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เซรามิก เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มีความผูกพัน
ควบคูกั่บอารยธรรมมนุษย์มายาวนานเช่นเดียวกบัศิลปะแขนง
อ่ืน ๆ  เซรามกิมหีลายรูปแบบ ทัง้รูปแบบผลงานทีเ่น้นประโยชน์
ใช้สอย และผลงานที่มุ่งเน้นการแสดงออกทางคุณค่าด้าน
สนุทรยีะ การสร้างสรรค์ผลงานเซรามกิ มกีรรมวธิแีละขัน้ตอน
ทางเทคนคิวธิกีารต่าง ๆ  เพือ่รังสรรค์ผลงานทีห่ลากหลายและ
ยงัคงได้รบัการพฒันามาอย่างต่อเนือ่งตามความต้องการของ
ตลาดทําให้งานหัตกรรมเซรามิกกลายเป็นสินค้าส่งออกที่
สามารถสร้างชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เซรามิกโบราณ

เซรามิกสมัยใหม่
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เซรามิกกับงานศิลปหตัถกรรม                                                               

เซรามิกที่เราใช้ในการทํางานศิลปหัตถกรรม คือเซรา
มิกประเภทเครื่องใช้สีขาว (whiteware) หรือที่เรียกว่าเซรา
มกิแบบดัง้เดมิ (Traditional ceramics) ได้แก่ ถ้วย จานชาม 
สุขภัณฑ์ ลูกถ้วยไฟฟ้า กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง กระเบื้อง
หลังคา วัสดุทนไฟ แผ่นรองเผาในเตา อิฐก่อสร้าง กระถาง
ต้นไม้ โอ่ง กระจกและแก้ว ปูนซีเมนต์ ยิปซั่ม ปูนปลาสเตอร์ 
เป็นต้นซึง่ทํามาจากวัสดหุลกัคือ ดินดํา ดนิขาว ดนิแดง หินฟันม้า 
ทราย หินปูน หินผุ ควอตซ์ และแร่อื่น ๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้
ตามประเภทของเนื้อดิน ดังนี้

เนื้อดินเอิร์ทเทินแวร์ (earthenware) เป็นผลิตภัณฑ ์
เซรามิกที่มีประวัติการผลิตกันมายาวนาน ทําจากวัตถุดิบคือ
ดินเหนียวที่หาได้ในท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะมีปริมาณธาตุเหล็ก
ผสมอยู่มาก นํามาขึ้นรูปโดยการปั้นแล้วเผาท่ีอุณหภูมิตํ่า 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีสีนํ้าตาลแดง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหนา
แน่นละเอยีด และเคลือบทบึแสง มีความพรนุตัว ลกัษณะการ
ปั้นค่อนข้างหนา เนื้อดินมีความพรุนตัว เปราะแตกหักหรือ
บิน่ได้ง่ายเมือ่กระทบกบัของแขง็ ส่วนมากนาํไปทาํเป็นของใช้
ประจําวันในบ้าน เช่น ถ้วย จาน ชาม เป็นต้น

ลักษณะของดินเอิร์ทเทินแวร์

เซรามิกประเภทเครื่องใช้สีขาว

ผลิตภัณฑ์ที่ท�ามาจากดินเอิร์ทเทินแวร์
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เน้ือดินสโตนแวร์ (stoneware) เป็นผลิตภัณฑ์ 
เซรามิกที่ทําจากเนื้อดินขาวผสมกับหินและทราย ผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวออกเทานํามาข้ึนรูปโดยการปั้นหรือ
หล่อจากน้ําดนิแล้วเผาทีอุ่ณหภมิูสงู เมือ่เผาแกร่งจนถงึจดุสกุ
ตัวการดูดซึมนํ้าตํ่าไม่เกิน 3% เนื้อดินทึบแสงมีสีต่างกันไป
ต้ังแต่สีขาวอมเหลอืง สเีทา และสนีํา้ตาล บางครัง้มจีดุสดีาํใน
เน้ือดินทําให้ดูแปลกกว่าดินชนิดอื่นมีทั้งจุดละเอียดและจุด
หยาบ ดนิสโตนแวร์ทีดี่ต้องมช่ีวงการเผายาว และสามารถเผา
แบบสันดาปไม่สมบูรณ์ หรือรีดักชั่นได้โดยไม่ยุบตัว 

ผลติภณัฑ์เนือ้เอร์ิทเทินแวร์และสโตนแวร์มลีกัษณะเนือ้ดนิ
ไม่สวยงาม จงึมกีารพฒันาผลติภณัฑ์โดยการเคลอืบผวิ และเขียน

ลักษณะสีและดินสโตนแวร์

เครื่องใช้เซรามิกท�าจากดินพอร์ซเลน

ลวดลาย ตกแต่งด้วยส ีเทคนคิการเคลอืบนีม้ปีรากฏขึน้ในสมยั
อยีปิต์โบราณ จนถงึปัจจบุนั สทีีใ่ช้ส่วนใหญ่เป็นสทีีไ่ด้จากออกไซด์
ของโลหะ โดยเฉพาะสีที่มีส่วนผสมของออกไซด์ตะกั่ว จะได้รับ
ความนยิมอย่างมาก เนือ่งจากผลิตภณัฑ์จะให้สีสันทีส่ดใสสวยงาม

เนื้อดินพอร์ซเลน (Porcelain) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ม ี
เนื้อดินสีขาวละเอียดโปร่งแสง เมื่อเคาะดูจะมีเสียงดังกังวาน
คล้ายเสียงโลหะเมื่อเผาท่ีอุณหภูมิ 1,250 - 1,400 องศา
เซลเซียส จนดินสุกตัว เนื้อดินหลอมละลายเป็นแก้วมีความ
แกร่งมากไม่ดูดซึมน้ํา เมื่อกระทบกันไม่บิ่นหรือแตกร้าวง่าย 
เนือ้ผลติภัณฑ์แน่นและละเอยีด ผวิเนยีนเป็นมนัวาว สวยงาม 
เหมาะแก่การทําเครื่องใช้ และเครื่องประดับ
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เครื่องใช้เซรามิกท�าจากดินโบนไชนา

เครื่องใช้เซรามิกท�าจากดินเทอราคอตตา

เน้ือดนิโบนไชนา (Bone China) เนือ้ดินโบนไชนาเป็น
เนื้อดินที่มีความบาง มีความโปร่งแสงคล้ายแก้ว มีสีขาว
บรสิทุธิ ์เมือ่เผาจนสกุตัวจะมคีวามแข็งแกร่งมาก เมือ่เคาะจะ
มเีสียงดงักงัวานคล้ายเสยีงระฆงั ดนิโบนไชนาเป็นเครือ่งป้ันดนิเผา
ช้ันดท่ีีสดุ ส่วนมากทําเป็นผลติภณัฑ์ประเภทเคร่ืองใช้ เครือ่งประดบั

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการเตรียมเนื้อดินโบนไชนา ได้แก่ 
เถ้ากระดูกสตัว์ ส่วนใหญ่ใช้เถ้าจากกระดูกววั ในสดัส่วนกระดกู 
50% มีปริมาณดินขาวเพียง 25% และ เฟลด์สปาร์อีก 25%

เนือ้ดนิเทอราคอตตา (Terra Cotta) เป็นเนือ้ดนิเผา ใน
อณุหภมูติํา่ ตัง้แต่ 750 - 800 องศาเซลเซยีส ถงึอุณหภมูปิานกลาง 
1,050 - 1,100 องศาเซลเซยีส เป็นเนือ้ดนิทีม่ทีรายปนมาก บางชนดิ
มคีวามเหนยีวและเนือ้ละเอียด ส่วนใหญ่เผาแบบไม่มกีารเคลอืบ
เนื้อดิน ภายหลังการเผาจะได้สีส้มแดงสวยงาม ดูดซึมนํ้าได้เกิน 
7% ขึน้ไป ทําให้เนือ้ดนิมีความแกร่งน้อยกว่าดินเผาในอุณหภมูสิงู 
แต่มีราคาถูกกว่ามากเนื่องจากการเผาในอุณหภูมิต่ําและไม่มี
การเคลอืบ ปัจจบุนัเครือ่งป้ันดนิเผาชนดินีย้งัคงทาํกนัในชนบท 
เป็นเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน ส่วนมากจะผลิตเป็นใช้ประดับ
ตกแต่งบ้าน ตกแต่งสวน หรือทําเป็นแจกันแบบต่าง ๆ
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เครื่องใช้เซรามิกที่ลงสีบนเคลือบเครื่องใช้เซรามิกที่ลงสีใต้เคลือบ

ส่วนงานสบีนเซรามกิจัดเป็นส่วนประกอบสําคญัอย่างหนึง่
ในการผลิต เพราะเป็นส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม 
มีสีสันด้านศิลปกรรม และดึงดูดความสนใจ เพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ได้ โดยสีที่ใช้จะแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่

สีใต้เคลือบ เป็นสีที่มีจุดหลอมละลายสูง การใช้สีใต้
เคลือบมีหลายวิธี จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อดินปั้น 
และนํ้ายาเคลือบ ดังนี้ 

- ใช้ผสมในนํ้ายาเคลือบทําเป็นนํ้ายาเคลือบสี หรือ
เรียกว่าสีในเคลือบ

- ใช้ผสมกับเนื้อดินปั้นโดยนวดผสมในเนื้อดินเพ่ือทํา
เป็นเนื้อดินสี

- ใช้เขียนตกแต่งลวดลายบนเนื้อดินเผาดิบแล้วนําไป
เคลือบทับด้วยนํ้ายาเคลือบใส เผาเคลือบแล้วจะได้ผลิตภัณฑท์ี่
ตกแต่งมีลวดลายสีสันสวยงาม

สบีนเคลอืบ ใช้ตกแต่งบนภาชนะท่ีเผาเคลอืบแล้ว เมือ่
ตกแต่งสีบนภาชนะเคลือบและเผาอีกครั้งเพื่อให้สีหลอม
ละลายติดกับผิวเคลือบชั้นแรก สีชนิดนี้จะมีสารที่ทําให้จุด
หลอมตัวต่ําผสมอยู่ด้วยเรียกว่า ฟลักซ์ สีบนเคลือบจะให้สี
สดใสกว่าสีใต้เคลือบเหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 
หรือผลิตภัณฑ์โชว์สวยงามมากกว่าที่จะนํามาใช้ตกแต่ง
ภาชนะสําหรับใส่อาหารเนื่องจากสีบนเคลือบอาจจะละลาย
ได้ในกรดนํ้าส้ม ทําให้เป็นพิษต่อร่างการได้ 

สีผสมเคลือบ (นํ้ายาเคลือบ) นํ้ายาเคลือบเป็น
สารประกอบของซิลิเกตเช่นเดียวกับเนื้อดินปั ้น ผสมกับ
สารประกอบอย่างอืน่ท่ีเป็นตวัช่วยหลอมละลายทีเ่รยีกว่า ฟลกัซ์ 
เมื่อเผาส่วนผสมของน้ําเคลือบถึงอุณหภูมิท่ีทําให้เคลือบ
หลอมละลายแล้ว น้ําเคลอืบจะรวมเป็นเนือ้เดยีวกนั และเมือ่
ทิง้ไว้ให้เยน็น้ําเคลอืบจะมีลกัษณะใสเหมอืนแก้วทาบลงไปบน
เนื้อดินที่ปั้นไว้ ก็จะเห็นเป็นสีของเนื้อดินนั้น
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ความเป็นมาของเซรามิกในประเทศไทย

จากศลิปะเครือ่งป้ันดินเผาบ้านเชยีง ถงึเครือ่งสงัคโลก
สุโขทัย สู่ปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเผาของไทยได้พัฒนารูปแบบ
และวิธีการจากงานศิลปะพื้นบ้านอันเรียบง่าย เพื่อประโยชน์
ใช้สอยประจําวัน กับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีต จนกลาย
มาเป็นผลิตภัณฑ์ในหัตถกรรมเครื่องปั ้นดินเผาท่ีเป ็น
เอกลักษณ์ของไทย

ในประเทศไทยมีการค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับเซรามิก
ที่ตําบลบ้านเก่า อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชนิดไม่
เคลือบ อายุประมาณ 4,000 ปี และพบที่บ้านเชียง อําเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีอายุประมาณ 4,000 ปี เช่น
เดียวกัน แต่มีการเขียนตกแต่งลวดลายบนผลิตภัณฑ์ด้วยนํ้า
ดินลกูรงัมสีแีดง ลกัษณะลายเขยีนเป็นเส้นวน ๆ  คล้ายก้นหอย 
จากหลักฐานที่พบทําให้สันนิษฐานได้ว่าปะเทศไทยมีการทํา
เซรามิกขึ้น เป็นครั้งแรกเมื่อประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว

สมยักรงุสโุขทยัเป็นราชธาน ีพ่อขนุรามคําแหงมหาราช
นาํช่างป้ันจากประเทศจนีมาผลติงานเซรามกิ ได้สร้างเตาเผา
ขึ้นท่ีเมืองเก่าสุโขทัย เรียกว่า เตาทุเรียง ต่อมาได้ย้ายแหล่ง
เตาเผาไปที่ บ้านเกาะน้อย ตําบลศรีสัชนาลัย ซึ่งยังมีซากเตา
เผาปรากฏอยู่ให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ เซรามิกสุโขทัยเป็นที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในลักษณะ
ของเคร่ืองสงัคโลก ซึง่ลกัษณะพิเศษของเครือ่งสงัคโลกนัน้จะ
มีสีนํ้าเคลือบเป็นสีเขียวอ่อน สมัยสุโขทัยจึงถือเป็นยุคที่เซรา
มิกในประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด  

สมยัอยธุยามหีลกัฐานปรากฏว่ายงัคงมกีารใช้ถ้วยชาม
เซรามิกทีท่าํในสมัยสโุขทยั และมีเคร่ืองถ้วยชามสงัคโลกของจีน
และญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ส่วนเครื่องถ้วยชามของชาติตะวันตกเข้ามาในสมัยสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช จงึสนันษิฐานได้ว่าในสมยัอยธุยามกีารสัง่ทาํ
เซรามกิจากต่างประเทศ แต่ให้เขยีนลวดลายตามแบบของไทย  
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เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง

เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก



เข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ ได้มีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 
โดยเน้นในเรือ่งของช่างเขยีน ได้มีการสัง่ถ้วยชามจากจนีและ
นาํมาเขยีนลวดลายตกแต่งโดยช่างไทย ส่วนใหญ่เป็นพวก จาน 
ชาม โถ กระโถน และถ้วย ลายทีเ่ขียนส่วนใหญ่เป็นลายไทยโดย
เขยีนลวดลาย เขยีนสแีบบเบญจรงค์ เช่น ชามลายก้นขด เขยีน
สบีนเครือ่งถ้วย เช่นเขยีนรปูครฑุ ราชสห์ี และเทพนม เซรามกินัน้
จึงกลับเข้าสู่ยุคการเฟื่องฟูอีกครั้ง และได้มีการพัฒนาสืบต่อ
กนัมา มีการประดิษฐ์ลวดลายขึน้ใหม่ ส่วนมากเป็นลายแบบจนี
โดยนํามาปรับให้เข้ากับรสนิยมของคนไทย โดยใช้สีทองเข้ามา
ในการเขียนประกอบ เช่น ลายดอกกุหลาบ ลายดอกไม้จีน 
ลายสิงโต ในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ศิลปหัตถกรรมด้านเซรามิก
เป็นท่ีรุ่งเรืองมาก มีการศึกษาด้านวิชาการ และนําเคร่ืองเซรามกิ
จากต่างประเทศเข้ามาขาย นิยมลวดลายตกแต่งของยุโรป 
และญ่ีปุน่ โดยส่วนมากจะเป็นถ้วยชามของตกแต่งบ้าน ถงึใน
สมัยรัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 7 งานด้านอุตสาหกรรมทุก
ชนิดซบเซาลง รวมถึงงานเซรามิกด้วย แต่ยังคงมีการผลิต
เคร่ืองใช้ในชวิีตประจําวนัประเภทหม้อใส่น้ํา โอ่ง และไห ชนิด
ไม่เคลือบที่กันทั่วไป

ภายหลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง เซรามกิเริม่มบีทบาท
มากขึ้น มีการศึกษาดูงานด้านเซรามิกในประเทศญี่ปุ่น และ
อเมรกิา แล้วกลบัมาสํารวจหาแหล่งวัตถดุบิในประเทศ พร้อม
ทั้งกําหนดแนวทางพัฒนางานหัตถกรรมเซรามิกในประเทศ 
ในช่วงเวลานั้นการทําเซรามิกยังคงเป็นงานท่ีทํากันภายใน
ครอบครวั ผลติขึน้เพือ่ใช้กนัเอง หรอือาจมนํีาไปจาํหน่ายบ้าง 
แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงนําเข้าจากต่างประเทศ

หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 งานหตัถกรรมเซรามิกถูกพฒันา
ขึ้นอีกครั้ง ประกอบกับมีการค้นพบแหล่งดินขาวจํานวนมากที่
จังหวัดลาํปาง จึงได้มีการผลติถ้วยชามในสญัลกัษณ์ตราไก่มเีนือ้ดิน
สขีาวโดยใช้ดินขาวจากลําปางเกอืบท้ังหมด จากการค้นพบดินขาว
นี้ ทําให้ประเทศไทยมีวัตถุดิบในการทําเซรามิกที่มีคุณภาพดี
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เครื่องใช้เบญจรงค์สมัยรัตนโกสิน

ชามตราไก่



เซรามิกกบัเรือ่งราวทีเ่กีย่วข้องกบัวิถีชวีติ

ในอดตีจะเหน็ว่าววิฒันาการของเซรามิกต้ังแต่สมยัสโุขทัย 
ส่วนมากจะเป็นภาชนะถ้วย ชาม โอ่งไห เป็นภาชนะเครื่องใช้
ทั่วไปที่ใช้ภายในครัวเรือน มีการพัฒนามาจนปัจจุบันเซรามิก 
กลายเป็นงานศิลปะประเภทหนึ่ง มีการปั้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ 
ประมาณ พ.ศ. 2538 เซรามิกถูกพัฒนาเป็นชิ้นงานที่มีความ
แปลกใหม่ เน้นผลงานทีม่คีวามเรยีบง่าย เช่นการป้ันรูปสตัว์ หรอื
การทําภาชนะทีใ่ช้สวีาดลวดลาย เลยีนแบบงานเบญจรงค์ในสมยั
โบราณ ต่อมาเริ่มมีการพัฒนาออกแบบให้มีความร่วมสมัย เป็น
แนวสากล สร้างความทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน

การออกแบบงานหตัถกรรมเซรามกิถอืเป็นงานทีต้่องใช้
ทัง้ศาสตร์และศลิป์ การออกแบบในปัจจบุนัมีความหลากหลาย
ทัง้ด้านแนวคดิ วธิกีารเทคนคิเฉพาะด้านเป็นอย่างมาก อย่างไร
ก็ตามผลงานที่ได้ถูกออกแบบเม่ือช่วงสมัยศตวรรษที่ 20 ก็ยัง
คงได้รับการสืบทอด ได้รับความนิยม เช่น การออกแบบที่เน้น
วัตถปุระสงค์ด้านการใช้สอย กบัหน้าทีก่ารใช้งานเป็นหลกั เน้น
รูปทรงท่ีเรียบง่าย เช่น เรขาขาคณิต ปัจจุบันเน้นเรื่องการ
ออกแบบที่ควบคู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เรียกว่า ความงามที่
สัมพันธ์กับอรรถประโยชน์ เน้นที่รูปทรงสุนทรียภาพ มีความ
แปลกใหม่ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม

ความสําคญัของการสร้างงานเซรามกินัน่กค็อื การออกแบบ
ให้มีความแตกต่างแปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใคร ใช้ความ
ประณีตสูง โดยคํานึงถึงหลักของจินตนาการสู่ความเป็นจริง 
และความเป็นจริงย้อนกลับไปมีอิทธิพลต่อจินตนาการ เพื่อให้
ผลงานทีอ่อกมามีเรือ่งราว สามารถบอกถงึความเป็นมา มเีหตผุล
ในการออกแบบได้

จะเหน็ได้ว่าการออกแบบงานแต่ละชิน้มีความสําคญัและ
มีความจําเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมของมนุษย์เสมอมา 
เพราะงานเซรามิกที่สร้างขึ้นทั้งชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ล้วนแต่ใช้
กระบวนการการออกแบบเป็นจดุเร่ิมต้นทัง้ส้ิน จากงานชิน้เล็กๆ 
ถ้วย ชามแบบธรรมดา เกิดการสร้างลวดลายงานเบญจรงค์  
สูศ่ลิปะสมยัใหม่ เช่น ถ้วย จานลายพมิพ์ลายใบไม้ แจกันรปูทรง
แปลกตา และรูปป้ันแบบต่างๆ สวยงามและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

เครื่องปั้นเซรามิกรูปสัตว์

จานสังคโลกสมัยสุโขทัย
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เซรามิก กับความเชื่อและพิธีกรรม

แต่เดิมก่อนที่เซรามิกจะถือกําเนิดขึ้น คนไทยใช้
เครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะ และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจําวัน และในพิธีกรรมความเชื่อมาก่อน ปรากฏหลักฐาน
การนําภาชนะดินเผามาใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ดังนี้

พิธีกรรมการฝังศพ
เครือ่งป้ันดนิเผาถอืเป็นสิง่จาํเป็นในการดาํรงชวีติของมนษุย์

มานานตัง้แต่ช่วงก่อนครสิตศกัราช มนษุย์ใช้เครือ่งป้ันดนิเผา
ในการประกอบพิธีกรรมเกีย่วกบัความเชือ่ของสงัคมเช่น ใช้ไหดนิ
เผาบรรจุศพ แบบบรรจุลงทั้งโครงร่าง และบรรจุกระดูกบาง
ส่วนลงไหซ่ึงเป็นประเพณกีารปลงศพแบบโบราณวิธีหนึง่ เป็น
วิธีการของกลุ่มชนโบราณในเอเชีย นอกจากน้ันบางครั้งมี
การนาํภาชนะเครือ่งป้ันดินเผามาฝังลงพร้อมกบัศพผูต้ายแล้ว
บรรจุส่ิงของมีค่า เครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ตายนําไปใช้ในโลก
หน้า บางท้องถิ่นได้ใช้ภาชนะประเภทตลับ โถ ไห แบบต่างๆ 
มาบรรจอุฐับิรรพบรุษุผูล่้วงลบั ลกัษณะรปูแบบภาชนะดินเผา
ที่ใช้บรรจุนี้จะมีลักษณะพิเศษเช่น ไหรูปช้าง โถรูปลิง คนโท
ที่มีรูปหน้าคน หรือกระปุกที่มีฝาเป็นรูปหน้าคน ซึ่งส่วนใหญ่
เมื่อบรรจุอัฐิแล้วจะนําไปฝังไว้รอบฐานอาคารศาสน์สถาน
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กรรมวิธีการสร้างงานเซรามิก

การเตรยีมดิน เป็นการเตรยีมดินเพือ่ให้เหมาะกบัการ
ผลติผลิตภณัฑ์แต่ละชนดิ นวดหรอืรดีดินเพือ่ไล่อากาศให้ดนิ
มีความเหนียวแน่น

การขึ้นรูป โดยการทําพิมพ์จากยางพาราเป็นลาย
ต่างๆ เช่น ใบไม้ ลายผ้าลูกไม้ลายตาข่าย เป็นต้น โดยการรีด
ดินเป็นแผ่นยาว มีความหนาสมํ่าเสมอ แล้วนํามาขึ้นรูปโดย
การนําพิมพ์จากยางพาราพิมพ์ลงบนแผ่นเนือ้ดิน ใช้ไม่คลงึดนิ
รีดทบับนยางพาราอกีครัง่หนึง่เพือ่ให้ลายตดิลงบนดนิชดัเจน 
แล้วตดัขอบดนิให้ได้รปูทรงทีต้่องการ นําไปวางบนแม่พมิพ์ที่
ขึ้นรูปด้วยปูนปลาสเตอร์ เพื่อให้ได้รูปทรงตามความต้องการ 
เช่น จาน ชาม เป็นต้น ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1 – 2 วัน 

น�าไปเผา ในการเผาครั้งแรกจะเรียกว่าการเผาดิบ ที่
อุณหภูมิ 800 – 900 องศาเซลเซียส ประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง 
เมื่อเผาเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็น

น�าภาชนะทีเ่ยน็แล้วออกมาตกแต่งส ีใช้วธิพ่ีนเคลอืบ 
หรอือาจเขยีนด้วยสใีต้เคลอืบ ตามจิตนาการของช่าง หรอือาจ
ใช้เทคนิคอย่างอืน่เช่น การจุ่มส ีการเทส ีการตกแต่งด้วยพูกั่น 
เป็นต้น จากนั้นวางไว้ให้สีแห้งสักครู่

น�าไปเผาอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า การเผาเคลือบ เผาที่
อุณหภูมิ 1,200 – 1,250 องศาเซลเซียส ประมาณ 10 ชั่วโมง 
จากน้ันพักไว้ให้เย็น เมื่อเซรามิกเย็นตัวลงแล้ว สามารถนํา
ภาชนะไปใช้งานได้ทันที
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การขึ้นรูป

น�าไปเผา

การตกแต่งสี

การเตรียมดิน



งานศลิปหตัถกรรมยงัคงเป็นงานทีส่ร้างชือ่เสยีงให้กบั
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี คุณภาพของสินค้าไทยยังคงได้รับ
ความมัน่ใจจากชาวต่างชาต ิด้วยความสวยงาม คงทน และราคา
ไม่สูงจนเกินไป ทําให้งานเซรามิกนั้นเป็นที่น่าสนใจ อีกทั้งยัง
ได้มกีารพฒันาผลติภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ง สร้างผลงานออกมาให้มี
รปูแบบทีเ่ป็นสากลมากขึน้ ทาํให้ผลติภณัฑ์เซรามกิเป็นท่ีต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ในขณะที่งานศิลปหัตถกรรมแนวยุโรปเข้ามา

ในประเทศไทย และมีชือ่เสยีงมากข้ึน แต่ศิลปหตัถกรรมเซรามกิ
ของไทยยงัคงเป็นผลติภณัฑ์ทีม่ชีือ่เสยีงไม่แพ้ผลติภณัฑ์อืน่ ๆ  
นับเป็นความภาคภูมิใจของไทยท่ีทําให้งานศิลปะพื้นบ้านม ี
ชื่อเสียง พร้อมทั้งมีศักยภาพในการผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ 
ส่งออกท่ีสําคัญของไทย เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และสามารถกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น
ได้อีกทางหนึ่ง
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