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เครื่องเคลือบปั้นดินเผา  :   
ความงามที่สัมผัสได้
มากกว่าการมองเห็น

Text by สุธินี อินทนี อาจารย์ประจำาแขนงวิชาศิลปะประยุกต์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

มนุษย์เป็นสัตว์ที่รู้จักใช้ความคิด  และมีสติ
ปัญญา  ความคิดและสติปัญญาจะนำาไปสู่การ
ปฏิบัติ  การสร้างสรรค์  ซึ่งในทางศิลปะแล้ว
น้ันคือการที่ศิลปินจะมีการใช้ความรู้ร่วมกับ
ประสบการณ์ผ่านทักษะฝีมือ  กระบวนการทาง
ความคิด  ผ่านการกลั่นกรองด้วยจริยธรรมที่มี
เฉพาะบุคคล   ซึ่งมนุษย์แต่ละคนล้วนมีความ
แตกต่างในการใช้ความรู้  ในการสร้างสรรค์  
และพัฒนาการทางความคิด  รู้จักการวางแผนที่
ดีขึ้นตามลำาดับ  และมีมาตรฐานความดีความชั่ว  
และรู้จักแยกแยะว่าอะไรงาม อะไรน่าเกลียด ซึ่ง
ทั้งหมดนี้นั้นล้วนเกิดจากการรู้จักการใช้เหตุผล  
ประมวลค่าของสรรพสิ่งต่างๆโดยอาศัยความมี

สุนทรีย์ทั้งสิ้น   
             ซึ่งในชีวิตประจำาวันของเรามีโอกาส
ได้ใช้หรือพบเห็นเครื่องปั้นดินเผาอยู่เสมอ  ไม่ว่า
จะเป็น แก้วกาแฟ ถ้วย ชาม  จาน  แจกัน  เคย
รู้สึกบ้างหรือไม่ว่ายามใดที่ได้สัมผัสผลงานบาง
ชิ้นแล้วเป็นสุขหรืออิ่มใจและถ้าเคยรู้สึกดังกล่าว  
แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าต่อความรู้สึก  คุณค่า
ที่ว่านี้  บางท่านคิดว่าเกิดจากแหล่งที่มาโอกาสที่
ได้รับหรือคิดเลยเถิดไปถึงผู้มอบให้  แต่บางท่าน
อาจจะบอกว่าเพราะคุณค่าความงามในตัวเอง
ของสิ่งนั้นจึงทำาให้เกิดความพึ่งพอใจ  นั้นย่อม
หมายถึงความซาบซ้ึงในคุณค่าความงามได้เกิด
ขึ้นกับตัวท่านแล้ว
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ความงามจากดิน (clay)
เป็นที่ทราบกันดีแล้ว

ว่าเครื่องปั้นดินเผาทั่วไปนั้น  ต้องมี
เนื้อดินเป็นหลักในตัวผลงาน  เมื่อ
ทำาการปั้นหรือขึ้นรูป  ผนวกกับการ
ตกแต่ง  การเคลือบและการเผา
แล้ว  คุณค่าความงามอันเป็นเนื้อ
แท้แห่งวัสดุที่หลอมรวมกับความ
คิดสร้างสรรค์หรือบังเกิด  ดินจาก
แต่ละแหล่งมีความแต่งต่างกัน ทั้ง
โครงสร้างและองค์ประกอบ  เมื่อ
ผ่านการเผาแล้วจะเกิดความแตก
ต่างกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความ
หยาบละเอียดตลอดจนสีของเนื้อดิน  
สิ่งเหล่านี้ เปรียบเสมือนผิวพรรณ
ของแต่ละบุคคลท่ีสามารถแยกย่อย
ได้อย่างเหลือคณานับ  ใครจะชื่น
ชอบสีผิวลักษณะไหนก็เป็นเรื่องเฉ
พาะบุคลคล

กล่าวคือ  บางคนอาจ
จะชมชอบเนื้อดินที่ขาวเนียน พอร์ซ
เลน (Porcelain) ดูแล้วรู้สึกสะอาด  
เบา น่าถนอม  แต่บางคนอาจจะ
ชอบสีที่เข้มเนื้อหยาบ
เทอราคอตตา (Terracotta) สัมผัส

แล้ว ได้ความ รู้ สึกหนักแน่นและ
บึกบึน  ซึ่งตรงนี้ไม่ยุติว่าอะไรดีกว่า
กัน  แต่จะขอแนะนำาเพียงว่าการ
พินิจพิจารณาเนื้อดินนั้น  สามารถดู
ได้จากส่วนที่พ้นจากการปิดบังของ
เคลือบหรือส่วนฐานของชิ้นงาน การ
ที่ได้สังเกตเปรียบเทียบข้อแตกต่าง
ของเนื้อดินแต่ละชนิดบ่อยครั้งจะ
ทำาให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่าง  จึงกลายเป็นความ
เข้าใจและความซาบซ้ึงในความงาม
จากดินที่ชอบได้

มีข้อสังเกตว่าผลงานที่
ดีนั้น  ต้องแสดงความเป็นธรรมชาติ
ของดินได้อย่างเด่นชัดไม่ว่าจะเป็น
รูปทรง  สีผิว  เพราะดินสามารถเก็บ
ซับร่องรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขึ้น
รูป  การตกแต่งตลอดจนการเผา ไว้
บนพื้นผิวได้อย่างชัดเจน  ยากที่วัส
ดุอื่นๆ  จะสามารถสะท้อนออกมา
ได้เหมือนนอกจากที่กล่าวมาแล้ว  
ศิลปินบางท่านนิยมที่จะใช้จากแหล่ง
ธรรมชาติ  มาสร้างสรรค์ผลงานโดย
ไม่ผสมกับดินแหล่งอื่น  นัยว่าเพื่อ
รักษาหรือแสดงเอกลักษณ์ของดิน

จากแหล่งที่นำามาใช้ให้โดดเด่นซึ่งใน
บ้านเรายังไม่ให้ความสำาคัญในจุดนี้
มากนัก
ความงามจากเคลือบและการ
ตกแต่ง ( Glaze  Decoration )

ถ้ า เ นื้ อ ดิ น เ ป รี ย บ
เสมือนผิวพันธุ์ เคลือบก็เปรียบ
เสมือนอาภรณ์ที่ห่อหุ้มความบรรเจิด
เพริดพรายในสีและลักษณะผิวที่
หลากหลายของเคลือบ  เมื่อผนวก
กับความตกแต่งตลอดจนการขับ
เน้นจากสีของดิน  ถ้าเป็นไปอย่าง
เหมาะสมลงตัวความงามจากเคลือบ
ก็ยิ่งโดดเด่น  การรับรู้ความงามจาก
เคลือบและการตกแต่งนั้นเป็นส่ิงที่
ท้าทาย  และดึงดูดความสนใจเพราะ
บางครั้งจากผลงานที่งดงามภายหลัง
การเผาก็ชวนให้คิดติดตามว่าผลงาน
นั้นตกแต่งด้วยเทคนิคใด  เหมาะสม
และตรงกับจุดมุ่งหมายหรือไม่พื้นที่
มันวาวเกิดจากเคลือบโดยเจตนา
หรือเกิดจากปฏิกิริยาการเผาตาม
ธรรมชาติ

ภาพตัวอย่างชิ้นงานพอร์ซเลน (Porcelain) ภาพตัวอย่างชิ้นงานเทอราคอตตา (Terracotta) ภาพตัวอย่างชิ้นงานรากุ (Raku)
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ความงามจากการเผา (Form)
กระบวนการของเครื่องปั้นดินเผานั้น  ต้อง

อาศัยความร้อนหรือการเผาเพื่อแปรเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบ
ให้สำาเร็จเป็นผลงาน  องค์ประกอบการเผานั้นต้อง
สอดคล้องกับธรรมชาติของดินและเคลือบโดยครอบคลุม
ถึงระดับของอุณหภูมิ บรรยากาศในการวางเผารวมถึง
ตำาแหน่งในการวางชิ้นงานภายในเตาและการทิ้งร่องรอย
จากการเผา  อันเป็นการจัดที่ต้องอาศัยประสบการณ์ร่วม
กับธรรมชาติของความร้อนอย่างเหมาะสม  จึงจะบรรลุถึง
เป้าหมายแห่งความงามได้อย่างสมบูรณ์แบบ  ช่วงระยะ
เวลาสั้นๆ ณ ระดับอุณหภูมิที่ส่งผลให้เคลือบสุกตัว จะ
ส่งผลให้เคลือบงดงามตามเจตนา  ถ้าอุณหภูมิต่ำากว่าจุด
ที่ต้องการเคลือบก็ไม่สมบูรณ์ความงามก็ไม่บังเกิดแต่กลับ
กัน  ถ้าอุณหภูมิสูงเกินจุดที่ต้องการ  การยุบตัวของดิน  
การไหลของเคลือบที่เกินความต้องการก็เป็นความล้ม
เหลวเช่นกัน
ความงามจากลักษณะผิว ( Texture)

ลักษณะผิวหมายถึงลักษณะภายนอกของ
วัตถุที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เครื่องปั้นดินเผาทุก
ประเภทไม่ว่าจะอยู่รูปแบบของงานศิลปะ  หรือภาชนะ
เครื่องใช้ต่างๆ ล้วนมีพื้นผิวของผลงานที่ต่างกันออก
ไป  ความแตกต่างของลักษณะผิวอาจอาจจะเกิดขึ้นจาก
เนื้อดิน  หรือจากลักษณะของเคลือบตลอดจนร่องรอย
จากการขึ้นรูปที่น่าสนใจคือ ลักษณะผิวบางประเภทเกิด
จากความจงใจสร้างขึ้นด้วยเทคนิคต่างๆ เช่นการขูดขีด  
บีบ กด หรือตีด้วยวัสดุต่างผิวให้เกิดริ้วรอบขึ้นบนพื้นผิว  
เพราะดินเป็นวัสดุท่ีมีธรรมชาติในการเก็บซับร่องรอยหรือ
รายละเอียดได้อย่างเด่ดชัดในหลายสถานะ  อาทิเช่น ใน
สภาวะดินเหนียว  สภาวะหมาดตัว  หรือขณะแห้งแล้ว  
ในสภาวะต่างๆเหล่านี้  สำาหรับ ผู้มีประสบการณ์ย่อม
สามารถที่จะสร้างลักษณะผิวให้เกิดข้ึนได้ในลักษณะต่างๆ  

เช่น ลักษณะผิวหยาบ-ละเอียดเรียบเนียน หรือขรุขระ 
ก่อให้เกิดการเน้นจากความแตกต่างของพ้ืนผิวได้อย่าง
ชัดเจน  หรือกลับกันบางกรณีลักษณะผิวยังสามารถย้ำา
ซ้ำาให้เกิดการผสานกลมกลืนของพื้นผิวแต่ละส่วนได้อย่าง
แนบเนียน

ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ ผิ ว ช้ิ น
งาน  มีลักษณะที่หยาบด้าน ให้ความรู้สึกถึงดินที่ผ่าน
กระบวนการทางการเผา ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษา
ตั้งไว้ในเบื้องต้นให้พื้วผิวของชิ้นงานเปรียบเสมือนผิว
พรรณของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตแต่ล่ะช่วงอายุ

จากอดีตการออกแบบเคร่ืองปั้นดินเผาอาจ
จะมองกันว่าลักษณะผิวจะมีคุณค่าต่ออารมณ์หรือความ
รู้สึกเป็นประเด็นหลัก  แต่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า
ลักษณะผิวยังมีผลต่อหน้าที่ใช้สอยอย่างกว้างขวาง  อาทิ
เช่น  การทำาผิวกระเบื้องพื้นให้มีความหยาบในระดับหนึ่ง
เพื่อป้องกันการลื้น  หรือการทำาผิวของสุขภัณฑ์ให้เรียบ
มัน เพื่อง่ายต่อการทำาความสะอาด   ซึ่งแต่ละระดับของ
ความแตกต่างของผิว จะส่งผลต่อหน้าที่ได้อย่างหลาก
หลายตามวัตถุประสงค์  และดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่า
ลักษณะผิวนั้นสามารถรับรู้ได้ทั้งการมองเห็นและสัมผัส  
ฉะนั้นการเลือกใช้หรือชื่นชมผลงานเครื่องปั้นดินเผาจึง
ต้องคำานึงถึงลักษณะผิวอยู่เสมอ  เพราะสัมผัสใดๆ ถ้าเป็น
ได้ดังใจหวังหรือตรงกับพื้นฐานที่ชื่นชอบ  หรือ เป็นสุขได้
ทุกครั้งเมื่อยามจับต้องหรือให้งาน

ภาพตัวอย่างชิ้นงานที่ผ่านการเคลือบในรูปแบบต่างๆ

ภาพตัวอย่างชิ้นงานที่ผ่านการเผารมควัน
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ความงามจากการสัมผัส ( Tactile Quality)      
เครื่องปั้นดินเผาจัดเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง  โดยทั่วไปเมื่อเรากล่าวถึงผลงานทางศิลปะ

ที่อยู่ในรูปวัตถุ  ส่วนใหญ่จะคิดถึงการรับรู้ถึงคุณค่าของผลงานในแง่มุมจากการมองเห็น  หรอทัศน
ศิลป์ (Visual Arts) ความเข้าใจหรือความรู้สึกเช่นนี้  ก็รวมไปถึงผลงานเครื่องปั้นดินเผาไปโดย
ปริยาย  โดยลืมนึกถึงการสัมผัส  อันเป็นช่องทางการรับรู้จากการสัมผัสทางผิวกาย  และการรับรู้
จากการสัมผัสสามารถสื่อได้ถึงความนุ่มนวล  ความแข็ง ความละเอียด-หยาบ  ความชื้นแฉะ 
ความแห้ง 

การเรียนรู้จากการสัมผัสเหล่านี้  ก่อให้เกิดความรู้สึกในแต่ละสภาวะได้อย่างหลาก
หลาย   และจากนั้นประสบการณ์  ความเคยชิน   หรือรสนิยมของแต่ละบุคคลจะบ่งบอกกับตัว
เราเองว่า ดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบ  ถ้ารู้สึกว่าดี หรือชอบก็จะเป็นสุข เมื่อยามสัมผัสโดยปริยาย  
ความรู้สึกจากการสัมผัสนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งหมด   ไม่ว่าจากธรรมชาติรอบตัว   หรือสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้น
โดยน้ำามือมนุษย์  และโดยสากลก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า  ความรู้สึกจากการสัมผัสนั้น  เป็นความ
งามอีกประเด็นหนึ่ง  ซึ่งสอดประสานไปกับการรับรู้ทางอื่นไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น  
การได้ยิน  การได้กลิ่น  และการลิ้มรส ได้อย่างแนบเนียน

ฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องปั้นดินเผาแต่ละประเภท  โดยการจับต้องด้วยมือ
หรือการจรดริมฝีปากกับขอบภาชนะ  ไปจนแม้กระทั้งฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นผิวจากผลิตภัณฑ์
ประเภทกระเบื้องพื้นก็ดี  ถ้าพื้นผิวของสิ่งที่สัมผัส  ตอบสนองความรู้สึกของท่านได้อย่างเหมาะสม
ลงตัว  ก็จะเกิดความพึ่งพอใจหรือเป็นสุข  นั้นหมายความว่าผลงานนั้นมีคุณค่าต่อการสัมผัสของ
ท่าน  และตัวท่านเองก็จะเป็นอีกผู้หนึ่งที่รู้ซึ้งในความงาม  ณ จุดนี้

คำาตอบเกี่ยวกับความงามของเครื่องปั้นดินเผาในทางสุนทรียศาสตร์จึงเป็นคำาตอบ
ที่ถือเป็นมาตรฐานในการตอบปัญหาของความงามท้ังหมดส่วนปัญหาความงามในปรัชญาศิลปะ
เป็นการค้นหานิยามของความงามในทางศิลปะ เช่น ความงามเป็นคุณสมบัติที่จำาเป็นต่อการเป็น
ศิลปะหรือไม่ ถ้าศิลปะอาจจะงามหรือไม่งามก็ได้ ความงามจึงไม่ใช่เกณฑ์ที่ดีที่สุดในการตัดสิน
ความเป็นศิลปะ ต้องมีเกณฑ์อื่นที่ดีกว่า และคำาถามนี้สำาคัญมากสำาหรับศิลปะเพราะนำามาซึ่งความ
สงสัยที่ว่าเกณฑ์อันนั้นคืออะไร และหากไม่มีเกณฑ์ใดเลยที่เหมาะสม เราจะสามารถตัดสินลักษณะ
ของศิลปะได้หรือไม่ ถ้าความงามเป็นคุณลักษณะจำาเป็นที่ต้องมีอยู่ในศิลปะ ผลงานชิ้นใดที่ถูกสร้าง
ขึ้นโดยปราศจากความงาม เราก็ไม่อาจกล่าวว่ามันเป็นศิลปะได้ ดังนั้นศิลปะจึงเป็นวัตถุที่มีความ
งามซึ่งถูกสร้างโดยมนุษย์ แล้วศิลปะหรือวัตถุที่งามนั้นจะอธิบายว่าอย่างไร คำาตอบของความงามใน
ปรัชญาศิลปะดังที่กล่าวมา เป็นคำาตอบที่ค้นหาความงามซึ่งเกี่ยวข้องกับศิลปะ มุ่งอธิบายในขอบเขต
ของศิลปะเป็นสำาคัญ บางคำาตอบที่ได้ อาจจะไม่สามารถนำาไปอธิบายสิ่งที่ไม่ใช่ศิลปะเช่นวัตถุใน
ธรรมชาติได้และสำาหรับ “ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา”  ซึ่งหากมองในมุมมองในทางสุนทรียศาสตร์นั้น
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆทางด้านการค้นหาความงามเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถให้คำาอธิบาย
อย่างเป็นสากลได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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