํน้ํามูล ในเขตตอนเหนือของอําเภอคูเมือง สตึก และทางตอนใต๎ของอําเภอพุทไธสง และอีก
แหํงหนึ่ง คือ ที่ราบลุํมแมํน้ําชี ในเขตทางด๎านทิศตะวันออกของจังหวัดบุรีรัมย๑ ที่อําเภอกระสังและส
ตึก
ที่ราบลุํมแมํน้ํามูล และที่ราบลุํมแมํน้ําชี เป็นแหลํงน้ําสําคัญในการอุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตร โดยเฉพาะในการปลูกข๎าวซึ่งเป็นอาชีพหลักบริเวณที่ราบลุํมทั้ง ๒ แหํงนี้ กํอให๎เกิดเป็น
แมํน้ํา ลําน้ํา ลําห๎วย จํานวน ๑๑ สาย ดังปรากฏในหนังสือภูมิศาสตร๑บุรีรัมย๑ (อาลัย จันทรพาณิชย๑ ,
๒๕๓๐ : ๕๕ – ๕๗) โดยสรุปดังนี้
๑. แมํน้ํามูล มีต๎นกําเนิดจากเทือกเขาสันกําแพง ระหวํางชํองเขาวง กับชํองเขาละมั่ง ในเขต
อําเภอละหานทราย ไหลไปทางทิศตะวันออก ผํานพื้นที่อําเภอตําง ๆ ของจังหวัดนครราชสีมา โดย
ไหลเข๎าสูํเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย๑ทางตอนเหนือ ผํานอําเภอคูเมือง พุทไธสง และสตึก มีน้ําไหลตลอดปี
ผํานไปสูํพื้นที่เขตจังหวัดสุรินทร๑ ร๎อยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี แล๎วไหลลงสูํแมํน้ําโขงฝั่งขวา รวม
ความยาวทั้งสิ้น ๖๔๑ กิโลเมตร
๒. ลําปลายมาศ มีต๎นกําเนิดจากเทือกเขาใหญํ
(สันกําแพง ) เขตอําเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา ไหลผํานอําเภอนางรอง และอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย๑ ไหลผํานอําเภอพิ
มาย และลงสูํแมํน้ํามูล ที่อําเภอปะทาย จังหวัดนครราชสีมา มีความยาวประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร
๓. ลํานางรอง มีต๎นกําเนิดเกิดใต๎ชํองเขาตะโก กับชํองตากิ่ว ในเขตอําเภอละหาน ทราย
แล๎วไหลไปทางเหนือ ไปรวมกับลําปลายมาศที่อําเภอลําปลายมาศ ยาวประมาณ ๙๐ กิโลเมตร
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๔. ลําชี มีต๎นกําเนิดบริเวณเทือกเขาพนมดงรักใกล๎ชํองกระฮํอม และชํองตาเหมือน แล๎วไหล
ไปทางเหนือ เป็นเส๎นแบํงเขตแดนระหวํางจังหวัดบุรีรัมย๑และจังหวัดสุรินทร๑ ผํานเข๎าไปในเขตอําเภอ
บ๎านกรวด ประโคนชัย กระสัง และสตึก ในจังหวัดบุรีรัมย๑ มีความยาวทั้งสิ้น ๑๖๐ กิโลเมตร
๕. ลําปะเทีย มีต๎นกําเนิดอยูํบริเวณเทือกเขาทางด๎านทิศใต๎ของอําเภอละหานทรายไหลผําน
อําเภอนางรอง ไปรวมกับลํานางรองในเขตอําเภอลําปลายมาศ และไหลลงสูํลําปลายมาศ มีความยาว
ประมาณ ๗๘ กิโลเมตร
๖. ลําห๎วยเสว มีต๎นกําเนิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ด๎านใต๎เขตตําบลหนองไม๎งาม อําเภอบ๎าน
กรวด ไหลไปรวมกับลําน้ําชีที่อําเภอประโคนชัย มีความยาวประมาณ ๕๖ กิโลเมตร
๗. ห๎วยจระเข๎มาก มีต๎นกําเนิดจากภูเขาไฟเขากระโดง ในเขตตําบลเสม็ด อําเภอเมือง
บุรีรัมย๑ มีความยาวทั้งสิ้น ๑๕ กิโลเมตร
๘. ลําห๎วยกระโดง มีต๎นกําเนิดจากภูเขาไฟกระโดง ในเขตตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย๑
ไหลไปรวมกับห๎วยราช และไปบรรจบกันกับห๎วยชุมเห็ด แล๎วไหลไปรวมกับลําน้ํามูลในเขตอําเภอสตึก
มีความยาวประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
๙. ห๎วยยาว มีต๎นกําเนิดจากบ๎านนาหัก ตําบลพระครูน๎อย อําเภอเมืองบุรีรัมย๑ ไหลไปรวมกับ
ลําตะโคงที่บ๎านละกอ อําเภอสตึก มีความยาวประมาณ ๒๗ กิโลเมตร
๑๐. ลําพังชู อยูํในเขตอําเภอนาโพธิ์ เป็นลําน้ํากั้นเขตแดนระหวํางอําเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคามกับอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย๑ ไหลไปรวมกับลําน้ํามูล ในเขตอําเภอพุทไธสง มีความ
ยาวประมาณ ๕๓ กิโลเมตร
๑๑. ลําเมนชัย เกิดจากที่ราบสูงในเขตตําบลแสลงพันและทะเมนชัย อําเภอลําปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย๑ ไหลไปรวมกับแมํน้ํามูล ที่บ๎านหนองบัววง อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มีความ
ยาวประมาณ ๗๕ กิโลเมตร
นอกจากมีแหลํงน้ําธรรมชาติดังกลําวแล๎ว จังหวัดบุรี รัมย๑ มีแหลํงน้ําชลประทานที่สําคัญใน
โครงการชลประทานขนาดใหญํและขนาดกลาง จํานวน ๑๔ โครงการ สามารถกักเก็บน้ําได๎ ๒๗๔.๗๒
ล๎าน ลบ.ม. มีพื้นที่ชลประทาน ๑๕๒,๔๕๒ ไรํ และมีเขื่อนสําคัญ คือ เขื่อนลํานางรอง อําเภอโนนดิน
แดง มีความจุ ๑๕๐ ล๎าน ลบ.ม. และมีอํางเก็บน้ําขนาดกลางกวํา ๒๐๔ แหํง ที่สําคัญ ๆ ได๎แกํ
๑. อํางเก็บน้ําห๎วยตลาด
อําเภอเมืองบุรีรัมย๑
๒. อํางเก็บน้ําห๎วยจระเข๎มาก อําเภอเมืองบุรีรัมย๑
๓. อํางเก็บน้ําลําจังหัน
อําเภอละหานทราย
๔. อํางเก็บน้ําลําปะเทีย
อําเภอละหานทราย
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๕. อํางเก็บน้ําห๎วยเมฆา
อําเภอบ๎านกรวด
๖. อํางเก็บน้ําห๎วยสวาย
อําเภอกระสัง
ฯลฯ
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย๑โดยทั่วไป จะมีลักษณะคล๎ายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ใน
ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตอนลําง ตั้งอยูํเขตอากาศร๎อน ได๎รับแสงตั้งฉากกับดวงอาทิตย๑ปีละ ๒ ครั้ง
มีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ประมาณ ๓๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดใน
เดือนมกราคม ประมาณ ๑๑ องศาเซลเซียส
ความชื้น หรือปริมาณน้ําฝน จะมีมากหรือน๎อย ขึ้นอยูํกับอิทธิพลของลมมรสุมฤดูร๎อนที่พัด
เข๎ามาในทิศตะวันตกเฉียงใต๎และพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต๎เป็นสําคัญสํวนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่นําเอาความหนาวเย็นและแห๎งแล๎งจากไซบีเรีย เข๎ามาสูํจังหวัดบุรีรัมย๑
การคมนาคมขนส่ง
จังหวัดบุรีรัมย๑สามารถเดินทางติดตํอกับจังหวัดตําง ๆ ที่อยูํใกล๎เคียงและติดตํอกันภายใน
จังหวัดได๎สะดวก โดยมีเส๎นทางรถยนต๑ รถไฟ และมีเส๎นทางเครื่องบิน เ ปิดบริการกรุงเทพ – บุรีรัมย๑
สัปดาห๑ละ ๕ วัน
การเดินทางโดยทางรถยนต๑มีสถานีขนสํงผู๎โดยสารระหวํางจังหวัดกับอําเภอทุกอําเภอ
สะดวกสบาย และรวดเร็ว การให๎บริการผู๎เดินทางไปกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี
มหาสารคาม ขอนแกํน สระแก๎ว จันทบุรี พัทยา และเส๎นทางสายเ หนือสูํจังหวัดเชียงใหมํ จะได๎รับ
ความสะดวกมีทั้งรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดา
การเดินทางโดยทางรถไฟเดินทางโดยรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือจากกรุงเทพมหานครถึง
อุบลราชธานี ผํานพื้นที่ตอนกลางของจังหวัด โดยผํานอําเภอลําปลายมาศ อําเภอเมือง อําเภอห๎วยราช
และอําเภอกร ะสัง มีขบวนรถไฟไป – กลับ ผํานสถานีรถไฟจังหวัดบุรีรัมย๑ วันละ ๒๖ เที่ยว ในปี
๒๕๔๑ มีผู๎โดยสารรถไฟ ๖๗๐,๒๒๓ คน ทําให๎รถไฟมีรายได๎ ๕๒,๐๒๐,๑๔๖ บาท
การเดินทางโดยเครื่องบิน กรมการบินพาณิชย๑ได๎กํอสร๎างสนามบินพาณิชย๑ที่ ตําบลรํอนทอง
อําเภอสตึก แล๎วเสร็จในปี ๒๕๓๙ และเปิดใช๎บริการ กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – บุรีรัมย๑ สัปดาห๑ละ
๕ วัน ๆ ละ ๑ เที่ยวบินในวันเสาร๑ อาทิตย๑ จันทร๑ พุธ และศุกร๑ ในปี ๒๕๔๑ มี ๒,๔๖๘ เที่ยวบินมี
ผู๎โดยสารขาเข๎า ๙,๙๕๓ คน ขาออก ๙,๑๔๙ คน และในปัจจุบันเปิดบินระหวําง กรุงเทพฯ – บุรีรัมย๑
ทุกวัน วันละ ๑ เทีย่ ว ตั้งแตํวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
ติดตํอรายละเอียดสอบถามได๎ที่ บริษัทการบินไทย จํากัด ถนนรมย๑บุรี อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย๑ โทร. (๐๔๔) ๖๒๕๐๖๖ – ๗ หรือสํานักงานใหญํ กรุงเทพฯ โทร . (๐๒) ๖๒๘-๒๐๐๐, ๒๘๐๐๐๖๐ (บริการ ๒๔ ชั่วโมง)

๑๖

ประวัติศาสตร์ - โบราณคดีบุรีรัมย์
บุรีรัมย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑โบราณคดี ที่แสดงวําพื้นที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย๑ในปัจจุบันนี้ใน
อดีตเคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุํงเรืองในสมัยยุคกํอนประวัติศาสตร๑เรื่อยมาถึง ยุคสมัย ทวารวดี
และสมัยลพบุรี มีปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเป็ นจํานวนมาก จากการศึกษาแหลํงชุมชนโบราณ
จากภาพถํายทางอากาศของ ผศ.ทิวา ศุภจรรยา และคณะ รวมทั้งนักประวัติศาสตร๑และโบราณคดีทั้ง
ชาวไทยและชาวตํางประเทศ ที่ได๎ทําการขุดค๎นเพื่อศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของจังหวัด
บุรีรัมย๑ เชํน ชุมชนบ๎านดงพลอง อําเภอสตึก ชุมชนโบราณบ๎ านตะโคง อําเภอเมือง ชุมชนโบราณบ๎าน
ก๎านเหลือง ชุมชนโบราณบ๎านเมืองไผํได๎พบรํองรอยและหลักฐานการตั้งถิ่นของบรรพชนของชาว
บุรีรัมย๑
“ในการทดลองตรวจสอบข๎อมูลชุมชนโบราณในจังหวัดบุรีรัมย๑ โดยใช๎ภาพถํายทางอากาศ
มาตราสํวน ๑ : ๑๕,๐๐๐ ซึ่งได๎ถํายไว๎เมื่อปี ๒๕๑๙ พบวํา แห ลํงชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา คันดิน
ล๎อมรอบ จํานวน ๑๐๓ แหํงนี้ ประมาณ ๗๕.๗ เป็นบริเวณที่ใช๎เป็นที่ตั้งถิ่นฐานอยูํในปัจจุบัน และมี
จํานวนถึง ๒๕ แหํง ที่ไมํมีสิ่งปลูกสร๎างอยูํเลย ชุมชนโบราณเหลํานี้นําจะมีปัญหาน๎อยที่สุด ในการที่จะ
เริ่มต๎นพิจารณาหาวิธีการ และแนวทางอนุรักษ๑ไว๎เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตํอไป”
ในปัจจุบันหลักฐานที่ได๎สํารวจพบชุมชนโบราณในจังหวัดบุรีรัมย๑ที่มีจํานวนถึง ๑๔๘ แหํง
เป็นหลักฐานที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑โบราณคดีของจังหวัดบุรีรัมย๑
บุรีรัมย๑สมัยกํอนประวัติศาสตร๑ พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได๎จากการสํารวจ ขุดค๎น และ
นําไปตรวจสอบอายุ อาทิ
๑. โครงกระดูกมนุษย๑
๒. อาวุธจําพวกขวานหินขัด ขวานหินเหล็ก
๓. เครื่องใช๎ประเภทสําริด กําไลสําริด
๔. เครื่องปั้นดินเผาเนื้อหยาบหนา
๕. เศษอาหาร ที่เป็นกระดูกสัตว๑ และเปลือกหอยตําง ๆ
จากการนําหลักฐานที่มีนักโบราณคดี ๓ ทํานได๎ทําการขุดค๎น คือ Eijinita ชาวญี่ปุนผู๎ทําการ
ขุดค๎นที่ บ๎านดงพลอง อําเภอสตึก สมมาตร๑ ผลเกิด ผู๎ทําการขุดค๎น บ๎านเมืองไผํ และ
Elizabeth
Moor ชาวอังกฤษผู๎ทําการขุดค๎น ที่บ๎านตะโคง อําเภอบุรีรัมย๑ เฉพาะ “หลักฐานทางโบราณคดีที่ได๎
จากการขุดค๎นที่ชุมชนโบราณบ๎านเมืองไ ผํ ในระดับความลึก ๔๖๐ เซนติเมตร (จากระดับมาตรฐาน
สมมติ) จากการนําหลักฐาน (เถ๎าถําน) ไปตรวจสอบอายุ ปรากฏวําหลักฐานดังกลําวมีอายุอยูํระหวําง
๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ ปี ซึ่งมีความสอดคล๎องกับหลักฐานอื่น ๆ ที่ได๎จากการขุดค๎น เชํน ขวานหิน ขวาน

๑๗

สําริด ขวานเหล็ก และภาชนะดินเผาเ นื้อหยาบ อันเป็นลักษณะสิ่งของและเครื่องใช๎ของมนุษย๑ในยุค
หินใหมํ สมัยกํอนประวัติศาสตร๑” (สมมาตร๑ ผลเกิด, ๒๕๓๙ : ๓๔)
บุรีรัมย์สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖)
หลักฐานที่ปรากฏวํา จังหวัดบุรีรัมย๑ในอดีต เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณในสมัยทวารวดี โดย
วิเคราะห๑ ตามรูปลักษณะและสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ ปรากฏชุมชนโบราณรูปวงกลม มีคูน้ํา คัน
ดินล๎อมรอบตั้งแตํชั้นเดียวถึง ๓ ชั้น พบหนาแนํนในบริเวณที่ราบลุํมสองฝั่งของแมํน้ํามูลและสาขาของ
แมํน้ํามูล
การขุดพบพระพุทธรูปนาคปรก สมัยทวารวดี ที่บ๎านเมืองฝูาย ซึ่งอยูํในเขตอําเภอลําปลาย
มาศ และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปวํา เป็นพระพุทธรูปนาคปรกที่เกําแกํที่สุดเทําที่พบในประเทศไทย
และมีพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอีกหลายองค๑พบที่อําเภอพุทไธสง ซึ่งมีอายุในพุทธศตวรรษที่ ๑๓ –
๑๕ โบราณวัตถุสมัยทวารวดีอีกชิ้นหนึ่งคือ ใบเสมา พบที่บ๎านปะเคียบ อําเภอคูเมืองและใบเ สมาหิน
ทรายหลายชิ้น ที่วัดเขาอังคาร อําเภอเฉลิมพระเกียรติ การค๎นพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นจําวน
มาก ทําให๎สันนิษฐานได๎วํา ดินแดน จังหวัดบุรีรัมย๑ปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งชุมชนสมัยทวารวดีอยํางน๎อย
ที่สุดในสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๓
ลักษณะชุมชนโบราณสมัยทวารวดี ที่พบในจังหวั ดบุรีรัมย๑ (สมมาตร๑ ผลเกิด , ๒๕๓๙ : ๓๕ –
๓๗) ได๎จัดแบํงไว๎ ๓ ลักษณะ โดยสรุปได๎ดังนี้
๑. ชุมชนโบราณแบบเป็นเนินดินสูงจากระดับ ๕ เมตรขึ้นไป ไมํมีคูน้ําและคันดินล๎อมรอบ
บางแหํงก็เป็นเนินเดียว และบางแหํงก็เป็น ๒ – ๓ เนินดินตํอกัน ได๎แกํ บ๎านกระเบื้อง และ บ๎านโค ก
สูงตามเนินดินจะมีเศษกระเบื้องดินเผาทั้งที่มาจากหม๎อกระดูกและไมํใชํหม๎อกระดูกกระจัดกระจายอยูํ
ทั่วไป พบเปลือกหอย กระดูกสัตว๑ เศษขี้แรํโลหะที่เหลือจากการถลุงแล๎ว
๒. ชุมชนโบราณแบบเป็นเนินดินที่มีคูน้ําล๎อมรอบ ได๎แกํ บ๎านแพ บ๎านโคกเมืองไซ บ๎านเมือง
น๎อย บ๎านดงพลอง บ๎านโคกเมืองและบ๎านทุํงวัง ชุมชนโบราณเหลํานี้บางแหํงมีคูน้ําล๎อมรอบชั้นเดียว
บางแหํงมีคูน้ําล๎อมรอบตั้งแตํสองชั้นขึ้นไป ชุมชนโบราณที่มีความสําคัญ ๓ แหํง ได๎แกํ
บ๎านดงพลอง มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญํ มีคูน้ําล๎อมรอบ ๒ ชั้น
บ๎านโคกเมือง เป็นชุมชนรูปกลม มีคูน้ําล๎อมรอบ ๓ ชั้น
บ๎านทุํงวัง เป็นเนินดิน ๒ – ๓ เนิน มีคูน้ําโอบล๎อมรอบ
หลักฐานที่พบในเขตชุมชนโบราณเหลํานี้ ได๎แกํ เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะที่ใสํกระดูกคน
ตาย และเครื่องปั้นดินเผาเคลือบแบบลพบุรี ขี้โลหะที่ถลุงแล๎วเป็นจํานวนมาก เสมาหินทรายแบบ

๑๘

ทวารวดี เนินดินที่ใช๎เป็นแหลํงถลุงโลหะโดยเฉพาะ เทวรูป และเครื่องปั้นดินเผาแบบขอม หลักฐาน
เหลํานี้สันนิษฐานได๎วํา มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘
๓. ชุมชนโบราณที่เป็นเนินดิน ๒ – ๓ เนิน มีคูน้ําล๎อมรอบและมีการสร๎างคันดินโอบรอบอีก
ชั้นหนึ่ง พบที่ บ๎านปะเคียบ เพียงแหํงเดียว แสดงให๎เห็นถึงวิวัฒนาการของผังชุมชนตั้งแตํระยะแรกที่
มีเพียงเนินดินเป็นที่อยูํอาศัย แล๎วตํอมาก็มีการขุดคูน้ําล๎อมรอบ และในสมัยหลังสุดมีการสร๎างคูคันดิน
เป็นกําแพงโอบรอบอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งแสดงให๎เห็นวําเป็นชุมชนที่มีพัฒนาการมาถึงสมัยทวารวดีและ
ลพบุรี
บุรีรัมย๑สมัยทวารวดี พบชุมชนโบราณปรากฏหนาแนํนบริเวณที่ราบลุํมสองฝั่งของแมํน้ํามูล
และสาขา โดยเฉพาะทางฝั่งเหนือของลําน้ํามูลในรัศมี ๒ – ๗ กิโลเมตร สํารวจพบแหลํงโบราณ
จํานวน ๑๗ แหํง คือ บ๎านเมืองไผํ บ๎านเมืองบัว บ๎านขี้เหล็ก บ๎านน้ําอ๎อมใหญํ บ๎านแสงสุข บ๎านยะวึก
บ๎านขี้ ตุํน บ๎านน้ําอ๎อม บ๎านกระเบื้องใหญํ บ๎านกระเบื้องน๎อย บ๎านหัวนาดํา บ๎านสําโรง บ๎านตึกชุม
บ๎านโนนยาว บ๎านเขวาโค๎ง บ๎านกระเบื้อง สํวนชุมชนโบราณที่ราบลุํมสองฝั่งของแมํน้ํามูล ได๎แกํ บ๎าน
ปะเคียบ บ๎านโนนสูง บ๎านแพ บ๎านดงแค็ง บ๎านสระขี้ตุํน บ๎านเขว๎า บ๎านกระเบื้อง บ๎านโคกเมืองไซ
บ๎านเมืองน๎อย บ๎านดงพลอง บ๎านตะแบง บ๎านโคกเมือง บ๎านทุํงวัง และบ๎านสําโรง
หลักฐานที่นักโบราณคดี ได๎ทําการสํารวจชุมชนโบราณ (เมืองและชุมชน ) “เมืองโบราณใน
ประเทศไทย เฉพาะที่มีคูน้ํา คันดินล๎อมรอบ และอาศัยสระบาราย มีจํานวนประมาณ ๑,๐๐๐ แหํง ใน
ภาคอีสาน ทั้งหมด ๗๑๕ แหํง และในเขตอีสานใต๎เขตลุํมน้ํามูลและชี ๖๗๑ แหํง ในจังหวัดบุรีรัมย๑
๑๔๘ แหํง ซึ่งเป็นประเภทที่มีคูน้ํา คันดิน และอาศัยบารายเทํานั้น ชุมชนโบราณในจังหวัดบุรีรัมย๑
เมื่อแยกตามอําเภอที่ตั้งจะได๎ดังนี้ (สรเชต วรคามวิชัย, ๒๕๓๙ : ๑๔)
๑. อําเภอเมือง
๒. อําเภอกระสัง
๓. อําเภอคูเมือง
๔. อําเภอนาโพธิ์
๕. อําเภอนางรอง
๖. อําเภอบ๎านกรวด
๗. อําเภอปะคํา
๘. อําเภอประโคนชัย
๙. อําเภอพลับพลาชัย
๑๐ อําเภอพุทไธสง
๑๑. อําเภอละหานทราย
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๑๒. อําเภอลําปลายมาศ
๑๓. อําเภอสตึก
๑๔. อําเภอหนองกี่
๑๕. อําเภอหนองหงส๑
๑๖. อําเภอห๎วยราช
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บุรีรัมย์สมัยลพบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘)
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑และโบราณคดีของบุรีรัมย๑ ศูนย๑ กลางความเจริญได๎เปลี่ยนย๎าย
จากบริเวณที่ราบลุํมสองฝั่งแมํน้ํามูล ในสมัยทวารวดีไปสูํดินแดนบริเวณที่ราบสูงตอนใต๎ของแมํน้ํามูล
โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาดงเร็ก ปรากฏรํองรอยที่มีโดดเดํน เป็น เอกลักษณ๑ ที่แสดงให๎เห็นวํา
เป็นดินแดนที่มีความเจริญรุํงเรือง และมีความสั มพันธ๑รํวมยุคสมัยกับสมัยลพบุรีและอาณาจักรเมือง
พระนคร นครวัด นครธม ทั้งในด๎านโครงสร๎างทางสังคม ได๎แกํ การปกครอง วิถีชีวิต คติความเชื่อ
อารยธรรม ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ
หลักฐานทางประวัติศาสตร๑และโบราณคดีที่เหลืออยูํในปัจจุบัน ประกอบด๎วย
๑. ปราสาทที่กํอสร๎า งด๎วย อิฐ หินทราย และศิลาแลง ที่มีจํานวน ๖๖ แหํง มีปราสาทที่
สําคัญ ๆ อาทิ ปราสาทหินพนมรุ๎ง ปราสาทหินเมืองต่ํา ปราสาทกูํสวนแตง ปราสาทบ๎านฝูาย และ
ปราสาทใบแบก เป็นต๎น
๒. แหลํงตัดหินสร๎างปราสาท บริเวณแหลํงหินตัด อยูํในเขตอําเภอบ๎านกรวด สายตรี ๓ – ๔
หํางจากปราสาทหินพนมรุ๎งและปราสาทหินเมืองต่ําระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร และแหลํงหินทรายที่พบ
ได๎แกํ บริเวณที่เขากลอย ลานกระเจียว และชํองเมฆา เทือกเขาดงรัก ซึ่งเป็นอาณาเขต ติดตํอระหวําง
ไทย – กัมพูชา แหลํงหินตัดเหลํานี้ มีรํองรอยการเตรียมหิน การสกัดและการเตรียมการขนย๎ายอยําง
ชัดเจน
๓. เตาเครื่องเคลือบดินเผา พบกระจายกันอยูํบริเวณเชิงเขาดงเร็กตั้งแตํเขตอําเภอนางรอง
อําเภอละหานทราย อําเภอบ๎านกรวด จังหวัดบุรีรัมย๑ ไปจนถึงเขตอําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร๑
เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากเตาในบริเวณนี้สํวนมากจะเป็นเครื่องเคลือบสีน้ําตาลแกํ สีขาวน วล และสี
เขียวอํอน มีขนาดและชนิดตําง ๆ กัน ตั้งแตํไหขนาดใหญํ คนโฑ โถ ชาม จาน ขวด และกระปุกเล็ก
ๆ โถและกระปุกทําเป็นรูปผลไม๎และรูปสัตว๑ เชํน นก ช๎าง ไกํ กระตําย หมี ลิง ฯลฯ กระปุกและไหบาง
ชนิดมีการเคลือบสองสีในใบเดียวกัน
เตาเผาที่รู๎จักกันแพรํหลาย ในปัจจุบันมี ๒ เตา คือ เตาเผานายเจียน อยูํบ๎านถนนน๎อย ตําบล
หินลาด อําเภอบ๎านกรวด หํางจากที่วําการอําเภอประมาณ ๕ กิโลเมตร และ เตาเผาสวาย อยูํบ๎าน
โคกใหญํ ตําบลโนนเจริญ อําเภอบ๎านกรวด หํางจากที่วําการอําเภอบ๎านกรวด ๑๕ กิโลเมตร
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๔. แหลํงโลหะกรรม คือแหลํงที่พบตะกรัน หรือ ขี้แรํซึ่งเกิดจากการหลอม หรือแปรรูปโลหะ
เป็นจํานวนมาก ในพื้นที่อําเภอเมือง ได๎แกํ บ๎านยาง บ๎านรุน และบ๎านโคตรีทอง อําเภอคูเมือง ที่บ๎าน
โนนมาลัย อําเภอบ๎านกรวด พบที่บ๎านสายโท ๗ และบ๎านเขาดิน อําเภอสตึก พบที่บ๎านชุมแสง และ
บ๎านโคกเมือง เป็นต๎น
๕. ศิลาจารึก เป็นหลักฐ านที่สําคัญทางประวัติศาสตร๑ ซึ่งจะปรากฏหลักฐานระบุบอกถึง
ศักราช และ กลําวถึงพระนามของกษัตริย๑ผู๎ทรงอุปถัมภ๑ในการกํอสร๎างปราสาท ศิลาจารึกที่พบมีอายุ
ระหวําง ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๘ พบที่ อําเภอเมือง ๑ ชิ้น อําเภอนางรอง ๑๐ ชิ้น อําเภอประ
โคนชัย ๒ ชิ้น อําเภอปะคํา ๕ ชิ้น อําเภอละหานทราย ๓ ชิ้น และอําเภอลําปลายมาศ ๑ ชิ้น รวม ๒๒
ชิ้น ศิลาจารึกที่เกําแกํที่สุดที่พบในขณะนี้ คือ ศิลาจารึกของเจ๎าชายจิตรเสน ที่ถ้ําเป็ดทอง จารึกเมื่อ
ราว พ.ศ. ๑๑๔๕ ซึ่งในพระราชพงศาวดารเขมร ได๎ระบุวํา “เจ๎าชายจิตรเสน ทรงครองราชย๑สมบัติ ณ
กรุงหมัก (วยาธปุระ) ในราว พ.ศ. ๑๑๔๓ – ๑๑๕๘ ทรงพระนามวําพระเจ๎ามเหนทรวรมัน
ศิลาจารึกที่มีความสําคัญอยํางยิ่ง ได๎แกํ ศิลาจารึกพนมรุ๎งหลักที่ ๑๒๐ (อําไพ คําโท, ๒๕๒๗ :
๙๑ – ๙๖) ได๎แปลข๎อความในศิลาจารึก โดยกลําวถึง พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ผู๎เป็นพระมารดา
ขององค๑มหาฤษี นเรนท ราทิตย๑ ผู๎ทรงสละความเป็นราชตระกูล มาบําเพ็ญพรตที่ประสาทหินพนมรุ๎ง
โอรสขององค๑นเรนทราทิตย๑ คือ เจ๎าชายหิรัญยะ ผู๎ทรงปราสาทหินพนมรุ๎งตํอจากพระบิดา เพื่อถวาย
ปติมากรรมทองคําแดํพระบิดา
พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ทรงเป็นพระธิดาของเจ๎าชายสุริยวรมันที่ ๒ กษัตริย๑ผู๎ยิ่งใหญํแหํง
อาณาจักรเมืองพระนคร ผู๎ทรงสร๎างปราสาทนครวัด หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย๑ของโลกในปัจจุบัน
๖. หลักฐานสําคัญอื่น ๆ ที่พบอาทิ ใบเสมา ที่เขาอังคาร พระพุทธรูปเทวรูปที่ได๎รับอิทธิพล
จากขอมจะพบมีอยูํทั่ว ๆ ไป
๗. ศาสนา หลักฐานทางประวัติศาสตร๑ และโบราณคดี แสด
งให๎เห็นอยํางชัดเจนวํา
ประชาชนมีความเชื่อและนับถือในศาสนาฮินดู และ พุทธศาสนา นิกายมหายาน มีคติในสร๎างศาสน
สถานตามลัทธิเทวราชา เพื่อประดิษฐานองค๑เทวราช เทพเจ๎าประจําเมืองเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์
นอกจากหลักฐานดังกลําวนี้แล๎ว พบวํามีการพัฒนาผังเมืองจากการสร๎า งชุมชนแบบชุมชน
โบราณ ที่มีคูน้ํา คันดินหลายชั้น เปลี่ยนมาเป็นชุมชนที่ไมํมีคูน้ํา คันดินล๎อมรอบ แตํจะมีการสร๎างอําง
เก็บน้ําขนาดใหญํ ที่เรียกวํา บาราย พร๎อมทั้งมีศาสนสถานและสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ รูปรํางชุมชนหรือเมือง
เปลี่ยนจากเดิมที่มีลักษณะรูปรํางไมํสม่ําเสมอ เป็นรู ปรํางชุมชนที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ๎า หรือ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวอยํางที่ปรากฏชัดเจน ได๎แกํ ชุมชนบริเวณปราสาทเมืองต่ํา และปราสาทพนมรุ๎ง
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บุรีรัมย์ในสมัยอยุธยา
ตํอมาดินแดนที่เป็นจังหวัดบุรีรัมย๑ในปัจจุบันไมํปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนอาจจะเนื่องมาจาก
เริ่มเสื่อมอํานาจลง หรือเกิดการแตกแยกด๎วยเหตุของภัยธรรมชาติ หรือเกิดสงครามระหวํางอาณาจักร
ใกล๎เคียง การถูกรุกรานทําให๎ประชาชนกระจัดกระจายออกไปตั้งชุมชน ไมํปรากฏชื่อจังหวัดบุรีรัมย๑
ในพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยา และ สมัยกรุงธนบุรี แตํมีปรากฏชื่อดินแดนในแถบนี้ คือ เมืองพุท ไธ
สง เมืองตลุง (อําเภอประโคนชัย ) และเมืองนางรอง ตํางก็มาขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา และมีปรากฏใน
พระราชพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยา ฉบับหอสมุด วชิรญาณ ตอนหนึ่งกลําววํา
“ประมาณปี พ .ศ.
๑๙๘๑ (จศ. ๘๐๐) สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒ แหํง กรุงศรีอยุธยา ทรงเตรียมกองทัพจะยกมาตีเมืองพิ
มายและเมืองพนมรุ๎ง แตํเจ๎าเมืองเหลํานั้นเข๎าเฝูา พระองค๑จึงโปรดฯให๎กลับไปครองบ๎านเมืองตามเดิม
ซึ่งตํอมาเมืองพิมาย เมืองพนมรุ๎ง และเมืองบริวาร ได๎กลายเป็นอํานาจทางการเมืองของอยุธยาในการ
แผํอิทธิพลเข๎าสูํเขมร” (สรเชต วรคามวิชัย, ๒๕๓๘ : ๒๑)
บุรีรัมย์ในสมัยธนบุรี - ปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๓๑๙ รัชสมัยสมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช กรุงธนบุรี กรมเมืองนครราชสีมามีใบ
บอกเข๎ามาวํา พระยานางรอง คบคิดเป็นกบฏรํวมกับเจ๎าโอ เจ๎าอิน และอุปราชเมืองจําปาศักดิ์ จึง
โปรดให๎พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งดํารงตําแหนํงเป็นเจ๎าพร ะยาจักรี
เป็นแมํทัพไปปราบ จับตัวพระยานางรองประหารชีวิต และสมทบกับเจ๎าพระยาสุรสีห๑ (สมเด็จพระ
บวรราชเจ๎ามหาสุรสิงหนาท) คุมกองทัพทั้งหัวเมืองฝุายเหนือ ยกไปตีเมืองจําปาศักดิ์ เมืองโขง และ
เมืองอัตปือ ทั้ง ๓ เมือง ประหารชีวิตเจ๎าโอ เจ๎าอิน อุปราชเมืองจําปาศักดิ์ แล๎วให๎เกลี้ยกลํอมเมืองตําง
ๆ ใกล๎เคียงให๎สวามิภักดิ์ ได๎แกํ เขมรปุาดง ตะลุง สุรินทร๑ สังขะ และเมืองขุขันธ๑ รวบรวมผู๎คนตั้ง
เมืองขึ้นในเขตเมืองร๎าง มีทําเลชัยภูมิที่ดี จึงได๎จัดตั้งเมืองขึ้นที่ข๎างต๎นแปะใหญํ เรียกวํา “เมืองแปะ”
และแตํงตั้งบุตรเจ๎าเมือง ไผทส มัน (พุทไธสง ) ซึง่ ติดตามมาพร๎อมด๎วยครอบครัวให๎เป็นเจ๎าเมืองซึง่
ตํอมาได๎รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยานครภักดี
ประมาณปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวหรือต๎นรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎เปลี่ยนชื่อเมืองแปะเป็น “บุรีรัมย๑ ” ด๎วยปรากฏวํา ได๎มีการแตํงตั้งพระ
สําแดงฤทธิ์รงค๑เป็นพระนครภักดีศรีนครา ผู๎สําเร็จราชการเมืองบุรีรัมย๑ขึ้นตํอเมืองนครราชสีมาใน
พ.ศ. ๒๔๑๑
เมืองบุรีรัมย๑และเมืองนางรอง ผลัดกันมีความสําคัญเรื่อยมา พ.ศ. ๒๔๓๓ เมืองบุรีรัมย๑โอนไป
ขึ้นกับหัวเมืองลาวเหนือ มีหนองคายเป็นศูนย๑กลาง และเมืองบุรีรัมย๑ มีเมืองในสังกัด ๑ แหํง คือ เมือง
นางรอง ตํอมา พ .ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๔๑ เมืองบุรีรัมย๑ได๎กลับไปขึ้นกับมณฑลนครราชสีมาอีก เรียกวํา
“บริเวณนางรอง” ประกอบด๎วย เมืองบุรีรัมย๑ นางรอง รัตนบุรี ประโคนชัย และพุทไธสง
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พ.ศ. ๒๔๔๒ มีประกาศเปลี่ยนชื่อมณฑลใหมํ คือ มณฑลลาวเฉียงเป็นมณฑลตะวันตกเฉียง
เหนือ มณฑลลาวพวน เป็นมณฑลฝุายเหนือ มณฑลลาวกาว เป็นมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ มณฑล
เขมร เป็นมณฑลตะวันออก และในคราวนี้เปลี่ยนชื่อ “บริเวณนางรอง” เป็น “เมืองนางรอง” มีฐานะ
เป็นเมืองจัตวา ตั้งที่วําการอยูํที่เมืองบุรีรัมย๑ ตราตําแหนํงเป็
นตราผู๎วําราชการเมืองนางรอง
กระทรวงมหาดไทยจึงได๎ออกประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นเมือง “เมืองบุรีรัมย๑ ” และเปลี่ยนตราตําแหนํง
เป็นผู๎วําราชการเมืองบุรีรัมย๑ ตั้งแตํวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๔๔๔ เป็นต๎นมา
พ.ศ. ๒๔๕๐ กระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงหัวเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให๎ม ณฑล
นครราชสีมา ประกอบด๎วย ๓ เมือง ๑๗ อําเภอ คือ เมืองนครราชสีมา ๑๐ อําเภอ เมืองชัยภูมิ ๓
อําเภอ และเมืองบุรีรัมย๑ ๔ อําเภอ คือ นางรอง พุทไธสง ประโคนชัย และรัตนบุรี
ตํอมามีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแหํงราชอาณาจักรสยาม พ .ศ. ๒๔๗๖ ขึ้น ยุบ
มณฑลนครราชสีมา จัดระเบียบบริหารราชการสํวนภูมิภาคออกเป็นจังหวัดและอําเภอ เมืองบุรีรัมย๑จึง
มีฐานะเป็น “จังหวัดบุรีรัมย๑” ตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา (“บุรีรัมย๑ ๓๘”, ๒๕๓๘ : ๑๓ – ๑๔)
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ
“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ๎าไหมสวย รวยวัฒนธรรม”
เป็นคําขวัญประจําจังหวัดบุ รีรัมย๑ ที่แสดงให๎เห็นเอกลักษณ๑อันโดดเดํนมีคุณคํายิ่ง ในทาง
ประวัติศาสตร๑ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวบุรีรัมย๑ มีสถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญ ๆ
ได๎แกํ
๑. ประสาทหินพนมรุ๎ง
๒. ปราสาทหินเมืองต่ํา
๓. ปรางค๑กูํสวนแตง
๔. แหลํงเตาเผาโบราณ บ๎านกรวด
๕. อนุสาวรีย๑เราสู๎
๖. วัดเขาอังคาร
๗. แหลํงหินตัด
๘. ศูนย๑วัฒนธรรมอีสานใต๎
๙. พระบรมรานุสาวรีย๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
นอกจากสถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญ ๆ ทั้ง ๙ แหํงนี้ การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย สํานักงาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๑ (นครราชสีมา ) ได๎กําหนดในเอกสารประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย๑ ยังมีสถานที่ทํองเที่ยวอื่น ๆ อีก อาทิ วนอุทยานเขากระโดง อํางเก็บน้ําเขากระโดง อําง
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เก็บน้ําห๎วยตลาด และสวนนกบุรีรัมย๑ เขื่อนลํานางรอง พระพุทธรูปใหมํ (พระพุทธรูปปฏิสันตยาภิรมย๑
สตึกอุดมราษฎรนิมิตมนิน) และหมูํบ๎านทอผ๎าไหมนาโพธิ์ เป็นต๎น
ปราสาทหินพนมรุ้ง
ตั้งอยูํบนเขาพนมรุ๎งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล๎วซึ่งมีความสูงกวําระดับน้ําทะเล
๑,๓๒๐
เมตร ตั้งอยูํที่บ๎านตาเป็ก ตําบลตาเป็ก อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย๑
ปราสาทหินพนมรุ๎ง สร๎างขึ้นเนื่ องในศาสนาฮินดูสถานที่ตั้งสอดคล๎องกับคติความเชื่อของ
ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย (ลัทธิที่นับถือพระศิวะเป็นเทพเจ๎าสูงสุด ) ที่สมมติให๎เทวลัยเป็นประหนึ่ง
วิมานแหํงพระศิวะเทพ ซึ่งสถิตบนยอดเขาไกรลาศ
ปรากฏหลักฐานวําปราสาทแหํงนี้สร๎างมาตั้งแตํกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ถึงพุทธศตวรรษที่
๑๘ เพื่อประดิษฐานรูปเคารพแทนองค๑พระศิวะเทพเป็นสําคัญ และประดิษฐานรูปเคารพของเทพองค๑
อื่น ๆ อีกในตําแหนํงที่แสดงให๎เห็นวําเป็นเทพชั้นรอง ตํอมาในพุทธศตวรรษที่ ๑๘ เทวลัยแหํงนี้ได๎
ดัดแปลงเป็นพุทธสถาน
ปราสาทองค๑แรกที่สร๎างขึ้นบนภูเขาพนมรุ๎งเป็นปราสา ทสร๎างด๎วยอิฐ เทําที่เหลือหลักฐานใน
ปัจจุบัน คือ ฐานปราสาทอิฐ ๒ องค๑ รูปแบบทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมแสดงให๎เห็นวําสร๎างขึ้น
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ และอาจบูรณะซํอมแซมตํอเนื่องกันมาจนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕
ตามข๎อความในจารึกพนมรุ๎ง ในรัชกาลของพระเจ๎าราเชนทรว รมันที่ ๒ (พ.ศ. ๑๔๘๗ – ๑๕๑๑) และ
พระเจ๎าชัยวรมันที่ ๕ (พ.ศ. ๑๕๑๑ – ๑๕๔๔) พระมหากษัตริย๑ แหํงกัมพูชา องค๑อุปถัมภ๑ศาสนาฮินดู
ไศวนิกาย ผู๎ทรงอํานาจครอบคลุมบริเวณนี้ด๎วย
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ จนถึงต๎นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ได๎มีการสร๎างปราสาทด๎วยหิน
ทรายองค๑แรกขึ้น ปั จจุบันเรียกวํา “ปรางค๑น๎อย ” และตํอมาจึงสร๎างปราสาทประธานซุ๎มประตูและ
ระเบียงคด ตลอดจนสะพานนาคราช ฯลฯ สันนิษฐานวําปราสาทแหํงนี้สร๎างโดยราชสกุลวงศ๑แหํง
มหิธรปุระ ซึ่งทรงอํานาจและอิทธิพลอยูํในบริเวณนี้และมีเชื้อพระวงศ๑ในราชสกุลนี้ถึง ๕ พระองค๑ขึ้น
ครองราชย๑เป็นพระมหากษัตริย๑กัมพูชา
ที่ปราสาทหินพนมรุ๎ง ในสมัยขององค๑นเรนทราทิตย๑ผู๎สืบสายสกุลมหิธรปุระ ได๎ทรงบูรณะ
และกํอสร๎างปราสาทเพิ่มเติมเป็นจํานวนมาก จนนับได๎วําเป็นยุคสมัยที่รุํงเรืองที่สุดของปราสาทหิน
พนมรุ๎ง ซึ่งตรงกับรัชกาล ของพระเจ๎าสุริยวรมันที่ ๒ แหํงกัมพูชา
ปราสาทหินพนมรุ๎ง ประกอบด๎วยปราสาทประธานและมีระเบียงคดล๎อมรอบ มีโคปุระหรือ
ประตูทางเข๎าทั้งสี่ทิศด๎านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยูํในสภาพคํอนข๎างสมบูรณ๑สํวนด๎านอื่นยัง
สร๎างไมํเสร็จ
ปราสาทองค๑ประธานมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยํอมุมประกอบด๎วยสํวนสําคัญ ๓ สํว น
คือ สํวนฐาน สํวนเรือนธาตุ และสํวนยอด สํวนฐานประกอบด๎วยฐานเขียง และฐานปัทม๑เรือนธาตุเป็น
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สํวนที่ภายในเป็นห๎อง เรียกวํา “ครรภคฤหะ” เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพประธาน ซึ่งคงจะได๎แกํศิว
ลึงค๑ปัจจุบันสูญหายไปแล๎ว คงเหลือแตํเพียงรํองรอยรับน้ําสรง สํวนยอดหรือเรือนยอดทํา เป็นชั้น ๆ
ลดหลั่นกันขึ้นไป ๕ ชั้น
สํวนประกอบปราสาทประธานตั้งแตํฐาน ผนังด๎านบนและด๎านลํางเสาประตู เสากรอบประตู
ทับหลัง หน๎าบันซุ๎มชั้นตําง ๆ ตลอดจนกลีบขนุนปราสาท ล๎วนสลักลวดลายประดับทั้งลวดลายดอกไม๎
ใบไม๎ เทพประจําทิศ เทพธิดา และภาพเลําเรื่องตามคัมภีร๑ทาง ศาสนา เชํน เรื่องของพระศิวะ พระ
วิษณุและอวตารปางตําง ๆ เชํน รามาวตารและกฤษณาวตาร เป็นต๎น
เทวลัยไศวนิกายที่พนมรุ๎ง เจริญรุํงเรืองสืบตํอมาจนตลอดพุทธศตวรรษที่ ๑๗ แตํตํอมาใน
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ เมื่อพุทธศาสนามหายานเจริญรุํงเรืองขึ้น และแผํอิทธิพลครอบคลุมดินแดนแถบนี้
เป็นผลจากอําอาจทางการเมืองในรัชสมัยของพระเจ๎าชัยวรมันที่ ๗ ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายซบเซา
ลง ปราสาทหินพนมรุ๎งคงถูกปรับเปลี่ยนเป็นพุทธสถานในลัทธิมหายานเชํนเดียวกับปราสาทแหํงอื่น ๆ
ปราสาทเมืองต่้า
ปราสาทเมืองต่ํา ตั้งอยูํบริเวณที่ราบใกล๎บาราย (สระน้ํา ) ขนาดใหญํ บ๎านโคกเมือง ตําบล
จระเข๎มาก อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย๑ เป็นปราสาทกํออิฐ จํานวน
๕ หลัง ล๎อมรอบด๎วย
ระเบียงคด มีสระน้ํารูปตัวแอลตั้งอยูํที่มุม จํานวน ๔ สระ ถัดออกไป เป็นกําแพงแก๎วกํอด๎วยศิลาแลง
มีประตูทางเข๎าทั้ง ๔ ทิศ เชํนกัน บริเวณหน๎าบันเสากรอบประตูและทับ หลังซึ่งเป็น หินทรายจะ
แกะสลักลวดลายอยํางประณีตงดงาม ทับหลังที่นําสนใจเป็นทับหลังแกะสลักเรื่องพระกฤษณะปราบ
นาคกาฬิยะ
จากลวดลายที่ปรากฏและรูปแบบศิลปกรรมมีลักษณะที่คล๎ายกับศิลปะเขมรแบบบาปวน ซึ่ง
มีอายุระหวํางครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ถึงต๎นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ โดยสร๎างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดู
แตํยังไมํปรากฏหลักฐานชัดเจนวําสร๎างขึ้นในนิกายใด
ปรางค์กู่สวนแตง
เป็นโบราณสถานศิลปะขอมอีกแหํงหนึ่ง ตั้งอยูํที่ตําบลหนองแวง อําเภอบ๎านใหมํไชยพจน๑
จังหวัดบุรีรัมย๑เป็นปรางค๑กํออิฐ ๓ องค๑ ตั้งเรียงกันอยูํบนฐานศิลาแลงเดียวกัน ขณะนี้กํา ลังดําเนินการ
บูรณะ เดิมทีกูํสวนแตงเคยมีทับหลังหินทรายจําหลักลวดลายงดงามหลายชิ้น เชํน ทับหลังเรื่องการ
กวนเกษียรสมุทร ทับหลังเรื่องนารายณ๑บรรทมสินธุ๑ ทับหลังเรื่องศิวนาฏราช และนารายณ๑ยํางสามขุม
ปัจจุบันจัดแสดงไว๎ตามพิพิธภัณฑสถานแหํงชาติหลายแหํง
แหล่งเตาเผาโบราณ
จากการสํารวจโดยโครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) พบวําในพื้นที่
ของจังหวัดบุรีรัมย๑มีแหลํงเตาเผาโบราณไมํน๎อยกวํา ๒๐๐ เตา ที่ได๎ขุดค๎นไปแล๎ว ๓ แหํง คือ
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๑. แหลํงเตาเผาโคกลิ้นฟูา บ๎านบาระแนะ ตําบลหนองแวง อําเภอละหานทราย

(พ.ศ.

๒๕๑๗)
๒. แหลํงเตาเผานายเจียน บ๎านถนนน๎อย ตําบลหินลาด อําเภอบ๎านกรวด (พ.ศ. ๒๕๓๐)
๓. แหลํงเตาสวาย บ๎านโคกใหญํ ตําบลโนนเจริญ อําเภอบ๎านกรวด (พ.ศ. ๒๕๓๑)
ผลจากการขุดค๎นพบวํา เตาเผาทั้ง ๓ แหํง เป็นเตากํอด๎วยดินดิบ มีขนาดยาวประมาณ ๑๒ –
๑๖ เมตร ลักษณะเป็นเตาระบายความร๎อนเฉียงขึ้ น (Cross draft kiln) มีรํองรอยของการสร๎างทับ
ซ๎อนกันหลายครั้ง เชื่อวําเป็นแหลํงผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญํในระหวํางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ –
๑๙ ผลิตของประเภทเครื่องเคลือบสีน้ําตาล สีเขียวผิวเปลือกแตงกวาจําพวกไห คนโท กระปุก ตลับ
ชาม เป็นต๎น ผลิตภัณฑ๑เหลํานี้นอกจา กจะทําขึ้นเพื่อใช๎ในท๎องถิ่น และเป็นสินค๎าสํงออกไปขายยัง
ดินแดนใกล๎เคียงอีกด๎วย
อนุสาวรีย์เราสู้
ตั้งอยูํที่ตําบลโนนดินแดง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย๑ เป็นอนุสาวรีย๑ที่สร๎างขึ้นเพื่อ
ระลึกถึงเกียรติประวัติและสดุดีวีรกรรมของประชาชน เจ๎าหน๎าที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ที่ได๎ผนึกกําลัง
กันเข๎าตํอสู๎กับผู๎กํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑ ที่ขัดขวางการสร๎างทางยุทธศาสตร๑สายสําคัญที่กํอให๎เกิด
ประโยชน๑อยํางยิ่งทั้งด๎านการปกครองปูองกัน และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ที่สํงผลมาถึงความมั่นคง
ของชาติโดยตรง เป็นเส๎นทางตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชาที่ มีมาแตํโบราณ ซึ่งกรมทางหลวง
ดําเนินการกํอสร๎างให๎เป็นทางลาดยาง ระยะทางทั้งสิ้น ๕๗ กิโลเมตร เริ่มจากหลักกิโลเมตรที่ ๖๑
ท๎องที่อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ ผํานบ๎านโนนดินแดง (ปัจจุบันมีฐานะเป็นอําเภอ ) และชํอง
ตะโก อันเป็นชํองทางที่ไปบรรจบกับทางสายตาพระยา ตรงหลักกิโลเมตรที่ ๑๑๘ อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี (ปัจจุบันอยูํในจังหวัดสระแก๎ว ) แตํเนื่องจากผู๎กํอการร๎ายได๎ขัดขวาง และมีการตํอสู๎
กันในระหวํางการกํอสร๎างทาง ทําให๎มีผู๎เสียชีวิตถึง ๑๑๐ คน ได๎รับบาดเจ็บ ทุพลภาพและทรัพย๑สิน
เสียหายเป็นจํานวนมาก การสร๎างทางเริ่มตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๒๒ ใช๎เวลานานถึง ๕ ปี ๘ เดือน
อนุสาวรีย๑เราสู๎ เป็นประติมากรรมรูปคนแบบลอยตัว คือ สามารถมองเห็นได๎รอบด๎าน
ประกอบด๎วยภาพราษฎรชาย – หญิง ทหาร ตํารวจ อส. และทสปช. จํานวน ๕ คน หลํอด๎วยโลหะรม
ดํา ขนาดเทําตัวจริง ลักษณะหันหลังชนกันมือถื อธงชาติไทย และอาวุธในทําการรวมพลังกันตํอสู๎
ตั้งอยูํบนฐานสี่เหลี่ยมสูง
ที่ฐานทั้งสี่ด๎าน มีภาพนูนสูง หลํอด๎วยปูนซีเมนต๑ปั้นเป็นภาพแสดงเรื่องราวตําง ๆ คือ ภาพ
แสดงการดํารงชีวิตของชาวบ๎านอยํางสงบสุข สนุกสนานรื่นเริงกันตามปกติ ภาพแสดงการสร๎างทาง
สายละหานทราย – ตาพระยา ภาพแสดงการรํวมมือกันระหวําง ทหาร ตํารวจ ประชาชน อส . ทสปช.
ตํอสู๎กับผู๎ที่ขัดขวางการสร๎างทาง และภาพแสดงถึงชัยชนะของรัฐบาลตํอผู๎กํอการร๎าย คณาจารย๑
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ภาควิชาศิลปะวิทยาลัยครูบุรีรัมย๑ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย๑ ) เป็นหนํวย
ดําเนินงานปั้น - หลํอ
ละหานทราย – ตาพระยา เส๎นทางยุทธศาสตร๑ที่มีผลตํอการเมืองการปกครองและความ
มั่นคงของชาติ สร๎างขึ้นเพื่อสกัดกั้นการเจริญเติบโตของผู๎กํอการร๎ายคอมมิวนิสต๑ในเขตชายแดนไทย –
กัมพูชา เป็นเส๎นทางที่ปูลาดทับด๎วยชีวิต เลือดเนื้อ และแขนขาของประชาชน ทหาร ตํารวจ
อาสาสมัครรักษาดินแดน และข๎าราชการพลเรือนชาวไทยเป็นจํานวนร๎อย ๆ ชีวิต ซึ่งพี่น๎องชาวบุรีรัมย๑
ได๎รํวมใจกันสร๎างอนุสาวรีย๑ขึ้นไว๎ ซึ่งนอกจากจะเพื่อสดุดีวีรกรรมอันกล๎าหาญในครั้งนั้น ให๎ได๎ประจักษ๑
ในปัจจุบันแล๎ว ยังเป็นเครื่องเตือนใจให๎รู๎รักสามัคคีในการปูองกันชาติบ๎านเมืองอีกด๎วย
วัดเขาอังคาร
เขาอังคารเป็นภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งในบุรีรัมย๑อยูํในเขตอําเภอเฉลิมพระเกียรติ หํางจากปราสาท
หินพนมรุ๎ง ๒๐ กิโลเมตร ปรากฏรํองรอยโบราณสถานเกําแกํ และพบใบเสมาหินทรายสมัยทวาราวดี
สําคัญหลายชิ้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเขาอังคาร ซึ่งเป็นวั ดที่สวยงามใหญํโตแหํงหนึ่งของบุรีรัมย๑ มี
โบสถ๑ ศาลา และอาคาร สร๎างเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยตําง ๆ หลายรูปแบบงดงามแปลกตาและ
นําสนใจยิ่ง ภายในโบสถ๑มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษด๎วย
แหล่งหินตัด
เป็นแหลํงหินตัดที่คนสมัยขอมสกัดหินไปสร๎าง ปราสาทตําง ๆ ในเขตอีสานใต๎ อยูํบริเวณเขา
กลอย และเขากระเจียว ในเขตอําเภอบ๎านกรวด ติดแนวชายแดนไทย - กัมพูชา
แหลํงหินตัดบุรีรัมย๑เป็นลานกว๎าง มีเนื้อที่ประมาณ ๓,๐๐๐ ไรํ เป็นสํวนหนึ่งของเทือกเขา
พนมรุ๎ง เกิดทับถมเรียงรายซ๎อนเป็นเชิงภูผาเป็นเวลานาน บางสํวนสึกรํอ นทลายกลายเป็นแทํงหิน
ก๎อนมหึมา
ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้
ตั้งอยูํในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย๑ สร๎างขึ้นด๎วยความรํวมมือจากข๎าราชการนักการเมือง
พํอค๎า ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย๑ และได๎รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู๎แทนราษฎรจังหวัด
บุรีรัมย๑ โดยมีอาจารย๑เทียนชัย ให๎ ศิริกุล อาจารย๑คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏ
บุรีรัมย๑ ในสมัยนั้น เป็นผู๎ออกแบบอาคารตามมติของคณะกรรมการที่ให๎ยึดรูปแบบสถาปัตยกรรม
ของปราสาทหินพนมรุ๎ง นํามาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหมํทําให๎หอวัฒนธรรมอีสานใต๎แหํงนี้มี
ลักษณะเฉพาะตัว โดดเดํน สงํางามเป็นอยํางยิ่ง
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ศูนย๑วัฒนธรรมอีสานใต๎ เป็นแหลํงเก็บรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ อันมีคํา
ทางประวัติศาสตร๑รวมทั้งเป็นแหลํงข๎อมูลเพื่อการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม มีนิทรรศการ
จัดแสดงทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร ประกอบด๎วย
ประวัติความเป็นมาของศูนย๑วัฒนธรรม
นิทรรศการการเกิดภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย๑
นิทรรศการประวัติศาสตร๑ และโบราณคดีบุรีรัมย๑
นิทรรศการวิถีชีวิตของชาวสํวยในเขตอีสานใต๎
นิทรรศการความเชื่อ และศาสนา
นิทรรศการผ๎ากับวิถีชีวิต
นิทรรศการเตาเผา (จําลอง) และเครื่องเคลือบบุรีรัมย๑
นิทรรศการ เอกลักษณ๑ของบ๎านไทย ๔ ภาค
ปฏิมากรรมสถาปนาเมืองบุรีรัมย๑
นิทรรศการทับหลัง
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง ฮีตสิบสอง คองสิบสี่
ศูนย๑สารสนเทศทางวัฒนธรรม และข๎อมูลท๎องถิ่น
ห๎องจําหนํายของที่ระลึก
ฯลฯ

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ประดิษฐานอยูํ ณ บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย๑ฯ สี่แยกถนนสายบุรีรัมย๑ – สตึก ตัดกับถนนสาย
บุรีรัมย๑ – ประโคนชัย อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย๑ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย๑ที่ชาวบุรีรัมย๑รวมพลังใจ
สร๎างขึ้นจากจิตสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญํหลวงของพระมหากษัตริย๑ ผู๎ทรงเป็นพระปฐม
บรมราชจักรีวงศ๑ พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค๑ทรงมีตํอชาวจังหวัดบุรีรัมย๑ โดยทรงเป็นผู๎กํอตั้งเมือง
บุรีรัมย๑
การสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑ สร๎างขึ้นตามหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ที่ระบุวําเมื่อ
ประมาณพุทธศักราช ๒๓๑๙ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกม หาราช เมื่อครั้งดํารงพระยศ
ในตําแหนํง เจ๎าพระยาจักรี ได๎ยกกองทัพไปปราบกบฏพระยานางรอง และได๎ยกทัพไปปราบกบฏเจ๎า
โอ เจ๎าอิน และอุปราช เมืองจําปาศักดิ์ และทรงตีได๎เมืองโขง เมืองอัตปือ รวมทั้งเกลี้ยกลํอมให๎เมืองใน
บริเวณใกล๎เคียงเข๎าสวามิภักดิ์ ได๎แกํ เมืองตะลุง สุริ นทร๑ สังขะ และเมืองขุขันธ๑ เมื่อเสด็จกลับทรงพบ
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เมืองร๎างที่มีชัยภูมิดี จึงให๎รวบรวมผู๎คน แล๎วกํอตั้งเมืองชื่อวํา “เมืองแปะ ” ตํอมาได๎เปลี่ยนชื่อเป็น
“จังหวัดบุรีรัมย๑”
เนื่องในพระมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จ
เถลิงถวัลย๑ราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย๑ จึงพร๎อมใจกัน
จัดสร๎างพระบรมราชานุสาวรีย๑ฯ ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในปี “กาญจนาภิเษก” และเพื่อเป็น
อนุสรณ๑สถานในการถวายสักการะ และน๎อมรําลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญํ ที่ทรงมีตํอชาวบุ รีรัมย๑
พระบรมราชานุสาวรีย๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เป็นศูนย๑รวมจิตใจของชาว
บุรีรัมย๑ ที่แสดงออกถึงความรู๎สึกที่ยึดมั่นในความจงรักภักดีตํอสถาบันกษัตริย๑และมหาจักรีบรม
ราชวงศ๑
พระบรมรูป ออกแบบให๎มีขนาดเทําครึ่งขององค๑จริง ประทับอยูํบนคชาธาร หลํอด๎วยสําริดรม
ดํา ตั้งอยูํบนฐานกว๎าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๘๐ เมตร สูง ๑๐.๐๐ เมตร
บริเวณฐาน ประดับด๎วยภาพนูนสูง หลํอด๎วยสําริดรมดําทั้งสองด๎าน ด๎านทิศใต๎เป็นภาพ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ประทับอยูํบนคชาธาร ทํามกลางขบวนทัพของ
พระองค๑ สํวนภาพด๎านทิศเหนือ เป็นภาพงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ๎ง กรมศิลปากรเป็นหนํวยงาน
ดําเนินการงานปั้น และหลํอพระบรมรูป
วันจันทร๑ที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎ
ราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุเสาวรีย๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช ยังความปลาบปลื้ม และปิติยินดีแกํชาวบุรีรัมย๑เป็นล๎นพ๎น
สถานที่ทํองเที่ยวอื่น ๆ ที่นําสนใจ อาทิ
๑. วนอุทยานเขากระโดง
๒. อํางเก็บน้ํากระโดง
๓. อํางเก็บน้ําห๎วยตลาด และสวนนกบุรีรัมย๑
๔. เขื่อนลํานางรอง
๕. พระพุทธรูปใหมํ (พระพุทธรูปปฏิสันตยาภิรมย๑สตึกอุดมราษฎรนิมิตมนิน)
๖. หมูํบ๎านทอผ๎าไหมนาโพธิ์
วนอุทยานเขากระโดง
ตั้งอยูํบนเส๎นทาง สายบุรีรัมย๑ – ประโคนชัย เป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจ และเป็นที่ตั้งของ
ภูเขาไฟโบราณซึ่งยังคงปรากฏรํองรอยปากปลํองให๎เห็นอยํางชัดเจน และเป็นที่ประดิษฐานของพระสุ
ภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค๑ใหญํ คูํเมืองบุรีรัมย๑และมีปรางค๑กูํโบราณ ภายในประดิษฐานพระพุทธ
บาทจําลองอยูํด๎วย
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วนอุทยานเขากระโดง เป็นแหลํงสมุนไพรธรรมชาติ ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ๑ มีสมุนไพร
มากกวํา ๕๐๐ ชนิด เป็นแหลํงกําเนิดของพืชพรรณธัญญาหารที่หลํอเลี้ยงชุมชนโดยรอบโดย เฉพาะใน
ฤดูเห็ด จะมีเห็ดปุาเป็นจํานวนมาก หลากหลายชนิด ที่ทํารายได๎ให๎กับชาวบ๎านเป็นอยํางดี
อ่างเก็บน้้ากระโดง
อยูํด๎านหน๎าของภูกระโดง เขตอําเภอเมือง จากจุดพักผํอนนี้มีมุมมององค๑พระสุภัทรบพิตร
บนยอดเขากระโดงได๎สวยงามยิ่งนัก
อ่างเก็บน้้าห้วยตลาด และสวนนกบุรีรัมย์
ในท๎องที่ ต.สะแกซํา กองอนุรักษ๑สัตว๑ปุา กรมปุาไม๎ได๎กําหนดเป็นเขตห๎ามลําสัตว๑ปุาจังหวัด
บุรีรัมย๑เมื่อปี ๒๕๓๕ ชํวงฤดูแล๎งตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน – เมษายน จะมีฝูงนกเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็น
นกที่เกือบจะสูญพันธุ๑ หาดูได๎ยากมาก
เขื่อนล้านางรอง
จากอนุสาวรีย๑เราสู๎ ตา มทางแยกลงไป ๒๐๐ เมตร เป็นพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
ตามพระราชดําริ มีอํางเก็บน้ําขนาดใหญํ คือ ลํานางรอง และอํางเก็บน้ําคลองมะนาว
นอกจากนั้นภายในร๎านค๎าสวัสดิการโครงการฯ ยังมีบริการบ๎านพักรับรอง ห๎องประชุมสัมมนา
และ คํายพักแรม ติดตํอสอบถามเพิ่มเติมได๎ที่ โทร. (๐๔๔) ๖๓๑๑๕๖ ตํอ ร๎านค๎าสวัสดิการ หรือ โทร .
(๐๑) ๒๒๒๐๕๗๐
พระพุทธรูปใหม่ (พระพุทธรูปปฏิสันตยาภิรมย์สตึกอุดมราษฎรนิมิตมนิน)
เป็นพระยืนขนาดใหญํริมแมํน้ํามูล ตรงข๎ามที่วําการอําเภอสตึกเป็นที่เคารพสักการะของชาว
อําเภอสตึก และจังหวัดใกล๎เคียง
หมู่บ้านทอผ้าไหมนาโพธิ์
เป็นหมูํบ๎านที่ทอผ๎าไหม โดยเฉพาะผ๎าไหมมัดหมี่ที่สวยงามที่สุดเคยได๎รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดผ๎าไหมมัดหมี่ จากศูนย๑ศิลปาชีพฯ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
นอกจากสถานที่สําคัญตามที่นําเสนอมาแล๎ว จังหวัดบุรีรัมย๑ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นวัฒนธรรมผสมผสานระ หวํางวัฒนธรรมพื้นบ๎านของชาวไทยเขมร ชาวไทยลาว ชาวไทยโคราช
และชาวไทยสํวย สอดคล๎องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในเทศกาลตําง ๆ ตลอดปี โดยมี
ประเพณีที่สําคัญ ที่เป็นเอกลักษณ๑ของจังหวัดบุรีรัมย๑ดังนี้
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ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเขาพนมรุ๎ง เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย และมีรํองรอยวําได๎
ดัดแปลงเป็นพุทธสถานในสมัยหลัง ระหวํางชํวงเวลาที่ถูกทิ้งร๎าง ได๎มีการนํารอยพระพุทธบาทจําลอง
ขึ้นไปประดิษฐานไว๎ที่ปรางค๑น๎อยบนเขาชาวบ๎านที่อาศัยอยูํรอบ ๆ บริเวณพากันขึ้นไปนมัสการปิดทอง
รอยพระพุทธบาทจําลองและไหว๎พระ จนเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบตํอกันมาจนถึงทุกวันนี้
และเนื่องจากปราสาทหินพนมรุ๎ง เป็นโบราณสถานที่ยิ่งใหญํสวยงามและงานขึ้นเขาพนมรุ๎งก็
เป็นประเพณีที่มีมาแตํเดิมอยูํแล๎ว จังหวัดจึงได๎สํงเสริมให๎เป็นงานประเพณีของจังหวัด โดยกําหนดจัด
งานในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๕ ของทุกปี
มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์
“ลมวําว” หรือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผํานภาคอีสานของไทยในชํวงฤดูเก็บเกี่ยว
ข๎าว ราวเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ๑ ทําให๎เกิดวัฒนธรรมการเลํนกีฬาวําวของชาวอีสานขึ้น ซึ่ง
นอกจากจะคิดประดิษฐ๑วําวจากวัสดุพื้นบ๎าน เชํน ใช๎กระดาษสา ไม๎ไผํ หวาย ใบตาล ฯลฯ ให๎มีรูปรําง
สวยงามขึ้นสูงติดลมบนอยูํได๎นานตลอดคืนแล๎ว ยังสามารถทําวําวให๎เกิดเสียงสูงต่ําเป็นดนตรีอยําง
ไพเราะนําฟังอีกด๎วย
วําวอีสานมีชื่อเรียกกันหลายชื่อ “วําวสองห๎อง” เรียกตามลักษณะวําวซึ่งมีปีกขนาดใหญํและ
เล็กเป็นสองสํวนหรือเรียกตามสํวนประกอบที่ ทําให๎เกิดเสียงวํา “วําวแอก ” “วําวธนู ” หรือ “วํา
วสะนู”
บุรีรัมย๑จัดงานมหกรรมวําวอีสานเป็นประเพณีมาทุกปี โดยจัดในต๎นเดือนธันวาคม ที่ริมอําง
เก็บน้ําห๎วยจระเข๎ามาก ปัจจุบันย๎ายไปจัดที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัด อําเภอห๎วยราช
ประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย์
ประเพณีแขํงเรือยาวจังหวัดบุรีรัมย๑ เริ่มขึ้นที่อําเภอสตึก ตั้งแตํปี ๒๔๘๐ แขํงขันระหวําง
ชาวบ๎านคุ๎มตําง ๆ ในเขตอําเภอสตึก เป็นเทศกาลรื่นเริงหลังการทํานาและเพื่อบวงสรวงเจ๎าพํอวังกรูด
แหํงลําน้ํามูลอีกด๎วย ในระยะหลังตํอมาได๎มีเรือจาก อ .ชุมพลบุรี และ อ .รัตนบุรี ของสุ รินทร๑ มารํวม
แขํงขันเป็นประจําปี
ปี ๒๕๒๙ จังหวัดได๎รับเป็นเจ๎าภาพ จัดเป็นงานประเพณีประจําจังหวัด ในวันเสาร๑ – อาทิตย๑
แรกของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และได๎รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ๎วยรางวัลชนะเลิศ ตํอมา เมื่อจั
งหวัดบุรีรัมย๑ได๎รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พระราชทานถ๎วยรางวัลชนะเลิศการแขํงขันเรือยาว
ประเภทเรือขนาดใหญํ อันเป็นเกียรติประวัติสูงสุดแกํงานประเพณีแขํงเรือบุรีรัมย๑ และชาวเรือแขํงทุก
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ลํา ทําให๎การแขํงขันเรือยาวที่บุรีรัมย๑ เป็นสนามฝีพาย ของเรือแชมป์จากทุกภาคเพื่อครองความเป็น
เจ๎ายุทธจักรลําน้ํามูลบุรีรัมย๑
สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก
ผ๎าไหม ผ๎าฝูาย ที่งดงาม ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ที่อําเภอนาโพธิ์ และอําเภอ
พุทไธสง
ปลาจํอม กุ๎งจํอม กระยาสารท สะอาดกลิ่นหอม รสกลมกลํอม ที่อําเภอประโคนชัย
ข๎าวหอมมะลิ กลิ่นหอม เมล็ดข๎าวสวย ที่อําเภอประโคนชัย
ขาหมู เลื่องลือรสชาติอรํอย เนื้อนุํม สะอาด ที่อําเภอนางรอง
มะพร๎าวเผา ลูกเล็กรสหอมหวาน ที่อําเภอนางรอง
กุนเชียง และหมูหยอง รสชาติอรํอยเนื้อเยอะมันน๎อย ที่อําเภอเมือง และอําเภอลําปลายมาศ
ผักกาดหวานอบน้ําผึ้ง รสชาติหวานกรอบ ที่อําเภอกระสัง
กุ๎งเผา กุ๎งสดจากแหลํงเพาะเลี้ยง ที่อําเภอ สตึก
มะขามหวาน รสหวาน เนื้อแห๎ง ฝักสวย ที่อําเภอปะคํา
ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย๑เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญในเขตพื้นที่อีสานตอนลําง ประชากรสํวน
ใหญํพูดภาษาเขมร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางภาษาของกลุํมชาติพันธุ๑ที่มีความสัมพันธ๑ใกล๎ชิดกับอาณาจักร
เมืองพระนคร นครวัด นครธม (ราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบัน ) มีหลักฐานทางโบราณคดี และ
ประวัติศาสตร๑ ที่แสดงวําจังหวัดบุรีรัมย๑เคยเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุํงเรืองมาตั้งแตํยุคสมัยทวาราว
ดีและสมัยลพบุรี มีชุมชนโบราณ ๑๔๘ แหํง มีปราสาทที่สร๎างด๎วยอิฐ หินทราย และ ศิลาแลงจํานวน
๖๖ แหํง โดยเฉพาะปราสาทหินพนมรุ๎งและปราสาทหินเมืองต่ํา เป็นแหลํงทํองที่สําคัญทางวัฒนธรรม
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และประเพณีของชาวบุรีรัมย๑ เป็นวัฒนธรรมผสมผสานระหวํางคนไทยเขมร
คนไทยลาว คนไทยกูย และคนไทยโคราช
๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
ประวัติความเป็นมาของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
บุรีรัมย๑เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานและจากสภาพที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร๑ที่จังหวัดบุรีรัมย๑อยูํทางตอนใต๎ของภาคอีสานจึงถูกจัดให๎อยูํในกลุํมอีสานใต๎อันประกอบด๎วย
จังหวัดอื่นๆ อีก ๗ จังหวัดได๎แกํ ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร๑ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี ยโสธรและ
อํานาจเจริญ
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จากการที่จังหวัดบุรีรัมย๑มีอาณาเขตด๎านทิศใต๎จรดกับพรมแดนประเทศกัมพูชาทําให๎บุรีรัมย๑
เป็นเสมือนประตูที่เปิดรับเอากระแสอารยธ รรมขอม (เขมรโบราณ) ทั้งในด๎านการเมืองการปกครอง
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อตําง ๆ ในยุคที่อาณาจักรขอมเจริญรุํงเรืองเข๎ามาสูํ
ประเทศไทย แล๎วสํงตํอวัฒนธรรมดังกลําวไปยังพื้นที่อื่น ๆ ตั้งแตํบริเวณที่ราบสูงโคราช ที่ราบลุํม
แมํน้ําเจ๎าพระยา ไปจนถึงดินแดนทางภาคเหนือของไทย
ดังจะเห็นได๎จากหลักฐานจําพวกโบราณสถาน อันได๎แกํชุมชนโบราณ ศาสนสถาน ที่เรียกวํา
ปราสาทหรือกูํ และโบราณวัตถุตําง ๆ อันได๎แกํเครื่องเคลือบดินเผา รูปเคารพทางศาสนา สิ่งของ
เครื่องใช๎ในชีวิติประจําวันตลอดจน ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีตําง
ๆ กระจายอยูํ ทั่วไปใน
ดินแดนประเทศไทยในปัจจุบัน
บุรีรัมย๑ได๎ชื่อวําเป็นอูํอารยธรรมที่สําคัญที่สุดแหํงหนึ่งที่ปรากฏรํองรอยโบราณวัตถุและ
โบราณสถานเป็นจํานวนมาก การศึกษาจากข๎อมูลจากภาพถํายทางอากาศของ ทิวา ศุภจรรยาและ
คณะ ทําให๎ทราบวําในจังหวัดบุรีรัมย๑ มีแหลํงชุมชนโบราณ ๔๘ แหํง ปราสาทหรือกูํ ๖๖ แหํง แหลํง
ถลุงโลหะ ๒๐ แหํง เตาเผาเครื่องเคลือบกวํา ๒๐๐ เตา และโบราณวัตถุตําง ๆ อีกมากมายเหลือคณา
นับ โดยเฉพาะเครื่องเคลือบดินเผาได๎พบชิ้นสํวนภาชนะตําง ๆ ทั้งที่เคลือบและไมํเคลือบทับถมในชั้น
ดิน และกระจายกันอยูํตามผิวดิน ในบริเวณที่อยูํ อาศัย ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย๑
และจังหวัดใกล๎เคียง และจากการตรวจสอบรูปแบบภาชนะ น้ํายาเคลือบ ตลอดจนลวดลายที่ตกแตํง
ผิวภาชนะดินเผาเหลํานั้นโดยนักโบราณคดีกรมศิลปากร และผู๎เชี่ยวชาญด๎านภาชนะดินเผาตํางให๎
ความเห็นตรงกันวํา
เป็นเครื่องเคลือบที่ผลิ ตจากเตาเผาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย๑ ในระหวํางพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ จากรํองรอยหลักฐานดังกลําวทําให๎กลําวได๎วําในอดีตเมื่อประมาณ ๑,๐๐๐ กวํา
ปีมาแล๎ว บุรีรัมย๑เป็นเมืองแหํงการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา ผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญํ
เชํนเดียวกับจังหวัดสุโขทัยในอดีต เพียงแตํวําที่บุรีรัมย๑นี้มีการพัฒนามานาน มีอายุที่เกําแกํกวํา
การเรียกชื่อเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
คนสํวนใหญํอาจจะไมํคุ๎นเคยกับเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย๑ แตํถ๎าเอํยชื่อเครื่องเคลือบเขมร
หรือเครื่องเคลือบลพบุรี ก็จะรู๎จักและคุ๎นเคย ทั้งนี้เพราะนับ เป็นเวลานานหลายทศวรรษแล๎วที่
นักวิชาการทั้งชาวไทยและตํางประเทศมักเรียกชื่อเครื่องเคลือบดินเผาที่ผลิตจากเตาเผาบุรีรัมย๑
ระหวํางพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครื่องเคลือบเนื้อแกรํงเผาด๎วยอุณหภูมิสูง สํวน
ใหญํเคลือบด๎วยสีน้ําตาลวํา เครื่องถ๎วยเขมร (Khmer Ceramics) หรือเครื่องเคลือบลพบุรี ตามชื่อที่
นักวิชาการชาวฝรั่งเศสที่ได๎เคยศึกษาเครื่องเคลือบดินเผาในประเทศกัมพูชามากํอนซึ่งเครื่องเคลือบ
ดินเผาที่จะนํามาศึกษาในระยะแรกๆ นั้นสํวนใหญํพบอยูํในบริเวณใกล๎ๆ กับศาสนสถานในเขตพระ
นครหลวง (Angkor Thom) จึงได๎เรียกชื่อ เครื่องเคลือบดินเผาที่พบทั้งหมดโดยรวมวํา “Khmer
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Ceramics” หรือนักวิชาการไทยเรียกวํา เครื่องปั้นดินเผาเขมรซึ่งมักจะกํอให๎เกิดความเข๎าใจผิดวํา
เครื่องเคลือบเหลํานั้นผลิตจากประเทศกัมพูชาหรือผลิตจากจังหวัดลพบุรีทั้งที่ในชํวงเวลาประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ นักโบราณคดีพบวํามีเตาเครื่องเคลือบในประเทศกัมพูชาเพียงไมํกี่แหํงบริเวณ
เขาพนมกิเลน หรือไมํพบเครื่องผลิตเครื่องเคลือบดินเผาในจังหวัดลพบุรีเลยในชํวงเวลานั้น หากแตํได๎
มีการสํารวจพบแหลํงผลิตเครื่องเคลือบดินเผาชนิดแกรํง เผาด๎วยอุณหภูมิสูง นิยมเคลือบด๎วยสีน้ําตาล
แหลํงใหญํ จํานวนกวํา ๒๐๐ เตา ที่ในจังหวัดบุรีรัมย๑โดยเฉพาะบริเวณอําเภอบ๎านกรวดและอําเภอ
ละหานทราย
ดังนั้นเมื่อมีการสํารวจพบหลักฐานดังนี้แล๎ว จึงควรที่จะต๎องมีการปรับปรุงแก๎ไขข๎อมูลให๎เป็น
ปัจจุบันสอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงทั้งยังจะได๎แสดงถึงความเคารพให๎เกียรติแกํภูมิปัญ ญาของ
บรรพชนชาวบุรีรัมย๑ที่ได๎ทุํมเทความคิดและหยาดเหงื่อแรงงานในการสร๎างสรรค๑เครื่องเคลือบเหลํานั้น
จนเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและตํางประเทศ และยังกํอให๎เกิดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของชาว
บุรีรัมย๑ในการที่จะนําไปสูํการรักษาหวงแหนและรํวมกันอนุรักษ๑มรดกทางวัฒน ธรรมเหลํานี้ให๎คงอยูํ
สืบไป
จากเหตุผลดังกลําว จึงเรียกเครื่องเคลือบดินเผาชนิดแกรํง เผาด๎วยอุณหภูมิสูงเคลือบด๎วย
สีน้ําตาลดํา สีน้ําตาลและสีขาว ซึ่งมีเอกลักษณ๑เฉพาะตัวเหลํานั้นวํา “เครื่องเคลือบบุรีรัมย๑ ” แทนที่
เครื่องเคลือบเขมร หรือ เครื่องเคลือบลพบุรี
การศึกษาเครื่องเคลือบบุรีรัมย์
เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย๑ ได๎มีผู๎ศึกษามาตั้งแตํปีพุทธศักราช ๒๔๖๕ โดย
นาย เกรแฮม (W.A Graham) ได๎เขียนบทความเรื่อง Khmer Ceramics from Bankruat ตีพิมพ๑
ลงในวารสารของสยามสมาคม
ตํอมาในปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ รองศาสตราจารย๑ ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม อาจารย๑ประจํา
คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปกรได๎เขียนบทความเกี่ยวกับแหลํงเตาเผาเครื่องเคลือบบุรีรัมย๑และ
บริเวณใกล๎เคียง โดยเรียกวํา “เครื่องเคลือบเขมร ” และตํอมา โรซานนา บราวน๑ (Roxanna
Brown) ก็ได๎เขียนบทความเกี่ย วกับเครื่องปั้นดินเผาที่บ๎านสวาย จังหวัดสุรินทร๑ ออกเผยแพรํตํอ
สาธารณชน นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท๎องถิ่นอีกหลายทําน เชํน ผศ
.ดร.สรเชต วรคามวิชัย
อาจารย๑ประจําภาควิชาประวัติศาสตร๑ สถาบันราชภัฎบุรีรัมย๑ ในขณะนั้น ได๎เขียนเอกสารเกี่ยวกับ
เครื่องเคลือบบุรีรั มย๑ในแงํตํางๆ มาโดยตลอด เพื่อเรียกร๎องให๎ผู๎ที่มีสํวนรํวมเข๎ามาศึกษาแหลํงเตาเผา
เครื่องเคลือบบุรีรัมย๑อยํางจริงจัง จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ กรมศิลปากรภายใต๎การดําเนินการ
ของกองโบราณคดี ได๎ทําการขุดค๎นเตาเผาโบราณที่อําเภอบ๎านกรวดเป็นครั้งแรกและหลังจากนั้นก็ ไมํ
มีการขุดค๎นเตาเผาโบราณในจังหวัดบุรีรัมย๑อยํางเป็นทางการนานถึง ๑๐ ปี ด๎วยเหตุผลเรื่องความ
ปลอดภัย เนื่องจากเกิดความไมํสงบเกิดขึ้นในบริเวณชายแดน ไทย-กัมพูชา ประการหนึ่งและปัญหา
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อีกประการหนึ่งก็คือ ปัญหาด๎านงบประมาณ จนกระทั่งในปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ กรมศิลปากรได๎ ทํา
การขุดค๎นแหลํงเตาเผาโบราณอีกครั้งหนึ่ง และทํากันอยํางรีบเรํงเพื่อให๎ทันกับการกํอสร๎างเขื่อนลํา
ปะเทียโดยนักโบราณคดีได๎เลือกขุดค๎นบริเวณห๎วยตะเคียน ซึ่งมีกลุํมเนินดินถึง ๗ เนิน แตํเลือกขุดเนิน
ดินบริเวณโคกลิ้นฟูาเพียงเนินเดียว
ผลจากการขุดค๎นและการวิเคราะห๑เพื่ อกําหนดอายุโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ด๎วยวิธี
คาร๑บอน ๑๔ (Carbon-๑๔) ปรากฏวํามีอายุระหวํางพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ หรือราวพุทธศักราช
๑๔๒๘-๑๖๙๘
ตํอมาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมศิลปากรได๎
ขุดค๎นเตาเผาโบราณบริเวณแหลํงนายเจียน บ๎ านถนนน๎อย ตําบลหินลาด อําเภอบ๎านกรวด และในปี
ตํอมา (๒๕๓๑) ก็ได๎ขุดค๎นที่เตาสวาย อําเภอบ๎านกรวดอีกแหํงหนึ่ง ในการสํารวจได๎พบเครื่องเคลือบ
ดินเผาเป็นจํานวนมาก จากการกําหนดอายุเครื่องเคลือบที่พบด๎วยวิธีคาร๑บอน ๑๔ ปรากฏวํามีอายุ
ระหวํางพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๗ รํวมสมัยเดียวกันกับเตาโคกลิ้นฟูา อําเภอละหานทราย
ที่ตั้งและแหล่งเตาเผาเครื่องเคลือบบุรีรัมย์
กองโบราณคดี กรมศิลปากร (๒๕๓๒:๑๗-๑๙) กลําววํา จังหวัดบุรีรัมย๑เป็นจังหวัดที่มีการ
ค๎นพบแหลํงเตาเผาเคลือบโบราณมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษและที่พบหนาแนํนที่สุดได๎แกํบริเวณ
ชายแดนกั มพูชา ในเขตท๎องที่อําเภอละหานทราย และอําเภอบ๎านกรวด กระจัดกระจายอยูํเป็น
กลุํมนับเป็นร๎อยแหลํง บางแหํงจะปรากฏวํามีการถลุงเหล็กโลหะประเภทเหล็กตั้งอยูํใกล๎ ๆ แตํสํวน
ใหญํแล๎วแหลํงเตาเผาเหลํานี้จะตั้งอยูํใกล๎เคียงกับแหลํงน้ํา เชํน ลําห๎วย หรือสระน้ํา ซึ่งน้ํา นับวํา
เป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา จึงกลําววําได๎วําบริเวณดังกลําวเป็น
นิคมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเคลือบโบราณที่สําคัญแหํงหนึ่งใช๎ผลิตเครื่องเคลือบที่มีลักษณะเฉพาะตัว
เพื่อเป็นเครื่องอุปโภคของชุมชนแถบนี้ตลอดจนสํงออกไปยังดินแดนที่อยูํ
หํางไกลออกไป (กอง
โบราณคดีกรมศิลปากร ๒๕๓๒:๑๗-๑๙) กลําววําแหลํงเตาบุรีรัมย๑กระจายอยูํเกือบทุกอําเภอ ดังนี้
๑. แหล่งเตาเผาในอ้าเภอบ้านกรวด ได้พบเตาเผา ๘ แหล่ง ดังนี้
๑.๑ แหลํงเตาเผาบ๎านโคกใหญํ
๑.๒ แหลํงเตาเผาบ๎านโนนเจริญ
๑.๓ แหลํงเตาเผาบ๎านสวาย เป็นแหลํงเตาเผาขนาดใหญํมีรํองรอยอยูํ ๕-๖ เตา
๑.๔ แหลํงเตาเผาบ๎านถนนน๎อย เป็นแหลํงเตาเผาขนาดใหญํมีรํองรอยอยูํ ๙-๑๐ เตา
๑.๕ แหลํงเตาเผาสายโท ๒
๑.๖ แหลํงเตาเผาบ๎านละหอกตะแบง อยูํบริเวณสายโท ๓ และสายโท ๔ เหนือ
๑.๗ แหลํงเตาเผาไชตะกู อยูํใกล๎ฝั่งห๎อยไชตะกู
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๑.๘ แหลํงเตาเผาบ๎านหนองไม๎งาม
๒. แหล่งเตาเผาในเขตอ้าเภอละหานทราย ในบริเวณอําเภอละหานทรายได๎พบแหลํง
เตาเผาโบราณ ๓ แหลํงใหญํคือ
๒.๑ แหลํงเตาเผาบาระแนะ อยูํใกล๎ลุํมแมํน้ําลําปะเทีย เดิมกระจายอยูํประมาณ
๑๐๐ เตา แตํเมื่อมีการสร๎างเขื่อนลําปะเทีย ทําให๎แหลํงเตาเผานี้ถูกทําลายไปเหลืออยูํเพียงบางสํวน
๒.๒ แหลํงเตาเผาสระสามอยูํบริเวณใกล๎ชํองตากิ่ว ชํองตํอระหวํางบริเวณต๎นลําน้ํา
จังหัน กับต๎นน้ําครุมะเมียง อยูํหํางจากแหลํงเตาบาระแนะยาว ๑๐ กิโลเมตร มีเตาอยูํประมาณ
๓๐ เตา
๒.๓ แหลํงเตาเผาห๎ว ยนาเหนือ ซึ่งอยูํหํางจากชายแดนไทย - กัมพูชา ประมาณ ๕
กิโลเมตร
๓. แหล่งเตาเผาในเขตอ้าเภอเมือง ในเขตนี้ได๎พบเตาเผา ๙ แหลํงคือ
๓.๑ แหลํงเตาเผาอยูํใกล๎ห๎วยจระเข๎มาก ปัจจุบันเป็นอํางเก็บน้ํา แหลํงนี้มีเตา
ประมาณ ๔-๕ เตา ซึ่งบางสํวนถูกทําลายไปแล๎ว
๓.๒ แหลํงเตาเผาหนองขาหยั่ง
๓.๓ แหลํงเตาเผาหนองหัววัว แตํสภาพถูกทําลายไปแล๎ว
๓.๔ แหลํงเตาเผาหินโคน
๓.๕ แหงเตาเผาบ๎านรุน
๓.๖ แหลํงเตาเผาหนองไผํ
๓.๗ แหลํงเตาเผาโคกเกํา
๓.๘ แหลํงเตาเผาบ๎านโบย
๔. แหล่งเตาเผาโบราณในเขตอ้าเภอประโคนชัย บริเวณอําเภอนี้พบ ๔ แหลํงคือ
๔.๑ แหลํงเตาเผาบ๎านน๎อย
๔.๒ แหลํงเตาเผาโคกกลอย
๔.๓ แหลํงเตาเผาบ๎านปราสาท
๔.๔ แหลํงเตาเผาบ๎านบุญชํวย
๕. แหล่งเตาเผาโบราณในอ้าเภอสตึก ที่อําเภอสตึกพบ ๖ แหลํงคือ
๕.๑ แหลํงเตาเผาบ๎านโคกเมือง
๕.๒ แหลํงเตาเผาบ๎านยาง
๕.๓ แหลํงเตาเผาบ๎านรํอนทอง

๓๖

๕.๔ แหลํงเตาเผาบ๎านดงยายเพา
๕.๕ แหลํงเตาเผาบ๎านชุมแสง
๖. แหล่งเตาเผาในอ้าเภอหนองกี่ ได๎พบแหลํงเตาเผา ๓ แหลํงคือ
๖.๑ แหลํงเตาเผาบ๎านสระขาม
๖.๒ แหลํงเตาเผาบ๎านเสือชะโงก
๖.๓ แหลํงเตาเผาบ๎านโคกสวําง
๗. แหล่งเตาเผาในอ้าเภอกระสัง พบ ๓ แหลํงคือ
๗.๑ แหลํงเตาเผาสีคิ้ว - สูงเนิน
๗.๒ แหลํงเตาเผาเมืองไผํ
๗.๓ แหลํงเตาเผาหนองหัวช๎าง
๘. แหล่งเตาเผาในอ้าเภอล้าปลายมาศ พบแหลํงเตาเผา ๓ แหลํงคือ
๘.๑ แหลํงเตาเผาบุกันตัง อยูํใกล๎ห๎วยแสลงพันน๎อย
๘.๒ แหลํงเตาเผาสี่เหลี่ยม อยูํใกล๎ห๎วยแสลงพันน๎อย
๘.๓ แหลํงเตาเผาบุขี้เหล็ก อยูํใกล๎ห๎วยฝุายพระ
จากการพบแหลํงเตา เผากระจายทั่วไปในทุกพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย๑ แสดงให๎เห็นวําชุมชน
แถบนี้มีพัฒนาการก๎าวหน๎าจนสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบได๎ ซึ่งที่ได๎รับอิทธิพลจากจีนและ
อาจกลําวได๎วําจังหวัดบุรีรัมย๑ เป็นแหลํงผลิตเครื่องสังคโลกที่ใหญํที่สุดและเกําแกํที่สุดในประเทศไทย
เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย๑เพิ่งได๎รับความสนใจเมื่อไมํนานมานี้เอง กํอนนี้การศึกษาเครื่อง
เคลือบดินเผาในแถบนี้ไมํคํอยเป็นที่นําสนใจ ในอดีตมีชาวตํางชาติมาทําการศึกษาอยูํบ๎าง ซึ่งสํวน
ใหญํ เป็นชาวฝรั่งเศส ได๎เรียกชื่อเครื่องถ๎วยเขมร โดยตั้งชื่อตามเชื้อชา ติและถือชุมชนสํวนใหญํที่
เป็นเจ๎าของ ทางกรมศิลปากรบางทํานก็เรียกวําเครื่องถ๎วยเขมร แตํในปัจจุบันนักวิชาการสํวนใหญํ
ตํางยอมรับและเรียกชื่อกันวําสังคโลกบ๎านกรวดตามแหลํงที่พบเตาเผาหนาแนํนที่สุด คือแถบอําเภอ
บ๎านกรวดและอําเภอละหานทราย
อยํางไรก็ดี แหลํงเตาเผาแตํล ะแหลํงที่มีการสํารวจและขุดค๎น ก็อาจจะจําแนกลักษณะ
บางอยํางของผลิตภัณฑ๑แตํละแหลํงได๎ เชํน ลักษณะของเนื้อดินปั้น ลักษณะน้ําเคลือบ และลวดลาย
ที่ตกแตํง เชํน
๑. อ้าเภอละหานทราย ในเขตอําเภอนี้แหลํงเตาเผาที่สําคัญยิ่งอยูํในตําบลบาระแนะซึ่งได๎
พบแหลํงเตาเผาหลายแหลํง แตํละแหลํงมีเตาเผาระหวําง ๑๐ – ๓๐ เตา และที่กรมศิลปากรได๎
สํารวจไปแล๎ว มี

๓๗

๑.๑ แหลํงเตาเผาโคกยาง อยูํใกล๎ห๎วยตะเคียน พบเตาเผาประมาณ ๑๕ เตา จากเศษ
ปั้นดินเผาที่กระจายอยูํท่วั แผํนดิน พบวํามีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกรํง หรือสโตนแวร๑ทั้ง
เคลือบ และไมํเคลือบ แตํสํวนใหญํจะผลิตเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวใส ได๎แกํ ชามก๎นลึก
กระปุกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญํ ตลับทรงผลไม๎ โถทรงกระบอกรูปแตง สํวนพวกเครื่องปั้นดินเผา
เคลือบสีน้ําตาลมี โถ และไหเท๎าช๎าง ที่ประดับด๎วยลายขุดขูด และยังผลิตไหทรงสูงขนาดใหญํด๎วย
๑.๒ แหลํงเตาเผาบ๎านขี้เหล็ก อยูํใกล๎ห๎วยตะเคียน เชํนเดียวกับแหลํงเตาเผาโคกยางมี
เตาเผาประมาณ ๓๐ เตา ของที่พบก็คล๎ายกับที่โคกยาง คือมีทั้งเครื่องปั้นดินเผาเคลือบทั้งสีเขียว
ใสและสีน้ําตาล แตํที่พิเศษ คือ มีกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาไมํเคลือบ แบบกระเบื้องกาบกล๎วยที่มี
เนื้อดินสีเทา กับตะคันทรงชามเคลือบสีน้ําตาล
๑.๓ แหลํงเตาเผาโคกวัดเขา ตั้งอยูํใกล๎ห๎วยลําประเทีย ที่แหลํงเตาเผานี้ถูกทําลายไปมาก
พบเศษเครื่องปั้นดินเผาที่ไมํหนาแนํนนัก มีทั้งเศษชามเคลือบสีเขียวใสและเศษภาชนะเคลือบสี
น้ําตาล
๑.๔ แหลํงเตาเผาโคกตะขอ อยูํใกล๎ห๎วยลําประเทียเชํนกัน เศษเครื่องปั้นดินเผาที่นี้สํวน
ใหญํเป็นพวกเคลือบสีเขียวใส
๑.๕ แหลํงเตาเผาโคกเบง หรือโคกสงํา ที่แหลํงนี้พบวําผลิตเครื่องปั้นดินเผาทั้งเคลือบสี
เขียวใส และเคลือบน้ําตาล
๑.๖ แหลํงเตาเผาโคกขนุน ที่นี้ก็เชํน เดียวกับแหลํงเตาอื่น ๆ คือ ผลิตเครื่องปั้นดินเผาทั้ง
เคลือบสีเขียวใส และเคลือบสีน้ําตาล มีทั้งชาม กระปุก ตลับ ไหเท๎าช๎าง ไหทรงสูงขนาดใหญํ
และตะคันทรงชาม
๑.๗
แหลํงเตาเผาโคกลิ้นฟูา บริเวณเตาเผาแหลํงนี้ตั้งอยูํใกล๎ห๎วยตะเคียนผลิต
เครื่องปั้นดินเผาประเภทตําง ๆ เชํน ชามก๎นเล็กเคลือบสีเขียวใส ชามทรงกระบอกเคลือบสีเขียวใส
ตลับขนาดตําง ๆ เคลือบทั้งสีเขียวใสและสีน้ําตาล กระปุกขนาดเล็กเคลือบสีเขียว ไหเท๎าช๎างและไห
ทรงสูงขนาดใหญํเคลือบน้ําตาล สําหรับแหลํงเตาเผาที่โคกลิ้นฟูานี้ กองโบราณคดีกรมศิลปากรได๎ทํา
การขุดค๎นแล๎ว และสามารถวิเคราะห๑หาอายุได๎แล๎ววํามีอายุระหวํางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๗
๒. อ้าเภอบ้านกรวด สําหรับแหลํงเตาเผาในเขตอําเภอบ๎านกรวดได๎พบกระจายอยูํทั่วไป
เกือบทุกตําบล ซึ่งแตํละแหลํงล๎วนเป็นเตาขนาดใหญํ แหลํงหนึ่ง ๆ จะมีเตาเผาประมาณ ๓ – ๕
เตา สําหรับ ผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากเขตอําเภอบ๎านกรวดก็สามารถจําแนกได๎
เชํนเดียวกับที่พบในเขตอําเภอละหานทราย อาทิ

๓๘

๒.๑ แหลํงเตาเผาบ๎านถนนน๎อย ในตัวหมูํบ๎านบริเวณที่ดินของนายสวนที่แหลํงนี้ปัจจุบัน
เตาเผาได๎ถูกทําลายไปแล๎ว ๓ เตา เมื่อราวกลางเดือนกุมภาพันธ๑
๒๕๒๙ นี้ ปรากฏเศษ
เครื่องปั้นดินเผาอยูํกลาดเกลื่อนและหนาแนํน ซึ่งจําแนกประเภทได๎ดังนี้
๒.๑.๑ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวใสซึ่งมีทั้ง ชาม และโถพร๎อมฝา เนื้อดินปั้นสีขาว
นวลละเอียด ทั้งมีน้ําเคลือบที่เรียบเสมออยํางสวยงาม กับที่มีลายแตกราน ตาม เส๎นลายจะเป็นสี
น้ําตาลอํอน สําหรับชามเคลือบสีเขียวใสเรียบเสมอ พบวําบริเวณขอบลําง เหนือก๎นชามบางใบจะ
เคลือบสีน้ําตาลใส ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่แปลกไปจากแหลํงอื่น ชามเคลือบสีเขียวจะเคลือบทั้งด๎าน
ในและด๎านนอก รวมทั้งเคลือบที่บริเวณก๎นชามด๎านนอกด๎วย แตํบางใบก็ ไมํเคลือบก๎น นอกจาก
ชาม ก็มี ตลับ กระปุก และโถพร๎อมฝา สําหรับการประดับฝาของโถจะพบวํา รอบ ๆ สํวนที่เป็น
ยอดจุกนั้นจะประดับด๎วยแนวเส๎นที่ลดหลั่นกันสามชั้น ซึ่งชั้นลํางสุดจะเป็นรูปกลมเล็ก ๆ คล๎าย
กระดุมขนาดเล็กตรงกลางมีจุดเล็ก ๆ วงกลมนี้จะประดับเรีย งกันเป็นแนวรอบวงกลม โถประเภทนี้
แม๎วําด๎านนอกจะเคลือบสีเขียวใส แตํด๎านในจะปาดด๎วยน้ําเคลือบสีน้ําตาลบาง ๆ
๒.๑.๒
ชามเคลือบสีขาว มีเนื้อดินปั้นสีขาว และเคลือบทั้งด๎านในและด๎านนอก
ตลอดจนก๎นชามด๎านนอกด๎วย
๒.๑.๓ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีน้ําตาลของป ระเภทนี้จะมีเนื้อดินปั้นสีเทา ถ๎าเป็น
กระปุกจะทาน้ําเคลือบสีน้ําตาลบาง ๆ ภายในด๎วย สํวนด๎านนอกจะตกแตํงด๎วยลายเส๎นแนวตั้ง ถ๎า
เป็นถ๎วยจะเคลือบทั้งด๎านในและด๎านนอก โดยเคลือบไมํจรดก๎นจึงเห็นเนื้อดินปั้นสีเหลือง ถ๎วยจะมี
เชิงรูปกลมตัน ปาดเรียบดูคล๎ายกับตัวถ๎วยตั้งอยูํบนกระดุมเม็ดหนาขนาดใหญํ
นอกจากกระปุกและถ๎วยแล๎ว มีตะคันทรงชาม ไหเท๎าช๎างซึ่งมีเนื้อดินปั้นสีเทาอมแดงไหนี้จะ
เคลือบด๎วยน้ําเคลือบสีน้ําตาลดํา บางใบเป็นสีน้ําตาลอมเขียว ตัวไหสํวนลํางโดยเฉพาะที่เชิงจะมีเนื้อ
ดินปั้นหนา สํวนบนจะบางลง ไหประเภทนี้จะเคลือบเฉพาะด๎านนอก สํวนด๎านในเคลือบเฉพาะสํวน
ปากเทํานั้น ถ๎าเป็นไหขนาดกลางที่มีเชิงเตี้ย หรือก๎นปาดเรียบมักจะเคลือบบาง ๆ ภายในด๎วย
จากลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาที่แหลํงเตาเผาบ๎านถนนน๎อย ทั้งลักษณะของน้ําเคลือบเนื้อ
ดินปั้น และลวดลายที่ประดับแสดงให๎เห็นวํา แหลํงนี้นําจะเป็นเตาพิเศษ เพราะผลิตภัณฑ๑มีความ
ประณีตกวําแหลํงอื่น
ที่บ๎านถนนน๎อยนี้โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได๎ทําการขุดค๎นเตาเผาในเขต
ที่ดินของนายเจียน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งอยูํนอกตัวหมูํบ๎าน และเรียกชื่อวํา เตานายเจียนจากการ
ขุดค๎นพบวํา ผลิตภัณฑ๑สํวนใหญํเป็นเครื่องเคลือบสีเขียวอํอน พวกเครื่องเคลือบสีน้ําตาลเข๎มมีน๎อย
และเมื่อนําไปวิเคราะห๑หาอายุแล๎ว พบวํามีอายุระหวํางพุทธศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๘
๒.๒ แหลํงเตาเผาบ๎านขี้เหล็ก แหลํงนี้มีเตาเผาขนาดใหญํ ๓ – ๕ เตา ผลิตภัณฑ๑ที่นี้
สามารถแยกประเภทได๎ดังนี้

๓๙

๒.๒.๑ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวใสเนื้อดินปั้นสีขาวแบบสโตนแวร๑ สํวนใหญํเป็นชามที่
มีขอบปากม๎วนผายออกเล็กน๎อย โดยเคลือบทั้งภายในและภายนอกตลอดจนก๎นชามด๎วย แตํก็มีบาง
ใบที่ไมํเคลือบก๎น นอกจากนี้มีผลิตพวกตลับ และเต๎าปูน ซึ่งตลับจะเคลือบด๎า นในแตํไมํเคลือบก๎น
เต๎าปูนจะไมํเคลือบทั้งด๎านในและก๎นด๎านนอก
๒.๒.๒ ภาชนะเคลือบสีขาว มีเนื้อดินปั้นสีขาวแบบสโตนแวร๑ บางทีมีตกแตํงขอบริม
ภาชนะด๎วยแนวเส๎นสีน้ําตาลใต๎เคลือบด๎วยโดยไมํเคลือบที่ก๎นภาชนะ
๒.๒.๓ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีน้ําตาลซึ่งมีเนื้อดินปั้นสี เทาเข๎มและสีเหลืองเป็น
ลักษณะเนื้อดินแกรํงแบบสโตนแวร๑ การเคลือบมักเคลือบเฉพาะด๎านนอกยกเว๎นใต๎ก๎นภาชนะจะไมํ
เคลือบ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีน้ําตาลที่นี่จะเป็น ประเภท ชาม อําง ไหเท๎าช๎างและไหทรงสูง
ขนาดใหญํ ซึ่งบริเวณรอบไหลํภาชนะมักจะตกแตํงด๎วยลายหวี ล ายคลื่น บางทีเป็นแบบเรียบไมํมี
ลาย ลักษณะน้ําเคลือบมีเคลือบสีน้ําตาลอมสีแดงเหล็ก สีน้ําตาลอมเขียวมะกอก และสีน้ําตาลแดง
เป็นจุด ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับการเข๎าเผา
แหลํงเตาเผาขี้เหล็กนี้เป็นแหลํงเตาเผาขนาดใหญํ ได๎พบชิ้นสํวนของผนังเตาที่ถูกทําลายอยูํ
เกลื่อนกลาด และกี๋เม็ดกระสุนที่ใช๎สําหรับรองภาชนะเข๎าเผาเป็นจํานวนมาก สําหรับดินผนังเตาจะ
พบวํามีรอยแนวไม๎ไผํซึ่งแสดงวําใช๎โครงไม๎ไผํสานรอง แล๎วใช๎ก๎อนดินเหนียวโปะทับบนโครงไม๎ไผํนั้น
กํอเป็นเตาขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้พบอยูํเกือบทุกแหํงในจังหวัดบุรีรัมย๑และสุรินทร๑ อันเป็น เทคนิคการกํอ
เตาเผาเครื่องถ๎วยโบราณที่พบอยูํทั่วไปทั้งในภาคเหนือ เชํน เตาหริภุญไชย ที่บ๎านวังไฮ อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน และเตาสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมํ หรือในภาคกลาง เชํน เตาบ๎านบางปูน จังวัด
สุพรรณบุรี
๒.๓ แหลํงเตาเผาสวาย แหลํงเตาเผานี้ผลิตเครื่ องปั้นดินเผามากมายหลายประเภทล๎วนมี
เนื้อดินปั้นแบบเนื้อดินแกรํงหรือสโตนแวร๑มีทั้งเคลือบสีเขียวใส เคลือบสีน้ําตาลและแบบไมํเคลือบ
ซึ่งได๎แกํ
๒.๓.๑ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวใสและสีเขียวเข๎ม มีทั้งชามและไหขนาดใหญํ เนื้อดิน
ปั้นของพวกชามจะเป็นสีขาว สํ วนเนื้อดินปั้นของไหจะเป็นสีเทา ชามจะเคลือบสีเขียวใสทั้งภายใน
และภายนอกจนถึงก๎นชามด๎วย สํวนไหจะมีปากผายกว๎าง เคลือบสีเขียว ด๎านนอกและบริเวณรอบ
ปากไหด๎านใน ซึ่งนอกจากจะเคลือบสีเขียวใสแล๎วยังพบวํา มีการเคลือบด๎วยสีเขียวมะกอกด๎วย
๒.๓.๒ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีน้ําตาลมีทั้งกระปุก ตะคัน และไหขนาดตําง ๆ เนื้อ
ดินปั้นเป็นแบบเนื้อแกรํงสโตนแวร๑มีทั้งสีเหลืองสีเทาเข๎มและสีดํา ซึ่งสีของน้ําเคลือบ มีทั้งสีน้ําตาล
เข๎มจนดําเป็นมัน สีน้ําตาลออกเงาเขียว สีน้ําตาลแดงเหล็กเป็นเงามัน สีน้ําตาลออกเหลือง สีเขียว
สีน้ําตาลมีรอยน้ําเคลือบ สีเขียวเป็นทาง สีน้ําตาลออกเหลืองทอง นอกจากนี้ยังพบวํา มีการตกแตํง
ด๎วยลายปั้นดินเป็นรูปเม็ดพริก ลายจุด ๗ จุดภายในวงกลมซึ่งลายเหลํานี้จะเคลือบสีเหลือง โดย
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ประดับรอบ ๆ คอภาชนะจําพวกไห นอกจากนี้ยังมีการประดับด๎วยลายเส๎นกากบาท เส๎นโค๎งแ บบ
ลายคลื่นลายเส๎นคดโค๎ง และลายเส๎นโค๎งซ๎อนแบบระย๎า
๒.๓.๓ เครื่องปั้นดินเผาไมํเคลือบ เครื่องปั้นดินเผาพวกนี้มีเนื้อดินปั้นแกรํงแบบสโตน
แวร๑สีแดง ซึ่งมีทั้งชามอําง และไห ล๎วนประดับรอบคอและไหลํด๎วย ลายเส๎นโค๎งซ๎อนแบบลายพวง
ระย๎า
๒.๔ แหลํงเตาเผาบ๎านสาย โท ๒ ที่นี่ก็เหมือนที่อื่น ๆ ที่กลําวไปแล๎ว คือมีผลิตภัณฑ๑พวก
เนื้อดินแกรํงแบบสโตนแวร๑ มีทั้งเคลือบสีเขียวใส เคลือบสีขาวนวล เคลือบสีน้ําตาล และแบบไมํ
เคลือบ
๒.๔.๑ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีนวล ที่พบที่แหลํงเตาเผานี้เป็นประเภทโถพร๎อมฝา มีเนื้อ
ดินปั้นสีเหลืองอํอน โถทรงกระบอก ฝามีลักษณะแบนมีจุกคล๎ายกระดุมโปนตรงกลางล๎อมรอบด๎วย
วงกลม ๔ ชั้น โถชนิดนี้จะเคลือบเฉพาะด๎านนอก ด๎านในไมํเคลือบ
๒.๔.๒ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวใสมีทั้งชาม ตลับทรงเฟือง ผอบมีเชิงสูง ล๎วน
มีเนื้อดินปั้นชนิดแกรํงหรือสโตนแ วร๑สีขาวละเอียดผลิตภัณฑ๑ที่เคลือบสีเขียวใสทุกแบบจะเคลือบ
เฉพาะด๎านนอก และไมํเคลือบก๎นภาชนะ สํวนชามและตลับทรงเฟืองมีทั้งเคลือบตลอดใบ ทั้ง
ภายนอกและภายใน บางใบจะเคลือบก๎นด๎วย แตํบางใบก็ไมํเคลือบ
๒.๔.๓ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีน้ําตาลผลิตภัณฑ๑ชนิดนี้มี ทุ กขนาด ตั้งแตํกระปุก
ขนาดเล็กสูงตั้งแตํ ๔ เซนติเมตรขึ้นไป จนถึง ไหขนาดใหญํ เนื้อดินปั้นแกรํงแบบสโตนแวร๑มีทั้งสี
ขาวนวล สีแดง สีเทาเข๎ม และสีดํา ลักษณะสีของน้ําเคลือบมีทั้งสีน้ําตาลอมเหลืองทอง สีน้ําตาล
ดําและสีน้ําตาลแดงเหล็ก
สําหรับไหมีทั้งแบบเรียบและต กแตํงด๎วยลายเส๎นตรง ลายคลื่น ลายคดโค๎ง และประดับ
ด๎วยประติมากรรมนูนสูง เชํน รูปหัวช๎างหัวม๎า หัวกวาง ฯลฯ ด๎วยวิธีกดพิมพ๑ แล๎วนํามาติดเข๎ากับ
ภาชนะที่ขึ้นรูปไว๎แล๎ว จากนั้นจึงนําไปชุบน้ําเคลือบ และเข๎าเผา
๒.๔.๔ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวมะกอก เทําที่พบเป็นสํวนของโถพร๎อมฝาทรงกระบอก
ซึ่งมีเนื้อดินปั้นแกรํงแบบสโตนแวร๑สีเทา ก๎นปาดตรงไมํมีขอบเชิง
๒.๔.๕ เครื่องปั้นดินเผาแบบไมํเคลือบประเภทนี้มีทั้งชามอํางและไห ซึ่งมีเนื้อดินปั้น
แกรํงสโตนแวร๑สีแดงและสีเทาเข๎ม รอบไหลํของภาชนะประดับด๎วยลายเส๎นกากบาท ซ๎อนและลาย
แนวคลื่น ถ๎าเป็นไหเท๎าช๎าง สํวนเชิงที่สูงมากจะประดับด๎วยลายแนวเส๎นคดโค๎งด๎วย
๔.๕ แหลํงเตาเผาโคกยาง ผลิตภัณฑ๑ที่นี่พบน๎อย เนื่องจากเป็นเตาขนาดเล็ก และได๎ถูก
ทําลายเกลี่ยลงเป็นที่เพาะปลูกแล๎ว แตํเทําที่พบเศษเครื่องปั้นดินเผาที่บริเวณเตานี้พบวํ
า มีทั้ง
เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวใส เคลือบสีน้ําตาล และไมํเคลือบซึ่งดูจะมีปริมาณมากกวําพวกที่
เคลือบ
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๒.๕.๑ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวใสเป็นพวกของเล็ก ๆ เชํน ตลับทรงฟักทอง ซึ่งมีเนื้อ
ดินปั้นสีขาวเนื้อละเอียด เคลือบทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งก๎ นตลับ และคงจะเผาตัวฝาแยกกัน
เพราะปรากฏวําด๎านในของฝามีรอยคั่นด๎วยกี๋ลูกกระสุน แตํงบางแหํงอาจจะเผาพร๎อมกับฝา เพราะ
ได๎พบตลับที่เผาเสียในเตามีฝาติดกับตัวตลับ เชํนกัน
๒.๕.๒ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีน้ําตาลเนื้อดินปั้นแกรํงแบบสโตนแวร๑สีน้ําตาลแดง
ผลิตภัณฑ๑ที่พบสํวนใหญํเป็นพวกไหขนาดกลาง และไหขนาดใหญํ รวมทั้งไหเท๎าช๎าง
๒.๕.๓ เครื่องปั้นดินเผาไมํเคลือบ เนื้อดินปั้นแกรํงแบบสโตนแวร๑ มีทั้งสีแดง สีเทา
เข๎ม และสีแดงสนิมเหล็ก ผลิตภัณฑ๑มีทั้งชาม อําง และไหขนาดตําง ๆ ทั้งแบบเรียบและแบบ
ตกแตํงด๎วยแนวเส๎นคั่นรอบคอและไหลํ
ลักษณะเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผาโบราณที่จังหวัดบุรีรัมย์
เตาเผาบุรีรัมย๑หรือที่รู๎จักกันในชื่อวําเตาเผาบ๎านกรวดซึ่งเรียกตามแหลํงที่พบเตาเผามากที่สุด
ในจังหวัดบุรีรัมย๑ จากการสํารวจตรวจสอบและขุดค๎นแหลํงเตาเผาโบราณในจังหวัดบุรีรัมย๑ พบวํามี
การผลิ ตเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบเชํนเดียวกันและอยูํรํวมสมัยกันหลักฐานของเตาเผาโบราณที่
ยังคงหลงเหลือให๎เห็นได๎แกํผนังเตา ชํองใสํไฟ และฐานเสาทําให๎สันนิฐานได๎วําเตาเผาเหลํานั้นเป็น
เตาเผาประเภทระบายความร๎อนเฉียงขึ้น (Cross-draft Kiln) มีผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าหลังคาคล๎าย
ประทุนเกวียน มีขนาดกว๎าง x ยาว โดยประมาณ ๑.๕ x ๑๖ เมตร โดยปกติเตาจะทําหลายชํองเรียง
ขนานกันไปสํวนที่บรรจุผลิตภัณฑ๑จะเผาอยูํสูงจากระดับพื้นประมาณ ๑ - ๓ เมตร พื้นเตาจะลาดเอียง
ขึ้นไปด๎านหลังประมาณ ๖ - ๘ องศาเซลเซียส สําหรับการขึ้นรูปเตาเริ่มต๎น จากการการขัดแตะไม๎ไผํ
เป็นโครงแล๎วทับด๎วยดินเหนียวทั้งนี้สังเกตได๎จากก๎อนดินเผาสํวนสูงขึ้นรองรับหลังคาเตาไมํให๎พังทลาย
ลง สํวนประกอบของเตามีองค๑ประกอบที่สําคัญอยูํ ๕ สํวนคือ
๑. ช่องใส่ไฟ หรือช่องบรรจุเชื้อเพลิง (Fire box)เป็นบริเวณสําหรับใสํเชื้อเพลิงให๎ความ
ร๎อน อาจมีชํองเดียวหรือหลายชํองก็ได๎ แตํละชํองจะมีขนาดแตกตํางกันออกไป ด๎านหน๎าจะมีแนว
ผนังกั้นอยูํเข๎าใจวําจะใช๎ประโยชน๑เพื่อกันความร๎อนขณะที่ใสํเชื้อเพลิงหรือปิดเพื่ออบความร๎อน
ภายหลังจากการเผาภาชนะได๎ที่แล๎ว
๒. ห้องบรรจุภาชนะ (Firing Chamber) พื้นเตามีลักษณะลาดเอียงประมาณ ๑๕
องศา บนพื้นเตาปูด๎วยทรายบาง ๆ เพื่อยึดภาชนะไมํให๎ล๎มขณะเผา ภายในห๎องบรรจุจะแบํงซอย
ออกเป็นห๎องยํอยตามแนวยาวของเตาเผาจํานวน ๕ ชํอง แตํละชํองใช๎สําหรับบรรจุภาชะที่มีขนาด
เดียวกันหรือขนาดไลํเลี่ยกัน สําหรับการบรรจุและนําผลิตภัณฑ๑ออ กจากเตา สันนิฐานวํานําจะเจาะ
ผนังด๎านข๎างเตา เมื่อจะใช๎เตาครั้งตํอไปก็ใช๎ดินเหนียวฉาบปิดอีกครั้งหนึ่งทําให๎เตาแตํละแหํงสามารถ
ใช๎ได๎หลายครั้ง
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๓. ผนังเตา จะแบํงออกเป็นห๎อง ๆ ตามแนวยาวของเตา ความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ
๑๕ เซนติเมตร ผนังเตานี้นอกจากจะใช๎แยกประเภทและขนาดของเครื่องเคลือบที่จะใช๎เผาแล๎ว ยัง
สร๎างความแข็งแรงของเตาได๎อีกทางหนึ่งด๎วย
๔. เสา มักจะพบแนวเสาขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางประมาณ ๓๐ เซนติเมตร กํอด๎วยดินดิบมีทั้ง
ที่เป็นเสาเหลี่ยมและเสากลม บางแหํงกํอด๎วยศิลาแลง แนวเสาดังกลําวทําหน๎าที่รับน้ําหนักโคร งสร๎าง
บนหรือหลังคาไมํให๎พังทลายเพิ่มความมั่นคงให๎แกํเตาเผา เป็นเทคนิคที่แสดงให๎เห็นถึงความรู๎ความ
เข๎าใจของชํางที่เข๎าใจถึงคุณภาพดินเป็นอยํางดี เนื่องจากเนื้อดินที่นํามาทําเตาจะมีทรายเป็นสํวนผสม
อยูํมาก ประกอบกับเตามีขนาดใหญํ การกํอสร๎างเสารับน้ําหนักหลังคาเตาจึงเป็นสิ่งจําเป็น
๕. ปล่องระบายควัน (Chimney) จะทําไว๎อยูํในด๎านตรงข๎ามกับชํองใสํไฟ เพื่อระบายควัน
ที่เกิดจากการเผาเชื้อเพลิงจากด๎านหน๎าเตา เนื่องจากเตาอยูํในสภาพยุบพังทลายลงจึงไมํทราบขนาดที่
แท๎จริงของปลํองระบายควันวํามีความกว๎างเพียงใด
ลักษณะการวางแนวของเ ตาเผาสํวนใหญํที่จังหวัดบุรีรัมย๑จะสร๎างเตาในแนวทิศเหนือทิศใต๎
หรือแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงใต๎ ทั้งนี้เพราะการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่นี่จะ
ผลิตในฤดูแล๎ง โดยใช๎ลมธรรมชาติ ซึ่งพัดมาจากทิศเหนือชํวยนั้นเอง
จากรํองรอยของเศษเครื่องปั้นดิน เผาที่ทับถมอยูํบริเวณเตาเผาพบวําแหลํงเตาเผาจะผลิต
เครื่องปั้นดินเผาที่คล๎ายๆ กัน โดยวิธีการนําผลิตภัณฑ๑เข๎าเผานั้นจะใช๎วิธีวางซ๎อนกันบางครั้งจะแยก
ประเภท เชํน ชามจะวางซ๎อนกัน หรือโถก็จะซ๎อนกับพวกโถด๎วยกัน แตํสําหรับของเล็กอื่นๆ ก็จะ
วางเทําที่จะซ๎อนกันได๎สํา หรับของที่วางซ๎อนนี้จะใช๎กี๋เม็ดกลมคล๎ายกระสุนดินเผานํามาบีบให๎มี
ลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนลูกเต๐าแล๎วนําไปใช๎ในการวางขั้นภาชนะระหวํางเผาซึ่งจะเรียกวํากี๋ลูก
กระสุน ในบริเวณแหลํงเตาเผาทุกแหํงพบวํา กี๋กระสุนนี้ตกหลํนอยูํในจํานวนมาก แตํถ๎าเป็นไหสํวน
ใหญํ หรือที่มีน้ําหนักมากคงจะต๎องวางบนพื้นซึ่งทาน้ําผสมมูลโคเป็นฉนวนไว๎แล๎ว
นอกจากนี้ทางศูนย๑วัฒนธรรมอีสานใต๎ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย๑ก็จัดให๎มีการจําลอง
เตาเผา และแสดงตัวอยํางเครื่องสังคโลกของบุรีรัมย๑เอาไว๎ที่ศูนย๑วัฒนธรรมอีสานใต๎ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย๑เพื่อให๎นักวิชาการและผู๎ที่สนใจไปศึกษาข๎อมูลเรื่องสังคโลกบุรีรัมย๑และที่อําเภอบ๎านกรวดก็
มีสถานที่จัดแสดงเครื่องสังคโลกบุรีรัมย๑อีกแหํงหนึ่งที่โรงเรียนบ๎านกรวดวิทยาคาร ซึ่งจะแสดงเครื่อง
สังคโลกที่พบที่พื้นที่แถบนั้น ซึ่งมีจํานวนมากมายหลายรูปแบบและหลายขนาด
ประโยชน์ใช้สอย
เครื่องเคลือบดินเผาบ๎านกรวดผลิตขึ้นมาให๎เป็นเครื่องใช๎อันเพียงพอในชีวิตประจําวันทีเดียว
ผลิตภัณฑ๑อยํางอื่นเสียอีกที่ผลิตให๎เพียงพอสําหรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ยาก แตํในสมัยนั้นความ
จําเป็นในชีวิตประจําวันมีไมํมากนักเมื่อเทียบกับปัจจุบัน แตํการคิด ออกแบบผลิตภัณฑ๑ให๎ครบวงจร
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ชีวิตก็ไมํใชํสิ่งทําได๎งํายจากตัวอยํางที่พบมีผลิตภัณฑ๑ประเภทตําง ๆ ดังนี้
(สรเชต วรคามวิชัย .
๒๕๓๕, ๕๘ - ๖๐ )
๒.๑ ภาชนะใสํข๎าวสุก เป็นโถกลม ฝาทรงสูง ตัวเหมือนกระติบข๎าว สํวนฝาเหมือนกลํอง
ข๎าว มีคนพบโถมีเศษข๎าวติดอยูํข๎างในข นาดสูงประมาณ ๑๒ – ๑๕ เซนติเมตร เส๎นผําศูนย๑กลาง
๘ – ๑๐ เซนติเมตร
๒.๒ ภาชนะใสํแกง เป็นถ๎วยธรรมดา หรือถ๎วยอีเลิ้งขนาดสูงประมาณ ๘ – ๑๐
เซนติเมตร ปากผายก๎นเล็ก ถ๎วยบ๎านกรวดมีสํวนคล๎ายคลึงกับถ๎วยเกาหลีในยุคเดียวกัน
๒.๓ ภาชนะใสํน้ําดื่ม จะทําเป็นคณ โฑ คอเล็ก ปากบาน ตัวปุอง ฐานหรือเชิงยาวออก
เล็กน๎อย แตํรุํนแรกฐานสั้น รุํนหลังบางแบบจะทําเป็นคอกว๎างออกแตํก็ยังเล็กกวําตัว พอที่จะใช๎มือ
ล๎วงลงไปได๎ ฐานใหญํและสูงขึ้นบ๎างเล็กน๎อยจึงมีบางทํานเรียกวําไหเท๎าช๎าง ที่จริงไมํใชํไหแตํเป็น
ภาชนะใสํน้ําเพราะมีบ างชิ้นจะมีพวยออกมาเหมือนกาน้ําและที่นําเกลียดมากก็ตรงที่บางทํานเรียกวํา
ไหเท๎าช๎างลพบุรี หรือสมัยลพบุรีภาชนะนี้ไมํใชํไห และอายุกํอนสมัยลพบุรีด๎วย ผลิตขึ้นที่เตาบ๎าน
กรวดและใกล๎เคียง
๒.๔ ภาชนะใสํน้ํากรวด ใช๎ในพิธีกรวดน้ําทําบุญอุทิศสํวนกุศล และน้ําสําหรับผู๎ ใหญํจะใช๎
น้ําเต๎าแบบน้ําเต๎าจีนก็มี แบบน้ําเต๎าคอยาวคล๎ายคณโฑก็มี ขนาดมีตั้งแตํเล็กสุด ขนาดสูง ๔ – ๕
เซนติเมตร ผําศูนย๑กลางประมาณ ๑ เซนติเมตรครึ่ง ขึ้นไป ฐานสั้นไมํมีสํวนยื่นออก น้ําเต๎าทั้งสอง
แบบคงได๎ต๎นแบบมาจากน้ําเต๎าจีนสมัยราชวงศ๑ซ๎อง เพราะปรากฏ ภาชนะชนิดนี้มากที่มีสี และน้ํา
เคลือบแตกตํางจากของบุรีรัมย๑อยํางเดํนชัด มีน้ําเต๎าที่ทําพิเศษนอกจาก ๒ แบบ ข๎างต๎นคือ ชนิด
มีพวยเหมือนกาน้ํามีมือจับด๎วยก็มี ไมํมีมือจับมีแตํพวยอยํางเดียวก็มี ที่พิเศษมากไปกวํานั้นคือ ทํา
เป็นรูปคนโดยใช๎สํวนตัวน้ําเต๎าเป็นตัวคน (สํวนปุองเหนือคอขึ้นไปเป็นหัวคน) มือยกขึ้นมาประสานไว๎
สํวนหน๎าอกหรือใต๎คางในทําประนมมือ
๒.๕ ใสํน้ํา ใสํเหล๎า เก็บของ ใช๎ไหขนาดใหญํซึ่งมีขนาดสูงระหวําง ๕๖-๗๕ เซนติเมตร
ผําศูนย๑กลางประมาณ ๔๕ – ๕๕ เซนติเมตร ไหนี้ใช๎สารพัดประโยชน๑ ที่พบใสํของมัก เป็นพวก
เสื้อผ๎า แล๎วฝังทิ้งไว๎ในยามสงคราม เมื่อสงบจึงกลับมาเก็บไปใช๎อีก มีผู๎พบไหใสํเทวรูป พุทธรูปและ
เครื่องประดับด๎วยโดยใสํไว๎ในกลํองเล็กอีกชั้นหนึ่งบางครั้งมีใสํน้ํามันด๎วย ซึ่งเข๎าใจวําเป็นน้ํามันพืช
ประโยชน๑ใช๎สอยอยํางอื่นอีก อาจเป็นใสํเหล๎า ใสํป ลาร๎า เป็นต๎น เพราะเผาเนื้อแกรํงจึงไมํ
ซึม ไมํกรํอนเมื่อใสํของเค็ม
๒.๖ ใสํปูนกินหมาก คนในท๎องถิ่นนี้ยังคงกินหมากจนถึงปัจจุบันชาวบ๎านทั่วไปหลังแตํงงาน
แล๎วจะเริ่มกินหมาก หนุํมสาวที่ได๎รับการศึกษาจะไมํกินหมาก คงเป็นเรื่องของคํานิยม ภายหลังอาจ
กลับมากิน อีกก็ได๎ ถ๎าผลของการวิจัยออกมาวํามีคุณคํา สมัยนั้นถือวําหน๎าที่ของสตรีต๎องเอาใจใสํ
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เรือน ๓ น้ํา ๔ อยําให๎บกพรํอง เรือน ๓ ได๎แกํ เรือนผม เรือนกาย และเรือนนอน สํวนน้ํา ๔
ได๎แกํ น้าํ เต๎าปูน น้ํากิน น้ําใช๎ และน้ําใจ
จะเห็นได๎วําของต๎นรับแขกที่จําเ ป็นคือหมาก ภาชนะใสํปูนจึงมีหลากหลายมีขนาดตําง ๆ
เป็นทั้งรูปช๎าง รูปนก รูปคนและรูปอื่น ๆ ลวดลายวิจิตรมาก บรรดาเครื่องใช๎ทั้งหลายจะมีภาชนะ
ใสํปูนนี้มีที่มีรูปแบบสวยงาม ประณีตและหลากหลายที่สุด
๒.๗ ใสํดอกไม๎บูชา มีแจกันรูปแบบตําง ๆ หลายรูปแบบที่ทําด๎วยฝีมือประณีตมาก จะเป็น
แจกันขนาดใหญํปากกว๎างทรงแจกันจีน สําหรับปักดอกไม๎ก๎านยาว เชํน ดอกซํอนกลิ่น รูปแบบ
แจกันชนิดนี้มีในสุโขทัย และที่สันกําแพง และแม๎แตํที่อิตาลี่ก็พบแจกันรูปทรงเชํนนี้เหมือนกัน
นอกจากนี้ยังมีแจกันรูปแบบตําง ๆ ทั้งเล็กและใหญํ เชํน แจกันรูปคนนั่ง รูปลิง เป็นต๎น
๒.๘ ใช๎เป็นที่จุดไฟในชีวิตประจําวันของชาวบ๎าน เข๎าใจวําการใช๎ขี้ใต๎ หรือกระบอกคงเป็น
เรื่องธรรมดา แตํในพิธีสําคัญหรือในการบูชาคงใช๎ตะเกียงซึ่งใช๎ไขมันสัตว๑เป็นเชื้อเพลิง มีเครื่อง
เคลือบดินเผาที่มีลักษณะเหมือนถ๎วยแตํมีสะดือ ตรงกลางซึ่งคงใช๎สําหรับวางไส๎ตะเกียงให๎หันขึ้นมา
สํวนไขสัตว๑จะใสํไว๎รอบ ๆ นอกนั้นยังมีตะเกียงเล็ก ๆ ทําเป็นรูปคล๎ายเปลือกหอยสําหรับจุดบูชาใน
การประกอบพิธีกรรมด๎วย
๒.๙ ใช๎เป็นวัสดุกํอสร๎าง มีวัสดุกํอสร๎างที่ทําด๎วยเครื่องปั้นดินเผาเคลือบหลายอยําง เชํน
เชิงชาย กระเบื้องมุงหลังคา บราลี เป็นต๎น แตํบางสํวนเผาแกรํงถึงขั้นสโตนแวร๑ และสํวนใหญํเผา
ด๎วยความร๎อนต่ํา และไมํเคลือบจึงมักแตกพังไป สํวนใหญํเชิงชายมักเผาเคลือบและแตํงเป็นลายเชํน
ลายก๎านขด หัวพญานาค เป็นต๎น
๒.๑๐ ใช๎เป็นเครื่องมือกํอสร๎าง มีการนําเค รื่องปั้นดินเผามาเป็นเครื่องมือกํอสร๎าง เชํน
ลูกดิ่งสําหรับจับระดับ เป็นต๎น
๒.๑๑ ใช๎ปั้นเป็นพระพุทธรูป – เทวรูป ชาวพุทธและชาวฮินดูในสมัยนั้นถือวําสิ่งมีคําที่สุด
จะต๎องนําไปสร๎างพระพุทธรูป หรือเทวรูป มักพบเทวรูปและพระพุทธรูปทองคําอยูํทั่วไป การนําดิน
เผาเคลือบมาทําเป็นพระพุทธรูปหรือเทวรูปเป็นการแสดงความเคารพอยํางสูงวิธีหนึ่ง
๒.๑๒ ใช๎เป็นเครื่องมือประกอบพิธีกรรม เทําที่พบมีเครื่องมือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
หลายอยํางทําจากเครื่องเคลือบดินเผา เชํน สังข๑ เครื่องมือเบิกพรหมจรรย๑ รูปสัตว๑ในศาลพระภูมิ
เป็นต๎น นอกจากเคลือบด๎วยฝีมือประณีตแล๎ว บางรูปยังขูดแตํงลายใต๎เคลือบอยํางสวยงามด๎วย
๒.๑๓ ใช๎ทําของเด็กเลํน เครื่องเคลือบดินเผาใช๎เป็นของเด็ก เชํน ลูกล๎อ ซึ่งเป็นโพรง
ภายในมีชํองสําหรับใสํเดือยประกอบติดต๎นไม๎ให๎เด็กกลิ้งเลํน (หมากกลิ้งล๎อ ) นอกนั้นยังพบลูก สะบ๎า
ดินเผาซึ่งก็ใช๎เป็นเครื่องเลํนด๎วย
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๒.๑๔ ใช๎กับสัตว๑เลี้ยง เครื่องเคลือบดินเผานํามาใช๎กับสัตว๑เลี้ยงเทําที่พบมีกระดิ่งขนาด
ตําง ๆ มักทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกกระดิ่งก็เป็นดินเผาด๎วย บางชิ้นมีการเขียนอักษรไว๎ด๎วย นอกนั้นยัง
มีปลอกใสํเชือกร๎อยสนตะพายด๎วย
๒.๑๕ เครื่องประดับ เครื่องประดับที่ทําด๎วยเครื่องเคลือบดินเผาที่พบมากเป็นประเภทปิ่น
ปักผม ด๎ามมักทําเป็นรูปสัตว๑ รูปผีเสื้อ เป็นต๎น
๒.๑๖ ใช๎เป็นพาน พานเครื่องเคลือบดินเผาบ๎านกรวดมีเชิงสูง แตํเชิงหนาไมํเรียวเล็ก
เหมือนแบบสังคโลกสุโขทัย แตํการขูดล ายใต๎เคลือบทําด๎วยความประณีต พานเทําที่พบจะเคลือบ
ด๎วยความพิถีพิถันสูง สีเคลือบจึงมักยังสมบูรณ๑ดี
๒.๑๗ เครื่องใช๎ในครัว เครื่องใช๎ในครัวที่พบมาก ได๎แกํ กาละมัง ซึ่งมีรูปทรงเหมือนกับ
หม๎อสัมฤทธิ์ แตํขนาดใหญํเตี้ยคอรัดเข๎านิดหนํอยนอกนั้นมีครก ซึ่งมีรู ปทรงเหมือนครกหินยุคทวาร
วดี ตํางจากครกปัจจุบัน คือ เอวไมํคอด
๒.๑๘ แบบพิมพ๑ตําง ๆ แบบพิมพ๑ที่พบสํวนใหญํเป็นแบบพิมพ๑พระสําหรับปั้นพระดิน
เหนียว จะเป็นซึ่นพระสาม และพระรัตนตรัย มหายานเป็นพื้น นอกนั้นยังมีแบบพิมพ๑
เครื่องประดับชนิดตําง ๆ ด๎วย
๒.๑๙ ฝาภาชนะ ภาชนะแทบทุกชนิดจะมีฝาซึ่งปั้นเป็นลายตําง ๆ อยํางประณีต ดู
เหมือนวําชํางต๎องการให๎ฝาเป็นจุดเดํนของภาชนะ ฝาบางชิ้นจะทําเป็นรูปคน รูปสัตว๑และอื่น ๆ ซึ่ง
คงได๎รับอิทธิพลมาจากจีน
๒.๒๐ วัตถุมงคลอื่น ๆ นอกจากพระพุทธรูปและสังข๑ประกอบพิธีกรรมแล๎ว ยังพบ วัตถุ
มงคลอื่น ๆ อีกที่ทําด๎วยเครื่องเคลือบดินเผา เชํน รูปปลาตะเพียน ปลาชํอน ด๎วงจักจั่น เป็นต๎น
รูปแบบและฝีมือการเคลือบสํวนใหญํประณีตและสวยงามอันแสดงให๎เห็นถึงความตั้งใจและคํานิยมใน
สมัยนั้น
๒.๒๑ นาฬิกา เครื่องเคลือบดินเผาแบบบ๎านกรวดมีการผลิตนาฬิกาน้ําด๎วยสําหรับใช๎ในงาน
ตําง ๆ เชํน ชกมวย ตีไกํ เป็นต๎น รูปแบบมีหลาย ๆ อยําง เจาะรูทั้งสองด๎านเพื่อให๎จมน้ําได๎
๒.๒๒ ภาชนะใสํ พลู ภาชนะใสํพลูนี้มีลักษณะคล๎ายแก๎วน้ําแตํปุองตรงกลางคงใช๎ในการ
ต๎อนรับแขกและในงานสําคัญ
๒.๒๓ ใสํเครื่องประดับ – บูชา ภาชนะ บางอยํางใช๎สําหรับใสํเครื่องประดับมีคํา เชํน
แหวน เงิน ทอง แตํบางชิ้น (จิงไป๋) ใช๎ใสํเครื่องบูชา เพราะมีดอกบัว ใบบัว และตะเกียงปั้นติด
ไว๎ข๎างในด๎วย

๔๖

๓. การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
จุดเริ่มต้นของการออกแบบ
เมื่อกลําวถึงการเริ่มต๎นในการอ อกแบบเราจําเป็นต๎องมองย๎อนไปในอดีตถึงสมัยที่มนุษย๑เริ่ม
กําเนิดมาในโลกเป็นเวลากวําแสนปีมาแล๎วที่มนุษย๑ในยุคแรกๆ ดํารงชีวิตด๎วยการพึ่งพาอาศัย
สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และต๎องพยายามปรับตัวให๎ได๎มากที่สุดเพื่อการอยูํรอด เรานําสิ่ง
ที่มีอยูํในธรรมชาติแวดล๎อมมาใช๎เป็นปัจจัยพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแตํเก็บเกี่ยวพืชผลที่งอกงามอยูํรอบตัว
และลําสัตว๑เป็นอาหาร อาศัยในถ้ําที่มีลักษณะเป็นเวิ้งเว๎าอยูํภายในที่ซึ่งเหมาะสมตํอการกินอยูํหลับ
นอน นุํงหํมผลผลิตที่เหลือจากการฆําสัตว๑เป็นอาหาร ได๎แกํ หนังสัตว๑บางชนิด และนํา
สํวนประกอบจากพืชที่มีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรใช๎รักษาความเจ็บปุวย นอกจากปัจจัยพื้นฐานแล๎ว
มนุษย๑ยังใช๎ประโยชน๑จากธรรมชาติแวดล๎อมในการสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนความปลอดภัยใน
ชีวิตประจําวัน ชํวยสอนให๎มนุษย๑รู๎จักสร๎างคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เป็นประโยชน๑อยํางมากตํอการพั ฒนา
ตนเองให๎มีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น ตลอดจนสร๎างให๎เกิดอารยธรรมความเจริญในด๎านตํางๆ คุณสมบัติ
เฉพาะตัวที่วํานี้คือ การรู๎จักสังเกตทดลองและการดัดแปลงปรับปรุง เมื่อมนุษย๑พบเห็นวัตถุสิ่งของ
ตลอดจนปรากฏการณ๑ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็รู๎จักสังเกตและจดจําเก็บเป็ นความรู๎ไว๎ในสมอง เมื่อมี
โอกาสอํานวยก็นําความรู๎นี้มาทดลองปฏิบัติตามแบบอยํางที่ได๎สังเกตจดจําไว๎ ถ๎าได๎ผลลัพธ๑ออกมาไมํ
ตรงตามที่คาดหมาย ก็รู๎จักดัดแปลงปรับปรุงแก๎ไขจนเกิดผลลัพธ๑ตามที่ต๎องการในภายหลัง
ตัวอยํางที่ใช๎อธิบายในเรื่องนี้ได๎เป็นอยํางดีได๎แกํกา รค๎นพบวิธีการทําเครื่องปั้นดินเผา เริ่มต๎นจากการ
สังเกตเห็นวําดินที่อยูํรอบกองไฟเมื่อถูกความร๎อนจะแข็งตัวไมํละลายน้ําอีกตํอไป เมื่อสังเกตพบแล๎ว
ก็รู๎จักทดลองนําดินเหนียวมายาหรือพอกบนภาชนะเครื่องจักสานและนําไปเผาไฟก็จะได๎ภาชนะดิน
เผาที่มีรูปทรงตามเครื่องจักสาน แตํภาชนะดังกลําวอาจจะมีลักษณะไมํสะดวกตํอการใช๎ใสํอาหารจึง
ปรับปรุงวิธีการด๎วยการนําดินเหนียวมาปั้นขึ้นเป็นรูปภาชนะให๎มีรูปทรงซึ่งเหมาะสมตํอการนําไปใช๎หุง
ต๎มอาหารโดยไมํต๎องอาศัยโครงจากเครื่องจักสานในที่สุดด๎วยคุณลักษณะเฉพาะตัวดังกลําว เมื่อ
มนุษย๑พบวําสิ่งที่ ธรรมชาติสร๎างให๎มีความไมํเหมาะสมสอดคล๎องตํอการนําไปใช๎งาน มนุษย๑จึงเริ่มต๎น
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปทรงของสิ่งตํางๆ รอบตัว และการที่มนุษย๑เริ่มต๎นดัดแปลงรูปทรง
ของสิ่งแวดล๎อม นับวํามนุษย๑ได๎เริ่มต๎นการออกแบบ หรืออาจจะกลําวได๎วําการออกแบบเป็นการ
แสดงออกอยํางหนึ่งของมนุษย๑เมื่อมีความไมํพอใจในลักษณะรูปทรงของสิ่งที่เป็นอยูํ

๔๗

ภาพที่ ๔ ภาชนะดินเผาบ๎านเชียง จ. อุดรธานี โดยการพอกดินลงไปบนภาชนะเครื่องจักสาน
วิธีการออกแบบ
เมื่อมนุษย๑เริ่มออกแบบเพื่อปรับปรุงสิ่งตํางๆ รอบตัวก็คงจะเกิดคําถามขึ้นวํ า มนุษย๑รู๎วิธีการ
ที่จะใช๎ในการออกแบบได๎อยํางไร และใช๎วิธีการใดในการออกแบบ สิ่งที่จะชํวยอธิบายได๎เป็นอยํางดีก็
คงหนีไมํพ๎นธรรมชาติอีกนั่นเอง เนื่องจากธรรมชาติที่อยูํรอบตัวของมนุษย๑ยํอมมีอิทธิพลครอบคลุม
ตั้งแตํความรู๎สึกนึกคิด ตลอดจนวิธีการแสดงออกของมนุษ ย๑อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ การรู๎จักสังเกตชํวย
ให๎มนุษย๑ได๎เรียนรู๎กระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คือการเริ่มเกิดขึ้นของสิ่งตํางๆ แล๎วจึงคํอย
เปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนอยํางมีระเบียบแบบแผน กํอนที่จะดับสิ้นไปเพื่อรอการเกิดมีขึ้นใหมํ
หมุนเวียนอยูํตลอดเวลา มนุษย๑แม๎ไมํเห็นกําเนิดของโลกแตํก็ทราบถึงการจัดเรียงตัวของดวงดาวในสุ
ริยจักรวาลซึ่งมีวงโคจรเป็นชั้นๆ เรียงกันอยํางเป็นระบบ ฤดูกาลที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยําง
สม่ําเสมอ กระแสน้ําที่มีการไหลขึ้น – ลง และเมื่อพิจารณาให๎ละเอียดในด๎านรูปทรงของสิ่งมีชีวิตก็
จะพบการคํอยเรียงไลํอยํางเป็นระเบียบแบบแผน ต๎นไม๎จะเริ่มงอกราก ลําต๎น- ใบ-ดอก-ผลและเมล็ด
ตามลําดับ โคนต๎นจะมีขนาดใหญํแล๎วคํอยเรียวเล็กลงเชํนเดียวกับกิ่งและก๎านไปจนถึงใบไม๎แตํละใบ
จะประกอบด๎วยก๎านใบขนาดใหญํแล๎วจึงแตกแขนงยํอยไลํขนาดลงไปจนถึงเส๎นใบที่กระจายเป็น
รํางแหขนาดฝอ ย นอกจากนี้เราได๎เรียนรู๎วําธรรมชาติมีระบบการคัดเลือกให๎สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงกวํา
เทํานั้นจึงจะสามารถอยูํรอดสืบทอดเผําพันธุ๑และมีวิวัฒนาเพื่อปรับปรุงให๎มีความเหมาะสมการ
ดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๕ รํางแหบนใบไม๎เป็นระบบสํงอาหารของพืชและยังเป็นโครงสร๎างที่ให๎ความแข็งแรงในตัว

๔๘

ภาพที่ ๖ ดอกเคราแพะ (Goat’s beard) เส๎นเกสรที่กระจายเป็นรัศมีโดยรอบชํวยให๎พืชขยายพันธุ๑
ได๎สะดวกขึ้น โดยปลิวกระจายตามลม

ภาพที่ ๗ ลูกสนประกอบขึ้นด๎วยกลีบรูปสี่เหลี่ยมข๎าวหลามตัดเรียงตํอกันที่ปลายยอดแตํละกลี บ
มีหนามแหลมชํวยปูองกันอันตราย ขณะที่เมล็ดกําลังเติบโต

ที่มาของแนวความคิดในการออกแบบ
มนุษย๑เกิดมาเป็นสํวนหนึ่งของธรรมชาติที่นับวําได๎ให๎ทุกสิ่งทุกอยํางไร๎ขีดจํากัด เราเรียนรู๎ที่
จะปรับตัวให๎สัมพันธ๑สอดคล๎องกับสิ่งที่ธรรมชาติมอบให๎ และยังเรียนรู๎ที่จะป รับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อ
พบวําสิ่งที่มีมาตามธรรมชาติไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของมนุษย๑ แตํการที่จะสร๎างให๎เกิดขึ้นเป็น
สิ่งใหมํขึ้นนี้ เราได๎แนวความคิดตลอดจนลักษณะรูปแบบมาจากไหน จะพบวําที่มาของแนวความคิด
ในงานออกแบบตํางๆ นั้นมาจากแหลํงกําเนิด ๒ แหลํงที่ สําคัญ แหลํงแรกคือธรรมชาติ และ
แหลํงที่สองคือประสบการณ๑ที่สะสมมาเป็นเวลานานของคนรุํนตํางๆ หรือจากประวัติศาสตร๑นั่นเอง

๔๙

ธรรมชาติ
ธรรมชาติมีความหมายกว๎างครอบคลุมทั้งสิ่งที่มีชีวิตอันได๎แกํพืชและสัตว๑ และยังรวมไปถึงสิ่ง
ที่ไมํมีชีวิตตั้งแตํวัตถุที่ลอยอยูํ ในอวกาศตลอดจนถึงสํวนประกอบที่สร๎างให๎เกิดเป็นพื้นดินและพื้นน้ํา
มนุษย๑ตั้งแตํอดีตเป็นต๎นมามีความชื่นชม และซาบซึ้งกับธรรมชาติอยูํเสมอจากการที่ได๎สัมผัส
แวดล๎อมด๎วยธรรมชาติอยูํตลอดเวลา เนื่องจากในธรรมชาติมีกลไกสําหรับการควบคุมในรูปของลูกโซํ
อาหารนอกจากนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่แสดงถึงกระบวนการที่มีในธรรมชาติซึ่งคงอยูํมาช๎านานรอให๎มนุษย๑
ได๎ทําการศึกษาและค๎นพบเพื่อนํามาใช๎อธิบายปรากฏการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้น ในการออกแบบสิ่งที่
มนุษย๑ได๎รับจากธรรมชาตินั้นอาจจําแนกได๎เป็น ๒ ด๎านดังนี้
ลักษณะรูปทรง
มนุษย๑ได๎รับแรงบันดาล ใจในการคิดสร๎างสรรค๑งานศิลปะและงานออกแบบจากรูปทรง
ธรรมชาติมาโดยตลอด ดังจะพบได๎ในภาพเขียนตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร๑ที่ปรากฏตามถ้ําในแหลํง
ชุมชนโบราณ หัวเสารูปดอกบัวหรือใบปาล๑มของสถาปัตยกรรมอียิปต๑ ภาพพืชและสัตว๑ทะเลที่ทําขึ้น
จากโมเสกประดับบนกําแพงวิลลาที่เมื องปอมเปอีของโรมัน เป็นต๎น ตัวอยํางเหลํานี้แสดงถึงความ
พยายามจําลองรูปทรงจากธรรมชาติตามแนวทางเฉพาะของชนแตํละชาติเมื่อหลายพันปีมาแล๎ว
รูปทรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมักมีลักษณะที่สมบูรณ๑ในตัวของมันเอง เนื่องจากรูปทรงเหลํานี้ได๎ผําน
การปรับปรุงมาเป็นเวลานานจนเกิดความพอเหมาะพอดี

ภาพที่ ๘ ดอกคามีเลีย (Camelia japonica) มีกลีบดอกเรียงซ๎อนกันเป็นชั้นสีชมพูเข๎มชํวยลํอ
แมลง
วิธีการแก้ปัญหา
เนื่องจากการออกแบบเป็นการแก๎ปัญหาอยํางหนึ่ง ซึ่งมนุษย๑เราได๎รับแนวความคิดที่ลึกล้ํา
และมากมายมหาศาลจากการศึกษาสังเกตสิ่งมีชีวิตที่มีในธรรมชาติ ในการที่จะได๎รับความรู๎ถึงวิธีการ
แก๎ปัญหานั้น เราจําเป็นต๎องมีการศึกษาถึงกลไกอันซับซ๎อนภายในของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ดังเชํนเปลือก
หอยนอติลูส (Nautilus) หากเพียงแตํดูรูปตัดของเปลือกหอยเราก็จะได๎รับแตํเพียงความรู๎สึกชื่นชมใน
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ความงามของเส๎นสายที่เกิดขึ้นเทํานั้น จนกระทั่งได๎ศึกษาอยํางละเอียดทางชีววิทยาของหอย เราจึง
ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจถึงกลไกหรือวิธีการที่ธรรมชาติใช๎แก๎ปัญหาทําให๎ได๎ลักษณะรูปทรงที่สามารถ
ทําหน๎าที่หลายด๎านพร๎อมกัน

ภาพที่ ๙ รูปตัดของเปลือกหอยนอติลูส
การเก็บรวบ รวมข๎อมูลเกี่ยวกับลักษณะรูปทรงและวิธีการแก๎ปัญหาจากธรรมชาตินั้น ใน
อดีตมนุษย๑เราอยูํในสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติโดยตรง จึงสามารถซึมซับจดจําได๎เป็นอยํางดีหรือ
โดยการรํางภาพจดบันทึกเก็บไว๎ในสมุด ในปัจจุบันเราอยูํในสิ่งแวดล๎อมที่มนุษย๑สร๎างขึ้นทําให๎จําเป็น
ที่นักออกแบบจะต๎องหาโอกาสไปสัมผัสกับธรรมชาติให๎มากขึ้น แตํในขณะเดียวกันเราก็ได๎รับ
ประโยชน๑จากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งชํวยให๎เรามีอุปกรณ๑ที่ทําให๎มองเห็นในสิ่งที่ไมํ
เคยเห็นได๎ด๎วยตาเปลําๆ เชํน กล๎องจุลทรรศน๑และกล๎องโทรทรรศน๑ กล๎องดังกลําวชํ วยขยายขนาด
รายละเอียดของธรรมชาติ ตั้งแตํพื้นผิวของเปลือกไม๎ รูปทรงของผลึกจากสารตํางๆ ไปจนถึงกลุํม
ดาวในจักรวาล ภาพที่ปรากฏจากกล๎องชํวยเสริมสร๎างจินตนาการของเราให๎กว๎างไกลมากยิ่งขึ้น ใน
การนําลักษณะรูปทรงและวิธีการแก๎ปัญหาจากธรรมชาติมาใช๎ในการออกแบบนั้น
ปัจจัยที่ท้าให้เกิดงานออกแบบใหม่
งานออกแบบเป็นผลงานของมนุษย๑ที่อาจกลําวได๎วําเป็นปฏิกิริยาตํอสภาพแวดล๎อมเมื่อมนุษย๑
มีความไมํพอใจกับสิ่งที่มีหรือเป็นอยูํ เราได๎รับแรงบันดาลใจตลอดจนวิธีการเพื่อใช๎ในการแก๎ปัญหา
จากการเรียนรู๎กระบวนการธรรมชาติ ผลงานออกแบบของ มนุษย๑จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อสนอง
ความต๎องการซึ่งเป็นแรงผลักดันให๎เราพยายามคิดค๎นสร๎างสรรค๑ เมื่อเกิดผลงานออกแบบเพื่อการใช๎
สอยครบถ๎วนแล๎วแทนที่งานออกแบบนั้นจะถูกใช๎งานไปได๎ตลอด กลับพบวํามีงานออกแบบประเภท
ใหมํๆ เกิดขึ้นมาอยํางไมํหยุดยั้งปัจจัยสําคั ญที่ทําให๎เกิดผลงานออกแบบประเภทใหมํอยํางสม่ําเสมอ
นั้น เนื่องมาจากผลงานการออกแบบตํางๆ ที่ใช๎งานอยูํเมื่อผํานไประยะเวลาหนึ่งก็จะคํอยๆ ปรากฏ
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ปัญหาข๎อบกพรํองขึ้นมา ข๎อบกพรํองเหลํานี้มีระดับความร๎ายแรงได๎แตกตํางกัน และสาเหตุของ
ข๎อบกพรํองถ๎าพบได๎ในเวลาอันสั้นมั กจะเป็นผลมาจากการออกแบบที่ยังไมํสมบูรณ๑รอบคอบหรือด๎วย
เหตุผลความจํากัดด๎านตํางๆ ที่มีอยูํในขณะนั้น แตํถ๎าผํานไปเป็นเวลานานงานออกแบบประเภท
ใหมํๆ จะเกิดขึ้นเนื่องมาจากชีวิตความเป็นอยูํของผู๎คนเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ กํอให๎เกิดความต๎องการอยํางใหมํซึ่งงาน
ออกแบบเดิมที่เป็นอยูํมีความไมํเหมาะสม จึงเป็นแรงกระตุ๎นผลักดันให๎เกิดการพยายามคิดค๎น
ปรับปรุง ตัวอยํางที่ชํวยอธิบายในเรื่องนี้ ได๎แกํ เครื่องใช๎ไฟฟูาในบ๎านนานาชนิด เชํน เครื่องซักผ๎า
เครื่องล๎างชาม ตลอดจนถึงเตาและหม๎อหุงต๎มประเภทตํางๆ ซึ่งเป็นผลงานออกแบบที่เกิดขึ้นเพื่อ
อํานวยความสะดวกตามความต๎องการของสังคมในปัจจุบันที่วิถีการดํารงชีวิตจําเป็นต๎องพึ่งพาอาศัย
ตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะชีวิตในเมือง
นอกเหนือจากปัจจัยที่มาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมที่มีผลให๎เกิดการออกแบบ
ใหมํๆ แล๎ว ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ชํวยเรํงให๎เกิดการพยายามประดิษฐ๑
คิดค๎นงานออกแบบชนิดใหมํขึ้นมากมาย พัฒนาการทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีมีมาเป็น
ลําดับชํวยให๎มนุษย๑สามารถเอาชนะธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคหรือเป็ นอันตรายตลอดจนชํวยอํานวย
ความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต ผลจากการค๎นพบทางวิทยาศาสตร๑ซึ่งได๎แกํทฤษฎีหรือหลักการจะ
ถูกนําไปประยุกต๑ใช๎ในงานประดิษฐ๑และงานออกแบบตามลําดับ ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีมีผลตํอการออกแบบได๎ ๓ แนวทาง แนวทางแรกเป็นด๎านการคิดค๎ นวัสดุชนิดใหมํที่มี
คุณสมบัติเฉพาะตัว เชํน วัสดุสังเคราะห๑ จําพวกพลาสติก โลหะผสม และเซรามิกชนิดใหมํ เป็น
ต๎น แนวทางที่สองคือ การคิดค๎นด๎านเครื่องยนต๑กลไกที่มีประสิทธิภาพสูงในสาขาตํางๆ เครื่องยนต๑
กลไกชนิดใหมํนี้ชํวยให๎อุปกรณ๑มีขนาดเล็กและน้ําหนักเบาจึงทําให๎เกิดเป็นแนวทางการออกแบบใหมํที่
มุํงเน๎นด๎านความสะดวกในการพกพาความมีประสิทธิภาพและความเป็นอิสระสํวนตัวมากขึ้น
แนวทางสุดท๎ายเป็นทางด๎านการพัฒนาทางการผลิต เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตมีผลตํองานออก
แบบอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ ครั้งหนึ่งในงานออกแบบที่ผลิตเ
ป็นอุตสาหกรรมถูกกําหนดโดย
กรรมวิธีการผลิตให๎เป็นระบบมาตรฐาน (Standardization) ด๎วยการใช๎ชิ้นสํวนอะไหลํที่มีอยูํทั่วไป
แตํในปัจจุบันการนําระบบควบคุมการผลิตด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร๑ (C.A.M.) ชํวยให๎ไมํจําเป็นต๎อง
ผลิตเป็นจํานวนมาก หรือต๎องใช๎ชิ้นสํวนมาตรฐาน (Standard parts) เชํนแตํกํอนจึงเป็นผลให๎เกิด
งานออกแบบใหมํๆ ขึ้นอยํางรวดเร็วอยํางไมํเคยเป็นมาแตํกํอน
ปัจจัยที่ท้าให้งานออกแบบมีความหลากหลาย
นอกเหนือจากการเกิดงานออกแบบประเภทใหมํๆ ขึ้นมาอยํางไมํหยุดยั้งแล๎ว เราจะพบอีก
วําในงานออกแบบแตํละประเภทยังมีความแตกตํ างหลากหลายในด๎านรูปแบบ ตั้งแตํอดีตเมื่อหลาย
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พันปีมาแล๎วที่มนุษย๑ในแหลํงตํางๆ สร๎างเครื่องปั้นดินเผาโดยได๎รับวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ
เชํนเดียวกันและด๎วยจุดมุํงหมายในการใช๎งานเชํนเดียวกัน แตํเราจะพบวําลักษณะรูปทรงและ
ลวดลายตกแตํงบนพื้นผิวของเครื่องปั้นดินเผาจากแหลํงตํางๆ มีความหลากหลายกันอยํางเห็นได๎ชัด
ปัจจัยสําคัญที่ทําให๎งานออกแบบมีความแตกตํางกันนั้น เนื่องมาจากการออกแบบเป็นกระบวนการที่
ใช๎ความคิดอยํางสร๎างสรรค๑เพื่อแก๎ปัญหา นักออกแบบแตํละคนจะมีวิธีการและเห็นความสําคัญของ
ปัญหาในมุมมองที่ตํางกัน ประกอ บกับตํางคนตํางก็มีประสบการณ๑ตลอดจนภูมิหลังทางด๎าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อเป็นของตนเอง ปัจจัยเหลํานี้มีผลตํอการใช๎ความคิดและการ
แสดงออกในงานไปด๎วย
ขอบเขตของงานออกแบบ
การเปลี่ยนแปลงรูปทรงของธรรมชาติให๎อยูํในสภาพที่เหมาะสมกับความต๎องการด๎านการใช๎
งานและความต๎องการที่แสดงออกถึงความรู๎สึกนึกคิดเป็นจุดมุํงหมายประการแรก แตํความต๎องการ
ของมนุษย๑ไมํเคยมีขีดจํากัดความต๎องการใหมํๆ ที่เกิดขึ้นเป็นแรงผลักดันให๎มีการสร๎างสรรค๑ผลิตผล
อยํางตํอเนื่องหากพิจารณาสิ่งตํางๆ รอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่มีความจําเป็นตํอการดํารงชี วิต เชํน ที่พัก
อาศัย เครื่องนุํงหํมและสิ่งที่เกิดความจําเป็น เชํน เครื่องสํารวจและเก็บตัวอยํางหินบนดวงจันทร๑
มีทั้งสิ่งที่มุํงหวังในการสร๎าง เชํน อุปกรณ๑ เครื่องมือ และสิ่งที่ชํวยในการทําลาย เชํน อาวุธตํางๆ
จนอาจกลําวได๎วําเราอยูํในโลกที่มีควา มซับซ๎อนและมีความเฉพาะอยํางมีวิถีชีวิตที่ได๎รับความ
สะดวกสบายและในขณะเดียวกัน ก็มีอันตรายมากขึ้นในบรรดาสิ่งที่มนุษย๑ออกแบบคิดค๎นนานาชนิด
จะพบวํามีลักษณะรํวมกัน คือการแก๎ปัญหาและการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ นักออกแบบจําเป็นต๎อง
ได๎รับการศึกษาและฝึกฝนเฉพาะทางอาจกลําวได๎วําในบรรดาสิ่งที่มนุษย๑ออกแบบขึ้นมานี้หากนํามาจัด
จําพวกเข๎าด๎วยกันแล๎วสามารถแบํงได๎เป็น ๓ กลุํมดังนี้
การออกแบบระบบ (System Design)
หมายถึงการออกแบบในลักษณะการจัดวางระบบหรือระเบียบแบบแผนเพื่อให๎การทํางาน
เป็นไปได๎อยํางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตัวอยํางงานระดับนี้ไมํเป็นรูปธรรม เชํน การจัดการด๎าน
การบริหารองค๑กรหรือหนํวยงาน และในงานที่เป็นรูปธรรม ได๎แกํ การจัดระบบวงจรไฟฟูาในอาคาร
และในอุปกรณ๑เครื่องใช๎ไฟฟูาตํางๆ เป็นต๎น
การออกแบบสภาพแวดล้อม (Environmental Design)
หมายถึงการออกแบบในลักษณะการสร๎ างสิ่งตํางๆ ในสภาพแวดล๎อมของมนุษย๑ ตั้งแตํการ
วางผังเมือง ซึ่งนับเป็นสภาพแวดล๎อมขนาดใหญํ การวางผังชุมชนที่มีขนาดเล็กลง จนถึงการ
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ออกแบบสถาปัตยกรรมและสํวนประกอบทั้งภายนอกและภายในอาคาร มีลักษณะเฉพาะเป็นงาน
ออกแบบที่มีความเกี่ยวข๎องทั้งทางด๎านระบบและลักษณะรูปทรงเข๎าด๎วยกัน
การออกแบบสิ่งของ (Artifact Design)
หมายถึงการออกแบบข๎าวของเครื่องใช๎ที่สัมผัสโดยตรงกับมนุษย๑และเป็นสํวนหนึ่งของ
สภาพแวดล๎อมด๎วย ถ๎าเปรียบเทียบการออกแบบระบบและสภาพแวดล๎อมจะพบวําการออกแบบ
สิ่งของเกี่ยวข๎องและอยูํใกล๎ชิดกับมนุษย๑มากกวํา มี ขนาดเล็กกวําและเป็นงานที่มีความละเอียดลึกซึ้ง
ในแงํของรูปทรง การใช๎สอย และการผลิตซึ่งทําได๎ทั้งในรูปงานหัตกรรมและอุตสาหกรรม งาน
ออกแบบในกลุํมนี้มีความหลากหลายกันมาก จึงมีการจัดจําแนกเพื่อให๎ครอบคลุมผลงานได๎ครบถ๎วน
โดยจําแนกได๎ ๒ หลักเกณฑ๑ ดังนี้
๑. การจําแนกตามลักษณะที่ปรากฏ
แบํงงานออกแบบเป็น ๒ ประเภท
ก. งานออกแบบ ๒ มิติ (Two-Dimensional Design)
ได๎แกํงานออกแบบที่ให๎ความสําคัญเฉพาะกับลวดลาย และสีสันบนพื้นผิวซึ่งรับรู๎ได๎ด๎วย
ประสาทตา เป็นงานที่เน๎นความงามจากการมองเห็นและการสื่อความหมายในเนื้ อหาตามการรับรู๎
จากภาพนั้น งานออกแบบประเภทนี้แม๎จะมีการใช๎สื่อได๎จํากัดเฉพาะลวดลายบนพื้นผิวแตํใน
ขณะเดียวกันก็ต๎องทําหน๎าที่แก๎ปัญหาให๎ได๎ครบถ๎วนตามจุดมุํงหมายของการออกแบบ
ข. งานออกแบบ ๓ มิติ (Three-Dimensional Design)
ได๎แกํ งานออกแบบผลิตภัณฑ๑นานาชนิด ที่มีความหลากหลายในด๎านขนาดตั้งแตํขนาดเล็ก
เชํน เครื่องประดับไปจนถึงขนาดใหญํ เชํน ยานพาหนะ มีหน๎าที่ใช๎สอยตั้งแตํการใช๎งานที่เล็กน๎อย
เชํนที่ทับกระดาษไปจนถึงอุปกรณ๑ที่มีความซับซ๎อน เชํนเครื่องมือเฉพาะทางการแพทย๑มีทั้งเป็นของ
ใช๎เฉพาะสํวนตัว เชํน เครื่องแตํงกายไปจนถึงของใช๎สาธารณะ เชํน ม๎านั่งในสวน เป็นต๎น
๒. การจ้าแนกตามเนื้อหาในงานออกแบบ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
ก. งานออกแบบทางโครงสร๎าง / ทางเทคโนโลยี (Structure Technology)
เป็นงานออกแบบที่โดยธรรมชาติของงานนั้นมีลักษณะสําคัญทางด๎านโครงสร๎าง ตลอดจน
กลไกการทํางาน ตัวอยํางเชํน เครื่องซักผ๎า รถเข็นคนพิการ เป็นต๎น
ข. งานออกแบบทางการตกแตํง/ ความงาม (Decorative – Aesthetic)
เป็นงานออกแบบที่ไมํมีกลไกภายใน เนื้อหาความสําคัญของงานออกแบบกลุํมนี้จําเป็นต๎อง
สร๎างให๎เกิดความงามและความรู๎สึกชื่นชมตํอลักษ ณะรูปทรงที่ปรากฏตัวอยํางเชํน ลวดลายผ๎า ชุด
ช๎อนส๎อม เป็นต๎น
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การเปรียบเทียบงานออกแบบและงานศิลปะ
มีการจําแนกงานศิลปะบริสุทธิ์ (Fine Arts) ออกเป็น ๔ จําพวก ได๎แกํ จิตรกรรม
ประติมากรรม วรรณกรรม ดนตรีและนาฏกรรม งานศิลปะที่จะเปรียบเทียบกับงานออกแบบนั้ นมี
เพียง ๒ จําพวก คือ จิตรกรรมและประติมากรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นผลงานทั้ง ๒ มิติและ ๓
มิติที่สามารถรับรู๎ได๎ทางประสาทตาและประสาทสัมผัสเชํนเดียวกับงานออกแบบ
ลักษณะที่เหมือนกัน
งานทั้งสองประเภทหากพิจารณาผลงานอยํางละเอียดจะพบความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กั
น
ยกตัวอยํางผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรมภาพเขียนและงานออกแบบกาน้ําชา หากเปรียบเทียบจะ
พบความคล๎ายคลึงกันใน ๓ ด๎าน ประการแรกผลงานทั้งสองแม๎จะเป็นงาน ๒ และ ๓ มิติแตกตําง
กัน แตํลักษณะที่ปรากฏทั้งสองประเภทล๎วนเป็นผลงานซึ่งเน๎นด๎านความงดงามทางการมองเห็นเป็น
สําคัญ
ลักษณะที่ต่างกัน
ความแตกตํางระหวํางงานศิลปะและงานออกแบบมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้
เนื่องจากความเฉพาะอยํางทั้งในด๎านความรู๎ และความชํานาญเป็นสิ่งจําเป็นในการทํางานทั้งสอง
ประเภท ในอดีตเมื่อกํอนการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมศิลปินและชํางฝีมือเป็นผู๎ทําหน๎าที่ออกแบบและ
ผลิตผลงานด๎วยตนเอง ตํอมาเมื่อกรรมวิธีการผลิตเปลี่ยนเป็นใช๎เครื่องจักรทําให๎ผลิตสินค๎าได๎เป็น
จํานวนมาก จําเป็นต๎องใช๎ผู๎ที่มีความรู๎เฉพาะทางจึงทําให๎นักออกแบบกลายเป็นบุคคลที่ได๎รับการ
ฝึกฝนแตกตํางไปจากเดิม ลักษณะที่ตํางกันของงานทั้งสองประเภทอาจสรุปได๎ ๔ ด๎านดังนี้
๑. วิธีการท้างาน
เมื่อพิจารณาวิธีการทํางานโดยรวม ตั้งแตํขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท๎ายจะพบความแตกตํางกันคือ
ศิลปินจะทํางานตามลําพังคนเดียวโดยใช๎ตนเองเป็นศูนย๑กลางของความคิด เมื่อได๎รับแรงบันดาลใจ
จากสิ่งที่มากระทบความรู๎สึก ก็จะทําการคิดสร๎างสรรค๑เพื่อถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดด๎วยสื่อที่มีความ
ถนัด และเป็นสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต๎องการถํายทอดในขณะที่ศิลปินทํางานคนเดียว นัก
ออกแบบจะทํางานรํวมกันเป็นกลุํมระหวํางผู๎เกี่ยวข๎องฝุายตํางๆ ได๎แกํ ฝุายการตลาดและฝุายผู๎ผลิต
ซึ่งมีข๎อมูลในด๎านตํางๆ เกี่ยวกับปัญหา เมื่อได๎ข๎อมูลแล๎วทุกฝุายจะทํางานรํวมกันในการวิเคราะห๑ถึง
ลักษณะที่ควรจะเป็นของงานออกแบบ แล๎วนักออกแบบจึงทําการคิดสร๎างสรรค๑เพื่อเสนอแนะ
แนวทางที่มีความเหมาะสมและกลุํมผู๎ทํางานจะพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมมากที่สุดไปทํา
การผลิตตํอไป
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๒. ลักษณะรูปแบบ
เมื่อพิจารณาตัวผลงานในด๎านรูปแบบหรือสไตล๑ของงานแล๎ว งานศิลปะและงานออกแบบจะ
มีลักษณะแตกตํางกันเป็นตรงกันข๎ามทีเดียว งานศิลปะของศิลปินใดเป็นงานที่แสดงรูปแบบเฉพาะตัว
ที่ศิลปินผู๎นั้นได๎พัฒนาขึ้นมา และผู๎ที่ซื้อผลงานก็มักเป็นผู๎ที่ชื่ นชมยินดีในรูปแบบของงานนั้นๆ จึง
เป็นธรรมดาที่งานศิลปะจะมีรูปแบบทั้งเป็นที่ยอมรับและไมํเป็นที่ยอมรับในชํวงเวลาหนึ่งได๎เชํนกัน
แตํสําหรับงานออกแบบนักออกแบบโดยทั่วไปจะเป็นผู๎ที่ไมํมีรูปแบบเฉพาะตัว นักออกแบบเป็นผู๎
พิจารณาเสนอแนะรูปแบบให๎แกํผลงานของตนตามควา มเหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ๑ความ
เป็นไปตามสมัยนิยม
๓. คุณค่าของผลงาน
นอกจากด๎านรูปแบบจะมีลักษณะแตกตํางกันแล๎ว เมื่อพิจารณาถึงคุณคําโดยรวมของผลงาน
ทั้งสองประเภทนี้จะพบวํางานศิลปะจะเป็นที่ยอมรับก็เมื่อมันมีคุณคําในด๎านความงามและมีเนื้อหาที่
สามารถถํายทอดห รือสื่อให๎เห็นแนวความคิดและจินตนาการที่โดดเดํนชัดเจน และมีเอกลักษณ๑ของ
ศิลปิน ทําให๎ผู๎ชมผลงานมีความซาบซึ้งจรรโลงใจกํอให๎เกิดความรู๎สึกรํวมในแนวเดียวกัน คุณคําใน
งานศิลปะ บางครั้งก็ต๎องใช๎เวลานานกวําจะเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีเนื้อหาหรือวิธีการ สื่อ
ที่ยังไมํสอดคล๎องกับความคิดเห็นของคนในสังคมในยุคสมัยนั้น
๔. ความคาดหวัง
เมื่อผลงานศิลปะและงานออกแบบสําเร็จลง ความคาดหวังของผู๎สร๎างผลงานทั้งสอง
ประเภทนั้นอยูํในตําแหนํงที่แตกตํางกัน ศิลปินผู๎สร๎างงานศิลปะมีความปรารถนาให๎ผลงานของตน
ได๎รับการยกยํอง ถูกประมูลซื้อไปเพื่อเก็บรักษาไว๎ในพิพิธภัณฑ๑และเปิดแสดงให๎ชมรํวมกับผลงานของ
ศิลปินผู๎มีชื่อเสียงอื่นๆ ในขณะที่นักออกแบบมีความต๎องการอยํางแรงกล๎าอยากให๎งานออกแบบของ
ตนมีการผลิตเป็นจํานวนมากและกระจายแพรํหลายถูกนําไปใช๎งานอยํางกว๎างขวางในหมูํสาธารณชน
ตามสถานที่ตาํ งๆ จึงจะนับได๎วําเป็นงานออกแบบที่ประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับ
๔. รูปทรงและส่วนประกอบหลักของงานเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผาชนิดตํางๆ ที่นอกเหนือไปจากสนองความต๎องการทางด๎านการใช๎สอย
ตามปกติแล๎ว ล๎วนถือกําเนิดขึ้นมาจากเหตุผลที่ตํางกันออกไป เชํ น เพื่อความต๎องการและความ
ศรัทธาในลัทธิศาสนาบ๎าง หรือเกิดจากความต๎องการด๎านการใช๎สอยกับกิจกรรมตํางๆ ตามความ
เจริญก๎าวหน๎าของมนุษย๑ที่วิวัฒนาการโดยลําดับ ตามสภาพของความแปรเปลี่ยนแหํงสังคม หรือตาม
วัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่น ตลอดจนความก๎าวหน๎าในทางวิชาการทุกๆ สาขา ล๎วนเป็นเหตุผลที่ทํา
ให๎เกิดรูปแบบของเครื่องปั้นดินเผาชนิดตํางๆ มากมาย เพื่อสนองความต๎องการด๎านการใช๎สอยที่
แตกตํางกันออกไป (ประสพ ลี้เหมือดภัย. ๒๕๔๓: ๓๕ )
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เครื่องปั้นดินเผาไมํวําจะถูกสร๎างขึ้นมาในฐานะที่เป็นงานประเภทศิลปกรรมหรือหัตถกรรม
หรืออุตสาหกรรม ล๎วนสนองประโยชน๑ใช๎สอยของมนุษย๑ทางกายภาพหรือจินตภาพ หรือทั้งกายภาพ
และจินตภาพตามความต๎องการทั้งกิจกรรมธรรมดาในชีวิตประจําวันทั่วๆ ไป หรือในกิจกรรมพิเศษ
โดยเฉพาะล๎วนต๎องการความมั่นคงแข็งแรง โดยการใช๎โครงสร๎างและวัสดุที่เหมาะสมถูกต๎องตามการ
รับน้ําหนัก ซึ่งต๎องอาศัยความรู๎ทางเทคนิควิทยาเข๎ามาชํวย
นอกจากนี้ก็ควรมีรูปทรงที่เป็นสื่อความหมายหรือเป็นเครื่องแสดงให๎เห็นถึงลักษณะ
ประเภทและชนิดของเครื่องปั้นดินเผาได๎อยํางเดํนชัด กับควรมีรูปลักษณะที่งดงาม นําดู มีสัดสํวน
และมีการจัดรูปทรงขององค๑ประกอบตํางๆ ในผลงานอยํางมีหลักเกณฑ๑ที่ดี สามารถให๎ความพึงพอใจ
แกํผู๎พบเห็น ซึ่งจําเป็นต๎องอาศัยความรู๎ทางศิลปะเข๎ามาเป็นสํวนประกอบ เพราะหากขาดด๎านใด
ด๎านหนึ่ง ก็ไมํอาจเป็นงานเครื่องปั้นดินเผาที่ดีได๎
งานเครื่องปั้นดินเผาเป็นงานที่มีวิวัฒนาการและพัฒนาการ ยํอมมีการเปลี่ ยนแปลงได๎เสมอ
ไปทั้งในแนวความคิด แนวรูปแบบ วัสดุที่ใช๎ในการผลิต และกรรมวิธีในการผลิต ตลอดจนวิธีการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย๑ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญหรือลักษณะของสังคม ดังนั้น งาน
เครื่องปั้นดินเผาจึงมีลักษณะที่แปลกตํางกันออกไปตามกาลเวลาและสถานที่ เชํนเ ดียวกับที่เราบอก
ได๎วํา เครื่องปั้นดินเผาชนิดใด แบบใด เป็นของสมันสุโขทัย สมัยอยุธยา หรือสมัยรัตนโกสินทร๑
นอกจากนี้งานเครื่องปั้นดินเผาในยุคเดียวกันหรือในท๎องถิ่นเดียวกันก็อาจมีลักษณะตํางกันออกไปได๎
ในแนวความคิดของการออกแบบ ซึ่งขึ้นอยูํกับจุดประสงค๑ข
องเครื่องปั้นดินเผาแตํละประเภท
ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบของผู๎ประกอบงานแตํละคน เครื่องปั้นดินเผาแตํละชนิดแตํละ
ประเภทยํอมต๎องการลักษณะเฉพาะตัวและเน๎นแนวทางในการสร๎างสรรค๑แตกตํางกันออกไป
รูปลักษณะหรือทรวดทรง (Form)
คือ สิ่งที่ประกอบกันเป็นรูปทรงของเค รื่องปั้นดินเผา แม๎วําผู๎สร๎างสรรค๑จะมีเสรีภาพอยําง
เต็มที่ในการถํายทอดความรู๎สึกนึกคิดในการสร๎างรูปลักษณะของเครื่องปั้นดินเผาก็ตาม แตํใชํวําผู๎
ประกอบงานเครื่องปั้นดินเผาทุกคนจะสามารถใช๎ภูมิปัญญาและความสามารถในการสร๎างสรรค๑ของ
ตน ให๎ผลิตรูปทรงของงานเครื่อ งปั้นดินเผาให๎ได๎ผลเป็นที่นําพอใจได๎เสมอไป มีจํานวนน๎อยคนที่
สามารถคิดค๎นถึงทฤษฎีใหมํๆ สิ่งประดิษฐ๑ใหมํๆ หรือรูปทรงลักษณะใหมํๆ ให๎เป็นที่ยอมรับ
ตลอดจนเป็นที่ชื่นชอบแกํคนสํวนใหญํ สํวนมากเราจะพบเสมอวํา หลังจากที่มีผู๎บุกเบิกหรือนํา
แนวทางใหมํๆ อันประสบผล สําเร็จแล๎วก็จะมีผู๎ดําเนินรอยตามเป็นจํานวนมาก โดยนําเอาสิ่งที่ผู๎อื่น
คิดขึ้นมาอยํางดีแล๎วไปดัดแปลง หรือปรับปรุงให๎เป็นแบบอยํางและวิธีของแตํละคน ดังนั้น ผู๎
ประกอบงานเครื่องปั้นดินเผาควรระลึกเสมอวํารูปทรงที่จะนํามาใช๎ในการสร๎างผลงานนั้น จะต๎อง
ไมํใชํเป็นการหยิบยกเอามาจากการที่มีผู๎คิดค๎นเอาไว๎แล๎วนํามาใช๎โดยไมํมีการประยุกต๑จากแบบดั้งเดิม
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เลย เพราะการนําเอางานที่ได๎รับการยกยํองแล๎วมาใช๎ในงานของตนโดยไมํคํานึงถึงความสัมพันธ๑อื่นใด
ก็เทํากับเป็นการลอกเลียนแบบ ไมํเกิดคุณคําแกํงานเครื่องปั้นดินเผาแตํอยํางใด
รูปทรงในงานเครื่องปั้นดินเผา มีลักษณะองค๑ประกอบเป็น ๓ มิติ โดยเห็นรูปรํางลักษณะ
ภายนอกของรูปทรง หรือเห็นรูปทรงภายในด๎วย รูปทรงทั้งสองจะมีลักษณะที่คล๎ายคลึงกัน หรือ
ถํายทอดให๎เห็นถึงลักษณะของกันและกันได๎ โดยผู๎พบเห็นสามารถจะเข๎าใจและคาดการณ๑ได๎วํา
รูปทรงทีม่ องจากภายนอกและภายในจะมีลักษณะเชํนเดียวกัน เชํน แจกัน ถ๎วย จาน ชาม ฯลฯ
แตํงานเครื่องปั้นดินเผาบางประเภท อาจมีรูปทรงเฉพาะเพียงภายนอก เชํน งานประเภท
ศิลปกรรมในเชิงประติมากรรม รูปคน สัตว๑ ลวดลาย ทั้งที่เป็นรูปแบบลอยตัว แบบนูนสูงและแบบ
นูนต่ํา เพราะเน๎นความสําคัญของลักษณะรูปทรงภายนอกเป็นสํวนใหญํ จึงสามารถเห็นได๎แตํเฉพาะ
รูปทรงภายนอกเทํานั้นไมํมีรูปทรงภายในให๎เห็น
รูปทรงที่ตัดขาดจากภายนอก หรือรูปทรงปิดล้อม (Closed Form)
คือ รูปทรงสามมิติที่รูปทรงภายนอกทําหน๎าที่หํอหุ๎มสํวนประกอบตํางๆ ภายในไว๎ อยําง
มิดชิด สํวนเนื้อที่ภายในจะถูกตัดขาดกับเนื้อที่ภายนอก หรือมีความเชื่อมโยงไว๎บ๎างเพียงเล็กน๎อย
คือ เป็นเส๎นรูปทรงภายนอกที่มีเส๎นรอบรูปจํากัดตายตัว รูปทรงลักษณะนี้ เราเรียกวํา รูปทรงปิด
ล๎อม ได๎แกํ กระปุกออมสิน กระปุกและแจกันปากแคบทั่วไป
รูปทรงที่เชื่อมโยงกับภายนอก (Open Form)
รูปทรงชนิดนี้จะไมํตัดขาดจากที่วํางภายนอกที่ล๎อมรอบอยูํเสียทีเดียว แตํยังเชื่อมโยงกับเนื้อ
ที่วํางภายนอกได๎ดี รูปทรงชนิดนี้ไมํจําเป็นต๎องมีผิวของรูปทรงที่ห๎อมล๎อมรูปทรงภายในอยํางมี
ขอบเขตสิ้นสุดที่แนํนอน ผิวตามภายนอกข องรูปทรงในแนวตั้งจะเว๎นระยะเป็นที่วํางตํางกันและไมํ
บรรจบกันโดยตลอด รูปทรงทั้งภายในและภายนอกจะประสานสัมพันธ๑กัน สํวนที่เป็นกลุํมก๎อน
(Mass) สํวนที่เป็นที่วําง (Space) ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปทรงจะมีลักษณะเกื้อกูลและสํงเสริมซึ่ง
กันและกันได๎แกํ งานเครื่ องปั้นดินเผาที่ตกแตํงลวดลายแบบฉลุโปรํง เป็นแจกัน หรือโคมไฟ คือ
รูปทรงที่ไมํมีเส๎นรอบที่จํากัดตายตัว ทําให๎รูปทรงภายนอกดูโปรํงเบา
รูปทรงไมํวําจะเป็นชนิดใดก็ตาม มักเป็นเครื่องแสดงให๎เห็นถึงลักษณะของโครงสร๎าง ที่
รวมทั้งรูปทรงภายในและภายนอก จะเป็นโครง สร๎างที่กํอรูปขึ้นเพียงหนํวยเดียวหรือหลายหนํวย
รวมกันก็ได๎ เชํน รูปคนๆ เดียวหรือกลุํมคน และโครงสร๎างจะถูกจํากัดหรือบังคับโดยการใช๎สอยอีก
ทีหนึ่งเป็นสํวนใหญํมีบํอยครั้งที่พบวํา โครงสร๎างและการใช๎สอยมิได๎เป็นตัวกําหนดรูปรํางของงาน
เครื่องปั้นดินเผาเสมอไป ซึ่ งตามความเป็นจริงแล๎ว ทั้งโครงสร๎างและการใช๎สอยตลอดจนรูปทรงนี้
จะต๎องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน สะท๎อนให๎เห็นลักษณะของกันและกันด๎วย แตํอาจจะเน๎นหนักไปใน
ด๎านใดด๎านหนึ่งก็ได๎ ขึ้นอยูํกับวัตถุประสงค๑ของงานแตํละงาน รวมทั้งข๎อพิจารณาอื่นประกอบกัน
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ส่วนประกอบหลักที่เป็นพื้นฐานดั้งเดิมในการท้าให้ก้าเนิดรูปทรงในงานเครื่องปั้นดินเผา
อาจจ้าแนกได้ดังนี้
๑. มวล ปริมาตร หรือกลุํมก๎อนของรูปทรง (Mass or Volume)
๒. เส๎นและทิศทางของรูปทรง (Line& Direction)
๓. พื้นผิวของรูปทรง (Surface)
๔. ความเว๎นวําง ที่วําง (Space)
๑. มวล ปริมาตร หรือกลุ่มก้อนของรูปทรง (Mass or Volume)
รูปทรงที่เป็นมวลในงานเครื่องปั้นดินเผาเป็นสํวนสําคัญที่ชํวยแสดงให๎เห็นลักษณะของผลงาน
โดยสํวนรวมได๎ชัดเจน เป็นรูปทรงที่มีโครงสร๎างแบบปริมาตรที่ผิวนอกขยายตัวเบํงออกในที่วําง และ
มีลักษณะโค๎งนูนกินเนื้ อที่ในที่วําง พื้นผิวเป็นบริเวณที่แสดงปริมาตรและเป็นปริมาตรที่มีพลังมาก
เราจึงเห็นความเคลื่อนไหวและบริเวณผิวกํอนสํวนอื่น เราเห็นการเลื่อนไหล การขยายตัวในที่วําง
ของพื้นผิวมากกวําจะเห็นเส๎นรูปนอกของมัน กลําวคือ เห็นปริมาตรกํอนเส๎น รูปทรงของ
เครื่องปัน้ ดินเผาจึงเป็นแบบพื้นผิว มวล และปริมาตร
ปริมาตรของรูปทรง
ในงานเครื่องปั้นดินเผาปริมาตรของรูปทรง มีอยูํ ๒ ชนิด
๑.๑ ปริมาตรของรูปทรงที่แนํนตัน (Solid Form) หรือรูปทรงที่เป็นมวลอันหมายถึง
ความแนํนของเครื่องปั้นดินเผาและปริมาณ ที่วํางที่มันกินเนื้อที่อยูํ ซึ่งบางทีเราเรียกวํา รูปทรง
ภายนอก
๑.๒ ปริมาตรของที่วําง (Space Volume) หรือรูปทรงของที่วําง (Space Form) ที่
เกิดจากการล๎อมรอบของพื้นผิวของเครื่องปั้นดินเผา เชํน ปริมาตรภายใน หรือชํองโหวํ ซึ่งในงาน
เครื่องปั้นดินเผาก็คือ รูปทรงภายใน
ในการสร๎างสรรค๑งานเครื่องปั้นดินเผา การกําหนดความหนาบางของงานนั้นก็ได๎อาศัยหลัก
ความสัมพันธ๑ระหวํางรูปทรงภายนอกกับรูปทรงภายใน เป็นตัวกําหนดในการสร๎างความเหมาะสม
๒. เส้นและทิศทางของรูปทรง (Line & Direction)
เส๎นเป็นพื้นฐานของงานศิลปะทุกแขนง เป็นโครงสร๎างของทุกสิ่งในโลก เส๎นสามารถแสดง
ความรู๎สึกได๎ด๎วยตัวมันเองในการสร๎างงานเป็นรูปทรง และหัตถกรรม ล๎วนตํางอาศัยเส๎นเป็นหัวใจใน
การแสดงออก นอกจากนี้ การเริ่มต๎นหรือการพัฒนาจินตนาการ ไมํวําจะเป็นศิลปะหรือชํางสาขา
ใดๆ ต๎องอาศัยเส๎นเป็นปัจจัยหลักทั้งสิ้น
เส๎นเกิดจากรํองรอยของจุดที่ถูกแรงๆ หนึ่งผลักดันให๎เคลื่อนที่ เป็นขอบเขตของที่วําง
สิ่งของ รูปทรง น้ําหนัก และของสี นอกจากนี้ยังเป็นขอบเขตของกลุํมสิ่งของ รูปทรงที่รวมกันเป็น
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โครงสร๎างที่เห็นได๎ด๎วยความรู๎สึก เส๎นแม๎จะมีเพียงมิติเดียว คือ ความยาว แตํเส๎นก็มีสิ่งอื่นอีกในตัว
ของมันเอง คือ มีลักษณะตําง มีทิศทาง และมีขนาด
ลักษณะของเส๎น ได๎แกํ เส๎นตรง เส๎นโค๎ง เส๎นคด เส๎นซิกแซ็ก เส๎นประ เส๎นเกล็ดปลา
เส๎นก๎นหอย สํวนทิศทางของเส๎น ได๎แกํ แนวราบ แนวดิ่ง แนวเฉียง
ขนาดของเส๎น ได๎แกํ เส๎ นเล็กหรือบาง เส๎นหนาหรือเส๎นใหญํ แตํถ๎าใหญํหรือหนามากไป
เมื่อเทียบกับความยาวของเส๎น ก็จะกลายเป็นความกว๎างไป ในงานเครื่องปั้นดินเผาจะหนีไมํพ๎นเรื่อง
ของเส๎นและทิศทางของรูปทรง เพราะนอกจากจะเป็นพื้นฐานในการคิดสร๎างสรรค๑แล๎ว ยังตํอเนื่อง
ไปถึงการสร๎างสรรค๑รูปทรงอีกด๎วย ลักษณะของเส๎นให๎ความรู๎สึกที่ตํางกันออกไป ดังนี้
เส๎นตรงและเส๎นโค๎งน๎อย ๆ ให๎ความรู๎สึกตรง เข๎มแข็ง แข็งแรง เอาชนะ หยาบ สบาย
เลื่อนไหล เปลี่ยนแปลงได๎ ตํอเนื่อง มีความกลมกลืนในการเปลี่ยนทิศทาง ความเคลื่อนไหวซ้ํา ๆ
สุภาพ เป็นผู๎หญิงนุํม และอิ่มเอิบ แตํถ๎าใช๎มากก็ทําให๎เกิดความรู๎สึกในทางเรื่อยเฉื่อย ขาดจุดหมาย
เส๎นโค๎งวงแคบและเส๎นโค๎งวงกลม ให๎ความรู๎สึกเปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว มีพลังเคลื่อนไหว รุนแรง
ทิศทางตายตัว ไมํเปลี่ยนแปลง ซ้ํา ๆ มีระเบียบมากที่สุด แตํจืดชืด เพราะขาดการเปลี่ยนแปร
เส๎นโค๎งกันหอย ให๎ความรู๎สึกคลี่คลาย เคลื่อนไหว เติบโตเมื่อมองจากภายในออกมา ไมํมีที่
สิ้นสุดของพลังเคลื่อนไหว เมื่อมองจากภายนอกเข๎าไป เส๎นก๎นหอยนี้ ในธรรมชาติวนทางขวา เห็นได๎ใน
ก๎นหอย กลุํมหมอกควัน ในอาการเกี่ยวพันของไม๎เลื้อย เป็น เส๎นโค๎งที่ขยายตัวออกไมํรู๎จบ
เส๎นซิกแซ็กหรือฟันปลา ให๎ความรู๎สึกเปลี่ยนทิศทางรวดเร็วมาก หักเหกะทันหัน ทําให๎ประสาท
กระตุก ให๎จังหวะกระแทก เกร็ง เป็นพลังไฟฟูา ฟูาผํา ความรุนแรง ความขัดแย๎ง สงคราม
ทิศทางของเส้นให้ความรู้สึก ดังนี้
เส๎นนอน ให๎ความรู๎สึก พักผํอน เงียบ เฉย สงบ ผํอนคลาย กลมกลืนกับแรงดึงดูดของโลก
เชํน เส๎นขอบฟูา ทะเล ทุํงกว๎าง
เส๎นตั้ง ให๎ความรู๎สึก มั่นคง แข็งแรง พุํงขึ้น จริงจัง และเงียบขรึม เป็นสัญลักษณ๑ของความ
ถูกต๎อง ซื่อสัตย๑ ความสมบูรณ๑ในตัว เป็นผู๎ดี สงํา ทะเยอทะยาน และรุํงเรือง
เส๎นเฉียง ให๎ความรู๎สึก เคลื่อนไหว ไมํสมบูรณ๑ ไมํมั่นคง
เส๎นเฉียงและโค๎ง ให๎ความรู๎สึก ขาดระเบียบ พุํงเข๎า หรือพุํงออก
เส๎นโครงสร๎าง (Structural Line) เป็นเส๎นที่มองไมํเห็นด๎วยตา พลังอํานาจของงานประเภท
ศิลปะจะให๎ความรู๎สึกเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่ง ก็อยูํที่เส๎นโครงสร๎างที่มองไมํเห็นนี้เอง ซึ่งได๎แกํ
๑. เส๎นแกนของรูปทรง เชํน ศูนย๑ถํวงของรูปคน
๒. เส๎นรูปนอกของรูปทรง
๓. เส๎นที่ลากด๎วยจินตนาการ เชํนดาวไถ ดาวจระเข๎
๔. เส๎นโครงสร๎างปริมาตร
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๕. เส๎นแสดงความเคลื่อนไหวของที่วําง
๖. เส๎นโครงสร๎างองค๑ประกอบที่เกิดจากเส๎นแกนของสํวนตําง ๆ ประสานกันกํอนมี
รายละเอียดเป็นพื้นฐานในการสานตํอรายละเอียดตํอไป
นอกจากนี้ เส๎นในการวาดเส๎นหรือลายมือในการเขียนหนังสือก็ยังมีลักษณะและให๎อารมณ๑เป็น
สํวนตัว แปรเปลี่ยนไปได๎หลายแบบ อาจให๎ความรู๎สึกอํอนหวาน อํอน แอ เข๎มแข็ง กล๎าแข็ง หนา บาง
นุํม พรํามัว หรือคมชัด ซึ่งจากสํวนละเอียดปลีกยํอยอันเป็นลักษณะเฉพาะของแตํละบุคคลนี่เอง ที่
นอกจากจะสะท๎อนความรู๎สึกแกํผู๎ดูหรือผู๎พบเห็นแล๎ว ยังเป็นเครื่องบํงบอกถึงลักษณะนิสัยและอารมณ๑ของ
ผู๎เขียนในขณะนั้นวําเป็นเชํนไร แม๎กระทั่งลํวงเข๎าไปถึงภาวะกาลสมัยนั้นๆ ได๎
ทิศทางของรูปทรง
รูปทรงของงานเครื่องปั้นดินเผาสํวนใหญํมักเป็นรูปทรงเดี่ยว แตํรูปทรงที่เป็นกลุํมก๎อนก็มีเชํนกัน
ในงานเชิงประติมากรรม รูปทรงโดยทั่วไปมักมีสํวนทําหน๎าที่เป็นผิวคลุมคล๎ายกับผนังและพื้นของอาคาร
จึงเป็นเครื่องแสดงให๎เห็นทิศทางของงานเครื่องปั้นดินเผา ได๎จาก ลักษณะ สัดสํวน ของรูปทรงและการ
จัดวางปริมาตร ทิศทางนั้นพิจารณาได๎จากการที่เป็นรูปทรงเดี่ยว และเป็นกลุํมของรูปทรง ทิศทางที่เห็น
ได๎ชัดโดยทั่วไป ก็คือ ทิศทางตามแนวตั้งกับตามนอนในแนวราบเป็นสํวนใหญํ
รูปทรงเดี่ยวหรือกลุํมของรูปทรงที่มีทิศทางสํวนรวมไปในแนวตั้ง (Vertical Direction) นั้นอาจ
เกิดจากเหตุผลหลายประการ เชํน
๑. เหตุผลด๎านจิตวิทยาและคตินิยม ในด๎านนี้เกิดจากความรู๎สึกทางด๎านจิตใจและความเชื่อถือของ
มนุษย๑ ในเรื่องรูปแบบกับสัญลักษณ๑ เชํน มีความรู๎สึกวําเส๎นตั้งจะให๎ความรู๎สึกทางด๎านความมีชีวิตชีวา
มั่นคง ตื่นตัว มีความสงํา เพราะตั้งอยูํอยํางต๎านทานแรงดึงดูดของโลก จากสภาพธรรมชาติ เชํน ภูเขา
ต๎นไม๎ ซึ่งให๎ความรู๎สึกนี้แกํเรา ดังนั้น เมื่อจะสร๎างอะไรจึงถอดความรู๎สึกเรื่องเส๎นทางตั้งนี้ ลงบนถาวรวัตถุ
ที่ต๎องการสร๎างสรรค๑ เพื่อแสดงความรู๎สึก ตั้งมั่น สงําผําเผย
เพราะความเชื่อและศรัทธาในเรื่องเทพเจ๎าอันเป็นคตินิยมความเชื่อของมนุษย๑ทุกชาติทุก
ภาษา สํวนใหญํเชื่อวําเทพเจ๎าทั้งหลายอยูํบนสรรค๑หรือบนฟูานั่นเอง การสร๎างสรรค๑อาคารศาสนา
และอนุสรณ๑สถานตํางๆ จึงมีรูปทรงไปในทางสูงขึ้นสูํท๎องฟูา และยิ่งสูงเทําใด ก็เชื่อวําบุญกิริยาจะมี
ผลมากขึ้นเพียงนั้น พร๎อมกับทําให๎เกิดความรู๎สึกวําได๎อยูํใกล๎ชิดเทพเจ๎า ได๎ผลทางด๎านจิตใจและเกิด
ศรัทธาทําให๎งานอื่นๆ รวมทั้งงานเครื่องปั้นดินเผาก็ได๎รับอิ ทธิพลในการสร๎างสรรค๑งานออกมาใน
แนวตั้งเป็นสํวนใหญํไปด๎วย
๒. เหตุผลด๎านการใช๎สอย คือ ต๎องการให๎มองเห็นได๎เดํนชัดถ๎าทําแผํในทางราบอาจเปลือง
เนื้อที่ในการจัดวาง การสร๎างสรรค๑สิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ มักทําไปในแนวตั้ง เชํน ตู๎เก็บเอกสารก็ใช๎
วิธีการวางสํวนที่ จะใช๎สอยซ้ําๆ กันขึ้นไปทางตั้ง ทําให๎พื้นการจัดวางและค๎นหาอยูํในพื้นที่เทําเดิม
ผํอนแรง ยํนระยะเวลาการค๎นหา แม๎อาคารในปัจจุบันนี้ รูปทรงจะมีทิศทางสูงในทางตั้ง เสียดขึ้น
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ไปในที่วํางเบื้องบนกันเป็นจํานวนมาก เครื่องปั้นดินเผาไมํวําจะเป็นประเภทศิลปกรรม หั ตถกรรม
และอุตสาหกรรมก็นิยมสร๎างสรรค๑ออกมาในรูปทรงทางตั้ง ด๎วยเหตุผลเดียวกัน
สํวนรูปทรงที่แสดงทิศทางแนวนอน (Horizontal Direction) นั้น จะมีทั้งลักษณะที่เป็น
รูปทรงเดียวทางแนวนอน โดยจะมองเห็นทางยาวมากกวําสํวนสูง หรือเป็นกลุํมของรูปทรงที่มีหลาย
ชั้น ซึ่งในจํานวนนั้นอาจมีรูปทรงทางนอน หรือรูปทรงที่ไมํเป็นทิศทาง เชํน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูป
วงกลม และรูปทรงที่ตั้งรวมอยูํด๎วยกัน เมื่อรวมกลุํมกันทั้งหมดแล๎ว จะชี้ให๎เห็นทิศทางและให๎
ความรู๎สึกยาวออกไปทางนอนในแนวราบ
รูปทรงที่มีทิศทางในทางนอนนี้ จะให๎ความรู๎สึกสงบ ผํอนคลาย ไมํต๎านทานแรงดึงดูดของ
โลกเข๎ากันได๎ดีกับธรรมชาติ งานเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะเชํนนี้ จะเหมาะสําหรับใช๎กับอาคารที่
เป็นบ๎านพักอาศัย หรือพักผํอนหยํอนใจในที่กว๎าง เชํน อํางอาบน้ํา แจกันแบนสําหรับจัดดอกไม๎
เป็นพุํมใหญํๆ
จะอยํางไรก็ตาม ในการสร๎างสรรค๑งานแตํละชนิดนั้น เราสามารถจัดสัดสํวนการใช๎สอยให๎มี
ทิศทางไปในแนวราบและแนวตั้งรวมเข๎าด๎วยกันได๎ เพียงแตํแยกสํวนใช๎สอยที่แตกตํางกันออกไป ให๎
เป็นแตํละสํวนที่เกี่ยวเนื่องกัน
นอกจากทิศทางในแนวราบและแนวตั้งแล๎ว งานเครื่องปั้นดินเผาก็ยังมีรู
ปทรงที่ไมํเน๎น
ทิศทางใดๆ เป็นพิเศษอีกด๎วย เชํน รูปทรงที่มีความกว๎างยาวใกล๎เคียงกัน คํอนไปในทางสี่เหลี่ยม
จัตุรัส เพราะทางนอนกับทางตั้งไมํตํางกันมากนัก สี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงเป็นรูปทรงที่ไมํเน๎นทิศทาง แตํดู
เทอะทะ ให๎ความรู๎สึกหนักแนํน อยูํนิ่ง คงที่มีเสถียรภาพ รูปทรงพีรามิดมีลักษณะของระนาบทแยง
เป็นเส๎นเอียงมาบรรจบกันที่ยอดเป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นรูปทรงที่มีพลังและอยูํนิ่ง เพราะจุดรวม
น้ําหนักทั้งหมดอยูํต่ํา และดิ่งลงยังฐาน ไมํแสดงทิศทางที่เน๎นทางตั้งหรือทางนอน ระนาบทแยงจึง
แปลความหมายได๎วํา เปลี่ยนจ ากพักสงบมาเคลื่อนไหวตื่นตัวและมีชีวิตชีวา หรือเปลี่ยนจาก
เคลื่อนไหวอยํางมีชีวิตชีวามาเป็นความสงบนิ่งพักผํอนก็ได๎ เปรียบคล๎ายกับการรวมพลองลูกเสือ
สํวนรูปทรงกลมหรือทรงกระบอกมีสํวนสูงและสํวนกว๎างของเส๎นผําศูนย๑กลางไมํตํางกันนัก ก็ไมํแสดง
ทิศทางใดๆ นอกจากแสดงลักษณะของการตํอเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สํวนรูปครึ่งวงกลมที่คว่ํา
ลงก็ไมํแสดงทิศทางใดๆ เพราะลักษณะของเส๎นเพียงโค๎งจากพื้นแล๎วเกาะนิ่งสนิทอยูํกับที่
๓. พื้นผิวของรูปทรง (Surface)
ในงานเครื่องปั้นดินเผา พื้นผิว หมายถึง เนื้อที่ของวัสดุที่เป็นรู ปทรงภายนอก ที่หมายถึง
เนื้อดินปั้นเมื่อผํานการเผาดิบ และหมายถึงวัสดุที่เคลือบหุ๎มหํอตัวเครื่องปั้นดินเผา หรือเป็นผิวที่
ประกอบรวมกันเป็นผลงาน พื้นผิวของงานเครื่องปั้นดินเผาเราจะเห็นได๎ในรูปของสํวนโครงสร๎างที่
ตํอเนื่องกันรวมเป็นโครงสร๎างเดียวกัน
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การเลือกใช๎ลักษณะของพื้นผิว โดยพิจารณาถึงสิ่งตํอไปนี้
๓.๑ ลักษณะผิววัสดุ (Texture) ที่ปรากฏบนผิวงาน
๓.๒ รูปแบบ ลวดลาย(Pattern) บนผิวงาน
๓.๓ น้ําหนัก แสงและเงา (Tone,Light & Shade)ที่เกิดบนผิวงาน
๓.๔ สี (Colour) สีที่เกิดตามธรรมชาติและสีที่เคลือบบนผิวงาน
๓.๑ ลักษณะผิววัสดุ (Texture) ที่ปรากฏบนผิวงาน
ลักษณะของผิววัสดุจะมีความแตกตํางกันอยูํมากมายหลายชนิด เราสามารถรับรู๎ได๎ด๎วยการ
สัมผัสและการมองเห็น เชํน หยาบ ละเอียด มัน ด๎าน ขรุขระ เป็นจุด ลักษณะผิววัสดุโดยทั่วไป
แล๎วถือวําเป็นองค๑ประกอบที่ไมํไ ด๎เป็นหลักในการสร๎างรูปทรง เพราะมีข๎อจํากัดในตัวมันเอง ไมํมี
ลักษณะสมบูรณ๑เหมือนสํวนประกอบอื่นๆ แตํเราก็นิยมใช๎ลักษณะผิวเป็นสํวนประกอบในการ
สร๎างสรรค๑ด๎านตกแตํง เพื่อความรู๎สึกในด๎านจิตภาพ เชํน ผิวหยาบให๎ความรู๎สึกมั่นคง แข็งแรง
แกรํงกระด๎าง ลักษณะผิวละเอียดใช๎กับงานที่แสดงความประณีตบรรจง
ลักษณะผิวมีอยูํ ๒ ชนิด คือ
๓.๑.๑ ลักษณะผิวที่เราสัมผัสได๎ เชํน เครื่องปั้นดินเผา หิน แก๎ว ฯลฯ
๓.๑.๒ ลักษณะผิวที่รับรู๎ได๎จากการมองเห็น ได๎แกํ ผิวที่ทําเทียมขึ้น เชํน
เครื่องปั้นดินเผาเขียนสีเป็นลายหินอํอน ลายไม๎ หรือการใช๎วัสดุสังเคราะห๑แล๎วทําเป็นผิวของลาย
วัสดุอื่นๆ
ในงานเครื่องปั้นดินเผาลักษณะผิวมีความสําคัญมาก ทั้งในด๎านความงามและประโยชน๑ใช๎
สอย เชํน พื้นผิวที่มีการตกแตํงด๎วยการขูด ขีด จุด กด ปั้นตกแตํง นอกจากจะให๎ความงามที่
แปลกตาออกไป แล๎วประโยชน๑ใช๎สอยที่ได๎ก็คือ สะดวกในการหยิบยก ไมํลื่นเหมือนงาน
เครื่องปั้นดินเผาทั่วๆไป ที่มักมีลักษณะผิวเรียบ มัน แตํการเลือกใช๎ลักษณะผิวตํางๆ ในงาน
เครื่องปั้นดินเผา จําเป็นต๎องคํานึงถึงขนาดของรูปทรง การแบํงชํองของผิวพื้น รวมทั้งลักษณะของ
ผิววัสดุ ตลอดจนขนาดของเนื้อที่เหลํานั้นด๎วย ดังนั้นการเลือกใช๎ผิววัสดุในงานเครื่องปั้นดินเผาควร
ต๎องศึกษาคุณคําตามธรรมชาติของวัสดุให๎ลึกซึ้งเสียกํอน
ลักษณะผิวหากนําไปใช๎โดยไมํเข๎าใจธรรมชาติและคุณคําของมัน ก็ไมํอาจให๎ผลสมความ
ต๎องการได๎ เชํน อิฐในบางท๎องถิ่นมีคุณภ าพมาตรฐานดี สีและลักษณะผิวแตกตํางไปจากแหลํงผลิต
อื่นๆ เมื่อนํามาใช๎งานกํอสร๎างไมํต๎องฉาบปูนทับ ทําให๎ได๎ลักษณะสีผิวของอิฐที่แสดงลักษณะตาม
ธรรมชาติ การใช๎ผิวในงานเครื่องปั้นดินเผาเราใช๎โดยวิธีขัดแย๎งหรือตัดกัน เชํน ความขรุขระกับ
ความเรียบ ความละเอียดกับคว ามหยาบ ความมันกับความด๎าน การใช๎ลักษณะผิวลักษณะใด
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ลักษณะหนึ่งในปริมาณมาก เป็นการสร๎างจุดสนใจในผลงาน ตรงตามกฎของความเป็นเดํน แตํถ๎าใช๎
ลักษณะผิวที่คํอยเป็นคํอยไป ก็จะเป็นการใช๎ตามกฎของการเปลี่ยนแปร
๓.๒ รูปแบบ ลวดลาย (Pattern) บนพื้นผิวงาน
รูปแบบ ก็คือ สํวนที่เป็นรูปธรรมที่ถูกกําหนดให๎มีขึ้นในงานศิลปะ บนที่วํางที่ถูกกําหนดไว๎
แล๎วตามความต๎องการของผู๎สร๎างสรรค๑งาน สํวนลวดลายนั้นก็คือ สํวนที่ทําขึ้นเพื่อตกแตํงให๎สวยงาม
บนงานศิลปะ ซึ่งสํวนมากจะเป็นรูปที่ซ้ําๆ กัน ทั้งรูปแบบและลวดลายนี้ เรามักรวมเรีย กวํา ลาย
นิยมใช๎ในงานสถาปัตย๑และงานเครื่องปั้นดินเผา
การทําให๎เกิดรูปแบบหรือลายชนิดตํางๆ ขึ้นบนผิวงาน จะมีลักษณะขนาดที่แนํนอน มีความ
จัดแจ๎งชัดเจน และมีลักษณะซ้ําๆ กันไป หรือเกิดจากการจงใจก็อาจมีรูปแบบของลายที่สม่ําเสมอ
หรือไมํสม่ําเสมอก็ได๎ อาจเป็นรูป ทรงเรขาคณิตที่เหมือนกันไป ตลอดจนมีเส๎นหรือสีเข๎าชํวย บาง
กรณีอาจใช๎รูปทรงตํางลักษณะจัดเป็นกลุํมๆ แตํให๎ซ้ํากัน
อนึ่ง รูปแบบลายที่ใหญํไมํควรใช๎ในเนื้อที่ลายเล็กๆ เพราะทําให๎เห็นลายได๎ไมํครบบนพื้นที่
นั้น หรือลายที่ซ้ํากันน๎อยเกินไปก็เชํนกัน และในทํานองเดีย วกัน หากใช๎รูปแบบเล็กบนพื้นที่ใหญํ
เมื่อดูโดยสํวนรวมแล๎ว รูปแบบลายนั้นจะมีขนาดเล็กมาก จนแทบมองไมํเห็นลักษณะรูปแบบลายที่
ต๎องการ
นอกจากรูปแบบลายที่ซ้ําๆ กันแล๎ว เราสามารถใช๎วิธีอื่นโดยไมํต๎องเป็นลายที่ซ้ําๆ กันก็ได๎
คือ นําวิธีการของจิตรกรรมและประติมากร รมมาใช๎ เราสามารถเขียนหรือปั้น แกะสลัก เป็น
เรื่องราว เกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เรื่องราวเกี่ยวกับคน สัตว๑ ลงบนผิวงาน หรือ
สํวนประกอบการใช๎รูปแบบลวดลายในงานเครื่องปั้นดินเผา ไมํวําจะเป็นอยํางตรงไปตรงมา เห็นลาย
อยํางชัดเจน รุนแรง หรืออยํางที่ มีรูปแบบซับซ๎อนมากมาย ก็เพื่อชํวยเน๎นให๎เห็นความแตกตําง
ระหวํางแตํละสํวนของผิวงาน ที่ต๎องการเน๎นให๎เกิดความเดํน แปลกตา ชํวยลดความกระด๎างของ
รูปทรงที่ทึบหนักแนํนลงไป กับชํวยเรียกร๎องความสนใจขึ้นได๎
๓.๓ น้้าหนัก แสงและเงา (Tone, Light & shade) ที่เกิดบนผิวงาน
น้ําหนัก คือ ความอํอนแกํของบริเวณที่ถูกแสงและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุที่มีพื้นผิวไมํ
เทํากันจึงทําให๎เกิดแสงเงาขึ้น แสงสวํางนับเป็นสื่อกลางที่มีพลังชํวยในการแสดงออกของรูปทรงและ
พื้นผิวของวัตถุ การมีน้ําหนักแสงเงาบนผิววัตถุชํวยให๎ผิวงานเกิดความนํ าสนใจขึ้น นอกเหนือไปจาก
ประโยชน๑ใช๎สอย เพราะทําให๎เกิดมีความลึก ไมํแบนเรียบเสมอกันหมด น้ําหนัก แสงเงาบนพื้นผิว
วัตถุ ทําให๎สามารถรู๎ได๎วําสํวนใดอยูํใกล๎สํวนใดอยูํไกล สํวนใดยื่นออกมา สํวนใดเว๎าเข๎าไป เป็นต๎น
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ในงานเครื่องปั้นดินเผาน้ําหนักแสงเงาเกิดจากตั วรูปทรงหรือกลุํมก๎อนของตัวมันเองเป็น
เครื่องชํวยให๎เกิดเงา ซึ่งจะได๎ผลอยํางเห็นได๎ชัดเจนบนเนื้อที่มากๆ เพราะงานเครื่องปั้นดินเผามักจะ
มีสํวนประกอบของรูปทรงที่เป็นเส๎นระนาบแนวนอนในสํวนฐานกับมีเส๎นโค๎งเข๎าหรือโค๎งออกในแนวตั้ง
ทําให๎ผิวของเครื่องปั้นดินเผามีระนาบที่ตํางกันจึงเกิดน้ําหนัก แสง เงาที่นําสนใจได๎ ดังนั้น การที่จะ
ทําให๎เกิดน้ําหนัก แสงและเงาที่เหมาะสมนั้น จะต๎องศึกษาเรื่องของมวล ปริมาตร กลุํมก๎อนของ
งาน รูปแบบลวดลายและสีที่ใช๎ ตลอดจนระยะเวลาตํางๆ ของวัน ก็อาจมีน้ําหนัก แสงและเงาไมํ
เทํากัน กํอ ให๎เกิดบรรยากาศและอารมณ๑ที่แตกตํางกันออกไป และขณะเดียวกันก็ทําให๎ลักษณะ
สํวนรวมของรูปทรงตํางกันไปด๎วย
๓.๔ สี (Color) สีที่เกิดตามธรรมชาติและสีที่เคลือบบนผิวงาน
สีเป็นสิ่งที่เกี่ยวข๎องกับงานศิลปกรรมแทบทุกสาขาโดยเฉพาะงานจิตรกรรม แม๎ในงาน
อุตสาหกรรมและงา นหัตถกรรมตํางๆ นอกจากสีจะมีหน๎าที่ชํวยรักษาเนื้อวัสดุให๎คงทนถาวรแล๎ว สี
ยังชํวยให๎รูปทรงและสํวนประกอบของงานแตํละชนิดชัดเจนยิ่งขึ้น กับเน๎นให๎เห็นความแตกตํางของ
สํวนประกอบแตํละสํวนที่ต๎องการจะเน๎น ตลอดจนชํวยให๎อารมณ๑บรรยากาศและความรู๎สึกทางด๎าน
จิตใจด๎วยตัวเองโดยตรง
การใช๎สีมีทั้งตามธรรมชาติของวัสดุและสีที่ทาตกแตํงเพิ่มเติม การใช๎สีจึงต๎องคํานึงถึงชนิด
ของวัสดุ ซึ่งมีสีตํางๆ ในตัวของมันเอง รวมทั้งลักษณะการใช๎สอย ตลอดจนรูปทรงของงาน
ประกอบด๎วยการใช๎สี โดยทั่วไปมีอยูํสองวิธีใหญํๆ คือ การใช๎สีกลมกลืนกับการใช๎สีตัดกัน และทั้ง
สองวิธียังแยกวิธีใช๎ออกเป็น ๗ แบบเชํนกัน ดังนี้ (ประสพ ลี้เหมือดภัย. ๒๕๔๓: ๕๒ )
๑. สีเอกรงค๑ (Monochrome) คือ การใช๎สีๆ เดียว แตํให๎มีน้ําหนักอํอนแกํหลายระดับ
๒. สีข๎างเคียง ๒ หรือ ๓ สี ใช๎แบบกลมกลืน
๓. สีตรงกันข๎าม คือ ตัดกันอยํางแท๎จริง
๔. สีเกือบตรงกันข๎าม
๕. สีตรงกันข๎าม ๒ คูํเคียงกัน
๖. สีสามเส๎า
๗. สีสี่เส๎า

ภาพที่ ๑๐ สีเอกรงค๑ (Monochrome) คือ สีใดสีหนึ่งในวง ๑๒ สี
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ก. สีข๎างเคียง คือ การเลือกใช๎สีในวงสีสําหรับการระบายหรือสร๎างภาพ เพียง ๒
หรือ ๓ สีที่ติดกัน ซึ่งจะให๎ผลสําหรับการใช๎สีเป็นไปในรูปของความกลมกลืน

ภาพที่ ๑๑ สีข๎างเคียง

ข. สีตรงกันข๎าม คือ สีทุกสีในวงสีที่จับคูํกันเป็นมุมตรงกันข๎ามจะได๎ ๖ คูํ สีเหลํานี้เรียก
อีกอยํางหนึ่งวําสีตัดกัน เป็นการเรียกตามความรู๎สึกเมื่อนําสีแตํละคูํไปใช๎รํว มกัน แตํทั้งนี้จะต๎องให๎สี
ใดสีหนึ่งมีปริมาณที่มากกวําในพื้นที่การใช๎งาน

ภาพที่ ๑๒ สีตรงกันข๎าม
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ค. สีเกือบตรงกันข๎าม คือ สีที่อยูํซ๎ายขวาของสีตรงกันข๎าม เชํน ตรงกันข๎ามกับเหลือง
คือ มํวง เกือบตรงกันข๎ามของเหลือง ก็คือ สีซ๎ายขวาของมํวง ได๎แกํ มํวงแดงและน้ําเงินมํวง

ภาพที่ ๑๓ สีเกือบตรงกันข๎าม
ก. สีตรงกันข๎าม ๒ คูํเคียงกัน คือ การใช๎สีตรงกันข๎าม ๒ คูํที่อยูํติดกันในวงสี รวมเป็น
๔ สี โดยจะเลือกคูํใดคูํหนึ่งไปใช๎งาน
ข. สี ๓ เส๎า คือ สีที่ถูกเลือกมาใช๎ ในงานสามสี แตํจะอยูํในวงสีทํามุมเป็นสามเส๎าเทํากัน
หรือสีที่เว๎นสีข๎างเคียงสามสีในวงสี เชํน น้ําเงิน เหลือง แดง สีทุกชุดที่ถูกเลือกมาใช๎ จะมีชํองวําง
ที่เว๎นหรือข๎ามไปสามชํองเสมอในระหวํางสีทั้งสาม

ภาพที่ ๑๔ สีตรงกันข๎าม ๒ คูํเคียงกัน และสี ๓ เส๎า
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ค. สี ๔ เส๎า ความจริงแล๎วก็คือ การใช๎สีตรงกันข๎ามสองคูํ แตํเลือกใช๎เฉพาะที่อยูํใน
ตําแหนํงที่ทํามุมฉากกันเป็นรูปกากบาท หรือเว๎นสีข๎างเคียง ๒ สีไปเรื่อยๆ

ภาพที่ ๑๕ สี ๔ เส๎า
ถ๎าแบํงวงสีออกเป็นสองซีกเทําๆ กั นในแนวดิ่ง ซีกซ๎ายมือซึ่งมีเหลืองครึ่งหนึ่ง เหลืองส๎ม
ส๎ม ส๎มแดง แดง มํวงแดง และมํวงครึ่งหนึ่ง จะเป็นสีในวรรณะอุํน ซีกขวาซึ่งมีเหลืองครึ่งหนึ่ง
เหลืองเขียว เขียว น้ําเงินเขียว น้ําเงิน มํวงน้ําเงิน และมํวงอีกครึ่งหนึ่ง จะเป็นสีที่อยูํในวรรณะ
เย็น โดยที่ทั้งสีเหลืองและสีมํวงตํางอยูํได๎ทั้งสองวรรณะ

ภาพที่ ๑๖ สีที่อยูํในวรรณะร๎อน และวรรณะเย็น
การใช๎สีดังกลําวข๎างต๎นเป็นหลักทั่วไปที่ใช๎กันมากในงานจิตรกรรม ซึ่งสามารถนําไปใช๎กับ
งานอื่นๆ ได๎ด๎วยเชํนกัน แตํการใช๎กับงานอื่นนั้น มีตัวแปรหลายประการด๎วยกัน เชํน ประเพณีของ
แตํละท๎องถิ่น คํานิยมของแตํละยุคสมัย อันเป็นเหตุผลที่มาจากความรู๎สึกทางด๎านจิตใจซึ่งจําแนกได๎
ดังนี้
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๑. สายตามนุษย๑สํวนใหญํมีความพอใจในวัตถุที่มีสีน๎อยมากกวําหลากสีกรณีสีกลาง
(Natural) เชํน ขาว เทา น้ําตาล สีใด สีหนึ่ง หากใช๎ในแบบลักษณะสีเอกรงค๑ ให๎เกิดความอํอน
แกํตํางกันออกไป ได๎รับความนิยมอยูํไมํน๎อย เพราะให๎ผลในด๎านความสงํา เป็นกลุํมก๎อน และ
มั่นคงแข็งแรง แตํทําให๎หมดความสนใจได๎เร็ว จึงมักเน๎นความเข๎มลงบนพื้นที่วนน๎อย สํวนใดสํวน
หนึ่งให๎ตํางไปจากคําของสีอื่นๆ ทั่วไปโดยยึดหลักที่วํา ใช๎สีและตกแตํงที่ตัวโครงสร๎างให๎น๎อยที่สุด นั่น
คือ โครงสร๎างใช๎สีของเนื้อวัสดุเองเป็นเครื่องแสดง สํวนที่ต๎องการตกแตํงหรือสํวนประกอบจึงอาจใช๎
สีที่ตํางไปจากโครงสร๎าง โดยใช๎คําของสี (Value of Colour) เชํน แจกันดินเผา เมื่ อเผาแล๎วไมํ
เคลือบเสียทั้งใบ คงปลํอยให๎เห็นเนื้อดินเป็นสํวนใหญํแตํตกแตํงลวดลายด๎วยสีเคลือบทึบแบบสีเอก
รงค๑
๒. หากใช๎สีมากกวําสองสีขึ้นไป และเป็นสีสดใสมองเห็นได๎งําย มักจะนิยมโครงสร๎างสีกลุํม
ใกล๎เคียงกัน เพื่อให๎เกิดความกลมกลืน เชํน เหลือง เหลืองเขี ยว เขียว หรือน้ําตาล ส๎ม แดง
นอกจากนี้ก็อาจจะใช๎วิธีให๎ความเป็นกลุํมก๎อนแกํผิวงาน โดยให๎พื้นที่สํวนใหญํที่สุดเป็นสีอํอนหรือ
ความเข๎มของสีน๎อยแล๎วให๎พื้นที่ขนาดยํอมใช๎สีเข๎มหรือแรงมากขึ้น เพื่อความสะดุดตานําสนใจ แตํ
ต๎องคํานึงถึงเอกภาพของโครงสร๎างสี คือไมํให๎ขัดกันหรือแยกกันไมํเป็นเอกภาพ ในด๎านปริมาตรและ
รูปทรงของเครื่องปั้นดินเผานั้น ๆ
๓. การใช๎สีต๎องคํานึงถึงต๎นกําเนิดของแสงที่กระทําบนผิววัสดุเป็นองค๑ประกอบรํวมด๎วย
เพราะมีสํวนสัมพันธ๑กันและทําให๎สีมีความแตกตํางไปได๎ยามพบเห็น แม๎จะเป็นสีๆ เดียวกันก็ตาม
หากต๎นกําเนิดของแสงที่แตกตํางกันออกไป ก็สามารถทําให๎ความอํอน แกํ ของสีแตกตํางกันได๎
เชํน สีของวัสดุในเวลากลางวันที่มีแสงอาทิตย๑เจิดจ๎าหรืออยูํในที่ที่ใช๎แสงไฟเรืองแสง ดังนั้น การใช๎สี
ในงานเครื่องปั้นดินเผาจึงต๎องมองไกลออกไปวํา งานนั้นๆ จะถูกนําไปใช๎สอยหรือจัดวาง ณ ที่ใด
หลักตํางๆ ในเรื่องสีนี้จะยึดเป็นกฎเกณฑ๑ตายตัวเสมอไปไมํได๎ เพราะสีเป็นเพียงแนวคิดของผู๎
สร๎างสรรค๑แตํละคนใช๎เป็นสื่อกลางในการแสดงออก ความนิยมในเรื่องของสีและการตกแตํงพื้นผิว
งานเครื่องปั้นดินเผานี้ก็คงจะต๎องเปลี่ยนแปลงไปอีกตํางๆ นาน
าไมํหยุดยั้ง ผู๎สร๎างสรรค๑งาน
เครื่องปั้นดินเผาจะต๎องใฝุหาประสบการณ๑ ความรอบรู๎ รสนิยม การรู๎จักสังเกตจากสภาพความเป็น
จริงของสังคมในเรื่องของการใช๎สี ตลอดจนความรู๎สึกในเรื่องคุณสมบัติของสี และลักษณะของพื้นผิว
ชนิดตํางๆ ที่ยุคสมัยต๎องการเพื่อเป็นเครื่อง ชํวยสํงเสริมให๎สามารถตัดสินใจในการสร๎างสรรค๑ได๎
บรรลุผลที่ต๎องการ
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๕. เกณฑ์การจัดองค์ประกอบในงานเครื่องปั้นดินเผา
งานเครื่องปั้นดินเผาหากการสร๎างสรรค๑เพํงเล็งไปที่ความงาม ความประสานกันของรูปทรง
โดยสามารถแสดงความงามที่ต๎องการนั้นออกมาได๎ ก็มีคําเทํากับ ศิลปวัตถุ ดังนั้น การเกิดรูปทรง
ของงานเครื่องปั้นดินเผา จึงเกิดและมีขึ้นมาได๎จากปรัชญาในการสร๎างสรรค๑ของงานแตํละประเภท
ซึ่งต๎องคํานึงถึงจุดประสงค๑ในการสนองประโยชน๑อยํางมีเหตุมีผล และความสัมพันธ๑ของงานที่จะทํา
ด๎วยโครงสร๎างที่เหมาะสมวําเป็นงานประเภทหัตถกรรม ศิลปกรรม หรืออุตสาหกรรม ทั้งยังต๎อง
เลือกใช๎ลักษณะของรูปทรง ชนิดของวัสดุ ผิว เส๎น ลวดลาย รูปแบบที่ใช๎บนพื้นผิว ตลอดจนการ
ใช๎สีกับผิวงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ๑ในการนําสํวนประกอบยํอยๆ มารวมเข๎าด๎วยกันให๎เกิดผลดี สํวน
จะเน๎นหนักไปในหลักเกณฑ๑ใดมากน๎อยกวํา นั้น จะขึ้นอยูํกับชนิดของงานนั้นๆ เป็นสําคัญ หลักการ
จัดองค๑ประกอบในงานเครื่องปั้นดินเผาที่ถือเป็นเกณฑ๑ ได๎แกํ
(ประสพ ลี้เหมือดภัย. ๒๕๔๓: ๖๒ )
ความสมดุล (Balance) เป็นคุณลักษณะของความเทําเทียมกัน ถํวงกันหรือคานกันพอดี
หรืแรงปะทะที่เทํากัน ไมํเ น๎นหนักไปด๎านใดด๎านหนึ่งจนเกินไป ในงานเครื่องปั้นดินเผาทุกประเภท
ไมํวําจะเป็น ศิลปกรรม หัตถกรรม หรืออุตสาหกรรม ก็ตาม การจัดวางตําแหนํงของวัตถุหรือ
สํวนประกอบตํางๆ จะกระทําเพื่อให๎ผู๎พบเห็นเกิดความรู๎สึกวํา สํวนประกอบทั้งหมดที่รวมตัวกันเป็น
รูปทรงนั้น สามารถถํวงกันได๎เป็นอยํางดีแม๎การใช๎สีบนผิวงานก็เป็นไปโดยเหมาะสมในเรื่องของความ
หนักเบาของโครงสี
ความกลมกลืน (Harmony) คือ ความสอดคล๎องต๎องกัน แสดงออกถึงความรู๎สึกที่จะ
รวมกันได๎ ทําให๎เกิดการประสานสัมพันธ๑กับสํวนประกอบอื่นๆ ลงตัวอยํางนําพอใจในเรื่องข
อง
รูปทรงและสํวนประกอบอื่นๆ
การตัดกันหรือขัดกัน (Contrast) หมายถึง ความไมํเข๎ากัน ไมํสัมพันธ๑กัน ไปคนละทิศละ
ทาง การแตกแตํงของวัตถุหรือคุณภาพ ในงานศิลปะจําเป็นมากที่จะต๎องใช๎การตัดกันหรือขัดกันเข๎า
มาเพื่อลดความซ้ําซากจําเจ โดยการนําเอาสํวนประกอบที่ตํางกันหรือตัดกันมาเปรียบเทียบ เพื่อเพิ่ม
จุดเดํนให๎มีชีวิตชีวานําสนใจขึ้น เชํน ในลวดลายที่เส๎นตรงหลายๆ เส๎น แล๎วก็มีเส๎นนอนเสียเส๎น
หนึ่งหรืออยํางเสียงดนตรีก็ให๎มีความดัง คํอย เร็ว ช๎า เป็นตัวขัดซึ่งให๎ผลในทางนําฟังมากกวําที่จะมี
เพียงเสียงเดียว จังหวะเดียว
จังหวะลีลา (Rhythm) เป็นคําที่ใช๎ในดนตรีและกวีมากํอน เกี่ยวข๎องกับความเร็ว ความ
ช๎าของชํวงเวลาที่เสียงและถ๎อยคําปรากฏ กับการเคลื่อนไหวของการแสดง สํวนในงาน
เครื่องปั้นดินเผา จังหวะลีลาจะเกิดจากการจัดองค๑ประกอบของรูปทรงให๎มีการสลับกันของการเน๎น
และการผํอนคลายการทํางานของสํวนประกอบตํางๆ จังหวะ ลีลา ไมํมีกฎเกณฑ๑ที่แนํนอน จะ
เปลี่ยนแปรคลี่คลายไปตามความรู๎สึกแหํงอารมณ๑ผู๎สร๎างสรรค๑ ด๎วยเจตนาที่จะทําให๎ผู๎ดูเปลี่ยนความ
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สนใจ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยตํอเนื่องสม่ําเสมอ ทําให๎เกิดความรู๎สึกวํามีจังหวะลี
ลาบน
รูปทรงของงานเครื่องปั้นดินเผา
สัดส่วน (Proportion) หมายถึง การเปรียบเทียบระหวํางสํวนประกอบแตํสํวนของวัตถุ
เดียวกัน หรือภายในรูปทรงเดียวกันวําเหมาะสมได๎สัดสํวนหรือไมํ เชํน คนคนหนึ่งสูง ๗ สํวนครึ่ง
หรือ ๘ สํวน ซึ่งเราจะใช๎ศีรษะเป็น ๑ สํวน ในการนําไปเปรียบเทียบกับความสูงทั้งหมด ใคร
น๎อยกวํา ๗ สํวนครึ่ง ก็ถือวําเตี้ย ใครมากกวํา ๘ สํวนก็ถือวําผิดปกติ หรือรูปทรงของคอแจกัน
เมื่อเปรียบเทียบกับแจกันทั้งใบแล๎ว มีสัดสํวนที่เหมาะสมหรือไมํ เป็นต๎น โดยทั่วไปแล๎วจะใช๎สํวนที่
เล็กกวําหรือสั้นกวําไปเทียบกับสํวนรวมใหญํๆ
ขนาดส่วนหรือมาตราส่วน (Scale) เป็นการเปรียบเทียบระหวํางสํวนประกอบของวัตถุหรือ
รูปทรงนั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับรูปทรงทั้งหมดโดยสํวนรวม และเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับมนุษย๑
หรือผู๎ใช๎สอยแล๎วมีความสัมพันธ๑กันหรือไมํ ได๎สํวนเพียงใดหรือไมํ
ตลอดจนเปรียบเทียบกับ
สิ่งแวดล๎อมหรือบริเวณใกล๎เคียงวําขนาดเล็กไปหรือใหญํไป ไปกันได๎หรือไมํ เชํน งาน
เครื่องปั้นดินเผาในแตํละประเภทจะนําไปตั้งที่ใด ใช๎สอยที่ไหน ใช๎กับอะไร จะต๎องคํานึงถึงขนาด
และมาตราสํวนที่เหมาะสมโดยสัมพันธ๑กับเนื้อที่และบริเวณที่เกี่ย วข๎อง ขนาดสํวนจึงเป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับงานที่จะต๎องเกี่ยวข๎องกับมนุษย๑ ไมํวําจะสนองตอบทางด๎านกายภาพหรือจิตภาพก็ตาม
เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ความประสาน ความกลมกลืนของ
สํวนประกอบตํางๆ ที่รวมตัวกันอยํางมีดุลยภาพ ไมํแตกแยกไปคนละแนว
เป็นผลรวมที่มีความ
สมบูรณ๑สอดคล๎องสัมพันธ๑กันอยํางมีจุดเดํน เป็นรูปทรงที่สามารถแสดงออกถึงอารมณ๑และความคิด
ของผู๎สร๎างสรรค๑ได๎อยํางตรงชัด
สําหรับงานเครื่องปั้นดินเผาหลักใหญํๆ ดังกลําวข๎างต๎น เป็นพื้นฐานสําคัญที่ชํางผู๎สร๎างสรรค๑
งานจําเป็นต๎องใช๎เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา ในการจัดองค๑ประกอบของงานเครื่องปั้นดินเผา
เมื่อรวมเข๎ากับความรู๎ทางการสร๎างสรรค๑ซึ่งต๎องอาศัยพฤติกรรมของมนุษย๑ รวมทั้งความรู๎ทาง
เทคโนโลยีตํางๆ ประกอบกับความคิดสร๎างสรรค๑ที่ได๎จากประสบการณ๑และการศึกษา ตลอดจน
รสนิยมที่ดีอันสามารถแยกได๎วํา สิ่งใดงามและสิ่งใดไมํงามแล๎ว ก็จะสามารถสร๎างสรรค๑ผลงานออกมา
อยํางมีคุณคําสมกับเป็นงานเครื่องปั้นดินเผาที่ดีได๎ ด๎วยเหตุที่หลักของแตํละข๎อมีรายละเอียดที่ควรแกํ
การพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติการสร๎างสรรค๑งานเครื่องปั้นดินเผา เพื่อความเข๎าใจให๎ชัดเจน
ยิ่งขึน้ จึงขอแยกกลําวโดยละเอียดในแตํละหัวข๎อตามลําดับไป
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ความสมดุล (Balance)
ความสมดุลโดยทั่วไป หมายถึง การถํวงน้ําหนัก หรือแรงปะทะที่เทํากัน ความเทําเทียม
กัน ความเสมอภาคกัน สามารถถํวงหรือคานน้ําหนักกันได๎พอดี ไมํโน๎มเอียงหนักไปด๎านใดด๎านหนึ่ง
มากเกินไป หรือมีการได๎เปรียบเสียเปรียบ
ในทางธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีปรากฏการณ๑ให๎เห็นเสมอ ถึงความพยายามที่จะรักษา
ภาวะสมดุลไว๎ในโลก เชํน ที่ใดมีประชากรมากเกินไปจนพืชพันธุ๑ธัญญาหารไมํเพียงพอก็จะเกิด
ทุพภิกขภัย ภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรือสงคราม ทําให๎ผู๎คนล๎มตาย คราวละมากๆ เป็นการลด
จํานวนประชากรให๎เพียงพอกับผลผลิตทางอาหาร สํวนเมืองใดประชากรสูงเกินกวําสภาพแวดล๎อม
การเกิดจะลด การตายจะสูงขึ้นจนถึงจุดสมดุลด๎วยตัวของมันเอง การผลิตสินค๎าตํางก็ต๎องคํานึงถึง
จํานวนและชนิดของสินค๎าที่จะผลิต เพื่อให๎พอดีกับความต๎องการและกํา ลังซื้อของประชาชนที่จะใช๎
สินค๎า ด๎วยหลักเศรษฐกิจที่วําอุปสงค๑ (Demand) ต๎องสมดุลกับอุปทาน (Supply)
สํวนความสมดุลในทางทัศนศิลป์ คือ การเห็นสิ่งที่อยูํทั้งซ๎ายและขวาของแกนสมดุลแหํง
วัตถุใดก็ตามมีคําเทํากัน แตํก็เพียงความรู๎สึกเทํานั้น หาใชํถึงกับจะ ต๎องมาวัดกันหรือชั่งกันให๎เกิด
ความเทํากัน ความสมดุลนี้จะสัมพันธ๑กับรูปทรงและการเคลื่อนไหว ตําแหนํงของรูปทรงเป็นสิ่ง
สําคัญตํอการสร๎างแรงดึงดูดรูปทรงให๎เกิดความสมดุล ด๎วยสภาพที่มีแรงถํวง ตามเหตุผลแรงดึงดูด
ของวัตถุบนผิวโลกกับโลกดังนั้น การวางตําแหนํงของรูปท รงจึงมีความสําคัญที่จะสร๎างความรู๎สึกของ
รูปทรง หรือหนํวยของรูปทรงวําจะโอนเอนไปหาศูนย๑ถํวงหรือไมํ
ความสมดุลในงานเครื่องปั้นดินเผา หมายถึง การจัดวางสํวนประกอบตํางๆ ของงานทั้งใน
พื้นและรูปทรงสํวนรวมที่จะปรากฏภายนอก ให๎เกิดความรู๎สึกวําเป็นแทํง เป็นก๎อนรู ป ๓ มิติ หรือ
กลุํมของรูปทรงตํางๆ ที่มีความถํวงกันพอดี โดยคํานึงถึงกลุํมก๎อนงาน ความกลมกลืนของรูปทรง
ความหนักเบาและสัดสํวนระหวํางชํองวํางและผิวพื้น ตลอดจนที่วํางระหวํางกลุํมของรูปทรง การจัด
วางสํวนประกอบตํางๆ ยํอมต๎องอยูํบนพื้นฐานแหํงความเหมาะสมถูกต๎ องด๎านความจะเป็นในการใช๎
สอยตามประเภทของกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับประเภทของงานนั้นเป็นสําคัญ
ความสมดุลโดยทั่วไปแบํงออกเป็น ๒ ชนิดใหญํๆ คือ
๑. สมดุลแบบซ๎ายขวาเทํากัน (Symmetrical Balance)
๒. สมดุลแบบซ๎ายขวาไมํเทํากัน (Asymmetrical Balance)
๑. สมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน (Symmetrical Balance)
คือ สมดุลที่สํวนประกอบ ๒ ข๎างของแกนกลาง หรือแกนสมดุล (Axis) ที่รวมกันเป็น
รูปทรง มีลักษณะเหมือนกันทั้งซ๎ายขวาเห็นได๎ชัดเจน เกิดจากการจัดให๎สํวนประกอบของรูปทรงที่
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อยูํทางด๎านซ๎ายและขวาของแกนสมดุลเหมือนกันทุกประก าร แตํเหมือนในลักษณะตรงกันข๎าม
เชํนเดียวกับเงาของคนในกระจกเงา
สมดุลชนิดนี้ใช๎มากในงานเครื่องปั้นดินเผา อนุสาวรีย๑ อาคารทางศาสนา สถานที่ราชการ
ที่ต๎องการความเป็นระเบียบ ความสงบ ความหนักแนํน เที่ยงตรง จากความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของรูปทรงที่สมดุล ทั้งซ๎ายขวานี้ มักจะมีประสิทธิผลเต็มที่ โดยการจัดองค๑ประกอบของรูปทรง
ภายนอกด๎านใดด๎านหนึ่งที่ต๎องการเน๎นความสําคัญ
สมดุลแบบซ๎ายขวาเทํากันนี้ยังแบํงออกเป็น ๒ ชนิด คือ
๑.๑ สมดุลรอบแกนใดแกนหนึ่ง (Axial Balance) สมดุลชนิดนี้ใช๎ในการจัดแปลน
และการจัดอง ค๑ประกอบด๎านรูปรํางลักษณะของงาน คือ จะมีความสมดุลชนิด ๒ ข๎างของแกน
สมดุล มีความเทําเทียมกันเพียงแกนใดแกนหนึ่ง เชํน แกนในแนวตั้ง หรือแกนในแนวนอนของผัง
พื้น สํวนรูปทรงภายนอกก็อาจสมดุล ๒ ข๎างของแกนด๎านหน๎า หรือด๎านข๎างไมํสมดุลกันทุกด๎าน
๑.๒ สมดุลรอบแกนทั้งสอง (Radial Balance) สมดุลชนิดนี้จะเห็นได๎ชัดเจนในผัง
พื้นและการจัดองค๑ประกอบของรูปทรงภายนอก คือ จะมีความสมดุล ๒ ข๎างเทํากันทุกประการ
ทั้งในแกนแนวนอนและแนวตั้งในผังพื้นและในสํวนของรูปทรงภายนอกจะมีความสมดุลชนิดนี้ในตัว
ของมันเองแตํละด๎านความสมดุลในตัวของแตํละด๎านนี้จะเห็นได๎ชัดเจนในเครื่องปั้นดินเผารูปลักษณะ
สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ๎า กลม เพราะจะสามารถมองเห็นเหมือนกันหมดไมํวําจะมองจากทาง
ใด
๒. สมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากัน (Asymmetrical Balance)
คือ ความสมดุลชนิดที่สํวนประกอบของรูปท รง หรือกลุํมของรูปทรงมีขนาดตํางกัน แตํก็มี
ความพอดีในตัวเองโดยสํวนรวม ซึ่งแกนสมดุลไมํจําเป็นต๎องอยูํกึ่งกลาง และสํวนประกอบของ
รูปทรงทางด๎านซ๎ายและด๎านขวาของแกนสมดุล ก็ไมํจําเป็นต๎องมีรูปรํางเทํากันหรือเหมือนกัน การ
จัดองค๑ประกอบให๎มีความสมดุลเชํนนี้ มักจ ะกํอให๎เกิดความนําสนใจได๎มากกวํารูปทรงที่จัดแบบซ๎าย
ขวาเทํากัน เพราะมีสํวนประกอบหลายชนิด หรือแยกเป็นหลายรูปทรง หลายกลุํมก๎อนและตําง
ชนิดตํางขนาดกันนั้น เมื่อรวมกันแล๎วก็ยากที่สายตามนุษย๑จะตัดสินใจได๎วํา องค๑ประกอบของรูปทรง
นั้นๆ มีความสมดุลหรือไมํเพียงใ ดในระยะเวลาสั้นๆ ความซับซ๎อนของรูปทรงจะชักจูงให๎ผู๎ดูเกิด
ความสับสนกํอนที่จะแยกได๎วํา รูปทรงนั้นมีแกนสมดุลอยูํ ณ ที่ใด
การสร๎างสรรค๑ที่มีสํวนประกอบมากๆ และซับซ๎อนให๎มีความสมดุลได๎พอทั้งในแกนสมดุล
และรูปทรงภายนอกจึงมิใชํเรื่องงําย จะต๎องเกิดจากความมีเห ตุผลในการกําหนดขนาด รูปทรง
พฤติกรรมของผู๎ใช๎สอย และรูปรํางของเนื้อที่แตํละสํวนให๎มีความสัมพันธ๑กัน โดยครอบคลุมลงบน
เนื้อที่ตํางๆ ของรูปทรง ให๎เกิดเป็นองค๑ประกอบของสํวนรวม มีความนําดูรวมอยูํด๎วย เพื่อชํวยให๎
เกิดความรู๎สึกวําสํวนประกอบตํางๆ นั้น รวมตัว เป็นรูปทรงหรือกลุํมรูปทรงทรงนั้นทั้งหมด โดย

๗๓

รูปทรงภายนอกมีความหนักเบาของการใช๎ผิวกับที่วํางที่ตํางกันได๎พอดี ไมํเน๎นหนักที่สํวนใดสํวนหนึ่ง
มากเกินไป ระยะหํางระหวํางสํวนประกอบตํางๆ สัมพันธ๑กับขนาดและรูปรํางของมัน ฉะนั้น การ
สร๎างสรรค๑งานเครื่องปั้นดินเผา ที่มีหลายกลุํมก๎อนและตํางขนาด ตํางรูปรําง ต๎องคํานึงถึงลักษณะ
สัมพันธ๑ในลักษณะ ๓ มิติ ไปพร๎อมกับความเกี่ยวข๎องกันและกันเพื่อให๎เกิดความรู๎สึกสมดุลขึ้นใน
ความรู๎สึกไมํวําจะในด๎านความงามและการใช๎สอย
ในปัจจุบันนี้แนวความคิดคํานิยมไมํอาจจํากัดแนํนอนตายตัวได๎
จึงเป็นเหตุให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอในเรื่องรูปแบบ เพราะการสร๎างสรรค๑มักจะมาจากแนวความคิดที่อิสระมากขึ้น
ด๎วยคํานึงถึงความต๎องการที่จะให๎ผลงานสนองความต๎องการของมนุษย๑โดยเหมาะสมที่สุด ไมํต๎อง
ยึดถืออยูํกับแนวแกนกลางที่ซ๎ายขวาเทํากันหรือเหมือนกัน หรื อรูปทรงที่มีขอบเขตเป็นกฎตายตัว
เสมอไป จะอยํางไรก็ตาม ความคิดเห็นทั้งมวลนี้ก็ขึ้นอยูํกับเหตุผลและความพอใจของแตํละบุคคล
แตํกระนั้น งานเครื่องปั้นดินเผาทั้งหลายก็ควรจะมีความนําสนใจโดยรูปทรงและสํวนประกอบที่มี
ความสมดุลเหมาะสมอยูํในตัวเอง คือ มองในระยะหําง ก็จะงามด๎วยรูปทรงอันให๎ผลในทางความ
มั่นคงถาวร มีความเป็นเอกภาพ มีลักษณะของสิ่งอนุสรณ๑ คือ นําเก็บรักษา ใครํเป็นเจ๎าของ ให๎
ความตื่นตาตื่นใจแกํผู๎พบเห็น เมื่อมองใกล๎จะได๎รายละเอียดตํางๆ ของความประณีต ลึกซึ้งของ
จิตใจ อันเป็นบุคลิกภาพหรือรูปแบบของการแสดงออกของผู๎สร๎างสรรค๑
ในการสร๎างสรรค๑งานเครื่องปั้นดินเผาที่รูปทรงมีแกนสมดุลไมํเทํากันนี้ ไมํวําจะเกิดขึ้นโดย
ตั้งใจให๎เกิด หรือเกิดขึ้นโดยผิดพลาดก็ตาม เพื่อให๎การสร๎างสรรค๑มีผลในทางความงาม ความรู๎สึกที่
ดีตํอผลงานนั้น เราใช๎อยูํ ๒ วิธี คือ
๒.๑ แบบเคลื่อนไหวผสมการหยุดนิ่ง คือ การเลื่อนเส๎นความสมดุลไปทางด๎านที่มีน้ําหนัก
มากกวํา หรือเลื่อนรูปทรงที่มีน้ําหนักมากกวําเข๎าหาแกนสมดุล แล๎วเลื่อนรูปทรงที่มีน้ําหนักน๎อยกวํา
ให๎หํางแกนสมดุล ซึ่งจัดเป็นสมดุลแบบซ๎ายขวาไมํเทํากัน
๒.๒ เบนจุดสนใจในเรื่องแกนสม ดุล โดยใช๎สิ่งที่เล็กกวําและมีรูปทรงนําสนใจกวําสิ่งที่ใหญํ
กวํา แตํมีรูปทรงธรรมดา รูปทรงที่นําสนใจกวํามีดังนี้
ความสมดุลของสี
โดยหลักแล๎วสีก็ทําหน๎าที่เชํนเดียวกับน้ําหนัก คือ ให๎ความแตกตําง ระหวํางรูปกับพื้น หรือ
รูปทรงกับที่วําง ให๎ความรู๎สึกในการนํา สายตาผู๎ดูให๎เคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง
ตามจังหวะที่ถูกสร๎างขึ้นมาบนรูปทรง ซึ่งอาจจะกลมกลืนสม่ําเสมอ หรือกระแทกกระทั้นรุนแรง
นอกจากนี้ก็คือ การประสานน้ําหนักให๎เกิดเป็นมิติแกํรูปทรง แตํสีเพิ่มหน๎าที่ขึ้นมาเป็นพิเศษอีก
ประการหนึ่ง คือให๎ความรู๎สึก ให๎อารมณ๑ด๎วยตัวของมันเอง นอกเหนือไปจากรูปทรงที่มันถูกจัดวาง
อยูํอีกประการหนึ่ง
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ดังนั้น การใช๎สีบนรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผา จึงต๎องใช๎ให๎เกิดดุลยภาพ หรือเกิดความ
สมดุลของสี โดยคํานึงถึงสิ่งตํอไปนี้
๑. คําของสี (Value) ความเข๎มของสี (Intensity)
๒. ขนาดหรือปริมาณของสีที่ใช๎
๓. การตัดกันของสีหรือความกลมกลืนกับสีพื้น
๔. ตําแหนํงของเส๎นแกนสมดุลทางตั้ง
แตํกฎเกณฑ๑ก็คือ มาตรฐานกลางมิได๎เป็นคําตายตัวเสมอไป เรื่องของการใช๎สีจึงเป็นเรื่องของวันเวลา
สถานที่ ผู๎บริโภค อยํางเชํนในปัจจุบันนี้สีสันของงานเครื่องปั้นดินเผาชนิดมีลวดลายหรือไมํมีลวดลาย
ก็ตาม จะนอยมสีขาว ๗๐% สีหวาน (Patel Colour) ๒๐ %และอีก ๑๐ % เป็นการนิยมสีตาม
แฟชั่น เชํน สีแดง ดํา เทา และน้ําเงิน
ความสมดุลของน้้าหนัก
น้ําหนัก หมายถึง บริเวณที่มืดและสวํางของรูปทรง มีความอํอนแกํโดยลําดับจา กเข๎มมา
อํอนจนขาว หรือแล๎วแตํสภาพของสีรูปทรงนั้นๆ ในงานเครื่องปั้นดินเผาน้ําหนักที่อํอนแกํจะ
ประสานกันอยูํในรูปทรงโดยตรง จะเป็นตัวทําให๎เกิดปริมาตรของรูปทรง และเป็นตัวชี้บํงถึงความ
ประณีตของรูปทรงและผิวตามต๎องการหรือไมํ ในทางนามธรรมอันได๎จากความรู๎สึก สํว นในทาง
รูปธรรมที่สัมผัสได๎ของเครื่องปั้นดินเผา น้ําหนักจะเป็นตัวบอกความหนาบางของรูปทรงนั้นๆ วํา มี
ความสัมพันธ๑กับขนาดของรูปทรงเพียงใด เมื่อสัมผัสโดยการหยิบยกหรือชั่ง ฉะนั้น น้ําหนักในงาน
เครื่องปั้นดินเผาจึงมีความหมายสองนัย คือ ทั้งในด๎านนามธรรมและรูปธรรมควบคูํกันไป
ความกลมกลืน (Harmony)
ความกลมกลืนถือเป็นความงามทางศิลปะ ความกลมกลืนมีหลายชนิด เชํน กลมกลืนกัน
ด๎วยเส๎น กลมกลืนกันด๎วยสี กลมกลืนกันด๎วยพื้นผิว กลมกลืนกันด๎วยรูปรําง คือ มีลักษณะในทาง
เดียวกัน ถึงแม๎วําจะมีบางสิ่งที่ตํางกันไปบ๎าง แตํเมื่อนํามาใช๎รํวมกันแล๎ว จะให๎ความรู๎สึกวําเป็นพวก
เดียวกัน
การจะให๎งานเครื่องปั้นดินเผาได๎ผลเต็มที่สมความต๎องการนั้นจะคํานึงแตํในด๎านโครงสร๎าง
และประโยชน๑ใช๎สอยเทํานั้นไมํเพียงพอ เหตุผลทางด๎านความงามและมีความกลมกลืนสัมพันธ๑ใน
ระหวํางสํวนตํางๆ ของรูปทรงก็เป็ นเรื่องใหญํที่จะต๎องคํานึง สัดสํวนของเนื้อที่ภายในก็ดีสัดสํวนของ
สํวนประกอบและรูปทรงเครื่องปั้นดินเผาภายนอกก็ดี ล๎วนมีผลทางด๎านความงามที่ผู๎สร๎างสรรค๑
จะต๎องให๎ความเอาใจใสํ
รูปทรงของเครื่องปั้นดินเผาเป็นสิ่งที่มองเห็นได๎อยํางชัดเจน การตกแตํงประดับประดาด๎ว ย
วิธีการตํางๆ ไมํสามารถปกปิดหรือขํมรูปทรงที่เป็นอยูํแล๎วได๎ ปัจจุบันมีกฎเกณฑ๑ที่จะเข๎ามาบังคับ
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น๎อยลง ผู๎สร๎างสรรค๑มีอิสรเสรีมากขึ้น รูปทรงของเครื่องปั้นดินเผานั้นจะเป็นเชํนไรก็ได๎ สัดสํวนของ
รูปทรงเครื่องปั้นดินเผาจึงยากตํอการหาหลักเกณฑ๑ใดๆ มาเป็นเครื่
องยึดถือให๎เกิดความพอดี
นอกจากอาศัยหลักที่จะทําให๎เกิดความกลมกลืนและสอดคล๎องสัมพันธ๑กัน โดยพิจารณาแบบอยําง
ของรูปทรงที่นํามาประกอบกัน ชนิดและขนาดของสํวนประกอบทางโครงสร๎าง ขนาดของวัสดุและ
การแบํงพื้นผิว รวมทั้งปริมาตรที่เหมาะสมของแตํละมวลเครื่องปั้นดินเผา เชํน หากนําเนื้อที่ใช๎สอย
ของเครื่องปั้นดินเผามารวมในกลุํมก๎อนเดียวกันทั้งหมด อาจมีปัญหาทางด๎านกายภาพอื่นๆ และทํา
ให๎รูปทรงไมํนําดู จึงอาจแยกพิจารณาเป็นหลายมวลตามลักษณะการใช๎สอยและความเหมาะสมทาง
โครงสร๎าง ก็จะทําให๎ได๎ความเหมาะสมและความกลมกลืนที่สอดคล๎องต๎องกันได๎
ในงานเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญํที่มีความซับซ๎อนมากๆ การจะสร๎างสรรค๑งานให๎ได๎ผลโดย
สํวนรวมนั้นต๎องพยายามให๎สัดสํวนทั้งหมด ในรูปทรงแตํละสํวนสัมพันธ๑กัน คือ ไมํแตกตํางกันไปคน
ละทิศละทาง หรือมีหลายแบบที่ปนกันจนเรียกวํามากไป จนทําให๎เกิดการสับสนวุํ นวาย เพราะขาด
การเตรียมการลํวงหน๎าหรือไมํมีการคิดกํอนทํา การตํอเติมหรือการประดับประดาในภายหลังแทนที่
จะทําให๎สัดสํวนของรูปทรงดีขึ้น กลับทําให๎บกพรํองหรือไมํได๎ผลเทําที่ต๎องการ การขยายพื้นผิวหรือ
การตกแตํงในภายหลังควรจะได๎มีการนํามาพินิจพิจารณาเตรียมไว๎แตํเริ่ มแรก โดยคํานึงถึงการนําเอา
สํวนประกอบทางโครงสร๎างมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑รํวมกันไปกับลักษณะใช๎สอย ตลอดจนมีความ
สอดคล๎องสัมพันธ๑กันในรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผานั้นทั้งหมดโดยสํวนรวม
วัสดุและวิธีการสร๎างสรรค๑เครื่องปั้นดินเผาเป็นปัญหาสําคัญยิ่งประการหนึ่งที่ชํางผู๎ สร๎างสรรค๑
ของไทยสมัยโบราณต๎องคิดและคํานึงมาก และได๎รับการแก๎ไขปัญหานั้นให๎ลํวงไปด๎วยดี เป็นการ
สอดคล๎องกับทรวดทรงเครื่องปั้นดินเผาตามแบบอยํางไทย หรือหากจะกลําวอีกนัยหนึ่งก็คือ วัสดุ
และวิธีการสร๎างสรรค๑ตลอดจนการใช๎สอย เป็นมูลเหตุบังคับให๎ต๎องมีการดัดแปลง รูปทรง ลักษณะ
ไปในทางที่สะดวกงํายแกํการสร๎างสรรค๑ จากจุดนี้อีกเชํนกันที่ทําให๎เครื่องปั้นดินเผามีรูปลักษณะเป็น
จุดเดํนของแตํละท๎องถิ่นไมํเหมือนกัน แตํก็ให๎ความรู๎สึกที่กลมกลืนกับรูปทรงได๎เป็นอยํางดี
ในงานเครื่องปั้นดินเผาที่ดีนั้น นอกจากสัดสํวนของสํวนป ระกอบแตํละสํวนจะมีความ
เหมาะสมนําดูในตัวเองแล๎ว เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสํวนของรูปทรงทั้งหมดโดยสํวนรวมแล๎ว จะต๎อง
ให๎เข๎ากันได๎อยํางสัมพันธ๑กลมกลืนกันโดยตลอดด๎วย งานเครื่องปั้นดินเผาที่มีสัดสํวนกลมกลืนเป็น
อยํางดีนั้น ไมํจําเป็นต๎องอาศัยกฎเกณฑ๑หรือหลักที่แนํนอนตายตัวเสมอไป เพราะไมํมีผู๎ใดตัดสินได๎วํา
สัดสํวนใดจะงามที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดในงานเครื่องปั้นดินเผาแตํละชิ้น
การที่เราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งวําเหมาะสมหรือไมํเพียงใดนั้นขึ้นอยูํกับรสนิยมพื้นความรู๎
ประสบการณ๑และการที่ได๎ศึกษามามาก เห็นตัวอยํางมามาก จึงจะ ชํวยให๎เห็นความเหมาะสมงดงาม
ของสิ่งตํางๆ ได๎ดีและงํายขึ้น การศึกษาถึงเรื่องราวตํางๆ ของเครื่องปั้นดินเผาในยุคตํางๆ ที่ผํานมา
ศึกษาระบบการสร๎างสรรค๑ ลักษณะโครงสร๎างวัสดุชนิดตํางๆ ที่ใช๎ในการสร๎างสรรค๑จะชํวยให๎เกิด
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ความรู๎ความเข๎าใจ อันจะเป็นพื้นฐานและแน
วทางให๎สามารถหาวิธีการสร๎างสรรค๑จนเกิด
ความสัมพันธ๑สอดคล๎องกันในแตํละสํวนของงานเครื่องปั้นดินเผา สํงผลให๎เกิดสัดสํวนของงาน
เครื่องปั้นดินเผาที่ดีขึ้นได๎ด๎วย
การตัดกันหรือขัดกัน (Contrast)
การตัดกันหรือขัดกันนี้ เป็นลักษณะอยํางหนึ่งที่แสดงออกถึงการที่ไมํเ ข๎ากัน ไมํสัมพันธ๑กัน
ไปคนละทิศละทาง ความผิดแผกกัน ความแตกตํางกันระหวํางวัตถุสองชนิดนี้ไปเมื่อนํามา
เปรียบเทียบกันหรือลักษณะที่ตัดกันอยํางเห็นได๎ชัด เหลํานี้ล๎วนเป็นความหมายของคําวํา การตัดกัน
หรือขัดกันทั้งสิ้นในทางสัมผัส เราสามารถรู๎สึกถึงลักษณะของผิววัตถุในด๎านความละเอียด ความอํอน
นุํม ความหยาบ ความกระด๎าง เป็นต๎น ในทางมองเห็น เราสามารถบอกได๎ถึงความเดํนชัดของวัตถุ
หนึ่งที่มีความแปลกไปจากวัตถุอื่นๆ ที่อยูํใกล๎หรือติดกัน ไมํวําจะเป็นรูปรําง ลักษณะ ขนาด สีของ
วัตถุนั้น ถ๎าวัตถุใดๆ หรือแม๎แตํม นุษย๑เราก็ตาม จะมีลักษณะที่คล๎ายคลึงกันไปหมดเมื่ออยูํในที่ที่มี
แสงสวํางน๎อย และจะไมํเกิดความแตกตํางกันขึ้น ให๎สามารถแยกได๎วําสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรบ๎าง
ความแตกตํางที่ผิดแผกกันไปอยํางตรงข๎ามนี่เอง ที่จะเป็นตัวกระตุ๎นให๎มนุษย๑มีความกระตือรือร๎น
เกิดความสนใจ ตํอการที่จะได๎รู๎สึกถึงสิ่งมีลักษณะแตกตํางกันในสิ่งที่เห็น สิ่งได๎ยิน ได๎กลิ่น ได๎ลิ้มรส
ได๎สัมผัส
ในงานศิลปะตํางๆ การตัดกันหรือขัดกันนี้ ถือวําเป็นความงาม เป็นความสําเร็จ เพราะ
การจะมีเพียงเส๎นนอนเพียงเส๎นเดียวยํอมไมํเกิดเป็นรูปรํางขึ้นมาได๎
จําต๎องมีเส๎นตั้งหรือเส๎นใน
ลักษณะอื่นที่ไมํใชํเป็นเส๎นนอนมาประกอบลักษณะของการตัดกันหรือขัดกันนี้มีหลายแบบ เชํน
ความแตกตํางทางด๎านรูปทรง ความแตกตํางทางดํานเส๎น ความแตกตํางทางด๎านขนาด ความ
แตกตํางทางด๎านพื้น ผิว สี ความแตกตํางทางด๎านการจัดที่วํางภาย ใน ที่วํางภายนอก ความ
แตกตํางเหลํานี้จะเป็นสํวนที่เข๎าไปชํวยเน๎นสํวนใดสํวนหนึ่งให๎เป็นจุดสนใจ
การจัดองค๑ประกอบในงานเครื่องปั้นดินเผาให๎มีจุดสนใจเกิดขึ้นนั้น จะต๎องจําแนกลักษณะ
ของความแตกตําง หรือการตัดกัน หรือขัดกันออกเป็นข๎อ เพื่อนําไปใช๎กับงานเครื่องปั้นดินเผา ดังนี้
๑. ความแตกตํางทางด๎านรูปทรง (Contrast of Form)
๑.๑ ความแตกตํางในทางรูปรําง (Contrast of Shape)
๑.๒ ความแตกตํางในทางมวล รูปทรง (Contrast of Mass)
๒. ความแตกตํางทางด๎านเส๎น (Contrast of Line)
๒.๑ ความแตกตํางในลักษณะของเส๎น (Contrast in Type of Line)
๒.๒ ความแตกตํางในทิศทาง (Contrast of direction)
๓. ความแตกตํางทางด๎านขนาด (Contrast of Size)
๔. ความแตกตํางทางด๎านพื้นผิว (Contrast of Surface Treatment)
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๔.๑ ความแตกตํางในทางสี (Contrast of Colour)
๔.๒ ความแตกตํางในทางผิววัสดุ (Contrast of Texture)
๔.๓ ความแตกตํางในทางความหนักเบา แสงและเงา (Contrast of Tone,
Light &Shade)
๕. ความแตกตํางด๎านการจัดที่วํางภายในและที่วํางภายนอก (Contrast of Interior &
Exterior Space)
๑. ความแตกต่างทางด้านรูปทรง (Contrast of Form)
ในที่นี้รูปทรง หมายถึง เนื้อที่ที่เป็น ๒ มิติ ความแตกตํางกันในที่นี้ จึงหมายถึง ความ
แตกตํางในทางรูปรําง (Shape) ของเนื้อที่ตํางๆ บนพื้นผิวของงานเครื่องปั้นดินเผาหรือลวดลาย
ตํางๆ บนสํวนประกอบของงานเครื่องปั้นดิ นเผา หากกรณีที่รูปทรง หมายถึง พื้นที่เป็น ๓ มิติ
ความแตกตํางในกรณีนี้ก็จะหมายถึง ความแตกตํางกันในทางรูปทรงกลุํมก๎อนมวล ปริมาตรของงาน
เครื่องปั้นดินเผานั้นๆ
๑.๑ ความแตกตํางในทางรูปรําง (Contrast of Shape) รูปแบบของลวดลาย
ตํางๆ บนพื้นผิวของงานเครื่องปั้นดินเผาหรือบนสํวนประกอบของงานเครื่องปั้นดินเผา เชํน มือจับ
หู ขอบปาก ที่ตัว การเจาะ การฉลุ สํวนประกอบเพื่อการประดับตกแตํง ตลอดจนลวดลายบน
พื้นผิว สํวนใหญํเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตที่จัดวางแบบซ้ําๆ กัน หากใช๎รูปรํางที่แตกตํางกันแทรกลง
ในระหวํางรูปที่ซ้ําๆ กัน ด๎วยจังหวะที่สัมพันธ๑และเหมาะสมกันนี้จะเป็นการชํวยเน๎นในบางแหํง ให๎
เกิดความแปลกตานําสนใจขึ้นกวําการใช๎รูปรํางของลวดลายที่ซ้ําๆ กันไปทั้งหมด
๑.๒ ความแตกตํางในทางมวล รูปทรง (Contrast of Mass) เป็นกรณีที่รูปรําง
หมายถึง เนื้อที่ที่เป็ น ๓ มิติ ความแตกตํางที่นํามาเปรียบเทียบในที่นี้ หมายถึง ความแตกตําง
ในทางรูปทรง กลุํมก๎อนของงานเครื่องปั้นดินเผาโดยสํวนรวม งานเครื่องปั้นดินเผามีไมํน๎อยที่เลือกใช๎
การประดับตกแตํงในที่บางแหํง เชํน ขอบ ริม พื้นผิว บางสํวน สิ่งตกแตํงเหลํานี้บางครั้
งก็
กลายเป็นตัวแบํงแยกพื้นผิวของงานเครื่องปั้นดินเผาออกเป็นสํวนยํอย ทําให๎มองเห็นความเป็นกลุํม
ก๎อนของรูปทรงโดยสํวนรวมได๎ยาก กลุํมของงานเครื่องปั้นดินเผาจะต๎องประกอบด๎วยรูปทรงตําง
ลักษณะกันตามการใช๎สอยและชนิดของโครงสร๎างหลายรูปแบบมาประกอบรวมในกลุํมเดียวกัน เชํน
ชุดอาหาร ชุดน้ําชา ชุดกาแฟ การสร๎างสรรค๑งานเครื่องปั้นดินเผาจึงต๎องระมัดระวังในด๎าน
องค๑ประกอบของงานเครื่องปั้นดินเผาควบคูํไปกับปัญหาอื่นในการสร๎างสรรค๑ เพื่อให๎รูปรํางลักษณะ
ของงานแตํละชิ้น ที่มีรูปรํางและขนาดที่ตํางกันสามารถจัดเป็นกลุํมให๎อยูํใน ขอบเขตที่เหมาะสมเข๎า
กันได๎ สามารถมองเห็นถึงลักษณะที่สัมพันธ๑กันโดยสํวนรวม
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๒. ความแตกต่างทางด้านเส้น (Contrast of Line)
ความแตกตํางทางด๎านเส๎นที่ใช๎ในงานเครื่องปั้นดินเผา หมายถึง ความแตกตํางกันในชนิด
ของเส๎นและความแตกตํางกันในทิศทางของเส๎น ทั้งนี้ จะมุํงหมายเฉพาะเส๎นของรูปทรง มวลของตัว
เครื่องปั้นดินเผาและเส๎นของสํวนประกอบบนรูปทรงหรือเส๎นบนพื้นผิวของงานเครื่องปั้นดินเผาเป็น
สําคัญ
๒.๑ ความแตกตํางในลักษณะของเส๎น (Contrast in Type of Line) ความแตกตําง
ของเส๎นที่ใช๎กับสํวนประกอบของงานเครื่องปั้ นดินเผา เชํน บนพื้นผิว เส๎นแนวตํางๆ บนตัว
เครื่องปั้นดินเผา เส๎นของสํวนประกอบ หรือเส๎นรอบรูปของรูปทรงงานเครื่องปั้นดินเผา เชํน
เส๎นตรง เส๎นเอียง เส๎นโค๎ง เป็นต๎น เมื่อนําเส๎นที่มีลักษณะตํางกันมาใช๎รํวมกันอยํางมีเหตุผล
เหมาะสม โดยคํานึงถึงหลักการจั ดองค๑ประกอบแล๎ว ก็จะทําให๎เกิดรูปแบบที่นําสนใจขึ้นตามความ
เป็นจริง ความแตกตํางกันในด๎านรูปรํางและรูปทรง ตํางก็มีความเชื่อมโยงกับความแตกตํางในด๎าน
เส๎นเชํนกัน เพราะเส๎นตรง เส๎นเฉียง และเส๎นโค๎ง ตํางก็มีลักษณะเป็นมิติเดียว เมื่อนํามาประกอบ
กันเป็นรูปรํางใ ดๆ ขึ้นมา ซึ่งจะมีลักษณะเป็น ๒ มิติ เราก็จะจัดให๎เป็นเรื่องของรูปรําง (Shape)
หรือถ๎าเส๎นถูกนํามาประกอบเป็นลักษณะ ๓ มิติ เราก็จะจัดให๎เป็นเรื่องราวของรูปทรง (Form)
ขณะเดียวกัน หากเราพิจารณาเฉพาะเส๎นรอบรูป ไมํวําจะเป็นรูปรําง
๒ มิติ หรือรูปทร งใน
ลักษณะ ๓ มิติก็ตาม การพิจารณาก็จะเป็นการพิจารณาเฉพาะในด๎านของเส๎นเทํานั้น
๒.๒ ความแตกตํางในทิศทาง (Contrast of Direction) เส๎นมักเกี่ยวข๎องกับทิศทางด๎วย
เสมอ โดยเฉพาะเส๎นกรอบนอกของกลุํมก๎อนรูปทรงงานเครื่องปั้นดินเผา มักเป็นเครื่องแสดงทิศทาง
ตามแนวตั้งกับทิศทางตามแนวนอนเป็นสํวนใหญํ รูปทรงเครื่องปั้นดินเผาที่มีทิศทางตามแนวตั้งนั้น
บางกรณีอาจเพิ่มเข๎าไปในตัวเครื่องปั้นดินเผา หรือในกลุํมของเครื่องปั้นดินเผา เพื่อให๎เห็นเดํนชัด
ตํางกับสํวนอื่นๆ โดยมีประโยชน๑ใช๎สอยตามมาด๎วย เชํน กาน้ําชา กากาแฟ ก
ารใช๎รูปทรง
เครื่องปั้นดินเผาที่มีทิศทางตํางกันอยํางชัดเจนนี้ นอกจากจะสร๎างสรรค๑ให๎มีความสัมพันธ๑กับหน๎าที่ใช๎
สอยแล๎ว การที่มีความผิดแผกแตกตํางในด๎านรูปทรง เส๎น และทิศทางที่เห็นได๎ชัดนี้ได๎กลายเป็น
สัญลักษณ๑เฉพาะตัวของเครื่องปั้นดินเผานั้นๆ ที่ทําให๎ผู๎คนจดจําได๎เป็นอยํางดี
๓. ความแตกต่างทางด้านขนาด (Contrast of Size)
ความแตกตํางกันระหวํางขนาดของสํวนประกอบของเครื่องปั้นดินเผาหรือกลุํมก๎อนรูปทรง
ของเครื่องปั้นดินเผา เมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นได๎คํอนข๎างชัดเจน โดยที่อาจจะมีรูปรํางคล๎ายคลึง
กันหรือมีทิศทา งเดียวกัน แตํมีขนาดที่ใหญํเล็กแตกตํางกันไป หรือมีรูปรํางที่ตํางกันออกไป แตํมี
ขนาดที่ใหญํเล็กแตกตํางกันด๎วยก็ได๎ ในสํวนที่แตกตํางกันทางด๎านขนาดของรูปทรงเครื่องปั้นดินเผา
โดยสํวนรวมเมื่อเปรียบเทียบกันจากภายนอก
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การใช๎ขนาดที่แตกตํางกันออกไปนี้ นอกจากจะทําใ ห๎เกิดลักษณะที่แปลกแตกตํางกันไปกวํา
การใช๎ขนาดเดียวกันหมด และยังชํวยให๎เกิดลีลาในกลุํมของเครื่องปั้นดินเผานั้นๆ มีองค๑ประกอบโดย
สํวนรวมที่นําดูยิ่งขึ้น และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เชํน ชุดน้ําชา อันประกอบด๎วย กาน้ําชา
โถน้ําตาล โถครีม โถนมสด ถ๎ว ยชา และจานรอง ซึ่งแตํละอยํางที่กลําวนี้ ล๎วนมีรูปรํางลักษณะ
และขนาดที่แตกตํางกัน แตํจากการประสานประโยชน๑ทางด๎านการใช๎สอยที่สัมพันธ๑กันอยําง
สอดคล๎อง หากขาดอยํางใดอยํางหนึ่งก็ไมํอาจเป็นชุดหรือเป็นกลุํมก๎อนของเครื่องปั้นดินเผาได๎
ความรู๎สึกของผู๎พบเห็นจะ สะดวก เพราะการขาดหายไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ไมํเป็นไปตามที่ผู๎ดู
คาดหวังไว๎วําจะต๎องเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้
๔. ความแตกต่างทางด้านพื้นผิว (Contrast of Surface Treatment)
คือ การที่พื้นผิวของงานเครื่องปั้นดินเผาไมํเป็นชนิดเดียวกันหมดด๎วยมีลักษณะที่แตกตํ างกัน
ออกไป ทั้งนี้ก็เพื่อเน๎นเนื้อที่บางแหํงให๎มีความแตกตํางไปจากสํวนอื่น และเป็นความแตกตํางที่เห็น
ได๎ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกัน การใช๎ความแตกตํางทางด๎านพื้นผิวนี้ ในงานเครื่องปั้นดินเผามักเป็น
เรื่องของการตกแตํงพื้นผิว ซึ่งรวมไปในเรื่องของสี ลักษณะผิว ของวัสดุ รูปแบบลวดลายบนผิวงาน
แสงและเงา ตลอดจนความหนักเบา ซึ่งแยกกลําวได๎ดังนี้
๔.๑ ความแตกตํางในทางสี (Contrast of Colour) การใช๎สีในงานเครื่องปั้นดินเผา
ให๎แตกตํางกันออกไปนั้น มีทั้งการใช๎สีที่ตัดกันกับการใช๎สีของเนื้อวัสดุเอง และสีที่ใช๎ ทาทับบนเนื้อ
วัสดุอีกวิธีหนึ่ง ในงานเครื่องปั้นดินเผาที่มีการใช๎สีของวัสดุแท๎ๆ จะทําให๎เกิดสีที่คล๎ายกันไปตลอดทั้ง
ผิวพื้นของงาน แตํถ๎ามีการเปลี่ยนสีบนพื้นผิวบ๎างเป็นบางแหํง ซึ่งอาจจะใช๎สีทาหรือวัสดุที่มีสีใน
ตัวเอง แตํมีสีที่แตกตํางไปจากเดิม ก็จะทําให๎เกิ ดความนําสนใจและเพิ่มจุดเดํนชํวยเน๎นเนื้อที่ในสํวน
นั้นขึ้น
๔.๒ ความแตกตํางในทางผิววัสดุ (Contrast of Texture) คือการใช๎วัสดุที่มี
ผิวสัมผัสอันแตกตํางกันออกไป เชํน หยาบ ละเอียด ขรุขระ เรียบ นุํม มัน ลื่น ด๎าน เป็นต๎น
มาใช๎รํวมกันโดยพิจา รณาถึงความเหมาะสมในด๎านหน๎าที่ใช๎สอย การประสานและความสัมพันธ๑ตํอ
กัน นอกจากนี้ยังเป็นสํวนชํวยให๎เกิดความนําสนใจชํวยเปลี่ยนบรรยากาศและเปลี่ยนความรู๎สึกที่ดีแกํ
ผู๎พบเห็นผิวสัมผัสของเครื่องปั้นดินเผาที่มีความแตกตํางกันเชํนนี้ เมื่อนํามาใช๎อยํางถูกที่อยํางมี
เหตุผลแล๎ว ยํอมจะกํอให๎เกิดความงามด๎วยตัวของมันเอง และให๎ความพอใจแกํผู๎เป็นเจ๎าของ
ตลอดจนผู๎พบเห็น
๔.๓ ความแตกตํางในทางความหนักเบา แสงและเงา (Contrast of Tone, Light &
Shade)ความหนักเบาที่แตกตํางกันบนพื้นผิวรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผานั้น เนื่อง มาจากแสงและเงา
ซึ่งเกิดจากการที่จัดให๎รูปทรงของเครื่องปั้นดินเผาและสํวนประกอบตํางๆ อันพึงมี เกิดรูปลักษณ๑ที่
ยื่นออกมาหรือเว๎าเข๎าไปเป็นความตื้นลึกหนาบาง เหลํานี้กํอให๎เกิดเงาและความเข๎มของเงาที่ตกลง
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บนพื้นผิวของรูปทรงที่ตํางระยะกัน ทําให๎เห็นความหนักเบาบนพื้นผิวที่แตกตํางกันออกไป กํอให๎เกิด
ความนําสนใจยิ่งขึ้น แตํทั้งนี้การจัดระดับของพื้นผิวจะต๎องพิจารณาที่ลักษณะของผังพื้นเป็นหลัก
สํวนการยื่นสํวนประกอบตํางๆ เฉพาะสํวน เพื่อให๎เกิดเงาบนพื้นผิวนั้นกระทําได๎งํายและมีข๎อจํากัด
น๎อยกวํา แตํผลที่ได๎อาจตํางลักษ ณะกันออกไปและความแตกตํางในด๎านพื้นผิวนี้ จะถูกนํามาใช๎อยูํ
เสมอในงานเครื่องปั้นดินเผาทุกประเภทโดยเฉพาะอยํางยิ่งประเภทศิลปกรรม และการตกแตํงผิวงาน
ในเชิงประติมากรรม จะถูกนํามาใช๎ด๎วยเหตุผลทางด๎านความงาม
๕. ความแตกต่างด้านการจัดที่ว่างภายในและที่ว่างภายนอก (Contrast of Interior
&Exterior Space)
ในงานเครื่องปั้นดินเผาความแตกตํางของขนาดและลักษณะของที่วํางทั้งภายในและภายนอก
หรือการเปลี่ยนจากเนื้อที่หนึ่งไปสูํอีกเนื้อที่หนึ่งที่มีความแตกตํางกันในด๎านลักษณะและบรรยากาศ
ของความรู๎สึกหนักเบา ความเหมาะสมระหวํางรู ปทรงกับปริมาตร หรือรูปทรงกับน้ําหนัก เป็น
สิ่งจําเป็นยิ่งสําหรับงานเครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรมและอุตสาหกรรม เพราะเนื้อที่วําง
ภายนอกก็คือ พื้นผิวของรูปทรงที่มองเห็นและสัมผัสได๎ สํวนที่วํางภายในก็คือ ปริมาตรหรือความจุ
ของภาชนะสิ่งนั้น โดยปกติแล๎วทั้งที่ วํางภายนอกกับที่วํางภายในจะมีสํวนสัมพันธ๑กันอยํางสอดคล๎อง
ในฐานะที่เป็นตัวกําหนดความหนาให๎กับภาชนะสิ่งนั้นอยํางเหมาะสม ในด๎านน้ําหนักกับรูปทรง สํวน
งานประเภทศิลปกรรมนั้น ความแตกตํางทางด๎านที่วําง ภายในกับภายนอกจะถูกใช๎เพื่อการควบคุม
มิให๎น้ําหนักของงานหนั กมากเกินไปกวําที่รูปทรงควรจะหนัก กับชํวยให๎การแห๎งของเนื้อดินเป็นไป
โดยสม่ําเสมอ และมักใช๎ที่วํางโดยตํอเนื่องกันระหวํางที่วํางภายนอกกับที่วํางภายในที่แทรกตัวและ
ขยายเข๎าหากัน
การสร๎างสรรค๑งานที่มีการจัดองค๑ประกอบของเครื่องปั้นดินเผาอยํางมีเหตุผลและรอบคอบ
นั้นต๎องคํานึงถึงการทําให๎เกิดความแตกตํางเมื่อเปรียบเทียบกันในด๎านตํางๆ ดังนี้
๑. การทําให๎เกิดความแตกตํางในด๎านตํางๆ ไมํวําจะเป็นด๎านรูปทรง เส๎น ขนาด และการ
ใช๎ที่วํางทั้งภายในและภายนอก จะต๎องสร๎างสรรค๑ให๎สอดคล๎องกับลักษณะและประเภทของ
เครื่องปั้นดินเผากับ ต๎องไมํทําให๎กลายเป็นการทําลายวัตถุประสงค๑หรือแนวความคิดสร๎างสรรค๑ของ
งานเครื่องปั้นดินเผานั้นๆ นึกถึงความเหมาะสมและถูกต๎องด๎านการใช๎สอยตามฐานะ และ
จุดประสงค๑ของงานเครื่องปั้นดินเผาแตํละประเภท
๒. ควรมีเหตุผลพอเพียงตํอการทําให๎เกิดความแตกตํางขึ้น ไมํวําจะเป็ นในด๎านใดๆ และ
ต๎องมีการเน๎นให๎สํวนใดสํวนหนึ่งมีความสําคัญเป็นจุดเดํนขึ้นมาเหนือสํวนประกอบอื่นๆ
๓. การทําให๎เกิดความแตกตํางขึ้น หากทําไมํถูกที่จะมีผลทําให๎มวล รูปทรง หรือพื้นผิว
ของเครื่องปั้นดินเผาเกิดการแบํงแยก ทําให๎เสียความเป็นอันหนึ่งอันเดียว หรือค วามเป็นเอกภาพ
ของงานเครื่องปั้นดินเผาได๎
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๔. การทําให๎เกิดการแตกตํางถ๎าซ้ําซ๎อนหรือมากเกินไป จะทําให๎เกิดความวุํนวายสับสนใน
ความรู๎สึกของผู๎ดู ไมํได๎ผลตามที่คาดหวัง เพราะมีการเน๎นจุดสนใจมากแหํงเกินไป
๕. หากไมํทําให๎เกิดความแตกตํางเสียเลยไมํวําทางใดทางหนึ่ง มีสํวนประกอบที่ซ้ํามาก
เกินไป ขาดสิ่งดึงดูดความสนใจ ขาดการเน๎นความสําคัญในสํวนที่ควรเน๎นเป็นการทําให๎ผลทางด๎าน
สุนทรียภาพของงานได๎ไมํเทําที่ควรจะได๎ หรือเสียอยํางที่ไมํควรจะเสีย
๖. วัตถุดิบที่ใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผาโดยทั่วไป
วัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิต เครื่องปั้นดินเผาที่จัดวําเป็นปัจจัยสําคัญ ซึ่งสํวนใหญํได๎แกํ ดิน หิน
และแรํธาตุตําง ๆ แตํการที่จะคัดเลือกวัตถุดิบเหลํานั้น นับวําเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอยํางยิ่ง
โดยเฉพาะผู๎ผลิตต๎องมีความเข๎าใจและรู๎คุณสมบัติสํวนประกอบตํางๆ ทางเคมี
(Chemical
composition) ความเหนียวของดิน (Plasticity) การหดตัวของดิน (Shrinkage) ตลอดจนสีของดินที่
เผาแล๎ว (Fire color) ทั้งที่เป็นพื้นฐานอันสําคัญในการนําไปใช๎ให๎ตรงกับจุดประสงค๑ของผู๎ผลิตวัตถุดิบ
ที่นําใช๎ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผามี ๒ ประเภทใหญํ ๆ คือ วัตถุดิบประเภทที่มีความเหนียว กั บ
วัตถุดิบประเภทที่ไมํมีความเหนียว
๑ วัตถุดิบประเภทที่มีความเหนียว (Plastic Materials) ดังนี้
๑.๑ ดินขาว (Kaolin)
เป็นวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์ ทําให๎เนื้อดินมีสีขาวหลังการเผา ชํวยให๎สีเคลือบหลัง
การเผาสวยงาม ดินขาวชํวยในการหดตัวขณะที่ปลํอยผลิตภั ณฑ๑ให๎แห๎งในแบบพิมพ๑ได๎ดี ชํวยให๎น้ํา
ดินหลํอแบบแห๎งเร็ว เปรียบเสมือนเนื้อของผลิตภัณฑ๑ที่มีเนื้อสีขาว ทุกชนิด
๑.๒ ดินบ้านกรวด
ดินพื้นบ๎านอําเภอบ๎านกรวด บ๎านสายตรี ๗ อําเภอบ๎านกรวด จังหวัดบุรีรัมย๑
ลักษณะของดินเป็นดินที่มีเนื้อสีเหลืองมีสํวนของทรายปนอยูํในเนื้อดิน เผาเผาออกมามีสีส๎มแดง
๑.๓ ดินด้า (Ball Clay)
ดินดําเป็นดินเหนียว ที่เกิดจากการตกตะกอนทับถมกันของดินขาว ประกอบด๎วยแรํคาโอ
ลินไนต๑เป็นสํวนประกอบที่สําคัญ บางครั้งจะพบแรํดินชนิดอื่นปะปนอยูํบ๎าง เชํน มอนท๑มอริลไลไนต๑
และ อิลไลต๑ดิน ดําจะมีลักษณะพิเศษคือมีสารอินทรีย๑อยูํด๎วยเสมอ ในธรรมชาติจึงอาจมีสีตํางๆ
เชํน สีขาว สีเทา เหลือง และสีดํา เป็นดินที่มีความละเอียดสูง มีความเหนียวดี เมื่อแห๎งหรือหลัง
การเผาจะมีความแข็งแรงสูงหลังจากการเผาแล๎วจะให๎สีครีม หรือสีขาว ดินดํา หลายชนิดมีชํ วงการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของเนื้อดินไปเป็นเนื้อแก๎วขณะให๎ความร๎อน คํอนข๎างนาน ซึ่งจะเป็นประโยชน๑
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คือชํวยปรับปรุงผลิตภัณฑ๑หลังเผาให๎ดีขึ้น ชื่อดินดํา หรือ บอลเคย๑ ได๎จากลักษณะของดินที่ถูกตัก
ขึ้นมาในถ๎วยตักจากเหมืองดินในประเทศอังกฤษ ที่เป็นลักษณะคล๎ายลูกบอล
๒. วัตถุดิบประเภทที่ไม่มีความเหนียว (Non Plastic Raw Materials) ดังนี้
๒.๑ สารเคมีที่ช่วยให้เกิดการกระจายตัว (Deflocculated)
การเตรียมน้ําดินหลํอให๎มีการไหลตัวได๎ดี จําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องเติมสารเคมีที่
เหมาะสมลงไปซึ่งนอกจากน้ําดินจะไหลตัวได๎ดี แล๎วการหลํอผลิตภัณฑ๑ทุกครั้งได๎ผลสม่ําเสมอมี
มาตรฐานเดียวกัน สิ่งเหลํานี้เป็นคุณสมบัติที่ดีของน้ําดินหลํอโดยการเติมสารโซเดียมซิลิเกต
๒.๒ แบเรียมคาร์บอเนต (Barium Carbonate)
เป็นตัวหลอมละลายและแสดงปฏิกิริยาเป็นวัตถุทนไฟซึ่งจะทําให๎ผิวด๎าน(ถ๎าใช๎ตัวเดียวโดด ๆ)
๒.๓ ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide)
ซิงค๑ออกไซด๑หรือสังกะสีออกไซด๑ เป็นแหลํงที่สําคัญของสังกะสีสําหรับเนื้อเคลือบได๎จากการ
สกัดจากแรํออเรสฟาเลอร๑ไรต๑ ซึ่งมีสารประกอบซิงค๑ซัลไฟต๑ปนอยูํ ปกติไมํนิยมเติมสารซิงค๑ ออกไซด๑
ลงในเคลือบอยํางเดียว เนื่องจากจะทําให๎เคลือบเกิดการรานและไหลตัวงําย จึงนิยมเตรียมซิงค๑ออก
ไซด๑ในรูปของแคลไซด๑แทนซิงค๑ออกไซด๑เป็นสารที่ยากตํอการจําแนกชนิดเนื่องจากมีคุณสมบัติที่กว๎าง
ขึ้นอยูํกับสารตัวอื่นที่มีอยูํในเนื้อเคลือบและการเผา โดยปกติเป็นสารฟลักซ๑ที่ใช๎ในอุณหภูมิสูงทําให๎
ชํวงอุณ หภูมิสุกตัวของเคลือบกว๎างขึ้นและทําให๎สีของเคลือบสดใสมันวาว และลดอัตราการขยายตัว
ในเนื้อเคลือบ แตํเมื่อนําเอาซิงค๑ออกไซด๑มาผสมลงในเคลือบที่มีปริมาณของอลูมินาต่ําและปลํอยให๎
เคลือบเย็นตัวอยํางช๎า ๆ จะทําให๎เกิดผลึกในเนื้อเคลือบดังเชํนในลักษณะของเคลือบผลึกและถ๎า นําซิ
งค๑ออกไซด๑ผสมลงในเคลือบที่มีปริมาณของอลูมินาสูงและปริมาณของแคลเซียมต่ําจะทําให๎เคลือบมี
ลักษณะทึบแสงขึ้น
๒.๔ เฟลด์สปาร์ (KNaO Al๒O๓ SiO๒ ) เฟลด๑สปาร๑ หรือ หินฟันม๎า เป็น
วัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลาย ๑,๑๘๐-๑,๒๐๐ องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเป็นเคลือบได๎ตามธรรมชาติ
มีดําง กลาง และกรดอยูํครบในสํวนประกอบของเคลือบเคมีหรือเคลือบหินที่เราใช๎กันอยูํในปัจจุบันก็
คือ เคลือบหินฟันม๎า นี่เอง ที่เป็นวัตถุดิบหลักในสูตรเคลือบ มีตั้งแตํ ๔๐-๖๐% ในสูตรเคลือบ
อุณหภูมิสูงเกือบทุกชนิด ถ๎าใช๎โพแทสเฟลด๑สปาร๑เพี ยงอยํางเดียวทําเคลือบจะต๎องเผาถึงอุณหภูมิ
๑,๔๐๐๐C จึงจะได๎เคลือบใส ดังนั้นเพื่อต๎องการลดอุณหภูมิในการหลอมละลายได๎ดี และให๎เคลือบ
ใส จึงต๎องใช๎เฟลด๑สปาร๑รํวมกับตัวหลอมละลายตัวอื่นๆ ด๎วย เฟลด๑สปาร๑ที่นิยมใช๎ในสูตรเคลือบมี
๒ ชนิด คือ
K๒O Al๒O๓ SiO๒ โพแทสเฟลด๑สปาร๑
Na๒O Al๒O๓ SiO๒ โซดาเฟลด๑สปาร๑
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๒.๕ แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate)
เป็นตัวชํวยลดจุดหลอมละลายในเคลือบไฟสูงถ๎าผสมในเนื้อดินจะลดความพรุนตัว
ของเนื้อดินได๎ด๎วย ถ๎าผสมในเคลือบจะทําให๎เคลือบมีความแกรํงดียิ่งขึ้น
๒.๖ ซิลิกา (Silica)
เป็นวัตถุดิบที่มีความแข็งแกรํงให๎ผลิตภัณฑ๑ เปรียบเสมือนโครงกระดูกของผลิตภัณฑ๑ทําให๎
ผลิตภัณฑ๑มีความทนไฟ ไมํทรุดตัวหลังการเผา และชํวยปิดเนื้อดินผึ่งแห๎งให๎เร็วขึ้นโดยไมํแตกร๎าว
๗. การหาอัตราส่วนผสมเนื้อดินเครื่องปั้นดินเผาและการทดสอบเนื้อดิน (Clay Testing)
เนื้อดินที่ใช๎ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผามีหลายชนิด เชํน เนื้อดินเอิร๑ทเทินแวร๑ สโตน
แวร๑ ปอร๑ซเลน และโบนไชนํา เนื้อดินแตํประเภทจะใช๎วิธีการหาอัตราสํวนผสมตํางกันตามความ
ต๎องการวําอยากได๎เนื้อดินปั้นแบบใด ซึ่งวิธีการหาคําอัตราสํวนผสมจะมีหลากหลายวิธี เชํน การ
ผสมโดยการปรับอัตราสํวนวัตถุดิบเข๎าหากัน การผสมโดยใช๎ตารางสามเหลี่ยม และการผสมโดยใช๎
ตารางสี่เหลี่ยม เป็นต๎น
ในการทดลองครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ใช๎เลือกใช๎วิธีการผสมเนื้อดิน โดยการหาอัตราสํว นผสมจากการ
สุํมตัวอยํางแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) จากทฤษฎีเชิงเส๎น ( Line Blend ) ได๎
สํวนผสมที่มีวัตถุดิบ ๒ ชนิด กําหนดจุดในการทดลอง ๑๐ สูตร
ตารางที่ ๑ การปรับอัตราสํวนเข๎าหากันจํานวน ๑๐ สูตร
สูตรที่
วัตถุดิบ A (%)
วัตถุดิบ B (%)

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๐๐ ๙๐
๐ ๑๐

๘๐
๒๐

๗๐
๓๐

๖๐
๔๐

๕๐
๕๐

๔๐
๖๐

๓๐
๗๐

๒๐
๘๐

๑๐
๙๐

เมื่อได๎อัตราสํวนผสมของวัตถุดิบทุกตัวแล๎ว ทุกจุดจะเทํากับ ๑๐๐ หนํวย

ขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่าง
คํานวณปริมาณวัตถุดิบตามอัตราสํวนแตํละจุด ชั่งวัตถุดิบตามอัตราสํวน นว ดดินให๎เป็น
เนื้อเดียวกันด๎วยมือ ปริมาณน้ําที่ใช๎เบื้องต๎นทุกจุดจะใช๎น้ําร๎อยละ ๒๐ อาจมีการเพิ่มน้ําเพื่อให๎เนื้อ
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ดินมีความเหมาะสมในการขึ้นรูปแตํละแบบ จดบันทึกปริมาณน้ําที่ใช๎ จากนั้นทําการอัดแทํงทดสอบ
ถ๎าต๎องการทําแทํงทดสอบหลายชุด ให๎เพิ่มปริมาณวัตถุดิบตามอัตราสํวน
การเผาแผ่นทดสอบ
นําแผํนทดสอบที่แห๎งสนิทแล๎ว ไปเรียงไว๎บนแผํนรองเตาเผาซิลิกอนคาร๑ไบด๑ (SiC) ควรโรย
ผงอะลูมินาไว๎บนแผํนรองเตาเผาด๎วย เพราะบางตัวอยํางอาจหลอมละลายติดแผํนรองเตาเผาได๎ เมื่อ
เรียงแผํนทดสอบครบทุกตัวอยํางแล๎ว นําไปเผาในอุณหภูมิและบรรยากาศที่ต๎องการทดสอบ
เผาที่อุณหภูมิ
๘๐๐
องศาเซลเซียส
๑ ชุด
เผาที่อุณหภูมิ
๑,๒๓๐ องศาเซลเซียส
๑ ชุด
เมื่อถึงอุณหภูมิสูงสุดของการเผาแชํอุณหภูมิทิ้งไว๎ ๑๕ นาทีทุกเตา
การทดสอบเนื้อดิน (Clay Testing)
วัตถุประสงค์ในการทดสอบวัตถุดิบและเนื้อดิน
๑. ศึกษาคุณสมบัติของดินจากแหํงที่ขุดพบใหมํ
๒. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทุกชนิดเพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานเดิม
๓. ปรับปรุงคุณภาพเนื้อดิน หรือพัฒนาเนื้อดินสูตรใหมํ
๔. ควบคุมการเตรียมเนื้อดินให๎มีคุณภาพสม่ําเสมอเพื่อใช๎ในการผลิต
การทดสอบวัตถุดิบเป็นหัวใจสํา คัญของกระบวนการผลิตเพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพ
สม่ําเสมอเนื่องจากวัตถุดิบตามธรรมชาติมีคุณสมบัติแปรปรวนไมํคงที่หากไมํมีการทดสอบวัตถุดิบที่จะ
นํามาใช๎ในการผลิต อาจทําให๎ผลิตภัณฑ๑มีปัญหาและแก๎ไขได๎ยาก ซึ่งหมายถึงการที่จะสูญเสียเงินใน
การลงทุนมาก
ประเภทของการทดสอบ
การทดสอบวัตถุดิบสามารถจําแนกได๎เป็น ๓ ประเภทคือ
๑. การทดสอบทางกายภาพ (Physical testing)
๒. การทดสอบทางเคมี (Chemical testing)
๓. การทดสอบทางแรํ (Mineral testing)
ในการทดลองครั้งนี้เลือกเพียงการทดสอบทางกายภาพมาใช๎ในการทดสอบเทํานั้น
การทดสอบทางกายภาพ (Physical testing)
หมายถึง การพิจารณาลักษณะของวัตถุดิบ โดยใช๎คุณสมบัติที่สามารถจับต๎องได๎ด๎วยการ
สัมผัสหรือตรวจสอบด๎วยสายตาและใช๎วิธีการทางวิทยาศาสตร๑เข๎ามาเป็นบรรทัดฐานในการทดสอบ

๘๕

เชํน การตรวจสอบ ดูสีของวัตถุดิบ ความชื้น ความเหนียว ความหดตัว ความแกรํง การดูดซึมน้ํา
เป็นต๎น โดยปกติการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบเซรามิกส๑ มีดังนี้คือ
๑. สีของดิน (Soil Color)
๒. การหดตัว (Shrinkage Test)
๓. การดูดซึมน้ํา (Water Absoftion)
๔. ความแกรํง (Strength of Clay)
๑. สีของดิน (Soil Color)
สีที่ปรากฏขึ้นในเนื้อดินเป็นผลเนื่องมาจากการผสมของพวกอินทรีย๑วัตถุ เหล็ก ซิลิกา และ
ปูนขาว สําหรับดินที่มีพวกอินทรียวัตถุปะปนอยูํมาก ๆ จะมีสีดํา ถึงสีเทา ถ๎ามีเหล็กปะปนมากก็จะ
มีสีแดง สีน้ําตาลแดง และสีเหลือง สํวนพวกที่มีซิลิกา และปูนขาวมากจะมีสีจาง ๆ และสีเทาอํอน
เป็นต๎น
๒. การทดสอบการหดตัว (Shrinkage Test)
การทดสอบหาคําความหดตัวของดินสามารถวัดได๎ ๒ ขั้นตอน คือ การหดตัวเมื่อ
แห๎งกํอนเผาและการหดตัวภายหลังการเผา การหดตัวเมื่อแห๎งขึ้นอยูํกับความละเอียดและความ
เหนียวของดิน สํวนการหดตัวหลังการเผาบอกถึงความทนไฟของดินหรือความสุกตัวของเนื้อดิน
การทดสอบการหดตัวของเนื้อดินทําให๎สามารถคํานวณขนาดของผลิตภัณฑ๑ภายหลัง
การเผาได๎ถูกต๎อง การทดสอบความหดตัวของเนื้อดินนิยมทําเป็นแทํง หรือหดตัวตามความยาว
สามารถทําได๎งําย สํวนการทดสอบการหดตัวโดยรวมของมวลทําได๎ยากต๎องมี เครื่องมือพิเศษ โดยทํา
ก๎อนตัวอยํางเป็นรูปไขํ ชั่งหาน้ําหนักในปรอท คํานวณคําน้ําหนักและขนาดกํอนเผา คํานวณคํา
น้ําหนักและขนาดภายหลังเผา หาคําการหดตัวโดยมวลออกมาเป็นอัตราสํวนร๎อยละ
ความยาวดินเปียก – ความยาวของดินเมื่อแห้ง

ร๎อยละของการหดตัว

=

 ๑๐๐

ความยาวดินเปียก
ความยาวดินเปียก – ความยาวของดินที่เผาแล้ว

ร๎อยละของการหดตัว

=
ความยาวดินเปียก

=

คําร๎อยละของการหดตัว

 ๑๐๐
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๓. การดูดซึมน้้า (Water Adsorption)
การทดสอบการดูดซึมน้ําของเนื้อดินปั้น เป็นวิธีที่จะชํวยให๎เราทราบคําเนื้อดินปั้นนั้นเผาถึง
จุดสุกตัวหรือไมํ เนื้อดินปั้นที่มีความพรุนตัวมากจะดูดซึมน้ําได๎มากเ นื้อดินปั้นที่มีความพรุนตัวน๎อยก็
จะดูดซึมน้ําได๎น๎อยวิธีการหาร๎อยละของการดูดซึมน้ําของเนื้อดินปั้น(ปราโมทย๑ปิ่นสกุล. ๒๕๔๖-๓๔)
น้าหนักหลังต้ม – น้าหนักก่อนต้ม

ร๎อยละการดูดซึมน้ํา

=

น้าหนักก่อนต้ม
= คําร๎อยละของการดูดซึมน้ํา

 ๑๐๐

๔. ความแกร่ง (Strength of Clay)
ความแข็งแรงของดินเป็นสมบัติที่แสดงถึงความทนทานตํอแรงกดที่กระทําตํอดินที่
ขึ้นรูปแล๎ว ดินที่มีความแข็งแรงเมื่อแห๎งเมื่อแตะไมํเปราะงําย สามารถเคลื่อนย๎ายได๎โดยสะดวก
โดยทั่วไปดินที่มีความเหนียวมากจะมีความแข็งแรงมากเมื่อขึ้นรูปและตากเมื่อแห๎งแล๎ว โดยสาก ลจะ
ถือวําดินมีคําความแข็งตั้งแตํ ๒๐ - ๑,๕๐๐ ปอนด๑ตํอตารางนิ้ว หรือ ๑.๔ -๑๐๕ กิโลกรัมตํอตาราง
เซนติเมตร
สูตร การคํานวณคําความแกรํงของแทํงทดสอบสี่เหลี่ยม
MOR =

๓ LD
๒ bd ๒

ภาพที่ ๑๗ แสดงการทดลองหาคําความแกรํงของเนื้อดิน (ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน๑. ๒๕๔๑ : ๒๖๕)
L = คําน้ําหนักแรงที่กด
D = ระยะหํางของลิ่มที่รองรับแผํนกด
b = ความกว๎างของแผํนทดสอบ
d = ความหนาของแผํนทดสอบ
หมายเหตุ หนํวยที่ใช๎คํานวณเป็นเซนติเมตรและกิโลกรัม คําที่ได๎เป็นกิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร
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๕. ความหนาแนํน (Density)
น้ําดินที่มีคําความหนาแนํนสูง มีความข๎นมากกวําน้ําดินที่มีคําความหนาแนํนต่ํา
คําความหนาแนํน (D) หมายถึงคําของมวลปริมาตร
D

=

มวลน้ําหนัก ( กรัม )
ปริมาตร ( ลิตร )

ตัวอยําง น้ําดิน ๑ ลิตร (๑,๐๐๐ cc.) มีน้ําหนัก ๑,๗๐๐ กรัม
ความหนาแนํน

=

คําความหนาแนํน (D)

=

๑๗๐๐
๑๐๐๐
๑.๗ กรัม / cc.

การหาคําความหนาแนํนของน้ําดินถ๎านํามาชั่งน้ําหนักและปริมาตรทั้งหมดของวัตถุดิบ ไมํ
สะดวกและทําได๎ยาก มีวิธีการหาความหนาแนํนของน้ําดิน โดยวิธีงําย ๆ คือ
วัดด๎วยเครื่องไฮโดรมิเตอร๑ มีหนํวยวัดเป็นโบรเมํ (Be’ โบรเมํ) มีคํา ๑.๐๐ - ๒.๐๐ วิธีใช๎
แทํงไฮโดรมิเตอร๑ จับ ๒ นิ้ว ในแนวดิ่งตรงด๎านปลายอยูํเหนือของเหลวที่จะวัดประมาณ ½ นิ้ว
ปลํอยนิ้วออกจากแทํงไฮโดรมิเตอร๑ช๎า ๆ ให๎จมลงในของเหลวด๎วยน้ําหนักของตัวมันเอง ทิ้งไว๎
ประมาณ ๓ – ๕ นาที แล๎วจึงทําการอํานคํา
๖. การวัดความหนืด (Viscosity)
คําความหนืดมีผลตํอการไหลตัวของน้ําดิน น้ําดินที่ดีต๎องมีความเข๎มข๎นสูง แตํมีการไหลตัวดี
เพื่อให๎น้ําดินไหลไปตามสํวนตํางๆของแบบพิมพ๑ได๎ทุกซอกทุกมุมและชํวยให๎น้ําดินที่เหลือออกจาก
แบบพิมพ๑ได๎หมดในเวลาอันสั้นไมํมีตําหนิก๎อนน้ําดิ นอยูํด๎านในของแบบพิมพ๑ถ๎าน้ําดินไหลตัวไมํดีจะ
เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาในการหลํอ
การวัดความหนืดหาคําได๎ ๒ วิธีคือ
๑. ใช๎เครื่องมือเรียกวําวิสโคมิเตอร๑ (Viscometer) คําที่อํานได๎มีหนํวยเป็นพอยด๑ ( Poisc )
หรือชนิดที่วัดเป็นองศาในการหมุนของลูกตุ๎ม Overswing) ต๎านกับของเหลว
๒. ดูความสําคัญของการไหลตัวของเนื้อดินในปริมาณที่กําหนดโดยการจับเวลาในการไหล
ตัวของน้ําดินที่ใช๎ขวดความจุปริมาตร ๓๐๐ cc. ตัดก๎นขวดและทํารูความจุขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลาง
ขนาด ๕ มิลลิเมตร เพื่อทดสอบการไหลตัวของน้ําดิน (ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน๑. ๒๕๔๑ : ๒๓๘)
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ตารางที่ ๒ เปรียบเทียบการจับเวลากับคําความหนืด ๓๐๐ cc.
ความถํวงจําเพาะ
ความหนืด (พอยด๑)
๑.๗๐ - ๑.๗๒
๑.๙ - ๓.๕
๑.๗๓ - ๑.๗๔
๔.๐ - ๖.๐
๑.๗๕ ขึ้นไป
๗.๐ - ๙.๐

เวลาในการไหลตัว (วินาที)
๑๕ - ๒๐ (คํอนข๎างใส)
๒๐ - ๒๕ (ปานกลาง)
๓๘ - ๔๗ (ข๎น - ข๎นมาก)

ที่มา : บริษัทคอมปาวด๑เคลย๑ จํากัด

๘. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
การขึ้นรูปจัดได๎วําเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญในขบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพราะ
การแปรสภาพจากวัตถุดิบหรือเนื้อดินปั้นไปเป็นตัวผลิตภัณฑ๑ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑มีอยูํด๎วยกันหลาย
วิธี การกําหนดหรือเลือกวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผาขึ้นอยูํกับความเหมาะสมหลาย
ประการ เชํน ปริมาณการผลิต รูปทรงของผลิตภัณฑ๑ เปูาหมายการผลิต และความเหมาะสม
ของเนื้อดินปั้น (สาธร ชลชาติภิญโญ. ๒๕๓๘ : ๑๗ – ๑๘) การเตรียมเนื้อดินปั้นต๎องสอดคล๎องกับ
วิธีการขึ้นรูป ลักษณะวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผาจะเกี่ยวข๎องกับปัจจัยหลัก สอง อยําง
คือ ความเหนียวและปริมาณน้ําที่มีอยูํในเนื้อดินปั้น
ซิงเกอร๑ (Singer. ๑๙๗๘ : ๗๑๖) ได๎แบํงวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผาออกเป็น
๕ ประเภท ดังนี้
๑. การขึ้นรูปด๎วยน้ําดินเหลว (Liquid) หรือวิธีการหลํอน้ําดิน ( slip casting )
๒. การขึ้นรูปด๎วยดินข๎นหนืด (Thick sulrry)
๓. การขึ้นรูปด๎วยดินเหนียว (Plastic)
๔. การขึ้นรูปด๎วยดินผงชื้น (Semi – dry)
๕. การขึ้นรูปด๎วยดินผงแห๎ง (Dry)
จากวิธีการขึ้นรูปดังกลําว สามารถจัดเตรียมเนื้อดินปั้นเพื่อให๎เหมาะสมกับการขึ้นรูปได๎
หลายแบบด๎วยกันดังนี้
๑. ดินแห้ง ดินผง (Powder clay) เนื้อดินปั้นสภาพนี้มีอัตราสํวนผสมของน้ําอยูํ
ประมาณร๎อยละ ๕ – ๑๖ (ทวี พรหมพฤกษ๑. ๒๕๒๓ : ๒๑) เหมาะสมกับการขึ้นรูปด๎วยวิธีการอัด
( Pressing ) ผลิตภัณฑ๑ที่ขึ้นรูปด๎วยวิธีนี้ ได๎แกํ กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องประดับ เป็นต๎น
๒. ดินปั้นหรือดินที่มีความเหนียว (Plastic clay) เนื้อดินปั้นสภาพนี้เหมาะสมกับการ
ขึ้นรูปแบบอิสระ (Hand forming) แบบแปูนหมุน (Throwing) แบบรีด (Extruding) และแบบ
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ใบมีด (Jiggering) ผลิตภัณฑ๑ที่ขึ้นรูปด๎วยวิธีเหลํานี้ ได๎แกํ งานศิลป์ แจกันอิฐมอญ จาน เป็นต๎น
๓. น้้าดิน เนื้อดินปั้นสภาพนี้เป็นสํวนผสมที่ได๎จากเตรียมดินกับน้ําในสัดสํวนที่เหมาะสม
โดยมีสารเคมีบางชนิดเป็นตัวชํวยให๎น้ําดินกระจายตัวหรือลอยตัวได๎ดีในน้ํา (ศูนย๑พัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องเคลือบดินเผาภาคเหนือ. ๒๕๓๙ : ๔๔) ทําให๎น้ําดินมีคุณสมบัติไหลตัวดีขึ้น โดยใช๎ปริมาณน้ํา
น๎อยลง เนื้อดินปั้นสภาพนี้เหมาะสมกับการขึ้นรูปด๎วยวิธีการหลํอ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตแ
บบ
อุตสาหกรรมวิธีหนึ่ง ผลิตภัณฑ๑ที่ขึ้นรูปด๎วยวิธีนี้ ได๎แกํ แจกัน จาน ชาม ถ๎วย สุขภัณฑ๑ เป็นต๎น
การขึ้นรูปด๎วยวิธีการหลํอต๎องอาศัยพิมพ๑ซึ่งทําจากปูนปลาสเตอร๑ (Plaster mold) เป็น
หลัก เพราะปูนปลาสเตอร๑มีคุณสมบัติชํวยดูดน้ําจากน้ําดินให๎แห๎งและคงรูปตามแบบของพิมพ๑ การ
ขึ้นรูปด๎วยวิธีการหลํอแบํงออกเป็น ๒ วิธี คือ
๓.๑. การหลํอกลวง (Drain or hollow casting) หมายถึง การเทน้ําดินลงใน
พิมพ๑ทิ้งไว๎ระยะเวลาหนึ่งให๎พิมพ๑ดูดน้ําออกจากดิน เมื่อได๎ความหนาตามความต๎องการเทน้ําดินที่
เหลือออกจากพิมพ๑
๓.๒. การหลํอตัน (Solid casting) หมายถึง การเทน้ําดินลงในพิมพ๑โดย ให๎น้ําดินที่
เทลงในพิมพ๑เกิดการแข็งตัวอยูํในพิมพ๑ และได๎รูปรํางผลิตภัณฑ๑ตามแบบของพิมพ๑โดยไมํมีการเทน้ํา
ดินออกจากพิมพ๑ ดังตัวอยํางการขึ้นรูปด๎วยวิธีการหลํอตัน
ในการวิจัยครั้ง นี้กลุํมผู๎วิจัยได๎ทําการขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย๑โดยวิธีการ
ขึ้นรูปแบบแปูนหมุนซึ่งจะได๎อธิบายรายละเอียดของการขึ้นรูปแบบแปูนหมุนดังนี้
การขึ้นรูปด๎วยแปูนหมุนเป็นวิธีแรกที่มนุษย๑ยุคกํอนประวัติศาสตร๑รู๎จักการประดิษฐ๑เครื่องมือ
ขึ้นมาใช๎ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑แทนการปั้นด๎วยมือเริ่มตั้งแตํ ๓,๐๐๐ ปี กํอนประวัติศาสตร๑และยังคง
ใช๎ในการขึ้นรูป รวมถึงการใช๎ในระบบกึ่งอุตสาหกรรมมาจนทุกวันนี้ เนื่องจากสามารถผลิตได๎รวดเร็ว
กวําการปั้นด๎วยมือ ชํางปั้นแปูนหมุนจะต๎องฝึกทักษะเพื่อให๎เกิดความชํานาญบางครั้งอาจใช๎เ วลานาน
๓ - ๕ ปี จึงจะปั้นได๎รวดเร็วและปั้นรูปทรงขนาดใหญํได๎ ผู๎ปั้นจะต๎องเรียนรู๎วิธีการเตรียมดิน การนวด
ดินกํอนการปั้นให๎มีความชื้นพอเหมาะในการนํามาขึ้นรูป โดยปกติดินที่นํามาปั้นแปูนหมุนจะมีน้ําอยูํ
ในดินประมาณ ๒๒ – ๒๕ เปอร๑เซ็นต๑ เนื้อดินจะอํอนนุํมกวําดินที่ปั้ นด๎วยมือเล็กน๎อย เพราะดินอํอน
จะจะสามารถม๎วนตัวเข๎าศูนย๑กลางแปูนหมุนได๎ เนื้อดินที่ขึ้นรูปด๎วยแปูนหมุนจะต๎องเป็นดินที่มีความ
เหนียวมาก จึงจะขึ้นรูปได๎งํายสามารถปั้นเป็นรูปทรงตํางๆได๎ดี
ผลิตภัณฑ๑ที่ปั้นด๎วยแปูนหมุนจะหดตัวมาก เนื่องจากขณะที่ปั้นมีการใช๎น้ําเพื่อชํวยในการหลํอ
ลื่นจึงทําให๎เนื้อดินมีอัตราสํวนของน้ําในปริมาณมาก การหดตัวจึงเพิ่มมากขึ้นกวําเดิม ลักษณะของ
แปูนหมุนในแตํละท๎องถิ่นจะมีลักษณะที่แตกตํางกันออกไปบ๎างและจะแตกตํางกันมากขึ้นถ๎า
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แปูนหมุนที่นํามาใช๎ในการขึ้นรูปแบํงออกได๎เป็ น ๒ ประเภทคือ แปูน
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หมุนที่ใช๎แรงงานคนเหวี่ยงจะใช๎มือใช๎เท๎าหรือผู๎อื่นหมุน มักมีแปูนขนาดใหญํและหนาเพื่อให๎มีรอบ
หมุนได๎นานไมํต๎องหมุนบํอยๆ ประเภทที่ ๒แปูนหมุนที่ขับเคลื่อนด๎วยมอเตอร๑ไฟฟูา
การเลือกแปูนหมุนให๎เหมาะกับผู๎ใช๎เป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู๎เริ่มต๎นหัดขึ้ น แปูนหมุนรวมถึงผู๎ที่
จะต๎องใช๎เวลาปั้นวันละหลายๆชั่วโมง ควรใช๎แปูนหมุนที่ใช๎ไฟฟูา เนื่องจากสะดวกและสามารถทํางาน
ได๎รวดเร็วกวํา สามารถขึ้นรูปได๎งํายสําหรับผู๎เริ่มฝึกทักษะใหมํ แปูนหมุนควรมีโครงสร๎างที่แข็งแรง
และไมํสั่นสะเทือนในขณะที่แปูนหมุนทํางานอยูํ นอกจาก นี้ความสูงของเก๎าอี้และระยะหํางจากตัว
แปูนควรปรับได๎เพื่อความเหมาะสมกับขนาดของรํางกายผู๎ที่จะใช๎งาน ปัจจุบันมีผู๎ผลิตแปูนหมุนไฟฟูา
ทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ
แป้นหมุนที่ได้มาตรฐานจ้าเป็นต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานต่อไปนี้
๑. สามารถปรับความเร็วของแปูนหมุนได๎ ก ารปรับความเร็วมีด๎วยกันหลายวิธีเชํน การ
ควบคุมแรงดันไฟฟูาภายในแปูนหมุนซึ่งมีผลตํอความเร็วของมอเตอร๑ขับเคลื่อนหรืออาจใช๎วิธีการทด
รอบที่แตกตํางกันของวัตถุรูปทรงกรวยที่ติดอยูํปลายมอเตอร๑ไฟฟูา สํวนแคบที่สุดของกรวยจะให๎
ความเร็วน๎อยที่สุด ในขณะสํวนกว๎างที่สุดของโคนจะให๎ความเร็วสูงที่สุด
๒. มีอุปกรณ๑ตัดกระแสไฟฟูาในตัวเองได๎แกํ สวิตซ๑ไฟฟูาที่สามารถกันน้ําได๎และกระเปาะฟิวส๑
น้ําที่อยูํบนแปูนจะต๎องไมํไหลเข๎าสูํบริเวณที่มีกระแสไฟฟูาซึ่งอาจทําให๎ผู๎ใช๎ได๎รับอันตรายจาก
กระแสไฟฟูาดูดได๎
๓. มีกลไกทําให๎หัวแปูนหมุนได๎ โดยปกติ เมื่อเปิดสวิตซ๑หัวแปูนหมุนจะยังคงไมํหมุนจนกวํา
ผู๎ใช๎ต๎องการจะให๎หมุน แปูนที่ไมํได๎รับมาตรฐานมักจะหมุนตลอดเวลาเมื่อเปิดสวิตซ๑ ซึ่งอาจมีวัตถุหรือ
สิ่งของวางอยูํบนหัวแปูนจะเป็นอันตรายตํอผู๎ใช๎ นอกจากนี้ต๎องสามารถหยุดแปูนหมุนได๎ตามที่
ต๎องการ และเมื่อทําให๎แปูนหมุนหยุดหมุนแล๎วต๎องไมํมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้น
๔. วัตถุที่ใช๎ประกอบแปูนหมุนควรทําจากวัสดุที่ทนน้ําและทําความสะอาดได๎งําย
สํวนประกอบของตัวแปูนหมุนก็ควรใช๎วัตถุที่ทนน้ํา วัตถุประเภทไม๎อัดไมํควรนํามาใช๎เพราะนอกจาก
อายุการใช๎งานจะสั้นแล๎วยังอาจทําให๎เศษไม๎อัดหลุดติดลง ในเนื้อดินได๎ โครงสร๎างควรเป็นเหล็กและ
จะต๎องวางอยูํบนสามขามีความสมดุลในการวาง ผู๎ใช๎แปูนหมุนสี่ขามักประสบกับการโยกของตัวแปูน
เสมอ ทําให๎ภาชนะที่อยูํบนแปูนเสียสมดุลและทรุดตัวได๎
๕. แปูนหมุนไฟฟูามักจะควบคุมความเร็วของแปูนด๎วยด๎วยการใช๎เท๎าหรือหัวเขําเหยียบหรื อ
ดันคันเรํงที่วางอยูํกับพื้น ความเร็วในการหมุนโดยปกติประมาณ ๘๐ – ๑๐๐ รอบตํอนาทีก็เพียงพอ
ตํอการตั้งศูนย๑ดิน
วิธีการใช้และบ้ารุงรักษาแป้นหมุน
๑. แปูนหมุนไฟฟูาควรตํอสายไฟลงดินเสียกํอนการใช๎งานปกติ ผู๎ใช๎ควรสวมรองเท๎ายางหุ๎ม
ส๎นเสมอเพื่อปูองกันการถูกกระแสไฟฟูาดูด

๙๑

๒. ควรวางแปูนหมุนให๎ได๎ระดับอาจใช๎ถังบรรจุน้ําวางลงบนหัวแปูนหมุนแล๎วสังเกตดูวําน้ําใน
ถังได๎ระดับกับขอบถังหรือไมํ
๓. การเคลื่อนย๎ายแปูนหมุนแตํละครั้งไมํควรดึงหรือลากแปูนหมุนถึงแม๎วําแปูนหมุนสํวน
ใหญํจะมีน้ําหนักมาก การเคลื่อนย๎ายไมํควรจะเกิดขึ้นบํอยนัก การ เคลื่อนย๎ายควรยกทั้งสํวนของแปูน
หมุน
๔. ไมํควรวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากบนแปูนหมุน โดยปกติแปูนหมุนที่ดีจะออกแบบมาให๎รับ
น้ําหนักของก๎อนดินได๎มากพอสมควรแตํไมํได๎หมายถึงเอาไว๎วางวัตถุสิ่งของ
๕. ควรทําความสะอาดแปูนหมุนหลังจากใช๎งานเสมอ
เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
การขึ้นรูปด๎วยแปูนหมุนจะใช๎เครื่องมือตํางๆ ดังตํอไปนี้
๑. ฟองน้ํา สําหรับชุบ ซับและเช็ดน้ําดินที่อยูํภายในภาชนะ
๒. หนังสัตว๑หรือหนังซาร๑มัว สําหรับการตกแตํงขอบภาชนะให๎เรียบ
๓. เหล็กแหลมสําหรับตัดสํวนขอบริมภาชนะที่ขรุขระ
๔. แผํนเหล็กสเตนเลสใช๎แตํงรูปทรง
๕. ลวดสําหรับตัดดินออกจากแปูนหมุน
๖. ชามอํางหรือถังขนาดเล็กเพื่อบรรจุน้ํา
๗. คาริเปิร๑สหรือก๎ามวัด สําหรับวัดเส๎นผํานศูนย๑กลางภาชนะ
๘. ไม๎แตํงดินในลักษณะตํางๆ
หลักและวิธีการขึ้นรูปแป้นหมุน
๑. การตั้งดินให๎ได๎ศูนย๑ จะต๎องฝึกทักษะขั้นตอนนี้เพื่ อให๎เกิดความชํานาญเพราะทําให๎ดินนิ่ง
ไมํแกวํง

ภาพที่ ๑๘ การตั้งดินให๎ได๎จุดศูนย๑กลาง

๙๒

๒. เมื่อดินได๎ศูนย๑แล๎ว ใช๎หัวแมํมือกดดินให๎ลึกลงเป็นรูกลวง แตํต๎องระวังอยําให๎ลึกถึงตัว
แปูนหมุนเพราะทําให๎สํวนก๎นของภาชนะขาดหรือบางจนเกินไป

ภาพที่ ๑๙ การเจาะดินให๎ได๎จุดศูนย๑กลาง
๓. การดึงดินขึ้น ขณะที่ดึงดินขึ้นต๎องให๎ดินอยูํในแนวดิ่งอยําให๎เอียงไปด๎านใดด๎านหนึ่งและ
ใช๎ความเร็วระดับปานกลาง

ภาพที่ ๒๐ การดึงรีดดินให๎ได๎เป็นทรงกระบอก

๙๓

๔. ขั้นตกแตํงหรือขั้นสําเร็จ ต๎องรอให๎ดินหมาดกํอนแล๎วจึงใช๎เครื่องมือตกแตํงขูดผิว

ภาพที่ ๒๑ การจัดให๎เป็นรูปทรง

๙. การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
การตกแตํงผลิตภัณฑ๑เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญที่ทําภายหลังจากการขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ๑เสร็จ
เรียบร๎อยแล๎ว โดยมุํงหวังให๎ภาชนะที่ขึ้นรูปทรงนั้นมีความสว ยงาม และความนําสนใจเกิดขึ้นกับ
ภาชนะ ออกแบบตกแตํงผลิตภัณฑ๑ต๎องมีความสัมพันธ๑กับรูปทรงของภาชนะ เพื่อให๎ภาชนะนั้นมีความ
งดงามเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถทําได๎โดยนํา จุด เส๎น สี น้ําหนัก ที่วําง และพื้นผิว ซึ่งเป็นทัศนธาตุที่สําคัญ
มาใช๎ในการออกแบบและแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบ นรูปทรง การตกแตํงผลิตภัณฑ๑มีหลายเทคนิคและ
หลายวิธี ซึ่งแตํละวิธีที่จะปฏิบัติก็มีความแตกตํางกันทั้งสิ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยูํกับความถนัด ความชํานาญ
และรสนิยมสํวนตัวของผู๎สร๎างสรรค๑ผลงานเป็นหลัก ดังนั้นควรวางแผนการตกแตํงผลิตภัณฑ๑ตั้งแตํการ
ออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ๑ไว๎กํอนลํวงหน๎า เพื่อจะได๎ตกแตํงผลิตภัณฑ๑ตามขั้นตอนได๎อยํางถูกต๎อง
ความส้าคัญของกากตกแต่งผลิตภัณฑ์
ทวี พรหมพฤกษ๑ (๒๕๒๓, หน๎า ๑๗๓) ได๎กลําวไว๎วํา การตกแตํงเครื่องปั้นดินเผา นับวําเป็น
สิ่งจําเป็นและสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผานอกจากจะปรับปรุงให๎มี คุณภาพดีแล๎ว
ถ๎าหากมีการตกแตํง หรือเขียนลวดลายยิ่งเพิ่มคุณคําและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การตกแตํงผลิตภัณฑ๑
ได๎ทํากันมานานแล๎ว ตั้งแตํสมัยยุคโบราณ ถึงแม๎วํา เครื่องมือ วิธีการ และเทคนิค ยังไมํเจริญก๎าวหน๎า
ก็ตาม ก็ยังมีการตกแตํงผลิตภัณฑ๑ให๎สวยงามได๎

๙๔

สมศักดิ์ ชวาลาวัณย๑ (๒๕๔๙, หน๎า ๑๔๕) ได๎กลําวไว๎วํา ในปัจจุบันมีความเจริญก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ๑ที่ทันสมัยมากมีการพัฒนาคุณภาพของเนื้อดินปั้นเคลือบมีการใช๎
เทคโนโลยีสมัยใหมํ ชํวยเสริมในการออกแบบผลิตภัณฑ๑เซรามิกส๑ทางด๎านรูปรําง รูปทรง สีสัน ความ
งาม ขนาดสั ดสํวนที่เหมาะสมตํอผลิตภัณฑ๑ที่ผลิต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ๑เซรามิกส๑ที่สนองประโยชน๑ใช๎
สอยในครัวเรือน เพื่อการตกแตํงทางสถาปัตยกรรมและเพื่อคุณคําทางศิลปะแล๎ว การตกแตํง
ผลิตภัณฑ๑เซรามิกส๑นับวําสํวนสําคัญอยํางมากที่จะทําให๎ผลิตภัณฑ๑เหลํานี้มีความสวยงามนําใช๎สอย
ได๎รับความสนใจและสิ่งที่สําคัญสามารถเพิ่มคุณคําขึ้นให๎กับผลิตภัณฑ๑ได๎
หลักการตกแต่งผลิตภัณฑ์
หลักการตกแตํงผลิตภัณฑ๑จากการขึ้นรูปด๎วยแปูนหมุนมีเทคนิคการตกแตํงหลายวิธี ซึ่งแตํละ
วิธีมีลักษณะการตกแตํงที่ตํางกัน แตํทั้งนี้ก็ขึ้นอยูํกับสภาวะของดิน เชํน ขณะที่ดินนุํมหรื อขณะดินขึ้น
รูปบนแปูนหมุน ขณะดินหมาด และดินที่แข็งตัวแล๎ว จะใช๎วิธีการตกแตํงที่แตกตํางกัน ดังนั้นในการ
นําดินมาขึ้นรูปด๎วยแปูนหมุนจะต๎องมีความเข๎าใจในธรรมชาติของดินและรู๎เทคนิคการตกแตํงแตํละวิธี
จึงจะสามารถวางแผนตกแตํงได๎ตามวัตถุประสงค๑
สภาวะของดินในการตกแต่งผลิตภัณฑ์
ดินเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่ออยูํในสภาวะตําง ๆ กัน การนําดินมา
ขึ้นรูปและตกแตํงนั้นต๎องมีความเข๎าใจในธรรมชาติของดินในแตํละสภาวะวํามีข๎อจํากัดในการ
ปฏิบัติงานอยํางไรบ๎าง ข๎อจํากัดดังกลําวมีผลตํอการเลือกวิธีการตกแตํงให๎เหมา ะสมและสามารถวาง
แผนการตกแตํงได๎ตรงตามจุดประสงค๑ สภาวะของงดินสามารถแบํงออกได๎ดังนี้
๑. สภาวะดินนุํม เป็นสภาวะที่ดินยังมีความนุํมเหนียวอยูํ มีความชื้นในดินสูง เนื่องจากน้ํา
ผสมอยูํมาก สามารถนํามาปั้นและขึ้นรูปทรงตําง ๆ ได๎งําย ในขณะเดียวกันก็มี สมบัติที่เหมาะสมตํ อ
การตกแตํงได๎หลายวิธี โดยเฉพาะการผสมให๎เกิด สีในเนื้อดิน ซึ่งไมํสามารถทําได๎ในดินสภาวะอื่น
๒. สภาวะดินหมาด เมื่อน้ําที่ผสมอยูํในดินระเหยออกไปบ๎างแล๎ วดินมีการหดตัวเพิ่มขึ้น และ
อยูํ ในสภาพที่ทรงตัวได๎ดีสามารถหยิบจับได๎สะดวก ยังมีความชื้นพอที่จะตกแตํงบางวิธี
ได๎ แตํไมํ
สามารถ บีบ ปั้น หรือขึ้นรูปตํอไปได๎อีก นอกจากจะติดสํวนประกอบของภาชนะเข๎าไปได๎บางสํวน การ
ตกแตํงในสภาวะนี้นิยมทําเมื่อขึ้นรูปภาชนะหรือประกอบดินให๎เป็นรูปทรงแล๎ว สามารถนํามาคว๎าน
เจาะ แกะสลักได๎งํายโดยไมํเสียรูปทรงและลวดลายจะคมชัด เนื่องจากเนื้อดินหมา ดตัวไมํนิ่มและติด
เครื่องมือ
๓. สภาวะดินแห๎ง เมื่อดินแห๎งเต็มที่จะมีความเบาและเปราะ ซึ่งทําให๎มีข๎อจํากัดในการนํามา
ตกแตํง เนื่องจากสามารถทําการตกแตํงได๎เพียงไมํกี่วิธีเทํานั้น และวิธีที่ใช๎ในการตกแตํงดินสภาวะนี้

๙๕

สามารถใช๎กับดินในสภาพอื่นได๎งํายและสะดวกกวํา เชํน การใช๎สลิปสี การกันเคลือบด๎วยขี้ผึ้ง เป็นต๎น
หากไมํมีความจําเป็นที่ต๎องการเผาภาชนะเพียงครั้งเดียว (One Firing) ควรวางแผนการตกแตํง
ลํวงหน๎าในสภาวะอื่นจะหลากหลายกวํา และสะดวดปลอดภัย ไมํเสี่ยงตํอการแตกหักเสียหายเทํากับ
ดินในสภาวะนี้
๑. สภาวะดินหลังเผาดิบ หลังจากดิ นถูกเผาดินที่อุณหภูมิประมาณ ๙๐๐ องศา
เซลเซียส แล๎ว ดินจะหดตัวลงอีก และสูญเสียสภาพความเหนียวนุํมทําให๎มีข๎อจํากัดในการตกแตํง
พอสมควร ไมํสามารถใช๎สลิปสี หรือคว๎าน เจาะเฉือนได๎อีก แตํการตกแตํงในสภาวะนี้จะสะดวกกวํา
การตกแตํงในสภาวะดินแห๎ง เพราะดินถูกเผามีความแกรํงขึ้ น เสี่ยงตํอการแตกหักน๎อยลง วิธีตกแตํงที่
นิยมมากคือ การเคลือบ ซึ่งมีเทคนิคหลากหลายให๎ผลออกมาอยํางแปลกตาและสวยงาม
๒. สภาวะดินหลังเผาเคลือบ อันที่จริงการเคลือบเป็นการตกแตํงชนิดหนึ่ง แตํเมื่อเผา
เคลือบแล๎วภาชนะอาจให๎ผลไมํนําพอใจ หรือต๎องการเพิ่มเติมรายละเอียดให๎ ประณีตสวยงามยิ่งขึ้นไป
อีกต๎องนํามาตกแตํงอีกครั้งหนึ่ง ดินในสภาวะนี้จะมีความแกรํงเนื้อแนํนขึ้น เนื่องจากเผาถึงจุดสุกตัว
การตกแตํงที่นิยมใช๎คือ การเขียนสีบนเคลือบ หรือการติดรูปลอก ซึ่งต๎องนําภาชนะไปเผาไฟให๎เนื้อ
แกรํงแล๎วจึงเคลือบไฟต่ําทับก็จะได๎สีเคลือบที่สดใสส วยงามซึ่งการเผาเคลือบไฟสูงให๎สีแบบเดียวกัน
ไมํได๎(สุขุมาล เล็กสวัสดิ์,๒๕๔๘,หน๎า ๒๐๑-๒๐๑)
๑๐. น้้าเคลือบ
เคลือบ
เป็นลักษณะของแก๎ว ฉาบบางๆ บนผิวของผลิตภัณฑ๑เซรามิกส๑อยํางตํอเนื่อง
เกิดขึ้นโดยการที่สํวนผสมของสารประกอบซิลิเกตหลอมเหลวผสมกับสารอื่นที่เป็นตั วหลอมละลาย
ซึ่งเรียกวําฟลักซ๑ ติดแนํนอยูํบนผิวของผลิตภัณฑ๑เซรามิกส๑ หรือบางทีก็อาจมีออกไซด๑ของโลหะผสม
ลงไปด๎วยเพื่อให๎เกิดสีและทึบในเคลือบ (อุษณีย๑ มาลี .๒๕๔๕:๑)
หน๎าที่ของเคลือบ
เคลือบอาจจะมีสี ไมํมีสี ใส โปรํงแสง หรือ ทึบแสงก็ตาม ที่ปรากฏเป็นชั้
นบาง ๆ
เคลือบผิวผลิตภัณฑ๑เครื่องปั้นดินเผา ด๎วยจุดประสงค๑ดังนี้คือ
๑. เพื่อต๎องการให๎ผิวเรียบ ไมํมีรูพรุน ปูองกันการซึมผํานของน้ําและแก๏ส
๒. เพื่อให๎ทําความสะอาดได๎งําย
๓. เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
๔. เพื่อให๎ดูสวยงาม
๕. เพื่อปูองกันการขูดขีดเป็นรอยที่ผิว
๖. เพื่อให๎มีสมบัติพิเศษบางประการ เชํน สมบัติทางไฟฟูา ทางแสง และทางเคมี
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ชนิดของเคลือบ
เคลือบทางเซรามิกส๑ มีชื่อเรียกอีกมากมาย อาจแบํงได๎ตาม
1. อุณหภูมิที่สุกตัวของเคลือบ
2. วัตถุดิบที่ใช๎ทําเคลือบ
3. ลักษณะที่ปรากฏหลังเผาเคลือบ
การแบํงเคลือบตามอุณหภูมิที่สุกตัวของเคลือบ แบํงออกได๎เป็น ๓ ชนิด
๑. เคลือบไฟต่ํา
เคลือบที่สุกตัวที่อุณหภูมิต่ํากวํา ๑๑๕๐ ลงมา
๒. เคลือบไฟกลาง เคลือบที่สุกตัวที่อุณหภูมิระหวําง ๑๑๕๐ - ๑๒๘๐
๓. เคลือบไฟสูง
เคลือบที่สุกตัวที่อุณหภูมิตั้งแตํ ๑๒๘๐ ขึ้นไป
( อุษณีย๑ มาลี . ๒๕๔๕:๗)
การทดสอบเคลือบก่อนใช้
การเผาตัวอย่าง
เคลือบถังใหมํที่บดเสร็จแล๎ว ห๎ามนําไปใช๎กํอนที่จะเผาตัวอยําง (Test) ดูกํอน เพร าะถ๎าใช๎
เคลือบผลิตภัณฑ๑ทันที อาจเผาแล๎วได๎ผลไมํเหมือนเดิมทําให๎เสียหายทั้งหมด เคลือบถังใหมํทุกชนิด
จะต๎องผํานการทดลองจนแนํใจวําสีเหมือนเดิมกํอนนําไปชุบผลิตภัณฑ๑ การทําเครื่องปั้นดินเผาต๎อง
ระมัดระวังทุกขั้นตอน ต๎องฝึกจนเป็นนิสัยเพราะถ๎าข๎ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ งไป ผลที่ออกมามักไมํดี
และเสียหายมากไมํคุ๎มกับคําวัตถุดิบ และแรงงานที่ลงทุนไปแล๎ว
ควรมีแผํนทดลอง ( Test ) ที่กดดินเป็นแผํนบางๆ เจาะรูเพื่อร๎อยเชือกได๎มุมใดมุมหนึ่ง ชุบ
แผํนทดลองในถังเคลือบใหมํ เขียนชื่อกํากับไว๎กับไว๎ด๎านหลัง นําไปเผาในอุณหภูมิที่ต๎องการ หลั งการ
เผาตรวจดูตัวอยํางแผํนทดลองให๎แนํใจวํา สีเคลือบถูกต๎องและมีคุณภาพคงเดิมหรือไมํ โดย
เปรียบเทียบกับตัวอยํางเคลือบเกําที่มีอยูํเมื่อได๎สีดีคงเดิมจึงนําไปชุบผลิตภัณฑ๑ได๎แตํถ๎าเคลือบมีปัญหา
ควรปรับปรุงเคลือบหรือบดใหมํอีกหนึ่งถัง เมื่อได๎เคลือบตามต๎องการแล๎วเขีย นชื่อเคลือบที่ถังและ
อุณหภูมิการเผาให๎ชัดเจน ผูกแผํนทดลองตัวอยํางสีเคลือบติดไว๎กับถังด๎วย
การทดสอบความข้นของเคลือบ
เคลือบทุกถังกํอนใช๎ชุบผลิตภัณฑ๑ต๎องกวนให๎เคลือบลอยตัวขึ้นจากก๎นถังให๎หมดแล๎วทดลอง
ชุบชิ้นงานตัวอยําง ๑ ชิ้น หรือเศษผลิตภัณฑ๑เผาดิบก็ได๎ทดสอบไ ด๎โดยหยิบผลิตภัณฑ๑เผาดิบจุํมลงใน
ถังเคลือบ แชํให๎นิ่งๆ นับในใจ หนึ่ง -สอง-สาม วินาที ดึงชิ้นงานออกจากถังเคลือบ ตรวจดูความหนา
ของเคลือบจากชิ้นงานตัวอยํางโดยใช๎ดินสอปลายแหลม หรือเข็มขูดผิวเคลือบให๎ลึกถึงเนื้อดินถ๎าชั้น
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ของเคลือบมีความหนา ๑ - ๑.๕ มม. แสดงวําความข๎นของเคลือบพอเหมาะ ปกติคําความถํวงจําเพาะ
ของน้ํายาเคลือบจะอยูํในระดับ ๑.๕๐ – ๑.๕๕ โบรเมํ
แตํทดสอบชุบชิ้นงานตัวอยํางแล๎วปรากฏวํา ชั้นของเคลือบหนาเพียง ๐.๕ มม. แสดงวํา
เคลือบบางเกินไปเผาแล๎วอาจได๎สีไมํเหมือนเดิมหากนําไปชุบผลิตภัณฑ๑จะมีปัญหาหลังการเผา ควรทิ้ง
ให๎เคลือบตกตะกอน ๑ คืน รินน้ําใสๆ ตอนบนทิ้งกวนเคลือบใหมํ แล๎วทดลองชุบงานเผาดิบอีกครั้ง
จนกวํา ความหนาของเคลือบประมาณ ๑ – ๑.๕ มม. จึงผํานการทดสอบวําใช๎ได๎ ปกติผลิตภัณฑ๑ชิ้น
ใหญํต๎องเคลือบให๎หนากวําผลิตภัณฑ๑ชิ้นเล็กประมาณ ๑ – ๑.๕ มม.
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํใช๎วิธีทดสอบความข๎นของเคลือบให๎ได๎มาตรฐานทุกครั้งโดยวิธี
ตวงน้ํายาเคลือบที่กวนแล๎ว ๑ ลิตร ปริมาณ ๑,๐๐๐ ซีซี นําไปชั่งหาคําน้ําหนักมาตรฐาน โดยใช๎หลัก
ความถํวงจําเพาะของของเหลวชนิดเดียวกันที่มีความข๎นมากกวํายํอมมีน้ําหนักมากกวําของเหลวชนิด
เดียวกันที่มีความข๎นน๎อยกวํา ถ๎วยตวงที่ใช๎เป็นบิ๊กเกอร๑ (Beaker) ทรงกระบอกหรือเหยือกตวงที่มีขีดซี
ซี เห็นปริมาณชัดเจน เมื่อชั่งเคลือบแล๎วหักคําน้ําหนังของถ๎วยตวงออกจะได๎คําน้ําหนักเคลือบปริมาณ
๑ ลิตร โดยเปรียบเทียบกับคําน้ําหนักมาตรฐานที่โรงงานได๎บันทึกไว๎เดิมในการบดน้ํายาเคลือบครั้ง
ใหมํทุกครั้งจะต๎องปรับความข๎นให๎ได๎มาตรฐานคงเดิม น้ํายาเคลือบจึงจะมีคุณภาพสม่ําเสมอ
ผลิตภัณฑ๑ที่เผาดิบในอุณหภูมิสูงมากํอน เชํน ผลิตภัณฑ๑โบนไชนํา ต๎องปรับน้ํายาเคลือบให๎มี
ความข๎นเพิ่มขึ้นกวําเคลือบธรรมดา เคลือบที่มีความข๎นสูงสามารถเกาะติดผิวผลิตภัณฑ๑ที่เผาแกรํงได๎
ดีกวําในบางครั้งต๎องเติมสารประเภทกาวในสูตรเคลือบเพื่อเพิ่มความหนืดในการยึดเกาะผิวผลิตภัณฑ๑
การแก้ไขเคลือบที่ตกตะกอนนอนก้นแข็ง
เคลือบบางชนิดตกตะกอนนอนก๎นแข็ง ได๎แกํเคลือบฟริต และเคลือบอื่นๆ ที่ไมํมีปริมาณดิน
ขาวในสูตรเคลือบ เวลานําเคลือบมาใช๎ต๎องเสียเวลากวนเค ลือบนานทําให๎ไมํสะดวกในการใช๎ สารที่
ชํวยให๎เคลือบลอยตัวได๎แกํ แคลเซียมคลอไรด๑ (Calcium Chloride) นิยมใช๎กันมากในเคลือบ
อุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษ แคลเซียมคลอไรด๑ เป็นวัตถุดิบคล๎ายเกลือมีลักษณะเป็นเกล็ดแบนๆ
สามารถรวมตัวกับความชื้นในอากาศได๎งํายกลายเป็นน้ําเหนียวๆ
วิธีใช้
เคลือบ ๑ ถังน้ําหนักประมาณ ๑๐ กก. ใช๎แคลเซียมคลอไรด๑ประมาณ ๑ ช๎อนชา ละลายกับ
น้ําร๎อนครึ่งถ๎วย กวนเคลือบให๎ลอยตัวขึ้นจากก๎นถังจนหมดแล๎วจึงคํอยๆ รินน้ํายาลงไป และกวน
ตลอดเวลาจนน้ํายาหมดถ๎วยจะรู๎สึกได๎วําเคลือบลอยตัว ไมํตกตะกอนอีก ห๎ามใช๎เกล็ดแคลเซียม คลอ
ไรด๑มากเกินไป อาจทําให๎เคลือบข๎นจนกลายเป็นวุ๎นใช๎งานไมํได๎
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การแก้ไขเคลือบที่เป็นฝุ่นหลุดติดมือได้ง่าย
ผลิตภัณฑ๑ทั้งหลายเมื่อชุบหรือพ๎นน้ํายาเคลือบทิ้งไว๎ให๎แห๎งแล๎ว ควรมีคุณสมบัติหยิบยกเข๎า
เตาเผาได๎โดยเคลือบไมํหลุดติดมือ โดยเฉพาะเคลือบที่มีสีน้ําตาล หรื อสีดํา ถ๎าฝุุนเคลือบสามารถหลุด
ติดมือได๎งํายจะมีปัญหามากเมื่อสีน้ําตาลของฝุุนเคลือบไปติดกับเครื่องมือ เครื่องใช๎ทุกอยํางที่โดนมือ
ไปจับต๎อง รวมถึงบริเวณเตาเผา และผลิตภัณฑ๑สีขาว หรือสีอื่นๆ ที่จะเผาในเตาเดียวกันเพราะมือของ
ผู๎หยิบของเข๎าเตาเผาจะเปื้อนสีสนิมเหล็กแดง ซึ่งเช็ดออกได๎ยากไปโดนสิ่งตํางๆรอบตัวที่สัมผัส
ดังนั้นคุณสมบัติของเคลือบที่ดีต๎องไมํเป็นฝุุนหลุดติดมือได๎งํายเมื่อแห๎งเนื้อเคลือบต๎องแนํน
คล๎ายสีพลาสติกที่ใช๎ทาบ๎านโดยปกติในสูตรเคลือบเกือบทุกสูตรมีสํวนผสมของดินขาวบริสุทธิ์อยูํด๎วย
๑๐ % ทําให๎เคลือบไมํตกตะกอนงํายและสีเคลือบไมํเปลี่ยนแปลง ดินขาวทําให๎เนื้อเคลือบยึดตัวเกาะ
กันดีไมํหลุดรํวงเป็นฝุุนเมื่อจับต๎อง
ถ๎าในเคลือบไมํมีดินขาวเป็นสํวนผสมต๎องเพิ่มวัตถุดิบที่มี ความเหนียวตัวอื่นๆ แทนในสูตร
เคลือบ วัตถุดิบที่ชํวยให๎ผงเคลือบสามารถยึดเกาะได๎ดีกวํา ไบเดอร๑ ( Binder ) แบํงออกได๎เป็น ๓
กลุํมคือ
๑. ดิน
ดินขาว ๑๐% -๒๐%
ดินดํา ๑๐% -๑๕%
ดินเบนโตไนต๑ ๓% นิยมใช๎เคลือบสีเทํานั้น เนื่องจากดินเบนโตไนต๑มีแรํเหล็กเจือปน
หมายเหตุ เคลือบที่ใสํดินเบนโตไนต๑มากเกินไปจะแห๎งตัวช๎า และแตกรํอนกํอนเผา
๒. กาวสังเคราะห์
กาว C.M.C กาวโซเดียมคาร๑บอกซีเมทเซลลูโลส ( Sodium Car boxy Methyl Cellulose)
เป็นกาวสังเคราะห๑ที่มีคุณสมบัติไมํบูดเนําเมื่อทิ้งไว๎นานๆ
วิธีใช้กาว
ควรละลายผงกาวกับน้ําร๎อนหรือต๎มแล๎วกวนให๎มีความข๎นขนาดน้ําเชื่อม ไมํควรใสํผงลงใน
หม๎อบดเคลือบ ใช๎กาวที่ละลายแล๎ วกวนใสํถังเคลือบภายหลัง ไมํควรใช๎กาว C.M.C. เกิน ๑% ใน
เคลือบโดยน้ําหนักแห๎งถ๎าใช๎เกินปริมาณจะสร๎างปัญหาทําให๎เคลือบหดตัวเป็นกระจุก ภายหลังการ
เผา
๓. กาวจากอินทรีย์สาร
ได๎แกํกาวกฐิน กาวอะราบิก แปูงเปียก น้ําเชื่อม หรือกาวจากสาหรํายกาวอินทรีสารมี
คุณสมบัติบูดเนําได๎งํายเมื่อทิ้งไว๎เกิน ๑๔ ชั่วโมง ทําให๎เคลือบสํงกลิ่นเหม็นหรือมีมดขึ้น
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วิธีใช้กาว
กาวทุกชนิดต๎องนํามาละลายกับน้ําร๎อนหรือต๎มในน้ําเดือดจนละลายเข๎ากันดี กรองเอาเศษ
วัสดุออกเอาน้ํากาวที่ได๎มาผสมในเคลือบตามต๎องการภายหลังการเผากาวสังเคราะห๑และกาวอิ นทรีย๑
สารจะถูกเผาให๎หายไปในอุณหภูมิประมาณ ๔๐๐ º C
วิธีการตกแตํงผลิตภัณฑ๑หลังการเผาดิบ มีดังนี้
๑. การชุบเคลือบ
๑.๑ ผลิตภัณฑ๑ทุกชนิดกํอนชุบเคลือบควรนําไปเปุาฝุุนออกกํอน
๑.๒ นําไปชุบน้ําสะอาด ชุบเร็ว ๆ แล๎วเอาขึ้นจากน้ําวางผึ่ งลมทิ้งไว๎ให๎ผลิตภัณฑ๑แห๎งตัว
๑๐-๑๕ นาที กํอนนําไปชุบเคลือบเพื่อให๎เนื้อดินมีความชื้นพอเหมาะในการดูดเคลือบ ถ๎าดินเผาดิบ
แห๎งเกินนําไปชุบเคลือบทันทีดินจะดูดเคลือบเร็วเกินไปทําให๎เกิดฟองอากาศจํานวนมากที่ผิวเคลือบ
และเคลือบมีตําหนิเป็นรูตามดหลังการเผา
๑.๓ ผลิตภัณฑ๑ที่มีด๎านนอกด๎านใน ประเภทแจกันหรือเหยือก ควรเคลือบด๎านในกํอน
โดยการตักเคลือบกรอกใสํภายในผลิตภัณฑ๑ประมาณครึ่งหนึ่ง แล๎วกรอกผลิตภัณฑ๑ไปรอบ ๆ ตัว
หลังจากนั้นต๎องรินเคลือบออกจากภายในออกให๎หมด เมื่อเคลือบด๎านในเรียบร๎อยแล๎ว ควรทิ้งไว๎
อยํางต่ําครึ่งชั่วโมงจนกวําผิวดินด๎านนอกจะแห๎งจึงควรชุบด๎านนอกผลิตภัณฑ๑ ผลิตภัณฑ๑ชิ้นใหญํควร
ใช๎การพํน เนื่องจากมีขนาดใหญํกวําถังเคลือบ
๑.๔ ผลิตภัณฑ๑ที่ชุบเคลือบเสร็จแล๎ว ต๎องเช็ดก๎นผลิตภัณฑ๑ให๎สะอาด ผลิตภัณฑ๑ที่มีฝา
ต๎องทาอะลูมินาผงผสมกาวน้ํา หรือกาว C.M.C. ที่ขอบฝาทั้ งสองด๎านและเผาฝาปิด พร๎อมกับตัว
ผลิตภัณฑ๑เพื่อการหดตัวพร๎อมกัน
๑.๕ เคลือบที่เพิ่งชุบเสร็จใหมํ ๆ ยังเปียกอยูํห๎ามนําเข๎าเตาเผาในทันที ควรทิ้งให๎เคลือบ
แห๎งสนิทเสียกํอนหากเคลือบยังเปียกอยูํและได๎รับความร๎อนในทันทีเคลือบจะหลุดรํอนออกจากตัว
ผลิตภัณฑ๑เรีย กวํา เคลือบกระโดด หลุดจากตัวผลิตภัณฑ๑ออกมากองรอบ ๆ แผํนรองเตาเผาการเผา
เสียหายมาก ผู๎ที่ไมํมีประสบการณ๑มักเจอปัญหาด๎วยสาเหตุนี้ (อุษณีย๑ มาลี . ๒๕๔๕:๒๓)
๑๑. เตาเผาและการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
เตาเผาเป็นอุปกรณ๑ที่สําคัญอยํางยิ่งของงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลื อบดินเผา ทั้งนี้เพราะเป็น
ตัวกําหนดความแกรํงของดินเหนียวให๎ได๎ความแกรํงตามต๎องการ ซึ่งแตํเดิมอาจกระทําโดยการผึ่ง
แดดหรือเผาโดยใช๎เศษหญ๎า เศษไม๎หรือแกลบเผา แตํไมํสามารถคุมคุณภาพของดินได๎จึงเกิดเตาเผา
ขึ้น การสร๎างเตาเผาได๎จะต๎องสร๎างให๎ถูกวิธี และเหมาะสมกับเครื่องปั้นดินเผา เชํน เตาบางชนิดให๎
ความร๎อนตั้งแตํ ๗๐๐ – ๘๐๐ องศาเซลเซียส บางชนิดให๎ความร๎อนตั้งแตํ ๑,๒๐๐ องศาเซลเซียส
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ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับผลิตภัณฑ๑ที่ทํา ฉะนั้นเตาเผาจึงเป็นหัวใจสําคัญของการทําเครื่องปั้นดินเผารอง
จากดิน เตาที่ใช๎ในการเผาผลิตภัณฑ๑ มีอยูํหลายแบบหลายชนิด ซึ่งอาจจะจําแนกตามเชื้อเพลิงของ
การเผา เชํน เตาไฟฟูา เตาแก๏ส เตาฟืน เตาน้ํามัน บางครั้งก็แบํงตามรูปรํางลักษณะของเตา เชํน
เตามังกร สําหรับเผางานจํานวนมากๆ หรืออาจแบํงตามทางระบายความร๎อนขึ้นหรือระบายความ
ร๎อนลง
ในปัจจุบันอาจกลําว ได๎วําความรู๎เกี่ยวกับเตาเผาได๎ประสบผลสําเร็จ และเผาได๎ในอุณหภูมิ
สูง และสามารถควบคุมอุณหภูมิตามวัตถุประสงค๑ได๎ด๎วย จะทําให๎สร๎างเตาที่มีคุณภาพเป็นความ
ต๎องการของเจ๎าของกิจการ
ชนิดของเตาเผา
เตาเผาเครื่องปั้นดินเผา จัดแบํงเป็นประเภทใหญํๆ ตามทางเดินทางไฟได๎ ๓ ชนิด คือ
๑. เตาเผาแบบทางระบายความร๎อนขึ้น (Updraft kiln) เตาเผาแบบระบายความร๎อนขึ้น
คือ เตาเผาที่มีปลํองที่ติดตํอกับหัวเตาทางด๎านข๎าง หรือด๎านบนของเตา ยื่นขึ้นไปสูงพอประมาณ มี
ทางเดินของความร๎อนจากจุดปากเตาที่ใสํเชื้อเพลิงผํานภาชนะที่กําลังเ ผา แล๎วระบายไปสูํปลํองไฟ
เป็นเตาที่ใช๎กันตั้งแตํเริ่มทําเครื่องปั้นดินเผา ใช๎ฟืนหรือถํานหิน หรือน้ํามันก๏าดเป็นเชื้อเพลิง
๒. เตาเผาแบบระบายความร๎อนลง (Downdraft kiln) เป็นเตาที่มีชํองทางเดินของไฟอยูํ
ใต๎เตา เป็นเตาที่มีปลํองติดตํอกับชํองทางเดินของไฟ สํ วนปลํองอยูํด๎านนอก เตาความร๎อนของ
เชื้อเพลิงเริ่มจากปากเตาพุํงขึ้นหลังคา เตาที่เป็นสํวนโค๎งแล๎วม๎วนตัวระบายความร๎อนผําน
เครื่องปั้นดินเผาลงสูํพื้นเตาไปตามชํองทางเดินความร๎อน แล๎วออกสูํปลํอง เตาชนิดนี้สามารถทํา
หลายเตาติดตํอกันโดยมีจุดของเชื้อเพลิงเริ่มต๎นจากปากเตาเพียงแหํงเดียว มี ๒ แบบคือ
- แบบเตากลม
- แบบเตาสี่เหลี่ยม
๓. เตาอุโมงค๑ (Tunnel kiln) เป็นเตาที่มีประสิทธิภาพในการเผา ในทางประหยัด
คําใช๎จํายและเผาได๎ผลดีกวํา มีประโยชน๑กับโรงงานใหญํๆ ที่มีผลิตภัณฑ๑คอยปูอนเตาตลอดเวลา
และใช๎ครั้งละมากๆ เตาชนิดนี้เริ่มติดไฟเตาแล๎วจะใช๎เผาติดตํอกันไปโดยไมํต๎องดับไฟ ได๎เป็นแรม
เดือน ซึ่งตํางจากเตาเผาชนิดอื่น ลักษณะของเตาคล๎ายรถไฟลอดเข๎าอุโมงค๑ตอนกลางมีชํองใสํ
เชื้อเพลิงสําหรับเผาให๎ความร๎อนอยูํตลอดเวลา เชื้อเพลิงที่เหมาะใช๎น้ํามันหรือก๏าซ แตํสามารถใช๎
ถํานหินหรือฟืนก็ได๎
การเผาเครื่องเคลือบดินเผา คือการให๎ความร๎อนเผาเครื่องเคลือบดินเผาเพื่อให๎เนื้อดินสุก
และมีความแกรํง แตํกํอนที่จะนําผลิตภัณฑ๑เครื่องเคลือบดินเผาเข๎าในเตานั้น ต๎องตากหรือผึ่งหรืออบ
ให๎ผลิตภัณฑ๑แห๎ง ผลิตภัณฑ๑จะดีหรือเลวขึ้นอยูํกับการควบคุมอุณห ภูมิในการเผา ให๎เป็นไปตาม
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มาตรฐานของผลิตภัณฑ๑ กลําวคือ การเผาดิบผลิตภัณฑ๑ทุกชนิด สํวนใหญํนิยมเผาไฟต่ํา คือ
ประมาณ ๖๐๐ – ๙๐๐ องศาเซลเซียส หรือการเคลือบที่ต๎องใช๎อุณหภูมิที่สูง เพื่อให๎น้ํายาเคลือบ
ละลายตัวพอดี สํวนการเผาเคลือบขึ้นอยูํกับคุณสมบัติของน้ําเ คลือบเป็นหลักที่มีจุดหลอมเหลวใน
อุณหภูมิ ๑,๒๕๐ – ๑,๔๕๐ องศาเซลเซียส
บรรยากาศการเผาไหม้ (Firing Atmosphere)
การเผาในทางเซรามิกส๑ คือการเพิ่มอุณหภูมิให๎แกํผลิตภัณฑ๑เซรามิกส๑ในเตาภายใต๎
บรรยากาศที่เหมาะสม เพื่อให๎ผลิตภัณฑ๑เซรามิกส๑มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น
บรรยากาศที่ใช้ในการเผาโดยทั่วไป
๑. บรรยากาศแบบออกซิเดชัน (Oxidation Firing) เป็นการเผาเตาที่มีการเผาไหม๎อยําง
สมบูรณ๑ และใช๎ออกซิเจน (Oxygen) มากเกินพอ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม๎แล๎วจะมีออกซิเจน
เหลืออยูํ ดังปฏิกิริยาการเผาไหม๎นี้
OF : CH๔ + SO๒ (Excess)  CO๒ + O๒ + Energy
๒. บรรยากาศแบบรีดักชัน (Reduction Firing) เป็นการเผาเตาที่มีการเผาไหม๎ไมํสมบูรณ๑
ในเตาเผามีออกซิเจนไมํเพียงพอ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม๎แล๎วจะมีคาร๑บอนมอนอกไซด๑
(CO)
เหลืออยูํดังปฏิกิริยาการเผาไหม๎
RF : ๒CH๔ + SO๒  ๒CO๒ + ๔H๒O + Energy
๓. บรรยากาศแบบนิวทรัล (Neutral Firing) เป็นการเผาไหม๎ที่สมบูรณ๑และไมํมีออกซิเจน
(Oxygen) เหลืออยูํเลย การเผาไหม๎มีออกซิเจน (Oxygen) ที่พอดีดังปฏิกิริยาการเผาไหม๎นี้
NF : CH๔ + SO๔  CO๒ + ๒H๒O + Energy
การเผาเซรามิกส์ มี ๓ ขั้นตอนดังนี้
๑. การเผาดิบ (Biscuit Firing)
๒. การเผาเคลือบ (Glost Firing)
๓. การเผาตกแตํง (Decoration Firing)
การเผาดิบ คือ การให๎ความร๎อนและการเปลี่ยนแปลงปริมาณความร๎อนทีละน๎อย ไมํวําจะ
เป็นเตาแก๏ส น้ํามัน ฟืน และไฟฟูาก็ต าม ควรให๎ระยะการเผาเป็นไปอยํางช๎าๆ (Slow rate)
สม่ําเสมอ เวลาที่ใช๎ในการเผาไมํควรเผาเร็วจนเกินไป อาจทําให๎ผลิตภัณฑ๑เสียหายได๎โดยงําย
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ๑ที่มีขนาดใหญํ ควรใช๎เวลาในการเผาดิบให๎ยาวนานขึ้น เพื่อความปลอดภัย
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และมีความเชื่อมั่นได๎ไมํให๎ผลิตภั ณฑ๑แตกหรือเสียหายได๎ อุณหภูมิที่ใช๎ในการเผาดิบโดยทั่วไป
ประมาณ ๗๕๐ – ๘๕๐ องศาเซลเซียส เวลาที่ใช๎ในการเผาไมํต่ํากวํา ๘ – ๑๐ ชั่วโมง แตํทั้งนี้
ขึ้นอยูํกับขนาดของผลิตภัณฑ๑และขนาดของเตา การให๎เตาเย็นลงภายหลังจากการเผาควรระมัดระวัง
เชํนกัน ควรให๎เวลานานๆ ไมํต่ํากวํา
๒๔ ชั่วโมง การวางแนวทางการเผาดิบ ในขั้นต๎นใช๎
ความร๎อนแบบไฟอํอนๆ และการควบคุมอุณหภูมิ ควรขึ้นอยูํกับขนาดของผลิตภัณฑ๑และการเผา ถ๎า
เป็นเตาขนาดเล็กใช๎เวลาไมํมากนักสํวนเตาขนาดใหญํ เผาผลิตภัณฑ๑ขนาดใหญํ การเผาก็ใช๎เวลานาน
ขึ้น การปลํอยให๎เตาเย็นตัว ควรให๎เป็นไปอยํางช๎าๆ มิฉะนั้นจะทําให๎ผลิตภัณฑ๑แตกได๎
การเผาเคลือบ หมายถึง การเผาให๎น้ําเคลือบที่ชุบบนผลิตภัณฑ๑ละลาย เป็นเนื้อเดียวกันมี
ความมันแวววาว (Glassy) บางชนิดเป็นเคลือบด๎าน ผิวเรียบมีความแข็ง สามารถต๎านทานตํอกรด
และดํางได๎เป็นอยํางดี การเผาเคลือบไมํวําจะเป็นเคลือบชนิดไฟต่ําหรือไฟสูงก็ตาม จะต๎องเผาให๎ได๎
อุณหภูมิตามข๎อกําหนดของน้ําเคลือบแตํละชนิด มิฉะนั้นการเผาจะเกิดการเสียหายได๎ เชํน การเผา
ที่ไฟเกิน (Over fire) ยํอมทําให๎น้ําเคลือบไหลมาก อาจจะติดพื้นเตา หรือ ชั้นรอง ยากแกํกา รเอา
ออกทําให๎เสียหายได๎ และการเผาที่อุณหภูมิไมํถึง (Under fire) ทําให๎เคลือบไมํเป็นมันเทําที่ควร
การเผาเคลือบนับวํามีความสําคัญมาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ๑แตํละชั้นจะบรรจุเข๎าเตาเผาเคลือบต๎อง
ระมัดระวังและวางหํางกัน จะวางให๎ติดกันซ๎อนกันเหมือนเผาดิบไมํได๎ ขาขอ งผลิตภัณฑ๑หรือก๎น
(Foot) ต๎องเช็ดเคลือบออกกํอนทําการเผาเคลือบ
ผลิตภัณฑ๑ตําง ๆ กํอนที่จะบรรจุเข๎าเตา ต๎องทําความสะอาดภายในเตาเสียกํอนทุกๆครั้ง
เชํน หลังคาเตา กําแพงเตา พื้นเตา ตลอดจนชั้นรอง ทั้งนี้เพื่อปูองกันเศษหิน เศษละออง หลํน
มาติดผลิตภัณฑ๑ได๎ใน ขณะทําการเผาเคลือบ ทําให๎เสียหายหมดคุณคําได๎
ชั้นรองที่นํามารอง
ผลิตภัณฑ๑เผาเคลือบไมํโค๎งหรืองอแล๎ว ควรทาด๎วยวัตถุทนไฟ
(Kiln wash) เพื่อปูอกันการไหล
ของน้ําเคลือบ
การเผาตกแต่ง ชิ้นงานที่เผาเคลือบแล๎ว นิยมตกแตํงด๎วยสีหรือสติ๊กเกอร๑ (Sticker) ที่ทํา
สําหรับตกแตํงสีโดยเฉพาะ ติดลงไปบนภาชนะที่เคลือบแล๎วนําไปเผาเพื่อให๎สิ่งตกแตํงติดทนกับ
ชิ้นงาน เรียกวํา ตกแตํงบนเคลือบ (Over glaze decoration) อุณหภูมิที่ใช๎เผาตกแตํงบนเคลือบ
ประมาณ ๖๕๐ –๘๐๐ องศาเซลเซียส ขึ้นอยูํกับประเภทวัตถุดิบที่นํามาทําสีวําจะสุกตัวที่ อุณหภูมิ
ใด (ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน๑. ๒๕๔๑ : ๒๘๘ – ๒๙๑ )
ในการวิจัยในครั้งนี้จะใช๎เตาแก๏สเป็นเชื้อเพลิง เผาดิบในอุณหภูมิ ๘๐๐ องศาเซลเซียส
และเผาแกรํงหรือเผาเคลือบในอุณหภูมิ ๑,๒๓๐ องศาเซลเซียส วัดอุณหภูมิในเตาเผาโดยไพ
โรแมตตริกเทอร๑โมคัพเปิล และไพโรแมตตริกโคน เบอร๑ ๖ (Orton cones) บรรยากาศในการ
เผาแบบ บรรยากาศแบบออกซิเดชัน (Oxidation firing)
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๑๑. แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความเป็นมาของภูมิปัญญาท๎องถิ่น
“ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดํารงอยูํในชีวิ ตที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแตํละ
ท๎องถิ่น โดยมีการปรับสภาพการดําเนินชีวิตให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมธรรมชาติตามการเวลา
เนื่องจากมนุษย๑เป็นสัตว๑โลก ที่พิเศษกวําสัตว๑อื่น ๆ กลําวคือมีมันสมองที่มีความสามารถในการ
คิดค๎น เรียนรู๎ แก๎ปัญหาและมีการสืบทอดแบบแผนคว ามรู๎เป็นมรดกมาช๎านาน แม๎วําภูมิปัญญา
เป็นสิ่งที่สั่งสมและถํายทอดเป็นมรดกมาช๎านาน แตํมีเอกลักษณ๑สําคัญอีกอยํางหนึ่งคือ เป็นองค๑
ความรู๎ที่มีการเชื่อมโยงกันไปหมดไมํวําเป็นเรื่องของ อาชีพ เศรษฐกิจ ความเป็นอยูํ คําใช๎จําย
การศึกษาวัฒนธรรม จะผสมกลมกลืน ( ประเวศ วะสี ,๒๕๓๐) คําวํา “ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ” “ภูมิ
ปัญญาชาวบ๎าน” หรืออาจเรียกชื่อแตกตํางกันออกไป แตํมีความหมายเดียวกันอาจเป็นตัวใหมํในวง
การศึกษาและแม๎ตํางวงการพัฒนา แท๎จริงแล๎วแนวคิดและการปฏิบัติมีมานานแล๎วในหมูํของ
ชาวบ๎านและผู๎ทํางานในท๎องถิ่น แตํไ ด๎รับการหยิบยกมาพูดคุยกันอยํางจริงจังไมํนานมานี้เอง กลุํม
นักพัฒนา องค๑กรเอกชน ซึ่งทํางานในระดับหมูํบ๎านเป็นกลุํมแรกที่เริ่มรื้อฟื้นภูมิปัญญาท๎องถิ่น ทั้งนี้
เพื่อค๎นหาคุณคําที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนา ซึ่งพวกเขารับผิดชอบอยูํกํอนหน๎าที่จะ
ศึกษา เรื่องภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้นมีการศึกษาเรื่องราวทํานองนี้ แตํเรียกชื่อวําการศึกษาวัฒนธรรม
ชุมชนหรือการพึ่งพาตนเองของชาวบ๎าน ประเด็นสําคัญ ๆ ในเรื่องภูมิปัญญาจึงยังไมํได๎นํามาใช๎
โดยตรงกับการพัฒนาด๎านตําง ๆ ของประเทศ แตํมีแนวโน๎มวําจะนํามาบางสํวนมาเพื่อเชื่ อมโยง
หรือประยุกต๑ใช๎กันมากขึ้น ความสนใจเริ่มแรกจึงเป็นเพียงการตระหนักหรือกระตุ๎นให๎เกิดการ
ตระหนักในภูมิปัญญาชาวบ๎านและวัฒนธรรมท๎องถิ่น ( ชลทิตย๑ เอี่ยมสําองค๑ และวิศนี ศินตระกูล
,๒๕๓๓)
กลําวโดยสรุป ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเกิดจากการสั่งสมของประสบการณ๑ของผู๎รู๎ ในชุมชนและ
เป็นประสบการณ๑ที่ได๎รับการถํายทอดจากบรรพบุรุษที่มีความรู๎ และจากสถาบันตําง ๆ มากมายซึ่ง
มีอิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมและศาสนาเข๎ามาเกี่ยวข๎องอยูํด๎วยและมีวัฒนธรรมพื้นฐาน ภูมิปัญญาเป็น
สิ่งที่มีมานาน มีการปฏิบัติโดยคนในชุมชนนั้น การศึกษาในระยะแรก ๆ เป็นเรื่องของวัฒนธรรม
ชุมชน เรื่องการพึ่งพาตนเองของชาวบ๎าน ตํอมาได๎ศึกษากว๎างขึ้นในลักษณะของนักปราชญ๑ชาวบ๎าน
ดังนั้นภูมิปัญญาชาวบ๎านจึงเป็นสิ่งที่สนใจและได๎รับการรื้อฟื้นและเผยแพรํมากขึ้น
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
คําวํา “ภูมิปัญญา” หรือ “ภูมิปญ
ั ญาท๎องถิ่น” หรือ “ภูมิปัญญาชาวบ๎าน” ได๎มีผู๎อธิบาย
ความหมายในแงํมุมตํางๆ ดังตํอไปนี้
เสรี พงศ๑พิศ (๒๕๒๙, หน๎า ๑๔๕) ได๎ให๎ความหมายวํา พื้นเพรากฐานของความรู๎ของ
ชาวบ๎านซึ่งประกอบด๎วยลักษณะที่เป็นนามธรรมอันเป็นโลกทัศน๑ ชีวทัศน๑ เป็นปรัชญาในการดําเนิ น
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ชีวิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิด แกํ เจ็บ ตายและคุณคํา ความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน
และสํวนที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะด๎านตํางๆ เชํน เดียวกัน การทํามาหากิน การเกษตร
หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และด๎านอื่นๆ เชํนเดียวกัน ธวัช ปุณโณทก (๒๕๓๑, หน๎า ๔๐) ได๎ให๎
ความหมายวํา ความรอบรู๎ที่ชาวบ๎านเรียนรู๎ และมีประสบการณ๑สืบตํอกันมาทั้งทางตรง คือ
ประสบการณ๑ด๎วยตนเองหรือทางอ๎อมที่เรียนรู๎จากผู๎ใหญํ หรือความรอบรู๎สะสมเหลํานี้เรียกกันวํา
ภูมิปัญญา ซึ่งสอดคล๎องกับ เสนํห๑ จามริก (๒๕๓๑, หน๎า ๔๐) ได๎ให๎ความหมายวํา ความรอบรู๎ที่
ชาวบ๎านเรียนรู๎ และมีประสบการณ๑สืบตํอกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ๑ด๎วยตนเอง หรือ
ทางอ๎อม ที่เรียนรู๎จากผู๎ใหญํ หรือความรอบรู๎เหลํานี้เรียกกันวํา ภูมิปัญญา ซึ่งสอดคล๎องกับ เสนํห๑
จามริก (๒๕๓๑, หน๎า ๖) ได๎กลําวถึงภู มิปัญญาวําด๎านหนึ่งนั้น นอกจากจะเป็นเรื่องราวของพื้นภูมิ
ธรรมเดิมแล๎ว ยังหมายถึงศักยภาพในการประสานความรู๎ใหมํมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ด๎วย ซึ่งเอื้อให๎
เกิดทางเลือกใหมํที่มีลักษณะสากล และลักษณะเฉพาะของตนเอง ในความหมายเชํนเดียวกันกับ
ปรีชา อุยตระกูล (๒๕๓๑, หน๎า ๙) ได๎กลําวไว๎วํา ภูมิปัญญาที่สะสมมาแตํอดีตและเป็นเรื่องของ
การจัดความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล๎อม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผําน
กระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิตการทํามาหากินและพิธีกรรมตํางๆ ทุกอยํางเพื่อเกิดความ
สงบสุขในสํวนที่เ ป็นชุมชนหมูํบ๎าน และสํวนที่เป็นปัจเจกชนของชาวบ๎านเอง ซึ่งสอดคล๎องกับ สุ
จารี จันทรสุข (๒๕๓๑, หน๎า ๑๒) ได๎กลําวไว๎วํา ภูมิปัญญาชาวบ๎านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยํางที่
ชาวบ๎านคิดได๎เอง ที่นํามาใช๎แก๎ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค๑ความรู๎ทั้งหมดของชาวบ๎านทั้งกว๎ าง
ทั้งลึก ซึ่งชาวบ๎านสามารถคิดเองทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูํแก๎ปัญหาการดําเนินชีวิตได๎ใน
ท๎องถิ่นอยํางสมสมัย ซึ่งมีความหมายในทํานองเดียวกันกับ ชลทิตย๑ เอี่ยมสําอาง และวิศรี ศิล
ตระกูล (๒๕๓๔, หน๎า ๒๑๑) ได๎ให๎ความหมายวํา หมายถึง ความรู๎ประสบการณ๑ขอ งประชาชนใน
ท๎องถิ่น ซึ่งได๎รับการศึกษาอบรมสั่งสอนและถํายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือเป็นความรู๎
ประสบการณ๑ที่เกิดจากประสบการณ๑ตรงของตนเอง ซึ่งได๎เรียนรู๎จากการทํางาน จากธรรมชาติ
แวดล๎อม สิ่งเหลํานั้นเป็นสิ่งที่มีคุณคําเสริมสร๎างความสามารถ ทําให๎คนเรามีชีวิตรวม กันอยํางมีสันติ
สุข เป็นความรู๎ที่สร๎างสรรค๑ และมีสํวนเสริมสร๎างการผลิต
จากความหมายของภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ๎านที่กลําวมาทั้งหมด
อาจกลําวสรุปได๎วํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หมายถึง องค๑ความรู๎และความสามารถของชาวบ๎านที่สืบ
ทอดกันมา ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของชาวบ๎านในท๎องถิ่น ซึ่งชาวบ๎านในท๎องถิ่นรับรู๎
เชื่อถือ เข๎าใจรํวมกัน และเกิดจากประสบการณ๑ด๎วยตนเอง ประสานกับความรู๎ใหมํๆ นํามาใช๎ให๎
เกิดประโยชน๑ และสามารถนํามาแก๎ปัญหาในการดํารงชีวิตของแตํละท๎องถิ่นได๎

๑๐๕

กระบวนการเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวความคิดในเรื่องกระบวนการเกิดของภูมิปัญญาชาวบ๎านในบางประเด็นไมํมีการกลําวถึง
อยํางชัดเจน ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงได๎นําเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับกระบวนการเกิดของวัฒนธรรมมาใช๎ใน
การศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้
นิธิ เอียวศรีวงศ๑ (๒๕๓๖) ได๎กลําวถึงกรอบในการศึกษาเรื่องกระบวนการเกิดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น สรุปได๎ดังตํอไปนี้
๑. การเรียนรู๎ กระบวนการเรียนรู๎เกิดจากศักยภาพของชาวบ๎านในการแสวงหาทางรอดตํอ
สภาพปัญหาที่รุมเร๎าอยูํ โดยมีชาวบ๎านที่มีความสามารถในการวิเคราะห๑คิดค๎นทดลอง และสรุป
บทเรียนจากภูมิปัญญาท๎องถิ่ น ผสมผสานกับความรู๎และเทคโนโลยีจากภายนอก อาจกลําวได๎วํา
ชุมชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ สังเกตถึงสภาพของชุมชนและได๎ใช๎ความรู๎สติปัญญา จนเกิดเป็นองค๑
ความรู๎ที่กระทบสืบตํอกันมา
๒. การสะสมความรู๎การสะสมความรู๎หรือภูมิปัญญาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอยูํพร๎อม ๆ
กับการเรียนรู๎ การสะสมความรู๎ได๎มา ๒ทาง คือ การสั่งสมด๎วยตนเองโดยเรียนรู๎จากประสบการณ๑
ในชีวิต การอยูํรํวมกันในสังคม อีกทางหนึ่งคือ มีผู๎ถํายทอดให๎ในรูปของวัฒนธรรมประเพณีและวิถี
การดํารงชีวิต ความรู๎จะถูกสะสมในคนหนึ่ง ๆ เรียกวําปราชญ๑ชาวบ๎าน และจ ะถูกถํายทอดจนคน
รุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํนหนึ่งได๎ถูกสั่งสมมาจากประสบการณ๑ และได๎รับการถํายทอดมาจากบรรพบุรุษ
ผํานการลองผิดลองถูก และปรับให๎ใช๎ได๎ภายใต๎เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น
และสอดคล๎องกับระบบนิเวศ ภูมิปัญญาที่สั่งสมนี้สามารถนําไปใช๎ ในการปรับตัวให๎เข๎ากับธรรมชาติ
และการดํารงเผําพันธุ๑
๓. การถํายทอดและกระจายความรู๎ การถํายทอดและกระจายความรู๎ หรือภูมิปัญญาจาก
รุํนหนึ่งไปสูํอีกรุํนหนึ่งโดยผํานความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อเรื่องผีและการผลิต วิถีชีวิตในระบบ
นิเวศเดียวกันไมํได๎มีการจดบัน ทึกไว๎อยํางเป็นลายลักษณ๑อักษร แตํมีผู๎ถํายทอดภูมิปัญญา เรียกวํา
ปราชญ๑ชาวบ๎าน ได๎สืบสานภูมิปัญญาอยํางตํอเนื่องมาหลายชั่วอายุคน
๔. การปรับเปลี่ยนและการประยุกต๑ใช๎ความรู๎ การปรับเปลี่ยนและการประยุกต๑ใช๎ความรู๎
หรือภูมิปัญญาในการอนุรักษ๑ โดยมากจะเป็นการประยุกต๑จากวัฒนธรรม สํวนที่มองไมํเห็นคือ การ
ประยุกต๑ตัวคุณคําที่แฝงเร๎นอยูํภายใน ซึ่งต๎องอาศัยความเข๎าใจที่ละเอียดอํอนเกิดจากภูมิปัญญาของ
ชาวบ๎านเองเป็นหลัก

๑๐๖

ลักษณะของภูปัญญาท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได๎กลําวถึงลักษณะของภูมิปัญญาไว๎วํ า
(http:/www.tamnanotop.com/wisdow.htm)
๑. เกิดจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนรุํนหนึ่ง หรือถํายทอดความรู๎
เดิมจากบรรพบุรุษที่มีอยูํในท๎องถิ่น
๒. เป็นเรื่องของการเรียนรู๎ (knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ (Belief) และ
พฤติกรรม (Behavior) ของคนในชุมชน
๓. แสดงถึงความสัมพันธ๑ระหวํางคนกับคน คนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม
๔. องค๑รวมหรือกิจกรรมทุกอยํางในวิถีชีวิต
๕. เรื่องการแก๎ไขปัญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู๎เพื่อความอยูํรอดของบุคคล
ชุมชน และสังคม
๖. แกนหลักหรือกระบวนทัศน๑ในการมองชีวิต เป็นพื้นฐานการเรียนรู๎ในเรื่องตําง ๆ
๗. มีลักษณะเฉพาะตัวและเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะของตนเอง
๘. มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับความสมดุล ในการพัฒนาสังคม ลักษณะของภูมิปัญญาที่มี
ผลตํอการพัฒนา
สาขาของภูมิปัญญา
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได๎กลําวถึงลักษณะของภูมิปัญญาไว๎วํา
(http:/www.tamnanotop.com/wisdow.htm)
๑. เกษตรกรรม ได๎แกํ ความสามารถในการผสมผสานองค๑ความรู๎ ทักษะและเทคนิคด๎าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคําเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองใน
สถานการณ๑ตําง ๆ ได๎
๒. อุตสาหกรรมหัตถกรรม ได๎แกํ การรู๎จักประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีในการแปรรูปผลผลิตและ
วิธีการแก๎ปัญหาทางด๎านการบริโภคอยํางปลอดภัย ประหยัดและเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่
ทําให๎ชุมชนท๎องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางด๎านเศรษฐกิจได๎ตลอดทั้งการผลิตและการจําหนํายผลผลิต
ทางหัตถกรรม
๓. การแพทย๑แผนไทย ได๎แกํ ความสามารถในการปูองกันและรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยการเน๎นให๎ชุมชนสามารถที่จะพึ่งตนเองทางด๎านสุขภาพและอนามัยได๎ เชํน ยาจาก
สมุนไพร การนวดแผนโบราณ การดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบ๎าน
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ ความสามารถในการจัดการและ
อนุรักษ๑ทรัพยากรและการพัฒนา และการใช๎ประโยชน๑จากคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและ

๑๐๗

สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน เชํน การบวชปุา การสืบชะตาแมํน้ํา การทําปะการังเทียม การ
อนุรักษ๑ปุาชายเลน การจัดปุาต๎นน้ํา และปุาชุมชน
๕. กองทุนธุรกิจชุมชน ได๎แกํ ความสามารถในการบริหารจัดการด๎านการสะสม และ
บริหารกองทุนและธุรกิจชุมชน เพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงให๎แกํชีวิตความเป็นอยูํของสมาชิกในกลุํม
๖. สวัสดิการ ได๎แกํ ความสามารถในการจัดการสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตคน
ให๎มีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
๗. ศิลปกรรม ได๎แกํ ความสามารถในการผลิตงานทางด๎านศิลปะ เชํน จิตรกรรม
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ การละเลํนพื้นบ๎านและนันทนาการ เป็นต๎น
๘. การจัดการ ได๎แกํ ความสามารถในการบริหารจัดการทางด๎านตําง ๆ ของชุมชนตลอดจน
ทั้งด๎านสังคมอื่น ๆ ในสังคมไทย
๙. ภาษาและวัฒนธรรม ได๎แกํ ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับทางด๎านภาษา ทั้ง
ภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช๎ภาษา ตลอดจนวรรณกรรมทุกประเภท ฟื้นฟูการเรียน
การสอนภาษาถิ่นตําง ๆ
๑๐. ศาสนาประเพณี ได๎แกํ ความสามารถในการประยุกต๑และปรั บหลักธรรม คําสอนทาง
ศาสนา ความเชื่อและประเพณีดั่งเดิมที่มีคุณคําให๎เหมาะสมตํอการประพฤติปฏิบัติให๎เกิดผลดีตํอ
สิ่งแวดล๎อม
๑๑. อาหารและโภชนาการได๎แกํ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ๑ ผลิตคิดค๎น
ทางด๎านอาหารและโภชนาการที่เป็นเอกลักษณ๑ของแท๎ เหมาะสมกับชุมชนและสถ านการณ๑เป็นสินค๎า
และบริการที่ได๎รับความนิยมแพรํหลาย รวมถึงการเพิ่มคุณคําของทรัพยากรในท๎องถิ่นด๎วย
การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
การถํายทอดความรู๎คือ การบอกวิชาความรู๎ให๎ผู๎เรียนเข๎าใจและนําไปปฏิบัติได๎ ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นมักจะถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เ รียนหรือกลุํมเปูาหมายไปโดยอัตโนมัติ ไมํได๎เรียนวิชาการสอน
จากสถาบันใด ๆ แตํจะใช๎สามัญสํานึก คือ การเรียนการสอน ที่เกิดขึ้นจากการเลียนแบบและจดจํา
สืบทอดกันมาในครอบครัว และใช๎การถํายทอดโดย
๑. ใช๎วิธีสาธิต คือ ทําให๎ดูเป็นตัวอยําง อธิบายทุกขั้นตอน ให๎ผู๎เรียนทําให๎เข๎าใจ
แล๎วให๎ผู๎เรียนปฏิบัติตาม
๒. ใช๎วิธีปฏิบัติจริง คือ ฟังคําบรรยาย อธิบาย สาธิตแล๎วนําไปปฏิบัติจริงและ
ปฏิบัติซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญ เพราะผลงานที่จะใช๎ดํารงชีวิตได๎ ต๎องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง นําเอา
ไปใช๎ประโยชน๑ได๎ไมํใชํผลงานที่กลําวอ๎างไว๎ในตําราเทํานั้ น

๑๐๘

กลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู๎เรียนหรือกลุํมเปูาหมายที่รับการถํายทอดภูมิปัญญาจากผู๎รู๎ในท๎องถิ่น สํวนมาก
จะเป็นคนในครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู๎บางอยําง ผู๎รู๎ทั้งหลายมักหวงแหนมาก
จะไมํแพรํงพรายให๎คนอื่น ๆ ที่เป็นอยํางนี้เพราะสาเหตุหลายประการคือ
๑. กลัวการแกํงแยํงการทํามาหากิน โดยเฉพาะอยํางยิ่งความรู๎ที่จะต๎องทําผลผลิตเพื่อ
ค๎าขาย
๒. กลัวเรื่องชื่อเสียง เกียรติภูมิ และกลัวคนอื่นขโมยภูมิปัญญา ถ๎าถํายทอดความรู๎ให๎กับ
คนอื่นแล๎วเขาทําดีกวํา เจ๎าตํารับก็จะไมํมีชื่อเสียง
๓. ความเชื่อและถือสัจจะจากปูุ ยํา ตา ทวด ที่ต๎องการปกปิดเคล็ดลับหรือกลวิธีการผลิต
๔. และเทคโนโลยียังไมํพัฒนาเทําที่ควร
ปัจจุบันนี้ กลุํมเปูาหมายของการถํายทอดความรู๎ของภูมิปัญญาท๎องถิ่นขยายไปสูํ
สาธารณชนทั่วไปบ๎างแล๎ว อาจเนื่องจากการได๎รับการกระตุ๎นและการสร๎างความตระหนักจาก
หนํวยงานที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถถํายทอดความรู๎โดยใช๎
สื่อตํางๆ ได๎อยํางสะดวก หนํวยงานตําง ๆที่ให๎การสนับสนุนภูมิปัญญาก็สามารถถํายทอด สืบทอด
ความรู๎ได๎อยํางกว๎างขวาง และหากต๎องการเพิ่มผลผลิตสูํตลาด ก็มีความจําเป็นในการผลิต ทํา ให๎ภูมิ
ปัญญาต๎องถํายทอดความรู๎สูํบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากคนในครอบครัวหรือผู๎สืบสายเลือด
สรุปได๎วํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือองค๑ความรู๎และความสามารถของชาวบ๎านที่สั่งสมสืบทอดกัน
มาทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของชาวบ๎านในท๎องถิ่น ซึ่งชาวบ๎านในท๎องถิ่นรับรู๎ เชื่อ ถือ เข๎าใจ
รํวมกันและเกิดจากประสบการณ๑ด๎วยตนเองประสานกับความรู๎ใหมํๆ นํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑และ
สามารถนํามาแก๎ปัญหาในการดํารงชีวิตของแตํละท๎องถิ่นได๎ และการที่จะเกิดภูมิปัญญาได๎นั้น ต๎องมี
การสั่งสมด๎วยตนเองโดยเรียนรู๎มาจากประสบการณ๑ชีวิตและมีผู๎ถํายทอดให๎ในรูปข
องวัฒนธรรม
ประเพณีและวิถีการดํารงชีวิต เนื่องจากภูมิปัญญาของแตํละท๎องถิ่นมีมากมายและภูมิปัญญาเหลํานั้น
จะถูกถํายทอดจากคนรุํนหนึ่งไปสูํรุํนหนึ่งโดยอัตโนมัติ คือการเลียนแบบและจดจําสืบทอดกันมาใน
ครอบครัวแตํปัจจุบันภูมิปัญญาท๎องถิ่นได๎มีการถํายทอดความรู๎สูํบุคคลอื่ นๆ นอกเหนือจากคนใน
ครอบครัว อีกทั้งสามารถใช๎สื่อตํางๆ ชํวยในการถํายทอดความรู๎ได๎อยํางกว๎างขวาง

บทที่ ๓
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษา การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาเครื่องเคลือบดินเผา
บุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ ในครั้งนี้เป็นการนาผลจากการศึกษาถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ของรูปแบบ
ลวดลายเพื่อพัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ในเชิง
สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาช่วยในการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้เป็นผลงานเซรามิกส์ที่มี
คุณค่าทางด้านสุนทรียะ ความงามและประโยชน์ใช้สอย โดยทาการวิจัยเพื่อวางแผนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ทาการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดิน เผารูปแบบใหม่และเทคนิคที่เหมาะสมสู่
ชุมชน โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานแบ่งเป็นขั้นตอน ต่าง ๆ ดังนี้
๑. ศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร รายงานการวิจัย ข้อมูลทางอินเทอร์เนต ของผู้ที่
ทาการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
๒. ศึกษาบริบทของชุมชนและสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกภายในกลุ่ม ฯ
๓. จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความรู้จากนักวิชาการ นักสะสมและ
ผู้รู้ในชุมชนเรื่องเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
๔. ศึกษาเจาะลึกการผลิตเครื่องเคลือบบุรีรัมย์ แบบโบราณโดยใช้กระบวนการผลิตด้วย
เทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อทราบถึงขั้นตอนและปัญหาอันเกิดจากการสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียด
๕. สารวจกลุ่มและจัดเวทีเพื่อทาการสรุปประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติความเป็นมาในการ
สร้างสรรค์ รูปแบบ การตลาด การถ่ายทอดเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในภาวะปัจจุบัน
๖. กาหนดแนวทางในการสืบสาน ถ่ายทอด อาชีพการทาเครื่องเคลือบดินเผา ให้เป็น
มรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
๗. ดาเนินการฝึกอบรม ถ่ายทอดทักษะอาชีพ ภูมิปัญญา ฝึกทักษะกระบวนผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผาทั้งกระบวนการ
๘. สรุปผลการวิจัยและจัดทาเอกสารรายงานการทาวิจัยฉบับสมบูรณ์
๙. นาเสนอผลงานวิจัยและแสดงผลงานในงานประจาปี “เครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้าน
กรวด”
รายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงาน
๑. ศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร รายงานการวิจัย ข้อมูลทางอินเทอร์เนต ของผู้ที่ทาการศึกษา
เกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
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เป็นการศึกษาเฉพาะเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ที่ขุดค้นพบแล้วเท่านั้น โดยศึกษาจากข้อมูล
ด้านเอกสาร ภาพถ่าย อินเตอร์เน็ต และทางภาคสนามโดยการสารวจจาก พิพิธภัณฑ์ ต่าง ๆ นัก
สะสมและผู้รู้ในท้องถิ่น และรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับเครื่องเคลือบดินเผา
บุรีรัมย์ที่มี ผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้ว
๒. ศึกษาบริบทของชุมชนและสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกภายในกลุ่ม ฯ
ศึกษาบริบทของชุมชนและสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกภายในกลุ่ม โดยคณะนักวิจัยได้
ดาเนินการประสานงานกับชุมชน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดาเนินการวิจัย และขอความร่วมมือ
ให้ช่วยประสานงานกับกลุ่มศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา อ .บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และประชาชนอื่น
ๆ ในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินการวิจัยให้ทราบในเบื้องต้น ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินงาน หลังจากนั้นกลุ่มนักวิจั ยได้ดาเนินการประสานงานกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา อ .บ้านกรวด จ .บุรีรัมย์ โดยชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินการวิจัย พร้อมทั้งขอความร่วมมือ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยและให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง
ๆ ประกอบการวิจัย โดยกาหนดรายละเอียดแยกออกเป็น ๒ ประเด็น คือ
๒.๑ สารวจและสนทนากับประธานชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ดังต่อไปนี้
- ลักษณะที่ตั้งของชุมชน , สภาพบ้านเรือน
- อาณาเขตของชุมชน , สภาพแวดล้อมทั่วไป
- แผนผังของชุมชน
- เส้นทางคมนาคม
- จานวนหลังคาเรือนและประชากรในชุมชน
- การประกอบอาชีพในชุมชน
- จานวนผู้ประกอบอาชีพทาเครื่องปั้นดินเผา
- องค์กรในชุมชน
๒.๒ สร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกภายในกลุ่มด้วยการแนะนาตัวคณะนักวิจัย โดยสนทนา
กับประธานกลุ่มเพื่อวางแผนการดาเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทา
เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้ข้อคาถามในการสนทนาที่คณะนักวิจัยได้กาหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อ –สกุล – อายุ - เพศ - สถานภาพ
- เหตุผลในการเป็นสมาชิกกลุ่ม
- ตาแหน่งในกลุ่มและตาแหน่งด้านการผลิต
- ขั้นตอนการผลิตที่ถนัดหรือชานาญเป็นพิเศษ
- เรื่องทั่ว ๆ ไปที่สามารถสร้างสัมพันธภาพในเชิงบวกได้อย่างรวดเร็ว
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๓. จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความรู้จากนักวิชาการ นักสะสมและ
ผู้รู้ในชุมชนเรื่องเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
ในช่วงเวลาของการดาเนินการวิจัย กลุ่มผู้วิจัยได้จัดนิทรรศการ มหกรรมเซรามิกส์อีสาน
จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย์ ในกิจกรรมนี้ได้มีการ
นาเสนอผลงานเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์จากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยศิลปิน ผู้ประกอบ คณาจารย์
นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ มีการจัดเวทีสัมมนาในหัวข้อ อดีต ปัจจุบัน อนาคต เครื่อง
เคลือบดินเผาบุรีรัมย์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมกันหาบทสรุปถึงแนวทางในการสร้าง
ทัศนคติที่ดีในงานเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์และการปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป เกิดความรักความภาคภูมิใจใน ภูมิปัญญาของบรรพชน อันจะนาไปสู่ความรัก
ความหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์มรดกเหล่านี้ให้คงอยู่ และพัฒนาหรือประยุกต์
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
๔. ศึกษาเจาะลึกการผลิตเครื่องเคลือบบุรีรัมย์ แบบโบราณโดยใช้กระบวนการผลิตด้วย
เทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อทราบถึงขั้นตอนและปัญหาอันเกิดจากการสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียด
๔.๑ แนวคิดในการออกแบบลวดลายเครื่องปั้นดินเผา
๔.๒ ประเภทของเครื่องปั้นดินเผา ที่กลุ่มศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ทาออกจาหน่า ย
๔.๓ ลักษณะวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการทาเครื่องปั้นดินเผา
๔.๔ ขั้นตอนและวิธีการทาเครื่องปั้นดินเผา ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด
๕. สารวจกลุ่มและจัดเวทีเพื่อทาการสรุปประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติความเป็นมาในการ
สร้างสรรค์ รูปแบบ การตลาด การถ่ายทอดเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในภาวะปัจจุบัน
๕.๑ สัมภาษณ์ตัวแทนจาหน่ายเครื่องปั้นดินเผา โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้ข้อ
คาถามที่กลุ่มผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาและบันทึกข้อมูล
๕.๒ สัมภาษณ์ผู้บริโภคเครื่องปั้นดินเผา โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้ข้อคาถามเชิง ลึก
ที่กลุ่มผู้วิจัยสร้างขึ้นมาและบันทึกข้อมูล
๕.๓ นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนจาหน่ายและผู้บริโภคมาวิเคราะห์
๖. กาหนดแนวทางในการสืบสาน ถ่ายทอด อาชีพการทาเครื่องเคลือบดินเผา ให้เป็น
มรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
๗. ดาเนินการฝึกอบรม ถ่ายทอดทักษะอาชีพ ภูมิปัญญา ฝึกทักษะกระบวนผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผาทั้งกระบวนการ

๑๑๒

๘. สรุปผลการวิจัยและจัดทาเอกสารรายงานการทาวิจัยฉบับสมบูรณ์
๙. นาเสนอผลงานวิจัยและแสดงผลงานในงานประจาปี “เครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้าน
กรวด”
จากวิธีดาเนินการวิจัยในขั้ นตอนต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าคณะผู้วิจัย ได้ทาการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มา
กาหนดแนวทางในการสืบสาน และดาเนินการจัดฝึกอบรม ถ่ายทอดทักษะอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
สรุปผลและนาเสนอผลงาน โดยการจัดนิทรรศการ พร้อมกับการสาธิตขั้นตอนในการสร้างสรรค์
ผลงาน ในงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด และเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย
เรียบเรียงการเขียนเชิงพรรณนาและนาเสนอต่อผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาข้อมูล เอกสาร ตารา รายงานการวิจัยและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เพื่อ การพัฒนาต่อยอดและ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทา เครื่อง
เคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ ผลจากการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานด้านการออกแบบและด้านกระบวนการผลิตได้ดังต่อไปนี้
๑. การกาหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ
จากการศึกษาข้อมูลในมิติต่าง ๆ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ที่สาคัญและโดดเด่นของเครื่องเคลือบ
ดินเผาบุรีรัมย์ ทั้งด้านรูปแบบ ลวดลาย และการประดับตกแต่งโดยมอบหมายงานให้นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการวิจัยสามารถบูรณาการกับรายวิชาที่กาลังศึกษาอยู่ ในเบื้องต้นเป็นการศึกษาข้อมูล
ด้านเอกสาร ตารา รายงานการวิจัยรวมไปถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
นักศึก ษาผู้ช่วยนักวิจัยก่อนที่จะดาเนินการทดลองเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการภาพและคัดลอกทั้ง
ด้านโครงสร้างและรายละเอียดของลวดลายเป็นภาพลายเส้นจากพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่าง ๆ เช่น
ศูนย์วัฒนธรรมอิสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในประเทศไท ย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, ศูนย์วัฒนธรรมอาเภอบ้านกรวดและเศษภาชนะ จากแหล่งข้อมูลในพื้นที่
ใกล้เคียง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและซึมซับถึงสุนทรียภายเชิงช่างของช่างปั้นสมัยโบราณ ก่อนนามา
เข้าสู่กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์และศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิจัยเต็มรูปแบบ สามารถกาหนด
เทคนิคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทา เครื่องเคลือบดิน
เผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ ได้อย่างเหมาะสมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.๑ การศึกษาทดลองผลิตในรูปแบบเดิมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและมีความเข้าใจในมิติของ
รูปทรงและเทคนิคการตกแต่งอย่างหลากหลายสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชา การขึ้นรูปด้วยแป้น
หมุนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒
๑.๒ การศึกษาและพัฒนาในเรื่องรูปแบบ – รูปทรง โดยเน้นให้มีการปรับเปลี่ยน เช่นการ
ย่อ ขยาย การต่อส่วนต่าง ๆ ให้เกิดมิติใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ๒
๑.๓ การศึกษาและทดสอบเพื่อพัฒนาในเรื่องของสีเคลือบให้มีความหลากหลาย ควบคุม
การไหลตัว ความมันวาวและคุณลักษณะอื่นที่สามารถทาให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา น้าเคลือบ ๑ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒

๑๑๔

๑.๔ พัฒนาในเรื่องของเทคนิคในการตกแต่งให้มีความหลากหลายและแตกต่างจากของเดิม
เช่น การตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบเป็นลวดลายผ้าไหมร่วมสมัยและลวดลายดั้งเดิม โดยบูรณาการเข้ากับ
รายวิชาการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยสีใต้เคลือบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓
๑.๕ การศึกษาเรื่องการออกแบบเพื่อพัฒนาในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยให้มีความเหมาะสม
กับยุคสมัยปัจจุบัน โดยเน้นให้มีความร่วมสมัยแต่ยังคงคุณค่าและรักษาเอกลักษณ์เครื่องเคลือบดิน
เผาบุรีรัมย์ไว้อย่างเหมาะสมลงตัว
และในส่วนของนักวิจัยจะดาเนินการสรุปแนวทางในการออกแบบทั้ง กระบวนการมาทาการ
วิเคราะห์ และปรับปรุงร่วมกันหาแนวทางแก้ไข รวมไปถึงดาเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ใน
ลักษณะร่วมสมัยที่ยังคงอัตลักษณ์และกลิ่นไอ รวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกตลอดจนคุณค่าของภูมิ
ปัญญาการทาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ โดยไม่มีการกาหนด กรรมวิธีในการผลิตตายตัว ยังคงเปิด
กว้างในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นไปอย่างเสรี หากแต่สามารถผลิตในระบบ หัตถอุตสาหกรรม
ได้ เพื่อตอบสนองด้านการผลิตและการตลาดเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป
๒. การออกแบบภาพร่างเพื่อทาการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาในการออกแบบ
จากแนวความคิดหลักในการอ อกแบบภาพร่าง เพื่อ การพัฒนาต่อยอดและ ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการทาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เชิงสร้างสรรค์ สามารถแยกได้ ๕ แนวทางด้วยกัน
โดยแต่ล่ะแนวทางได้ถูกนามาคลี่คลายและถ่ายทอดออกมา ในรูปแบบของงานเซรามิกส์
เชิง
สร้างสรรค์ เน้นความโดดเด่นในเรื่องคุณสมบัติอันดีเลิศทางวัสดุ มีคุณค่าในการใช้สอย รวมถึงการ
ประดับตกแต่งที่สวยงาม โดยแยกตามความยากง่ายของเนื้อหา ด้านกระบวนการผลิตและการ
ออกแบบ โดยบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน มีรายละเอียดในแต่ล่ะแนวทางดังต่อไปนี้
๒.๑ การศึ กษาทดลองผลิตในรูปแบบเดิม จะเป็นการบูรณาการวิชา การขึ้นรูปด้วยแป้น
หมุนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ โดยเริ่มต้นศึกษาข้อมูลภาคเอกสารและภาพรูปแบบของชิ้นงานรวมไปถึง
การตกแต่งด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในชั้นเรียนก่อน จากนั้นนานักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในเรื่องรูปแบบและ
ลวดลายจากผลงานจริงที่ได้จัดแสดงอยู่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอี สานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และ ศูนย์วัฒนธรรมอาเภอบ้านกรวด โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดยมอบหมายงานให้นักศึกษา
ทาภาพร่างโดยการคัดลอกรูปแบบและลวดลายเพื่อศึกษาให้ มีความเข้าใจในคุณลักษณะเด่นเครื่อง
เคลือบดินเผาจังหวัดบุรีรัมย์ทุกมิติเพื่อพัฒนาด้านรูปแบบได้ต่อไป

๑๑๕

ภาพที่ ๒๒ ภาพร่างรูปแบบและลวดลายของนักศึกษา

ภาพที่ ๒๓ ภาพร่างรูปแบบและลวดลายของนักศึกษา

๑๑๖

๒.๒ การศึกษาและพัฒนาในเรื่องรูปแบบและรูปทรงโดยนาทักษะความรู้จากการศึกษาใน
กระบวนการแรกมาประยุกต์โดยการปรับเปลี่ยนรูปทรงทั้งการย่อ การขยาย การปรับสัดส่วน และ
การต่อเติมส่วนต่าง ๆ ให้เกิดรูปแบบใหม่โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์ ๒ ใช้ทฤษฏีการออกแบบและหลักการออกแบบในการสร้างสรรค์รู ปแบบใหม่และแก้ปัญหา
กระบวนการผลิ ตตามหลักการทางเซรามิกส์อี กทั้งยังเป็นการบูรณาการกับรายวิชาพิมพ์ ๑ ในการ
สร้างต้นแบบและปฏิบัติการผลิตแม่พิมพ์สาหรับใช้ในระบบอุสาหกรรม ซึ่งเป็นการประสานงาน
ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

ภาพที่ ๒๔ ภาพร่างรูปแบบและลวดลายที่ออกแบบขึ้นมาใหม่

๒.๓ การพัฒนาด้วยการใช้เทคนิคพิเศษในการเคลือบสี
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาในขั้นตอนของการเคลือบถือว่าเป็นอี กขั้นตอนหนึ่งที่มีความสาคัญ
มาก เพราะจะต้องผ่านการคานวณ ศึกษาและทดสอบอย่างละเอียด นอกจากจะเป็นความสวยงาม
แล้ว ชั้นของผิวเคลือบที่อยู่บนผิวของภาชนะยังเพิ่ มความแข็งแรง ทนทานทาให้ทาความสะอาด
ภาชนะได้ง่าย ป้องกันการรั่วซึมการร้าวบิ่นได้อีกด้วย
เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ส่วนใหญ่จะเป็นเคลือบขี้เถ้าสีน้าตาลเข้มไปจนถึงสีน้าตาลอมดา
มีบางส่วนเป็นสีเขียวสีน้าแตงกวา และในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาใน
ส่วนของสี
เคลือบ สร้างสรรค์ ให้ผลิตภัณฑ์มีความ หลากหลาย ใช้เทคนิคพิเศษในการเคลือบเพื่อให้เกิดความ
หลากหลาย เช่น การปรับเปลี่ยนสีของเคลือบให้มีสีสันที่สดใสขึ้น การปรับพื้นผิวของเคลือบให้มี
ความมันวาวขึ้น เทคนิคการทาเคลือบไหล การใช้เคลือบสองสีทับกัน เป็นลายหนังงู การใช้เคลือบ

๑๑๗

ทับซ้อน การทาจุดสีดาในเคลือบ เป็นต้น ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบคุณสมบัติของน้า
เคลือบเพื่อคัดเลือกเคลือบที่สวยงามสมบูรณ์ก่อนที่จะกาหนดรูปแบบในการเคลือบ โดยการทาภาพ
ร่างเพื่อควบคุมแนวทางสาหรับปฏิบัติงานตกแต่งด้วยการชุบเคลือบ

ภาพที่ ๒๕ ภาพร่างแจกันรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้เทคนิคพิเศษในการเคลือบ

๒.๔ การพัฒนาในเรื่องของเทคนิคในการตกแต่ง
เทคนิคในการตกแต่งภาชนะเครื่องเคลือบบุรีรัมย์ มีการตกแต่งด้วยเทคนิคต่างๆ เช่นการขูด
ขีด การกดหรือการทาบประทับเป็นลวดลายต่าง ๆ มีทั้งแบบที่มีลายตกแต่งตลอดทั้งใบ ตั้งแต่คอ
ภาชนะลงไปถึงก้น และแบบที่มีการตกแต่งเพียงบางส่วน เช่นการตกแต่งส่วนปาก ส่วนคอ บ่า หรือ
ส่วนลาตัวภาชนะ นอกจากตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆ แล้วยังมีการตกแต่งด้วยลวดลายประดับเป็น
ภาพเล่าเรื่องและลายพิเศษผสมผสานกันหลายลักษณะอีกด้วย ซึ่งเทคนิคการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
นั้น ถือเป็นขั้นตอนสาคัญขั้นตอนหนึ่ง ที่จะสร้างความสวยงามมีคุณค่า และมีความเหมาะสมกับ
จุดมุ่งหมายเพื่อความกลมกลืน เพื่อการประดับตกแต่งหรือตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น
การตกแต่งนี้สมารถปฏิบัติงานได้หลา ยขั้นตอนและหลายวิธีการ หากแต่ต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะของเนื้อดิน สภาพต่างๆของดิน วิธีการขึ้นรูปและลักษณะของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์รวมไปถึงหน้าที่ในการใช้งาน
สาหรับนักวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนและวิธีการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้าดิน
ดังนั้นกรรมวิธีในการตกแต่งจึงแตกต่างกันออกไป โดยมีวิธีการดังนี้คือ

๑๑๘

๑) การตกแต่งในขั้นตอนการขึ้นรูป
การตกแต่งในขั้นตอนนี้ ในส่วนของการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน สามารถทาได้โดยการ
ปรับเปลี่ยนรูปทรง การเปลี่ยนสีของเนื้อดิน ตลอดจนพื้นผิวตามลักษณะรูปทรง รวมไปถึงการขูด
ขีด เป็นเส้นเพื่อสร้างให้เกิดลวดลายต่าง ๆ ได้บนแป้นหมุน ในส่วนของการตกแต่งด้วยการขึ้นรูป
ด้วยวิธีการหล่อน้าดิน ยังสามารถทาได้โดยการตกแต่งสีของเนื้อดิน ด้วยสารให้สีหรือสีสาเร็จรูปผสม
ในน้าดินได้เช่นกัน

ภาพที่ ๒๖. ภาพการตกแต่งแจกันในขณะขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
๒) การตกแต่งภายหลังการขึ้นรูป
การตกแต่งภายหลังการขึ้นรูปในงานวิจัยครั้งนี้จะเลือกใช้วิธีการปั้นแปะเพิ่มเติม การปั้มหรือ
การพิมพ์ลวดลาย การขูดขีดเซาะร่องการเจาะ ฉลุและการตกแต่งด้วยน้าดินสี

ภาพที่ ๒๗ ภาพการตกแต่งแจกันภายหลังขึ้นรูป

๑๑๙

๓) การตกแต่งภายหลังการเผาดิบ
การตกแต่งผลิตภัณฑ์ภายหลังการเผาดิบนั้นเนื้อดินจะมีความแข็งมากขึ้น สามารถหยิบจับได้
สะดวกขึ้นไม่แตกหักเสียหายง่าย ในงานวิจัยครั้งนี้เลือกใช้การตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ และการตกแต่ง
ด้วยเคลือบสีต่างๆ โดยใช้เทคนิคการเคลือบทับซ้อนและเคลือบไหลโดยมีบางชิ้นงานใช้ทั้งสองเทคนิค
ผสมผสานกัน ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบในเรื่องของสี ความมันวาว การไหลตัว และการเกิดสีใหม่
ภายหลังจากการทับซ้อน พร้อมกับการเตรียมในการวางแผน การเคลือบและการเผาในการ
ดาเนินการผลิตจริงต่อไป

ภาพที่ ๒๘ ภาพร่างการตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ และการเคลือบ
๒.๕ การพัฒนาประโยชน์ใช้สอบให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่มาก แสดงถึงความ
ชานาญ และมีสุนทรีย์ของช่างอย่างเด่นชัด ซึ่งกลายเป็นอดีตเมื่อประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว ราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๙ พบว่าลักษณะและรูปแบบนับว่ามีมากทีเดียว ทั้งนี้คงเนื่องมาจากการผลิต
ตามความต้องการของตลาด ตามที่ลูกค้าสั่ง และผลิตเพื่อแบ่งลูกค้ากันระหว่างเตาต่างๆมีการพัฒนา
รูปแบบได้หลากหลาย แต่ภาชนะบางอย่างก็คงรูปแบบไ ว้โดยตลอด ขณะที่บางอย่างได้เปลี่ยนแปลง
รูปแบบไป ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับความเหาะสมและประโยชน์ใช้สอยนั่นเอง จากเหตูผลดังกล่าวทาให้กลุ่ม
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดอีกแนวทางหนึ่งคือการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีประโยชน์ใช้สอยหลากหลาย
เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน กล่าวคือเครื่ องปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่สนองความ
ต้องการของมนุษย์ในชีวิตประจาวัน การออกแบบจึงควรยึดถือประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับแรกว่า
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สะดวกต่อการใช้งาน การเก็บรักษาการทา
ความสะอาด ซึ่งลักษณะของประโยชน์ใช้สอยแบ่ งออกได้ ๒ลักษณะคือประโยชน์ใช้สอยทางตรง
หมายถึงคุณประโยชน์ของเครื่องใช้ในทางตรงโดยเฉพาะ เช่น จาน ชาม สาหรับใส่อาหาร เหยือก
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สาหรับการใส่น้าเป็นต้น และอีกลักษณะหนึ่งคือประโยชน์ใช้สอยพิเศษหมายถึงคุณประโยชน์พิเศษที่
สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากประโยชน์ในทางตรงแ ล้ว เช่น ชุดกาแฟ นอกจากจะใช้งานได้
ตามปกติแล้วยังมีความสวยงาม กลมกลืนสามารถเป็นของประดับตกแต่งภายในบ้านได้อีกเป็นต้น
และในงานวิจัยครั้งนี้จะใช้ทั้ง ๒ ลักษณะในการนามาเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยเป็น
ลักษณะการใช้งานควบคู่ไปกับความสวยงาม การออกแบบจึงต้องคานึงถึงลักษณะการทางานของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทซึ่งแตกต่างกัน แล้วออกแบบให้มีสัดส่วนที่สอดคล้องกับการใช้งานจริงของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เมื่อได้สัดส่วนที่ต้องการแล้วจึ งปรับปรุงประดับตกแต่ง ให้เกิดความงามควบคู่กันไป
จากหลักการดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้ทาการออกแบบโดยคัดเลือกรูปแบบร่วมกัน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
การคัดเลือก ๕ รูปแบบด้วยกันคือ ชุดน้าชา ชุดกาแฟ ไหน้าล้น โคมไฟ ชุดแจกันขนาดเล็ก ซึ่งในแต่
ละรูปแบบมีรายละเอียดขนาดสัดส่ วนการประดับตกแต่งและขนาดที่มีความแตกต่างกันออกไป ด้วย
รายละเอียดในภาพร่าง

ภาพที่ ๒๙ ภาพร่างชุดน้าชา

ภาพที่ ๓๐ ภาพร่างชุดกาแฟ

๑๒๑

ภาพที่ ๓๑ ภาพร่างไหน้าล้น

ภาพที่ ๓๒ ภาพร่างชุดโคมไฟ

๑๒๒

ภาพที่ ๓๓ ชุดแจกันขนาดเล็ก
๓. วิเคราะห์กระบวนการผลิต
เนื่องจากการสรุปผลระหว่างนักวิจัยกลุ่มผู้ผลิตและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์
ในการร่วมกันคัดเลือก แนวทางและรูปแบบเพื่อทดลองผลิตทั้ง ๕ แนวคิด ซึ่งในแต่ละแนวความคิด
ในการออกแบบมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ทั้งกระบวนการออกแบบ การขึ้นรูปและการ
ประดับตกแต่ง จึงได้ทาการวิเคราะห์กระบวนการผลิตผลงานในแต่ละแนวความคิด แยกออกเป็น
ชุดๆ ในเบื้องต้นนักวิจัยสรุปรายละเอียดต่างๆและแก้ไขปัญหาอันเกิดจ ากการออกแบบ และมี
นักศึกษาเป็นผู้ช่วยดาเนินการด้านกระบวนการผลิตโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑ จากภาพร่างผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ซึ่งเป็นการคัดลอกรูปแบบและลวดลาย
จากผลงานเดิมของจริง ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นรูปทรง กระปุก กระแป้ โถ ไหทรงต่างๆ มีขนาดเล็ ก
และรูปทรงไม่ซับซ้อนมากนัก นักศึกษาสารมารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ตามรูปแบบที่กาหนดไว้ได้เป็นอย่าง
ดี มีเพียงส่วนน้อยที่ขึ้นรูปทรงและตกแ ต่งด้วยการขูดขีดผิดเพี้ยนไปบ้าง ภาชนะมีความหนาไปบ้าง
แต่ด้วยคุณลักษณ์พิเศษอันเป็นจุดเด่นของดินเหนียวทาให้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพล าดที่เกิดขึ้นได้ง่าย
เมื่อมีความเข้าใจประกอบกับทักษะอันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนจนมีความชานาญ จึงทาให้สามารถผลิต
ชิ้นงานตามรูปแบบที่กาหนดไว้ได้เป็นอย่างดี
๓.๒ จากภาพร่างผลงานในชุดที่ ๒ เป็นการพัฒนาในเรื่องรูปแบบ รูปทรงโดยการประยุกต์
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรูปท รง ทั้งการย่อ การขยาย การปรับเพิ่มลดขนาด สัดส่วนต่างๆ ให้เกิด
รูปแบบใหม่ ซึ่งนักศึกษาในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒ และวิชาพิมพ์ ๑ สามารถบูรณาการ
ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ทั้งการออกแบบ การเขียนแบบขยาย และสร้างต้นแบบ ด้วยการกลึงปูน
ปลาสเตอร์ เนื่องจากเป็นการผลิตตามระบบอุตสาหกรรม เพื่อขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้าดิน จึงต้อง
มีการเขียนแบบเพื่อกาหนดขนาดที่แน่นอน ส่งผลให้การทางานในขั้นตอนของการสร้างต้นแบบไม่
ประสบปัญหา มีการวิเคราะห์แบบร่วมกันเพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถแก้ปัญหาจากการถอด
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พิมพ์ และทาแม่พิมพ์สา หรับใช้งานได้ นอกจากนั้นยังได้อธิบายและสาธิตวิธีการเตรียมน้าดิน
สาหรับใช้ ในการหล่อชิ้นงานตลอดจนวิธีการตกแต่งตะเข็บ และขูดขีดลวดลายบนชิ้นงาน ผลจาก
การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนพบว่า นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามข้อกาหนดทุกประการ
สามารถทางานร่วมกันเป็นที มในทุกขั้นตอนได้เป็นอย่างดี หากแต่ยังต้องอยู่ภายใต้การแนะนาและ
การกากับดูแลรายละเอียดต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
๓.๓ การทดสอบเพื่อพัฒนาน้าเคลือบโดยใช้เทคนิคพิเศษ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดลอง
ส่วนห้องปฏิบัติการ เป็นการปรับเปลี่ยนสีของเคลือบจากสีน้าตาลอมดา ให้มี ความสดใสขึ้นโดยใช้
สารให้สี คือ โคบอลต์ออกไซด์ คอปเปอร์ออกไซด์ และโครมกรีน เป็นสารให้สีในเปอร์เซ็นที่
แตกต่างกันออกไป จากนั้นจึงเป็นการทดลองการใช้เคลือบสองสีทับกัน ให้เกิดเป็นลายหนังงู โดยใช้
เคลือบผงหินบะซอลต์เป็น พื้น และใช้เคลือบสีขาวทึบเคลือบทับเพื่ อให้เกิดเป็นลายจุดคล้ายหนังงู
การใช้เคลือบสีทับซ้อนโดยใช้เคลือบสีเข้ มเป็นพื้นแล้วทับด้วยเคลือบสีอ่อน หรือใช้เคลือบสีอ่ อนเป็น
พื้นแล้วทับด้วยเคลือบทีเข้ มพ่นเคลือบไหลบางๆ บริเวณส่วนบนของภาชนะ การทาจุดดาในเคลือบ
โดยใช้ผงหินบะซอลต์ในน้าเคลือบผสมลงไป
ผลจากการทดสอบสามารถคัดเลือกเคลือบที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้ในระดับหนึ่ง พบ
ปัญหาคือการทาเคลือบไหลและการควบคุมการไหลของเคลือบในบางชิ้นงานเคลือบไหลลงถึงก้นของ
ชิ้นงานทาให้เกิดความเสียหาย แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยการใช้เคลือบชนิดอื่นเคลือบด้านล่างของ
ชิ้นงาน โดยใช้เคลือบไหลเฉพาะส่วนบนของชิ้นงาน นอกจากนั้นยังต้องควบคุมอุณหภูมิในการเผาให้
แม่นยาอีกด้วย
๓.๔ การพัฒนาในเรื่องเทคนิคในการตกแต่ง ผลงานภาพร่างที่ได้ออกแบบไว้กาหนดเทคนิค
ในการตกแต่งโดยใช้หลักการออกแบบสมัยใหม่ ใช้ลักษณะของเซรามิกส์ สร้างสรรค์ เป็นแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบ โดยนาทัศนธาตุ และลักษณะของธาตุคือ จุด เส้น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด น้าหนัก
ทิศทางและพื้นผิว มาทาการออกแบบผสมผสานกับอัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เป็น
ผลิตภัณฑ์แจกันและไหรูปทรงต่าง ๆ ตกแต่งในลักษณะของการจัดองค์ประกอบทางศิ
ลปะให้มี
ลักษณะเฉพาะอันเกิดจากการสร้างสรรค์เป็นรูปทรงสมัยใหม่ที่เน้นความสวยงาม โฉบเฉี่ยวเหมาะ
สาหรับการประดับตกแต่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะทาการตกแต่งในขั้นตอนของการขึ้นรูป การตกแต่ง
ภายหลังการขึ้นรูปและการตกแต่งภายหลังการเผาดิบ
๓.๕ การพัฒนาในเรื่องประโยชน์ใช้สอย จากการระดมสมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
นักวิจัย กลุ่มผู้ผลิตและนักศึกษา ได้ผลสรุปในเรื่องของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ออกเป็น ๕ ประเภท
ด้วยกัน คือ ชุดแจกัน โคมไฟ ไหน้าล้น ชุดชาและชุดกาแฟ โดยจะใช้การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนเพราะ
เป็นลักษณะของการผลิตในแบบกึ่งอุตสาหกรรม สามารถขึ้นรูปได้รวดเร็วทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาด
ใหญ่ เหมาะสมกับทักษะการผลิตของกลุ่ม ฯ และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของงานเครื่องเคลือบดินเผา
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บุรีรัมย์ทั้งด้านการขึ้นรูป การตกแต่งและการใช้เคลือบ ตลอดจนคานึงถึงการพัฒนาต่อยอดไปยัง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นได้อย่างกลมกลื่นอีก ด้วย
๔. การวิเคราะห์แนวทางในการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการทาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์
การทาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ของกลุ่ม ฯ ในภาวะปัจจุบันยังขาดความต่อเนื่อง
สมาชิกในกลุ่มโดยส่วนใหญ่ยังยึดอาชีพทานาเป็นด้านหลัก จะหันมาปั้นงานในช่วงที่เว้นว่างจากงาน
อื่นๆ จึงทาให้การพัฒนางานยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควรประกอบกับทางกลุ่ม ฯ เองยังไม่มีสถาน ที่และ
วัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม การปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาจะอาศัยความ
ร่วมมือกัน ๓ ฝ่ายคือสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดูในเรื่องขององค์
ความรู้ด้านการทดสอบวัตถุดิบ การออกแบบเพื่อพัฒนารูปแบบและการแก้ปัญห ากระบวนการผลิต
ทั้งระบบ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมการถ่ายทอดวิชาชีพ
เครื่องปั้นดินเผา โดยประสานงานกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาลตาบล
และกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
เป้าหมายหลักที่ดาเนินการเป็นประจาทุกปีคือ การ ผลิตและสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา
บุรีรัมย์เพื่อจาหน่ายและกระบวนการผลิตในแนวทางพัฒนาผลงานออกจัดแสดงนิทรรศการ
ประกอบการสาธิตการปฏิบัติงาน ในงาน “เครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด ” ซึ่งจัดในช่วงต้น
เดือนเมษายนของทุกปี เป็นการบูรณาการ งานวิจัยสู่การเรียน การสอนและการบริการวิชาการอย่าง
เป็นรูปธรรม
๕. วิเคราะห์การดาเนินการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาต่อยอดและ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการ
ทาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์
คณะนักวิจัย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกรวด
วิทยาคาร และกลุ่มผู้ผลิต รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการวิจัยในทุกภาคส่วน มาพูดคุยใน
ประเด็นของประโยชน์ และคุณค่าของการวิจัย เพื่อทาการสรุปประเด็นในความคิดเห็นของทุกกลุ่ม
โดยนาผลการวิจัยมาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะและสามารถยกระดับภู มิ
ปัญญาการทาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างสมบูรณ์
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ สรุปประเด็นและดาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่
บรรยายถึงประวัติความเป็นมา คุณค่าและความสาคัญของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ การศึกษา
เชิงวิเคราะห์จากตัวอย่างผลงานจริง เพื่อหาแนวทางในการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น การทาเครื่อง
เคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เชิงสร้างสรรค์ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การคัดเลือกรูปแบบร่วมกัน การ
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ทดลองผลิตและการร่วมกันแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต นับตั้งแต่การเตรียมดิน การขึ้นรูป การ
ตกแต่งชิ้นงาน การเคลือบ รวมไปถึงการร่วมกันสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานร่วมกัน
๖. ผลวิเคราะห์ภาพรวมของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ที่ออกแบบและ
ผลิต
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องเคลือบดินเผา ที่ดีนั้น กระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ มี
ความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ทุก ๆ ขั้นตอนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน นักออกแบบต้อง
ทางานอย่างรอบคอบในการรวบรวมข้อมูล การแยกแยะและจัดลาดับความสาคัญของปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่าง ๆ ในงานออกแบบเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดปัญหาในการ
ผลิตน้อยที่สุด ในงานวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ที่กาหนด
ไว้ได้ดังนี้
๖.๑ ผลการวิเคราะห์ด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ แยกออกเป็นข้อ ๆ คือ
๖.๑.๑ ความสะดวกสบายจากการใช้งานตามหน้าที่ ผลงานที่ออกแบบและผลิต
ทั้งหมด เป็นผล งานที่ออกแบบขึ้นโดยมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยตามหน้าที่โดยตรง สามารถใช้งานได้
จริงครอบคลุมตั้งแต่ก่อนการใช้งาน ขณะใช้งานและภายหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน
๖.๑.๒ ด้านโครงสร้างและความแข็งแรงคงทน ผลงานที่ออกแบบและผลิตทั้งหมด
ใช้โครงสร้างของรูปทรง ๒ ลักษณะ คือ โครงสร้างทางรูปทรงที่เป็นโครงสร้างหลักและโครงสร้างที่
เป็นมวลหรือปริมาตรซึ่งอาจมีการผสมผสานกันในบางชิ้นงาน กับโครงสร้างทางด้านวัตถุ อัน
ประกอบไปด้วยดิน หิน และแร่ธาตุต่าง ๆ โดยแยกเป็นเนื้อดินปั้นและน้าเคลือบ มีการทดสอบ
คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์และเชิงวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับความเหนียวของดิน การหดตัวของดิน ค่า
ความแกร่ง ตลอดจนการดูดซึมน้าหลังเผา เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชนิด สโตน
แวร์ อันจะเป็นการตอบคาถามในเรื่องความแข็งแรงคงทน
๖.๑.๓ ด้านการบารุงรักษา เนื่องจากผลงานที่ผลิตขึ้นทั้ งหมดเป็นเนื้อดินและน้า
เคลือบเซรามิกส์ที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทาให้ล้างทาความสะอาด
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกสบาย
๖.๑.๔ ด้านความเหมาะสมกับสรีระและความปลอดภัย ในการออกแบบครั้งนี้
มุ่งเน้นเพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพโดยตรง การกาหนดโค รงสร้างและสัดส่วนของ
ผลิตภัณฑ์จะคานึงถึงประโยชน์ใช้สอยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้ สามารถจับต้องใช้งานตามขอบเขต
ที่ได้กาหนดไว้ มีความแข็งแรงทนทาน มีขนาด
– น้าหนัก ที่เหมาะสมต่อการยกย้าย ดูแล
บารุงรักษาได้ง่าย ส่วนความปลอดภัยในด้านการใช้วัสดุนั้น ผลิตภัณฑ์ ทุกๆ รูปแบบใช้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทของประดับตกแต่งเซรามิกส์ชนิดโตนแวร์ ของสานักมาตรฐาน
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อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านการทดสอบทั้งการหดตัว ความแกร่ง การดูดซึมน้า
ตลอดจนการใช้น้าเคลือบอุณหภูมิสูงที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค
๖.๒ ผลการวิเคราะห์ด้านความงาม แยกออกเป็นข้อ ๆ คือ
๖.๒.๑ ความงามจากการจัดองค์ประกอบ ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้
มุ่งเน้นไปที่ความงามเป็นส่วนหลักโดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบในงานเครื่องปั้นดินเผาที่ถือเป็น
เกณฑ์คือ ความสมดุล ความกลมกลืน การตัดกัน หรือขัดแย้งกัน
จังหวะลีลา สัดส่วน หรือ
มาตราส่วน และเอกภาพเป็นพื้นฐาน ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากประสบการณ์ และ
การศึกษาทาให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณค่าของผลงานที่ดีได้ในระดับหนึ่ง
๖.๒.๒ ความงามอย่างเหมาะสมตามประเภทการใช้งาน เนื่องจากเป็นงานวิจัย
แบบบูรณาการสู่การเรียนการสอน การมอบหมายงานให้นักศึกษาในแต่ละชั้นปี แตกต่างกันออกไป
หากแต่ยังคงมีความงาม ความกลมกลืนและประโยชน์ใช้สอยหลัก และสามารถนาไปใช้งานได้จริง
ตามประเภทของผลงาน
๖.๒.๓ ความเรียบง่ายของรูปทรง จากรูปแบบและรูป ลักษณ์ของผลงานจะมีทั้ง
ผลงาน ที่มีความเรียบง่าย ลงตัว และผลงานที่มีรายละเอียด ทั้งนี้ต้องการให้การสร้างสรรค์เป็นไป
อย่างเสรีตามทักษะของแต่ละบุคคล
๖.๒.๔ ความละเอียดประณีตของผลงาน ผลงานที่ได้ทดลองผลิตขึ้นในทุก ๆ
กรรมวิธีการผลิตจะถูกกาหนดด้วยคุณลักษณะเฉพาะในการขึ้นรูปเป็นหลัก จึงทาให้จาเป็นต้องมี
ความละเอียดประณีตตามกรรมวิธีการผลิตเป็นตัวกาหนดนั่นเอง
๖.๓ ผลการวิเคราะห์ด้านการผลิตและการตลาด
๖.๓.๑ ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ มี
การใช้เนื้อดินและน้าเคลือบที่แตกต่างกัน ตามลักษณะของแนวความคิดของชิ้นงาน โดยใช้เนื้อ
ดินสโตนแวร์ และเคลือบสีที่แตกต่างกันออกไป
๖.๓.๒ ขั้นตอนและเทคนิคการผลิต ผลงานที่ผลิตขึ้นมีหลากหลายวิธีการ และที่
น่าสนใจคือนักวิจัยสามารถที่จะประยุกต์เทคนิคการขึ้น รูปและการตกแต่ง ด้วยการผสมผสานหลาย
เทคนิคประกอบกัน ทาให้ได้ผลงานที่สร้างสรรค์เกิดเป็นผลงานร่วมสมัย
๖.๓.๓ ความเหมาะสมทางการตลาด เนื่องจากเป็นการทดลองผลิตเป็นชิ้นงาน
ต้นแบบจึงยังไม่มีผลวิเคราะห์ทางการตลาดอย่างเต็มรูปแบบ คงใช้การคาดคะเนโดยดูค
วาม
เหมาะสมในภาพรวม และทดลองจาหน่าย ในการจัดนิทรรศการ พบว่ามีผู้ตัดสินใจ และซื้อผลงาน
เป็นจานวนมาก หากแต่ผลงานยังมีปริมาณที่จากัด

บทที่ ๕
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ในชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลการวิจัยที่
สัมฤทธิ์ผลแล้วมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิ ตให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ หลังจากนั้นจึงนาองค์ความรู้ที่ได้กลับไปถ่ายทอด ยังกลุ่มผู้ผลิตให้สามารถผลิตได้
จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ในเบื้องต้นเป็นการวิจัยเพื่อค้นหาอัตลักษณ์
และสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องเคลือ บดินเผาบุรีรัมย์ในทุกมิติ เพื่อทาการร่วมกันสรุปแนวความคิด
โดยนาคุณลักษณะที่โดดเด่น ทั้งด้านรูปแบบ ลวดลาย การประดับตกแต่ง เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้น มา
พัฒนาด้านการ ออกแบบ โดยการ ตัดทอน ย่อ ขยาย ปรับโครงสร้างและเทคนิคการตกแต่ง เพื่อ
สรุปแนวทางในการออกแบบทั้งกร ะบวนการมาปรับปรุงแก้ไข ปัญหา ต่าง ๆ ทั้งด้านการออกแบบ
ตลอดไปจนถึงกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ เพื่อการพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทา เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เชิงสร้างสรรค์ ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของการ
สร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดของผลสรุปดังต่อไปนี้
สรุปผลการทดลอง
กระบวนการและขั้นตอนในการทางาน
ผลจากการศึกษาวิจัย จากโครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบและลวดลายเพื่อพัฒนาการ
ผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ ” ของวัชระ วชิรภัทรกุลและคณะ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากสานั กงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๐
โดยการศึกษาถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ของรูปแบบ
ลวดลาย เพื่อพัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาช่วยในการ
พัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้เป็นเครื่องเคลือบดินเผาที่มีคุณสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับ
เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์มากที่สุด
ผลจากการศึกษาวิจัย ทาให้ทราบว่าความรู้และภูมิปัญญาในการทาเครื่องเคลือบดินเผา
บุรีรัมย์ เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่ายิ่ง หากแต่ในบางรูปแบบอาจยังไม่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน ทั้ง
ด้านรูปทรง สีเคลือบ คุณค่าในการนาไปใช้งาน รวมไปถึงด้านการตลาดหรือการจัดจาหน่าย จึงได้
ดาเนินการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ
และให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่อ งเคลือบ ดินเผา บุรีรัมย์อยู่อย่า งลงตัว การออกแบบ และ
สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ในช่วงแรก จะเป็นการกาหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ ได้ผลสรุป
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คือได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ผลงานเซรามิกส์ร่วมสมัยออกเป็น ๕ แนวทาง โดยแยกและ
จัดลาดับให้ตรงตามเนื้อหาในชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓
แนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์
แนวทางแรกจะเป็นการศึกษาและทดลองผลิตในรูปแบบเดิม ซึ่งจะบูรณาการรายวิชาการ
ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เริ่มต้นจากศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร เพื่อสร้างพื้นฐานใน
การนาไปสู่การเรียนรู้จากของจริงในพิพิธภัณฑ์ เพื่อศึกษาเชิงลึกด้วยการคัดลอกรูปแบบและลวดลาย
เทคนิคการตกแต่ง สีเคลือบ ลักษณะของการเคลือบ และร่วมกันวิเคราะห์ถึงประโยชน์ใช้สอยใน
อดีตว่าผลิตเพื่อใช้ในกิจกรรมอะไร เพื่อเจาะลึกให้มีความเข้าใจในอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ
นากลับมาทด ลองผลิต ในช่วงแรก ๆ มีความผิดเพี้ยนในเรื่องของรูปทรงและรายละเอียดในการ
ตกแต่งอยู่บ้าง แต่เมื่อมีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนาเทคนิคจนมีความเข้าใจควบคู่กับ
การศึกษาทักษะจนชานาญ นักศึกษาสามารถผลิตชิ้นงานตามรูปแบบที่กาหนดไว้ได้ถูกต้องแม่นยา
ทั้งด้านรูปทร งและเทคนิคในการตกแต่ง เหลือเพียงบางรูปแบบที่มีความซับซ้อนมาก ๆ ที่ต้องใช้
เวลาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในอนาคตต่อไป
แนวทางที่ ๒ เป็นการพัฒนาในรูปแบบ รูปทรง โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ๒ และวิชาพิมพ์และการหล่อ ๑ จะเป็นการทดลองผลิตในระบบอุตสาหกรรม
ด้วยการหล่อกลวง และมอบหมายงานให้นักศึกษานาความรู้จากการศึกษาในกระบวนการแรกมา
ประยุกต์ใช้ โดยการปรับเปลี่ยนรูปทรง การย่อ ขยาย ตามทฤษฏี และหลักการออกแบบ
กาหนดให้ออกแบบและผลิตแจกันโดยประยุกต์รูปแบบมาจากงานเครื่องเคลือบบุรีรัมย์ ขึ้ นรูปด้วย
วิธีการหล่อน้าดิน โดยใช้แม่พิมพ์ ๒ ชิ้น นักศึกษาสามารถ ประยุกต์ ทั้ง ๒ รายวิชามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีการเขียนแบบเพื่อกาหนดขนาดและร่วมกันวิเคราะห์วิธีปฏิบัติงาน ในช่วง
แรกประสบปัญหาอยู่บ้างในเรื่องการกลึงต้นแบบ เพราะนักศึกษายังไม่ เข้าใจและขาดประสบการณ์
ในการตัดทอนรายละเอียดของรูปทรงให้เรียบง่ายเหมาะสมกับการผลิตด้วยแม่พิมพ์
๒ ชิ้น แต่
สามารถร่วมกันแก้ปัญหากระบวนการต่าง ๆ ได้ด้วยดี และสามารถผลิตชิ้นงานพร้อมกับการ
ตกแต่งและการเคลือบ ตลอดจนถึงกระบวนการเผาจนได้เป็นชิ้นงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
แนวทางที่ ๓ การทดสอบเพื่อพัฒนาน้าเคลือบโดยเทคนิคพิเศษหลังจากการทดสอบ
คัดเลือกเคลือบที่ผ่านเกณฑ์แล้ว จึงดาเนินการเคลือบลงบนผลิตภัณฑ์ตัวอย่างตามที่ได้ออกแบบ
และกาห นดวิธีการไว้ พบว่าเคลือบในแต่ล ะลักษณะ สามารถสร้างสีสันที่ดูสดใสขึ้น ทั้ งการ
ปรับเปลี่ยนสีของเคลือบไหล การใช้เคลือบสีขาวทึบเคลือบทับเคลือบผงหิบะซอลให้เกิดเป็นลายหนัง
งูที่น่าสนใจและพัฒนาต่อ ในส่วนของการเคลือบทับซ้อนสามารถสร้างความหลากหลายให้กับผลงาน
ด้วยสีเคลือบใหม่ พื้นผิวที่ดูแตกต่างและคุณลักษณะพิเศษต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเ ผาที่แตกต่างกัน
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สร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกถึงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมีความร่วมสมัยเป็นที่น่าตื่นตา
ตื่นใจยิ่ง
แนวทางที่ ๔ การพัฒนาในเรื่องเทคนิคในการตกแต่ง ในการตกแต่งในขณะขึ้นรูปนั้น เป็น
กระบวนการตกแต่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะในระดับสูง เพราะลักษณะของการโต้ตอบโดย
ฉับพลันระหว่างชิ้นงานและช่างปั้นจะต้องใช้ประสบการณ์และสัญชาติญาณในการตกแต่งที่พอเหมาะ
พอดี เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานบนแป้นหมุนสภาวะของดินจะมีความนุ่ม และยืดหยุ่นสูง ถ้า
ตัดสินใจช้าใช้เวลามาก ชิ้นงานบนแป้นหมุนอาจทรุดตัวลงได้ การปฏิ บัติงานในขั้นตอนนี้ ในส่วนของ
นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานในชิ้นที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักได้ นักวิจัยจึงต้องปรับเนื้อดินให้มี
การทรงตัวที่ดีขึ้น และลงมือปฏิบัติงานด้วยตัวเองเพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยหลังจากที่ปรับเนื้อ
ดินโดยการเพิ่มดินบ้านกรวดลงไปให้อยู่ใ นสัดส่วน ๖๐ : ๔๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถแก้ปัญหาในการขึ้น
รูปชิ้นงานขนาดใหญ่ และสามารถขูดขีดตกแต่งได้ตามที่ต้องการ โดยยังคงอัตลักษณ์จากเครื่องเคลือบ
บุรีรัมย์เป็นแนวทางหลักและใช้เทคนิคการตกแต่งโดยใช้หลักการออกแบบสมัยใหม่ให้มีความ
หลากหลาย ผลงานที่ได้มีความเป็นสมัย ใหม่ด้วยคุณลักษณะของเส้นที่กลมกลืน ลื่นไหล โฉบเฉี่ยว
ประกอบกับการเคลือบที่ประยุกต์ใช้ร่วมกันสามารถตอบสนองความเป็น เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
เชิงสร้างสรรค์ได้อย่างโดดเด่น
นอกจากนั้นยังใช้การตกแต่งภายหลังการขึ้นรูปโดยการปั้นแปะเพิ่มเติม การปั้มและพิมพ์
ลวดลาย การขูดขีดเซาะร่องการเจาะฉลุและการตกแต่งด้วยน้าดินสี เป็นลักษณะของงาน
เชิง
สร้างสรรค์ โดยใช้ลักษณะของทัศนะธาตุมาออก แบบตกแต่ง สามารถสร้างความหลากหลายให้กับ
ผลงานได้อีกมิติหนึ่ง ในส่วนของการตกแต่งภายหลัง การเผาดิบนั้นคงใช้คุณลักษณะพิเศษจากกา ร
ตกแต่งด้วยเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการใช้เคลือบนั่นเอง
แนวทางที่ ๕ การพัฒนาประโยชน์ใช้สอยให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยกลุ่ม
ผู้วิจัยได้คัดเลือกรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ๕ รูปแบบด้วยกันคือ ชุดน้าชา ชุดกาแฟ ไหน้าล้น โคม
ไฟและชุดแจกันขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ทั้ง ๕ รูปแบบ เป็นการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนทั้งสิ้น แต่จะมี
ความแตกต่างกันในเรื่องของขนาด สัดส่วน การประดับตกแต่งและประโยชน์ใช้สอย ผลงานที่
สร้างสรรค์ขึ้นมามีความสวยงาม กลมกลืน สามารถตอบ
สนองประโยชน์ใช้สอยทางตรงคือ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาใช้งานตามหน้าที่ได้จริงแ ละยังสามารถเป็นของตกแต่งบ้านได้อีกด้วย
นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ทุกประเภทยังสามารถรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
ได้อย่างมีรสนิยมตามความต้องการของผู้ใช้และหลักการออกแบบเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างสมบูรณ์
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คุณลักษณะพิเศษอันเกิดจากการสร้างสรรค์
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการงานวิจัย เรื่อง ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นการทาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เชิงสร้างสรรค์ สู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์ และนาผลสัมฤทธิ์ของการวิจัยไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มอาชีพเครื่องปั้
นดินเผาอาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากผลงานของนักศึกษาทั้งชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ พบว่านักศึกษา
สามารถปฏิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี โดยสามารถนาเนื้อหา
สาระในรายวิชาต่างๆ ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคป ฏิบัติรวมไปถึ งการศึกษาในภาคสนาม มาทาการ
ออกแบบและผลิตชิ้นงาน รวมไปถึงการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ ทั้งงานส่วนบุคคลและระบบ
การปฏิบัติงานเป็นทีม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างเป็นลาดับขั้นตอนที่ชัดเจน ทาการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้และจากผลการปฏิบัติงานดั งกล่าวส่งผลให้คณะนักวิจัย
สามารถนาผลงานเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลงานในลักษณะงานสร้างสรรค์ โดยการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการออกแบบและผลิตผลงานในทุกชุดที่ได้ออกแบบ
และทดลองผลิตขึ้นเป็นการประยุกต์จากองค์ความรู้ในภาคทฤษฎีมาสู่ทัก ษะในด้านการปฏิบัติ ได้
อย่างสมดุลลงตัว ซึ่งมีลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจนในการสร้างสรรค์ก็คือ รูปแบบของผลงานมีความ
หลากหลายทั้งด้านรูปร่าง รูปทรงและรูปลักษณ์ของผลงาน นอกจากนั้นยังสามารที่จะใช้
กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์และคลี่คลายพัฒนาในรูปแบบเพื่อความเหม าะสมและตอบสนอง
ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ สามารถใช้งานตามหน้าที่ได้อย่างสะดวกสบาย เหมาะสมกับสรีระมี
โครงสร้างที่แข็งแรงคงทนมีความปลอดภัยในการใช้งานในด้านคุณค่าทางความงาม ผลงานที่
สร้างสรรค์ขึ้น จัดได้ว่ามีความสวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์ มีความกลมกลืนในชุด ผลิตภัณฑ์
เหมาะสมตามประเภทของงานในส่วนของกระบวนการผลิต และความเหมาะสมในการคัดเลือก
แนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เชิงสร้างสรรค์ โดยยังคง
รักษาอัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์นั้น พบว่าผลงานในแต่ละชุดมีความเหมาะส มในการ
เลือกใช้วัสดุ มีขั้นตอนและเทคนิคในการผลิตที่ยาก ง่าย แตกต่างกันออกไป แต่เนื่องจากเทคนิคใน
การผลิตผลงานทุกชุดได้ผ่านกระบวนการทดสอบและทดลองผลิตโดยการบูรณาการงานวิจัยสู่การ
เรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มีการร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่ อให้ได้ขั้นตอน
และเทคนิคในการผลิตที่ไม่สลับซับซ้อนจนเกินไป เมื่อมีการฝึกทักษะจนชานาญยังสามารถที่จะ
พัฒนาผลงานขึ้นไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีความเสรีตามที่ผู้ผลิตต้องการ แต่ทั้งนี้ยังคงอยู่ภายใต้หลัก
ออกแบบตามความคิดและแรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ของเครื่องเค ลือบดินเผาบุรีรัมย์พัฒนาสู่ งาน
เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ โดยนาคุณลักษณ์เด่นของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์มาทา
การพัฒนาโดยการออกแบบสร้างสรรค์และผลิตผลงานเซรามิกส์ ซึ่งสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์
ที่ต้องการคือ การนาผลจากงานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลแ ล้วมาทาการต่อยอดและถ่ายทอดให้กับชุมชน
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เป็นการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและนาไปบริการวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานเซรามิกส์รูปแบบใหม่ ที่มีความ
หลากหลาย มีคุณค่าทางความงามและ
สุนทรี ยศาสตร์รวมไปถึงประโยชน์ที่น่าสนใจ หากมีการติดตา มต่อยอดงานวิจัยอย่างต่อเนื่องให้มี
ความยั่งยืนและเกิดผลในเชิงพาณิชย์ในวงกว้างได้ในอนาคตต่อไป
ในด้านการรับรู้ผลงาน ผู้พบเห็นผลงานในเบื้องต้นสามารถรับรู้ลักษณะรูปร่าง รูปทรงและ
ประโยชน์ใช้สอยของแต่ละชิ้นงานได้อย่างเต็มที่ตามรสนิยมและสติกาลังความสามารถของตัวเอง ซึง่
ในยุคปัจจุบันความเข้าใจในด้านความงามและสุนทรียภาพในสังคมไทยได้มีการพัฒนาขึ้นไปในอีก
ระดับหนึ่งซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการส่งเสริมสนับสนุนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเร่งด่วน ในด้าน
การสนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และ การ
ผลิตสินค้าในท้องถิ่นเพื่อรองรับแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงนับว่างานวิจัยเรื่อง การพัฒนาต่อยอด
และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทา เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เชิงสร้างสรรค์ ทุกรูปแบบในครั้ง
นี้ คงเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลผู้เสพศิลปะและการออกแบบผ ลงานด้านเซรามิกส์ทั้ง
ประเภทศิลปกรรม ประเภทหัตถกรรมและประเภทอุตสาหกรรม รวมไปถึงผู้ที่มิได้ศึกษาทางด้าน
ศิลปะและการออกแบบสามารถซึมซับความสุนทรีย์ของผลงานเซรามิกส์รูปแบบใหม่ โดยใช้ความคิด
และจินตนาการอย่างเสรี ซึ่งเท่ากับเป็นการกระตุ้นความคิดริเริ่มในการสร้างสร รค์สุนทรียภาพผ่าน
ทางงานศิลปะและการออกแบบในกลุ่มคนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังช่วยเผยแพร่รูปแบบของ
ผลงานเซรามิกส์แบบใหม่ ๆ นาเสนอต่อสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานเซรา
มิกส์โดยผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และองค์คว ามรู้ใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซรามิกส์ นาไปสู่การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการที่เชื่อมโยง
กับการท่องเที่ยวและการส่งออก ยกระดับภาคอุตสาหกรรมการออกแบบเซรามิกส์เข้า สู่อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจาก
วัฒนธรรมของชาติเพื่อนารายได้เข้าประเทศได้อีกช่องทางหนึ่ง
แนวความคิดที่ได้จากการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ การถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทา เครื่อง เคลือบดินเผา
บุรีรัมย์ เชิงสร้างสรรค์ โดยใช้อัตลักษณ์ของงานช่างโบราณที่ต้องอาศัยทักษะความชานาญ ที่สั่งสม
สืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน โดยนามาผสมผสานกับแนวทางในการออกแบบสมัยใหม่ เป็น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่มีความโดดเด่นด้วยแนวความคิด วัสดุ และการใช้ งานทั้งยังเต็ม
เปี่ยมไปด้วยเทคนิคในการตกแต่งและกระบวนการผลิตของช่างฝีมือในท้องถิ่นอีสานใต้ได้อย่าง
กลมกลืน
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ผลจากการปฏิบัติงานในการออกแบบสร้างสรรค์ ทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการในการ
ออกแบบ ทาให้ได้พบคุณลักษณะพิเศษที่เป็นลักษณะเฉพาะของการสร้างสรรค์ที่โดดเด่นแล ะเห็นได้
อย่างชัดเจน ลักษณะรูปแบบของผลงาน ไม่มีขีดจากัดในด้านรูปร่าง รูปทรง และเทคนิคในการ
ตกแต่งผลงาน นักวิจัยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลายตามจิตนาการ
อย่างเสรีตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ยังคงยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดและแรงบัน ดาลใจ
จากเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์สู่ผลงาน เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เชิงสร้างสรรค์ และคานึงถึง
ลักษณะการใช้สอยและความงามอย่างเต็มที่ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานของใช้และของประดับตกแต่ง
รูปแบบใหม่ ที่มีความกลมกลืน มีคุณค่าทางความงามเชิงสุนทรียศาสตร์รวมไปถึ
งคุณค่าด้าน
ประโยชน์ใช้สอยตรงตามหน้าที่ของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
จากการสรุปแนวความคิดดังกล่าว กลุ่มผู้วิจัยได้นามาดัดแปลงประยุกต์คลี่คลาย และ
ถ่ายทอดออกมาในรูปของผลงานเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถพัฒนาวัตถุดิบ
ในท้องถิ่ นจนมีคุณสมบัติอันดีเลิศทางวัสดุ และมีคุณค่าทางความงามและการใช้สอยรวมไปถึงการ
ประดับตกแต่งที่กลมกลืน เป็นผลงานหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์อันทรงคุณค่า โดยอยู่ภายใต้การบูร
ณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการที่มีความสอดคล้องต้องกันในแต่ละกลุ่มทั้ง
ด้านเนื้อหาสาระของแต่ละรายละรายวิชาในแต่ละชั้นปี เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ในพื้นที่และบริบท
เดียวกัน แต่เป้าหมายขององค์ความรู้ที่มุ่งเน้นแตกต่างกัน ทาให้ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยได้
เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน มีการทางานที่ประสานร่วมกันเป็นระบบเครือข่าย เ กื้อหนุนเอื้อเสริมกันใน
การสร้างสรรค์ผลงาน โดยนาอัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบบุรีรัมย์มาออกแบบ ประยุกต์ตัดทอนและ
จัดวางองค์ประกอบใหม่ สร้างคุณลักษณะใหม่ด้านการใช้งาน มีความสวยงามลงตัวโดยที่รูปแบบ
ของผลงาน ยังคงไม่มีขีดจากัดในด้านรูปร่าง รูปทรงและรูปลักษณ์ขอ งผลงานเป็นการนาทักษะ ชั้น
เชิงและประสบการณ์ของผู้ออกแบบให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ในส่วนของเนื้อดินใช้ผลการทดลองจากงานวิจัยเดิม คือ ดินบ้านกรวดที่ได้จากหมู่บ้านสาย
ตรี ๗ ตาบลบึงเจริญ อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และดิ นดา ( Ball Clay ) โดยใช้อัตราส่วน
ร้อยละ ๕๐ ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพหลังเผาแกร่งที่อุณหภูมิ ๑,๒๓๐ องศาเซลเซียส เนื้อ
ดินมีสีน้าตาลอ่อนออกครีม มีค่าการหดตัวของเนื้อดินอยู่ที่ร้อยละ ๙.๘ มีค่าการดูดซึมน้าร้อยละ
๓.๗๐ และมีค่าความแกร่งของเนื้อดิน ๔๖๑.๒๓ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความเหนียวดี
สามารถขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนได้ดีมาก
การวิจัยน้าเคลือบส่วนแรกใช้ผลจากงานวิจัยเดิมคือการนาสูตรพื้นฐาน สีใกล้เคียงกับเครื่อง
เคลือบดินเผาบุรีรัมย์ นอกจากนั้นยังได้ทาการทดลองใช้เทคนิคพิเศษ โดยการปรับสารให้สีในส่ วน
ของเคลือบขี้เถ้าเทียมเป็นสีฟ้าอมเขียว สีเขียวอ่อน ในค่าน้าหนักสีตามเปอร์เซ็นของสารให้สีคือ
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โคบอลต์ออกไซด์ ๐.๕ – ๑ % คอปเปอร์ออกไซด์ ๖ % โครมกรีน ๔ % และการใช้เคลือบผง
หินบะซอลต์
สรุปผล การบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการ
จากการดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ โดยทาการบูรณาการ การวิจัยสู่การเรียนการสอน
และนาไปบริการวิชาการ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับท้องถิ่นชุมชนเป้าหมาย เป็นการเผยแพร่
ความรู้ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ระหว่างนักวิจัย กลุ่มผู้ผลิต ชุมชนเป้าหมาย
และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ผลสรุปของการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน
โดยเริ่มต้นจากการอธิบายถึงความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาของโครงการวิจัย วั ตถุประสงค์
ของโครงการ ประโยชน์ของโครงการ ตลอดจน รายละเอียดของวิธีดาเนินการวิจัย หลังจากนั้นจึง
มอบหมายให้นักศึกษาร่วมกันศึกษาเจาะลึกประวัติความเป็นมา คุณค่าความสาคัญ ตลอดจนความรู้
และภูมิปัญญาในการทาเครื่องเคลือบดินเผาแบบโบราณ ทั้งด้านรูปแบบ- ลวดลาย เทค นิคในการ
ตกแต่ง เนื้อดิน สีเคลือบ เพื่อนาข้อสรุปมากระจายการบูรณาการสู่การเรียนการสอนตามรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาในชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ ซึ่งผลสรุปจากโครงการวิจัยแบ่งออกเป็น 5
แนวทางด้วยกัน คือ แนวทางการแรกเป็นการศึกษารายละเอียดของผลิตภั ณฑ์แบบโบราณ ในทุกมิติ
ทั้งในภาคเอกสารงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนการศึกษาข้อมูลในภาคสนาม ทาการคัดลอก ถ่ายภาพ
และร่วมกั นวิเคราะห์เจาะลึกถึงผลิตภัณฑ์ ในแต่ละประเภท และคัดเลือกมาทาการทดลองผลิต
โดยมุ่งเน้นให้เป็นการบูรณาการในรายวิชาการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน มอบหมายงานให้นักศึกษาทาการ
ทดลองผลิตในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาเทคนิคและทักษะในการปั้นด้วยแป้นหมุน จนมีความชานาญ
ถึงขั้นเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในการปั้นแป้นหมุน
ให้กับชุมชนได้ ซึ่งนักศึกษาสามารถทาการปั้นสาธิตและเป็นพี่ เลี้ยงให้กับผู้รับการอบรมได้เป็นอย่างดี
และในส่วนของการพัฒนารูปแบบ รูปทรง เป็นการบูรณาการร่วมกันของวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์ ๒ และวิชาพิมพ์และการหล่อ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในด้านการผลิตให้กับชุมชนได้เป็นอย่าง
มากเนื่องจากการปั้นแป้นหมุนต้องใช้ทักษะความ ชานาญสูง เพื่อทดลองผลิตตามระบบอุตสาหกรรม
ด้วยวิธีการหล่อกลวงโดยใช้แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ทาให้ผลิตได้ง่ายนาไปตกแต่งด้วยวิธีการขูดขีดและ
เคลือบโดยในขั้นตอนนี้นักศึกษาได้ปฏิบัติการอยู่ที่มหาวิทยาลัยและนาผลของงานคือ แม่พิมพ์รูปแบบ
ต่างๆมอบให้กับกลุ่มผู้ผลิตพร้อมกั บสาธิต วิธีการในการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้าดิน การเทน้าดินออก
จากแม่พิมพ์และการนาชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถอธิบายประกอบการสาธิตได้
อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากมีความชานาญในการทดลองผลิตได้แล้วนั่นเอง นอกจากนี้ในส่วนอื่นๆของ
โครงการวิจัยก็จะมีนักศึกษ ามีส่วนร่วมในการดาเนินงานโดยตลอดตั้งแต่การทดสอบเพื่อพัฒนาน้า
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เคลือบ การพัฒนาในเรื่องของเทคนิคในการตกแต่ง การพัฒนาด้านประโยชน์ใช้สอยตลอดจนการ
เคลือบชิ้นงาน การเผาชิ้นงาน นอกจากนั้นยังมีการทดลองนาผลิตภัณฑ์ออกจาหน่ายเพื่อทดลอง
ตลาด ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดาเนิน กิจกรรมตลอดโครงการสามารถบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน
และบริการวิชาการ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างนักวิจัย กลุ่มผู้ผลิต ชุมชน
เป้าหมาย และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ โดยนาผลของการวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลแล้วมา
ถ่ายทอดให้สามารถผลิต ได้จริง เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะได้อย่างยั่งยืน ผลจากการ
เรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มผู้ฝึกอบรม นักศึกษา และนักวิจัย ได้ทราบถึงที่มาและภูมิปัญญาในการ
สร้างสรรค์ ลักษณะของรูปแบบและลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ มี
ความตระหนักถึ งคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาที่กาลังจุสูญหายที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็น
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ สามารถนาไปพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ท้องถิ่น สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับ
ความชานาญของชุมชนและท้องถิ่น เป็นการใช้ทรัพยากรในการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความร่วมมือ
โดยการทางานที่ประสานร่วมกันเป็นระบบ เครือข่าย ทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
วัฒนธรรมอาเภอบ้านกรวด ตลอดจน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกัน ในพื้นที่และบริบทเดียวกันทาให้ผู้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจัยได้เห็นคุณค่าซึ่งกันและกันสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นรูป ธรรม โดยทา
การผลิตในแหล่งเดิม อันจะนาไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าในมรดก ทางวัฒนธรรม และร่วมกันอนุรักษ์
มรดกเหล่านั้นให้คงอยู่และพัฒนาให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ต่อไปอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
๑.๑ ในการเตรียมวัตถุดิบที่เ ป็นดินพื้นบ้าน ต้องมีการบด ร่อน และทดสอบสมบัติทาง
กายภาพ ก่อนนาไปใช้งานทุกครั้ง เนื่องจากวัสดุที่นามาใช้ในการขึ้นรูปควรมีความเหมาะสมกับ
รูปทรงของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นส่วนช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงานได้ยิ่งขึ้น
๑.๒ ควรมีการศึกษาค้นคว้า และสร้างสรรค์เทคนิคการตกแต่งแบบใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้
การศึกษาองค์ประกอบและแนวความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบเครื่องปั้นดินเผา มีการพัฒนามาก
ขึ้นจากเทคนิคเดิมที่มีอยู่
๑.๓ ควรมีการวิจัยด้านการตลาดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์เพื่อ
ส่งเสริมการจัดจาหน่ายในวงกว้างแบบครบวงจร

