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 การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบเทคนิคการผลิต  เพื่อใหเห็น
ลักษณะเฉพาะและพัฒนาการของรูปแบบตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยาและเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบถึงวัฒนธรรม ความเชื่อ รวมท้ังสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ในสมัยสุโขทัยกับสมัย
อยุธยา โดยใชขอมูลจากตุกตาดินเผาในการวิเคราะหและตีความ คือ ประติมากรรมตุกตาดินเผาใน
สมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา (1) ประเภทรูปบุคคล ประกอบดวยรูปผูหญิงเดี่ยว รูปผูหญิงคูหรือ
ผูหญิงอุมเด็กหรือจูงเด็ก รูปผูชายเดี่ยว รูปผูชายคู รูปผูหญิงกับผูชาย (2) ประเภทรูปบุคคลกับสัตว 
ประกอบดวยรูปคนข่ีพาหนะสัตว และรูปคนอุมสัตวหรือมีสัตวอยูรวมดวย (3) ประเภทรูปสัตว 
ประกอบดวยสัตวน้ํา สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา สัตวปก สัตวเล้ียงลูกดวยนมและรูปสัตวอื่นๆ (4) ประเภท
รูปแบบอ่ืนๆ 
 ผลการวิจัยพบวา  ประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยามีรูปแบบ
และกรรมวิธีการผลิต วัสดุท่ีใชผลิต เทคนิคตกแตง ลักษณะการผลิต คุณคาดานความงาม คุณคา
ประโยชนใชสอย และอิทธิพลท่ีมีตอตุกตาน้ันแตกตางกัน แตมีคติความมุงหมายและหนาท่ีของ
ตุกตาเหมือนกัน กลาวคือ มีคติความมุงหมายเกี่ยวเน่ืองกับศาสนาพุทธและฮินดูควบคูกับความเช่ือ
ทางไสยศาสตรและชีวิตความเปนอยู และหนาท่ีของตุกตาเพื่อใชในพิธีกรรม เปนตุกตาเสียกบาล                            
หรือใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะหเพ่ือเปนตัวแทนของขาทาสบริวาร ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                            
หรือใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลนและเปนสินคาขายตางเมืองดวย หรือใชในการเลนกีฬาและลาสัตว 
หรือใชเปนรูปเคารพ หรือเปนเคร่ืองประดับตกแตง 
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 The purposes of this independent study is to compare of typology and production 
techniques in order to know specific pattern and development of Figure Sculpture in Sukhothai 
and Ayutthaya period. And to comparative of culture, beliefs and as social and economic 
conditions in Sukhothai and Ayutthaya period.  
                  Data is used for the analysis and interpreted in the Figure Sculpture into four styles (1) 
The people style consists of a single woman, two women or a woman carrying a child or inducing 
the children, a single man, two men, man and women, and family. (2) The people with animal 
style consist of a person riding an animal, a person carrying the animal or person with animal. (3) 
The animal style consists of aquatic animals, amphibians, poultries and mammals. (4) The other 
style.  
                  The results of the study is Figure Sculpture in Sukhothai and Ayutthaya period have 
different in as follows : Typology and production techniques, materials for producing, decorative 
techniques, purpose of production, aesthetic values, utilize of values and its influence. But similar 
in as follows:  A purpose of used relating to religion as Buddhism and Hinduism, together with 
belief in occultism and livelihood. And function of Figure Sculpture is a ritual as “Tuktaiikbal”or 
for get rid of bad luck, for represent as slaves to a sacred thing or for children as toy to a local 
products sold by other or for  sport and hunting game or for respect or for decorating. 
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 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความเมตตาของทานอาจารย
ศาสตราจารย ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์ และผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรัสสา คชาชีวะ ผูซ่ึงให
ความเอาใจใสดูแล ใหคําแนะนําปรึกษาในเนื้อหาและตรวจทานแกไขขอบกพรองตางๆ อันเปน
ประโยชนตอการศึกษา จนสําเร็จเรียบรอยเปนอยางดี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานอาจารยคณะโบราณคดีทุกๆ ทานท่ีไดใหความรู
และประสบการณดานโบราณคดีตลอดระยะเวลาท่ีไดศึกษาในสถาบันแหงนี้ ทายนี้ผูวิจัยขอกราบ
เปนกตเวทิตาคุณแดคุณบิดา มารดา หากการคนควาอิสระฉบับนี้จะมีประโยชนดวยประการใดก็
ตาม ผูวิจัยขอมอบแดผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดกลาวมาท้ังหมดนี้ 
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