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ปั้นดินให้เป็นดาว

พจนก กาญจนจันทร



(celadon) หรอืเครือ่งเคลอืบสเีขยีว (green glazed) 

ของจีน (ดู le May, 1933) แต่การศึกษาในภายหลัง

มกัเรยีกเครือ่งถว้ยสโุขทยัทีม่สีเีดยีววา่ “เครือ่งเคลอืบ

สเีขยีว” (Rooney, 1988-1989) สว่นคำาวา่ เซลาดอน 

เป็นชื่อที่ชาวตะวันตกใช้เรียกเครื่องถ้วยเคลือบสีเขียว

ทีม่าจากจนี ทีม่าของคำาวา่ เซลาดอน ไมค่อ่ยชดัเจนนกั 

สมมติฐานหนึ่งคือ เป็นชื่อที่ยืมมาจากคำาเรียกสีเขียว

อ่อนอมเทา จากละครเวทีที่สร้างขึ้นจากวรรณกรรม

ฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม คำาว่า เซลาดอน ปัจจุบันมิได้

จำากดัหรอืเครง่ครดัวา่จะตอ้งเปน็เครือ่งเคลอืบจากจนี

เทา่นัน้ เพราะบอ่ยครัง้ทีเ่ครือ่งเคลอืบโบราณเหลา่นีไ้ม่

ทราบแหลง่ทีม่าทีช่ดัเจน ดงันัน้ โดยรวมแลว้ เซลาดอน 

จึงใช้เรียกเครื่องเคลือบเนื้อแกร่ง ที่มีโทนสีเทาอ่อน 

สีเขียว ไปจนถึงโทนสีฟ้า ที่มีการเคลือบและเผาใน

เตาที่มีบรรยากาศของการลดออกซิเจน (oxygen 

reduction firing) (Robinson, 1987)

เครื่องถ้วยสังคโลกและเครื่องถ้วยล้านนา มีสำาคัญ

อย่างยิ่งสำาหรับการทำาความเข้าใจระบบเศรษฐกิจ

และสังคม ในประวัติศาสตร์ยุคต้นของไทยและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ที่เผยให้เห็นถึงความซับซ้อนของ

ระบบเศรษฐกิจและการเมือง เป็นยุคแรกที่อาณาจักร

โบราณของไทยมีการผลิตเพื่อการค้าและการส่งออก 

ไปยงัภมูภิาคตา่ง ๆ ในภาคพืน้ทวปีและภาคพืน้สมทุร 

ในขณะเดียวกัน อำานาจรัฐและความสัมพันธ์ทางการ

เมืองระหว่างประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าและ

การผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

และสุภาภรณ์ จรัลพัฒน์, 2526; Harrisson, 2003) 

ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้กับอาณาจักรจีน ในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม

‘ของหรู’ ที่กล่าวถึงในบทความของ พิพัฒน์ 

กระแจะจันทร์ ในหนังสือเล่มนี้คือเครื่องถ้วยโบราณ

ที่มีอายุอยู่ในช่วงสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอน

ต้น ซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ที่สุโขทัย และจากแหล่งใน

ภาคเหนือของไทย ขุดพบบทเทือกเขาถนน

ธงชัย จังหวัดตาก วัตถุพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติที่นำาเสนอในหนังสือเล่มนี้ แม้ว่าจะ

ไม่ได้มีที่มาจากการขุดค้นพบบนเขาในจังหวัดตาก 

แต่เป็นวัตถุร่วมสมัยและเป็นประเภทเดียวกับที่กล่าว

ถึงในบทความดังกล่าวคือ เครื่องถ้วยชามสุโขทัย 

หรือที่เรียกว่าเครื่องสังคโลก จากแหล่งเตาเกาะน้อย

และแหล่งเตาเมืองเก่า และถ้วยชามจากแหล่งเตา

ล้านนา คือ แหล่งเตากาหลงและแหล่งเตาสันกำาแพง 

และจากแหล่งเตาจากรัฐมอญโบราณ ในเมียนมาร์

ปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องเคลือบสีเขียว 

เครื่องเคลือบสีขาว ที่มีทั้งผิวเรียบ และที่ตกแต่งผิว

ด้วยลวดลายโดยการสลัก ขูดลาย หรือเซาะร่อง

รวมไปถึงการเขียนลายสีดำาใต้เคลือบ

เป็นรูปดอกไม้และรูปปลา

เครื่องถ้วยเหล่านี้มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-211 

ซึ่งรูปทรงและลวดลายเป็นความนิยมที่ได้รับอิทธิพล

มาจากจีน ในปลายสมัยราชวงศ์ซุ่งถึงราชวงศ์เยวี๋ยน 

แม้ว่าเทคโนโลยีในการผลิตจะไม่ทัดเทียมกับจีน แต่

ลวดลายทางศิลปะที่แฝงด้วยคตินิยมจากวัฒนธรรม

จนี ไดส้ง่อทิธพิลใหก้บัเครือ่งถว้ยสโุขทยัอยูไ่มน่อ้ยเลย 

ทีเดียว ดังจะเห็นได้จากการศึกษาเครื่องถ้วยสุโขทัย 

ในยุคแรก ๆ ที่ใช้วิธีเทียบเคียงกับเครื่องเซลาดอน 

1 
ขอบพระคุณ ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มา ณ ที่นี้ ที่กรุณาให้ความรู้และตรวจ

พิสูจน์วัตถุของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำาหรับการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้
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ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ต้อง

ศึกษาค้นคว้ากันต่อไป 

เมื่อย้อนพิจารณาถึง เครื่องถ้วย ในแง่

ของการเป็น วัตถุทางวัฒนธรรม ที่มี

เส้นทางการพัฒนาที่ยาวนานนับหมื่น

ปี เริ่มต้นจาก เครื่องปั้นดินเผา ที่เป็น

สิ่งประดิษฐ์เก่าแก่ของมนุษย์ ผ่าน

กระบวนการนำาวัตถุดิบในธรรมชาติมา

ดดัแปลงเพือ่ใชป้ระโยชน ์หากแตเ่ปน็การ

ผสมผสานความรู้ความเข้าใจที่มนุษย์มี

ตอ่ธรรมชาต ิทีค่ณุสมบตัขิอง ดนิ นำา้ ลม 

และไฟ ถกูนำามาประกอบและสงัเคราะห์

จนเป็นของใช้ จากเครื่องปั้นดินเผาที่

ใช้เป็นภาชนะบรรจุและหุงต้ม ความ

ก้าวหน้าของการผลิตและความซับซ้อน

ของรูปลักษณ์และใช้งาน มักขึ้นอยู่กับ

ความซับซ้อนทางวัฒนธรรมของสังคม

นั้น ๆ จนกระทั่งมาเป็น เครื่องถ้วย2 ที่มี

เทคโนโลยชีัน้สงูทีพ่ฒันาขึน้ในโลกตะวนั

ออก คือจีนโบราณ คุณภาพที่สูงขึ้นของ

เครือ่งปัน้ดนิเผาชนดินีค้อื มคีวามทนทาน 

และสามารถทำาเปน็รปูทรงไดห้ลากหลาย 

ตั้งแต่เครื่องใช้ประเภทภาชนะไปจนถึง

งานศลิปะทีต่กแตง่อยา่งวจิติรและพสิดาร 

นับเป็นความสำาเร็จในด้านเทคโนโลยีที่

ผสมผสานไปกบัสนุทรยีะและจนิตนาการ

ของมนุษย์

เครื่องปั้นดินเผา (pottery) มักถูกอ้าง

ถึงในงานศึกษาโบราณคดีว่า เป็นหลัก

ฐานที่บ่งบอกถึงการลงหลักปักฐานการอยู่อาศัย

อย่างเป็นหลักแหล่งของมนุษย์ จากวิถีชีวิตดั้งเดิมที่

เคลื่อนย้ายไปที่ต่าง ๆ ตามฤดูกาล เพื่อหาของป่า

และล่าสัตว์ แต่ของใช้อย่างภาชนะดินเผา มีนำ้าหนัก

มากและแตกหักได้ง่าย จึงไม่น่าจะเป็นสิ่งของที่คน

ที่มีวิถีชีวิตเร่ร่อนจะนำาติดตัวไปด้วย อย่างไรก็ตาม 

สมมติฐานนี้ถูกโต้แย้งว่า มนุษย์ในยุคหาของป่าสัตว์

อาจไมจ่ำาเปน็ตอ้งพกพาเครือ่งปัน้ดนิเผาเมือ่ยา้ยจาก

ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพราะพวกเขาอาจปั้นขึ้นมาใหม่

ได้ ดังนั้นเครื่องปั้นดินเผา จึงไม่อาจใช้เป็นหลักฐาน

เพียงประเภทเดียวที่สามารถชี้ชัดถึงการอยู่อาศัยเป็น

หลักแหล่งของมนุษย์ได้ หากต้องพิจารณาหลักฐาน

แวดล้อมอื่น ๆ ประกอบกันไปด้วย และเมื่อมนุษย์

เปลี่ยนวิถีชีวิตมาทำาการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ และอยู่

อาศัยเป็นหลักแหล่งมากขึ้น และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้น

ของอารยธรรมมนุษย์ ที่เครื่องปั้นดินเผาเป็นของใช้

และเป็นพื้นที่สำาหรับการแสดงออกถึงความเชื่อ โลก

ทัศน์และจินตนาการ แล้วเส้นทางของการปั้น ‘ดิน’ 

ให้เป็น ‘ดาว’ จึงได้เริ่มต้นขึ้น แต่คำาว่า ‘ดิน’ ค่อย ๆ 

หายไปจากชื่อเรียกสิ่งประดิษฐ์ประเภทนี้

คำาเรียกแบบตรงไปตรงมาในภาษาไทย เครื่อง ปั้น-

ดิน-เผา บ่งบอกถึง การปั้นให้เป็นรูปร่าง วัสดุหลักคือ

ดนิ และเผาเพือ่ใหด้นิปัน้มคีวามแขง็แกรง่และทนทาน 

เทคโนโลยีการผลิตพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งชื่อเรียก

ที่มีคำาว่า ‘ดิน’ เลือนหายไป โดยนิยมเรียกให้เฉพาะ

เจาะจงมากขึน้ ตามเทคนคิในการผลติหรอืการตกแตง่

ภายนอก เช่น เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่อง

ลายคราม เครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น ความก้าวหน้า

นี้สะท้อนให้เห็นว่า มนุษย์รู้จักคุณสมบัติของวัสดุใน

ธรรมชาติมากขึ้น แม้ว่าดินจะยังเป็นองค์ประกอบ

2 
เป็นชื่อเรียกเครื่องปั้นดินเผาประเภทเคลือบผิว ซึ่งต้องเผาด้วยอุณหภูมิสูงราว 1,150 องศาเซลเซียสขึ้นไป เครื่องเคลือบมีอยู่ 2 ประเภทเนื้อดิน คือ 

เครื่องถ้วยเนื้อดินแกร่ง หรือสโตนแวร์ (stoneware) มีเนื้อหยาบ หนา และแขง็แกรง่มาก และเครื่องถ้วยเนื้อพอรซ์เลน (porcelain ware) หรือเครื่องถ้วย

เนื้อกระเบื้อง ที่มีความแข็งแกร่งเช่นกัน แต่เนื้อละเอียดและบาง เคาะแล้วมีเสียงกังวาน มีส่วนประกอบที่สำาคัญคือ ดินเกาลิน เมื่อเผาแล้วจะได้เนื้อสีขาว 



สำาคัญ แต่การปั้น ‘ดิน’ ให้เป็น ‘ดาว’ นั้น ต้องผ่าน

กระบวนการที่ซับซ้อน และต้องใช้วัสดุและแร่ธาตุ

อื่น ๆ ประกอบด้วย จนทุกวันนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกัน

อยู่ว่า สีสันต่าง ๆ และความมันเงาที่ปรากฏบนผิว

เครื่องปั้นดินเผานั้น เริ่มต้นมาจากความบังเอิญ หรือ

ว่าเป็นความจงใจกันแน่ 

แหล่งอารยธรรมที่มีความก้าวหน้าในเรื่องเครื่องปั้น 

ดินเผาของโลกก็คือ จีนโบราณ ที่นอกจากจะประสบ

ความสำาเร็จในด้านเทคโนโลยีแล้ว ปรากฏการณ์ทาง

สังคมที่น่าสนใจของเครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่อง

เคลือบสีเขียว หรือเซลาดอนคือ เป็นยุคแรกที่จีนใช้

ศิลปหัตกรรมชั้นสูงมาผลิตเป็นของใช้ในชีวิตประจำา

วัน อย่างเช่น พวกจานชาม นอกจากนี้ยังมีการผลิต

เพื่อการส่งออกไปนอกอาณาจักรจีนด้วย จากเดิม

ที่ประเพณีการสร้างศิลปวัตถุที่วิจิตรพิสดารนั้น มัก

จะทำาเป็นรูปทรงต่าง ๆ ที่ไม่ได้มีหน้าที่สำาหรับการ

ใช้งานจริง ส่วนมากใช้ประกอบในพิธีกรรม หรือเป็น

สิ่งของอุทิศที่พบในสุสานของเชื้อพระวงศ์และขุนนาง

ระดบัสงูมากกวา่ กอ่นยคุทีเ่ซลาดอนจะผลติอยา่งแพร่

หลาย วัสดุที่นิยมใช้ในงานศิลปกรรมโบราณของจีน

คอื สำารดิและหยก และการทีเ่ซลาดอนไดร้บัความนยิม

มาก ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากโทนสีที่คล้ายกับหินหยก 

การปรากฏขึ้นในยุคแรกของเครื่องเคลือบสีเขียว หรือ

ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นเซลาดอน เครื่องเคลือบที่เก่า

แก่ที่สุดถูกค้นพบในแหล่งโบราณคดีสมัยราชวงศ์ซาง

ตอนปลาย (Late Shang Dynasty) คือราว 3,000 

ปีมาแล้วในลุ่มแม่นำ้าเหลืองในแถบภาคกลางของจีน 

(Robinson, 1987:57) แต่การผลิตเครื่องเคลือบ

สีเขียวหรือเซลาดอนรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์ซุ่ง

ใต้ (พ.ศ. 1670 – 1822) และต่อเนื่องมาในสมัยรา

ชวงศ์เยวี๋ยน (พ.ศ. 1814 – 1911) และในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 19-21 เครื่องถ้วยจีนกลายเป็นสินค้าส่ง

ออกที่ได้รับความนิยมไปทั่วเอเชีย นอกจากเครื่อง

เคลือบสีเดียวอย่างเซลาดอนแล้ว ต่อมายังมีเครื่อง

ถ้วยเขียนลายใต้เคลือบด้วย ซึ่งทั้งสองประเภทนี้พบ

เป็นหลักฐานโบราณคดีไกลถึงเอเชียตะวันตกและ

อียิปต์ (Hobson, 1909; 1932) เครื่องถ้วยจีนได้

รับความนิยมอย่างสูง จนถูกนำาไปเป็นต้นแบบการ

ผลิตเครื่องเคลือบในญี่ปุ่น เกาหลี ไทย และเมีย

นมาร์ แม้ว่าการผลิตเครื่องเคลือบสีเขียวจะเกิดขึ้น

เพียงไม่กี่ศตวรรษ แต่เป็นประเภทของเครื่องถ้วยที่มี

เทคโนโลยีและวัฒนธรรมการผลิตที่หลากหลายที่สุด 

และมแีหลง่เตาเผาจำานวนมากในหลายกลุม่วฒันธรรม 

ในภูมิภาคต่าง ๆ ของเอเชีย ซึ่งรวมกันแล้วมีจำานวน

การผลิตมากที่สุดในบรรดาเครื่องถ้วยโบราณทั้งหมด 

นับเป็นความก้าวหน้าที่สำาคัญ ทั้งในด้านเทคโนโลย ี

และสังคม-วัฒนธรรมที่มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์และแลก

เปลี่ยนกัน มิใช่เพียงในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังได้

แลกเปลี่ยนแนวคิดและความหมายทางวัฒนธรรม 

ที่ถูกนำามาเป็นต้นแบบหรือสร้างความหมายใหม่ 

ในบริบททางสังคมและตามรสนิยมของแต่ละท้องถิ่น 

ต่อมาการค้าขายเครื่องถ้วยของเอเชียเกิดการ

เปลีย่นแปลงครัง้ใหญ ่เนือ่งมาจากนโยบายปดิประเทศ

ของจีนในสมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911 - 2187) ที่

หา้มทำาการคา้กบัชาวตา่งชาต ิทำาใหส้นิคา้เครือ่งถว้ย

จีนขาดตลาด และในช่วงสองศตวรรษนั้นเองที่กลับ

ทำาให้เกิด ‘ยุคทอง’ ของการค้าเครื่องถ้วยในเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต ้และไทยกลายเปน็แหลง่ผลติเครือ่ง

ถ้วยที่มากเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค โดยมีแหล่งผลิต

เพือ่การสง่ออกแหลง่สำาคญัอยูท่ีส่โุขทยัและศรสีชันาลยั 

ที่ผลิตเครื่องเคลือบสีเขียว และเครื่องถ้วยเขียนลาย

ใต้นำ้าเคลือบ (Brown, 2009:51) ที่พบในแหล่งเรือ

อับปางหลายลำาในอ่าวไทยและในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็น

หลักฐานสำาคัญที่แสดงเส้นทางการค้าทางทะเลกับ
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ประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังค้นพบ

ในหลุมฝังศพจากการขุดค้นที่ฟิลิปปินส์

อีกด้วย (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุภา

ภรณ์ จรัลพัฒน์, 2526)

ทัง้นีค้วามกา้วหนา้ในเทคโนโลยกีารผลติ

ของสุโขทัยและศรีสัชนาลัยอย่างรวดเร็ว

จนสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรม

ได้นั้น มีข้อสันนิษฐานว่า น่าจะมีช่าง

จีนอพยพเข้ามาในช่วงราชวงศ์หมิง หรือ

บางคนเชื่อว่าน่าจะมีช่างจีนอพยพเข้า

มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เยวี๋ยนแล้วด้วย

ซำ้าไป เพราะเครื่องเคลือบสีเขียวจาก

แหล่งเตาศรีสัชนาลัยนั้น ละม้ายคล้าย

กันกับเครื่องเซลาดลจากแหล่งเตาหลง

เฉวียน (Longquan) มาก ทั้งรูปทรง

และลวดลายการตกแต่ง แต่ทั้งนี้ไม่ได้

หมายความว่า ไม่มีอิทธิพลของท้องถิ่น

อยู่ในกระบวนการผลิตเลย (Sjostrand 

และ Barnes, 2001:83) น่าสังเกต

ว่า เครื่องถ้วยสุโขทัยและศรีสัชนาลัย

จำานวนหนึ่ง นิยมทำาเป็นจามชามขนาด

ใหญ่ ซึ่งไม่น่าจะเป็นเครื่องใช้ในการ

รับประทานอาหารในชีวิตประจำาวัน แต่

ปจัจบุนัยงัไมท่ราบแนช่ดัวา่ภาชนะขนาด

ใหญเ่หลา่นัน้มหีนา้ทีก่ารใชง้านอะไรบา้ง 

เนื่องจากการขุดค้นทางโบราณคดีนั้น 

มักพบเครื่องถ้วยเหล่านั้นในบริบทของ

แหล่งเตาเผา หรือในแหล่งเรืออับปาง

ในทะเล และจำานวนมากมาจากการ

ลักลอบขุด และเมื่อไม่ทราบที่มาหรือ

บริบทที่ชัดเจน จึงยากที่จะสันนิษฐานในเรื่องการใช้

งานของวัตถุได้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม จานชามขนาด

ใหญ่เหล่านั้นอาจจะเป็น ‘ของหรู’ ที่ผลิตขึ้นสำาหรับ

คนเฉพาะกลุ่ม หรือสำาหรับการใช้งานพิเศษ หรือใน

การประกอบพิธีกรรมก็เป็นได ้

 

‘ของหรู’ ในบทความของพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ คง

มิได้หมายถึง สิ่งของมีค่าหายากในความหมายทั่ว ๆ 

ไป หากแต่เป็นความหมายที่ต้องพิจารณาในบริบท

ทางสังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย ประเพณีการฝัง

ศพสมัยโบราณที่พบบนแถบเทือกเขาถนนธงชัย ที่

นิยมฝังสิ่งของต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องถ้วยชามจาก

สุโขทัยและล้านนา ทั้งแบบที่มีรูปลักษณ์สวยงาม

และแบบที่เรียบง่าย การตีความของหลักฐานทาง

โบราณคดีว่าด้วยเรื่องสิ่งของฝังร่วมในหลุมฝังศพ

นั้น เมื่อพบสิ่งของที่ทำาจากต่างถิ่น มักจะตีความว่า

เป็นหลักฐานที่มีนัยแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของ

ผู้ครอบครอง แม้ว่าของสิ่งนั้นจะแสนธรรมดาในถิ่น

ของมันที่มีอยู่อย่างดาษดื่น แต่มันอาจจะเป็น ‘ของ

หรู’ สำาหรับในท้องถิ่นที่ผู้คนไม่คุ้นเคยกับของสิ่งนั้น 

ดงันัน้ความหมายและคณุคา่ในทางสงัคมจงึไมม่เีครือ่ง

วัดที่เป็นสากล หากแต่มนุษย์เป็นผู้กำาหนดคุณค่า 

ของมนัขึน้มา เชน่เดยีวกบัจกัรพรรดเิฉยีนหลง (Qian-

long Emperor) (ครองราชย ์พ.ศ. 2279-2339) แหง่

ราชวงศช์งิ (พ.ศ. 2179-2455) ทีท่รงสนพระราชหฤทยั

ในศิลปะและโบราณวัตถุอย่างมาก ในคลังสะสมของ

ราชสำานักจีนมีศิลปวัตถุจำานวนหลายแสนชิ้นที่เป็น

สิง่ของล้ำาคา่หายากจากทัว่สารทศิ และในจำานวนนัน้ม ี

หม้อทะนน3 สมัยอยุธยารวมอยู่ด้วย (Hsieh, 2003) 

และเป็นวัตถุที่จักรพรรดิเฉียนหลงทรงโปรดปราน ถึง

ขนาดทรงใหจ้ารบทกวไีวท้ีข่อบปากภาชนะดนิเผาใบนัน้ 

3 
ภาชนะดินเผาชนิดหนึ่ง เป็นหม้อทรงกลม คอคอด ปากผาย มีลายขีดเป็นแพทเทิร์นที่ผิวด้านนอกโดยรอบ 
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เช่นเดียวกับวัตถุชิ้นอื่นที่พระองค์ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ ปัจจุบันหม้อทะนนใบดังกล่าว เก็บรักษาอยู่ที่ 

National Palace Museum ที่ไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แม้ว่าหม้อทะนนจะมิใช่ ‘ของหรู’ ในสังคมสมัย

กรุงศรีอยุธยา แต่อาจเป็นของชิ้นพิเศษ หรือของแปลกที่หาได้ยากในอาณาจักรจีน หรือหม้อดินเผาใบนี้ 

อาจจะมีที่มาหรือมีความหมายบางอย่างที่ตราตรึงพระราชหฤทัยจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ก็เป็นได้ 
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* ขอบพระคุณ ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ผู้อำานวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มา ณ ที่นี้ ที่กรุณาให้ความรู้และตรวจพิสูจน์วัตถุของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ สำาหรับการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ 

เครื่องปั้นดินเผา*

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 139/2535

เครือ่งเคลอืบสเีขยีวจากเตาศรสีชันาลยั

บริเวณบ้านเกาะน้อย จานก้นลึกขนาด

ใหญ ่ขอบปากกวา้ง กน้มเีชงิ ดา้นในตวั

จานตอนบนขูดสลักลายก้านขด ตอน

ล่างขูดลายโบตั๋นก้านขด ก้นจานขูด

สลักลายดอกบัว ด้านนอกตัวจานขูด

สลักลายกลีบบัว 

อายุ กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20

ขนาด (ซม.)

สูง 7.1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 30.7

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 12.5



เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 201/2535

เครือ่งเคลอืบสเีขยีวจากเตาศรสีชันาลยั

บริเวณบ้านเกาะน้อย จานก้นลึกขนาด

ใหญ่ ขอบปากกว้าง ก้นมีเชิง เคลือบสี

เขียว ด้านในตัวจานขูดสลักลายกลีบ

บัวขนาดใหญ่ ก้นจานขูดสลักลายดอก

เบญจมาศในเส้นวงกลม ด้านนอกตัว

จานไม่ตกแต่งลวดลาย

อายุ กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20

ขนาด (ซม.)

สูง 8.4 เส้นผ่าศูนย์กลาง 25

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 10

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 288/2535

เครือ่งเคลอืบสเีขยีวจากเตาศรสีชันาลยั

บริเวณบ้านเกาะน้อย ชามทรงกลม ก้น

มีเชิง เคลือบสีเขียว ด้านในตัวชามขูด

สลักลายกลีบบัว ด้านนอกตัวชามเซาะ

เป็นร่องขนานกันในแนวตั้ง 

อาย ุกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20

ขนาด (ซม.)

สูง 8.2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.3

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 7.7

เลขทะเบยีนวตัถ ุ(ไมม่หีมายเลขทะเบยีน 

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ มอบให้)

เครือ่งเคลอืบสเีขยีวจากเตาศรสีชันาลยั 

บริเวณบ้านเกาะน้อย จานก้นลึกขนาด

ใหญ่ ก้นมีเชิง เคลือบสีเขียวทั้งใบ ด้าน

ในตวัจานขดูสลกัลายกา้นขด ดา้นนอก

ตัวจานเซาะเป็นร่องขนานในแนวตั้ง

อายุ กลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 

ขนาด (ซม.)

สูง 9.1 ปากกว้าง 27.7

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 10.5

2 3 4



เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 163/2535

เครื่องเคลือบจากเตาสุโขทัย จานก้นลึกขนาด

ใหญ่ ก้นมีเชิง เคลือบสีขาว เขียนลายสีดำาใต้นำ้า

เคลือบ ด้านใน ขอบจานเขียนลายก้านขด ตัวจาน

เขียนลายปลากับช่อดอกเบญจมาศ ด้านนอก ตัว

จานเขียนลายหยู่อี่สลับลายก้านขด

อายุ กลางถึงพุทธศตวรรษที่ 20

ขนาด (ซม.)

สูง 6.6 เส้นผ่าศูนย์กลาง 27.6

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 9.5 

เครื่องปั้นดินเผา
1 2

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 138/2535

เครื่องเคลือบสีเขียวจากเตาสุโขทัย จานก้นลึก 

ขนาดใหญ่ ก้นมีเชิง เคลือบสีเขียว ขอบปากเป็น

รอยหยักรูปกลีบบัว ด้านในตัวจานขูดลายกลีบบัว

อายุ กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 

ขนาด (ซม.) สูง 7

เส้นผ่าศูนย์กลาง 24.9

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 10.3



เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 248/2535

เครื่องเคลือบสีเขียวจากแหล่งเตาสันกำาแพง จาน

ก้นลึก ก้นมีเชิง เคลือบสีเขียว ด้านใน ปาดนำ้า

เคลือบที่ขอบปาก ตัวจานเซาะร่องเส้นตรงแนว

ตั้ง ด้านนอกเคลือบเกือบถึงเชิง

อายุ ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20

ขนาด (ซม.)

สูง 6.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.4

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 11.4

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 279/2535

เครื่องเคลือบจากเตากาหลง จานทรงกลมก้นลึก 

มเีชงิ เขยีนลายสดีำาใตเ้คลอืบ ดา้นในตวัจานเขยีน

ลายใบไม้ก้านขดระหว่างเส้นวงกลม ก้นจานเขียน

ลายชอ่ดอกไมอ้ยูใ่นวงกลม ดา้นนอกตัวจานเขยีน

ลายกลีบบัว เคลือบไม่จรดเชิง 

อายุ กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 

ขนาด (ซม.)

สูง 4.6 เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.7

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 15.3

3 4



เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 280/2535

เคร่ืองเคลือบจากเตากาหลง จานก้นลึก ก้นมีเชิง 

เคลือบสีขาวเต็มใบ เขียนลายสีดำาใต้เคลือบ ด้าน

ใน ตัวจาน บริเวณขอบด้านบนเขียนลายเส้นหนา 1 

เส้น และเส้นบาง 2 เส้น ส่วนกลางของตัวจานเขียน

ลายดอกไม้ในช่องแบ่ง 3 ช่องท่ีเขียนลายเส้นคู่ขนาน

แนวต้ังตรง ก้นจานเขียนเส้นรอบวง 2 เส้น ตรงกลาง

เขียนลายดอกไม้ ด้านนอกตัวจานเขียนลายกลีบบัว

อายุ ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21

ขนาด (ซม.)

สูง 4.4 เส้นผ่าศูนย์กลาง 21.8

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 12.9 

เครื่องปั้นดินเผา
1 2

เลขทะเบียนวัตถุ  (ไม่มีหมายเลขทะเบียน 

รศ.สุมิตร ปิติพัฒน์ มอบให้)

เครื่องเคลือบสีเขียวจากเตาในรัฐมอญ จานก้น

ลึกขนาดใหญ่ ก้นมีเชิง ขอบปากกว้าง เคลือบสี

เขียวทั้งใบ ด้านใน ขอบปากขูดลายเส้นแนวตั้ง

สลับลายฟันปลา ตัวจานขูดลายเส้นแนวตั้งสลับ

ลายฟนัปลาเชน่กนั กน้จานมเีสน้นนูเปน็รปูวงกลม

 

อายุ กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20

ขนาด (ซม.)

สูง 7.1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 33.5

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 12



เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 274/2535

เครื่องเคลือบจากเตากาหลง จานก้นลึก ก้นมีเชิง 

เคลือบสีขาว เขียนลายสีดำาใต้นำ้าเคลือบ ด้านใน 

ตัวจานบริเวณขอบเขียนลายเส้นรอบวง ระหว่าง

เสน้รอบวงเขยีนลายกลบีดอกไม ้กน้จานเขยีนลาย

ดอกไม้ 5 กลีบ ด้านนอกตัวจานเขียนลายกลีบบัว

อายุ ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21

ขนาด (ซม.) สูง 6.3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 21.9 เส้น

ผ่าศูนย์กลางฐาน 11.5

เลขทะเบียนวัตถุ มธ. 136/2535

เครือ่งเคลอืบสเีขยีวจากเตาศรสีชันาลยับรเิวณบา้น

ป่ายาง จานก้นลึกขนาดใหญ่ ก้นมีเชิง เคลือบสี

เขียว ขอบปากกว้าง ด้านใน ตัวจานขูดขีดลายเส้น

ขนานแนวตั้งระหว่างเส้นวงกลมขนาน เคลือบไม่

จรดเชิง ก้นจานมีรอยของขอบตัวรองทรงกระบอก 

อายุ กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21

ขนาด (ซม.)

สูง 7.4 เส้นผ่าศูนย์กลาง 14.1

เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 9.1

3 4


