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คำสำคัญ :  ลวดลาย / ศิลปกรรมบ้านเชียง

6  วิลภา  กาศวิเศษ : การพัฒนาลวดลายเพ่ืองานออกแบบจากอิทธิพลศิลปกรรมบ้านเชียง.  

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.ปรีชา  อมรรัตน์ และ รศ.สุรพล  นาถะพินธุ. 133 หน้า.

6 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงลักษณะเด่นของลวดลายเคร่ืองป้ันดินเผา

บ้านเชียง เพื่อเป็นแรงบันดาลหรือแนวทางในการนำลวดลายไทยโบราณไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ

และการสร้างสรรค์ศิลปะ มีวิธีการวิจัยโดยการเก็บข้อมูลทางเอกสารและข้อมูลทางภาคสนามท่ีเก่ียวข้อง

กับลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง และการเข้าร่วมศึกษากับโครงการอนุรักษ์มรดกโลกบ้านเชียงของ

ศูนย์ OTOP เคร่ืองป้ันดินเผาบ้านเชียง และศูนย์การเรียนรู้ศิลปะลายบ้านเชียง ในพ้ืนท่ีชุมบ้านเชียง ตำบล

บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื ่อศึกษาถึงกรรมวิธีการผลิตและการนำลวดลาย

เคร่ืองป้ันดินเผาบ้านเชียงไปประยุกต์ใช้ในงานตกแต่งด้านต่างๆ ปัจจุบัน 

6 ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. เอกลักษณ์ของงานศิลปกรรมบ้านเชียง คือ เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีแดง ที่เขียนด้วย

เส้นโค้งเป็นหลัก มีความอ่อนช้อยและมีความสลับซับซ้อน  แสดงถึงความเคลื่อนไหว แบ่งรูปแบบ

ลวดลายออกเป็น  3 กลุ่ม ได้แก ่ ลายธรรมชาติ ลายเรขาคณิต และลายอิสระ ในลักษณะศิลปะแบบ

นามธรรมและกึ่งนามธรรม ลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผานอกจากจะถูกตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้ว 

พบว่าในบางลวดลายมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สามารถตีความถึงสภาพแวดล้อมและความเชื่อบาง

ประการของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงได้อีกด้วย สำหรับลวดลายท่ีได้รับความนิยมและเป็น

ที่รู้จักจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง คือ ลายก้นหอย

62. การนำเสนอลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงในงานตกแต่งด้านต่างๆ ซ่ึงอ้างอิงกับ

หลักการออกแบบลวดลาย โดยคลี่คลายลวดลายท่ีตกแต่งบนเครื่องปั้นดินเผามาเป็นภาพลายเส้น  และ

นำภาพลายเส้นไปจัดวางบนวัตถุสิ่งของต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการนำลวดลายโบราณไปประยุกต์ใช้

ในงานตกแต่งด้านต่างๆ 
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 The objective of this research is to study the stylistic  attributes of Ban Chiang 
pottery motif in order to be the guideline for implementing the ancient Thai motif in art designs 
and creations. The research methodology is based on both literature review and primary 
research in the areas of Ban Chiang civilization, including the cooperation with the Ban Chiang 
heritage project / the Ban Chiang pottery OTOP center, located in Ban Chiang subdistrict, Nong 
Han district, Udon Thani  Province. The purpose of the field trips is to investigate the application 
and development of the Ban Chiang motif within Ban Chiang community at present.

The results of the study are as follows: 

1. The unique, stylistic  attribute of Ban Chiang arts is the painted pottery written 
in red delicate and complex curves showing movement. The patterns are divided into three 
groups: natural pattern, geometric pattern and independent pattern. In the view of abstract 
and semi-abstract arts, patterns on pottery are not merely decorative for aesthetic  value, but 
some designs also have symbolic  meanings which can be interpreted to apprehend the 
environment and certain beliefs of prehistoric inhabitants at Ban Chiang. The most popular 
pattern widely known as the symbol of Ban Chiang pottery pattern is the spiral pattern.

2. Ban Chiang pottery patterns have been presented in various ornamental  areas 
and based on the principles of pattern designing. The patterns on pottery are converted to be 
drawings and the drawings are placed on several objects for decorative purpose. This can also 
be an archetype of applying ancient patterns for modern adornment.
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