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The objectives of this qualitative research are for: analyzing the value of Benjarong
ceramics; wisdom transmission processes; and presenting guidelines on wisdom and value
transmission of Benjarong ceramics. The research methods are documentary study and field
research which are implemented by non-participant and participant observations and indepth interview. The study areas are in Tambon Nadi and Tambon Don Kaidee, Changwat
Sumut Sakorn; Tambon Bang Chang and Tambon Amphawa in Changwat Sumut Songkram.
The data collected by key informants who are 9 craftsman wisdom teachers and 63 local
craftsmen. A focus group discussion of 6 experts is arranged.
The findings were:
1.
There were 6 aspects of Benjarong ceramics value: the aesthetic value which
displayed the beauty; handicraft value which was the model; historical value which was the
significant evidence; cultural value which displayed Thai identity; social and economic value
could build up Thai conscious and value added based on creative economics; and craftsman
wisdom teacher value. These values occurred from the relationship between Benjarong
ceramics creation of craftsman in order to be responded to utility of Thai society in each
period and conserved the unique Thai via the handicraft of Benjarong ceramics.
2.
The wisdom transmission process consisted of: 1) the objectives were to
develop the overall learners in head (intellectual), heart (attitudes) and hand (skills). 2) The
transmission methods were integrated instruction between theories and practices by
evaluating the real conditions.
3.
Guidelines on transmission of wisdom and value of Benjarong ceramics by
education: began to promote the attitudes of learner families and communities including to
persons and organizations of all related sectors via the informal education under the context
of families and communities depended on the supports of the related organizations. Then,
pushed forward to preserve and develop Benjarong ceramics production by organizing the
formal education in integration, teaching and learning, and local curricular both ordinary and
vocational education; and organizing the non-formal education with the continuous training
project’s activities.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ชนชาติไทยมีอารยธรรมความเจริญรุงเรืองมาเป็นเวลาชานาน ดังปรากฏหลักฐานในหลัก
ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ไทยมีการติดตอคาขายกับชาติ
ตาง ๆ หลายชนชาติดวยกันโดยเฉพาะชาวจีนผานความสัมพันธแทางการคาระบบบรรณาการ ดังจะ
เห็นไดจากจดหมายเหตุของจีนสมัยราชวงศแหงวน ไทยสงราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับจีนเป็นครั้ง
แรกในสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช ตั้งแตปีพุทธศักราช 1837 เป็นตนมา แตไดยกเลิกไปในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (หอจดหมายเหตุแหงชาติ , 2521: 8) สินคาที่ไทยสงออกไป
ขายทางเรือสําเภาในสมัยนั้นสวนใหญเป็นสินคาและพืชผลทางการเกษตรที่ไดจากธรรมชาติ เชน ขาว
ไมฝาง ไมกฤษณา รง งาชาง น้ําตาล พริกไทย เครื่องเทศ ฯลฯ สวนสินคาที่ไทยนําเขามาจากจีน เช น
ชา ปรอท เสนหมี่ ผลไมแหง ไหมดิบ แพรยน ผาดิบ ผาไหม พัด รม กระดาษสําหรับเขียน ธูป เครื่อง
ถวยชาม ฯลฯ (สารสิน วีระผล, 2548: 187) รวมทั้งชางชาวจีนที่มีฝีมือดีเขามาสอนการทํา
เครื่องปใ้นดินเผาใหแกคนไทย จนกระทั่งไทยสามารถผลิตเครื่องปใ้นดินเผาไวใช และจําหนายเป็น
สินคาสงออกไดเอง โดยมีการตั้งเตาเผาเครื่องถวยชามที่เมืองสวรรคโลกและเมืองสุโขทัยเครื่องถวยแต
เดิมทั้งที่นําเขามาและผลิตไดเองในสมัยสุโขทัยเป็นเครื่องถวยเคลือบสี ยังไมไดเขียนสีลงยาเรียกวา
“เครื่องสังคโลก” เคลือบสีเขียวไขกา สีเหลือง สีขาว สีที่เขียนลายมีสีดําและสีเหลือง เตาที่ใชเผา
เครื่องสังคโลกเรียกวา “เตาทุเรียง” และไมพบเครื่องสังคโลกไทยเขียนลายครามแตพบเศษชิ้นสวน
ชามลายครามจีนกอนไตเหม็งที่เตาทุเรียงเมืองสวรรคโลกชิ้นหนึ่ง เห็นไดวาวิชาการเขียนลายคราม
ปรากฏแล ว ในครั้ ง นั้ น และไม ใ ช ทํ า เพื่ อ การทดลองหรื อ ทํ า เป็ น ของหลวงเท า นั้ น แต ทํ า เป็ น
ศิลปหัตถกรรมเพื่อประโยชนแในการคาขาย เนื่องจากเครื่องถวยที่มาจากเมืองจีนในสมัยนั้นนําเขามา
ยาก (พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 40) ซึ่งเครื่องถวยที่ไทยสั่งทําจากเมือง
จีนและมีชื่อเสียงอยูที่ตําบลเก็งเต฿กติ้นมณฑลคังไส ไดรับการยอมรับวามีคุณภาพ เชน เครื่องถวยเซลา
ดอน เครื่องลายคราม เครื่องถวยลายเขียนสี ฯลฯ ในการสั่งทําชางไทยจะเป็นผูออกแบบลวดลายแลว
สงไปใหชางจีนเขียน ดวยคนไทยในสมัยกอนยังไมสามารถผลิตไดเอง การเขียนลวดลายแตเดิมใชสี
แบบเอกรงคแ (Monochrome) คือการใชสีเดียวหรือการใชหลายสีแตมีสีที่โดดเดนเพียงสีเดียว ตอมา
มี ก ารใช 3 สี ขึ้ น ไปเรี ย กว า “พหุ ร งคแ ” และพั ฒ นามาเป็ น 5 สี เ รี ย กว า “เครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ ”
ประกอบดวยสีแดง สีเหลือง สีขาว สีดํา สีเขียว หรือสีน้ําเงิน แตที่ปรากฏใชสอยมีอยูตั้งแต 3 สีขึ้นไป
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จนถึง 5 สีหรือ 8 สี สีอื่นที่ใชไดแก สีชมพู สีมวง สีแสด สีน้ําตาล สวนใหญถือเป็น 5 สี ชาวจีนเรียกวา
“อูเไฉ” (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 65) การคนพบวิธีการสรางงานศิลปหัตถกรรมดวยวิธีลงยาสีมีมา
นานแลว มีชื่อในภาษาจีนวา Ko-Ku Yao-Lun ดังบันทึกของเซาเจินที่เขียนขึ้นในคริสตแศักราช 1388
เขียนไวในบทชื่อ Ta–shin Yao หรือเครื่องใชชาวอาหรับ ผูบันทึกไดกลาวยกยองวา “เป็นภาชนะที่ใช
เก็บของของชนชาติสวรรคแ” วิธีการลงยาสีไดนํามาจากทางตะวันออกกลางและยุโรป จากนั้นชาวจีน
ไดพัฒนาเป็นเอกลักษณแประจําชาติของตนเองขึ้น (กําจร สุนพงษแศรี, 2551: 439) เทคนิคการเติมสีมี
ส ว นผสมของตะวั น ตกและตะวั น ออกให คุ ณ ค า ต อ ลวดลายอั น เกิ ด จากความเชื่ อ ในเรื่ อ ง
พระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณแ กอใหเกิดแรงบันดาลใจทําใหความนิยมเครื่องถวยเบญจรงคแถูก
ผลักดันใหชนชั้นสูงนําไปใชในพิธีกรรมทางศาสนา เชน เป็นชุดเลี้ยงพระ ชุดอาหารคาวหวาน เครื่อง
บูชาสําหรับบูชาเทวดา เครื่องใชสอยในพิธีกรรมอื่นๆ ที่มิไดใชในชีวิตประจําวันทั่วไป ฯลฯ (ภุชชงคแ
จันทวิช, 2551: 7)
เครื่องถวยเบญจรงคแมีวิวัฒนาการมาจากเครื่องปใ้นดินเผาประเภทเครื่องสังคโลก เครื่อง
ถวยจีน และเครื่องถวยลายเขียนสีของจีน ไดเขามามีบทบาทในราชสํานักสยามโดยเป็นของหลวงสั่ง
ทําเพื่อนําเขามาใชสําหรับบุคคลชั้นสูง ไดรับความนิยมมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาล
สมเด็จพระเจาปราสาททองและรัชกาลสมเด็จพระนารายณแมหาราช ตรงกับเมืองจีนในสมัยราชวงศแชิง
ยุคจักรพรรดิคังซี จักรพรรดิหยงเจิ้นและจักรพรรดิเฉียนหลง ดวยเมืองจีนประสบความสําเร็จในการ
สงเครื่องถวยชามเขียนสีทั้ง 3 สีและ5 สีออกไปขายตางประเทศ (ภุชชงคแ จันทวิช , 2551: 9, 105)
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรแตอนตน รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เป็นยุค ทองของ
เครื่องถวยเบญจรงคแและลายน้ําทองอยางแทจริง อาจจะเป็นเพราะบานเมืองในชวงเวลานั้นมีความ
สงบสุข วางเวนจากการศึกสงคราม ศิลปะ วรรณกรรม วรรณคดี กวีเอก นักปราชญแ ชางศิลป และ
วัฒนธรรมเจริญรุงเรืองขึ้นมาก ตลอดจนภาชนะเครื่องปใ้นดินเผาประเภทเครื่องถวยเบญจรงคแในสมัย
นี้ก็มีราคาแพงลิบลิ่ว (นิพัทธแพร เพ็งแกว, 2554: 124) โดยผลิตจากชางฝีมือดี ราคาแพง งดงามวิจิตร
พิสดารที่สุดในบรรดาเครื่องกระเบื้องแหงกรุงรัตนโกสินทรแ (พิมพแประไพ พิศาลบุตร, 2550: 59) และ
สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตยแ พระบรมราชินีทรงดูแลหองเครื่องฝุ ายในดวยพระองคแเอง ทรงเอา
พระทัย ใสในเรื่ องการสั่ งเครื่ องถว ยเบญจรงคแและลายน้ําทองจากเมืองจีนเขามาไวในพระราชวัง
จํานวนมาก ทรงรับเป็นพระธุระสงชางหลวงออกไปควบคุมถึงเมืองจีน และทรงเป็นผูเชี่ยวชาญใน
เรื่องกับขาวกับปลา อาหารคาวหวาน โดยเฉพาะการตั้งเครื่องเสวยถวายรัชกาลที่ 2 ในแตละคราวจัด
ไดเป็นการใหญโตและใชภาชนะจานชามจํานวนมาก (ธงทอง จันทรางศุ, 2553: 61-62)
เครื่องถวยเบญจรงคแในอดีตที่มีลวดลายสําคัญมักจะอยูในชุดเทพนมนรสิงหแและมักจะพบ
ในศาสนสถานหรือวังเจานายเทานั้น เชน อุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามบุผนังดวยกระเบื้องลาย
นิยมแบบไทย คือลายเทพนม (ภุชชงคแ จันทวิช, 2551: 9) ซึ่งลวดลายนี้หมายถึงความเชื่อในเรื่องของ
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เทวดาในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท และความเชื่อในเรื่องของเทพในทัศนะของศาสนา
พราหมณแหมายถึงเทพเจา (ประทุม วารุวํโส, 2554: บทคัดยอ) ตลอดจนความเชื่อในเรื่องสมมุติเทพ
ขององคแพระมหากษัตริยแไทยตามแนวคิดแบบ “เทวราช” พระเจาแผนดินทุกพระองคแในสมัยกรุง
รัตนโกสิ น ทรแ ทรงใชพระปรมาภิไธยวา “รามา” คืออวตารของพระวิษณุในโลกมนุษยแ (โรบินสั น ,
2538: 47) และในสมัยรัชกาลที่ 2 มีการประดิษฐแลวดลายใหมเพิ่มขึ้น เชน ลายดอกกุหลาบ ลายดอก
เบญจมาศ ลายดอกพุดตาน ลายกระหนกกับดอกไม ฯลฯ (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 65) รูปทรงที่สั่ง
มีทั้งชามฝา จานเชิงและโถตาง ๆ พระองคแทรงพิถีพิถันมากกวาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงสั่งกลึงใหได
สัดสวนมากยิ่งขึ้นไปอีก (เสนอ นิลเดช, 2550: 103) ทําใหเครื่องถวยเบญจรงคแไดรับการยกยองวา
เป็นของชนชั้นสูง เหมาะสําหรับเทพเจาเทานั้น โดยเฉพาะการจัดพิธีบูชาครูไหวบวงสรวงอันเป็น
พิธีกรรมของศาสนาพราหมณแ นิ ยมทําบายศรีปากชาม ลายเทพนมนรสิ งหแเป็นของคูสํ าคัญ ส ว น
ลวดลายบนเครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยกรุงศรี อยุธยา อาจไดความคิดมาจากลายผา ผายก ผาทอ
เยียรบับ ที่ไดรับแบบอยางมาจากอินเดีย เปอรแเซีย (อิหราน) เพราะการคาขายในสมัยนั้นยอมไดรับรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เผยแพรซึ่งกันและกัน และมิใชเป็นเพียงเครื่องถวยที่เป็นของใชในพิธีกรรม
เพื่อแสดงฐานะทางสังคมเทานั้น แตยังเป็นสิ่งสําคัญของราชสํานักสยามที่แสดงถึงปฏิสัมพันธแความคิด
รวมกันระหวางความคิดของไทยที่ออกแบบไปสูจีน เป็นความสัมพันธแอันดีงามที่มีตอกันระหวางไทยจีน เป็นความนิยมของสังคมหรือโลกสมัยใหมที่เกิดความเจริญทั่วยุโรปดวย (ภุชชงคแ จันทวิช, 2551:
5-9)
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เครื่องถวยยุโรปและเครื่องถวยลายครามไดเขามาเป็นภาชนะใช
สอยที่ไดรับความนิยมแพรหลาย มีการประกวดตั้งโต฿ะเครื่องถวยลายครามหลายครั้ง สมัยนี้นับไดวา
เป็นยุคสุดทายของเครื่องถวยเบญจรงคแและเครื่องถวยลายน้ําทอง แตดวยภูมิปใญญาไทยในเวลาตอมา
คนไทยสามารถพัฒนารูปแบบมาเป็นลักษณะของตนเองที่สะทอนความเป็นไทย ทั้งรูปทรง ลวดลาย
และเทคนิคการเคลือบสี (นฤทธิ์ วัฒนภู, 2554: 60) ดังเชนกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทรงสั่งเครื่อง
ถวยขาวจากตางประเทศมาเขียนสีและเผาเองในพระราชวังบวรสถานมงคล ที่เรียกกันวาเตากรม
พระราชวังบวรวิไชยชาญ ลวดลายที่เขียนสวนใหญเป็นเรื่องราวในวรรณคดีไทย เชน รามเกียรติ์ พระ
อภัยมณี ลายชาดก พระเตมียแ ฯลฯ (ภุช ชงคแ จันทวิช ณัฏ ฐภัทร จันทวิชและอดุลยแ หงษแจินตกุล ,
บรรณาธิการ, 2542: 307) ซึ่งเครื่องถวยเบญจรงคแเหลานี้มิไดผลิตเพื่อจําหนายโดยทั่วไป แตผลิต
สําหรับถวายเจานายชั้นสูงและมีจํานวนไมมากนัก (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 78) จึงเป็นผลงานทาง
ภูมิปใญญาของบรรพบุรุษไทยซึ่งเป็นที่ประจักษแและเลื่องลือมาจนทุกวันนี้
จะเห็นไดวา เครื่องถวยเบญจรงคแนอกจากจะสะทอนใหเห็นภูมิปใญญาของบรรพบุรุษไทย
แลว ยังแสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยอันมีเอกลักษณแเป็นของตนเอง เป็นภาพสะทอนความสัมพันธแทาง
การคาที่มีมาอยางยาวนานระหวางประเทศเป็นสินคานําเขาที่แสดงถึงพระราชนิยมในแตละยุคสมัย
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เป็นเครื่องราชบรรณาการที่พระมหากษัตริยแตางตอบแทนใหกัน เป็นสิ่งของพระราชทานแกคณะทูต
เพื่อการเจริญพระราชไมตรี เป็นสิ่งของพระราชทานแกขุนนาง ขาราชบริพาร เพื่อเป็นรางวัลตอบ
แทนการทําความดีความชอบ เครื่องถวยเบญจรงคแจึงเป็นงานขั้นสูงที่รังสรรคแจากฝีมือชางหลวง มี
ความประณีต ละเอียดออน งดงามและวิจิตรบรรจง เป็นของสูงล้ําคา ซึ่งคนธรรมดามิอาจแตะตองได
ถึงจะมีใหเห็นตามศาสนสถาน พระราชวัง พิพิธภัณฑแ อาคาร บานเรือนตาง ๆ แตก็มีเพียงสวนนอย
เทานั้น ซึ่งศิลปะความงามอันล้ําคานี้ยังคงมีอยูแตไมแพรหลายนัก นับวันมีแตจะถูกทําลายหรือถูก
หลงลืมไปกับกาลเวลาและอิทธิพลของเทคโนโลยีดวยความรูเทาไมถึงการณแ
อยางไรก็ตาม ปใจจุบันมีครูภูมิปใญญาไทยและชางพื้นบานในจังหวัดสมุทรสาคร ไดแก รุง
ทองเบญจรงคแ อุไรเบญจรงคแ หนูเล็กเบญจรงคแ แดงเบญจรงคแ และในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก
ปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ เบญจรงคแบางชาง อัมพวาเบญจรงคแ ศักดาเบญจรงคแ และนิภาเบญจรงคแ นําภูมิ
ปใญญาของบรรพบุรุษมาถายทอดเป็นศิลปหัตถกรรมทองถิ่น สรางสรรคแผลงานทั้งแบบโบราณดั้งเดิม
และประยุกตแดัดแปลงขึ้นมาใหม เป็นเครื่องประดับตกแตง เครื่องใชสอย ของใชในชีวิตประจําวัน
และของที่ระลึกตาง ๆโดยทั่วไป เป็นภูมิปใญญาของชางที่รังสรรคแไวใหคนไทยไดชื่นชมและสืบตอกัน
มาจากรุนสูรุน
การถายทอดภูมิปใญญาสืบตอกันมาจากบรรพชนนั้น เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญ
และมีคุณคาอยางยิ่ง เป็นหลักฐานชวยใหคนรุนหลังไดทราบความเป็นมาและทําใหเกิดการพัฒนา
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป (กรมศิลปากร สถาบันศิลปกรรม, 2545: 5) เป็นการอนุรักษแสิ่งดีงามใหคงไวเพื่ อ
เสริมสรางความสุขและความปลื้มปิ ติทางใจ เปรียบไดกับสิ่งใดก็ตามถาวิ่งตามความทันสมัยหรือการ
ทํามาหากินเพื่อการแขงขันทางเศรษฐกิจแลว จะทําใหคานิยมเดิมของสิ่งนั้นสูญหายไปและอาจจะอยู
ไดอยางไมยั่ งยื น การอนุรักษแภูมิปใญญาไทยใหคงอยูไดตราบนานเทานานนั้นอาจมีห ลายประการ
ดว ยกัน เชน การคน คว าวิจั ย การอนุรักษแ การฟื้นฟู การพัฒ นา การถายทอด ฯลฯ (จักรกฤษณแ
ดาวไธสง, 2553: ออนไลนแ) แตปใจจุบันเยาวชนคนรุนใหมยังไมใหความสนใจเรื่องนี้เทาที่ควร ดังที่
นิ ภ า จารุ พ พั ฒ นแ (สั ม ภาษณ์ , 11 มกราคม 2554) เล า ว า “ทางกลุ ม เบญจรงคแ ร ว มสมั ย ชุ ม ชน
วัดอัมพวันเจติยารามมีการถายทอดใหแกเยาวชนและผูที่สนใจทั่วไปมาฝึกการเขียนลายและลงสีได
แตปใจจุบันมีผูมาเรียนนอย เพราะวาเด็กรุนใหมไมนิยมภูมิปใญญาทองถิ่น ” นอกจากนี้ผูที่ทําหนาที่
ถายทอดภูมิปใ ญญาส ว นใหญมักเป็ นผู สู งอายุในชุมชน หรือในระบบโรงเรียนมีการถายทอดเพียง
บางสวนหรือบางครั้งเทานั้น โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสงครามไมมีการถายทอดในระบบโรงเรียนเลย
(ศักดา เพชรดารากุล, สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2554) แมกระทั่งในจังหวัดสมุทรสาคร ศูนยแฝึกวิชาชีพ
เครื่องเบญจรงคแตําบลนาดี (นิภาเบญจรงคแ) ในอดีตเคยเป็นสถานที่สอนการทําเครื่องถวยเบญจรงคแให
นักศึกษาศูนยแการศึกษานอกโรงเรียนและตามโรงเรียนตาง ๆ แตปใจจุบันไมมีการสอนแลว เนื่องจาก
ขาดการสนั บ สนุ น ดา นงบประมาณจากทางราชการ ปใ จจุ บั นช า งพยายามถา ยทอดให แ กค นใน
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ครอบครั ว เช น บุ ต รสาวของตนเอง แต ป รากฏว า บุ ต รสาวก็ ไ ม ส นใจ (สาโรจนแ เขี ย วประทุ ม ,
สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2554) หรือในโรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” มีการสอนแตเป็น
เพียงรายวิชาเลือกของชมรมเทานั้น เมื่อสภาพการณแเป็นเชนนี้อาจสงผลใหภูมิปใญญาของไทยถูก
ละเลยไป แมจะมีการถายทอดไวแตก็เป็นเพียงสวนนอยเทานั้น การนําเสนอแนวทางการถายทอดภูมิ
ปใญญานี้ใหคงไวเพื่อการอนุรักษแมรดกทางภูมิปใญญาของไทยใหคงอยูสืบไปจึงเป็นสิ่งสําคัญมาก เป็น
การสร า งคุ ณประโยชนแ ให แ ก ค นในชุม ชน สั ง คมและประเทศชาติ ต ามลํ า ดั บ คนไทยทุ ก คนควร
ตระหนักและสรางจิตสํานึกรวมกันเพื่อระลึกถึงความดีงามทางภูมิปใญญาของบรรพบุรุ ษที่ไดสั่งสมไว
จนถึงปใจจุบัน
นอกจากนี้ เยาวชนและคนในชุมชนจะเป็นเชนใด หากขาดความรูความเขาใจในมิติแหง
คุณคาและความเป็นเนื้อแท อาจสงผลใหความหมายของคุณคาเปลี่ยนแปลงไปจนยากที่จะรื้อฟื้น
กลั บ คื น มา ดั ง นั้ น การให ก ารศึ ก ษาแก เ ยาวชนจึ ง เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม ความรู ท าง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปใญญาไทย ภูมิปใญญาทองถิ่น ปราชญแชาวบาน และเพื่อประยุกตแใชภูมิปใญญาได
อยางเหมาะสม (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2542: 5) พรอมกับความเจริญกาวหนาไปใน
อนาคตของประเทศ ไมเพียงแตคนไทยจะตองรอบรูวิทยาการใหม ๆ เทานั้น แตจําเป็นตองรูจักตัวเอง
เขาใจภูมิปใญญาที่สั่งสมมาของเราเองในฐานะที่เรามีปใญญา มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ไดสั่งสมสืบสาน
ติดตอกันมาชานานและยังงอกเงยอยูมิรูจบ (เอกวิทยแ ณ ถลาง, 2540: 6) โดยตองไมทําลายคุณคา
ตาง ๆ อันบงบอกถึงคุณลักษณะโดดเดนของความเป็นไทย
จากความเป็ น มาและความสําคัญของปใญหาดังกล าว ผู วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแและกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาของครู ภูมิปใญญาชางในดานนี้ อีก
ทั้งเห็นวาเป็นความจําเป็นอยางเรงดวนในการแสวงหาแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของ
เครื่องถวยเบญจรงคแใหคงอยูคูสังคมไทย โดยใชการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา สอดคลองกับ
สาขาวิชาพัฒนศึกษาและการวิจัยทางมนุษยศาสตรแที่ใหความสําคัญกับคุณคาและความดีงามของ
จิตใจ
ผลของการวิจัยจะเป็น ประโยชนแแกเยาวชนและคนในชุมชน ชวยสรางจิตสํานึกใหเกิด
ความตระหนั กในคุณคาของภูมิปใญญาทองถิ่นไทย สํ านึกรักบานเกิดของตนเอง ตอบสนองความ
ตองการของประเทศดานการอนุรักษแ การสืบทอดภูมิปใญญาไทยใหเป็นที่ประจักษแแกสายตาชาวโลก
และการเขาสูประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 สอดคลองกับแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ (พ.ศ.
2550–พ.ศ. 2559) กลยุทธแที่ 1 พัฒนาองคแความรูทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แผนงานตาม
ยุทธศาสตรแและแนวทางการวิจัยมิติกระบวนการทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ใหมีการถายทอด
และสืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของคนไทย (กระทรวงวัฒนธรรมแหงชาติ, 2553ก: 63) ควร
สร างจิ ตสํ านึ กของชุมชนให ตระหนักถึงคุณคาของภูมิปใญญาทองถิ่น เพื่อสรางความหวงแหนภูมิ
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ปใญญาไทย สงเสริมการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปใญญาทองถิ่นกับองคแความรูใหม ใหมีการอนุรักษแ
สืบทอด สงเสริมการดําเนินงานและฟื้นฟูดานศิลปวัฒนธรรม สรางความภาคภูมิใจในภูมิปใญญาที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย และเพื่อเชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณของความเป็นไทย(กระทรวง
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2553ก: 85) เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540–2544) จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ซึ่งมี
แนวคิดการพัฒนาประเทศโดยใชภูมิปใญญาไทยเป็นแกนนําในการสรางกรอบความคิดการปฏิบัติโดย
ใชการศึกษาเรียนรูเป็นเครื่องมือรักษาและตอยอดภูมิปใญญาทองถิ่นอยางเหมาะสม พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมไทยสู สังคมแหงภูมิปใญญา จัดการกับองคแความรูทั้งภูมิปใญญาทองถิ่นและองคแความรู
สมัย ใหมดว ยการพัฒ นาคุณคาภูมิปใญญาทองถิ่น สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อเชื่อมตอภูมิปใญญา
ทองถิ่นกับองคแความรูใหม สงเสริมใหปราชญแ กลุมแกนนํา และผูรูถายทอดความรูและภูมิปใญญา
ทองถิ่นผานการเรียนรูและการจัดการความรูในชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2550)
นอกจากนี้ การวิจัยในเรื่องนี้ยังไมมีผูใดหรือองคแกรใดศึกษามากอนจึงเป็นประโยชนแแก
หนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของจะนําไปใชได เชน กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนวยงานและสถาบันทางการศึกษาตาง ๆ ฯลฯ
เพื่อการอนุรักษแและพัฒนาภูมิปใญญาทองถิ่น พรอมกับสรางความตระหนักและความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยโดยการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแไวใหยั่งยืนคูกับสังคมไทย
ตลอดไป
1.2 คาถามการวิจัย
1. เครื่องถวยเบญจรงคแมีคุณคาอะไรบาง
2. ชุมชนผูผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแมีกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาอยางไร
3. แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นอยางไร
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ
2. เพื่อวิเคราะหแกระบวนการถายทอดภูมิปใญญา
3. เพื่อนําเสนอแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา
1.4.1.1 คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ มี 6 ประเด็น ไดแก 1) คุณคาทางสุนทรียศาสตรแ
โดยการประเมินคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแในการจรรโลงจิตใจ เป็นความซาบซึ้งในคุณคาของ
เครื่องถว ยเบญจรงคแที่งดงาม และความรูสึ กถึงคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแที่สัมผั สวางาม 2)
คุณคาทางหัตถศิลป ไดแก องคแ ประกอบความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแทางดานรูปทรง ลวดลาย
และสีสัน ความเป็นระบบระเบียบขององคแประกอบทางศิลปะ การแสดงออกทางสุนทรียภาพและแรง
บันดาลใจ ความงดงามออนชอยของการเขียนลวดลายลงบนเครื่องถวยเบญจรงคแ และความรูสึ ก
ในทางสุนทรียภาพที่รูสึกหรือสัมผัสไดดวยจิตใจ ตลอดจนความคิดของชางที่คิดประดิษฐแเพิ่มเติมหรือ
ตกแตงรูปแบบใหงดงามยิ่งขึ้น 3) คุณคาทางประวัติศาสตรแ ไดแก พัฒนาการและคุณประโยชนแของ
เครื่องถวยเบญจรงคแที่เกิดขึ้นในแตละชุมชนตั้งแตในอดีตและสืบทอดผานกาลเวลามาจนถึงปใจจุบัน
ในเรื่องของการเป็นมรดกของชุ มชนที่มีการปกปูองอนุรักษแไว และการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหคนรุน
หลังไดศึกษายอนไปในอดีตได 4) คุณคาทางวัฒนธรรมไดแก คุณคาในวิถีชีวิตที่แสดงออกผานทาง
เครื่องถวยเบญจรงคแ ประกอบดวย ตัว วัตถุเครื่องถวยเบญจรงคแที่สามารถมองเห็นและจับตองได
ประโยชนแ ใชส อย และสั ญลั กษณแของความเป็นไทยอันกอใหเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจ 5)
คุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก คุณคาที่สมาชิกในชุมชนและสังคมไทยไดรับผานทางเครื่องถวย
เบญจรงคแ ประกอบดวย อัตลักษณแของทองถิ่น จิตสํานึกรักทองถิ่น การพึ่งพาตนเอง การมีสวนรวม
ของคนในชุมชน การสรางสังคมแหงความเอื้ออาทรและการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑแสูตลาด
การคาสากล และ 6) คุณคาทางภูมิปใญญาของครู ภูมิปใญญาชาง ไดแก การรูจักนําวัตถุดิบมาใช
สรางสรรคแศิลปะ การรูจักคิดสรางสรรคแรูปแบบทางหัตถศิลปที่เหมาะสม การรูจักแกไขปใญหา การ
ปรับประยุกตแใหเขากับความนิยมในแตละยุคสมัย
1.4.1.2 กระบวนการถายทอดภูมิปใญญา ประกอบดวยจุดมุงหมายและวิธีการถายทอด
1.4.2 ขอบเขตพื้นที่
พื้นที่ที่ศึกษาอยูใน 2 จังหวัด 4 ตําบล คือ 1) ในจังหวัดสมุทรสาคร ไดแก ตําบลนาดี
และตําบลดอนไกดี 2) ในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก ตําบลบางชางและตําบลอัมพวา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
การผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแดวยมือ (Handmade) มากกวาสิบปีขึ้นไป มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษแและ
ไดรับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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1.5 คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
คุณค่า หมายถึง สิ่งที่ปรากฏในตัวเครื่องถวยเบญจรงคแ สิ่งที่เกิดขึ้นในตัวชางผูผลิตเครื่องถวย
เบญจรงคแ และสิ่งที่เป็นผลอันเกิดจากเครื่องถว ยเบญจรงคแในบุคคลที่เกี่ยวของ ไดแก คุณคาทาง
สุนทรียศาสตรแ คุณคาทางหัตถศิลป คุณคาทางประวัติศาสตรแ คุณคาทางวัฒนธรรม คุณ คาทางสังคม
และเศรษฐกิจ และคุณคาทางภูมิปใญญาครูภูมิปใญญาชาง
ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ทักษะและประสบการณแของ
ครู ภู มิ ปใ ญ ญาช างผู ผ ลิ ตเครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแที่ ไ ด รั บการบ มเพาะและสั่ ง สมกั น มา ตลอดจนการ
แสดงออกอยางสรางสรรคแ กอใหเกิดคุณคาอันดีงาม นําไปสูการอนุรักษแและการพัฒนา
กระบวนการถ่ายทอด หมายถึง การสืบสานภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชางและคุณคาของ
เครื่องถวยเบญจรงคแ โดยผานกระบวนการอบรม สั่งสอน และฝึกฝนจากรุนสูรุน อันประกอบดวย
จุดมุงหมายและวิธีการถายทอด
เครื่องถ้วยเบญจรงค์ไทย หมายถึง เซรามิกสแที่ผลิตดวยฝีมืออันประณีตขั้นสูงของชางไทย
โดยใชสีตั้งแต 3-5 สีขึ้นไป
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนและคนในชุมชนไดรับความรูและเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ
2. เยาวชนและคนในชุมชนไดทราบถึงกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน
3. กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยแ สามารถนําภูมิปใ ญญาไทยไปพัฒนาเสริมสรางคุณคาของศิลปหัตถกรรมไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา สามารถนําแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและ
คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแไปประยุกตแใช ผานระบบการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมี
เนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแและภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชาง เพื่อนํา
แนวคิดและทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ กระบวนการถายทอด
ภูมิปใญญา และนําเสนอเป็นแนวทางในการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ
2.1 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า
2.1.1 ความหมายของคุณค่า
“คุณคา” (value) หมายถึง คานิยม หรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) เป็นสิ่งที่มี
ประโยชนแหรือมีมูลคาสูง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 253) เป็นปรัชญาทางคุณวิทยา (Axiology) คือ
ทฤษฎีที่วาดวยคุณคา (Axias = Value, Logos = Science) เป็นการศึกษาที่วาดวยคุณคาของสิ่งของ
และมนุษยแ โดยพิจารณาวาความดี ความงาม จริยะ และสุนทรียะนั้นคืออะไร มีลักษณะการตัดสิน
คุณคาอยางไร การศึกษาเนนการประเมินคุณคาทั้งในดานความดีและความงาม แบงออกเป็นสอง
กลุม คือ (1) จริยศาสตรแ (Ethics) เป็นการประเมินคาการกระทําตางๆ ของมนุษยแวาดีหรือไมดี ถูก
หรือผิด (2) สุนทรียศาสตรแ (Aesthetics) เป็นการประเมินคาวัตถุนั้นๆ วามีความงามหรือไมงาม
อยางไร (กาญจนา คุณารักษแ, 2540: 34) คุณคาไมไดขึ้นอยูกับความชอบของบุคคลอยางเดียว แต
ขึ้นอยูกับคุณภาพของวัตถุดวย การตัดสินคุณคาจึงเป็นทั้งจิตวิสัยและวัตถุวิสัย ที่เป็นจิตวิสัยเพราะ
ขึ้นอยูกับการวิจักขณแและการประเมินคา ที่เป็นวัตถุวิสัยเพราะขึ้นอยูกับคุณ ภาพของวัตถุและการ
กระทํา กลาวคือคุณคาเป็นวัตถุวิสัยเพราะคุณคามีอยูในวัตถุ แตการวิจักขณแคุณคาและการประเมิน
คุณคาขึ้นอยูกับจิตจึงเป็นจิตวิสัย (อมร โสภณวิเชษฐวงศแ, 2536: 327-328)
คุณคาเกิดขึ้นจากอารมณแ ทัศนคติ ความคาดหวัง ความชอบ ความรัก ความพอใจ ความ
ไววางใจ ความขุน เคือง ความคับแคนใจ ซึ่งขึ้นอยูกับสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ ไมไดมีอยูอยางเปิดเผย
หากแตแฝงอยู จะรูไดดวยความสํานึกในคุณคา คุณคายอมไมเปลี่ยนแปลงในขณะที่วัตถุเปลี่ยนไป
บางทีคุณคาก็ไมไดขึ้นอยูกับวัตถุหรือจิตใจ แตคุณคาเป็นเนื้อแท แตกตางจากวัตถุและคุณภาพของ
วัตถุสิ่งตาง ๆ การกระทําทั้งหลายยอมมีคุณคา โดยมนุษยแจะคอย ๆ เรียนรูและตีคาของสิ่งตาง ๆ เมื่อ
อยูในขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ บุคคลแตละคนอาจเลือกหรือรวมแนวความคิดทางดานคุณคา
เกิดเป็นทัศนคติสวนบุคคลขึ้นมาสงผลตอการตัดสินคุณคา (Nicolai Hartmann, 1997: 727–728)
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การตัด สิ น คุณ คา ไมไ ดอ ยูที่ วัต ถุห รือคุ ณภาพของวั ตถุแ ตเ พีย งอยา งเดี ยว แตอ ยูที่ การ
ประเมินคา ขึ้น อยู กับ อารมณแ ความรูสึ ก ความตองการและการคาดหมายวาจะนําไปใชอะไรใน
อนาคต เมื่อบุ คคลประสบปใ ญ หาในสถานการณแ ตาง ๆ การตั ดสิ น ยอมถูกนํา มาใชให สั มพันธแกั บ
สถานการณแอื่นๆ ที่ซับซอนไดเสมอ คุณคามีทั้งระดับถาวรและไมถาวรการตัดสินคุณคามี 3 ทรรศนะ
(อมร โสภณวิเชษฐวงศแ, 2536: 328) คือ
1) ทัศนคติวาชอบหรือไมชอบ ไมตรงกับคุณคาที่แทจริงเสมอไป
2) ทัศนคติชอบหรือไมชอบเกิดจากคุณภาพของคุณคา ไมใชเกิดจากเนื้อแทของคุณคา
3) ทัศนคติวาชอบหรือไมชอบ หรือความสนใจอยูที่ตนกําเนิดและเนื้อแทของคุณคา
การตัดสิน คุณคาทางคุณวิทยาที่วาดวยคุณคาทางดานจริยศาสตรแ และคุณคาทางดาน
สุนทรียศาสตรแมีดังนี้
2.1.2 คุณค่าทางจริยศาสตร์
จริ ย ศาสตรแเป็ นคุณวิทยาที่ศึกษาเรื่องความประพฤติของมนุษยแ เพื่อหาแนวทางที่จะ
กําหนดกรอบใหชัดเจนวา หลังจากไดศึกษาความจริงแทและวิธีการแสวงหาความรูมาแลวความรู
เหลานั้นจะนํามาใชประโยชนแอยางไร กับความประพฤติของมนุษยแ ที่วาดวยการแสวงหาความดีสูงสุด
ของชีวิตมนุษยแ แสวงหาเกณฑแในการตัดสินความประพฤติของมนุษยแวา อยางไหนถูกไมถูก ดีไมดี
ควรไมควร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 216) พิจารณาคาทางศีลธรรม ซึ่งคุณคาทางจริยศาสตรแไดแก
ความดี เป็นความดีในฐานะที่เป็นความดีในตัวเอง ความดีในฐานะเป็นเครื่องมือไปสูเปูาหมาย และ
ความดีในฐานะที่เป็นเปูาหมาย เป็นตน
2.1.3 คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์
สุนทรียศาสตรแ “Aesthetics”มาจากคําวา “Aisthetikos” ปรัชญากรีก เป็นสวนหนึ่ง
ของปรั ช ญาที่ ว า ด ว ยคุ ณ วิ ท ยา (Axiology) บู ม การแ เ ต นั ก ปรั ช ญาชาวเยอรมั น (Alexander
Baumgarteu, ค.ศ.1718-1762) เป็นคนแรกที่ใชคําวา “Aesthetics” มีความหมายวา เห็นได เขาใจได
(Perception) เป็นความงามทั้งที่เป็นไปในสวนของความงามตามธรรมชาติและความงามที่เป็นผลงานทางดาน
ศิลปะที่มนุษยแสรางสรรคแขึ้น (วนิดา ขําเขียว, 2553: 1) หมายถึงการศึกษาคุณคาความงาม ความสัมพันธแ
ระหวางความงามกับสิ่งที่เห็นวางาม การตัดสินความดี ความงาม หรือปรัชญาวาดวยศิลปะแหงความ
งาม ความรูสึกของบุคคลที่มีตอวัตถุอันวิจิตรศิลป ธรรมชาติแหงความงาม การคนหาคําตอบของ
ความงาม เกี่ย วข อ งกั บ ความนิ ย ม ความงาม ความพอใจ ความเพลิ ดเพลิ น ใจ ความประทับ ใจ
จิตสํานึก และความคิดสรางสรรคแ (อารี สุทธิพันธแ, 2535: 222–223) เป็นการรับรูตามความรูสึก
(Sense Perception) ของแตละบุคคล เป็นผลมาจากสิ่งเราตามธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรับรู
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ตามความรูสึกนี้เชื่อกันวา ถาไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตามลําดับขั้นอยางเหมาะสมแลว ก็จะ
สามารถพัฒนารสนิยมของผูนั้นใหมีความเจริญงอกงามขึ้นได
อารี สุทธิพันธแ (2551: 18) ไดใหความหมายของวิชาสุนทรียศาสตรแดังนี้
1) เป็นวิชาที่เกี่ยวของกับความรูสึกรับรูในความงาม
2) เป็นวิชาที่เกี่ยวของกับหลักเกณฑแของความงามและลักษณะตาง ๆ ของความงาม
คุณคาของความงามและรสนิยม
3) เป็นวิชาที่สอบสวนและเปิดเผยหลักเกณฑแความงามใหเดนชัด เขาใจกันดี เห็นได
ชื่นชมกันได
4) เป็นวิชาที่เกี่ยวของกับประสบการณแตรงที่สรางความพอใจโดยไมหวังผลในทาง
ปฏิบัติ ไมหวังผลตอบแทนเป็นวัตถุ แตเป็นผลของความรูสึกเฉพาะตน
5) เป็นวิชาที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเป็นอยูของบุคคลและจิตใจและพฤติกรรม
ของมนุษยแที่เกี่ยวของกับความรูสึกตอบสนองในสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เป็นประโยชนแตอมวลชน
วิชาสุนทรียศาสตรแหมายถึง ศาสตรแของการรับรูในความงามของศิลปะโดยเฉพาะ และมี
ความมุงหมายที่จะสงเสริมใหมนุษยแมีความซาบซึ้งและความชื่นชมในความงามที่มนุษยแสราง
สุ น ทรี ย ศาสตรแ เ กี่ ย วข อ งกั บ ศิ ล ปะทั้ ง ในเรื่ อ งของหลั ก การของศิ ล ปะ กระบวนการ
สรางสรรคแศิลปะและประสบการณแทางศิลปะ ดังนั้น ศิลปะ (Art) จึงเป็นสวนหนึ่งของสุนทรียศาสตรแมี
ความหมายครอบคลุมถึงศิลปะกับชีวิต สังคม ความงาม และปรากฏการณแที่งดงามของธรรมชาติ เป็น
ความงามอันเป็นความพากเพียรของมนุษยแ นอกจากจะใชความพยายามดวยมือและความคิดแลว ยัง
ตองมีการพวยพุงแหงพุทธิปใญญาออกมาดวย ศิลปะเป็นสะพานเชื่ อมความคิด ความเชื่อทางวัตถุกับ
ทางจิตใจ ผูใดรูคุณคาและเขาใจศิลปะแลวผูนั้นอาจถึงความสุขที่แทจริง (ศิลป พีระศรี, 2546) ศิลปะ
เป็นสิ่งที่มนุษยแสรางขึ้นจากชีวิตจิตใจ ความรู ความสามารถและความชํานาญของตนแลวถายทอด
ความเขาใจอันลึกซึ้งออกมาเป็นผลงานที่มีความงดงามและทรงคุณคา (วาสนา บุญสม, 2548: 7)
อารมณแ ที่ นั ก สุ น ทรี ย ศาสตรแ ใ ห ค วามสนใจมากที่ สุ ด คื อ อารมณแ ข องความสุ ข อารมณแ นี้ เ รี ย กว า
สุขารมณแ (pleasure) และอารมณแที่เป็นสุขทางใจหรือทางกายนี้ยังหมายถึงความพึงพอใจ ถูกใจ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ความสบาย อารมณแนี้เป็นชวงสั้น ๆ ชั่วครูชั่วยาม เกิดขึ้นจากการรับรูของ
ประสาทสัมผัส มีความหมายคลายกับคําวา happiness ซึ่งใชเรียกความสุขทางใจและทางกาย
เชนเดียวกันแตมีลักษณะจีรังและยั่งยืนกวา (กําจร สุนพงษแศรี, 2555: 71) ความงามในเรื่องของ
คุณคา (Value) เป็นคุณคาทางสุนทรียะ คุณคาทางจิตใจ เริ่มที่อารมณแ ความรูสึกของมนุษยแ มีความ
เป็นนามธรรม การสรางสรรคแงานศิลปะจึงเป็นการถายทอดความงามผานสื่อวัสดุตาง ๆ เพื่อใหผูชม
ไดสัมผัส รับรูในความงามที่แตกต างกันไปตามรสนิยมของแตละบุคคล เชน ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
ที่ช าวบ า นได ส ร า งสรรคแ ขึ้ น มาจากการเรี ย นรู และฝึ ก ปรื อ ในครอบครั ว หรื อในหมูบ า น เป็ น งาน
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สร า งสรรคแ ข องสั ง คมชาวบ า น และได พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ งกั น มาหลายชั่ ว คน
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 783) หรือเป็นผลงานศิลปะที่สรางและนิยมกันในทองถิ่น มีทั้งศิลปะ
ประดิษฐแเพื่อประโยชนแใชสอยตาง ๆ สําหรับการยังชีพ เป็นเครื่องมือสําหรับภารกิจประจําวันในรูป
ของศิลปหัตถกรรม ในทางปรัชญาศิลปะจะใหความสนใจในเรื่องของการแสดงออกถึงสาระสําคัญทาง
ศิล ปะมากกว าวิธีการ โดยเฉพาะผลงานดานการแสดงออกเชิงศิล ปะสนใจลั กษณะเดนของการ
แสดงออก กระบวนแบบและกลวิธีส รางสรรคแ มีก ารแสดงออกและกรรมวิธี อยา งตรงไปตรงมา
ซื่อสัตยแ เนื้อหาสาระสัมพันธแกับบริบทตาง ๆ ทางสังคมของผูสราง มีทั้งแสดงออกใหประจักษแชัดเจน
และการแสดงออกเชิงสัญลักษณแ (กําจร สุนพงษแศรี, 2555: 166)
การตัดสินคุณคาทางสุนทรียศาสตรแ ทฤษฎีดานสุนทรียศาสตรแ (Aesthetics) ทฤษฎีการ
ตัดสินศิลปะอยางมีสุนทรียแ (Justifying Aesthetics Judgments) และสุนทรียภาพ (Aesthetician)
มีเกณฑแดังนี้
2.1.3.1 เกณฑ์ตัดสินทางสุนทรียศาสตร์
แบงออกเป็น 3 กลุมแนวคิด (วนิดา ขําเขียว, 2553: 109)
2.1.3.1.1 กลุมที่ใชตนเองตัดสินเรียกวา “อัตนัยนิยม” (subjectivism) มีความ
เชื่อวา ความรู ความจริงและความดีงามทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไมมีความจริงในตัวเอง เป็นแตเพียงสิ่งที่
มนุษยแสรางขึ้นมา เชน ภาพวาดคนหนึ่งอาจมองวางาม อีกคนหนึ่งอาจมองวาไมงาม ซึ่งการที่คนมี
มุมมองตางกันไมไดหมายความวาของเราผิดหรือคนอื่นถูก ความถูก -ผิด ความงาม–ไมงามจึงอยูที่เรา
เป็นผูตัดสิน นักสุนทรียศาสตรแในกลุมนี้ เชน กลุมโซฟิสตแ (Sophist) ฮอบสแ (Hobbes) ออรแเตกา
(Ortega) ฯลฯ
2.1.3.1.2 กลุมที่ใชเกณฑแตัดสินเรียกวา “ปรนัยนิยม” (Objectivism) เชื่อวา
ในทางศิลปะมีเกณฑแมาตรฐานตัดสินที่แนนอนตายตัว สามารถนําไปตัดสินผลงานไดในทุกสมัย เกณฑแ
มาตรฐานนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลงและไมขึ้นอยูกับความรูสึกของใครหรือศิลปินคนไหนเชื่อวาสุนทรีย
ธาตุมีอยูจริง แมเราจะเขาถึงไมไดก็ตาม การตัดสินศิลปะออกมาไมเหมือนกัน เพราะคนแตละคนไม
สามารถเขาถึงสุนทรียธาตุที่แทจริงได นักสุนทรียศาสตรแในกลุมนี้ เชน พลาโต (Plato) อริสโตเติล
(Aristotle) เฮเกล (Hegel) ฯลฯ
2.1.3.1.3 กลุมที่เชื่อวาการตัดสินสุนทรี ยศาสตรแนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ
แวดลอม เรี ยกเกณฑแตัดสิ น นี้วา “สั มพัทธนิยม” (Relativism) เป็นกลุ มที่มีแนวคิดคลายกับกลุ ม
อัตนัยนิยม แตตางกันตรงที่กลุมสัมพัทธนิยมนั้นมีความเชื่อวา กฎเกณฑแตัดสินทางสุนทรียศาสตรแ
ขึ้นอยูและเปลี่ยนแปลงไปตามสังคม สภาพแวดล อม วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ดิน ฟูา อากาศของ
แตละพื้นที่ โดยไมขึ้นอยูกับตัวผูวิจารณแ เพราะผูวิจารณแตองวางตัวเป็นกลางและตองสํานึกอยูในใจ
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เสมอว า ตนเองเป็ น เพี ย งส ว นหนึ่ ง ของสั ง คม นั ก สุ น ทรี ย ศาสตรแ ใ นกลุ ม นี้ เช น ซานตายานา
(Santayana) แซมมวล อาเล็กซันเดอรแ (Samuel Alexander) ฯลฯ
2.1.3.2 ทฤษฎีด้านสุนทรียศาสตร์
(Aesthetics) เป็นทฤษฎีหรือระบบการเรียนรูเพื่อใหเกิดความรัก ความซาบซึ้ง เห็นคุณคาใน
ศิลปะ (สุนทรียภาพ) การกลาวถึงศิลปะในเชิงสุนทรียแเป็นการแสดงภูมิปใญญาแหงผูรูถึงความเป็น
เอกลักษณแเฉพาะตัวของผลงานนั้น (Ostensible) ในขณะที่การกลาวถึงศิลปะในเชิงวิจารณแเป็นการ
กลาวโดยอาศัยหลักการหรือทฤษฎีรองรับจากหลักฐานขอมูลที่มีอยู (Johansen, 1978) ซึ่งความรู
ในทางวิจารณแเป็นความรูที่มิใชความรูพื้นฐาน (non–basic knowing) ตองอาศัยหลักฐาน หลักการ
แนวคิดมาอางอิง ในขณะที่ความรูในทางสุนทรียศาสตรแเป็นความรูพื้นฐาน (basic knowing) โดยมิ
ตองอาศัยการตัดสินผิดถูก หรือความเชื่อถือมาสนับสนุน (Maccia, 1973, อางถึงใน มะลิฉัตร เอื้อ
อานันทแ, 2543: 1)
2.1.3.3 ทฤษฎีการตัดสินศิลปะอย่างมีสุนทรีย์
(Justifying Aesthetics Judgements) ที่เรียกวา “การตัดสินคุณคา” (Value Judement)
หรือการตัดสินประเมินคาอยางสุนทรียแนั้น เป็นพฤติกรรมของความซาบซึ้ง เป็นเรื่องลึกลับซับซอน
ตองมีการวิเคราะหแถึงภาษาหรือถอยคําที่ใชถึงความหมายของสุนทรียแวาเป็นอยางไร การตัดสินคุณคา
ควรเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไมจําเป็นตองเห็นคลอยตามกันไปทั้งหมด ความเห็ นที่แตกตางกันกอใหเกิด
การอภิปรายไดเป็นอยางดี ความซาบซึ้งในศิลปะจึงเป็นการที่มนุษยแสามารถสังเกตเห็นคุณคาของบาง
สิ่ง และสามารถยกยองสรรเสริญหรือชื่นชมถึงคุณคาของสิ่งนั้นอยางสูงสง (เดวิด เอคเคอรแ, 1977,
อางถึงใน มะลิฉัตร เอื้ออานัน ทแ, 2543: 9) สอดคล องกับพระวิรัตนแ จนฺทโก (2550) วิจัยเรื่อง
การศึกษาวิเคราะหแ คุณคาทางสุน ทรียะในศิล ปะ ลายสัก ผลการวิจัยพบวา ทฤษฎีคุณคาทาง
สุนทรียศาสตรแ มี 3 กลุมคือ กลุมอัตนัยนิยม กลุมปรนัยนิยม และกลุมสัมพัทธแนิยมโดยมีเกณฑแการ
ตัดสิน ความมีอยูของความงามที่แตกตางกัน กลาวคือ อัตนัยนิยมเชื่อวาความงามที่แทจริงคือ
ความรูสึกภายในจิตใจ เชน ความชอบใจ ความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน ใจ ความสนุกสนาน และ
ความซาบซึ้งปิติสุข หรือบางทีตีคาในเชิงที่วาสวย ไมสวย ชอบใจ ไมชอบใจ สวนกลุมปรนัยนิยมเชื่อ
วาคุณคาทางสุนทรียะที่แทจริงมีอยู ในวัตถุสุนทรียะ เพราะคุณคาไดติดตัววัตถุมาแตแรก การรูสึกถึง
ความงามของวัตถุสุนทรียะนั้นไดก็เพราะวาวัตถุสุนทรียะนั้นมีคุณสมบัติอันครบถวนอยูแลว เชน สีสัน
สัดสวน รูปทรง ลวดลาย แจมแจง กลมกลืน สมบูรณแแบบจึงจะเรียกวัตถุสุนทรียะนั้นวาสวยงามได
แตสั มพั ทธแนิ ย มบอกวาการตัดสิ นความงามใหถูกตองสมบูรณแ ความงามตองมีความเป็นเอกภาพ
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(Unity) สัมพันธแกันระหวางสิ่ง 2 สิ่ง คือ จิตใจผูรับรูและวัตถุสุนทรียะ ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติ
ถูกตองตามเกณฑแมาตรฐานทางสุนทรียศาสตรแจึงถือไดวามีคุณคาทางสุนทรียะจริง
2.1.3.4 สุนทรียภาพ
(Aesthetician) หมายถึง ความรูสึกถึงคุณคาของสิ่งที่สัมผัสวางาม ความเป็นระบบระเบียบ
ขององคแประกอบทางศิลปะ (สงวนศรี ศรีแพงพงษแ , 2534: 2) ความซาบซึ้งในคุณคาของสิ่งที่งาม
ความรื่นรมยแในธรรมชาติหรือศิลปะ และความเจริญงอกงามดวยความรู ประสบการณแ การศึกษา การ
อบรม และการฝึกฝนจนเกิดเป็นอุปนิสัยและรสนิยมขึ้นในตัวบุคคล (ทวีเกียรติ ไชยยงยศ, 2553: 3)
การวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแทางสุนทรียศาสตรแครั้งนี้ จึงพิจารณาถึงคุณคา
ในการจรรโลงจิตใจ ความซาบซึ้งในคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแที่งาม และความรูสึกถึงคุณคาของ
เครื่องถวยเบญจรงคแที่สัมผัสวางาม โดยใชทฤษฎีดานสุนทรียศาสตรแ และทฤษฎีการตัดสินศิลปะอยาง
มีสุนทรียแ ซึ่งเป็ นสว นหนึ่ งของคุณคาในทางปรัชญาดานคุณวิทยาหรือทฤษฎีที่วาดวยคุณคา เป็น
การศึ ก ษาคุ ณ ค า ของสิ่ ง ของและมนุ ษ ยแ ใ นการแสดงออกทางสุ น ทรี ย ภาพ โดยรวมคุ ณ ค า ทาง
สุนทรียศาสตรแและคุณคาทางจริยศาสตรแไวดวยกัน สอดคลองกับ ดิกคินสัน (อางถึงใน สดใส ขันติ
วรพงศแ, 2550: 27) กลาววา สุนทรียศาสตรแกับจริยศาสตรแไมมีการแบงแยกกันอยางชัดเจน มโนทัศนแ
เกี่ยวกับความดีเป็นเรื่องเดียวกันกับความงาม มโนทัศนแเกี่ยวกับความงามเป็นเรื่องเดียวกันกับความดี
สอดคลองกับ ศักราช ฟูาขาว (2553: ออนไลนแ) ไดใหความหมายเกี่ยวกับคุณคาทางศิลปะไววา
คุณคาทางความงามหรือสุนทรียะ เป็นพื้นฐานสําคัญของผูสรางหรือศิลปินมาทุกยุคทุกสมัย การที่จะ
สรางสรรคแศิลปกรรมสักอยางหนึ่ง ผูนั้น ตองมีแรงบันดาลใจจากเรื่องของความเชื่อและความงามที่
ตนเองมองสิ่งนั้น ๆ จะเห็นไดวา ศิลปินไมไดมองสิ่งที่ตนเองสนใจเพียงผิวเผิน แตมักจะมองสิ่งนั้น
อย า งตั้ง ใจ เราถือว าศิล ปิ น เป็ น ผู เห็ น สิ่ ง ๆ นั้ นไดมากกว าคนทั่ว ไป คุ ณคา เป็น เรื่อ งของอารมณแ
ความรูสึก เมื่อเราพบกับความงามของสิ่งใดก็ตาม เรามักจะมีอารมณแความรูสึกกับสิ่งนั้น ๆ แสดงให
เห็นวาความงามไมมีความเป็นเหตุเป็นผลอยางแทจริง เป็นอารมณแอยางหนึ่งที่มาจากเจตจํานง แต
การเห็นคุณคาของวัตถุเพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหเกิดความงามได ถาวัตถุนั้นไมสามารถทําให
เกิดความพึงพอใจ และความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่งดงามนี้ยอมแตกตางจากความพึงพอใจที่มา
จากการสัมผัส เพราะในขณะที่เรามีประสบการณแในเรื่องของความงามเราจะรูสึกดีขึ้น ความงามจึง
เป็นสิ่งที่เราสามารถรูสึกและสัมผัสไดดวยตนเอง เป็นความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในและเป็นคุณคาใน
ทางบวก ความรูสึกอันสุนทรียแ เชนนี้จะทําใหเรารูสึกวาเป็นอิสระจากรางกาย การมีความรื่นรมยแ
ในทางศิลปะจะทําใหเราเกิดความสํานึกผิดชอบทางศีลธรรมได ความงามจึงเป็นภาวะในตนเอง แต
ไมไดหมายความวาทุกอยางในโลกนี้จะมีความงดงามเทากันหมดหรือทุกคนจะเห็นไดตรงกัน มิเชนนั้น
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ความงามอาจจะกลายเป็ นสิ่ งที่มีอยูในวัตถุเชนเดียวกับสี สั ดส วนและขนาด แตการที่คนเราเห็ น
แตกตางกันก็เพราะจิตเป็นตัวการสําคัญในการรับรูความงาม ความพึงพอใจของแตละคน และรสนิยม
ที่แตกตางกันเป็นเหตุใหสัมผัสกับความงามไดไมเทากัน
2.1.4 คุณค่าทางหัตถศิลป์
หัตถศิลป (Craftsmanship) หมายถึง ศิลปะในการผลิตสิ่งตาง ๆ ดวยมือโดยถือความงาม
เป็นหลัก (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1281)
จากคุณคาและความสําคัญของหัตถศิลป ฝุายวัฒนธรรมองคแการยูเนสโก จึงไดมุงพัฒนา
ศักยภาพของชางหัตถศิลปทั่วโลกเพื่อเสริมความแข็งแกรงใหมรดกทางวัฒนธรรมเหลานี้ สามารถกาว
ขามความทาทายของกาลเวลา และสืบทอดตอไปอยางยั่งยืน โดยสงเสริมใหมีการพัฒนาตอยอดภูมิ
ปใญญา การแลกเปลี่ยนองคแความรูทักษะฝีมือ และการออกแบบระหวางประเทศสมาชิก พรอมทั้ง
ขยายเครือขายมายังภูมิภาคอาเซียนในปี 2547 และมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยความรวมมือของ
สมาคมส งเสริมและพัฒ นาศิลปหัตถกรรมอาเซียน (ASEAN Handicraft Promotion and
Development Association: AHPADA) เพื่อชวยยกระดับงานหัตถศิลปในภูมิภาคเอเชียอาคเนยแ
หนึ่งในกิจกรรมสําคัญคือ การมอบรางวัล UNESCO Award of Excellence for Handicrafts ซึ่ง
UNESCO เชิญชวนประเทศสมาชิกสงงานหัตถศิลปเขาประกวดเพื่อรับรางวัลอันเป็นการรับรอง
มาตรฐานพรอมเผยแพรสูสายตาชาวโลก
ในปี พ.ศ. 2547 เป็นที่นายินดีที่งานหัตถศิลปของไทยไดรับการเชิดชูเกียรติดวยรางวัล
อันทรงคุณคานี้ถึง 6 รางวัล จากจํานวนผูเขารับรางวัล 19 ราย และผูสงผลงานเขาประกวดรวมทั้งสิ้ น
112 ราย โดยมีการประกาศผลภายในงาน 25th Trade Expo Indonesia ณ กรุงจาการแตา ประเทศ
อินโดนีเซีย ไปในเดือนตุลาคม ผลงานของไทยที่ควารางวัลมาลวนเป็นผลิตภัณฑแแปรรูปจากผา ไหม
ไทยซึ่งทอดวยมือชาวไรชาวนาในภาคอีสาน ประกอบดวย ผาพันคอไหมจากรานชบาติก กลองผาไหม
ลายหางกระรอก หมอน กรอบรูป จาก AHPADA ประเทศไทย และอางทรงขนุนจากราน Lamont
Design
งานศิล ปหัตถกรรมมีความหมายสํ าคัญเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษยแ ตั้งแตล ม
หายใจแรกจนกระทั่งสุดทาย ทุกชีวิตของมนุษยแตองสัมพันธแกับสิ่งของและเครื่องใช ซึ่งเป็นประดิษฐแ
กรรมที่มนุษยแสรางขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย และสุนทรียะของการดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมตางๆ
งานหัตถศิลปจึงเป็นดังกระจกเงาที่สะทอนใหเห็นถึงความเป็นอยูของผู คน และวิถีชุมชนในแตละยุค
สมัย รวมทั้งบอกเลาถึงประวัติศาสตรแ สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแตกลุมชาติพันธุแ
(บังอร ทองมาก, ม.ป.ป.: ออนไลนแ)
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ทายาทหั ตถศิลปสื บทอดงานบรรพบุรุษไทย งานหัตถศิลปเป็นงานดานฝีมือที่ขึ้นชื่ออีก
อยางหนึ่งของคนไทย ไมวาจะเป็นงานเครื่องไม งานเครื่องโลหะ งานเครื่องหนัง รวมถึงงานหัตถศิลป
อีกหลายแขนง สังเกตไดจากที่งานฝีมือของคนไทยไดรับความสนใจจากชาวตางชาติเป็นอยางมากใน
การเดินทางมาทองเที่ยวแตละครั้ง อีกทั้งยังมีการสงออกงานหัตถศิลปหลายๆอยางไปสูหลายประเทศ
ทั่วโลก แตที่นาใจหายคืองานหัตถศิลปบางอยางที่ผูเฒาผูแกประจําทองถิ่นคิดคนและสรางผลงานสืบ
ทอดกันมากําลังคอยๆเลือนหายไป คนรุนหลังสวนใหญในสมัยนี้มองเรื่องเหลานี้เป็นเพียงงานของคน
แก เ ท า นั้ น ศู น ยแ ส ง เสริ ม ศิ ล ปาชี พ ระหว า งประเทศ จึ ง มี แ นวคิ ด ในการคั ด สรรผู สื บ ทอดมรดก
ศิลปหัตถกรรมล้ําคาขึ้น การสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และเรื่องราวที่ดี งามที่บรรพบุรุษคิดคนและ
รักษาไวมาอยางยาวนาน เป็นสิ่งที่คนรุนหลังไมควรมองขามถึงแมวาโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด
เทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นกับชีวิตขนาดไหน แตประเพณี วัฒนธรรม แมกระทั่งงานฝีมือพื้ นถิ่น
เป็นสิ่งที่บงบอกถึงรากเหงาความเป็นไทยที่เราทุกคนควรชวยกันอนุรักษแไว ซึ่งพิมพาพรรณ ชาญศิลป
(อางถึงใน เดลินิวสแ: ออนไลนแ) ผูอํานวยการศูนยแสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคแการมหาชน) ได
กลาววา
...ปใจจุบันงานศิลปหัตถกรรมโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนมีการพัฒนาตอ
ยอดในเชิงพาณิชยแมากขึ้น มีการสงเสริมดานการผลิตจากงานหัตถกรรมที่เคย
เนนการใชฝีมือภูมิปใญญาทองถิ่นเปลี่ยนเป็นงานที่พัฒนาใหเกิดความรวมสมัย
มีประโยชนแใชสอยเพื่อใหตรงตามความตองการของตลาด นับเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทําใหเขาสูภาวะการลดความนิยมในงานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิม ขาดการ
อนุ รักษแสืบ ทอดในฐานะสมบัติของชาติ จากแนวคิดนี้ศูนยแส งเสริมศิล ปาชีพ
ระหวางประเทศซึ่งมีพันธกิจหลั กในการพัฒ นาทักษะฝีมือชางและยกระดับ
ความสามารถ เพื่อใหผลงานศิลปาชีพและหัตถกรรมของไทยสามารถแขงขันใน
เวทีโลก อีกทั้งใหความสําคัญในการสงเสริมผลิตภัณฑแศิลปาชีพและหัตถกรรม
พื้นบาน งานฝีมืออันเป็นมรดกอันล้ําคาของไทยใหเกิดการอนุรักษแใหคงอยูและ
สืบทอดตอไปในอนาคต...

...ดวยแนวคิดและการอยากอนุรักษแให งานหั ตถศิล ปของไทยในแตล ะ
ทอ งถิ่ น ยั ง คงคุณ คา สื บ ไปทอดไปอยา งยาวนาน เพื่ อให งานศิ ล ปหั ตถกรรม
ดั้งเดิมที่มีคุณคาเหลานี้ไดสงตอจากรุนสูรุน อีกทั้งยังถือเป็นการอนุรักษแงาน
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หัตถศิลปหลายอยางทั้งที่เป็นที่รูจักในวงกวาง และที่มีคุณคาประจําทองถิ่นซึ่ง
เปรียบเสมือนการปลูกฝใงจิตสํา นึกใหคนรุนหลังไดซึมซับเรื่องราวดีๆเพื่อทําให
สิ่งเหลานั้นคงอยูตลอดไป…
ศิลปหัตถกรรม (Art and Crafts) เป็นศิลปะที่ทําดวยมือ สรางขึ้นมาเพื่อการใชสอยหรือ
ประกอบพิธีกรรมตามประเพณีหรือประกอบการละเลนพื้นบาน มักจะถูกสรางขึ้นมาจํานวนไมมาก
นัก แคพอเพียงที่จะใชตามความตองการเทานั้น ลักษณะรูปแบบจึงมักแตกตางกันออกไปตามแตวัสดุ
ที่มีในทองถิ่นและความพอใจของผูทํา อาจใชเครื่องมือบาง แตก็ทําดวยมือเป็นสวนใหญ งานเหลานี้
มักจะพบในทองถิ่นชนบทอาจเรียกศิลปะประเภทนี้วาศิลปะพื้นบาน (Folk Art) ซึ่งจะพบเห็นทั้งใน
รูปจิตรกรรม ประติมากรรม และอื่นๆ ประกอบรวมกันอยางเหมาะสมกลมกลืน ควรคาแกการศึกษา
และอนุรักษแไว เพราะเป็นสวนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณแของชาติ (ฉัตรชัย อรรถปใกษแ,
2554: 17)
“ประยุกตแศิลป” หมายถึง ศิลปะที่นําไปใชกับวัตถุที่ใชเป็นประโยชนแได ศิลปะลักษณะนี้
อาจทําดวยมือหรือเครื่องจักรก็ได เพราะฉะนั้นประยุกตแศิลปอาจเป็นผลิตกรรมจากโรงงานหรือจาก
งานของศิลปินคนใดก็ได คําๆ นี้ใชทั่วไปในผลงานที่มุงเนนดานประโยชนแใชสอย การคา จุดประสงคแ
ดานความสวยงาม เชน งานศิลปะตกแตง หรือ มัณฑนศิลป หัตถศิลป อุตสาหกรรมศิลป พาณิชยแ
ศิลป หรือ ประณีตศิลป (Finess Art) ลวนอยูในขอบขายของศิลปประยุกตแทั้งสิ้น (ศิลป พีระศรี อาง
ถึงใน กําจร สุนพงษแศรี, 2555: 103) สอดคลองกับดิกคินสัน (1977 อางถึงใน สดใส ขันติวรพงศแ,
2550: 27) ที่กลาววา งานศิลปะที่งดงามที่สุดคือประณีตศิลปที่มีความลงตัวอยางกลมกลืน ไมใชแค
สวยงามภายนอก หากแตมีพลังศีลธรรมจรรยาควบคูอยูดวยพรอมๆ กัน กับที่ตาและหูไดเสพความล้ํา
เลิศบริบูรณแนั้น
องคแประกอบแหงศิลปะคือ รูปที่ประกอบขึ้นดวยลายเสนหรือดวยกลุมกอนแหงวัตถุที่ใช
ปใ้น (Plastic Volumes ปริมาตรปูนปใ้น) หรือดวยสี เอกภาพลายเสน (Linear Unity) ที่ดีคือไดผล
งดงามทั้งในทางกิอาโรสกุโร (Chiaroscuro) และสี กิอาโรสกุโรคือ ผลอันเกิดจากความแกออนของ
ความมืดและความสวางซึ่งปรากฏเห็นที่รูป เชน รูปที่เห็นเดนหรือเห็นซึ้งเขาไปก็เนื่องจากผลของ
กิอาโรสกุโรที่รูปนั้น ซึ่งในทางศิลปะเรียกวา “คา” (Value) ของความมืดและความสวาง เอกภาพ
ในทางจิตรกรรม (Painting) ที่งามหมายถึง องคแประกอบลายเสนและทั้งกิอาโรสกุโร ตลอดจนความ
ประสานกันของสี (Chromatic Harmony) ที่ระบาย ความจริงกิอาโรสกุโรที่มีปรากฏอยูในภาพ
จิตรกรรมก็คือผลแหงคาของสีที่ระบาย เพราะรูจักใชสีแกออนระบายในที่ซึ่งเหมาะสม และภาพนั้น
ไดผลทางสีสันงดงามอาศัยความสะสมเขากันอยางสมบูรณแของวรรณะแหงสี (Perfect Blending of
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Tints) ทําใหรูสึกพอตาพอใจ ดังนั้น ศิลปะจึงไมไดสรางขึ้นตามทฤษฎี แตสรางขึ้นจากความคิดและ
ความรูสึก (ศิลป พีระศรี, 2546: 27-28)
เครื่องถวยเบญจรงคแมีองคแประกอบทางศิลปะของรูปทรง ลวดลาย และสีสันมีความงาม
อยางประณีตศิลป จัดอยูในงานประติมากรรมและจิตรกรรม ดังที่ ศิลป พีระศรี (2546: 278, 19)
กล า วว า คุณ ลั ก ษณะของเครื่ อ งปใ้ นดิ น เผานั้ น เกี่ ย วกั บ ทรวดทรงรู ป นอกมี ค วามสั มพั น ธแ กั บ งาน
ประติมากรรมและงานจิตรกรรม เชน เครื่องปใ้นดินเผาสมัยอยุธยาที่ เรียกกันวา “เบญจรงคแ” นั้น
ตกแตงประดับประดาใหมีสีหลายสี จึงมีความสัมพันธแกับประติมากรรมและจิตรกรรมทั้งสองอยาง
และความงามอันวิจิตรศิลป (Fine Arts) หมายความถึง การงานอันเป็นความพากเพียรของมนุษยแ
นอกจากตองใชความพยายามดวยมือและดวยความคิดแลว ยังตองมี การพวยพุงแหงปใญญาและจิต
ออกมาดวย ซึ่งความงดงามออนชอยของการเขียนภาพลวดลายไทยเป็นศิลปะของไทยอยางหนึ่งที่
รวมอยูในจําพวกวิจิตรศิลป (พระเทวาภินิมมิต, อางถึงใน กรมศิลปากร, 2486: 16) ดังนี้
2.1.4.1 ความงามด้านรูปทรง
ในการปใ้นรูปทรงใหมีความงดงาม มีการใชดินอยู 2 ประเภทคือ เนื้อดินสโตนแวรแ (Stone
Ware) และเนื้อดินพอรแซเลน (Porcelain Ware) เครื่องปใ้นดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวรแ (Stone
Ware) เนื้อดินคอนขางหนา เนื้อแนน ทึบแสง มีลักษณะเนื้อหยาบ แข็งแกรงทนทาน สีเกิดจากสี
ธรรมชาติของดิน เชน สีเทา สีน้ําตาล เมื่อเคาะจะมีเสียงกังวาน วัตถุดิบที่ใชตองมีความทนไฟสูงและ
มีความเหนียวแข็งแกรง นิยมทําภาชนะบรรจุใสอาหารและน้ํา เชน จาน ชาม ถวยกาแฟ เหยือกน้ํา
แจกัน ไห โอง ตุมน้ํา ฯลฯ และเนื้อดินพอรแซเลน (Porcelain Ware) มีการคนพบดินเกิดขึ้นที่เมือง
จีนมีแหลงดินที่เรียกวา “China clay” หรือ “Kaolin” (เกาลิน) ถือวาเป็นดินขาวเนื้อบริสุทธิ์ดีที่สุด
แหงหนึ่งของโลก มาจากบริเวณแหลงดินฉิงเตอเจี้ยนในมณฑลเจียงซี (กังไส) มีสวนผสมของแรอะลูมิ
นาและซิ ลิ ก าอยู เมื่ อ ผ า นการเผาด ว ยความร อ นสู ง อย า งถู ก วิ ธี จ ะมี คุ ณ สมบั ติ ข าวใส โ ปร ง แสง
แข็งแกรง และเคาะมีเสียงดังกังวานเรียกวา “พอรแซเลน” (porcelain) เครื่องถวยเนื้อดินประเภท
พอรแซเลน เป็นเครื่องถวยที่ตองเตรียมดินขึ้นเป็นพิเศษ เนื้อดินเมื่อเผาสุกจะมีสีขาวและโปรงแสง เผา
ในอุณ หภู มิตั้ งแต 1,250 องศาเซลเซีย สขึ้ นไป ส ว นผสมของเนื้ อดิ น ประกอบไปดว ยหิ นควอตซแ
(Quartz) หินฟในมา ดินเกาลิน ดินเหนียวขาว (Ball clay) และวัตถุอื่น ๆ อีกตามสัดสวนที่เหมาะสม
เมื่อนําไปเผาไฟแลวเนื้อดินละเอียด แข็งแกรง และเนื้อบาง ตอมาเทคนิคการทําเครื่องถวยกระเบื้อง
กาวหนายิ่งขึ้น เนื่องจากเนื้อดินปใ้นประเภทพอรแซ เลนมีความเหนียวนอย จึงนําไปขึ้นรูปดวยวิธีหลอ
และวิธีขึ้นรูปดวยใบมีดเป็นสวนใหญ ไมนิยมขึ้นรูปบนแปูนหมุน เครื่องถวยชนิดเนื้อพอรแซเลนที่ทํา
ภาชนะใสอาหารและงานทางดานศิลปะเผาในอุณหภูมิประมาณ 1,210–1,235 องศาเซลเซียส (กําจร
สุนพงษแศรี, 2551: 167)
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2.1.4.2 ความงามด้านลวดลาย
ลวดลายไทยนั้นมีคุณคาแหงความงามเป็นเลิศมีความออนชอย วิจิตร ประณีต และมีแบบ
ฉบับ ของตนเอง ตางจากรูปแบบและกระบวนลวดลายของชนชาติอื่น การเขียนหรือตกแตงและ
ลักษณะลายไทยจัดอยูในประเภทลายประดิษฐแ รูปแบบหรือกระบวนวางเถา ผูกลายลวนประดิษฐแขึ้ น
จากดอกไม ใบไม และเครือลดาวัลยแเป็นพื้น เกิดจากความคิดของชางที่คิดประดิษฐแเพิ่มเติมหรือ
ตกแตงใหงดงามยิ่งขึ้นกวาธรรมชาติกับใสความรูสึกในทางสุนทรียภาพ มนุษยแอาจรูสึกหรือสัมผัสได
ดวยจิตใจจึงจะเห็นคุณคาในความงามนั้นๆ (จุลทัศนแ พยาฆรานนทแ, 2543: 36)
การเขียนลวดลายตาง ๆ นั้นมีมาตั้งแตสมัยเมื่อมนุษยแรูจักเขียนลวดลายลงบนตัว และรูจัก
ทําเครื่องมือเครื่องใชก็นิยมเขียนลวดลายลงบนสิ่งของนั้น ๆ โดยใชวิธีเขียนดวยดินสีตาง ๆ ผสมกับ
ยางไม สําหรับลายไทยมีมาตั้งแตสมัยเชียงแสนและสุโขทัย เชน ลายบัว ลายลูกฟใก ลายกระจัง ลาย
ดาว ลายกาบ ฯลฯ มีความเชื่อวาแตเดิมลายไทยยังมิไดเขียนวิจิตรพิสดารเพียงแตเขียนลายงาย ๆ
เช น เดี ย วกั บ ลายเสื้ อ ผ า และกระบุ ง กระจาด ต อ มาได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากอิ น เดี ย ผ า นมาทางพม า
(พระเทวาภินิมมิต, อางถึงในกรมศิลปากร, 2486: 13-18) มีพัฒนาการเรื่อยมา เชน ลายพันธุแพฤกษา
ลายรูปสัตวแ ลายชองกระจก ลายเรขาคณิต ลายเบ็ดเตล็ดตางๆ (อุษา งวนเพียรภาค, 2533: 40)
ศิลปะลวดลายผสมผสานระหวางไทย จีน อินเดีย และยุโรปที่บรรพบุรุษไดถายทอดไวตาม
อุโบสถ ปูนปใ้นใบเสมา หนาบัน ธรรมาสนแ ปืนใหญสําริด ลายจําหลักไม ซุม มณฑป อาคาร บานเรือน
บานประตู ตู พระไตรปิ ฎ ก ฝาผนั งโบสถแ หี บใส เ สื้ อ ผ า พระคั มภี รแ และเครื่อ งปใ้ นดิน เผา ซึ่ง งาน
จิตรกรรมไทยในการเขียนลวดลายประดับเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานกวา 700 ปีแลว นับตั้งแต
สมัยกรุงสุ โขทัย กรุ งศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทรแ โดยไดรับอิทธิพลมาจากชนชาติ
ใกล เคีย งผ านการติดตอคาขาย เชน จีน อินเดีย ขอม ฯลฯ ลายไทยจึงไดรับการผสมผสานและ
พัฒนาขึ้นจนมีลักษณะและความงดงามอยางแบบไทย แมวาลายไทยรุนดึกดําบรรพแจะไมเหมือนลาย
ไทยในสมัยตอมา แตมีความเป็นเครือเดียวกัน กาลเวลาไดคอย ๆ เปลี่ยนศิลปะลวดลายใหแตกตาง
กั น ไปตามยุ ค สมั ย หรื อ อิ ท ธิ พ ลของอิ น เดี ย ที่ แ พร เ ข า มาพร อ มกั บ ลั ท ธิ ศ าสนาและวั ฒ นธรรมที่
เจริญรุ งเรื องกวาในสมัยนั้ น เชน ศรีลั งกา ไทย พมา เขมร จาม เนปาล อินโดนีเซีย ทิเบต ฯลฯ
ลวนไดรับมรดกวัฒนธรรมจากอินเดียดวยกันทั้งสิ้น (สัญญา วงศแอราม, 2545: 2-3) ความงาม
ทางดานลวดลายไทยมีที่มาอันเกิดจากการผสมผสานระหวางวัฒนธรรม หลายชนชาติดวยกัน ตอมา
คนไทยสามารถคิดประดิษฐแคิดสรางสรรคแขึ้นมาใหมเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม
ไทยเริ่มตั้งแตสมัยกรุงสุโ ขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทรแ ซึ่งวัฒนธรรมของไทยเรามิใช
วัฒนธรรมซึ่งอยูอยางโดดเดี่ยว มีการแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ๆ ตลอดเวลา ถาเรารูซึ่งสิ่งที่อยูรอบตัว
หรือไกลจากตัวเราแลว เราอาจจะเขาใจตัวเองในลักษณะที่แคบเกินไป (เจตนา นาควัชระ, 2532:
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651) โดยแบงออกเป็น 3 ยุคสมัยไดแก ลายไทยสมัยสุโขทัย ลายไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา และลายไทย
สมัยกรุงรัตนโกสินทรแ (น. ณ ปากน้ํา, 2550: 4) ดังนี้
2.1.4.2.1 ลวดลายไทยในสมัยสุโขทัย
ศิลปะลวดลายในสมัยนี้มีอิทธิพลของขอมอยูบางและมีวิวัฒนาการมาจากปาละ เชน
ลายของสุ โ ขทั ย ที่ ป รากฏบนใบเสมาวั ดจอมคี รีน าคพรต บนใบเสมาที่พิ พิธ ภั ณฑแ ส ถานแห งชาติ
กําแพงเพชร และลายดอกบัวบนเพดานคูหาอุโมงคแที่วัดศรีชุมเป็นลายเครือเดียวกับลายอโยธยาหรืออู
ทองเรียกวาลายคางคาว มีลักษณะเหมือนใบเสมาสมัยอูทองทั่วไปคือ ลายขมวดเป็นกานขดมวนไป
มวนมาแบบธรรมชาติ สวนลายหนากระดานที่ขอบของลายดอกบัวเป็นลายกลมดอกไมเรียงติดๆ กัน
เป็นคติเกาที่ยึดมาจากสมัยทวารวดีและอิทธิพลจากศิลปะคุปตะ ตอมากลายเป็นลายประจํายามหรือ
ประจํายามกามปู ถาลายขอมก็จะเป็นลายตารางเฉียงตัดกันแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลายสุโขทัยที่
ปรากฏอยูตามเครื่องปใ้นดินเผา “เครื่องสังคโลก” เป็นลายพูกันเขียนมีรูปปลา รูปคลื่น ดอกไม ใบไม
ขมวดตามธรรมชาติ และยังมีลายจีนและลายแบบญวนอีกดวย เนื่องจากเครื่องถวยชามของสุโขทัย
บางชิ้นมีลายเหมือนกับญวน แตใครจะลอกแบบใครนั้นยากที่จะกลาวได สอดคลองกับ อุษา งวน
เพียรภาค (2533) วิจัยเรื่องการศึกษาลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถวยสุโขทัย แบงลวดลายออกเป็น
ภายนอกประเทศและภายในประเทศ ซึ่งลวดลายจากภายนอกประเทศ ไดแก ลวดลายที่ประดับบน
เครื่องถวยจีนในสมัยราชวงศแหยวน (พ.ศ. 1822-พ.ศ. 1911) ประเภทลายคราม ไดแก ลายพันธุแไม
กานขดแบบตางๆ ลายปลาคูวายวน ลายกานขด ลายกลีบบัวไสกนก ลวดลายที่ประดับบนเครื่องถวย
จีนในสมัยราชวงศแหมิง (พ.ศ. 1911-พ.ศ. 2187) ทั้งประเภทลายครามและประเภทเคลือบสีเขียว
ไดแก ลายพันธุแไมกานขด ลายดอกไม 5 ดอกภายในวงกลม ลายกานขด ลายสังขแแบบตาง ๆ ลาย
ดอกบัว ลายดอกบัวทามกลางลายน้ํา ลายดอกโบตั๋น ลายดอกโบตั๋นทามกลางลายน้ํา ลวดลายที่
ปรากฏบนเครื่องถวยเวียดนาม ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 ทั้งประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบใส
ประเภทลายครามและลายเขียนสีบนเคลือบไดแก ลายชอดอกไม 3 กลีบ ลายชอดอกไมแบบงาย ๆ
ลายคลายดอกไมกานขดที่ประดับดานนอกภาชนะประเภทชาม ลายชองกระจกรูปโคงมน ลายชอง
กระจกรูปกลีบบัว ลายชองกระจกรูปแปดเหลี่ยมที่ประดับตามตลับหรือคนทีเหลี่ยม เป็นตน ลายผสม
ระหวางลวดลายบนเครื่องถวยจีนและลายของมุสลิม ไดแก ลายชองกระจกรูปทับทรวงมาจากลาย
คลายหัวยูอี่ประกบกันของจีน แตลักษณะที่เกี่ยวสอดกันนี้เป็นลักษณะที่นิยมในศิลปะของมุสลิม และ
ลวดลายจากภายในประเทศที่เกี่ยวของกับลวดลายเครื่องประดับสถาปใตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนตนไดแก ลายดอกกลมสลับดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลายคลายชอดอกไมเรียงตอกันลายคลาย
กรุย เชิงหรือเฟื่องอุบ ะ ลายรู ปหงสแ ลายดอกโบตั๋น ลายกานขด เป็นตน ลวดลายจําหลั กบนแผ น
หินชนวนที่วัดศรีชุม ไดแก ลายชองกระจกรูปทับทรวงเกี่ยวสอดกัน อาจไดตนแบบของลวดลายมา
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จากที่เดียวกัน ลวดลายบนเครื่องถวยจากแหลงเตาในลานนาไดแก ลายหวีขูดรูปกลีบดอกไมพบที่เตา
พาน และเตาเวียงกาหลง ลายกอตนไมคล ายลายที่กนจานเขียนลายสี ดําใตเคลื อบใสของเตาสั น
กําแพง
2.1.4.2.2 ลวดลายไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
ศิลปะลวดลายไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา เริ่มจาก พ.ศ. 1893 ถึงปลายรัชกาลสมเด็จ
พระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2089 มาจากศิลปะอโยธยาอันเป็นศิลปะคลาสสิกของไทย มีความงามสงา
ลวดลายตางๆ วิจิตรบรรจงมาก ถึงปลายรัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง พ.ศ. 2198 ลายไทยถือ
วาเป็นจุดเริ่มตนลักษณะพิเศษของศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา เบิกบานสุดขีด ลายกระหนกเปลวพลิ้ว
ฟูุฟุาเบาหวิวและลอยฟุอง ผสมผสานกับจินตนาการของกวีที่มีความผูกพันกับธรรมชาติอยางลึกซึ้ง
ตอมาในสมัยสมเด็จพระนารายณแมหาราช พ.ศ. 2199 มีความเกี่ยวพันกับฝรั่งชาวยุโรปอยางใกลชิด
เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญของงานศิลปะ มีศิลปะแบบอื่นเขามาผสมผสานลวดลายแสดงชั้นเชิง
ของการใสภาพคน สัตวแ บานเรือน และผสมผสานระหวางลายเครือเถา รูปดอกไมกับนก มีความ
งดงามยิ่งนัก
2.1.4.2.3 ลวดลายไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ในสมัยรัชกาลที่ 1 พระองคแทรงพยายามรวบรวมชางฝีมือเกาสมัยกรุงศรีอยุธยาที่
ยังคงหลงเหลืออยู และทํานุบํารุงการชางขึ้นเพื่อสราง พระนครใหงดงามเหมือนเดิม ศิลปกรรมใน
สมัยนี้จึงมีรูปแบบเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ในสมัยรัชกาลที่ 2 ชาวสยามเริ่มวางเวนจากการศึกสงคราม พระองคแทรงสนพระทัย
ในการกวีนิพนธแ โปรดเกลาฯ ใหแตงสําเภาไปขายสินคายังเมืองจีนไดพระราชทรัพยแเขาทองพระคลัง
เป็นจํานวนมาก สมัยนี้อิทธิพลของศิลปะจีนและวรรณคดีจีนไดเขามาแพรหลายเป็นที่นิยมในหมูชน
ชั้นสูง แมพระเจาแผนดินเองก็มีพระราชนิยมแบบอยางกษัตริยแจีน และทรงมีฝีพระหัตถแ การแกะสลัก
เป็นเลิศ ลักษณะของลวดลายในสมัยนี้มักเป็นดอกไม โขดหิน ใบไม ตนไม เป็นตน
ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชนิยมสรางวัดวาอารามตาง ๆ เชน พระอุโบสถวัด
เศวตฉั ต รใช เ สาสี่ เ หลี่ ย มแบบจี น มี พ าไลรอบ หน า บั น ขยั ก เป็ นสองตอน ปใ้ น ปู น ประดั บ หน า บั น
มีลวดลายและโขดเขาแบบจีนประดับดวยกระเบื้องเคลือบจีนสีสันสดใสงดงามมาก ลายแบบจีนได
กลายเป็นแบบแผนของศิลปะรัตนโกสินทรแผสมกับลายไทยที่สืบชวงมาจากอยุธยา เป็นศิลปะลูกผสม
อันงดงาม ดังบานประตูลายฝใงมุกพระอุโบสถวัดพระเชตุพนฯ ลายเสนเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ลวดลาย
แบบไทยเดิม แตลายกรอบของภาพเป็นลายดอกพุดตาน ลวดลายแบบจีนเป็นสวนใหญ
ในสมั ย รั ช กาลที่ 4 สมั ย นี้ ล ายไทยขาดความเข ม แข็ ง แม ภ าพคนก็ ข าดความ
ทะมัดทะแมงไมสงาเหมือนภาพคนในสมัยรัชกาลที่ 3 ลายแบบยุโรปไดรับความนิยม เป็นลายแบบ
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เครือเถารูปดอกไม ใบไมแบบธรรมชาติ ดังปรากฏอิทธิพลบนเสาภายในพระอุโบสถวัดชุมพลนิกายา
ราม บางปะอิน ลายประกอบเบื้อ งหลังเป็นลายดอกไม ใบไมเป็นลายแบบฝรั่งลวนๆ จะเห็นไดถึง
ความแตกตางอยางชัดเจนวาสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นการใชเสนสงาผาเผย เขมแข็ง ทะมัดทะแมง และ
ดุดัน สวนในสมัยนี้เทวดาคลายอมโรค
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ลายไทยยังคงเป็นแบบสมัยรัชกาลที่ 4 ตัวลายเขียนละเอียดเป็ น
ฝอย ดังภาพลายประตูฝใงมุกวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตัวลายเล็กละเอียดยิ่งกวาสมัยรัชกาลที่ 4
ขาดพลังและความเขมแข็งอยางสิ้นเชิง แมตัวกระหนกเป็นเสนคดโคงอยางมีระเบียบแตแข็งเหมือน
ขดลวด ไมออนพลิ้ ว ไหวแบบธรรมชาติอยางลายไทยในสมัยรัช กาลที่ 3 และสมัยกรุง ศรีอยุธ ยา
แสดงถึงความรุงโรจนแของลายไทยไดสิ้นสุดลงแลว แมภาพลายกระเบื้องเคลือบประดับเสาและกําแพง
แกวพระอุโบสถเป็นลายใบเทศ แตการจัดภาพอยูในกรอบเป็นแบบยุโรป
2.1.4.3 ความงามด้านสีสัน
การคนพบสีไดรับอิทธิพลมาจากชาวยุโรปและสีสันที่สวยงามไดรับอิทธิพลมาจากผาทอ
ของอินเดีย เปอรแเซีย อาหรับ และลอกเลียนลายจากธรรมชาติ ตนไม ดอกไม เกิดขึ้นในสมัยราชวงศแ
ถังโดยมีการนําสารทองแดง เหล็ก และโคบอลตแมาใชทําใหเกิดสีตางๆ เชน สีเขียว สีน้ําตาลเขม สี
เหลืองทอง สีน้ําเงินมีทั้งเคลือบระบายสีใหสีหลายสีไหลยอยมาผสมกันอยางอิสระวาดระบายเป็น
ลวดลายอยางละเอียดประณีต ดังที่หลูกวยเหม็งนักปราชญแจีนไดพรรณนาถึงเครื่องปใ้นดินเผาสกุลเย
(มณฑลเจเ อ เจี ย ง ใกล เ มื อ งส า วซิ ง ) ว า “มี ก ารประสานสี ต า งๆ ตั้ ง พั น เข า ไว ด ว ย กั น ”
เครื่องปใ้นดินเผาสมัยนี้จึงไดรับความนิยมทั้งในประเทศและทั่วโลกอยางกวางขวาง ตอมาในสมัย
ราชวงศแชิง มีการเคลือบสีภาชนะเป็นสองแบบคือ แบบแรกเป็นการเคลือบสีเดียว (monochrome)
เชน น้ํายาเคลือบที่มีสวนผสมของโลหะทองแดง เมื่อผานการเผาสีที่เคลือบจะดูแข็งแกร งคลายทํา
ดวยทองแดง แบบที่สองนิยมวาดประดับเป็นลวดลายตางๆ ดวยสีหลายสี วิธีหลังนี้ไดพัฒนามาก
ในสมัยจักรพรรดิหยงเจิ้นและเฉียนหลง และเครื่องเคลือบแบบ “Famille Rose” ระบายดวยสีชมพู
ไดรับความนิยมจากชาวตะวันตกอยางยิ่ง จนถึงสมัยราชวงศแหมิงนิยมใชสีชมพูมากจนไดชื่อวา “Ming
Pink” ใชกลวิธีการผสมแกวสีขาวกับสีแดงใหเขากันอยางชาญฉลาด ในปลายสมัยราชวงศแซง นิยม
เคลือบสีขาวหมนและตกแตงลายดวยสีดํา สีน้ําตาลก็เปลี่ยนไปโดยเพิ่มสีหลายสีขึ้น เชน สีเหลือง สี
แดง สีเขียว ฯลฯ บนพื้นสีขาวเป็นที่ชื่นชอบแกผูใช จนกระทั่งทํากันเรื่อยมาถึงสมัยปใจจุบัน (กําจร สุ
นพงษแศรี, 2551: 167, 234) อิทธิพลในการใชสีไดสงผลมายังไทย ดังจะเห็นไดจาก ลักษณะลายหมอ
บานเชียงเขียนดวยเสนโคงคดแปลก ๆ กันไปไมซ้ําแบบกันสวนใหญเป็นริ้วขนานกัน สีที่ใชคือสีแดง
ผสมกับยางไมซึ่งติดทนทานมากแม ฝใงจมดินหลายพันปีมาถึงทุกวันนี้ก็ไมลอก แผนอิฐที่ขุดพบ ณ
เมืองอูทอง สมัยทวารวดีมีการเขียนสี ลงบนนั้นดวยวิธีเดียวกัน เมื่อขุดขึ้นมายังคงเห็นลายตาง ๆ
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ชัดเจนอยู เพราะวัสดุที่ใชเขียนเป็นดินจากธรรมชาติ จึงไมละลายสูญหายไปแบบสีวิทยาศาสตรแใน
สมัยหลัง คงจะเป็นเพราะวาคนโบราณมีเทคนิคและมีความเขมงวดการใชสีมาก ประกอบกับเขียน
ภาพกันดวยใจรัก ทุมเทพลังงานและจิตใจลงไปในภาพเขียนดวยตองการใหภาพเหลานั้นอยูตลอดไป
(น. ณ ปากน้ํา, 2542: 87) สีที่ใชเขียนภาพในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนขึ้นไปจะใชสีเพียงไมกี่สี เชน
สีดํา สีแดง และสีเหลืองคล้ําเป็นพื้น สีที่ประกอบคือสีขาวเป็นสวนผสมใหสีอื่น ๆ กลายเป็นสีออนได
อีกหลายสี การที่ใชสีนอยเพราะในสมัยนั้นสีทําขึ้นจากธรรมชาติ เชน สีดํานํามาจากเขมาควันไฟกน
หม อ สี ข าวใช ปู น ขาวหรื อ ฝุุ น ดิ น ขาว สี แ ดงและสี เ หลื อ งนํ า มาจากดิ น ที่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานครบางแหง ดินมีสีแดงเขมและดินเหลือง และสีเหลืองบางทีก็
ใชรงทําจากยางไม ตอมามีสีแปลก ๆ สงมาจากเมืองจีนหลายสี ทําใหภาพเขียนยุคหลัง ๆ มีสีสัน
แปลกตายิ่งขึ้น (น. ณ ปากน้ํา, 2542: 81)
การวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแทางหัตถศิล ปครั้งนี้ จะพิจารณาเกี่ยวกับ
องคแประกอบความงามของเครื่องถว ยเบญจรงคแดานรูปทรง ลวดลาย และสีสั น ความเป็นระบบ
ระเบียบขององคแประกอบทางศิลปะ ความงดงามออนชอยของการเขียนลวดลายลงบนเครื่องถวย
เบญจรงคแ การแสดงออกทางสุ นทรียภาพและแรงบันดาลใจ และความรู สึกในทางสุนทรียภาพที่
มนุษยแอาจรูสึกหรือสัมผัสไดดวยจิตใจ ตลอดจนความคิดของชางที่คิดประดิษฐแเพิ่มเติมหรือตกแตง
รูปแบบใหงดงามยิ่งขึ้น
2.1.5 คุณค่าทางประวัติศาสตร์
การศึกษาประวัติศาสตรแ (History) เป็นการศึกษาเรื่องราวของมนุษยแในสังคมแตอดีตที่ได
ถูกบันทึกไวในประวัติศาสตรแและถายทอดมาถึงสังคมในยุคปใจจุบัน ทําใหไดรับรูเรื่องราว คานิยม
อุดมการณแ ความรูสึกนึกคิดของคน เป็นบทเรียนใหเห็นคุณคาของชีวิต เป็นแรงบันดาลใจใหเราสืบ
ทอดและสรางสรรคแความเจริญทางวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานของการยืนหยัดและอยูรวมกันของคนใน
สังคม สามารถพัฒนาความรูสึกนึกคิด เจตคติตางๆ ในจิตใจ ชวยใหเกิดนิสัยมีความสงสัยในปใญหา
ตางๆ รูจักคิดวิเคราะหแ สามารถวิเคราะหแพฤติกรรมของมนุษยแ ชวยใหมนุษยแรูจักใชเหตุผลสนับสนุน
หรือคัดคาน มองสิ่งตางๆ ในมุมมองหลายดาน ใชวิธีการตั้งปใญหาแลววินิจฉัยปใญหาโดยอาศัยขอมูล
ทางประวั ติ ศ าสตรแ เ ป็ น พื้ น ฐานในการวิ เ คราะหแ ความสํ า คั ญ ของประวั ติ ศ าสตรแ จ ะเน น ศึ ก ษา
ประสบการณแในอดีตของสังคมมนุษยแทุกดานโดยอาศัยหลักฐานที่สําคัญคือ การบันทึกเหตุการณแของ
คนในสมัยกอนเหตุการณแที่เกิดขึ้นในสังคมแตละยุคสมัยอยางละเอียดลึกซึ้ง การศึกษาเหตุการณแใน
อดีตเพื่อใหเกิดความเขาใจสังคมในปใจจุบัน โดยเชื่อวาเหตุการณแของสังคมปใจจุบันเป็นผลมาจาก
เหตุการณแในอดีตไมอาจนําเหตุการณแทางประวัติศาสตรแมาเป็นเครื่องทํานายเหตุการณแในอนาคตได
อย า งแม น ยํ า เหตุ ก ารณแ แ ต ล ะตอนจะมี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ไม อ าจเกิ ด ซ้ํ า ซ อ นขึ้ น ได คุ ณ ค า ของ
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ประวัติศาสตรแมีหลายประการ เชน การปลูกฝใงคุณคาในการแสดงความคิดเห็น การวิเคราะหแ การ
สืบสวนขอเท็จจริง การตัดสินใจอยางชาญฉลาดและเป็นธรรม โดยไมนําตนเองเป็นศูนยแกลางของการ
ตัดสิ น ความถูก ผิ ด ชั่ว ดี แตจ ะวินิ จฉัยไปตามสภาพของสั งคมและเจตคติของคนในสมัยนั้น และ
ประวัติศาสตรแยังสามารถปลูกฝใงความเป็นพลเมืองดี เสริมสรางความรักและความปรารถนาดีตอชาติ
บานเมืองได (สุรินทรแ เหลืองทองคํา, 2530)
ในการศึกษาทางประวัติศาสตรแ ไมมีใครสามารถตอบไดวาขอเท็จจริงที่ถูกตองคืออะไร จึง
ตองมีกระบวนการศึกษา การใชเหตุผลในการตรวจสอบความถูกตองของหลักฐานและนําไปใชอยาง
ถูกตอง ทําใหการศึกษาประวัติศาสตรแเป็นศาสตรแที่สะทอนขอเท็จจริงที่แตกตางจากนิทาน นิยาย
หรือเรื่องบอกเลาที่เลื่อนลอย ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ไดแก การรวบรวมหลักฐาน การคัดเลือก
หลักฐาน การวิเคราะหแ การตีความ ประเมินหลักฐาน การเชื่อมโยงความสัมพันธแของหลักฐาน และ
การนําเสนอขอเท็จ จริ ง โดยมีขั้นตอนในวิธีการทางประวัติศาสตรแ คือ (กรมวิชาการ, ม.ป.ป.:
ออนไลนแ)
1) กําหนดเปู าหมายหรื อประเด็นคําถามที่ตองการศึก ษา แสวงหาคํ าตอบ (ศึกษา
อะไร ชวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด)
2) คนหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตางๆ ทั้งที่เป็นลายลักษณแอักษรและไมเป็น ลาย
ลักษณแอักษรไดแก วัตถุโบราณ รองรอยถิ่นที่อยูอาศัย หรือการดําเนินชีวิต
3) วิเคราะหแหลักฐาน (ตรวจสอบหลักฐาน ประเมินความนาเชื่อถือ ประเมินคุณคาของ
หลักฐาน) ตีความอยางเป็นเหตุเป็นผล มีความเป็นกลางและปราศจากอคติ
4) สรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถามดวยการเลือกสรรขอเท็จจริงจากหลักฐานอยางเครงครัด
โดยไมใชคานิยมไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต พยายามเขาใจความคิดของคนในยุคนั้นหรือ นําตัว
เขาไปอยูในยุคสมัยที่ตนศึกษา
5) การนําเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล ใชภาษาที่เขาใจงายมีความ
ตอเนื่อง นาสนใจ มีการอางอิงขอเท็จจริงเพื่อใหไดงานทางประวัติศาสตรแที่มีคุณคาและความหมาย
การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตรแ ค วามเป็ น มาของเครื่ อ งปใ้ น ดิ น เผาจะทํ า ให ท ราบว า
เครื่ อ งปใ้ น ดิ น เผามี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ มนุ ษ ยแ ตั้ ง แต ส มั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตรแ ทั้ ง ในชี วิ ต ประจํ า วั น
พิธีกรรม และเป็นสินคาที่ซื้อขายในชุมชนจนถึงระบบอุตสาหกรรมที่สงผลตอเศรษฐกิจของประเทศ
เครื่องปใ้นดินเผาที่คิดคนประดิษฐแและสรางในแหลงตางๆ จึงมีเอกลักษณแดานศิลปะและวัฒนธรรม
เฉพาะทองถิ่นนั้น นับเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญอยางยิ่ง สิ่งเหลานี้เป็นหลักฐานที่ชวยให
คนรุนหลังไดรับรูพัฒนาการตามลําดับสมัย (เกรียงไกร สัมปใชชลิต, 2545: คํานํา) สอดคลองกับวจนา
วรรลยางกูล (2556: 21) กลาววา การศึกษาทางประวัติศาสตรแ สะทอนใหเห็นรากเหงาของตนเอง
ตระหนักรู ในสิ่งไดรับบทเรียนจากเรื่องราวในอดีต เพราะเหตุการณแบางเหตุการณแเกิดขึ้นในอดีตและ

25
ยั งส งผลอันใหญ หลวงมายั งปใจจุ บั น การรั กษาหลักฐานทางประวัติ ศาสตรแไวจึงมิ ใช เพียงการอนุ รักษแ
โบราณวัตถุไวใหลูกหลานไดชื่นชมเทานั้น หากแตเป็นสวนหนึ่งในการรักษาความทรงจําของชาติและของโลก
เพื่อมิใหประวัติศาสตรแและแหลงความรูของชาติตองสูญหายไปตามกาลเวลา
จะเห็นไดวา การศึกษาประวัติศาสตรแความเป็นมาของเครื่องถวยเบญจรงคแเป็น สิ่งสําคัญ
และมีคุณคาสะทอนใหเห็นความเป็นมาพัฒนาการรูปแบบความเจริญรุงเรือง และสภาพสังคมในแต
ละยุคสมัย ตลอดจนความสัมพันธแทางการคา โดยเฉพาะความสัมพันธแทางการคาระหวางไทย-จีนที่มี
มาอยางยาวนาน ตามประเพณีการไปจิ้มกองหรือการคาในระบบบรรณาการ ดังนี้
...เครื่องถวยชามตางๆ เขามาพรอมกับชางจีนตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช สมัยนั้นการคาขายและการติดตอกับตางประเทศ
เจริญรุงเรืองสูงสุด สืบมาจนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สมเด็จพระนารายณแ
มหาราช ชาวตางชาติจากหลายประเทศเขามาติด ตอเจริญพระราชไมตรีกับกรุงศรี
อยุธยาเพื่อประโยชนแทางดานการคา ศาสนา และการเมือง สมเด็จพระนารายณแฯ
โปรด ฯ ใหแตงสําเภาไปคาขายดวยพระองคแเองทั้งในเอเชียและยุโรป เชน ฟิลิปปินสแ
จี น อิ น เดี ย ชวา สุ ม าตรา ฝรั่ ง เศส อั ง กฤษ โปรตุ เ กส ฮอลั น ดา และเปอรแ เ ซี ย
ตะวันออกไกล และในสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง มีสินคาที่ชาวตะวันตกเขามา
จํ า หน า ยในตลาดอยุ ธ ยา ได แ ก ผ า แดง เครื่ อ งถ้ ว ยชาม เป็ น ต น ต อ งให พ ระ
คลังสินคาเลือกซื้อกอนแลวจึงนําสวนที่เหลือไปขายใหแกพอคาอื่นๆ ตอไป...
(อุทยานประวัติศาสตรแพระนครศรีอยุธยา, 2545: 19)
...เหตุที่เมืองไทยจะเป็นไมตรีกับกรุงจีนนั้น เกิดแตดวยเรื่องไปมาคาขายกันทาง
ทะเล เมื อ งไทยมี สิ น ค า หลายอย า งซึ่ ง เป็ น ของต อ งการในเมื อ งจี น แต โ บราณมา
เหมือนกับทุกวันนี้ และเมืองจีนก็มีสินคาหลายอยางที่ไทยตองการเหมือนกัน การไป
มาคาขายกับเมืองจีน ไทยไดผลประโยชนแมาก แตประเพณีจีนในครั้งนั้น ถาเมือง
ตางประเทศไปคาขาย ตองมีเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจากรุงจีนจึงจะ
ปลอยใหคาขายไดโดยสะดวก เพราะเหตุนี้จึงมีประเพณีที่ถวายบรรณาการแกพระ
เจ ากรุ งจีน ไมแตป ระเทศไทยเรา ถึงประเทศอื่นก็อยางเดียวกัน ความจริงบุคคล
ตางชาติกันจะมีชาติใดที่รักชอบกันยืดยาวมากยิ่งกวาไทยกับจีนนี้ไมเห็นมี ดวยไมเคย
เป็นศัตรูกัน เคยแตไปมาคาขายแลกผลประโยชนแตอกันมาไดหลายรอยปี ความรูสึกทั้ง
สองชาติจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตราบทุกวันนี้...
(กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2521: 1)
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…จึงพระบาททรงราชนิพนธแสาร
เป็นตะพานนพคุณควรสงวน
ใหเขียนสารลงลานทองทวน
จัดสวนบรรณาการละลานตา
อนึ่งนอกจิ้มกองเป็นของถวาย
ก็โปรยปรายประทานไปหนักหนา
ทั้งนายหางขุนนางในนัครา
ใหมีตราบัวแกวสําคัญกัน
แลวจัดทูตทูลคําใหจําสาร
บรรณาการพรอมสิ้นทุกสิ่งสรรพแ
ทั้งของแถมแนมความนั้นงามครัน
เป็นกํานัลถวายนอกบรรณาการ...
(กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตรแ, 2532: 369-370)
…ฝุายจีนจงเอี้ยซึ่งเป็นใหญ
ไดคุมไพรสิบหมื่นรักษาสถาน
ก็ลงเรือรีบพลันมิทันนาน
มาถามการขาวขอคดีดี
ฝุายทูตตอบวาพระราชสาร
พระผูผานอยุธยาวดีศรี
มาจิ้มกองโดยคลองประเพณี
จําเริญราชไมตรีตามโบราณ...
(กรมศิลปากร กองวรรณคดีและประวัติศาสตรแ, 2532: 375)
2.1.5.1 คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ทางประวัติศาสตร์
ปรากฏเป็นสินคาที่นําเขามาในราชสํานักสยามพรอมกับเรือสําเภาที่ไปมาคาขาย
โดยเริ่มแรกนําเขามาจากจีนกอน ตอมาชาวญี่ปุนและชาวยุโรปก็คิดทําเลียนแบบจีน สวนที่นําเขามา
จากจีนนั้นนาจะนําเขามากอนตั้งกรุงศรีอยุธยา สวนของญี่ปุนนั้นเริ่มนําเขามาขายตั้งแตสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช สวนของชาวยุโรปนาจะนําเขามาขายในสมัยสมเด็จพระนารายณแมหาราช แต
เครื่องถวยฝรั่งคงจะไมแพรหลายนัก เพราะในจดหมายเหตุของฝรั่งที่เขามาคาขายปรากฏวารับเครื่อง
ถวยของจีนและญี่ปุนเขามาขายในเมืองไทย (พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460:
41-42) ชางหลวงของไทยเป็นผูออกแบบลวดลายแลวสงไปใหจีนผลิต แตเดิมเป็นของหลวงสั่งทําเพื่อ
ใชในวังหลวง โดยมีชางติดตามออกไปควบคุมกํากับใหทําเหมือนตัวอยาง เมื่อราชสํานักสยามสั่งซื้อ
เครื่องกระเบื้องจากเมืองจีน สักระยะหนึ่งก็เกิดการเบื่อหนาย หันไปปรับเปลี่ย นรูปแบบใหเป็นไป
ตามวิถีไทยมากขึ้น เกิดความนิยมคิดแบบหรือ “ใหอยาง” สงออกไปสั่งทําที่เมืองจีน สิ่งของที่ไทย
“ให อย าง” ไป เชน กระโถนบว นน้ําหมาก ถวยน้ําพริก ถวยใสยา จานเชิงใชใสยํา ฯลฯ และคิด
ออกแบบลวดลายสั่งเปลี่ยนสีสันบนเครื่องถวยเสียใหมใหถูกตองตามเอกลักษณแไทยเกิดเป็นเครื่อง
ถวยเบญจรงคแอันงดงามใชสําหรับเจานายชั้นสูงเทานั้น (พิมพแประไพ พิศาลบุตร, 2550ก: 60-61)
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ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช และอดุลยแ หงษแจินตกุล (บรรณาธิการ, 2542: 28)
กลาวถึงเครื่องถวยเบญจรงคแและลายน้ําทองเป็นภาชนะหลายประเภท ไดแก ชาม จาน โถ จานเชิง
ชามเชิง ชอน กระโถน กาน้ํา ชุดถวยชาและชุดตั้งโต฿ะ รูปทรงเครื่องถวยมีทั้งทรวดทรงแบบจีนและ
ทรงไทย ชามฝาเป็นแบบที่สั่งสําหรับไทยใชเป็นชุดสํารับอาหารคาวหวาน จานเชิงหรือพาน เป็น
ภาชนะใสขนมหรือผลไมโดยเรียงซอนกันเป็นชั้นๆ จากใหญไปหาเล็ก สุด ที่เป็นโถมีมากมายหลาย
รูปทรง เชน โถรูปแตง โถทรงโกศ โถทรงมะเฟือง โถปริก และฝาโถ เชน ฝายอดทรงมัณฑแ ฝายอด
ลูกแกวกลม นิยมทําเป็นยอดทองประดับทับทิม สอดคลองกับพระนิพนธแของสมเด็จพระเจาบรมวงศแ
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ และจดหมายของเจาพระยาภาสกรวงศแที่มีถึงพระเจานองยาเธอ
กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ ดังนี้
...การสั่งของออกไปทําเมืองจีน ถาเปนของหลวงก็ใหชางกํากับออกไป
คอยดูใหชางจีนทําใหเหมือนตัวอยาง ถาเปนของพอคาสั่ง พอคาไมมีชางที่จะสง
ไปคอยติเตียน ดวยเหตุนี้ เครื่องถวยไทยสั่งที่เปนของดีมีอยูในเวลานี้ จึงมัก
ปรากฏเรื่องราววาเดิมเปนของหลวง หรือของเจานายซึ่งมีพระเกียรติยศสูงทรง
สั่งเขามา แลของชนิดนี้จึงมีนอย เพราะสั่งเขามาใชสอยคราวละไมกี่ชุดไมไดสั่ง
เขามาสําหรับซื้อขาย…
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 50)
...ด ว ยเหนด ว ยเกล าฯว า จะเปนอั น เพี ย งพอกั บ คํ า ถามนั้ น ในส ว น
ตัวอยาง เบญจรงคแ ชนิดแลลายตาง ๆ นั้น จะเขียนลายตัวอยางใหดวย ชาง
จะเอาคาจางเขียน ๗๐ บาท เปนลาย ๓๐ อยาง ถาจะซื้อเก็บรวบรวมถว ย
ชามเบญจรงคแ เ อง กลั ว จะไม ไ ดค รบอย างแลชนิ ดที่ จะหาได ราคาประมาณ
สัก ๒๐๐ บาทแตสวนลายตัวอยางฤาถวยชามเบญจรงคแนั้นเอง จะควรสถานใด
สุดแล วแตจ ะโปรด... (ภาสกรวงษ, อางถึงใน ภุช ชงคแ จันทวิช , ณัฏ ฐภัทร
จันทวิช และอดุลยแ หงษแจินตกุล (บรรณาธิการ, 2542: 338)
2.1.6 คุณค่าทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ทําใหเกิดความเจริญงอกงาม(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542: 759) ทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปใญญา เป็นสิ่งที่ไดรับการอบรม สั่งสอน กลอมเกลา
จิ ตใจสื บ ทอดกัน มา เชน ความคิด ความเชื่อ ค านิยม ทัศนคติ ความดีงาม รสนิยม ศิล ปะ ฯลฯ
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กอใหเกิดความสุนทรียแ ความงดงามแหงจิตใจ ความสดชื่น ความเบิกบานใจ ความเพลิดเพลินใจ
และมีความสุข ซึ่งมีลักษณะความเจริญของวัฒนธรรม คือ มีการสั่งสม สืบตอ ตกทอดกันมา ไม
ขาดตอนเป็นมรดกทางสังคม อันเกิดจากผลิตผลของสังคมที่สรางสมไว มีแปลกใหมเขามาเพิ่มเติม
จากของเดิมใหเขากันได สงเสริมแพรหลายไปในหมูของตนถึงชนหมูอื่น มีการปรับปรุงแกไขใหเหมาะ
กับสภาพแวดลอม และสภาพของเหตุการณแปใจจุบัน (พระยาอนุมานราชธน, 2532: 53) เป็นผลรวม
ของการสั่งสมประสบการณแ ความรู ภูมิธ รรม ความสามารถ และสิ่ งสรางสรรคแทางภูมิปใญญาที่
ถายทอดกันมาของสังคมนั้นๆ เพื่อชวยใหมนุษยแในสังคมนั้นๆ อยูรอดและเจริญงอกงามสืบตอกันได
(พระเทพเวที (ประยุทธแ ปยุตฺโต), 2536: 1)
สมบัติ ตั้งกอเกียรติ (2548: 19) กลาวถึงลักษณะของวัฒนธรรมไทยคือ มีจิตใจออนโยน
โอบออมอารี ยืดหยุนและใจบุญ ที่เป็นเชนนี้อาจจะเกิดจากการไดรับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนา
ศิล ปกรรมที่อ อนชอ ยงดงามจึ ง อาศัย ธรรมชาติเป็ นแกน ความคิด ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรมไทยสวนใหญก็ยึดคตินิยมทางพระพุทธศาสนา สถาบันทางสังคมไมวาจะเป็นสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริยแ จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยใหคงสภาพความดีงามไวอยางมี
คุณคา
พระยาอนุมานราชธน (2532: 50) แบงวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) วัฒนธรรมทางวัตถุ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสุขกาย อยูดีกิ นดี ความสะดวกสบายใน
การครองชีพ ไดแก ปใจจัยสี่และสิ่งอื่นๆ เชน เครื่องมือ เครื่องใช ยานพาหนะ เครื่องอาวุธยุทโธปกรณแ
เครื่องปูองกันตัว ฯลฯ
2) วัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นสิ่งที่ทําใหปใญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม ไดแก
การศึกษาวิชาความรูอันบํารุงความคิดทางปใ ญญา ศาสนา จรรยา ศิลปะ วรรณคดี กฎหมาย และ
ระเบียบประเพณี สงเสริมความรูสึกทางจิตใจใหเกิดความเจริญงอกงามหรือเกิดความสบายใจ เชน
ในเรื่องของปใจจัยสี่ เสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ฯลฯ
มโน พิสุทธิรัตนานนทแ (2547: 4) กลาวถึงการศึกษาคุณคาทางวัฒ นธรรม สะทอน
ใหเห็นความเจริญงอกงามทางปใญญา จิตใจ และรางกายของมนุษยแที่แสดงออกถึงความรูสึก คุณคา
คานิยม รสนิยม ความเชื่อ ความออนโยน ความออนชอย ความงดงาม ความเพลิดเพลิน สบายใจ
สุ ขกาย สุ ขใจ และการเพิ่มพูน ความคิ ดสรางสรรคแ ทางศิล ปะไทย เชน ความคิดสร างสรรคแและ
จินตนาการในการเขียนลายไทยเลียนแบบธรรมชาติที่เรียกวา “ลายพรรณพฤกษา” อยางสวยงาม
ประณีต แสดงให เห็ นถึงลั กษณะนิ สั ยของคนไทยที่มีความละเอียดออน รักความสงบ ใกลชิดกับ
ธรรมชาติ ชางสั งเกต จดจํ า และรูจักดัดแปลง อีกทั้งยังมีการจัดวางลวดลายเพื่อ ใชส อยประดับ
ประดาลงบนพื้นที่ตาง ๆ คนไทยจึงไดเห็นลายไทยในงานตกแตงสถาปใตยกรรม หนาบันพระอุโบสถ
ชอฟูา ใบระกา หัวเสา การตกแตงเครื่องใช เครื่องประดับ งานประติมากรรม สลักไม งานประดับมุก
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งานเครื่องถม งานลงรักปิดทอง ลายรดน้ํา และเครื่องปใ้นดินเผา นํามาผสมผสานกับงานจิตรกรรมที่
เกี่ยวของกับความเชื่อ เรื่องราวทางศาสนา พุทธประวัติ และชีวิตความเป็นอยู โดยการนําลายไทยไป
ใชในงานตาง ๆ นั้นมีการใชอยางชาญฉลาด จัดวางแบงสัดสวน เขียนลายอยางมีเหตุผล มีที่มาที่ไป
ผูกลายอยางตอเนื่องเพื่อแกไขพื้นที่วาง แบงประเภทของลายตาม การใชสอย เชน ลายหนากระดาน
ลายหัวเสา ลายกรวยเชิง ลายเชิง ฯลฯ นับเป็นสมบัติที่มีคุณคาทางวัฒนธรรม เป็นทรัพยแสินทาง
ปใญญา แสดงออกถึงความเจริญงอกงามทางจิตใจ สรางความสุขและความภาคภูมิใจใหแกคนไทย
ควรแกการอนุรักษแคุณคานี้ไวเพื่อทํานุบํารุงและเผยแพรสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาใหคงอยู
กับเอกลักษณแความเป็นไทย อันเป็นเครื่องหมายแหงความเจริญรุงเรืองสืบไป
การวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแทางวัฒนธรรมครั้งนี้ จะพิจารณาเกี่ยวกับ
คุ ณ ค า ในวิ ถี ชี วิ ต ที่ แ สดงออกผ า นทางเครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ ประกอบด ว ย ตั ว วั ตถุ เ ครื่ อ งถ ว ย
เบญจรงคแ ที่ ส ามารถมองเห็ น จั บ ต อ งได ประโยชนแ ใ ช ส อย และสั ญ ลั ก ษณแ ข องความเป็ น ไทย
อัน กอให เกิดความเจริ ญงอกงามทางจิตใจ คานิยม ปรัชญา ความเชื่อ ความศรัทธา และศาสนา
สอดคลองกับแนวคิดของศักราช ฟูาขาว (2553: ออนไลนแ) เกี่ยวกับคุณคาศิลปะทางความเชื่อวา
สังคมไทยไมวาจะอยูในภูมิภาคใด ยอมแสดงออกถึงเรื่องราวของความเชื่ออยูทุกมิติของสังคม และ
ผู ก พั น กั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งผี ศาสนา กฎแห ง กรรม บั น ดาลใจให ผู ส ร า งผลิ ต ออกมาเป็ น พิ ธี ก รรม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และงานศิ ล ปกรรมประเภทตา ง ๆ สื บ ทอดและถ ายทอดต อ กั นมาให
ประโยชนแสุขแกชุมชนและตนเอง เกิดผลดีในการดํารงชีวิต ชวยกระตุนใหคนเกิดจิตสํานึกความรัก
ชาติ รักสถาบัน ประพฤติตนอยูในกรอบของจารีตประเพณี พระธรรมคําสั่งสอน เชน ภาพเกี่ยวกับ
นรก สวรรคแ เรื่องชาดก ฯลฯ และคุณคาทางดานประโยชนแใชสอย เป็นเรื่องสามั ญสํานึกของผูสราง
งานศิลปกรรมที่มองถึงประโยชนแใชสอย และการตอบสนองตอความสะดวกสบายของคนในชุมชน
และตนเอง ไมมีศิลปินหรือผูสรางคนใดอดทนจากการถูกบังคับใหทําในสิ่งที่ตนเอง ไมเห็นประโยชนแ
ไดนาน ความคิดที่ถูกกลั่นใหเป็นงานศิลปกรรมจะแสดงหรือแฝงเรนในงานนั้น ๆ มีใหเห็นอยูเสมอ
เชน ทาทางตลกขบขันในงานจิตรกรรมแทรกในภาพชาดก การคิดลวดลายตาง ๆ ประดับในมุมของ
ประติมากรรม สถาปใตยกรรม จิตรกรรม ฯลฯ
รู ป ภาพที่เ ขีย นแสดงเรื่ องราวประเพณี ตา ง ๆ จัด วาเป็น บัน ทึก ความรู ความเชื่อ และ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองเพื่อคนในสังคมสมัยนั้น ๆ จะไดถือปฏิบัติมีคุณคาทั้งแกตนเองและคนที่อยู
รวมในสังคมเดียวกัน เป็นมรดกของคนแตอดีต เมื่อตกมาถึงสมัยปใจจุบันไดกลายเป็นหลักฐานทาง
วัฒนธรรมของสังคมที่คนในสมัยนี้อาจอาศัยมองผานเขาไป เพื่อทําความรูจักและเขาใจวิถีแหงการ
ดําเนินชีวิตในดานความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรม (จุลทรรศนแ พยาฆรานนทแ, 157-160) ตลอดจน
ในเรื่องของวัฒนธรรมดานวัตถุและวัฒนธรรมดานจิตใจ (พระยาอนุมานราชธน, 2532: 50) รวมทั้ง
เรื่องของการนําเครื่องปใ้นดินเผามาผสมผสานกับงานจิตรกรรมดานลวดลายเป็นสมบัติที่มีคุณคาทาง
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วัฒนธรรม เป็นทรัพยแสินทางปใญญา แสดงออกถึงความเจริญงอกงามทางจิตใจ สรางความสุขความ
ภาคภูมิใจใหคนไทย ควรแกการอนุรักษแคุณคานี้ไวสืบไป (มโน พิสุทธิรัตนานนทแ, 2547: 4)
2.1.7 คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
การเพิ่มคุณคาทางสังคมและเพิ่ มมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยการนําทุนภูมิปใญญาทางดาน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของสังคมไทย ที่ปรากฏในลักษณะระบบความเชื่อขนบธรรมเนียม
ประเพณี หลั ก ธรรมคํ า สอนทางศาสนา ภู มิ ปใ ญ ญาท อ งถิ่ น วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ฯลฯ มาสรางคุณคาทางสังคมและจิตใจใหแกประชาชนในชุมชนและสังคม กอใหเกิด
ความรักและความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด การพิทักษแ ปกปูอง และแกไขปใญหา ตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
ชุม ชน ทั้ ง ยั ง สามารถนํ า ระบบคุ ณ ค า ในสั ง คมท อ งถิ่ น มาสร า งสรรคแ ผ ลิ ต ภั ณ ฑแ ข องชุ ม ชนให เ กิ ด
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจได (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2557: ออนไลนแ)
ฉัตรทิพยแ นาถสุภา (2534: 42) กลาวถึงวัฒนธรรมชุมชน คือ วัฒนธรรมของชาวบานที่ให
คุณคากับคนและชุมชน ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความอิสระของตัวเองในการพัฒนา มีการ
ปรับปรุงตัวเอง ถาจะมีการผสมผสานวัฒนธรรมสิ่งใหมๆ เขาไปก็เพื่อทําใหดีขึ้น ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมเดิมและตองไมมีลักษณะการครอบงํา หรือการพัฒนาชนบทเพื่อประโยชนแของรัฐหรือธุรกิจ
มากกวาชุมชน สังคมในหมูบานอยูไดเพราะระบบเศรษฐกิจที่เลี้ยงตัวเอง มีความเป็นญาติพี่นองเป็น
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของหมู บ า น อยู ไ ด เ พราะมี จิ ต ใจที่ ถื อ ว า ชุ ม ชนมี เ อกลั ก ษณแ มี ค วามผู ก พั น
อุดมการณแและมีคุณคารวมกัน ศักยภาพของชุมชนในการดํารงความรูสึกและจิตใจแหงมนุษยธรรม
การพึ่งตนเองที่เป็นเอกลักษณแของสังคมไทย นั่นคือความรูสึกรักเพื่อนมนุษยแ การชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเทคโนโลยีขึ้น แตความรูสึกและจิตใจแหงมนุษยธรรมที่ ดี
งามไมเปลี่ยนแปลง ปใจจัย ที่ทําใหดํารงความเป็นชุมชนไวไดก็คือ การรักษาสายใยความเกี่ยวพัน
ภายในไวอยางเขมแข็ง เพราะสถาบันหมูบานมีความเขมแข็ง สมาชิกชวยเหลือซึ่งกันและกันเป็น
ส ว นรวม น้ํ า ใจของชาวบ านที่ มี ต อ กั น นั่ นเองที่ รั ก ษาชุม ชนไว แ ละน้ํา ใจนี้ ไ ด ส ง ทอดให ลู ก หลาน
ตอเนื่องกัน มีการพึ่งตนเองทั้งดานความคิด มีภูมิปใญญาของตัวเอง และระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ
นอกจากนี้ พลังผลักดันการพัฒนาชุมชนที่สําคัญที่สุดจะใชเป็นประโยชนแไดเมื่อมีการปลุก
ใหสมาชิกแหงชุมชนมีจิตสํานึกรับรูในวัฒนธรรมของตนนั้น การคนพบจิตสํานึกที่แท จริงของชุมชน
เพื่อสูกับจิตสํานึกที่ผิดพลาดที่ถูกสรางขึ้นโดยสิ่งภายนอกชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยูแลว คือ มี
ระบบคุณคาที่รวบรวมมาไดจากประวัติศาสตรแเป็นบทสรุปของความคิดและการปฏิบัติของชุมชนนั้นๆ
เป็นวิถีชีวิตและทิศทางของการพัฒนาชุมชนที่ชาวบานสรุปขึ้นมา แกนกลางของวัฒนธรรมชุมชนคือ
การใหความสําคัญแกความเป็นคนและความผสมกลมกลืน (Harmony) กันในชุมชน การพัฒนา
ชุมชนจึงตองเริ่มจากฐานวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นรากที่แข็งแกรงของชาวบาน ถามีวัฒนธรรมชุมชน
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เขมแข็ง การรวมกลุมของชาวบานเพื่อทํากิจกรรมจะสําเร็จไดไมยาก ลักษณะที่ ดีงามของสังคมคือ
น้ําใจที่งดงามเปี่ยมดวยความรักและไมตรีอยูลนเหลือเป็นความสัมพันธแอยางมีคุณคาทางศีลธรรม
มนุษยธรรมและอหิงสธรรม การพัฒนาทัศนะของชาวบานคือการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนอันดีงาม
ซึ่งชาวบ านจะคน หาทางออกในงานพัฒ นาดว ยตนเอง ไมมีความจําเป็นใดที่จะตอ งสยบยอมกับ
วัฒนธรรมแบบใหม และฉีกแบบแผนอันดีงามของสังคมแมบทเราทิ้งไป พรอมกับสรางความพรามัว
ของคุณคาชีวิตอันแทจริงและฉุดรั้งใหตกต่ําลง (ฉัตรทิพยแ นาถสุภา, 2534: 215)
จะเห็ น ได ว า การที่ ชุ ม ชนสามารถพึ่ ง ตนเองได เ ป็ น การพั ฒ นาแบบรวมกลุ ม ร ว มมื อ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อคงความเป็นชุมชนไว มิใชการพัฒนาที่เป็นปใจเจกชนนิยมที่คํานึงถึงการตอ
สู แ ข ง ขั น ทํ า ลายกั น อย า งการพั ฒ นากระแสหลั ก สร า งจิ ต สํ า นึ ก แบบชุ ม ชนให เ กิ ด ขึ้ น ด ว ยการ
หันกลับไปเป็นเรื่องประสบการณแรวม เชน ประวัติศาสตรแหมูบาน วัฒนธรรมหมูบาน เพื่ อสรางความ
รั กความภาคภูมิใจ และห ว งแหนในวั ฒ นธรรมของตนเพื่ อมีจิตสํ านึกดานวัฒ นธรรม เอกลั กษณแ
ความเป็นตัวของตัวเองและการเคารพในตัวเองเกิดขึ้น มีกระบวนการผลิตซ้ํา หรือตอกย้ําจิตสํานึก
แบบชุมชนนี้ ผานปใญญาชนทองถิ่น นักวิชาการในเมือง นักพัฒนา คนเฒาคนแกในหมูบ านเพื่อสืบ
ทอดจิตสํานึกของชุมชนจากคนรุนหนึ่งสูคนรุนตอไป มีการรวมกลุมรวมตัวกันของชาวบานในรูปของ
การจัดองคแการ เชน สหกรณแ สมาพันธแ เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดตอ ตอรองกับสถาบันภายนอก
ชุมชน มีการประสานงานทางดานวัฒนธรรมระหวางหมูบานกับหมูบาน และระหวางหมูบานกับกลุม
คนอื่นๆ ในสังคมและตางสั งคม เพื่อสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และมี
ความสัมพันธแและใกลชิดกับธรรมชาติ ดูแลรักษามิใชทําลายลางธรรมชาติอยางการพัฒนากระแสหลัก
เพราะธรรมชาติจะชวยคงความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชนไวได (ฉัตรทิพยแ นาถสุภา,
2529: 90–102)
การวิเคราะหแ คุณคาของเครื่องถว ยเบญจรงคแทางสังคมและเศรษฐกิจครั้งนี้ จะพิจารณา
เกี่ยวกับคุณคาที่สมาชิกในชุมชนและสังคมไทยไดรับผ านทางเครื่องถวยเบญจรงคแ ประกอบดว ย
อัตลักษณแของทองถิ่น จิตสํานึกรักทองถิ่น การพึ่งพาตนเอง การมีสวนรวมของคนในชุมชนการสราง
สังคมแหงความเอื้ออาทร และการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑแสูตลาดการคาสากล สอดคลองกับ
งานวิจัยของศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทรแ (2542) ที่พบวา หากชุมชนเกิดความคุนเคยกับแบบแผนทาง
สังคม กอใหเกิดความเชื่อมั่น การยอมรับ การปรั บตัวตอพฤติกรรมภายในชุมชนได ความพอใจและ
ความรูสึกเป็นเจาของชุมชนสงผลใหเกิดความผูกพันกับชุมชนมาก หากชุมชนเรียนรูคุณคาศิลปกรรม
โดยเชื่อมโยงความคิดกับความรูใหมภายนอกชุมชน กอใหเกิดความไมเขาใจ การตัดสินใจเองไมได
ความไมมั่นใจ ความไมภูมิใจและขาดเกี ยรติภูมิจะสงผลใหเกิดทัศนคติตอตนเองในเชิงลบ และหาก
ชุมชนเกิดความไมคุนเคยกับแบบแผนทางสังคม กอใหเกิดความไมเชื่อมั่น การวางเฉย การปรับตัว
ไมไดตอพฤติกรรมภายในชุมชน ความไมพอใจ และความไมรูสึกเป็นเจาของชุมชน สงผลใหเกิดความ
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ผูกพัน กับชุมชนนอย และรูป แบบความสั มพันธแระหวางคุณคาศิลปกรรมกับการสรางทัศนคติตอ
ตนเองและความผูกพันกับชุมชนพบวา คุณคาศิลปกรรมสงผลตอการสรางทัศนคติตอตนเองพรอมกัน
กับความผูกพันกับชุมชนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยางมีเหตุผล หากเกิดทัศนคติตอตนเองในเชิง
บวกจะเกิดความผูกพันกับชุมชนมาก แตถาเกิดทัศนคติตอตนเองในเชิงลบจะเกิดความผูกพันกับ
ชุมชนนอย แนวคิดดังกลาวยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรวุฒิ สุภาพ (2547) เรื่องคุณคาวัฒนธรรม
กลองปูจาที่มีตอชุมชนจากอดีตสูปใจจุบัน เป็นคุณคาที่เกิดจากบทบาทหนาที่ของกลองปูจาในชุมชน
ในอดีต ประกอบดวยคุณคาทางดานจิตใจ ศาสนา ประวัติศาสตรแ และสุนทรียศิลป เป็นเอกลักษณแที่
แสดงถึงวิถีชีวิต คติความเชื่อที่ดํารงอยูในสังคมลานนา แตปใจจุบันพบวาคุณคาดานเศรษฐกิจเพิ่มเติม
ขึ้นมา เนนคุณคาเชิงปริมาณโดยคุณคาในเชิงจิตวิญญาณความเป็นทองถิ่น คุณคาทางศาสนาและ
พิธีกรรมไดขาดหายไป ซึ่งการวิจัยครั้งนี้อาศัยแนวคิดของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนของ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ในเรื่องของการเพิ่มคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ โดยการนําทุนภูมิปใญญาทางดานศิลปวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในภูมิปใญญาทองถิ่น วิถีการ
ดําเนินชีวิต มาสรางคุณคาทางสังคมและจิตใจใหแกประชาชนในชุมชนและสังคม ที่กอใหเกิดความ
รักษแและความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด ตลอดจนการพิทักษแ ปกปูอง และแกไขปใญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในชุมชน ทั้งยังสามารถนําระบบคุณคาในสั งคมทองถิ่นมาสรางสรรคแผ ลิตภัณฑแของชุมชนให เกิด
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจได (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2557: ออนไลนแ)
2.1.8 คุณค่าทางภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาช่าง
ภูมิปใญญา คือความรู ความคิด ความเชื่อ ความจัดเจนความสามารถ เป็นผลของการใช
สติปใญญาปรับตัวกับสภาวะตางๆ ในพื้นที่ที่กลุมชนนั้นตั้งหลักแหลงถิ่นฐานอยู และไดแลกเปลี่ยน
สรางสรรคแทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอื่น จากพื้นที่สิ่งแวดลอมอื่นที่ไดมีการติดตอสัมพันธแกันแลวรับมา
หรือปรับเปลี่ยนนํามาสรางประโยชนแ หรือแกไขปใญหาไดในสิ่งแวดลอมและบริบทางสังคมวัฒนธรรม
ของกลุมชนนั้น ภูมิปใญญาจึงมีทั้งภูมิปใญญาอันเกิดจากประสบการณแในพื้นที่ ภูมิปใญญาที่มาจาก
ภายนอก ภูมิปใญญาที่ผลิตใหมหรือผลิตซ้ําเพื่อการแกไขปใญหาและการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับ
ความจําเป็นและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (เอกวิทยแ ณ ถลาง, 2540: 11)
อานันทแ กาญจนพันธแ (2544) กลาววา ระบบคุณคาคือจิตวิญญาณของความเป็นมนุษยแที่
สรางสรรคแ ระบบภูมิปใญญาคือวิธีคิดของสังคมโดยเฉพาะการจัดการกับความสัมพันธแทางสังคมและ
ความสัมพันธแระหวางสังคมกับธรรมชาติแวดลอม มักปรากฏใหเห็นในรูปของกระบวนการเรียนรู การ
สรางสรรคแ การผลิตใหม และการถายทอดความรูผานองคแกรทางสังคมในทองถิ่นเพื่อปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม และยังเห็นไดจากความสัมพันธแทางเครือญาติและเครือขาย เป็นภูมิ
ปใญญาที่สะทอนคุณคาทางศีลธรรมของสังคมอยูภายใตเงื่อนไขวาสังคมนั้นจะตองมีอิสระและมีความ
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เป็นตัวของตัว เอง ระบบอุดมการณแคือมีศักดิ์ศรีและสิทธิของความเป็นมนุษยแ ถือเป็นสิทธิที่จะ
เสริมสรางความมั่นใจและอํานาจใหแกคนในชุมชน หรือสังคมเพื่อเป็นพลังในการเรียนรู สรางสรรคแ
ผลิตใหม และถายทอดภูมิปใญญา เป็นการพัฒนาสังคมใหเป็นไปตามหลักของศีลธรรมที่เคารพความ
เป็นมนุษยแ ความเป็นธรรม และความยั่งยืนของธรรมชาติ แสดงถึงศักยภาพของชุมชนในการผลิตใหม
และเป็นพลังสําคัญในการพัฒนา การมองวิธีคิดของชาวบานจะชวยใหสามารถเชื่อมโยงประเด็น
ปใญหาตางๆ เขาดวยกันเป็นองคแรวมเป็นการมองจากมุมมองของชาวบาน ตองวิเคราะหแมุมมองของ
ชาวบานวาเขาใชระบบวิธีคิดอยางไร เชื่อมโยงวิธีคิดในระบบนิเวศกับความสัมพันธแของคนในสังคม
อยางไร ดังนั้น มิติทางวัฒนธรรมชุมชนจึงตองมองความสัมพันธแของคนในสังคมแบบองคแรวม มองที่
ระบบคิด มองออกจากมุมมองของชาวบาน และมองใหเป็นการเชื่อมโยงกัน มองในเชิงเคลื่อนไหว
เพราะวัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยางมีทิศทางและเกิดขึ้นจากพลังทางสังคม ใหยอมรับ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษยแ ใหเขาใจภูมิปใญญาของตน และปใจจัยที่ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนา
คุณคาทางภูมิปใญญาของชางจึงเกิดจากความคิดสรางสรรคแ จินตนาการ การรูจักแกไข
ปใญหา และการเลือกสรรวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณแที่มีคุณภาพดีมาใชงาน สอดคลองกับจุลทัศนแ พยา
ฆรานนทแ (2537) ที่ไดกลาวถึงคุณคาทางภูมิปใญญาในงานประติมากรรมไทย หมายถึง คุณคาอันเกิด
จากพื้นความรูที่สะสมกันมาในการเลือกใชวัสดุ การแกไขปใญหาตางๆ และการริเริ่มสรางสรรคแ
คุณคาทางภูมิปใญญาที่ชางแสดงออกมาปรากฏใหเห็นคือ (กรมศิลปากร, 2537: 137-138)
1. การรูจักและเขาใจในการนําวัตถุดิบมาใชสรางสรรคแเพื่อแสดงออกในงานศิลปะ
และตอบสนองความตองการของคนในสังคมที่มีความศรัทธาและนับถือศาสนา
2. การรูจักคิดสรางสรรคแรูปแบบทางทัศนศิลปใหสอดคลองกับวัสดุและกลมกลืน
เหมาะสมในการแสดงออก
3. การรูจักแกปใญหาในพื้นที่วาง ตกแตงอยางมีสาระ มีความเหมาะสมและสงเสริม
คุณคาทางศาสนาใหมีความสําคัญยิ่งขึ้น
4. การปรับประยุกตแรูปแบบใหเหมาะสมและกลมกลืนกับขนบนิยมในแตละยุคสมัย
5. ชางสามารถแสดงออกทางความคิดอยางสรางสรรคแและจินตนาการตลอดจนเทคนิค
ตาง ๆ ดวยตนเองโดยไมตองเลียนแบบครูเสมอไปทั้งหมด
การวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแทางภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชางครั้งนี้ จะ
พิจ ารณาเกี่ย วกับ ความรู ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ความจัดเจน ทักษะ ประสบการณแ
การผลิตซ้ําทางภูมิปใญญา การเลือกสรรวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณแมาใชงาน การรูจักคิดสรางสรรคแ
จินตนาการ การรูจักแกไขปใญหา การผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแดานสวนผสมของเซรามิกสแ และการ
ถายทอดรูปทรง ลวดลายและสีสันที่สะทอนความเป็นไทยจากอดีตถึงปใจจุบัน
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2.2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
2.2.1 ความหมายของภูมิปัญญา (Wisdom)
ภูมิปใญญา หมายถึง ความรูที่เชื่อมโยงทุกอยางทุกดานทุกมิติเขาดวยกัน เป็นความรูที่มี
คุณธรรม และเป็นความรูที่รอบดานอยางเป็นองคแรวม เพราะเป็นความรูที่มาจากชีวิตและสัมพันธแกับ
ชีวิต การเรียนรูในอดีตจึงเป็นการเรียนรูที่มิเพียงใหเกิดความรูแตกอใหเกิด “ปใญญา” อันเป็นที่มา
ของชีวิตแบบพอเพียง ไมโลภและอยูเย็นเป็นสุข (เสรี พงศแพิศ, 2551: 172-173) โดยภูมิปใญญาแบง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (เสรี พงศแพิศ, 2536: 147)
1) นามธรรม เป็นโลกทัศนแ ชีวทัศนแ เป็นปรัชญาในการดําเนินชีวิต เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคา และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน
2) รูปธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะดานตางๆ เชน การทํามาหากิน การเกษตร
หัตถกรรม ศิลปะดนตรี ฯลฯ
คําวา ภูมิแ ปลวาแผ น ดิ น ในแตล ะแผ นดินหรือ สิ่ งแวดล อมแตล ะแห งจะมีลั กษณะไม
เหมือนกัน มนุษยแตองสรางปใญญาที่เหมาะสมที่จะอยูไดใน “ภูม”ิ หรือสิ่งแวดลอมนั้น ๆ ภูมิปใญญาจึง
เป็นความรูที่เกิดจากแผนดินและสิ่งแวดลอมนั้น ๆ (ประเวศ วะสี, 2547: 21)
คําวา ภูมิ มาจากรากศัพทแ ภู ภาวะ ภพ คือที่อยู ที่เป็น ที่มี ภูมิปใญญาตองอาศัยพื้นที่ที่
กอใหเกิดองคแความรูใหมขึ้นมาในพื้นที่แหงนั้น โดยคนที่อยูและเคยชินกับสภาพแวดลอมนั้น ๆ สั่งสม
ประสบการณแ ใชการจัดการตาง ๆ ในพื้นที่ดว ยสติปใญญาจนเกิดเป็นภูมิ ปใญญาของที่แหงนั้นขึ้น
(สุทธิวงศแ พงศแไพบูลยแ, 2547: 58-61)
ภู มิ ปใ ญ ญา หมายถึ ง ภู มิ ธ รรมและศั ก ยภาพ เป็ น การดํ า รงชี วิ ต ที่ ดี ง าม มี ร ะเบี ย บ มี
กฎเกณฑแ มีศาสนา มีประเพณีสืบทอดกันมา และมีคุณคาที่ดีงามเป็นพื้นฐานของสังคมในชนบทแบบ
ชาวบาน เป็นวิธีคิดของคนโบราณ ไมได แยกวิธีคิดดานภูมิปใญญาออกจากคุณธรรมตาง ๆ (กาญจนา
แกวเทพ, 2530: 8, 10, 17)
ภูมิปใญญา คือ องคแความรูทั้งหมดของชาวบานที่นํามาใชแกปใญหาในทองถิ่นอยางสมสมัย
ภูมิปใญญาเกิดจากการสะสมเรียนรูมาเป็นระยะเวลานาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมดทุกสาขาวิทยา
(สามารถ จันทรแสูรยแ, 2536: 146)
ภูมิปใญญา หมายถึง องคแความรูที่เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะหแและสังเคราะหแของ
บุคคล กลุมชุมชน ที่พัฒนาจากความสัมพันธแระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับธรรมชาติ บุคคลกับ
อํานาจเหนือธรรมชาติ และบุคคลกับเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ภูมิปใญญาไดเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับปใญญาที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งปใจจุบันภูมิปใญญาไดเขามี
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บทบาทในการพัฒนาอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับปใจเจกบุคคลหรือระดับจุลภาค ระดับองคแการหรือ
กลุม จนถึงการพัฒนาในระดับมหภาค (พัชรินทรแ สิรสุนทร, 2544)
ภูมิปใญญาเป็นผลอันเกิดจากปฏิสัมพันธแของความคิดกับโลกแวดลอมอันหลากหลาย และ
เป็ น การผสมผสานกัน ระหวา งสภาพภูมิ ศาสตรแ ทรั พยากรและธรรมชาติ แวดล อม ศาสนา และ
กระบวนการทางสั ง คมทั้ ง หมดประกอบเป็ น องคแ ค วามรู อั น เป็ น วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู จ าก
ประสบการณแซึ่งสั่งสมถายทอดสืบตอกันมา และเกี่ยวของอยูรอบดานของวิถีการดํารงชีวิต (เสนหแ
จามริก, 2537: 33-34)
2.2.2 ความหมายของภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom)
ภู มิ ปใ ญ ญาไทย หมายถึ ง แนวคิ ด หรื อ วิ ธี คิ ด ของคนไทยอั น เกิ ด จากความรู ทั ก ษะ
ประสบการณแที่ไดรับการบมเพาะ อบรม สั่งสอน สั่งสมและสืบทอดกันมา เป็นรากฐานของการดําเนิน
ชีวิต ปรัชญาชีวิต ที่มาของความรูความสามารถตางๆ ที่แสดงออกในวิถีชีวิตของคนไทยทั้งวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ความเป็นอยู ปใจจัยสี่ เครื่องมือในการทํามาหากิน ศิลปะการแสดง เครื่องประดับ
ตกแตง และศิลปหัตถกรรมอยางเป็นองคแรวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิตของคนที่เกิดจากการ
ผสานความรู ทักษะ ความเชื่อและพฤติกรรมเขาไวดวยกัน เพื่อชวยในการแกปใญหา การจัดการ การ
ปรับตัว การเรียนรูและการอยูรวมกันระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติสิ่งแวดลอม และคนกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติอยางสมดุล จนเกิดเป็นลักษณะของตนเอง ทั้งที่ปรากฏในรูปธรรมและนามธรรม โดย
แบงออกเป็น 2 ระดับคือ (เสรี พงศแพิศ, 2551: 173)
1) ภู มิ ปั ญ ญาระดั บ ชาติ คื อ ภู มิ ปใ ญ ญาระดั บ สู ง ที่ พั ฒ นาสั ง คมไทยให ร อดพ น จาก
วิกฤติการณแตางๆ ในอดีตไมใหเสียเอกราช หรือการสรางเสริมความศิวิไลซแใหแกชาติ เชน การกอบกู
เอกราชของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หรือการสรางสรรคแศิลป
วิทยาการตางๆ ในสมัย รัชกาลที่ 2 หรืองานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัช กาลที่ 3 หรือการปูองกัน
ตนเองไมใหประเทศชาติตกเป็นเมืองขึ้นของใครในยุคลาอาณานิคมของชาวยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 5
ฯลฯ
2) ภูมิ ปัญ ญาระดั บท้ องถิ่น หรื อภูมิ ปัญ ญาชาวบ้ า น คื อภู มิปใ ญญาที่เ กิด ขึ้น เฉพาะ
ทองถิ่น เพื่อแกปใญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนั้นๆ เป็นพื้นความรูของชาวบานในการคิดแกไขปใญหาใน
ชีวิตของตนเอง หรือสติปใญญาอันเกิดจากการเรียนรู สะสม ถายทอดประสบการณแที่ยาวนานของผูคน
ในทองถิ่นที่ใชชีวิตอยางถาวรกับปุาเขาลําเนาไพร น้ํา ปลา นก ดิน หญา สัตวแปุา พืช แมลง และ
ธรรมชาติโดยรอบดานเป็นองคแความรูทั้งหมดของคนในทองถิ่น
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2.2.3 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)
ภู มิ ปใ ญ ญาท อ งถิ่ น หมายถึ ง ความรู ความสามารถและทั ก ษะอั น เกิ ด จากการสั่ ง สม
ประสบการณแ ผ า นกระบวนการเรี ย นรู เลื อ กสรร ปรุ ง แต ง พั ฒ นาและถ า ยทอดสื บ ต อ กั น มา
(รุง แกวแดง, 2542: 204) สั่งสมขึ้นมาจากความจัดเจน วิถีชีวิต และสังคมในทองถิ่นหนึ่งๆ ที่มาจาก
ประสบการณแจริง มีการบูรณาการสูง ทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดลอมและมีวัฒธรรม
เป็นฐาน มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรม เนนความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุ (ประเวศ วะสี,
2536: 146) ตลอดจนเป็นรากฐานความรูของชาวบานซึ่งเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางมีเอกภาพ (เสรี
พงศแพิศ, 2529: 145) แบงออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้ (จักรกฤษณแ ดาวไธสง, 2553: ออนไลนแ)
1) ภูมิปใ ญญาทองถิ่นเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา มีลั กษณะแตกตางกันไปในแตล ะ
ทองถิ่น เนื่องจากมีพื้นฐานทางความเชื่อในศาสนาที่แตกตางกัน สําหรับภูมิปใญญาทองถิ่นของไทย
เกี่ยวกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้นไดมีส วนสรางสรรคแสังคมโดยการผสมผสานกับ
ความเชื่อดั้งเดิมจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น
2) ภูมิปใญญาทองถิ่นเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม จะเห็นไดวาประเพณีและพิธีกรรมเป็น
สิ่งดีงามที่คนไทยในทองถิ่นสรางขึ้นมา เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในสังคม จึงมีความสําคัญตอการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคม และประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญๆ ในประเทศไทยลวนเกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมแทบทั้งสิ้น
3) ภูมิปใญญาทองถิ่นเกี่ยวกับศิลปะพื้นบาน เป็นการสรางสรรคแงานศิลปะประเภทตางๆ
โดยการนําทรัพยากรที่มีอยูมาประยุกตแใชในชีวิตประจําวันและสืบทอดพัฒนาอยางตอเนื่องกลายเป็น
ศิลปะที่มลี ักษณะและคุณคาเฉพาะทองถิ่น
4) ภูมิปใญญาทองถิ่นเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบาน นอกจากมนุษยแจะนําอาหารมาบริโภค
เพื่อความอยูรอดแลว ยังไดนําเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช เพื่อใหอาหารที่มีมาก
เกินความตองการสามารถเก็บไวบริโภคไดเป็นเวลานาน ถือวาเป็นภูมิปใญญาที่สําคัญตอการดํารงชีวิต
5) ภูมิปใ ญญาทองถิ่น เกี่ยวกับการละเล นพื้ นบาน การละเล นถือ วาเป็นการผ อนคลาย
โดยเฉพาะในวัย เด็ก ซึ่งชอบความสนุกสนานเพลิ ด เพลิ น ส ว นใหญจะใช อุปกรณแ ในการละเล น ที่
ประดิษฐแมาจากธรรมชาติ แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่ผูกพั นกับธรรมชาติ และรูจักปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมไดอยางกลมกลืน
6) ภู มิปใ ญญาท องถิ่น เกี่ย วกั บศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเทศไทยมีวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
อันเกิดจากการสรางสรรคแของแตละภูมิภาค สามารถพบหลักฐานจากรองรอยของศิลปวัฒนธรรมที่
ปรากฏกระจายตัวอยูทั่วไป เชน สถาปใตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ฯลฯ แสดงใหเห็นถึง
เทคนิค ความคิด ความเชื่อของบรรพชนไดเป็นอยางดี
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7) ภูมิปใญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเพลงพื้นบาน สวนมากจะแสดงออกถึงความสนุกสนาน เป็น
คติสอนใจสําหรับคนในสังคม และแตกตางกันไปตามโลกทัศนแของคนในภาคตางๆ
8) ภู มิ ปใ ญ ญาท อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ สมุ น ไพรและตํ า รายาพื้ น บ า น เกิ ด จากการสั่ ง สม
ประสบการณแของคนในอดีตและถายทอดใหแกคนรุนหลัง มีความสําคัญมากเพราะเป็นปใจจัยสี่
มีความจําเป็นสําหรับมนุษยแ หากไดรับการพัฒนาและสงเสริมการวิจัยจะเป็นประโยชนแทางเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคตได
9) ภูมิปใญญาทองถิ่นเกี่ยวกับประดิษฐกรรมและหัตถกรรมพื้นบาน เทคโนโลยีและสิ่งของ
เครื่องใชตางๆ ที่เกิดจากภูมิปใญญาของคนไทยในแตละภาคนั้นถือเป็นประดิษฐกรรมและหัตถกรรม
ชั้นเยี่ยม ซึ่งปใจจุบันยังไมไดรับความสนใจในการพัฒนาและสงเสริมภูมิปใญญาประเภทนี้เทาที่ควร
10) ภูมิปใญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการดํารงชีวิตตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เนื่องจาก
คนไทยมีอาชีพที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทําไร ทํานา จึงทําใหเกิดภูมิปใญญาเกี่ยวกับ
ความเชื่อและพิธีกรรมในการดํารงชีวิตเพื่อแกปใญหาหรือออนวอนใหเกิดความอุดมสมบูรณแในการ
เพาะปลูกและเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร ดังจะเห็นไดจากพิธีกรรมเกี่ยวกับเกษตรกรรมทั่วทุกภูมิภาค
เป็นตน
ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ มีวัฒนธรรมเป็นฐานไมใชวิทยาศาสตรแ มีการ
บูรณาการสูงและมีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้ง เนนความสําคัญของมนุษยแดานจริยธรรมมากกวา
ความเป็นวัตถุธรรม (ประเวศ วะสี, 2534: 36) เป็นภูมิปใญญาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อการดํารงชีวิตใน
ทองถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นเพทองถิ่นนั้นๆ หรือเป็นอาชีพที่บรรพบุรุษเคยทํากันมากอน และสรางสรรคแไวให
ถายทอดกันมาอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาใหดีขึ้นอยูตลอดเวลา (อังกูล สมคะเนยแ,
2535: 37-51) ภูมิปใญญาทองถิ่นมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ (ประเวศ วะสี, 2536: 21–23)
1) ความจํ าเพาะกับ ทอ งถิ่ น ภู มิปใ ญญาทอ งถิ่ นสะสมขึ้น มาจากประสบการณแ ห รื อ
ความจัดเจนจากชีวิตและสังคมในทองถิ่นหนึ่งๆ จึงมีความสอดคลองกับเรื่องของทองถิ่นมากกวาภูมิปใญญา
ที่มาจากขางนอก อาจนําไปใชในทองถิ่นอื่น ๆ ที่แตกตางกันไมได หรืออาจจะใชไดแตอาจจะไมดี
2) มี ค วามเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณาการสู ง ภู มิ ปใ ญ ญาท อ งถิ่ น เป็ น ภู มิ ปใ ญ ญาที่ ม าจาก
ประสบการณแจริง จึงมีความเชื่อมโยงกันและมีการบูรณาการสูง ทั้งในเรื่องของกาย ใจ ชีวิต สังคม
และสิ่งแวดลอม
3) มีความเคารพผูอาวุโส เชน ความคิดในเรื่องของแมพระธรณี แมพระคงคา แมพระ
โพสพ พระภูมิเจาที่ รุกขเทวดา เป็นตัวอยางของการนําธรรมชาติมาเป็นนามธรรมที่สื่อไปถึง สวนลึก
ของจิ ตใจและเชื่อมโยงไปสูอัตถประโยชนแ โดยการสรางความสั มพันธแที่ถูกตองเพื่อให คนเคารพ
ธรรมชาติ เพราะถาคนเราเคารพสิ่งใดก็ยอมจะไมทําลายสิ่งนั้น ซึ่งการรูอะไรถาสัมผัสไดเพียงวัตถุ
ธรรมแตไปไมถึงนามธรรม ยอมสัมผัสไดเพียงแตตื้นๆ หยาบๆ เป็นสวนเป็นเสี้ยว ขาดสัมผัสทางใจที่
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ลึกซึ้ง และการมุงอัตถประโยชนแ เชน ดิน แมน้ํา ขาว ตนไม ก็เ ป็นแตสวนประกอบของวัตถุตามหลัก
วิทยาศาสตรแ ถาไมมีความเคารพจะทําอะไรกับสิ่งเหลานี้ก็ได ความคิดและทาทีอยางนี้จึงนําไปสูการ
ทําลายสูง ภูมิปใญญาทองถิ่นที่ใหความสําคัญกับประสบการณแจึงมีความเคารพผูอาวุโส เพราะผูอาวุโส
มีประสบการณแมากกวา
แนวทางในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 8 ประการคือ (จักรกฤษณแ ดาวไธสง, 2553:
ออนไลนแ)
1) การคนควาวิจัย ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปใญญาของไทยในดานตางๆ ของ
ทองถิ่น จั งหวั ด ภูมิภ าคและของประเทศโดยเฉพาะภูมิปใญ ญาของทอ งถิ่น เพื่อมุ งศึกษาให รู
ความเป็นมาในอดีตและสภาพการณแในปใจจุบัน
2) การอนุรักษแ โดยการปลุกจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงคุณคา แกนสาระและ
ความสําคัญของภูมิปใญญาทองถิ่นตางๆ สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม
ตาง ๆ สรางจิตสํานึกของความเป็นคนในทองถิ่นที่จะต องรวมกันอนุรักษแภูมิปใญญาที่เป็นเอกลักษณแ
ของทองถิ่น สนั บ สนุ น ให มีพิพิธ ภัณฑแทองถิ่นหรือพิพิธ ภัณฑแชุมชนขึ้นเพื่อแสดงสภาพวิถีชีวิ ต
ความเป็นมาของชุมชนอันจะสรางความรูและความภูมิใจในทองถิ่นอีกดวย
3) การฟื้นฟู โดยการเลือกสรรภูมิปใญญาที่กําลังจะสูญหายหรือที่สูญหายไปแลวมาทําใหมี
คุณคาและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในทองถิ่นโดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรมและ
คานิยม
4) การพัฒนา ควรริเริ่มสรางสรรคแและปรับปรุงภูมิปใญญาใหเหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให
เกิดประโยชนแในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใชภูมิปใญญาเป็นพื้นฐานในการรวมกลุมการพัฒนา
อาชีพ ควรนําความรูดานวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีมาชวยตอยอดเพื่อใชในการผลิต การตลาด
และการบริหาร ตลอดจนการปูองกันและอนุรักษแสิ่งแวดลอม
5) การถายทอด โดยการนําภูมิปใญญาที่ผานการเลือกสรรกลั่ นกรองดวยเหตุและผลอยาง
รอบคอบและรอบดานแลวไปถายทอดใหแกคนในสังคมไดรับรู เกิดความเขาใจ ตระหนักในคุณคา
คุณประโยชนแ แ ละปฏิบั ติ ไดอย างเหมาะสม โดยผ านสถาบันครอบครัว ชุมชนสถาบัน การศึกษา
หนวยงาน องคแการภาครัฐและเอกชนและการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ
6) สงเสริมกิจกรรม โดยการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดเครือขาย การสืบสานและพัฒนา
ภูมิ ปใ ญ ญาของชุ มชนต าง ๆ เพื่ อจั ดกิ จกรรมทางวัฒ นธรรมและภูมิ ปใญ ญาทอ งถิ่ นอยา งต อเนื่อ ง
7) การเสริมสรางเอตทัคคะ ควรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบาน
ผู ดํ า เนิ น งานและปราชญแ ท อ งถิ่ น ให มี โ อกาสแสดงศั ก ยภาพด า นภู มิ ปใ ญ ญาและพั ฒ นาความรู
ความสามารถไดอยางเต็มที่ จัดใหมีการยกยองและประกาศเกียรติคุณในลักษณะตางๆรวมทั้งสงเสริม
ใหมีโอกาสไดรับการยกยองและประกาศเกียรติคุณในระดับที่สูงขึ้นไป
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8) การเผยแพรแลกเปลี่ยน โดยการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใหเกิดการเผยแพร
แลกเปลี่ยนภูมิปใญญาและวัฒนธรรมอยางกวางขวาง โดยใหมีการเผยแพรภูมิปใญญาทองถิ่นตางๆ
ดวยสื่อและวิธีการตางๆ สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรและแลกเปลี่ยนระหวางกลุมชน และ
ทองถิ่นตางๆ อยางกวางขวางรวมทั้งประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
2.2.4 ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Folk Wisdom)
ภูมิปใญญาชาวบาน หมายถึง ความรอบรูของชาวบานที่เรียนรูจากประสบการณแสืบตอกัน
มาทั้งทางตรงและทางออมหรือประสบดวยตนเองหรือเรียนรูจากผูใหญหรือความรูที่สะสมสืบตอกัน
มา (ธวัช ปุณโณธก, 2531: 40) และเป็นทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดไดเอง นํามาใชในการแกปใญหา
เป็นสติปใญญา เป็นองคแความรูทั้งหมดของชาวบาน (สามารถ จันทรแสูรยแ, 2536: 146) ตลอดจนไดมา
จากประสบการณแ การแกไขปใญหาในแตละสภาพแวดลอมที่แตกตางกันไป เป็นความรูความสามารถ
ที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคแ สั่งสมและถายทอดมาใหเรา ซึ่งมีวิธีการหลายอยางที่ทําใหความรูเหลานี้
เกิดประโยชนแแกสังคมปใจจุบัน ไดแก การอนุรักษ์ คือการบํารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว การฟื้นฟู คือการ
รื้อฟื้นสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิกใหกลับมาเป็นประโยชนแ เชน การรื้อฟื้ นดนตรีไทย
และการประยุกต์ คือการปรับหรือการผสมผสานความรูเกากับความรูใหมเขาดวยกันใหเหมาะสมกับ
ปใจจุบัน เชน การใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาลประสานกับการรักษาสมัยใหม การทําพิธีบวชตนไม
เพื่อใหคนรวมมือกันอนุรักษแปุา ฯลฯ (เสรี พงศแพิศ, 2551: 169)
ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง สามัญชนคนธรรมดาที่ “ไมธรรมดา” อาศัยอยูในหมูบาน
ชนบท ไดรับการยอมรับและยกยองจากชาวบานทั่วไปวาเป็นผูมีปใญญา มีความรูความสามารถในการ
อธิบายและแกไขปใญหาตางๆ เป็นคนดีมีคุณธรรม เพราะภูมิปใญญาเป็นความรูที่เป็นองคแรวมของชีวิต
แมวาปราชญแชาวบานบางคนจะมีความรูเฉพาะเรื่องอยางถองแท แตก็เป็นความรูอันเป็นสวนหนึ่งของ
ชีวิตทั้งหมด เป็นความรูที่ทําใหชีวิตโดยรวมเกิดความมั่นคง อยูเย็นเป็นสุข ปราชญแชาวบานจึงเป็นผู
เขาใจปรัชญาชีวิตอยางลึกซึ้ง ชวยใหผูคนเห็นคุณคาและความหมายของชีวิต เขาใจที่มาสาเหตุของ
ปใญหา เป็นผูนําในการแสวงหาทางออกดวยสติปใญญา มองชีวิตรอบดานอยางเป็นองคแรวม และยึด
มั่นในอุดมการณแ คุณคา คุณธรรมและจริยธรรม จนไดรับการยอมรับจากคนในทองถิ่นหรือในชุมชน
เป็ น เจ า ของภู มิ ปใ ญ ญาชาวบ า น และนํ า ภู มิ ปใ ญ ญามาใช ป ระโยชนแ ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต จนประสบ
ผลสําเร็จ สามารถถายทอดเชื่อมโยงคุณคาจากอดีตถึงปใจจุบันไดอยางเหมาะสม (เสรี พงศแพิศ, 2551:
169)
2.3 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอด
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2.3.1 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
การถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่น หมายถึง การถายทอดความรูที่ไดรับมาจากประสบการณแ
ดวยการบอกวิชาความรูใหแกผูเรียน โดยผูสอนไมไดเรียนการสอนจากสถาบันใด แตจะใชสามัญ
สํานึก ความรูและประสบการณแที่มีอยูถายทอดและสงตอความรูไปยังบุคคลอื่นแบบสังคมประกิต การ
เรียนการสอนจึงเกิดขึ้นจากการเลียนแบบและจดจําสืบทอดกันมาในครอบครัว ใชการถายทอดโดย
การอธิบายทุกขั้นตอน สาธิต ทําใหดูเป็นตัวอยาง การบอกเลา การลงมือปฏิบัติจริง ฯลฯ เพื่อให
ผูเรียนเขาใจแลวนําไปปฏิบัติตามและปฏิบัติซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญและสามารถนําไปใชไดจริงๆ
(อบเชย แกวสุข, 2543)
วิธีการถ่ายทอด มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
2.3.1.1 การสาธิต คือการทําใหดูเป็นตัวอยาง อธิบายทุกขั้นตอน ใหผูเรียนเขาใจแลวให
ปฏิบัติตาม เป็นวิธีการถายทอดภูมิปใญญาที่ผูถายทอดแสดงหรือกระทําพรอมกับการบอกหรืออธิบาย
เพื่อใหผูรับการถายทอดไดรับประสบการณแตรงในเชิงรูปธรรม จะทําใหผูเรียนเขาใจวิธีการ ขั้นตอน
และสามารถนําไปปฏิบัติได การสาธิตที่นิยมใชในการถายทอดภูมิปใญญาคือ การสาธิตวิธีการ และ
การสาธิตประกอบการบรรยาย (กรมพัฒนาชุมชน, 2548: 1–3) สอดคลองกับงานวิจัยของ Kovach,
Sally Anne (1988) วิจัยเรื่อง “An Artisan’s Tale Original Study Tang Dynasty China
Pottery” ผลการวิจัยพบวา ความรู ความสามารถของชางทําเครื่องปใ้นดินเผาในสมัยราชวงศแถังของ
ประเทศจีน เกิดจากการสั่งสมประสบการณแที่ไดรับการถายทอดจากผูเชี่ยวชาญ เป็นการทํางานเพื่อ
มุง การค า เป็ น หลั ก ลั ก ษณะการทํ า งานสะทอ นให เห็ น ถึ งความงดงามที่ แ สดงออกถึ ง วั ฒ นธรรม
ประเพณี คติความเชื่อ ความพึงพอใจ และความภาคภูมิใจในงาน การสอนของชางเป็นการสอนแบบ
ดั้งเดิม คือให ทําตามแบบอย าง ถายทอดโดยผูสอนเป็นผูใหความรู ความชํานาญในกรรมวิธี การ
ทํางานเป็นลักษณะการสืบทอดจากบุคคลในครอบครัวและชางตางก็รูคุณคา สะทอนใหเห็นความงาม
ความอดทน และความภาคภูมิ ใจ การสอนมีก ารให ฝึ ก ปฏิบั ติโ ดยตรงจากผู ฝึ ก สอน โดยวิ ธีก าร
เลียนแบบจากของจริงในทองถิ่น และวัสดุที่มีอยูในปใจจุบัน ตลอดจนการศึกษาในงานหัตถกรรม
พื้นบานมีเนื้อหาที่สําคัญคือเรื่องของความภาคภูมิใจ
2.3.1.2 การบอกเล่า คือการบรรยายดวยวาจา เป็นวิธีการที่ผูถายทอดเป็นฝุายบอกเลา
อธิบาย หรือถายทอดความรูและประสบการณแที่สั่งสมของตนใหแกผูรับการถายทอดในรูปแบบของ
คําพูด โดยผูถายทอดจะตองเป็นฝุายเตรียมเนื้อหาที่จะพูด วิธีนี้ผูถายทอดจะมีบทบาทสําคัญในฐานะ
ผูใหความรู สวนผูรับการถายทอดจะเป็นผูรับฟใงจดจําความรูหรือบันทึกสาระสําคัญตาง ๆ ที่ไดรับฟใง
ตามไปดวย นอกจากนี้ยังมีวิธีการถายทอดภูมิปใญญาไดอีกปลายประเภท คือ วิธีการถายทอดโดยให
เรียนรูจากสื่อดวยตนเอง วิธีการถายทอดโดยจัดในรูปของแหลงเรียนรู วิธีการถายทอด โดยใชการ
แสดงพื้นบานเป็นสื่อ และวิธีการถายทอดโดยบันทึกองคแความรูไวเป็นลายลักษณแอักษร เชน ตํารา
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หนังสือ วิดีโอ วีดิทัศนแในรูปของวีซีดี ดีวีดี เทปเสียง แผนซีดี เว็บไซตแ ฯลฯ เพื่อใหคนรุนหลังไดศึกษา
เรียนรูและสืบสานภูมิปใญญาตอไป (สุชาดา สุวรรณกรณแ, 2555: ออนไลนแ) สอดคลองกับงานวิจัยของ
พรทิพยแ อันทิวโรทัย (2539) วิจัยเรื่องการวิเคราะหแรูปแบบความเป็นครูและกระบวนการถายทอด
ความรูของครู มนตรี ตราโมท ในกลุมผูสืบทอดที่ตางกันทั้ง 5 กลุม ไดแก กลุมทายาทตราโมท กลุมผู
สืบทอดในระบบโรงเรี ยน กลุมกรมศิล ปากร กลุมผู ประกอบพิธีไหวครู และกลุ มประชาชนทั่วไป
ผลการวิจัยพบวา ทานไดใชวิธีการสอนที่ตางกันมี 3 แบบ คือ วิธีวิทยาเฉพาะตัว บรรยาย และใชสื่อ
ตางๆ ทานใชวิธีวิทยาเฉพาะตัวในการสอนผูสืบทอดหลายกลุม คือ สอนการแสดงละครวิทยุ การ
ดนตรีและขับรองใหแกกลุมทายาท ตราโมท สอนการเขียนบท บรรจุเพลง ตอเพลง ใหแกกลุมกรม
ศิล ปากร และสอนการประกอบพิ ธีไหวค รูให แกก ลุ มผู ประกอบพิธี ไหว ครู ส ว นวิธี การสอนแบบ
บรรยาย ใชสอนนาฏดุริยางคศิลปภาคทฤษฎีใหแกกลุมผูสืบทอดในระบบโรงเรียน และวิธีการสอน
แบบใชสื่ อต างๆ ไดแ ก โน ตสากล แผ นเสี ยง วิทยุ สิ่ งพิมพแ ใช ส อนนาฏดุริ ยางคศิล ป คติส อนใจ
คุณธรรมและจริยธรรมใหแกกลุมประชาชนทั่วไป
2.3.1.3 การลงมือปฏิบัติจริง คือ คําบรรยาย อธิบาย สาธิตแลวนําไปปฏิบัติจริงและ
ปฏิบัติซ้ําๆ จนเกิดความชํานาญ เพราะผลงานที่จะใชดํารงชีวิตไดตองเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง นําเอา
ไปใชประโยชนแได ไมใชผลงานที่กลาวอางไวในตําราเทานั้น ผูรับการถายทอดภูมิปใญญาจากปราชญแ
ทองถิ่นสวนมากจะเป็นคนในครอบครัว เป็นญาติในสายเลือด เนื่องจากความรูบางอยางผูรูทั้งหลาย
มักหวงแหนมาก จะไมแพรงพรายใหคนอื่นๆ รู ที่เป็นอยางนี้เพราะสาเหตุหลายประการคือกลัวการ
แกงแยงการทํามาหากิน โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูที่จะตองทําผลผลิตเพื่อคาขาย กลัวเรื่องชื่อเสียง
เกียรติภูมิ และกลัวคนอื่นขโมยภูมิปใญญา ถาถายทอดความรูใหแกคนอื่นแลวเขาทําดีกวาเจาตํารับก็
จะไมมีชื่อเสียง มีความเชื่อและถือสัจจะจาก ปูุ ยา ตา ทวด ที่ตองการปกปิด เคล็ดลับหรือกลวิธีการ
ผลิต การถายทอดสมัยกอนมิไดใชตําราแตจะใชวิธีการทําเลียนอยาง ประพฤติปฏิบัติตาม ผานหรือไม
ผานครูผูฝึกเทานั้นจะรูดี ศิษยแหรือผูรับการถายทอดจะรับการถายทอด เรียน และปฏิบัติดวยความ
เคารพ กอนจะลงมือทําอะไรตองแสดงความเคารพ เชน ไหวครู ยกครู ฯลฯ (กรมพัฒนาชุมชน,
2548: 1–3)
2.3.2 การถ่ายทอดภูมิปัญญาของช่างศิลปะไทย
การถายทอดวิชาของชางศิลปะไทย เป็นการถายทอดภูมิปใญญาและความรูสึกนึกคิดของ
ชางแตละคนที่แสดงออกมามากนอยแตกตางกันออกไปตามประสบการณแที่ไดเห็นหรือไดรับรู หรือ
เกิดจากการฝึกฝนดวยตนเอง มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะตัว และมีรากฐานมาจากชางศิลปะ
ไทยในสมัยโบราณ โดยผูที่เป็นชางศิลปะไทยนั้นตองมีฝีมือที่ประณีต เพียบพรอมดวยความรู ปฏิภาณ
ไหวพริ บ พากเพีย รพยายามอย างมาก สามารถถายทอดความรูสึ กนึกคิดของตนเองหรือรับการ
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ถายทอดความคิดเห็นของคนอื่นใหปรากฏแกคนทั่วไปไดรูความหมายหรือเนื้อหาสาระของความ
คิดเห็นนั้น ๆ ไดอยางกระจางแจง (จุลทัศนแ พยาฆรานนทแ, 2543)
2.3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอด
จากงานวิจัยของสุชาดา สุวรรณกรณแ ไดอธิบายไววา วัตถุประสงคแของการถายทอดคือ
เพื่อใหเกิดการปฏิบั ติจริงและรูคุณคาของงาน รูปแบบหรือวิธีการถายทอดคือใหมีการฝึกฝนดว ย
ตนเอง การเลียนแบบ การจดจํา การบรรยาย การบอกเลา การอธิบาย การสาธิต การลงมือปฏิบัติ
จริง และมีการบันทึกองคแความรูไวเป็นลายลักษณแอักษร เชน ตํารา หนังสือ วิดีโอ วีดิทัศนแ เว็บไซดแ
ฯลฯ สวน อุษณียแ เสือดี (2549) กลาววา ขั้นตอนการถายทอดคือการสรางความพรอมดานจิตใจทั้ง
ผู ส อนและผู เ รี ย น เนื้ อ หาสาระในการถ ายทอดคื อ เรี ย นภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เทคนิ ค การ
ถายทอดคือการสรางศรั ทธาตอวิช าชีพ สรางแรงจูงใจ การปลู กฝใงคุณธรรมจริยธรรม การสราง
บรรยากาศการถายทอด การใชสื่อและวัสดุการสอน และการประเมินผลคือการประเมิน จากคุณภาพ
ของงานและคุณลักษณะที่ดีของชาง
นอกจากนี้งานวิจัยของสุจิตรา สุคนธทรัพยแ (2540) พบวา กระบวนการถายทอดที่สําคัญ
ประกอบดวย การจัดประสบการณแตรงใหแกผูเรียนโดยครูตนแบบที่มีคุณภาพ ดวยการสอนทักษะ
พรอมไปกับการอบรมบมนิสัยผูเรียน ครูตนแบบที่มีความชํานาญในกระบี่กระบอง สอนเนนเฉพาะ
ทักษะในอนาคต กระบวนการถายทอดศิลปะการตอสูปูองกันตัว กระบี่ กระบองควรจัดประสบการณแ
ตรงที่มีความหมายใหแกผูเรียน สอนทั้งทักษะและอบรมบมนิสัย โดยยึดหลักไตรสิกขา ครูตนแบบมี
คุณภาพ เป็นตน
งานวิจัยของอุษณียแ เสือดี (2549) เรื่องการศึกษาการถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่นการทํา
กระเบื้องดินเผาในจังหวัดสงขลา พบวา การถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่นเกิดจากชางพื้นบานมีความ
ใกลชิดกับสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม การไดคลุกคลีคุนเคยทําใหเกิดการเรียนรูซึมซับไป
ในตัว ชางตองการสืบทอดงานอันเป็นมรดกทองถิ่น ครอบครัวมีความภูมิใจในวิชาชีพของบรรพบุรุษ
และมีความตองการปใจจัยในการดําเนินชีวิตอั นเป็นแรงผลักดันใหมีความตองการที่จะถายทอดภูมิ
ปใญญาการทํากระเบื้องดินเผา และกระบวนการถายทอดมีวัตถุประสงคแใหผูเรียนเกิดความรู ปฏิบัติได
จริงและรูคุณคาของงาน รูปแบบการเรียนรูคือการลงมือกระทําจริง การฝึกฝนดวยตนเอง การฝึกจาก
ผูรู ผูชํานาญ และการแลกเปลี่ ยนประสบการณแ การสืบทอดความรูภายในชุมชน ผานการบอกเลา
สาธิตและผานสื่อมวลชน ขั้นตอนการถายทอด ผูสอนและผูเรียนตองมีความพรอมทางดานจิตใจที่ดี
เรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สถานที่สะดวกตอการเรียนรู ผูเรียนตองฝึ กฝนจนเกิดความ
ชํานาญโดยใชระยะเวลาเป็นปี เทคนิคการถายทอดคือการทําใหผูเรียนมีความศรัทธาตอวิชาชีพ การ
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จูงใจใหเกิดความสนใจ การใหกําลังใจ การชี้แนะขอผิดพลาด และการปลูกฝใงคุณธรรมในการทํางาน
บรรยากาศการถายทอดเป็นไปในแบบครอบครัว สื่อการสอนและวัสดุการสอนตองมีใหพรอมมีการ
ประเมินผลจากผลงานที่มีคุณภาพและพฤติกรรมขณะปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ปริวิทยแ
ไวทยาชีวะ (2551) เรื่อง การศึกษากระบวนการถายทอดภูมิปใญญาทองถิ่นของชางพื้นเมืองเชียงใหม
ในการทําตุงลานนาดวยวิธีการฉลุกระดาษ ผลการวิจัยพบวา สาเหตุของการถายทอดเกิดจากการได
คลุ ก คลี ใ นสิ่ ง แวดล อมทางศิล ปะจนคุนเคย มีค วามสนใจในงานศิล ปะพื้น บานจนเกิดการซึ มซั บ
สามารถฝึกฝนคนควาไดดวยตนเอง เกิดความรัก ความหวงแหน จนเกิดความตองการสืบทอดความรู
ภูมิปใญญาทองถิ่นการทําตุงกระดาษใหแกผูสนใจที่จะรับการถายทอด และกระบวนการถายทอดมี
ความสั มพัน ธแเกี่ย วของกั บ กระบวนการเรียนรูโ ดยตรง ซึ่งกระบวนการถายทอดความรูนี้ถือเป็น
กระบวนการสอนอยางหนึ่ง โดยเลือกวิธีการถายทอดที่เหมาะสม ดวยการสอนแบบปฏิบัติ ชวยให
ผูรับการถายทอดเกิดพัฒนาการดานทักษะทางศิลปะในการเรียนรู การทําตุงลานนาดวยวิธีการฉลุ
กระดาษ ซึ่งกระบวนการถายทอดประกอบไปดวย ความพรอมของผูถายทอด ผูรับการถายทอด วัสดุ
อุปกรณแ เนื้อหาสาระในการถายทอด ภูมิปใญญาการเลือกวัสดุเพื่อมาใชงาน ภูมิปใญญาเชิงชาง คติ
ความเชื่อของชาง พื้นฐานจิ ตใจของชาง และการถายทอด นอกจากถายทอดความรูแล วปราชญแ
ทองถิ่นยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกัน ทําใหปราชญแทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในตัว
ลูกศิษยแและผลงานของลูกศิษยแ เป็นตน
การวิเคราะหแกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาครั้งนี้ จะพิจารณาถึงจุดมุง หมายของการ
พัฒนาผูเรียน และวิธีการถายทอด

2.4 พัฒนาการของเครื่องถ้วยเบญจรงค์
เครื่องถวย (Ceramics) มาจากภาษากรีกวา “เครามอส” (Keramos) แปลวาสิ่งที่ถูกเผา
หมายถึงเครื่องปใ้นดินเผาทุกประเภทตั้งแตเครื่องปใ้นดินเผาเนื้อดินธรรมดา (Earthen Ware หรือ
Terra Cotta) เมื่อเผาแลวจะมีสีแดง สีขาวนวล และสีเทา เผาดวยไฟในอุณหภูมิ 800–1,150 องศา
เซลเซียส เครื่องปใ้นดินเผาเนื้อแกรง (Stone Ware) ดินจะมีคุณสมบัติความแข็งแกรงกวา Earthen
Ware เผาดวยไฟในอุณหภูมิ 1,200–1,300 องศาเซลเซียส และเครื่องปใ้นดินเผาเคลือบเนื้อละเอียด
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บางใส สามารถมองเห็นแสงสวางผานทะลุได เรียกวา “พอรแชเลน” (Porcelain) ดินที่ใชทําเป็นดิน
พิเศษมีชื่อวา “เกาลิน” เผาแลวจะมีสีคอนขางขาว เนื้อละเอียด แข็งแกรงและโปรงใส (กําจร สุนพงษแ
ศรี, 2551: 436) การเผาใชอุณหภูมิระหวาง 1,200 - 1,400 องศาเซลเซียส ขึ้นอยูกับเนื้อดินที่ผสม
ดวย (ณัฏฐภัทร จันทวิช, 2529: 50)
เครื่องปใ้นดินเผาเกิดขึ้นจากความจําเป็นของมนุษยแที่ตองการภาชนะสําหรับใสอาหาร น้ํา และ
เครื่องใชส อยที่จํ าเป็น ตางๆ ตอมาเมื่อมนุษยแมีความเจริญมากขึ้น ก็มีการพัฒนาเครื่องปใ้นดินเผา
ประเภทเครื่องถวยชามใหมีรูปแบบและคุณภาพดีขึ้น สามารถนํามาใชประโยชนแในชีวิตประจําวันได
อยางมากมาย สันนิษฐานวา การทําเครื่องปใ้นดินเผาไดมีขึ้นราว 1,500 ปีกอนคริสตกาล โดยพบ
หลั กฐานในดิน แดนที่มีอารยธรรมความเจริญรุงเรืองเกือบทุกแห ง ทั้งในดินแดนอัส ซิเรีย อียิปตแ
อินเดีย และจีน (ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช และอดุลยแ หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ, 2542:
22)
สวนพัฒนาการของเครื่องถวยเบญจรงคแนั้น เกี่ยวของกับเครื่องถวยจีน เครื่องถวยสังคโลก เครื่อง
ลายคราม เครื่องถวยลายเขียนสีของจีน และเครื่องถวยเบญจรงคแ ตามลําดับ ดังนี้
2.4.1 เครื่องถ้วยจีน
เครื่องถวยเป็นของจีนคิดทําขึ้นกอนในสมัยราชวงศแฮั่น แหลงผลิตที่มีชื่อเสียงของจีนคือ
ตําบลเก็งเต฿กติ้น มณฑลกังไส ตอมาความนิยมไดแพรหลายไปทั่วทวีปยุโรปและเอเชียรวมทั้งประเทศ
ไทยดวย ความนิยมในเครื่องเคลือบชั้นสูงของจีนมีมากเนื่องจากผลิตจากชางหลวง ฝีมือดี มี ความ
ละเอียดออนและกรรมวิธีการผลิตซับซอน ราชสํานักหมิงของจีนมีโรงงานผลิตเพื่อเป็นของหลวงไวใช
ในราชสํานักและสงขายตางประเทศ เชน สเปน เนเธอรแแลนดแ อังกฤษ เยอรมันนี ฯลฯ เป็นสินคา
สงออกราคาแพงผลิตที่เมืองฉิงเตเอเจี้ยน (Ching-te-chen) (กําจร สุนพงษแศรี, 2551: 326) ในยุโรปก็
มีการทําเครื่องปใ้นดินเผาแลวเชนกัน สมัยเรอเนสซอง ประเทศแรกที่ผลิตคืออิตาลี เครื่องปใ้นดินเผาที่
ผลิตไดมีเนื้อหยาบและมีความพรุนสูง คุณภาพไมคอยดีเรียกวา “เมโจลิกา” (Majolica) มีการเคลือบ
ตะกั่ว และตกแตงลวดลายสวยงาม ตอมา ฝรั่งเศสก็มีการทําเครื่องปใ้นดินเผาเคลื อบที่มีลั กษณะ
เดียวกันกับอิตาลี ราวคริสตแศตวรรษที่ 17 เรียกเนื้อดินที่ปใ้นนี้วา “แฟรแออง” การที่เครื่องถวยจีนได
เข า ไปในยุ โ รปทํ า ให อิ ต าลี แ ละฝรั่ ง เศสพยายามศึ ก ษาค น คว า เกี่ ย วกั บ การทํ า เนื้ อ ดิ น พอรแ ซ เลน
เลียนแบบจีน สมัยแรกๆ ชาวยุโรปไมรูจักดิ นเกาลินจึงใชดินแดงทําแตไมประสบความสําเร็จ ตอมา
ชาวอังกฤษสามารถคนพบแหลงดินขาวแบบเกาลินเป็นครั้งแรก และตั้งชื่อดินนี้วา “ไชนาสโตน”
หรือ “ไชนาเคลยแ” โดยนํามาผสมกับหินฟในมา หินควอตซแ (Quartz) โจฮัน เฟรดริก โบทเจอรแ
(Johann Friedrich Bottger) ชาวเยอรมันเป็นคนแรกที่คนพบการทําเครื่องถวยพอรแซเลนเป็น
ผลสําเร็จ และตั้งโรงงานไมเซน (Maissen) ขึ้นในเยอรมันนี ปี ค.ศ. 1715 เป็นครั้งแรก ฝรั่งเศสตั้ง
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โรงงานแซฟวรแ (Sevres) ขึ้นในปี ค.ศ. 1756 และอังกฤษตั้งโรงงานบริษัทเว็ดวูด และสแตฟฟอรแด
ไซดแ (Wedgwood and Staffordshire) ขึ้น และคนพบการทําโบนไชนา (Bone China) มีลักษณะ
บางและโปรงแสง ความรูนี้ไดแพรเขาไปในสหรัฐอเมริกา และระหวาง ค.ศ. 1641- ค.ศ. 1750 มี
โรงงานเครื่องปใ้นดินเผาขนาดเล็กเกิดขึ้นกวา 115 แหง บริษัทเจอรแซีพอรแซเลน (Jersey Porcelain)
และเอิรแทเทนแวรแ (Earthenware Company) สามารถผลิตเครื่องกระเบื้องเนื้อพอรแซเลนเป็นครั้ง
แรกในปี ค.ศ. 1826 (ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช และอดุลยแ หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ,
2542: 22-23) ดังนี้
...เครื่องถวยเปนของจีนคิดทําขึ้นกอนปรากฏในจดหมายเหตุของจีนวามีมา
แตครั้งราชวงษแฮั่นเปนใหญในเมืองจีน ราวเมื่อพระพุทธกาลได 300 ปีเศษ ตอมา
เมื่อราชวงษแซองไดเป็นใหญพระเจากรุงจีนแผนดินเก็งเต็กเสวยราชยแ ณ เมืองเปียน
กิง (คือที่ตั้งอําเภอคายฝงในมณฑลฮอนางในปใตยุบันนี้) เป็นราชธานีเมื่อ พ.ศ.
1547-1561 ใหตั้งเตาหลวงสําหรับทําเครื่องถวยขึ้นที่ริมแมน้ําเชียง ตําบล 1 ใน
มณฑลกวางไส ดวยที่ตําบลนั้นมีภูเขายังลมเหมาะแกการตั้งเตาเผาเครื่องถวย และ
อยูในทําเลที่อันจะหาสรรพสิ่งซึ่งตองการใชในการทําเครื่องถวยไดงาย ให เรียกชื่อ
ตําบลนั้นวา “เก็งเต฿กติ้น” (คําวา”ติ้น” หมายความวาเปนทําเลการคาขาย เครื่อง
ถวยซึ่งทําที่ตําบลเก็งเต฿กติ้นนั้น ไทยเราเรียกนามตามมณฑลวา “เครื่องถวยกังไส”
มาจนทุกวันนี้…
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 1)
เครื่องถวยจีนไดเขามาเป็นที่นิยมในไทยอันเกิดจากความสัมพันธแทางการคา ดังจดหมาย
เหตุและเอกสารที่เขียนขึ้นโดยชาวตางชาติระบุวา ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นตนมา ไทยมีการ
ติดตอคาขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศตางๆ โดยเฉพาะความสัมพันธแกับจีนเริ่มปรากฏชัดใน
ปลายสมัยราชวงศแซงดว ยเป็น เวลาที่จีนมีความเจริญรุงเรืองทางการคา มีการแตงเรือสําเภาออก
คาขายกับไทยและตั้งหลักแหลงการคากับเมืองตางๆ จนมาถึงสมัยราชวงศแหยวน สมัยพระเจากุบไบ
ลขาน ไทย-จีนมีการแลกเปลี่ยนทูตและสงเครื่องราชบรรณาการในระดับกษัตริยแ หนึ่งในเครื่องราช
บรรณาการที่จักรพรรดิจีนสงมาใหกษัตริยแไทย เป็นสินคาขึ้นชื่อที่จีนสงมาขายยังประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ทวีปยุโรป และแอฟริกา รวมทั้งไทยคือ “เครื่องถวยจีน”เป็นภาชนะรูปแบบ
งดงาม มี ค วามสมดุ ล ในรู ป ทรงทั้ ง ส ว นกว า งและส ว นลึ ก สะท อ นอารมณแ ความรู สึ ก ของช า งที่
แสดงออกในรูป ของแนวเสน ลวดลาย และโครงรางที่ชางไดประดิษฐแ ขึ้นดวยมือตามรูปแบบของ
ธรรมชาติ มีลักษณะเดนตกแตงโดยการเขียนสี ลวดลายตนไม ดอกไม เชน ดอกโบตั๋น ดอกบัว ดอก
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บ฿วย ดอกเบญจมาศ ลวดลายทิวทัศนแ ลวดลายรูปสัตวแในเทพนิยาย ฉากรูปคนเป็นภาพเลาเรื่องใน
ประวัติศาสตรแและเทพนิยาย โดยใชลักษณะสภาพแวดลอมในราชสํานัก ฯลฯ (สาโรจนแ มีวงษแสม,
2541: 43)
การทําเครื่องปใ้นดินเผาของจีนในสมัยราชวงศแถัง ราว ค.ศ 618 - ค.ศ. 906 (พ.ศ. 1161 พ.ศ. 1449) เริ่มมีวิวัฒนาการการใชสีเพื่อใหสวยงาม โดยชางจีนสามารถทําเคลือบสีไดหลายสี ฝีมือดี
ยิ่ง เครื่องถวยจีนมาเจริญถึงขีดสูงสุดในสมัยราชวงศแซง ระหวาง ค.ศ. 960 - ค.ศ. 1279 (พ.ศ. 1503
- พ.ศ. 1822) สมัยราชวงศแหยวน ค.ศ.1280-ค.ศ. 1367 (พ.ศ. 1823 - พ.ศ. 1910) และสมัยราชวงศแ
หมิง ค.ศ. 1368 - ค.ศ. 1644 (พ.ศ. 1812 - พ.ศ. 2187) ชางจีนสามารถผลิตเนื้อดินเผาแบบพอรแ
ซเลนหรือเนื้อกระเบื้องไดแลว เป็นเครื่องถวยเคลือบที่เผาในอุณหภูมิสูงและเคลือบไดสีตางๆ มากขึ้น
มีทั้งเครื่องลายคราม และเครื่องถวยเคลือบเขียนลายหลายสีโดยใชสี 3 สี คือ สีแดง สีน้ําเงิน และสี
เขียวเป็นหลัก นับไดวาเครื่องถวยจีนเป็นตัวอยางที่ดีของเครื่องถวยตะวันออก (ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐ
ภัทร จันทวิช และอดุลยแ หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ, 2542: 22)
จะเห็ น ไดวา เครื่ องถว ยจีน มีการใช ดินเพื่อนํ าไปปใ้นเป็น รูปทรงต างๆ แบ งออกเป็ น 3
ประเภท คือ เนื้อดินธรรมดา เนื้อดินแกรง และเนื้อดินละเอียดใสที่เรียกวา “กระเบื้องพอรแชเลน”
หรือ “ดินเกาลิน” ตอมามีการพัฒนาผสมกระดูกสัตวแเขาไป เชน กระดูกวัว หรือหินฟในมา หินควอตซแ
ทําใหมีลักษณะบางโปรงแสงและแข็งแกรงมากขึ้น มีการเขียนลวดลายตกแตงเป็นลายตนไม ลาย
ดอกไมตางๆ เชน ลายดอกโบตั๋น ลายดอกบัว ลายดอกบ฿วย ลายดอกเบญจมาศ ลายทิวทัศนแ ลายรูป
สัตวแในเทพนิยาย และฉากรูปคนเป็นภาพเลาเรื่องในประวัติศาสตรแ และเทพนิยาย สีที่นิยมสีแดง สีน้ํา
เงิน และสีเขียว
2.4.2 เครื่องถ้วยสังคโลก
เครื่ อ งถ ว ยสั ง คโลก หมายถึ ง เครื่ อ งถ ว ยชาม สิ่ ง ของ เครื่ อ งใช เครื่ อ งประดั บ
สถาปใตยกรรม สิ่งผลิตอันเนื่องดวยความเชื่อในพิธีกรรมตางๆ และศาสนา ไมวาจะเคลือบหรือไมก็
ตาม ผลิตขึ้นในสมัยสุโขทัยโดยไดรับการถายทอดเทคนิคตาง ๆ มาจากจีนพบแหลงเตาเผาที่สําคัญใน
จังหวัดสุโขทัย 2 แหง คือ ที่เ ตาเมืองสุโขทัยเกา เรียกวา “เตาทุเรียง” สันนิษฐานวาอาจจะมาจาก
ภาษาจีนวา “ฟูเหลียง” ซึ่งเป็นอําเภอที่มีแหลงเตาเผาที่ใหญที่สุดในเมืองจิงเตเอเจิ้น มณฑลเจียงซี
ของจีนในสมัยราชวงศแฮั่น เครื่องสังคโลกที่ไดจากแหลงนี้เป็นภาชนะถวยโถโอชามที่เป็นของใชสอย
เป็นสวนใหญ การเขียนลายนิยมใชลายสีดําหรือลายสี น้ําตาลเขียนบนพื้นขาว เนื้อดินเตาสุโขทัย
คอนขางหยาบ มีการชุบน้ําดินสีขาวกอนเขียนลายสีดํา แลวจึงเคลือบดวยน้ําเคลือบใส สีเขียวออน
ลวดลายที่เขียนไดแก ลายสังขแ ลายกงจักร ลายปลา ลายดอกไม ลายใบไม เป็นตน เมื่อเขียนลวดลาย
เสร็จแลวก็จะมีการเรียงเครื่องถวยชามเขาเตาเผาโดยใชกี๋ คือจานที่มีขาปุุมหาปุุม วางคั่นกันระหวาง
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ชามตอชาม ภายในชามของเตาสุโขทัยจึงมีรอยหาจุดปรากฏอยู เตาสวรรคโลก ในอําเภอสวรรคโลก
มีแหลงเตาเผาอยูสองแหลงไดแก เตาปุายาง สวรรคโลก ตั้งอยูในบริเวณอุทยานประวัติศาสตรแศรีสัช
นาลัย เหนือแกงหลวงใกลกับศรีสัชนาลัย พบซากเตาเผาเครื่องถวยขนาดใหญอยูเป็นจํานวนมากและ
เป็นเตาอิฐ และชิ้นสวนเครื่องประดับทางสถาปใตยกรรม เชน เตาเผายักษแ นาค มังกร และเตาเผารูป
ตุ฿กตา สันนิษฐานวาเป็นเตาหลวงและเตาเกาะนอย สวรรคโลก อยูริมแมน้ํายม ตําบลเกาะนอย นอก
เมืองศรีสัชนาลัยเป็นแหลงเตาเกา มีการเผาเครื่องถวยมากอนสมัยสุโขทัยเรียกวา “ถวยเชลียง” มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของเครื่องถวยสวรรคโลก การเคลือบ มีลักษณะเครื่องปใ้นดินเผาแบบลพบุรี เนื้อ
หยาบ เคลือบสีน้ําตาลมีทั้งสีน้ําตาลไหมอยาง เครื่องเคลือบขอมและสีน้ําตาลอมเหลือง จากนั้นก็
พัฒนามาเป็นการเผาแบบเซลาดอน (Celadon) ตามแบบที่จีนเรียกวา “หลงฉวน” (Longquan)
เป็นแหลงผลิตเครื่องถวยที่มีเนื้อเคลือบดวยไฟสูง ใหสีสันงดงามมาก เชน สีเขียว สีเขียวปนเทา สี
เขีย วปนน้ํ าตาล สี เทาปนเหลื อง สีฟูาปนเขี ยว ฯลฯ เนื้อละเอียดใส จัดอยูในประเภทพอรแช เลน
(Porcelain) (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 55-60)
ในเวลาตอมาเครื่องสังคโลกของไทยมีอันตองเลิกผลิตไปพรอมกับการสิ้นกรุงสุโขทัย เกิด
การอพยพยายถิ่นที่อยูอาศัยของชางผลิตเครื่องสังคโลก และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ขณะดํารงตําแหนงมกุฎราชกุมาร เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองสุโขทัยและสวรรคโลก ครั้งนั้น ทรง
สันนิษฐานวาในชั้นแรกคนจีนคงมาสอนทําเครื่องสังคโลกจริงๆ ตอมาคนไทยก็สามารถทําไดบาง และ
ปใญหาเกี่ยวกับการเลิกทําคงเป็นเพราะการเทครัวไปเทครัวมาหลายทบหลายทอด ทําใหการทําสังค
โลกเสื่อมลงและวิชาเลยสูญไป (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, 2450: 210-211) และ
สมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานไววา การเลิกทําเครื่องสังค
โลกอาจมีเหตุดวยกัน 2 ประการคือ ประการแรกเกิดจากเมืองสุโขทัยกลายเป็นเมืองประเทศราชของ
กรุงศรีอยุธยา และประการที่สองคือเกิดจากผูคนเคลื่อนยายถิ่นฐานบานเรือนจากศึกสงครามทําให
เตาทําเครื่องถวยมีอันตองเลิกผลิตไปดวยดังนี้
...การทําเครื่องถวยไทย ที่ตั้งตนทําแตครั้งพอขุนรามกําแหง จะทํามา
จนเมื่อใดจึงเลิ กเสีย ขอนี้ทราบไมไดแน ถามิไดเลิกดวยเหตุอื่นแตในเวลาเมื่อ
กรุงศุโขไทยยังเปนราชธานีแลว มีเหตุในเรื่องพงษาวดารอยู 2 คราว คือ เมื่อ
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 กรุงศรีอยุทธยาไดเมืองศุโขไทยเปนเมืองขึ้นเมื่อ
ปีมะเมีย จุลศักราช 740 พ.ศ. 1921 พระมหาธรรมราชาตอมา ซึ่งตองลดลง
เปนเจาประเทศราชยายไปอยูเมืองพิศณุโลก เตาทําเครื่องถวยที่เมืองสวรรค
โลก และเมืองศุโขไทยอาจจะเลิกในคราวนี้ไดคราว 1 หรือถายังทําตอมาได
คงตองเลิกเมื่อราวปีชวด จุลศักราช 818 พ.ศ. 1999 เมื่อสมเด็จพระบรมไตร
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โลกนารถทําศึกกับพระยาติโลกราชเมืองเชียงใหม ดวยครั้งนั้นเมืองสวรรคโลก
เมืองศุโขไทย เปนทองที่ทําเลสงครามอยูหลายปี ผูคนตองกระจัดกระจายใน
คราวนั้น คงประมาณไดไมผิดวา เครื่องสังกโลกไทยทําอยูไมเกินเวลาสักรอย
ปีเศษเปนอยางชา แลวก็เลิกสูญมา...
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 41)
จะเห็ น ไดว า เครื่ องถว ยสั ง คโลกมีรูป ทรงที่ผ ลิ ต ส ว นใหญเ ป็นเครื่ องใชส อย ของใชใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น ได แ ก ถ ว ย โถ ชาม ลวดลายนิ ย มใช ล ายสี ดํ า หรื อ ลายสี น้ํ า ตาลเขี ย นบนพื้ น ขาว
เนื้อดินเตาสุโขทัยคอนขางหยาบ ตอมามีการทําเนื้อดินใหมีความละเอียดใส ประเภทพอรแชเลน และ
พัฒ นาเป็ น การเผาแบบเซลาดอน ลวดลายที่นิ ยมในสมัย นั้ นคื อ ลายสั ง ขแ ลายกงจั กร ลายปลา
ลายดอกไม ลายใบไม สีที่นิยมผลิตไดแก สีน้ําตาลไหม สีน้ําตาลอมเหลือง สีเขียว สีเขียวออน สีเขียว
ปนเทา สีเขียวปนน้ําตาล สีเทาปนเหลือง และสีฟูาปนเขียว
2.4.3 เครื่องลายคราม
เครื่องลายคราม หมายถึง เครื่องกระเบื้องจีนเขียนลายคราม (สีน้ําเงิน) เกิดขึ้นในประเทศ
จีน สมัยราชวงศแหมิงเริ่มมีการผลิตเครื่องถวยลายครามขึ้นมาบางแลวแตยังไมเป็นที่นิยม และรัชสมัย
“ซวงเตก” จีนมีเครื่องเคลือบสีแดงทําในกังไสเป็นสีแดงที่สวยงามมากทั้งเขมและสดใสทัดเทียมกับ
หินทับทิม ทําใหจีนประสบความสําเร็จในการผลิตเครื่องลายครามและภาชนะเคลือบสีแดง (ป. เหม
ชะญาติ, 2517: 78-81) เกิดขึ้นตรงกับสมัยปลายกรุงสุโขทัย การผลิตมีเรื่อยมาจนสิ้นจักรพรรดิฉง
เจิ้น ประเทศจีนก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นระบอบอื่ นเมื่อปี พ.ศ. 2459 ตรงกับสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เครื่องลายครามจีนที่พบในประเทศไทยจึงเป็นของที่ผลิตขึ้น
ในสมัยราชวงศแหมิงและสมัยราชวงศแเช็งเป็นหลักสําคัญ (ธงทอง จันทรางศุ, 2553: 54) เขามาใน
ประเทศไทยโดยมีสาเหตุหลายประการคือ ประการแรก เป็นเรื่องของการคาระหวางไทยกับจีนทั้ง
ของราชการและเอกชนที่เป็นไปอยางกวางขวาง ประกอบกับความสามารถในการผลิตภาชนะเครื่อง
กระเบื้องใชเองของคนไทยมีขอจํากัดอยูมาก จําเป็นตองสั่งเครื่องกระเบื้องอยางดีมาใชในครัวเรือน
โดยเฉพาะสั่งจากเมืองจีน เรือคาขายที่มีไปมาระหวางเมืองไทยและเมืองจีนนั้น ไมวาจะเป็นพอคาจีน
หรือพอคาชาวยุโรปที่เขามาเป็นคูแขงขันตางก็บรรทุกเครื่องกระเบื้องลายครามเขามาขายในเมืองไทย
เป็นจํานวนมาก ประการที่สองคือ ทางการเจริญพระราชไมตรีระหวางพระมหากษัตริยแของทั้งสอง
ประเทศ โดยมีการสงราชทูตตอบแทนกันไปมาหลายสิบครั้ง ตามบันทึกทางประวัติศาสตรแที่ปรากฏใน
สมัยราชวงศแเหม็ง มีการสงคณะทูตระหวางประเทศทั้งสองถึง 63 ครั้ง โดยเริ่มตนตั้งแตปี พ.ศ. 1911
เป็นตนมา ครั้นมาถึงยุคของราชวงศแเช็งตอนตนตรงกับตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ไดมีการสงคณะ
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ทูตติดตอกันอีกถึง 24 ครั้ง ครั้งสุดทายในรัชกาลจักรพรรดิเฉียนหลง ปีสุดทายกอนที่กรุงศรีอยุธยาจะ
เสียแกพมานั้นเครื่องราชบรรณาการจากพระเจาเฉียนหลงที่สงมาถวายพระมหากษัตริยแไทยมีภาชนะ
กระเบื้อง 19 ชุด และเครื่องถวยอีก 426 ชุด แตเป็นที่นาเสียดายที่สมบัติมหาศาลเหลานี้ตองสูญเสีย
หักพังไปเป็นจํานวนมา เมื่อคราวที่ไทยเสียกรุงแกพมา (ธงทอง จันทรางศุ, 2553: 54-56)
ในสมั ย รั ช กาลที่ 5 เครื่ อ งลายครามมี ค วามเจริ ญ สู ง สุ ด พระมหากษั ต ริ ยแ ท รงนิ ย ม
เครื่องกระเบื้องลายครามของจีน เป็นผูนําและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภแในงานดานนี้โดยตรง
และในเวลาเดียวกันประเทศจีนเกิดจลาจล บานเมืองมีศึกสงครามกับชาวยุโรปหลายครั้ง ฝรั่งบุกเขา
เผาพระราชวังที่ประทับและกอนจะลงมือเผานั้น เครื่องกระเบื้องที่ตกแตงพระราชวังอยูก็คงจะถูก
โยกยายหลบซอนเสียเป็นอันมาก ในสมัยนี้มีการประกวดเครื่องโต฿ะและถวยปใ้นในพระราชวั ง และ
พระองคแทรงสั่งประดิษฐแเครื่องลายครามชุดพระปรมาภิไธยยอ จ.ป.ร. คิดผูกลวดลายอยางตัวอักษร
จีนและรูปภาพที่เป็นมงคลมาใชในราชการตราบจนทุกวันนี้ และยังเห็นมีอยูตามรั้ววังหลายแหง พระ
ปรีชาสามารถในรัชกาลที่ 5 ในทางเลนเครื่องกระเบื้องลายครามอยูในระดับหาตัวจั บยาก ทรงพบ
หรือทรงเห็นเครื่องลายครามชิ้นใดเขาสักครั้งหนึ่งแลว เป็นอันวาทรงจดจําไดตลอดไป คราวเสด็จพระ
ราชดําเนินประพาสทวีปยุโรป ระหวางประทับอยูในกรุงลอนดอนและเมืองอื่น ๆ ไดเสด็จไปทรงเลือก
ซื้อเครื่องลายครามชิ้นเยี่ยมกลับเมืองไทยเป็นจํานวนมากที่รานเมเปิลในกรุงลอนดอน นอกจากจะ
ทรงสั่งและลือกซื้อแลว ยังทรงไดรับมาจากบรรณาการ บางชิ้นเป็นของที่ขาราชการและพอคาผูมีเชื้อ
สายจีนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายซึ่งประมาณคามิได บางชิ้นมีเพียงที่เดียวในโลก งามดวยรูปทรง
ลวดลาย ทรงสะสมไวเป็นพระราชมรดกแกคนไทยนั้น กลายเป็นมรดกที่คนทั่วโลกแวะเวียนกันเขามา
ชม เชน เครื่องลายครามในพระที่นั่งเวหาศนแจํารูญ พระราชวังบางปะอิน (ธงทอง จันทรางศุ, 2553:
56-58)
2.4.4 เครื่องถ้วยลายเขียนสีของจีน
เครื่องถวยลายเขียนสีของจีน หรือที่เรียกวาเครื่องลงยาสี (Cloisonne enamels) มีการ
คนพบวิธีการสรางงานศิลปะดวยวิธีลงยาสีมานานแลว มีชื่อในภาษาจีนวา Ko–Ku Tao–Lun ดัง
บันทึกของเซาเจินที่เขียนขึ้นในปีคริสตแศักราช 1388 เขียนไวอยางสั้นๆ ในบทชื่อ Ta–shin yao หรือ
เครื่องใชชาวอาหรับ ผูบันทึกไดกลาวยกยองวา “เป็นภาชนะที่ใชเก็บของของชนชาติสวรรคแ” วิธีการ
ลงยาสีนี้ไดนํามาจากทางตะวันออกกลางและยุโรป จากนั้นชางจีนจึงพัฒนาใหเกิดเอกลักษณแประจํา
ชาติขึ้นมา และเครื่องลงยาสีแบบกวางตุง (Canton Enamels) มีกรรมวิธีเชนเดียวกับการลงยาสีแตมี
เอกลักษณแเดนเป็นพิเศษคือ สีมีความสวยงาม ฝีมือละเอียดอ อน ประณีต พัฒนาจากการทําบนพื้น
โลหะประเภททองแดงเป็นพื้นกระเบื้องประเภทพอรแชเลน ทําใหเครื่องเคลือบ “Famille Rose” มี
ชื่อเสียงไปทั่วโลก (กําจร สุนพงษแศรี, 2551: 439)
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วิวัฒ นาการใชสีเพื่อให เกิดความสวยงาม เริ่มมีในสมัยราชวงศแถัง (พ.ศ. 1161–พ.ศ.
1449) โดยชางจีนสามารถทําเคลือบสีไดหลายสี ฝีมือดียิ่ง แตความนิยมเกิดขึ้นในสมัยราชวงศแหมิง
(พ.ศ. 2108-พ.ศ. 2171) รัชกาลจักรพรรดิวั่นลี่ (พ.ศ. 2116-พ.ศ. 2162) และสมัยราชวงศแชิง (พ.ศ.
2187-พ.ศ. 2454) รัชกาลจักรพรรดิคังซี (พ.ศ. 2205–พ.ศ. 2265) จักรพรรดิหยงเจิ้น (พ.ศ. 2266พ.ศ. 2279) และจักรพรรดิเฉียนหลง (พ.ศ. 2279–พ.ศ. 2338) ตรงกับในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชกาล
สมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2173–พ.ศ. 2198) สมเด็จพระนารายณแมหาราช (พ.ศ. 2199–
พ.ศ. 2231) จนถึงสมัยรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ (พ.ศ. 2251–พ.ศ. 2275) เป็นยุคที่จีน
ประสบความสําเร็จในเครื่องถวยลายเขียนสีมาก (ภุชชงคแ จันทวิช, 2551: 103-105)
ในประเทศไทยมีการสํารวจและขุดคนพบศิลปวัตถุเครื่องถวยลายเขียนสีจํานวนมาก มีอายุ
นับ ตั้งแต 5,000–1,500 ปี กอนคริส ตกาล เชน ที่จังหวัดเชียงใหมพบเครื่องถว ยลายเขียนสี ส มัย
ราชวงศแหมิง รัชกาลพระเจาจาจิ้งบรรจุอยูในเจดียแสูงที่วัดดอยคําและวัดดอกเงิน อําเภอฮอด จํานวน
หลายชิ้นลวนมาจากเตาหลวงแทบทั้งสิ้น ที่จังหวัดตากพบเครื่องถวยจีนหาสีอยูในราชวงศแหมิงจาก
เตาจิงเตเอเจิ้น มณฑลเจียงซี จากการขุดคนของกรมศิลปากรเมื่อปีพุทธศักราช 2496 บริเวณเหนือ
เขื่อนภูมิพล (ปใจจุบันจัดแสดงอยูที่หองเชียงแสน และหองเครื่องถวยในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร) ที่จังหวัดกําแพงเพชรพบครื่องถวยลายเขียนสีที่วัดพระแกว และโรงเรียนชายประจําจังหวัด
(สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 41-46) เมื่อปีพุทธศักราช 2503 ที่ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี พบเครื่องถวยลายเขียนสีกําหนดอายุไดราวประมาณ 7,000 ปี ถึงประมาณ 5,000 ปี
(ชิน อยูดี, 2515: 4) พบหมอดินมีลายตาง ๆ ทั้งแบบทาบ ขูดลึกลงบนผิวหมอกับลายเขียนสี เฉพาะ
ลายเขียนสีปรากฏบนหมอบรรจุกระดูกคนตาย ลักษณะทรงสูงคลายๆ เป็นแบบแผนของโกศบรรจุ
กระดูกของสมัยตอมา มีลักษณะสูงและฝาครอบยอดเรียวแหลม (น. ณ ปากน้ํา, 2550: 4) ที่จังหวัด
บุรีรัมยแ ราวพุทธศตวรรษที่ 15–16 พบแหลงเตาเผาโบราณบริเวณบานกรวดจังหวัดบุรีรัมยแ เดิม
เรียกวา “เครื่องถวยแบบลพบุรี” หรือ “เครื่องถวยของขอม” มีเนื้อดินแกรงแบบสโตนแวรแ เคลือบทั้ง
สีเขียวใสที่เรียกวา สีน้ําแตงกวา สีน้ําตาลทอง สีน้ําตาลเขม มีรูปทรงเป็น จาน ชาม ไห กระปุกรูปนก
นิยมนํามาใชเป็นเตาปูน (ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช, อดุลยแ หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ,
2542: 23)
เครื่องถวยลายเขียนสีของจีนเป็นศิลปะที่มีความงดงามเป็นเลิศ ฝีมือประณีต พิถีพิถันและ
ราคาแพงมาก เป็ นที่นิย มทั้งจี น ญี่ปุน ยุโ รป สหรัฐอเมริกา และราชสํานักไทย (ป. เหมชะญาติ,
2517: 95-98) มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “เครื่องฝรั่งกังไส” (The Precious Cargoes) เป็นเครื่อง
ถวยลายเขียนสีที่ยุโรปสั่งทําจากเมืองจีนยุคปลายสมัยราชวงศแหมิง มีคุณภาพดี คงทนและราคาถูก
เป็นที่นิยมทั้งในยุโรปและชนชั้นสูงในเมืองไทยมาก ความนิยมนี้ไดแพรหลายไปถึงชนชั้นกลางของ
ไทยพรอม ๆ กับธรรมเนียมการดื่มน้ําชากาแฟ (พิมพแประไพ พิศาลบุตร, 2550ก: 32) ความนิยมใน
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การเขียนสามสีเริ่มมีในสมัยจักรพรรดิเฉิงหัว (พ.ศ. 2008 - พ.ศ. 2030) ตัวภาชนะสีขาวระบายสีน้ํา
เงิ น เคลื อ บน้ํ ายาสี แดงและสี เ ขี ย ว เป็น วิธี การเขีย นสี เพื่ อให ส วยงามยิ่ง ขึ้น เกิด ขึ้น และผลิ ต กั น
แพรหลายในสมัยจักรพรรดิหวั่นลี่ (พ.ศ. 2116 - พ.ศ. 2162) ตอมามีการเพิ่มสีเหลืองขึ้นอีก การผลิต
มีความซับซอน มีการเผาหลายครั้ง และความเจริญสูงสุดในเครื่องถวยลายเขียนสีของจีนมีมาถึงยุค
สมัยราชวงศแชิง (พ.ศ.2187-พ.ศ. 2454) (กําจร สุนพงษแศรี, 2551: 327)
จะเห็นไดวา เครื่องถวยลายเขียนสีของจีนมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่ง วา “เครื่องฝรั่งกังไส”
(The Precious Cargoes) เป็นที่นิยมกันแพรหลายทั้งในทวีปยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะในหมูชน
ชั้นสูงมีความเจริญสูงสุดในสมัยราชวงศแชิงของจีน เป็นศิลปวัตถุที่พบไดในทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
และที่กรุงเทพมหานครสามารถศึกษาดูไดในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร รูปทรงที่ปรากฏไดแก
ถวย หมอ โกศ จาน ชาม ไห กระปุกรูปนก แจกัน ซึ่งวิวัฒนาการของการใชสีเพื่อใหเกิดความสวยงาม
นั้นเริ่มมีในสมัยราชวงศแถัง ความนิยมในการเขียนสามสีเริ่มมีในสมัยจักรพรรดิเฉิงหัว ชางจีนสามารถ
ทําเคลื อบสี ไดห ลายสี ฝี มือดียิ่ ง แตความนิยมนี้เกิดขึ้นในสมัยราชวงศแห มิงจนถึงสมัยราชวงศแ ชิง
ตรงกับในสมัยกรุงศรีอยุธยารัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททอง สมเด็จนารายณแมหาราชจนถึงสมัย
รัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระเป็นยุคที่จีนประสบความสําเร็จในเครื่องถวยลายเขียนสีมาก
สีสันที่ปรากฏในสมัยนี้ไดแก สีขาว สีน้ําเงิน สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีน้ําแตงกวา สีน้ําตาลทอง และ
สีน้ําตาลเขม กอนที่จะมีพัฒนาการเขียนสีใหงดงามออนหวานละมุนละไมยิ่งขึ้นและแสดงเอกลักษณแ
แบบไทยเป็นหาสีที่ไทยเราเรียกวา “เครื่องถวยเบญจรงคแ”
2.4.5 เครื่องถ้วยเบญจรงค์
เครื่องถวยเบญจรงคแเริ่มเกิดขึ้นในประเทศจีน แควนกังไส รัชสมัย ซวงเตก แตยังมีนอยไม
ละเอียดลออหรืองดงามเทากับสมัยราชวงศแชิง ทําจากเตาหลวงในกังไสไดรับการทํานุบํารุงปรับปรุง
ขยายอยางรวดเร็ว วิธีการผลิตกาวหนามาก ในตอนปลายสมัยราชวงศแหมิงนิยมเขียนสีลงบนเครื่อง
ถวยชามมากกวาหนึ่งสีจ นถึงสามสีหรือหาสี และนิยมทําเครื่องถว ยเนื้อละเอียด เบาบาง ชางจีน
สามารถเขียนลายแบบอยางจีนไดสวยงาม เชน เครื่องถวยเบญจรงคแลายคราม เครื่องถวยเบญจรงคแ
ลายสามสี เครื่องถวยเบญจรงคแพื้นดํา เป็นศิลปะใหมที่เชิดหนาชูตาที่สุด พื้นของเครื่องถวยเบญจรงคแ
ยุคนี้เรียบสะอาดตา น้ํายาเคลือบอยางดีเป็นพิเศษ สีสวยสดทั้งหาสี รูปทรงภาชนะงดงาม ลายเขียน
ละเอียด คมคาย ฝีมือประณีต ลักษณะรูปทรงที่วาดมักสูงโปรง เพรียวลมไมเทอะทะโดยเฉพาะเครื่อง
ถวยเบญจรงคแพื้นดําเป็นศิลปวัตถุที่ชาวยุโรปและสหรัฐอเมริกานิยมสั่งซื้อ นับวาเป็นผลิตภัณฑแพิเศษ
ของยุคสมัย “คังฮี” ซึ่งเครื่องถวยเบญจรงคแพื้นดําทําโดยวิธีเคลือบพื้นสีดํากอนแลวทับดวยลายเสน
หาสี หรือสามสีตามแตจะตองการ (ป. เหมชะญาติ, 2517: 95-98) เครื่องถวยเบญจรงคแที่เป็นลาย
สามสีคือ ภาชนะดินเผาสีขาวแกะสลักลายเสนลึกหรือเขียนลายเสนดํากอนจึงเคลือบสีเหลือง สีเขียว
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และสีมวง หรือสีเหลือง สีเขียว และสีฟูา การเคลือบแบบนี้ตองใชไฟออนหรือเคลือบพื้นดํากอนแลว
ทับลายเสนสามสีหรือหาสี ตอมาในรัชกาลจักรพรรดิหยงเจิ้นมี “เครื่องถวยเบญจรงคแสีนวล” เกิดขึ้น
นวลทั้งหาสีแตละสีจะผสม สีขาว เกิดเป็นสีคลายๆ กับสีครีม เครื่องถวยเบญจรงคแแบบเดิมทุ กๆ สี
ออกสีเหมือนกับแมสี สวนเครื่องถวยเบญจรงคแสีนวลเป็นสีผสมสีขาวนอยๆ ใหออกครีมนอยๆ ในสมัย
ราชวงศแชิงมีเครื่องถวยเบญจรงคแสีเขมและเครื่องถวยเบญจรงคแสีนวลเป็นสีใหมนิยมกันทั้งในรัชกาล
จักรรพรรดิหยงเจิ้นและรัชกาลจักรพรรดิเฉินหลง (ป. เหมชะญาติ, 2517: 78–99)
เครื่องถวยเบญจรงคแเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อไรนั้นไมมีหลักฐานเอกสารยืนยันที่แนชัด
สันนิษฐานจากที่ไดมีการขุดพบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิจารณาจากลักษณะของลวดลาย
และการใชสี เทียบสีกับเครื่องถวยลายเขียนสีของจีนและเครื่องถวยเบญจรงคแบางชิ้นที่มีเครื่องหมาย
บอกรั ชกาลไวพอเป็ น หลักฐานไดบาง เชื่อวามีการสั่ งทําจากเมืองจีนมาตั้งแตส มัยกรุงศรีอยุธ ยา
(สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 65) โดยชางไทยเป็นผูออกแบบเขียนลวดลายไทยลงบนเครื่องถวยหรื อบน
กระดาษ และถาเป็นของในพระราชสํานักสั่งทําตองประณีตเป็นพิเศษโดยอาจสงชางไปควบคุม และ
การเขียนสีลงบนเครื่องเคลือบขาว ทําใหเครื่องถวยเบญจรงคแมีสีนูนคลายสีลงยาบนกระเบื้องถวย ในการ
เขียนลวดลายเบญจรงคแในอดีตจะไมมีการเวนพื้นที่วาง จะเขียนลวดลายเต็มพื้นที่ไปหมด และมีการเขียนสี
แบบผสมเคลือบ (enamel) (ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช และอดุลยแ หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ,
2542: 22)
ตอมาไทยสามารถผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแไวใชไดเองทั้งรูปทรง ลวดลาย และสีสันงดงาม
ตกแตงลวดลายทั้งเขียนลายใตเคลือบและเขียนลายบนเคลือบ แบบเคลือบสีเดียวและเคลือบหลายสี
มีรูปทรงหลากหลาย เชน ถวย จาน ชาม โถ โถปริก แจกัน กระปุก ขวด โคม ตลับ รูปปใ้น โคมไฟ
อางลางหนา เหยือกน้ํา ฯลฯ (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 9-11) ดังนี้
...เมื่อจุลศักราช 157 ปีในแผนดินสมเด็จพระเจามะสุดจะราชยังตั้งอยู ที่
กรุงศุโขไทยเปนพระราชธานีโบราณไดมีพระราชสาสนแไปขอชางจีน 10 คนมา
หลอปืน ชางจีนพวกนั้นไดคิดทําถวยชามแลตุมใหตางๆ ถวายในคราวนั้นเปน
ตนเดิมมา ตําบลผูที่ทําชามเบญจรงคแนั้นเจาพนักงานสยามไดตรวจดูยังไมพบ
แตโรงที่ทําชามเบญจรงคแนั้น ไดความละเอียดวา เมื่อกรุ งศุโขไทยเป็นราชธานี
ยกลงมาตั้งที่กรุงศรีอยุธยาแลว ตอๆ มาถึงจุลศักราช 888 ปีในรัชกาลที่ 13
แผนดินสมเด็จพระไชราชาธิราชไดทรงตอเรือสําเภาแลวไดบรรทุกสินคาออกไป
จําหนายที่เมืองจีนไดชามมีลายสีตางๆ เขามามาก แตนั้นมาชางสยามไทยจีน
ในกรุงศรีอยุธยามีมานะทํา ชามสีตางๆ ขึ้นไวใชในบานเมืองคือชามเบญจรงคแนี้
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... (หมอมเจาประวิช , อางถึงใน ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช และอดุลยแ
หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ, 2542: 341)
เครื่องถวยเบญจรงคแในประวัติศาสตรแ แบงออกเป็น 3 ยุคสมัย ไดแก เครื่องถวยเบญจรงคแ
สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา เครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ ส มั ย กรุ ง ธนบุ รี และเครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ ส มั ย
กรุงรัตนโกสินทรแ ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.4.5.1 เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยกรุงศรีอยุธยา
เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยนี้ไดรับความนิยมมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาล
สมเด็จพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2173–พ.ศ. 2198) และรัชกาลสมเด็จพระนารายณแมหาราช (พ.ศ.
2199–พ.ศ. 2231) เรื่อยมาจนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระ (พ.ศ. 2251-2275) ตรงกับที่
เมืองจีนกําลังนิยมเครื่องถวยลายเขียนสี (เบญจรงคแ) ตั้งแตปลายสมัยราชวงศแหมิง ยุคจักรพรรดิ
หวั่นลี่ (พ.ศ. 2116–พ.ศ. 2163) ตอเนื่องถึงสมัยราชวงศแชิง ยุคจักรพรรดิคังซี (พ.ศ. 2205-พ.ศ.
2265) (ภุชชงคแ จันทวิช, 2551: 104-105) ซึ่งทั้งเครื่องถวยลายครามและเครื่องถวยลายเขียนสีของ
จีนสามารถสั่งผลิตและหาซื้อไดงายจากเมืองจีน (สุนทรี ประสงคแ, บรรณาธิการ, 2545: 43) รูปทรง
ไดแก ชามทรงมะนาวตัด และทรงบัว ลวดลายไดแก ลายเทพนม ลายเทพนมนรสิงหแ ลายกระหนก
เปลว ลายราชสีหแ ลายหนาสิงหแ ลายยักษแ
ลายครุฑ ลายกินรี เป็นตน สวนของกนชามจะเคลือบ
สีแดงแตไมเคลือบตลอด สีเคลือบลงยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเทียบไดกับเครื่องถวยลายเขียนสีของจีน
ในสมัยจักรพรรดิคังซี สีสวนใหญจะออกไปทางสีเขียว สีดํา และสีเหลือง โดยทําที่เตาเผาจิงเตเอเจิ้น
(Ching-te-chen) แตในสมัยหลังนิยมสีชมพู หรือเรียกวา “Famille Rose” แลวเขียนสีลงยาที่เมือง
กวางตุง แหลงผลิตเครื่องถวย สงตางประเทศทั้งยุโรปและเอเชียที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน (สาโรจนแ มี
วงษแสม, 2541: 65)
เครื่องถวยเบญจรงคแที่สั่งทําจากเมืองจีนสมัยกรุงศรีอยุธยา มีมาตั้งแตสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-พ.ศ. 2031) และสมเด็จพระชัยราชาธิราช (พ.ศ. 2077-พ.ศ.
2089) ไทยมีการทําเครื่องถวยเบญจรงคแขึ้นในบานเมืองแลว จนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระเจาปราสาท
ทอง และสมเด็ จ พระนารายณแ มหาราช เป็ นยุ ค ที่ก รุง ศรี อ ยุธ ยาเจริ ญรุ งเรือ งและมั่ งคั่ ง ถึง ขีด สุ ด
บานเมืองเรืองรองเต็มไปดวยทองคํา ในราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 เรือสําเภา เรือกําปใ่นตางชาติจาก
ทุกสารทิศเดินทางมาคาขายที่อยุธยาทั้งสิ้น โยเซาเต็นพอคาชาวฮอลันดาที่เขามาคาขายในกรุงศรี
อยุ ธ ยาสมั ย นั้ น ได บ อกเล า ถึ ง ราชอาณาจั ก รสยามแห ง นี้ ว า พระราชวั ง หลวงที่ ป ระ ทั บ ของ
พระมหากษัตริยแ ปราสาท ราชมณเฑียร ดูมโหฬาร อาคารตาง ๆ ลวนเป็นสีทอง (ทีมผลิตรายการ
จดหมายเหตุกรุงศรี, 2553: 20) งามสงายิ่งนัก บานเมืองเจริญรุงเรืองดวยทรัพยแศฤงคาร ขุนนาง
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ขาราชบริพารลวนมั่งคั่งอุดมสมบูรณแและเต็มไปดวยทองคํา (ลาลูแบรแ, อางถึงใน กรมหมื่นนราธิป
ประพันธแพงศแ, 2457: 143) ซึ่งอยูในชวงเวลาเดียวกับยุคสมัยราชวงศแหมิงของเมืองจีน ดังนี้
..เครื่องถวยของจีน ซึ่งคนทั้งหลายนิยมกันในทุกวันนี้วาเปนอยางเอก
โดยกระบวนปใ้นรูปเขียนลายครามแลสีตางๆ นั้น เปนของฝีมือชางซึ่งบํารุง
เจริญขึ้น ในสมัยเมื่อราชวงษแไตเหม็งไดเปนใหญในเมืองจีน ในระหวาง พ.ศ.
๑๙๑๑ จนพ.ศ.๒๑๘๗ ตรงกับจุลศักราช ๘๑๐ จนจุลศักราช ๑๐๐๖ คือใน
ระหวางแผ น ดิน สมเด็จ พระบรม ไตรโลกนารถ กับแผ น ดินสมเด็จพระเจ า
ปราสาททองครองกรุงศรีอยุธยาปรากฏวาเครื่องถวยครั้งไตเหม็งทําไดถึงอยาง
ดีที่สุดในแผนดินนี้…
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 4)
เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยนี้ มีรูปทรงที่ปรากฏ เชนโถ โถปริก โถทรงโกศ ถวย ถวย
ชา ชาม ชามมีฝา ชามรูปดอกบัวมีฝา กระถาง อาง จาน จานเชิง ประเภทพื้นดําลายหาสี พื้นขาวลาย
สี และพื้นเขียวลายสี ฯลฯ ลวดลายมีทั้งลายจีนและลายศิลปะแบบอยุธยาที่ไทยสงแบบไปใหชางจีน
เขียน เชน ลายกานแยง ลายกานขด ลายกนก ลายเทพนม ลายเทพนมนรสิงหแ ลายกินนรรํา ฯลฯ
รวมทั้งเครื่องถวยเบญจรงคแลายอิสลามที่เริ่มทําในสมัยราชวงศแหมิงยุคตนก็เคยสั่งนําเขามา (ป. เหม
ชะญาติ, 2517, 107–108)
ปรากฏรายการเครื่องราชบรรณาการที่พระมหากษัตริยแพระราชทานตอบแทนใหกัน
เพื่อการเจริญพระราชไมตรีไดแก เครื่องราชบรรณาการที่สมเด็จพระนารายณแมหาราชและเสนาบดี
ไทยสงไปเป็นของกํานัลเสนาบดีตางประเทศถึงยุโรป หรือเวลาราชทูตตางประเทศเขามาที่เป็นขวด
ของจีนและญี่ปุน เครื่องราชบรรณาการที่พระเจากรุงสยามสงไปยังพระเจากรุงฝรั่งเศสเป็นลับแลไม
ของญี่ปุน และเป็นของถวายแด มงเฑญอรแ (มกุฏราชกุมาร) เป็นโถลายเครื่องกระหนกรูปกิ่งไมมีดอก
และผล สิ่ งของที่สมเด็จพระราชินีแหงสยามสงไปถวายมงเซเญอรแ ดุ฿ค เดอ บูรกอญ (Duc de
Bourgogne) เป็น ลับแลเล็กๆ ที่สั่ งทําในเมืองจีน และครื่องราชบรรณาการที่ไทยเราไดรับจาก
จักรพรรดิจีนในสมัยราชวงศแชิงยุคจักรพรรดิหยงเจิ้น และจักรพรรดิเฉียนหลง เป็นเครื่องเคลือบฝรั่ง
และเครื่องเคลือบดินเผา เครื่องราชบรรณาการที่พระราชาฝรั่งเศสโปรดใหมองสิเออรแ เดอชัว มองตแ
นํามาถวายพระมหากษัตริยแสยาม เป็นเครื่องบรมราชูปโภคของพระมหากษัตริยแสยามไดแก ลับแล
กระจกเงา จานสํารับในพระราชวัง และภาชนะเครื่องถวยรองพระกระยาหาร ของกํานัลที่มิสเตอรแ
กองสตังซแสงไปทูล เกลาฯ ถวายพระเจาอยูหัว (ฝรั่งเศส) เป็นถวยเล็กๆ กับจานรอง 6 ใบของจีน
ซึ่งเครื่องราชบรรณาการดังกลาวสันนิษฐานวาเป็นเครื่องถวยเบญจรงคแ ดังนี้
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...แลเมื่อแผนดินสมเด็จพระนารายณแมหาราชนั้นปรากฏในจดหมายเหตุวา
ไดใชขวดเครื่องถ้วยของจีนของยี่ปุน เปนเครื่องราชบรรณาการ แลเปนของ
เสนาบดีไทยสงไปกํานันเสนาบดีตางประเทศถึงยุโรป เวลาราชทูตตางประเทศ
เขามา... (พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 42)
เครื่องราชบรรณาการที่พระเจากรุงสยามสงไปยังพระเจากรุงฝรั่งเศสเป็น ลับแลไม้
ของญี่ปุน 2 อัน มีลายแกะสลักอยูดวยกัน6 บานและบรรณาการของสมเด็จพระเจากรุงสยามถวาย
แด มงเฑญอรแ (มกุฏราชกุมาร) เป็น โถลายเครื่องกระหนกรูปกิ่งไม้มีดอกและผล และมีเครื่องลาย
ครามอีก 84 ชิ้น ตลอดจนสิ่งของที่สมเด็จพระราชินีแหงสยามสงไปถวายมงเซเญอรแ ดุ฿ค เดอ บูรกอญ
(Duc de Bourgogne) เป็นลับแลเล็กๆ ชนิด 6 บาน สั่งทําในจีน และเครื่องกระเบื้องลายครามชิ้น
เล็กๆ 32 ชิ้น (โครงการเผยแพรเหตุการณแประวัติศาสตรแ ศาสนาและการเมือง, 2548: 591–607) ที่
ไทยไดรับจากจักรพรรดิจีนในสมัยราชวงศแชิงยุคจักรพรรดิหยงเจิ้น (พ.ศ. 2266-พ.ศ. 2278) และ
จักรพรรดิเฉียนหลง (พศ. 2279-พ.ศ. 2338) พระราชทานตอบแทนเครื่องราชบรรณาการของสมเด็จ
พระเจาอยูหัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275-พ.ศ. 2301) เป็นผาตวนลายมังกร 2 พับ ผาเดินทองและผาตวน
อยางละ 1 พับ ตวนไหม 8 พับ เครื่องใชทําดวยมรกตและแกวผลึกอยางละ 1 ชิ้น หินฝนหมึก 2 ชิ้น
เครื่องเคลือบฝรั่ง 13 ชิ้น และเครื่องเคลือบดินเผา 140 ชิ้น เป็นตน (พิมพแประไพ พิศาลบุตร อางถึง
ใน ถ อ งแท รจนาสั น ตแ และอุ ดม ประมวลวิ ทยแ , 2550ข: 29) และเครื่ องบรมราชู ปโภคของ
พระมหากษัตริยแสยาม มี ลับแลกระจกเงาอยางดี ซึ่งพระราชาฝรั่งเศสโปรดใหมองสิเออรแ เดอชัว
มองตแนํามาถวายเป็นราชบรรณาการพระมหากษัตริยแสยาม และจานสารับในพระราชวังที่ชาวสยาม
นิยมใชเป็นภาชนะสําหรับพระผูสูงศักดิ์ เชน พระพุทธเจาอยูหัว พระกระยาหารที่จะตั้งเครื่องตน
ถวายพระพุทธเจาอยูหัวเสวยยอมตั้งไดแตตองรองพานสูงๆ และใชภาชนะเครื่องถ้วยรองพระกระยา
หาร (มองสิเออรแ เดอ ลาลูแบรแ อางถึงใน กรมหมื่นนราธิปประพันธแพงศแ, 2547: 117-118) ตลอดจน
เครื่องราชบรรณาการที่สมเด็จพระเจากรุงจีนสงไปถวายสมเด็จพระเจากรุงสยาม เป็นเครื่องกระเบื้อง
ลายครามราว 1,500 หรื อ 1,550 ชิ้น ของกํานัล ที่มิส เตอรแกองสตังซแสงไปทูล เกล าฯ ถวายพระ
เจาอยูหัว (ฝรั่งเศส) เป็นถ้วยเล็กๆ กับจานรอง 6 ใบของจีน และโถลายครามชนิดตาง ๆ รวม 7 ใบ
เป็นของจีน 3 ใบ ของญี่ปุน 4 ใบ (โครงการเผยแพรเหตุการณแประวัติศาสตรแ ศาสนา และการเมือง,
2548: 591–607)
จะเห็นไดวา เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยนี้เป็นสินคานําเขาและเครื่องราชบรรณาการ
ที่พระมหากษัตริยแตางตอบแทนใหกันโดยผานความสัมพันธแทางการคา เริ่มแรกมีการสั่งทําจากเมือง
จีน จําแนกออกไดเป็น 2 ชนิดคือ เครื่องถวยของจีนที่คิดอยางทั้งรูปทรงและลวดลายและสงเขามา
ขายในประเทศไทย และเครื่องถวยเบญจรงคแที่ไทยใหแบบอยางสงออกไปทําที่เมืองจีนตามความคิด
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ของไทย ความนิยมมีมาตั้งแตรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991-พ.ศ. 2031) และใน
รัชกาลสมเด็จพระชัยราชาธิราช ชาวสยามสามารถผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแไวใชไดเอง ไดรับความ
นิยมมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชกาลสมเด็จพระเจาปราสาททองและสมเด็จพระนารายณแ
มหาราช เรื่อยมาจนถึงสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระตรงกับสมั ยที่เมืองจีนกําลังนิยมเครื่องถวยลาย
เขียนสี ตั้งแตปลายสมัยราชวงศแหมิงยุคจักรพรรดิหวั่นลี่ตอเนื่องถึงสมัยราชวงศแชิง ยุคจักรพรรดิคังซี
รูปทรง เชน โถ โถปริก โถปริกยอดทอง โถทรงโกศ ถวย ถวยน้ําพริก ถวยใสยา ถวยชา ชาม ชามมีฝา
ชามทรงมะนาวตัด ชามทรงบัว ชามเชิ ง ขวด กระถาง อาง จาน จานเชิง ลับแล กระโถนบวนน้ํา
หมาก ฯลฯ ลวดลายมีทั้งลายแบบจีนและลายแบบสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน ลายกระหนก ลายกานแยง
ลายกานขด ลายเทพนม ลายเทพนมนรสิงหแ ลายกระหนกเปลว ลายราชสีหแ ลายครุฑ ลายหนาสิงหแ
ลายยักษแ ลายกินรี ลายกินนรรํา ลายกระหนกรูปกิ่งไมมีดอกและผล ลายอิสลาม ลายนูนเฟือง ฯลฯ
และสีสัน เชน สีเขียว สีดํา สีเหลือง สีน้ําเงิน สีแดง สีมวง สีชมพู ฯลฯ

ภาพที่ 1 เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยกรุงศรีอยุธยา รูปทรงโถปริกยอดทอง ลายนูนเฟือง พื้นลงยา
สีน้ําเงิน เขียนลายสอดเสนทองตัดเสนแดง ยอดทองลงยาประดับทับทิม
(ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช และอดุลยแ หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ, 2542: 264)
2.4.5.2 เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยกรุงธนบุรี
ในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (พ.ศ. 2310–พ.ศ. 2325) พระองคแทรงเริ่มทํานุ
บํารุงการคาขายกับเมืองจีน แตเนื่องจากสยามเพิ่งผานความบอบช้ําจากศึกสงคราม และอยูในชวง
การฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรบานเมือง ตลอดจนระยะเวลาของการครองราชยแมีเพียงสิบหาปี ทําใหสยาม
ขัดสนเครื่องใชสอยตองสั่งเครื่องถวยชามจาก เมืองจีนเขามาเป็นของหลวงแตมีการสั่งเขามานอย
มาก สั่งอะไรบางไมคอยแนชัดไมคอยมีหลักฐานปรากฏ เครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยนี้มีนอยและยึด
รูป แบบสมัย กรุงศรี อยุ ธยาตอนปลาย รูปทรงที่นิ ยมเป็นชามทรงบัว และสั่งเครื่องถว ยเบญจรงคแ
เลียนแบบกรุงศรีอยุธยาสงออกไปเป็นตัวอยาง ปรากฏชามเบญจรงคแลายเทพนมนรสิงหแนูนหลังขาง
ในเคลือบสีขาวไมเคลือบเขียวเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนี้
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...ครั้งกรุงธนบุรีเห็นจะเอาจานชามครั้งกรุงเกาสงออกไปเปน ตัวอยาง
ดวย มีชามเบญจรงคแลายเทพพนมนรสิงหแปูนหลังขางในเคลือบสีขาว ไมเคลือบ
เขียวเหมือนของครั้งกรุงเกา จึงเขาใจวาอยางเคลือบขาวนี้จะสั่งครั้งกรุงธนบุรี...
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 49)
เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยนี้ปรากฏลวดลายและสีสันตามแบบสมัยกรุง ศรีอยุธยา
ตอนปลาย แตรูปทรงอาจจะผิดเพี้ยนไปบาง เชน นิยมชามทรงบัวภายในเคลือบขาวหรือเคลือบเขียว
น้ําทะเลไมมีลวดลาย (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 70) และการจะกําหนดลักษณะเครื่องถวยเบญจรงคแ
วามีลักษณะเชนไรกําหนดไดยาก มีชามหนึ่งเรียกกันวา “ชามเจาตาก” รูปทรงแบบ ทรงมะนาวตัด
เป็นชามลายพื้นทอง สีทองเป็นแบบทองซีดไมสุกปลั่ง ตัวลายที่เขียนเป็นลายดอกไม พื้นในชามเป็นสี
เขียวอมฟูาแตกตางกับพื้นชามเบญจรงคแสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นแบบสีเขียวสด จัดเป็นชามที่หายาก
มีนอย และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีการประกวดใหรางวัล ตีตราครั่งติด
โบวแแดงที่กนชาม ชามลายพระเจาตากนี้ตกอยูในสมัยปลายรัชกาลจักรพรรดิเคียนหลง (พ.ศ. 2279–
พ.ศ. 2338) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 (เสนอ นิลเดช, 2550: 103)
จะเห็นไดวา เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยนี้เป็นทั้งสินคานําเขาตามพระราชนิยม และเครื่ อง
ราชบรรณาการเช นเดียวกั บกรุ งศรี อยุธยา แต มีปรากฏนอยมากเนื่องจากเป็นชวงระยะเวลาของการ
ครองราชยแเพียงสิบหาปี ทําใหยากตอการศึกษาคนควา รูปทรงที่ปรากฏ เชน ชามเจาตาก ชามทรงมะนาวตัด
ชามทรงบัวขางในเคลือบสีขาว หรือเคลือบเขียวน้ําทะเลไมมีลวดลาย กระถางธูป ถวย โถ จาน ฯลฯ ลวดลาย
ที่ปรากฏ เชน ลายลายเทพนม ลายเทพนมนรสิงหแ ลายเทพนมพุงพลุย ลายพื้นทอง ลายดอกไม ลายพระเจา
ตาก ฯลฯ สีสันที่ปรากฏ เชน สีทอง สีเหลือง สีขาว สีแดง สีเขียว สีเขียวอมฟูา ฯลฯ

ภาพที่ 2 เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยกรุงธนบุรี “ชามเจาตาก” ลายเทพนมพุงพลุยพื้นสีเหลือง
สันนิษฐานวาอยูในสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งในการผลิตไมมีชางไทยออกไปควบคุม หรืออาจจะเป็นพระราช
นิยม รูปทรงและลวดลายจึงคอนไปทางจีน การเคลือบดานในเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาว
(ภุชชงคแ จันทวิช, บรรณาธิการ, 2554: 86)
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2.4.5.3 เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 9)
1) เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ.
2325–พ.ศ. 2352) เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยนี้ยังคงรักษารูปแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไว
พระองคแทรงโปรดการลงยาสีน้ําเงินเขมเพียงสีเดียวเรียกวา “สีลงยาราชาวดี” ดวยเป็นสีวันพระราช
สมภพในชาชุดไทย ชุดเครื่องโถคู รูปทรงที่ปรากฏ เชน ชามทรงบัวปากผายมีลายที่ปากชามเล็กนอย
โถจุกปูานโถแกง โถน้ําเชื่อม โถรูปแตง โถทรงโกษฐแ ฝามัคยอดทรงมัณฑแ โถปริกยอดทรงมัณฑแ โถ
ปริกเครื่องแปูง โถรูปลูกแกว โถทรงกลม โถรูปเฟือง โถเครื่องแปูง โถปริกทองฝายอดทรงมัณฑแ ถวย
กระโถน ชุดน้ําชา ขวด ตลับ จาน จานเชิง ชาม หมอน้ํามนตแ ลายเทพนม ฯลฯ มักใชพื้นในสีขาวและ
พื้นนอกสี แดงสนิ มเหล็ก (iron-red) ฝี มือเขียนไมคอยประณีต คลายเป็นของเลี ยนแบบลายไทย
เรียกกันเป็นสามัญวา “ชามเทพนมจีน” หรือ “เทวดา ทองพลุย” หรือ “เทวดาจีน” บนพื้นสีตางๆ
เชน สีเหลือง สีชมพู สีมวงออน ฯลฯ จีนคงจะทํามาจําหนายไมใชของหลวงสั่งทํา และเริ่มนิยมใชสี
ชมพูหรือ “famille rose” มากขึ้นตรงกับเมืองจีนยุคจักรพรรดิเคียนหลง (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541:
69-70) ลวดลายที่ปรากฏ เชนลายกานขด ลายครุฑ ลายราชสีหแ ลายเทพนม ลายสัตวแน้ําเลนคลื่น
ลายกลี บ บั ว สี แดง ฯลฯ และสี สั น มี การเขีย นสี ส อดทอง สอดคล อ งกับ ป. เหมชะญาติ กล าวว า
มีพอคาชาวจีนคิดทําเลียนแบบของหลวงในวังขึ้นมา คนไทยจึงไดเห็นเครื่องถวยเบญจรงคแรูปเทวดา
พุงพลุยมีหนาตาแบบคนจีน และยังมีผูพบเศษถวยชามสอดทองเป็นลายกานขดมีรูปกินนรรําที่ริมพระ
ที่นั่งวิหารสมเด็จในพระราชวังโบราณชิ้นหนึ่ง แจกัน ภาชนะสําหรับเผาเครื่องหอมที่ชาวจีนเรียกวา
“ซวนโล” รูปปใ้นเบญจรงคแ ชุดกาน้ําชา ถ้ําชาที่ใชใสใบชาและไหพรอมฝาบรรจุสิ่งของ มีทั้งสกุลสี
เขียวและสกุลสีชมพู (ป. เหมชะญาติ, 2517: 109) ดังนี้
...มาในชั้นกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกทรงทํานุ
บํารุงชางไทย ที่ซุดโซมมาแตครั้งเสียกรุงเกา พึ่งมามีฝีมือกลับดีขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ 1
ปรากฏฝีมือมีอยูจนบัดนี้หลายอยาง พิเคราะหแดูเครื่องถวยอันเปนของไทยสั่งปูนเกาใน
ครั้งกรุงรัตนโกสินทร เขาใจวามาจนถึงในรัชกาลที่ 1 ถวยชามที่สั่งไปทําเมืองจีน จึงไดให
ชางหลวงเขี ย นลายตัว อย างขึ้นใหม แต ดําเนินตามตัว อยางที่ดีค รั้ง กรุง เกา เปนพื้ น
เปนลายไทยเขียนสีบนพื้นถวยขาวบาง เขียนเบญจรงคแบาง เชน ชามลาย กานขดเขียนสี
บนพื้นถวย มีรูปครุฑบาง ราชสีหแบาง เทพพนมบาง ของชนิดนี้มีนอยดวยสั่งเปน ของ
หลวง ผูอื่นเห็นจะไมใชไดทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเครื่องเบญจรงคแที่ลายงาม ๆ อันเห็นได
วา เปนของปู น แรกอี ก หลายลาย ลายเหล า นี้ เข า ใจวา เปนลายครั้ งรั ช กาลที่ 1 ด ว ย
เปนลายไทยเทียบแบบอยางครั้งกรุงเกา แตฝีมือกลับดีขึ้นของสั่งครั้งรัชกาลที่ 1 ขาพเจา
ไดพบถวยชาชุดหนึ่ง วาเปนของกรมพระราชวังหลังสั่งเขียนสีสอดทองบนพื้นถวยขาว
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ลายสัตวแน้ําเลนคลื่น ลายอยางนี้จะมีมาแตครั้งกรุงเกาแลว หรือจะคิดขึ้นใหมในรัชกาลที่
1 ทราบไมได ถาหากวาไมมีมาแตครั้งกรุง เกา ก็ควรสันนิษฐานวา ลายนอกอยางไดคิด
ทําขึ้นใหมมีบางแตครั้งรัชกาลที่ 1 แตคงมีนอยโดยมากเอาอยางครั้งกรุงเกานั้นเปนแน
ถาวาโดยสิ่งของที่สั่งครั้งรัชกาลที่ 1 ที่พบปะอยูเวลานี้ ก็มากอยูในชาม จาน โถ 3 อยาง
เหมือนของครั้งกรุงเกา นอกจากนี้ก็จะมีถวยแลกระโถน…
...วาโดยกระบวนเขียน จานเชิงก็มีทั้งลายครามเขียนสีบนพื้นถวย แลสีเบญจรงคแ
เหมือนกับชามมีจานครั้งกรุงเกาอีกอยาง 1 รูปเปนจานแบนไมมีเชิงเขียนเปนลายกลีบ
บัวสีแดง เขาใจวาเปนของไทยสั่งเหมือนกัน เพราะมีหมอน้ํามนตแทํามาแตเมืองจีน เขียน
กลีบบัวแดงอยางนี้ดูเปนพวกเดียวกัน...
...โถนั้นมีหลายขนาด ขนาดใหญที่สุดที่ไดพบประมาณ 5 กํา รองลงมาขนาด
กลางอีกขนาด 1 สําหรับใสของกินแลอบเครื่องหอม รองลงมาอีกเปนโถแกง โถน้ําเชื่อม
ตั้งบนสํารับ เล็กที่สุดเปนโถปริกสําหรับตั้งเครื่องแปูง กระบวนโถทําหลายรูป โถขนาด
ใหญแลขนาดรองมักจะทําเปนรูปแตง จุกปูาน โถแกง โถน้ําเชื่อมทําเปนทรงรูปแตงบาง
เปนทรงโกษฐบาง แตฝามักทําเปน ยอดทรงมัน โถปริกเครื่องแปูง มักทําเปนรู ปลูกแกว
กลมบาง เปนเฟืองบาง เวลาเอามาจัดขึ้นเครื่องแปูง ทําปริกทองติดฝาเปนยอดทรงมัน จึง
เรียกกันวา “โถปริก” กระบวนเขียนโถก็มีทุกอยางเหมือนกับชามแลจานเชิง…
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 45-49)
เครื่องถว ยเบญจรงคแส มัยนี้มีรูปทรงที่ปรากฏ เชน ชาม จานเชิง โถใชสําหรับใส
อาหาร เป็นของทําในไทยก็มีแตสวนใหญหรือแทบทั้งหมดสั่งทําจากเมืองจีน จีนชํานาญทําทั้งของใช
ที่เป็นถวยชามและของประดับบานเรือน เป็นเครื่องลายครามและเครื่องสีที่เป็นสีตางๆ (เปลื้อง ณ
นคร, 2542: 121) โถรูปแตง โถจุกปูาน โถทรงโกศ โถยอดทรงมัณฑแ โถปริก โถปริกรูปลูกแกว โถปริก
ทรงกลม โถปริกรูปทรงเฟือง โถปริกยอดทอง ฯลฯ
นอกจากนี้ ศุภร บุนนาค, สุริยา รัตนกุล ไดใหความหมายของ “โถปริก” สําหรับใส
ของกินและอบเครื่องหอมวา “ปริก” หมายถึงเป็นเครื่องประดับและเครื่องใชที่มีฝาเปิดได และเป็น
รูปยอดแหลมเรียกวา “ทรงมณฑป” ฝาชนิดนี้เมื่อยอขนาดลงมาเป็นฝาภาชนะที่มีขนาดเล็กแล ว
เรียกวา “ฝาปริก” ถาเป็นโถก็เรียกวา “โถปริก” เป็นตลับก็เรียกวา “ตลับปริก” ที่มีใชมากก็คือโถ
และตลับเพราะโถและตลับเป็นของขนาดเล็กนิยมใสเครื่องแปูงเครื่องสําอางของสตรี ยอดที่เป็นปริก
มักนิยมทําดวยทองบางทีก็ทองเปลา บางทีก็ลงยาและฝใงอัญมณีมีคา (ยกเวนลงยาหรือฝใงพลอยสีฟูา
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ไมได ของสีนี้เรียกวา “ราชาวดี” ใชแตของหลวง) คนโบราณใชเครื่องประดับและเครื่องใชมีคาเหลานี้
เป็นออมสินไปในตัว ถาอับจนก็ขายได ถาบานแตกเมืองแตกก็ขนไปกับตัว ถาขนไปไมไหวก็ฝใงซอนไว
จึงมีลายแทงขุมทรัพยแของคนโบราณเกิดขึ้นมากมาย แตปใจจุบันชีวิตเปลี่ยนแบบแผนไป เราไมตองทํา
เครื่องกินเครื่องใชมีราคาเชนนั้นอีกตอไปแลว ของเหลานี้จึงเหลืออยูเพียงในฐานะโบราณคดี บอกใหรู
ระดับความเป็นอยูวาอยูกันมาอยางไร เป็นหลักฐานแสดงสมบัติของชาติไทย ที่มีวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรแเกาแกมาอยางยาวนาน ดังนี้
...ปริกคิดปริกตลับเจา
โฉมฉาย
นางประดับพลอยแหวนราย
รวงรุง
หีบแปูงแตงสกนธแกาย
แลเลิศ
ทาแปูงพัดกลิ่นฟุูง
ผองหนานวลงาม...
(ศุภร บุนนาค, สุริยา รัตนกุล, 2517: 105–108)
สมัยนี้มีเครื่องราชบรรณาการจากจักรพรรดิจีนที่ไดพระราชทานเป็นของนอกธรรม
เนียมเป็นเครื่องถวยชามอยางดีไดแก เครื่องราชบรรณาการที่จักรพรรดิจีนถวายแดพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกเป็นกระถางถวยใสดอกไม และพระราชทานแกราชทูต อุปทูต และตรีทูต
เป็นขวดยานัตถุแ เครื่องกระเบื้อง และเครื่องถวยตางๆ ที่สันนิษฐานวาเป็นเครื่องถวยเบญจรงคแ ดังนี้
พระราชสาสแ น กรุ งจีน มีมาในรัช กาลที่ 1 กรุงรั ตนโกสิ นทรแ เมื่ อปีขาล จัต วาศก
จุลศักราช 1144 พ.ศ. 2325 ในพระราชสาสแนนั้นแปลความวา
...สมเด็จพระเจาหมื่นปีตรัสวา พระเจากรุงศรีอยุธยาคิดถึงพระราช
ไมตรีแตกอน ใชใหหลวงพิชัยเสนหา อุปทูต หลวงพจนาพิมล ตรีทูต หมื่นพินิจ
วาจาปในสื่อ หลวงทองสื่อ ถือพระราชสาสแนคุมเครื่องราชบรรณาการออกมา
จิ้ มก อง ทั้ งนี้ ยิ น ดี นั ก หนา จึ งให ตอบแทนเขา มาเป็ นสิ่ ง ของตามธรรมเนีย ม
คือ ข้างหน้าแพรกิมตน 8 มวน แพรจิตรกิมตวน 8 มวน แพรจิตรกิมแส 8 มวน
แพจิตรกิมโล 8 มวน แพรแส 12 มวน แพรตวน 18 มวน แพรโล 18 มวน
รวม 80 มวน ข้างใน แพรจิตรกิมตวน 4 มวน แพรจิตรกิมแส 4 มวน แพจิตร
กิมโล 4 มวนแพรแส 6 มวนแพรตวน 6 มวน แพรโล 6 มวน รวม 30 มวน
นอกธรรมเนียม แพรมังตวน 2 มวน แพรกิมตวน 2 มวน แพเสียมตวน 1มวน
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แพรเพียนกิมตวน 1 มวน แพรแปะสรีตอน 4 มวน รวม 10 มวน ชังยดดี 1 ชังมาเลา
1 ศิลาฝนหมึก 2 เครื่องถมปใด 13 สิ่ง เครื่องถ้วยชามอย่างดี 104 สิ่ง...
(กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2521: 23-24)
พระราชสาสแนไปเมืองจีน ครั้งรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทรแ เมื่อปีมะโรง
ฉศก จุ ล ศักราช 1146 พ.ศ. 2327 พร อมเครื่องราชบรรณาการของไทย คือ ชางพลาย ชางพั ง
กฤษณาทอดน้ําจม กรักขี การบูร ชันปึก ผลกะเบา แกนไมมะเกลือ นอระมาด ผลกระวาน งาชาง
ดีปลี อําพัน จันทนแชะมด หางนกยูง ปีกนกกระเต็น กากเพชรจันทบูร เปลือกสีเสียด เปลือกกานพลู
รง พรม ฝาง พิมเสนเอก พิมเสนโท ผาโมริยแดงปใกกวาง น้ําดอกไมเทศ ออกมาจิ้มกองสมเด็จพระ
เจากรุงตาฉิ้งผูใหญ ตามบุราณราชประเพณีพระมหากษัตราธิราชเจาสืบมาแตกอน พระเจากรุงจีนได
ใหขุนนางจัดของมาถวายแดกษัตริยแไทยภายในธรรมเนียมเป็นแพร จํานวนรวมทั้งหมด 110 มวน
และภายนอกธรรมเนียมมีทั้งแพร จํานวน14 มวน หยกยูยี่ จํานวน 1 และกระถางถ้วยใส่ดอกไม้
จํานวน 2 รวมเป็น 3 สิ่ง เป็นตน (กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2521: 23-24)
เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยรัชกาลที่ 1 คงยึดรูปแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลาย รูปทรงที่นิยม เชน ชาม ชามมีฝาปิด ถวย กระโถน จานเชิง พาน หมอน้ํามนตแ กระถางใส
ดอกไม โถปริก โถรูปแตง โถยอดทรงมัณฑแ ขวดยานัตถุแ ฯลฯ ลวดลายที่นิยม เชน ลายกานขด ลาย
ตนหลิวยี่หอโปจูลี่กี่ ลายราชสีหแ ลายครุฑ ลายสิงหแ ลายนรสิงหแ ลายกินรี ลายเทพนม ลายเทพนมนร
สิงหแ ลายสัตวแน้ําเลนคลื่น ลายเทพนมราชสีหแ ลายเทพนมครุฑ ลายหนุมานประกอบลายกนกเปลว
ลายสุวรรณมัจฉาและมัจฉานุ ลายกลีบดอกบัวสีแดง และเริ่มมีการใชน้ําทองเขียนลายเพื่อเพิ่มความ
งดงามแตยังไมเป็นที่นิยม สะทอนความเป็นของสูงและคติความเชื่อของคนไทยในเรื่องของเทพยดา
ลายเทพนมจึงหมายถึงเทพยดาพนมมือ สอดคลองกับงานวิจัยของพระอธิการประทุม จารุวํโส (ปราง
มาศ) กลาววา เทวดาในทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท เทวดาหมายถึงหมูเทพชาวสวรรคแ เป็นคํา
รวมเรียกชาวสวรรคแทั้งเพศชายและเพศหญิงมีปรากฏ 3 ประเภทคือ (1) สมมติเทพ (2) อุปบัติเทพ
และ (3) วิสุทธิเทพ เทวดามีลักษณะเป็นผูที่มีชีวิตและภาวะอันเป็นทิพยแ มีกายเป็นแสงสวางเปลงรัศมี
และเสวยทิพยแ (ประทุม จารุวํโส, 2554, บทคัดยอ: ออนไลนแ) ราชสี หแแสดงสั ญลั กษณแของ
พระมหากษัตริยแ การลอมรอบดวยลายกนกเปลวสีแดงตัดเสนขาว คือการคิดประดิษฐแผูกวางเถาของ
ชางอยางสรางสรรคแ และอิสระทางความคิดในการตกแตงใหงดงาม วัฒนธรรมของการรับประทาน
หมากและการดื่มชา สีสันที่นิยม เชน สีน้ําเงิน สีเหลือง สีชมพูสีเขียว สีขาว สีมวงออน ฯลฯ
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ภาพที่ 3 เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยรัชกาลที่ 1 รูปทรงชามมีฝาปิด ลวดลายสุวรรณมัจฉาและมัจฉานุ
สีสันมีครบทั้งหาสีในชามใบเดียวกัน (ภุชชงคแ จันทวิช, บรรณาธิการ, 2554: 89)
2) เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2352–
พ.ศ. 2363) เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยนี้นับวา “เป็นยุคทองของเครื่องถวยเบญจรงคแและลายน้ําทอง”
มีความงดงามเป็นเลิศ เป็นเครื่องถวยที่สั่งทําจากเมืองจีนไทยมักเรียกวา “กระเบื้องกังไส” ผลิตจาก
ชางหลวงฝีมือดี คุณภาพสูงสําหรับใชในราชสํานักจีนและสงไปขายตางประเทศมีราคาแพงมาก ผลิต
ที่เมืองจิงเตเอเจิ้น (Ching-te-chen) มณฑลเกียงสี สีสันของเครื่องถวยภายในเป็นสีขาวตางจากสมัย
กรุงศรีอยุธยาที่ภายในเป็นสีเขียวออน (วนิดา ขําเขียว, 2553: 99) การเขียนสีหรือลงยาอาจทําที่
กวางตุงซึ่งเป็นแหลงผลิตเครื่องถวยจําหนายตางประเทศของจีนในราชวงศแชิง (พ.ศ. 2325–พ.ศ.
2453) รัชสมัยพระเจาจาชิง (Chia Ching) (พ.ศ.2339–พ.ศ. 2363) และสมัยพระเจาเตากวง (Toa
Kuang) (พ.ศ. 2364–พ.ศ. 2393) รูปแบบมีทั้งไทย-จีน และอินเดียที่มาพรอมกับศาสนาพุทธและ
ศาสนาพราหมณแ (ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช, อดุลยแ หงษแจินตกุล , บรรณาธิการ, 2542: 28)
สอดคลองกับพระนิพนธแของ สมเด็ จพระเจาบรมวงศแเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2546: 215)
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2367 ดังนี้

ปีวอกฉศก จุลศักราช ๑๑๘๖ พ.ศ. ๒๓๖๗
๑. วันจันทรแ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ํา เห็นดาวพฤหัสบดีเขาในดวงพระจันทรแ
...ของซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่ ๒ มีอีกอยาง ๑ คือ เครื่องถวยชามเบญจ
รงคแแลลายน้ําทอง เครื่องเบญจรงคแครั้งกรุงเกาที่ไทยใหอยางลายใหทํามีแตลายเทพนม
นรสิงหแ พื้นนอกสีดํา ขางในสีเขียว ครั้งรัชกาลที่ ๑ ไดเริ่มใหอยางไปทําลายแลสีแปลก
ออกไปบาง แตของที่ดีเชนถวยชามลายน้ําทอง ผูกลวดลายเป็นดอกกุหลาบแลดอกไม
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อื่นๆ แลโถชามเบญจรงคแเปลี่ยนเป็นสีตางๆ เป็นรูปตางๆ คือ ราชสีหแและครุฑ เป็นตน
มีขึ้นในรัชกาลที่ ๒ ซึ่งนับวาเป็นของอยางเอกที่พบอยูในเวลานี้ แตจะเริ่มทําเมื่อปีไรไม
พบจดหมายเหตุจึงไมไดลงไวตามศักราช เครื่องลายน้ําทองและเบญจรงคแที่ทําตอมา
ลวดลายฝีมือทําสูครั้งรัชกาลที่ ๒ ไมได...
เครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยนี้ที่ไดรับความนิยมมากเป็นเครื่องถวยเบญจรงคแลายน้ํา
ทอง คือมีการเพิ่มสีทองขึ้นมาจากสีเบญจรงคแที่นิยมใชกันอยู สีทองที่ใชมีทั้งเขียนกอนสีเคลือบเบญจ
รงคแและภายหลังสีเคลือบเบญจรงคแ เครื่องถวยลายน้ําทองที่มีคุณภาพดีจะตองมีสีทองติดชัด ลงสีทอง
ภายหลังลงสีเคลือบลงยาเบญจรงคแเพื่อปูองกันการหลุดลอกของสีทองและสีเบญจรงคแ และศิลปะการ
ใชทองคําเป็นสีลงบนเครื่องถวยนั้นเดิมทําขึ้นในตะวันออกกลางกอนแลวจึงนํามาใชในเมื องจีน นิยม
ใชมากในสมัยราชวงศแชิง รั ช กาลจั กรพรรดิเชียงหลงและจักรพรรดิเจียจิง โดยใชสี ทองเป็นสี พื้น
เนื่องจากเป็นสีที่จีนกําลังนิยมใช ทําใหสั่งเครื่องถวยเบญจรงคแลายน้ําทองเขามาใชในราชสํานักได
สะดวกสบาย มิใชเป็นเพียงสงแบบใหจีนลอกเลียนเขียนตามเทานั้น แตช างไทยอาจเขียนเองโดยสั่ง
เครื่องถวยชามกระเบื้องขาวมาเขียนน้ําเคลือบสีแลวสงกลับไปเผาที่เมืองจีน ตอมาเมื่อผูใดมีเงินมากก็
หาซื้อมาไวใชได เครื่องถวยเบญจรงคแในรุนหลังที่ทําออกมาจําหนายจึงมิใชใชในพระราชสํานักเทานั้น
เป็นเครื่องถวยเลียนแบบคุณภาพต่ํา ผลิตเป็นภาชนะเครื่องใชสอย เชน ชาม จาน โถ ชอน กาน้ํา
ถวยน้ําชา ชุดตั้งโต฿ะบูชา ฯลฯ (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 67-68)
สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตยแ พระบรมราชินีนาถ ทรงสั่งเครื่องถวยชามจีนเขามาใชใน
ราชสํานักจํานวนมาก ทรงพิถีพิถันมากกวาสมัยใด ทรงสั่งกลึงใหไดสัดสวนมากขึ้นลายที่สั่งใหเขียนเป็น
แบบอยางไปเป็ นลายไทยที่ประณีต งดงาม และนิยมแบบลายน้ําทองคือพื้นเป็ นสีทอง (เสนอ นิ ลเดช,
2550: 103) พระองคแทรงดูแลกํากับหองเครื่องฝุายในดวยพระองคแเอง ทรงทําเครื่องถวายรัชกาลที่ 2
คราวใด ก็มีพระราชนิพนธแชมเครื่องคาวหวานคราวนั้น ดังจะเห็นไดจากบทพระราชนิพนธแกาพยแเห
เรือชมเครื่องคาวหวาน (ธงทอง จันทรางศุ, 2553: 60-62) ฝีมือการเขียนของชางไทยเป็นเลิศ ทําให
ลักษณะของเครื่องถวยเบญจรงคแมีความงามอยางไทยยิ่งกวาเครื่องถวยประเภทอื่นๆ แมแตเครื่องสังค
โลกซึ่งเป็นของไทยผลิตเอง ก็ยังไมแสดงเอกลักษณแไทยเหมือนอยางเครื่องถวยเบญจรงคแ จัดไดวาเป็น
เครื่องถวยฝีมือประณีตขั้นสูง ลวดลายสีสันแมจะมีอิทธิพลจีนอยูบาง แตก็ยังมีลักษณะเฉพาะของไทย
อยู มิใชสามัญชนทั่วไปจะหาซื้อมาไวใชได และมีอยูอยางจํานวนจํากัด แตเมื่อสิ้นสมัยของพระองคแ
แลวซึ่งตรงกับรัชกาลพระเจาเตากวง (พ.ศ. 2364-พ.ศ. 2393) คุณภาพการผลิตของเครื่องถวยชาม
จากเมืองจีนเริ่มเสื่อมลง ทําใหไทยสั่งเครื่องถวย เบญจรงคแและลายน้ําทองลดนอยลงในเวลาตอมา
(สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 66) สอดคลองกับ พระนิพนธแของ สมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ดังนี้
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...เครื่ อ งถ ว ยชามลายน้ํ า ทองที่ ไ ทยให อ ย า งออกไปทํ า เมื่ อ แผ น ดิ น
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาไลย ในสมัยแผนดินเตากวาง รัชกาลที่ ๖ ในราช
วงษแไตเช็งก็ดี แลที่สุดเมื่อพวกพอคาจีนเขาเปนบริษัท ขอเชาเตาหลวงที่เก็งเต฿กติ้น
พยายามทําเครื่องถวยเลี ยนของโบราณเมื่อในแผนดินกวางซู ราว พ.ศ. ๒๔๕๐ นี้ก็ดี
ยังทําฝีมือดีไดถึงของโบราณตัวอยางจะหาดูไดเวลานี้ก็ยังมีมาก รัชกาลที่ ๒ ฝีมือชาง
เขียนไทยซึ่งบํารุงมาแตรัชกาลที่ ๑ เจริญขึ้นมาก แบบอยางลวดลายพลิกแพลงออกไป
จากลายครั้งกรุงเกามามีขึ้นแตเมื่อรัชกาลที่ ๒ อีกประการ ๑ ในรัชกาลที่ ๒ มีเวลา
วางการทัพศึกมาก ความนิยมเลนของดีมีฝีมือชางจึงเกิดขึ้น ในรัชกาลนั้นหลายอยาง
สิ่งของที่ทําก็กวดขันฝีมือขึ้นทั้งลายน้ําทองแลเขียนสี วาโดยยอ เครื่องถวยที่ไทยสั่งไป
ทําเมืองจีน ที่นับถือกันวาเปนของดีที่สุดในเวลานี้ ลวนเปนของที่คิดแบบสั่งออกไปทํา
เมื่อในรัชกาลที่ ๒ ทั้งนั้น มักเรียกกันวาของสมเด็จพระศรีสุริเยนทรแ ซึ่งเปนสมเด็จ
พระบรมราชินีนารถในรัชกาลนั้น ซึ่งเปนความจริงเพราะจานชามของหลวงที่สั่งเขามา
สําหรับใชในหองเครื่องฝุายในสมเด็จพระศรีสุริเยนทรแ คงจะไดทรงเปนพระธุระใน
การสั่งใหทําสิ่งของเหลานั้น…
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 52)
เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยนี้มีรูปทรงที่ปรากฏ เชน ชุดสํารับอาหารคาวหวาน จานเชิง
พาน โถรูปแตง โถทรงโกศ โถทรงมะเฟือง โถปริก โถมีฝายอดทรงมัณฑแหรือยอดลูกแกวกลมทําเป็น
ยอดทองประดับ ทับทิม ชาม ชามฝา ถวย จาน ชอน กระโถน ฯลฯ สอดคลองกับพระนิพนธแของ
สมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ดังนี้
...สิ่งของที่ไทยใหอยางสั่งออกไปทําเมืองจีนในครั้งกรุงเกา พบมากแต ๓ อยาง
คือ ชาม ๑ จานเชิง ๑ โถ ๑ บางทีจะมีถวยแลกระโถนอีก ๒ อยาง ดวยเปนของที่
ไทยเราใชใส น้ําพริ ก น้ําปลา แลใสยามาแตโ บราณ กระโถนนั้นก็สําหรับบวนน้ํา
หมากในวา บรรดากระโถนไมวารูปรางอยางใดที่ทํามาแตเมืองจีนเปนของไทยสั่ง
ทั้งนั้น แตไมใครพบตัวอยางกระโถนเขียนลายไทยจนถึงชั้นของสั่งเมื่อในรัชกาลที่ ๒
กรุงรัตนโกสินทร...
...จานเชิงวาโดยรูปเปนของไทยแท สั่งเขามาใชจัดสํารับเลี้ยงอาหารอยาง
ไทยจานเชิงขนาดใหญ สําหรับใชใสยําและผักปลาแลใสเขาสุกซึ่งแบงมาจากชาม
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ใหญเมื่อเวลาจะกิน จานเชิงอยางเล็กสําหรับใสกับขาวของหวานจัดตั้งบนโต฿ะเทา
เชิงวิธีจั ดสํารับ อย างโบราณเขาจัดตั้งจานเชิงซอนกันเปนพนมขึ้นหลายชั้น เชน
กลาวไวในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนตอนแตงงานพระไวยฯ วาลวนแตของดีๆ เทียบสี่
ชั้น แกลงประจงจัดสรรขึ้นซอนใส…
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 45)
เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยนี้ลวดลายไทยที่ปรากฏ เชน ลายเทพนม ลายครุฑยุดนาค
ลายพุมขาวบิณฑแ ลายพุมขาวบิณฑแกานแยง ลายกระหนก ลายกานขด ลายประจํายาม ลายกุหลาบ
น้ําทอง ลายพรรณพฤกษา ลายกานตอดอก ลายกลีบบัว ลายใบเทศ ลายดอกไม ลายกระหนกกับ
ดอกไม ฯลฯ ส ว นที่ เ ป็ น ลายจี น เช น ลายดอกไม จี น ลายดอกไม สี่ ฤ ดู ลายผี เสื้ อ ลายค า งคาว
ลายแมลงปอ ลายดอกเบญจมาศ ลายดอกพุดตาน ฯลฯ (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 75)
ครุฑยุดนาคเคยมีปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระราชลัญจกรของสมเด็จพระ
นารายณแมหาราช รูปพระนารายแทรงครุฑยุดนาค ดังกาพยแเหเรือของเจาฟูาธรรมธิเบศรพรรณนาถึง
เรือพระที่นั่ง ดังนี้
...เรือครุฑยุดนาคหิ้ว
พลพายกรายพายทอง

ลิ่วลอยมาพาผันผยอง
รองโหเหโอเหมา...

สอดคลองกับ ส.พลายนอย กลาววาในไตรภูมิพระรวงไดกลาวถึงครุฑและนาคโดย
บรรยายถึงตีนเขาพระสุเมรุราชนั้น มีสระใหญกวางได 500 โยชนแ ลอมรอบดวยปุางิ้ วเป็นที่อยูของฝูง
ครุฑทั้งหลายและฝูงครุฑนั้นมักจะเฉี่ยวจับนาคในกลางมหาสมุทร โดยใชเล็บรัดเอาหางนาคพาบินไป
กลางหาว หัวนาคจึงหยอนลงมาเบื้องต่ํา (ส.พลายนอย, 2554: 42–45) สะทอนใหเห็นคติความเชื่อ
และตํานานเกี่ยวกับครุฑและนาค หรือตํานานของมลายูโบราณที่เทาความถึง พญาครุฑไดมาชวย
พระรามปราบยักษแ หรือพระนารายณแไดอวตารมาเป็นครุฑ (ส.พลายนอย, 2554: 27) และ สัญญา
วงศแอราม กลาวถึงครุฑกับสัญลักษณแไทยและสถาบันพระมหากษัตริยแวา ครุฑจะมีปรากฏอยูมากมาย
ในศิ ล ปกรรมไทยมาแต โ บราณกาล โดยเฉพาะการจํา หลั กลวดลายไทยเป็ นรู ป ครุฑ บนหน า บั น
พระอุโบสถ รูปครุฑในลายรดน้ํา รูปครุฑในเรือ พระราชพิธี รูปครุฑในงานจิตรกรรมฝาผนัง รูปครุฑ
ในงานสถาปใตยกรรมไทย ฯลฯ (สัญญา วงศแอราม, 2551: 33) และรูปครุฑปรากฏบนเครื่องถวย
เบญจรงคแดังกลาว
จะเห็นไดวา เครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยนี้มีฐานะเป็นเครื่องราชบรรณาการ จากการที่
รัชกาลที่ 2 ไดพระราชทานชามเบญจรงคแใหแกมูลนายลาว 49 สํารับ และพลลาวเป็นชามขาวและ
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ชามแกงอยางละ 476 ใบ เป็น ครอบครัวลาวเวียงจันทรแ และลาวพวนที่อพยพมาตั้งบานเรือนใน
พระราชอาณาจักรสยามที่เมืองฉะเชิงเทราในขณะนั้ น (ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช, อดุลยแ
หงษแจินตกุลฐ, บรรณาธิการ, 2542: 30) และพระราชทานถาดหมาก คนโทกาไหล เป็นเครื่องยศ
พระราชทานสิ่งของตอบแทนคุมราคาปืน 500 กระบอกที่กัปตันแฮน บรรดาศักดิ์เป็นหลวงภักดีราช
นํามาถวาย (เปลื้อง ณ นคร, 2542: 137) เป็นทั้งสินคานําเขาและเครื่องราชบรรณาการ ไดรับความ
นิยมยกยองวามีความงดงามเป็นเลิศยิ่งกวาสมัยใด นิยมใชน้ําทองในการเขียนลายและมีการสั่งทําจาก
เมืองจีนมากที่สุด ซึ่งการใชน้ําทองมีมาตั้งแตสมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 1 แลวแตยังไมเป็นที่
นิยม รูปทรงที่พระราชสํานักนิยม เชน ชุดสํารับอาหารคาวหวาน จานเชิง พาน โถรูปแตง โถทรงโกศ
โถทรงมะเฟือง โถปริก โถมีฝายอดทรงมัณฑแหรือยอดลูกแกวกลมทําเป็นยอดทองประดับทับทิม ชาม
ลายน้ําทอง ชามฝา จาน กระโถน ฯลฯ และถวยรูปทรงที่พอคาเลียนแบบมิใชของหลวงสั่งทํา เชน
ชาม จาน โถ ชอน กาน้ํา ถวยน้ําชา และชุดตั้งโต฿ะบูชา ฯลฯ ลวดลายไทยที่ปรากฏ เชน ลายเทพนม
ลายเทพนมนรสิงหแพื้นนอกสีดํา ลายราชสีหแลายครุฑ ลายครุฑยุดนาค ลายพุมขาวบิณฑแ ลายพุมขาว
บิณฑแกานแยง ลายกระหนก ลายกานขด ลายประจํายาม ลายพรรณพฤกษา ลายกานตอดอก ลาย
ดอกกุหลาบ ลายน้ําทอง ลายกุหลาบน้ํา ทอง สวนลวดลายจีนที่ปรากฏ เชน ลายกลีบบัว ลายใบเทศ
ลายกระหนกกับดอกไม ลายดอกไมจีน ลายดอกไมสี่ฤดู ลายผีเสื้อ ลายคางคาว ลายแมลงปอ ลาย
ดอกเบญจมาศ ลายดอกพุดตาน และลายดอกไมตางๆ สีสันที่ปรากฏ เชน เป็นลายน้ําทองคือมีพื้น
เป็นสีทองหรือเขียนลายดวยสีทอง สีคราม สีสมแดง สีขาว ฯลฯ

ภาพที่ 4 เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยรัชกาลที่ 2 ชามลายน้ําทอง (ลายกานตอดอก) พรอมฝากระเบื้อง
เคลือบ เขียนสีลงยาลายชอดอกไมคลายดอกเดซี ลงยาดวยสีคราม สีสมแดงและสีขาว
(ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช และอดุลยแ หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ, 2542: 82)
3) เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367–พ.ศ.
2384) สมัยนี้เป็นศิลปะนิยมแบบจีนมาก จะเห็ นไดจากศิลปะตกแตงตามลวดลายเบญจรงคแและ
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ศิลปะตกแตงตามโบสถแ วิหารตางๆ เป็นลวดลายจีนสวนมาก พระมหากษัตริยแทรงมีพระราชนิยมใน
การสร างวัดวาอาราม โบสถแ วิห าร และนิ ยมนํ าเครื่ องถ ว ยเบญจรงคแห รือเครื่องกระเบื้องอื่น ๆ
ไปประดับโบสถแ โดยใชถวยชามและเศษชิ้นสวนถวยชามมาประดับตกแตงอาคาร ศาสนสถานทั่วไปที่
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 และยังมีพระราชนิยมในการเขียนลายจิตรกรรม ฝาผนังโบสถแ เชน วัด
กัลยาณมิตร วัดราชโอรส ฯลฯ มากกวาการเป็นเครื่องใชสอยในชีวิตประจําวัน แตก็ยังคงมีการสั่งเขา
มาเป็ นเครื่องใชสอยอยู บางแมเครื่องถว ยที่ทําในเมืองจีนจะมีคุณภาพดอยลงก็ตามแตสั่ งจํานวน
นอยลงไมนิยมเทาในสมัยรัชกาลที่ 2 ปรากฏที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครในปใจจุบัน มีการจัด
แสดงชามฝาเทพนมครุฑพื้นขาวที่มีเครื่องหมายรัชกาลพระเจาเตากวง เป็นหลักฐานอยางหนึ่งที่ชวย
ในการศึกษารูปแบบของเครื่องถวยเบญจรงคแในรัชกาลนี้ จัดวามีคุณภาพสูงและแปลกไปจากเดิมคือ
มีการลงยาลวดลายบนพื้นขาวแตไมลงยาสีพื้นที่หลัง ลวดลายที่ปรากฏ เชน ลายนก ลายดอกไม ลาย
กระรอก ฯลฯ (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 75) ลายดอกไมจีนประกอบดวยรูปนกเล็กๆ และกระรอก
เกาะบนกิ่งไมเรียกวา “ลายนกไม” มีการลงพื้นน้ําทองเขียนลายดอกไม ใบไม นก และโขดหิน ดังนี้
...ของใชส อยที่เ ปนเครื่ องถ ว ยสั่ ง เมือ งจีน ในครั้ ง รั ช กาลที่ ๓ ของหลวงดู
เหมือนจะสั่งหามาเพิ่มเติมแตเฉภาะที่จําเป็นตองการใช ถาจะมีลายอยางใดที่เปนลา
ยหลวงผู กขึ้น เมื่อในรั ชกาลที่ ๓ แลสั่ งให ไปเขียนเครื่องถวย เห็นมีอยูล ายหนึ่งคือ
เปนลายดอกไมจีน มีรูปนกเล็กๆ แลกะรอกประกอบกับลายชามลายนี้ไดพบอยูบางที่
เขาใจวาเปนลายครั้งรัชกาลที่ ๓ เพราะเปนลายเดียวกับใบปกคัมภีรแพระไตรปิฎกฉบับ
รดน้ําเอก ซึ่งสรางในรัชกาลที่ ๓ แลกลาวกันวาเปนฝีมืออยางประณีตที่สุด...
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 55)
เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยนี้ปรากฏเป็นเครื่องราชบรรณาการโดยมีรูปทรง เชน จาน
ถวย ขวดยานัตถุแ เครื่องกระเบื้องอื่นๆ ฯลฯ ดังปรากฏในจดหมายเหตุแหงชาติ ดังนี้
เมื่อ พ.ศ. 2377 จดหมายลี ปูตาทั่งผู ใหญกรุงปใกกิ่งมีมาถึงเจาพระยาพระคลัง ใน
รัชกาลที่ 3 กรุงรัตนโกสินทรแ วันเดือน 5 ขึ้น 6 ค่ํา ปีวอกอัฐศก พระภักดีวานิช ขุนทองสื่อ พรอมกัน
ที่บาน พระภักดีวานิช แปลออกเป็นคําไทย รวม 14 ฉบับ ดังความวา
...ครั้น ณ วันเดือนยี่แรม 9 ค่ํา ทูตไดเฝูาที่ซองหัวกง พระราชทานราชทูต
อุปทูต ตรีทูต คนหนึ่ง เครื่องแกวสิ่งหนึ่ง ขวดยานัดถุ์ ใบ 1 เครื่องกระเบื้อง 2 สิ่ง
เปา 4 ใบใบชา 2 ถ้ํา จานใสลูกไมสดใบ 1 พระราชทานทองสื่อ ปใ้นสื่อ เครื่องแกวคน
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ละสิ่ง ขวดยานัดถุแคนละใบ เครื่องกระเบื้องคนละ 2 สิ่ง เปาคนละ 2 ใบ ใบชาคนละ
2 ถ้ํา จานลูกไมสดคนละใบ กับพระราชทานปลาหลวงใหราชทูต อุปทูต ตรีทูต รับ
พระราชทานทอนหนึ่ง เป็นตน และบัญชีเครื่องราชบรรณาการพระเจากรุงปใกกิ่ง
ตอบเขามาเป็นธรรมเนียม มีเครื่องถ้วย จานวน 4 อัน...
(กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2521: 44)
จะเห็นไดวา เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยนี้เป็นสินคาสั่งทําและเครื่องราชบรรณาการ
รูปทรงที่ปรากฏ เชน ชามฝาเทพนมครุฑพื้นขาวมีเครื่องหมายรัชกาลพระเจาเตากวง กระถาง โอง
ขวด ขวดยานัตถุแ ชามฝา ฯลฯ ลวดลายที่ปรากฏ เชน ลายนก ลายดอกไมจีน ลายกระรอกเกาะกิ่งไม
ลายใบไม ลายโขดหิน ฯลฯ ดวยพระมหากษัตริยแทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ทรงมีพระราช
นิยมสรางโบสถแ วิหาร วัดวาอาราม โดยการนําเครื่องถวยเบญจรงคแทั้งดีและแตกหักไปประดับโบสถแ
ตามวัดวาอารามตางๆ และการเขียนลายจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะแบบจีนไดรับความนิยมมาก มีการ
จัดตกแตงสวนโดยการนําโขดหินมาประดับสวนแบบจีนในพระราชวัง

ภาพที่ 5 เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยรัชกาลที่ 3 ลายน้ําทองรูปทรงชามมีฝาปิดลงพื้นทองลวดลาย
ประดับดวยดอกไม นกและโขดหิน เลียนแบบสวนโขดหินของจีนอยูในชวงสมัยรัชกาลที่ 2-รัชกาลที่
3 ทําใหรัชกาลที่ 3 ทรงนําไปเป็นแบบอยางในการเขียนลวดลายประดับตกแตงอุโบสถและจัด
ตกแตงสวนในพระราชวัง (ภุชชงคแ จันทวิช, บรรณาธิการ, 2554: 147)
4) เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2394–พ.ศ.
2411) เครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยนี้ความนิยมลดนอยลงมาก แตยังคงมีการนําเครื่องกระเบื้องไป
ประดับโบสถแและเขียนลายจิตรกรรมฝาผนัง เชน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอัมพวันเจติยาราม
ฯลฯ เครื่องลายครามเขียนลายจีนและศิลปะแบบยุโรปเป็นพื้นนิยมกันอยางแพรหลาย เป็นของดีใน
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พระราชสํานัก ชาวสยามมีการเจริญพระราชไมตรีกับชาวยุโรป พอคายุโรปนําสินคาเขามาจําหนาย
อยางแพรหลาย เครื่องถวยแบบยุโรปเป็นของแปลกใหม ประกอบกับเหตุการณแในประเทศจีนมีเรื่อง
กอการกบฏ เตาเผาเครื่องถวยชามที่เมืองจิงเตเอเจิ้นถูกเผาทําลายและหยุดการผลิตไป ทรงใหงด
ประเพณีการไปจิ้มกองกับเมืองจีน และประกาศพระบรมราชโองการเรื่องประเพณีการไปจิ้มกองเมือง
จีนวาเป็นมาอยางไร มีผลเสียในการถือประเพณี สืบตอกันมาเชนนี้ประการใด และจีนก็มิไดติดตอมา
อีกเลยจนตลอดรัชกาล (กรมศิลปากร กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 2521: 208-209)
เครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยนี้ที่เป็นของหลวงสั่งทําไมมี มีแตเจานายและขุนนางเป็นผู
สั่งทําจากเมืองจีน ทรงยกเลิกการสงชางหลวงไทยออกไปเมืองจี น ทรงเปลี่ยนใหนายหางตางๆ ใน
กรุงเทพมหานครรับเป็นพระธุระไปสั่งชางเมืองจีนอีกตอหนึ่ง หางที่รับสั่งของจากเมืองจีนมีอยู 2 ราย
คือ หางพระยาพิศาลผลพานิช (ชื่น) สั่งเครื่องกระเบื้องยี่หอโปจูลี่กี และหางพระยาโชฎึกราชเศรษฐี
(พุก) สั่งเครื่องกระเบื้องยี่หอกิมตึ๋งฮกกี่มาขาย (ธงทอง จันทรางศุ, 2553: 63) ดังนี้
...ถึงรัชกาลที่ ๔ การสั่งของเมืองจีนตองเปลี่ยนวิธี ดวยมีเหตุเมื่อราชทูต
ไทยออกไปเมืองจีนเมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๓๙๕ ไปถูกผูรายปลน ตั้งแตนั้นก็มิไดมีราชทูต
ไทยไปเมืองจีนอีก เครื่องถวยที่สั่งทําแตกระบื้องเครื่องประดับ เชน ที่ประดับพระ
พุทธปรางคแปราสาทในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปนตน นอกจากนี้แมถวยชามก็ไม
ปรากฏตัวอยางของหลวงที่ไดสั่งไปทํา แตของเจานายแลขุนนางผูมีบันดาศักดิ์สั่งให
ทํานั้นมีมาก เครื่องเบญจรงคแเรียกวาเลิกทีเดียว…
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 60)
จะเห็นไดวา ในสมัยนี้เครื่องลายครามไดรับความนิยมมากไทยสั่งเครื่องลายครามจาก
จีนแตก็ยังมีลวดลายแบบไทย ทําจากเตาหัวเมืองตางๆ ในจีนมาใช รูปทรงที่ปรากฏ เชน ชามทรงบัว
อยางเตี้ยมีฝาปิด ชามลายครามเขียนทองทับลงไป จาน โถ ถวยชา และโทน ลวดลายที่ปรากฏ เชน
ลายบัวบานหรือลายกลีบบัว ลายพรรณพฤกษา ฯลฯ (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 76)
5) เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411–
พ.ศ. 2453) ในสมัยนี้นับไดวาเป็นยุคสุดทายของเครื่องถวยเบญจรงคแและเครื่องลายน้ําทอง สาเหตุที่
ความนิยมลดลงไปคงเป็นเพราะมีราคาแพงและสั่งซื้อไดยาก ในชวงเวลานั้นเมืองจีนบานเมืองไมสงบ
เกิดศึกสงครามกับอังกฤษ เครื่องถวยในวังหลวงจีนจําเป็นตองหยุดผลิตไป มีการสั่งเขามาบางแตนอย
ทรงมีพระราชนิยมในเครื่องลายครามจากจีนและเครื่องถวยยุโรป ตลอดจนเครื่องถวยญี่ปุนเขามาเป็น
ที่นิยมแพรหลายใชเป็นสิ่งของตกแตงเครื่องเรือน ในเวลาตอมาเตาเผาของจีนที่ทําเครื่องถวยชามสง
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ตางประเทศไดเปิดขึ้นใหมในสมัยพระเจากวางสู (พ.ศ. 2418-พ.ศ. 2451) ไทยสั่งทําเครื่องถวยเบญจ
รงคแจากจีนอีกครั้งเป็นชามเบญจรงคแพื้นดําและเขียนสีลงยาออนๆ เชน สีชมพูอมมวงออน ลวดลาย
ใหญไมละเอียดและประณีตเทาในสมัยกรุงรัตนโกสินทรแตอนตน มีการสั่งเครื่องถวยลายน้ําทองเขามา
ใชบางสวนการทับสีทองบนลายครามก็ยังมีอยู เครื่องถวยยุโรปและเครื่องถวยที่ผลิตในไทยกลายเป็น
ภาชนะใชสอยแทนเครื่องถวยจีนกันอยางแพรหลาย มีการจัดการประกวดเครื่องถวยลายครามหลาย
ครั้ง เริ่มมีการสะสมกันเรื่อยมาจนถึงปใจจุปใน เพราะถือกันวาเครื่องถวยโบราณเป็นศิลปะโบราณวัตถุ
ที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ (สาโรจนแ มีวงษแสม, 2541: 78-79) รูปทรงที่ปรากฏ เชน ถวย
ขวด ชาม กระถางธูป กระถางตนไม ฯลฯ ดังนี้
...เครื่องถวยที่มีเขามาในเมืองไทยเมื่อในรัชกาลที่ ๕ มีมากทั้งเครื่องถวยจีน
เครื่องถวยยี่ปุน แลเครื่องถวยฝรั่ง ใชเปนเครื่องใชแลเปนเครื่องตกแตงบานเรือนทั้ง ๓
อย า ง จานชามเครื่ องใส กับ ขา วของกิ นผู ดีมั กใชเครื่อ งถ ว ยฝรั่ ง ใชข องตามรู ปแล
ลวดลายฝรั่งโดยมาก ที่สั่งเปน ชามไทยทํารูปเปนชามฝามีหูอยางชามเงิน เครื่องถวย
อันเปนสิ่งของเครื่องแตงเรือน เชน ขวด ชาม แลกระถางธูป กระถางตนไม เปนตน...
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 65)
อยางไรก็ดี เครื่องถวยเบญจรงคแจากญี่ปุนที่สงเขามาขายในไทยไมคอยไดรับความนิยม
เทาใดนัก มีจําหนายในชวงเวลาสั้นและนักสะสมเครื่องถวยเบญจรงคแเรียกวา “เครื่องถวยเบญจรงคแ
ญี่ปุน” (ไทยเบญจรงคแ, 2557: ออนไลนแ) ปรากฏรายการสิ่งของที่จัดแสดงในงานสมโภชนแพระนคร
ครบรอบรอยปี และรายละเอียดสิ่งของใน “นาเชนแนล เอกซฮิบิเชน” ลําดับที่ 24 หองที่หกพบวา
มีเครื่องถวยชามของสั่งจําเพาะใชในสยามเป็นศิลปหัตถกรรมและของใชในวิถีชีวิตชาววัง โดยมีหมอม
เจาขาวในพระองคแเจาเทเวศวัชรินทรแเป็นผูรับผิดชอบ (กัณฐิกา ศรีอุดม, 2549: 124,136) มีจํานวน
จํากัด ถวย โถ โอชามที่ใชกันอยูเป็นของนอกที่ตองสั่งเขามาทั้งสิ้น ไทยใหอยางหรือออกแบบสงไปให
ชางจีนผลิตและสงเขามา ความงามของลวดลายจึงไมออนชอยอยางไทย ตอมาไทยเราสามารถผลิตได
เองแตผลิตเพื่อเป็นขาวของเครื่องใชในพระราชสํานักเฉพาะเจานายชั้นสูงเทานั้น และมีการตั้งเตาเผา
ในพระราชวังบวรสถานมงคล โดยกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ (วังหนา) ดวยพระองคแทรงมีพระ
อุปนิสัยรักในทางชาง ทรงคิดประดิษฐแเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นเรื่องราวในวรรณคดีไทยลงบนชาม
และฝา อาทิ รามเกียรติ์ พระอภัยมณี ดังปรากฏวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑแสถานแหงชาติพระนครที่มี
ชื่อเสียงเรียงนามกันวา “กระโถนวังหนา” เป็นกระโถนบวนพระโอษฐแ มีลวดลายเป็นไทยแทใชชาง
หลวงของไทยเขียน และมีเตาเผาสําหรับผลิตกระโถน วังหนาอยูในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล
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แตผ ลิ ต ไดไ มน านนั กก็ มีอั น ต องเลิ ก ผลิ ตไปในปี พ.ศ. 2423 เมื่ อท านเจา ของวัง ทิว งคต (ธงทอง
จันทรางศุ, 2553: 34) ดังนี้
...เมื่อในรัชกาลที่ ๕ มีผูทําเครื่องถวยที่ในกรุงเทพ ฯ หลายราย แตเปนการเขียนทั้งนั้นหาไดปใ้น
รูปทําของใหมไม ที่สําคัญคือ เตาของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญเอาหุนเครื่องถวยขาวของจีนมา
เขียนสีนอกเคลือบ ทําลายน้ําทองโดยมาก ผูกลายไทยตาง ๆ มาเขียน ทําไดงามดีมาก แตทําเปน ของ
ถวายบางของใชบาง แจกบางไมถึงซื้อขาย ทําอยูคราว ๑ ก็เลิก แตตัวอยางของยังมีมาก มัก เปนก
ระโถนคอมแลถวยชาเปนพื้น ของที่ควรนับวาทําถึงเปน ของขายไปมีที่เมืองเชียงใหม ตั้ งเตาทําเครื่อง
เขียว คลายเครื่องสังกโลกขายในตลาด แตเนื้อดินแลยาเคลือบออนกวาสังกโลก...
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 66)

ลวดลายไทยที่ปรากฏในสมัยนี้ เชน ลายกระหนก ลายเทพนม ลายนรสิง หแ ลายเทพนมนรสิงหแ ลาย
พุมขาวบิณฑแ ลายดอกไม ลายใบไม และลวดลายศิลปะแบบจีน เชน ลายลกฮกซิ่ว ลายโปฺยเซียน ฯลฯ
ซึ่งไดเขามามีอิทธิพลกับคนไทยตามความเชื่อในเรื่องของเทวดา เทพเจา เซียนและตัวอักษรที่เป็น
นิมิตรเครื่องหมายมงคลของจีนเป็นที่แพรหลายและนิยมในเมืองไทย เชน ลวดลายฮกลกซิ่ว หมายถึง
อํานาจวาสนา บริบูรณแดวยโภคทรัพยแและอายุยืนนาน หรือโปฺยเซียน หมายถึง เซียนทั้งแปดของจีน
ดังนี้
...บรรดาเครื่องภาชนะตางๆ ที่ทําดวยกระเบื้องกังไสมีลายเขียนครามก็ดี สีก็ดีบรรดาที่ทําในเมือง
จีนแลว ยอมมีเคามูลเปนที่ตั้งทั้งสิ้น ตามคํากลาวมาวามีพระเจาแผนดินองคแหนึ่งทรงมีพระราชดําริที่
จะผูกลายสําหรับเขียนภาชนะตางๆ จึงใหประชุมนักปราชญแ ซึ่งมีความรูแลมีสติปใญญาคิดผูกลายขึ้น
ใหอานออกเปนการแสดงสวัสดิมงคล ลายซึ่งนักปราชญแทั้งหลายไดคิดขึ้นนั้นตางๆ กัน นับดวยรอย
เปนอันมาก เพราะฉะนั้นเครื่องภาชนะอันมาแตเมืองจีน จึงมีเปนลายอยางหนึ่งเหมือนกันมากๆ ถึงวา
จะตางโดยวิธีวางหยอมวางระยะ ก็ยังสังเกตไดเปนพวกๆ เชน ลายภาพฮกลกซิ่ว ลายโปฺยเซียน เปนตน หา
ไดเขียนถายอยางจากของที่เปนอยูจริงอยางเชนฝรั่ง ฤาเขียนตามกระบวนลายซึ่งเปนความคิดของชางผูกขึ้น
เชน ลายกนก ลายทรงเขาบิณฑแ ซึ่งออกจากใบไม ดอกไมอยางไทยเราเขียนไม ลายที่จีนเขียนโดยลําพังตัวเอง
แลวยอมเปนนิมิตมงคลตามที่นักปราชญแทั้งหลายไดผูกขึ้นไวแลวทั้งสิ้น ยกเสียแตลายซึ่งทําตามตัวอยาง เชน
เทพพนม นรสิงหแ เปนตน ซึ่งเราเขียนสั่งออกไป ฤาเปนลายใหมๆ ซึ่งผูเขียนเปนแตชางเขียนสามัญ คิดจะยัก
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ลายใหแปลกไปไมรูเคามูลจะเขียนขึ้นโดยไมมีนิมิตมงคลบางของเชนนี้ โดยจะมีก็นอย แลยอมเปนของ
ใหมๆ ทั้งสิ้น... (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, รัตนโกสินทรศก 119: 1–3)
เครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ ส มั ย นี้ ล วดลายศิ ล ปะแบบยุ โ รปเกิ ด ขึ้ น เรี ย กว า “ลายจั ก รี ”
รูปทรงที่ปรากฏ เชน เครื่องชาชุดจักรีไทยสําหรับตั้งถาดกลม เครื่องชาชุดจีนพรอมฝาจีโบ ถวย ถวย
ตวงทรงบัวมีฝาปิดพรอมจานรอง อางทรงบัว กระโถน ฯลฯ สีสันที่ปรากฏ เชน สีแดง สีขาว สีเงิน สี
ชมพู สีเขียว สีน้ําเงิน สีเหลือง สีดํา และมีการเคลือบน้ําทองผสม ฯลฯ ดังนี้
...เครื่องชาของหลวงสั่งเมื่อในรัชกาลที่ ๕ เรียกกันวา “ถวยจักรี” พวก ๑
“ถวยอักษรพระนาม” พวก ๑ ถวยจักรี เปนเครื่องพื้นสีเขียนลายสอดทองทั้งนั้นทรง
คิดอยางสั่งไปทําในยุโรปเมื่อปีกุญ จุลศักราช ๑๒๔๙ พ.ศ. ๒๔๓๐ ทําลายเดียวมี ๙ สี
คือ พื้นทองขางในเคลือบทอง ๑ พื้นเงิน ๑ สีแดง ๑ สีขาว ๑ สีชมพู ๑ สีเขียว ๑ สีน้ํา
เงิน ๑ สีเหลือง ๑ สีดํา ๑ บนฝา เขียนรูปจักรี จึงเรียกกันวา “ถวยจักรี” เครื่องชาชุด
จักรีทําชุดไทยสําหรับตั้งถาดกลม มีถวยตวงทรงบัวมีฝา ๔ ใบ กับจานรองปใ้นคู ๑ นี้
อยาง ๑ ชุดจีโบปใ้น คูมีถวยชงฝาจีโ บคู ๑ ถวยตวงมีฝาจีโบ ๔ ใบ จานรองปใ้นคู ๑
สําหรับตั้งถาดกลมนี้อยาง ๑ ชุดจีนมีถวยชงฝาจีโบถวยตวงปากคลื่น ๔ ใบ อางรอง
ปใ้นทรงบัวนี้อยาง ๑ แตชุดจีนนี้มีนอยรูปงามกวาอยางอื่น เครื่องถวยจักรียังมีขนาด
เล็กเปนเครื่องชาสําหรับผูหญิงอีกอยาง ๑ มีทั้งชุด เครื่องไทยปใ้นคู แลเครื่องจีโบ แลมี
ทุกสีดังกลาวมาแลว…
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 17)

ภาพที่ 6 เครื่องถวยเบญจรงคแสมัยรัชกาลที่ 5 ชุดชาจักรีทรงจีโบขนาดเล็ก
บางทีเรียกวา “ชุดเจาฟูา” (ภุชชงคแ จันทวิช, บรรณาธิการ, 2554: 266)
จะเห็นไดวา เครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยนี้เป็นยุคสุดทายของเครื่องถวยเบญจรงคแและ
ลายน้ําทอง พระมหากษัตริยแทรงมีพระราชนิยมในเครื่องลายครามจากจีน เครื่องถวยยุโรปและเครื่อง
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ถวยญี่ปุน ไดเขามาเป็นที่นิยมแพรหลายเป็นของตกแตงเครื่องเรือน การสั่งทําเครื่องถวยเบญจรงคแพอ
มีบาง เชน ชามเบญจรงคแพื้นดําและเขียนสี ลงยาออนๆ สีชมพูอมมวง ลวดลายไมละเอียด มีการ
เขียนทับสีทองบนลายคราม และในพระราชวังบวรสถานมงคลมีการผลิต เครื่องถวยเบญจรงคแและ
ลายน้ําทองไวใชในพระราชสํานัก โดยกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ (วังหนา) รูปทรงที่ปรากฏ เชน
ถวย โถ ชาม กระโถน ชามมีหู ขวด กระถางธูป กระถางตนไม ถวยชา ฯลฯ ลวดลายที่ปรากฏแบง
ออกเป็น 4 ประเภทไดแก ลวดลายไทย ลวดลายจีน ลวดลายยุโรป และลวดลายญี่ปุน ซึ่งลวดลาย
ไทย เชน ลายรามเกียรติ์ ลายพระอภัยมณี ลายกระหนก ลายพุมขาวบิณฑแ ลายดอกไม ลายใบไม
ลายเทพนม ลายนรสิงหแ ลายเทพนมนรสิงหแ ลายดอกไม ลายใบไม ฯลฯ ลวดลายจีน เชน ลายภาพ
ฮกลกซิ่ว ลายโปฺยเซียน ฯลฯ ลวดลายแบบยุโรป เชน ลายจักรี ฯลฯ และ เครื่องถวยญี่ปุนที่ไทย
เรียกวา “เครื่องถวยเบญจรงคแแบบญี่ปุน” ฯลฯ
6) เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2453–พ.ศ.
2468) เครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแใ นสมั ยนี้ มี ป รากฏน อ ยมาก นิย มเครื่อ งปใ้ น ดิน เผาประเภทของเก า
มากขึ้นและมีการทําเครื่ องปใ้นดินเผาธรรมดากันอยางแพรหลายทั่วทุกภาคของไทย (ทรงพันธแ
วรรณมาศ, 2532: 13) เครื่องถวยเบญจรงคแที่ปรากฏเป็นโถเบญจรงคแในสมัยรัชกาลที่ 6 พรอมฝา
กระเบื้องเคลือบโถกลมทรงสูง กนสอบมน ฝาทรงโคมที่จับกลางฝาขอบผาย ขอบปาก ฝากวาง ตัว
โถเขียนสีลงยาลายอักษรไขวสีเขียวและสีเหลือง ขนาบดวยธงไตรรงคแปลายดามผูกริบบิ้น ฝาเขียน
ลายธงไตรรงคแปลายผูกริบบิ้น ขอบปากและเชิงเขียนลายกลีบบัวบนพื้นสีเขียว รูปทรงที่ปรากฏ เชน
โถ ฯลฯ ลวดลายที่ปรากฏ เชน ลายธงไตรรงคแ ลายกลีบบัว ฯลฯ สีสันที่ปรากฏ เชน สีเขียว สีแดง สี
น้ําเงิน สีขาว สีเขียว สีเหลือง

ภาพที่ 7 เครื่องถวยเบญจรงคแรูปทรงโถกลมทรงสูง ฝาทรงโคมที่จับกลางฝาขอบผาย ตัวโถเขียนสีลง
ยาลายอักษรไขวสีเขียวและสีเหลือง ขนาบดวยธงไตรรงคแปลายผูกริบบิ้น ขอบปากและเชิงเขียนลาย
กลีบบัวบนพื้นสีเขียวในสมัยรัชกาลที่ 6 (ภุชชงคแ จันทวิช, 2551: 79)
7) เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468–
พ.ศ. 2475) เครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยนี้ไดถูกขุนนางและขาราชการบริพารในพระราชวังนําออกมา
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จําหนายแกพอคาเวิ้งนครเขษมเป็นจํานวนมาก เมื่อคราวที่พระมหากษัตริยแทรงพํานักอยูตางประเทศ
ดังที่ สมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเลาวา “เดี๋ยวนี้จะเหลืออยูเพียงใด
ขาพเจ าไมท ราบได แตไ ดยิ น ผู ใ หญ เล าวา ขณะที่อ งคแพ ระมหากษัตริ ยแมิ ได พํา นักอยูใ นพระนคร
เครื่องถวยของหลวงสูญหายไปมาก” (พิมพแประไพ พิศาลบุตร, 2550: 196)
จะเห็นไดว า ในสมัยนี้เครื่องปใ้นดินเผาธรรมดาและเครื่องลายครามไดรับความนิยม
มากกวา เชน กระถางลายครามที่ตั้งประดับเรียงรายตามสองขางทางเดินที่ทอดจากประตูวังใน
พระตําหนักวังสุโขทัย เป็นฝีมือของชางจากจีนแทๆ มีราคาสู งมากประเมินคามิได (ทรงพันธแ วรรณ
มาศ, 2532: 13) ศรีศักร วัลลิโภดมและคณะกลาววา ในสมัยรัชกาลที่ 6-7 มีการประกวดประชัน
เกี่ยวกับถวยชากันมาก มีทั้งถวยชาแบบชุดชาสีและชุดลายคราม ทําใหเกิดชุดน้ําชาตางๆ มากมาย
รวมทั้งบานชงน้ําชา ซึ่งประเพณีการชงน้ําชามีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแลว แตคนไทยยังไมทราบ
แบบฉบับที่แนนอนเหมือนในสมัยกรุงรัตนโกสินทรแที่มีแบบฉบับเป็นแบบไทยและสั่งใหเมืองจีนทํา
เชน ชุดจีนแตในเมืองจีนก็ไมมี (ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ, 2550: 107)
8) เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอานันทมหิดล (พ.ศ. 2477–
พ.ศ. 2489) เครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ ใ นสมั ย นี้ ไ ม มี ป รากฏการสั่ ง ทํ า ด ว ยเป็ น ช ว งเวลาที่ ไ ทยเกิ ด
สงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องถวยชามมีราคาสูงและหายาก เมื่อของเกาแตกหักชํารุดรอยหรอลงหนัก
เขาไทยตองหันมาทําเครื่องถวยชามดินเผาใชเอง หลังจากนั้นเมื่อสงครามโลกยุติลงไดหลายปีแลวไทย
ก็สั่งเครื่องถวยจากจีนเขามาอีกตามปกติ แตอุตสาหกรรมเครื่องถวยชามของจีนกําลังตกอยูในภาวะ
ทรุดโทรมมากดวยเหตุที่จีนไดทําสงครามกับญี่ปุนเป็นเวลานานถึงแปดปี ตอเนื่องมาถึงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 กวาสงครามจะสงบลงยังไมทันไดมีโอกาสฟื้นฟูอุตสาหกรรมก็ตองสูรบกันกันเอง เครื่องถวย
ชามจึงทําไดแตของหยาบๆ เชน ชามตราไก ฯลฯ (ทรงพันธแ วรรณมาศ, 2532: 13)
จะเห็นไดวา เครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยนี้ไมมีปรากฏ เครื่องลายครามเป็นที่นิยมแตมี
ราคาสูงและหายากมาก ประเทศไทยมีการสั่งเครื่องถวยจีนเขามาแตเป็นเครื่องปใ้นดินเผาหยาบ ๆ
ไมงดงาม ประณีต ละเอียดลออ และหรือมีสีสันงดงามเหมือนในสมัยรัตนโกสินทรแตอนตน
9) เครื่องถ้วยเบญจรงค์สมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ.
2489–ปใจจุบัน) เครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยนี้มีปรากฏอยูในหลายพื้นที่ เชน จังหวัดลําปาง จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร ฯลฯ แตมีจํานวนนอยสวนใหญผลิตเป็นเครื่องปใ้นดินเผา
ธรรมดา ลักษณะเป็นเครื่องปใ้นดินเผาแบบเกาและคอนขางหยาบมากกวา ซึ่งเครื่องปใ้นดินเผาแบบ
ธรรมดานั้นมีการผลิตเกือบทั่วทุกภาคในประเทศไทยเป็นทั้งแบบอุตสาหกรรมและเพื่อประโยชนแใช
สอยในหมู บ า นแต ล ะท อ งถิ่ น เช น ในภาคเหนื อ ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละลํ า ปาง ในภาคอี ส านที่
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ดานเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในภาคกลางที่จังหวัดราชบุรี ทําโองน้ําหรือตุมน้ํา
ที่ เรียกวา “โองมังกร” กระถางลายมังกร (ทรงพันธแ วรรณมาศ, 2532: 13)
จะเห็นไดวา เครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยนี้ถึงจะมีการผลิตบางในพื้นที่ดังกลาวแตก็มี
การผลิตเป็นจํานวนนอยเมื่อเทียบกับพื้นที่ของประเทศ สวนใหญแลวนิยมผลิตเป็นเครื่องปใ้นดินเผา
ธรรมดาที่มีเนื้อหยาบไมประณีตและสีสันไมงดงามเทาใดนัก ผลิตเพื่อเป็นของใชสอย และมีจําหนาย
แพรหลายทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศ แตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามนับ
ไดวาเป็นแหลงผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ มีการผลิตทั้งในรูปแบบเกาโบราณดั้งเดิมและพัฒนารูปแบบขึ้นมาใหม
ลวดลายที่ป รากฏ เช น มี การนํ าเรื่ องราวรามเกีย รติ์ม าผู กลาย ลายเทพนม ลายเทพนมนรสิ ง หแ
ลายพุมขาวบิณฑแ ลายพุมขาวบิณฑแกานแยง ลายกานขด ลายประจํายาม ลายหนาสิงหแ ลายจักรี
ลวดลายประเพณีไทย ลายตนไม ดอกไม ใบไม ฯลฯ โดยมีแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อของศาสนา
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความชื่นชอบสวนตัวของชาง การเขียนลวดลายมีทั้งการเขียนเต็มพื้นที่
และเขียนไมเต็มพื้นที่ผสมผสานกันไปตามความนิยมของผูคนในยุคปใจจุบัน รูปทรงที่ปรากฏ เชน จาน
ชาม ชอน โถ โถปริก ถวย กระโถน กาน้ํา ชุดน้ําชา กระปุกใสน้ํามนตแ บาตรพระ ขวดใสเหลา แจกัน
กระบอกใสธูป ชุดชา ชุดกาแฟ ชุดสํารับอาหารคาวหวาน พาน พานรอง คนโท ตลับ ฯลฯ สีสั น
ที่ ปรากฏ เชน สีขาว สีดํา สีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน สีฟูา สีมวง สีฟูาคราม สีชมพู สีน้ําตาล สีหมากสุก
สีทอง สีสม ฯลฯ

ภาพที่ 8 เครื่องถวยเบญจรงคแในสมัยรัชกาลที่ 9 เป็นชุดชาลายเทพนมสลับราชสีหแ พรอมถาดรองเงิน
(ชุดไทย) (ภุชชงคแ จันทวิช, ณัฏฐภัทร จันทวิช และอดุลยแ หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ, 2542: 230)
การวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแทางประวัติศาสตรแครั้งนี้ จะพิจารณาเกี่ยวกับ
พัฒนาการและคุณประโยชนแของเครื่องถวยเบญจรงคแที่เกิดขึ้นในแตละชุมชน ตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน
โดยใชแนวคิดการวิเคราะหแในเรื่องของการเป็นมรดกของชุมชนที่มีการปกปูองอนุรักษแไว และการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหคนรุนหลังไดศึกษายอนไปในอดีตได สอดคลองกับ มโน พิสุทธิรัตนานนทแ (2539:
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76-7) ที่กลาววา การศึกษาคุณคาทางประวัติศาสตรแเป็นมรดกของชุมชนที่มีการปกปูอง อนุรักษแ การใช
วัสดุ รูปแบบ ลวดลาย กรรมวิธี มีการปรับปรุงพัฒนา และคนรุนหลัง สามารถศึกษาสืบคนยอนหลังถึง
ความเป็นมาในอดีตได และสายันตแ ไพรชาญจิตรแ (2555: 9) ไดกลาวไววา การศึกษาหลักฐานเครื่องถวย
ชามทําใหสามารถเขาใจถึงสภาพความเป็นอยูของคนในสมัยโบราณได หลายมิติทั้งเรื่องกระบวนการผลิต
แหลงวัตถุดิบ สภาพสังคม คติธรรม ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะ คานิยม และลักษณะการใชงานตาง ๆ ทั้งใน
ชีวิตประจําวัน กิจกรรมประเพณี พิธีการ พิธีกรรม เศรษฐกิจการติดตอคาขาย แลกเปลี่ยนและเสนทางการคา
นอกจากนี้อนุชิต หนูเอียด (2546: 155-156) กลาววา คุณคาดานประวัติศาสตรแศิลปของประติมากรรม
ไทยเป็นเสมือนภาพสะทอนประวัติศาสตรแอีกดานหนึ่ง สะทอนแบบอยางของประติมากรรมเองในยุค
สมัยตางๆ แสดงให เห็นความเชื่อที่ถายทอดออกมาใหปรากฏในผลงาน ปใจจัยที่สงผลตอแบบอยาง
ประติ ม ากรรมไทยทั้ ง ในยุ ค สมั ย เดี ย วกั น และต า งยุ ค สมั ย เกิ ด จากปใ จ จั ย ต า งๆ เช น สภาพสั ง คม
วัฒนธรรม วิถีชีวิต การดํารงชีวิต ความเชื่อ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ยอมสงผลตอแบบอยางอันเกิดจากการ
ถายทอดของชางในยุคนั้น ๆ อีกทั้งยังแสดงใหเห็นอิทธิพลจากชนชาติหรือวัฒนธรรมอื่นที่สงอิทธิพลมา
สูแบบอยางของประติมากรรมไทย ตลอดจนงานวิจัยของ ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทรแ (2542) ในเรื่ อง
ความสัมพันธแระหวางคุณคาศิลปกรรมกับการสรางทัศนคติตอตนเองและความผูกพันกับชุมชนพบวา
เกิดขึ้นโดยหากชุมชนเรียนรูคุณคาศิลปกรรมโดยเชื่อมโยงความคิดกับประวัติศาสตรแและความรูดั้งเดิมที่
เป็ น รากฐานของตนก อให เกิด ความเข าใจการตัดสิ นใจไดเ อง ความมั่น ใจ ความภูมิ ใจและความมี
เกียรติภูมิ จะสงผลใหเกิดทัศนคติตอตนเองในเชิง
2.5 แนวคิดการพัฒนามนุษย์
“...การศึกษาทั่วไปมีจุดหมายอยูที่การพัฒนาคนสวนวิชาเฉพาะวิชาชีพเป็น
เหมือนการสรางเครื่องมือใหคนนําไปใชทํางาน และดําเนินชีวิตใหไดผลดี...วิชาชีพ
เฉพาะตางๆ เป็นเหมือนเครื่องมือแตคนที่จะใชเครื่องมือนั้น เราตองการใหเขาเป็น
มนุษยแที่สมบูรณแ เพื่อจะไดใชเครื่องมือนั้นในทางที่ถูกตอง ตามวัตถุประสงคแเพื่อ
ความดีงาม สรางสรรคแชีวิต และสังคม...”
จากคํากลาวของพระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550: 2-3) สามารถกลาวไดวา
เปู าหมายที่แทจ ริ งของการศึกษาทั่ว ไป คือการพัฒ นาคน ส ว นวิชาเฉพาะทั้งหลายเป็นการสราง
เครื่องมือ และบอกวิธีที่จะทําใหเขาสามารถนําเครื่องมือไปใชเพื่อสรางสรรคแ ทําใหเกิดประโยชนแสุข
แก ชี วิ ต และสั ง คม ไม นํ า ไปใช เ พี ย งเพื่ อ แสวงหาประโยชนแ ส ว นตนด ว ยความเห็ น แก ตั ว ทํ า ร า ย
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เบี ย ดเบี ย นผู อื่น หรื อก อความเสี ย หายทําลายสั งคม ตลอดจนมนุษยชาติซึ่งเป็ นปใญหาสํ าคัญใน
ปใจจุบัน
ปใจจุบันเมื่อกล าวถึงการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยแ บุคคลทั่วไปมักนึกถึงการพัฒนาสังคม
และพัฒนาประเทศชาติ สืบเนื่องมาจากการพัฒนาในยุคที่ผานมาเป็นการพัฒนาที่เนนความมุงหมาย
ในทางเศรษฐกิ จ มุ ง ความเจริ ญพรั่ งพร อมทางด านวั ตถุ จนเกิ ดผลกระทบแกจิ ต ใจ สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม
เมื่ อ เห็ น ว า การพั ฒ นาแบบนั้ น ก อ ให เ กิ ด ผลกระทบต า งๆ ทั้ ง ด า นสั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม
ตลอดจนมนุษยชาติ จึงมีการคิดหาแนวทางการพัฒนาไดแก การพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainable
development) ปรากฏขึ้นในปีพ.ศ.2530 และใกลกันนั้นมีการประกาศแนวความคิด การพัฒนาเชิง
วัฒนธรรม (cultural development) โดยกําหนดใหปีพ.ศ.2531-2540 เป็นทศวรรษโลกแหงการ
พัฒนาเชิงวัฒนธรรม
การพัฒนาแบบยั่งยืน และการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมนี้เป็นการเปลี่ยนจุดเนนจากการพัฒนา
เศรษฐกิจมาเนนการดํารงอยูของสิ่งแวดลอม ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยพัฒนาใหสมดุลกันทั้ง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมที่เนนการพัฒนาคน นับเป็นการเปลี่ยน
กระแสความคิดใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองกันอยางเป็นพลวัต

พระพรหมคุณาภรณแ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550: 4-5) กลาวถึงการพัฒนาคน พัฒนาทรัพยากรมนุษยแวา
“...การพัฒนาคน เวลานี้พูดกันมาก... แตพูดถึงการพัฒนาคนในลักษณะที่
พูดกันบอยวา พัฒนาทรัพยากรมนุษยแ...จะตองมีความชัดเจนวา เราจะพัฒนาคนใน
ฐานะอะไร คือในฐานะที่เป็นคน เป็นมนุษยแ หรือในฐานะที่เป็นทรัพยากรมนุษยแ
สองอยางนี้ไมเหมือนกัน...
...คําวา ทรัพยากรมนุษยแ เกิดขึ้นเมื่อราวปี 2504 เป็นศัพทแใหมซึ่งเกิดขึ้นใน
ยุคกระแสการพัฒนาที่เนนเศรษฐกิจกําลังแรง จนกระทั่งเรามองคนเป็นทรัพยากร
คือ เป็ น ทรั พ ยแ สิ น เป็ น ทุ น เป็ น เครื่ อ งมื อ หรื อ เป็ น ปใ จ จั ย ที่ นํ า ไปใช เ พื่ อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจตลอดจนสังคมอีกทีหนึ่ง สาระสําคัญคือมองคนเป็นทุน หรือเป็นสิ่งที่จะ
จัดสรรเอาไปใชเพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม...สายความคิดที่เนนการพัฒ นา
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เศรษฐกิจ เราชอบใช วา “พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ยแ ” แสดงว าเรายั งคงติด ใน
แนวความคิดที่มุงเอาคนไปใชเป็นทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...”
จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา การพัฒนานั้นจําเป็นตองมีความชัดเจน ตองมีการ
แยกวาจะพัฒ นาคนในฐานะที่เป็น มนุษยแ เป็นตัวคน หรือ จะพัฒ นาคนในฐานะที่เป็นทรัพยากร
เนื่ องจากมนุ ษยแในแงหนึ่ งเป็ น ทรั พยากรทางสังคม และเศรษฐกิจ เพราะคนที่มีคุณภาพสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมใหไดผลดี แตไมควรหยุดเพียงขั้นพื้นฐานเทานั้น ตองพัฒนาคนในฐานะที่
เป็นคนเพื่อความเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ
ความเป็นคนที่สมบูรณแนี้เป็นเครื่องมือของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม หมายความวา
คนสามารถมี ความสมบู ร ณแ ในตั ว ของเขาเอง การพั ฒ นาคน คื อ การทํ า ให เ ขามี ชีวิ ต ที่ดี งดงาม
ประณีต มีอิส รภาพ มีความสุ ข มี ความเป็นคนเต็มคนในตัว จุ ดหมายของการพัฒ นาให เ ป็นคนที่
สมบูรณแนี้สอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนาที่ใหพิจารณาการพัฒนาของมนุษยแครบทั้ง 4 ดาน ไดแก
พัฒนากาย (ความสัมพันธแทางกาย) พัฒนาศีล (ความสัมพันธแทางสังคม) พัฒนาจิตใจ (คุณธรรม ความ
มั่นคง ความสุข) และพัฒนาปใญญา (ความรู-คิด-เขาใจ-หยั่งเห็น) ดังรายละเอียดตอไปนี้
พัฒ นากาย (ความสั มพันธแทางกาย) หมายถึง พัฒ นาความสั มพันธแกับสิ่งแวดล อมทาง
กายภาพ อยางเทาทัน มีสติ สามารถวิเคราะหแไดวาสิ่งใดเป็นประโยชนแ เป็นโทษ รวมทั้งความสัมพันธแ
กับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
พัฒนาศีล (ความสัมพันธแทางสังคม) หมายถึง ความสัมพันธแกับสิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก
การอยูรวมกับเพื่อนมนุษยแไดดีขึ้น มีพฤติกรรมการประกอบวิชาชีพที่ไมกอความเดือดรอนเบียดเบียน
เป็นไปในทางชวยแกปใญหาและสรางสรรคแสังคม
พัฒนาจิตใจ (คุณธรรม ความมั่นคง ความสุข) หมายถึง คุณธรรม เมตตากรุณา ศรัทธา
เคารพ กตัญโูกตเวที หิริโอตัปปะ คุณธรรมตางๆ ที่เป็นฐานของพฤติกรรมที่เรียกวา จริยธรรม อันทํา
ใหเกิดความมั่นคงและสอดคลองในระบบชีวิตทางจริยธรรม
พัฒ นาปใญญา (ความรู -คิด -เขาใจ-หยั่งเห็ น) หมายถึง ความรู ความเขาใจสิ่ งทั้งหลาย
ถูกตองตามสภาพความจริง เขาถึงความจริงของสิ่งตางๆ มีความรับรูโดยไมมีอคติ สามารถพิจารณา
วินิจฉัยปใญหาตางๆ อยางไมเอนเอียง สามารถนําความรู ความคิดมาประยุกตแในการแกปใญหา และ
ในการสรางสรรคแตางๆ รวมทั้งในการบริหารจัดการดําเนินการตางๆ ตลอดจนทําจิตใจของตนใหเป็น
อิสระเหนือการกระทบกระทั่งของสิ่งแวดลอมได
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกรอบที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นจากการสังเคราะหแแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ย วของ เพื่อเป็น แนวทางในการวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ กระบวนการ
ถายทอดภูมิปใญญา และนําเสนอเป็นแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจ
รงคแ ดังนี้
1. การวิเคราะห์คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ ศึกษาแนวคิดเรื่องคุณคาของเครื่อง
ถว ยเบญจรงคแ 6 ประเด็ น ไดแ ก คุณ คา ทางสุ นทรีย ศาสตรแ คุ ณค าทางหั ต ถศิ ล ป คุ ณค าทาง
ประวัติศาสตรแ คุณคาทางวัฒนธรรม คุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจ และคุณคาทางภูมิปใญญาของครู
ภูมิปใญญาชาง ดังนี้
1.1 คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ เป็นการวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแใน
การจรรโลงจิตใจ ความซาบซึ้งในคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแที่งาม และความรูสึกถึงคุณคาของ
เครื่องถวยเบญจรงคแที่สัมผัสวางาม โดยอาศัยแนวคิดปรัชญาทางคุณวิทยา อันเป็นการศึกษาคุณคา
ของสิ่งของและมนุษยแและการประเมินคุณคาทางสุนทรียศาสตรแ (อารี สุทธิพันธแ, 2535; วนิดา ขํา
เขียว, 2553; กาญจนา คุณารักษแ, 2540: 34)
1.2 คุณค่าทางหัต ถศิลป์ เป็นการวิเคราะหแองคแประกอบความงามของเครื่องถว ย
เบญจรงคแทางดานรูปทรง ลวดลาย และสีสัน ความเป็นระบบระเบียบขององคแประกอบทางศิลปะ
การแสดงออกทางสุนทรียภาพและแรงบันดาลใจ ความงดงามออนชอยของการเขียนลวดลายลงบน
เครื่องถวยเบญจรงคแ และความรูสึกในทางสุนทรียภาพที่มนุษยแอาจรูสึกหรือสัมผัสไดดวยจิตใจ รวมทั้ง
ความคิดของชางที่คิดประดิษฐแเพิ่มเติมหรือตกแตงรูปแบบใหงดงามยิ่งขึ้น (กําจร สุนพงษแศรี , 2551;
พระเทวาภินิมมิต, 2486; น. ณ ปากน้ํา, 2542; สงวนศรี ศรีแพงพงษแ, 2534 และจุลทัศนแ พยาฆรา
นนทแ, 2543)
1.3 คุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นการวิเคราะหแพัฒนาการและคุณประโยชนแของ
เครื่องถวยเบญจรงคแที่เกิดขึ้นตั้งแตในอดีตและสืบทอดผานกาลเวลามาจนถึงปใจจุบัน โดยใชแนวคิด
การวิเคราะหแในเรื่องการเป็นมรดกของชุมชนที่มีการปกปูองอนุรักษแไว และการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให
คนรุนหลังไดศึกษายอนไปในอดีตได (มโน พิสุทธิรัตนานนทแ, 2539; เกรียงไกร สัมปใชชลิต, 2545; สา
ยันตแ ไพรชาญจิตรแ, 2555 และวจนา วรรลยางกูล, 2556)
1.4 คุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นการวิเคราะหแคุณคาในวิถีชีวิตที่แสดงออกผานทาง
เครื่องถวยเบญจรงคแ ประกอบดวย ตัว วัตถุเครื่องถวยเบญจรงคแที่สามารถมองเห็นและจับตองได
ประโยชนแใชสอย และสัญลักษณแของความเป็นไทย อันกอใหเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจ คานิยม
ปรัชญา ความเชื่อ ความศรัทธาและศาสนา (มโน พิสุทธิรัตนานนทแ , 2547; พระยาอนุมานราชธน,
2532: 50)
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1.5 คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะหแคุณคาที่สมาชิกในชุมชนและ
สังคมไทยไดรับ ผานทางเครื่องถวยเบญจรงคแ ประกอบดวย อัตลักษณแของทองถิ่น จิตสํานึกรักทองถิ่น
การพึ่งพาตนเอง การมีสวนรวมของคนในชุมชน การสรางสังคมแหงความเอื้ออาทร และการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑแสูตลาดการค าสากล (กระทรวงวัฒนธรรมแหงชาติ , 2553; สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2557; ฉัตรทิพยแ นาถสุภา, 2534)
1.6 คุ ณ ค่ า ทางภู มิ ปั ญ ญาของครู ภู มิ ปั ญ ญาช่ า ง เป็ น การวิ เ คราะหแ คุ ณ ค า ทาง
ภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชาง ที่เกี่ยวของกับความรู ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ทักษะ
ประสบการณแ การผลิตซ้ําทางภูมิปใญญา การเลือกสรรวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณแมาใชงาน การรูจักคิด
สรางสรรคแจินตนาการ การรูจักแกไขปใญหาและการปรับประยุกตแรูปแบบใหเหมาะสม (เอกวิทยแ ณ ถลาง,
2540; อานันทแ กาญจนพันธแ, 2544; จุลทัศนแ พยาฆรานนทแ, 2537 และกรมศิลปากร, 2537)

2. การวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
เป็นการวิเคราะหแกระบวนการถายทอดภูมิปใญญา อันประกอบดวยจุดมุงหมายและ
วิธีการถายทอด ผานสถาบันครอบครัวและชุมชน (อบเชย แกวสุข, 2543; วนิดา ขําเขียว, 2553 และ
จุลทัศนแ พยาฆรานนทแ, 2540) ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
การวิเคราะห์คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์
-อารี สุทธิพันธแ, 2535
-วนิดาขําเขียว, 2553
-กาญจนา คุณารักษแ, 2540

1. คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ วิเคราะหแคณ
ุ คาในการจรรโลงจิตใจ
ความซาบซึง้ ในคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแที่งาม และความรูสึกถึง
คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแที่สัมผัสวางาม

-กําจร สุนพงษแศรี, 2551
-พระเทวาภินิมมิต, 2486
-น. ณ ปากน้ํา, 2542
-จุลทัศนแ พยาฆรานนทแ, 2543

-มโน พิสุทธิรัตนานนทแ, 2539

2. คุณค่าทางหัตถศิลป์ วิเคราะหแองคแประกอบความงามของเครื่อง
ถวยเบญจรงคแทางดานรูปทรง ลวดลายและสีสัน องคแประกอบทางศิลปะ
การแสดงออกทางสุนทรียภาพและแรงบันดาลใจ ความงดงามของการ
เขียนลวดลาย และความรูส ึกในทางสุนทรียภาพ และความคิดของชางที่
คิดประดิษฐแใหงดงามยิง่ ขึ้น

การวิเคราะห์
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแไทย” ครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคแคือ 1) เพื่อวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ 2) เพื่อ
วิเคราะหแกระบวนการถายทอดภูมิปใญญา และ3) เพื่อนําเสนอแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและ
คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์และกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ใชการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research)
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การศึกษาเอกสาร เพื่อศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลในพื้นที่ที่ศึกษา
อันไดแก ประวัติความเป็นมาของชุมชน ประวัติของเครื่องถวยเบญจรงคแตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน ภูมิปใญญา
ของครูชางทองถิ่น คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ รวมทั้งกระบวนการถายทอดภูมิปใญญา
เอกสารสํ าคั ญ ได แก พระราชนิ พนธแ ว าด วยลายจี นซึ่ งเขี ยนเครื่ องถ วยกระเบื้ องกั งไส
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระนิพนธแวาดวยตํานานเครื่องโต฿ะและถวยปใ้น และพระราช
พงศาวดารกรุ งรั ตนโกสินทรแ รัชกาลที่ 2 ของ สมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ,
เครื่องถวยเบญจรงคแและลายน้ําทอง, Bencharong & Chinaware in the Court of Siam,
เครื่องถวยในประเทศไทย, พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณแไทย, ความงามในศิลปะไทย
และวิวัฒนาการลายไทย, ลายคราม-เบญจรงคแ , สุนทรียศาสตรแ: ศาสตรแแหงศิลปและสิ่ งงาม,
ผลึกความคิดทางศิลปะโดย อารี สุทธิพันธุแ ฯลฯ
1.1 การคัดเลือกเอกสาร ไดตรวจสอบความนาเชื่อถือของเอกสารตางๆโดยใชเกณฑแ
การพิจารณาภายนอก (External Criticism) และเกณฑแการพิจารณาภายใน (Internal Criticism) ของ
พรทิพยแ อันทิวโรทัย (2545: 67) ดังนี้
1. เกณฑแการพิจารณาภายนอกพิจารณา 5 เรื่อง คือ
1.1 แหลงที่มาของเอกสารเป็นแหลงปฐมภูมิและเป็นแหลงที่เชื่อถือไดหรือไม
1.2 ความนาเชื่อถือของผูเขียนเอกสาร ใครเป็นผูเขียน
1.3 ความนาเชื่อถือของเอกสาร เป็นเอกสารตนฉบับ ฉบับคัดลอกหรือฉบับ
ปรับปรุง ถาเป็นฉบับคัดลอกหรือฉบับแกไขได มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นหรื อไม และสามารถสืบคนหา
แหลงอางอิงไดหรือไม
1.4 ชวงเวลาที่เอกสารนั้นเผยแพร
1.5 วัตถุประสงคแในการเผยแพรเอกสาร
2. เกณฑแการพิจารณาภายใน จะพิจารณาในเรื่องตางๆ 4 เรื่อง คือ
2.1 ผูเขียนเอกสารนั้นเป็นผูเชี่ยวชาญและมีความสามารถในสิ่งที่เขียนหรือไม
2.2 ผูเขียนเอกสารนั้นมีแหลงอางอิงที่เชื่อถือไดหรือไม เชน เขียนจากบันทึกหรือ
เขียนจากความทรงจํา
2.3 ในเอกสารนั้นมีความตั้งใจที่จะบิดเบือนความจริงหรือมีความคิดเห็นสวนตัว
ของผูเขียนหรือไม
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2.4

เอกสารฉบับ นั้นสื่ อความชัด เจนหรื อไม และขอ ความในเอกสารนั้น มี

ความหมายอยางไร
เอกสารสําคัญ ไดแก พระราชนิพนธแวาดวยลายจีนซึ่งเขียนเครื่องถวยกระเบื้องกังไส
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระนิพนธแวาดวยตํานานเครื่องโต฿ะและถวยปใ้น และ
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรแรัชกาลที่ 2 ของ สมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอ กรมพระยาดํารงราชา
นุภาพ เครื่องถวยเบญจรงคแและลายน้ําทอง Bencharong & Chinaware in the Court of Siam,
เครื่องถวยในประเทศไทย พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณแไทย ความงามในศิลปะไทย
และวิวัฒนาการลายไทย ลายคราม-เบญจรงคแ สุนทรียศาสตรแ: ศาสตรแแหงศิลปและสิ่งงาม และผลึก
ความคิดทางศิลปะโดย อารี สุทธิพันธุแ ฯลฯ
1.2 แหล่ ง ข้ อ มู ล ได แ ก ศู น ยแ บ รรณสารสนเทศทางการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตรแ
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, หองสมุดคณะอักษรศาสตรแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, ศูนยแวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย, สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวังทาพระ, หอสมุดแหงชาติ,
หอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ , ห อ งสมุ ด กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพ, สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
สมุทรสาคร, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร,
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม, ศูนยแบรรณสารสนเทศทางการศึกษา, มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา และศูนยแวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร รวมทั้ง
ขอมูลจากการออนไลนแ

2. การวิจัยภาคสนาม เพื่อวิเคราะหแภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชาง คุณคาตางๆ ของ
เครื่องถวยเบญจรงคแ และกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในพื้นที่ที่ศึกษา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 พื้นที่ที่ศึกษา มีเกณฑแการคัดเลือกพื้นที่ ดังนี้
1. เป็นพื้นที่ที่มีการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแดวยมือ
2. มีชื่อเสียงผลงานเป็นที่ประจักษแและยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ จาก
การที่มีบุคคลทั้งหนวยงานภาครัฐบาลและเอกชนมาศึกษาดูงานอยางเนืองนิตยแ และมีบุคคลชั้นสูง
รวมทั้งบุคคลทั่วไปมาสั่งซื้อผลิตภัณฑแของชุมชนไปเป็นจํานวนมาก
3. มีการสืบทอดการทําเครื่องถวยเบญจรงคแมากกวา 10 ปี
จากเกณฑแคัดเลือกพื้นที่ดังกลาว ไดพื้นที่ที่ศึกษาใน 2 จังหวัด 4 ตําบล ดังนี้
1. จังหวัดสมุทรสาคร มี 2 ตําบล คือ
1.1 ตําบลนาดี ไดแก
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รุงทองเบญจรงคแ ตั้งอยูเลขที่ 26/1 หมู 9 บานโพธิ์เจริญ ตําบลนาดี อําเภอเมือง
1.2 ตําบลดอน ไกดี ไดแก
อุไรเบญจรงคแ ตั้งอยูเลขที่ 32 หมู 1 ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน
หนูเล็กเบญจรงคแ ตั้งอยูเลขที่ 32 หมู 1 ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน
แดงเบญจรงคแ ตั้งอยูเลขที่ 32 หมู 1 ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน
2. จังหวัดสมุทรสงคราม มี 2 ตําบล คือ
2.1 ตําบลบางชาง ไดแก
ปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ ตั้งอยูเลขที่ 12/1 หมู 7 ตําบลบางชาง อําเภออัมพวา
เบญจรงคแบางชาง ตั้งอยูเลขที่ 51/1 หมู 9 ซอยวัดลังกา ถนนสมุทรสงครามบางแพ ตําบลบางชาง อําเภออัมพวา
อัมพวาเบญจรงคแ ตั้งอยูเลขที่ 98/1 หมูที่ 9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ
ตําบลบางชาง อําเภออัมพวา
2.2 ตําบลอัมพวา ไดแก
ศักดาเบญจรงคแ ตั้งอยูเลขที่ 116/1 ซอยวัดบางกะพอม ถนนสมุทรสงครามบางแพ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา
นิภาเบญจรงคแ ตั้งอยูเลขที่ 43-45 ถนนริมคลอง บริเวณกุฏิวัดอัมพวันเจติยา
ราม ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.1 การสังเกต เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบริบทพื้นที่สภาพ
แวดลอมทั่วไป วัฒนธรรมชุมชน พฤติกรรมของชางในขณะทํางาน ตลอดจนกระบวนการผลิ ต
เครื่องถวยเบญจรงคแของชาง โดยใชการสังเกตทั้งแบบไมมีสวนรวมและแบบมีสวนรวม
2.2.1.1 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน การ
ทํางานของชาง ความสัมพันธแระหวางครูภูมิปใญญาชางกับชางพื้นบาน ความสัมพันธแระหวางชางพื้นบาน
กับผูบริโภค และกระบวนการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแของชาง
2.2.1.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในบางกิจกรรม
ไดแก รวมงานสืบสานศิลปะไทยเครื่องถวยเบญจรงคแของหมูบานเบญจรงคแดอนไกดี ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน
มีนาคมของทุกปี รวมพิธีไหวครู รวมงานทําบุญบาน งานประเพณีสงกรานตแ ชวยบรรจุหีบหอ ชว ย
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ตรวจสอบความเรียบรอยของชิ้นงาน รวมทั้งชวยแนะนําผลิตภัณฑแและจําหนายผลิตภัณฑแใหแกผูบริโภค
และผูมาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน เป็นตน
2.2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปใญญาของครู
ชางและชางพื้นบาน คุณคาดานตางๆ ของเครื่องถวยเบญจรงคแ รวมทั้งกระบวนการถายทอดภูมิปใญญา
ทั้งดานสติปใญญา จิตใจและทักษะความชํานาญงาน
กลุ่มผู้ใ ห้ข้อมูล ประกอบดวย ครูภูมิปใญญาชางและชางพื้นบาน ในจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม มีหลักเกณฑแในการคัดเลือกดังนี้
กลุ่มครูภูมิปัญญาช่าง เป็นปราชญแชาวบานหรือครูภูมิปใญญาทองถิ่น มีการพัฒนา
และถายทอดงานเครื่องถวยเบญจรงคแอยางตอเนื่อง มีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน (ดังรายละเอียดในบทที่ 4)
กลุ่มช่างพื้นบ้าน เป็นผูที่ไดรับการถายทอดภูมิปใญญาไทย มีการพัฒนางาน
และถายทอดงานเครื่องถวยเบญจรงคแอยางตอเนื่อง มีจํานวนทั้งสิ้น 63 คน แบงเป็น
ในจังหวัดสมุทรสาคร ผูใหขอมูลเป็นชางพื้นบานในตําบลนาดี ไดแก รุงทอง
เบญจรงคแ 7 คน และในตําบลดอนไกดี ไดแก อุไรเบญจรงคแ 7 คน หนูเล็กเบญจรงคแ 2 คน และแดง
เบญจรงคแ 3 คน รวมทั้งหมด 19 คน
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ผูให ขอมูลเป็นชางพื้นบานในตําบลบางชาง ไดแก
ปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ 30 คน เบญจรงคแบางชาง 7 คน อัมพวาเบญจรงคแ 1 คน และในตําบลอัมพวา
ไดแก ศักดาเบญจรงคแ 5 คน และนิภาเบญจรงคแ 1 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จาแนกตามพื้นที่ที่ศึกษา
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
พื้นที่ที่ศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร
1. ตําบลนาดี
1.1 รุงทองเบญจรงคแ
2. ตําบลดอนไกดี
2.1 อุไรเบญจรงคแ
2.2 หนูเล็กเบญจรงคแ
2.3 แดงเบญจรงคแ
รวม
จังหวัดสมุทรสงคราม
3. ตําบลบางชาง
3.1 ปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ
3.2 เบญจรงคแบางชาง
3.3 อัมพวาเบญจรงคแ
4. ตําบลอัมพวา
4.1 ศักดาเบญจรงคแ
4.2 นิภาเบญจรงคแ
รวม
รวมทั้งสิ้น

ครูภูมิปัญญา
ช่างพื้นบ้าน
ช่าง

รวม

1

7

8

1
1
1
(4)

7
2
3
(19)

8
3
4
(23)

1
1
1

30
7
1

31
8
2

1
1
(5)
9

5
1
(44)
63

6
2
(49)
72
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2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยภาคสนาม
แบบสัมภาษณ์
ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณแขึ้นมาอยางคราว ๆ จํานวน 2 ชุด ประกอบดวย
แบบสัมภาษณแครูภูมิปใญญาชาง จํานวน 1 ชุด และแบบสัมภาษณแชางพื้นบาน จํานวน 1 ชุด มีประเด็น
คําถามหลักดังนี้
- คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ ไดแก คุณคาทางสุนทรียศาสตรแ คุณคาทาง
หัตถศิลป คุณคาทางประวัติศาสตรแ คุณคาทางวัฒนธรรม คุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจ และคุณคา
ทางภูมิปใญญาของครูชาง
- กระบวนการถายทอดภูมิปใญญา ประกอบดวยจุดมุงหมายและวิธีการสอน
- แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาเครื่องถวยเบญจรงคแ
2.4 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลภาคสนาม เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2554เมษายน 2557 เดินทางไปเชา -เย็ นกลั บโดยพาหนะส ว นตัว มีการลงพื้นที่จํานวนหลายครั้ง หลาย
ชวงเวลา บางพื้นที่ไปมากกวาสิบครั้ง
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร การสังเกตและการสัมภาษณแแบบ
เจาะลึกนํามาวิเคราะหแโดยการจําแนกประเภทขอมูล (Typological Analysis) และการสรางขอสรุป
แบบอุปนัย (Analytic Induction) เกี่ยวกับประวัติชุมชน คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแและ
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญา
ขั้นตอนที่ 2 นาเสนอแนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์
ดําเนินการวิจัยดังนี้
2.1 นํ า ข อ ค น พบจากการวิ เ คราะหแ แ ละสั ง เคราะหแ คุ ณ ค า ของเครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญา มายกรางแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวย
เบญจรงคแ
2.2 จัดสนทนากลุม 1 ครั้ง โดยกลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน รวมกันพิจารณา ตรวจสอบ
รางแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ พรอมกับใหขอเสนอแนะ โดย
กําหนดเกณฑแการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ คือ เป็นอาจารยแในสถาบันการศึกษาที่มีความรู ประสบการณแ
และความเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา ดานศิลปะไทย และดานประวัติศาสตรแ ดังรายชื่อตอไปนี้
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1. รองศาสตราจารยแ สั ญ ญา วงศแอราม คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลั ย
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะไทย
2. รองศาสตราจารยแ ปิ ย ะแสง จั น ทรวงศแ ไ พศาล คณะสถาปใ ต ยกรรมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะตะวันออก
3. อาจารยแ สุ รั ฐ บุ ญ ทรง วิ ท ยาลั ย เพาะช า ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทรแ ผูทรงคุณวุฒิดานหัตถศิลป
4. อาจารยแ ธี ร พล อิ่ ม ใจ วิ ท ยาลั ย เพาะช า ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทรแผูทรงคุณวุฒิดานเครื่องปใ้นดินเผา
5. อาจารยแ ดร.ดวงกมล อัศวมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผูทรงคุณวุฒิดาน
เครื่องปใ้นดินเผา
6. อาจารยแ ดร.สาระ มี ผ ลกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า น
ประวัติศาสตรแ
จากนั้ น นํ า ข อ คิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ปปรั บ ปรุ ง ให ไ ด แ นวทางการ
ถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแที่สมบูรณแยิ่งขึ้น
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บทที่ 4
ภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาช่าง

ตอนที่ 1 บริบทพื้นที่ที่ศึกษา
พื้นที่ที่ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชางในบทนี้ อยูในจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดสมุทรสงคราม ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครหรือชื่อที่นิยมเรียกขานกันทั่วไปวา “มหาชัย” แตเดิมในสมัยกรุงศรี
อยุธยาเรียกวา “บานทาจีน” เพราะเป็นชายทะเลใกลปากแมน้ําและแหลมมลายูที่เรือสําเภาจีนเขามา
ทําการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา พักอาศัยอยูในยานนี้จนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญเรียกกันวาบานทา
จีน ตอมาในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ไทยเกิดสงครามกับพมาทําใหชาวเมืองพากันอพยพหนีภัย
ไปอาศัยอยูตามปุายากตอการรวบรวมกําลังพล จึงโปรดใหตั้งทองถิ่นที่มีประชาชนอาศัยอยูในชุมชน
คอนขางมากใหเป็นเมืองบานทาจีน เป็นชุมชนใหญแหงหนึ่งเลื่อนฐานะขึ้นเป็นเมืองโดยใหชื่อวาเมือง
สาครบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2099 เป็นที่ระดมพลและเป็นเมืองหนาดานปูองกันศัตรูที่ ยกมารุกรานทางทะเล
ตอมาสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในแผนดินสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 หรือพระเจาเสือ พระองคแได
เสด็จมาประพาสที่ปากน้ําเมืองสาครบุรี ขณะผานคลองโคกขาม ที่คดเคี้ยวเรือพระที่นั่งเกิดชนกับกิ่ง
ไมจนหัวเรือหัก ทําใหพันทายนรสิงหแ ซึ่งทําหนาที่ถือทายเรือพระที่นั่งตองโทษถึงขั้นประหารชีวิต ลวง
ปี พ.ศ. 2248 หลังจากเกิดโศกนาฏกรรม 1 ปี สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 จึงไดโปรดใหขุดคลองลัดจาก
เมืองธนบุรีเป็นแนวตรงไปออกปากน้ําเมืองสาครบุรีแทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว เรียกวา “คลอง
พระพุทธเจาหลวง” แตยังไมทันจะเสร็จ ก็สวรรคตเสียกอน ถึงสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 (ขุน
หลวงทายสระ) โปรดใหขุดตอจนเสร็จและไดพระราชทานนามวา “คลองมหาชัย”
ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดใหเปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรี
เป็นเมืองสมุทรสาคร มีความหมายวา “เมืองแหงทะเลและแมน้ํา ” ปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดใหเปลี่ยนชื่อเมืองสมุทรสาครเป็นจังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2486 ได
ถูกยุบรวมไปเป็นอําเภอขึ้นกับจังหวัดธนบุรี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2489 จึงแยกจากจังหวัดธนบุรีเป็น
จังหวัดสมุทรสาครตามเดิม
จังหวัดสมุทรสาครตั้งอยูในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนลาง มีพื้นที่ 872,347 ตารางกิโลเมตร
หรือ 545,216.87 ไร แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเป็น 3 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมือง
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สมุทรสาคร อําเภอบานแพว และอําเภอกระทุมแบน มี 40 ตําบล 290 หมูบาน สําหรับการปกครอง
สวนทองถิ่นประกอบดวย องคแการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาลเมืองกระทุม
แบน และเทศบาลเมืองออมนอย เทศบาลตําบล 8 แหง ไดแก เทศบาลตําบลบางปลา เทศบาลตําบล
บานแพว เทศบาลตําบลหลักหา เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา เทศบาลตําบลทาจีน เทศบาลตําบลบาง
หญาแพรก เทศบาลตําบลสวนหลวง และเทศบาลตําบลนาดี (สํานั กงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร,
2554: 8-9)
ตํ า บลนาดี อํ า เภอเมื อ งสมุ ท รสาคร และตํ า บลดอนไก ดี อํ า เภอกระทุ ม แบน จั ง หวั ด
สมุทรสาคร เป็นแหลงผลิตศิลปหัตถกรรมเครื่องถวยเบญจรงคแที่สําคัญแหงหนึ่งของชาติ และเป็น
แหลงเรียนรูที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ ไดแก รุงทองเบญจรงคแ อุไรเบญจรงคแ หนูเล็กเบญจรงคแ และ
แดงเบญจรงคแ ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1.1 ตาบลนาดี อาเภอเมืองสมุทรสาคร
ในตําบลนี้มีแหลงผลิตที่สําคัญคือ
รุ้งทองเบญจรงค์
ตั้งอยูเลขที่ 26/1 หมู 9 บานโพธิ์เจริญ ตําบลนาดี กอตั้งโดย นายอนันตณัฏฐแ
มวงเผือก หลังจากที่ลาออกจากราชการแลวไดรวบรวมเงินจํานวนหนึ่งมาลงทุนทําเครื่องถวยเบญจรงคแ
ของตนเอง ชื่อ “รุงทองเบญจรงคแ” และในเวลาเดียวกันก็จัดตั้งศูนยแฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงคแดวย เพื่อ
ฝึกอาชีพใหแกเยาวชนและหนวยงานตาง ๆ ที่ขอเขารับการฝึกอบรม ตลอดจนเยาวชนที่ยังไมมีงาน
ทํ า หรื อ ไม ไ ด ศึ ก ษาต อ ก็ จ ะสอนให จ นสามารถนํ า ไปประกอบอาชี พ ได พร อ มกั บ เป็ น สถานที่ ตั้ ง
พิพิธภัณฑแจัดแสดงเครื่องถวยเบญจรงคแ
รุงทองเบญจรงคแแหงนี้กอตั้งมาจนถึงปใจจุบันเป็นเวลามากกวา 25 ปี ดวยความมุงมั่น
ของนายอนันตณัฏฐแ มวงเผือก ทําใหไดรับการยอมรับและมีชื่อเสียง มีหนวยงานจากทางราชการและ
เอกชนตางๆตลอดจนบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศมาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง มีครู
อาจารยแจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ นํานักเรียน นักศึกษามาฝึกงาน สถานที่แหงนี้จึงเป็นแหลงเรียนรู
และถายทอดงานศิลปหัตถกรรมเครื่องถวยเบญจรงคแจากอดีตถึงปใจจุบัน
ผลงานที่ภาคภูมิใจรุงทองเบญจรงคแมีหลายชิ้น ได้แก่
โถเบญจรงค์ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ถวายแด่ส มเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่เสด็จฯ มาเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์อนามัยคอกกระบือ อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ. 2538
โถ แจกัน อ่างรูปทรงช้างใส่ดอกไม้ สีส้ม สีเหลือง สีเขียว ลายจักรี ลายพิกุลดอก
ลอย ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยสั่งทํา เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระ
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วรชายาฯ เมื่อคราวเสด็จฯ มาที่โรงเรียน และโปรดให้ช่างที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงค์ตําบลนาดี
(รุ้งทองเบญจรงค์) ถวายการสอนในการผลิตเครื่องถ้วยเบญจรงค์
เครื่องถ้วยเบญจรงค์ ซึ่งเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศบรูไนได้สั่งทําเพื่อนําไป
ถวายแด่เจ้าชายสุลต่าน สําหรับเป็นของที่ระลึกในวันประสูติ ปั จจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พระราชวังเป็น
สมบัติส่วนพระองค์
โคมเรื อน เป็ น นาฬิกาลายอิ ส ลามประจําประเทศบรูไน ซึ่งเจ้าชายสุ ล ต่า นแห่ ง
ประเทศบรูไนทรงให้เจ้าหน้าที่ประจําพระราชวังสุลต่านมาสั่ง เพื่อแจกเป็นของที่ระลึกในงานหมั้น
ของพระธิดา (สิริวรรณ ม่วงเผือก, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2557)

ภาพที่ 9 เครื่องถ้วยเบญจรงค์ในตําบลนาดี (รุ้งทองเบญจรงค์) รูปทรงแจกันลายพัดเขียนลายลูกคั่น
ด้วยดอกไม้ ใบไม้ตามจินตนาการของช่างและลงพื้นสีทอง ลายสีแดง สีน้ําเงิน สีขาว สีเขียว (ภาพถ่าย
จากรุ้งทองเบญจรงค์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555)
จากการสังเกตสภาพแวดลอม สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโดยทั่วไปพบวา บรรยากาศ
การทํางานเงียบสงบ รมรื่น แตสภาพพื้นที่โดยรอบมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูมากมาย มีเสียงดังของ
พาหนะรถยนตแแทรกเขามาเป็นบางครั้ง ชางสวนใหญเป็นผูหญิง เป็นชางลงสีและมีชางเขียนลาย 2
คนเป็นผูชาย ตางอยูในชวงของวัยทํางาน ชางแตละคนตั้งใจทํางานอยางสงบ เรียบรอยและมีสมาธิ
สัมผัสไดถึงความสุข ความสบายใจของชางขณะทํางาน จากใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส และไมเครงเครียด
2.1.2 ตาบลดอนไก่ดี อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่บริเวณนี้สมัยกอนเป็นดินแดง ปุาละเมาะ สวนออย บานหลังคาจาก รองสวน
คนในหมูบานสวนใหญเป็นญาติพี่นองกัน ไมมีรั้วกั้นแบงแยกพื้นที่ ชาวบานเดิมมีอาชีพทํานา ทําสวน
ทอเสื่อ ตอมาเริ่มมีการแบงขายที่ดิน และชาวบานไดเขาทํางานเป็นลูกจางในโรงงาน เชน โรงงาน
เสถียรภาพ หรือที่ชาวบานเรียก “โรงชามตราไก” ซึ่งเลิกกิจการไปแลวเมื่อปี พ.ศ. 2525 ทําใหชาวบาน
ที่เคยทํางานในโรงงานดังกลาวตางแยกยายกันไปประกอบอาชีพตามที่ตนถนัด บางสวนมาทํางานดาน
เครื่องลายครามและเครื่องถวยเบญจรงคแอยูที่บาน โดยเริ่มตนจาก นางอุไร แตงเอี่ยม (ประธานหมูบาน
เบญจรงคแดอนไกดีปใจจุบัน) ตอมามีจํานวนมากขึ้น ไดแก นางจําเนียร ภูมิเสม (สังวาลยแเซรามิกสแ)
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นางรัชนี ทองเพ็ญ (แดงเบญจรงคแ) นางนวลจันทรแ มารุงเรือง (ยืนยงเบญจรงคแ) และนางประภาศรี
พงษแเมธา (หนูเล็กเบญจรงคแ) ซึ่งมาทําที่หลังสุด สมัยกอนชาวบานที่ นี่จะทําเครื่องลายครามกันเป็น
สวนใหญ มี อุไร แตงเอี่ยม ริเริ่มทําเครื่องถวยเบญจรงคแอยูเพียงหลังคาเดียว ในชวงปี พ.ศ. 25392540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ ฟองสบูแตก แตหมูบานแหงนี้ไมไดรับผลกระทบมากนัก
ตอมามีจํานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จึงรวมกลุมกันเป็น “หมูบานเบญจรงคแดอนไกดี” เมื่อปี พ.ศ. 2544
(อุไร แตงเอี่ยม, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2555)
หมูบานเบญจรงคแดอนไกดีแหงนี้ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ เชน พาณิชยแ
จังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร และวัฒนธรรม
จังหวัดสมุทรสาคร คนในหมูบานดํารงชีพดวยการยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความคิด
ที่จะพัฒนาหมูบานและอาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนาไปดวยกัน ตางมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ประสาน
ประโยชนแซึ่งกันและกัน พยายามสรางสรรคแผลงาน หมั่นฝึกฝนเรียนรู และพัฒนาฝีมือตนเองอยูเสมอ
และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณแฯ อัครราชกุมารี ทรงใหการสนับสนุนและสั่งทํา
ผลิตภัณฑแตางๆ ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหมีรายไดและสามารถพึ่งตนเองได เมื่อทําเสร็จแลวก็สงไป
ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณแ กรุงเทพมหานคร
ตอมาหมูบานเบญจรงคแดอนไกดีไดรับการยกยองใหเป็นหมูบานทองเที่ยว (One Village
Culture) และหมูบาน OTOP ตนแบบของจังหวัดสมุทรสาคร (One Tumbon One Product)
รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจาก นายวีรยุทธ เอี่ ยมอําภา อดีตผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี
พ.ศ. 2533 ไดจัดสรรงบประมาณ 6 ลานบาท เพื่อนํามาปรับปรุงภูมิทัศนแโดยรอบใหสวยงามรมรื่น
กวาเดิม คราวที่ไดรับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานภูมิปใญญาศิลปหัตถกรรมเครื่องถวย
เบญจรงคแของหมูบานเบญจรงคแดอนไกดีครบรอบ 30 ปี ณ หมูบานเบญจรงคแดอนไกดี (ประภาศรี
พงษแเมธา, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2555)
หมูบานเบญจรงคแดอนไกดีไดรับรางวัลตาง ๆ มากมาย ไดแก รางวัลหมูบานหัตถกรรม
ดีเดนจากมูลนิธิหมอมงานจิตรบุรฉัตร ประจําปีพุทธศักราช 2544 รางวัลผลิตภัณฑแดีเดนประจําจังหวัด
ปีพุทธศักราช 2545 รางวัลเบญจรงคแน้ําทองคําลานนาจากสมาคมชาวเหนือ 3 รางวัล รางวัลผลิตภัณฑแ
ชุมชนจากภูมิปใญญาไทย รางวัลชนะเลิศจากสภาวัฒนธรรมอําเภอกระทุมแบน 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ” จังหวัดสมุทรสาคร รางวัล OTOP 5 ดาว
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีมีการสร้างสรรค์เครื่องถ้ว ยเบญจรงค์เพื่อบุคคลชั้นสู ง
มากมายหลายชิ้น เช่น
ชามมีจานเชิงรอง สีม่วง ลายพระเจ้าหลุยส์ เลียนแบบของโบราณ ถวายแด่ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ในวโรกาสที่เสด็จฯ นํา
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นักเรียนนายร้อย จปร. มาศึกษาดูงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพระองค์ได้ทรง
เขียนเบญจรงค์เป็นรูปดอกไม้ห้าสี ประกอบด้วย สีดํา สีแดง สีเขียว สีเหลืองและสีชมพู ไว้เป็นที่ระลึก
จานโชว์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนาม
แดงเบญจรงค์
แจกันขนาด 26 นิ้ว ลายของดีสี่ภาค ลายพระธาตุดอยสุเทพ ลายวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม ลายพิ ธีแห่ บุ ญบั้ งไฟ และลายวั ดช้างไห้ นครศรี ธ รรมราช ถวายแด่ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามดอนไก่ดีเบญจรงค์
โถลายนกพระเจ้าตาก โถฟักทองขนาด 14 นิ้ว สีน้ําตาลทองนูน ในวโรกาสที่เสด็จฯ
มาเปิดอาคารโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
เครื่องถ้วยเบญจรงค์ลายจักรี สีม่วง ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ซึง่ ทรงนําไปถวายเป็นพุทธบูชาที่ประเทศอินเดีย (ธรรมนูญ จิตรพานิช, สัมภาษณ์, 25
พฤษภาคม 2557)
เครื่องถ้วยเบญจรงค์รูปทรงโถขนาด 12 นิ้ว พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี ลายดอกโบตั๋นเส้นดํา พื้นสีทองกับสีดํา ถวายแด่สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ อัครราชกุมารี
ชามพร้อมพานรอง ลายพระเจ้าหลุยส์ สีม่วงและสีน้ําเงิน เขียนเส้นตัดลงทองพื้น
ม่วง ถวายแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า สิ ริวัณณวรีนารีรัตน์ ในงานพระพุทธศาสนา ณ ท้อง
สนามหลวง
นอกจากนี้ ภรรยาของท่านมหาเธร์ โมฮัมหมัด และท่านทูตมาเลเซียได้ นําแบบ
ตัวอย่างมาสั่งให้ทําเป็นประจํา ส่วนใหญ่เป็นลายละเอียดแบบศาสนาอิสลาม
ผลงานบางชิ้นได้นําไปตั้งประดับที่โรงแรมในประเทศรัสเซีย และงานแต่งงานใน
ประเทศอินเดีย
จากการสังเกตสภาพแวดลอม สังคมและวัฒ นธรรมชุมชนโดยทั่วไปของหมูบาน
เบญจรงคแดอนไกดี พบวา ปใจจุบันพื้นที่ของชุมชนลอมรอบดวยโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก น้ําใน
คลองมีปใญหาเน าเสีย มีถนนตัดผานหลายสาย ความเจริญมากขึ้น ชุมชนเริ่มแออัดมากขึ้นและมี
สภาพเป็นสังคมเมืองเขาไปทุกขณะ ประกอบกับครูภูมปิ ใญญาชางเลาวา
…ปใจจุบันหมูบานฯ เปลี่ยนไป รอบๆ หมูบานเราเป็นโรงงานกันหมด มีบานหลัง
หนึ่งทะเลาะกัน เป็นคนนอกเขามา จึงมีการลอมรั้วขึ้นที่บานหลังหนึ่งอาจจะเป็น
เพราะพอความเจริญเขามาทําใหสภาพพื้นที่เปลี่ยนเป็นโรงงาน มียาเสพติดเขา
มาเหมือนกัน แตขโมยไมมี ตั้งจุดใหตํารวจเขามาตรวจ พวกเราปูองกันกอนที่
จะเกิดเหตุ…
(ประภาศรี พงษแเมธา, ครูภูมปิ ใญญาชาง, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2555)
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…ปใจจุบันสภาพแวดลอมแออัด มีโรงงานเขามา น้ําเนาเสีย น้ําฝนดื่มไมได แต
เราตองยอมรับสภาพ...
(รัชนี ทองเพ็ญ, ครูภูมปิ ใญญาชาง, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2555)
2.2 จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงครามเดิมเรียกวา เมืองแมกลอง การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบริเวณ ปาก
แมน้ําแหงดินแดนนี้สันนิษฐานวา คนกลุมแรกเป็นชาวแมกลอง (เดิม) จากจังหวัดอุทัยธานีอพยพมา
ตั้งบานเรือนในถิ่นนี้ เป็นชาวแมน้ําเคยอยูริมแมน้ํากําแพงเพชรมากอน เมื่อแมน้ําตื้นเขินการทํามาหา
กินของราษฎรฝืดเคือง จึงพากันอพยพมาหาทําเลที่อยูใหม เรียกหมูบานที่ตั้งขึ้นใหมวา “บานแมกลอง”
ตามชื่อบานเดิมของตน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, 2552: 10)
จังหวัดสมุทรสงครามแบงเขตการปกครองออกเป็น 3 อําเภอ 36 ตําบล 284 หมูบาน
ไดแก อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม,
2552: 17) และในอําเภออัมพวานี้ มี 2 ตําบลที่มีการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแอยางแพรหลาย คือ
ตําบลบางชางและตําบลอัมพวา ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.2.1 ตาบลบางช้าง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุรสงคราม
เครื่ อ งถ้ ว ยเบญจรงค์ ไ ด้ เ ข้ า มาในอํ า เภออั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม โดย
สมัยก่อนมาพร้อมกับการเคลื่อนย้ายอพยพของขุนนางสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และมีพ่อค้าชาว
จีนคิดทําเลียนแบบเหมือนของหลวงนํามาขายให้แก่ขุนนาง ข้าราชบริพาร หรือผู้ มีฐานะ เป็นสินค้าที่
นําเข้ามาจากประเทศจีน มีพ่อค้าชาวจีนนําลงเรือมาศแจวขายตามบ้าน จึงได้เห็นเครื่องถ้วยเบญจรงค์
เก็บสะสมตามอาคารบ้านเรือนสามัญชนทั่วไป ในพื้นที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามแต่ละบ้าน
จะมีเครื่องถ้วยเบญจรงค์เก็บสะสมไว้ จากข้าวของเครื่องใช้ในพระราชสํานักจึงกลายเป็นของสะสม
ของผู้มีฐานะซื้อเก็บไว้เพื่อประดับตามบ้านเรือนและนําออกมาเป็นเครื่องใช้เมื่อคราวจําเป็น เช่น งาน
ทําบุญเลี้ยงพระ งานต้อนรับแขกผู้ใหญ่ ฯลฯ (วิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
ในตําบลบางชาง อําเภออัมพวา มีแหลงผลิตเบญจรงคแที่มีชื่อเสียง 3 แหง ไดแก
2.2.1.1 ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์
ตั้งอยูเลขที่ 12/1 หมู 7 ตําบลบางชาง อําเภออัมพวา เป็นแหลงผลิตเครื่องถวย
เบญจรงคแแหงแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม กอตั้งโดย นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ มีชื่อเสียงทางดานการ
ผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแเนนการอนุรักษแและสืบสานรูปแบบดั้งเดิมโบราณที่มีลวดลายและสีสันแบบ
สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5
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ผลงานที่นาภาคภูมิใจของปิ่นสุวรรณเบญจรงคแมีมากมาย ชิ้นที่สําคัญและสราง
ชื่อเสียงเป็นอันมาก คือ ชุดอาหาร “ลายวิชาเยนทรแ” ทีไ่ ดรับการคัดเลือกจากรัฐบาลใหเป็นผูผลิตเพื่อ
มอบเป็นของที่ระลึกใหแกผูนํา 21 เขตเศรษฐกิจที่มาประชุม APEC ในปี พ.ศ. 2546 และไดรับเกียรติ
จากรัฐบาลใหผลิตเบญจรงคแเป็นของที่ระลึกชุดดินเนอรแชุดเล็กใหแกผูนํารัฐบาลเอเปคอีกดวย
นอกจากนั้ น ก็มี เครื่อ งถ้ ว ยเบญจรงค์ ลายบัว ราชินี ซึ่ งสํ านั กงานทรั พย์ สิ น
พระมหากษัตริย์สั่งทํา จากปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ เพื่อนําไปทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ

ภาพที่ 10 เครื่ อ งถ้ ว ยเบญจรงค์ ลายบั ว ราชิ นี ซึ่ ง สํ า นั ก งานทรั พ ย์ สิ น
พระมหากษัตริย์สั่งทํา จากปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ เพื่อนําไปทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ
2.2.1.2 อัมพวาเบญจรงค์
ตั้งอยูเลขที่ 98/1 หมูที่ 9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตําบลบางชาง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม กอตั้งโดย นายตรัสภณ แสงชื่น (ปใจจุบันเสียชีวิตแลว) จัดตั้งกลุมเป็น
วิสาหกิจชุมชนใชชื่อกลุมวา “กลุมอัมพวาเบญจรงคแ” ปใจจุบันมีเยาวชนและประชาชนเดินทางมา
ศึกษาดูงานการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแ (การเขียนลายและลงสี) เป็นประจํา มีการสอนเขียนลาย
เครื่องถวยเบญจรงคแและการลงสีใหแกเยาวชนและผูสนใจทั่วไป โดยไมคิดคาตอบแทน โดยชางเพียง
แคตองการถายทอดความรูและประสบการณแของตนเองในการเขียนลวดลายและการลงสีเครื่องถวย
เบญจรงคแใหแกเยาวชน คนในชุมชนและประชาชนที่สนใจทั่วไป นายตรัสภณ แสงชื่น ซึ่ง แตเดิมทํา
เครื่องถวยเบญจรงคแอยูที่บานเชาซอยวัดจุฬามณี อําเภออัมพวา ไดขยับขยายสรางบานใหม ตรงที่อยู
ปใจจุบันนี้ประมาณ 1 ปีแลว เมื่อนายตรัสภณ แสงชื่น มาทํางานที่นี่ทําใหเครื่องถวยเบญจรงคแของ
อั ม พวาเบญจรงคแ มี ชื่ อ เสี ย ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ของคนในชุ ม ชนโดยมี นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและ
ตางประเทศมาศึกษาดูงานอยางสม่ําเสมอ
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2.2.1.3 เบญจรงค์บางช้าง
ตั้งอยูเลขที่ 51/1 หมู 9 ซอยวัดลังกา ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตําบลบางชาง
จังหวัดสมุทรสงคราม เกิดจากการรวมตัวกันของกลุมเยาวชนในละแวกนี้ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2545 โดยมี นายธนฉัตร ชยุทวณิชสกุล เป็นผูริเริ่ม ตอนกอตั้งใหม ๆ มีสมาชิกจํานวน 20 คน และมี
การพัฒนาฝีมืออยางตอเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ ปใจจุบันเป็นแหลงเรียนรูงานดานหัตถศิลป เครื่องถวย
เบญจรงคแ มีหนวยงาน องคแกรตาง ๆ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักทองเที่ยวและผูที่สนใจทั่วไป มา
ศึกษาดูงานเป็นประจํา สถานที่แหงนี้ยังเป็นแหลงผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแทั้งจําหนายปลีกและสงออก
เป็นอาชีพหนึ่งที่ทําใหเยาวชนในหมูบานมีงานทํา มีรายไดเพิ่มมากขึ้นและเป็นรายไดหลักของครอบครัว
เป็นการลดปใญหาการวางงาน เยาวชนหางไกลยาเสพติด และเป็นการสงเสริมผลิตภัณฑแที่มาจากภูมิ
ปใญญาของคนในทองถิ่น
พื้นที่ชุมชนแหงนี้มีสภาพแวดลอม สังคมและวัฒนธรรมชุมชนเป็นสวนตั้งอยู
ใกลวัดบางกะพอมและโรงเรียนวัดบางกะพอม มีสภาพบรรยากาศแบบไทย ๆ คนในชุมชนมีความเป็นอยู
ที่ดีเรียบงายและสงบสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความเขาใจซึ่งกันและกัน ปลูกตนไมรมรื่นทามกลาง
ธรรมชาติโดยยึดหลักไมทําลายสิ่งแวดลอม ตางอยูกันแบบคนในครอบครัวเดียวกัน มีจิตใจดี ชอบทําบุญ
ชวยงานบุญ งานชุมชนตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เชน กิจกรรมปลูกตนไมรวมกับชุมชน ทอดกฐิน ทอดผาปุา
วัดในชุมชน มีการประชุมรวมกันเสมอ มีการศึกษาดูงานรวมกับชุมชน ทุกคนชวยเหลือกัน และกัน
ชางที่นี่จะเป็นคนในชุมชนที่รับเขามาฝึกการทําเครื่องถวยเบญจรงคแจนมีทักษะฝีมือชํานาญงาน และ
สามารถนําไปประกอบอาชีพ สรางรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
2.2.2 ตาบลอัมพวา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
มีแหลงผลิตเบญจรงคแที่มีชื่อเสียง 2 แหง ไดแก
2.2.2.1 ศักดาเบญจรงค์
ตั้งอยูเลขที่ 116/1 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ซอยวัดบางกะพอม ตําบล
อัมพวา กอตั้งโดย นายศักดา เพชรดารากุล เครื่องถวยเบญจรงคแของที่นี่มีหลากหลายรูปแบบ ตอมา
สามารถสะสมเงินทุนและเริ่มขยับขยายกิจการเรื่อยมาจนตั้งตัวได มาซื้อที่ดิน 200 ตารางวา เป็นเงิน
ที่ไดมาจากน้ําพักน้ําแรงอยูในซอยวัดบางกะพอม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามปใจจุบัน โดย
การรวมกลุมของคนที่มีใจรักการทําเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งชุมชนวัดบางกะพอม
สมัยกอตั้งแรก ๆ จะมีเยาวชนแถววัดบางกะพอมมาชวยเขียนลายและลงสี เด็ก ๆ ในชุมชนสามารถ
ทําได แตปใจจุบันนี้หายากมาก เด็กรุนใหมไมคอยชอบทํางานทางดานนี้ และผูที่มาศึกษาดูงานที่นี่สวน
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ใหญเป็นนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เชน จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส ฯลฯ โดยมีไกดแทัวรแคอยแนะนําและ
บรรยายใหความรู (ศักดา เพชรดารากุล ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555)
2.2.2.2 นิภาเบญจรงค์
ตั้งอยูเลขที่ 43-45 ถนนริมคลอง บริเวณกุฏิวัดอัมพวันเจติยาราม ตําบลอัมพวา
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มตนจากนางนิภา จารุพพัฒนแ (ประธานชุมชนวัดอัมพวัน เจติยา
ราม) เห็นวา ชาวอัมพวามีฝีมือในการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแ จึงคิดที่จะอนุรักษแศิลปะดานนี้ไวให คง
อยูตอไป ไดรวมกลุมกอตั้ง กลุ่มเบญจรงค์ร่วมสมัยชุมชนวัดอัมพวันเจติยารามขึ้น โดยมีหนวยงาน
ราชการ เชน อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยแจังหวัด จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานในการ
ผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแ ปใจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเป็น นิภาเบญจรงค์ แลว โดยมีนางสาวณัธฐพัช เอมโกษา
รวมกับนายอําพล ลอยมา ศิษยแนายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ เป็นผูดําเนินกิจการนิภาเบญจรงคแ เพื่อชวยสืบ
สานการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแใหคงอยูเป็นเอกลักษณแของทองถิ่นนี้
ผลงานที่นาภาคภูมิใจ ไดแก

ภาพที่ 11 เครื่องถวยเบญจรงคแ รูปทรงชาม มีฝาปิด ลายรักรอย ตกแตงดวยดอกรักสีขาว เรียงรอย
ดวยลายลูกคั่นสีเขียว สีแดงและสีดํา (เลียนแบบจากของเดิม) ผลิตโดยนิภาเบญจรงคแ เพื่อทูลเกลาฯ
ถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่มา: รสรินทรแ อรอมรรัตนแ, 2556
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ภาพที่ 12 เครื่องถวยเบญจรงคแรูปทรงโถและลวดลายเลียนลายพระเจาตาก เขียนลวดลายแบบเต็ม
พื้นที่ เป็นศิลปะการใชเสนสีเขียนโดยพูกัน มีความงามที่สะทอนเอกลักษณแแบบไทย ผลงานอันเกิดจาก
ภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชางนิภาเบญจรงคแ ที่คิดนําลวดลายโบราณมาประดิษฐแและประยุกตแขึ้นใหม
ใหงดงามมากยิ่งขึ้น
กลาวโดยสรุป ในตําบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร เครื่องถวยเบญจรงคแข องรุงทองเบญจ
รงคแ ผลิ ตงานที่เน น ลายโบราณ เชน ลายหนาสิงหแ ลายพุมขาวบิณฑแ และลายดอกไม ใบไมตาม
จินตนาการ นิยมเขียนลายละเอียด สีสันเนนสีทองเป็นหลัก ไมฉูดฉาดบาดตาเพื่อใหคงความเป็น
เอกลักษณแไว
ในตําบลดอนไกดี จังหวัดสมุทรสาคร เครื่องถวยเบญจรงคแเนนการสื บสานเครื่องถวย
เบญจรงคแลายน้ําทองสมัยรัชกาลที่ 2 ลวดลายมีทั้งแบบโบราณดั้งเดิม ทั้งลายเสนสีและลายน้ําทอง
สวนใหญจะเป็นลายจักรี
สวนในตําบลบางชาง จังหวัดสมุทรสงคราม เครื่องถวยเบญจรงคแของปิ่นสุวรรณเบญจ
รงคแเนนรูปแบบโบราณดั้งเดิม โดยเฉพาะงานเสนสีสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงสมัยรัชกาลที่ 2
เบญจรงคแบางชางอนุรักษแงานเสนสีแบบสมัยกรุงศรีอยุธยาและลวดลายสมัยรัชกาลที่ 2
ซึ่งไมเนนน้ําทองมากนัก สวนใหญผลิตเป็นของฝาก ของที่ระลึกชิ้นเล็ก ๆ เชน รูปทรงชาง ฯลฯ
อัมพวาเบญจรงคแ เมื่อนายตรัสภณ แสงชื่น ครูภูมิปใญญาชางยังมีชีวิตอยู ไดผลิตงานเสน
สีสมัยกรุงศรีอยุธยา รูปทรงมักเป็นประเภทโถ โถปริก ลวดลายเทพนมตางๆ ลายกุหลาบน้ําทอง ไม
เนนเครื่องถวยเบญจรงคแลายน้ําทองที่มีความเงางาม ปใจจุบันคงเหลือแตภรรยาสืบทอดการผลิต มัก
เป็นลวดลายใบไม ดอกไม เนื่องจากขาดชางฝีมือดานลวดลายไทยสมัยโบราณดั้งเดิม และสวนใหญ
ผลิตเป็นของชํารวยชิ้นเล็ก ๆ แกวน้ํา แกวกาแฟ ฯลฯ
ในตําบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ศักดาเบญจรงคแผลิตงานเสนสี เป็นแกวน้ํา แกว
กาแฟ ลวดลายจักรีและลายตั้งตา
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นิ ภ าเบญจรงคแ ผ ลิ ต งานเส น สี ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาและสมั ย รั ช กาลที่ 2 ลวดลาย
มีทั้งลวดลายแบบโบราณดั้งเดิมและลวดลายที่ชางคิดสรางสรรคแจินตนาการขึ้นมาจากแรงบันดาลใจ
จากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใกลตัว เป็นตน
ตอนที่ 2 ประวัติครูภูมิปัญญาช่าง
การศึกษาประวัติครูภูมิปใญญาชางครั้งนี้ ประกอบดวย นายอนันตณัฎฐแ มวงเผือก นาง
อุไร แตงเอี่ยม นางประภาศรี พงษแเมธา นางรัชนี ทองเพ็ญ นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ นายธนฉัตร
ชยุทวาณิชสกุล นายศักดา เพชรดารากุล นายตรัสภณ แสงชื่น และนางสาวณัธฐพัช เอมโกษา ดังนี้
2.1 นายอนันตณัฎฐ์ ม่วงเผือก ครูภูมิปใญญาชาง รุงทองเบญจรงคแ ตําบลนาดี อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ประวัติความเป็นมาของ นายอนันตณัฎฐแ มวงเผือก แตเดิมอาศัยอยูที่วัดสุวรรณรัตนา
รามกับหลวงพอโพธิ์นคร เป็นลูกศิษยแวัด ระหวางอยูที่วัดไดชวยเหลืองานวัดและงานโรงเรียนอยูเสมอ
เมื่ออายุครบอุปสมบทไดอุปสมบทที่วัดสุวรรณรัตนารามเป็นเวลา 1 พรรษา เมื่อลาสิกขาบทแลวก็ได
เขารับการเกณฑแทหาร รับราชการทหารอยูเป็นเวลา 7 ปี ติดยศจาเอก และไดรับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการองคแการบริหารสวนตําบลแคราย ฝุายบริหาร ในระหวางที่อาศัยเป็นลูกศิษยแวัดสุวรรณรัตนา
ราม ก็ไดฝึกฝนการเขียนลายเบญจรงคแ และเขียนปูายโฆษณาใหแกทางวัดและโรงเรียน จนไดรับความ
ไววางใจจากเจาอาวาสวัดสุวรรณรัตนารามใหเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ศาลาการเปรียญ และรับจาง
เขียนลวดลายเบญจรงคแตั้งแตสมัยเรียนหนังสืออยูระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการหารายไดเสริมอีก
ทางหนึ่ง จนกระทั่งเรียนจบการศึกษาจากวิทยาลัยเพาะชาง กรุงเทพมหานคร ทําใหมีความรูความสามารถ
ทางดานจิตรกรรมและลายไทยติดตัวมา หลังจากไดลาออกจากราชการ ไดมาประกอบอาชีพทําเครื่อง
ถวยเบญจรงคแ ซึ่งเป็นงานที่รักมากที่สุดและไดตั้งปณิธานไววาจะยึดอาชีพการเขียนลวดลายเบญจรงคแ
ตลอดไป รวมทั้งจะถายทอดวิชาความรู เทคนิคตาง ๆ ใหแกอนุชนรุนหลัง โดยไมปิดบังอําพรางโดยไม
คิดมูลคาใด ๆ เพื่อการอนุรักษแศิลปะสาขานี้ใหเป็นมรดกของชาติตลอดไป ประกอบกับตองการใหเยาวชน
และคนในชุมชนไดรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ ไมไปมั่วสุมยาเสพติด สวนเยาวชนที่ไมมีโอกาส
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถมาฝึกฝนการทําเครื่องถวยเบญจรงคแได โดยมีการจัดฝึกอบรมใหจน
เกิดทักษะความชํานาญและสามารถนําไปประกอบอาชีพได (อนันตณัฏฐแ มวงเผื อก, สัมภาษณ์, 20
พฤษภาคม 2555)
ปใจจุบั น นายอนัน ตณัฏฐแ มวงเผือก ไดมอบหมายให นางสิริวรรณ มวงเผื อก ภรรยา
มาช ว ยดู แ ลกิ จ การ เนื่ อ งจากมี ภ ารกิ จ สํ า คั ญ ด า นอื่ น ๆ ที่ ต อ งดู แ ล ซึ่ ง นางสิ ริ ว รรณ ม ว งเผื อ ก
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มีความสามารถดานการลงสีและทําหนาที่จัดเรียงเครื่องถวยเบญจรงคแเขาเตาเผา โดยนางสิริวรรณ
มวงเผือก เลาวา กอนที่จะมาทํางานอยูที่นี่ เคยทํางานอยูที่บริษัทผลไมกระปองในจังหวัดสมุทรสาคร
แตดวยความที่เป็นคนมีใจรักและชอบวิชาวาดเขียนจึงสนใจทําเครื่องถวยเบญจรงคแ และไดมาฝึกฝน
กับเพื่อนชื่อดาวซึ่งรับจางทําเครื่องถวยเบญจรงคแอยูที่บานแถวคายกําแพงเพชรอัครโยธิน อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อนคนนี้เป็นคนสอนให เมื่อฝึกฝนไดประมาณ 3 วันก็สามารถ
ลงสีได และทํางานอยูที่บานเพื่อนประมาณ 7-8 เดือน หลังจากนั้นก็มาแต งงานกับ นายอนันตณัฏฐแ
มวงเผือก แลวยายมาอยูที่นี่จนถึงทุกวันนี้ (สิริวรรณ มวงเผือก, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2555)
2.2 นางอุไร แตงเอี่ยม ครูภูมิปใญญาชาง อุไรเบญจรงคแ ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร
นางอุไร แตงเอี่ยม เป็นเจาของอุไรเบญจรงคแและประธานกลุมหมูบานเบญจรงคแ
ดอนไกดี ปใจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดทาเสา สมรสกับ
นายทองคํา เอี่ยมสิงหแ (ทําหนาที่แผนกเผาเซรามิกสแ) แตไมมีบุตรดวยกัน ภูมิลําเนาเดิมของ นางอุไร
แตงเอี่ยม เป็นคนตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีพี่นองทั้งหมด 6 คน บิดา
มารดาเสียชีวิตหมดแลว พี่คนที่หนึ่งรับจางทํางานโรงเบียรแ กรุงเทพมหานคร คนที่สองเสียชีวิตแลว
คนที่สามชื่อ นางจรูญ แตงเอี่ยม เกษียณอายุแลว แตมาทํางานเครื่องถวยเบญจรงคแ ทําหนาที่เขียน
ลาย คนที่สี่ก็เป็นชางเขียนลายเบญจรงคแเหมือนกัน คนที่หาคือ นางอุไร แตงเอี่ยม คนที่หกนองชาย
คนสุดทองเป็นผูจัดการทั่วไป และมีหลาน ๆ มาชวยงานอีก 3 คน โดยมีนางอุไร แตงเอี่ยม เป็นผูดูแล
และถายทอดวิชาความรูและประสบการณแใหแกชางคนอื่น ๆ เป็นหลัก ถาชางคนไหนมีทัก ษะและ
ประสบการณแแลวก็ไมตองสอน เพราะสามารถพัฒนาการเขียนไดดวยตนเอง
นางอุไร แตงเอี่ยม ยึดอาชีพผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแมาเป็นเวลากวา 30 ปีแลว เมื่อกอน
เคยทํานา ทําสวน พอเรียนจบก็ไปทํางานทอเสื่ออยูหลายปี ตอมาก็เขาทํางานในโรงงานเสถียรภาพทํา
อยูหลายปี ตอนแรกมีหนาที่คัดชาม เคลือบชาม เอาชามใสจ฿อ (เตาเผาเซรามิกสแ) จนกระทั่ง เมื่อขาด
ชางเขียนลาย เพื่อน ๆ เห็นวาเป็นคนชอบงานวาดเขียนจึงชักชวนไปเขียนลายในแผนก สมัยนั้นมี
อาจารยแสงวน รักมิตร จากกรมศิลปากร มาสอนการเขียนลายไทย และเป็นผูที่สอนการเขียนเครื่อง
ถวยเบญจรงคแใหโดยตรง (ปใจจุบันเสียชีวิตแลว) ตอมามีครูจากเมืองจีนซึ่งเป็นเพื่อนกับภรรยาเจาของ
โรงงานมาสอนเขียนลายคราม ดวยความที่มีใจรักดานวาดเขียนจึงสมัครอยูแผนกเขียนลายเครื่องถวย
เบญจรงคแและเครื่องลายคราม จนเกิดทักษะความชํานาญงาน และทําอยูที่นั่นเรื่อยมา
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 โรงงานเสถียรภาพเลิกกิจการ ทําใหกลุมคนงานตกงาน แตดวย
ความรูและประสบการณแที่ นางอุไร แตงเอี่ยม ไดรับการถายทอดมา ประกอบกับมีใจรักในงานศิลปะ
ไทย จึงไดคิดนําเครื่องถวยเบญจรงคแมาสืบทอดโดยเขียนลายอยูที่บานตามลําพัง แลวใหหลาน ๆ มา
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ลงสี อาศัยพอมีเงินทุนอยูบางจึงลงทุนดวยเงินของตนเอง จากนั้นไปชักชวนเพื่อน ๆ มาชวยกันทํา
สมัยกอนยังไมมีเตาเผาเซรามิกสแเป็นของตนเอง ตองเหมารถสองแถวไปจางเผาที่ตําบลออมนอย
เสนทางการเดินทางลําบากมาก ถนนหนทางขรุขระ ทําใหจานชามแตกเสียหายเป็นจํานวนมาก แต
เนื่องจากสามีเป็นชางเผาเซรามิกสแ จึงคิดสรางเตาเผาเซรามิกสแของตนเอง จากเงินทุน สะสมที่มีอยู
20,000 บาท รวมกับรายไดจากการจําหนายเซรามิกสแ เป็นเงิน 50,000 บาท สมัยกอนถาไปซื้อของ
ตางประเทศราคาประมาณ 100,000 บาท และกอนที่ นางอุไร แตงเอี่ยม คิด จะยึดอาชีพทําเครื่อง
ถวยเบญจรงคแ มีคนมาวาจางใหทําชื่อ นายสุรพล (ไมทราบนามสกุล) บานอยูแถววงเวียนใหญ ทํา
เครื่องถวยเบญจรงคแเชนกัน แตปใจจุบันไมไดติดตอกันนานแลว จากจุดนี้ทําให นางอุไร แตงเอี่ยม
ทราบแหลงที่จะซื้อวัตถุดิบตางๆ และสิ่งที่สรางความภาคภูมิใจแก นางอุไร แตงเอี่ยม เป็นอยางมาก
คือ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณแฯ อัคราชกุมารี เคยเสด็จฯ มาดูงานที่โรงงาน
เสถียรภาพ ทรงสั่งทําเครื่องถวยเบญจรงคแ และนางอุไร แตงเอี่ยม มีสวนในการสรางผลงานถวายแด
พระองคแดวย เมื่อปี พ.ศ. 2555 นางอุไร แตงเอี่ยมได รับรางวัลเชิดชูครูชางหัตถศิลป ภูมิปใญญางาน
หัตถศิลปจากศูนยแสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคแการมหาชน)
2.3 นางประภาศรี พงษ์เมธา ครูภูมิปใญญาชาง อุไรเบญจรงคแ ตําบลดอนไกดี อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
นางประภาศรี พงษแ เมธา เป็ นเลขากลุ มหมู บ านเบญจรงคแ ดอนไก ดี อายุ 59 ปี จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดทาเสา สมรสและสามีเสียชีวิตแลว มีบุตรี 1 คน เป็น
อาจารยแสอนหนังสืออยูที่มหาวิทยาลัยสยาม ภูมิลําเนาเดิมเป็นคนตําบลดอนไกดี มีพี่นองทั้งหมด 7
คน คนโตเสียชีวิตแลว คนที่สองอยูกรุงเทพมหานคร เป็นแมบาน คนที่สามเสียชีวิตแลว คนที่สี่ นาง
ประภาศรี พงษแเมธา คนที่หา นางเพ็ญศรี นิ้มเจริญ ทําหนาที่เขียนลายอยูที่บานหนูเล็กเบญจรงคแ คน
ที่หก ดวงเดือน ธรรมสังวาลยแ ทําหนาที่วนทอง แตงทอง คนที่เจ็ด นายมนตรี ธรรมสังวาลยแ เป็นชาง
ไฟฟูาอยูเทศบาลตําบลดอนไกดี นางประภาศรี พงษแเมธา เมื่อออกจากโรงเรียนไดไปทํางานทอเสื่อที่
โรงงานย ง ซ ง (ทุ ก วั น นี้ โ รงงานยั ง อยู แ ต เ ปลี่ ย นไปทํ า ผ า ขนหนู แ ทน) พ อ แม มี อ าชี พ ทํ า ไร ทํ า นา
สมัยกอนชวยพอแมทํานา ทอเสื่อ ตอมาไดเขาทํางานที่โรงงานเสถียรภาพ ซึ่งสมัยนั้นมีคนงานอยู
ประมาณ 2,000 คน ทํางานประจําที่แผนกหลอจานเปล แตงแบบ แตงดินอยูหลายปี ตอมาเมื่อ
นางอุบล จุลไพบูลยแ ภรรยาเจาของโรงงานเสถียรภาพ ไดแบงกั้นหองหนึ่งสําหรับใหคนงานที่ตองการ
เขียนลายเบญจรงคแไดฝึกฝน นางประภาศรี พงษแเมธา ซึ่งชอบการเขียนลวดลาย จึงมาฝึกฝนที่หองนี้
ตอนแรกฝึกการเขียนลายครามกอนแลวจึงมาฝึกการเขียนลายเบญจรงคแ ลงน้ําทอง ทํามาจนเกือบ 10
ปี มีรายไดวันละ 6 บาท 8 บาท จนถึงวันละ 100 กวาบาท ครั้นโรงงานเสถียรภาพปิดตัวลง คนงาน
ตางแยกยายกันไปรับจางหางานทําที่อื่น นางประภาศรี พงษแเมธา ไดไปทํางานอยูแถววงเวียนใหญอยู
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พักหนึ่ง บิดาแนะนําใหกลับมาทําเครื่องถวยเบญจรงคแที่บานโดยใหเงินมาทําทุน 20,000 บาท ให
เขียนลายและลงสีเหมือนกับนางอุไร แตงเอี่ยม ดวยเหตุนี้ นางประภาศรี พงษแเมธา จึงเริ่มตนยึดการ
ผลิ ต เครื่ องถ ว ยเบญจรงคแ เป็ น อาชี พ อย างจริ ง จัง จนทุ กวั น นี้ยั งสํ านึ ก ในบุญ คุณ ของบิด าที่ ชี้แ นะ
แนวทาง สํานึกในภูมิปใญญาของบรรพบุรุษ และสํานึกในบุญคุณของนางอุบล จุล ไพบูลยแ ที่ทําให
ตนเองมีอาชีพและสามารถสรางชื่อเสียงใหแกหมูบานเบญจรงคแดอนไกดี (ประภาศรี พงษแเมธา,
สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2555)
2.4 นางรัชนี ทองเพ็ญ ครูภูมิปใญญาชาง แดงเบญจรงคแ ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร
นางรั ช นี ทองเพ็ ญ เป็ น รองประธานหมู บ า นเบญจรงคแ ด อนไก ดี อายุ 54 ปี จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กศน.) สมรสแลว มีบุตร 1 คน จบอนุปริญญาทํางานอยูที่บาน
แดงเบญจรงคแ นางรัชนี ทองเพ็ญ เกิดและโตที่ตําบลดอนไกดี สมัยกอนอยูหลังบานนางอุไร แตงเอี่ยม
แลวเกิดไฟไหม รางกายถูกไฟลวก ชีวิตเมื่อกอนลําบากมาก ตองตอสูดิ้นรน แตชวยกลอมเกลาทําให
เกิดความอดทน เขมแข็ง เมื่อพอแมเลิกกัน ตางฝุายตางไปมีครอบครัวใหม ไดอาศัยอยูกับปูุยา ปูุทํา
ซั้งตอนมีชีวิตอยู มีพี่นอง 3 คน คนโตเปิดรานขายของชํา คนกลางคือนางรัชนี ทองเพ็ญ ทําเครื่องถวย
เบญจรงคแ คนเล็กทําตูกระจก มีโรงกลึงเป็นของตนเอง กอนที่จะยึดอาชีพนี้เคยทําซั้งดักกุงมากอน
ตอนเป็นนักเรียน เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อายุ 12 ปี นางอุไร แตงเอี่ยม ไดชวนมาทํางาน
ทีโ่ รงงานเสถียรภาพและเป็นพี่เลี้ยง ฝึกใหเขียนลาย จนสามารถเขียนลายไดตั้งแตนั้นมา ทั้ง ๆ ที่ตอน
แรกไมไดชอบทําอาชีพนี้ แตพอทําไปเรื่อย ๆ ก็เกิดความรัก ความผูกพัน ครั้นเมื่อออกจากโรงงาน
แลว ไดเปิดกิจการของตนเองขึ้น โดยกูเงินธนาคารมา 200,000 บาท เพื่อซื้อเตาเผาเซรามิกสแ ตอน
แรก ๆ จะใชวิธีเชาเตาเผาของคนทําลูกกรงเซรามิกสแกอน เมื่อเขียนเสร็จแลวก็นําเสื้อผากับหมอนมา
นอนเฝูา ซึ่งการเผาเซรามิกสแตองใชเวลาประมาณ 12 ชั่วโมงและเผาตอนกลางคืน แตดวยความมานะ
อดทนและความรักความผูกพันที่มีตอเครื่องถวยเบญจรงคแ จึงไดสืบสานงานผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแ
ยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ ดังที่รัชนี ทองเพ็ญ เลาวา
...มีคนมาใหเงิน 38 ลานบาทเพื่อใหขาย แตไมขาย เพราะขายเขาไมได เขามี
บุญคุณ เขาทําใหเรามีทุกวันนี้ เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของเรา เราหลงใหล
มันซึมซับเขาไป ทําใหรูวาลายนี้ตองเขียนอยางนี้ เขียนแบบนี้ เบญจรงคแใคร
หามไมได...
(รัชนี ทองเพ็ญ ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2555)
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2.5 นายวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ ครูภูมิปใญญาชาง ปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ ตําบลบางชาง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ เป็นครูตนแบบของการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแในอําเภอ
อัมพวา ซึ่งผลิตมาเป็นเวลายาวนานมากกวา 40 ปี แลว ภูมิลําเนาเดิมเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรี จบ
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เคยเขารับ ราชการเป็นเสมียนอําเภอและครู สมรสกับนางเฮียง
ปรีชาโชติ ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ภรรยามีอาชีพ คาขาย มีบุตร 4 คน เสียชีวิตไปแลว 2 คน ตอมา
นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ ไดลาออกจากราชการมาชวยภรรยาประกอบกิจการคาขาว มะพราวและน้ําตาล
นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ เลาวาสมัยกอนเรียนไปดวยเลี้ยงลูกดวย เชาไปอัมพวา กลางคืนตองกลับมานั่ง
เขียนลายเบญจรงคแ ชีวิตลําบากมาก ตองกินตองใช ครอบครัวไมใชคนร่ํารวย เป็นลูกกําพรา มารดา
เสียชีวิตตั้งแตอายุ 7 ขวบ บิดามีภรรยาใหมจึงไมไดอุปการะเลี้ยงดูเหมือนคนอื่น ตอนมารดามีชีวิตอยู
ตอนเชาไปตลาดจะพาไปฝากไวที่วัดกับหลวงอา อยูกับวัดเรื่อยมา อายุประมาณ 3-7 ขวบอานออก
เขียนไดแลว การศึกษาเลาเรียนพากเพียรพยายามดวยตนเอง ประกอบกับเป็นเด็กรักดี เรียนจบ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไดไปทํางานซอมเครื่องกับลูกของอาสักระยะหนึ่ง แตลูกพี่เป็นคนชอบกินเหลา
ตนเองเป็นคนชอบทํางาน ทําขอสโลบเรือทั้งกลางวันกลางคืน ความเป็นอยูไมคอยดีนัก คิดวาถาอยู
ตอไปก็ไมเจริญ จึงลาออกไปฝึกหัดเป็นเสมียนที่อําเภอ ทํางานไดประมาณ 1 ปี พออายุครบบวชก็
ออกจากงานไปบวช 1 พรรษา ตอนแรกคิดวาจะบวชไปเรื่อย ๆ แตตัดสินใจสึก ไดฤกษแวันนั้นก็ไป
สมัครสอบเป็นครู ปรากฏวาสอบได เลือกไปอยู ที่อําเภอสองพี่นอง พอไปถีงอําเภอก็ไมสงไปโรงเรียน
สงไปอยูที่ศึกษาธิการอําเภอประมาณปีกวา ตอมาครูขาด จึงถูกสงไปสอนที่โรงเรียนวัดสอนประดิษฐแ
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี สอนไดประมาณปีกวาก็ เกิดความเบื่อหนาย ตอมาไปสอนที่
โรงเรียนราษฎรแ ทํางานหลายอยาง ทั้งสอน ทั้งบริหาร แตเจาของไปเลนการเมือง สอนหลายวิชาทั้ง
ประวัติศาสตรแ ภูมิศาสตรแ งานบริหาร ดูแลโต฿ะสนุกเกอรแ และขายกาแฟ พอทําไดปีที่ 3 ก็ลาออก ได
ไปทําสวน คาขาย
จากการที่ประสบปใญหาธุรกิจการคาเมื่อปี พ.ศ. 2510 จึงไดเลิกกิจการและมาเป็น
นายหนาให พอคา รับซื้อวัตถุโบราณ รวมทั้งเครื่องลายครามและเครื่องถวยเบญจรงคแ ไดรับความรู
ทางดานศิลปะวัตถุโบราณจากพอคาเวิ้งนครเขษม ทานไดเลาเพิ่มเติมการคาของเกายุคนั้นวา
... มาหาซื้อถ้วยโถโอชาของเก่า ตอนแรกที่พาไปซื้อ ขนาดเรือสองตอนได้ของมา
เพียบเลย ของเก่าเหล่านี้ไม่เคยมีใครมาซื้อ ของที่ไม่ได้ใช้เราจะไปเก็บกองๆ ไว้ใน
ห้องครัว ก็มีห้องทําครัว พอกินแล้วก็ลงมาอยู่ข้างล่างกัน วันแรกซื้อบ้านไหนได้บ้าน
นั้น พอมาถึงบ้านเราก็ขนของออกมาล้างทําความสะอาด เปลี่ยนใส่กล่อง ตอนแรก
เราคิดว่าของพวกนี้ซื้อมาทําไม ก็มาเห็นลวดลายเบญจรงค์ลายครามก็ซักไซ้ไต่ถาม
เขาก็เล่ าประวัติให้ เราฟัง เราก็ทึ่ง คนสมัยก่อนทําได้ เราก็มาพิจารณาว่าของนี้
สวยงาม เขาก็ให้เงินเรามา 1,000 บาท ทําให้เราเกิดความสนใจว่าซื้อของเท่านี้แต่
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ให้เงินเราถึงหนึ่งพันบาทเราเป็นพ่อค้า เราคิดว่าซื้อของได้มากเท่าไหร่ก็กําไรมาก
เท่านั้น ทําให้เกิดความสนใจอยากจะทํางานกับเขา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามา
คลุกคลีกับการค้าของเก่า…
(วิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
ประกอบกับมีเครื่องถวยเบญจรงคแที่ซื้อมาแลวชํารุด จึงไดทดลองซอมแซมดวยตนเอง
โดยใชซีเมนตแ กาวและสีวิทยาศาสตรแ จนมีความชํานาญในการซอมแซมของเกา เป็นที่ยอมรับของ
พอคาและบุคคลทั่วไปที่นิยมของโบราณ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2523 ไดมีโอกาสเขารับการอบรมการทํา
เครื่องปใ้นดินเผาและการเขียนลายที่ศูนยแวิจัยเครื่องปใ้นดิน เผา กลวยน้ําไท กรุงเทพฯ เป็นเวลา 4
เดือน หลังจากจบการอบรมแลวไดทดลองทําสี เขียนลายและเผา ลองผิดลองถูกอยู 4 ปี ก็ประสบ
ผลสําเร็จ
นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ ไดรับการยกยองใหเป็นผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมภาคกลาง
(เขต 7) รั บโล พระราชทานรางวัล จิตรกรรมการเขียนลายเบญจรงคแและลายน้ําทองจาก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ตอมาไดถายทอดวิชาความรูและประสบการณแใหแกเด็กในละแวกบานเดียวกัน ซึ่งแต
กอนเคยทําสวน ขึ้นตาล ปีนตาล เด็กคนใดมีแววก็รับเขาทํางาน ทําใหเครื่องถวยเบญจรงคแของปิ่น
สุวรรณเบญจรงคแมีชื่อเสียงและสามารถสรางงานใหแกคนในชุมชนไดอีกอาชีพหนึ่งมาจนทุกวันนี้
2.6 นายธนฉัตร ชยุทวณิชสกุล ครูภูมิปใญญาชาง เบญจรงคแบางชาง ตําบลบางชาง อําเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
นายธนฉัตร ชยุทวณิชสกุล เรียนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เขียนแบบ)
จากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ออกแบบ
โฆษณาประชาสัมพันธแ) จากโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป จังหวัดเชียงใหม และระดับปริญญาตรี (การจัดการ
อุตสาหกรรม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรแ กรุงเทพมหานคร จุดเริ่มตนของ
การมาคลุกคลีกับเครื่องถวยเบญจรงคแคือ สมัยเรียนอยูก็หัดทําเครื่องถวยเบญจรงคแอยูที่บานซึ่งเป็น
บานเกาแถวบริเวณวัดจุฬามณี มีคนในครอบครัวคือนาเป็นคนสอนให ตอมานาไปทําสวนผลไม นาย
ธนฉัตร ชยุทวาณิชสกุล จึงไปสมัครทํางานที่บานปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ แผนกลงสี สมัยนั้นมีปิ่นสุวรรณ
เบญจรงคแแหงเดียวที่ผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแอยูบานเดียว พอทําได 8 เดือนก็ลาออกมาพรอมกับ
นายศักดา เพชรดารากุล ตอนแรกก็รวมหุนกันกอนแลวตางก็แยกยายกันไปมีกิจการของตนเอง ที่อยู
ปใจจุบันนี้ทํามากวา 10 ปีแลว เครื่องถวยเบญจรงคแมีการผลิตกันมาตั้งแตดั้งเดิมของคนในชุมชนบาง
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ชาง ตอมาก็มีการรวมตัวกันของเยาวชนในชุมชนและตางชุมชนเพื่อสืบทอดเป็นอาชีพและอนุรักษแ
เครื่องเบญจรงคแไว
2.7 นายตรัสภณ แสงชื่น ครูภูมิปใญญาชาง อัมพวาเบญจรงคแ ตําบลบางชาง อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
นายตรัสภณ แสงชื่น จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากศูนยแการศึกษานอก
โรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 ไดเขาทํางานที่ปิ่นสุวรรณ
เบญจรงคแ โดยนายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ เป็นคนสอนใหเขียนลวดลายจากเครื่องถวยเบญจรงคแเทียมกอน
เมื่อชํานาญดีแลวจึงเริ่มเขียนเครื่องถวยเบญจรงคแของจริง จนมีทักษะความชํานาญสามารถเขียนลาย
ไทยไดงดงามมาก ทําอยูไดประมาณ 15 ปี ตั้งแตปี พ.ศ. 2530–2546 ก็ลาออก และไดเปิดกิจการ
ผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแเองที่บานหลังเดิม เริ่มรับงานเล็กๆ นอยๆ พรอมกับศึกษาคนควาเพิ่มเติม
พัฒนาฝีมือจนเกิดความรูและประสบการณแ มีชื่อเสียงทางดานการเขียนลวดลายโบราณสมัยกรุงศรี
อยุธยาและรัตนโกสินทรแตอนตน ไดแก ลายเทพนม ลายเทพนมนรสิงหแ ลายเทพนมเหรียญ ลายคชสีหแ
ลายประจํายาม ที่โดดเดนที่สุดคือลายกุหลาบน้ําทอง ไดชื่อวามีฝีมือในการเขียนลวดลายนี้งดงามที่สุด
ในอําเภออัมพวา อัมพวาเบญจรงคแกลายเป็นแหลงผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแ ที่มีชื่อเสียง ตอมาไดเป็น
ที่ปรึกษาของกลุมบานเบญจรงคแบางชาง ครั้นเมื่อนายตรัสภณ แสงชื่น เสียชีวิตลงเมื่อเดือนมิถุนายน
2556 ภรรยาไดสืบทอดกิจการตอ โดยผลิตงานสวนใหญเป็นของชํารวย
2.8 นายศักดา เพชรดารากุล ครูภูมิปใญญาชาง ศักดาเบญจรงคแ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
นายศักดา เพชรดารากุล เป็นเจาของศักดาเบญจรงคแและเป็นลู กศิษยแนายวิรัตนแ ปิ่น
สุวรรณ บิดาเดิมมีอาชีพทําสวน ขึ้นตนตาล มารดาทํางานในโรงงาน ตอมามารดาทํางานไมไหวก็ไป
ขายขาวแกงที่ตลาดแมกลอง ชีวิตชวงนั้นลําบากมาก มีพี่นองทั้งหมด 4 คน คนโตรับจางวิ่งมอเตอรแ
ไซดแอยูทอี่ ําเภอโคราช จังหวัดนครราชสีมา คนที่สองรับจางวิ่งมอเตอรแไซดแอยูซอยวัดบางกะพอม จังหวัด
สมุทรสงคราม คนที่สามคือ นายศักดา เพชรดารากุล และคนสุดทองกําลังฝึกการลงสีเครื่องถวยเบญจ
รงคแ หลังจากที่ นายศักดา เพชรดารากุล เรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไดไปทํางานที่
รานทอง กรุงเทพมหานคร ผลิตสรอยคออยูประมาณ 2 ปี ไดเงินเดือนนอย แตคาใชจายสูง รายไดไม
พอกับคาใชจาย ประกอบกับ อยากทํางานใกลบาน แตไมมีความรูมากนัก และมีนาชายทํางานอยูปิ่น
สุวรรณเบญจรงคแ จึงขี่จักรยานไปสมัครทํางานที่นี่ซึ่งตอนนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รูจักแลว ตั้งแตปี พ.ศ.
2534 ตอนแรกอยูแผนกลงสี ตอมาอีก 2 ปี เริ่มหัดเขียนลายโดยมี นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณและรุนพี่ที่
ทําอยูกอนสอนให หลังจากนั้นก็เขียนลายมาตลอด ประมาณ 15 ปี ก็ลาออกเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพราะ
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อยากกาวหนาในอาชีพ ตอนแรกออกมาทําคนเดียวที่ใตถุนบานเกาในซอยวัดจุฬามณี เมื่อผลิตเสร็จ
แลวก็ออกไปเรขายตามตลาดน้ําอัมพวาทุกวันเสารแ-อาทิตยแและวันหยุดนักขัตฤกษแ ผลิตออกมาเทาไร
จําหน วยไดหมด ตอมาพี่ชายพาไปติดตอรานขายสงที่จังหวัดนครปฐมกอน ภายหลัง มีห นว ยงาน
ราชการมาสนั บ สนุ น ส ง เสริ มด า นการตลาด เช น ออกร านในงาน OTOP ศั ก ดาเบญจรงคแ ไ ด
เจริญกาวหนาเป็นที่รูจักเรื่อยมา ปใจจุบันทั้งบิดาและมารดาชวยดูแลกิจการและชวยจําหนายเครื่อง
ถวยเบญจรงคแ
2.9 นางสาวณัธฐพัช เอมโกษา ครูภูมิปใญญาชาง นิภาเบญจรงคแ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวณัธฐพัช เอมโกษา เป็นผูมีใจรักในงานศิลปะ ชอบวาดเขียน ไดเริ่มฝึกลงสี เขียน
ลายที่นิภาเบญจรงคแดวยตนเอง ตอมาไดรับการถายทอดวิชาจิตรกรรมไทยจากครูกรมศิลปากร ซึ่งมา
สอนทีอ่ ุทยาน ร. 2 มีฝีมือในการเขียนลวดลายไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรแ
และมีความคิดสังสรรคแในการออกแบบลวดลายสมัยใหม เชน ลายหางนกยูง เป็นตน ปใจจุบันเป็น
ผูดูแลกิจการนิภาเบญจรงคแ
ผลงานที่ภาคภูมิใจคือ จานกระเบื้องรูปพระพักตรแสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พรอมดวยพระประจําวันเกิดปางนาคปรก เป็นลายเสนเสื้อสีมว ง โดยนางสาวณัธฐพัช
เอมโกษา เป็นผูวาดภาพเหมือน ซึ่งสามารถวาดภาพไดตั้งแตสมัยเป็นนักเรียน
นางสาวณัธฐพัช เอมโกษา ตั้งใจจะทําถวายทุกปี และไดทําถวายไปแลว 4 ครั้งในนาม
อาจารยแ ผู ชว ยสอนที่อุทยาน ร.2 ซึ่งไดส อนเขี ยนลายเบญจรงคแขั้นพื้นฐานให แกนักเรียนที่ส นใจ
(ณัธฐพัช เอมโกษา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2556)
ตอนที่ 3 ภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาช่าง
3.1 ภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาช่างในการออกแบบรูปทรง
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากพื้นที่ที่ศึกษา สามารถจําแนกภูมิปใญญาใน
การออกแบบรูปทรงเครื่องถวยเบญจรงคแไดดังนี้
3.1.1 การอนุรักษ์
มี ก ารอนุ รั ก ษแ ก ารผลิ ต เครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ รู ป ทรงดั้ ง เดิ ม ได แ ก รู ป ทรงโถปริ ก
ซึ่งปรากฏในสมัยกรุงศรีอยุธยา เชน โถ โถปริก โถทรงโกศ โถพลู โถมะเฟืองฯลฯ เป็นภาชนะที่คนใน
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สังคมสมัยกอนนิยมใชใสสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ หรือใชอบขนม อบใบพลู ฯลฯ และเครื่องใชตางๆ โดย
การถ า ยทอดและเรี ย นรู ร ะหว า งครู ภู มิ ปใ ญ ญาช า งกั บ ช า งพื้ น บ า น ซึ่ ง ในสมั ย โบราณเครื่ อ งถ ว ย
เบญจรงคแเป็นของใชสําหรับพระมหากษัตริยแ ชนชั้นสูง และใชในการประกอบพิธีทางศาสนาเทานั้น
การสืบทอดการผลิตรูปทรงโบราณของเครื่องถวยเบญจรงคแจึง ถือเป็นการอนุรักษแการผลิตเครื่องถวย
โบราณ เพื่อให คนรุ น หลั งไดศึกษาและเรียนรูทั้งในเชิงประวัติศ าสตรแ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมของไทย ตลอดจนวิธีการผลิตดั้งเดิม เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการผลิตที่สอดคลอง
กับสภาพสังคมและการใชงานจริงในปใจจุบัน
3.1.2 การพัฒนา
มีการคิดประดิษฐแ ปรับปรุง ประยุกตแ และดัดแปลงรูปทรงของเครื่องถวยเบญจรงคแควบคู
ไปกับการอนุ รักษแรู ปทรงโบราณดั้งเดิม เพื่อนํามาใชประโยชนแในวิถีประจําวันมากขึ้น และไมจํากัด
ผูใชงานเฉพาะพระมหากษัตริยแ พระบรมราชวงศแและในศาสนพิธีตางๆ เทานั้น คนทั่วไปสามารถนํา
เครื่องถวยเบญจรงคแไปใชงานตางๆ ได เชน ชุดสํารับอาหาร ขันน้ํา พานรอง ชุดกาแฟ แกวน้ํา ฯลฯ
สอดคลองกับสภาพความเป็นอยูและวิถีชีวิตของคนในสังคมปใจจุบัน
ดานความนิยม มีการออกแบบรูปทรงรูปแบบใหม เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยและเป็น
ที่นิยมของชาวไทยและชาวตางชาติ เชน รูปทรงชาง เพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทยมากขึ้น ทําให
ชาวตางชาติรับรูถึงประวัติความเป็นมา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย เป็นที่นิยม
ของลูกคาและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ดังชางเลาวา
…ทําใหไดรูประวัติศาสตรแของไทย ประเพณี คุณคาความเป็นไทยชาวตางชาติ
จะเห็นเบญจรงคแรูปชางก็แสดงวาเป็นประเทศไทย...
(ลักษมี สังยา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
ดานความหลากหลาย นอกจากการออกแบบรูปทรงชางตามความนิยมแลว ยังมีการ
ออกแบบรูปทรงอื่นๆ ที่หลากหลายเพื่อประโยชนแใชสอยไดจริงตามความตองการในชีวิตประจําวัน เชน จาน
ชาม ช อน แก ว น้ํ า ชุด กาแฟ แจกัน โคมไฟ ฯลฯ สะท อนให เ ห็ น วัฒ นธรรมความเป็น อยู และวิ ถี
ชีวิตประจําวันของคนในสังคมปใจจุบัน
นอกจากนั้ น ยั งมี การออกแบบเป็นกระเบื้องรูปสี่ เหลี่ ยม สํ าหรับ นําไปใชประดับ
ตกแตงศาสนสถานและอาคารตางๆ อีกดวย
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3.2 ภูมิปัญญาช่างในการออกแบบลวดลาย
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากพื้นที่ที่ศึกษา สามารถจําแนกภูมิปใญญาใน
การออกแบบลวดลายไดดังนี้
3.2.1 การอนุรักษ์ มีการอนุรักษแลวดลายโบราณดั้งเดิม ทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูใน
เรื่องของลวดลาย ชางมีเทคนิคในการเขียนลวดลายตางๆ มีวิธีการผูกลายแบบโบราณ ใหความรูเรื่อง
ลายไทย ประวัติศาสตรแ ประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจนถึงปใจจุบัน ดังที่ครูภูมิปใญญาชาง
เลาวา
...เริ่มตนจริง ๆ ไมไดคิดจะมาทําอาชีพนี้ เราเรียนโดยนําความรูเดิมมาใชถามี
ความพยายาม ความตั้งใจ ก็สามารถทําได เบญจรงคแของไทยเกิดไดเพราะบรรพ
บุรุษ บรรพบุรุษไมมีเทคนิค ไมมีความรูในงานดานนี้ แตเบญจรงคแที่มาทําดานนี้
เป็นเนื้อกระเบื้องชั้นดี ผมมาคลุกคลีงานศิลปะนี้ดวยใจรักรูสึกทึ่งในบรรพบุรุษ
ของเรา...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
...คนงานโรงงานเสถียรภาพ สวนใหญจะอยูแผนกเขียนลายคราม เนื่องจากการ
เขาไปทํางานครั้งแรกจะตองฝึกเขียนลายครามกอน ลายครามเป็นลายที่เขียนงาย
เป็นลายพื้นฐานที่สามารถนํามาประยุกตแเขียนลายอื่น ๆ ได ตนเองเรียนทั้งลาย
เบญจรงคแ แ ละลายคราม สมั ย ก อ นช า งต อ งเป็ น หมดทั้ ง สองอย า ง เบญจรงคแ
สมัย กอนเรี ย กวา “บนเคลื อบ” (เบญจรงคแตองชุบน้ําเคลื อบกอน) ลายคราม
เรี ย กว า “ใต เ คลื อ บ” คื อ ลงบี ช เขี ย นลายแล ว นํ า ไปเผา ทํ า ให เ กิ ด ภู มิ ปใ ญ ญา
ความรูและทักษะขั้นตอนการผลิต การเผา ตลอดจนการเขียนลายครามและลาย
เบญจรงคแตั้งแตนั้นเป็นตนมา...
(อุไร แตงเอี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2555)
...ทําใหมีความรูเรื่องลายไทย ประวัติความเป็นของชาติไทย ไมวาจะเป็นประเพณี
วัฒนธรรมที่สืบสานตอกันมาถึงยุคปใจจุบัน ซึ่งลายที่เขียนสวนใหญจะเขียนลายจักรี
เพราะเป็ น ลายที่ ถนั ด เป็ นลายเลื้ อ ยอิ ส ระ โดยยึ ด ช อ งไฟเป็ น หลั ก เน น ความ
ละเอียด รูปทรงที่เขียนมักเป็นรูปทรงกลม เชน โถจุกชั้น แจกัน จาน...(ณัฐนันทแ
บัวจตุรัส, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
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...เป็นความคิดสรา งสรรคแของชาง ในการเขียนลวดลาย เนนภูมิปใญญาของชาง
เขียนลาย ชางลงสี เป็นภูมิปใญญาที่ออกมาจากแนวคิดของเรา ออกความคิดไป
เรื่อย ๆ จะใสสีอะไร จะอานไปเรื่อย ๆ สีคือความคิด การออกแบบสีคือ ความคิด
การแนะนํา คําพูด การชักชวน มิใชเสนอขายอยางเดียว เครื่องถวยเบญจรงคแทํา
ให เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น ไทย เช น ชื่ อ ลาย ลายจั ก รี ลายเทพนม ลายรามเกี ย รติ์
ลายประเพณีสงกรานตแ เวลาชาวตางประเทศมาเห็นจะรูวาเป็นประเทศไทย ชื่อ
ลายไทยตางๆ บงบอกความเป็นไทย และเป็นงานฝีมือที่ใชมือทํา ทําดวยฝีมือ
คนไทย...
(วรรณพร ดําดง, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...ทําใหรูกระบวนการผลิตจากชุมชน รูเรื่องลายไทย ลายที่เขียนสวนใหญ เชน
ลายจั กรี ลายหยดน้ํ า ลายบัว ราชินี รูปทรงที่ผ ลิ ต เชนชุดกาแฟ แกวน้ํา และ
โถตาง ๆ...
(ขนิษฐา นิยมวัฒนะชัยพร, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
...การทําเบญจรงคแตองใชความละเอียดออนและอาศัยความอดทนในการทํางาน
ทําใหมีความรูเรื่องลายไทย เชน ลายที่ทําสวนใหญเป็น ลายจักรี ลายบัวราชินี
ลายพิกุลทอง ลายหยดน้ํา รูปทรงกลม เหลี่ยม ยาว สูง...
(ศศิวิมล เข็มหนู ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
ลายโบราณที่ไดรับการอนุรักษแมาจนถึงปใจจุบัน ไดแก ลายครุฑยุดนาค เป็นลายที่มา
จากเครื่องหมายประจํารัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีลักษณะเป็น
รูปครุฑ มาจากพระนามเดิมวา “ฉิม” ซึ่งตีความวา หมายถึงฉิมพลี ซึ่งเป็นวิมานของพญา
ครุ ฑ จึงไดทําเครื่ องหมายครุฑ และครุฑมีนาคเป็นอาหาร จึงมีอํานาจเหนือนาค ดังนั้น
ครูภูมิปใญญาชางจึงเขียนลวดลายบนเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นรูปครุฑยุดนาค ซึ่งยังคงปรากฏ
การเขียนลายครุฑยุดนาคลงบนเครื่องถวยเบญจรงคแในปใจจุบัน
ลายกุหลาบน้ําทอง เขียนบนเครื่องถวยเบญจรงคแที่สั่งเขามาจากจีนในสมัยรัชกาลที่ 2
และไดรับความนิยมมาก
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3.2.2 การพัฒนา
ครูภูมิปใญญาชางออกแบบลวดลายเพื่อใหมีองคแประกอบความงามทางศิลปะ มีการ
ประยุกตแ ดัดแปลงลวดลายโบราณดั้งเดิม โดยผสมผสานความคิดสรางสรรคแและจินตนาการเพื่อให
เครื่องถวยเบญจรงคแสวยงามและสะทอนเอกลักษณแของแตละชุมชน เป็นภูมิปใญญาของชางที่เกิดจาก
ประสบการณแที่สั่งสมจนกลายเป็นความรูและทักษะในการเขียนลาย ไดแก
ลายวิชาเยนทรแ เป็นลายที่นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ ไดใหชางเขียนทดลองเขียนลายตาม
แบบที่กําหนดให เป็นการแกปใญหาในพื้นที่วาง ตกแตงอยางมีสาระและเหมาะสม มีองคแประกอบ
ศิลปะที่งดงามลงตัวพอดีจากลวดลายองคแประกอบดอกไมแปดดอก นายวิรัตนแไดใหชางนํากลับไป
เขียนดอกไมใหเล็กลงและเพิ่ม เขาไปอีกหนึ่งดอกเป็นเกาดอก เมื่อมาพิจารณาดูพบวามีความงาม
ใชไดและเหมาะสม ลายนี้ใชสําหรับชุดอาหาร ซึ่งรัฐบาลสั่งทําเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกใหแกผูนํา
21 เขตเศรษฐกิจที่มาประชุม APEC ในปี พ.ศ. 2546 โดยมีสัญลักษณแตรงกลางจาน 12 นิ้ว เป็น
อักษรยอชื่อของผูนํา มีดอกไมในลายที่ลงสีประจําวันเกิดของผูนําแตละประเทศ ผลงานชิ้นนี้ไดสราง
ชื่อเสียงใหแกปิ่นสุวรรณเบญจรงคแเป็นอันมาก (วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
ลายดอกบัวพิกุลคีบ เป็นลายประยุกตแ โดยการนําดอกบัวมาประยุกตแรวมกับดอกพิกุล
แลวเพิ่มกลีบใบ 2 ใบคีบกัน เกิดเป็น ลวดลายที่มีความแปลกใหมและมีสีสันมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มี
เพียง 2-3 สีเทานั้น นับเป็นความคิดสรางสรรคแและจินตนาการของชาง นอกจากนี้ชางยังเพิ่มจุดขาว
ขึ้น อีก เพื่อให เครื่ องถว ยเบญจรงคแมีความงามเป็นเอกลั กษณแของตําบลนาดี มากยิ่งขึ้น (สาโรจนแ
เขียวประทุม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
ลายดอกกลวยไม เป็นการนําลายหนาสิงหแซึ่งเป็นลายเกาโบราณดั้งเดิมมาดัดแปลง
มีกลีบดอกไมหงายออก และตั้งชื่อวา “ลายกลวยไม” ซึ่งแตละลายที่ชางเขียนขึ้นมาอาจจะไมเหมือน
ตนแบบหรือของจริงเสมอไป อาจเกิดจากจินตนาการในการออกแบบของชาง และตั้งชื่อขึ้นตามความ
ชื่นชอบ เพื่อจะไดจดจํางายและสะดวกตอการติดตามงานซึ่งอาจจะไมเกี่ยวกับตัวลวดลายเลยก็ได
(นภดล เชื้อจีน, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2557)
ลายจักรี มีการเพิ่มใบไมใหมากขึ้น เขียนลวดลายเต็มพื้นที่ ชางจะมีการรังสรรคแโดย
พัฒนาเขียนลวดลายเต็มพื้นที่อยางละเอียดลออ จากแตเดิมเขียนเป็นลายขอบเล็กๆ เทานั้น และ
เขียนลายดวยเสนสี เพื่อใหเป็นเอกลักษณแงานของตนเอง สวนใหญคิดประยุกตแจากลวดลายโบราณ
แลวนํามาผูกลายใหม เชน นําลายประจํายามมาใสจาน แกวน้ํา โถ หรือนําลายจักรีมาใสนก ใสสี
เพิ่มขึ้น เพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแมีความงดงามและสามารถนําไปใชประโยชนแในชีวิตประจําวันมาก
ยิ่งขึ้น (น้ําทิพยแ ศิริจันทรแ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2555)
ลายครองราชยแ นอกจากนั้นยังมีการออกแบบลวดลายที่สอดคลองกับเหตุการณแและ
วาระสําคัญตางๆ เชน การออกแบบลวดลายของเครื่องถวยเบญจรงคแเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
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พระเจาอยูหัวทรงครองราชยแครบ 60 ปี โดยการนําสัญลักษณแของรัชกาลที่ 9 มาประยุกตแ เขียนลงบน
เครื่ องถว ยเบญจรงคแ และตั้งชื่อวา “ลายครองราชยแ ” (ประภาศรี พงษแเมธา, ครูภูมิปใญญาชาง,
สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2555)
ลายพุมขาวบิณฑแกานแยง มีกลีบดอกไมสีชมพู 2 ขาง และมีสีสันอื่นๆ ประกอบ เชน
สีเขียว สีเหลือง พื้นสีดํา เขียนลงโถปริก ถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผูออกแบบลวดลายนี้คือนายอนันตณัฏฐแ มวงเผือก เป็นการอนุรักษแและสื บสานลวดลายโบราณอัน
ทรงคุณคาทางประวัติศาสตรแ ซึ่งมีทั้งความละเอียด งดงาม ออนชอย ออนหวาน (สิริวรรณ มวงเผือก,
สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2557)
ลายกุหลาบน้ําทอง สีม่วง ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานอุทยาน ร. 2 โดยปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ (วิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปัญญาช่าง, สัมภาษณ์, 10
มกราคม 2557) ลายนี้ จั ดเป็น ลายโบราณที่ทรงคุณค่ามาช้านาน มีความอ่อนหวานเหมาะกับ
สุภาพสตรี
ลายจั ก รี สี ม ว ง ถวายแด สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
และพระองคแ ท รงนํ า ไปถวายเป็ น พุ ท ธบู ช าที่ ป ระเทศอิ น เดี ย (ธรรมนู ญ จิ ต รพานิ ช ,สั ม ภาษณ์ ,
25 พฤษภาคม 2557) ลายจักรี เป็นลายดอกเดซี่ ซึ่งเป็นดอกไมทางยุโรป ไทยไดรับเขามาครั้งแรก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ลวดลายพระเจ้ า หลุ ย ส์ สี ม่ ว งและสี น้ํ า เงิ น เขี ย นเส้ น ตั ด ลงทองพื้ น ม่ ว ง บนชาม
พร้อมพานรอง ถวายแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ฯ ในงานพระพุทธศาสนา
ที่สนามหลวง
ลายกอบัวสีน้ําเงิน เขียนลงบนชุดจานอาหาร 3 ชั้น โดย ธนฉัตร ชยุทวณิชกุล เป็น
ผู้ ว าดลวดลายเอง ถวายแด่ พ ระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอ พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ
ในวโรกาสที่เสด็จฯ มาเป็นประธานในงานมูลนิธิหม่อมงามจิตต์ (ธนฉัตร ชยุทวณิชกุล, สัมภาษณ์,
9 มกราคม 2557)
ลายดอกพิกุลสีเขียวบนพื้นขาว เขียนลงบนโถจุกชั้น 6 นิ้ว ถวายแดพระเจาหลานเธอ
พระองคแเจาพัชรกิติยาภาฯ ในงานวันเยาวชนแหงชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2545
ลวดลายดังกลาวขางตน สะทอนถึงภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชางแตละคน ในการ
เลือกสรรลวดลายที่เหมาะสมกับฐานะของแตละบุคคล และประโยชนแในการใชสอย
นอกจากลวดลายดังกลาวแลว อุไรเบญจรงคแ โดยอุไร แตงเอียม ไดริเริ่มออกแบบลาย
ประเพณี และลวดลายที่เกี่ยวของกับศาสนา วรรณคดีไทยอีกดวย ไดแก ลายประเพณีสงกรานตแ ลาย
ประเพณีลอยกระทง ลายทําบุญตักบาตร ลายพุทธประวัติ ลายรามเกียรติ์ ลายสุพรรณหงสแ เป็ นตน
ดังที่ชางเลาวา
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...เป็นความคิดสรางสรรคแของชาง ในการเขียนลวดลาย เนนภูมิปใญญาของชาง
เขียนลาย ชางลงสี เป็นภูมิปใญญาที่ออกมาจากแนวคิดของเรา ออกความคิดไป
เรื่ อย ๆ จะใส สี อะไร จะอาน ไปเรื่อย ๆ สี คือความคิด การออกแบบสี คื อ
ความคิด การแนะนํา คําพูด การชักชวน มิใชเสนอขายอยางเดียว และเครื่องถวย
เบญจรงคแทําใหเห็นถึงความเป็นไทย เชน ชื่อลาย ลายจักรี ลายเทพนม ลาย
รามเกียรติ์ ลายประเพณีสงกรานตแ เวลาชาวตางประเทศมาเห็นจะรูวาเป็น
ประเทศไทย ชื่อลายไทยตางๆ บงบอกความเป็นไทย และเป็นงานฝีมือที่ใชมือ
ทํ า ทํ า ด ว ยฝี มื อ คนไทย...(วรรณพร ดํ า ดง ครู ภู มิ ปใ ญ ญาช า ง, สั ม ภาษณ์ ,
5 พฤษภาคม 2555)
ลวดลายที่ครูภูมิปใญญาชางออกแบบดังกลาว ลวนสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมไทย วิถีการ
ดํารงชีวิตและคุณคาทางพระพุทธศาสนา
...คนเขียนเปรียบเสมือนชางออกแบบ คือจะตองมองภาพรวมทั้งหมดใหออก
เชน รูปทรงของขาว ขนาด ถาใสองคแประกอบดวยใหญหรือเล็ก เราตองมีการ
จินตนาการออกมาเลยวา งานชั้นนี้เสร็จสมบูรณแรูปรางหนาตาเป็นยังไง งาน
บางงานอาจใช เ วลานั่ ง มองอยู เ ป็ น ชั่ ว โมง นึ ก ไม อ อกก็ จ ะออกไปกิ น กาแฟ
เปลี่ยนบรรยากาศ แลวคอยกลับมาจึงเขียนออก ทําใหไดขอสรุปวา การทํางาน
ศิลปะตองใชอารมณแ ความรูสึกที่ดี ปลอดโปรงและใจสบาย ซึ่งสวนใหญแลวจะ
ชวยหาลายกับพี่หนูเล็ก เชน ลายนี้ สมควรเขียนไหม เชน ลายตั้งตา บางลายก็
นํามาประยุกตแได...
(ณรงคแ จันทรแรังสีฉาย, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555)
...สะทอนใหเห็นภูมิปใญญาของคนไทยในสมัยกอนที่ไดผลิตงานเครื่องใชสอย ดวย
ฝีมือประณีต ละเอียดออน ทําใหเห็นวาคนไทยมีความเกงในดานชางศิลปอยู
มาก บงบอกถึงความคิดความอานในการผูกลายแตละลายใหออกมาสวยงาม...
(พีรพงษแ จันดี ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
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…คนไทยมีความสามารถที่เกงมาก สามารถขึ้นลายบนภาชนะได ซึ่งงานแบบนี้
ไมไดทํากันไดงายๆ ตองเป็นคนไทยเทานั้น และก็ตองเป็นคนที่ชอบงานแบบนี้
จริงๆ ที่จะทําได และสามารถที่จะเขียนลายลงไปในภาชนะนั้นๆ ไดอยาง
สวยงาม...
(สุกฤต สังขรักษแ ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555
…ทําใหรูจักลายโบราณ เป็นภูมิปใญญาที่ไดสรางมา ลายที่ทําสวนใหญเป็นลาย
โบราณบาง ลายประยุกตแรวมสมัยบาง เชน ลายมะลิ ลายดอกรัก ในเรื่องของสี
สามารถที่ จ ะเปลี่ ย นสี เปลี่ ย นรู ปแบบของสี ไ ด จ ากเดิ ม ๆ เป็ น การให สี ต าม
จินตนาการของชาง ซึ่งสีสมัยเกากับสีสมัยใหมไมเหมือนกัน สีแบบเกาสวยกวา
สีสมัยใหมฉูดฉาดไปนิด (สมัยกอนใชแร) หรืออาจจะเป็นไปตามยุคสมัย จะทํา
ใหเป็นแบบสมัยกอนก็ไมไดแลว เนื่องจากแรไมมีแลว...
(ปรางชุดา วองวานิช, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2555)
การรังสรรคแลวดลายเหลานี้ ทําใหเครื่องถวยเบญจรงคแเกิดการพัฒนาโดยยังคงรักษา
ความเป็นไทยไวไดอยางมั่นคง และมีความแปลกใหม อีกทั้งเป็นการบันทึกวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสะทอนถึงความเป็นไทยอยางชัดเจนที่ชาวตางชาติสัมผัสได และ
แสดงออกถึงภูมิปใญญาและความสามารถทางศิลปะของชางไทย ดวยเหตุนี้ ลวดลายที่พัฒนาขึ้นนี้ได
สรางชื่อเสียงแกอุไรเบญจรงคแอยางมาก
ดานความนิ ย ม ครู ภู มิปใ ญญาช างมีการนํ าลวดลายดั้ง เดิ ม เช น ลายจัก รี ลายพุ ม
ขาวบิณฑแ ลายตั้งตา ฯลฯ มาประยุกตแทั้งในดานลวดลายและประโยชนแการใชสอย ทําใหบุคคลทั่วไป
สามารถนําเครื่องถวยเบญจรงคแไปใชในวิถีชีวิตประจําวันมากขึ้น เครื่องถวยเบญจรงคแจึงไดรับความ
นิ ย มจากคนทั่ ว ไป ทั้ ง ชาวไทยและชาวตา งชาติ มี ก ารดั ด แปลงลวดลายดั้ ง เดิ ม ให ส อดคล อ งกั บ
ความตองการของคนทั่วไปมากขึ้น
ลายที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มมากที่ สุ ด ทั้ ง สองจั ง หวั ด นี้ ได แ ก ลายจั ก รี แม จ ะเป็ น ลาย
เดียวกันแตชางแตละคนเขียนไมซ้ํากัน ดังทีช่ างเลาวา
…รูปทรงที่ทําสวนใหญเป็นแกวน้ํา ลายจักรีขายดีที่สุดคําวา “จักรี” เหมือนกัน
แตทําไมเหมือนกัน อยูที่การขึ้นเถา บางคนขึ้นลําตน บางคนขึ้นเลื้อย บางคน
เป็นขด หรือนําลายจักรีมาประยุกตแใสนกเขาไป สีสันที่ทําจะเนนสีเขียวเนื่องจาก
ตนเองเป็นคนชอบสีเขียว ไมวาจะลงสีอะไร แตทําไปทํามาก็มาลงสีเขียวเพราะ
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ใจชอบและสีเขียวหมายถึงธรรมชาติ ... ลายคังฮีเป็นสีน้ําตาล ลูกคาไมยึดติด
สีเดิม คังฮีสีเดิมเป็นสีเขียว เขียนดวยเสนสีดํา...
(ณัธฐพัช เอมโกษา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธแ 2556)
...ลวดลายเบญจรงคแมีคุณคาทางศิลปะดีอยูแลว เราก็มาฝึกชางใหมีฝีมือดี ใชวิธี
เชิงชางชั้นสูง เลนศิลปะที่มีคุณคามันไมตาย นานวันก็จะขายไดราคาเพิ่มขึ้น...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2557)
..ที่อุไรเบญจรงคแนิยมเขียนลายโบราณเป็นสวนใหญโดยเฉพาะลายสมัยรัชกาลที่ 2
ลายคังฮี คนญี่ปุนชอบมาก คนไทยชอบลายเทพนม คนฝรั่งชอบลายจักรี ชาวบรูไน
ชอบทองนูนตอดวยเบญจรงคแ (ลายขวดไวนแ) มีภรรยาของทานมหาเธรแ และทานทูต
มาเลเซียมาสั่งซื้อเป็นประจํา ตองเป็นลายละเอียด สวนลายประเพณี ลายสัตวแ และ
ลายไทยประเภทลายดอกเบญจมาศ ลายจักรีไมเอา...
(อุไร แตงเอี่ยม, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2556)
...ปี 2547 ชนชั้นนําจากคูเวตมาสั่งซื้อเข้าวังเป็นเซทถ้วย ชาม จานโชว์ จานเชิง
ลวดลายสมัย อยุ ธ ยา และกรุงรัตนโกสิ นทร์ตอนต้น และญี่ปุน ฝรั่งเศส อังกฤษ
ออสเตรเลีย อเมริกามาสั่งตลอด เมื่อเราทํางานมีหลักประจําใจว่า งานของเราต้อง
ทําให้ดีให้สวยสุดความสามารถที่เราจะทําได้…
(วิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
ดานความหลากหลาย พบวา จากการอนุรักษแ สื บทอดลวดลายโบราณดั้งเดิม
จนพัฒ นาเป็น ลวดลายตางๆ ตามจินตนาการของชางและสะทอนเอกลั กษณแของชุมชน เกิดเป็น
ลวดลายใหมๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งใกล เคียงและแตกตางจากลวดลายดั้งเดิม ตรงตามความ
ต อ งการของชาวไทยและชาวต า งชาติ ทํ า ให ช า งได มี โ อกาสสร า งสรรคแ ผ ลงานด า นลวดลาย
ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น
3.3 ภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาช่างในการออกแบบสีสัน
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากพื้นที่ที่ศึกษา สามารถจําแนกภูมิปใญญาในการ
ออกแบบสีสันไดดังนี้
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3.3.1 การอนุรักษ์
มีการอนุรักษแและถายทอดภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชางที่ไดรับการสั่งสมกัน
มาจนถึงปใจจุบัน จนเกิดองคแความรูเรื่ององคแประกอบของการลงสี ดังที่ชางเลาวา
…การลงสีตองลงสีน้ําเนื้อ ๆ ลงใหเสมอ ลงสีให พอดีๆ ไมลงสี หนา หรือบาง
เกินไป ถาลงสีหนาสีจะเดงและลอนออก ถาลงสีบางสีจะดาง...
(อรษา ต฿กควรเฮง, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
...ครูจะสอนวา ถาเราสามารถแยกพื้น แยกดอก แยกลายไดแลว เราก็สามารถ
ลงสีได องคแประกอบของการลงสี ชางสีจะรูวาน้ําหนักมือ การลงสี แตละสี ก็
แตกตางกัน เชน ถาสีแดงลงน้ําเยอะผลงานออกมาสีจะโปุงพอง แดงสดหนา
มากจะพอง บางมากก็ จ ะหาย แดงหมากสุ ก หนามากจะหลุ ด ออกไม เ กาะ
กระเบื้องบางมากสีจะจาง คนลงสีจะรูเทคนิคอันนี้ ที่รูเกิดจากประสบการณแที่
ลงสีแลวนําไปเผาเกิดเสียหายจนเกิดเป็นองคแความรู...
(สิทธินันทแ ธรรมสังวาล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...ใหฝึกจากเบญจรงคแที่ใชไมได ใหฝึกลงสี สอนใหมือตองนิ่งตองลงสีใหไดกอน
ถึงไดทําลงสี ตองลงสี พื้นกอนถึงจะลงลายดอก ลงสี ให เสมอและสอนให คิด
ออกแบบลายสี ซึ่ง การทํางานเบญจรงคแทําใหรูจักความอดทน รูระวัติศาสตรแ
ประเพณี และแลกเปลี่ยนความรูจากผูที่มาพบและมีความรูเกี่ยวกับลายที่เรา
เขียน..
(ประไพ ธรรมสังวาล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
3.3.2 การพัฒนา
ครูภูมิปใญญาชางไดนําองคแความรูเรื่ององคแประกอบของการลงสี เทคนิคการ
ลงสี อันเกิดจากความคิดสรางสรรคแและจินตนาการมาใชในการทํางาน และมีการรังสรรคแสีสัน
มากกว า ห า สี ขึ้ น ไป เพื่ อ ให เ ครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ มี สี สั น งดงาม เป็ น ที่ ชื่ น ชอบแก ผู พ บเห็ น และ
ซื้อผลิตภัณฑแ มีการประดิษฐแออกแบบลวดลายตามความคิดสรางสรรคแและจินตนาการของชาง เช น
ลายดอกไมหาสี ประกอบดวย สีชมพู สีฟูา สีขาวสีมวง และสีแดง เป็นเอกลักษณแของชุมชน และ
ตั้งชื่อวา “เบญจพัช” หมายถึง เครื่องถวยเบญจรงคแกับชื่อของชางผูผลิตนํามารวมกัน มีการออกแบบ
สีสันใหมีความงดงาม
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แตละทองถิ่นจะมีเอกลักษณแของตน ทั้งในดานวิธีการผสมสีและการลงสีตาม
สูตรเฉพาะ ซึ่งมาจากความคิดสรางสรรคแและจินตนาการของชาง เชน เทคนิคการลงสีบนรูปทรงของ
ขาวเพื่อใหมีความงดงาม ชางตองลงสีใหพอดีไมบางไปหรือหนาเกินไป เพราะเมื่อเผาเสร็จเรียบรอย
แลวถาชางลงสีบางเกินไปจะทําใหสีไมติดและดาง หรือถาลงสีหนาเกินไปสีก็จะเดงหรือลอนออก หรือ
เมื่อทําไปนาน ๆ ชางจะเกิดความรูและประสบการณแวาระหวางสีเขมกับสีเขมจะอยูดวยกันไมได จะ
ทําใหเมื่อเผาออกมาแลวสีจะมืด หรือสีชมพูกับสีฟูาถาอยูดวยกันในชองเดียวกันหมด เวลาเผาออกมา
จะทําใหสีจืดหรือซีด (ภานุมาศ เดชเกตุ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
เทคนิคและวิธีการลงสีที่เนนสีสัน และการลงน้ําทอง เพื่อสรางความสดใสเงา
งามเหมือนเครื่องถว ยเบญจรงคแล ายน้ําทองสมัยรัชกาลที่ 2 และ 3 ซึ่งชางมีการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบ และแกไขปใญหาอยางตอเนื่อง เพื่อความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแหลังจากการเผาเสร็จ
เรียบรอยแลว และเมื่อพบขอผิดพลาดทั้งในการเขียนลายและลงสี หากเป็นยุคสมัยกอนผลงานชิ้นนั้น
จะเสียหายไป ไมสามารถใชงานหรือขายได แตปใจจุบันชางจะแกไขโดยใชยางลบชนิดพิเศษสั่งทําจาก
ประเทศเยอรมนี
3.4 ภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาช่างในการแก้ไขปัญหา
จากความรูและประสบการณแของครูภูมิปใญญาชาง ทําใหสามารถนําองคแความรูและ
ทักษะตางๆ เกี่ยวกับเครื่องถวยเบญจรงคแ มาใชในการแกปใญหาที่เกิดขึ้น ในการดํารงชีวิตใหรอดพน
จากวิกฤตและเป็นโอกาสที่จะพัฒนาใหเจริญรุงเรืองได นับวาเป็นภูมิปใญญาระดับทองถิ่นของชางที่
งดงาม ดังเชนกรณี นางอุไร แตงเอี่ยม
จากประวัติของนางอุไร แตงเอี่ยม เจาของอุไรเบญจรงคแ และประธานกลุ มหมูบาน
เบญจรงคแดอนไกดี ที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นวา นางอุไร แตงเอี่ยม ไดสั่งสมความรู ทักษะและ
ประสบการณแในการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแมาตั้งแตทํางานในโรงงานเสถียรภาพ โดยทําหนาที่เขียน
ลายเป็นหลัก ตอมาเมื่อโรงงานเลิกกิจการ ครอบครัวประสบปใญหา นางอุไร แตงเอี่ยมไดใชความรู
และประสบการณแที่มีอยูมาแกไขปใญหา โดยหันมาประกอบอาชีพสวนตัว จนมีรายไดเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัว นับวาพึ่งตนเองไดแลว ครั้นเมื่อมีผูสนใจซื้อเครื่องถวยเบญจรงคแมากขึ้น จึงมีแนวความคิด
ขยายกิจการ โดยชักชวนเพื่อนบานใกลเคียงมารวมกลุ มกัน จัดตั้งเป็นกลุมศิลปหัตถกรรมในครัว
ชุมชน ทําใหสามารถผลิตชิ้นงานไดจํานวนมากขึ้น และคนในชุมชนมีรายไดมากขึ้นกวาเดิมเชนกัน
จากนั้นไดขยายเครือขาย มีหนวยงานตางๆ จากภาครัฐเขามาสนับสนุนการดําเนินงาน จนกระทั่ง
เครื่องถวยเบญจรงคแกลายเป็นเอกลักษณแทองถิ่นและเป็นที่เชิดหนาชูตาได
ลักษณะดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นถึงภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาช าง ที่นําความรู
และประสบการณแเกี่ยวกับเครื่องถวยเบญจรงคแมาแกไขปใญหาดานการดํารงชีวิต มาสรางโอกาส สราง
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รายไดและความมั่นคงใหกับตนเอง ครอบครัว และขยายผลสูชุมชนและสังคม พรอมกับ ไดอนุรักษแ
และสืบทอดเกี่ยวกับการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแใหคงอยูทั้งทางตรงและทางออม ทําใหเครื่องถวย
เบญจรงคแ เ ป็ น ที่ รู จั ก และยอมรั บ ในด า นคุ ณ ค า ทั้ ง ทางสุ น ทรี ย ศาสตรแ หั ต ถศิ ล ป ประวั ติ ศ าสตรแ
วัฒนธรรม สั งคมและเศรษฐกิจ สมกับที่ไดรับ การยกยองวาเป็นตนแบบของเครื่องถวยเบญจรงคแ
ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
..เมื่อโรงงานปิดตัวลง คนงานตางก็แยกยายกันไปรับจางที่อื่น ตอนที่ออกจาก
โรงชามก็ไปรับจางทํางานอยูที่วงเวียนใหญอยูพักหนึ่ง บิดาแนะนําวาใหกลับมา
ทําเบญจรงคแที่บานโดยใหเงินมาทําทุนสองหมื่นบาทใหเขียนลายและลงสีเหมือน
นางอุไร แตงเอี่ยม รูสึกสํานึกในบุญคุณของบิดาที่ชี้แนะแนวทางทําให มีอาชีพที่
สรางชื่อเสียงใหแกชุมชนมาจนทุกวันนี้ และทุกคนใหการยกยองหมูบานเราเป็น
ตนแบบของเบญจรงคแ โดยมีโรงงานเสถียรภาพเป็นครู ถาไมมีคุณนายอุบลเราก็
ไมมีวันนี้ พี่หนูเล็กและพี่อุไรยังสํานึกบุญคุณอยูทุกวันนี้...
(ประภาศรี พงษแเมธา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2555)
3.5 ภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาช่างในขั้นตอนการผลิตเครื่องถ้วยเบญจรงค์
ในกระบวนการผลิ ต เครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ นั้ น มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ นหลายขั้ น ตอน
ทอันประกอบดวย 9 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมของขาว การวนทอง การเขียนลาย การลงสี การวน
ขอบทอง ตรวจดูความเรียบรอยกอนเขาเตาเผา จัดเรียงเขาเตาเผา การเผา และตรวจสอบหลังจาก
การเผาเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว แตละขั้นตอนตองอาศัยความละเอียด เพื่อจะไดงานที่ออกมาดีที่สุด
นอกจากอาศัยประสบการณแในการทํางาน การฝึกฝนและจินตนาการของชางแลว ยังตองใชภูมิปใญญา
ของช า งด ว ย จึ งจะสามารถเปลี่ ย นกระเบื้ องสี ขาวให ก ลายเป็ น เครื่อ งถว ยเบญจรงคแ ที่ งดงามได
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมของขาว
เมื่อนําดินมาหลอตามแบบใหเป็นรูปทรงตามที่ตองการแลวก็นํามาตกแตงใหเรียบรอย
งดงาม หลังจากนั้นปลอยทิ้งไวใหแหง แลวนําไปชุบน้ําเคลือบ เมื่อชุบน้ําเคลือบเรียบรอยแลวนํา ไป
เขาเตาเผาไฟฟูาดวยอุณหภูมิ 1,280 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นทิ้งไวใหเย็นแลวนําออกจากเตาเป็น
กระเบื้องขาว พรอมที่จะนําไปเขียนลวดลาย ลงยาสีตางๆ ตอไป
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ขั้นตอนการเตรียมของขาวมี 5 ขั้นตอน ไดแก การเตรียมดิน การตัดตกแตงดิน การชุบ
น้ําเคลือบ การจัดเรียงกอนนําเขาเตา และขั้นการเผา ดังแสดงในภาพที่ 13-17

ภาพที่ 13 ขั้นการเตรียมดินเพื่อขึ้นรูปทรง
ขั้นการเตรี ยมดินเพื่อขึ้นรูปทรง ชางกําลั งชั่งดินเพื่อให ไดน้ําหนัก สัดสว นตามขนาด
มาตรฐานกอนนําไปขึ้นรูปทรง

ภาพที่ 14 ขั้นการตัดตกแตง
ขั้นการตัดตกแตงเพื่อใหไดรูปทรงและลวดลายที่งดงาม หลังจากขึ้นรูปทรงแลว ชางจะ
ตัดตกแตงเพื่อใหเป็นลวดลายที่งดงามและแกไขปรับปรุงใหไดรูปแบบที่ตองการ และตรวจสอบให
เรียบรอยกอนที่จะนําไปชุบน้ําเคลือบ

ภาพที่ 15 ขั้นตอนการชุบน้ําเคลือบ
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ขั้นตอนการชุบน้ําเคลือบ เป็นขั้นตอนของการนําของขาวที่เรียบรอยแลวชุบน้ําเคลือบ
เมื่อเคลือบเสร็จแลวก็จะปลอยทิ้งไวแหง ประมาณหนึ่งหรือสองวัน

ภาพที่ 16 ขั้นตอนการเรียงของขาวกอนนําเขาเตาเผา
ขั้นตอนการเรียงของขาวกอนนําเขาเตาเผา ของขาวที่ชุบน้ําเคลือบและแหงเรียบรอย
แลวจะเป็นสีขาวนวล ใส เงางาม นํามาจัดเรียงวางอยางเป็นระเบียบ เพื่อเตรียมนําเขาเตาเผาใน
ลําดับตอไป

ภาพที่ 17 เตาเผาสําหรับใชเผาเซรามิกสแ
เตาเผาสํ าหรั บ ใช เผาเซรามิก สแ เป็ น ระบบรางเลื่ อ น สามารถนํา เครื่ องถ ว ยที่เ รี ยงไว
เรียบรอยแลวเลื่อนเขาเตาเผาโดยอัตโนมัติ ผลงานเป็นเครื่องกระเบื้องสีขาวเงางาม
ลํ า ดั บ ต อ มา เมื่ อ ได ข องขาวที่ ผ า นขั้ น ตอนการขึ้ น รู ป ทรงตามลํ า ดั บ ภาพที่ 13-17
แลวนํามาเช็ดทําความสะอาดคราบสกปรกที่ติดอยูบนของขาวดวยผาหมาดๆ หรือนําไปลางน้ําสบู
และเช็ ด ให แ ห ง ก็ ไ ด นอกจากนี้ บ นของขาวบางชิ้ น บางรู ป อาจจะมี ก ารติ ด สติ๊ ก เกอรแ รู ป ต า งๆ
กอนนําไปเขียนลาย ซึ่งสติ๊กเกอรแประเภทนี้ไดสั่งทําขึ้นพิเศษ สามารถนําไปเผาได เชน ภาพสัญลักษณแ
ของหนวยงานตาง ๆ ภาพพระบรมสาทิสลักษณแ ภาพบุคคลตางๆ ฯล
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ขั้นตอนที่ 2 การวนทอง
นําของขาวมาวนทอง (ถาของขาวมีลักษณะกลมก็นํามาวนบนแปูนหมุน) เพื่อแบงสวน
ในการเขียนลายหลักและลายลูกคั่น ผูเขียนลายมักจะเป็นผูวนทองเพื่อแบงสวนเอง ของขาว 1 ใบ
อาจมีลายลูกคั่นไดหลายชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูเขียนลายและความเหมาะสมกับขนาดของขาว
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนลาย
เมื่อแบงสวนของขาวดวยการวนทองแลว จึงเริ่มเขียนลายดวยปากกาสริงคแ ผูเขียนลาย
แตละคนจะเริ่มเขียนลายไมเหมือนกัน บางคนอาจเริ่มเขียนลายหลักกอน แตบางคนอาจเริ่มเขียน
ลายลูกคั่นกอนขึ้นอยูกับความถนัดและความเคยชินของผูเขียนแตละคน หากเริ่มเขียนลายหลักกอน
โดยเฉพาะของขาวที่มีขนาดใหญ ผูเขียนลายจะใชปากกาหมึกซึม (สีแดงและสีน้ําเงิน) แบงสวนหรือ
ชองไฟของลายหลักกอน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตั้งลายหลักหรือเรียกวา “การตั้งตา” แตถาเป็นของขาว
ขนาดเล็กผูเขียนลายก็อาจจะไมตองรางเสนดวยปากกาหมึกซึมกอนก็ได เพราะสามารถใชสายตาวัด
ระยะการวางลายหลักไดทันที หลังจากรางเสนแลวก็เริ่มเขียนลายหลักและลายลูกคั่นจนเต็มของขาว
ซึง่ ลวดลายที่เขียนลงบนของขาว เชน ลายหนาสิงหแ ลายหลุยสแกานทอง ลายพุมขาวบิณฑแ ลายดอกไม
ใบไม ลายกานขด ลายดอกโบตั๋น ลายผาถุงโบราณ ลายดอกเข็ม ลายดอกพิกุล ลายดอกพิกุลคีบ ลาย
หยดเทียน ลายจักรี ลายคังฮี ลายประเพณีไทยตางๆ ฯลฯ ซึ่งการเขียนลายสามารถทําได 3 ลักษณะ
คือ
1) การเขียนลวดลายโดยไมเวนพื้นที่วาง คือจะเขียนลายโดยรอบของขาว การเขียนลาย
แบบนี้สวนใหญจะเป็นการเขียนดานนอกของขาว เชน การเขียนลายบนแจกัน โถปริก โถใสขาว ฯลฯ
2) การเขียนลายของขาวโดยเวนพื้นที่วางไวเพื่อประโยชนแใชสอย เชน การเขียนลายบน
ขอบจาน หรือการเวนพื้นที่ไวบางสวนดวยระยะชองไฟที่เทาๆกัน ทั้งนี้ เพื่อความงดงามของงาน
3) การเขียนลายโดยเติมรายละเอียดตางๆ ใหเขากับรูปทรงและสัญลักษณแของของขาว
เช น การเขี ย นลายบนชุด น้ํ า ชารู ป ช า ง ฯลฯ ลั กษณะการเขี ย นลายต า ง ๆ นี้ ผู เขี ย นลายจะเป็ น
ผูออกแบบเองโดยดูความเหมาะสมของรูปทรง ขนาดและรูปลักษณแของของขาวเป็นสําคัญ
นอกจากนี้ เทคนิค ในการเขียนลายประเพณีตางๆ ลายตัวละครในวรรณคดีไทย ลาย
เถิดเทิง ลายดีด สี ตี เปุา ลายรามเกียรติ์ ลายทําบุญตักบาตร ลายสงกรานตแ ฯลฯ หรือเรียกกันวา
“ลายใหญ” มีวิธีการเขียนที่แตกตางไปจากการเขียนลายอื่นๆ เล็กนอ ย คือหาภาพลายตนแบบที่จะ
เขียนมาถายเอกสารยอ-ขยายตามขนาดและรูปทรงของของขาวที่จะเขียนลายลงไป จากนั้นก็นําภาพ
ตนแบบที่ถายเอกสารเรียบร อยแลวไปลอกลายดวยกระดาษคารแบอนลงบนของขาว เรียกวิธีนี้วา
“การปใ๊มจากแบบ” การลอกลายนี้จะใชปากกาหมึกซึม (สีน้ําเงินหรือสีแดง) รางลงไปบนของขาว
จะลอกลายรางเพียงโครงตัวคน สัตวแ เทานั้น เมื่อรางโครงเรียบรอยแลวก็เขียนเสนทองทับลงไปตาม
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โครงที่ไ ด ร า งไว จากนั้ น ก็ เติ ม รายละเอี ยด เช น หน าตา ลายนิ้ ว มื อ ลายผ า วิ ว ทิว ทั ศ นแ ดอกไม
ลายละเอียดเล็กๆ นอยๆ และลายพื้นหลังของภาพ ผูเขียนจะใสเองตามจินตนาการที่คิดขึ้นโดยอยูบน
พื้นฐานของความเหมาะสม กลมกลืน หรือจากประสบการณแการเขียนและจากที่เคยเห็นภาพจริง
เมื่อเขียนลวดลายตางๆ ดวยทองเรียบรอยแลวก็นําไปลงสีเชนเดียวกับลายทั่วไป แตทั้งนี้การลงลาย
ประเพณีนั้นจะตองลงสีใหใกลเคียงตามหลักความจริงของสีธรรมชาติเป็นสําคัญ

ภาพที่ 18 ขั้นตอนการเขียนลวดลายโดยไมตองใชแปูนหมุน
ขั้นตอนการเขียนลวดลายโดยไมตองใชแปูนหมุน ชางจะนํารูปทรงที่สมบูรณแเรียบรอย
แลวมาเขียนลวดลายตามความคิดสรางสรรคแและจินตนาการของตนเอง หรือตามการสั่งทําของลูกคา
โดยรูปทรงในภาพเป็นกาน้ําชา ชางเขียนลวดลายดวยมือไมไดใชแปูนหมุน และเป็นการเขียนลวดลาย
เต็มพื้นที่

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการเขียนลวดลายโดยใชแปูนหมุน
ขั้นตอนการเขียนลวดลายโดยใชแปูนหมุน ชางจะเขียนลวดลายลงบนรูปทรงจาน ดวย
การวนบนแปูนหมุน เป็นการเขียนลวดลายแบบไมเต็มพื้นที่
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ขั้นตอนที่ 4 การลงสี
หลังจากเขียนลายบนของขาวเรียบรอยแลวก็ตั้งทิ้งไวใหทองแหงประมาณ 30 นาที –
1 ชั่วโมง จากนั้นก็นําไปลงสี แตกอนที่จะลงสีตาง ๆ บนของขาวนั้นจะตองนําสีที่ยังไมละเอียดดีมาบด
ในถวยบดอีกครั้งเพื่อใหสีไมเป็นกอน เมื่อบดสีฝุนเรียบรอยแลวจึงนําผงสีไปผสมกับน้ํา ในปริมาณ
พอสมควร การผสมน้ํานั้นตองระวังอยาใหน้ํามากหรือนอยจนเกินไปเพราะอาจมีผลตอคุณภาพของ
งานเบญจรงคแหลังการเผาได ถาผสมน้ํามากเกินไปสีก็จะจาง เมื่อเผาออกมาแลวสีของเบญจรงคแจะไม
สด ถาผสมน้ํานอยเกินไป ปริมาณเนื้อสีจะมากทําใหสีหนา เมื่อนําเขาเตาเผาแลวสีที่ลงไวอาจจะรอน
หลุดออกมาได ดังที่ชางเลาวา
...ขั้นตอนการลงสี ไดแก ลงสีที่ลายกอน ลงสีลูกคั่น ลงลายละเอียดขางใน
ลงเสร็จแลวก็มาตรวจวาชองไหนที่ยังไมไดลง เมื่อเรียบรอยแลวนําเขาเตาเผา
เผาครั้งหนึ่งหลายใบ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส อุปกรณแการลงสี ประกอบดวย
พูกันลงสี ปากกาสริงคแสําหรับลงทองและลงลาย...
(ภานุมาศ เดชเกตุ, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
ในการทํางานของชาง จะมีหลักของการลงสีอยูที่การใหโทนสีวาควรจะใสโทนสีอะไรให
ตัดกัน อีกทั้งตองคํานึงถึงหลักของสีในธรรมชาติ เชน การลงสีดอกไม ใบไม ฯลฯ และยังมีเทคนิค
อื่น ๆ อีกที่จ ะมีผลตอคุณภาพของงาน ไดแก การใหน้ําหนักและปริมาณของเนื้อสีจะตองมีความ
สม่ําเสมอไมหนา (นูน) หรือบางเกินไป ขึ้นอยูกับลักษณะของสีแตละโทนสีดวย เชน สีฟูาไมสามารถ
ลงสีหนาได ตองระวังอยาใหลงสีทับเสนทองที่วาดลวดลายไว หากเกิดผิดพลาดสามารถแกไขไดโดย
การนําไมปลายแหลมมาขูดสีที่ผิดพลาดออก จากนั้นจึงเติมสีลงไปใหม เทคนิคตางๆในการลงสีนั้น
ขึ้นอยูกับทักษะและระยะเวลาในการฝึกฝนเป็นสําคัญ และลักษณะงานกอนการเผา สีจะดูดานไมเป็น
เงามัน ลายเสนทองก็จะเป็นสีน้ําตาล ไมมีความเปลงปลั่งของทอง

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการลงสี
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ขั้นตอนการลงสี เมื่อชางเขียนลวดลายเรียบรอยแลวก็จะทิ้งไวใหแหง หลังจากนั้นก็
นํามาลงสีตามจินตนาการ ความชํานาญหรือตามความชื่นชอบของลูกคา แตสวนใหญจะลงสีตาม
จินตนาการ และออกแบบโดยคํานึงถึงหลักความเป็นจริงธรรมชาติหรือตามรูปแบบเดิม
ขั้นตอนที่ 5 การวนขอบทอง
เมื่อลงสีเรียบรอยแลวก็ตั้งทิ้งไวใหสีแหงประมาณ 1-2 ชั่วโมง จากนั้นก็นํามาวนขอบทอง
เพื่อเก็บลายครั้งสุดทาย อุปกรณแที่ใชในการวนคือพูกัน โดยจะจุมพูกันลงไปในขวดทอง จากนั้นก็นํา
ขึ้น มาวนหรื อทา บริ เวณที่จ ะวนขอบทอง ไดแก ขอบบน หรือปากภาชนะและขอบล าง หรือกน
ภาชนะ หู หรื อดามจั บของภาชนะ จุกของโถประเภทตางๆ หรือสว นอื่นๆ ที่ตองการทําเป็นพื้นสี
เป็นตน การวนขอบทองในขั้นตอนนี้เชนเดียวกับการวนครั้งแรก คือ ถาเป็นของขาวที่มีลักษณะกลม
จะใชแปูนหมุนเขามาชวย แตถาเป็นของขาวที่มีรูปทรงอื่นๆ ก็จะใชวิธีจุมทองดวยพูกันแลวนําขึ้นมา
ทา และวิธีการดังภาพที่ 21 ชางจะตองใชความแข็งแรงของมือ มือตองนิ่งและไมสั่น นิ้วตองมั่นคง
เพื่อใหการเขียนออกมาชัดเจนและงดงาม

ภาพที่ 21 ขั้นตอนการวนน้ําทอง
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงลวดลายและสีสันเรียบรอยแลว ชางจะทิ้งไวใหแหงหรือใชไดรแ
เปุาผมชวยในการทําใหแหง หลังจากนั้นนํามาวนทองที่บริเวณขอบเครื่องถวยเบญจรงคแเพื่อใหเครื่อง
ถวยเบญจรงคแมีความเงางามวิจิตรตระการตามากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจดูความเรียบร้อยก่อนเข้าเตาเผา
ตรวจดูความเรียบรอยในการเขียนลายและลงสีวาเกิด ความผิดพลาดสวนไหนอีกหรือไม
จากนั้นนําไปจัดเรียงเขาเตาเผา
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ขั้นตอนที่ 7 จัดเรียงนาเข้าเตาเผา
นํารูปทรงของขาวที่เขียนลาย ลงสี วนขอบทองเรียบรอยแลว จัดเรียงเขาเตาเผา จํานวน
ในการใสรูปทรงของขาวที่จะเผาขึ้นอยูกับขนาดรูปทรงของขาวที่ใสลงไป ถามีขนาดใหญมากจะใสได
ไมกี่ชิ้น ถาเป็นของขาวขนาดเล็กสามารถใสไดจํานวนมาก แตสวนใหญมักจะใสปนกันทั้ง รูปทรงของ
ขาวที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ เพื่อไมใหสิ้นเปลืองเนื้อที่และเป็นการประหยัดไฟ

ภาพที่ 22 ขั้นตอนการจัดเรียงเพื่อนําเขาเตาเผา
ขั้นตอนการจัดเรียงเพื่อนําเขาเตาเผาจนถึงขั้นตอนสุดทาย คือการเผาเซรามิกสแดวย
อุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งประมาณ 800 องศาเซลเซียส ใชเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง หลังจากนั้นปลอยให
เย็นลงอีกประมาณ 6 ชั่วโมง แลวจึงนําออกมาตรวจคุณภาพความเรียบรอย ถามีตําหนิก็จะแกไขโดย
ใชยางลบสั่งทําเป็นพิเศษลงสีสวนเกิน และใชหินขัดสวนที่เป็นคม ไมราบเรียบ หรือถาสีออนไป สีไม
ติดก็จะนํากลับมาเขียนใหม แลวนําเขาเตาเผาอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนการเผา
การเผาเซรามิกสแนี้จะใชอุณหภูมิประมาณ 800 องศาเซลเซียส เวลาในการเผาเซรามิกสแ
ประมาณ 6 ชั่วโมงเพื่อใหสีและทองสุก อุณหภูมิในการสุกของสีแตละสีและทองจะไมเทากัน ดังนั้น ผู
ควบคุมเตาเผาจึงมีความสําคัญในการปรับระดับอุณหภูมิของการเผารูปทรงของขาวมาก การเผานี้
ผูควบคุมเตาเผาจะตั้งเวลาและอุณหภูมิไวที่ตูวงจรไฟฟูา เมื่ออุณหภูมิของเตาเผาขึ้นถึงระดับที่ตั้งไว
แลวตูวงจรจะตัดไฟทันที พรอมกับของขาวที่อยูในเตาก็จะสุกพรอมกันหมดทุกสี หลังจากนั้นอุณหภูมิ
ของเตาก็จะคอยๆ ลดลง ทิ้งของขาวไวใหเย็นอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงแลวคอยนําออกจากเตา
สําหรับรุงทองเบญจรงคแ สืบสานเอกลักษณแแบบไทยเป็นทองดาน จะมี การเผาสองครั้ง
โดยการเขียนสีทองกอนแลวนําไปเผา แลวจึงนํามาเขียนลาย ลงสีและเผาอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งกรรมวิธี
นี้จะแตกตางจากที่อื่น
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ขั้นตอนที่ 9 ตรวจดูความเรียบร้อยหลังจากการเผาเสร็จแล้ว
หลังจากการเผาเสร็จเรียบรอยแลว ตรวจดูความเรียบรอยของคุณภาพงานเครื่องถวย
เบญจรงคแอีกครั้งหนึ่งกอนที่นําไปบรรจุภัณฑแและจําหนายตอไป ถาเครื่องถวยเบญจรงคแบางสวนไม
ราบเรียบ มีคมแหลมขึ้นมา ชางจะใชหินขัดออกเพื่อใหมีความเรียบและมนมากขึ้น หรือถามีลวดลาย
และสีสวนเกิน สามารถใชยางลบชนิดพิเศษที่สั่งมาจากประเทศเยอรมนีลบแกไขได
กลาวโดยสรุป ในพื้นที่ที่ศึกษาทั้งสองจังหวัด พบวา ภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชางใน
แตละพื้นที่มีความแตกตางกัน ทั้งในดานการออกแบบรูปทรง ลวดลายและสีสัน แตทุกพื้นที่สามารถ
อนุรักษแตามแบบโบราณไวได หลายแหงเนนผลิตลายโบราณ เชน ลายหนาสิงหแ ลายพุมขาวบิณฑแ
ขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาหรือรังสรรคแรูปทรง ลวดลายและสีสันใหเกิดความแปลกใหมที่ยังคง
รักษาความเป็นไทยไวไดอยางมั่นคง เชน ลายพุทธประวัติ ลายประเพณีสงกรานตแ
สว นภูมิปใ ญญาของครูภูมิปใญญาชางในการแกไขปใญหา พบวา เป็น ภูมิปใญญาระดับ
ทองถิ่นที่สามารถพลิกวิกฤตใหเป็นโอกาส โดยใชความรู ทักษะและประสบการณแดานการผลิตเครื่อง
ถวยเบญจรงคแที่สั่งสมมายาวนานในการแกไขปใญหาของตน ของชุมชน และสังคมไดเป็นผลสําเร็จ
อยางงดงาม
สําหรับภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชางในขั้นตอนการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแ พบวา
ทุกพื้นที่ที่ศึกษามีขั้นตอนการผลิตครบ 9 ขั้นตอน เหมือนกัน แตมีเพียงรายละเอียดในแตละขั้นตอน
เทานั้นที่แตกตางกัน และสะทอนใหเห็นภูมิปใญญาเทคนิคการผลิตที่ซับซอนหลายขั้นตอน การเลือก
วัตถุดิบและวัส ดุอุป กรณแที่มีคุณภาพดีมาใชงาน อันประกอบด ว ย ดิน น้ําเคลื อบ สี ดินสอ พูกัน
ปากกาสริงคแ แปูนหมุน วงเวียน และเตาเผา และการแกไขปใญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการผลิตแตละ
ขั้นตอน
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บทที่ 5
คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์

การวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแในครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหแขอมูลที่ไดมาจาก
การสังเกตแบบไมมีสวนรวมและแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแแบบเจาะลึก จากกลุมครูภูมิปใญญาชาง
และชางพื้นบาน ในตําบลนาดี ตําบลดอนไกดี จังหวัดสมุทรสาคร และในตําบลบางชาง ตําบลอั มพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแในพื้นที่ที่ศึกษา 6 ดาน ไดแก คุณคา
ทางสุนทรียศาสตรแ คุณคาทางหัตถศิลป คุณคาทางประวัติศาสตรแ คุณคาทางวัฒนธรรม คุณคาทางสังคม
และเศรษฐกิจ และคุณคาทางครูภูมิปใญญาชาง ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1 คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์
การวิเคราะหแคุณคาทางสุนทรียศาสตรแของเครื่องถวยเบญจรงคแ ประกอบดวย 1) คุณคาของ
เครื่องถวยเบญจรงคแในการจรรโลงจิตใจ 2) ความซาบซึ้งในคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแวางาม
และ 3) ความรูสึกถึงคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแที่สัมผัสวางาม
5.1.1 คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่ส่งผลต่อจิตใจ
คุณคาที่เกิดขึ้นจากเครื่องถวยเบญจรงคแสงผลตอจิตใจของชางและผูที่ไดพบเห็นในมุมมอง
ที่แตกตางกัน สําหรับชางผูประดิษฐแเครื่องเบญจรงคแ กลาววาในขณะที่วาดลวดลายบนผลงานอยูนั้น
ไดกอใหเกิดความปิติสุข ความสบายใจ ความเพลิดเพลิน ความสงบ ทําใหใจเย็น รูสึกผอนคลายจาก
ความกังวลตางๆ เพราะตองใชสติ สมาธิ ความอดทน ความพยายามและความเชี่ยวชาญชํานาญใน
การทํางานที่ละเอียดออน อีกทั้งสนุกสนานจากการที่ไดสรางสรรคแจินตนาการของตนเองผานลวดลาย
สีสันและรูปแบบ อันเกิดจากรสนิยมของตนเองและเพื่อตอบสนองความตองการของผูชม ในขณะที่
ผูชมจะไดซึมซับคุณคาแตกตางกัน เนื่องจากไมมีโอกาสที่จะแสดงฝีมือตามจินตนาการเชนเดียวกับ
ชาง แตก็ไดชื่นชมความงดงามใหไดอิ่มเอิบใจและภาคภูมิ ใจในผลงานที่เกิดจากภูมิปใญญาของคนไทย
ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
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...เป็นงานที่ทําแลวสบายใจ มีความสุข และตองใชความละเอียดออน ความอดทน
ในการทํางาน เพื่อทําใหเครื่องถวยเบญจรงคแมีลวดลายภายนอกที่สวยงาม เป็นที่
ตองตาแกผูพบเห็น...
(สรณแสิริ สวนสวัสดิ์, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
…ทําใหรูวิธีการเขียนลายเบญจรงคแ การลงสี ทําใหมีความสงบ มีสติ มีสมาธิ และมี
ความชํานาญในการทํางานมากยิ่งขึ้น ซึ่งกวาจะเป็นเครื่องถวยเบญจรงคแสักหนึ่งชิ้น
ไมงายเลย ตองใชทั้งความอดทน ความพยายาม สิ่งนี้จึงทําใหเบญจรงคแมีคุณคาควร
แกการอนุรักษแ...
(สวรินทรแ เต็มเปี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2555)
...การทํางานเราตองมีความมานะ อดทน ขยันทําใหเกิดความรัก ความผูกพันอยูกัน
มาตั้งแต 9 ขวบทําใหเกิดสมาธิ เวลาเขียนลายจะไมสนใจอะไร จิตใจจะจดจออยูกับ
สิ่งนั้นทําใหจิตใจวาง...
(ธนฉัตร ชยุทวาณิชกุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2555)
...สรางความเพลิดเพลินในอาชีพ เห็นสี รูปแบบของงานเป็นชาง ไก ไมไดทําอะไรที่
ซ้ําซากก็สรางความเพลิดเพลินทางดานจิตใจ ทําไปก็คิดวาจะใสสีอะไร ทุกคนตอง
ออกมาจากความคิด เวลาผลงานเสร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจแกตนเองและผลงาน
... (วรรณพร ดําดง, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
คุณคาทางสุนทรียศาสตรแที่เกิดขึ้นจากเครื่องถวยเบญจรงคแนั้น สงผลถึงจิตใจทั้งผูผลิตและ
ผูบริโภคไปพรอมกัน ในมุมมองที่ แตกตางกัน กลาวคือ ในฐานะผูผลิตจะไดรับคุณคาจากการไดผลิต
ผลงาน ทั้งความภาคภูมิใจและการฝึกฝนตนเอง เชน ความอดทน ในขณะที่ผูบริโภคจะมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการแสดงออกซึ่งรสนิยมของตนเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชนแตอการเลือกแนวทางในการ
สรางสรรคแผลงานเพื่อใหตอบสนองความตองการของสั งคมในขณะที่ดําเนินการผลิ ตอยางถูกตอง
อยางไรก็ดี สิ่งสําคัญคือการที่ทุกฝุายเห็นถึงคุณคาของเครื่องเบญจรงคแที่มีตอจิตใจในการรักษาใหคง
อยูตอไป

128
5.1.2 ความซาบซึ้งในคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์
ความงดงามของเครื่องเบญจรงคแนั้น เกิดจากความตั้งใจ ความใสใจที่จะสรางสรรคแผลงาน
ดวยมือ มีความเฉพาะตัวของผลงานแตละชิ้น ที่อาจแตกตางกันตามเวลา ประสบการณแ และความ
ชํานาญของชางแตละคนแตละยุ คสมัย ผลงานที่แสดงออกมาเกิดจากชีวิต จิตวิญญาณและความ
หลงใหลซาบซึ้งตอความงาม ที่มิใชเกิดจากการมองเห็นเทานั้น แตเกิดจากความรูสึกที่สัมผัสไดดวยใจ
ที่แมวาเมื่อชางผลิตผลงานเครื่องถวยเบญจรงคแออกมาสักชิ้นหนึ่ง และมีคนชื่นชอบแตอาจจะไมซื้อ
ผลิตภัณฑแนั้น หากแตยังสามารถสรางความสุขใหกับชาง เพราะความสุขของชางคือการที่ไดทํางานที่
ตนเองรักและชื่นชอบออกสูสาธารณชน (ธนฉัตร ชยุทวณิชกุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณแ, 20 เมษายน
2557) ซึ่งมีที่มาความคิดกอปรดวยความมุงมั่นตั้งใจของผูผลิตผลงานที่จะถายทอดความงามนั้นสูผูชม
ทั้งในขณะนั้นและอนาคตตอไป ดังที่ครูภูมิปใญญาชางกลาววา
...ผมคิดวาเครื่องถวยเบญจรงคแเขาไปอยูในกระดูกดําของผมเอง จะไปทําอยางอื่นก็
ไมถนัด เขาเป็นชีวิตของตนเอง...
(ศักดา เพชรดารากุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555)
จากคํากลาวของครูภูมิปใญญาชางขางตน สะทอนใหเห็นวา เครื่องถวยเบญจรงคแกับชีวิต
ของครูชางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
..ใหคนรุนหลังไดเห็นศิลปะและลวดลายไทยที่สวยงาม และแนวความคิดของคน
โบราณที่ไดเขียนลวดลายอันมีคุณคาทางศิลปะ...
(รวีวรรณ ปใ่นเนตร, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
...ผลงานของเบญจรงคแแตละบานจะแตกตางกันคือ จะมีความเหนียวความคงทนและ
ความสวยตางกัน ชางตองทําจากใจ ตั้งใจทําทุกชิ้น เพราะการใชใจทําจะทําใหงานที่
ออกมามีกลิ่นไอ มีชีวิต ผลงานทุกชิ้นคือความตั้งใจ ไมใชทําไปเพราะทําไปวันๆ ...
(สวรินทรแ เต็มเปี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2555)
...ทุกคนทําออกมาจากใจจริง ๆกลั่นกรองเลยวาของชิ้นนี้ตองออกมาแบบนี้จิตใจอยู
ในชิ้นงาน มีความสุขกับชิ้นงานทุกคนพยายามถายทอดความรูสึกขางในใจวาอยาก
ใหงานออกมาสวยงาม ลงสีก็ใหสวยเบญจรงคแมีคุณคาทางจิตใจสําหรับผูรักเบญจ
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รงคแ ตอนนี้มีคนมาขอซื้อบานใหราคา 38 ลานแตไมขาย เนื่องจากขายไมไดเขาทํา
ใหเรามีทุกวันนี้เปรียบเสมือนเป็นจิตวิญญาณของเรา เราหลงใหลมันซึมเขาไป...
(รัชนี ทองเพ็ญ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2555)
5.1.3 ความรู้สึกถึงคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่สัมผัสได้ว่างาม
ความงามของเครื่ องถวยเบญจรงคแเป็นสิ่งที่เกิดจากการถายทอดความสามารถในการ
สรางสรรคแที่เต็มไปดวยความรูสึกถึงความงดงามของผลงาน ซึ่งชางไดถายทอดออกมาจากจิตใจ โดย
เห็นคุณคาของตนเองผานคุณคาความสวยงามของเครื่องถวยเบญจรงคแที่ไดสรางขึ้น (สลิลทิพยแ จันทรแ
แยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555) ดวยการทํางานที่ประณีต พิถีพิถัน ละเอียดออน
และอดทนตอการทํางาน เพื่อใหผลงานปรากฏเป็นที่ถูกใจชื่นชอบแกผูพบเห็น เป็นสิ่งสวยงามของชุมชน
เป็นเอกลักษณแของชุมชน และเชิดหนาชูตาของชุมชน ชาวไทยและประเทศชาติ ดังที่ครูภูมิปใญญาชาง
เลาวา
...เครื่องถวยเบญจรงคแมีคุณคาดานจิตใจ และทําใหเป็นคนมีอุปนิสัยละเอียดออน
และใจเย็น เชื่อวาเป็นงานที่มีคุณคา เป็นหนาเป็นตาใหประเทศชาติและชาวไทยมี
ความภูมิ ใ จที่ทํางานสุ จ ริ ตและไดสื บสานงานศิล ปะตอไปให แกคนรุน หลั งในวั น
ขางหนา...
(พีรพงษแ จันดี, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
...เป็นเอกลักษณแสืบทอดภูมิปใญญาของชาวบานในชุมชน เป็นสิ่งสวยงามในชุมชน...
(กิตติมา อุบลเสมา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...ในการเขียนลายตองใชสมาธิ กลาตัดสินใจที่จะเขียน ตองใชความอดทนสูง เป็น
งานที่หาชมไดยากเพราะตองใชเวลาในการทํางานนานคนที่ทํางานดานนี้ จึงตองมี
ความละเอียดออน มีความอดทนที่จะสรางเครื่องปใ้นดินเผาใหมีความสวยงามเป็นที่
ตองตาตองใจแกผูพบเห็น...
(สุภาภรณแ คลายพฤกษา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
จากที่ไดกลาวมา การวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแทางสุนทรียศาสตรแพบวา มี
3 ดาน ไดแก คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแที่สงผลตอจิตใจ ความซาบซึ้งในคุณคาของเครื่องถ วย
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เบญจรงคแ และความรูสึกถึงคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแที่สัมผัสไดวางาม ซึ่งสามารถสรุปไดวา
ความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่มีความสุข ความสบายใจ เพลิดเพลินใจ
ความภาคภูมิใจของชาง และยังทําใหเป็นคนออนโยน ละเอียดออน ใจเย็น จิต ใจสงบ มีสติ สมาธิและ
ความอดทนทั้งตอเรื่องการทําเครื่องถวยเบญจรงคแและชีวิตประจําวัน เมื่อชางไดทําอาชีพนี้ไปนาน ๆ
หรือไดรับการปลูกฝใงและซึมซับกันมาตั้งแตเยาวแวัย จะสงผลใหชางเกิดความรักความผูกพันตอการ
ทํางานจากจิตวิญญาณ สรางสรรคแสิ่งสวยงามใหเป็นเอกลักษณแของแตละชุมชน เป็นที่เชิดหนาชูตาได
อยางนาภาคภูมิใจ
5.2 คุณค่าทางหัตถศิลป์
คุณคาทางหัตถศิลปประกอบดวยการวิเคราะหแ 6 ดาน คือ 1) องคแประกอบความงามของ
เครื่องถวยเบญจรงคแดานรูปทรง ลวดลาย และสีสัน 2) ความเป็นระบบระเบียบขององคแประกอบทาง
ศิลปะ 3) การแสดงออกทางสุนทรียภาพและแรงบันดาลใจ 4) ความงดงามออนชอยของการเขียน
ลวดลายลงบนเครื่องถวยเบญจรงคแ 5) ความรูสึกในทางสุนทรียภาพที่มนุษยแอาจรูสึกหรือสัมผัสไดดวย
จิตใจ 6) ความคิดของชางที่คิดประดิษฐแเพิ่มเติมหรือตกแตงรูปแบบใหงดงามยิ่งขึ้น
5.2.1 องค์ประกอบความงามของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ด้านรูปทรง ลวดลาย และสีสัน
เครื่องถวยเบญจรงคแมีรูปทรง ลวดลายและสีสันที่หลากหลาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาล
สมัย นับวาเป็นแมแบบแหงศิลปะของเครื่องถวยอันทรงคุณคา เพราะเหตุนี้จึงไดรับความนิยมสืบตอ
กันมาชานาน
(1) ด้านรูปทรง
เครื่องถวยเบญจรงคแในชุมชนมีการผลิตทั้งรูปทรงแบบโบราณดั้งเดิมและพัฒนาขึ้นมาใหม
สวนใหญผลิตเป็นรูปทรงกลมและรูปทรงกระบอก เพื่อประโยชนแใชสอย เป็นของใชในชีวิตประจําวัน ของ
ชํารวยและของที่ระลึกตาง ๆ มากยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องถวยเบญจรงคแสมัยกอนสวนใหญเป็นรูปทรงโถโถ
ปริก แตปใจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความตองการของสังคมยุคปใจจุบัน แตก็ยังคงมีการ
อนุรักษแรูปแบบเดิมไวดวย เชน โถ โถปริก โถจุก โถจุกชั้น (ขนาด 2–12 นิ้ว) แกวน้ํา (มีจานรองและ
ฝาครอบ) แกวกาแฟ ถวย จาน จานเชิง จานเชิงตัดขา 15 นิ้ว ชาม ชามฝา ชามฝาแสงตะวัน ชอน
แจกัน ถาด โคมไฟ ชุดฮองเต ชุดสํารับอาหาร ชุดเลี้ยงพระ ชุดชา ชุดกาแฟ กระถางธูปเทียน กาน้ํา
กาอวน (ใสน้ําชา) กาจีน พาน ขันน้ํามนตแ ขันตักบาตร ของใชในชีวิตประจําวัน ของชํารวย ของที่
ระลึกตาง ๆ เชน รูปทรงชาง ฯลฯ (ธีระภรณแ บํารุงศรี , ประไพ ธรรมสังวาลยแ , สิทธินันทแ ธรรม
สังวาลยแ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555; สาโรจนแ เขียวประทุม, ครูภูมิปใญญาชาง,
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สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555; สุนียแ พันเอก, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธแ 2556)
(2) ด้านลวดลาย
เครื่องถวยเบญจรงคแมีการผลิตทั้งลวดลายแบบโบราณดั้งเดิมและแบบที่ไดรับการพัฒนา
ซึ่งอาจปรั บ ตามความตองการของผู ช ม โดยแบบดั้ งเดิ ม เช น ลายเทพนม ลายเทพนมนรสิ ง หแ
ลายนรสิ งหแ ลายเทพบัน เทิง ลายจักรี ลายประจํายาม ลายกนก ลายครุฑ ลายครุฑยุดนาค ลาย
ดอกบัว ลายหนาสิงหแ ลายกานขด ลายคังฮี ลายพุมขาวบิณฑแ ลายพุมขาวบิณฑแกานแยง ลายดอก
พุดตาน ลายดอกโบตั๋น ลายสุโขทัย ลายกุหลาบน้ําทอง ลายหลุยสแ ลายหลุยสแกานทอง ลายนกไม
ลายนกไมพระยาสุนทร ลายนกไมพระเจาตาก ลายวิชาเยนทรแ
สําหรับลวดลายที่ประยุกตแ ประดิษฐแและพัฒนาขึ้นมาใหม เชน ลายพุมขาวบิณฑแหรือ
ลายจักรีใสนก ลายขาวหลามตัด ลายดอกมะลิ ลายดอกพุด ลายกอบัว ลายเม็ดมะมวง ลายดอกปีบ
ลายดอกลอย ลายตนไม ลายดอกไมใบไม ลายกลวยไม ลายแกวชิงดวง ลายพิกุลดอกกลม ลายตั้งตา
ลายพิกุลดอกแหลม ลายพิกุลทอง ลายพิกุลเกลียว ลายดอกบัวพิกุลคีบ ลายหนาลิงลายกานตอดอก
ลายครองราชยแ ลายหยดเทียน ลายหยดน้ํา ลายผักบุง ลายดอกเข็ม (ลายผักบุงและลายดอกเข็มใชคั่น
ระหวางลายหลักและลายประกอบจึงเรียกรวมกันวาเป็นลายลูกคั่น) ลายพัด (ลายพัดเป็นผลงานริ เริ่ม
ของรุงทองเบญจรงคแ ลายประเพณีสงกรานตแ ลายประเพณีลอยกระทง ทําบุญตักบาตร ลายวรรณคดี
ไทย ลายตลาดน้ําไทย ลายประเพณี ซึง่ ริเริ่มโดยอุไรเบญจรงคแ ฯลฯ ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...ลายที่ทําสวนใหญเป็นลายพุมขาวบิณฑแ ลายจักรี ลายขาวหลามตัด ลายพิกุล
ลายกานตอดอก ลายหยดน้ํา (หยดเทียน) สังเกตจากลูกคานิยมซื้อมาก ทางเราจะ
ทําเลียนแบบของโบราณ เพราะโบราณเขาสรางสรรคแ ลวดลายไวมากมายอยูแลว
... (ศักดา เพชรดารากุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 3 มกราคม 2557)
...ลายที่ทําโดยสวนใหญเป็นลายจักรี ลายเทพนมลายดอกปีบ ลายหลุยสแ ลายนก
ไมพระยาสุนทร ทําลวดลายละเอียด สีสันสวยงาม เชน ลายจักรีชมพู…
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
...ลายที่ทําสวนใหญเป็นลายประเพณี ลายจักรี ลายบัวสวรรคแ ลายนกไมพระยา
สุนทร ลายนกไมพระเจาตาก ลายกานตอดอก ลายหางนกยูง ลายเฟื่องระยา ลาย
พุมขาวบิณฑแ ลายผักกาด ลายเบญจมาศ ลายคังฮี ลายจักรี ลายกานขด ลายหยด
เทียน ลายดอกลอย สวนรุนใหมเป็นลายเพนทแดอกไมเล็กๆ ลายชวนชม ลายขาว
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หลามตัด ลายกานตอดอก ลายดอกลีลาวดี และลายดอกไมคิดเองยังไมไดตั้งชื่อขอ
ไปดูในหนังสือวรรณคดีกอน...
(ณัธฐพัช เอมโกษา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2556)
...ลายที่ลงสีเป็นลายเทพนม ลายวรรณคดี ลายเทพบันเทิง ลายประเพณีตางๆ เชน
วันสงกรานตแ หมูบานดอนไกดีไดคิดลายประเพณีเป็นแหงแรก...
(ธรรมนูญ จิตรพานิช, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555)
...ลายที่เขียนสวนใหญเป็นลายจักรีเพราะเป็นลายที่ถนัด เป็นลายเลื้อยอิสระโดยยึด
ชองไฟเป็นหลัก เนนความละเอียด จะทําหนาที่เขียนลายอยางเดียว เพราะเป็นงาน
คอนขางละเอียดออน ถาทําหลายหนาที่ งานก็จะออกมาไมสวย...
(ณัฐนันทแ บัวจัตุรัส, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
...ลายที่เขียนไดแก ลายพุมขาวบิณฑแ ลายจักรี ลายแกวชิงดวง ลายมะลิ ลายพิกุล
ดอกกลม ลายพิกุลดอกแหลม ลายกานขด ลายตั้งตาและลายที่คิดเอง เชน ลาย
ดอกไมเหมือนมะลิ ชางก็จะจินตนาการ คิดวาดอกมะลินาจะมีดอกกานอยางไร...
(ณรงคแ จันทรังสีฉาย, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555)
อยางไรก็ดี การวาดลวดลายตางๆ ลงบนเครื่องถวยเบญจรงคแลวนมีความหมาย อาทิ ลาย
ครุฑยุดนาคที่ปรากฏในชามลายน้ําทองสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย โดยครุ ฑถือเป็น
สัญลักษณแที่มีความสําคัญอยางยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย เนื่องดวยเป็นตรา
เครื่องหมายประจําพระองคแ มาจากพระนามเดิมคือ “ฉิม” หมายถึงวิมานของพญาครุฑ และครุฑมี
อาหารเป็นนาค เมื่อเขียนหรือปใ้นรูปสลักจึงมักทําเป็นรูปครุฑยุดนาค และยังนํารูปครุ ฑมาเป็นตรา
ราชการ ภาพครุฑในขณะนั้นเป็นภาพครุฑหนาอัดคือหนาตรง และทําเป็นครุฑหนาเสี้ยวจับนาค ซึ่ง
เลอเมยแกลาววา ตราครุฑเสี้ยวเป็นแบบที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวสรางถวายเป็นการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (ส. พลายนอย, 2553: 69)
(3) ด้านสีสัน
การใชสีเพื่อสรางสรรคแผลงานนั้นไดรับอิทธิพลมาจากตางประเทศ โดยการลงสีคือการนํา
ของขาวที่เขีย นเสน ทองแล ว มาลงสีบนภาชนะ ซึ่งตองลงให เสมอและเรียบรอย (พนิดา เกตุมณี ,
สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555) ปใจจุบันสีที่ใชในการเขียนเบญจรงคแเป็นสีฝุน สังเคราะหแและนําเขา
มาจากอิตาลี เยอรมัน จีนและญี่ปุน เนื่องจากไทยยังไมสามารถผลิตสีไดเอง ในสมัยกอนสีที่ใชเป็น
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สีมาจากธรรมชาติ เชน สีแดงมาจากสนิมของแร จะใหความสวยสดงดงามและความคงทนมากกวา
(ปรางชุดา วองวานิช , สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2555) สีที่ใชในการผลิ ต สีชมพูมีราคาแพงสุด
เพราะมีสวนผสมของทองคํา และถาไมใสทองคําสีที่ออกมาจะไมเป็นสีชมพู (ศักดา เพชรดารากุล ,
สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555)
เครื่องถวยเบญจรงคแมีการใชสีสันมากกวา 5 สีขึ้นไป เชน สีเหลือง สีแดง สีดํา สีขาว สี
น้ําเงิน สีเขียว สีเขียวออน สีเขียวตอง สีเขียวแกสีทอง สีเหลืองมะนาว สีชมพู สีฟูา สีฟูาเขม สีสม สี
น้ําผึ้ง สีชมพู สีแดงหมากสุก สีมวง สีมวงแสด สีกรมทา สีน้ําตาล ฯลฯ (สิทธินันทแ ธรรมสังวาลยแ, ครูภูมิ
ปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555; รุจี เขียวประทุม, อรษา ตักควรเฮง, ครูภูมิปใญญาชาง,
สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555) นักทองเที่ยวชาวเอเชียสวนใหญนิยมสีสันจัดจาน สดใส สวน
นักทองเที่ยวชาวยุโรปนิยมสีพื้นทอง ไมนิยมสีสันจัดจานและไมคอยนิยมการเขียนดวยน้ําทอง ชอบ
สีสันแบบเอิรแทโทน (ธรรมนูญ จิตรพานิช , ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555) การ
ใชสีในปใจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไปตามความรสนิยมของผูบริโภค
5.2.2 ความเป็นระบบระเบียบขององค์ประกอบทางศิลปะ
ชางจะมีวิธีการเขียนลวดลายลงบนเครื่องถวยเบญจรงคแโดยการแบงชองและขีดเสนเชื่อม
ในระหวางลวดลายเพื่อใหเกิดความสม่ําเสมอ และตองมีมโนภาพในใจวาลวดลายที่จะเขียนลงบน
เครื่องถวยเบญจรงคแจะมีองคแประกอบเป็นเชนไร เมื่อผลงานที่สําเร็จออกมาแลวจะมีรูปรางเป็นอยางไร
โดยตองพิจารณาจากรูปทรงของวัสดุนั้นเป็นลําดับแรกแลวจึงเขียนลวดลายตามมา ซึ่งชางใหความเห็น
วา ถาลวดลายมีรูปแบบหรือองคแประกอบของลวดลายไมเหมาะสม ผลงานที่ออกมาจะไมงดงาม ดังนั้น
เทคนิคการเลือกลวดลายตองใหเหมาะสมกับรูปแบบภาชนะ หรือการเขียนลวดลายประกอบตองให
เหมาะสมกับลวดลายหลักและรูปทรง การผูกลายตองมีความสมดุลและตอเนื่อง ไมมากไมนอยจนเกินไป
เพื่อใหออกมาเป็นภาพที่มีองคแประกอบสมบูรณแครบถวน ผลงานของเครื่องถวยเบญจรงคแจึงจะมีความ
งามที่เป็นระบบระเบียบขององคแประกอบทางศิลปะ ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...ลายพุมขาวบิณฑแสีจะไมมีการขีดเสนเชื่อม และลายพุมขาวบิณฑแเสนมีการขีดเสน
เชื่อมกัน เมื่อทําไปนาน ๆ ทําใหเกิดการประยุกตแลายขึ้นมาเองไดเป็น ลายใหม เชน
ลายดอกบัวพิกุลคีบ คือดอกพิกุลแลวมีจุดขาวเพิ่มขึ้นมา ทําใหลายละเอียดมากขึ้น
ถาไมมีการแบงชองการเขียนลายทําใหตอนปลายไมสม่ําเสมอ...
(สาโรจนแ เขียวประทุม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
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...คนเขียนลายเปรียบเสมือนชางออกแบบ คือจะต องมองภาพรวมทั้งหมดใหออก
เชน รูปทรงของขาว ขนาด ถาใสองคแประกอบใหญหรือเล็ก เราตองมีการจินตนาการ
ภาพออกมาเลยวา งานชิ้นนี้เมื่อเสร็จสมบูรณแ รูปรางหนาตาเป็นยังไง งานบางงาน
อาจใชเวลานั่งมองอยูเป็นชั่วโมงนึกไมออกก็จะออกไปสันทนาการ เปลี่ยนบรรยากาศ
แลวคอยกลับมาจึงเขียนออก ทําใหไดขอสรุปวาการทํางานศิลปะตองใชอารมณแ
ความรูสึกที่ดี ปลอดโปรง ใจสบาย...
...วิธีการออกแบบลายคือ เราตองดูของขาวในรูปทรงลําดับแรก แลวจึงดูลาย เชน
ลายแบบนี้ใสลูกคั่นไดไหม ดูลายพื้นเป็นหลักสวนการเขียนลายจินตนาการเริ่มจาก
วนเสนนอก เสนในใหหมด ตองมาดูลายที่เราใสลูกคั่นนอยไป ลายยิบไปไมสวย ตอง
ขยายออกมาใหเหมาะสม ถาลายมีรูปแบบ องคแประกอบลายไมเหมาะสมลายจะไม
สวย ชางแตละคนผสาน การเขียนลายออกมาไมเหมือนกันทั้ง ๆ ที่เขียนลายเดียวกัน
ถาอยูใกลฐานลายจะเล็กถาริมจานดอกใหญไปหาเล็ก ของอยางนี้เราตองทําอยางไร
ของบางอยางใสลายบางลายไมได จึงมีเทคนิควาเลือกลายใหเหมาะสมกับรูปแบบ
ภาชนะและสรางลายประกอบใหเหมาะสมกับลายหลักและรูปทรงของขาว ถาใส
ตรงกลางเล็กไปลายจะไมสวย คนเขียนตองมองของบางลายใหออก รูน้ําหนักมือ...
(ณรงคแ จันทรังสีฉาย, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555)
5.2.3 การแสดงออกทางสุนทรียภาพและแรงบันดาลใจ
เครื่องถวยเบญจรงคแอันมีคุณคาในการแสดงออกทางสุนทรียภาพคือ องคแประกอบของ
ความงามจากรูปทรงที่เป็นแจกันเมื่อนํามาใสดอกไม จะสงเสริมใหดอกไมมีความงดงามมากขึ้น หรือ
จานก็เชนกัน เมื่อนํามาใสขาว มองลวดลายและสีสันแลวก็จะเกิดความสุขในการรับประทานอาหาร
เกิดสุนทรียภาพความงามในการรับประทานอาหาร ในทํานองเดียวกับอาหารก็เป็นศิลปะเชนกัน เชน
อาหารรสเผ็ดสีแดง ถาจานสีน้ําเงินจะทําใหอาหารจานนั้นมีความงามในธรรมชาติ ชวยใหอาหารนั้น
ออนละมุนขึ้น กินอาหารนั้นอยางมีความสุข ความสุขจึงเกิดที่ลิ้น ตาและใจ ดังนั้น เครื่องถวยเบญจ
รงคแที่ใสชุดอาหารมักไมนิยมสีสันจัดจาน (ธนฉัตร ชยุทวณิชกุล , ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 20
เมษายน 2557)
เครื่องถวยเบญจรงคแอันเกิดจากแรงบันดาลใจ ความชื่นชอบสวนตัว สิ่งที่ปรากฏพบเห็น
จากธรรมชาติรอบตัว อาทิ ดอกไม ตนไมจากวิถีชีวิตประจําวัน ในขาวของเครื่องใชตางๆ คติความเชื่อ
และสิ่งแวดลอมรอบตัวที่ชางนํามาสรางสรรคแผลงานกอใหเกิดความงามอันมีคุณคาทางหัตถศิลปที่มา
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จากความตั้งใจอยางยิ่งของผูประดิษฐแคิดคน เป็นที่ชื่นชมของชาวไทยและชาวตางชาติในปใจจุบัน ดังที่
ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...ชาวตางชาติมาเมืองไทยแลวจะรูถึงวัฒนธรรมไทยเราเชน เวลาจะกินขาวตองมีฝา
ปิด อบชุดหนาพระตองมีกระถางธูปลายเบญจรงคแสวยงาม ชาวตางชาติชื่นชมบอก
วา กษัต ริ ยแ ป ระเทศอัง กฤษเจา ฟูา อลิ ซ าเบธเทเลอรแ ห รื อประธานาธิบ ดีค ลิ น ตั น
เทานั้นถึงจะไดใช เชน ชุดอาหารและชื่นชมวาสวยงามมาก ๆ งานละเอียดงดงาม
ฝรั่งนิยมซื้อโคมไฟเบญจรงคแและเบญจศิลาดลยิ่งชอบ นักทองเที่ยวจากเมืองจีนมา
เห็นบอกวาออนชอยและสีสันสวยงาม เบญจรงคแเป็นของสูง มีความสวยงาม อาหาร
คาวหวานถ าใส จ านชามจะดูออ นช อยสวยงามแบบหาที่ ติไ มได ความออนชอ ย
ออนหวานดูไดจากงานเบญจรงคแที่มีลวดลายและสีสันสวยงาม เบญจรงคแมีความงาม
อยูในตัวอยูแลว...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
...ที่มีสีเขียวเยอะเพราะวาเป็นคนชอบสีเขียว สีเขียวหมายถึงธรรมชาติที่รมรื่น อุดม
สมบูรณแ มีลายดอกลีลาวดีที่คิดขึ้นมาเอง เกิดจากนั่งรถผานตนลีลาวดีก็เลยคิดเขียน
ลายดอกลีลาวดีขึ้นมา...
(ณัธฐพัช เอมโกษา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2556)
5.2.4 ความงดงามอ่อนช้อยของการเขียนลวดลายลงบนเครื่องถ้วยเบญจรงค์
ความงดงามออนชอยของลวดลายเกิดจากการถายทอดอารมณแ ความรูสึกที่ละเอียดออน
ละเมี ย ดละไม ผ า นทั ก ษะฝี มื อ ทางศิ ล ปะด ว ยความประณี ต พิ ถี พิ ถั น มี ส มาธิ ใจเย็ น ด ว ยใจรั ก
นอกจากนี้ การวาดลวดลายของชางแตละคนมีความแตกตางกัน ความงดงามออนชอยที่ปรากฏบน
เครื่องเบญจรงคแจึงเกิดจากน้ําหนักมือ เชน ถาคนมือเบา ลวดลายจะมีความพลิ้วไหวคอนขางสูง มี
ความออนชอยและงดงาม เครื่องถวยเบญจรงคแจึงสะทอนใหเห็นลักษณะและอุปนิสัยของคนไทยที่
ประณีตและใจเย็น และถายทอดออกมาเป็นลวดลายไทย เชน ลายกนก ในเชิงศิลปะตองไมเขียนลาย
แข็งกระดางหรือแบบทื่อๆ แตตองเขียนใหออนชอยพลิ้วไหว มีชีวิตชีวา เป็นศิลปะเชิงชางที่ชางสวน
ใหญจะเขาใจไดดวยตนเอง ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา

136
...เป็นงานตองประณีต มีราคาแพง งานตองบรรจงจริง ๆ ถาเราโมโห ทําไมได งาน
เขียนตองใชสมาธิ ถาเรามีความรัก งานออกมาจะสวยงามออนชอย ในงานศิลปะ
ถาเราไมตั้งใจทํา ชิ้น งานก็ไมส วย เราตองรักของเรา เป็นการผลิ ตแบบพื้ นบาน
เพื่อใหคนสวนใหญไดมีโอกาสใช เชน ตัวละครนี้หนาสีอะไร ชางศิลปากรบอกวา สี
เบญจรงคแจะผิดเพี้ยนไมได หรือถาเป็นลายพุทธประวัติก็จะเขียนลายผิดเพี้ยนมิได
เชนกัน คนที่ทําตองใจเย็นจริง ๆ เด็กของเราใจเย็นทุกคน ใจไมรัก ทําไมได…
(อุไร แตงเอี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2555)
...เครื่องเบญจรงคแมีลวดลายที่ออนชอยงดงามใหสีสันสวยงามและมีราคาสูงเพราะ
เป็นงานที่ใชมือทํา ทํายากและละเอียด..
(อริยา หงษแยนตแ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2555)
...ความงามในเรื่ องของลายเส น เบญจรงคแมี ความออนชอยในตนเอง ผลงานที่
ออกมาจะเหมือนกับผูสรางผลงาน เชน ลายเสน ชาง 2 คนจะเขียนแตกตางกัน ตอ
ใหลายเดียวกัน น้ําหนักเบาจะตางกัน ลงเสนหนัก เสนทองจะใหญ ถาคนมือเบา
ความพลิ้วไหวคอนขางจะสูง ลายจักรี ลายดอกไมก็จะออนโยน...
(ศักดา เพชรดารากุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555)
5.2.5 สุนทรียภาพที่มนุษย์รู้สึกหรือสัมผัสได้ด้วยจิตใจ
เครื่องถวยเบญจรงคแเป็นสิ่งที่มีคุณคา เป็นความงามความซาบซึ้ง ความหลงใหล และการที่
ชางมองเห็นคุณคาในศิลปะลายไทย เป็นงานที่แสดงออกถึงความเป็นไทย ชางทํางานดวยใจและใสใจ
ลงไปในชิ้นงาน งานนั้นจึงมีคุณคาทางใจ เป็นอารมณแความรูสึกในทางสุนทรียภาพที่ชางไดถายทอด
และฝากไวในผลงานทุกชิ้น ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...มาเห็นคุณคาในศิลปะลายไทยวามีคุณคามหาศาล จึงมาทําเบญจรงคแแบบอนุรักษแ
ศิลปวัฒนธรรมไทยมี ความออนชอยดีอยูแลว เบญจรงคแถาใชเป็นสติ๊กเกอรแ ศิลปะ
เขาจะไมเลน ใชมือดีกวา เราหลงใหล มันซึมเขาไปในสายเลือด ศิลปะเราขายความ
เป็นไทย…
(รัชนี ทองเพ็ญ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2555)
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...อยูที่ใจ ยิ่งเกายิ่งมีคุณคาจะสืบทอดไปเรื่อยๆ ภู มิใจเมื่องานออกมา ปีที่แลวมีคน
สั่งมา ลูกคาไดไปก็ทําใหงานมีคุณคา งานพวกนี้จะแตกตางจากงานฝาผนัง ผมจะ
บอกลูกคาดวยใจวาผมตั้งใจลงสีดวยใจ สีที่นิยมใชไดแก แดง สม ชมพู ฟูา ฟูาเขม
เหลือง ขาว...
(ธรรมนูญ จิตรพานิช, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555)
5.2.6 ความคิดของช่างที่คิดประดิษฐ์เพิ่มเติมหรือตกแต่งรูปแบบให้งดงามยิ่งขึ้น
เครื่องถวยเบญจรงคแในชุมชนอันเกิดจากฝีมือของชางที่มีการประดิษฐแเขียนลวดลายตาม
ความคิดสรางสรรคแและจินตนาการ เชน มีการเขียนลายลูกคั่น เชื่อมระหวางลายหลักกับลายประกอบ
เพื่อใหลายมีความโดดเดนมากขึ้น สวนใหญชางนิยมนําลายผักบุง ลายดอกเข็มมาทําเป็นลายลูกคั่น
(ลักษมี สังยา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555) เพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแมีความ
งามที่เป็นเอกลักษณแของทองถิ่น สะทอนเอกลักษณแของไทยมากขึ้น ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
... ลายดูเหมือนงายแตเขียนไมงาย คนเขียนใหสวยยาก ลายที่ทําสวนใหญเป็นลาย
พุมตาและลายไมเลื้อยทั่วไปที่คิดขึ้นเอง ไมคอยยากนักและนิยมนําลายผักบุง ลาย
ดอกเข็มมาทําเป็นลายลูกคั่น...
(ศักดา เพชรดารากุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555)
...สิ่งที่ทําใหเครื่องเบญจรงคแมีความสําคัญนั้นหาใชความสวยงามอยางเดียว แตหาก
เป็นเพราะเป็นชางทําเครื่องเบญจรงคแที่มีฝีมือไดตองอาศัยเวลาฝึกฝนหลายปี…
(อุไร แตงเอี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2555)
ผลการวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแทางหัตถศิลป พบวา เป็นแมแบบแหงศิลปะ
ของเครื่องถวยอันทรงคุณคา ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) องคแประกอบความงามของเครื่องถวย
เบญจรงคแดานรูปทรงที่มีทั้งแบบดั้งเดิมและที่ประยุกตแใหมตามความตองการของยุคสมัย ดานลวดลาย
ที่มีหลากหลายและมีความหมายตามยุคสมัย อาทิ ลายครุฑยุดนาค ที่ปรากฏในเครื่องเบญจรงคแอัน
เป็นสัญลักษณแประจํารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ที่แสดงถึงความยิ่งใหญของ
ครุฑ และดานสีสันที่มีการผสมผสานสีที่หลากหลาย โดยยังตองนําวัสดุสีเขาจากตางประเทศแมใน
ปใจจุบัน 2) ความเป็นระบบระเบียบขององคแประกอบทางศิลปะ ชางจะมีการแบงชองและขีดเสนเชื่อม
ในระหวางลวดลายเพื่อใหเกิดความสม่ําเสมอ มีการออกแบบความคิดสรางสรรคแและจินตนาการ ในการ
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เขียนลวดลายจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปทรงกอนและการลงน้ําหนักมือจะตองเบาเพื่ อ
ความพลิ้วไหวและความงดงามออนชอยของลวดลาย 3) การแสดงออกทางสุนทรียภาพและแรง
บันดาลใจ เครื่องถวยเบญจรงคแเกิดจากแรงบันดาลใจของชางตามความชื่นชอบสวนตัว และเป็นสิ่งที่
ปรากฏพบเห็นจากธรรมชาติ วิถีชีวิตประจําวัน และสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว 4) ความงดงามออนชอย
ของการเขียนลวดลายลงบนเครื่องถวยเบญจรงคแอันเกิดจากการที่ชางไดถายทอดอารมณแความรูสึก
และจิตใจที่ดีงาม ความประณีต พิถีพิถัน ความละเอียดออน ความมีสมาธิ ความใจเย็น การทํางาน
ดว ยใจรั ก และผลิ ตดว ยมือ 5) สุน ทรียภาพที่มนุษยแอาจรูสึ ก หรือ สัม ผัส ไดดว ยจิต ใจ เครื่อ งถว ย
เบญจรงคแเ ป็น สิ ่ง ที่มีคุณ คา ของความงาม เป็น ความซาบซึ้ง อัน เกิด จาก ความหลงใหลและการ
มองเห็นคุณคาในศิลปะลายไทยของชาง ตลอดจนเป็นงานที่ขายความเป็นไทย และ (6) ความคิดของ
ชางที่คิดประดิษฐแ เพิ่มเติมหรื อตกแตงรูปแบบให งดงามยิ่งขึ้น โดยการที่ชางมีการประดิษฐแ เขียน
ลวดลายตามความคิดสรางสรรคแและจินตนาการ มีการเขียนลายลูกคั่นเพื่อใหลายโดดเดนมากขึ้น
กวาเดิม
5.3 คุณค่าทางประวัติศาสตร์
เครื่องถวยเบญจรงคแมีประวัติความเป็นมาที่ผูกพันกับสังคมไทยมาตั้งแตอดีต จนถึงปใจจุบัน
และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรแที่สําคัญชิ้นหนึ่ง อั นแสดงออกถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่
ไดรับอิทธิพลจากตางชาติ อยางเชน การขุดคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบเครื่องถวยที่ผูกลาย
ตามความนิยมของไทยที่ทําจากประเทศจีนในสมัยราชวงศแหมิง รัชกาลพระเจาหวั่นลี่ พบการผูกลาย
ในภาชนะรูปทรงไทย เชน พวกโถปริก โถน้ํามัน น้ําหอม แปูง ฯลฯ เชื่อวาไทยเริ่มสั่งทําเครื่องถวย
เบญจรงคแจากจีนมาตั้งแตสมัยอยุธยา ราวยุคพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2173 – 2198) และในสมัย
ราชวงศแชิง รัชสมัยพระเจาคังซี หรือตรงกับรัชกาลพระนารายณแมหาราช (พ.ศ. 2199 – 2231)
(ภุชชงคแ จันทวิช ณัฏฐภัทร จันทวิช และอดุลยแ หงษแจินตกุล , บรรณาธิการ, 2542) ทําใหไดเรียนรู
ประวัติศาสตรแความสัมพันธแระหวางประเทศ วิถีชีวิตและภูมิปใญญาของกลุมชนในสมัยนั้น
สั น นิ ษ ฐานว า เครื่ องถว ยเบญจรงคแใ นสมั ยนั้ น เป็น เครื่อ งถ ว ยที่ ทํา ในประเทศจี น แต
ลวดลายสีสันเป็นไทย แสดงถึงความเป็นเอกลั กษณแไทยไดอยางชัดเจน และคาดวาไทยสั่งซื้อเครื่อง
ถวยกระเบื้องขาวจากจีน จากนั้นชางไทยเขียนลายไทยลงบนเครื่องถวยหรือบนกระดาษเอง แลว
สงกลั บ ไปเผายั งประเทศจี น ซึ่งหากเป็นของราชสํ านักอาจตองส งชางไทยไปควบคุม เครื่องถว ย
ดังกลาวถูกนํามาใชในราชสํานัก สําหรับเจา นายหรือขาราชการชั้นสูง ไมใชสําหรับการจําหนายใน
ท อ งตลาดทั่ ว ไปเช น ในปใ จ จุ บั น สะท อ นให เ ห็ น ว า เครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ เ ป็ น หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง
ความสัมพันธแอันใกลชิดระหวางไทยกับจีนมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยมีการแลกเปลี่ยน ผสมผสาน และ
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ถายทอดคานิยม ความรู ภูมิปใญญา และศิลปวัฒนธรรมผานการติดตอคาขาย และการยอมรับจาก
กลุมบุคคลชั้นสูง ไมใชเฉพาะคนจีนเทานั้นที่ชื่นชอบเครื่องถวยเบญจรงคแ แตคนไทยโดยเฉพาะกลุม
บุคคลชั้นสูงในราชสํานักก็ชื่นชอบมาตั้งแตอดีต
จนกระทั่งในยุคกรุงธนบุรีและชวงแรกของกรุงรัตนโกสินทรแ รากฐานทางวัฒนธรรมสมัย
อยุธยายังคงมีอิทธิพลอยู เครื่องถวยเบญจรงคแมีการใชงานเฉพาะในพิธีกรรมตางๆ แตละยุคสมัยมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปบาง กลาวคือเครื่องถวยพื้นทาสีทองดวยวิธีการคลายกับเคลือบแลวลงสีลงยา
บางๆ หรือตัดสีดวยเสนทองลงยาบางๆ ไมนูนแบบเคลือบลายเขียนเบญจรงคแ แตยังคงลวดลายและ
สีสันเชนเดียวกับสมัยอยุธยา
ครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (พ.ศ. 2352 – 2363) มีพระ
ราชนิยมเครื่องถวยลายน้ําทองมาก สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตยแ พระบรมราชินีทรงกํากับหอง
เครื่องฝุายในและทรงสั่งเครื่องถวยเขามาใชในราชสํานั ก ซึ่งเจานายชั้นสูงนิยมใช (สุนทรี ประสงคแ ,
บรรณาธิการ, 2545 : 3) แสดงวา ในสมัยนั้น มีความนิยมนําเครื่องถวยเบญจรงคแมาใชสอยมากใน
ราชสํานัก อันสะทอนใหเห็นวิถีการดําเนินชีวิตและขนบธรรมเนียม ประเพณีในราชสํานักไทย
นอกจากนี้ ยังนําเครื่องถวยเบญจรงคแมาเป็นเครื่ องใชประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาซึ่ง
เป็นสิ่งจําเป็นมากในพิธีกรรม เชน ชุดรับพระ ชุดเลี้ยงพระ สะทอนใหเห็นถึงคานิยมความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาที่จะตองเลือกสรรเครื่องมือเครื่องใชสําหรับพระสงฆแที่มีฝีมือประณีตพิเศษแตกตาง
จากเครื่องใชของคนทั่วไปและถือเป็นประเพณีที่นิยมสืบตอกันมา
ในรัชกาลที่ 2 นี้ มีการปรับปรุงสรางสรรคแรูปแบบและลายใหม ลวดลายที่ประดิษฐแใหม
เชน ลายกุหลาบ และใชลายแบบจีน เชน ลายดอกไมจีน (ภุชชงคแ จันทวิช ณัฏฐภัทร จันทวิชและ
อดุลยแ หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ, 2542: 29) อันเป็นการแสดงออกถึงภูมิปใญญาของชางหลวงใน
ราชสํานักอยางมาก ทําใหชางหลวงตองแสวงหาวิธีเผาในประเทศไทย โดยเผาใหเครื่องถวยมีสีของ
ทองและสีของเบญจรงคแติดทนเสมอกัน
การใชเครื่องเบญจรงคแในสมัยรัชกาลที่ 2 นี้ ยังพบหลักฐานวามีครอบครัวชาวลาวเวียง
จั น ทรแ และลาวพวนอพยพมาตั้ ง บ า นเรื อ นในพระราชอาณาจั ก ร โดยเฉพาะที่ ฉ ะเชิ ง เทรา ได
พระราชทานชามเบญจรงคแสําหรับมูลนายลาว 49 สํารับดวย และพลลาวไดรับพระราชทานชามขาว
และชามแกงอย า งละ 476 ใบ(ภุ ช ชงคแ จั น ทวิ ช ณั ฏ ฐภั ท ร จั น ทวิ ช และอดุ ล ยแ หงษแ จิ น ตกุ ล ,
บรรณาธิการ, 2542: 30) สะทอนใหเห็นวา ในชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ราชสํานักไทยยังคงสืบตอคานิยม ความรู ภูมิปใญญา และศิลปวัฒนธรรมจีนผานเครื่องถวยเบญจรงคแ
และในสมัยนี้คงมีใชกันทั่วไปในบานเจานายและขุนนาง
ในสมัยรัชกาลที่ 2 มีการใชลวดลายแบบจีน เชน ลายดอกไมจีน และเฟื่ องฟูในสมัยรัชกาล
ที่ 3 โดยที่เครื่องถวยเบญจรงคแบางชิ้นมีเครื่องหมายอยูที่กนชาม ทําใหทราบวาเป็นของสั่งมาในสมัย
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รัชกาลที่ 3 และแสดงใหเห็นวาเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรแที่สําคัญชิ้นหนึ่งที่
บงบอกวาศิลปกรรมแบบจีนเจริญรุงเรืองในประเทศไทย (ภุชชงคแ จันทวิช ณัฏฐภัทร จันทวิชและ
อดุลยแ หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ, 2542: 30)
ในชวงรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2453) เป็นยุคสุดทายของเครื่องถวยเบญจรงคแ
เพราะสมัยนี้เปลี่ยนไปนิยมเลนเครื่องลายครามกันมาก (ภุชชงคแ จันทวิช ณัฏฐภัทร จันทวิชและอดุลยแ
หงษแจินตกุล, บรรณาธิการ, 2542: 30) อยางไรก็ตาม เครื่องถวยเบญจรงคแไดกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งใน
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม อัน เป็น บริเวณพื้นที่ที่ศึกษา สามารถที่จะรัก ษาและ
สืบสานคุณคาทางประวัติศาสตรแใหคงอยูคูสังคมไทย
สรุปไดวา เครื่องถวยเบญจรงคแจัดเป็นเครื่องถวยชั้นสูงที่ไดรับอิทธิพลจากจีน แตลวดลาย
สีสันแสดงออกถึงเอกลักษณแไทย ผูที่ครอบครองยอมเก็บรักษาเป็นอยางดีดวยความรูสึกชื่นชมวาเป็น
ของงามประณีตที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรแ
5.4 คุณค่าทางวัฒนธรรม
เครื่องถวยเบญจรงคแเป็นงานศิลปะที่มีความงดงามอันล้ําคาของไทย แสดงถึงวัฒนธรรม
รสนิยม และเอกลักษณแความเป็นไทยมาตั้งแตสมัยโบราณ
แตเดิมเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นงานชางฝีมือที่ทําขึ้นอยางประณีต งดงาม สําหรับราชวงศแ
ชั้นสูงจึงเป็นเครื่องใชสอยที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของผูคนในฐานะพิเศษเทานั้น มิไดนํามาใชในชีวิตประจําวัน
ของประชาชนทั่วไปมากนัก
ดังที่ไดกลาวมา การวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ พบวา
มี 6 ดาน ไดแก 1) คุณคาในฐานะเครื่องประดับ 2) คุณคาในฐานะภาชนะในการประกอบพิธีกรรม 3)
คุณคาในฐานะเครื่องใชสอยในงานเทศกาลตาง ๆ 4) คุณคาทางศาสนา 5) คุณคาทางคติความเชื่อ ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้
1) คุณค่าในฐานะเครื่องประดับ เครื่องถวยเบญจรงคแในชุมชนมีการสั่งทําและซื้อ
ทั้งที่มีส ภาพดีและแตกหั กเพื่อ นํ าไปประดับโบสถแ พิพิธ ภัณ ฑแ อาคาร บานเรื อ น สํ านัก งาน และ
หนวยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชน ซึ่งในสมัยกอนการประดับโบสถแดวยเครื่องถวยเบญจรงคแใชเขียน
แตเมื่อนานวันไปปูนหมดอายุทําใหภาพวาดเสียไปดวยแตปใจจุบันสามารถนําเครื่องถวยเบญจรงคแติด
เขาไปในโบสถแไดเลยโดยนํากระเบื้องขึ้นไปติดฝาผนังทําใหเซรามิกสแเมื่ อเวลาเนิ่นนานไปภาพก็ไมเลือน
หาย เป็นทางเลือกใหแกทางวัดวาจะนําเครื่องถวยเบญจรงคแไปประดับที่ใด (อุไร แตงเอี่ยม, ครูภูมิ
ปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2555) วัดที่มีการนําเครื่องถวยเบญจรงคแไปประดับตกแตงโบสถแ
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เชน วัดพระธาตุผาซอนแกว วัดจุฬามณี วัดสุวรรณรัตนาราม วัดดานสําโรง วัดบางพลีใหม ฯลฯ ดังที่
ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...ไปเห็นวัดผาซอนแกวสวยงามมาก เกิดความคิดวาทําไมเขาถึงทําเบญจรงคแได
สวยงามขนาดนี้ เหมือนอยูบนวิมานสวรรคแ ความวิจิตรของโบสถแเบญจรงคแวัดนี้
สวยงามมาก…
(รัชนี ทองเพ็ญ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2555)
...เศษเบญจรงคแที่แตกหัก ทางเราไมไดทิ้งจะมีคนมารับซื้อนี่เราก็รวบรวมไวเมื่อไม
นานมานี้มีพาณิชยแจังหวัดมาขอซื้อแตเรายังไมไดขาย เพราะยังมีนอยอยูรอรวมไวให
มาก ๆ กอน...
(อุไร แตงเอี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2556)
...ในเรื่องของความเป็นสิริมงคลและศาสนาที่วัดจุฬามณีมาซื้อของแตกไปตกแตง
โบสถแ...
(ศักดา เพชรดารากุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555)
...ผลงานชิ้ น แรกคื อ กระเบื้ อ งประดั บ โบสถแ ที่ วั ด ด า นสํ า โรง วั ด บางพลี ใ หม
(วิหารคด) จังหวัดสมุทรปราการ...
(ธรรมนูญ จิตรพานิช, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555)
เครื่องถวยเบญจรงคแมีการนําไปประดับโบสถแไดมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทรแ และเป็นที่นิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 3 ดังพระนิพนธแของสมเด็จพระเจาบรมวงศแ
เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ บันทึกไววา
..การประดับถวยชามตามวัด เขาใจวาครั้งกรุงเกาจะนิยมกันอยูสักยุค ๑ แตเห็น
จะเป็นชั้นหลัง ราวแผนดินสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกษฐ ดวยในแผนดินนั้นทรง
ปฏิสังขรณแพระอารามมากเหมือนอยางครั้งรัชกาลที่ ๓ ในกรุงรัตนโกสินทรแมีตัวอยาง
เชนที่วัดราชบุรณะในกรุงเกาประตูวัดทําเป็นประตูยอด เอาจานสีตาง ๆ ประดับตาม
พื้นผนังทั้ง ๆ ลูกการประดับจานชามตามวัดเมื่อครั้งกรุงเกามีแพรหลายออกไปตาม

142
หัวเมืองแลชอบประดับกันมาจนในชั้นกรุงรัตนโกสินทรแนี้ ในสมัยกอนรัชกาลที่ ๓
ตั้งแตรัชกาลที่ ๓ มาเปลี่ยนเปนทํากระเบื้องเปนตัวลายประดับหรือมิฉะนั้นก็เอา
ถวยสีมาตัดประดับอยางวิธีจีน...
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 44 - 45)

ภาพที่ 23 โบสถแเบญจรงคแ ประดับดวยลวดลาย เทพนมทั้งหลัง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ที่มา: รสรินทรแ อรอมรรัตนแ, 2556
เครื่องถวยเบญจรงคแในชุมชนมีการผลิตเพื่อนําไปเป็นเครื่องประดับตกแตงชางสามเศียร
อาคารบานเรือน และรานคาตาง ๆ ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...ศิลปะใหพิจารณากันเอาเอง สัจธรรมมองเห็นอยูแลวพระพุทธองคแบอกวาบัวมี 4
เหลา ที่เราเห็นกันคนดีมีนอย เวียน วาย ตาย เกิดกิเลสทั้งนั้น แลวเราจะไปเอาอะไร
มากมายมีคนถามวาจะสูญไหมผมบอกไมไดชางสามเศียรมาสั่งเบญจรงคแไปทุบทํา
ประดับ เรามาคลุกคลีมันจูงใจไปเอง...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
...ถาชิ้นงานไหนเสียหายจะมีคนรับซื้อไปประดับโบสถแ อาคารบานเรือน เชน แม
กิมลั้ง เพชรบุรีก็มาซื้อไปประดับอาคาร แตทางรานมีของเสียหายไมมาก...
(ณัธฐพัช เอมโกษา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2556)
อยางไรก็ดี การนําเครื่องถวยเบญจรงคแไปประดับโบสถแ อันเกิดจากความเคารพเลื่อมใส ศรัทธา
และความเชื่อทางศาสนาที่ไดรับการสืบทอดกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาความเป็นสิริมงคลของชีวิต
และเพื่อใหสถานที่นั้นมีความงดงาม ตระการตา นาเลื่อมใส และศักดิ์สิทธแมากยิ่งขึ้น สะทอนใหเห็น
วัฒนธรรมของไทยในการดํารงชีวิต ซึ่งในสมัยกอน เครื่องถวยเบญจรงคแจะอยูในพระราชวังเทานั้น
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เป็นของสิริมงคล แตมาสมัยปใจจุบันสามัญชนทั่วไปก็นิยมซื้อเป็นของใชของตกแตงประดับบานเรือน
มากยิ่งขึ้น เชน โคมไฟ นาฬิกา ของที่ระลึกรูปทรงชาง จานโชวแ แจกัน ฯลฯ และความเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัยของสังคมและวิถีชีวิตของผูคนที่แสดงออกผานทางเครื่องถวยเบญจรงคแ (ธนฉัตร ชยุทวณิชกุล,
ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2557)
2) คุณค่าในฐานะภาชนะในการประกอบพิธีกรรม เครื่องถวยเบญจรงคแในชุมชนมี
การผลิตเป็นขันน้ํามนตแ พานรองเพื่อใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของไทย เชน การอุปสมบท
ถวายพระเขาพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เครื่องบูชาเทวดา บูชาครู ทําขวัญ หรือบวงสรวง งานทําบุญ
เลี้ยงพระ เลี้ยงแขก ทําบุญตักบาตร ฯลฯ โดยในการประกอบพิธีกรรมดังกลาวตามประเพณีศาสนา
พุทธและพราหมณแจะมีการทําบายศรี จัดเครื่องเซนไหวบูชา ถวายอาหารคาวหวานตางๆ เพื่อเป็น
เครื่องไหว ทําบุญอุทิศสวนกุศล และแสดงความเคารพเลื่อมใสศรัทธาตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชน ขันน้ํามนตแ
สามารถดัดแปลงเป็นขันใสบาตรได ขายดีมีคนชอบซื้อไปทําบุญที่วัดหรือซื้อไปถวายพระ (ประภาศรี
พงษแเมธา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 21 เมษายน 2555) เครื่องถวยเบญจรงคแ รูปทรงชามพรอม
พานรอง ลวดลายเทพนมและเทพนมนรสิงหแ มีหาสีไดแก สีแดง สีดํา สีเขียว สีน้ําเงิน และสีขาว ฯลฯ
ซึ่งในอดีตมีการทําเครื่องถวยเบญจรงคแรูปแบบหมอน้ํามนตแลายกลีบบัวแดงเพื่อประโยชนแในสอยใน
การใสน้ําพระพุทธมนตแประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาดังพระนิพนธแของ สมเด็ จพระเจาบรมวงศแ
เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ บันทึกไววา
...วาโดยกระบวนเขียนจานเชิงก็มีทั้งลายครามเขียนสีบนพื้นถวยแลสีเบญจรงคแ
เหมือนกับชามมีจานครั้งกรุงเกาอีกอยาง ๑ รูปเปนจานแบนไมมีเชิง เขียนเปนลายก
ลีบบัวสีแดง เขาใจวาเปนของไทยสั่งเหมือนกันเพราะมีหมอน้ํามนตแทํามาแตเมืองจีน
เขียนกลีบบัวแดงอยางนี้ดูเปนพวกเดียวกัน...
(พระเจาบรมวงษแเธอ กรมพระดํารงราชานุภาพ, 2460: 45)

ภาพที่ 24 เครื่องถวยเบญจรงคแใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใสเครื่องบายศรี
เพื่อเป็นเครื่องบวงสรวงบูชาฤกษแถวายครูอาจารยแ
ที่มา: ดาวฤกษแ คอมมูนิเคชั่นสแ, 2550: 108
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3) คุณค่าในฐานะเครื่องใช้สอยในงานเทศกาลต่างๆ ในปใจจุบัน เครื่องถวยเบญจรงคแใน
ชุมชนมีการผลิตเพื่อเป็นเครื่องใชสอยในงานเทศกาลตางๆ ของใชในชีวิตประจําวัน และสามารถใช
งานไดหลากหลายกาลเทศะมากขึ้น เชน กระถางธูป แกวน้ํา แกว กาแฟ โคมไฟ ชุดสํารับอาหาร โถ
แจกัน ชุดเลี้ยงพระ ชุดเครื่องแปูง ชุดกาน้ําชาชุดกาแฟ ฯลฯ ดังจะเห็นไดจาก การประปานครหลวง
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ประกันสังคมจังหวัดฯ โรงเรียนตางๆ มาสั่งเป็นของชํารวย ของที่ระลึก
ตางๆ เพื่อนําไปแจกในงานเทศกาล งานสัมมนา รวมทั้งเป็นของใชในครัวเรือน เพื่อมุงประโยชนแใช
สอย และอยูในวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น (วรรณพร ดําดง, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 5
พฤษภาคม 2555; รุงนภา ตรีนุสร, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555; ศักดา เพชร
ดารากุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555) ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...จีนเขาทําสีมาใชเครื่องปใ้นดินเผาแตไทยเราบรรพบุรษของเราคิดวาสีที่จีนทํามานี้
มันสวยงาม จึงคิดจะทํามั่ง เป็นของใชมนุษยแ ฉะนั้น ตองการทําศิลปะลายไทยใหไป
อยูในเครื่องใชไมสอย เชน ชุดเครื่องแปูง สํารับคาวหวาน ชุดกาน้ําชาชามไทยสั่ง
ครั้งกรุงเกาวาโดยรูปทรงเห็นมีแตทรงบัวอยางสูงกับอยางกลาง และทรงมะนาวตัด
ทรงเหลานี้เป็นรูปชามจีนทั้งนั้น รูวาของสั่งแตดวยเขียนลายไทย และถามีฝาไมวา
รูปแบบใด ๆ เป็นชามไทยสั่งใหทําทั้งนั้นดวยชามจีนเขาไมใชฝา...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
การที่เครื่องถวยเบญจรงคแไดรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหนํามาใชในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น
ในปใจจุบันนั้น ก็เป็นผลมาจากการพัฒนาผลงานในเชิงเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นผูผลิตจึงตองปรับตัวและ
สินคาตามความตองการของผูบริโภค อยางไรก็ดี สินคาเครื่องเบญจรงคแนี้ ยังคงความเป็นเอกลักษณแ
ไทยไวดวยลวดลายและคุณภาพของวัสดุ แสดงใหเห็นวาการจะอนุรักษแ สืบสานใหไดผลนั้น วิธีการ
หนึ่งคือการปรับประยุกตแผลงานใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
4) คุณ ค่า ทางศาสนา เครื่อ งถ ว ยเบญจรงคแ ในชุม ชนมี การผลิ ต เป็ นเครื่อ งไทยทานของ
พระสงฆแ และชุดสํารับอาหารคาวหวาน และมีผูซื้อเพื่อนําไปถวายพระสงฆแอยางตอเนื่องและเป็นชุดที่
ขายดีมาก สะทอนใหเห็นวาคนไทยพุทธศาสนิกชนผูมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะนิยม
ทําบุญใสบาตร เขาวัดปฏิบัติธรรม และถวายภัต ตาหารอาหารคาวหวานแดพระภิกษุ สามเณร ดวยมี
ความเชื่อวาการทําความและดีประพฤติปฏิบัติดีในชาตินี้จะสงผลความดีถึงชาติหนา หรืออานิสงสแผล
บุญที่ทําจะสงผลไปถึง ผูที่ลวงลับไปแลว เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหยืนยาวสืบไป ดังที่ครูภูมิ
ปใญญาชางเลาวา
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…เครื่องไทยทานของพระสงฆแ ชุดสํารับอาหารสีเหลืองขายดีมากมีคนชอบซื้อใส
อาหารไปถวายพระ คนศรัทธาในพระก็ซื้อเบญจรงคแไปถวายพระ...
(อุไร แตงเอี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2555)
ดวยเหตุที่สังคมไทยเป็นสังคมชาวพุทธ สิ่งของที่นําไปถวายพระสงคแจึงเป็นสิ่งที่เลือกสรรมา
เป็นอยางดี การเลือกเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นเครื่องไทยทานนี้ จึงแสดงใหเห็นวา ผูถวายมีความตั้งใจ
ที่จะนําสิ่งที่ดีที่สุดถวายเป็นพุทธบูชา อันจะเกิดสิริมงคลตอตนเองและครอบครัวตอไป
5) คุณค่าทางคติความเชื่อ ชางผูทํางานศิลปะไทย ตางเชื่อกันวาการที่มีโอกาส และทํางาน
ศิลปะใหประสบผลสําเร็จนั้น สิ่งสําคัญคือการมีครูผูประสิทธิ์ประสาทวิชา ทั้งครูที่ชวยฝึกฝนและครูที่
เป็นเสมือนกําลังใจ การทําเครื่องถวยเบญจรงคแก็เชนกัน ที่ชางมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณของครูศิลปะที่
จะชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ เครื่องถวยเบญจรงคแในชุมชนสะทอนใหเห็นความเชื่อของชาง
โดยแบงออกเป็น 2 ประเด็นไดแก (1) ความเชื่อในเรื่องลวดลายและสีสัน และ (2) ความเชื่อในเรื่อง
สมมุติเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการบูชาครู
1) ความเชื่อในเรื่องลวดลายและสีสัน ชางมีความเชื่อวากอนที่จะลงสีบนเครื่องถวยเบญจ
รงคแที่เป็นลวดลายโบราณ เชน ลายเทพนม หรือลายเทวดาตางๆ ตองตั้งจิตอธิษฐานกราบไหวบูชา และ
ทําสมาธิเพื่อขอขมากอนทกุครั้ง เมื่อไดทําแลวจะทําใหสามารถลงสีไดอยางงดงาม หรือความเชื่อที่วา
ถามีผูใดซื้อชิ้นงานของตนเองไปก็ จะทําใหผูนั้นโชคดี หรือในชวงเทศกาลสงกรานตแ ชางไดนําเครื่อง
ถวยเบญจรงคแไปแสดงและสาธิตในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได
ไปเห็นลายเทพนม ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ก็เกิดความเชื่อ ความศรัทธา และเกรงกลัวตอสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ จนไมกลาที่จะลอกเลียนลวดลายออกมา ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...กอนลงสีบนลายเทพนม ลายเทวดาตองไหวกอน และคิดวาถาใครไดของเราไปจะ
โชคดี เพราะเวลาเราลง เราเอาความคิดและจิตวิญญาณลงไปดวย...
(ธรรมนูญ จิตรพานิช, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555)
...ตองมีตํานานเรื่ องเล าอยูในนั้น ตองเอาความรักใส ในงานทําใหรูวาชิ้นงานนี้มี
เรื่องราวมีประวัติศาสตรแยิ่งลายไทยโบราณจะเขียนตองยกมือไหวและที่โบสถแวัดราช
บพิธฯ เบญจรงคแสวยงามมากคิดจะลอกลายมาทํา แตไมกลา กลัวสิ่งที่มองไมเห็น...
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(ประภาศรี พงษแเมธา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 20 เมษายน 2555)
เครื่องถวยเบญจรงคแที่ปรากฏสีสันตางๆ ลวนมีความหมายตามความเชื่อของชาง เชน สีขาว
หมายถึงพระพุทธเจา ลายดอกบัวหมายถึงพระพุทธเจา ลายโบตั๋นของจีนหมายถึงความมั่งมี ศรีสุข
ลายดอกเบญจมาศสีเขียวหมายถึง ความอุดมสมบูรณแหรือคนอินเดียนิยมสั่งสีเหลือง นิยมสั่งถวยเล็กๆ
ไปใสเกลือ เพราะคนอินเดียกอนจะกินขาวเขาจะจิ้มเกลือกอนชาวซาอุดิอารเบียนิยมสั่งสีเขียวเพราะสี
เขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณแ สีเหลืองหมายถึงความมั่งคั่ง ร่ํารวย สีแดงหมายถึงอํานาจบารมีหรือ
มีความเชื่อวาสีเขียวจะทําใหทรัพยแเขาบาน สีน้ําเงินผูใหญอุดหนุนจุนเจือ ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...สีของเบญจรงคแ สีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณแ สีเหลืองหมายถึงความมั่งคั่ง
ร่ํารวย สีแดงหมายถึงอํานาจบารมี ประมาณนี้...
(สวรินทรแ เต็มเปี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2555)
...สีเขียวเหนียวทรัพยแ ทําใหทรัพยแเขาบาน สีน้ําเงินผูใหญอุดหนุนจุนเจือ สีเหลือง สี
แดงลูกคาไมชอบ ชวงนี้จะไมทําสีเหลือง สีแดงเลย สีดําจะไมสวย สีขาวความบริสุทธิ์...
(สิริวรรณ มวงเผือก, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2557)
2) ความเชื่อในเรื่องสมมุติเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการบูชาครู ชางจะมีการทําบุญบานเพื่อไหว
เตาไฟ ทุก ๆ ปี หรือกอนที่ชางจะนําเครื่องถวยเบญจรงคแลงเตาจะตองบอกกลาวขออนุญาตและกราบ
ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้ง หรือมีการครอบครูเพื่อแสดงความเคารพ และความนอบนอมตอครูบาอาจารยแ
เพื่อเป็นการสักการะ เคารพบูชาครูบาอาจารยแ เพราะชางคิดวาทุกคนตองมีครูเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
หรือมีการกราบไหวพระพิฆเนศวร เทพเจาแหงศิลปะดวยมีความเชื่อวาเมื่อไดกราบไหวขอพรแลวจะ
ทําใหงานออกมางดงาม เมื่อใครไดผลงานไปก็จะโชคดี หรือการที่ชางไดไปเห็นลวดลายที่ประดับโบสถแ
วัดราชบพิธ สถิตมหาสี มารามราชวรวิหาร ไดเพียงแตชื่นชมในความงามแตไมกล าลอกเลียนแบบ
เพราะกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไมเห็น ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...ถาเรียนศิลปะตองมีการครอบครูอยูแลว ครอบครั้งเดียวก็ไดไมจําเป็นตองครอบ
บอย ๆ และกอนที่จะลงลายตองยกมือไหว ขออธิษฐานใหทํางานสําเร็จ ไมขัดของ
เราสามารถเขียนหนุมาน ยักษแ เทพ ไดเลยเพราะเราครอบครูแลวถือวาเราเป็นศิษยแ
กอนเผาจะไมเผาวันพฤหัสบดี วันอื่นเผาไดโดยจุดไหวเตา ขอขมาเตาทุกครั้งที่เผา
ถางานเยอะเผาบอย เวลาเผาเสร็จตองปลอยทิ้งไวหนึ่งวัน...
(ณัธฐพัช เอมโกษา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธแ 2556)
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ความเชื่อในเรื่องการเขียนลวดลายไทยแบบโบราณดั้งเดิม ก็ตองมีการครอบครู กราบไหว
พระพิฆเนศวร เทพเจาแหงศิลปะวิทยาการ และกราบไหวบูชาพระพุทธเจาเพื่อความเป็นสิริมงคล ดวยมี
ความเชื่อวาถาไดทําสิ่งที่ดีงามแลวจะทําใหผลงานออกมางดงามเป็นที่พึงพอใจของลูกคาและทําใหขาย
ได ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...คนที่เขียนลายตองไหวครู เคยครอบครูมากอน (ทุกคนตองมีครู)ทุกวันนี้กราบไหว
พระพิฆเนศวรไหวพระดวยวันไหนไหวตอ งเตรียมผลไม บอกเลากอนเผา เมื่อเผา
ออกมาจะสวยงามตองตาตองใจลูกคา…
(รัชนี ทองเพ็ญ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2555)
นอกจากนี้ ชางยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการเขียนลวดลายที่เป็นรูปบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตรแ
เชน รูปพันทายนรสิงหแวากอนที่จะเขียนลวดลายดังกลาว เพื่อมิใหมีอุปสรรคทั้งปวงตองขอขมาทานกอน
โดยการจุดธูปเทียนกราบไหวบูชา ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...ตอนหมูบานมีงานเขียนรูปพันทายนรสิงหแไมสามารถเขียนลายไดมีอุปสรรคตลอด
ไมสบายโดนสุนัขกัดตองไปขอขมาที่ศาลพันทายนรสิงหแครั้งแรกจุดธูปเทียนบอกที่
บาน...
(รัชนี ทองเพ็ญ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2555)
เครื่องถวยเบญจรงคแสามารถนํามาบดเป็นยาลูกกลอนไดตามคําบอกเลาของคนรุนปูุยาตา
ยายในชุมชนบางชางที่เคยปฏิบัติและสืบทอดความเชื่อนี้กันมาจนถึงปใจ จุบัน (ธนฉัตร ชยุทวาณิชกุล ,
ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2555) และกอนจะนําเครื่องถวยเบญจรงคแเขาเตาเผา
จะตองมีพิธีกรรมไหวเตา หรือไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือกอน เชน ชางในศูนยแฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงคแ
ตําบลนาดี (รุงทองเบญจรงคแ) เมื่อไดจัดเรียงวางเครื่องถวยเบญจรงคแลงในเตาเผาเรียบรอยแลว กอนที่
จะเปิดสวิทสแไฟฟูาชางจะทําพิธีสวดมนตแและกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์กอน เพื่อเป็นการขอขมาและแสดง
เคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวยมีความเชื่อวาเมื่อไดกระทําแลวจะทําใหเกิดความสุขความเจริญรุงเรือง และ
เมื่อเผาเซรามิกสแเสร็จแลวผลงานที่ออกมาจะมีความงดงามไมแตกราว ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
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...กอนเผาตองทําพิธีกรรมไหวเตาหรือมีพิธีกรรมครอบครูไหวพระวิษณุ ไหวพระ
พิฆเนศวร สวดมนตแประจําปีเกิด ไหวตอนตรุษจีน สารแทจีนเพราะเตามีแมเตาไฟ…
(รัชนี ทองเพ็ญ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2555)

ภาพที่ 25 ชางกําลังสวดมนตแไหวพระเพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กอนที่จะทําการเผาเซรามิกสแ
ผลการวิเคราะหแคุณคาทางวัฒนธรรมของเครื่องถวยเบญจรงคแ พบวา เครื่องถวยเบญจรงคแ
แสดงออกถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณแไทย มี 5 ประการ ไดแก 1) คุณคาในฐานะเครื่องประดับ มีการสั่ง
ทําและซื้อเครื่องถวยเบญจรงคแ ทั้งที่มีสภาพดีและแตกหักเพื่อนําไปประดับศาสนสถานและอาคาร 2)
คุณคาในฐานะเครื่องใชสอยในการประกอบพิธีกรรม มีการผลิตเป็นขันน้ํามนตแ พานรองเพื่อนําไปใชใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 3) คุณคาในฐานะเครื่องใชสอยในงานเทศกาลตางๆ มีการผลิต
เครื่องถวยเบญจรงคแเพื่อเป็นของใชในชีวิตประจําวัน ของชํารวยและของที่ระลึกตาง ๆ เพื่อนําไปแจก
ในงานเทศกาลตาง ๆ เชน งานประชุมสัมมนา งานมงคลสมรส งานเกษียณอายุ งานศพ ฯลฯ รวมทั้ง
ผลิ ตเพื่อเป็ นของใชในครั ว เรือน โดยมุงประโยชนแใชส อยและอยูในวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น 4)
คุณคาทางศาสนา มีการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นเครื่องไทยทานของพระสงฆแ ชุดสํารับอาหารคาว
หวาน และมีผูซื้อเพื่อนําไปถวายพระสงฆแ หรือนําไปถวายวัดอยางเนืองนิตยแ 5) คุณคาทางคติความเชื่อ
แบงเป็น 2 ประเด็น ไดแก (1) ความเชื่อในเรื่องลวดลายและสีสัน โดยกอนที่ชางจะลงสีบนเครื่องถวย
เบญจรงคแที่เป็นลวดลายโบราณ เชน ลายเทพนม หรือลายเทวดาตางๆ ชางจะตั้งจิตอธิษฐานกราบ
ไหวบูชา และทําสมาธิเพื่อขอขมากอนทุกครั้ง ดวยมีความเชื่อวาเมื่อไดทําแลวจะทําใหสามารถลงสีได
อยางงดงาม หรือความเชื่อที่วาถามีผูใดซื้อชิ้นงานของตนเองไปก็จะทําใหผูนั้นโชคดี และ (2) ความเชื่อ
ในเรื่องสมมุติเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการบูชาครู โดยชางมีการทําบุญบานเพื่อไหวเตาไฟทุกๆ ปี หรือ
กอนที่ชางจะนําเครื่องถวยเบญจรงคแลงเตาเผาจะตองบอกกลาวขออนุ ญาตและกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธแ
กอนเสมอ หรือมีการครอบครู มีการกราบไหวพระพิฆเนศวร เทพเจาแหงศิลปะ ดวยเชื่อวาเมื่อได
กราบไหวขอพรแลวจะทําใหงานออกมางดงาม ลวนสะทอนใหเห็นความเชื่อที่ฝใงอยูในจิตใจของคนไทย
สงผลใหคนไทยมีอุปนิสัยที่ดีงาม มีความเคารพนอบนอมตอครูบาอาจารยแและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทําใหประพฤติปฏิบัติแตกรรมดี ละเวนความชั่ว และมีความเจริญรุงเรืองสืบไป

149
สรุป เครื่องถวยเบญจรงคแเป็นเครื่องแสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งสะทอนใหเห็น
วัฒนธรรมทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ โดยเป็นเครื่องใชสอยในชีวิตประจําวันที่บงบอกถึงฐานะของผูใช
ซึ่งสวนใหญไดรับความนิยมจากราชสํานักและคนชั้นสูงตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทรแ
สามารถเชื่อมโยงจิตใจของคนไทยเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นความภาคภูมิใจและปีติยินดีที่ไ ดมีสมบัติ
วัฒนธรรมล้ําคา อีกทั้งเป็นเครื่องจรรโลงใจใหสรางสรรคแ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปยังอนุชนรุน
ตอไป
5.5 คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
การสืบทอดคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแใหยังคงอยูในสังคมไทย การคํานึงถึงเพียงความ
งดงามของชิ้น งาน หรื อความซาบซึ้งตอประวัติความเป็นมาของศิล ปะแขนงนี้อาจจะไมเพียงพอ
เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมมีความเป็นพลวัต การอนุรักษแ หรือสรางสรรคแผลงานใหมตามความ
ความตองการของสังคม จึงถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําใหเครื่องถวยเบญจรงคแดํารงอยูได วิธีการหนึ่งคือ
การสรางจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการดํารงและสืบสานผลงาน รวมทั้งการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคแ เพื่อตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในทางเศรษฐกิจ การมีรายไดจากการขายสินคาประเภทเบญจรงคแ ยอมมีความสําคัญตอการ
ดํารงไวซึ่งผลงานเหลานี้ เครื่องถวยเบญจรงคแเป็นสิ่งที่มีคุณคาตอชางและคนในชุมชน สามารถสราง
ความภาคภูมิใจ และความสุข นอกเหนือจากนั้น ยังสรางความสบาย และทําใหชางและคนในชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได มีงานทํา มีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ
โดยไมเป็นภาระแกสังคม ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...จากตกงาน เกิดการสรางงาน สรางอาชีพใหแกตนเองโดยใชความรูความสามารถ
ในการเขียนลายเบญจรงคแและลายครามมาทําเป็นอาชีพโดยไมคิดไปเป็นลูกจางโรงงาน
ที่ไหนอีกเราพอใจในสิ่งที่เรามี สิ่งที่เราไดรับกลุมเรามีความรูสึกคลายๆกันเบญจรงคแ
ทําใหเราสามารถหาเลี้ยงตนเองครอบครัว คนในทองถิ่นมีงานทําไมตองตกงาน ซึ่ง
เบญจรงคแเป็นเสมือนเสนเลือดใหญหลอเลี้ยงหัวใจใหมีกิน เลี้ยงชีพ เลี้ยงลูกหลาน
ชาวบาน เลี้ยงชุมชนเราอยูไดเพราะเบญจรงคแเราเกิดไดเพราะเบญจรงคแเบญจรงคแ
ทําใหรูวาคนไหนชอบ ชอบแคไหน แตตอนนี้เบญจรงคแดังสุดๆทําใหคนในชุมชนมี
รายไดมั่นคงไมตองเดินทางไกลของเราทํา อยูแตในบานไมตองเสียคารถคาเดินทาง...
(ประภาศรี พงษแเมธา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2555)

150
...มีคุณคาตอชุมชนมาก เพราะวาทําใหคนในชุมชนมีงานทําอาชีพเขียนลายสามารถ
ทําใหเลี้ยงลูกได สร างครอบครัวไดก็เพราะอาชีพนี้ และเป็นงานที่ทําให คนทํามี
จิตใจที่เยือกเย็น สงบไมเป็นภาระของสังคม...
(สุกฤต สังขรักษแ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
จากที่ไดกลาวไววา ปใจจุ บันมีผูนิยมสะสมเครื่องปใ้นเบญจรงคแเพราะชื่นชอบในความงาม
แตมีผูที่เห็นประโยชนแทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากการเล็งเห็นถึงคุณคาทางสุนทรียศาสตรแเทานั้น ดังที่
มีผูกลาวไววา
...ตอนเริ่มซื้อของเการาคาประมาณเทาไหรราคาเป็นรอยเป็นพัน 300–500 บาท
ของทําใหมราคาไมถึง ของเการาคาเป็นรอยเทียบไมได การที่เราไปคลุกคลี ทําใหรูวา
มีมูลคามหาศาล ตอนนั้นชุดน้ําชาซื้อมาหนึ่งแสน ไปขายเป็น 3-4 แสน ปใจจุบันเป็น
ลานสองลานสามลาน...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
การสรางผลงานศิลปะตามความตองการของตลาดเพื่อสรางรายไดในรูปของเม็ดเงินแลวยัง
สงผลถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชุมชน ใหไดกินดีอยูดีมากยิ่งขึ้น จึงเกิดการสนับสนุนใหเกิดงาน
การพัฒนาผลงานมากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นเอกลักษณแ และเป็นวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ ใหคนใน
ทองถิ่นงานทํา มีความภาคภูมิใจจนสืบทอดตอไปสูเยาวชนรุนใหม และยังเป็นการแสดงอัตลักษณแของ
ชุมชนใหแพรหลายทั้งในและตางประเทศ ดังที่มีผูกลาวไววา
…เป็นการใหมากกวาเงินทอง เป็นการใหอาชีพใหความรูสามารถติดตัวไป ถาอยาก
ไปก็สามารถไปทํางานที่อื่นไดทําใหชุมชนมีงานทํา มีการเรียนรูงานศิลปะทําใหมีคน
รูจักทั่วโลกคิดวาอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระประกอบกับตนเองรักงานศิลปะชอบศิลปะ
เขียนลายเบญจรงคแมีพื้นฐานเดิมอยูบางแลวนอกจากการประกอบอาชีพ เด็กไดทํางาน
ใกลบานมีเวลาดูแลครอบครัว สรางรายไดแลวเรายังตองการใหเด็กในชุมชนมีการ
สืบทอดจากรุนสูรุน ทําใหเป็นแหลงผลิตเครื่องเบญจรงคแที่เป็นที่รูจักและเป็นแหลง
เรียนรูของชุมชน...
(ธนฉัตร ชยุทวาณิชกุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2555)
...ชุมชนมีการเรียนรูงานศิลปะและชาวตางชาติก็รูจักเรา เชน ยุโรปสแกนดิเนเวีย
เป็นลูกคาซื้อเบญจรงคแของเรา ภูมิใจที่ทําใหเรามีอาชีพเลี้ยงตนเอง ครอบครัวได
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ความรู นําไปสูอาชีพที่สรางรายได สรางความภาคภูมิใจที่เราสามารถสืบทอดศิลปะ
โบราณเกาๆ ทุกวันนี้เรามีความรักและภาคภูมิใจมากที่ไดทําเบญจรงคแทําใหเกิด
ความสุข ความเรียบงายพออยูพอกิน เศรษฐกิจพอเพียง...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
...เป็นหนาเป็นตาของคนในชุมชน ทําใหมีอาชีพ และเชื่อวาเบญจรงคแจะไมสูญหายไป
ไหน ในอนาคตนาจะมีความนิยมมากกวาปใจจุบัน ถามีการสืบทอดจากรุนสูรุน...
(สิทธิพงษแ ศรีจันทรแ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2555)
...เพราะทําใหเยาวชนในชุมชนมีรายไดจากการทําเบญจรงคแ และทําใหชุมชนเป็นที่
รูจักอยางแพรหลาย และเยาวชนรุนหลังจะไดสืบทอดอนุรักษแงานเบญจรงคแตอไป
ตลอดจนใชเวลาวางใหเป็นประโยชนแ...
(ณัฐนันทแ บัวจตุรัส, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
คุณคาทางสังคมที่เกิดจากเครื่องถวยเบญจรงคแ คือการเสริมสรางใหชางและคนในชุมชนเกิด
จิตสํานึกรักทองถิ่น ที่ตางไดมีสวนรวมในการทําความดีใหแกสังคม สรางสังคมแหงความเอื้ออาทร
สรางความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน ครอบครัวอบอุนสงผลใหครอบครัว ชุมชน และ
สังคมเขมแข็ง ซึ่งบางครั้งอาจสงผลมาจากความสําเร็จของการขายสินคาเครื่องถวยเบญจรคแ ดังที่ชาง
เลาวา
...ทํ า ให ค นในชุ ม ชนมี ร ายได มี ง านทํ า ไม ต อ งออกไปทํ า งานที่ อื่ น มี เ วลาอยู กั บ
ครอบครัว และสามารถรักษาเอกลักษณแของดอนไกดีได ...
(อรพิน เอี่ยมโหมก, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2555)
...ชุมชนรูจักเบญจรงคแมากขึ้น ทําใหเกิดความสามัคคีสมควรที่จะอนุรักษแไวเป็น
อยางมาก...
(สุวิมล อุษณีษแมนัสกุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
ในบางครั้ง ยังเป็นการสรางโอกาสใหคนในชุมชนไดทําประโยชนแเพื่อสังคมโดยสวนรวม อาทิ
การฝึกการทําเครื่องถวยเบญจรงคแใหแกเด็กที่ประสบปใญหาภัยธรรมชาติดินถลมที่ภาคใตไดฝึกปฏิบัติ
จนสามารถนําไปประกอบอาชีพได ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
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…เมื่อ พ.ศ. 2532 องคมนตรี (พิจิตร กุลละวณิชยแ) สถาบันวิจัยจุฬาภรณแใหทหารมี
หนังสือมาขอใหหมูบานเราฝึกเด็กที่ถูกน้ําทวมดินถลมในภาคใต พอแมตายหมด
สอนเด็ก 3 รุนจํานวน 20 คน ทั้งปใ้น หลอ เขียนลาย ฝึกจนเป็นแลวกลับไปทํางาน
ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณแ จังหวัดนครศรีธรรมราช…
(ประภาศรี พงษแเมธา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2555)
การวิเคราะหแคุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจของเครื่องถวยเบญจรงคแ พบวา เครื่อ งถว ย
เบญจรงคแเ ป็น สิ ่ง ที ่ม ีค ุณ คา ซึ ่ง สมาชิก ในชุม ชนและสัง คมไทยไดร ับ ประกอบดว ย การสรา ง
มูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑแสูตลาดการคาสากล เป็นแหลงสรางงาน สรางรายได และเมื่อมีผูชื่นชอบทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมซื้อผลงาน จึงทําใหคนในชุมชนมีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว มี
อาชีพที่มั่นคง สามารถยึดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมประกอบอาชีพไดอยางสุจริต ไมเป็นภาระ
ของสั งคม สังคมไทยจะสามารถอยู อยางมีความสุ ขสงบและสามารถพึ่งพาตนเองได ทั้งนี้การจะ
เสริมสรางใหเกิดชุมชนในลักษณะดังกลาว จะตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็งทางสังคมดวยการทํา
ใหเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นอัตลักษณแของทองถิ่น ที่แฝงเรนไปดวยจิตสํานึกรักทองถิ่น การมีสวนรวม
ของคนในชุมชน การสรางสังคมแหงความเอื้ออาทร และความตระหนักใหชุมชนอนุรักษแและพัฒนา
ผลงานเครื่องถวยเบญจรงคแใหคงอยูอยางยั่งยืนสืบไป
5.6 คุณค่าทางภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาช่าง
ผูที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการอนุรักษแ ฟื้นฟู สืบสาน และสรางสรรคแเครื่องถวยเบญจรงคแ
ใหมีความงดงามและสามารถเปลี่ยนไปตามความตองการของสังคมและวัฒนธรรมนั้น คือ ครูภูมิปใญญา
ชางที่ไดสั่งสมประสบการณแจากผลงานหรือครูในอดีต จากความเชื่อ การใหความหมายของลวดลาย
และสีสัน การฝึกฝนทักษะในการวาดลวดลาย อีกทั้งยังมีจินตนาการความคิดสรางสรรคแในการผลิต
ผลงานที่มีคุณภาพ
...ในการเขียนลายโบราณ เชน ลายคังฮีจะไมนิยมใชน้ําทองแตจะใชสีเขียน ถา
เป็นลายสมัยใหมจะใชน้ําทองเขียน เชน ลายดอกไม ลายสัตวแ ฯลฯ ลายดอกไมนี้
ตนเองเป็นคนคิดขึ้นมา เป็นดอกไมสามกลีบ มีใบประมาณ 6-7 ใบ ยังไมไดตั้งชื่อ
ตอนนี้ ตั้งอยู บ นเรื อนไทย...
(อุไร แตงเอี่ย ม, ครู ภูมิปใ ญญาชาง, สัมภาษณ์ , 17 ธันวาคม 2556)
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คุณคาที่เกิดจากภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชาง คือ การผลิตผลงานที่มีเรื่องราวตามคติความ
เชื่อ การเลือกสีสันที่เหมาะสม รูจักใชวัตถุดิบ สรางผลงานที่มีความสมดุลระหวางลวดลายที่ความออน
ชอย ออนหวาน ประณีต พิถีพิถัน มีเอกลักษณและเอียดลออ อีกทั้งยังอาจเป็นเครื่องแสดงออกถึง
ความศรัทธาตอความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแอันเป็นบรรทัดฐานของคนไทย
…เอกลักษณแของเครื่องถวยเบญจรงคแดอนไกดีคือ ชางจะเลือกใชดินที่มีคุณภาพ
บรรจงเขียนลวดลายดวยทองผสมผสานการใชสีคุณภาพสูง มีลวดลายและรูปทรง
ที่ ห ลากหลายด ว ยทั ก ษะที่ ชํ า นาญ เป็ น ภู มิ ปใ ญ ญาที่ สื บ ทอดกั น มาของคนใน
ทองถิ่น...
(อุไร แตงเอี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2555)
ครูภูมิปใญญาชางยังเลือกใชวัสดุอุปกรณแที่นํามาใชงานอยางมีคุณภาพ ปใจจุบันชางมีการ
พัฒนาโดยนําปากกาสริงคแมาใชแทนพูกันในการขึ้นลาย เพื่อเป็นการประหยัดน้ําทอง เนื่องจาก
ทองมีราคาแพงมากขึ้น ดังที่ชางเลาวา
...อุปกรณแที่ใชเขียนมีทั้งพูกันและปากกาสริงคแ ในสมัยกอนจะเป็นพูกัน
อยางเดียว สมัยนี้ชางจะใชทั้งพูกันและปากกาสริงคแเบอรแ 2 และเบอรแ 4
การที่ชางนิยมนําปากกาสริงคแมาเขียนเป็นเพราะวา การใชพูกันจุมน้ําทองเขียน
เป็นการสิ้นเปลืองทองมากกวา และเด็กรุนใหมจะเป็นคนทํางานเร็ว การใช
พูกันเขียนสวนใหญเขียนไมเป็น...
(เพ็ญศรี นิ้มเจริญ, สัมภาษณ์, 10 กรกฎาคม 2555)
ครู ภูมิปใญญาชางมีการคิดแกไขปใญหาเรื่องดินไมมีคุณภาพ โดยการทดลองทําดว ย
ตนเองจนสามารถรูถึงปใญหาและสามารถทําไดดียิ่งขึ้น ซึ่งตองผานการทดลองซ้ํา และคิดสูตร
ตางๆ ขึ้นมา จนสามารถทํารูปทรงของขาวไดเบาบางเป็นที่พอใจแลว แตครูภูมิปใญญาชาง ก็
มิไดหยุดอยูแคนั้น ยังคิดทดลองทําน้ําเคลือบอีก เมื่อภรรยาของครูภูมิปใญญาชางปุวย ทําใหตอง
หยุดพักการคนควาเพื่อไปดูแลภรรยา ดังที่ครูภูมิปใญญาชางเลาวา
...ตอนผมอายุ 80 ปี จะสั่งดินจากสมุทรสาคร ทําชามมาหนาเทอะทะ เราก็ไป
ดวยตนเอง ขอใหทําบางๆ แตโรงงานบอกวาดินมีปใญหาทําไมไดเราก็ไปบอก
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ลูกชายวาที่ดินมีปใญหาเกิดจากการทํางานของคนปใจจุบันคนสมัยกอนจะทําอะไร
ตองเรียนรูหมด สมัยนี้มีโรงงานทําดินสงโรงงานเผา โรงงานไดแตเผาอยางเดียว
ดินเกิดปใญหาอะไรก็ไมรูเรื่องงานถึงออกมาเป็นแบบนี้ บอกลูกชายใหไปปในดิน
มาสักถุงหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2550 พอจะทําอะไรเลนเขาก็ใหมาโดยไมคิดเงิน...
...เราก็ทดลอง นําดินมาผสมทําเป็นน้ํา เทใสแบบจับเวลาวาสักกี่นาที
เทดินออก พอออกไดก็นําออกจากแบบ ดินหดตัวเทานี้นาที หนาขนาดนี้ เทานี้
นาทีบางขนาดนี้ ตองการใหหนาขนาดนี้ผลออกมาเบี้ยวหมดเลย ก็เลยพบวา
ดินมีปใญหาจริงๆ จึงคิดวาของมีปใญหาตองแกไขได จึงทดลองทําอีกก็ยังเบี้ยว
หนาอีกหนอยก็คอยยังชั่วหนอยก็รูเองวา ดินนี้แกไขได...
...ปี พ.ศ. 2553–2554 ลองแกไขดินแลวทดลองทําเองออกมามีรูปทรงบาง
มีคุณภาพ

ปใ จจุบันกําลังทดลองผสมน้ําเคลื อบอยู พอดีภ รรยามาปุวยจึงตอง

หยุดพัก ก็มาคิดวาจะทําดีหรือไมดี รุนเรามอบใหลู กทํากันหมดแลว ถาเราไมทําลูก
เราก็จมปลักกันอยูอยางนี้พอเรามาทําเราก็เหนื่อยคนเดียว จึงปลอยไปไมคิดทําซื้อ
เขาดีกวา ซื้อของขาวเล็กๆ เขามาลองผิดลองถูกสูอยู 3 ปีกวาจะประสบความสําเร็จ
รวม 4 ปี การผสมดินก็อาศัยเด็กชั่งตวงไดน้ําดินแลวเราก็แสดงเอาทดลองทําดวย
ตนเองจนแจมแจง...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
นอกจากนั้ น ครู ภูมิปใ ญ ญาช างมีก ารทํ างานโดยผ านกระบวนการเรีย นรูห ลายขั้ นตอน
ทั้งการลองผิดลองถูก การคิดปรับปรุงพัฒนา และทดลองสูตรผสมดินเพื่อใหไดดินที่มีคุณภาพมาใช
งาน และเครื่องถวยเบญจรงคแที่มีความงดงามนั้น เกิดจากรูปทรงของขาวตองมีความแข็งแกรงและ
เงางาม โดยใชเนื้อดินพอรแซเลนผสมกับเถากระดูกสัตวแ เชน กระดูกวัว ฯลฯ โดยเนนการพัฒนาความ
งามอยางเอกลักษณแไทยและอนุรักษแลวดลายแบบโบราณดั้งเดิม ไมคอยปรากฏลวดลายใหมๆ ใหเห็น
ซึ่งการทํารูปทรงของขาวนั้น นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ ทดลองปใ้นรูปทรงของขาวและทดสอบการเผา
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เซรามิ ก สแ ด ว ยด ว ยตนเองที่ อุณ หภู มิ 1,200 องศาเซลเซีย ส เพื่ อ ให ไ ด รู ป ทรงของขาวที่ มี ค วาม
แข็งแกรง เบาบางและเงางามเป็นพิเศษ ดังที่ชางเลาวา
...ไปเรียนการปใ้นแบบลองดู เผาเสร็จแลวเราก็ผานๆ เราเรียนทุกวันวันหยุดราชการ
ถึงจะหยุด เป็นเวลา 3 เดือนกวาคิดวาทําไดแลว เราใหชางที่นั่นเผาตอนนั้น
เขารับงานจ฿อบดวย ใชแก฿สเผา แก฿ส 1,100 น้ําเคลือบใชได กระเบื้องชั้นดี
1,300 เนื้อโบน 1,200 เนื้อพอรแชเลน 1,300 เขาเตาเผาออกมาเห็นผลงานก็ใชได
ตอมาเรามาสรางบาน 2 หอง ตอจากบานมาอีก 6 ศอก มีกําแพงลอมรอบ
ก็ผสมดินลงมือปใ้นขางนอก ขึ้นรูปเสร็จ ก็ขนเขามาบรรจุในเตาเผาไฟ
อุณหภูมิ 1,100 ตั้งนานไมขึ้น ตองปรับแก฿สเพิ่มแก฿ส 10 หัวไหมหมด สมัยกอน
เตานําอิฐมากอเอง ใชแก฿สเผาการเผาโถใหญๆ ไดลูกเดียว พอผลงานออกมาดี
ไดลูกคาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ผมทําเนื้อพอรแชเลนมีการปรับปรุง ทดลองผสมดิน
ทําน้ําเคลือบ แลวชุบน้ําเคลือบพอรแชเลนเผาอุณหภูมิ 700-800 กอน แตเนื้อ
จะไมแกรง ถาจะแกรงตอง 1,200 เนื้อโบน ตองผสมกับเถากระดูก ลองทําดู
ก็ออกมาสวย ทําจากกระดูกวัว...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
ครูภูมิปใญญาชางไทยยังแสดงออกทางความคิดสรางสรรคแและจินตนาการ ตลอดจนเทคนิค
ตางๆ ดวยตนเอง โดยไมตองเลียนแบบของเดิมเสมอไป และใชภูมิปใญญาในการทดลองดวยตัวเอง
...เขียนลายและเผาเอง ลองผิดลองถูกอยู 4 ปี จึงประสบความสําเร็จ...
...มีเครื่องถวยเบญจรงคแที่ซื้อมาแลวชํารุด จึงไดทดลองซอมแซม โดยใชซีเมนตแ
และกาว สีวิทยาศาสตรแ จนมีความชํานาญในการซอมแซมของเกา เป็นที่ยอมรับ
ของพอคาและคนทั่ว ไปที่นิย มของโบราณนํา มาใหซอ มแซมอยูเ ป็น ประจํา ...
(วิ รัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
ครูภูมิปใญญาชางในพื้นที่ที่ศึกษา นอกจากจะมีผลงานที่โดดเดนอยางตอเนื่อง ยังไดรับ การ
ยอมรับ ครูภูมิปใ ญญาชางจึงมิไดเป็นเพียงผูที่มีฝี มือในการผลิ ตผลงานเทานั้น แต ยัง ตองเป็นผูที่มี

156
แนวคิดและทัศนคติที่ดีในการสรางสรรคแผลงานที่มีคุณคา สามารถตอบสนองความตองการของสังคม
ไดเป็นอยางดี ปใจจุบันมีการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผู ซื้อ
และความตองการของตลาด ผูผลิตที่มี ความรู ทักษะ และความคิดสรางสรรคแที่ ดี จะสามารถสราง
ผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบได คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแขึ้นอยูกับความสามารถของครู ภูมิปใญญาชาง
ไมสามารถกําหนดเป็นมูลคาได ดังนั้น คุณคาทางภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชาง ซึ่งผลิตผลงานโดย
ผานกระบวนการเรียนรูหลายขั้นตอน ทั้งการลองผิดลองถูก การคิดปรับปรุงพัฒนา การทดลองซ้ํา
การใชเทคนิคตางๆ ประกอบกับความคิดสรางสรรคแ ทําใหผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแที่มีความงดงาม
หลากหลาย ทั้งในดานรูปทรง ลวดลาย สีสัน และการใชงานไดจริงในชีวิตประจําวัน เป็นการอนุรักษแ
และพัฒนาเครื่องถวยเบญจรงคแใหดํารงอยูและเป็นที่ยอมรับของคนทุกระดับชั้นในสังคม ดังที่ครูภูมิ
ปใญญาชางกลาววา
...สมัยกอนเป็นของเจานายชั้นสูง ปใจจุบันดัดแปลงเป็นของใชในชีวิตประจําวัน
ใชไดตั้งแตตื่นนอนจนหลับ ทําอยางไรไมใหนําไปเก็บเป็นของโชวแ มีโอกาสเติบโต
เบญจรงคแของเราควรทําเป็นของขายเลย และที่ขายดีที่สุด ไดแก แกวน้ํา แกวกาแฟ
เบญจรงคแถาเป็นของใชจะเป็นประโยชนแมากกวา ไมใชเก็บไวดูเฉยๆ สินคาจะ
ตอยอดได มิใชจบที่ตรงนี้ เชน เหล็กน้ําพี้จะเอาไปทําอะไร...
...ธุ ร กิจ การคา ขายตอ งมีก ารดั ดแปลง ต องคิ ด ต องรัง สรรคแ ทํ าแล ว
เพื่อใหเราอยูรอดทันยุคทันสมัย อยางไรก็ตาม เราก็ตองอนุรักษแของโบราณไวดวย...
(อุไร แตงเอี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2555)
คุณคาทางภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชางเครื่องถวยเบญจรงคแมีสาระสําคัญที่ปรากฎใหเห็น
อยางชัดเจนทั้งในดานอนุรักษแ พัฒนา สรางสรรคแ และสืบทอด เพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแไดรับการ
ยอมรับทั้งในดานความงดงามและประโยชนแใชสอยในชีวิตประจําวันไดหลากหลายและเขาถึงคนฐานะ
ตางๆ ในสังคม ดวยการเลือกใชวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณแที่มีคุณภาพ การแกไขปใญหาดวยการลองผิด
ลองถูก การทดลองซ้ํา การพัฒนาเทคนิคใหมๆ ผสมผสานกับความคิด สรางสรรคแและจินตนาการใน
การผลิ ตเครื่ องถว ยเบญจรงคแ ให มีรูปทรง ลวดลาย และสี สั นที่แสดงถึง คุณคาทางสุ นทรียศาสตรแ
หัตถศิลป ประวัติศาสตรแ วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ เป็นการเพิ่มมูลคาใหกับเครื่องถวยเบญจรงคแ
รวมทั้งยังสรางจิตสํานึกรักทองถิ่นใหเกิดขึ้นในชุมชนอีกดวย
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สรุป คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ ประกอบดวย คุณคาทางสุนทรียศาสตรแที่แสดงถึงความ
งาม คุณคาทางหัตถศิลปที่เป็นแมแบบศิลปะแหงเครื่องถวย คุณคาทางประวัติศาสตรแที่เป็นหลักฐาน
สําคัญ คุณคาทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณแความเป็นไทย คุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจที่สราง
จิตสํานึกรักทองถิ่นและมูลคาเพิ่มบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคแ และคุณคาทางภูมิปใญญาของครูภูมิ
ปใญญาชางที่อนุรักษแและพัฒนาไวได คุณคาเหลานี้เกิดจากความสัมพันธแระหวางการสรางสรรคแเครื่อง
ถวยเบญจรงคแของชาง เพื่อตอบสนองประโยชนแการใชสอยของสังคมไทยในแตละยุคสมัย และธํารงไว
ซึ่งความเป็นไทยผานงานหัตถศิลปเครื่องถวยเบญจรงคแ
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บทที่ 6
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
เพื่ อให บรรลุ ตามวั ตถุ ประสงคแข อที่ 2 การวิ เคราะหแ กระบวนการถ ายทอดภู มิ ปใญญาครั้ งนี้
วิเคราะหแ กระบวนการถ ายทอดภูมิ ปใญญาและคุณคาของเครื่องถ วยเบญจรงคแ ในจังหวัดสมุ ทรสาคร
ประกอบด วย ตํ าบลนาดี ได แก รุ งทองเบญจรงคแ และตํ าบลดอนไก ดี ไดแก อุ ไรเบญจรงคแ หนู เล็ ก
เบญจรงคแ และแดงเบญจรงคแ กับจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบดวย ตําบลบางชาง ไดแก ปิ่นสุวรรณ
เบญจรงคแ เบญจรงคแบางชาง และอัมพวาเบญจรงคแ และตําบลอัมพวา ไดแก ศักดาเบญจรงคแ และ นิภา
เบญจรงคแ โดยพิจารณาจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนและวิธีการถายทอด จากการศึกษาเอกสาร
และการวิจัยภาคสนาม อาศัยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณแแบบเจาะลึก และการสังเกต
แบบมีสวนรวม ผลการศึกษามีดังตอไปนี้
6.1 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในตาบลนาดี
รุ้งทองเบญจรงค์
เริ่มตนจาก นายอนันตณัฏฐแ มวงเผือก ครูภูมิปใญญาชางในรุงทองเบญจรงคแ ตําบลนาดี
อําเภอเมือง จั ง หวัด สมุท รสาคร ไดรั บการถา ยทอดวิ ช าการเขียนจิตรกรรมและลายไทยมาจาก
วิทยาลัยเพาะชาง และไดถายทอดวิชาความรู ประสบการณแ และทักษะตาง ๆ ใหแก นางสิริว รรณ
มวงเผือก (ภรรยา) ชางพื้นบานในที่ทํางาน บุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอง นักเรียน นักศึกษาที่มา
ฝึกงานในชวงปิดภาคเรียน และบุคคลอื่น ๆ ในชุมชนเดียวกันและบุคคลภายนอกชุมชน เชน นักเรียน
นั ก ศึ ก ษาที่ ม าเรี ย นตามโครงการของสถานศึ ก ษาต า ง ๆ ผู ที่ ม าศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ชาวไทยและชาว
ตางประเทศ ตอมาก็ให นางสิริวรรณ มวงเผือก เป็นผูถายทอดวิชาการลงสีใหแกชางที่เขามาใหม คอย
ตรวจสอบดูแลความเรียบรอยตาง ๆ และในเวลาเดียวกัน ก็ใหชางที่มีความรูและประสบการณแและ
ทักษะชํานาญงานคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา หรือ สอนและตรวจสอบกันเองแบบรุนพี่สอนรุนนอง
พอสอนลูก นาสอนหลานแบบสังคมประกิต สอนอยางไมเป็นทางการ แบบคนในครอบครัวเดียวกัน
หรื อเป็ น เครื อญาติ กั น สอนกั น เอง ได แก นางสิ ริ ว รรณ ม ว งเผื อกและน า แก ว อยู ซอยอนามั ยทํ า
เครื่ องถวยเบญจรงคแ ขายส งตลาดนัดจตุจั กรแต ตอนนี้ เลิ กแล ว เป็นคนสอนให (อรษา ต฿ กควรเฮง,
สัมภาษณ์ , 24 พฤษภาคม 2555) หรือนอกจาก นางสิริวรรณ มวงเผือก จะเป็นคนสอนแลวยังมี
นางสาวอรษา ต฿กควรเฮง เป็นคนสอนใหอีก (รุจี เขียวประทุม, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
รวมทั้ง นางสาวเกศราภรณแ สุขเกษม ซึ่งเรียนจบออกมาจากโรงเรียนไดสองปีกวา ตอนแรกอยูบาน
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เฉย ๆ ไมไดทํางานอะไร ตอมาพี่สาวซึ่งเคยทําอยูที่นี่ชวนมาทํา ปใจจุบันไดลาออกไปทํางานที่อื่นแลว
เป็นคนสอนให (เกศราภรณแ สุขเกษม, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555) ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
อาจารย์จากวิทยาลัย
เพาะช่าง
ภูมิปัญญาจาก
ภายนอกชุมชน

อัครโยธิน
เจ้าอาวาส
วัดสุวรรณ

ภูมิปัญญาจาก
ภายในชุมชน

บุคคลอื่น ๆ

การส่งต่อ

ในชุมชนเดียวกัน

ช่างพื้นบ้าน

น้
น้าสาว

นายอนันตณัฎฐ์ ม่วงเผือก
นางสิริวรรณ ม่วงเผือก

(ครูภูมิปัญญาช่าง)

รัตนาราม

ภูมิปัญญา

เพื่อนอยู่แถว ค่าย
กําแพงเพชร

ช่างพื้นบ้าน

ช่างพื้นบ้านรุ่นพี่ในที่ทํางาน

เด็กฝึกงาน

ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน

นักศึกษาที่มาเรียน
ตามโครงการของ

บุคคลอื่น ๆ

บุคคลใน
ผู้มาศึกษาดูงาน
ญาติพี่น้อง
ยวกัน
ภาพที่...ครอบครั
กระบวนการถ
ายทอดภูมในช่
ิปใญวงญาและคุณสถานศึ
คาของเครื
่อในชุ
งถมวชนเดี
ยเบญจรงคแ
ในตําบลนาดี
กษา
ว
ทั
้งชาวไทยและ
ในที่ทํางาน
ปิ
ด
ภาคเรี
ย
น
ยวกัน นสูรุน
(รุงทองเบญจรงคแ)เดีจากรุ
ต่างประเทศ
รุ่นน้อง

แผนภาพที่ 2 กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในรุงทองเบญจรงคแ
ผลการวิเคราะหแกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในรุงทองเบญจรงคแ พบวา มี กระบวนการ
ถายทอดภูมิปใญญาในการผลิต โดยมีการใหชางรูจัก คิดประยุกตแดัดแปลงลวดลายจากของโบราณ
ดั้งเดิมขึ้นมาใหม เชน เขียนลายดอกบัวพิกุลคีบแลวเพิ่มจุดขาวขึ้นมาเพื่อใหลวดลายมีความละเอียด
และมีสีสันมากยิ่งขึ้นจากปกติเดิมที่มีแค 2-3 สีเทานั้น เป็นความคิดสรางสรรคแและจินตนาการของ
ชางเพื่อใหเครื่องถว ยเบญจรงคแมีความงดงามเป็นเอกลั กษณแของชุมชน (สาโรจนแ เขียวประทุม,
สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555) มีการนําลวดลายโบราณดั้งเดิมมาดัดแปลงเพื่อสรางความแปลก
ใหมโดยผสมผสานความคิดสรางสรรคแและจินตนาการลงไปในชิ้นงาน เชน นําลายหนาสิงหแมาใสกลีบ
ดอกไม หรือลายกนกมีนกคาบกิ่งไม บางครั้งชางก็มีการตัดทิ้งบางสวนไปบาง โดยชางใหเหตุผลวา
การเขียนลวดลายลงบนเครื่องถวยเบญจรงคแถามีรายละเอียดมากเกินไปจะทําใหลวดลายแนนเกินไป
หรือมีการนําลายจักรีใสดอกไม ใบไม ลายพุมขาวบิณฑแใสตาสับปะรด เป็นภูมิปใญญาของครูชางที่คิด
ขึ้นมาจากประสบการณแที่ไดรับการสั่งสมกันมา ทําใหชางเกิดความรูและทักษะในการเขียนลาย ดังที่
ชางเลาวา ตนเองเป็นคนชอบคิดดัดแปลงลวดลายตลอดเวลาเพื่อความเพลิดเพลิน โดยคิดไปเรื่อย ๆ
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เพราะเป็นคนไมชอบเขียนลายซ้ําซาก และจากการสังเกตพบวา ชางกําลังเขียนลวดลายลงบน
เครื่องถวยเบญจรงคแชุดชากาแฟอยางงดงามออนชอย แตไมสามารถระบุไดวาเป็นลวดลายอะไร จึงได
สอบถามจากชางปรากฏเป็นลวดลายที่คิดขึ้นมาใหม โดยการนําลายหนาสิงหแซึ่งเป็นลายเกาโบราณ
ดั้งเดิมมาประยุกตแดัดแปลงดวยการเพิ่มกลีบดอกไมหงายออก ชางตั้งชื่อวา “ลายกลวยไม” และ
อธิบายเพิ่มเติมวา ลายแตละลายที่ชางเขียนขึ้นมาอาจจะไมเหมือนตนแบบหรือของจริงเสมอไป อาจ
เกิดจากจินตนาการในการออกแบบ และตั้งชื่อขึ้นตามความชื่นชอบเพื่อจะไดจดจํางายและสะดวก
ตอการติดตามงาน อาจจะไมเกี่ยวกับลวดลายเลยก็ได (นภดล เชื้อจีน, สัมภาษณ์ , 10 มิถุนายน
2557)
สะทอนใหเห็นวา การที่ชางนําลายหนาสิงหแสมัยกรุงศรีอยุธยามาประยุก ตแดัดแปลงขึ้นใหม
ดวยการเพิ่มกลีบดอกไมหงายออก เป็นการถายทอดภูมิปใญญาในการสืบสานภูมิปใญญาไทยดั้งเดิมให
คงไวร วมทั้งมีเทคนิ คการออกแบบสี สั นให มีความงดงามเป็นเอกลั กษณแของชุมชน ซึ่งเครื่องถว ย
เบญจรงคแของรุงทองเบญจรงคแจ ะเนน สี สัน สีทองเพื่อความนุมนวล สบายตา ไมจัดจาน มีเทคนิค
วิธีการผสมสีและการลงสีตามสูตรเฉพาะของชุมชนอันเกิดจากความคิดสรางสรรคแและจินตนาการ
เชน เทคนิคการลงสีบนรูปทรงของขาวเพื่อใหมีความงดงาม ชางตองลงสีใหพอดีไมบางไปหรือหนา
เกินไป เพราะเมื่อเผาเสร็จเรียบรอยแลวถาชางลงสีบางเกินไปจะทําใหสี ไมติดและดาง หรือถาลงสี
หนาเกินไปสีจะเดงหรือลอนออก เมื่อทําไปนาน ๆ ชางจะเกิดความรูและประสบการณแดวยตนเองวา
ระหวางสีเขมกับสีเขมจะอยูดวยกันไมได จะทําใหเมื่อเผาเซรามิกสแออกมาแลวสีจะมืด หรือสีชมพูกับ
สีฟูาถาอยู ดว ยกัน ในชองเดีย วกัน หมด เวลาเผาออกมาจะทําให สี จืดหรือซีด (ภานุมาศ เดชเกตุ,
สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555) เป็นภูมิปใญญาของชางที่ไดรับการสั่งสมและถายทอดกันมา จนเกิด
องคแความรูเรื่ององคแประกอบของการลงสี ซึ่ง (อรษา ต฿กควรเฮง, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
ใหความเห็นวา การลงสีตองลงสีน้ําเนื้อ ๆ ลงใหเสมอ ลงสีใหพอดี ๆ ไมลงสีหนา หรือบางเกินไป
ถาลงสีหนาสีจะเดงและลอนออก ถาลงสีบางสีจะดาง
อยางไรก็ดี กระบวนการถายทอดภูมิปใญญา ครูภูมิปใญญามี การพัฒ นาทั้งเทคนิค วิธีการ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขทั้ง ในระหวางการทํางานและหลังจากการเผาเสร็จเรียบรอยแลวเพื่อให
ชิ้นงานออกมามีคุณภาพ เชน การลงสีชางตองลงสีใหอยูในลายเสน ถามีการลงสีเกินลายเสน ก็จะมี
วิธีการแกไขโดยมีเทคนิควา ตองทิ้งใหลายเสนนั้นแหงเสียกอนหลังจากนั้นจึงใชไมปลายแหลมขูดออก
หรือหลังจากการเผาเสร็จเรียบรอยแลวถาสีที่ลงไวซีดหรือสีไมติด ชางก็จะนํากลับมาลงสีใหมอีกครั้ง
หนึ่ง (ธีระภรณแ บํารุงศรี, สัมภาษณ์,5 พฤษภาคม 2555) สวนวิธีการแกไขปใญหาการใสสีนอยเกินไป
หรือมากเกินไป เมื่อชางทํางานไปนาน ๆ จะเกิดองคแความรูขึ้นมาเองวาถาใสน้ําเยอะเกินไปสีจะไหล
เป็นแอง ๆ ถาใสน้ํานอยไปสีที่ลงจะบาง หรือถาลงสีหนักเกินไปจะทําใหสีเดง (เกิดการลอน) เมื่อเผา
เสร็จเรียบรอยแลว วิธีการแกไขคือ ชางจะตองผสมสีใหเทากันหรือผสมสีใหพอดี (เกศราภรณแ สุข
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เกษม, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555) และเทคนิคพิเศษที่ทําใหเ ครื่องถวยเบญจรงคแมีสีสันงดงาม
คือ การลงน้ําหนักมือ ซึ่งชางจะตองใชน้ําหนักมือที่ปานกลาง เพราะถาลงน้ําหนักมือมากเกินไปจะทํา
ใหลวดลายมีสีที่ออกเนื้อเยอะเกินไป หรือถาชางลงสีมากเกินไปวิธีการแกไขปใญหาคือ ใหใชไมปลาย
แหลมขูดออก และถาชางลงสีเบาเกินไปจะทําใหสีดาง วิธีการแกไขปใญหา คือ ชางอาจจะลงสีเพิ่มหรือ
ขูดสีออกมาแลวลงสีใหมตามความคิดและจินตนาการของชางแตละคน (รุจี เขียวประทุม, สัมภาษณ์,
24 พฤษภาคม 2555)
เพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแมีเอกลักษณแเป็นของตําบลนาดี รุ งทองเบญจรงคแจะมีเทคนิคการ
ผลิตที่ซับซอนใชเวลาและขั้นตอนมากเป็นพิเศษ โดยเนนการเขียนสีทองลงยาแบบโบราณเป็นทองดาน
คือ จะมีการเคลื อบสีดวยน้ําทอง ใหดานกอนแล วจึงคอยนํามาเขียนลวดลาย ตองใชเวลาการผลิ ต
มากกวาทองเงาโดยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นตอนและใชเวลาในการทํางานมากกวาปกติอีกหนึ่งวัน และ
เทคนิ คอีก ประการหนึ่ งคือเมื่อ เขียนลวดลายและลงสี เสร็จ เรียบรอ ยแล ว ชา งไมตองรอให สี แห ง
สามารถเผาเครื่องถวยเบญจรงคแไดเลยใชอุณหภูมิ 870 องศาเซลเซียส ซึ่งสวนใหญจะใชอุณหภูมิ
ประมาณ 800 องศาเซลเซียส และในระหวางทํางานชางจะมีการพัฒนาทั้งเทคนิค วิธีการ ตรวจสอบ
และปรั บ ปรุ ง แก ไ ขไปด ว ยในเวลาเดี ย วกั น เพื่ อ ให เ ครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ มี ค วามงดงามตามแบบ
เอกลักษณแไทย มีคุณภาพดีเป็นที่ชื่นชอบและถูกใจลูกคามากที่สุด รวมทั้ง เป็นเอกลักษณแของชุมชน
มากขึ้น (สิริวรรณ มวงเผือก, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2557)
จะเห็ น ได ว า รุ ง ทองเบญจรงคแ มี ก ระบวนการถ ายทอดภู มิ ปใ ญ ญาในการผลิ ต เครื่ อ งถ ว ย
เบญจรงคแทั้งการออกแบบลวดลายและสีสัน ตลอดจนการรูจักแกไขปใญหา เชน ประยุกตแลวดลาย
ขึ้นมาเองโดยการนําลายหนาสิงหแ ลายดอกพิกุลมาใสจุดขาวเพื่อใหลวดลายมีความละเอียด สามารถ
นํามาใชในชีวิตประจําวันได และเป็นเอกลักษณแของชุมชนมากขึ้น ซึ่งในการทํางานเมื่อชางทําไปนาน
ๆ จะเกิดองคแความรูไดดวยตนเอง เรียนรูถึงการเขียนลวดลายวาตองมีการแบงชองไวกอน เพราะถา
ไมมีการแบงชองเมื่อเขียนลายเสร็จถึงตอนสุดทายแลวอาจจะทําใหลวดลาย ไมสม่ําเสมอได (สาโรจนแ
เขียวประทุม, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
ผลการวิเคราะหแกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในรุงทองเบญจรงคแ พบวา จุดมุงหมายใน
การพัฒ นาผู เ รี ย นของรุ ง ทองเบญจรงคแ เพื่อให ผู เรียนเกิดการพัฒ นาทางสติปใญญา เชน รูจักคิ ด
ออกแบบลวดลาย สีสัน และแกไขปใญหาดว ยตนเอง โดยใชความคิดสรางสรรคแและจินตนาการ และ
เกิดการพัฒนาทางจิตใจ โดยการสรางเจตคติที่ดีแกผูเรียนและซึมซับและมีใจรักในศิลปะ โดยการ
สรางเจตคติที่ดีแกผูเรียนและซึมซับและมีใจรักในศิลปะ โดยดูจากลักษณะนิสัยของชางสวนใหญเป็น
คนจิตใจดี มีสมาธิในการทํางาน ไมวอกแวก จิตใจสงบ และใจเย็น จากการสังเกตพฤติกรรมของชางที่
แสดงออกมาในขณะทํางาน ทําใหเป็นคนที่มีใจรักในงานศิลปะ เกิดการซึมซับเป็นความรักความ
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ผูกพัน และความภาคภูมิใจทั้งในตนเองและอาชีพ สะทอนอารมณแความรูสึกที่ดีงาม ความสุข ความ
สบายใจ ที่ไดฝากไวในผลงาน ดังที่ชางเลาวา
…ออกจากโรงเรียนก็มาทําเบญจรงคแเลย มาสมัครดวยตนเอง ดวยมีใจรัก
ในงานศิลปะชอบการวาดเขียน... (ภานุมาศ เดชเกตุ, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม
2555)
…ชอบการวาด การลงสี มีความผูกพัน และรูสึกภาคภูมิใจที่ไดสืบทอด
วัฒนธรรมไทย...(อรษา ต฿กควรเฮง, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
...ออกจากโรงเรียนก็มาทําเลย พี่เปิ้ลชวนมา บานอยูใกล ๆ กันทํามาสามปี
แลวเป็นคนรักการเขียนลายและลงสี ชอบวาด ชอบเขียน ชอบวาดการแตูนและคิด
จะทําตลอดไป เพราะที่นี่เหมือนเป็นบานของเราอยูกันแบบชวยเหลือ สอนกันเองใน
กลุมสวนมากจะปรึกษาพี่เปิ้ล...(รุจี เขียวประทุม, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
รุงทองเบญจรงคแมีวิธีการถายทอดโดยการสอนปฏิบัติแบบบูรณาการ ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง สิ่งที่ถายทอดสวนใหญเป็นเทคนิคและวิธีการทํางาน เชน สอนวิธีการจับพูกันที่ถูกตอง
ฝึกการวางนิ้วเพื่อใหมีหลั กยึด มือจะไดมั่นคงไมสั่น เพราะถามือสั่นจะทําใหเขียนเสนไมได หรือให
ชางฝึกการลงสีและหัดไลสีดวยตนเอง ฯลฯ เป็นการสอนอยางไมเป็นทางการใหชางสอนกันเองแบบ
พี่สอนนอง คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน และใหคําปรึกษากันแบบรุนพี่รุนนอง (อรษา ต฿กควรเฮง,
สัมภาษณ์ , 24 พฤษภาคม 2556) มีการบรรยายโดยการอธิบายใหผูเรียนเขาใจถึงวิธีการทํางาน
กอนที่จะลงมือปฏิบัติจริง เชน ใหคําแนะนําถึงวิธีการ ขั้นตอนการทํางาน และเทคนิคการทํางาน
เพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแมีความงดงาม มีการสาธิตทําใหดูเป็นแบบอยาง ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ
จริง สวนใหญเป็นการสอนเรื่องการลงสี ฯลฯ และมีการประเมินตามสภาพจริงโดยการสังเกตชิ้นงาน
ทั้งในระหวางการทํางานและผลงานหลังจากการเผาเซรามิกสแเสร็จเรียบรอยแลว เชน ในขณะที่ชาง
ลงสี ครูก็จะคอยดูวาผูเรียนมีการลงสีสม่ําเสมอหรือลงสีบางไปหนาไปหรือไม เพื่อเป็นการปูองกัน
และแกไขปใญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลัง เชน ถาผูเรียนลงสีบางเกินไปจะทําใหสีที่ลงไวไมติด หรือ
สีซีด หรือถาผูเรียนใสน้ําผสมสีมากเกินไปก็จะทําใหสีรอน สวนการตรวจสอบหลังจากการเผาเซรา
มิกสแเสร็จเรียบรอยแลว ครูจะมีวิธีการสังเกตโดยดูจากความหนาบางของสีถาลงสีไมสม่ําเสมอจะทํา
ใหผลงานออกมาสีดางและไมสวย ตองนํากลับมาลงสีและเผาเซรามิกสแอีกครั้ง (สิริวรรณ มวงเผือก,
สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2557) ดังที่ชางเลาวา
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...การจับพูกัน พูกันจะตองตั้งตรง บางคนสามวันยังจับไมได ตองประมาณ
หนึ่งสัปดาหแจึงจะคลอง การใชพูกันในการลงสีแบบไหนสีจึงจะสม่ําเสมอ ถาสีไม
เสมอจะดางและไมสวย หัดไลสีใหเสมอ สวนการลงสีแตละสีแลวแต ความถนัด ฝึก
การวางนิ้วกอย นิ้วกอยจะตองเทากับพื้นกระเบื้อง เพื่อจะใหมีหลัก ในการลงสีมือ
จะไดไมสั่น...(สิริวรรณ มวงเผือก, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2557)
...สอนวิธีการลงสี เชน ตรงนี้ลงสีอะไรตามลวดลาย เขาจะแนะนํากอนจะ
ลงสีแบบไหนสีจึงจะสม่ําเสมอ ถาสีไมเสมอจะดางและไมสวย บอกวิธีการจับพูกัน
พูกันจะตองตั้งตรง บางคนสามวันยังจับไมไดประมาณหนึ่งสัปดาหแ จึงจะจับได
นิ้วกอยเทากับพื้น เพื่อจะใหมีหลักในการลงสี มือจะไดไมสั่น และหัดไลสีใหเสมอ
ในการสอนลงสี ลวดลายตรงนี้จะลงสีอะไรเขาจะแนะนํากอน
สวนใหญลงสีตามการสั่งทําของลูกคา ตัวชางจะออกแบบเองมีนอย...
(สิริวรรณ มวงเผือก, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2557)
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในรุงทองเบญจรงคแมีการถายทอดภายในบริบทครอบครัว
และชุมชนเดียวกัน สะทอนความสัมพันธแทางสังคมในเรื่องของความเป็น ปึกแผน เป็นการสรางรายได
และอาชีพใหแกคนในชุมชน และสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแกประเทศชาติ รวมทั้งทําใหเยาวชน
และคนในชุมชนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ ไมไปมั่วสุมอบายมุขหรือยาเสพติด เป็นการสราง
โอกาสให แก เ ยาวชน เช น ถ าเยาวชนที่ ไม มีโ อกาสศึ ก ษาต อ ครู ก็ จะฝึ กให จ นเกิ ด ความชํ านาญ
สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดโดยไมเป็นภาระของสังคม...
(อนันตณัฏฐแ มวงเผือก, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2555)
...บางคนไปทําโรงงานเวลาจํากัด ถามาทํากับเราสามารถดูแลครอบครัวได
สามารถชวยเขาในเรื่องคาใชจาย เขาจะไดไมเดือดรอน มีรายไดชวยครอบครัว และ
ถามีลูกกําลังเล็กไมสามารถไปทํางานได แตถามาทํากับเราเขาสามารถรับงานไปทํา
ที่บานได ดูแลครอบครัว ดูแลลูกได เป็นการชวยชุมชน สังคม แตคนขยันแบบนี้มี
นอย ภาระก็ตกอยูกับ ปูุย าตายายและคนรุนใหมส วนใหญนิยมเขาโรงงาน...(สิ ริ
วรรณ มวงเผือก, สัมภาษณ์, 22 มกราคม 2557)
...พี่สาวเพื่อนมาชวน ปใจจุบันเป็นครูอยูสมุทรปราการชื่อสุรียแ ตอมาเกิดใจ
ชอบก็เลยทํามาตลอด เพื่อใหเด็กในชุมชนที่ยังไมมีรายได หรือยังไมมีงานทํามาฝึก
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และอยากใหลูกสาวมาสืบทอด ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ...(สาโรจนแ เขียวประทุม,
สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
6.2 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในตาบลดอนไก่ดี
ประกอบดวย อุไรเบญจรงคแ หนูเล็ก เบญจรงคแ และแดงเบญจรงคแ มีดังนี้
6.2.1 อุไรเบญจรงค์
เริ่มตนจาก นางอุไร แตงเอี่ยม ครูภูมิปใญญาชางในอุไรเบญจรงคแ ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร ไดรับการถายทอดความรู และประสบการณแ การทําเครื่องถวยเบญจรงคแและ
เครื่องลายครามจาก อาจารยแ ส งวน รักมิตร อาจารยแปรีชา กุยรักษา จากกรมศิล ปากร สมัยอยู
โรงงานเสถียรภาพ ตอมาไดถายทอดความรูและประสบการณแของตนเองใหแกญาติพี่นอง หลาน ๆ
บุ ค คลในครอบครั ว คนในชุ ม ชนเดี ย วกั น และคนภายนอกชุ ม ชน เช น นางรั ช นี ทองเพ็ ญ
(แดงเบญจรงคแ) นางนวลจันทรแ มารุงเรือง (ยืนยงเบญจรงคแ) ชางพื้นบานในที่ทํางาน ผูที่มาศึกษาดู
งานจากหนวยงานราชการและเอกชน คณะทูตฯ ผูบริหาร ครู อาจารยแ นักเรียน นิสิตนักศึกษา คณะ
แมบ านองคแการบริห ารส ว นจั งหวัดสมุทรสาคร คณะแมบานองคแการบริห ารส ว นตําบลดอนไกดี
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ฯลฯ ดังที่ชางเลาวา
...หมูบานเราเป็นแหลงเรียนรูเราภูมิใจที่มีคณะทูต ผูบริหาร นักเรียน นิสิต
นักศึกษาชาวตางชาติ มาเลเซีย ภูฏาน ญี่ปุน จีน และคณะแมบาน อบต. อบจ. มา
เรียนรูเพื่อนํากลับไปพัฒนาจังหวัดของตนเอง ทําใหไดรับการผลักดันแตเหนื่อยมาก
ตองอธิบายใหคนมาดูงาน ตอนหลังมอบใหหนุม นิ กอลแฟ มาชวยเดือนหนึ่งไมได
หยุดเลย...(อุไร แตงเอี่ยม, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2555)
ในเวลาตอมา อุไร แตงเอี่ยม ไดใหชางสอนกันเองแบบรุนพี่สอนนอง สวน อุไร แตงเอี่ยมจะทํา
หนาที่คอยดูแล ตรวจสอบ และใหคําแนะนําเมื่อมีปใญหาเกิดขึ้นขณะที่ชางไมส ามารถแกไขดว ย
ตนเองได หรือบางเรื่องที่จะตองทําการตัดสินใจ เชน สิทธินันทแ ธรรมสังวาลยแ ญาติ อุไร แตงเอี่ยม
ไดรับการถายทอดมาจากพี่ชาย และนาสาว (สิทธินันทแ ธรรมสังวาลยแ, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
หรือ ธรรมนูญ จิตรพานิช หลานชายไดรับการถายทอดมาจาก สิทธินันทแ ธรรมสังวาลยแ ซึ่งเป็นญาติพี่
นองกัน หลังจากนั้นก็พยายามฝึกฝนดวยตนเอง จนกวาจะเกิดทักษะความชํานาญตองใชเวลาถึงครึ่ง
เดือน (ธรรมนูญ จิตรพานิช, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555) และไดถายทอดความรูนี้ไปยังคนใน
ชุมชนเดียวกัน เชน นางสาวพนิดา เกตุมณี เลาวา คนที่มาเรียนสวนใหญเป็นคนในหมูบาน เพราะมี

165
คนในหมูบานฯ มาใหสอนบอย (พนิดา เกตุมณี, สัมภาษณ์,5 พฤษภาคม 2555) หรือใหชางคนอื่น ๆ
ทําหนาที่สอนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เด็กฝึกงานในชวงปิดภาคเรียน (สิทธินันทแ ธรรมสังวาลยแ,
สั ม ภาษณ์ , 5 พฤษภาคม 2555) ปใ จ จุ บั น นางอุ ไ ร แตงเอี่ ย มได ม อบหมายให นายธรรมนู ญ
จิตรพานิช เป็นผูดูแลและอธิบายเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องถ วยเบญจรงคแใหแกผูที่มาศึกษา
ดูงาน รวมทั้งสอนหัดเขียนลาย ใหแกเด็กที่มาฝึกงาน หรือมาหาความรูดวยตนเอง และ ธรรมนูญ
จิตรพานิช เคยเป็นวิทยากรใหแกนักเรียนโรงเรียนวัดทาเสา ตําบลทาเสา จังหวัดสมุทรสาคร โดยไป
สอนการทําเบญจรงคแ ขั้น พื้น ฐาน เรื่องการลงสี พรอมกับเล าเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องถวย
เบญจรงคแไปดวย แตปใจจุบันทางโรงเรียนไมมีการเรียนการสอนทางดานนี้แลว เนื่องจากทางรัฐบาล
ไมมีการจัดสรรงบประมาณมาให (ธรรมนูญ จิตรพานิช, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555)
นอกจากนี้ โรงเรี ย นกระทุ ม แบน “วิ เ ศษสมุ ท คุ ณ ” จั ง หวั ด สมุ ท รสาครมี ก ารสอนทํ า
เครื่องถวยเบญจรงคแเป็นชุมนุมของโรงเรียน มีชางของหมูบานเบญจรงคแดอนไกดี ไปสอนเป็นการเรียน
การสอนขั้นพื้นฐาน และชางในอุไรเบญจรงคแ เชน นางสาววรรณพร ดําดง กอนที่จะมาทํางานที่นี่เคย
ฝึกฝนการทําเครื่องถวยเบญจรงคแจ ากโรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” และเพื่อนในชุมชน
เดียวกัน ทําใหมีประสบการณแมากอนและหลังจากนั้นไดถายทอดความรูและประสบการณแใหแกญาติ
พี่นองและชางที่มาฝึกทํางานใหม ดังที่ชางเลาวา
...ตอนเรียนอยูโรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” โรงเรียนมีชุมนุมการ
เขียน ลายน้ําทอง สมัครเขาชุมนุมนี้เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เลือกชุมนุมนี้เพราะอยาก
เห็นเบญจรงคแ แตเรียนไมเต็มที่ ตอมามีนองชื่อ ชลิสา ดําแดงสอนใหโดยบอกวา “พี่
ทําอยางนี้ อยางนี้” และมีเพื่อนชวยสอนดวยอยูหมูบานทิพยแวาณิช อยูเลยวัดหงอน
ไก หัดอยู 1 เดือนไมไดเงินตอมาก็มาทําที่อุไรเบญจรงคแ เริ่มเขียนเบญจรงคแ 1 ใบ ใช
เวลา 1 ปี 1 ชิ้นงานเขียนลายมะลิ มาทําตอนอยูชั้น ม. 4 วันแรกเป็นเลย เพราะมี
ประสบการณแลงสีอยูแลว และเคยสอนใหญาติ ชางมาใหมงานตรงนี้ตองมีความอดทน
สูง...(วรรณพร ดําดง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
จะเห็นไดวา กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในอุไรเบญจรงคแ เริ่มตนจาก นางอุไร แตงเอี่ยม
ไดรับการถายทอดการเขียนลายไทยจากอาจารยแสงวน รักมิตร และอาจารยแปรีชา กุยรักษาและไดนํา
ความรู และประสบการณแที่ไดรับมาถายทอดใหแกชางในที่ทํางาน บุคคลในครอบครัวเดียวกัน ญาติ
พี่นอง คนในชุมชน เด็กที่มาฝึกงานในชวงปิดภาคเรียน ชางที่มาทํางานใหม ๆ คณะทูตานุทูตตาง ๆ
นักศึกษาจากศูนยแการศึกษา นอกโรงเรียนตําบลดอนไกดี ผูมาศึกษาดูงานทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา
จากสถานศึกษาตาง ๆ คณะแมบานองคแการบริหารสว นจังหวัด คณะแมบานองคแการบริหารสวน
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ตําบล และนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ (มาเลเซีย ภูฏาน ญี่ปุน จีน ฯลฯ) หลังจาก
นั้นก็ไดมอบหมายใหชางสอนกันเองแบบรุนพี่สอนรุนนอง โดยใหชางที่มีทักษะความชํานาญงาน
มากกวาเป็นผูสอน เป็นการถายทอดแบบสังคมประกิตคือ การใหชางสอนกันเองอยางไมเป็นทางการ
ไมมีการใชทฤษฎีแตจะเนนการลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดความรู ประสบการณแ และทักษะดวยตนเอง ผู
ถายทอดและผูรับการถายทอดสวนใหญมักเกี่ยวดองเป็นญาติพี่นองและบุคคลในครอบครัวหรือคน
ในชุมชนเดียวกัน ดังแผนภาพที่ 3
ภูมิปัญญาจาก
ภายนอกชุมชน

อาจารย์ปรีชา กุ้ยรักษา, อาจารย์สงวน รักมิตร จากกรมศิลปากร สอนการเขียนลายไทย
และอาแปะจากเมืองจีนสอนเขียนลายครามในโรงงานเสถียรภาพ

ภูมิปัญญาจาก
ภายในชุมชน

นางอุไร แตงเอี่ยม

ครูในโรงเรียนกระทุ่มแบน

(ครูภูมิปัญญาช่าง)

“วิเศษสมุทคุณ”

พี่ชาย น้าสาว และเพื่อนของ
ช่างพื้นบ้าน

นางรัชนี ทองเพ็ญ
(ครูภูมิปัญญาช่าง)

การส่งต่อ

นางนวลจันทร์ มารุ่งเรือง

ภูมิปัญญา
ช่างพื้นบ้าน

มาเลเซีย
นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศเช่น
ภูฎาน ญี่ปุนจีน ฯลฯ

ครูอาจารย์ ผู้บริหารคณะทูตจากถาบันการศึกษา
และหน่วยงานต่าง ๆ

ผู้มาศึกษาดูงานเช่นนักเรียนนิสิตนักศึกษา

นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตําบลดอน
ไก่ดี

นักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”

นักเรียนโรงเรียนวัดท่าเสา

ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน

เด็กฝึกงานในช่วงปิดเทอม

นัก เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี

บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง หลาน ๆ

ช่างที่เข้ามาใหม่

คนในหมู่บ้านเดียวกัน

ช่างพื้นบ้านรุ่นน้อง

ช่างพื้นบ้านรุ่นพี่ในที่ทํางาน

แผนภาพที่ 3 กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในอุไรเบญจรงคแ
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในอุไรเบญจรงคแพบวา จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน เพื่อ
พั ฒ นาให ผู เ รี ย นเกิ ด การพั ฒ นาทางสติ ปใ ญ ญา เช น สอนให รู จั ก การออกแบบสร า งสรรคแ แ ละ
จินตนาการ เชน การนําลวดลายไทยแบบโบราณดั้งเดิมมาประดิษฐแขึ้นใหม อาทิ ลายจักรี ลายเทพนม
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ลายรามเกียรติ์ ลายประเพณีสงกรานตแ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นไทย และคงอนุรักษแศิลปะไทยแบบ
ดั้งเดิมไว ประเภทเครื่องถวยเบญจรงคแลายน้ําทองสมัยรัชกาลที่ 2 ดังที่ชางเลาวา
...เป็นความคิดสรางสรรคแของชาง ในการเขียนลวดลาย เนนภูมิปใญญาของ
ชาง เขียนลาย ชางลงสี เป็นภูมิปใญญาที่ออกมาจากแนวคิดของเรา ออกความคิดไป
เรื่อย ๆ จะใสสีอะไรจะอานไปเรื่อย ๆ สีคือความคิด การออกแบบสีคือ ความคิด
การแนะนํา คําพูด การชักชวน มิใชเสนอขายอยางเดียวและเครื่องถวยเบญจรงคแทํา
ใหเห็นถึงความเป็นไทย เชน ลายจักรี ลายเทพนม ลายรามเกียรติ์ ลายประเพณี
สงกรานตแ เวลาชาวตางประเทศมาเห็นจะรูวาเป็นประเทศไทยชื่อลายไทยตาง ๆ บง
บอกความเป็นไทย และเป็นงานฝีมือที่ใชมือทํา ทําดวยฝีมือคนไทย...
(วรรณพร ดําดง, สัมภาษณแ, 5 พฤษภาคม 2555)
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญา ครูมีการสอนโดยนําองคแความรูเรื่ององคแประกอบและ
เทคนิคการลงสี และการผสมสี เชน ตองไมใสน้ํามากหรือนอยเกินไป หรือถาเป็นสีแดงจะใสน้ํามาก
ไมไดจะทําใหสีโปุงพอง การลงน้ําหนักมือตองใชน้ําหนักมือแตพอดีไมหนักเกินไปหรือเบาเกินไป
เพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแมีความงดงามบาดตาบาดใจ ฯลฯ ดังที่ชางเลาวา
...ครูจะสอนวา ถาเราสามารถแยกพื้น แยกดอก แยกลายไดแลว เราก็
สามารถลงสีได องคแประกอบของการลงสี ชางสีจะรูวาน้ําหนักมือ การลงสีแตละสีก็
แตกตางกัน เชน ถาสีแดงลงน้ําเยอะผลงานออกมาสีจะโปุงพอง แดงสดหนามากจะ
พอง บางมากก็จะหาย แดงหมากสุกหนามากจะหลุดออกไมเกาะ กระเบื้องบางมาก
สีจะจาง คนลงสีจะรูเทคนิคอันนี้ ที่รูเกิดจากประสบการณแที่ลงสีแลวนําไปเผาเกิด
เสียหายจนเกิดเป็นองคแความรู...(สิทธินันทแ ธรรมสังวาลยแ, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม
2555)
...คนงานโรงงานเสถียรภาพ สวนใหญจะอยูแผนกเขียนลายคราม เนื่องจาก
การเขาไปทํางานครั้งแรกจะตองฝึกเขียนลายครามกอน ลายครามเป็นลายที่เขียน
งายเป็นลายพื้นฐานที่สามารถนํามาประยุกตแเขียนลายอื่น ๆ ไดตนเองเรียนทั้งลาย
เบญจรงคแและลายคราม สมัยกอนชางตองเป็นหมดทั้งสองอยาง เบญจรงคแสมัยกอน
เรียกวา “บนเคลือบ” (เบญจรงคแตองชุบน้ําเคลือบกอน) ลายครามเรียกวา “ใต
เคลือบ” คือลงบีชเขียนลายแลวนําไปเผา ทําใหเกิดภูมิปใญญา ความรูและทักษะ
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ขั้นตอนการผลิต การเผา ตลอดจนการเขียนลายครามและลายเบญจรงคแตั้งแตนั้น
เป็นตนมา...(อุไร แตงเอี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 14 เมษายน 2555)
อุไรเบญจรงคแมีการประเมินโดยการติดตาม ตรวจสอบ และใหรูจักแกไขปใญหาดวยตนเอง
เชน หลังจากการเผาเซรามิกสแเสร็จเรียบรอยแลว ถามีการลงสีผิดเพี้ยน เกิดสีรอน สีซีด หรือสีเขม
เกินไป หรือประสบปใญหาทองรอน จะคอย ๆ คิดพิจารณาแกไขปใญหา มีการใชวัสดุที่นํามาแกไข
การเขียนลายและลงสีผิดเพี้ยนโดยใชยางลบชนิดพิเศษสั่งตรงจากประเทศเยอรมนี ในการทํางาน
ชางจะยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาคือ การเดินสายกลาง การรูจักความพอดี ความไมประมาท โดยการ
ฝึกสมาธิ ความอดทน ดวยการปฏิบัติธรรม ทํางานดวยความตั้งใจ ใสใจ ดวยจิตวิญญาณ อารมณแ
ความรูสึกที่ดี รวมทั้งความประณีต พิถีพิถัน ความละเอียดออน และความละเมียดละไมลงไปทุก
ชิ้นงาน ดังที่ชางเลาวา
…การทําอาชีพนี้ตองใชสมาธิ อดทน เราใชจิตและวิญญาณ ทุกเย็นตองเดิน
จงกรมและ ภูมิปใญญาในการใหสี เขียนลาย ไดสมาธิ เหมือนการเดินสายกลาง
ตองทําใหเกิดความพอดี คอย ๆ คิด คอย ๆ ทํา และรูจักการแกไขปใญหา เชน ใน
เรื่องของสี เรื่องเตา ทองรอน ถาอากาศรอนทองผสมกับทินเนอรแทองจะรอนออกก็
จะคอย ๆ เช็ดออกทําใหรูจักการแกปใญหา หรือควรจะใสสีพื้นอะไรใสสีอะไรไมขึ้น
นอกจากนี้ยังทําใหรูจักลายไทยตางๆ อีก...(ธรรมนูญ จิตรพานิช, สัมภาษณ์, 25
พฤษภาคม 2555)
จากการสังเกตพบวา ชางเขียนลายสวนใหญจะทํางานกันอยูตามบาน ซึ่งชางเขียนลายตอง
ใชความคิดสร างสรรคแ จิ น ตนาการ ความสงบ และสมาธิมากเป็นพิเศษ ประกอบกับงานดานนี้
สามารถนํากลับไปทําที่บานไดสวนเรื่องการเผาเซรามิกสแเป็นหนาที่ของ นายทองคํา เอี่ยมสิงหแ สามี
เป็นผูดูแลโดยระบบการทํางานจะมีการแบงงานกันทําตามหนาที่ และเมื่อมีผูมาฝึกงานหรือมีชางมา
ใหมก็จะมีรุนพี่คอยดูแลใหคําแนะนํา หรือทําใหดูเป็นตัวอยาง รวมทั้งจะใหชางหัดสังเกตและจดจํา
หลังจากนั้นก็ใหฝึกฝน ฝึกปฏิบัติและทดลองทําดวยตนเองจนกวาจะเกิดทักษะความชํานาญงาน ถา
มีขอผิดพลาดก็จะมีการแนะนํ าใหแกไขปรับปรุงและทําขึ้นมาใหมจนกวาจะดีขึ้น มีการปรับปรุง
ประยุกตแ และดัดแปลงขึ้นมาใหม ทําใหเครื่องถวยเบญจรงคแอยูในวิถีชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น
วิธีการถายทอดในอุไรเบญจรงคแ พบวา ครูมีการอธิบายบอกเลาเรื่องราวเพื่อใหผูเรียนเกิด
การซึมซับและมีใจรักในงานศิลปะ มีการสาธิตวิธีการใหผูมาศึกษาดูงานและนักเรียนดูเป็นแบบอยาง
หลังจากนั้นใหผูเรียนฝึกปฏิบัติแกไขปใญหาดวยตนเอง ซึ่ง ชางสวนใหญที่มาทํางานเป็นคนที่ชื่นชอบ
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และมีใจรักในงานศิลปะ ประกอบกับไดทํางานในสถานที่เงียบสงบ รมรื่น ทําใหมีบรรยากาศของการ
ทํางานที่สรางความเพลิดเพลิน ความสบายใจ และความสุข ชางจึงมีใจรักและผูกพันกับการทํางาน
เป็นการพัฒนาจิตใจใหเกิดแกผูเรียน สามารถกลอมเกลาจิตใจใหชางเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ
และมีความอดทน ดังที่ชางเลาวา
...สมัยกอนไมเคยสนใจลายไทย แตเมื่อมาทําแลวทําให เกิดความสนใจและ
เราสามารถบอกเลาเรื่องราวใหผูมาเรียนรูได... (ธรรมนูญ จิตรพานิช, สัมภาษณ์,
25 พฤษภาคม 2555)
...ตอนนั้นไมมีงานทํา นองชวนมาทํา งานตรงนี้มักเป็นแบบญาติพี่นองเป็น
คนชอบในงานศิลปะ ลองมาทําดูจนทําเป็นอาชีพ และเห็นวาเป็นอาชีพที่มีอิสระ
งานตองบังคับตนเองใหมีความรับผิดชอบ คิดจะทําไปเรื่อย ๆ เพราะมีใจรักดานนี้
ไมอยากออกไปทํางานที่อื่น ทํามาหลายปีแลว ที่นี่มีความสงบดี รมรื่น อยูตรงนี้ก็ดี
แลว ตางคนตางอยูไมวุนวาย และสรางความเพลิดเพลินในอาชีพ...(วรรณพร ดําดง,
สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...ตกงานปี พ.ศ. 2540 ทําบริษัทออแกไนซแเซอรแ บริษัททูแฮนดแ บริษัทหนัง
ลาออกมาอยูบานแฟน แบกของสงของตามเยาวราช ขายเสื้อผาเปิดทายขายของไม
เป็นหลักไปเลี้ยงปลานิลอยูจังหวัดเพชรบุรี (ฝใ นวาพระธุดงคแบอกวาทําไมไมรีบยาย
มาอยูที่นี่) หลังจากนั้นจึงยายมาอยูที่บานอุไรเบญจรงคแ ตอนแรกไมรูสึกผูกพันพอ
ทําไปนาน ๆ มีคนตําหนิวาเหยียบขี้ไกไมฝุอทําใหเกิดความมานะ ชวงนั้นจะมีเด็ก
เขียนโดยเราเป็นคนออกแบบ ไดประสบการณแจริงเรื่องสีสันจะแมนกวาบุคคลอื่นมี
คติอยูวาจะทํางานสักชิ้นหนึ่ง ถาไมดีก็จะไมทํา...(ธรรมนูญ จิตรพานิช, สัมภาษณ์,
25 พฤษภาคม 2555)
อุไรเบญจรงคแมีวิธีการถายทอดโดยมีการสอนปฏิบัติแบบบูรณาการใหผูเรียนศึกษาจากครู
เป็นแบบอยาง ใหหัดสังเกตดวยตนเอง อาศัยครูพักลักจํา สอนใหหัดจดจํา และลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง เป็นการสอนกันเองแบบรุนพี่สอนรุนนอง โดยใหชางที่มีทักษะความชํานาญงานมากกวาเป็นผู
ถายทอด เทคนิควิธีการและขั้นตอนการสอน เชน ครูจะใหผูเรียนที่เพิ่งมาเริ่มฝึกหัดใหม ๆ ฝึกการลง
สีน้ําเงินลงบนพื้นกอนแลวจึงหัดการสไลดแดอก โดยครูจะทําใหดูเป็นแบบอยางกอนแลวจึงใหผูเรียน
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ลงมือปฏิบัติตาม ครูจะคอยดูแล ใหคําแนะนําและตรวจสอบไปดวยในระหวางทํางาน ฯลฯ ดังที่ชาง
เลาวา
...พี่อุไ รเป็ น คนสอนให วิธีก ารสอนคือ อธิ บาย บอกเล า เรื่อ งราวความ
เป็นมาอยางไมปิดบังอําพราง ใหหัดสังเกต จดจํา ทําใหดูเป็นแบบอยาง ใหสอน
กันเองแบบรุนพี่สอนรุนนอง โดยชางที่มีทักษะฝีมือดีเป็นผูสอนงาน... (สมบุญ ผล
หวัง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
…ครูจะชวยดูวิธีการทํางานวาเราทําอยางไร ลงสีอยางไรใหสีเสมอเรียบรอย
การลงสีก็คือนําของที่เขียนเสนทองแลวมาลงสีบนภาชนะ ทําใหเราเกิดการเรียนรู
ในเทคนิคการทําเบญจรงคแจากการทํางานและมีคนสอนให... (พนิดา เกตุมณี,
สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...เริ่มตนจากการลงสีพื้นกอน แลวถึงใสสีอื่น ๆ ตอไป ตองรูจักสีวาสีนี้ลง
หนาไดไหมหรือตองลงบาง และกอนที่จะทํางานตองตรวจของที่ทํากอนวาไมมีรอย
ราว สอนในแตละขั้นตอนจนชํานาญเป็นอาชีพ...(สิทธินันทแ ธรรมสังวาลยแ,
สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...ถาเด็กลงสีก็จะใหหัดลงสีน้ําเงินโดยใหหัดลงสีพื้นกอนแลวมีการสไลดแ
ดอก (บาง หนา) ตองแรงเงาใหสวย กวาจะลงสีสวยไดตองใชเวลาสองเดือนกวา
และถาจะใหสวยจริง ๆ ตองประมาณหนึ่งปีจึงจะชํานาญ ตอนนี้ทางเราใหชางใน
รานเป็นคนสอน สอนโดยทําใหดูเป็นแบบอยางกอนแลวใหหัดลงสีไปกอน… (อุไร
แตงเอี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2556)
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญา ครู ใชวิธีการประเมินตามสภาพจริง โดยการสังเกตจาก
ผลงานในระหวางทํางาน เชน ชางลงสีไดเรียบรอยไมทับเสนและลงสีไดสม่ําเสมอ มีการวางดอก
สวยงาม วางชองไฟพอดี การใสลูกคั่นเหมาะสม และสังเกตผลงานหลังจากการเผาเซรามิ กสแเสร็จ
เรียบรอยแลว หรือประเมินความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแจากชิ้นงานที่ผลิตออกมาแลวมีคน
ชื่นชม หรือสังเกตจากผูเรียนมีการพัฒนาฝีมือมากขึ้น หรือชิ้นงานสามารถขายได ดังที่ชางเลาวา
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...เวลาเผาเซรามิกสแมีปใญหาสุด เชน สีแดงสดเวลาเผาแลวถาลงสีบาง ๆ สีจะ
หายไป ตองลงสีใหม ๆ กลับไปทําอีกรอบ สีชมพูก็เหมือนกันกับสีแดง ถาไฟไมถึงสี
ดํา (ไฟออน)หมายถึง 800 องศาเซลเซียสสีชมพูจะกลายเป็นสีโอลรส สีแดงถาไฟ
แรง เกินไปจะดูดสีหายไปถาไฟเกิน 800 องศาเซลเซียสสีทองก็จะหายไปใหวนใหม
...
...สังเกตไดจากผลงาน กวาจะทําไดเป็นปีแตถาเป็นลูกหลานจะซึมซับ ไดเร็ว
พอใหลงสีก็ทําไดเลย ฝีมือใชไดเลยอาจจะเป็นเพราะเขาเห็นตั้งแตเด็ก อยูกับเบญจ
รงคแตั้งแตเกิด ผลงาน เชน ลงสีไดเรียบรอย ไมทับเสน ถาคนที่ลงไมเป็น สีจะไม
สม่ําเสมอ ไมเรียบ ลวดลายดูจาก เชน ดอกสม่ําเสมอถามีสิบกลีบ วางดอกอยางไร
ใหสวยเขากับที่ใหแบบไป การวางชองไฟ การใสลูกคั่น พอทําไป ๆ เด็กก็สามารถ
พัฒนาลายไดอีกขั้นหนึ่ง เพราะเขารูแนวทางในการ เขียนลายแลววาจะไปแบบไหน
...
...พอไดทําของจริง ๆ เขาจะมีความมั่นใจและทําได แตยังเขียนลายไม ได แต
มีเด็กบางคน เชน เด็กที่เรียนชางศิลปมาทางเราก็ใหเขาเขียนลายงาย ๆ เชน ลาย
พุมขาวบิณฑแ เริ่มลายตั้งตาตอดวยลายชองไฟ ลายจักรีประมาณสองเดือน ถา
ชิ้นงานที่เขาทําสามารถขายไดเราก็จะจายเงินเดือนให...
(อุไร แตงเอี่ยม, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2556)
อุไรเบญจรงคแมีกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาภายในครอบครัวญาติพี่นองและคนในชุมชน
เดียวกัน กอใหเกิดความรักความผูกพันของคนภายในครอบครัวและคนในชุมชนเดียวกัน สังเกตได
จากชางจะมีใจรักและศรัทธาในอาชีพของตนเอง เป็นสังคมแหงความเอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่ งกันและ
กัน ประสานประโยชนแรวมกัน รวมทั้งชางสามารถสรางรายไดหาเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และชุมชนมี
รายไดทางเศรษฐกิจที่ดี ดังที่ชางเลาวา
…เมื่อกอนทําโรงงานเสื้อกันหนาว โรงงานไมมีงานทําก็เลยมาทําเบญจรงคแ เมื่อ
มาทําแลวก็รูสึกรักและผูกพัน เหมือนเป็นพรสวรรคแอย างหนึ่ง เห็นคุณคาในเบญจ
รงคแ เพราะทําใหเรามีความรู ชวยใหเราและชุมชนมีรายได อยากอนุรักษแไวและสืบ
สานตลอดไป...(สมบุญ ผลหวัง, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
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…ชอบในงานนี้เพราะใจรัก ทํามาตั้งแตเด็กและคิดจะทําตลอดไปเป็นอาชีพ
ที่อิสระและมีความศรัทธาในอาชีพนี้ คนทํางานที่นี่เป็นญาติพี่นองกันทั้งหมด เป็น
ศิลปหัตถกรรมในครัวเรือน ตางมีความเอื้ออาทรตอกัน และเครื่องเบญจรงคแเป็นสิ่ง
ที่มีคุณคาควรเก็บรักษา...(พนิดา เกตุมณี, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...มีการเรียนรูตั้งแตเด็ก ทํามา 19 ปีแลว เป็นอาชีพที่บานทําอยูรูสึกผูกพัน
เพราะไดอ ยู กับ ครอบครั ว ซึ มซั บจนกลายเป็ นอาชี พ หลั กสรา งรายไดใ ห ต นเอง
ครอบครัวและคนในชุมชน ไมตองออกไปทํางานตางจังหวัด ภูมิใจที่ไดสืบทอดการ
ทําเบญจรงคแที่ทําจากฝีมือตนเองเป็นงาน Handmade ทํายาก...(สิทธินันทแ ธรรม
สังวาลยแ, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...อยากทําเป็นบาง เมื่อทําเป็นแลวก็มีใจรัก อยากทําตอไปเรื่อยๆ อยากทํา
ของสวยงาม ยังไมอยากเปลี่ยนงาน เบญจรงคแเป็นเอกลักษณแสืบทอดภูมิปใญญาของ
ชาวบานในชุมชน เป็นสิ่งสวยงามในชุมชน เป็นความคิดที่ออกมาจากภูมิปใญญาวาเรา
ก็ทํางานตรงนี้ได...(กิตติมา อุบลเสมา, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
6.2.2 หนูเล็กเบญจรงค์
หนู เ ล็ ก เบญจรงคแ มี ก ระบวนการถ า ยทอดภู มิ ปใ ญ ญาเริ่ มต นจาก นางประภาศรี พงษแ เมธา
ครูภูมิปใญญาชางไดรับการถายทอดวิชาความรูและประสบการณแการเขียนลายไทยจาก อาจารยแสงวน
รักมิตร อาจารยแปรีชา กุยรักษา และการเขียนลายครามจากอาแปะจากเมืองจีนในโรงงานเสถียรภาพ
ตอมาไดนําความรูและประสบการณแที่ไดรับมาตอยอดโดยยึดโรงงานเสถียรภาพเป็นครู ดังที่ชางเลาวา
...เมื่อโรงงานปิดตัวลง คนงานตางก็แยกยายกันไปรับจางที่อื่น ตอนที่ออก
จาก โรงชามก็ไปรับจางทํางานอยูที่วงเวียนใหญอยูพักหนึ่ง บิดาแนะนําวาให
กลับมาทําเบญจรงคแที่บานโดยใหเงินมาทําทุนสองหมื่นบาทใหเขียนลายและลงสี
เหมือน นางอุไร แตงเอี่ยม รูสึกสํานึกในบุญคุณของบิดาที่ชี้แนะแนวทางทําใหมี
อาชีพ ที่สรางชื่อเสียงใหแกชุมชนมาจนทุกวันนี้ และทุกคนใหการยกยองหมูบานเรา
เป็นตนแบบของเบญจรงคแ โดยมีโรงงานเสถียรภาพเป็นครู ถาไมมีคุณนายอุบลเราก็
ไมมีวันนี้พี่หนูเล็กและพี่อุไรยังสํานึกบุญคุณอยูทุกวันนี้...(ประภาศรี พงษแเมธา, ครู
ภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2555)
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นายณรงคแ จันทรแรังสีฉาย เป็นชางเขียนลายของหนูเล็กเบญญจรงคแ สมัยกอนเคยทํางานที่
เดียวกับ นางประภาศรี พงษแเมธา โดยมีชางในโรงงานเสถียรภาพลูกศิษยแของ อาจารยแปรีชา กุยรักษา
เป็นคนฝึกสอน และนางอรพิน เอี่ยมโหมก ไดรับการถายทอดวิชาความรูการทําเครื่องถวยเบญจรงคแมา
จากโรงงานเชียงแสน จังหวัดสมุทรสาคร โดยการฝึกฝนครั้งแรกรุนพี่จะสอนใหฝึกหัดการลงสีกอน
หลังจากนั้นก็ใชวิธีครูพักลักจํา และหัดสังเกตดวยตนเอง ดังที่ชางเลาวา
…มีลู กศิษยแ ของอาจารยแปรีชา กุยรักษา เป็นผู หญิง (พนักงานในโรงงาน
เสถียรภาพ) เป็นคนสอนให…(ณรงคแ จันทรแรังสีฉาย, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม
2555)
...พอจบจากโรงเรียนก็มาทําเบญจรงคแเลย ตอนแรกทํางานไปก็ฝึกหัดลงสี
ไปทําที่โรงงานเชียงแสนมากอน ใชวิธีครูลักพักจําดูเขาทําอยางโนนอยางนี้ จุดเล็ก
จุดนอยกอนทําอยูประมาณ 3 ปี ตอมาก็มาทําอยูกับพี่หนูเล็ก... (อรพิน เอี่ยมโหมก,
สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2555)
ตอมาชางในหนูเล็กเบญจรงคแก็ไดถายทอดวิชาความรูและประสบการณแใหแกลูก ๆ หลาน ๆ
คนในชุมชนเดียวกัน รวมทั้งคนนอกชุมชนไดแก นักเรียนโรงเรียนวัดทาเสา นักเรียนโรงเรียนวัดดอน
ไกดี นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรแ เด็กประสบปใญหาภัยธรรมชาติดินถลมภาคใต และกลุมแมบ าน
จังหวัดนครพนม ตลอดจนผูสนใจทั่วไปที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม องคแความรูที่ถายทอดไดแก
การสอนวิธีการปใ้นขึ้นรูปทรง การหลอ การเขียนลวดลาย และการลงสี สอนใหจนถึงขั้นสามารถ
นําไปตอยอดเป็นอาชีพได โดยครูผูสอนจะใหผูเรียนลงมือฝึกปฏิบัติดวยตนเองตามที่ครูแนะนํา มีการ
สาธิตพรอมมีตัวอยางของจริงใหดูเป็นแบบอยาง ดังที่ชางเลาวา
...ไดถายทอดความรูใหลูกหลาน พี่นองลูกนองคนในชุมชน (บานใกลเรือน
เคียง)เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทาเสาเด็กนักเรียนโรงเรียน วัดดอนไกดีเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทรแและเมื่อปี พ.ศ. 2532-พ.ศ. 2536 องคมนตรี (พลเอกพิจิตร กุล
ละวณิชยแ) ของเจาฟูาหญิงจุฬาภรณแฯ สถาบันวิจัย จุฬาภรณแ ใหทหารมีหนังสือมา
ขอใหหมูบานเบญจรงคแฯ ฝึกเด็กที่ถูกน้ําทวมดินถลมภาคใต พอแมตายหมดผาน
ทางทหาร (โครงการเจาฟูาหญิงจุฬาภรณแฯ) ทหารเป็นคนนําเด็กมาจํานวน 3 รุน
20 คน ปใ้น หลอ เขียนลาย กลุมพี่อุไรฝึกใหจนรุนสุดทาย (รุนที่ 4) ใชของจริง ก็ซื้อ
ของขาว ซื้อทองฝึกจนเป็นแลวกลับไปทํางานที่สถาบันจุฬาภรณแฯ จังหวัด
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นครศรีธรรมราชโดยทางกลุมหมูบานฯ จะถามเด็กกอนวาอยากทําอะไร มีปใ้น เขียน
ลาย ลงสี ก็ใหลงไปแตละบาน ตามความชอบของเด็ก...
...เมื่อปีพ.ศ. 2554 พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครขอใหเราขึ้นไปสอนกลุม
แมบานจังหวัดนครพนม คนที่มาสวนใหญเป็นผูใหญ 20 คน มีเกงประมาณ 2-3 คน
และเมื่อวันสงกรานตแ วันที่ 13-16 เมษายน 2555 ไดไปสาธิตการเขียนลวดลาย
เบญจรงคแที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รูสึกภูมิใจมาก... (ประภาศรี พงษแเมธา,
ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2555)
เมื่อหมูบานเบญจรงคแดอนไกดีเป็นที่ยอมรับและรูจักของคนทั่วไปก็มีสถานศึกษาตาง ๆ เชิญ
ใหชางของที่นี่ไปสอนในโรงเรียน และมีสื่อมวลชนตาง ๆ ใหความสนใจมาสัมภาษณแเพื่อนําไปเผยแพร
มากมาย เชน โรงเรี ย นกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ ” โรงเรียนวัดทาเสา โรงเรียน เทพศิรินทรแ
ศูนยแการศึกษานอกโรงเรียนตําบลดอนไกดี ทําใหเครื่องถวยเบญจรงคแของหมูบานฯ ไดไปถายทอด
และเผยแพรตามสื่อสิ่งพิมพแและโทรทัศนแตางๆ แตปใจจุบันไมมีการถายทอดในโรงเรียนดังกลาวแลว
มีแตทางโรงเรียนใหครูพานักเรียนมาศึกษาดูงาน เนื่องจากทางรัฐบาลไมไดจัดสรรงบประมาณมาให
สวนทางโรงเรียนเทพศิรินทรแ กรุงเทพ ชางในหมูบานฯ ไดรับเชิญไปสอนปีละครั้ง (ประภาศรี พงษแ
เมธา, สั มภาษณ์ , 17 เมษายน 2555) ซึ่ งช างได พยายามถ ายทอดวิ ช าความรู นี้ใ ห แ กบุ คคลใน
ครอบครัว นักเรียนในโรงเรียนดังกลาว แตกลับพบวาเยาวชนไมคอยใหความสนใจ ถึงแมชางจะใช
เทคนิ ควิธีการสอนโน มน าวจิ ตใจอยางไรก็ไมได ผ ล บางครั้งชา งจะมีการนําชิ้น งานไปให ลู กสาว
พิจารณาดูแลวใหแสดงความคิด หรือใหลองคิดออกแบบลวดลาย หรืออาจแกลงถามความรูสึกวาทํา
อยางนี้สวยไหม ดีไหม ซึ่งชางบอกวา ลูกสาวของตนสามารถทําไดออกแบบลวดลายและสีสันได
วิพากษแวิจ ารณแได แตกลั บ บอกกับบิดาของตนเองวาขอไปขายของดีกวา ดังนั้น ชางจึงให ความ
คิดเห็นวาการถายทอดวิชาศิลปหัถตกรรม เครื่องถวยเบญจรงคแทางที่ดีควรทําเป็นอาชีพในชุมชน
แบบนี้จะดีกวา (ณรงคแ จันทรแรังสีฉาย, สัมภาษณ์ , 25 พฤษภาคม 2555) สวน นางอรพิน เอี่ยม
โหมก จะใชวิธีการโนมนาวโดยใหลูกสาวมาชวยแมทํางานตอนปิดภาคเรียน ใหมาฝึกฝนการลงสีกอน
ซึ่งลู กสาวก็สามารถทําได และยังบอกอีกวา การที่ให ลู กสาวมาชว ยแมทํางานนั้นเป็นการดีมาก
เพราะตนเองมีลูกสาวเพียงคนเดียวทําใหมีเวลาอยูใกลชิดและดูแลลูกเป็นความสุข ความอบอุนของ
คนในครอบครัว และสามีเป็นญาติกับ นางประภาศรี พงษแเมธา ก็มาทํางานที่เดียวกัน (อรพิน เอี่ยม
โหมก, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2555) ดังแผนภาพที่ 4
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ภ
มีปัญญาจาก
ภายนอก
ชุมชน

พนักงานใน

อาจารย์สงวน รักมิตร

พนักงานใน

โรงงาน

อาจารย์ปรีชา กุ้ยรักษา

โรงงานเชียงแสน

เสถียรภาพ

ภูมิปัญญา
จากภายใน
ชุมชน

นางอุไร แตงเอี่ยม

นางประภาศรี พงษ์เมธา

(ครูภูมิปัญญาช่าง)

(ครูภูมิปัญญาช่าง)

นายณรงค์ จันทร์รังสีฉาย

นางอรพิน เอี่ยมโหมก

ช่างพื้นบ้าน
ในที่ทํางาน

การส่งต่อ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,มติชน,รายการระจก6 ด้าน

งานสืบสานประเพณีไทยวัดราชบพิธฯ

เด็กประสบภัยดินถล่มภาคใต้

กลุ่มแม่บ้านจังหวัดนครพนม

ผู้มาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ

นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตําบลดอนไก่ดี

นักเรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสทณ”

นักเรียนโรงเรียนวัดท่าเสา

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์

บุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ภูมิปัญญา

แผนภาพที่ 4 กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในหนูเล็กเบญจรงคแ
ผลการวิเคราะหแกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในหนูเล็กเบญจรงคแ พบวา จุดมุงหมายใน
การพัฒนาผูเรี ยน เพื่อใหเกิดการพัฒนาสติปใญญา จากการที่ครูมีการสอนใหผูเรียนคิดออกแบบ
ลวดลายและสีสันตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ และสอนใหรูจักการคิดประดิษฐแ ประยุกตแ และคิดคน
ออกแบบลวดลายใหม ๆ เพื่อใหมีเอกลักษณแของชุมชน เชน มีการออกแบบเครื่องถว ยเบญจรงคแ
ลายครองราชยแเพื่อทูล เกลาฯ ถวายแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั วฯ รัชกาลที่ 9 โดยการนํา
สัญลักษณแของรัชกาลที่ 9 มาประยุกตแเขียนลงบนเครื่องถวยเบญจรงคแ และตั้งชื่อวา “ลายครองราชยแ”
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ในพระราชวโรกาสที่พระองคแทรงครองราชยแครบรอบ 60 ปี (ประภาศรี พงษแเมธา, สัมภาษณ์, 17
เมษายน 2555) และมีการออกแบบสีสันมากกวาหาสีขึ้นไป เพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแของตําบล
ดอนไกดี มีความงดงามบาดตาบาดใจ เป็นที่ชื่นชอบแกผูพบเห็นและซื้อผลิตภัณฑแของชุมชนไป
ดังที่ชางเลาวา
...คนเขียนเปรียบเสมือนชางออกแบบคือจะตองมองภาพรวมทั้งหมดให
ออกเชน รูปทรงของขาว ขนาด ถาใสองคแประกอบดวยใหญหรือเล็กเราตองมีการ
จินตนา การออกมาเลยวา งานชั้นนี้เสร็จสมบูรณแรูปรางหนาตาเป็นยังไง งานบาง
งานอาจใช เ วลานั่ ง มองอยู เ ป็ น ชั่ ว โมง นึ ก ไม อ อกก็ จ ะออกไปกิ น กาแฟ เปลี่ ย น
บรรยากาศแลวคอยกลับมาจึงเขียนออก ทําใหไดขอสรุปวา การทํางานศิลปะตองใช
อารมณแความรูสึก ที่ดีปลอดโปรงและใจสบาย ซึ่งสวนใหญแลวจะชวยหาลายกับพี่
หนูเล็ก เชน ลายนี้ สมควรเขียนไหม เชน ลายตั้งตา บางลายก็นํามาประยุกตแได...
(ณรงคแ จันทรแรังสีฉาย, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555)
...ทําใหรูวิธีการวาทํายังไงใหสวย ใหสีออกมาสม่ําเสมอ ถาน้ําหนักมือหนัก
ไป ทําใหหนา เป็นจุด ๆ ออนไปลายก็จะบางทําใหดูไมสวย...(อรพิน เอี่ยมโหมก,
สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2555)
นอกจากนี้ กระบวนการถายทอดยังมี จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนทางดานจิตใจ ดังจะ
เห็นไดจาก ทําใหชางจากเป็นคนใจรอนสามารถใจเย็นลงได และเมื่อไดทําไปนานๆ กอใหเกิดความสุข
ความสบายใจ สามารถถายทอดอารมณแและความรูสึกลงไปในชิ้นงานได เป็นการถายทอดอารมณแ
ความรู สึ กที่ดี ความรั กความผู กพัน และเกิด สุ นทรียภาพในใจอันเกิดจากความงามของครื่องถว ย
เบญจรงคแ ดังที่ชางเลาวา
...จากคนใจรอนมากกลายเป็นคนใจเย็น ทําให รูวาการทําเบญจรงคแให
สวยงาม ตองเป็นที่จิตใจ เบญจรงคแสรางจิตใจใหเยือกเย็นทําให เกิดสนใจงานดาน
เกาๆ ลาย บางลายมีความออนชอย ถาลงหนักมือเสนจะใหญหนา ถาลงน้ําหนักเบา
เสนจะไมชัดเจน เผาอาจจะไมติด ทีแรกไมชอบ ชอบใชแรงมากกวา พอคุณแม
ซึ่งอยูโรงงานฝุ ายผลิตจานพามาฝาก ตอนแรกเขียนลายครามเป็นลายสับปะรด
ทํางาน อยูบานพี่หนูเล็กเขียนลายคราม ประมาณ 1 ปี กอนมาเริ่มเขียนเบญจรงคแ
ทําไปๆชอบ ใชเวลาประมาณ 3 ปี จึงเขียนลายได จากผานงานมาหลายอยางเชน
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ซอมรถ ขับรถรับจาง แตสุดทายเมื่อมาทําเกิดความรูสึกสบายใจ อยางลายบางลาย
สามารถ ถายทอดอารมณแลงไปในงานได และงานเบญจรงคแถือวาเป็นสวนหนึ่งของ
ชีวิต...(ณรงคแ จันทรแรังสีฉาย, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2555)
...แฟนซึ่งเป็นญาติกับพี่หนูเล็ก เป็นหลาน ชวนมาทํา ทําไปทํามาก็รูสึกรัก
ทิ้งไมไ ด เป็ น งานระบบในครอบครั ว ... (อรพิ น เอี่ ยมโหมก, สัม ภาษณ์ , 23
พฤษภาคม 2555)
...จากเงินสองหมื่นบาทของพอตอยอดใหลูก ภูมิปใญญาที่รักชอบดิ้นรนไปมา
ลมลุกคลุกคลาน ถอยไมถอย มีความคิดวาเบญจรงคแนี้เป็นของสูงเนอะ เรารักเรา
ชอบ สมัยกอนมีราคาสูงมากคุณคามากมายมหาศาล… (ประภาศรี พงษแเมธา, ครู
ภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2555)
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในหนูเล็กเบญจรงคแ มีวิธีการถายทอดโดยการสอนปฏิบัติ
แบบบูรณาการ ทําใหดูเป็นแบบอยาง ลงมือปฏิบัติจริง เชน ฝึกใหชางหรือผูเรียนที่มาฝึกใหมเขียน
ลวดลายลงบนกระดาษกอนจนเกิดความชํานาญแลวจึงใหเขียนจริงลงบนของขาว หรือใหทําจากของ
ชิ้นเล็ก ๆ ไปกอน มีรุ นพี่คอยแนะนํา สอนกันเองแบบพี่สอนนอง ใหหัดสังเกตดูจากรุนพี่ เพื่อนที่
ทํางาน อาศัยครูพักลักจํา และฝึกฝนดวยตนเองจนเกิดความชํานาญและสามารถพัฒนาไดดวยตนเอง
ดังที่ชางเลาวา
...โดยการทําใหดูเป็นแบบอยางฝึกใหเขียนลายงายๆ ลงบนกระดาษกอน
แลวจึงเขียนลงบนของขาวใหทําชิ้นเล็ก ๆ กอนจะใหพี่ ๆ สอนนอง คอยดู คอย
แนะนํา...(ประภาศรี พงษแเมธา,
ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2555)
...โดยมีรุ น นองและเพื่อนสอนให ตอมาไดนําความรูที่ไดรับมาประกอบ
อาชี พหมั่ น ฝึ ก ฝนและพั ฒ นาดว ยตนเองโดยใชวิธี การสั งเกตดู จากรุนพี่ เพื่ อนที่
ทํางาน อาศัยครูพักลักจํา และลงมือฝึกปฏิบัติจริง... (อรพิน เอี่ยมโหมก, สัมภาษณ์,
23 พฤษภาคม 2555)
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กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาครูมีการประเมิน ตามสภาพจริง ทั้งในระหวางการทํางาน
ดวยการคอยดูแลตรวจสอบและใหคําแนะนํา ใชการสังเกตสีสันที่ผูเรียนลงใกลเคียงกับแบบอยางที่ให
ไวหรือไม หลังจากนั้นก็ใหผูเรียนพิจารณาดวยตนเองวาลวดลายตรงไหนควรลงสีใหหนามากขึ้นหรือ
ลวดลายตรงไหนควรลงสีบาง และมีการประเมินผลงานหลังจากการเผาเซรามิกสแเสร็จเรียบรอยแลว
ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน เชน ถาเด็กมีใจรักในการทํางาน ครูฝึกวันเดียวเด็กก็สามารถ
ทําได หรือเขียนลายไดงดงาม ดังที่ชางเลาวา
...ถาเด็กมีใจรัก ฝึกวันเดียวก็เป็น สามารถทําไดและสามารถเขียนไดสวยถา
เด็กไมชอบก็จะไมมอง ไมสนใจ ถาเด็กสามารถจับปากกา เขียนเป็น ก็ทําได บาง
คนนั่ งทั้ งวัน ก็ ไมเอา เคยไปสอนให กศน. ตอนแรกมีเ รียนอยู 30 คน สอนไปๆ
เหลืออยู 5 คน...(ประภาศรี พงษแเมธา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธแ
2557)
...ถาเด็กอยูกับเราทุกวันก็จะดูงายหนอย ลูกอยากจะเป็นดวยเลยฝึกงาย
ตอนฝึกลูกใหมๆ ก็ใหลงของเล็กไปกอน ลงจุดเล็กๆ ตามใบดูตอนเขาตาเผาดูจากสี
วาใกลเคียงกับสีที่เราใหเป็นแบบอยางหรือไม ลงบางหรือหนาเกินไป ก็จะแนะนําวา
ตรงนี้ไมคอยมีสี ใหดูจากของจริงใหพิจารณาเองวาตรงไหน ควรจะหนา ตรงไหน
ควรจะบาง...(อรพิน เอี่ยมโหมด, สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธแ 2557)
กระบวนการถ ายทอดภู มิปใ ญ ญาในหนูเ ล็ กเบญจรงคแ มี ก ารถา ยทอดภายในบริ บ ทของ
ครอบครัวและชุมชน สังเกตไดจากการที่ชางทํางานกันในระบบครอบครัว เป็นญาติพี่นองกัน และ
เป็นคนในชุมชนเดียวกัน และยังไดเห็นวามีบุตรีมาชวยทํา งานในวันหยุดหรือตอนปิดภาคเรียน เป็น
การสรางความเป็นปึกแผน ครอบครัวอบอุน สรางรายไดใหแกตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทําให
ชุมชนเขมแข็ง และสรางความมั่นคงใหแกประเทศชาติ
6.2.3 แดงเบญจรงค์
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในแดงเบญจรงคแ เริ่มตนมาจาก นางรัชนี ทองเพ็ญ ครูภูมิ
ปใ ญ ญาช า ง ได รั บ การถ า ยทอดวิ ช าความรู จ ากอาจารยแ ข องกรมศิ ล ปากรที่ โ รงงานเสถี ย รภาพ
เชนเดียวกับ นางอุไร แตงเอี่ยม และ นางประภาศรี พงษแเมธา ตอมาเมื่อโรงงานเลิกกิจการตอนแรก
นางรัชนี ทองเพ็ญมาทําเครื่องลายครามอยูกับบานกอนแล วจึงมาทําเครื่องถวยเบญจรงคแตามอยาง
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นางอุไร แตงเอี่ยม สามีชื่อ นายจรัล พรพงษแไพศาล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะ
จากวิทยาครู น ครปฐมมาชว ยสอนการเขียนลายไทยให หลั งจากนั้นไดถายทอดวิช าความรูและ
ประสบการณแตางๆ ใหแก ชางพื้นบานคนอื่นๆ ญาติพี่นอง ลู กๆ หลานๆ แตพบปใญหาวาชางไมได
นําไปตอยอดตอไป สวนใหญ นางรัชนี ทองเพ็ญ จะเป็นผูทําหนาที่ถายทอดวิชาความรูใหแกญาติพี่
นองและชางพื้นบานรวมทั้งเด็กที่เขามาทํางานใหม ๆ เด็กที่มาฝึกงานในชวงปิดภาคเรียน ผูมาศึกษาดู
งานทั้งในประเทศและตางประเทศ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี นักเรียนโรงเรียนกระทุม
แบน “วิเศษสมุทคุณ ” (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาศิลปะ แตปใจจุบันไมมีการสอนแลวเนื่องจาก
โรงเรียนไมไดเชิญมาและไมมีงบประมาณจัดสรรให) ผูตองขังหญิงในเรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร
ประมาณ 4-5 ปีมาแลว นักศึกษาศูนยแการศึกษา นอกโรงเรียนเทศบาลตําบลดอนไกดีแตปใจจุบันไมได
ไปสอนแล วมีแตทางโรงเรี ยนพานั กเรียน มาศึกษาดูงานอยางเดียว (รัชนี ทองเพ็ญ, สัมภาษณ์ , 27
เมษายน 2555) และที่แดงเบญจรงคแยังเคยไปสาธิตการทําเครื่องถวยเบญจรงคแที่ประเทศเกาหลีกับ
งานชางสิบหมูของกรมศิลปากรในนามหมูบานเบญจรงคแดอนไกดี (ประไพ ธรรมสังวาลยแ, สัมภาษณ์,
5 พฤษภาคม 2555) ซึง่ กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาเป็นการสอนแบบสังคมประกิตคือมีการสอน
อยางไมเป็นทางการ ไมมีทฤษฎีการสอน ใหชางสอนกันเองแบบคนในครอบครัวเดียวกัน แบบพี่สอน
นองดังแผนภาพที่ 5

อาจารย์สงวน รักมิตร อาจารย์ปรีชา กุ้ยรักษาครูจากกรมศิลปากรสอน
การเขียนลายไทย และครูจากเมืองจีนสอนการเขียนลายคราม

ภูมิปัญญาจาก
ภายนอกชุมชน

อาจารย์จาก
วิทยาลัยครูนครปฐม

ในโรงงานเสถียรภาพ
นางอุไร แตงเอี่ยม

นายจรัล พรพงษ์ไพศาล

(ครูภูมิปัญญาช่าง)

ภูมิปัญญาจาก
ภายในชุมชน
นางประไพ ธรรมสังวาลย์

นางรัชนี ทองเพ็ญ
(ครูภูมิปัญญาช่าง)

การส่งต่อ
ภูมิปัญญา

ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน

รทําเบญจรงค์ในประเทศเกาหลี

คลในครอบครัวเดียวกัน

าดูงานทั้งชาวไทยและต่างชาติ

นจํา

ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน

ารศึกษานอกโรงเรียนตําบลดอนไก่ดี

กระทุ่มแบน

เรียนโรงเรียนวัดท่าเสา

ึกงานในช่วงปิดภาคเรียน

ช่างพื้นบ้านรุ่นน้อง

ช่างพื้นบ้านรุ่นพี่ในที่ทํางาน
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แผนภาพที่ 6 กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในแดงเบญจรงคแ

ผลการวิเคราะหแ กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในแดงเบญจรงคแ พบวา กระบวนการ
ถายทอดภูมิปใญญามีจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน โดยมีการสอนในเรื่องของการพัฒนารูปทรงโดย
5 กระบวนการถงาความเป็
ยทอดภูมนิปไทยมากขึ
ใญญาในแดงเบญจรงคแ
การออกแบบรูแผนภาพที
ปทรงชาง ่และแสดงออกถึ
้น ชาวตางชาติไดรับรู ถึงประวั ติ
ความเป็นมา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย และฝึกใหผูเรียนรูจักประยุกตแดัดแปลงดวย
ตนเอง มีการสอนปฏิบัติแบบบูรณาการโดยใหผูเรียนไดฝึกลงมือปฏิบัติจริง เชน ใหชางผูมาฝึกใหม
หัดเขีย นลวดลายจากของชิ้น เล็ กไปกอนฯลฯ สะทอ นให เห็นความงามของเครื่องถว ยเบญจรงคแ
ทางดานสุนทรียศาสตรแที่เปรียบเสมือนเป็นจิตวิญญาณของชาง เป็นความรัก ความผูกพัน ทําใหชาง
ซึมซับและเกิดจิตสํานึกถึงคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ ดังชางเลาวา
…ทํ า ให ไ ด รู ป ระวั ติ ศ าสตรแ ข องไทย ประเพณี คุ ณ ค า ความเป็ น ไทย
ชาวตางชาติ จะเห็ นเบญจรงคแรูปชางก็แสดงวาเป็นประเทศไทย...(ลั กษมี สังยา,
สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...สมัยกอนพอเด็กจบป. 4 นางอุไร แตงเอี่ยม ก็พาไปทํางานในโรงงาน
เสถียรภาพ ซึ่งนางอุไรอยูแผนกเขียน ตอมาโรงงานเลิกกิจการ ตกงาน ไม มี อ ะไรทํ า
นางอุไรก็ชวนมาทําที่บานดวยกัน ตอนแรกเขียนลายครามอยูกอนแลวจึงมาเขียน
ลายเบญจรงคแในภายหลัง และมาเปิดรานของตนเองชื่อ “แดงเบญจรงคแ” ตางคน
ตางทํา พอทําไปนานๆ เกิดความรูสึกผูกพันทิ้งเขาไมได มีคนมาใหเงิน 38 ลานบาท
เพื่ อ ให ข ายแต ไ ม ข ายเพราะขายเขาไม ไ ด เขามี บุ ญ คุ ณ ทํ า ให เ รามี ทุ ก วั น นี้
เปรียบเสมือนจิตวิญญาณ เราหลงใหล
มั น ซึ ม ซั บ เข า ไป ทํ า ให รู ว า ลายนี้ ต อ ง
เขียนอยางนี้ เขียนแบบนี้ เบญจรงคแใครหามไมได... (รัชนี ทองเพ็ญ, ครูภูมิปใญญา
ชาง, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2555)
...ครูถายทอดโดยหัดเขียนลายจากกระดาษจนเกงแลวคอยๆ ขึ้นของเล็กๆ
จนของใหญพูดมันงายแตตองเป็นไปตามกาลเวลากวาจะเขียนของใหญได ตองใช
เวลา ประมาณสองปีโดยใหฝึกฝนดวยตนเอง อาศัยครูพักลักจํา การดูจากแบบอยาง
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จนกระทั่งสามารถประยุ กตแดัดแปลงได. ..
สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2555)

(รัชนี ทองเพ็ ญ, ครูภูมิปใญญาชาง,

...สอนโดยการให ฝึ ก ฝนด ว ยตนเอง กว า จะเป็ น เดื อ นกว า และดู จ าก
แบบอยางครูพักลักจํา แลวนํามาดัดแปลงใหม ใหขายไดเป็นหลักในการผลิตเบญจ
รงคแ...(ประไพ ธรรมสังวาลยแ, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...ใหฝึกจากเบญจรงคแที่ใชไมได ใหฝึกลงสี สอนใหมือตองนิ่งตองลงสีใหได
กอน ถึงไดทําลงสี ตองลงสีพื้นกอนถึงจะลงลายดอก ลงสีใหเสมอและสอนใหคิด
ออกแบบลายสี ซึ่งการทํางานเบญจรงคแทําใหรูจักความอดทน รูประวัติศาสตรแ
ประเพณีและแลกเปลี่ยน ความรูจากผูที่มาพบและมีความรูเกี่ยวกับลายที่เราเขียน
...(ประไพ ธรรมสังวาลยแ, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
องคแความรูที่ถายทอด เชน เทคนิคและขั้นตอนการทํางานตาง ๆ ตั้งแตการบดสี การผสมสี
จนกระทั่งใหผูเรียนหัดออกแบบสีสันดวยตนเอง โดยใหดูวิธีการทํางานของคนอื่นเป็นแบบอยาง แลว
นํามาประยุกตแและปรับปรุงเป็นของตนเอง ดังที่ชางเลาวา
...สอนใหลงสีเป็น ลงสีใหหนา แตเริ่มจากคนบดสี (สีฝุน) กอนคุณแดงสอน
ใหตอมาก็ใหมาลงสีเบญจรงคแ ถาไมไดกําหนดใหลงสีในลายเบญจรงคแไว ชางลงสี
จะเป็นผูกําหนดเอง...(ธีระภรณแ บํารุงศรี, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...สอนใหลงพื้นกอน ทําพื้นใหเสมอถึงจะลงลายดอก ลงสีใหหนา มือตองนิ่ง
มาทีแรกจะฝึกลายนอยกอน และดูจากคนอื่นเป็นแบบอยางแลวมาปรับปรุงเป็น
ของเรา... (ลักษมี สังยา, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในแดงเบญจรงคแ ครูมีการประเมินตามสภาพจริงในระหวาง
การทํางาน โดยการสังเกตผลงานการเขียนลวดลาย เชน ถาผูเรียนมีใจรักงานทางดานศิลปะผลงานที่
ออกมาก็จะมีความงามเป็นที่ พึงพอใจ ถาผูเรียนคนใดสนใจก็จะคอยซักไซไตถามตลอดเวลา องคแ
ความรู ที่ ส อนเป็ น เรื่ อ งของพื้ น ฐานการเขี ย นลวดลายและการลงสี โดยครู จ ะคอยดู แ ลและให
คําแนะนํา ดังที่ชางเลาวา
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...จะสังเกตลายมือที่เขียนลายเบญจรงคแสามารถรูวาคน ๆนี้ รักในงานไหม
ละเอียดไหมมองรูไดทะลุเหมือนคนเลนพระเครื่อง...(รัชนี ทองเพ็ญ, ครูภูมิปใญญา
ชาง, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2555)
...ใชสัญชาติญาณ ดูวาเด็กสนใจไหม ถาเด็กสนใจจะเป็นเร็วจะคอยถาม
โนน ถามนี่ นั่งเขียนจนเป็น ดูผลงานจากการเขียนวาเขียนสวยไหมไดสัดสวนอยางที่
เราสอนหรือไม ตอนแรก ๆ เด็กจะไมรู ก็จะคอยแนะนําวาอยาใหสีเปรอะออกมา
อยาใหหนาเขียนเสนใหสวย บางคนหาวันก็เป็น บางคนกวาจะเป็นก็เป็นเดือน บาง
คนสนใจแตไมหมั่นฝึกฝนก็ไมเป็น... (รัชนี ทองเพ็ญ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์,
3 กุมภาพันธแ 2557)
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในแดงเบญจรงคแภายใตบริบทครอบครัวและชุมชน เป็นการ
ดิ้นรนการทํามาหากินเพื่อการยังชีพ และเมื่อผลงานที่สรางสรรคแของชางสามารถขายไดจะทําใหชาง
มีรายไดเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทําใหเกิดความรูสึกที่ดี เป็นความรักความผูกพันจนกระทั่งชาง
ไมสามารถจะไปทําอาชีพอื่นได ดังที่ชางเลาวา
…มีใจชอบวาดเขียน วาดการแตูน ตุ฿กตา ชอบแตมสี ทําแลวมีความสุข จาก
ตกงานเมื่อผลงานที่ทําขายได ทําใหมีรายได สามารถสงหลาน ๆ ใหเรียนสูงไดใน
ระดับปานกลาง เคยชินกับการทําทุกวันใหใจกับการทําเบญจรงคแในสองปีแรกเคยทอ
กับการทําอาชีพนี้ แตก็ไมเคยถอยถึงมีอาชีพนี้ เมื่อกอนทําเป็นอาชีพหลัก แตตอนนี้
รัก ชอบและมีความสุข...(ประไพ ธรรมสังวาลยแ, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...อยากชวยแมหางานทํา เพื่อใหมีรายไดเพิ่ม เมื่อมาทําแลวทําใหมี
ความรูสึกดีกับงานที่ทํา ทํามาเป็นปีก็เริ่มรูสึกผูกพันกับอาชีพนี้...
(ธีระภรณแ บํารุงศรี, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...เรียนจบออกมาใหม ๆ อยากรู อยากลองมาทํา อยากมาดูวาเบญจรงคแ
เป็นอยางไรเมื่อมาทําแลว มีความเป็นสวนตัว เป็นงานอิสระมีธุระอะไร
ก็สามารถไปได (เหมาจายรายชิ้นงาน) เมื่อมาทําแลวทําใหมีความรูสึก
ผูกพันและคิดจะทําตลอดไป...
(ลักษมี สังยา, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
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จะเห็ น ได ว า กระบวนการถ า ยทอดภู มิ ปใ ญ ญาในตํ า บลดอนไก ดี เริ่ ม ต น จาก นางอุ ไ ร
แตงเอี่ ย ม เป็ น ผู บุ ก เบิ กการทํ า เครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ ต อ มาก็ ไ ด ชั ก ชวนคนอื่ น ๆ ในชุ ม ชน เช น
นางประภาศรี พงษแเมธา นางรัชนี ทองเพ็ญ มารวมกันถายทอดเครื่องถวยเบญจรงคแ จนรวมตัวกัน
เป็นหมูบานเบญจรงคแดอนไกดี ซึ่งครูภูมิปใญญาชางทั้ง 3 คนดังกลาวไดรับการถายทอดภูมิปใญญา
มาจากอาจารยแสงวน รักมิตร และอาจารยแปรีชา กุยรักษา อาจารยแจากกรมศิลปากรมาสอนการเขียน
ลายไทยลงบนเครื่องถวยเบญจรงคแ และอาแปะจากเมืองจีนมาสอนการเขียนเครื่องลายครามสมัยอยู
โรงงานเสถียรภาพดว ยกัน หลังจากนั้นตางก็มาฝึ กฝนดวยตนเองจนเกิดทักษะความชํานาญงาน
ประกอบกับมีใจรักในงานศิลปะ ดวยความมานะอดทน ความพากเพียรพยายาม รวมทั้งความรัก
ความสามัคคีและความผูกพันกันของคนในชุมชน ทําใหหมูบานเบญจรงคแดอนไกดีมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ สถานที่ แหงนี้จึงเป็นแหลงเรียนรูศิลปหัตถกรรม เครื่องถวย
เบญจรงคแ ต ราบจนทุ ก วั น นี้ และได ถ า ยทอดภู มิ ปใ ญ ญา ให แ ก บุ ค คลในครอบครั ว ญาติ พี่ น อ ง
คนภายในชุมชนเดียวกันและภายนอกชุมชน ดังแผนภาพที่ 6
อาจารย์สงวน รักมิตร อาจารย์ปรีชา
ภูมิปัญญาจาก
ภายนอกชุมชน

กุ้ยรักษา จากกรมศิลปากร อาแปะจากเมืองจีน
และช่างในโรงงานเสถียรภาพ

อาจารย์จาก

ช่างจาก

วิทยาลัยครูนครปฐม

โรงงาน
เชียงแสน

นาง

นาง

นาง

นายจรัล

ครูและเพื่อน

ภูมิปัญญา

ประภาศรี

อุไร

รัชนี

พรพงษ์ไพศาล

จากโรงเรียน

จาก

พงษ์เมธา

แตงเอี่ยม

ภายใน
ชุมชน

(ครู

(ครู

ทองเพ็ญ
(ครู

ภูมิปัญญาช่าง)

การส่งต่อ

ภูมิปัญญา
ช่าง)

กระทุ่มแบน
“วิเศษสมุทคุณ”

ภูมิปัญญา
ช่าง)

ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน

ทาง ภูมิปัญญา

ะเทศเกาหลี

าศึกษาดูงานอื่น ๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตําบลอน

เรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ

ิชน,ไทยรัฐ,วัดราชบพิธ,รายการกระจก6ด้าน

ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน

ักเรียนจากโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์

เรียนจากโครงการสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ผู้ต้องขังหญิงเรือนจําจังหวัดสมุทรสาคร

เรียนโรงเรียนวัดท่าเสา

เรียนโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”

ฝึกงานหรือช่างมาใหม่

อื่น ๆภายในชุมชน

งพื้นบ้านรุ่นน้อง

่บ้านจังหวัดนครพนม

บุคคลในครอบครัว

ช่างพื้นบ้านรุ่นพี่ในที่ทํางาน
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ผลการวิเคราะหแกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในตําบลดอนไกดีพบวา มีภูมิปใญญาในการ
สืบสานคุณคาทางวัฒนธรรม โดยมีการบริจาคและจําหนายเครื่องถวยเบญจรงคแที่แตกหักใชงานไมได
แผนภาพที่ 6 กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในตําบลดอนไกดี
เพื่อนําไปประดับตกแตงโบสถแตามวัดวาอารมตาง ๆ เป็นความภาคภูมิใจและความอิ่มใจของชางที่
นํามาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงสะทอนความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ อันควรคาแกการบันทึก
และจดจําไว อนุรัก ษแเครื่องถวยเบญจรงคแลายน้ําทอง สมัยรัชกาลที่ 2 โดยการนํามาผลิตซ้ําทาง
ภูมิปใญญาขึ้นใหม และภูมิปใญญาในการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแเพื่อใหเขามาอยูในวิถีชีวิตประจําวัน
ของคนไทยมากยิ่ ง ขึ้น เชน ผลิ ต เป็ นชุ ดสํ ารั บอาหาร ขัน น้ํา พานรอง ชุด ชา ชุ ดกาแฟ แก ว น้ํ า
แกวกาแฟ ฯลฯ ลวดลายดอกไมใบไมอันเกิดจากภูมิปใญญาในการรังสรรคแของชาง สะทอนวัฒนธรรม
ไทยที่ แ สดงออกถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของคนไทยในสั ง คมแต ล ะยุ ค สมั ย รวมทั้ ง สื บ สานคุ ณ ค า เครื่ อ งถ ว ย
เบญจรงคแทางสุนทรียศาสตรแที่สรางความตระหนักถึงคุณคาและความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแ
ตลอดจนการสร า งจิ ตสํ านึ กที่ ดี ในการที่ จะรว มมื อกั นอนุรั กษแ แ ละสื บ สานคุ ณค าของเครื่อ งถ ว ย
เบญจรงคแไวตลอดไป
นอกจากนี้ ช างมี การคิ ดออกแบบลายครองราชยแ โ ดยการนํ าสั ญลั กษณแ ของรั ช กาลที่ 9
มาประยุกตแ และตั้งชื่อวา “ลายครองราชยแ” เนื่องในพระราชวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชยแ
ครบรอบ 60 ปีมีการนําองคแความรูเรื่ององคแประกอบของการลงสี เทคนิคการลงสีมาใชในการทํางาน
มากกวาหาสีขึ้นไปและการออกแบบพัฒนารูปทรงใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน โถ โถปริก ชุด
สํารับอาหาร จาน ชาม ชอน แกวน้ํา แกวกาแฟ ขันน้ํามนตแ แจกัน โคมไฟ รูปทรงชาง ฯลฯ ลายเทพ
นม ลายจักรี ลายพุมขาวบิณฑแ ลายตั้งตา ลายรามเกียรติ์ ลายประเพณีสงกรานตแ ฯลฯ ซึ่งรูปแบบ
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงเอกลักษณแไทย ผลิตจากฝีมืออันประณีตของคนไทย และอยูคูกับวิถีชีวิตของ
คนไทยจากอดีตถึงปใจจุบัน
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในตําบลดอนไกดี มีจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน โดยให
ยึดหลักการทํางานตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา การเดินสายกลาง การรูจักความพอดี ความไมประมาท
เป็นการฝึกสมาธิ ความอดทนดวยการปฏิบัติธรรมทํางาน และชางสวนใหญที่มีใจรักในงานศิลปะเกิด
จากไดรับการซึมซับจากการทํางานทางศิลปะ ภายใตบรรยากาศสงบและรมรื่น เกิดความสุขความ
เพลิดเพลิน ความสบายใจ สะทอนคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแวาเป็นสิ่งสวยงามในชุมชน เป็นจิต
วิญญาณของชางเป็นสิ่งที่ชางทํางานดวยใจรักและศรัทธารวมทั้งความภาคภูมิใจ
ในกระบวนการถายทอดภูมิปใญญา ครูมีวิธีการถายทอดโดยการสอนปฏิบัติแบบบูรณาการ
ใหผูเรียนหัดสังเกต หัดจดจําดวยตนเอง หรือใชการสังเกตจากรุนพี่ อาศัยครูพักลักจํา โดยครูทําใหดู
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เป็นแบบอยาง และใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตาม หลังจากนั้นก็ใหผูเรียนฝึกฝนดวยตนเองจนเกิดความ
ชํานาญจนสามารถประยุกตแดัดแปลงและพัฒนาได โดยกระบวนการจะใหชางที่มีทักษะความชํานาญ
งานมากกวาสอนกันเองแบบรุนพี่สอนรุนนอง ครูจะคอยดูแล ใหคํานําและตรวจสอบไปดวยในเวลา
เดียวกันองคแความรูที่ถายทอดคือเทคนิคและขั้ นตอนการทํางานตาง ๆ และมี การอธิบาย บอกเลา
เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องถวยเบญจรงคแใหผูมาศึกษาดูงานและผูเรียนฟใง ผูที่ทําหนาที่อธิบาย
สวนใหญคือ นางอุไร แตงเอี่ยม นางรัชนี ทองเพ็ญ และ นายธรรมนูญ จิตรพานิช ตลอดจนมีการ
ประเมินผลงานตามสภาพจริงจากผลงานในระหวางการทํางาน ใชการสังเกตจากผลงาน เชน ชางลงสี
ไดเรียบรอยไมทับเสนและสม่ําเสมอ มีการวางดอกไดสวยงามวางชองไฟไดพอดี ใสลูกคั่นไดเหมาะสม
หรือดูจากสีสันที่ลงใกลเคียงกับแบบอยางที่ใหไว ครูจะใหผูเรียนพิจารณาดวยตนเองวาลายตรงไหน
ควรลงสีใหหนามากขึ้นหรือลายตรงไหนควรลงบาง และประเมินผลงานหลังจากการเผาเซรามิกสแเสร็จ
เรียบรอยแลวโดยวัดจากชิ้นงานที่มีคนชื่นชมและ ขายไดรวมทั้งมีการประเมินผูเรียน เชน ถาผูเรียนมี
ใจรักในการทํางาน เมื่อมาฝึกเพียงวันเดียว ก็สามารถทําได หรือเขียนลวดลายไดงดงามหรือถาผูเรียน
มีความสนใจก็จะคอยสอบถามตลอดเวลา ครูก็จะคอยดูแลใหกําลังใจและใหคําแนะนํา ภายในบริบท
ครอบครั ว และชุ ม ชน สามารถสร า งครอบครั ว และชุ ม ชนให มี ค วามสุ ข มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต ได
ซึ่งนอกจากชางจะทํางานดวยใจรักและศรัทธาในเครื่องถวยเบญจรงคแแลวชางยังตองทํางานเพื่อดิ้นรน
เลี้ยงชีพเพื่อความอยูรอดจากความเป็นญาติพี่นองคนในครอบครัวและคนในชุมชนเดียวกัน สงเสริม
ใหเกิดความรัก ความสามัคคี และความผูกพันกันทางอาชีพที่ชางทั้งหมดตองการใหคนรุนหลังสืบทอด
ไวตลอดไป
6.3 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในตาบลบางช้าง
ประกอบดวย ปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ เบญจรงคแบางชาง และอัมพวาเบญจรงคแ
6.3.1 ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์
นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ ครูภูมิปใญญาชางเป็นผูบุกเบิกการทําเครื่องถวยเบญจรงคแของ
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตอมาไดถายทอดวิชาความรูและประสบการณแนี้ใหแก
เยาวชนและคนในชุมชน โดยตอนแรกมีบุตรชายคือ นายกฤตยแ ปิ่นสุวรรณ ผูมีความสามารถ
ในการเขียนลายไทยคอยดูแลและชวยเหลือกิจการ ชวยคิดออกแบบลวดลายและสีสันตางๆ
โดยคงยึดแนวแบบโบราณดั้งเดิมใหคงไว แตปใจจุบัน นายกฤตยแ ปิ่นสุวรรณ ไดเสียชีวิตไป
แลว หลังจากนั้น ไดใหชางที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณแการทํางานมานาน
สอนให แกรุ นนองหรือชางที่มาใหม โดยใชวิธีสอนกันเองแบบพี่สอนนอง รุนพี่จะให ความรู
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คําแนะนําตางๆ ทั้งเทคนิคและขั้นตอนการทํางาน เพื่อการปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น สวนคุณ
ลุงซึ่งปใจจุบันมีอายุมากถึง 85 ปีแลว จะคอยดูแลอยูหางๆ คอยติชม ใหกําลังใจ และคอย
แนะนําแกไขขอผิดพลาดให โดยคุณลุงวิรัตนแมีหลักประจําใจวา “ในการทํางานทุกอยางตองทํา
ใหดีที่สุ ด ทําดวยความตั้งใจทุกชิ้นงาน เพื่อใหผลงานออกมาดีที่สุด ” ชางของที่นี่ประมาณ
สามสิบคน ตางก็ยึดหลักคําสอนของคุณลุงวิรัตนแเป็นแบบอยาง ทํางานดวยความตั้งใจ ใสใจ มี
ความสุข และมีความรักความสามัคคีกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดังที่ชางเลาวา
...คุณลุงวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณเป็นคนสอนใหและจากรุนพี่สอนรุนนอง...
(แสงเดือน ชูอรุณ, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
...พี่สาวเป็นคนสอนให...
(เกศราภรณแ สุขเกษม, สัมภาษณ์, 24 พฤษภาคม 2555)
...จากคนที่ทําอยูกอน เป็นอยูแลวจากรุนสูรุน...
(กิตติมา อุบลเสมา, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม 2555)
...จากคนในชุมชนที่ทํากันมาตั้งแตสมัยตายายจนไดรับการสืบ
ทอดมาจนถึงปใจจุบันและถายทอดเป็นประจําใหแกรุนนอง ๆที่เขามาทํา ไมวาจะ
เป็นแบบมาทําเป็นอาชีพหรือมาฝึกทํา...
(ณัฐนันทแ กองบุบผา, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2555)
...สอนใหนองที่เขามาใหม และรุนนอง โดยใหความรูและปรับปรุงในสวน
ผิดใหดีขึ้น...
(ณัฐฐา ดวงแยม, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2555)
...เพื่อนรุนพี่ในที่ทํางานเป็นคนสอนให แบบรุนพี่สอนรุนนองและเคยสอน
ใหแกรุนนองที่เขามาทํางานใหม ๆ...
(สุกฤต สังขรักษแ, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
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นอกจากนี้ ชางในปิ่นสุวรรณเบญจรงคแยังไดถายทอดวิชาความรูและประสบการณแดังกลาว
ใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจมาศึกษาดูงาน (ลักษมี สังยา, สัมภาษณ์, 5
พฤษภาคม 2555) ดังแผนภาพที่ 7
ภูมิปัญญา

ครูจากศูนย์ฝึกอาชีพ

พ่อค้ารับซื้อ

ของช่างจาก

เครื่องปั้นดินเผากล้วยน้ําไท

ของเก่าเวิ้งนครเขษม

ภายนอกชุมชน

กรุงเทพมหานคร

ภูมิปัญญา

นายวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ

ของช่างจาก
ภายในชุมชน

ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน
การส่งต่อทาง

ภูมิปัญญา

ช่างพื้นบ้านรุ่นพี่ในที่ทํางาน

ช่างพื้นบ้าน
รุ่นน้อง
ในที่ทาํ งาน

ช่างที่เข้ามาใหม่

เด็กฝึกงาน

ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน

นักเรียน

ผู้มาศึกษาดูงาน

นักศึกษา

ทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ

แผนภาพที่ 7 กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ
กระบวนการถา ยทอดภูมิ ปใ ญญาในปิ่ นสุ ว รรณเบญจรงคแ มีการถา ยทอดความงามของ
เครื่องถวยเบญจรงคแทางหัตถศิลปอันเกิดจากความคิดของชางที่คิดประดิษฐแเพิ่มเติมหรือตกแตง
รูปแบบใหงดงามยิ่งขึ้น ประกอบกับชางตองใชความประณีต ละเอียดออน จึงสามารถผูกลวดลายได
งดงามออนชอย และนําวัสดุที่มีอยูในธรรมชาติมาสรางสรรคแงานใหมีความงามแบบไทย และใหคน
ไทยจึงไดชื่นชม ผลงานจึงเป็นที่รูจักของและไดรับการชื่นชมจากชาวตางชาติ ดังที่ชางเลาวา
...สะทอนใหเห็นภูมิปใญญาของคนไทยในสมัยกอนที่ไดผลิตงานเครื่องใชสอย
ดวยฝีมือประณีต ละเอียดออน ทําใหเห็นวาคนไทยมีความเกงในดานชางศิลปอยู
มาก บงบอกถึงความคิดความอานในการผูกลายแตละลายใหออกมาสวยงาม...
(พีรพงษแ จันดี, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
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...ทําใหไดรูวาสมัยโบราณคนไทยมีความรู ความสามารถ คิดคนลวดลาย
บนเครื่องถวยเบญจรงคแไดเป็นจํานวนมากและนําวัสดุธรรมชาติที่มีอยูในไทย มาใช
ผลิตเป็นเครื่องถวยเบญจรงคแที่สวยงาม...
(สุวิมล อุษณีษแมนัสกุล, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
…เครื่องถวยเบญจรงคแแสดงถึ งความเป็นเอกลักษณแไทยทําใหคนตางชาติ
และคนทั่วไปรูวาประเทศไทยเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงาม ควรคาแกการอนุรักษแ...
(เครือวัลยแ แสงเนียม, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2555)
…คนไทยมีความสามารถที่เกงมาก สามารถขึ้นลายบนภาชนะได ซึ่งงาน
แบบนี้ไมไดทํากันไดงายๆ ตองเป็นคนไทยเทานั้น และก็ตองเป็นคนที่ชอบงานแบบ
นี้ จริงๆ ที่จะทําไดและสามารถที่จะเขียนลายลงไปในภาชนะนั้นๆ ไดอยางสวยงาม
... (สุกฤต สังขรักษแ, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
ในการทํางานชางยังมีเทคนิคและขั้นตอนการทํางานที่ประณีตพิถีพิถันทุกขั้นตอน เชน การ
ใชพูกัน การลงสีน้ํา และการขึ้นลาย ตลอดจนการเผา ที่ถายทอดกันมาแบบใหชางสอนกันเอง รุนพี่
สอนรุนน อง ไมมีทฤษฎีใดๆ ใชการลงมือฝึกปฏิบัติและทดลองทําดว ยตนเองจนเกิดทักษะความ
ชํานาญ ดังที่ชางเลาวา
...สอนใหรูจักการใชพูกันและการลงสีน้ํา สอนใหขึ้นลายกอนแลวลงสีจนถึง
ขั้นตอนการเผา โดยเรียนรูจากรุนพี่ สะทอนใหเห็นถึงภูมิปใญญาของคนไทยรุนเกา
ซึ่งคิดนําดินดีที่คนไทยมีมาปใ้นและเผา วาดลายเป็นเครื่องถวยเบญจรงคแ ทําใหไดรับ
ความรูเกี่ยวกับศิลปะโบราณ…
(ศิวพร แตสุวรรณ, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2555)
...เริ่มตนจริง ๆ ไมไดคิดจะมาทําอาชีพนี้ เราเรียนโดยนําความรูเดิมมาใช
ถามีความพยายาม ความตั้งใจก็สามารถทําไดเบญจรงคแของไทยเกิดไดเพราะบรรพ
บุรุษ บรรพบุรุษไมมีเทคนิค ไมมีความรูในงานดานนี้ แตเบญจรงคแที่มาทําดานนี้เป็น
เนื้อกระเบื้องชั้นดีผมมาคลุกคลีงานศิลปะนี้ดวยใจรักรูสึกทึ่งในบรรพบุรุษของเรา...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, สัมภาษณ์,8 พฤษภาคม 2555)
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...ที่มาทํางานอาชีพนี้เพราะวารักงานเกี่ยวกับศิลปะการเขียนชอบอะไรที่
เป็นไทย ๆ... (สุกฤต สังขรักษแ, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)

...เป็นคนชอบศิลปะ มีความภูมิใจที่ไดสืบทอดเบญจรงคแไทย...
(สุพรรษา บุญรอด, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2555)
...เป็นที่ทํางานใกลบาน งานเบา เมื่อมาทําแลวรูสึกมีความสุขจิตใจสงบ
เยือกเย็น... (ศุภกร พวงเปีย, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2555)
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ มีวิธีการถายทอดโดยสวนใหญจะ
เนนการสอนแบบปฏิบัติและองคแความรูที่ถายทอดคือ เทคนิคและขั้นตอนในการทํางาน เชน การ
เขียนลวดลาย ชางจะวิธีการผูกลายที่ดีกอนจะผูกลายชางควรจะศึกษาลวดลายใหเขาใจเสียกอน
มีการแนะนําการใชพูกันที่ถูกตอง และวิธีการลงสีชางตองคอยๆ ลงสี และตรงกลางของขาวตองลงสี
ใหหนา ตรงปลายโคง หลักการใชพูกัน ฯลฯ เป็นความรูและประสบการณแที่ชางไดรับการสั่งสอนและ
ถายทอดกัน มา รวมทั้งการสอนใหรูจักการแกไขปใญหาและปรับปรุงใหดีขึ้นโดยมีครูทําให ดูเป็น
แบบอยาง หัดสังเกต จดจํา แลวจึงลงมือปฏิบัติ จริง เชนการทดลองทําดวยตนเอง ฝึกเขียนลายกับ
กระดาษกอนจนกวาจะชํานาญแลวจึงจะลงของจริงได ดังที่ชางเลาวา
...สอนถึงหลักการใชพูกัน ใชเฉพาะปลายพูกันการดูสีใหสังเกต
ถึงน้ําสี ใหลงทีละหนอยๆ สวนตรงกลางลงหนา ตรงปลายโคง...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2557)
...บอกเทคนิคในการทํางาน การผูกลายยังไงที่จะทําใหสวยงามไมผิดเพี้ยน
การใชอุปกรณแแบบไหนที่จะทํางานใหออกมาดีโดยศึกษาลายนั้น ๆ ใหเขาใจ อยาง
ถองแท... (พีรพงษแ จันดี, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
...ใหความรูและปรับปรุงในสวนที่ผิดใหดีขึ้น…
(ปิยะดา กลิ่นสุคนธแ, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2555)
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..ทดลองทําในสิ่งที่ไมเคยทําจนชํานาญ ทําใหดูและจํา…
(ลัดดาวัลยแ สุขสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)

...ใหหัดเขียนตามตนแบบ แนะนําวิธีเขียนที่ถูก ใหคอย ๆ เขียนอยางใจเย็น
ไมรีบรอน และดูจากผูที่มีประสบการณแมากกวา...
(สิทธิพงษแ ศรีจันทรแ, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2555)
...ใหฝึกเขียนกับแผนกระดาษกอน เพื่อใหเกิดความชํานาญไมผิดพลาดใน
การเขียนภาชนะจริงแลวจึงเขียนกับภาชนะจริง...
(พีรพงษแ จันดี, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
...เอาลายมาแล ว ให เราลงมือทํ าเอง แบบคอยเป็นคอยไปอยางตั้ งใจ...
(สรณแสิริ สวนสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
...ใหตัดสินใจเขียนไปเลย ตามแบบที่มาวางใหเหมือน โดยเริ่มตนจากสวนที่
หยาบไปถึงรายละเอียดจนครบ ตองใชสมาธิ กลาตัดสินใจที่จะเขียน...
(สุภาภรณแ คลายพฤกษา, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
...ใหศิษยแไดเรียนรูฝึกปฏิบัติจากของจริง ใหรูประวัติความเป็นมาลงมือทํา
และปรับปรุงในสวนผิดใหดีขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือตนเองใหดียิ่งขึ้น...
(เครือวัลยแ แสงเนียม, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2555)
...สอนโดยทําใหดูเป็นตัวอยางแลวทําตาม เริ่มจากการตีเสนแลวก็ลงลาย
กะลายเวนระยะใหสวยงามตามแบบที่เขาตองการใหเขียน...
(สุกฤต สังขรักษแ, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
นอกจากนี้ ครูมีวิธีการถายทอดโดยการอธิบาย บอกเลาเรื่องราวความเป็นมาของ
เครื่องถวยเบญจรงคแเพื่อใหผูเรียนเกิดการซึมซับกอนที่จะทํางานในลําดับตอไป โดยมี นายวิรัตนแ
ปิ่นสุวรรณ ครูภูมิปใญญาชางเป็นผูเลาและอธิบายรวมทั้งคอยใหกําลังใจ ปลอบใจเพื่อมิใหผูเรียนรูสึก
ทอแทหรือหมดกําลังใจ ดังที่ชางเลาวา
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...คุณลุงวิรัตนแจะเลาเรื่องราวเครื่องเบญจรงคแสมัยโบราณใหฟใง สอนวิธีการ
ทําสอนใหมีสมาธิในการทํางานเพื่อจะไดทํางานนั้นออกมาดี ตองตั้งใจฟใงปฏิบัติตาม
คําสั่งสอนของผูถายทอด...
(วรรณพร ตรีสุวรรณ, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
...เครื่องถวยเบญจรงคแพอมีความรูอยูบางจากคุณลุงวิรัตนแอธิบายใหลูกคา
ฟใง ตอมาก็เรี ยนรูดวยตนเองอาศัยครูพักลักจําเราก็มาคนควาวาลายดั้งเดิมเป็น
อยางไร เริ่มตนจากการใชพูกันในการลงสีและไปสูกระบวนการตาง ๆ โดยเริ่มจาก
สอน การใชพูกันและเขียนลงบนภาชนะ ใชปลายพูกันเป็นตัวกําหนด ในการทําแต
ละชิ้นงานและเรียนรูจากคนที่ทํางานมานานกวาเรา ศึกษาวิธีทําแตละขั้นตอน...
(รวีวรรณ ปใ่นเนตร, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
...ใช วิ ธี ก ารเรี ย นรู จ ากการรั บ รู รั บ ฟใ ง จากรุ น พี่ แ ละผู ที่ ม าติ ด ต อ ...
(สลิลทิพยแ จันทรแแยม, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
...จะใหกําลังใจ หลอกลอเรื่อยไป บางครั้งก็ปลอบใจไมให
ทอหรือหมดกําลังใจ พอเริ่มจะใชไดก็ใหลงของจริง...
(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2557)
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาครูมี การประเมินตามสภาพจริง โดยการสังเกตจากผลงาน
ในระหวางทําและหลังจากการเผาเซรามิกสแเสร็จเรียบรอยแลว ดังที่ชางเลาวา
...ใหทําของชิ้นเล็ก ๆ กอน พอลงสีก็เดินดูบาง แนะนําบาง
ถาเผาเสร็จแลวก็ดูผลงานถามีขอบกพรอง ก็จะแนะนํา
ตรงนี้ตองลงใหเหมือนกันตรงนี้สวยดีกวาจะฝึกคนไดตองใช
เวลาเป็นปีขึ้นไปสังเกตจากผลงาน ก็แนะนําไปเรื่อยๆ ตองถึงสี
ใหนูนในขอบเขตชิดกับเสน ถาไมดีก็ลบทิ้งไป เผาออกมาแลว
ถาใชไมไดก็ใหไปแกไข…
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(วิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2557)
ชางสวนใหญจะทํางานใกลบานเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดดังที่ชาง
เลาวา
...ในตอนแรกตองการหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว แตพอไดมาทําแล ว เกิด
ความชอบในงานดานนี้ บวกกับชอบในงาน ศิลปะอยูบาง และที่ทํางานอยูบริเวณ
ใกลบาน จึงมีโอกาส ไดเห็นขั้นตอนในการทํางานและผลที่ไดจากการทํางานคือ
ความพึงพอใจ...
(พีรพงษแ จันดี, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2555)
...อยากทํางานใกลบาน จึงพยายามศึกษาวิธีการทํางานเบญจรงคแจนทําเป็น
อาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได...(สลิลทิพยแ จันทรแแยม, สัมภาษณ์ ,
10 พฤษภาคม 2555)
6.3.2 เบญจรงค์บางช้าง
เริ่มตนจาก นายธนฉัตร ชยุทวาณิชสกุล ครูภูมิปใญญาชาง เป็นคนรักในงานศิลปะ ตอนแรก
เขียนลายไทยไมเป็น แตมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะชางมาแลกเปลี่ยนเรียนรูถายทอดการเขียนลาย
ไทยให ทําใหมีความรูประสบการณแในงานและเพิ่มเติมความรูโดยการศึกษาคนควาทั้งการสืบคนจาก
เว็บไซดแและขอมูลจากหนังสือตาง ๆ ตอมาก็ไดถายทอดวิชาความรูและประสบการณแตางๆ ใหแก
บุคคลในครอบครัว เชน นองสาว นองชาย ชางพื้นบานในที่ทํางาน บุคคลอื่นๆ ในชุมชนเดียวกัน
นักเรียนในโครงการฝึกอาชีพของพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี นักเรียน นิสิต นักศึกษา เด็กฝึกงาน ผู
มาศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งประเทศ ฯลฯ และเมื่ อ ช า งที่ ทํ า งานมานานมี ค วามรู
ความสามารถและประสบการณแมากขึ้นก็ไดถายทอดความรูและประสบการณแใหแกรุนนองหรือชาง
ทีม่ าใหม ผูมาศึกษาดูงาน รวมถึงบุคคลอื่นๆ ทั้งในชุมชนเดียวกันและภายนอกชุมชน ดังที่ชางเลาวา
...จุดเริ่มตนของการมาคลุกคลีกับเบญจรงคแคือ สมัยเรียนอยูก็หัดทําเบญจ
รงคแ อยูที่บาน ซึ่งเป็นบานเกาแถวบริเวณวัดจุฬามณีมีคนในครอบครัวคือนาเป็น
คนสอนใหตอมานาไปทําการเกษตร ทําสวนผลไม ก็เลยไปสมัครทํางานที่ปิ่นสุวรรณ
เบญจรงคแอยูแผนกลงสี สมัยนั้นมีปิ่นสุวรรณเบญจรงคแทําอยูบานเดียวอยูได 8 เดือน
ก็ลาออกมมา และเคยไปสอนใหแกพนักงานในกลุมและกลุมอาชีพที่สนใจ
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ประชาชนทั่วไปสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีและเด็กนักเรียน...(ธนฉัตร
ชยุทวาณิชกุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2555)
...เป็นคนพื้นที่อัมพวาโดยกําเนิด การทําเบญจรงคแเป็นวิถีของชุมชนอยูแลว
และไดรับการถายทอดมาจากคนในชุมชนที่ทํากันมาตั้งแตสมัยตายายจนไดรับการ
สืบทอดมาจนถึงปใจจุบัน...(ณัฐนันทแ บัวจัตุรัส, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในเบญจรงคแบางชางมีการถายทอดเพื่อพัฒนาจิตใจผูเรียน
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีเรียนรูและมีใจรักทางศิลปะ ตลอดจนฝึกฝนจนเกิดการซึมซับตั้งแตเยาวแวัย
เพื่อใหแทรกซึมอยูในสายเลือดและจิตวิญญาณ และชางตองถายทอดออกมาดวยจิตใจที่ดีเพื่อใหงาน
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนสืบไป ดังที่ชางเลาวา
...ในพื้นที่และหมูบานที่อยู ทํางานเกี่ยวกับเบญจรงคแอยูแลวเห็นมานาน
แลวตั้งแตสมัยตายาย เมื่อเขามาทํางานก็หัดเขียนลายเลยทํามาประมาณหกปีแลว
เห็นคนที่ทําอยูกอนแลวเกิดชอบและสนใจอยากลองทําและเรียนรู โดยสวนตัวชอบ
งานศิ ล ปะและวาดรู ป อยู แ ล ว และจะทํ า ไปจนกว า ร า งกายจะทํ า ต อ ไปไม ไ ด . ..
(อารียา ศรีคํา, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)

ภูมิปัญญา

นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

จากภายนอกชุมชน

จากวิทยาลัยเพาะช่าง

ภูมิปัญญาจาก
ภายในชุมชน

บุคคลในครอบครัว

นายวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ
ครูภูมิปัญญาช่าง

นายธนฉัตร ชยุทวาณิชสกุล

บุคคลอื่น ๆ

ครูภูมิปัญญาช่าง

ในชุมชน

การส่งต่อ
ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน

ทางภูมิปัญญา
ช่างพื้นบ้าน รุ่นพี่ในที่ทาํ งาน

ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน

บุคคลอื่น ๆ

นักเรียนในโครงการ

ช่างพื้นบ้าน

ผู้มาศึกษาดูงาน

ในชุมชนเดียวกัน

ฝึกอาชีพของพัฒนา
ชุมชน จังหวัดสระบุรี

รุ่นน้อง

ทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศ
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เด็กฝึกงาน

กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในเบญจรงคแบางชาง ครูมีการถายทอดเทคนิคในการเขียน
ลวดลายตาง ๆ และวิธีการผูกลายอยางไร ลวดลายตาง ๆ มีลายอะไรบาง หรือรูปทรงที่ผลิตสวน
แผนภาพที่ 8 กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในเบญจรงคแบางชาง
ใหญมีรูปทรงอะไรบาง ซึ่งในการทํางานชางตองผานกระบวนการเรียนรูตาง ๆ รวมถึงตองใชความ
ละเอียดออน และความอดทน ตลอดจนตองใชเทคนิคและขั้นตอนการผลิตที่ซับซอนหลายขั้นตอน
เพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแมีความสวยงาม ขั้นตอนการผลิตไดแก ตีเสนขอบของลายเขียนลายหลัก
เขียนลาย ประกอบการลงสีตามแบบที่กําหนดทาขอบทองลงเตาเผาเมื่อเผาแลวนํามาตรวจสอบ
ผลงานพรอมจําหนาย (จัดวาง) สวน นายธนฉัตร ชยุทวณิชกุล จะทําหนาที่ตรวจสอบและการเผา
หนาที่อื่นๆ นอกจากนี้ชางจะแบงหนาที่กันในกลุมซึ่งพิธีกรรมกอนการเผาชางไมตองมีพิธีกรรมใดๆ
(ธนฉัตร ชยุทวาณิชกุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 11 พฤษภาคม 2555) ในการรังสรรคแลวดลาย
ไทยตาง ๆ ทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูในเรื่องของลวดลาย เชน ลายจักรี ลายไมเลื้อย ลายบัวราชินี
ลายพิกุลทอง ลายหยดน้ํา ฯลฯ ดังที่ชางเลาวา
...ทําใหมีความรูเรื่องลายไทย ประวัติความเป็นของชาติไทย ไมวาจะเป็น
ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบสานตอกันมาถึงยุคปใจจุบัน ซึ่งลายที่เขียนสวนใหญจะเขียน
ลายจักรี เพราะเป็นลายที่ถนัด เป็นลายเลื้อยอิสระ โดยยึดชองไฟเป็นหลักเนนความ
ละเอียดรูปทรงที่เขียนมักเป็นรูปทรงกลม เชน โถจุกชั้น แจกัน จาน... (ณัฐนันทแ บัว
จตุรัส, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
...ทําใหมีความรูเรื่องลายไทย ประวัติความเป็นของชาติไทย ไมวาจะเป็น
ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบสานตอกันมาถึงยุคปใจจุบัน ซึ่งลายที่เขียนสวนใหญจะ
เขียนลายจักรี เพราะเป็นลายที่ถนัด เป็นลายเลื้อยอิสระ โดยยึดชองไฟเป็นหลักเนน
ความละเอียดรูปทรงที่เขียนมักเป็นรูปทรงกลม เชน โถจุกชั้น แจกัน จาน...
(ณัฐนันทแ บัวจตุรัส, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
...ทําใหรูกระบวนการผลิตจากชุมชน รูเรื่องลายไทย ลายที่เขียนสวนใหญ
เชน ลายจักรี ลายหยดน้ํา ลายบัวราชินี รูปทรงที่ผลิต เชนชุดกาแฟ แกวน้ํา และโถ
ตางๆ ... (ขนิษฐา นิยมวัฒนะชัยพร, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
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...การทําเบญจรงคแตองใชความละเอียดออนและอาศัยความอดทนในการ
ทํางาน ทําใหมีความรูเรื่องลายไทย เชน ลายที่ทําสวนใหญเป็น ลายจักรีลายบัว
ราชินี ลายพิกุลทอง ลายหยดน้ํา รูปทรงกลม เหลี่ยม ยาว สูง... (ศศิวิมล เข็มหนู,
สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
จะเห็นไดวา กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในเบญจรงคแบางชาง เริ่มตนจากนายธนฉัตร
ชยุ ท วณิช สกุ ล ครู ภู มิ ปใ ญ ญาช าง ต อ มาได ชั กชวนให เ ยาวชนในตํ าบลบางช า งมาทํ า เครื่อ งถ ว ย
เบญจรงคแดวยกัน และมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะชางมาแลกเปลี่ยนเรียนรูถายทอดการเขียนลาย
ไทยให ทําให มีความรู และประสบการณแในการทํางานมากขึ้น และเรียนรูเพิ่มเติมโดยการศึกษา
คนควาทั้งการสืบคนจากเว็บไซดแและขอมูลจากหนังสือตาง ๆ หลังจากนั้นก็ไดถายทอดวิชาความรู
และประสบการณแตาง ๆ ใหแกบุคคลในครอบครัว เชน นองสาว นองชาย ชางพื้นบานในที่ทํางาน
บุ ค คลอื่ น ๆ ในชุ ม ชนเดี ย วกั น นั ก เรี ย นในโครงการฝึ ก อาชี พ ของพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด สระบุ รี
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เด็กฝึกงาน ผูมาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ หลังจากนั้ นได
ใหชางที่มีความรูและประสบการณแชํานาญงานถายทอดความรูและประสบการณแใหแกรุนนองหรือ
ชางที่มาใหม รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ทั้งในชุมชนเดียวกันและภายนอกชุมชน
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในเบญจรงคแบางชาง พบวา จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ผูเรียน การพัฒนาจิตใจ มีใจรักในงานศิลปะทําใหมาถายทอดการทําอาชีพนี้ และซึมซับมาตั้งแตเป็น
เยาวชน ทําใหเป็นแรงจูงใจใหมาทํางานดานนี้ เมื่อมาทําแลวเกิดความรูสึกสนุกกับการทํางาน เป็น
ความรักในงานและไดทํางานอยูกับสิ่งสวยงาม โดยมีการรังสรรคแความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแ
ใหมีความงดงามออนชอยตามองคแประกอบของศิลปะ ทําใหชุมชนเกิดการเรียนรูในเรื่องของลวดลาย
เชน ลายจักรี ลายไมเลื้อย ลายบัวราชินี ลายพิกุลทอง ลายหยดน้ําฯลฯ ชางจะมีเทคนิคในการเขียน
ลวดลายต า งๆ วิ ธี ก ารผู ก ลาย และความรู เ รื่ อ งของลวดลาย เป็ น การทํ า งานที่ ช า งต อ งผ า น
กระบวนการเรียนรู ตาง ๆ ตองใชความละเอียดออน ความอดทนในการทํางาน และตองใชเทคนิค
และขั้นตอนการผลิตที่ซับซอนหลายขั้นตอน ดังที่ชางเลาวา
...ชอบในงานศิล ปะและอยากสื บทอดการทําอาชีพเบญจรงคแ อยากให
เบญจรงคแอยูคูกับชุมชนตลอดไป...(ศิรินทิพยแ รอดมาก, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม
2555)
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…เพราะเห็นคนที่ทําอยูแลวเกิดชอบและสนใจ อยากลองทําและเรียนรู
โดยสวนตัวชอบงานศิลปะและวาดรูปอยูแลว ชอบในความสวยงาม ศิลปะและ
คุณคาของเบญจรงคแ...(อารียา ศรีคํา, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)

...

...ชอบในงานศิลปะ มีเพื่อนรวมงานที่ดี และอยากสืบทอดการทําเบญจรงคแ
(ขนิษฐา นิยมวัฒนะชัยพร, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2555)
...เห็นเขาทํามาตั้งแตเด็ก ๆ เลยนึกอยากทําบางเลยเริ่มฝึกทํา...
(นราทิพยแ ชมชื่น, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)

...เห็นพี่เขาทําเราเลยเกิดแรงจูงใจอยากมาทําบาง อยากสืบทอดเบญจ
รงคแไวใหแกลูก ๆ หลาน ๆ... (ศศิวิมล เข็มหนู, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
…รูสึกสนุกเพราะที่หมูบานเบญจรงคแนี้ ทําใหรูเกี่ยวกับงานเขียนเบญจรงคแ
ลวดลายตางๆ ที่เราไมเคยเห็นและรูจัก เพิ่งมาทําได ไมกี่เดือนอยากลองมาหัดทําดู
อยากรู อยากทํางานเป็นหลาย ๆ อยาง และเกิดจากความสวยงามของเบญจรงคแ
คิดวาจะทําตอไป เพราะเป็นอาชีพที่สนุกดี...(นัยนา ดนตรีสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 8
พฤษภาคม 2555)
...ที่ ม าทํ าอาชี พ นี้ เ กิด จากอยากรู ว า งานมี ขั้ น ตอนการทํ า อย างไรตั้ ง แต
ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย ก็จะมีพี่ ๆ ในชุมชนเป็นแบบอยางในการสราง
แรงจูงใจ และอยากสืบทอดการทําเบญจรงคแใหอยูคูกับชาวชุมชน ซึ่งเป็นการสืบ
สานอนุรักษแ งานศิลปะไทยหนึ่งในงานชางสิบหมู...
…อยูที่นี่มีความสุข ไดทํางานที่เรารัก และทําใหเรามีรายไดหลักจากเบญจ
รงคแ ชาวชุมชนก็มีใจรักที่จะสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมนี้ เพราะเป็นงานฝีมือ
สามารถสรางอาชีพ สรางรายได และจะสืบสานตอไปชั่วลูกชั่วหลาน... (ณัฐนันทแ บัว
จตุรัส, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
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กระบวนการถา ยทอดภูมิ ปใญ ญาในเบญจรงคแบ างชา ง ครู มีวิ ธีก ารถา ยทอดโดยมี แผน
การสอน ใหผูเรียนฝึกปฏิบัติจากกระดาษกอน เมื่อชํานาญแลวจึงใหลงของจริง มีขั้นตอนการสอน
เริ่มจากงายไปยาก และใหหัดจดจําดวยตนเอง สอนใหลงมือปฏิบัติจนถึงขั้นสุดทายคือนําเขาเตาเผา
เซรามิกสแแลวจึงเลาประวัติความเป็นมาของเครื่องถวยเบญจรงคแใหผูเรียนฟใงเพื่อใหการเรียนการ
สอนนาสนใจ ไมนาเบื่อทําใหผูเรียนสามารถจดจําไดมากขึ้น และในระหวางการสอนก็จะใหผูเรียน
ถามใหเขาใจเสียกอนที่จะลงมือปฏิบัติจริง ดังที่ชางเลาวา
…สอนใหใชดินสอสเก็ตแบบกอนประมาณหนึ่งสั ปดาหแ มีแผนการ
สอน โดยใหทําในกระดาษกอน ฝึกการใชพูกันแทนดินสอเขียนเสนดวยสีเบญจรงคแ
ใชสีดําหนึ่งสัปดาหแ หลังจากนั้นก็ใหลงกับกระเบื้อง ใชพูกันเขียนกับกระเบื้องหนึ่ง
สัปดาหแ ตอมาสอนใหเขียนดว ยปากกาสริงคแ เป็นลายเบญจรงคแงายๆ เชน ลาย
ดอกไม ใหหัดขึ้นลายเองลงสีเอง ถาเสียใหหัดซอมแซมเองจนสามารถซอมแซมได
จนกวาจะจบหลักสูตร สัปดาหแสุดทายสอนการเรียงเขาเตาเผา เรียนการผสมสี และ
ประวัติเบญจรงคแ ที่สอนเรื่องประวัติเบญจรงคแที่หลัง เพราะถาสอนกอนไมนาตื่นเตน
เดี๋ยวลืม พอวันสุดทายใหเด็กมารับชิ้นงานบางสวนกลับบานไป บางสวนเก็บไวเพื่อ
สงกลั บไปกระทรวง ฯ...(ธนฉัตร ชยุทวณิชกุล , ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์ , 9
มกราคม 2557)
...ใชวิธีการถายทอดแบบพี่ใหนองเรียกไดวาสอนกันจนหมดเปลือกไมมีเมม
อยากไดวิชามากแคไหนก็รับไป แตขึ้นอยูกับผูรับวาจะรับไหวแคไหนใชการสังเกต
บวกกับความจํา ทําทีละขั้นตอนเริ่มจากขั้นตอนที่งายๆ กอนถามใหเขาใจถึงขั้นลง
มือปฏิบั ติ จ นเกิดความชํานาญ...(ณัฐ นั นทแ บัว จตุรัส , สั มภาษณ์ , 8 พฤษภาคม
2555)
…ใชการจํ า และทํ าทีล ะขั้นตอนให พี่ ๆ สอนนอ ง ๆ แบบหมดเปลื อ ก...
(ศศิวิมล เข็มหนู, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
...ถายทอดความรูแบบพี่สอนนอง และใชการสังเกตจากวัสดุวาเป็นอยางไร
และสอบถามจากผูรู...(ศิรินทิพยแ รอดมาก, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
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มีการบรรยายบอกเลาเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องถวยเบญจรงคแใหผูเรียนฟใง ภายหลัง
จากสอนใหลงมือปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว มีการอธิบายใหเขาใจ ใหผูเรียนเรียนรูจากผูชํานาญงาน
หลังจากนั้นก็ใหคนควาดวยตนเอง ดังที่ชางเลาวา
...ให ค วามรู อธิ บ าย สอนให ป ฏิ บั ติ เขี ย นตามรู ป แบบ เรี ย นรู จ าก
ประสบการณแ ผู ที่ชํ านาญงาน และการค นควาด ว ยตนเอง...(อารี ยา ศรี คํา ,
สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2555)
ครูจะมีการประเมินโดยดูจากผลงานที่ทําและสามารถประเมินไดตั้งแตสัปดาหแแรกแลววา
เด็กจะสนใจหรือไม ดังที่ชางเลาวา
...เราจะรูแลวตั้งแตสัปดาหแแรกวาเด็กจะสนใจหรือไม ดูจากผลงานมีเด็กทํา
ไดดี ไมเ กิน สิ บ คนจากสามสิ บคน มี อายุ ตั้งแตสิ บ สามปีถึง ห าสิ บปี เราสอนแบบ
พื้นฐาน ไมไดสอนแบบอาชีพ เพราะถาสอนแบบอาชีพจะสอนไดไมเกินคราวละ
หนึ่งคน หรือสองคน ความเขมขนจะมากกวา...(ธนฉัตร ชยุทวณิชกุล, ครูภูมิปใญญา
ชาง, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2557)
ชางสวนใหญเป็นคนในชุมชนมีความคุนเคยกันเป็นอยางดี ไดทํางานใกลบาน และที่นี่มีผู
มาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศอยูเนืองนิตยแ จึงเป็นความภาคภูมิใจที่สถานที่แหงนี้
เป็นแหลงเรียนรูและใหความรูแกคนในชุมชนและนอกชุมชน ดังที่ชางเลาวา
…มีความภูมิใจที่มีนักเรียน นักศึกษามาดูงาน มาทํารายงานวิจัย มีทั้ง
การตลาดวัฒนธรรมเมื่อสองปีที่แลวไปสอนใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคง ของมนุษยแแถวหมูบานนี้ โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี มีผูมาเรียนสามสิบคน
สอนประมาณสองเดือน มีประมาณสามคนกลับมาทําอาชีพเสริม แตพอเขา
มหาวิทยาลัยแลวก็ไมมาทําอีก...(ธนฉัตร ชยุทวณิชกุล, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์,
9 มกราคม 2557)
จะเห็นไดวา กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในเบญจรงคแบางชาง ครูมีจุดมุงหมายในการ
พัฒนาผูเรียนโดยสอนเทคนิคในการเขียนลวดลายตาง ๆ วิธีการผูกลาย และความรูเรื่องของลวดลาย
ไทย และใหมใี จรักในงานศิลปะ และควรซึมซับมาตั้งแตเป็นเยาวชน เป็นแรงจูงใจทําใหมาทําอาชีพนี้
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และเมื่ อ มาทํ า แล ว เกิ ด ความรู สึ ก สนุ ก กั บ การทํ า งาน เป็ น ความรั ก ความผู ก พั น ในงานและ
ความภาคภูมิใจที่ไดทํางานอยูกับสิ่งสวยงาม ครูจะมีวิธีการถายทอดโดยมีแผนการสอน ใหผูเรียนฝึก
ปฏิบัติจากกระดาษกอน เมื่อชํานาญแล วจึงให ลงของจริง มีการบรรยายบอกเล าเรื่องราวความ
เป็นมาของเครื่องถวยเบญจรงคแใหผูเรียนฟใงภายหลังจากสอนใหลงมือปฏิบัติเสร็จเรียบรอย หลังจาก
นั้น มีการประเมินตามสภาพจริงโดยดูจากผลงานที่ ทําดานการพัฒนาครอบครัวและชุมชนชางสวน
ใหญเป็นคนในชุมชนมีความคุนเคยกันเป็นอยางดี แตมิไดเป็นเครือญาติหรือคนในครอบครัวเดียวกัน
แต เ ป็ น คนในชุ ม ชนเดี ย วกั น ที่ ม าทํ า งานใกล บ า น และมี ผู ม าศึ ก ษาดู ง านทั้ ง ชาวไทยและชาว
ตางประเทศอยูเนืองนิตยแ จึงเป็นความภาคภูมิใจของชางที่เป็นแหลงเรียนรูและไดใหความรูแกคนใน
ชุมชนและนอกชุมชน
6.3.3 อัมพวาเบญจรงค์
จากการลงพื้นที่ภาคสนามของผูวิจัยเมื่อตนเดือนมกราคม 2557 ที่ผานมา ทําใหทราบ
วา นายตรัสภณ แสงชื่น ปราชญแชาวบานของอําเภออัมพวาไดจากไปอยางสงบ เมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2556 อายุได 40 ปี ผูวิจัยขอแสดงความเสียใจตอการจากไปของครูภูมิปใญญาไทยและรูสึก
เสียดายฝีมือของชางศิลปะไทยอันทรงคุณคา ขอไวอาลัยตอการจากไป ณ ที่นี้
กระบวนการถ า ยทอดภูมิ ปใ ญ ญาในอั ม พวาเบญจรงคแเ ริ่ ม ตน จาก นายตรั ส ภณ แสงชื่ น
ครู ภู มิปใ ญญาชา ง ไดรั บการถ ายทอดวิชาความรูและประสบการณแ มาจากนายวิรั ตนแ ปิ่นสุ ว รรณ
ครูภูมิปใญญาชางในปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ นายกฤตยแ ปิ่นสุวรรณ และชางรุนพี่ที่ปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ
ตอมาไดถายทอดวิชาความรูและประสบการณแใหแก นางสาวปรางชุดา วองวานิช ผูเป็นภรรยา ญาติ
พี่นอง เยาวชนและคนในชุมชน ผูที่มาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ และผูที่สนใจใน
งานอุทยาน ร. 2 ดังที่ชางเลาวา
...อาชีพเดิมทําน้ํ าตาลมะพราว พอดีพี่กฤตลู กพอวิรัตนแ ปใจจุบันพี่กฤต
เสียชีวิตแลว ซึ่งสนิทกับที่บานมาหาแลวชวนไปทํา ไปหัดอยูกับพี่กฤต เริ่มตน
ทํางานอยูปิ่นสุวรรณเบญจรงคแมากอน ตอมาออกมาทําเองที่บาน และสอนใหแกรุน
นอง ญาติ ภรรยา และงานที่อุทยาน ร. 2 ตอนแรกรับทํา เล็ก ๆ นอย ๆ และเป็นที่
ปรึกษาของกลุมเบญจรงคแบางชางจนกระทั่งปใจจุบันผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแเป็น
อาชีพ มีคนในครอบครัว และหลาน ๆ มาชวยกัน เป็นศิลปหัตถกรรมในครัวเรือน
สรางรายไดใหแกตนเอง ครอบครัวและคนในชุมชน(ตรัสภณ แสงชื่น, ครูภูมิปใญญา
ชาง, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2555)
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...เมื่อกอนอยูบานทําขนม คุมคนงานอยูอูสมชัย ตอมาลาออกมาชวยงาน
แฟน (นายตรัสภณ แสงชื่น) ไดประมาณ 3 เดือน แฟนเป็นคนสอนการลงสีให...
(ปรางชุดา วองวานิช, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2555)
นายวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ
ภูมิปัญญาของ
ช่างจาก

(ครูภูมิปัญญาช่าง)

นายกฤต ปิ่นสุวรรณ(เสียชีวิต)
แล้ว)

ภายในชุมชน
ช่างพื้นบ้านรุ่นพี่ในปิ่นสุวรรณ
เบญจรงค์

เพื่อนในปิ่นสุวรรณเบญจรงค์

นายตรัสภณ แสงชื่น

การส่งต่อ

(ครูภูมิปัญญาช่าง)

ทางภูมิปัญญา
ญาติพี่น้อง

เด็กและ
เยาวชนใน
ชุมชน
เดียวกัน

นางสาวปรางชุดา
ว่องวานิช
(ภรรยา)

เยาวชน ผู้มาศึกษาดู
งาน และผู้สนใจ
มาฝึกหัดทําใน
บริเวณอุทยาน ร. 2

แผนภาพที่ 9 กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในอัมพวาเบญจรงคแ
ผลการวิเคราะหแกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในอัมพวาเบญจรงคแ พบวา มีกระบวนการ
ถายทอดภูมิปใญญาในการสืบสานงานเสนสีเครื่องถวยเบญจรงคแสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัชกาลที่ 2
และภู มิ ปใ ญญาในการผลิ ตเครื่ องถ วยเบญจรงคแ ด านการออกแบบลวดลาย ชางมีการสรางสรรคแ
ความงามโดยการประยุกตแนําลวดลายจากธรรมชาติมาประดิษฐแสรางสรรคแขึ้นใหม เชน ลายดอกมะลิ
ลายดอกรัก ฯลฯ เพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแของที่นี่มีความแปลกใหมไมเหมือนใครและมีเอกลักษณแ
เป็นของตนเอง ดังที่ชางเลาวา
…ทําใหรูจักลายโบราณ เป็นภูมิปใญญาที่ไดสรางมา ลายที่ทําสวนใหญ เป็ น
ลายโบราณบาง ลายประยุกตแรวมสมัยบาง เชน ลายมะลิ ลายดอกรัก ในเรื่องของสี
สามารถที่ จ ะเปลี่ ย นสี เปลี่ ย นรู ป แบบของสี ไ ด จ ากเดิ ม ๆ เป็ น การให สี ต าม
จินตนาการของชาง ซึ่งสีสมัยเกากับสีสมัยใหมไมเหมือนกัน สีแบบเกาสวยกวา สี
สมัยใหมฉดู ฉาดไปนิด (สมัยกอนใชแร) หรืออาจจะเป็นไปตามยุคสมัย จะทําใหเป็น
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แบบสมัยกอนก็ไมไดแลว เนื่องจากแรไมมีแลว...(ปรางชุดา วองวานิช, สัมภาษณ์,
22 พฤษภาคม 2555)
...เคล็ดลับในการทําเบญจรงคแวาตองอาศัยความอดทนและความตั้งใจสูง
งานจึงจะประสบผลสําเร็จ และการทําเบญจรงคแเป็นงานศิลปะที่วัยรุนสมัยกอน
นิยมเด็กๆ ในชุมชนสามารถทําได... (ตรัสภณ แสงชื่น, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์
, 22 พฤษภาคม 2555)
จะเห็นไดวา กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในอัมพวาเบญจรงคแเริ่มจาก นายตรัสภณ แสงชื่น
ครู ภู มิ ปใ ญญาช าง ได รั บ การถ ายทอดวิ ช าความรู แ ละประสบการณแ จ าก นายวิ รั ต นแ ปิ่ น สุ ว รรณ
นายกฤตยแ ปิ่ น สุ ว รรณ และช า งรุ น พี่ ที่ ปิ่ น สุ ว รรณเบญจรงคแ ต อ มาได ถ า ยทอดวิ ช าความรู แ ละ
ประสบการณแใหแก นางสาวปรางชุดา วองวานิช (ภรรยา) ญาติพี่นอง เยาวชนในชุมชน ผูที่มาศึกษา
ดูงาน และผูที่สนใจในงานอุ ทยาน ร. 2 มีกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาโดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒ นาผู เ รี ย นให รู จั ก อนุ รั ก ษแภู มิ ปใ ญญาดั้ง เดิ มของไทยไว ด ว ยการสื บ สานคุ ณ คา ของเครื่ องถ ว ย
เบญจรงคแและคุณคาทางภูมิปใญญาของครู ภูมิปใญญาชาง โดยครูภูมิปใญญาชางเนนการผลิตเพื่อการ
อนุรักษแและสืบสานลายเสนสีสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัชกาลที่ 2 นํามาผลิตซ้ําทางภูมิปใญญา
ขึ้นมาใหม และกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแใหมีลวดลายแบบ
โบราณดั้งเดิม และประยุกตแนําลวดลายจากธรรมชาติคิดประดิษฐแสรางสรรคแขึ้นมาใหม เชน ลายดอก
มะลิ ลายดอกรัก หรือการใหสีสันอันเกิดจากจินตนาการของชางที่รังสรรคแขึ้นมาตามความคิดของ
ตนเองเพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแมีความงดงามแปลกตาไมเหมือนใครและมีเอกลักษณแเป็นของ
ตําบลบางชาง
6.4 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในตาบลอัมพวา
6.4.1 ศักดาเบญจรงค์
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในศักดาเบญจรงคแเริ่มตนจาก นายศักดา เพชรดารากุล
ครูภูมิปใญญาชาง ไดรับการถายทอดความรูและประสบการณแมาจากนายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ และชาง
รุนพี่ที่ปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ นาชาย ตอมาไดถายทอดวิชาความรูและประสบการณแใหแก ชางในที่
ทํางาน ชางในละแวกใกลบาน เด็กฝึกงาน นักศึกษาที่มาศึกษาดูงานจาก กศน. นักเรียนโรงเรียนวัด
บางกะพอมผูมาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ (จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส ฯลฯ) และผูที่มาใน
งานแสดงสินคา OTOP ที่เมืองทองธานี และมีการถายทอดโดยอนุรักษแลวดลายแบบโบราณดั้งเดิม
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สมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 5 มาผลิตซ้ําทางภูมิปใญญาและอนุรักษแลายเสนสีตามแบบฉบับดั้งเดิม
ของอําเภออัมพวาเพื่อคงความเป็นเอกลักษณแของชุมชนไว และมีการออกแบบลวดลาย โดยการ
ประยุกตแนําลวดลายโบราณดั้งเดิมมาผูกลายขึ้นใหม เช น นําลายประจํายามมาใสจาน แกวน้ํา โถ
หรือนําลายจักรีมาใสนกใสสีเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาเขียนลวดลายเต็มพื้นที่ รูปทรงที่ผลิต เชน โถ
โถจุ ก ชั้ น แจกั น ชุ ด น้ํ า ชา แก ว น้ํ า แก ว กาแฟ จาน ชาม ถ ว ย ฯลฯ สี สั น ที่ ผ ลิ ต เช น สี เ หลื อ ง
สีเขียว สีชมพู สีน้ําเงิน ฯลฯ และมีการนําไดรแเปุาผมมาเปุาใหแหงหลังจากลงสีเสร็จเรียบรอยแลว
พรอมจะนําเขาเตาเผาไดเลยโดยไมตองรอใหแหง ดังแผนภาพที่ 10
นายวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ (ครูภูมิปัญญาของช่าง)๗

ภูมิปัญญา
จากภายใน
ชุมชน

รุ่นพี่ที่ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์

น้าสาวของนายศักดา เพชรดารากุล

นายศักดา เพชรดารากุล (ครูภูมิปัญญาของช่าง)
การส่งต่อ
ทาง

ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน

ช่างพื้นบ้านในละแวกใกล้เคียง

ภูมิปัญญา

ช่างพื้นบ้านรุ่นพี่ในที่ทํางาน

ช่างพื้นบ้าน
รุ่นน้อง
ในที่ทํางาน

เด็ก
ฝึกงาน

ช่างพื้นบ้านในที่ทํางาน

นักศึกษา

นักเรียน

ผู้มาศึกษาดูงาน

ที่มา

โรงเรียน

ทั้งชาวไทย

ศึกษาดูงาน

วัดบางกะพ้อม

และชาวต่างประเทศ

จาก กศน.

งานแสดง
สินค้า
OTOP

เช่น จีน ญี่ปุนฝรั่งเศส

แผนภาพที่ 10 กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในศักดาเบญจรงคแ
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาศักดาเบญจรงคแ มีจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน เพื่อให
ผูเรียนรูจักการประยุกตแ แกไขปใญหา มีการพัฒนาจิตใจใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีและมีใจรักในงานศิลปะ
และกลอมเกลาผูเรียนใหมีนิสัยประณีต ละเอียดลออ ดังที่ชางเลาวา
...เป็ น คนชอบงานศิล ปะ จึ งเรียนรูและตอยอดดว ยการทําเบญจรงคแสื บตอกันมาจนถึ ง
ปใจจุบัน...(ฐิติมา รุงเรือง, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2555)
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...เป็นคนชอบลงสี เพนทแสี มีนิสัยเป็นคนละเอียด... ( อ ริ ย า ห ง ษแ ย น ตแ ,
สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2555)
...เป็นอาชีพที่นาทึ่งในความสามารถของชาง เลยอยากลองทําและภูมิใจที่
ไดสืบสานตอความเป็นไทย ทําแลวมีความสุข... (สวรินทรแ เต็มเปี่ยม, สัมภาษณ์, 16
พฤษภาคม 2555)
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาศักดาเบญจรงคแ มีวิธีการถายทอดภูมิปใญญาโดยมีการสอน
ใหผูเรียนไดฝึกลงมือปฏิบัติจริง ฝึกใหลงสีไปกอน สอนขั้นตอนการลงสีที่ตองลงสีพื้นกอน ตามดวยใบ
และดอก รวมทั้งมีการบรรยายโดยการอธิบายใหฟใง สอนใหหัดสังเกตดูจากรุนพี่ในที่ทํางาน อาศัยครู
พักลักจํา และฝึกการเรียนรูดวยตนเอง ดังที่ชางเลาวา
...ถาเด็กไมเป็นจะใหเด็กลงสีกอน โดยใหลงสีพื้น ใบ ดอก บางคนวันเดียว
เป็นเลย บางคน 1 สัปดาหแ ถาจะใหเกงตอง 1 เดือนขึ้นไป ถาผานประมาณ 1
สัปดาหแไปแลว เด็กก็จะชอบ...(ศักดา เพชรดารากุล, สัมภาษณ์, 10 มกราคม
2557)
...จากคุณลุงวิรัตนแอธิบายใหฟใง ดูรุนพี่ที่ทํางาน ตอมาก็เรียนรูดวยตนเอง
อาศัยครูพักลักจํา…(ศักดา เพชรดารากุล, สัมภาษณ์, 14 พฤษภาคม 2555)
กระบวนการถายทอดในศักดาเบญจรงคแ ครูมี การประเมินตามสภาพจริง ดูจากพฤติกรรมที่
แสดงออกของผูเรียนและผลงานโดยประเมินผูเรียนที่ จากผลงาน และความใจเย็น รักศิลปะจึงจะ
เขียนไดดี ดังที่ชางเลาวา
...รู จ ากการที่เด็กสนใจงาน ตองเป็นเด็กใจเย็น รักศิลปะถึงจะเขียนไดดี. .
(ศักดา เพชรดารากุล, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2557)
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในศักดาเบญจรงคแมีการถายทอดภูมิปใญญากันในระบบ
ครอบครัว โดยชางสวนใหญเป็นคนในชุมชนและเป็นงานที่สรางความภาคภูมิใจที่ไดเป็นที่พึ่งของ
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ครอบครัว เชน ปใจจุบันไดดูแลบิดามารดาทําใหบุพการีของตนเองไมตองลําบาก เป็นสังคมแหงความ
อบอุนและชุมชนเขมแข็ง ดังที่ชางเลาวา
...ภู มิ ใ จที่ ไ ด ไ ปสอนให นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด บางกะพ อ ม กศน. และมี
นักทองเที่ยวมาศึกษาดูงานเป็นประจํา แตปีนี้ไมไดไปสอนที่โรงเรียนวัดบางกะพอม
แลวเพราะทางโรงเรียนไมมีงบประมาณมาทาง กศน. ก็เคยมีโครงการนํานักศึกษา
มาเรียนจํานวน 30 ชั่วโมง ปีหนึ่งประมาณสองรอบ เรียนแคพื้นฐานจํานวน 15 คน
เรียนจบตามหลักสูตร แตปีนี้ ยังไมมีมาและนักทองเที่ยวที่มาดูงานที่นี่สวนใหญเป็น
ชาวยุโรป...(ศักดา เพชรดารากุล, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2557)
...เมื่อกอนอยูบานทําขนม คุมคนงานอยูอูสมชัย ตอมาลาออกมาชวยงาน
แฟน (นายตรัสภณ แสงชื่น) ไดประมาณ 3 เดือน แฟนเป็นคนสอนการลงสีให...
(ปรางชุดา วองวานิช, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2555)
6.4.2 นิภาเบญจรงค์
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาของชางในนิภ าเบญจรงคแ เริ่มตนจาก นางนิภ า
จารุพพัฒนแ ผูริเริ่มกอตั้งชุมชนแหงนี้ และมีนางสาวณัธฐพัช เอมโกษา และนายอําพล ลอยมา ไดรับ
ความรูและประสบการณแมาจาก นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ ชางทั้งหมดไดถายทอดการทําศิลปหัตถกรรม
เครื่ อ งถว ยเบญจรงคแนี้ ใ ห แ ก นั ก เรีย นในโรงเรีย นถาวรานุกู ล นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นศรั ทธาสมุ ท ร
นักเรียนในโรงเรียนอัมพวันเจติยาราม นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมนี เยาวชน
และประชาชนทั่วไปที่มาศึกษาดูงานในอุ ทยาน ร. 2 ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นักเรียน
นักศึกษาที่มาฝึกงานชวงปิดภาคเรียนดังที่ชางเลาวา
…เป็นคนอัมพวา พอเรียนจบ ม.6 ดวยความเป็นคนที่รักและมีฝีมือในการ
วาดภาพ ก็ไปสอนเขียนภาพใหแกเด็กที่อุทยาน ร.2 หลังจากนั้นก็เขาอบรมศิลปะ
ไทย เขียนภาพจิตรกรรมไทย มีอาจารยแจากกรมศิลปากรมาสอนที่อุทยาน ร.2 ตอน
แรกไมไดคิดจะมาทํา พี่นิภา จารุพพัฒนนแชวนมา กะวาจะมาชวยชั่วคราว แตพอทํา
ไปนาน ๆ ก็เริ่มรักทางดานนี้ก็เลยทํามาตลอด ตั้งแตปี พ.ศ. 2526 และคิดวาจะทํา
สักระยะหนึ่ง ถาสายตาไมดีก็อาจจะเลิกทํา แตก็ยังจะสอนการทําเบญจรงคแตอไป…
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...ที่ โ รงเรี ย นอั ม พวั น มี ค รู ป ระยู ร เคยสอนการทํ า เบญจรงคแ ใ ห แ ก เ ด็ ก
นักเรียนในโรงเรียน แตหลังจากครูเสียชีวิตไปแลวไมมีใครสืบทอดไมมีการสอนใน
โรงเรียนมาเป็นเวลาหลายสิบปีแลว ถามีชั่วโมงวางบางครั้งครูอาจจะพามาใหสอน
มี โ รงเรี ย นต า ง ๆ เช น ร.ร.ถาวรานุ กู ล ร.ร. ศรั ท ธาสมุ ท ร ร.ร.อั ม พวั น เข า มา
แลกเปลี่ยน ประเทศเยอรมันก็เขามาประมาณ 3 ปีที่แลว แตปใจจุบันไมมีแลว มี
แตร.ร. อัมพวันเทานั้นและเวลาอุทยาน ร. 2 มีงานก็จะเขาไปสอน... (ณัธ ฐพัช เอม
โกษา, ครูภูมิปใญญาชาง, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธแ 2556)
…เป็ น คนบางช าง หลั ง จากเรีย นจบ ปวช.ช างกลแล ว ก็เ ขาทํ างานที่ปิ่ น
สุวรรณเบญจรงคแมีนาทําอยู ที่ปิ่นสุวรรณเบญจรงคแเป็นจุดหลั กที่ใหความรูเรื่อง
เบญจรงคแ ตอมาก็มีการแยกยายกันมาทําสวนตัวและเคยสอนใหเวลามีคณะทัวรแมา
นักเรียน นักศึกษามาฝึกงานเวลาสอนจะเหมือนกับที่ไดรับการสอนมาเด็กมา 50
คน สนใจประมาณ 50% ก็ O.K… (อําพล ลอยมา, สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธแ
2556)
ภูมิปัญญา

ครูจิตรกรรมไทย

จาก

จากกรมศิลปากร

ภายนอกชุมชน

ครูประยูรในโรงเรียน

ภูมิปัญญา

นางนิภา
จารุพพัฒน์

อัมพวันวิทยาลัย

จาก

นายวิรัตน์
ปิ่นสุวรรณ

(เสียชีวิตแล้ว)

ภายในชุมชน

การส่งต่อ

นางสาวณัธฐพัช เอมโกษา

ทางภูมิปัญญา

นายอําพล ลอยมา

ครูภูมปิ ัญญาช่าง

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

โครงการ

เยาวชน

เด็กฝึกงาน

ในโรงเรียน

ใน

ใน

แลกเปลี่ยน

และ

ในช่วง

ถาวรา

โรงเรียน

โรงเรียน จากประเทศ

ผู้ที่สนใจ

ปิด

นุกูล

ศรัทธา

อัมพวัน

ใน

ภาคเรียน

สมุทร

เจติยาราม

เยอรมัน

อุทยานร. 2

ผู้มา
ศึกษาดู
งานโดย
ทั่ว|
ไป
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แผนภาพที่ 11 กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในนิภาเบญจรงคแ
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในนิภาเบญจรงคแ มีการสอนใหผูเรียนคิดประดิษฐแเพิ่มเติม
หรือตกแตงใหมีรูปแบบที่งดงามยิ่งขึ้นอันเกิดจากแรงบันดาลใจของธรรมชาตินํามาสรางสรรคแผลงาน
ทํ า ให ง านของชุ ม ชนแห ง นี้ มี ลั ก ษณะเฉพาะชุ ม ชน เช น มี ก ารประยุ ก ตแ นํ า ลายจั ก รี ม าใส รู ป นก
ประยุกตแลายหางนกยูง ลายดอกลอย ลายคังฮีเป็นสีน้ํา ตาล ซึ่งลายคังฮีของจีนดั้งเดิมจะเป็นสีเขียว
แตที่ทําสีน้ําตาลเพราะตองการใหเกิดความแตกตางและไมจําเป็นตองยึดติดรูปแบบดั้งเดิม ครูภูมิ
ปใญญาชางสามารถประยุกตแขึ้นมาใหมได สวนสีสันของเครื่องถวยเบญจรงคแของที่นี่จะเนนสีเขียวเป็น
สวนใหญ โดยชางจะคิดสูตรการผสมสีเฉพาะของตนเองขึ้นมา
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในนิภาเบญจรงคแ มีการสอนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทาง
สติปใญญาโดยสอนใหรูจักการคิดประดิษฐแออกแบบลวดลายตามความคิดสรางสรรคแและจินตนาการ
ของตนเอง เชน ออบแบบลวดลายเป็นลายดอกไมหาสี ประกอบดวย สีชมพู สีฟูา สีขาวสีม วง และสี
แดง ที่ชางรังสรรคแขึ้นมาเพื่อใหเป็นเอกลักษณแของชุมชนและตั้งชื่อวา “เบญจพัช” หมายถึงเครื่อง
ถวยเบญจรงคแกับชื่อของชางผูผลิตนํามารวมกัน หรือการออกแบบตราสัญลักษณแเป็นรูปเครื่องถวย
เบญจรงคแมีมือประคองตั้งอยูบนฐานดอกบัว ซึ่งชางอธิบายวาเกิดจากความคิดที่วา เครื่องถวยเบญจ
รงคแเป็นงานประดิษฐแทางหัตถกรรมดวยมือและตั้งอยูบนฐานดอกบัวหมายถึงสถานที่ตั้งอยูบริเวณวัด
ซึ่งหมายถึงวัดอัมพวันเจติยาราม เป็นตน และมีการพัฒนาความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแโดยการ
ออกแบบสีสันใหมีความงามแบบลายเสนสีสัญลักษณแของชาวอัมพวา มีการผสมสีและเทคนิคการลงสี
ตามสูตรเฉพาะของชุมชน ตลอดจนในการทํางานชางจะเลือกวัสดุที่มีคุณภาพอยางดีเพื่อนํามาใชงาน
และทํางานอยางประณีต พิถีพิถันทุกขั้นตอน ดังที่ชางเลาวา
...ดูจากเสนคมชัด การลงสีสม่ําเสมอ เผาแลวงานไมมีปใญหาถามีปใญหา
ใหมาฝึกใหม ในระหวางสอนมีการตรวจสอบตลอดเวลาในระหวางขั้นตอนการสอน
แตระหวางลงสียังวัดไมไดตองผานการเผากอนถึงจะทราบ ที่นี่ใชอุณหภูมิ ในการ
เผา820 องศาเซลเซียส ที่ตองใชอุณหภุมิในการเผาสูงกวาที่อื่นเพราะสี แตละที่ไม
เหมือนกัน ถาใชอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสสีจะไมสุก การผสมสีตามสัดสวน แต
ละพื้นที่ไมเหมือนกันแลวแตคนทําตามสูตร...(ณัธฐพัช เอมโกษา, สัมภาษณ์ , 21
ธันวาคม 2556)
...ในเรื่องของสี บางทีเปลี่ยน กอนซื้อตองนํามาทดลองสีใหม เพราะแตละ
บริษัทสูตร ไมเหมือนกัน ถาสีไมไดดังใจก็มาผสมเองตามสูตรของเราจนกวาจะไดที่
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เริ่มตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบ คือ การเลือกสีที่ใชเพนทแลาย กาว พูกัน สีเคลือบลายที่
มีคุณภาพ กระบวนการผลิต การบรรจุผลิตภัณฑแที่มี ความประณีตทุกขั้นตอน ทํา
ใหผลิตภัณฑแออกมามีคุณภาพ เป็นที่ชื่นชอบของ ลูกคาจํานวนมากสีสวนใหญจะ
กําหนดตายตัว ถาเป็นใบ ดอก กานตองลงสีพื้น กอน เชน ลงพื้นสีเขียว (แลวแต
order หรือจินตนาการของชาง) ตอมาลงลูกคั่น แลวเก็บรายละเอียดของใบ กาน
ดอก เสร็จงาน ถาลงผิดพลาดก็จะใชไมขู ดออก...(อําพล ลอยมา, สัมภาษณ์ , 23
กุมภาพันธแ 2556)
จะเห็ น ได ว า กระบวนการถ า ยทอดภู มิ ปใ ญ ญาในนิ ภ าเบญจรงคแ มี นางสาวณั ธ ฐพั ช
เอมโกษา ไดรับการถายทอดวิชาจิตรกรรมไทยจากกรมศิลปากร และ นายอําพล ลอยมา ไดถายทอด
ความรู แ ละประสบการณแ ม าจาก นายวิ รั ต นแ ปิ่ น สุ ว รรณ ตอ มาช างได ถ ายทอดวิช าความรู แ ละ
ประสบการณแใหแกนักเรียนโรงเรียนถาวรานุกูล นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร นักเรียนโรงเรียน
อัมพวันเจติยาราม โครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมนี เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่มาฝึกงาน
ในชว งปิดภาคเรียน และผู มาศึกษาดูงานในอุทยาน ร. 2 ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ และ
ผลการวิเคราะหแกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในนิภาเบญจรงคแ มีกระบวนการถายทอดภูมิปใญญา
ในการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแใหมีความงดงาม โดยการรูจักประดิษฐแตกแตงเพิ่มเติมอันเกิดจากแรง
บันดาลใจของธรรมชาติมาสรางสรรคแผลงานเป็นเอกลักษณแของชุมชน มีการออกแบบลวดลายและ
สีสันโดยการเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดีมาใชงาน สวนสีสันจะเนนสีเขียวเป็นสวนใหญ สูตรการผสมสีคิด
ขึ้นมาเอง และมีการทํางานอยางประณีตพิถีพิถัน และการรูจักคิดแกไขปใญหาดวยตนเอง เป็นตน
สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยตาบลนาดี
และตาบลดอนไก่ดี
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในตาบลนาดี
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในตําบลนาดี รุงทองเบญจรงคแพบวามี นายอนันตณัฏ ฐแ
มวงเผือก เป็นครูภูมิปใญญาชาง โดยมีภูมิปใญญาในการอนุรักษแภูมิปใญญาของบรรพบุรุษมาพัฒนา
ดัดแปลงใหเป็นเอกลักษณแของทองถิ่น เชน มีการดัดแปลงลวดลายจากลายโบราณดั้งเดิม นําลาย
หนาสิ งหแมาดัดแปลงโดยใสกลีบดอกไม หรือลายกนกมีนกคาบกิ่งไม ผลิตลายดอกพิกุลคีบ หรือ
ลายดอกบัวพิกุลคีบ มีขั้นตอนในการเผาเซรามิกสแมากกวาตําบลอื่น ๆ 1 ครั้ง โดยมีจุดมุงหมายใน
การพัฒนาผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาสติปใญญา เพื่อใหเกิดการพัฒนาสติปใญญา โดยให
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ออกแบบลวดลายและการลงสีอันเกิดจากความคิดสรางสรรคแและจินตนาการ โดยสอนใหผูเรียนรูจัก
ประยุกตแดัดแปลงเพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแมีเอกลักษณแเป็นของตําบลนาดี มีการสอนใหผูเรียนเกิด
ทักษะความชํานาญและความรูในการเขียนลวดลาย มีการสอนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทางจิตใจ โดย
การสรางเจตคติที่ดีแกผูเรียนและซึมซับและมีใจรักในศิลปะ โดยนําคนในครอบครัวมาฝึกฝนเพื่อให
เกิดการซึมซับ และกลอมเกลาจิตใจผูเรียนใหมีความงดงามทางจิตใจ และวิธีการถายทอด โดยการ
สอนปฏิบัติแบบบูรณาการ เชน สอนวิธีการจับพูกันที่ถูกตอง ฝึกการวางนิ้วเพื่อใหมีหลักยึด มีการ
อธิบายทําใหดูเป็นแบบอยาง
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในตาบลดอนไก่ดี
กระบวนการถ า ยทอดภู มิ ปใ ญ ญาในตํ า บลดอนไก ดี ประกอบด ว ย นางอุ ไ ร แตงเอี่ ย ม
นางประภาศรี พงษแเมธา และ นางรัชนี ทองเพ็ญ เป็นครูภูมิปใญญาชาง มีจุดมุงหมายในการพัฒนา
ผูเรียนใหรูจักการออกแบบสรางสรรคแ และจินตนาการ โดยการนําลวดลายไทยแบบโบราณดั้งเดิมมา
ประดิ ษฐแ ขึ้ น ใหม เป็ น ภูมิ ปใ ญญาในการพั ฒ นาของครูภูมิปใ ญญาชาง ที่มีก ารริ เริ่ม สรางสรรคแและ
ปรับปรุงเครื่องถวยเบญจรงคแใหเหมาะสมกับยุคสมัย มีการสอนออกแบบการลงสี สอนการลงน้ําหนัก
มือ โดยยังคงอนุรักษแความเป็นไทยไว โดยมีวิธีการถายทอด ฝึกใหผูเรียนดัดแปลงดวยตนเอง ลงมือ
ปฏิบัติจริง สอนเทคนิคและขั้นตอนการลงสี การบดสี การผสมสี ไปจนถึงผูเรียนสามารถออกแบบ
สีสันดวยตนเอง และมีการประเมินตามสภาพจริงโดยใชสัญชาติญาณ มีการบูรณาการ สอนใหหัด
สังเกต อาศัยครูพักลักจํา หัดจดจํา และลงมือปฏิบัติดวยตนเองจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน มี การ
สอนโดยใหออกแบบรูปทรงชางอันแสดงออกถึงความเป็นไทยโดยการทําใหดูเป็นแบบอยาง ครูพักลัก
จํา ดูจากของจริงและใหพิจารณาเองโดยการใหลงของชิ้นเล็ก ๆ ไปกอนหรือลงตามใบ เขียนลงใน
กระดาษก อ น และมีก ารประเมิ น ตามสภาพจริ ง เช น ถ าเด็ก มี ใจรั ก ฝึ กวั น เดี ยวก็ ส ามารถทํา ได
กระบวนการสอน ไดแก ขั้นตอนการลงสี ขั้นตอนการเขียนลาย เริ่มจากเขียนลายงาย ๆ กอน เชน
การเขียนลายพุมขาวบิณฑแ เริ่มดวยลายตั้งตาตอดวยลายชองไฟ การประเมินตามสภาพจริง มีการ
สอนใหเกิดการพัฒนาทางจิตใจ โดยการสรางเจตคติที่ดีแกผูเรียนและซึมซับและมีใจรักในศิล ปะ โดย
สอนใหเยาวชนไดฝึ ก มีภูมิปใ ญญาในการนําเครื่องถว ยเบญจรงคแไปถายทอดใหแกบุตรและคนใน
ครอบครัว ตลอดจนคนในชุมชนและภายนอกชุมชน เชน ถายทอดลูกสาว ใหกลุมแมบานจังหวัด
นครพนม โดยมีการพัฒนาผูเรียนทางสติปใญญา การออกแบบลวดลาย เชน ลายครองราชยแ มีการ
พัฒนาจิตใจใหแกผูเรียน เชน ถายทอดอารมณแความรูสึกที่ดีลงไปในงาน เกิดสุนทรียภาพในจิตใจอัน
เกิดจากความงดงามของเครื่องถวยเบญจรงคแ
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สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในจังหวัดสมุทรสงคราม
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในตาบลบางช้าง
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในตําบลบางชางประกอบดวยปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ
เบญจรงคแบางชาง และ อัมพวาเบญจรงคแ ภูมิปใญญาในการสืบสานคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ
โดยมีนายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ ครูภูมิปใญญาชาง ไดถายทอดภูมิปใญญาใหแก นายธนฉัตร ชยุทวณิชสกุล
และ นายตรัสภณ แสงชื่น หลังจากนั้นครูภูมิปใญญาชางในตําบลบางชางทั้งหมดไดถายทอดความรู
และประสบการณแใหแกคนในชุมชนและภายนอกชุมชน อันแสดงถึงเอกลักษณแไทยที่มีวัฒนธรรมอัน
ดีงาม ดวยใจรักและชื่นชอบในงานศิลปะ เพื่อการอนุรักษแภูมิปใญญาดั้งเดิมของไทยไวดวยการสืบสาน
คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแและคุณคาทางภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชาง โดยเฉพาะเนนอนุรักษแ
ลายเสนสีสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัชกาลที่ 2 โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนเนนการเรียนรู
ดวยตนเอง เพื่อใหมีใจรักในทางศิลปะ มีการถายทอดเทคนิคในการเขียนลวดลายตาง ๆ ซึมซับตั้งแต
เป็นเยาวชน เพื่อการสืบสานอนุรักษแงานศิลปะไทย ที่ทําใหมีความสุข ไดทํางานที่มีใจรักเป็นงานฝีมือ
สรางอาชีพ สรางรายได และมีวิธีการถายทอด เนนการสอนภาคปฏิบัติ ใหฝึกปฏิบัติจริง มีแผนการ
สอน ฝึกจากกระดาษกอนใหหัดจดจําดวยตนเองเทคนิคและขั้นตอนในการทํางาน วิธีการเขียน
ลวดลาย วิธีการผูกลาย สอนการลงสีการใชพูกัน มีการอธิบาย ใชการสังเกต ดูผลงาน ใหทําของชิน้
เล็ก ๆ ไปกอน
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในตาบลอัมพวา
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในตําบลอัมพวา ประกอบดวย ศักดาเบญจรงคแ และ นิภาเบญจรงคแ
มีจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียนใหรูจักการประยุกตแ แกไขปใญหา มีการพัฒนาจิตใจใหผูเรียนมีเจตต
คติที่ดีและมีใจรักในงานศิลปะ สอนใหคิดประดิษฐแเพิ่มเติมหรือตกแตงใหมีรูปแบบที่งดงามยิ่งขึ้นอัน
เกิดจากแรงบันดาลใจของธรรมชาติและกลอมเกลาใหผูเรียนมีนิสัยประณีต ละเอียดลออ โดยมีวิธีการ
ถายทอด ใหฝึกปฏิบัติจริง สอนการลงสีโดยประเมินผูเรียนจากผลงาน
สรุปไดวา กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม
คือกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแทั้ง 6 ดาน อันประกอบดวย
คุณ ค า ทางสุ น ทรี ย ศาสตรแ คุ ณ ค า ทางหั ต ถศิ ล ป คุ ณ ค า ทางประวั ติ ศ าสตรแ คุ ณ ค า ทางสั ง คมและ
เศรษฐกิจ และคุณคาทางภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชาง มีกระบวนการถายทอดภูมิปใญญา โดยเริ่ม
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จากครูภูมิปใญญาชางในตําบลนาดี นายอนันตณัฏฐแ มวงเผือก ไดรับการถายทอดภูมิปใญญามาจาก
วิทยาลัยเพาะชางและฝึกเขียนเบญจรงคแสมัยยังเรียนหนังสืออยูในระดับมัธยมศึกษา กระบวนการ
ถายทอดภูมิปใญญาในตําบลดอนไกดี ประกอบดวย นางอุไร แตงเอี่ยม (อุไรเบญจรงคแ) นางประภาศรี
พงษแเมธา (หนูเล็กเบญจรงคแ) และ นางรัชนี ทองเพ็ญ (แดงเบญจรงคแ) ซึ่งครูภูมิปใญญาชางในตําบล
ดอนไกดีไดรับการถายทอดภูมิปใญญามาจากอาจารยแสงวน รักมิตร และอาจารยแปรีชา กุยรักษาจาก
กรมศิลปากรมาถายทอดวิชาการเขียนลวดลายไทยลงบนเครื่องถวยเบญจรงคแ กระบวนการถายทอด
ภูมิปใ ญญาในตําบลบางชาง ประกอบดว ย ปิ่นสุ วรรณเบญจรงคแ มี นายวิรัตนแ ปิ่นสุ วรรณ เป็นครู
ภูมิปใญญาชาง เบญจรงคแบางชาง มี นายธนฉัตร ชยุทวณิชสกุล เป็นครูภูมิปใญญาชาง และอัมพวา
เบญจรงคแ มี นายตรัสภณ แสงชื่นเป็นครูภูมิปใญญาชาง และกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาในตําบล
อัมพวา ประกอบดวย ศักดาเบญจรงคแ มี นายศักดา เพชรดารากุล เป็นครูภูมิปใญญาชาง และนิภา
เบญจรงคแ มี นางสาวณัธฐพัช เอมโกษา เป็นครูภูมิปใญญาชาง ซึ่งครูภูมิปใญญาชาง ประกอบดว ย
นายธนฉัตร ชยุทวณิชสกุล นายตรัสภณ แสงชื่น และนายศักดา เพชรดารากุล ไดรับการถายทอด
ภูมิปใญญามาจาก นายวิรัตนแ ปิ่นสุวรรณ ตอมาครูภูมิปใญญาชางทั้ง 9 คน ไดถายทอดภู มิปใญญาที่ได
รับมาใหแกชางพื้นบานในที่ทํางาน เยาวชนและคนภายในชุมชนและภายนอกชุมชน โดยมีจุดมุงหมาย
ในการถายทอดภูมิปใ ญญาเพื่อการพัฒ นาผู เรียนอยางเป็นองคแรวม ประกอบดว ย การพัฒ นาทาง
สติปใญญา เพื่อใหผูเรียนไดมีการออกแบบสรางสรรคแและจินตนาการ การพัฒนาจิตใจ เพื่อใหผูเรียน
ไดเกิดเจตคติที่ดีเรียนรูและซึมซับในงานศิลปะ และการพัฒนาทักษะความชํานาญงาน เพื่อใหผูเรียน
ไดเกิดความเชี่ยวชาญ ความแมนยํา และสมาธิมากขึ้น โดยมีวิธีการถายทอดแบบบรรยาย มีแผนการ
สอน การสาธิตวิธีการ การสังเกต การจดจํา ทําใหดูเป็นแบบอยาง การลงมือปฏิบัติจริง ภายในบริบท
ครอบครัวและชุมชน
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บทที่ 7
แนวทางการถ่ายทอดภูมปิ ัญญาและคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแของการวิจัยขอที่ 3 การนําเสนอแนวทางการถายทอดภูมิปใญญา
และคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแครั้งนี้ ผูวิจั ยไดนําผลการวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญา มายกรางแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวย
เบญจรงคแ และนํ า เสนอต อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง 6 คน ในการสนทนากลุ ม เพื่ อ ตรวจสอบและให
ขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปนี้
แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์
จากผลการวิจัย พบวา เครื่องถวยเบญจรงคแเป็นแมแบบแหงศิลปะเครื่องถวย และมีคุณคาที่
สําคัญ คือ คุณคาทางหัตถศิลปและคุณคาทางสุนทรียศาสตรแ จะเห็นไดวางานเครื่องถวยเบญจรงคแ
เป็นงานหัตถศิลป ที่ตองอาศัยใจรักที่จะเรียนรู ฝึกฝนและพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และยังเป็น
เครื่องมือใหมนุษยแพัฒนาศักยภาพของตนแบบองคแรวม ทั้งดานการพัฒนาสติปใญญา การพัฒนาจิตใจ
และการพัฒนาทักษะความชํานาญงาน
ผลการวิจัยยังพบวา การศึกษาเป็นเครื่ องมือสําคัญในการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคา
ของเครื่องถวยเบญจรงคแ ซึ่งปใจจัยสําคัญหนึ่งคือเจตคติที่มีตอเครื่องถวยเบญจรงคแ ดังนั้นจึงเสนอแนว
ทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ โดยเริ่มจากการให การศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการสงเสริมเจตคติของผูเรียน ครอบครั วและชุมชน ตลอดจนบุคลากร
และองคแการทุกภาคสวน เพื่อใหเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป มีใจรัก ตระหนักรูถึงคุณคาของเครื่อง
ถว ยเบญจรงคแและภูมิปใ ญญาในงานหั ต ถศิล ป ไทยอย างลึ ก ซึ้ง เพราะเจตคติ ห รือทั ศนคติ ที่ดีจะมี
ความสํ า คั ญ ยิ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ นสู ก ารอนุ รั ก ษแ แ ละพั ฒ นาเครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ อ ย า งเป็ น พลวั ต
กอใหเกิดความยั่งยืนของงานหัตถศิลปที่ล้ําคาของชาติ
เจตคตินั้นเป็นความอิ่มเอมใจที่เป็นความสุขภายในใจ สามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ดังที่ สังคม ทองมี (สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2557) กลาววา ศิลปะเป็นเรื่องของความรูสึก เป็น
ความงามทางตา มี ป ระโยชนแ ท างความคิ ด สร า งสรรคแ แ ละจิ น ตนาการ ดั ง นั้ น คนในสั ง คมต อ ง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ใหเห็นคุณคาของศิลปะที่แทจริงและประโยชนแที่สังคมไทยจะไดรับ โดยเฉพาะ
ผูใหญควรใหความสําคัญและสนับสนุนสงเสริมการถายทอดศิลปะใหแกเยาวชนตั้งแตเยาวแวัย รวมทั้ง
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ผูใหญควรมีสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม เป็นตัวอยางของสังคมดวย สอดคลองกับที่ศิลป พี
ระศรี กลาววา
...ศิลปะทําใหเราประสบแตความเพลิดเพลินเจริญใจ ความสงบเยือกเย็น
และบอเกิดของความหวังอันสูงสง ศิลปะทําใหเราเป็นคนดี รักใครซึ่งกันและกัน ทํา
ใหเรามีภาวะเป็นมนุษยแที่แทจริง ฉะนั้นศิลปะจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่จะขาดเสียมิได
สําหรับชีวิตที่มีวัฒนธรรมของชาติ...
(ศิลป พีระศรี, 2546: 134)
กล าวไดวา เจตคติ คือ ภาพสะทอนที่ศิลปินถายทอดความงามของเครื่องถว ยเบญจรงคแ
นับเป็นการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของศิลปะไปสูสังคมไทย ใหเกิดความสุข ความสบายใจและ
จิตใจสงบ เป็นการสรางสมาธิใหเกิดแกผูเรียนไดสวนหนึ่ง การอนุรักษแเครื่องถวยเบญจรงคแไวโดยใช
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาจนําพาชุมชน สังคมและประเทศชาติไปสู การพัฒนาอย าง
ยั่งยืน สอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
2550 มาตรา 66 ที่กลาวถึงบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ
อนุรักษแหรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปใญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและของชาติไวอยาง
ยั่งยืน
เจตคติ เป็ น ความสั ม พั น ธแ ร ะหว า งความงามกั บ ความพึ ง พอใจ เป็ น เรื่ อ งของอารมณแ
ความรูสึก เมื่อชางพบกับความงามก็มักจะมีอารมณแความรูสึกกับสิ่งนั้นๆ แสดงใหเห็นวาความงามไมมี
ความเป็นเหตุเป็นผลอยางแทจริง เป็นอารมณแอยางหนึ่งที่มาจากเจตจํานง แตการเห็นคุณคาของวัตถุ
เพียงอยางเดียวไมสามารถทําใหเกิดความงามได ถาวัตถุนั้นไมสามารถทําใหเกิดความพึงพอใจ และ
ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่งดงามยอมแตกตางจากความพึงพอใจที่มาจากการสัมผัส เพราะ
ในขณะที่ชางมีประสบการณแในเรื่องของความงาม ชางก็จะเกิดความรูสึกดีขึ้น ความงามจึงเป็นสิ่งที่
ชางสามารถรูสึ กและสั มผั ส ไดดว ยตนเอง เป็นความรูสึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และความรูสึ กอัน
สุนทรียแนี้จะทําใหชางรูสึกเป็นอิสระ เกิดความสํานึกผิดชอบทางศีลธรรมได (ศักราช ฟูาขาว, 2553:
ออนไลนแ) จึงอาจกลาวไดวา เจตคติที่ดีตอเครื่องถวยเบญจรงคแ คือ ความงามที่เกิดกับอารมณแไปเกาะ
อยูกับจิต จิตจึงเกิดความพึงพอใจ สามารถรับรูผานผัสสะทั้ง 5 อันไดแก ตา หู จมูก ลิ้นและกาย
คุณคาทางสุนทรียศาสตรแของเครื่องถวยเบญจรงคแที่ปรากฏนั้น สามารถสัมผัสไดถึงอารมณแ
ความรูสึกที่ดีงามภายในจิตใจของชาง รวมทั้งความอดทน ความพากเพียรพยายาม สมาธิที่มั่นคง และ
แสดงออกมาใหเห็นถึงผลงานเครื่องถวยเบญจรงคแที่ประณีต ละเอียดออน ที่รังสรรคแออกมาจากจิตใจ
ที่งดงาม เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคาในเครื่องถวยเบญจรงคแทั้งหลาย สะทอนใหเห็นวาเจตคติที่ดี
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ของชางตอเครื่องถวยเบญจรงคแนั้นเป็นสิ่งจําเป็นมาก เป็นจุดเริ่มตนที่จะสรางความรัก ความผูกพัน
และมองเห็นคุณคาของสิ่งที่ทําอยางลึกซึ้ง ครูภูมิปใญญาชางเห็นวาถาอนุรักษแงานสมัยโบราณไว ยิ่งจะ
ทําใหเครื่องถวยเบญจรงคแมีคุณคาเพิ่มขึ้น เกิดเป็นความภาคภูมิใจที่สามารถอนุรักษแผลงานไวเป็น
ตนแบบของเครื่องถว ยเบญจรงคแ สํ าหรับคนรุนหลังไดศึกษา และยังเป็นแรงผลักดันใหพัฒ นางาน
เครื่องถวยเบญจรงคแใหคงอยูคูสังคมไทยตอไป ในฐานะที่ เป็นของล้ําคาและเปี่ยมลนดวยคุณคาทาง
จิตใจ
กลาวโดยสรุป แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแไทยนั้น
ตองอาศัยการศึกษาเป็นสําคัญ โดยเริ่มจากการศึกษาตามอัธยาศัย กอน อาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวนตั้งแตครอบครัว ชุมชน องคแกรหรือหนวยงานตางๆ สงเสริมใหเกิดเจตคติที่ดีตอเครื่องถวย
เบญจรงคแ
เมื่อผูสรางศิลปะและผูเสพศิลปะทั่วไปเกิดเจตคติที่ดีแลว จึงขับเคลื่อนไปสูการอนุรักษแและ
พัฒนาเครื่องถวยเบญจรงคแตอไป โดยการจัดการศึกษาในระบบและการจัดการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยควบคูกันไป ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป
แนวทางการสรางและสงเสริมเจตคติตอเครื่องถวยเบญจรงคแ สามารถดําเนินการในรูปแบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยอาศัยกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันที่หลากหลายรูปแบบ ไดแก
การจัดทัศนศึกษา เขาเยี่ยมชม ดูงานกระบวนการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแ ณ โรงงานผลิต
หรือศูนยแฝึกอาชีพ เพื่อใหรับรูเขาใจขั้นตอนการผลิตที่ละเอียดออน ตระหนักรูถึงภูมิปใญญาและคุณคา
ของเครื่องถวยเบญจรงคแ ความผูกพันกันในกลุมผูผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน เนื่องจากเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นอาชีพ หนึ่งที่ส ามารถสรางรายไดใหแก คนในชุมชน เป็น
ทางเลือกของคนในชุมชนผูมีใจรั กในทางศิลปะ เป็นการถายทอดที่ไดผลมากกวาการถายทอดดวย
วิธีการอื่น ๆ หรือรูปแบบอื่น ๆ ดังจะเห็นไดจากขอมูลจากภาคสนาม พบวา ชางสวนใหญจบเพียง
การศึกษาภาคบังคับ มี ชางที่จบปริญญาตรีเพียง 2 คน และเมื่อชางไดจัดการเรียนการสอนใหแกผู
ที่มาเรียนในโครงการตาง ๆ ของหนวยงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวพบวา ผู เรียนที่สนใจมีคอนขางนอย
เชน ในจํานวนผูเขารวมโครงการ 30 คน มีผูที่สนใจจริงเพียง 3 คนที่สามารถตอยอดได แตเมื่อบุคคล
เหลานี้เขาศึกษาตอในระดับสูงขึ้นก็มิไดกลับมาทําอีกเลย
ดังนั้นกิจกรรมที่จัดในโครงการตางๆ ควรจัดในแหลงผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแที่อยูใกล
เพื่อใหผูเรียนเขาถึงไดงาย และเนนกิจกรรมที่ปลูกฝใงจิตสํานึกหรือสรางทัศนคติที่ดี โดยใหฝึกเขียนใส
กระเบื้อง เป็นการฝึกทักษะทางศิลปะเบื้องตน แลวนําไปเผาใหไดชิ้นงานที่ สําเร็จออกมา จากนั้นนํา
ผลงานของแตละคนไปติดตามศาสนสถานตางๆ เชน โบสถแ กําแพงวัด เพื่อสรางความภาคภูมิใจในฝีมือ
ของตนและเสริ มสร างทัศนคติที่ดีตอการผลิ ตเครื่องถว ยเบญจรงคแ ขั้นตอนตอไปที่สู งขึ้น ควรหั ด
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ออกแบบลวดลายตางๆ ตามจินตนาการของแตละคน เป็นการฝึกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคแ
พรอมๆ กับทักษะการเขียนลายเสนตางๆ ดังที่ธีรพล อิ่มใจ ใหความเห็นไววา
...ตองมีแนวทางคือปลูกฝใงจิตสํานึกเยาวชนในแหลงผลิตใกล ๆ ไมจําเป็นตอง
เขียนได เพียงแตอาจสอนใหเขียนใสกระเบื้อง สรางกิจกรรม ใหเขียนเหมือนกัน
เสร็จแลวนําไปเผา หลังจากนั้นใหนําผลงานไปติดตามโบสถแ หรือกําแพงวัด ขั้นตอน
ตอไปใหเด็กหัดคิดลวดลาย ก็จะเป็นการพัฒนาและตอยอดได...
(ธีรพล อิ่มใจ, สนทนากลุ่ม, 11 มีนาคม 2557)
กิจกรรมสงเสริมอีกรูปแบบหนึ่ง อาศัยความรวมมือจากวัดเป็นสําคัญ โดยสงเสริมใหทุกวัด
มีการนําเครื่องถวยเบญจรงคแไปใชในการประกอบพิธีทางศาสนาในเทศกาลตางๆ เป็นประจํา และ
อาจจะจัดงานประกวดโต฿ะบูช าเบญจรงคแขึ้น เชนเดียวกับสมัยโบราณในรัชกาลที่ 5 เคยมีการจัด
ประกวดเครื่องโต฿ะและถวยปใ้น เพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแเขาไปเป็นสวนหนึ่งของวิถีชีวิตไทย ที่
สามารถพบเห็นไดงายในชีวิตประจําวัน ดังที่สุรัฐ บุญทรง ใหความเห็นวา
...ทุกวัดมีการนําไปใช มีการตั้งประกวดโต฿ะบูชาเบญจรงคแ...
(สุรัฐ บุญทรง, สนทนากลุ่ม, 11 มีนาคม 2557)
นอกจากนี้ ควรสงเสริมใหมีการสรางเครือขายระหวางชางและชุมชนที่สามารถผลิตเครื่อง
ถวยเบญจรงคแ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และขยายผลไปในแตละ
ตําบลหรื ออําเภอ เชน การจั ด ตั้งศูนยแภูมิปใญญาเบญจรงคแไทย อันเป็นการรวมพลั งให เกิดความ
เขมแข็งในกลุมผูผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแดวยกัน ดังตัวอยางเชนหมูบานเบญจรงคแดอนไกดี ที่เป็น
หมูบานตนแบบเบญจรงคแของอําเภอกระทุมแบน
เมื่อสงเสริมใหกลุมผูผลิตเบญจรงคแตางๆ รวมกันสรางสรรคแผลงาน มีโอกาสไดถายทอดภูมิ
ปใญญาของตนผานงานหัตถศิลปแลว ควรสนับสนุนใหแตละกลุมพัฒนารูปแบบใหเป็นเอกลักษณแและ
สรางตราสินคาคุณภาพประจําชุมชนหรือทองถิ่นขึ้นมา อันเป็นการเสริมสรางจิตสํานึกรักทองถิ่นขึ้น
ดวย
นอกจากนั้นแลว กระทรวงวัฒนธรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรวางระบบกลไกในการ
ตรวจสอบและยกยอง โดยออกใบประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองให จะเป็นการสรางขวัญและ
กําลังใจแกผูผลิต และเป็นการสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑแอีกทางหนึ่ง ตลอดจนชวยผลักดันใหแตละ
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กลุ ม พั ฒ นางานเครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ ข องตนให ไ ด มาตรฐานและสอดคล อ งกั บแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
สรางสรรคแ ดังที่ธีรพล อิ่มใจ เสนอวา
...ใชกลไกโดยมีใบประกาศนียบัตร Certificate รับรอง ใชเวลาวางสวนหนึ่งสรางงาน
ขึ้นมา มีการตรวจสอบผลงาน Q.C. เพื่อเพิ่มมูลคา ตองใหทั้งชุมชนสรางอะไรขึ้นมาใหม
โดยมีการผลิตแบบตามคําสั่ง ทํากับผลิตแบบสรางงานที่มีชื่อเสียง หรือคิดอะไรใหม ๆ...
(ธีรพล อิ่มใจ, สนทนากลุ่ม, 11 มีนาคม 2557)
นอกจากกิจกรรมในรูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยแลว อาจจะไมเพียงพอที่จะสืบทอดการ
ผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแไวได จําเป็นอยางยิ่งที่จะตองการจัดการศึกษาในระบบควบคูกันไปดวย
เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาเครื่องถวยเบญจรงคแไทยอีกทางหนึ่งใหไดผล
เร็วขึ้นและกวางขวางขึ้น เพราะมีผูเรี ยนเป็นจํานวนมากที่อยูในวัยที่ควรไดรับการปลูกฝใงเจตคติหรือ
ทัศนคติที่ดีตองานเครื่องถวยเบญจรงคแ รวมทั้งจะไดตระหนักถึงภูมิปใญญาและเห็นคุณคาของเครื่อง
ถวยเบญจรงคแอยางถองแท เพื่อในอนาคตจะเป็นทั้งผูสรางศิลปะและผูเสพศิลปะที่มีคุณภาพตอไป
ในการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ ผานการศึกษาในระบบนั้น
สอดคลองกับแนวคิดของสัญญา วงศแอราม ที่เห็นวา
...สถาบันการศึกษาที่จะเปิดสอนทางดานนี้โดยตรงมีนอยมาก ซึ่งถามีการเรียนการ
สอน
ในสถาบันการศึกษาจะเป็นการดีมาก เพราะถาพนจากสถาบันไปแลวจะทําไดเพียง
เป็นภูมิปใญญาชาวบาน ศิลปหัตถกรรมในครัวเรือนเทานั้น...
(สัญญา วงศแอราม, สนทนากลุ่ม, 11 มีนาคม 2557)
เพื่อปลูกฝใงเยาวชนใหซึบซับภูมิปใญญาและคุณคาของงานหัตถศิลปตั้งแตเยาวแวัยนี้ จึงควร
กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา เชน เชิญครูภูมิปใญญาชางมาถายทอดใหแกผูเรียน อยางไรก็ตาม
ขอมูลจากภาคสนาม พบวา ปใจจุบันในจังหวัดสมุทรสงครามไมมีการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคา
ของเครื่ องถว ยเบญจรงคแผานการศึกษาในระบบ และชุมชนขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่องจาก
หนวยงานตาง ๆ ซึ่งชุมชนสวนใหญตองพึ่งตนเอง จึงเป็นอุปสรรคที่ทําใหการถายทอดเป็นไปไดโดย
ยาก ไมสามารถดําเนินไปอยางตอเนื่องได
ดังนั้น ควรมีการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ หรือมี
หลักสูตรภาคบังคับเฉพาะทองถิ่น เพิ่มระบบสหกิจศึกษาไวในสาระเพิ่มเติมของหนวยการเรียนรูตาม
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กลุมสาระ ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจนวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค
ดังทีส่ าระ มีผลกิจ เสนอวา
...ควรมีหลักสูตรบังคับใหเรียนจริง ๆ มีระบบสหกิจศึกษาเพิ่มไว ในสาระเพิ่มเติมของ
หนวยการเรียนรูตามกลุมสาระ ในระดับทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
และวิทยาลัยเทคนิค...
(สาระ มีผลกิจ, สนทนากลุ่ม, 11 มีนาคม 2557)
นอกจากนั้น ควรนํา ไปบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรที่จะประกาศใชในปีพุทธศักราช 2557 ใน 6 กลุมความรู ทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ หรือระดับชั้น ป.5 ป.6 ม.1 โรงเรียนอาชีวศึกษาตาง ๆ
และระดับอุดมศึกษา โดยมุงเนนสรางความตระหนักในคุณคาของเครื่ องถวยเบญจรงคแจนเกิดการซึม
ซับและมีใจรักในงานศิลปะ เพื่อการพัฒนาผูเรียนอยางเป็นองคแรวมทั้งทางสติปใญญา จิตใจและทักษะ
ความชํานาญงาน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติมพ.ศ.
2545 มาตรา 10 กลาวถึงจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเป็นกําลังของชาติให เป็นมนุษยแที่มีความสมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจและ
สติปใญญา และมีหนวยงานภาครัฐบาล เชน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ สนั บสนุนงบประมาณใหเรียนฟรี ใหมหาวิทยาลัยเขามามีส วนรวมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งควรปลูกฝใงใหผูบริหาร ครูตระหนักและ
เห็นคุณคาเชนกัน ใหมีการเผยแพรทางสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศนแ วิดีโอ วีดิทัศนแ ฯลฯ
อย างไรก็ ตาม การปลู กฝใ ง เยาวชนให มีใจรั กในทางศิล ปะตอ งใชการซึมซับ และใชเวลา
ยาวนานกวาจะเห็นผลชัดเจน ทุกฝุายจึงตองรวมมือกัน โดยโรงเรียนรวมกับชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา และควรมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุนทางดานงบประมาณอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากการเรียนทางดานนี้มีคาใชจายสูงพอสมควร
ปใญหาและอุปสรรคอีกดานหนึ่ง คือผูเรียนในระบบไมมีใจรักจริงที่จะสืบทอดหรือยึ ดเป็น
อาชีพหลัก ดังที่ สุรัฐ บุญทรง กลาววา
... สมัยกอน วิทยาลัยเพาะชางเคยมีการจัดการเรียนการสอนในวิชาศิลปหัตถกรรมเครื่องถวย
เบญจรงคแ แตปใจจุบันไมมีการสอนแลว เพราะไมไดผล ทางเราสอนทุกขั้นตอน แต
เด็กจบไปแลวเขาก็ไมทํา เวลาเด็กไปปฏิบัติจริงสูเด็กที่ทําในชุมชนหรือในโรงงานที่
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ผลิตโดยตรงไมได เป็นปใญหาหลัก รูทราบแตปฏิบัติไมได สะทอนใหเห็นวา ควรสอน
ใหเพียงแตรูและเขาใจดีกวา...
(สุรัฐ บุญทรง, สนทนากลุ่ม, 11 มีนาคม 2557)
แตสําหรับผูเรียนที่มีใจรักทางศิลปะแลว ควรสนับสนุนใหไดเรียนและพัฒนาตอยอดขึ้นไป
โดยที่ครูควรจะมีวุฒิการศึกษารับรองดวย การสืบทอดจึงจะยั่งยืนได ดังที่ ปรางชุดา วองวานิช กลาว
วา
...คิดวาสามารถสืบทอดใหรุนลูก อยากเปิดรับสอนเด็กที่ชอบทางดานนี้ตั้งแตเด็ก ๆ
แตเด็กตองมีใจรักจริงๆ ปใจจุบันเด็ กสายศิลปยังมีอยู ตองใหเด็กรุนนี้มาทํา ป.5 ป.6
ม.1 มาทํา ครูที่สอนจะตองมีวุฒิ ตองมีใบรับรอง แตครูที่จบเบญจรงคแจริง ๆ ไมมีวุฒิ
การศึกษา ถาจะใหอยูรอด ตองสืบทอดตอได...
(ปรางชุดา วองวานิช, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2555)
สวนการศึกษานอกระบบ จําเป็นตองจัดควบคูกับการศึกษาทั้งสองระบบที่ไดกลาวไปแลว
ขางตน โดยสามารถพัฒนาตอยอดไปสูการศึกษานอกระบบได อาศัยการจัดกิจกรรมโครงการ
ฝึกอบรมอยางตอเนื่องที่มีรูปแบบที่หลากหลายเป็นสําคัญ เชน โครงการประกวด แขงขันพัฒนาฝีมือ
ความคิดสรางสรรคแ
นอกจากนี้ ค วรถ า ยทอดผ า นหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาของศู น ยแ ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเป็นวิชาหลักและเป็นวิชาบังคับเรียน มีโครงสรางเวลาเรียนทุกวันอยาง
นอยสัปดาหและ 15 ชั่วโมง มีการวัดผลและประเมินผลชัดเจน จัดตั้งเป็นศูนยแการเรียนรู เครื่องถวย
เบญจรงคแ โดยใชสถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคแก รชุมชน องคแก รปกครองส ว นทองถิ่ น องคแกรเอกชน องคแกรวิ ช าชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เป็นผูจัดอยางตอเนื่องทุกๆ ปี ดังที่สาระ มีผลกิจ เสนอความเห็นไววา
...สําหรับการศึกษานอกระบบ ศูนยแการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ควรสอนใหรูและเขาใจ ถาสนใจก็มาศึกษาเพิ่มเติมในภายหลัง...
(สาระ มีผลกิจ, สนทนากลุ่ม, 11 มีนาคม 2557)
กลาวโดยสรุป แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ โดย
อาศัยการศึกษาเริ่มดวยการสงเสริมเจตคติของผูเรียน ผานการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใตบริบทของ
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ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนจากองคแกรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อปลูกฝใงใหผูเรียนมี
ใจรักทางศิลปะ มีทัศนคติที่ดีตองานเครื่องถวยเบญจรงคแ ซึบซับภูมิปใญญาและตระหนักรูถึงคุณคา
ของเครื่องถวยเบญจรงคแ ในฐานะแมแบบศิลปะแหงเครื่องถวย จากนั้นจึงขับเคลื่อนสูการอนุรักษแและ
พั ฒ นาการผลิ ต เครื่ อ งถ ว ยเบญจรงคแ โดยการจั ด การศึ ก ษาในระบบที่ บู ร ณาการกั บ หลั ก สู ต ร
สถานศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนการจัดการศึกษานอกระบบ อาศัยการจัดกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอยางตอเนื่อง การศึกษาทั้งสามรูปแบบนี้จะสามารถพัฒนาผูเรียนแบบองคแรวมทั้ง
ดานสติปใญญา จิตใจและทักษะความชํานาญงานอยางตอเนื่อง และประการสําคัญทําใหผูเรียนเป็นทั้ง
ผูสรางศิลปะและผูเสพศิลปะที่สามารถสืบทอดงานเครื่องถวยเบญจรงคแใหคงอยูคูสังคมไทยในฐานะสิ่ง
ล้ําคาของแผนดินไทย
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บทที่ 8
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแไทยครั้งนี้
มีวัตถุประสงคแเพื่อวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ กระบวนการถายทอดภูมิปใญญา และ
นําเสนอแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัย 3
ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 เพื่อวิเคราะหแคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ โดยการศึกษาเอกสาร
(Documentary Study) ใชเกณฑแพิจารณาภายนอกภายใน และการวิจัยภาคสนาม (Field Research)
การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) เทคนิคการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (Indepth Interview) และการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ขั้นตอนที่ 2 เพื่อ
วิเคราะหแกระบวนการถายทอดภูมิปใญญา โดยการศึกษาเอกสาร ใชเกณฑแพิจารณาภายนอกและภายใน
และการวิจัยภาคสนาม ใชเทคนิคการสังเกตแบบไมมีสวนรวม การสัมภาษณแแบบเจาะลึก และการ
สังเกตแบบมีสวนรวม และขั้นตอนที่ 3 เพื่อนําเสนอแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของ
เครื่องถวยเบญจรงคแ โดยการวิจัยภาคสนาม ใชเทคนิคการสัมภาษณแแบบเจาะลึก และการจัดสนทนา
กลุมผูทรงคุณวุฒิ (Focus Group Discussion) เพื่อตรวจสอบผลการวิจัยและใหขอเสนอแนะ กลุมผูให
ขอมูล ไดแก ครูภูมิปใญญาชางจํานวน 9 คน ชางพื้นบานจํานวน 63 คน รวมกลุมผูใหขอมูลทั้งสิ้น
จํานวน 72 คน ใน 2 จังหวัดคือ จังหวัดสมุทรสาคร ไดแก ตําบลนาดี (รุงทองเบญจรงคแ) และตําบล
ดอนไกดี (อุไรเบญจรงคแ หนูเล็กเบญจรงคแ และแดงเบญจรงคแ) จังหวัดสมุทรสงครามไดแก ตําบลบาง
ชาง (ปิ่นสุวรรณเบญจรงคแ เบญจรงคแบางชาง และอัมพวาเบญจรงคแ) และตําบลอัมพวา (ศักดาเบญจ
รงคแ และนิภาเบญจรงคแ) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณแชนิดไมมีโครงสราง วิเคราะหแ
ขอมูลโดยการจําแนกประเภทขอมูล เปรียบเทียบขอมูล และสรางขอสรุปแบบอุปนัย และขั้นตอนที่ 3
จัดสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน นําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิมา
ปรับปรุงขอคนพบของการวิจัยใหสมบูรณแยิ่งขึ้น เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได

8.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแไทย
ครั้งนี้ มีประเด็นทีส่ รุปไดดังนําเสนอ 3 ประเด็นคือ
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1. คุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ
2. กระบวนการถายทอดภูมิปใญญา
3. แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

8.1.1 คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ มีประเด็นที่คนพบทั้งหมด 6 ดาน ไดแก คุณคาทาง
สุนทรียศาสตรแ คุณคาทางหัตถศิลป คุณคาทางประวัติศาสตรแ คุณคาทางวัฒนธรรม คุณคาทางสังคม
และเศรษฐกิจ และคุณคาทางภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชาง
8.1.1.1 คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ทางสุนทรียศาสตร์ พบวามี 3 ประเด็น
ไดแก 1) เครื่องถวยเบญจรงคแมีคุณคาในการจรรโลงจิตใจ 2) เป็นความซาบซึ้งในคุณคาของเครื่องถวย
เบญจรงคแที่งาม และ 3) เป็นความรูสึกถึงคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแที่สัมผัสวางาม มีรายละเอียดดังนี้
เครื่องถวยเบญจรงคแมีคุณคาในการจรรโลงจิตใจ เป็นสิ่งที่กอใหเกิดความสุข ความสบายใจ ความ
เพลิดเพลินใจ และความภาคภูมิใจ เป็นการทํางานที่สามารถสรางความสุขทางใจและรักษาอารมณแ
ของชางได ทําใหชางเป็นคนออนโยน ละเอียดออน ใจเย็น จิตใจสงบ และมีสมาธิมากขึ้น ความซาบซึ้ง
ในคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแที่งาม ชางสวนใหญไดรับการปลูกฝใงกันมาตั้งแตเยาวแวัย จึงทําให
เกิดความรักความผูกพัน เกิดความหลงใหลและซึมซับอยูในชีวิตจิตใจ เป็นความรูสึกซาบซึ้ง ตระหนัก
และสํานึกในคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ และบุญคุณของบรรพบุรุษที่สั่งสมไวใหแกคนรุนหลัง
คุณคาความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแ เป็นสิ่งที่อยูในจิตใจของชางทุกคน เป็นความงามขั้นสูงสุดคือ
เกิดจากความชอบ ความพึงพอใจตลอดชีวิตและตลอดกาล
คุณคาทางสุนทรียศาสตรแที่เกิดขึ้นจากเครื่องถวยเบญจรงคแนั้น สงผลถึงจิตใจทั้งผูผลิตและ
ผูบริโภคไปพรอมกัน ในมุมมองที่แตกตางกัน กลาวคือ ในฐานะผูผลิตจะไดรับคุ ณคาจากการไดผลิต
ผลงาน ทั้งความภาคภูมิใจและการฝึกฝนตนเอง เชน ความอดทน ในขณะที่ผูบริโภคจะมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการแสดงออกซึ่งรสนิยมของตนเอง ทั้งนี้เพื่อประโยชนแตอการเลือกแนวทางในการ
สรางสรรคแผลงานเพื่อใหตอบสนองความตองการของสั งคมในขณะที่ดําเนินการผลิ ตอยางถูกตอง
อยางไรก็ดี สิ่งสําคัญคือการที่ทุกฝุายเห็นถึงคุณคาของเครื่องเบญจรงคแที่มีตอจิตใจในการรักษาใหคง
อยูตอไป
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8.1.1.2 คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ทางหัตถศิลป์ พบวา มีองคแประกอบดังนี้ 1)
ความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแดานรูปทรง ลวดลาย และสีสัน ในชุมชนมีการผลิตทั้งรูปทรง
ลวดลาย และสีสันแบบโบราณดั้งเดิมและพัฒนาขึ้นมาใหม ดานรูปทรง เชน โถ โถปริก โถจุก แกวน้ํา
แกวกาแฟ ดานลวดลาย เชน ลายเทพนม ลายเทพนมนรสิงหแ ลายนรสิงหแ ลายพุมขาวบิณฑแ
ลายครุฑยุดนาค ลายจักรี ลายกุหลาบน้ําทอง ลายวิชาเยนทรแ ฯลฯ และมีการใชสีสันมากกวาหาสีขึ้น
ไป 2) ความเป็นระบบระเบียบขององคแประกอบทางศิลปะ ชางจะมีวิธีการผูกลายโดยยึดหลักความ
สมดุลและตอเนื่องใหเหมาะสมกับภาชนะ 3) สุนทรียภาพและแรงบันดาลใจ อันเกิดจากความงามของ
เครื่องถวยเบญจรงคแทั้งรูปทรง ลวดลายและสีสันที่มีความเหมาะสมกลมกลืนและสงเสริมซึ่งกันและ
กัน 4) ความงดงามออนชอยของการเขียนลวดลายลงบนเครื่องถวยเบญจรงคแ สะทอนอารมณแ
ความรูสึกที่ละเอียดออน ละเมียดลมัย และฝีมืออันประณีต วิจิตรบรรจง 5) ความรูสึกในทาง
สุนทรียภาพที่มนุษยแอาจรูสึกหรือสัมผัสไดดวยจิตใจ เป็นความงาม ความซาบซึ้ง ความหลงใหลและ
อยูในจิตวิญญาณ 6) ความคิดของชางที่คิดประดิษฐแเพิ่มเติมหรือตกแตงรูปแบบใหงดงามยิ่งขึ้นอันเกิด
จากการตกแตงลวดลายเพิ่มเติมเพื่อใหเต็มพื้นที่และมีความเป็นเอกลักษณแของชุมชนมากขึ้น
8.1.1.3 คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ทางประวัติศาสตร์ พบวา เครื่องถวย
เบญจรงคแไดเดินทางเขามาจากจีนสูพระราชสํานักสยามและมาอยูในชุมชนจากการอพยพเคลื่อนยาย
และเป็นขาวของเครื่องใชของบุคคลชั้นสูง โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 2 เครื่องถวยเบญจรงคแลายน้ํา
ทองเป็นที่เลื่องลือถึงความงดงามที่บอกเลาเรื่องราวความเป็นมาอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรแที่
สําคัญ
8.1.1.4 คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ทางวัฒนธรรม พบวา มี 5 ประเด็นไดแก
(1) คุณคาในฐานะเครื่องประดับ เครื่องถวยเบญจรงคแไดเป็นเครื่องประดับตกแตงโบสถแ อาคาร
สถานที่ตาง ๆ สะทอนรสนิยมและความเคารพเลื่อมใสศรัทธาตอพระพุทธศาสนา (2) คุณคาในฐานะ
เครื่องใชสอยในการประกอบพิธีกรรม มีการผลิตเป็นขันน้ํามนตแ และใสเครื่องบายศรีเพื่อใชในการ
ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ (3) คุณคาในฐานะเครื่องใชสอยในงานเทศกาลตาง ๆ มีการผลิตเพื่อเป็นของ
ชํารวย ของที่ระลึก และของใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น เพื่อไดเขามาอยูในชีวิตประจําวันมากขึ้น(4)
คุณคาทางศาสนา มีการผลิตเป็นเครื่องไทยทาน ชุดสํารับภัตตาหาร และมีผูซื้อนําไปถวายเป็น
จตุปใจจัยสี่ และ (5) คุณคาทางคติความเชื่อ ชางมีความเชื่อเกี่ยวกับลวดลายและสีสันที่สะทอนถึง
ฐานันดรศักดิ์และความเป็นของสูง ตลอดจนการใหความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยแ
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8.1.1.5 คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ทางสังคมและเศรษฐกิจ พบวา เครื่องถวย
เบญจรงคแเป็นสิ่งที่มีคุณคาที่สมาชิกในชุมชนและสังคมไทยไดรับผานอัตลักษณแของทองถิ่น
สราง
จิตสํานึกรักทองถิน่ การพึ่งพาตนเอง การมีสวนรวมของคนในชุมชน สรางสังคมแหงความเอื้ออาทร
และสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑแสูตลาดการคาสากล จึงเป็นสิ่งที่สรางความภาคภูมิใจ และสราง
สังคมแหงความเอื้อออาทรปีติสุข
8.1.1.6 คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ทางภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาช่าง ประกอบดวย
ความรูความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ทักษะ ประสบการณแ การผลิตซ้ําทาง
ภูมิปใญญา
ความคิดสรางสรรคแ จินตนาการ การรูจักแกไขปใญหา การเลือกสรรวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณแที่มี
คุณภาพดีมาใชงาน การผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแดานสวนผสมของเซรามิกสแ และการถายทอดรูปทรง
ลวดลาย และสีสันที่สะทอนความเป็นไทยจากอดีตถึงปใจจุบัน พบวา เครื่องถวย เบญจรงคแมีคุณคาทาง
ภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชาง 2 ประเด็นไดแก ภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชางในการสืบสานคุณคา
ของเครื่องถวยเบญจรงคแ และภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชางในการผลิต เครื่องถวยเบญจรงคแ คือ
1) ภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาช่างในการสืบสานคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ พบวา ครูภูมิ
ปใญญาชางสวนใหญมีการสืบสานคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแสมัยกรุงรัตนโกสินทรแ
โดยเฉพาะเครื่องถวยเบญจรงคแลายน้ําทองสมัยรัชกาลที่ 2 และลายจักรีสมัยรัชกาลที่ 5 รวมทั้งเครื่อง
ถวยเบญจรงคแสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และเครื่องถวยเบญจรงคแสมัยกรุงธนบุรี
2) ภูมิปัญญาของครูภูมิปัญญาช่างในการผลิตเครื่องถ้วยเบญจรงค์ พบวา มีการแสดงออก
ทางความคิดสรางสรรคแ จินตนาการ การรูจักแกไขปใญหา การเลือกสรรวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณแที่มี
คุณภาพดีมาใชงาน การผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแดานสวนผสมของเซรามิกสแ และการถายทอดรูปทรง
ลวดลาย และสีสันที่ปรากฏใหเห็นทั้งการอนุรักษแ พัฒนา สรางสรรคแ และสืบทอดภูมิปใญญาและ
คุณคาทั้ง 6 ดานที่สะทอนเอกลักษณแความเป็นไทยจากอดีตถึงปใจจุบัน
สรุปคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ ประกอบดวย คุณคาทางสุนทรียศาสตรแที่แสดงออกถึง
ความงาม คุณคาทางหัตถศิลปที่เป็นแมแบบศิลปะแหงเครื่องถวย คุณคาทางประวัติศาสตรแที่เป็น
หลักฐานสําคัญ คุณคาทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณแความเป็นไทย คุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจ
ที่สรางจิตสํานึกรักทองถิ่นและมูลคาเพิ่มบนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคแ และคุณคาทาง
ภูมิปใญญา
ของครูภูมิปใญญาชางที่อนุรักษแและพัฒนาไวได คุณคาเหลานี้เกิดจากความสัมพันธแระหวางการ
สรางสรรคแเครื่องถวยเบญจรงคแของชาง เพื่อตอบสนองประโยชนแการใชสอยของสังคมไทยในแตละยุค
สมัย และธํารงไวซึ่งความเป็นไทยผานงานหัตถศิลปเครื่องถวยเบญจรงคแ
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8.1.2 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา คือ กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวย
เบญจรงคแ มี 2 ประเด็น ไดแก 1) จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน และวิธีการถายทอดพบวา
1) จุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน มี 3 ประเด็นคือ 1) เพื่อการพัฒนาสติปใญญา โดยครูนํา ภูมิปใญญา
และคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแทั้ง 6 ดานประกอบดวย คุณคาทางสุนทรียศาสตรแ คุณคาทาง
หัตถศิลป คุณคาทางประวัติศาสตรแ คุณคาทางวัฒนธรรม คุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจ และคุณคา
ทางภูมิปใญญาของครูภูมิปใญญาชาง มาพัฒนาผูเรียนใหเกิดพลังปใญญาแหงความคิดสรางสรรคแและ
จินตนาการและศีลธรรมจรรยา 2) เพื่อการพัฒนาจิตใจ โดยสอนใหผูเรียนเกิดสมาธิ จิตใจสงบ ออนโยน
ใจเย็น และมีการสรางเจตคติที่ดีเพื่อใหผูเรียนมีใจรักและซึมซับในงานศิลปะ เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองและอาชีพ และ 3) การพัฒนาทักษะความชํานาญงาน มีการสอนภาคปฏิบัติแบบบูรณาการกับ
ภาคทฤษฎี ไดแก การสอนแบบบรรยาย สาธิตวิธีการ และลงมือปฏิบัติจริง โดยมีการประเมินตาม
สภาพจริงในระหวางการทํางาน หลังจากการเผาเซรามิกสแเสร็จเรียบรอยแลว และประเมินพฤติกรรม
ของผูเรียน
2) วิธีการถายทอด มีการสอนอยางไมเป็นทางการแบบสังคมประกิต เนนการลงมือปฏิบัติ
จริง การเลียนแบบ สังเกต จดจํา โดยผานบริบทของครอบครัวและชุมชน สรางความรักความผูกพัน
กันแบบคนในครอบครัว สรางความตระหนัก และจิตสํานึกรักทองถิ่น ตลอดจนสรางเจตคติที่ดีเพื่อให
ผูเรียนมีใจรักและซึมซับในงานศิลปะ

8.1.3 แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์
แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ ครอบคลุมการศึกษา 3 รูปแบบ
คือ 1) การศึกษาในระบบ ไดแก การนําเรื่องภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญรงคแไปบูรณาการ
กับหลักสูตรสถานศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 2) การศึกษานอกระบบ ไดแก การจัดทํา
โครงการอบรมระยะสั้นเป็นประจําทุกปี 3) การศึกษาตามอัธยาศัย โดยกระทรวงวัฒนธรรมควร
สงเสริมใหชางในแตละชุมชนพัฒนารูปแบบใหเป็นเอกลักษณแของแตละชุมชน
จัดประกวดหรือ
แขงขันในระดับชุมชน เชน ประกวดการจัดโต฿ะรูปแบบตาง ๆ ดวย เครื่องถวย เบญจรงคแ การสราง
ตราสินคาคุณภาพประจําชุมชน สงเสริมใหมีการนําเครื่องถวยเบญจรงคแไปใชในชุมชน เชน การ
นําไปใชในวัดหรือพิธีกรรมตาง ๆ

8.2 อภิปรายผล
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จากสรุปผลการวิจัยเรื่องแนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวย
เบญจรงคแไทยดังกลาว ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผล ใน 2 ประเด็น คือ จุดมุงหมายในการ
พัฒนาผูเรียน และวิธีการถายทอด ดังนี้
8.2.2.1 จุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียน
แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ มีจุดมุงหมายเพื่อ
พัฒนาผูเรียนแบบเป็นองคแรวม ทั้ง 3 ดาน คือ การพัฒนาสติปใญญา (Head) การพัฒนาจิตใจ (Heart)
และ ทักษะความชํานาญงาน (Hand) ดังนี้
1) การพัฒนาสติปัญญา (Head) ครูมีการสอนใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคแ รูจักการ
ออกแบบสรางสรรคแ และจินตนาการ รูจักการแกไขปใญหาฝึกทดลองทําดวยตนเอง เทคนิควิธีการ
ทํางาน การรูจักเลือกวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณแที่มีคุณภาพดี ตลอดจนการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณแใหมี
คุณภาพดี กอนนํามาใชงาน จะเห็นไดวา การเรียนการสอนในชุมชนเป็นการเรียนรูงานชาง
ศิลปหัตถกรรม การสอนจึงมุงเนนใหผูเรียนฝึกปฏิบัติและทําตามแบบอยาง โดยมีครูคอยแนะนํา และ
คอยดูอยูหางๆ รวมทั้งคอยใหกําลังใจเพื่อมิใหผูเรียนเกิดความทอแทหรือเบื่อหนาย ไมเนนการพัฒนา
ทางสติปใญญา แตก็มีการพัฒนาในเรื่องของการออกแบบลวดลายและการใหสีสันตลอดจนการแกไข
ปใญหาดวยตนเองอยูบางขึ้นอยูกับวัตถุประสงคแการสอนหรือวิธีการสอนของครูวาจะสอนอะไร หรือ
สอนอยางไร เชน อัมพวาเบญจรงคแ มีการสอนอยางมีขั้นตอนจากงายไปหายากและมีระยะเวลาของ
การสอน เชน ปีแรกเริ่มใหเด็กวาดเสนปี 2 เริ่มเขียนลายกระหนก ปี 3 เขียนหนาคน พระลักษณแ หนุ
มาน ปีที่ 4 เขียนลายประเพณี โดยครูจะทําใหดูเป็นแบบอยาง มีตัวอยางใหดู และใหผูเรียนพิจารณา
เองวาจะตองปรับปรุง พัฒนา และแกไขตรงไหนหรือแกไขอยางไรครูจะสอนใหจนผูเรียนเกิดความ
ชํานาญ และสามารถนําวิชาชีพไปตอยอดไดสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี กลาววา การศึกษาตอง
มุงเนนพัฒนาและเพิ่มพูนองคแความรูใหม พัฒนาศักยภาพของผูเรียนมุงสรางปใญญาและคุณลักษณะ
ของชีวิต เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถดํารงชีพและพึ่งพาตนเองได สามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริงได
และมีสวนสรางสรรคแประโยชนแเพื่อสังคมสวนรวม (ทิศนา แขมมณี, 2556: 33)
นอกจากนี้ ครูของเบญจรงคแบางชางมีการสอนแบบมีแผนการสอน มีการเขียนแผนการ
สอนไวลวงหนา อาจจะเป็นเพราะวาครูไดรับการถายทอดแบบอยางมาจึงนําวิธีการสอนดังกลาวมา
ถายทอดใหแกผูเรียนตอไป สวนชุมชนอื่นๆ ก็เป็นการสอนแบบเนนการฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะความชํานาญงานเนื้อหาการสอนของครูจะมีการใหผูเรียนหัดออกแบบ
สรางสรรคแลวดลายและลงสีดวยตนเองเพื่อใหผูเรียนเกิดการซึมซับซึ่งสวนใหญเป็นการสอนเกี่ยวกับ
การลงสี รวมทั้งสอนใหรูจักแกไขปใญหาดวยตนเองวาจะทําอยางไร จะออกแบบอยางไร จะลงสีอะไร
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หรืออยางไรเพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแอันเกิดจากการรังสรรคแของตนเองมีความงามตามองคแประกอบ
ของศิลปะ สอดคลองกับ สุมน อมรวิวัฒนแ กลาวถึงกระบวนการเรียนรูแบบซึมซับ เนนความสัมพันธแ
ระหวางผูสอนและผูเรียนโดยมุงใหผูเรียนไดสัมผัส รับรูลักษณะที่ดีงามเผชิญสถานการณแและปใญหา
ฝึกทักษะการคิด และการปฏิบัติจนสามารถแกปใญหานั้นได ซึ่งการเรียนรูนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งใน
ครอบครัว โรงเรียน และในชุมชน (สุมน อมรวิวัฒนแ, 2542: 187-188)
การพัฒนาจิตใจ (Heart) ครูมีการสอนในเรื่องของการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
ศีลธรรม ที่ไดรับการอบรมสั่งสอนบมเพาะและถายทอดกันมาจากรุนสูรุนตลอดจนปลูกฝใงเจตคติที่ดี
ใหผูเรียนเกิดการซึมซับและอยูในจิตสํานึกตลอดเวลา
จะเห็นไดวา กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการพัฒนาจิตใจ เพราะเมื่อ
จิตใจมีความเขมแข็ง อดทน และมีความพากเพียรพยายามแลวก็จะสามารถฟในฝุาอุปสรรคทั้งหลาย
ทั้งปวงเพื่อกาวไปสูความสําเร็จได ประกอบกับทั้งครูและผูเรียนตองมีจิตใจที่เป็นสุข มองโลกในแงดี มี
ความสุขทางใจ จิตใจสบาย มีความสงบ และมีสมาธิแนวแน ซึ่งการทํางานอยูกับศิลปะความงาม
สามารถทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดี มีอารมณแความรูสึกที่ดี ไมเครงเครียด เป็นการกลอมเกลาจิตใจของ
ผูเรียนใหเกิดความสุขกาย สบายใจ และสมองก็จะปลอดโปรงโลงสบาย หลังจากนั้นความคิดที่ดีงามก็
จะตามมา
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาเพื่อยกระดับจิตใจคือการเห็นคุณคาที่อยูในตัวเองทั้งมนุษยแ
ผูสรางและผลงานทางศิลปะ ซึ่งผลงานของเครื่องถวยเบญจรงคแสะทอนถึงอารมณแความรูสึกของชาง
จากจิตใจที่ดี มีความสุขสงผลใหลวดลายที่ปรากฏมีความงดงามออนชอยพลิ้วไหว และคมคาย
อันเกิดจากความมั่นคงของจิตใจ สอดคลองกับ ศิลป พีระศรี กลาวถึงจุดมุงหมายของศิลปะก็
เชนเดียวกันกับศาสนาคือมุงหมายเพื่อยกระดับจิตใจของมนุษยแใหขึ้นสูความบริสุทธิ์ผุดผอง ศิลปะ
เทานั้นที่ยังคงใหความสุขสงบ ความพึงพอใจทางพุทธิปใญญาแกตน และงานศิลปกรรมอันวิจิตรงดงาม
นั้นชวยใหวิญญาณของศิลปินผูสรางฟื้นจากหวงแหงความมืดมนของความเจริญทางวัตถุได (ศิลป พี
ระศรี, 2546: 140, 151) กระบวนการสรางสรรคแศิลปะและประสบการณแทางศิลปะจึงมีความงามอัน
เป็นความพากเพียรของมนุษยแ นอกจากจะใชความพยายามดวยมือและความคิดแลว ยังตองมีการ
พวยพุงแหงพุทธิปใญญา ศิลปะเป็นสะพานเชื่อมความคิด ความเชื่อทางวัตถุกับทางจิตใจ ผูใดรูคุณคา
และเขาใจศิลปะแลวผูนั้นอาจถึงความสุขที่แทจริงได (ศิลป พีระศรี, 2546)
อยางไรก็ตาม ชุมชนที่มีการถายทอดภูมิปใญญาใหเกิดแกผูเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจาก
การทํางานศิลปะอาจตองอยูในสถานที่มีความสงบ บรรยากาศของธรรมชาติที่รมรื่น เย็นสบาย และ
ผอนคลาย ซึ่งในชุมชนที่ศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดลอมเต็มไปดวยตนไม มีความรมรื่น เย็น

226
สบาย สวนใหญไมไดทํางานในหองปรับอากาศ ยกเวนปิ่นสุวรรณเบญจรงคแถึงแมจะมีบรรยายแบบ
เรือนไทย โปรงโลงสบายแตผูเรียนทํางานในหองปรับอากาศ อาจจะเป็นเพราะวาชุมชนแหงนี้มีชาง
จํานวนมาก จึงมีความจําเป็นตองจัดใหเป็นสัดสวนเพื่อเหมาะกับสภาพการทํางานและการ เก็บ
งาน สอดคลองกับทิศนา แขมมณีกลาววา ถึงแมวาผูเรียนจะมีวัสดุที่เหมาะสําหรับการสรางความรูได
ดีแลวก็ตาม แตก็อาจไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูที่ดี สิ่งที่เป็นปใจจัยสําคัญมากอีกประการหนึ่งคือ
บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี บรรยากาศที่มีความเป็นมิตร เป็นกันเอง บรรยากาศที่ทําใหผูเรียน
รูสึกอบอุน ปลอดภัย สบายใจ จะเอื้อใหการเรียนรูเป็นไปอยางมีความสุข (ทิศนา แขมมณี, 2556:
97-98)
3) การพัฒนาทักษะความชานาญงาน (Hand)
3.1) การสอนปฏิบัติแบบบูรณาการกับภาคทฤษฎี มีการบรรยาย อธิบาย
บอกเลา ทําใหดูเป็นแบบอยาง ศึกษาจากของจริง ถามใหเขาใจกอน สวนครูก็จะอธิบายอยางกระจาง
แจงโดยไมปิดบังอําพราง แตสวนใหญจะเนนการสอนภาคปฏิบัติมากกวา สวนใหญในแตละชุมชนจะ
ใชวิธีใหชางสอนกันเองแบบพี่สอนนอง พอสอนลูก เป็นการสอนแบบสังคมประกิต และผูเรียนจะ
ทํางานตามความถนัด ความเคยชินจากที่เคยฝึกหัดกันมาและตามทักษะความชํานาญของตนเอง
สอดคลองกับ อบเชย แกวสุข กลาวถึงการถายทอดภูมิปใญญาหมายถึงการสงผานความรูที่ไดรับมา
จากประสบการณแ ดวยการบอกวิชาความรูใหแกผูเรียน โดยผูสอนไมไดเรียนการสอนจากสถาบันใด
แตจะใชสามัญสํานึก ความรูและประสบการณแที่มีอยูถายทอดและสงตอความรูไปยังบุคคลอื่นแบบ
สังคมประกิต การเรียนการสอนจึงเกิดขึ้นจากการเลียนแบบและจดจําสืบทอดกันมาในครอบครัว ใช
การถายทอดโดยการอธิบายทุกขั้นตอน สาธิต ทําใหดูเป็นตัวอยาง การบอกเลา การลงมือปฏิบัติจริง
ฯลฯ เพื่อใหผูเรียนเขาใจแลวนําไปปฏิบัติตาม และปฏิบัติซ้ํา ๆ จนเกิดความชํานาญและสามารถ
นําไปใชไดจริง ๆ (อบเชย แกวสุข, 2543) และสุจิตรา สุคนธทรัพยแ กลาวถึงวิธีการถายทอดเป็นการ
ถายทอดโดยครูจะเป็นตนแบบใหผูเรียนปฏิบัติตาม จากนั้นผูเรียนฝึกฝนกันเองโดยมีครูคอยให
คําแนะนําแกไข (สุจิตรา สุคนธทรัพยแ, 2540: 347) ตลอดจนการถายทอดความรูโดยปราชญแทองถิ่น
เป็นการใชประสบการณแทักษะเชิงชางและความรูความเขาใจของตนเองที่สั่งสมมา เป็นการถายทอด
ประสบการณแทักษะฝีมือและรสนิยมผานกระบวนการเรียนรู การฝึกปฏิบัติทําใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูการทํางานดวยทักษะทางศิลปะซึ่งกันและกัน จากปฏิสัมพันธแแบบถอยทีถอยอาศัยระหวาง
ปราชญแทองถิ่นกับศิษยแ เกิดกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทําใหกระบวนการซึมซับความรูจากชางรุน
อาวุโส เกิดขึ้นมาอยางไมรูตัวหากความรูที่ไดรับการถายทอดมาตกผลึกจนสามารถเกิดการพัฒนา
ความรู ความสามารถในตนเอง ผูที่รับการถายทอดก็สามารถที่จะถายทอดภูมิปใญญาตอไปได (ปริวิทยแ
ไวทยาชีวะ, 2551: 231)
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3.2) การประเมินตามสภาพจริง ครูมีวิธีการประเมินโดยการตรวจสอบระหวาง
ทํางาน เชน ครูมีการเดินดูบาง ใหคําแนะนําบาง มีทั้งปลอบใจ ใหกําลังใจ และชมเชยบางเพื่อมิให
ชางเกิดความทอแท หรือหมดกําลังใจ สอดคลองกับ พิชิต ฤทธิ์จรูญ กลาววา การประเมินผลระหวาง
เรียน หรือประเมินความกาวหนามีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนบรรลุตามวัตถุประสงคแการ
เรียนที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด หากพบวามีขอบกพรองในจุดประสงคแใด ก็หาแนวทางปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองในจุดประสงคแนั้นๆ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556: 14) และผลการวิจัยของ สุมนตแ อมรวิวัฒนแ
และคณะกลาววา อุบายการจูงใจผูเรียนคือ การทําใหผูเรียนมีความรูสึกอยากเรียน การจูงใจเป็นการ
สอนหรือการถายทอดความรูใหเด็กรูเรื่อง เขาใจและสนุกสนานกับสิ่งที่เรียนและยังทําใหเด็กอยาก
เรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวาไมใชเป็นเรื่องยากเกินไป เป็นการสรางบรรยากาศในการเรียนใหมี
ความสุขดวยการใหกําลังใจผูเรียน การใหกําลังใจผูเรียนหรือการแสดงความชื่นชมตอผูเรียนนับเป็น
สิ่งสําคัญที่สงผลใหผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําและเป็นการเสริมแรงใหอยากทําสิ่งนั้นตอไป
(สุมน อมรวิวัฒนแและคณะ, 2538: 111-115) และประเมินโดยการตรวจสอบหลังจากการเผาเซรา
มิกสแเสร็จเรียบรอยแลวเป็นการประเมินความงามของ เครื่องถวยเบญจรงคแตามสภาพจริง และ
พฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออก ถาผูเรียนมีใจรักในงานศิลปะก็จะมีความตั้งใจ ใสใจผลงานก็จะออกมาดี
สอดคลองกับ ดวงกมล บางชวด กลาววา การเรียนรูที่มีประสิทธิภาพผานคุณคาของผลงานทาง
มนุษยศาสตรแนั้น สิ่งสําคัญคือคุณคาภายในผลงานที่ดี เพราะผลงานที่ดีจะสามารถเป็นเครื่องกระตุน
ใหผูที่ไดรับชมเกิดความรูสึกนึกคิดเพื่อกระทําสิ่งที่ดีงามตอไป (ดวงกมล บางชวด, 2554: 481)
8.2.3.1 แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์

ศิลปะสามารถสรางไดดังคํากลาวของศิลป พีระศรีที่กลาววา “ชีวิตนี้สั้นนักแตศิลปะยืนยาว” สะทอน
ใหเห็นวา ศิลปะคือเครื่องจรรโลงจิตใจใหแกมวลมนุษยแทั้งปวง ทําใหผูดูมีความสุข ผูสรางก็มีความสุข
เมื่อมีผูมาชื่นชม เป็นความอิ่มเอมใจที่เป็นความสุขภายในใจ สามารถสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5
ดังที่ สังคม ทองมี กลาววา ศิลปะเป็นเรื่องของความรูสึกเป็นความงามทางตา มีประโยชนแทาง
ความคิดสรางสรรคแและจินตนาการ ดังนั้นคนในสังคมตองปรับเปลี่ยนทัศนคติ ควรใหคุณคากับการ
เรียนรูทางศิลปะและประโยชนแที่จะไดรับโดยเฉพาะเยาวชนโดยทั่วไปในสังคมไทย และผูใหญควรให
การสนับสนุนสงเสริม ผูใหญควรมีสุนทรียภาพในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม เป็นตัวอยางของสังคม และ
ควรใหความสําคัญกับการถายทอดศิลปะ (สังคม ทองมี, สัมภาษณ์, 12 มิถุนายน 2557)
ภาพสะทอนของความงามที่ศิลปินถายทอดออกมาฉันใด การถายทอดศิลปะความงาม
เครื่องถวยเบญจรงคแจึงเป็นการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของศิลปะไปสูสังคมไทย ใหคนเกิด
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ความสุข ความสบายใจ และจิตใจสงบ เป็นการสรางสมาธิใหเกิดแกผูเรียนไดสวนหนึ่ง การอนุรักษแ
และถายทอดเครื่องถวยเบญจรงคแไวโดยใชการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาจนําพาสังคม
ชุมชน และประเทศชาติไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ที่กลาวถึงบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน
ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษแหรือฟื้นฟู จารีตประเพณี ภูมิปใญญาทองถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและของชาติไวอยางยั่งยืนสอดคลองกับ ฉัตรทิพยแ นาถสุภา
กลาวถึงลักษณะที่ดีงามของสังคมคือ น้ําใจที่งดงามเปี่ยมดวยความรักและไมตรีอยูลนเหลือ เป็น
ความสัมพันธแอยางมีคุณคาทางศีลธรรม มนุษยธรรมและอหิงสธรรม การพัฒนาทัศนะของชาวบานคือ
การสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนอันดีงาม ซึ่งชาวบานจะคนหาทางออกในงานพัฒนาดวยตนเองไมมีความ
จําเป็นใดที่จะตองสยบยอมกับวัฒนธรรมแบบใหม และฉีกแบบแผนอันดีงามของสังคมแมบทเราทิ้งไป
พรอมกับสรางความพรามัวของคุณคาชีวิตอันแทจริงและฉุดรั้งใหตกต่ําลง (ฉัตรทิพยแ นาถสุภา, 2534:
215) สอดคลองกับอานันทแ กาญจนพันธแ กลาวถึงวิธีคิดของชาวบานจะชวยใหสามารถเชื่อมโยง
ประเด็นปใญหาตาง ๆ เขาดวยกันเป็นองคแรวมเป็นการมองจากมุมมองของชาวบาน ตองวิเคราะหแ
มุมมองของชาวบานวาเขาใชระบบวิธีคิดอยางไร เชื่อมโยงวิธีคิดในระบบนิเวศกับความสัมพันธแของคน
ในสังคมอยางไร มองความสัมพันธแของคนในสังคมแบบองคแรวม มองที่ระบบคิด มองออกจากมุมมอง
ของชาวบาน และมองใหเป็นการเชื่อมโยงกัน ใหยอมรับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษยแ สงเสริมใหเห็น
ศักยภาพและเขาใจภูมิปใญญาของตนและปใจจัยที่ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนา (อานันทแ กาญจนพันธแ,
2544)
ผลิตใหมและเป็นพลังสําคัญในการพัฒนา (อานันทแ กาญจนพันธแ, 2544: 105 – 107) ผูว ิจัยในฐานะ
นักพัฒนศึกษาเห็นวา แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแทางพัฒน
ศึกษา คือ การถายทอดความดีงามของความเป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้งทางรางกายจิตใจ และสติปใญญา
โดยเนนไปที่คุณคาภายในทางดานจิตใจ เพื่อใหเยาวชนและคนในสังคมมีจิตใจที่เขมแข็งตอสิ่งตางๆ
ที่มารุมเราอันอาจจะทําใหจิตออนแอหรือมีความบกพรองไป เชนการถูกรุมเราดวยอบายมุข สิ่งเสพยแ
ติดตางๆ ดวยเทคโนโลยี ดวยวัตถุนิยม ดวยระบบทุนนิยม ดวยระบบการแขงขัน ฯลฯ สิ่งตางๆ
เหลานี้ผูวิจัยเชื่อวาการถายทอดความดี ความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแชวยได เพราะศิลปะคือ
ผูสราง ศิลปะคือความงาม ศิลปะคือชีวิต ศิลปะคือจิตวิญญาณ ดังนั้น การใชศิลปะเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนายอมทําใหเยาวชนและคนในสังคมไทยเกิดความเจริญงอกงามทางสติปใญญาและไดรับการ
พัฒนาอยางยืนดวยหัวใจของนักพัฒนศึกษาคือพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษยแที่สมบูรณแ
จากผลการวิจัยพบวา การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนใหมีคุณธรรม ความรู และประสบการณแ
อยางตอเนื่อง ชวยทําใหคนมีการพัฒนาชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อนําความเจริญและคุณประโยชนแสู
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ตนเอง สังคม และประเทศชาติ ดังที่สุมน อมรวิวัฒนแ (อางใน ใจทิพยแ เชื้อรัตนพงษแ, 2539: 10-11)
เสนอวา “การศึกษา คือ กระบวนการตอเนื่องที่ชวยใหเกิดการเรียนรู สรางเสริมประสบการณแที่
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และความเจริญงอกงามไปทางที่พึงประสงคแ”
แนวทางการพัฒนากระบวนการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแไดแก
จุดหมาย หรือจุดมุงหมายของกระบวนการเรียนรูภูมิปใญญาไทย เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการ
สอน และการประเมินผล องคแประกอบทั้ง 4 นี้เรียงตามลําดับโดยขอมูลพื้นฐานที่ศึกษาจะชวยใน
การกําหนดจุดหมาย จุดประสงคแ และจุดประสงคแเฉพาะของกระบวนการเรียนรูภูมิปใญญาไทย ซึ่ง
ระบุสิ่งทีต่ องการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน จะตองกําหนดและจัดรูปแบบของกระบวนการวาจะเป็นแบบใด
หรือจะบูรณาการ ซึ่งไดนําเนื้อหาของงานหัตถแศิลป และความรูเรื่องภูมิปใญญาไทยมาหลอมรวมกัน
และกําหนดเนื้อหาหรือทฤษฎีที่ตองศึกษา (วิชาบังคับ) และเนื้อหาหรือวิชาเฉพาะทีผ่ ูเรียนเลือกไดตาม
ความสนใจ (วิชาเลือกเสรี) เมื่อไดเนื้อหากระบวนการเรียนรูแลว กําหนดองคแประกอบสวนที่ 3 (กิจกรรม
การเรียนการสอน) และ 4 (การประเมินผล) ตามลําดับ
การพัฒนาปใญญาในขั้นแรกตองเริ่มจากการคิดชัดเจนในแตละเรื่อง ปรากฏการณแทั้งหลายโดยทั่วไป
ไมใชเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องเดียว ปรากฏการณแหนึ่งๆ เหตุการณแหนึ่งๆ สถานการณแหนึ่งๆ จะ
ประกอบดวยกรณี หรือเหตุการณแยอยตางๆ มาประมวลกัน การจะไดภาพรวมที่ชัดเจน ดังนั้น การ
ฝึกฝนในเรื่องความคิด ในการใชปใญญา และในการพัฒนาปใญญาเป็นสิ่งที่สําคัญมาก
ผู
สรางสรรคแงานหัตถศิลปจําเป็นตองเนนที่จุดนี้ คือ การพัฒนาปใญญาของมนุษยแผสานกับการใหคุณคา
ในการพัฒนาดานจิตใจ เพื่อใหเกิดเจตคติที่และซึมซับในงานศิลปะ อันกอใหเกิดความรูจริง การคิดที่
ชัดเจน เห็นรอบดานอันรวมถึงความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแที่ไดรังสรรคแขึ้นในงานหัตถศิลป
กระบวนการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแแบบองคแรวมประกอบดวย การ
พัฒนาสติปใญญา (Head) การพัฒนาจิตใจ (Heart) และการพัฒนาทักษะความชํานาญงาน (Hand)
เป็นการพัฒนาดานศักยภาพของมนุษยใหถึงแกนแทของการศึกษา เพื่อฝึกปรือเพิ่มเสริมความชํานาญ
เฉพาะดานเฉพาะอยางในการดํารงชีพ ในการทํามาหาเลี้ยงชีพ หรือในการทําเพื่อแกไขปใญหาหรือ
สรางสรรคแสังคม
จะเห็นไดวา การพัฒนามนุษยแที่ยั่งยืนคือการพัฒนาใหลึกไปถึงแกนของผูเรียน โดยมุงเนนการพัฒนา
ไปที่จิตใจเป็นสําคัญ ดวยการสรางเจตคติที่ดีใหเกิดแกผูเรียน และใชศิลปะความงามของเครื่องถวย
เบญจรงคแเป็นเครื่องกลอมเกลาใหผูเรียนมีความออนโยน จิตใจดี มีความสุขและมีศีลธรรมจรรยาเป็น
วัตรปฏิบัติอันเกิดจากความซาบซึ้งและมีใจรักในศิลปะซึง่ จําเป็นตองมีความชัดเจน และตองมีการแยก
วาจะพัฒนาคนในฐานะที่เป็นมนุษยแ เป็นตัวคน หรือ จะพัฒนาคนในฐานะที่เป็นทรัพยากร เนื่องจาก
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มนุษยแในแงหนึ่งเป็นทรัพยากรทางสังคม และเศรษฐกิจ เพราะคนที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมใหไดผลดี แตไมควรหยุดเพียงขั้นพื้นฐานเทานั้น ตองพัฒนาคนในฐานะที่เป็นคนเพื่อความ
เป็นมนุษยแที่สมบูรณแทั้ง สติปใญญา จิตใจ และรางกาย
8.3 ข้อเสนอแนะ
ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปใชประโยชนแเพื่อการพัฒนากระบวนการ
ถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแตอไป โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
8.3.1 ข้อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแผานการศึกษาใน
ระบบ เสนอวา กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ควรสงเสริม
และสนับสนุนโดยการนําเครื่องถวยเบญจรงคแเขาไปบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัด
การศึกษาในระบบทั้งในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม เชน โรงเรียนในจังหวัด ทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการ
อาชีพ วิทยาลัยชุมชน สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร มหาวิทยาลัยเพื่อชีวิต ฯลฯ) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่จะประกาศใชปี
พุทธศักราช 2557 ใน 6 กลุมความรู เชน กลุมความรูภาษาและวัฒนธรรม กลุมการดํารงชีวิตและโลก
ของงาน ฯลฯ รวมทั้งหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักสูตรทองถิ่น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
บรรลุผลตรงตามคุณลักษณะอันพึงประสงคแของหลักสูตร เชน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ 7 ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหรักความเป็นไทย หลักสูตรควรมุงเนนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดความตระหนัก
และเห็นคุณคาของคุณคาเครื่องถวยเบญจรงคแทั้ง 6 ดาน และกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาทั้ง 2
ดานเพื่อใหเกิดการตระหนักรู หวงแหน อนุรักษแ และมีการถายทอดจากรุนสูรุนอยางไมมีวันสิ้นสุด
โดยเนนใหผูเรียนเกิดการซึมซับและมีใจรักในงานศิลปะ อยูในจิตวิญญาณ เกิดความรักความผูกพัน
สรางจิตสํานึกความเป็นไทย จิตสํานึกรักทองถิ่น รวมทั้งถายทอดความดีความงาม ความมีคุณธรรม
จริยธรรม ดวยการสั่งสอนอบรมใหผูเรียนเกิดความดีงามทั้งทางรางกาย จิตใจและสติปใญญาอยาง
ยั่งยืนฯลฯ
2) แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแผานการศึกษา
นอกระบบ เสนอวา ศูนยแการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เชน ศูนยแการศึกษานอก
โรงเรียนฯ ในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และศูนยแการศึกษานอกโรงเรียนฯ ในอําเภออัมพ
วาจังหวัดสมุทรสงคราม ฯลฯ ควรจัดใหมีในหลักสูตรของสถานศึกษา เป็นวิชาหลักและเป็นวิชาบังคับ
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เรียนมีโครงสรางเวลาเรียนทุกวันอยางนอยสัปดาหและ 15 ชั่วโมง มีการวัดและประเมินผลชัดเจนมีการ
จัดตั้งเป็นศูนยแการเรียนรูเครื่องถวยเบญจรงคแ โดยใชสถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โดยมีบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคแกรชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น องคแกรเอกชน องคแกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ เป็นผูถายทอด จัดทําโครงการอบรมระยะ
สั้นเป็นประจําทุกปี และในหลักสูตรควรสอนใหเห็นคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแ เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความซาบซึ้งและใหความสําคัญกับภูมิปใญญาในทองถิ่นของตนเอง โดยเพิ่มการพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษา และครูเพื่อใหเกิดการซึมซับและเห็นความสําคัญ
3) แนวทางการถายทอดภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแผาน
การศึกษาตามอัธยาศัย เสนอวา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแ ควรสงเสริมใหชางในแตละชุมชนพัฒนา
รูปแบบใหเป็นเอกลักษณแของชุมชน จัดประกวดหรือแขงขันในระดับชุมชน เชน ประกวดการจัดโต฿ะ
รูปแบบตางๆ ดวย ชุมชนผูผลิตควรพัฒนารูปแบบเป็นเอกลักษณแที่มีคุณคาเฉพาะทองถิ่น ทําเป็น
ตํานาน เรื่องเลา จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมการตลาด ดานการตลาดตางประเทศ สรางพิพิธภัณฑแ
ศูนยแศิลปาชีพสรางนิทรรศการ เผยแพรความรูผานสื่อตางๆ เชน วิดีโอ วีดิทัศนแ ซีดี โทรทัศนแ เป็นสาร
คดี ฯลฯ สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนเขามาศึกษางานและเรียนรูมากขึ้น มีการอนุรักษแ และ
พัฒนาผลิตภัณฑแใหเป็นเอกลักษณแของชุมชนมากขึ้นมีผูนําชุมชนเขามาชวย ควรใหภาครัฐบาลเขามา
จัดเก็บองคแความรูตาง ๆจัดตั้งเป็นศูนยแกลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคนในชุมชนทั้งสองจังหวัด
จัดประกวดหรือแขงขันในระดับชุมชน เชน ประกวดการจัดโต฿ะรูปแบบตางๆ ดวยเครื่องถวยเบญจ
รงคแ การสรางตราสินคาคุณภาพประจําชุมชน สงเสริมใหมีการนําเครื่องถวยเบญจรงคแไปใชในชุมชน
เชน การนําไปใชในวัดหรือพิธีกรรมตางๆ สรางเครือขายระหวางชางและชุมชนที่สามารถผลิตเครื่อง
ถวยเบญจรงคแเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เชน การจัดตั้งศูนยแภูมิปใญญา
เบญจรงคแไทย หนวยงานของรัฐใหการสนับสนุนในการจําหนาย และประชาสัมพันธแสนับสนุนใหคนรุน
หลังไดมีการสืบทอดตลอดไป
4) ควรนําเรื่องภูมิปใญญาและคุณคาของเครื่องถวยเบญจรงคแไปบูรณาการกับ
หลักสูตรสถานศึกษาในระบบโรงเรียน ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย รวมทั้งระดับอุดมศึกษา
5) ควรมีการจัดทําโครงการอบรมงานชางฝีมือเครื่องถวยเบญจรงคแอยางตอเนื่องทุกปี
6) ควรมีการพัฒนาใหชางในแตละชุมชนไดมีการพัฒนารูปแบบใหเป็นเอกลักษณแ
ของทองถิ่น
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7) จัดประกวดและแขงขันในระดับชุมชน เชน ประกวดเครื่องโต฿ะเบญจรงคแใน
รูปแบบตางๆ โดยเนนอนุรักษแความเป็นไทย
8) สรางตราสินคาประจําชุมชน สงเสริมใหมีการนําเครื่องถวยเบญจรงคแเขาไปใชใน
ชุมชนอยางแพรหลาย เชน นําไปใชในวัด หรือในพิธีกรรมตางๆ
9) สรางเครือขายระหวางชางกับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือเกื้อกูลกัน
เชน จัดตั้งศูนยแภูมิปใญญาเครื่องถวยเบญจรงคแ

8.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย
1) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการจัดเก็บองคแความรูของเครื่องถวยเบญจรงคแทุกชุมชน
2) ควรมีการศึกษาปใจจัยวิจัยที่สงผลกระทบตอการผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแภายใต
บริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปเชน อาชีพของชางกับเศรษฐกิจของชุมชนเป็นปใจจัยหลักที่ทําใหการ
ผลิตเครื่องถวยเบญจรงคแเป็นไปตามตลาด ผูวาจาง แตกตางจากงานศิลปหัตถกรรมประเภทอื่นๆ ที่มี
ประวัติความเป็นมาอันทรงคุณคาของงานเครื่องถวยเบญจรงคแคือปใจจัยของความอยูรอด
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ตัวอย่างหนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
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ตัวอย่างหนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบข้อมูล
วิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ
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ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย

256

257

ภาคผนวก ง

ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาไทยและช่างพื้นบ้าน
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แบบสัมภาษณ์
ชุดที่ 1 สัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาไทย เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ กระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา และนาเสนอแนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจ
รงค์
*********************************
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของครูภูมิปัญญาไทย
1.1 ชื่อ – ชื่อสกุล
1.2 อายุ
1.3 สถานที่ทํางานในปใจจุบัน
1.4 วุฒิการศึกษาสูงสุด
1.5 ที่อยูปใจจุบัน
1.6 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1.7 ประสบการณแการทํางาน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์
2.1 เครื่องถวยเบญจรงคแในชุมชนของทานมีความเป็นมาอยางไร
2.2 เครื่องถวยเบญจรงคแมีคุณคาอะไรบาง
2.3 เครื่องถวยเบญจรงคแมีความงามอยางไร
2.4 เอกลักษณแของเครื่องถวยเบญจรงคแในชุมชนของทาน
2.5 เครื่องถวยเบญจรงคแมีคุณคาตอทานและชุมชนอยางไร
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
3.1 ทานไดรับความรูและประสบการณแนี้จากใคร
3.2 ทานไดถายทอดภูมิปใญญาใหแกใครบาง
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3.3 ทานมีวิธีการถายทอดอยางไร
3.4 วัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณแที่ใชผลิตมีอะไรบาง
3.5 เทคนิคการผลิตเพื่อใหเครื่องถวยเบญจรงคแใหมีความงดงาม
3.6 เอกลักษณแเครื่องถวยเบญจรงคแในชุมชน
3.7 วิธีการประเมินความงามของเครื่องถวยเบญจรงคแอยางไร
ส่วนที่ 4 แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์
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แบบสัมภาษณ์
ชุดที่ 2 สัมภาษณ์ช่างพื้นบ้าน เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ กระบวนการ
ถ่ายทอด ภูมิปัญญา และนาเสนอแนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุณค่าของเครื่องถ้วย
เบญจรงค์
*********************************

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของช่างพื้นบ้าน
1.1 ชื่อ – ชื่อสกุล
1.2 อายุ
1.3 สถานที่ทํางานในปใจจุบัน
1.4 วุฒิการศึกษาสูงสุด
1.5 ที่อยูปใจจุบัน
1.6 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1.7 ประสบการณแการทํางาน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์
2.1 เครื่องถวยเบญจรงคแมีคุณคาอะไรบาง
2.2 เครื่องถวยเบญจรงคแจรรโลงจิตใจทานอยางไร
2.3 ทานมีการประดิษฐแออกแบบเครื่องถวยเบญจรงคแใหมีความงามอยางไร
2.4 เครื่องถวยเบญจรงคแมีคุณคาตอทานและชุมชนอยางไร
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
3.1 ทานไดรับความรู และประสบการณแนี้จากใคร
3.2 ทานเคยไปถายทอดใหใครบาง
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3.3 ทานมีกระบวนการถายทอดภูมิปใญญาอยางไร
3.4 เทคนิคการผลิตเครื่องเบญจรงคแใหมีความงดงาม
3.5 เอกลัษณแของเครื่องถวยเบญจรงคแในชุมชนของทาน
ส่วนที่ 4 แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาและคุณค่าของเครื่องถ้วยเบญจรงค์
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ภาคผนวก จ

ตารางรูปแบบเครื่องถ้วย 3 สมัย

สมเด็จพระเจา

ตากสินมหาราช

-สมเด็จพระเจา

ปราสาททอง

มหาราช

-สมเด็จพระ
นารายณแ

กรุงธนบุรี

กรุงศรีอยุธยา

รัชกาลที่ 1

กรุงรัตนโกสินทร์

ยุคสมัยที่ได้รับความนิยม

-จานเชิง

-จาน

-อาง

-กระถาง

-ลายอิสลาม

กิ่งไมมีดอกและ
ผล

-ขวด

-กินนรรํา
-กระหนกรูป

-ขวดยานัตถุแ

-กินรี

-ครุฑ

มะนาวตัด

-ชามทรง

-ชามเชิง

-โถยอด
ทรงมัณฑแ

-ชามรูปดอกบัว

-หนาสิงหแ

-โถปริก
-ยักษแ

-ราชสีหแ

-กระหนกเปลว

-เทพนมนรสิงหแ

-เทพนม

-กนก

-กานขด

-กานแยง

กรุงศรีอยุธยา

-ดอกไม

ลายพื้นทอง

-กลีบดอกบัวสี
แดง

-หนุมาน
ประกอบลาย
กนกเปลว

-เทพนมครุฑ

-เทพนมราชสีหแ

-เทพนมนรสิงหแ

-สัตวแนา้ํ เลน
คลืน่

-เทพนม

-กินรี

-นรสิงหแ

-สิงหแ

-ครุฑ

-ราชสีหแ

-ตนหลิวยีห่ อโป
จูลี่กี่

-เทพนมนรสิงหแ

กรุงรัตนโกสินทร์

-กานขด

กรุงธนบุรี
-เทพนม

ลวดลาย

ดอกไม

-กระถางใส

-หมอน้ํามนตแ

-จานเชิง

-กระโถน

-ถวย

-ชาม

กรุงรัตนโกสินทร์

-โถรูปแตง

-กระถางธูป

ไมมีลวดลาย

เขียวน้าํ ทะเล

สีขาวหรือ
เคลือบ

ขางในเคลือบ

-ชามทรงบัว

-ชามทรง
มะนาวตัด

กรุงธนบุรี

-ชามมีฝา

-ชาม

-ถวยชา

-ถวยใสยา

-ถวยน้ําพริก

-ถวย

-โถทรงโกศ

-โถปริก

-โถ

กรุงศรีอยุธยา

รูปทรง

รูปแบบของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่ได้รบั ความนิยมในแต่ละยุคสมัย

-สีชมพู

-สีเหลือง

-สีดํา

-สีเขียว

กรุงศรีอยุธยา

สีสัน
กรุงธนบุรี

-เริ่มมีการใชน้ํา
ทองเขียนลาย
เพื่อเพิ่มความ
สวยงาม

-สีลงยาราชาวดี

-สีมวงออน

-สีชมพู

-สีเหลือง

กรุงรัตนโกสินทร์
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กรุงศรีอยุธยา

กรุงธนบุรี

รัชกาลที่ 2

กรุงรัตนโกสินทร์

ยุคสมัยที่ได้รับความนิยม
กรุงศรีอยุธยา
กรุงธนบุรี

รูปทรง

-เทพนม
-เทพนมนรสิงหแ
พื้นนอกสีดาํ
-พุมขาวบิณฑแ
-ครุฑ
-ครุฑยุดนาค
-พุมขาวบิณฑแ
-พุมขาวบิณฑแ
กานแยง
-กระหนก
-กานขด
-ประจํายาม
-พรรณพฤกษา
-กานตอดอก
-น้ําทอง
-กุหลาบน้ําทอง
ลวดลายจีน

คาวหวาน
-โถรูปแตง
-จานเชิง
หรือพาน
-โถรูปแตง
-โถทรงโกศ
-โถทรงมะเฟือง
-โถปริก
-โถมีฝา
ยอดทรงมัณฑแ
หรือยอดลูกแกว
กลมทําเป็น
ยอดทอง
ประดับทับทิม
-ชามฝา
-จาน

กรุงรัตนโกสินทร์

-ชุดสํารับอาหาร

กรุงธนบุรี
-ราชสีหแ

กรุงศรีอยุธยา

ของหลวงสัง่ ทํา

กรุงรัตนโกสินทร์

ลวดลาย

รูปแบบของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่ได้รบั ความนิยมในแต่ละยุคสมัย

กรุงศรีอยุธยา

สีสัน
กรุงธนบุรี

เบญจรงคแและ
ลายน้าํ ทอง

ยุคทองของ
เครื่องถวย

กรุงรัตนโกสินทร์
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กรุงศรีอยุธยา

กรุงธนบุรี

รัชกาลที่ 3

รัชกาลที่ 2

กรุงรัตนโกสินทร์

ยุคสมัยที่ได้รับความนิยม
กรุงศรีอยุธยา

รูปทรง
กรุงธนบุรี

-ดอกไมจีน
-ดอกไมสี่ฤดู
-ผีเสื้อ
ลายคางคาว
-แมลงปอ
-ดอกเบญจมาศ
-นก
-ดอกพุดตาน
-ดอกไมจีน
-ดอกไมตาง ๆ
-กระรอกเกาะ

-คนโทกาไหล
พอคาสั่งทํา
(ของเลียนแบบ)
-ชาม
-จาน
-โถ
-ชามฝา
-ชอน
-เทพนมครุฑ
-กาน้ํา
พื้นขาวมี
ําชา
-ถ
เครืว่อยน้งหมาย

-ขวดยานัตถุแ

-กระถาง

-ขวด

-โอง

-โขดหิน

-ใบไม

กิ่งไม

กับดอกไม

-ถาดหมาก

ตั้งโต฿ะบูชาา
-ชุ
รัชดกาลพระเจ
เตากวง

-กระหนก

กรุงรัตนโกสินทร์

-ถวย

กรุงธนบุรี
-ใบเทศ

กรุงศรีอยุธยา

-กระโถน

กรุงรัตนโกสินทร์

ลวดลาย

รูปแบบของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่ได้รบั ความนิยมในแต่ละยุคสมัย

กรุงศรีอยุธยา

สีสัน
กรุงธนบุรี

ไปประดับโบสถแ

-เครื่องถวย
เบญจรงคแทงั้ ดี
และแตกหัก

กรุงรัตนโกสินทร์
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กรุงศรีอยุธยา

กรุงธนบุรี

รัชกาลที่ 4

กรุงรัตนโกสินทร์

ยุคสมัยที่ได้รับความนิยม
กรุงศรีอยุธยา
กรุงธนบุรี

รูปทรง

-พรรณพฤกษา

มีฝาปิด

-โทน

-ถวยชา

-โถ

-จานแบน

-กลีบบัว

กรุงรัตนโกสินทร์

อยางเตี้ย

กรุงธนบุรี
-บัวบาน

กรุงศรีอยุธยา

-ชามทรงบัว

กรุงรัตนโกสินทร์

ลวดลาย

รูปแบบของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่ได้รบั ความนิยมในแต่ละยุคสมัย

กรุงศรีอยุธยา

สีสัน
กรุงธนบุรี

เขียนทองทับลง
ไป

-ชามลายคราม

สั่งทําไมมี มีแต
ใหนายหาง
กรุงเทพ ฯ สัง่

ที่เป็นของของ
หลวง

-เครื่องถวย
เบญจรงคแ

กระเบื้องไป
ประดับโบสถแ

-การนําเครื่อง

-ศิลปะแบบ
ยุโรป

ลวดลายไทย

-เครื่องลาย
ครามเขียน

กรุงรัตนโกสินทร์
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กรุงศรีอยุธยา

กรุงธนบุรี

รัชกาลที่ 6

รัชกาลที่ 5

กรุงรัตนโกสินทร์

ยุคสมัยที่ได้รับความนิยม
กรุงศรีอยุธยา

รูปทรง
กรุงธนบุรี

-ดอกไม
-ใบไม
-เทพนม
-นรสิงหแ

-กระโถน
-ขวด
-กระถางธูป
-กระถางตนไม

-โถ

-ทรงเขาบิณฑแ

-โถ

ลายยุโรป
-ลายธงไตรรงคแ
-ลายจักรี
-ลายกลีบบัว

-โปฺยเซียน

-ฮกลกซิว่

ลายจีน

-กนก

-ถวยชา

เครื
-เครื่อ่องถงปใว้นยดิน
เบญจรงคแและ
เผาแบบของเก
ลายน้าํ ทอง า

สุดอทงายของ
-ยุ
-สีคเหลื

เครื
-สีเขี่อยงถว วยญีป่ ุน

บนลายคราม

-เขียนทับสีทอง

-เครื่องลายน้ํา
ทอง

ตกแตงเครื่อง
เรือน

-นิยมเป็นของ

-เครื่องถวย
ญี่ปุน

-เครื่องถวย
ยุโรป

-พระอภัยมณี

-ถวย

กรุงรัตนโกสินทร์

-เครื่องลาย
คราม

กรุงธนบุรี

-รามเกียรติ์

กรุงศรีอยุธยา

-ชามมีหู

กรุงรัตนโกสินทร์

-ชมพูอมมวง

กรุงธนบุรี
ลายไทย

กรุงศรีอยุธยา

สีสัน

-ชาม

กรุงรัตนโกสินทร์

ลวดลาย

รูปแบบของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่ได้รบั ความนิยมในแต่ละยุคสมัย
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กรุงศรีอยุธยา

กรุงธนบุรี

รัชกาลที่ 9

รัชกาลที่ 8

รัชกาลที่ 7

กรุงรัตนโกสินทร์

ยุคสมัยที่ได้รับความนิยม
กรุงศรีอยุธยา
กรุงธนบุรี

รูปทรง

-ลับแล

-กระบอกใสธปู

-แจกัน

-ขวดใสเหลา

-บาตรพระ

ใสน้ํามนตแ

-กระปุก

-ชุดน้ําชา

-กาน้ํา

-กระโถน

-ถวย

-โถ

-ชาม

ลายคราม
-จาน

-กระถาง

-ชุดลายคราม

-ถวยชา

-ถวยชาชุดชาสี

กรุงรัตนโกสินทร์

กรุงศรีอยุธยา
กรุงธนบุรี

ลวดลาย

มาผูกลาย

ในรามเกียรติ์

มีการนํา
เรื่องราว

กรุงรัตนโกสินทร์

รูปแบบของเครื่องถ้วยเบญจรงค์ที่ได้รบั ความนิยมในแต่ละยุคสมัย

กรุงศรีอยุธยา

สีสัน
กรุงธนบุรี

-ชามตราไก

-เครื่องลาย
คราม

กรุงรัตนโกสินทร์
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ประวัติของช่างพื้นบ้านของชุมชนที่ปรึกษา
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ช่างพื้นบ้านของศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงค์ตาบลนาดี (รุ้งทองเบญจรงค์)
1. นายสาโรจนแ เขีย วปทุม ชา งเขี ยนลาย อายุ 41 ปี พื้น เพเดิม เป็ นคนตํา บลนาดี อยู
บ านเลขที่ 72/1 หมู 8 ตํ าบลนาดี อําเภอเมือ ง จั งหวัด สมุทรสาคร หลั งจากที่นาย
สาโรจนแ เขียวปทุม ออกจากโรงเรียนก็ทํางานรับจางทั่วไปจนอายุ 17 ปี มีพี่สาวของ
เพื่อนชื่อสุรียแ ชางจํานามสกุลไมได เคยทําเครื่องถวยเบญจรงคแอยูที่คายกําแพงเพชรอัคร
โยธิน ปใจจุบันเป็นครูอยูจังหวัดสมุทรปราการ เป็นคนสอนและชวนมาฝึกทํา เครื่องถวย
เบญจรงคแ พอฝึกฝนไปสักพัก ก็ชอบ ก็มาสมัครทํางานที่นี่ก็หัดเขียนลายเลยเป็นลาย
พุมขาวบิ ณฑแ โดยให ทดลองบนกระดาษกอน นายสาโรจนแ เขียวปทุม สามารถทําได
เพราะมีใจรักในงานวาดเขียน ชอบวาดภาพเหมือน เชน ภาพรัชกาลที่ 5 และยิ่งเมื่อ
ไดมาทํางานที่นี่เปรียบเสมือนเป็นบานของตนเอง จึงคิดทําตอไปจนกวาจะทําไมไหว
และไดสอนใหลูกสาวฝึกการลงสี ปใจจุบันมีลูกสาวมาทําดวย
2. นายนภดล เชื้อจีน อายุ 38 ปี ชางเขียนลาย ทําอาชีพนี้มาประมาณ 25 ปี บานอยูที่
ตําบลนาดีใกลกับสถานที่ทํางาน นายนภดล เชื้อจีน เลาถึงแรงบันดาลใจที่มาทํางาน
ดานนี้วา สมัยเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษา อายุไดประมาณ 15 ปี เคยฝึกการทําเครื่องถวย
เบญจรงคแอยูกับนาที่บานแถวตําบลนาดี ประกอบกับเป็นคนชอบงานศิลปะ ชอบการ
วาดเขียน จึงสามารถฝึกฝนไดรวดเร็ว การฝึกครั้งแรกนาจะใหฝึกการลงสีกอน หลังจาก
นั้นก็ฝึกฝนการเขียนลวดลายเป็นลายงาย ๆ เชน ลายจักรี ลายพุมขาวบิณฑแ จนมีทักษะ
ความชํานาญงานมากขึ้นก็มารับจางเขียนลวดลายใหแกศูนยแฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงคแ
ตําบลนาดี (รุงทองเบญจรงคแ) แตรับงานเขียนลวดลายอยูกับบานเพิ่งจะมานั่งทํางานที่นี่
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3.

4.

5.

6.

ไดประมาณสามวัน ลวดลายที่เขียน สวนใหญเป็นการนําลายไทยโบราณดั้งเดิม เชน ลาย
หนาสิงหแ ลายกนก ลายจักรี ลายพุมขาวบิณฑแ ลายดอกบัว ฯลฯ มาประยุกตแดัดแปลงขึ้น
ใหมตามจินตนาการของตนเอง
นางสาวภานุ ม าศ เดชเกตุ ชางลงสี อายุ 17 ปี ประสบการณแการทํา งาน 2 ปี ที่อ ยู
ปใจจุบัน หมู 3 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พอจบจากโรงเรียนก็มาทํา
เบญจรงคแที่นี่ มาสมัครดวยตนเองดวยมีใจรักในงานศิลปะ ชอบการวาดเขียน ผลงานที่
ภาคภูมิใจ กาน้ําชา
นางสาวรุจี เขียวประทุม ชางลงสี อายุ 18 ปี ประสบการณแทํางาน 3 ปี ที่อยูปใจจุบัน
41/1 หมู 7 ตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร พอจบจาก
โรงเรียนก็มาทําเบญจรงคแที่นี่ เป็นคนชอบการวาดเขียน ชอบวาดการแตูน แรงบันดาลใจ
ที่มาทํางานดานนี้เพราะใจรัก และมีพี่เปิ้ลชวนมาทํา
นางสาวเกศราภรณแ สุขเกษม ชางลงสี อายุ 18 ปี ประสบการณแการทํางาน 4 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน 60/3 หมู 2 ตําบลนาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พอออกจากโรงเรียนได
ประมาณสองปีกวา อยูบานเฉย ๆ ตอมาพี่สาวชื่อจินตนาซึ่งเคยทําอยูที่นี่ชวนมา แต
ปใ จ จุ บั น พี่ ส าวลาออกไปทํ า ที่ อื่ น แล ว ครอบครั ว ส ว นใหญ ทํ า งานก อ สร า ง ผลงานที่
ภาคภูมิใจคือทุกชิ้นงานที่ไดทําออกมาใหคนอื่นดูและซื้อไป
นางสาวอรษา ต฿ กควรเฮง ชางลงสี อายุ 34 ปี ประสบการณแ การทํ างาน 3 ปี ที่อ ยู
ปใจจุบัน เลขที่ 28 หมู 7 ตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จบ
ออกมาก็มาทําเบญจรงคแกับนาแกว อยูซอยอนามัย บางปิ้ง มีเตาเผาเซรามิกสแเอง ทํา
ส ง ขายจตุจั กรและส ง ตามบ าน ต อมาน าแก ว เลิ ก กิจ การ อยู บา นเฉย ๆ เลี้ ยงหลาน
หลังจากนั้นก็มาทําที่นี่

ช่างพื้นบ้านของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี (อุไรเบญจรงค์)
1. นางสมบุญ ผลหวัง ชางลงสี อายุ 48 ปี ประสบการณแการทํางาน 25 ปี ที่อยูปใจจุบัน 23
หมู 2 ตําบลบางยาง อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก อนที่จะมาทําอาชีพนี้เคย
ทํา อยู โ รงงานทอเสื้ อ ผ า กัน หนาว ต อ มาโรงงานไม มี งานให ทํ า ก็เ ลยมาทํ าเบญจรงคแ
ครอบครัวสวนใหญทํางานอยูรานถายรูป แรงบันดาลใจที่ทําใหมาทําอาชีพนี้เพราะมีพอ
ของสามีชวนมา ตอนแรกมาหัดทํา พอทําแลวรูสึกชอบและผูกพันกับเบญจรงคแเหมือน
เป็นพรสวรรคแอยางหนึ่ง ผลงานที่ทําภาคภูมิใจทุกชิ้นเพราะทําแลวสินคาสามารถขายได
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2. นางพนิดา เกตุมณี ชางลงสี อายุ 32 ปี ประสบการณแการทํางาน 10 ปี ที่อยูปใจจุบัน 74
หมู 4 ตําบลทาเสา อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร กอนที่จะมาทําที่นี่เคยทํางาน
โรงงานมากอน ที่มาทํางานดานนี้เ พราะเคยทํามาตั้งแตเด็ก ประกอบกับมีใจรักและมี
ความศรัทธาในอาชีพที่ทํา ซึ่งชางสวนใหญของที่นี่เป็นญาติพี่นองกันทั้งหมด ผลงานที่
ภาคภูมิใจทุกชิ้นงานเพราะสามารถขายได
3. นายสิทธินันทแ ธรรมสังวาลยแ ชางลงสี อายุ 37 ปี ประสบการณแการทํางาน 19 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน 32/1 ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร แรงบันดาลใจที่ทํา
ใหมาทําอาชีพนี้เป็นเพราะเห็นมาตั้งแตเด็กเป็นงานของครอบครัวและคิดจะทําอาชีพนี้
ตลอดไป ผลงานที่ภาคภูมิใจทุกชิ้นงานเพราะสามารถขายได
4. นางสาวกิตติมา อุบลเสมา ชางลงสี อายุ 39 ปี ประสบการณแการทํางาน 10 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน 88/1 หมู 1 ตําบลคลองมะเดื่อ อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เคยทํา
เซรามิกสแมากอน แรงบันดาลใจที่ทําใหมาทําอาชีพนี้เพราะมีคนชักชวนใหมาลองทําดู
ประกอบกับเคยไดยิ นชื่อเสี ยงมานานแล ว อยากทําเป็นบาง เมื่อทําเป็นแลวก็มีใจรัก
อยากทํา ตอ ไปเรื่ อ ย ๆ และคิ ดว าจะทํา ตลอดไป ผลงานที่ ภ าคภูมิ ใจคือ โถชั้น ลาย
ประเพณี และขายไดทุกชิ้นงาน
5. นางสาววรรณพร ดําดง ชางลงสี อายุ 36 ปี ประสบการณแทํางาน 19 ปี ที่อยูปใจจุบัน
30/6 หมู 7 ตําบลทาไม อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มหัดเขียนลายที่ชุมนุม
เขียนลายทองที่โรงเรี ยน แตเรียนไมเต็มที่ ที่เลือกชุมนุมนี้เพราะตองการเห็นการทํางาน
ทางดานนี้ ไดรับการถายทอดจากนองสาวชื่อ ชลิสา ดําดง และเพื่อนเป็นคนสอนให อยู
หมูบานทิพยแวาณิช เลยวัดหงอนไก หัดอยูประมาณ 1 เดือน ไมไดเงินไปฝึกทําตอนเรียน
อยูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทําใหมีประสบการณแพอจบจากโรงเรียนก็มาทํางานที่บานอุไร
เบญจรงคแ โดยเริ่มเขียนเบญจรงคแ 1 ใบ ใน 1 ปี ได 1 ชิ้นงาน เขียนลายมะลิ แรงบันดาล
ใจที่ทําใหมาทําอาชีพนี้เป็นเพราะชอบในศิลปะ จึงมาลองทําดูจนทําเป็นอาชีพ และเห็น
วาเป็ นอาชีพอิส ระ (งานตองบังคับตนเอง ทําใหมีความรับผิ ดชอบ) และคิดจะทําไป
เรื่อย ๆ ไมอยากออกไปทําอาชีพอื่น ชินกับงานทางดานนี้ ทํามาหลายปีแลว ผลงานที่
ภาคภูมิใจคือ ผลงานที่ทําแลวสงออกไปตางประเทศไดนําไปโชวแที่ประเทศรัสเซีย อินเดีย
โดยสั่งไปโชวแงานแตงงานและตามโรงแรมตาง ๆ
ช่างพื้นบ้านของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี (หนูเล็กเบญจรงค์)

273
1. นายณรงคแ จันทรแรังสีฉาย ชางเขียนลาย อายุ 46 ปี ที่อยูปใจจุบัน เลขที่ 49/10 หมู 1
ตําบลทาเสา อําเภอกระทุมแบน จังหวัด พอจบจากโรงเรียนก็เขากรุงเทพมหานคร เป็น
ลูกจางรานทําทองกอน ตอนแรกไมไดชอบงานทางดานนี้ ชอบทํางานใชแรงมากกวา พอ
คุณแมพามาฝากกับนาชายที่โรงงานเสถียรภาพ เขียนลายครามกอนเป็นลายสับปะรด
ประมาณ 1 ปี มีอาจารยแปรีชา กุยรักษาสอนเขียนลายไทย พอทําไป ๆ ก็ชอบ ประมาณ
3 ปี จึงสามารถเขียนลายได พอโรงงานเลิกกิจการก็ไปทํางานรับจ างอยูแถว หนองแขม
จากผานงานมาหลายอยาง เชน ซอมรถ ขับรถรับจาง แตสุดทายเมื่อมาทํางานดานนี้แลว
เกิดความรูสึกสบายใจ อยางลายบางลายสามารถถายทอดอารมณแลงไปในงาน จึงได
กลับมาเริ่มเขียนเบญจรงคแกับเพื่อนชื่อเปี๊ยกโดยหุนกันเปิดเป็นกิจการเล็ก ๆ ผลงานที่
ภาคภูมิใจคือ เขียนลายไทยประยุกตแ เชน ลายจักรี ลายพุมขาวบิณฑแ และคิดวาจะทํา
อาชีพนี้ไปเรื่อย ๆ จนกวาจะทําไมไหว
2. นางอรพิน เอี่ยมโหมก ชางลงสี อายุ 41 ปี ที่อยูปใจจุบัน เลขที่ 92 หมู 1 ตําบลดอนไกดี
อําเภอกระทุมแบน จั งหวัดสมุทรสาคร ปใ จจุบันสมรสแล ว มีบุตร 1 คน พอจบจาก
โรงเรียนก็มาทําเบญจรงคแ ตอนเรกทํางานไป ก็ฝึกหัดลงสี
3. นายบุญชู ประกอบทรัพยแ ชางขึ้นรูป อายุ 56 ปี ที่อยูปใจจุบัน 360/29 ต.ตลาด อ.
กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
4. นายสุนัย พันเอก ชางขึ้นรูป อายุ 60 ปี ที่อยูปใจจุบัน 360/29 ต.ตลาด อ.กระทุมแบน
จ.สมุทรสาคร
ช่างพื้นบ้านของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี (แดงเบญจรงค์)
1. นางสาวประไพ ธรรมสังวาลยแ ชางลงสี อายุ 47 ปี ประสบการณแการทํางาน 20 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน เลขที่ 31 หมู 1 ตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลงาน
ที่ภาคภูมิใจคือ โชวแผลงานเบญจรงคแในงานของไปรษณียแไทยที่สํานักงานธนาคารออมสิน
(สาขาใหญ คลองเตย) และ ถวายชามฝาลายโบราณที่ไมไดลงลายน้ําทองเลี ยนแบบ
เครื่องชามสังคโลกโบราณเขาพระราชวัง
2. นางสาวลักษมี สังยา ชางลงสี อายุ 20
3. นางสาวธีระภรณแ บํารุงศรี อายุ 17 ปี ชางลงสี ที่อยูปใจจุบัน 22/4 ม.3 ต.ดอนไกดี อ.
กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร
ช่างพื้นบ้านของปิ่นสุวรรณเบญจรงค์

274
1. นางชนิตา กุนชรินทรแ ชางเขียนลาย อายุ 45 ปี ประสบการณแการทํางาน 22 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน 57/5 ม.6 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
2. นางเวียงพิงคแ ชูอรุณ ชางเขียนลาย อายุ 41 ปี ประสบการณแการทํางาน 20 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน 81 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
3. นางสาวณัฐนันทแ กองบุปผา ชางเขียนลาย อายุ 39 ปี ประสบการณแการทํางาน 20 ปี ที่
อยูปใจจุบัน 64 ม.7 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
4. นางสุภาภรณแ คลายพฤกษา ชางเขียนลาย อายุ 37 ปี ที่อยูปใจจุบัน 27 ม.7 ต.บางชาง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมีสวนรวมในการ
ประชุม APEC 2003
5. นางสาวสรณแสิริ สวนสวัสดิ์ ชางเขียนลาย อายุ 33 ปี ประสบการณแการทํางาน 11 ปี ที่
อยูปใจจุบัน 19 ม.9 ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมี
สวนรวมในการประชุม APEC 2003
6. นายพีรพงษแ จันดี ชางเขียนลาย อายุ 32 ปี ที่อยูปใจจุบัน 73/3 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมี
สวนรวมในการประชุม APEC 2003
7. นายโสภณ กล่ํ าเถื่อน ชางเขียนลาย อายุ 28 ปี ประสบการณแการทํางาน 8 ปี ที่อยู
ปใ จ จุ บั น 47 ม.6 ต.บางช าง อ.อัม พวา จ.สมุท รสงคราม จบการศึกษาระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
8. นายสิทธิพงษแ ศรีจันทรแ ชางเขียนลาย อายุ 25 ปี ประสบการณแการทํางาน 6 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน 20 ม.8 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
9. นางแสงเดือน ชูอรุณ ชางเขียนลาย อายุ 35 ปี ประสบการณแการทํางาน 14 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน 81/2 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมี
สวนรวมในการประชุม APEC 2003
10. นางศุภ กร พวงเปี ย ชางเขียนลาย อายุ 42 ปี ประสบการณแการทํางาน 20 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน 57/4 ม.6 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือเครื่อง
ถวยที่ถวายแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟูาจุฬาภรณแวลัยลักษณแฯ
11. นางสุกฤต สังครักษแ ชางเขียนลาย อายุ 47 ปี ที่อยูปใจจุบัน 59 ม.8 ต.บานปรก อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมีสวนรวมในการประชุม APEC 2003
12. นางเครือวัลยแ แสงเนียม ชางเขียนลาย อายุ 41 ปี ที่อยูปใจจุบัน 73/1 ม.8 ต.บางชาง อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
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13. นางสาวลัดดาวัลยแ สุขสวัสดิ์ ชางเขียนลาย อายุ 23 ปี ที่อยูปใจจุบัน 56 ม.6 ต.บางชาง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
14. นางสลิลทิพยแ จันทรแแยม ชางเขียนลาย อายุ 41 ปี ที่อยูปใจจุบัน 71/5 ม.1 ต.กระดังงา
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมีสวนรวมในการประชุม APEC
2003
15. นางสาวรมิต า นิสัยสม ชางเขียนลาย อายุ 24 ปี ประสบการณแการทํางาน 5 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน 14 ม.2 ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
16. นางสาววลัยพรรณ มหาโพธแ ชางลงสี อายุ 47 ปี ที่อยูปใจจุบัน 101/2 ม.12 ต.ทาคา อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมีสวนรวมในการประชุม APEC
2003
17. นางสาวรุงนภา ตรีนุสร ชางลงสี อายุ 47 ปี ประสบการณแการทํางาน 22 ปี ที่อยูปใจจุบัน
102 ม.7 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
18. นางพิศมัย พันกําเหนิด ชางลงสี อายุ 47 ปี ประสบการณแการทํางาน 8 ปี ที่อยูปใจจุบัน
18 ม.8 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
19. นางสาวปิยะดา กลิ่นสุคนธแ ชางลงสี อายุ 47 ปี ที่อยูปใจจุบัน 57 ม.7 ต.บางพรม อ.บาง
คนที จังหวัดสมุทรสงคราม
20. นางสารภี ออนเฉลียว ชางลงสี อายุ 44 ปี ประสบการณแการทํางาน 20 ปี ที่อยูปใจจุบัน
12/8 ม.8 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมีสวนรวม
ในการประชุม APEC 2003
21. นางสาวสุวิมล อุษณีษแมณีกุล ชางลงสี อายุ 44 ปี ประสบการณแการทํางาน 18 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน 108 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมี
สวนรวมในการประชุม APEC 2003
22. นายคณิ ศ ร แย ม สุ ข ช า งลงสี อายุ 40 ปี ประสบการณแ ก ารทํ า งาน 10 ปี
ที่อยูปใจจุบัน 69/2 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
23. นางวันทนา คูณเจริญ ชางลงสี อายุ 40 ปี ประสบการณแการทํางาน 11 ปี ที่อยูปใจจุบัน
32/1 ม.8 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมีสวนรวม
ในการประชุม APEC 2003
24. นางสาวพลอย ชุด สว าง ชา งลงสี อายุ 40 ปี ประสบการณแ การทํ างาน 10 ปี ที่ อ ยู
ปใจจุบัน 66 ม.8 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมี
สวนรวมในการประชุม APEC 2003
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25. นางกมล ศิริรุงโรจนแยิ่ง ชางลงสี อายุ 40 ปี ประสบการณแการทํางาน 13 ปี ที่อยูปใจจุบัน
6 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมีสวนรวมในการ
ประชุม APEC 2003
26. นางสาวณัฐฐา ดวงแยม ชางลงสี อายุ 37 ปี ที่อยูปใจจุบัน 59 ม.8 ต.บางชาง อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมีสวนรวมในการประชุม APEC 2003
27. นางสาวสุ พ รษา บุ ญ รอด ช า งลงสี อายุ 32 ปี ที่ อ ยู ปใ จ จุ บั น 127 ม.9 ต.บางช า ง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมีสวนรวมในการประชุม APEC
2003
28. นางสาวศิ ว พร แต สุ ว รรณ ช า งลงสี อายุ 28 ปี ประสบการณแ ก ารทํ า งาน 6 ปี
ที่อยูปใจจุบัน 101/1 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
29. นางรัชนก แสงเสา ชางลงสี อายุ 26 ปี ประสบการณแการทํางาน 7 ปี ที่อยูปใจจุบัน 107
ม.7 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมีสวนรวมในการ
ประชุม APEC 2003
30. นางสาวรวีวรรณ ปใ่นเนตร ชางลงสี อายุ 25 ปี ที่อยูปใจจุบัน 58 ม.4 ต.บางชาง อ.อัมพ
วา จ.สมุทรสงคราม
31. นางสาววรรณกร ตรีสุวรรณ ชางลงสี อายุ 32 ปี ที่อยูปใจจุบัน 37/1 ม.11 ต.บานปรก
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วิทยาลัย ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดมีสวนรวมในการประชุม
APEC 2003
ช่างพืน้ บ้านของเบญจรงค์บางช้าง
1. นางสาวขนิษฐา นิยมวัฒนชัยพร ชางเขียนลาย อายุ 22 ปี ที่อยูปใจจุบัน 50/1 ม.9 ต.
บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
2. นางสาวนัยนา ดนตรีสวัสดิ์ ชางเขียนลาย อายุ 30 ปี ที่อยูปใจจุบัน 78/1 ม.9 ต.บางชาง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
3. นางสาวนัฐนันทแ บัวจตุรัส ชางเขียนลาย อายุ 29 ปี ที่อยูปใจจุบัน 50/1 ม.9 ต.บางชาง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
4. นางสาวขนิษฐา นิยมวัฒนชัยพร ชางลงสี อายุ 22 ปี ที่อยูปใจจุบัน 21 ม.8 ต.ทาคา อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
5. นางสาวศิรินทิพยแ รอดมาก ชางเขียนลาย อายุ 27 ปี ที่อยูปใจจุบัน 102 ม.7 ต.ขุนพิทักษแ
อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
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6. นางสาวอารียา ศรีคํา ชางเขียนลาย อายุ 31 ปี ที่อยูปใจจุบัน 78/2 ม.9 ต.บางชาง อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
7. นางสาวนราทิพยแ ชมชื่น ชางลงสี อายุ 20 ปี ที่อยูปใจจุบัน 50/1 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพ
วา จ.สมุทรสงคราม ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดลงสีชุดชามฝา 8 ชิ้น ถวายแดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
8. นางสาวศศิวิมล เขมหนู ชางลงสี อายุ 20 ปี ที่อยูปใจจุบัน 51/1 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพ
วา จ.สมุทรสงคราม วิทยาลัย ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการไดลงสีชุดชามฝา 8 ชิ้ น ถวายแด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
ช่างพื้นบ้านของศักดิ์ดาเบญจรงค์
1. นางสาวสวรินทรแ เต็มเปี่ยม ชางเขียนลาย อายุ 26 ปี ที่อยูปใจจุบัน 116/1 ต.อัมพวา อ.
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
2. นางสาวน้ําทิพยแ ศิริจันทรแ ชางเขียนลาย อายุ 23 ปี ประสบการณแการทํางาน 2 ปี ที่อยู
ปใจจุบัน 103 ม.3 ต.ดอนมโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
3. นางสาวอริยา หงษแยนตแ ชางลงสี อายุ 30 ปี ประสบการณแการทํางาน 4 ปี ที่อยูปใจจุบัน
1/1 ม.1 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
4. นางสาวฐิติมา รุงเรือง ชางลงสี อายุ 28 ปี ประสบการณแการทํางาน 6 ปี ที่อยูปใจจุบัน
69/4 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
5. นายนพดล สังขแมณี ชางลงสี อายุ 26 ปี ประสบการณแการทํางาน 10 ปี ที่อยูปใจจุบัน
101/1 ม.9 ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ช่างพื้นบ้านของศักดิ์ดาเบญจรงค์
1. นางสาวปรางชุดา วองวานิช ชางลงสี อายุ 39 ปี ที่อยูปใจจุบัน ต.บางชาง อ.อัมพวา จ.
สมุทรสงคราม
ช่างพื้นบ้านของกลุ่มเบญจรงค์ร่วมสมัยชุมชนวัดอัมพวันเจติยาราม(นิภาเบญจรงค์)
1. นายอํ า พล ลอยมา ช า งลงสี อายุ 39 ปี ที่ อ ยู ปใ จ จุ บั น ต.บางช า ง อ.อั ม พวา จ.
สมุทรสงคราม
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางรสรินทร์ อรอมรรัตน์ เกิดวันที่ 20 เมษายน 2503 กรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษา
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป สาขาการบริหารงานบุคคล คณะวิทยาการ
จัดการ สถาบันราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2535 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลั กสูตรและการ
นิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545 และ
ปริ ญญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒ นศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นําทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 รับราชการที่วิทยาลัย
พลศึกษาจังหวั ดสมุทรสาคร พ.ศ. 2525 – 2548 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
สมุทรสาคร พ.ศ. 2548 – 2554 เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2538 –
2548 ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554ปัจจุบัน
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