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การศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเป็นมาและ

วิวัฒนาการของลวดลายเบญจรงค์ ค้นหาอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย และจัดท าภาพต้นแบบ
ลวดลายเบญจรงค์ไทย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การวิเคราะห์จากลวดลายบนเครื่องเบญจรงค์จริง 
และภาพถ่ายจากหนังสือ  พิพิธภัณฑ์ สถานประกอบการ  ร้านจ าหน่าย และจากการสัมภาษณ์ น าสู่การ
ค้นหาอัตลักษณ์ของลวดลายเบญจรงค์ หลังจากนั้นจัดท าภาพต้นแบบลายเบญจรงค์ไทย โดยการเขียน
ลาย และเขียนสีลงบนแผ่นกระเบื้องสีขาวโดยช่างฝีมือ เผาสี ตามกระบวนการของการผลิตเครื่องเบญจ-
รงค์ไทย 
  ผลการศึกษาพบว่า 
  1.  เครื่องเบญจรงค์เป็นศิลปะไทย-จีนที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  
โดยในสมัยแรกนี้ลวดลายของเครื่องเบญจรงค์ได้รับอิทธิพลตามแบบศิลปะของจีน มีการประยุกต์
ลวดลายแบบจีนร่วมกับแบบของไทย ซึ่งลวดลายที่มีความนิยมมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้แก่ลายเทพ-
นม และลายนรสิงห์ มีลายประกอบคือลายช่อเปลวที่มีลักษณะเหมือนลายเปลวไฟของจีน พื้นลายนิยม
ลงสีด า เขียนลายลูกคั่นที่ขอบปากเป็นแถบสีแดง ลายดอกไม้สลับใบไม้  และที่ส าคัญคือนิยมเขียนลาย
ลูกคั่นที่ขอบปากด้านในของชาม และยังคงลักษณะเช่นนี้จนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ แต่
มีการประดิษฐ์ลวดลายใหม่ประกอบลายเทพนม ได้แก่ ลายครุฑ ลายราชสีห์ ลายหน้าสิงห์ รวมทั้งมีลาย
หลักที่มีการผูกลายขึ้นใหม่ได้แก่ ลายกินรี ลายหนุมาน  ลายกลีบบัว ส่วนภาพประกอบลายที่นิยมคือ
ลายก้านขดสีเขียวอมฟ้า และไม่เขียนลายลูกค่ันที่ปากชามด้านใน  

สมัยรัชกาลที่ 2–3  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มมีความนิยมเครื่องลายน้ าทอง จึงมีลวดลาย
ใหม่ส าหรับการเขียนเครื่องลายน้ าทอง ซึ่งเป็นลายที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะของจีน เช่น ลายดอก
กุหลาบ ประกอบลายผีเสื้อ นก และดอกไม้ ใบไม้ ที่มีลักษณะเลียนแบบธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ในสมัย
รัชกาลที่ 4 เครื่องเบญจรงค์ลดความนิยมลง และในสมัยรัชกาลที่ 5 ถือเป็นยุคสุดท้ายของเครื่องเบญจ-
รงค ์แตก่็มีการผลิตเครื่องเบญจรงค์ได้ในประเทศไทย ซึ่งลวดลายในสมัยนี้เป็นลายน้ าทองประเภทลาย
เครือเถา ลายดอกพุดตาน และลายเกล็ดกระดองเต่า รวมทั้งลวดลายที่เป็นเรื่องราวตามแบบตะวันตก 
แต่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือเป็นลายไทยจากเรื่องราวของวรรณคดีไทย 

2.  ลวดลายเบญจรงค์เป็นลายไทยที่แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มเทพ-
นมประกอบลายต่าง ๆ และลายไทยรูปสัตว์  2) ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มลายพรรณพฤกษา และ 3) 
ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มลายผ้ายก ซึ่งแม้ว่าลายที่ใช้เขียนจะเป็นลายเดียวกัน ช่างเขียนแต่ละคนก็
สามารถผูกลายได้แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ลวดลายที่ใช้เขียนเครื่องเบญจรงค์ก็มีเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึง
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ความเป็นไทยทั้งด้านความเชื่อ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แม้ว่าจะไม่ใช่ลายของไทยก็ตาม ส่วนการลงสี 
นั้นส่วนมากมีลักษณะเป็นสีทึบไม่มีมิติ ใช้สีตัดกัน แต่สามารถใช้สีขาวเพื่อไล่สีอ่อน-แก่ และนิยมการตัด
เส้นไม่ว่าจะตัดเส้นด้วยสีเข้ม หรือสีทอง 
  ข้อเสนอแนะ  

1.  การผูกลายส าหรับการเขียนเครื่องเบญจรงค์ สามารถเลือกลายหลัก ลายประกอบ และลาย
ลูกคั่นได้อย่างหลากหลายแต่ทั้งนี้ลวดลายที่ใช้ควรแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสามารถอธิบาย
ที่มาของลวดลายได้ 

2.  ควรศึกษาทดลองการท าสีทองหรือวัตถุดิบทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต แต่ยังทรงคุณค่า
ของเครื่องเบญจรงค์ รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาลวดลายเครื่องเบญจรงค์เพื่อใช้งานให้เหมาะสมใน
วัสดุชนิดอ่ืน ๆ เช่น ลายผ้า กระดาษห่อของขวัญ ตราสัญลักษณ์  เป็นต้น  เพื่อเป็นการส่งเสริม
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
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ABSTRACT 

 
Research Title   :   Identity of Thai Benjarong Pattern 
Author      :   Assistant Professor Dr. Ruedee Niyomrath 
Year     :   2011 

.................................................................................................  
 

  The objective in study the Benjarong design is to search the origin and design 
development of Thai Benjarong and to create design blue print of Thai Benjarong, it is 
by gather data by using research method base from the real Benjarong design and from 
the photograph of books, museum, establishment, store and base from different 
interview those where the beginning of the search in finding Benjarong design. After 
those then create photograph blue print of Thai Benjarong design by draw design and 
paint colored on the white ceramic by the skilled craftsman bake the item in high 
temperature follow old traditional style in making Benjarong. 

The study found          
1. Benjarong was Thai-Chinese art or Sino-Thai which had Thai identity since 

Ayutthaya era. The earlier period of Ayutthaya era the design of Benjarong was 
influence from the Chinese art. They applied Chinese design together with Thai design 
and the most popular design during those time where “Thep Phanoom design” and 
“Norasig design” the support design called “Cho Parew” or the elongated and 
elaborately carved apex look like flame which similar with Chinese flame design, 
background design mostly like black color and drew at the tip of the item with red 
color. Paint design of flower with leaf and most importantly draw design as line like at 
the inner tip of Benjarong item. The identity of those design was been used until the 
Rama 1 in Rattanakosin era, but they add more new design to support “Thep 
Phanoom” design which where the Garuda (state symbol of Thailand), a heraldic lion 
(coat of arms of the Ministry of the Interior), heraldic lion’s face, including having main 
design combined with new design such as Kinnaree, Hanuman (the king of monkeys in 
the Ramayana), lotus petal. For the support design that support together with the main 
design that was mostly use where the green and blue stem and not draw any design 
inside the tip of the bowl. 

During the Rama 2-3 of Rattanakosin era was the popular period in used of 
Benjarong with water design draw with gold color, those design was originate and 
influence from China those design that popular where Rose design with butter fly, 
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birds, flower, and leaf which were simple and increasingly used by people during that 
time. During Rama 4 period, Benjarong was decrease in demand until Rama 5 period, it 
is the last era that been using Benjarong but up to the present time there are still 
production of Benjarong in Thailand which was design as the slender stem of a 
climbing plant in gold line like Pud Tan flower design and turtle shell also including 
western design which draw as story like but still remain Thai kind or identity in it or 
drawing design base on the Thai literature. 

2. Thai Benjarong design was divided into 3 groups which where 1) Benjarong 
design in the group of the figure of a Thep Phanoom design (deva clasping hands), 
those design was to support with the main design and the animal design, 2) Benjarong 
in the group of different flora, and 3) Benjarong design in the group of fabric design, 
even though those design are same design each painter can bind those design to look 
different. Those design that was draw in Benjarong had identity that show Thai identity 
in believe, culture, way of living even those design are not originated from Thai as well. 
For the color paint mostly use dark shade color with no dimension, using contrast 
color but able to use white color to be with soft-dark color and mostly like to draw 
the line with dark or gold color. 

Suggestion:   
1. In binding design for Benjarong items can combined or use selection of 

main design, support design, or lining in verity of selection but still remain Thai identity 
in it and can explain the originality of those design that where it was came from.  

2. Must do the study and test in creating the gold color or substitute of raw 
material to lower the cost but still able to remain with the Benjarong value also study 
and finding the way to develop Benjarong design to be able to draw those design in 
other kind of material such as textile, gift wrap paper, or logos as well.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  รายงานการวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทยส าเร็จได้เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้
กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ โกมล รักษ์วงศ์ ในการเป็นที่ปรึกษาเรื่องลายไทยและลายเบญจ-
รงค์ ขอขอบพระคุณสถานประกอบการที่เป็นผู้ผลิต  ผู้จ าหน่าย และผู้ให้ข้อมูลทุกท่านทั้งจากแหล่ง
สืบค้นในรูปแบบของหนังสือ ต ารา บ้านเรือน และเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล รูปภาพ และการแสดงความ-
คิดเห็นอันน าสู่การตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างหลากหลายแนวคิดและประสบการณ์ บนพ้ืนฐาน
ความเป็นจริง ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้ผลของการวิจัยแสดงถึงความเป็นจริงจากอดีตที่อยู่ในบันทึกต่าง ๆ และ
ความเป็นไปในปัจจุบัน     
 
 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฤดี  นิยมรัตน์ 
                                               ธันวาคม 2554 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 
ประเทศไทยเป็นชาติที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่ยาวนานอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยปรากฏให้เห็นเด่นชัดเป็นหลักฐานทั้งที่เป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ อันเป็น
งานศิลปะที่ประณีตวิจิตรบรรจงจ านวนมาก ที่ผ่านการคิดค้น สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความเพียร
พยายามและสืบต่อกันมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี หลายพันปี โดยเครื่องปั้นดินเผาของไทยก็เป็นงาน
ประณีตศิลป์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวอีกงานหนึ่งเช่นกัน งานเครื่องปั้นดินเผาของไทยที่เก่าแก่ที่สุดได้แก่
เครื่องปั้นดินเผาที่ถ้ าผี จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นภาชนะดินเผาเนื้อดินชนิดเออร์เทนแวร์ (earthenware 
pottery)  ตกแต่งพื้นผิวด้วยการกดประทับ (stamping) เป็นลายเชือกทาบและลายตาข่าย รวมทั้งการ
ขัดผิวให้มัน และการปั้นแปะ (bas–relief decoration) อายุประมาณ 8,400 ปี (Gorman, C., 1970, 
np; อ้างถึงใน ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2550, หน้า 39) นอกจากนี้ยังมีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียง อ าเภอ
หนองหาน จังหวัดอุดรธานี สันนิษฐานได้ว่ามีอายุประมาณ 6,000 ปีเศษมาแล้ว ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาเป็นเพียงภาชนะดินเผาทั่วไป บนเครื่องปั้นดินเผาจะมีลวดลายสีแดง
เขียนทับลงไป  สีที่ใช้ได้จากสีของดิน  มีการใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย เชือก หรือไม้แหลม ท า
ลวดลายบนผิวภาชนะ ต่อมาความประณีตของลวดลาย สีสัน และกระบวนการผลิตมีเพิ่มมากขึ้นและ
ซับซ้อนขึ้น จนกระทั่งมีภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่มีสีสันหลากหลาย รูปทรงแตกต่าง มีความสวยงาม
เหมาะส าหรับการใช้งานและเป็นของช าร่วย ของประดับตกแต่ง  ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่มี
เอกลักษณ์แห่งความสวยงามประณีต วิจิตรบรรจงชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงของไทยก็คือ “เครื่องเบญจรงค์” 

เครื่องเบญจรงค์หมายถึงเครื่องปั้นดินเผาสีขาว น ามาเขียนลวดลายที่ผิวผลิตภัณฑ์และลงสี
จ านวน 5 สีคือ สีแดง เขียว เหลือง ด า และสีขาว ตามความหมายของชื่อ “เบญจ” ที่แปลว่าห้า และ 
“รงค”์ แปลว่าสี แม้บางหลักฐานกล่าวว่าเดิมนั้นเบญจรงค์มีเพียง 3 สีเท่านั้น  โดยเครื่องเบญจรงค์ถือได้
ว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมของไทย  มีความเป็นเอกลักษณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ตามประวัติศาสตร์
พบว่าการท าเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีเช่นเดียวกับเครื่องเบญจรงค์มีต้นก าเนิดในประเทศจีน ประมาณ
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 รัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิซวนเต๊อะ (Xuande, พ.ศ. 1969–1978)  สมัย
ราชวงศ์หมิง (the Ming dynasty, พ.ศ. 1911–2187) แคว้นกังไซ มณฑลเจียงซี (Jiangxi) หรือคนไทย
เรียกแคว้นกังไส (Kiangsi) และนิยมอย่างมากในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเฉิงฮั่ว (Chenghua, พ.ศ. 
2008–2030) มีการบันทึกไว้ว่าเครื่องเบญจรงค์ของประเทศไทยในระยะแรกตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายุค
ที่ 3 ประมาณรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2173–2198) ใช้การสั่งท าเครื่องเบญจรงค์จาก
ประเทศจีนตามความคิดและลวดลายของไทย โดยให้ช่างชาวไทยเดินทางไปควบคุมการผลิต ต่อมาใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีรัชกาลที่ 2 มีพระต าหนักอยู่ใกล้วัด
จุฬามณี ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบัน ที่เดิมชื่อว่า “วัดเจ้าทิพย์” มีการ
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ค้นพบเครื่องเบญจรงค์ที่ช ารุดเสียหาย ท่านจึงส่งเสริมการท าเครื่องลายน้ าทองที่ผูกลายต่าง ๆ เขียนลง
บนถ้วยและใช้สีทองประกอบสีทั้งห้าของเบญจรงค์แบบเดิม พร้อมเพิ่มสีต่าง ๆ เช่น สีชมพู ม่วง ฟ้า  
เป็นต้น  

ความนิยมในเบญจรงค์และลายน้ าทองเริ่มลดลงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ที่เริ่มมีการน าเข้าเครื่อง
ถ้วยและเครื่องแก้วจากยุโรป จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งถือเป็นยุคสุดท้ายของเครื่องเบญจรงค์ 
เนื่องจากอารยธรรมตะวันตกเป็นที่นิยมมากกว่า (สุกัลย์ เจริญกุล, ม.ป.ป.) เครื่องเบญจรงค์ในยุคสมัยนี้
มีการผลิตในประเทศญี่ปุ่นและส่งมาขายในประเทศไทย แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะไม่ได้รับความนิยม 
จึงมีจ าหน่ายในช่วงเวลาสั้น และนักสะสมเครื่องเบญจรงค์ในระยะนั้นเรียกว่า “เครื่องถ้วยเบญจรงค์
ญี่ปุ่น” จวบจนปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการผลิตเครื่องเบญจรงค์แตกต่างไปจากการผลิตในสมัยก่อน 
โดยในสมัยโบราณจะผลิตเพื่อใช้งานแต่ในชนชั้นสูง แต่ในปัจจุบันเครื่องเบญจรงค์ของไทยได้รับความ
นิยมจากท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  การท าเครื่องเบญจรงค์จึงถือได้ว่าเป็นงานด้านศิลปหัตถกรรมของ
ไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการปรับปรุงและคิดค้นรูปแบบและลวดลายใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น มีการลงสีที่
หลากหลายมากกว่าการใช้ 5 สีดังเช่นในอดีต โดยส่วนมากที่นิยมทั่วไปจะมีการใช้สีทองเขียนลายเป็น
หลักที่เรียกว่า “ลายน้ าทอง” และมีการประยุกต์ลวดลายที่แตกต่างหลากหลายให้เกิดเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละโรงงาน  ส าหรับการใช้งานนั้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้เครื่องเบญจรงค์เป็น
เครื่องประดับตกแต่งบ้าน เครื่องเบญจรงค์ถือเป็นของที่ระลึกและของขวัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์
สวยงาม หรูหรา และมีคุณค่าสูงส าหรับจะใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น ของขวัญวันแต่งงาน ของรางวัล ของ
ก านัล เป็นต้น โดยการเลือกสีเลือกลายนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ ซึ่งแตกต่างจากความนิยมและความ
เชื่อในอดีต เช่น เครื่องเบญจรงค์ลวดลายเทพนม นิยมใช้ในพิธีบูชาเทวดา เรียกว่า “เครื่องเบญจรงค์
บายศรีปากชาม” ซึ่งเป็นลักษณะชามเครื่องเบญจรงค์ท่ีใช้รองบายศรี เป็นต้น 

จากวิวัฒนาการของเครื่องเบญจรงค์ในประเทศไทยที่ยาวนานกว่า 380 ปี มีความผูกพันกับชาว
ไทยจากเฉพาะระดับชนชั้นสูงในอดีต จนถึงสามัญชนในปัจจุบัน มีความเชื่อและความนิยมในการใช้งาน
จากลักษณะรูปทรง  ลวดลาย และสีสัน ที่แตกต่างแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา มีการสร้างสรรค์ลวดลาย
ให้เกิดความมีเอกลักษณ์เฉพาะตน แต่ยังคงพยายามรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความสวยงาม ประณีต 
อ่อนช้อย ของลายไทยโบราณ ซึ่งจากระยะเวลาที่ยาวนานดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์ของ
สิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าแท้จริงแล้วลวดลายเบญจรงค์ใน
อดีตเป็นอย่างไร  ลวดลายเบญจรงค์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากอดีตถึงปัจจุบัน     

ดังนั้นการค้นหาอัตลักษณ์ของลายเบญจรงค์ในอดีต รวมทั้งความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
ลายเบญจรงค์ที่พัฒนาขึ้น จึงเป็นวัตถุประสงค์ของการด าเนินการวิจัยครั้งนี้  ภายหลังจากการสืบค้น
ตามกระบวนการวิจัยแล้ว จะได้ข้อมูลและลวดลายเบญจรงค์ที่เป็นจริงในอดีตจากการยืนยันของเอกสาร 
หลักฐาน และบุคคล  ผลการวิจัยจะได้ภาพต้นแบบลายเบญจรงค์ไทย ที่สามารถใช้เป็นต้นแบบให้กับ
ช่างเขียนเบญจรงค์ สถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์ และสถาบันการศึกษา น าข้อค้นพบไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างลวดลาย ฝึกฝน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
 
1.2.1  เพื่อค้นหาความเป็นมาและวิวัฒนาการของลวดลายเบญจรงค์ 
1.2.2  เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย 
1.2.3  เพื่อจัดท าภาพต้นแบบลวดลายเบญจรงค์ไทย 

 
1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
 
  1.3.1  ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทยมีขอบเขตของการศึกษาดังนี้  
1.3.1.1  ศึกษาที่มาของลวดลายเบญจรงค์และวิวัฒนาการของลวดลายเบญจรงค์ไทย

จากอดีตจวบจนปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์จากลวดลายบนเครื่องเบญจรงค์จริง และภาพถ่ายจาก
หนังสือ  พิพิธภัณฑ์ สถานประกอบการ  ร้านจ าหน่าย และจากการสัมภาษณ์ น าสู่การค้นหาอัตลักษณ์
ของลวดลายเบญจรงค์  

1.3.1.2  การจัดท าภาพต้นแบบลายเบญจรงค์ไทย  โดยการเขียนลาย และเขียนสีลง
บนแผ่นกระเบื้องสีขาวโดยช่างฝีมือ เผาสี ตามกระบวนการของการผลิตเครื่องเบญจรงค์ไทย 
  1.3.2  ขอบเขตด้านเวลา 

ด าเนินการศึกษาวิจัยเป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 
  1.3.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

สถานที่ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ พิพิธภัณฑ์ วัด หนังสือ สถานประกอบการผลิต  
และสถานที่จ าหน่ายเครื่องเบญจรงค์  
 
1.4  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  1.4.1  อัตลักษณ ์หมายถึง ลักษณะเฉพาะของลวดลายที่เขียนบนเครื่องเบญจรงค์ของไทย ที่ท า
ให้เครือ่งเบญจรงค์ของไทยเป็นที่รู้จักและจดจ าได้ 
  1.4.2  เครื่องเบญจรงค์ หมายถึง ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเขียนลายและเขียนสีบนเคลือบ โดย
ใช้สีหลักจ านวน 5 สีคือ สีแดง เขียว เหลือง ด า และสีขาว ใช้วัตถุดิบและกรรมวิธีในการสร้างงานตาม
กระบวนการของการผลิตเครื่องปั้นดินเผา   

1.4.3  ลวดลายเบญจรงค์ไทย หมายถึง ลายเส้นและสีสันที่มีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ และ
ถ่ายทอดโดยการวาดให้เกิดความงามบนผิวภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสีขาว  
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ผลงานวิจัยและงานเขยีนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
 การวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทยมีการสืบค้นเอกสารและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
โดยผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมในเรื่องเกี่ยวกับความหมายของอัตลักษณ์  ความหมาย  ประวัติความ
เป็นมาของเครื่องเบญจรงค์ การผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเบญจรงค์  รูปทรง  ลายไทยและ
ลายเบญจรงค์ไทย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
2.1  ความหมายของอัตลักษณ์ 
 

คําว่า “อัตลักษณ์” เป็นคําผสมระหว่างคําว่า “อัต” (อัต–ตะ) ที่มาจากภาษาบาลี แปลว่าตน 
หรือตัวเอง กับคําว่า “ลักษณ์” เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าเครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง 
หรือคําว่า “ลักษณ” หรือ “ลักษณะ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่าสมบัติเฉพาะตัว 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 1001, 1352) ดังนั้น “อัตลักษณ์” จึงแปลได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงความ
เป็นตัวเองหรือลักษณะที่แสดงถึงความเป็นตัวเอง ซึ่งตรงกับคําในภาษาอังกฤษคือ “identity” ที่ในอดีต
นิยมใช้คําว่า “เอกลักษณ์”  โดยมีผู้ให้ความหมายของ “อัตลักษณ์” ไว้ดังนี้ 

McCall (1987, p. 134) ได้ให้ความหมายของ “อัตลักษณ์” หรือ “เอกลักษณ์” ไว้ว่า เป็น
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในตัวบุคคลหรือชนชาติใดชนชาติหนึ่งที่ทําให้บุคคลนั้นรู้ตัวว่าเขาเป็นบุคคล
เป็นตัวเขาเองแตกต่างจากคนอ่ืน และทําให้คนอ่ืนรู้จักว่าเป็นใคร ด้วยเอกลักษณ์ของตนเองจึงมี
ความสําคัญ เพราะเป็นเครื่องรักษาบุคคลแต่ละคน ให้มีความเป็นตัวตนของตนเองโดยแท้จริง 

ฉลาดชาย  รมิตานนท์ (2542, หน้า 1–2)  ให้ความหมายของ “อัตลักษณ์” ว่าหมายถึงสิ่งที่เรา
รู้สึกว่าเป็นเรา หรือพวกเรา แตกต่างจากเขา พวกเขา หรือคนอ่ืน  อัตลักษณ์ไม่จําเป็นต้องมีหนึ่งเดียว
แต่อาจมีหลายอัตลักษณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรา พวกเรา  อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่ มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสังคม (social–constructed)  อัตลักษณ์จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการสร้าง
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพวกเรา หรือคนอ่ืน  

ยุรฉัตร บุญสนิท (2546, หน้า 65) กล่าวว่า “อัตลักษณ์ คือ ลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษที่
สามารถบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น” ส่วน ประสิทธิ์  ลีปรีชา (2547, หน้า 32) อธิบายว่า 
“อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินคือคําว่า “Identitas” หมายถึง ความเป็น
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่แตกต่างกันแต่ละกลุ่มคน อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับ
คนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้” 

อัตลักษณ์ เกิดจากการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง แล้วมีการถ่ายทอดทางความคิดสู่กัน การมี
ปฏิสัมพันธ์กันในสังคมเป็นรากฐานของการเกิดเอกลักษณ์และการแสดงความเป็นตัวตน  อัตลักษณ์มี
ความสําคัญต่อความมั่นคงทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากเนื่องจากอัตลักษณ์มีความสัมพันธ์กับความรู้สึก
ภาคภูมิใจ การยอมรับในคุณค่า หากบุคคลมีความพึงพอใจต่ออัตลักษณ์ของตน จะมีความภาคภูมิใจ 
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ยอมรับในคุณค่าของตนเอง  ซ่ึง Erikson กล่าวถึงลักษณะของอัตลักษณ์ไว้ว่า การก่อรูปรวบรวมเป็นอัต-
ลักษณ์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และอัตลักษณ์เฉพาะตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (อภิญญา เฟ่ืองฟู
สกุล, 2541, หน้า 17; อ้างจาก Erikson, 1998) 

ในขณะที่ Heidegger  ได้อธิบายถึงความเป็นตัวตนหรือความเป็นอัตลักษณ์นั้น  เกิดได้จาก
ความรู้สึกผูกพันกับสถานที่หรือจากอดีต และการหวนกลับไปหาวัฒนธรรม กล่าวคือการหวนหาอดีตมี
ผลที่จะสร้างกรอบจํากัดความเป็นอัตลักษณ์ให้ตายตัวหรือหยุดนิ่งได้   โดยที่อดีตเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุด
กําเนิดของอัตลักษณ์ การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ใด ๆ ที่แตกต่างจากอดีตจะปราศจากคุณค่า  อัตลักษณ์
ไม่จําเป็นต้องเป็นหนึ่งเดียว หรืออัตลักษณ์ร่วมแบบใหม่ไม่จําเป็นต้องมาจากประวัติศาสตร์ แต่อาจจะมา
ในรูปแบบของการผสมผสานของความสัมพันธ์ในท้องถิ่นที่มีแบบฉบับเฉพาะตัวก็เป็นได้  หรืออาจสรุป
แนวคิดของ Heidegger ได้ดังนี้ (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2541, หน้า 134; อ้างจาก Heidegger, 1971) 

1)  การหวนหาอดีตเป็นการสร้างกรอบของอัตลักษณ์ 
2)  จุดเริ่มต้นในอดีตคือที่มาของอัตลักษณ์ 
3)  การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ หากไม่มีที่มาในอดีต อัตลักษณ์นั้นจะไม่มีคุณค่า 
4)  อัตลักษณ์เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคตามสมัย และ 
5)  อัตลักษณ์ ไม่จําเป็นต้องมาจากอดีตหรือประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่จะเกิดขึ้นแบบ

ผสมผสานก็เป็นได้ 
จากความหมายของอัตลักษณ์ดังกล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่าอัตลักษณ์หมายถึงลักษณะเฉพาะ

ตนที่สามารถบ่งบอกความแตกต่างและสร้างความจดจําได้  และหากเป็นอัตลักษณ์ไทย (Thai identity) 
ก็จะหมายถึงลักษณะเฉพาะของไทยที่แตกต่างไม่เหมือนกับชาติอ่ืน  อัตลักษณ์ไทยเกิดจากความคิด  
ความเชื่อ และภูมิปัญญาในการดํารงอยู่และพัฒนาทางสังคมไทย ซึ่งอัตลักษณ์ไทยนี้มีที่มาจากอดีตหรือ
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน  เป็นอัตลักษณ์ที่มีคุณค่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นําทฤษฎีอัตลักษณ์ (identity 
theory) มาเป็นแนวทางเพ่ือศึกษาค้นคว้าอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ เพ่ืออนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญา
ของการวาดลวดลายการผสมผสานจนกลายเป็นลายเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของเครื่องเบญจรงค์
ไทย 

 
2.2  ความหมายและประวัติของเครื่องเบญจรงค ์

 
เครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องถ้วยมีใช้ในประเทศไทยตั้งแต่โบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน อาจ

จําแนกออกได้เป็น 4 ประเภทตามลักษณะเด่นของเครื่องถ้วยและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อันได้แก่ เครื่อง-
ถ้วยสมัยก่อนประวัติศาสตร์  เครื่องถ้วยเขมรหรือลพบุรี  เครื่องสังคโลกสมัยกรุงสุโขทัย และเครื่องถ้วย
จีน ซึ่งรวมเครื่องถ้วยเขียนสี เครื่องลายคราม เครื่องเบญจรงค์ และเครื่องลายน้ําทองซึ่งเป็น
เครื่องปั้นดินเผาสินค้าออกของจีน 

คําว่า  “เครื่อง” นั้น ตามพจนานุกรมได้กล่าวไว้ว่าหมายถึงสิ่ งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 259) จึงนิยมเรียกภาชนะของใช้ที่ทําจากดินว่า “เครื่องปั้นดินเผา” ที่
จําแนกได้อีกหลากหลาย เช่น “เครื่องเบญจรงค์”  “เครื่องลายคราม” “เครื่องลายน้ําทอง” เป็นต้น  ซึ่ง
ที่กล่าวมาท้ังหมดล้วนเป็นชื่อของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกตามสีที่ใช้เขียนลวดลาย  โดย “เครื่อง-
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เบญจรงค์”  หมายถึงภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่เขียนลวดลายด้วยแม่สีทั้ งห้า อันได้แก่ สีดํา แดง ขาว 
เหลือง และสีเขียว หรือสีคราม  หรือเรียกว่า “ลงยาสี”  ส่วน “เครื่องลายคราม” เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่
ใช้สีน้ําเงินหรือสีครามในการเขียนลาย  และ “เครื่องลายน้ําทอง” ก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สีทอง
ประกอบกับสีของเบญจรงค์หรือใช้สีทองล้วนในการเขียนลวดลาย ซึ่งการเรียกชื่อเช่นนี้มีความคล้ายกับ
ประเทศจีนที่เรียกภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีในชื่อที่แตกต่างกันตามลักษณะของสีและลวดลายที่
เขียน เช่น  “อู๋ไฉ่” หมายถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สี 5 สี เป็นหลักในการเขียนลาย ได้แก่ สีเหลือง สีเขียว 
สีขาว สีแดง และสีดํา   “โต้วไฉ่”  หมายถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สีเขียวโทนฟูาเป็นส่วนใหญ่ในการเขียน
ลาย  “เฝินไฉ่” หมายถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สีแดง  สีเหลือง  สีเขียว  และสีฟูา ในการเขียนลาย โดย
นิยมเขียนเป็นลายดอกไม้  และ “ฝาหลั่งไฉ่”  หมายถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สีแดง  สีเหลือง  สีฟูา  สี
เขียว  และสีขาว ในการเขียนลาย  โดยมีสีทองประกอบ เป็นต้น 

หากแปลความหมายของ “เครื่องเบญจรงค์” แบบแยกคําแล้วอาจแยกเป็นคําว่า “เครื่อง” ที่
แปลว่าสิ่งของเครื่องใช้  คําว่า “เบญจ” แปลว่า ห้า  และคําว่า “รงค์” แปลว่าสี  “เครื่องเบญจรงค์” จึง
หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่มีห้าสี  แต่ด้วยเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่นิยมทําเป็นถ้วย  ชาม  
โถ  จึงนิยมเรียกตามลักษณะว่า “เครื่องถ้วยเบญจรงค์” 

แม้เบญจรงค์จะแปลว่าห้าสี  แต่การใช้สีบนเครื่องเบญจรงค์ส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่ห้าสี   เจ็ดสี  
แปดสี  หรือมากกว่า  โดยสีหลักที่ใช้สําหรับเครื่องเบญจรงค์ได้แก่ แดง เหลือง ขาว ดํา เขียว หรือสีน้ํา-
เงิน หรือสีคราม ส่วนสีอื่น ๆ ที่ใช้ เช่น ชมพู ม่วง แสด และน้ําตาล  เป็นต้น จึงนิยมเรียกเป็นกลุ่มสีหรือ
โทนสี ที่มีสีหลากหลายที่ใกล้เคียงกัน ทั้งสีอ่อน และสีเข้ม เช่นกลุ่มสีแดง ได้แก่สีชมพู สีม่วง ส่วนกลุ่มสี
เหลือง ได้แก่ สีส้ม สีแสด เป็นต้น  เครื่องเบญจรงค์ผลิตเป็นภาชนะเครื่องใช้หลายประเภทได้แก่ ชาม 
จาน โถ จานเชิง ชามเชิง ช้อน กระโถน กาน้ํา ชุดถ้วยชา และชุดเครื่องโต๊ะบูชา  โดยรูปทรงมีทั้งรูปทรง
จีน ทรงไทย  และรูปทรงที่ได้อิทธิพลจากอินเดีย เนื่องในพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์  ซึ่งลักษณะ
เด่นที่พบเช่น ชามฝาทําเป็นชุดสํารับอาหาร จานเชิงหรือพานใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร โดยเรียงซ้อนเป็น
ชั้น ๆ เป็นเถาจากใหญ่ไปหาเล็กสุด โถหลายแบบ หลายทรง หลายขนาด เช่น โถรูปแตง โถทรงโกศ โถ
ทรงมะเฟือง และโถปริก เป็นต้น รวมทั้งฝาโถหลายแบบ เช่น ยอดทรงมัณฑ์ ยอดลูกแก้วกลม เป็นต้น 

เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องปั้นดินเผา หรือเซรามิก (ceramic) นิยมใช้เนื้อดินประเภทปอร์ซเลน 
(porcelain ware) เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบผิวและเขียนสีเขียนลายบนผิวเคลือบ (over glaze 
decorating)  เครื่องเบญจรงค์ผ่านการเผาหลายครั้ง ตั้งแต่ขั้นตอนการทําเครื่องปั้นดินเผาสีขาว  แล้ว
จึงลงสีต่าง ๆ ตามลวดลายไทยที่นิยมเขียนเต็มพ้ืนที่  มีที่ว่างเหลือไว้เฉพาะภายในชาม และก้นชาม  
เครื่องเบญจรงค์เป็นงานที่มีต้นกําเนิดในประเทศจีน ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่  20  สมัยราชวงศ์ 
หมิง (the Ming dynasty, พ.ศ. 1911–2187)  ตรงกับแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และแผ่นดิน
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา  ในรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิซวนเต๊อะ (Xuande, 
พ.ศ. 1969–1978)  มีการผลิตครั้งแรกในแคว้นกังไซ มณฑลเจียงซี (Jiangxi) หรือที่คนไทยเรียกว่า
แคว้ นกั ง ไ ส  (Kiangsi)  และ พัฒนาจน เป็นที่ นิ ย มอย่ า งมาก ในสมั ย สม เด็ จพระจั ก รพรรดิ                   
เฉิงฮ่ัว (Chenghua, พ.ศ. 2008–2030) (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 
2514, หน้า 1–6)  ในประเทศไทยมีเครื่องเบญจรงค์ใช้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยราชสํานักไทยได้
สั่งซื้อเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีซึ่งเป็นเครื่องถ้วยที่ทําเป็นพิเศษจากประเทศจีน  ต่อมามีการสั่งทํา โดย
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สันนิษฐานว่าช่างไทยเป็นผู้ออกแบบให้ลายให้สีตามรสนิยมของคนไทย  ส่งไปให้ช่างจีนผลิตในประเทศ
จีน  จึงนิยมเรียกเครื่องเบญจรงคว์่าเป็น “เครื่องถ้วยจีน–ไทย” (Sino–Thai wares)   

  สําหรับเครื่องลายน้ําทอง ที่มีลักษณะการผลิตและการเขียนลวดลายเหมือนเครื่องเบญจรงค์  
มีการสั่งทําจากประเทศจีนในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีการติดต่อเจริญการค้ากับ
ต่างประเทศ  พบหลักฐานว่าน่าจะมีการสั่งทําเครื่องลายน้ําทองจากประเทศญี่ปุุนด้วย โดยเฉพาะรัช-
สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นพบว่าในราชสํานักญี่ปุุนใช้เครื่องถ้วยจากประเทศไทย เรียกว่า “เครื่อง-
ถ้วยดนบูริ” ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องเบญจรงค์ หรือเครื่องลายน้ําทองที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระราชทาน
เป็นเครื่องบรรณาการ 

การสั่งทําเครื่องเบญจรงค์ และเครื่องลายน้ําทองจากประเทศจีน  มีมาอย่างต่อเนื่องจากสมัย
กรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรี  จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์  โดยมีการปรับปรุงและคิดค้นรูปแบบและลวดลาย
ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน จวบจนสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงได้มีการผลิตเครื่องเบญจรงค์ขึ้นเป็นครั้ง
แรกในประเทศไทย โดยใช้เตาเผาของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ  เครื่องเบญจรงค์ของไทยที่ผลิตขึ้น
เองนี้ นักสะสมนิยมเรียกว่า “เครื่องถ้วยวังหน้า”  แต่รูปทรงที่นิยมเป็นทรงกระโถน จึงอาจเรียกว่า 
“กระโถนวังหน้า” ที่เขียนลายโดยช่างไทยในพระราชสํานัก   

 
เนื่องจากเครื่องเบญจรงค์ของไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศจีนมาก จนเรียกว่าเป็นเครื่องถ้วย

ไทย–จีน ดังนั้นจึงจะขอกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของเครื่องถ้วยในประเทศจีนในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เครื่องเบญจรงค์ของไทย  โดยระยะแรกที่มีการบันทึกไว้ว่าไทยได้มีการสั่งทําเครื่องเบญจรงค์ตามแบบ
ลวดลายไทยจากจีนคือสมัยกรุงศรีอยุธยา ช่วงประมาณรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง  (พ.ศ. 2173–
2198)  และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199–2231)  ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง (the Qing 
dynasty, พ.ศ. 2187–2454)  ซึ่งเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ชิงยังคงผลิตที่เมืองจิงเต๋อเจิ้น (Jingdezhen) 
แต่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่จิงเต๋อเจิ้น  โดยส่งคนเข้าไปควบคุมการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ของเตาหลวงในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา   

เครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ชิงมีเนื้อดินขาว  น้ําเคลือบเรียบขึ้นมากกว่าของราชวงศ์หมิง  โดยทั่วไป
ลวดลายจะแสดงให้เห็นถึงความงามสง่า และมักจะทําขึ้นซ้ํา ๆ กัน   ที่สําคัญคือใช้เป็นสีพ้ืนสําหรับ
ตกแต่งในลายช่องกระจก  ในสมัยนี้มีเครื่องถ้วยลงยาชนิดที่สําคัญคือ พวกที่เรียกว่า “พวกตระกูล
เขียว” หรือ “แฟมิลล์แวร์” (Famille Verte) อาจเปรียบเทียบได้กับของสมัยราชวงศ์หมิง แต่ของสมัย
ราชวงศ์ชิงจะมีสีใสกว่า  อีกท้ังนิยมกันแพร่หลาย โดยใช้สีเขียวเข้ม ๆ กับสีแดงบาง ๆ เป็นสีเด่น และมีสี
อ่ืนช่วยเป็นสีประกอบ  เครื่องเบญจรงค์แบบแฟมิลล์แวร์ใช้การเคลือบภาชนะด้วยสีต่าง ๆ ที่นิยมมาก
ได้แก่สีขาว สีเหลือง และสีม่วงแบบสีมะเขือ (aubergine purple) มีการเขียนลายด้วยสีดํา  นอกจากนี้
มีเครื่องเบญจรงค์ในตระกูลสีดําคือ “แฟมิลล์นัวร์” (Famille Noire)  และถ้ามีพ้ืนเป็นสีเหลืองก็จัดอยู่
ในพวกตระกูลเหลืองคือ “แฟมิลล์โชน” (Famille Jaune) ซึ่งทั้ง 2 แบบ ได้พบมากโดยเฉพาะในรูป
ของแจกันท่ีมีการตกแต่งด้วยการเขียนสีอย่างงดงาม 

การตกแต่งเขียนสีในพุทธศตวรรษที่ 23 ที่สําคัญมีหลายแบบ ส่วนมากให้ลักษณะสีที่เป็น
สัญลักษณ์ตามแบบตะวันตก ลายที่นิยมอยู่ทั่วไปคือ ลายต้นไม้และลายดอกไม้สี่ฤดู ได้แก่ดอกโบตั๋น 
ดอกบ๊วย ดอกบัว และดอกเบญจมาศ และยังมีลายช่องกระจกที่มีขอบและพ้ืนเป็นลายทิวทัศน์ ลายรูป

www.ssru.ac.th



 8 

สัตว์ในเทพนิยาย และฉากรูปคนที่ เป็นลายภาพเล่าเรื่องในประวัติศาสตร์และเทพนิยายที่มี
สภาพแวดล้อมลักษณะคล้ายในราชสํานัก เครื่องถ้วยที่สวยงามมากมายที่ส่งเป็นสินค้าออกโดยทําตาม
รสนิยมในราชสํานักทีม่ีมาแต่สมัยราชวงศ์หมิง เช่น ลายมังกร เป็นต้น  

ในรัชกาลสมเด็จพระจักรพรรดิหย่งเจิ้น ได้ผลิตเครื่องเบญจรงค์ที่สวยงามแบบของสมัยสมเด็จ
พระจักรพรรดซิวงเต๋อ ในสมัยราชวงศ์หมิง คือเครื่องลายครามกับเครื่องถ้วยแบบโต้วไฉ่ ของสมัยสมเด็จ
พระจักรพรรดิเฉิงฉั้ว อย่างไรก็ดีในยุคนี้การเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การยกเลิกการทํา
เครื่องเคลือบแบบแฟมิลล์แวร์ต (Famille Verte) และได้ทําเครื่องเคลือบแบบแฟมิลล์โรส (Famille 
Rose) แทน ได้แก่เครื่องถ้วยเขียนสีชมพูดอกกุหลาบ ซึ่งวิธีการนี้ถูกนําเข้ามาจากยุโรป มีการใช้สีขาว
ทึบผสมกับสีต่าง ๆ ความมีเสน่ห์และความสวยงามของแบบแฟมิลล์โรส ระยะแรกเป็นแจกันที่มี
เครื่องหมายรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิหย่งเจิ้น มีการใช้สีชมพูอ่อน สีเขียว สีเหลือง สีฟูา เขียน
ลายภาพนกและดอกไม้ มีภาพภายในห้องที่มีสตรีในราชสํานักและเด็กเล่น ภาพเหล่านี้จะแสดงถึงการ
ได้รับอิทธิพลจากยุโรปในการใช้สีในรายละเอียด รวมทั้งการเขียนกลุ่มคน ซึ่งพบลักษณะเช่นนี้มากขึ้น
ในเครื่องถ้วยเขียนสีที่มีเครื่องหมายปีรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง (พ.ศ. 2279–2338) 
การสิ้นสุดในการสร้างสรรค์เครื่องถ้วยของจีนจากรัชกาลสมเด็จพระจักรพรรดิจงจิ้ง (พ.ศ. 2339–2363) 
เป็นต้นมา เนื่องจากการผลิตที่เพ่ิมมากขึ้นจนทําให้เกิดความเสื่อมทั้งในคุณภาพและฝีมือ (เครื่องถ้วย
สมัยราชวงศ์เช็ง ค.ศ.1644–1912, ม.ป.ป.) 

 
เครื่องเบญจรงค์สมัยกรุงศรีอยุธยา  
สมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1893 ถึง พ.ศ. 2310 เป็นระยะเวลา 417 ปี สามารถแบ่งได้

ออกเป็น 3 ระยะคือ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  พ.ศ. 1893–1991 ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 
(พระเจ้าอู่ทอง) จนถึงรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ในสมัยนี้ถือได้ว่าเป็น
ช่วงของการวางรากฐานความมั่นคงของกรุงศรีอยุธยา โดยเริ่มต้นจากการสถาปนาอาณาจักรและการ
สร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้านการปกครอง ด้านกฎหมาย และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ซึ่งเป็น
รัชกาลสุดท้ายของสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น  ตรงกับราชวงศ์หมิงรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดิ   
ซวนเต๊อะ ซึ่งประเทศจีนผลิตเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีได้เป็นครั้งแรกที่เมืองกังไซ  มณฑลเจียงซี  แต่ใน
ระยะนี้ไทยยังไม่มีการสั่งทําเครื่องเบญจรงค์ไทยจากจีน    

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางตั้งแต่ พ.ศ. 1991–2231 คือช่วงตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถ ทรงขึ้นครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ.1991 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 สวรรคต จนถึง
สมัยของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งสวรรคตในปี พ.ศ. 2231  ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนี้เป็นยุคที่
กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนี้ยาวนานถึง 200 ปี  มีกษัตริย์ครองราชย์จํานวนถึง 21 รัชกาล โดยรัชสมัย
ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นปฐมกษัตริย์ของสมัยนี้ ทรงครองราชย์นานถึง 40 ปี  ตรงกับรัชสมัย
ของสมเด็จพระจักรพรรดิเฉิงฮ่ัว (พ.ศ. 2008–2030) แห่งราชวงศ์หมิงของจีน ซึ่งเป็นช่วงที่เครื่องปั้น- 
ดินเผาเขียนสีเป็นที่นิยมมากในประเทศจีน  แต่ในประเทศไทยเองอยู่ระหว่างการศึกสงคราม กษัตริย์
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หลายพระองค์ทรงครองราชย์ในช่วงระยะเวลาไม่นาน  แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีการเจริญการค้า
กับต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีน   

จนกระท่ังในช่วงเวลาของราชวงศ์ปราสาททอง (พ.ศ. 2172–2231)  ตรงกับการครองราชย์ของ
ราชวงศ์ชิงที่ประเทศจีน  ราชสํานักในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์
ปราสาททอง มีการสั่งทําเครื่องเบญจรงค์จากประเทศจีน  ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิซุ่นจื้อ 
และมีวิวัฒนาการของลวดลาย สีสัน รูปทรงที่เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทยและของจีน  
จวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนกลาง ที่มีความนิยมเครื่องเบญจรงค์และในประเทศจีนก็มีความนิยมเครื่องลายน้ําทองเช่นกัน  

เมื่อเข้าสู่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ตั้งแต่ พ.ศ. 2231–2310 คือตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเพท
ราชา (พ.ศ. 2231–2246) จนถึงรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ (พ.ศ. 2301–2310)  เป็นช่วงสมัยที่กรุงศรี-
อยุธยาเริ่มเสื่อมลงเป็นลําดับด้วยสาเหตุทางด้านการปกครอง และการศึกสงครามทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ เมื่อประเทศไทยเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 ในรัชสมัยของสมเด็จ
พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศน์) ประเทศไทยก็เข้าสู่สภาวะการทําศึกสงคราม ทําให้การ-
ค้าขายกับต่างประเทศเป็นไปอย่างไม่สะดวก  จนกระทั่งขุนหลวงตากหรือสมเด็ จพระเจ้าตากสิน
มหาราชตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี จึงได้เริ่มทําการค้ากับเมืองจีนอีกครั้งหนึ่ง  

 
เครื่องเบญจรงค์สมัยกรุงธนบุรี 
กรุงธนบุรี เป็นอาณาจักรของคนไทยที่มีระยะเวลาเพียง 15 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2310–2325 

และมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตรงกับรัชสมัยของ
สมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลงของจีน (พ.ศ. 2279–2338) ภายหลังจากที่อาณาจักรอยุธยาล่มสลาย  
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ และทรงย้ายเมืองหลวงไปยังฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา คือกรุงธนบุรี  ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 นี้เองเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ศิลปะจากอยุธยามาเป็นรัตนโกสินทร์  ยังคงมีการสั่งเครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องเบญจรงค์จาก
ประเทศจีนต่อเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เครื่องเบญจรงค์ในสมัยนี้ยังคงมีความเหมือนอย่างมากกับ
ลวดลายและสีสันในสมัยกรุงศรีอยุธยา จะมีความแตกต่างบ้างในเรื่องความนิยมของสีเคลือบที่สมัยกรุง-
ธนบุรีนิยมเคลือบภายในถ้วยชามสีขาวแทนสีเขียว และนิยมชามทรงบัวมากกว่าทรงมะนาวตัด 

 
เครื่องเบญจรงค์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีวิวัฒนาการด้านรูปทรงและลวดลายของเครื่องเบญจรงค์และลาย-

น้ําทองสืบต่อจากสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี ซึ่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีความก้าวหน้าในด้าน
การติดต่อทําการค้าและเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น  การศึกสงครามมีลดน้อยลง  
ส่งผลให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของโลกตะวันตก และมี
อิทธิพลทําให้รูปทรงของเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่
เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงด้านลวดลาย  โดยมีการคิดค้นลวดลายใหม่ ๆ มีความนิยม
เครื่องลายน้ําทองอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 2 และพัฒนาถึงการที่ประเทศไทยผลิตเครื่องเบญจรงค์และ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2310
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2325
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ลายน้ําทองได้เองในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่แม้ว่าประเทศไทยจะผลิตได้เอง ความนิยมในเครื่องเบญจรงค์
และลายน้ําทองในสมัยนั้นก็ลดลง  แปรเปลี่ยนไปนิยมเครื่องลายครามจากประเทศจีน และ
เครื่องปั้นดินเผาเขียนสีจากยุโรปแทน อาจเรียกได้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองในประเทศไทย และเป็นจุดสิ้นสุดของความนิยมเครื่องเบญจรงค์
และลายน้ําทองเช่นกัน  จึงกล่าวถึงประวัติของเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ได้แก่สมัยรัชกาลที่ 1–3  และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง เฉพาะสมัยรัชกาลที่ 4–5 ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้   

 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) (พ.ศ. 2339–2363)  

ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง (พ.ศ. 2279–2338) และสมเด็จพระจักรพรรดิเจียจิ้ง 
(พ.ศ. 2339–2363) แห่งราชวงศ์ชิง  ที่จีนมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาส่งขายต่างประเทศเป็นสินค้าออกที่
สําคัญอย่างหนึ่ง  ในสมัยรัชกาลที่ 1 นี้ได้ส่งช่างไทยไปศึกษาการทําเครื่องเบญจรงค์เพ่ือให้กลับมาผลิต
เองในประเทศ  แต่เครื่องเบญจรงค์ในสมัยนี้ยังคงมีความเหมือนกับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมาก  
และในรัชสมัยนี้เองที่มีเครื่องเบญจรงค์จากจีนชนิดที่มีฝีมือการเขียนไม่ประณีต  ลักษณะคล้ายเป็นของ
เลียนแบบลายไทย เรียกโดยทั่วไปว่า “ชามเทพนมจีน” หรือ “เทวดาท้องพลุ้ย” หรือ “เทวดาจีน” บน
พ้ืนสีต่าง ๆ เช่น เหลือง ชมพู และม่วงอ่อน เข้าใจว่าประเทศจีนทํามาจําหน่ายไม่ใช่ของที่ไทยสั่งทํา และ
คาดว่าจะมีอายุอยู่ในสมัยปลายรัชกาลสมเด็จพระจักรพรรดิเจียจิ้ง  

 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ในรัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2352–2367) เป็นสมัยที่ศิลปกรรมและวรรณกรรมรุ่งเรือง และนับได้ว่า

เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองได้รับความนิยมสูงสุดในสมัยรัชกาลที่  2 นี้ เองสืบเนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี หรือสมเด็จกรมพระ
ศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 ทรงสนพระทัยใน
เครื่องปั้นดินเผาเขียนสี  ได้ทรงสั่งเครื่องลายน้ําทองเข้ามาใช้ในพระราชสํานัก  รวมทั้งมีการประดิษฐ์
ลวดลายขึ้นใหม่ โดยใช้สีทองเพ่ิมลงในสีของเบญจรงค์เดิม 

นอกจากนั้นยังปรากฏว่ามีการเขียนลายน้ําทองทับไปบนเครื่องลายครามของจีน โดยเผาสีทอง
ในเมืองไทย ฝีมือช่างเขียนของไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 มีการพัฒนาขึ้น ประกอบกับการเว้นว่างจากศึก
สงคราม  จึงมีการออกแบบปรับปรุงลวดลายให้แตกต่างจากเดิม มีการผูกลายใหม่ นอกจากนี้มีการนํา
ลายจีนมาผูกลายตามความนิยมของไทย  โดยช่างจีนสมัยนี้มีความสามารถในการเขียนลายให้มีความ
อ่อนช้อยงดงามมากข้ึน และเกิดประเพณีการเล่นเครื่องถ้วยชาม (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ, 2514, หน้า 45–47) 

โดยปกติแล้ว เครื่องใช้ของสมเด็จพระจักรพรรดิของประเทศจีนแต่ละพระองค์จะมีตราประจํา
พระองค์ปรากฏอยู่บนเครื่องใช้ต่าง ๆ และในสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระจักรพรรดิ
เถากวงเริ่มมีความนิยมในการทําเครื่องหมายที่ด้านล่างของเครื่องปั้นดินเผาเขียนสี แต่เป็นลักษณะของ
เครื่องหมายการค้าของโรงงานนั้น ๆ กรณีที่เป็นเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองนิยมใช้สนิมของเหล็ก 
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(red iron oxide) ประทับ (stamp) เช่นยี่ห้อ “เยียกซิมเตียงฮัง” เป็นเครื่องหมายการค้าของจีนที่มีขาย
ในไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่ในสมัยรัชกาลที่ 2 นี้คนไทยที่สั่งทําเครื่องปั้นดินเผาจากจีนตามรูปแบบ
และลวดลายของไทย จะกําหนดให้มีเครื่องหมายการค้าของผู้สั่งอยู่ใต้ภาชนะ เช่น ยี่ห้อโปจูลี่กี่  ยี่ห้อ
กิมตึ๋งฮกก่ี เป็นต้น  

 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) พ.ศ. 2367–2393 ตรงกับรัชสมัย

ของสมเด็จพระจักรพรรดิเถากวง (Daoguang, พ.ศ. 2364–2393) ของประเทศจีน ซึ่งเป็นยุคสมัยที่
คุณภาพการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของจีนเสื่อมลง จึงทําให้ไทยสั่งเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองน้อยลง 
แต่ถึงแม้ว่าเครื่องปั้นดินเผาที่ทําในประเทศจีนจะไม่ค่อยมีคุณภาพ ไทยก็ยังมีการสั่งเข้ามาใช้ เช่น ชาม
ฝาลายเทพนม–ครุฑ พ้ืนสีขาว  ที่มีเครื่องหมายรัชกาลสมเด็จพระจักรพรรดิเถากวง  นอกจากนี้ยังมี 
ของใช้ประเภทโถคุณภาพต่ําที่สั่งเข้ามาในช่วงนี้ด้วย แต่ถึงกระนั้นก็ยังถือเป็นยุคศิลปะจีนเฟ่ืองฟูในไทย 
เนื่องจากจะพบเห็นศิลปะจีนอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะวัดที่มีการใช้ถ้วยชามและเศษชิ้นส่วนของ
ถ้วยชามเขียนสี มาประดับตกแต่งศาสนสถานที่สร้างในรัชสมัยนี้  

 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) (พ.ศ. 2393–2411)  ความนิยม

ในเครื่องเบญจรงค์เริ่มลดลง ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสั่งเครื่องปั้นดินเผาจากประเทศจีนโดยในการ
สั่งเครื่องปั้นดินเผาจะมีตัวแทนจําหน่ายเป็นผู้สั่งเข้ามา ตัวแทนแต่ละรายเรียกว่า “ห้าง” แต่ละห้างจะมี
ยี่ห้อของตน เช่น พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (จีนพุก) ใช้ยี่ห้อกิมตึ๋งฮกกี่  พระยาพิศาลศุภผล (ชื่น) ใช้ยี่ห้อ
โปจูลี่กี่  พระยาบริบูรณ์โกษากร (ฮวด) ใช้ยี่ห้องกิมตึ๋งฮวดกี่  และจีนสุ่น ยี่ห้องสุ่งหลีคุงกี่ เป็นต้น 
เครื่องปั้นดินเผา ส่วนใหญ่ที่สั่งเข้าโดยห้างต่าง ๆ นี้จะเป็นภาชนะเพ่ือการใช้งาน   

นอกจากการติดต่อทางการค้ากับประเทศจีนแล้ว ไทยยังเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ
ตะวันตก มีพ่อค้าชาวยุโรปนําสินค้าและเครื่องปั้นดินเผาเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทย  ประกอบกับ
เป็นช่วงเวลาที่เกิดการกบฏขึ้นในประเทศจีน เตาเผาที่เมืองจิงเต๋อเจิ้นถูกเผาทําลาย จึงหยุดผลิตเครื่อง-
เบญจรงค์  ไทยจึงนําเข้าเครื่องลายครามลวดลายไทยที่ทําจากเตาเผาในหัวเมืองต่าง ๆ  ของจีนมาใช้
แทน  

ของที่ใช้ในวัง หรือของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น นิยมสั่งแต่เครื่องลายน้ําทองและเครื่องลาย-
ครามจากประเทศจีน ไม่นิยมสั่งเครื่องเบญจรงค์ และในสมัยรัชกาลที่ 4 นี้เองมีผู้คิดทําเครื่องปั้นดินเผา
เขียนสีขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรกคือหม่อมเจ้าเนตรในกรมหมื่นสุนทรธิบดีองค์หนึ่ง  แต่เป็นเครื่องลาย-
คราม โดยการนําถ้วยที่เป็นเครื่องขาวของจีนมาเขียนสีครามทับ แต่ไม่เป็นสินค้าซื้อขาย เป็นถ้วยที่ใช้ติด
ที่ศาลาถ้วยจานวัดบวรนิเวศ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2514, หน้า 54–
56) 
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รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
สมัยรัชกาลที่ 5 พระปิยะมหาราช (พ.ศ. 2411–2453) เป็นรัชกาลที่บ้านเมืองมีความเจริญทั้ง

ทางด้านการเมืองการปกครอง  การศึกษาวิชาความรู้  ศิลปะศาสตร์ และการค้าขายกับต่างประเทศ  มี
เครื่องปั้นดินเผาจากต่างประเทศจํานวนมาก ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาจีน ที่มีทั้งชนิดคุณภาพดีและ
คุณภาพปานกลาง ส่วนมากเป็นเครื่องลายครามมากกว่าเครื่องเบญจรงค์  เครื่องปั้นดินเผาญี่ปุุนนิยมใช้
เป็นเครื่องเรือน เครื่องตกแต่งบ้านเรือน รวมทั้งเค รื่องปั้นดินเผาที่ เลียนแบบของจีน  และ
เครื่องปั้นดินเผาตะวันตกที่นิยมใช้เป็นเครื่องถ้วยจานชาม ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีผู้ทําเครื่องปั้นดินเผา
เขียนสีในประเทศไทย ที่สําคัญคือกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ  วังหน้าในรัชกาลที่ 5 ทรงสนพระทัย
งานศิลปะ ทรงประดิษฐ์สร้างสรรค์งานศิลปะหลายอย่าง เช่น หุ่นไทย หุ่นจีน และทรงทําเครื่องปั้น-   
ดินเผาเขียนสีขึ้นในพระราชวังบวร โดยการสั่งซื้อเครื่องปั้นดินเผาสีขาวจากประเทศจีนมาเขียนสี เขียน
ทอง และเผาเอง  เป็นภาพสีสอดเส้นสีทอง  รูปทรงที่ใช้ได้แก่ ชามฝา และกระโถนค่อม ทรงทําเป็น  
ของถวายบ้าง ของใช้บ้าง แจกบ้าง ส่วนมากเป็นกระโถนค่อม และถ้วยชา (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2514, หน้า 57–60)  เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองของกรมพระราชวัง
บวรวิชัยชาญที่ไทยผลิตขึ้นเองนี้ นักสะสมนิยมเรียกว่า “เครื่องปั้นดินเผาวังหน้า” แต่รูปทรงที่นิยมเป็น
ทรงกระโถน จึงอาจเรียกว่า “กระโถนวังหน้า” ที่เขียนลายโดยช่างไทยในพระราชสํานัก  ซึ่งลวดลายที่
เขียนแตกต่างจากเครื่องเบญจรงค์ที่สั่งจากประเทศจีน คือเป็นลวดลายในวรรณคดี เช่น ลวดลายจาก
เรื่องรามเกียรติ์ ลายสุพรรณมัจฉา  พระอภัยมณี เป็นต้น 

เนื่องจากความเป็นอยู่เริ่มเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในเรื่องการรับประทานอาหาร นั่นคือมีการ
รับประทานอาหารโดยนั่งโต๊ะแบบชาติตะวันตก มีการใช้ช้อนส้อม เครื่องโต๊ะอาหารเริ่มมีรูปแบบ
เปลี่ยนไป เช่น มีชุดกาแฟ เหยือกน้ํา ชาม อ่างสําหรับใส่เหล้า ใส่ผลไม้ แจกันแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ประดับ
โต๊ะและห้องต่าง ๆ เครื่องปั้นดินเผาจากจีนและญี่ปุุนก็ยังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องลายคราม
จีนซึ่งทําขึ้นเป็นชุดสําหรับตั้งโต๊ะ เพื่อการประกวดโต๊ะกันในโอกาสต่าง ๆ มิใช่เพื่อการใช้งาน 

ระหว่างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  และพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การสั่งทําเครื่องเบญจรงค์จากประเทศจีนลดลงอย่างมาก เนื่องจาก
ความนิยมในเครื่องปั้นดินเผายุโรป เครื่องปั้นดินเผาญี่ปุุน รวมทั้งเครื่องลายครามของจีนได้แพร่หลาย
อย่างมาก นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการจัดประกวดเครื่องลายครามในรูปของเครื่องโต๊ะและถ้วย-
ปั้น (ชา) ขึ้นหลายครั้ง จึงทําให้เครื่องเบญจรงค์ค่อย ๆ หายไปจากความนิยมของคนไทย  ที่ยังพอมี
หลงเหลืออยู่บ้างส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องเบญจรงค์คุณภาพต่ํา ลวดลายที่ใช้ตกแต่งมักเลียนแบบลายเก่า ๆ 
สมัยรัชกาลที่ 5 นี้จึงถือเป็นยุคสุดท้ายของความนิยมในเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง 

 
เครื่องเบญจรงค์และเครื่องลายน้ําทองนอกจากจะมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับความ-

เชื่อ ค่านิยม และเหตุการณ์บ้านเมืองที่แปรเปลี่ยนไปตามรัชสมัยต่าง ๆ ของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว  ยังมีวิวัฒนาการของลวดลายที่ได้รับอิทธิพล ทําให้เกิดลายโบราณที่มี
มาตั้งแต่สมัยอยุธยา ได้แก่ ลายเทพนม–นรสิงห์ ลายบัวเจ็ดสี ลายประจํายาม ลายเบญจมาศ ลาย    
วิชาเยนท์ เป็นต้น มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีลายที่นิยมเพ่ิมข้ึนได้แก่ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายนกไม้
พญาสิงขร ลายกุหลาบทอง เป็นต้น  อีกทั้งรูปทรงของภาชนะที่นํามาใช้เขียนลวดลายก็มีวิวัฒนาการ
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ร่วมไปกับลวดลาย  ซึ่งภาชนะเครื่องเบญจรงค์ของไทยที่นิยมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้นได้แก่ ชามรูปทรงต่าง ๆ เช่นชามทรงมะนาวตัด  ชามทรงบัว และชามฝา อีกทั้ง
จานเชิงหรือพานที่มีขนาดต่าง ๆ ที่สามารถเรียงซ้อนกันได้และเป็นรูปแบบที่ผลิตขึ้นสําหรับประเทศไทย
โดยเฉพาะ  นอกจากนั้นมีกระโถน  และโถมีฝาที่มีชื่อเรียกต่างกันอย่างมากมาย ได้แก่  โถน้ําวุ้น  โถชั้น  
โถปริก  โถจุกฉัตร โถแปูน  โถพลู  โถกะปิ  โถอบ  โถทรงโกศ โถทรงมัณฑ์ เป็นต้น   

หากพิจารณาจากลักษณะลวดลาย รูปทรง และความนิยมเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองแล้ว 
สามารถแบ่งเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองออกได้เป็น 5 ระยะ ได้แก่ 

ระยะที่ 1 สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยในระยะแรกระหว่างรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
(พ.ศ. 2199–2231) ถึงพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ. 2251–2275) ลวดลายและสีสันของเครื่องเบญจรงค์มี
ลักษณะคล้ายเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีของจีนอยู่มาก  ลักษณะเครื่องเบญจรงค์ใช้วิธีการผลิตวิธีเดียวกับ
การผลิตชามเขียนสีของจีนในสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น นอกจากนั้นชามเบญจรงค์บางใบยังมีการเขียน
ลายดอกไม้ 4 ฤดู ซึ่งเป็นลายที่นิยมกันมากในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิคังซี (พ.ศ. 2205–2265) ต่อมา
ระหว่างสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275–2301) ถึงพระเจ้าเอกทัศน์ (พ.ศ. 2301–2310) เครื่อง-
เบญจรงค์ท่ีสั่งทํามีรูปแบบหลากหลายมากข้ึน ตัวภาชนะด้านในมักเคลือบสีเขียวขุ่น 

ระยะที่ 2 ในรัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310–2325)  และ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2325–2352) เป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากศิลปะอยุธยามาเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์  ได้ปรากฏในพงศาวดารว่า
รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดฯ ให้สั่งทําเครื่องปั้นดินเผาจากจีน โดยให้ปรับปรุงลวดลายและสีสันต่าง ๆ อย่าง
ประณีตพิถีพิถันมากขึ้น แต่ยังคงทําตามตัวอย่างที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเริ่มมีการ-
เปลี่ยนแปลงการเคลือบด้านในของภาชนะจากสีเขียวมาเป็นสีขาว  รวมทั้งมีลายประกอบลายหลัก
หลากหลายมากข้ึน 

 ระยะที่ 3 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2352–2367) 
และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367–2393) เป็นช่วงเวลาที่ช่างจีน
สามารถเขียนลายได้อย่างอ่อนช้อย นิยมเขียนลายในช่องกระจกรูปกลีบบัว ทั้งที่ฝาและที่ตัวของภาชนะ 
ซ่ึงอาจเทียบได้กับเครื่องลายครามของจีนที่ผลิตในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเจียจิ้ง (พ.ศ. 2339–2363) 
แห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการทําตัวภาชนะเป็นเหลี่ยมหรือเฝือง และเขียนลายในช่อง
กระจกตามลักษณะการบังคับของรูปทรงรวมทั้งมีการประดับตรงส่วนจุกหรือที่จับของฝาด้วยการปิด
ทองหรือทํายอดทองเป็นชั้น ลดหลั่นกัน ลวดลายมีทั้งที่เป็นลายแบบเก่าและลายใหม่ ๆ  

ระยะที่ 4 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2393–2411) 
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พระปิยมหาราช) (พ.ศ. 2411–2453) 
เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองในช่วงนี้ไม่เป็นที่นิยม  คนไทยในชนชั้นสูง ขุนนาง และพ่อค้านิยม
เครื่องปั้นดินเผาจากประเทศทางทวีปยุโรป เครื่องปั้นดินเผาประเทศญี่ปุุน  และเครื่องลายครามจาก
ประเทศจีน  เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองที่ยังคงมีอยู่บ้างส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องเบญจรงค์คุณภาพต่ํา 
ลวดลายที่ใช้ตกแต่งมักเลียนแบบลายเก่า แต่ทําได้ไม่สวยงามเท่า 

ระยะที่ 5 ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระมหาธีรราชเจ้า) รัชกาลที่ 
6 จวบจนปัจจุบัน (พ.ศ. 2453–2554) นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง
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ได้เองจากสมัยรัชกาลที่ 5 มีการติดต่อทางการค้ากับต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น เทคโนโลยีและโลกการค้า
ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองปรับเปลี่ยนความนิยมด้านรูปร่าง และลวดลาย  
รวมทั้งเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย 

 
2.3  การผลิตเคร่ืองเบญจรงค์ 

 
กรรมวิธีการผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองให้สวยงามประณีต ต้องอาศัยความรู้

ความสามารถ  ความชํานาญ  และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต  รวมไปถึงเครื่องจักร  
อุปกรณ์  เครื่องมือต่าง ๆ  ที่ช่วยในการผลิต และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องเบญจรงค์และ
ลายน้ําทอง  ซึ่งกระบวนการผลิตจนได้เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองมีสองขั้นตอนหลักคือ 
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาสีขาวหรือเครื่องขาว  และกระบวนการเขียนสีเขียนลายเครื่องเบญจ-
รงค์และลายน้ําทอง ซึ่งผู้ผลิตแต่ละรายมีโอกาสที่จะเลือกได้ว่าจะดําเนินการทั้งสองขั้นตอน หรือจะ
ดําเนินการแต่ขั้นตอนการเขียนสีเขียนลาย โดยการผลิตในปัจจุบันพบว่าร้อยละ 80 ของสถาน-
ประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองใช้วิธีซื้อเครื่องขาวมาเขียนสีเขียนลายและเผาสีตาม
กระบวนการให้ได้เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองที่สวยงามมีเอกลักษณ์ของแต่ละสถานประกอบการ 

โรงงานผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองส่วนมากอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย โดย
จั งหวัดที่มีสถานประกอบการมากได้แก่จั งหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  สุพรรณบุ รี  
พระนครศรีอยุธยา  นครปฐม  กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร  ส่วนจังหวัดในภาคกลางที่มีสถาน
ประกอบการแต่ไม่มาก (จังหวัดละไม่เกิน 3 แห่ง) ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง  ชัยนาท  สมุทรปราการ  
ลพบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  และตราด  ส่วนภาคเหนือมีสถานประกอบการอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์  พิจิตร  
ลําปาง  และเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจังหวัดที่มีสถานประกอบการผลิตเครื่องเบญจรงค์
และลายน้ําทองอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม  และขอนแก่น  ส่วนจังหวัดในภาคใต้พบว่ามีสถาน -
ประกอบการอยู่แห่งเดียวที่จังหวัดชุมพร (บริษัทอินโฟซิสเทค จํากัด, 2000) 

การผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองนั้น สถานประกอบการผลิตส่วนมากนิยมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาเคลือบแล้ว หรือเรียกว่า “เครื่องขาว” มาเขียนสีเขียนลายแทนการผลิตเครื่อง-
ขาวเอง  ซึ่งกระบวนการในการผลิตเครื่องขาวมีความเกี่ยวข้องกับทักษะในการขึ้นรูป การตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์ การเคลือบ และการเผาเคลือบ ตามกรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ทักษะความชํานาญ
การและเครื่องมืออุปกรณ์แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการเขียนสีเขียนลายบนเครื่องขาว แล้วนํามาเผาให้
เป็นเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง  ดังนั้นสถานประการการส่วนมากจึงใช้วิธีการซื้อเครื่องขาวจาก
โรงงานเซรามิกทั่วไป ได้แก่ โรงงานผลิตของประดับตกแต่ง และโรงงานผลิตเครื่องโต๊ะอาหารที่เป็น
ภาชนะสีขาวมาเขียนสีเขียนลายให้ประณีตบรรจง และเผาด้วยอุณหภูมิไม่สูงมากนัก ได้เป็นเครื่อง -
เบญจรงค์และลายน้ําทองจําหน่าย  ซึ่งกรรมวิธีการผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองที่ได้จากการซื้อ
เครื่องขาวมาเขียนสีเขียนลายมีดังนี้ 
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2.3.1  วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง ได้แก่ เครื่องขาว และสีบน
เคลือบ 

2.3.1.1  เครื่องขาว (white ware) หรือของขาว เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่นํามาผลิตเป็น
เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง เป็นภาชนะรูปทรงต่าง ๆ มีสีขาว เช่น โถประดับ จาน ชาม แก้วน้ํา 
หม้อข้าว ขันข้าว แจกัน ชุดน้ําชา แก้วกาแฟ เป็นต้น  ลักษณะของผิวเคลือบเครื่องขาวนั้นมี 3 ลักษณะ
คือ ผิวเคลือบมัน (gloss glaze)  ผิวเคลือบกึ่งด้านกึ่งมัน (semi matt glaze) และผิวเคลือบด้าน 
(matt glaze)  ซึ่งเมื่อนํามาผลิตเป็นเครื่องเบญจรงค์แล้วจะให้ความสวยงามที่แตกต่างกัน   เครื่องขาว
หรือของขาวนี้สามารถซื้อได้จากโรงงานต่าง ๆ หลายแห่ง ที่นิยมได้แก่ โรงงานในเขตในอําเภอกระทุ่ม -
แบน จังหวัดสมุทรสาคร  โรงงานผลิตเครื่องโต๊ะอาหาร  จังหวัดสระบุรี  รวมทั้งโรงงานผลิต
เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดลําปาง  โดยราคาของเครื่องขาวจะขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อดิน  รูปแบบ และ
ขนาดของเครื่องขาว (ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), 2551)  ซึ่งความ-
แตกต่างของเนื้อดิน (body) ของเครื่องขาวจําแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1)  เครื่องขาวชนิดเนื้อโบนไชนา (bone china) เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเถ้า
กระดูก (bone ash) เป็นส่วนผสมในเนื้อดินที่ใช้ปั้น  เครื่องขาวมีลักษณะเป็นสีขาวใส เนื้อละเอียด บาง 
และโปร่งแสง เมื่อเคาะมีเสียงดังกังวาน มีความแข็งแรงกว่าชนิดเนื้อปอร์ซเลน  มีราคาแพงที่สุด แต่ไม่
นิยมนํามาใช้เขียนสีเป็นเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง  

2)  เครื่องขาวชนิดเนื้อปอร์ซเลน (porcelain) เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีสีขาวที่
เกิดจากความสะอาดของเนื้อดินที่ใช้ปั้น  เครื่องขาวชนิดนี้มีเนื้อแน่น ไม่ดูดซึมน้ํา ความหนาไม่มากนัก 
จะมีความโปร่งแสงถ้าผลิตภัณฑ์มีความบางและไม่เติมสี นิยมนํามาใช้ผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ํา -
ทองมากที่สุด 

3)  เครื่องขาวชนิดเนื้อสโตนแวร์ (stoneware) เป็นเครื่องปั้นดินเผาสีขาวที่มี
เนื้อดินปั้นทั้งสีขาวและสีครีม  แต่นิยมเคลือบผิวด้วยสีขาว  เครื่องขาวชนิดนี้มีความหนามากกว่าชนิด
อ่ืน มีความพรุนตัวต่ํา ทึบแสง และมีราคาถูกกว่าชนิดอื่น ๆ มีความนิยมน้อยกว่าชนิดเนื้อปอร์ซเลน 

นอกจากนี้เครื่องปั้นดินเผายังมีเนื้อดินชนิดเออร์เทนแวร์ (earthenware)  ที่
เผาอุณหภูมิต่ํา  เนื้อผลิตภัณฑ์มีความพรุนตัว (porosity) ปานกลางถึงสูง ดูดซึมน้ําได้ดี ทึบแสง ไม่นิยม
นํามาใช้ทําเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง 

2.3.1.2  สีบนเคลือบ (over glaze pigment) เป็นสีที่ได้จากกระบวนการทางเซรามิก  
ที่ใช้สําหรับการเขียนเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองโดยเฉพาะ ได้จากส่วนผสมของออกไซด์ต่าง ๆ 
(oxide) ผ่านกระบวนการทางเคมีและความร้อน  นํามาบดละเอียด ได้เป็นสีบนเคลือบแบบผง เมื่อจะ
นําสีบนเคลือบแบบผงมาใช้ต้องบดผสมกับน้ําโดยใช้โกร่งขนาดเล็ก  นอกจากผสมน้ําแล้วยังผสมน้ํามัน
สําหรับผสมสีบนเคลือบ (medium) ที่ช่วยให้เกิดความลื่นในการเขียน  รวมทั้งกาวผสมสีบนเคลือบ 
(binder) ที่เป็นกาวธรรมชาติ ได้แก่ กาวยางไม้ (adhesive gum)  หรืออาจเป็นกาวสังเคราะห์จากสาร
ยูรีเทนโพลีเมอร์ (urethane polymer) กับสารช่วยกระจาย (deflocculates) การใช้กาวจะใช้เพียง
ปริมาณเล็กน้อยช่วยให้สีบนเคลือบมีการไหลตัวดี  ไม่ตกตะกอนง่ายขณะใช้งาน 

นอกจากนี้มีสีบนเคลือบแบบของเหลว ที่สถานประกอบการผู้ผลิตทําการบด
ผสมกับสารช่วยหล่อลื่น และสารช่วยยึดเกาะมาแล้ว สีอยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งาน  กรณีที่เป็นสีทอง
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และสีมุกจะอยู่ในรูปของเหลวเท่านั้น แต่สําหรับสีอ่ืน ๆ มีชนิดสีผงและสีที่ผสมแล้วอยู่ในรูปของเหลว
สามารถใช้งานได้ทันที มีสีให้เลือกมากกว่า 30 สีตามความต้องการของผู้ใช้  ซึ่งสีทองนั้นเป็นสีที่ได้จาก
ส่วนผสมของทองคําแท้ระหว่างร้อยละ 12–20 กรณีที่ผู้ผลิตผสมสารเคมีลงในสีทองทําให้เป็นทองคํา
ผสมร้อยละ 5–10 จะทําให้สีของทองเปลี่ยนเป็นสีดําหรือสีนากเมื่อใช้เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง
ไประยะหนึ่ง  สีทองนี้ยังไม่มีการผลิตในประเทศไทยต้องนําเข้าจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเยอรมัน  
ญี่ปุุน และจีน จึงมีราคาสูงและผันแปรตามราคาทองคํา ซึ่งสีทองแบ่งเป็น 3 ลักษณะได้แก่ สีทองแบบ
มันวาว  สีทองแบบด้าน  และสีทองแบบนูน นอกจากนี้ยังมีการใช้สารเคมีผสมในสีทองแบบปกติให้เป็น
สีทองแบบด้านได้  

นอกจากสีบนเคลือบ สีทอง น้ํามัน และกาวผสมสีแล้ว การเขียนเครื่องเบญจ -
รงค์และลายน้ําทองยังมีสีเงิน  ยางลบทอง  และแปรงขัดทอง สําหรับช่วยในการทํางานเขียนสีบน
เคลือบให้สวยงามตามความต้องการ และเทคนิคพิเศษของบางสถานประกอบการมีความจําเป็นต้องใช้
วัตถุดิบบางอย่างเพ่ิมเติม เช่น ต้องใช้เกลือแกงเล็กน้อยในขั้นตอนของการเตรียมสีบนเคลือบเพ่ือช่วย
ปูองกันสีไหลตัวขณะเขียน  และมีการใช้น้ําสบู่ที่ได้จากการละลายสบู่ก้ อนธรรมดาที่ใช้งานใน
ชีวิตประจําวันกับน้ําเปล่า ใช้ในขั้นตอนการเขียนสีเพ่ือช่วยปูองกันสีบนเคลือบผสมกับสีทอง เป็นต้น 

 
2.3.2  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง ได้แก่ โกร่ง แปูนหมุน และพู่กัน  

ส่วนเครื่องจักรที่ใช้ได้แก่เตาเผา 
2.3.2.1  โกร่ง (mortar) เป็นอุปกรณ์สําหรับผสมสีบนเคลือบกับวัตถุดิบผสมสีต่าง ๆ 

เช่น น้ํา น้ํามัน กาว เกลือ เป็นต้น  ซึ่งโกร่งที่ใช้ผสมสีนี้เป็นเซรามิกเนื้อปอร์ซเลนชนิดแข็งแกร่ง (hard 
porcelain) เคลือบสีขาวที่ภายนอก ส่วนภายในไม่เคลือบ ตามปกติแล้วโกร่งมีหลายขนาดแต่โกร่งที่ใช้
ผสมสีเป็นโกร่งขนาดเล็ก ซึ่งบางสถานประกอบการอาจใช้ถ้วยหรือแก้วน้ํา แก้วกาแฟแทนโกร่ง 
เนื่องจากสีที่ใช้ผ่านการบดละเอียดมาแล้ว เพียงนํามาผสมให้เข้ากับวัตถุดิบอ่ืน  

2.3.2.2  แปูนหมุน (wheel) เป็นอุปกรณ์สําหรับวางเครื่องขาวเพ่ือเขียนลายและตกแต่ง 
แปูนหมุนแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือแปูนหมุนที่หมุนได้ด้วยไฟฟูา (electric wheel) และแปูนหมุนที่หมุน
ได้ด้วยมือ หรือเรียกว่า “แปูนแต่ง” (decorating wheel)  โดยแปูนหมุนไฟฟูาใช้สําหรับการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์  ซึ่งแปูนหมุนที่ใช้สําหรับการเขียนลวดลายเบญจรงค์และลายน้ําทองเป็นแปูนหมุนที่ใช้มือ
หมุน  มีลักษณะเป็นแปูนวงกลมสองด้าน ระหว่างแปูนวงกลมมีแกนตรงกลางช่วยให้แปูนสามารถหมุน
ได้  มีหลายขนาด การวัดขนาดของแปูนหมุนมือโดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของแปูนหมุน เช่น แปูน
ขนาด 7 นิ้ว 8 นิ้ว 10 นิ้ว เป็นต้น  

2.3.2.3  พู่กัน  ใช้สําหรับเขียนสี ควรเป็นพู่กันชนิดขนยาวอ่อนนุ่ม โดยเฉพาะพู่กันจีน 
จะช่วยอุ้มน้ําได้ดี พู่กันที่ใช้มีหลายขนาดเพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ในการเขียนสี  และในการเขียนสีของ
สถานประกอบการจะใช้พู่กันแยกใช้ตามจํานวนสีที่เขียน ส่วนการเขียนสีทองนั้น ปัจจุบันไม่นิยมเขียน
ด้วยพู่กัน แต่จะใช้ปากกาเขียนทอง ที่ใช้สําหรับเขียนสีทองโดยเฉพาะ นอกจากนี้อาจใช้เข็มฉีดยาแทน 
โดยเข็มฉีดยาที่ใช้เป็นเข็มที่มีหัวเข็มขนาด 1 มิลลิเมตร  นํามาตัดปลายเข็มส่วนที่แหลมคมออก ขัดด้วย
กระดาษทรายเพื่อลดความคม การใช้เข็มฉีดยาและปากกาเขียนสีทองช่วยให้ได้เส้นสีสม่ําเสมอ เขียนได้
รวดเร็ว ไม่ต้องจุ่มสี รวมทั้งเก็บรักษาง่าย  
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2.3.2.4  เตาเผา  ใช้สําหรับการเผาเครื่องขาวที่เขียนสีบนเคลือบและเขียนสีทองลงบน
ผิวของเครื่องขาวแล้ว โดยเตาเผาที่ใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผามีทั้งชนิดเตาแก๊ส  เตาไฟฟูา  และเตาฟืน  
แต่เตาเผาที่นิยมใช้สําหรับการเผาสีบนเคลือบคือเตาไฟฟูา  เนื่องจากเป็นเตาเผาที่มีพลังงานสะอาด  
ควบคุมอุณหภูมิและควบคุมการเผาได้ง่าย  

 
2.3.3  การเขียนลาย  ในการเขียนลวดลายเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองบนเครื่องขาวเริ่ม

จากการวนขอบบนแปูนหมุนเพ่ือแบ่งส่วนของลายบนเครื่องขาว  โดยการวนขอบไม่นิยมวนด้วยปากกา  
จะต้องวนขอบด้วยสีบนเคลือบหรือด้วยสีทองที่เรียกว่า “การวนทอง” ซึ่งในขั้นตอนนี้ช่างเขียนลายต้อง
ฝึกฝนเพ่ือให้สามารถวนขอบได้ หลังจากนั้นใช้ปากกาหมึกซึมกําหนดจุด กําหนดช่องไฟ หรือเรียกว่า 
“การตั้งตา” แล้วจึงร่างลวดลายลงบนผิวผลิตภัณฑ์  ส่วนลวดลายที่แสดงเนื้อหาและมีรายละเอียดสูง 
เช่น ลายประเพณีไทย หรือลวดลายที่เป็นเรื่องราวในวรรณคดี ต้องมีการลอกลาย หรือร่างเส้นบนพ้ืนผิว
เครื่องขาวก่อนจะเริ่มเขียนสีบนเคลือบตามที่ร่างลายไว้  สําหรับการเขียนลายไทยประเภทลายผ้ายกที่
นิยมเขียนบนเครื่องลายน้ําทอง  ช่างเขียนที่มีความชํานาญสามารถเขียนลวดลายโดยใช้สีทองได้โดย   
ไม่ต้องอาศัยการร่างลายด้วยปากกา 

การเขียนเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองที่ต้องใช้ทั้งสีทองและสีบนเคลือบ  ช่างเขียน
จะต้องเขียนลายเส้นหรือเขียนลายด้วยสีทองก่อนโดยการใช้เข็มฉีดยาเขียนสีทองเป็นลายเส้นที่ต้องการ  
เมื่อสีทองแห้งจึงลงสีบนเคลือบในช่องลายที่เขียนไว้  การลงสีต้องมีความหนาของเนื้อสีที่พอดี  หากลงสี
หนาเกินไปจะทําให้สีหลุดง่ายหลังเผา แต่หากสีบางเกินไป จะทําให้สีจางหลังการเผาสี  การลงสีนี้อาจ
จําเป็นต้องใช้ช่างเขียนหลายคน กรณีชิ้นงานมีรายละเอียดมาก ๆ   ต้องมีการจัดแบ่งส่วนในการลงสี  
เช่น  แบ่งหน้าที่สําหรับการวนขอบ  การร่างลาย  การเขียนสีทอง  การลงสีของลายหลัก เป็นต้น  หาก
การลงสีผิดพลาดสามารถแก้ไขได้โดยการนําไม้ปลายแหลมมาขูดสีที่ผิดพลาดออก แล้วลงสีใหม่ 
หลังจากนั้นจะทําการเก็บรายละเอียดต่าง ๆ และวนทองตามส่วนต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับลวดลายอีก
ครั้ง เช่น หูแก้ว ขอบโถ หัวจุก เป็นต้น  เมื่อสีแห้งแล้วจึงนําเข้าเตาเผา 

การแบ่งงานในการผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้พบว่ามีการ
ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีต ทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีน ตามที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือตํานานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น เมื่อ พ.ศ. 2460 ที่
ทรงกล่าวถึงการผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองที่ประเทศจีนว่าการทําเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีนั้น
ต้องใช้สีจากประเทศตะวันตกเพียงสีเดียวคือสีดอกกุหลาบ ในการผลิตมีคนที่ทําหน้าที่เป็นช่างปั้น ที่ปั้น
ทั้งแบบใช้แปูนหมุนเป็นทรงกลม และขึ้นรูปด้วยมือเป็นทรงเหลี่ยม สําหรับช่างเขียนก็ทําหน้าที่เขียน
อย่างเดียว ซึ่งเขียนลายต่างกัน เช่น บางคนเขียนแต่สี บางคนเขียนแต่รูปสัตว์ รูปคน หรือถ้าเป็นช่างฝึก
ใหม่ก็จะเขียนภาพประกอบลาย อีกพวกหนึ่งคือพวกเคลือบและพวกเผา (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2514, หน้า 8–9) 

ในปัจจุบันมีผู้ผลิตบางรายที่ใช้เทคนิควิธีการพิเศษที่คิดค้นได้จากประสบการณ์ในการทํา
เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง เช่น หลังจากการเขียนเส้นลายด้วยสีทอง เมื่อสีทองแห้งดีแล้ว จะใช้น้ํา
สบู่เช็ดผิวเครื่องขาวโดยเช็ดเบา ๆ ด้วยผ้าหรือกระดาษชําระที่ชุบน้ําสบู่ บิดให้หมาด  เมื่อน้ําสบู่แห้ง
แล้วจึงลงสีบนเคลือบ  ซึ่งน้ําสบู่จะช่วยปูองกันสีบนเคลือบซึมเข้าไปผสมกับสีทองที่เขียนไว้ก่อน  

www.ssru.ac.th



 18 

นอกจากนี้บางสถานประกอบการอาจลงสีพื้นก่อนการตัดเส้นหลักและลงสีลาย ทําให้ได้ชิ้นงานที่มีความ-
สวยงามแปลกออกไป  โดยส่วนผสมของสีแต่ละสถานประกอบการเป็นส่วนผสมเฉพาะตัวที่อาจเป็น
ความลับ  การผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองในปัจจุบันอาจจําแนกได้เป็น 4 ลักษณะที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ เครื่องเบญจรงค์แบบสีบนเคลือบเท่านั้น  เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง  เครื่องลายน้ําทอง
ล้วนที่ไม่มีสีบนเคลือบ  และเครื่องเบญจรงค์แบบมุก  ซึ่งการผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองแต่ละ
แบบมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในด้านวัตถุดิบประเภทสีบนเคลือบ สีทอง และสีมุกที่ใช้ รวมทั้งเทคนิค
วิธีการเผาสีบนเคลือบ 

 
2.3.4  การเผาผลิตภัณฑ์ สําหรับการเผาสีบนเคลือบและสีทองของเครื่องเบญจรงค์และลายน้ํา

ทองนั้นนิยมใช้เตาไฟฟูา โดยใช้อุณหภูมิในการเผาประมาณ 750–850 องศาเซลเซียส  ใช้เวลาในการ
เผาตั้งแต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ถึง 10 ชั่วโมง การเผาควรเพ่ิมอุณหภูมิอย่างช้า ๆ โดยในช่วง 150 องศา
เซลเซียสแรก อาจแง้มฝาเตาเผาเพื่อระบายไอน้ําที่อยู่ในสี ภายหลังการเผาเสร็จสิ้น  ต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้
ในเตาเผาจนกว่าเตาจะเย็น จึงนําผลิตภัณฑ์ออกจากเตา และวางรอไว้จนอุณหภูมิเย็นลงถึงอุณหภูมิปกติ
จึงตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งจําหน่าย  กรณีมีความชํารุดบกพร่องจากการลงสีบางเกินไป สามารถ
เขียนสีทับและเผาใหม่ได้ 

 สําหรับสีบนเคลือบของบางบริษัทอาจมีการกําหนดความเหมาะสมของอุณหภูมิการเผาที่
เหมาะสมไว้สําหรับชนิดของเนื้อดินของเครื่องขาวที่ต่างชนิดกัน ดังเช่น กรณีเป็นเนื้อดินชนิดสโตนแวร์ 
และโบนไชน่า อาจใช้เวลาเผานานที่สุดคือประมาณ 5–10 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 780–800 องศาเซลเซียส  
แต่ถ้าเป็นเนื้อดินชนิดปอร์ซเลน และเออร์เทนแวร์ (ไม่นิยมใช้เขียนสีบนเคลือบ) จะใช้เวลาเผาประมาณ 
4–6 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 760–840 องศาเซลเซียส  โดยเนื้อดินชนิดปอร์ซเลนจะเผาที่อุณหภูมิสูงกว่าชนิด
เออร์เทนแวร์เล็กน้อย  สําหรับกรณีของเครื่องขาวชนิดกระเบื้อง จะสามารถเผาได้อย่างรวดเร็ว คือ
ประมาณ 45–60 นาที อุณหภูมิ 780–840 องศาเซลเซียส เนื่องจากเนื้อดินปั้นของกระเบื้องเป็น
ประเภททนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน (thermal shock body) 

 การเผาเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองนั้น แต่ละสถานประกอบการมีการเผาที่อุณหภูมิ
แตกต่างกัน และโดยส่วนมากต้องเผามากกว่า 1 ครั้ง  ดังเช่นกรณีเนื้อดินชนิดโบนไชน่า ต้องเผาสีบน
เคลือบก่อนที่อุณหภูมิประมาณ 800 องศาเซลเซียส จึงลงสีทองแล้วเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิประมาณ 650 
องศาเซลเซียส  หรือการเขียนสีเครื่องเบญจรงค์ที่ไม่มีสีทอง ก็ต้องเขียนสีดําก่อนแล้วเผา หลังจากนั้นจึง
นํามาเขียนสีอ่ืน ๆ แล้วจึงเผาอีกครั้ง  รวมทั้งกรณีการเขียนสีทองนูน จะใช้สีทองสําหรับเขียนพ้ืน  วน
ขอบ ระบายพื้น และเผาก่อน แล้วจึงเขียนสีทองนูนเป็นลวดลาย หลังจากนั้นจึงเผาอีกครั้งหนึ่ง   

 
2.3.5  บรรจุภัณฑ์ เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองส่วนมากมักบรรจุในบรรจุภัณฑ์ก่อน

จําหน่ายเพ่ือเพ่ิมคุณค่า และพร้อมต่อการเป็นของฝาก ของกํานัล  ซึ่งบรรจุภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์มี
หลายแบบ หลายราคา ตั้งแต่กล่องบุผ้าไหม หรือกล่องบุกํามะหยี่ กล่องกระจกรูปทรงต่าง ๆ ที่สามารถ
มองเห็นเครื่องเบญจรงค์ได้  รวมทั้งกล่องกระดาษแข็งทั้งชนิดกล่องสีขาวและชนิดพิมพ์ลวดลายสวยงาม  
  การผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองมีความสําคัญอยู่ที่ขั้นตอนการเขียนสีและเขียนลาย 
รวมทั้งวัตถุดิบ และประเภทของสีที่ใช้  เพื่อให้เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองมีเอกลักษณ์แตกต่างจาก
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เครื่องปั้นดินเผาประเภทอ่ืนเช่น เครื่องลายคราม  เครื่องสังคโลก เป็นต้น  ซึ่งวิธีการเขียนสีเขียนลาย สี
ที่ใช้ และเทคนิควิธีการเผาล้วนต้องใช้ทักษะความชํานาญการ รวมทั้งการตัดสินใจเลือกใช้ให้สอดคล้อง
เหมาะสมกันเพ่ือให้เกิดความสวยงามและคงทน 
 
2.4  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเบญจรงค์ 

 
 แม้ว่าเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองจะเป็นงานประเภทผลิตภัณฑ์หัตถกรรม แต่สําหรับการ

ผลิตในปัจจุบันมีมาตรฐานที่ใช้เพ่ือควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองของ
ไทย  ซึ่งมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองได้แก่มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนเครื่องเบญจรงค์ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดดังนี้ 

 
2.4.1  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเบญจรงค์ 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของเครื่องเบญจรงค์
ไว้เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับรองมาตรฐาน และเป็นเกณฑ์ในการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2546) ซึ่ง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเบญจรงค์ตาม มผช.10/2546 ครอบคลุมถึงเครื่องเบญจรงค์และลายน้ํา
ทอง โดยให้ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ 2 คํา คือคําว่า “เครื่องปั้นดินเผา” 
หมายถึงสิ่งที่ทําขึ้นจากดินเป็นรูปทรงต่าง ๆ สําหรับทําเป็นสิ่งของเครื่องใช้ แล้วนํามาเผาไฟ เพ่ือ
นําไปใช้งานต่อไป และคําว่า “เครื่องเบญจรงค์” หมายถึง เครื่องปั้นดินเผาที่เคลือบผิว ภายหลังจากการ
เผาแล้วจะมีสีขาว เนื้อละเอียด จากนั้นจะนําไปเขียนลายโดยวิธีลงสีเคลือบตั้งแต่ 5 สีขึ้นไป โดยสีที่เป็น
หลัก ได้แก่ แดง เหลือง ขาว ดํา เขียว หรือน้ําเงิน ในกรณีที่มีการเพ่ิมสีทองโดยใช้สีทองระบายเป็นพ้ืน 
หรือแต้มสีทองระหว่างสีต่าง ๆ หรือใช้สีทองในการตัดเส้น จะเรียกกันทั่วไปว่า “ลายน้ําทอง” 

การแบ่งประเภทของเครื่องเบญจรงค์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเบญจรงค์ 
สามารถแบ่งตามการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คือประเภทที่ใช้กับอาหาร เช่น ถ้วย ชาม โถ จาน 
เหยือกน้ํา และประเภทเครื่องประดับตกแต่ง เช่น แจกัน รูปปั้น โคมไฟ ซึ่งเครื่องเบญจรงค์มีคุณลักษณะ
ที่ต้องการดังนี้ 

1)  ลักษณะทั่วไป เครื่องเบญจรงค์ทุกใบในชุดเดียวกัน ต้องมีรูปแบบ รูปทรง ลวดลาย 
และสีทีป่ระณีตสวยงาม 

2)  ปริมาณตะกั่ว แคดเมียม (เฉพาะประเภทที่ใช้กับอาหาร) ต้องไม่เกินเกณฑ์ท่ีกําหนด  
3)  ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ (เฉพาะประเภทที่ใช้กับอาหาร) เครื่องเบญจรงค์ต้อง

ทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลันที่แตกต่างกัน 120 องศาเซลเซียส ที่ผิวเคลือบต้องไม่มีรอยราน 
หรือรอยแยก 

4)  การดูดซึมน้ํา ค่าเฉลี่ยการดูดซึมน้ําต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน้ําหนัก 
5)  ความเปียก  เมื่อนํามาทําความสะอาดด้วยสําลีชุบเอทานอล (ethanol) และทําให้

แห้ง แล้วจุ่มลงในน้ําสะอาด  ผิวส่วนที่ทําความสะอาดแล้วต้องเปียกน้ําสม่ําเสมอ 
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การบรรจุเครื่องเบญจรงค์ให้บรรจุในภาชนะบรรจุที่สะอาด เรียบร้อย แข็งแรงพอที่จะ
ปูองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องเบญจรงค์ได้ โดยกําหนดเกี่ยวกับเครื่องหมายและฉลากของ
เครื่องเบญจรงค์ไว้ว่า เครื่องเบญจรงค์ทุกชิ้นอย่างน้อยต้องมีเลข  อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง
รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ได้แก่ 1) ประเภท  2) เดือน ปีที่ทํา  3) ชื่อผู้ทํา หรือสถานที่
ทํา พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และ 4) คําเตือน “ไม่ควรใช้กับเตา
ไมโครเวฟ” (เฉพาะประเภทที่ใช้กับอาหาร) 

ส่วนที่ภาชนะบรรจุเครื่องเบญจรงค์ทุกชิ้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย
แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ได้แก่  1) ประเภท  2) จํานวน  3) เดือน ปีที่ทํา และ  4) 
ชื่อผู้ทํา หรือสถานที่ทํา พร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในกรณีที่ใช้
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว้ข้างต้น 

 
2.4.2  มาตรฐานอ่ืน ๆ  

นอกจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเบญจรงค์แล้ว มีมาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวกับการ
ผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง แต่ทั้งนี้จะเกี่ยวข้องเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใช้กับอาหารเท่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินชนิดปอร์ซเลน  สโตนแวร์ หรือเออร์เทนแวร์ มาตรฐานต่าง ๆ นั้นได้แก่ (สํานัก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) 

2.4.2.1  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : ปอร์ซเลน 
มอก. 564–2528 และฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 มอก. 564–2529  

2.4.2.2  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร: สโตนแวร์ 
มอก. 602–2529  

2.4.2.3  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร : เออร์เทนแวร์ 
มอก. 601–2529  

 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารของเนื้อดินทั้ง 3 
ประเภท กําหนดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน วัสดุและการทํา คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมาย
และฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน รวมทั้งการทดสอบภาชนะเซรามิกท่ีใช้กับอาหาร โดยเนื้อหา
สาระของมาตรฐานที่สอดคล้องกันมีดังนี้ 

1) ภาชนะเซรามิกท่ีใช้กับอาหาร หมายถึง ภาชนะเซรามิกที่ใช้ใส่อาหารในการ
เตรียม การเก็บรักษา หรือการบริโภค ยกเว้นภาชนะหุงต้ม ได้แก่ 

(1) ภาชนะแบบแบน (flatware) หมายถึง ภาชนะที่มีความลึกไม่เกิน 25 
มิลลิเมตร เมื่อวัดในแนวดิ่งจากจุดลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ 

(2) ภาชนะแบบลึกขนาดเล็ก (small hollow ware) หมายถึง ภาชนะที่มี
ความลึกเกิน 25 มิลลิเมตร เมื่อวัดในแนวดิ่งจากจุดลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริม
บนสุดของภาชนะ มีความจุน้อยกว่า 1.1 ลูกบาศก์เดซิเมตร 

(3) ภาชนะแบบลึกขนาดใหญ่ (large hollow ware) หมายถึง ภาชนะที่มี
ความลึกเกิน 25 มิลลิเมตร เมื่อวัดในแนวดิ่งจากจุดลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริม
บนสุดของภาชนะ มีความจุตั้งแต่ 1.1 ลูกบาศก์เดซิเมตรขึ้นไป 
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2) คุณลักษณะที่ต้องการ ให้มีลักษณะทั่วไปดังนี้ 
(1) ภาชนะทุกใบในชุดเดียวกัน ต้องมีแบบ สี  และการตกแต่งที่กลมกลืน

เข้ากันได ้
(2) ถ้วยต้องวางตรงกลางจานรองได้สนิท ไม่โคลงเคลง หรือหมุนได้  
(3) หูภาชนะ (ถ้ามี) ต้องอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง 
(4) ปากหรือพวย (ถ้ามี ) ต้องมีลักษณะที่ยกขึ้นรินแล้วไม่ทําให้ของ

เหลวไหลย้อยลงมาตามภาชนะ 
(5) ฝา (ถ้ามี) ต้องปิดได้พอดี และไม่หลุดจากตัวภาชนะที่มีปากหรือพวย 

เมื่อรินของเหลวออก 
(6) ผิวทั้งหมดท่ีเห็นได้จะต้องเคลือบสม่ําเสมอยกเว้นจุก (stopcock) ส่วน

ที่เป็นเกลียว และผิวที่ขอบล่างสุดของฐานภาชนะซึ่งไม่จําเป็นต้องเคลือบ แต่ผิวที่ไม่ได้เคลือบนี้จะต้อง
เรียบร้อย 

3) คุณลักษณะที่ต้องการ ต้องไม่มีข้อบกพร่องสําคัญดังนี้ 
(1) จุดขนาดตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไปที่ด้านในภาชนะ 
(2) จุดขนาด 0.25 มิลลิเมตรแต่ไม่ถึง 0.5 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไปที่

ด้านในภาชนะ 
(3) รูเข็มขนาดตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป 
(4) รูเข็มขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 4 รูขึ้นไปที่ด้านในภาชนะ 
(5) ฝุุนหรือเศษวัสดุฝังในขนาดตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป  
(6) รอยร้าว ราน 
(7) รอยเปื้อนเนื่องจากการตกแต่ง 
(8) สีผิดมาตรฐาน 
(9) การตกแต่งผิดที่ หรือไม่สมบูรณ์ 
(10) รอยบิ่นที่เนื้อขนาดน้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตรที่ขอบ และน้อยกว่า 3.0 

มิลลิเมตรที่ฐาน หากได้ผ่านการเคลือบแล้วไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง 
(11) จุดที่เคลือบไม่ติด โดยจุดที่อยู่ทางด้านหลัง และจุดที่เกิดจากเครื่องพ่น

ฝอยไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง 
(12) รอยนูน (blister) 
(13) ผิวเคลือบหนาจนมีโพรงอากาศเล็ก ๆ หรือออกสีเขียว 

4) คุณลักษณะที่ต้องการ อาจมีข้อบกพร่องย่อยได้ไม่เกิน 3 ข้อดังนี้ 
(1) จุดขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 5 จุดขึ้นไปที่ด้านนอกภาชนะ 
(2) รูเข็มขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 5 รูขึ้นไปที่ด้านนอกภาชนะ 
(3) ฝุุน เศษวัสดุฝังในหรือรอยขีดข่วนที่เคลือบขนาดเล็กกว่า 1 มิลลิเมตร 

ตั้งแต่ 4 แห่งขึ้นไปที่ด้านในภาชนะ และ 5 แห่งขึ้นไปที่ด้านนอกภาชนะ 
(4) ข้อบกพร่องตามข้อ (2) และข้อ (3) รวมกันตั้งแต่ 4 แห่งขึ้นไปที่ด้าน

นอกภาชนะ 
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(5) ผิวเคลือบบาง 
5) ปริมาณตะกั่วและแคดเมียม เมื่อวิเคราะห์ตามวิธีที่ กําหนดในมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร: ปริมาณและวิธีวิเคราะห์ตะก่ัวและแคดเมียม มาตรฐานเลขที่ มอก. 32 
กําหนดให้ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่สกัดออกมาจากภาชนะจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดในตารางที่ 
2.1 

 
ตารางที่ 2.1  เกณฑ์กําหนดปริมาณตะกั่วและแคดเมียมท่ีสกัดออกมาจากภาชนะ  

 
ผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ที่กําหนดไม่เกิน 

ตะกั่ว แคดเมียม 
ภาชนะแบน (มิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร) 
ภาชนะแบบลึกขนาดเล็ก (มิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร) 
ภาชนะแบบลึกขนาดใหญ่ (มิลลิกรัมต่อตารางเดซิเมตร) 

1.7 
5.0 
2.5 

0.17 
0.50 
0.25 

 
ที่มา: สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
6) ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน ภาชนะปอร์ซเลนและสโตนแวร์

ต้องทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลันที่แตกต่างกัน 120 องศาเซลเซียส แล้วผิวเคลือบต้องไม่มีรอย
รานหรือตัวอย่างไม่มีรอยแยก ส่วนภาชนะเออร์เทนแวร์ทดสอบที่ 150 องศาเซลเซียส  

7) การดูดซึมน้ําเมื่อทดสอบตาม มอก.564 แล้ว หากเป็นภาชนะปอร์ซเลน 
ค่าเฉลี่ยการดูดซึมน้ําต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 สโตนแวร์ต้องไม่เกินร้อยละ 3 ส่วนภาชนะเออร์เทนแวร์ไม่
เกินร้อยละ 10 

8) ความเปียก เมื่อนํามาทําความสะอาดด้วยสําลีชุบเอทานอลและทําให้แห้ง 
แล้วจุ่มลงในน้ําสะอาด ผิวภาชนะส่วนที่ทําความสะอาดแล้วต้องเปียกน้ําสม่ําเสมอ 

9) เครื่องหมายและฉลาก  
(1) ที่ก้นภาชนะทุกใบ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้ง

รายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร ได้แก่คําว่า “ปอร์ซเลน” หรือ “สโตนแวร์” หรือ 
“เออร์เทนแวร์” และชื่อผู้ทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้า 

(2) ที่กล่องบรรจุภาชนะทุกกล่องอย่างน้อยต้องมี เลข อักษร หรือ
เครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน  ได้แก่ 1) คําว่า “ปอร์ซเลน” หรือ “สโตน
แวร์” หรือ “เออร์เทนแวร์” 2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง ความยาว หรือความจุ  3) จํานวน
และชนิดในกล่อง  4) รหัสรุ่นที่ทํา  5) ชื่อผู้ทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้า  และ 6) 
ประเทศท่ีทํา 

(3) ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่
กําหนดไว้ข้างต้น 
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(4) ผู้ทําผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ที่ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 
 
2.5  รูปทรงเครื่องเบญจรงค์ 

 
รูปทรงของเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองมาจากรูปทรงของเครื่องขาวที่มีความแตกต่างกันได้

หลายลักษณะ หลายประเภท ได้แก่ ประเภทเครื่องประดับตกแต่งและของใช้  เช่น แจกัน ตลับ ผอบ 
เป็นต้น ประเภทภาชนะใส่อาหารและเครื่องโต๊ะอาหาร เช่น ถ้วย จาน ชาม ช้อนกลาง โถสามชั้น โถ
พระยาคู โถน้ําวุ้น ชุดน้ําชา เป็นต้น  โดยรูปแบบของเครื่องเบญจรงค์ในอดีตมีไม่หลากหลายเช่นใน
ปัจจุบัน  ภาชนะส่วนมากจะออกแบบให้เป็นภาชนะใช้สอย ปากกว้าง ทั้งชนิดมีฝาและไม่มีฝา ทรง
ภาชนะมีลักษณะผายออก ที่พบมากได้แก่ โถประเภทต่าง ๆ  ถ้วย ชามทรงต่าง ๆ  ตลับ กระโถน  จาน  
กาน้ําชา เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์หลายลักษณะมีฝาปิด โดยฝาผลิตภัณฑ์นี้ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของภาชนะที่ถูก
ออกแบบให้ฝาเข้ากับรูปทรงของภาชนะได้อย่างกลมกลืน ที่เรียกว่า “ถูกฝา ถูกตัว” ซึ่งฝาที่พบส่วนมาก
จะมีมือจับอยู่ด้านบนที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน ทั้งรูปทรงของฝาและรูปร่างของมือจับ ฝามักเป็นทรงโค้ง มี
มือจับเป็นจุกลักษณะต่าง ๆ เช่น ยอดแหลมปลายตัด  ยอดฉัตรหลายชั้น จุกยอดแหลม จุกกลม จุกกลม
เป็นวงแหวน เป็นต้น  ส่วนรูปทรงภาชนะที่นํามาใช้เขียนเป็นเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองที่นิยมใน
อดีตมีดังนี ้

 
2.5.1  โถ   

โถหมายถึงภาชนะปากกว้าง มีฝาปิด ส่วนมากเป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบผิว 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 497–498) ซึ่งโถมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจําวันของคนไทยใน
อดีต ที่นิยมใช้โถเป็นภาชนะบรรจุสิ่งของต่าง ๆ เช่นบรรจุสิ่งของวางบนโต๊ะเครื่องแปูง เช่น โถใส่แปูง  
โถเครื่องสําอาง  โถน้ํามันประทินความงาม  โถสีผึ้ง เป็นต้น  นอกจากนี้ยังนิยมใช้โถเพ่ือบรรจุอาหาร 
และสิ่งของอ่ืน ๆ เช่น น้ําตาล น้ําปลา กะปิ แกง เป็นต้น โถจึงมีชื่อ  รูปร่าง ลักษณะ และขนาดแตกต่าง
กันตามประโยชน์ใช้สอย   

หากกล่าวถึงขนาดของโถตามประโยชน์ใช้สอยแล้วแบ่งโถได้เป็น 4 ขนาดคือ โถขนาด
ใหญ่และโถขนาดกลาง นิยมใช้สําหรับใส่อาหารและใช้อบเครื่องหอม นิยมทําเป็นทรงรูปแตง มีจุกปูาน    
โถขนาดเล็กลงมาจะใช้เป็นโถใส่แกง และโถใส่น้ําเชื่อมตั้งบนสํารับอาหารทําเป็นทรงรูปแตง และทรง
โกศ  มีฝายอดทรงมัณฑ์  ส่วนโถขนาดเล็กเป็นโถที่ใช้บนโต๊ะเครื่องแปูง เรียกว่า “โถปริก” นิยมทําเป็น
ทรงรูปลูกแก้วกลม หรือเป็นเฟือง มีฝาทรงมัณฑ์   

ด้วยเหตุที่โถมีรูปทรงและประโยชน์ใช้งานที่แตกต่างกัน ทําให้ชื่อเรียกแตกต่างกันตามชื่อ
ลักษณะรูปทรงบ้าง  ตามประโยชน์การนํามาใช้บ้าง  หรือแม้แต่ตามการตกแต่งบ้าง  ได้แก่  

1)  โถพลู เป็นโถมีฝาปิดทรงสูง และทรงกลอง  มีขาตั้งโถ 
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2)  โถน้ํามันหมู โถกะปิ โถซุป เรียกโถลายผักชี  หรือโถลายดอกเบญจมาศ  เป็นโถ
รูปร่างรูปทรงเดียวกัน แต่แตกต่างที่สี  ลาย  และการนํามาใช้  เช่นถ้าเป็นโถของขวัญสําหรับขึ้นบ้าน
ใหม่ งานแต่งงาน จะมีสีสวยสดงดงามหลายสี  เป็นต้น  

3)  โถน้ําวุ้น  เนื่องจากขนมไทยนิยมใช้น้ําเชื่อมใส่ผสมกับขนม เช่น ข้าวต้มน้ําวุ้น ซึ่งเป็น
ของหวานที่ไม่มีวุ้น  แต่มีข้าวเหนียวนึ่ งรูปสามเหลี่ยมคล้ายบะจ่าง และใส่น้ําเชื่อม โดยเรียกโถใส่
น้ําเชื่อมว่า “โถน้ําวุ้น” 

4)  โถปริก หรือตลับปริก เป็นโถใส่แปูงที่ใช้ในงานมงคลและใส่เครื่องประทินความงาม  
วางไว้บนโต๊ะเครื่องแปูง  โถลักษณะนี้พบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นิยมใช้เป็นชุด โดยชุดหนึ่งอาจเป็น
เลขคู่หรือเลขคี่ก็ได้  ที่พบมากคือ 2–6 ใบ จัดอยู่บนโต๊ะเครื่องแปูงที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย  เหตุที่
เรียกว่า “โถปริก” เนื่องจากมีการทําทองสวมติดลงบนฝาโถหรือผอบ โดยเรียกทองนี้ว่า “ปริก”  

โถปริกที่ใช้ในสมัยโบราณโดยทั่วไปมี 3 ขนาดคือ ขนาดใหญ่สําหรับใส่ขมิ้น  ขนาด
กลางใส่แปูงร่ําที่เป็นเม็ดหรือเป็นผง และขนาดเล็กสําหรับใส่สีผึ้ง นอกจากนี้บนโต๊ะเครื่องแปูงจะใช้จาน
เชิงอีก 2 ใบ ใบหนึ่งใช้สําหรับใส่หวีและก๊ิบติดผม ส่วนอีกใบหนึ่งใส่เครื่องประดับ  

5)  โถทรงโกศ  เป็นโถที่มีขาโถสูงและรูปทรงของโถเป็นทรงสูงพร้อมฝาโถที่ทําเป็นชั้น
คล้ายฉัตรหรือร่ม มีสีต่าง ๆ หลายสี โถแบบนี้เป็นโถท่ีเป็นเอกลักษณ์ของไทย 

 
2.5.2  ถ้วย จาน ชาม   

ภาชนะประเภทเครื่องโต๊ะอาหารของไทยที่มีมาแต่โบราณนิยมรูปทรงชามหรือถ้วย  ทั้ง
ชนิดที่มีฝาปิดและไม่มีฝาปิด  ใช้บรรจุอาหารทั้งอาหารหวานและอาหารคาว  มีการจัดเป็นชุดหรื อเป็น
สํารับ  มีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็กเช่นถ้วยชา จนถึงขนาดใหญ่ที่ใช้เพ่ือใส่ข้าว หรือแกง  ถ้วย
หรือชามนี้ล้วนเป็นรูปทรงของจีน ยกเว้นชามท่ีมีฝาเนื่องจากจีนไม่นิยมใช้ชามมีฝา  โดยรูปทรงถ้วยหรือ
ชามมีความแตกต่างกันดังนี้ 

1)  ชามทรงมะนาวตัด เป็นชามทรงปากผายก้นลึก ส่วนมากมีฝา หรือเรียกว่า  “ชาม
ฝา” โดยฝามีจุกได้หลายลักษณะเช่น ฝาจุกยอดฉัตรหนึ่งหรือสองชั้น จุกแหลม จุกกลม และจุกกลมวง
แหวน มีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 8–25 เซนติเมตร  โดยขนาดของชามในการสั่งทํา
จากประเทศจีนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กําหนดไว้ 5 ขนาดตั้งแต่ชามขนาดใหญ่ (โง่วจั๊บ หรือชาม
ขนาดห้าสิบ)  ชามขนาดที่สอง (ซาจั๊บ หรือชามขนาดสามสิบ)  ชามธรรมดา (จั๊บเกี๋ยเถา หรือชามขนาด
สิบใหญ่)  จนถึงถ้วยชงน้ําชา (จั๊บเกี๋ย หรือชามขนาดสิบ)  และถ้วยตวงน้ําชา (โง่วเกี๋ย หรือชามขนาด
ห้า) (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2514, หน้า 11) 

2)  ชามทรงบัว เป็นชามปากกว้าง ก้นลึก ยกขาสูง 
3)  จาน หรือเรียกว่า “จานเชิง” หมายถึงภาชนะเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนึ่ง มีลักษณะ

แบนกลมคล้ายจาน ยกขอบ และมีเชิงอย่างพาน ใช้ใส่อาหาร (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หน้า 305) จัด
ได้ว่าเป็นของไทยที่สั่งให้จีนทําเพ่ือใช้จัดสํารับอาหารอย่างไทย  หากเป็นจานขนาดใหญ่ใช้สําหรับใส่ยํา  
ผัก  ปลา  รวมทั้งจานข้าวสําหรับรับประทาน  แต่ถ้าเป็นจานขนาดเล็กใช้สําหรับใส่กับข้าว และของ
หวาน  ซึ่งลักษณะจานของไทยนี้ต่างจากจานของทางยุโรป หรือจานที่ใช้ในปัจจุบัน  ซึ่งจานหรือจานเชิง
ในอดีตมีรูปร่างลักษณะเหมือนพานในปัจจุบัน 
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2.5.3  กาน้ําชา   
กาน้ําชาได้แก่ภาชนะบรรจุน้ําชาที่ประกอบด้วยฝาปิดที่มีจุก โดยตัวกามีลักษณะกว้าง 

ฐานเล็ก มีหูจับอยู่ด้านบน หรือด้านข้าง และมีพวยกา ใช้สําหรับบรรจุน้ําชา ที่เรียกว่า “ปั้นชงชา” ใน
การใช้งานเกี่ยวกับการรับประทานน้ําชา นอกจากกาน้ําชาแล้วจะต้องประกอบด้วยถ้วยชา หรือ “จอก
ชา”  และจานรอง หรือ “ถาดชง”  นอกจากนี้อาจประกอบด้วยจานสําหรับล้างจอกชา เรียกว่า “แช่ปั้น
ชา”  และอ่างสําหรับทิ้งกากชาหรือน้ําชา (นพพร  ภาสะพงศ์, 2548, หน้า 25–26) ชุดน้ําชาหรือ
เรียกว่า “เครือ่งชา” มีความนิยมและแพร่หลายมากในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  โดยเฉพาะในสมัย
รัชกาลที่  2  ที่ทรงคิดปั้นชงชารูปแบบใหม่ขึ้นและสั่งให้จีนทําเรียกว่า “ปั้นอย่าง”  

การจัดเครื่องชาอย่างไทยมีความแตกต่างจากของจีน โดยไทยมีการจัดเครื่องชา หรือชุด
น้ําชาเป็น 2 แบบคือ ชนิดที่มีถ้วยชงชาที่มีฝาหนึ่งใบ กับปั้นชาที่มีจานรองหนึ่งใบ  วางบนถาดชาที่ทํา
ด้วยทอง เงิน หรือทองเหลือง เรียกเครื่องชาแบบนี้ว่า “ปั้นหน่วยถ้วยใบ”  อีกแบบหนึ่งคือใช้ถาดจัด
ถ้วยตวง หรือถ้วยชา จํานวน 4 ใบ  อาจเป็นถ้วยมีฝาหรือไม่มีฝาก็ได้ กับปั้นชาที่มีจานรองหนึ่งหรือสอง
ใบ ซึ่งถ้วยชาหรือถ้วยตวงชนิดมีฝาเชื่อว่าเป็นลักษณะของไทยเนื่องจากจีนไม่พบการใช้ถ้วยชาหรือถ้วย
ตวงชนิดที่มีฝา สําหรับถ้วยชงชานั้นเป็นความนิยมอย่างจีนเช่นกัน โดยที่จีนมีทั้งกลุ่มที่ชงชาในปั้นชา 
และชงชาในถ้วยชง  แล้วจึงแบ่งในถ้วยตวงสําหรับรับประทานชา  

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4  มีเครื่องชาที่เรียกว่า “ชุดจีน”  คือใช้ถาดวงรี
ขนาดใหญ่ บรรจุถ้วยชงชามีฝาหนึ่งใบ  ถ้วยตวงไม่มีฝาตั้งซ้อนกันเป็นสองแถว รวม 4 ใบ  และมีอ่างรอง
ปั้นชา  แม้จะเรียกว่า “ชุดจีน”  แต่ลักษณะการจัดเช่นนี้ก็เป็นการคิดขึ้นเองของไทย  นอกจากนี้แล้วยัง
มีการจัดชุดชาอีกหลากหลายรูปแบบตามความนิยมของไทยในสมัยนั้น (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ, 2514, หน้า 85–87) 

 
2.5.4  ตลับ   

ตลับ หมายถึง ภาชนะสําหรับใส่สิ่งของเช่นขี้ผึ้งสีปาก หรือยา โดยมากเป็นรูปทรงกลม 
ขนาดไม่ใหญ่นัก มีฝาปิด ซึ่งตลับมีหลายรูปทรง ไม่ว่าจะเป็นตลับทรงหกเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือวงกลม มี
ฝาและจุกอยู่ส่วนบนของฝา ทําเป็นรูปต่าง ๆ เช่น  รูปสิงโต เป็นต้น  ปากขอบและฝาขอบอาจหุ้มด้วย
โลหะประเภททองแดง 

 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองที่เป็นตามแบบของจีน รวมทั้งมีลวดลายแบบจีน 

แต่คนไทยนิยมใช้ ได้แก่ กระถางต้นไม้ เพ่ือใช้ปลูกต้นไม้ดัด ที่มีรูปทรงของกระถางเช่น กระถางกราบ 
กระถางเชิง เป็นต้น ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2514, หน้า 39) ทรง
จําแนกรูปทรงเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองของไทยในสมัยโบราณว่ามีรูปแบบแตกต่างกัน 2 ลักษณะ
คือ รูปทรงของจีน และรูปทรงของไทยที่สั่งให้จีนทํา ภาชนะอ่ืน ๆ ที่พบได้เช่น กระโถน ช้อน เป็นต้น   
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2.6  ลายไทยและลายเบญจรงค์ไทย 
 
 ลายไทยมีมาตั้งแต่โบราณ โดยเชื่อกันว่าช่างเขียนของไทยในอดีตเขียนตามความรู้สึกนึกคิดและ
ประสบการณ์ที่พบเห็นจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทําให้กล่าวได้ว่าลายไทยนั้น มีต้นกําเนิดมาจาก
ธรรมชาติ จากพืชและสัตว์ ถ่ายทอดเป็นลวดลายหรือภาพต่าง ๆ ต่อมาเมื่อมีการติดต่อระหว่างชนชาติ
เผ่าพันธุ์ทําให้เกิดการขยายอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยเฉพาะชาวอินเดียได้นําศิลปะหลายแขนงเข้ามาในไทย ช่างไทยจึงได้เกิดการเรียนรู้แล้วนํามา
ผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิมของคนไทยมีการสืบทอดและพัฒนาต่อเนื่องกันมาจวบจนปัจจุบัน  ตาม
หลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นพบลายไทยเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11–16 
ประมาณปี พ.ศ. 1000–1600) และวิวัฒนาการสืบต่อเนื่องมาในสมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1780–1981)  โดย
ลายไทยได้มีการพัฒนารูปแบบจนเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างชัดเจน และถือว่าลายไทยมีความรุ่งเรืองมาก
ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 1893–2310)   
 การศึกษาวิวัฒนาการของลายไทยทําได้โดยการศึกษาจากร่องรอยที่ปรากฏอยู่ในส่วนต่าง ๆ 
ของอาคารศาสนสถาน และสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็นประตู หน้าบัน  ปั้นลม ผนัง เพดาน 
ใบเสมา เชิงบันได ตู้พระไตรปิฎก และพระพุทธรูป  เป็นต้น  ทั้งที่ปรากฏหลักฐานเป็นการวาดลาย 
แกะสลักหิน แกะสลักไม้ งานปูนปั้น งานลงรัก และงานปิดทอง  เป็นต้น ลายไทยที่พบหลักฐานปรากฏ
อยู่ในศาสนสถานต่าง ๆ นั้นมีลาย “กระกนก” อยู่จํานวนมาก  โดยลายกระหนกในดินแดนประเทศไทย
สมัยทวารวดีที่อยู่ในรูปแบบของงานปูนปั้น มีลักษณะของลายไม่แตกต่างจากชนชาติอ่ืนในภูมิภาค
เดียวกัน  ซึ่งจากลักษณะของลายไทยหรือลายกระหนกสมัยทวารวดีนี้เชื่อว่ามีต้นแบบมาจากศิลปะ
อินเดียสมัยคุปตะ และหลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9–13) กระหนกมีลักษณะปลายมน ขมวดม้วน มี
ลักษณะคล้ายผักกูด จึงเรียกว่า “ลายผักกูด” ก็มี (น. ณ ปากน้ํา, 2550, หน้า 11) ดังนั้นสามารถจัดลาย
กระหนกเป็นลายประเภทลายพรรณพฤกษา หรือลายพันธุ์พฤกษา 

ต่อมาลวดลายของศิลปะขอมที่มีลักษณะปลายแหลมและคม ส่งอิทธิพลต่อลายไทยในปลาย
สมัยทวารวดี  สืบเนื่องต่อมาในสมัยสุโขทัย ลักษณะของลายไทยจึงเปลี่ยนแปลงไป มีการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะขอมเดิม ประกอบกับลายที่ประยุกต์ลักษณะขึ้นใหม่ และศิลปะจีน อีกทั้งแรงบันดาลใจ
จากวัฒนธรรมพุทธศาสนาจากพม่าและลังกา ทําให้ลายกระหนกตามศิลปะสุโขทัยมีลักษณะคล้ายกับ
กระหนกของศิลปะล้านนา จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการผสมผสานศิลปะขอมกับล้านนา จนมีลักษณะ
ที่เปลี่ยนไปในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา นั่นคือ ความโค้งของกระหนกลดลงเปลี่ยนเป็นปลายสะบัดพลิ้ว  
และมีลักษณะเช่นนี้สืบต่อเนื่องจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (สันติ  เล็กสุขุม, 2545, หน้า 22–39)   

การประดิษฐ์ลายของช่างโบราณเรียกว่า “ผูกลาย”  ได้แก่การนําลายมาประกอบกันให้เป็น
ลวดลายแบบใหม่ ๆ  ซึ่งหากพิจารณาลายไทยแล้วจะพบว่ามีลายกระหนกเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกลาย  
ดังนั้นจึงมีผู้กล่าวว่า “กระหนก” คือ “ลายไทย” เป็นลวดลายประดิษฐ์ของช่างไทยที่ได้แรงบันดาลใจมา
จากธรรมชาติ และจากคติความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและฮินดู ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นลายไทย
และมีการตั้งชื่อตามที่มานั้น ๆ ตัวอย่างชื่อของแม่ลายที่มีที่มาจากพืชเช่น ลายตาอ้อย มีที่มาจากรูปทรง
ของตาต้นอ้อย ลายกาบไผ่ ลายดอกจอก ลายใบเทศ เป็นต้น หรือชื่อแม่ลายที่มีที่มาจากสัตว์ เช่น ลาย
หน้าขบ ลายแข้งสิงห์ ลายก้ามปู เป็นต้น แต่เดิมช่างเขียนลายและช่างศิลปหัตถกรรมทํางานอยู่ตามวัด
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ต่าง ๆ ต่อมาช่างเหล่านั้นได้ถวายตัวเพ่ือรับใช้พระเจ้าแผ่นดินจึงเรียก “ช่างหลวง” หรือ “ช่างสิบหมู่” 
หรือ “ช่างสิปป (ช่างศิลป์)”   

หากพิจารณาลายไทยที่เชื่อว่าพัฒนามาจากการประกอบของลายต่าง ๆ เข้ากับลายกระหนก 
พบว่ามีลวดลาย 14 ประเภท (สันติ  เล็กสุขุม, 2545, หน้า 41–147) ซึ่งลายแต่ละประเภทดังกล่าวนั้น
ส่วนใหญ่ใช้เป็นส่วนประกอบของการตกแต่งศาสนสถาน แต่ก็มีการประยุกต์ไปใช้ในการเขียนลาย 
เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองในบางลวดลายดังนี้ 

1)  ประเภทลายช่อ หรือลายช่อดอกไม้  เชื่อว่ามาจากลายช่อดอกไม้ในศิลปะจีน ได้แก่ ช่อดอก
โบตั๋น ดอกบัวลายช่อ ช่อหางโต ช่อเปลวลอย ช่อหางไหล ช่อหางโตใบเทศ ช่อผักกูด พุ่มข้าวบิณฑ์   
เป็นต้น ในอดีตมีการประยุกต์ลายช่อไปใช้ในการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองอย่างมาก 
โดยเฉพาะลายดอกโบตั๋นหรือลายดอกบัว รวมทั้งลายช่อเปลว 

2) ประเภทลายดอกลอย  ได้แก่ลายดอกประดิษฐ์ที่เรียงเป็นแผง ใช้ในการประดับพ้ืนที่ว่าง มี
การเริ่มใช้ลายประเภทลายดอกลอยนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา  หากระหว่างดอกมีก้านเชื่อมโยงเรียกกว่า 
“ดอกลอยก้านแย่ง”  หากเป็นตารางเฉียงและประดับดอกบนจุดตัดเฉียง เรียกรวมกันว่า “ราชวัตร” 
ลายทั้งสามลักษณะนี้นิยมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น ดอกลอยหน้าสิงห์ ดอกลอยก้านแย่ง ลาย    
ราชวัตร เป็นต้น มีการประยุกต์ลายประเภทลายดอกลอยใช้ในการเขียนลายเครื่องลายน้ําทองอย่าง
แพร่หลายและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน 

3) ประเภทลายบัว  ได้แก่  บัวปลายเสา  และลายบัวแบบอ่ืน ๆ  โดยบัวปลายเสา มีมาตั้งแต่
สมัยสุโขทัยมีการตกแต่งดัดแปลงอย่างวิจิตรบรรจง  สําหรับ “ลายลวดบัว”  ได้แก่ลายที่ใช้ตกแต่งใน
แนวนอนบนพ้ืนระนาบของผนัง หรือเรียกว่า “คิ้ว”  มีทั้งแบบลวดบัวคว่ํา หรือ “บัวคว่ํา”  และลวดบัว
หงาย หรือ “บัวหงาย”  นอกจากนี้ยังมี “ลายกลีบบัว”  ได้แก่ลายรูปกลีบบัวนํามาเป็นกรอบและ
ประดับตกแต่งภายในรูปกลีบบัวนั้น การนําลายบัวไปใช้ในการเขียนลายบนเครื่องเบญจรงค์และลายน้ํา
ทองโดยใช้เขียนลายรูปกลีบบัวเป็นช่องกระจก และใช้ลายกลีบบัวเป็นลายลูกค่ันในลักษณะของลายลวด
บัวหงายและลายลวดบัวคว่ํา  

4) ประเภทลายหน้ากระดาน  ได้แก่ลายที่จัดเรียงเป็นชุด เป็นแถวต่อเนื่องกันคล้ายแผ่น
กระดาน  มดีังนี้ 

 (1)  ลายหน้ากระดานประจํายามก้ามปู  ได้แก่ลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่แบ่งเป็น 4 
กลีบและมีกระหนกก้ามปูออกที่ด้านทั้งสี่  ในระยะแรกลายประจํายามก้ามปูจะมีลายหลักเป็นดอกรูป
วงกลมสลับดอกรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  ระหว่างดอกมีลายคล้ายกระหนกคั่นอยู่ ต่อมาวิ วัฒนาการ
เป็นลายลูกฟักก้ามปู  คือลายรูปวงกลมสลับกับลายรูปดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนยืดออก 

 (2)  ลายหน้ากระดานดอกซีกดอกซ้อน  ได้แก่ลายดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเรียงแถว มี
ลายครึ่งดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสลับอยู่ที่ช่องไฟที่ว่างตอนบนและตอนล่างของแถว เรียกว่า “ดอก
ซีก” ส่วน “ดอกซ้อน” คือดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเต็มรูปมีดอกซ้อนอยู่ภายใน 

 (3)  ลายหน้ากระดานแบบอ่ืน ๆ  เช่น ลายดอกกลมสลับบั้ง  ลายดอกกลมสลับเส้นเฉียง  
ลายดอกกลมสลับกระหนก  ลายดอกกลมสลับสี่เหลี่ยม  ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  ลายสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูนสลับเส้นเฉียง  ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสลับก้านขด  ลายดอกกลมสลับทรงข้าวบิณฑ์ ลาย
ดอกกลมสลับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  และลายดอกกลมสลับกระหนกเฉียง เป็นต้น  ซึ่งลายต่าง ๆ 
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เหล่านี้พัฒนามาจากลายรูปดอกวงกลมสลับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทั้งสิ้น  และบางแบบเป็นประเภทลาย
เกลียว  เช่น  ลายเกลียวมังกรคาบแก้ว  ลายเกลียวใบเทศ  ลายเกลียวกระหนก  ลายเกลียวหางโต  
เป็นต้น  
  การประยุกต์ใช้ลายไทยประเภทลายหน้ากระดานไปใช้ในการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์และ
ลายน้ําทองนิยมใช้เป็นลายลูกคั่น เนื่องจากลักษณะของลายเป็นลายต่อเนื่องในแนวยาว และมีการ
ผสมผสานกับลายประเภทลายพรรณพฤกษา คือมีดอก ก้าน และใบเข้ามาประกอบลาย 

5)  ประเภทลายรักร้อย เป็นลายต่อเนื่องที่มีรูปสามเหลี่ยมเรียงเป็นระนาบยาวคล้ายลายหน้า
กระดาน  และคล้ายการร้อยดอกรักเป็นมาลัย  โดยลายรักร้อยมีหลายลักษณะเช่น  ลายรักร้อยดอกไม้  
ลายรักร้อยเปลว  ลายรักร้อยกาบปลี  เป็นต้น เนื่องจากลายรักร้อยมีลักษณะเหมือนกับลายประเภท
ลายหน้ากระดานคือเป็นลายต่อเนื่องในแนวยาว ดังนั้นการประยุกต์ไปใช้ในการเขียนลายเครื่องเบญจ -
รงค์และลายน้ําทองจึงใช้เป็นลายลูกคั่นเช่นเดียวกัน 

6)  ประเภทลายก้านต่อดอก  เป็นลายตามแนวตั้งที่มีก้านและดอกเป็นแนวกลาง  มีลาย
กระหนกที่มีลักษณะเหมือนใบไม้ขนาบอยู่ด้านข้าง ซึ่งลายประเภทลายก้านต่อดอกนี้นิยมนําไปประยุกต์
ไปใช้ในการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองอย่างมากและมีรูปแบบ สีสันหลากหลาย 

7)  ประเภทลายกระจัง  คําว่า “กระจัง” หมายถึงลายรูปสามเหลี่ยม ที่มีหลายรูปแบบเช่น  
ลายกระจังปฏิญาณ  เป็นกระจังขนาดใหญ่ใช้ประดับเป็นประธาน  มี “กระจังเจิม”  ขนาบข้าง  
นอกจากนี้มี “กระจังตาอ้อย”  ที่มีขนาดเล็ก  “กระจังรวน”  สําหรับทําให้รูปทรงกระจังเอนไปใน
ทิศทางท่ีต้องการ และมี “กระจังมุม”  ใช้ประดับมุมปิดหัว–ท้ายของแถวกระจัง  ซึ่งลายกระจังนี้นิยมใช้
ประดับตามแนวขอบ เช่นเดียวกับการใช้ลายกระจังในการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองที่
นิยมใช้เป็นลายลูกคั่น โดยเฉพาะเครื่องลายน้ําทองมีความนิยมมาก โดยลายกระจังที่นํามาใช้เขียนมี
ลักษณะวางซ้อนสลับกันในแนวตั้ง 

8)  ประเภทลายกาบ  คําว่า “กาบ”  หมายถึงเปลือกหุ้มชั้นนอกของผลหรือดอกของต้นไม้  ใน
การเขียนลายไทยจึงนําลักษณะของกาบนี้มาใช้  โดยลายกาบมีทั้งกาบบนและกาบล่าง  ถ้ามีขนาดใหญ่
เรียก  “กาบพรมศร”  นอกจากนี้ยังมี  “กาบไผ่”  และ “กาบปลี” ลายประเภทนี้ไม่นิยมนําไปใช้ในการ
เขียนลายเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง 

9)  ประเภทลายเครือเถา มีลักษณะเป็นลายแนวตั้ง  แต่คดโค้งให้ส่วนโค้งแตะกันหรือสอดสลับ
คล้ายการพันเกี่ยวของเถาวัลย์  มีลายกระหนกออกจากกาบหุ้มเถาหรือออกจากก้านลักษณะเหมือน
ใบไม้ และมีภาพเรื่องราวคั่น เช่น นก กระรอก กระแต เทวดา นางฟูา สัตว์หิมพานต์ เป็นต้น จึงเรียกว่า  
“กระหนกเคล้าภาพ”  ซึ่งลายเครือเถามีหลายลักษณะเช่น  เครือเถาใบเทศ เครือเถาเปลว เครือเถาหาง
โต เครือเถาลายรดน้ํา เป็นต้น  ลายประเภทลายเครือเถานี้นิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์และมีการประยุกต์ไปใช้ในการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองได้อย่าง
สวยงาม 

10)  ประเภทลายก้านขด  ได้แก่ลายที่มีลักษณะเป็นก้านม้วนขดเป็นรูปก้นหอยเรียงต่อเนื่อง 
กัน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนิยมทําให้ปลายสุดของแต่ละม้วนเป็นรูปสัตว์หิมพานต์ หรือเทพนม  
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จะผูกลายก้านขดไว้ในกรอบ  ลายก้านขดมีลักษณะแตกต่างกันเช่น  ก้านขดหาง
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โต  ก้านขดผักกูด  ก้านขดหน้าสัตว์  ก้านขดหัวหงส์  ก้านขดใบเทศ เป็นต้น  การประยุกต์ไปใช้ในการ
เขียนลายเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองส่วนมากใช้เป็นภาพประกอบลาย และลายหลัก 

11)  ประเภทลายเฟ่ืองอุบะ  ได้แก่ลายมาลัยช่อดอกไม้อาจมีลักษณะเป็นลายเลียนแบบ
ธรรมชาติ ลายประเภทนี้ประยุกต์ไปใช้ในการเขียนลายเครื่องลายน้ําทองโดยใช้ตกแต่งประกอบลายลูก
คั่น 

12)  ประเภทลายกรวยเชิง  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลายเฟ่ืองอุบะ มีลักษณะเป็นลายรูป
สามเหลี่ยมต่อเนื่องกันและใช้ควบคู่กับลายเฟ่ืองอุบะ ลายประเภทนี้ถูกประยุกต์ไปใช้ในการเขียนลาย
เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองในลักษณะของลายกระจังสลับการตกแต่งลายต่าง ๆ เช่นลายจุด ลาย
หยดเทียน เป็นต้น เนื่องจากการตกแต่งเป็นลายลูกค่ันมีพ้ืนที่ขนาดเล็กจึงไม่สามารถเขียนลายที่มีเนื้อหา
รายละเอียดเป็นแบบลายเฟื่องอุบะมาสลับกับลายกระจังได้ 

13)  ประเภทลายประดับมุม  ส่วนมากเป็นลายอยู่ในโครงภาพรูปสามเหลี่ยม  เพ่ือใช้ประดับ
มุมฉากของสี่เหลี่ยม  ด้านในของลายโค้งรับกรอบลายรูปวงกลม ลายประเภทนี้ไม่พบในการเขียนลาย
เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองเนื่องจากภาชนะเป็นทรงกลม จะมีใช้ลวดลายคล้ายลายเครือเถาสําหรับ
ลอ้มกรอบลายหลักเป็นช่องกระจกบ้าง 

14)  ประเภทฐาน  ได้แก่ลายที่ใช้ตกแต่งฐานของอาคารศาสนสถาน แท่นรองต่าง ๆ  มีชื่อเรียก
แตกต่างกันตามลักษณะของลาย ได้แก่ ลายหลังสิงห์ ลายท้องสิงห์ ลายนมสิงห์ ลายน่องสิงห์ ลายแข้ง
สิงห์  และลายกาบเท้าสิงห์ ลายประเภทนี้ไม่พบการนําไปใช้ในการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์และลายน้ํา
ทอง  

 
 ลายไทยที่จําแนกเป็น 14 ประเภทข้างต้นเป็นลายเลียนแบบพืชพรรณต่าง ๆ หรือเรียกว่า 
“ลายพรรณพฤกษา” ซึ่งหากจําแนกลายไทยที่พบหลักฐานในศิลปวัตถุ ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
พบว่าลายพรรณพฤกษามีลักษณะแตกต่างกันตามยุคสมัยดังนี้  (สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546)  

1)  ลวดลายศิลปะสมัยหินใหม่  ได้แก่ ลายดอกหญ้า ลายปล้องอ้อย ลายมะลิเลื้อย ลายกาบไผ่ 
ลายหวีกล้วย ลายต้นสน ลายต้นดอกไม้ ลายตาสับปะรด ลายหมากจับ และลายดอกมะลิ 

2)  ลวดลายศิลปะสมัยโลหะ  ได้แก่ ลายบักโม (แตงโม) ลายเครือเถาก้านขด ลายผักกูด ลาย
กระหนกช่อ ลายบัวคว่ําบัวหงาย ลายดอกแก้ว (ดอกพิกุล) ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ 

3)  ลวดลายศิลปะสมัยก่อนทวารวดี ได้แก่ ลายประจํายามดอกจันทน์ 
 4)  ลวดลายศิลปะสมัยทวารวดี  ได้แก่ ลายดอกบัว และลายพวงมาลัย 
 5)  ลวดลายศิลปะสมัยสุโขทัย ได้แก่  ลายดอกก้านแย่ง ลายดอกสร้อย และลายกรวยเชิง (บัว
สัตตบุษย์) 
 6)  ลวดลายศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา  ได้แก่  ลายดอกไม้ร่วง ลายดอกลําดวน ลายใบเทศ (ต้น
ฝูายเทศ  หรือพุดตาน) ลายดอกชัยพฤกษ์ ลายดอกรัก ลายดอกสายหยุด ลายดอกจอก และลายรวงข้าว 

จากลักษณะของการนําลายไทยไปใช้ในการประดับตกแต่งในสถานที่แตกต่างกัน  ลักษณะ
รูปร่างและลวดลายจึงแตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่นั้น ส่งผลให้เกิดลายไทยได้
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หลายประเภทตามที่ได้กล่าวข้างต้น  แต่ทั้งนี้หากพิจารณาการแบ่งลายไทยในสมัยโบราณอาจแบ่งออก
ได้เป็น 4 หมวด ได้แก่  

1)  หมวดกระหนก เดิมเขียนเป็น “กนก” หมายถึง ลวดลายไทยต่าง ๆ เช่น กระหนกสามตัว 
กระหนกใบเทศ กระจังตาอ้อย และประจํายาม เป็นต้น  

2)  หมวดนารี หมายถึง ภาพคน ที่มีรูปร่าง ใบหน้า และกิริยาท่าทางต่าง ๆ ของคน เช่น ภาพ
พระ ภาพนาง และภาพเทวดา เป็นต้น  

3)  หมวดกระบี่ หมายถึง ภาพลิง ภาพยักษ์ อสูร และพวกอมนุษย์ต่าง ๆ โดยมากจะนิยมยักษ์ 
และลิงที่เป็นตัวเอกในเรื่องรามเกียรติ์เป็นหลัก  

4)  หมวดคชะ หมายถึง ภาพสัตว์ต่าง ๆ ได้แก่ สัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย 
เสือ สิงห์โต และแรด เป็นต้น และสัตว์ในวรรณคดีที่เกิดจากจินตนาการของช่างเขียนหรือเรียกว่า “สัตว์
หิมพานต์” มีรูปร่างแตกต่างจากสัตว์ตามธรรมชาติ เช่น ราชสีห์ คชสีห์ กินรี ครุฑ และหงส์ เป็นต้น 

การนําลายไทยดังกล่าวข้างต้นมาใช้เขียนบนเครื่องขาวให้ได้เป็นเครื่องเบญจรงค์และลายน้ํา
ทองนั้น  บางลวดลายอาจประกอบกันระหว่างลาย ไทยและลายจีน  ทําให้ลายที่ปรากฏบน
เครื่องปั้นดินเผาเขียนสีนั้นแม้จะเป็นลายเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างกันเนื่องจากมีที่มาแตกต่างกัน ดัง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยลายจีนซึ่งเขียนเครื่องถ้วยกระเบื้อง
กังไส (อ้างถึงใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2514, หน้า 16–17) ที่ทรง
พระราชนิพนธ์ถึงความแตกต่างของลายที่เขียนบนเครื่องปั้นดินเผาต่าง ๆ ระหว่างที่มาของลายจีนและ
ลายไทย  โดยลายของจีนเกิดจากการที่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งทรงพระราชดําริที่จะผูกลายสําหรับ
เขียนภาชนะต่าง ๆ จึงเกิดการประชุมนักปราชญ์ซึ่งมีความรู้และมีสติปัญญาคิดผูกลายขึ้นให้แสดงออก
ถึงความเป็นสวัสดิมงคล  ดังนั้นลายของภาชนะที่มาจากจีนจึงมีลายที่เหมือน ๆ กัน ต่างกันที่วิธีการจัด
วางลาย  เช่น ลายภาพฮกลกซิ่ว  และลายโปฺยเซียน  เป็นต้น  ต่างจากลายจากชนชาติตะวันตกที่เป็น
ภาพเลียนแบบธรรมชาติ หรือภาพของจริง  และแตกต่างจากลายของไทยที่มีลักษณะเป็นลายประดิษฐ์
ตามความคิดของช่างผูกลาย ที่มีแนวโน้มไปทางลายดอกไม้ใบไม้ เช่น ลายกระหนก ลายทรงข้าวบิณฑ์  
ดังนั้นหากเป็นภาชนะของจีนจึงเขียนลวดลายตามที่นักปราชญ์ได้ผูกลายไว้ทั้งสิ้น  ยกเว้นลายที่ ทําตาม
คําสั่ง  เช่นลายเทพนม  ลายนรสิงห์  ที่ไทยสั่งทํา  จึงไม่มีการปรับเปลี่ยนลวดลายให้แตกต่างไปจาก 
“ลายอย่าง” หรือลายตามคําสั่ง เนื่องจากไม่รู้ที่มาที่ไปของลาย  ยกเว้นของใหม่ หรือของลอกเลียนแบบ 
เช่นเดียวกับลายของจีนที่มีการปรับปรุง ปลอมแปลงลวดลาย ดังเช่นลายมังกรห้าเล็บที่มีการห้าม โดย
ให้ใช้ได้เฉพาะของหลวงเท่านั้น  แต่ก็มีการปลอมแปลงขึ้นได้เช่นเดียวกัน 

การนําลายไทยมาใช้เขียนเป็นเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองนั้น ส่วนมากต้องเขียนบนภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผาที่มีทรงกลม จึงมีการปรับลวดลายให้เป็นลายต่อเนื่อง  หรืออาจใช้การแบ่งช่องแบ่งส่วน
ของลายเป็น 2–5 ส่วนบนรอบนอกของภาชนะ  ในแต่ละส่วนที่แบ่งไว้อาจใช้ลวดลายที่เหมือนหรือ
แตกต่างกันก็ได้ นอกจากลายและการแบ่งส่วนของลายแล้ว ยังมีลายที่อยู่บริเวณขอบด้านบนและขอบ
ด้านล่างของภาชนะ เป็นลายที่แตกต่างจากลายที่ตัวภาชนะเรียกว่า “ปิดลาย” ในการเขียนลายของ
เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองจึงต้องมีการเลือกลายที่เหมาะสําหรับเขียนขอบหรือเขียนปิดลาย และ
ลวดลายที่เป็นส่วนเนื้อหา ทําให้การประยุกต์ลายไทยไปใช้ในการเขียนลายบนเครื่องเบญจรงค์และลาย
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น้ําทองจึงสามารถสร้างสรรค์ได้อย่างหลากหลายตามจินตนาการของผู้เขียน ประกอบกับรูปร่าง รูปทรง
ของภาชนะ 

ในการเขียนลวดลายเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองนั้นมีส่วนประกอบของโครงสร้างในการ
เขียนลายที่มีชื่อเรียกและลักษณะแตกต่างกันเป็น 3 ส่วนคือ ลายหลัก  ลายลูกคั่น  และช่องกระจก ดัง
แสดงองค์ประกอบของการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง ตามรายละเอียดดังนี้ 

1) ลายหลัก  ได้แก่ส่วนที่มีพ้ืนที่ในการเขียนลายมากที่สุด และมักจะอยู่บริเวณกลางภาชนะ  
โดยลายหลักท่ีใช้เขียนเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองจําแนกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ลายดั้งเดิมที่
มีมาตั้งแต่อดีตไม่มีการดัดแปลง  และลายประยุกต์ ได้แก่ลายที่ เกิดจากการนําลายดั้งเดิมมาดัดแปลง
รูปแบบให้แตกต่างจากเดิม ทั้งนี้อาจจําแนกลักษณะของลายหลักที่นิยมใช้เขียนในเครื่องเบญจรงค์และ
ลายน้ําทองเป็น 4 ประเภทคือ 
 (1)  ลายไทย เช่น ลายเทพนม ลายนรสิงห์ ลายช่อเปลว ลายสิงหะคาละ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ 
ลายเกล็ดเต่า ลายวิชาเยนทร์ ลายเยียรบับ ลายครุฑยุดนาค ลายเทพชุมนุม ลายก้านต่อดอก ลายก้าน
ขด ลายก้านแย่ง เป็นต้น 
 (2)  ลายเรื่องราว  เช่น ลายหนุมาน ลายมัจฉานุ ลายนางสุพรรณมัจฉา ลายจากละคร จาก
วรรณคดีไทย เช่น เรื่องลักษณาวงศ์ ลายประเพณีต่าง ๆ  เป็นต้น  นิยมเรียกลายเรื่องราวนี้ว่า “ลาย
ใหญ่”   
 (3)  ลายดอกไม้ หรือลายพรรณพฤกษา เช่น ลายดอกเบญจมาศ ลายดอกพุดตาน  ลาย
ดอกกุหลาบ ลายดอกเข็ม ลายดอกไม้สี่ฤดู ลายดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น 
 (4)  ลายสัตว์ เช่น ลายนก ลายผีเสื้อ ลายค้างคาว ลายแมลงปอ เป็นต้น 
  ลวดลายจีนที่ใช้เขียนบนเครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทองแบ่งหมวดหมู่ของลาย ได้เป็น 5 
หมวดคือ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2514, หน้า 169–184) 
  (1)  ภาพคน  หรือเรียกว่า “ลายภาพ”  ได้แก่รูปคน รูปเทพ หรือเทวดาตามความเชื่อ ที่มี
ภาพประกอบลายแตกต่างกัน เช่น ภาพเทวดาชาย (เซียนกง) เทวดาหญิงขี่หงส์ (เซียนม้า) เทพฮก ลก 
ซิ่ว ภาพโปฺยเซียน  เซียนหลีเต๊กก๊วย  ภาพนักปราชญ์  ภาพเด็ก  ภาพผู้หญิง ประกอบกับรูปรั้ว  ภูเขา  
ต้นไม้  ท้องฟูา  วิมาน  อาวุธ  โต๊ะหนังสือ  ควาย  ม้า เป็นต้น 
  (2)  ภาพสัตว์  ได้แก่สัตว์ในความเชื่อของจีน เช่น มังกร (เหล็ง) ในกริยาอาการต่าง ๆ  
กิเลน (คีหลิน)  ปลา  หงส์ (ฮุ่นหง)  สิงโต (ไซ)  เสือ (โฮ้ว)  ลายสิบสองนักษัตร (จับยี่แซเสี่ย)  ลายสัตว์
แปดอย่าง (โปฺยสิ่ว)  ลายม้าแปด (โปฺยสิ่ว)  ลายม้ามังกร (เหล็งเบ๊)  ลายกวาง (เต๊ก)  ชะนี  ค้างคาว 
(ฮก)  ฝูงนก หรือเรียกลายนกร้อย (แปฺะเจี้ยวเชียวหอง)  ลายไก่ฟูา  เป็ด  นกยาง  กุ้ง ปู ปลา  หอย  
ผีเสื้อ  ตั๊กแตน  เป็นต้น 
  (3)  ภาพพรรณไม้  ได้แก่ ลายดอกไม้ ลายผลไม้ และลายต้นไม้  เช่น ลายดอกไม้สี่ฤดู 
(สี่กุ่ย) ลายดอกไม้สามอย่าง ได้แก่ ดอกพุดตาน สมมติเป็น ฮก  ดอกเบญจมาศ สมมติเป็น ลก  และ
ดอกบัว สมมติเป็น ซิ่ว  ลายลูกไม้สามอย่าง ได้แก่ ลูกส้มโอมือ สมมติเป็น ฮก  ลูกทับทิม สมมติเป็น ลก  
และลูกโถ สมมติเป็น ซิ่ว  นอกจากนี้ยังมีการวาดดอกบ๊วย  ต้นสน  ต้นไผ่  ดอกทับทิม ดอกจุหลัน ดอก
กุหลาบ ใบผักกาด ลายผักชี ลายก้านขด ลายเถาของต้นไม้ต่าง ๆ ได้แก่ เถาผักกูด เถาฟัก เถาน้ํา เต้า 
เถาแตง เถาองุ่น เถาพริกไทย และเถาสตรอเบอรี่ เป็นต้น 
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  (4)  ภาพสิ่งของ  ได้แก่การนําสิ่งของต่าง ๆ มาผูกเป็นลาย หรือเรียกว่า “ลายฮ่อ” ที่นิยม
ได้แก่ ลายเครื่องเรือน ลายของมงคลแปดอย่าง (ปัดโป) ได้แก่ชุดของสิ่งต่าง ๆ จํานวน 8 สิ่งเช่น ของ
มงคลตามไสยศาสตร์ ของมงคลที่เป็นเครื่องเซียน เครื่องดนตรี เครื่องเขียน  เครื่องบรรณาการ ลาย
หนังสือ  ได้แก่การเขียนตัวหนังสือจีน และตัวหนังสือสันสกฤต และหนังสือร้อยตัว เรียก “แปฺะซิ่ว” 
หรือ “ลายลิขิต”  นอกจากนี้ยังมีลายตราประจําชาติต่าง ๆ  ลายยันต์  และลายกระแปะ 
  (5)  ภาพภูมิสถาน  ได้แก่ลายภูเขา  ต้นไม้  และรูปแผนที่   
 

2) ลายลูกคั่น หรือลายปากขอบ หรือเข็มขัด  หมายถึงลายที่ทําหน้าที่แบ่งลายบนภาชนะกับ
ส่วนบนและส่วนล่างของผลิตภัณฑ์ เป็นลายที่แตกต่างไปจากลายหลัก นิยมเขียนลายที่ขอบปากภาชนะ  
ขอบฝา  และส่วนล่างของผลิตภัณฑ์ ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ลายลูกคั่นที่อยู่บริเวณขอบ
ของภาชนะมีความกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร หรือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและรูปทรงของ
ภาชนะ  ลักษณะของลวดลายลูกคั่น เช่น แบบตีเส้นคู่ซ้อนกันสองชั้นเขียนลายระหว่างเส้นชั้นใน   แบบ
ตีเส้นคู่ชั้นเดียวเขียนลายระหว่างเส้น  แบบตีเส้นทึบขนาดกว้างโดยใช้สีเข้มกว่าพ้ืนลายและไม่เขียนลาย
ในเส้น  ลายลูกคั่นที่นิยมเขียนได้แก่ลายดอกไม้ ใบไม้ รวมทั้งลายที่ผู้เขียนประดิษฐ์ดัดแปลงขึ้น  

3) ช่องกระจก หมายถึงการแบ่งส่วนลายหลักเป็นช่อง อาจจะแบ่งเป็น 3 ช่อง 4 ช่อง หรือ
หลายช่อง ขึ้นอยู่กับความสวยงามและเหมาะสมของลวดลายที่เขียน รูปทรง และขนาดของเครื่องขาว  
ช่องกระจกมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน เช่น ช่องกระจกแบบกลีบบัว  แบบวงรี  แบบวงกลม  แบบใบ
โพธิ์  แบบกระจัง และแบบรูปทรงประดิษฐ์  เป็นต้น 
 
 การนําลวดลายต่าง ๆ  มาเขียนลายและเขียนสีประกอบกันตามองค์ประกอบของโครงสร้าง
ข้างต้นเป็นเครื่องเบญจรงค์ มีศิลปะในการเขียนให้เกิดเป็นภาพที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทยที่มีหลายรูปแบบ หลายลักษณะเช่น การเขียนสีเขียนลายโดยลงสีพ้ืน หรืออาจเขียนสีเขียนลายโดย
ไม่ลงสีพื้น นั่นคือให้สีขาวของเครื่องขาวเป็นสีพ้ืน กรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็นสีอ่ืน เช่น สีเขียว สีฟูา ก็ใช้สีของ
ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสีพื้น   
 การเขียนสีเขียนลายและลงสีพ้ืนของเครื่องเบญจรงค์โบราณ จําแนกออกได้เป็นหลายลักษณะ  
ซึ่งทั้งหมดเป็นวิธีการตกแต่งของจีน  เนื่องจากต้นกําเนิดของภาชนะเขียนสีเขียนลายก็คือประเทศจีน 
และเครื่องเบญจรงค์ไทยสมัยแรกก็เป็นสินค้าที่ไทยสั่งทําจากประเทศจีนเช่นกัน  ดังเช่นการเขียนสีเขียน
ลายแบบ “คอยโซเนย์ เอ็นนาเมล (cloisonné enamel)” ซึ่งเป็นวิธีการตกแต่งของจีน ที่มีวิธีการเขียน
และลวดลายที่ได้คล้ายการทําลวดลายบนโลหะเคลือบ (enamel)  โดยการเขียนเส้นลายหรือกรอบลาย
ก่อนด้วยสีเข้ม โดยเฉพาะสีดํา แล้วจึงระบายสีในขอบเขตของภาพและลวดลาย ซึ่งในอดีตสมัยราชวงศ์  
หมิง ของประเทศจีนมีการทําเครื่องปั้นดินเผาโดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับการทําเครื่องถมคือการใช้เส้น
ลวดทองเหลืองและทองแดง มาดัดเป็นลวดลายติดบนภาชนะ บริเวณช่องว่างใช้ผงสีถมให้เต็มพ้ืนที่ 
นําไปเผาให้ผงสีหลอมติดพ้ืนผิวภาชนะ เรียกผลิตภัณฑ์แบบนี้ว่า “ฟาหัว” (Fa Hua) นิยมส่งเป็น
สินค้าออกไปที่ประเทศญี่ปุุน  
 นอกจากนี้มีการเขียนสีเขียนลายและลงสีพ้ืนที่นิยมเรียกตามโทนสีที่ใช้เขียน เช่นหากเขียนสี
เขียนลายเครื่องเบญจรงค์โดยใช้โทนสีเขียว โดยเฉพาะสีเขียวเข้ม สีแดง สีเหลือง และสีน้ําเงิน เรียกการ
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เขียนสีเขียนลายแบบนี้ว่า “ตระกูลสีเขียว” (famille verte เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า green family) ที่
มีการเขียนลักษณะเช่นนี้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (Ming dynasty) จนถึงสมัยราชวงศ์ชิง (Quing 
dynasty) หากเขียนสีเขียนลายและลงสีพ้ืนโดยใช้โทนสีดําเรียกว่า “ตระกูลสีดํา (famille noire)”  แต่
ถ้าเป็นสีพื้นสีเหลืองจะเรียกว่า “ตระกูลสีเหลือง (famille jaune)” โดยใช้สีพ้ืนเป็นสีเหลือง  
 การเขียนสีเขียนลายเครื่องเบญจรงค์ตระกูลสีเขียว ตระกูลสีดํา และตระกูลสีเหลือง นิยมใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2326–2351) ตรงกับสมัย
สมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง (Qianlong, พ.ศ. 2279–2338)  ที่ประเทศจีนได้รับอิทธิพลจากยุโรปจึง
มีการใช้สีขาวทึบผสมสีต่าง ๆ ให้เกิดความอ่อนแก่ของสีเป็นหลัก (value) แล้วนําไปเขียนบนผลิตภัณฑ์ 
ทําให้มีความกลมกลืนเกิดความสวยงาม คล้ายเทคนิคการระบายสีแบบสีน้ํา (water color) โดยนิยมใช้
สีชมพูและสีดอกกุหลาบ (pink และ rose) จึงเรียกว่า “ตระกูลสีชมพู (famille rose)”  

การเขียนลายลงบนภาชนะหรือเครื่องขาวอาจเขียนลายทั่วทั้งพ้ืนที่ผิวด้านนอก โดยไม่เว้นพ้ืนที่
ว่าง เช่น  การเขียนลายบนแจกัน  โถใส่ข้าว แก้วน้ํา เป็นต้น หรืออาจเขียนลายบางส่วน มีการเว้นพ้ืนที่
ไว้เพ่ือการใช้งาน เช่น การเขียนลายบนขอบจาน  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีการเขียนลวดลายที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น การเขียนลายบนชุดน้ําชารูปช้าง  
ภาชนะใส่ของรูปช้าง  เป็นต้น  ผู้เขียนต้องพิจารณาเพ่ือเลือกลายให้เหมาะสม สอดคล้องกับรูปทรง
ผลิตภัณฑ์ 

แม้ว่าองค์ประกอบของโครงสร้างเครื่องเบญจรงค์และเครื่องลายน้ําทองจะเหมือนกัน  ลายที่
นํามาใช้เป็นลายไทยเหมือนกัน แต่ความนิยมในการเลือกใช้ลายเขียนเครื่องเบญจรงค์และเครื่องลายน้ํา
ทองยังคงมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังเช่น เครื่องลายน้ําทองบนภาชนะใช้สอยนิยมเขียนลายที่ไม่มี
เรื่องราว เป็นลายประเภทลายกระจัง ลายก้านต่อดอก และลายราชวัตร ซึ่งลายที่นิยมเขียนเครื่องลาย
น้ําทอง ได้แก่ ลายดอกพิกุล ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายจักรี ลายเทียนหยด ลายก้านขด ลายก้านแย่ง     
เป็นต้น หากเป็นภาชนะประเภทภาพประดับ จาน แจกัน นิยมเขียนลายดอกบัว ลายดอกไม้ ลาย
ประเพณี ลายภาพจิตรกรรมไทย และลายรูปสัตว์ (พฤทธิ์  ศุภเศรษฐศิริ, 2548) ส่วนลวดลายที่นิยมใน
อดีตเช่น ลายเทพนม ลายนรสิงห์ ลายเทพหรือเทวดา เป็นต้น ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมสําหรับคนไทย 
ส่วนมากเป็นชาวต่างชาติซื้อเพ่ือใช้เป็นของประดับ   

ส่วนการใช้สีนั้นพบว่าใช้สีบนเคลือบสีต่าง ๆ ควบคู่กับสีทองเป็นหลัก มีการใช้สีตั้งแต่สีเดียวกับ
สีทองหรือสองสี สามสี สี่สี ห้าสี ไปจนถึงสิบสี  กรณีที่ใช้สีหลายสีจะพบในการเขียนลายประเพณี ลาย
ดอกไม้ และลายภาพจิตรกรรมไทย  การใช้สีก็มีทั้งที่เป็นสีเอกรงค์ สีกลมกลืน และการใช้สีตรงกันข้าม  
ซึ่งการเขียนเครื่องเบญจรงค์โดยไม่ใช้สีทองก็ไม่เป็นที่นิยมเช่นเดียวกัน  ปัจจุบันเครื่องเบญจรงค์และลาย
น้ําทองเกือบทั้งหมดท่ีนิยมผลิตจะใช้สีทองในการเขียนลายทั้งสิ้น 

นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการให้สีให้ลาย โดยการจัดทํารูปลอกลายเบญจรงค์ 
ดังเช่นเถกิง พัฒโนภาษ และพิม คงแสงไชย สุทธิคํา (2548) ได้ออกแบบการทํารูปลอกลายเบญจรงค์ ที่
ต้องนําไปใช้ประกอบกับการลงสีของช่าง เรียกเครื่องเบญจรงค์ที่ได้จากกระบวนการนี้ว่า “นวรงค์” อีก
ทั้งปัจจุบันมีรูปลอกชนิดที่ไม่ต้องลงสีด้วยช่าง โดยการติดรูปลอกสีทองบนเครื่องขาว แล้วเผาผลิตภัณฑ์
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ก็จะได้เครื่องเบญจรงค์และลายน้ําทอง แต่จากการสอบถามสถานประกอบการผู้ผลิตทุกรายไม่นิยมใช้
ด้วยเห็นคุณค่าของการใช้ช่างฝีมือในการเขียนสีเขียนลาย 
 นอกจากลักษณะของลายเครื่องเบญจรงค์จะมีแนวคิดว่าเป็นลายไทยผสมผสานวาดลงบน 
เครื่องขาวให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และลักษณะรูปทรงของเครื่องขาวแล้ว ภุชชงค์  จันทวิช 
(2551, หน้า 7–8) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าลายเครื่องเบญจรงค์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ความคิดจากลายผ้า 
อันได้แก่ ผ้ายก และผ้าทอเยียรบับ  ซึ่งได้รับแบบอย่างจากอินเดีย  เปอร์เซีย (อิหร่าน)  เพราะอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมที่เผยแพร่มาจากการติดต่อค้าขาย การเรียกชื่อส่วนประกอบของลายผ้าโดยเฉพาะผ้านุ่ง 
แบ่งส่วนของลายผ้าเป็น ท้องผ้า ช่อแทงผ้า สังเวียน และกรวยเชิง เป็นต้น ส่วนลายผ้าเกิดจากอิทธิพล
ความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ ดังเช่น (พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, ม.ป.ป.)   
 1)  ลายจากศาสนา ได้แก่ ลายหอปราสาท ลายใบสิม ลายพญานาค ลายธรรมาสน์ ลายใบ
เสมา 
 2)  ลายจากสัตว์ ได้แก่ ลายนกยูง ลายผีเสื้อ ลายจอนฟอน (พังพอน) ลายสิงโต ลายช้าง ลาย
ม้า  ลายแมงปุอง ลายเสือ ลายงูเหลือม ลายเขี้ยวปลา และลายปีกไก่ 
 3)  ลายจากพืช ได้แก่ ลายหมากบก ลายดอกพุดซ้อน ลายงา ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุล ลาย
ดอกจัน  ลายหนามแท่ง ลายดอกบานเย็น ลายต้นสน ลายดอกสร้อย  ลายดอกผักแว่น   
 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 พฤทธิ์   ศุภเศรษฐศิริ (2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง เครื่องเบญจรงค์ไทยปัจจุบัน: กรณีศึกษาเครื่อง-
เบญจรงค์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะห์เครื่อง -
เบญจรงค์ไทยปัจจุบันหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เฉพาะในเขตจังหวัดสมุทรสาครในประเด็นกระบวนการ
ผลิต รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ลวดลาย การใช้สี  รวมทั้งการจัดการและการถ่ายทอดองค์ความรู้  โดย
ศึกษาจากแหล่งผลิตเบญจรงค์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในห้าแหล่งผลิตสําคัญในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
ได้แก่แหล่งผลิตที่ตําบลบางโทรัด แหล่งผลิตที่หมู่บ้านดอนไก่ดี  แหล่งผลิตที่ตําบลท่าเสา แหล่งผลิตที่
ตําบลคลองมะเดื่อและแหล่งผลิตที่ตําบลนาดี  ผลการศึกษาพบว่า แหล่งผลิตเครื่องเบญจรงค์ไทยที่เป็น
กลุ่มหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งห้ากลุ่มในเขตจังหวัดสมุทรสาคร มีกระบวนการผลิตในลักษณะการเพ่ิม
มูลค่าให้เครื่องปั้นดินเผาหรืองานเซรามิกที่ผ่านการเผาเคลือบเป็นสีขาวมาแล้ว  ส่วนใหญ่จะสั่งซื้อของ
ขาว หรือเซรามิกเคลือบขาวจากโรงงานมาเป็นวัสดุขั้นต้นแล้วเขียนลวดลายเบญจรงค์  มีเพียงสองแหล่ง
ที่มีการซื้อของขาวจากสมาชิกในชุมชน ได้แก่ กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี และกลุ่มเบญจรงค์ที่
ตําบลนาดี แต่ก็มีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต   

รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมี 7 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ชามและโถเบญจรงค์  2) ตลับและผอบ
เบญจรงค์  3) แก้วน้ําและถ้วยกาแฟเบญจรงค์  4) ชุดกาน้ําชาพร้อมถ้วยเบญจรงค์  5) โถข้าว ขันข้าว  
และโถน้ํามนต์เบญจรงค์  6) แจกันเบญจรงค์  และ 7) เครื่องใช้เบญจรงค์เบ็ดเตล็ด ส่วนลวดลายที่ใช้
เขียนมี 11 ลายได้แก่  1) ลายดอกพิกุล  2) ลายพุ่มข้าวบิณฑ์  3) ลายเทียนหยด  4) ลายก้านขด  5) 
ลายจักรี  6) ลายดอกบัว  7) ลายดอกไม้  8) ลายประเพณี  9) ลายภาพจิตรกรรมไทย  10) ลายรูปสัตว์ 
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และ 11) ลายก้านแย่ง อย่างไรก็ดีลวดลายที่ได้รับความนิยมใช้มากที่สุดห้าอันดับแรกได้แก่ ลายดอก
พิกุล  ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายจักรี ลายดอกบัว และลายประเพณี 

บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยีจํากัด (ม.ป.ป.) ทําการประเมินการบริหารส่วนประสม
ทางการตลาดสินค้าหัตถกรรมประเภทเครื่องเบญจรงค์ของลูกค้าชาวต่างชาติ กรณีศึกษาร้านสยาม 
เซรามิค แฮนด์ เมด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการประเมินการบริหารส่วนประสมทางการตลาดสินค้า
หัตถกรรมประเภทเครื่องเบญจรงค์ของลูกค้าชาวต่างชาติ กรณีศึกษา ร้านสยามเซรามิค แฮนด์ เมด ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผัน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบ t–
test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ใช้วิธี LSD การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันและค่าไคสแควร์  

ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าชาวต่างชาติที่ซื้อสินค้าหัตถกรรมประเภทเครื่องเบญจรงค์จากร้านสยาม 
เซรามิค แฮนด์ เมด ส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคในทวีปอเมริกาเหนือและมีประเทศสัญชาติเป็นอเมริกัน  
เป็นเพศชาย  มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน  มีรายได้ต่อปี 50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (1,500,000 บาท) ขึ้นไป  มีวัตถุประสงค์
หลักของการเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือการท่องเที่ยว/พักผ่อน ส่วนมากไม่มีประสบการณ์ในการซื้อ
สินค้าหัตถกรรมประเภทเครื่องเบญจรงค์ และมีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพ่ือเป็นของขวัญฝากผู้อื่น 

นอกจากนี้พบว่าลักษณะบุคลิกภาพของลูกค้าชาวต่างชาติอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้านซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชื่นชอบศิลปะไทย รองลงมาคือ ชอบความหรูหรา ชอบเข้าสังคม และความเป็นคน
ทันสมัยตามลําดับ นอกจากนี้ลูกค้าชาวต่างชาติมีการประเมินการบริหารส่วนประสมทางการตลาด
สินค้าหัตถกรรมประเภทเครื่องเบญจรงค์โดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมาก  
ส่วนด้านราคาด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับดี โดยลูกค้า
ชาวต่างชาติใช้เกณฑ์ในการเลือกและการตัดสินในซื้อหัตถกรรมประเภทเครื่องเบญจรงค์ในระดับมาก
ที่สุดได้แก่ ตัดสินใจซื้อเพราะความประณีต สวยงาม  มีคุณภาพ  และตัดสินใจเพราะสินค้ามีเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย ตามลําดับ 

เถกิง พัฒโนภาษ และพิม คงแสงไชย สุทธิคํา (2548) ได้จัดทําโครงการวิจัยการออกแบบ 
เครื่องเบญจรงค์ร่วมสมัยสําหรับการส่งออกเพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจของช่างฝีมือในเขตอําเภอ 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องเบญจรงค์ โดยคิดค้นกระบวนการที่
เอ้ืออํานวยให้นักออกแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหัตถกรรมเบญจรงค์ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ 
ในขณะเดียวกันก็พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ขึ้นใหม่ ทั้งรูปทรง ลวดลาย  และสีสัน โดยอาศัย
ข้อมูลทางการตลาดในระดับนานาชาติ  ผลการวิจัยได้รูปแบบของเบญจรงค์ร่วมสมัยรูปแบบใหม่ที่
เรียกชื่อว่า “นวรงค์” เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกกับเทคโนโลยีการพิมพ์รูปลอก
เซรามิก นําไปใช้ร่วมกับการใช้ฝีมือในการลงสีของช่างเบญจรงค์ โดยไม่จําเป็นต้องใช้ช่างฝีมือใหม่ทุก
ครั้งที่เปลี่ยนแบบหรือเปลี่ยนลวดลาย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบลวดลายเพ่ือใช้
เทคนิควิธีการทําลวดลายแบบใหม่  มีการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด  รวมทั้งมีหนังสือ
รวบรวมรูปภาพงานเครื่องเบญจรงค์ต่าง ๆ และพบการศึกษาลวดลายเบญจรงค์เฉพาะเจาะจงสําหรับ
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จังหวัดสมุทรสาคร  ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย  เพ่ือค้นหาความเป็นมา
และวิวัฒนาการของลวดลายเบญจรงค์  ค้นหาอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย  และจัดทําภาพต้นแบบ
ลวดลายเบญจรงค์ไทย ที่สามารถใช้ประโยชน์ในงานวิชาการ  การสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ และใช้
ประโยชน์สําหรับสถานประกอบการเพ่ือการผลิตเครื่องเบญจรงค์ และการจัดทําเรื่องราวเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
และเอกลักษณ์เพ่ือผลประโยชน์ทางการตลาดให้แก่เครื่องเบญจรงค์ของไทย 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจยั 
 

ในการวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย มีลักษณะการด าเนินงานการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(qualitative research) โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1  พื้นที่วิจัย 
 

 การค้นหาความเป็นมาและวิวัฒนาการของลวดลายเบญจรงค์ไทย  มีการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่  เอกสารงานวิชาการ  หลักฐานจริงในพิพิธภัณฑ์  บ้านเรือน  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์ของไทย 

 
3.2  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของลาย 

เบญจรงค์ในประเทศไทย  เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของลายเบญจรงค์ และท าภาพต้นแบบลายเบญจรงค์ไทย  
ใช้วิธีศึกษาเก็บข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร  วรรณกรรม  พิจารณาหลักฐานตามประวัติศาสตร์และ
หลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบัน และสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ผู้แทนจ าหน่าย ร้าน
ขายของเก่า และบุคคลทั่วไป  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลประกอบการ
สังเกต จดบันทึกและถ่ายภาพ 

 
3.3  ขั้นตอนการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทยมีวิธีด าเนินการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

13.1  การค้นหาความเป็นมาและวิวัฒนาการของลายเบญจรงค์ในประเทศไทย โดยการทบทวน
เอกสาร  วรรณกรรมและหลักฐานจริงตามประวัติศาสตร์  ผลของการศึกษา ได้ทราบความเป็นมาของ
ลวดลายเบญจรงค์และได้ทบทวนเอกสารหลักฐานความเป็นจริงที่ปรากฏในปัจจุบัน 

13.2  การค้นหาอัตลักษณ์ของลายเบญจรงค์ โดยการพิจารณาจากการทบทวนเอกสาร  
วรรณกรรม  หลักฐานจริงตามประวัติศาสตร์  และหลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบัน  รวมทั้งใช้การสัมภาษณ์
ความคิดเห็นจากผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ผู้แทนจ าหน่าย ร้านขายของเก่า และบุคคลทั่วไป   

13.3  การจัดท าภาพต้นแบบลายเบญจรงค์ไทย  โดยการเขียนลาย และเขียนสีลงบนแผน่
กระเบื้องสีขาว เผาส ีตามกระบวนการของการผลิตเครื่องเบญจรงค์ไทย 
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ตารางที่ 3.1 แผนกิจกรรมหลักท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดวา่จะไดร้ับ  
 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง 

1.  เพื่อค้นหาความเป็นมา
และวิวัฒนาการของลวดลาย
เบญจรงค์ 

1.1  ค้นหาความเป็นมา
และวิวัฒนาการของลาย
เบญจรงค์ในประเทศไทย  

1.1.1   ทบทวนเอกสาร  
วรรณกรรมและหลักฐานจริงตาม
ประวัติศาสตร์   

2.  เพื่อค้นหาอัตลักษณ์
ลวดลายเบญจรงค์ไทย 

2.1  ค้นหาอัตลักษณ์ของ
ลายเบญจรงค์  
 

2.1.1   ทบทวนเอกสาร  
วรรณกรรม 
2.1.2  พิจารณาหลักฐานตาม
ประวัติศาสตร์และหลักฐานทีป่รากฏ
ในปัจจุบัน 
2.1.3  สัมภาษณ์ความคิดเห็นจาก
ผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์ ผู้แทน
จ าหน่าย รา้นขายของเก่า และ
บุคคลทั่วไป     

3.  เพื่อจัดท าภาพต้นแบบ
ลวดลายเบญจรงค์ไทย 

3.1  ท าภาพต้นแบบลาย
เบญจรงค์ไทย   

3.1.1  เขียนลาย และเขียนสีลงบน
แผ่นกระเบื้องสีขาว เผาส ีตาม
กระบวนการของการผลิตเครื่อง
เบญจรงค์ไทย 

 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ของข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรม  รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเรียบเรียง
น าเสนอเป็นบทความพรรณนา  
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของลวดลายเบญจรงค์  และเพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย  จากการทบทวน
เอกสาร  วรรณกรรม  พิจารณาหลักฐานตามประวัติศาสตร์และหลักฐานที่ปรากฏในปัจจุบัน   รวมทั้ง
สัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์ และเพ่ือจัดท าภาพต้นแบบลวดลายเบญจรงค์ไทย  
โดยการเขียนลายและเขียนสีลงบนแผ่นกระเบื้องสีขาว เผาสี ตามกระบวนการของการผลิตเครื่องเบญจ-
รงค์ไทย  ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 
4.1  ความเป็นมาและวิวฒันาการของลวดลายเบญจรงค์ 

 
การค้นหาความเป็นมาและวิวัฒนาการของลายเบญจรงค์ในประเทศไทย โดยการทบทวน

เอกสาร  วรรณกรรมและหลักฐานจริงตามประวัติศาสตร์  ผลของการศึกษาพบว่าเครื่องเบญจรงค์ของ
ไทยมีใช้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายช่วงประมาณรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2173–
2198)  และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199–2231)  ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น (the 
Qing dynasty, พ.ศ. 2187–2454)  ในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิซุ่นจื้อ (Shunzhi, พ.ศ. 2187–2204) 
และสมเด็จพระจักรพรรดิคังซี (Kangxi, พ.ศ. 2205–2265) ซึ่งเครื่องเบญจรงค์ของไทยมีความผูกพันกับ
ลักษณะของวิวัฒนาการของเครื่องถ้วยของประเทศจีน  แม้ลวดลายจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ลายไทย เช่น ลายกระหนก  ลายเทพนม  เป็นต้น  แต่ลักษณะการให้สีและลายประกอบมีความเป็น
ศิลปะจีนประกอบอยู่ 

จากสมัยแรกที่มีเครื่องเบญจรงค์ไทยคือสมัยกรุงศรีอยุธยา และมีวิวัฒนาการของลวดลาย  
จนถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นยุคสุดท้ายของความนิยมเครื่องเบญจรงค์และมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องลายคราม  ด้วยวิวัฒนาการของลวดลายที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะศิลปะของ
จีนโดยตรง  การคิดค้นลวดลายใหม่ประกอบกับลักษณะความเป็นไปของสถานการณ์บ้านเมือง ล้วนมี
ส่วนที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของลวดลายของเครื่องเบญจรงค์  หากพิจารณาวิวัฒนาการของ
ลวดลายเครื่องเบญจรงค์โบราณของไทยแล้วอาจจ าแนกได้เป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 เครื่องเบญจรงค์
สมัยกรุงศรีอยุธยา  ระยะที่ 2 เครื่องเบญจรงค์สมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
ระยะที่ 3 เครื่องเบญจรงค์สมัยรัชกาลที่ 2–3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  และระยะท่ี 4 เครื่องเบญจรงค์สมัย
รัชกาลที่ 4–5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแต่ละระยะมีลักษณะของลวดลายดังนี้ 

 
4.1.1  เครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 1 สมัยกรุงศรีอยุธยา  

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางระยะสุดท้าย ช่วงประมาณรัชสมัยพระเจ้าปราสาท
ทอง (พ.ศ. 2172–2199)  ถึงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199–2231)  ซึ่งตรงกับสมัย
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ราชวงศ์ชิงตอนต้น (the Qing dynasty, พ.ศ. 2187–2454)  ในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิซุ่นจื้อ 
(Shunzhi, พ.ศ. 2187–2204) และสมเด็จพระจักรพรรดิคังซี (Kangxi, พ.ศ. 2205–2265)  ไทยมีการ
สั่งท าเครื่องเบญจรงค์จากประเทศจีน  ซึ่งในการสั่งท านั้นจะมีช่างของไทยเดินทางไปควบคุมการผลิต
เพ่ือให้ได้ลวดลายและลักษณะรูปทรงที่เป็นแบบไทย โดยเครื่องเบญจรงค์ของไทยมีทั้งที่สั่งท าที่เมืองจิง
เต๋อเจิ้น จากเตาเผาที่มณฑลฝูเจี้ยน (Fujian) และมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong)  เครื่องเบญจรงค์ที่สั่ง
ท าจากเมืองจิงเต๋อเจิ้นมักเป็นของใช้ในราชส านักเพราะเนื้อดินปั้นละเอียด  แข็งแกร่ง และช่างมีฝีมือดี
เขียนลายได้ละเอียดสวยงาม  

เครื่องเบญจรงค์ที่สั่งท าจากประเทศจีนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนี้ได้สั่งท าเป็นโถ
ปริก และโถฝาขนาดกลาง  ลายไทยที่ส่งไปให้เป็นตัวอย่างในการเขียนเครื่องเบญจรงค์ในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนกลางระยะสุดท้ายนี้ได้แก่ ลายก้านขด ลายก้านแย่ง ลายกระหนก ลายเทพนม ลายเทพนม–
นรสิงห์  โดยลายที่เป็นที่นิยมในสมัยนี้ได้แก่ลายเทพนม–นรสิงห์ และยังมีลวดลายที่เป็นลวดลายของจีน 
เช่น ลายเทพนมจีน (เทวดาท้องพลุ้ย) มีพ้ืนสีต่าง ๆ เช่น  สีเหลือง สีชมพู และสีม่วงอ่อน เป็นต้น   

ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2231–2310) ระหว่างรัชสมัยสมเด็จพระ
เพทราชา (พ.ศ. 2231–2246) ถึงรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ (พ.ศ. 2301–2310) ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จ
พระจักรพรรดิคังซี (พ.ศ. 2205–2265) ถึงสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง (พ.ศ. 2279–2338) ลวดลาย
และสีสันของเครื่องเบญจรงค์ยังคงมีลักษณะคล้ายเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีของจีน  โดยนิยมเขียนเป็น
ลวดลายเทพนมสีขาวบนพื้นสีเหลือง  สลับด้วยลายดอกไม้และลายก้านขดสีแดงและสีเขียว  ตัวเทพนม
ไม่มีการตกแต่งรายละเอียดของเครื่องอาภรณ์มากนัก บริเวณขอบปากทั้งด้านในและด้านนอกนิยม
ตกแต่งด้วยแถบเส้นสีแดงเป็นโครงหรือกรอบเส้น  ด้านในของภาชนะตรงบริเวณขอบปากนิยมตกแต่ง
ด้วยแถบสีแดงประดับด้วยลายดอกไม้เล็ก ๆ สลับกับลายใบไม้  ตัวภาชนะเป็นสีขาวและสีเขียว พ้ืนลาย
สีด า ส่วนก้นบางครั้งจะพบว่ามีการปาดน้ าเคลือบออกเป็นรูปวงแหวนแล้วทาด้วยสีเขียวใส่ในกรอบเส้น
สีแดง ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับการผลิตชามเขียนสีของจีนในสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้น   นอกจากนั้นชามเบญจ-
รงค์บางใบ ยังมีการเขียนลายดอกไม้ 4 ฤดู ซึ่งเป็นลายที่นิยมกันมากในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิคังซี 
(พ.ศ. 2205–2265) 

ในช่วงระยะเวลา 35 ปีสุดท้ายของสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่างรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรม
โกศ (พ.ศ. 2275–2301) ถึงรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ (พ.ศ. 2301–2310) มีการพัฒนาลวดลายให้
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้นโดยการใช้ลายเทพนมสลับกับลายต่าง ๆ เช่น ลายนรสิงห์  ลายครุฑ ลายยักษ์ 
และลายเทวดา เป็นต้น  มีลายช่อเปลว หรือลายเปลวลอย และลายก้านขดสีแดงบนพ้ืนสีด าเป็นลายพ้ืน 
บริเวณขอบปากทั้งด้านในและด้านนอกตกแต่งด้วยลายดอกไม้ ใบไม้เล็ก ๆ บนพ้ืนสีต่าง ๆ เช่นเดิม ตัว
ภาชนะด้านในมักเคลือบสีเขียวขุ่น 

ส่วนเครื่องปั้นดินเผาลายน้ าทองในอดีตเริ่มต้นมาจากการสั่งท าจากประเทศจีน
เช่นเดียวกัน  โดยลายน้ าทองนี้นิยมในประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ชิง ในรัชสมัยของสมเด็จพระ
จักรพรรดิคังซี (พ.ศ. 2205–2265) และสมเด็จพระจักรพรรดิหย่งเจิ้น (พ.ศ. 2266–2278) ตรงกับ     
รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจนถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ แต่เครื่องลายน้ าทองใน
ไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยายังไม่นิยมมากนัก จะมีลักษณะของเครื่องเบญจรงค์ที่น าโลหะประเภททอง 
และทองเหลืองมาคาดที่บริเวณขอบปาก ขอบฝา และที่จุกแทน   
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รูปทรงของเครื่องเบญจรงค์สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยส่วนมากเป็นชาม และโถ โดยเฉพาะ
ชามนิยมชามทรงมะนาวตัดและทรงบัวที่ส่วนมากเขียนลายเทพนมจึงนิยมเรียกว่า “ชามเทพนม” ข้าง
นอกเขียนลายเทพนม–นรสิงห์ พ้ืนสีด าอมเขียว และลายช่อเปลวหรือลายเปลวลอย ข้างในพ้ืนสีด าอม
เขียว ขอบก้นชามมักเป็นสีแดงหรือสีเขียว ซึ่งสีของเครื่องเบญจรงค์และลายน้ าทองในสมัยอยุธยานี้ 
เทียบได้กับเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีของจีนในรัชกาลสมเด็จพระจักรพรรดิคังซี   นั่นคือสีตระกูลสีเขียว  
ตระกูลสีด า และตระกูลสีเหลือง ท าที่เตาเผาจิงเต๋อเจิ้น และตระกูลสีชมพูที่นิยมในระยะหลังที่คาดว่ามา
จากเมืองกวางตุ้งซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาของจีนเพ่ือส่งไปขายทั้งที่ยุโรปและเอเชีย ท าให้ได้รับ
อิทธิพลของวิธีการเขียนสีจากประเทศยุโรป  

 
ในการเขียนลวดลายเครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 1 สมัยกรุงศรีอยุธยานั้นมีส่วนประกอบของ

โครงสร้างในการเขียนลายที่มีชื่อเรียกและลักษณะแตกต่างกันตามตารางท่ี 4.1  
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ตารางที่ 4.1  ลวดลายเครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 1 สมัยกรุงศรีอยุธยา 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.1  โถฝา จุกแบน  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเทพนมจีน สีขาว และลายดอกประจ ายาม              

(2)  ลายประกอบ เป็นลายเถา 
รูปคล้ายใบไมแ้ละคล้ายลาย
กระหนก สีแดง สีขาวและสี
เขียวอ่อน บนพ้ืนสีเขียวเข้ม 

 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้สีเหลือง 
และสีขาว สลับใบไม้สีเขียว บนพื้นสีแดง 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.2  โถฝา จุกแบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเทพนม–นรสิงห์   โดย
ลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สีเหลือง บนพื้นสี
ส้ม ในช่องกระจกทรงกลีบบัว ขอบลายเถา
ใบไม้คล้ายลายกระหนกสีแดงและสีด า ส่วน
ลายนรสิงห์สีขาว อาภรณ์สีเหลือง รัศมีรอบ
ศีรษะสีส้ม ยืนหันไปทางเดียวกัน 

(2)  ลายประกอบ ได้แก่ลายช่อเปลว หรือลายเปลวลอยสีแดง ในกรอบสีขาว บนพื้นสีด า 

(3)  ลายลูกคั่น ที่ฝาและท่ีโถเป็นลายเดียวกันและใช้สี
เดียวกันคือลายดอกไม้–ใบไม้สีแดง บนพื้นสีเขียว สลับ
กับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพื้นสีส้ม และเส้นสี
เหลือง ยกเว้นบริเวณขอบฝา ขอบปากด้านบนและ
ด้านล่างใช้เส้นทึบสีส้ม  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.3  โถฝา จุกแบน  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(1)  ลายหลัก  ได้แกล่ายเทพนม สี
ขาวอมชมพู และลายดอกประจ า
ยามสีชมพู 

(2)  ลายประกอบ  เป็นลายเถา 
รูปคล้ายใบไมแ้ละคล้ายลาย
กระหนก สีแดง สีขาวและสีเขียว
อ่อน บนพ้ืนสีเขียวเข้ม 

 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายใบไม้สีเขียวและจุดสี
ขาว บนพื้นสีชมพู 
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(1)  ลายหลัก   
ลายเครือเถา ดอกสีม่วง  สีแดง สีชมพู และสีเหลือง 
บนพื้นสีแดง 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.4  โถฝา ทรงโกศ จุกทรงมัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 

(3)  ลายลูกคั่นที่ฝา   
-  ลายดอกไม้ ใบไม้ บนพ้ืนสีแดง เช่นเดียวกับลายหลัก  
-  ลายจุดสีแดงขอบขาว บนพ้ืนสีแดง และลายดอกไม้สลับ
จุดสีแดงบนพ้ืนสีเขียว ใช้เส้นสีเหลืองคั่นระหว่างลาย 
บริเวณขอบฝาหุ้มด้วยโลหะประเภททองเหลือง 
 
(4)  ลายลูกคั่นที่ขา เป็นลายดอกไม้และจุดสีแดง บนพ้ืนสี
เขียว มีเส้นสีแดงและสีเหลือง ล่างสุดหุ้มด้วยโลหะประเภท
ทองเหลือง 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเครือเถา ดอกสีม่วง  สีชมพู และสี
เหลือง บนพื้นสีแดง 

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.5  โถฝา ยอดฉัตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  ลายลูกคั่น   
- ลายดอกไม้และจุดสีแดง บนพื้นสีเขียว 
- ลายดอกไม้สีแดง และใบไม้ บนพื้นสี
เหลือง 
- ลายดอกไม้และจุดสีแดง บนพื้นสีเขียว 

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเครือเถา ดอกสีม่วง  สี
แดง และสีเหลือง บนพื้นสีแดง 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.6  โถฝา ยอดฉัตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  ลายลูกค่ัน ที่ฝาและที่โถเป็นลายเดียวกันและ
ใช้สีเดียวกันคือลายดอกไม้–ใบไม้สีแดง บนพื้นสี
เขียว สลับกับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพื้นสีส้ม 
และเส้นสีเหลือง ยกเว้นบริเวณขอบฝา ขอบปาก
ด้านบนและด้านล่างใช้เส้นสีแดง  

(1)  ลายหลัก เป็นลายเทพนม–นร
สิงห์  โดยลายเทพนมสีขาวมี
อาภรณ์สีเหลือง บนพื้นสีส้ม ใน
ช่องกระจกทรงกลีบบัว ขอบลาย
เถาใบไม้คล้ายลายกระหนก สีชมพู 
และสีเขียว ส่วนลายนรสิงห์สีขาว 
อาภรณ์สีเหลือง รัศมีรอบศีรษะสี
ส้ม ยืนหันไปทางเดียวกัน 

(2)   ลายประกอบ ได้แกล่ายช่อเปลวสีแดง ใน
กรอบสีขาว บนพื้นสีด า 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.7  โถฝา ยอดฉัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  ลายประกอบ ได้แก่ลายช่อเปลวสีแดง ในกรอบสีขาว บนพื้นสีด า 

(3)  ลายลูกคั่น ที่ฝาและท่ีโถเป็นลายเดียวกันและใช้สี
เดียวกันคือลายดอกไม้–ใบไม้สีแดง บนพื้นสีเขียว สลับ
กับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพื้นสีส้ม และเส้นสี
เหลือง ยกเว้นบริเวณขอบฝา ขอบปากด้านบนและ
ด้านล่าง ใช้ทองเหลืองหุ้ม  

(1)  ลายหลัก เป็นลายเทพนม–
นรสิงห์  โดยลายเทพนมสีขาวมี
อาภรณ์สีเหลือง บนพ้ืนสีส้ม ใน
ช่องกระจกทรงกลีบบัว ขอบลาย
เถาใบไม้คล้ายลายกระหนกสี
ชมพู และสีเขียว ส่วนลายนรสิงห์
สีขาว อาภรณ์สีเหลือง รัศมีรอบ
ศีรษะสีส้ม ยืนหันไปทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.8  โถฝา ยอดฉัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  ลายประกอบ ได้แก่ลายช่อเปลวสีแดง ในกรอบสีขาว บนพื้นสีด า 

(3)  ลายลูกคั่น ที่ฝาและท่ีโถเป็นลายเดียวกันและใช้สี
เดียวกันคือลายดอกไม้–ใบไม้สีแดง บนพื้นสีเขียว สลับ
กับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพื้นสีส้ม และเส้นสี
เหลือง ยกเว้นบริเวณขอบปากด้านบนและด้านล่างใช้
เส้นสีส้ม ส่วนขอบฝาใช้ทองเหลืองหุ้ม  

(1)  ลายหลัก  เป็นลายเทพนม–นร
สิงห์   โดยลายเทพนมสีขาวมี
อาภรณ์สีเหลือง บนพ้ืนสีส้ม ในช่อง
กระจกทรงกลีบบัว ขอบลายเถา
ใบไม้คล้ายลายกระหนกสีแดง ส่วน
ลายนรสิงห์สีขาว อาภรณ์สีเหลือง 
รัศมีรอบศีรษะสีส้ม ยืนหันไปทาง
เดียวกัน 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.9  โถฝา ยอดฉัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  ลายประกอบ เป็นลายช่อเปลวสีแดง ในกรอบสีขาว 
บนพื้นสีด า 

(3)  ลายลูกคั่น ที่ฝาและท่ีโถเป็นลายเดียวกันและใช้
สีเดียวกันคือลายดอกไม้–ใบไม้สีแดง บนพื้นสีเขียว 
สลับกับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพ้ืนสีส้ม และ
เส้นสีเหลือง ยกเว้นบริเวณขอบฝา ขอบปากด้านบน
และด้านล่างใช้เส้นสีส้ม  

(1)  ลายหลัก  ได้แกล่ายเทพนม–นร
สิงห์ โดยลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สี
เหลือง บนพื้นสีส้ม ในช่องกระจก
ทรงกลีบบัว ขอบลายเถาใบไม้คล้าย
ลายกระหนกสีแดง ส่วนลายนรสิงห์สี
ขาว อาภรณ์สีเหลือง รัศมีรอบศีรษะ
สีส้ม ยืนหันไปทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.10  ชาม ทรงบวั  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเทพนม–นรสิงห์   โดยลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สีเหลือง บนพื้นสีส้ม ในช่อง
กระจกทรงกลีบบัว ขอบลายเถาใบไม้คล้ายลายกระหนกสีชมพูและสีเขียว ส่วนลายนรสิงห์สีขาว อาภรณ์
สีเหลือง รัศมีรอบศีรษะสีส้ม ยืนหันไปทางเดียวกัน 

(2)  ลายประกอบ  ได้แก่ลายช่อเปลว สีแดง ในกรอบสีขาว บนพ้ืนสีด า 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้–ใบไม้สีแดง บนพื้นสีเขียว 
สลับกับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพ้ืนสีส้ม และเส้นสี
เหลือง ขอบปากและด้านล่างใช้เส้นสีแดง มีการเขียนลาย
ลูกคั่นทีข่อบปากด้านใน โดยลายลักษณะเดียวกันแต่
ละเอียดกว่าและใช้พ้ืนสีเหลือง   
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.11  ชาม ทรงบัว  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ลายหลัก ได้แกล่ายเทพนม–นรสิงห์ โดยลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สีเหลือง บนพ้ืนสีส้ม ในช่องกระจก
ทรงกลีบบัว ขอบลายเถาใบไม้คล้ายลายกระหนกสีชมพูและสีเขียว ส่วนลายนรสิงห์สีขาว อาภรณ์สีส้ม 
เหลือง รัศมีรอบศีรษะสีส้ม  

(2)  ลายประกอบ เป็นลายช่อเปลว สีแดง ในกรอบสีขาว บนพื้นสีด า 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้–ใบไม้สีแดง บนพื้นสีเขียว 
สลับกับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพ้ืนสีส้ม และเส้นสี
เหลือง ขอบปากและด้านล่างใช้เส้นสีแดง มีการเขียนลาย
ลูกคั่นขอบปากด้านใน โดยลายลักษณะเดียวกันแต่
ละเอียดกว่าและใช้พ้ืนสีเหลือง  

www.ssru.ac.th



 

53 

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.12  ชาม ทรงบัว  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเทพนม–นรสิงห์  โดยลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สีเหลือง บนพื้นสีส้ม ในช่องกระจก
ทรงกลีบบัว ขอบลายเถาใบไม้คล้ายลายกระหนกสีชมพูและสีเขียว ส่วนลายนรสิงห์สีขาว อาภรณ์สีเหลือง 
รัศมีรอบศีรษะสีส้ม  

(2)  ลายประกอบ เป็นลายช่อเปลวสีแดง ในกรอบสีขาว บนพ้ืนสีด า 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้–ใบไม้สีแดง บนพื้นสี
เขียว สลับกับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพื้นสีส้ม 
และเส้นสีเหลือง ขอบปากและด้านล่างใช้เส้นสีแดง มี
การเขียนลายลูกคั่นขอบปากด้านใน โดยมีสีจางกว่า
ลายภายนอก และใช้พื้นสีเหลืองแทนสีเขียว  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.13  ชาม ทรงบัว  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก เป็นลายก้านขดสีแดง และสีเขียว บนพ้ืนสีด า  

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

(3)  ลายลูกคั่น  มีการเขียนลายลูกค่ันที่ขอบปากด้าน
ใน โดยใช้ลายดอกไม้สีเขียว–ใบไม้และจุดสีขาว บนพื้น
สีเหลือง สลับกับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพ้ืนสีแดง  
ขอบปากด้านนอกเขียนลายดอกไม้สีแดง บนพ้ืนสีเขียว 
และเส้นสีเหลือง ขอบปากใช้เส้นสีแดง ส่วนขอบชาม
ด้านล่างใช้เส้นทึบสีด า   
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.14  ชาม ทรงบัว  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ลายหลัก  ไม่มี  

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้สีขาวเขียนสลับเป็นรูปฟันปลา บนพื้นสีเขียว สลับกับลายดอกไม้
และจุดสีขาว บนพื้นสีแดง และใช้เส้นสีเหลือง ส่วนขอบด้านล่างเขียนลายเช่นเดียวกับขอบปาก
ด้านบน  มีการเขียนลายลูกค่ันขอบปากด้านใน โดยใช้ลายดอกไม้สีขาวเช่นเดียวกับภายนอก แต่ใช้
พ้ืนสีแดงแทนสีเขียว  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.15  ชาม ทรงมะนาวตัด  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเทพนม–นรสิงห์  โดยลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สีเหลือง บนพื้นสีส้ม ในช่องกระจก
ทรงกลีบบัว ขอบลายเถาใบไม้สีชมพู ส่วนลายนรสิงห์สีขาว อาภรณ์สีเหลือง รัศมีรอบศีรษะสีส้ม  

(2)  ลายประกอบ เป็นลายก้านต่อดอกสีแดงชมพู บนพ้ืนสีน้ าเงิน 

(3)  ลายลูกคั่น ได้แก่ลายดอกไม้–ใบไม้สีแดง บนพื้นสี
เขียว สลับกับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพ้ืนสีส้ม 
และเส้นสีเหลือง ขอบปากหุ้มด้วยโลหะ ส่วนขอบชาม
ด้านล่างใช้เส้นทึบสีแดง มีการเขียนลายลูกค่ันที่ขอบ
ปากด้านใน โดยใช้ลายเช่นเดียวกับภายนอก แต่ใช้พื้น
สีเหลืองแทนสีเขียว  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.16  ชาม ทรงมะนาวตัด 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก ได้แกล่ายเทพนมจีน สีขาวมีอาภรณ์เป็นเส้นสีแดง สลับกับลายดอกประจ ายามสีแดง  

(2)  ลายประกอบ เป็นลายเถา สีแดง สีม่วง และสีเขียว ตัดเส้นขอบสีด า บนพ้ืนสีเหลือง 

(3)  ลายลูกคั่น ได้แก่ลายดอกไม้สีขาว สลับใบไม้สีเขียว 
บนพื้นสีแดง สลับกับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพื้นสี
ส้ม และมีเส้นสีม่วง ขอบปากและด้านล่างใช้เส้นสีขาว  
มีการเขียนลายลูกค่ันขอบปากด้านใน โดยลวดลายและ
สีสันมีลักษณะคล้ายด้านนอก  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.17  ชามฝา ทรงบัว  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)  ลายหลัก ได้แกล่ายเทพนม–นรสิงห์  โดยลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สีเหลือง บนพื้นสีส้ม ในช่องกระจก 
ทรงกลีบบัว ขอบลายเถาใบไม้สีชมพูและสีด า ส่วนลายนรสิงห์สีขาว อาภรณ์สีเหลือง รัศมีรอบศีรษะสีส้ม  

(2)  ลายประกอบ  เป็นลายช่อเปลวสีแดง ในกรอบสีขาว บนพื้นสีด า 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้–ใบไม้สีแดง บนพื้นสี
เขียว สลับกับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพื้นสีส้ม 
และเส้นสีเหลือง เช่นเดียวกับการเขียนลายลูกคั่นที่ฝา  
ขอบปากและด้านล่างใช้เส้นสีแดง ส่วนจุกใช้แถบสี
แดง 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.18  ชามอ่าง 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(1)  ลายหลัก  เป็นลายเทพนม–นรสิงห์  โดยลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สีเหลือง บนพื้นสีส้ม ในช่องกระจก
ทรงกลมมีขอบเป็นลายเถาดอกไม้สีชมพูและใบไมส้ีเขียว ส่วนลายนรสิงห์สีขาว อาภรณ์สีเหลือง รัศมีรอบ
ศีรษะสีส้ม  

(2) ลายประกอบ  ได้แกล่ายเถาดอกไม้สีชมพูและใบไม้ สีเขียว สีน้ าเงิน บนพื้นสีด า 

(3)  ลายลูกคั่น ที่ขอบปากด้านบนเป็นเส้นสีส้ม ส่วนด้านล่างมีลูกค่ันลายจุดสีขาว บนพ้ืนสีส้ม และเส้นทึบ
สีเขียว  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.1.19  จานเชิง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)  ลายหลักที่ตัวจานเชิง เป็นลายก้านต่อดอกใน
ช่องกระจกรูปกลีบบัว   

(2)  ลายหลักท่ีขาตั้งจานเชิง เป็นลายก้านต่อดอก
ในช่องกระจกสี่เหลี่ยม  
(3)  ลายประกอบ ไม่มี  

(4)  ลายลูกคั่น ได้แก่ลายกลีบบัว และลาย
ดอกไม้   ที่สอดรับกับลักษณะหยักของขอบปาก
จานเชิง  ใช้เส้นทึบสีเขียวที่ด้านบนและด้านล่าง
ของขาตั้งจานเชิง 
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4.1.2  เครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 2 สมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรียังคงมีการสั่งเครื่องเบญจรงค์จากประเทศจีนต่อเนื่อง

จากสมัยกรุงศรีอยุธยา  และยังคงใช้ลวดลายและสีสันไม่แตกต่างจากในระยะแรก แต่รูปทรงที่นิยม มี
การเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ สมัยกรุงธนบุรีนิยมชามทรงบัวภายในเคลือบสีขาว แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
นิยมชามทรงบัว ภายในเคลือบสีเขียว โดยลายที่นิยมในสมัยกรุงธนบุรีคือลายเทพนม–นรสิงห์
เช่นเดียวกันกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีมีเครื่องเบญจรงค์ที่เป็นเครื่องบรรณาการ
จากสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลงที่ทรงถวายพระเจ้าตากสิน เป็นชามเบญจรงค์เขียนลายเทพนมใน
ช่องกระจกรูปกลีบบัวพ้ืนสีขาว สลับด้วยลายครุฑลักษณะอย่างจีน ลายประกอบเป็นลายดอกไม้ใบไม้ 
ด้านในชามเคลือบสีแดง (ภาพ 4.2.4 ในตารางที่ 4.2)  

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เครื่องเบญจรงค์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นชาม
ทรงบัวปากผาย มีลายที่ปากชามเล็กน้อย รวมทั้งมีโถรูปทรงต่าง ๆ เครื่องเบญจรงค์สมัยรัชกาลที่ 1 มี
ความเปลี่ยนแปลงที่พบได้คือใช้ตระกูลสีชมพูมากขึ้น อันเนื่องมาจากสมเด็จพระจักรพรรดิหย่งเจิ้นได้
ยกเลิกการท าเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีตระกูลสีเขียว และเนื่องจากมีการท าเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีตระกูล
สีชมพูมากในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลงซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 1 ของไทย  

ลวดลายบนเครื่องเบญจรงค์ในสมัยรัชกาลที่ 1 ยังคงใช้ลายเทพนม แต่ชามเทพนมสมัย
รัชกาลที่ 1 มักจะมีพ้ืนในสีขาวมากกว่าพื้นด้านในสีเขียวเช่นเดียวกับสมัยกรุงธนบุรี  ลายเทพนมมักสลับ
ด้วยรูปอ่ืนแทนนรสิงห์ เช่น เทพนม–ครุฑ  เทพนม–ราชสีห์  เทพนม–หน้าสิงห์ เป็นต้น  มีการเขียน
ลวดลายใหม่ ๆ เช่น ลายราชสีห์ ลายกินรี ลายหนุมาน ลายกลีบบัว  รวมทั้งยังคงใช้ลายเดิมได้แก่  
ลายนรสิงห์ ลายครุฑ และลายเทพนม  แต่ภาพประกอบลายมีวิวัฒนาการและมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น  ซึ่งภาพประกอบลายนิยมลายก้านขดสีเขียวอมฟ้า หรือสีเขียวฝรั่ง  รวมทั้งลายช่อเปลว และลาย
ก้านขดเช่นสมัยกรุงศรีอยุธยา 

รัชกาลที่ 1 ทรงให้ช่างหลวงเขียนลายตัวอย่างขึ้นใหม่แต่เป็นไปตามตัวอย่างที่ดีของสมัย
กรุงศรีอยุธยา  เช่น ชามลายก้านขดเขียนสีบนพ้ืนถ้วยมีรูปครุฑบ้าง ราชสีห์บ้าง เทพนมบ้าง  ซึ่ง
ลักษณะที่กล่าวมานี้มีจ านวนน้อย  เนื่องจากเป็นของหลวงไม่ได้ให้ใช้ทั่วไป  รูปทรงของภาชนะที่พบมาก
ได้แก่ ชาม  จาน  โถ 3 อย่าง เหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา  รวมทั้งกระโถน (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2514, หน้า 43–44)  

ในการเขียนลวดลายเครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 2 สมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 1 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์นั้น มีส่วนประกอบของโครงสร้างในการเขียนลายที่มีชื่อเรียกและลักษณะแตกต่างกัน
ตามตารางท่ี 4.2  
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4.1.3  เครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 3 สมัยรัชกาลที่ 2–3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ลวดลายเครื่องเบญจรงค์

ที่มียังคงใช้ลายเดิม และในสมัยนี้ยังมีลายประดิษฐ์ใหม่ เช่น ลายกุหลาบ รวมทั้งนิยมใช้ลายแบบจีน เช่น 
ลายดอกเบญจมาศ ลายดอกพุดตาน ลายนกกับดอกไม้ โดยเครื่องลายน้้าทองมีความนิยมมากในสมัยนี้  

ในช่วงรัชกาลที่ 2  นี้เองช่างจีนสามารถเขียนลายให้มีความอ่อนช้อยมากขึ้น นิยมเขียน
ลายในช่องกระจกรูปกลีบบัว ทั้งฝาและตัวของภาชนะ ซึ่งอาจเทียบได้กับเครื่องลายครามของจีนที่ผลิต
ในสมัยสมเดจ็พระจักรพรรดิเจียฉิ้ง (พ.ศ. 2339–2363) แห่งราชวงศ์ชิง สินค้าจีนที่คนไทยมีความนิยมใน
สมัยนี้คือกระถางต้นไม้และปั้นชงชา โดยในต้านานเครื่องโต๊ะแลถ้วยปั้น ของสมเด็จกรมพระยาด้ารง    
ราชานุภาพระบุไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงคิดหุ่นปั้นชงชาไปสั่งท้าที่เมื องจีน 3 
รูปแบบคือ ปั้นลูกแก้ว ปั้นคอหม้อเท้าปุ่ม และปั้นก้นช้อยคอช้อย ส่วนลวดลายเครื่องลายน้้าทองมีกรม
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีทรงเป็นธุระดูแล 

สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2352) ทรงเป็นผู้ส่งเสริมที่ส้าคัญ
ในการใช้เครื่องลายน้้าทองจนเป็นที่นิยมในราชส้านัก มีการเขียนลายกระหนก ลายดอกไม้ ลายเครือเถา 
ลายประจ้ายาม ลายครุฑ ลายกินรี ลายเทวดา ลายยักษ์ ตลอดจนลายรูปสัตว์ในหิมพานต์  และลายสัตว์
จริงได้น้ามาผูกเป็นลายลงบนเครื่องลายน้้าทอง เช่น  ลายผีเสื้อ ลายค้างคาว ลายแมลงปอ เป็นต้น  โดย
ลายที่นิยมกันมากในสมัยนั้นคือลายดอกกุหลาบ ลายดอกโบตั๋น ลายดอกพุดตาน และลายดอกไม้สี่ฤดูซึ่ง
เป็นดอกไม้มงคล   

เครื่องลายน้้าทองในสมัยรัชกาลที่ 2 มีทั้งลายไทยและลายจีน โดยลายไทยที่ใช้เขียนบน
เครื่องลายน้้าทองไม่ใช่ลายเทพนมอย่างเครื่องเบญจรงค์  แต่เป็นลายไทยที่ไม่มีภาพ ส่วนใหญ่จะเป็น
ลายพุ่มข้าวบิณฑ์  ลายก้านแย่ง ลายก้านต่อดอก ลายกุหลาบ ลายก้านขด ลายกลีบบัว ลายใบเทศ ลาย
ดอกไม้ เป็นต้น  มักเรียกว่า “ลายผ้ายก” เนื่องจากคล้ายลายของผ้ายกทอง อีกทั้งนิยมลายจีน ได้แก่ 
ลายดอกไม้สี่ฤดู ผีเสื้อ ลายค้างคาว แมลงปอ ดอกพุดตาน สิงโตหรือสุนัขจีน เป็นต้น   

เครื่องเบญจรงค์ที่เป็นลวดลายอิทธิพลจีน เช่น นก ดอกไม้ กระรอก อาจจะเข้ามาใน  
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจากการสั่งเครื่องเบญจรงค์และลาย
น้้าทองจากประเทศจีนยังคงมีอยู่ บางชิ้นมีเครื่องหมายการค้าอยู่ที่ก้นชาม นิยมลวดลายแบบจีน  มีการ
ท้าตัวภาชนะลักษณะเป็นเหลี่ยมหรือเฝือง และเขียนลายในช่องกระจกตามลักษณะการบังคับของ
รูปทรงรวมทั้งมีการประดับตรงส่วนจุกหรือที่จับของฝาด้วยการปิดทองหรือท้ายอดทองเป็นชั้น ๆ 
ลดหลั่นกันแล้วลงสี ลวดลายที่ใช้มีทั้งที่เป็นลายแบบเก่า ลายเทพนม–ครุฑ และลายใหม่ ๆ เช่น ลาย
พรรณพฤกษา เป็นต้น แล้วลงสีต่าง ๆ โดยเฉพาะสีทอง 

ในสมัยรัชกาลที่ 3  มีการสั่งของหลวงลดน้อยลง จะสั่งเพ่ิมเติมเฉพาะที่จ้าเป็นต้องใช้ มี
ลายใหม่ที่หลวงผูกลายขึ้นและสั่งให้น้าไปเขียนเครื่องเบญจรงค์และลายน้้าทองคือลายดอกไม้จีน มีรูป
นกเล็ก ๆ และมีกระรอกประกอบลาย ซึ่งเป็นลายเดียวกับใบปกคัมภีร์พระไตรปิฎกฉบับรดน้้าเอกซึ่ง
สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ, 2514, หน้า 48–54) 
ซึ่งลวดลายเครื่องเบญจรงค์ที่แตกต่างไปจากเดิม คือลงสีลวดลายบนพื้นขาว ไม่ลงสีพื้นหลัง 

ในการเขียนลวดลายเครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 3 สมัยรัชกาลที่ 2–3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
นั้น มีส่วนประกอบของโครงสร้างในการเขียนลายที่มีชื่อเรียกและลักษณะแตกต่างกันตามตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.2  ลวดลายเครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 2 สมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.2.1  โถฝา ทรงโกศ จุกทรงมัณฑ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(1)  ลายหลัก ได้แกล่ายก้านต่อดอก สีน้้าเงินและสีแดง 
บนพื้นสีทอง             

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

 

(3)  ลายลูกคั่น   
- ที่ขอบปากของโถ เป็นลายกระจังสีน้้าเงิน สลับสี
แดง 
- ลายลูกคั่นที่ฝา แต่ละชั้นเป็นลายดอกไม้สีน้้าเงิน
และสีแดง สลับใบไม้สีเขียว บนพื้นสีทอง มีเส้นสี
เขียวคั่นระหว่างแต่ละชั้นของลาย 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.2.2  โถฝา ทรงโกศ จุกทรงมัณฑ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(1)  ลายหลัก เป็นลายดอกประจ้ายามสีน้้าเงิน สลับสีแดง 
บนพื้นสีเหลือง              

(2)  ลายประกอบ ได้แก่ลายดอกไม้สีชมพู และใบไม้
สีเขียว 

 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้คล้ายลายกระจังสีเหลือง 
และสีขาวสลับจดุ บนพื้นสีแดง มีเส้นสีเขียวคั่นระหว่าง
แต่ละชั้นของลาย 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.2.3  ชาม ทรงบัว  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเทพนม–ครุฑ โดยลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สีเหลือง บนพื้นสีส้ม ในช่องกระจก
ทรงร ีมีขอบเป็นลายเถาใบไม้คล้ายลายกระหนกสีชมพู ส่วนลายครุฑสีขาว อาภรณ์สีเหลือง ปีกและครีบสี
เขียว  

(2)  ลายประกอบ ได้แก่ลายช่อเปลวสีแดง ในกรอบสีขาว บนพื้นสีด้า 

(3)  ลายลูกคั่น ได้แก่ลายดอกไม้ ใบไม้สีแดง บนพื้นสีเขียว 
เขียว สลับกับลายดอกไม้และจุดสีขาว บนพื้นสีส้ม และ
เส้นสีเหลือง  
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.2.4  ชาม ทรงบัว  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก  เป็นลายเทพนม–ครุฑ   โดยลายเทพนมจีนสีขาวมีอาภรณ์สีเขียวและสีแดง บนพืน้สีขาว 
ในช่องกระจกทรงกลีบบัว ขอบลายคล้ายเปลวไฟด้านในกรอบสีเขียวอ่อน ด้านนอกกรอบเป็นสีแดง ส่วน
ลายครุฑมีลักษณะอย่างจีน ในท่าคล้ายการร่ายร้า อาภรณ์สีเหลืองและสีเขียว  

(2)  ลายประกอบ  เป็นลายเถา คล้ายใบไม้และคล้ายลายกระหนก สีเขียวอ่อน สีเหลือง สีแดง บนพื้นสี
น้้าเงิน 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้แบบจีน เส้นสีชมพู 
ด้านมีสีเขียวอ่อน บนพื้นสีเหลืองทอง ขอบชาม
ด้านล่างเขียนเส้นทึบสีขาว  
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.2.5  ชาม ทรงมะนาวตัด  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก ได้แกล่ายก้านต่อดอก ในกรอบกระจกรูปกลีบบัวหงาย มีดอกไม้สีต่าง ๆ กัน บนพื้นหลายสี  

(2)  ลายประกอบ ภายนอกกรอบกระจกมีดอกไม้เล็ก ๆ สีแดงที่ช่องว่างระหว่างกรอบกระจกด้านบน 
พ้ืนสีเขียว 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้สีขาวและสีเหลือง บน
พ้ืนสีแดง และมีเส้นสีเหลือง ส่วนภายในชามใช้แถบสี
แดง มีลายจุดเล็ก ๆ สลับสีระหว่างสีขาว และสีเขียว 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.2.6  ถ้วยชา   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเถากุหลาบ ดอกสีแดง–ชมพู บนพ้ืนสีเขียว   

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

(3)  ลายลูกคั่น  เป็นลายดอกไม้ ใบไม ้และจุดสีขาว บน
พ้ืนสีเขียวเข้ม และเส้นสีขาว ทั้งขอบด้านบนและด้านล่าง
ถ้วย ส่วนขาต้ังเขียนเส้นทึบสีเขียว   
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.2.7  ชุดชา  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก เป็นลายกุ้ง หอย ปู ปลา สีทองบนพื้นสี
ขาว มีลายเกลียวคลื่น และต้นไม้น้้า คล้ายต้นไผ่ สีเขียว 
ทั้งตัวถ้วยและฝาปิด  
(2)  ลายประกอบ ไม่มี 
(3)  ลายลูกคั่น ใช้การวนขอบเป็นเส้นสีทองบริเวณขอบ
ปากของถ้วยด้านบน  และขอบขาตั้งด้านล่าง รวมทั้งที่
มือจับฝาบนสุดด้านนอก  
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ตารางที่ 4.3  ลวดลายเครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 3 สมัยรัชกาลที่ 2–3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.1 ชาม ทรงบัว  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)  ลายหลัก  ได้แกล่ายเทพนมพุงพลุ้ย สีขาว บนฐานดอกบัว และลายดอกประจ ายามสีแดง 
 
(2)  ลายประกอบ  เป็นลายเถา รูปคล้ายใบไมแ้ละคล้ายลายกระหนก สีแดง สีขาว สีเขียวอ่อน 
และสีชมพู บนพ้ืนสีเหลือง 
 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายใบไม้สีเขียว คล้ายลายกระหนก
และดอกไม้ เป็นจุดสีขาว บนพ้ืนสีแดง 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.2  ชาม ทรงบัว  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)  ลายหลัก  ได้แกล่ายเทพนมพุงพลุ้ย สีขาว บนฐานดอกบัว และลายดอกประจ ายามสีเขียว 
 
(2)  ลายประกอบ  เป็นลายเถา รูปคล้ายใบไมแ้ละคล้ายลายกระหนก สีฟ้า สีขาว สีเขียวอ่อน และ
สีเหลือง บนพื้นสีชมพู 
 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายใบไม้สีเขียว คล้ายลายกระหนก
และดอกไม้สีขาว และสีเหลือง บนพื้นสีแดง 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.3  ชาม ทรงบัว  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3)  ลายลูกคั่น ที่ขอบชามด้านบนเป็นลายดอกไม้สีแดง
บนพื้นสีเขยีวและสีฟ้า รวมทั้งเส้นสีเหลือง ขอบปาก
ด้านบนหุ้มด้วยทองเหลือง มีการเขียนลายลูกคั่นที่ขอบ
ปากด้านในด้วยลวดลายและสีที่แตกต่างจากลายลูกคั่น
ภายนอกแต่คงเป็นลายดอกไม้ ใบไม้ 

(1)  ลายหลัก ได้แกล่ายเทพนม–ครุฑ  โดยลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สีเหลือง บนพ้ืนสีส้ม ในช่องกระจก 
ขอบลายช่อเปลวคล้ายลายกระหนกสีด าและสีชมพูมีเส้นขอบสีขาว ส่วนลายครุฑโทนสีชมพู และสีเขียว  

(2)  ลายประกอบ เป็นลายก้านขดสีสดใส บนพื้นสีส้ม 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.4  ชาม ทรงบัว  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก ได้แกล่ายหนุมาน มีอาภรณ์สีเหลือง นุ่งผ้าสีแดง บนพื้นสีน้ าเงิน  

(2)  ลายประกอบ เป็นลายก้านขดสีแดง และสีเขียวในกรอบสีขาว บนพื้นสีน้ าเงิน 

(3)  ลายลูกคั่น ที่ขอบชามด้านบนเป็นลายจุด บนพื้นสี
แดงและสีเขียว สลับกับเส้นสีเหลือง มีการเขียนลายลูก
คัน่ที่ขอบปากด้านในด้วยลายดอกไม้สีด า บนพ้ืนสีแดง 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.5  ชาม ทรงมะนาวตัด  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก ได้แกล่ายเทพนม–หน้ากาล โดยลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สีเหลือง บนพื้นสีฟ้าอ่อน ส่วน
ลายหน้ากาล มีรูปหน้าคล้ายยักษ์ 

(2)  ลายประกอบ  ได้แก่ลายช่อดอกไม้และใบไม้สีเหลือง สีม่วง และสีแดง บนพ้ืนสีฟ้าสดใส 

(3)  ลายลูกคั่น ที่ขอบชามด้านบนเป็นลายดอกไม้ ใบไม้
สีชมพูและสีฟ้า บนพ้ืนสีเหลือง สลับเส้นสีแดงทั้งขอบ
ปากด้านบนและขาตั้งชามด้านล่าง มีการเขียนลายลูก
คั่นที่ขอบปากด้านในด้วยลายเหมือนด้านนอกแต่ใช้สี
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.6  ชาม ทรงมะนาวตัด  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเทพนม–ครุฑ โดยลายเทพนมสีขาวมีอาภรณ์สีเหลือง บนพื้นสีด า ในช่องกระจก
ขอบลายเถาใบไม้คล้ายลายกระหนกสีชมพูและสีเขียว ส่วนลายครุฑสีเหลือง ปีกและครีบสีเขียว  

(2)  ลายประกอบ เป็นลายก้านขดและลายช่อเปลว สีสดใส บนพื้นสีส้ม 

(3)  ลายลูกคั่น ที่ขอบชามด้านบนเป็นลายดอกไม้และลาย
จุด บนพื้นสีเขียวและสีม่วง มีการเขียนลายลูกคั่นที่ขอบ
ปากด้านในด้วยลายดอกไม้ ใบไม้ และลายจุด 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.7  ชามฝา  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)  ลายหลัก ได้แก่ลายดอกกุหลาบ–ผีเสื้อ ทั้งตัวชามและฝา   

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

(3)  ลายลูกคั่น ใช้เส้นสีเขียวและเส้นสี
ทองที่ขอบปาก ขาตั้งด้านล่างของชาม 
และท่ีจุกทรงวงแหวน 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.8  ชามฝา  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเถากุหลาบหลายสี บนพื้นสีขาวซึ่งเป็นสีของภาชนะ เหมือนกันทั้งตัวชามและที่ฝา 

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

(3)  ลายลูกคั่น ใช้เส้นสีเขยีวและเส้นสี
ทองที่ขอบปาก ขาตั้งด้านล่างของชาม 
และท่ีจุกทรงวงแหวน โดยเขียนลายน้ า
ทองคล้ายลายเฟื่องอุบะที่ขอบปาก
ด้านบน 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.9  ชามฝา  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)  ลายหลัก  เป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีแดง สีเขียว และสีเหลือง ทั้งท่ีตัวชามและท่ีฝา    

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

(3)  ลายลูกคั่น  ใช้สีเขียว สีแดง และสีขาว เขียนลาย
คล้ายลายเฟื่องอุบะที่ขอบปากด้านบนและขอบฝาด้านล่าง 
ส่วนบริเวณจุกทรงวงแหวนและขาตั้งชามใช้เส้นทึบสีเขียว 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.10  ชามฝา  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก  เป็นลายก้านต่อดอกสีน้ าเงิน สีเหลือง และสีเขียว บนพื้นสีแดง ทั้งที่ตัวชามและที่ฝา    

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

(3)  ลายลูกคั่น  ใช้สีเขียว สีแดง สีเหลือง และสีน้ า
เงิน เขียนลายหน้ากระดานประเภทลายดอกไม้ 
ใบไม้ ที่ขอบปากด้านบนและด้านล่างของชาม 
รวมทัง้ขอบด้านบนและด้านล่างของฝา ส่วนที่จุก
และท่ีขาตั้งใช้เส้นทึบสีเขียวและหุ้มด้วยทองเหลือง 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.11  ชามฝา  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ลายหลัก เป็นลายเทพนม ในกรอบกระจกขอบลายสีเหลือง พ้ืนสีแดง โดยลายเทพนมสีขาวมี
อาภรณ์สีเหลือง บนดอกบัว มีลายเช่นเดียวกันทั้งที่ตัวชามและฝาชาม  

(2)  ลายประกอบ  เป็นลายดอกกุหลาบสีชมพูและสีน้ าเงิน และเถาดอกไม้  

(3)  ลายลูกคั่น ที่ขอบปากชาม และขอบด้าน
ใต้จุกท่ีฝา เป็นลายดอกไม้สีขาว เกสรแดง และ
ใบไม้สีเขียว บนพ้ืนสีขาว จุดสีด า ส่วนที่จุกทรง
วงแหวนและที่ขาตั้งชามเป็นเส้นสีเขียวและสี
ทองที่ขอบปากชามและขอบด้านบนของจุก  
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.12  ชามฝา  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายประเภทลายกระดาน 
มีลักษณะเป็นรูปดอกไม้ สีทอง สีม่วง และสี
ชมพู รวมทั้งใบไมส้ีเขียว บนพ้ืนสีทอง  

(1)  ลายหลัก  ลายครุฑยุดนาค มีอาภรณ์
ครบถ้วน อยู่ในช่องกระจกประดิษฐ์คล้ายเถา
ใบไม้ พ้ืนสีแดง เหมือนกันทั้งที่ตัวชาม และท่ี
ฝาชาม  

(2)  ลายประกอบ เป็นลายเถาดอกไม้ สีทอง 
และช่อใบไม้สีม่วง สีชมพู และสีเขียว บนพ้ืนสี
ทอง 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.13  ชามฝา  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)  ลายหลัก ได้แก่ลายก้านขดสีเขียว และสีแดง บนพื้นสีด า  

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้ ใบไม้สี
แดง และสีเขียว มีเส้นสีเหลือง และลาย
สีเขียวอ่อนบนพ้ืนที่เขียวอ่อนที่ขอบ
ด้านล่างของจุกทรงวงแหวน  
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.14  ชามฝา  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้ สีม่วง สีแดง 
และสีขาว บนพื้นสีทอง ทั้งที่ขอบปากชาม 
และท่ีขอบของฝา ส่วนจุกทรงวงรี เขียนลาย
เช่นเดียวกัน 

(1)  ลายหลัก เป็นลายกุหลาบสีชมพู บนพ้ืนสี
ทอง  

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.15  ชามฝา  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก ได้แกล่ายอักษร “โซ่ว” สีแดง ในช่องกระจกทรงวงรี ขอบสีด า พ้ืนสีขาว  

(2)  ลายประกอบ  เป็นลายดอกไม้สี่ฤดู บนพ้ืนลาย
ตาข่าย ด้านในของจุกทรงวงกลมเขียนลายดอก
กุหลาบสีชมพูบนพ้ืนสีขาว  

(3)  ลายลูกคั่น เป็นเส้นทึบสีทอง และสีด า  
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.16  ชามฝา  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  ลายหลัก  ลายครุฑ อาภรณ์สีเหลือง บนพื้นสี
ขาว ในช่องกระจก  

(2)  ลายประกอบ  เป็นลายก้านขดเล็ก ๆ 
ต่อเนื่องกัน สีสดใส ทั้งสีแดง ฟ้า และสีเขียว
บนพื้นสีขาว ด้านในของจุกทรงวงกลมเขียน
ลายดอกไม้ คลายลายก้านขดเล็ก ๆ บนพื้นสี
ขาว  
 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นลายดอกไม้ใบไม้ ที่ขอบปาก
ของชาม และที่ขอบด้านบนและด้านล่างของฝา
ชาม จุกทรงวงรี สีขาว เช่นเดียวกับขาตั้งชาม 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.17  ถ้วยชา  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1)  ลายหลัก  ได้แก่ลายเถากุหลาบสีชมพู บนพ้ืนสีทองทั้งตัวถ้วย และท่ีฝา รวมทั้งด้าน
ในของจุก 
(2)  ลายประกอบ ไม่มี 
(3)  ลายลูกคั่น ไม่มี เนื่องจากเป็นการถมพ้ืนสีทองทั้งใบ  
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.3.18  ถ้วยชา  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1)  ลายหลัก ได้แก่ ลายดอกไม้ประดิษฐ์ คล้ายลายก้านต่อดอก สีแดง น้ าเงิน และใบสีเขียว มีเถาสี
ทองประกอบสลับลายดอกไม้  

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

(3)  ลายลูกคั่น ใช้แถบสีแดง และเขียนสีทอง ที่ขาตั้งถ้วย เป็นลายประเภทลายเฟื่องอุบะ 
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4.1.4  เครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 4 สมัยรัชกาลที่ 4–5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 นิยมสั่งแต่เครื่องลายน้้าทอง

และเครื่องลายคราม ไม่นิยมสั่งเครื่องเบญจรงค์ โดยเฉพาะของหลวง โดยเครื่องถ้วยที่นิยมสั่งเข้ามาคือ
ชามทรงบัวอย่างเตี้ย และเกือบทั้งหมดเป็นชามมีฝา รูปทรงของจานเชิงมีการเปลี่ยนเป็นจานแบนอย่าง
ชาติตะวันตก  โถขนาดใหญ่ใช้น้อยลง นิยมสั่งเป็นโถขนาดกลางและขนาดเล็ก  ส่วนถ้วยชานั้นมีการคิด
รูปแบบเพ่ิมขึ้นหลายแบบ ลายที่นิยมเขียน ได้แก่ ลายบัวบาน หรือลายกลีบบัว และลายพรรณพฤกษา 
รวมทั้งในช่วงเวลาสมัยรัชกาลที่ 4 นี้เริ่มมีผู้คิดท้าเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีประเภทเครื่องลายครามขึ้นเป็น
ครั้งแรก ได้แก่หม่อมเจ้าเนตรในกรมหมื่นสุนทรธิบดี ใช้ติดบนศาลาถ้วยจานวัดบวรนิเวศ ไม่ผลิตเป็น
สินค้าส้าหรับการจ้าหน่าย (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ, 2514, หน้า 56) 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช รัชกาลที่ 5 
มีการสั่งเครื่องเบญจรงค์และลายน้้าทองจากจีนและประเทศทางตะวันตก แต่ส่วนมากเป็นเครื่องลาย
คราม เครื่องเบญจรงค์และลายน้้าทองมีการเขียนลายเทพนม–นรสิงห์ แต่ก็ท้าได้ไม่สวยงามเท่าของเดิม 
เครื่องเบญจรงค์ในระยะนี้บางชิ้นมีเครื่องหมายปีรัชกาลสมเด็จพระจักรพรรดิถงจือ (พ.ศ. 2405–2415) 
ซึ่งมักเขียนลายเกล็ดกระดองเต่า หรือลายรังผึ้ง และลายมงคลในลัทธิเต๋า พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนิยมทั้งเครื่องปั้นดินเผาตะวันตก และเครื่องปั้นดินเผาจากจีน เช่น เครื่อง
ถ้วยชุดน้้าชาจักรี ทรงมอบให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพศาสตร์ศุภกิจสั่งท้าเครื่องชาชุดจักรี 
จากโรงงานแซร์ฟ (Sevres) ประเทศฝรั่งเศสเพ่ือแจกในงานถวายพระเพลิงศพพระอรรคชายาและพระ
ราชโอรส พระราชธิดา รวม 4 พระองค์ ในปี พ.ศ. 2431 ซึ่งเครื่องชาชุดจักรีนี้เป็นเครื่องเบญจรงค์และ
ลายน้้าทอง  

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 นี้ ประเทศไทยมีการติดต่อและเปิดรับวัฒนธรรมจาก
ประเทศตะวันตกอย่างแพร่หลาย ซึ่งในสมัยนี้เองที่มีการสั่งเครื่องปั้นดินเผาจากประเทศทางยุโรปมาใช้
งาน เช่น ประเทศฮอลันดา (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศอังกฤษ เป็นต้น โดย
มีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผายุโรปบริเวณเมืองท่าชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ เช่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นต้น และพบบ้างที่เมืองท่าทางภาคตะวันออก เช่นที่จังหวัดตราด  
เครื่องปั้นดินเผาเขียนสีของยุโรปส่วนมากใช้วิธีการพิมพ์ลาย และเขียนสี เขียนลาย ด้วยลวดลายพรรณ
พฤกษา หรือลายดอกไม้ ที่มีสีสันสดใส ได้แก่สีแดง เขียว น้้าตาล ด้า ม่วง เหลือง และสีน้้าเงิน รวมทั้ง
ลายทิวทัศน์ หรือลายภูมิประเทศ โดยรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีจากยุโรปมีความแตกต่างจาก
ของประเทศจีน ส่วนมากเป็นเหยือกน้้า อ่างล้างหน้า ชามเปลมีฝา และจาน เป็นต้น  

สมัยรัชกาลที่ 5 นี้ถือว่าเป็นยุคสุดท้ายของเครื่องเบญจรงค์ เป็นสมัยที่นิยมเครื่องถ้วยที่
สั่งเข้าจากประเทศทางยุโรป จีน และญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการสั่งชามสีขาวเข้ามาเขียนลายเอง โดยเผาที่
เตาเผาของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ส่วนลายที่นิยมเขียนมักเป็นเรื่องราวตามวรรณคดีไทย เช่น 
พระอภัยมณี มัจฉานุ อุณรุท เป็นต้น รูปทรงที่นิยมคือกระโถนใบเล็ก ๆ หรือเรียกว่า “กระโถนค่อม” 
และเรียกเครื่องเบญจรงค์ทรงกระโถนที่ได้จากเตาของกรมพระราชวังบวรฯ ว่า “กระโถนวังหน้า” ต่อมา
เมื่อชาติตะวันตกมีการผลิตกระโถนติดรูปลอกลายไทยเพ่ือเลียนแบบกระโถนวังหน้ านี้ แต่มีฝีมือไม่
ประณีตเท่าเรียกว่า “กระโถนบีกริม” (พิมพ์ประไพ  พิศาลบุตร, 2550, หน้า 159) 
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ในการเขียนลวดลายเครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 4 สมัยรัชกาลที่ 4–5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
นั้น มีส่วนประกอบของโครงสร้างในการเขียนลายที่มีชื่อเรียกและลักษณะแตกต่างกันตามตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4  ลวดลายเครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 4 สมัยรัชกาลที่ 4–5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.4.1  ชามฝา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) ลายหลัก เป็นลายเกล็ดเต่าสีขาวและสีน้ําเงิน มี
ดอกไม้สีแดงและสีเขียวภายใน บนพื้นสีทอง  
(2) ลายประกอบ ไม่มี 
(3) ลายลูกคั่น ที่ขอบของชามทั้งที่ปากชามด้านบน 
ด้านล่างชาม และที่ฝา เขียนลายดอกไม้ มีเกสรระหว่าง
ดอกคล้ายลายเฟื่องอุบะ ใช้เส้นสีทองที่จุกทรงวงรี และ
หุ้มด้วยทองเหลือง ส่วนที่ขาตั้งชามเขียนเส้นทึบสีเขียว   
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.4.2  ชามฝา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) ลายหลัก เป็นลายดอกไม้ คล้ายลายดอกบัว หรือดอกโบตั๋น กลีบสีเหลือง ชมพู เกสรสีแดง    
(2) ลายประกอบ ลายเถาดอกไม้ ใบไม้ หลากสีสัน 
(3) ลายลูกคั่น ใช้เส้นทึบสีเขียวที่จุกทรงวงรี และท่ีขาตั้งชาม  
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.4.3  ชามฝา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) ลายหลัก เป็นลายเทวดา อาภรณ์สีทอง ในกรอบกระจก พ้ืนสีดํา 
(2) ลายประกอบ คล้ายลายช่อเปลวสีแดง บนพื้นสีน้ําเงิน 
(3) ลายลูกคั่น เป็นเส้นทึบสีเขียว และสีทอง  
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.4.4  ชามฝา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(1)  ลายหลัก เป็นลายที่เป็นเรื่องราวตามวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ เป็นลายนางเงือกและสัตว์        
หิมพานต์ เจตนาจะให้เป็นลายมัจฉานุ 
(2) ลายประกอบ ไม่มี 
(3) ลายลูกคั่น เป็นลายจีน คล้ายลายดอกไม้ และลายกระจัง  
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.4.5  ชามฝา 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) ลายหลัก เป็นลายเทพนม–นรสิงห์ ฝาลาย
กระต่าย อยู่ในกรอบกระจกลายดอกไม้ พ้ืนสีแดง  
(2) ลายประกอบ ได้แก่ลายช่อเปลว สีแดง กรอบสี
ขาว บนพื้นสีดํา  
(3) ลายลูกคั่น ที่ขอบชาม จานรอง และที่ฝาเป็นลาย
ดอกไม้มีลายเส้นสีทอง ดอกและพ้ืนสีแดง ยกเว้นที่จุก
ทรงวงแหวนใช้เส้นทึบสีเขียวอ่อนทั้งด้านในและด้าน
นอก ภายในเขียนลายดอกไม้คล้ายพระอาทิตย์ พื้นสี
ดํา  
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.4.6  เครื่องชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(1)  ลายหลัก ได้แก่ลายดอกเดซี่ หรือลายจักรี ดอกสีขาว บนพื้นสีฟ้า ทั้งที่ถ้วยชา ฝา และจานรอง  

(2)  ลายประกอบ  ไม่มี 

(3)  ลายลูกคั่น เป็นเส้นสีทอง โดยเฉพาะที่จุกและขาตั้งของถ้วย 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.4.7  กระโถน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

(1) ลายหลัก เป็นลายเงือกผู้ชาย หาก 
เป็นผู้หญิงจะได้แก่นางสุพรรณมัจฉา จาก
เรื่องรามเกียรติ์ ที่อยู่ในบึงล้อมด้วยกอบัว 
ดอกบัว และสัตว์น้ํานานาชนิด   
(2) ลายประกอบ ไม่มี 
(3) ลายลูกคั่น เป็นลายประเภทลายหน้า
กระดาน สีต่าง ๆ ใช้เส้นสีทองที่ด้าน
ล่างสุดของกระโถน และเส้นสีแดงที่ใต้
ขอบปากกระโถน   
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.4.8  กระโถน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(1) ลายหลัก เป็นลายจากเรื่องรามเกียรติ์ 
ฉากสู้รบในป่า 
(2) ลายประกอบ ไม่มี 
(3) ลายลูกคั่น เป็นลายประเภทลายหน้า
กระดานสีเขียวและสีแดง และเส้นทึบสี
แดงท่ีใต้ขอบปากด้านบน 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ) 
 

เครื่องเบญจรงค์ ลวดลาย 

4.4.9  โทนมโหร ี

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) ลายหลัก เป็นลายก้านต่อ
ดอกบนพ้ืนสีเหลือง และสีชมพู 
(2) ลายประกอบ ไม่ม ี 
(3) ลายลูกคั่น ใช้ลายดอกไม้ 
ลายกระจัง และลายจุด บนพื้นสี
เหลือง แดง และสีน้ําเงิน 
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4.2  อัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย 
 

จากการค้นหาความเป็นมาและวิวัฒนาการของลายเบญจรงค์ในประเทศไทยพบว่า ลวดลาย
เครื่องเบญจรงค์โบราณของไทยจ าแนกได้เป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 เครื่องเบญจรงค์สมัยกรุงศรีอยุธยา  
ระยะที่ 2 เครื่องเบญจรงค์สมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  ระยะที่ 3 เครื่อง
เบญจรงค์สมัยรัชกาลที่ 2–3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และระยะที่ 4 เครื่องเบญจรงค์สมัยรัชกาลที่ 4–5 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยแต่ละระยะมีลักษณะของลวดลายที่มีท้ังความเหมือนและความแตกต่าง แสดง
ถึงความมีพัฒนาการของลวดลายตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากพิจารณาเพ่ือหาอัตลักษณ์
ของลายเบญจรงค์ โดยการพิจารณาจากลวดลายดังที่ปรากฏให้เห็นแล้วนั้น อาจกล่าวได้ว่าลวดลาย
เบญจรงค์ของไทยมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าอัตลักษณ์ที่แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

 4.2.1  ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มเทพนมและลายไทยรูปสัตว์ 
อาจกล่าวได้ว่าลายเทพนมเป็นเอกลักษณ์ที่ได้มาจากความเชื่อของคนไทย ซึ่งลายเทพนม

นี้น ามาใช้ในการเขียนเครื่องเบญจรงค์เป็นลายหลักประกอบกับลายอ่ืน ๆ รวมทั้งเขียนลายอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะลายสัตว์ ที่ไม่มีลายเทพนมประกอบ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะตามการแบ่งประเภท
ลายไทยสมัยโบราณได้ดังนี้ 

1) ลวดลายเบญจรงค์ที่ใช้ลายเทพนมเป็นลายหลักประกอบกับลายในหมวดกระหนก 
ได้แก่ เทพนม–ดอกประจ ายาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.1  ลายเทพนมและลายหมวดกระหนก 
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2) ลวดลายเบญจรงค์ที่ใช้ลายเทพนมเป็นลายหลัก ประกอบกับลายในหมวดกระบี่ 
ได้แก่ลายเทพนมและลายอมนุษย์ต่าง เช่น เทพนม–หน้ากาล เทพนม–เทวดา เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
                  เทพนม–หน้ากาล                                          เทพนม–เทวดา 
 

ภาพที่ 4.2  ลายเทพนมและลายหมวดกระบี่ 
 

3) ลายเทพนมประกอบกับลายในหมวดคชะ หรือภาพสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะสัตว์     
หิมพานต์ เช่น เทพนม–ครุฑ เทพนม–นรสิงห์ เทพนม–สิงห์ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                เทพนม–นรสิงห์                                             เทพนม–สิงห์ 
 

ภาพที่ 4.3  ลายเทพนมและลายสัตว์หิมพานต์ 
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เทพนม–ครุฑ 

 
ภาพที่ 4.3  (ต่อ) 

 
4) ลายไทยรูปสัตว์ในหมวดกระบี่และหมวดคชะ เช่น ลายหนุมาน ลายสิงห์ ลาย      

หนุมาน–ครุฑ เป็นต้น เป็นลายหลักโดยที่ไม่มีลายเทพนมประกอบอยู่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ลายสิงห์             ลายหนุมาน 
 

ภาพที่ 4.4  ลายไทยรูปสัตว์ 
 
  4.2.2  ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มลายพรรณพฤกษา 

ลายพรรณพฤกษาได้แก่ลายประเภทต้นไม้ ใบไม้ และดอกไม้ เป็นการประกอบของลาย
ต่าง ๆ เข้ากับลายกระหนก ที่มีพัฒนาการเป็นลายที่เหมือนจริง มีรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ ประกอบ เช่น นก 
กระรอก ปลา เป็นต้น  
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                 ลายเครือเถา                                      ลายก้านต่อดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ลายจักรี                                               ลายก้านขด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลายกุหลาบ–ผีเสื้อ 
 

ภาพที่ 4.5  ลายพรรณพฤกษา 
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  4.2.3  ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มลายผ้ายก 
การเรียกลวดลายเบญจรงค์ว่าเป็นลายผ้ายก เนื่องจากเป็นลายที่มีความละเอียด เขียน

ลายเดียวกันเต็มพ้ืนที่ของภาชนะ เช่น ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายเกล็ดเต่า ลายก้านต่อดอก เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ลายพุ่มข้าวบิณฑ์         ลายก้านต่อดอก 

 
ภาพที่ 4.6 ลายผ้ายก 

 
นอกจากการค้นหาอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ของไทยจากการวิเคราะห์หลักฐานที่ปรากฏแล้ว 

ได้มีการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ผลิตเครื่องเบญจรงค์จ านวน 5 ราย ผู้จ าหน่ายเครื่องเบญจรงค์
จ านวน 6 ราย ร้านขายของเก่าจ านวน 4 ราย และบุคคลทั่วไปจ านวน 20 ราย เกี่ยวกับเอกลักษณ์
หรืออัตลักษณ์ของลวดลายและสีสันของเครื่องเบญจรงค์ของไทย ซึ่งผลการสัมภาษณ์ ได้ข้อค้นพบว่า
ลวดลายเบญจรงค์ของไทยมีอัตลักษณ์ดังนี้ 

1) บุคคลทั่วไปและผู้จ าหน่ายเครื่องเบญจรงค์ที่ไม่ใช่ผู้ผลิตส่วนมากมีความเข้าใจว่าเครื่อง
เบญจรงค์และเครื่องลายน้ าทองคือความหมายเดียวกันนั่นคือเป็นภาชนะที่เขียนลายอย่างละเอียด 
ประณีต ใช้สีทองเป็นสีหลักในการเขียน  

2) ผู้ผลิต บุคคลทั่วไป และร้านขายของเก่า มีความคิดเห็นว่าเครื่องเบญจรงค์เป็นลักษณะของ
การเขียนลายอยู่บนภาชนะโบราณรูปทรงโบราณที่ไม่นิยมใช้งานในชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน แต่นิยมใช้
เป็นของที่ระลึก เช่น โถ จานเชิง เป็นต้น   

3) ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าลวดลายที่เขียนบนเครื่องเบญจรงค์มีเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทย จะรู้ได้แม้จะไปอยู่ในร้านค้า หรือพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศก็ตาม  

4) ส่วนมากมีความคิดเห็นว่าเครื่องเบญจรงค์มีสีสันสดใส งดงาม ทรงคุณค่า  
5) ร้านขายของเก่าและผู้ผลิตจ านวนหนึ่งเข้าใจว่าเครื่องเบญจรงค์คือเซรามิกที่เขียนสีจ านวน

ห้าสี ส่วนมากเป็นของเก่าและของที่ลอกเลียนแบบของเก่าทั้งรูปทรงและลวดลาย ไม่มีลวดลายที่คิดขึ้น
ใหม ่
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หากพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ลวดลายที่เป็นจริงและจากผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่าอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ของไทยมีดังนี้ 

1) ลวดลายที่ใช้แสดงออกถึงความเป็นไทยทั้งด้านความเชื่อ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่  
2) การลงสี ส่วนมากมีลักษณะเป็นสีทึบไม่มีมิติ ใช้สีตัดกัน แต่สามารถใช้สีขาวเพ่ือไล่สีอ่อน–

แก่ได้ และนิยมการตัดเส้นไม่ว่าจะตัดเส้นด้วยสีเข้ม ทึบ หรือสีทอง 
 

4.3  ภาพต้นแบบลวดลายเบญจรงค์ไทย 
 
หลังจากได้ศึกษาวิวัฒนาการและอัตลักษณ์ของลวดลายเบญจรงค์แล้ว ได้คัดเลือกลวดลาย

เบญจรงค์ที่เป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มลายเทพนม ประกอบกับลายต่าง ๆ ได้แก่ เทพนม–นรสิงห์ เทพนม–
ครุฑ เทพนม–สิงห์ เทพนม–หน้ากาล เทพนม–ประจ ายาม และเทพนม–เทวดา เนื่องจากลักษณะลาย
แสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทยอย่างเด่นชัดกว่าลายในกลุ่มลายพรรณพฤกษา และ
กลุ่มลายผ้ายกที่เป็นลายสมัยนิยม นอกจากนี้ยังเลือกลวดลายหนุมาน–นางสุพรรณมัจฉา ที่เป็นตัวละคร
ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์  

ส าหรับลวดลายเบญจรงค์ไทยที่เป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มลายพรรณพฤกษานั้น ได้คัดเลือกลาย
เครือเถา และลายดอกเดซี่ แม้ลักษณะของลายเครือเถาจะมีลวดลายคล้ายศิลปะของจีน แต่ก็เป็น
ลวดลายเบญจรงค์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เช่นเดียวกับลายดอกเดซี่ ที่เขียนในสมัยรัชกาลที่ 5 จาก
โรงงานในประเทศฝรั่งเศส มีลักษณะของลายคล้ายลวดลายในกลุ่มลายเครือเถาของไทย แต่ลดความ
ละเอียดลง แต่ลายดอกเดซ่ีนี้ก็เป็นที่นิยมเขียนมากในปัจจุบัน 

ส่วนลายในกลุ่มลายผ้ายกท่ีได้คัดเลือกให้เป็นลายเบญจรงค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย เป็นลายที่
อยู่ในกลุ่มลายไทยประเภทลายดอกลอยที่เริ่มลวดลายใช้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา หากระหว่างดอกมี
ก้านเชื่อมโยงเรียกกว่า “ดอกลอยก้านแย่ง”  หากเป็นตารางเฉียงและประดับดอกบนจุดตัดเฉียง เรียก
รวมกันว่า “ราชวัตร” ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้เขียนเครื่องเบญจรงค์และลายน้ าทองอย่างแพร่หลายและ
ลวดลายในกลุ่มลายดอกลอย เช่นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายพุ่มตา เป็นต้น มีการพัฒนาไปจากเดิมมาก  

ภายหลังการคัดเลือกลวดลายเบญจรงค์ที่เป็นอัตลักษณ์แล้ว น ามาจัดท าภาพต้นแบบลาย 
เบญจรงค์ไทย โดยการเขียนลายและเขียนสีลงบนแผ่นกระเบื้องสีขาว เผาสี ตามกระบวนการของการ
ผลิตเครื่องเบญจรงค์ไทยเพ่ือจัดท าเป็นภาพต้นแบบลายเบญจรงค์ไทย โดยการเขียนลายและเขียนสี
ตามที่ก าหนดลงบนแผ่นกระเบื้องสีขาวขนาด 8 x 10 นิ้ว และเผาในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ดัง
แสดงภาพต้นแบบลวดลายเบญจรงค์ไทยตามภาพถ่ายดังต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



 105 

4.3.1  ลายเทพนม–นรสิงห์ 
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4.3.2  ลายเทพนม–ครุฑ 
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4.3.3  ลายเทพนม–สิงห์ 
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4.3.4  ลายเทพนม–หน้ากาล 
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4.3.5  ลายเทพนม–ประจ ายาม 
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4.3.6  ลายเทพนม–เทวดา 
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4.3.7  ลายหนุมาน–นางสุพรรณมัจฉา 
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4.3.8  ลายเครือเถา 
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4.3.9  ลายดอกเดซ่ี 
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4.3.10  ลายราชวัตร 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาความเป็นมาและ
วิวัฒนาการของลวดลายเบญจรงค์  เพ่ือค้นหาอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย  และเพ่ือจัดท าภาพ
ต้นแบบลวดลายเบญจรงค์ไทย ผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะของการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1  ความเป็นมาและวิวัฒนาการของลวดลายเบญจรงค์ 
เครื่องเบญจรงค์ของไทยมีใช้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายช่วงประมาณรัชสมัย

พระเจ้าปราสาททอง และสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งเครื่องเบญจรงค์ของไทยมีความผูกพันกับ
ลักษณะของวิวัฒนาการของเครื่องถ้วยของประเทศจีน แม้ลวดลายจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ลายไทย แต่ลักษณะการให้สีและลายประกอบมีความเป็นศิลปะจีนประกอบอยู่  หากพิจารณา
วิวัฒนาการของลวดลายเครื่องเบญจรงค์โบราณของไทยแล้วอาจจ าแนกได้เป็น 4 ระยะ  โดยแต่ละระยะ
มีลักษณะของลวดลายดังนี้ 

5.1.1.1  เครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 1 สมัยกรุงศรีอยุธยา เครื่องเบญจรงค์และลาย 
น้ าทองสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากลักษณะการเขียนสีเขียนลายแบบศิลปะของจีน มี
การประยุกต์ลวดลายแบบจีนร่วมกับแบบของไทย ซึ่งลวดลายที่มีความนิยมมากในสมัยกรุงศรีอยุธย า
ได้แก่ลายเทพนม และลายนรสิงห์ประกอบกัน มีลายประกอบที่นิยมที่นิยมคือลายช่อเปลว ที่มีลักษณะ
เหมือนลายกระหนกโดยตัดทอนรายละเอียดออก และมีลักษณะเหมือนลายเปลวไฟของจีนอย่างมาก 
พ้ืนลายนิยมลงสีด า  ตัวภาชนะที่นิยมน ามาท าเครื่องเบญจรงค์เป็นชามทรงบัวเคลือบสีเขียว เขียนลาย
ลูกคั่นที่ขอบปากเป็นแถบสีแดง ลายดอกไม้สลับใบไม้  และที่ส าคัญคือนิยมเขียนลายลูกคั่นที่ขอบปาก
ด้านในของชาม   

5.1.1.2  เครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 2 สมัยกรุงธนบุรีและสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุง 
รัตนโกสินทร์ เป็นระยะสร้างราชธานีมีการรวบรวมช่างศิลป์สาขาต่าง ๆ เครื่องเบญจรงค์และลายน้ าทอง
ในสมัยนี้ยังคงสั่งท าจากจีน ด้วยรูปแบบและลวดลายลักษณะเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ใน
ระยะเวลา 42 ปีในช่วงนี้  ก็มีการคิดประดิษฐ์ลวดลายใหม่ประกอบลายเทพนมที่นิยมใช้มาก่อนหน้า 
ได้แก่ ลายครุฑ ลายราชสีห์ ลายหน้าสิงห์  รวมทั้งมีลายหลักที่มีการผูกลายขึ้นใหม่ได้แก่ ลายกินรี ลาย       
หนุมาน  ลายกลีบบัว  ส่วนภาพประกอบลายที่นิยมคือลายก้านขดสีเขียวอมฟ้า  รูปแบบที่นิยมใช้คือ
ชามทรงบัวสีขาวและไม่เขียนลายลูกค่ันที่ปากชามด้านใน  

5.1.1.3  เครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 3 สมัยรัชกาลที่ 2–3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ถือว่าเป็น
ยุคสมัยที่เครื่องเบญจรงค์และลายน้ าทองเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากในระยะนี้ประเทศไทย
ว่างเว้นจากการศึกสงคราม มีการสร้างวัดและศาสนสถานหลายแห่ง อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
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หล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงสนพระทัยในด้านศิลปะ ทรงนิยมเครื่องลายน้ าทอง มีการคิดลวดลายใหม่
ส าหรับการเขียนเครื่องลายน้ าทอง ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะของจีน เช่น ลายดอกกุหลาบประกอบลาย
ผีเสื้อ นก และดอกไม้ ใบไม้ ที่มีลักษณะเลียนแบบธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งลายครุฑยุดนาคที่เป็น
ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาลที่ 2 ประกอบกับการที่ประเทศจีนมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
เขียนสีจากเตาเผาหลายแห่งที่มีฝีมือดี  

5.1.1.4  เครื่องเบญจรงค์ระยะที่ 4 สมัยรัชกาลที่ 4–5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เครื่อง
เบญจรงค์และลายน้ าทองลดความนิยมลงในสมัยรัชกาลที่ 4 โดยนิยมเครื่องลายครามและ
เครื่องปั้นดินเผาเขียนสีจากยุโรปที่มีสีสันอ่อนหวาน ลายดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ และถือเป็นยุค
สุดท้ายของเครื่องเบญจรงค์และลายน้ าทองในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่พร้อมกันนั้น ในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ 
กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ได้ผลิตเครื่องเบญจรงค์และลายน้ าทองได้ในประเทศไทย ซึ่งลวดลายที่
นิยมในสมัยนี้เป็นลายน้ าทองประเภทลายเครือเถา ลายดอกพุดตาน และลายเกล็ดกระดองเต่า รวมทั้ง
ลวดลายที่เป็นเรื่องราวตามแบบตะวันตก แต่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือเป็นลายไทยจากเรื่องราวของ
วรรณคดีไทย 

5.1.2  อัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย 
ลวดลายเบญจรงค์ของไทยมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าอัตลักษณ์ที่แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1) ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มเทพนมประกอบลายต่าง ๆ ได้แก่ ประกอบกับลายไทยในหมวดกระหนก 
ประกอบกับลายไทยในหมวดกระบี่ และเทพนมประกอบกับลายไทยในหมวดคชะ  รวมทั้งลายไทยรูป
สัตว์ที่เป็นลายไทยในหมวดกระบี่และหมวดคชะ โดยที่ไม่มีลายเทพนมประกอบอยู่ 2) ลวดลายเบญจ-
รงค์ในกลุ่มลายพรรณพฤกษา และ 3) ลวดลายเบญจรงค์ในกลุ่มลายผ้ายก ซึ่งลวดลายเบญจรงค์มี
เอกลักษณ์คือลวดลายที่ใช้แสดงออกถึงความเป็นไทยทั้งด้านความเชื่อ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แม้ว่าจะ
ไม่ใช่ลายของไทย การลงสีส่วนมากมีลักษณะเป็นสีทึบไม่มีมิติ ใช้สีตัดกัน มีการใช้สีขาวเพ่ือไล่สีอ่อน–แก่
ได้ และนิยมการตัดเส้นด้วยสีเข้ม ทึบ หรือสีทอง 

5.1.3  ภาพต้นแบบลวดลายเบญจรงค์ไทย 
หลังจากได้ศึกษาวิวัฒนาการและอัตลักษณ์ของลวดลายเบญจรงค์แล้ว ได้คัดเลือก

ลวดลายเบญจรงค์ที่เป็นเอกลักษณ์ในกลุ่มลายเทพนม ประกอบกับลายต่าง ๆ เช่น นรสิงห์  ครุฑ สิงห์ 
เป็นต้น เนื่องจากลักษณะลายแสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของคนไทยอย่างเด่นชัดกว่าลายใน
กลุ่มลายพรรณพฤกษา และกลุ่มลายผ้ายกที่เป็นลายสมัยนิยม ภายหลังการคัดเลือกลวดลายเบญจรงค์ที่
เป็นอัตลักษณ์แล้ว น ามาจัดท าภาพต้นแบบลายเบญจรงค์ไทย โดยการเขียนลายและเขียนสีลงบนแผ่น
กระเบื้องสีขาว เผาสี ตามกระบวนการของการผลิตเครื่องเบญจรงค์ไทย 
 
5.2  อภิปรายผล 

 
5.2.1  อัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทย ได้แก่ ลายไทยที่มีสีสดใส เขียนอยู่บนผิวของภาชนะ

เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งลายไทยต่าง ๆ ดังกล่าว มีหลากหลายลวดลาย ไม่ว่าจะเป็นลายโบราณในกลุ่มลาย
เทพนม หรือลายของเครื่องเบญจรงค์ไทยในระยะหลังได้แก่ลายพรรณพฤกษา และลายผ้ายก แต่ลาย
ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนใช้สีหลักจ านวน 5 สี และเป็นที่นิยมใช้เขียนตั้งแต่สมัยโบราณ พัฒนามาจนกระทั่ง
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เป็นที่รู้จักและจดจ าได้  นั่นหมายถึงลวดลายเบญจรงค์ไทยที่มีลักษณะเฉพาะสามารถบ่งบอกตัวตนได้
ตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไป หรือที่เรียกว่าอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทยนั้น มีมากกว่าหนึ่งลาย 
ทั้งนี้สอดคล้องกับฉลาดชาย รมิตานนท์ (2542, หน้า 1–2) ที่กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ไม่จ าเป็นต้องมีหนึ่ง
เดียว 

5.2.2  การเขียนลายเบญจรงค์ไทยปัจจุบันแตกต่างจากลวดลายเบญจรงค์ในอดีต โดยในสมัยแรก
ของการมีเครื่องเบญจรงค์ในประเทศไทยนิยมเขียนลายเทพนมประกอบกับลายต่าง ๆ เป็นลายหลัก แต่
ปัจจุบันนิยมเขียนด้วยทองเป็นสีหลัก ซึ่งเริ่มมีความนิยมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่ง
ลายต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า “ลายผ้ายก” ที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ (2548) ที่
พบว่าลวดลายที่เขียนและเป็นที่นิยมในปัจจุบันได้แก่ลายดอกพิกุล ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ และลายจักรี ซึ่ง
ลายต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ในกลุ่มลายผ้ายกที่มีความละเอียดประณีต แต่เป็นลายซ้ า ๆ กัน ช่างฝีมือที่เริ่ม
ฝึกฝนก็สามารถเขียนได้ไม่ยากนัก แต่ในปัจจุบันลวดลายที่หาช่างฝีมือเขียนยากและค่าจ้างมีราคาสูงกว่า 
2–3 เท่า ได้แก่การเขียนลวดลายโบราณโดยเฉพาะลายเทพนมประกอบลายต่าง ๆ เช่นเทพนม–นรสิงห์ 
เทพนม–ครุฑ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ลวดลายดังกล่าวก็จัดได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์ไทยในปัจจุบัน 
ทั้งนี้เนื่องจากมีนักวิชาการที่กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งถูกสร้างขึ้น สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย และอัตลักษณ์อาจเกิดขึ้นแบบผสมผสาน (ยุรฉัตร  บุญสนิท, 2546, หน้า 
65; อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 2541, หน้า 17, 134; อ้างจาก Erickson, 1998 และ Heidegger, 1971)  

แต่ทั้งนีไ้ม่ว่าลวดลายเครื่องเบญจรงค์จะเป็นลายเรื่องราว หรือลายผ้ายก เครื่องเบญจรงค์
ก็ยังคงใช้ลายไทยที่เป็นอัตลักษณ์ แสดงความเป็นไทยในสายตาของชาวไทยเองและตามความคิดเห็น
ของชาวต่างชาติ ดังที่บริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยีจ ากัด (ม.ป.ป.) ได้ศึกษาวิจัยพบว่าลูกค้า
ชาวต่างชาติตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องเบญจรงค์เพราะความประณีต สวยงาม มีคุณภาพ และ
สินค้ามีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้งาน 
การผูกลายส าหรับการเขียนเครื่องเบญจรงค์ สามารถเลือกลายหลัก ลายประกอบ และ

ลายลูกคั่นได้อย่างหลากหลายแต่ทั้งนี้ลวดลายที่ใช้ควรแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสามารถ
อธิบายที่มาของลวดลายได้ 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

5.3.2.1  ศึกษาทดลองการท าสีทองหรือวัตถุดิบทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต แต่ยัง
ทรงคุณค่าของเครื่องเบญจรงค์ 

5.3.2.2  ศึกษาแนวทางการพัฒนาลวดลายเครื่องเบญจรงค์เพ่ือใช้งานให้เหมาะสมใน
วัสดุชนิดอื่น ๆ เช่น ลายผ้า กระดาษห่อของขวัญ ตราสัญลักษณ์  เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
แหล่งสืบค้นข้อมลู  

และตัวอย่างลวดลายเบญจรงค ์
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แหล่งสืบค้นข้อมูล 
 

ชื่อ สถานที ่ ผู้ให้ข้อมูล 
สถานประกอบการ  - 
ร้านสุพรรณเบญจรงค์ ต้าบลวังน้้าซับ 

อ้าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสพุรรณบุรี 
 

โรงงานแดงเบญจรงค์ กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ต้าบล
ดอนไก่ดี  อ้าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร 

คุณรัชนี  ทองเพ็ญ 
โรงงานหนูเล็กเบญจรงค์ คุณประภาศรี  พงษ์เมธา 
โรงงานอุไรเบญจรงค์ คุณอุไร 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศักดาเบญจรงค์ 
ชุมชนวัดบางกะพ้อม 

116/1 วัดบางกะพ้อม สมุทรสงคราม–
บางแพ ต้าบลบางช้าง อ้าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

คุณศักดา เพชรดารากุล 
 

กลุ่มเยาวชนบ้านเบญจรงค์บางช้าง 
 

51/2 คลองวัดจุฬา หมู่ 9 วัดลังกา 
สมุทรสงคราม–บางแพ ต้าบลบางช้าง                  
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

นายธนฉัตร โพธิ์อ่อง 
 

โรงงานปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ 32/1 หมู่ 7 ต้าบลบางช้าง  
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

นายวิรัตน์  ปิ่นสุวรรณ 

โรงงานเรือนหัตถศิลป์เบญจรงค์ 123 หมู่ 7 ต้าบลบางช้าง  
อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

คุณจารุณี สุขพรั่งพร้อม 

พิพิธภัณฑ์   
พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจ้านงจีนารักษ์ ต้าบลสามชุก อ้าเภอสามชุก  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
- 

พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรม
อัมพวา 

อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม - 

บ้านชินประชา จังหวัดภูเก็ต - 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ - 
Jim Thompson House 
Museum 

กรุงเทพฯ - 

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญ
กษาปณ์ 

กรุงเทพฯ - 
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ชื่อ สถานที ่ ผู้ให้ข้อมูล 
วัด   
วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต - 
วัดราชบูรณ ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ - 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช
วรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) 

กรุงเทพฯ - 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระ
แก้ว) 

กรุงเทพฯ - 

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ - 
อ่ืน ๆ    
โรงแรมชิโนเฮาส์ จังหวัดภูเก็ต - 
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ตัวอย่างลวดลายเบญจรงค์ 
 

1. ลวดลายในกลุ่มลายเทพนม และลายรูปสัตว์ 
ลายสิงหกาละ 
 

 
 

2. ลวดลายในกลุ่มลายพรรณพฤกษา 
ลายก้านขด 
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ลายก้านต่อดอกในช่องกระจกรูปกลีบบัว-รักร้อยในกลีบบัว 
 

 
 
ลายผักกาด 
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ลายเยียรบับ–ลายเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ 
 

 
 
ลายเถากุหลาบ 
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ลายเถากุหลาบ 
 

 
 

3. ลวดลายในกลุ่มลายผ้ายก 
ลายก้านต่อดอก 
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ลายเกล็ดเต่า 
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