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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 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
      การแสดงออกทางศิลปะของมนุษยมีในทุกยุคทุกสมัย  นับแตมีมนุษยเกิดข้ึนมาใน   
โลกนี้  แตมีรูปแบบแตกตางกันออกไป ดวยองคประกอบบางอยางซ่ึงเปนพื้นฐานของงานศิลปะ 
เปนตนวา วิถีชีวิตส่ิงแวดลอม หรือทําเลท่ีตั้งถ่ินฐานทํากิน แบบอยางท่ีมีอยูในธรรมชาติท่ีเขาเห็น 
ตลอดจนมโนคติ  ความเชื่อ  หรือปรัชญาของผู ทําแตละคน  แตละกลุมหรือแตละชุมชน                
ตางวัฒนธรรม ตางท่ี และตางยุคสมัยกัน 
         ผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผานั้น เปนการผลิตเพ่ือตอบสนองตอการดํารงชีวิตของคนใน
สมัยนั้นๆ  เคร่ืองปนดินเผา  มุงผลิตเพื่อการใชงานท่ีแตกตางกัน  มีอยูหลากหลายรูปแบบ
นอกเหนือไปจากเปนรูปแบบภาชนะแลว  จึงมีการผลิตเคร่ืองประดับสถาปตยกรรมและ
ประติมากรรมลอยตัว  เคร่ืองปนดินเผามีความสัมพันธกับวิถีชีวิตของผูคนเปนอยางมากโดย
เคร่ืองปนดินเผา ไดถูกนํามาใชในพิธีกรรมตางๆ เชน ถูกใชเปนเคร่ืองราง ชวยขจัดพิษ สามารถรอง
เตือนภัย หรือเคาะเรียกวิญญาณบรรพบุรุษ บรรจุไวในกรุสถูปเจดีย เพื่อถวายเปนพุทธบูชา       
(วิไลรัตน ยังรอด, 2543: 54-59) 
 ตุกตา (Figurine) จัดเปนส่ิงประดิษฐทางดานศิลปะชนิดหนึ่ง ท่ีมนุษยทํามาแตโบราณ
ตามความเช่ือทางไสยศาสตร ตามคติประเพณี และประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน การทําตุกตา 
ของคนในสมัยโบราณน้ัน ทําข้ึนตามลักษณะนิสัยของคน การทําตุกตาในประเทศไทยมีมานาน
หลายพันปแลว ซ่ึงมีหลักฐานหลงเหลือใหเห็นในปจจุบันไดบาง คงมีเฉพาะแตตุกตาท่ีทําข้ึนดวย
วัสดุท่ีคงทน เชน ดินเผา เปนตน สวนท่ีเปนไม หรือผา ไดผุพังไปหมด  ตุกตาสมัยโบราณท่ียังคง
เหลืออยู สวนใหญเปนตุกตาดินเผา เนื่องจากประเทศไทยมีท่ีราบลุมแมน้ําอยูท่ัวไป การต้ังถ่ินฐาน
บานเรือนหรือแหลงท่ีอยูอาศัยของคนนับแตอดีตกาลจนถึงปจจุบัน มักจะอยูใกลแหลงน้ําเสมอ 
โดยเฉพาะตามลําน้ํา เพราะน้ําเปนส่ิงจําเปนตอมนุษยมาก ดินแดนแถบลุมแมน้ําในเมืองไทย
สวนมากเปนดินเหนียว เนื้อละเอียดเหมาะแกการทําเคร่ืองปนดินเผา ดังนั้น เม่ือดินเหนียวเปนส่ิง
หางายเชนนี้ จึงเปนวัตถุดิบอยางเหลือเฟอในการปนตุกตา (อังคณา หงสษา, 2526: 4) 
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 เคร่ืองปนดินเผา ประเภทตุกตา หรือประติมากรรมดินเผา เปนรูปปูนปนบุคคลหรือสัตว
ท่ีมีขนาดตางๆ ผลิตข้ึนมาเพ่ือใชเปนเคร่ืองประดับ เคร่ืองราง ของเด็กเลน หรือใชในพิธีกรรม 
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน (เฉลียว ปยะชน,  2544) โดยท่ีตุกตาสมัยกอน
ประวัติศาสตร ในยุคหินเกาเปนรูปประติมากรรมลอยตัว สลักรูปนูนสูงนูนตํ่า มีพื้นฐานอยูบนความ
เช่ือและแรงดลใจเปนสําคัญ สวนตุกตาดินเผาศิลปะสุโขทัย จากแหลงเตาเผาศรีสัชนาลัย บาน      
ปายาง จังหวัดสุโขทัย มีหลายรูปแบบจากการปน เชน แมอุมลุก คนอุมไก หญิงอุมเด็กมือถือพัด คน
แกมปอง ตุกตาเสียกบาล ตุกตารูปสัตว ตุกตารูปบุคคลแบบจีน เปนตน ซ่ึงไดสะทอนภาพชีวิตผูคน
ในสมัยนั้น สวนตุกตาดินเผาศิลปะอยุธยา จากกลุมเตาแมน้ํานอย จังหวัดสิงหบุรี และเตาเผายอยๆ
ตามทองถ่ินภาคกลาง มีท้ังชนิดเคลือบ (สีน้ําตาลเขม) และไมเคลือบผิวสีอิฐ มีหลายรูปแบบจากการ
ใชแมพิมพแบบ จึงเห็นไดวาตุกตาดินเผานั้นมีวิวัฒนาการท้ังทางดานรูปแบบ วัสดุ เทคนิค คติการ
สรางท่ีสามารถสะทอนวัฒนธรรม คติความเช่ือ สภาพของสังคมและเศรษฐกิจ ไดเปนอยางดี 
               ดังนั้นเพื่อทําความเขาใจรูปแบบ หนาท่ี และพัฒนาการของตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัย
กับสมัยอยุธยา ตลอดจนวัฒนธรรม ความเช่ือ รวมทั้งสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในสมัย
สุโขทัยกับสมัยอยุธยา รวมถึงลักษณะบางประการ ท่ีจะแตกตางกันออกไปในแตยุคสมัย ดวยเหตุท่ี
เปนฝมือชางพ้ืนเมืองซ่ึงอาจนําลักษณะของศิลปกรรมทองถ่ินของตนเองเขาไปประสม  โดย
ลักษณะเชนนี้จะมีอยูนอยในบริเวณใกลราชธานี หากแตจะทวีลักษณะความเปนพื้นเมืองมากยิ่งข้ึน
ในบริเวณท่ีตั้งอยูหางไกลออกไปเปนลําดับ (หมอมราชวงศ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2543: 255) จึงทําให
ผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบถึง รูปแบบและความเช่ือ ของประติมากรรมตุกตาดินเผาใน
สมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตุกตาดินเผาในสมัยตางๆ
อยางกวางขวาง และเพื่อใหมีความรูความเขาใจ จนสามารถนํามาใชประโยชนในการศึกษางานดาน
ประวัติศาสตรและโบราณคดีตอไป 
 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1. เพื่อรวบรวมหลักฐานตุกตาดินเผาประเภทตางๆพรอมกับศึกษาเปรียบเทียบ 
รูปแบบ เทคนิคการผลิตเพ่ือใหเห็นลักษณะเฉพาะและพัฒนาการของรูปแบบตุกตาดินเผาในสมัย
สุโขทัยกับสมัยอยุธยา 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงวัฒนธรรม ความเช่ือ รวมท้ังสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา โดยใชขอมูลจากตุกตาดินเผาในการวิเคราะหและตีความ 
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ขอบเขตการศึกษา 
              การศึกษาในคร้ังนี้ ไดใชรูปแบบศิลปะและประเภทของตุกตาดินเผารูปบุคคลและสัตว
เปนเกณฑในการจัดแบง ไดแก ตุกตาดินเผารูปคน ตุกตาดินเผารูปคนกับสัตว ตุกตาดินเผารูปสัตว 
และตุกตาดินเผารูปอ่ืนๆ โดยยกเวนประติมากรรมขนาดเล็กท่ีเปนภาชนะเคร่ืองใชสอย ไดแก 
ภาชนะรูปสัตวหรือ ภาชนะประดับรูปสัตว เชน กุณฑีหรือคณฑี ขวดหยาดนํ้า คนโท ตะเกียง ตลับ
และกระปุก เปนตน โดยจะทําการศึกษาเฉพาะตุกตาดินเผาชนิดเคลือบสังคโลกและไมเคลือบท่ีอยู
ในชวงสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา จากการขุดคนและขุดแตงตามแหลงโบราณสถานตางๆ ท่ีเก็บ
รักษาหรือจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานตางๆในเขตจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดใกลเคียงเทานั้น 
 
แหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
               ขอมูลในการศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา 
ประกอบดวย ขอมูลภาคสนามและขอมูลประเภทเอกสาร หนังสือ ตํารา เวปไซทตางๆ ดังนี้ 
 1.  ขอมูลภาคสนาม ไดทําการรวบรวมจากแหลงโบราณสถานตางๆและจากท่ีจัดแสดง
และเก็บรักษาไวตาม  พิพิธภัณฑสถานตางๆ  ในเขตพื้น ท่ีของจังหวัดสุโขทัย   จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง ดังตอไปนี้                                                             

       1.1  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง ตําบลเมืองเกา จังหวัดสุโขทัย                                           
       1.2  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวรรค-วรนายก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 1.3  พิพิธภัณฑเคร่ืองถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัด
ปทุมธานี   

 1.4  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.5  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติวังจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.6  พิพิธภัณฑโรงเรียนบานแพรกประชาสรรค ถนนลพบุรี-อยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 2.  ขอมูลประเภทเอกสาร หนังสือ ตํารา เวปไซทตางๆ   ดังนี้                        

 2.1  หอสมุดพพิิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  2.2  หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2.3  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ และ เวปไซทท้ังจากในและตางประเทศ 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 

 
 

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย  
                การศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา เปนการวิจัยแบบเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยใชขอมูลจากตุกตาดินเผาในการวิเคราะหและตีความ 
ประกอบดวยข้ันตอนตางๆดังนี้ 
            1. ข้ันตอนการศึกษา 

     1.1  ศึกษาจากเอกสาร ตํารา รายงานการขุดคนและขุดแตงทางโบราณคดี 
     1.2  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจเบื้องตน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเบ้ืองตน

ตุกตาดินเผาอยูในชวงสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ซ่ึงบางช้ินอาจจะมีการผลิตตอเนื่องมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทรตอนตนก็ได จากแหลงโบราณสถานตางๆและจากท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาไวตาม 
พิพิธภัณฑสถานตางๆ ในเขตจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง 

  1.3  การจัดระเบียบขอมูล โดยอาศัยหลักพื้นฐานเบ้ืองตนของลักษณะความ
แตกตางทางกายภาพของตุกตาดินเผามาจัดกลุมแบง อันไดแก  

1.3.1  วัสดุท่ีใชทํา (Material) ไดแก เนื้อเคร่ืองดิน( earthenware) เนื้อ
เคร่ืองหิน (Stone ware) และเนื้อหินกึ่งเคร่ืองเคลือบ (Stone ware กึ่ง Semi- Porcelain) รวมถึง สีน้ํา
เคลือบสีเดียว (Mono chrome wares)ไดแก เคลือบสีเขียว เคลือบสีน้ําตาล-ดํา  ประเภทเขียนลายสีดํา
ใตเคลือบ เคลือบสีขาว และเคลือบสองสี (Two-color glazed wares) 

1.3.2 รูปแบบ   (Form,  Type,  Style)  คือ การวิเคราะหความแตกตาง
ของรูปแบบ  เพ่ือการจัดแบงกลุม โดยการพิจารณาจากโครงรางภายนอก   (Outline)  จากน้ันก็เปน
การศึกษารายละเอียด  (Detail)  และการตกแตงลวดลาย  (Design)  ไดแก ชนิดเพศ ลักษณะการแตง
กายและทรงผม ลักษณะอิริยาบถทาทาง  การตกแตงลวดลายเปนการขูดขีด-สลัก การเซาะรองและ
การปนติด 

1.3.3 เทคนิคการผลิต เพื่อใหเขาใจพัฒนาการทางเทคโนโลยีของสังคม
วามีข้ันตอนในการผลิต และความซับซอนของกระบวนการผลิตรวมไปถึงความซับซอนทางสังคม
ของผูผลิตดวย ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะสะทอนไปถึงพัฒนาการตลอดจนความเจริญกาวหนาทางสังคม
เชนเดียวกัน 

1.3.4 ความนิยมหรือประเพณีนิยม (Tradition) ของสังคม เพื่อสะทอน
แบบแผนในการสรางสรรค ความนิยม การใชสอย และความคิดความเช่ือ 

1.4 ข้ันศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบและตีความ ของตุกตาดินเผาท่ีอยูในชวงสมัย
สุโขทัยและสมัยอยุธยา โดยศึกษาความหมายจากรูปแบบและเทคนิคการผลิตท่ีปรากฏบนตุกตา  
ดินเผา เพื่อใหเขาใจถึงรูปแบบวิวัฒนาการและอายุสมัยจากวิวัฒนาการของรูปแบบ รวมถึงการ
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ตีความทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อใหเขาใจแบบแผนการดํารงชีวิต   ตลอดจนพิธีกรรม   ความ
เช่ือ เทคนิควิทยาและอ่ืนๆ  ในชวงสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา โดยนําเอาแนวความคิดพื้นฐานมา
วิเคราะหและสังเคราะห รวมกับขอมูลท่ีไดเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ ทําใหมองเห็นภาพรวมในทุก
มิติของพฤติกรรมหรือปรากฏการณนั้นๆ 

1.5 ข้ันนําผลท่ีไดมา สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบตุกตาดินเผาอยู
ในชวงสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา  

2.  วิธีในการจัดระเบียบขอมูล 
              การศึกษาในครั้งนี้ไดใชรูปแบบศิลปะและประเภทท่ีใชกับตุกตาดินเผาเปนเกณฑใน
การจัดแบง ไดแก ประติมากรรมลอยตัวสมัยสุโขทัย และ ประติมากรรมลอยตัวสมัยอยุธยา 
(ดัดแปลงการจัดแบงมาจากงานวิจัยของ วิชุตา วุธาทิตย, 2527 และ อังคณา หงสษา, 2526) 

2.1  ประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัย จัดแบงเปน 4 ประเภท ไดแก  
2.1.1 รูปบุคคล  ประกอบดวย รูปผูหญิงเดี่ยว รูปผูหญิงคูหรือผูหญิงอุม

เด็ก  รูปผูชายเดี่ยว  รูปผูชายคู   รูปผูหญิงกับผูชาย  
2.1.2 รูปบุคคลกับสัตว ประกอบดวย รูปคนข่ีสัตวพาหนะ และรูปคน

อุมสัตว หรือมีสัตวอยูรวมดวย 
2.1.3 รูปสัตว ประกอบดวย สัตวน้ํา สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา สัตวปก และ

สัตวเล้ียงลูกดวยนม และ รูปสัตวอ่ืนๆ 
2.1.4 รูปแบบอ่ืนๆ 

2.2  ประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยอยุธยา จัดแบงเปน 4 ประเภท ไดแก                    
2.2.1 รูปบุคคล ประกอบดวย รูปผูหญิงเดี่ยว รูปผูหญิงคูหรือผูหญิงอุม

เด็กหรือจูงเด็ก   รูปผูชายเดี่ยว  รูปผูชายคู   และรูปผูหญิงกับชาย  
2.2.2 รูปบุคคลกับสัตว  ประกอบดวย รูปบุคคลข่ีพาหนะสัตว และรูป

บุคคลอุมสัตวหรือมีสัตวอยูรวมดวย  
2.2.3 รูปสัตว ประกอบดวย สัตวน้ํา สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา สัตวปก และ

สัตวเล้ียงลูกดวยนมและรูปสัตวอ่ืนๆ 
2.2.4 รูปแบบอ่ืนๆ 

 
นิยามศัพท 
 ประติมากรรม หมายถึง ส่ิงท่ีสรางข้ึนเปนรูปสามมิติ โดยการปน แกะ สลัก หลอ หรือ 
วิธีการอ่ืนๆ โดยใชดินเหนียว ไม หิน ปูน โลหะ เปนวัสดุ โดยรูปท่ีสรางข้ึนนั้น อาจมีรูปรางเหมือน 
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จริงตามธรรมชาติ หรือเปนรูปรางท่ีประติมากรสรางสรรคข้ึนใหม 
              หัตถกรรม หมายถึง งานฝมือตางๆ เชน การแกะสลัก การปน ฯลฯ ท่ีเกิดจากฝมือชาง
เพียงคนเดียวหรือหลายคน แตการทํานั้นสามารถแสดงความชํานาญเฉพาะตัว (Specialization) 
มากกวาการรับชวงกันทํา เพื่อใหเกิดผลผลิตท่ีมีปริมาณมากหรือบางทีนําเครื่องจักรเขาชวย ใน
ลักษณะอุตสาหกรรมมากกวาหัตถกรรม 
                เคร่ืองปนดินเผา หมายถึง ส่ิงท่ีผลิตข้ึนโดยนําเอาดิน  หรือ ดินเหนียว หิน ทราย แรธาตุ
ตางๆ มาผสมน้ํา ปนข้ึนรูปตามรูปรางท่ีตองการแลวเผาใหแข็งตัวเพื่อคงรูปรางอยูได  รวมท้ังยังมี
ความหมายรวมไปถึงส่ิงท่ีเปนสวนประดับ เชน รูปปนตุกตาตางๆ ลวดลายท่ีใชประดับอาคาร 
กระเบ้ืองเคลือบและส่ิงอ่ืนๆ ท่ีทําจากสวนผสมของดินมาเผาไฟ โดยมีท้ังประเภทไมเคลือบและ
ประเภทเคลือบ ท้ังท่ีเผาไฟแรงสูงและตํ่า ดังนั้น การจัดแบงจึงข้ึนอยูกับเนื้อดินท่ีใชปนและอุณหภูมิ
ท่ีใชในการเผา ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีลักษณะแตกตางกันออกไป  
               ความเช่ือ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของคนในอดีตท่ีสืบทอดตอๆกันมาและมีผลตอ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลหรือกลุมชน โดยไมคํานึงถึงเหตุผล โดยความเช่ือจะมีลักษณะ
สอดคลองกับสภาพส่ิงแวดลอมของแตละทองถ่ิน 
 
ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงลักษณะ รูปแบบ หนาท่ี และพัฒนาการของตุกตาดินเผาในสมัย
สุโขทัยกับสมัย อยุธยา 

2. เพื่อใหทราบถึงวัฒนธรรม ความเช่ือ รวมท้ังสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจใน
สมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา 

3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตุกตาดินเผาในสมัยตางๆอยางกวางขวาง
ตอไป 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
                วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยเร่ือง “การศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัย
สุโขทัยกับสมัยอยุธยา” ผูวิจัยไดศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับประติมากรรมและศิลปะหัตกรรมพ้ืนบาน 
2. แนวคิดเกี่ยวกับเคร่ืองปนดินเผา 
3. การศึกษาตุกตาดินเผาสมัยตาง ๆ ในประเทศไทย 
4. การศึกษาเคร่ืองปนดินเผาสังคโลก  
5. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสังคม วัฒนธรรม และสภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยกับ

สมัยอยุธยา 
6. งานศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับประติมากรรมและศิลปหัตกรรมพื้นบาน 
            ตามความหมายของ วิบูลย ล้ีสุวรรณ (2547: 59) คําวา ประติมากรรม หมายความถึง ส่ิง
ท่ีสรางข้ึนเปนรูปสามมิติ โดยการปน แกะ สลัก หลอ หรือวิธีการอ่ืนๆ โดยใชดินเหนียว ไม หิน ปูน 
โลหะเปนวัสดุ โดยรูปท่ีสรางข้ึนนั้นอาจมีรูปรางเหมือนจริงตามธรรมชาติ หรือเปนรูปรางท่ี      
ประติมากรสรางสรรคข้ึนใหม ประติมากรรมสามารถแบงออกเปน 3 แบบ ไดแก   

1. ประติมากรรมลอยตัว (Round-Relief) ไดแก ประติมากรรมท่ีปนหลอหรือแกะสลัก
ข้ึนเปน งานสรางสรรครูปทรงในลักษณะสามมิติ เชน การสรางทํารูปภาพใหเกิดข้ึนจากสวนฐาน
ซ่ึงรองรับอยูทางตอนลางรูปทรงของงานประติมากรรม อาจแสดงรูปแบบท่ีมองดูไดทุกดาน หรือ
แสดงทิศทางและการเฉล่ียน้ําหนักลงสูฐาน งานประติมากรรมไทยท่ีมีลักษณะเปนรูปทรงลอยตัวนี้ 
ตัวอยาง พระพุทธรูป เทวรูปตาง ๆ เชน รูปพระนารายณทรงปน ท่ีหนาพระท่ีนั่งพุทธไธยสวรรยใน
บริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และรูปนางธรณีบีบมวยผม เปนตน 

2. ประติมากรรมประเภทนูนสูง (High-Relief) ไดแก ประติมากรรมท่ีมีปริมาตรสาม
ในส่ีของแบบจริง มีพื้นหลัง มักใชตกแตงพุทธศาสนสถาน งานสรางสรรครูปทรงประติมากรรม
เชนนี้ เปนการสรางและนําเสนอ รูปทรงแตจําเพาะดานใดดานหนึ่งใหปรากฏแกตาโดยลําดับ
รูปทรงตางๆ ลงบนพื้นราบซ่ึงรองรับ อยูทางดานหลังแหงรูปทรงท้ังปวง การเคล่ือนไหวและ
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ทิศทางของรูปภาพอาจกระทําไดในทางราบขนานไปกับพื้นผิวระนาบของพื้นหลังงาน
ประติมากรรมในลักษณะน้ี แสดงรูปทรงและเน้ือหาให ปรากฏเห็นไดจําเพาะแตเพียงดานเดียว 
ตัวอยางเชน รูปภาพปนปูนเร่ืองทศชาติชาดกท่ีวัดไลย อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี   ลวดลายไมบาน
ประตูพระวิหารพระศรีศากยมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร เปนตน 
               ประติมากรรมประเภทนูนตํ่า (Base Relief) ไดแก  ประติมากรรมท่ีคลายคลึงกับ
ประเภทนูนสูง แตจะแบนหรือบางกวา มีลักษณะเปนรูปทรงจมอยูในพื้น โดยมักเปนลวดลายปูน
ปนปดทองประดับกระจก หรือ ไมจําหลักลงรักปดทอง งานประติมากรรมลักษณะนี้เปนผลอันเกิด
จากการสรางสรรครูปทรงตาง ๆ ใหปรากฏและมีอยูในพ้ืนท่ีรองรับอยูนั้น     งานประติมากรรมจึงมี
ลักษณะเปนท้ังรูปภาพท่ีเกิดข้ึนดวยเสนขีดเปนทางลึกลงในพื้น (Incise Line) อยางหน่ึง กับรูปภาพ
ซ่ึงเกิดข้ึนโดยการเจาะหรือฉลุสวนท่ีเปนพื้นออก ใหคาไวแตสวนท่ีเปนรูปภาพงานประติมากรรม
ลักษณะดังกลาว เปนการนําเสนอรูปแบบและเนื้อหาใหปรากฏและมองเห็นไดเฉพาะแตดานเดียว 
เชนเดียวกับงานประติมากรรมนูนสูง ตัวอยางเชน ภาพลายเสนในรอยพระพุทธบาทสัมฤทธ์ิสมัย
สุโขทัย ในพิพิธภัณฑสถานกรุงเทพฯ ซ่ึงเปนตัวอยางงานประติมากรรมท่ีสรางทําดวยวิธีขีดเสน
เปนทางลึกลงไปในพ้ืน รูปภาพหนังใหญ สลักเปนตัวละครในเร่ือง รามเกียรติ์ ซ่ึงเปนตัวอยางงาน
ประติมากรรมท่ีมีรูปทรงจมอยูในพื้น โดยการฉลุหรือเจาะสวนพ้ืนออกท้ิง เหลือไวแตสวนท่ีเปน
รูปภาพ 
 
วิวัฒนาการของประติมากรรมไทย            
             เช่ือวามนุษยสมัยกอนประวัติศาสตรไดพัฒนาสรางงานประติมากรรมมาจากการสราง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช เพื่อใชในชีวิตประจําวันมากอน เชน การสรางเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาติเปนสามมิติเชนเดียวกับประติมากรรมลอยตัว โดยเคร่ืองมือเคร่ืองใชเหลานี้นั้นเปนตน
กําเนิดของการสรางงานประติมากรรมในยุคตอๆมา เพราะเม่ือมนุษยมีความรูและความชํานาญใน
การสรางเคร่ืองมือเคร่ืองใชและส่ิงประดิษฐ เพื่อสนองความรูสึกนึกคิดและความเชื่อของตน ซ่ึง
เปนท่ีมาของแนวคิดในการสรางงานประติมากรรมประเภทตางๆ เชน นําดินเหนียวมาปนเปนรูป
สัตวหรือตุกตาเล็กๆ ใหเด็กเลน ตามความเช่ือของกลุมชน  
            ตอมาในสมัยประวัติศาสตร ไดพัฒนางานประติมากรรมใหเปนไปตามความเช่ือของ
กลุมชน จึงเกิดประติมากรรมรูปเคารพข้ึน เชน พระพุทธรูปและประติมากรรมท่ีสรางข้ึนตามความ
เช่ือทางไสยศาสตร ไดแก ตุกตาเสียกบาล ตุกตาเจาพราหมณของไทย เปนตน (วิบูลย ล้ีสุวรรณ, 
2547: 63-64) 
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            สวนประติมากรรมไทย นั้นสามารถแบงออกตามวัตถุประสงคในการสรางเปน  3 
ประเภท ไดแก  

1. ประติมากรรมท่ีสรางข้ึนตามความเช่ือและขนบธรรมเนียมของชาวบานไดแก
ประติมากรรมพ้ืนบานท่ีชาวบานสรางข้ึนตามความเช่ือและประเพณี ในกลุมชนของตน เชน รูปปน
เพ่ือเซนไหวบวงสรวงและพลีกรรม ตามความเช่ือของผูคนในทองถ่ินตางๆ ไดแก ตุกตาเสียกบาล 
โดยประติมากรรมประเภทนี้มักมีขนาดเล็ก เช่ือวาคนไทยทํามาต้ังแตสมัยกอนสุโขทัยหรือสมัย
สุโขทัยแลว เพราะไดพบตุกตาดินเผาหรือตุกตาสังคโลก ในบริเวณเมืองเกา และเมืองศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 

2. ประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย  ไดแก ประติมากรรมท่ีสรางข้ึน
ตามพระราชประสงคของกษัตริย โดยชางหลวงเปนผูสราง เชน พระพุทธรูปประจําพระองค และ
ประติมากรรมตกแตงพุทธสถานตางๆ เปนตน   

3. ประติมากรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับศาสนา ไดแก ประติมากรรมท่ีสรางข้ึนตามศรัทธา
ความเช่ือในศาสนาตางๆ  เชน  พระพุทธรูปในพุทธศาสนา  เทวรูปในศาสนาพราหมณ 
ประติมากรรมตกแตงพุทธสถานตางๆ เปนตน  
             ดังนั้นจึงพบวา ประติมากรรมไทยน้ัน มีรูปแบบเฉพาะของแตละยุคสมัย โดยอาจจะ
หลอมรวมแบบอยางศิลปะ ท่ีไดรับแบบอยางมาจากศิลปะอินเดีย ขอม และชาติอ่ืนมาสรางเปน
เอกลักษณเฉพาะและแฝงดวยความรูสึกนึกคิด ขนบประเพณีและความเช่ือถือของคนไทย โดย
ประติมากรรมสุโขทัย (พุทธศตวรรษท่ี19-20) นอกจากประติมากรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับศาสนาแลว ยัง
พบวามีการทําประติมากรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตประชาชนท่ัวไป หรือประติมากรรมชาวบาน                    
โดยเฉพาะประติมากรรมสังคโลก ซ่ึงอาจจะทําข้ึนตามความเชื่อหรือทําเปนของเลนของเด็ก              
เพราะไดพบตุกตาแมลูก รูปครอบครัว รูปคนดัดตน รูปคนกับสัตว ซ่ึงตุกตาเหลานี้ไมไดสรางข้ึน    
จากศรัทธาในศาสนาเหมือนพระพุทธรูป หรือรูปเคารพในศาสนาพราหมณ แตอาจจะสรางข้ึน        
ตามความเช่ือพื้นบานหรือสรางข้ึนเพื่อใชในพิธีกรรมหรือสรางเปนของเลน เพื่อความเพลิดเพลิน        
ก็ได (วิบูลย ล้ีสุวรรณ, 2547: 61-62) 
             สวนประติมากรรมอยุธยา (ราวพุทธศตวรรษท่ี19-20) นั้น สามารถแบงออกไดเปน 3 
ยุค (วิบูลย ล้ีสุวรรณ, 2547: 96-97) ไดแก 

1. ประติมากรรมอยุธยายุคแรก : เร่ิมสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พ.ศ.1893-1912) 
ถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พ.ศ.1967-1991) โดยสวนใหญแลวเปนฝมือชางอูทองท่ี
สรางข้ึนกอนต้ังกรุงศรีอยุธยา               
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2. ประติมากรรมอยุธยายุคกลาง : เร่ิมสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991-
2031) ถึงสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง  (พ.ศ.2173-2198) ประติมากรรมยุคนี้ไดรับอิทธิพลมา
จากศิลปะสุโขทัย โดยเฉพาะพระพุทธรูป แตก็ไมนิยมสรางพระพุทธรูปเดินปางลีลาอยางสุโขทัย 

3. ประติมากรรมอยุธยายุคปลาย : สมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง ถึงสมัยสมเด็จ
พระเจาเอกทัศ (พ.ศ.2301-2310) นิยมสรางพระพุทธรูปทรงเคร่ืองอยางกษัตริยกันมาก โดย
ทรงเครื่องสวมมงกุฎ กรรเจียกเปนครีบยื่นออกมาเหนือใบหู เคร่ืองประดับ ซ่ึงถือวาเปนเอกลักษณ
เฉพาะของพระพุทธรูปอยุธยาอยางแทจริง 
                ดังนั้น จึงพบไดวา ชางไทยในสมัยโบราณนั้น สามารถแบงเปนกลุมตางๆ ไดแก 
              ชางพ้ืนบาน : ท่ีเล้ียงชีพดวยความรูดานงานชางท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของตน 
อยูตามทองถ่ินตางๆ โดยงานชางจะมีรูปแบบเฉพาะถ่ินของตน ชางประเภทน้ีอาจเปนชาวไรชาวนา 
ท่ีวางจากงานประจํามาทํางานชางท่ีตนเองถนัด หรืออาจเปนพระชาง 
              ชางเชลยศักดิ์ : ชางท่ีประกอบอาชีพอิสระรับจางทํางานชางท่ัวไป อาจจะไมประจําอยู
ในสกุลชางใดๆโดยเฉพาะ และไมไดสังกัดกรมชางแบบชางหลวง  
               ชางหลวง : ไดแกชางท่ีสังกัดอยูในกรมชางตางๆ มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาดังปรากฏใน
พระราชกําหนดบทพระอัยการ ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ วาดวยการบังคับบัญชาชาง
ตางๆ 
 
ศิลปหัตกรรมพื้นบาน 
           การวิเคราะหตีความงานศิลปหัตกรรมพื้นบาน สามารถวิเคราะหตีความไดในเชิงศิลปะ 
เชิงคุณคา และสารประโยชนของส่ิงเหลานั้น ท่ีสัมพันธกับชีวิตของคนไทยในอดีต งานหัตถกรรมท่ี
ถือวาเปนงานศิลปะได ควรเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดความรูสึกช่ืนชมในความงดงาม ความประณีตบรรจง
หรือความฉงนต่ืนใจในรูปราง รูปทรงและการออกแบบไปจนถึงลวดลายสีสัน จึงไมใชท่ีดูแลวให
ความรูสึกเพียงวาเปนหัตถกรรมสําหรับใชสอยเทานั้น ซ่ึงผูท่ีทํางานศิลปหัตถกรรมท่ีไดทํางาน
ติดตอกันมาเปนเวลานาน จนเกิดความชํานาญสามารถสรางสรรคช้ินงานไดวิจิตรบรรจง จนมี
สุนทรียภาพสูงและมีความเปนศิลปะ(Artistic) ปรากฏออกมา จนดูแลวเกิดความรูสึกช่ืนชมใน
รูปแบบท่ีแปลกออกไป  เกิดความรู สึกประทับใจในลวดลายท่ีประณีต  จึงถือวาเปนงาน
ศิลปหัตถกรรมได ซ่ึงในเร่ืองของศิลปะหัตกรรมพ้ืนบานนั้น (วิบูลย ล้ีสุวรรณ, 2527) ไดกลาวถึงไว
พอสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
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หัตถกรรม(Crafts) 
            หัตถกรรม หมายถึง งานฝมือตางๆ เชน การแกะสลัก การปน ฯลฯ ท่ีเกิดจากฝมือชาง
เพียงคนเดียวหรือหลายคน แตการทํานั้นสามารถแสดงความชํานาญเฉพาะตัว (Specialization) 
มากกวาการรับชวงกัน ทําเพื่อใหเกิดผลผลิตท่ีมีปริมาณมากหรือบางทีนําเครื่องจักรเขาชวย ใน
ลักษณะอุตสาหกรรมมากกวาหัตถกรรม 
             งานหัตถกรรมพื้นบาน ควรเปนงานจากฝมือชางชาวบานหรือชางในทองถ่ิน เปนการทํา
สืบตอกันมาจากบรรพบุรุษหรือไดรับการถายทอดแลกเปล่ียนกันมาจากเพ่ือนบานในทองถ่ินของ
ตน และการทําหัตถกรรมไมไดทําเปนอุตสาหกรรมหรืออาชีพหลัก แตทําเพียงเพื่อจําหนาย        
จายแจก แลกเปลี่ยนกัน อาจจะทําเฉพาะเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลัก โดยงานหัตถกรรม
เหลานี้มีรูปแบบและเอกลักษณของทองถ่ินแตกตางกันไป 
    
ศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพื้นบาน  
             ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน หมายถึง ศิลปหัตถกรรมท่ีเกิดข้ึนจากฝมือชางของคนใน
ทองถ่ิน การประดิษฐสรางสรรคเปนไปตามเทคนิคและรูปแบบท่ีถายทอดกันในครอบครัวโดยตรง 
โดยมีจุดประสงคหลักคือ ทําข้ึนเพื่อใชสอยในชีวิตประจําวัน เพราะฉะน้ัน งานศิลปหัตถกรรมอาจ
ถายเทหรือใหอิทธิพลแกกันได เชนเดียวกับคติพื้นบาน หากแตตองไดรับการปรับใหเขากับสภาพ
เฉพาะถ่ิน จนเกิดเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ินของตนเองหรืออีกลักษณะหนึ่งของงานศิลปหัตถกรรมท่ี
ไมไดทําข้ึนเพื่อคนชั้นสูง ดังนั้นจุดมุงหมายของการสรางงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ก็เพื่อ
ประโยชนใชสอยเปนสําคัญ สวนคุณคาทางศิลปะเปนผลที่เกิดข้ึนภายหลัง 
               สวนเกณฑกําหนดศิลปหัตถกรรมพื้นบานจะตองเปนผลงานของชางนิรนาม ทําข้ึนเพื่อ
ใชสอยในชีวิตประจําวันของประชาชน โดยความงามปรากฏมาจากความพยายามของชางท่ีฝกฝน
และผลิตงานนั้นสืบตอมาหลายชั่วอายุ จะตองมีรูปแบบท่ีงายๆ มีความงามที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ
และผานการใชสอยมาเปนเวลานาน จะตองผลิตข้ึนมาเปนจํานวนมากและขายกันในราคาปกติ โดย
ความงามเกิดจากการฝกฝน การทําซํ้าๆกันมากกวาความพยายามเพื่อความเปนศิลปะ จะตองแสดง
ลักษณะพิเศษเฉพาะถ่ินหรือเอกลักษณของถ่ินกําเนิด รวมท้ังจะตองปราศจากอิทธิพลของ
อุตสาหกรรม คือทําข้ึนดวยมือเทานั้น 
                ในการวิเคราะหศิลปหัตถกรรม โดยการนําเอาองคประกอบทางศิลปะมาเปนเกณฑ
พิจารณา ไดแกการเปนส่ือ (Media) การมีเนื้อหา (Content) การมีสุนทรียธาตุ (Aesthetical Element) 
และการมีศิลปนธาตุ ( Artist Elements) โดยมีรายละเอียดของเกณฑตางๆดังนี้ (วิบูลย ล้ีสุวรรณ, 
2527: 15) 
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                การเปนส่ือ (Media) ในการสรางงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานนั้น ควรจะเปนวัสดุท่ีไดมา
จากธรรมชาติท่ีหาไดในทองถ่ิน ไมควรเปนวัสดุท่ีผานกรรมวิธีทางเทคโนโลยีสมัยใหมมาแลว    
                การมีเนื้อหา (Content) เปนจุดประสงคของการสราง แบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ     
การใชสอยเพ่ือตอบสนองความตองการในการดํารงชีวิตโดยตรง และการใชสอยเพ่ือตอบสนอง
ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา ซ่ึงงานจะมุงเนนเร่ืองความงามคอนขางสูง ดังนั้น 
ลักษณะการใชสอยท้ังสองแบบ ควรถือเปนจุดประสงคของการสรางงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ท่ี
สะทอนใหเห็นคานิยมของแตละทองถ่ินดวย เชน สะทอนคานิยมในเร่ืองการใชวัสดุ การใชสีสัน 
การสรางรูปทรง เปนตน 
                 การมีสุนทรียธาตุ (Aesthetical Element) ไดแก ดานความงาม ดานความแปลกหูแปลกตา
(Picture Queerness) และดานความนาท่ึง (Sublimity) 
              การมีศิลปนธาตุ (Artist Elements) เปนความรูสึกนึกคิดและชีวิตจิตใจ รวมท้ังความหลัง 
ความใฝฝนของผูทํา ท่ีแฝงอยูในศิลปกรรมที่สรางข้ึน ไมวาศิลปนผูนั้นจะต้ังใจหรือไมก็ตาม เชน 
อาจมีรูปแบบพิเศษ หรือความงามทางสุนทรียภาพ (Aesthetical Experience) ปรากฏอยูดวยเสมอ 
             ลักษณะการสรางงานศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพื้นบานของไทยแตโบราณน้ัน เปน
หัตถกรรมในครอบครัว ท่ีมีลักษณะเฉพาะส่ิง และทําสืบตอกันมาเปนสวนมาก โดยวิธีสอน
ถายทอดในครอบครัวหรือในสกุลชางทองถ่ิน ทําใหรูปแบบและวิธีการของงานศิลปหัตถกรรมและ
หัตถกรรมพื้นบานไมใครจะมีการเปล่ียนแปลง ถามีการเปล่ียนแปลงก็เปนไปตามกาลเวลาและ
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใหมๆท่ีรับจากตางถ่ิน โดยมักเปนการเปล่ียนแปลง
เพื่อใหเขากับความตองการของผูใชและวัสดุใหมๆท่ีเขามาชวยใหเกิดความสะดวกสบายในการ
สรางสรรคแทนวัสดุทองถ่ินและแรงงานท่ีหายากข้ึน  
              ดังนั้น คุณคาของงานศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพื้นบาน จึงสามารถจะพิจารณา
คุณคาในดานตางๆ ดังนี้ (วิบูลย ล้ีสุวรรณ, 2527: 60-70) 
              คุณคาในดานการใชสอย (Functional Value) : การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและ
หัตถกรรมพื้นบานใหดีข้ึนนั้น มักจะพัฒนาแกไขในองคประกอบท่ีสําคัญคือ ในการสรางรูปทรง 
โครงสราง ลวดลาย การเลือกใชวัสดุ ตอมาเม่ือสังคมขยายตัวออกไป จํานวนประชากรมากข้ึน 
ความตองการของประชากรเพ่ิมข้ึน ผูท่ีมีความชํานาญในการทําศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรม
พื้นบาน จึงเปล่ียนจากการทําเพื่อใชสอยมาเปนการทําเพ่ือซ้ือขาย แลกเปล่ียน หรือผลิตจําหนาย
โดยเฉพาะ ทําใหประชาชนบางทองถ่ินไมตองทํา แตสามารถซ้ือหรือแลกเปล่ียนเอาได เชน การปน
หมอ การทํารม ฯลฯ ลักษณะเชนนี้นับเปนการเปล่ียนแปลงจุดประสงคของการสรางงาน
ศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพื้นบาน แตโดยเนื้อแทแลวก็ยังสรางเพื่อการใชสอยอยูนั้นเอง 
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              คุณคาในดานความงาม (Aesthetic Value) : จากชางผูทํามีประสบการณมากจนเกิด
ความชํานาญมากข้ึน แลวก็จะแสดงฝมือใหปรากฏคุณคาทางศิลปะออกมาประกอบดวยอยาง
แยกกันไมออก คุณคาดานความงามของศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพ้ืนบานพิจารณาจาก
องคประกอบดังนี้ ความสมดุลสัดสวน (Proportion) จังหวะ (Rhythm) ความประสานกลมกลืน
(Harmony) ความขัดแยง(Contrast) จุดเดนในงานศิลปะ(Dominance)  
                 คุณคาการแสดงออกทางศิลปะและอารมณ (Art Expression &Temperament Expression) 
: โดยลักษณะของความประณีตและความหยาบของการสรางรูปแบบ โครงสรางลวดลายและการใช
วัสดุเหลานี้ เปนส่ิงแสดงใหเห็นถึงอารมณของผูสราง 
              คุณคาท่ีเกิดจากลักษณะเฉพาะถ่ิน (Local Characteristics) : การสรางศิลปหัตถกรรม
และหัตถกรรมพ้ืนบานในทองถ่ินยอมมีวิธีการและเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับการใชสอยและคติ
นิยมของทองถ่ิน ซ่ึงตองใชเวลาสะสมประสบการณเพื่อพัฒนาใหเกิดประโยชนใชสอยและความ
งามสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีจะทําได จนเปนท่ียอมรับและเปนท่ีพอใจในกลุมชนหรือชุมชนในแตละ
ทองถ่ิน จนเกิดเปนคตินิยมเปนแบบแผนสืบตอมา เพราะฉะน้ันเพื่อใหศิลปหัตถกรรมและ
หัตถกรรมพื้นบานสอดคลองกับการดําเนินชีวิตในทองถ่ินนั้นๆ ทําใหศิลปหัตถกรรมและ
หัตถกรรมพื้นบานมีเอกลักษณท่ีแตกตางกันไป แมจะมีประโยชนในการใชสอยเหมือนกันก็ตาม 
              สวนการเปล่ียนแปลงของศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพ้ืนบาน เกิดข้ึนจากปจจัย
ดังตอไปนี้ 
                 ปจจัยความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมหลวง (Great Tradition) 
เนื่องจากสังคมไทยแบงไดเปนสองระดับตามสภาพแวดลอมทางประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม รวมถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาท โดยแบงเปนวัฒนธรรมประเพณีหลวงและ
ประเพณีราษฎร (Little Tradition) ทําใหเกิดคานิยมในหมูคนท่ัวไปที่จะพยายามยกระดับวัฒนธรรม
ประเพณีของตนใหข้ึนมาเทียบเคียงกับวัฒนธรรมหลวง ทําใหสูญเสียเอกลักษณเฉพาะถ่ินดั้งเดิม
ของตนไป 
               ปจจัยความเปล่ียนแปลงที่เกิดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมภายนอก (Imported Culture) 
เชน จากการติดตอสัมพันธทางดานเศรษฐกิจกับตางชาติ ทําใหไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติ
เขามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิม ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรม
พื้นบาน 
             ปจจัยความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ ท่ีเม่ือปริมาณความตองการของ
ผูบริโภคสูงข้ึน ทําใหเกิดการผลิตเปนจํานวนมาก (Mass Production) ทําใหเปล่ียนสภาพจากงาน
หัตถกรรมมาเปนงานกึ่งอุตสาหกรรม เนื่องมาจากความจําเปนทางเศรษฐกิจนั้นเอง นอกจากนี้ยังมี
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ผลกระทบถึงการผลิตและรูปแบบดวย เพราะผูซ้ืออาจจะเปนผูกําหนดรูปแบบข้ึนใหม เพื่อให
เหมาะสมกับความตองการใชสอยของตน  ทําใหรูปแบบและเอกลักษณเฉพาะถ่ินเสียไป เกิดความ
ดอยคุณคาทางความงามไปไดเชนกัน 
      ปจจัยความเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร ภูมิประเทศของทองถ่ิน ทําใหการทํามาหากิน
และการประกอบอาชีพของประชาชนเปล่ียนไป เชน ระบบชลประทานทําใหอาจตองเปล่ียนอาชีพ
ไปเลย เปนตน  รวมท้ังทําใหการคมนาคมสะดวกรวดเร็วข้ึนดวย 
                 จากขอมูลเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพื้นบานดังกลาว ทําใหผูวิจัยสามารถวาง
แนวทางการศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา  โดยการ
วิเคราะหเชิงตีความ (Interpretation) เร่ิมจากการพิจารณาถึงส่ิงตอไปนี้ วาองคประกอบเหลานี้ได
แสดงใหผูวิจัยไดรูและเขาใจถึงสภาพตางๆ ของตุกตามากนอยเพียงใด 
                      วัตถุประสงคของการสราง(Purpose)ตุกตาดินเผา   
                        รูปทรง(Form)และการสรางรูปแบบ(Design) 
                          โครงสราง (Structure) 
                          เทคนิคหรือกรรมวิธี(Technique) 
                          วัตถุดิบ(Raw material)            
                          เนื้อหาสาระ(Content) 
ตัวอยางเชน ในการศึกษาวิเคราะหจากประโยชนใชสอย โดยการตั้งคําถามกับงานเหลานี้ ไดแก 
ตุกตาดินเผามีการใชสอยอยางไร ตุกตาดินเผาใครเปนผูใช ตุกตาดินเผาสรางข้ึนดวยวัสดุอะไร 
ตุกตาดินเผาสรางมาต้ังแตสมัยใด และตุกตาดินเผามีความสําคัญและผูกพันกับชีวิตความเปนอยูและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในทองถ่ินกําเนิดมากนอยเพียงใด เม่ือสามารถตอบคําถามเหลานี้
ไดแลว ทําใหสามารถทราบถึงวัตถุประสงคของการสราง (Purpose) ตุกตาดินเผา  
          ดังนั้นการวิเคราะหเชิงตีความจึงตองอานใหออกวา การท่ีตุกตามีรูปแบบ รูปทรง 
โครงสราง เทคนิค วัตถุดิบเชนนั้น มีความสัมพันธกับการใชสอยอยางไร และเกี่ยวเนื่องกับ
ประเพณี วัฒนธรรม คานิยมในสมัยสุโขทัยเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอยุธยาอยางไร 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับเคร่ืองปนดินเผา                                        
              เคร่ืองปนดินเผา คือ ส่ิงท่ีผลิตข้ึนโดยนําเอาดินหรือดินเหนียว หิน ทราย แรธาตุตางๆ 
มาผสมนํ้า ปนข้ึนรูปตามรูปรางท่ีตองการแลวเผาใหแข็งตัวเพื่อคงรูปรางอยูได สวนภาชนะดินเผา
เรียกวา “Pottery” เปนภาชนะสําหรับบรรจุของเหลวหรือของแข็ง สําหรับการบริโภค เชน หมอ ไห 
จาน ชาม ถวย รวมไปถึงแจกันหรือคนโท เคร่ืองปนดินเผา (Ceramic) มีความหมายรวมไปถึงส่ิงท่ี
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เปนสวนประดับ เชน รูปปนตุกตาตางๆ ลวดลายท่ีใชประดับอาคาร กระเบ้ืองเคลือบและส่ิงอ่ืนๆ ท่ี
ทําจากสวนผสมของดินมาเผาไฟ  
 มนุษยรูจักการใชเคร่ืองปนดินเผามาเปนระยะเวลายาวนานแลว  การจัดแบงประเภท
เคร่ืองปนดินเผาเพื่อการวิเคราะหแบงตาม 2 ประเภท  คือ  แบงตามอุณหภูมิท่ีเผากับแบงตามเนื้อดิน
ที่ใชปน  โดยชนิดของเคร่ืองปนดินเผาท่ีแบงตามอุณหภูมิท่ีเผาแบงออกเปน (พัชรี สาริกบุตร, 2523 
: 93-96)      

1. ต่ํากวา 1,000 องศาเซลเซียส เปนวัตถุดินเผา  (Terra Cotta)  
2. 1,000-1,200 องศาเซลเซียส เปนเคร่ืองปนเนื้อดิน  (Earthen ware)  
3. 1,200-1,300 องศาเซลเซียส เปนเคร่ืองปนเนื้อแกรง  (Stone ware)  
4. 1,300-1,450 องศาเซลเซียส เปนเคร่ืองเคลือบ  (Porcelain)  

 สําหรับการแบงตามเนื้อดินท่ีใชปน จัดแบงตามลักษณะสวนผสม ซ่ึงแบงออกเปน  
1. วัตถุดินเผา (Tetta Cotta)  คือสวนผสมท่ีมีดินเหนียวผสมเผาแลวไดสีแดง เชน 

ตุกตาดินเผา แวดินเผา  (Spindle Whorls)  
2. เคร่ืองปนเนื้อดิน   (Earthen Ware)  มีสวนผสมของดิน ดินเหนียว เคร่ืองปนดินเผา

ประเภทนี้เปนดินเหนียวผสมกับวัสดุอ่ืน เพื่อใหข้ึนรูปไดงาย สามารถเกาะตัวกันไดแนน สวนผสม
ดังกลาวเปนดินเช้ือท่ีมาผสมกับดินเหนียวกอนการข้ึนรูปทรง  

3. เคร่ืองปนเนื้อแกรง  (Stone Ware)  มี 2 ลักษณะ คือ ดินเหนียวท่ีผสมกับดินเช้ือ  
และมีหินปนกับดินเหนียวท่ีมีสวนผสมของแรเหล็กปนอยู เนื้อดินเม่ือเผาแลวจะหลอมละลาย
ติดกันน้ําไมซึมผานและเคาะดูมีเสียงกังวาล  

4. เคร่ืองกระเบ้ืองหรือเคร่ืองเคลือบ   (Porcelain)  มีสวนผสมของดินขาวท่ีมีคุณภาพ
ดีมีธาตุเหล็กนอย    ภาชนะสามารถเคลือบไดเนื้อบางมีความเปนมันวาวไมดูดซับน้ํา  

5. เคร่ืองถวยจีน   (Bone China)  เปนเคร่ืองปนท่ีมีสวนผสมระหวางดินขาวเหนียว
กับเถากระดูกสัตว มีหินควอทซกับหินฟนมาเปนสวนผสมเล็กนอย ภาชนะมีสีขาวมีความวาวและ
แข็งแกรงมาก สวนใหญใชทําเปนพวกเคร่ืองประดับ  
 สวนภาชนะดินเผา   (Pottery)  คือ ภาชนะท่ีผลิตข้ึนจากการนําดินเหนียวมาผสมกับ         
สวนอ่ืนๆ  เชน  ดินเช้ือเพื่อปนข้ึนรูปตามตองการ และเผาใหมีความแข็งแกรงเพ่ือคงรูปและ           
ใชประโยชนเชน หมอ ถวยชามตาง ๆ ภาชนะดินเผา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ท่ีเผาในอุณหภูมิ
ต่ําไมเคลือบและท่ีเผาในอุณหภูมิสูงมีการเคลือบ การศึกษาวิเคราะหเคร่ืองปนดินเผาและภาชนะดิน
เผาประกอบไปดวย การศึกษาเนื้อสวนผสมดินท่ีทําภาชนะวาประกอบไปดวยสวนผสมใดบาง       
มีแรธาตุใดเปนองคประกอบของการผลิต ภาชนะดินเผาสวนมากอาจพบแกลบขาวหรือฟางขาวเปน
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สวนผสมท่ีทําใหเนื้อดินยึดตัวกัน  ซ่ึงแกลบขาวหรือฟางขาวก็สามารถท่ีจะนํามาวิเคราะหการ  
ดํารงชีพของคนในอดีตไดสวนหนึ่ง  สําหรับเทคนิควิธีการผลิตเคร่ืองปนดินเผาแบบดั้งเดิมเทาท่ีมี
การศึกษามีอยูดวยกัน 5 รูปแบบ คือ (สฤษฏ ซาซุม , 2554) 
 1.  การขึ้นรูปดวยมือและนิ้ว  เปนการข้ึนรูปดวยมือจากการขึ้นรูปดินเหนียวท่ีมีการ
เตรียมไวเรียบรอยแลวโดยข้ึนรูปจากปากภาชนะกอนแลวจึงโคงดินเหนียวมาปดบริเวณท่ีกนของ
ภาชนะมีเคร่ืองมือท่ีชวยในการทําเคร่ืองปนดินเผารูปแบบนี้  คือ แทนไมสําหรับรองดินเพื่อข้ึน   
รูปปาก  หินดุรองภายในภาชนะเพ่ือใชไมตีเพื่อชวยข้ึนรูปและทําใหเนื้อดินแนนมากข้ึน  
 2.  การข้ึนรูปโดยใชขดดินยาว วิธีการใกลเคียงกับการผลิตดวยมือแตแตกตางกันในการ
ข้ึนรูปคือ  ใชดินเหนียวท่ีเตรียมไวปนคลึงดวยมือบนพ้ืนกระดานเรียบเปนเสนดินเหนียวกลมยาว 
แลวจึงขดดินเปนวงติดตอกันข้ึนเปนรูปภาชนะท่ีตองการจากกนภาชนะจนถึงขอบปาก วางหินดุ
ภายในและตีผิวภายนอกดวยแผนไมเชนเดียวกับวิธีการแรก  
 3.  การข้ึนรูปโดยใชแปนหมุน สรางแปนสําหรับเปนวงลอหมุน นําดินท่ีเตรียมไวมาข้ึน
รูปโดยวางท่ีจุดศูนยกลางของแปน  การข้ึนรูปก็โดยการหมุนแปนไมและขยับไปเร่ือย ๆ  
 4.  การตอแผน  คือ  การนําดินเหนียวมาตีเปนแผนหลายๆ ช้ินแลวนํามาตอกันเปน
รูปทรงตางๆ  
 5.  การกดบนพิมพ หรืออัดบนพิมพ ภาชนะท่ีเปนแผน เชน จานหรือพาน อาจมีพิมพ
สําเร็จรูป  ซ่ึงทําดวยไม  ดินเผาหรือโลหะ นําดินท่ีเตียมไวแลวมากดลงบนพิมพตามรูปท่ีตองการ
แลวยกออกมา การทําภาชนะดินเผาแบบกดลงบนพิมพอาจใชแบบพิมพท่ีเปนเคร่ืองจักรสานก็ได  
 การวิเคราะหรูปแบบและพ้ืนผิวของภาชนะดินเผาสามารถจําแนกตามรูปแบบของการ
ผลิต  ซ่ึงประกอบไปดวย  การขูดขีด (Incised or Engraving) การแตงเติมบนพื้นผิว (Applied 
Decoration)  การขัดผิวการเคลือบดวยน้ําโคลน (Slip) การแตงดวยลวดลายเชือกทาบ (Cord 
marked)  รวมท้ังการเขียนสี (Painting) และวิธีการแตงผิวภาชนะแบบอ่ืนๆ  
 รูปรางและการใชประโยชนเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหเคร่ืองปนดินเผาและภาชนะ
ดินเผาวา  ผลิตข้ึนเพื่อใชประโยชนอยางไรบาง เชน ภาชนะดินเผาท่ีใชกับชีวิตประจําวันก็จะมี
สภาพความหนาแนน เผาในอุณหภูมิสูงกวา และมีการตกแตงนอยกวาภาชนะดินเผาท่ีถูกผลิตข้ึนมา
เพ่ือใชในพิธีกรรม  ดังเชนภาชนะดินเผาลายเขียนสีวัฒนธรรมบานเชียงเปนภาชนะท่ีมีความพรุน
ของเนื้อมากกวาภาชนะอ่ืนๆ  มีการเขียนสีแดงบนพื้นผิวและไมมีรองรอยของการใชประโยชนอ่ืน  
ไมมีรองรอยการหุงตม พบอยูตามหลุมฝงศพ ซ่ึงก็แสดงวาภาชนะดินเผาลายเขียนสีถูกผลิตข้ึนเพื่อ
พิธีกรรมเทานั้น  การศึกษารูปแบบและประเพณีนิยมของเครื่องปนดินเผาและภาชนะดินเผายังเปน
แนวทางหลักท่ีนักโบราณคดีใชในการวิเคราะหกลุมวัฒนธรรม  การแพรกระจายของกลุม
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วัฒนธรรม  จากการศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผา และเศษภาชนะดินเผา (Pot Sherds)  ใน
ปจจุบันนักโบราณคดียังคงใชัในการกําหนดรูปแบบทางวัฒนธรรมขอบเขตของการแพรกระจาย
ลักษณะวัฒนธรรมและพัฒนาการทางวัฒนธรรม  โดยอาศัยรูปแบบท่ีคลายคลึงกันในบริเวณ
ใกล เ คียงกันเปรียบเทียบอายุสมัย   และกลุมทางวัฒนธรรม   เชน   ชุมชนโบราณในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท่ีพบวา (ชลิต  ชัยครรชิต, 2531: 30-37) การกระจายตัวของ
ชุมชนแตละพื้นท่ีสามารถจัดกลุมไดตามลักษณะทางภูมิศาสตรและรูปแบบทางวัฒนธรรมการใช
เคร่ืองปนดินเผาประกอบไปดวย กลุมวัฒนธรรมบานเชียง บริเวณแองสกลนครซ่ึงผลิตภาชนะดิน
เผาลายเขียนสีแดง  กลุมวัฒนธรรมลุมแมน้ําชี  แมน้ํามูล ท่ีใชภาชนะดินเผาเนื้อสีขาว  เปนตน  
 
3. การศึกษาตุกตาดินเผาสมัยตาง ๆ ในประเทศไทย    
 ตุกตาดินเผาในประเทศไทยไดทํากันมานานแลว ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร และได
ทําสืบตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  ซ่ึงสามารถแบงตุกตาดินเผาในประเทศไทยออกเปนสมัย   
ตางๆ (อังคณา หงสษา, 2526: 4-13) ไดดังตอไปนี้คือ  

3.1  ตุกตาดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตร 
3.2 ตุกตาดินเผาสมัยประวัติศาสตร 
3.3 ตุกตาดินเผาสมัยทวารวดี 
3.4 ตุกตาดินเผาสมัยลพบุรี 
3.5 ตุกตาดินเผาสมัยสมัยสุโขทัย 
3.6 ตุกตาดินเผาสมัยอยุธยา 
3.7 ตุกตาดินเผาสมัยรัตนโกสินทร 

 
 3.1  ตุกตาดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตร 
 ตุกตาดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทยท่ีเกาท่ีสุด คือ ตุกตาวัวดินเผา  พบที่
ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตุกตาวัวนี้อยูในช้ันดินยุคสัมฤทธ์ิ ของวัฒนธรรม
บานเชียง มีอายุราว 2000 ปกอน ค.ศ. ตุกตาวัวดินเผามักจะพบอยูในหลุมฝงศพ ตุกตาวัวนี้ทําดวย
ดินเผาสีเหลือง อยูในสภาพชํารุด ไมสมบูรณ  ท่ีสมบูรณท่ีสุดมีขนาดยาวประมาณ 6 เซนติเมตร   
สูงประมาณ 3.5 เซนติเมตร ข้ึนรูปดวยมือ ทําอยางหยาบๆ แตใหความรูสึกท่ีมีชีวิตชีวา บางตัวมี
โหนกสูงมาก คลายวัวพันธุอินเดีย จากการศึกษาของ ซี เอฟ ดับบลิว ไฮแอม (C.F.W.Higham, 1971 
อางถึงในอังคณา หงสษา, 2526: 4-13)  ไดศึกษากระดูกสัตวท่ีโนนนกทา ตําบลบานโคก อําเภอเวียง 
จังหวัดขอนแกน ซ่ึงมีชีวิตอยูในยุคสัมฤทธ์ิ ก็พบกระดูกวัวท่ีมีลักษณะคลายวัวพันธุอินเดีย ซ่ึงเปน
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สัตวเล้ียง แสดงวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเล้ียงวัวกันมาแลวตั้งแตสมัยยุคสัมฤทธ์ิ  เม่ือประมาณ 
3,000 ปกอน ค.ศ. บางรูปก็มีโหนกต่ําเหมือนวัวท่ีเล้ียงกันอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชิน อยูดี, 
2516: 21-22) 
  ดังนั้นตุกตาวัวดินเผาคงเปนส่ิงของท่ีถูกฝงลงไปพรอมกับศพ  เพราะมักพบในหลุมศพ 
ประเพณีฝงศพของมนุษยท้ังในสมัยกอนประวัติศาสตรและปจจุบัน  มีความเช่ือท่ีเหมือนกันอยู
อยางหน่ึง คือ การอุทิศส่ิงของไปใหกับผูตาย ถือวาเปนการใหของแกผูตายนําไปใชในชาติหนา 
แมแตคนจีนไดทํารูปบานจําลอง (กงเตก) หรืออุปกรณอ่ืนๆ มอบใหแกผูตาย โดยการเผาสงไปให 
ในกรณีท่ีบานเชียง มีความเช่ือในเร่ืองนี้เชนกัน ซ่ึงพบหลักฐานส่ิงของเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีถูกฝงลง
ไปพรอมกับศพ ซ่ึงอาจเปนของผูตายเม่ือยังมีชีวิตอยู หรืออาจไมใชก็ได ซ่ึงนั่นหมายถึงของคนอ่ืน
ท่ีเปนผูอุทิศใหคนตาย (เทือง  สกุลดี, 2519: 18-19, 36) เชน อาวุธ เคร่ืองประดับ ภาชนะดินเผา 
เคร่ืองใช ฯลฯ  
 
 3.2  ตุกตาดินเผาสมัยประวัติศาสตร 
 ตุกตาดินเผาสมัยประวัติศาสตรเทาท่ีพบมีสมัยทวารวดี ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสินทร มีรายละเอียดดังนี้ 
   3.2.1  ตุกตาดินเผาสมัยทวาราวดี 
    ตุกตาดินเผาสมัยทวาราวดี พบเปนจํานวนมากท้ังตุกตารูปคนและสัตวในแถบ
เมืองโบราณตางๆ ตามบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงสวนใหญเปนเมืองสมัยทวารวดี (เลิศ  หงส
ภักดี, 2510: 27) เชนท่ี นครปฐม, อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, เมืองอินทร จังหวัดสิงหบุรี, จันเสน 
จังหวัดนครสวรรค เปนตน ตุกตาเหลานี้ชวยใหทราบถึงวัฒนธรรมของคนในสมัยทวารวดีไดเปน
อยางดี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
      3.2.1.1  ตุกตาคนจูงลิง   ทําจากดินเผาสูงประมาณ 10 เซนติเมตร  เปนรูป
บุรุษเปลือยกายกําลังถือเชือกจูงลิง ซ่ึงนั่งอยูแทบเทา และกําลังปลิดผลไมจากมือซายของบุรุษผูนั้น 
เขียน ยิ้มศิริ  กลาวไวในหนังสือศิลปะพ้ืนบานของไทยวา  กรมศิลปากรไดพบรูปคนจูงลิงนี้ท่ีเจดีย
หมายเลข 13 ในบริเวณเมืองอูทองเกา พรอมกับบรรยายวา  
 คนเลี้ยงลิงกําลังถือเชือกผูกลิงไวในมือขวา มือซายถือผลไมใหลิงกิน รูปนี้นาสนใจยิ่ง             

ท้ังเรื่องราวและฝมือการชาง เครื่องประดับก็งามเปนพิเศษ สรอยคอและสรอยขอมือเปน
แบบของชาวอินเดียใต โดยเฉพาะคือพวกทวาวิท ซึ่งมีศีรษะคอนขางส่ีเหลี่ยม แบน ตาโต 
จมูกใหญ รางเต้ีย ล่ําสัน หรือไมก็พวกชาวพื้นเมืองของสมัยทวารวดี 
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         3.2.1.2  ตุกตาบุรุษ   ลักษณะเหมือนกับตุกตาคนจูงลิงทุกประการ ยกเวน
ไมมีลิงรวมอยูดวย พบท่ีซับจําปา จังหวัดลพบุรี และจันเสน จังหวัดนครสวรรค 
    3.2.1.3  ตุกตาผูหญิงและหัวตุกตาดินเผาอีกเปนจํานวนมาก แตปากแบะ 
จมูกใหญ ตาโปน เปนแบบพื้นเมือง ในหนาแบบนี้มีลักษณะของศิลปะแบบทวารวดี (สุภัทรดิศ  
ดิศกุล, 2518: 11) ทําใหอาจกลาววา ชาวทวารวดีสวนใหญคงมีใบหนาเชนท่ีวานี้  ทรงผมของตุกตา
เปนผมหวีเปดหนาข้ึนไปเกลาเปนมวยสูง มีพวงมาลัยรัดรอบมวยผม ท่ีหูขางซายของตุกตาใสตางหู
เปนวงกลมใหญ และท่ีคอมีหวงกลมสวมอยู หัวตุกตาบางหัวใสตางหูตางออกไปจากท่ีกลาว คือ ใส
ตางหู 2 ช้ัน ท้ัง 2 ขาง 
   3.2.1.4  ตุกตาสัตว มักจะทําเปนรูปสัตวตาง ๆ เชน ปลา วัว มา ชาง แมจะ
ปนอยางงายแตก็มีชีวิตชีวา ตุกตาเหลานี้คงสรางขึ้นเพื่อความสนุกของเด็กมากกวา เพ่ือเหตุผลทาง
ไสยศาสตร (เขียน  ยิ้มศิริ, 2509: 9) 
   3.2.1.5  ตุกตารูปสัตว มีการพัฒนาใหสวยงามมากข้ึนกวาในสมัยกอน
ประวัติศาสตร เชน ตุกตารูปปู (เลิศ  หงสภัคดี, 2510: 6) และเตาตัวเล็ก ๆ พบท่ีจันเสน จังหวัด
นครสวรรค โดยเฉพาะรูปปูนั้น มีขนาดเล็กมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความพยายามและความประณีต
รวมท้ังความคิดสรางสรรคทางศิลปะของผูทํา 
  ตุกตาท้ังรูปคนและสัตวทําดวยดินเผา (TERRA  COTTA) ท้ังส้ิน ไมปรากฏ
เคร่ืองเคลือบดินเผาเลย และตุกตาหรือประติมากรรมดินเผา ในวัฒนธรรมสมัยทวารวดี สวนใหญ
ตุกตาเหลานี้ศีรษะจะหักหายไป จนทําใหมีผูสันนิษฐานวานาจะสรางข้ึนในลักษณะเดียวกับตุกตา
เสียกบาลแบบสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงคเร่ืองการสะเดาะเคราะห(ศักดิ์ชัย สายสิงห,2547: 182 - 
183)                                                               
  3.2.2  ตุกตาดินเผาสมัยลพบุรี 
  สวนใหญเปนตุกตารูปสัตว เชน ชาง วัว ควาย มักทําแตรูปสัตวไมมีคนข่ี คงจะ
เปนตุกตาท่ีทําใหเด็กเลน และยังมีตุกตารูปแมไก มีลูกไกเกาะอยูบนตัวแม (เพ็ญพรรณ  เติมสุข, 
2516: 30) ตุกตาเหลานี้เคลือบน้ํายาสีน้ําตาลเขมอันเปนลักษณะเฉพาะการเคลือบในศิลปะสมัย
ลพบุรี (ณัฎภัทร  จันทวิช, 2523: 73) นอกจากจะทําตุกตารูปสัตวแลว ยังนิยมภาชนะดินเผาเคลือบ
เปนรูปสัตว เชน เตาปูนรูปกระตาย กระปุกรูปชาง  กาน้ํารูปชาง ภาชนะรูปสัตวท่ีกลาวมา เคลือบสี
น้ําตาลท้ังหมดและทําไดงดงามไดสัดสวนไมขัดตา ตุกตาดินเผาและภาชนะรูปสัตวสมัยลพบุรี ทํา
ไดดีไมแพเคร่ืองมือเคร่ืองใชสัมฤทธ์ิท่ีเล่ืองช่ือของลพบุรีเลย 
  3.2.3  ตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัย 
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  การทําตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัยท่ีมีอยูจํานวนมาก ท้ังตุกตาดินเผาและตุกตา
เคลือบสังคโลก โดยทําเปนรูปคนและรูปสัตว ไดแก รูปคนข่ีชาง, คนข่ีมา, รูปคนนั่งอมเม่ียง, คนจีน
อมยาฉุน, รูปนักมวยปลํ้า, และอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังมีรูปนักรบ อาจเปนแมทัพนายกอง มือขวาถือ
ดาบพาดไหลขวา มือซายถือดั้ง นุงผาหยักร้ังทับกางเกงขายาวคร่ึงนอง ขอมือขอเทาใสกําไล มีหวง
รัดแขน ใสหมวกยอดเปนตุม สวนตุกตาดินเผาท่ีมีขนาดใหญ ไดแก รูปชางศึก  มีจาตุรงคบาทถือ
ดาบถือดั้งอยางครบครัน รูปชางบางแบบทําสวยงาม เคลือบเขียวไขกายืนอยูในจานกลม ชางชูงวง
จับดอกบัวชูไวเหนือหัว บนหลังชางมีฐานส่ีเหล่ียมแบบแหยงชาง มีทายชางอยูหนึ่งคน ชางแบบนี้
ขุดพบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และยังมีรูปนักรบข่ีมาเคลือบสีน้ําตาล  
  อีกแบบหนึ่งเปน “ชางประดับ” มีลักษณะแปลกกวาชางศึกท่ัวไป คือ ประดิษฐ
เปนรูปชาง 3 เศียร เศียรตรงกลางมีขนาดใหญ เศียรสองขางเปนขนาดเล็ก เทวดาท่ีข่ีคอชางมีขนาด
แตกตางกันตามขนาดของเศียรชาง เทวดาอยูในทาอัญชลี ท่ีฐานมีรูปเทวดายืนอัญชลีสลับกับตัว
ครุฑยุดนาค ครุฑมี 3 ตัวดวยกัน ดานหนาอกชางเปนครุฑแบกตัวเดียว แตดานขางมีรูปพระ
นารายณทรงครุฑ รูปชางนี้เขาใจกันวาคงจะทําสําหรับความมุงหมายในทางศาสนา หรือเพื่อการ
ประดับตามพุทธสถานอยางใดอยางหน่ึง บางแบบทํารูปชางหันหลังชนกันเปนรูปวงกลม 7 เชือก 
ตรงกลางทําเปนชองวงกลม 
  สําหรับตุกตาของสมัยสุโขทัย คือ “ตุกตาเสียกบาล” ซ่ึงมีท้ังรูปผูใหญ ผูชายและ
เด็ก รูปแมกับลูก รูปครอบครัว และรูปคนกับรูปสัตว ท่ีเรียกวา “ตุกตาเสียกบาล” คือ “เสียหัว” 
เพราะตุกตาที่พบนั้นสวนมากคอหัก แตไดพบตุกตาเสียกบาลที่มีสภาพสมบูรณ  ตามบริเวณเตาเผา
บางเหมือนกัน (เขียน  ยิ้มศิริ, 2495: 68-76) ไดใหขอคิดวา “เหตุท่ีตุกตาเสียหัวเพราะเหตุวา
การแพทยของสมัยสุโขทัยยังไมเจริญ  การทําคลอด โดยหมอตําแยจึงอาจเปนอันตรายท้ังแมท้ังลูก 
แมตายคนเดียวหรือตายท้ังกลมก็จะตองมีพิธีขับไลผี ฉะนั้นจึงตองทําอุบายเสียกบาลขึ้น โดยปนรูป
แมอุมลูกใสกระบะพรอมท้ังเคร่ืองเซน นําไปท้ิงไวยังทางสามแพรง เพื่อใหผีฉงนทาง สวนการที่รูป
ปนคอหัก  เขาใจวาอาจตอยออกโดยหมอผีฆาวิญญาณของผีแม จะวาคอหักเองเพราะความมีอายุ
เกาแกนั้นฟงยาก เพราะรูปปนเปนดินเผาแข็งมาก ขาพเจาเคยพยายามหักคอรูปปนท่ีสมบูรณดวยมือ
เอง แตก็ยังไมคอยได...”  รูปตุกตาตางๆ ไมวาจะเปนรูปแมกับลูก รูปครอบครัว หรือรูปคนกับรูป
สัตวอ่ืนๆ สวนมากมักคอหัก อาจเปนไดวาตุกตาเสียกบาลนั้นทําข้ึนเพื่อแกบน หรือไมก็อุทิศใหผี
ซ่ึงพยายามจะเอาชีวิตของแมกับลูกไปในระหวางทําคลอด ฉะนั้นจึงตองปนรูปแมกับลูกข้ึนเปน
ตัวแทนเพื่อลวงผี 
  คําวา “กบาล” มีความหมายท่ีสําคัญอยูสองประการ คือ “หัว” หรือ “พื้นท่ี” 
ดังนั้นตุกตาเสียกบาล    จึงอาจหมายถึง “เสียหัว” หรือ “เสียท่ี” ตัวอยางเชน “ตัดกบาลกระบือคงเด็จ
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หวิ้น” (จากนิราศนรินทร) “กบาลเมือง” เคร่ืองเซนผีท่ีใสภาชนะกับตุกตา แลวนําไปทิ้งท่ีทางสาม
แพรง และตอยหัวตุกตาเสีย เรียกวา “เสียกบาล” เรียกภาชนะท่ีใสเคร่ืองเซน เชน “เอาเหลาขาวใส
กบาลเซนวัก” (จากขุนชางขุนแผน) 
  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงนิพนธไวในเร่ืองเสียกบาลตอนหน่ึงวา 
“...อุบายเสียกบาล    อยูในประเพณีลวงผี มักทําในเวลามีคนเจ็บไข อาการสอวาถูกผีกระทํา หรือทํา
เม่ือข้ึนปใหม เพ่ือจะใหผีสําคัญวา ไดคนในครัวเรือนไปแลว  ไมมาคนควาหาตัวในท่ีนั้น ลักษณะ
การเสียกบาลในกรุงเทพฯ วาตามท่ีไดเคยเห็นมา   แตเด็ก เอาดินเหนียวมาปนหุน (อยางตุกตา) แทน
ตัวคนจะใหแทนคนไหน เอาของท่ีคนน้ันใชเซน ตัดเศษผานุงหมเอาไปแตงเปนสําคัญ...”           
(กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2491: 82) 
  ตุกตาเสียกบาลทําดวยดินเผาเคลือบ มีท้ังรูปหญิง-ชาย และเด็ก ถาเปนผูหญิงจะ
ไวผมมวยคอนขางไปเบ้ืองหลัง ไมใสเส้ือหรือหมผาแตอยางใด บางคนมีกําไลมือท้ังสองขาง นั่งพับ
เพียบเรียบรอย นั่งชันเขาขางหนึ่ง หรือนั่งพับเพียบขาท้ังสองขางก็มี โดยเฉพาะตุกตาแมอุมลูกในทา
ตาง ๆ กัน เชน ลูกนอยกําลังนอนกินนมแมบนตัก กําลังยืนกินนมบาง อุมตามธรรมดาบางและบาง
แบบเปนรูปผูหญิงนั่งถือพัด และผูหญิงนั่งเค้ียวเม่ียง ซ่ึงเปนท่ีนิยมของคนไทยทางภาคเหนือก็มี 
  ถาเปนรูปผูชายจะเกลาผมไวบนหัว บางทีมีลูกนั่งอยูบนบาพอ มือท้ังสองของพอ
จับบาลูกไว ผูชายบางคนนั่งถือขลุย บางคนน่ังอุมไกซ่ึงดูเหมือนจะเปนไกชน ผูชายกําลังเค้ียวเมี่ยง
และพรอมท่ีจะชนไก ไกชนเปนไกพันธุนักสู มีลําตัวสูงโปรง ลําขาแข็งแรง ปากส้ันคม หงอนหนา
ตั้งเปนจุก รูปผูชายอุมไกนี้ ปนเปนช้ันอยางเรียบๆ งายๆ นาดูมากและแสดงวากีฬาตีไกเปนท่ีนิยม
กันมากมานานแลว 
  รูปตุกตาเหลานี้ สะทอนใหเห็นถึงความเปนอยูแบบไทยๆ แสดงขนบประเพณี
และการแตงกายของชาวสุโขทัย  บางแบบเปนตุกตาหลังคอม บางแบบเปนรูปครอบครัว 
ประกอบดวยพอ แม และลูกนอย แมอุมลูกนอยซอนอยูบนตักของพอซ่ึงนั่งเหยียดขาท้ังสองขาง พอ
เอามือท้ังสองเขาใตรักแรของแม และกอดอกแมไว พรอมกับโยกตัวไปเบ้ืองหลังท้ังพอและแม      
ดูเปนชีวิตท่ีชางมีความสุขตามประสาพอ แม ลูก บางรูปแมนั่งเหยียดขาท้ังสอง  ลูกนอนคว่ําเหยียด
ยาวบนขาของแม แขนซายของลูกกอดสะโพกแมไว มือขวาไขวควาหานมแม ตัวแมเองมือซายกอด
หลังลูก สวนมือขวาปดถันขางขวาไว ใบหนายิ้มแยม บงถึงความเมตตาปราณี ผลงานเหลานี้บงถึง
ความชํานิชํานาญในการจัดความประสานของรูปทรงและความมีชีวิตชีวา  อันเปนงานประเภท 
“ศิลปพื้นบาน” (FOLK ART) ท่ีมีคุณคาทางประติมากรรมของสุโขทัยอีกประการหนึ่ง 
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  สําหรับตุกตารูปสัตวตัวเล็ก ๆ นอกจากทําข้ึนเพื่อใชถวาย แกบน (Votive 
Offering) ตามศาสนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิแลว เขาใจวาคงเปนตุกตาสําหรับเด็ก ๆ เอาไวดูเลน มีสัตว
ตาง ๆ เชน รูปเปด ไก กระตาย กบ ตะพาบน้ํา เตา ตุน ชาง กวาง มา วัว หมู หมา แมว นก หงส ปู 
ปลา และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะรูปชางตัวนอย ๆ มีกริยาทาทางท่ีนารักสวยงาม บางทีก็จัดเปนกลุม เชน 
กลุมนก กลุมไก (แมและลูกไก) บางแบบยังทําเปนนกหวีดเปาเลน เชน รูปนก เตา ตัวตุน เปนงานท่ี
มีการเคลือบสีตาง ๆ เชน สีขาว สีเทา สีเขียวไขกา และสีน้ําตาลไหม ตุกตารูปสัตวและคนยังขุดพบ
ท่ีเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี แสดงวามีการทําเปนสินคาขายตางเมืองดวย 
  3.2.4  ตุกตาดินเผาสมัยอยุธยา 
  ตุกตาดินเผาสมัยอยุธยามีผูพบในทองน้ําและขุดพบในดินอยูท่ัวไป ในแถบ
จังหวัดอยุธยา สุพรรณบุรี ฯลฯ นับไดวาเปนศิลปะพ้ืนบาน (FOLK ART) ประเภทหน่ึง ตุกตา
เหลานี้เปนประโยชนในการศึกษาวัฒนธรรมความเปนอยูของชาวไทยในสมัยอยุธยาไดเปนอยางดี 
ลักษณะของตุกตานั้น  มีดวยกันหลายอิริยาบถ ซ่ึงเปนภังคะในทางปฏิมากรรมแสดงออกซ่ึง
ลักษณะทาทาง ลีลา อาการหลายแบบ เฉพาะตุกตาดินเผา จะมีลักษณะตาง ๆ กัน คือ ทานั่ง ทาคลาน 
ทายืน และท่ีพบ  อยางหนึ่ง เรียกวา ตุกตาเจาพราหมณ และรูปเด็กอุมไก หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 
รูปมรรคผลอุมไก (สุเชษฐ  สมิตินันท, 2515: 33)  
  ลักษณะทรงผมของตุกตาผูชาย ผูหญิง และเด็กมีแบบตาง ๆ กัน ตุกตาบางตัว ยัง
แสดงใหเห็นถึงลักษณะของชาวตางชาติ เชน ชาวจีน นอกจากตุกตารูปคนแลว สมัยอยุธยายังมี
ตุกตารูปสัตวอีกหลายชนิด เชน สุนัข แมว ซ่ึงเปนสัตวท่ีชาวไทยนิยมเลี้ยงกันอยูแทบทุกบาน และ
ยังมีตุกตาเตา ซ่ึงมีอยูท่ัวไปตามหวยหนองคลองบึง                      
                        เคร่ืองปนดินเผาคงจะมีมากในระยะกรุงศรีอยุธยาตอนตน พอมาถึงตอนกลาง
และปลาย มีอิทธิพลเคร่ืองเคลือบของจีนเขามาอยางแพรหลายและเปนท่ีนิยมของคนในสมัยอยุธยา 
ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองปนดินเผาสมัยอยุธยา คือ วิธีการผสมดินและฝมือในการตกแตง
ลวดลาย จะมีลักษณะคอนขางหยาบเปนสวนมาก (สุเชษฐ  สมิตินันท, 2515: 33) 
                     จากการศึกษาเคร่ืองปนดินเผากับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของ
สยามของ (สุจิตต วงษเทศ, 2550) พบวา บรรดาเตาเผาเครื่องปนดินเผาแบบเคลือบนั้น ยังไมพบใน
บริเวณลุมน้ําเจาพระยาหรือเมืองอ่ืนๆในเขตภาคกลางและภาคใตของไทย แตกลับไปพบตาม
บริเวณดินแดนภายใน (Hinter land) เชน บริเวณภาคอีสานตอนใต เปนตน เหตุเพราะบรรดา
บานเมืองท่ีอยูใกลทะเล เชน ลุมเจาพระยาในภาคกลางนั้น มีโอกาสติดตอกันกับดินแดนภายนอก 
อีกท้ังเปนศูนยกลางการคาขายแลกเปลี่ยนสินคา จึงนิยมใชของตางประเทศท่ีมีศักดิ์ศรีและมี
คุณภาพดีกวา โดยเฉพาะเคร่ืองปนดินเผาเคลือบท่ีมาจากประเทศจีน แตจากการที่มีการคมนาคม
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ติดตอไปมากันระหวางบานเมืองท่ีอยูใกลทะเลกับภายในมากข้ึนในทางเศรษฐกิจ และยังมีผลไปถึง
พัฒนาการทางการเมืองและสังคม และเทคโนโลยีดวย ซ่ึงความม่ังค่ังในทางเศรษฐกิจหรือความ
เจริญทางเทคโนโลยีจะพบไดจากพัฒนาการของเคร่ืองปนดินเผา 
                สวนแหลงผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาในภาคกลางตั้งแตแควนสุโขทัยลง
มาจนถึงลุมน้ําเจาพระยา ซ่ึงมีพระนครศรีอยุธยา เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการเมือง พบ
แหลงผลิตใหญๆ ดวยกัน 5 แหลงไดแก  
  1.  แหลงสุพรรณบุรี บริเวณบานบางปูน เปนแหลงผลิตสืบเนื่องมาจนถึงสมัย
อยุธยาตอนตน 
  2.  แหลงสิงหบุรี ไดแก เตาแมน้ํานอย มีท้ังท่ีเผาเน้ือแกรงและเนื้อธรรมดา โดย
มุงผลิตภาชนะใชสอยในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ เปนเตาท่ีเกิดข้ึนในสมัยสมเด็จพระนครินท
ราชาธิราช  โดยโปรดใหนําชางจีนมาทําเคร่ืองปนดินเผาท้ังท่ีแมน้ํานอยและในเขตแควนสุโขทัย 
ซ่ึงมีอุตสาหกรรมทําเคร่ืองปนดินเผาอยูกอนแลวดวย  
  3.  แหลงสุโขทัย โดยเตาผลิตเครื่องประดับสถาปตยกรรม เชน กระเบ้ืองและ
ผลิตภาชนะใชสอย เชน จาน ชาม มีลักษณะเดนชัดคือ เนื้อดินคอนขางหยาบ มีสีดําหรือน้ําตาลปน
เทา ภาชนะสวนใหญหนักและหนา ผลิตภัณฑใชในกลุมแควนสุโขทัยและสงไปชุมชนภาคกลาง
และทางดานตะวันตกของลุมน้ําเจาพระยาดวย 
  4.  แหลงศรีสัชนาลัย ไดแก เตาปายาง ซ่ึงมีความประณีตท้ังรูปรางและการ
ตกแตง โดยไมคอยพบสงขายไปตางประเทศ จึงอาจผลิตข้ึนใชสอยภายในราชสํานักเทานั้น และเตา
เกาะนอย  ท่ีผลิตส่ิงของหลายชนิดรวมท้ังตุกตาเสียกบาลรูปคนและสัตวดวย  
  5.  แหลงพิษณุโลก ไดแก บานเตาไหหรือบานปะขาวหาย เปนรูปแบบเฉพาะ
ทองถ่ินท่ีทําข้ึน เพื่อใหคนในกลุมแควนสุโขทัยไดใชกันเทานั้น 
              สวนจุดมุงหมายของการปนตุกตาดินเผาเหลานี้นั้น สามารถแบงตามจุดประสงค
ของการปนไดดังน้ี (ประสาน เสถียรพันธุ, 2550: 33-35) 
  1.  ตุกตาปนสําหรับใหเด็กเลน โดยนําดินมาปนเปนรูปคน รูปสัตว ระหวางการ
ปนจะใชกลอุบายสอนลูกหลานระหวางปนมีลูกหลานมานั่งดูผูใหญก็จะสอดแทรกความรู ความคิด 
บางทีก็เลานิทานหรือรองเพลงไปดวย ทําใหเด็กสนุกสนานในระหวางการปน เชน ตุกตาพี่เล้ียง
นอง ตุกตาแมอุมลุกกินนม ตุกตาเด็กเล้ียงสัตว เปนตน  
  2.  ตุกตาแกบน ถูกปนข้ึนเพื่อเปนอํานาจตอรองระหวางมนุษยกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
ใชในการแกบน การสะเดาะเคราะห ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เชน ตุกตาหญิงนั่งเทาแขน (แขน
ออน) ตุกตาหญิงคูชายคู ตุกตารูปสัตว ตุกตาคนเลนดนตรี ตุกตาคนหมอบฟงเทศน และตุกตารูป
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ชางแกวมาแกว เปนตน โดยตุกตาเหลานี้มักถูกท้ิงขวาง เพราะถือวาเปนของอัปมงคล จึงทําให
สูญเสียส่ิงท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรไปได 
  3.  ตุกตาเสียกบาล ถูกปนข้ึนตามอํานาจการตอรองระหวางมนุษยกับผีโดยบาน
ใดมีเด็กเกิดใหมหรือแมคลอดลูก หรือมีผูเจ็บปวยข้ันวิกฤติ จึงมีความเช่ือวา ตุกตาจะเปนตัวตายตัว
แทนของบุคคลเหลานี้ การเสียกบาลจะมีการนําเคร่ืองเซนคาวหวานและตุกตาใสกระบะหรือ
กระทงเล็กๆทําดวยกาบกลวยหาบไปทําพิธีบริเวณทางสามแพรง เม่ือเสร็จพิธีแลวรีบเดินหันหลัง
กลับบานทันที 
              ตุกตาเสียกบาลนั้นจะปนตามเพศของเด็กแลวทําพิธีเสียกบาล โดยตัดคอ แขนขา
หรือปาดใบหนาออก นําใสกระบะกาบกลวยนําไปท้ิงไวหรือลอยน้ําไป โดยผีเห็นวาเด็กนาเกลียดก็
จะไมมาเอาชีวิตไป ถามีคนเจ็บก็ทําพิธีเชนเดียวกันแตปนตุกตาแทนคนเจ็บแลวหักหรือตอยหัวออก 
โดยใหผีเขาใจวาคนนั้นไดตายไปแลว 
                ตุกตาเสียกบาลสมัยสุโขทัย จะเปนตุกตาดินเผาเคลือบสีเขียวและสีน้ําตาล สง
ขายไปยังเมืองตางๆ เพื่อนําไปทําพิธีเสียกบาล โดยทําเปนรูปคนและรูปสัตวตางๆ ดังนี้ รูปคน 
ไดแก หญิง ชาย เด็ก ปนรวมเปนชุด เชน พอแมลูก คนเล้ียงไก มวยปลํ้า เปนตน และรูปสัตว ไดแก 
นก ไก ควาย ชาง เตา กบ แมวและสุนัข เปนตน สวนตุกตาเสียกบาลสมัยอยุธยา จะเปนตุกตาดินเผา
เนื้อธรรมดา โดยทําเปนรูปแมอุมลูกกินนม แมจูงลูก แมอุมลูก ตุกตาพี่เล้ียงนอง รูปคนอุมไกหรือ
กระตาย เปนตน  
                ดังนั้นตุกตาเสียกบาล จึงเปนเครื่องสะทอนถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือของคน
ไทยในอดีตท่ียังคงสืบเนื่องตอมาจนถึงปจจุบันดังตัวอยาง จากคําบอกเลาของชาวบานจักรสีห 
จังหวัดสิงหบุรี กลาวถึงพิธีเสียกบาลวา เปนประเพณีพื้นบานทําสืบตอกันมาเปนประจําทุกป 
ในชวงเดือน 4-5 โดยชาวบานนัดหมายมารวมตัวกันท่ีทางสามแพรง  โดยทุกครอบครัวจะเตรียม
ปนตุกตาดินเหนียวรูปคนเทาจํานวนคนในครอบครัว แสดงเพศและเด็กหรือผูใหญ โดยตกแตง
ตุกตาดวยเคร่ืองประดับใหสวยงาม รวมท้ังปนรูปสัตวเล้ียงเทาจํานวนท่ีมีในบาน เชน วัวควาย เปด
ไก สุนัข นํามาเขาพิธีดวย โดยนําตุกตาและเคร่ืองเซนใสกระบะหรือกระทงกาบกลวยเล็กๆใสใน
กระจาดหาบไปทําพิธี โดยพิธีเร่ิมดวยการบอกกลาวเจาท่ี ผีสางเทวดา ณ.ท่ีนั้นใหมารับเคร่ืองเซน
สังเวย มีการขอขมาลาโทษส่ิงท่ีไดลวงเกินไปและขอใหตุกตาเปนตัวตายตัวแทนในครอบครัวและ
สัตวเล้ียงในบาน ขอใหผีสางเทวดาชวยปกปกรักษาใหปลอดภัยไมเจ็บไมไข พรอมกันนั้นก็หักคอ 

หักแขนขาและหักหัวตุกตาที่นํามา เสร็จพิธีแลวทุกคนรีบลุกกลับบาน โดยไมหันกลับมามองอีก 

โดยจะท้ิงส่ิงของไวหามนํากลับบานโดยเด็ดขาด เพราะถือเปนเคล็ดวา ถาหันไปมองแลว วิญญาณ
และความชั่วรายจะติดตามกลับบานไปดวย รวมท้ังถาบานใดมีการคลอดลูกหรือมีคนเจ็บไขอาการ
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หนัก ก็จะทําพิธีเสียกบาลเหมือนกัน โดยการหักหรือตอยหัวตุกตาออกถือวา ตุกตาตายแทนคนปวย 
เพราะสวนหัวละสวนลําตัวท่ีแยกออกจากกันไป เช่ือวาเคราะหรายสองสวนจะตามหากันไมพบ ทํา
ใหแมลูกปลอดภัยและคนเจ็บไขก็จะตามหาไมพบเหมือนกัน 
               นอกจากนั้น  จากการศึกษาตุกตาดิน เผา ท่ีพระราชวั งโบราณ  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ของ (อังคณา หงสษา, 2526: 28-41) ไดแบงประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัย
อยุธยาไดเปน 6 กลุม คือ 
  กลุมท่ี 1  ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบสังคโลกสุโขทัย 
  กลุมท่ี 2  ประติมากรรมดินเผาบุคคลในทานั่ง 
  กลุมท่ี 3  ประติมากรรมดินเผาบุคคลสวนท่ีต่ํากวาลําคอลงมาทําเปนกระปุกกลม 
  กลุมท่ี 4  ประติมากรรมรูปบุคคลข่ีพาหนะ 
  กลุมท่ี 5  ประติมากรรมรูปสัตว 
  กลุมท่ี 6  อ่ืน ๆ  
  จากการสังเกตแลวพบวา ตุกตาดินเผาของอยุธยาในกลุมท่ี 1, 2 และ 4 มีลักษณะ
คลายคลึงกับตุกตาเคลือบสังคโลกสุโขทัย สามารถนํามาเปรียบเทียบไดดังตอไปน้ี 
  กลุมท่ี 1  ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบสังคโลกสุโขทัยท่ีพบท่ีพระราชวังโบราณ
พระนครศรีอยุธยา พบวา ดานเทคนิคใชการปนดวยมือ นําไปเผา แลวเคลือบดวยน้ําเคลือบสีตางๆ 
กัน อาจมีการเขียนสีใตเคลือบดวยสีดํา สวนเนื้อดินเปนเนื้อเคร่ืองหินถึงเนื้อหินกึ่งเคร่ืองเคลือบ 
(STONEWAREกึ่งSEMI -PORCELAIN) 
  ตุกตากลุมท่ี 1 นี้ เปนตุกตาสังคโลกของสุโขทัย และช้ีใหเห็นวาคติความเช่ือเร่ือง
ตุกตาเสียกบาลนี้ มีมานานต้ังแตสมัยสุโขทัยแลวสืบทอดมาจนถึงสมัยอยุธยา นอกจากนั้นไดพบ
ตุกตามาหมากรุกท่ีพระราชวังโบราณเชนกัน ซ่ึงท่ีสุโขทัยก็ไดพบตุกตามาหมากรุกนี้เปนจํานวน
มาก ซ่ึงเปนกีฬาการเลนท่ีนิยมมากอยางหนึ่ง ในสมัยสุโขทัยและมีสืบมาจนถึงสมัยอยุธยา 
    กลุมท่ี 2  ประติมากรรมรูปบุคคลในทานั่ง พบวา ดานเทคนิคใชแมพิมพ 2 ตัว 
ประกบกัน สวนเนื้อดินเปนเนื้อเคร่ืองดิน (EARTHENWARE) ไดแก  ตุกตาแมอุมลูก นั่งขัดสมาธิ
ราบแขนขางหน่ึงประคองทารกอีกขางวางไวบนตักและเด็กอยูในสภาพสมบูรณ,  ตุกตาดินเผารูป
บุคคลกับสัตวเล้ียงทําเปนรูปเด็กอุมไกและสุนัข โดยเด็กผูชายไวผมจุกนั่งเอาฝาเทาชนกัน เปลือย
กายสวมกําไลขอมือและขอเทา มือหนึ่งถือสัตวเล้ียง อีกมือหนึ่งพักไวบนตัก, ตุกตาดินเผาสตรีนั่ง
พับเพียบ เปนรูปเดี่ยวอยูในทาบังคับ ทาวแขนชิดลําตัวอีกมือหนึ่งวางไวบนเขา เปลือยกายทอนบน 
ทอนลางนุงผาถุง มักมีแทนรองรับตัวคนนั่ง และตุกตาดินเผาบุรุษนั่งชันเขา เปนรูปเดี่ยว บุคคลนั่ง
ชันเขา ทอนลางนุงผา มีฐานรองรับตัวบุคคล 
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      จากลักษณะตุกตาดินเผาท้ัง 4 พวก ซ่ึงเปนประติมากรรมรูปบุคคลในทานั่งของ
อยุธยา เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับสุโขทัยแลว พบวามีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน คือ รูปแบบท่ีบังคับอยู
ในทานั่ง อุมเด็กหรือสัตวเล้ียง และ การแตงกาย ลักษณะทรงผม เคร่ืองประดับและผาพันกาย สวน
ลักษณะท่ีแตกตางกัน ไดแก เทคนิคการทํา, เนื้อดิน และรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล และลักษณะ
ทาทาง จากหลักฐานการศึกษารูปแบบของตุกตาดินเผาท่ีพระราชวังโบราณกลุมท่ี 2 ซ่ึงคลายคลึง
กับตุกตาสังคโลกสมัยสุโขทัย ท่ีเรียกวา ตุกตาเสียกบาล พบวา ท้ังรองรอยการชํารุดหักหายของ
สวนหัวตุกตามีเกิดข้ึนเหมือนกัน และสังเกตไดวามิไดเกิดจากการแตกหักตามธรรมชาติ หากแตเกิด
จากความต้ังใจของมนุษย ท่ีจะทําใหสวนหัวของตุกตาหักออกไปจากลําตัว แมวาตุกตาบางตัวท่ีพบ
จะยังคงอยูในสภาพที่สมบูรณท้ังศีรษะและลําตัว แตตุกตาดินเผาท่ีพบเกือบท้ังหมดมีความชํารุด
เหมือนกัน คือ ศีรษะหักหายไป จึงทําใหสันนิษฐานวาตุกตาดินเผาธรรมดากลุมท่ี 2 จึงเปนตุกตาเสีย
กบาล  ใชในพิธีกรรม ตามความเช่ือทางไสยศาสตรในสมัยนั้น ซ่ึงอยุธยาคงไดรับเอาคติความเช่ือ
มาจากสุโขทัยอีกทีหนึ่ง โดยมาปรากฏอยูในตุกตาดินเผาท่ีเลียนรูปแบบของสุโขทัย  
  สําหรับตุกตาดินเผาสตรีนั่งพับเพียบและบุรุษนั่งชันเขา ถึงแมศีรษะจะหลุด
หายไป แตมิไดถือส่ิงของอันเปนสัญลักษณ อาจเปนไดท่ีตุกตาสองประการนี้จะใชในพิธีแกบน ทํา
ข้ึนเพื่อเปนตัวแทนขาทาสบริวาร ในการเซนสรวงใหแกส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตามท่ีตนไดบนบานเอาไว 
รวมกับส่ิงของอ่ืน ๆ ท่ีนิยม คือ เคร่ืองหอม ตุกตาชาง มา วัว ควาย  
                    กลุมท่ี 3 ประติมากรรมดินเผารูปบุคคลสวนท่ีต่ํากวาคอลงมาทําเปนกระปุกกลม 
แบงออกไดเปน 3 พวก คือ 
  1.  ตุกตาดินเผารูปบุคคลไวผมเปยท่ีกระหมอม 
  2.  ตุกตาดินเผารูปบุคคลไวผมจุก อาจมีเคร่ืองประดับรัดรอบศีรษะ 
  3.  ตุกตาดินเผารูปบุคคลไวผมมวยเจาะรู 
  ตุกตารูปหนาบุคคลลําตัวเปนกระปุกกลมน้ี ชาวอยุธยาเรียกวา ตุกตาเจาพราหมณ 
โดยปนเปนรูปพราหมณไวผมมวย สําหรับใชเปนตุกตาแกบนถวายศาล อยางไรก็ตาม ตุกตาท้ังสาม
แบบ โกนผมเกล้ียงกลม และในรูปแบบท่ี 2 เคยพบตุกตาเคลือบของอยุธยารูปแบบทรงผม
คลายคลึงกัน แตสวนทอนลางทําเปนเด็กนั่งเอาฝาเทาชนกัน ฉะนั้นอาจเปนไปไดท่ีตุกตาดินเผาใน
กลุมท่ี 3 ทําข้ึนเปนสัญลักษณแทนตัวเด็ก นอกจากนี้ยังพบวาทรงผมของเด็กไทยในสมัยโบราณ 
ลักษณะท่ีเดนๆ มีอยู 4 แบบ ไดแก 
  1.  ผมจุก ไวกลางศีรษะ หรือจุกคอนไปทางขางหนา 
  2.  ผมแกละ ไวผมสองขาง เหนือหูข้ึนไปเล็กนอย 
  3.  ผมโกะ ไวไปทางทาย ๆ บริเวณขวัญ ถาถักเปยก็เรียกผมเปยไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 
 

  4.  ผมเปย คือ ผมโกะท่ีถักเปย หรือ ผมแกละถักเปย 
  ประเพณีโบราณดังกลาว ปจจุบันยังหลงเหลืออยู การไวผมใหเด็กเชนนี้ไมใชวา
ตามประเพณีเฉย ๆ หากแตมีความเชื่อแฝงอยูอีกช้ันหนึ่งดวย คือ เม่ือเด็กคนใดข้ีโรค เจ็บปวยอยู
บอย ๆ เขาจะใหไวผมอยางใดอยางหนึ่ง โดยปนตุกตาเปนเด็กในทรงผมตาง ๆ ใหเด็กนั้นเลือก หาก
เลือกตัวใดก็ไวผมทรงนั้น เพราะเชื่อวาจะทําใหเด็กหายปวยจริง สวนพอแมท่ีเล้ียงลูกแบบเกา หาก
ลูกไมเจ็บปวยจะไวกันตามประเพณีจริง ๆ ไมไดนึกถึงเร่ืองนี้แตอยางใด (อเนก  นาวิกมูล, 2525: 25 
- 35) 
  สวนตนเหตุท่ีเด็กไทยจะไวจุกและแกละ เขาใจวานาจะเปนความเช่ือถือทางแบบ
อินเดีย(พราหมณ) ท่ีเช่ือวาขวัญของคนอยูบริเวณหัว และเหตุผลทางธรรมชาติท่ีแทจริงอีกอยาง
หนึ่งดวย คือ เม่ือเด็กแรกเกิด บริเวณสมองที่มีผมข้ึนเปนหยอมติดมา เปนบริเวณที่ออนมาก จะทํา
อะไรตรงนั้นแรงไมไดจะเกิดอันตรายกับเด็ก หยอมผมตรงนี้ จึงเปนหยอมสําคัญ เทียบเทากับเปน
แหลงของชีวิต ตอมาเม่ือเด็กแข็งแรงแลวจึงจะโกนได แลวตอจากนั้นก็พลอยไวผมบริเวณนี้ใหเปน
ที่อยูของขวัญเร่ือยมา สวนผมแกละหรือผมอ่ืน ๆ คงเนื่องมาจากการยักยายโดยไมรูสาเหตุอีกทีหนึ่ง      
(เสถียรโกเศศ, 2512) 
  ดังนั้น ตุกตาดินเผาท้ัง 3 แบบในกลุมท่ี 3 หากเปนตุกตาสัญลักษณแทนตัวเด็ก
เอง คงจะเปนตุกตาเส่ียงทาย ทําข้ึนเพื่อใหเด็กเลือกตามคติความเช่ือ   
                กลุมท่ี 4 ประติมากรรมบุคคลขี่พาหนะ พบวาเปน ตุกตาดินเผารูปคนข่ีมาและ
ชาง เปรียบเทียบกับตุกตาคนข่ีมาและชางสังคโลก พบวา ดานเทคนิคใชการขึ้นรูปดวยมือ และการ
ขดดิน (COILING) อาจมีการเจาะรูตรงบริเวณทองสัตวพาหนะ เพื่อทําใหเผาสุก ตัวบุคคลปน
ต า งหากและนํ าไปแปะสวน ศีรษะป นแยกจาก ลํ า ตัว  สวน เนื้ อดิน เปน เนื้ อ เค ร่ืองดิน
(EARTHENWARE) ไดแก  รูปบุคคลและสัตวพาหนะ (ชาง) มีลักษณะเปนบุคคลบนพาหนะมี
ตําแหนงคงท่ี คนหนึ่งอยูท่ีทายชาง ลักษณะบุคคลปนข้ึนอยางคราว ๆ  สัตวพาหนะรูปรางไมได
สัดสวนอยางคราว ๆ  และ รูปบุคคลและสัตวพาหนะ (มา) มีลักษณะเปนบุคคลท่ีอยูบนหลังมา นั่ง
พนมมือปนเปนรูปบุคคลอยางคราว ๆ ไมมีลําตัวทอนลาง 
               ตุกตาดินเผาของอยุธยามีลักษณะหยาบ ปนข้ึนอยางงายๆ ไมสวยงามเหมือน
ตุกตาเคลือบสุโขทัย โดยตุกตาดินเผาบุคคลข่ีพาหนะท่ีพบท่ีพระราชวังโบราณเอง นาจะทําข้ึนดวย
ความรวดเร็ว สะดวกกับประโยชนใชสอยในระยะส้ัน ๆ บางประการ มากกวาท่ีจะใชอยางถาวร 
  เนื่องจากสภาพบุคคลท่ีข่ีชางจากตุกตาดินเผาท่ีได  ศีรษะหลุดหายไป เขาใจวา 
ตุกตาดินเผาท่ีเปนรูปบุคคลข่ีพาหนะท่ีพบอาจใชในพิธีเสียกบาลในคราวเกิดศึกสงคราม หรือ
พิธีกรรมแกบน ทําตุกตาถวายขาทาสบริวาร มากกวาท่ีจะประดิษฐข้ึนเพื่อเปนของเลนสําหรับเด็ก 
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                  กลุมท่ี 5 ประติมากรรมรูปสัตวดินเผา 
  สัตวเล้ียงมักเปนสัตวท่ีพบเห็นอยูโดยท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เชน กบ เตา 
กระตาย เปด ในสมัยอยุธยา พบตุกตาดินเผาทําเปนรูปแมว สุนัข ไก (สุเชษฐ  สมิตินันท, 2515: 33) 
ซ่ึงเปนสัตวเล้ียงภายในเรือนชาน อันอาจแสดงถึงสังคมเมืองมากกวาสมัยกอนๆ ไมสามารถทราบ
แนชัดวาทําข้ึนเพื่ออะไร ซ่ึงอาจใชเปนของแกบนก็เปนได 
  กลุมท่ี 6  อ่ืนๆ ไดแก 
                  ช้ินสวนประติมากรรมหนาบุรุษไวผมทรงมหาดไทย  โดยลักษณะผมทรง
มหาดไทยนี้ ในสมัยสุโขทัยไมปรากฏ พบท่ีพระราชวังโบราณ เทคนิคการทําใชแมพิมพ 2 ตัว 
ประกบกัน เหมือนกับประติมากรรมกลุมท่ี 1 ทุกประการ อาจจะเปนศีรษะของตุกตาดินเผาบุรุษนั่ง
ชันเขาขวา ทรงผมแบบมหาดไทยนี้ ลักษณะเปนทรงผมส้ันตัดเกรียนโดยรอบศีรษะเหลือไวยาว
เฉพาะตรงกลางกระหมอม ในเร่ืองขุนชางขุนแผน พลายงามเม่ือโกนจุดแลว ก็เร่ิมไวผมมหาดไทย
ตั้งแตนั้น ผมทรงมหาดไทยน้ันจึงเปนสัญลักษณบงถึงการเปนผูใหญ 
              สรุปไดวา ตุกตาดินเผาท่ีพระราชวังโบราณ เปนงานศิลปะท่ีประดิษฐข้ึนเพื่อ
ประโยชนใชสอย โดยการใหรายละเอียดบางประการ ซ่ึงชางเปนผูปนข้ึนเองมากกวาเด็กจะทําข้ึน 
ตุกตาดินเผากลุมท่ี 2 ท่ีใชแมพิมพ 2 ตัว ประกบกันนั้นนาจะมีแหลงผลิตโดยเฉพาะหรือแมแตตุกตา
ดินเผาท่ีใชแปนหมุน (ตุกตาดินเผากลุมท่ี 3) และตุกตาดินเผาคนข่ีพาหนะ (ประติมากรรมดินเผา
กลุมท่ี 4) ท่ีปนข้ึนเองนั้น สีและเนื้อดิน กับอุณหภูมิในการเผาใกลเคียงกันมาก เกินกวาท่ีจะเปน
อิสระท่ีชางแตละคนจะคิดประดิษฐข้ึน 
  แหลงผลิตตุกตาดินเผาเหลานี้ คงไมไดทําข้ึนในพระราชวังโบราณ หากแตอาจ
ซ้ือหาไดตามตลาดทองถ่ิน เม่ือเปรียบเทียบเทคนิค การปนภาชนะดินเผาจากพระราชวังโบราณของ
อยุธยาแลว ภาชนะดินเผาไมเคลือบท่ีพบ ไมปรากฏรูปแบบของภาชนะดินเผาท่ีพัฒนาเกินหนา
สุโขทัย นอกจากลวดลายตกแตงท่ีประณีตละเอียดวิจิตรมากข้ึน ในขณะเดียวกันในพระราชวัง
โบราณพบเศษภาชนะดินเผาเคร่ืองเคลือบของจีน อันนัม เคร่ืองแกวจากประเทศทางตะวันตก หรือ
แมแตสังคโลกของสุโขทัยอันเปนสินคาเขา มีราคา ไมใชของท่ีผลิตข้ึนเอง แสดงถึงการท่ี
พระราชวังหลวง เปนแหลงหนึ่งในเกาะเมืองอยุธยาที่รวมวัฒนธรรมทางวัตถุหลายหลากไว 
เนื่องจากจํานวนประชาชนท่ีเพิ่มข้ึน การผลิตเคร่ืองใช เชน ภาชนะดินเผาธรรมดา จึงมุงใหมี
ประมาณมาก มากกวาท่ีจะมุงพัฒนารูปแบบภาชนะดินเผาใหตางกันออกไป เพราะสามารถหาซ้ือ
สินคาแปลกๆ ท่ีมีคุณภาพท่ีดีกวาจากพอคาชาวตางประเทศ 
  ตุกตาดินเผาท่ีพบท่ีพระราชวังโบราณ จึงนาจะเปนสวนหนึ่งของการผลิตงาน
พื้นบาน ท่ีคํานึงถึงปริมาณ ประโยชนใชสอย รับใชคนจํานวนมาก มากกวาจะพัฒนาคุณภาพแต
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อยางใด โดยสวนหนึ่งทําเปนรูปสัญลักษณแทนความหมายเกี่ยวของกับคติความเชื่อ ซ่ึงมีมากอน
หนานั้นแลวในสมัยสุโขทัย อีกสวนหน่ึงเปนรูปสัญลักษณเกี่ยวของกับคติความเชื่อจากศาสนา
พราหมณ ซ่ึงเขามามีบทบาทอยูแลวกอนการเกิดอาณาจักรอยุธยา 
                สวนการกําหนดอายุตุกตาดินเผาท่ีพบท่ีพระราชวังโบราณนั้น พบวา จากการ
กําหนดอายุโดยการเปรียบเทียบตุกตาดินเผาท่ีพบท่ีพระราชวังโบราณเหลานี้ นาจะเปนตุกตาที่ทํา
ข้ึนในสมัยอยุธยา หลังสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 ท้ังนี้ เพราะจากการศึกษาถึง
ประวัติศาสตรความเปนมาของกรุงศรีอยุธยา และการขุดแตงพระราชวังโบราณในป พ.ศ.2523 ถึง 
พ.ศ.2526 ปรากฏวาบริเวณพระราชวังโบราณท่ีทําการขุดแตงนี้ อยูในเขตพระราชวังใหมซ่ึงสราง
ข้ึนในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ เม่ือคราวท่ีโปรดใหยกพระราชวังเดิมเปนวัดพระศรีสรรเพชญ 
และทรงข้ึนมากอสรางพระราชวังใหมทางดานทิศเหนือของพระราชวังเดิมนอกจากน้ี ยังไดพบ
เคร่ืองถวยจีนในสมัยราชวงศชิง (พ.ศ.2200 - 2310) รวมกับโบราณวัตถุช้ินอ่ืน ๆ ท่ีพบในการขุด
แตงคร้ังนี้ดวย จึงเปนขอสนับสนุนอีกอยางหนึ่งท่ีวา ตุกตาดินเผาเหลานี้มีอายุหลังสมัยพระบรม
ไตรโลกนาถ 
                      จากขอมูลดานตางๆของประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยอยุธยาท่ีพบท่ีพระราชวัง
โบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังกลาว ทําใหผูวิจัยสามารถวางแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบ
ประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา  โดยการจัดแบงประเภทประติมากรรมตุกตา
ดินเผาสมัยสมัยอยุธยาออกเปน 4 ประเภท ไดแก  
                         ประเภทรูปคน ไดแก รูปผูหญิง(เดี่ยวและคู) เชน นั่งพับเพียบ แมอุมลูก, รูปผูชาย
(เดี่ยวและคู) เชน บุรุษนั่งชันเขา และรูปผูหญิงกับผูชาย 
                         ประเภทรูปคนกับสัตว ไดแก รูปคนข่ีพาหนะสัตว เชนชางและมา และรูปคนอุม
สัตว เชนไกและสุนัข 
                         ประเภทรูปสัตว ไดแก สัตวน้ํา สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา สัตวปก สัตวเล้ียงลูกดวยนม 
สัตวในเทพนิยาย 
                          ประเภทอ่ืนๆ ไดแก รูปเจามรรคผล ทรงผมโกะ ผมจุกรัดเกลา-รัดเกี้ยวและ      
ผมมวย 
                    รวมถึงการวิเคราะหคติความมุงหมายดานตางๆของประติมากรรมตุกตาดินเผา
ในสมัยอยุธยา เพื่อนําขอมูลมาศึกษาถึงวัฒนธรรม ความเช่ือ รวมท้ังสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจในสมัยอยุธยา เปรียบเทียบกับสมัยสุโขทัย เพื่อแสดงถึงอิทธิพลท่ีอาจสืบทอดตอเนื่องกัน
มา โดยใชขอมูลจากประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยอยุธยา กับสมัยสุโขทัย ในการวิเคราะหและ
ตีความดังกลาว 
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    3.2.5  ตุกตาดินเผาสมัยรัตนโกสินทร 
    ชาวไทยในสมัยรัตนโกสินทรสวนมากนับถือผีบาน หรือผีปู ยา ตา ยาย ซ่ึงเปน
บรรพบุรุษของตนเชนเดียวกันกับชาวจีน และนับถือพระภูมิเจาท่ีดวย ฉะนั้นจึงสรางศาลพระภูมิเจา
ท่ีไวภายในบาน มีขนาดเล็ก ภายในศาล นอกจากเจว็ดพระภูมิแลว ยังมีของท่ีถวายประจํา ไดแก 
ขาวปลาอาหาร เคร่ืองดื่ม หมากพลู ยาบุหร่ี ตลอดจนตุกตารูปสัตว ซ่ึงเปนสัตวเล้ียง เชน ชาง มา วัว 
ควาย สุนัข และรูปคนชาย หญิง และเด็ก สําหรับเปนขาชวงใชทําดวยดินเผา เคร่ืองสังเวยประเภท
ขาวปลาอาหาร อาจถวายทุกวันหรือทุกคร้ังท่ีมีพิธีทําบุญทางศาสนา (ท้ังพุทธและพราหมณ) ภายใน
บานของตน สมาชิกครอบครัวในบานนับถือพระภูมิมาก เพราะเช่ือวาพระภูมิมีอํานาจบันดาลให
บังเกิดความสุขสบายหรือเกิดความเดือดรอนได 
    ศิลปะพื้นบานสมัยรัตนโกสินทร แมจะไมมีคุณสมบัติทางศิลปะสูงนัก แตมีคา
ทางมรดกตกทอดเปนขนบธรรมเนียมทางศาสนา และประเพณีของคนในสมัยนี้ ซ่ึงยังไมปรากฏ
หลักฐานวา ชาวอูทองและชาวสุโขทัยโบราณนับถือพระภูมิหรือไม 
    การบูชาพระภูมิยังคงปฏิบัติกันอยูในกรุงเทพฯ ยังหาตุกตาบูชาพระภูมิท้ังรูปคน
และรูปสัตวไดในทองตลาด สวนมากทําดวยปูนพลาสเตอรหรือดินธรรมดา ระบายใหเหมือนของ
จริง ตุกตาเหลานี้ไมมีคุณคาทางศิลปะ ท้ังวัสดุท่ีใชก็ไมคงทน (เขียน  ยิ้มศิริ, 2509: 30-33) 
    นอกจากตุกตาบูชาพระภูมิแลว ตุกตาจีนไดเปนท่ีนิยมกันมากในตอนตนสมัย
รัตนโกสินทร เพราะมีการติดตอคาขายกับตางประเทศอยางกวางขวาง ตุกตาจีนมักทําเปนรูปคน
และสัตว โดยเฉพาะมังกรกับสิงโต 
    คร้ันตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ไดเกิดมี
ตุกตาดินเผาอีกประเภทหนึ่งในประเทศไทย นั่นคือ ตุกตาชาววัง  
    ตุกตาชาววัง มีกําเนิดข้ึนในพระบรมมหาราชวัง ดังท่ีหมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ  
ปราโมช (2514) อางถึงใน อังคณา หงสษา, 2526: 12) กลาวไวในหนังสือ “โครงกระดูกในตู”       
วาคุณเถาแกกลีบเปนผูตนคิดทําตุกตาชาววังข้ึนจําหนายเปนคร้ังแรก ในสมัยพระบาทสมเด็จ     
พระจอมเกลาเจาอยูหัว  ตอมาเจาจอมมารดายอยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง
ทําตุกตาชาววังข้ึนใหม พระองคเจาหญิงอรพินธุเบญภาค พระธิดาทรงทําสืบตอมา นอกจากนี้ไดมี
ชาววังอีกเปนจํานวนไมนอยท่ีไดฝกหัดประดิษฐตุกตาชาววัง จนกระท่ังสามารถออกจําหนายหรือ
ทําเลนเปนงานอดิเรก 
   สวนผูสนใจท่ีอยูนอกวังแตมีโอกาสเขาออกในวังไดฝกหัดทําตุกตาจากหอง
ขาหลวงของพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏ  เม่ือทําไดดีแลวไดประดิษฐตุกตาชาววังข้ึน 
จัดทําเปนอุตสาหกรรมในครอบครัว และ แตละรายไดถายทอดความรูใหแกลูกหลานญาติพี่นอง 
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บางคนไดฝกหัดประดิษฐตุกตาชาววังมาต้ังแตยังเยาววัย และไดทําตอเนื่องกันมาจนกระท่ังสูงอายุ
จึงเลิกก็มี 
    วิธีทําตุกตาชาววังตามแบบดั้งเดิมตั้งแตโบราณ มีกรรมวิธีดังตอไปนี้ คือ ใชดิน
เหนียวชนิดเดียวกับท่ีใชในการปนหมอมาปนเปนตัว แขน และขา สวนหนา และหัวนั้นกดจาก
แมพิมพท่ีทําดวยดินเหนียว เชนเดียวกัน จากน้ันทําสวนหัวเสียบลงบนคอของสวนลําตัวตุกตาเผา
ไฟโดยใชเตาอ้ังโล กลบแกลบขาวบนตะกรันของเตาใหหนาพอควร วางตุกตาลงบนแกลบ แลวโรย
แกลบบนตัวตุกตาเปนช้ันๆ ช้ันบนใชแกลบหนา วางถานท่ีติดไฟแลวลงบนแกลบ แกลบจะคอย ๆ 
ติดไฟและคุถึงกันโดยตลอด ตุกตาจะถูกเผาจนดินสุกดีแลว จึงนําออกจากเตา ใชยางมะขวิดทาให
ท่ัวตัวตุกตากอน แลวจึงทาดวยฝุนจีนใหท่ัวท้ังตัว ตุกตาชาววังจึงมีใบหนาและแขนขาเปนสีขาวโดย
ตลอด   ใชพูกันเขียนตา ค้ิว จมูก ปาก ดวยสี  สวนท่ีเปนเส้ือผาใหเขียนดวยสีสด ถาเปนตุกตาตัว
ละคร ตุกตาโขน ใชเส้ือผาหรือกระดาษ และกากเพชรตกแตง เปนเส้ือผาเพิ่มเติมใหสวยงามยิ่งข้ึน 
บางทีทําเปนละคนท้ังโรงก็มี 
   ตุกตาชาววัง มีขนาดเล็กมาก ขนาดสูงประมาณ 1 – 2 นิ้ว และมักจัดทําไวเปน    
ชุดๆ ละ   2 – 5 ตัวข้ึนไป สวนมากจะอยูในทานั่งกับพื้น ผูหญิงจะน่ังพับเพียบและทาวแขน ผูชาย
มักนั่งขัดสมาธิ เชน ชุดนั่งลอมวงรับประทานอาหารกันเปนสํารับ ชุดแมคานั่งขายของ ชุดมวยไทย 
ชุดเลนตะกรอ ชุดเลนหมากรุก และชุดละครไทย เปนตน ตุกตาเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการแตง
กาย ทรงผม กริยาทาทาง และชีวิตความเปนอยูของคนไทยสมัยรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5 เปน 
อยางดี (สุทธิลักษณ อําพันวงศ, 2524: 11-12,14) 
 
4. การศึกษาเคร่ืองปนดินเผาสังคโลก  
 เคร่ืองปนดินเผาสังคโลก 
     จากการศึกษาศิลปะเคร่ืองถวยในประเทศไทยของ ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, สวาง      
เลิศฤทธ์ิ และ กฤษฎา พิณศรี (2539) สามารถสรุปสาระสําคัญของยุคสมัยของการผลิตตลอดจน
การคาเคร่ืองถวยสุโขทัยไดดังน้ี     
               เคร่ืองปนดินเผานั้นสามารถครอบคลุมไดท้ังประเภทไมเคลือบและประเภทเคลือบ ท้ัง
ท่ีเผาไฟแรงสูงและตํ่า ดังนั้น การจัดแบงเคร่ืองปนดินเผาจึงข้ึนอยูกับเนื้อดินท่ีใชปนและอุณหภูมิท่ี
ใชในการเผา ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีลักษณะแตกตางกันออกไป จึงทําใหสามารถแบงได 2 ลักษณะ
กลาวคือ การแบงตามเน้ือดินและการแบงตามอุณหภูมิ ดังนี้ ท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 850 องศาเซลเซียส 
เรียก Terracotta ท่ีอุณหภูมิระหวาง 850-1,150 องศาเซลเซียส เรียก Earthenware  ท่ีอุณหภูมิระหวาง 
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1,150 -1,300 องศาเซลเซียส เรียก Stoneware และท่ีอุณหภูมิระหวาง 1,300-1,450 องศาเซลเซียส 
เรียก Porcelain  
              สวนดินท่ีนํามาใชทําเคร่ืองปนดินเผามีอยู 2 ประเภท ไดแก ดินขาว (Kaolin) ซ่ึงมีสี
คอนขางขาว มีอนุภาคหยาบขึ้นรูปยากแตเพราะมีความขาวจึงนิยมนํามาใชทํา  และดินดํา (Ball 
clay)  ซ่ึงพบไดท่ัวไปในเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย นิยมนํามาปนมากท่ีสุดเพราะเม่ือเผาไฟจะ
เปล่ียนจากสีดําเปนสีขาว แตถาดินมีธาตุเหล็กหรือไททาเนียมปนอยูมาก เม่ือเผาจะเปล่ียนเปน       
สีครีมปนน้ําตาล  สวนการแบงตามประเภทเน้ือดินนั้น สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทไดแก                                      
 1.  ประเภทเนื้อดินธรรมดา มีลักษณะเปนเนื้อดินเหนียว เผาท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 850 องศา
เซลเซียส แลวเนื้อดินมักออกสีแดงซ่ึงสวนใหญใชบรรจุส่ิงของไมได เชน ตุกตาดินเผารูปสัตว แต
ถาเผาท่ีอุณหภูมิ  850-1,150 องศาเซลเซียส และเปนดินเหนียวผสมกับหินฟนมาและหินควอทซ ก็
จะมีความพรุนตัว สามารถดูดซึมน้ําไดมากประมาณ 15-22% เชน เคร่ืองปนดินเผาท่ัวไปท่ีไม
เคลือบในสมัยทวาราวดีและศรีวิชัย เปนตน 
 2.  เนื้อดินแกรง โดยเนื้อดินจะมีสวนผสมของหินปูนราว 50% เนื้อแนน เพราะดิน
สามารถหลอมละลายติดกัน สามารถดูดซึมน้ําไดประมาณ 3-5% เชน เคร่ืองถวยสุโขทัย 
 3.  เนื้อกระเบ้ือง โดยเนื้อดินจะมีสวนผสมของดินเหนียวสีขาว (ดินเกาลิน) มีคุณภาพดี 
ไมดูดซึมน้ํา โปรงแสง เนื้อบางแสงผานทะลุได เวลาเคาะมีเสียงดังกังวาน เชน เคร่ืองถวยจีน       
เปนตน  
                สวนประเภทของการเคลือบเคร่ืองปนดินเผานั้น พบวาสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท 
ไดแก ประเภทเคลือบสีเดียว ประเภทเคลือบสองสี ประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบ และประเภทไม
เคลือบ โดยมีลักษณะแตกตางกัน ดังนี้ 
 1.  ประเภทเคลือบสีเดียว (Mono chrome wares) สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท 
ดังนี้ 
     1.1  เคลือบสีเขียว (Celadon หรือ Green-glazed wares) แบงไดสองลักษณะ คือ 
น้ําเคลือบท่ีไดจากพืช พบในเคร่ืองถวยสุโขทัย โดยมากนิยมตกแตงดวยการขูด สลัก การขูดขีด การ
เซาะรองและการกดประทับกอนท่ีจะทําการเคลือบ และ น้ําเคลือบท่ีมีสวนผสมของแรทองแดง 
เรียกอีกช่ือวา เคลือบสีเขียวขุน พบในเคร่ืองถวยพมาแตไมพบในประเทศไทย 
      1.2  เคลือบสีขาว (Opaque white-glazed wares) ไดแก เคร่ืองถวยพมา จีนและ
เคร่ืองถวยสุโขทัย ท่ีผลิตจากแหลงเตาเมืองสุโขทัย โดยจะทาน้ําดินสีขาวรองพื้นกอน แลวจึง
เคลือบทับ บางชนิดมีการขูดขีดลายกอนเคลือบ 
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      1.3  เคลือบสีน้ําตาล (Brown glazed wares) ในไทยพบไดเปนน้ําเคลือบสีน้ําตาล
ใส โดยบางคร้ังมีการปนติดและการขูดขีดเขาชวยดวย 
 2.  ประเภทเคลือบสองสี (Two-color glazed wares) พบลักษณะน้ําเคลือบสีน้ําตาลและ
สีขาวในเคร่ืองถวยสุโขทัย ท่ีผลิตจากเตาเมืองศรีสัชนาลัย โดยเมื่อข้ึนรูปแลวจะใชเคร่ืองมือปลาย
แหลมขูดขีดลวดลายลงไปในเนื้อดิน แลวทาน้ําเคลือบลงภายในลวดลายน้ันดวยสีขาวหรือสีน้ําตาล
กอนหรือหลัง 
 3.  ประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบ (Under-glaze black decorated wares) พบในเคร่ือง
ถวยสุโขทัยโดยเฉพาะท่ีแหลงเตาเมืองสุโขทัย จะนิยมทาน้ําดินสีขาวรองพื้นกอนเขียนลาย ท้ังนี้เพื่อ
ปกปดความหยาบของเน้ือดินท่ีหยาบสีเทาดํา 
 4.  ประเภทไมเคลือบ (Unglazed ware) จะพบในเคร่ืองถวยสุโขทัย เคร่ืองปนดินเผา
สมัยทวาราวดี ศรีวิชัย วัดพระปรางค บานบางปูน ตลอดจนเคร่ืองปนดินเผาพื้นเมืองท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน มักตกแตงดวยการขูดขีด การปนติด การเขียนลายดวยน้ําดินสีตางๆ 
                สวนดานเทคนิคการตกแตงลวดลายในเครื่องปนดินเผานั้น สามารถแบงออกเปน
เทคนิคตางๆดังนี้ การขูดขีด (Incising) การขูดสลัก (Engraving) การเคลือบ (Glazing) การเซาะรอง
(Excising, fluting) การปนติด (Appliqué) และการทาน้ําดิน (Slip or Enrobe) 
                นอกจากนั้นแลว (จิรา จงกล, 2513: 7-8) ยังไดแบงประเภทเครื่องปนดินเผาเคลือบของ
ไทยไวได 3 ชนิด กลาวคือ  
 1.  เคร่ืองถวยแบบชะเลียง เปนเคร่ืองปนดินเผาเคลือบสีน้ําตาลสีเดียว เคลือบไมตลอด
ถึงกนถวย 
 2.  เคร่ืองถวยสุโขทัย เปนเคร่ืองถวยท่ีไดแบบมาจากจีนแบบ ชูเจา(Tzu Chou) โดยมี
หลายแบบท่ีเขียนลวดลายสีดําหรือน้ําตาลบนพื้นขาวใตเคลือบ สวนมากเปนภาชนะใชสอยท่ัวไป 
 3.  เคร่ืองถวยสวรรคโลก สามารถแบงไดเปน 3 ชนิด ไดแก ชนิดเคลือบสีเขียวไขกา
แบบคลายจีนเตาลุงชวน(Lung Chuan) ชนิดเคลือบเขียนลวดลาย (Painted wares) และชนิด
เคร่ืองปนดินเผาเคลือบรูปคนและสัตว โดยมีท้ังเคลือบเซลาดอนและเขียนลวดลาย        
               สวนในดานของการแบงยุคสมัยของการผลิตเครื่องถวยสุโขทัย นั้น สามารถแบงออก
ได 3 ยุค ไดแก ยุคตน (ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี19-ตนพุทธศตวรรษท่ี 20) ยุคกลาง (ราวกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 20-ตนพุทธศตวรรษท่ี 21) และ ยุคปลาย (ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21-ตนพุทธศตวรรษ
ท่ี 22) โดยมีพัฒนาการของการผลิต ดังนี้ (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, สวาง เลิศฤทธ์ิ และ กฤษฎา 
พิณศรี, 2539: 95-142) 
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1. เคร่ืองถวยสุโขทัยยุคตน (Early Sukhothai Wares) ตรงกับปลายรัชสมัยของพอขุน
รามคําแหง-รัชสมัยพระมหาธรรมราชาท่ี 1 (ลิไทย) ไดมีการนําเอาลักษณะเดนของเคร่ืองถวยแตละ
ชนิดท่ีกําลังนิยมอยูในชวงเวลานั้นเขามาชวยในการสรางสรรครูปแบบและเทคโนโลยีการผลิต จน
กลายเปนเคร่ืองถวยสุโขทัย เนื่องจากชางปนไมเคยมีพื้นความรูในการผลิตเคร่ืองเคลือบแบบจีนมา
กอน จึงยังไมสามารถทําไดเหมือนเคร่ืองถวยท่ีกําลังเปนท่ีนิยมไดท้ังหมดในปลายรัชสมัยของพอ
ขุนรามคําแหง การผลิตเครื่องถวยสุโขทัยจึงเร่ิมขยายการผลิตเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยมี
อาณาจักรอยุธยาเปนผูสนับสนุนสงเปนสินคาออก  
               จากการเปรียบเทียบดานประวัติศาสตรศิลปะ พบวา เคร่ืองถวยในยุคตนนี้ มีลักษณะ
รูปทรงและลวดลายตกแตงคลายคลึงมากกับเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศเอวี๋ยน เชน การผลิตเคร่ือง
ถวยเขียนลายสีดําใตเคลือบ เปนตน อันแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะจากภายนอกอยาง
ชัดเจน ในยุคตนนี้คงมีแตแหลงผลิตเฉพาะท่ีบานเกาะนอย เตาเมืองศรีสัชนาลัยเทานั้น โดยมี
ผลิตภัณฑท่ีผลิตในระยะแรกนี้ 4 ประเภท ไดแก ประเภทเคร่ืองเคลือบสีน้ําตาลแบบเชลียง ประเภท
เคลือบเขียว ประเภทไมเคลือบ  และประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบ 

2.  เคร่ืองถวยสุโขทัยยุคกลาง (Middle Sukhothai Wares) ตรงกับรัชสมัยของพระมหา
ธรรมราชาท่ี 2ของสุโขทัยหรือสมัยพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขุนหลวงพะง่ัว) – รัชสมัยสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ  ในชวงนี้อาณาจักรสุโขทัยตกเปนเมืองประเทศราชของอยุธยา  ทําให
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองถวยสุโขทัยตกอยูในการควบคุมของอยุธยา นับแตนั้นเปนตนมา ดังนั้นการ
ท่ีอยุธยาพยายามครอบครองสุโขทัย สาเหตุสําคัญประการหนึ่งอาจสืบเนื่องมาจากความสําคัญของ
การคาเคร่ืองถวยสุโขทัย 
               การพัฒนารูปแบบศิลปะของเคร่ืองถวยสุโขทัยยุคกลางนี้ ไดรับการพัฒนาจนถึงขีด
สูงสุดท้ังดานลวดลาย การข้ึนรูป การพัฒนารูปทรงและการเผาท่ีสามารถใชไฟไดสูงข้ึน จึงถือไดวา
เปนยุคท่ีเจริญรุงเรืองท่ีสุดของการผลิตเคร่ืองถวยสุโขทัย ซ่ึงตรงกับชวงรัชสมัยพระบรมไตร
โลกนาถ นับต้ังแตป พ.ศ.2006-2031 โดยการคาเครื่องถวยก็ยังคงอยูในความควบคุมดูแลของ
รัฐบาล โดยจัดต้ังคลังสินคาและกรมทาข้ึน จึงนับวารัฐบาลไดเขามาทําการคาขายเปนคร้ังแรกใน
ประวัติศาสตรการคาของไทย โดยแหลงผลิตท่ีสําคัญไดแก เตาเมืองศรีสัชนาลัย ซ่ึงยังคงผลิตเคร่ือง
ถวยประเภทเคลือบเขียว ประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบและประเภทเคลือบสีน้ําตาลสืบตอมา และ
เตาเมืองสุโขทัย ท่ีเจริญเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจการคาในยุคกลางนี้ ทําใหเกิดผลิตภัณฑประเภท
เขียนลายสีดําใตเคลือบและประเภทเคลือบสีขาว 

3.  เคร่ืองถวยสุโขทัยยุคปลาย (Late Sukhothai Wares) ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จ   
พระบรมราชาธิราชที่ 3 – รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจการคาของไทยกับ
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ตางชาติเจริญรุงเรืองมาก มีการติดตอกับชาวตะวันตก เชน โปรตุเกส ซ่ึงนับวามีผลตอการพัฒนา
รูปแบบศิลปะเคร่ืองถวยสุโขทัยดวย แมวาจะไมมากนัก เชน ในตุกตารูปชางศึกพรอมจาตุรงคบาท
ถืออาวุธปนไฟของทางตะวันตก เปนตน ในปลายพุทธศตวรรษที่ 21 อาณาจักรอยุธยาตองรับศึก
หนักจากพมาอยูเสมอ คงทําใหชางปนท่ีสุโขทัยบางสวนถูกกวาดตอนไป และการผสมผสานใน
นโยบายการเปลี่ยนแปลงทางการคาของจีนในรัชสมัยราชวงศชิง ท่ีเปนการคาแบบเอกชนแทน
การคาแบบบรรณาการมากข้ึน ทําใหการผลิตเคร่ืองถวยสุโขทัยตองคอยๆปดตัวลงในท่ีสุด 
               เคร่ืองถวยสุโขทัยในยุคปลายน้ี สามารถนํามาเปรียบเทียบกับรูปแบบทางศิลปะของ
เคร่ืองถวยจีนและเวียดนามไดมากท่ีสุด ตลอดจนช้ีใหเห็นถึงการลอกเลียนแบบไดดีท่ีสุด โดย      
สืบทอดตอมาจากยุคตนและกลาง นอกจากนี้แลวในยุคปลายมีการผลิตเฉพาะท่ีเตาเมืองศรีสัชนาลัย
เทานั้น สวนท่ีเตาเมืองสุโขทัยสันนิษฐานวาถูกรวมเขากับเตาเมืองศรีสัชนาลัยแลว                                 
                อุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาท่ีเมืองศรีสัชนาลัย แบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
              3.1 ประเภทเคลือบเขียว มีลักษณะเนื้อดินคอนขางหยาบ สีเทา ไดรับการเผาในอุณหภูมิ
สูง น้ําเคลือบสีเขียวเขมใสและมีรอยแตกราน สวนใหญเคลือบไมจรดเชิง สวนตุกตาทั้งรูปคนและ
รูปสัตวก็นาจะผลิตข้ึนในชวงนี้เชนกัน เพราะลักษณะของน้ําเคลือบมักออกสีเขียวคลํ้าและสีของ
เนื้อดิน ท่ีถูกไฟเผาจัดเหมือนกัน จากลักษณะการตกแตงลวดลาย น้ําเคลือบ ตลอดจนสีของเนื้อดิน 
จึงทําใหสามารถแยกกลุมนี้ออกจากยุคอ่ืนๆได 
              3.2 ประเภทเคลือบสีขาว สวนผสมของน้ําเคลือบพบวา มีความคลายคลึงกับเคร่ืองถวย
พมาและตางก็มีสวนผสมของแรดีบุกเชนเดียวกัน รูปทรงท่ีผลิต ไดแก แจกัน กระโถน ไหสองพวย 
โถสามหู เตาปูน ตลับ มาหมากรุก และตุกตา เปนตน และสวนเคร่ืองประดับสถาปตยกรรม โดยมี
น้ําเคลือบสองแบบคือ แบบท่ีมีลักษณะมัน และแบบดานซ่ึงมักไมนิยมตกแตงลวดลายและผลิตนอย
มาก โดยสวนใหญคงเกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนาเปนสําคัญ  
              3.3 ประเภทเคลือบสีน้ําตาล ความนิยมในยุคปลายมีนอยกวาประเภทอ่ืนๆ เพราะความ
หลากหลายของสินคาในตลาดเคร่ืองถวยมีมากเกินไป พบวาแนวความคิดเคร่ืองถวยเขมรคงไดรับ
การลอกเลียนแบบตอมาในยุคปลายนี้  แตรูปทรงท่ีผลิตก็ไมไดมีการพัฒนาไปมากนัก เชน ชาม 
พาน กระปุก คณฑีและตุกตา เปนตน สวนเทคนิคท่ีใชตกแตง ไดแก การขูดขีด การปนติดหรืออาจ
ไมตกแตงลวดลาย หากมีการตกแตงลายก็มักขูดลายจักสาน หรือลายเสนวงกลมขนาน น้ําเคลือบยุค
นี้แบงเปนสองประเภท ไดแก สีน้ําตาลอมเหลืองและสีน้ําตาลเขม แตมีการเคลือบคอนขางบาง 
               3.4  ประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบ มีการผลิตรูปทรงในลักษณะของกระปุก ตลับ 
แจกัน กุณฑีและกุณโฑ เปนสวนใหญ เนื่องจากความนิยมในเคร่ืองถวยจีนมีมากกวาโดยเฉพาะ
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ประเภทจาน ชาม ในยุคปลายน้ีแบงเคร่ืองถวยไดสองกลุมคือ กลุมเคลือบดวยน้ําเคลือบสีเขียวคลาย
เซลาดอน และกลุมเคลือบดวยน้ําเคลือบสีเขียวใส 
               3.5 ประเภทเคลือบสองสี ไดรับแบบอยางมาจากเครื่องถวยจีนประเภทลงยาเคลือบสี
เขียวและสีเหลือง ท่ีผลิตในราชสํานักหมิง ซ่ึงพัฒนาการนี้จะตรงกับยุคสมัยอยุธยาตอนกลาง ซ่ึง
เคร่ืองถวยสุโขทัยเคลือบสองสีโดยท่ัวไปจะ หมายถึง เคร่ืองถวยท่ีตกแตงดวยน้ําเคลือบสีน้ําตาล
และสีขาวเปนสําคัญ แตก็พบบางคร้ังอาจตกแตงดวยสีน้ําตาลสีเดียว โดยการนํามาเขียนลาย แตม
ลาย หรือขูดขีดลายบนเคลือบสีน้ําตาล จนเห็นสีของเนื้อดิน สวนรูปทรงผลิตมักเปนกระปุก ชาม 
แจกัน ตลับ ตุกตา และเคร่ืองประดับสถาปตยกรรม ดานเทคนิคท่ีใชตกแตง มีท้ังการขูดขีด การ
เขียน และการปนติด โดยตกแตงเปนลวดลายจุด ลายกานขด ลายกลีบบัวแหลม เปนตน จากการท่ี
น้ําเคลือบประกอบดวยสีขาวและสีน้ําตาล ทําใหเช่ือวา ในยุคปลายนี้ยังคงมีการผลิตเคร่ืองถวย
สุโขทัยประเภทเคลือบสีน้ําตาลและเคลือบสีขาวควบคูกันไปดวย  
               สวนทางดานการคาเคร่ืองถวยสุโขทัยนั้นพบวาเคร่ืองถวยไมไดผลิตเพียงเพื่อใชใน
ชีวิตประจําวันของทองถ่ินเทานั้น แตก็ไดผลิตเปนอุตสาหกรรมการคา และสงออกทํารายไดหลัก        
ท่ีสําคัญใหกับอาณาจักรสุโขทัย การคาเครื่องถวยสุโขทัยไดมีมาต้ังแตราวพุทธศตวรรษท่ี 19 แลว
คงยังไมมีความสําคัญมากนัก เนื่องจากเครื่องถวยยังมีคุณภาพไมดีนัก ขาดความสวยงาม จึงคงเปน
การคาในรูปของการคารวมไปกับสินคาอ่ืนๆ จนประมาณตนพุทธศตวรรษที่ 20 (รัชสมัยพระยา     
ลิไท) จึงทําการคาเคร่ืองถวยอยางเปนลํ่าเปนสันเนื่องจากเครื่องถวยมีคุณภาพดีข้ึน กอรปกับเครื่อง
ถวยจีนไมสามารถสงสินคาออกมาขายไดตามปกติ โดยการคาตองอาศัยอาณาจักรอยุธยาในการทํา
การคาขนาดใหญกับดินแดนภายนอกตางประเทศ จนกระท่ังเม่ืออยุธยาสามารถมีอํานาจเหนือ
สุโขทัยโดยสมบูรณแลว จึงสงผลใหอุตสาหกรรมการผลิตและการคาเคร่ืองถวยสุโขทัยเจริญสูงสุด
ในชวงพุทธศตวรรษท่ี 20-21  
               เคร่ืองถวยสุโขทัยไดถูกใชเพ่ือตอบสนองความตองการในเร่ืองส่ิงของภาชนะเครื่องใช
ในประเพณี ความเช่ือ และพิธีกรรมทางศาสนาเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังถูกใชในเร่ืองของศิลปะ
สถาปตยกรรม เพื่อการใชสอยและแสดงฐานะทางสังคมของกลุมชนท่ีเปนเจาของ จากหลักฐานการ
กระจายตัวของเคร่ืองถวยสุโขทัยในตางประเทศ พอสรุปไดวา ลูกคาสวนใหญของสุโขทัยและ
อยุธยาไดแก บริเวณหมูเกาะแถบทะเลจีนใต เชน อินโดนีเซีย มาเลเซียและฟลิปปนสในปจจุบัน 
โดยนําเคร่ืองถวยไปใชในพิธีกรรมเกี่ยวกับการฝงศพ ตั้งแตปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 - ตนพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 จนถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 22 จึงไดส้ินสุดลง เนื่องจากสถานการณภายในประเทศ   
ไมเอ้ืออํานวยตอการผลิตเปนอุตสาหกรรมการคาขนาดใหญอีกตอไป โดยนาจะเกิดความวุนวายใน
ราชสํานักอยุธยาและการทําศึกสงครามกับพมาเปนสําคัญ ดวยเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยตองตก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 
 

อยูในทองท่ีทําเลสงครามอยูเปนเวลานาน จึงนําไปสูการส้ินสุดการผลิตโดยส้ินเชิงในรัชสมัยพระ
นเรศวร (พ.ศ.2133-2148) ซ่ึงเร่ิมมีพอคาชาวตางชาติเขามาคาขาย กอรปกับผูคนสวนใหญของ
อยุธยา ไมนิยมใชเคร่ืองสังคโลกของสุโขทัยแตกลับนิยมเคร่ืองสังคโลกของจีน จึงไมมีการคา
เคร่ืองสังคโลกท่ีผลิตจากเตาภายในประเทศมาเปนสินคาออกหรือจําหนายใหกับชาวบานอีกตอไป 
               สวนเสนทางท่ีมีความสําคัญหลักในการนําสินคา จากแหลงผลิตออกสูตลาดภายนอก 
คือ เสนทางน้ํา โดยอาศัยเรือขนาดเล็กลําเลียงผานลําน้ําภายในประเทศ ลงสูเมืองทาบริเวณปาก
แมน้ํา จากน้ันจึงขนถายสินคาลงสําเภาออกทะเลไปยังประเทศลูกคา ดังนั้นแมน้ําเจาพระยาจึงเปน
เสนทางหลักในการขนสงเคร่ืองถวยสุโขทัยท่ีสําคัญ โดยสถานีการคาใหญจึงนาจะอยูท่ีอยุธยา   
              สวนเสนทางบก คงใชถนนพระรวง เนื่องจากพบเตาเมืองสุโขทัยมักต้ังอยูริมถนนพระ
รวง ทําใหสะดวกในการขนสง คือ จากเมืองสุโขทัยไปยังเมืองกําแพงเพชร แลวลงเรือตอไปทางน้ํา
หรือไมก็ตอทางบกไปจนถึงอยุธยาก็ได  
 
 ประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็ก  
               จากการศึกษารูปแบบและคติประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็กในสมัยสุโขทัย ของ
วิชชุตา วุธาทิตย (2527) สามารถสรุปสาระสําคัญของรูปแบบและประเภท ตลอดจนความมุงหมาย
ของการผลิตประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็กไดดังน้ี     
                กําเนิดของประติมากรรมโลกขนาดเล็ก จัดเปนส่ิงประดิษฐชนิดหนึ่งของมนุษย แสดง
ใหเห็นถึงวิวัฒนาการแสดงออกทางความคิด โดยมิไดทําข้ึนเพื่อเปนของเลนแตเพียงอยางเดียว 
หากแตมีความเก่ียวของกับความเช่ือ ภูตผี ไสยศาสตร ประเพณีนิยม และประโยชนใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน  
               เคร่ืองสังคโลกเปนของท่ีผลิตกันแพรหลายในสมัยสุโขทัย ซ่ึงพบมากในบริเวณ อําเภอ
สวรรคโลก อําเภอศรีสัชนาลัยและอําเภอเมืองสุโขทัย โดยรวมความถึงเครื่องปนดินเผาท่ีพบใน
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงรายดวย  
               นอกจากนั้นยังมีการพบเคร่ืองสังคโลกจมอยูนอกฝงเกาะครามในอาวไทย ใกลอําเภอ
สัตหีบเปนของผลิตในสมัยอยุธยา ซ่ึงนาจะมีแหลงผลิตใหญท่ีเมืองศรีสัชนาลัยแลวขนสงมาตาม
แมน้ํายมและแมน้ําเจาพระยา ลงมายังกรุงศรีอยุธยา ตอจากน้ันจึงสงลงเรือสําเภาจีนไปเปนสินคา
สงออก เนื่องจากในราว พ.ศ.1952 สมัยพระอินทราราชา ไดลดฐานะกรุงสุโขทัยเปนเพียงเมืองเล็กๆ
ในราชอาณาจักรอยุธยาเทานั้น เพื่อควบคุมแหลงกําเนิดอุตสาหกรรมเคร่ืองปนดินเผาท่ีมีกําไร และ
ตอมาอีกประมาณย่ีสิบป ไดมีสงครามกับอาณาจักรลานนา ทําใหอุตสาหกรรมผลิตสังคโลกชะงัก
การสงออกจึงส้ินสุดลง ตอมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในราวป พ.ศ.2015 ไดกลับเขา
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มายึดเมืองศรีสัชนาลัยอีก ทําใหการสงออกครั้งท่ีสองจึงไดเกิดข้ึนอีกคร้ัง จนถึงปลายศตวรรษเกิด
สงครามกับอาณาจักรลานนามากข้ึน ทําใหการผลิตสังคโลกยากลําบาก กอรปกับจีนไดกลับมา
สงออกเคร่ืองปนดินเผาราคาถูกเปนจํานวนมาก ทําใหเคร่ืองสังคโลกตองหยุดผลิต เพราะการรบพุง
ระหวางอยุธยากับลานนา ตั้งแตราว พ.ศ.2000-2095  เคร่ืองสังคโลกนาจะส้ินสุดลงในสมัยกอนเสีย
กรุงคร้ังท่ี 1 รามพุทธศตวรรษท่ี 21 ประมาณสมัยพระมหาจักรพรรดิ 
 
 ประเภทและแหลงผลิตเครื่องสังคโลก 
                เคร่ืองสังคโลกสามารถจําแนกตามหลักการใชสอยไดเปน การใชในชีวิตประจําวัน เชน 
ถวยจานชาม กระปุก หัวหมากรุก เปนตน การใชเพื่อประดับอาคารสถาปตยกรรม เชน บราลี       
รูปยักษ รูปสิงห เปนตน และการใชในพิธีกรรมทางความเช่ือและทางศาสนา เชน ตุกตาตางๆ     
เปนตน 
                สวนแหลงผลิตเคร่ืองสังคโลกไดแก แหลงเมืองเกาสุโขทัย ซ่ึงมีราว 52 เตาโดยจะผลิต
ภาชนะใชสอยมีการเขียนลายสีดําหรือน้ําตาล และแหลงเมืองศรีสัชนาลัยหรือสวรรคโลกเกา ซ่ึงมี
แหลงเตาเผาอยู 2 แหง ไดแก เตาปายาง ซ่ึงเปนเตาหลวงเพราะทําข้ึนใชเฉพาะราชสํานัก โดยเปน
เตาเคร่ืองถวยท่ีเขียนลายสีดําหรือน้ําตาลบนพื้นสีนวล ซ่ึงประณีตกวาท่ีเมืองสุโขทัย นอกจากนี้ยัง
ผลิตเคร่ืองประดับ สถาปตยกรรมและตุกตาอีกดวย, เตาเกาะนอย ซ่ึงเปนเตาคร้ังกอนสมัยสุโขทัย 
โดยจะเผาเครื่องเคลือบสีน้ําตาล (เคร่ืองเคลือบเชลียง) โดยเปนแหลงเครื่องถวยเซลาดอนท่ีสําคัญ
แบบจีนท่ีเรียกวา Lung-chaun 
 
 ชนิดของเครื่องสังคโลกขนาดเล็ก 
                 จากการศึกษาเคร่ืองสังคโลกขนาดเล็กสมัยสุโขทัย สามารถแบงออกไดเปน 6 ประเภท 
ไดแก  
               ชนิดไมเคลือบ : เปนพวกเนื้อเคร่ืองหิน(Stone Wares) ตกแตงผิวดวยลายขูดขีดตัดแปะ
และพวก Earthen wares  มีการใชน้ําslipสีแดงชุบภาชนะ  
               ชนิดเคลือบสีน้ําตาลและสีดํา  : คลายเคร่ืองถวยลพบุรีมาก จึงสันนิฐานวาเครื่อง      
สังคโลกยุคตนไดรับอิทธิพลจากขอมมากอน แลวจึงพัฒนาเปนรูปแบบของตนเองในท่ีสุด 
               ชนิดเคลือบสีขาว : ใชการเคลือบใสทับบนสีขาวขุน ไมมีลวดลายประดับมากนัก 
               ชนิดเคลือบสีเขียวไขกา (Celadon) :  มีสีตางๆต้ังแตสีเขียวมรกต เขียวไขกา สีฟาออน 
น้ํายาเคลือบจะแตกราน ใส โปรงแสง มองเห็นลาดลายท่ีขูดแกะได    
               ชนิดเคลือบสองสี ไดแก สีน้ําตาลพ้ืนขาวหรือสลับกัน 
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               ชนิดเขียนลายใตเคลือบ : ผลิตข้ึนหลังสุด ราวรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไทโดยไดรับ
เทคนิคจากชางจีนในราชวงศหยวน ประมาณพุทธศตวรรษท่ี20 
 
 ประเภทประติมากรรมลอยตัวขนาดเล็กสมัยสุโขทัย   
                ประติมากรรมลอยตัวขนาดเล็กสมัยสุโขทัย  ยกเวนประเภทประติมากรรมลอยตัวขนาด
เล็กท่ีเปนเครื่องใชสอย จากการศึกษาสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก (วิชชุตา        
วุธาทิตย, 2527: 27-45) 
                1. ประเภทประติมากรรมลอยตัวขนาดเล็กรูปคน  
                 รูปผูหญิง ไดแก รูปเดี่ยว ( ผูหญิงนั่งถือพัด, นั่งชันเขาขวาและนั่งขัดสมาธิ) และ
รูปคู (ผูหญิงอุมเด็ก) 
               รูปผูชาย ไดแก  รูปเดี่ยว (นั่งชันเขาขวาพนมมืออัญชลี, นั่งขัดสมาธิ, นั่งคุกเขา 
และน่ังพับเพียบ) และรูปคู (ชายอุมเด็ก,ชายกําลังปลํ้ากันและนั่งพายเรือสองคน) 
                รูปผูหญิงกับผูชาย ไดแก รูปน่ังกอดกัน 
               2. ประเภทประติมากรรมลอยตัวขนาดเล็กรูปคนกับสัตว 
                      รูปชายหญิงนั่งพับเพียบอุมไก,ชันเขาขวาอุมไกและน่ังถือนกพิราบ 
                      รูปชางมีควาญทายข่ีและรูปชางศึกพรอมดวยควาญ 
                      รูปชายข่ีมาและรูปชายน่ังบนหลังหงส 
              3. ประเภทประติมากรรมลอยตัวขนาดเล็กรูปสัตว 
                       รูปสัตวน้ํา เชน ปลาปกเปา 
                       รูปสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา เชน เตา คางคก 
                       รูปสัตวปก เชน นก ไก แมไกกับลูกไก หาน หงสและเปด 
                       รูปสัตวเล้ียงลูกดวยนม (สัตวเล้ียงกับสัตวปา) เชน สุนัข วัว มา หมี เสือ สิงโต 
ชาง แรด กวาง นรสิงห และนกหัสดีลิงค 
 
 คติความมุงหมายของประติมากรรมสังคโลกสุโขทัย   
                 จากการศึกษาวิเคราะหตีความประติมากรรมสังคโลกสุโขทัย พบวาคติความมุงหมายใน
การสรางมีความเกี่ยวเนื่องในความเช่ือทางศาสนา เนื่องจากพบเคร่ืองเคลือบสังคโลกพระพุทธรูป 
และรูปเคารพคติปางประสูติของพระพุทธเจา รวมท้ังรูปเคารพในศาสนาฮินดู ไดแก พระคเณศ    
รูปคนข่ีหงสซ่ึงเปนพาหนะของพระพรหมและรูปนรสิงห  เปนตน 
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                คติความเช่ือภูตผีไสยศาสตรและประเพณีนิยม โดยพบมีการปนตุกตาเสียกบาลรวมถึง
ตุกตารูปแบบตางๆ ไดแก ตุกตาแมอุมลูก รูปผูชายอุมไก รูปผูหญิงถือพัด รูปควาญชางข่ีชางศึก เปน
ตน ซ่ึงตุกตาเหลานี้คงใชสําหรับเปนของสังเวยและเปนตุกตาเสียกบาล ท่ีศีรษะจะมีการทํารอยตอ
รอบคอและปนศีรษะข้ึนตางหาก แลวนํามาติดไวกับตัวตุกตาอยางงายๆ กอนเผาไฟ ท้ังนี้เพื่อจะให
หักออกไดงายนั่นเอง  
                นอกจากนั้นประติมากรรมสังคโลกสุโขทัย  ยังมีความมุงหมายเพ่ือสะทอนใหเห็นชีวิต
ความเปนอยูของชาวสุโขทัย ในดานตางๆ ไดแก 
               การแตงกาย : โดยผูหญิง จะไวผมยาว/เกลามวยกลางกระหมอมหรือหลังศีรษะ ไมนิยม
สวมเส้ือ เพราะอากาศรอนและเมื่อแตงงานแลวก็ไมจําเปนตองปกปองรางกายสวนบน มีการสวม
เส้ือผาหนา/หมผาสไบเฉียง/หมผาพาดไหลสองขาง/หมผาคลองคอพาดไหล มีการนุงผาโสรง/นุงผา
โจงกระเบน/นุงผาถุง ไมนิยมสวมรองเทา ชนช้ันสูงสวมเคร่ืองประดับศีรษะมงกุฎ/กรอบพักตร/
กรองศอ/พาหุรัด/ทองกร สวนในผูชาย จะไวผมยาว/มุนมวยไวกลางกระหมอมหรือไวทายทอย มี
การไวผมส้ันทรงคลายมหาดไทย มีการโพกผา สวมหมวกซีโบรูปคลายฝาชี, ทหารสวมหมวก ไม
นิยมสวมเส้ือ/สวมเส้ือยันต, นุงผาโจงกระเบน/สวมกางเกงแลวนุงผาโจงกระเบนทับ/นุงผาโสรง/
นุงกางเกงคาดเข็มขัดหรือผาคาดเอว,ชนชั้นสูงสวมเคร่ืองประดับศีรษะเหมือนผูหญิง 
                 การบันเทิง : มีการเลนดนตรี เปาขลุยหรือป มีการฟอนรํา การแสดงมายากล  มีการเลน
กีฬาชนไก ท่ีชาวสุโขทัยนิยมเลนกันมาก เพราะพบรูปคนอุมไกจํานวนมาก การเลนมวยปลํ้า การ
เลนกายบริหารดัดตนแบบโยคี การตีคลี การเลนหมากรุก  
                พาหนะเดินทาง : ทางบกใชการข่ีมา ข่ีชาง สวนทางเรือใชการพายเรือ 
                การเล้ียงสัตวประเภทตางๆ : สัตวปกเล้ียงเพื่อเปนอาหาร และกีฬาชนไก เล้ียงมาเพื่อใช
เปนพาหนะเดินทาง/ทําศึกสงคราม/ใชเลนกีฬาตีคลี เล้ียงชางเพื่อเปนพาหนะการเดินทางและกระทํา
ศึกสงคราม โดยนิยมการสูรบบนหลังมา/หลังชาง โดยการทํายุทธหัตถี ดังปรากฏในประวัติศาสตร
วาพอขุนรามคําแหงกระทํายุทธหัตถีกับขุนสามชนเจาเมืองฉอด 
               สรุปไดวา ประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็กในสมัยสุโขทัย ไดรับอิทธิพลรูปแบบ 
เทคนิคการผลิตและคติความมุงหมาย ท้ังจากลพบุรีและของจีน ซ่ึงอาจเน่ืองดวยมีชางชาวลพบุรี
และชาวจีนมาเปนชางปนหมอหรือเปนครูสอนชางไทย ซ่ึงตอมาชางไทยรูจักนําเอารูปแบบเดิมมา
ดัดแปลง ทําใหมีรายละเอียดการตกแตงท่ีแตกตางกันออกไป จนเปนเอกลักษณสังคโลกสุโขทัย  
                สวนดานคติความมุงหมายของประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็กในสมัยสุโขทัย จะมี
ความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธและอินดู ความเช่ือถือทางไสยศาสตร และชีวิตความเปนอยู โดยท่ี
ชาวสุโขทัยยังนับถือความเช่ือทางไสยศาสตรควบคูไปกับศาสนาพุทธและฮินดูโดยพบการทําพิธี
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เสียกบาล ดังนั้น ประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็กในสมัยสุโขทัยนับไดวาเปนศิลปะพ้ืนบานท่ี
สําคัญ ท่ีใชชางฝมือข้ันสูงไปจนถึงชางสามัญธรรมดา เชน ชางปนตุกตาเสียกบาลและรูปสัตวตางๆ 
คุณคาในดานศิลปะสามารถนําเอาสภาพชีวิต กิริยาทาทาง ความเปนอยูของคนสมัยสุโขทัย มา
สะทอนใหไดชมโดยออกแบบรูปทรงและลวดลายส่ิงตางๆ ไดอยางสวยงาม 
              จากขอมูลดานตางๆของเคร่ืองปนดินเผาสังคโลกและประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็ก
ในสมัยสุโขทัย ดังกลาว ทําใหผูวิจัยสามารถวางแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตา
ดินเผาสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา  โดยการจัดแบงประเภทประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัย
ออกเปน ประเภทรูปคน รูปคนกับสัตวและรูปสัตว รวมถึงชนิดของเคร่ืองสังคโลกขนาดเล็ก (สีน้ํา
เคลือบตางๆ) รวมถึงการวิเคราะหคติความมุงหมายดานตางๆของประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็ก
ในสมัยสุโขทัย เพื่อนําขอมูลมาศึกษาถึงวัฒนธรรม ความเช่ือ รวมท้ังสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยเปรียบเทียบกับสมัยอยุธยา โดยใชขอมูลจากประติมากรรมลอยตัวตุกตา
ดินเผาสมัยสุโขทัย ในการวิเคราะหและตีความดังกลาว 
                    
5.  แนวคิดเก่ียวกับลักษณะสังคม วัฒนธรรม และสภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา 
               ชนชาติไทยมีวัฒนธรรมท่ีไดวิวัฒนาการตอเน่ืองกันมาตลอด ดานความเช่ือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
และภูตผีปศาจของสังคมไทยต้ังแตอดีตนั้น สังคมไทยดั้งเดิมคงจะนับถือหรือบูชาดวงวิญญาณ
ตางๆ (Animism) เชนเดียวกับเพื่อนบานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยนับแตสมัยสุโขทัยมา
จนถึงสมันรัตนโกสินทรตอนตน ชวงเวลานี้ไดตั้งอยูบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมรวมกัน 3 ประการ 
คือ การปกครองโดยกษัตริย ท่ีมีการสืบทอดตําแหนงทางสายเลือด การมีลักษณะเศรษฐกิจ
โดยทั่วไปเปนเกษตรกรรมแบบเล้ียงตนเอง (Subsistence economy) และลักษณะทางดานความเช่ือ
และศาสนา ซ่ึงสวนใหญเปนพุทธหินยานผสมกับความเช่ือในเร่ืองวิญญาณและไสยศาสตร
(Hinayana Buddhism and Animism) (สนิท สมัครการ, 2534: 11-18) ดังนั้น ในแงของความเช่ือแต
เดิม คนไทยจึงมีความเชื่อเร่ืองผีสางและวิญญาณตางๆ ตอมาเม่ือมีลัทธิพราหมณแพรขยายเขามา 
รวมกับความเช่ืออ่ืน เนื่องมาจากศาสนาท่ีรับมาใหม ทําใหความเช่ือถูกผสมผสานกลมกลืนดวย
ประเพณีและพิธีกรรม เชน พิธีโกนจุก ท่ีมีความเช่ือเกี่ยวกับขวัญ หรือ พิธีกรรมเกี่ยวกับหญิง
ตั้งครรภ ท่ีมีความเช่ือท่ีวาผีเปนตัวกระทําใหแมและเด็กเกิดอันตราย จึงตองประกอบพิธีกรรมเพื่อ
ปดเปาภยันตรายใหท้ังแมและเด็กอยูรอดปลอดภัย  เปนตน ซ่ึงสะทอนประเพณีท่ีรวมพิธีกรรมอัน
เนื่องมาจากความเช่ือหลายประการและผสมผสานไดอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิตคนไทย  (ประชิต 
สกุณะพัฒน, 2546: 62) ดวยเหตุนี้ในสมัยสุโขทัย จึงมีความเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธและฮินดู 
ความเช่ือถือทางไสยศาสตร และชีวิตความเปนอยู โดยท่ีชาวสุโขทัยยังนับถือความเช่ือทาง        
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ไสยศาสตรควบคูไปกับศาสนาพุทธและฮินดู เนื่องจากการปกครองในสมัยนั้น แมแตกษัตริยก็ยัง
ตองกลัวผี จึงเปนเคร่ืองยับยั้งไมใหหลงในพระราชอํานาจ เพราะกษัตริยยังตองอายแกผีสางเทวดา 
สุโขทัยจึงเปนเมืองท่ีมีการปกครองท่ีดี (เสนีย ปราโมช, มปป. : 2-3) 
              สวนดานชีวิตความเปนอยูของชาวสุโขทัย พบวา  จํานวนประชากรของสุโขทัยมี
จํานวนไมมากนัก เม่ือเทียบกับอาณาจักรของคนไทยอ่ืนๆซ่ึงเจริญในสมัยเดียวกัน  เนื่องจากมี
ลักษณะชุมชนขนาดเล็ก โดยมีเมืองท่ีตั้งอยูแบบจับกันเปนกลุมแตละกลุมอยูหางกัน โดยมีหลักฐาน
สําคัญคือขนาดวัดในสมัยสุโขทัยนั้นมีขนาดเล็กแทบทั้งส้ิน 
              ดานลักษณะของสังคมสุโขทัย เปนสังคมชาวพุทธท่ียึดม่ันในพระพุทธศาสนาอยาง
เครงครัด มีการดํารงชีวิตอยางสงบมีมิตรไมตรีตอกัน โดยประชาชนมีอาชีพหลักคือ ทําเกษตรกรรม 
แตก็มีบางอยางเปล่ียนแปลงไปจากสมัยแรกตั้ง(สมัยพอขุนรามคําแหง) เชน เทคโนโลยีการทํา
เคร่ืองสังคโลก และจากการวิเคราะหทางโบราณคดี ทําใหทราบวาบริเวณเมืองเกาสุโขทัย เคยเปน
แหลงท่ีอยูอาศัยของชุมชนท่ีคอนขางหนาแนน มีการสรางบานเรือนท่ีอยูอาศัยทําดวยไม มีการลา
สัตวปาเปนอาหาร เชน วัว หมูปา เกงกวาง นอกจากนี้ยังจับสัตวน้ําเปนอาหารดวย เชน เตา หอย 
และปลา ท้ังยังรูจักเล้ียงสัตว เชน วัวควาย สําหรับใชงานเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ชุมชนแถบนี้ยัง
รูจักทําเคร่ืองปนดินเผาดวยเทคนิคข้ึนรูปดวยมือและแปนหมุน(สุโขทัยธรรมาธิราช,2545: 37) 
               สวนในดานการแตงกาย พบวาในผูหญิง จะไวผมยาว/มุนผมเปนผมมวยเกลากลาง
กระหมอมหรือหลังศีรษะ เรียกวา “โขงโขดง” ท้ังขุนนางและราษฎร รวมท้ังพบใสรัดเกลา 
(ใสกวย) คอนไปขางหลังในยุคสุโขทัยตอนกลางถึงตอนปลาย (ประชิต สกุณะพัฒน,2546: 242) ไม
นิยมสวมเส้ือ เพราะอากาศรอนและเม่ือแตงงานแลวก็ไมจําเปนตองปกปองรางกายสวนบน มีการ
สวมเส้ือผาหนา/หมผาสไบเฉียง/หมผาพาดไหลสองขาง/หมผาคลองคอพาดไหล มีการนุงผาโสรง/
นุงผาโจงกระเบน/นุงผาถุง ไมนิยมสวมรองเทา ชนช้ันสูงสวมเคร่ืองประดับศีรษะมงกุฎ/กรอบ
พักตร/กรองศอ/พาหุรัด/ทองกร ซ่ึงจากพระราชนิพนธของพระมหาธรรมราชาลิไท เร่ืองไตรภูมิ
กถา พ.ศ.1888 ท่ีไดกลาวถึงความงามของกุลสตรีในอุดมคติสมัยสุโขทัย แสดงใหเห็นวา สตรีใน
สมัยสุโขทัย รูจักการแตงกาย ปรุงแตงรางกายใหงดงาม เชน การแตงเล็บ การไวผมยาวประบาและ
มีเคร่ืองประดับ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานในเร่ืองการแตงกายของสตรีวา “ไวผมมวยเกลาไวบนกลาง
กระหมอม เจานายหญิงจะมีกรอบพักตรแทนผาโพก ท่ีชองผมมีพวงมาลัยหรือดอกไมแซม วาดค้ิว
คอมดั่งคันศรสุดสายเนตร ริมฝปากแดงเพราะกินหมาก ท่ีหูมีตางหู สวมเส้ือผาคับแขนยาวถึง
ขอศอก โดยคอเส้ือแหลมปายไปทางซีกอกซาย สวนตัวเส้ือยาวลงไปถึงบ้ันเอว บางคนหมผาเปนผา
ยก ผาดายและผาไหมเทศ ท่ีนิ้วมือสวมแหวน ท่ีขอมือและขอเทาสวมกําไล นุงซ่ินกรอมถึงขอเทา 
เจานายทรงผาซ่ินสองช้ัน” ดังนั้น จากหลักฐานแสดงถึง ความรักสวยรักงามของสตรีสุโขทัยในการ
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แตงรางกายดวยอาภรณหลายสี และตกแตงกายดวยเคร่ืองประดับท่ีแสดงฐานะของตน  (สุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2545: 94) 
              สวนในผูชาย จะไวผมยาว/มุนมวยไวกลางกระหมอมหรือไวทายทอย มีการไวผมส้ัน
ทรงคลายมหาดไทย มีการโพกผา สวมหมวกซีโบรูปคลายฝาชี, ทหารสวมหมวกทรงประทาส ไม
นิยมสวมเส้ือ/สวมเส้ือยันต, นุงผาโจงกระเบน/สวมกางเกงแลวนุงผาโจงกระเบนทับ/นุงผาโสรง/
นุงกางเกงคาดเข็มขัดหรือผาขาดเอว,ชนช้ันสูงสวมเคร่ืองประดับศีรษะเหมือนผูหญิง (วิชชุตา วุธา
ทิตย , 2527) 
               สวนการประกอบอาชีพของราษฎรชาวสุโขทัย พบวา เปนการทํานา ทําสวน ทําไร แต
เพราะมีเนื้อที่จํากัด ในกรณีท่ีเกิดภาวะขาดแคลนขาว ตองมีการส่ังซ้ือมาจากอยุธยา มีการจับสัตวน้ํา 
เล้ียงสัตวและผสมพันธุสัตว โดยสัตวท่ีเล้ียงและจับมาเล้ียง ไดแก ชาง มา วัว หมู สุนัข เปดไก ฯลฯ 
โดยสัตวเหลานี้เล้ียงไวใชงานและเอาไปขาย ชาวสุโขทัยจะผสมพันธุมาและวัว ไวจําหนาย สวน
ชางจะจับมาโดยเสรี โดยไมตองเสียภาษีแกรัฐ โดยถาสงไปขาย คงจะสงไปยังเมืองตอนใตของ
สุโขทัย เชน เมืองอโยธยา เมืองสุพรรณและเมืองชายทะเลตะวันออก ซ่ึงไมมีชางปาอาศัยอยู 
               ดานการคานั้น ในสวนของการคาภายในมีตลาดปสาน ไวซ้ือขายแลกเปล่ียนกัน โดยคง
เปนส่ิงของท่ีจําเปนในชีวิตประจําวัน ไดแก ขาวปลาอาหาร สัตวเล้ียง (เปดไกหาน หมู แพะ) สัตว
ใหญ (ชาง มา วัว) คาเงินทอง โดยมีถนนพระรวงจากเมืองกําแพงเพชรไปเมืองสุโขทัยถึงเมือง 
ศรีสัชนาลัยหรือสวรรคโลก  สวนการคากับอาณาจักรใกลเคียงและตางประเทศน้ัน มีผูปกครองเปน
ผูคาขาย ไดแก การคาเคร่ืองสังคโลก แตสุโขทัยมีท่ีตั้งไมเอ้ืออํานวยท่ีจะทําใหเกิดความม่ังค่ังจาก
การคาขายกับตางประเทศ (รามคําแหง,2548: 15) 
               สวนความสามารถดานศิลปะนั้น ชาวสุโขทัยมีความสามารถในเชิงศิลปะ ไดแก 
เคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองมือเคร่ืองใช การผลิตวัสดุในการกอสราง และงานทอผา โดยการผลิตงาน
ชางฝมือเหลานี้ ไมไดผลิตเพ่ือเปนสินคาออกแตอยางใด หากแตผลิตเพ่ือใชเองในตลาดประจําวัน 
ในวงการศาสนาและเพ่ือความตองการของผูปกครองเทานั้น(รามคําแหง,2548: 37) 
               สวนดานการบันเทิงในสมัยสุโขทัย พบวา มีการเลนดนตรี เปาขลุยหรือป มีการฟอนรํา 
การแสดงมายากล  มีการเลนกีฬาชนไก ท่ีชาวสุโขทัยนิยมเลนกันมาก เพราะพบรูปคนอุมไกจํานวน
มาก การเลนมวยปลํ้า การเลนกายบริหารดัดตนแบบโยคี การตีคลี การเลนหมากรุก  
                สวนพาหนะเดินทาง : ทางบกใชการขี่มา ข่ีชาง สวนทางเรือใชการพายเรือ นอกนั้น การ
เล้ียงสัตวประเภทตางๆ ไดแก  สัตวปกเล้ียงเพื่อเปนอาหาร และกีฬาชนไก เล้ียงมาเพ่ือใชเปน
พาหนะเดินทาง/ทําศึกสงคราม/ใชเลนกีฬาตีคลี เล้ียงชางเพ่ือเปนพาหนะการเดินทางและกระทําศึก
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สงคราม โดยนิยมการสูรบบนหลังมา/หลังชาง โดยการทํายุทธหัตถี ดังปรากฏในประวัติศาสตรวา 
พอขุนรามคําแหงกระทํายุทธหัตถีกับขุนสามชนเจาเมืองฉอด (วิชชุตา วุธาทิตย, 2527) 
              สวนดานกีฬาพื้นเมืองสมัยสุโขทัยนั้น ตามความมุงหมายของการเลนเกมและกีฬา
พื้นเมืองมีสองลักษณะไดแก เลนเพื่อเปนการฝกฝนความเขมแข็งสําหรับใชทําศึกสงคราม โดยเปน
ลักษณะของการฝกฝนการตอสูปองกันตัวในรูปแบบตางๆ เชน การฝกการตอสูดวยมือเปลา อัน
ไดแก มวยไทยและมวยปลํ้า การฝกการตอสูโดยใชอาวุธจําลองท่ีเรียกกันวากระบี่กระบอง การฝก
การตอสูบนหลังมาหลังชาง การฝกการพายเรือแขงเรือ เปนตน โดยแสดงออกมาในรูปของการเลน 
เกมและกีฬาพื้นเมือง ท้ังในลักษณะของการเลนสนุกสนาน การออกกําลังกาย การฝกฝน การ
แขงขันตางๆท่ีผสมกลมกลืนอยูในวิถีชีวิตของชาวบานในสมัยสุโขทัย  
                นอกจากนี้ยังใชเปนการเลนเพื่อเปนการสนุกสนานร่ืนเริงในยามสงบอีกดวย ไดแก ใน
โอกาสสมโภชงานพระราชพิธี และงานประเพณีตางๆ ในลักษณะการรองรําทําเพลง การเลน
บันเทิงใจตางๆ และรวมถึงการเลนออกแรง ในลักษณะเกมและกีฬาพ้ืนเมืองดวย ไดแก มวยไทย 
มวยปลํ้า กระบ่ีกระบอง การตอสูบนหลังชางมา แขงมาชาง แขงเรือ โคชน แขงโคเทียมเกวียน คลี
ชางมา คลีคน (คนวิ่งตีคลี) เลนเบ้ียและเลนวาว (ชัชชัย โกมารทัต, 2549: 30) 
                สวนในสมัยอยุธยา เขาสูยุคลัทธิสมมติเทวราชตามหลักศาสนาฮินดูของอินเดียผาน
เจานายฝายขอม พระเจาแผนดินจึงมีอํานาจสิทธิขาดเหนือชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ระบบ
ทาสก็นํามาใชเอาอยางเขมร ซ่ึงการศึกษาลักษณะสังคมวัฒนธรรม และสภาพเศรษฐกิจในสมัย
อยุธยานั้น จากจดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม ซ่ึงเปนจดหมายเหตุพงศาวดาร ตรงกับ
สมัยพระนารายณมหาราช พ.ศ.2230 โดยผูแตงคือ มองซิเออร เดอ ลาลูแบร ราชทูตฝร่ังเศส ซ่ึงพัก
อยูในกรุงศรีอยุธยา ประมาณ 3 เดือน 6 วัน เนื้อหาจดหมายเหตุพงศาวดารไดบรรยายเกี่ยวกับ ดาน
เศรษฐกิจ การกินอยู การแตงงานขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ การเมืองการปกครองในสมัย
อยุธยา พอสรุปไดดังนี้  (สันต ท.โกมลบุตร, 2548 และสุจิตต วงษเทศ, 2552)  
 
 รูปรางหนาตาชาวอยุธยา 
               วงหนาของชาวสยามท้ังชายและหญิง กระเดียดไปขางรูปขนมเปยกปูน(ขาวหลามตัด) 
หนาผากแคบ หางตาคอนขางจะยกสูงข้ึนไปขางบน แกมตอบเพราะมีโหนกแกมสูงเกินไป 
ปากกวาง มีริมฝปากหนาซีดๆและฟนดํา เนื่องจากประเพณีเค้ียวหมากพลูจนฟนดํา ซ่ึงเปนวิถีชีวิต
ดั้งเดิมมาแตยุคดึกดําบรรพท่ีกลุมชนในภูมิภาคอุษาคเนยนิยมใหฟนดํา นอกจากนั้นจากบันทึกยังให
เหตุผลถึง ตุกตาสามารถสะทอนรูปรางหนาตาของชาวอยุธยาไววา “ชาวสยามนั้นมีจมูกส้ันและ
ปลายมน และใบหูนั้นใหญกวาใบหูของพวกเรา คนมีใบหู ใหญมากเทาไรก็ยิ่งเปนท่ียกยองกันมาก
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ข้ึนเทานั้น ดวยวาเปนรสนิยมของชาวชาติบาง บูรพาทิศ สังเกตไดจากตุกตากระเบ้ืองหรือทําดวย
วัสดุอยางอ่ืน ท่ีไดมาจากภูมิภาคนั้น เถิด” 
 
 อาชีพราษฎรในสมัยอยุธยา 
              อาชีพไมแตกตางไปจากในสมัยสุโขทัย คือ อาชีพหลักในการทํานา ทําสวน ทําไร เล้ียง
สัตว จับสัตวน้ํา ฯลฯ สวนอาชีพอ่ืนทํากันท่ัวไปในขณะเดียวกัน ไดแก การคาขาย การเก็บของปา
และงานชางฝมือ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความถนัดและทรัพยากรที่พึงหาไดในทองถ่ินนั้น สวนการเล้ียง
สัตว ไดแก ชาง มา โคกระบือ และหมูนั้น นิยมเล้ียงกันมากท่ีสุด เพราะเปนสัตวเล้ียงท่ีมีประโยชน
มากและเปนสัตวกลุมท่ีไดรับการคุมครองทางกฎหมายอยูหลายมาตรา เชน จากหลักฐานโยสเซา
เต็น กลาวถึงวา มีการเล้ียง หาน นกยูงและนกพิราบอีกดวย บรรดาสัตวเล้ียงเหลานี้นั้น สัตวท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุดไดแก  โคกระบือ ชางมา เพราะระบุไวในกฎหมายวาเปนสัตวมีคุณ  สวนเปดไกก็
เปนสัตวเล้ียงท่ีมีอยูในอาณาจักรอยุธยาเพื่อใชกินเนื้อกับไข สวนการเล้ียงนกก็นิยมเล้ียงกันมาก 
โดยเล้ียงเพื่อเปนสัตวเล้ียงตามบานเรือน เพื่อจับมากินและไวสําหรับขาย เนื่องจากชาวสยามสมัย
นั้นนิยมกินนก และ การเล้ียงหมาแมวก็คงเล้ียงประจํากันตามบานเรือนและกฎหมายก็ใหความ
คุมครองไวดวย แมวาสัตวนั้นจะเปนสัตวพเนจรก็ตาม (รามคําแหง, 2548: 130-135) 
 
 สัตวเล้ียงใชงานของชาวสยาม 
               ชาวสยามในสมัยอยุธยาชอบการชนไกมาก นอกจากโคกับกระบือ ยังมีชางใชเปนสัตว
พาหนะ โดยในพระบรมมหาราชวัง มีชางพระท่ีนั่งประจําซองอยูเสมอ พรอมท่ีจะใชขับข่ีไดทุก
ขณะ โดยท่ีชาวสยามขี่ชางดวยการครอมคอเหมือนอยางข่ีมา เรียก “นายชาง” บางทีก็มีบาวอีกคน
นั่งทายชางไปดวยเรียก ควาญทายชางวา “หัวสิบ” รวมท้ังพระเจากรุงสยามโปรดใหเล้ียงมาไว
ประมาณ 2,000 ตัว โดยจัดหาซ้ือท่ีเมืองปตตาเวียและมีโรงมา ไดแก โรงมาตนซายขวา แตกษัตริย
ไมโปรดทรงมา   
 
 ขาวปลาอาหารการกินของชาวสยาม 
               มีคําพูดในชีวิตประจําวัน”กินขาวกินปลา” สะทอนวิถีชีวิตของคนในสมัยอยุธยาวา 
อาหารหลักคือ ขาวและปลา เนื่องจากไมกินสัตวใหญ เชน วัวควาย ในชีวิตประจําวัน แตก็กินบาง
เม่ือมีพิธีกรรมสําคัญของชุมชน ดังนั้นจึงนิยมบริโภคสัตวเล้ียง เชน หมู เปดไก สัตวเล้ือยคลานและ
แมลงตางๆ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 
 

  การเลนมหรสพของชาวสยาม 
               ในยุคอยุธยามีการละเลนท่ีเลนรวมกันท้ังคนเลนและคนดู ตอมาภายหลังเม่ือถึงยุคปลาย
อยุธยาจึงคอยๆคลี่คลาย เปนการแสดงท่ีแยกกันระหวางคนเลนกับคนดู ดนตรียุคอยุธยามีท้ังเลน
เปนวงและไมเปนวง โดนสวนท่ีเลนเปนวงดนตรี เชน วงปพาทยฆองวง ใชเลนในพิธีกรรมท่ัวไป 
เชน งานบวช แตง งานศพ ฯลฯ และใชเลนประกอบการเลนสําคัญ เชน หนังใหญ โขน ละคร ระบํา 
แลวใชในพิธีเล้ียงผีแกบนดวย สวนท่ีเลนไมเปนวง คือ เคร่ืองมือช้ินเดียว เชน พิณ ปออ แคน ฯลฯ 
แตท่ีนิยมเลนกันมากท่ีสุดคือ กลองโทน ซ่ึงเปนกลองใบเดียวทําดวยดินเผา ขึงหนังท่ีหนากลอง 
จากเอกสารชาวยุโรป บันทึกวา ตกเย็นหนุมสาวชาวบานจะเลนรําโทนกันทุกหมูบาน     
               การเลนมหรสพสามอยางของชาวสยามไดแก “โขน” ซ่ึงเปนการรําเขาๆออกๆ ตาม
จังหวะซอและเคร่ืองดนตรี ผูแสดงสวมหนากาก (หัวโขน) และถืออาวุธมักเลนในงานศพ “ละคร” 
ซ่ึงเปนบทกวีนิพนธสดุดีความกลาหาญแกมนาฏศิลป มักไปเลนฉลองพระอุโบสถสรางใหม และ 
“ระบํา” ซ่ึงเปนการฟอนรํารวมกันท้ังชายและหญิง ในเชิงโอโลมปฏิโลมกันเทานั้น นอกจากนี้แลว 
ชาวสยามในสมัยอยุธยา ยังชอบท่ีจะเลนการพนันโดยเลนหมากรุกตามแบบของชาวตะวันตกและ
ตามแบบของจีนดวย  
 
 กีฬาพ้ืนเมืองสมัยอยุธยา 
              เนื่องจากสมัยอยุธยานั้นมีการเตรียมพรอมอยูตลอดเวลา ดวยการฝกฝนการตอสูปองกัน
ตัว ท้ังในรูปแบบมือเปลา การใชอาวุธโบราณ การขับข่ีชางมา การพายเรือ เพราะเปนชวงสมัยท่ีตอง
ทําศึกสงครามและชวงวางเวนจากการศึกสงครามสลับกันเปนระยะเร่ือยมา สวนการฝกฝนตอสู
ปองกันตัว แสดงออกมาในลักษณะการเลนตอสูปองกันตัวลักษณะตางๆ เชน มวยไทย กระบ่ี
กระบอง ข่ีชางมา แขงเรือ เปนตน นอกจากน้ีพบวาในสมัยอยุธยามักจัดใหมีการเลนชนชางกันเปน
ประจํา เพื่อเปนการฝกหัดการบังคับชางและฝกชางทําศึกสงคราม เรียกวา “การเลนชางบํารุงงา” 
สวนในยามปกติวางเวนจากสงคราม ปรากฏหลักฐานวากีฬาเลนวาว เปนท่ีนิยมกันมาก โดยเฉพาะ
ในเจานายช้ันสูง  
              สวนการเลนเกมและกีฬาพื้นเมืองอ่ืนๆ เพื่อเปนการสนุกสนานรื่นเริงในงานประเพณี
ของชาวบาน เชน ในวันตรุษสงกรานต มีการเลนสะบา มอญซอนผา ชักเยอ เปนตน นอกจากนี้ใน
ชีวิตประจําวัน ก็ยังมีการเลนวาว เลนบาร ลูกขาง ลูกหนัง แขงเรือ วิ่งวัวควาย (วิ่งไลจับ) ชนโค ชน
ไก หมากรุก และสะบา เปนตน ดังนั้นจึงเห็นไดวา การเลนเกมและกีฬาพ้ืนเมืองในสมัยอยุธยา มี
ความมุงหมายของการเลนคลายกับในสมัยสุโขทัย คือมีท้ังเลนเพื่อเปนการฝกหัดการตอสูลักษณะ
ตางๆ ไวปองกันตัวเองและเปนการเตรียมพรอมในการทําศึกสงคราม รวมท้ังเลนเพื่อการร่ืนเริงใน
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ยามวางจากศึกสงครามและวางจากงานประจํา โดยที่มักเลนเปนการสนุกสนานท่ัวไปในยามวาง
และเลนเพื่อเปนการเฉลิมฉลองหรือสมโภชในงานพระราชพิธีตางๆ (ชัชชัย โกมารทัต, 2549: 35)                               
 
  มารยาทของชาวสยาม 
             ชาวสยามในสมัยอยุธยามีกิริยาเรียบรอย ใชการนั่งขัดสมาธิ ไมกลานั่งหอยขาอยางฝร่ัง          
ดวยเห็นวาไมสุภาพ สวนพวกบาวทาสที่อยูเบ้ืองหนาเจาขุนมูลนายของตนและราษฎรสามัญท่ีอยู   
เบ้ืองหนาเจานาย จะจรดเขาลงกับพื้นและนั่งทับสนเทา ศีรษะโนมมาขางหนาเล็กนอย พนมมือ
ยกข้ึนเสมอหนาผาก สวนทาท่ีแสดงความเคารพท่ีสุด จะหมอบราบอยูดวยเขาและศอกลงกับพื้น 
พนมมือข้ึนเสมอหนาผากและ ชาวสยามจะนับถือเบ้ืองขวามีศักดิ์ศรีกวาเบ้ืองซาย 
 
 ความเชื่อทางไสยศาสตร  
            ชาวสยามในสมัยอยุธยามีความเช่ือทางไสยศาสตรขณะหญิงคลอดบุตร โดยชาวสยาม             
ใหแมลูกออนอยูไฟนานต้ังเดือน โดยกินและดื่มก็แตของท่ีรอนๆ เทานั้น ดังนั้น ประเพณีพิธีกรรม
ตางๆจึงมักเกี่ยวกับผีท่ีมีมาแตยุคดึกดําบรรพ คร้ันภายหลังไดรับเอาคติพุทธและพราหมณจาก    
ราชสํานัก  มาประสมประสานใหศักดิ์สิทธ์ิข้ึนกวาเดิม 
 
 การชางของชาวสยาม 
               ชาวสยามในสมัยอยุธยาเปนชางท่ีเลว โดยท่ีไมมีองคการรวมชางฝมือใหเปนปกแผน 
และวิชาชางก็ไมเจริญในหมูชาวสยาม เพราะไมมีใครอยากแสดงวาเปนชางท่ีชํานาญ ดวยเกรงจะ
ถูกใชงานเปนเวลานานโดยไมไดรับคาตอบแทนจากหลวง ชาวสยามจึงไมประสงคจะเรียนรูงาน 
นอกจากงานท่ีถูกใชใหทําจําเจอยูอยางนั้น รวมท้ังมีการปนแกะสลักแตฝมือหยาบเต็มที แตชาว
สยามรูจักเผาอิฐและทําปูนซีเมนตไดอยางดี แตกลับไมรูจักหลอแกวและทํากระจก ท้ังๆ ท่ีกระจก
เปนส่ิงท่ีชาวสยามนิยมกันมาก 
 
  ดานผานุง-เคร่ืองนุงหม-ทรงผม ของชาวสยาม 
                ชาวสยามในสมัยอยุธยาไปไหนมาไหนดวยเทาเปลาและมิไดสวมหมวก ปกติชาวบานมี
แตผานุง ปลอยทอนบนใหเปลือยเปลาท้ังหญิงและชาย โดยจะพันเอวและขาออนถึงใตหัวเขาไว
ดวยช้ินผามีดอกดวง หรือผาไหมเกล้ียง หรือผาทอเปนลายทองลายเงินบาง สวนเด็กนั้นไมนุงผา 
จนกวาจะมีอายุได 4 หรือ 5 ขวบ ผูหญิงชาวบานนิยมนุงผาสีดําและสไบผาฝายสีขาว สวนผูชายจะมี
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ผาขาวมาคาดเอวหรือเคียนหัวไว สวนขุนนางเทานั้นท่ีมีท้ังเส้ือผา รองเทา และลอมพอกใสหัว (เปน
เคร่ืองยศพระราชทาน) และผูหญิงชนช้ันสูงหรือม่ังมี จะหอสไบปกปดหนาอกเอาไว  
              สวนการแตงกายสมัยอยุธยา พบวา มีวิธีการแตงกายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย 
โดยข้ึนอยูกับสภาพของบานเมือง เชน ในยามศึกสงครามก็จะแตงกายอยางรัดกุม โดยในชวงสมัย
อยุธยาตอนตน บานเมืองสงบ ทําใหประชาชนรูจักความสวยงาม เม่ือมีชุมนุมชนก็นํามาแตงเพ่ือ
ความสวยงามประกวดกัน เพราะฉะน้ันชาวบานไดปลดเอากางเกงหรือสนับเพลาออก โดยคงแต
เฉพาะในฝายทหารและขาราชการสํานักเทานั้น โดยชาวบานจะนุงผาปลอยใหยาวลงถึงใตเขาเปน  
“นุงโจงกระเบน” สวนเสื้อก็เปนคอกลมแขนกรอมศอก สวนในผูหญิงก็นุงผาจีบ ผายก หมสไบ
เฉียง สวมเส้ือบางโยเปนเส้ือแขนกระบอก ดังนั้นในสมัยอยุธยา จึงแบงแตงกายออกไดเปน 3 แบบ 
คือ  
              1.  แบบการแตงกายตามกฎมณเฑียรบาล เปนพวกเจานายหรือผูดีมีสกุล จะเกลาผมมวย
ในผูหญิงแตในผูชายไมพบ เวนแตพวกราชนิกูลหรือกษัตริย อาจจะเกลาผม  
               2.  แบบชาวบาน ในสมัยอยุธยาตอนกลาง จะนุงโจงกระเบน ตัดผมส้ันในชวงท่ีมีศึก
สงครามโดยเฉพาะในสมัยพระนารายณ มีการตัดผมทรงมหาดไทย (ผมส้ันเกรียน) สวนสตรียัง
คงไวผมยาว  
              3.  แบบสมัยสงคราม (สมัยอยุธยาตอนปลาย) การแตงกายไดปรับเปล่ียนไปโดยใน
ผูหญิงตัดผมส้ัน เพื่อปลอมตัวเปนผูชายและสะดวกในการหนีภัย สวนเส้ือใชการหมผาแบบตะเบง
มาน สวนในผูชายไมไดเปล่ียนแปลงแตอยางใด จนถึงสมัยธนบุรี (ประชิต สกุณะพัฒน, 2546: 243-
245)  
              ดังนั้นจึงพบวา การนุงผาของชายกับหญิงในสมัยอยุธยาจะแตกตางกัน โดยในผูหญิงจะ
นุงผาตามความยาวของผืนวงรอบตัวแบบเดียวกับผูชาย แตจะปลอยชายทางดานกวางเลียนแบบ
กระโปรงอยางแคบๆ ใหชายตกลงมาถึงคร่ึงแขง สวนในผูชายจะนุงผาชักชายผาขางหนึ่ง ซ่ึงปลอย
ใหยาวกวาอีกขางหนึ่งใหลอดหวางขา แลวไปเหน็บไวทางดานหลัง โดยคาดสายเข็มขัดทับ สวน
ชายผาอีกขางนั้นหอยอยูขางหนา(ชายพก)ไวเก็บส่ิงของเชน หมาก และบางทีก็นุงผาสองผืน
ซอนทับกัน เพื่อใหผืนบนดูเรียบรอย 
               สวนทรงผมของชาวกรุงศรีอยุธยานั้น ดํา เสนหยาบและเหยียด โดยชาวสยามท้ังสอง
เพศ ไวผมส้ันมาก ผมท่ีปรก รอบศีรษะยาวลงมาเสมอระดับใบหูขางบนเทานั้น ต่ําลงมากวานั้นก็
กลอนเสียติดหนังศีรษะ พวกผูหญิงนั้นหวีผมต้ังไวบนหนาผาก โดยไมไดรวบเขาเกลากระหมวด 
และบางนางสวนมากเปนหญิงชาวรามัญ จะปลอยผมยาวไปขางหลังเพื่อขมวดมุนเปนมวยไวทาย
ทอย สวนชายหญิงวัยมีเรือน ใชกรรไกรหนีบผมกลางกระหมอมส้ันเกรียน รอบเรือนผมก็ถอน
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ออกมาเปนกระจุกเล็กๆมีความหนาขนาดเหรียญสองเหรียญซอนกัน และทางดานลางปลอยยาว
ออกไปจนเกือบประบาเพราะอากาศรอน 
               ดังนั้น ทรงผมผูชายในสมัยอยุธยา จึงเปนทรงผมท่ีตัดส้ัน งายตอการทําความสะอาด 
และไมตองระวังรักษา ประดิษฐ ประดอยเกลามวยอยางสมัยอยุธยาตอนตน ผมผูชายน้ันดานบน
ตรงกลางศีรษะไวยาวพอสมควร  หัวเปนปกนกไปดานขาง สวนผมดานลางโกนหมดหรือจะไว
ส้ันๆแลวหวีเรียบลงมาเปนทรงมหาดไทยน้ัน ไมทราบแนชัด แตสรุปไดวา ทรงผมสมัยอยุธยาตอน
ปลายทั้งชายและหญิงนั้น ไวทรงผมงายๆ ท้ังนี้คงสืบเนื่องมาจากมีศึกสงครามเกิดข้ึนบอยๆ 
บานเมืองไมคอยสงบ ทําใหผูคนไมมีเวลาในการตบแตงตัว จึงนิยมความเรียบงายและสะดวกเขามา
แทนท่ี นอกจากนี้ ยังพบผมมวยเกลาตํ่า (ทรงโกะ) มีแถบรัดมวยขมวดเปนปมอยูดานบน ซ่ึงอาจ
เปนทรงผมของพวกพราหมณ หรืออาจเปนทรงผมสมัยอยุธยาตองกลางซ่ึงดัดแปลงมาจากผมสมัย
สุโขทัยก็ได ( เพ็ญพรรณ  เต็มสุข, 2516: 11-12) 
 
  ชาวตางชาติในสยาม 
                ในสมัยสมเด็จพระนารายณ กรุงศรีอยุธยามีชนตางชาติเขาไปพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
อยูมากถึง 40 ชาติ โดยมีท้ังต้ังหลักแหลงถาวรและช่ัวคราว แตเม่ือนับจํานวนผูแทนนานาชาติท่ีเขา
เฝาในราชสํานัก มีเพียง 21 ชาติเทานั้น 
 
6.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
            อนุสรณ คุณประกิจ (2530, บทคัดยอ) ไดศึกษาคติและรูปแบบประติมากรรมดินเผา
ขนาดเล็กสมัยทวารวดีท่ีพบในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย พบวา ประวัติของการทํา
ประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กท่ีพบหลักฐานในไทยมีมานานกวา 3,000 ป โดยสรางข้ึนเนื่องดวย
ความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยู เม่ือเขาสูสมัยประวัติศาสตรคือ สมัยทวารวดี 
ไดมีการสรางประติมากรรมขนาดเล็กข้ึนท้ังในลักษณะท่ีเปนประติมากรรมลอยตัว และเปน
ประติมากรรมบนแผนดินเผา 
             สําหรับคติและจุดมุงหมายในการสรางนั้นพบวา มีท้ังคติท่ีเกี่ยวของกับศาสนาและไม
เกี่ยวของกับคติศาสนาประติมากรรมที่เกี่ยวของกับคติศาสนา ไดแก คติความเชื่อในเร่ืองโชคลาภ 
ความมั่งค่ังและความอุดมสมบูรณ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นวา เปนสังคมแบบ
เกษตรกรรมและการคา คติความเช่ือท่ีเกี่ยวของกับการประกอบพิธีกรรม ซ่ึงมีความสัมพันธกับชีวิต
ความเปนอยูของผูคนในชุมชน หรืออิงแนวความเช่ือทางไสยศาสตร ประติมากรรมท่ีสรางข้ึนใน
คติความมุงหมายนี้มักจะอยูในลักษณะท่ีเปนประติมากรรมท่ีสรางข้ึนเพื่อเปนของอุทิศ (Votive 
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Offerings) ซ่ึงพบในหลายลักษณะ และคติความเช่ือท่ีมีความสัมพันธกับความเช่ือแบบดั้งเดิม จะ
เห็นไดจากประติมากรรมกลุมท่ีมีรูปแบบเปนนามธรรม ซ่ึงโดยรูปแบบของตัวมันเองแลวไมมี
ความหมาย ประติมากรรมกลุมนี้จะเปนอะไรนั้น ข้ึนอยูกับจุดประสงคของผูสราง อาจเปนของเลน 
เม่ือเด็กเปนผูใช ในขณะเดียวกันอาจเปนรูปเคารพ ถาผูใชใหการบูชาหรือนับถือ ซ่ึงจากการศึกษา
คติเหลานี้ทําใหทราบวา แมลักษณะของคติเหลานี้จะมีความแตกตางกัน แตจุดมุงหมายของคติใน
การสรางประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กในสมัยทวารวดี เกือบท้ังหมดก็เปนคติท่ีเกิดข้ึนจากปจจัย
เดียวกันคือ เปนคติท่ีสรางข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษยในชุมชน คือ ขอให
มีกิน มีใช สุขกาย สบายใจ และใหชีวิตปลอดภัย ซ่ึงจะเห็นไดวาคติเหลานี้จะมีความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมและสภาพสังคมในสมัยนั้น 
 
             วิชชุตา วุธาทิตย (2527, บทคัดยอ)  ไดศึกษารูปแบบและคติประติมากรรมสังคโลก
ขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและคติประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็ก โดยใช
ขอมูลจากประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็ก ท่ีเก็บรักษาและจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 6 
แหง และจากประติมากรรมขนาดเล็กท่ีมีปรากฏพิมพอยูในหนังสือเกี่ยวกับเคร่ืองสังคโลกสุโขทัย 
การศึกษาแบงประเภทของประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็ก ตามลักษณะรูปแบบและหนาท่ีการใช
งาน คือ ประเภทประติมากรรมลอยตัวขนาดเล็ก และประเภทประติมากรรมขนาดเล็กท่ีใชเปน
เคร่ืองใช ผลของการศึกษาทําใหทราบวา รูปของประติมากรรมสังคโลกขนาดเล็กมีอิทธิพลของ
รูปแบบของเคร่ืองเคลือบจีนและของขอมเปนแบบอยาง โดยเฉพาะเคร่ืองเคลือบจีนมีอิทธิพลเปน
อยางมาก สวนคติไดรับอิทธิพลท้ังคติอินเดียและจีน ท้ังประติมากรรมลอยตัวขนาดเล็กและ
ประติมากรรมขนาดเล็กท่ีใชเปนเคร่ืองใช สวนใหญจะเกี่ยวเนื่องกับคติทางศาสนา ไมวาจะเปน
พุทธศาสนา ศาสนาฮินดู และความเช่ือทางไสยาศาสตร สวนท่ีเหลือท้ังหมดใชในพิธีทางศาสนา
หรือพิธีกรรมและเกี่ยวของกับเคร่ืองใชในครัวเรือน ประการสุดทายท่ีสําคัญยังสะทอนชีวิตความ
เปนอยูของคนในสมัยสุโขทัยอีกดวย 
 
                ณัฐนันท วิเศษฏชนะกุล (2527: 52)  ไดศึกษาวิเคราะหกระดูกสัตวจากการขุดคนท่ีเมือง
ฝาย อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย พบวา รูปปนดินเผาขนาดเล็ก มีท้ังท่ีเปนรูปคนและสัตว โดย
พบช้ินสวนรูปปนสวนศีรษะ และช้ินสวนรูปปนสัตวสวนหัวซ่ึงมีเขา  นิยมใชเปนเคร่ืองประดับ 
ศาสนสถานสมัยทวาราวดี และบางประเภทอาจนิยมใชในพิธีกรรมตางๆ ตามความเช่ือของชุมชน
นั้นๆ    
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                 สินชัย กระบวนแสง และ พวงเพชร สุรัตนทวีกุล (2522: 52-53) ไดศึกษาสภาพสังคมใน
สมัยอยุธยาตอนตน (พ.ศ.1893-2072) พบวา สังคมไทยสมัยอยุธยาเปนโครงสรางแบบหลวมๆ คน
ในสังคมทําอะไรก็ไดตามใจชอบ มีอิสระ ความเปนอยูอยางงายๆ สังคมอยุธยาเปนสังคมแคบ 
ข้ึนอยูกับวัดและตลาดนัด วัดเปนแหลงศิลปวิทยาการ ชุมชนท่ีเปนฝายของสังคม ไดแก ตลาด มีมา
ตั้งแตสมัยสุโขทัย เรียกวา ตลาดประสาน เปนแหลงแลกเปล่ียนสินคาของคนหลายอาชีพ นําสินคา
ของตนมาขายผานตลาดนัดในชุมชนใกลเขตเมือง เม่ือนําสินคามาเสนอขายตอชาวเมืองท่ีอยูริมน้ํา
รอบพระนคร ก็จะมีของพวกพอคาและมีเรือบรรทุกสินคาจอดขาย เปนตลาดน้ํา ซ่ึงสภาพเหลานี้ยัง
พอมีหลงเหลือใหศึกษาสภาพความจริงอยูอีกมาก 
 
               ประจวบ เอ่ียมผูชวย (2530: 53)ไดศึกษาเคร่ืองถวยจากการขุดคนทางโบราณคดีใน
บริเวณพระราชวังโบราณ อยุธยา ป พ.ศ. 2525-2526 พบวา สภาพเศรษฐกิจการอุตสาหกรรมใน
อดีตของอยุธยา เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนงายๆ ไมตองอาศัยเคร่ืองไมเคร่ืองมือท่ีสลับซับซอน
แตอยางใด ความรูความชํานาญสืบทอดตอกันมาในครอบครัว ลักษณะเดนของอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนสมัยนี้ ไดแก การที่สถานท่ีหมูบานแตละท่ี จะมีลักษณะของการผูกขาดอุตสาหกรรมแต
ละประเภท เชน ตําบลท่ีปนหมอขาวหมอแกงขาย ก็ไดช่ือวา บานหมอ เปนตน 
 
              อังคณา  หงสษา  (2526) ไดศึกษาเร่ือง  ตุกตาดินเผาท่ีพบจากการขุดแตงภายใน
พระราชวังโบราณ พระนครศรีอยุธยา พบวา ตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัย มีท้ังดินเผาและเคลือบ      
สังคโลก โดยทําเปนรูปคนและรูปสัตว ไดแก รูปคนข่ีชาง คนข่ีมา  คนนั่งอมเม่ียง คนจีนอมยาชุน 
รูปนักมวยปลํ้า รูปนักรบ รูปชางศึกมีจาตุรงคบาทถือดาบถือดั้ง รูปชางประดับ เปนตน  สวนตุกตา
เสียกบาลสมัยสุโขทัย มีท้ังรูปผูหญิง รูปผูชายและเด็ก ชนิดดินเผาเคลือบ โดยรูปผูหญิงจะไวมวย
คอนไปทางเบ้ืองหลัง ไมใสเส้ือหรือหมผา บางคนมีกําไลมือท้ังสองขาง นั่งพับเพียบหรือชันเขาขาง
หนึ่ง โดยเฉพาะตุกตาแมอุมลูกในทาตางๆกัน เชนลูกนอนกินนมแมบนตัก ลูกกําลังยืนกินนม    
บางแบบเปนรูปผูหญิงนั่งถือพัด นั่งเค้ียวเม่ียง ซ่ึงเปนท่ีนิยมของคนไทยภาคเหนือ   
              สวนรูปผูชายจะเกลาผม มีรูปเด็กนั่งอยูบนบาพอ   รูปคนอุมไกชน รูปคนนั่งถือขลุย 
เปนตน ซ่ึงตุกตาสมัยสุโขทัยจะสะทอนความเปนอยูแบบไทยๆ แสดงขนบธรรมเนียมประเพณีและ
การแตงกายของชาวสุโขทัย บงบอกความชํานาญในการจัดความประสานของรูปทรงและความมี
ชีวิตชีวา อันเปนงานประเภทศิลปะพ้ืนบาน (Folk Art)  สวนตุกตารูปสัตวตัวเล็กๆทําข้ึนเพื่อใช
ถวายแกบน (Votive offering) ตาม ศาสนสถานแลว เขาใจวาคงเปนตุกตาสําหรับเด็กเอาไวดูเลน 
และมีการทําเปนสินคาขายตางเมืองดวย 
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              สวนตุกตาสมัยอยุธยา พบตามทองน้ําและขุดพบในดินแถบอยุธยา-สุพรรณบุรี มีหลาย
อิริยาบถ โดยแสดงออกซึ่งลักษณะทาทาง ลีลาอาการหลายแบบ เชน ทานั่ง ทาคลาน ทายืน รูป
มรรคผลอุมไกและตุกตาเจาพราหมณ มีลักษณะทรงผมตางๆกัน โดยมีบางตัวแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะของชาวตางชาติ เชน ชาวจีน นอกจากนี้ยังมีตุกตารูปสัตวอีกหลายชนิด เชน สุนัข แมว เตา 
เปนตน   
                ดังนั้น ตุกตาสมัยอยุธยาจึงจัดเปนศิลปะพื้นบานประเภทหน่ึง โดยตุกตานั้นถูกใชสอย
ประโยชนโดยถูกใชเปน ตุกตาเสียกบาลในพิธีกรรมทางไสยศาสตร เพ่ือสะเดาะเคราะหผูเจ็บปวย
หรือหญิงใกลคลอด โดยการปนตุกตาเปนตัวตายตัวแทน แลวทําพิธีหักหัวตุกตานั้นท้ิง เพื่อใหผีเอา
ตัวตุกตาไปแทน จะทําใหผูปวยหายเจ็บไข หรือหญิงคลอดลูกไดอยางปลอดภัย นอกจากนี้ยังถูกใช
ในพิธีกรรมแกบน ไดแกตุกตาเจาพราหมณและตุกตารูปสัตว ใชประกอบการเลนหมากรุกและ
ประโยชนใชสอยอ่ืนๆ ไดแก ตุกตาดินเผาบุรุษทรงผมทรงมหาดไทย ซ่ึงปรากฏครั้งแรกในสมัย
อยุธยาตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร 
               เนื่องจากในสมัยอยุธยามีจํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึน การผลิตเคร่ืองใชจึงมุงใหมี
ปริมาณมาก โดยมากกวาท่ีจะมุงพัฒนารูปแบบใหแตกตางกันออกไป เพราะสามารถเลือกหาซ้ือ
สินคาแปลกๆ ท่ีมีคุณภาพท่ีดีกวาจากตางประเทศ เชน จีน ญ่ีปุน ประเทศตะวันตก เพราะฉะนั้น 
ตุกตาดินเผาสมัยอยุธยา จึงนาจะเปนการผลิตของงานพ้ืนบาน ท่ีคํานึงถึงปริมาณ ประโยชนใชสอย 
รับใชคนจํานวนมาก มากกวาจะพัฒนาคุณภาพ โดยทําเปนรูปสัญลักษณแทนความหมายเกี่ยวของ
กับคติความเช่ือ ท่ีมีมากอนหนานั้นแลวในสมัยสุโขทัย อีกสวนหน่ึงเปนรูปสัญลักษณเกี่ยวกับคติ
ความเช่ือจากศาสนาพราหมณ ซ่ึงเขามามีบทบาทกอนเกิดอาณาจักรอยุธยาแลว  
            ตุกตาดินเผาสมัยอยุธยา มีท้ังท่ีมีความคลายคลึงกับตุกตาสังคโลกของสุโขทัยและตุกตา
ท่ีมีลักษณะพิเศษ ไมเหมือนกับท่ีอ่ืนใชในพิธีกรรมทางไสยศาสตร ซ่ึงอยุธยาไดรับมาจากสุโขทัย
อีกทีหนึ่ง  สวนตุกตาเจาพราหมณ ลําตัวเปนกระปุกกลม มีแบบทรงผมตางๆกันนั้น ไมเคยปรากฏ
มากอนในสมัยสุโขทัย นอกจากท่ีอยุธยาแหงเดียวเทานั้น แมแตในสมัยรัตนโกสินทร ก็ไมมีการทํา
แบบนี้เชนกัน 
     สรุปจากการศึกษาเปรียบเทียบตุกตาดินเผาท่ีไดจากการขุดแตงพระราชวังโบราณ ทําให
สามารถสันนิษฐานถึงประโยชนการใชสอยของตุกตาเหลานี้ไดดังน้ี 
 1.  ใชเปนตุกตาเสียกบาล ในพิธีกรรมทางไสยศาสตร เพ่ือสะเดาะเคราะหผูเจ็บปวย 
โดยการปนตุกตาขึ้นเปนตัวตายตัวแทนของคนปวย แลวทําพิธีหักหัวตุกตานั้นท้ิงเสีย เพื่อใหผีเอา
ตัวตุกตาไปแทน คนปวยจะไดหายเจ็บไข ตุกตาเสียกบาลนี้จะปนข้ึนอยางงายๆ และศีรษะไดหัก
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หายไป ตุกตาท่ีใชในพิธีนี้ ไดแก ตุกตาเสียกบาลในกลุมท่ี 1 ตุกตาแมอุมลูก ตุกตาเด็กอุมไก และ
สุนัข ตุกตาบุคคลข่ีพาหนะ 
 2.  ใชในพิธีแกบน ไดแก ตุกตาเจาพราหมณ และตุกตารูปแมวดินเผา 
 3.  ใชประกอบการแลนหมากรุก ไดแกตุกตาหมากรุก 
 นอกจากนี้ยังมีตุกตาอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงอาจใชในพิธีแกบน หรืออาจเปนตุกตาเสีย
กบาลก็ได นั้นคือช้ินสวนตุกตาดินเผาบุรุษไวผมทรงมหาดไทย ทรงผมนี้ปรากฏคร้ังแรกในสมัย
อยุธยา และสืบตอมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร 
               ตุกตาทั้งหมดนี้ จัดเปนตุกตาสมัยอยุธยา มีอายุอยูในสมัยพระบรมไตรโลกนาถอยางเกา
ท่ีสุด (พ.ศ.1991) เพราะเขตพระราชวังโบราณที่ทําการขุดแตงนี้ อยูในเขตพระราชวังใหม ซ่ึงสราง
คร้ังแรกในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ และยังไดขุดพบ เคร่ืองถวยจีนในสมัยราชวงศเซ็ง (พ.ศ.2200 
ถึง พ.ศ.2310) ซ่ึงมีอายุอยูรวมสมัยเดียวกัน จึงเปนขอสนับสนุนวาตุกตาที่พบในพระราชวังโบราณ
พระนครศรีอยุธยานี้ มีอายุอยูหลังสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 
 
                 ศรีศักร วัลลิโภดม (อางถึงใน ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร, 2546: 46) ไดศึกษาสํารวจเมือง
โบราณ ตามโครงการโบราณคดีเคร่ืองถวยไทย พ.ศ.2516 โครงการโบราณคดีใตน้ํา พ.ศ.2523 ทํา
ใหกําหนดเสนทางการคาในประเทศไทยไดวา ประกอบดวย 4 เสนทาง คือ เสนทางจากสุโขทัย-
ศรีสัชนาลัย สูเมืองลูกหลวงทางทิศตะวันตก ผานเมืองศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร ผานลําน้ําปงเขาสู
เมืองตาก เสนทางท่ีสองคือ เสนทางสูอาณาจักรทางเหนือซ่ึงประกอบดวยหลายเสนทางคือ ผาน
อุตรดิตถ เชียงแสน ลําปาง ลําพูน แพร นาน พะเยา เชียงใหมและเชียงราย สวนเสนทางท่ีสามลงมา
ทางใตตามลําน้ํายม ผานอําเภอกงไกลาศ บางระกํา โพทะเลสูนครสวรรค และเสนทางท่ีส่ี ตาม
แมน้ําเจาพระยาตอนลาง จากนครสวรรคแลวจึงแยกออกเปนสามสาย  สายแรกตารมลําน้ํานอยผาน
อางทองสูอยุธยา สายท่ีสองเขาลําน้ําทาจีนสูสุพรรณบุรีและนครปฐม และสายท่ีสามเร่ิมจากชัยนาท
เขาสูอินทรบุรี สิงหบุรี ผานลําน้ําลพบุรีเขาสูลพบุรีและอยุธยา 
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บทท่ี 3 
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและประเภทของประติมากรรมตุกตาดนิเผา 

ในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา 
 
               ประติมากรรมตุกตาดินเผาใน สมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยาท่ีไดนํามาเปนขอมูลใน
การศึกษา  ไดทําการรวบรวมจากแหลงโบราณสถานตางๆและจากท่ีจัดแสดงและเก็บรักษาไวตาม
พิพิธภัณฑสถานตางๆ ในจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง ดังตอไปนี้ 

1. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหงตําบลเมืองเกาจังหวัดสุโขทัย                                              
2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวรรค-วรนายก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
3. พิพิธภัณฑเคร่ืองถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จังหวัด

ปทุมธานี   
4.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5.  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติวังจันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
6.  พิพิธภัณฑโรงเรียนบานแพรกประชาสรรค  ถนนลพบุรี-อยุธยา  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
               สวนเกณฑในการจัดแบง ไดใชรูปแบบศิลปะและประเภทท่ีใชกับตุกตาดินเผารูปบุคคล
และสัตวเปนเกณฑ ไดแก ตุกตาดินเผารูปคน ตุกตาดินเผารูปคนกับสัตว ตุกตาดินเผารูปสัตว และ
ตุกตาดินเผารูปอ่ืนๆ  โดยประติมากรรมตุกตาดินเผา สามารถจัดแบงเปน 4 ประเภท ไดแก  

1. ประเภทรูปบุคคล  ประกอบดวย รูปผูหญิงเดี่ยว รูปผูหญิงคูหรือผูหญิงอุมเด็กหรือ
จูงเด็ก  รูปผูชายเดี่ยว  รูปผูชายคู  รูปผูหญิงกับผูชาย 

2. ประเภทรูปบุคคลกับสัตว ประกอบดวย รูปคนข่ีพาหนะสัตว และรูปคนอุมสัตว 
หรือมีสัตวอยูรวมดวย 

3. ประเภทรูปสัตว ประกอบดวย สัตวน้ํา สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา สัตวปก และสัตวเล้ียง
ลูกดวยนม และ รูปสัตวอ่ืนๆ 

4. ประเภทรูปแบบอ่ืนๆ 
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ประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทตางๆ สมัยสุโขทัย 
1. ประเภทรูปบุคคล    
             จากการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 134 รายการ ประกอบดวย รูปผูหญิงเดี่ยว จํานวน 17 
รายการ รูปผูหญิงคูหรือผูหญิงอุมเด็ก จํานวน 66 รายการ รูปผูชายเด่ียว จํานวน 24 รายการ รูปผูชายคู 
จํานวน 6 รายการ  และรูปผูหญิงกับผูชาย จํานวน 21 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1 รูปผูหญิงเดี่ยว จํานวน 17 รายการ พบวา สวนใหญชํารุด โดยเฉพาะสวนศีรษะตรง
บริเวณคอมักหัก มีการซอมตอไว พบท้ังเคลือบสีเขียวและสีน้ําตาล-ดํา  ซ่ึงจะเคลือบเฉพาะชวงบน 
สวนต้ังแตชวงเอวลงมาถึงบริเวณขาไมเคลือบ  
             1.1.1 รูปผูหญิงเปลือยอก นั่งพับเพียบ มือประคองถือส่ิงของ เชน พัด คนโท เปนตน 
ไวบนตักหรือแนบอก  บางตัวกําลังอมเม่ียงหรือหมากท่ีแกม มีขนาดกวางตั้งแต 4 ถึง 5 ซ.ม.และสูง
ตั้งแต 9.5 ถึง 10.5 ซ.ม. สวนทรงผมใชการปนติด โดยพบท้ัง แบบทรงผมเกลามวยผมไปทางดาน
หลังศีรษะ  แบบทรงผมเกลามวยผมสูงกลางศีรษะ และแบบทรงผมเกลามวยมีรัดเกี้ยวประดับดวย
เคร่ืองประดับ สวนของไรผม พบวาใชการขูดขีด การสลักและการเซาะรองตรงๆหรือเปนรอยหยัก
หรือเปนรอยจุดๆก็มี  สวนของใบหนา ใชเทคนิคการขูดขีด และ การสลักทําเปนรูปดวงตา ค้ิว และ
รูปปาก สวนจมูกใชการปนติด   
             1.1.2 รูปผูหญิงสวมเส้ือผา โดยใชการเขียนลายสีดําใตเคลือบ เปนลวดลายเส้ือผา 
ทรงผม ไรผมและรูปใบหนา แตพบไดนอย 
 

 
 
ภาพท่ี 1  แสดงตัวอยางรูปผูหญิงเปลือยอกและรูปผูหญิงสวมเส้ือผาโดยใชเขียนลายสีดําใตเคลือบ 
    1.2 รูปผูหญิงคูหรือผูหญิงอุมเด็ก จํานวน 66 รายการ พบวา สวนใหญนั่งพับเพียบ มีสภาพ
ชํารุด โดยเฉพาะสวนศีรษะตรงบริเวณคอมักหัก มีการซอมตอไว พบท้ังเคลือบสีเขียวและสีน้ําตาล-
ดํา  
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            1.2.1 รูปผูหญิงคู นั่งพับเพียบบนฐานเดียวกัน มีขนาดกวางประมาณ 5.5 ซ.ม.และสูง
ประมาณ 8 ซ.ม. โดยคนดานขวาที่มือขวาถือพัด สวนมือซายวางบนเขา โดยมีคนดานซายวางมือบน
เขา เกลาผมมวย ลักษณะใบหนาใชการขูดขีด การสลักและการเซาะรองทําเปน ดวงตา ค้ิว ปากและ
ไรผม 
 

 
 
ภาพท่ี 2  แสดงตัวอยางรูปผูหญิงคูนั่งพับเพียบบนฐานเดียวกัน 
 
            1.2.2 รูปผูหญิงอุมเด็ก พบวา มีขนาดกวางตั้งแต 4 ถึง 6.5 ซ.ม.และสูงต้ังแต 7.5 ถึง 
15.5 ซ.ม. ข้ึนอยูกับรูปแบบของทรงผม โดยมีลักษณะอิริยาบถทาทางตลอดจนการไวทรงผมและการ
แตงกายนั้นอยูหลากหลายแบบ ตามแตจินตนาการของผูปน ไดแก ทานั่ง ซ่ึงพบท้ังทานั่งแบบพับ
เพียบ ทานั่งแบบชันเขา  มีท้ังปกติและกําลังอมเม่ียงท่ีแกม ตลอดจนทรงผมซ่ึงพบท้ัง เกลามวยไว
กลางศีรษะ เกลามวยผมไปทางดานหลังศีรษะ  เกลามวยแบบมีรัดเกี้ยวมัดมวยผมไว ทรงผมส้ันไมได
เกลาเปนมวย ทาการอุมประคองเด็ก เชน ประคองเด็กไวในวงแขนท้ังสองขางโดยท่ีเด็กอยูในทานอน
ตะแคงขวาหรือซายและทายืน  เด็กจับท่ีหนาอกผูหญิง เด็กโอบบนไหลผูหญิง เด็กกางแขนออกทั้ง
สองขางหันหนาเขาหาอกผูหญิง เด็กสองคนนั่งหอยขาออกอยูบนตักผูหญิง และทาอุมเด็กสองคนใน
ออมแขนผูหญิงท้ังสองขาง  เปนตน   
               สวนการแตงกาย พบวา สวนใหญผูหญิงและเด็กไมแสดงเคร่ืองแตงกาย โดยเฉพาะ
ในเด็กจะเปลือยกาย แตก็พบวาในผูหญิงสวมผานุงมีลาย โดยใชการเขียนลายสีดําใตเคลือบหรือการ
ปนแปะเปนลายผานุงยาวขมวดปลายผานุงเปนปมไวดานหนา  แตมีจํานวนนอย 
               รวมถึงทาแมอุมลูกกินนม ก็ข้ึนอยูกับฝมือชางผูปน เชน การปนเตานมตุกตาบางตัว
ปนคลายเตานมจริง บางตัวปนแปะไวเพื่อแสดงวาเปนเตานมเทานั้น สวนอิริยาบถเด็กกินนมก็จะ
แตกตางกันไป แตท้ังหมดก็พบวา เลียนแบบมาจากเหตุการณจริงของการใหลูกกินนมทั้งส้ิน    
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ภาพท่ี 3  แสดงตัวอยางรูปผูหญิงอุมเด็กหลากหลายอิริยาบถทาทาง 
 
    1.3 รูปผูชายเดี่ยว จํานวน 24 รายการ มีขนาดกวางตั้งแต 4.5 ถึง 5 ซ.ม.และสูงต้ังแต 10.0 
ถึง 10.5 ซ.ม. พบวา สวนใหญทอนบนเปลือยไมสวมเส้ือ บางตัวทอนลางนุงผานุงยาวแคเขามีเชือก
พันมวนคลายเข็มขัด อยูในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบหรือนั่งชันเขาบนฐานส่ีเหล่ียมและ
วงรี มือถือส่ิงของในอิริยาบถตางๆไดแก เคร่ืองดนตรี (เชน ขลุย พิณ) ถือพัด (เชน แบบมีดามจับยาว 
พัดขนไกแบบจีนและพัดทรงกลม ) ถือส่ิงของ (เชน แจกัน ตะบอง ลูกประคํา) และพนมมืออัญชลี 
(เชน พนมมือแนบกลางอกและพนมมือไหว) บางตัวกําลังอมเม่ียงที่แกม  สวนทรงผมพบท้ัง แบบ
ทรงผมเกลามวยผมไวกลางศีรษะและไปทางดานหลังศีรษะและ แบบทรงผมส้ันหรือหัวโลน บางตัว
สวมเทริดประดับดวยสรอยสังวาลท่ีลําคอลักษณะคลายเคร่ืองทรงกษัตริย สวนของใบหนาและไรผม
ใชเทคนิคการขูดขีด การสลักและเขียนลายสีดําใตเคลือบ ทําเปนรูป ดวงตา ค้ิว รูปปาก สวนจมูกใช
การปนติด   
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ภาพท่ี 4  แสดงตัวอยางรูปผูชายเดี่ยวมือถือส่ิงของ และพนมมือ ในอิริยาบถตางๆ 
 
    1.4 รูปผูชายคู จํานวน 6 รายการ พบวา เปนรูปชายคูอยูในอิริยาบถมีอยูหลากหลายแบบ 
ไดแก 
           1.4.1 รูปชายสองคนกําลังกอดปล้ํากัน คลายกําลังแขงขันกีฬามวยปลํ้าอยูบนฐาน
เดียวกัน มีขนาดกวางประมาณ 9.5 ซ.ม.และสูงประมาณ 11 ซ.ม. นุงผาโจงกระเบน ทอนบนเปลือย มี
ผารัดรอบศีรษะ อมเม่ียงท่ีกระพุงแกม แสดงวาเปนนักกีฬามวยปลํ้า   
           1.4.2 รูปชายอุมเด็กในลักษณะประคองเด็กทารกนอนอยูในวงแขนในอิริยาบถกําลัง
เลนหยอกลอกับทารก ไวทรงผมเกลามวยผมไวกลางศีรษะมีรัดเกลา 
            1.4.3 รูปชายแบกเด็กข้ึนบนไหล มีขนาดกวางประมาณ 8 ซ.ม.และสูงประมาณ 18 
ซ.ม. มือจับขอเทาเด็กไว โดยเด็กโอบบนศีรษะชาย  
            1.4.4 รูปชายโอบกอดกัน มีขนาดกวางประมาณ 8 ซ.ม.และสูงประมาณ 10 ซ.ม. นั่ง
อยูบนฐานส่ีเหล่ียมโอบกอดกันดานขาง โดยมือจับกันไวดานหนาคลายเปนเพื่อนหรือพี่นองกัน ไว
ทรงผมส้ัน โดยเขียนลายสีดําใตเคลือบเปนลวดลายผานุงและใบหนา  
 

    
ภาพท่ี 5  แสดงตัวอยางรูปผูชายคู 
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    1.5 รูปผูหญิงกับผูชาย จํานวน 21 รายการ พบวา มีรูปแบบการปนในอิริยาบถการ
แสดงออกถึงความรักใครระหวางชายหญิงหรือพอแมลูกในครอบครัว มีขนาดกวางตั้งแต 5.5 ถึง 8 ซ.
ม.และสูงต้ังแต 9 ถึง 11 ซ.ม. ซ่ึงมีอยูหลากหลายแบบตามแตจินตนาการของผูปน ไดแก    
          1.5.1 รูปชายหญิงนั่งโอบกอดกัน ทอนบนเปลือย ผูหญิงอุมลูกสวนผูชายอุมนกไว
ในวงแขน มีเขียนลายสีดําใตเคลือบเปนลวดลายผานุงลายดอก ศีรษะชํารุดหักหาย 

            1.5.2 รูปชายหญิงนั่งโอบกอดกันบนฐานเดียวกัน  ทอนบนเปลือย ชายไวผมทรงส้ัน 
สวนหญิงไวทรงผมมวยตํ่า มือชายจับท่ีเตานมหญิง สวนมือหญิงโอบท่ีไหลชาย   

        1.5.3 รูปชายหญิงนั่งหันหนาเขาหากันบนฐานเดียวกัน โดยชายโอบกอดท่ีเอวหญิง 
โดยเขียนลายสีดําใตเคลือบเปนกําไลตนแขนและขอมือ สรอยคอ ลวดลายผานุงลายตารางและลาย
แตม ตลอดจนเปนรูปทรงผมมวยตํ่า 
 

   
 
ภาพท่ี 6  แสดงตัวอยางรูปผูหญิงกับผูชายในอิริยาบถแตกตางกัน 
 
               สรุปจากการศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผารูปบุคคล พบวา มีท้ังรูปเดี่ยวและรูปคู 
สําหรับรูปผูหญิงเดี่ยวสวนใหญเปนรูปหญิงนั่งถือส่ิงของ สวนรูปผูหญิงคูสวนใหญเปนรูปผูหญิงอุม
เด็ก สําหรับรูปชายเด่ียวสวนใหญเปนรูปกําลังถือส่ิงของ สําหรับรูปชายคูสวนใหญเปนรูปมวยปลํ้า 
นอกจากนี้ยังพบรูปผูหญิงกับผูชายจํานวนมากอยูในอิริยาบถแสดงความรักใครกอดกัน 
 
2.  ประเภทรูปบุคคลกับสัตว 
     จากการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 43 รายการ ประกอบดวยรูปคนข่ีสัตวพาหนะ จํานวน 
23 รายการ และรูปคนอุมสัตว หรือมีสัตวอยูรวมดวย จํานวน 20 รายการ โดยพบวา เปนรูปบุคคลข่ี 
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สัตวพาหนะ โดยมีท้ังสัตวท่ีเล้ียงไวใชงานในสมัยสุโขทัย เชน ชาง มาและควาย และสัตวปา เชน เสือ 
รวมถึงสัตวมงคล เชน หงส และรูปคนอุมสัตว หรือมีสัตวอยูรวมดวย ดังน้ี 
    2.1 รูปคนข่ีสัตวพาหนะ จํานวน 23 รายการ พบวา เปนรูปบุคคลข่ีอยูบนสัตวหลายชนิด 
แตท่ีพบมากท่ีสุด คือ รูปคนข่ีชาง ประกอบดวยอิริยาบถตางๆ ดังนี้ 
           2.1.1 รูปคนข่ีมา มือจับบังเหียนอยู โดยลักษณะของมายืนส่ีขา ไมมีฐานรองรับ บาง
ตัวเปนการปนตามจินตนาการของชางปน เชน รูปบุคคลขี่มาในลักษณะกําลังใหมาออกแรงลากจูง
ส่ิงของ มีขนาดสูงประมาณ 11 ซ.ม. 
           2.1.2 รูปคนข่ีชาง พบท้ังชางทรงเคร่ืองและแบบธรรมดา ยืนส่ีขา มวนงวง มีขนาด
ลําตัวยาวตั้งแต 7 ถึง 18.5 ซ.ม.และสูงต้ังแต 7 ถึง 20.5 ซ.ม. สวนบุคคลท่ีนั่งบนหลังชาง พบท้ังแบบ 
บุคคลขี่บนคอชาง (ควาญชาง) หรือ หลังชาง (มีกูบและไมมีกูบ บนหลังชาง) หรือบริเวณทายชาง  
และท้ังบริเวณคอชางและทายชาง ในอิริยาบถตางๆ เชน พนมมืออัญชลี หรือกําลังบังคับใหชางเดิน 
เปนตน 
            2.1.3 รูปคนข่ีเสือ เปนรูปบุคคลนั่งบนหลังและดานทายของเสือ โดยมือของบุคคล
คนหนาจับท่ีแผงขนคอเสือ สวนมือบุคคลนั่งดานทายจับท่ีสะโพกเสือ มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 14 
ซ.ม.และสูงประมาณ 20 ซ.ม. 
            2.1.4 รูปคนข่ีหงส เปนรูปบุคคลนั่งพนมมือนุงผานุงลายตาราง อยูบนหลังหงส ซ่ึงมี
ฐานกลม 
 สวนของหางหงสหักชํารุดหายไป มีขนาดกวางประมาณ 6 ซ.ม.และสูงประมาณ 10 ซ.ม. 
            2.1.5 รูปคนข่ีควาย เปนรูปผูชายน่ังครอมอยูบนหลังควายชวงบ้ันทาย โดยมือขวาถือ
สายตะพายไว สวนมือซายชูข้ึน อยูในอิริยาบถวากําลังบังคับใหควายหยุดเดิน สวนลักษณะของควาย
มีดวงตาโปน กําลังอาปาก มีขนาดกวางประมาณ 19.5 ซ.ม.และสูงประมาณ 20 ซ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 

   
 

    
 
ภาพท่ี 7  แสดงตัวอยางรูปคนข่ีพาหนะสัตวชนิดตางๆ 
 
    2.2 รูปคนอุมสัตว หรือมีสัตวอยูรวมดวย จํานวน 20 รายการ พบวา สวนใหญทอนบน
เปลือยไมสวมเส้ือ บางตัวทอนลางนุงผานุงเขียนลายสีดําใตเคลือบเปนลวดลายตาราง นั่งพับเพียบอุม
สัตว ไวทรงผมส้ันขูดขีดเปนรองลึก มีอิริยาบถตางๆ ดังนี้ 
           2.2.1 รูปชายนั่งขัดสมาธิ มือขวาถือพัดขนไกแบบจีน สวนมือซายประคองสัตว
ประเภทสุนัขและสัตวปกไวบนตัก ลักษณะใบหนายิ้มคลายชนชาติจีน สวมหมวกสามเหล่ียมทรงสูง
แบบจีน มีขนาดกวางประมาณ 5 ซ.ม.และสูงประมาณ 10.5 ซ.ม. 
           2.2.2 รูปชายนั่งบนฐานวงรี ดานหนามีสัตวคลายนาคนั่งอยู ทรงผมเกลามวยผมสูง
กลางศีรษะ มีขนาดกวางประมาณ 6 ซ.ม.และสูงประมาณ 10 ซ.ม. 
           2.2.3 รูปชายนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิ อุมกระตายหรือไกไวบนตักหรือแนบอก
ทรงผมส้ัน มีขนาดกวางประมาณ 4.3 ซ.ม.และสูงประมาณ 9 ซ.ม. 
           2.2.4 รูปชายอวนนั่งชันเขาขวา มือขวาถือวัตถุวางบนหัวเขาขวา สวนมือซายอุมไก 
มีขนาดกวางประมาณ 6 ซ.ม.และสูงประมาณ 11.5 ซ.ม. 
          2.2.5 รูปชายสองคนอุมไกชนไวขางละตัว นั่งหันหนาเขาหากันบนฐานส่ีเหล่ียม  
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  2.2.6 รูปบุคคลกําลังใหอาหารไกบนฐานทรงกลม มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 7.5 ซ.ม.และสูงประมาณ 6 ซ.ม. 
 

 
 

    
 
ภาพท่ี 8 แสดงตัวอยางรูปคนอุมสัตว หรือมีสัตวอยูรวมดวย 
 
               นอกจากประติมากรรมตุกตาดินเผาท้ังท่ีสมบูรณและไมสมบูรณแลว ยังพบช้ินสวนศีรษะ
ของตุกตา มีขนาดกวางต้ังแต 2.5 ถึง 3.5 ซ.ม.และสูงต้ังแต 2.5 ถึง 4.5 ซ.ม.ท่ีแสดงถึงสวนของใบหนา 
ทรงผม ไรผม  ดวงตา ค้ิว ปาก ใบหู และการสวมหมวก ซ่ึงใชเทคนิคการตกแตงท้ังการขูดขีด การ
สลัก การเซาะรอง การปนติดและ การเขียนลายสีดําใตเคลือบ เชน จมูกใชการปนติด ริมฝปากและ
ดวงตาใชการขูดขีดเปนรองหรือการเขียนลายสีดําใตเคลือบ รวมท้ังรูปแบบหมวกทรงทหารหรือสวม
เคร่ืองประดับศีรษะ เปนตน 
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ภาพท่ี 9  แสดงตัวอยางของใบหนา ทรงผมและไรผมของตุกตาสมัยสุโขทัย  
 

    
 
ภาพท่ี 10  แสดงตัวอยางของหมวกและเทรดบนศีรษะของตุกตาสมัยสุโขทัย 
 
               สรุปจากการศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผารูปบุคคลกับสัตว พบวา มีท้ังรูปคนข่ีสัตว
พาหนะและอุมสัตวหรือมีสัตวอยูรวมดวย สําหรับรูปคนข่ีสัตวพาหนะสวนใหญเปนรูปผูชายข่ีชาง 
สวนรูปคนอุมสัตวหรือมีสัตวอยูรวมดวยสวนใหญเปนรูปผูชายอุมไก 
 
3.  ประเภทรูปสัตว   
     จากการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 125 รายการ โดยพบ สัตวน้ํา จํานวน 3 รายการ สัตว
คร่ึงบกคร่ึงน้ํา จํานวน 3 รายการ สัตวปก จํานวน 29 รายการ สัตวเล้ียงลูกดวยนม จํานวน 86 รายการ 
และ รูปสัตวอ่ืนๆ จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 
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     3.1 รูปสัตวน้ํา จํานวน 3 รายการ พบวา ปนเปนรูปปลา ชนิดตางๆ เชน ปลาปกเปาเคลือบ
มีขนาดสูงประมาณ 8 ซ.ม.ลักษณะผิวหนังเปนปุม แสดงตา จมูกและฟนหลายซ่ี หรือ รูปปลาบนฐาน
ทรงกลม เปนตน 
    3.2 รูปสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา จํานวน 3 รายการ พบวา ปนเปนรูปเตาและรูปสัตวคร่ึงบกคร่ึง
น้ําประเภทตางๆ ไดแก  
           3.2.1 รูปเตา มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 7 ซ.ม.และสูงประมาณ 3 ซ.ม.แสดงทาทาง
เลียนแบบตามธรรมชาติ เชน กําลังโผลหัวออกมาจากกระดอง  เปนตน สวนกระดองมักปนเปนสัน
ตรงกลางสูงเคลือบดานบน สวนใตกระดองไมเคลือบ 
           3.2.2 รูปอ่ึงอาง มีขนาดลําตัวยาวประมาณ  8 ซ.ม.และสูงประมาณ 5 ซ.ม.แสดง
ทาทางเลียนแบบตามธรรมชาติกําลังพองตัว และรูปคางคก ลักษณะผิวหนังขรุขระ 

   
 
ภาพท่ี 11 แสดงตัวอยางของรูปสัตวน้ําและสัตวคร่ึงบกคร่ึงนํ้า ไดแก เตา อ่ึงอางและปลาปกเปา 
 
    3.3 รูปสัตวปก  จํานวน 29 รายการ พบวา  สวนใหญปนเปนรูปนกและไกยืนอยูบนฐาน 
มีท้ังปนตัวเดียวและปนอยูรวมกันหลายตัวเปนฝูง  ทําลวดลายปกและขนโดยใชการขูดขีดเปนรองลึก 
สวนดวงตาและจงอยปากใชการปนติด  มีอิริยาบถตางๆ ดังนี้ 
            3.3.1 รูปนก สวนใหญอยูในอิริยาบถยืนบนฐานสูงไมเคลือบ และไมเนนการแสดง
รายละเอียดท่ีขานก บางตัวปนเลียนแบบธรรมชาติ เชน รูปนกกําลังนั่งกกไขในรังท่ีทําเปนฐานกลม 
มีขนาดสูงประมาณ  5.5 ซ.ม. เปนตน ตกแตงลายขีดบนปก 
            3.3.2 รูปไก สวนใหญ ปนเลียนแบบธรรมชาติ เชน รูปแมไกมีลูกเจี๊ยบเกาะอยูบน
หลัง มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 5.5 ซ.ม.และสูงประมาณ 5.5 ซ.ม.หรือ มีลูกเจี๊ยบอยูรอบๆแมไก มี
ขนาดลําตัวยาวประมาณ 5.5 ซ.ม.และสูงประมาณ  4.2 ซ.ม. เปนตน ตกแตงลายขีดบนปกและหาง 
บางตัวท่ีหางมีรูเพื่อใชเปาทําเปนนกหวีด 
            3.3.3 รูปเปด ลวดลายของปกมักใชการเขียนลายสีดําใตเคลือบ มีขนาดลําตัวยาว
ประมาณ 4.5     ซ.ม.และสูงประมาณ 6.5ซ.ม. บางตัวท่ีหางมีรูเพื่อใชเปาทําเปนนกหวีด  
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            3.3.4 รูปหงส ยืนบนฐานทรงกลม แสดงถึงการใชสอยเปนเคร่ืองประดับ มีขนาด
ลําตัวยาวประมาณ 5.2 ซ.ม.และสูงประมาณ 8.2 ซ.ม. 

 
 

   
 
ภาพท่ี 12  แสดงตัวอยางของรูปสัตวปก ไดแก นก ไกและเปด  
 
    3.4 รูปสัตวเล้ียงลูกดวยนม  จํานวน 86 รายการ พบวา สวนใหญปนเปนรูปชาง มา และวัว 
รองลงมาเปนสัตวเล้ียงท่ีใกลชิดมนุษย เชน สุนัข แมว และสัตวปา เชน กวาง เสือ สิงโต เปนตน จะ
เคลือบเฉพาะชวงบน มีหลากหลายอิริยาบถตางๆ ดังนี้ 
           3.4.1 รูปชาง สวนใหญปนเลียนแบบธรรมชาติ มีขนาดลําตัวยาวตั้งแต 5 ถึง 15.5 ซ.
ม.และสูงต้ังแต 5 ถึง 10.5 ซ.ม. งวงมีลักษณะหลากหลายรูปแบบตามแตจินตนาการของผูปน เชน 
กําลังชูงวงข้ึนบนหรือมวนลงลาง โดยจะปนใหขาหนาสูงกวาขาหลังเพื่อใหชางชูงวงและงาเดนชัด
มากยิ่งข้ึน สวนหางมีลักษณะหลายรูปแบบ เชน หางพับลงไปท้ังทางดานซายและขวา มักปนใหชางมี
ขนาดใบหูเล็ก ตาโปน  รวมท้ังพบปนชางสองตัวหันหนาชนกันอยูบนฐานมีขนาดยาวประมาณ 7 ซ.
ม.และสูงประมาณ 4 ซ.ม. เลียนแบบตามธรรมชาติของชางในโคลงอีกดวย  
            3.4.2 รูปวัว มีลักษณะเดนตรงมีตะโหงกอยูกลางหลัง สวนใหญปนเปนรูปยืนส่ีขา มี
ขนาดลําตัวยาวต้ังแต 7.5 ถึง 9.5 ซ.ม.และสูงต้ังแต 6 ถึง 12 ซ.ม. มีเขาและใบหูปนติดชัดเจน สวน
จมูกเจาะเปนรูและปากใชการขีดเปนรองลึก หางพาดตามรองระหวางขาคูหลัง  
            3.4.3 รูปมา ปนเปนรูปยืนส่ีขา ไมมีฐาน มีขนาดสูงต้ังแต 6.5 ถึง 12.5 ซ.ม. มีสาย
บังเหียนผูกบังคับ แสดงถึงการใชมาในการศึกสงคราม             
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  3.4.4 รูปสุนัขและแมว สวนใหญปนเลียนแบบธรรมชาติ คือ การนั่งอยูบนฐาน
หรือไมมีฐาน โดยสองขาคูหนายืนเหยียดตรง ลําตัวภายในโปรง เคลือบเฉพาะชวงบน มีขนาดลําตัว
ยาวประมาณ 10 ซ.ม.และสูงประมาณ  7.6 ซ.ม. 
            3.4.5 รูปเสือหรือสิงโต มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 15 ซ.ม.และสูงประมาณ 8 ซ.ม.
พบปนเปนรูปยืนส่ีขาอยูบนฐานส่ีเหล่ียมหรือไมมีฐาน แผงขนบริเวณคอทําลวดลายโดยใชการปนติด
หรือการเขียนลายสีดําใตเคลือบ 
            3.4.6 รูปกวาง พบปนเลียนแบบธรรมชาติ คือ ทานอนขดอยูบนฐาน กําลังเอียงคอ
มอง มีขนาดกวางประมาณ 6 ซ.ม.และสูงประมาณ  7 ซ.ม. 
            3.4.7 รูปหมี พบปนเลียนแบบธรรมชาติ ทั้งในอิริยาบถน่ังและยืนสองขาหนา มี
ขนาดสูงประมาณ 8 ซ.ม. 
            3.4.8 รูปลิง พบปนเลียนแบบธรรมชาติ คือ นั่งชันเขาถือผลไมกิน เขียนใบหนาเปน
ลายสีดําใตเคลือบ มีขนาดสูงประมาณ 7 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 13 แสดงตัวอยางของรูปสัตวเล้ียงลูกดวยนม ไดแก ชาง มา ววั แมว สุนัข เสือ หมีและกวาง 
 
     3.5 รูปสัตวอ่ืนๆ ไดแก สัตวประดิษฐ คือ รูปสิงหนั่งชันเขาอยูบนฐานส่ีเหล่ียม มีขนาดสูง
ประมาณ 8 ซ.ม. มีลวดลายปนติดประดับสลักเปนลวดลายท่ัวใบหนาและลําตัว โดยมีเขียนลายดําใต
เคลือบสายรัดลําตัวเพื่อใสสายลากจูง รูปนรสิงห เปนรูปคนกําลังคลาน มีหางเปนพวง อมเม่ียงหมาก
ไวในกระพุงแกมและสวมหมวกยอดแหลม มีขนาดสูงประมาณ 5 ซ.ม. และรูปตัวกิเลนหรือมังกรยืน
ส่ีขาอยูบนฐานส่ีเหล่ียม มีใบหนาคลายสิงโต ลําตัวมีเกล็ดคลายปลา มีหางยาว มีขนาดสูงประมาณ 10 
ซ.ม. 
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ภาพท่ี 14  แสดงตัวอยางของสัตวประดิษฐ ไดแก รูปสิงห รูปนรสิงห และรูปตัวกิเลนหรือมังกร 
 
               สรุปจากการศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผารูปสัตว พบวา สวนใหญเปนสัตวเล้ียงลูก
ดวยนมและสัตวปกเปนสัตวท่ีพบไดตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจเปนท้ังสัตวเล้ียงหรือสัตวปาก็ได เชน ชาง 
มา วัวควาย สุนัข เปนตน นอกจากนี้ยังมีรูปสัตวสัตวประดิษฐ อีกดวย 
 
4.   ประเภทรูปแบบอ่ืนๆ  
  จากการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 4 รายการ ไดแก รูปปนบุคคลพายเรือ พบเปนรูป
บุคคลนั่งภายในเรือพาย โดยมีบุคคลนั่งพายสองขางของลําเรือ มีขนาดยาวประมาณ 17 ซ.ม.และสูง
ประมาณ 5 ซ.ม. รูปปนเทวดาพนมมือ พบเปนรูปเทวดาสวมเทรดและเคร่ืองประดับ มีขนาดสูง
ประมาณ 15 ซ.ม. โดยใชเทคนิคการปนติดและขูดขีดเปนรองลึกทําเปนกําไล สรอยสังวาลและรัด
แขน นั่งพนมมือข้ึนเสมอหนาอก นุงผานุง และรูปปนยักษยืนสวมเคร่ืองประดับส่ีเหล่ียม มีขนาดสูง
ประมาณ 30 ซ.ม. ถือกระบองหรือส่ิงของ นุงผาโจงกระเบน/สวมกางเกงแลวนุงผาโจงกระเบนทับ  
 

    
 
ภาพท่ี 15  แสดงรูปปนบุคคลพายเรือ รูปปนเทวดาและยกัษสวมเคร่ืองประดับ 
               สรุปจากการศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผารูปแบบอ่ืนๆ พบวา สวนใหญเปนรูปแบบท่ี
สะทอนชีวิตความเปนอยูและท่ีเกี่ยวเนื่องในทางศาสนา เชน การกีฬา หรือรูปเคารพตางๆ 
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         ดังนั้น จากการเก็บรวบรวมขอมูลประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทตางๆสมัยสุโขทัย 
พบวา วัสดุและเทคนิคท่ีใชทําประติมากรรมตุกตาดินเผาสวนใหญเปนเนื้อเคร่ืองหิน (Stone ware) 
ซ่ึงเปนเนื้อดินแกรง ท่ีมีสวนผสมของหินปูน มีเนื้อแนน เพราะดินสามารถหลอมละลายติดกันและ
สามารถดูดซึมน้ําไดประมาณ 3-5% โดยใชอุณหภูมิในการเผาประมาณ 1,130-1,300 องศาเซลเซียส  
(ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, สวาง เลิศฤทธ์ิ และ กฤษฎา พิณศรี, 2539: 23) และรองลงมาเปนเนื้อหินกึ่ง
เคร่ืองเคลือบ (Stone ware กึ่ง Semi-Porcelain)  สวนสีน้ําเคลือบนั้น ใชเทคนิคการจุมเคลือบเฉพาะ
สวนบนยกเวนสวนลางท่ีเปนขา โดยพบท้ังเคลือบสีเดียว (Mono chrome wares)ไดแก เคลือบสีเขียว
ซ่ึงพบมากท่ีสุด รองลงมาคือ เคลือบสีน้ําตาล-ดํา  และ เคลือบสีขาว สวนประเภทเขียนลายสีดําใต
เคลือบ และเคลือบสองสี (Two-color glazed wares) พบไดนอย  
               สวนดานเทคนิคการข้ึนรูปและตกแตงตุกตา พบวา ใชการปนข้ึนรูปดวยมือ ภายในลําตัว
โปรง และทําสวนของใบหนา เชน ชนิดเพศ ลักษณะการแตงกาย ทรงผม ดวงตา ค้ิว ปาก ใบหู โดย
ใชเทคนิคการตกแตงท้ังการขูดขีดการสลัก การเซาะรอง การปนติด และการเขียนลายสีดําใตเคลือบ 
เชน จมูกใชการปนติดจึงมักโดงแหลม ริมฝปากและดวงตาใชการขูดขีดเปนรองลึกจึงมักมีริมฝปาก
หนาและดวงตาลึก หรือใชการเขียนลายสีดําใตเคลือบเปนลวดลายของเส้ือผาและผานุงมีลวดลาย
ตางๆ เชน ลวดลายตารางหมากรุก ลายตามขวางและลายตามแนวต้ัง   
 

ประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทตางๆ สมัยอยุธยา 
1. ประเภทรูปบุคคล   
         จากการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 116 รายการ โดยพบ รูปผูหญิงเดี่ยว จํานวน 56 
รายการ รูปผูหญิงคูหรือผูหญิงอุมเด็ก จํานวน 16 รายการ รูปผูชายเดี่ยว จํานวน 40 รายการ  รูปผูชาย
คู จํานวน 2 รายการและ รูปผูหญิงกับผูชาย จํานวน 2 รายการ มีรายละเอียดดังนี้ 
     1.1 รูปผูหญิงเดี่ยว จํานวน 56 รายการ พบวา สวนใหญชํารุด โดยเฉพาะสวนศีรษะตรง
บริเวณคอมักหัก รายละเอียดท่ีใบหนาไมชัดเจน  
           1.1.1 รูปผูหญิงนั่งพับเพียบเทาแขน หรือท่ีชาวบานเรียกอีกอยางหนึ่งวา ตุกตาแขน
ออน เปลือยอก มีอยู 3 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก ซ่ึงมีขนาดกวางต้ังแต 1.6 ถึง 2.5 ซ.ม. และความสูง
ตั้งแต 3.5 ถึง 5.5 ซ.ม. ขนาดกลาง ซ่ึงมีขนาดกวางประมาณ 4 ซ.ม. และความสูงประมาณ 8.5 ซ.ม. 
และขนาดใหญ ซ่ึงมีขนาดกวางประมาณ 8 ซ.ม. และความสูงประมาณ 11 ซ.ม. สวนใหญนั่งเทาแขน
ซายที่พื้น รองลงมาเทาแขนขวา สวนมืออีกขางวางไวบนหัวเขา และในอิริยาบถอ่ืนๆ เชน นั่งพิง
หมอนสามเหล่ียม เปนตน นั่งบนฐานโปรงส่ีเหล่ียมและแบบไมมีฐาน นุงผานุงไมปรากฏลวดลาย 
ทรงผมมวยมุนกลางศีรษะ 
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           1.1.2 รูปผูหญิงหมอบคลาน มีขนาดกวางประมาณ 8 ซ.ม. และความสูงประมาณ 6.9 
ซ.ม. แสดงทากําลังหมอบพนมมือไหว โดยขอศอกวางเทากับพื้น คลายกําลังไหวพระอยูบนฐาน
ส่ีเหล่ียม มีหลายอิริยาบถ เชน พนมมือจรดคาง หรือพนมมือระหวางปากและจมูก เปนตน สวมเทริด
และนุงผาโจงกระเบน ซ่ึงขุดพบท่ีบริเวณริมแมน้ําลพบุรีสายเกา  จากพิพิธภัณฑโรงเรียนบานแพรก
ประชาสรรค ถนนลพบุรี-อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

   
 
ภาพท่ี 16  แสดงตัวอยางของรูปผูหญิงนั่งพับเพียบเทาแขน และ รูปผูหญิงหมอบคลาน 
 
     1.2 รูปผูหญิงคูหรือผูหญิงอุมเด็ก จํานวน 16 รายการ พบวา กรณีหญิงอุมเด็กกินนมนั้น มี
ลักษณะรูปแบบเฉพาะ โดยมักเปนรูปผูหญิงอุมเด็กนอนราบบนตักใหกินนมจากเตานม ซ่ึงจะไมพบ
รูปแบบเชนนี้ในตุกตาแมอุมลูกกินนมสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังพบวา สวนรูปหญิงกับเด็กในสมัย
อยุธยาจะเปนรูปหญิงยืนอุมเด็กโดยมีเด็กอีกคนยืนเกาะขาอยู หรือเปนรูปหญิงนั่งพับเพียบประคอง
เด็กใหยืนอยูขางๆเปนสวนมาก โดยมีอิริยาบถตางๆ ดังนี้ 
            1.2.1 รูปผูหญิงอุมเด็ก พบ รูปหญิงนั่งพับเพียบอุมเด็กนั่งบนตัก และ รูปหญิงเปลือย
อกนั่งขัดสมาธิอุมเด็กนอนบนตักกินนม นุงผานุง ทรงผมมวยมุนไปทางดานหลังหรือกลางศีรษะมี
ขนาดกวางต้ังแต 6.7 ถึง 8 ซ.ม.และความสูงต้ังแต 9.5 ถึง 10 ซ.ม. 
            1.2.2 รูปผูหญิงจูงเด็กและอุมเด็ก  พบ รูปหญิงยืนอุมเด็กเขาสะเอวและมีเด็กอีกคน
ยืนเกาะขา บนฐานส่ีเหล่ียม มีขนาดกวางประมาณ 5 ซ.ม.และความสูงประมาณ 10 ซ.ม. และรูปหญิง
นั่งพับเพียบเปลือยอก แขนซายประคองเด็กยืนเปลือยกายอยูดานขาง สวนมือขวาวางบนตัก นุงผานุง 
ทรงผมมวยมุนกลางศีรษะ มีขนาดกวางประมาณ 5.6 ซ.ม.และความสูงประมาณ 10 ซ.ม.  
            1.2.3 รูปหญิงนั่งพับเพียบเปลือยอก ประคองเด็กยืนอยูบนตักดวยมือขวา สวนมือ
ซายวางไวบนตัก นุงผานุงยาว ทรงผมทรงมหาดไทย มีขนาดกวางประมาณ 9 ซ.ม.และความสูง
ประมาณ 15 ซ.ม. 
            1.2.4 รูปหญิงอุมเด็กและสัตว และรูปหญิงนอนตะแคงขวา เอนตัวอยูบนฐานและมี
เด็กมาเลนคลอเคลียอยู มีขนาดกวางประมาณ 10 ซ.ม.และความสูงประมาณ 6.5 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 17  แสดงตัวอยางของรูปหญิงเปลือยอกนั่งขัดสมาธิอุมเด็กนอนบนตักกนินม 
 

   
 

    
 
ภาพท่ี 18  แสดงตัวอยางของรูปผูหญิงจูงเด็กและอุมเด็ก ในอิริยาบถตางๆ 
 
     1.3 รูปผูชายเดี่ยว จํานวน 40 รายการ พบวา มีพิมพแบบท้ังเด็กและผูใหญ อยูในอิริยาบถ
ตางๆกัน ดังนี้ 
             1.3.1 รูปเด็กเล็กนั่ง คลานและยืนในอิริยาบถตางๆ ไดแก   
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                        รูปเด็กเปลือยกายเห็นอวัยวะเพศ นั่งชันเขาลักษณะคลายกําลังนั่งถาย อยูบนฐาน
โปรงส่ีเหล่ียม โดยมือจับท่ีหัวเขาท้ังสองขาง ทรงผมจุกรัดเกลา  มีขนาดกวางประมาณ 7.7 ซ.ม.และ
ความสูงประมาณ 13 ซ.ม. 
                        รูปเด็กหัวโลนยืนเอาแขนแนบกับลําตัวดานหนา นุงผานุง มีขนาดกวางประมาณ         
3 ซ.ม.และความสูงประมาณ 6.5 ซ.ม. 
                        รูปเด็กชายเปลือยกายทรงผมจุก นั่งคุกเขาเอามือประสานถือส่ิงของวางแนบทอง  
 ทอนบนเปลือย นุงโจงกระเบนขมวดปมผาไวดานหนา มีขนาดกวางประมาณ 2.5 ซ.ม.และความสูง
ประมาณ 5 ซ.ม. 
                        รูปเด็กชายทรงผมมวยมุน ในอิริยาบถกําลังคลานส่ีเทาบนฐานโปรงส่ีเหล่ียม มีขนาด
กวางประมาณ 5 ซ.ม.และความสูงประมาณ 6.5 ซ.ม. 
                      รูปปนเด็กชายเปลือยกายทรงผมจุก นั่งกับพื้นกางขาอาออก มีขนาดกวางประมาณ 
3.5 ซ.ม.และความสูงประมาณ 5 ซ.ม. 
                        รูปเด็กชายทรงผมจุกหรือหัวโลน ยืนเปลือยกายเอามือขวาจับท่ีอวัยวะเพศหรือแขน
แนบกับลําตัวบนฐานส่ีเหล่ียม มีขนาดกวางประมาณ 2.8 ซ.ม.และความสูงประมาณ 11 ซ.ม. 
                        รูปเด็กชายเปลือยกาย นั่งกับพื้น มือท้ังสองขางจับอยูท่ีขอเทา เห็นอวัยวะเพศ ศีรษะ
ชํารุดตอไว ทรงผมส้ัน มีขนาดกวางประมาณ 5 ซ.ม.และความสูงประมาณ 6 ซ.ม. 
                         รูปเด็กชายทรงผมเปยนั่งคุกเขาเปลือยกาย เทาแขนขางซาย สวนมือขวาจับท่ีหัวเขา 
ศีรษะชํารุดตอไว ใบหนาไมชัดเจน มีขนาดกวางประมาณ 5 ซ.ม.และความสูงประมาณ 9 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 19  แสดงตัวอยางของรูปเด็กชายนัง่ คลานและยืนในอิริยาบถตางๆ 
 
              1.3.2 รูปเด็กโตหรือผูใหญนั่ง และยืนในอิริยาบถตางๆ ไดแก   
                      รูปชายเลนเคร่ืองดนตรี ไดแก กลองหรือตะโพน ในอิริยาบถนั่งชันเขาข้ึน หรือ 
นั่งคุกเขา ทรงผมตางๆ ไดแก ทรงแกละและผมจุก  มีขนาดกวางประมาณ 6.8 ซ.ม.และความสูง
ประมาณ 6.5 ซ.ม. 
                     รูปชายน่ังบนเกาอ้ีมานั่งแบบยุโรป วางแขนบนที่เทาแขน ทรงผมส้ันคลายคน
ตางชาติ มีขนาดกวางประมาณ 6.3 ซ.ม.และความสูงประมาณ 13 ซ.ม.และแบบผมทรงมหาดไทย มี
ขนาดกวางประมาณ 4.5 ซ.ม.และความสูงประมาณ 9.5 ซ.ม.  
                        รูปชายนั่งพับเพียบเทาแขนบนฐานโปรงส่ีเหล่ียม  ทรงผมมหาดไทยซ่ึงเปนทรงผม
ของชาวบานในชวงสมันอยุธยาตอนกลาง มีขนาดกวางประมาณ 5.5 ซ.ม.และความสูงประมาณ         
12 ซ.ม. 
                  รูปชายไวผมจุก นั่งบนฐานโปรงส่ีเหล่ียม มือวางไวท่ีหัวเขา เปลือยทอนบน          
นุงผานุงโจงกระเบน ขมวดปมไวดานหนา มีขนาดกวางประมาณ 6.5 ซ.ม.และความสูงประมาณ          
13 ซ.ม. 
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                       รูปชายยืนพนมมือกลางอกบนฐานโปรงส่ีเหล่ียม  นุงผานุงปลอยยาวกรอมเทา สวม
เส้ือทรงกระบอกแขนยาว ศีรษะชํารุดตอไว มีขนาดกวางประมาณ 5.5 ซ.ม.และความสูงประมาณ 12 
ซ.ม. 
 

    
 

    
 
ภาพท่ี 20  แสดงตัวอยางของรูปชายน่ัง และยืนในอิริยาบถตางๆ 
 
     1.4 รูปผูชายคู จากจํานวน 2 รายการ พบวา เปนรูปชายสองคนยืนเปลือยกาย ลักษณะ
คลายเปนพี่ชายนองชาย อยูในอิริยาบถยืนตรงเคียงขางกันบนฐานเหล่ียมโปรงเดียวกัน มีขนาดกวาง
ประมาณ 3 ซ.ม.และความสูงประมาณ 5.6 ซ.ม.ในลักษณะพ่ีชายโอบกอดท่ีหัวไหลของนองชายโดย
นองชายไวทรงผมจุก มือขางขวาถือส่ิงของ สวนแขนซายอีกขางวางแนบลําตัว        
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ภาพท่ี 21  แสดงตัวอยางของรูปผูชายคู ในอิริยาบถเปลือยกายยืนคูเคียงกัน 
 
     1.5 รูปผูหญิงกับผูชาย จากจํานวน 2 รายการ พบวา เปนรูปหญิงกับชายน่ังอยูบนเตียงซ่ึง
ทําเปนฐานโปรงส่ีเหล่ียม มีหมออิง มีขนาดกวางประมาณ 10 ซ.ม.และความสูงประมาณ 10 ซ.ม.โดย
อยูในอิริยาบถท่ีชายนั่งเอนตัวดานขวาอยูบนหมอนอิง แขนซายประคองตัวของหญิงท่ีนั่งพับเพียบ
เอนตัวเขามาแนบซบชายอยู ศีรษะชํารุดตอไว 
 

 
 
ภาพท่ี 22  แสดงตัวอยางของพิมพแบบรูปผูหญิงกับผูชายน่ังอยูบนเตียง 
 
 
                 นอกจากประติมากรรมตุกตาดินเผาท้ังท่ีสมบูรณและไมสมบูรณแลว ยังพบช้ินสวนศีรษะ
ของตุกตา มีขนาดกวางประมาณต้ังแต 2 ถึง 4 ซ.ม.และสูงประมาณต้ังแต 3 ถึง 5 ซ.ม.ท่ีแสดงถึงสวน
ของใบหนา และทรงผมรูปแบบตางๆ ไดแก ทรงผมมวยมุนกลางศีรษะ ทรงผมจุกรัดเกลา และทรง
ผมจุกกลางศีรษะ 
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ภาพท่ี 23  แสดงตัวอยางของใบหนา และทรงผมของตุกตาสมัยอยุธยา 
 
              สรุปจากการศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผารูปบุคคล พบวา มีท้ังรูปเดี่ยวและรูปคู 
สําหรับรูปผูหญิงเดี่ยวสวนใหญเปนรูปหญิงนั่งพับเพียบเทาแขน(แขนออน) สวนรูปผูหญิงคูสวน
ใหญเปนรูปผูหญิงอุมหรือจูงเด็ก สําหรับรูปชายเดี่ยวสวนใหญเปนรูปเด็กชายกําลังนั่ง คุกเขา ยืน 
หรือคลานอยูในอิริยาบถตางๆกัน  สําหรับรูปชายคูพบเปนรูปพี่นองเปลือยกายยืนเคียงขางกัน 
สวนรูปผูหญิงกับผูชายพบเปนรูปนั่งอยูในอิริยาบถแสดงความรักใครเอียงซบกัน 
 
2.  ประเภทรูปบุคคลกับสัตว  
    จากการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 23 รายการ โดยพบรูปคนข่ีสัตวพาหนะ จํานวน 6 
รายการ และรูปคนอุมสัตว หรือมีสัตวอยูรวมดวย จํานวน 17 รายการ 
      2.1 รูปคนข่ีสัตวพาหนะ จํานวน 6 รายการ พบวา สวนใหญเปนรูปบุคคลข่ีชางและมา 
โดยปนข้ึนดวยมือเปนรูปชางหรือมายืนอยางคราวๆ ขาหนาจะสูงกวาขาหลัง ลําตัวสัตวกลวงเกิดจาก
การปนแลวเจาะรูไวใตทองเพื่อใหความรอนกระจายไปไดท่ัวถึงเวลาเผาไฟทําตุกตา สวนขาใชการ
ปนแปะติดกับลําตัว รูปชางมีขนาดลําตัวยาวประมาณ 21.5 ซ.ม.และสูงประมาณ 14 ซ.ม. กรณีเปนรูป
มา มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 18 ซ.ม.และสูงประมาณ 14.5 ซ.ม. โดยจะมีรูปบุคคลปนนั่งพนมมืออยู
บนหลังมา สูงประมาณ 3 ซ.ม. และกรณีเปนชาง ก็จะมีรูปบุคคลปนนั่งพนมมืออยูท่ีคอและท่ีทายชาง  
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สูงประมาณ 3 ซ.ม. สวนท่ีคอของบุคคลท่ีนั่งอยูจะทําเปนรูไวเสียบสวนของศีรษะบุคคลไว   เช่ือวา
เพื่อใหงายตอการหักคอ เพื่อใชในพิธีเสียกบาล เม่ือมีศึกสงครามเพื่อใหไดชัยชนะในการศึก              
ก็เปนไปได   
 

  
 
ภาพท่ี 24  แสดงตัวอยางรูปคนข่ีพาหนะสัตว ไดแก รูปบุคคลข่ีชางและมา 
 
   2.2 รูปคนอุมสัตว หรือ มีสัตวอยูรวมดวย พบวา มีท้ังเด็กและผูใหญอุมสัตวหลายชนิด 
ดังนี้ 
          2.2.1 รูปเด็กชายนั่งเอาฝาเทาชนกันอุมสัตวและเด็กทารก หรืออุมสัตวเพียงอยาง
เดียว หรือท่ีชาวบานเรียกอีกอยางหน่ึงวา ตุกตาเจามรรคผล (สุเชษฐ สมิตินันท, 2515: 33) มีลักษณะ
เปนพิมพแบบ มีขนาดกวางตั้งแต 9.5 ถึง 13 ซ.ม.และสูงต้ังแต 13 ถึง 15.2 ซ.ม.  โดยทําเปนรูปเด็ก
สวมเคร่ืองประดับ ไดแก กําไลที่ขอมือและขอเทา ทับทรวง ทรงผมจุกรัดเกลา อุมทารกไวขางขวา 
สวนดานซายอุมสัตวไวบนตัก  เชน ไก กระตาย เปนตน   
          2.2.2 รูปเด็กชายอุมสัตว เปลือยทอนบน นุงผานุงยาว นั่งชันเขา อุมสัตว เชน ไก 
สุนัข และกระรอก เปนตน พิมพแบบ มีขนาดกวางประมาณ 6 ซ.ม.และความสูงประมาณ 11 ซ.ม. 
          2.2.3 รูปบุคคลชาวตางชาติ แตงกายแบบคนตะวันตก สวมเส้ือแขนยาว กางเกงขา
ยาว สวมหมวกกลมสูงมีปก ยืนอยูกับสุนัขท่ีนั่งอยูขางๆบนฐานโปรงส่ีเหล่ียม พิมพแบบ มีขนาด
กวางประมาณ 6.6 ซ.ม.และความสูงประมาณ 18 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 25    แสดงตัวอยางรูปคนอุมสัตว หรือ มีสัตวอยูรวมดวย ไดแก รูปเจามรรคผล รูปเด็กชายอุม           

สัตวและรูปบุคคลชาวตางชาติมีสัตวอยูรวมดวย 
 
               สรุปจากการศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผารูปบุคคลกับสัตว พบวา มีท้ังรูปคนข่ีสัตว
พาหนะและรูปคนอุมสัตวหรือมีสัตวอยูรวมดวย สําหรับรูปคนข่ีสัตวพาหนะสวนใหญเปนรูปผูชายข่ี
ชางและมา สวนรูปคนอุมสัตวหรือมีสัตวอยูรวมดวยสวนใหญเปนรูปผูชายอุมไกและกระตาย 
         
3. ประเภทรูปสัตว   
     จากการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 52 รายการ โดยพบ สัตวน้ํา จํานวน 2 รายการ สัตว
คร่ึงบกคร่ึงน้ํา จํานวน 2 รายการ สัตวปก จํานวน 14 รายการ สัตวเล้ียงลูกดวยนม จํานวน 17 รายการ 
และ รูปสัตวอ่ืนๆ จํานวน 17 รายการ 
     3.1 รูปสัตวน้ํา จํานวน 2 รายการ พบวา สวนใหญปนเปนรูปปลา ชนิดตางๆ เชน ปลา
ปกเปา มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 8 ซ.ม.และสูงประมาณ 4 ซ.ม. ไมแสดงรายละเอียด โดยดวงตาและ
ครีบดานบนและดานขางใชการปนติด หรือ รูปปลาเงินปลาทอง เจาะรูท่ีปากทําเปนนกหวีด มีขนาด
ลําตัวยาวประมาณ  4 ซ.ม.และสูงประมาณ 2 ซ.ม. เปนตน 
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    3.2 รูปสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา จํานวน 2 รายการ พบวา ปนเปนรูปเตา สวนกระดองปนเปน
สันตรงกลางสูง มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 6 ซ.ม.และสูงประมาณ 4 ซ.ม. ทําอยางคราวๆไมแสดง
รายละเอียด 
 

   
 
ภาพท่ี 26  แสดงตัวอยางรูปสัตวน้ํา ไดแก ปลาปกเปา และรูปสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา ไดแก เตา 
 
     3.3 รูปสัตวปก จํานวน 14 รายการ มีสัตวหลายชนิดในอิริยาบถตางๆ ดังนี้ 
           3.3.1 รูปนก พบวา พิมพแบบอยูในอิริยาบถยืนบนฐานโปรงส่ีเหล่ียม มีขนาดลําตัว
ยาวประมาณ 8 ซ.ม.และสูงประมาณ 6.5 ซ.ม. ทําอยางเคราๆ ไมแสดงรายละเอียดของปกและขน บาง
ตัวท่ีหางมีรูเพื่อใชเปาทําเปนนกหวีด 
           3.3.2 รูปไก พบวา สวนใหญพิมพแบบเปนรูปไกยืนอยูบนฐานส่ีเหล่ียมท้ังแบบ
โปรงและแบบทึบ มีท้ังขนาด ใหญ กลาง และขนาดเล็ก โดยขนาดใหญ มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 10 
ซ.ม.และสูงประมาณ 10 ซ.ม. จะมีลวดลายของขนปก หางและหงอนชัดเจน แตถาเปนขนากกลาง มี
ขนาดลําตัวยาวประมาณ 7.5 ซ.ม.และสูงประมาณ 9 ซ.ม. และขนาดเล็ก มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 7 
ซ.ม.และสูงประมาณ 5 ซ.ม. จะทําอยางเคราๆ ไมแสดงรายละเอียด ในรูปไกขนาดเล็กบางตัว มีขนาด
ลําตัวยาวประมาณ 3 ซ.ม.และสูงประมาณ 3 ซ.ม. ที่หางมีรูเพื่อใชเปาทําเปนนกหวีด 
           3.3.3 รูปเปด อยูในอิริยาบถกําลังวายน้ํา ดานลางเปนฐานแบบวงรีแบบโปรง มีขนาด
ลําตัวยาวประมาณ 8.5 ซ.ม.และสูงประมาณ 7 ซ.ม. ทําอยางเคราๆแสดงรายละเอียดของปกและหาง 
บางตัวมีขนาดลําตัวยาวประมาณ 3 ซ.ม.และสูงประมาณ 1.6 ซ.ม. ท่ีหางมีรูเพื่อใชเปาทําเปนนกหวีด 
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ภาพท่ี 27  แสดงตัวอยางรูปสัตวปก ไดแก นก ไกขนาดตางๆ เปด และสัตวปกทําเปนนกหวดี 
 
     3.4 รูปสัตวเล้ียงลูกดวยนม จํานวน 17 รายการ พบวา สวนใหญพิมพแบบเปนรูปชางและ
มา รองลงมาเปนสัตวเล้ียงท่ีใกลชิดมนุษย เชน สุนัข กระตาย และลิง มีอิริยาบถตางๆ ดังนี้ 
          3.4.1 รูปชาง พบวา พิมพแบบเปนรูปชางหมอบหรือเปนรูปชางยืนชูงวงข้ึน มีขนาด
ลําตัวยาวประมาณ 7 ซ.ม.และสูงประมาณ 5.5 ซ.ม. อยูบนฐานส่ีเหล่ียมท้ังแบบโปรงและแบบทึบ   
ทําอยางเคราๆ ไมแสดงรายละเอียด 
          3.4.2 รูปมา พบวา พิมพแบบเปนรูปมายืน มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 10 ซ.ม.และสูง
ประมาณ 10 ซ.ม. มีอานมาอยูบนหลังและดานขางลําตัว อยูบนฐานส่ีเหล่ียม รวมท้ังพิมพแบบเปนรูป
ตัวมาหมากรุก มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 6.5 ซ.ม. และสูงประมาณ 5.8 ซ.ม. โดยทําอยางเคราๆ      
ไมแสดงรายละเอียด 
          3.4.3 รูปลิง พบวา มีขนาดกวางประมาณ 3 ซ.ม.และสูงประมาณ 6 ซ.ม. พิมพแบบ
เลียนแบบธรรมชาติของลิง คือ เปนรูปนั่งชันขา บางตัวมือท้ังสองขางถือผลไมไว 
          3.4.4 รูปสุนัข พบวา มีขนาดกวางประมาณ 9 ซ.ม.และสูงประมาณ 15 ซ.ม. พิมพ
แบบเลียนแบบธรรมชาติของสุนัข คือ นั่งแหวนหนาข้ึนมอง โดยทําอยางเคราๆไมแสดงรายละเอียด 
          3.4.5 รูปกระตาย พบวา มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 8 ซ.ม.และสูงประมาณ 4.7 ซ.ม. 
พิมพแบบเลียนแบบธรรมชาติของกระตาย เปนรูปกําลังยืนส่ีขา ใบหูตั้งและหางส้ันเปนพวง โดยทํา
อยางเคราๆ ไมแสดงรายละเอียด 
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ภาพท่ี 28  แสดงตัวอยางรูปสัตวเล้ียงลูกดวยนม ไดแก ชาง มา มาหมากรุก ลิง สุนัขและกระตาย 
 
     3.5 รูปสัตวอ่ืนๆ จํานวน 17 รายการไดแก รูปสัตวประดิษฐชนิดตางๆ ดังนี้ 
           3.5.1 รูปสิงหนั่งชันขา สลักลวดลายท่ัวหนาต้ังแตคอจนถึงสวนบนของหัว ลําตัว
และขา สูงประมาณ 36 ซ.ม. หรือ รูปสิงหหมอบหันดานขางอยูบนฐานส่ีเหล่ียมแบบโปรง โดยทํา
อยางไมแสดงลวดลายชัดเจน มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 5.5 ซ.ม.และสูงประมาณ 6 ซ.ม. หรือ รูป
สิงหยืน สวนหางเปนพวง มีขนาดลําตัวยาวประมาณ 8 ซ.ม.และสูงประมาณ 8 ซ.ม. 
           3.5.2 รูปนาคสามหรือหาเศียร มีขนาดกวางประมาณ 6 ซ.ม.และสูงประมาณ 13 ซ.ม. 
สลักลวดลายท่ัวท้ังตัว 
           3.5.3 รูปครุฑสวมเทริดมีสลักเปนลวดลายเสนอยูท่ัว สภาพชํารุด มีขนาดกวาง
ประมาณ 5 ซ.ม.และสูงประมาณ 11 ซ.ม. 
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ภาพท่ี 29  แสดงตัวอยางรูปสัตวประดิษฐ ไดแก รูปสิงห รูปนาค และรูปครุฑ 
 
               สรุปจากการศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผารูปสัตว พบวา สวนใหญเปนสัตวเล้ียงลูก
ดวยนมและสัตวปกท่ีพบไดตามธรรมชาติ ซ่ึงอาจเปนท้ังสัตวเล้ียงหรือสัตวปาก็ได เชน ชาง มา ไก 
นกเปนตน โดยมักทําข้ึนอยางเคราๆท่ีพอมองออกเทานั้น ไมเนนแสดงรายละเอียด นอกจากนี้ยังมีรูป
สัตวประดิษฐอีกดวย 
 
4.  ประเภทรูปแบบอ่ืนๆ  
      จากการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 26 รายการ ดังรายละเอียดดังนี้ 
     4.1 รูปตุกตาทําอยางคราวๆ มีเพียงสวนหัวกับลําตัวปนเปนกระปุกกลม ไมมีแขนขา บน
ใบหนามีเพียงจมูกและหู หรือบางทีก็มีเพียงอยางใดอยางหน่ึงเทานั้น หรือไมมีท้ังจมูกและหู สวน
ฐานต้ังไดภายในกลวง หรือท่ีชาวบานเรียกกันวา รูปตุกตาเจาพราหมณ (วิไลรัตน ยังรอด, 2543: 57) 
จํานวน 20 รายการ มี 3 ขนาดไดแก ขนาดใหญ มีขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต 6.5 ถึง 7 ซ.ม. และสูง
ตั้งแต 11 ถึง 14 ซ.ม. ขนาดกลาง มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณตั้งแต 4.5 ถึง 5 ซ.ม. และสูง
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ประมาณต้ังแต 5 ถึง 9.5 ซ.ม. และขนาดเล็ก มีขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต 2 ถึง 3 ซ.ม. และสูง
ตั้งแต 3 ถึง 5 ซ.ม. ในสวนของทรงผมสามารถแบงแยกเพศไดวาเปนเด็ก เปนชายหรือหญิง และ
สามารถแบงได เปน 4 แบบ ดังนี้คือ  
              4.1.1 ทรงจุกเกลา มีลักษณะเปน จุกท่ีเกลาไวบนศีรษะมีเคร่ืองเหน็บไมใหผมหลุด              
เปนเคร่ืองประดับรัดรอบ 
               4.1.2 ทรงจุกเกี้ยว มีลักษณะเปนจุกท่ีใชผมนั่นเองขมวดรัดกันเอง ไมตองใชเคร่ือง
เหน็บและขมวดปลายผมไวทางดานหนา  
               4.1.3 ทรงผมแบบคลายพวงมาลัยวางอยูบนศีรษะเฉยๆโดยไมมีผม ซ่ึงอาจจะเปนเด็ก
ท่ีเพิ่งโกนจุกใหมๆ เสนผมยังไมข้ึนจึงเอาพวงมาลัยมาวางไว 
                4.1.4 ทรงมวยเกลาตํ่ามีแถบรัดมวยขมวดเปนปมอยูดานบน คลายทรงผมโกะ มีการ
ขดดินเปนขมวดเปยของมุนมวยผม ซ่ึงมีลักษณะคลายกับทรงผมของพวกพราหมณ             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

 

 
 

  
 

   
 
ภาพท่ี 30  แสดงตัวอยางรูปตุกตาลําตัวปนเปนกระปุกกลม ทรงจุกเกลา ทรงจุกเกี้ยว ทรงผมแบบ  
               คลายพวงมาลัยวางอยูบนศีรษะ และ ทรงมวยเกลาตํ่าแบบพราหมณ     
 
       4.2 รูปตัวละครในวรรณคดี จํานวน 6 รายการ พบวา เปนรูปพิมพแบบเปนตัวละครเร่ือง
ตางๆ โดยบางชิ้นอาจจะมีการผลิตข้ึนอยางตอเนื่องมาจนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทรตอนตนดวยก็ได 
ดังนี้ 
            4.2.1 รูปเด็กชายสวมหัวโขนเปนตัวละครในวรรณคดี ยืนเปลือยกายบนฐานโปรง
ส่ีเหล่ียม          
             4.2.2 รูปคนออกจากหอยสังข เปนตัวละครในวรรณคดีเร่ืองสังขทองในสมัยรัชกาล
ท่ี 2 กรุงรัตนโกสินทรตอนตน ซ่ึงอาจมีเนื้อเร่ืองท่ีเลากันมาแลวกอนหนานี้โดยแสดงทามือสองขาง 
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เทาสะเอว โผลศีรษะและลําตัวออกมาจากเปลือกหอยสังข ซ่ึงต้ังอยูบนฐานพิมพแบบวงรี ทรงผมจุก
รัดเกลา มีขนาดกวางประมาณ 8 ซ.ม.และสูงประมาณ 10 ซ.ม.                     
             4.2.3 รูปนางเงือกยืนบนฐานพิมพแบบทรงกลม อาจเปนตัวละครท่ีปรากฎใน
วรรณคดีเร่ืองพระอภัยมณีในสมัยรัชกาลที่ 2 กรุงรัตนโกสินทรตอนตน มีอิริยาบถพบท้ังแบบเปลือย
กายทอนบน พนมมือแนบกลางอก ชํารุดศีรษะหัก มีขนาดกวางประมาณ 4 ซ.ม. และสูงประมาณ 5 
ซ.ม. และรูปแบบมือขวาจับหาง สวนมือซายวางไวบริเวณหนาทอง ชํารุดศีรษะหัก  มีขนาดกวาง
ประมาณ 8 ซ.ม.และสูงประมาณ 8 ซ.ม. 
 

    
 
ภาพท่ี 31  แสดงตัวอยางรูปตัวละครในวรรณคด ี
 
               สรุปจากการศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผารูปแบบอ่ืนๆ พบวา สวนใหญเปนรูปแบบท่ี
สะทอนถึงชีวิตความเปนอยูและท่ีเกี่ยวเนื่องในพิธีกรรมความเช่ือตางๆ เชน รูปสวนท่ีต่ํากวาลําคอลง
มาปนข้ึนรูปบนแปนหมุนทําเปนกระปุกกลม หรือเรียกวา รูปตุกตาเจาพราหมณ และ รูปตัวละครใน
วรรณคดีเร่ืองตางๆ ในสมัยนั้น 
 
            ดังนั้นจากการเก็บรวบรวมขอมูล ประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทตางๆในสมัยอยุธยา 
พบวา วัสดุท่ีใชทําประติมากรรมตุกตาดินเผาเปนเนื้อเคร่ืองดิน (EARTHEN WARE) ไมเคลือบ    
สวนดานเทคนิคการข้ึนรูปและตกแตงตุกตา พบวา สวนใหญใชพิมพแบบจากแมพิมพ ภายในลําตัว
ตุกตาจะโปรง มีฐานรูปส่ีเหล่ียม แตก็พบการปนข้ึนรูปดวยมือบางในตุกตาสําหรับเด็กเลน เชน ตุกตา
สัตว เปนตน  เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับตุกตาสมัยสุโขทัยแลว พบวามีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน คือ 
รูปแบบท่ีบังคับอยูในทานั่ง อุมเด็กหรือสัตวเล้ียง และ การแตงกาย ลักษณะทรงผม เคร่ืองประดับ
และผาพันกาย สวนลักษณะท่ีแตกตางกัน ไดแก เทคนิคการทํา  เนื้อดิน และรายละเอียดเกี่ยวกับตัว
บุคคล และลักษณะทาทาง  



86 
 

 

การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทตางๆ สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปผูหญิงเดี่ยว 

รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 
เทคนิค ปนดวยมือ นําไปเผา แลวเคลือบ

ดวยน้ําเคลือบสีตาง ๆกัน อาจมีการ
เขียนลวดลายสีดําใตเคลือบ  

แบบ พิ มพ โ ด ย ใ ช แ ม พิ ม พ ส อ ง  
ตัวประกบกัน 

เนื้อดิน เนื้อเคร่ืองหินถึงเนื้อหินกึ่งเคร่ือง
เคลือบ (Stoneware-semi -porcelain) 

เนื้อเคร่ืองดิน 
(Earthenware) 

ลักษณะสําคัญ
ท่ีปรากฏ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เปลือยอกนั่งพับเพียบ 
2 .  แขนท้ังสองข างประคองถือ
ส่ิงของ 
 
3. สามารถจัดกริยาแขนและมือได
อยางอิสระ ไมมีฐานแทนรองรับตัว
คนน่ัง 
4. ทร งผม เ กล า ม ว ยกล า ง และ
ดานหลังศีรษะ อาจมีรัดเกี้ยว 
 5. ใบหนาและไรผมใชการขูดขีด 
สลัก เซาะรองและปนติด หรือเขียน
ลายสีดําใตเคลือบ 
6. ผานุงและเคร่ืองประดับ มักใช
การเขียนเปนลวดลายสีดําใตเคลือบ    

1.  เปลือยอกนั่งพับเพียบ 
2. นั่งเทาแขนกับพื้น มืออีกขางวางไว
บนหัวเขาหรือทาหมอบคลาน พนม
มือไหว 
3. อยูในทาบังคับมักมีฐานแทนโปรง
รองรับตัวคนนั่ง 
 
4. ทรงผมมวยมุนกลางศีรษะ อาจสวม
เทรด          
5.ใบหน าใชการพิมพแบบมักไม
แสดงรายละเอียด  
                   
6.ผานุงหรือโจงกระเบนไมปรากฏ
ลวดลาย 

หนาท่ี 1.เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห 
เพื่อเปนตัวแทนของขาทาสบริวาร 
ถ ว า ย เ จ า ท่ี แ ล ะ ส่ิ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์ิ  
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน             

1.เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม  
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห เพ่ือ
เปนตัวแทนของขาทาสบริวาร ถวาย
เ จ า ท่ี แ ล ะ ส่ิ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธ์ิ  
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปผูหญิงคูหรือผูหญิงอุมเด็กหรือ   
                  จูงเด็ก 

รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 
เทคนิค ปนดวยมือ นําไปเผา แลวเคลือบ

ดวยน้ําเคลือบสีตาง ๆ กัน อาจมีการ
เขียนลวดลายใตเคลือบ ดวยสีดํา 

แบบพิมพโดยใชแมพิมพสอง ตัว
ประกบกนั 

เนื้อดิน เนื้อเคร่ืองหินถึงเนื้อหินกึ่งเคร่ือง
เคลือบ(Stoneware-semi -porcelain) 

เนื้อเคร่ืองดิน 
(Earthenware) 

ลักษณะสําคัญ
ท่ีปรากฏของ
รูปผูหญิงคู
หรืออุม
ประคองเด็ก 

1. นั่งพับเพยีบ และ ชันเขา                  
2. แขนท้ังสองขางประคองถือ
ส่ิงของ หรือประคองทารกไว
หลากหลายอิริยาบถ เชน นอน
ตะแคงหรือยนื                                     
3. ทรงผมเกลามวยกลางหรือ
ดานหลังศีรษะอาจมีรัดเก้ียว หรือ
ทรงผมส้ัน                                      
4. ใบหนาและไรผมใชการขูดขีด 
สลัก เซาะรองและปนติด                 
5.สวนใหญผูหญิงและเด็กไมแสดง
เคร่ืองแตงกาย                                  
6. ผานุงและเคร่ืองประดับ มักใช
การเขียนเปนลวดลายสีดําใตเคลือบ
หรือปนแปะเปนลายผานุง  

1. นั่งพับเพยีบหรือยืนหรือนอนบน   
 2. อุมเด็กหรือประคองเด็กไวดานขาง
ดวยแขนขางใดขางหนึ่ง อยูในทา 
บังคับมักมีฐานแทนโปรงรองรับตัว
คนน่ัง                                                      
3. ทรงผมเกลามวยมุนกลางหรือ
ดานหลังศีรษะ หรือทรงผมมหาดไทย 
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย                         
 4.ใบหนาใชการพิมพแบบ มักไม
แสดงรายละเอียด                                    
5.  ผานุงยาว และเด็กเปลือย                    

ลักษณะสําคัญ
ท่ีปรากฏของ
รูปแมอุมลูก 
กินนม 

 

1. นั่งพับเพยีบและชันเขา 
2. แขนท้ังสองขางประคองทารก
ไว                                          
3. ชางปนแสดงฝมือไดอยางอิสระ 
บางตัวปนไดเหมือนจริง เชน เตานม   
 4. บางทีเด็กมักคอขาดเชนเดียวกับ
มารดา 

1. นั่งขัดสมาธิราบ 
2. แขนขางหนึ่งประคองหัวทารก
นอนราบบนตักอีกขางวางไวบนตัก 
3. อยูในทาบังคับมักมีฐานแทนโปรง
รองรับตัวคนนั่ง 
 4. เด็กมักอยูในสภาพท่ีสมบูรณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปผูหญิงคูหรือผูหญิงอุมเด็กหรือ   
                  จูงเด็ก (ตอ) 

 

 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปบุคคลชายเด่ียว 

รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 
เทคนิค ปนดวยมือ นําไปเผา แลวเคลือบ

ดวยน้ําเคลือบสีตาง ๆกัน อาจมีการ
เขียนลวดลายสีดําใตเคลือบ  

แบบพิมพโดยใชแมพิมพสองตัว 
ประกบกนั 

เนื้อดิน เนื้อเคร่ืองหินถึงเนื้อหินกึ่งเคร่ือง
เคลือบ(Stoneware-semi -porcelain) 

เนื้อเคร่ืองดิน 
(Earthenware) 

ลักษณะ
สําคัญท่ี
ปรากฏ 

1. ผูใหญเปลือยอกนั่งพับเพียบหรือ
ขัดสมาธิหรือชันเขา                
                                                            
                                                            
  2. แขนท้ังสองขางประคองถือ
ส่ิงของหรือพนมมืออัญชลี 
 
3. สามารถจัดกริยาของแขนและมือ
ไดอยางอิสระ ไมมีฐานแทนรองรับ
ตัวคนนั่ง 
4. ทรงผมเกลามวยกลางและ
ดานหลังศีรษะ หรือทรงผมส้ันหรือ
หัวโลน                   
                                                            

1. เด็กเล็กเปลือยกายและเดก็โตเปลือย
อก ในหลายอิริยาบถ เชน นัง่พับเพียบ 
หรือคุกเขา หรือชันเขา หรือคลาน หรือ
ยืนและนั่งบนเกาอ้ี เปนตน 
2. ในเดก็เล็กมือจับท่ีอวัยวะตางๆของ
รางกาย เชน ขอเทา  หัวเขา และอวยัวะ
เพศ ในเด็กโตถือส่ิงของหรือพนมมือ       
3. อยูในทาบังคับมักมีฐานแทนโปรง
รองรับตัวคนนั่ง 
4. ในเดก็เล็กไวทรงผมจุกบางตัวมีรัด
เกลา ผมเปย ผมแกละ ทรงผมส้ันและ
หัวโลน สวนเด็กโตหรือผูใหญไวทรง
ผมจุก ผมแกละ ทรงผมส้ัน หรือทรง
มหาดไทยและทรงมวยมุนกลางศีรษะ 

รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 
หนาท่ี 1.เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม 

2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห 
เพื่อเปนของขาทาสบริวาร ถวายเจา
ท่ีและส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิ                               
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน 

1. เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม   
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห เพื่อ
เปนตัวแทนของขาทาสบริวาร ถวาย
เจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                              
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 
 

 

 
ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปบุคคลชายเด่ียว (ตอ) 

รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 
ลักษณะ
สําคัญท่ี
ปรากฏ 

 

5. ใบหนาและไรผม ใชการขูดขีด 
สลัก เซาะรองและปนติด หรือเขียน
ลายสีดําใตเคลือบ 
6. ผานุงยาวแคเขามีเชือกพนัมวน
คลายเข็มขัด บางตัวสวมเทรดสรอย
สังวาลเปนเคร่ืองประดับ  

 5.ใบหนาใชการพิมพแบบมักไมแสดง
รายละเอียด  
                   
6.ผานุงยาวหรือโจงกระเบนขมวดปม
ไวดานหนา 

หนาท่ี 1.เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม 
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห 
เพื่อเปนตัวแทนของขาทาสบริวาร 
ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                  
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน  

1. เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม        
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห เพื่อ
เปนตัวแทนของขาทาสบริวาร ถวายเจา
ท่ีและส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิ                                    
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 4  การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปบุคคลชายคู 
รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 
เทคนิค ปนดวยมือ นําไปเผา แลวเคลือบ

ดวยน้ําเคลือบสีตาง ๆกัน อาจมีการ
เขียนลวดลายสีดําใตเคลือบ  

แบบพิมพโดยใชแมพิมพสอง          
ตัวประกบกัน 

เนื้อดิน เนื้อเคร่ืองหินถึงเนื้อหินกึ่งเคร่ือง
เคลือบ (Stoneware-semi -porcelain) 

                    เนื้อเคร่ืองดิน 
(Earthenware) 

ลักษณะสําคัญ
ท่ีปรากฏ 

 

 

 

 

 

 

1. ทอนบนเปลือยอก 
2. อยูในอิริยาบถทาทางท่ีแตกตาง
กัน เชน จับมือกันไว หรือกําลังกอด
รัดตอสูกันหรือทากําลังแบก เปนตน 
3. สามารถจัดกริยาแขนและมือได
อยางอิสระ มักมีฐานแทนเดยีวกัน 
รองรับตัวคนนั่ง                                  
4. ทรงผมเกลามวยกลางศีรษะอาจมี
รัดเกี้ยว และดานหลังศีรษะ หรือ
ทรงผมส้ัน 
 5. ใบหนาและไรผมใชการขูดขีด 
สลัก เซาะรองและปนติด หรือเขียน
ลายสีดําใตเคลือบ 
6. ผานุงและเคร่ืองประดับ มักใช
การเขียนเปนลวดลายสีดําใตเคลือบ  

1. รูปชายสองคนยืนเปลือยกาย              
2. อยูในอิริยาบถยืนเคียงขางกัน คลาย
เปนพี่นองกัน(พี่เล้ียงนอง)                      
 
3. อยูในทาบังคับ มีฐานแทนโปรง
รองรับตัวคน 
 
4. ทรงผมจุก  
 
 
5.ใบหนาใชการพิมพแบบ มักไมแสดง
รายละเอียด  

หนาท่ี 1.เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม 
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห 
เพื่อเปนตัวแทนของขาทาสบริวาร 
ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                  
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน 

1. เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม   
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห เพื่อ
เปนตัวแทนของขาทาสบริวาร ถวาย
เจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                              
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน  

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5  การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปผูหญิงกับผูชาย 
รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 
เทคนิค ปนดวยมือ นําไปเผา แลวเคลือบ

ดวยน้ําเคลือบสีตาง ๆกัน อาจมีการ
เขียนลวดลายสีดําใตเคลือบ  

แบบพิมพโดยใชแมพิมพสอง          
ตัวประกบกัน 

เนื้อดิน เนื้อเคร่ืองหินถึงเนื้อหินกึ่งเคร่ือง
เคลือบ(Stoneware-semi -porcelain) 

เนื้อเคร่ืองดิน 
(Earthenware) 

ลักษณะสําคัญ
ท่ีปรากฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เปลือยอกนัง่พับเพียบหันหนาเขา
หากันหรืออยูเคียงขางกัน 
2. แขนท้ังสองขางประคองโอบกอด
กันไว หรือ ผูชายมือหนึ่งถือส่ิงของ
หรือจับเตานมหญิง สวนอีกมือโอบ
กอดผูหญิงไว 
3. สามารถจัดกริยาแขนและมือได
อยางอิสระ มีฐานแทนเดียวกนั
รองรับตัวคนนั่ง 
4. ทรงผมเกลามวยกลางศีรษะและ
ดานหลังศีรษะ หรือทรงผมส้ัน 
 5. ใบหนาและไรผมใชการขูดขีด 
สลัก เซาะรองและปนติด หรือเขียน
ลายสีดําใตเคลือบ 
6. ผานุงและเคร่ืองประดับ มักใช
การเขียนเปนลวดลายสีดําใตเคลือบ  

1. เปลือยอกนัง่พับเพียบอยูเคียงขาง
กันบนฐานส่ีเหล่ียม                                 
2. นั่งพับเพยีบเอนตัวเขาหากนั 
                                                                
                                                                
                                                            
3. อยูในทาบังคับมักมีฐานแทนโปรง
รองรับตัวคนนั่ง 
 
4. ทรงผมมวยมุนกลางศีรษะ                  
                                                           
5.ใบหนาใชการพิมพแบบ มักไมแสดง
รายละเอียด  
                   
6.ผานุงหรือโจงกระเบนไมปรากฏ
ลวดลาย 

หนาท่ี 
1.เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม   
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห 
เพื่อเปนตัวแทนของขาทาสบริวาร 
ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                  
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน  

1.เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม  
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห เพื่อ
เปนตัวแทนของขาทาสบริวาร ถวาย
เจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                              
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน  

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    ตารางท่ี 6   การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปคนข่ีสัตวพาหนะ 
รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 

เทคนิค ปนดวยมือ นําไปเผา แลวเคลือบ
ดวยน้ําเคลือบสีตาง ๆกัน โดยปน
บุคคลติดกับสัตวพาหนะ  

ปนดวยมือและใชวิธีขดดินเปนวง มี
การเจาะรูใตทองสัตวพาหนะ ตัว
บุคคลปนตางหากแลวนําไปติดท่ีตัว
สัตว สวนหวัปนแยกออกจากลําตัว 

เนื้อดิน เนื้อเคร่ืองหินถึงเนื้อหินกึ่งเคร่ือง
เคลือบ(Stoneware-semi -porcelain) 

เนื้อเคร่ืองดิน 
(Earthenware) 

ลักษณะสําคัญ
ท่ีปรากฏ 

 

1. ปนในหลากหลายอิริยาบถโดย 
เลียนแบบจากเหตุการณจริง 
2. มีการปนจัดวางตําแหนงตัวคนข่ี
ไว เชน มีควาญนั่งท่ีคอชางและทาย
ชางนั่งท่ีบ้ันทายชาง เปนตน รวม
ท้ังตัวคนมีสภาพสมบูรณแขนขา
ครบ 
3. สัตวพาหนะมีรายละเอียดมาก
และพบมีหลากหลายชนิด ท้ังสัตว
เล้ียง สัตวปาและสัตวมงคล 

1. ปนในรูปแบบเฉพาะเจาะจง 
                                                            
2. คนข่ีอยูในทาบังคับไดแก นั่งพนม
มือ มีตําแหนงคงท่ีโดยปนข้ึนอยาง
เคราๆไมมีรายละเอียดสมบูรณมากนกั 
รวมท้ังท่ีคอทําเปนรูไวเพื่อใหเสียบ
ศีรษะได 
3. สัตวพาหนะปนข้ึนอยางเคราๆ 
ไมไดสัดสวน และพบสัตวเพียงสอง
ชนิด ไดแก ชางและมา เทานัน้ 

หนาท่ี 1. พิธีเสียกบาลในคราวเกดิศึก
สงคราม                                               
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห 
เพื่อเปนตัวแทนของขาทาสบริวาร 
ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                  

1. พิธีเสียกบาลในคราวเกดิศึกสงคราม   
 
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห เพื่อ
เปนตัวแทนของขาทาสบริวาร ถวาย
เจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                              

 
    
 
    
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางท่ี 7  การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปคนอุมสัตวหรือมีสัตวอยูรวมดวย 
รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 

เทคนิค ปนดวยมือ นําไปเผา แลวเคลือบ
ดวยน้ําเคลือบสีตาง ๆกัน อาจมีการ
เขียนลวดลายสีดําใตเคลือบ  

 

แบบพิมพโดยใชแมพิมพสอง          
ตัวประกบกัน 

เนื้อดิน เนื้อเคร่ืองหินถึงเนื้อหินกึ่งเคร่ือง
เคลือบ (Stoneware-semi -porcelain) 

เนื้อเคร่ืองดิน 
(Earthenware) 

 

ลักษณะสําคัญ
ท่ีปรากฏ 

 

1. ทอนบนเปลือยนั่งพับเพยีบ หรือ 
ขัดสมาธิ หรือชันเขา  

                                                         

                                                            

                                                            
 2. แขนท้ังสองขางอุมสัตวซ่ึงมีอยู
หลากหลายชนิด เชน สุนัข นก ไก 
กระตาย เปนตน หรือ มือขางหนึ่ง
ถือส่ิงของและมืออีกขางอุมสัตวไว     

1. สวนใหญเปนรูปเด็กเปลือยกายนั่ง
เอาฝาเทาชนกนั ภายในกลวง สวม
เคร่ืองประดับ ไดแก กําไลทีข่อมือ ขอ
เทาและทับทรวง (เจามรรคผล) ใน
สมัยอยุธยาตอนปลาย ซ่ึงไมปรากฏ
รูปแบบน้ีในสมัยสุโขทัย 

2. แขนท้ังสองขางอุมสัตว ซ่ึงเปน
ประเภท ไก กระตายและนก หรือมือ
ขางหนึ่งอุมเดก็ทารกและมืออีกขางอุม
สัตวไว  

                                                                
   
 
  
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 7   การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปคนอุมสัตวหรือมีสัตวอยูรวมดวย  
                  (ตอ) 

รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 

ลักษณะสําคัญ
ท่ีปรากฏ 

 

3. สามารถจัดกริยาแขนและมือได
อยางอิสระ                                          
                                                            
                                                       
4. ทรงผมเกลามวยกลางหรือ
ดานหลังศีรษะ หรือทรงผมส้ัน หรือ
สวมหมวกสามเหล่ียมทรงสูง              
5. ใบหนาและไรผมใชการขูดขีด 
สลัก เซาะรองและปนติด หรือเขียน
ลายสีดําใตเคลือบ 
6. ผานุงและเคร่ืองประดับ มักใช
การเขียนเปนลวดลายสีดําใตเคลือบ  
     

3. อยูในทาบังคับ เชน นั่งเอาฝาเทาชน
กัน ชันเขา คุกเขา และยนื พบท้ังแบบ
มีและไมมีฐานแทนโปรงรองรับตัวคน
นั่ง 
4. ทรงผมจุกมีรัดเกลา                          
                                                                
                                                                
5.ใบหนาใชการพิมพแบบ แสดง
รายละเอียด เชน สีหนาและอารมณ 
                   
6.ผานุงยาวหรือโจงกระเบนไมปรากฏ
ลวดลาย                                              
7. พบเปนรูปบุคคลชาวตางชาติ ยืนอยู
กับสุนัขท่ีนั่งอยูขางๆ บนฐานกลวง
สวมเส้ือและกางเกงขายาว สวมหมวก
ทรงกลมสูงมีปก ซ่ึงไมปรากฏรูปแบบ
นี้ในสมัยสุโขทัย 

หนาท่ี 1.เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห 
เพื่อเปนตัวแทนของขาทาสบริวาร 
ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                  
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน             

1.เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม  
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห เพื่อ
เปนตัวแทนของขาทาสบริวาร ถวาย
เจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                              
3. ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน  

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 8  การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปสัตว  
รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 

เทคนิค ปนดวยมือ นําไปเผา แลวเคลือบ
ดวยน้ําเคลือบสีตาง ๆกัน อาจมีการ
เขียนลวดลายสีดําใตเคลือบ 

แบบพิมพโดยใชแมพิมพสอง            
ตัวประกบกัน 

เนื้อดิน เนื้อเคร่ืองหินถึงเนื้อหินกึ่งเคร่ือง
เคลือบ(Stoneware-semi -
porcelain) 

เนื้อเคร่ืองดิน 
(Earthenware) 

ลักษณะ
สําคัญท่ี
ปรากฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปนหลากหลายรูปแบบ โดย
แสดงทาทางเลียนแบบตาม
ธรรมชาติของสัตวประเภทนัน้ๆ
หรือตามแตจนิตนาการของผูปน 
เชน สัตวประดิษฐในเทพนยิาย 
2. มีท้ังแบบปนตัวเดี่ยวๆและอยู
รวมกันหลายตัวบนฐานเดยีวกัน 
3. สามารถจัดอิริยาบถทาทางได
อยางอิสระ พบท้ังแบบท่ีมีและไมมี
ฐานแทนรองรับตัว 
4. แสดงรายละเอียดของสัตวแตละ
ประเภท 
                                                           
                                                           
5. แสดงสวนของหนาและลวดลาย
บนลําตัว โดยใชการขูดขีด สลัก 
เซาะรองและปนติด หรือเขียนลาย
สีดําใตเคลือบ 

1. แสดงทาทางเลียนแบบตามธรรมชาติ
ของสัตวประเภทนั้นๆ 
ซ่ึงสวนใหญเปนสัตวเล้ียงท่ีพบเห็น 
ท่ัวไป เชน สุนัข แมว ไก เปด นก เตา เปน
ตน                                                                
2. สวนใหญเปนรูปสัตวตัวเดีย่วๆ 
                                                                     
3.อยูในทาบังคับมักมีฐานแทนโปรง
รองรับตัว 
 
4. ทําอยางเคราๆ เปนเพียงสัญลักษณท่ีพอ
มองออกเทานัน้ ไมแสดงรายละเอียดของ
สัตว 
 
5. หนาและลวดลายบนลําตัว มักไมแสดง
รายละเอียด ยกเวนสัตวในเทพนิยาย 
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ตารางท่ี 8  การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปสัตว (ตอ) 
รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 
หนาท่ี 1. เปนตุกตาเสียกบาลใชใน

พิธีกรรม                                              
2.ใชในพิธีถวายแกบนสะเดาะ
เคราะห เพื่อเปนตัวแทนของขาทาส
บริวาร ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิ      
3.ใชในการเลนกีฬา และลาสัตว 
เชน กฬีาหมากรุก และทําเปนนกตอ
ในการจับสัตว                                     
4.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน          
5.ใชเปนเคร่ืองประดับตกแตง             

1. เปนตุกตาเสียกบาลใชในพิธีกรรม      
                                                                
2.ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห เพื่อ
เปนตัวแทนของขาทาสบริวาร ถวาย
เจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                              
3.ใชในการเลนกีฬา และลาสัตว เชน 
กีฬาหมากรุก และทําเปนนกตอในการ
จับสัตว 
4.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน  
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ตารางท่ี 9  การเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปแบบอ่ืนๆ 
รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 

เทคนิค ปนดวยมือ นําไปเผา แลวเคลือบ
ดวยน้ําเคลือบสีตาง ๆกัน อาจมี
การเขียนลวดลายสีดําใตเคลือบ  

แบบพิมพโดยใชแมพิมพสอง              
ตัวประกบกันและปนข้ึนรูปบนแปนหมุน 

นําไปเผา 

เนื้อดิน เนื้อเคร่ืองหินถึงเนื้อหินกึ่งเคร่ือง
เคลือบ(Stoneware-semi -
porcelain) 

เนื้อเคร่ืองดิน 
(Earthenware) 

ลักษณะ
สําคัญท่ี
ปรากฏ 

 

 

 

 

1. ปนหลากหลายรูปแบบ ตามแต
ความตองการและจินตนาการของ
ผูปน เชน รูปปนบุคคลพายเรือ รูป
ปนเทวดา ยกัษยืนถือกระบอง 
เปนตน                                           
                                                         
2. สามารถจัดกิริยาทาทางไดอยาง
อิสระ พบท้ังแบบท่ีมีและไมมีฐาน
แทนรองรับตัว 
3. ใชเทคนิคการขูดขีด สลัก เซาะ
รองและปนติด หรือเขียนลายสีดํา
ใตเคลือบ ในการทําใบหนา 
เคร่ืองนุงหม และเคร่ืองประดับ 

1. ปนรูปตุกตา เปนรูปกระปุกกลมอยาง
เคราๆ ไมมีแขนขา มีเพียงจมูกและใบหู 
โดยเนนรูปแบบของทรงผม ไดแก ทรง
ผมจุกเกลา ทรงจุกเกีย้ว ทรงคลายพวงมาลัย
วางอยูและทรงผมโกะ ซ่ึงไมปรากฏ
รูปแบบน้ีในสมัยสุโขทัย                                 
2. รูปตัวละครในวรรณคดีเร่ืองตางๆ เชน 
เจาเงาะ หอยสังข นางเงือก เปนตน ทาทาง
จะเกี่ยวเนื่องกบัตัวละครในวรรณคดีเร่ือง
นั้นๆ  มักมีฐานแทนโปรงรองรับตัว ซ่ึงไม
ปรากฏรูปแบบน้ีในสมัยสุโขทัย                     

หนาท่ี 
1. ใชเปนรูปเคารพ                           
                                                         
2. ใชเปนเคร่ืองประดับตกแตง 

1.ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห เพื่อเปน
ตัวแทนของขาทาสบริวาร                               
2. ใชเปนเคร่ืองประดับตกแตง                        
3. ตุกตารูปกระปุกกลม ไมมีแขนขา ใชเปน
สัญลักษณตัวแทนเดก็เลือกแบบทรงผม         
4.ใชเปนตุกตาของเลนสําหรับเด็ก              
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บทท่ี  4       
ผลการศึกษาจากการเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดนิเผาสมัยสุโขทัยกับสมัยอยธุยา 

 
               ชนชาติไทยมีวัฒนธรรมท่ีไดวิวัฒนาการตอเน่ืองกันมาโดยตลอด ในแงของความเช่ือแต
เดิมนั้น คนไทยเชื่อเร่ืองผีสางและวิญญาณตางๆ ตอมาเม่ือมีลัทธิพราหมณแพรขยายเขามา รวมกับ
ความเช่ืออ่ืน เนื่องมาจากศาสนาท่ีรับมาใหม ทําใหความเชื่อถูกผสมผสานกลมกลืนดวยประเพณี
และพิธีกรรม เชน พิธีโกนจุก ท่ีมีความเชื่อเกี่ยวกับขวัญ หรือ พิธีกรรมเก่ียวกับหญิงต้ังครรภ ท่ีมี
ความเชื่อท่ีวาผีเปนตัวกระทําใหแมและเด็กเกิดอันตราย จึงตองประกอบพิธีกรรมเพื่อปดเปา
ภยันตรายใหท้ังแมและเด็กอยูรอดปลอดภัย  เปนตน ซ่ึงสะทอนประเพณีท่ีรวมพิธีกรรมอัน
เนื่องมาจากความเช่ือหลายประการและผสมผสานไดอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิตคนไทย (ประชิต 
สกุณะพัฒน, 2546: 62) 
                 ประติมากรรมตุกตาดินเผานั้น เปนประติมากรรมท่ีสรางข้ึนจากวัสดุประเภทดินใหเปน
รูปบุคคล สัตวและอ่ืนๆ มีลักษณะเปนสามมิติ มีรูปแบบตามความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีของ 
ทองถ่ินหรือกลุมชน ของแตละยุคสมัย ตลอดจนแสดงใหเห็นฝมือชาง คตินิยม ความรูสึกนึกคิด 
ความสามารถทางศิลปะ ประติมากรรมเหลานี้อาจเปนรูปเหมือนจริง ไมเหมือนจริง หรือสรางตาม
จินตนาการของชาง จึงมีลักษณะแปลกๆแตกตางกันตามความเช่ือ ขนบประเพณีของแตละทองถ่ิน  
ซ่ึงถึงแมจะไมงดงาม แตก็มีความงามตามประสาชาวบานและแสดงความรูสึกออกมาอยางซ่ือตรง 
ดังนั้น ตุกตาเหลานี้ ไดแสดงใหเห็นความสามารถในการสรางสรรคและความรูสึกนึกคิด ตามความ
เช่ือ ศรัทธาและคานิยมความงามของชาวบานไดดี รวมท้ังสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของผูคนแตละยุค
สมัยไดเปนอยางดีดวย (วิบูลย ล้ีสุวรรณ, 2546: 91-96) 
 การศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผาใน สมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา คร้ังนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อรวบรวมหลักฐานตุกตาดินเผาประเภทตางๆ พรอมกับศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ 
เทคนิคการผลิตเพื่อใหเห็นลักษณะเฉพาะและพัฒนาการของรูปแบบตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยกับ
สมัยอยุธยา และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงสภาพวัฒนธรรม ความเชื่อ รวมท้ังสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา ซ่ึงใชขอมูลจากตุกตาดินเผาในการวิเคราะหและตีความ 
โดยประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยาท่ีไดนํามาเปนขอมูลในการศึกษา ได
ใชรูปแบบศิลปะและประเภทท่ีใชกับตุกตาดินเผารูปบุคคลและสัตวเปนเกณฑในการจัดแบง ไดแก 
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ตุกตาดินเผารูปคน ตุกตาดินเผารูปคนกับสัตว ตุกตาดินเผารูปสัตว และตุกตาดินเผารูปอ่ืนๆ  โดย
สามารถจัดแบงเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทรูปบุคคล ประเภทรูปบุคคลกับสัตว ประเภทรูปสัตว 
และประเภทรูปแบบอ่ืนๆ 
 
1.  วัสดุและเทคนิคท่ีใชทําประติมากรรมตุกตาดินเผา 
              จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา ประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัยนั้น วัสดุและ
เทคนิคท่ีใชทําประติมากรรมตุกตาดินเผาเปนเนื้อเครื่องหิน (Stone ware) ซ่ึงพบมากท่ีสุด  และ
รองลงมาเปนเนื้อหินกึ่งเคร่ืองเคลือบ (Stone ware กึ่ง Semi-Porcelain)  สวนสีน้ําเคลือบนั้น ใช
เทคนิคการจุมเคลือบเฉพาะสวนบนยกเวนสวนลางท่ีเปนขา โดยพบท้ังเคลือบสีเดียว (Mono 
chrome wares)ไดแก เคลือบสีเขียวซ่ึงพบมากท่ีสุด รองลงมาคือ เคลือบสีน้ําตาล-ดํา  และ เคลือบสี
ขาว สวนประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบ และเคลือบสองสี (Two-color glazed wares) พบไดนอย  
              สวนดานเทคนิคการข้ึนรูปและตกแตงตุกตา พบวา ใชการปนข้ึนรูปดวยมือ ภายใน
ลําตัวกลวงโปรง และทําสวนของใบหนา เชน ชนิดเพศ ลักษณะการแตงกาย ทรงผม ดวงตา ค้ิว 
ปาก ใบหู โดยใชเทคนิคการตกแตงท้ังการขูดขีด การสลัก การเซาะรอง การปนติด และการเขียน
ลายสีดําใตเคลือบ เชน จมูกใชการปนติดจึงมักโดงแหลม ริมฝปากและดวงตาใชการขูดขีดเปนรอง
ลึกจึงมักมีริมฝปากหนาและดวงตาลึก หรือใชการเขียนลายสีดําใตเคลือบเปนลวดลายของเส้ือผา
และผานุงมีลวดลายตางๆ เชน ลวดลายตารางหมากรุก ลายตามขวางและลายตามแนวต้ัง  สวน
ลักษณะอิริยาบถทาทางของตุกตามีความแตกตางกันไป ตามแตจินตนาการของผูปน  
               สวนประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยอยุธยา  พบว า  วัสดุและเทคนิค ท่ีใช ทํ า
ประติมากรรมตุกตาดินเผาเปนเนื้อเคร่ืองดิน (Earthen Ware) ไมเคลือบ    สวนดานเทคนิคการข้ึน
รูปและตกแตงตุกตา พบวา สวนใหญใชพิมพแบบจากแมพิมพ ภายในลําตัวตุกตาจะกลวงโปรง มี
ฐานรูปส่ีเหล่ียม แตก็พบการปนข้ึนรูปดวยมือบางในตุกตาสําหรับเด็กเลน เชน ตุกตาสัตว เปนตน  
เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับตุกตาสมัยสุโขทัยแลว พบวามีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ไดแก รูปแบบท่ี
บังคับอยูในทานั่ง อุมเด็กหรือสัตวเล้ียง และ การแตงกาย ลักษณะทรงผม เคร่ืองประดับและผาพัน
กาย สวนลักษณะท่ีแตกตางกัน ไดแก เทคนิคการทํา  เนื้อดิน และรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคล และ
ลักษณะทาทาง สวนลักษณะอิริยาบถทาทางของตุกตานั้นมีความแตกตางกันไป ตามลักษณะ
แมพิมพแตละแบบ    
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2.  ประโยชนใชสอยประติมากรรมตุกตาดินเผา   
               สวนในดานของประโยชนใชสอยนั้น พบวา ประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัย
และสมัยอยุธยานั้น มีวัตถุประสงคซ่ึงเกิดจากการตีความทางดานศิลปะความงาม และ คุณคาการใช
สอย ไดแก รูปทรง โครงสรางลวดลาย การเลือกใชวัสดุ การใชสีสัน การมีเอกลักษณเฉพาะอยาง 
จนทําใหสามารถบงบอกถึงวัตถุประสงคท่ีมีอิทธิพลสืบตอเนื่องมาจากสมัยสุโขทัย เชน ตุกตาเสีย
กบาลท่ีมีเชนเดียวกับในสมัยสุโขทัย ซ่ึงคงจะทําข้ึนดวยจุดมุงหมายเดียวกัน เพียงแตในสมัยอยุธยา
นั้น มีรูปแบบตุกตาบางประเภท ท่ีคล่ีคลายพัฒนาแตกตางไปจากในสมัยสุโขทัย สืบเนื่องมาจาก
อิทธิพลของลัทธิศาสนา ภาวะศึกสงครามและวัฒนธรรมใหมๆจากการติดตอคาขายกับตางชาติ  
เชน ตุกตาเจามรรคผล เปนตน แตก็ยังคงมีวัตถุประสงคของการทําเพื่อประโยชนใชสอยรวมกัน 
ไดแก  
               1.  ตุกตาสําหรับใหเด็กเลน โดยนําดินมาปนเปนรูปคน รูปสัตว ระหวางปนมีลูกหลาน
มานั่งดูผูใหญก็จะใชกลอุบายส่ังสอนโดยสอดแทรกความรู ความคิด บางทีก็เลานิทานหรือรอง
เพลงไปดวย ทําใหเด็กสนุกสนานในระหวางการปน เชน ตุกตาชายคู ตุกตาแมอุมลูกกินนม ตุกตา
เด็กเล้ียงสัตว เปนตน  
              2.  ตุกตาแกบน ถูกสรางข้ึนเพื่อเปนอํานาจตอรองระหวางมนุษยกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ใชใน
การแกบน การสะเดาะเคราะห ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เชน ตุกตาหญิงนั่งเทาแขน ตุกตาหญิงคู
ชายคู ตุกตารูปสัตว ตุกตาคนเลนดนตรี ตุกตาคนหมอบฟงเทศน และตุกตารูปชางแกวมาแกว เปน
ตน โดยตุกตาเหลานี้มักถูกท้ิงขวาง ไมเก็บไวในบาน เพราะถือวาเปนส่ิงอัปมงคล                                                         
               3.  ตุกตาในพิธีเสียกบาล ถูกสรางข้ึนตามอํานาจการตอรองระหวางมนุษยกับผีโดยบาน
ใดมีเด็กเกิดใหมหรือแมคลอดลูก หรือมีผูเจ็บปวยข้ันวิกฤติ จึงมีความเช่ือวา ตุกตาจะเปนตัวตายตัว
แทนของบุคคลเหลานี้ การเสียกบาลจะมีการนําเคร่ืองเซนคาวหวานและตุกตาใสกระบะหรือ
กระทงเล็กๆทําดวยกาบกลวยหาบไปทําพิธีบริเวณทางสามแพรง เม่ือเสร็จพิธีแลวรีบเดินหันหลัง
กลับบานทันที 
             ตุกตาเสียกบาลนั้นจะปนตามเพศของเด็กแลวทําพิธีเสียกบาล โดยตัดคอ แขนขาหรือ
ปาดใบหนาออก นําใสกระบะกาบกลวยนําไปทิ้งไวหรือลอยน้ําไป โดยผีเห็นวาเด็กนาเกลียดก็จะ
ไมมาเอาชีวิตไป ถามีคนเจ็บก็ทําพิธีเชนเดียวกันแตปนตุกตาแทนคนเจ็บแลวหักหรือตอยหัวออก 
โดยใหผีเขาใจวาคนนั้นไดตายไปแลว   โดยตุกตาเสียกบาลสมัยสุโขทัย จะเปนตุกตาดินเผาเคลือบ
สีเขียวและสีน้ําตาล สงขายไปยังเมืองตางๆ เพื่อนําไปทําพิธีเสียกบาล โดยทําเปนรูปคนและรูปสัตว
ตางๆ ดังนี้ รูปบุคคล เชน พอแมลูก คนเล้ียงไก มวยปลํ้า เปนตน และรูปสัตว ไดแก นก ไก ควาย 
ชาง เตา กบ แมวและสุนัข เปนตน สวนตุกตาเสียกบาลสมัยอยุธยา จะเปนตุกตาดินเผาเน้ือธรรมดา 
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โดยทําเปนรูปแมอุมลูกกินนม แมจูงลูก แมอุมลูก ตุกตาพ่ีเล้ียงนอง รูปคนอุมไกหรือกระตาย เปน
ตน (ประสาน เสถียรพันธุ, 2550: 33-35) 
               ดังนั้น ตุกตาเสียกบาล จึงเปนเคร่ืองสะทอนถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือของคนไทย
ในอดีตท่ียังคงสืบเนื่องตอมาจนถึงปจจุบัน ดังตัวอยางจากการสัมภาษณชาวบานจักรสีห จังหวัด
สิงหบุรีของ (ประสาน เสถียรพันธุ, 2550: 33-35) กลาวถึง พิธีเสียกบาลวา เปนประเพณีพื้นบานทํา
สืบตอกันมาเปนประจําทุกป ในชวงเดือน ส่ีถึงเดือนหาโดยชาวบานนัดหมายมารวมตัวกันท่ีทาง
สามแพรง  โดยทุกครอบครัวจะเตรียมปนตุกตาดินเหนียวรูปคนเทาจํานวนคนในครอบครัว แสดง
เพศและเด็กหรือผูใหญ โดยตกแตงตุกตาดวยเคร่ืองประดับใหสวยงาม รวมท้ังปนรูปสัตวเล้ียงเทา
จํานวนท่ีมีในบาน เชน วัวควาย เปดไก สุนัข นํามาเขาพิธีดวย โดยนําตุกตาและเคร่ืองเซนใสกระบะ
หรือกระทงกาบกลวยเล็กๆใสในกระจาดหาบไปทําพิธี โดยพิธีเร่ิมดวยการบอกกลาวเจาท่ี ผีสาง
เทวดา ณ.ท่ีนั้นใหมารับเคร่ืองเซนสังเวย มีการขอขมาลาโทษส่ิงท่ีไดลวงเกินไปและขอใหตุกตา
เปนตัวตายตัวแทนในครอบครัวและสัตวเล้ียงในบาน ขอใหผีสางเทวดาชวยปกปกรักษาให
ปลอดภัยไมเจ็บไมไข พรอมกันนั้นก็หักคอ หักแขนขาและหักหัวตุกตาที่นํามา เสร็จพิธีแลวทุกคน
รีบลุกกลับบาน โดยไมหันกลับมามองอีก โดยจะท้ิงส่ิงของไวหามนํากลับบานโดยเด็ดขาด เพราะ
ถือเปนเคล็ดวา ถาหันไปมองแลว วิญญาณและความช่ัวรายจะติดตามกลับบานไปดวย รวมทั้งถา
บานใดมีการคลอดลูกหรือมีคนเจ็บไขอาการหนัก ก็จะทําพิธีเสียกบาลเหมือนกัน โดยการหักหรือ
ตอยหัวตุกตาออกถือวา ตุกตาตายแทนคนปวย เพราะสวนหัวและสวนลําตัวท่ีแยกออกจากกันไป 
เช่ือวาเคราะหรายสองสวนจะตามหากันไมพบ ทําใหแมลูกปลอดภัยและคนเจ็บไขก็จะตามหาไม
พบเหมือนกัน (ประสาน เสถียรพันธุ, 2550: 33-35) 
               4. ใชเปนรูปเคารพ หรือ ใชเปนเคร่ืองประดับตกแตง เชน รูปปนสิงห เทวดา ยักษยืนถือ
กระบองในสมัยสุโขทัย และรูปตัวละครในวรรณคดีเร่ืองตางๆในสมัยอยุธยา ดังปรากฏในบันทึก
ของอาลักษณคณะราชฑูตเปอรเซียวา ในสยามนั้นถาใครชอบใจจะกออิฐถือปูน ทํารูปปน หรือเอา
ดินมาปนเปนตุกตา เอาไปต้ังไวแลวกราบสักการะก็ได (วิไลรัตน ยังรอด, 2543: 58)  เปนตน  
               5. ใชในการเลนกีฬา และลาสัตว เชน กีฬาหมากรุก และทําเปนนกตอโดยทําเปน
นกหวีดในการลอจับสัตว เชน รูปสัตวปกเพื่อการลอไกปา เปนตน 
 
3.  คุณคาทางศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพื้นบานของประติมากรรมตุกตาดินเผา 
               สวนดานคุณคาทางศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพื้นบานของประติมากรรมตุกตาดิน
เผาในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา นั้นจากการศึกษาพบวา มีคุณคาในดานตางๆดังนี้ 
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               1. คุณคาการใชสอย โดยพบวา ตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัยนั้น มีการสรางรูปทรง 
โครงสราง ลวดลาย การเลือกใชวัสดุและเทคนิค การใชสีสัน ท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ อันแสดงถึง
ความประณีต คานิยมเอกลักษณเฉพาะของทองถ่ิน จึงไมใครมีการเปล่ียนแปลง ตอมาเม่ือสังคมมี
การขยายตัวออกไปมากข้ึน  จํานวนประชากรมากข้ึน ความตองการของประชาชนเพ่ิมข้ึน เชนใน
สมัยอยุธยา ทําใหตุกตาดินเผาในสมัยตอมามีการเปล่ียนแปลงจากทําเพื่อใชสอย มาเปนการทําเพื่อ
ซ้ือขาย แลกเปล่ียนหรือผลิตจําหนายโดยเฉพาะ เชน ตุกตาแกบนรูปแบบตางๆ เปนตน ทําให
ประชาชนบางทองถ่ินไมตองทํา แตสามารถซ้ือขายแลกเปล่ียนเอาได ซ่ึงลักษณะเชนนี้ นับเปนการ
เปล่ียนแปลงจุดประสงคการสรางงานศิลปหัตถกรรมและหัตถกรรมพื้นบาน แตโดยเนื้อแทก็ยังคง
สรางเพื่อการใชสอยอยูนั้นเอง 
 2. คุณคาดานความงาม พบวา ตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัยนั้นปนข้ึนดวยมือ ดังนั้น ความ
สมดุลสัดสวน ความประสานกลมกลืน และจังหวะ(Rhythm)  จึงข้ึนอยูกับชางผูปนวาจะมี
ประสบการณมากหรือนอย จึงจะแสดงฝมือปรากฏคุณคาทางศิลปะออกมา  นอกจากนี้ในการผลิต
ตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัยแบบปนเคลือบอยางดีนั้น ก็ไมไดแสดงคาของเคร่ืองเคลือบท่ีข้ึนกับวัสดุท่ี
ลงทุนแตอยางใด แตนาจะข้ึนกับความงามของผลิตภัณฑ ซ่ึงสัมพันธกับความงามของฝมือในการ
ผลิตกับความงามของเคร่ืองเคลือบหรือน้ําเคลือบ รวมท้ังคานิยมของยุคสมัยสุโขทัยดวย ตุกตา
สุโขทัยแบบเคลือบจึงไมไดแสดงถึงวา ตองเหมาะกับชนช้ันสูง เชน เจานาย หรือพระสงฆ เทานั้น 
เพราะอาจเปนของธรรมดาของคนในยุคนั้นก็ได (เฉลียว ปยะชน, 2544: 15-20) สวนกรณีตุกตาสมัย
อยุธยา ซ่ึงเปนแบบดินเผาธรรมดาไมเคลือบ มีลักษณะเปนผลิตภัณฑเรียบงาย และไดจากการพิมพ
แบบ ทําใหคุณคาดานความงดงามลดถอยลงกวาในสมัยสุโขทัย แตก็ยังคงประโยชนใชสอยดังเดิม 

 ในทางกลับกัน พบวา ตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัย กลับสามารถแสดงคุณคาทางศิลปะและ
อารมณ (Art Expression & Temperament)  เชน ตุกตาครอบครัวหรือตุกตาแมอุมใหนมลูก             
ท่ีแสดงออกถึงอารมณความรักของผูสราง เปนตน และการแสดงคุณคาท่ีเกิดจากลักษณะเฉพาะถ่ิน
ไดแก รูปแบบการปนและการเลือกใชวัสดุและเทคนิคเคลือบแบบสังคโลก ใหเหมาะสมกับการใช
สอย เปนท่ียอมรับและพอใจของกลุมชนในสมัยนั้น  

  สวนตุกตาดินเผาสมัยอยุธยา มีการเปล่ียนแปลงในคุณคาแสดงออกทางศิลปะและ
อารมณกลาวคือ เนื่องจากปจจัยความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมหลวง(Great 
Tradition)    ทําใหเกิดคานิยมในหมูชาวบาน ท่ีจะพยายามยกระดับวัฒนธรรมประเพณีของตนให
ข้ึนมาเทียบเคียงกับวัฒนธรรมหลวง จึงสะทอนออกมาท่ีรูปแบบของตุกตาดินเผา จากลักษณะท่ีมี
รูปแบบเรียบงายไปสูรูปแบบท่ีมีความซับซอนมากขึ้น เชน ในตุกตาเด็กเปลือยการนั่งเอาฝาเทาชน
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กันอุมไก ท่ีมีการประดับเคร่ืองแตงกายของเด็ก ไดแก การสวมกําไลท่ีขอมือขอเทา การประดับ
เคร่ืองประดับทับทรวงท่ีหนาอก ซ่ึงเปนเคร่ืองประดับท่ีนิยมในเจานายช้ันสูงในสมัยอยุธยา เปนตน                            

 นอกจากนั้นยังมีปจจัยความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมภายนอก  
(Imported Culture) ท่ีเขามาติดตอสัมพันธทางดานเศรษฐกิจในสมัยอยุธยา ทําใหเกิดการผสมผสาน
กับวัฒนธรรมดั้งเดิม ซ่ึงสะทอนออกมาที่รูปแบบของตุกตาดินเผาท่ีแสดงถึงชาวตางชาติ เชน ตุกตา
ดินเผารูปแตงกายแบบชาวตะวันตก หรือ ตุกตาน่ังเกาอ้ีแบบชาวตะวันตก เปนตน ปจจัยความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ ท่ีเม่ือความตองการของผูบริโภคสูงข้ึน ตามจํานวน
ประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนในสมัยอยุธยา  ทําใหเกิดการผลิตตุกตาดินเผาเปนจํานวนมาก จึงสงผลตอ
การผลิตมาเปนงานกึ่งอุตสาหกรรม โดยสงผลตอรูปแบบการผลิตดวย กลาวคือ จากการปนเปน
ตัวๆมาเปนการใชแมพิมพ ทําใหสามารถผลิตไดคราวละจํานวนมากๆ รวมท้ังผูซ้ืออาจจะเปนผู
กําหนดรูปแบบข้ึนใหม โดยการวาจางใหทํา เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการใชสอยของตน  โดย
พบตุกตาดินเผาท่ีมีรูปแบบเฉพาะในสมัยอยุธยาเทานั้น เชน ตุกตาลําตัวปนเปนกระปุกกลม เปนตน
อันจะสงผลตอรูปแบบและเอกลักษณเฉพาะถ่ินได  รวมท้ังปจจัยความเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร
ของทองถ่ิน สงผลตอการทํามาหากินและประกอบอาชีพเปล่ียนไป กลาวคือ ในสมัยอยุธยามีการขุด
คลองข้ึนหลายสาย เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการสัญจรและขนสงส้ินคา สงผลทําใหการทํามาหา
กินและการประกอบอาชีพของประชาชนตองเปล่ียนไป 
 ดังนั้น ประติมากรรมตุกตาสมัยสุโขทัย จึงมีความโนมเอียงทางดานศิลปะ (More      
art-like) ท่ีแสดงความรูสึกอยางหนึ่งอยางใดแกผูใชหรือผูพบเห็น จะเปนความรูสึกช่ืนชม 
ประทับใจในความงามหรือแปลกตาในรูปแบบ ลวดลาย เรียกความนาท่ึงหรือSublimity มากกวา 
ตุกตาสมัยอยุธยา ท่ีมีความโนมเอียงทางดานหัตถกรรม (More craft-like) ท่ีจะใหความสําคัญดาน
การใชสอยมากกวาความสําคัญดานความงามทางศิลปะท่ีเปนผลที่เกิดข้ึน ภายหลัง (วิบูลย ล้ีสุวรรณ
, 2527: 12-13) 
 
4.  วัตถุประสงคการทําประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 

       สวนดานของวัตถุประสงคการทําตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยานั้น 
นอกจาก  ทําเพื่อประโยชนใชสอยและเพ่ือคุณคาดานความงามแลว ยังมีวัตถุประสงครวมกันในการ
ทําดังนี้ 
     1.  ใชเปนตุกตาเสียกบาลในพิธีกรรม เพื่อใชตามอํานาจตอรองระหวางมนุษยกับผี 
     2.  ใชเปนรูปเคารพตางๆ เชน รูปเทวดา รูปยักษ 
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     3. ใชเปนเคร่ืองประดับตกแตงสถานท่ี เชน รูปสิงห กิเลนหรือมังกร เปนตน ซ่ึงเปนไป
ตามอิทธิพลของชาวจีนท่ีนิยมประดับบานเรือนดวยเคร่ืองเคลือบดินเผาตางๆ 
     4. ใชเปนตุกตาแกบน เพื่อเปนตัวแทนของขาทาสบริวาร ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
เปนอํานาจตอรองระหวางมนุษยกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                                                                                                             
      5. ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลนหรือประกอบการเลาเร่ือง 
     6. ใชในการเลนกีฬา เชน กีฬาหมากรุก และลาสัตว ทําเปนนกตอในการจับสัตว 
 
5.   การศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผารูปบุคคลในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา  
               จากการศึกษาถึงรูปแบบ วัสดุและเทคนิคการผลิตท่ีปรากฏบนตุกตาดินเผา ทําให
สามารถเขาใจถึงรูปแบบ วิวัฒนาการของรูปแบบ รวมถึง การตีความทางสังคมและวัฒนธรรม 
สงผลตอความเขาใจในแบบแผนการดํารงชีวิต   ตลอดจนพิธีกรรม   ความเช่ือ และอ่ืนๆ  ในชวง
สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา จากการนําเอาแนวความคิดพื้นฐานมาวิเคราะหและสังเคราะห รวมกับ
ขอมูลท่ีไดศึกษาเพื่อใหเกิดการบูรณาการ ทําใหมองเห็นภาพรวมในทุกมิติของพฤติกรรมหรือ
ปรากฏการณตางๆ ในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา ดังนี้ 
 ประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปบุคลในสมัยสุโขทัย 
     1.  รูปบุคคลแมอุมลูก พบวา เปนตุกตาที่แสดงความรักของแมท่ีมีตอลูก ซ่ึงจะปนอุมลูก
อยูในทาท่ีแตกตางๆกันตามแตจินตนาการ โดยปนข้ึนตามความเช่ือถือทางไสยศาสตร เพ่ือใชในพิธี
เสียกบาล และ เพ่ือใชสะเดาะเคราะห โดยตุกตาแมอุมลูกนั้น สวนหัวของแมหายไปและบางที่หัว
ลูกก็หายไปดวย ซ่ึงนาจะเปนตุกตาท่ีใชบวงสรวงผีในเวลาคลอดบุตร โดยปนตุกตาข้ึนแทนตัวแม
และลูก แลวหักหัวตุกตานั้นท้ิงเสีย เพื่อเปนการหลอกผีวา แมลูกนั้นไดตายไปแลว ผีจะไดไมมา
รบกวนทําอันตรายแมและเด็กอีก หรือบางทีในการคลอดบุตรนั้น อาจมีการตายเกิดข้ึน เชน แมตาย 
หรือ ลูกตาย หรือตายท้ังคู ก็ตองทําพิธีไลผีท่ีผูตายนั้นเสีย ไมใหมารบกวนผูท่ียังอยู โดยหมอผีจะ
นําเอาตุกตามารายมนตแลวหักคอเสีย เพ่ือฆาวิญญาณท่ีรายกาจและอาจนําความเดือดรอนมาใหได 
(เขียน ยิ้มศิริ อางถึงใน เพ็ญพรรณ  เต็มสุข, 2516: 8) หรืออาจหมายถึง”แมซ้ือ”คือวิญญาณท่ีปกปอง
เด็ก โดยแมซ้ือจะไดไมเอาชีวิตเด็กท่ีพึ่งเกิดไป(เฉลียว ปยะชน, 2544: 23) 
           ความเช่ือนี้คงแพรหลายมากท้ังในอาณาจักรสุโขทัยและใกลเคียง เพราะตุกตาเสียกบาล
แมอุมลูกนี้ เปนสินคาสงออกไปจําหนายในตางเมืองดวย ตุกตาเสียกบาลที่ทํากันนั้นปนอยาง
ประณีตและเผาเคลือบเชนเดียวกับสังคโลก จึงนาจะเปนสินคาสงออกของสุโขทัย หรือปนโดย
ชางฝมือทําตามประสงคของคหบดี ท่ีตองการทําใหลูกหลานเลน เพราะมักขุดพบบริเวณใกลวัด
สําคัญ ซ่ึงอาจเปนบานคหบดีท่ีนิยมต้ังบานใกลวัดจึงทําอยางประณีต เพราะหากชาวบานทําใชสอย
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เอง คุณภาพคงไมดีเชนนี้ เพราะเปนตุกตาท่ีตองตอยคอใหหักแลวโยนท้ิงไป เม่ือทําพิธีสะเดาะ
เคราะห (วิบูลย ล้ีสุวรรณ, 2547: 30-31) 
           ตุกตาแมอุมลูกสุโขทัย นอกจากจะแสดงความเช่ือของผูคนในสมัยนั้นแลว ยังแสดงถึง
การเล้ียงดูบุตรดวยน้ํานมดวย โดยมีหลักฐานชัดเจนจากศิลาจารึก หลักท่ีสอง วัดศรีชุม ซ่ึงเปนการ
สรางความสัมพันธใกลชิดระหวางแมกับลูก “แมใหกินนมไดสองปปลาย” ดังนั้นบทบาทเกื้อกูล
สังคมของสตรีตอครอบครัวในสมัยสุโขทัย จึงเนนในบทบาทของมารดาเล้ียงดูบุตรและภรรยาท่ีดี
ในการปรนนิบัติสามี การทํานุบํารุงศาสนาโดยการอุทิศส่ิงของมีคาใหแกศาสนาหรือการกัลปนา 
ตลอดจนบทบาทในการปกครอง บทบาทสตรีในสมัยสุโขทัยจึงไมไดดอยไปกวาบุรุษเลย (สุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2545: 95,102)  
     2. รูปหญิง ชาย และเด็ก พบวา ถาเปนรูปผูหญิงจะไวผมมวยคอนขางไปเบ้ือหลัง ไมใส
เส้ือหรือหมผาแตอยางใด บางคนมีกําไลมือท้ังสองขาง นั่งพับเพียบเรียบรอย นั่งขันเขาขางหน่ึง 
หรือนั่งพับเพียบขาท้ังสองขางก็มี โดยเฉพาะตุกตาแมอุมลูกในทาตาง ๆ กัน เชน ลูกนอยกําลังนอน
กินนมแมบนตัก กําลังยืนกินนมบาง อุมตามธรรมดาบางและบางแบบเปนรูปผูหญิงนั่งถือพัด และ
ผูหญิงนั่งเค้ียวเมี่ยง ซ่ึงเปนท่ีนิยมของคนไทยทางภาคเหนือก็มี ถาเปนรูปผูชายจะเกลาผมไวบนหัว 
บางทีมีลูกนั่งอยูบนบาพอ มือท้ังสองของพอจับบาลูกไว ผูชายบางคนน่ังถือขลุย  บางคนนั่งอุมไก
ชน ซ่ึงเช่ือวาคงปนข้ึนเพื่อใหแทนคุณลักษณะของคนท่ีจะใหรับเคราะหแทน เชน การรับเคราะห
จมน้ํา โดยโยนตุกตาลงไปท้ังตัวเสียเลยก็ได (วิชชุตา วุธาทิตย, 2527: 80)   
     3. รูปผูหญิงกับผูชาย หรือรูปครอบครัวมีพอแมลูก แสดงใหเห็นชีวิตความเปนอยูและ
สภาพแวดลอมในสังคมนั้นไดสวนหนึ่ง เชน รูปพอแมลูกโอบกอดกัน ซ่ึงสะทอนของภาพชีวิตของ
ครอบครัวในสมัยนั้นหรือ อาจใหเด็กไวเลนสมมติเปนพอแมลูกกัน (เฉลียว ปยะชน, 2544: 24) 
หรืออาจจะปนข้ึนเพื่อใชในพิธีบนบานขอลูก เพื่อใหประสบผลสําเร็จจึงไดปนรูปคูหญิงชายและลูก
ถวาย หรืออาจปนข้ึนเพื่อแสดงความรักใครสนองความรูสึกทางอารมณ หรือปนข้ึนตามคติในลัทธิ
ตันตระก็ได รวมท้ังแสดงรูปทานั่งตามแบบฉบับของคนไทย เชน นั่งชันเขา คือยกขาขางหน่ึงต้ังข้ึน 
สวนอีกขางงอพับวางราบกับพื้น ซ่ึง เปนทานั่งตามสบาย เปนท่ีนิยมของคนไทยต้ังแตอดีต เพื่อ
ทํางานบานตางๆในชีวิตประจําวัน ปากอมเม่ียง ท้ังหญิงและชายนุงผานุงคลายโจงกระเบน ทําให
สันนิฐานไดวา ชาวสุโขทัยนุงผาโสรงหรือโจงกระเบนเหมือนกัน  ดังนั้น ตุกตารูปบุคคลจึง
เลียนแบบชีวิตความเปนอยู  การแตงกาย และกริยาอาการของคนสมัยนั้นไดเปนอยางดี รวมท้ังยัง
บงถึงความชํานิชํานาญในการจัดความประสานของรูปทรงและความมีชีวิตชีวา  อันเปนงาน
ประเภท “ศิลปพื้นบาน” (Folk art) ท่ีมีคุณคาทางประติมากรรมของสุโขทัยอีกประการหนึ่งดวย 
(วิชชุตา วุธาทิตย , 2527: 83)     
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     4. รูปคนถือเคร่ืองดนตรี เชน ขลุย พิณ ก็นาจะทําข้ึนเพื่อบวงสรวงครูดนตรี ในพิธีไหว
ครูกอนการเลนดนตรี เพ่ือใหการบรรเลงราบล่ืนไมมีอุปสรรค (วิชชุตา วุธาทิตย, 2527: 83)  ซ่ึง
สะทอนถึงดานการบันเทิงท่ีนิยมเลนกันในสมัยสุโขทัย ท่ีพบวา มีการเลนดนตรี เปาขลุยหรือป มี
การฟอนรํา การแสดงมายากล อีกดวย  
     5. รูปแบบทรงผมจากหัวตุกตารูปบุคคล เนื่องจากหัวตุกตามักพบอยูตางหาก ไมคอย
พบหัวอยูติดกับตัวตุกตา สามารถศึกษาทรงผมของชาวสุโขทัยไดเปนอยางดี โดยพบวา สวนใหญ
ตุกตารูปบุคคลไวผมยาว หวีเปดหนาผากไปเกลาเปนมวยสูงอยูบนศีรษะ บางคร้ังมีเกี้ยวรัดรอบมวย
ดวยโดยผมแบบนี้นิยมทํากันท้ังผูชายและผูหญิง และมีอิทธิพลตกทอดมาถึงสมัยอยุธยาตอนตน ดัง
มีหลักฐานสนับสนุน คือ มงกุฎทองคํารูปน้ําเตาทรงสูง ท่ีสรางขึ้นในพุทธศตวรรษท่ี 20 ใชครอบ
ประดับมวยทรงสูงท่ีอยูกลางศีรษะเชนเดียวกับมวยสมัยสุโขทัย  สวนหัวตุกตาท่ีแกมอมเม่ียง โดย
เม่ียงเปนใบไมชนิดหนึ่ง นํามาดองใหเปร้ียวแลวจึงเอามาหอไวเปนคําๆสําหรับอม ชาวภาคเหนือ
นิยมอมเม่ียงเชนเดียวกับชาวภาคกลางนิยมกินหมาก ซ่ึงเปนประเพณีท่ีแพรมาจากอินเดียสูเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ( เพ็ญพรรณ  เต็มสุข, 2516: 9) 
     6. รูปแบบการแตงกายจากตุกตารูปบุคคล พบวา ประติมากรรมตุกตาดินเผารูปบุคคล มี
ความมุงหมายเพื่อสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยูของชาวสุโขทัย ในดานการแตงกาย โดยใน
ผูหญิง จะไวผมยาว/มุนผมเปนผมมวยเกลากลางกระหมอมหรือหลังศีรษะ ท้ังขุนนางและราษฎร 
รวมท้ังพบใสรัดเกลา (ใสกวย) คอนไปขางหลังในยุคสุโขทัยตอนกลางจนถึงตอนปลาย (ประชิต 
สกุณะพัฒน, 2546: 242) ไมนิยมสวมเส้ือ เพราะอากาศรอนและเม่ือแตงงานแลวก็ไมจําเปนตอง
ปกปองรางกายสวนบน มีการสวมเส้ือผาหนา/หมผาสไบเฉียง/หมผาพาดไหลสองขาง/หมผาคลอง
คอพาดไหล มีการนุงผาโสรง/นุงผาโจงกระเบน/นุงผาถุง ไมนิยมสวมรองเทา ชนช้ันสูงสวม
เคร่ืองประดับศีรษะมงกุฎ/กรอบพักตร/กรองศอ/พาหุรัด/ทองกร (วิชชุตา วุธาทิตย,2527: 97) ซ่ึง
สอดคลองกับพระราชนิพนธของพระมหาธรรมราชาลิไท เร่ืองไตรภูมิกถา พ.ศ.1888 ท่ีไดกลาวถึง
ความงามของกุลสตรีในอุดมคติสมัยสุโขทัย แสดงใหเห็นวา สตรีในสมัยสุโขทัย รูจักการแตงกาย 
ปรุงแตงรางกายใหงดงาม เชน การแตงเล็บ การไวผมยาวประบาและมีเคร่ืองประดับ นอกจากน้ียังมี
หลักฐานในเร่ืองการแตงกายของสตรีวา “ไวผมมวยเกลาไวบนกลางกระหมอม เจานายหญิงจะมี
กรอบพักตรแทนผาโพก ท่ีชองผมมีพวงมาลัยหรือดอกไมแซม วาดค้ิวคอมดั่งคันศรสุดสายเนตร 
ริมฝปากแดงเพราะกินหมาก ท่ีหูมีตางหู สวมเส้ือผาคับแขนยาวถึงขอศอก โดยคอเส้ือแหลมปายไป
ทางซีกอกซาย สวนตัวเส้ือยาวลงไปถึงบ้ันเอว บางคนหมผาเปนผายก ผาดายและผาไหมเทศ ท่ีนิ้ว
มือสวมแหวน ท่ีขอมือและขอเทาสวมกําไล นุงซ่ินกรอมถึงขอเทา เจานายทรงผาซ่ินสองช้ัน” จาก
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หลักฐานแสดงถึง ความรักสวยรักงามของสตรีสุโขทัยในการแตงรางกายดวยอาภรณหลายสี และ
ตกแตงกายดวยเคร่ืองประดับท่ีแสดงฐานะของตน(สุโขทัยธรรมาธิราช, 2545: 94) 
               สวนในผูชายพบวา จะไวผมยาว/มุนมวยไวกลางกระหมอมหรือไวทายทอย มีการไวผม
ส้ันทรงคลายมหาดไทย มีการโพกผา สวมหมวกซีโบรูปคลายฝาชี, ทหารสวมหมวกทรงประทาส 
ไมนิยมสวมเส้ือ/สวมเส้ือยันต, นุงผาโจงกระเบน/สวมกางเกงแลวนุงผาโจงกระเบนทับ/นุงผา
โสรง/นุงกางเกงคาดเข็มขัดหรือผาขาดเอว,ชนชั้นสูงสวมเคร่ืองประดับศีรษะเหมือนผูหญิง 
(วิชชุตา วุธาทิตย, 2527: 86)   
 
 ประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปบุคลในสมัยอยุธยา 
     1. รูปบุคคลหญิงนั่งพับเพียบเทาแขน เปนตุกตาจากการใชพิมพแบบ โดยน่ังออนตัว
เอียงเล็กนอย พรอมเทาแขน สวนมืออีกขางวางบนเขา สะทอนการนั่งแบบสุภาพ โดยเฉพาะกับ
สตรี โดยเปนการนั่งกับพื้น ท่ีมีในชีวิตประจําวัน เชน นั่งฟงเทศนหรือนั่งตอนรับแขก โดยถือวาการ
นั่งพับเพียบเปนเอกลักษณของไทย เปนทัศนคติตอความงามของหญิง คือ ความแบบบางออนหวาน
อรชรออนแอน มีทําผลิตอยูสามขนาดโดยมีรูปแบบคลายคลึงกัน (เฉลียว ปยะชน, 2544: 23-29)  
           นอกจากนั้นการนั่งขัดสมาธิ ทานั่งคุกเขาพนมมือ และการนั่งเคียงคูกันระหวางชายหญิง 
โดยชายอยูเบ้ืองขวาหญิงของในตุกตาสมัยอยุธยา ยังชวยสะทอนความนิยมของคนในสมัยนั้น โดย
พบวา การนั่งชาวอยุธยานั้น ชาวบานกรุงศรีอยุธยาโดยท่ัวไปจะนั่งขัดสมาธิ ไมกลานั่งหอยขาอยาง
ฝร่ัง โดยเห็นวานั่งไมเรียบรอย สวนพวกทาสและพวกบาวท่ีอยูเบ้ืองหนาเจาขุนมูลนายของตนและ
ราษฎรสามัญ ท่ีอยูเบ้ืองหนาเจานายจะจรดเขาลงกับพื้นและนั่งทับสน ศีรษะจะโนมมาขางหนา
เล็กนอยและพนมมือยกข้ึนเสมอหนาผาก รวมถึงท่ีชาวสยามนับถือเบ้ืองขวามีศักดิ์ศรีกวาเบ้ืองซาย 
(สุจิตต วงษเทศ, 2552: 239-241)         
     2. รูปหญิงยืนหรือนั่งอุมเด็ก ไดจากการพิมพแบบ มีอยูหลากหลายแบบ ไดแก ยืนอุม
เด็กเขาเอวโดยมีเด็กอีกคนเกาะขา ยืนอุมเด็กคนเดียว นั่งอุมเด็กไวกับตัก ซ่ึงสะทอนภาพชีวิตผูคน
ในสมัยอยุธยาท่ีหญิงมีหนาท่ีคอยเล้ียงดูบุตร (เฉลียว ปยะชน, 2544: 23-29) 
     3. รูปบุคคลเลนเคร่ืองดนตรี ไดแก กลองหรือตะโพน ซ่ึงสะทอนความนิยมในเร่ืองของ
การเลนมหรสพของชาวอยุธยาไดเปนอยางดี กลาวคือ ในยุคอยุธยาจะมีการเลนท่ีเลนรวมกันท้ังคน
เลนและคนดู ตอมาภายหลังเม่ือถึงยุคปลายอยุธยาจะคอยๆคลี่คลายเปนการแสดงที่แยกกันระหวาง
คนเลนกับคนดู ดนตรียุคอยุธยามีท้ังเลนเปนวงและไมเปนวง โดยท่ีเลนเปนวงดนตรี เชน วงปพาทย
ฆองวง ใชเลนในพิธีกรรมท่ัวไป ไดแก งานบวช งานแตงงาน งานศพ และใชเลนปรกอบการเลน
สําคัญ เชน หนังใหญ โขน ละคร ระบํา แลวใชในพิธีเล้ียงผีแกบนดวย สวนท่ีเลนไมเปนวง คือ 
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เคร่ืองมือช้ินเดียว เชน พิณ ปออ แคน ฯลฯ แตท่ีนิยมเลนกันมากท่ีสุด คือ กลองโทน ซ่ึงเปนกลอง
ใบเดียว ทําดวยดินเผา ขึงหนังท่ีหนากลอง จากเอกสารชาวยุโรป บันทึกวา “ตกเย็นย่ําคํ่าคืน จะได
ยินเสียงกลองโทนดังท่ัวไป” นั่นคือ หนุมสาว ชาวบานกําลังเลนรําโทนกันทุกหมูบาน (สุจิตต   
วงษเทศ, 2552: 239-241)         
     4. รูปแบบทรงผมจากหัวตุกตารูปบุคคล  พบวา สามารถสะทอนถึงสภาพความเปนจริง
ของผูคนในสมัยอยุธยาไดเปนอยางดี กลาวคือ ลักษณะของรูปรางหนาตาและทรงผมชาวอยุธยา 
จากบันทึกของลาลูแบรในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช กลาวถึง รูปรางหนาตาชาวอยุธยาวา  
(สุจิตต วงษเทศ, 2552: 239-241) “ชาวสยามนั้นมีจมูกส้ันและปลายมนและใบหูนั้นใหญกวาใบหู
ของพวกเรา คนมีใบหูใหญ  มากเทาไร ก็ยิ่งเปนท่ียกยองกันมากข้ึนเทานั้น ดวยวาเปนรสนิยมของ
ชาวชาติบูรพาทิศ สังเกตไดจากตุกตากระเบ้ือง หรือทําดวยวัสดุอยางอ่ืน ท่ีไดมาจากภูมิภาคนั้น   
เถิด...” 
สวนเร่ืองทรงผมของชาวกรุงศรีอยุธยา จากบันทึกไดกลาววา  

ผมของชาวสยามนั้นดํา เสนหยาบและเหยียด ท้ังสองเพศไวผมส้ันมาก ผมท่ีปรก รอบ                 
ศีรษะยาวลงมาเสมอระดับใบหูขางบน ตํ่าลงมากวาระดับใบหูขางบนก็กลอนเสียเกือบ                 
เกรียนติดหนังศีรษะ...พวกผูหญิงน้ันหวีผมต้ังไวบนหนาผากโดยมิไดรวบเขาเกลา                 
กระหมวด  และบางนางซึ่งสวนมากเปนชาวรามัญ  จะปลอยใหผมยาวไปขางหลัง                 
พอประมาณ เพื่อขมวดมุนเปนมวยไวท่ีทายทอย...สวนชายและหญิงท่ีอยูในวัยท่ีจะมี                 
เรือนไดแลว ก็ไวผมแปลกไปอีกแบบ คือ ใชกรรไกรหนีบตัดผมกลางกระหมอมเสียสั้น
เกรียน ครั้นแลวรอบเรือนผมก็ถอนออกมาเปนกระจุกเล็กๆ มีความหนาขนาดเหรียญ สอง
เหรียญซอนกัน และทางดานลางก็ปลอยใหมันงอกยาวออกไปจนเกือบประบาเพราะอากาศ
รอน 

 
สวนบันทึกจีนของหมาฮวน กลาววา  “...พวกผูชายทําผมเปนมวยจก และใชผาโพกสีขาวพันรอบ
ศีรษะ บนรางกายก็สวมผายาว ผูหญิงก็เกลาผมและสวมผายาวเชนกัน...” (สุจิตต วงษเทศ, 2552: 
239-241)         
           นอกจากนั้นแลวในผูหญิงจะไวผมมวยแตตางไปจากผมมวยสมัยอยุธยาตอนตน ซ่ึงสืบ
ทอดมาจากสมัยสุโขทัย กลาวคือ แทนท่ีจะไวทรงผมเกลามวยสูง กลับใชผมมวนใหแนนแลวขมวด
กันเปนมวยแบบมวยของผูหญิงจีน โดยมีท้ังอยูท่ีกลางศีรษะและท่ีคลอยไปดานหลังเล็กนอย ซ่ึง
มวยแบบนี้ทําไดงายกวามวยแบบสุโขทัย( เพ็ญพรรณ  เต็มสุข, 2516:11)  
            สวนทรงผมผูชายในสมัยอยุธยา  ก็มีลักษณะตัดส้ัน งายตอการทําความสะอาด และไม
ตองระวังรักษา ประดิษฐประดอยเกลามวยอยางสมัยอยุธยาตอนตน ผมผูชายน้ันดานบนตรงกลาง
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ศีรษะไวยาวพอสมควรเสมอระดับใบหูขางบนเทานั้น  หัวเปนปกนกไปดานขาง สวนผมดานลาง
โกนหมดหรือจะไวส้ันๆแลวหวีเรียบลงมาเปนทรงมหาดไทยน้ัน ไมทราบแนชัด แตสรุปไดวา ทรง
ผมสมัยอยุธยาตอนปลายท้ังชายและหญิงนั้น ไวทรงผมงายๆ ท้ังนี้คงสืบเนื่องมาจากมีศึกสงคราม
เกิดข้ึนบอยๆ บานเมืองไมคอยสงบ ทําใหผูคนไมมีเวลาในการตบแตงตัว จึงนิยมความเรียบงายและ
สะดวกเขามาแทนท่ี นอกจากนี้ ยังพบตุกตาผมมวยเกลาตํ่า (ทรงโกะ) มีแถบรัดมวยขมวดเปนปม
อยูดานบน ซ่ึงอาจเปนทรงผมของพวกพราหมณ หรืออาจเปนทรงผมสมัยอยุธยาตองกลางซ่ึง
ดัดแปลงมาจากผมสมัยสุโขทัยก็ได  ( เพ็ญพรรณ  เต็มสุข, 2516: 11-12) 
     4. รูปแบบการแตงกายจากตุกตารูปบุคคล พบวา สามารถสะทอนถึงการแตงกายของ
ผูคนในสมัยอยุธยาไดเปนอยางดี กลาวคือ การแตงกายสมัยอยุธยาน้ันจะมีวิธีการแตงกายท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย โดยข้ึนอยูกับสภาพของบานเมือง เชน ในยามศึกสงครามก็จะแตงกาย
อยางรัดกุม โดยในชวงสมัยอยุธยาตอนตน บานเมืองสงบ ทําใหประชาชนรูจักความสวยงาม เม่ือมี
ชุมนุมชนก็นํามาแตงเพื่อความสวยงามประกวดกัน เพราะฉะน้ันชาวบานไดปลดเอากางเกงหรือ
สนับเพลาออก โดยคงแตเฉพาะในฝายทหารและขาราชการสํานักเทานั้น โดยชาวบานจะนุงผา
ปลอยใหยาวลงถึงใตเขาเปน”นุงโจงกระเบน” สวนเส้ือก็เปนคอกลมแขนกรอมศอก สวนในผูหญิง
ก็นุงผาจีบ ผายก หมสไบเฉียง สวมเส้ือบางโยเปนเส้ือแขนกระบอก ดังนั้นในสมัยอยุธยา จึงแบง
แตงกายออกไดเปน 3 แบบ คือ (ประชิต สกุณะพัฒน, 2546: 243-245) 
              1.  แบบการแตงกายตามกฎมณเฑียรบาล เปนพวกเจานายหรือผูดีมีสกุล จะเกลาผมมวย           
ในผูหญิงแตในผูชายไมพบ เวนแตพวกราชนิกูลหรือกษัตริย อาจจะเกลาผม  

   2.  แบบชาวบาน ในสมัยอยุธยาตอนกลาง จะนุงโจงกระเบน ตัดผมส้ันในชวงท่ีมีศึก
สงครามโดยเฉพาะในสมัยพระนารายณ มีการตัดผมทรงมหาดไทย(ผมส้ันเกรียน) สวนสตรียังคงไว
ผมยาว  
              3.  แบบสมัยสงคราม (สมัยอยุธยาตอนปลาย) การแตงกายไดปรับเปล่ียนไปโดยใน
ผูหญิงตัดผมส้ัน เพื่อปลอมตัวเปนผูชายและสะดวกในการหนีภัย สวนเส้ือใชการหมผาแบบตะเบง
มาน สวนในผูชายไมไดเปล่ียนแปลงแตอยางใด จนถึงสมัยธนบุรี 
               ดังนั้นจึงพบวา การนุงหม เส้ือผาของชายกับหญิงชาวอยุธยาแตกตางกัน ซ่ึงโดยปกติ
ชาวบานมีแตผานุงพันเอวและขาออนถึงใตหัวเขาไวดวยช้ินผามีดอกดวงหรือผาไหมเกล้ียงหรือผา
ทอเปนลาย ปลอยทอนบนใหเปลือยเปลาท้ังหญิงและชาย รองเทาก็ไมมีและไมไดสวมหมวก  สวน
เด็กนั้นไมนุงผา จนกวาจะมีอายุไดส่ีหรือหาขวบ สวนขุนนางเทานั้นท่ีมีท้ังเส้ือผา รองเทา ลอมพอก
ใสหัว (เปนเครื่องยศพระราชทาน) และเพศหญิงชนช้ันสูงหรือมั่งมีจะหอสไบปกปดหนาอกเอาไว 
ผูหญิงชาวบานนิยมนุงผาสีดําและสไบผาฝายสีขาว สวนผูชายมีผาขาวมาคาดเอวหรือเคียนหัวไว 
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            สวนการนุงหมของชายกับหญิงชาวอยุธยานั้นแตกตางกัน โดยผูหญิงนุงผาตามความ
ยาวของผืน วงรอบตัวแบบเดียวกับผูชาย แตจะปลอยชายทางดานกวางเลียนแบบกระโปรงอยาง
แคบๆ ใหชายตกลงมาถึงคร่ึงแขง สวนในผูชายนุงชักชายผาขางหน่ึง ซ่ึงปลอยใหยาวกวาอีกขาง
หนึ่งใหลอดระหวางขา แลวไปเหน็บไวทางดานหลัง โดยคาดสายเข็มขัดทับ สวนชายผาอีกขางนั้น
หอยอยูขางหนา (ชายพก) เอาไวเก็บส่ิงของเชน หมาก และบางทีก็นุงผาสองผืนซอนทับกันเพื่อให
ผืนบนดูเรียบรอย (สุจิตต วงษเทศ, 2552: 239-241) 
 
6.  การศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปบุคลกับสัตวในสมัยสุโขทัยกับสมัย
อยุธยา  
 
ประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปบุคลกับสัตวในสมัยสุโขทัย 
     1. รูปผูชายอุมไก  แสดงถึงความนิยมของการเล้ียงไกหรือการชนไก โดยรูปรางไกนั้น
สะโอดสะองและประเปรียว ซ่ึงนาจะเปนไกชน เพราะกีฬาไกชนนั้นเปนท่ีนิยมมากในสมัยสุโขทัย 
ในการชนไกนั้น เจาของไกตองทําพิธีกรรมเซนสรวงภูตผี เพื่อใหมาคุมครองไกของตน ใหไดรับชัย
ชนะในการตอสู ดังน้ันจึงตองปนรูปตุกตาขึ้นหักคอสังเวยผี (เพ็ญพรรณ  เต็มสุข, 2516: 9) 
       2. รูปผูชายข่ีชาง พบวา ตุกตามีท้ังนั่งคนเดียวหรือมีท้ังควาญชางและทายชาง  แสดงถึง
วาในการทําศึกสงครามในสมัยสุโขทัย มีการสูรบกันบนหลังชางดวย สวนวัตถุประสงคการทําก็
เพื่อใชในพิธีเสียกบาลในคราวเกิดศึกสงคราม เพื่อทําใหทําศึกสงครามรบชนะศัตรูโดยมีการตอย
ศีรษะควาญและทายชางออก (เฉลียว ปยะชน, 2544: 23-29)  หรืออาจจะปนข้ึนภายหลังทําสงคราม
แลว เพื่อเปนการแกบนก็ไดเชนกัน (วิชชุตา วุธาทิตย, 2527: 84)  กรณีคนนั่งนั้นอาจปนควาญขี่คอ
หรือคนน่ังสวนกลางและทายชาง มีสัปคับหรือกูบอยูบนหลัง สวนคนนั่งมีลักษณะตางๆ เชน ถือขอ
บังคับชางหรือถืออาวุธหรือนั่งประนมมือ ซ่ึงอาจเปนการแสดงความเคารพตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ หรือผูท่ี
นั่งคอชางดวย ท่ีมีศักดิ์สูงกวาก็ได  
 
ประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปบุคลกับสัตวในสมัยอยุธยา 
     1. รูปสัตวพาหนะมีคนข่ี เชน ชาง มา จากบันทึกของลาลูแบรในสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช เลาถึงชางใชเปนสัตวพาหนะสําหรับคนข่ีวา (สุจิตต วงษเทศ, 2552: 292)                                          

ผูท่ีจะขับชางดวยตนเอง ก็ข้ึนข่ีครอมคอ...เมื่อไมประสงคจะขับข่ีดวยตนเอง ก็ข้ึนนั่งกูบหลัง
ชางแทนการน่ังท่ีตรงคอหรือไมก็ข้ึนหลังชางโดยไมมีกูบ ครั้นแลวบาวคนหนึ่งหรือโดย
ธรรมชาติก็คือคนเลี้ยงชางน่ันเอง ก็จะเลื่อนไปน่ังครอมท่ีคอชางและทําหนาท่ีเปนผูขับนํา
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ทาง บางทีก็มีบาวอีกคนหน่ึงน่ังทายชางไปดวย...ชาวสยามเรียกควาญทายชางวาหัวสิบ คือ 
นายสิบหรือผูคุมคนสิบคน สวนคนท่ีนั่งคอชางน้ัน เรียกวา นายชาง คือ กัปตันชางและเปน
ผูบังคับบัญชาวากลาวบรรดาคนท่ีเจาของชางจายใหมาเลี้ยงชางท้ังหมด  

 
จากตุกตารูปสัตวพาหนะมีคนข่ี จึงสะทอนถึงความนิยมหรือประเพณีนิยมทางสังคมและการใชสอย
สัตวในสมัยอยุธยาโดยมีคนข่ีบนสัตวเหลานี้ จะทําใหหัวคนถอดออกได โดยเจาะรูไวตรงคอลึกเขา
ไปในลําตัว และศีรษะทําเปนเดือยเพื่อนํามาสวมข้ึนภายหลัง ซ่ึงคติการทํานาจะเปนแบบเดียวกับ
ตุกตาเสียกบาล แตทําใหหัวถอดออกไดเสียเลย แทนท่ีจะตองหักหัวออก ซ่ึงจะทําใหดูไมงดงาม 
โดยคนนั่งบนหลังสัตวมักนั่งพนมมือ ซ่ึงนาจะเปนการแสดงความคารวะผีสางเทวดา ท่ีคนนั้นนํามา
สังเวย  ( เพ็ญพรรณ  เต็มสุข, 2516: 13)         
     2. รูปชาวตางชาติมีสัตวอยูรวมดวย  ทําเปนรูปชายยืนแตงตัวแบบชาวตะวันตก สวม
หมวก หนีบของไวขางตัว มืออีกขางจับกระเปาอยูท่ีขางเอว ดานซายมีสุนัขนั่งอยู ซ่ึงสะทอนวาใน
สมัยอยุธยานั้น มีชาวตางชาติเขามาเปนพอคา คณะทูต หรือทหาร ใชประกอบการเลนของเด็กได
เปนอยางดี  (เฉลียว ปยะชน, 2544: 23-29) 
 
7.   การศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปสัตวในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา  
 
ประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปสัตวในสมัยสุโขทัย 
              ตุกตาดินเผารูปสัตวนั้นมีอยูหลากหลายรูปแบบ โดยมีท้ังสัตวท่ีพบเห็นไดโดยท่ัวไป
ตามธรรมชาติ สัตวเล้ียงไวเปนอาหาร หรือใชงาน และสัตวปา รวมถึงสัตวในเทพนิยาย  แสดงวา 
การใชสัตวประเภทตางๆนั้น มีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน เชน สัตวปกเล้ียงเพื่อเปนอาหารและกีฬา
ชนไก เล้ียงมาเพื่อใชเปนพาหนะเดินทาง/ทําศึกสงคราม/ใชเลนกีฬาตีคลี เล้ียงชางเพ่ือเปนพาหนะ
การเดินทางและกระทําศึกสงคราม โดยนิยมการสูรบบนหลังมา/หลังชาง มีท้ังทหารชางและทหาร
มาโดยการทํายุทธหัตถี ดังปรากฏในประวัติศาสตรวา พอขุนรามคําแหงกระทํายุทธหัตถีกับขุนสาม
ชนเจาเมืองฉอด (วิชชุตา วุธาทิตย, 2527: 87)   
              นอกจากนั้นแลว ตุกตารูปสัตวยังสามารถแสดงวา เปนสัตวท่ีสําคัญในชีวิตประจําวันใน
ยุคสมัยนั้นหรือเปนสัตวประจําปเกิด (ปนักษัตร) เชน ชาง มา วัวควาย ปลา สิงโต เปนตน  และรูป
สัตวในเทพนิยาย  เชน สิงห หงส และนาค เปนตน (เฉลียว ปยะชน, 2544: 29) นอกจากทําข้ึนเพื่อ
ใชถวาย แกบน (Votive Offering) ตาม ศาสนาสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิแลว ตุกตารูปสัตวคงเปนตุกตา
สําหรับเด็กเลน โดยมีสัตวตาง ๆ เชน รูปเปด ไก กระตาย กบ เตา ชาง กวาง มา วัว หมู หมา แมว 
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นก หงส ปลา และอ่ืนๆ บางทีก็จัดเปนกลุม เชน กลุมนก กลุมไก (แมและลูกไก) บางแบบยังทําเปน
นกหวีดไวเปา เชน รูปนก เปด เปนงานท่ีมีการเคลือบสีตาง ๆ เชน สีขาว สีเทา สีเขียวไขกา และสี
น้ําตาลไหม ดังนั้น ตุกตารูปสัตวนอกจากจะใชเพื่อเปนของถวายแกบนหรือเปนขาทาสรับใชศาล
พระภูมิเจาท่ีแลว ยังเปนสินคาขายตางเมืองอีกดวย เนื่องจากมีการขุดพบท่ีเมืองไชยา จังหวัดสุ
ราษฎรธานี (เฉลียว ปยะชน, 2544: 24)  
     1. รูปชาง สามารถจะแสดงถึงวิถีชีวิตของสังคมโบราณ ใชในการศึกสงครามและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ชางจึงเปนสมบัติของแผนดินเสียสวนใหญหรือเปนของผูมีตําแหนงสูงทางราชการ
(ชางทรง) หรือเปนสมบัติของคหบดี เพราะฉะน้ันชางจึงเปนดรรชนีท่ีบงบอกถึงฐานะของบุคคลได
ดวย ตุกตารูปชางนั้น มีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ มีคนข่ีและแบบไมมีคนข่ี สวนใหญมักเปนรูป
ชางยืน แตเปนชางคุกเขาก็มี นอกจากนั้นยังมีการนําชางมาประดับภาชนะตางๆ เพราะชางเปนสัตว
ท่ีแข็งแรงมีพละกําลังและฉลาดรอบครอบ ซ่ึงแสดงถึงความเช่ือของผูคนในภูมิภาคนี้ไดเปนอยางดี 
(เฉลียว  ปยะชน, 2544: 23-29) ดังนั้น ตุกตารูปชางจึงอาจปนข้ึนมาเพื่อไวประดับดูเลนหรือใหเด็ก
เลนก็เปนได 
     2.  รูปสิงห เปนสัตวประดิษฐในวรรณคดี นับเปนจินตนาการเสริมแตงสิงโตเจาปาให
งดงาม เชน มีสรอยคอ มีครีบเปนลวดลายท่ีขา ดานหนาสิงหไดรับอิทธิพลจากจีน หรือบางรูปไดรับ
อิทธิพลมาจากเขมรหรืออินเดีย แตชางไทยไดประดิษฐใหกลมกลืนกับรูปแบบศิลปะไทย ท่ีมีความ
งดงาม มีศักดิ์ศรีนาเกรงขาม แตดูนารักไมดุราย ตุกตารูปสัตวจึงนับวาเปนการแสดงออกถึงโลก
ทัศนของคนไทยโบราณ ท่ีถือวาคนกับสัตวเปนส่ิงมีชีวิตรวมทุกขรวมสุขกัน (เฉลียว ปยะชน, 
2544: 23-29) 
     3. รูปมา มีท้ังชนิดท่ีมีคนข่ีและไมมีคนข่ี ซ่ึงปนไดสงางาม โดยเนนคุณลักษณะความ
เปนมาไดเปนอยางดี และตามคติจีน จะหมายถึงความเร็วและความพากเพียร ความฉลาด ดังนั้นจึง
อาจปนข้ึนเพื่อไวประดับดูเลน เนื่องจากเปนสัตวเล้ียง หรือใหเด็กเลนก็เปนได (วิชชุตา วุธาทิตย, 
2527: 85) 
     4. รูปแมไกปกปองเล้ียงดูลูกเจี๊ยบ หรือแมไกมีลูกเจี๊ยบอยูบนหลัง เปนของเด็กเลนท่ี
ประกอบจินตนาการของเด็กไดเปนอยางดี เพราะแสดงภาพท่ีแมปกปองดูแลลูก นอกจากนั้นแลวไก
ยังเปนสัตวเล้ียงพื้นบานของไทยอีกดวย  
     5.  รูปกิเลนหรือมามังกร เปนสัตวประดิษฐในจินตนาการของจีน มาจากสัตวหาชนิด
ประกอบกัน ไดแก หัวมังกร เขาเหมือนยูนิคอรน ตัวเปนกวาง มีเกร็ดแบบปลา หางเหมือนวัว เปน
สัญลักษณของการมีอายุยืน ความดี มีวาสนาและความม่ังคง (เฉลียว ปยะชน, 2544: 23-29) จึงอาจ
ปนไวเพื่อประดับตกแตงเปนสัญลักษณมงคล                                                 
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     6. รูปกบ สะทอนวัฒนธรรมบูชากบซ่ึงเปนเทพท่ีปกปองรักษา เปนของกลุมชนตอนใต
ของจีน ไทยและเวียดนามแตโบราณ (เฉลียว ปยะชน, 2544: 23-29) 
     7. รูปปลา สะทอนถึงวาในสมัยสุโขทัยมีความอุดมสมบูรณดวยขาวปลาอาหาร ตรงตาม
คติจีนหมายถึงความอุดมสมบูรณเชนกัน (วิชชุตา วุธาทิตย, 2527: 84)   
     8. รูปเตา สะทอนถึงวาในสมัยสุโขทัย สามารถพบเตาไดในธรรมชาติ หรือ ตามคติจีน
จะหมายถึงการมีอายุยืนยาว แข็งแรงและอดทน หรืออาจไมมีความหมายใดๆเลย (วิชชุตา วุธาทิตย, 
2527: 84) เพียงแตปนข้ึนมาใหเด็กเลนก็เปนได 
     9. รูปนก สะทอนถึงวาในสมัยสุโขทัย สามารถพบนกไดในธรรมชาติ หรือ ตามคติ
ท่ัวไป จะหมายถึงความรวดเร็ว หรืออาจไมมีความหมายใดๆเลย (วิชชุตา วุธาทิตย, 2527: 84) 
เพียงแตปนข้ึนมาเพื่อไวประดับดูเลนหรือใหเด็กเลนก็เปนได 
     10. รูปวัว ตามคติท่ัวไปสะทอนถึงความระมัดระวังและความเคล่ือนไหวอยูเสมอ  
ดังนั้นจึงอาจปนข้ึนมาเพ่ือไวประดับดูเลนหรือใหเด็กเลน เพราะเปนสัตวเล้ียงภายในบานมากกวา 
(วิชชุตา วุธาทิตย, 2527: 85) 
     11. รูปกวาง ตามคติท่ีเกี่ยวเน่ืองกับพุทธศาสนาหมายถึงการปฐมเทศนา (วิชชุตา วุธา
ทิตย, 2527: 85) หรืออาจปนข้ึนมาเพื่อไวประดับดูเลนหรือใหเด็กเลน เพราะเปนสัตวปาท่ีมีชุกชุม
ในสมัยสุโขทัยก็เปนได 
     12. รูปเสือหรือสิงโต ตามคติจีนหมายถึงการมีอํานาจวาสนา เปนสัญลักษณของความ
ฉลาด โดยมักพบรูปสิงหและสิงโตตามทางเขาวัดพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย (วิชชุตา วุธาทิตย, 
2527: 85) 
 
ประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปสัตวในสมัยอยุธยา 
              ตุกตาดินเผารูปสัตวในสมัยอยุธยา มีรูปแบบท่ีหลากหลายแสดงถึงวัตถุประสงคการใช
สัตวท่ีแตกตางกันไป ไมแตกตางไปจากในสมัยสุโขทัย  เนื่องจากอาชีพราษฎรในสมัยอยุธยานั้นไม
แตกตางไปจากในสมัยสุโขทัยนั่นเอง กลาวคืออาชีพหลักในการทํานา ทําสวน ทําไร เล้ียงสัตว จับ
สัตวน้ํา ฯลฯ สวนอาชีพอ่ืนทํากันท่ัวไปในขณะเดียวกัน ไดแก การคาขาย การเก็บของปาและงาน
ชางฝมือ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความถนัดและทรัพยากรที่พึงหาไดในทองถ่ินนั้น สวนการเล้ียงสัตว ไดแก 
ชาง มา โคกระบือ และหมูนั้น นิยมเล้ียงกันมากท่ีสุด เพราะเปนสัตวเล้ียงท่ีมีประโยชนมากและเปน
สัตวกลุมท่ีไดรับการคุมครองทางกฎหมายอยูหลายมาตรา เชน จากหลักฐานโยสเซาเต็น กลาวถึงวา  
“มีการเล้ียง หาน นกยูงและนกพิราบอีกดวย บรรดาสัตวเล้ียงเหลานี้นั้น สัตวท่ีมีความสําคัญท่ีสุด
ไดแก  โคกระบือ ชางมา เพราะระบุไวในกฎหมายวาเปนสัตวมีคุณ”  สวนเปดไกก็เปนสัตวเล้ียงท่ีมี
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อยูในอาณาจักรอยุธยาเพื่อใชกินเนื้อกับไข สวนการเล้ียงนกก็นิยมเล้ียงกันมาก โดยเล้ียงเพื่อเปน
สัตวเล้ียงตามบานเรือนเพื่อจับมากินและไวสําหรับขาย เนื่องจากชาวสยามสมันนั้นนิยมกินนก และ
การเล้ียงหมาแมว ก็คงเล้ียงประจํากันตามบานเรือนและกฎหมายก็ใหความคุมครองไวดวย แมวา
สัตวนั้นจะเปนสัตวพเนจรก็ตาม (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548: 130-135) 
              สวนสัตวพาหนะชนิดตางๆในสมัยอยุธยา นั้น ชางมา วัวควาย เปนสัตวพาหนะใชใน
การคมนาคมกับใชทํางานตางๆในชีวิตประจําวัน เชน ทําไรไถนา ลากและขน ฯลฯ โดยเฉพาะควาย
เปนสัตวใชงานในชีวิตประจําวัน ของคนท่ีราบลุมน้ําภาคกลาง เพราะมีฝนตกชุก พื้นท่ีเปนโคลน
ตมหลมเลน ตองใชควายตัวใหญลากเกวียน สวนวัวมีใชงานบางบริเวณท่ีดอน  
               รูปชาง เนื่องจากชางถูกจัดเปนสัตวพาหนะที่ใชในการสงครามและการคมนาคมขนสง 
ท่ีมีศักยภาพสูง โดยความสําคัญของชางในเปนท่ียอมรับในบรรดาอาณาจักรและรัฐท้ังหลายใน
ภูมิภาคอุษาคเนย ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงยุครวมสมัยอยุธยา ฉะนั้น จึงมีประเพณีถวายชางท่ีมี
ลักษณะพิเศษ คือ ชางเผือกเพื่อแสดงความออนนอม นอกจากนั้นยังยกยองถือชางเปนสัตวศักดิ์สิทธ์ิ 
ตามระบบความเช่ือท่ีรับมาจากอินเดียดวย โดยนับต้ังแตความเช่ือเร่ืองพระพิฆเณศวรจนถึงพระ
โพธิสัตว ท่ีเคยเสวยพระชาติเปนชาง ชางยังเปนหนึ่งในส่ิงวิเศษรัตนะเจ็ดประการของจักรพรรดิ
ราช ไดแก ชางแกว ดังนั้น กษัตริยตองทรงรอบรูวิชาชางดวย นอกจากน้ีแลว ชางในสมัยอยุธยา มี
ท้ังในฐานะเปนพาหนะสงคราม และเปนสัญลักษณของพระจักรพรรดิราช เชน วรรณคดีเร่ือง ยวน
พายโคลงดั้น กลาวถึงกองทัพชางของพระบรมไตรโลกนาถ ยกไปตีเมืองเชลียงสุโขทัย หรือ 
วรรณคดีเร่ืองโคลงเฉลิมพระเกียรติพระนารายณ พรรณนาเร่ืองเสด็จคลองชางท่ีเมืองลพบุรี สวน
ชางงานนั้นประชาชนทั่วไปในกรุงศรีอยุธยา ก็ใชชางเปนพาหนะในวิถีชีวิตประจําวัน โดยซ้ือหรือ
ลาหามาเองอยางเสรี โดยสําหรับงานธรรมดาใชกันแตชางพัง สวนชางพลายนั้นใชสําหรับออกศึก 
(สุจิตต วงษเทศ, 2552: 274-278) 
             สวนดานการกินขาวปลาอาหารของชาวอยุธยา นั้นมักจะมีคําพูดในชีวิตประจําวันวา 
“กินขาวกินปลา” ซ่ึงสะทอนวิถีชีวิตของคนยุคกรุงศรีอยุธยาวา อาหารหลักคือขาวและปลา คน
โบราณไมกินสัตวใหญ เชน วัวควายในชีวิตประจําวัน แตก็กินบางเม่ือมีพิธีกรรมสําคัญของชุมชน 
ดังนั้น คนสมัยอยุธยาจึงนิยมบริโภคสัตวเล้ียง เชน หมู เปด ไก สัตวเล้ือยคลานและแมลงตางๆ 
             เพราะฉะน้ัน จากการดํารงชีวิตและการนําสัตวมาใชเปนอาหาร หรือสัตวเล้ียงหรือใช
แรงงานของผูคนในสมัยอยุธยา จึงสะทอนออกมาใหเห็นไดจาก ตุกตารูปสัตวในสมัยอยุธยา จึง
ลวนแตเปนสัตวประเภทท่ีใกลชิดกับคนมาก เชน ไก นก ลิง สุนัข แมว กระตาย  ปลา เตา ซ่ึงตุกตา
เหลานี้ปนข้ึนเพื่อใหเปนของเลนสําหรับเด็ก นอกเหนือจากจะใชในพิธีทางไสยศาสตร (เพ็ญพรรณ  
เต็มสุข, 2516: 11-12)  
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               นอกจากนั้นแลว ตุกตารูปสัตวยังชวยสะทอนใหเห็นถึงความนิยมหรือประเพณีนิยม
ของสังคมอยุธยา ท่ีนําเอาสัตวมาใชเพื่อการฝกฝนผานทางดานการกีฬาและการเลนเกม เพื่อเปนการ 
สนุกสนานร่ืนเริงในงานประเพณีของชาวบาน ดังปรากฏวา กีฬาพื้นเมืองสมัยอยุธยานั้น มีการ
เตรียมพรอมอยูตลอดเวลา ดวยการฝกฝนการตอสูปองกันตัว ท้ังในรูปแบบมือเปลา การใชอาวุธ
โบราณ การขับข่ีชางมา การพายเรือ เพราะเปนชวงสมัยท่ีตองทําศึกสงครามและชวงวางเวนจากการ
ศึกสงครามสลับกันเปนระยะเร่ือยมา สวนการฝกฝนตอสูปองกันตัว แสดงออกมาในลักษณะการ
เลนตอสูปองกันตัวลักษณะตางๆ เชน มวยไทย กระบ่ีกระบอง ข่ีชางมา แขงเรือ เปนตน นอกจากน้ี
พบวาในสมัยอยุธยามักจัดใหมีการเลนชนชางกันเปนประจํา เพ่ือเปนการฝกหัดการบังคับชางและ
ฝกชางทําศึกสงคราม เรียกวา “การเลนชางบํารุงงา” สวนในยามปกติวางเวนจากสงคราม ปรากฏ
หลักฐานวากีฬาเลนวาว เปนท่ีนิยมกันมาก โดยเฉพาะในเจานายช้ันสูง  
              สวนการเลนเกมและกีฬาพื้นเมืองอ่ืนๆ เพื่อเปนการสนุกสนานรื่นเริงในงานประเพณี
ของชาวบาน เชน ในวันตรุษสงกรานต มีการเลนสะบา มอญซอนผา ชักเยอ เปนตน นอกจากนี้ใน
ชีวิตประจําวัน ก็ยังมีการเลนวาว เลนบาร ลูกขาง ลูกหนัง แขงเรือ วิ่งวัวควาย (วิ่งไลจับ) ชนโค ชน
ไก หมากรุก และสะบา เปนตน โดยเฉพาะกีฬาหมากรุก ท่ีใชตุกตาหมากรุก ท่ีมีลักษณะเปนรูป
ศีรษะมา บนฐานตัดตรงใชสําหรับเลนหมากรุก โดยท่ีสุโขทัยก็ไดพบตุกตามาหมากรุกนี้เปน
จํานวนมาก ซ่ึงเปนกีฬาการเลนท่ีนิยมมากอยางหนึ่งในสมัยสุโขทัยและมีสืบมาจนถึงสมัยอยุธยา
(ชัชชัย โกมารฑัต, 2549: 35,73) 
                ดังนั้นจึงเห็นไดวา การเลนเกมและกีฬาพ้ืนเมืองในสมัยอยุธยา มีความมุงหมายของการ
เลนคลายกับในสมัยสุโขทัย คือมีท้ังเลนเพื่อเปนการฝกหัดการตอสูลักษณะตางๆ ไวปองกันตัวเอง
และเปนการเตรียมพรอมในการทําศึกสงคราม รวมท้ังเลนเพื่อการร่ืนเริงในยามวางจากศึกสงคราม
และวางจากงานประจํา โดยท่ีมักเลนเปนการสนุกสนานท่ัวไปในยามวางและเลนเพื่อเปนการเฉลิม
ฉลองหรือสมโภชในงานพระราชพิธีตางๆ ซ่ึงสะทอนภาพออกมาใหเห็นภาพไดอยางชัดเจนจาก
ประติมากรรมตุกตาดินเผารูปสัตวดังกลาว 
 
8.  การศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปอ่ืนๆ ในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา 
 
ประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปอ่ืนๆในสมัยสุโขทัย 
             1. รูปปนบุคคลพายเรือ สะทอนถึงการสรางสรรคประติมากรรมแสดงความนิยมหรือ
ประเพณีนิยมทางสังคมสมัยสุโขทัย โดยเฉพาะดานกีฬาไดเปนอยางดี กลาวคือในดานของกีฬา
พื้นเมืองสมัยสุโขทัยนั้น ตามความมุงหมายของการเลนเกมและกีฬาพ้ืนเมืองนั้น มีสองลักษณะ
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ไดแก เลนเพื่อเปนการฝกฝนความเขมแข็งสําหรับใชทําศึกสงคราม โดยเปนลักษณะของการฝกฝน
การตอสูปองกันตัวในรูปแบบตางๆ เชน การฝกการตอสูดวยมือเปลา อันไดแก มวยไทยและมวย
ปลํ้า การฝกการตอสูโดยใชอาวุธจําลองท่ีเรียกกันวากระบ่ีกระบอง การฝกการตอสูบนหลังมาหลัง
ชาง การฝกการพายเรือแขงเรือ เปนตน โดยแสดงออกมาในรูปของการเลน เกมและกีฬาพ้ืนเมือง 
ท้ังในลักษณะของการเลนสนุกสนาน การออกกําลังกาย การฝกฝน การแขงขันตางๆท่ีผสม
กลมกลืนอยูในวิถีชีวิตของชาวบานในสมัยสุโขทัย  
                นอกจากนี้ยังใชเปนการเลนเพื่อเปนการสนุกสนานร่ืนเริงในยามสงบอีกดวย ไดแก ใน
โอกาสสมโภชงานพระราชพิธี และงานประเพณีตางๆ ในลักษณะการรองรําทําเพลง การเลน
บันเทิงใจตางๆ และรวมถึงการเลนออกแรง ในลักษณะเกมและกีฬาพ้ืนเมืองดวย ไดแก มวยไทย 
มวยปลํ้า กระบ่ีกระบอง การตอสูบนหลังชางมา แขงมาชาง แขงเรือ โคชน แขงโคเทียมเกวียน คลี
ชางมา คลีคน(คนวิ่งตีคลี) เลนเบ้ียและเลนวาว (ชัชชัย โกมารทัต, 2549: 30) 
 
ประติมากรรมตุกตาดินเผาประเภทรูปอ่ืนๆในสมัยอยุธยา 
 1. รูปตุกตาทําอยางคราวๆ มีเพียงสวนหัวกับลําตัวปนเปนกระปุกกลม ไมมีแขนขา 
พบวาในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีการทําตุกตาอยางคราวๆ โดยมีเพียงหัวกับลําตัวทอนบนเปน
กระปุก โดยท่ีไมมีแขนขา บนใบหนามีเพียงจมูกและหู หรือบางท่ีก็มีเพียงอยางใดอยางหน่ึงเทานั้น 
หรือไมมีท้ังจมูกและหู ซ่ึงแมจะปนข้ึนอยางเคราๆ แตก็ไดสัดสวนงดงาม ดูเหมือนผูปนจะเนน
ความสําคัญตรงท่ีทรงผมของตุกตา โดยทรงผมสามารถทําใหสามารถแบงแยกเพศไดวาเปนเด็กชาย
หรือหญิง  และทําใหสามารถทราบไดวา ทรงผมคนสมัยอยุธยาตอนปลายนั้น ในเด็กจะไวจุกอยู 2 
ชนิด คือ จุกเกลาและจุกเกี้ยว โดย จุกเกลา คือ จุกท่ีเกลาไวบนศีรษะ โดยคงมีเคร่ืองเหน็บไมใหผม
หลุด แต จุกเกี้ยว เปนจุกท่ีใชผมนั่นเองขมวดรัดกันเอง ไมตองใชเคร่ืองเหน็บและขมวดปลายผมไว
ทางดานหนา นอกจากน้ียังพบทรงผมแบบคลายพวงมาลัยวางอยูบนศีรษะเฉยๆ โดยไมมีผมอาจจะ
เปนเด็กท่ีเพิ่งโกนจุกใหมๆ ผมยังไมข้ึนจึงเอาพวงมาลัยมาวางไวดังกลาว (เพ็ญพรรณ  เต็มสุข, 
2516: 10-1) สวนวัตถุประสงคคงทําข้ึนเพื่อใหเส่ียงทายตามคติความเชื่อ โดยใหตุกตาเปน
สัญลักษณแทนตัวเด็ก เพ่ือใหเด็กนั้นเลือกซ่ึงหากเลือกตัวใดก็จะใหไวผมทรงนั้น โดยเช่ือวาจะทํา
ใหเด็กหายปวยไดจริง 
     2. รูปตัวละครในวรรณคดี เชน เร่ืองสังขทอง เปนรูปคนโผลออกมาจากเปลือกหอยสังข 
โดยการพิมพแบบ หรือเร่ืองเจาเงาะ ทําเปนรูปตุกตาสวมหัวโขน หรือ เร่ืองนางเงือกโดยตุกตาเหลา
นาจะมีไวประดับหรือใหเด็กเลน สมมติเปนตัวละครประกอบการเลาเร่ืองจากวรรณคดี หรือ 
วรรณกรรมพื้นบาน ซ่ึงเปนเร่ืองเลาท่ีชาวบานผูกเร่ืองข้ึนมาเพ่ือเลาสูกันฟงสืบมาชานาน เนื่องจาก
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ในอดีตครอบครัวไทยเปนครอบครัวใหญ โดยหลังกินอาหารเย็นแลว จะนั่งพักผอนลอมวงสนทนา
และใชโอกาสในการส่ังสอนลูกหลานไปในตัว หรือในเวลาท่ีมีงานเทศกาลตางๆก็นิยมหานิทานมา
เลาสูกันฟง ซ่ึงถือเปนมหรสพอยางหนึ่งของคนไทย( ประชิต สกุณะพัฒน, 2546: 66) หรืออาจมีไว
แกบนเปนขาทาสบริวารก็เปนไปได (เฉลียว ปยะชน, 2544: 29) 
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บทท่ี  5       
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
               การศึกษาเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา ไดใช
เกณฑในการจัดแบง โดยใชรูปแบบศิลปะและประเภทที่ใชกับตุกตาดินเผารูปบุคคลและสัตวเปน
เกณฑ ไดแก ตุกตาดินเผารูปคน ตุกตาดินเผารูปคนกับสัตว ตุกตาดินเผารูปสัตว และตุกตาดินเผา
รูปอ่ืนๆ สามารถสรุปผลในภาพรวมไดดังน้ี 
               ประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัย จากการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน
ท้ังส้ิน 306 รายการ สามารถสะทอนถึงความนิยมทําตุกตาดินเผา ทําใหเช่ือไดวาในสมัยสุโขทัยคงมี
ความนิยมในการทําตุกตาดินเผามากกวาในสมัยอยุธยา โดยพบวา ในประเภทรูปบุคคลสวนใหญ 
นิยมทําเปนรูปหญิงคูหรือผูหญิงอุมเด็ก ในประเภทรูปบุคคลกับสัตว สวนใหญนิยมทําเปนรูปคนข่ี
สัตวพาหนะและรูปคนอุมสัตวหรือมีสัตวอยูรวมดวย  ในประเภทรูปสัตว สวนใหญนิยมทําเปนรูป
สัตวเล้ียงลูกดวยนม และในประเภทรูปแบบอ่ืนๆ สวนใหญนิยมทําเปนสัตวประดิษฐในเทพนิยาย 
               สวนรูปแบบและกรรมวิธีการผลิต สวนใหญใชการปนข้ึนรูปดวยมือแลวเผาเปนเนื้อ
เคร่ืองหิน รองลงมาเปนเนื้อหินกึ่งเครื่องเคลือบ นําไปจุมเคลือบเฉพาะสวนบนโดยมีท้ังการเคลือบ
สีเดียว ไดแก ประเภทเคลือบเขียว เคลือบสีขาว เคลือบสีน้ําตาล ประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบ 
และประเภทเคลือบสองสี แลวใชเทคนิคการตกแตง ท้ังการขูดขีด การสลัก การเซาะรอง การปนติด
และการเขียนลายสีดําใตเคลือบ 
               สวนชวงอายุสมัยการผลิตประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัย สวนใหญนาจะ
ผลิตข้ึนมาในชวงของเคร่ืองถวยสุโขทัยยุคปลาย (Late Sukhothai Wares)  ในราวพุทธศตวรรษที่ 
21-ตนพุทธศตวรรษท่ี 22 หรือตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 3 ถึงรัชสมัยสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ  เนื่องจากในยุคปลายน้ี พบวา เคร่ืองปนดินเผาซ่ึงรวมถึงตุกตาดินเผา มีลักษณะของ
น้ําเคลือบท่ีมักออกสีเขียวคลํ้า การตกแตงลวดลายตลอดจนสีของเนื้อดินท่ีถูกไฟเผาจัด จนสามารถ
แยกออกจากยุคอ่ืนๆไดอยางชัดเจน (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, สวาง เลิศฤทธ์ิ และกฤษฎา พิณศรี, 
2539: 95-142) 
               นอกจากนี้แลวประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัย ยังจัดเปนศิลปะหัตกรรม
พื้นบาน ท่ีเกิดข้ึนจากฝมือชางในทองถ่ิน โดยไดรับอิทธิพลรูปแบบ เทคนิคและเทคโนโลยีการผลิต
จากท้ังขอมและจากจีน ซ่ึงอาจเนื่องจากมีชางชาวลพบุรีและชาวจีนมาเปนชางปนหมอหรือเปนครู 
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ชางสุโขทัย เนื่องจากในชวงพุทธศตวรรษท่ี 18-19 ชางทองถ่ินผลิตเคร่ืองปนดินเผาจากดินท่ีมีใน
ทองถ่ิน โดยไดรับอิทธิพลดานรูปแบบเคร่ืองปนดินเผาเนื้อแกรงจากขอม ตอมาเม่ือมีการ
แลกเปล่ียนสินคาทางทะเลกับจีนในชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 จึงเกิดการแพรกระจายของ
วัฒนธรรมเคร่ืองปนดินเผาจากจีน ซ่ึงตอมาชางสุโขทัยรูจักนําเอารูปแบบเดิมมาดัดแปลง ทําใหมี
รายละเอียดการตกแตงท่ีแตกตางกันออกไป จนเปนเอกลักษณของสุโขทัย โดยทําข้ึนเพื่อใชสอยใน
ชีวิตประจําวัน รวมท้ังปราศจากอิทธิพลของอุตสาหกรรม เนื่องจากปนข้ึนดวยมือเทานั้น จึงไมมี
แหลงผลิตท่ีเปนชุมชนเฉพาะ และไมมุงเนนผลิตปริมาณมากในเชิงอุตสาหกรรมดังกลาว โดยมี
เนื้อหาของการสรางเพื่อใชสอยตอบสนองตามความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา โดย
มุงเนนดานของความงามและรายละเอียดทางดานศิลปะคอนขางสูง รวมท้ังสะทอนความรูสึกนึกคิด 
ชีวิตจิตใจและความหลัง ความใฝฝนของผูปนท่ีแฝงอยูในศิลปกรรมท่ีปนข้ึน เชน รูปแมอุมลูก รูป
ครอบครัวพอแมลูก  เปนตน 
               สวนดานคติความมุงหมายของประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัย จะมีความ
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธและฮินดู ความเช่ือทางไสยศาสตรและชีวิตความเปนอยู โดยท่ีชาวสุโขทัย
ยังคงนับถือความเช่ือทางไสยศาสตรควบคูไปกับศาสนาพุทธและฮินดู โดยพบวาตุกตาถูกใชทํา
หนาท่ี เพ่ือทําพิธีเสียกบาล หรือแกบนสะเดาะเคราะหถวายส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เนื่องจากเปนความเช่ือส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิและภูตผีปศาจของสังคมไทยแตดั้งเดิมท่ีนับถือหรือบูชาดวงวิญญาณตางๆ (Animism) 
เชนเดียวกับเพื่อนบานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยนับแตสมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน นอกเหนือไปจากถูกใชเพื่อเปนของสําหรับเด็กเลน เพ่ือการกีฬาและลาสัตว 
หรือเพ่ือเปนรูปเคารพและเคร่ืองประดับตกแตงแลว                              
               สวนดานของสภาพชีวิตความเปนอยูนั้น ประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยก็
สามารถสะทอนสภาพชีวิต กิริยาทาทาง ความเปนอยูของคนสมัยสุโขทัย ในดานตางๆ ไดแก ดาน
การแตงกาย การบันเทิง พาหนะเดินทางท้ังทางบกและทางนํ้า การเล้ียงสัตวประเภทตางๆ เพื่อใช
เปนอาหาร สัตวพาหนะและการกีฬา เปนตน ใหไดชมโดยออกแบบรูปทรงและลวดลายส่ิงตางๆได
อยางสวยงาม และจากความสัมพันธระหวางสุโขทัยกับอยุธยาในดานตางๆ รวมถึงดานการคาเคร่ือง
ถวยสังคโลกท่ีมีมาอยางตอเนื่อง ก็ยอมจะสงผลตอ รูปแบบความเช่ือถือทางไสยศาสตร ประเพณี 
พิธีกรรมทางศาสนาท้ังพุทธและฮินดู ตลอดจนชีวิตความเปนอยู ซ่ึงสามารถสะทอนภาพ
ความสัมพันธดังกลาวออกมาทางดานของประติมากรรมตุกตาดินเผา ท่ีมีตอเนื่องสืบทอดจากสมัย
สุโขทัยสูสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตนไดอีกดวย  
                ประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยอยุธยา จากการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนท้ังส้ิน 
217 รายการ พบวา ในประเภทรูปบุคคลสวนใหญ นิยมทําเปนรูปหญิงเดี่ยว ในประเภทรูปบุคคลกับ
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สัตว สวนใหญนิยมทําเปนรูปคนอุมสัตวหรือมีสัตวอยูรวมดวย ในประเภทรูปสัตว สวนใหญนิยม
ทําเปนรูปสัตวเล้ียงลูกดวยนม และในประเภทรูปแบบอ่ืนๆ สวนใหญนิยมทําเปนรูปตุกตาลําตัวปน
เปนกระปุกกลม ไมมีแขนขา  
                สวนรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตตุกตาดินเผาสมัยอยุธยา ใชวัสดุและเทคนิคการผลิต
ตางกับท่ีในสมัยสุโขทัยมาก โดยเปนการเผาไมแกรงและไมเคลือบน้ํายา ไมข้ึนรูปดวยมือ แตใช
แมพิมพสองตัวประกบกัน โดยเห็นรอยตอไดอยางชัดเจน ซ่ึงสะทอนการเนนท่ีปริมาณการผลิตให
ไดจํานวนมาก นอกจากนั้น การท่ีทําตุกตาใหมีขนาดเทาๆกันนั้น โดยชางเลือกใชเทคนิคการพิมพ
จากแบบ โดยมีการละเวนในรายละเอียดท่ีมากเกินไป โดยทําข้ึนอยางคราวๆไมเนนการใหคุณคา
ความงามเหมือนกับตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัย จึงสะทอนใหเห็นถึงวาในสมัยอยุธยาการทําตุกตา
ดินเผาน้ันใหความสําคัญทางดานการใชสอยมากกวา แตการตกแตงลวดลายหลังการถอดพิมพก็ยัง
มีอยู โดยการบีบคลึงและกดดวยมือ ซ่ึงอาจจะเสียรูปทรงไดในข้ันตอนของการถอดพิมพ รวมท้ังมี
การกรีดบาก กดหรือขีดดวยเคร่ืองมือ เพ่ือเติมลวดลายและทรงของตุกตา จากนั้นจึงนําไปเผาเปน
เนื้อเคร่ืองดิน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการผลิตตุกตาโดยการปนและใชวิธีขดดินเปนวง มีการเจาะรู
ไวเพื่อใหความรอนกระจายไปไดท่ัวถึงเวลาเผาไฟ ไดแก รูปคนข่ีสัตวพาหนะชางและมา 
               สวนการกําหนดระบุอายุสมัยของตุกตาดินเผาในแตละตัวนั้น พบปญหากระทําไดยาก
ในการท่ีจะช้ีเฉพาะเจาะจงใหแนชัดลงไป แมวาในความเปนจริงนั้น การผลิตตุกตารูปแบบตางๆ
ควรจะมีความรวมสมัย เชน ทรงผมและการแตงกาย ฯลฯ ซ่ึงเม่ือระยะเวลาผานพนไปก็ยอมจะตอง
มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบแมพิมพใหมีความรวมสมัยตอไปเชนกัน แตเนื่องจากรูปแบบบางแบบ
นั้น ยังคงนิยมทําสืบตอมายาวนาน ยอมสามารถใชแมพิมพเดิมในการทําระยะหลังๆไดอีก แต
อยางไรก็ตามชวงอายุสมัยของการผลิตตุกตาดินเผา ก็นาจะคงอยูในชวงท่ีกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี 
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 20-23 
               ประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยอยุธยา มีลักษณะการสรางงานศิลปะหัตกรรม ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ มีการทําสืบตอกันมาเปนสวนมาก โดยใชวิธีสอนถายทอดกันในครอบครัวหรือใน
สกุลชางทองถ่ิน สาเหตุเพราะ เคร่ืองปนดินเผาเนื้อเคร่ืองดินที่มีมาตรฐานท้ังในดานเทคโนโลยีและ
รูปแบบ ท้ังนี้คงเนื่องจากวา ไดมีการจัดต้ังแหลงผลิตท่ีเปนชุมชนเฉพาะอาชีพนี้ข้ึน กลาวคือ อาจ
เกิดหมูบานท่ีทําหนาท่ีผลิตเคร่ืองปนดินเผาดังกลาวโดยเฉพาะ จึงมีการสรางรูปแบบท่ีเปน
เอกลักษณของตนเองข้ึนมา แตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและตามอิทธิพลทางเศรษฐกิจ 
สังคม ภูมิศาสตร วัฒนธรรมหลวง และวัฒนธรรมใหมๆท่ีรับจากตางถ่ิน เนื่องจากในสมัยอยุธยา
เร่ิมมีการติดตอคาขายกับตางชาติ ท้ังทางแถบประเทศตะวันตกและในแถบเอเชียตะวันออก จึงทํา
ใหมีการผลิตตุกตาดินเผาเพื่อใหเขากับความตองการของผูใชจํานวนมาก เชน การใชแมพิมพเขามา
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ชวยในการผลิตตุกตาดินเผา ชวยใหเกิดความสะดวกสบายในการสรางสรรคและแรงงานท่ีหายาก
ข้ึน กอปรกับ จํานวนประชาชนท่ีเพิ่มข้ึน การผลิตจึงมุงใหมีปริมาณมาก มากกวาท่ีจะเปนหัตกรรม
ชาวบานท่ีเคยผลิตอยางงายๆตามครัวเรือนในทองถ่ินตางๆ ซ่ึงทําข้ึนเพื่อใชในชุมชนหนึ่งหรือใน
ทองถ่ินหนึ่งๆอยางในสมัยสุโขทัยท่ีผานมา รวมถึงมากกวาท่ีจะมุงพัฒนาคุณภาพและรูปแบบให
ตางกันออกไป ทําใหตุกตาดินเผาสมัยอยุธยาจึงมีลักษณะหยาบ ปนข้ึนอยางคราวๆงาย ๆ ไม
สวยงามเหมือนตุกตาเคลือบสมัยสุโขทัย  
               สวนสาเหตุท่ีตุกตาดินเผาแบบเน้ือดิน เขามาทดแทนตุกตาดินเผาเคลือบแบบสุโขทัย
หมดไปในสมัยอยุธยา คงเน่ืองจากเม่ือมีการซ้ือหาเคร่ืองปนดินเผาเคลือบจากตางประเทศไดงาย ก็
ไมมีความจําเปนท่ีจะตองผลิตข้ึนมาเอง และไมคุมคากับการลงทุน นอกจากนั้น การผลิต
เคร่ืองปนดินเผาแบบเนื้อแกรงเพื่อการใชสอยก็ลดนอยลงดวย โดยยังคงมีบางทองถ่ินเทานั้นท่ีผลิต
อยู  แต เหตุ ท่ีลดนอยลงก็ เนื่องจากในชวงอยุธยาตอนปลายนี้  เกิดยานหรือชุมชนท่ีผลิต
เคร่ืองปนดินเผาเน้ือเคร่ืองดินเปนจํานวนมาก และลวนผลิตไดดี มีคุณภาพ ทนทานกวาเดิม 
ทัดเทียมกับเครื่องปนดินเผาเนื้อแกรง จึงทําใหคนสวนใหญหันไปนิยมเคร่ืองปนดินเผาเนื้อเคร่ือง
ดินแทน ซ่ึงมีมากมายหลายขนาดและหลายประเภท ซ่ึงคงรวมถึงตุกตาดินเผาเนื้อเคร่ืองดินดวย 
               สวนคติความมุงหมายของประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยอยุธยา จะมีความเกี่ยวเนื่อง
กับศาสนาพุทธและฮินดูควบคูกับความเช่ือทางไสยศาสตรและชีวิตความเปนอยู ท่ีมีมากอนหนานั้น
แลวในสมัยสุโขทัย อีกสวนหนึ่งก็เปนรูปสัญลักษณเกี่ยวกับคติความเช่ือจากศาสนาพราหมณ ซ่ึง
เขามามีบทบาทกอนเกิดอาณาจักรอยุธยาแลวเชนกัน ไดแก ตุกตาลําตัวปนเปนกระปุกกลม ไมมี
แขนขา ซ่ึงจัดเปนประติมากรรมรูปแบบเฉพาะสมัยอยุธยา ท่ีไมเคยปรากฏในสมัยใดมากอน 
               นอกจากนี้ยังพบวาประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยอยุธยา ถูกใชทําหนาท่ีเพื่อใชทําพิธี
เสียกบาล เชนเดียวกับสมัยสุโขทัย ซ่ึงคงจะทําข้ึนดวยจุดมุงหมายเดียวกัน หรือใชเพื่อแกบนสะเดาะ
เคราะห ถวายส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเพื่อเปนขาทาสบริวาร เชน ตุกตาแมอุมลูก รูปคนอุมไก เปนตน โดยความ
เช่ือนี้ยังคงสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน หากแตนิยมปนเปนรูปตุกตาแบบตางๆ ตามสมัยนิยม เชน รูป
ตุกตาชายหญิงรับใช เปนตน รวมท้ังใชสําหรับเด็กเลน เพื่อการกีฬาและลาสัตว หรือเพื่อเปนรูป
เคารพและเคร่ืองประดับตกแตงเหมือนอยางในสมัยสุโขทัยอีกดวย 
               ประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยอยุธยานั้น สวนใหญมีรูปแบบท่ีคลายคลึงกับตุกตาดิน
เผาสมัยสุโขทัย แตก็มีตุกตาดินเผาท่ีมีลักษณะพิเศษท่ีเปนรูปแบบเฉพาะรวมสมัยอยุธยาเทานั้น 
ไดแก รูปตุกตาลําตัวปนเปนกระปุกกลไมมีแขนขา มีแบบทรงผมตางๆกันหรือท่ีชาวบานเรียกกันวา 
ตุกตาเจาพราหมณนั้น ก็คงเกิดจากท่ีตุกตามีทรงมวยเกลาตํ่ามีแถบรัดมวยขมวดเปนปมคลายทรงผม
โกะ มีการขดดินเปนขมวดเปยของมุนมวยผม ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับทรงผมของพวกพราหมณ   
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ซ่ึงไมเคยปรากฏมากอนในสมัยสุโขทัย รูปเด็กเปลือยกายนั่งเอาฝาเทาชนกันสวมเคร่ืองประดับ รูป
ตัวละครในวรรณคดีเร่ืองตางๆเชน รูปตัวละครในวรรณคดี สังขทองหรือนางเงือกในเร่ืองพระอภัย
มณี เปนตน และ รูปตุกตาบุคคลทรงผมมหาดไทย ซ่ึงปรากฏคร้ังแรกในสมัยอยุธยาและอาจจะผลิต
ข้ึนตอเน่ืองมาจนถึงยุคสมัยรัตนโกสินทรตอนตนอีกดวย 
                                           
               จากการศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยกับสมัยอยุธยา คร้ังนี้พบวา
ประติมากรรมเหลานี้ นอกจากประโยชนคุณคาในดานการใชสอยและดานความงามแลว ยัง
สามารถท่ีจะสะทอนใหเห็นชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือและการนับถือ
ศาสนาของผูคนสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาไดเปนอยางดี ซ่ึงเปนประจักษพยานท่ีเปนรูปธรรมที่มี
คายิ่งและเปนหลักฐานอีกประการหน่ึง ท่ีปรากฏอยูนอกเหนือจากจารึกและเอกสารประวัติศาสตร 
ประติมากรรมดินเผาเหลานี้ แสดงใหเห็นฝมือชางพื้นบาน ตลอดจนคุณคาทางศิลปะท่ีแสดงออกมา
จากจิตใจและความรูสึกนึกคิดของประชาชนท่ัวไป เปนงานศิลปะของประชาชนที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ท่ีเรียบงาย โดยลักษณะการทํามีท้ังประเภทที่มีฝมือสูงและท่ีทําโดยชาวบานท่ัวไป ซ่ึงตุกตาท่ีทําโดย
ชาวบานมักมีรูปรางหนาตาไมเหมือนจริง แตก็มีชีวิตชีวา  มีความงามท่ีเรียบงายโดยมีท้ังแบบเนื้อ
ดินเผาธรรมดาและแบบเคลือบ บางตัวเจาะรูทํานกหวีด อาจใชเปนเคร่ืองสงสัญญาณ หรือเปาเพื่อ
ความสนุกสนาน เชน รูปนก กบ ลิง เปนตน รวมท้ังเปนส่ิงประดิษฐท่ีแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการ
แสดงออกทางความคิด โดยไมไดทําข้ึนเพื่อเปนของเลนแตเพียงอยางเดียว   แตมีความเก่ียวของกับ
พิธีกรรม ความเชื่อ ภูตผี ไสยศาสตร ประเพณีนิยม และประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน ทําให
สามารถสะทอนสภาพของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสองยุคสมัยไดเปนอยางดี โดย
สามารถสรุปภาพรวมของการเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 10  สรุปภาพรวมเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
 

รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 
รู ป แ บ บ แ ล ะ
กรรมวิธีการผลิต 

ปนดวยมือนําไปเผาแลวเคลือบดวย
น้ําเคลือบสีตางๆ อาจมีการเขียนลาย
สีดําใตเคลือบ 

1.ใชแบบพิมพเฉพาะโดยใชแมพิมพ
สองตัวประกบกัน                                
2.ปนดวยมือและใชวิธีขดดนิเปนวง 

วัสดุและเทคนิคท่ีใช
ผลิต 

เนื้อเคร่ืองหินถึงเนื้อสีขาวกึง่เคร่ือง
กระเบ้ือง (Stoneware-semi-
porcelain) 

เนื้อเคร่ืองดิน 
(Earthenware) 

เทคนิคตกแตง การขูดขีด การสลัก การเซาะรอง 
การเขียนลายสีดําใตเคลือบและการ
ปนติด 

การบีบคลึงและกดดวยมือ การกรีด
บาก กด หรือขีดดวยเคร่ืองมือ เพื่อ
เติมลายละเอียดและทรงของตุกตา 

 
ชวงอายุสมัย 

ยุคปลายเคร่ืองถวยสุโขทัย ราวกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 21-ตนพุทธศตวรรษ
ท่ี 22 

ไมสามารถกําหนดชวงอายุไดแนชัด 
แตนาจะอยูในชวงราวพุทธศตวรรษ  
ท่ี 20-23 

 
ลักษณะการผลิต 

ไมมีแหลงผลิตท่ีเปนชุมชนเฉพาะ
และไมเนนการผลิตในปริมาณมาก     

มีแหลงผลิตท่ีเปนชุมชนเฉพาะและ
เนนผลิตในปริมาณมาก            
(Mass production) 

 
คุณคาดานความงาม 

ผ ลิตโดย มุ ง เนนความงามและ
รายละเอียดตามจินตนาการของชาง 
โดยใหความสําคัญทางดานศิลปะ
มากกวาการใชสอย                             

ผลิตอยางเคราๆ  ไมมุงเนนความ
สวยงาม โดยใหความสําคัญทางดาน
การใชสอยมากกวาทางดานศิลปะ 

 
คุณคาประโยชนใช
สอย 

เพื่อความงามทางศิลปะ และเพ่ือใช
สอยตอบสนองความเช่ือ พิธีกรรม 
ขนบธรรมเนียม  –ประเพณี  และ
ศาสนา 

มี ก า ร ซ้ื อข า ย  แลก เป ล่ี ยนห รือ
จําหนาย เพื่อใชสอยตอบสนองความ
เ ช่ือ  พิ ธีกรรม  ขนบธรรม เนี ยม
ประเพณีและศาสนา 
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ตารางท่ี 10  สรุปภาพรวมเปรียบเทียบประติมากรรมตุกตาดินเผาสมัยสุโขทัยและสมยัอยุธยา (ตอ) 
 

รายละเอียด สุโขทัย อยุธยา 
 
อิทธิพลท่ีมีตอตุกตา 

อิทธิพลรูปแบบ  เทคนิคการผลิต
และคติความมุงหมายจากขอมหรือ
อินเดียและจีน 

อิ ท ธิ พ ล ก า ร ข ย า ย ตั ว ท า ง ด า น
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร ทองถ่ิน 
วัฒนธรรมหลวงและ วัฒนธรรมจาก
ภายนอก 

คติความมุงหมาย 
 

 เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธและฮินดู 
ควบคูกับความเช่ือทางไสยศาสตร
และชีวิตความเปนอยู 

เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธและฮินดู 
ควบคูกับความเช่ือทางไสยศาสตร
และชีวิตความเปนอยู 

หนาท่ีของตุกตา 
 

1.ใชในพิธีกรรมเปนตุกตาเสียกบาล   
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห 
เพื่อเปนตัวแทนของขาทาสบริวาร 
ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                  
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน             
4.ใชในการเลนกีฬา และลาสัตว 
เชน กฬีาหมากรุก และทําเปนนกตอ
ในการจับสัตว                                     
5.ใชเปนรูปเคารพ หรือ เปน
เคร่ืองประดับตกแตง                           

1.ใชในพิธีกรรมเปนตุกตาเสียกบาล    
2. ใชในพิธีแกบนสะเดาะเคราะห 
เพื่อเปนตัวแทนของขาทาสบริวาร 
ถวายเจาท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ                   
3.ใชเปนตุกตาสําหรับเด็กเลน              
4.ใชในการเลนกีฬา และลาสัตว เชน 
กีฬาหมากรุก และทําเปนนกตอใน
การจับสัตว                                           
5.ใชเปนรูปเคารพ หรือ เปน
เคร่ืองประดับตกแตง                            

 
ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม
รูปแบบเฉพาะสมัย 

 
ไมปรากฏ 

1. รูปตุกตาลําตัวปนเปนกระปุกกลม
อยางเคราๆ ไมมีแขนขา                       
2. รูปเด็กเปลือยกายนั่งเอาฝาเทาชน
กัน สวมเคร่ืองประดับ                          
3. รูปตัวละครในวรรณคดีเร่ืองตางๆ 
4. รูปตุกตาบุคคลทรงผมมหาดไทย     
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2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
     1. การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะรูปแบบ และประเภทท่ีใชกับตุกตาดินเผารูปบุคคลและ
สัตวเปนเกณฑในการจัดแบง ไดแก ตุกตาดินเผารูปคน ตุกตาดินเผารูปคนกับสัตว ตุกตาดินเผารูป
สัตว และตุกตาดินเผารูปอ่ืนๆ โดยยกเวนประติมากรรมขนาดเล็กท่ีเปนภาชนะเคร่ืองใชสอย กุณฑี
หรือ คณฑี ขวดหยาดน้ํา เชน ภาชนะรูปคนหรือสัตว หรือภาชนะประดับรูปคนหรือสัตว  ดังนั้น จึง
ควรมีการศึกษาประติมากรรมท่ีเปนภาชนะเคร่ืองใชสอยรูปแบบตางๆเพิ่มเติมอีก เพ่ือท่ีจะสามารถ
ศึกษาวิเคราะหถึงสภาพวัฒนธรรม ความเช่ือ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ในแตละยุคสมัยได
อยางกวางขวางลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนตอไป 
     2. การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาประติมากรรมตุกตาดินเผาในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา
เปนหลัก  แตเนื่องจาก คติความเช่ือ ตลอดจนคานิยมและประเพณีนิยม มีการสืบทอดและ
เปล่ียนแปลง พัฒนาการไปตามสภาพความสลับซับซอนของสังคมในแตละยุคสมัย ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาประติมากรรมตุกตาในสมัยรัตนโกสินทรจนถึงยุคปจจุบันเพิ่มเติมข้ึน เพราะภาพท่ีปรากฏ
ในเคร่ืองปนดินเผาเหลานี้ สามารถสะทอนภาพชีวิตความเปนอยูตั้งแตในอดีตท่ีแมในปจจุบัน วิถี
ชีวิตเชนนี้ก็ยังคงมีใหเห็นอยู ทั้งนี้เพื่อใหเห็นในภาพรวมของสภาพบานเมืองในแตละยุคสมัยอยาง
ตอเน่ืองและสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
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แบบบันทึกประติมากรรมลอยตัว ตุกตาดนิเผา (SK) 

สถานท่ี.................................................................................................วันท่ี........................................ 

 

NO 

 

ประเภท/ลักษณะโดยละเอียด 

ขนาด    

ก x ส cm 

เนื้อ

ดิน 

สีน้ํา

เคลือบ 

หมาย

เหตุ 
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แบบบันทึกประติมากรรมลอยตัว ตุกตาดนิเผา (AY) 

สถานท่ี.................................................................................................วันท่ี........................................ 

 

NO 

 

ประเภท/ลักษณะโดยละเอียด 

ขนาด    

ก x ส cm 

เนื้อ

ดิน 

หมาย

เหตุ 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ – สกุล             พันตํารวจโท สฤษด์ิ สืบพงษศิริ 
ท่ีอยู                      90 หมู 7 ตําบลสามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 
สถานท่ีทํางาน         คณะนติิวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ จังหวดันครปฐม 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2531       วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 พ.ศ. 2546        สังคมวิทยามหาบัณฑติ (อาชญาวิทยาฯ) จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2548         วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ) 
                                        สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร 
 พ.ศ. 2551        ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาโบราณคดสีมัย  
                                      ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2533 - 2539        รองสารวัตร แผนกพิสูจนหลักฐาน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
 พ.ศ.2540 - 2546         สารวัตรงาน4 (ตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ)  สํานกังานตํารวจแหงชาติ                      
 
 พ.ศ.2547 – ปจจุบัน  อาจารย (สบ.3) คณะนิตวิิทยาศาสตร  โรงเรียนนายรอยตาํรวจ 
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