
เครื่องปนดินเผา( Ceramics )



• เครื่องปนดินเผา เปนผลผลิตจากดิน โดยมีสวนประกอบของหิน ทราย 
แรธาตุตางๆ 

• กรีกเรียก เครามอส ( Keramos ) แปลวา สิ่งที่ถูกเผา ( Burnt 

stuff )

• อังกฤษเรียก  เซรามิค ( Ceramics )

• คุณสมบัติที่ดคีือไมเปนสนิม เชน ภาชนะ ถวยชาม (Pottery) รูปปน 
( Figurines ) รวมถึงผลิตภัณฑนานาชนิด แลวนําไปสูขบวนการเผา 
( Firing  process ) เพื่อใหคงรูป  แข็งแรง ทนทาน สามารถบรรจุได

 


ทั้งของแหงและของเหลว 



• จากหลักฐานการพบเครื่องปนดินเผาที่เกาแกที่สุดเปนรูปปนสตรี ซึ่งพบ
 ที่ประเทศเชคโกสโลวาเกียร กําหนดอายุไดประมาณ 26,000- 

28,000 ป มาแลว ดวยดินเหนียวอยางงายๆ ขึ้นมา 
• สันนิษฐานวา นาจะเกิดจากการทํารูปปนเพื่อใชในการเขารวมประกอบ

 พิธีกรรมบางอยางเชน เพื่อการลาสัตว เพื่อการเพาะปลูกหรือการเก็บ
 เกี่ยว แลวนําไปเผาไฟ 

• หรืออาจจะเปนการคนพบวิธีการอยางบังเอิญ ดวยการโยนรูปปนเขา
 กองไฟ เพราะเปนสวนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรม แลวรูปปนดินก

 
็

แข็งตัว คงรูป  ทนทานมาจนถึงปจจุบัน 



รูปปนสตร
 

ี

 เชคโกสโลวาเกีย
 26,000-28,000 ป 



Catal
 

Huyuk
 

( ซาทาล ฮือยึค )
 บริเวณคาบสมุทรอนาโตเลีย 

( ปจจุบันอยูในประเทศตุรกี )
 พบรูปสตรีปนเผา 

อายุประมาณ  9,000 –
 

7,000 ป 



กระเบื้องเคลือบสี 
ประตูเมืองบาบิโลน 
อายุประมาณ

 
6,500-7,000  ป 



 ไมนวน 
ประมาณ 6,000 ป กอนค.ศ.



ฮารัปปา อินเดีย



ซูดาน
 9,000 ป



อีทรุสคัน 800 ป กอนค.ศ.



กรีก 
ประมาณ 650 ป กอนค.ศ.



เครื่องปนดินเผาที่เกาแก มักจะพบในหลุมฝงศพ ไทย พบหลักฐานท
 

ี่

เชื่อวาเปนภาชนะดินเผาที่เกาแกที่สุดที่พบในพื้นที่ประเทศไทยปจจุบัน
 คือ ถ้ําผีแมน จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งตกราว 8,000 ป จัดอยูในสมัยหิน
 กลาง พบทั้งผิงเกลี้ยงและรอยเชือกทาบ 

ที่บานเกา จังหวัดกาญจนบุรี เปนภาชนะ 3 ขา ซึ่งเผาดวยฟาง 
กลางแจง อุณหภูมิไมสูงนัก 

ที่บานเชียง พบในปริมาณที่มาก อายุตกราว 5,600 ป สวนหนึ่งพบ
 จากที่ฝงรวมกับศพ และ ภาชนะบางบางใบใชบรรจุศพเด็ก รูปทรงที่ทํา
 ใชก็มีแตกตางกันไปเชน ทรงกลม ทรงกระบอก    ทั้งเล็กและใหญ 



ภาชนะเขียนสี บานเชียงอายุประมาณ 2,300 ป



หมอสามขา  
กาญจนบุรี 



บานเชียง



ภาชนะดนิเผา อุบลราชธานี



กนภาชนะ



การขึ้นรูป ( Forming )

 การกดแบบพิมพ (Pressing into Mould )

โดยวิธีการปน , บีบ , ยา ( กรุ หรือไล หรือกด ) ลงบนแมพิมพ
 



เชน ภาชนะ ดินเผาหรือผลไมแหงเชน น้ําเตา ทําเปน Mould แลว
 นําไปเผา ภาชนะหรือผลไมจะไหม 



 การกดแบบพิมพ (Pressing Mould )



เครื่องปนดินเผาที่มีรอยเครื่องจักสานไมไผ  เปนลายขัดสอง  
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี   อายุราว 4,000 ป 



 การกดแบบพิมพ (Pressing Mould )



กดแบบพิมพภาชนะ อินเดีย



ภาชนะชํารุดงาย เพราะผิวภาชนะไมคอยเรียบสม่ําเสมอกัน



การกดแบบพิมพ จีน



การปนดวยมือ (  Hand Modelling )



แอฟริกา



ชางขึ้นรูปบนแทนปน แลวต
 

ี

ใหไดรปูทรง ดวยการเดิน
 รอบแทนปน



การปนแปนหมุน ( Wheel Throwing )

• ชางปนนั่งอยูกับที่ แตหมุนแปนใหหมุนรอบแกน ชางปนก็จะเปนผ
 

ู
ควบคมุดินที่ปนใหเปนรูปภาชนะ เชน กลม ปอง หรือคอด ตามท

 
ี่

ตองการ 
• กอนจะนําภาชนะออกจากแปน จะใชขนหางมาหรือดายตัดภาชนะออก

 จากแปนในขณะที่แปนยังหมุนอยู โดยสังเกตเห็นไดชัดเจนวา ที่กน
 ภาชนะมีรอยวนซอนกัน อันเกิดจากแรงเหวี่ยงในขณะที่ถูกดายตัด

• ลักษณะภาชนะที่ไดจากการปนดวยแปนหมุน คือ กนแบน ผิวภาชนะ
 จะเรียบ เกลี้ยง  ผิวภาชนะจะมีเสนเล็กๆ ขนานกันไปบนผิวภาชนะ

 อยางอยางสม่ําเสมอ



การปนแปนหมุน 
( Wheel Throwing )





Jiggering



Jiggering



เทน้ําดิน(Slip)



เทน้ําดิน(Slip)



การตอแผน( Slab Forming )









การตกแตงผิว ( Surface Decoration )

ทําไดหลายวิธี ทั้งขณะที่ดินยังหมาดอยู และเมื่อดินแหงหรือเผาแลว เชน
1. ตีประทับหรือกดลาย ( Impressed of Stamped )

2. การขูด ขดี ( Incised Patterns or Engraving )

3. การขุด ( Excised Patterns )

4. การแตงเติมดิน ( Applique )

5. การขัดผิว ( Burnishing )

6 . การเช็ดหรือลูบผิว ( Slurry and Wet-hand surface )

7. การทาผิวดวยน้ําดินขน ( Slip or Engrobe )

8. การรมควนั (Smoking )



การตกแตงผิว ( Surface Decoration )

1. ตีประทับหรือกดลาย ( Impressed of Stamped )





2. การขูด ขดี ( Incised Patterns or Engraving ) จะพบดินลนออกมา



3. การขุด ( Excised Patterns ) จะเกิดรองลึก



4. การแตงเติมดิน ( Applique ) จะเกิดจุดหรือเสนนูน





5. การขัดผิว ( Burnishing )  ดวยหินแมน้ํา





ใชไมขูดและขัดผิวภาชนะ (แอฟรกิา)



6 . การเช็ดหรือลูบผิว ( Slurry and Wet-hand surface ) ใชมือ  ใบไม 
หอผา ชุบน้ําใหเปยก ลูบผิวภาชนะ จะทําใหเรียบและแนนขึ้น 



7. การทาผิวดวยน้ําดินขน
( Slip or Engrobe )

ใชผาชุบน้ําสลิปทาผิวภาชนะ

น้ําสลิปที่ใชทา 
อาจจะใชดินที่มีปริมาณของแรสูง 
เมื่อเผาเสร็จจะทําใหดูคลายการเคลือบ 



8. การรมควนั (Smoking )



9. การเขียนสี( Painting )



อเมริกัน อนิเดียนแดง



การเผา ( Firing )

การเผาแบบพื้นบาน เชื้อเพลิงที่นิยมใชมีหลายชนิดเชน ไม ถาน
 หิน หญา ฟางขาว มูลสัตวตากแหง เปนตน และพัฒนาเตาเผา

 ตามลําดับ เชน 



1.เตาเปดหรือเตาพื้นบาน ( Domestic Fires )

เปนวิธีการเผาที่ทําไดอยางงายๆ โดยนําภาชนะที่ตองการเผาไปวางไว
 



ใกลๆ เตาไฟที่หุงหาอาหาร ซึ่งจะเผาไดในปริมาณไมมากนัก



2. เตาแบบสุม ( Bonfires )

วางภาชนะรวมๆ กัน แลว
 ใชเชื้อเพลิงเชน กิ่งไม ใบไม 

ฟาง สุมบนภาชนะ การเผา
 ประเภทนี้ ทําใหเชื้อเพลิงที่ใช
 



เ ผ า สูญ เ สียไปโดยใช เห ตุ 
เพราะความรอนกระจาย 
และอาจจะทําใหการเผาไดรับ

 
ความรอนไมสม่ําเสมอกัน 



เชื้อเพลิง





3. เตาหลุม ( Pit or Cave Kilns )

• ขุดหลุมคลายอุโมงค วางภาชนะใสลงในหลุม แลวใสเชื้อเพลิงเผา 
อุณหภูมิที่ไดจะสูงขึ้นมาก ไมสูญเสียไปเชนการเผาแบบแรก 



เตารมิตลิ่ง



4 เตาระบายความรอนขึ้น (  Updraft Kilns )

มักจะใชวิธีการกออิฐ ลักษณะเตามักจะเปนรูปไขหรือทรงกลม ม
 

ี

ชองใสเชื้อเพลิงอยูดานหนา ทายเตาจะมีชองระบายอากาศ



การแบงภาชนะดินเผาตามการใชงาน

1. เปนภาชนะของใชในชีวิตประจําวัน เชน โอง ไห เหยือก จาน ชาม 
หมอ ครก ฯลฯ

2. เปนของใชประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อ เชน พระพุทธรูป 
เทวรูป เทวดา ตุกตา รูปสัตวตางๆ ฯลฯ
3

 
เปนเครื่องตกแตงอาคารและสถานที่ มีหลายลักษณะ ขึ้นอยูกับ

 จุดประสงคของการนําไปใช เชน เปนเครื่องตกแตงอาคารตางๆ ทั้ง
 อาคารทางศาสนาและความเชื่อ และเพื่อตกแตงสถานที่ 

4. ประเภทเบ็ดเตล็ด



ภาชนะ ของใชในครัวเรือน



อินเดีย



หมอน้ําอินเดยี กนโคง 



ใชทูนศีรษะ  อินเดีย



หมอน้ําสเปน ใชอุม 
โดยสอดแขนเขาหูภาชนะ



ถวยดิน เนปาล ใชใสอาหารครั้งเดียว



ภาชนะใสนมเปรี้ยว เนปาล



ถวยดิน ใชใสแลสซี่(นมเปรี้ยว)ครั้งเดยีว อินเดีย







หมอน้ําแอฟริกา กนโคง มน



หมอน้ําแอฟริกา ใชทูนศีรษะ



หมอใสส
 

ี

ยอมคราม 
ประเทศมาล

 
ี

แอฟริกา



หมอบรรจุน้ํา แอฟริกา



หมอน้ํา แอฟริกา



ราชบุรี



โอง พมา



ไหเหลาเหมาไถ       จีน



ไหปลารา ลาว    ปากผายใชใสขี้เถากันแมลงวนั



กระเบื้องมุงหลังคา



2. เปนของใชประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อ เชน 
พระพุทธรูป เทวรูป เทวดา ตุกตา รูปสัตวตางๆ ฯลฯ



อินเดีย









ญี่ปุน



ไมซีเนียน
 2,000-700 ป กอน ค.ศ.



อินานนา อูร



อิหราน



มาดากัสกา



เปรู



แอสซีเรียน



อินเดีย
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เปนเครื่องตกแตงอาคารและสถานที่ มีหลายลักษณะ ขึ้นอยูกับ
 จุดประสงคของการนําไปใช เชน เปนเครื่องตกแตงอาคารตางๆ





ไทย







ตุกตาและหนากาก
 เทคนิคกดแบบพิมพ จีน



เครื่องปนดินเผาพื้นบาน

(ตัวอยาง)เครื่องปนดินเผาแบบปนตี 



บานหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

• สวนใหญจะผลิตภาชนะที่มีรูปทรงอวนปอง ประเภทหมอเพื่อใชหุงตม
 ขนาดตางๆ โองน้ํา กาตมน้ํา  กระถางตนไม เปนตน



วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ













หนิดุ เปนหินแมน้ํา ขนาดพอจับเหมาะมือ  ผิวกลมเกลีย้ง ใชดุนรอง
 ภายในภาชนะเพื่อรับการตีดวยไมหอตีดานนอกเพื่อใหผิวภาชนะเรียบ 

สม่ําเสมอกัน





• ไมหอตี  เปนไมแตงผิวภาชนะ รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา สวนดามจับ
 มักจะกลม ขนาดพอจับเหมาะมือ  หนาไมแบน ดานหนึ่งผิวเรียบ อีก

 ดานหนึ่งจะแกะลาย เพื่อใชกดลายตกแตงหรือตีแตงผิวภาชนะ 





บอแชดิน























ตําดินและกรองดิน



ผสมน้ํา



เคลือบสี









การจัดวางภาชนะเพื่อทําการเผากลางลาน































(ตัวอยาง)เครื่องปนดินเผาเทคนิคแปนหมุนมือ

• หมูบานเหมืองกุง ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
• คุณสมบัติที่ดขีองภาชนะที่ไดจากการปนแปนหมุนคือ ไดภาชนะที่มีผวิ

 หนาสม่ําเสมอกันทั้งใบตามความสามารถของผูปน 
• เมื่อนําไปเผา จะทําใหภาชนะไมคอยแตกหรือชํารุด 



หมูบานเหมืองกุง



อุปกรณ

1. แปนหมุนมือ
2. ไมกวง เปนไมแบน ทําเปนดาม ปลายมวนงอ ใชแตงรูปทรงภาชนะ

 ภายใน 
3. ไมเหลี้ยม เปนไมไผผาซีก เหลาปลายใหแบนและแหลม ใชแตงผิว

 ภาชนะภายนอก

4. ลูกกลิ้งลาย เปนวงแหวนปากหยักแบบฟนเฟอง ใชกลิ้งแตงผิวภาชนะ
 ใหไดลวดลายสวยงาม บางคนอาจจะใชวิธีนําหลอดยาสีฟนมาปรับ
 ประยุกตใช



• 5. แบบพิมพลายใบโพธิ์ ทาํจากสังกะสีมวนเปนรูปใบโพธิ์หรือรูปหัวใจ 
ใชแตงลายทีบ่า 

• 6. กระบอกฉีดดิน  ทําจากกระบอกไมไผเจาะรู ใชใสดินเหลว ฉีดเปน
 เสน ใชแตงผิวภาชนะ

• 7. หินแมน้ํา เปนหินผิวเรียบ ขนาดเหมาะมือ ใชขัดผิวภาชนะใหเรียบ
 และมัน

• 8. ครกกระเดื่อง หรือเครื่องบดดนิ ใชตําดินหรือบดดินใหละเอียด แลว
 ใชตะแกรงรอนแยกเศษวัสดุหรือกรวดขนาดใหญออก

• 9. เตาเผา เปนเตากอดวยอิฐ เปนรูปรองเทาบทู ดานหนาเปนชองสอด
 ฟน



1. แปนหมุนมือ



2. ไมกวง เปนไมแบน เปนดามไมแบน ปลายมวนงอ 
ใชแตงรูปทรงภาชนะภายใน



แบบพิมพลายใบโพธิ์ ทําจากสังกะสีมวนเปนรูปใบโพธิ์หรือรูป
 หัวใจ ใชแตงลายทีบ่า



ดินทองนา



เครื่องบดดิน ใชตําดินหรือ
 บดดินใหละเอียด



ตะแกรงรอนแยกเศษวัสดุหรือกรวด



















ทาสีดินแดง



กลิ้งลายที่บา



กดแมพิมพรูปหัวใจบริเวณไหล



เซาะดินเพื่อยกลายใหเดนชัดขึ้น



ขัดผิวดวยหินแมน้ํา



ขัดผิวดวยหินแมน้ํา



นําออกตาก















เครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด







• แตเดิมเกาะเกร็ดมิไดเปนเกาะ แตเปนสวนหนึ่งของแผนดินรูปโคง
 ลักษณะเปนแหลมยื่นไปตามความโคง ของแมน้ําเจาพระยา มีชื่อเรียก
 มาแตเกากอนวา "บานแหลม"

• ครั้นถึงสมัยสมเด็จพระเจาทายสระแหงกรุงศรีอยุธยาไดทรงโปรดเกลาฯ 
ใหขุดคลองลัดเพื่อใหการสัญจรสะดวกรวดเร็วขึ้น เรียกวา "คลองลัด

 เกร็ดนอย"

• ครั้นเวลาผานไป ความแรงของสายน้ําที่ลัดผานไหลตรง ทําใหคลอง
 กวางขึ้น สภาพความเปนเกาะจึงเห็นเดนชัดเรียกกันในขั้นแรกวา "เกาะ

 ศาลากุน" ตามชื่อวัดบนเกาะนี้ 
• ประชากรเชื้อชาติไทย คิดเปนรอนละ 50 ของประชากรทั้งตําบล 

บางสวนเปนชาวไทยเชื้อสายรามัญ รอยละ 42  บานเรือนแถบริบน้ํา 
เปนชาวไทยอิสลาม สัดสวนรอยละ 8



• ชาวรามัญมีฝมือในการทําเครื่องปนดินเผามาแตโบราณกาล เมื่อ
 บรรพบุรุษชาวไทยรามัญอพยพหลบภัยสงครามมาอยูในประเทศไทย ก

 
็

ไดยึดการทําเครื่องปนดินเผาเปนอาชีพ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับกันทั่วไป 
วาคุณภาพดีและมีความงดงาม 

• แตเดิมเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ดมี 2 ประเภท อยางแรกคือ เครื่องใช
 



เชนโอง อาง ครก กระปุก 
• อีกประเภทหนึ่งคือเครื่องปนดินเผาประเภทสวยงามที่เรียกวา ลายวิจิตร

 ที่เปนทรงโองและ หมอน้ําซึ่งเนนความงามองรูปทรงและการสลัก
 ลวดลาย 



















รูปแบบและการใชงานในปจจุบัน



รูปแบบและการใชงานในปจจุบัน

























วัฒนธรรมการใหน้ําดืม่



อินเดีย



วัดฮินดู อินเดีย





อาคารที่ใหน้ําดื่ม เพิ่มจุดที่ตั้งในฤดูรอน มุงดวยหญา อินเดีย





ภาคเหนือของไทย ตั้งหมอน้ํา
 ดื่มใหบริการแกผูผานทาง

 หนาบาน



ภาคเหนือของไทย



ที่ตั้งบริเวณวัด



ที่ตั้งบริเวณวัด ภาคเหนือ



ที่ตั้งบริเวณวัด ภาคเหนือ



สอหลอ ใชตั้งหมอน้ําดื่มเพื่อ
 บริการคนมารวมงานทําบุญที่วัด

จํานวนมาก



ภาคเหนือของไทย 
ตั้งหมอน้ําไวบนหัวเสาใกลบาน



ภาคเหนือของไทย



น้ําตน ใชภายในวัด
 ภาคเหนือของไทย



ภาคอีสานของไทย



ภาคอีสานของไทย



ภาคอีสานของไทย





ลาว



พมา



พมา
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