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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นี ้ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษา 

เปรียบเทียบลักษณะรูปแบบทางศิลปะและศึกษา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบศิลปกรรม

และประติมานวิทยาหรือคติความเชื่อใน

งานเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีสร้างข้ึนเน่ืองในวัฒนธรรม

เขมรโบราณ ผลจากการศึกษาด้านรูปแบบ 

ศิลปะทำให้พบว่า เครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรม

เขมรส่วนใหญ่ผลิตข้ึนในช่วงปลายพุทธศตวรรษ

ที่ 15-18 และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยห้าราชวงศ์และสมัย 

ราชวงศซ์ง่ เชน่  ภาชนะประเภทตลบัมลีกัษณะ 

ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ เ ค รื่ อ ง ปั้ น ดิ น เ ผ า เ ค ลื อ บ

สขีาวอมฟา้ทีเ่รยีกวา่ “เครือ่งถว้ยชงิไป”๋ ซึง่ผลติ

จากหลายแหล่งเตาในประเทศจีนภาชนะ 

ประเภทถ้วยหรือชาม มีความสัมพันธ์

กับเครื่องปั้นดินเผาจีนจากเตายั่วหรือเยว่    

ภาชนะประเภทกระปกุ  ขวดหรอืแจกนัมลีกัษณะ 

รูปทรงคล้ายกับเครื่องปั้นดินเผาจีนที่ผลิต

จากเตาซชีนุ  เป็นต้น  นอกจากน้ันยังมีรูปแบบท่ี

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับเคร่ืองป้ันดินเผา 

ในวฒันธรรมอืน่ ไดแ้ก ่เครือ่งปัน้ดนิเผาอนิเดยี 

โดยเฉพาะภาชนะประเภท หมอ้นำ้ทีม่ลีกัษณะ 

คล้ายกันกับหม้อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย

ทีเ่รียกว่า “กมัณฑลุ”  และ “กลศ” ซ่ึงเป็นหม้อน้ำ 

ที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา และเครื่องปั้น

ดินเผาท่ีปรากฏในภาพสลักศิลปะชวาโดยเฉพาะ

ภาชนะประเภทไห (หรือแจกัน) ใส่ดอกไม้ 

ที่เรียกกันว่า “ไหเท้าช้าง” เป็นต้น

 สำหรับการศึกษาทางด้านประติมานวิทยา

ได้พบความสัมพันธ์ ระหว่ างรูปแบบกับ

ความหมายทางประติมานวิทยาทั้งที่ เกี่ยว

เนื่องในพุทธศาสนานิกายมหายานตันตระ 

และศาสนาฮินดู โดยสามารถจำแนกเครื่อง 

ปัน้ดนิเผาวฒันธรรมเขมรออกเปน็ 3 กลุม่    ไดแ้ก ่ 

การศึกษารูปแบบศิลปะและคติความเชื่อในงาน
เครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมเขมรในประเทศไทย
A Study of Arts Style and Belief in Khmer-Culture
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ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม  ประติมากรรม 

ทางศาสนาและภาชนะ เครื่ อ งใ ช้ สอย

เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้โดยมากมักมีลักษณะ

รูปทรงและลวดลายประดับตกแต่งที่ค่อนข้าง

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทั้งที่ทำเป็นรูปบุคคล  

รปูสตัว ์หรอืรปูทรงอืน่ ๆ  ซึง่สามารถสือ่ใหเ้หน็ 

ความหมายในเชิงประติมานวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับ

คติความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทาง

ศาสนาท้ังในพุทธศาสนานิกายมหายานตันตระ

และศาสนาฮนิด ูทำใหเ้ชือ่วา่เครือ่งถว้ยเหลา่น้ี 

คงมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อใช้เป็นเครื่อง

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมของ

ราชสำนักรวมทั้งเป็นเครื่องใช้สอยของนักบวช

หรื อ เ ค รื่ อ งแสดงฐานะทางสั ง คมของ

ชนชั้นสูงมากกว่าเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน

สำหรับประชาชนทั่วไป

  

Abstract
 This research aims to comparative 
study of the art style and analysis study 
of the relationship between style of 
art and iconography of Khmer-culture
ceramics in Thailand. 
 According to the research, it 
has found that most of Khmer-culture
ceramics were produced during
10th -13th century. Many types of their 
art style were quite close related to 
Chinese ceramics of the Five dynasty 

and Sung dynasty, such as a cover 
box which was similar to a “ching pei” 
ware, a cup or bowl which was similar 
to a “Yue” ware, a bottle or a jarlet 
which was similar to a “Xicun” ware, 
ect. Furthermore, some Khmer ceramics, 
such as water pots, are also look like 
the pot called “Kmandalu” and “Kalasa” 
of an India’s sacred water container and 
some Khmer ceramics are similar to the 
figures of vessels found as decorative 
figures in religious temple in Java, such 
as the “elephant-foot” jar. 
Accord ing to the iconograph ic 
study, it has found the relationship
between style of art and iconography of
Khmer-culture ceramics both in “Tantra”
Mahayana Buddhism and Hinduism. They 
can be divided into three categories:
decorations of architecture, religious
sculptures  and  ritual objects. Most of them are
distinguished from that in other cultures 
in that they contain unique images, pat-
terns and designs such as man, animal, 
and others that benefit close icono-
graphic study. It is thus plausible that 
these utensils were intended for court 
or religious rituals. They also were used 
by priests and the upper class rather 
than by the ordinary people.
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คำสำคัญ

เครือ่งปัน้ดนิเผา  เครือ่งถว้ยเขมร  คตคิวามเชือ่  

ประติมานวิทยา

Ceramic, Khmer ware, Belief,

Iconography

บทนำ
 เครื่องปั้นดินเผา คือ สิ่งที่ผลิตขึ้น 
โดยนำเอาดิน หิน ทราย แร่ธาตุต่าง ๆ มา
ผสมน้ำ ป้ันข้ึนรูปตามแบบท่ีต้องการแล้วเผาให้
แข็งตัวเพื่อคงรูปร่างอยู่ได้ เครื่องปั้นดินเผา
เป็นงานฝีมือที่มีปรากฏอยู่ในทุกชาติทุกภาษา
เป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงท่ีแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม 
ของแต่ละชนชาติที่สร้างสมสืบต่อเนื่องกันมา
ซึ่งต่างก็มีแนวคิดในการประดิษฐ์สร้างสรรค์
ที่ เป็นอัตลักษณ์ตามแบบฉบับของตนเอง
หรือบางครั้งอาจได้รับอิทธิพลจากประเทศ
ใกลเ้คยีงบา้ง  แตก่ม็กัมกีารนำมาปรบัปรงุพฒันา 
ทัง้ในดา้นรปูแบบ ทรวดทรง การตกแตง่ลวดลาย 
และสีสัน ตลอดจนวัตถุประสงค์ด้านการใช้สอย
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองในท่ีสุด
เคร่ืองปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสมอง
และฝีมือของมนุษย์ท่ีเก่าแก่และมีอายุการใช้งาน
ยืนยาวที่สุดประเภทหนึ่งที่มนุษย์เคยสร้างขึ้น
เป็นเคร่ืองใช้ในชีวิตประจำวันท่ีมีใช้กันในแทบ
ทุกครัวเรือนและเก่ียวข้องกับการดำเนินวิถีชีวิต
ของมนษุยม์าเปน็ระยะเวลายาวนาน หลกัฐาน
จากการดำเนินงานทางโบราณคดีในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลกแสดงให้เห็นว่ามนุษย์รู้จัก
นำเครือ่งปัน้ดนิเผามาใชเ้พือ่เปน็ภาชนะสำหรบั

ใส่อาหาร ใส่น้ำ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเครื่อง
ประกอบในพิธีกรรมต่างๆ มาแล้วตั้งแต่สมัย
ก่อนประวัติศาสตร์และยังคงมีการใช้งาน
สืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 เนื่องจากเครื่องปั้นดินเผาเป็นวัตถุที่
ค่อนข้างมีความคงทนไม่เสื่อสลายไปตาม
กาลเวลาโดยง่ายและแม้จะแตกหักไปเป็นส่วนๆ
ก็ยังสามารถนำมาศึกษาลักษณะรูปทรงและ 
ลวดลายที่ตกแต่งได้ นักโบราณคดีซึ่งศึกษา
เร่ืองราวของผู้คนในอดีตโดยอาศัยการค้นคว้า
จากร่องรอยวัตถุทางวัฒนธรรมที่คนในสมัย
น้ันสร้างข้ึนจึงมักใช้หลักฐานประเภทเคร่ืองป้ัน
ดนิเผาเปน็ข้อมูลสำคัญประการหน่ึงในการเรียน
รู้ เ ร่ือ งราวความ เ ป็นมาทาง สังคมและ
ศิลปวัฒนธรรมของผู้คนและชุมชนในอดีต 
เครื่องปั้นดินเผา จึงนับเป็นหลักฐานที่มี
ความสำคัญที่จะนำไปสู่การศึกษาเรื่องราวใน
อดีตเพื่อเชื่อมโยงกับความเป็นปัจจุบันได้เป็น
อย่างดีประเทศไทยเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการค้นพบ 
เคร่ืองป้ันดินเผาจำนวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากเคย 
เปน็ทีต่ัง้หรอืเปน็สว่นหนึง่ของรฐัหรอือาณาจกัร
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาในอดีตสืบเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเผา โบราณบางประเภท  
เช่น เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยหรือเครื่องถ้วย 
สุโขทัยนั้น อาจถือเป็นผลิตภัณฑ์ ชนิดแรก
ของไทยที่มีการผลิตในลักษณะอุตสาหกรรม
เพ่ือการพาณิชย์ส่งออกไปยังนานาประเทศ
จนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลายใน
ตลาดต่างประเทศในสมัยนั้นในชื่อ “สังคโลก”
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 เคร่ืองป้ันดินเผาในวัฒนธรรมเขมรโบราณ

เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ปั้ น ดิ น เ ผ า อี ก ก ลุ่ ม หนึ่ ง ที่ มี

ความนา่สนใจอยา่งมากเนือ่งจากสว่นใหญม่กัมี

ลักษณะรูปทรงและลวดลายประดับตกแต่ง

ที่ค่อนข้างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกว่า

เคร่ืองป้ันดิน เผาในวัฒนธรรมอ่ืนท่ัวไป  

รูปทรงและการตกแต่ง ในงานเคร่ืองป้ันดินเผา

ท่ีสร้างข้ึนในวัฒนธรรมเขมรหลายประเภทสามารถ

ส่ือให้เห็นความหมายในเชิงประติมานวิทยา

ที่แฝงอยู่  ซึ่งหากได้มีการศึกษาค้นคว้าโดย 

ละเอียด  อาจทำให้เราได้ทราบถึงรูปแบบ

ทางศิลปะและความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบ

ศิลปกรรมและคติความเชื่อรวมท้ังหน้าท่ีการใช้ 

งานของเคร่ืองป้ันดินเผาทีส่รา้งขึน้เนือ่งในวฒัน

ธรรมเขมรโบราณ  นอกจากน้ี  ผลจากการศึกษา 

วิจัยท่ีได้ยังสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการ

ประยุกต์สร้างสรรค์งานประติมากรรมเคร่ืองป้ัน

ดินเผาร่วมสมัยเพ่ือประโยชน์ในเชิงศิลปะและ

หรือเชิงเศรษฐกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะรูปแบบทาง

ศิลปะของเครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมเขมร

โบราณ

 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์

ทางดา้นรปูแบบศลิปกรรมและประตมิานวทิยา 

หรอืคตคิวามเชือ่ในงานเครือ่งปัน้ดนิเผาทีส่รา้ง

ขึ้นเนื่องในวัฒนธรรมเขมรโบราณ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ทำให้ทราบถึงลักษณะรูปแบบทางศิลปะ

ของเครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมเขมรโบราณ

 2. ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ด้าน

รูปแบบศิลปกรรมและคติความเชื่อที่ปรากฏ

ในงานเครื่องปั้นดินเผาที่สร้างขึ้นเนื่องใน 

วัฒนธรรมเขมรโบราณ 

 3. สามารถใช้เป็นข้อมูลในการประยุกต์

สร้างสรรค์งานประติมากรรมเครื่องปั้นดิน

เผาร่วมสมัยเพื่อประโยชน์ในเชิงศิลปะและ/

หรือเชิงเศรษฐกิจต่อไป

 4. สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการ

วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมต่อไป

วิธีการดำเนินการวิจัย

 การศึกษาวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ซึ่งในงานวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบศิลปะ

และคติความเชื่อในงานเครื่องปั้นดินเผา 

วัฒนธรรมเขมรในประเทศไทย ผู้วิจัยได้

ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ดังต่อไปนี้

 1. สำรวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โดยเป็นการสำรวจและศึกษาเอกสารที่

เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีทำการวิจัยจากแหล่งเอกสาร 

ตา่ง ๆ  เปน็ความรูพ้ืน้ฐาน เชน่ หอสมดุแหง่ชาต ิ 

หอ้งสมดุของสำนกังานโบราณคด ี กรมศลิปากร  

ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น  

ทั้งนี้ เพื่อการกำหนดกรอบแนวความคิด

ในการศึกษาและการเขียนเค้าโครงงานวิจัย
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 2 . เก็บรวบรวมข้อมู ลภาคสนาม

โดยการเก็บข้อมูลของเคร่ืองถ้วยท่ีผลิตข้ึน

ในวัฒนธรรมเขมรโบราณท่ีเก็บรักษาไว้ใน

พิพิธภัณฑ์เคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์

ส่วนบุคคลของนายโยธิน ธาราหิรัญโชติ 

ทั้งในด้าน รูปทรงและลวดลายการตกแต่ง 

ด้วยวิธีการ จดบันทึกรายละเอียด ถ่ายภาพ 

เ ขี ย น ล า ย เ ส้ น  แ ล ะ อ่ืน ๆ  ท่ี จ ำ เ ป็ น 

ต่อการนำมาวิเคราะห์  

 3. จัดการข้อมูล  โดยนำข้อมูลที่ได้จาก

การทบทวนเอกสารมาศกึษาอยา่งละเอยีดตาม

ขอบเขตการวิจัยที่กำหนดเพื่อนำมาใช้เป็น

ข้อมูลในการวิ เคราะห์หาความสัมพันธ์

ระหว่างรูปแบบทางศิลปกรรมของเครื่อง

ปั้นดินเผาวัฒนธรรมเขมรที่ได้จากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนาม กับคติความเชื่อ  

รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับ  คติความเชื่อ 

ที่ปรากฏในงานศิลปกรรมประเภทอื่น เช่น  

ประติมากรรมสำริด  ประติมากรรมหิน  

ภาพจำหลักตามศาสนสถานต่างๆ ในศิลปะ   

อินเดียและศิลปะเขมรโบราณที่เกี่ยวข้อง

 4. วิ เคราะห์ข้อมูล เป็นการศึกษา 

วเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตอบโจทยว์ตัถปุระสงคข์อง

การวิจัย  โดยแบ่งการศึกษาวิเคราะห์ออกเป็น 

2 ด้าน  ได้แก่  การศึกษาด้านรูปแบบศิลปะ 

และการศึกษาความหมายทางประติมานวิทยา  

การศึ กษาวิ เ คราะห์ ด้ านรู ปแบบศิ ลปะ

ทำได้โดยการศึกษารูปทรง ลวดลายตกแต่ง 

และหน้าที่ ใช้สอย และเปรียบเทียบกับ

เครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น  

เครื่องปั้นดินเผาจีน เครื่องปั้นดินเผาอินเดีย  

เครื่องปั้นดินเผาชวา เป็นต้น

 ส่ ว น ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม ห ม า ย ท า ง

ประตมิานวทิยา ทำไดโ้ดยการศกึษาเปรยีบเทยีบ

ลักษณะรูปภาพ ของเครื่องปั้นดินเผากับ 

งานศิลปกรรมประเภทอื่น เช่น ประติมากรรม 

สำริด ประติมากรรมหิน ภาพจำหลัก 

ตามศาสนสถานต่างๆ ที่ มี ความหมาย

เกี่ยวข้องกับลัทธิความเชื่อทาง ศาสนา

 5. เสนอผลการวิจัย โดยผู้วิจัยจะเสนอ 

ผลการวจิยัดว้ยวธิพีรรณนาวเิคราะห ์ ประกอบ 

ภาพถ่าย หรืออื่นๆ

สรุปผลการวิจัย

 เครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมเขมร

เป็นเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีอายุการผลิตเก่าแก่ท่ีสุด

ชนิดหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Dawn Rooney . 1984 :  28 โดยมี

แหล่งผลิตสำคัญอยู่บริเวณเทือกเขาพนมกุเลนใน

ประเทศกัมพูชา และบริเวณเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเทศไทย  ลกัษณะเปน็เครือ่ปัน้ดนิเผาเนือ้ดนิ 

(Earthenware) หรอืเครือ่งปัน้ดนิเผาเนือ้แกรง่ 

(Stoneware) ทัง้ทีม่กีารตกแตง่ดว้ยการเคลอืบ 

น้ำยาสีดำหรือน้ำตาล สีเขียว เคลือบสองสี  

และที่ไม่เคลือบ โดยในอดีตได้ถูกเรียกกำหนด 

ชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น เครื่องถ้วยเขมร  

เครื่องถ้วยลพบุรี เครื่องถ้วยบุรีรัมย์ เป็นต้น
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 เครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมเขมรโดย  

เฉพาะท่ีทำเป็นภาชนะเคร่ืองใช้สอยมักมีลักษณะ

พิเศษอย่างหนึ่ง คือ มักมีการประดิษฐ์ รูปทรง 

หรือประดับตกแต่งภาชนะด้วยลวดลายรูป

บุคคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายรูปสัตว์

ต่างๆ คล้ายกับท่ีพบในเคร่ืองป้ันดินเผาของจีน

แต่ลวดลายท่ีปรากฏในเคร่ืองป้ันดินเผาของเขมร

ส่วนใหญ่มักแสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้อง

สัมพันธ์กับความเช่ือทางศาสนาท้ังพุทธและฮนิดู

ทีไ่ดร้บัมาจากอนิเดยี เครือ่งปัน้ดนิเผาดงักลา่ว 

จึงมีลักษณะเป็นการผสมผสานระหว่าง

รูปแบบจากจีนและคติความเชื่อจากอินเดียซึง่

ถือเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญของทั้งซีกโลก

ตะวนัออกและซกีโลกตะวนัตก ในขณะนัน้ผู้วิจัย

ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบศิลปะของเคร่ือง

ปั้นดินเผาในวัฒนธรรมเขมรโดยศึกษารูปทรง

ลวดลายตกแต่ง การเคลือบเทคนิควิธีการ

วางภาชนะเข้าเตาเผารวมทั้งหน้าที่ใช้สอย 

และนำไปเปรียบเทียบกับ เครื่องปั้นดินเผา 

ในวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น  เครื่องปั้นดินเผาจีน 

เครื่องปั้นดินเผาอินเดีย  เครื่องปั้นดินเผาชวา 

เป็นต้น

 ผลจากการศกึษาพบวา่ เครือ่งปัน้ดนิเผา

วัฒนธรรมเขมรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

เครื่ องปั้ นดิน เผาจีนค่อนข้ างมาก เช่น 

ภาชนะ ประเภทตลับน้ันมีลักษณะใกล้เคียงกับ

เคร่ืองป้ันดินเผาเคลือบสีขาวอมฟ้าของจีนสมัย

ราชวงศ์ซ่ง ที่เรียกว่า “เครื่องถ้วยชิงไป๋” 

ซึ่งผลิตจากหลายแหล่งเตาในประเทศจีน

(กฤษฎา พิณศรี. 2539 : 68-69) เช่น 

ที่จิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี เต๋อฮั้วและอันซี  

มณฑลฝู เ จี้ ยน ซี ชุ น  มณฑลกว่ า งตง

(รูปที่ 1 และ 2) 

รูปที่ 1 ตลับเคลือบสีเขียวน้ำแตงกวา ฝาตลับ  
ตกแต่งเป็นรูปหัวไก่หรือหัวนก  
ที่มา : โยธิน ธาราหิรัญโชติ

รูปที่ 2 ตลับเคลือบสีขาวแบบชิงไป๋    
ผลิตจากเตาซีชุน ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์ซ่ง 
(ราวพุทธศตวรรษที่ 18)    
ที่มา : (Lam, and Others. 1985 : p. 21)

 ภาชนะประเภทกระปกุ  มลีกัษณะรปูทรง 

คลา้ยกบัเครือ่งปัน้ดนิเผาจนีทีผ่ลติจากเตาซชีนุ  

ภาชนะประเภทถ้วยหรือชาม มีความสัมพันธ์  

กับเครื่องปั้นดินเผาจีน จากเตายั่วหรือเยว่ 

(Yue) ในมณฑลเจ้อเจียง และเครื่องปั้นดิน 

เผาจีนที่มีชื่อเรียกกันว่า เจี้ยน (Chien)  

ที่มีแหล่งผลิตดั้ งเดิมอยู่ ในมณฑลฝูเจี้ยน  
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ภาชนะประเภทไห มลีกัษณะคลา้ยกนักบัเครือ่ง 

ปั้นดินเผาจากเตาสืออวน  ในมณฑลกว่างตง  

ภาชนะประเภทคนโทและคนท ีทีบ่างครัง้พบวา่ 

มีการตกแต่งเป็นกลีบดอกไม้หรือตกแต่ง 

ลำตัว ของภาชนะเป็นเฟืองคล้ายรูปทรงผลไม้

นั้นก็อาจได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องปั้นดินเผา  

จากเตาเฉาโจว มณฑลกว่างตง (Lam, and 

Others. 1985 : p. 12,25,122) เป็นต้น

 นอกจากความสัมพันธ์กับเคร่ืองป้ันดินเผา   

ของจีนแล้ว เครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมเขมร 

ยังมีรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

กับเครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมอื่น เช่น  

เครื่องปั้นดินเผาอินเดีย โดยเฉพาะเครื่องปั้น 

ดินเผาประเภทกุณฑีหรือคนทีและคนโทที่มี 

ลักษณะคล้ายกันกับหม้อน้ำศักด์ิสิทธ์ิของอินเดีย

ที่เรียกว่า “กมัณฑลุ” (รูปที่ 3) และ “กลศ”  

ซึ่งเป็นหม้อน้ำที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา

(ผาสุข อินทราวุธ. 2527 : 105)   

 

รูปที่ 3 คนที ดินเผาเนื้ออ่อน ลักษณะคล้าย 
กับหม้อน้ำของอินเดียที่เรียกว่า “กมัณฑลุ”
ที่มา :  โยธิน ธาราหิรัญโชติ

 นอกจากนัน้  จากการศกึษาเครือ่งปัน้ดนิ 

เผาวัฒนธรรมเขมรโดยนำไปเปรียบเทียบกับ

ภาพสลักรูปเครื่องปั้นดินเผาในศิลปะชวา

ยังได้พบว่าเครื่องถ้วยหลายประเภทมีลักษณะ 

คลา้ยกนัมาก  และอาจเปน็ไปไดว้า่  เครือ่งปัน้ 

ดนิเผาวฒันธรรมเขมรทีผ่ลติขึน้ในระยะแรก ๆ  

อาจได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องปั้นดินเผาที่ 

ปรากฏอยู่บนภาพสลักในศาสนสถานใน 

ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย (กฤษฎา พิณศรี. 

2540 : 175) โดยเฉพาะภาชนะประเภทไห 

(หรือแจกัน) ใส่ดอกไม้ (รูปที่ 4)  

รูปที่ 4 ภาพจำหลักที่บุโรพุทโธ  
แสดงภาพแจกันหรือไหดินใส่ดอกไม้ 
ลักษณะคล้ายกับ “ไหเท้าช้าง”  
ที่มา : (กฤษฎา พิณศรี. 2540 : 175)

 สำหรับการศึกษาทางด้านประติมาน 

วิทยา ในเครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมเขมรนั้น

เป็นการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ 

ทางด้ านรูปแบบศิลปกรรมและคติหรือ 

ลัทธิความเชื่อ รวมทั้งหน้าที่การใช้งานของ 

เครื่องปั้นดินเผาที่สร้างขึ้น โดยอาศัยการ

ศึกษาเทียบเคียงกับคติหรือลัทธิความเชื่อทาง
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ศาสนาที่ปรากฏในงานศิลปกรรมประเภทอื่น 

เช่น  ประติมากรรมสำริด  ประติมากรรมหิน  

ภาพจำหลักตามศาสนสถานต่างๆ ในศิลปะ  

อินเดียและศิลปะเขมรโบราณที่เกี่ยวข้อง

ลั ท ธิ ค ว า ม เ ชื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ผู้ ค น ใ น

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อดีตมาจนถึง 

ปัจจุบัน ก็คือ ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนา  

ซึ่งแพร่หลายมาจากประเทศอินเดีย โดยมีรูป 

แบบความเชื่อดั้งเดิมมาจากลัทธิพระเวท

ที่ถูกนำมาเผยแพร่โดยชาวอารยัน ข้อความ

ที่เป็นหลักสาระสำคัญของลัทธิพระเวทนั้น

ไม่ ได้อยู่ที่ วินัยในการปฏิบัติหรือปรัชญา

ไม่มีการสร้างเทวสถานหรือรูปของพระเป็น

เจ้าหากแต่อยู่ที่การประกอบพลีกรรม การบวง 

สรวงลัทธิพระเวทได้มีวิวัฒนาการต่อมาเป็น 

ศาสนาฮินดู โดยมีการแก้ไขต่อเติมเรื่องราว

ของอุปนิษัทอภิปรัชญาว่าด้วยศาสตร์อันลี้ลับ 

มหัศจรรย์ มีพระเป็นเจ้าเป็นผู้ปกครองจักรวาล

อันกว้างขวาง  มีเทพใหญ่น้อยมีความสำคัญ 

ตามฐานันดรลดหลั่นลงมา มีความเชื่อว่า

เทพหรอืพระเปน็เปน็เจา้ทัง้หลายสถติอยูท่ัว่ไป 

ในทกุหนแหง่ เรือ่งราวอนัเกีย่วขอ้งกบัพระเปน็

เจา้เหลา่นีไ้ดจ้ดบนัทกึไวใ้นคมัภรีป์รุาณะตา่ง ๆ   

ซึ่งแต่ละคัมภีร์ก็จะมีเรื่องราวของเทพแตกต่าง

กนัไปตามความนบัถอื  และการสรา้งรปูเคารพ 

ก็อาศัยข้อความที่มีอยู่ในบทโศลกจากปุราณะ

เทพหรือพระเจ้ามีรูปร่างอย่างมนุษย์สามัญแต่ 

จะถูกกำหนดให้มีลักษณะบางอย่างพิเศษ

เหนือมนุษย์ทั่วไป เช่น มีหลายเศียร  หลายกร  

มพีาหนะประจำพระองค ์มเีครือ่ง มอืเครือ่งใช ้

ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ บางครั้ง

พระเป็นเจ้าที่นับถือก็อาจเป็นรูปสัตว์ เช่น 

ช้าง นก วัว หรือ งู ตามแต่นิกายหรือลัทธิ  

และมีสถานะสูงต่ำไป ตามบทบาทที่กำหนดไว้ 

เทพบางองค์ก็มีรูปลักษณะ ท้ังสองอย่าง คือ 

ทัง้อยา่งเทพและอยา่งสตัว ์เชน่ นนท ิ เอราวณั 

เวนไตย (ครุฑ) นาคชั้นสูง  (วาสุกรี อนันตะ 

ฯลฯ) หรือบางคร้ังก็ เป็นคร่ึงมนุษย์คร่ึง สัตว์ 

เช่น พระคเณศ   

 หลังจากที่ศาสนาฮินดูมีวิวัฒนาการขึ้น

ไปถึงจุดอิ่มตัว การประกอบพิธีกรรมยุ่งยาก

ซับซ้อนมากเกินไป พวกพราหมณ์มีบทบาทใน 

สังคมและได้รับอภิสิทธิ์มากเกินขอบเขตที่ควร

จะเป็นกลุ่มชนที่ด้อยกว่าทางสังคม เริ่มรู้สึก

เบื่อหน่ายเสื่อมศรัทธา เริ่มเสาะแสวงหา

วิธีทางที่จะค้นพบที่ยึดเหนี่ยวทางใจใหม่

จึงได้มีศาสดาก่อตั้งลัทธิศาสนาใหม่ๆ ขึ้น 

เพื่อสนองความต้องการของสังคม เช่น  

ศาสนาพุทธและศาสนาเชน 

 แรกเริ่มเดิมทีพุทธศาสนาไม่สอนให้

คนหวังผลในการประกอบพิธีบวงสรวงหรือ

ผูกพันในความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ใดๆ คำสอน

ต้องการให้คนรู้จักควบคุมสติ รู้จัก ปลดเปลื้อง

ตัณหาและเชื่อในกฎแห่งกรรมแต่ต่อมา

ภายหลังพุทธศาสนาได้มีคำสอนและแนวทาง

การปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากได้รับ 

เอาอิทธิพลทางความเชื่อ จากลัทธิศาสนา 

อื่น เช่น ศาสนาฮินดูและลัทธิตันตระ  
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เข้ามาผสม ทำให้พุทธศาสนาแตกออก 

เป็นหลายนิกายที่สำคัญ ได้แก่ พุทธศาสนา 

แบบเถรวาท พุทธศาสนามหายาน และ 

พุทธศาสนาแบบมหายานตันตระ   

 สว่นการสรา้ง งานศลิปะเนือ่งในพทุธศาสนา 

ก็มักจะทำตามแรงบันดาลใจหรือแบบอย่าง

ที่บรรยายไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาของแต่ละ

นิกาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องในพุทธประวัติ

เรื่องราวของเทพเจ้าในพุทธศาสนา รวมทั้ง 

ชาดก อนัเปน็เรือ่งราวของพระพทุธเจา้ เมือ่ครัง้ 

ยังเป็นพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติในชาดก ยังมัก 

เล่าถึงสวรรค์โลกมนุษย์ และโลกบาดาล 

โดยละเอียด ทำให้มีการสร้างงานศิลปะ

ทางศาสนาเปน็ลวดลายรปูสตัว ์และสรรพชวีติ 

ต่าง ๆ ซึ่งมีรูปร่างแปลกแตกต่างไป จาก

ธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์สามัญทั่วไป

โดยผู้สร้างงานอาจได้รับอิทธิพลทางประติมา

นวิทยามาจากทั้งศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู 

ปะปนกัน (กรมศิลปากร. 2531 : 7-11) 

 อาณาจักรเขมรโบราณซึ่งรับอิทธิพล

ทางศิลปะและวัฒนธรรมจากอินเดียนั้น 

กไ็ดป้รากฏ การสรา้งงานศลิปกรรมทางศาสนา 

ที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูขึ้น 

อย่างมากมายทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและ 

ประติมากรรมต่าง ๆ  การสร้างงานศิลปะ

เหล่านี้มักจะทำตามแรงบันดาลใจหรือแบบ

อย่างที่บรรยายไว้ในคัมภีร์หรือวรรณกรรม

ทางศาสนาของแต่ละนิกาย ทำให้มีการสร้าง 

งานศิลปะทางศาสนาเป็นลวดลายรูปสัตว์ 

และสรรพชวีติตา่ง ๆ  ซึง่มรีปูรา่งแปลกแตกตา่ง

ไปจากธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์สามัญ

ทั่วไป โดยผู้สร้างงานอาจได้รับอิทธิพลทาง

ประติมานวิทยามาจากทั้ งศาสนาพุทธ 

และศาสนาฮินดูปะปนกัน  

 สำหรับในส่วนของเครื่องปั้นดินเผา

ในวัฒนธรรมเขมรท่ีมีความเก่ียวข้องกับความเช่ือ

ทางศาสนา ก็ได้ปรากฏให้เห็นทั้งในลักษณะ

ของรูปเคารพและเครื่องใช้ในการประกอบ

พิธีกรรม ซึ่งจากการศึกษาได้พบความสัมพันธ์    

ระหว่างรูปแบบกับความหมายทางประติมาน

วิทยาทั้งที่ เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนานิกาย

มหายานและศาสนาฮินดูโดยสามารถจำแนก 

ออกเป็น  3  กลุ่ม ได้แก่

 1. ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม 

 เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใช้เป็นเคร่ืองประกอบ

สถาปัตยกรรมของเขมรอาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

ย่อยคือ กลุ่มเคร่ืองบนหรือเคร่ืองมุงหลังคา

และกลุ่มเครื่องประดับสถาปัตยกรรมโดยกลุ่ม

ท่ีอาจนำมาใช้ศึกษด้านประติมานวิทยาได้

มากกว่าไดแ้กก่ลุม่เครือ่งประดบัสถาปตัยกรรม

ซึ่งพบเป็นจำนวนน้อยและมักอยู่ในสภาพไม่

สมบูรณ์ ที่พบเป็นชิ้นส่วนรูปปั้นทวารบาล

เคลือบสีเขียว และประติมากรรมรูปนาค

ซึ่ งอาจมีความเกี่ยวข้องกับคติความเชื่อ

ทั้งของพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู
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 2. ประติมากรรมทางศาสนา

  2.1 ประติมากรรมรูปเคารพเนื่องใน

ศาสนาฮินดูรูปเคารพในศาสนาฮินดูที่สร้าง

จากเครื่องปั้นดินเผาค่อนข้างพบเห็นได้น้อย

ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เทวรูป 

พระคเณศ (รูปที่ 5 และฐานรองรับศิวลึงค์ 

ที่เรียกว่า ฐานโยนีหรือโยนีโทรณะ (รูปที่ 6)  

 พระคเณศ หรอืพระพฆิเนศวร ์เปน็นาม 

ของเทพเจ้าสำคัญของศาสนาฮินดูที่ได้รับการ

นับถือแพร่หลายมากที่สุดองค์หนึ่ง เป็นเทพ

ที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างจากเทพเจ้าโดย

ทั่วไปคือมีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่มีเศียรเป็นช้าง  

 พระคเณศ เป็นเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงและ 

นิยมแพร่หลายมากที่สุดองค์หนึ่งในอินเดีย  

ทั้งนี้  เนื่องมาจากการที่พระคเณศได้รับการ

ยกย่องให้เป็นเทพแห่งอุปสรรคผู้สามารถบันดาล

อุปสรรคให้เกิดแก่เทพ มนุษย์ มารร้ายต่างๆ 

ขณะเดียวกันก็สามารถขจัดสิ่ งกีดขวาง 

หรืออุปสรรคทั้งปวงได้ เป็นเทพผู้ประทาน         

ความสำเร็จให้แก่บุคคลผู้กระทำพลีกรรม     

บูชาเป็นที่พอพระทัยไม่ว่าในกิจการใดก็ตาม 

ชาวฮินดูเมื่อ จะประกอบพิธีทางศาสนาหรือ 

ศึกษาเล่าเรียน ศิลปะวิทยา จะต้องบูชาพระ

คเณศเพื่อขอให้พ้นจากความขัดข้อง และเพื่อ 

ขอความสำเร็จผลในกิจการนั้นๆ เสียก่อน

พระคเณศจึงถูกยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าในด้าน

ต่างๆ มากมาย  จนมีผู้กล่าวว่าพระคเณศทรง 

เป็ น เทพสากล หรื อ เทพแห่ งจั ก รวาล

(จิรัสสา คชาชีวะ. 2540 : 43)

 สำหรับฐานโยนีนั้นเป็นสัญลักษณ์แทน

พระอุมาศิวลึงค์ที่ตั้งอยู่บนฐานโยนีจึงมีความ

หมายถึงความสัมพันธ์ในเชิงสังวาสระหว่าง

พระศิ วะและชายาในเชิ งสัญญะวิทยา

(Semiology) ซึ่งโดยปกติสัญลักษณ์ทั้งสองนี้

จะตั้งอยู่ภายในครรภคฤหะหรือห้องครรภ์

จึงหมายความว่าลึงค์นั้นกำลังอยู่ในช่องท้อง

อันมีความหมายโดยนัยถึงจุดกำเนิดของจักรวาล

และสรรพสิ่งทั้งปวงตามคติความเชื่อของผู้ที่

นับถือศาสนาฮินดู  

รูปที่ 5 เทวรูปพระคเณศ 
ดินเผาเคลือบสีน้ำตาล รูปที่ 6 ฐานโยนี  
ดินเผาเคลือบสีน้ำตาล ศิลปะบายน  
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18                                      
ศิลปะบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18
ที่มา : โยธิน ธาราหิรัญโชติ 



วารสาร

วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 255238

 2.2 ประติมากรรมรูปเคารพเนื่องใน

พุทธศาสนารูปเคารพในพุทธศาสนาที่ทำจาก 

ดนิเผาทีพ่บสว่นใหญ ่ไดแ้ก ่พระพทุธรปูดนิเผา 

และพระพมิพต์า่ง ๆ  (รปูที ่6)  เชน่  พระตรกีาย  

พระรัตนตรัยมหายาน  เหวัชระมณฑล 

พระพทุธรปู และพระพมิพด์งักลา่วสรา้งขึน้ตาม 

คตขิองศาสนาพทุธมหายานนกิายวชัรยานหรอื

พุทธตันตระ ซึ่งเป็นที่นิยมนับถือกันมากใน     

ประเทศกัมพูชาและภาคอีสานของประเทศไทย

ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-18   

รูปที่ 6 พระพิมพ์ภาพพระพุทธรูป 7 องค์  
ดินเผา ศิลปะบายน  
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18
ที่มา : โยธิน ธาราหิรัญโชติ

 นอกจากนี้ยังได้พบแผ่นดินเผาทรงกลม

แบนซึ่งอาจเป็นธรรมจักรด้วย ธรรมจักร

เป็นเครื่องหมายมงคลหนึ่งในแปดอย่างที่ 

ปรากฏอยู่บนรอยพุทธบาท เป็นสัญลักษณ์

ของการแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร คือ  

พระสูตรที่ว่าด้วยวงล้อแห่งธรรม ซึ่งถือกันว่า

การหมุนพระธรรมจักรเท่ากับทบทวนคำสอน

ของพระพุทธองค์  

 2.3  ประติมากรรมท่ัวไป เป็นประติมากรรม 

ทั่วไปที่อาจมีความเกี่ยวข้องได้ทั้ งกับคติ 

ความเชือ่  หรอืวรรณกรรมทางศาสนาทัง้พทุธ

และฮนิด ู แบง่ออกเปน็ประตมิากรรมรปูบคุคล  

ได้แก่  ประติมากรรมรูปยักษ์หรือรากษส และ

ประตมิากรรมรปูสตัวไ์ดแ้กป่ระตมิากรรมรปูมา้  

และประติมากรรมรูปลิง  

 3. ภาชนะเครื่องใช้สอย เครื่องปั้นดิน

เผาที่ทำเป็นภาชนะเครื่องใช้สอยในวัฒนธรรม

เขมรมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง คือ มักมีการ

ประดิษฐ์รูปทรงหรือประดับตกแต่งภาชนะ

ด้วยลวดลายรูปบุคคลและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ลวดลายรูปสัตว์ต่าง ๆ ลวดลายที่ปรากฏใน

เครื่องปั้นดินเผาของเขมรส่วนใหญ่มักแสดง

ให้เห็นถึงความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับความเช่ือ

ทางศาสนาท้ังพุทธและฮินดูท่ีได้รับมาจากอินเดีย

โดยแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่

  3 . 1  เครื่ อ งประกอบพิ ธี ก ร รม

ในลัทธิตันตระตันตระ (Tantra) เป็นคำที่มี

ความหมายหลายอย่างเป็นทั้งลัทธิศาสนา

ของอินเดีย หรืออาจหมายถึงศาสตร์วิชาการ  

หลกัปรชัญาโดยทัว่ไป  แตค่ำจำกดัความทีเ่ปน็ที ่    

ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็คือ  หนังสือ 

หรือคัมภีร์ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองของเวทย์มนต์คาถา  

อิทธิปาฏิหาริย์ และเรื่องของการบูชาเทพเจ้า  

รูปเคารพมากมาย (พรหมศักดิ์ เจิมสวัสดิ์. 

2522 : 87) เชื่อกันว่าตันตระถือกำเนิดมาจาก 

ลั ท ธิ เ ก่ า แ ก่ ดั้ ง เ ดิ ม ข อ ง ก ลุ่ ม ช น ตั้ ง แ ต่

ยคุเริม่แรก โดยมรีากฐานมาจากความเชือ่เรือ่ง 
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เวทมนตร์คาถา เครื่องรางของขลัง อิทธิฤทธิ์  

พลังอำนาจอันเร้นลับ การเซ่นสรวงบูชาต่าง ๆ

อันมีสาเหตุมาจากความกลัวภัยและความ

ไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ

มนุษย์ (ผาสุข อินทราวุธ. 2518 : 37)

 ลัทธิตันตระได้ถูกนำมาผนวกเข้าใน 

ศาสนาที่สำคัญของอินเดีย 2 ศาสนา คือ 

ศาสนาพทุธ โดยสกลุแรกทีน่ำความเชือ่ในลทัธ ิ

ตันตระมาใช้ คือ สกุลวัชรยาน (Vajrayana) 

(ผาสขุ อนิทราวธุ. 2518 : 38)  และศาสนาฮนิด ู 

ทำให้อิทธิพลของพุทธตันตระ (Tantra

Buddhism) และฮนิดตูนัตระ (Hindu Tantra)  

ซึ่งเจริญขึ้นในอินเดียตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 

12 หรือ 13 – 18  ได้แพร่ขยายไปยังภูมิภาค

ต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมอินเดีย 

แหลง่ที ่สำคญัและยงัคงนบัถอืปฏบิตัสิบืเนือ่งมา

จนปจัจบุนั คอื ประเทศทเิบต สว่นในแถบเอเชยี 

อาคเนย์ดินแดนที่ได้รับอิทธิพลลัทธิตันตระ    

ที่สำคัญ ได้แก่ ชวา (อินโดนีเซียโบราณ) และ 

เขมรซึ่งรวมทั้งในประเทศไทยด้วย

 จากการศึกษาพบว่าเครื่องปั้นดินเผาใน 

วัฒนธรรมเขมรบางประเภทมีความเกี่ยวข้อง 

กับการประกอบพิธี ในลัทธิตันตระ เช่น

เครื่ อ งประกอบพิ ธี ก ร รมที่ ต กแต่ ง เป็ น

รูปบุคคล ได้แก่ หม้อน้ำรูปพระคเณศ 

ตุก๊ตาดนิเผารปูบคุคล กำลงัเสพสงัวาส เครือ่ง 

ประกอบพิธีกรรมที่ทำหรือตกแต่งเป็นรูปสัตว์  

ได้แก่  ภาชนะรูปสังข์  (รูปที่ 7)  

  

รูปที่ 7  สังข์ ดินเผาเคลือบสีน้ำตาล
ที่มา :  โยธิน ธาราหิรัญโชติ
และเคร่ืองประกอบพิธีกรรมท่ีทำเป็นรูปทรงอ่ืน ๆ  
ได้แก่ ฐานคันฉ่องดินเผา และปราสาท
จำลองหรือมณฑลของเทพเจ้า (รูปที่ 8)  

รูปที่ 8  ปราสาทจำลอง ดินเผาเคลือบสีน้ำตาล 
ศิลปะบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18
ที่มา : โยธิน ธาราหิรัญโชติ

 3.2 เครื่องประกอบพิธีกรรมในศาสนา 

พุทธหรือศาสนาฮินดู

 สำหรับในส่วนของเครื่องใช้ประกอบ 

พิธีกรรม มีทั้งที่ตกแต่งเป็นรูปบุคคล  ได้แก่ 

ภาชนะรูปฤษีหรือนักบวช ฝาจุกภาชนะ 

รูปนางอัปสร ภาชนะที่ ทำหรือตกแต่ ง

เป็นรูปสัตว์หรือครึ่งคนครึ่งสัตว์  ได้แก่  
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ภาชนะรปูปลา  ภาชนะรปูเตา่  ภาชนะรปูหมปูา่ 

ภาชนะรูปนกเค้าแมวหรือนกแสก ภาชนะ 

รปูกวาง (รปูที ่9) ภาชนะรปูแมว  ภาชนะรปูชา้ง  

ภาชนะรปูหงส ์ ภาชนะรปูนกยงู  ภาชนะรปูโค  

ภ าชนะ รู ป ก ร ะบื อ   ภ าชนะ รู ป สิ ง ห์   

ภาชนะรูปกินรี ภาชนะรูปลิง ภาชนะรูปกบ  

ภาชนะรูปกระต่าย และภาชนะรูปทรงอ่ืนๆ  

ได้แก่ ภาชนะ (ที่หยาดน้ำ ?) รูปดอกบัว

ซึง่ลวดลายทีต่กแตง่ลงบนภาชนะดงักลา่วลว้น

มคีวามเกีย่วขอ้งกบัคตคิวามเชือ่หรอืปรากฏอยู่

หรือวรรณกรรมทางศาสนาทั้งสิ้น

(Iyer. 1977 : 37, 40-41, 44-46, 74, 82-83)

 

รูปที่ 9 ภาชนะรูปกวาง ดินเผาเคลือบสีน้ำตาล
ที่มา : โยธิน ธาราหิรัญโชติ

 กลา่วโดยสรปุ เครือ่งปัน้ดนิเผาวฒันธรรม 

เขมรส่วนใหญ่คงผลิตขึ้นในราวปลายพุทธศต

วรรษที่ 15 ถึงพุทธศตวรรษที่ 18 โดยได้รับ

อิทธิพลทางรูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตมา

จากเครื่องปั้นดินเผาของจีนในสมัยห้าราชวงศ์

แ ล ะ ส มั ย ร า ช ว ง ศ์ ซ่ ง  น อ ก จ า ก นั้ น

เคร่ืองป้ันดินเผาบางรูปแบบยังอาจได้รับอิทธิพล

จากเคร่ืองป้ันดินเผาอินเดียและเคร่ืองป้ันดินเผา

ชวาด้วยจากการศึกษายังได้พบว่าเครื่องปั้น

ดินเผาวัฒนธรรมเขมรเป็นเครื่องปั้นดินเผา

ที่ มีความพิเศษก ว่า เค ร่ือง ป้ัน ดิน เผาใน 

วัฒนธรรมอ่ืน ทัว่ไปโดยมากมกัมลีกัษณะรปูทรง 

และลวดลายประดับตกแต่งที่ค่อนข้างโดดเด่น

เป็นเอกลักษณ์ ทั้งที่ทำเป็นรูปบุคคล รูปสัตว์ 

หรือรูปทรงอื่น ๆ ซึ่งสามารถสื่อให้เห็น

ความหมายในเชิงประติมานวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับ

คติความเชื่อทั้งในพุทธศาสนานิกายมหายาน

และศาสนาฮนิดทูำใหเ้ชือ่ไดว้า่เครือ่งปัน้ดนิเผา

เหล่านี้คงมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อใช้เป็น

เคร่ืองประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรม

ของราชสำนัก รวมทั้งเป็นเครื่องใช้สอยของ 

นักบวช หรือเครื่องแสดงฐานะทางสังคม

ของชนชัน้สงูมากกวา่เปน็เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน

สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งหลักฐานการใช้

ภาชนะดินเผาเหล่านี้ยังได้ปรากฏสอดแทรก

อยู่ ในภาพเล่าเรื่องวรรณกรรมทาศาสนา 

เรือ่งราววถิชีวีติของฤษ ีนกับวชการทำบญุถวาย 

สิ่งของแก่พราหมณ์ และภาพเหตุการณ์ที่

เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ บน

ภาพจำหลกัของศาสนสถานในวฒันธรรมเขมร 

โบราณอีกเป็นจำนวนมาก  
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ข้อเสนอแนะ

 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา

วิจัยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมเขมร

ที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานเอกชนจำนวน

2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

และพิพิธภัณฑสถานส่วนบุคคลของนายโยธิน  

ธาราหิรัญโชติ ข้อมูลที่ได้จึงอาจยังไม่สามารถ

ใช้สรุปภาพรวมถึงคติความเชื่อ วัตถุประสงค์ 

หรือหน้าที่การใช้งานของเครื่องปั้นดินเผา

ในวฒันธรรมเขมรไดท้ัง้หมด หากไดม้กีารศกึษา 

ค้นคว้าเพิ่มเติมจากการดำเนินงานทางโบราณ

คดีบริเวณแหล่งโบราณสถานในประเทศกัมพูชา

ในอนาคต และนำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษา

เปรียบเทียบ จึงจะทำให้เราได้ทราบถึงรูปแบบ 

ทางศิลปะและความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบ

ศิลปกรรมและคติความเชื่อ รวมทั้งหน้าที่การ 

ใช้งานของเครื่องปั้นดินเผาที่สร้างขึ้นเนื่อง

ในวัฒนธรรมเขมรโบราณอย่างเด่นชัดยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยด้านรูปแบบศิลปะของ

เครื่องปั้นดินเผาที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ก็น่าจะเป็นประโยชน์และสามารถนำมา

ใช้ เป็นข้อมูลในการประยุกต์สร้างสรรค์

งานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยใน

เชิงศิลปะและหรือเชิงเศรษฐกิจได้ตามสมควร
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