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รองศาสตราจารย์อศัวิณย์ี หวานจรงิ

คณบดคีณะวจิติรศลิป์

คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.รงคกร อนันตศานต์

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธชัชยั หงษ์แพง

ผูช่้วยคณบดี

คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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ภาควชิาศลิปะไทย

คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุรสลนิ กาสต์

ภาควชิาทศันศลิป์

คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ ดร.สนัต ิเล็กสขุุม

สาขาวชิาการบรหิารศลิปะและวัฒนธรรม

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุปรชีา เถาทอง

ภาควชิาศลิปไทย คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์

มหาวทิยาลยัศลิปากร

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุสรุพล ด�ารห์ิกลุ

ภาควชิาศลิปะไทย

คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุอทิธพิล ตัง้โฉลก
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มหาวทิยาลยัศลิปากร

ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.พริยิะ ไกรฤกษ์
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รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา หงษ์อุเทน
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ส�านกัวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

อาจารย์ ดร.สายัณห์ แดงกลม

ภาควชิาประวตัศิาสตร์ศลิปะ

คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร
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ศาสตราจารย์วโิชค มกุดามณี

คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ 

มหาวทิยาลยัศลิปากร

Professor Vichoke Mukdamanee 
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Silpakorn University, Bangkok

ศาสตราจารย์เกยีรตศิกัดิ ์ชานนนารถ

ภาควชิาวจิติรศลิป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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เสาวนย์ี ทิพยเนตร

พนกังานปฏบิตังิาน 
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คณะวจิติรศลิป์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
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ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุสรุพล ด�ารห์ิกลุ

คณะวจิติรศลิป์ 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุอทิธพิล ตัง้โฉลก

คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ 

มหาวทิยาลยัศลิปากร

ศาสตราจารย์วโิชค มกุดามณี

คณะจติรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์ 

มหาวทิยาลยัศลิปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลมิศกัด์ิ พกิลุศรี

คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น
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ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชยั พลูสวุรรณ

คณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพิวรรณ ทัง่ม่ังมี

คณะวจิติรศลิป์ 
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รองศาสตราจารย์ ดร.กลุธดิา ท้วมสขุ
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บทบรรณาธกิาร

ในโอกาสครบรอบทศวรรษของการก่อตั้งวารสารวิจิตรศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วารสาร 

วจิติรศลิป์ ฉบบัที ่1 มกราคม-มถินุายน 2562 ของปีท่ี 10 จงึถือโอกาสเปล่ียนแปลงรปูแบบและการเผยแพร่ใหม่  

ปรับเปลี่ยนรูปเล่มให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เปลี่ยนปกให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกฉบับ ปรับเปลี่ยนระบบอ้างอิงและ

บรรณานกุรมให้เป็นสากลยิง่ขึน้ และงดการตพีมิพ์เป็นรปูเล่มเผยแพร่ในรปูแบบออนไลน์เท่านัน้ แต่ยงัคงไว้ซึง่

มาตรฐานในการคดักรองคุณภาพของบทความอย่างเข้มข้นเช่นเคย 

บทความที่ผ่านการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทั้ง 15 ท่าน ประกอบด้วย “ภาพสะท้อนสังคม

บรโิภคในปัจจบุนั” ของ จติตพินัธ์พชร ธรรมพฒันกลุ สร้างสรรค์จติรกรรมผ่านรปูทรงของเนือ้สตัว์ทีส่มจรงิน�า

มาทับซ้อนกนัดูน่าสะพรงึกลวั เพือ่สร้างความตระหนกัให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีต้องเผชญิกบัการบรโิภคอาหารปนเป้ือน

สารเคมีจนส่งผลเสยีต่อร่างกาย 

“การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์หตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาจากดนิสามโคก จงัหวัดปทมุธาน ีเพ่ือประยุกต์

ใช้ในการออกแบบผลติภณัฑ์ของท่ีระลกึ” ผลงานของ กนกนาฏ พรหมนคร พลกิฟ้ืนภมูปัิญญาจากหตักรรมเก่า

แก่อย่างเครือ่งป้ันดนิเผาสามโคกซึง่เนือ้ดนิมคุีณสมบัตแิขง็เหนยีว การหดตวั ดดูซึมน�า้อยูใ่นระดบัเหมาะสม น�า

มาออกแบบเป็นผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผาร่วมสมยัในรูปของตุ่มจ๋ิวและกาน�า้ชาจ๋ิว คงไว้ซ่ึงรากฐานภมูปัิญญา

ดัง้เดมิให้เข้ากบัรสนยิมปัจจบัุนได้อย่างลงตวั

สุรชัย จงจิตงาม ศึกษาแนวคิดและการสื่อสารพุทธธรรมตามแนวทางของคณะสงฆ์ธรรมยุต ผ่านจิตรกรรม 

ฝาผนังในบทความชื่อ “แนวคิดพุทธศาสนาของธรรมยุติกนิกายในจิตรกรรมฝาผนังตามพระราชด�าริพระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั” วเิคราะห์ผ่านจิตรกรรมฝาผนงัแนวใหม่ของคณะสงฆ์นีต้ามพระอารามส�าคญัทัง้

สิน้ 9 แห่ง พบความเปลีย่นแปลงของเนือ้หาจติรกรรมทีส่อดคล้องกับหลกัการของคณะสงฆ์ธรรมยตุและรชักาล

ที่ 4 ท้ังการปฏิรูปพุทธศาสนาที่ทันสมัยและแนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับธรรมะในระดับโลกียธรรมมากกว่า

โลกุตรธรรมอย่างมนียัส�าคญั

“ภาพเพียงภาพเดยีวดกีว่าค�าพดูพนัค�า” สะท้อนถงึความส�าคัญของภาพถ่ายในฐานะส่ือสากลท่ีบันทึกเหตุการณ์

ทางประวัติศาสตร์ ศักรินทร์ สุทธิสาร ได้ลงส�ารวจกระบวนการจัดเก็บภาพถ่ายโบราณขององค์กรต่างๆ ทั้ง 

ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อใช้เป็น “แนวทางการจัดการภาพถ่ายโบราณในประเทศไทย” พบว่ามี

การจดัเกบ็ในรปูแบบสารสนเทศดจิทัิลอย่างเป็นระบบและก�าหนดมาตรฐานเมทาดาตามาใช้ในการจดัท�าชดุค�า

อธิบายภาพถ่าย โดยเสนอแนวทางในการจัดเก็บท่ีเหมาะสมตามความแตกต่างและขนาดขององค์กรรวมถึง

การสนบัสนนุจากภาครฐั
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บทความของ สธุดิา มาอ่อน ภายใต้การดแูลของนริชั สุดสังข์ อาจารย์ทีป่รกึษา เรือ่ง “รปูแบบการตคีวามเนือ้หา

และกระบวนการสร้างสรรค์ในงานทัศนศลิป์ร่วมสมยัไทย” ศกึษาวิเคราะห์การน�าเสนอรปูแบบและการถ่ายทอด

เนือ้หา รวมถึงน�าเสนอรปูแบบการตคีวามผลงานทศันศลิป์ร่วมสมยัของศลิปินไทยร่วมสมยั 5 ท่าน น�ามาซ่ึงข้อ

สรปุเป็นรปูแบบการตคีวามผลงานทศันศลิป์ร่วมสมยัส�าหรบัผูช้มทัว่ไปและรปูแบบเชิงลกึส�าหรบัผูเ้สพงานศลิป์ 

เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการท�าความเข้าใจของผูช้มทีม่พีืน้ฐานแตกต่างกนั

ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวขมุท่ีองอาจ อินทนิเวศ เจ้าของบทความ “องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านดนตร ี

ของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในจังหวัดเชียงราย” เข้าไปศึกษาในเชิงดนตรีชาติพันธุ์วิทยา พบว่าขมุใช้ดนตรีทั้งเพ่ือ 

ความเพลดิเพลนิและให้อาณตัสิญัญาณ เคร่ืองดนตรที�าจากไม้ไผ่แต่ใช้แล้วกท็�าลายทิง้  มทีัง้วงบรรเลงเดีย่วหรอื

รวมวงและการขับร้องท่ีเรียกว่าเติ้ม ปัจจุบันไม่นิยมท�าลายเครื่องดนตรีแล้วแต่น�ากลับมาใช้ใหม่ท�าให้แสดงได้

บ่อยครัง้เพือ่สร้างรายได้

“ฮายลาย ฮายดอก เทคนิคงานเคร่ืองเขินบ้านนนัทาราม จงัหวดัเชยีงใหม่” บทความศกึษาหตัถกรรมเครือ่งเขนิ

ในบ้านนนัทารามของฐาปกรณ์ เครอืระยา ทีน่ยิมขดูขดีลวดลายประดบับนภาชนะ เรยีกว่า “ฮายลาย ฮายดอก” 

ด้วยลวดลายพรรณพฤกษาแบบต่างๆ แต่ขาดการสบืทอดภูมปัิญญาดัง้เดมิเพราะมุง่เน้นผลผลติในเชงิการตลาด

และการท่องเทีย่วจนขาดคณุค่าและคณุภาพ จึงได้น�าเทคนคิการผลิตแบบเดิมไปเผยแพร่และถ่ายทอดกลับไป

ให้ช่างในชมุชนได้เรยีนรูอ้กีครัง้

บทความสุดท้ายของ ฉลองเดช คูภานุมาต เรื่อง “แนวคิดพระอดีตพุทธเจ้าในงานพุทธศิลป์ล้านนาเพื่อ 

การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย” ศึกษาคตินิยมเรื่องพระอดีตพุทธเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาอันแสดง 

จ�านวนของพระพทุธเจ้าทีเ่คยตรสัรูใ้นโลกแล้วตัง้แต่ 4 พระองค์ จนถึงจ�านวนท่ีไม่อาจคะเนนบัได้หรือพระอนนัต

พทุธเจ้า สะท้อนผ่านงานพทุธศลิป์แขนงต่างๆ ภายในพทุธสถานของล้านนา สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศลิปะ 

สื่อผสมและจัดวางจ�านวน 3 ชุด เพื่อสืบสานวิธีคิดและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อคตินิยมเรื่อง 

พระอดตีพทุธะ

ผูช่้วยศาสตราจารย์พชิญา  สุม่จนิดา 

บรรณาธิการ
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บทคดัย่อ

โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจากดินสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อ

ประยกุต์ใช้ในการออกแบบผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ1 มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์หตัถกรรม

เครือ่งป้ันดนิเผาประเภทผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึจากดนิสามโคก เพ่ือประยกุต์ให้เข้ากับความต้องการของผูบ้รโิภค

ในปัจจบุนั รปูแบบผลติภณัฑ์หตัถกรรมเครือ่งป้ันดินเผาทีอ่อกแบบเป็นการสร้างสรรค์งานในรปูแบบผลติภณัฑ์

ของทีร่ะลกึพัฒนาข้ึนจากผูว้จิยั

ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสามโคกมีเอกลักษณ์ คือ ตุ่มสามโคก ช่างปั้นได้รับการถ่ายทอด

ความรู้จากบรรพบุรุษ แต่เนื่องจากปัจจุบันการผลิตเครื่องปั้นดินเผาสามโคกไม่ได้สืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ มี

แต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ณ โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ต�าบลสามโคก การสร้างสรรค์งานในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดั้งเดิม ด้วยการตกแต่งลวดลายและคิดค้นรูปแบบใหม่ ส�ารวจจากความต้องการ

ของผู้บริโภค ใช้วิธีการข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน เคลือบตกแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดลักษณะและจุดเด่นเฉพาะตัว 

ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเครื่องปั้นดินเผารูปแบบร่วมสมัย 10 รูปแบบ เผาที่ระดับอุณหภูมิ 1,220 

องศาเซลเซียส จากการส�ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคและผู้ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีต่อรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์คงไว้ซึ่งหัตถกรรมท้อง

ถิ่นของไทยให้คงอยู่ต่อไป
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Abstract

This project studies and develops patterns of Sam Khok craft pottery in the Pathumthani 

province. It aims at developing and designing pottery items as craft souvenir products made 

from the clay in the Sam Khok area. This is to facilitate the creation of souvenir products to 

meet the present needs of consumers. Here, the newly designed craft pottery is produced by 

the researcher as souvenir products.

The results show that unique among other pottery items is the Sam Khok jar, the production 

knowledge of which has been passed down through generations. Nowadays, the production 

of Sam Khok pottery is not carried on by the local people, but historical traces have been 

found around Tao Ong Arng (Ong Arng Kiln) in Sam Khok sub-district. In this traditional pottery 

production, the researcher employed new product designs and patterns based on a survey 

conducted among consumers. The forming process was conducted on the potter’s wheel, and 

the purpose of pottery design was to function as souvenir products. Furthermore, enamel glaze 

was also used to adorn the products with special characteristics and specific features. Here, 10 

patterns of contemporary products, fired at 1,220 degrees Celsius, were created. A survey 

conducted among consumers and practical training participants showed a high level of the 

satisfaction with the Sam Khok souvenir products, yielding the positive results, which establish 

this research project as part of local Thai craft conservation efforts.

Keywords: Sam Khok craft pottery, Sam Khok jar, local Thai craft, souvenir

The Study and Development of Ceramic Products from Sam 

Khok Clay, Pathumthani Province, Applied to Souvenir Design.
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1. ควำมเป็นมำและควำมส�ำคญั

หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา คือ งานฝีมือที่ขึ้นรูปด้วยดิน เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่ผลิตจากธรรมชาติในท้องถิ่น 

ผสมผสานกระบวนการผลติจากภมูปัิญญาท้องถิน่ เกดิจากชาวบ้านหรอืชมุชนทีอ่าศยัอยูร่่วมกัน การสร้างงาน

หตัถกรรมจ�าเป็นต่อการด�าเนนิชีวิต หตัถกรรมช่วยให้เกดิความสะดวกสบายในการด�ารงชวีติช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวติของมนษุย์ในด้านความเป็นอยู ่ท�าให้เกิดความสมดลุต่อชมุชนและธรรมชาต ิหตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาของ

แต่ละกลุ่มชมุชนมพีืน้ฐานทางวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่แตกต่างกนั ชาวบ้านหรอืชาวชนบทมเีอกลกัษณ์

ของตนเอง มหีลายปัจจยัท�าให้เกดิความแตกต่าง เช่น สภาพทางด้านภมิูอากาศและภมิูประเทศ ด้านการประกอบ

อาชีพ ด้านวฒันธรรมทางด้านภาษา หรอืการนบัถอืศาสนา เป็นต้น

สามโคกเป็นต�าบลและอ�าเภอหนึง่ในจงัหวดัปทมุธาน ีในอดตีเมอืงสามโคกมชีาวมอญอพยพมาตัง้ถ่ินฐานอาศัย

อยู่รมิฝ่ังตะวนัตกของแม่น�า้เจ้าพระยา ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้านภาลยั พระองค์ได้เสด็จประพาส

เมืองสามโคก มพีสกนกิรจ�านวนมากน�าดอกบวัขึน้ทลูเกล้าฯ ถวาย จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

นามเมืองใหม่ว่า “ประทมุธานี” ต่อมาภายหลงัพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่วทรงเปลีย่นการเขยีนชือ่

และเปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด “ปทุมธานี” จนถึงปัจจุบัน ในด้านการประกอบอาชีพ ชาวบ้านส่วนหนึ่งเป็น

ช่างป้ันมาก่อนจึงได้ก่อต้ังเตาเผาขึน้ตามรมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยา คอื เตาสามโคกหรอืเตาโอ่งอ่าง เป็นเตาเผาเครือ่ง

ถ้วยชามสมยัโบราณ ใช้ดนิสามโคกใช้ขึน้รปูเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา เป็นดินเหนยีวสีส้มอฐิ มสีมบติัทาง

กายภาพทีเ่หมาะสมในการข้ึนรปู เป็นแหล่งดนิในท้องถิน่ มรีปูแบบภาชนะเป็นสแีดง เช่น หม้อ ไห กระปกุ โอ่ง 

อ่าง กระถาง และท่ีมชีือ่เสียงมาก คอื ตุม่สามโคก เรยีกอกีชือ่ว่า “อเีลิง้” ลกัษณะภาชนะไม่เคลอืบ เผาอณุหภมูิ

ต�า่ (กนกนาฏ 2558, 31)

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจากดินสามโคก จังหวัดปทุมธานี ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านจังหวัด

ปทมุธาน ีมปีระวตัศิาสตร์ท่ีแสดงถึงวถีิชวีติพ้ืนบ้านทีเ่ป็นเอกลกัษณ์สบืทอดกันมา ชาวบ้านทีเ่ป็นช่างฝีมอืได้น�า

ดนิสามโคกมาขึน้รปูเป็นผลติภณัฑ์หตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาเพือ่ใช้ในชวีติประจ�าวนั เช่น เครือ่งใช้ในครวัเรอืน

และงานประเพณ ีเป็นต้น ปัจจบุนัความต้องการภาชนะเครือ่งป้ันดนิเผาลดลงมาก ด้วยสภาวะทางสงัคมเริม่มี

วฒันธรรมใหม่ๆ เข้ามาเกีย่วข้องกบัวิถชีีวติของชาวบ้าน หตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาจงึถกูลบเลอืนหายไป สาเหตุ

มาจากเทคโนโลยใีหม่เข้ามามบีทบาทท�าให้ค่าตอบแทนท่ีมีลดน้อยลงไปจากเดมิมาก วถิชีวีติชาวบ้านกเ็ริม่เปลีย่น

ไป ชาวบ้านจงึจ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงไปตามวฒันธรรมทางสงัคม โดยเปลีย่นไปประกอบอาชีพอืน่ แต่มบีางกลุม่

ทีย่งัคงเห็นคณุค่าของศลิปหตัถกรรมพ้ืนบ้านประเภทเครือ่งป้ันดนิเผา จงึต้องการจะอนุรกัษ์และต้องการใช้วตัถดิุบ

ดนิสามโคกให้เกิดประโยชน์เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน ท้ังต้องการเผยแพร่วฒันธรรมของตนเอง

ให้เป็นทีน่ยิมของนกัท่องเท่ียว ช่วยกระจายรายได้ไปยงัชมุชนอืน่ๆ ตามแหล่งท่องเทีย่วในจงัหวัดปทุมธานี 
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ผู้วิจัยให้ความส�าคัญและเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่เกิดจากฝีมือของชาวบ้าน  

อันเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนสามโคก แสดงออกถงึวฒันธรรมท้องถิน่ มใิห้ศลิปหตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาเลอืน

ลางหายไปตามกาลเวลา ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบต่างๆ โดยชาวบ้านสามโคก จังหวัดปทุมธานี  

ยงัคงมไิด้รบัการพฒันา ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะประยุกต์และพฒันารปูแบบผลติภัณฑ์หัตถกรรม ให้เกดิความงาม

ด้วยรปูทรงและลวดลาย จากวตัถดุบิดนิสามโคกทีมี่อยูใ่นท้องถิน่ โดยการออกแบบผลติภัณฑ์ของทีร่ะลกึจากดิน

สามโคกให้เกดิเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพือ่ด�ารงไว้ซึง่รูปแบบเครือ่งป้ันดนิเผา ส่งเสรมิการขาย มรีปูแบบทีเ่น้นประโยชน์

ในการใช้สอยและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสืบสานศิลปหัตถกรรมที่สวยงามแสดงถึง

วฒันธรรมอันดงีามนีไ้ว้ มุง่เน้นประยกุต์รปูแบบผลติภณัฑ์หตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผา จงัหวดัปทมุธาน ีเพือ่เป็น

แนวทางในการขายและขยายตลาดและเพิม่ทางเลอืกใหม่ให้ผูบ้รโิภคและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั

2.1 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของบรโิภคทีม่ต่ีอรปูแบบผลติภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดนิเผาประเภทผลิตภัณฑ์ของ

ทีร่ะลกึจากดนิสามโคก จงัหวดัปทุมธานี

2.2 เพือ่พฒันาและออกแบบผลติภัณฑ์หตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาประเภทผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึจากดินสามโคก

2.3 เพ่ือศึกษาความคดิเหน็ทีม่ต่ีอรปูแบบผลติภณัฑ์หตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาทีไ่ด้ออกแบบและพฒันาข้ึนจาก

ช่างฝีมอื ผูจ้�าหน่าย และผูส้นใจผลติภัณฑ์

2.4 เพื่อประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผาจากดินสามโคก พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี

ความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี
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การศกึษาและพฒันารปูแบบผลติภัณฑ์หัตถกรรมเครือ่งป้ันดินเผา

3. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์หัตถกรรมเครือ่งป้ันดินเผำสำมโคก จงัหวดัปทมุธำนี         

    และข้อมลูทัว่ไปของตุม่สำมโคก

3.1 กำรลงพืน้ทีอ่�ำเภอสำมโคกและขัน้ตอนกำรหำวตัถดุบิดนิในท้องถิน่ เป็นข้ันตอนเริม่แรกของการท�างาน

ซึง่บ่งบอกถงึวฒันธรรมของชมุชนสามโคก

ภำพที ่1 การเตรยีมเรอืใส่วตัถุดบิดนิ 
(© Kanoknat Promnakon 18/03/2016)

ภำพที ่2 พายเรือไปยงักลางทุง่นา 
(© Kanoknat Promnakon 18/03/2016)

ภำพที ่3 เตรยีมด�าน�า้เพ่ือตดัดนิสามโคก 
(© Kanoknat Promnakon 18/03/2016)

ภำพที ่4 อปุกรณ์ตดัดนิ
(© Kanoknat Promnakon 18/03/2016)
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ภำพที ่5 การด�าน�า้ตัดดนิเป็นแท่ง 
(© Kanoknat Promnakon 18/03/2016)

ภำพที ่6 การตดัแบ่งดนิเป็นแท่งเล็ก
(© Kanoknat Promnakon 18/03/2016)

ภำพที ่7 การตดัดนิ 
(© Kanoknat Promnakon 18/03/2016)

ภำพที ่8 ดนิสามโคกบนเรอืกลางทุง่นา
(© Kanoknat Promnakon 18/03/2016)

ภำพที ่9 การล�าเลยีงดนิสามโคก
(© Kanoknat Promnakon 18/03/2016)

ภำพที ่10 ลักษณะดนิสามโคก 
(© Kanoknat Promnakon 18/03/2016)
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การศกึษาและพฒันารปูแบบผลติภัณฑ์หัตถกรรมเครือ่งป้ันดินเผา

3.2 ข้อมลูทัว่ไปของตุ่มสำมโคก

“ตุ่มสามโคก” เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของมอญสามโคก มีลักษณะเหมือนกับ “ตุ่มแคว้นพะโค” ตาม

ชือ่เมอืงพะโคหรอืหงสาวดใีนรัฐมอญของพม่าซึง่เป็นต้นก�าเนดิ ฝีมือการท�าเครือ่งป้ันดินเผาโดยเฉพาะการท�าตุม่

ของมอญกลุม่น้ีมีช่ือเสียงมาก เม่ือชาวมอญอพยพเข้ามาแถบเมอืงปทมุธานคีวามช�านาญดงักล่าวกต็ดิตวัมาด้วย 

ชาวสามโคกผลิตตุม่ดนิเผา ภาษามอญเรยีกว่า “อเีลิง้” เป็นสนิค้ามาตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยากระทัง่สมยัรตันโกสนิทร์

ตอนต้น โดยจะน�าตุ่มบรรทกุใส่เรอืไปขายยงัทีต่่างๆ ตามคคูลอง จนกลายเป็นชือ่บ้านนามเมอืงต่างๆ เช่น คลอง

โอ่งอ่างและตลาดนางเลิ้ง เป็นต้น การค้าขายของชาวมอญจะอาศัยทางน�้าหน้าบ้านหน้าเรือนริมฝั่งแม่น�้าเป็น

ส�าคญั มเีรอืแพจอดเตม็ท่าทัง้เรอืต่อขนาดใหญ่และเล็ก เรยีกว่า “เรอืกระแชงมอญ” บรรทกุโอ่ง อ่าง และเครือ่ง

จกัสาน ขึน้ล่องค้าขายให้กบัชมุชนต่างๆ บรเิวณรอบๆ ตามล�าน�า้เจ้าพระยา (Jitasa3khok.wordpress.com, 

online) 

โอ่ง หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “ตุม่สามโคก” มเีนือ้หนา สส้ีม ปากแคบ ล�าตวัป่องและก้นเลก็ ปากกบัก้นมขีนาดใกล้เคยีง

กัน รูปทรงเต้ียป้อมสามารถเกบ็ความเยน็ของน�า้ได้ด ีอ่างเป็นภาชนะส�าหรับใส่น�า้ มลีกัษณะกลม ปากผาย ก้นตืน้ 

อ่างจากแหล่งเตาเผาสามโคกส่วนมากเป็นเนือ้ดินธรรมดา (Earthenware) มทีัง้เนือ้บางและหนา เลก็และใหญ่ 

สส้ีม สส้ีมอมเทาและสดี�า

ผลติภณัฑ์ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นการพฒันาทางด้านศาสตร์และศลิป์รวมกันของเครือ่งป้ันดนิเผาดนิสามโคก ท�าให้

ผลติภณัฑ์มคีวามแข็งแรงด้วยเคลอืบ มคีวามสวยงามจากการออกแบบและจากสสีนัของเคลอืบ

4. กำรทบทวนวรรณกรรมและสำรสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวข้อง

กนกนาฏ พรหมนคร (2558) ได้วิจัยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาดินสามโคก จังหวัดปทุมธานี ส�าหรับออกแบบ

เครือ่งป้ันดนิเผาทีใ่ช้ภายในสปา เป็นการพฒันาผลิตภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผาในรปูแบบอตุสาหกรรมท้องถิน่ โดย

การทดสอบวเิคราะห์ผลสมบัติทางกายภาพของเนือ้ดนิ ประกอบด้วย ความเหนยีว การหดตวั การดูดซมึน�า้และ

ความแข็ง ผลการวิจัยพบว่าอัตราส่วนผสมระหว่าง ดินสามโคก : ดินขาวระนอง : ซิลิกา = 65 : 20 : 15 เป็น

เนือ้ดนิทีม่คีวามแข็งและมคีวามเหนยีว การหดตัว การดูดซึมน�า้และความแข็งแกร่งอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม เผา

ทีอ่ณุหภมู ิ1,200 องศาเซลเซยีส รปูแบบของผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดนิเผาใช้ส�าหรบัการขึน้รปูด้วยแป้นหมุน ออกแบบ

ตามความเหมาะสมและค�านงึถงึลกัษณะของการใช้งาน ใช้เคลอืบในการตกแต่งผลติภัณฑ์เพ่ือให้งานมีเอกลกัษณ์

และเด่น

ดลต์ รตันทศันย์ี (2528) ได้กล่าวว่านกัออกแบบจะได้รบัประโยชน์และผลดีมากในงานออกแบบผลติภัณฑ์ เมือ่

ได้มีโอกาสให้ “ลูกค้า” ได้สัมผัสกับสิ่งท่ีเขาก�าลังออกแบบอยู่นั้น ในการทดลองเพื่อดูผลปฏิกิริยาของลูกค้า 

ผู้บริโภคอาจท�าได้โดยการแสดงหุ่นจ�าลองแสดงภาพวาดชนิดต่างๆ หรือแม้แต่ออกแบบสอบถามให้ลูกค้าออก

ความเหน็กไ็ด้ นักออกแบบจะต้องคอยสงัเกตจากลกูค้าเมือ่ได้มาพบเหน็สมัผสักบัชองทีน่�าไปแสดงนัน้ว่าลกูค้า
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มปีฏกิริยิาสนองตอบกบัผลติภณัฑ์ใหม่ๆ อย่างไร เช่น มองดอูย่างพนิจิพิเคราะห์ดดู้วยความงงงวย รงัเกยีจ หรือ

ลุ่มหลงในความงาม สีสัน รูปทรง มีความสนใจจะหยิบขึ้นมาทดลอง ไม่มีการสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่มีใคร

สนใจเลยก็ได้ การถาม ค�าติชม วิจารณ์ในรูปแบบต่างๆ กัน ก็นับว่าเป็นผลดี นักออกแบบอาจส่งแบบสอบถาม

พร้อมรูปภาพหรือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (ถ้าเป็นของเล็กๆ) ไปให้ลูกค้าโดยตรงเลยก็ได้

ข้อมลูจากการส�ารวจ ม ี2 วธิ ีคอื (1) การใช้แบบสอบถาม (2) การสมัภาษณ์และสนทนา

สราวฒุ ิวงษ์เนตร และอภศิกัดิ ์วฒัวิรรณผล (2556) ได้วจิยัเร่ืองการพฒันาเนือ้ดนิพืน้บ้านต�าบลสามโคก จงัหวดั

ปทุมธานี ส�าหรับงานประติมากรรมดินเผาไทยในการผลิตประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ปัญหาหลักใน 

การท�างาน คอื การแตกร้าวในภายหลงัการป้ันชิน้งาน ท�าให้ผลงานเสียหาย เนือ้ดินท่ีน�ามาป้ันเป็นวัตถุดิบหลกั

ในการท�างาน จากปัญหาดังกล่าวท�าให้มีความสนใจน�าเนื้อดินปั้นพื้นบ้านต�าบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซ่ึง

เป็นที่นิยมในหมู่ช่างปั้น มาศึกษาเนื้อดินเพื่อน�ามาใช้ สรุปผลการวิจัยพบว่าเนื้อดินสามโคกมีความเหนียว 

เนื้อดินละเอียดสามารถปั้นประติมากรรม ดินทรงตัวดี ลักษณะสีเนื้อดินสวยงาม

สจุนิต์ เพิม่พลู (2552) ได้วจิยัพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์เคร่ืองป้ันดนิเผาสามโคกให้มรูีปแบบสมยั

ใหม่ แต่คงยงัรกัษาความเป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของเครือ่งป้ันดนิเผาสามโคกและความเป็นวัฒนธรรมของชาว

มอญ พัฒนารูปแบบเคร่ืองปั้นดินเผาและบรรจุภัณฑ์สามโคก ในการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ เพ่ือเป็นแนวทางใน

การสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ผู้ผลิตและผู้สนใจส่วนใหญ่สนใจผลิตภัณฑ์ โคมไฟ กระถาง อ่างบัว 

พฒันารปูแบบให้เป็นอีกทางเลอืกใหม่ให้เป็นแนวทางการพฒันาของชมุชน ปัจจบุนัพบว่าเครือ่งป้ันดนิเผาสามโคก

แทบไม่มีการผลิตกันเลย ผลิตภัณฑ์มีราคาถูก ขาดการบริหารการจัดการที่ดี

จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องทีไ่ด้กล่าวมานัน้จะเหน็ได้ว่างานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นส่วนหนึง่ของ

วิถชีีวิตของคนไทย เกดิเป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ทีม่คีณุค่า มกีารพฒันาดินสามโคกและพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์ท่ี

ตรงกับความต้องการของช่างฝีมอืผู้ผลติ ผูจ้�าหน่าย และผูท้ีส่นใจ เพือ่ให้เกดิผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ผ่านกระบวนการ

ทดลองและการประเมนิความพงึพอใจในด้านความคดิเหน็ ด้านประโยชน์การใช้สอย ความงาม ความพงึพอใจ 

และคงไว้ซึง่วฒันธรรม เป็นการต่อยอดความคดิ รูปแบบ วตัถดุบิในท้องถิน่ กรรมวธิกีารผลติของชุมชนและระหว่าง

ชุมชน ทัง้ยงัเป็นการสนบัสนนุในการเพิม่รายได้ให้ชมุชนอกีด้วย ควรค่าแก่การศกึษาและพฒันาให้คงไว้ซึง่วัฒนธรรม

ท้องถิน่
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5. ประชำกรและกำรสุม่กลุม่ตวัอย่ำง

5.1 ประชากรกลุม่ตวัอย่างและผูใ้ห้ข้อมลู ได้แก่ ผูผ้ลติช่างฝีมอื ผูจ้�าหน่าย และกลุม่ชุมชนเคร่ืองป้ันดนิเผาสามโคก 

จงัหวดัปทมุธานี

5.2 การสุม่กลุม่ตัวอย่าง วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ (cluster sampling) คอื การสุม่ตวัอย่างประชากรโดยแบ่ง

ประชากรออกเป็นกลุ่มๆ ให้แต่ละกลุ่มมีความเป็น Heterogeneous กัน คือ มีความแตกต่างกันภายในกลุ่ม  

เช่น การสุม่ตัวอย่างโดยการแบ่งตามเขตการปกครองของจังหวดั จากอ�าเภอสูต่�าบล และจากต�าบลไปยงัหมูบ้่าน

6. กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู

ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวธิใีนการประยกุต์ออกแบบผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ

6.1 กำรรวบรวมข้อมลูทีไ่ด้จำกควำมคดิเหน็ของผูบ้ริโภค 

เกีย่วกบัผลติภณัฑ์หตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผา ทัง้ข้อด ีข้อเสยี มาวิเคราะห์เพือ่สรปุเป็นแนวทางในการออกแบบ

6.2 ออกแบบร่ำง 2 มติ ิและ 3 มติิ

6.3 เลือกเสนอควำมคดิเหน็ทีด่ท่ีีสุดของช่ำงผูผ้ลติ

เพือ่หาความเป็นไปได้ในการออกแบบและรปูแบบทีไ่ด้รบัความนยิมและมคีวามคดิเหน็มากทีส่ดุ

6.4 กำรเขยีนแบบเพ่ือกำรผลิตรปูแบบผลิตภณัฑ์ของทีร่ะลกึ 

เลือกผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุ มาร่างภาพผลติภณัฑ์เพือ่สูข่ัน้ตอนการท�าแบบจ�าลอง 3 มติ ิในด้าน

ขนาด สดัส่วน ความสวยงาม

6.5 น�ำแบบจ�ำลอง 3 มติทิีไ่ด้ออกแบบสอบถำมควำมคดิเหน็ 

ช่างผูผ้ลติ ผูจ้�าหน่าย และผูบ้รโิภค ในด้านประโยชน์ใช้สอย ความงาม และความพงึพอใจ
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6.6 กำรทดลองเพ่ือหำต้นแบบ 10 แบบ 

เพื่อให้ผู้ประเมินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่านประเมิน เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะได้เป็นต้นแบบในการผลิตเพื่อ

จ�าหน่าย

6.7 น�ำไปทดลองผลิต

7. ควำมหมำยของกำรออกแบบ

การออกแบบ (Design) เป็นค�าที่ใช้กันมากในหลายๆ วงการ ฉะนั้น ความหมายของการออกแบบจึงผิดแผก

แตกต่างกนัไป ทัง้นี ้เพือ่อธบิายลกัษณะของการกระท�าในงานแต่ละแขนงอนัน�าไปสูเ่ป้าหมายหรอืสิง่ทีต้่องการได้ 

(สมศักดิ์ 2554, 4)

การท�าผลติภณัฑ์เซรามิกส์ท่ีเป็นผลงานศลิปะหรอืผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (หตัถศลิป์) ขัน้ตอนการออกแบบเป็น

ขั้นตอนหนึ่งที่ส�าคัญ เพราะเป็นส่วนที่เพิ่มคุณค่าทางด้านความงามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชม รวมถึงเพื่อ

ให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองต่อผู้น�าผลิตภัณฑ์ไปใช้สอยโดยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน (สมศักดิ์ 

2554, 5)

หลกัในการออกแบบผลติภัณฑ์ของโครงการวจัิย มหีลกัเกณฑ์ ดังนี้

ออกแบบโดยค�านงึถึงศลิปวฒันธรรมและหตัถกรรมท้องถิน่ของสามโคก

ออกแบบรปูทรงกึง่ร่วมสมยั จะท�าให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้หลายยุคสมยั

ออกแบบโดยใช้เคลอืบท่ีมสีสีนัท่ีเป็นธรรมชาตแิละการแสดงสผีวิของเนือ้ดิน

ออกแบบตามความต้องการของผูบ้ริโภคหรอืผูส้นใจ

ออกแบบเน้นประโยชน์การใช้งานและสามารถใช้ประดับตกแต่งควบคูก่นั

8. วตัถุดบิทีใ่ช้ในกำรวจิยั

8.1 เนือ้ดนิสโตนแวร์ มวีตัถุดบิดงัต่อไปนี้

ดนิสามโคก (Sam Khok Clay) จากแหล่งดนิเหนยีวต�าบลสามโคก อ�าเภอสามโคก จังหวดัปทมุธานี 

ดนิขาวระนอง (Ranong Kaolin) 

ทรายแม่น�า้ (Sand) 



ปีที ่10 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มถุินายน 256236

การศกึษาและพฒันารปูแบบผลติภัณฑ์หัตถกรรมเครือ่งป้ันดินเผา

8.2 เคลือบ (Glaze) ท่ีใช้ในการทดลองเคลือบเผาในระดบัอณุหภมู ิ1,220 องศาเซลเซยีส บรรยากาศออกซิเดชัน่ 

(Oxidation Firing: OF) มดีงัต่อไปนี้

เคลอืบด้าน (Mat Glaze) มวีตัถุดิบดังต่อไปนี้

Soda Feldspar    ร้อยละ 40

Calcium carbonate   ร้อยละ  6

Zinc oxide     ร้อยละ  9

China Clay     ร้อยละ 10

Flint     ร้อยละ 35

เคลอืบไหล (Running Glaze) มวีตัถดิุบดังต่อไปนี้

Soda Feldspar    ร้อยละ 45

Calcium carbonate   ร้อยละ 36

Zinc oxide     ร้อยละ  9

Bone Ash     ร้อยละ  1

China Clay     ร้อยละ  5

Flint     ร้อยละ 35

วตัถุดบิท่ีให้สไีด้แก่

Cobalt oxide    ร้อยละ 0.3

Copper carbonate    ร้อยละ 1.5

Ferric oxide    ร้อยละ 2

Titanium oxide    ร้อยละ 4

Stain red     ร้อยละ 4

9. เครือ่งมอืวจิยั 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย ได้แก่ แบบส�ารวจงานหตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผา แบบสอบถามการสมัภาษณ์ความคิด

เหน็ทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์เดมิในท้องถ่ิน และแบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์



37

10. กำรออกแบบรปูร่ำง 2 มติิ

 

 

สรุปผล การร่างแบบ 2 มิติ เริ่มแรกในการสร้างสรรค์คิดออกแบบลวดลายให้ผลิตภัณฑ์โดยการใช้น�้าดินสี แต่

เนือ่งด้วยสดีนิทีน่�ามาใช้มสีทีีเ่ข้มและมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั จงึได้ใช้เคลือบในการตกแต่ง การออกแบบใช้ผลิตภณัฑ์

ดัง้เดมิของสามโคกเพิม่แบบฝาปิดและออกแบบรูปทรงใหม่เพิม่เตมิ คอื กาน�า้ชา ขนาดของชิน้งานโดยประมาณ 

15 เซนตเิมตร 

ภำพที ่11 แบบร่าง 2 มติิ ตุม่จิว๋แบบฝาปิด (© Kanoknat Promnakon 25/06/2016)

ภำพที ่12 แบบร่าง 2 มติิ กาน�า้ชาจิว๋ (© Kanoknat Promnakon 25/06/2016)



ปีที ่10 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มถุินายน 256238

การศกึษาและพฒันารปูแบบผลติภัณฑ์หัตถกรรมเครือ่งป้ันดินเผา

11. กำรร่ำงแบบ 3 มติเิพือ่ออกแบบผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึก 

เป็นการออกแบบท่ีค�านงึถึงวตัถุดบิดนิพืน้บ้านและรูปแบบผลติภณัฑ์ด้ังเดิมเป็นหลกั รปูแบบงานร่วมสมยั

สรุปผล การร่างแบบ 3 มติ ิภาชนะตุม่แบบมฝีาซึง่เป็นรปูทรงใหม่ เนือ่งจากรปูทรงแบบดัง้เดมิปัจจบัุนขาดผูส้บืทอด 

ผูว้จิยัได้ออกแบบกาน�า้ชาเพิม่เติม เพือ่สร้างสรรค์ผลงานในรปูแบบทีแ่ตกต่าง เป็นอกีผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึอกี

หนึง่ผลติภณัฑ์ท่ีน่าสนใจ เพราะกาน�า้ชาสามารถน�ามาใช้งานได้จริงและได้รบัความนิยม

12. กำรวเิครำะห์ผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็ผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึก 

12.1 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีร่ะลึก 

เริม่ต้นจากออกแบบด้วยรปูแบบดัง้เดมิจากธรรมชาติของดิน เนือ่งจากรากฐานวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ชมุชน

มอญของสามโคก ออกแบบโดยการผสมผสานกบัรปูแบบใหม่กบัลวดลายทีร่่วมสมยัของผลติภณัฑ์ ท�าให้เกดิเป็น

ผลติภณัฑ์ของท่ีระลกึแบบร่วมสมยั

12.2 เคลอืบทีใ่ช้เป็นเคลือบไหลผสมเคลือบด้ำน

สสีนัทีเ่ป็นธรรมชาตมิลีวดลายของเคลอืบ จะช่วยเสรมิให้เกดิจดุเด่นให้ผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ เกดิความน่าสนใจ 

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของชมุชนสามโคก

ภำพที ่13 ภาชนะตุม่แบบมฝีา (© Kanoknat Promnakon 30/08/2016)
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12.3 กำรใช้งำนผลิตภณัฑ์ของทีร่ะลึก 

เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ สามารถใช้งานและมส่ีวนประกอบของงาน นอกจากการใช้งานแล้วสามารถ

น�ามามาผลติภัณฑ์ท่ีตกแต่งได้

12.4 รูปแบบกำน�ำ้ชำ 

มลีกัษณะเด่น คอื การน�าวสัดอุืน่มาประกอบ ได้แก่ เส้นทองเหลอืง เส้นทองแดง เป็นต้น ท�าให้เกดิความน่าสนใจ

ในผลติภัณฑ์

สรุปผล กาน�้าชาจิ๋ว แบบที่ 1 ใช้เคลือบไหลสีเขียว ให้ความรู้สึกเสมือนสีของน�้าทะเลและเคลือบด้านสีขาวให้

ความรูส้กึเสมอืนสขีองหาดทราย การตกแต่งผลติภัณฑ์เป็นสตัีดกับสีเนือ้ดนิทีมี่สแีดงเข้มให้ความรู้สกึเสมือนพ้ืน

ใต้น�า้ทะเล เป็นการตกแต่งผลติภณัฑ์ด้วยแนวความคดิบรรยากาศในธรรมชาต ิเผาในระดับอณุหภมู ิ1,220 องศา

เซลเซียส ตกแต่งผลติภัณฑ์ด้วยหลกั (หูจบั) ทองเหลอืง เพือ่ให้ผลติภณัฑ์มจีดุเด่นร่วมสมยัและน่าสนใจแตกต่าง

จากผลติภณัฑ์เดมิ 

ภำพที ่14 กาน�า้ชาจิว๋ แบบที ่1 (© Kanoknat Promnakon 12/09/2016)

ภำพที ่15 กาน�า้ชาจิว๋ แบบที ่2 (© Kanoknat Promnakon 12/09/2016)

สรุปผล กาน�้าชาจิ๋ว แบบที่ 2 ใช้เคลือบไหลสีเหลือง ให้ความรู้สึกเสมือนสีของแม่น�้าล�าคลองและเคลือบด้าน

สขีาวให้ความรูสึ้กเสมือนสีของพ้ืนดนิ การตกแต่งผลติภณัฑ์เป็นสตีดักบัสเีนือ้ดนิทีม่สีแีดงเข้มให้ความรูส้กึเสมอืน

พืน้ใต้แม่น�า้ เป็นการตกแต่งผลิตภณัฑ์ด้วยแนวความคดิบรรยากาศในธรรมชาต ิเผาในระดบัอณุหภมู ิ1,220 องศา

เซลเซยีส ตกแต่งผลติภณัฑ์ด้วยหลัก (หจูบั) ทองเหลอืง เพือ่ให้ผลติภณัฑ์มจุีดเด่นทีร่่วมสมยัและน่าสนใจ



ปีที ่10 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มถุินายน 256240

การศกึษาและพฒันารปูแบบผลติภัณฑ์หัตถกรรมเครือ่งป้ันดินเผา

สรปุผล กาน�า้ชาจิว๋ แบบที ่3 ใช้เคลอืบไหลสเีขยีว ให้ความรูส้กึเสมอืนสขีองน�า้ล�าธารและเคลอืบด้านสขีาวให้

ความรูสึ้กเสมอืนสขีองพืน้ดนิ การตกแต่งผลติภณัฑ์เป็นสตีดักบัสเีนือ้ดนิทีม่สีแีดงเข้มให้ความรูสึ้กเสมอืนพืน้ใต้

น�า้ธาร เป็นการตกแต่งผลติภณัฑ์ด้วยแนวความคิดบรรยากาศธรรมชาต ิเผาในระดบัอุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซยีส 

ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยหลัก (หูจับ) ทองเหลือง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่นที่ร่วมสมัยและน่าสนใจแตกต่างจาก

ผลติภณัฑ์เดมิ

ภำพที ่16 กาน�า้ชาจิว๋ แบบที ่3 (© Kanoknat Promnakon 12/09/2016)

ภำพที ่17 กาน�า้ชาจิว๋ แบบที ่4 (© Kanoknat Promnakon 12/09/2016)

สรปุผล กาน�า้ชาจิว๋ แบบที ่4 โดยใช้เคลอืบไหลสเีหลอืง ให้ความรูส้กึเสมอืนสขีองแม่น�า้ล�าคลองและเคลอืบด้าน

สขีาวให้ความรูส้กึเสมอืนสขีองพืน้ดนิตกแต่งผลิตภณัฑ์ เป็นสีตัดกบัสีเนือ้ดินสีแดงเข้ม ให้ความรู้สึกเสมอืนพืน้

ใต้แม่น�า้ ด้วยแนวความคดิบรรยากาศในธรรมชาต ิเผาในระดบัอณุหภมู ิ1,220 องศาเซลเซยีส การตกแต่งผลติภณัฑ์

ด้วยหลกั (หจูบั) ทองแดง เพือ่ให้ผลติภัณฑ์มจุีดเด่นทีร่่วมสมยัและน่าสนใจแตกต่างจากผลติภณัฑ์เดิม
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สรปุผล ตุม่จ๋ิว แบบที ่1 ใช้เคลอืบไหลสีเขยีวลายจดุด�าและเคลอืบด้านสขีาวในการตกแต่งผลติภณัฑ์ เป็นสตีดั

กบัสเีน้ือดนิท่ีมสีแีดงเข้ม สเีขียวลายจดุสีด�าให้ความรูส้กึเสมอืนลวดลายใบไม้ในธรรมชาติ เผาในระดับอุณหภมูิ 

1,220 องศาเซลเซยีส ตกแต่งผลติภณัฑ์ให้มจีดุเด่นร่วมสมยัและน่าสนใจแตกต่างจากผลติภณัฑ์เดิมทีไ่ม่เคลอืบ

ภำพที ่18 ตุม่จิว๋ แบบที ่1 (© Kanoknat Promnakon 12/09/2016)

ภำพที ่19 ตุม่จิว๋ แบบที ่2 (© 12/09/2016 by Kanoknat Promnakon)

สรปุผล ตุม่จ๋ิว แบบท่ี 2 ใช้เคลือบไหลสีเขยีวและเคลอืบด้านสขีาวในการตกแต่งผลติภณัฑ์เป็นสตีดักับสเีนือ้ดนิ

ทีม่สีีแดงเข้ม สเีขยีวให้ความรูส้กึเสมอืนน�า้ล�าธารในธรรมชาต ิเผาในระดบัอณุหภมู ิ1,220 องศาเซลเซยีส ตกแต่ง

ผลติภณัฑ์ให้มจีดุเด่นร่วมสมยัและน่าสนใจแตกต่างจากผลติภณัฑ์เดิมทีไ่ม่เคลอืบ

ภำพที ่20 ตุม่จิว๋ แบบที ่3 (© Kanoknat Promnakon 12/09/2016)

สรปุผล ตุม่จิว๋ แบบที ่3 ใช้เคลอืบไหลสนี�า้ตาลและเคลอืบด้านสขีาวในการตกแต่งผลติภณัฑ์เป็นสตีดักบัสเีนือ้

ดนิทีม่สีแีดงเข้ม สนี�า้ตาลให้ความรู้สกึเสมอืนหนิแม่น�า้ในธรรมชาติ เผาในระดับอณุหภมู ิ1,220 องศาเซลเซียส 

ตกแต่งผลติภณัฑ์ให้มจีดุเด่นร่วมสมยัและน่าสนใจแตกต่างจากผลติภณัฑ์เดิมทีไ่ม่เคลอืบ



ปีที ่10 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มถุินายน 256242

การศกึษาและพฒันารปูแบบผลติภัณฑ์หัตถกรรมเครือ่งป้ันดินเผา

สรปุผล ตุม่จ๋ิว แบบที ่4 ใช้เคลอืบไหลสนี�า้เงนิและเคลอืบด้านสขีาวตกแต่งผลติภณัฑ์ เป็นสตีดักบัสเีนือ้ดนิทีมี่

สแีดงเข้ม สนี�า้เงนิลายจดุสขีาวให้ความรูส้กึเสมอืนสขีองหินในธรรมชาต ิเผาในระดบัอุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

ตกแต่งผลติภัณฑ์ให้มจีดุเด่นร่วมสมยัและน่าสนใจแตกต่างจากผลติภณัฑ์เดิมทีไ่ม่เคลอืบ

ภำพที ่21 ตุม่จิว๋ แบบที ่4 (© Kanoknat Promnakon 12/09/2016)

 ภำพที ่22 ตุม่จิว๋ลายจดุแบบมฝีาปิด (© Kanoknat Promnakon 12/09/2016)

 ภำพที ่23 ตุม่จิว๋แบบมฝีาปิด (© Kanoknat Promnakon 12/09/2016)

สรุปผล ตุม่จ๋ิวลายจุดแบบมฝีาปิด ใช้เคลอืบด้านสขีาวในการตกแต่งผลติภณัฑ์เป็นสตีดักบัสเีนือ้ดนิทีม่สีแีดงเข้ม 

จุดสขีาวให้ความรูส้กึเสมอืนลวดลายของใบไม้ในธรรมชาต ิเผาในระดบัอณุหภมู ิ1,220 องศาเซลเซยีส ตกแต่ง

ผลติภณัฑ์ให้มจีดุเด่นร่วมสมยัและน่าสนใจแตกต่างจากผลติภณัฑ์เดิมทีไ่ม่เคลอืบ

สรปุผล ตุม่จิว๋แบบมฝีาปิด ใช้เคลอืบไหลสีเหลอืงและเคลอืบด้านสขีาวตกแต่งผลติภัณฑ์ เป็นสตีดักบัสเีนือ้ดนิที่

มีสีแดงเข้ม สีน�้าตาลให้ความรู้สึกเสมือนสีของแม่น�้าในธรรมชาติ เผาในระดับอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

ตกแต่งผลติภณัฑ์ให้ผลติภัณฑ์มีจดุเด่นร่วมสมยัและน่าสนใจแตกต่างจากผลติภณัฑ์เดิมทีไ่ม่เคลอืบ
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13. ผลกำรประเมนิควำมพงึพอใจของผูบ้รโิภคและผูส้นใจผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก

ตำรำงท่ี 1 แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานความคดิเหน็ของผู้บริโภคและผู้ทีส่นใจผลติภณัฑ์ของทีร่ะลึก

ผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดินเผำสำมโคก x SD ระดับควำมเหน็

1. รปูแบบทีร่่วมสมยั 4.54 0.52 มากทีสุ่ด

2. ประโยชน์ใช้สอย 4.59 0.50 มากทีส่ดุ

3. ควำมเหมำะสมของรปูทรงและลวดลำย 4.60 0.49 มากทีสุ่ด

4. คงไว้ซึง่เอกลักษณ์และวฒันธรรม 4.51 0.50 มากทีส่ดุ

5. ควำมสวยงำม 4.62 0.50 มากทีส่ดุ

รวม 4.57 0.50 มากทีสุ่ด

สรปุผล ผลการประเมนิประเมนิความพงึพอใจของผูบ้ริโภคและผูท้ีส่นใจ จ�านวน 500 คน พบว่าความเหมาะสม

ของรูปทรงและลวดลายความพงึพอใจค่าเฉล่ียมากทีส่ดุ คอื ร้อยละ 90 โครงการวจิยันีม้ส่ีวนร่วมกบัชุมชน เพือ่

ทีจ่ะสร้างสรรค์ผลงานและยงัคงอนรุกัษ์วฒันธรรมท้องถิน่ให้คงอยูต่่อไป

14. อภปิรำยผล

ผลติภณัฑ์หตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาสามโคก จงัหวดัปทมุธาน ีเพือ่ประยกุต์ใช้ในการออกแบบของทีร่ะลกึในครัง้

นี ้ประกอบด้วย ตุม่จิว๋ ตุม่จิว๋แบบมฝีาปิด และกาน�า้ชาจิว๋

การออกแบบผลติภณัฑ์ใช้รปูทรงแบบดัง้เดมิผสมผสานกบัรูปแบบใหม่ เพ่ือคงไว้ซ่ึงวฒันธรรมเคร่ืองป้ันดินเผา

สามโคก เผาทีอ่ณุหภมู ิ1,220 องศาเซลเซยีส ใช้เคลอืบไหลและเคลอืบด้านเพือ่ท�าให้งานเกดิสสีนั เป็นอณุหภูมิ

ทีท่�าให้ผลติภณัฑ์สกุตวั แต่บางครัง้มากเกนิไป จนท�าให้ผลติภณัฑ์เกดิการพองตัวและแตกร้าว แก้ไขปัญหาด้วย

การปรบัสตูรดนิ เตมิซลิกิาและดนิขาวเพือ่เพิม่ความแขง็แรงและลดการแตกร้าวของผลติภณัฑ์ สขีองเนือ้ดนิมสีี

น�า้ตาลแดง การพฒันาทางด้านการออกแบบต้องมกีารพฒันาดนิและรปูทรงทีร่่วมสมยัมากยิง่ขึน้ เน้นความแขง็

แรงทนทานและประโยชน์ใช้สอย

15. สรปุผลกำรวจัิย

การวจิยัสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ คอื การพฒันาและออกแบบผลติภณัฑ์หตัถกรรม

เครือ่งป้ันดนิเผาประเภทผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึจากดนิสามโคก เพ่ือประยกุต์ให้เข้ากับความต้องการของผูบ้รโิภค

ในปัจจบุนั เป็นการสร้างสรรค์งานในรปูแบบผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ และเพือ่ประเมนิผลการออกแบบผลติภณัฑ์

หตัถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาจากดนิสามโคก พฒันาผลติภณัฑ์ให้เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัปทมุธานี
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ผูว้จัิยได้สร้างสรรค์ผลติภัณฑ์จ�านวน 10 ชิน้ ด้วยลวดลายและรปูแบบใหม่ ใช้วธิกีารข้ึนรปูด้วยแป้นหมนุ ออกแบบ

เป็นผลติภัณฑ์ของทีร่ะลกึ คอื กาน�า้ชาจิว๋ 4 แบบ และตุ่มจ๋ิว 4 แบบ ใช้เคลือบในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เพ่ือให้

เกดิเอกลกัษณ์และจุดเด่นเฉพาะตวั เผาทีร่ะดบัอณุหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส เกดิเป็นผลิตภัณฑ์เครือ่งป้ันดินเผา

แบบร่วมสมัย ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคอยูใ่นระดบัทีด่ ีและโครงการวจิยัได้เป็นส่วนหนึง่ในการอนรุกัษ์คงไว้ซึง่

หตัถกรรมท้องถ่ิน

16. ข้อเสนอแนะ

16.1 กำรใช้ดินพ้ืนบ้ำนในกำรขึน้รปูผลิตภัณฑ์ 

ควรทดสอบคณุสมบตัทิางกายภาพก่อนทีจ่ะน�าวตัถดุบิชนดิอืน่มาเป็นส่วนผสม เพราะอาจจะเกดิลักษณะทีแ่ตก

ร้าวของชิน้งานได้ เนือ่งจากดนิมีปรมิาณของหนิหรอืกรวดแทรกอยูใ่นเนือ้ดิน

16.2 เนือ้ดนิป้ันทีไ่ด้จำกกำรทดลอง 

หากน�าไปเคลือบผลิตภัณฑ์ ควรทดลองเคลือบกับแผ่นทดลองของเนื้อดินก่อน เพราะเคลือบบางตัวอาจจะมี

ปฏกิริยิากบัเนือ้ดินท่ีแตกต่างกนั อาจจะท�าให้งานไม่ตรงตามวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้

16.3 กำรลงพ้ืนที่ 

ในการท�าวจิยัครัง้นีไ้ม่ค้นพบช่างป้ัน เนือ่งจากไม่ได้มกีารถ่ายทอดการป้ันจากบรรพบรุษุ มกีารจดัโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจากดินสามโคก เป็นการ

แลกเปลีย่นองค์ความรูร้ะหว่างชมุชนกบัผูวิ้จยั

16.4 กำรออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์เครือ่งป้ันดินเผำ 

อาจจะมข้ีอก�าจดัเนือ่งจากชมุชนมผีลติภัณฑ์เครือ่งป้ันดนิเผาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การปรบัเปลีย่นรปูทรงอาจ

จะท�าให้ศลิปวฒันธรรมด้ังเดมิหายไป จงึได้พฒันารูปทรงเพียงเล็กน้อยและเพ่ิมการตกแต่งลวดลายของผลติภณัฑ์

ให้มคีวามสวยงามมากยิง่ข้ึน
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16.5 กำรออกแบบลวดลำยโดยกำรใช้เคลอืบ 

เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการตกแต่ง สามารถใช้เทคนิคอื่นในการตกแต่งผลิตภัณฑ์ได้ เช่น การวาดรูป การขูดขีด 

การฝังดนิส ีเป็นต้น เพือ่ให้ผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผามเีอกลกัษณ์จุดเด่นเฉพาะตวัเกิดเป็นผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ

สามโคก

16.6 กำรออกแบบรูปทรงใหม่เพ่ิมเตมิ 

คอื กาน�า้ชาจ๋ิว เพ่ือเป็นอกีทางเลือกหนึง่ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความนยิมของสงัคมในยคุปัจจบุนั ซึง่เน้น

เรือ่งสขุภาพและความสวยงาม
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