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บทคัดย่อ 
 

โครงการวิจัย “การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม :กรณีอุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบื้องที่
จิ่งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen) ( ) มณฑลเจียงซี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาแนวทางการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการธ ารงรักษา รูปแบบลักษณะแบบวิธีเชิงประเพณีดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่
ของเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น ที่สะท้อนภูมิปัญญา ศิลปะ เทคโนโลยี กระบวนการผลิต การจัดการที่ถูก
ถ่ายทอดจากอดีตมาจนถึงยุคร่วมสมัย  2) เพื่อน าเสนอแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
ส าหรับแหล่งเซรามิกและเตาเผาที่ส าคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดล าปางซึ่งมีเซรามิกส์เป็น
สัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันเป็นที่รู้จักกันทั่วไป  ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เก็บ
ข้อมูลภาคสนามและศึกษา คือ 

1) สถาบันหรือหน่วยงานทางด้านอนุรักษ์ เช่น พิพิธภัณฑ์ แหล่งอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์รวมไป
ถึงแหล่งภูมิทัศน์ทรัพยากรทางเซรามิกส์ 

2) สถาบันการศึกษา จัดการความรู้หรือสถาบันเฉพาะทางเก่ียวกับเครื่องกระเบื้อง 
3) สถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบื้อง 
4) กลุ่มศิลปินหรือแหล่งสร้างสรรค์งานกระเบื้อง  
5) ย่านจัดการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ ตลาดการค้าเครื่องกระเบื้อง 
6) รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของเมืองและภูมิทัศน์ร่วมวิถีของเคร่ืองกระเบื้อง 
โดยมีกระบวนขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
1) ศึกษาภูมิหลัง ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของแหล่งเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น โดยเน้นตั้งแต่

สมัยราชวงศ์หมิงจนมาถึงปัจจุบัน  
2) การศึกษาข้อมูลภูมินิเวศแวดล้อม กายภาพภูมิศาสตร์ สถานที่ตั้งท าเล แหล่งทรัพยากร ทิ่จิ่งเต๋อ

เจิ้น มณฑลเจียงซี อันเป็นวัตถุดิบปัจจัยการผลิตส าคัญที่ท าให้แหล่งกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น กลายเป็นแหล่งผลิต
เครื่องกระเบื้องที่ส าคัญมาแต่อดีต 

3) ศึกษากระบวนการผลิต เทคนิคการออกแบบสร้างสรรค์เซรามิกส์โดยเฉพาะเนื้อระดับเครื่อง
กระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้น โดยเก็บบันทึกข้อมูลเชิงภาพ (ส าหรับข้อมูลร่วมสมัย) ข้อมูลจากเอกสารและการ
สังเกตการณ์ การสอบถามจากบุคคล นักออกแบบหรือศิลปินที่เก่ียวข้องและการเปรียบเทียบ วิวัฒนาการ
ของเทคนิคการผลิตสร้างสรรค์ในทุกส่วนงานของเคร่ืองกระเบื้อง 

4) ศึกษาแบบแนวการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจิ่งเต๋อเจิ้น ทั้งในระดับส่วน
บุคคลหน่วยงานจัดการท้องถิ่น ชุมชน ระดับภูมิภาค สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเฉพาะ
ทาง สถานประกอบการอุตสาหกรรมและสถานเผยแพร่จัดการความรู้ต่างๆ 

ด้วยลักษณะของมรดกวัฒนธรรเครื่องกระเบื้องมีลักษณะเป็นทั้งประเภทที่จับต้องได้เชิงวัตถุ
กายภาพและแบบที่จับต้องไม่ได้ที่เป็นภูมิปัญญาและวิถี จึงมีลักษณะแนวทางการจัดการที่ผสมผสานไป
ด้วยกัน เน้นส่วนใดส่วนหนึ่งมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่จัดการแบบแยกส่วนขาดจากกัน ซึ่งมีแนวทางจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น สามารถประมวลออกได้เป็น 6 ลักษณะ 



 ข 

1) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์ 
2) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบภูมิทัศน์ร่วมวิถี 
3) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมกลุ่มสร้างสรรค์ 
4) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการจัดตั้งสถาบันศึกษา 
5) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในด้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจ 
6) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการผลิตสืบสานและสร้างสรรค์อย่างก้าวหน้าของโรงงาน

อุตสาหกรรม 
 

สามารถถอดแบบแนวปฏิบัติที่น่าสนใจโดยน ามาประยุกต์ให้เป็น แนวทางจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา (และเครื่องเคลือบดินเผาร่วมสมัย) ของจังหวัดล าปางได้ดังนี้ 1) การรวมกลุ่ม
อาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเครื่องเคลือบดินเผา 2) การเร่งด าเนินการจัดการแหล่งทรัพยากร
วัตถุดิบของเคร่ืองเคลือบดินเผา 3) การสร้างพื้นที่ให้กับศิลปิน นักออกแบบและชุมชนให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้สร้างสรรค์ 4) การจัดให้เกิดภูมิทัศน์ร่วมวิถีของเครื่องเคลือบดินเผาในเมืองล าปางให้มากยิ่งขึ้นอย่าง
วิถีธรรมชาติปริยาย 5) ผลิตสร้างสรรค์สืบสานเครื่องเคลือบดินเผาแนวประเพณีในแต่ละพื้นถิ่น  6) การ
เกิดขึ้นของสถาบันการศึกษาเฉพาะทางชั้นสูงที่มีการวิจัย การจัดการความรู้ การสอนและผลิตบุคลากรทาง
เครื่องเคลือบดินเผามืออาชีพอย่างเข้มข้น 7) การร่วมจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผาและ
บริบทที่เก่ียวข้องในเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนที่บูรณาการในด้านส่งเสริมมาตรฐานอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
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Abstract 

 

The objectives of research project, Cultural Heritage Management: a Study of Jingdezhen 
Ceramic Industry in Jiang Xi Province, have two points: 1) To study the process of cultural 
management through producing ceramic in the way of both traditional and modern form that 
reflects wisdom, art,  technology, production process and management that are transmitted from 
past to present. 2) To propose the appropriate practices about cultural Heritage management to 
the important ceramic and kiln sources in Thailand. Especially, Lampang, there are ceramics as 
geographical indication. The target groups of the study are: 

1) Institutes that work for conserving matter such as, museum, historical memorial and 
natural ceramic landscaping. 

2) Educational Institute that works for knowledge management about ceramic. 
3) Ceramic factories 
4) Ceramic artists Groups  
5) Ceramic markets that do the business in the way of tourism economics. 
6) Including observing environment around Jingdezhen city. 

The study processes of this research are: 

1) To focus on the historical background of Jingdezhen ceramic source that emphasize on 
from Ming dynasty to present. 

2) To study on the informations about environment, geographic, Landscape, resource in 
Jingdezhen city, Jiangxi province. Those production factors are significant that make 
Jingdezhen popular in the past. 

3) To study on production processes and creative techniques of Jingdezhen ceramic by 
gathering photo informations (modern information), documentary informations, 
observation, interviewing ceramic artists and designers in order to ask for the 
informations about creative Jingdezhen ceramic. 

4)  To study on the way of conserving and cultural management of Jingdezhen through 
persons, institutes, communities, regions, educational institute, specific colleges, 
industrial factories and knowledge management institutes. 
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Ceramic is the cultural heritage that consists of tangible and intangible features. Those 

features of Jingdezhen ceramic cause mixed cultural management that cannot divide. So there are 
six ways of cultural management of Jindezhen ceramics. 

 
1) Cultural Heritage Management : Conservation Approach 
2) Cultural Heritage Management : Co-geography  
3) Cultural Heritage Management : Creative coordinate  
4) Cultural Heritage Management : Establishment of Educational Institute 
5) Cultural Heritage Management : Tourism economics  
6) Cultural Heritage Management : Creative industry  
 
Clearly, the practice processes of producing Jingdezhen ceramic can apply for the way of 

cultural management of ceramic (modern ceramic) in Lampang : 1) Career cluster and specification 
in ceramic. 2) Managing material resource of ceramic rapidly. 3) Providing the specific place for 
ceramic artists, designer and communities in order to provoke knowledge exchange, creative 
learning. 4)  Providing the specific place for provoking Co-geography in Lampang naturally. 5) 
Conserving and producing traditional ceramic in each region. 6) Establishing specific educational 
institutes that support about research, teaching, knowledge management and producing 
personnels who are professional in ceramic matters. 7) Manging cultural heritage sources about 
ceramic and supporting sustainable development by doing conservation standard and advertising 
cultural tourism. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในงานวิจยันี้ จะส าเร็จไม่ได้ถ้าไมไ่ด้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลตา่งๆ เหล่านี้ 

ขอบคุณ คุณเหอเฉียน ( ) เป็นผู้จัดการดูแลรับผิดชอบสถานที่ ศูนย์ประติมากรรมเซรามิก 

(Ceramic Sculpture Centre) ( ) ที่น าชมและให้ทัศนะและข้อคิดเห็นต่างๆ  

คุณหลิว หย่วนฉาง ( ) หนึ่งในศิลปินเคร่ืองกระเบื้องที่ศูนย์ประติมากรรมเซรามิก ที่เอ้ือเฟื้อ

และเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ยิ้มแย้มและยินดีต่อทุกค าถามและการพูดคุย 

คุณหวง หยุนเผิง ( ) ผู้เป็นศิลปินและผู้บริหาร บริษัท เครื่องกระเบื้องเจียหยางแห่งจิ่งเต๋อ
เจิ้น จ ากัด ที่สละเวลาอย่างยิ่งยวดและตั้งใจรับฟังค าถาม ข้อสงสัยต่างๆและพร้อมให้การต้อนรับพูดคุยและ
ยินดีสนใจในประเด็นที่ทีมวิจัยได้มาขออนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และให้โอกาสได้ทุกเมื่อ ถ้าองค์ความรู้หลาย
อย่างของเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วโลก 

คุณเลี่ยว ไห่หยาง ( ) หัวหน้าฝ่ายขายของบริษัท เครื่องกระเบื้องว่างหลงแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น 

จ ากัด ที่ให้โอกาสคณะผู้วิจัยเยี่ยมชมสถานที่และน าชมแผนงานพื้นที่ที่จะมีการจัดการในรูปแบบการจัดการ

มรดกวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวที่โดดเด่นของบริษัท 

คุณจิน หงเสวี่ยน ( ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานานาชาติของสถาบันเซรามิกจิ่งเต๋อเจิ้น ที่ให้

ความอนุเคราะห์เข้าพูดคุยสอบถามและน าชมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในอาคารปฏิบัติการเรียน

การสอนเซรามิกส์ในส่วนของนักศึกษานานาชาติ 

ขอบคุณอย่างสูงยิ่งต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณใน

การเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่และความเข้าใจต่อการท างานของคณะผู้วิจัยใน

ประเด็นตามความส าคัญและที่มา แบบกระบวนวิธีศึกษาและอุปสรรคต่างๆ ในการศึกษาของคณะผู้วิจัย 
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 4.4 แนวแบบลักษณ์เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน   83 
 
บทที่ 5  รูปแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น   90 
 5.1 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ แบบด้านอนุรักษ์    90 
 5.2 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ แบบภูมิทัศน์ร่วมวิถี    119 
 5.3 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ แบบมีส่วนร่วมรวมกลุ่มสร้างสรรค์  124 

5.4 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ ด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาเพ่ือสืบสานและ 
     ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างบุคลากรด้านเครื่องกระเบื้อง    131 
5.5 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ ในด้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจ   134 
5.6 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ โดยการผลิตสืบสานอย่างก้าวหน้า 
     (ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม)       140 
 

บทที่ 6  สรุปและแนวปฏิบัติที่น่าสนใจ       145 
 6.1 สรุปผลการศึกษา        146 
 6.2 แนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจ       153 
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สารบัญภาพ 
 ภาพที่                 หน้า 
 
ภาพที่ 1.1  เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น           6 
ภาพที่ 1.2  เคลือบแดงหลางหยาว           7 
ภาพที่ 1.3  เคลือบแดงคอปเปอร์เรด          7 
ภาพที่ 3.1  เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นมีแม่น้ าแยงซีไหลผ่าน           26 
ภาพที่ 3.2  การขนส่งเครื่องกระเบื้องไปยังปักก่ิง           27 
ภาพที่ 4.1  หินพอร์ซเลน           53 
ภาพที่ 4.2  ดินขาวเกาลิน           53 
ภาพที่ 4.3  หลังจากการบดและล้างหินพอร์ซเลน           54 
ภาพที่ 4.4  บ่อพักเศษที่เหลือจากการปั้น             54 
ภาพที่ 4.5  บ่อเกรอะหรือแอ่งเกรอะดิน          54 
ภาพที่ 4.6  ดินขาวเหนียวที่ได้ที่แล้วจะน ามานวด           55 
ภาพที่ 4.7  ในการกลึงเก็บรายละเอียดชิ้นงาน             58 
ภาพที่ 4.8  ภาชนะท่ีแห้งดีและแต่งเรียบร้อยแล้ว           58 
ภาพที่ 4.9  เตาเผาทรงหมั่นโถว          63 
ภาพที่ 4.10  เตาเผาทรงน้ าเต้า           64 
ภาพที ่4.11  เตาเผาเจิ้นจะอยู่ภายในเรือนเตา           65 
ภาพที่ 4.12  รูปด้านแสดงลักษณะส่วนประกอบของเตาเผาทรงไข่           66 
ภาพที่ 4.13  รูปตัดขวางแสดงผนังสองชั้นของเตาเผาเจิ้น           66 
ภาพที่ 4.14  เคลือบแดงปะการัง           68 
ภาพที่ 4.15  เคลือบแดงหลางหยาว          68 
ภาพที่ 4.16  เคลือบสองชนิดไหลตัวกลืนกัน           69 
ภาพที่ 4.17  เคลือบสีขาวอมฟ้า           70 
ภาพที่ 4.18  เคลือบสีเขียวอ่อนใส           70 
ภาพที่ 4.19  wucai เขียนสีบนเคลือบห้าสี           71 
ภาพที่ 4.20  falangcai           71 
ภาพที่ 4.21  เขียนสีบนเคลือบ สีซีเปีย 73 
ภาพที่ 4.22  เคลือบลายคราม          74 
ภาพที่ 4.23  เขียนสีแดงใต้เคลือบ           75 
ภาพที่ 4.24  Qing hua you li hong           76 
ภาพที่ 4.25  fencai แบบ famille rose           78 
ภาพที่ 4.26  doucai แบบ Kangxi wucai 78 
ภาพที่ 4.27  ตกแต่งสีแดงบนเคลือบ           79 
ภาพที่ 4.28  จิตรกรรมบนแผ่นกระเบื้องเคลือบ           79 
ภาพที่ 4.29  รูปแบบแจกันที่สร้างสรรค์ใหม่           80 



 ฌ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 ภาพที่                 หน้า 
 
ภาพที่ 4.30  ขวดยานัตถุ์เนื้อกระเบื้อง           81 
ภาพที่ 4.31  แบบลักษณ์เครื่องกระเบื้องเชิงประเพณีทั้ง 6 แบบ 83 
ภาพที่ 4.32  ภาชนะเครื่องกระเบื้องขั้นพิสุทธิ์ (Classic Pottery)           84 
ภาพที่ 4.33  แนวแบบลักษณ์ร่วมสมัย           85 
ภาพที่ 4.34  แบบลักษณ์ที่เป็นการตกแต่งภูมิทัศน์และเมือง           85 
ภาพที่ 4.35  ปลอกกระเบื้องหุ้มเสาเขียนลวดลายร่วมสมัย           86 
ภาพที่ 4.36  แบบลักษณ์เครื่องกระเบื้องแนวอุตสาหกรรม           86 
ภาพที่ 4.37  แบบลักษณ์เครื่องกระเบื้องแนวศิลปกรรม           87 
ภาพที ่5.1  ส่วนบริเวณด้านหน้า จะเป็นพ้ืนที่ส าหรับจ าหน่ายบัตรเข้าชม           92 
ภาพที่ 5.2  แผนผังรวมทั้งหมดของบริเวณ Jingdezhen Ancient Kiln  
               and Folk-Custom Exposition Area           92 
ภาพที่ 5.3  ส่วนสาธิตการข้ึนรูปหรือผลิตภาชนะด้วยแป้นหมุน           93 
ภาพที ่5.4  ส่วนสาธิตการข้ึนรูปหรือผลิตภาชนะเชิงประเพณีเพ่ืออนุรักษ์เทคนิคการฉลุร่อง      93 
ภาพที่ 5.5  ส่วนสาธิตการข้ึนรูปหรือผลิตภาชนะเชิงประเพณีเพ่ืออนุรักษ์เทคนิคการแกะสลัก    93 
ภาพที่ 5.6  ส่วนสาธิตการข้ึนรูปหรือผลิตภาชนะเชิงประเพณีเพ่ืออนุรักษ์เขียนสีเครื่องลายคราม 94 
ภาพที่ 5.7  ป้ายส าแดงส่วนอนุรักษ์และสืบสานมรดกเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น           94 
ภาพที่ 5.8  เครื่องกระเบื้องชิงฮัวหลิงหลงฉือ           95 
ภาพที่ 5.9  ชิ้นงานแกะสลักบนแจกันดินดิบ           95 
ภาพที่ 5.10  อาคารเตาอนุรักษ์ของเตาเผาเจิ้น           95 
ภาพที่ 5.11  ชั้นล่างเป็นพื้นท่ีจัดเก็บหีบทนไฟ (Saggar)           96 
ภาพที่ 5.12  ภายในห้องเผาของเตาเจิ้น           96 
ภาพที่ 5.13  การเรียงซ้อนเก็บหีบทนไฟ (Saggar)           96 
ภาพที่ 5.14  อาคารเตาอนุรักษ์ แบบเตาเผาทรงหมั่นโถว           97 
ภาพที่ 5.15  อาคารเตาอนุรักษ์ แบบเตาเผาทรงน้ าเต้า           97 
ภาพที่ 5.16  ส่วนพื้นที่สร้างสรรค์งานร่วมสมัย           98 
ภาพที่ 5.17  ส่วนพื้นที่บริการสาธารณะที่เป็น Public Lavatories           98 
ภาพที่ 5.18  ส่วนห้องจัดแสดงเครื่องกระเบื้องในยุคสมัยต่างๆ           99 
ภาพที่ 5.19  เครื่องกระเบื้องที่สร้างสรรค์ในแบบร่วมสมัย           99 
ภาพที่ 5.20  ป้ายสัญลักษณ์สื่อสาร (Signage and Graphic Sign)           100 
ภาพที่ 5.21  บริเวณจัตุรัสด้านหน้าก่อนเข้าประตูพิพิธภัณฑ์           103 
ภาพที่ 5.22  ผังรวมอาณาเขตทั้งหมดของพ้ืนที่แหล่งเตาหลวง           103 
ภาพที่ 5.23  แนวถนนกลางหลักตามแนวต าแหน่งเดิมของกลุ่มอาคาร           104 
ภาพที่ 5.24  ส่วนศาลเทพเจ้าเตาไฟ ( -เหยาเสิน)           104 

 



 ญ 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
 ภาพที่                 หน้า 
 
ภาพที่ 5.25  ทางเข้าของส่วนพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีเตาราชส านักหลวง           105 
ภาพที่ 5.26  ส่วนพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีเตาราชส านักหลวง           105 
ภาพที่ 5.27  ส่วนจัดแสดงซากเตาราชส านัก           106 
ภาพที่ 5.28  ส่วนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องกระเบื้องราชส านักโบราณชิ้นแท้         105 
ภาพที่ 5.29  แหล่งอนุสรณ์เกาหลิงเป็นอุทยานเหมืองแร่แห่งชาติ           109 
ภาพที่ 5.30  ส่วนท าการแรกก่อนขึ้นเหมืองบนภูเขา           109 
ภาพที่ 5.31  ช่องอุโมงค์เก่าท่ีเจาะจากรอยแตกของหิน           109 
ภาพที่ 5.32  บริเวณทางเดินจัดปูหินไว้เพื่อให้เป็นแนวสัญจร           110 
ภาพที่ 5.33  ตามจุดต าแหน่งส่วนงานต่างๆ เดิมของเหมืองบนภูเขา           110 
ภาพที่ 5.34  ตามทางสัญจรเพ่ือเดินชมศึกษาตามจุดส่วนงานต่างๆของเหมือง           111 
ภาพที่ 5.35  หินและทรายที่เกิดจากกระบวนการขุดหาแร่เกาลิน          111 
ภาพที่ 5.36  บริเวณพ้ืนที่ส่วนหน้าที่เป็นส่วนจัดการ           113 
ภาพที่ 5.37  ส่วนวนอุทยาน หรือ Raonan Ceramics Motif Zone           113 
ภาพที่ 5.38  ครกกระเดื่องน้ าใช้การไหลของน้ าเป็นพลังงานกล           114 
ภาพที่ 5.39  นอกเหนือจากการสาธิตกระบวนวิธีการเตรียมวัตถุดิบ           114 
ภาพที่ 5.40  การแสดงแหล่งเตามังกรโบราณ ณ แหล่งขุดค้น           115 
ภาพที่ 5.41  การจัดแสดงส่วนปฏิบัติการขึ้นรูปและผลิตเครื่องกระเบื้อง           115 
ภาพที่ 5.42  ส่วนพื้นที่จัดการและบริการสาธารณะเบื้องต้น           117 
ภาพที่ 5.43  ส่วนพื้นที่ระยะว่างด้านหน้าก่อนผ่านซุ้มประตูชั้นใน                    117 
ภาพที่ 5.44  ถัดจากซุ้มประตูใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ลานโล่ง                               118 
ภาพที่ 5.45  ส่วนพื้นที่จัดการและบริการสาธารณะเบื้องต้น                      118 
ภาพที่ 5.46  ปลอกกระเบื้องหุ้มเสาไฟฟ้าทั้งเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น                               119 
ภาพที ่5.47  ปลอกกระเบื้องนอกจากหุ้มเสาไฟฟ้าแล้วยังท าเป็นเสาตกแต่งเมือง                 120 
ภาพที่ 5.48  นอกจากน าปลอกกระเบื้องหุ้มเสาไฟฟ้า                               120 
ภาพที่ 5.49  ตามจุดสังเกตเมือง (landmark) ต่างๆ                      121 
ภาพที่ 5.50  เศษกระเบื้องที่เหลือจากชิ้นงานต าหนิ           121 
ภาพที่ 5.51  ถังขยะหรือที่เข่ียบุหรี่ตามสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ           121 
ภาพที่ 5.52  ในอาคารสถาบันหน่วยราชการต่างๆ นิยมตกแต่งงานมัณฑนศิลป์ 
                 ดว้ยเครื่องกระเบื้อง           122 
ภาพที่ 5.53  การตกแต่งและสร้างสุนทรียภาพแก่เมืองและชุมชน           122 
ภาพที่ 5.54  ตามจุดวงเวียนหรือจุดแยกทางเส้นทางหลวง           123 
ภาพที่ 5.55  เสาแกนยึดลวดสลิง (wire rope) สะพานลอยถูกออกแบบให้เป็นจุดสังเกตเมือง 123 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
 ภาพที่                 หน้า 
 
ภาพที่ 5.56  นายเหอเฉียน ( ) เป็นผู้จัดการดูแลรับผิดชอบศูนย์ประติมากรรมเซรามิก 125 
ภาพที่ 5.57  ส่วนหอศิลป์จัดแสดงผลงานประติมากรรมชิ้นเด่นๆ  125 
ภาพที่ 5.58  สตูดิโอของหลิว หย่วนฉาง ( )           126 
ภาพที่ 5.59  ผลงานประติมากรรมเซรามิกส์           126 
ภาพที่ 5.60  ศิลปาจารย์จางเจิ่งไห  127 
ภาพที่ 5.61  แจ๊กสัน หลี่ ผู้ก่อตั้งหมู่บ้านศิลปะเครื่องกระเบื้องนานาชาติ “ซานเป่า”           129 
ภาพที่ 5.62  บริเวณหอศิลป์ใช้จัดนิทรรศการหมุนเวียนต่างๆ  129 
ภาพที่ 5.63  ช่วงที่คณะวิจัยเข้าเยี่ยมชม ก าลังมีโครงการศิลปะแลกเปลี่ยน           129 
ภาพที่ 5.64  อาคารหอศิลป์ที่ก าลังเปิดนิทรรศการ China Sanbao & Terra 2012           130 
ภาพที่ 5.65  บรรยากาศส่วนที่พักและร้านอาหาร 130 
ภาพที่ 5.66  ภูมิทัศน์และอาคารเรียนของสถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น 132 
ภาพที่ 5.67  ภายในสตูดิโอห้องปฏิบัติการศิลปะและออกแบบเซรามิก 132 
ภาพที่ 5.68  ส่วนการศึกษาและปฏิบัติการของนักศึกษานานาชาติ           133 
ภาพที่ 5.69  อาคารโรงปฏิบัติการ (workshop)           133 
ภาพที่ 5.70  ภูมิทัศน์แวดล้อมของสถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น 134 
ภาพที่ 5.71  ซุ้มประตูทางเข้าหลักของ Jinxiu Changnan China Porcelain Park           136 
ภาพที่ 5.72  ภูมิทัศน์แวดล้อมของอุทยาน 136 
ภาพที่ 5.73  หอบูชาที่สร้างข้ึนไว้ตรงจุดศูนย์กลาง           137 
ภาพที่ 5.74  แผนผังโดยรวมของอุทยานตลาดเครื่องกระเบื้องฯ          137 
ภาพที่ 5.75  ลักษณะและบรรยากาศของแหล่งตลาด “จงกั๋วฉือเฉิง” 138 
ภาพที่ 5.76  ลักษณะและบรรยากาศของแหล่งตลาด “จิ่งเต๋อเจิ้น จินชางลี่ถาวฉือต้าซื่อฉ่าง” 139 
ภาพที่ 5.77  แหล่งตลาด “จิ่งเต๋อเจิ้น จินชางลี่ถาวฉือต้าซื่อฉ่าง” 140 
ภาพที่ 5.78  บริษัท เครื่องกระเบื้องว่างหลงแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น จ ากัด           141 
ภาพที่ 5.79  เครื่องกระเบื้องที่มีชื่อเสียงของบริษัท           142 
ภาพที่ 5.80  กว่าร้อยละ 85 ของปลอกกระเบื้องหุ้มเสาไฟฟ้าทั้งหมด 142 
ภาพที่ 5.81  บริษัทได้อนุรักษ์เตาฟืนโบราณของบริษัทเอาไว้อย่างดี           142 
ภาพที่ 5.82  บริษัท เครื่องกระเบื้องเจียหยางแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น จ ากัด           143 
ภาพที่ 5.83  ในโรงงานผลิต ช่างฝีมือที่ช านาญงาน          144 
ภาพที่ 5.84  เครื่องกระเบื้องทุกชิ้นมีขนาดเท่าจริง           144 
 
 
 
 
 
 



 ฏ 

สารบัญตาราง 
 ตารางท่ี                  หน้า 
 
ตารางที่ 3.1  สถิติการส่งออกทั้งภายในและต่างประเทศของเครื่องกระเบื้องที่ผลิต 
                 ณ จิ่งเต๋อเจิ้นประจ าปี ค.ศ.1947 41 
ตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีชิ้นตัวอย่างเนื้อดินปั้นจากจิ่งเต๋อเจิ้น 53 
ตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีดินขาวล าปางและระนอง 53 
ตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีชิ้นตัวอย่าง porcelain stone จิ่งเต๋อเจิ้น 55 
ตารางที ่4.4  ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี porcelain stone ชนิดต่างๆ 55 
ตารางที่ 4.5  เปรียบเทียบลักษณะของเครื่องกระเบื้องที่ตกแต่งแบบ falangcai กับ yangcai 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฐ 

สารบัญแผนภูมิ 
 แผนภูมิที่                หน้า 
 
แผนภูมทิี่ 1.1  แผนในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในงานวิจัย 10 
แผนภูมิที่ 2.1  ความหมายและความสัมพันธ์ของทรัพยากรวัฒนธรรม 19 
แผนภูมทิี่ 2.2  มรดกวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องเป็นทั้งมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
                  และจับต้องไม่ได้ 20 
แผนภูมทิี่ 3.1  ล าดับกาลส าคัญหมู่บ้านฝูเหลียงจนถึงจิ่งเต๋อเจิ้น 34 
แผนภูมทิี่ 4.1  ขั้นตอนกระบวนการผลิตเครื่องกระเบื้องแบบประเพณีของจิ่งเต๋อเจิ้น 59 
แผนภูมทิี่ 4.2  แบบลักษณ์ต่างๆของเครื่องกระเบื้องเชิงภาชนะในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง 82 
แผนภูมทิี่ 4.3  แนวของเครื่องกระเบื้องที่ท าการผลิตอยู่ในจิ่งเต๋อเจิ้นปัจจุบันนี้ 86 
แผนภูมทิี่ 6.1  ในแต่ละหน่วยหรือรูปแบบการจัดการมรดกวัฒนธรรม มีประเด็นที่เน้น 
                   ในการเป็นภารกิจหรือผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ 152 
 
 



บทท่ี 1 

บทน ำ   

 

1.1 ความส าคัญและที่มา 

เครื่องปั้นดินเผา1 (ceramics) นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของมนุษยชาติ เป็นสิ่งหนึ่งที่จะ
แสดงออกถึงผลแห่งประดิษฐกรรมทางอารยธรรมของมนุษย์ในอดีต นอกจากมนุษย์จะรู้จักการทอผ้า การ
เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์แล้ว กล่าวได้ว่า เครื่องปั้นดินเผาเป็นผลของความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อ
ประดิษฐ์สร้างเครื่องใช้ไม้สอยที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องการด ารงชีพพื้นฐาน โดยเฉพาะเป็นภาชนะเครื่องใช้ที่
เก่ียวข้องกับอาหารการกิน เช่น การเป็นถ้วยโถโอชาม ภาชนะเพื่อการกินดื่ม บรรจุอาหาร ภาชนะเพื่อการ
จัดเก็บถนอมอาหารในชีวิตประจ าวัน พัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างที่พักอาศัยไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ขึ้น เช่น 
เทวาลัย วิหารพระราชวัง เป็นต้น ต่อมาถูกพัฒนาเป็นเครื่องตกแต่งในส่วนต่างๆของอาคารบ้านเรือน 
นอกจากนี้เครื่องปั้นดินเผายังถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องประกอบพิธีกรรมความเชื่อหลังความตาย มันจึง
ถูกประดิษฐ์และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลายพันปี 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ้นมาแต่ยุคหินใหม่ สืบเนื่องมาจากการที่
มนุษย์สังเกตร่องรอย ดินที่มีน้ าขังแล้วแห้งแข็ง จึงถูกน ามาใช้ปั้นเป็นทรงภาชนะ หรืออุดรอยโหว่ของช่อง
วัสดุใช้สอยชนิดอื่น การเกิดเคร่ืองปั้นดินเผายุคแรกๆ จะปรากฏตามแหล่งอารยธรรมที่มีมนุษย์รวมกลุ่มกัน
อยู่เป็นชุมชน และมีลักษณะของการประดิษฐ์ที่คล้ายๆ กัน เนื่องมาจากเหตุแห่งความจ าเป็นในการด ารงชีพ
นั่นเอง เครื่องปั้นดินเผาในยุคแรกยังไม่มีการเคลือบ เป็นลักษณะที่ยังเป็นดินดิบตากแห้ง (adobe) 
ต่อจากนั้นจะด้วยเหตุความบังเอิญหรือไม่ก็ตาม มนุษย์รู้จักที่จะน าก้อนดินที่ปั้นแล้วลงเผาไฟ หรืออาจเกิด
จากหลุมดินที่ผ่านการจุดไฟมานานครั้งจนเกิดมีความแกร่งมากขึ้น จึงท าให้ภาชนะเครื่องปั้นดินเผามีความ
แกร่งมากขึ้นจากการเผาไฟต่ า (terracotta) มีโครงสร้างที่แข็งแรงเพียงพอที่จะท าเป็นภาชนะรูปทรงอย่าง
ง่าย การตกแต่งเพื่อความสวยงามในเบื้องแรกก็จะเป็นลักษณะการขูดขีดเขียนร่องลาย กดลาย เชือกทาบ
ต่างๆ ดังที่ปรากฏอยู่ในหลายแหล่งอารยธรรม ไม่ว่าจะเป็นที่อารยธรรมโจมอนหรืออารยธรรมแถบเมโสโปเต
เมีย นอกจากนั้นการตกแต่งด้วยการเขียนสีลวดลายอย่างอิสระที่เห็นได้จากแหล่งอารยธรรมยุคส าริด บ้าน
เชียง เม่ือประมาณ 4,000-5,000 ปีมาแล้ว 

 

                                                           
1 ceramics ตามพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้บัญญัติว่า “เครื่องปั้นเผา” เหตุที่ เรียกเช่นนั้นเพราะไม่ได้
หมายความแต่เฉพาะ เครื่องปั้นดินเผา แต่มีความหมายถึงวัสดุที่มาจากอนินทรียสารที่เป็นอโลหะ โดยผ่านกระบวนการท าให้แห้งจนถึง
เผาอุณหภูมิที่สูงขึ้นตามล าดับ จะเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้ และในแง่ปฏิบัติไม่จ าเป็นต้องขึ้นรูปด้วยวิธีการปั้นก็ได้ ซ่ึงทั้งนี้อาจจะเป็น
วัสดุประเภทเช่น แก้ว เซอร์เมท พวกวัสดุทนไฟอย่างอื่นก็มี เซรามิกส์ที่เราเข้าใจกันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทที่ได้ยินกันบ่อยๆ ได้แก่ 
เครื่องดินเผา (earthenware) เครื่องถ้วยหิน (stoneware) และเครื่องกระเบื้อง (porcelain) นอกจากนั้นยังสามารถแบ่งประเภทได้
อีกมากตามสูตรเนื้อวัสดุและการเคลือบได้อีก เช่น เครื่องเซลาดอนหรือเครื่องโบนไชน่าฯลฯ การเรียกเซรามิกส์ว่าเครื่องปั้นดินเผา 
เครื่องดินเผา เครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องกระเบื้อง จึงใช้เรียกสลับกันได้ ขึ้นอยู่กับระดับของเนื้อดินและบริบทในยุคสมัยนั้นๆ ของ
เซรามิกส์ 
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การใช้น้ าดินสี (engobe) มาระบายตกแต่งภาชนะ อย่างกรณีเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาซูโจว 
(Suzhou yao) ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ใช้เทคนิคน าน้ าดินสีขาวมาทาทับเนื้อดินภาชนะสีคล้ าสามขา (Ding 
whiteware) (Qingzheng : 2002, p.169) แล้วเขียนลายสีตกแต่งอีกครั้ง การเกิดน้ ายาเคลือบที่ท าให้เกิด
ความงดงามและคงทนของเครื่องปั้นดินเผามากขึ้น ซึ่งจึงเรียกได้อีกอย่างว่า เครื่องเคลือบดินเผา ในสมัย
โบราณเกิดจากเคลือบชนิดที่เรียกว่า เคลือบด่าง (alkaline glaze) ซึ่งเกิดขึ้นในอียิปต์ และเคลือบที่เป็นที่
นิยมเป็นอย่างมากในสมัยแรกๆคือ เคลือบตะกั่ว ด้วยความที่ว่า เคลือบตะกั่วเป็นเคลือบที่ให้สีสันสดใส เป็น
วัตถุดิบที่หาได้ง่าย เผาไฟต่ า จึงท าให้งานเครื่องเคลือบดินเผาที่เคลือบด้วยตะกั่ว มีอยู่ในหลายแหล่งอารย
ธรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่ขึ้นชื่ออยู่หลายที่ เช่น ในแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียใช้ เคลือบตะกั่ว (lead 
glaze) ในการเคลือบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา ต่างๆ การท าอิฐเคลือบสี ประดับประตูเทพีอิชต้าร์ ( Ishtar 
Gate) ของชาวบาบิโลเนียน การท ากรวยดินเผาเพื่อฝังประดับตกแต่งเสาของพวกซูเมอร์  หรือในงานเครื่อง
เคลือบดินเผาถังสามสี (Tang Sancai) อันเป็นเอกลักษณ์ที่ขึ้นชื่อของจีนในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งจีนได้รับ
ความรู้มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นจากการค้าขายกับตะวันตกโดยเฉพาะชาวโรมัน จนกระทั่งส่งอิทธิพลให้แก่
ญี่ปุ่นจนเป็นเครื่องเคลือบดินเผาแบบนาระสามสี (Nara Sansai2) ในชั้นต่อมา 

ส าหรับเครื่องเคลือบดินเผาในอารยธรรมจีนนั้น มีพัฒนาการต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนท าให้จีน 
เป็นผู้สร้างสรรค์งานทางเครื่องเคลือบดินเผาอันมีเอกลักษณ์ของตนเองอยู่หลายรูปแบบและได้กลายเป็น
แม่แบบของงานเครื่องเคลือบดินเผากลับไปให้แก่ ยุโรป ตะวันออกกลางและญี่ปุ่น อีกต่อหนึ่ง เครื่องเคลือบ
ดินเผาของจีนนั้นมีมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ในอารยธรรมหยางเซา (Yangshao) ( ) 5000-3000 ปี ก่อน
คริสตกาล ซึ่งเป็นลักษณะเครื่องปั้นดินเผาอย่างง่าย เผาไฟต่ าเพื่อบรรจุน้ าและอาหาร ในอารยธรรมหม่าเจี้ย
หยาว (Majiayao) ( ) 2200 - 2000 ปี ก่อนคริสตกาล  ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา มีการตกแต่ง
โดยการเขียนสีจากออกไซด์เหล็กด้วยลวดลายอย่างง่ายอิสระ เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งวัฒนธรรมหลงซาน 
(Longshan) ( ) ณ เมืองซานตง (Shandong ) ( ) ปลายสมัยหินใหม่ ราว 2500 - 2000 ปี
ก่อนคริสตกาล ด้วยลักษณะรูปทรงประณีต เนื้อระดับเครื่องปั้นดินเผาไฟต่ า (earthenware) ตกแต่งอย่าง
ง่ายด้วยการขูดขีดร่องลายและรมด าจากคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ (reduction) 

เครื่องกระเบื้อง (porcelain) ได้ถูกพัฒนามาจากพื้นฐานการผลิตเครื่องปั้นดินเผา โดยมีวัตถุดิบ
ส าคัญคือ ดินขาวเกาลิน (kaolin +feldspar+quartz) เป็นวัสดุพื้นฐานส าคัญ เนื้อเครื่องกระเบื้องมีความ
แวววาวคล้ายแก้ว (เคลือบผิวด้วย) เผาด้วยอุณหภูมิระหว่าง 1,200 C – 1,300 C จนกระทั่งไม่มีความ
พรุนตัว บางเบา โปร่งแสง (ถ้าไม่เคลือบทึบ) มีเสียงกังวานใสคล้ายแก้ว 

สมัยเว่ย, จิ้น, ราชวงศ์เหนือใต้ (ค.ศ. 220-589) มีประจักษ์พยานเก่ียวกับพัฒนาการอย่างรวดเร็ว
ของการผลิตเครื่องกระเบื้อง เตาเผามีตั้งอยู่ตลอดทั้งเหนือจรดใต้ของจีน (Kaimin: 2002, p.4) มีเทคนิค
แม่พิมพ์และการเผาที่ส าคัญ เครื่องกระเบื้องคุณภาพจะได้รับการยอมรับตรวจสอบอย่างมาก และมีปริมาณ
มากและหลากชนิดอย่างเห็นได้ชัด ภายใต้อิทธิพลทางพุทธศาสนา ลวดลายดอกบัวเป็นเครื่องกระเบื้องได้รับ
ความนิยมอย่างมาก  

 

                                                           
2 ค า Sansai ในงาน นาระสามส ีจะสะกดด้วยตัว S จะต่างกับ ถังสามส ีที่สะกดด้วยตัว C 
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ในสมัยราชวงศ์ถัง เครื่องเคลือบเซลาดอนที่ผลิตจากเตาเยวฺ (Yue) มณฑลเจ้อเจียง มีลักษณะคล้าย
หยกและเย็น เคลือบที่มีสีเขียว เครื่องกระเบื้องขาว ผลิตที่เตาชิง (มณฑลเหอเป่ย) มีฉายาว่า “ขาวราวหิมะ 
หรือเงิน” (Kaimin: 2002, p.5) เอกสารโบราณบันทึกไว้ว่า “เครื่องกระเบื้องขาวจากเตาซิง มีตลอดทั่วทั้ง
จักรวรรดิ ในสมัยราชวงศ์ถัง อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องได้แบ่งเซลาดอนจีนตอนใต้ (ผลิตจากเตาเยวฺ) และ
กระเบื้องขาวจีนตอนเหนือ (ผลิตจากเตาชิง) บางเตาอยู่ภายใต้การก ากับของราชส านัก ผลิตเครื่องกระเบื้อง
เนื้อสีเขียว เพื่อใช้ในราชส านัก ในตอนปลายสมัยถัง เตาเผาได้สร้างงานแบบแผนปฏิบัติคือ เคลือบสีเดียว
และตกแต่งโดยการเขียนสี ขูดร่องลาย โดยใช้สีใต้เคลือบ สีน้ าตาลและสีเขียว ผลิตตกแต่งอีกครั้งด้วยการ
เขียนสีวาดภาพดอกไม้ นกและคน จากเรื่องราวต านานเล่าขาน หรืออธิบายบทกวี  

กระบวนการท าเครื่องหมายประทับตราว่าท าจากจีนในกระบวนการผลิตเครื่องกระเบื้อง มีมาตั้งแต่
สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960 – 1279) มีแหล่งเตาเผาที่พบ 170 กว่าแห่งทั่วทั้งประเทศ มีหลายๆ เตามีเทคนิค
พิเศษเคลือบ การตกแต่งแตกต่างเป็นของตัวเอง มีสกุลช่างเตาอยู่ 6 แหล่งที่ส าคัญในสมัยซ่งที่ผลิตเครื่อง
กระเบื้องโดดเด่น แถบจีนตอนเหนือ ได้แก่ สกุลช่างภาชนะติง (Ding Ware) ภาชนะเหยาโจว (Yao zhou) 
จุน (Jun) ฉือโจว (Cizhou) และทางจีนตอนใต้ได้แก่ สกุลช่างหลงฉวนเซลาดอน (longquan) จิ่งเต๋อเจิ้น   
เซลาดอนและเครื่องกระเบื้องขาว (Kaimin: 2002, p.5) 

กระบวนการผลิตเครื่องกระเบื้องที่โดดเด่นส าคัญในสมัยราชวงศ์ซ่งได้มีผลมาจากความสัมฤทธิผล
จากสมัยราชวงศ์ถัง คือ แหล่งเตาซิง (Xing) และเตาเยวฺ (Yue) ในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีภาชนะเครื่องกระเบื้องที่
มีชื่อเสียงอยู่ 5 ชนิด (Kaimin: 2002, p.6) คือ  

1. ภาชนะติง  (Ding ware) ท ามาจากแหล่งชูหยาง (Quyang) มณฑลเหอเป่ย 
2. ภาชนะหรู (Ru ware) ท ามาจากเป่าเฟิง (Bao Feng) มณฑลเหอหนาน 
3. ภาชนะกวน (Guan ware) ท ามาจากไคเฟิงและหังโจว (ภาชนะจากเตาหลวงนั่นเอง) 
4. ภาชนะเกอ (Ge ware) ท ามาจากเขตหลงฉวน มณฑลเจ้อเจียง 
5. ภาชนะจุน (Jun ware) ท าในเขตหยูเซียน (Yuxian) มณฑลเหอหนาน 

ภาชนะติงนั้น มีคุณภาพชั้นเยี่ยม รูปทรงละมุนละไมบอบบาง เรียบง่ายแต่ทรงพลัง มีลวดลาย
ดอกไม้ ภาพสัตว์และรูปนก ตกแต่งปลาแหวกว่ายและการละเล่นของเด็กๆ ส่วนเครื่องกระเบื้องที่ผลิตจาก
เตาอ่ืนๆ ภาชนะหรู (Ru ware) จะตกแต่งด้วยเคลือบที่ดูอ่อนเหลวไหลตัว เคลือบดูหนา สีเขียวสดใส 
ภาชนะจุน (Ru ware) เคลือบออกสีฟ้า สีสว่างคล้ายพระอาทิตย์ยามอัสดง หรือดูคล้ายเมฆลอยหรือไอน้ า
หยด ภาชนะเกอ (Ge ware)  มีรอยรานของเคลือบ แต่หลายหลายขนาดบนเคลือบผิวของภาชนะเก่อส่วน
ภาชนะกวน (Guan ware) ซึ่งเป็นภาชนะที่ผลิตจากเตาหลวง ใช้ china clay ในการท าให้ชิ้นงาน เกิดความ
แกร่ง เคลือบค่อนข้างหนา ให้ผิวเป็นมันเลื่อม สีเขียว ขาวอมเขียวคล้ายหยก ฐานภาชนะไม่เคลือบ 
คุณลักษณะส าคัญของภาชนะกวน “ปากม่วงฐานน้ าตาล” 

ในสมัยราชวงศ์หยวน (ค.ศ.1271-1368) จีนให้ความคารวะสีขาวเฉกสีที่เป็นมงคล (Kaimin: 2002, 
p.7) ราชส านักมีความสนใจเคร่ืองกระเบื้องลายครามอย่างสูงยิ่ง โดยจ าเพาะที่ผลิตจากจิ่งเต๋อเจิ้น ส่วนส านัก
เครื่องกระเบื้องฝูเหลียง (Fuliang) ตั้งขึ้นที่จิ่งเต๋อเจิ้น เป็นที่ท าการแรกเพื่อก ากับดูแลโดยราชส านักในการ
ผลิตภาชนะเครื่องกระเบื้องและน าชา่งฝีมือจากหลากหลายทั่วประเทศให้มาท างานที่นี่ ผลก็คือ จิ่งเต๋อเจิ้นได้
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กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง (Kaimin; 2002, p.54) อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง
ลายครามสมัยราชวงศ์หยวนเป็นสิ่งที่โดดเด่นมาก ล าดับถัดมาก็คือ เครื่องกระเบื้องสีแดงใต้เคลือบ ส าหรับ
เครื่องลายครามนั้น จะระบายสีน้ าเงินที่ชิ้นงานก่อนด้วยสีโคบอลต์บลูและเคลือบใสทับ เครื่องลายครามสมัย
หยวนทั่วไปจะหนา ใบใหญ่ สะท้อนรสนิยมราชส านักมองโกล ส าหรับภาชนะเคลือบสีแดงก็เป็นสีแดงใต้
เคลือบเช่นกัน ส่งผลให้เกิดสีในเคร่ืองภาชนะและเครื่องกระเบื้องต่างๆ มากข้ึน 

ในปีที่ 2 ของรัชสมัยฮ่องเต้หงอู่ (Hong wu) ได้สร้างเตาเผาหลวงที่เมืองจิ่งเต๋อ (ชื่อในช่วงนั้น) เป็น
เตาเผาของหลวงแห่งแรกในสมัยประวัติศาสตร์ของจีน ซึ่งควบคุมโดยราชส านัก ระดมช่างที่ดีที่สุดของ
ประเทศ ใช้ดินที่ดีที่สุดของประเทศ เพื่อการผลิตเครื่องเคลือบที่ใช้ในวัง เครื่องเคลือบเหล่านี้ ห้ามคนทั่วไป
น าไปใช้หรือซื้อขาย กรรมวิธีในการท าดินเผาถูกเก็บไว้เป็นความลับ ฮ่องเต้หงอู่ทรงเปลี่ยนเครื่องประกอบ
พิธีกรรมเซ่นไหว้ฟ้าดินให้เป็นเครื่องเคลือบ เดิมของใช้ในพิธีล้วนสร้างขึ้นจากทองค า เงินและหยก ทรงเริ่ม
เอาภาชนะเครื่องเคลือบมาเสวยแทนภาชนะหยก ทรงเปลี่ยนของใช้ในพิธีฝังศพ ของพระราชทานแก่
ประเทศโพ้นทะเล เป็นเครื่องเคลือบทั้งหมด เครื่องเคลือบจากเตาหลวงจะปรากฏปีรัชกาลด้านก้นภาชนะ
เป็นคร้ังแรก ในรัชสมัยฮ่องเต้หย่งเล่อ ราชวงศ์หมิง ตั้งแต่นั้นมา เม่ือฮ่องเต้องค์ไหนครองราชย์ก็จะมีการระบุ
ชื่อปีที่ผลิตไว้ด้วย เครื่องกระเบื้องจากเตาหลวงของจีน กลายเป็นหลักฐานที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ชัดเจน
ที่สุดอย่างหนึ่ง ภายใต้การส่งเสริมชี้แนะจากฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หมิง เครื่องเคลือบของราชวงศ์หมิงยก
ระดับสูงขึ้น มีการผลิตมากขึ้น ในเวลานั้นเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มีช่างมากมายจากทั่วทุกสารทิศ เครื่องกระเบื้อง
ถูกส่งออกไปทั่วทุกแห่ง เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น กลายเป็นศูนย์กลางเครื่องกระเบื้องของจีน หมอสอนศาสนาคณะ
เยซูอิท Francois-Xavier d’Entrecolles ชาวฝรั่งเศสที่เคยมาจิ่งเต๋อเจิ้น ได้อธิบายลักษณะจิ่งเต๋อเจิ้นไว้ว่า 
“กลางวันกลุ่มควันจากปากปล่องบดบังเมฆ สีสันของไฟในเวลากลางคืนจากเตาเผาสาดส่องไปถึงฟ้า” 
(Finlay; 2010, p.20) เครื่องกระเบื้องที่เสร็จแล้วจะถูกส่งไปยังแหล่งอารยธรรมต่างๆ ทั่วโลก ส่งไปหยางโจว 
กวางโจว ไปเปอร์เชียบ้าง โปรตุเกสบ้าง ขบวนเรืออังกฤษบรรทุกเครื่องเคลือบไปเต็มล า แล่นไปอินเดียถึง
อาหรับ ยุโรป อาฟริกา เรียกว่า เครื่องกระเบื้องที่เผาจากที่นี่นั้นสวยที่สุด แต่สิ่งที่ดีที่สุดล้ าค่าที่สุดจะถูก
ส่งไปแหล่งเดียวคือ กรุงปักก่ิง ซึ่งเครื่องกระเบื้องเหล่านี้ล้วนถูกส่งมาจากเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นทั้งสิ้น 

การผลิตเคร่ืองกระเบื้องจีนขึ้นสู่ระดับสูงในช่วงราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1368-1644) เป็นไปอย่างเข้มข้น
จริงจังที่จิ่งเต๋อเจิ้น ในมณฑลเจียงซี ได้กลายเป็นศูนย์กลางเครื่องกระเบื้องของชาติ เครื่องลายครามที่ผลิต
จากจิ่งเต๋อเจิ้นได้กระจายออกไปรอบโลก ภาชนะหมิงมีลักษณะพิเศษ เครื่องลายคราม เครื่องกระเบื้องสีแดง
ใต้เคลือบ เคร่ืองกระเบื้องสองสีเคลือบสองชั้นแบบ doucai และเครื่องกระเบื้องเบญจรงค์ เครื่องลายคราม
นั้นได้น าส่งออกไปต่างประเทศโดยเจิ้งเหอ (Kaimin; 2002, p.76) มาที่เอเชียอาคเนย์ มหาสมุทรอินเดีย ใน
ราชวงศ์หมิงยุคต้นๆ มีการทดลองเทคนิคการเขียนสีด้วยโคบอลต์บลูแบบต่างๆ ท าให้เพิ่มความหลากหลาย
ของเคร่ืองลายคราม 

ลายครามในช่วงรัชสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อ (Xuande) ราชวงศ์หมิง มีลักษณะดี เนื้อภาชนะเนียน
ละเอียด เคลือบสีฟ้าทะเล เครื่องลายครามท าให้นึกไปถึงงานจิตรกรรมหมึกจีนแบบดั้งเดิม ในรัชสมัยฮ่องเต้
เฉิงฮั่ว (Chenghau) ใช้สีโคบอลต์บลูในแจกันลายคราม เครื่องลายครามแบบใหม่ที่ผลิตในช่วงหมิง จะเป็น
เครื่องกระเบื้องพหุรงค์แล้ว และเครื่องกระเบื้องแบบสองสีแบบแต่งสองชั้น (doucai) ภาชนะพหุรงค์สร้างใน
รัชสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อ (Xuande) และสมบูรณ์ เต็มที่ ในรัชสมัยฮ่องเต้เฉิงฮั่ว เครื่องกระเบื้องสองสี
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ประกอบด้วยสีบนเคลือบและสีใต้เคลือบ สีน้ าเงินจะใช้เดินเส้นขอบภาพในชิ้นงานดินดิบ ต่อจากนั้นจึงน ามา
ระบายสี แล้วน าไปเผาที่อุณหภูมิสูง แล้วจึงน ามาเขียนสีบนเคลือบแต่งภายในเส้นรอบนอกนั้น แล้วจึงน าไป
อบอีกครั้ง แจกันกระเบื้องเคลือบจึงมีสีหลายชั้น 

สมัยราชวงศ์ชิงในรัชสมัยของฮ่องเต้คังซี (ค.ศ.1662-1722) ฮ่องเต้หย่งเจิ้ง (ค.ศ.1723-1735) และ
ฮ่องเต้เฉียนหลง (ค.ศ.1736-1795) ถือว่าเป็นยุคทองของการผลิตเครื่องกระเบื้อง ไม่เพียงแต่จะคอยก ากับ
ดูแลการผลิตที่จิ่งเต๋อเจิ้นเท่านั้น แต่ยังท าเองเป็นการส่วนพระองค์อยู่บ่อยๆ นอกจากนั้น จิตรกรจากราช
ส านัก ยังมีส่วนในการออกแบบลวดลายเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น ฮ่องเต้ทั้ง 3 พระองค์  ได้ส าแดงออกใน
ความซาบซึ้งความงามของเครื่องกระเบื้อง ทุ่มเทวันเวลายาวนานส าหรับเครื่องปั้นดินเผาและเครื่อง
กระเบื้อง (Kaimin: 2002, p.76) เครื่องลายครามที่ท าในสมัยรัชกาลคังซี ให้สีสันสว่างสดใส ภาพตกแต่งที่
เขียนสีบนแจกันเคร่ืองกระเบื้องในยุคคังซีเป็นรูปทิวทัศน์ ภาพบุคคล ดอกไม้และนก เคร่ืองกระเบื้องพหุรงค์
ในยุคฮ่องเต้คังซี มีสีที่หนาและสดใส สีตกแต่งเครื่องกระเบื้องในสมัยรัชกาลหย่งเจิ้งสีออกชมพูนุ่มนวล เบา
บางและดูสุขุม เสนาบดีผู้ก ากับดูแลงานเครื่องกระเบื้องหลวงนาม “ถังอิง” ( -Tang Ying) อยู่ในช่วง  
รัชสมัยฮ่องเต้เฉียนหลง เขาได้ทุ่มเทมันสมองและแรงกายทั้งหมดเพื่อการคิดประดิษฐ์งานใหม่ๆ มีจ านวน
เครื่องกระเบื้องจ านวนมากที่ผลิตโดยเลียนแบบถอดรูปแบบทุกประการจากงานยุคเก่า (แบบเครื่องกระเบื้อง
สมัยหยวนและหมิง) และใช้เคลือบที่หลากชนิด เครื่องกระเบื้องแบบชนิดเขียนสีนุ่มนวล (fen cai) ที่
ชาวตะวันตก เรียกกันว่าแบบอย่างสีชมพู (The Famille Rose) ก็ริเริ่มในรัชสมัยฮ่องเต้คังซี แต่ได้ปรากฏข้ึน
อย่างเด่นชัดในรัชสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้งและได้รับความนิยมสูงสุดในรัชสมัยฮ่องเต้เฉียนหลง มีการเสนอแนะ
การเขียนสีน้ ามันจากตะวันตกน ามาวาดลงบนเครื่องกระเบื้องขาว (yang cai) งานกระเบื้องแบบอย่างสีชมพู 
(The Famille Rose) วาดอย่างพิเศษลงบนเครื่องกระเบื้องขาว จะผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในราชส านัก ไม่เพียงแต่
มีการก ากับงานเครื่องกระเบื้องหลวงหรือการสร้างเตาทางการที่จิ่งเต๋อเจิ้นเท่านั้น แต่องค์ฮ่องเต้เองก็ทรงสน
พระทัยในกระบวนการท าเครื่องกระเบื้องด้วยตนเองทุกขั้นตอนอีกด้วย นอกจากนั้น จิตรกรจากราชส านัก 
ยังมีส่วนในการออกแบบลวดลายเครื่องกระเบื้อง จิ่งเต๋อเจิ้นจึงกลายเป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองหลวงของ
เครื่องกระเบื้องจีน”  

 
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ จิ่งเต๋อเจิ้น ( ) เป็นแหล่งผลิตเครื่องกระเบื้อง ที่กล่าวได้ว่าเป็นแหล่ง

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ก็เพราะการมีวัตถุดิบส าคัญ ที่เหมาะกับการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาระดับเนื้อ
กระเบื้อง (porcelain) ( ) นั่นก็คือ ดินเกาลิน (kaolin, gaolin, kaoling) ( ) ในรัชสมัยฮ่องเต้เจีย
เจิ้ง (จักรพรรดิซื่อจง แห่งราชวงศ์หมิง) จิ่งเต๋อเจิ้นกลายเป็นศูนย์กลางของการผลิตเครื่องถ้วยกระเบื้องลาย
คราม3 ระดับไฟสูงและผลิตเพื่อตอบสนองตลาดทั้งภายในประเทศและการส่งออก โดยเฉพาะทางตะวันออก
กลาง เอเชียอาคเนย์ ญี่ปุ่นและยุโรป 

 

 

                                                           
 
3 เร่ิมผลิตเครื่องกระเบื้องลายครามที่ จิ่งเต๋อเจิ้น โดยมีการก ากับจากทางการ มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน (ค.ศ.1260-1368) 
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ในสมัยราชวงศ์หมิง ( ) มีเตาที่จิ่งเต๋อเจิ้นอยู่ประมาณ 58 เตา ที่มีภารกิจส าคัญในการผลิต
เครื่องกระเบื้อง ส าหรับใช้ในราชส านัก ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อปลายราชวงศ์หมิง ( ) และต้นราชวงศ์ชิง 
( ) มีเตากว่า 100 เตา ที่ได้รับการคัดเลือกจ าเพาะให้เป็นเตาทางการหรือเรียกว่าเตาหลวง เพื่อการ
ผลิตเครื่องกระเบื้องให้แก่ราชส านักหลวงเท่านั้น (ราวต้นศตวรรษที่ 18 มีเตาเผาท่ีจ่ิงเต๋อเจิ้น กว่า 3,000 เตา)  

ฉายาของเครื่องเคลือบเนื้อกังไส (กระเบื้อง) (porcelain) 4 ( ) จากจิ่งเต๋อเจิ้นที่ผู้คนกล่าวขาน
หรือรู้จักกันดี คือ “บางดุจกระดาษ ขาวนวลปานหยก ใสสกาวราวกระจก กังวานก้องพ้องระฆัง” นี่คือ
คุณสมบัติของเครื่องกระเบื้องที่ผู้คนต่างใฝ่หาจากทุกมุมโลก จิ่งเต๋อเจิ้น เป็นแหล่งที่ได้ชื่อว่า มีเครื่องเคลือบ
กังไสที่คุณภาพดีที่สุดของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรัชสมัยฮ่องเต้เฉียนหลง เป็นยุคทองสุดยอดแห่งการ
ผลิตเครื่องกังไส  โรงงานต่างๆ ที่จิ่งเต๋อเจิ้น จะอุดมไปด้วยช่างฝีมือ ศิลปิน เฉพาะทางแผนกต่างๆ จ านวน
มาก การผลิตเครื่องถ้วยต่างๆ ในยุคนี้ บริหารงานโดย ถังอิง ( ) ผู้ควบคุมก ากับดูแลเตาทางการที่ผลิต
เครื่องกระเบื้องให้แก่ราชส านัก และความนิยมที่เห็นได้ชัด คือการประทับตรารัชกาลและวันเวลาที่ผลิตไว้ที่
ก้นภาชนะด้วย 

ลักษณะของเครื่องเคลือบดินเผาที่จิ่งเต๋อเจิ้น ในสมัยราชวงศ์ชิง มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ (1) แบบ
เคลือบสีเดียวทั้งใบ เช่น เคลือบสีแดง (ox-blood) นิยมท ามากในสมัยจักรพรรดิคังซีหรือเคลือบสีขาวอมฟ้า 
(qing bai) ตามแบบอย่างสมัยซ่ง (2) แบบตกแต่งโดยเขียนสีหรือแบบลงยาสี (enamel) ซึ่งก็ยังมีอยู่หลาย
แบบอย่าง เช่น การเขียนสีน้ าเงินใต้เคลือบ (ลายคราม) การเขียนสีบนเคลือบแบบสีนุ่มนวล (fen cai) การ
เขียนสีลายครามใต้เคลือบแล้วเขียนสีบนเคลือบอีกครั้ง (dou cai) หรือการเขียนสีตั้งแต่ห้าสี (wu cai) ขึ้น
ไป  

                                                           
4 porcelain เราสามารถเรียกได้หลายชื่อหรือหลายลักษณะตามบริบทที่เกี่ยวข้องได้ เช่น เครื่องกังไส เครื่องกระเบื้อง และบางครั้ง 
porcelain ถูกเรียกตามรูปแบบที่ปรากฏในการใช้สอยก็มี เช่น เครื่องโต๊ะอาหาร (tableware) ในยุโรปจะเรียกว่า china ซ่ึงก็คือ 
เครื่องกระเบื้องนั่นเอง แต่จะเรียก porcelain ส าหรับผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องโต๊ะอาหาร เช่น ตุ๊กตาเนื้อกระเบื้อง เครื่องสุขภัณฑ์ 
หรือแผ่นกระเบื้องประดับ จะไม่เรียกว่า china แต่ทั้งหมดนี้ ก็คือผลิตภัณฑ์เซรามิกส์หรือเครื่องเคลือบดินเผาในระดับเนื้อไฟสูง สีขาว 
โปร่งแสง ที่เรียกว่า เครื่องกระเบื้อง (กังไส) ได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมือน porcelain ทุกประการแต่เผาไฟต่ ากว่า 
ซ่ึงชาวยุโรปเป็นผู้คิดค้นขึ้น เรียกว่า bone china ในแง่เซรามิกส์แล้วก็ถือว่าเป็น porcelain แบบหนึ่ง 

ภาพที่ 1.1 : เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซ ี
(ท่ีมา: en.wikipedia.org/wiki/Jingdezhen) 
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การผลิตเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงนั้น โดยทั่วไปมีอยู่ 2 กลุ่ม
ลักษณะ คือ กลุ่มที่ผลิตเครื่องภาชนะให้ราชส านักอย่างเป็นทางการ (เตาหลวง)  เรียกว่ากวนหยาว ( ) 
และกลุ่มที่ผลิตเพื่อความต้องการส่วนบุคคลหรือตลาดในประเทศและส่งออก (เตาเอกชน) เรียกว่า        
หมินหยาว ( ) (Dillon; 1992, p.283) เคร่ืองกระเบื้องที่เป็นทางการจะได้รับการใส่ใจ ออกแบบและผลิต
โดยผ่านการควบคุมงานอย่างประณีต วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในราชส านัก
หลวง การตกแต่งพระราชฐานชั้นใน หรือเป็นของก านัลในงานพระราชพิธีรับแขกบ้านแขกเมือง เครื่องถ้วย
กระเบื้องในราชส านักเหล่านี้จะไม่มีการน าไปสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ จะท าการผลิตตามพระราชประสงค์หรือ
ใบสั่งงานหลวง ซึ่งจะมีชุดคณะบุคคลทีมช่างหลวง ควบคุมทุกขั้นตอน มีผู้ช านาญการแยกกันไปในแต่ละ
แผนก เช่น ส่วนขึ้นรูปแป้นหมุน การท าแม่พิมพ์ การตกแต่งชิ้นงาน การเคลือบงาน การเขียนสีแต่งลวดลาย
และการเผาชิ้นงาน  ผลิตจากแหล่งเตาที่ได้รับการคัดสรรในจิ่งเต๋อเจิ้น อาจจะเป็นเตาหลวงหรือเตาเอกชนที่
ได้รับมอบหมายอนุญาตให้ท าการผลิตก็ได้ 

แจกันเนื้อพอร์ซเลนสองหู เคลือบสีแดงเลือดวัว 
(ox blood-Lang yao hong) เดี่ยวทั้งใบเคลือบหนาช่วง
บนเผื่อการไหลตัวลงมาด้านล่าง เคลือบสีแดงนี้ ผลิตจาก 
จิ่งเต๋อเจิ้น ที่บริหารโรงงานโดย หลาง ติงยี่ ริเริ่มงานแบบ
นี้ในรัชสมัยคังซีฮ่องเต้ จึงเรียกผลิตภัณฑ์แบบนี้ว่า หลาง
หยาวแวร์ 

คุณสมบัติของเคลือบที่สุกใส ความโปร่งบาง
ของเคลือบขอบบนเมื่อไหลตัวลงไปแล้ว เผยให้เห็นสีของ
แจกันเนื้อพอร์ซเลนขาว และลักษณะการสร้างสรรค์งาน
แบบนี้เป็นแบบอย่างของเครื่องเคลือบดินเผาจากสมัย
จักรพรรดิเส็งจู่ (คังซีฮ่องเต้)  

  

 

 

 

แจกันพอร์ซเลนทรงเหม่ผิง เคลือบคอปเปอร์
เรด เผาแบบ reduction มีแบบอย่างลักษณะสัดส่วนไหล่
แจกันผายกว้าง ด้านล่างภาชนะสอบแคบ คอแจกันหด
แคบและสั้น ผลิตจากจิ่งเต๋อเจิ้น ก้นภาชนะลงตราเครื่อง 
หมายรัชสมัยจักรพรรดิเกาจง (เฉียนหลง) ราชวงศ์ชิง 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 : เคลือบแดงหลางหยาว  
(ท่ีมา : www.antiques.com)  
 

ภาพท่ี 1.3 : เคลือบแดงคอปเปอร์เรด 
(ท่ีมา : www.antiques.com)  
 



8 

 

ปัจจุบัน จิ่งเต๋อเจิ้นยังคงด าเนินการผลิตเครื่องเคลือบระดับเนื้อกระเบื้องอยู่อย่างไม่ขาดสาย โดยยัง
ธ ารงรักษาแบบวิธีเชิงประเพณีดั้งเดิม เช่น ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนโดยใช้ฝีมือมนุษย์ การบรรจุชิ้นงานลงหีบทน
ไฟก่อนเผา การเผาชิ้นงานด้วยเตาฟืนที่ก่อด้วยอิฐและยังสร้างชิ้นงานท าซ้ าเลียนแบบ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
งานเครื่องกระเบื้องยุคเก่า ทั้งรูปทรงและลักษณะการเคลือบตกแต่งเขียนสี (จากแบบลักษณ์งานชิ้นเยี่ยมๆที่
ทรงคุณค่า ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง) ส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การผลิตเครื่องกระเบื้องโดย
เทคโนโลยีปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปด้วยแปน้หมุนไฟฟ้า ด้วยการหล่อจากแม่พิมพ์หรือโรลเลอร์จิ๊กเกอร์ 
ก็ตาม การตกแต่งเขียนสี นอกจากจะมีการเขียนลวดลายด้วยฝีมือคนแล้ว ยังใช้การตกแต่งลวดลายด้วยวิธี 
water-slide inkjet decal transfer paper ที่ผ่านการจัดองค์ประกอบจากคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการ
สร้างสรรค์เคร่ืองกระเบื้องแบบร่วมสมัยเชิงศิลปะของศิลปินอิสระต่างๆ 

จิ่งเต๋อเจิ้น ยังคงเป็นแหล่งศูนย์กลางส าคัญของเครื่องกระเบื้องระดับที่ดีที่สุด ที่ยังเป็น มรดก
วัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องกังไสชั้นน าของจีนในระดับโลกอีกอย่างตราบ
นานเท่านาน จิ่งเต๋อเจิ้นจัดวางเครื่องเคลือบดินเผาบางประเภท บางชิ้นให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
มีการอนุรักษ์ สืบทอด จัดการศิลปวัตถุดังกล่าวให้ชนรุ่นหลังของชาติได้ศึกษาเรียนรู้ การศึกษาครั้งนี้จึงสนใจ
รูปแบบลักษณ์ส าคัญของเครื่องกระเบื้องต่างๆ แนวทางการธ ารงรักษาอัตลักษณ์เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น 
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมส าหรับสังคมไทย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการธ ารงรักษา รูปแบบลักษณะแบบ
วิธีเชิงประเพณีดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ของเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น ที่สะท้อนภูมิปัญญา ศิลปะ เทคโนโลยี 
กระบวนการผลิต การจัดการที่ถูกถ่ายทอดจากอดีตมาจนถึงยุคร่วมสมัย   

1.2.2 เพื่อน าเสนอแบบปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจิ่งเต๋อเจิ้นมา
ประยุกต์แก่แหล่งเซรามิกที่ส าคัญในประเทศไทย อาทิ จังหวัดล าปางซึ่งมีเซรามิกส์เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ในการศึกษาแนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรม: กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น 
(Jingdezhen) มณฑลเจียงซี ผู้ศึกษาเร่ิมต้นจากการศึกษาภูมิหลังความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของแหล่ง
เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น นับแต่สมัยราชวงศ์หมิงเป็นต้นมา ที่ปรากฏอย่างเด่นชัดว่า เป็นแหล่งศูนย์กลาง
ของการผลิตภาชนะเซรามิกส์ในระดับเนื้อเคร่ืองกระเบื้อง (porcelain) ( ) ที่มีคุณภาพและแบบลักษณ์ที่
ดีที่สุดในโลก เพื่อศึกษารูปแบบการธ ารงรักษาแบบวิธีเชิงประเพณีดั้งเดิมและแบบวิธีร่วมสมัยของเครื่อง
กระเบื้องโดยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการผลิต ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ใน
กระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การขึ้นรูปตามแบบลักษณ์ของเครื่องกระเบื้องแบบต่างๆ น้ ายา
เคลือบและการเคลือบชิ้นงาน การเผาและเตาเผา การตกแต่งเขียนสีลวดลาย ซึ่งนับว่าเป็นการส าแดง
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สุนทรียภาพจ าเพาะของเครื่องกระเบื้องแบบต่างๆ ที่จิ่งเต๋อเจิ้น รวมไปถึงการบริหารจัดการ ในลักษณะ
โรงงานเครื่องกระเบื้อง อันประกอบไปด้วย ผู้ควบคุมการผลิตการออกแบบ ช่างในแผนกต่างๆ นับแต่ยุค
อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการจัดการทางด้านการตลาด ศึกษาบทบาทของภาครัฐ ภาคท้องถิ่น เอกชน
หรือสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนส่งเสริม นอกจากนี้ ศึกษาบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ภูมิ
นิเวศ เพื่อที่จะเข้าใจถึงปัจจัยแวดล้อมที่ได้มีส่วนก าหนดแบบแผน ประเพณี การสร้างสรรค์หล่อหลอมจนท า
ให้เป็นแบบลักษณ์มรดกเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น 

 หลังจากศึกษาประสบการณ์แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเครื่อง
กระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นแล้ว ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะน าเสนอแนวทางรูปแบบวิธีการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรม เพื่อเป็นแบบตัวอย่างไปปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดล าปางหรือเป็นแนวทางน าไปสู่การวิจัยกรณีการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมเคร่ืองดินเผาของล าปางอย่างลึกและ/หรือเชิงเปรียบเทียบในล าดับต่อไป 

 

1.4 กระบวนการขั้นตอนศึกษาวิจัย 

1. ศึกษาภูมิหลัง ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของแหล่งเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น โดยเน้นตั้งแต่
สมัยราชวงศ์หมิงจนมาถึงปัจจุบัน  

2. การศึกษาข้อมูลภูมินิเวศแวดล้อม กายภาพภูมิศาสตร์ สถานที่ตั้งท าเล แหล่งทรัพยากร ทิ่จิ่งเต๋อ
เจิ้น มณฑลเจียงซี อันเป็นวัตถุดิบปัจจัยการผลิตส าคัญที่ท าให้แหล่งกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น กลายเป็นแหล่งผลิต
เครื่องกระเบื้องที่ส าคัญมาแต่อดีต 

3. ศึกษากระบวนการผลิต เทคนิคการออกแบบสร้างสรรค์เซรามิกส์โดยเฉพาะเนื้อระดับเครื่อง
กระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้น โดยเก็บบันทึกข้อมูลเชิงภาพ (ส าหรับข้อมูลร่วมสมัย) ข้อมูลจากเอกสารและการ
สังเกตการณ์ การสืบถามจากบุคคล นักออกแบบหรือศิลปินที่เก่ียวข้องและการจ าแนกหมวดหมู่ของเทคนิค
การผลิตสร้างสรรค์ในทุกส่วนงานของเคร่ืองกระเบื้อง 

4. ศึกษาแบบแนวการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้น 
ทั้งในระดับส่วนบุคคลหน่วยงานจัดการท้องถิ่น ชุมชน ระดับภูมิภาค สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัยเฉพาะทาง สถานประกอบการอุตสาหกรรมและสถานอนุรักษ์เผยแพร่จัดการความรู้ต่างๆของเคร่ือง
กระเบื้อง 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 : แผนในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในงานวิจัย 
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1.5 แหล่งข้อมูลและการเก็บข้อมูลวิจัย 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
1) การส ารวจ (survey) โดยการลงส ารวจพื้นที่ตามแหล่งกายภาพภูมิศาสตร์ ภูมิทัศน์นิเวศ แหล่ง

ทรัพยากรวัตถุดิบ โดยการบันทึกข้อมูล บันทึกภาพ เสียงและสเกตช์ 
2) การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (informal talk) กับบุคคลที่เก่ียวข้องสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมายที่เก็บ

ข้อมูลภาคสนามและในการศึกษาวิเคราะห์ โดยบุคคลที่พูดคุยจะเกี่ยวข้องกับสถานจัดการมรดวัฒนธรรม
เครื่องกระเบื้อง หรือผู้สร้างสรรค์ผลิตงานหรือเก่ียวข้องในภาคส่วนอ่ืนๆ  

3) การสังเกตการณ์  เพื่อทราบพฤติกรรม ความเป็นไปหรือการแสดงออกอย่างธรรมชาติของ
สภาพแวดล้อม บริบทที่สัมพันธ์ของบุคคลหรือสถานต่างๆ  

4) การทดลองวิเคราะห์วัตถุดิบและชิ้นงานตัวอย่าง เพื่อจะได้ทราบผลข้อเท็จจริงของคุณสมบัติวัตถุดิบ
หรือองค์ประกอบที่เกียวข้องในงานเครื่องกระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้น 
 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
รวบรวม ศึกษาจากเอกสาร (historical & archival documents) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ จากหนังสือ ต ารา รายงานวิจัย บทความ ข้อมูลท่องเที่ยว แผนที่ เวบไซต์ เอกสารเผยแพร่ต่างๆ 
ตามแหล่งอนุรักษ์ ป้ายนิทัศน์ วิดิทัศน์ ประกอบตีความอธิบายร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อความเข้าใจใน
พัฒนาการ อัตลักษณ์ วิถีปฏิบัติ องค์ประกอบและแบบอย่างที่ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น 
 
 

1.6 กลุ่มเป้าหมายข้อมูลและศึกษา 

1) สถาบันทางด้านอนุรักษ์และจัดการความรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์รวมไปถึงแหล่งภูมิทัศน์ทรัพยากรทาง
เซรามิกส์ 

2) สถาบันการศึกษาหรือสถาบันเฉพาะทางเก่ียวกับเครื่องกระเบื้อง 
3) สถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบื้อง 
4) กลุ่มศิลปินผู้สร้างสรรค์งานกระเบื้อง 
5) แหล่งการจัดการตลาดท่องเที่ยวเคร่ืองกระเบื้อง 
6) สภาพแวดล้อมของเมืองและภูมิทัศน์ร่วมวิถีของเคร่ืองกระเบื้อง 
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1.7  ระยะเวลาการวิจัย 
 

                        ช่วงเวลำ 

ส่วนงำน 

เดือน 

1 

เดือน 

2 

เดือน 

3 

เดือน 

4 

เดือน 

5 

เดือน 

6 

เดือน 

7 

เดือน 

8 

เดือน 

9 

ทบทวนและสบืค้นงำนเอกสำร ภำษำจีน 
อังกฤษและไทย ในประเด็นตำ่งๆ วิเครำะห์
ข้อมูลและเตรียมแผนกำรเก็บข้อมูลเชงิ
คุณภำพและภำคสนำมทุกส่วนงำน 

         

เก็บข้อมูลภำคสนำมครั้งที ่1 (5 วัน) 
ตรวจสอบข้อมูลภำคสนำมและประมวล
ข้อมูล วิเครำะห์ จัดสำรบบ 

         

กำรทวนควำมรู้ ตรวจสอบทำงเทคนิค เซรำ
มิกจำกภูมปิัญญำ จำกข้อมูล  จิ่งเต๋อเจิ้น  
ทุกประเภท 

         

เรียบเรยีง เพื่อส่งควำมคืบหน้ำ ครั้งที่ 1  
(4พย55) 

         

ทวนรำยละเอียดข้อมูลส่วนทีย่ังไม่สมบูรณ์
ในทุกประเด็น ติดต่อประสำนงำนท้องถิ่น  

         

เก็บข้อมูลภำคสนำมครั้งที ่2 (5 วัน) ข้อมูล
ก ำชับ เจำะเฉพำะแหล่งสดุท้ำย ข้อมูลที่ยัง
ข้ำมไป เก็บสรุปทำน 

         

สังเครำะห์ข้อมูลเสริม เพิ่มเตมิแก้ไขเพื่อ
ควำมถูกต้อง เรยีบเรยีงองค์ควำมรู ้ 

         

ประมวล วิพำกษ์ วิเครำะห์หำแบบปฏบิัติทีด่ี
และอธิบำยเรียบเรยีง  

         

ด ำเนินกำรเรยีบเรยีงภำคเอกสำร         
ฉบับสมบูรณ ์

         

จัดเตรยีมกำรน ำเสนอ กำรน ำเสนอ
ผลงำนวิจัยส่งภำคเอกสำรฉบับสมบูรณ์ 
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1.8 กรอบแนวคิดทฤษฎี 

การจัดการมรดก (ทรัพยากร) ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน   

การจัดการกับมรดกวัฒนธรรมอย่างมีชีวิตและมีส่วนร่วมของผู้คน ชุมชนและสังคม อันจะก่อให้เกิด
การปฏิบัติอย่างสืบเนื่องและยั่งยืน ผลกระทบหรือตัวแปรต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้บรรลุการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมนั้นๆ ให้ประสบผล เช่น นโยบายของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคล ส่วนวิถีชุมชนจนถึง
ระดับภูมิภาคหรือรัฐ การส่งเสริมเอ้ือประโยชน์พึ่งพิงแก่กันเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนและยังประโยชน์
พร้อม โดยไม่กระทบท าลายการจัดการในหน่วยส่วนอ่ืน เช่น การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงท่องเที่ยว 
ที่เอ้ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตในแหล่งวัฒนธรรมและมรดกวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและร่วมสมัยอยู่
ได้ภายใต้ปัจจัยและบริบทของปัจจุบันกาล  

 

1.9 ค าจ ากัดความในงานวิจัย 

มรดกทำงวัฒนธรรม (มรดกวัฒนธรรม) มีความหมายครอบคลุมถึงสิ่งตา่งๆ (UNESCO; 
Convention concerning the protection of the world cultural and 
natural heritage. 1972; p.2) ดังนี้  
-  อนุสรณ์สถาน :  งานสถาปัตยกรรม งานประติมากรรมหรือจิตรกรรม 
ส่วนประกอบ หรือโครงสร้างของโบราณคดีทางธรรมชาติ งานจารึก ถ้ าที่อยู่
อาศัยและร่องรอยที่ผสมผสานกันของสิ่งต่างๆ ข้างต้น ซึ่งมีคุณค่าล้ าเลิศใน
ระดับสากล ด้านมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ 

-  กลุ่มอาคาร :  กลุ่มของอาคารที่แยกจากกันหรือเชื่อมต่อกัน โดยมีเอกลักษณ์
ทางสถาปัตยกรรม หรือโดยความสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพภูมิทัศน์ ซึ่งมี
คุณค่าล้ าเลิศในระดับสากล ด้านมิติทางประวัติศาสตร์ ศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ 

- แหล่งถิ่นสถาน : อันเป็นผลงานที่เกิดจากมนุษย์ หรือผลงานผสมผสานกันทั้งที่
เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติและอาณาบริเวณอันรวมถึงแหล่งโบราณสถาน ซึ่งมี
คุณค่าล้ าเลิศในระดับสากล ด้านมิติทางประวัติศาสตร์ สุนทรียวิทยา ชาติพันธุ์
วิทยาหรือมานุษยวิทยา 

กำรจัดกำรมรดกทำงวัฒนธรรม (กำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรม)  

การวางแผนงาน การส่งเสริมสนับสนุนให้มี การคุ้มครองป้องกัน การ
อนุรักษ์ ดูแลรักษา การจ าแนกจัดการข้อมูลและการน าเสนอ เผยแพร่ อบรม
ถ่ายทอดให้มรดกทางวัฒนธรรม คงด ารงอยู่ต่อไปอย่างทรงคุณค่าหรือไม่สูญ
สลายหายไป เท่าที่การจัดการองค์ประกอบด้วยเทคนิควิธีอันหลากหลายใดใดจะ
พึงจัดกระท าให้ธ ารงไว้อย่างยั่งยืนและยังประโยชน์ที่เหมาะสมกับมนุษย์และ
สังคม 
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เซรำมิกส์  

  มาจากค าโบราณกรีกเรียกว่า “Keramos” "κεραμικός" (keramikos) 
แปลว่า สิ่งที่ถูกเผา (burnt stuff) ซึ่งหมายถึง การน าเอาอนินทรีย์สารที่เป็น
อโลหะ ได้แก่ สารจ าพวก แร่ดินหรือหิน ที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบ
หลักและผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ใช้ความร้อนสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความ
แข็งแรงหรือสามารถน าไปใช้งานได้ ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จึงมิได้
หมายถึง เฉพาะเครื่องเคลือบดินเผาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่หมายความ
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง เช่น  

1. ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  (Construction) 
2. ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟ (Refractory) 
3. โลหะเคลือบ (Enameled Metals) 
4. แก้ว (Glass) เซอร์เมท  (Cermets) ฯลฯ 

ในงานวิจัยนี้ เซรามิกส์ คือ ค าที่ใช้เรียกเป็นแบบอย่างสากลที่ครอบคลุมค า
ต่อไปนี้ เครื่องกระเบื้อง เคร่ืองดินเผา เครื่องปั้นดินเผา เครื่องปั้นเผาหรือเครื่องเคลือบดิน
เผา จะน ามาใช้กล่าวถึงในที่ที่สัมพันธ์กับบริบท กาลเวลาหรือสถานที่ร่วมสมัยตาม
ลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  

เครื่องกระเบื้อง (พอร์ซเลน-Porcelain) หรือเครื่องกังไส 

  เครื่องเคลือบดินเผาชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติ เนื้อละเอียด ขาวเนียน มี
ความแข็งแกร่งสูงมาก ไม่ดูดซึมน้ า มีความโปร่งแสง เคาะมีเสียงดังกังวานใส
คล้ายแก้ว ถ้าผลิตภัณฑ์เนื้อหนาจะเนียนแน่นมีความแกร่งดุจแก้ว (Vitreous)  
ส่วนใหญ่ เผาที่ อุณหภูมิประมาณ 1 ,250 – 1 ,300C ส่วนใหญ่มักเคลือบ
ผลิตภัณฑ์หรือไม่เคลือบก็ได้ เพราะเนื้อมีความเนียนมากอยู่แล้ว มักจะขึ้นรูป
โดยวิธีการหล่อเพราะดินมีความเหนียวน้อย หรือไม่ก็ขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดความ
ดันสูงโดยอัดในลักษณะที่เป็นผงดิน บางครั้งเรียกว่าเครื่องกังใส การตกแต่ง
กระท าได้หลายเทคนิค ทั้งเคลือบสีเดียวหรือเคลือบใสหรือการตกแต่งเขียนลาย 
เช่น เขียนด้วยสีน้ าเงิน ก็จะเป็นเครื่องลายคราม หรือเขียนหลายสีตั้งแต่ห้าสีขึ้น
ไปก็เรียก เครื่องเบญจรงค์และอาจเรียกในชื่อแบบอ่ืนได้อีก ตามแบบอย่าง
ประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ 

 

1.10 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบแนวทางหรือรูปแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการธ ารงรักษาแบบวิธีเชิง
ประเพณีดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น เพื่อสะท้อนภูมิปัญญา เทคโนโลยี 
กระบวนการผลิต กระบวนการจัดการที่ถูกถ่ายทอดจากอดีตมาจนถึงยุคร่วมสมัย   
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2. ได้น าเสนอแนวทาง/ตัวแบบในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมส าหรับแหล่งเครื่องเคลือบดินเผา
ในประเทศไทย อาทิจังหวัดล าปาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญา เทคโนโลยี ตลอดจน
กระบวนการผลิตเซรามิกส์อันเป็นมรดกวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่ส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

มรดกวัฒนธรรมและแนวคิดจัดการมรดกวัฒนธรรม 

 

2.1 มรดกวัฒนธรรม1 คือ อะไร 

ในร่างกฎบัตรประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของอิโคโมสไทย ให้
นิยามของมรดกทางวัฒนธรรม (อิโคโมสไทย;2554,น.181-182) ไว้ว่า  

“มรดก (ทาง) วัฒนธรรม หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ของคนในชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมี
คุณค่าตกทอดจากรุ่นก่อน เป็นประจักษ์พยานของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่
มนุษย์ได้สร้างขึ้น รวมทั้งระบบนิเวศซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าไม่สามารถหาทดแทนได้ เป็นเครื่องหมายที่
สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของผู้คนในอดีต แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเอกลักษณ์ของพื้นที่มี
การสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและควรค่าแก่การสืบสานต่อไปในอนาคต”  

และยังแบ่งประเภทของมรดกวัฒนธรรมได้เป็น 2 ประเภท คือ         

1) มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องและ
มองเห็นได้ ได้แก่โบราณสถาน อนุสาวรีย์ สถาปัตยกรรม อาคาร กลุ่มอาคาร ชุมชน ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
พื้นที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ แหล่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมและผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ และ     
2) มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับ
ต้องหรือแสดงออกมาทางกายภาพได้ ได้แก่ ภูมิปัญญา ความรู้ ความเชื่อ ความสามารถ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีจารีตที่บุคคลหรือชุมชนได้สร้างสรรค์ข้ึนและได้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจนถึงปัจจุบัน 

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Convention Concerning 
the Protection of World Cultural and Natural Heritage : the World Heritage Convention) เพื่อ
การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ นิยามมรดกทางวัฒนธรรมไว้ว่า 

มรดกทางวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าในฐานะที่เป็นเคร่ืองแสดงออกถึง
รากฐานและความเป็นมาของชาติบ้านเมืองซึ่งสมควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้เป็นมรดกของคนในชาติ 
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์และให้คนในโลกได้ชื่นชม  ดังนั้น คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมจึงไม่ได้อยู่ที่ลักษณะ
ทางกายภาพเท่านั้น ลักษณะส าคัญของสิ่งซึ่งสมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้ดังนี้ 
  

-ให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการหรือศิลปะ  
-แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของวิถีชีวิตของกลุ่มชนและสังคมที่ได้มีการสืบทอด 
กันมา 

 
                                                           
1 มรดกวัฒนธรรม หรือ มรดกทางวัฒนธรรม คือ ค าที่มีความหมายเดียวกัน มีปรากฏเขียนแตกต่างกันจากหลากแหล่งของงานเขียนใน
ภาคภาษาไทย ซ่ึงมาจากค าภาษาอังกฤษ คือ Cultural Heritage ดังนั้น จึงสามารถเขียนได้ทั้งสองค า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทและความ
เหมาะสมของรูปประโยคในแต่ละเนื้อความและจากต้นแหล่งอ้างอิงนั้นๆ  
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-มีรูปแบบดั้งเดิมสามารถสืบค้นถึงที่มาในอดีตได้ 
-มีลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นชุมชนหรือท้องถิ่น 
-หากไม่มีการอนุรักษ์ไว้จะสูญหายไปในที่สุด 

 ประเภทของมรดกทางวัฒนธรรม 

องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้แบ่งมรดกทาง
วัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

(1) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) เป็นสิ่งที่แสดง
ให้เห็นได้ทางกายภาพ โดยครอบคลุมทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเคลื่อนที่ได้
และที่เป็นวัตถุเคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ อนุสาวรีย์ เครื่องแต่ง
กาย ภาพจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น 

(2) มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) หมายถึง 
ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแนวปฏิบัติทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นสากลและ
ของท้องถิ่น ซึ่งถูกสร้างขึ้นและถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าด้วยวาจาหรือวิธีการ
อ่ืนใดผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้โดยกระบวนการสั่ง
สมความรู้และประยุกต์ใช้  มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ยังมีการก าหนดสิ่ง
ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น มุขปาฐะ การแสดงออก ภาษา ศิลปะการแสดง 
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล ความรู้และการปฏิบัติต่างๆ 
เก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล ฝีมือช่าง แนวประเพณี มรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ยังเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและถูกสร้างใหม่อยู่เรื่อยๆ โดย
ชุมชนเพื่อตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ช่วยให้ชุมชน
มีอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง โดยความต่อเนื่องถือเป็นลักษณะส าคัญของมรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

ในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พ.ศ.
2556 ขยายอาณาเขตของค ามรดกวัฒนธรรม เป็น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นค าเรียกที่
ครอบคลุมสิ่งที่มนุษย์ได้จัดการกับสรรพสิ่ง โดยแทบจะครอบคลุมทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (มีที่มา
จากภูมิปัญญาในมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้) ซึ่งได้ให้นิยามว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง 
การปฏิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่
เก่ียวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณีปัจเจกบุคคล ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดก
ทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งนี้ เป็นสิ่ง
ซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้างขึ้นใหม่อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์
ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์และ
ความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงก่อให้เกิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการคิดสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม; 2556, น.36) ซึ่งมีเค้าที่มาจาก “อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” จากที่ประชุมใหญ่ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ ในที่นี้เรียกว่า ยูเนสโก ได้ประชุมกันที่กรุงปารีสเป็นครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 
17 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ในอนุสัญญาดังกล่าว ได้แบ่งประเภทของ“มรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ
ต้องไม่ได้” คือ :  
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(ก) ประเพณีและการแสดงออกของมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะพาหะของมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้  

(ข) ศิลปะการแสดง  
(ค) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ  
(ง) ความรู้และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  
(จ) ฝีมือช่างแนวประเพณีนิยม 
 
ส่วนในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

พ.ศ.2556 ได้จ าแนกประเภทหรือสาขาของสิ่งที่เรียกว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ออกเป็น 7 ประเภท 

1) ศิลปะการแสดง หมายถึง การแสดงดนตรี ร าเต้นและละครที่แสดงเป็นเร่ืองราว ทั้งที่เป็นการ
แสดงตามขนบแบบแผน มีการประยุกต์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ การแสดงร่วมสมัย การแสดง
ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการแสดงสดต่อหน้าผู้ชม และมีจุดมุ่งหมายเพื่อความงาม ความบันเทิงและ/
หรือเป็นงานแสดงที่ก่อให้เกิดการคิด วิพากษ์ น าสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ดนตรี และ การแสดง  

2) งานช่างฝีมือดั้งเดิม หมายถึง ภูมิปัญญา ทักษะฝีมือช่าง การเลือกใช้วัสดุและกลวิธีการ
สร้างสรรค์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สะท้อนพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน แบ่ง
ออกเป็น 10 ประเภท คือ ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปั้นดินเผา 
เครื่องโลหะ เครื่องไม้ เครื่องหนัง เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์อย่างอื่น  

3) วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง วรรณกรรมที่ถ่ายทอดอยู่ในวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยครอบคลุม
วรรณกรรมที่ถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่า และที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แบ่งออกเป็น 7 
ประเภท คือ นิทานพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์บอกเล่า บทสวดหรือบทกล่าวในพิธีกรรม บทร้อง
พื้นบ้าน ส านวนภาษิต ปริศนาค าทายและตารา 

4) กีฬาภูมิปัญญาไทย หมายถึง การเล่น การกีฬา และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่มีการปฏิบัติ
กันอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลักษณ์สะท้อนวิถีไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การเล่น
พื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

5) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล หมายถึง การประพฤติปฏิบัติในแนวทาง
เดียวกันของคนในชุมชนที่สืบทอดต่อกันมา บนหนทางของมงคลวิธี น าไปสู่สังคมแห่งสันติสุข
แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพันธุ์นั้นๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ มารยาท 
ขนบธรรมเนียบประเพณี และงานเทศกาล  

6) ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล หมายถึง องค์ความรู้ วิธีการ ทักษะ 
ความเชื่อ แนวปฏิบัติและการแสดงออกที่พัฒนาขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ อาหารและ
โภชนาการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์และไสย
ศาสตร ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและชัยภูมิและการตั้งถิ่นฐาน  

7) ภาษา หมายถึง สัญลักษณ์ที่มนุษย์ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือแสดงออกเพื่อสื่อความ
เข้าใจระหว่างคนในสังคม ทั้งที่อยู่ในภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษามือ นอกจากช่วยสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกันหรือช่วยสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมแล้ว  ภาษายังเป็น สมบัติ
ของสังคมที่สะท้อนวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นได้เป็นอย่างดี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
ภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ และภาษาสัญลักษณ์ 
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แผนภูมิที่ 2.1 : ความหมายและความสัมพันธ์ของทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ที่
มีอยู่ในชุมชนและสังคมต่างๆ  
(ท่ีมา : สายันต์ ไพรชาญจิตร์ : 2554, น.18) 

ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550, น.13) ให้ขอบเขตมรดกวัฒนธรรมในความหมายของ
ทรัพยากรวัฒนธรรม2 หมายถึง “ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมทั้งหมดในสังคมมนุษย์ทั้งที่เป็น
วัฒนธรรมทางวัตถุ สิ่งก่อสร้างที่จับต้องได้ (Tangible Forms) และที่เป็นความหมาย (Meaning) ความรู้/
ภู มิ ปั ญ ญ า  (Knowledge/Wisdom) ความ เชื่ อ  (Beliefs) กฎ ระ เบี ยบ แบ บ แผน เพื่ อ ก ารป ฏิ บั ติ 
(Rules/Regulations) จินตนาภาพ (Imaginations) ความรู้สึกนึกคิด (Feeling) ศิลปะและการแสดงออก 
(Expressive behaviors) ที่ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสทางกายภาพได้ (Intangible) ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถ
จัดการให้เกิดประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันประกอบด้วยสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต (Heritages) และสิ่งที่
ยังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงขึ้นใหม่ (Creation/Vital Cultural Resources) เพื่อใช้สอยให้สมประโยชน์ ใน
การแก้ปัญหาด้านต่างๆของชุมชนและสังคม” ซึ่งได้แสดงแผนภาพความหมายและความสัมพันธ์ของ
ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมต่างๆ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 มรดก (ทาง) วัฒนธรรม จากความหมายที่เป็นสิ่งของสมบัติที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ เป็นสิ่งหายาก มีคุณค่า ควรเก็บถนอมรักษา ดูแล
เพื่อความภาคภูมิใจ ได้มีความหมายกว้างขึ้นในแง่ของการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางแก่ชุมชนและสังคม จึงเกิดค าว่า 
ทรัพยากรวัฒนธรรม (และค าอื่นอีกเช่น สมบัติทางวัฒนธรรม (cultural property) ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (cultural asset) (สว่าง 
เลิศฤทธิ์: 2547; น.2)) ซ่ึงก็เรียกสลับไปมา เมื่อมรดก (ทาง) วัฒนธรรมนั้น เป็นสิ่งทรงคุณค่าสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์
ไดไ้ม่ว่าจะเป็นวัตถุวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาก็ตาม (ธนิก เลิศชาญฤทธิ์: 2554; น.17) 
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แผนภูมิที่ 2.2 : มรดกวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องเป็นทั้งมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้ ที่จัดการโดยมนุษย์และส่งผลต่อมนุษย์ โดยมีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็น
รากฐานส าคัญก่อให้เกิดสิ่งที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้  และมีปัจจัยของมรดก
ธรรมชาติเข้าร่วมเป็นตัวส่งเสริมหรือตัวแปรส าคัญด้วย ซึ่งทั้งมรดกวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมร่วมสมัยนั้น เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันส่งคุณค่าแก่มนุษย์และสังคม 

การให้นิยามของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) ว่า เป็นสิ่งที่เป็น
รูปธรรม นั้น ถ้าพิจารณาในประเภทของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมข้างต้นแล้วจะเห็นว่า มีประเภทมรดกภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรมบางอย่าง เป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ แต่ปรากฏเห็นเป็นรูปธรรม เช่น ศิลปะการแสดง ซึ่งเรารับรู้
คุณค่าผ่านโดยการเห็นและได้ยินเสียง เราเห็น ได้ยินและรู้สึกสัมผัสได้ทั้งนามและรูปไปพร้อมกันที่มีปัจจัย
ของการเคลื่อนที่และเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงอาจไม่เหมาะสมนักที่เราจะนิยามค า Tangible ว่าเป็น “สิ่งที่
จับต้องได้ เป็นรูปธรรม” และการที่จะระบุว่า “ผลงานทางศิลปะแขนงต่างๆ” ว่าเป็น มรดกวัฒนธรรมที่จับ
ต้องได้ (ตามนิยามของอิโคโมสไทย) ก็ออกจะก้ ากึ่งหรือลักลั่นในบางกรณี เพราะถ้าเป็นศิลปะการแสดงจะไม่
ถูกจัดเข้าอยู่ในประเภทที่จับต้องได้ แต่เป็นประเภทที่จับต้องไม่ได้ ด้วยคุณลักษณะของสิ่งปรากฏนี้ การถอด
ความค า Tangible ของยูเนสโก ว่าเป็น สิ่งจับต้องได้ และเรียก Intangible ว่าเป็น สิ่งจับต้องไม่ได้ จึงเป็น
การนิยามที่เหมาะสมกว่าที่จะกล่าวระบุตรงข้ามกันว่า Tangible เป็นสิ่งรูปธรรมและ Intangible เป็นสิ่ง
นามธรรม 
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ถ้าพิจารณาประเภทต่างๆ ของมรดกวัฒนธรรมนี้ จะเห็นได้ว่ามีทั้งสิ่งที่จับต้องได้ อันเป็นวัตถุทาง
วัฒนธรรม (ทรัพยากรเชิงวัตถุ) และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาวัฒนธรรม (ทรัพยากรนามธรรม) สิ่ง
ส าแดงออกเหล่านี้ที่จัดว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมมีความซ้อนทับและสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกันอยู่เสมอ ไม่สามารถ
ระบุและจัดการโดยแยกส่วนขาดจากกันได้ เพราะวัตถุทางวัฒนธรรม (Cultural Objects) ทั้งหลาย ที่เป็น
สิ่งจับต้องได้นั้นก็ถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยผ่านระบบคิด การสั่งสม ถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้ ทักษะความ
เชี่ยวชาญและกระบวนการเทคนิควิธีทั้งสิ้น ให้สามารถปรากฏเห็นเป็นสิ่งจับต้องได้ มีความเป็นวัตถุกายภาพ 
ให้รับรู้ สัมผัสและรู้สึกถึงคุณค่าความงาม ความเป็นนามธรรมได้โดยประสาทสัมผัสของมนุษย์ อย่างกรณี 
เครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องกระเบื้อง มีความสัมพันธ์เก่ียวเนื่องกันทั้งในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องได้ทางกายภาพเชิงวัตถุและในฐานะสิ่งที่จับต้องไม่ได้เชิงภูมิปัญญาและระบบความคิดด้วย และสิ่งที่จัด
ได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนั้นจะมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับมนุษย์ทั้งในการก าเนิด บริบท การผลิตสร้าง
และการส่งผ่าน ซึ่งรวมไปถึงมรดกทางธรรมชาติเข้าร่วมเป็นปัจจัยด้วย ยังผลก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัย
และมรดกวัฒนธรรม ต่างกันแต่เพียงปัจจัยของกาลเวลาและคุณค่าที่ปรากฏ 

2.2 แนวคิดการจัดการมรดกวัฒนธรรม 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการมรดกวัฒนธรรม เกิดขึ้นจากนัยของการมองมรดกวัฒนธรรมว่าเป็นสิ่งมี
ค่า หายาก มีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ สุนทรียะ ศิลปะ เป็นสมบัติที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ดังนั้น จึง
ต้องถนอมเก็บรักษา อย่าให้สูญหาย บุบสลายหรือเสื่อมคุณค่าลงไป การจัดการแต่เดิมจึงเป็นลักษณะเข้าไป
สงวนรักษาเอาไว้และจะเห็นชัดในประเภทที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้หรือเป็นลักษณะวัตถุวัฒนธรรม 
ส าหรับมรดกวัฒนธรรมประเภทที่จับต้องไม่ได้ที่ เดิมเคยไม่ได้รับความสนใจ ด้วยว่ามันไม่ได้ปรากฏ
รูปลักษณะเป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ เลยไม่ได้รับการจัดการอย่างมรดกประเภทจับต้องได้ แต่
ความส าคัญของมรดกประเภทนี้กลับเป็นรากฐานของมรดกวัฒนธรรมและสิ่งส าแดงวัตถุวัฒนธรรมอย่างมาก 
และเป็นสิ่งที่อยู่ฝังไปกับมนุษย์เป็นภูมิปัญญา เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและสังคม และสามารถสร้างขึ้นใหม่
อย่างต่อเนื่องได้ตราบที่ยังมีมนุษย์และสังคมด าเนินอยู่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมจึงมอง
กว้างออกไป และเมื่อมรดกวัฒนธรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์สร้างคุณค่าแก่สังคมและมนุษย์ได้ การ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม ถูกมองเป็นลักษณะทรัพยากรวัฒนธรรมอีกโสตหนึ่งด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนจึงเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับ
ภาวะการณ์ของสังคมและประสานประโยชน์ต่อมรดกวัฒนธรรมทั้งหลายกับสังคมและชุมชน ไม่เกิดลักษณะ
แปลกแยกส่วน ทิ้งร้าง ละเลยการจัดการโดยตัดขาดจากสังคม โดยยังธ ารงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ในคุณค่าทุก
ส่วนของมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ  

 เมื่อเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ เป็นมรดกวัฒนธรรม (ทั้งสิ่งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้) เราจึง
จ าเป็นต้องเข้ามาจัดการในอันดับแรก คือวิธีการอนุรักษ์ ด้วยเป้าหมายที่จะสงวนรักษา บูรณะ ปฏิสังขรณ์
รวมไปถึงการประยุกต์ใช้สอย ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือใช้หลายวิธีร่วมกัน รูปแบบของการ
จัดการในด้านอนุรักษ์มีเทคนิควิธีการเป็นการจ าเพาะมากมายให้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของมรดก
วัฒนธรรมนั้นๆ แม้แต่มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็ตามมักจะปรากฏเป็นสิ่งประกอบให้เห็นเป็นวัตถุ
วัฒนธรรมด้วยเสมอ เพราะการส าแดงออกหรือการรับรู้มรดกวัฒนธรรที่จับต้องไม่ได้นั้นจะเก่ียวโยงเป็นวัตถุ
วัฒนธรรมหรือมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องด้วยเสมอ ดังนั้นเทคนิควิธีการอนุรักษ์ (conservation methods) 
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จึงเป็นแนวคิดวิธีการอันดับต้นๆ ที่จะน าไปจัดกระท ากับมรดกวัฒนธรรมนั้น ซึ่งประกอบไปด้วยหลายวิธีการ 
(อิโคโมสไทย: 2550; น.497-498) เช่น  

1) การป้องกันการเสื่อมสภาพ (Prevention of Deterioration) เพื่อป้องกันความเสื่อมสภาพอัน
เกิดจากปัจจัยท าลายต่างๆ ไม่ว่าความชื้น แสงสว่าง ไฟ มลภาวะที่เป็นพิษ อุณหภูมิ ที่จะส่งผลท าลายต่อ
มรดกวัฒนธรรมนั้น  

2) การสงวนรักษา (Preservation) การดูแลรักษามรดกวัฒนธรรมนั้นตามสภาพที่ปรากฏอยู่ไม่ให้
เสื่อมสลายต่อไป  

3) การจ าลองแบบ (Reproduction) การจ าลองแบบชิ้นงานวัตถุวัฒนธรรมนั้นๆ มาแทนที่ชิ้นเดิม
ในการให้ความรู้หรือเพื่อรักษาเอกภาพของต าแหน่งวัตถุวัฒนธรรมนั้นไว้ โดยที่วัตถุวัฒนธรรมชิ้นเดิมแท้นั้น
ได้เก็บรักษาอย่างปลอดภัย เพื่อมิให้เสื่อมสภาพ ส าหรับวัตถุวัฒนธรรมที่เป็นศิลปกรรม การจ าลองแบบนี้
อาจมีขนาดไม่เท่ากับชิ้นงานเดิมก็ได้  

4) การบูรณะ (Restoration) ซ่อมแซมชิ้นวัตถุวัฒนธรรมนั้นตามลักษณะเดิมตามหลักฐานข้อมูล
ทางโบราณคดีหรือรูปแบบศิลปกรรมในส่วนที่เสียหายหรือหายไป เพื่อให้กลมกลืนรักษาสภาพโครงสร้างและ
ลักษณะของรูปแบบไว้ แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากวัสดุเดิมได้  

5) การลอกถอดแบบ (Replica) การท าซ้ าลอกแบบวัตถุวัฒนธรรมหรือผลงานศิลปกรรมนั้นโดยมี
ลักษณะกายภาพและขนาดเหมือนเดิมทุกประการ เพื่อผลในการจัดแสดงหรือน าไปศึกษาเชิงความรู้และ
ความงาม ซึ่งชิ้นงานลอกแบบนี้ ให้ความรับรู้และสุนทรียะเฉกเช่นเดียวกับชิ้นต้นแบบทุกประการ การลอก
แบบนี้ท าให้สามารถเก็บรักษาชิ้นวัตถุวัฒนธรรมเดิมนั้นได้อย่างปลอดภัยและยาวนาน  

6) การปฏิสังขรณ์ (Reconstruction) มรดกวัฒนธรรมที่เป็นโบราณสถาน ที่เสื่อมสลายไปบางส่วน
หรือสูญไป จะพยายามก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยอาศัยข้อมูลหรือหลักฐานความถูกต้อง ความเป็นจริงโดยไม่
บิดเบือนให้ได้มากที่สุด อาจใช้วัสดุดั้งเดิมหรือวัสดุใหม่  

7) การประกอบคืนสภาพ (Anastylosis) การประกอบสร้างกลับมาใหม่จากวัสดุดั้งเดิม ณ ต าแหน่ง
เดิม โดยเทคนิควิธีการแบบเดิม เพื่อให้คงรักษาสภาพตามความเป็นจริงไว้ 

8) การประยุกต์ใช้สอย (Rehabilitation) การปรับปรุงมรดกวัฒนธรรมนั้น ซึ่งส่วนมากมักเป็น
อาคารหรือแหล่งโบราณสถาน ให้ยังประโยชน์ใช้สอยใหม่ที่เหมาะสม โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ
มรดกวัฒนธรรมนั้นๆ ซึ่งแนววิธีการนี้ผสมผสานกับแนววิธีการอนุรักษ์ต่างๆ ข้างต้น จะเป็นต้นคิดน าไปสู่
แนวทางจัดการมรดกวัฒนธรรมแบบยั่งยืนต่อไปด้วย 

แนววิธีการจัดการแบบวิธีการอนุรักษ์นี้ เป็นวิธีการที่ใช้ในล าดับแรกและอย่างส าคัญเสมอ ก่อน
พัฒนามรดกวัฒนธรรมที่ผ่านแนววิธีการจัดการนี้แล้วไปสู่การประยุกต์แนวทางอ่ืนต่อไป ซึ่งเป็นหน่วยงาน
หรือรูปแบบสถาบันหรือองค์กรอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพิพิธภัณฑ์ สถาบัน
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมหรือโบราณคดี หรือศูนย์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือแม้แต่ชุมชนที่สามารถจัดการ
อนุรักษ์ได้ด้วยตนเองก็ตาม เพราะวัตถุวัฒนธรรมอันเป็นมรดกที่มีคุณค่าเหล่านั้น ย่อมต้องถูกดูแลรักษา
อย่างถูกต้องเป็นระบบที่เหมาะสม แล้วจึงน าไปสู่คุณค่าประการอ่ืน เช่น คุณค่าในเชิงวิชาการ ความรู้ เชิง
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สุนทรียะและไปจนถึงคุณค่าเชิงเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว แนวคิดต่อจากการจัดการแบบอนุรักษ์ คือ 
แนวคิดการจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  

แนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ทั้ งในแง่
ประวัติศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและความรู้ ด้านสุนทรียภาพความงาม ความสืบเนื่องทาง
วัฒนธรรมและประเพณี อีกทั้งยังรักษาไว้ในฐานะทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของชาติ ในภาวะการณ์ปัจจุบัน
มรดกวัฒนธรรมมีความผสมผสานเนื่องมาจากไม่ใช่วัฒนธรรมเชิงเดี่ยวแต่เป็นความหลากหลาย ซึ่งย่อมต้อง
แปรผันคุณค่าได้มากตามความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ ในเอกสารนาระ 2537 (The Nara 
Document on Authenticity 1994) ให้ความส าคัญในประเด็นของความหลากหลายทางมรดกวัฒนธรรม
ซึ่งส าแดงถึงความรุ่มรวยทางจิตวิญญาณและพุทธิปญัญาของมนุษย์ และไม่เป็นการกล่าวแยกขาดกันระหวา่ง
สิ่งที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้เพราะบางอย่างเป็นลักษณะทั้งสองประการร่วมกัน และเมื่อมองในความ
หลากหลายมรดกทางวัฒนธรรมจึงรายล้อมไปด้วยความหลากหลายของปัจจัยต่างๆ เช่น เงื่อนไขกาลเวลา 
บริบทที่รายล้อม องค์ประกอบของสิ่งที่มีชี วิตและไม่มีชีวิต บทบาทและหน้าที่  การคงอยู่และการ
เปลี่ยนแปลง (ที่สัมพันธ์กับมนุษย์และสังคม) และมิใช่จ าเพาะรูปแบบหรือกายภาพที่โดดเด่นเท่านั้นยังรวม
ไปถึงการใช้งาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้น แบบแผนปฏิบัติ บริเวณสถานที่และตัวตนของจิตวิญญาณ ดังนั้น การ
จัดการมรดกวัฒนธรรมในความหลากหลาย จึงต้องค านึงถึงผลสืบเนื่องในหลายมิติ โดยเฉพาะมิติสาธารณะ 
ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนและผลเชิงก้าวหน้าของมนุษย์และสังคมนั่นเอง แนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนไม่ใช่เป็นเร่ืองของนักจัดการหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ในทุกภาคส่วนเป็นส่วนร่วม
ส าคัญในการช่วยจัดการ ดูแลรักษาและน าก่อให้เกิดประโยชน์จากคุณค่าต่างๆ ในเชิงพัฒนาแก่มนุษย์ได้ ไม่
ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งจะท าให้มรดกวัฒนธรรมเป็นมรดก (ที่มีคุณค่าและมีชีวิต) (living heritage) อย่าง
แท้จริง ไม่ใช่สิ่งที่ตายไปแล้ว 

และเมื่อมรดกวัฒนธรรมหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรม (หรือค าอ่ืนที่เก่ียวข้อง) คือความหมายและ
เนื้อหาที่ครอบคลุมจากนิยามที่กล่าวมา และมีนัยว่าเป็นสิ่งที่สามารถน ามาใช้ได้ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเก็บไว้อย่าง
แตะต้องไม่ได้เสมอไป สามารถน ามาก่อประโยชน์แก่มนุษย์และสังคมได้ ยังก่อให้เกิดกระบวนการจั ดการ
มรดกวัฒนธรรมหรือการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งมีคุณค่าหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าเชิง
สัญลักษณ์ คุณค่าเชิงวิชาการ คุณค่าเชิงสุนทรียะหรือคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น การจัดการมรดกวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน จึงต้องจัดการโดยก่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ทั้งในแง่ต่างๆ ดังที่กล่าวมา ให้มนุษย์และสังคม
ได้ประโยชน์ ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ยังสามารถอนุรักษ์คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้นไว้ได้  

จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้อ งจิ่งเต๋อเจิ้นนั้น พบ
ปรากฏการณ์ได้ภาพอย่างกว้างว่า มีรูปแบบในการจัดการเป็นลักษณะด้านการอนุรักษ์ที่ปรากฏเป็นหน่วย 
สถาบัน แหล่งสถานหรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ อย่างชัดเจนและมีหลากหลายจ านวนมาก และมีการใช้คุณค่าอัน
โดดเด่นของมรดกเครื่องกระเบื้องในเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวอย่างเด่นชัดของจิ่งเต๋อเจิ้น อันเป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ทางเคร่ืองกระเบื้องที่ส าคัญในระดับโลก ซึ่งในโครงการวิจัยนี้จะท าการศึกษาว่า ด้วยความโดดเด่น
ดังกล่าวของจิ่งเต๋อเจิ้นที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและยังพลวัตอย่างต่อเนื่องในสังคมร่วมสมัยนี้ จะมี
รูปแบบการจัดการมรดกวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องนี้อย่างไรและจะมีแบบอย่างปฏิบัติที่จะสามารถน ามา
ประยุกต์ในประเทศไทยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของโครงการวิจัยนี้ได้ประการใด 



บทท่ี 3 

พัฒนาการจิ่งเต๋อเจิ้นและการค้าอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง  

 

จิ่งเต๋อเจิ้น ชื่อเดิมคือ ซินผิง (Xinping) ( ) ราวศตวรรษที่  4 เปลี่ยนใหม่เป็น ชางหนาน 
(Changnan) ( ) หมายถึง ดินแดนทางใต้ของแม่น้้าชาง (เถาหยาง-Taoyang - ก็เรียกด้วยเช่นกัน
ช่วงศตวรรษที่  7 ในสมัยราชวงศ์ถัง) (www. jingdezhen.gov.cn) ตั้งอยู่บริเวณด้านตะวันออกของ
ทะเลสาบโผหยางทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี เป็นศูนย์กลางผลิตเครื่องดินเผา (ยังเป็นเครื่อง
ดินเผาระดับเนื้อเครื่องหินหรือสโตนแวร์) มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น (202 ปี ก่อน ค.ศ. ถึง ค.ศ.220) และเร่ิม
เป็นแหล่งเตรียมภาชนะเครื่องเซ่นไหว้ให้แก่ราชส้านักในสมัยราชวงศ์เฉินใต้ (สมัยราชวงศ์เหนือใต้ ปลาย
ศตวรรษที่ 6) ราวปี ค.ศ.1004-1007 จิ่งเต๋อเจิ้นเป็นพื้นที่ส้าหรับการผลิตเครื่องกระเบื้องที่มุ่งเน้นเพื่อราช
ส้านัก นามจิ่งเต๋อเจิ้น มาจากช่วงรัชสมัยฮ่องเต้เจิ่นซ่ง ในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ (นามรัชกาลว่า จิ่งเต๋อ) (

) (ค.ศ.960-1127) ค้าต่อท้ายว่า “เจิ้น” (zhen) ( ) ของ Jingde-zhen ( ) บ่งบอกถึงสถานภาพ
ของการบริหารจัดการเมือง คือ เป็นเมืองการค้าการขาย (market town คือ zhen นั่นเอง) (Finlay, 
Robert; 2010, p.20) และยังบ่งบอกไปถึงรัชสมัยของฮ่องเต้จิ่งเต๋อด้วย การเจริญเติบโตและการพัฒนา
เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น เป็นภาพสะท้อนใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเครื่องกระเบื้องจีน ในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 10 ด้วย  

ฮ่องเต้เจิ่นซ่ง ทรงให้มีการผลิตเคร่ืองกระเบื้องสีน้้าเงินหม่นที่เมืองชางหนานเพื่อใช้ภายในประเทศ
และการค้าส่งออก เป็นที่มาแต่นั้นว่าจิ่งเต๋อเจิ้นเริ่มส่งสินค้าไปทั่วโลก ในหลายศตวรรษต่อมาอุตสาหกรรม   
เซรามิกส์ก็พัฒนามากขึ้นในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นและกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องกระเบื้องมากว่า  700 ปี 
ชาวต่างชาติรับรู้กันว่าเคร่ืองกระเบื้อง คือ สัญลักษณ์ของจีน ดั่งค้า เครื่องกระเบื้อง (porcelain) และค้าว่า 
ไชน่า (China) ก็คือ ความหมายของเคร่ืองกระเบื้องที่รับรู้กันในอังกฤษและฝรั่งเศส  

เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น บางครั้งเรียก “Fowliang” (Linsun; 2009, p.1216) แต่เดิมนั้นศูนย์กลางการ
ผลิตจะอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าหมู่บ้านฝูเหลียง ( ) ราชส้านักในสมัยราชวงศ์หยวนได้ก่อตั้งหน่วยงานที่ดูแล
เกี่ยวกับการผลิตและการเผาเครื่องกระเบื้องลายครามขึ้น ณ หมู่บ้านฝูเหลียง ในรัชสมัยฮ่องเต้หงอู่ 
ราชวงศ์หมิง หมู่บ้านฝูเหลียงได้เปลี่ยนฐานะเขตการปกครองเป็นระดับอ้าเภอและอยู่ภายใต้การปกครอง
จังหวัดเหลาโจว ( ) และในปี ค.ศ.1369 ได้มีการก่อตั้งโรงงานและเตาเผาผลิตเครื่องกระเบื้องขึ้นที่จิ่ง
เต๋อเจิ้น นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งโรงงานและเตาเผาเพื่อผลิตเครื่องกระเบื้องให้กับราชส้านักข้ึนที่เขตจูซาน (

) (ต่อมาฝูเหลียงได้ย้ายที่ท้าการราชการรวมถึงโรงงานผลิตและเตาเผาจากอ้าเภอฝูเหลียงมาตั้ง ณ     
จิ่งเต๋อเจิ้นแทน หลังจากนั้นจึงเรียกฝูเหลียงว่า “เมืองเก่า”) เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานว่าท้าการผลิต
เครื่องกระเบื้องคุณภาพสูง มีลักษณะจ้าเพาะพิเศษ  
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ด้วยว่าจิ่งเต๋อเจิ้น ตั้งอยู่ตอนทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี  เป็นมณฑลอยู่ทางด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ทางด้านใต้ของแม่น้้าแยงซี (ชาง) (Chang) ( )1 การขนส่งโดยทางแม่น้้าชาง จึง
เป็นกุญแจส้าคัญน้าไปสู่ความส้าเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องในจิ่งเต๋อเจิ้น  เจ้าหน้าที่ใน
สมัยหมิง หมุย ซงโจว เขียนว่า “เตาทั้งหลายจัดตั้งเรียงรายไปตามแม่น้้า และเรือเล็กเรือใหญ่น้าเครื่อง
กระเบื้องมาและไปทุกวัน” (www. thewanlishipwreck.com/Jingdezhen) การขนส่งไปขายตลาด
ภายในประเทศที่ปักกิ่ง พอๆ กับการขนส่งไปยังต่างประเทศ เครื่องกระเบื้องจะล้าเลียงไปตามแม่น้้าชาง 
(สาขาของแม่น้้าแยงซี) โดยเรือล้าเล็กๆ ไปแวะถ่ายของที่ทะเลสาบโผหยาง ที่ที่มีคลังสินค้าใหญ่เพื่อรอ
เปลี่ยนไปเรือล้าใหญ่ ไปออกแม่น้้าแยงซี และล่องไปหนานจิง จากนั้นก็ล่องตามล้าคลองใหญ่ไปออกทาง
เหนือลุเข้าปักกิ่งเป็นเส้นทางราว 1,900 กิโลเมตร ถ้าไปทางใต้ก็ออกหังโจว ราว 1,000 กิโลเมตร หรือไป
เมืองท่าที่จางโจว ฉวนโจว ฝูโจว ในมณฑลฝูเจี้ยน ฉางโจวตอนเหนือของมณฑลกว่างตง เส้นทางที่ใช้บ่อย
มากมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 จากจิ่งเต๋อเจิ้นไปกว่างโจว ตอนใต้ของจีน เริ่มตั้งแต่ทะเลสาบโผหยาง ไป
ตามแม่น้้าก้านไปหนานชางและล้าเลียงลงเรือเล็ก และล่องไปขึ้นที่ก้านโจว เป็นแม่น้้าสายเล็ก เรือคลังนี้ไป
ทางชายแดนมณฑลเจียงซี และขนต่อไปด้วยก้าลังคนทางเหมยหลิง ตรงไป 30 กิโลเมตร สินค้าทั้งหมดจะ
น้าลงเรือเล็กอีกครั้ง ไปตามช่องแคบ เข้าแม่น้้าเป่ยเจียง ก่อนเข้าสู่กวางโจว ระยะทาง 1,400 กิโลเมตร 
เครื่องกระเบื้องกว่าแสนชิ้นที่ขนส่งอยู่เช่นนี้เป็นเวลาหลายปีในศตวรรษที่ 17  

สถานภาพของจิ่งเต๋อเจิ้น ในฐานะผู้ผลิตเครื่องกระเบื้องโดยเฉพาะให้ราชส้านัก เริ่มเมื่อต้นสมัย
ราชวงศ์ซ่ง และมาเริ่มชัดเจนอีกครั้งในสมัยราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ.1369 โรงงานผลิตเครื่องกระเบื้องหลวง 
ถูกสร้างขึ้นที่เขามุก (Zhushan) ( ) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง หลังจากนั้นปริมาณการผลิตเครื่องกระเบื้อง
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  ในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง การผลิตเครื่องกระเบื้องได้ขยายจ้าเริญรุดหน้ามาก
ขึ้นตลอดช่วงศตวรรษที่ 14 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นช่วงยุคสมัยที่มีการผลิตและความหลากหลายของ
เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นมากมาย เป็นมาตรวัดที่แสดงให้เห็นถึงการอุปถัมป์ของราชส้านักและปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกอย่างมหาศาลด้วย (Cheng Linsun; 2009, p.1,216) ผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อ
เจิ้น ยังท้าซ้้าเลียนแบบจากชิ้นงานวิจิตรโดดเด่น จากแหล่งเตาอ่ืนมาในยุคก่อนด้วย เช่น แบบเซลาดอนของ
เตาจากตอนเหนือและตอนใต้ ซึ่งเป็นงานชิ้นเลิศของราชวงศ์ซ่ง งานตกแต่งสีลายครามแบบตอนใต้ งานลาย
คราม ที่ได้รับความนิยมมากสมัยราชวงศ์หยวน หรืองานเคลือบหลายสีหรือสีเดียว เครื่องกระเบื้องจากจีนมี
กระจายไปทั่วโลก 

 

                                                           
1 แม่น้้าแยงซี (ชาง) เรียกว่า ชางเจียง ( ) (แม่น้้ายาว) ยาวเป็นอันดับสามของโลก ราว 6,300 กิโลเมตร เริ่มต้นน้้าจากเทือกเขา  
คุนลุ้น ไหลลงมาทางใต้ไปสู่ที่ราบสูงชิงไห่, ธิเบต ยูนนาน ก่อนไหลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ฉีจู ไหลผ่านมณฑลเสฉวน ข้ามภาค
กลางของจีนผ่านเหอเป่ย, หูหนาน, เจียงซี, อันฮุย และ เจียงสู ก่อนออกไปสู่ภาคตะวันออกสู่ทะเลทางตอนเหนือของเซ่ียงไฮ้ แม่น้้า 
แยงซีมีความส้าคัญได้รับการพัฒนาอย่างเด่นชัด เพื่อประโยชน์ทางการค้าและวัฒนธรรมมาตลอดประวัติศาสตร์จีน ย้อนไปสมัยหินใหม่ 
(8,000 – 5,500 ปีก่อนคริสตกาล) มีการตั้งรกรากที่แยงซีตอนใต้ ราชวงศ์ฉิน ฮ่องเต้ฉินซี สร้างขุดคลองและทางน้้า เพื่ออ้านวยความ
สะดวกทางการค้า จากหยางโจวไปกว่างโจว ระยะทาง 1,931 กิโลเมตร ตั้งแต่นั้นแม่น้้าแยงซีก็เป็นเส้นทางการขนส่งหลักของภาคกลาง
ของจีน เป็นศูนย์กลางของชาติในเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 3.1 : เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ( ) มีแม่น้้าแงงีีหลผ่่านดยงมีผา้น้้าสางง่องหลผมารวมอีกลผางสางจากช่อง
เขา เช่น ผ้าน้้าชาง ผ้าน้้าตงเลอ ผ้าน้้าลนานเลอ ีึ่งเป็นเส้นทางส้าคัญในการผ้าเผีงงวัตถุยิบจากเลมืองลรือแลผ่ง
ต้นทาง เช่น เลมืองเกาลผิง ีันเป่าเ่ิง ลนานกัง หปสู่ดรงงาน่ผิตลรือแลผ่งเตาต่างๆ ีึ่งมักจะตั้งเรีงงรางองู่ตาม
ริมฝั่งน้้าแผะเป็นการผ้าเผีงงขนส่งเครื่องกระเบื้องที่่ผิตเสร็จแผ้วออกหปงังเมืองท่าส้าคัญต่างๆ ท่ัวประเทศ กผ่าว
หย้ว่าเส้นทางน้้าเป็นปัจจังทางภูมิศาสตรทที่ส้าคัญ (แผะความหย้เปรีงบ) ใล้แก่จิ่งเต๋อเจิ้นท้ังในย้านการ่ผิตแผะการ
ขนส่งการค้า 
(ท่ีมา : http://www.thewanlishipwreck.com/Jingdezhen) 
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ภาพที่ 3.2 : การขนส่งเครื่องกระเบื้องหปงังปักกิ่งแผะเมืองท่าในมณฑผต่างๆ เพื่อเป็นสินค้าส่งออกหปงัง
ต่างประเทศ ใช้เส้นทางขนส่งผ้าเผีงงทางแม่น้้าแผะผ้าคผองจ้านวนมากท่ีขุยขึ้นเพ่ือใช้เป็นเส้นทางสัญจร คมนาคม
แผะผ้าเผีงงสินค้าเป็นส้าคัญ ย้วงปัจจังท้าเผทางภูมิศาสตรทนี้จึงเป็นส่วนส้าคัญที่ท้าใล้จิ่งเต๋อเจิ้นมีความดยยเย่นใน
ตผายการค้าเครื่องกระเบื้องพอๆ กับคุณภาพของการ่ผิตเครื่องกระเบื้อง 
(ท่ีมา : Sten Sjostrand; 2007, p.63) 
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รัชสมัยฮ่องเต้หงอู่ มีเตาเผาอยู่ 20 เตา ในจิ่งเต๋อเจิ้นที่มีภารกิจผลิตเครื่องกระเบื้องส้าหรับราช
ส้านัก ครั้นในรัชสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อ มีเตาเพิ่มเป็น 58 เตา ที่ผลิตเครื่องกระเบื้องส้าหรับพระราชวังหลวง 
การค้าเครื่องกระเบื้องลายครามเติบโตอย่างถึงขีดสุดยุคแรกๆ ในศตวรรษที่16 ช่วงรัชสมัยฮ่องเต้เจียจิ้ง 
(ค.ศ.1522-1566) เป็นสมัยที่มีการสนับสนุนนโยบายเปิดการค้าและพัฒนาการเกษตรและหัตถกรรม เกิด
เมืองทางการค้าและหัตถกรรมใหม่ๆขึ้น เกิดชนชั้นที่เรียกว่าชาวเมืองอย่างรวดเร็ว (Hsu Wen-Chin; 1988, 
135) จิ่งเต๋อเจิ้นกลายเป็นศูนย์กลางระดับต้นๆ ที่ผลิตเครื่องกระเบื้องลายครามเผาไฟสูง ที่ตอบสนองตลาด
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะความต้องการจากตะวันออกกลาง อินเดียและเอเชียอาคเนย์ 
ในรัชสมัยฮ่องเต้เจียจิ้ง (Jiajing) มีรับสั่งให้เพิ่มจ้านวนการผลิตเครื่องกระเบื้องมากขึ้น ค้าสั่งผลิตจากราช
ส้านักก็ก้าวกระโดดจากจ้านวน 2,570 ชิ้น ในปี ค.ศ.1529 เป็น 239,000 ชิ้น ในปี ค.ศ.1591 (Little, 
Stephen; 1996, 47) มีนโยบายส่งเสริมให้เตาเอกชนเข้ามาช่วยในการผลิตด้วย เรียกว่า กวนต้าหมินซาว   
( )2 เตาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ท้าการผลิตเครื่องกระเบื้องจากราชส้านักได้นี้เรียกว่า  ชิงเหยา  
(Qingyao) ( )3 หรือเรียกว่าเตาเขียว ที่ได้รับอนุญาตตามค้าสั่งผลิตภาชนะชั้นสูงได้  ในรัชสมัยฮ่องเต้
หลงชิ่ง ( ) และฮ่องเต้ว่านลี่ ( ) มีเตาเผาในจิ่งเต๋อเจิ้น 900 เตา จะมีเตาที่จัดอยู่จ้าพวก
ชิงเหยานี้ ประมาณแค่ 20 เตา เป็นเตาเขียวที่จะเผางานคุณภาพชั้นสูงเท่านั้น (Hsu WenChin; 1988, 
p.141) ขณะที่ช่วงสมัยราชวงศ์ชิง มีเตาแบบชิงเหยาอยู่ประมาณ 200 ถึง 300 เตา และส่วนใหญ่เป็นเตา
เอกชนไม่ใช่เตาหลวง แต่เตาหลวงกลับมีบทบาทส้าคัญในการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแบบลักษณ์เครื่อง
กระเบื้องที่ทรงคุณค่าสูง ระหว่างปี ค.ศ.1506 และค.ศ.1530 เตาหลวงทั้งหลายถูกควบคุมดูแลโดยขันทีจาก
กรุงปักกิ่ง และสิ้นสุดลงเมื่ออยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งราชส้านักหมิงในปี  ค.ศ.1620 ช่วงต้นรัชสมัย
ฮ่องเต้คังซี (ค.ศ.1662-1722) เคร่ืองกระเบื้องราชส้านักที่เผาโดยเตาเอกชนที่เรียกว่ากวนต้าหมินซาวนี้ ถูก
รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ซบเซาลงไปจากภาวะสงครามเมื่อช่วงเปลี่ยนผ่านราชวงศ์และทุพภิกขภัย (ช่วง
หลัง ค.ศ.1610)  ในสมัยราชวงศ์ชิง เตาทางการ (เตาหลวง) ( ) อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ ซางอ๋ิง

เสวียน (Zang Yingxuan- ) ช่วงปี 1682-1700 เหนียนสือหยาว (Nian Xiyao- ) ช่วงปี 1726 
– 1736 และ ถังอิง (Tang Ying- ) ในปี 1736-1756 (Encyclopaedia Britannica, Inc.; 2012, DVD) 
โดยได้รับการแต่งตั้งตามล้าดับให้มาก้ากับเตาทางการเพื่อท้าการผลิตเครื่องกระเบื้องอย่างประณีตที่สุดทุก
ขั้นตอนเพื่อราชส้านัก 

                                                           
2 Guan da min shao  เครื่องกระเบื้องหลวงเผาจากเตาเอกชน  ช่วงราชวงศ์หมิงโรงผลิตเครื่องกระเบื้องหลวงตั้งขึ้นที่จิ่งเต๋อเจิ้น ผลิต
ภาชนะเพื่อการใช้งานในวังหลวง แต่เนื่องด้วยการผลิตจ้านวนมากตามค้าสั่งราชส้านักเกินกว่าก้าลังการผลิตของโรงงานจะท้าไหว 
ภาชนะส่วนหนึ่งจึงต้องส่งออกไปเผาในเตาของเอกชน ซ่ึงเรียกว่า ภาชนะหลวงจากเตาเอกชน หลังสมัยฮ่องเต้เจี่ยจิ้ง ปริมาณภาชนะ
หลวงในนามของค้าสั่งราชส้านักเพิ่มขึ้น โรงงานหลวงจึงต้องใช้ศักยภาพของเตาเอกชนตามค้าสั่งการผลิต บางครั้งช่างปั้นท้องถิ่นก็ซ้ือหา
เครื่องกระเบื้องจากโรงงานหลวงในราคาที่สูง ถ้าเขาผลิตไม่เพียงพอ หลังปีที่ 19 ของฮ่องเต้คังซี Guan da min shao กลายเป็นที่
ยอมรับและจริงจังถูกต้อง ภาชนะทางการ เมื่อแรกจะขึ้นรูปที่โรงงานหลวงแล้วจึงส่งต่อไปให้เตาเอกชนเผาจนเสร็จ  เตาเอกชนที่ท้างาน
ลักษณะนี้ เรียกว่า Bao Qing Yao (Wang Qingzheng: 2002, p.175) 
3 Qing Yao  เตาสมัยราชวงศ์หมิงขนาดเล็ก เล็กกว่าเตามังกร ยาวประมาณ 2 เมตร ศักยภาพในการเผารับได้ 300 ชิ้นต่อการเผาหนึ่ง
ครั้ง ในขณะที่เตาเอกชนทั่วไปเผาได้ 1,000 ชิ้นต่อครั้ง ใช้เวลาในการเผาหนึ่งครั้งประมาณ 5 วัน นับจากเร่ิมเผาจนเตาเย็นตัว (Wang 
Qingzheng: 2002, p.141) 
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ช่วงสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง จิ่งเต๋อเจิ้น ถูกเรียกว่า เมืองแห่งพันเตา แต่มีเพียงไม่กี่เตาที่จะ
ได้รับอนุญาตให้ท้าการผลิตภาชนะแก่ราชส้านัก (เมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ประมาณการว่ามีเตาอยู่ถึง 3 ,000 
เตา) เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามั่งคั่งที่สุดของมณฑลเจียงซี โอกาสและการจ้างงานเป็นที่ดึงดูดการอพยพโยกย้าย
ถิ่นของผู้คนจากมณฑลหรือภูมิภาคอ่ืนที่ใกล้เคียง ต้นราชวงศ์ชิง อาณาบริเวณของเมืองมีพื้นที่มากกว่า 6.5 
ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนอยู่ประมาณ 100,000 ครัวเรือน ร้อยละ 70 เป็นผู้ที่ท้างานเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง ไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือร้านค้า ในช่วงศตวรรษที่ 16 ก็มีการจัดสรรแบ่ง
แรงงานการผลิตอย่างชัดเจน โดยจัดแยกออกเป็นแผนกและความช้านาญจ้าเพาะด้าน เช่น ฝ่ายที่ขึ้นรูป 
ฝ่ายหล่อแบบด้วยแม่พิมพ์ ฝ่ายตกแต่งเก็บรายละเอียดงาน ฝ่ายเขียนลายและเคลือบ รวมไปถึงฝ่ายเรียง
ชิ้นงานเข้าเตาเผา และควบคุมการเผา ยิ่งถ้าท้าการผลิตเครื่องกระเบื้องให้แก่ราชส้านักด้วยแล้วแต่ละฝ่าย
จะประกอบไปด้วยช่างฝีมือและคนงานที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างเข้มงวดระดับดีเยี่ยมที่สุด เตาทางการหรือ
เตาหลวงในปลายศตวรรษที่ 16 จะมีจ้านวนผู้ก้ากับดูแลเตาส้าคัญอยู่ 4 คน ช่างปั้นฝีมือชั้นครู 16 คน ช่าง
เขียนภาพตกแต่งลาย 23 คน คนลงตราเครื่องหมายหรือตรารัชสมัยที่ก้นภาชนะ 5 คน คนงานและช่างฝีมือ
อ่ืนๆ อีก 86 คน นอกจากนั้นยังมีบุคคลที่เก่ียวข้องในกระบวนอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องอีก เช่น พ่อค้า
คนกลาง ฝ่ายจัดส่งทางบกและทางน้้า  

อุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นในปลายราชวงศ์หมิง มีรูปแบบอยู่ 2 แบบที่ด้าเนินลักษณะ
กิจการควบคู่กันไป คือ แบบอุตสาหกรรมที่ด้าเนินงานตามสายตระกูลหรือกิจการในครัวเรือน เรียกว่า 
jiating shougongye ( ) กั บ อุตสาหกรรมที่ เป็ น ผู้ ป ระกอบ การ ที่ เรี ย กว่ า  Zuofang 
shougongye ( ) ซึ่งมีขนาดของกิจการใหญ่กว่า มีแรงงานมากกว่าและมีระบบจัดสรรแรงงาน
ชัดเจน ในจิ่งเต๋อเจิ้นมีลักษณะโรงงานหรือโรงเตา (yaohu- ) ที่ต่างลักษณะการเผางานหรือลักษณะการ
ท้างานที่ต่างกัน อยู่ 5 ประเภท คือ 1) โรงงานที่ผลิตแต่ชิ้นงานดินดิบแต่ไม่เผาชิ้นงาน เรียกว่า Shao 
Yaohu ( ) หรือ Peiyaohu ( ) ไม่ว่าจะเป็นงานหยาบหรืองานประณีตก็ตาม 2) โรงงานที่รับเผา
ชิ้นงานที่ผลิตเป็นชิ้นงานดินดิบมาจากโรงงานอ่ืน เรียกว่า Dapei Yaohu ( ) ไม่ว่าจะเผาด้วยไม้ฟืน
สนหรือไม้ฟืนจากป่าละเมาะก็ตาม 3) โรงงานที่ผลิตชิ้นงานดินดิบของตนเองและรับผลิตชิ้นงานดินดิบให้
โรงงานอ่ืนด้วย เรียกว่า Shaolun Yaolu ( ) 4) โรงงานที่ผลิตเฉพาะชิ้นงานละเมียดระดับสูง ซึ่ง
รวมลักษณะ ทั้ง 1) ถึง 3) ข้างต้นด้วยแต่เน้นไปที่งานละเอียดชั้นสูง เรียกว่า Chai Yaohu ( ) 5) 
โรงงานที่ผลิตชิ้นงานหยาบๆ ง่ายๆ ซึ่งอาจมีลักษณะ 1) ถึง 3) ข้างต้นด้วยแต่สร้างชิ้นงานหยาบๆ ไม่
พิถีพิถัน เรียกว่า Cha Yaohu ( ) (Hsu Wen-Chin; 1988, 144)  โรงเตาที่เผาชิ้นงานประณีตจะใช้
ไม้ฟืนจากป่าละเมาะเป็นเชื้อเพลิงในการเผาชิ้นงาน ส่วนงานหยาบไม่ประณีตจะใช้ไม้ฟืนสนเป็นเชื้อเพลิงใน
การเผาชิ้นงาน  
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 ในโรงเตาแต่ละโรงอาจมีการผลิตเครื่องกระเบื้องชนิดพิเศษหรือหลากหลายชนิด ก็จะจัดตั้งหน่วย
จ้าเพาะแผนก (Zuo- ) ขึ้นมา เช่น หน่วยเครื่องกระเบื้องโบราณราชส้านัก (Guangu qizuo- ) 
ท้าการลอกแบบผลิตซ้้าเครื่องกระเบื้องชั้นคุณภาพสูงจากยุคเก่าก่อนให้สืบทอดต่อมา หรือ แผนกเครื่อง
กระเบื้องโบราณขนาดเล็ก (Xiaogu Qizuo- ) ท้าการผลิตภาชนะทรงกลมจ้าพวกจาน ชาม ถ้วย
ชา แก้วเหล้า ขนาดใบเล็ก หรือแผนกภาชนะส่งออกต่างประเทศ (Yang Qizuo- ) เน้นการผลิต
เครื่องกระเบื้องเพื่อการส่งออกเท่านั้น 

 สมัยราชวงศ์หมิง เครื่องกระเบื้องจากจิ่งเต๋อเจิ้นส่งไปจ้าหน่ายทั่วประเทศแล้ว มีการซื้อขายกันโดย
มีพ่อค้าที่สนใจจะมาเที่ยวหาซื้อเครื่องกระเบื้องโดยผ่านพ่อค้าคนกลาง (yahui- ) จะท้าการต่อรองราคา
และเชครายการตามที่พ่อค้าผู้มาติดต่อได้สั่งมา เมื่อถึงเวลาซื้อขายกันต่างฝ่ายก็ส้าแดงภาษีเพื่อเสียให้กับ
ทางการแล้วจึงน้าสินค้ากลับไปได้ พ่อค้าคนกลางเหล่านี้จะเป็นผู้ชี้แนะน้าแหล่งผู้ผลิตและราคาที่เหมาะสม 
ช่วงสมัยหลังได้พัฒนาเป็นตัวแทนจ้าหน่าย (yahang- ) เพราะเป็นอาชีพที่ได้ก้าไรงาม สมัยราชวงศ์หมิง
และชิงนั้น ผู้ท้าหน้าที่เป็นตัวแทนจ้าหน่ายนี้ไม่ได้มีเฉพาะแต่สามัญชนเท่านั้นเหล่าชนชั้นสูงหรือผู้ดี ชนชั้น
กลางทั้งหลายก็ท้าอาชีพนี้กันมากด้วย ส่วนหนึ่งเพราะด้วยสถานภาพทางสังคมยิ่งสนับสนุนให้เกิดความมั่ง
คั่งในการเป็นตัวแทนจ้าหน่ายได้ดี ทางภาคหลวงจึงท้าการจัดตั้งตัวแทนจ้าหน่ายหลวงด้วยเช่นเดียวกัน จึงมี
ทั้งตัวแทนจ้าหน่ายที่เป็นเอกชนและตัวแทนจ้าหน่ายหลวง ความต้องการใช้เครื่องกระเบื้องได้รับความนิยม
สูงไปในหมู่สามัญชนทั่วไปมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง (เฉพาะแต่ที่ไม่ใช่แบบของราชส้านัก) ท้าให้เกิดธุรกิจ
การค้าเครื่องกระเบื้องที่ท้าก้าไรอย่างงาม 

 ตลาดการค้าเครื่องกระเบื้องกับชาวต่างชาตินั้น บริษัทดัชต์อินเดียตะวันออก มีเมืองท่า การค้าขาย
กับต่างชาตินั้นมีทั้งเส้นทางบนบกและทางทะเล เส้นทางทะเลจะเป็นเส้นทางที่น้ารายได้หลัก ส่งผลให้
การค้าเครื่องกระเบื้องเด่นเป็นอันดับสองรองจากผ้าไหม เมืองท่าหลักส้าคัญของจีนอยู่ที่มณฑลฝูเจี้ยน จ่าง
โจว ฉวนโจว และฝูโจว ประเทศส้าคัญที่ส่งสินค้าออกในสมัยราชวงศ์หมิง คือประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ 
ญี่ปุ่นและประเทศแถบตะวันออกกลาง ส่วนยุโรปจะเข้ามาท้าการค้าเองโดยตรงมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15  
โปรตุเกสเคยเป็นผู้น้าในการค้ากับจีน แต่ก็ถูกแทนที่ด้วยชาวดัชต์ซึ่งมีการตั้งบริษัทดัชต์อินเดียตะวันออก 
เมื่อเริ่มศตวรรษที่ 17 การค้าเครื่องกระเบื้องระหว่างจีนกับยุโรปก็โดดเด่นมาก บริษัทนี้ควบคุมเส้นทาง
การค้าย่านมหาสมุทรอินเดียและเอเชียอาคเนย์ทั้งหมด ในระหว่างปี ค.ศ.1602-1683 มีเคร่ืองกระเบื้องจาก
จีนมากกว่า 16 ล้านชิ้นที่ขนส่งไปโดยทางเรือเดินทะเล จ้านวน 3 ล้านกว่าชิ้นนั้นจะถูกส่งไปยุโรปในช่วงปี 
ค.ศ.1602 เส้นทางที่ขนส่งไปญี่ปุ่นก็ถูกควบคุมโดยบริษัทดัชต์อินเดียตะวันออกเช่นกัน ส่วนเส้นทางค้าทาง
บกระหว่างจีนกับประเทศตอนในของเอเชียมีมาอย่างยาวนาน ขนส่งโดยทางเกวียนจากมองโกเลีย แมนจูเรีย 
ไปเปอร์เชียและแถบอาหรับ สินค้าที่บรรทุกสูงถึง 30 ฟุตบนเกวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคร่ืองกระเบื้อง หลัง
การล่มสลายของราชวงศ์หมิงการค้ากับต่างชาติก็ตะกุกตะกักลงอีก จนในปี ค.ศ.1684 การค้าทางทะเลก็  
เฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้ง  
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 ช่วงคาบเก่ียวหัวเลี้ยวหัวต่อปลายราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิงนั้น เตาหลวงในจิ่งเต๋อเจิ้นก็เสื่อมลงไป 
แต่ท้าให้เตาเอกชนกลับเจริญเพิ่มขึ้นอย่างส้าคัญ เกิดโรงงานของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เครื่องกระเบื้องก็เพิ่มจ้านวนทั้งปริมาณและคุณภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องถูกควบคุมทิศทางโดยพ่อค้าคนกลางหรือผู้
ค้าขายที่มีอิทธิพลในการผลิตเครื่องกระเบื้อง ในสมัยราชวงศ์ชิง หลังปี ค.ศ.1683 อุตสาหกรรมเครื่อง
กระเบื้องในจิ่งเต๋อเจิ้นได้รับการพัฒนาโดยการก้ากับจากผู้ก้ากับเตาหลวง มีการจัดแบ่งส่วนแรงงานการผลิต 
และการจัดการอย่างเข้มข้นด้วยมาตรฐานสูง 

3.1 ล าดับกาลจากหมู่บ้านฝูเหลียงจนถึงจิ่งเต๋อเจิ้น เมืองศูนย์กลางการผลิตเครื่องกระเบื้อง

-รัชสมัยเทียนป่าวหยวนเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.742 หมู่บ้านซินชาง ( ) ถูกเปลี่ยนชื่อ
เป็นหมู่บ้านฝูเหลียง ( )

-รัชสมัยไคป่าวปาเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.975 ราชส้านักได้แบ่งเขตการปกครองระดับ
อ้าเภอออกเป็น 7 อ้าเภอ โดยที่หมู่บ้านฝูเหลียง ( ) อยู่ในเขตอ้าเภอว่าง ( )

-รัชสมัยจิ่งเต๋อหยวนเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1004 เมืองชางหนาน ( ) ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อ
เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ( )

-รัชสมัยจิ่งเต๋อเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1004-1007 ราชส้านักได้ก่อตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่
ควบคุมดูแลทางด้านการผลิตเซรามิกส์ขึ้น ณ หมู่บ้านฝูเหลียง ( )

-รัชสมัยหยวนเฟิงอู่เหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1082 ราชส้านักได้ก่อตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบดูและจัดการเกี่ยวกับการผลิตและการค้าเครื่องเครื่องกระเบื้อง รวมถึงควบคุมดูแลเร่ือง
ภาษีด้วย

-รัชสมัยเซี่ยวจง ( ) ในปี ค.ศ.1163-1189 ชาวบ้านในหมู่บ้านเกาลิน ( ) ได้ขุดพบ
ดินเกาลิน ( ) และมีการสร้างวัดไว้เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้าดินหยก ( ) การขุดพบดิน
เกาลินและน้ามาใช้ท้าเครื่องเซรามิกส์ถือเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ครั้งส้าคัญของวงการ
อุตสาหกรรมเซรามิกส์ ทั้งยังถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมเซรามิกส์
โลกด้วย

-รัชสมัยเจียติ้งชีเหนียน ( ) จนถึงรัชสมัยตวนผิงหยวนเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.
1214-1234 เจี่ยงฉี ( ) ได้เขียนหนังสือบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับเซรามิกส์ของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น
ทั้งหมดไว้ในหนังสือชื่อถาวจี้ หรือภาษาจีนคือ ( )

-รัชสมัยจื้อหยวนสืออู่เหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1278 ราชส้านักได้ก่อตั้งหน่วยงานที่ดูแล
เก่ียวกับการผลิตและการเผาเครื่องกระเบื้อง ณ หมู่บ้านฝูเหลียง ( ) เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น 
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-รัชสมัยหงอู่เอ้อเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1369 หมู่บ้านฝูเหลียง ( ) ได้เปลี่ยนฐานะเขต
การปกครองเป็นระดับอ้าเภอ และอยู่ภายใต้การปกครองจังหวัดเหลาโจว  ( ) และในปี
เดียวกันนี้ได้มีการก่อตั้งโรงงานและเตาเผาผลิตเครื่องเซรามิกส์ขึ้นที่จิ่งเต๋อเจิ้น  นอกจากนี้ยังได้
ก่อตั้งโรงงานและเตาเผาเพื่อผลิตเครื่องเซรามิกส์ให้กับราชส้านักข้ึนที่เขตจูซาน ( ) อีกด้วย

-รัชสมัยเจี้ยนเหวินซื่อเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1402 ได้รวมโรงงานและเตาเผาผลิตเครื่องเซรา
มิกส์ขึ้นที่จิ่งเต๋อเจิ้นและโรงงานและเตาเผาเพื่อผลิตเครื่องเซรามิกส์ให้กับราชส้านักไว้ด้วยกัน โดย
ภายในโรงงานมีเตาเผาประเภทเตามังกร ( ) และเตาชิงหยาว ( ) ทั้งสิ้น 20 เตา

-รัชสมัยเซียนเต๋อปาเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1433 ราชส้านักได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมา
ก้ากับดูแลการผลิตเครื่องกระเบื้อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการผลิต หรือกรรมวิธีการผลิตแต่ละ
ประเภทล้วนต้องได้รับการก้ากับดูแลและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของราชส้านักทั้งสิ้น  โดยในปี
ดังกล่าวมีการผลิตเครื่องเซรามิกส์เพื่อน้าเข้าไปใช้ในราชสักนักทั้งสิ้น  443,500 ชิ้น โดยเครื่อง
กระเบื้องดังกล่าวจะตกแต่งด้วยลวดลายรูปมังกร ( ) และหงส์ ( ) เนื่องจากสัตว์ทั้งสองประเภท
เป็นสัตว์มงคลที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในราชส้านัก

-รัชสมัยเจียจิ้งสือเหนียน ( ) ในปีค.ศ.1540 หลังจากวางจงอี ( ) ได้รับต้าแหน่ง
นายอ้าเภอฝูเหลียง ( ) ได้มีการจัดระเบียบต่างๆของอ้าเภอเสียใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการก้าหนด
ภาษี การน้าเข้าและส่งออกสินค้า การศึกษา การชลประทาน ตลอดจนการปกครองของอ้าเภอ ท้า
ให้อ้าเภอฝูเหลียงมีระบบระเบียบมากข้ึน

-รัชสมัยว่านลี่ซานสือเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1602 ไห่เฉิง ( ) นายอ้าเภอฝูเหลียงได้มี
นโยบายจัดระเบียบโรงงานและเตาเผาเสียใหม่ ทั้งยังใช้เงินลงทุนจ้านวนมากเพื่อสร้างอ่างเก็บน้้า 
เพื่อไว้ส้าหรับใช้ท้ากิจกรรมการผลลิตในโรงงานและโรงเผาเครื่องเซรามิกส์

-รัชสมัยว่านลี่ซานสือซานเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1605 ราชส้านักได้สงวนและผูกขาด
ให้กิจกรรมการขุดดินเกาลินเป็นกิจกรรมที่ราชส้านักสามารถท้าได้เพียงผู้เดียว

-รัชสมัยว่านลี่ซานสือซื่อเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1606 หน่วยงานที่ควบคุมดูแลเก่ียวกับ
ดินเกาลินได้จัดท้าแผ่นจารึกเร่ืองราวเก่ียวกับดินเกาลินขึ้น เพื่อบันทึกเร่ืองราวต่างๆที่เก่ียวกับดิน
เกาลิน และน้าแผ่นจารึกดังกล่าวเก็บรักษาไว้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางประวัติศาสตร์หรือโบราณวัตถุที่
ทรงคุณค่า

-รัชสมัยฉงเจินสือเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1637 ซ่งอิงซิง ( ) ได้เขียนหนังสือชื่อ เทียน
กงไคอู้ ( ) โดยเนื้อหาภายในตอนที่ชื่อว่า ถาวซานเพียน ( ) ซึ่งภายในมีเนื้อหา
บรรยายเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเครื่องเซรามิกส์รวมทั้งอธิบายความถึงคุณลักษณะพิเศษที่เป็น
เอกลักษณ์ของดินเกาลินไว้ด้วย

-รัชสมัยคังซีอู่สือเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1711 คณะมิชชันนารีจากฝรั่งเศสได้เข้ามา
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ในฝูเหลียง และน้าความรู้เก่ียวกับดินเกาลินกลับไปเขียนเผยแพร่ในฝรั่งเศส 
โดยเนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่ในบันทึกที่มีชื่อว่า จงกั๋วถาวฉือเจี้ยนเหวินลู่ ( ) การ
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เผยแพร่ข้อมูลครั้งนี้ถือเป็นการเผยแพร่และแนะน้าดินเกาลินให้ชาวต่างชาติได้รู้จักเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์

-รัชสมัยหย่งเจิ้งลิ่วเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1728 ถังอิง ( ) ราชส้านักส่งตัวให้มาด้ารง
ต้าแหน่งหน้าที่คอยจัดการดูแลการผลิตภายในโรงงานและเตาเผาของราชส้านัก ณ จิ่งเต๋อเจิ้น

-รัชสมัยเฉียนหลงหยวนเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1736 ถังอิง ( ) ได้รับต้าแหน่งเป็นผู้
ก้ากับและควบคุมดูแลเตาราชส้านัก เขาได้พัฒนาขั้นตอนการผลิตเครื่องเซรามิกส์  พร้อมทั้ง
ปรับปรุงเทคนิคการผลิตและการเผาเครื่องเซรามิกส์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก เขาได้กลายเป็นผู้
ก้ากับและควบคุมดูแลเตาราชส้านักแห่งจิ่งเต๋อเจิ้นที่มีชื่อเสียงโด่งดัง นอกจากนี้ถังอิงยังถือเป็นผู้
ก้ากับและควบคุมดูแลเตาราชส้านักที่มีความผูกพันกับอ้าเภอฝูเหลียงเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นอย่างแนบ
แน่นอีกด้วย

-รัชสมัยเฉียนหลงซื่อเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1739 วันที่ 8 พฤษภาคม บัณฑิตนามว่าหลี่หง 
( ) ได้เขียนบันทึกชื่อว่า ป่าวจีซื่อจี้ ( ) ภายในมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวการผลิต
เครื่องเซรามิกส์จิ่งเต๋อเจิ้น และต่อมาได้น้าเนื้อความในบันทึกดังกล่าวมาสลักไว้บนแผ่นหิน เพื่อ
ถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป 

-รัชสมัยเฉียนหลงปาเหนียน  ( ) ในปี  ค.ศ.1743 ถั งอิง ( ) ได้จัดท้ าหนังสือ
ภาพประกอบที่แสดงเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตเครื่องกระเบื้องในโรงงานและเตาเผาขึ้นในเดือน
พฤษภาคม  โดยหนังสือภาพประกอบแกะพิมพ์ไม้ดังกล่าวชื่อว่า ถาวเหย่ถู ( )  เนื้อหา
ภายในประกอบด้วยภาพประกอบทั้งสิ้น 20 รูป

-รัชสมัยเฉียนหลงซานเหนียน ( ) ถึงรัชสมัยเฉียนหลงสือเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.
1738-1745 เรือพาณิชย์ของประเทศประเทศสวีเดนได้เข้ามาท้าการค้ากับจีน โดยได้น้าสินค้าที่
เป็นเครื่องกระเบื้องและใบชาลงเรือไปจ้าหน่ายยังประเทศสวีเดน  นี่จึงถือเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ที่ระเทศจีนได้ท้าการค้าขายกับต่างชาติโดยการขนส่งทางทะเล

-รัชสมัยเฉียนหลงซื่อสือเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1780 ได้ท้าการสลักเนื้อหาที่เกี่ยวกับกฎ
และระเบียบการขนส่งดินเกาลินไว้บนแผ่นหินและท้าการติดตั้งไว้ตามท่าเรือต่างๆ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการขนส่งดินเกาลิน แผ่นหินดังกล่าวชื่อว่า หย่งจุนเปย ( )

-รัชสมัยเซวียนถ่งเอ้อเหนียน ( ) ในปี ค.ศ.1910 ราชส้านักและนักธุรกิจพ่อค้าวานิช
ร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขึ้นอย่างเป็นทางการ

-สมัยหมินกั๋วอู่เหนียน ( ) ในปีค.ศ.1916 เฉินอัน ( ) นายอ้าเภอฝูเหลียงได้ย้ายที่ท้า
การราชการรวมถึงโรงงานผลิตและโรงเผาเครื่องเซรามิกส์จากอ้าเภอฝูเหลียงมาตั้ง  ณ จิ่งเต๋อเจิ้น
แทน หลังจากนั้นจึงเรียกฝูเหลียงว่า “เมืองเก่า”
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แผนภูมิที่ 3.1 : ล้าดับกาลส้าคัญหมู่บ้านฝูเหลียงจนถึงจิ่งเต๋อเจิ้น 
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3.2 เศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง (เซรามิกส์) จิ่งเต่อเจิ้นในอดีต 

 ในช่วงปลายราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส้าคัญในวงการผลิตและ
จ้าหน่ายทางด้านอุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบื้องในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง
ภายในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น นั่นคือได้มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่ด้าเนินกิจกรรมทางด้านพาณิชยกรรม
เก่ียวข้องกับกระเบื้องโดยมีชื่อเรียกว่า หางปาง ( ) หรือ สมาคมอาชีพ และภายในสมาคมอาชีพแต่ละ
แห่งก็จะมีการก่อตั้ง หุ้ยก่วน ( ) หรือ ที่ท าการสมาคม ( ; 2011, p.8-11 และ ; 2004, 
p.175-176) 

สมาคมอาชีพจ้านวนมากมายถูกก่อตั้งขึ้นที่จิ่งเต๋อเจิ้น และสมาคมอาชีพจ้านวนไม่น้อยก็เป็น
สมาคมอาชีพที่ก่อตั้งโดยกลุ่มบุคคลนอกพื้นที่ที่เข้ามาท้าธุรกิจการค้าเครื่องกระเบื้องในจิ่งเต๋อเจิ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการค้าการขนส่งระหว่างเมืองต่างๆในประเทศจีนตลอดจนการค้าระหว่างประเทศ ฟางหลี่ลี่  ( ) 
(2011,p.10) กล่าวว่าพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาตั้งสมาคมอาชีพที่จิ่งเต๋อเจิ้นได้ส่งออกเครื่องกระเบื้องไปยังที่
ต่างๆ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน กวางเจาและฝูเจี้ยน เป็นต้น การรวมกลุ่มในลักษณะสมาคมอาชีพเป็นไปเพื่อ
พิทักษ์และปกป้องผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของแต่ละกลุ่มคนที่เข้ามาประกอบธุรกิจทางด้านกระเบื้องใน
จิ่งเต๋อเจิ้น หากพิจารณาถึงสาเหตุและที่มาของการรวมกลุ่มในรูปแบบสมาคมอาชีพ ณ จิ่งเต๋อเจิ้น จะเห็นได้
ว่าการรวมกลุ่มดังกล่าวเกิดขึ้นจากความสอดคล้องต้องกันของความสัมพันธ์ทางด้านสายเลือด ภูมิศาสตร์ 
และการประกอบอาชีพ โดยที่กลไกภายในของการรวมตัวกันของสมาคมอาชีพ ณ จิ่งเต๋อเจิ้นที่สะท้อนให้
เห็นถึงความสองคล้องต้องกันของความสัมพันธ์ทางด้านสายเลือด คือ การที่สมาคมอาชีพจะต้ องมีหน้าที่
ก้ากับดูแลช่างหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพผลิตเครื่องกระเบื้อง ซึ่งการสืบทอดองค์ความรู้ทางด้านการผลิต
ของบุคคลกลุ่มนี้ จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการผลิต ไม่ว่าจะเป็นทักษะฝีมือ รูปแบบ และ
เทคนิคต่างๆให้แก่บุคคลผู้เป็นลูกหลานสืบทอดสายโลหิตเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เคล็ดลับและเทคนิคการ
ผลิตที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษถูกคัดลอกหรือดัดแปลงไปจากดั้งเดิม ฉะนั้นกลไกนี้จึงเป็นส่วนส้าคัญ
ยิ่งที่จะช่วยค้้าจุนและพัฒนาให้วงการอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นขับเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ดี
ยิ่งขึ้น เพราะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นระบบระเบียบ ทั้งผู้ให้และผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ยังเป็น
บุคคลที่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันฉันท์เครือญาติจึงท้าให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง
มากที่สุด ทั้งยังช่วยลดช่องว่างของการกีดกันทางด้านการหวงวิชาความรู้ระหว่างกันด้วย ในส่วนของความ
สอดคล้องต้องกันของความสัมพันธ์ทางด้านภูมิศาสตร์และการประกอบอาชีพจะเห็นได้จากการรวมตัวกัน
ของกลุ่มพ่อค้าที่เข้ามาท้าการค้ากระเบื้องในจิ่งเต๋อเจิ้น เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวจะรวมตัวกันโดยอาศัย
หลักการที่ว่าด้วยการรวมกลุ่มกันของคนที่มาจากพื้นที่หรือเมืองเดียวกัน เช่น มาจากมณฑลกวางตุ้งก็จะ
ก่อตั้งเป็นสมาคมอาชีพกวางตุ้ง ณ จิ่งเต๋อเจิ้น เป็นต้น นอกจากนี้การก่อตั้งสมาคมอาชีพที่จิ่งเต๋อเจิ้นโดยมาก
จะเป็นการก่อตั้งสมาคมอาชีพที่ด้าเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
รวมกลุ่มกันของบุคคลผู้ซึ่งประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกัน การรวมกลุ่มในลักษณะดังกล่าวเป็นไปเพื่อ
เพิ่มความเชื่อใจและไว้ใจกันระหว่างกลุ่มคนที่เดินทางจากภูมิล้าเนาเดียวกันและมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ
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การออกมาประกอบอาชีพในต่างถิ่น ซึ่งในที่นี้ก็คือการประกอบธุรกิจเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้นนั่นเอง 
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกฏระเบียบและวิธีปฏิบัติตนระหว่างกันภายในของแต่ละสมาคมอาชีพ รวมไปถึง
การสร้างกฏระเบียบข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาคมอาชีพที่มาจากท้องถิ่นหรือสถานที่ต่างกัน กลไกดังกล่าว
เป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและระบบระเบียบร่วมกันของกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่อง
กระเบื้อง ณ จิ่งเต๋อเจิ้น นอกจากนี้ยังเป็นไปเพื่อการสร้างอ้านาจต่อรองทางการค้าระหว่างกลุ่ม ทั้งยังช่วย
ลดกรณีพิพาทหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มด้วยเฉกเช่นกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า กลไลภายในของ
การก่อตั้งสมาคมอาชีพล้วนมีที่มาจากความสอดคล้องต้องกันของความสัมพันธ์ทางด้านสายเลือด ภูมิศาสตร์
และการประกอบอาชีพเป็นส้าคัญ 

ผลลัพธ์จากการรวมตัวกันของวงการอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นในช่วงปลายราชวงศ์ 
หมิงและต้นราชวงศ์ชิงท้าให้การค้าเครื่องกระเบื้องทั้งการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศมีความ
เข้มแข็งเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การรวมกลุ่มกันในรูปแบบสมาคมอาชีพก็ได้กลายเป็นการรวมกลุ่มที่มี
ความส้าคัญยิ่งในสังคมจีนในช่วงเวลานั้น ทั้งยังท้าให้อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นเจริญรุ่งเรือง
จนถึงขีดสุด หรือเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของการผลิตและการค้าเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นเลยทีเดียว (

; 2011, p.8) 

3.2.1 สมาคมอาชีพ ( ) 

 สมาคมอาชีพมีขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง แต่ถูกพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองในสมัยราชวงศ์ 
หมิงและราชวงศ์ชิงและค่อยๆ ตกต่้าในช่วงสมัยก่อนสาธารณรัฐประชาชนจีน ฟางหลี่ลี่  ( ) (2010, 
p.12) กล่าวไว้ว่าในช่วงปลายราชวงศ์หมิงเร่ือยมาจนถึงต้นราชวงศ์ชิงสมาคมอาชพีเครื่องกระเบื้อง ณ จิ่งเต๋อ
เจิ้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากและพัฒนาเรื่อยมาจนเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด การจัดตั้งสมาคมอาชีพ
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อใช้ส้าหรับเป็นเวทีในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งพูดคุยปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับวงการอุตสาหกรรมและการค้าเคร่ืองกระเบื้องในจิ่งเต๋อเจิ้น นอกจากนี้ยังเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ทางด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิต
และการค้าเครื่องกระเบื้องในจิ่งเต๋อเจิ้น โดยที่สมาคมอาชีพทั้งหมด ณ จิ่งเต๋อเจิ้นจะท้าความตกลงว่าด้วย
เร่ืองของกฏระเบียบและข้อก้าหนดในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพร่วมกัน และวัตถุประสงค์ส้าคัญของ
การจัดตั้งสมาคมอาชีพ คือ การพิทักษ์และปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพผลิต
และค้าขายเครื่องกระเบื้อง ณ จิ่งเต๋อเจิ้นนั่นเอง  

 หากพิจารณาถึงวิธีการการจัดตั้งสมาคมอาชีพ ณ จิ่งเต๋อเจิ้น จะเห็นได้ว่ามีวิธีการที่ใช้เพื่อจัดตั้ง
สมาคมอาชีพอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ 1) ใช้การประกอบอาชีพเป็นหลักในการจัดแบ่ง และ 2) ใช้เขต
พื้นที่เป็นหลักในการจัดแบ่ง การจัดตั้งสมาคมอาชีพโดยยึดหลักการประกอบอาชีพจะสามารถแบ่งประเภท
ของสมาคมอาชีพได้ละเอียดลงไปอีก 3 ลักษณะส้าคัญ ได้แก่ 1) สมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเครื่อง
กระเบื้อง  (  - ซางเหรินหางปาง) 2) สมาคมผู้ประกอบอาชีพหัตถอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง     
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(  - โส่วกงเย่จู่ปาง) และ 3) สมาคมผู้ประกอบอาชีพใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง   
( - กงเหรินหางปาง) ส่วนการจัดตั้งสมาคมอาชีพโดยยึดหลักการใช้เขตพื้นที่ก็จะสามารถแบ่ง
ประเภทของสมาคมอาชีพได้เป็น 3 ลักษณะส้าคัญด้วยเช่นกัน อันได้แก่ สมาคมอาชีพฮุยโจว ( ) 
สมาคมอาชีพตูชาง ( ) และสมาคมอาชีพจ๋าปาง ( ) โดยที่สมาคมอาชีพฮุยโจวและสมาคมอาชีพตู
ชางเป็นสมาคมอาชีพของกลุ่มคนในพื้นที่จิ่งเต๋อเจิ้น ส่วนสมาคมอาชีพจ๋าปางเป็นสมาคมอาชีพของกลุ่ม
บุคคลภายนอกพื้นที่ที่เข้ามาก่อตั้งสมาคมอาชีพในจิ่งเต๋อเจิ้น แต่ไม่ว่าจะแบ่งวิธีการจัดตั้งสมาคมอาชีพด้วย
วิธีใดก็ตาม สมาคมอาชีพที่ถูกจัดตั้งขึ้นล้วนท้าหน้าที่หลักเป็นองค์กรหรือศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ของแต่ละสมาคม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมปรึกษาหารือวางแผนการด้าเนินงานหรือแก้ไขปัญหา เวที
ส้าหรับออกความเห็นในเรื่องกฏระเบียบต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นโรงเรียนสอนหนังสือและอบรมวิชาความรู้ ที่
เกี่ยวกับเครื่องกระเบื้องให้แก่ลูกหลานของสมาชิกในสมาคมอาชีพ ( ; 2010, p.10) ในที่นี้จะขอ
ยกตัวอย่างและอธิบายเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมอาชีพโดยยึดหลักการประกอบอาชีพโดยสังเขป เพื่อ
ประกอบความเข้าใจในเร่ืองหน้าที่และกลไกการท้างานของสมาคมอาชีพ ณ จิ่งเต๋อเจิ้นดังต่อไปนี้ 

1) สมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องกระเบื้อง ( ) 

เฉินไห่เฉิง ( ) (2004, p.177) กล่าวว่าสมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องกระเบื้องเป็น
สมาคมอาชีพที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์และปกป้องคุ้มครองผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านการผลิตและด้าเนินธุรกิจ
ค้าขายแลกเปลี่ยนเครื่องกระเบื้อง โดยภายในสมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเคร่ืองกระเบื้องจะแบ่งโครงสร้าง
การจัดการของหน่วยงานย่อยภายในออกเป็น 2 ส่วน หน่วยงานแรกคือหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้าเนินการ
เก่ียวกับกิจกรรมตัวแทนในการจัดซื้อเครื่องกระเบื้องให้กับพ่อค้า (พ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาพ้านักในจิ่งเต๋อเจิ้น
และมีเป้าประสงค์จะเข้ามาจัดซื้อเครื่องกระเบื้อง เรียกพ่อค้ากลุ่มนี้ว่า ฉือซาง ( )) รวมถึงช่วยอ้านวย
ความสะดวกในเรื่องของการเป็นโกดังกักเก็บสินค้า การบรรจุสินค้าเพื่อขนส่งตลอดจนการขนส่งสินค้าให้แก่
ฉือซาง เรียกหน่วยงานที่มีหน้าที่ดังกล่าวนี้ว่า ฉือหาง ( ) ส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งเป็นสถานที่ไว้ส้าหรับให้
นายทุนต่างพื้นที่ใช้เป็นที่พักอาศัยเมื่อเดินทางเข้ามาสั่งซื้อสินค้าเครื่องกระเบื้องในจิ่งเต่อเจิ้น เรียกสถานที่
ดังกล่าวว่า ฉือจวง ( )  

1.1) การด าเนินการขอใบอนุญาตประกอบการและรูปแบบโครงสรา้งอาคารที่ท าการฉือหาง 

บุคคลที่จะประกอบอาชีพเป็นฉือหางในสมัยราชวงศ์ชิงจนถึงช่วงสาธารณรัฐจีนจ้าเป็นต้องยื่นค้า
ร้องเพื่อขอใบอนุญาตประกอบการกับหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในภาษาจีนเรียกวิธีการขอใบ
ประกอบการนี้ว่า เจวียนเทีย ( ) ในสมัยราชวงศ์ชิงจ้าเป็นต้องเดินทางไปยื่นค้าร้องขอด้าเนินการท้า
ใบอนุญาตประกอบการที่หน่วยงานระดับมณฑล ต่อมาในช่วงสาธารณรัฐจีนจึงสามารถยื่นค้าร้องขอ
ด้าเนินการท้าใบอนุญาตประกอบการได้ ณ หน่วยงานประจ้าท้องถิ่นที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในการออก
ใบอนุญาตประกอบการ ณ จิ่งเต๋อเจิ้นได้ เมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบการและตราสัญลักษณ์ประจ้าฉือหาง 
(กวนเทีย- ) จากทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉือหางก็จะน้าตราสัญลักษณ์ที่ได้มาท้าเป็นเครื่องหมาย
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การค้าของตน โดยจะเขียนป้ายเครื่องหมายการค้าด้วยตัวอักษรจีน “ ” (กวนเทีย) เป็นแนวตั้งและ
ด้านล่างก็จะเขียนชื่อของแต่ละฉือหางเป็นแนวนอน เช่น ฉือหางของกวางตุ้ ง ภาษาจีนก็จะเขียนเป็น 

เป็นต้น ส้าหรับสีที่ใช้ตกแต่งบนป้ายเครื่องหมายการค้าโดยมากตัวอักษรจะเป็นสีทองและพื้นจะเป็นสีด้า 
ฉือหางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการและมีป้ายเครื่องหมายการค้าจากทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้รับ
ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือจากพ่อค้าและฉือจวงเป็นอย่างมาก เจ้าของป้ายเครื่องหมายการค้า
ตัวอักษรจีน “ ” ที่ได้รับอนุญาตประกอบการจากทางการมาแล้วนั้นสามารถขายต่อให้กับผู้อ่ืนได้ 
ส้าหรับพ่อค้าบางคนยอมใช้เงินจ้านวนมากเพื่อขอเช่าซื้อป้ายเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เพื่อที่จะน้าไปใช้ใน
การประกอบธุรกิจและยกระดับคุณภาพและสินค้าของตน ทั้งนี้ร้านค้าของผู้ที่เช่าซื้อป้ายเครื่องหมายการค้า
จะถือเป็นร้านสาขาย่อยของร้านเจ้าของป้ายเครื่องหมายการค้า  

นอกจากนี้อาคารที่ท้าการของฉือหางจะมีลักษณะใหญ่โต โดยประตูเข้าออกจะสร้างให้มีขนาดใหญ่
เป็นพิเศษเพื่อขนย้ายเครื่องกระเบื้องได้สะดวก หัวประตูจะเป็นสีขาวและจะใช้สีด้าวาดเป็นรูปภาพที่เป็น
เครื่องหมายแทนความเป็นศิริมงคลตามความเชื่อของจีน ตัวอาคารที่ท้าการของฉือหางจะแบ่งพื้นที่การใช้
สอยออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือส่วนแรกจะใช้เป็นพื้นที่รับรองลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาดูและเลือกซื้อสิ้นค้า 
ส่วนที่สองจะเป็นสถานที่จัดแสดงและกักเก็บสินค้า ซึ่งจะมีการแสดงสินค้าไว้บนชั้นวางสินค้า เนื้อที่ใช้สอย
ของพื้นที่ในส่วนดังกล่าวจะมีเนื้อที่เป็นสองในสามของเนื้อที่ทั้งหมด พื้นห้องจะปูพื้นด้วยหญ้าหรือฟางแห้งที่
มีความหนาถึง 10 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องกระเบื้องกระทบกับพื้นจนท้าให้เกิดความเสียหายใน
ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อเครื่องกระเบื้องให้แก่ลูกค้า ( ; 2004, p.177)  

1.2) กลไกการท างานและหน้าที่หลกัของฉือหาง 

 กลไกการท้างานภายในฉือหางจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนแรกเป็นหัวหน้าฉือหาง (หาง
เหลาป่าน - ) บุคคลดังกล่าวจะมีหน้าที่ก้ากับดูแลและบริหารจัดการงานทั้งหมดในฉือหาง เช่น น้า
ลูกค้าเดินชมสินค้า ทั้งยังต้องบักทึกรายการบัญชีที่เก่ียวกับข้องกับการค้าขายของฉือหาง รายการเคลื่อนย้าย
สินค้าของฉือหาง (ป่าจวง - ) การบรรจุหีบห่อ (ขั้นตอนการบรรจุหีบห่อมีอยู่ด้วยกัน 2 ขั้นตอน ขั้นตอน
แรกคือการใช้ตอกไผ่และฟางหรือหญ้าแห้งมามัดห่อสินค้า เรียกว่า เจียวฉ่าว - หลังจากนั้นก่อนการ
ขนส่งลงเรือก็จะท้าการห่อด้วยตอกไผ่ที่สานเป็นรูปหกเหลี่ยมอีกคร้ังเพื่อเพิ่มความแน่นหนาแข็งแรงของการ
บรรจุหีบห่อ และป้องกันการกระทบกระเทือนที่อาจเกิดได้ ในขั้นตอนการขนส่งระยะสั้นและระยะไกล 
ขั้นตอนดังกล่าวเรียกว่า ต่าลั่วจือ - ) การพิจารณาแบ่งแยกคุณภาพและนับจ้านวนของสินค้า (หุ้ย
เซ่อ - ) การถ่ายเทสินค้า (ฟาป๋อ - ) และการขนส่งสินค้าทางเรือ (ฉวนยุ่น - ) และส่วนที่สอง
คือผู้ช่วยหรือลูกน้อง (เสวียถู - ) หน้าที่หลักของผู้ช่วยหรือลูกน้องก็คือช่วยหัวหน้าดูแลการท้ารายการ
บัญชีต่างๆ ข้างต้น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ต้อนรับลูกค้า อ้านวยความสะดวกในเรื่องอาหารการกินและที่พัก
อาศัยให้แก่ลูกค้าด้วย รวมถึงท้าความสะอาดอาคารที่ท้าการฉือหาง คอยหาบน้้าและท้าอาหารให้แก่สมาชิก
ในฉือหางและแขกที่เข้ามาเยี่ยมเยียนและท้าธุรกิจกับฉือหาง 
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 ส่วนหน้าที่หลักของฉือหางคือการให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อเครื่องกระเบื้องเป็นหลัก โดย
สามารถแบ่งหน้าที่ส้าคัญออกเป็น 4 ด้านดังต่อไปนี้ 

1) น้าลูกค้าหรือฉือซางเดินชมและจัดซื้อเครื่องกระเบื้องตามร้านต่างๆ โดยจะมีหัวหน้าฉือหางเป็นผู้
พาเดินชมและเลือกซื้อ หัวหน้าฉือหางจะน้าฉือซางไปยังร้านค้าที่ฉือซางต้องการไปเลือกดูสินค้า
และส้ารวจสภาพตลาดของสินค้านั้นๆ เมื่อฉือซางได้สินค้าตามที่ต้องการแล้ว ทางร้านก็จะท้าการ
ออกใบเสร็จ โดยรายละเอียดในใบเสร็จจะประกอบไปด้วยชนิดของสินค้า จ้านวนสินค้าและราคา
ของสินค้าที่ฉือซางได้ตกลงซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นฉือซางก็จะท้าการช้าระเงินให้แก่ทาง
ร้านค้า ส่วนใบเสร็จที่ผ่านการประทับตราร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะถูกเก็บไว้ที่หัวหน้าฉือหาง เพื่อ
ที่ฉือหางจะมีหน้าที่ด้าเนินการล้าเลียงสินค้าส่งไปให้ฉือซางตามที่ต่างๆ อีกที 

2) น้าสินค้าที่ฉือซางซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาบรรจุหีบห่อ ขั้นตอนดังกล่าวนี้จะเริ่มจากการขนย้าย
สินค้าจากร้านไปยังฉือหาง หลังจากนั้นคนงานในฉือหางก็ท้าการคัดแยกคุณภาพของสินค้าและนับ
จ้านวนของสินค้าทั้งหมด แล้วจึงน้าไปบรรจุหีบห่อด้วยการมัดด้วยตอกไผ่และฟางหรือหญ้าแห้ง 
หลังจากนั้นจึงใช้ตอกไผ่สานเป็นแผ่นหกเหลี่ยมห่อทับอีกชั้นเพื่อท้าให้การบรรจุภัณฑ์แน่นหนาและ
ไม่สั่นคลอน และป้องกันการเกิดความเสียหายของตัวสินค้าเวลาขนสง่ หลังจากคนงานท้าการบรรจุ
หีบห่อเพื่อเตรียมตัวขนส่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าฉือหางก็จะค้านวณค่าแรง และจะเรียก
เก็บเงินค่าแรงจากฉือซางหรือลูกค้า หลังจากนั้นก็จะน้าเงินที่ได้มาแบ่งสรรให้คนงานทุกฝ่ายที่ท้า
หน้าที่ต่างๆตามข้างต้น 

3) ล้าเลียงสินค้าไปยังท่าเรือ เมื่อท้าการบรรจุหีอห่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฉือหางก็จะติดต่อ
หน่วยงานหรือแผนกที่มีหน้าที่ขนย้ายสินค้ามาขนย้ายสินค้าจากฉือหางไปยังท่าเรือ (หน่วยงานหรือ
แผนกดังกล่าวเรียกว่าหลัวหาง - ) เพื่อรอการขนถ่ายลงเรือ 

4) ขนถ่ายสินค้าลงเรือ หลังจากล้าเลียงสินค้ามายังท่าเรือแล้ว ก็จะท้าการขนถ่ายสินค้าลงเรือ เมื่อท้า
การขนถ่ายสินค้าลงเรือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระหว่างฉือหางกับหน่วยงานของท่าเรือ (ฉวนหาง 
- ) ก็จะท้าการออกใบส่งสินค้า ใบส่งสินค้าดังกล่าวนี้จะเป็นใบส้าคัญที่ฉือซางจะน้าไปเป็น
หลักฐานประกอบการช้าระภาษีในล้าดับถัดไปหลังจากที่สินค้าถูกส่งยังจุดหมายปลายทางแล้ว 
หลังจากนั้นฉือหางก็จะเรียกให้ฉือซางช้าระเงินค่าขนล้าเลียงและขนถ่ายสินค้า รวมทั้งค่าขนส่ง
สินค้าทางเรือด้วย เมื่อฉือซางช้าระเงินเสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ฉือซางยังจะต้องช้าระเงิน
ค่าบริการให้แก่ฉือหางผู้ท้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกให้กับฉือซางตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดการจัดซื้อ
สินค้า จ้านวนเงินที่ฉือซางจะต้องช้าระให้ฉือหางนั้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ โดยจะเทียบจากราคา
ของสินค้าทั้งหมดที่ฉือซางสั่งซื้อในแต่ละคร้ัง ซึ่งค่าตอบแทนที่ฉือหางจะได้จากฉือซางนั้นจะมีมูลค่า
เท่ากับร้อยละ 2-3 ของราคาสินค้าทั้งหมดที่ฉือซางสั่งซื้อในคร้ังนั้นๆ หลังจากนั้นฉือซางก็จะท้าการ
ช้าระค่าอาหารให้แก่ฉือหาง ส่วนค่าที่พักนั้นเป็นบริการของฉือหางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อ
ช้าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอันเสร็จกิจกรรมการซื้อขายระหว่างฉือซางกับฉือหาง ( ; 
2004, p.177-178) 
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จะเห็นได้ว่าฉือหางและฉือจวงมีความสัมพันธ์กับฉือซางอย่างใกล้ชิดกัน โดยฉือหางจะมีหน้าที่
อ้านวยความสะดวกให้แก่ฉือซางตลอดขบวนการด้าเนินกิจกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องกระเบื้อง ณ จิ่ง
เต๋อเจิ้น ส่วนฉือจวงจะเป็นฝ่ายช่วยอ้านวยความสะดวกในเรื่องที่อยู่อาศัยและอาหารการกิน กลไกการ
ท้างานของทั้งสองหน่วยงานถือเป็นระบบการซื้อขายและบริการที่อ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อเป็นอย่างยิ่ง 
โดยที่หน่วยงานฉือหางจะมีหน้าที่หลักในการด้าเนินกิจกรรมการซื้อขายเป็นหลัก ส่วนหน่วยงานฉือจวงจะ
เป็นหน่วยงานที่ช่วยอ้านวยความสะดวกในเรื่องความเป็นอยู่ให้กับฉือซาง ถือเป็นกลยุทธ์ส้าคัญที่ช่วยหนุน
ขับให้วงการอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องและการค้าขายเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นในช่วงเวลานั้น
เจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการติดต่อและปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนทางด้านการค้าที่
แนบแน่นระหว่างฉือซางกับฉือหางอีกด้วย 

 
1.3) สมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเคร่ืองกระเบื้อง ณ จิ่งเต๋อเจิ้นที่มีชื่อเสียงและสภาพธุรกิจ

การค้าเครื่องกระเบื้องในช่วงสมัยก่อนสาธารณรัฐประชาชนจนี 

ช่วงปลายราชวงศ์หมิงต้นราชวงศ์ชิงมีสมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องกระเบื้อง ณ จิ่งเต๋อเจิ้นที่
มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น 7 สมาคม ได้แก่ สมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องกระเบื้องจากซูหู ( ) 
สมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องกระเบื้องจากหนิงโป ( ) สมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเครื่อง
กระเบื้องจากเส้าซิง ( ) สมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องกระเบื้องจากกวนตง ( ) สมาคมอาชีพผู้
ประกอบธุรกิจเครื่องกระเบื้องจากเอ้อเฉิง ( ) สมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเคร่ืองกระเบื้องจากกวางตุ้ง 
( ) และสมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องกระเบื้องจากถงเฉิง ( ) และในช่วงต้นของการสถาปนา
เป็นสาธารณรัฐจีน (ค.ศ.1912-1949) ก็ได้มีการก่อตั้งสมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องกระเบื้อง ณ จิ่ง
เต๋อเจิ้นเพิ่มขึ้นอีก การก่อตั้งสมาคมมีทั้งจากกลุ่มคนภายในและภายนอก โดยที่สมาคมที่ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่ม
คนภายนอกในช่วงเวลาดังกล่าวมีด้วยกันทัง้สิ้น 25 สมาคม ซึ่งกลุ่มบุคคลภายนอกที่เข้ามาก่อตั้งสมาคมในจิง่
เต๋อเจิ้นจะถูกเรียกว่า เค้อปาง ( ) ( ; 2011, p.12) 

 กล่าวได้ว่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงมาจนกระทั่งถึงสมัยก่อนสาธารณรัฐประชาชนจีนสมาคมอาชีพผู้
ประกอบธุรกิจเคร่ืองกระเบื้องที่ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอกจิ่งเต๋อเจิ้นทั้งหลายที่กล่าวมา
ข้างต้นล้วนเป็นตัวขับเคลื่อนให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นด้าเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดย
อาศัยกลไกการท้าหน้าที่และการด้าเนินงานของฉือหางและฉือจวงเป็นเสมือนสะพานที่ช่วยเชื่อมโยงจิ่งเต๋อ
เจิ้นกับโลกภายนอก เพื่อท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านพาณิชยกรรมและการผลิต ทั้งยังช่วย
ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานของผู้คนในจิ่งเต๋อเจิ้น เนื่องจากได้เกิดการค้าในรูปแบบใหม่อัน
ได้แก่การค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันในรูปของการส่งออกสินค้าเครื่องกระเบื้องทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ โดยมีฉือหางและฉือจวงเป็นตัวขับเคลื่อนวงจรเศรษฐกิจการค้าเครื่องกระเบื้องระหว่างจิ่งเต๋อเจิ้น
กับพื้นที่ภายนอกเป็นส้าคัญ 
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ตารางที่ 3.1: สถิติการส่งออกท้ังภายในและตา่งประเทศของเครื่องกระเบื้องที่ผลิต ณ จิ่งเต๋อเจิ้นประจา้ปี ค.ศ. 1947 
(ที่มา: ส้านักงานสถิตมิณฑลเจียงซี ( )) 
 

รายชื่อสมาคมอาชีพ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 
เคร่ืองกระเบื้อง 

จุดหมายปลายทาง 
ที่ส่งออกไปถึง 

จ านวนร้านค้า 
ที่สังกัดอยู่ในสมาคม 

ปริมาณส่งออก 
(ตัน) 

ถงชิ่ง ( ) เซี่ยงไฮ้และนานกิง 80 8,000 

หมาโข่ว ( ) เสฉวนและอู่ฮั่น 40 6,000 

เจียงซู ( ) ซูหนานและเจ้อเป่ย 35 5,250 

ถงเฉิง ( ) ยูนนาน กุ้ยโจว กวางเจาและ
ฮ่องกง 

20 4,000 

เสฉวน ( ) เสฉวน 15 1,750 

หนิงเส้า ( ) เซี่ยงไฮ้และเจ้อเป่ย 13 2,250 

เหอเป่ย ( ) เป่ยผิงและเทียนจิน 16 400 

หนานชาง ( ) หนานชาง 14 1,000 

ซูหู ( ) หังโจว 8 250 

เน่ยเหอ ( ) เจียงซ ี 30 500 

กู่หนาน ( ) อู๋หูและนานกิง 17 1,750 

เสิ่งหุ้ย ( ) เซี่ยงไฮ ้ 7 750 

ซินอัน ( ) หว่านหนาน 2 275 

กั้วซาน ( ) เวินโจวและไถโจว 24 2,500 

กวางตุ้ง ( ) หนานหยางและ 
ประเทศอเมริกา 

4 275 

ซีหนาน ( ) อู๋หูและซูโจว 1 250 

เหอหนาน ( ) เหอหนาน 5 225 

ซานอ้ี ( ) อู๋หูและซูโจว 6 250 

เหลียงจื่อ ( ) อู๋หูและซูโจว 4 250 

จินหลิง ( ) นานกิง 23 750 

หวางเจียโจว ( ) เจียงซ ี 25 1,250 

กานซู่ ( ) กานซู ่ 1 250 

เหลียง ( ) เป่ยผิง 5 250 

เจียงหวาง ( ) เอ้อเป่ย 4 750 

จินโต้ว ( ) หว่านเป่ยและเหอหนาน 1 200 
รวม 400 39,375 
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 จากข้อมูลทางสถิติการส่งออกเครื่องกระเบื้องในช่วงปี ค.ศ.1947 ข้างต้น ท้าให้เข้าใจและตระหนัก
ได้ถึงความส้าคัญของสมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเคร่ืองกระเบื้องที่มีต่อวงการการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง
พื้นที่และระหว่างประเทศของเมืองจิ่งเต่อเจิ้นเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากจ้านวนร้านค้าที่สังกัดอยู่ใน
สมาคมอาชีพมีด้วยกันทั้งสิ้น 400 ร้าน และมีปริมาณส่งออกเครื่องกระเบื้องรวมทั้งสิ้น 39,375 ตัน และ
ประเทศส่งออกที่ส้าคัญในช่วงเวลาดังกล่าวคือสหรัฐอเมริกา 
 

2) สมาคมผู้ประกอบอาชีพหัตถอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง ( )  

 การแบ่งงานกันในขั้นตอนการผลิตเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นมีความละเอียดเป็นอย่างมาก ท้าให้มี
อาชีพต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความละเอียดและซับซ้อนของขั้นตอนการผลิต โดยจะแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม
อาชีพ 36 ความช้านาญเฉพาะทาง ดังนี้ 

1) กลุ่มอาชีพที่ท้างานในโรงงานเตาเผา (ซาวหยาวเย่ ( )) ประกอบด้วย 3 ความช้านาญเฉพาะ
ทาง ได้แก่ หยาวฉ่าง ( ): แผนกควบคุมขบวนการเผาทั้งหมด หม่านหยาว ( ): แผนก
เตรียมเตาเผาก่อนที่จะท้าการเผา เช่น น้าเคร่ืองกระเบื้องที่ผ่านกรรมวิธีต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในขั้นต้นไปวางเรียงในเตาเผาเพื่อเตรียมเผา โดยจะปฏิบัติตามขั้นตอนการเผาอย่างเป็นล้าดับ และ
หลวนหยาว ( ): แผนกช่างซ่อมบ้ารุงรักษาเตาเผา ในบรรดา 36 ความช้านาญเฉพาะทาง ความ
ช้านาญเฉพาะทางด้านหยาวฉ่างถือเป็นขั้นตอนที่ส้าคัญที่สุด เพราะหากไม่มีขั้นตอนหยาวฉ่างแล้ว
เครื่องกระเบื้องก็จะไม่สามารถผลิตออกมาจนถึงขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมน้าออกจ้าหน่ายได้ 

2) กลุ่มอาชีพที่ท้าหน้าที่ขึ้นรูปเครื่องกระเบื้อง (จั้วพีเย่ ( )) ประกอบด้วย 10 ความช้านาญ
เฉพาะทาง ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามลักษณะจ้าเพาะของเทคนิคและวิธีการข้ึนรูปเครื่อง
กระเบื้องในลักษณะต่างๆ ดังนี้ ซื่อต้าชี่ ( ) ซื่อเสี่ยวชี่ ( ) เหมียวฟ่านเจี่ยวปี้ (

) เอ้อไป๋โย่ว ( ) ฮุยเข่อชี่ ( ) ทัวไทชี่ ( ) หวงหนีปา ( ) เหมียวลิ่ง (
) หมานฉื่อผาน ( ) และจั๋วชี่ ( ) ในบรรดา 10 ความช้านาญเฉพาะทางของกลุ่มอาชีพ

ที่ท้าหน้าที่ขึ้นรูปเครื่องกระเบื้อง ความช้านาญเฉพาะทางด้านซื่อต้าชี่มีความส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเครื่องกระเบื้องที่ผลิตโดยการข้ึนรูปในลักษณะจ้าเพาะแบบซื่อต้าชี่มีปริมาณการผลิตมาก
ที่สุด จึงท้าให้คนงานที่มีความช้านาญเฉพาะด้านดังกล่าวมีจ้านวนมากตามไปด้วย 

3) กลุ่มอาชีพที่ท้าหน้าที่พ่นเคลือบเครื่องกระเบื้อง (ฮั้วจั๋วเย่ ( )) หรือเรียกอีกอย่างว่า โย่วเซี่ย
ฉ่ายหุ้ย ( )) ประกอบด้วย 4 ความช้านาญเฉพาะทาง ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตาม
สารหรือวัตถุดิบที่ใช้น้ามาพ่นเคลือบเครื่องกระเบื้องดังนี้ ฮั้วต้าจงชี่ ( ) ฮั้วฮุยชี่ ( ) 
ฮั้วทัวไท ( ) และฮั้วเหมียวฟ่านปี้ ( ) 

4) กลุ่มอาชีพที่ท้าหน้าที่ควบคุมปิด-เปิดเตาเผา (เสียจวนเย่ ( )) ประกอบด้วย 3 ความช้านาญ
เฉพาะทาง ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามเทคนิคและวิธีการปิด-เปิดเตาเผา ได้แก่ จวนซาน
หาง ( ) ต้าชี่เสีย ( ) และเสี่ยวชี้เสีย ( )  
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5) กลุ่มอาชีพที่ท้าหน้าที่บรรจุหีบห่อและขนส่ง ประกอบด้วย 9 ความช้านาญเฉพาะทาง ได้แก่ เจียว
ฉ่าว  ( ): แผนกบรรจุหีบห่อเครื่องกระเบื้องด้วยหญ้าและฟางแห้งหรือตอกไม้ไผ่ ต่าลั่วจือ (

): แผนกบรรจุหีบห่อเครื่องกระเบื้องด้วยการใช้ตอกไม้ไผ่สานเป็นแผ่นหกเหลี่ยมและน้ามาห่อ
ทับเครื่องกระเบื้องที่ผ่านขั้นตอนเจียวฉ่าวมาแล้วอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความแน่นหนาให้กับเครื่อง
กระเบื้องและป้องกันการกระทบเทือนระหว่างขนส่ง หุ้ยเซ่อ ( ): แผนกตรวจสอบจ้านวนและ
คุณภาพของเครื่องกระเบื้อง เซาวซาลี่เมี้ย ( ): แผนกเหลาและฆ่าเชื้อตอกไม้ไผ่ ต่าฮั้ว
หลาน ( ): แผนกสานตระกร้าใส่เครื่องกระเบื้อง ไว้ส้าหรับใช้ขนย้ายเครื่องกระเบื้องที่ขึ้นรูป
แล้วเข้ามายังโรงเผา เพื่อน้ามาเผาในล้าดับต่อไป เทียวฉือป่าจวง ( ): แผนกขนถ่ายเคร่ือง
กระเบื้องจากร้านค้าไปยังฉือหางเพื่อท้าการบรรจุหีบห่อและขนส่งในล้าดับต่อไป เซี่ยป๋อ ( ): 
แผนกขนถ่ายเครื่องกระเบื้องจากฉือหางไปยังท่าเรือ เทียวหยาวฉาย ( ): แผนกหาบฟืนเพื่อ
น้าฟืนไปใช้เป็นวัสดุเผาเครื่องกระเบื้อง ปานยุ่น ( ): แผนกขนถ่ายเครื่องกระเบื้องลงเรือ  

6) กลุ่มอาชีพตกแต่งส่วนฐานเครื่องกระเบื้อง ประกอบด้วย 2 ความช้านาญเฉพาะทางที่แบ่งแยก
ประเภทตามเทคนิคและวิธีการตกแต่งส่วนฐานของเครื่องกระเบื้อง  ได้แก่ ฉ่ายหง ( ) และ    
โจวเตี้ยน ( )   

7) กลุ่มอาชีพผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ ประกอบด้วย 2 ความช้านาญเฉพาะทาง ได้แก่ หมอสิง ( ): 
แผนกผลิตเบ้าหลอม และลี่ตาว ( ): แผนกลับคมมีด 

8) กลุ่มอาชีพบริการและอ้านวยความสะดวกในการเดินทาง ประกอบด้วย 2 ความช้านาญเฉพาะทาง 
ได้แก่ เจี้ยวสิง ( ): แผนกให้บริการและอ้านวยความสะดวกในการเดินทางโดยการใช้เก้ียวเป็น
พาหนะและหม่าหาง ( ): แผนกให้บริการและอ้านวยความสะดวกในการเดินทางโดยใช้ม้าเป็น
พาหนะ ( ; 2011, p.12) 
 
วิธีการสืบทอดองค์ความรู้และเทคนิคด้านฝีมือในแต่ละกลุ่มอาชีพและสาขาความช้านาญเฉพาะ

ทางนั้น จ้าเป็นต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลที่สืบทอดสายโลหิตต่อๆ กันมา เช่น ลูกหลานหรือญาติใน
วงศ์ตระกูลที่เป็นเพศชาย ไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคการผลิตให้ลูกหลานที่เป็นเพศหญิงหรือ
ลูกสะใภ้ได้ และไม่สามารถถ่ายทอดให้คนนอกวงศ์ตระกูลได้ นอกจากนี้ผู้ได้รับการถ่ายทอดไม่สามารถท้า
การดัดแปลงเทคนิดการผลิตใดๆ ทั้งสิ้น หากจะดัดแปลงเทคนิคการผลิตในขั้นตอนใดๆ ก็ตาม จ้าเป็นต้อง
ได้รับอนุญาตจากผู้อาวุโสของตระกูลก่อน 

 
3) สมาคมผู้ประกอบอาชีพใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง ( ) 

การก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบอาชีพใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบื้องเกิดขึ้นจากการรวมตัว
กันของผู้ใช้แรงงานในสมาคมผู้ประกอบอาชีพหัตถอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่ถูกแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม
อาชีพ 36 ความช้านาญเฉพาะทาง ประกอบกับเนื่องจากการแบ่งประเภทของงานในช่วงเวลานั้นมีความ
ละเอียดมาก ซึ่งในแต่ละกลุ่มอาชีพก็มีแรงงานเป็นจ้านวนมากด้วยเช่นกัน จึงท้าให้แรงงานในแต่ละกลุ่ม
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อาชีพออกมารวมตัวกันเพื่อปกป้องดูแลและรักษาสิทธิผลประโยชน์รวมถึงสวัสดิการของคนที่ท้างานในสาย
อาชีพเดียวกัน โดยที่ในแต่ละกลุ่มอาชีพก็จะมีการตั้งสมาคมผู้ประกอบอาชีพใช้แรงงานในอุตสาหกรรมของ
ตนเองขึ้นมา ส้าหรับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมผู้ประกอบอาชีพใช้แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่อง
กระเบื้องมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการ คือ 

1) เพื่อรวมกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในกลุ่มอาชีพเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันและใช้ความร่วมมือร่วมใจและ
ความเข้มแข็งของกลุ่มตนเพื่อเป็นอ้านาจในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มต่างๆ และบุคลหรือหน่วยงานภายนอก  

2) เพื่อก้าหนดกฎระเบียบและข้อก้าหนดร่วมกันระหว่างผู้ที่ประกอบอาชีพใช้แรงงานในกลุ่มอาชีพ
ที่มีลักษณะเดียวกัน เช่น การก้าหนดขอบเขตและจ้านวนคนในการรับสมัครงาน เงินเดือนและราคาสินค้า 
เป็นต้น ทั้งยังเป็นไปเพื่อลดและหลีกเลี่ยงปัญหาการแข่งขันกันระหว่างกลุ่มอาชีพเดียวกันด้วย เนื่องจากยึด
หลักของกฎระเบียบและข้อก้าหนดที่ได้ตกลงและท้าความเข้าใจร่วมกันไว้แล้ว จึงท้าให้ไม่เกิดปัญหาการแย่ง
ชิงแรงงานระหว่างกลุ่มที่ประกอบอาชีพเดียวกันตามมา เช่น การให้ค่าตอบแทนมากน้อยต่างกันเพื่อแย่งชิง
แรงงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อจ้านวนแรงงานในแต่ละโรงงานโดยตรงด้วย ( ; 2011, p.13) 

3.2.2 ที่ท าการสมาคม ( ) 
 
ส้าหรับที่ท้าการสมาคมหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า หุ้ยก่วน ( ) นั้น ถือเป็นส่วนประกอบส้าคัญของ

สมาคมอาชีพ สถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ใช้ส้าหรับรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกัน 
เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในก้ากับดูแลของสมาคมอาชีพ ที่ท้าการสมาคมก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศจีนช่วงสมัยรางวงศ์ซ่ง จนกระทั่งในช่วงสมัยราชวงศ์หมิงที่ท้าการสมาคมอาชีพจึ งได้กลายมาเป็น
สถานที่ที่ใช้ส้าหรับการรวมกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่ม
ของพ่อค้าและแรงงานที่ประกอบอาชีพเก่ียวกับเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น  ที่ท้าการสมาคม ณ จิ่งเต๋อเจิ้นจึง
เป็นพื้นที่ใช้สอยเพื่อท้าประโยชน์ให้กับสมาคมอาชีพเป็นอย่างมาก เช่น ใช้เป็นโรงเรียนให้ความรู้กับบุตรธิดา
ของพ่อค้าต่างพื้นที่ ใช้เป็นสถานที่ท้าความตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกัน 
หรือแม้กระทั่งใช้เป็นสถานที่พูดคุยเจรจาต่อรองการค้าระหว่างพ่อค้า เป็นต้น  
 

โดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มคนที่เข้ามาก่อตั้งที่ท้าการสมาคมจะเป็นกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาประกอบอาชพี 
ด้าเนินธุรกิจและใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง ณ จิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่งมีการแบ่งประเภท
ของที่ท้าการสมาคมโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามเขตพื้นที่การปกครองและตามสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มาเป็น
ตัวก้าหนดขอบเขตไว้อย่างชัดเจน โดยจะท้าการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ( ; 2011, p.10) ดังนี้  

1) การแบ่งประเภทของที่ท้าการสมาคมตามเขตปกครองระดับจังหวัดและอ้าเภอ เช่น ที่ท้าการ
สมาคมเขตพื้นที่จี๋อานประกอบไปด้วย 1 จังหวัดซึ่งมีทั้งสิ้น 10 อ้าเภอ ซึ่งก็คือที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่
จังหวัดจี๋อาน ( ) พร้อมทั้งประกอบด้วยที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่อ้าเภอจี๋อาน ( ) ที่ท้าการสมาคม
เขตพื้นที่อ้าเภอจี๋สุ่ย ( ) ที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่อ้าเภอไท่เหอ ( ) ที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่อ้าเภอ
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หย่งฟง ( ) ที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่อ้าเภอหนิงกัง ( ) ที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่อ้าเภอหย่งซิน (
) ที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่อาชีพอ้าเภอสุยชวน ( ) ที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่อ้าเภอว่านอัน ( ) ที่

ท้าการสมาคมเขตพื้นที่อ้าเภออานฝู ( ) และที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่อ้าเภอเหลียนฮัว ( ) เป็นต้น 

2) การแบ่งประเภทของที่ท้าการสมาคมตามเขตปกครองระดับมณฑล เช่น ที่ท้าการสมาคมเขต
พื้นที่มณฑลฝูเจี้ยน ( ) ที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่มณฑลหูเป่ย ( ) และที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่
มณฑลซานซี ( ) เป็นต้น 

3) การแบ่งประเภทของที่ท้าการสมาคมตามสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีเขตพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกัน 
ตัวอย่างเช่น ที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่กวางโจว ( ) ที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่ซูโจว ( ) และที่ท้าการ
สมาคมเขตพื้นที่หูโจว ( ) เป็นต้น 

การก่อตั้งที่ท้าการสมาคมทั้งสามรูปแบบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้
อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องมีความเป็นระบบระเบียบ ก่อให้เกิดการก้ากับดูแลและควบคุมจัดการในเรื่อง
ของปริมาณการจ้าหน่ายสินค้า ปริมาณคนงานในแต่ละกลุ่มอาชีพ และค่าจ้างหรือเงินเดือนที่เป็นเอกภาพ
เดียวกัน  นอกจากนี้ที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่ต่างๆ ที่เข้ามาก่อตั้งที่จิ่งเต๋อเจิ้นยังมีบทบาทและหน้าที่ส้าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

1) ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องในจิ่งเต๋อเจิ้น เห็นได้จากการที่มีการ
จัดตั้งที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยน ท้าให้เกิดกิจกรรมการค้าขายแลกเปลี่ยนเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อ
เจิ้นระหว่างจีนกับต่างประเทศ เนื่องจากมณฑลฝูเจี้ยนเป็นพื้นที่จุดส้าคัญในการน้าเข้าและส่งออกสินค้าของ
จีน นอกจากนี้ที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่มณฑลฝูเจี้ยนในจิ่งเต๋อเจิ้นยังได้มีห้องรับแขกและห้องโถงไว้ส้าหรับ
เจรจาต่อรองการค้าไว้รับแขกและลูกค้าอีกด้วย เมื่อการตกลงซื้อขายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะขนส่ง
สินค้าจากจิ่งเต๋อเจิ้นไปยังมณฑลฝูเจี้ยนเพื่อส่งต่อไปยังต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง เป็นผลท้าให้เครื่องกระเบื้อง
จิ่งเต๋อเจิ้นแพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งยังท้าให้เครื่องกระเบื้องมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติด้วย 
นอกจากนี้ยังมีที่ท้าการสมาคมเขตพื้นที่มณฑลหูเป่ยที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาของเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อ
เจิ้นเป็นอย่างมากเช่นกัน ที่ท้าการสมาคมดังกล่าวเป็นสถานที่ส้าคัญและมีชื่อเสียงที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง
การค้าระหว่างพ่อค้า ทั้งยังเป็นศูนย์ในการวิจัยศึกษาเก่ียวกับการค้าเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นด้วย ฉะนั้นจึง
กล่าวได้ว่าที่ท้าการที่ก่อตั้งขึ้นในจิ่งเต๋อเจิ้นนั้นเป็นสะพานส้าคัญที่ช่วยเชื่อมต่อทางด้านการค้าและการ
พัฒนาระหว่างจิ่งเต๋อเจิ้นกับโลกภายนอก ไม่ว่าจะเป็นวงธุรกิจการค้าเครื่องกระเบื้องในจีนเอง หรือว่าวงการ
ค้าเครื่องกระเบื้องระหว่างประเทศก็ตาม ทั้งยังมีส่วนช่วยเผยแพร่ความงดงามและความมีเอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นไปในโอกาสเดียวกัน 
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2) ช่วยเหลือพร้อมทั้งแก้ปัญหาให้กับคนบ้านเดียวกันหรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันที่ได้รับความ
ยากล้าบากหรือตกทุกข์ได้ยากเมื่อมาอาศัยและท้างานต่างพื้นที่ เช่น ช่วยเหลือคนบ้านเดียวกันหรืออาศัยอยู่
ในเขตพื้นที่เดียวกันที่ตกงานหรือเร่ร่อนพเนจรให้มีงานท้าด้วยการให้เข้าท้างานในโรงงานผลิตกระเบื้อง ด้วย
การสอนงานพร้อมให้เงินเป็นค่าตอบแทนการท้างาน หรือมิเช่นนั้นก็ให้เงินค่าเดินทางเพื่อให้บุคคลเหล่านั้น
เดินทางกลับภูมิล้าเนาของตน 

3) จัดกิจกรรมเพื่อบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น ก่อตั้งโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่เด็ก ซึ่งในสมัย
นั้นโรงเรียนขาดแคลนมากและกลายเป็นปัญหาส้าคัญยิ่งของจิ่งเต๋อเจิ้น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดตั้งสถาน
เลี้ยงเด็กก้าพร้า สถานพยาบาล ท้าประโยชน์เพื่อสาธารณะด้วยการสร้างและซ่อมถนน รวมทั้งบริจาคโลงศพ
ให้แก่ศพไร้ญาติ 

4) แก้ไขและไกล่เก่ียข้อพิพาททางด้านการค้าเครื่องกระเบื้อง เนื่องจากในช่วงเวลานั้นภายในจิง่เต๋อ
เจิ้นมีสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องเป็นจ้านวนมาก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิด
ปัญหาระหว่างสมาคมกับสมาคม หรือระหว่างสมาชิกของสมาคมด้วยกันได้ ดังนั้นที่ท้าการสมาคมจึงมีหน้าที่
เป็นเสมือนคนกลางในการแก้ไขและไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเช่าที่ขายของ 
ปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวระหว่างหุ้นส่วน หรือแม้แต่กระทั่งปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายที่อยู่อาศัย 
รวมทั้งปัญหาการจ้านองอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

5) ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีการและพิธีกรรมต่างๆ ที่ส้าคัญ เพื่อประกอบพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าที่
ผู้คนในแต่ละที่ท้าการสมาคมนับถือ ทั้งยังได้สร้างรูปปั้นเทพเจ้าที่ตนเองนับถือและเทพเจ้าทีป่กปักษ์คุ้มครอง
ไว้ภายในที่ท้าการสมาคมด้วย โดยจะมีระยะเวลาที่ก้าหนดไว้อย่างแน่นอนเป็นประจ้าทุกปีว่าเมื่ อถึงเวลา
ดังกล่าวแล้วแต่ละแห่งจะจัดพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ภายในที่ท้าการสมาคม 

 
3.3 สถานการณ์การค้าเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นในปัจจุบัน 

จิ่งเต๋อเจิ้นถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านเครื่องกระเบื้องสืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลา 
1,008 ปี (ตั้งแต่ ค.ศ.1004-2012) ความสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดของผู้ผลิตเครื่องกระเบื้องในอดีต ข้อ
ได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ เช่น วัตถุดิบส้าคัญที่ใช้ในการผลิตเครื่องกระเบื้อง และที่ส้าคัญคือการรวมกลุ่ม
ทางธุรกิจของผู้ผลิตและพ่อค้าวานิช ทั้งสามปัจจัยหลักนี้ส่งผลให้การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้นยังคงมีเสถียรภาพและด้ารงความมั่นคงเหนียวแนน่
มาจนถึงปัจจุบันนี้ 

 จากข้อมูลของหน่วยงานสถิติระดับประเทศของจีนและหน่วยงานของสถิติของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น
พบว่า ในปี ค.ศ. 2011 มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของธุรกิจอุตสาหกรรม ณ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นสูงถึง 999.67 
ล้านหยวน โดยที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีมูลค่า 839.35 ล้านหยวน ในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดเล็กและ
ขนาดย่อยมีมูลค่า 160.32 ล้านหยวน ยิ่งไปกว่านั้นหนึ่งในส่วนประกอบของมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งของ
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อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดเล็กและขนาดย่อมล้วนมาจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องกระเบื้องด้วยกัน
ทั้งสิ้น ซึ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส้าคัญโดยเรียงล้าดับจากอุตสาหกรรมที่ท้ารายได้มากสุดไปหาน้อยสุด 
ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมถ่านหิน  2) อุตสาหกรรมเคมี 3) อุตสาหกรรมการบิน  4) อุตสาหกรรมเครื่อง
กระเบื้อง และ 5) อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อมที่ส้าคัญโดยเรียงล้าดับ
จากอุตสาหกรรมที่ท้ารายได้มากสุดไปหาน้อยสุด ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง 2) อุตสาหกรรม
กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 3) อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 4) อุตสาหกรรมหินปูน และ 5) อุตสาหกรรม
ปูนพลาสเตอร์ จากข้อมูลทางสถิติข้างต้นจะเห็นได้ว่า ณ ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องยังคงเป็น
อุตสาหกรรมหลักที่ท้ารายได้ทางเศรษฐกิจให้กับเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น โดยในแวดวงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องมีความส้าคัญทางด้านเศรษฐกิจจัดอยู่ในล้าดับที่ 4 และในแวดวงอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กและขนาดย่อม อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องมีความส้าคัญจัดอยู่ในล้าดับที่ 5 (National Bureau 
of Statistics of China, Bureau of Statistics of Jingdezhen City; 2012) 

นอกจากนี้ข้อมูลสถิติของหน่วยงานศุลกากร ณ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นทางด้านการน้าเข้าและส่งออก
เครื่องกระเบื้อง ในปี ค.ศ.2011 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคม โดยปรากฏว่า มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทางด้านการน้าเข้าและส่งออกโดยรวมมีมูลค่าถึง 7.13 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 
51.42 และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 26.32 โดยมีมูลค่าการส่งออกเป็น 
6.86 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 51.59 และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 28.19 และมีมูลค่าการน้าเข้าเป็น 26,700,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มข้ึนจากปีที่แล้วร้อย
ละ 47.28 และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20.38   

พบว่าในช่วงระยะเวลา 7 เดือนข้างต้น การน้าเข้าและส่งออกเครื่องกระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้นในภาค
ประชาชน ภาครัฐและภาคการค้าระหว่างประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถรักษา
เสถียรภาพทางด้านการน้าเข้าและส่งออกได้เป็นอย่างดีด้วย โดยที่อุตสาหกรรม เครื่องกระเบื้องภาค
ประชาชนมีมูลค่าการน้าเข้าและส่งออกโดยรวม 4.17 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.43 โดยมี
ยอดการส่งออก 4.13 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.44 ซึ่งมีอัตราส่วนเป็นร้อยละ 60.11 ของ
การส่งออกโดยรวมของจิ่งเต๋อเจิ้น ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องภาครัฐมีมูลค่าการน้าเข้าและส่งออก
โดยรวมถึง 2 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.33 โดยมียอดการส่งออกถึง 1.9 ร้อยล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 94.72 และอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องภาคการค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าถึง 1.22 
ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ จากข้อมูลทางสถิติข้างต้น หน่วยงานศุลกากร ณ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นได้รายงานว่า การ
ส่งออกของอุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบื้องภาคประชาชนถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นก้าลังหลักในการท้ารายได้
ให้กับเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลา 7 เดือนดังกล่าว อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องของเมืองจิ่ง
เต๋อเจิ้นมีมูลค่าการส่งออกไปยังทวีปยุโรป แอฟริกา และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น 1.22 
ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ 74,530,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 84,250,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตามล้าดับ ยิ่งไปกว่า
นั้น ข้อมูลทางสถิติเมื่อช่วงต้นปี ค.ศ.2012 คือ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์พบว่า มีมูลค่าการน้าเข้า
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และส่งออกโดยรวมอยู่ที่ 1.93 ร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 240.64 โดยมีมูลค่าการส่งออก 
177,990,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 260.34 และมีมูลค่าการส่งออก 15,090,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.08 โดยในช่วงระยะเวลา 2 เดือนนี้ การส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องภาค
ประชาชนมีมูลค่าถึง 3,494,300 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.33 คิดเป็นอัตรามูลค่าการส่งออก
โดยรวมร้อยละ 53.44 ส่วนการส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องภาคการค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าถึง 
2,299,300 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 19.45 คิดเป็นอัตราส่วนการส่งออกโดยรวมร้อยละ 35.17 แหล่ง
ตลาดส้าคัญของการส่งออกเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นคือ ประเทศแถบยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น โดยที่มีการ
ส่งออกไปประเทศแถบยุโรปคิดเป็นมูลค่า 961,900 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 55.39 คิดเป็นอัตราส่วน
การส่งออกโดยรวมร้อยละ 14.71 มูลค่าการส่งออกไปประเทศอเมริกาอยู่ที่ 1,525,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.92 เป็นอัตราส่วนการส่งออกโดยรวมร้อยละ  38.04 และมูลค่าการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น
อยู่ที่ 950,600 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเดือนกุมภาพันธ์มีมูลค่าการส่งออกไปญี่ปุ่นถึง  680,400 ดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 1.52 เท่า พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาดการส่งออกเครื่องกระเบื้อง
ประเภทที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น จาน ชามและช้อน เป็นต้น จากเดิมที่มีการส่งออกไปตลาด
แถบทวีปยุโรปเป็นส้าคัญกลับเปลี่ยนเป็นส่งออกไปเพื่อท้าการค้ากับตลาดในประเทศญี่ปุ่นแทน โดยเดือน
มกราคมมีการส่งออกไปตลาดในแถบทวีปยุโรปถึง 362,100 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ในเดือนกุมภาพันธ์กลับมี
มูลค่าลดลงอยู่ที่ 159,300 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีอัตราลดลงร้อยละ 56.01 เหตุผลส้าคัญที่ท้าให้มูลค่าการ
ส่งออกไปประเทศแถบยุโรปลดลงคือ การใช้มาตราการการทุ่มตลาดของประเทศในแถบยุโรปที่มีต่อการ
ส่งออกเครื่องกระเบื้องของจีน ซึ่งในขณะเดียวกันการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นกลับมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นดังนี้ 
มูลค่าการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นในเดือนมกราคมอยู่ที่ 225,400 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเดือนกุมภาพันธ์เพิ่ม
สูงขึ้นเป็น 633,600 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 1.81 เท่าตัว ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยรวมของการส่งออก
เครื่องกระเบื้องประเภทที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในชีวิตประจ้าวัน  ณ เดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ ร้อยละ  52.47 
(Department of Commerce of Jingdezhen City; 2013) 

แต่เมื่อพิจารณาจากสถิติการส่งออกเครื่องกระเบื้องของกรมศุลกากร ณ มณฑลเจียงซี ซึ่งเป็นช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน ค .ศ.2012 กลับพบว่ามีปริมาณการส่งออกมากถึง 
173,936 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.96 โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 538,540,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 71.05 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเคร่ืองกระเบื้องดังกล่าวข้างต้นถูกจัดอยู่ในล้าดับที่ 9 จาก 29 อันดับ
รายการการส่งออกสินค้าทั้งหมดของมณฑลเจียงซี จ้านวนปริมาณและมูลค่าการส่งออก ประกอบกับล้าดับที่
ของรายการสินค้าแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของเครื่องกระเบื้องในฐานะที่เป็นสินค้าส่งออกส้าคัญของ
มณฑลเจียงซีได้เป็นอย่างดี 

กล่าวโดยสรุปจากข้อมูลทางสถิติในช่วงปีล่าสุดที่แสดงให้เห็นข้างต้นท้าให้ตระหนักและเข้าใจถึง
ความส้าคัญและความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าบาง
ช่วงเวลาสถานการณ์ความมั่นคงของอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องจะสั่นคลอนไปบ้างตามปัจจัยกลยุทธ์ทาง
การตลาดระหว่างประเทศหรือแม้แต่ความนิยมของผู้บริโภคก็ตาม แต่ด้วยความได้เปรียบทางด้านภูมิปัญญา
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ของคนในพื้นที่ ความเหนียวแน่นและความร่วมมือร่วมใจกันของการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพและนัก
ธุรกิจ พร้อมทั้งการสนับสนุนและให้ความชว่ยเหลือของภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนกลับท้าให้เกิด
พลังและท้าให้ความมีเสถียรภาพของอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องฟื้นตัวขึ้นมาและด้ารงอยู่เป็นอุตสาหกรรม
หลักของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นตราบจนถึงทุกวันนี้ 

 
3.4 จิ่งเต๋อเจิ้นแหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสงัคมร่วมสมัย 

เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นนับเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและมีอายุสืบเนื่องต่อกันมาเป็น
ระยะเวลา 1,000 ปี ทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible) รวมถึงภูมิปัญญาเคร่ืองกระเบื้อง
ที่ถ่ายทอดกันมา บริบทแวดล้อมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) ด้วย มีความส้าคัญ
ทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งยวด ณ ปัจจุบันหากกล่าวถึงเครื่องกระเบื้อง นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน
เครื่องกระเบื้องล้วนจะนึกถึงเครื่องกระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้นเป็นล้าดับแรก จะเห็นได้ว่าเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อ
เจิ้นไม่เพียงแต่จะมีบทบาทและความส้าคัญต่อวงการศึกษา เช่น ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ศิลป์เท่านั้น แต่เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นยังมีความส้าคัญต่อวงการธุรกิจและพาณิชยกรรมอีก
ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศของจีนก็ตาม หากพิจารณาย้อนกลับไปในอดีต จะ
พบว่าในสมัยจีนโบราณนั้นเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นถูกใช้ไปเพื่อ “การ” และ “กาล” เฉพาะเจาะจงเท่านั้น 
นั่นคือใช้ส้าหรับเป็นเครื่องราชูปโภคของฮ่องเต้ในราชส้านักและของก้านัลที่ฮ่องเต้พระราชทานให้แก่
ข้าหลวงที่ท้าคุณูปการให้แก่ราชส้านักและประเทศชาติ ซึ่งในช่วงยุคสมัยนั้นเครื่องกระเบื้องถือเป็นตัวแทน
ของความสูงศักดิ์และเป็นสิ่งเลอค่า สามัญชนทั่วไปในสมัยนั้นไม่สามารถมีหรือใช้สอยเครื่องกระเบื้องได้ 
แม้กระทั่งในส่วนของขั้นตอนการผลิตก็ยังจ้าเป็นต้องมีสถานที่ผลิตเครื่องกระเบื้องเป็นการจ้าเพาะ รูปแบบ
ลวดลายก็จ้าเป็นต้องได้รับการคัดเลือกและออกแบบจากฮ่องเต้หรือหน่วยงานภายในของราชส้านักหลวง แต่
ทว่าในกาลต่อมาหน้าที่และประโยชน์ของเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นค่อยๆ มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป โดย
เร่ิมเปลี่ยนไปเป็นการผลิตเครื่องกระเบื้องเพื่อการใช้งานส้าหรับผู้มีฐานันดรศักดิ์ในสังคมและพ่อค้าคหบดี 
ตลอดจนสามัญชนคนธรรมดาก็สามารถใช้สอยเครื่องกระเบื้องได้เช่นกัน แต่ทว่าคุณภาพของกระเบื้องที่ใช้
สอยก็มีความแตกต่างกันไปตามฐานานุรูปของแต่ละกลุ่มบุคคลที่จะสามารถเข้าถึงการบริโภคใช้สอยได้ 
นอกจากนี้จุดเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญยิ่งของหน้าที่และประโยชน์ใช้สอยของเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นนั้นคือ 
การผลิตเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นเพื่อการพาณิชยกรรม โดยเริ่มมีการส่งออกเครื่องกระเบื้องไปยัง
ต่างประเทศโดยทางเรือในช่วงปลายราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นยุคที่ค้นพบวัตถุดิบชั้นดีในการผลิตเครื่องกระเบื้อง
จิ่งเต๋อเจิ้นนั่นคือดินเกาลิน ( ; 2004, p.113) และในช่วงปลายราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิง การค้า
ขายเครื่องกระเบื้องมีความเข้มแข็งโดดเด่นเป็นอันมาก ( ; 2004, p.175)  
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แม้ว่าสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นจะได้รับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจอยู่เร่ือยๆ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลทั้ง
ส่วนกลางและท้องถิ่น หรือแม้แต่ภาคประชาชนก็ตาม ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศทางด้านเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นยังคงด้าเนินการต่อเนื่องกันมาได้จวบจนปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าจะมี
การจัดงาน Jingdezhen International Ceramic Fair ณ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี เป็นประจ้าทุก
เดือนตุลาคมของทุกปี โดยจัดภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรหลายภาคส่วน ได้แก่ China's 
Ministry of Commerce, China National Light Industry Council, China Council for the 
Promotion of International Trade และ The People's Government Of Jiangxi Province ภายใน
งานมีการจัดแสดงสินค้าประเภทเคร่ืองกระเบื้องจ้านวนมากมาย ซึ่งเป็นเครื่องกระเบื้องที่มีความแตกต่างกัน
ออกไปทางด้านรูปแบบ คุณภาพและราคา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมและลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ ล่าสุดในงาน Jingdezhen International Ceramic Fair 2012 มีการจัดแสดงเครื่องกระเบื้อง
ทั้งสิ้น 1,906 บูธ โดยแบ่งเป็นบูธจัดแสดงภายในตัวอาคาร 1,700 บูธ และภายนอกตัวอาคาร 206 บูธ งาน
คร้ังนี้มีจ้านวนผู้ออกบูธแสดงสินค้าภายในงานมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมา และมีการแบ่งประเภทของบูธแสดง
สินค้าภายในงานเป็นประเภทและระบบระเบียบที่ชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นบูธแสดงเครื่องกระเบื้องที่ใช้สอย
ในชีวิตประจ้าวันซึ่งผลิตภายในประเทศจีน บูธแสดงเครื่องกระเบื้องแนวสร้างสรรค์ บูธแสดงเครื่องกระเบื้อง
ที่มียี่ห้อในระดับสากล บูธแสดงเครื่องกระเบื้องที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต บูธแสดงเครื่องกระเบื้อง
นานาชาติ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี บูธแสดงเครื่องกระเบื้องประเภทเครื่องน้้าชา และบูธแสดงเครื่อง
กระเบื้องศิลปะที่ใช้สอยในชีวิตประจ้าวัน ( ; 2012) กล่าวโดยสรุป เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นถือ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีวิวัฒนาการทางด้านหน้าที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยน 
แปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปทางบทบาทของเครื่องกระเบื้องยิ่งท้าให้ทรัพยากรวัฒนธรรมดังกล่าวมีทั้งคุณค่าและ
มูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นไปพร้อมกับปัจจัยทางด้านกาลเวลาที่ทอดต่อกันมายาวนานซึ่งส่งผลช่วยเสริมกันและกันให้
เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นมีความส้าคัญและโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไปในระดับสากล 

 



บทท่ี 4 

แบบลักษณ์เครื่องกระเบื้อง ( -ci qi) จิ่งเต๋อเจิ้น 
 

เครื่องดินเผา (ceramics) ในอารยธรรมจีนนั้น มีพัฒนาการต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนท าให้จีน 
เป็นผู้สร้างสรรค์งานทางเครื่องดินเผาอันมีเอกลักษณ์ของตนเองอยู่หลายรูปแบบและได้กลายเป็นแม่แบบ
ของงานเครื่องดินเผาส่งไปให้แก่ ยุโรป ตะวันออกกลางและญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่ง เครื่องดินเผาของจีนนั้นมีมา
ตั้งแต่ยุคหินใหม่ในอารยธรรมหยางเซา (Yangshao) ( ) 5,000-3,000 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็น
ลักษณะเครื่องปั้นดินเผาเชิงภาชนะ (pottery ware) เผาไฟต่ าอย่างง่าย เพื่อบรรจุน้ าและอาหาร จนมาถึง
สมัยราชวงศ์หยวน (ค.ศ.1271-1368) ราชส านักมีความสนใจเครื่องกระเบื้อง (porcelain) ลายครามอย่าง
สูงยิ่งโดยจ าเพาะที่ผลิตจากจิ่งเต๋อเจิ้น โดยมีส านักเคร่ืองกระเบื้องฝูเหลียง (Fuliang) ตั้งขึ้นที่จิ่งเต๋อเจิ้น เป็น
ที่ท าการแรกเพื่อก ากับดูแลในการผลิตภาชนะเครื่องกระเบื้องและน าช่างฝีมือจากหลากหลายทั่วประเทศให้
มาท างานที่นี่ ท าให้จิ่งเต๋อเจิ้นได้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง (Kaimin: 2002, 
p.54) ท าให้อุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบื้องลายครามสมัยราชวงศ์หยวนเป็นสิ่งที่โดดเด่นมาก 

เครื่องกระเบื้อง ( -ci qi) ที่ผลิตจากจิ่งเต๋อเจิ้น ( ) มณฑลเจียงซี มีแบบลักษณ์เฉพาะ
เนื่องด้วยกระบวนการผลิตที่อาศัยดินเกาลินซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งมีอยู่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ดิน
เกาลินเมื่อผสมเข้ากับไชน่าสโตน (china stone) ผ่านกระบวนการเผาสามารถหลอมละลายจนกลายเป็น
เนื้อแกร่งดั่งแก้ว ในขณะที่ไชน่าสโตนมีคุณสมบัติให้ความโปร่งแสงและความแข็งแกร่งให้กับเครื่องกระเบื้อง
แต่ก็ยากที่จะขึ้นรูปได้ด้วยตัวมันเองได้ ส่วนดินเกาลินจะช่วยให้เกิดการเกาะตัวกันให้สามารถขึ้นรูปได้ มี
ความนุ่มนวลและท าให้เกิดความขาว เมื่อเผาไฟที่อุณหภูมิราว 1,350 C จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์มีความขาว
มากและถ้าท าให้เนื้อดินบางลงก็จะมีความโปร่งแสงสูง 

ก่อนที่จะเป็นเครื่องกระเบื้องแท้นั้น จิ่งเต๋อเจิ้นได้ผลิตงานลักษณะที่เรียกว่า เครื่องดินเผาเนื้อแกร่ง 
(เครื่องถ้วยหิน) (stoneware) หรือภาชนะประเภท proto-porcelain คือ เนื้อผลิตภัณฑ์มีความสุกตัว 
ใกล้เคียงเครื่องกระเบื้อง มีความแกร่ง สีเกือบขาว มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ซึ่งสมัยนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์สโตน
แวร์และงานที่เผาเคลือบไฟต่ าอยู่ทั่วไป เช่น งานเคลือบถังสามสีจากเคลือบตะกั่ว) ทางตะวันตกจะจัดแบ่ง
ลักษณะของเซรามิกส์เป็น 3 ประเภท คือ เครื่องดินเผาไฟต่ า (earthenware) เครื่องดินเผาเนื้อแกร่ง 
(เครื่องถ้วยหิน: stoneware) และเครื่องกระเบื้อง (porcelain) โดยพิจารณาจากส่วนผสมวัตถุดิบและ
อุณหภูมิการเผา ส าหรับจีนจะแบ่งลักษณะเครื่องดินเผาออกเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องดินเผาไฟต่ า 
(earthenware) เรียกว่ า  tao ( ) กับ เครื่องดิน เผาเนื้ อแกร่ง (stoneware) และเครื่องกระ เบื้ อ ง 
(porcelain) รวมกันเรียกว่า ci ( ) (Finlay, Robert: 2010, p.81) ดังนั้นค าว่า ci หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เผา
ไฟสูง ซึ่งก็รวมทั้งเครื่องดินเผาเนื้อแกร่งและเครื่องกระเบื้อง  สิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างเครื่องดินเผา
เนื้อแกร่งกับเครื่องกระเบื้อง ก็คือ ความขาวและความโปร่งแสง  ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว เห็นค า 
ci ในทุกที่แล้วจะหมายเรียกว่าเป็นเครื่องกระเบื้องเสียหมดจะไม่ถูกต้องนัก จ าเป็นต้องพิจารณาในคุณสมบัติ
ของเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วย โดยเฉพาะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจากราชวงศ์ซ่งมาราชวงศ์หยวน ซึ่งจะเรียกผลิตภัณฑ์
ช่วงนี้ว่า proto-porcelain หรือภาชนะก่อนเครื่องกระเบื้อง ในการเข้าใจล าดับกาลของผลิตภัณฑ์เครื่อง
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กระเบื้องจีนจากจิ่งเต๋อเจิ้นจึงหมายเอาว่า ผลิตภัณฑ์ที่จัดเป็นสโตนแวร์หรือเครื่องถ้วยหิน (ซึ่งก็มีงานเคร่ือง
ดินเผาไฟต่ าอยู่ด้วย) นั้นจะหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีมาหลายศตวรรษก่อนจะมีการปรากฏงานเคร่ืองกระเบื้อง
แถวตอนเหนือของจีนสมัยราชวงศ์ถังหรือที่จิ่งเต๋อเจิ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง (Finlay, Robert: 2010, p.83) แต่
หลังจากราชวงศ์หยวนเป็นต้นมา จิ่งเต๋อเจิ้นก็ผลิตภาชนะในระดับเนื้อเครื่องกระเบื้องอย่างเป็นปกติสามัญ
และพัฒนาการอย่างยิ่งยวดมาจนถึงสูงสุดในสมัยราชวงศ์ชิง  

แบบลักษณ์ (style) หมายถึง ลักษณะแบบทางกายภาพที่เป็นสิ่งโดดเด่นโดยแสดงออกเป็นรูปทรง 
สัดส่วน ลักษณะการตกแต่งต่างๆ จนมีเอกลักษณ์จ าเพาะตัว มีผลสืบเนื่องในการออกแบบ สุนทรียภาพ 
บริบทความงาม กระบวนการผลิตและความรู้สึกพึงใจของผู้เสพงาน การพิจารณาแบบลักษณ์เครื่อง
กระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นนอกจากพิจารณาจากองค์ประกอบดังกล่าวแล้ว พบว่าสิ่งที่ท าให้แบบลักษณ์เครื่อง
กระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นโดดเด่นและมีเอกลักษณ์อันเนื่องมาจากวัตถุดิบหรือส่วนผสมและกระบวนการผลิต 
ดังนั้น องค์ประกอบของการพิจารณาแบบลักษณ์ของเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นจึงประกอบด้วย 4.1 วัตถุดิบ 
4.2 กระบวนการผลิต และ 4.3 แบบทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์  

 
4.1 วัตถุดิบส าคัญของเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น 

 เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น มีวัตถุดิบส าคัญอยู่สองส่วนที่ต้องน ามาผสมกัน ส่วนแรก คือ ดิน
เกาลิน เป็นดินขาวบริสุทธิ์ เกิดจากการสลายตัวของ aluminum silicate ดินเกาลินนี้เมื่อเผาแล้วจะขาว แต่
มีความเหนียวน้อย จึงยากในการน ามาปั้นขึ้นรูปท าภาชนะ เกาลินมาจากเทือกเขาที่ห่างออกไป 45 
กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจิ่งเต๋อเจิ้น เป็นที่ที่พบดินเป็นครั้งแรก ส่วนสอง ของวัตถุดิบคือ 
porcelain stone (china stone) มาจากหินแกรนิตขาว สีเทา ซึ่งให้วัตถุดิบต่างๆเหล่านี้ เช่น เฟลดสปาร์, 
ควอทซ์, ซิลิก้า ตัวมันเองเผาที่ 1,150๐C และสีไม่ขาว เมื่อมาผสมกับดินเกาลิน ซึ่งก็จะได้ความเหนียวและ
ความขาวส าหรับท าเครื่องลายคราม เผาที่อุณหภูมิ 1,250C – 1,350C วัตถุดิบทั้งสองที่มาจากเหมืองนอก
เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น จะน ามาบดเป็นพิเศษ ขนส่งมาทางเรือตามล าน้ าตงเหอ (Donghe) ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของ
แม่น้ าชางที่แยกออกมาจากแม่น้ าแยงซีอีกทอดหนึ่ง 

ก) ดินเกาลิน (Gao lin tu) ( ) 

ดินเกาลินน ามาจากแร่เกาลินไนต์ ค าว่า Kaolin มาจาก kaoling, gaoling (Finlay, Robert: 
2010, p.82) ที่หมู่บ้านเกาหลิงในฝูเหลียง (ปัจจุบันคือ จิ่งเต๋อเจิ้น) มณฑลเจียงซี จากบริเวณเทือกเขาแถบ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจิ่งเต๋อเจิ้น เป็นแหล่งที่มีเหมืองแร่เกาลินมาแต่โบราณ แหล่งก าเนิดที่มีเกาลินอยู่มี
ส่วนประกอบของควอทซ์และไมก้าปริมาณมาก เป็นวัตถุดิบส าคัญที่ใช้ในการผลิตเครื่องกระเบื้อง ต่อมาดินที่
มีคุณสมบัติคล้ายกันนี้ในที่ต่างๆของโลกก็เรียกว่า เกาลิน ดินนี้จะมีสีเนื้อดินออกสีขาวหรือขาวแกมเทา แต่ก็
อาจมีสีด าหรือน้ าตาลปนเทาได้ถ้าไม่บริสุทธิ์ เมื่อผงดินแห้งจะดูดซับความชื้น ความเหนียวต่ า ทนไฟได้ถึง 
1,700 ๐C มีสูตรเอมไพริกัล คือ Al3O.2SiO2.2H2O เป็นส่วนประกอบส าคัญในการผลิตเครื่องกระเบื้อง ยัง
เรียกดินชนิดนี้ได้อีกว่า porcelain clay ในแร่ดินเกาลินมักจะไม่บริสุทธิ์มีสิ่งปนเปื้อนอยู่ ต้องน ามาล้างเอา
ควอทซ์หรือสิ่งเจือปนอ่ืนออกไป มีการค้นพบดินเกาลินในหลายส่วนของจีน เช่น Xingzi clay ในเจียงซี, 
Jiebei clay ในหูหนาน, Suzhuo clay ในเจียงสู, Datong clay ในส่านซี ดินเกาลินทั้งหมดก็คือแร่เกาลิน
ไนต์นั่นเอง เกาลินที่ใช้ในจิ่งเต๋อเจิ้นมาจากหลายที่ เช่น เกาลิน Mingsha, เกาลิน Xingzi, เกาลิน Xigang, 
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เกาลิน Linchuan เป็นต้น เกาลิน Mingsha เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกาลิน Donggang ซึ่งเป็นดินเกาลินต้นแบบ
ของดินเกาลิน มีคุณสมบัติสีเทาอ่อน ความเหนียวต่ า ใช้เป็นส่วนผสมหลักในเนื้อเครื่องกระเบื้อง ส่วนเกาลิน 
Xingzi จาก Xingzi County ในเจียงซี สีน้ าตาลอมเหลืองอ่อน ความเหนียวต่ า เป็นส่วนผสมหลักในเนื้อ
เครื่องกระเบื้องและยังใช้แทนเกาลิน Mingsha ได้ด้วย เกาลิน Xigang จาก Dazhuo ในจิ่งเต๋อเจิ้น มี
คุณภาพไม่ดีเท่าเกาลิน Xingzi แต่ในเนื้อเครื่องกระเบื้องก็ไม่ได้มีแต่ดินเกาลินเท่านั้น  ยังประกอบด้วย
วัตถุดิบอย่างอื่นร่วมอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แหล่งดินขาว SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MnO2 CaO MgO K2O Na2O LOI 

ดินขาวล าปาง  
(ปางค่า อ.แจ้ห่ม) 

68.02 16.89 1.28 - 0.21 6.86 0.84 1.04 1.44 3.58 

ดินขาวล าปาง 
(ห้วยแปน อ.แจ้ห่ม) 

71.51 21.58 0.90 0.02 0.10 0.03 0.05 1.89 0.19 5.11 

ดินขาวระนอง 
(บางริ้น อ.เมือง) 

48.25 35.93 1.39 0.08 0.01 0.08 0.05 1.20 0.13 12.59 

ภาพที่ 4.1 : หินพอร์ซเลน (ci shi)  ภาพที่ 4.2 : ดินขาวเกาลิน (gao lin tu)  

ตารางที่ 4.1 : ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีช้ินตัวอย่างเนื้อดินปั้นจากจิ่งเต๋อเจิ้น 
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(ท่ีมา: รายงานผลการวเิคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีเนื้อดินปั้นจากจิ่งเต๋อเจิ้น : ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 
กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม จ.ล าปาง วันท่ี 24 ธันวาคม 2555) 

ตารางที่ 4.2 : ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีดินขาวจากล าปางและระนอง 

 

(ท่ีมา: รายงานผลการวเิคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของดินแหล่งตา่งๆ : เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา เลม่ 19 กรม
ทรัพยากรธรณี. 2521 
 
.) 
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เนื้อดินปั้นตัวอย่างจากจิ่งเต๋อเจิ้น เป็นลักษณะของแร่ดินจากแหล่งต้นก าเนิด (residual clay) ที่จะ
พบได้ตามภูเขาหรือที่ราบบนภูเขาและจะใกล้กับแหล่งแร่หินฟันม้า (feldspar) หรือหินพอร์ซเลน 
(porcelain stone) แหล่งต้นก าเนิดดินเกาลินของจิ่งเต๋อเจิ้น เดิมจะอยู่บริเวณภูเขาหรือหมู่บ้านเกาหลิงที่
รายล้อมถิ่นก าเนิดดินนี้ จากผลการวิเคราะห์1 (ตารางที่ 4.1) ค่าของ Al2O3 และ SiO2 มีความใกล้เคียงกับ
ดินขาวล าปาง แต่ดินขาวระนองจะมีค่าของ Al2O3 มากกว่า (ตารางที่ 4.2) ซึ่งแสดงถึงความทนไฟมากกว่า
และค่า SiO2 ของดินขาวล าปาง ห้วยแปน มีค่าสูงกว่า SiO2 ของดินปั้นชิ้นตัวอย่าง  ส่วนค่าของ Fe2O3 และ 
TiO2 ใกล้เคียงกับทั้งดินขาวล าปางและดินขาวระนอง ท าให้ไม่รบกวนความขาวของเนื้อดิน ส่วนปริมาณของ 
CaO, MgO, K2O และ Na2O (ที่มีคุณสมบัติ เป็นตัวลดจุดหลอม – Flux) รวมกันไม่เกิน 5% ท าให้มี
คุณสมบัติในการหลอมตัวที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,300๐C ยกเว้นดินขาวล าปาง ปางค่า มีปริมาณ CaO สูง ท าให้
จุดหลอมตัวต่ ากว่า 1,300๐C ได้ ถ้าพิจารณาปริมาณของ CaO, MgO, K2O และ Na2O ทั้งสี่ตัวนี้จะเห็นว่า 
ดินขาวระนองมีค่าต่ ากว่าดินตัวอย่าง กอปรกับปริมาณของ Al2O3 ที่มากกว่า จึงมีคุณสมบัติของความทนไฟ
สูงกว่าด้วย แต่ด้วยคุณสมบัติอย่างเดียวของดินขาวยังไม่ได้ท าให้ผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องจากจิ่งเต๋อเจิ้นมี
ความโดดเด่นเท่านั้นยังต้องรวมถึง porcelain stone ด้วย 

ข) หินพอร์ซเลน (porcelain stone หรือ china stone) ( - ci shi) 

หินที่มาจากควอทซ์และเซริไซต์ และปริมาณเล็กน้อยในแร่เกาลินไนต์และเฟลดสปาร์ หินพอร์ซเลน
มีโครงสร้างที่หนาแน่นและมีสีที่แตกต่างกันตามสภาพที่อยู่ในสินแร่ต่างๆ เช่น สีขาว สีเหลืองหรือสีฟ้าอ่อน 
มันถูกน ามาท าเครื่องกระเบื้องตั้งแต่แรกๆ  หินพอร์ซเลนมีคุณสมบัติช่วยให้เกิดความโปร่งแสงและบางเบา
ได้ สามารถน ามาใช้เป็นวัตถุดิบเดี่ยวหรือเป็นส่วนผสมร่วมกับเกาลินก็ได้ เม่ือใช้เป็นวัตถุดิบเดี่ยวจะท าให้เผา
ในอุณหภูมิสูงและเกิดการหลอมตัวลงได้ จึงใช้ร่วมกับส่วนผสมอ่ืนจะลดการเผาอุณหภูมิให้ต่ าลง เมื่อได้หิน  
พอร์ซเลนมาผ่านกระบวนการล้างแล้วจะน ามาเตรียมไว้เป็นก้อนเหมือนก้อนอิฐ ท้องถิ่นจะเรียกกันว่า
Petunse2 (dunzi   หรือ bai dunzi ) หินพอร์ซเลนได้มาจากเขต Yaoli และ Sanbaopeng 
ถ้าน ามาเป็นส่วนผสมในเคลือบจะเรียก glaze stone จีนมีปริมาณหินพอร์ซเลนมหาศาล ที่ Nangang, 
Sanbaopeng, Yugan มณฑลเจียงซี หินพอร์ซเลนที่ใช้ในจิ่งเต๋อเจิ้นมาจากหลายแหล่ง หินพอร์ซเลนจาก 
Sanbaopeng สีเทาอ่อน มีจุดหลอมตัวต่ า ใช้เป็นส่วนผสมทั้งในเนื้อดินและเคลือบ หินพอร์ซเลนจาก 
Nangang ในเขตฝูเหลียง จิ่งเต๋อเจิ้น มีอณูเล็กละเอียดใช้ในงานภาชนะเครื่องกระเบื้องคุณภาพระดับปาน
กลางจนถึงระดับสูง 
 

 

 

 

                                                           
1 ดินชิ้นตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์แต่ส่วนประกอบทางเคมีของดินเท่านั้น ไม่ได้ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของดิน และไม่ได้เป็นค่า
ส่วนประกอบทางเคมีของดินขาวจากจิ่งเต๋อเจิ้นทุกแหล่งพื้นที่  
2 ก้อนอิฐขาวขนาดเล็ก เป็นกระบวนการหลังจากการล้างและบดจนได้ขนาดเป็นที่ต้องการแล้ว จึงน ามาท าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมคล้ายก้อน
อิฐ เพื่อเป็นการสะดวกในการจัดเก็บก่อนน าไปใช้หรือการขนส่งเพื่อน าไปโรงงานหรือที่ปฏิบัติงาน ซ่ึงไกลจากเหมืองออกไป 
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porcelain stone หรือ petunse ก็คือ หินผุ ซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่พบในแหล่งที่มีหินภูเขาไฟ 
หินแกรนิต เฟลดสปาร์ หรือในแหล่งดินขาว ซึ่งที่จิ่งเต๋อเจิ้นจะอยู่ในภูมิบริเวณใกล้เคียงกัน จากแหล่งที่พบ
จะมีวัตถุดิบร่วมกันอยู่ 4 ลักษณะ (www.thaiceramicsociety.com/rm_soil_pottery_stone : Accessed on 24th Jan 

2013) คือ           
  1) ดินขาว ได้แก่วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นผงดินสีขาว    
  2) หินผุ ได้แก่วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นหินสีขาว มีความแข็งน้อย   
  3) หินสด ได้แก่วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นหินสีขาวที่มีความแข็งมากกว่าหินผุ  
  4) หินแข็งชนิดต่างๆ เช่น หินเข้ียวหนุมาน ทราย และเฟลดสปาร์ 

ลักษณะของดินขาว หินผุและหินสด ที่รวมกันอยู่นี้ ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า หินโตเซกิ (shirakawa 
toseki stone) ซึ่งตรงกับค าว่า ไชน่าสโตน (china stone) หินพอตเตอรี (pottery stone) หินพอร์ซเลน 
(porcelain stone) คอร์นิชสโตน (cornish stone, cornwall stone) หรือแคโรไลน่าสโตน (carolina 
stone) หินผุพอร์ซเลนสโตนนี้มีความแข็งน้อยกว่าหินฟันม้า (feldspar) มีความสามารถในการเป็นตัวช่วย
หลอมละลาย (flux) เหมือนหินฟันม้า มีจุดหลอมตัวประมาณ 1,200-1,300๐C ขึ้นอยู่กับด่างต่างๆ ที่ปนอยู่
ในแต่ละแหล่ง และมีช่วงของจุดหลอมละลายกว้างกว่าหินฟันม้า เนื่องจากมีดินขาวปนอยู่ด้วยจึงให้ความทน
ไฟที่ดีกว่าหินฟันม้า ก่อให้เกิดปฏิกิริยากลายเป็นแก้วและให้ความโปร่งแสง จึงเหมาะที่จะน ามาท าผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการความขาว ที่จิ่งเต๋อเจิ้นจึงน ามาใช้ผสมเข้าด้วยกันกับดินเกาลินแทนหินฟันม้า ใช้ท าเนื้อเครื่อง
กระเบื้องได้ โดยที่ไม่ต้องผสมวัตถุดิบตัวอื่นอีกและยังน าไปท าเป็นเคลือบได้อีกด้วย 

 
Porcelain Stone 

ชนิดต่างๆ 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MnO2 CaO MgO K2O Na2O LOI 

Cornwall Stone+ 71.10 16.80 0.16 0.18 - 1.60 0.05 6.57 2.29 1.25 
Carolina Stone+ 72.30 16.23 0.07 - - 0.62 0.01 4.42 4.40 1.95 
หินล าปาง++ 73.40 15.50 0.50 0.10 - 0.30 0.60 3.00 4.30 2.30 

 

 

จากส่วนประกอบทางเคมี (ตารางที่ 4.3) จะเห็นได้ว่า Porcelain Stone มีส่วนประกอบทางเคมี
ต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับหินล าปาง (ตารางที่ 4.4) มี SiO2 และ Al2O3 อยู่มาก ขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นตัวลดจุด
หลอม อยูใ่นระดับที่ใกล้เคียงกับ porcelain stone แหล่งอ่ืนของโลกด้วย  

 

ตารางที่ 4.3 : ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีช้ินตัวอย่าง porcelain stone จากจิ่งเต๋อเจิ้น 

 

(ท่ีมา: รายงานผลการวเิคราะห์ส่วนประกอบทางเคม ีPorcelain Stone จากจิ่งเต๋อเจิ้น : ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม
เซรามิก กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม จ.ล าปาง  วันท่ี 24 ธันวาคม 2555) 

ตารางที่ 4.4 : ผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี porcelain stone ชนิดต่างๆ 

 

(ท่ีมา: +Chappell, James; 1991, p.406. 
        ++สมบูรณ์ อรัณยภาค; 2553, น.208) 

http://www.thaiceramicsociety.com/rm_soil_pottery_stone
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ภาพที่ 4.3 : หลังจากบดและล้างหินพอร์ซเลนแล้วจะน ามาท าเป็นก้อนคล้ายอิฐไว้ เรียกว่า 
dunzi (หรือ petuntse) ส่วนหน่ึงก็ยังน าไปเป็นส่วนผสมของเคลือบ (glaze) ด้วย 

ภาพที่ 4.4 : บ่อพักเศษที่เหลือจากการปั้นหรือส่วนท่ีใช้ไม่ได้จะน าไปแช่น้ าหมักส่วนผสมกับ
วัตถุดิบใหม่เพิ่ม แล้วไปน าเกรอะในแอ่งเกรอะดิน เพื่อน าดินกลับมาใช้ใหม่ได้   

ภาพที่ 4.5 : บ่อเกรอะหรือแอ่งเกรอะดิน เพื่อให้น้ าระเหยออกไป แล้วจะได้ดินขาวท่ีเหนียว
พอต่อการน าไปขึ้นรูปที่แป้นหมุนต่อไป    
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4.2 กระบวนการผลิต  

 กระบวนการผลิตมีส่วนส าคัญที่ท าให้แบบลักษณ์ของเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นมีลักษณะเด่นและมี
เอกลักษณ์ โดยเฉพาะการขึ้นรูปที่อาศัยความช านาญ ทักษะจากช่างที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของจิ่งเต๋อเจิ้น 
ประกอบกับการตกแต่งชิ้นงาน การเคลือบและการเผาที่จะท าให้แบบทางกายภาพของ เครื่องกระเบื้องมี
ลักษณะต่างๆ 

4.2.1 การข้ึนรูป (Forming)  

 เมื่อเตรียมดินปั้นไว้ (เป็นดินขาวที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีเหนียวพอต่อการขึ้นรูปด้วยวิธีแป้นหมุนได้) 
เรียบร้อยแล้ว จะน าไปขึ้นรูปโดยใช้แป้นหมุนที่ใช้หลักกลศาสตร์ง่ายๆ ของข้อเหวี่ยง โดยมีแป้นหมุนขนาด
ใหญ่เหมือนเป็นแม่แรงใหญ่ที่มีแกนหมุนเดียวกันกับแป้นหมุนขนาดเล็กที่ใช้ปั้นดินอยู่ด้านบน โดยจะใช้
ก าลังคนในการหมุนในระบบการแยกส่วนแรงงานในโรงงาน (ในสมัยก่อน) อาจใช้สองคนต่อหนึ่งแป้นหมุน 
คนหนึ่งเป็นลูกมือในการคอยหมุนแป้นส่งก าลังให้แป้นใหญ่หมุนจนได้แรงหมุนเพียงพอต่อการท าให้เกิดแรง
หมุนในการขึ้นรูปภาชนะได้หลายใบ ส่วนอีกคนจะเป็นช่างปั้นที่ช านาญ ที่จะคอยน าก้อนดินมาวางไว้บน
แป้นหมุน ขณะที่แป้นหมุนได้แรงหมุนพอที่จะขึ้นรูปได้หลายใบ ช่างปั้นที่ช านาญ สามารถขึ้นรูปภาชนะได้ถึง 
10 ใบต่อแรงการหมุนของแป้นใน 1 คร้ัง (ขึ้นอยู่กับภาชนะใบเล็กหรือใบใหญ่) ก่อนแรงแป้นหมุนชะลอตัวลง
จึงเร่ิมหมุนใหม่อีกรอบ บางโรงงานคนหมุนกับคนปั้นก็เป็นคนเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 : ดินขาวเหนียวท่ีได้ที่แล้วจะน ามานวดเพื่อให้มวลดินพร้อมต่อการน าไปขึ้นรูป
ด้วยแป้นหมุนด้วยก าลังเหวี่ยงของแรงคน ใช้ไม้สอดรูที่แป้นใหญ่ด้านล่างหมุนด้วยความ 
เร็วจนเกิดแรงเฉื่อยหมุนคงตัวไปได้นานพอที่จะขึ้นรูปภาชนะได้ ช่างปั้นท่ีช านาญสามารถ
ขึ้นรูปภาชนะได้หลายใบ และได้ขนาดของภาชนะที่แทบจะกล่าวได้ว่าเท่ากันเกือบทุกใบ
กว่าแป้นหมุนจะอ่อนแรงหมุน   
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4.2.2 การตกแต่งชิ้นงานและการเคลือบ 

 เมื่อภาชนะที่ขึ้นรูปแล้วแห้งพอที่จะคงตัวได้ดี จะน ามาเก็บรายละเอียดแต่งผิว กลึงก้นให้เรียบร้อย
ต่อจากนั้นจึงน าไปเขียนลายสีและจุ่มเคลือบในถังเคลือบ โดยช่างแผนกเคลือบจะช านาญในการน าภาชนะ
จุ่มน้ าเคลือบว่าควรจะแช่ในถังน้ าเคลือบนานเท่าใด ให้เคลือบมีความหนาเท่าใด เคลือบถึงต าแหน่งไหน 
เพราะภาชนะแต่ละใบ อาจก าหนดให้เคลือบในต าแหน่งต่างๆ กัน ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการตกแต่งต่อจากเคลือบ
นี้หรือไม่ หรือเป็นเคลือบประเภทไหน ใช้เคลือบชนิดเดียวหรือหลายชนิดต่อภาชนะหนึ่งใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8 : ภาชนะที่แห้งดีและแต่งเรียบร้อยแล้ว จะน าไปส่วนเคลือบ โดยไม่มีการ
เผาดิบ (bisque firing) ก่อน จะมีภาชนะอยู่สองกลุ่มในการเคลือบ คือ กลุ่มที่
สามารถเคลือบได้เลย เพื่อจะได้น าไปตกแต่งเขียนสีบนเคลือบต่อไป กับอีกกลุ่ม คือ 
ภาชนะท่ีได้ตกแต่งเขียนสีใต้เคลือบมาก่อนแล้วจึงน ามาเคลือบ  
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ภาพที่ 4.7 : ในการกลึงเก็บรายละเอียดช้ินงาน ยังใช้แป้นหมุนลักษณะเดียวกับท่ีขึ้น
รูปแต่อาจจะหมุนช้ากว่า เพื่อเก็บรายละเอียดของงานให้เรียบร้อย เช่น เก็บตกแต่ง
ปากภาชนะ แต่งก้นของภาชนะให้เรียบร้อย เตรียมผิวของภาชนะเพื่อน าไปเคลือบ
หรือเขียนลายตกแต่งต่อไป   
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 แผนภูมิที่ 4.1 : ขั้นตอนกระบวนการผลิตเครื่องกระเบื้องแบบประเพณีของจิ่งเต๋อเจิ้น 
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4.2.3 เตาเผา ( Yao) (Kiln) 

 พัฒนาการขั้นต่อเนื่องของจิ่งเต๋อเจิ้นช่วงต้นราชวงศ์ชิง เครื่องกระเบื้องอันวิจิตรที่ท าในสมัย
ฮ่องเต้คังซี (ค.ศ.1662-1722) เครื่องกระเบื้องสมัยนี้มีความสมบูรณ์แบบ เผาได้งาม การเขียนตกแต่งด้วยสี
ฟ้าเจิดจรัสตัดกับพื้นขาวสว่าง จากสมัยราชวงศ์หมิงเป็นต้นมาที่มีการก ากับดูแลภาชนะเครื่องกระเบื้อง ที่ท า
โดยส่วนงานเฉพาะทีใ่ช้ส าหรับราชส านกั ส่วนเตาเอกชนผลิตเครื่องกระเบื้องใช้ภายในประเทศและส่งออกไป
ตลาดต่างประเทศเป็นปริมาณมหาศาล มีการให้เตาเอกชนช่วยเตาหลวงในการผลิตตามรับสั่ง ช่างปั้นและ
ช่างตกแต่งทางการ จะร่วมมือกันท าอุตสาหกรรมส่งออก เมื่อคราวราชส านักเน้นให้ความส าคัญ มีการปรับ
กลยุทธ์และพึ่งแหล่งทรัพยากรบุคคลจากที่อ่ืน เพื่อเพิ่มก าลังการผลิต  เมื่อปริมาณส่งออกมีจ านวนเพิ่มข้ึนใน
ศตวรรษที่ 17 ก็มีจ านวนเตาเพิ่มมากขึ้นในจิ่งเต๋อเจิ้น ประมาณการว่าไม่น้อยว่า 1,000 เตาที่สูงที่สุดในยุคนี้ 
ส่วนมากก็กระจายตัวอยู่ตามฝั่งตะวันออกของแม่น้ าชาง มีไม่มากที่อยู่ทางฝั่งตะวันตก เตาเอกชนตั้งอยู่ยาว
ประมาณ 48 กิโลเมตร ตามแนวเหนือจรดใต้ของย่านเมืองเก่า เตาทางการก็ตั้งอยู่ที่จูซาน ใจกลางเมือง 

 คุณภาพของเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น แยกเป็นกลุ่ม 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่ 
(1) แบบเข้มงวดเพื่อใช้ในราชส านักเท่านั้น โดยผ่านเตาหลวง (เตาทางการ)3 
(2) แบบอ่ืนเพื่อจ าหน่ายใช้ภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ (เตาเอกชน)4 

 

 แบบราชส านักจะเข้มงวดเป็นพิเศษ การแสดงออกทางศิลปะส่วนบุคคลนั้นจะมีน้อย ตามล าดับของ
การควบคุมคุณภาพ เครื่องกระเบื้องหลวงจะปรากฏแบบไร้ชีวิตชีวาอย่างศิลปะ แต่ก็มีชื่อเสียงทางด้าน
ทักษะและแบบเทคนิคชั้นสูง ส่วนเตาเอกชนมีรูปแบบการขึ้นรูป การตกแต่งที่เป็นที่นิยมและยอมรับจากผู้
ซื้อต่างชาติ ภาชนะเหล่านี้สามารถแสดงรูปแบบ เทคนิคตกแต่ง ตัวตน ฝีมือ การตีความจากลวดลายเชิง
ประเพณีได้ งานดูมีชีวิตชีวา มีการสร้างสรรค์และแสดงอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
 

เตาเผาเป็นปัจจัยในกระบวนการผลิตส าคัญที่สุดในการส าเร็จออกมาเป็นเครื่องกระเบื้อง เทคโนโลยีเตาเผา
ของจีนมีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดและลองผิดลองถูกมายาวนาน จะมีแยกกันในภูมิภาคอยู่สองส่วน
คือ แถบตอนเหนือของจีนและแถบตอนใต้ของจีน เตาในแถบตอนเหนือ จะมีลักษณะเป็นแบบกระโจมหลังคาโค้งดู
คล้ายหมั่นโถว จึงเรียกว่า เตาแบบหมั่นโถว ส่วนเตาแถบตอนใต้เป็นเตาแนวยาวลาดไปตามความชันของเนินดินหรือ
ตามเนินตลิ่ง เรียกว่าเตามังกร วัตถุดิบเช้ือเพลิงส่วนมากจะเป็นฟืนหรือถ่านหิน ส าหรับที่จิ่งเต๋อเจิ้นแล้ว สภาพ
ภูมิศาสตร์และท าเลมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะแวดล้อมด้วยป่าไม้สนจ านวนมากที่น ามาเป็นฟืน เพื่อเป็น
เชื้อเพลิงส าหรับเผางาน หลังจากเมื่อราชวงศ์ซ่งโดนชาวมงโกลรุกรานแถบตอนเหนือ จึงมีการอพยพช่างฝีมือจ านวน
มากลงมาทางใต้และไปด าเนินการสร้างเตาและผนวกองค์ความรู้เทคโนโลยีของเตามังกรและเตาหมั่นโถวเข้าด้วยกัน 
โดยเฉพาะที่จิ่งเต๋อเจิ้น จนพัฒนากลายเป็นเตาทรงน้ าเต้า ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้น  

                                                           
3 Guan Yao ( )  เตาทางการ เตาหลวง เตาราชส านัก หมายถึง เตาทางการที่ผลิตภาชนะส าหรับราชส านัก แรกเร่ิมคือ เตา Yue ใน
สมัยยุคห้าราชวงศ์และราชวงศ์ซ่งเหนือ เตาทางการในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือและซ่งใต้ ตอนปลายราชวงศ์ซ่งเหนือ ฮ่องเต้  Huizong ก่อตั้ง
เตาทางการในพระราชวัง (ปัจจุบันคือ ไคเฟิง) ท าการเผาภาชนะเซลาดอน ในสมัยฮ่องเต้ Xuande (Wang Qingzheng; 2002, p.164) 

4 Min Yao ( ) เตาประชาชน เตาเอกชน เตาพื้นบ้าน หมายถึง เตาของชาวบ้านที่จัดการโดยส่วนบุคคล ตรงข้ามกับเตาหลวง เตา
ทางการหรือเตาราชส านัก ก่อนที่จะมีการจัดตั้งโรงงานเครื่องกระเบื้องราชส านักในจิ่งเต๋อเจิ้นช่วงสมัยราชวงศ์หมิง เตาเผาส่วนมากในจีนก็
บริหารจัดการโดยเอกชนแทบทั้งสิ้น เช่นที่ Xing, Yue, Changcha, Qiong Kiln ในสมัยราชวงศ์ถัง หรือเตา Ding, เตา Longquan, เตา 
Yaozhou, เตา Cizhou, เตา Jiexiu, เตา Jizhou และเตา Dehua ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ครั้นในช่วงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ภาชนะเครื่องใช้
ส าหรับราชส านักก็จะท าการผลิตในโรงผลิตเครื่องกระเบื้องหลวงในจิ่งเต๋อเจิ้น  มีการผลิตเครื่ องกระเบื้องหลวง โดยวิธีมอบหมายให้เตา
เอกชนช่วยท าการผลิต ในช่วงแรกๆ ของรัชสมัยฮ่องเต้ Zhengtong แห่งราชวงศ์หมิง  Lu Zishun เป็นเจ้าของเตาพื้นบ้านในจิ่งเต๋อเจิ้น 
ครั้งหนึ่งท าการผลิตเครื่องกระเบื้องราว 50,000 ชิ้น ตามค าสั่งผลิตจากราชส านักในปักกิ่ง (Wang Qingzheng; 2002, p.155) 
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4.2.3.1 เตาทางการในสมัยราชวงศ์หยวน 

จิ่งเต๋อเจิ้น ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการในการผลิตเซรามิกส์ในสมัยราชวงศ์หยวน ผลิตภัณฑ์ที่
เกิดขึ้นภายใต้ค าสั่งทางการในสมัยนี้ตามการก ากับของส านักเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น ในปีที่ 15 ของรัช
สมัยฮ่องเต้จื่อหยวน (Zhiyuan) (ค.ศ.1278) ได้มีการตั้งเตาขนาดใหญ่ที่มีช่างทักษะชั้นสูงในการผลิตเครื่อง
กระเบื้องตามการก ากับของทางการเป็นเครื่องกระเบื้องสีขาว เครื่องกระเบื้องในราชส านักจะมาจากเครื่อง
กระเบื้องที่ใช้เซ่นไหว้บูชา ซึ่งผลิตมาจากเตาเอกชน ในยุคต้นๆ ของเตาทางการนั้นมาจากความรู้สึกไม่พึงใจ
ในการผลิตเครื่องกระเบื้องจากเตาเอกชน พอในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง จิ่งเต๋อเจิ้นจึงกลายเป็นศูนย์กลาง
การผลิตเครื่องกระเบื้องจีนและการก่อตั้งเตาที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

4.2.3.2 เตาทางการจิ่งเต๋อเจิ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง 

ในปีที่ 2 ของรัชกาลฮ่องเต้หงอู่ แห่งราชวงศ์หมิง มีการตั้งเตาทางการที่เขาจูซาน ใจกลางของเมือง 
เพือ่ผลิตเครื่องกระเบื้องภายใต้การก ากับจากเมืองหลวง แสดงให้เห็นว่าแม้ว่า จิ่งเต๋อเจิ้นจะมีการผลิตเครื่อง
กระเบื้องมาตั้งแต่สมัยราชวงซ่งแต่ก็เพิ่งจะมีการตั้งเตาทางการเพื่อผลิตภาชนะส าหรับราชส านักโดยตรง เมื่อ
ต้นสมัยราชวงศ์หมิงมานี่เอง  (ในสมัยราชวงศ์หยวนยังไม่มีการตั้งเตาทางการ) ตามบันทึกประวัติศาสตร์ มี
เตาอยู่ประมาณ 20 เตาที่เป็นเตาราชส านัก ในรัชสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อผลิตเครื่องกระเบื้องเป็นจ านวนมาก 
ปริมาณของเตาเพิ่มขึ้นไปถึง 58 เตา และเตาราชส านักก็มีเทคนิคแตกต่างกันไม่น้อยกว่า 23 เทคนิค เตาราช
ส านักสมัยราชวงศ์ชิงเริ่มขึ้นในปีที่ 11 ของฮ่องเต้ซุ่นจื้อ (Shunzi) (ค.ศ.1654) ซึ่งก็ยังมีข้อจ ากัดทางเทคนิค 
อุปกรณ์และวัตถุดิบ กลางรัชสมัยฮ่องเต้คังซี เตาราชส านักในจิ่งเต๋อเจิ้นได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีช่างฝีมือ
ที่ดีที่สุด มีวัตถุดิบเพื่อการผลิตทั้งดินและเคลือบที่เยี่ยมที่สุด เตาราชส านักในจิ่งเต๋อเจิ้นสมัยหมิงและชิงได้
ผลิตงานแบบใหม่ๆ ออกมาจ านวนมาก จนไม่มีเวลาที่จะท าได้ทัน จึงได้ให้เตาเอกชนช่วยในการผลิตด้วย 

เครื่องกระเบื้องสมัยฮ่องเต้คังซี หย่งเจิ้งและเฉียนหลง เป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดของเตาราชส านักใน
ประวัติศาสตร์เครื่องกระเบื้องจีน  สิ่งที่มากกว่าอดีตที่ผ่านมาก็คือ เคลือบสีใหม่ๆ การสร้างสรรค์รูปทรงที่
หลากหลาย เทคนิคที่ซับซ้อนมากข้ึน ที่เห็นได้เด่นๆ เช่น famille rose เคลือบสีมรกต เขียนสีใต้เคลือบสาม
สี เคลือบสีทองและหมึกด า เคลือบสีฟ้าอ่อน เคลือบแดงปะการัง เคลือบเขียวเข้ม การใช้สีทองในการตกแต่ง
เคลือบนอกจากวัตถุดิบและเทคนิคที่หลากหลายแล้ว เตาราชส านักในจิ่งเต๋อเจิ้นกลายเป็นสถานที่ที่มี
บทบาทส าคัญในการผลิตภาชนะเพื่อราชส านักภายใต้การก ากับอย่างเข้มงวดในการผลิตเครื่องกระเบื้อง 

4.2.3.3 ผู้ตรวจการก ากับการผลิตเซรามิกและก ากับเตาทางการ 

ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชื่อเตาและการผลิตภาชนะออกมา จะได้ชื่อตามผู้ตรวจและก ากับ
ดูแลเตานั้นๆ ตัวอย่างเช่น หลาง ติงยี่ (Lang Tingji) ( ) ผู้ตรวจการเจียงซี ท างานในช่วงปีที่ 44 ถึง 
51 ในรัชสมัยฮ่องเต้คังซี มาควบคุมเตาที่จิ่งเต๋อเจิ้น เตาทางการที่ก ากับตรวจตราโดย หลาง ติงยี่  จึงได้ชื่อว่า 
เตาหลาง (Lang Kiln) ผลิตภัณฑ์คอปเปอร์เรดที่เกิดจากเตาหลางก็จะได้ชื่อว่า สีแดงเตาหลางหรือภาชนะ
เตาหลาง  (Langyao ware) ในสมัยราชวงศ์ชิงก็มีอีกหลายเตาที่มีผู้มาก ากับดูแลเตาทางการ เตา Zang (ได้
ชื่อนี้จากผู้ก ากับ Zang Yingxuan)  เตาเหนียน (ได้ชื่อนี้มาจาก Nian Xiyao) และเตาถัง (ได้ชื่อนี้มาจาก  
ถังอิง- -Tangying) ในบรรดาผู้ก ากับตรวจตราเตาทางการเหล่านี้ ถังอิงเป็นผู้ที่ได้รับการกล่าวขานถึง
มากที่สุดในการเข้ามาก ากับดูแลกระบวนการผลิตเครื่องกระเบื้องที่เตาทางการจิ่งเต๋อเจิ้น ถังอิงเป็นคนพื้นเพ 
Fengtian (ปัจจุบันคือ Shengyang มณฑลเหลียวหนิง) เดิมสังกัดอยู่กองทัพธงขาว ในปีที่ 6 รัชสมัยฮ่องเต้
หย่งเจิ้ง เขามาประจ าการที่จิ่งเต๋อเจิ้นในฐานะข้าหลวงจากทางการ เขาวางตัวอย่างเป็นมิตรไม่ถือตัวใดใด 
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อุทิศตนให้กับการเรียนรู้การผลิตเครื่องกระเบื้อง ท างานและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นกับคนงานช่างฝีมือเป็นเวลา 3 ปี 
ในปีที่ 9 รัชสมัยหย่งเจิ่ง จากเมื่อครั้งที่เขามาใหม่ๆ ในฐานะคนฝึกงานที่ไม่รู้อะไรเลย ได้เติมเต็มฝีมือและ
ความคิดต่างๆ จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นเลิศในการผลิตเครื่องกระเบื้อง ถังอิงโดดเด่นอย่างที่สุดใน
รัชสมัยฮ่องเต้เฉียนหลง เตาทางการที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของถังอิง จึงได้ชื่อว่า เตาถัง นับตั้งแต่ปีที่ 2 
จนถึงปีที่ 17 ในรัชกาลฮ่องเต้เฉียนหลง และในปีที่ 17 จนถึงปีที่ 21 ในรัชกาลฮ่องเต้เฉียนหลง เขาเป็น
ผู้อ านวยการใหญ่ในการก ากับการผลิตเครื่องกระเบื้องราชส านักระดับชาติ 

4.2.3.4 เปรียบเทียบคุณลักษณ์ระหว่างเตาทางการ (เตาหลวง) (  - 
Guanyao) กับเตาเอกชน (เตาราษฎร์) (  - Minyao) 

พิจารณาความแตกต่างกันระหว่างเครื่องกระเบื้องจากเตาหลวง กับ เครื่องกระเบื้องจากเตาเอกชน 
ในด้านความหลากหลายและคุณภาพ  

ประการแรก เครื่องกระเบื้องจากเตาหลวงผลิตมาเพื่อการใช้ในพระราชวังหลวง เครื่องกระเบื้อง
หลวงมีไว้เพื่อเป็นของก านัลหรือเครื่องบรรณาการแลกเปลี่ยน  ห้ามการน าไปขายหรือหมุนเวียนใน
ท้องตลาดหรือน าไปเป็นของใช้ส่วนตัวทั่วไป 

ประการที่สอง เครื่องกระเบื้องจากเตาหลวงจะผลิตมาจากวัตถุดิบดินและเคลือบอย่างดี เคร่งครัด
คุณภาพที่สุดและประกอบด้วยการออกแบบ เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิคและฝีมือของช่างที่ดีที่สุด 

ประการที่สาม  เตาหลวงจะมีเอกสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการผลิตเครื่องกระเบื้องหลวง เตาเอกชน
ไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถน าไปท าได้ ตัวอย่ าง เช่น ในปีที่ 3 ของรัชกาลฮ่องเต้เจิ้งถ่ง (Zhengtong) 
ราชวงศ์หมิง (ค.ศ.1438) มีพระบรมราชโองการ “ประกาศห้ามไม่ให้เตาที่มีการผลิตเครื่องกระเบื้องลาย
ครามน าไปขาย หรือจ่ายแจก ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษ เนรเทศทั้งครอบครัว” วัตถุดิบในการท าเคลือบ
นั้นน าเข้ามาจากต่างประเทศ 

ประการที่สี่ ผลิตภัณฑ์จากเตาหลวงที่บางส่วนต้องน าไปให้เตาเอกชนช่วยผลิตนั้น จะต้องได้รับพระ
บรมราชานุญาตและมีการก ากับอย่างละเอียดทุกข้ันตอนตามตัวอย่างต้นแบบจากเตาหลวง 

ประการที่ห้า เตาหลวงจะสร้างแต่ผลิตภัณฑ์ในระดับสูง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์จึงทรงคุณค่าสู ง มันจึง
ส่งผลต่อมาตรฐานความงามของเคร่ืองกระเบื้องระดับสูงไปด้วย 

 นับแต่สมัยราชวงศ์หยวนเป็นต้นมา ได้มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของเตาเผามาหลากหลาย 
ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ อย่างเช่น เครื่องลายคราม ในสมัยหยวนและหมิง ก็ผ่านการเผาที่มีการก ากับดูแลและพฒันา
ออกแบบรูปทรงหรือกายภาพของเตาเผา ไม่ว่าจะเป็นเตาเอกชนหรือเตาหลวงก็ตาม ซึ่งมีรูปแบบหรือชนิดของ
เตาเผาที่ส าคัญดังนี้ 
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1) เตาเผาทรงหม่ันโถว (  - Man tou yao) 

เรียกได้อีกอย่างว่าเตาทรงหลังคาโค้งหรือเตาหยวน ( Yuan Yao) คล้ายกระโจมมงโกล ปรากฏ
ครั้งแรกในสมัยราชวงศ์โจว รูปทรงดูคล้ายหมั่นโถวเป็นที่นิยมในจีนตอนเหนือ ในขณะที่เตาเผามังกร  ( -
LongYao) เป็นที่นิยมในจีนตอนใต้ มีส่วนจุดไฟด้านเหนือกึ่งทรงกระบอก ส่วนห้องเผาด้านในเป็นทรงหลังคา
โค้ง มีช่องใส่ฟืนด้านหน้าเปลวความร้อนจะอบอวลอยู่บริเวณหลังคาโค้งและลามลงมาถึงภาชนะที่อยู่ด้านล่าง 
ควันและมวลความร้อนจะไหลผ่านออกไปทางปล่องเตาด้านหลังเป็นลักษณะทางเดินลมร้อนแบบกึ่งลมร้อนลง 
ให้ความร้อนได้ถึง 1300๐C สามารถเผาแบบรีดักชั่นได้ เป็นเตาที่มีโครงสร้างไม่ยุ่งยากใช้ต้นทุนน้อย แต่การ
กระจายความร้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก จะร้อนน้อยในส่วนด้านหน้า จะร้อนมากในส่วนด้านหลังและจะร้อนสูง
มากตรงเพดานเตาจะร้อนน้อยมากตรงพื้นเตา เหมาะกับงานขนาดเล็กและมีความยุ่งยากในการควบคุ มเตา 
เปลืองถ่านหินในการน ามาเป็นเชื้อเพลิง วงรอบในการเผายาว เปลืองแรงงาน มีปรากฏใช้เตาแบบนี้ ใน 
Maojiashan ใน Jiangling ใน Hubei ในสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก ก็ปรากฏเป็นเตาที่เผางานที่ให้ชื่อตามงาน
ที่เผาจากแหล่งเตาแบบนี้ เช่น Ding Kilns, Jun Kilns, Cizhou Kilns, Yaozhou Kilns และ Boshan Kilns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 : เตาเผาทรงหมั่นโถว ( ) 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng; 2002, p.142)                    
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2) เตาเผาทรงน้ าเต้า (Hu lu yao) (double-gourd Kiln) ( ) 

มีอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเจียงซี ในสมัยราชวงศ์ซ่ง เตานี้จะมีขนาดความยาวประมาณ 7 เมตร 
กว้างที่สุดประมาณ 1 เมตรครึ่งและมีพื้นเอียงยกระดับขึ้นไปประมาณ 4-11 องศา เตาทรงน้ าเต้าจิ่งเต๋อเจิ้น 
ด้านหน้ากว้าง ด้านหลังแคบ ด้านหน้าราบเรียบ ด้านหลังสูงขึ้น ยาว 9.20 เมตร กว้างสุด 3.48 เมตร จุดสูง
ที่สุด 2.95 เมตร ส่วนด้านหลังกว้างที่สุด 2.48 เมตร สูงสุดราว 2.23 เมตร  มีห้องเผา 2 ห้อง ห้องเผาด้านหน้า
กว้างและสูงกว่าห้องเผาด้านหลัง (ยังไม่รวมเรือนเตาที่คลุมเตาอีกทีทั้งหลัง ซึ่งเป็นที่เก็บฟืน หีบทนไฟและที่พัก
ของคนคุมเตาเวลาดูแลเตา) มีส่วนจุดฟืนอยู่ประตูด้านหน้า ช่องใส่ฟืนอยู่ด้านบนสองตอน  มีปล่องควันส่วน
หลังสุด เตานี้จะวิวัฒนาการไปสู่เตาทรงไข่ที่จิ่งเต๋อเจิ้นต่อไปในสมัยราชวงศ์ชิง 

เตาน้ าเต้าของจิ่งเต๋อเจิ้น เร่ิมปรากฏในราชวงศ์หยวนและหมิง จนกระทั่งมีเตาทรงไข่ (เตาเจิ้น) จึงเลิก
การผลิตด้วยเตาทรงน้ าเต้า เตาทรงน้ าเต้านี้เป็นการผสมผสานขั้นสูงระหว่างเตามังกรกับเตาทรงหมั่นโถว ใน
ราชวงศ์ซ่งและหยวน และประกอบกับทักษะในการเผาขั้นสูง ท าให้เข้าใจได้ว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่อง
กระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นได้ก่อรูปร่างสัมฤทธิ์ผลไปเป็น เตาเจิ้น (เตาทรงไข่) ในสมัยราชวงศ์ชิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 : เตาเผาทรงน้ าเต้า ( ) 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng; 2002, p.138)                    
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3) เตาเผาทรงไข่จิ่งเต๋อเจิ้น  (Dan Xing Yao) (egg-shape Kiln)  

รู้จักกันในนาม เตาเจิ้น (Zhen Yao - ) เป็นเตาในยุคที่เรียกว่า เตาแบบประเพณีดั้งเดิม ที่ใช้ฟืน 
คือ ไม้สน เป็นเชื้อเพลิงและเนื่องด้วยคล้ายกับรูปทรงไข่ที่ผ่าครึ่งคว่ าลงพื้น จึงเรียกว่าเตาทรงไข่ มีห้องเผาทรง
วงรีเมื่อมองจากด้านบนของเตา  ด้านหน้าประตูจะกว้างกว่าด้านท้ายเตา มีประตูเตา ห้องเผา ช่องจุดเชื้อฟืน 
ปล่องควันและก าแพงเตาสองชั้น ยาวประมาณ 15-18 เมตร มีความจุได้ 300-400 ลูกบาศก์เมตร การเดินลม
ร้อนของเตาจะเคลื่อนไปในแนวนอนจากด้านหน้าเตาไปจนถึงด้านท้ายเตา จึงจัดเป็นชนิด ทางลมร้อนแนว
ระนาบ (จัดเป็น cross-draft Kiln ชนิดหนึ่ง ที่ทางเดินลมร้อนไหลตัวไปทางแนวนอนจากหน้าไปหลัง) แล้ว
ออกขึ้นไปทางปล่องเตาทางตอนท้าย เตาเผาทรงไข่ (วงรี) จิ่งเต๋อเจิ้น มีความโดดเด่นอยู่ 2 ประการ คือ  1) 
ด้วยโครงสร้างนี้ที่สามารถเผาให้มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 1350 องศาเซลเซียส  2) ผลจากการบรรจุชิ้นงานในส่วน
ต่างๆ ของเตา จะให้ชิ้นงานที่มีลักษณะแตกต่างกันได้หลากหลายเนื่องจากในแต่ละส่วนของเตาให้อุณหภูมิ
แตกต่างกัน (Prudence M. Rice; 1997, p.74) ดังนั้นในการเผางานหนึ่งครั้งจะท าให้ได้ชิ้นงานได้หลายรูปแบบ  
เป็นการพัฒนาขั้นก้าวหน้าของเตาเผาแบบประเพณี ที่ใช้โครงสร้างที่ต้นทุนไม่มาก ใช้เชื้อเพลิงน้อย เรียบง่าย
แข็งแรง ให้งานคุณภาพสูง สามารถเผาแบบรีดักชั่นได้ 

เตาเผาทรงไข่ (วงรี) จิ่งเต๋อเจิ้น จะประกอบไปด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คือ 1) ส่วนเรือนเตา และ 2) 
ส่วนตัวเตา เตาเผาทรงไข่ (วงรี) จิ่งเต๋อเจิ้น มีลักษณะโดยภาพรวมแล้วเหมือนเป็นบ้านเตา ที่ครอบตัวเตาเพื่อ
กันฟ้าฝนและมีพื้นที่ส าหรับจัดเตรียมฟืนและชิ้นงานเพื่อบรรจุเข้าเตา ตัวเตาจะอยู่ค่อนไปส่วนหลังของเรือน
เตา มีปล่องเตาเลยทะลุออกไปบนหลังคา ด้านหน้าของเรือนเตาจะมีบริเวณส าหรับเก็บหีบทนไฟและการ
จัดเตรียมชิ้นงานเพื่อบรรจุเข้าเตา มีชานยกระดับเพื่อจัดเก็บฟืนให้แห้งส าหรับเป็นเชื้อเพลิง  
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ภาพที่ 4.11 : เตาเผาเจิ้นจะอยู่ภายในเรือนเตา เตาเผาแบบประเพณีของจีนชนิด
แบบที่มีปล่องเตาจะอยู่ในเรือนเตาทั้งสิ้น ซึ่งจะแตกต่างจากเตามังกรที่ใช้ท าเล
ภูมิศาสตร์ในการก่อเป็นเตาเผา 
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ตัวเตาประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 1) ส่วนประตูเตา 2) ส่วนกลางเตา (กระหม่อมเตา) 3) ส่วนหลุมรับ
ขี้เถ้า 4) ส่วนห้องเผา 5) ส่วนท้ายปล่องเตา 6) ส่วนล าปล่องเตา  ส่วนที่เรียกว่ากระหม่อมเตาหรือใจกลางเตา
จะอยู่ส่วนหน้า พื้นที่กว้างสุดของเตา เป็นบริเวณจุดไฟ ที่จะให้เกิดมวลอากาศร้อนไหลไปจนทั่วเตาไปจนถึง
ส่วนท้ายเตาและออกข้ึนไปตามปล่องเตา อุณหภูมิจะลดลงไปเมื่อมวลอากาศร้อนไปจนถึงส่วนท้ายและออกไป
ที่ปล่องเตา ส่วนหลังคาเตาจะมีความชนัลดลงจากด้านหน้าไปจนด้านหลัง จึงท าให้บริเวณห้องเผามีบริเวณส่วน
ด้านหน้าเตามีพื้นที่กว้างกว่าบริเวณด้านท้ายเตา พื้นของเตาจะค่อยๆ ยกตัวสูงขึ้นจากด้านหน้าไปจนถึง
ด้านหลัง หมายความว่า พื้นด้านหน้าเตาจะต่ ากว่าพื้นด้านท้ายเตา การลดขนาดพื้นที่ลงจะช่วยเพิ่มการไหลตัว
ของมวลอากาศร้อนและการม้วนตัวของอากาศร้อนท าให้มีความคงตัวของอุณหภูมิในการเผาชิ้นงาน 

ด้านล่างประตูเตาเป็นฐานที่ประกอบด้วยช่องว่างสลับซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศจะไหลผ่านได้และเถ้า
ของเชื้อฟืนร่วงหล่นลงมาได้ มีช่องหน้าประตูส าหรับจุดไฟและช่องด้านบนส าหรับใส่ฟืนกว้างราวครึ่งตารางฟุต 
ด้านบนมีช่องสังเกตไฟสองช่องท าจากเศษหีบทนไฟ ห้องเผาและห้องเชื้อฟืนต่อเนื่องกัน อุณหภูมิการเผาของ
ส่วนใจกลางเตา หรือกระหม่อมเตานี้ จะให้อุณหภูมิสูงและด้านท้ายเตาอุณหภูมิจะลดต่ าลง ดังนั้นถ้าจะเผา
ชิ้นงานกระเบื้องหรือเคลือบสีที่ต้องใช้ไฟสูงจึงต้องบรรจุชิ้นงานไว้ส่วนหน้าของเตา ส่วนกลางถัดไปของเตาจึง
เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ที่เผาไฟต่ าลงตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.12 : รูปด้านแสดงลักษณะส่วนประกอบของเตาเผาทรงไข่  
(คว่ าผ่าครึ่ง) จิ่งเต๋อเจิ้น (เตาเจิ้น) 
(ท่ีมา : Prudence M. Rice; 1997, p.75)                    

ภาพที่ 4.13 : รูปตัดขวางแสดงผนังสองช้ันของ
เตาเจิ้น มีช่องว่างระหว่างผนังเตาทั้งสอง 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng; 2002, p.139)                    
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โครงสร้างผนังเตามีผนัง 2 ชั้น มีช่องว่างระหว่างผนัง จึงท าให้เกิดลักษณะฉนวนความร้อน ผนังด้าน
ในท าด้วยอิฐทนไฟแยกขาดไม่เชื่อมต่อกับผนังชั้นนอก ผนังด้านนอกนี้จะเป็นตัวรองรับน้ าหนักของหลังคาด้วย 
ผนังด้านในต้องผจญอยู่กับอุณหภูมิสูงตลอด มันจึงมีช่วงการใช้งานค่อนข้างสั้นจึงต้องซ่อมแซมบ่อย ผนังชั้นใน
สูงราว 8-7 ฟุต หนาประมาณ 10 นิ้ว ช่องว่างระหว่างผนังกว้างราว 3 นิ้ว ผนังฉนวนความร้อนที่ดีจะช่วยท าให้
อุณหภูมิมีความคงตัวสม่ าเสมอภายในเตา ช่วงขณะที่ท าการเผาผนังชั้นในจะขยายตัว การมีช่องว่างจะช่วยลด
ความเสียหายอันเกิดจากการขยายตัวของผนังทั้งสอง (ชั้นในกับชั้นนอก) ผนังชั้นนอกจะก่อครอบผนังชั้นใน มี
หน้าที่สองประการ คือ 1) ปกป้องผนังชั้นใน 2) ส าหรับเป็นบันไดเพื่อขึ้นไปดูการเผา (ช่องที่เชื่อมระหว่างปล่อง
เตากับตัวเตา)  จะเห็นได้ว่าด้วยคุณภาพของงานเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นนั้นไม่เพียงแต่วัตถุดิบและการ
ออกแบบที่ดีเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับเครื่องมือและอุปกรณ์การเผาอีกด้วย ซึ่งนั่นก็คือ เตาเผาและการควบคุม
จัดการไฟและบรรยากาศการเผา เตาเผาทรงไข่จิ่งเต๋อเจิ้นนี้ ได้รับการพัฒนาอย่างยิ่งยวดสัมฤทธิ์ผลที่สุดในช่วง
ที่ถังอิงเข้ามาเป็นผู้ก ากับดูแลเตาหลวง สมัยราชวงศ์ชิง 

 

4.3 แบบทางกายภาพท่ีเป็นเอกลักษณข์องเคร่ืองกระเบ้ืองจิ่งเต๋อเจิ้น  

 เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นมีแบบลักษณ์ที่ชัดเจนและโดดเด่นเป็นระบบ มีพัฒนาการทั้งทางด้าน
กระบวนการผลิต รูปทรง รวมถึงลักษณะทางสุนทรียกายภาพอ่ืนๆ ในสมัยราชวงศ์หมิง-ราชวงศ์ชิง ในการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
4.3.1 แบบเคลือบสี 4.3.2 แบบเขียนสีบนเคลือบ 4.3.3 แบบเขียนสีใต้เคลือบ 4.3.4 แบบเขียนสีใต้เคลือบ
และบนเคลือบผสมกัน 4.3.5 งานจิตรกรรมบนแผ่นกระเบื้อง 

4.3.1 แบบเคลือบสี (ทั้งสีเดี่ยวและหลายสีผสมกัน) (  Yan se you ci) 

เคลือบที่มีสีแตกต่างกัน เผาในอุณหภูมิที่ต่างกันในบรรยากาศเผาแบบเดียวกัน ซึ่งให้ผล
ของเคลือบที่ซ้อนทับกันไหลตัวผสมกัน (yao bain you) ซึ่งอาจจะน าเคลือบเหล่านี้มาผสม
ร่วมกันด้วยก็ได้ เช่น เคลือบสีเดียว (chun se you) เคลือบผลึก (jie jing you) เคลือบราน 
(wen pian you) ในบันทึกภาชนะตอนใต้ (ค.ศ.1730-40) (nan yao bi ji) ได้แบ่งเคลือบสีออก
ตามระดับอุณหภูมิ เช่น เคลือบไฟสูง เคลือบไฟต่ า  แบบสมัยใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ เคลือบ
ไฟสูง (gao wen you) เคลือบไฟกลาง (zhong wen you) เคลือบไฟต่ า (di wen you)  ใน
สมัยโบราณแบ่งเรียกตามรงควัตถุสีที่น ามาใช้ เช่น เหล็ก คอปเปอร์ แมงกานีสและโคบอลต์ ใน
สมัยราชวงศ์ชิงก็เพิ่ม ไทเทเนียม โครเมียม ทอง สังกะสีและแอนติโมนี เข้าไปในรายการด้วย  มี
แบบเคลือบสีที่โดดเด่นได้แก่ 

4.3.1.1 Tong hong you ( )  (เคลือบแดงคอปเปอร์เรด)  
เป็นเครื่องกระเบื้องที่เคลือบด้วยสีแดงของคอปเปอร์ ประมาณ 0.3-0.5% และเผาใน
บรรยากาศแบบรีดักชั่น จิ่งเต๋อเจิ้นเริ่มผลิตภาชนะเคลือบสีแดงเดี่ยวในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ราชวงศ์หยวนมาราชวงศ์หมิง เครื่องกระเบื้องสีแดงสดใสที่รู้จักกันดีจะท าในสมัยฮ่องเต้
หย่งเล่อ (Yongle) และเซียนเต๋อ (Xuande) ต่อมาเรียกว่า เคลือบสีแดงศักดิ์สิทธิ์ ส าหรับ
เครื่องกระเบื้องเพื่อการบูชาเซ่นสรวงในสมัยราชวงศ์ชิง เคลือบสีแดงไฟสูงนี้เริ่มเสื่อมลง
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หลังจากรัชสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อ ถูกแทนที่ด้วยเคลือบสีแดงสนิมเหล็กจากเตาหลวงช่วงรัช
สมัยฮ่องเต้เจียจิ้ง แต่เคลือบแดงคอปเปอร์เรดก็ฟื้นกลับมาใหม่ในรัชสมัยฮ่องเต้คังซี
ราชวงศ์ชิง เครื่องกระเบื้องสีแดงคอปเปอร์เรดมีกระบวนการท าค่อนข้างยาก ถ้าส าเร็จก็
กลายเป็นของหายากและมีราคาสูง 
 

4.3.1.2 Shan Hu Hong ( ) (เคลือบแดงปะการัง) 
สร้างสรรค์ขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง  เป็นเคลือบสีแดงไฟต่ าอมเหลืองเล็กน้อย สีคล้ายแดง
ปะการัง เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยฮ่องเต้คังซี มักจะน าไปเคลือบภาชนะ จาน ชามและ
แจกัน และยังน าไปเป็นสีพื้นหลังของภาชนะที่ต้องการตกแต่งแบบ Kang xi wu cai 
(Famille Verte) หรือแบบ Fen cai (Famille Rose) หรือเขียนลายทอง (miao jin) 

 

4.3.1.3 Lang Yao Hong ( ) (เคลือบสีแดงหลางหยาว)  
เป็นเคลือบสีแดงเผาไฟสูงจากเตาเผาที่จิ่งเต๋อเจิ้นที่ดูแลก ากับโดย หลาง ติงยี่ (Lang 
Tingji) ผู้ก ากับดูแลเตาหลวง แห่งมณฑลเจียงซี ในรัชสมัยฮ่องเต้คังซี ราชวงศ์ชิง เคลือบสี
แดงนี้ให้สีดั่งเลือดวัว จึงเรียกว่า ox-blood red เคลือบสุกใสมีผิวรานเล็กน้อย สีพื้น
เคลือบปรากฏเม็ดผลึกเล็กๆสีเหลืองอ่อนหรือเขียวอ่อนหรือเขียวแอปเปิ้ล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.14 : เคลือบแดงประการงั 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng; 2002, p.218)                    

ภาพที่ 4.15 : เคลือบแดงหลางหยาว 
(ท่ีมา : www.antiques.com)  
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4.3.1.4 Hua you ( ) (flambé glaze) เคลือบสองชนิดไหลตัวกลืนกัน (ดั่งเปลวไฟ) 
งานที่เคลือบสีสองชนิดหรือมากกว่า ผสมกันแล้วหลอมไหลตัวกลืนกัน อย่างเช่น เคลือบ
ไฟสูงและเคลือบไฟต่ า กรณีเคลือบสีไฟสูง เคลือบสีน้ าเงินไหลตัวกลืนกันเคลือบสีแดง จัด
ว่าเป็นเคลือบที่ เรียกว่าการเปลี่ยนลักษณะเคลือบในเตาเผาไฟสูง (yao bian you) 
(Transmutation glaze) ที่ริเริ่มขึ้นในรัชสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้งและเฉียนหลง ทางเทคนิคจะ
ใช้เคลือบขาวเป็นพื้น แล้วใช้บางส่วนของเคลือบที่ผสมสีแดงคอปเปอร์และสีน้ าเงิน
โคบอลต์เพิ่มเข้าไปบนเคลือบและเช็ดเคลือบบางส่วนออกเผื่อการไหลตัวของเคลือบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.3.1.5 Huang You  ( ) (เคลือบสีเหลือง) 
เป็นงานที่เผาเคลือบในบรรยากาศออกซิเดชั่นด้วยออกไซด์ของเหล็ก เคลือบสีเหลืองมี 
สองแบบ คือ 1) สีเหลืองจากเคลือบตะกั่วไฟต่ า  มีปรากฏครั้งแรกจะออกสีส้มในเนื้อดิน
เผาไฟต่ าสมัยฮั่น และออกสีน้ าตาลเหลืองอ่อนในภาชนะสามสีสมัยถังและซ่ง เคลือบสี
เหลืองแท้บนเครื่องกระเบื้องยังไม่ส าเร็จจนกระทั่งสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อ ราชวงศ์หมิง 
ออกไซด์ที่ให้สีเหลืองมาจากสีของเหล็ก 2) สีเคลือบจากเหล็กไฟสูง เป็นเคลือบหินปูนที่มี
ออกไซด์ของเหล็กปนอยู่ เมื่อเผาในอุณหภูมิสูงในบรรยากาศแบบออกซิเดชั่น 
 

4.3.1.6 Qing bai ci ( ) (เคลือบสีขาวอมฟ้า) 
เป็นเครื่องกระเบื้องแบบลักษณ์ที่โดดเด่น ที่เคลือบด้วยสีขาวอมฟ้า ผลิตในแถบจีนตอนใต้ 
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน เคลือบสีขาวอมฟ้านี้จะให้ผิวเคลือบดั่งหยก ชนิดที่ดีที่สุด
จะแวววาวมาก เรียกว่า ying qing (ฟ้าหม่น) ริเริ่มผลิตขึ้นที่จิ่งเต๋อเจิ้น นอกจากที่มณฑล
เจียงซีแล้ว ยังมีผลิตที่เตาเจียงซาน (jiangshan) มณฑลเจ้อเจียง เมื่อสิ้นราชวงศ์หยวนก็
เริ่มเสื่อมลง แต่มานิยมอีกครั้งในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นภาชนะเนื้อกระเบื้องเผาไฟสูง ให้
ความรู้สึกสงบนิ่งเย็น จนงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยมีการน าเทคนิคนี้มาใช้กันอีก 
 
 
 

ภาพที่ 4.16 : เคลือบสองชนิดไหลตัวกลืนกัน 
(flambé glaze) ท านองเดียวกันกับลักษณะ
เคลือบแบบ yao bian you  
(ท่ีมา : Wang Qingzheng; 2002, p.220, 228)  
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4.3.1.7 Dou qing ( ) (เคลือบเขียวอ่อนใส) 
คือ ลักษณะภาชนะที่เคลือบแบบเซลาดอนที่ริเริ่มสร้างขึ้นมาจากเตาหลงฉวนในสมัยซ่ง   
สีเคลือบที่ออกเขียวอ่อนใสสีคล้ายเขียวถั่วลันเตา หลังจากสมัยราชวงศ์หมิงสีเขียวนี้อ่อน
ใสและดูสุขุมเย็น ซึ่งภาชนะที่เคลือบด้วยสีเขียวอ่อนใสนี้ด้านข้างภาชนะอาจน าไปตกแต่ง
ด้วยสีบนเคลือบหรือใช้สีใต้เคลือบสีน้ าเงินตกแต่งเพิ่ม ซึ่งนิยมในสมัยราชวงศ์ชิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.2 แบบเขียนสีบนเคลือบ (โย่วซัง่ฉ่าย) ( ) (overglaze decoration) 
4.3.2.1 เขียนส ี5 สี (Wucai) ( )   

ภาชนะที่ตกแต่งแบบห้าสีบนเคลือบ ระบายสีเป็นลวดลายบนชิ้นงานที่เผาแล้ว ก่อน
น าไปเผาอบสีอีกครั้ง เป็นเทคนิคที่ปรากฏครั้งแรกในรัชสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อ (Xaunde) 
แห่งราชวงศ์หมิง วิวัฒนาการมาจากการตกแต่งสีบนเคลือบในสมัยซ่งและหยวน การ
เขียนสีบนเคลือบห้าสีในสมัยหมิงจะมีสีหลักอยู่ 3 สี คือ แดง เขียว เหลือง ตัวอย่างที่
ตกแต่งด้วยสีห้าสีบนเคลือบนั้นหาค่อนข้างยาก ในสมัยฮ่องเต้เฉิงฮั่ว (Chenghua) ตกแต่ง
แบบสีตัดกัน (dou cai) ( ) มีเพิ่มสีห้าสีบนเคลือบด้วยสีน้ าเงินใต้เคลือบ (qing hua 
jian zhuang wu cai) ในสมัยฮ่องเต้เจียจิ้ง (Jiajing) และว่านลี่ (Wanli) ภาชนะจากเตา
ราชส านักก็ออกแบบด้วยสีห้าสีและมีสีน้ าเงินใต้เคลือบด้วย (qing hua wu cai) สีน้ าเงิน
บนเคลือบและละอองสีด านั้นผลิตในสมัยฮ่องเต้คังซี และสมบูรณ์แบบชนิดที่เรียกได้ว่า
เป็น wu cai และเป็นแนวทางหลักในการเขียนลายตกแต่งเครื่องกระเบื้อง Kang Xi Wu 
Cai รู้จักกันดีว่าคือ famille verte ในแบบที่ตะวันตกเรียกขาน ช่วงนี้มีการผลิตแจกัน
ขนาดใหญ่จากเตาพื้นบ้านที่ส่วนมากตกแต่งด้วยการเขียนลายจากต านาน เทพนิยาย ฉาก
ทิวทัศน์ ลายนก ดอกไม้ ระบายสีในแบบชุดสี famille verte สีพื้นหลัก เช่น สีเหลือง สี
เขียว สีด า สีครีม พอๆ กับพื้นสีขาว ด้วยกระแสนิยมของงานตกแต่งแบบ famille rose 
(fen cai) ในสมัยหย่งเจิ้ง การตกแต่งแบบ wu cai ก็เสื่อมความนิยมลง รงควัตถุของ 
famille verte ต้องเผาไฟในอุณหภูมิที่สูงกว่าแบบ famille rose และ famille verte 
ให้สีที่กระด้าง (ying cai) กว่า ตอนปลายราชวงศ์ชิงก็ผลิตจ านวนน้อยลง  

 

ภาพที่ 4.17 : เคลือบสีขาวอมฟ้า 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng; 2002, p.237)                    

ภาพที่ 4.18 : เคลือบเขียวอ่อนใส 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng; 2002, p.224)                    
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4.3.2.2 Fa Lang Cai  ( ) (enamel decoration) 

คือ เครื่องกระเบื้องที่ตกแต่งด้วยเทคนิคลงยาสี Enamel แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ 
คือ 1) falangcai ( ) แบบทั่วไป 2) แบบ yangcai ( ) ซึ่งก็คือ falangcai ที่
หยิบยืมการวาดแบบตะวันตกมาใช้ งานแบบ yangcai เป็นรสนิยมอันโดดเด่นของฮ่องเต้
เฉียนหลง เทคนิค falangcai ริเริ่มในปีที่  13 ของรัชกาลหย่งเจิ้ ง ทั้ ง fencai และ 
falangcai จากจดหมายเหตุของถังอิง ผู้อ านวยการใหญ่ที่ก ากับดูแลเตาหลวงของราช
ส านักเฉียนหลงในยุคนั้น พระองค์โปรดให้ถังอิง คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรง 
ลวดลาย เทคนิควิธี วัตถุดิบ เขาได้สร้างสรรค์ชุดภาชนะที่คอแจกันหมุนได้รอบตัว เปิด
แกะสวมใส่กลับไปมาได้ รวมไปถึงเทคนิคการวาดลวดลายแบบตะวันตก ถังอิง เรียก
เทคนิคแบบนี้ว่า yangcai ก็เพราะ ค าว่า Yang หมายถึง น้ า มหาสมุทร เทคนิคนี้หยิบยืม
มาจากโพ้นทะเล จากดินแดนตะวันตกนั่นเอง  มีปรากฏการเรียกค า yangcai เมื่อปีที่ 13 
รัชกาลหย่งเจิ้ง ถังอิงเขียนค า yangcai เพื่อจัดหมวด เคลือบ falangcai ที่ใช้แบบการวาด
จากตะวันตก รวมไปถึงการวาดแบบมิติสมจริงของภาพคน ดอกไม้ วัตถุต่างๆ  ในปี 1743 
ปีที่ 8 รัชกาลเฉียนหลง ถังอิง เขียนบันทึกไว้ใน หนังสือภาพประกอบอธิบายการท าเซรา
มิกที่สร้างมาจากเตาเผาเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น อธิบายว่า yangcai นั้น ใช้เทคนิคการวาดแบบ
ตะวันตก มีลักษณะพิเศษที่สังเกตเครื่องกระเบื้องทั้งสองชนิดได้ ดังนี้  

1) การวาดโดยส่วนใหญ่ของ falangcai จะตกแต่งด้วยการวาดแบบราชส านัก การวาด
แบบตะวันตกจะยังไม่เด่นชัด ส่วนในกรณี yangcai จะตรงข้าม จะวาดแบบสมจริงด้วย
เทคนิคและสีแบบตะวันตก 
2) งานแบบ yangcai จะส าเร็จจากเตาในจิ่งเต๋อเจิ้น ภายใต้การควบคุมของถังอิง แต่งาน
แบบ falangcai จะส าเร็จในโรงปฏิบัติการของราชส านักหลวงเท่านั้น 
3) ความแตกต่างของงานที่มีประกอบ 2 ชิ้น yangcai ในแต่ละชิ้นจะเขียนสีเหมือนกันทุก
ประการ ส่วน falangcai ในแต่ละชิ้นจะเขียนสีไม่เหมือนกัน 

ภาพที่ 4.19 : Wucai เขียนสีบนเคลือบห้าส ี
(ท่ีมา : Wang Qingzheng; 2002, p.232)                    

ภาพที่ 4.20 : Falangcai (Enamel Decoration) 
(ท่ีมา : Chou Kungshin; 2008, p.262)                    
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การวาดแบบ falangcai ผลิตในช่วงสมัยฮ่องเต้คังซี หย่งเจิ้งและเฉียนหลง เครื่อง
กระเบื้อง yangcai และ falangcai เจริญรุ่งเรืองในสมัยเฉียนหลงเป็นของหายากด้วยการ
เข้มงวดต่อการออกแบบ สีสัน เทคนิคเคลือบ มีข้อสังเกต 5 จุดตามที่ถังอิงได้บอกไว้ คือ 

1) การลงแสงเงาจะอิสระ ในทุกลวดลายวัตถุที่วาดลงบนภาชนะ 

2) จะใช้สีขาวในการวาดลวดลายใบไม้บนภาพดอกไม้ และให้แสงเงาบนใบไม้ด้วย จะเห็น
ใบไม้สีเขียวเด่นชัด 

3) การวาดแสงเงาและการมีทัศนมิติแบบเชิงเส้น จะพบได้ในการวาดภาพบุคคล 

4) มีการจัดวางองค์ประกอบของลวดลายดอกไม้จะเป็นแบบตะวันตก 

5) ใช้ภาพพืชพันธุ์ดอกไม้ของตะวันตก 

ในปีที่  7 ของรัชกาลฮ่องเต้ เฉียนหลง ถึงจุดเปลี่ยนของงานแบบ yangcai 
ช่างฝีมือในจิ่งเต๋อเจิ้นสร้างความน่าสนใจในงานเพิ่มขึ้นอีก โดยการเจาะช่องภาชนะให้
ทะลุ ให้มีแจกันสองชั้น แจกันส่วนบนและส่วนล่างหมุนกันได้อิสระ ท าให้ชิ้นงานดูน่า
มหัศจรรย์มากขึ้น เครื่องกระเบื้อง yangcai ส าเร็จอย่างสูงจากเตาจิ่งเต๋อเจิ้นภายใต้การ
ควบคุมก ากับของ ถังอิง ได้อุทิศทุ่มเทความพยายามอย่างมหาศาลในการสร้างสรรค์งาน
ใหม่ๆ จนถึงสามารถซ้อนแจกันเข้าด้วยกันได้ถึง 4 ชั้น 

 
 
 

ชนิด 
ท าจาก
สถานที ่

สถานที่
ตกแต่งวาด
ภาพชิ้นงาน

จนเสร็จ
สมบูรณ์ 

สีเคลือบ 
เทคนิค    
การวาด 

การเขียนค า
อักษร 

เคร่ืองหมาย
รัชกาล 

การตกแต่ง 
งานที่มี    
สองชิ้น 

Yangcai 
Enamel ที่
ตะวันตกเรียกว่า 
FamilleRose 
แต่มักเข้าใจ
สับสนระหว่าง 
Falangcai  กับ 
Yangcai 

เตาหลวงใน  
จิ่งเต๋อเจิ้น 

เตาหลวงใน  
จิ่งเต๋อเจิ้น 

enamel 
(overglaze) 

ใช้เทคนิคการ
วาดลงแสง
เงาแบบ
ตะวันตก     
มีแบบจีนดั้ง 
เดิมบ้างแตไ่ม่
มาก 

ค ากวีหรือ
อักษรส่วน
ใหญ่เขียน
โดยฮ่องเต้
เฉียนหลง 
ประทับตรา
ลัญจกร 
แทนพระ
ราชอ านาจ
ของพระองค ์

ลงตราด้วยสีน้ า
เงินใต้เคลือบ 
เช่น “ท าใน
รัชกาลเฉียนหลง
แห่งราชวงศ์ที่ยิ่ง 
ใหญ่” หรือลง
ตราสีน้ าเงินบน
เคลือบว่า “ท าใน
สมัยรัชกาลเฉียน 
หลง” 

 

ทั้งสองช้ินจะ
เขียนลวดลาย
เหมือนกันทุก
ประการ 

ตารางที่ 4.5 : เปรียบเทียบ ลักษณะของเครื่องกระเบื้องที่ตกแต่งแบบ falangcai กับ yangcai 
(ท่ีมา : Chou Kungshin; 2008, p.41) 
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Fanlangcai 
Enamel 

เตาหลวงใน  
จิ่งเต๋อเจิ้น 

โรงปฏิบัติ 
การในพระ 
ราชวังหลวง 

enamel 
(overglaze) 

เทคนิคการ
วาดจะเป็น
แบบจีน
ดั้งเดิมเชิง
ประเพณี มี
ส่วนน้อยท่ี
วาดรูปคนลง
แสงเงาแบบ
ตะวันตก 

ค ากวหีรือ
ประทับตรา
จากสมัยสุย 
สมัยถังหรือ
สมัยหมิงก็
ได้ ที่สัมพันธ์
กับเรื่องราว
นั้น 

ลงตราประทับสี
น้ าเงินบนเคลือบ
หรือใต้เคลือบ
มาตรฐานทั่วไป
ว่า“ท าในรัชสมัย    
เฉียนหลง” 

แต่ละชิ้นเขียน
ลายไม่เหมือน 
กัน อาจเป็น
ลายต่อเนื่อง 
กัน 

 

FalangCai ส่วนมากเป็นเทคนิคที่เกิดขึ้นในรัชสมัยฮ่องเต้คังซี ราชวงศ์ชิง เพื่อใช้
เป็นภาชนะส าหรับราชส านัก ด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ระดับเครื่องกระเบื้องชั้นสูงที่เผามาจาก
เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น แล้วจึงส่งไปเขียนสีในโรงเขียนลงยาสีของราชส านัก ที่ออกแบบลายและ
การเผางานในโรงปฏิบัติการนี้ อยู่ภายใต้การก ากับของกรมการผลิตของกรมวัง ก่อนปีที่ 6 
ในรัชสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้ง งานลงยาสีทั้งหมดน าเข้ามาจากต่างประเทศ  

 

4.3.2.3 Shui mo fa lang  ( )  (เขียนสีบนเคลือบ สีซีเปีย) 
ภาชนะเนื้อกระเบื้องระดับสูง เนื้อผิวบาง เผาเคลือบจากเตาหลวงที่จิ่งเต๋อเจิ้นและ

ต่อจากนั้นน ามาเขียนตกแต่งที่กรมภายในราชวัง เขียนสีน้ าตาลอ่อนซีเปียแล้วจึงน าไปเผา
อบสีอีกครั้ง สีที่วาดอาจท าได้หลายน้ าหนัก ให้อารมณ์ดั่งภาพม้วนจิตรกรรมจีนชั้นสูง ถือ
ว่าเป็นภาชนะชั้นสูงในรัชสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้ง ราชวงศ์ชิง 
 

 

 

 

 

4.3.3 แบบเขียนสีใต้เคลือบ (โย่วเซียฉ่าย) ( ) (underglaze decoration)  

เทคนิคการตกแต่งด้วยการเขียนสีบนภาชนะก่อนแล้วจึงเคลือบใสทับแล้วจึงน าไปเผา
ในอุณหภูมิสูง เทคนิคนี้มักจะเผาครั้งเดียว เทคนิคเขียนสีที่พบได้แก่ สีแดงใต้เคลือบ (you li 
hong) ใช้สีแดงจากวัตถุดิบคอปเปอร์ เมื่อเผาในอุณหภูมิสูง เคลือบจะออกเป็นสีแดง เมื่อเผา
แบบรีดักชั่น บรรยากาศแวดล้อมในการเผามีความส าคัญมาก อัตราความส าเร็จค่อนข้างต่ า 
ช่างปั้นจิ่งเต๋อเจิ้นท าส าเร็จในสมัยราชวงศ์หยวนและเป็นที่นิยมในรัชสมัยฮ่องเต้หงอู่ ราชวงศ์ 
หมิง แต่ภาชนะขนาดใหญ่จะให้สีไม่ค่อยสดใส ในรัชสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อ เคลือบสีแดงใต้
เคลือบยังท าการผลิตจากเตาเอกชนด้วย แต่งานจะมีขนาดเล็ก ในรัชสมัยฮ่องเต้คังซีเกิดแนว

ภาพที่ 4.21 : เขียนสีบนเคลือบ สซีีเปีย 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng; 2002, p.237)                    
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การตกแต่งเขียนสามสีใต้เคลือบ (you xia san cai), เขียนห้าสีใต้เคลือบ (you xia wu cai) 
กับใต้เคลือบสีแดง, ใต้เคลือบลายคราม (qing hua), สีน้ าตาลใต้เคลือบ (you xia he cai) สี
น้ าตาลและเขียวใต้เคลือบ (you xia he lu cai) หรือไม่ก็ตกแต่งใต้เคลือบสีแดงกับเคลือบสี
เขียว ลวดลายดอกไม้ ใบไม้ ในสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้ง ประสบความส าเร็จการตกแต่งสีแดงใต้
เคลือบหรือลายครามกับสีแดง  

 
4.3.3.1 Qing hua  ( ) (แบบเครื่องลายคราม) (ชิงฮัว)  

เทคนิคเขียนสีน้ าเงินใต้เคลือบ (you li lan) ซึ่งตรงข้ามกับการเขียนสีแดงใต้เคลือบ 
(You Li Hong) ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่า คือ เครื่องลายคราม (สีขาวกับสีน้ าเงิน) ภาชนะเครื่อง
กระเบื้องเนื้อขาวที่เขียนสีน้ าเงินแล้วเคลือบใสทับ และจึงน าไปเผาในอุณหภูมิสูง ภาชนะ
ลายครามในสมัยฮ่องเต้เฉิงฮั่ว (Chenghua) ใช้สีน้ าเงินท้องถิ่น (Pi tang blue) ในสมัย
ฮ่องเต้ เจิ่ ง เต๋ อ (Zhengde) และเจี่ ยจิ้ ง (Jiajing) เตาหลวงใช้สีน้ า เงินน าเข้าจาก
ต่างประเทศ เช่น สี mohammedan blue ให้สีที่สดใสสว่าง หลังสมัยตอนกลางของรัช
สมัยฮ่องเต้ว่านลี่ สีน้ าเงินจากโคบอลต์เป็นสีหลักในการเขียนลายสีน้ าเงิน จนแทนที่ด้วยสี
น้ าเงินจูหมิง (zhu ming liao)5 ( ) จากมณฑลยูนนาน ราวตอนกลางราชวงศ์ชิง 
จิ่งเต๋อเจิ้นเป็นสถานที่ผลิตเครื่องลายครามที่มากด้วยคุณภาพและปริมาณไม่มีที่ใดเสมอ
เหมือนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง เครื่องลายครามในสมัยหยวนถูกส่งไปที่ 
เตอรกี อิหร่าน อินโดนีเชียและฟิลิปปินส์ ยังมีการขุดพบได้ที่ญี่ปุ่น อินเดียและมาเลเซีย
ด้วย ในสมัยราชวงศ์หมิง เครื่องลายครามจ านวนมหาศาลถูกส่งออกไปที่ทวีปยุโรป งาน
ลายครามเป็นเครื่องกระเบื้องที่ประสบความส าเร็จสูงสุดในฐานะผลิตภัณฑ์จากจิ่งเต๋อเจิ้น
มาตั้งแต่ราชวงศ์หยวน หมิงและชิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
5 zhu ming liao รงควัตถุสีน้ าเงินที่มาจากภายในประเทศผลิตจาก Xuanwei Hiuze และ Yiliang มณฑลยูนนาน ที่ผลิตจาก 
Xuanwei นั้นจะให้สีที่สดใสมากที่สุด ตัวรงควัตถุมีสีเทาด า น ามาล้างและเผาไล่ความชื้นบดผ่านการกรอง เมื่อน าไปใช้จึงน าไปผสมน้ า 
ใช้เป็นสีน้ าเงินใต้เคลือบ สีน้ าเงินจูหมิงเลี่ยวนี้เริ่มน ามาใช้ในรัชสมัยฮ่องเต้เจี่ยชิง ราชวงศ์ชิง กลายมาเป็นรงควัตถุให้สีที่ส าคัญในการ
ตกแต่งแบบเขียนสีใต้เคลือบ และยังคงใช้ต่อมาอยู่ถึงปัจจุบันในการท าเครื่องลายครามที่จิ่งเต๋อเจิ้น (Wang Qingzheng: 2002, p.128) 

ภาพที่ 4.22 : เคลือบลายคราม เป็นการเขียนสี
น้ าเงินใต้เคลือบ (you li lan) เริ่มส่งออกไปยัง
ทวีปยุโรปโดยทางเรือส าเภาสินค้าขนาดใหญ่
เมื่ อราวศตวรรษที่  16 เป็นต้นมา ในสมัย
ราชวงศ์หมิง 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng; 2002, p.230)                    
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4.3.3.2 Qing hua ling long ( ) (แบบลายครามฉลุอุดเคลือบ) (ชิงฮัวหลิงหลง) 
เป็นเทคนิคการตกแต่งที่นิยมในสมัยราชวงศ์ชิง เป็นลวดลายที่ระบายลงบนภาชนะ

ด้วยสีน้ าเงินโคบอลต์ที่ตัวภาชนะเจาะฉลุเป็นช่องคล้ายเมล็ดข้าว หรือทรงลูกตา หรือ
เมล็ดงา แล้วอุดถมช่องที่ฉลุด้วยเคลือบใสให้เต็มช่อง เมื่อเผาเคลือบแล้วช่องเหล่ านี้จะมี
ความโปร่งแสง ในรัชสมัยฮ่องเต้หย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง เครื่องกระเบื้องที่ตกแต่งด้วย
เทคนิคหลิงหลงจะท ามาจากเตาหลวง หลังสมัยฮ่องเต้เฉียนหลง ราชวงศ์ชิง ผลิตมาจาก
เตาหลวงและเตาเอกชนทั่วไป ในงานร่วมสมัยมีการถมสีที่หลากหลายและเจาะช่องลาย
รูปสมัยใหม่ต่างจากสมัยเดิม เช่น เป็นช่องลายรูปโน้ตดนตรี 
 

4.3.3.3 You xia san cai  ( )  (เขียนสีใต้เคลือบสามสี) 

เป็นเทคนิคริเริ่มขึ้นในสมัยฮ่องเต้คังซี ราชวงศ์ชิง สามสีนี้ประกอบไปด้วย สีน้ าเงิน
โคบอลต์ สีแดงคอปเปอร์และสีเขียวถั่วลันเตา 

4.3.3.4 You li hong  ( )  (เขียนสีแดงใต้เคลือบ)6 

เทคนิคการตกแต่งเครื่องกระเบื้องที่เขียนสีแดงคอปเปอร์ก่อนแล้วเคลือบใสทับ
จากนั้นจึงน าไปเผาในอุณหภูมิสูง ในบรรยากาศแบบรีดักชั่น ภาชนะแบบนี้เผาจากเตา 
Changsha ในสมัยราชวงศ์ถัง และท าที่จิ่งเต๋อเจิ้นในสมัยราชวงศ์หยวน ท าภาชนะแบบนี้
มากอีกในสมัยฮ่องเต้หงอู่ ราชวงศ์หมิง หลังจากยุคกลางราชวงศ์หมิงเทคนิคนี้ก็เสื่อมลงไป
มีท าแต่เฉพาะในเตาเอกชนจ านวนเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งสมัยฮ่องเต้คังซี แห่งราชวงศ์ชิง 
ก็รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่และหลากหลายเพิ่มขึ้นเช่น เพิ่มเป็นสามสีใต้เคลือบ (you li san cai)  
และสีใต้เคลือบสีแดงกับสีเขียวบนเคลือบ ที่รู้จักกันดีคือ ภาชนะเขียนลายใบไม้สีน้ าเงิน
ดอกไม้สีแดง (qing ye hong hua) และในสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้ง พัฒนาเป็นเทคนิค สีลาย
ครามและสีแดงใต้เคลือบ (qing hua you li hong) หลังรัชสมัยฮ่องเต้เฉียนหลง เทคนิค
นี้ก็เสื่อมลงอีก   

 

 

 

 

 

 
                                                           
6 ภาชนะที่ตกแต่งแบบสีแดงใต้เคลือบ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ท ายากกว่าเครื่องลายคราม (ที่มีจ านวนมากกว่าถึง 80%) แต่ก็เป็นที่นิยมมากใน
ราชวงศ์หมิง เหตุผลก็เพราะฮ่องเต้หงอู่ (จูหยวนจาง) ทรงชื่นชอบสีแดงเป็นพิเศษ ประการแรก จูหยวนจางเร่ิมงานการปกครองจากทาง
ตอนใต้ของจีน ซ่ึงเป็นธาตุไฟซ่ึงเกี่ยวโยงกับสีแดง และสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ ประการที่สอง ชื่อสกุลของพระองค์ จู หมายถึงสี
แดง รัชกาลหงอู่ ก็พ้องเสียงกับค าว่า “หง” แปลว่า แดง หมายถึงสัญลักษณ์ของความโชคดีของพระองค์ด้วย จึงเห็นได้ว่าเครื่อง
กระเบื้องหลวงในสมัยหมิง จึงตกแต่งด้วยสีแดงใต้เคลือบจ านวนมาก  

ภาพที่ 4.23 : เขียนสีแดงใต้เคลือบ (you li 
hong) ( ) รัชสมัยฮ่องเต้เฉียนหลง 
เผาจากเตาหลวงที่จิ่งเต๋อเจิ้น ใต้ก้นภาชนะ
ลงตราระบุว่า “ท าในรัชสมัยฮ่องเต้เฉียน 
หลงแห่งราชวงศ์ชิง” 
(ท่ีมา : Xiong Liao; 2004, p.98)                    
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4.3.3.5 Qing hua huang cai  ( )  (เขียนสีน้ าเงินใต้เคลือบบนพื้นสีเหลือง) 
เป็นการตกแต่งเคร่ืองกระเบื้องที่เกิดขึ้นคร้ังแรกในสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อ ราชวงศ์หมิง 

น าเคลือบสีเหลืองถมลงไปบนพื้นสีขาว (จากเทคนิคลายครามเดิมที่เป็นสีน้ าเงินพื้นขาว) 
ที่ล้อมลวดลายที่เขียนด้วยสีน้ าเงิน แล้วจึงน าไปเผาเคลือบ 
 

4.3.3.6 Lan di bai hua  ( )  (ลวดลายสีขาวบนพื้นสีน้ าเงิน)   
มีอยู่ 2 แบบ คือ 1) เขียนขอบรอบนอกของลายไว้แล้ว ใช้สีน้ าเงินใต้เคลือบ เขียนสี

ตามของรอบนอกลายนั้นและระบายพื้นที่รอบลายนั้นทั้งหมดให้เป็นสีน้ าเงินทั้งใบแล้วจึง
น าไปเคลือบใสทับเผาในไฟสงู เทคนิคนี้เร่ิมตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน ชิ้นที่ดีที่สุดอยู่ในสมัย
ฮ่องเต้เซียนเต๋อ (Xuande) ราชวงศ์หมิง  2) ระบายสีน้ าเงินใต้เคลือบทั้งใบ แล้วจึงน ามา
ขูดร่องลายออก แล้วจึงชุบเคลือบใสทับ ส่วนมากจะตกแต่งบนภาชนะเหม่ผิง (แจกันทรง
ไหล่กว้าง) จานแบน ผลิตจากจิ่งเต๋อเจิ้น ตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน 
 

4.3.3.7 Qing hua you li hong ( ) (ตกแต่งสีใต้เคลือบสีน้ าเงินและสีแดง) 
เทคนิคนี้จะเขียนสีใต้เคลือบทั้งสีน้ าเงินและสีแดง (จะแตกต่างจาก qing hua hong 

cai ที่เขียนสีแดงบนเคลือบบนภาชนะที่มีสีใต้เคลือบสีน้ าเงิน ) การเขียนสีทั้งสองบน
ภาชนะใบเดียวกันมีความยุ่งยากในการท ามากเนื่องด้วยเพราะสีน้ าเงินโคบอลต์กับสีแดง
คอปเปอร์มีความแตกต่างกันในการเผา เทคนิคนี้มีปรากฏครั้งแรกในสมัยหยวน และท า
ต่อมาในสมัยหมิงตอนต้นจนถึงสมัยหมิงตอนกลาง อย่างไรก็ตามไม่ค่อยมีชิ้นงานที่ส าเร็จ
สมบูรณ์มากนัก มาปรากฏชัดว่าสมบูรณ์ในรัชสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้ง แห่งราชวงศ์ชิง มีแจกัน
ที่ตกแต่งด้วยการเขียนลายใบไม้ด้วยสีใต้เคลือบสีน้ าเงินและดอกไม้ด้วยสีใต้เคลือบสีแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3.8 Sui wen su di qing hua  ( )  (สีน้ าเงินใต้เคลือบราน) 
เป็นภาชนะที่ผลิตครั้งแรกจากเตา Jizhou ตอนปลายราชวงศ์หมิง เคลือบรานก็

คล้ายกับภาชนะเกอ (Ge ware) บางทีก็เรียก ge you qing hua ผลิตปริมาณมากจาก
เตาเอกชนในจิ่งเต๋อเจิ้น ช่วงปลายราชวงศ์ชิง 
 

ภ าพ ที่  4 .24 : Qing hua you li hong     
( ) ตกแต่งสีใต้เคลือบสีน้ าเงิน 
(คราม) และสีแดง                                

(ท่ีมา : Wang Qingzheng, 2002, p.238)                    
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4.3.3.9 Dou qing di qing hua ( ) (สีน้ าเงินใต้เคลือบสีเขียวถั่วลันเตา) 
ภาชนะที่ตกแต่งด้วยการเขียนสีน้ าเงินโคบอลต์ใต้เคลือบเขียวถั่วลันเตา (เขียวอ่อน

ใส) เผาในไฟสูงด้วยบรรยากาศเผาแบบรีดักชั่น น่าจะได้แบบอย่างมาจากภาชนะจาน
หลงฉวน ในสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อ มีการลงตรารัชกาลไว้ว่า “ท าในรัชสมัยเซียนเต๋อแห่งห
มิงที่ยิ่งใหญ่” แบบอย่างนี้ เป็นที่นิยมมากในรัชสมัยฮ่องเต้เฉียนหลงราชวงศ์ชิงและยังคง
ท าต่อกันมา 
 

4.3.4 แบบตกแต่งเขียนสีใต้เคลือบและบนเคลือบผสมกัน 
4.3.4.1 เขียนสตีัดกันหรือสีกระด้าง (Doucai) ( ) (Contrast Colour)  

งานที่ตกแต่งประกอบกันของสีน้ าเงินใต้เคลือบแล้วเขียนสีบนเคลือบอีกครั้งปรากฏ
ในสมัยหมิง เรียกว่า qing hua jian zhuang wu cai คือการตกแต่งสีบนเคลือบเพิ่มลง
บนภาชนะที่ตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบแล้ว สีน้ าเงินใต้เคลือบจะตกแต่งสีบนเคลือบอาจเป็น 
สีแดง สีเขียว สีเหลือง ในสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อ ราชวงศ์หมิง ภาชนะสีน้ าเงินใต้เคลือบจะ
เขียนสีบนเคลือบ 5 สี กล่าวอย่างชัดเจนทางการ doucai ริเริ่มขึ้นในสมัยฮ่องเต้เฉิงฮั่ว 
(ChengHua) คือการวาดลวดลายสีน้ าเงินบนภาชนะแล้ว เคลือบใสทับ น าไปเผา แล้วจึง
น ามาเขียนสีบนเคลือบอีกครั้ง 
 

4.3.4.2 Famille Verte (ฟามีร์ แวท์) (KangXi wu cai) 
ภาชนะที่ตกแต่งห้าสี ท าในรัชสมัยคังซีแห่งราชวงศ์ชิง ชุดสีต้นแบบของ Famille 

Verte จะเป็นสีน้ าเงินใต้เคลือบ คล้ายกับ wu cai ในราชวงศ์หมิงแต่ต่างกันตรงที่มีการใช้
สีบนเคลือบสีน้ าเงินและละอองสีด า ชุดสีของ KangXi wu cai จะเน้นสีเขียวเด่นชัด เป็น
เทคนิค hard colour บนเคลือบขาว เช่น สีแดง สีเขียว สีฟ้า สีม่วง สีด าหรือสีทอง วาด
ภาพธรรมชาติ ดอกบัวสีสดใส งานส่วนมากเน้นสีโดยรวมสีเขียวหรือโทนเขียวสีออกจะ
กระด้าง (hard colour) หรือรู้สึกสีนูนได้  

 

4.3.4.3 เขียนสแีบบนุ่ม (Fencai) ( ) (soft colour) (famille rose)   

มีการตกแต่ง 2 ชั้น เช่น เคลือบสีฟ้าหรือเคลือบสีแดงใต้เคลือบ แล้วจึงตกแต่งเขียนสี
บนเคลือบอีกครั้ง Famille Rose (ฟามีร์ โรส) จะให้ความรู้สึกสีอ่อนนุ่ม ส่วนมากจะ
ตกแต่งด้วยสีชมพูหรือแดงที่เน้นเป็นพิเศษหรือไม่ก็วาดภาพแบบเทคนิคตะวันตก เขียน
บนเคลือบลงยาสี (enamel) (fa lang cai) เช่น ตกแต่งแบบฟอสฟอรัส famille rose 
พัฒนามาจากพื้นฐานการเขียนสีแบบ famille verte (Kang Xi wu cai) ในสมัยคังซี รับ
อิทธิพลโดยตรงมาจากการตกแต่งแบบเขียนลงยาสี (fa lang cai) ในตอนปลายรัชสมัย
ของฮ่องเต้คังซี มีการวาดลงยาสีดอกไม้จากเทคนิคต่างประเทศ เริ่มเป็นที่นิยมรู้จักกันดีว่า 
famille rose ได้รับความส าเร็จในรัชสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้งและเฉียนหลง ลักษณะส าคัญ
ของ famille rose คือ งานเคลือบสีขาวใส การวาดลงยาสีแบบเทคนิคการเขียนภาพสี
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น้ ามัน วัตถุดิบน ามาจากต่างประเทศ เช่นพวกสีแดง สีเหลือง สีขาว สีเขียว ถ้าเปรียบกับ
การเขียนลงยาสีแบบ famille verte แล้ว famille rose จะเผาไฟต่ ากว่า ให้เฉดสีที่กว้าง
หลากหลายกว่าและให้สีที่นุ่มนวลตา ดูสุขุม จึงได้ชื่อว่า soft colour (ruan cai) ช่วงรัช
สมัยหย่งเจิ้ง famille rose เจริญถึงขีดสุดมาแทนที่ famille verte ของคังซี กลายเป็น
การตกแต่งเขียนสีบนเคลือบที่ได้รับความนิยมกันมาก การเขียนสีแบบนี้มิใช่มีแต่เขียนสี
ลงบนพื้นสีขาวเท่านั้น แต่ยังมีพื้นสีแดง สีเขียวอ่อน สีน้ าตาลอ่อน หรือสีด าก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.4 Qing Hua Wu Cai  ( ) (ตกแต่งด้วยสีบนเคลือบ 5 สี บนภาชนะลาย
ครามใต้เคลือบ) (สมัยหมิง)  
สีลายครามแบบบนเคลือบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยหมิง การตกแต่งด้วยสีหลายสีบน

ภาชนะลายครามใต้เคลือบ เป็นที่นิยมในรัชสมัยเจียจิ้ง หลงชิ่งและว่านลี่ แห่งราชวงศ์หมิง  
พอในสมัยราชวงศ์ชิง ภาชนะลายครามบนเคลือบจึงเข้ามาแทนที่ภาชนะลายครามใต้
เคลือบ ที่ตกแต่งประกอบด้วยสี 5 สีขึ้นไป 
 

4.3.4.5 Qing Hua Hong Cai  ( ) (ตกแต่งสีแดงบนเคลือบบนภาชนะลายครามใต้
เคลือบ)   
เทคนิคตกแต่งนี้เกิดในรัชสมัยฮ่องเต้เซียนเต๋อ (Xuande) แห่งราชวงศ์หมิง เทคนิค

เขียนลายครามใต้เคลือบ และเขียนสีแดงบนเคลือบ มีมาก่อนหน้านั้น แต่เทคนิคทั้งสอง
แยกกันตกแต่งบนภาชนะใครภาชนะมัน การน ามารวมเข้าด้วยกันเลยกลายเป็นงานแบบ
ตกแต่งสีตัดกัน (dou cai) ประเภทหนึ่ง เทคนิคอันนี้มักจะเขียนภาพสัตว์ทะเล ปลาและ
มังกรกับฉากหลังที่เป็นเกลียวคลื่น สีลายครามและสีแดงสว่างสดใส เป็นที่นิยมในสมัยนั้น 

 
 

 

ภาพที่ 4.25 : fencai แบบ famille rose 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng, 2002, p.218)                    

ภาพที่ 4.26 : doucai แบบ Kangxi wucai 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng, 2002, p.232)                    
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4.3.4.6 You li hong jia cai ( ) (เขียนสีแดงใต้เคลือบและเขียนสีบนเคลือบ
เพิ่ม (สีอะไรก็ได้))   
เป็นเทคนิคริเริ่มขึ้นในสมัยฮ่องเต้คังซี ราชวงศ์ชิง เขียนสีแดงใต้เคลือบแล้วเผาสูง 

แล้วจึงน ามาเขียนสีบนเคลือบ ส่วนมากเขียนสีเขียว แล้วจึงน าไปเผาไฟต่ าอีกครั้ง 
ส่วนมากจะเป็นภาชนะเครื่องกระเบื้องใบเล็ก 
 

4.3.5 งานจิตรกรรมบนแผ่นกระเบื้อง (ฉือป่านฮั่ว) ( ) (porcelain panel) 

เริ่มแรกสมัยหมิง นิยมกันมากสมัยฮ่องเต้คังซี หย่งเจิ้ง และเฉียนหลง เป็นลักษณะแผ่น
จัตุรัสสี่เหลี่ยมบ้าง กลมบ้าง วงรีก็มี เพื่อเป็นการตกแต่งหรือเข้าประกอบกับเฟอร์นิเจอร์อ่ืน 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี หรือเตียง ส่วนมากวาดภาพทิวทัศน์ รูปคน ดอกไม้ นก ผลไม้ เซียนอมตะ มีค า
กวีก ากับ ส่วนมากเป็นสีลายคราม จะส่งไปยุโรป ในสมัยฮ่องเต้คังซีจะตกแต่งสีฟ้าใต้เคลือบ
หรือเขียนสีบนเคลือบแบบ famille verte (Kangxi wu cai) หรือใช้เทคนิค fen cai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีเทคนิคใหม่ๆ ที่ ได้คิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นโดยถังอิง ( ) ภายใต้พระบรม
ราชูปถัมภ์ของฮ่องเต้เฉียนหลง นอกเหนือจากแบบลักษณ์ของการเขียนสีและการเคลือบแบบ
ต่างๆแล้ว เทคนิคใหม่ที่เห็นได้ชัด เช่น 

1) การตัดเจาะ ฉลุให้เป็นลวดลาย (carving in openwork) ที่ซับซ้อนกว่าที่เคยฉลุมาอย่างที่เห็น
ในงานแบบชิงฮัวหลิงหลง ที่มีการฉลุเจาะเช่นกันแต่เป็นช่องฉลุรูปเมล็ดข้าวหรือรูปลูกตาเล็กๆ 
แล้วถมเคลือบลงไป แต่เทคนิคการเจาะฉลุนี้จะเป็นการฉลุให้เป็นลวดลายรอบตัวชิ้นงานและ
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การตกแต่งแต่ยังเป็นโครงสร้างของเนื้อผลิตภัณฑ์ไปในตัวด้วย 

ภาพที่ 4.27 : ตกแต่งสีแดงบนเคลือบ บนภาชนะ
ลายครามใต้เคลือบ 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng, 2002, p.234)                    

ภาพที่ 4.28 : จิตรกรรมบนแผ่นกระเบื้องเคลือบ 
(ท่ีมา : Wang Qingzheng, 2002, p.218)                    
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2) การซ้อนกันของภาชนะเป็นล าดับชั้น ตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปจนถึงสี่ชั้น 
3) การแยกส่วนที่เป็นอิสระจากกันและเมื่อน ามาประกอบเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นภาชนะใน

รูปทรงรวมเดียวกัน และในแต่ละส่วนสามารถหมุนเป็นอิสระได้ 
4) เมื่อผนวกเทคนิค 1) และ 2) เข้าด้วยกันจะท าให้งานมีมิติและสร้างเรื่องราวให้กับภาชนะได้

งดงามมากขึ้น เช่น เกิดช่องเป็นหน้าต่างหรือกรอบที่มองเห็นเรื่องราวอีกชั้นหนึ่ง ตามลวดลาย
หรือการเขียนสี ที่ได้ออกแบบไว้  

5) การน าเทคนิคของเคลือบและการเขียนสีหลายชนิดมารวมอยู่ ในภาชนะใบเดียวกัน เช่น มี
เคลือบราน เคลือบเซลาดอน การเขียนสีบนเคลือบ การเขียนสีใต้เคลือบลายคราม เป็นต้น บน
รูปทรงที่ใช้เทคนิค 1) และ 2) นั้นด้วย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นอกจากจะมีเครื่องกระเบื้องที่เป็นประเภทเชิงภาชนะ (pottery ware) แล้ว ยังมี
สิ่งของเครื่องใช้ประเภทอ่ืนที่ท าจากเครื่องกระเบื้องโดยผ่านเทคนิคแบบลักษณ์ต่างๆ ที่กล่าว
มาข้างต้น โดยเฉพาะในช่วงรัชสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้ง เฉียนหลงและเจียชิง มีการรังสรรค์สิ่งของ
เครื่องใช้ที่ท าจากกระเบื้องมากมายและผลิตมาจากจิ่งเต๋อเจิ้น ได้แก่ ขวดยานัตถุ์ (bi yan hu)  

ภาพที่ 4.29 : รูปแบบแจกันท่ีสร้างสรรค์ใหม่ เจาะฉลุเปิดรอบช้ินงาน ตกแต่งด้วยเทคนิคลงยา
สีแบบ yangcai รูปทรงของแจกันนี้ ประกอบด้วยแจกันสองใบซ้อนสองช้ันและถอดออกได้
เป็น 4 ส่วน ใบส่วนกลางนั้นเปิดทะลุบนและล่างเขียนสีด้วยลายมังกรและดอกบัว ส่วนแจกัน
ใบช้ันในนั้นเขียนสีด้วยลายก้อนเมฆและค้างคาว แจกันใบช้ันในส่วนคอและฐานเคลือบสีฟ้า      
เตอกอยส์ ลงตราที่ก้นแจกันด้วยอักษร 6 ตัว ว่า “ท าในรัชสมัยเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงที่
ยิ่งใหญ่” เขียนด้วยสีใต้เคลือบสีแดงล้อมกรอบ ส่วนช้ินช้ันนอก เมื่อประกอบเข้ากันดีแล้ว ก็
สามารถหมุนแต่ละส่วนได้รอบตัว แจกันชุดนี้ สร้างขึ้นเมื่อช่วงหลัง ค.ศ. 1753 
(ท่ีมา : Chou Kungshin; 2008, p.217)                    
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แท่นวางหมวกหอม (guan jia) ป้ายอักษรจรรยา (zhai jie pai) เครื่องหมู่บูชา 5 ชิ้น (wu 
gong yang) แท่นฝนหมึก (mo chuang) ที่ทับกระดาษ (zhen zhi) แท่นพักพู่กัน (bi jia) 
สิ่งของเคร่ืองใช้เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องกระเบื้องที่ตกแต่งแบบ fencai (famille rose) หรือไม่ก็
แบบลายคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.30 : ภาพซ้ายบน : ขวดยานัตถุ์เนื้อกระเบื้องเคลือบช่วงตอนปลายสมัยราชวงศ์หมิง
ต้นราชวงศ์ชิง ขนาดสูงราว 3-7 เซนติเมตร เป็นที่นิยมกันมากในหมู่ชนช้ันสูงและผู้มีฐานะ
ช่วงแรกในรัชสมัยฮ่องเต้หย่งเจิ้ง จะท าจากหยก แก้วเจียระไน โลหะลงยาสีหรือไม่ก็เนื้อ
กระเบื้อง การตกแต่งจะใช้เทคนิคลายคราม เขียนสีแดงใต้เคลือบ เขียนสีครามและแดงใต้
เคลือบหรือไม่ก็เขียนสีบนเคลือบแบบ fen cai  ภาพขวาบน : แผ่นป้ายอักษร เป็นท่ีนิยมมาก
ในรัชสมัยฮ่องเต้เฉียนหลง ท าเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมขอบมนหรือไม่ก็วงรี ตอนท้ายห้อยปมไหม 
การตกแต่งในแผ่นป้ายอักษรทั้งสองด้านนิยมลงยาสีที่ขอบเขียนสีแบบบนเคลือบ (fencai) 
ล้อมตัวอักษรสองค า (zhai jie) หมายความถึง การอยู่ในศีลธรรมอันดีและอีกด้านเขียนเป็น
อักษรแมนจู ภาพล่าง : ชุดเครื่องหมู่บูชา 5 ช้ิน ประกอบด้วย กระถางธูป เชิงเทียนและแจกัน 
วางไว้บนโต๊ะหมู่กราบไหว้พระหรือเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เครื่องหมู่บูชานี้เป็นที่นิยมมากในรัช
สมัยฮ่องเต้เฉียนหลงและฮ่องเต้เต้ากวง ราชวงศ์ชิง การตกแต่งนิยมเขียนลายครามหรือไม่ก็
เขียนสีแบบ fencai บนพ้ืนสีแดง 

(ท่ีมา : Wang Qingzheng, 2002, p.91, 92)                    
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4.4 แนวแบบลักษณ์เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจ้ิน ที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน 

จัดแบ่งได้เป็นสองลักษณะ คือ 1) แบบเชิงประเพณี 2) แบบสมัยใหม่-ร่วมสมัย  ซึ่งในแต่ละแบบมี
แนวแบบลักษณ์โดดเด่นที่ยังปฏิบัติสืบทอดและสร้างสรรค์ใหม่ หลากหลายดังนี้  

1) แบบเชิงประเพณี (Traditional pottery) ที่ผลิตซ้ าเพื่ออนุรักษ์สืบสานตามแบบอย่างทรงคุณค่า
ดั้งเดิม ที่คงไว้ทั้งในเรื่องรูปแบบ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิตขึ้นรูป การเคลือบและเทคนิค
การตกแต่ง ซึ่งส่วนใหญ่ คือ เครื่องกระเบื้องเชิงภาชนะ นอกจากนั้นในแบบนี้ยังรวมไปถึงการลอก
แบบท าซ้ าเครื่องกระเบื้องหลวงระดับชั้นพิสุทธิ์  (Classic pottery) ของแบบราชส านักด้วย 
(โดยเฉพาะเครื่องกระเบื้องราชส านักในสมัยราชวงศ์ชิง) ได้แก ่

1.1)  แบบภาชนะเครื่องลายคราม (ชิงฮัว) ( )    
 1.2)  แบบภาชนะเครื่องลายครามฉลุอุดเคลือบ (ชิงฮัวหลิงหลง) ( ) 
 1.3)  แบบงานเคลือบสี  (เหยียนเซ่อโยว่ฉือ) ( )   
 1.4)  แบบแกะสลักลายแล้วเคลือบทับ (เตียวซู่ฉือ) ( )   

 1.5)  แบบตกแต่งเขียนสีบนเคลือบ (โย่วซางฉ่าย) ( )   
 1.6)  แบบจิตรกรรมบนแผ่นกระเบื้อง  (ฉือป่านฮั่ว) ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4.31 : แบบลักษณเ์ครื่องกระเบื้องเชิงประเพณี ท้ัง 6 แบบ เรียงตามล าดับจากข้างต้น 
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2) แบบสมัยใหม่-ร่วมสมัย มีแนวการผลิตหรือสร้างสรรค์ได้ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

2.1) แบบเชิงภาชนะ (pottery) ยังจ าแนกออกได้เป็น     
 ก) แบบเน้นการใช้สอยเป็นหลักส าคัญ      
 ข) เน้นผลิตภัณฑ์หรือภาชนะที่มีการออกแบบเพื่อสวยงามหรือการตกแต่ง   
 ทั้งสองแบบนี้ในกระบวนการผลิตยังไม่ถึงกับใช้ระบบการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงมากนัก มี
ตั้งแต่เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน ขนาดย่อมหรือขนาดกลาง เครื่องมือเครื่องจักร มีตั้งแต่ระบบ
แรงงานคนหรือกึ่งแรงงานคน เป็นการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งแตกต่างจากแบบที่หนึ่ง (แบบ 
traditional pottery) คือ ไม่ได้ผลิตภาชนะแบบประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดจากสมัยโบราณที่มีแบบ
ลักษณ์อย่างทรงคุณค่า เครื่องกระเบื้องที่ผลิตแนวแบบนี้ มีผลิตเป็นภาชนะพื้นฐานเพื่อใช้โดยทั่วไป 
เครื่องโต๊ะอาหารหรือภาชนะประกอบเครื่องโต๊ะอาหาร เช่น ถ้วย ชาม เชิงเทียน ผลิตภัณฑ์ออกแบบ
เพื่อตกแต่ง (decorative items) หรือสิ่งสวยงาม เช่น โคมไฟ ของที่ระลึก เครื่องดนตรี เครื่อง 
ประดับ แจกันตกแต่งอาคารขนาดใหญ่ หรือผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งภายนอกอาคารตามแหล่งภูมิทัศน์
หรือสาธารณะ ผลิตภัณฑ์เพื่อสภาพแวดล้อมพื้นที่สาธารณะหรืออุปกรณ์ประกอบถนน (street 
furniture) เช่น ปลอกกระเบื้องตกแต่งเสาไฟฟ้า ป้ายสัญญาณจราจรหรือป้ายประชาสัมพันธ์  

ภาพที่ 4.32 : ภาชนะเครื่องกระเบื้องขั้นพิสุทธิ์ (Classic pottery) แบบราชส านักหลวงหลากแบบ
ที่ยังมีการลอกแบบท าซ้ าอย่างประณีตในเชิงอนุรักษ์สืบสานด้วยกรรมวิธีละเมียดทุกข้ันตอน ตั้งแต่
การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป เทคนิคการตกแต่งที่เคยท าในสมัยก่อนและขนาดมิติที่เท่ากันทุก
ประการ ภาพซ้าย คือ แจกันยันต์แปดสมปรารถนา ผลงานต้นฉบับสร้างในสมัยฮอ่งเต้เฉียนหลง ซึ่ง
ออกแบบโดย ถังอิง ( ) ภาพขวา คือ แจกันที่ตกแต่งด้วยเทคนิค fencai หรือ famile rose 
จากงานต้นฉบับในรัชสมัยฮ่องเต้เฉียนหลง ในการผลิตงานแบบลักษณ์กลุ่มนี้ ยังมีการตกแต่งที่
ประยุกต์เทคนิคสมัยใหม่เจือเข้าไปด้วยเพื่อให้เป็นกลุ่มงานที่ลดต้นทุนและสามารถจ าหน่ายได้ใน
ราคาไม่สูงนัก เช่น ลวดลายที่ใช้ระบบรูปลอกสกรีนตกแต่ง แต่ในกลุ่มภาชนะที่ใช้กระบวนวิธีแบบ
ดั้งเดิมทุกประการจะมีราคาสูงมาก 
(ท่ีมา : Chou Kungshin; 2008, p.207 
       : Xiong Liao; 2004, p.116)  
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ภาพที่ 4.34 : แบบลักษณ์ที่เป็นการตกแต่งภูมิทัศน์และเมือง สิ่งสาธารณะหรืออุปกรณ์
ประกอบถนน เช่น ถังขยะ ป้ายบอกทาง ปลอกเสาเครื่องหมายอาณัติสัญญาณต่างๆ  
 

ภาพที่ 4.33 : แนวแบบลักษณ์ร่วมสมัย ที่มีการออกแบบหลากหลาย เพื่อการตกแต่งและ
ความสวยงาม เช่น โคมไฟ ของที่ระลึก เครื่องประดับ เครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์เครื่องเขียน  
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2.2) แบบเครื่องกระเบื้องอุตสาหกรรม (industrial porcelain) การผลิตเครื่องกระเบื้อง
แบบนี้จะมีระบบการจัดการและการผลิตแบบสมัยใหม่ มีการจัดระบบแผนกส่วนการผลิตชัดเจน มี
เครื่องจักรและเตาเผาที่มีเทคโนโลยีทันสมัย นอกจากจะผลิตเครื่องโต๊ะอาหาร เครื่องครัวที่เน้นการ
ออกแบบและตกแต่งอย่างดีแล้ว ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งสวยงาม เครื่องสุขภัณฑ์ แผ่น
กระเบื้อง (tiles) ผลิตภัณฑ์ในงานก่อสร้าง ในระบบอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิคส์จนถึงเซรามิกส์แบบ
ก้าวหน้า (advance ceramics) ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.36 : แบบลักษณ์เครื่องกระเบื้องแนวอุตสาหกรรม ที่มีการออกแบบอย่างดีและใช้
ระบบเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ช้ันสูง ได้มาตรฐานมวลรวมอุตสาหกรรม การตกแต่งใช้
ระบบรูปลอกสกรีนปะติด (decalcomania) เพื่อการผลิตจ านวนมากและได้มาตรฐานเท่ากัน 
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ภาพที่ 4.35 : ปลอกกระเบื้องหุ้มเสาเขียนลวดลายร่วมสมัย น าไปตกแต่งหุ้มประดับเสา
ป้ายสัญญาณหรือตกแต่งสิ่งสาธารณะภูมิทัศน์  และแจกันขนาดใหญ่เขียนสีด้วยภาพ
จิตรกรรมแบบต่างๆ เพื่อใช้ตกแต่งอาคาร 
 

 2
8 

ก.
ค.5

5 



87 
 

2.3) แบบงานศิลปกรรม คือ งานเครื่องกระเบื้องที่ผลิตเป็นงานศิลปะแบบวิจิตรศิลป์ เป็น
งานประติมากรรมเซรามิกร่วมสมัยอย่างแท้จริง ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างสรรค์งานส่วนบุคคลของ
ศิลปิน ประติมากร จิตรกรอิสระหรือที่สังกัดตามสถาบันการศึกษาหรือองค์กรท้องถิ่น ลักษณะงานมี
ตั้งแต่งานประเภทประติมากรรมนูนต่ า นูนสูง รูปลอยตัว และรวมไปถึงการเขียนภาพจิตรกรรม
สร้างสรรค์บนแผ่นกระเบื้อง (แตกต่างจากการวาดภาพบนแผ่นกระเบื้องแบบเชิงประเพณีตรงที่ ภาพ
จิตรกรรมที่เกิดขึ้นนี้เป็นแบบอย่างร่วมสมัย เทคนิคแบบสมัยใหม่ เปรียบได้ว่าแผ่นกระเบื้องเป็นดั่งผืน
แคนวาสวาดภาพนั่นเอง ไม่ใช่การเขียนภาพแบบอย่างพู่กันจีนเชิงประเพณี) ผลงานสร้างสรรค์เครื่อง
กระเบื้องแบบศิลปกรรมนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินแต่ละคนแล้ว ก็ยังมี
ลักษณะจัดการเป็นองค์กรรวมตัวกันเป็นนิคมหรือโรงปฏิบัติการ (workshop & studio) ที่มีศิลปินมา
รวมกันสร้างสรรค์งาน ผลงานประติมากรรมนอกจากจัดแสดงนิทรรศการผลงานตามแนวทางศิลปะ
แล้ว ยังน าไปตกแต่งภูมิทัศน์สาธารณะต่างๆ การจัดสร้างวงเวียน อนุสาวรีย์ หรือตกแต่งตามสถานที่
ต่างๆ พื้นที่สาธารณะ จตุรัสเมือง เพื่อความสวยงามของเมือง ส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง เพื่อการพักผ่อน
และการท่องเที่ยว 
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ภาพท่ี 4.37 : แบบลักษณ์เครื่องกระเบื้องแนวศิลปกรรม ท่ีเป็นแบบประติมากรรม
ประดับภูมิทัศน์เมือง และผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมเซรามิกส์ของศิลปินท่ีจัด
แสดงนิทรรศการทางศิลปะ ภาพล่างเป็นผลงาน “The light of life” ของ Zhu 
Legeng ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ทางศิลปะอยู่ในสถาบันเซรามิกจิ่งเต๋อเจิ้น 
(ท่ีมา : Hua Yilong; 2006, p.223)  
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แบบลักษณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ งในหลายแบบลักษณ์ของเซรามิกส์จีน ที่เน้น
เฉพาะเครื่องกระเบื้อง (porcelain) ยังมีลักษณะแบบลักษณ์อีกมากที่ เป็นเซรามิกส์เนื้อเครื่องดินเผา 
(earthenware) และเนื้อแกร่งหรือเครื่องถ้วยหิน (stoneware) จากที่กล่าวมาข้างต้น จีนเรียก เครื่องดิน
เผาเนื้อแกร่ง (stoneware) และเครื่องกระเบื้อง (porcelain) รวมกันว่า ci ( ) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เผาไฟ
สูง ซึ่งก็รวมทั้งเครื่องดินเผาเนื้อแกร่งและเครื่องกระเบื้อง แบบลักษณ์หลายแบบจึงปรากฏร่วมกันทั้งเครื่อง
ถ้วยหินและเครื่องกระเบื้อง แตกต่างกันในคุณภาพของเนื้อดินและความละเมียดละไมที่พัฒนาการมาเป็น
ล าดับตามยุคสมัย เช่น ภาชนะเคลือบสีขาวอมฟ้า (qing bai ci) ( ) ซึ่งเนื้อผลิตภัณฑ์ในยุคเก่าเป็น
เนื้อแกร่งสโตนแวร์ แต่มาในยุคหลังเป็นเนื้อกระเบื้องที่บางและโปร่งแสงแต่ยังใช้การเคลือบแบบสีขาวอมฟ้า
ที่เรียกว่า ชิงป่าย อยู่นั่นเอง หรือเคลือบแบบเขียวเซลาดอนที่ริเริ่มสร้างขึ้นมาจากเตาหลงฉวนในสมัย
ราชวงศ์ซ่ง ที่มีเนื้อดินแบบเนื้อแกร่งสโตนแวร์ ครั้นในสมัยราชวงศ์หมิงเนื้อภาชนะมีความเป็นเนื้อกระเบื้อง
มากกว่าแต่ก่อน เคลือบมีสีเขียวอ่อนใสสุขุมเย็นมากขึ้น หรือแบบลักษณ์ภาชนะเคลือบสีบางอย่างที่เนื้อดิน
สมัยเก่าไม่ได้เน้นความขาวหรือโปร่งแสงมากนัก เพียงแค่ให้เนื้อแกร่งเผาไฟสูงและเคลือบสีออกได้ดั่งใจก็
เพียงพอแล้ว แต่เมื่อพัฒนาการและความรู้เพิ่มมากขึ้นท าให้วิทยาการของการพัฒนาคุณภาพเนื้อดิน การ
เคลือบและเทคนิคตกแต่งเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ จึงท าให้ งานในยุคหลังมีเนื้อดินในระดับเครื่องกระเบื้อง 
(porcelain) เสียทั้งหมดแล้ว (แต่ก็ยังมีการสร้างสรรค์เซรามิกส์ในระดับเนื้อแกร่งหรือสโตนแวร์อยู่ ใน
ภูมิภาคอ่ืน) ก็ยังเป็นแบบลักษณ์ที่มีพัฒนาการร่วมกัน ตามแบบที่เรียกว่า ci ( ) หรือเครื่องเซรามิกส์เผาไฟ
สูง และปัจจุบันมีแบบลักษณ์ที่ร่วมสมัยมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการกับประสบการณ์ เซรามิกส์ร่วม
สมัยที่เปลี่ยนไปและมีถ่ายทอดแก่กันจากทุกแหล่งทั่วโลก แต่กระนั้นบางแบบลักษณ์ก็ยังทรงคุณค่าอย่าง
ส าคัญของอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น (และของจีน) ที่ไม่มีแหล่งเครื่อง
กระเบื้องอ่ืนใดในโลกจะเสมอเหมือนได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

รูปแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องจ่ิงเต๋อเจ้ิน 

 

 ปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลมณฑลเจียงซี 
หรือรัฐบาลท้องถิ่นเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น รวมถึงภาคเอกชน ในจิ่งเต๋อเจิ้นล้วนให้ความส าคัญกับมรดกทาง
วัฒนธรรมทางด้านเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นเป็นอย่างมาก ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์
สืบทอดและฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่งนั่นก็คือนครแห่งเคร่ืองกระเบื้อง ( – ฉือตู) 
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 1 ,000 กว่าปี จากการลงพื้นที่ ณ จิ่งเต๋อเจิ้น เมืองที่เต็มไป
ด้วยรากทางประวัติศาสตร์ของเครื่องกระเบื้องที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนาน และปัจจุบันยังแวดล้อมไป
ด้วยสรรพสิ่งของเครื่องกระเบื้อง (ซึ่งน้อยมากที่จะเห็นเซรามิกส์ในเนื้อผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน เช่น สโตนแวร์
หรือเอิร์ทเธนแวร์) ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประกอบตกแต่งเมือง (street furniture) สภาพแวดล้อมของเมือง ร้าน
รวงที่ท าการค้าการขายเครื่องกระเบื้อง โรงงานประกอบการทางเซรามิกส์ สถาบันทางการศึกษาด้านเซรา
มิกส์ และสิ่งที่มีมากแทบจะทุกจุดของเส้นทางย่านถนนตามแหล่งชุมชนต่างๆ ของเมือง ก็คือ พิพิธภัณฑ์ 
แหล่งอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์หรือในชื่ออ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม
เครื่องกระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้น ทั้งสถานที่ที่เป็นของภาครัฐและของภาคเอกชน รูปแบบของการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมเคร่ืองกระเบื้อง สามารถประมวลลักษณะออกได้เป็น 6 ลักษณะ คือ  

5.1 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ แบบด้านอนุรักษ์ 

ส่วนมากมักจะเป็นรูปแบบพิพิธภัณฑ์และแหล่งอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์  หรือภูมิทัศน์
วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นแหล่งดั้งเดิมแท้ที่เก่ียวข้องกับเครื่องกระเบื้อง เช่น เคย
เป็นพื้นที่ตั้งเตาหลวงของราชส านักมาก่อน เคยเป็นแหล่งเตาเผามาอย่างยาวนาน เคยเป็นแหล่ง
เตรียมวัตถุดิบส าคัญของการผลิตเครื่องกระเบื้อง หรือเคยเป็นแหล่งชุมชนที่เป็นต้นแบบของงาน
ศิลปะเครื่องกระเบื้อง ลักษณะรูปแบบการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบนี้จะมีข้อเด่นคือ เป็น
แหล่งแท้ที่ทรงคุณค่ายิ่งของวัตถุภัณฑ์ ภูมิปัญญาและเร่ืองราวของบริบททางประวัติศาสตร์ที่อยู่ใน
ท าเลของเมืองที่แท้จริง  จิ่งเต๋อเจิ้นยังคงธ ารงรักษา และพัฒนาเทคนิคการจัดและการน าเสนอ
ต่างๆ เพื่อให้สืบสานและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้และเร่ืองราวที่ยังสืบเนื่อง
และพัฒนาต่อมาจนปัจจุบัน  

1) พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เซรามิกจิ่งเต๋อเจิ้น (Jindezhen Ceramic Historical 
Museum) 

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เซรามิกจิ่งเต๋อเจิ้น ตั้งอยู่บนเนินเขา ผันหลง (panlong) นอก
เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นออกไป ผันหลง หมายถึง มังกรเลื้อยและที่ตั้งของท าเลนี้เป็นท าเลเก่าแก่ของแหล่ง
ผลิตเซรามิก ซึ่งบริเวณความชันของภูเขาในการท าเตามังกร พิพิธภัณฑ์ฯ สร้างขึ้นเมื่อปี 1980 เป็น
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ส่วนหนึ่งของพื้นที่จัดแสดงอาณาบริเวณกว้างใหญ่ ชื่อ Jingdezhen Ancient Kiln and Folk-
Custom Exposition Area (Spot) (ชื่อเดิม คือ Ceramic History Exhibition Spot) มีเนื้อที่
รวมประมาณ 830,000 ตารางเมตร เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ศิลปะและหัตถกรรมเครื่อง
กระเบื้องมากว่า 700 ปี ได้อนุรักษ์แหล่งอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของโรงงานการ
ผลิตเครื่องกระเบื้องและเตาราว 20 จุด ภายในอาณาบริเวณนี้ของช่วงสมัยราชวงศ์ซ่ง หยวน หมิง
และชิง 

สถานที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของรัฐบาลท้องถิ่น โดยรัฐบาลท้องถิ่นให้สัมปทานเอกชน
เข้ามาจัดการดูแลอีกทอดหนึ่ง ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งชาติระดับ 4A ( AAAA ) 
แหล่งอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมสาธิต ( ) และแหล่งคุ้มครองมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมระดับประเทศ ( ) นับได้ว่า
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนให้ความส าคัญและให้ความใส่ใจในการดูแลเอาใจใส่และท านุบ ารุงเป็นอย่างยิ่งยัง อีกทั้ง
ยังเป็นหน่วยให้ความรู้การศึกษาแก่โรงเรียนระดับประถมและมัธยมด้วย โดยมีสถาปัตยกรรมเป็น
แบบราชวงศ์หมิงและชิงอันโดดเด่น มีอาคารที่ประกอบไปด้วยส่วนจัดแสดงนิทรรศการ โรง
ปฏิบัติการ พื้นที่ปั้นและเคลือบงานเครื่องกระเบื้อง วิหารบูชาเทพแห่งเตา กลุ่มอาคารอนุรักษ์เรือน
เตาเผาแบบประเพณีต่างๆ ห้องสมุด ส่วนงานบริหารและพื้นที่ส่วนประกอบอ่ืนภายนอกอาณา
บริเวณ อุดมด้วยป่าไม้เมเปิลและป่าไผ่ร่มรื่นอย่างธรรมชาติแบบเดิม มีชิ้นงานที่โดดเด่นที่ท าซ้ า
เลียนแบบเพื่อการอนุรักษ์และถ่ายทอดในแบบอย่างชิ้นที่มีชื่อเสียงชั้นยอดจากเครื่องกระเบื้องราช
ส านักสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงนิยม แบบลักษณ์ของการเขียนสี การเคลือบแบบ
ต่างๆ  ในส่วนโรงปฏิบัติการนั้นจะจัดการท างานการผลิตเครื่องกระเบื้องในรูปแบบดั้งเดิมทุก
กระบวนการ มีการสาธิตปฏิบัติสร้างสรรค์งานอย่างจริงตามแบบวิธีโบราณประเพณี ตั้งแต่การ
เตรียมคัดสรรวัตถุดิบ ดินเกาลิน หินพอร์ซเลน การแช่การหมัก การผสมการบด การขึ้นรูปด้วย
แป้นหมุนด้วยก าลังคน การตกแต่ง มีช่างฝีมือเก่าแก่อยู่มากกว่า 150 คน  และมีการสานต่อคนรุ่น
ใหม่เพื่อการสืบสานแบบประเพณีดั้งเดิมของการผลิตเครื่องกระเบื้องและแบบร่วมสมัย มีแบบ
ลักษณ์ที่เด่นๆ ซึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ยังสร้างสรรค์ออกมา อยู่ 5 แบบลักษณ์ ได้แก่ 

1.1) แบบเครื่องลายคราม (ชิงฮัว) ( ) และเทคนิคเขียนสีใต้เคลือบ ( ) 
1.2) แบบลายครามฉลุอุดเคลือบ (ชิงฮัวหลิงหลง) ( ) 
1.3) แบบแกะสลักลวดลายแล้วเคลือบทับ (เตียวซู่ฉือ) ( ) 
1.4) แบบเคลือบสี (หลายสีผสมกัน) (เหยียนเซ่อโย่วฉือ) ( )  และรวมแบบ 
1.5) จิตรกรรมบนแผ่นกระเบื้อง (ฉือป่านฮั่ว) ( ) (porcelain panel) 
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ยังมีส่วนพื้นที่จัดแสดงแหล่งเตาเผาโบราณในช่วงสมัยต่างๆที่ส าคัญซึ่งเป็นลักษณะแบบ
แสดงตามสถานที่และต าแหน่งดั้งเดิมของวัตถุ บรรยากาศและต าแหน่งหน้าที่ใช้สอยจริง โดยจัด
แสดงเตาเผาไว้ทั้งสิ้น 3 ประเภท คือ เตาเผาทรงหมั่นโถวในสมัยราชวงศ์หยวน ( ) 
เตาเผาทรงน้ าเต้าในสมัยราชวงศ์หมิง ( ) และเตาเผาเจิ้น (ทรงไข่) ในสมัยราชวงศ์ชิง   
( ) ซึ่งทุกเตาเผาที่ได้จัดแสดงไว้เป็นเรือนเตาเผาตามอย่างจริงของเดิมทุกประการ (ซึ่งถ้า
จะท าการเผาแบบอย่างดั้งเดิมก็สามารถเผาได้ทุกประการ) จึงสามารถท าให้ผู้เข้าชมเห็นถึงวิธีการ 
สภาพบริบท บรรยากาศและขั้นตอนการเผา ตลอดจนวิธีการบรรจุหีบห่อเครื่องกระเบื้องใน
สมัยก่อนด้วย เนื่องจากในสมัยก่อนเมื่อเผาเครื่องกระเบื้องเสร็จแล้วก็จะบรรจุหีบห่อแล้วจึงส่งออก
ไปตามร้านค้าหรือจุดหมายปลายทาง ฉะนั้นภายในโรงเตาเผาจึงได้จัดแสดงขั้นตอนการผลิตพร้อม
ทั้งการบรรจุภัณฑ์เครื่องกระเบื้องไว้ เพื่อท าให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่เสมือนจริงกับอดีต
ทุกประการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5 .2  : แผนผังรวมทั้ งหมดของ
บริ เวณ  Jingdezhen Ancient Kiln 
and Folk-Custom Exposition 
Area ซึ่งประกอบ ด้วยส่วนพื้นที่จัด
นิทรรศการและอนุรักษ์หลายส่วน รวมถึง
ส่วนบริการสาธารณะ (public service) 
ทั้งระบบ  

 2
6 

ก.
ค.5

5 

ภาพที่ 5.1 : ส่วนบริเวณด้านหน้า จะเป็นพื้นที่ส าหรับจ าหน่ายบัตรเข้าชม  ส่วน
เตรียมพร้อมก่อนเข้าชม (lobby and alert Area) และบริการสาธารณะเบื้องต้น เช่น 
ป้ายให้ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ บริการสื่อแผ่นพับ ข้อมูลเบื้องต้นของ
ส่วนต่างๆ ท่ีจัดแสดงอยู่ ณ ท่ีนี้ ผังแสดงจุดต าแหน่งส่วนแสดงต่างๆ ภายในสถานที่แห่ง
นี้ และถ้ามาเป็นหมู่คณะพื้นที่ส่วนนี้จะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อตกลงท าความเข้าใจหรือ
แนะน าเบื้องต้นจากเจ้าหน้าท่ีหรือผู้น าชม 

 2
6 

ก.
ค.5

5 
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 2
6 

ก.
ค.5

5 

 2
6 

ก.ค
.55

 

ภาพที่ 5.3 : ส่วนสาธิตการขึ้นรูปหรือผลิตภาชนะด้วยแป้นหมุน ที่มีลักษณะหมุนกลม 
(หยวนช่ีจั้วฝาง ) โดยกรรมวิธีอนุรักษ์แบบดั้งเดิมทุกประการ ตั้งแต่การเตรียม
วัตถุดิบตลอดไปจนถึงการเคลือบและตกแต่งในลักษณะงานแบบเชิงประเพณี  

 2
6 

ก.
ค.5

5 

 2
6 

ก.
ค.5

5 

ภาพท่ี 5.4 : ส่วนสาธิตการขึ้นรูปหรือผลิตภาชนะเชิงประเพณีเพื่ออนุรักษ์และการตกแต่ง 
(จวนช่ีจั้วฝาง- ) ในภาพคือเทคนิคการฉลุร่องเพื่ออุดถมด้วยเคลือบของเครื่อง
กระเบื้องชิงฮัวหลิงหลง ( ) 

 2
6 

ก.
ค.5

5 

 2
6 

ก.
ค.5

5 

ภาพท่ี 5.5 : ส่วนสาธิตการขึ้นรูปหรือผลิตภาชนะเชิงประเพณีเพื่ออนุรักษ์และการตกแต่ง 
ในภาพคือเทคนิคการแกะสลักภาชนะดินดิบที่แห้งแล้ว (Greenware) แต่ยังไม่ได้เผาใน
งานเครื่องกระเบื้องเตียวซู่ฉือ ( ) 
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ภาพที ่5.6 : ส่วนสาธิตการขึ้นรูปหรือผลิตภาชนะเชิงประเพณีเพื่ออนุรักษ์และการตกแต่ง 
ในภาพคือเทคนิคการตกแต่งเขียนสีเครื่องลายคราม (ชิงฮัว) ( ) และเทคนิคเขียนสีใต้
เคลือบ ( ) เมื่อเขียนสีเรียบร้อยแล้วจึงน าไปพ่นเคลือบใสทับต่อไป 

 2
6 

ก.
ค.5

5 

ภาพที่ 5.7 : ป้ายส าแดงส่วนอนุรักษ์และสืบสานมรดกเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่ง
เป็นส่วนจัดแสดงและสาธิตกระบวนผลิตและการตกแต่งงานเครื่องกระเบื้องเชิง
ประเพณีอันมีช่ือเสียงเน้นสืบทอดแบบลักษณ์ในช่วงสมัยราชวงศ์ชิง อยู่ในส่วนพื้นที่
ของ Jingdezhen Ancient Kiln and Folk-Custom Exposition Area 

 2
6 

ก.
ค.5

5 
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ภาพที ่5.9 : ช้ินงานแกะสลักบนแจกันดินดิบในงานเครื่องกระเบื้องเตียวซู่ฉือ    
( ) ก่อนน าไปพ่นเคลือบ และการเขียนลวดลายจิตรกรรมบนแผ่น
กระเบื้องเคลือบในงานแบบฉือป่านฮั่ว ( )  

ภาพที่ 5.10 : อาคารเตาอนุรักษ์ของเตาเผาเจิ้นเป็นเรือนที่มีโครงสร้างด้วยไม้และมุงด้วยกระเบื้อง 
ภายในมีสองช้ัน ตัวเตาจะอยู่ภายใน ช้ันที่สองรายรอบของเรือนเตาเป็นที่เก็บไม้ฟืน ช้ันล่างเป็นที่
จัดเก็บหีบทนไฟ (saggar) ส าหรับบรรจุภาชนะก่อนน าเข้าเตาเผา เตาเจิ้นเป็นเตารูปทรงไข่ที่ มี
เทคโนโลยีดีที่สุดในแบบของเตาเผาเชิงประเพณีที่ใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วย
อนุรักษ์โบราณวัตถุส าคัญของมณฑล โดยรัฐบาลมณฑลเจียงซี เมื่อ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 

 2
6 

ก.
ค.5

5 

 2
6 

ก.
ค.5

5 

 2
6 

ก.
ค.5

5 

 2
6 

ก.
ค.5

5 

ภาพที่ 5.8 : เครื่องกระเบื้องชิงฮัวหลิงหลงฉือ ( ) และเหยียนเซ่อ
โย่วฉือ ( ) เผาเคลือบเสร็จเรียบร้อยที่อุณหภูมิ 1300 องศาเซลเซียส 
ด้วยกรรมวิธีการเผาในเตาเผาแบบประเพณีดั้งเดิมตามขั้นตอนทุกประการ 

 2
6 

ก.
ค.5

5 
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ภาพที่ 5.11 : ช้ันล่างเป็นพื้นที่จัดเก็บหีบทนไฟ (saggar) เพื่อท าการบรรจุภาชนะก่อนน าเข้าเตาเผา
เพื่อให้ช้ินงานปราศจากมลทินหรือเขม่าไฟ นอกจากนั้นพื้นที่ช้ันล่างยังเป็นที่พักของคนงานเพื่อปฏิบัติ
ควบคุมเตาเผาและส่วนบรรจุภัณฑ์เพื่อท าการขนส่ง การจัดแสดงในอาคารเตาอนุรักษ์นี้ยังคงไว้ซึ่ง
บรรยากาศดั้งเดิมของการปฏิบัติงานในเรือนเตาเผาอยู่ทุกประการ 

ภาพที่ 5.13 : การเรียงซ้อนเก็บหีบทนไฟ (saggar) เพื่อส าหรับบรรจุภาชนะก่อนน าเข้าเตาเผา 
และประกาศนียบัตรรับรองจากกินเนส เวิล์ดเรคคอร์ด เพื่อแสดงว่าเตาเจิ้นของจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑล
เจียงซี เป็นเตาฟืนที่ใหญ่ที่สุดมีความจุ 260 ลูกบาศก์เมตร ให้ไว้ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2009  

ภาพที่ 5.12 : ภายในห้องเผาของเตาเจิ้น จัดแสดงให้เห็นโครงสร้างภายในการเรียงอิฐของเพดานโค้ง
เตาและการจัดเรียงภาชนะที่บรรจุลงในหีบทนไฟแล้วเรียงไว้ในเตาเพื่อท าการเผา สามารถเดินเข้าไปชม
ภายในห้องเผาของเตาได้  

 2
6 

ก.
ค.5

5 
 2

6 
ก.

ค.5
5 

 2
6 

ก.
ค.5

5 
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ภาพที ่5.14 : อาคารเตาอนุรักษ์ แบบเตาเผาทรงหมั่นโถวในสมัยราชวงศ์หยวน ( ) อาคาร
โครงสร้างไม้ช้ันเดียวทรงสูงครอบเตาเผาไว้ ส่วนบริเวณว่างในพื้นที่อาคารเรือนเตาทั้งหมดใช้เป็นที่เก็บ
ฟืน หีบทนไฟ พ้ืนท่ีเตรียมชิ้นงานเพื่อเข้าเตาและยังเป็นส่วนส าหรับคนงานพักอาศัยเพื่อควบคุมเตา 

ภาพที่ 5.15 : อาคารเตาอนุรักษ์ แบบเตาเผาทรงน้ าเต้าในสมัยราชวงศ์หมิง ( ) อาคาร
โครงสร้างไม้สองชั้นทรงสูงครอบเตาเผาไว้ ส่วนบริเวณว่างช้ันบนรอบอาคารเตาทั้งหมดใช้เป็นท่ีเก็บฟืน 
เตาทรงน้ าเต้านี้เป็นช่วงพัฒนาจากเตามังกรก่อนจะเป็นเต้าเจิ้น ที่เป็นเตาฟืนที่ให้คุณภาพของการเผาดี
ที่สุด ส่วนบนข้างหลังคาเตา คนคุมเตาสามารถเดินขึ้นมาเพื่อเสียบฟืนและสังเกตไฟได้ 

 2
6 

ก.
ค.5

5 
 2

6 
ก.

ค.5
5 
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ภาพที่ 5.16 : ส่วนพื้นที่สร้างสรรค์งานร่วมสมัยของศิลปินเครื่องกระเบื้องรุ่นใหม่ ยวี้เซี่ยวหลง       
( ) จบการศึกษาจากสถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น เอกลักษณ์งานของเขา ได้แก่ ชิง
ฮัวฮัวเหนี่ยว ( ) เป็นภาพวาดรูปดอกไม้และนก ชิงฮัวโย่วหลี่หง ( ) วาดภาพโดยใช้
หมึกสีแดง ชิงฮัวซานสุ่ย ( ) เป็นภาพวาดรูปทิวทัศน์บนเครื่องกระเบื้องแบบประเพณี 

ภาพที่ 5.17 : ส่วนพื้นที่บริการสาธารณะที่ เป็น public lavatories ต่างๆ จะน าเศษเครื่อง
กระเบื้องลายครามที่ผลิตจากที่นี่เองมาตกแต่งตามผนัง โคมเพดานหรือพื้นทางเดิน เพื่อสร้าง
บรรยากาศร่วมสมัยและเน้นให้เกิดความเด่นและสอดคล้องของสถานที่ที่อนุรักษ์น าเสนอใน
แนวทางเครื่องกระเบื้อง  
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ส่วนห้องจัดแสดงเครื่องกระเบื้องในยุคสมัยต่างๆ เป็นเครื่องกระเบื้องที่ผลิตท าซ้ า
เลียนแบบ (Replica and Reproduction) เครื่องกระเบื้องที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นและเป็นที่
นิยมในแต่ละยุคสมัย ซึ่งเครื่องกระเบื้องลักษณะดังกล่าวจะมีคุณภาพ แบบลักษณ์ที่ดี ประณีตตาม
แบบขั้นตอนดั้งเดิมและมีราคาสูง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องกระเบื้องที่มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับปานกลางไปจนถึงระดับต่ า ผู้เข้าชมสามารถเดินชมและเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย นอกจากนั้น
ยังมีเครื่องกระเบื้องที่ริเริ่มสร้างสรรค์ในแบบร่วมสมัยต่างๆ เช่น แจกัน เครื่องประดับ พวงกุญแจ
โคมไฟตกแต่ง แผ่นแม่เหล็กสวยงาม ชุดน้ าชาและชุดเครื่องโต๊ะอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.19 : เครื่องกระเบื้องที่สร้างสรรค์ในแบบร่วมสมัย เช่น โคมไฟตกแต่งแบบต่างๆ ที่มีทั้ง
เทคนิคการผลิตตกแต่งแบบประเพณีและหรือผสมผสานกับเทคนิคสมัยใหม่ร่วมด้วย 

 2
6 

ก.
ค.5

5 

ภาพที่ 5.18 : ส่วนห้องจัดแสดงเครื่องกระเบื้องในยุคสมัยต่างๆ ที่ เป็นแบบผลิตท าซ้ าเลียนแบบ 
(replica and reproduction) เครื่องกระเบื้องที่มีลักษณะพิเศษโดดเด่นและเป็นท่ีนิยมในแต่ละยุค
สมัย (ส่วนมากในสมัยราชวงศ์ชิง) เป็นเครื่องกระเบื้องทีม่ีคุณภาพและแบบลักษณ์ที่ดี 
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2) พิพิธภัณฑ์เตาราชส านักหลวง (Imperial Kiln and Factory Site Museum)  
( ) (National Heritage Park) 

 

อยู่กลางเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นตรงข้ามเขามุก (Zhushan) มีเนื้อที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ในนาม
ของเตาหลวงหรือเตาทางการ (Guan Yao) เพราะเป็นสถานที่ผลิตเครื่องกระเบื้องแก่ราชส านัก 
เร่ิมมาตั้งแต่สมัยฮ่องเต้หงอู่ ราชวงศ์หมิงและมาจบที่ราชวงศ์ชิง ระยะเวลาเกือบ 500 ปี แรกเริ่มมี
เตาอยุ่ 20 เตา แล้วเพิ่มเป็น 58 เตา ในรัชสมัยฮ่องเต้ซวนเต๋อ ราชวงศ์หมิง ทั้งเตาหลวงและเตา
เอกชน ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการพัฒนาในประวัติศาสตร์เซรามิกส์จิ่งเต๋อเจิ้น สถานที่ดังกล่าวอยู่ใน
ความดูแลของรัฐบาลท้องถิ่น โดยรัฐบาลท้องถิ่นให้สัมปทานเอกชนเข้ามาจัดการดูแลอีกทอดหนึ่ง 

แหล่งเตาราชส านักสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงตอนต้น วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง
แหล่งเตาเผาดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับใช้ราชส านกั โดยที่รูปแบบและลวดลายของการผลิตกระเบื้องใน
ยุคสมัยดังกล่าวจะออกแบบมาจากราชส านัก หลังจากนั้นแหล่งเตาราชส านัก ณ จิ่งเต๋อเจิ้นก็จะมี
หน้าที่ผลิตเครื่องกระเบื้องตามที่ราชส านักต้องการ โดยภายในแหล่งเตาราชส านักจะมีการแบ่งส่วน
ท างานออกเป็นสัดส่วนตามล าดับและหน้าที่ของการผลิตเครื่องกระเบื้องไว้อย่างชัดเจนทั้งสิ้น 72 
ขั้นตอน และในสมัยดังกล่าวยังได้เริ่มมีการจ าแนกประเภทของเตาเผาไว้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน 
โดยแบ่งออกเป็น เตาเผาราชส านักหรือเตาหลวง ( ) และเตาเผาเอกชนหรือเตาเผาชาวบ้าน    
( ) ส าหรับเครื่องกระเบื้องที่ผลิตจากเตาราชส านักนั้นจะถูกล าเลียงส่งไปยังราชส านักทั้งหมด 
ไม่สามารถน าออกไปใช้สอยนอกราชส านักได้ เนื่องจากเครื่องกระเบื้องที่ผลิตจากเตาเผาดังกล่าว
จะใช้วัสดุชั้นดีในการผลิต ถ้าหากมีการช ารุดหรือแตกหักในระหว่างการผลิตก็จะท าการท าลายทิ้ง

 2
6 

ก.
ค.5

5 

ภาพที่ 5.20 : ป้ายสัญลักษณ์สื่อสาร (signage and graphic sign) หรือแผ่นป้ายสื่อสาร
ข้อมูล (information panel) อธิบายหรือประชาสัมพันธ์ต่ างๆ ในพื้นที่ทั้ งหมดจะ
ออกแบบให้เป็นเครื่องกระเบื้อง 
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ทั้งหมด นอกจากนี้หากเครื่องกระเบื้องเหลือจากการขนส่งเข้าไปยังราชส านัก ช่างฝีมือก็ไม่สามารถ
น ามาใช้หรือครอบครองเป็นของตนเองได้ จ าเป็นจะต้องน ามาท าลายด้วยวิธีการท าให้แตกหักและ
น าไปฝังกลบ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเห็นได้ว่าภายในสถานที่ดังกล่าวมีการขุดพบซากเครื่อง
กระเบื้องที่แตกหักช ารุดเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังได้มีการขุดพบซากเตาเผาโบราณอีกด้วย 
ส าหรับเครื่องกระเบื้องที่ผลิตจากเตาราชส านักจะมีรูปแบบการใช้งานอยู่ 2 ลักษณะส าคัญ คือ 1) 
เพื่อน าไปเป็นเครื่องราชูปโภคของฮ่องเต้และเชื้อพระวงศ์ และ 2) เพื่อไว้ส าหรับพระราชทานเป็น
รางวัลให้แก่ข้าราชการที่ท าคุณูปการให้กับแผ่นดิน 

คุณูปการของการก่อตั้งแหล่งเตาราชส านัก คือ ท าให้เครื่องกระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้นมี
คุณภาพดีเยี่ยมและเป็นแหล่งก าเนิดช่างฝีมือชั้นเยี่ยมของจีน เนื่องจากเคร่ืองกระเบื้องที่ผลิตในเตา
ราชส านักจะถูกน าไปถวายให้กับฮ่องเต้ ดังนั้นเครื่องกระเบื้องที่ผลิตจากเตาราชส านักจึงต้องเป็น
เครื่องกระเบื้องที่ได้มาตรฐานสูงตามค าสั่งของราชส านักและมีคุณภาพดีเยี่ยม และด้วยมาตรฐานที่
ดีเยี่ยมของเคร่ืองกระเบื้องแห่งเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นที่มีมาตั้งแต่อดีต ส่งผลให้เครื่องกระเบื้องของจิ่งเต๋อ
เจิ้นเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน 

พิพิธภัณฑ์เตาราชส านักหลวง มีส่วนจัดแสดงหรือจัดการเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อยๆ ออกไปอีก
หลายส่วน  โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ก) ส่วนแรกคือบริเวณด้านหน้าสุด จะเป็นพื้นที่ส าหรับจ าหน่ายบัตรเข้าชมและเป็นพื้นที่

เตรียมก่อนเข้าชม มีป้ายนิเทศให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสถานที่อนุรักษ์แห่งนี้ พร้อมทั้งยังมีการติดตั้ง
ผังแสดงต าแหน่งส่วนต่างๆ ภายในสถานที่แห่งนี้ รวมถึงส่วนบริการสาธารณะเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เข้าชม เช่น หนังสือวิชาการต่างๆ จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ที่จ าหน่ายของที่ระลึก 

ข) ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่จัดแสดงซากเตาราชส านักที่ขุดพบในเขตพื้นที่ดังกล่าวนี้ เนื่องจาก
ที่นี่เป็นต าแหน่งศูนย์กลางของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ดังนั้นเดิมทีพื้นที่นี้เป็นสถานที่ราชการส าคัญของ
เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น (หรือเทียบได้กับศาลากลางของเขตปกครองระดับจังหวัดในประเทศไทย) ต่อมา
เมื่อมีการขุดค้นพบซากเตาเผาและเครื่องกระเบื้องโบราณในช่วงประมาณปี ค .ศ. 2003 ในบริเวณ
นี้ จึงได้ด าเนินการจัดการและดัดแปลงพื้นที่ต าแหน่งดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่
อนุรักษ์คงรอยแหล่งขุดค้นต าแหน่งเดิมหรือลักษณะแบบพิพิธภัณฑ์ประจ าหลุมขุดค้น (site 
museum) (www.archaeopen.com) และได้ย้ายสถานที่ราชการดังกล่าวไปยังสถานที่ อ่ืนแทน 
ส าหรับซากเตาเผาที่ขุดพบและจัดแสดงไว้ในส่วนที่สองนี้เป็นซากเตาเผาทรงหมั่นโถว ( -
หมั่นโถวสิงเหยา) หรือเรียกว่าเตาเผารอยกีบม้า ( - หม่าถีเหยา) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ห
มิง มีทั้งสิ้น 7 เตา สมรรถนะของเตาเผาราชส านักหนึ่งเตา สามารถเผาเครื่องถ้วยขนาดเล็กที่เป็น
งานประณีตและมีคุณภาพชั้นเยี่ยม ( -จิงผิ่น) ได้ 300 ชิ้น ถ้าเป็นเตาเผาเอกชนหนึ่งเตาจะเผา
ได้ 1,000 ชิ้น ทว่าชิ้นงานที่ได้ออกมามีลักษณะงานไม่ประณีต ( -ชูผิ่น) 

บริเวณพื้นที่ส่วนที่สองนี้ยังได้จัดแสดงศาลเจ้าเทพเจ้าเตาไฟ ( -เหยาเสิน) ไว้ด้วย โดย
มีต านานว่า ในสมัยราชวงศ์หมิง ราชส านักได้สั่งให้คนงานของเตาเผาราชส านักผลิตอ่างมังกรด้วย
เทคนิควิธีแบบชิงฮัว ( -ชิงฮัวหลงกัง) โดยอ่างดังกล่าวต้องมีความกว้าง 3 เมตร สูง 2 
เมตร คนงานทั้งหลายจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันท าอ่างมังกรดังกล่าวกันอย่างแข็งขัน แต่ทว่าขั้นตอน
การท างานกลับไม่ราบรื่นอย่างที่คาดไว้ เนื่องจากไม่ว่าจะน าอ่างมังกรดังกล่าวเข้าเตาเผาสักก่ีหนก็
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ไม่สามารถเผาได้ส าเร็จ ท าให้คนงานต่างพากันเกรงกลัวว่าจะถูกลงทณัฑ์จากราชส านกั และในที่สุด
หัวหน้าคนงานชื่อ ถงปิน ( ) ได้สละชีวิตของตนกระโจนเข้าไปในเตาเผาเพื่อให้การเผาอ่าง
มังกรประสบผลส าเร็จ หลังจากนั้นจึงสามารถเผาอ่างมังกรดังกล่าวได้ส าเร็จ ถงปินจึงได้รับยกย่อง
ให้เป็นเทพเจ้าเตาไฟ กาลต่อมาทุกครั้งที่จะเผาเครื่องกระเบื้องจะต้องท าพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้าเตา
ไฟถงปินเสียก่อน 

นอกจากนี้ในเขตพื้นที่ดังกล่าวยังได้จัดแสดงแผนผังจุดที่ตั้งต่างๆของเตาราชส านักในอดีต
ด้วย ในสมัยก่อนแหล่งเตาราชส านักแห่งนี้มีประตูเข้าออกด้วยกันทั้งสิ้น 5 ประตู มีประตูส าคัญอยู่ 
2 ประตู คือประตูทางทิศใต้ เรียกว่าประตูใหญ่หรือประตูหลัก และประตูทางทิศเหนือมีไว้เพื่อ
เปิดรับขุนนางหรือผู้คนที่เดินทางมาจากปักกิ่งซึ่งก็คือเมืองหลวงของจีนในสมัยดังกล่าว ภายใน
นอกจากจะมีสถานที่ผลิตเครื่องกระเบื้องและเตาเผาแล้ว ยังมีการสร้างลานมหรสพไว้เพื่อให้
คนงานและช่างฝีมือได้มีสถานที่ไว้ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจเพื่อผ่อนคลายอริยาบทจากการท างาน 
โดยลานมหรสพดังกล่าวจะใช้แสดงอุปรากรจีนเป็นส าคัญ ซึ่งบางโอกาสคนงานหรือช่างฝีมือที่
เดินทางมาท างาน ณ ที่แห่งนี้ก็จะขึ้นแสดงอุปรากรด้วยตนเอง และในบริเวณเตาราชส านักดังกล่าว
ยังได้มีการสร้างห้องขังไว้ส าหรับกุมขังคนงานหรือช่างฝีมือที่ท างานไม่ส าเร็จหรือล้มเหลวอีกด้วย  

ค) ส่วนสุดท้าย เป็นการจัดสรรพื้นที่เพื่อท าเป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 อาคาร ได้แก่ 

(1) พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยีเตาราชส านักหลวง (Imperial Kiln Technology 
Museum) และแหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางด้านเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น เป็น
การน าเสนอจัดแสดงเทคโนโลยี พัฒนาการของการผลิต วัตถิบในการผลิตเครื่องกระเบื้อง
และโดยเฉพาะเตาเผาแต่ละสมัยที่ผลิตเครื่องกระเบื้องแบบลักษณ์ส าคัญๆ แต่ละยุค
อย่างไร ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของเคร่ืองกระเบื้อง และยัง
ได้จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองกระเบื้องแบบลักษณ์เด่นตั้งแต่สมัยซ่ง หยวน หมิงและชิง
ตามล าดับ มีจัดแสดงทั้งชิ้นงานแท้และงานท าซ้ าเลียนแบบในเชิงความงามและศิลปะเพื่อ
สืบสานต่อและสร้างความเข้าใจ โดยตู้จัดแสดงแต่ละตู้ได้มีการจัดท าแผ่นป้ายอธิบาย
รายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นงานหรือวัตถุดิบแต่ละชิ้น พิพิธภัณฑ์นี้เป็นจุดที่มีความตั้งใจให้ผู้
เข้าชมศึกษาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

(2) พิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องกระเบื้องราชส านักโบราณชิ้นแท้ (Jingdezhen 
Imperial Porcelain Museum) โดยในห้องพิพิ ธภัณฑ์ดังกล่ าวจะจัดแสดงเครื่อง
กระเบื้องโบราณชิ้นแท้ที่ขุดค้นพบจากสถานที่ต่างๆ ในจิ่งเต๋อเจิ้นและจากทั่วประเทศจีน 
เครื่องกระเบื้องที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวล้วนเป็นโบราณวัตถุส าคัญของจีนทั้งสิ้นที่
ยังหลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเครื่องกระเบื้องราชส านักโบราณจ านวนหนึ่งได้ถูกจัด
แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ภายในพระราชวังต้องห้าม ณ กรุงปักกิ่งและอีกส่วนหนึ่งอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติที่กรุงไทเป ไต้หวัน  
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ภาพที ่5.21 : บริเวณจัตุรัสด้านหน้าก่อนเข้าประตูพิพิธภัณฑ์จะมีประติมากรรมส าริดเด่นสง่าเพื่อ
ตกแต่งและเพิ่มความน่าสนใจขับเน้นน าสายตาเข้าสู่ซุ้มประตู เมื่อผ่านประตูเข้ามาจะมีบริเวณว่าง
ของพื้นที่ซึ่งมีแต่เดิมของแหล่งเขตเตาหลวง ท่ีใช้เป็นจุดรวมพล จุดสันทนาการของคนงานหรือจุด
รับรองมอบหมายงาน ประติมากรรมบุคคลครึ่งตัวขนาดสองเท่าคือ ผู้ควบคุมก ากับเตาหลวง   
“ถังอิง” และมีประติมากรรมรายล้อมแสดงบรรยากาศลักษณะของการปฏิบัติงานการตรวจและ
สั่งงานของผู้ควบคุมก ากับงาน และส่วนหน้านี้จะมีอาคารส่วนบริการและต้อนรับ เพื่อเตรียมเข้า
ชม และบริการสื่อข้อมูลต่างๆ  

ภาพที ่5.22 : ภาพซ้าย คือผังรวมอาณาเขตทั้งหมดของพื้นที่แหล่งเตาหลวงนี้ซึ่งปัจจุบัน อาคารทุก
หลังของพิพิธภัณฑ์เตาหลวงที่บูรณะหรือปรับปรุงตามจุดต าแหน่งบริเวณเดิมของผังนี้ มีบางอาคาร
ที่หายไปบ้างแต่ยังคงรักษาบริเวณและแนวอาณาเขตที่สัมพันธ์กันของส่วนงานของกลุ่มอาคารแหล่ง
เตาเผาหลวง ภาพขวา คือโรงอุปรากร ทางด้านขวามือของบริเวณว่าง ที่ใช้เป็นจุดรวมพล จุด
สันทนาการของคนงาน ใช้เพื่อพักผ่อน แสดงอุปรากร สันทนาการต่างๆ หรือประชุมรวมพลแจ้ง
ข่าวสารราชการแก่คนงาน ปัจจุบันยังใช้เป็นที่จัดแสดงต่างๆ แก่ผู้ชมด้วย  
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ภาพที่ 5.23 : แนวถนนกลางหลักตามแนวต าแหน่งเดิมของกลุ่มอาคาร ได้
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม เพิ่มเติมสิ่งประกอบอาคารและภูมิ
ทัศน์ (street furniture) ต่างๆ อาทิ ป้ายเลขนสนเทศ (graphic sign) โคม
ไฟประดับตามรายทาง ล้วนแล้วแต่ออกแบบแนวร่วมสมัยโดยใช้วัสดุ
ประกอบท่ีมาจากเครื่องกระเบื้องทั้งสิ้น 
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ภาพที่ 5.24 : ส่วนศาลเทพเจ้าเตาไฟ ( -เหยาเสิน) อยู่ทางฝั่งตะวันออกของโรงงานเตาเผา
ราชส านักหลวง โดยมีต านานว่าในปีที่ 27 รัชสมัยฮ่องเต้ว่านลี่ ราชวงศ์หมิง ผู้ก ากับดูแลการผลิต
เครื่องกระเบื้องหลวงคือขันทีพ่านเซียง ได้สั่งให้คนงานผลิตอ่างมังกรด้วยเทคนิควิธีแบบชิงฮัว (

-ชิงฮัวหลงกัง) โดยอ่างดังกล่าวมีความกว้าง 3 เมตร สูง 2 เมตร คนงานทั้งหลายจึงได้
ร่วมแรงร่วมใจกันท าอ่างมังกรดังกล่าวกันอย่างแข็งขัน แต่เกิดความผิดพลาดหลายครั้ง ท าให้
คนงานต่างพากันเกรงกลัวอาญาโทษจากราชส านัก คนงานช่ือ ถงปิน ( ) ได้สละชีวิตของตน
กระโจนเข้าไปในเตาเผาเพื่อให้การเผาอ่างมังกรประสบผลส าเร็จ ภายในศาลเจ้ามีประติมากรรม
ของถงปิน และรายล้อมด้วยรูปปั้นของคนงานแทนลักษณะตามหน้าท่ีส่วนงานต่างๆ อีกด้วย 
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ภาพที่ 5.26 : ส่วนพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีเตาราชส านักหลวง ภายในได้จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องกระเบื้องแบบลักษณ์เด่นตั้งแตส่มัยซ่ง หยวน หมิงและชิงตามล าดับ มีทั้งช้ินงานแท้และงาน
ท าซ้ าเลียนแบบ การน าเสนอจัดโดยเน้นให้ความส าคัญแก่วัตถุภัณฑ์เป็นอย่างมาก ในเชิงความ
งามและศิลปะ (artistic display) โดยมีป้ ายประกอบสื่ อสารอธิบายแบบนิ่ ง (passive 
communication) ค านึงถึงปัจจัยระยะห่างการชม แนวทิศทางการเดินชม แสงและป้ายสื่อสาร
อธิบาย ไม่มีเทคนิคการสื่อสารแบบอัตโนมัติหรือเทคนิคหวือหวาอื่นที่จะเป็นการรบกวนต่อ
บรรยากาศ ดึงความสนใจจากการชมช้ินงาน เพราะแนวหลักจัดแสดงของที่นี่ เน้นจัดแสดงงาน
แบบเชิงความงามและศิลปะเป็นส าคัญ 
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ภาพที่ 5.25 : ทางเข้าของส่วนพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีเตาราชส านักหลวง จ าลองบรรยากาศดั่ง
ภายในเตาเผาโดยกรอุิฐเพดานโค้ง เล่าเรื่องราวล าดับกาลของเครื่องกระเบื้องจากยุคราชวงศ์ต่างๆ 
และเหตุการณ์ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องด้วย บริเวณพื้นทางเดินจะท าเป็นช่องหลุมปูด้วยกระจก ในหลุม
วางเศษเครื่องกระเบื้อง จ าลองลักษณะคล้ายดั่งหลุมที่ขุดพบเศษเครื่องกระเบื้องต่างๆ เหล่านั้น 
ส่วนล าดับถัดไปเป็นการน าช้ินวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตเครื่องกระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้นมา
แสดงไว้ โดยเน้นอธิบายกระบวนการผลิต แบบลักษณ์ บริบทและบุคคลที่เกี่ยวข้องเครื่อง
กระเบื้องทั้งหมดจากแหล่งเตาราชส านักหลวง ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเตาเอกชนน้อยมาก ถ้าจะมี
กล่าวถึงก็จะเป็นไปในท านองรับช่วงจากค าสั่งราชส านักในการช่วยผลิตเครื่องกระเบื้องหลวง 
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ภาพที่ 5.27 : ส่วนจัดแสดงซากเตาราชส านัก
ที่ขุดพบในเขตพื้นที่นี้ มีการขุดค้นพบซาก
เตาเผาและเครื่องกระเบื้องโบราณในช่วง
ประมาณปี  ค.ศ.2003 ในบริเวณนี้  จึงได้
ด าเนินการจัดการและดัดแปลงพื้นที่ต าแหน่ง
ดั งกล่าว โดยปรับเปลี่ ยนให้ เป็นสถานที่
อนุรักษ์คงรอยแหล่งโบราณสถานต าแหน่งเดมิ
ท านองพิพิธภัณฑ์ประจ าหลุมขุดค้น (site 
museum) แต่นี่เป็นเพียงการจัดแสดงแบบคง
รอยแหล่งขุดค้นเดิม (site display)   

ส าหรับซากเตาเผาที่ขุดพบและจัด
แสดงไว้ในส่วนที่สองนี้เป็นซากเตาเผาทรง
หมั่นโถว ( -หมั่นโถวสิงเหยา) หรือ
เรียกว่าเตาเผารอยกีบม้า ( - หม่าถี
เหยา) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์หมิง มีทั้งสิ้น 7 
เตา สมรรถนะของเตาเผาราชส านักหนึ่งเตา 
สามารถเผาเครื่องถ้วยขนาดเล็กที่เป็นงาน
ประณีตและมีคุณภาพช้ันเยี่ยม ( -จิงผิ่น) 
ได้ 300 ช้ิน ถ้าเป็นเตาเผาเอกชนหนึ่งเตาจะ
เผาได้ 1,000 ช้ิน แต่ ช้ินงานที่ได้ออกมามี
ลักษณะงานไม่ประณีต ( -ชูผิ่น) ในส่วน
จัดแสดงนี้ยังขาดเรื่องของป้ายสื่อสารอธิบาย 
(Information Panel) ต่างๆ ทั้งในภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ จะมีเขียนอยู่บ้างก็เพียงช่ือ
หรือค าอย่างสั้นๆ ทั้ งที่มี เนื้อหา เรื่องราว 
ความ เป็ นมาที่ น่ าสน ใจมาก ซึ่ งต้ องฟั ง
ค าอธิบายจากเจ้าหน้าที่น าชมเท่านั้น เพราะ
ซากเตาต่างๆเหล่านี้ บางเตาก็ทรุดโทรมเสื่อม
โครงสร้างไปมาก ส าหรับผู้ชมทั่วไปแล้วการ
สันนิษฐานโครงสร้างหรือท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเตาท าได้ยาก นอกจากนักโบราณคดี
หรือผู้อยู่ในแวดวงเครื่องกระเบื้องจึงจะพอ
เข้าใจได้ 
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ภาพที่ 5.28 : ส่วนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องกระเบื้องราชส านักโบราณช้ินแท้ (Jingdezhen 
Imperial Porcelain Museum) โดยในห้องพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจะจัดแสดงเครื่องกระเบื้องโบราณ
ช้ินแท้ที่ขุดค้นพบจากสถานท่ีต่างๆ ในจิ่งเต๋อเจิ้นและจากท่ัวประเทศจีน ส่วนใหญ่จะเป็นช้ินที่ไม่
สมบูรณ์หรือแตกหักมาก่อน ต้องท าการซ่อมแซมบูรณะประกอบเพื่อให้คงรูปทรงและโครงสร้าง
แข็งแรงเท่าที่จะเป็นไปได้ การบูรณะ (restoration) ซ่อมแซมจะแสดงให้เห็นถึงวัสดุต่างเนื้อ
ของใหม่ที่น ามาซ่อม โดยจะไม่มีการตกแต่งท าเทียม ไม่ว่าจะเทียมด้วยเนื้อดิน (clay body) 
จ าแลงเนื้อเคลือบหรือเขียนลวดลายเพิ่มเติมจนเสมือนเป็นช้ินเดิม ส่วนช้ินสมบูรณ์ที่ขุดค้นได้จะ
ถูกน าไปจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ภายในพระราชวังต้องห้าม ณ กรุงปักกิ่งและอีกส่วนหนึ่งอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติที่กรุงไทเป ไต้หวัน ช่วงเวลาที่คณะวิจัยเข้าไปเยี่ยมชมนั้น การจัด
น าเสนอยังไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก ทางพิพิธภัณฑ์ก าลังจะปรับปรุงเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้
เข้าชมส่วนมากจะเป็นผู้ที่สนใจศึกษาเป็นพิเศษในเครื่องกระเบื้องโบราณวัตถุช้ินแท้  
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3) แหล่งอนุสรณ์เหมืองแร่และหมู่บ้านเกาหลิง (Gaoling Village and (Kaolin) 
Mine Relic Site)   

 
แหล่งอนุสรณ์เหมืองแร่เกาลินและหมู่บ้านเกาหลิง จัดเป็นภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่เป็น

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบส าคัญของการผลิตเครื่องกระเบื้องของจีนและในระดับโลก ดิน
เกาลินที่ได้ชื่อเป็นวัตถุดิบส าคัญถูกขุดจากเหมืองที่นี่ เหมืองแร่นี้อยู่บนเทือกเขาสูงห่างจากเมืองจิ่ง
เต๋อเจิ้นราว 55 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมู่บ้านเกาหลิงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ผู้คนใน
หมู่บ้านนี้เป็นคนงานขุดหาแร่เกาลินมาหลายร้อยปี พร้อมๆ กับประวัติศาสตร์ของการผลิตเครื่อง
กระเบื้อง ปัจจุบันแหล่งอนุสรณ์เหมืองแร่และหมู่บ้านเกาหลิงอยู่ในความดูแลของหน่วยพิทักษ์
แหล่งอนุสรณ์ทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ปัจจุบันไม่มีการท าเหมืองขุดแร่เกาลินที่นี้แล้ว แต่พัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมเคร่ืองกระเบื้อง 

(1) เขตพื้นที่ดังกล่าวเน้นน าเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับขั้นตอนการขุดดินเกาลินเป็น
ส าคัญ โดยมีการจัดพื้นที่ให้ผู้เข้าชมได้เดินขึ้นไปชม (sightseeing) ตลอดแนวภูเขา มีการ
สอดแทรกความรู้ไว้บนแผ่นป้ายนิทัศน์ตามจุดต่างๆระหว่างทาง ระหว่างทางจะพบช่อง
เขาที่ถูกขุดทิ้งไว้ ช่องเขาดังกล่าวเป็นช่องเขาที่คนงานในสมัยก่อนขุดเพื่อเข้าไปหาสินแร่
ดินเกาลิน ระหว่างทางยังได้ปักเขตแดนแสดงพื้นที่ของการขุดดินเกาลินในสมัยก่อนไว้
ด้วย และในแต่ละจุดระหว่างทางเดินยังได้จัดวางหุ่นส าริดคนงานขุดดินที่แสดงท่าทางวิธี
และขั้นตอนการขุดดินและท่าทางการด าเนินการตามขั้นตอนการเตรียมดินหลังจากขุดดิน
เกาลินออกมาแล้วไว้ด้วย 

(2) เขตพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเน้นน าเสนอการจัดการหินที่ถูกสกัดหรือขุดออกมาจาก
ภูเขา หลังจากที่ท าการขุดหาสินแร่ดินเกาลินจากภูเขาอีกฝั่งหนึ่ง เนื่องจากเมื่อมีการขุด
หาสินแร่ดินเกาลินแล้วจะมีหินก้อนเล็กใหญ่และทรายหลงเหลืออยู่ ในอดีตจึงได้น าหินที่
ขุดออกมานั้นมากองรวมกันไว้อีกฝั่งหนึ่ง พร้อมทั้งน าเศษหินและทรายที่ผสมอยู่ในดิน
เกาลินมาเทกองรวมกันไว้ในเขตพื้นที่ส่วนดังกล่าวด้วยซึ่งได้กลายเป็นเนินทรายที่ต้นไม้ขึ้น
ปกคลุมกลายเป็นป่าขนาดย่อมและสวนหิน 
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ภาพที่ 5.30 : ส่วนท าการแรกก่อนขึ้นเหมืองบนภูเขา อยู่ปากทางระหว่างทางเข้าหมู่บ้านกับ
เหมืองเกาลินบนภูเขา 

ภาพที่ 5.29 : แหล่งอนุสรณ์เกาหลิงเป็นอุทยานเหมืองแร่แห่งชาติ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
และแผ่นดิน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 2
7 

พ.
ย.5

5 

ภาพที่  5.31 : ช่องอุโมงค์เก่าที่ เจาะจากรอยแตกของหิน เจาะช่องเข้าไปเป็นช่อง
สามเหลี่ยม เมื่อพบว่าตรงจุดไหนมีแรเ่กาลนิมากจะท าการเปิดหน้าเหมืองออกเป็นบริเวณ
กว้าง ต าแหน่งเจาะช่องหินต่างๆ ได้พัฒนาเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ โดยมีป้ายนิทัศน์
แสดงข้อมูลอยู่ทุกจุด  

 2
7 

พ.
ย.5

5 
 2

7 
พ.

ย.5
5 
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ภาพที่ 5.32 : บริเวณทางเดินจัดปูหินไว้เพื่อให้เป็นแนวสัญจร (circulation) หลักขึ้นชมตามจุด
ต่างๆ ของเหมืองรอบภูเขา ศาลาไม้ในภาพนี้คือศาลาจุดพักคอยเดิมเป็นจุดนัดของภรรยาคนงานที่
จะมาเยี่ยมหรือส่งข้าวส่งน้ า เป็นจุดสุดท้ายผู้ที่มิใช่คนงานจะขึ้นไปยังเหมืองไม่ได้ ปัจจุบันได้อนุรักษ์
ปฏิสังขรณ์ศาลาเดิมไว้ และจัดท าประติมากรรมจ าลองสัมภาระและป้ายนิทัศน์อธิบายความเป็นมา 

ภาพที่ 5.33 : ตามจุดต าแหน่งส่วนงานต่างๆ เดิมของเหมืองบนภูเขา ปัจจุบันได้ปรับปรุงจัดเป็น
แหล่งนิทัศน์ จ าลองบรรยากาศและลักษณะการปฏิบัติงานของคนงาน แสดงไว้เป็นประติมากรรม 
และหลุมขุดร่อนแร่รอยเดิม โดยมีป้ายนิทัศน์อธิบายตามจุดนั้นๆ 

 2
7 

พ.
ย.5

5 
 2

7 
พ.

ย.5
5 
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ภาพที ่5.34 : ตามทางสัญจรเพื่อเดินชมศึกษาตามจุดส่วนงานต่างๆของเหมือง มีประติมากรรมที่
จ าลองอากัปกิริยาของคนงานในขณะปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพื้นที่ เพื่ อแสดงให้ เห็น
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการขุดแร่เกาลินในสมัยก่อน  

ภาพที่ 5.35 : หินและทรายที่เกิดจากกระบวนการขุดหาแร่เกาลิน ถูกน ามากองไว้จ าเพาะจุดหนึ่ง 
จนกลายเป็นเนินเขาหินและเนินเขาทราย นานวันเข้าจนเกิดเป็นป่าบนเขาทรายอย่างธรรมชาติ 
และกองหินกลายเป็นสวนหิน ท่ีถูกพัฒนาให้กลายเป็นทางสัญจรเที่ยวชมธรรมชาติเขาหินบริเวณ
เหมืองแห่งนี้ ป้ายนิทัศน์อธิบายต่างๆ ยังปรากฏให้เห็นถึงมูลเหตุและสภาพท่ีแปรเปลี่ยนและคุณ
ค่าที่เกิดขึ้น เนินทรายเหล่านี้เป็นทรัพยากรของเขตอนุรักษ์ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แห่งนี้ด้วย  

 2
7 

พ.
ย.5

5 
 2

7 
พ.

ย.5
5 
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4) หมู่บ้านโบราณเหยาหลี่ (Yaoli ancient village) (   
  

เป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (living museum) ที่มีคุณค่าของภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์และ
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมอยู่ด้วย หมู่บ้านโบราณเหยาหลี่อยู่ทางทิศตะวันออก ซึ่งห่างออกไปจากเมืองจิ่ง
เต๋อเจิ้นประมาณ 50 กิโลเมตรสถานที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของรัฐบาลท้องถิ่น โดยรัฐบาล
ท้องถิ่นให้สัมปทานเอกชนเข้ามาจัดการดูแลอีกทอดหนึ่ง ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อยู่ในความดูแล
ของบริษัท Jingdezhen Yaoli Liyou Fazhan Limited Company (

 - จิ่งเต๋อเจิ้นเหยาหลี่ลี่โหยวฟาจ่านโย่วเซี่ยนกงซือ) เป็นแหล่งอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ที่จัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมด้วย และเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์
ส าคัญเก่าแก่ของแหล่งผลิตวัตถุดิบเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นเร่ิมก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยฮั่นตะวันตก มี
ประวัติยาวนานมากว่า 2,000 ปี ผู้คนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นี้ยังเป็นวิถีชีวิตแท้ที่ด ารงชีพอยู่ตามปกติ 
ไม่ได้ถูกจัดตั้งหรือจ าลองชีวิตแต่อย่างใด จึงเป็นลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตด้วย  เนื่องจากเขต
พื้นที่ดังกล่าวเป็นอาณาบริเวณกว้าง มีภูมิศาสตร์ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีเนื้อที่ป่าหลงเหลืออยู่
ร้อยละ 95 ของเขตพื้นที่ดังกล่าว และมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 20 องศาเซลเซียส ประชาชนใน
ท้องถิ่นยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส าคัญ จึงท าให้ทรัพยากรทางธรรมชาติของเขตพื้นที่
ดังกล่าวยังคงอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังได้รับประกาศจากทางการให้เป็นสถานที่ส าคัญระดับประเทศตาม
การจ าแนกประเภทในลักษณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7 ประเภท คือ 1) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แห่งชาติ 2) หมู่บ้านส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 3) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งชาติระดับ 
AAAA 4) วนอุทยานแหล่งแร่แห่งชาติ 5) อุทยานแห่งชาติ 6) แหล่งอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ส าคัญ
แห่งชาติ และ 7) มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งชาติ ภายในเขตพื้นที่ดังกล่าวมีการจัดแบ่ง
พื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน เนื่องจากเป็นสถานที่อนุรักษ์และท่องเที่ยวทางนิเวศวัฒนธรรม จึงท าให้พื้นที่
แต่ละส่วนมีระยะทางห่างกัน โดยเขตพื้นที่แต่ละส่วนมีการจัดวางต าแหน่งดังนี้ 

 
(1) ส่วนแรกคือส่วนจัดการและบริการสาธารณะส่วนกลาง จะเป็นพื้นที่ส าหรับจ าหน่ายบัตร

เข้าชมสถานที่ บริเวณพื้นที่ส่วนดังกล่าวนอกจากจะจัดเป็นพื้นที่จ าหน่ายตั๋วเข้าชมแล้ว ด้านข้าง
ของอาคารจ าหน่ายบัตรเข้าชมยังได้จัดสร้างอาคารอนุรักษ์สถาปัตยกรรมจีนโบราณไว้เพื่อใช้เป็น
สถานที่จ าหน่ายและสินค้าท้องถิ่นด้วย พร้อมทั้งยังมีการติดตั้งป้ายแสดงที่ตั้งของต าแหน่งต่างๆ
ภายในสถานที่แห่งนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชม 

  
(2) ส่วนที่สอง เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ อนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ชีวิต 

(Living Museum) เหยาหลี่ โดยได้ปรับเปลี่ยนเขตที่อยู่อาศัยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน
วัฒนธรรมด้วย สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนภายในบริเวณดังกล่าวและโดยรอบก็ยังคงด าเนิน
ชีวิตกันตามวิถีชนบทปกติดั้งเดิม ผู้คนใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่าย คือ ท าการกสิกรรมและปศุสัตว์ เข้า
ป่าเพื่อหาของป่า สมุนไพรมาจ าหน่าย เป็นต้น และน าผลผลิตที่ได้ไปจ าหน่ายส่วนหนึ่งและน ามา
ประกอบอาหารยังชีพอีกส่วนหนึ่ ง ภายในหมู่บ้ านประกอบไปด้วยที่ อยู่อาศัยตามแบบ
สถาปัตยกรรมจีนแบบอดีตดั้งเดิมมาตั้งแต่ช่วงสมัยราชวงศ์หมิงและชิงเป็นส าคัญ  
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(3) ส่วนที่สาม เป็นเขตวนอุทยานธรรมชาติที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับรอยประวัติศาสตร์
เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นและความรู้เกี่ยวกับกรรมวิธีขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบหินพอร์ซเลนตาม
แหล่งเดิม มีการจัดสถานที่โดยใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และทางทรัพยากร 
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ได้อย่างดียิ่ง เขตพื้นที่ส่วนหน้าจัดแสดงวิธีการเตรียมวัตถุดิบหินพอร์ซเลน
โดยใช้ครกกระเดื่องพลังงานน้ าจากกังหันที่จัดวางไว้ริมน้ าในการบดย่อยหินพอร์ซเลน มีโรงเตรียม
หินพอร์ซเลนที่บดย่อยแล้วมาล้างและเกรอะให้หมาดท าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมคล้ายก้อนอิฐเพื่อล าเลียง
ไปโรงงานเครื่องกระเบื้องในเมือง ส่วนพื้นที่ถัดมาจัดแสดงซากเตาเผาโบราณแบบอนุรักษ์ตาม
แหล่งสถานที่จริงเดิม (site museum) และหลุมเตรียมเกรอะดินและหินพอร์ซเลนในอดีตไว้ด้วย 
โดยซากเตาเผาโบราณที่จัดแสดงไว้ในเขตพื้นที่ดังกล่าว คือ ซากเตาเผามังกรโบราณ (  – 
หลงเหยาอ๋ีจื่อ) มีทั้งหมด 6 เตามังกร ในช่วงสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ และหลุมเตรียมดินเกาลินในช่วง
สมัยราชวงศ์หมิง  ทั้งยังได้ปรับพื้นที่ให้เป็นไร่ชาเขียว เพื่อส าหรับเป็นสถานที่พักผ่อนให้แก่
นักท่องเที่ยวภายหลังจากเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.36 : บริเวณพื้นที่ส่วนหน้าที่เป็นส่วนจัดการ บริการข้อมูลและเตรียมก่อนเข้าชม (public 
service & alert area) ที่คงลักษณะกลุ่มอาคารแบบราชวงศ์หมิงและชิง กลุ่มอาคารเรียงราย
ตลอดจนไปสู่ส่วนหมู่บ้านท่ียังคงลักษณะและวิถีชีวิตอย่างแท้และดั้งเดิมตามความเป็นจริง (ท่ีชาวบ้าน
ก็ยังด ารงชีพอย่างเป็นปกติตามสมัยในหมู่บ้าน 

ภาพที่ 5.37 : ส่วนวนอุทยาน หรือ Raonan Ceramics Motif Zone เป็นส่วนอนุรักษ์ที่ส าคัญที่มี
ประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้นมายาวนาน เป็นแหล่งจัดเตรียม
วัตถุดิบส าคัญ คือหินพอร์ซเลน เพื่อล าเลียงลงไปตามล าน้ าตงเหอเพื่อไปยังโรงงานเบื้องล่างในเมือง มา
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น และยังเป็นแหล่งที่มีเตามังกรเก่าแก่ที่ท าการผลิตเครื่องกระเบื้องในยุคแรกๆ 
เนื่องด้วยใกล้แหล่งวัตถดิบและล าน้ า การจัดน าเสนอยังคงรอยและรักษาจุดต าแหน่งสภาพแวดล้อม
เดิมไว้ทุกประการ ยังมีการสาธิตกิจกรรมการเตรียมวัตถุดิบอย่างวิธีดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวได้ชม 
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ภาพที่ 5.38 : ครกกระเดื่องน้ า (Shuidui) ใช้การไหลของน้ าเป็นพลังงานกลในการบดย่อยหิน
พอร์ซเลนและน ามาล้างและเกรอะตามบ่อขุดเพื่อเตรียมจัดให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วน าส่งไปยัง
โรงงานในเมือง ส่วนนี้ใช้เป็นกิจกรรมสาธิตตามแบบอย่างดั้งเดิม นอกจากจะเป็นแหล่งเตรียม
วัตถุดิบส าคัญแล้วยังเป็นแหล่งผลิตและแหล่งเตามังกรโบราณอีกด้วย 

ภาพที่ 5.39 : นอกเหนือจากการสาธิตกระบวนวิธีการเตรียมวัตถุดิบ ยังน าเสนอร่องรอยบ่อล้าง
และเกรอะวัตถุดิบต่างๆ ในบริเวณอนุรักษ์น้ีตามสภาพต าแหน่งเดิมแท้ ซึ่งมีอยู่หลายจุด  
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ภาพที่ 5.41 : การจัดแสดงส่วนปฏิบัติการ
ขึ้นรูปและผลิตเครื่องกระเบื้องในบริเวณนี้ 
โดยมีป้ายนิทัศน์อธิบายท าจากแผ่นเครื่อง
กระเบื้อง ในรูปของผังต าแหน่งส่วนงาน ที่
สอดคล้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในส่วน
งานนั้นๆ ปัจจุบันยังสามารถปฏิบัติสาธิต
และท ากิจกรรมการขึ้นรูปเครื่องกระเบื้องได้  

ภาพที่ 5.40 : การแสดงแหล่งเตามังกรโบราณ ณ แหล่งขุดค้น ที่ปรากฏให้เห็นค่อนข้างสมบูรณ์ 
เรียงรายกันอยู่ตามเนินสูงลาดชันตลอดริมตลิ่งของล าน้ าเหยาเหอ (Yaohe) แสดงให้เห็นถึงความ
โดดเด่นและส าคัญของพื้นที่อนุรักษ์แห่งนี้ในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้อง  
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5) แหล่งอนุรักษ์โบราณสถานจวนที่ว่าการอ าเภอฝูเหลียง  
 

แหล่งอนุรักษ์โบราณสถานจวนที่ว่าการอ าเภอฝูเหลียง ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
แสดงให้เห็นถึงลักษณะบ้านประวัติศาสตร์และอาณาเขตทั้งหมด อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมณฑลเจียงซี แหล่งอนุรักษ์ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของรัฐบาลท้องถิ่น โดยรัฐบาลท้องถิ่นให้
สัมปทานเอกชนเข้ามาจัดการดูแลอีกทอดหนึ่ง ที่ว่าการอ าเภอฝูเหลียงเดิมสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์
ถัง และด ารงอยู่เรื่อยมาจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง ความส าคัญของที่ว่าการอ าเภอฝูเหลียงผูกพัน
เก่ียวข้องกับพัฒนาการของเคร่ืองกระเบื้องอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง เป็นศูนย์กลางส าคัญ
ก่อนที่จะมีการย้ายออกไปที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นและเขตจูซานในภายหลัง โบราณสถานจวนที่ว่าการ
อ าเภอฝูเหลียงถูกจัดเป็นโบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์คุ้มครองในปี ค.ศ. 1987 จัดเป็น
โบราณสถานที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์คุ้มครองในปี ค .ศ. 1959 และในปี ค.ศ. 2002 ที่ว่าการ
อ าเภอฝูเหลียงก็ได้เปิดให้ประชาชนคนทั่วไปได้เข้าชม ทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งชาติระดับ AAAA อีกด้วย พื้นที่ภายในถูกจัดแบ่งสัดส่วนออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

1) ส่วนแรก เป็นพื้นที่จัดการและบริการสาธารณะเบื้องต้น จ าหน่ายบัตรเข้าชมและ
บริการเอกสารข้อมูลเบื้องต้น ส่วนพื้นที่ดังกล่าวยังมีการติดตั้งป้ายแสดงที่ตั้งของต าแหน่งต่างๆ
ภายในสถานที่แห่งนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชม  

2) ส่วนที่สอง เป็นเขตพื้นที่ว่างด้านหน้าก่อนผ่านซุ้มประตูชั้นในของที่ว่าการอ าเภอฝูเหลี
ยง เขตพื้นที่ ดังกล่าวมีแผ่นป้ายกระเบื้องจารึกถ่ายทอดล าดับกาล เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอ าเภอฝูเหลียง ซึ่งการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวเป็นไป
เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดของสถานที่นี้ได้ด้วยตนเอง ทั้งยังเป็นการปูพื้นความรู้
เก่ียวกับสถานที่ในขั้นต้นให้แก่ผู้เข้าชมก่อนที่จะเดินเข้าชมในล าดับถัดไป  

3) ส่วนที่สาม เป็นเขตพื้นที่บริการและจ าหน่ายของที่ระลึก (museum shop) โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นและสินค้าจ าพวกชา (ซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกน ารายได้อันดับ
สามในอดีตรองจากเครื่องกระเบื้องและผ้าไหม) เนื่องจากเขตพื้นที่ฝูเหลียงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่
การท าการเพาะปลูกชา ผู้เข้าชมสามารถพักผ่อนระหว่างทางได้ ณ จุดดังกล่าวทั้งขาเข้าชมและขา
กลับ และสามารถซื้อของฝากหรือของที่ระลึกได้ในเขตพื้นที่ดังกล่าวนี้ 

4) ส่วนที่สี่ เป็นเขตพื้นที่หลักนั่นคือ เป็นบริเวณของที่ว่าการอ าเภอฝูเหลียงในอดีต พื้นที่
ดังกล่าวได้จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของที่ว่าการอ าเภอฝูเหลียงโดยผา่นการเล่า
เร่ืองโดยการคงคุณค่าของสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่เป็นทั้งที่ว่าการของผู้ว่าราชการและเป็น
จวนที่พักอาศัยของครอบครัว การจัดน าเสนอเป็นลักษณะห้องประวัติศาสตร์ ที่คงลักษณะเครื่อง
เรือนและบรรยากาศดั้งเดิม (period room) และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ใช้สอยในแต่ละห้อง
ภายในจวนที่ว่าการอ าเภอฝูเหลียง ไม่ว่าจะเป็นที่ตัดสินคดีความ ห้องรับรองแขก ห้องนอนของผู้ว่า
ราชการ รวมทั้งสวนด้านหลังของจวนที่พักที่ท าขึ้นเพื่อส าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของขุนนางที่
ประจ าอยู่ในที่ว่าการดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมการจัดแสดงละครให้แก่ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึง
บรรยากาศที่เสมือนจริงในอดีต โดยจะท าการแสดงเก่ียวกับการตัดสินคดีความเป็นส าคัญ ตัวละคร
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จะสื่อสารกันโดยใช้ค าภาษาจีนโบราณ และสวมใส่เสื้อผ้าแบบจีนโบราณ เพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศที่สมจริงให้แก่ผู้ที่มาเข้าชม ภายในพื้นที่ดังกล่าวยังได้จัดบริเวณเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
และท ากิจกรรมไว้ให้กับผู้เข้าชมอีกด้วย โดยผู้เข้าชมสามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นชุดจีนโบราณ
เพื่อถ่ายรูปกับที่ว่าการอ าเภอฝูเหลียงไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีเขตพื้นที่ที่จัดสรรไว้ให้ผู้เข้าชม
ได้ทดลองฝึกยิงธนูในส่วนของบริเวณการฝึกอาวุธของทหารประจ าที่ว่าการในอดีตอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.42 : ส่วนพื้นที่จัดการและบริการ
สาธารณะเบื้องต้น จ าหน่ายบัตรเข้าชม 
และบริการเอกสารข้อมูลเบื้องต้น ส่วนพื้น
ที่ นี้ ยั งมี การติ ดตั้ งป้ ายแสดงที่ ตั้ งของ
ต าแหน่งต่างๆ  

ภาพที่ 5.43 : ส่วนพื้นที่ระยะว่างด้านหน้า
ก่อนผ่ านซุ้ มประตู ช้ั น ในของที่ ว่ าการ
อ าเภอฝูเหลียง พื้นที่ดังกล่าวมีแผ่นป้าย
กระเบื้องจารึกถ่ายทอดล าดับกาล เล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความ
เป็นมาของอ าเภอฝูเหลียง และการจัดวาง
แผ่นกระเบื้องนี้เป็นเส้นน าสายตามุ่งไปสู่ซุ้ม
ประตู 
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ภาพที่ 5.44 : ถัดจากซุ้มประตูใหญ่จะเป็นพื้นที่ลานโล่งทางทอดยาวก่อนผ่านไปสู่ส่วนช้ันใน
ประตูไม้เพื่อเข้าสู่ที่ว่าราชการ ตลอดทางจะมีร้านค้าของที่ระลึกเรียงรายเป็นจ านวนมากโดยเป็น
อาคารร่วมยุคสมัยกับกลุ่มอาคารที่ว่าการนี้  

ภาพที่ 5.45 : บริเวณช้ันในส่วนที่ว่าการที่ใช้เป็นที่พิจารณาคดีความ ปฏิบัติราชการและยังเป็น
ส่วนจวนท่ีพักของครอบครัวผู้ว่าการ ท่ีพักรับแขกข้าหลวงต่างมณฑล ผังและลักษณะอาคารยังคง
อนุรักษ์ไว้ตามแบบอย่างเดิมทุกประการ การจัดน าเสนอคงแบบห้องต าแหน่งใช้สอยเดิมไว้ 
(period room) รวมถึงลานโล่งกลางบ้านและสวนพักผ่อนหลังบ้าน 
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5.2 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ แบบภูมิทัศน์ร่วมวิถี 

 

การจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมของเมืองและพื้นที่สาธารณะด้วยเซรามิก การสร้างจุดสังเกต
ส าคัญของเมืองหรือจุดหมายตา (LandMark) สิ่งประกอบตกแต่งภูมิทัศน์เมือง (Street Furniture 
and Sculpture) ด้วยความโดดเด่นและรากวัฒนธรรมยาวนานในฐานะนครแห่งเครื่องกระเบื้อง 
ทางรัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและตกแต่งเมือง วางแผนภูมิ
ทัศน์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ทั้งหมดโดยใช้เครื่องกระเบื้องให้เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมและ
วิถีด ารงชีวิตประจ าวันของผู้คนและชุมชนทั้งในส่วนที่ เป็นส่วนประกอบตกแต่งถนน เมือง 
สภาพแวดล้อม สถาปัตยกรรม เช่น ปลอกกระเบื้องหุ้มตกแต่งเสาไฟฟ้า เสาสัญญาณไฟจราจร ป้าย
นิเทศสื่อสาร ถังขยะสาธารณะ งานมัณฑนศิลป์ตกแต่งอาคารที่ท าการของรัฐ สถาบันการศึกษา
หรือสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมต่างๆ หรือการสร้างจุดสังเกตส าคัญของเมือง เช่น ประติมากรรมวง
เวียน ประติมากรรมตกแต่งภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะ จัตุรัสเมือง กระเบื้องประดับบนผนังกันตลิ่ง
ตลอดแม่น้ าชาง ลวดลายประดับบนผนังกันดินถล่ม โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
ออกแบบและผลิต รวมถึงศิลปินอิสระในการช่วยสร้างสรรค์สิ่งประกอบตกแต่งด้วยเคร่ืองกระเบื้อง
เหล่านี้ รายล้อมอยู่ในวิถีชีวิตปกติของผู้คน เสริมสร้างรสนิยมและบรรยากาศแวดล้อมในการใช้ชีวิต
อยู่ในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น การน าภูมิปัญญาที่ตกทอดมาอย่างยาวนานและมีวิทยาการแนวสร้างสรรค์
เป็นของตนเองนั้นผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์งานออกแบบที่ไม่ไกลตัวผู้คนหรือเป็นงานศิลปะที่
เป็นปัจเจกเกินไปอย่างงานศิลปกรรม ความพยายามน าเครื่องกระเบื้องมาจรรโลงและน าพา
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม จึงเป็นผลสืบเนื่องที่ท าให้ภูมิปัญญาในมรดกทางวัฒนธรรมเครื่อง
กระเบื้องให้มีความร่วมสมัยอยู่ในวิถีของผู้คนในจิ่งเต๋อเจิ้นอยู่เสมอ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5.46 : ปลอกกระเบื้องหุ้มเสาไฟฟ้าทั้งเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ท่ีมีการออกแบบ
ลักษณะและลวดลายตกแตง่หลากหลาย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน 
ร่วมผลิตปลอกกระเบื้องนี้ นอกจากความสวยงามแล้วยังเป็นฉนวนไฟฟ้าและ
กันงูเลื้อยข้ึนเสาไฟฟ้าได้ดี มีความคงทนสูงเพราะเป็นเนื้อระดับ hi-porcelain  

 2
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ก.
ค.5

5 
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ภาพที่ 5.47 : ปลอกกระเบื้องนอกจากหุ้มเสาไฟฟ้าแล้วยังท าเป็นเสาตกแต่งเมืองตามจุดสังเกต
หรือตามจัตุรัสสาธารณะต่างๆ  

ภาพที่ 5.48 : นอกจากน าปลอกกระเบื้องหุ้มเสาไฟฟ้าแล้วเสาสัญญาณจราจรถูกตกแต่งด้วย
ปลอกกระเบื้องด้วย ในป้ายสัญญาณไฟจราจรเว้นระยะช่องไฟสัญญาณด้วยการน าเครื่อง
กระเบื้องมาใช้คั่นช่องว่างแต่ก็ไม่รบกวนการรับรู้ไฟสัญญาณจราจรแต่อย่างใด  
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ภาพที่ 5.50 : เศษกระเบื้องที่เหลือจากช้ินงานต าหนิยังน ามาท าเป็นช้ินกระเบื้องตกแต่งสร้าง
ลวดลายตามผนังตึกหรือก าแพงต่างๆ แทนการปูด้วยหินกาบ  

ภาพที่ 5.49 : ตามจุดสังเกตเมือง (landmark) ต่างๆ จะน าเครื่องกระเบื้องมาออกแบบสร้างเป็น
ประติมากรรมทั้งในแบบประเพณีของจีนหรือแบบสมัยใหม่ก็ตาม ซุ้มถนนทางหลวงใช้กระเบื้อง
ลายครามมาตกแต่งสร้างลวดลาย นอกจากจะมีสีสันสดใสแล้วยังทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี
และเป็นฉนวนไฟฟ้าอีกด้วย 

 2
8 

ก.
ค.5

5 

ภาพที ่5.51 : ถังขยะหรือท่ีเขี่ยบุหรี่ตามสถานท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ของจิ่งเต๋อ
เจิ้นจะถูกออกแบบเป็นการจ าเพาะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่นั้นๆ 
นอกจากจะดูสวยงาม ท าความสะอาดง่าย ไม่เป็นสนิม (เพราะไม่ใช่โลหะ) แล้วยังไม่ติดไฟ 
เหมาะกับการเป็นท่ีรองรับก้นบุหรี่ได้ดี ซึ่งผู้คนต่างนิยมสูบบุหรี่มากเช่นกัน  
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ภาพที ่5.53 : การตกแต่งและสร้างสุนทรียภาพแก่เมืองและชุมชนด้วยงานประติมากรรมเซรามิก 
(มีทั้งเนื้อที่เป็นกระเบื้องและสโตนแวร์) ในพื้นที่สาธารณะ มีให้เห็นอยู่เป็นจ านวนมาก ตาม
สวนสาธารณะ จัตุรัสเมืองหรือตามแหล่งสัญจรในเขตเมือง ท าให้เกิดภูมิทัศน์ที่ร่วมวิถีแก่ผู้คนใน
ชุมชนอย่างเป็นปกดิประจ าวัน ก่อให้เกิดการซึมซับสุนทรียภาพโดยเครื่องกระเบื้องอย่างอัตโนมัติ
แก่ผู้คนทั้งหลาย 

 2
8 

ก.
ค.5

5 

ภาพที่ 5.52 : ในอาคารสถาบันหน่วยราชการต่างๆ นิยมตกแต่งงานมัณฑนศิลป์ด้วยเครื่อง
กระเบื้อง ถ้าไม่เป็นประติมากรรมหรือแจกันทรงสูงแล้ว ก็จะท าเป็นภาพจิตรกรรมบนแผ่น
กระเบื้องหรือภาพนูนต่ า ซึ่งก็มีทั้งแบบลักษณ์ประเพณีและแนวศิลปะร่วมสมัย ท าให้อาคารมี
ความสวยงาม ช้ินงานมีความคงทนและดูแลรักษาง่าย (ง่ายกว่างานจิตรกรรมฝาผนังหรือ
ภาพเขียนทั่วไป)  
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ภาพที ่5.54 : ตามจุดวงเวียนหรือจุดแยกทางเส้นทางหลวงจะสร้างประติมากรรมเครื่องกระเบื้อง
ในรูปแบบต่างๆ ตามบริเวณพื้นที่ว่างสาะรณะไม่ว่าจะเป็นในเขตสถาบันการศึกษา หรือสถาน
ประกอบการเอกชนจะมีสิ่งประกอบตกแต่งหรือประติมากรรมกระเบื้องอยู่ด้วยเสมอ ผนังกันตลิ่ง
ตลอดล าน้ าชาง จะตกแต่งลวดลายด้วยเครื่องกระเบื้อง ซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและ
ความเปียกชื้นของกระแสน้ า ท าความสะอาดได้ง่าย จึงเป็นที่นิยมตกแต่งด้วยเครื่องกระเบื้อง 

ภาพที่  5.55 : เสาแกนยึดลวดสลิง (wire rope) สะพานลอยถูกออกแบบให้เป็นจุดสังเกตเมือง 
(Landmark) และหอกล้องสังเกตการณ์จราจรไปด้วยในตัว ตกแต่งโดยใช้เครื่องกระเบื้องเขียนลาย และ
ตามจุดแยกหรือวงเวียนต่างๆ จะออกแบบสร้างประติมากรรมเซรามิก (มีทั้งแบบเนื้อสโตนแวร์และเนื้อ
กระเบื้อง) แบบอย่างร่วมสมัยไว้เพื่อสร้างบรรยากาศภูมิทัศน์เมืองและจุดสังเกตเมือง  

 2
8 

ก.
ค.5

5 

 2
8 

ก.
ค.5

5 



124 
 

5.3 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ แบบมีส่วนร่วมรวมกลุ่มสร้างสรรค์ 
 

1) ศูนย์ประติมากรรมเซรามิก (Ceramic Sculpture Centre) ( ) 

หรือในอีกชื่อ Jingdezhen Sculptural Ceramics Factory Mingqingyuan (
) แหล่งสร้างสรรค์ผลงานเครื่องกระเบื้องประเภทประติมากรรม อยู่รอบนอก

เมืองฝั่งตะวันออกของจิ่งเต๋อเจิ้น ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 6 กิโลเมตรมีกลุ่มของช่างฝีมือ
รวมตัวกันมากว่า 40 ปีมาแล้ว กลายเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที่รวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลงานส่งออก
ไปต่างประเทศเสมือนเป็นนิคมศิลปิน สถานที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลจัดการของรัฐบาลท้องถิ่น 
โดยรัฐบาลท้องถิ่นให้สัมปทานเอกชนเข้ามาจัดการดูแลอีกทอดหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นในปี ค .ศ. 1956 เป็น
สถานที่รวบรวมช่างฝีมือทางด้านกระเบื้องที่มีชื่อเสียงของจิ่งเต๋อเจิ้นไว้เป็นจ านวนมาก ภายใน
สถานที่ดังกล่าวมีการปลูกสร้างอาคารที่มีสถาปัตยกรรมเลียนแบบสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง
เป็นส าคัญ ปัจจุบันมีนายเหอเฉียน ( ) เป็นผู้จัดการดูแลรับผิดชอบสถานที่ดังกล่าว ศูนย์แห่งนี้
ถือได้ว่าเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ ที่รวมเอาไว้ซึ่งศิลปินชั้นน าระดบัประเทศและของจิ่งเต๋อเจิ้น เป็นเวที
ที่ได้สร้างสรรค์และสืบสานงานเครื่องกระเบื้องทางด้านประติมากรรม (นอกเหนือไปจากในแบบ
เครื่องกระเบื้องเชิงภาชนะที่เห็นโดยทั่วไป) ผลงานของที่นี่ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศและการ
แลกเปลี่ยนผลงานตามหอศิลป์ต่างๆทั่วโลก มีพื้นที่อาณาบริเวณแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

(1) ส่วนแรกเป็นส่วนที่ไว้ส าหรับให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตงานประติมากรรม
เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นได้เช่าพื้นที่อาคารเพื่อผลิตและจ าหน่ายชิ้นงานให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าชม โดย
ในเขตพื้นที่นี้ทางทีมวิจัยได้พบกับนายหลิวหย่วนฉาง ( ) หนึ่งในศิลปินเครื่องกระเบื้องที่มี
ชื่อเสียงของจิ่งเต๋อเจิ้น นายหลิวหย่วนฉางกล่าวกับทีมวิจัยว่าเขาเคยดินทางมาประเทศไทยเพื่อ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับโรงงานผลิตกระเบื้องในไทย เขาได้เข้ามาช่วยแนะน าตั้งแต่การสร้าง
เตาเผาตลอดจนเทคนิควิธีการท าเคร่ืองกระเบื้อง โดยเขาได้เดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน และส าหรับชิ้นงานของศิลปินที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นงาน
เครื่องกระเบื้องสมัยใหม่หรือร่วมสมัยเป็นส าคัญ 

(2) ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ของศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเอง โดย
ชิ้นงานของศิลปินที่อาศัยและเปิดแสดงงานฝีมือในเขตพื้นที่ส่วนที่สอง จะไม่ได้เน้นแสดงชิ้นงาน
เครื่องกระเบื้องเป็นส าคัญ แต่จะประกอบไปด้วยงานศิลปะแขนงอ่ืนด้วย เช่น ภาพวาด รวมทั้งงาน
ศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบและลักษณะอ่ืนๆ  

 
 
 
 
 
 



125 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.57 : ส่วนหอศิลป์จัดแสดงผลงานประติมากรรมช้ินเด่นๆ ของศิลปินและช่างฝีมือแต่ละ
คนท่ีมาร่วมปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในแต่ละสตูดิโอของศูนย์ฯ แห่งนี้ 

 2
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ก.
ค.5

5 

ภาพที่ 5.56 : นายเหอเฉียน ( ) เป็นผู้จัดการดูแลรับผิดชอบศูนย์ประติมากรรม 
เซรามิก (มิได้มีแต่งานที่เป็นเครื่องกระเบื้องแต่รวมถึงเซรามิกประเภทอ่ืนด้วย)  
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ภาพที ่5.58 : สตูดิโอของหลิว หย่วนฉาง ( ) ที่ศูนย์ประติมากรรมฯ นี้ 

(ที่
มา

: w
ww

.m
ys
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ce

.co
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/ta
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ss
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ho

to
s/

90
68

95
8) 

 
 

 27 ก.ค.55 

ภาพที่ 5.59 : ผลงานประติมากรรมเซรามิกส์ (ทั้งเนื้อเครื่อง
กระเบื้องและเนื้อสโตนแวร์) ต่างๆของหลิว หย่วนฉาง 

 2
7 

ก.ค
.55
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2) หมู่บ้านศิลปะเครื่องกระเบื้องนานาชาติ “ซานเป่า” แห่งเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น 
(Jingdezhen Sanbao International Ceramic Art Village) (

)  
 
อยู่ทางทิศใต้ของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ห่างจากศูนย์กลางเมืองออกไป 5 กิโลเมตร เป็นสถานที่

ที่จัดสรรพื้นที่ให้เป็นบรรยากาศแบบหมู่บ้านที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเองเมื่อได้เข้ามาเยือน ซานเป่า
ริเริ่มมาจากการด าริของแจ๊กสัน ลี แห่งจิ่งเต๋อเจิ้นและเวนน ฮิกบี้ แห่งมหาวิทยาลัยอัลเฟรด 
สหรัฐอเมริกา เมื่อราวกลางปี 1990 พวกเขาอยากจะเห็นศูนย์กลางทางศิลปกร รมเซรามิก
นานาชาติเกิดขึ้นในจีน และยังเป็นการให้โอกาสก่อให้เกิดชุมชนทางศิลปหัตถกรรมระหว่างชาติ มี
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องกันระหว่างจีนกับนานาชาติ 

ภาพที่  5.60 : ศิลปาจารย์จางเจิ่งไห กับผลงานประติมากรรมเครื่องกระเบื้องมังกรและ
บรรยากาศภายในสตูดิโอที่ปฏิบัติงานมีศิษย์เป็นลูกมือฝึกสร้างสรรค์อยู่ด้วยอย่างใกล้ชิด  
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ด้วยแนวคิดนี้ จึงน าไปสู่การแสวงหาท าเลที่ตั้งบริเวณนอกเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องและเป็นต้นแบบให้กับสิ่ง
สร้างสรรค์ทางศิลปะเครื่องกระเบื้องมาอย่างต่อเนื่องในประวัติศาสตร์ 

หุบเขาซานเป่าเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยหินพอร์ซเลนหรือไชน่าสโตน เหมาะส าหรับการ
จัดตั้งที่ปฏิบัติการทางเครื่องกระเบื้องและมีจุดที่ใช้พลังน้ าในการท าครกกระเดื่องน้ าในการบดย่อย
หินพอร์ซเลนอยู่หลายจุดมาแต่เก่าก่อน มีกลุ่มบ้านชาวนาเรือนเกษตรที่สวยงามสงบเหมาะที่จะ
เป็นหมู่บ้านชุมชนทางศิลปกรรม นอกจากเป็นที่แลกเปลี่ยนปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ของนานา
ศิลปินแล้ว ยังมีการร่วมกิจกรรมการสอนอบรมกับมหาวิทยาลัยในช่วงฤดูร้อนหรือคอร์สสั้นๆ ซาน
เป่ายังให้ความร่วมมือเป็นหนึ่งในสมาชิกกับสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาศิลปะเซรามิกส์  
(NCECA-National Council on Education for the Ceramic Arts) ส าหรับนักศึกษาทุน ที่จะ
มาปฏิบัติงานสร้างสรรค์ที่ซานเป่า  ซานเป่าได้ตระเตรียมสถานที่พักและโปรแกรมกิจกรรมต่างๆ 
ให้แก่ศิลปินและช่างฝีมือจากนานาชาติซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกระเบื้องระหว่าง
ชาวจีนกับชาวต่างชาติ ที่แพร่หลายไปยังทั่วโลก พื้นที่ภายในถูกจัดแบ่งเนื้อที่ตามประโยชน์ใช้สอย
ดังนี้ 

(1) ส่วนแรก เป็นพื้นที่หอศิลป์ (art gallery) ส าหรับจัดแสดงผลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น
งานศิลปะเซรามิกส์ จิตรกรรมหรือภาพถ่าย โดยส่วนใหญ่จะจัดแสดงงานศิลปะที่ เป็นการ
แลกเปลี่ยนระหว่างกันของชาวจีนและชาวต่างชาติ เช่น ผลงานศิลปะของประเทศอเมริกา 
แคนาดาและเกาหลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตเครื่อง
กระเบื้องต่างๆไว้ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและประวัติความเป็นของการผลิตกระเบื้องให้ผู้เข้าชมได้
เรียนรู้และท าความเข้าใจด้วยตนเอง ผ่านป้ายนิทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่วางประกอบอยู่กับ
ผลงานที่จัดแสดงไว้  

(2) ส่วนสอง พื้นที่ส าหรับให้บริการเป็นที่พ านักให้แก่ศิลปิน (artist residence) ที่มา
แลกเปลี่ยนร่วมสร้างสรรค์งาน หรือส าหรับนักท่องเที่ยวหรือนักวิชาการบางท่านมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความรู้ทางด้านกระเบื้อง สถานที่ดังกล่าวก็มีการจัดห้องพักไว้รับรอง โดยตลอดระยะเวลาที่
ศิลปิน นักท่องเที่ยวหรือนักวิชาการพักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะสามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ
เก่ียวกับเครื่องกระเบื้องท่ามกลางบรรยากาศรายล้อมที่เป็นธรรมชาติ ระบบนิเวศเกษตรที่สมบูรณ์ 

(3) ส่วนสุดท้าย เป็นพื้นที่ในส่วนของร้านอาหารและมุมพักผ่อนหย่อนใจ โดยพื้นที่ส่วน
ดังกล่าวจัดเตรียมไว้บริการนักท่องเที่ยวทั้งแบบขาจรไปเช้าเย็นกลับ และผู้ที่มีความประสงค์จะพัก
ค้างในหมู่บ้าน ภายในร้านอาหารจะประดับตกแต่งสร้างบรรยากาศด้วยผลงานศิลปะเครื่อง
กระเบื้องรูปแบบต่างๆ มากมาย  
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ภาพที่  5.61 : แจ๊กสัน หลี่  ผู้ก่อตั้ งหมู่บ้าน
ศิลปะเครื่องกระเบื้องนานาชาติ “ซานเป่า”  
 

ภาพท่ี 5.62 : บริเวณหอศิลป์ใช้จัดนิทรรศการหมุนเวียนต่างๆ มีทั้งผลงานจากศิลปินจีนและจาก
โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องกระเบื้องแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติ  
 

ภาพที ่5.63 : ช่วงที่คณะวิจัยเข้าเยี่ยมชม ก าลังมีโครงการศิลปะแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินจาก Delft 
Holland กับ ซานเป่า แห่งจิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่งได้มาปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันและก าลังจัด
นิทรรศการ China Sanbao & Terra 2012 เป็นผลงานศิลปะเซรามิกส์และผลงานศิลปะกระดาษ 
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ภาพที่ 5.65 : บรรยากาศส่วนที่พักและร้านอาหารส าหรับเพื่อผู้มา
เยือนและผู้ที่พ านักประจ าในหมู่บ้านซานเป่า  
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ภาพที่  5.64 : อาคารหอศิลป์ที่ก าลังเปิดนิทรรศการ China Sanbao & Terra 2012 โดยมี    
แจก๊สัน หลี่ มาดูแลความเรียบร้อยและสังเกตการณ์อยู่ตลอด มีผู้สนใจหลากหลายมาเข้าเยี่ยมชม 
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5.4 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ ด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อสืบสานและถ่ายทอดองค์
ความรู้ สร้างบุคลากรด้านเครื่องกระเบื้อง 
สถานศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ สถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen Ceramic 
Institute) ( ) 
 

ตั้งอยู่ถนนถาวหยางใต้ เขตชางเจียง เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี เป็นสถาบัน การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาชั้นสูงที่สอนเกี่ยวกับเครื่องกระเบื้องแห่งเดียวในจีนและของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นที่มี
ชื่อเสียงจ าเพาะทางด้านเครื่องกระเบื้องและเป็นที่ยอมรับระดับโลก ด้วยว่าจิ่งเต๋อเจิ้นเป็นแหล่ง
ส าคัญที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานในการผลิตเคร่ืองกระเบื้องจีน เป็นสถาบันที่มีบทบาทในการ
เชื่อมโยงเทคนิคทางการศึกษาสมัยใหม่และมีโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นรากฐานที่ดียิ่งของจีนมาแต่
โบราณ มีรากฐานมาจากโรงเรียนเครื่องกระเบื้องที่ก่อตั้งใน ปี ค.ศ.1909 ปรับโครงสร้างและ
เปลี่ยนชื่อใหม่ท าการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอย่างเป็นทางการในปี ค .ศ. 1958 ปัจจุบัน
เปิดสอนหลักสูตรทางด้านกระเบื้องในระดับปริญญาตรีและโท และก าลังจะเปิดหลักสูตรปริญญา
เอกในปี ค.ศ. 2013 สถาบันเป็นที่รู้จักกันดีในระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ด้านเซรามิกส์ ที่เน้นความส าคัญในเรื่องการสอน การวิจัยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในเรื่อง
เก่ียวกับศิลปะและออกแบบเซรามิกและวิศวกรรมเซรามิก ปัจจุบันสถาบันประกอบด้วย11 ส านัก
และภาควิชา อาทิ ส านักวิศวกรรมและวัสดุศาสตร์ ส านักศิลปะและการออกแบบโดยเปิดหลักสูตร
การเรียนการสอนทางด้านกระเบื้องให้แก่นักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติ ทั้งยังได้มีการท า
โครงการแลกเปลี่ยนนักศีกษาจีนกับนักศึกษาต่างชาติกับประเทศต่างๆในแถบอเมริกา ยุโรปและ
เอเชีย ไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกาหรือเกาหลี นอกจากนี้ยังมีการจัดหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเปิด
อบรมเก่ียวกับความรู้ทางด้านกระเบื้องให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมอยู่ตลอด และมีการ
เรียนการสอนระยะสั้นที่เปิดอบรมให้แก่นักเรียนนักศึกษาต่างชาติในช่วงเปิดเทอมภาคฤดูร้อนเป็น
ระยะเวลา 1-3 เดือนด้วย 

ภายในสถาบันมีการจัดห้องปฏิบัติการทางด้านกระเบื้องไว้ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง 
มีอุปกรณ์ต่างๆ ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นแป้นหมุนไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับขึ้นรูป เครื่องพ่นเคลือบ ตลอดจน
เตาเผา ทั้งยังมีการจัดแสดงผลงานทั้งในแนวสืบสานและสร้างสรรค์ใหม่ของนักศึกษาและ
คณาจารย์ภายในสถาบันอยู่เป็นประจ า เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกได้เข้าร่วมและชม
ผลงานของนักศึกษาทั้งชาวจีนและขาวต่างประเทศ ถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน
อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษาโดยวิธีการประดับตกแต่งด้วย
ผลงานประติมากรรมเครื่องกระเบื้องตามพื้นที่สาธารณะ ภายในอาคารเรียนและตามจุดต่างๆ ที่
ส าคัญ นอกจากนั้นยังมีศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกระเบื้องในสังกัดของสถาบันอีก เช่น   
ศูนย์วิจัยเซรามิกอาคาร สถาบันวิจัยเซรามิกในอุตสาหกรรมขนาดเบา ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมเซรามิกส์ 
ศูนย์นิเทศเซรามิกส์นานาชาติ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและสารสนเทศเซรามิกส์ และสถานีวิจัย
เซรามิกส์หลังปริญญาเอก และก าลังเตรียมตัวจัดตั้งศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จีน 
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ภาพที่ 5.66 : ภูมิทัศน์และอาคารเรียนของสถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นทั้งสองวิทยาเขต แสดง
ให้เห็นถึงความโดดเด่นและช านาญการจ าเพาะทางและประวัติศาสตร์อันยาวนานด้านเครื่อง
กระเบื้องระดับประเทศ (ระดับโลก)  พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อแนวทางการศึกษา
ทางด้านนี้ 
 

ภาพที่ 5.67 : ภายในสตูดิโอห้องปฏิบัติการศิลปะและออกแบบเซรามิกของนักศึกษาปริญญาโท 
ของนักศึกษาจีนและนักศึกษาเกาหลี ในหนึ่งห้องสตูดิโอจะรับนักศึกษาปฏิบัติงานไม่เกิน 4 คน  
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ภาพที ่5.68 : ส่วนการศึกษาและปฏิบัติการของนักศึกษานานาชาติ โดยความร่วมมือของ สถาบัน
เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น (JCI) กับมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา และยังเป็นศูนย์
ศิลปะเซรามิกนานาชาติอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเฮนรี่ ลูซ, มูลนิธิสเปนเซอร์
และ สภาการศึกษาศิลปะเซรามิกระหว่างประเทศ (NCECA) สหรัฐอเมริกา 
 

ภาพที่ 5.69 : อาคารโรงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มีความพร้อมและมีลักษณะของอาคารที่
ออกแบบมาเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานด้านเซรามิก มีผลงานสร้างสรรค์ทั้งของคณาจารย์และ
ของนักศึกษานานาชาติ ส่วนเตาเผาจะแยกออกมาอยู่ในอาคารส าหรับเตาและการเผาโดยเฉพาะ 
ผลงานต่างๆ นอกจากจะน าไปแสดงนิทรรศการแล้วยังน ามาตกแต่งสร้างบรรยากาศให้แก่รอบ
บริเวณอาคารปฏิบัติการแห่งน้ี 
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5.5 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ ในด้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจ 
ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมหลายแบบที่ผ่านมา มีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองของเชิงท่องเที่ยว

อยู่ด้วย แต่ประเด็นจุดประสงค์ของการริเริ่มในรูปแบบการจัดการคือสิ่งเน้นเป็นอันดับแรก เช่น ใน
เชิงอนุรักษ์ เป้าหมายเกิดจากความจ าเป็นที่ต้องมีการอนุรักษ์ สืบสานให้เป็นระบบและดูแลรักษา
สิ่งอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านั้น และเมื่อมีการด าเนินการจัดการอย่างเป็นระบบน่าสนใจ
แล้ว จึงน าไปสู่การให้บริการ จัดการความรู้และการท่องเที่ยวในล าดับถัดไป ซึ่งมีผลต่อรายได้ที่เกิด
จากการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมนั้นๆ ด้วย แต่ในกรณีนี้  ในรูปแบบของการจัดการที่มุ่ง
เป้าประสงค์เพื่อด าเนินการด้านการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเป็นเบื้องแรก ส่วนมากจะ
ด าเนินการในรูปของศูนย์การค้าเครื่องกระเบื้อง จัดเป็นอุทยานการค้าและจับจ่ายประกอบด้วย
ตลาดขายปลีกและส่งที่ส าคัญ 3 แห่ง อันได้แก่ ตลาดขายปลีกและส่งเครื่องกระเบื้อง “ฉือชี่เจียจิ่น
ซิ่วชางหนาน” ตลาดขายปลีกและส่งเครื่องกระเบื้อง “จงกั๋วฉือเฉิง” และตลาดขายปลีกและส่ง
เครื่องกระเบื้อง “จิ่งเต๋อเจิ้นจินชางลี่ถาวฉือต้าซื่อฉ่าง” 

 
 

ภาพที่ 5.70 : ภูมิทัศน์แวดล้อมของสถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น จะให้ความส าคัญกับระยะพื้นที่
และงานออกแบบตกแต่งตามพื้นที่สาธารณะ (Public Space) งานประกอบสถาปัตย์ จะน าผลงาน
ประติมากรรมเซรามิกส์ทั้งผลงานของคณาจารย์ ศิลปินและนักศึกษา มาออกแบบติดตั้งอย่างเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีแก่พ้ืนท่ีสาธารณะและภูมิทัศน์ของสถาบันการศึกษาทางเครื่องกระเบื้อง  
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1) ตลาดขายปลีกและส่งเครื่องกระเบื้อง “ฉือชี่เจียจิ่นซิ่วชางหนาน”(Ci Qi Street 
JinXiu ChangNan Market) ( ) 

หรือในอีกชื่อ Jinxiu Changnan China Porcelain Park เขตชางเจียง เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น 
มณฑลเจียงซี เป็นลักษณะเหมือนดั่งอุทยานเครื่องกระเบื้องและมีพื้นที่ตลาดร้านค้า เป็นของ
รัฐบาลที่เปิดให้เอกชนเข้ามาเช่าและท าธุรกิจ ย่านการค้าแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น 
ภายในมีพื้นที่ประมาณ 86,000 ตารางเมตร บรรยากาศจ าลองกลุ่มอาคารแบบคลาสสิกอันฮุย มี
ร้านค้าแหล่งกิจกรรม เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงและสะพาน (ที่จ าลองแบบอย่างตามอาคารเช่นกัน) 
มีถนนเชื่อมต่อพื้นที่ทั้งหมดให้เอกภาพเดียวกัน มีจุดเที่ยวชมที่น่าสนใจ เช่น พิพิธภัณฑ์เครื่อง
กระเบื้องทรงคุณค่า มีหอบูชาเทพเจ้าเจินจงหวงตี้ ทะเลสาบจิ่นสุย ศาลาชางหนาน สะพานหยัก
ฟันปลา (แบบอย่างพระราชวัง) และอุทยานมีสถานที่จัดนิทรรศการเครื่องกระเบื้องนานาชาติ และ
พื้นที่ประกอบพิธีกรรมบูชาไตรเทพศักดิ์สิทธิ์ด้วย มีการจัดสรรให้เป็นศูนย์การค้าเครื่องกระเบื้อง
แบบครบวงจรทั้งขายปลีกและขายส่ง ทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของร้านจ าหน่ายเครื่อง
กระเบื้องจะมีการแบ่งประเภทเครื่องกระเบื้องออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่จ าหน่ายเครื่องกระเบื้อง
รูปแบบเชิงประเพณีกับเครื่องกระเบื้องรูปแบบสมัยใหม่ ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวัน ภายในมีระบบ
การจัดการให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและบริการสาธารณะหลากหลายรูปแบบ เช่น 
ร้านอาหารจีนและอาหารตะวันตก ห้องซาวน่า ร้านคาราโอเกะ ร้านขายดอกไม้ ไปรษณีย์ ห้อง
พยาบาล ห้องสุขา รถเข็นบริการส าหรับคนพิการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีลานกิจกรรมแสดง
การผลิตเครื่องกระเบื้องจ าลองด้วย เพื่อท าให้เป็นจุดท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (one stop 
service)  

จุดเด่นส าคัญของอุทยานเครื่องกระเบื้องฯดังกล่าวก็คือ มีการสร้างหอบูชาเทพเจ้าไว้ตรง
จุดศูนย์รวมกลางของพื้นที่ ภายในหอบูชามีเทพเจ้าเจินจงหวงตี้ ( ) ประดิษฐานอยู่ ตาม
ฝาผนังด้านบนภายในเจดีย์มีภาพวาดบอกเล่าเรื่องราวประวัติที่มาและวิธีการผลิตเครื่องกระเบื้อง
จิ่งเต๋อเจิ้นไว้อย่างละเอียดครบถ้วน นอกจากนี้บริเวณด้านหน้ายังมีจุดบอกต าแหน่งการตั้งปรัมพิธี
ตั้งเครื่องเซ่นไหว้เทพเจ้าดังกล่าวไว้ พร้อมทั้งมีจุดบอกต าแหน่งการยืนของผู้ที่เข้าร่วมพิธีด้วย จะ
เห็นได้ว่าสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นแค่เพียงตลาดที่ขายสินค้าเท่านั้น ยังมีความตั้งใจที่จะจัดการให้เป็น
อุทยานของการพักผ่อนและการท่องเที่ยว นอกจากเป็นอุทยานศูนย์การค้าที่ครบวงจรทั้งทางด้าน
ธุรกิจและการบริการในฐานะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเพลิดเพลิน (Edutainment) ในด้านเครื่องกระเบื้องให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 

 

 



136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2
8 

ก.
ค.5

5 

ภาพที่  5.71 : ซุ้มประตูทางเข้าหลักของ Jinxiu Changnan China Porcelain Park เป็น
ลักษณะเหมือนดั่งอุทยานเครื่องกระเบื้องและตลาดร้านค้า ป้ายนิเทศสื่อสารที่บอกจุดที่
น่าสนใจต่างๆ ในอาณาบริเวณอุทยานตลาดเครื่องกระเบื้องฯ นี้ 
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ภาพที่ 5.72 : ภูมิทัศน์แวดล้อมของอุทยานนี้ที่ตั้งใจออกแบบจัดการไม่ใช่เป็นเพียงแค่แหล่งซื้อ
ขายสินค้าเครื่องกระเบื้องเท่านั้นแต่ยังตั้งใจให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเที่ยวชมจุดต่างๆที่มี
บรรยากาศร่มรื่น จ าลองลักษณะสถาปัตยกรรมจีนโบราณและมีแหล่งเรียนรู้อย่างเพลิดเพลินด้วย  
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ภาพที ่5.73 : หอบูชาที่สร้างขึ้นไว้ตรงจุดศูนย์กลางเป็นจุดส าคัญของอุทยานการค้าแห่งนี้ เป็น
ที่ประดิษฐานบูชาเทพเจ้าเจินจงหวงตี้ ( ) 
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ภาพที่ 5.74 : แผนผังโดยรวมของอุทยานตลาดเครื่องกระเบื้องฯ แสดงด้วยสัญภาพอย่างง่าย
และบรรยากาศความสวยงามของสิ่งประกอบบริเวณต่างๆ  
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2) ตลาดค้าปลีกและสง่เครื่องกระเบื้อง “จงกั๋วฉือเฉิง” (Zhong Guo Ci Cheng 
Market) ( ) 

 
ชานเมืองฝั่งตะวันตกของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี พื้นที่ของตลาดเป็นของรัฐบาลที่

เปิดให้เอกชนเข้ามาเช่าและท าธุรกิจ ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นเช่นเดียวกันกับ
ตลาดขายปลีกและส่งเคร่ืองกระเบื้อง “ฉือชี่เจียจิ่นซิ่วชางหนาน” แต่ระบบการจัดสรรพื้นที่เป็นไป
แบบไม่ซับซ้อน เนื่องจากตลาดดังกล่าวจะเน้นจ าหน่ายสินค้าประเภทเคร่ืองกระเบื้องเป็นหลัก โดย
มีการจัดวางสินค้าเพื่อแสดงให้ลูกค้าได้ชมทั้งภายในร้านและนอกร้าน โดยมีสินค้าจ าพวกชุดน้ าชา 
ชุดจานชาม ถ้วย ตุ๊กตากระเบื้อง ตลอดจนแจกันตกแต่งขนาดใหญ่ อ่างน้ า และชุดโต๊ะเก้าอ้ี
กระเบื้อง เป็นต้น ถือเป็นแหล่งการค้าที่มีสินค้าเครื่องกระเบื้องหลากหลายรูปแบบเป็นช่องทาง
เผยแพร่เคร่ืองกระเบื้องเชิงประเพณีที่ตกแต่งด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ท าให้มีราคาไม่สูงมากเกินไปและ
จ าหน่ายได้ปริมาณมากอย่างไม่ยาก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจชื้อได้มีโอกาสเลือกเฟ้น
และคัดสรร  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่5.75: ลักษณะและบรรยากาศของแหล่งตลาดค้าปลกีและสง่เครื่องกระเบื้อง “จงก๋ัวฉือเฉิง” 
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3) ตลาดค้าปลีกและสง่เครื่องกระเบื้อง “จิ่งเต๋อเจิ้นจินชางลี่ถาวฉอืต้าซื่อฉ่าง” 
(Jingdezhen Jin Chang Li Tao Ci Market) ( ) 

 
จุดศูนย์กลางของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น พื้นที่ของตลาดเป็นของรัฐบาลที่เปิดให้เอกชนเข้ามาเช่า

และท าธุรกิจ ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น โดยเป็นลักษณะเหมือนศูนย์การค้ารวมร้าน
จ าหน่ายเครื่องกระเบื้องที่ตั้งอยู่ภายในตึกเดียวกัน มีการจัดแบ่งพื้นที่ร้านเป็นสัดส่วนที่แน่นอน โดย
จะแบ่งเป็นห้องขนาดแตกต่างกันตามความต้องการเช่าพื้นที่ ตลาดดังกล่าวเน้นการจ าหน่ายสินค้า
แบบปลีกเป็นส าคัญและคัดสรรคุณภาพ แต่ก็จ าหน่ายสินค้าแบบส่งด้วย หากลูกค้ามีความสนใจ
และเสนอความต้องการแก่ผู้ขาย โดยมากจะเป็นสินค้าจ าพวกชุดน้ าชา ชุดจานชามถ้วย ตุ๊กตา
กระเบื้อง ตลอดจนแจกันขนาดใหญ่ อ่างน้ า และชุดโต๊ะเก้าอ้ีกระเบื้อง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมี
สินค้าที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีก็มี เช่น เครื่องประดับ เครื่องกระเบื้องเชิงประเพณีหรือของ
ตกแต่งที่มีคุณภาพสูงและราคาก็สูงด้วยเช่นกัน ถือเป็นแหล่งการค้าที่มีสินค้าประเภทเครื่อง
กระเบื้องหลากหลายรูปแบบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจชื้อได้มีโอกาสเลือกเฟ้นและคัด
สรร แต่ทั้งสองตลาดนี้มีความแตกต่างไม่เหมือนกับ Jinxiu Changnan China Porcelain Park 
ข้างต้นตรงที่ไม่ได้เป็นการจัดการให้เป็นแหล่งอุทยานพักผ่อนและการเรียนรู้ด้วย เป็นแต่เพียงแหล่ง
รวมสินค้าเคร่ืองกระเบื้องหลากแบบเพื่อการซื้อขายเท่านั้น แต่ก็นับว่าเป็นช่องการตลาดที่ส าคัญที่
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมพอๆ กับเร่ืองของการอนุรักษ์และการผลิตสร้างสรรค์ ลักษณะของตลาด
เครื่องกระเบื้องแบบดังกล่าวมานี้ จิ่งเต๋อเจิ้นมีความคับคั่งและเป็นแหล่งศูนย์รวมเครื่องกระเบื้อง
นานาแบบมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเป็นต้นมา   
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ภาพที ่5.76 : ลักษณะและบรรยากาศของแหล่งตลาดค้าปลีกและส่งเครื่องกระเบื้อง “จิ่งเต๋อเจิ้น   
จินชางลี่ถาวฉือต้าซื่อฉ่าง” ที่มีบรรยากาศดั่งศูนย์การค้าเครื่องกระเบื้อง 
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5.6 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ โดยการผลิตสืบสานและสร้างสรรค์อย่างก้าวหน้า (ใน

ระบบโรงงานอุตสาหกรรม) 
ประกอบด้วยโรงงานที่ส าคัญ 2 แห่ง อันได้แก่ โรงงานผลิตเครื่องกระเบื้องว่างหลงและ
โรงงานผลิตเครื่องกระเบื้องเจียหยาง 
 

1) บริษัท เครื่องกระเบื้องว่างหลงแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น จ ากัด  (Jingdezhen Wanglong 
Taoci Limited Company) ( ) 

 
บริษัท เครื่องกระเบื้องว่างหลงแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น จ ากัด  เลขที่ 6 ถนนจินหลิง เขตนิคม

อุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้อง เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี จากการสัมภาษณ์ คุณเลี่ยว ไห่หยาง   
( ) หัวหน้าฝ่ายขายของบริษัท พบว่าบริษัทดังกล่าวท าการผลิตเครื่องกระเบื้องทั้งแบบ
ประเพณีและแบบร่วมสมัย เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานการวิจัย
และพัฒนาทางเซรามิกส์ เพื่อส่งจ าหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย โดย
ประเทศที่บริษัทส่งออกจ าหน่ายได้แก่ อังกฤษ รัสเซีย อิตาลีและญี่ปุ่น เป็นต้น เครื่องกระเบื้องที่มี
ชื่อเสียงของบริษัทคือ เครื่องกระเบื้องที่ประยุกต์เทคนิคประเพณีประเภทชิงฮัวหลิงหลง (

) มาใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ผลิตชุดเครื่องโต๊ะอาหารแบบใหม่ๆ เช่น จาน ชาม ช้อน 
ตะเกียบกระเบื้อง จ าหน่ายให้แก่โรงแรมตั้งแต่ระดับห้าดาวขึ้นไป มีหลายชุดผลงานที่ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองเนื่องจากเป็นเครื่องกระเบื้องคุณภาพดีเยี่ยม ทั้งยังผลิตเครื่องกระเบื้องจ าหน่าย
ให้แก่หน่วยงานองค์กรราชการที่ส าคัญระดับประเทศด้วย โดยเครื่องกระเบื้องที่ผลิตให้แก่
หน่วยงานองค์กรราชการของประเทศจะมีการพิมพต์ราสัญลักษณ์ประเทศ ( - กั๋วฮุย) ลงไปบน
เครื่องกระเบื้องทุกชิ้น  
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ภาพที ่5.77 : แหล่งตลาดค้าปลีกและส่งเครื่องกระเบื้อง “จิ่งเต๋อเจิ้น จินชางลี่ถาวฉือต้าซื่อฉ่าง” 
บริเวณร้านเดี่ยวย่านใจกลางเมือง ที่เรียงรายอยู่ทั้งสองฝั่งฟากถนน ท าให้บริเวณนี้เป็นถนน
เครื่องกระเบื้อง (ceramic street) ร้านแถบนี้จะตกแต่งร้านดี จัดวางอย่างสวยงาม 
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ในปี ค.ศ. 2009 บริษัทได้รับรางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ดีเด่น เนื่องใน
โอกาสเฉลิมฉลองที่จีนก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนครบ 60 ปี ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการให้
ความส าคัญและสนับสนุนภาคธุรกิจจากภาครัฐช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ในปี ค.ศ.2010 บริษัทได้รับ
เชิญให้น าแจกันกระเบื้องขนาดใหญ่ไปจัดแสดงในงานเวิล์ดเอ็กซ์โปที่นครเซี่ยงไฮ้ โดยจัดแสดงอยู่
ในส่วนพื้นที่จัดแสดงของมณฑลเจียงซี ถือเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมพร้อมทั้งเผยแพร่
เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันโดดเด่นไปในตัว เนื่องจากงาน
ดังกล่าวเป็นงานระดับนานาชาติที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ บริษัทยังได้มีความร่วมมือกับ 10 
สถาบันทางด้านเครื่องกระเบื้องด้วย เช่น สภากลางแห่งศิลปกรรม สถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อ
เจิ้น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจียงซี บริษทว่างหลงยังได้ตั้งแผนกวิจัยทางวัสดุ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพเทคนิคใหม่ในอันที่จะน าไปสร้างสรรค์ออกแบบผลงานเคร่ืองกระเบื้องที่เป็นนวัตกรรม
ใหม่ๆ และจะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่จะพัฒนาได้อย่างยั่นยืนต่อไปได้ 

 
สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าภาครัฐมีส่วนช่วยสนับสนุนภาคเอกชนดังกล่าวคือ การติดปลอก

กระเบื้องหุ้มเสาไฟฟ้าที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นนั้น ปริมาณถึงร้อยละ 85 ของปลอก
กระเบื้องหุ้มเสาไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ประกอบตกแต่งอยู่ในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นผลิตโดยบริษัทว่างหลงนี้ ซึ่ง
เป็นการว่าจ้างจากกรมทางหลวงของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ทั้งนี้บริษัทว่างหลงเองยังได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการช่วยจัดติดตั้งพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิค
การผลิตเครื่องกระเบื้องในสถาบันและสถานศึกษาต่างๆ ภายในจิ่งเต๋อเจิ้นอีกด้วยและในอนาคต
อันใกล้นี้ในเขตพื้นที่โรงงานจะเปิดลานกิจกรรมเป็นเนื้อที่ 70 ไร ่ให้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวและศูนย์
เรียนรู้ (  - ถาวปา) ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าชมและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องกระเบื้องได้ด้วยตนเอง ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (  – กงเย่ลวี่โหยว) อีกทางหนึ่ง 
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ภาพที่ 5.78 : บริษัท เครื่องกระเบื้องว่างหลงแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น จ ากัด บริษัทยังได้มีความร่วมมือ
กับ 10 สถาบันต่างๆ ทางด้านเครื่องกระเบื้อง เช่น สภากลางแห่งศิลปกรรม สถาบันเครื่อง
กระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจียงซี เป็นสถานท่ีส าหรับฝึกงาน
เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องกระเบื้อง 
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ภาพที ่5.79 : เครื่องกระเบื้องที่มีช่ือเสียงของบริษัทคือ เครื่องกระเบื้องที่ประยุกต์เทคนิคประเพณี
ประเภทชิงฮัวหลิงหลง ( ) มาใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ผลิตชุดเครื่องโต๊ะ
อาหารแบบใหม่ๆ เช่น จาน ชาม ช้อน ตะเกียบ จ าหน่ายให้แก่โรงแรมตั้งแต่ระดับห้าดาวข้ึนไป 
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ภาพที ่5.80 : กว่าร้อยละ 85 ของปลอกกระเบื้องหุ้มเสาไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ประกอบตกแต่ง
อยู่ในเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นออกแบบและผลิตโดยบริษัทว่างหลงนี้ เป็นการส่งเสริมความงามเชิง
ประเพณีของเครื่องกระเบื้อง ในรูปแบบหน้าท่ีใช้สอยแบบร่วมสมัย 
 

ภาพที่ 5.81 : บริษัทได้อนุรักษ์เตาฟืนโบราณของบริษัทเอาไว้อย่างดี ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เขต
พื้นที่โรงงานเนื้อที่ 70 ไร่ จะเปิดลานกิจกรรมให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวและแหล่งศูนย์เรียนรู้ ( ) 
เกี่ยวกับเครื่องกระเบื้องแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ 
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2) โรงงานผลิตเครื่องกระเบื้องเจยีหยาง (Jingdezhen City Jiayang Taoci Limited 
Company) (

 
บริษัท เครื่องกระเบื้องเจียหยางแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น จ ากัด เขตชางเจียง เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น 

มณฑลเจียงซี เป็นโรงงานเอกชน บริหารงานโดยนายหวง หยุนเผิง ( ) ผู้เป็นศิลปินที่อนุรักษ์
งานเครื่องกระเบื้องแนวสืบสานประเพณี มีเนื้อที่ครอบคลุมราว 2,400 ตารางเมตร กระบวนการ
ผลิตที่ยังคงลักษณะแบบดั้งเดิม การข้ึนรูปด้วยมือและแป้นหมุน การเขียนตกแต่งลวดลายที่ต้องใช้
ทักษะความช านาญสงู สินค้าหลักของโรงงานคือ การผลิตเครื่องกระเบื้องเลียนแบบเครื่องกระเบื้อง
ประเพณีที่มีชื่อเสียงในอดีตเป็นส าคัญ โดยจะผลิตเครื่องกระเบื้องทุกชิ้นด้วยขนาดเท่าจริง มี
ชื่อเสียงทางด้านการผลิตเครื่องกระเบื้องเลียนแบบชิ้นงานประเพณีเป็นอย่างมาก โดยมากจะท าซ้ า
เลียนแบบเครื่องกระเบื้องลายครามในสมัยราชวงศ์หยวน และแบบลักษณ์เด่นในเครื่องกระเบื้อง
ราชวงศ์หมิงและชิง นอกจากนี้ยังผลิตชุดน้ าชาญี่ปุ่นและของที่ระลึกแบบร่วมสมัยด้วย จ าหน่าย
สินค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยราคาของสินค้ามักจะเริ่มต้นอยู่ที่ชิ้นละ 100,000 หยวนขึ้นไป 
(หรือประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป) แนวทางของบริษัทเจียหยางเป็นแนวการสืบสานแบบอย่าง
ของมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นงานเครื่องกระเบื้องประเพณีที่ยังต่อเนื่องและประยุกต์เทคนิคร่วมสมัย
บางอย่างช่วยให้ได้คุณภาพของเครื่องกระเบื้องที่ดีขึ้นแต่ยังคงแบบลักษณ์อย่างดั้งเดิมอย่างไม่มีที่ติ 
หลายๆ ผลงานของเจียหยางเป็นหนึ่งในสิ่งสะสมวัตถุภัณฑ์ส่วนบุคคลและในพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง 
บริษัท เครื่องกระเบื้องเจียหยางฯ จึงเป็นศูนย์รวมผลงานเครื่องกระเบื้อง (แนวผลิตซ้ าเลียนแบบ) 
ประเพณีที่โดดเด่นและกลายเป็นแหล่งส าคัญทางเคร่ืองกระเบื้องแห่งหนึ่งของจิ่งเต๋อเจิ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.82 : บริษัท เครื่องกระเบื้องเจียหยางแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น จ ากัด บริหารงานโดยนายหวง หยุน
เผิง ( ) เป็นผู้ที่อนุรักษ์งานเครื่องกระเบื้องแนวสืบสานประเพณีและเป็นศิลปินผู้มีฝีมือ
ระดับสูงที่ช านาญงานทางด้านนี้ ในระดับประเทศ นอกจากงานสืบสานเครื่องกระเบื้องประเพณี
แล้วยังสร้างสรรค์ผลิตงานเครื่องกระเบื้องร่วมสมัยใหม่ๆ อีกด้วย 
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ภาพที่ 5.83 : ในโรงงานผลิต ช่างฝีมือที่ช านาญงานยังขึ้นรูปและผลิตโดยใช้กระบวนวิธีแบบ
ดั้งเดิมโดยไม่ผิดเพี้ยน มีประยุกต์เทคนิคใหม่ๆ บ้าง เช่น การเผางานจะใช้เตาแก๊สที่สร้างด้วย
เซรามิกไฟเบอร์ในการเผาช้ินงาน 
 

ภาพที่ 5.84 : เครื่องกระเบื้องทุกช้ินด้วยขนาดเท่าจริง โดยมากจะผลิตซ้ าเลียนแบบเครื่อง
กระเบื้องลายครามแบบอย่างราชวงศ์หยวนและแบบลักษณ์เด่นในเครื่องกระเบื้องราชวงศ์หมิง
และชิง เครื่องลายครามช้ินที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในงานเซรามิกนานาชาติจิ่งเต๋อเจิ้น 
(Jingdezhen International Ceramic Fair) เมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2005 
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บทที่ 6 

สรุปและแนวปฏิบัติที่น่าสนใจ 

 

โครงการวิจัย “การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม :กรณีอุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบื้องที่
จิ่ งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen) ( ) มณฑลเจียงซี” มีวัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการศึกษาวิจัยและ

กลุ่มเป้าหมายของการเก็บข้อมูล ดังนี้  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมผ่านการธ ารงรักษา รูปแบบลักษณะแบบวิธี
เชิงประเพณีดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่ของเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น ที่สะท้อนภูมิปัญญา ศิลปะ เทคโนโลยี 
กระบวนการผลิต การจัดการที่ถูกถ่ายทอดจากอดีตมาจนถึงยุคร่วมสมัย   

2) เพื่อน าเสนอแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของจิ่งเต๋อเจิ้นมาประยุกต์แก่แหล่ง
เซรามิกที่ส าคัญในประเทศไทย อาทิ จังหวัดล าปางซึ่งมีเซรามิกส์เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
อันเป็นที่รู้จักกันทั่วไป 

กระบวนการขั้นตอนศึกษาวิจัย 

1) ศึกษาภูมิหลัง ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของแหล่งเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น โดยเน้นตั้งแต่
สมัยราชวงศ์หมิงจนมาถึงปัจจุบัน  

2) การศึกษาข้อมูลภูมินิเวศแวดล้อม กายภาพภูมิศาสตร์ สถานที่ตั้งท าเล แหล่งทรัพยากร ทิ่จิ่งเต๋อ
เจิ้น มณฑลเจียงซี อันเป็นวัตถุดิบปัจจัยการผลิตส าคัญที่ท าให้แหล่งกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น กลายเป็นแหล่งผลิต
เครื่องกระเบื้องที่ส าคัญมาแต่อดีต 

3) ศึกษากระบวนการผลิต เทคนิคการออกแบบสร้างสรรค์เซรามิกส์โดยเฉพาะเนื้อระดับเครื่อง
กระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้น โดยเก็บบันทึกข้อมูลเชิงภาพ (ส าหรับข้อมูลร่วมสมัย) ข้อมูลจากเอกสารและการ
สังเกตการณ์ การสืบถามจากบุคคล นักออกแบบหรือศิลปินที่เก่ียวข้องและการจ าแนกหมวดหมู่ของเทคนิค
การผลิตสร้างสรรค์ในทุกส่วนงานของเคร่ืองกระเบื้อง 

4) ศึกษาแบบแนวการอนุรักษ์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้น 
ทั้งในระดับส่วนบุคคลหน่วยงานจัดการท้องถิ่น ชุมชน ระดับภูมิภาค สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัยเฉพาะทาง สถานประกอบการอุตสาหกรรมและสถานอนุรักษ์เผยแพร่จัดการความรู้ต่างๆของเคร่ือง
กระเบื้อง 
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โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลภาคสนามและศึกษาวิเคราะห์ คือ 

1) สถาบนัหรือหน่วยงานทางดา้นอนุรักษ์ เช่น พิพิธภัณฑ์ แหล่งอนุสรณ์ทางประวตัิศาสตร์รวมไป
ถึงแหล่งภูมิทรัพยากรทางเซรามิกส์ ได้แก่  
- พิพิธภัณฑ์ประวตัิศาสตร์เซรามกิจิ่งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen ceramic historical 

museum) 
- พิพิธภัณฑ์เตาราชส านักหลวง (Imperial kiln and factory site museum)  (

) (National Heritage Park) 
- แหล่งอนุสรณ์เหมืองแร่และหมู่บ้านเกาหลิง (Gaoling village and (kaolin) mine relic 

site)   
- หมู่บ้านโบราณเหยาหลี่ (Yaoli ancient village) ( )  
- แหล่งอนุรักษ์โบราณสถานจวนที่ว่าการอ าเภอฝูเหลียง  

2) สถาบนัการศึกษาจัดการความรู้หรือสถาบันเฉพาะทางเก่ียวกับเคร่ืองกระเบื้อง 
- สถาบนัเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen ceramic institute) ( ) 

3) สถานประกอบการอุตสาหกรรม 
- บริษัท เครื่องกระเบื้องว่างหลงแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น จ ากัด  (Jingdezhen wanglong taoci 

limited company) ( ) 
- โรงงานผลิตเครื่องกระเบื้องเจียหยาง (Jingdezhen city jiayang taoci limited 

company) (
4) กลุ่มศิลปินหรือแหล่งสร้างสรรค์งานงานกระเบื้อง 

- ศูนย์ประติมากรรมเซรามิก (Ceramic sculpture centre) ( ) 
- หมู่บ้านศิลปะเครื่องกระเบื้องนานาชาติ “ซานเปา่” แห่งเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น (Jingdezhen 

Sanbao international ceramic art village) ( )  
5) ย่านจัดการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ ตลาดการค้าเครื่องกระเบื้อง 

- ตลาดขายปลีกและส่งเครื่องกระเบื้อง “ฉือชี่เจียจิ่นซิ่วชางหนาน”(Ci Qi street JinXiu 
ChangNan market) ( ) 

- ตลาดค้าปลีกและส่งเครื่องกระเบื้อง “จงกั๋วฉือเฉิง” (Zhong Guo Ci Cheng market)   
( ) 

- ตลาดค้าปลีกและส่งเครื่องกระเบื้อง “จิ่งเต๋อเจิ้นจินชางลี่ถาวฉอืต้าซื่อฉ่าง” 
(Jingdezhen Jin Chang Li Tao Ci market) ( ) 

6) รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของเมืองและภูมิทัศน์ร่วมวิถีของเคร่ืองกระเบื้อง 
 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

 มีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้เคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นโดดเด่นในระดับประเทศและระดับโลก ดังนี้ 

1. การที่มีแหล่งต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตและทรัพยากรที่มีมากพอและมีคุณภาพดี 
ได้แก่ ดินเกาลินและหินพอร์ซเลนหรือหินผุ (porcelain stone) ที่สามารถหยิบมาสร้างงานได้ง่าย
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โดยไม่ยุ่งยากและให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับเนื้อกระเบื้องที่ดีที่สุด มีทรัพยากรป่าไม้สนมาก
พอที่จะน ามาท าเป็นฟืนในการเป็นเชื้อเพลิงเผา (รวมไปถึงถ่านหิน) และแหล่งแร่รงควัตถุอุดม
สมบูรณ์ที่จะน ามาท าสีเพื่อเขียนตกแต่งลายอย่างมีแบบลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งเป็นปัจจัยต้นทุน
วัตถุดิบส าคัญที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส าคัญของจิ่งเต๋อเจิ้น (และของจีน) และกลายเป็นต้นแบบ
สารบบอ้างอิงให้กับวัตถุดิบชนิดเดียวกันนี้ทั่วโลก 

2. การได้รับการสนับสนุนและความสนใจเป็นพิเศษจากราชส านัก มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์
หยวนเป็นต้นมา (ที่เกิดหน่วยงานก ากับโดยตรงอย่างชัดเจน) จนถึงสมัยราชวงศ์ชิงที่ฮ่องเต้ใส่
พระทัยและให้มีหน่วยงานก ากับและควบคุมการผลิตอย่างชัดเจน มีเจ้าหน้าที่จ าเพาะงานมาก ากับ
ดูแลอย่างเข้มข้น และยังทรงร่วมสนพระทัยค้นคว้าและร่วมสร้างสรรค์ด้วยในงานเครื่องกระเบื้อง
จนเกิดรูปแบบก้าวหน้าขั้นสูงสุดมากข้ึน 

3. การมีช่างฝีมือที่หลั่งไหลมารวมตัวกันจากทั่วสารทิศมาอยู่ที่จิ่งเต๋อเจิ้น ผู้มีฝีมือทั้ง
ในทางฝีมือเชิงช่างและทางศิลปกรรม อันท าให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาจนกลายเป็นรูปแบบเชิง
ประเพณีอันวิจิตรที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมและเกิดเป็นเครื่องกระเบื้องเชิงประเพณีที่มีอัต
ลักษณ์เป็นของตนเองอย่างเด่นชัด 

4. วิทยาการขั้นสูงสุดของเทคโนโลยีเตาเผา จนเกิดเป็นเตาเผาจิ่งเต๋อเจิ้นทรงไข่ ที่ให้
ประสิทธิภาพอย่างสูงในการผลิต เป็นการรวมวิทยาการของเตาเผามังกรจากภาคใต้และเตาเผาทรง
หมั่นโถวจากภาคเหนือ พัฒนาการลองผิดลองถูกมาจนเกิดเตาเผาทรงน้ าเต้าและจนกลายเป็นเตา
เจิ้นในที่สุด ที่สามารถให้ผลในด้านการผลิตที่สมบูรณ์แบบ ใช้ต้นทุนและทรัพยากรลง ควบคุม
คุณภาพของเตาเผาที่ให้คุณภาพต่อผลิตภัณฑ์และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่
และไม่สิ้นเปลืองแรงงานและเชื้อฟืนเหมือนในอดีต 

5. มีระบบการจัดการที่ดี มีหน่วยงานก ากับดูแลการผลิตงานชั้นคุณภาพระดับสูงในทุก
ส่วนของกระบวนการ ซึ่งมีลักษณะหน่วยงานก ากับนี้มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนจนมีแบบแผน
ชัดเจนมากขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง มีบุคลากรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลงาน ออกแบบและ
ด าเนินการในระดับนโยบาย มีระบบจัดการเชิงอุตสาหกรรม มีระบบจัดสรรแบ่งส่วนแรงงานท างาน
จนสามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างเที่ยงตรง ตลอดจนถึงระบบการขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ (ซึ่งก็มี
ระบบแบ่งส่วนแรงงานและความช านาญจ าเพาะด้วยเช่นกัน) และการตลาดด้วย  

6. ความได้เปรียบของสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมเอ้ือต่อการขนส่งวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีแม่น้ าชางที่ส าคัญและ
สามารถล่องขนถ่ายสินค้าออกเมืองท่าได้ง่าย มีระบบการค้าต่างประเทศแดนไกล พัฒนาเรือสินค้า
ส าเภาขนาดใหญ่ที่กินระวางน้ าลึกได้ดี เหมาะกับการขนส่งเครื่องกระเบื้องจ านวนมหาศาลไปยัง
ตลาดและสถานที่ต่างๆ 

7. การสืบสานปฏิบัติสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบและเทคนิคมาอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่
ขาดสาย การพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคต่างๆในการขึ้นรูปและตกแต่งผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ จนได้
เครื่องมือหรือสิ่งที่เหมาะสมในการผลิตงาน การสร้างสรรค์งานเครื่องกระเบื้องระดับขั้นพิสุทธิ์ของ
ราชวงศ์แบบอย่างประเพณีทุกกระเบียด เพื่อให้คงเอกลักษณ์และคุณค่าสืบสานอย่างต่อเนื่องไม่
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ขาดสาย ท าให้รูปแบบเคร่ืองกระเบื้องเชิงประเพณียังสืบทอดอย่างต่อเนื่อง (ซึ่งผู้สร้างงานแบบสืบ
ทอดเอกลักษณ์ก็ย่อมต้องมีฝีมือขั้นสูง) 

8. การรู้จักรับวิทยาการจากต่างแดน (ตะวันตก) น ามาปรับใช้จนผสานเกิดเป็นผลงาน
และเทคนิคจ าเพาะเป็นของตนเอง เช่น การเขียนสีตกแต่งลายบนเคลือบแบบฟอสฟอรัสหรือ
เทคนิคการเขียนภาพแบบตะวันตก (yangcai) ที่น ามาประยุกต์เขียนภาพบนเคลือบบนแจกัน และ
พัฒนาจนการงานสร้างสรรค์ที่หลากหลาย การน ารงควัตถุจากต่างแดนมาประยุกต์ใช้เขียนสตีกแต่ง
ชิ้นงานจนสามารถพัฒนาและค้นพบรงควัตถุที่สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้โดดเด่นเป็นของตนเอง
จากหลายแหล่งภายในประเทศซึ่งทดแทนการน าเข้ารงควัตถุจากต่างประเทศในปริมาณมากและให้
คุณภาพที่ดีและแตกต่างกว่า 

9. ระบบธรรมเนียมประเพณีกฎเกณฑ์การฝึกฝนถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิทยา โดย
ทางสายเลือดตระกูลหรือของครูสู่ศิษย์ที่เป็นขนบเคร่งครัดและการย าเกรงตั้งใจฝึกฝนด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ (โดยเฉพาะการถ่ายทอดแบบสืบสายตระกูลหรือส านัก ที่เป็นกลเม็ดเทคนิควิธีลับ
เฉพาะตามสายตระกูลหรือส านักนั้นๆ) ซึ่งเป็นรากทางวัฒนธรรมของจีนที่ส าคัญ จึงท าให้มีบุคลากร
ที่สร้างสรรค์เครื่องกระเบื้องทิ่จิ่งเต๋อเจิ้นในแบบประเพณีที่ยัง เปี่ยมด้วยฝีมือและรูปแบบ 
ขณะเดียวกันในปัจจุบันสมัยได้พัฒนาเป็นระบบการสอนจัดการความรู้เครื่องกระเบื้องแบบ
สมัยใหม่ มีสถาบันที่วิจัยและค้นคว้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องท าให้จิ่งเต๋อเจิ้นพัฒนา
องค์ความรู้ ศาสตร์ทางเคร่ืองกระเบื้องของตนและผลิตบุคลากรอย่างไม่ขาดสาย  

10. การจัดการระบบตลาด สมาคมอาชีพและการส่งเสริมสินค้า (การขาย) ในรูปแบบ
ต่างๆ ท าให้เมืองจิ่งเต๋อเจิ้นมิใช่เป็นแต่เพียงเมืองผลิตเคร่ืองกระเบื้อง แต่ยังเป็นจุดนัดพบศูนย์รวม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจเคร่ืองกระเบื้องทุกภาคส่วนมาแต่โบราณ จนกลายเป็นศูนย์กลางของ
ธุรกิจเครื่องกระเบื้องระดับโลก ตลอดจนเซรามิกส์ระดับเนื้อแบบอ่ืน เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อแกร่ง 
(stoneware) ด้วย 

 
 นอกเหนือจากเครื่องกระเบื้องขั้นพิสุทธิ์ของราชส านักแล้ว อุตสาหกรรมเคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น
เติบโตขึ้นด้วยการสนับสนุนและขับเคลื่อนส่งเสริมจากสมาคมอาชีพผู้ประกอบธุรกิจเครื่องกระเบื้อง ซึ่ง
สมาคมดังกล่าวก่อตั้งขึ้นทั้งจากผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ประกอบการนอกพื้นที่จิ่งเต๋อเจิ้น สมาคมอาชีพ
เป็นศูนย์กลางในการให้ค าปรึกษา วางแผนการด าเนินธุรกิจออกกฎระเบียบตลอดจนเป็นโรงเรียนสอนและ
อบรมความรู้ให้แก่ลูกหลานของสมาชิกท าให้เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นมีการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง (และ
ยังธ ารงรักษาแบบลักษณ์จ าเพาะที่โดดเด่นเอาไว้) นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มอาชีพตามความช านาญเฉพาะ
ทาง เช่น กลุ่มอาชีพที่ท างานในโรงงานเตาเผา กลุ่มอาชีพขึ้นรูปเครื่องกระเบื้อง กลุ่มอาชีพพ่นเคลือบ กลุ่ม
อาชีพควบคุมปิดเปิดเตาเผาฯลฯ การรวมกลุ่มเฉพาะทางเหล่านี้ ท าให้เกิดการธ ารงสืบทอดองค์ความรู้และ
เทคนิคฝีมือ (ลับ) ตามความช านาญเฉพาะทาง ส่วนใหญ่สืบทอดผ่านลูกหลานเครือญาติวงศ์ตระกูล 

 



149 
 

 สถานการณ์การค้าเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่มี
มูลค่าการผลิตสูงในประเทศจีน ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังทวีปยุโรป อาฟริกาและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นพัฒนาเติบโตมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยความ
ได้เปรียบของมรดกวัฒนธรรมทางด้านภูมิปัญญา ความเหนียวแน่นและความร่วมมือร่วมใจในการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการรวมไปถึงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือของภาครัฐและภาคท้องถิ่น 

 แบบลักษณ์เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น มีแบบลักษณ์ที่ชัดเจนและโดดเด่นเป็นระบบ จากการ
พิจารณาถึงกระบวนการผลิต รูปทรงและลักษณะทางกายภาพ แบบลักษณ์เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นแบ่ง
ตามลักษณะทางกายภาพออกเป็น 5 ประเภท คือ แบบเคลือบสี แบบเขียนสีบนเคลือบ แบบเขียนสีใต้
เคลือบ แบบเขียนสีใต้เคลือบและบนเคลือบผสมกัน และงานจิตรกรรมเป็นแผ่นกระเบื้อง นอกจากนี้แบบ
ลักษณ์เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นแนวประเพณีที่ยังผลิตอยู่ในปัจจุบัน เช่น แบบภาชนะเครื่องลายคราม แบบ
ภาชนะเครื่องลายครามฉลุอุดเคลือบ แบบงานเคลือบสี แบบแกะสลักลายเคลือบทับ แบบตกแต่งเขียนสีบน
เคลือบและแบบจิตกรรบนแผ่นกระเบื้อง นอกจากนี้แบบลักษณ์สมัยใหม่ -ร่วมสมัยที่มีการผลิตเน้นในเชิง
สร้างสรรค์มีอยู่สามลักษณะ คือ แบบเชิงภาชนะ แบบเครื่องกระเบื้องอุตสาหกรรม และแบบงานศิลปกรรม 

ด้วยมรดกวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องนั้นประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่ปรากฏเห็น
เป็นกายภาพสร้างสรรค์ต่างๆและสิ่งที่เป็นภูมิปัญญา ทักษะเชิงสร้างสรรค์ในตัวบุคคล ขนบธรรมเนียมวิถี
ปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมแก่กันและกัน โดยมีพัฒนาการและหยั่งรากมายาวนานของประวัติศาสตร์จวบ
จนยังด าเนินอยุ่ในปัจจุบันร่วมสมัย ดังนั้นแนวทางการจัดการมรดกวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้อง (รวมไปถึง
เครื่องกระเบื้องร่วมสมัย) จึงมีลักษณะที่ผสมผสานกัน เพียงแต่ในแนวจัดการบางรูปแบบการเกิดขึ้นหรือ
จุดเน้นอาจให้น้ าหนักหรือแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่ากัน เช่น ถ้าเป็นลักษณะจัดการที่มาจาก
ความส าคัญของวัตถุวัฒนธรรม สิ่งศิลปะสร้างสรรค์ก็จะมีลักษณะเชิงอนุรักษ์เป็นวัตถุภัณฑ์หรือโบราณคดี 
แต่บางอย่างที่ให้ความส าคัญกับระบบภูมิปัญญา กรรมวิธีและทักษะก็จะจัดการส าแดงปรากฏเป็นองค์
ความรู้หรือกิจกรรมสาธิต และนอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการประเภทใดก็ตามจะมีเร่ืองของการ
ท่องเที่ยวเข้าไปเป็นส่วนร่วมด้วยเสมอไม่มากก็น้อย ซึ่งท าให้ไม่เป็นจัดแบ่งส่วนการจัดการอย่างเป็นเอกเทศ
ออกจากวิถีของสังคมหรือชุมชน ยังผลสืบเนื่องอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งในด้านอนุรักษ์สงวนรักษาและ
ความร่วมสมัยอย่างมีชีวิต ทั้งคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ ความรู้ ภูมิปัญญา เศรษฐกิจและความภาคภูมิ
ในอัตลักษณ์ ซึ่งแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น  สามารถประมวลออกได้
เป็น 6 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบด้านการอนุรักษ์ รูปแบบนี้ปรากฏให้เห็นในการด าเนินงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ภูมิทัศน์นิเวศวิทยา การ
จัดการในพิพิธภัณฑ์เชิงอนุรักษ์นอกจากมีการจัดแสดงแล้ว พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังจัดพื้นที่ส าหรับ
การสาธิต การขึ้นรูปหรือกระบวนการผลิตต่างๆ และในทุกแหล่งอนุรักษ์ ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์เคร่ืองกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น พิพิธภัณฑ์เตาราชส านักหลวง แหล่งอนุสรณ์เหมืองแร่และ
หมู่บ้านเกาหลิง หมู่บ้านโบราณเหยาหลี่ แหล่งอนุรักษ์โบราณสถานจวนที่ว่าการอ าเภอฝูเหลียง 
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และสิ่งที่น่าสนใจในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงอนุรักษ์คือ แหล่งอนุรักษ์เหล่านี้ยังได้รับ
การสนับสนุน ส่งเสริมและก าหนดมาตรฐานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติร่วมด้วย เช่น มีการจัด
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งชาติระดับ 4A หรือจัดให้แหล่งอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมสาธิต แหล่ง
คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับประเทศ ซึ่งเป็นการก าหนดระดับสถานที่ท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ทั้งจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญและให้ความ
ใส่ใจในการดูแลเอาใจใส่และท านุบ ารุงอย่างเอ้ือประโยชน์อย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างแนวการ
จัดการเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปรากฏรูปเป็นการท่องเที่ยวโดยอาศัยความ
แข็งแกร่งของรากทางวัฒนธรรมที่ตนเองมีอยู่อย่างโดดเด่น 

2. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบภูมิทัศน์ร่วมวิถี เป็นการจัดตกแต่งสภาพแวดล้อมของเมือง
และพื้นที่สาธารณะด้วยเคร่ืองกระเบื้อง เช่น การสร้างจุดสังเกตส าคัญหรือจุดหมายตาของเมือง สิ่ง
ประกอบตกแต่งภูมิทัศน์เมือง ส่วนประกอบตกแต่งถนนและสถาปัตยกรรมต่างๆของเมือง การ
จัดการในลักษณะนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและศิลปิน การจัดการทางวัฒนธรรมโดยการ
แสดงออกผ่านสถาปัตยกรรมตลอดจนภูมิทัศน์ของเมืองท าให้เมืองมีอัตลักษณ์และความหมายตาม
นิยามของความเป็น “เมืองเซรามิกส์” ที่อุดมไปด้วยบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
เมืองเครือ่งกระเบื้องและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมไปทุกพื้นที่โดยผสมกลมกลืนร่วมวิถีไปกับการด าเนนิ
ชีวิตอย่างปกติของผู้คนและสภาพแวดล้อม 

3. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมรวมกลุ่มสร้างสรรค์  ผลของการมีส่วนร่วม
รวมกลุ่มสร้างสรรค์ท าให้เกิดศูนย์ประติมากรรมเซรามิก หมู่บ้านศิลปะเครื่องกระเบื้องนานาชาติ
ซ่านเป่าแห่งเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น การจัดการมรดกฯแนวทางนี้ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์อย่าง
ก้าวหน้า โดยมีส่วนมาจากรากฐานของภูมิปัญญาอันเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของเครื่อง
กระเบื้องที่มีอยู่ในตัวบุคคลถูกถ่ายทอดสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานแนวสืบสานหรือแนวทางร่วม
สมัย เป็นการร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการภูมิปัญญา ทักษะเชิงช่างและประสบการณ์ของแต่
ละคนให้มาร่วมกันน าเสนอและสร้างสรรค์และยังเป็นพื้นที่ของผู้สร้างสรรค์รุ่นใหม่ได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์เคร่ืองกระเบื้องกับนานาชาติ สิ่ง
ที่ส าคัญที่จะท าให้การจัดการมรดกวัฒนธรรมแนวนี้ยั่งยืนอยู่รอดได้ในเชิงการจัดการจ าเป็นต้องท า
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่เชื้อเชิญผู้สนใจแบบลักษณ์เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น นอกจากนั้นยังมี
ผลต่อเศรษฐกิจในเชิงสร้างสรรค์ด้วยเพราะผลงานศิลปกรรมเหล่านี้ได้ถูกประมูลหรือเผยแพร่ไปยัง
ส่วนต่างๆของจีนและหอศิลป์ในต่างประเทศอีกด้วย 

4. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการจัดตั้งสถาบันศึกษา สถานศึกษาที่ส าคัญในจิ่งเต๋อเจิ้นคือ 
สถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอนและวิจัยเกี่ยวกับ
เครื่องกระเบื้องซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในประเทศจีนที่เน้นทางนี้โดยเฉพาะและเป็นที่ยอมรับระดับโลก มี
การสอน วิจัย สร้างสรรค์ บริการวิชาการแก่สังคม แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันมีการแบ่ง
บริหารจัดการเป็น 11 ส านัก รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติ การจัดการแนวทาง
นี้เป็นการจัดการที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของมรดกวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องอย่างครบวงจรที่สุด
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เพราะเป็นการจัดการที่เข้าถึงรากขององค์ความรู้ในทุกกระบวนการของเครื่องกระเบื้องและผลิต
สร้างบุคลากรทางเคร่ืองกระเบื้องอย่างมืออาชีพเพื่อผลอย่างก้าวหน้าที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

5. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงท่องเที่ยวเศรษฐกิจ ตัวอย่างการจัดการแนวนี้ เช่น ตลาด
ขายปลีกและส่งเครื่องกระเบื้อง “ฉือชี่เจียจิ่นซิ่วชางหนาน” ตลาดขายปลีกและส่งเครื่องกระเบื้อง 
“จงกั๋วฉือเฉิง” และตลาดขายปลีกและส่งเครื่องกระเบื้อง “จิ่งเต๋อเจิ้นจินชางลี่ถาวฉือต้าซื่อฉ่าง” 
แหล่งตลาดเหล่านี้เป็นตลาดค้าปลีกและสง่ที่กระจายอยู่มากและเป็นจุดรวมสินค้าเครื่องกระเบื้องที่
ส าคัญระดับประเทศที่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากจีนและนานาประเทศจะมุ่งมายังจิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่ง
พัฒนามาจากพัฒนาแหล่งถนนการค้าเซรามิกจากสมัยโบราณ ตลาดค้าส่งและค้าปลีกดังกล่าว ถือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อมาซื้อหาเครื่องกระเบื้องท าให้เกิดรายได้
และสนับสนุนการผลิตเครื่องกระเบื้อง ยังผลให้อุตสาหกรรมเซรามิกส์เจริญเติบโตและยั่งยืน  

6. การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการผลิตสืบสานและสร้างสรรค์อย่างก้าวหน้าของโรงงาน
อุตสาหกรรม พบว่ามีโรงงานผลิตเครื่องกระเบื้องว่างหลงและโรงงานผลิตเครื่องกระเบื้องเจียหยาง 
ที่ท าการผลิตเครื่องกระเบื้องทั้งแบบสืบสานประเพณีและแบบร่วมสมัย โรงงานดังกล่าวมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสืบสานเครื่องกระเบื้องแนวประเพณีโดยการผลิตเลียนแบบเครื่องกระเบื้องแนว
ประเพณีที่มีชื่อเสียงในอดีตให้มีลักษณะเหมือนชิ้นงานในอดีตทุกประการทั้งรูปทรง แบบลักษณ์ 
ขนาด และลวดลายตกแต่งต่างๆรวมไปถึงกรรมวิธีการขึ้นรูป และวัตถุดิบ ซึ่งเครื่องกระเบื้อง
เลียนแบบสืบสานแนวนี้ยังเป็นที่นิยมและจ าหน่ายได้ในราคาสูง ซึ่งก็ได้รับอานิสงส์มาจากรากทาง
มรดกวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องที่เข้มแข็งมาอย่างยาวนานของจิ่งเต๋อเจิ้นนั่นเอง ถือได้ว่าการผลิ ต
ในลักษณะนี้โดยการน าแบบลักษณ์ในอดีตมาผลิตเลียนแบบในภาวะการณ์ปัจจุบันเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องกระเบื้องที่มีผลมาจากคุณค่าของสิ่งที่เรียกได้ว่าทรัพย์สินภูมิปัญญาจาก
มรดกวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้อง การผลิตดังกล่าวท าให้การปลิตเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นยังคง
ธ ารงรักษ์แบบลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น  
 

เราจะเห็นได้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องของจิ่งเต๋อเจิ้นนี้  นอกจากแบบลักษณ์ทาง
กายภาพที่โดดเด่นที่ประจักษ์เห็นได้ชัดในฐานะเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมหรือมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 
(tangible cultural heritage) แล้ว ยังมีส่วนที่เรียกได้ว่า เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible 
cultural heritage) ที่เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอันส าคัญยิ่งกว่า เช่น กระบวนวิธีขั้นตอนผลิตสร้าง ทักษะฝีมือ
เชิงช่าง วิทยาการเทคโนโลยีของเตาเผาและอาคารเรือนเตา รูปแบบสร้างสรรค์มาตรฐานความงามของ
ลวดลายและรูปทรงพิสุทธิ์ ตลอดจนสิ่งประกอบบริบทรอบข้างของเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น เช่น ผลงาน
บันทึกภาพประกอบกระบวนการผลิตเครื่องกระเบื้องของถังอิง แนวคิดของการบริหารจัดการแบ่งส่วน
แรงงานผลิตในโรงงาน ระบบการรวมตัวเป็นสมาคมอาชีพและการด าเนินธุรกิจค้าขายเครื่องกระเบื้อง เร่ือง
เล่าต านานต่างๆที่เกี่ยวข้องเครื่องกระเบื้อง เช่น เทพเจ้าเตาไฟถงปิง แหล่งอนุสรณ์แร่และทรัพยากรส าคัญ
ของการผลิตซึ่งก็รวมถึงภูมิปัญญาการแปรรูปน าวัตถุดิบมาเป็นส่วนผสมเนือ้ดินและเคลือบทีส่ าคัญ สิ่งเหล่านี้
เป็นมูลค่าและคุณค่ามหาศาลที่เป็นรากส าคัญของวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นที่ถูกผนวกเข้ากับ
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แผนภูมิที่ 6.1 : ในแต่ละหน่วยหรือรูปแบบการจัดการมรดกวัฒนธรรม มีประเด็นที่เน้นในการ
เป็นภารกิจหรือผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆ ในรูปแบบหนึ่งๆ อาจมีแนวและผลที่
ต้องการหลากหลายและซ้อนเกี่ยวกัน ซึ่งในแต่ละรูปแบบการจัดการฯแสดงให้เห็นถึงการ
น ามาใช้ประโยชน์แก่มนุษย์อย่างหลากหลาย และจะมีเรื่องการท่องเที่ยวเข้าเกี่ยวโยงด้วยเสมอ 
 

ชิ้นงานสร้างสรรค์ แม้ในชิ้นงานปัจจุบันร่วมสมัยที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างขึ้นจะมากบ้างน้อยบ้าง แต่ก็ยังอบอวล 
อยู่เป็นเนื้อเดียวกันกับเคร่ืองกระเบื้องที่ได้ชื่อว่ามาจากจิ่งเต๋อเจิ้นซึ่งยากที่เครื่องกระเบื้องจากแหล่งอ่ืนของ
โลกจะเสมอเหมือน  
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และจากทุกรูปแบบของแนวการจัดการมรดกวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นล้วนแล้วแต่ไม่ได้
ถูกจัดการให้เป็นแหล่งมรดกที่ตายแล้ว แต่ถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมโดยประเมินจากคุณค่ามรดก
วัฒนธรรม1 ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการแนวการจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและเป็นสิ่งที่เรียกว่า มรดก
มีชีวิต (Living heritage) อันหมายถึง มรดกวัฒนธรรมที่มีการใช้ประโยชน์จากมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่ง
ตอบสนองคุณค่าต่างๆ แก่มนุษย์ ชุมชนและสังคม  

6.2 แนวทางปฏิบัติที่น่าสนใจ 
สืบเนื่องจากพื้นที่ของจังหวัดล าปางเป็นพื้นที่ที่มีการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา (ไม่ค่อยปรากฏเครื่อง

เคลือบดินเผาระดับเนื้อเครื่องกระเบื้อง (Porcelain) มากนัก ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ระดับเนื้อแกร่ง 
(Stoneware) จึงขอกล่าวในส่วนและบริบทของเครื่องเคลือบดินเผาโดยรวม) อย่างโดดเด่นและเป็นแหล่งที่มี
แร่ทรัพยากรดินขาวที่เป็นวัตถุดิบส าคัญต่อการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา แม้จะมีรากของมรดกวัฒนธรรม
เครื่องเคลือบดินเผาไม่ยาวนานและปัจจัยประกอบอ่ืนที่เข้มแข็งเท่าจิ่งเต๋อเจิ้นก็ตาม เช่น ความสืบเนื่องของ
มาตรฐานแบบลักษณ์ เทคนิคและกระบวนวิธีที่ได้รับการสร้างสรรค์และก ากับอย่างจริงจังจากราชส านักมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 หรือการสร้างชิ้นงานในระดับเนื้อเครื่องกระเบื้องอย่างเป็นล่ าเป็นสันโดยปกติอย่างจิ่ง
เต๋อเจิ้น การด าเนินธุรกิจส่งออกเครื่องกระเบื้องที่โดดเด่นออกไปทั่วโลกตั้งแต่ศตวรรษที่  13 หรือการ
รวมกลุ่มกันของสายวิชาชีพเป็นสมาคมแขนงต่างๆ ที่มีความเข้มแข็งและขับเคลื่อน ถ่ายทอด ช่วยเหลือ 
สนับสนุน บุคลากรในแวดวงวิชาชีพเครื่องกระเบื้องอย่างแข็งขัน หรือประเพณีการถ่ายทอดกระบวนทักษะ
วิชาเคร่ืองกระเบื้องแบบสายตระกูลก็ตาม แต่ล าปางก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่เกี่ยวกับเครื่องเคลือบ
ดินเผาอยู่บ้าง อาทิ งานเซรามิกส์แฟร์ที่จัดเป็นประจ าทุกเดือนธันวาคมของทุกปี การมีสมาคมเครื่องปั้นดิน 
เผาล าปาง การรวมกลุ่มที่เรียกว่าคลัสเตอร์ของผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองเคลือบดินเผา แต่กระนั้นแนวทาง
ที่สามารถน าแนวปฏิบัติที่น่าสนใจน ามาปรับพัฒนาให้เหมาะสมกับจังหวัดล าปาง และรวมถึงพื้นที่อื่นที่มีการ
ผลิตเครื่องเคลือบดินเผา ได้ดังนี้ 

1) การรวมกลุ่มอาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อการส่งเสริมและ
สนับสนุน พัฒนาให้เกิดการถ่ายทอด ช่วยเหลือและพัฒนาในสายงานจ าเพาะทางของตนให้เกิดความเด่นชัด
แข็งขันและสั่งสมอัตลักษณ์ของทักษะและแนววิชาชีพของตน  

2) การเร่งด าเนินการจัดการแหล่งทรัพยากรวัตถุดิบของเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งส าหรับในพื้นที่
ล าปางแล้ว ทรัพยากรแร่ที่ส าคัญคือ ดินเกาลินก าลังจะเริ่มหมดไปหรือเหลืออยู่อย่างคุณภาพไม่สูง ควรเร่ง
ด าเนินการจัดการไม่ด้วยวีธีทางใดก็วิธีหนึ่ง เช่น การจัดให้เป็นแหล่งอนุสรณ์แร่วัตถุดิบทางเคร่ืองเคลือบและ
จัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ในบางพื้นที่มีแหล่งเตามังกรโบราณที่ทรงคุณค่าที่ควรจัดพัฒนา

                                                           
1 คุณค่าจากมรดกวัฒนธรรมที่มีต่อมนุษย์ในลักษณะต่างๆ (อิโคโมสไทย:2548; น.75) เช่น คุณค่าทางสังคม (Social Value) คุณค่าทาง
เศรษฐกิจ (Economic Value) คุณค่าทางสุนทรียภาพความงาม (Aesthetic Value) คุณค่าเชิงสื่อความหมาย ( Interpretative 
Value) คุณค่าทางจิตวิญญาณ (Spiritual Value) คุณค่าในตัวตนและความแท้ (Authentic Value) คุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
(Historical Value) คุณค่าทางศาตร์และเทคโนโลยี (Scientific Value) คุณค่าทางประดิษฐกรรมปัญญา (Innovation Value) คุณค่า
ในด้านความเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Associative Value) 
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ในการจัดการอนุรักษ์ยั่งยืนอย่างเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเตาอยู่ในพื้นที่ของสถานประกอบการเอกชนและ
บางส่วนที่เป็นเตาโบราณเก่าแก่กว่านั้น (แนวทางโดยรายละเอียดมากกว่านั้นจ าเป็นต้องวิจัยเฉพาะประเด็น
ในเร่ืองนี้ของล าปางต่อไป) 

3) การสร้างพื้นที่ให้กับศิลปิน นักออกแบบและการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานทางเครื่องเคลือบดินเผาร่วมกัน ส าหรับในพื้นที่จังหวัดล าปางพื้นที่
ดังกล่าวนี้ยังมีการเคลื่อนไหวหรือสัดส่วนน้อย เพราะส่วนใหญ่กิจกรรมเหล่านี้มักจะไปด าเนินการในเมือง
ใหญ่เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หรือไม่ก็ยังไม่มีการริเริ่มด าเนินการอย่างเหมาะสมให้พร้อมกับสภาพแวดล้อม 
เช่น หมู่บ้านศิลปินที่ผู้เข้าร่วมสามารถมาพ านักและสร้างสรรค์งานท่ามกลางบรรยากาศและวัฒนธรรมแท้
ดั้งเดิม (ที่ยังมีชีวิตร่วมสมัยอยู่จริงไม่ใช่ลักษณะการจัดตั้งบรรยากาศเทียม) ที่มีอัตลักษณ์พื้นที่เครื่องเคลือบ
ดินเผาที่มีประวัติศาสตร์หรือภูมิทัศน์วัฒนธรรมของตนเองอย่างเหมาะสม การมีหอศิลป์ร่วมสมัยที่รับการใส่
ใจออกแบบจัดสร้างอย่างเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมและแสดงผลงานลักษณะเครื่องเคลือบดินเผา ที่จะ
น าพาให้เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์อย่างหลากหลายและพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งหมาย
พบปะด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับเครื่องเคลือบดินเผาในระดับประเทศต่อไป 

4) การจัดให้เกิดภูมิทัศน์ร่วมวิถีของเครื่องเคลือบดินเผาในเมืองล าปางให้มากยิ่งขึ้นอย่างวิถี
ธรรมชาติปริยาย เพื่อส่งเสริมการร่วมคิดและสร้างสรรค์ เสริมบรรยากาศและสุนทรียภาพให้อยู่รายล้อมใน
วิถีชีวิตของผู้คนและชุมชน ให้เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศเมืองล าปาง เพราะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกระตุ้นเร้าการสร้างสรรค์สิ่งประกอบตกแต่งเมืองต่างๆ ที่เป็นเครื่องเคลือบดิน
เผาอย่างหลากหลายและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตร่วมสมัยที่บูรณาการกับสิ่งอ่ืน
ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการกล่อมเกลาหล่อหลอมความรู้สึกเชิงสุนทรียภาพต่องานสร้างสรรค์เคร่ือง
เคลือบฯ ให้ผุดเกิดในความรู้สึกและการใช้ชีวิตของชาวเมืองอยู่ทุกวันอย่างธรรมชาติ 

5) ผลิตสืบสานสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาแนวประเพณีในแต่ละพื้นถิ่น ซึ่งเป็นการธ ารงจิต
วิญญาณและบุคลิกของเครื่องเคลือบฯ แนวประเพณีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมคิดและร่วมสร้างสรรค์ได้ 
เพราะเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่สามารถส าแดงจิตวิญญาณ ความงามและตัวตนได้อย่างไม่เคอะเขิน เพราะสืบมา
จากผลผลิตของส านึกพื้นถิ่นในวิถีของตน ขณะเดียวกันสามารถรังสรรค์คุณค่าร่วมสมัยโดยโยงใยแปรเปลี่ยน
จากพื้นฐานความงามเชิงประเพณีของตน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและสืบสานคุณค่าอย่างยั่งยืนในแนว
ผลิตผลวัตถุทางวัฒนธรรมของตนที่โดดเด่น ยังผลที่เกี่ยวเนื่องต่อในด้านการจัดการองค์ความรู้ การ
ค้นคว้าวิจัยมรดกภูมิปัญญาของเครื่องเคลือบดินเผา (ที่ปรากฏอยู่ทั้งวัตถุวัฒนธรรมและวิถีวัฒนธรรม) ที่มี
อย่างกระจายและซึมซับอยู่ในวิถีและตามภูมิบุคคลก่อนการสร้างสรรค์ นอกจากจะเป็นการสืบสานอนุรักษ์
อย่างโดยตรงแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการสร้างสรรค์แบบอย่างเชิงประเพณีหรืองานร่วมสมัยที่ สืบ
เค้าแบบอย่างประเพณีอีกด้วย 
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6) การจัดให้มีสถาบันการศึกษาเฉพาะทางชั้นสูงที่มีการวิจัย การจัดการความรู้ การสอนและผลิต
บุคลากรทางเครื่องเคลือบดินเผามืออาชีพอย่างเข้มข้น อันจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืนที่สุดต่อการด าเนินการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผาให้ร่วมสมัยและยั่งยืนต่อไป  เพราะไม่ได้เป็นแต่เพียงจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้แต่เพียงกายภาพวัตถุเท่านั้น แต่สามารถเข้าถึงอย่างรากลึกของมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อันเป็นภูมิปัญญาของเครื่องเคลือบดินเผาที่มีอยู่อย่างมากมายและสามารถพัฒนา
ประยุกต์และสืบสานต่อได้อย่างไม่รู้จบ 

7) การร่วมจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผาและบริบทที่เกี่ยวข้องในเชิงอนุรักษ์
อย่างยั่งยืนที่บูรณาการในด้านส่งเสริมมาตรฐานอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (อันมีความ
หลากหลายมิติ) ที่มิได้เน้นแต่เฉพาะรูปแบบและเนื้อหาแต่ยังมีความครอบคลุมไปถึงคุณค่าการใช้สอย (use 
and function) ขนบปฏิบัติ บริบทรายล้อม และความส าคัญของความรู้สึกและจิตวิญญาณ ที่เป็นลักษณะ
การจัดการวัฒนธรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาอย่างยั่งยืนต่อชุมชนและสังคมของล าปาง 

8) การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลกายภาพและวัฒนธรรมเซรามิกล าปาง ซึ่งรวมทั้งสิ่งที่เป็นมรดก
วัฒนธรรม (มรดกที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย) และวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งจะเป็นการบ่งเน้นให้เห็นถึงว่าล าปางคือ
เมืองวัฒนธรรมเซรามิกส์มิใช่เป็นแต่เพียงเมืองเซรามิกส์หรือเมืองขายเซรามิกส์เท่านั้น ขณะเดียวกันจะเป็น
การเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของชุมชนและสืบทอดวัฒนธรรมเซรามิกส์ของล าปางที่จะเป็นมรดกวัฒนธรรมที่
มีชีวิต (living cultural heritage) ร่วมกัน เพิ่มศักยภาพของการมีศักดิ์ศรีและเกิดการพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืนโดยก่อให้เกิดคุณค่าที่บูรณาการอย่างหลากลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนิเวศวิทยา (เซรา
มิกส์) ของชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนและก่อให้เกิดคุณค่ารายล้อมของ
วัฒนธรรมเซรามิกส์ของล าปาง 
 

6.3 ข้อจ ากัดในการศึกษาและแนวทางวิจัยในอนาคต 

จิ่งเต๋อเจิ้นเป็นพื้นที่หรือแหล่งสถานที่หยั่งรากเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เคร่ืองกระเบื้อง
มาอย่างยาวนานจนเป็นแหล่งสถานต้นๆ ของมรดกวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องระดับโลก ด้วยข้อจ ากัดของ
เวลาส าหรับการเก็บข้อมูลและศึกษาพื้นที่ ที่ทางคณะผู้วิจัยมีเวลาเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่จ านวน 6 วัน 
(ไม่นับวันเดินทางไปและกลับในจ านวนสองครั้งช่วงกลางปีและปลายปี) ในการเก็บข้อมูลศึกษาอย่างมีส่วน
ร่วมจึงไม่สามารถกระท าได้ ควรมีระยะเวลาอย่างน้อยในถิ่นวัฒนธรรมนั้น 6 เดือน ถึง 1 ปี ในการฝังตัวเก็บ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ภาคสนามเพื่อจะได้เห็นและเข้าใจคุณค่าและความเก่ียวโยงของวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้อง
กับชุมชน ท้องถิ่นและวิถีวัฒนธรรมที่อาจประสบได้ในรอบวงจรของวัฒนธรรมในหนึ่งปีเป็นอย่างน้อย เพิ่ม
โอกาสของการสังเกตการณ์และการมีส่วนร่วมในแหล่งวัฒนธรรมให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้วิจัยเป็นบุคคลนอกวัฒนธรรมที่เพิ่งจะได้สืบค้นและเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นครั้ง
แรกกับแหล่งที่มีรากของมรดกทางวัฒนธรรมเคร่ืองกระเบื้องที่มีวิวัฒนาการสั่งสมภูมิปัญญามาอย่างยาวนาน
และซับซ้อน ผ่านยุคสมัยและกาลเวลามามาก ผ่านมิติความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาหลายครั้ง  
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แนวทางวิจัยในอนาคต เก่ียวกับสมาคมวิชาชีพหรือผู้ประกอบการเซรามิกส์จิ่งเต๋อเจิ้นอันสืบเนื่อง
กับมรดกวัฒนธรรมเครื่องกระเบื้องที่มีถิ่นฐานจากแหล่งภูมิภาคหรือมณฑลอ่ืนแต่มาประกอบการอยู่และ
ด าเนินกิจกรรมการค้าธุรกิจทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมอยู่ในจิ่งเต๋อเจิ้น ในปัจจุบันภาคส่วนประกอบการต่างๆ
ของอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องมิได้มีแต่วัตถุดิบ แรงงานหรือเทคโนโลยีเฉพาะแต่จิ่งเต๋อเจิ้นเท่านั้นแต่เป็น
การเคลื่อนย้ายระดมทุนและถ่ายเทวัตถุดิบ เทคโนโลยีและฝีมือการผลิตสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงจากแหล่ง
ภูมิภาคใกล้เคียงหรือจากแหล่งอ่ืนของประเทศจีน ซึ่งนั่นมิได้หมายความว่าเป็นการใช้ประโยชน์แต่มรดก
วัฒนธรรมของจิ่งเต๋อเจิ้นเท่านั้น แต่ยังคาบเกี่ยวเชื่อมโยงความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมจากแหล่ง
ภูมิภาคอ่ืนอีกด้วย 

ควรท าการวิจัยในประเด็นเชิงเปรียบเทียบโดยเฉพาะอีกครั้งหนึ่งส าหรับกรณีศึกษาเมืองเซรามิกส์
ล าปาง (หรือในเมืองอ่ืนที่มีการผลิตเซรามิกส์) เพราะแม้ในภาวะการณ์ร่วมสมัยจะรับรู้กันว่าเป็นเมืองที่มี
ลักษณะของการผลิตเซรามิกส์โดยภาพรวมคล้ายกัน แต่โดยรากของมรดกวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้นข้อเสนอแนะที่น ามาปรับใช้จึงเป็นการคัดสรรบางส่วนที่เห็นว่าน่าจะน าหลักแนวคิดหรือรูปแบบที่จะ
ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมกับเงื่อนไขของปัจจัยต่างๆที่จะเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามจึงควรท าการวิจัย
เก่ียวกับกรณีเฉพาะของพื้นที่แหล่งมรดกวัฒนธรรมเซรามิกส์ เนื่องจากล าปางไม่ได้มีการผลิตเซรามิกส์ใน
เนื้อระดับเครื่องกระเบื้อง (porcelain) แต่เป็นเซรามิกส์เนื้อแกร่ง (stoneware) เป็นส่วนมาก ดังนั้น 
เงื่อนไขของกรรมวิธี เทคนิคภูมิปัญญา แบบลักษณ์การสร้างสรรค์ ระบบการตลาด แบบวิถีของภูมิทัศน์
วัฒนธรรมและผลผลิตของวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงมีความแตกต่างกัน 
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ภาพที่  ผ2  : ซักถามพูดคุยกับนักศึ กษา
ปริญญาโท ก าลังปฏิบัติงานอยู่ ในสตูดิโอที่
สถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น  
 

ภาพที่ ผ1 : เก็บข้อมูลและศึกษาโครงสร้าง
ลักษณะของเรือนเตาและเตาเผาแบบโบราณ
ของจิ่งเต๋อเจิ้น ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เซรามิกจิ่งเต๋อเจิ้น 
 

ภาคผนวก 

ประมวลภาพการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ส ารวจและการสืบถามพูดคุย ในแหล่งข้อมูลต่างๆ ณ จิ่งเต๋อเจ้ิน 

 

ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม ส ารวจ บันทึก สเกตช์ การเสาะหาตัวอย่างวัตถุ
เครื่องกระเบื้อง เอกสารวิชาการหรือประวัติศาสตร์และการสืบถามพูดคุยกับบุคคล หน่วยงาน สถาน
ประกอบการ ในแหล่งข้อมูลต่างๆ ณ จิ่งเต๋อเจิ้น ช่วงระยะเวลา 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 
2555  และ ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2555  
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ภาพที่ ผ3 : คณะผู้วิจัยเข้าพบสัมภาษณ์คุณหวง หยุนเผิง ( ) ผู้เป็น
ศิลปินและผู้บริหาร บริษัท เครื่องกระเบื้องเจียหยางแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น จ ากัด  
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ภาพที่ ผ4 : พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับผู้ประกอบการเอกชนรายย่อยที่
สร้างสรรค์งานเป็นแบบของตนเอง โดยใช้ความรู้ที่สั่งสมจากบรรพบุรุษใน
สายตระกูล 
 

ภาพที่ ผ5 : ศึกษาเก็บข้อมูล ลักษณะแนวคิด การจัดการและเทคนิควิธี
ของพิพิธภัณฑ์เตาราชส านักหลวง (Imperial Kiln and Factory Site 
Museum) 
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ภาพที่ ผ6 : เข้าพูดคุยซักถามคุณเหอเฉียน ( ) และเยี่ยมชมสตูดิโอ
ของศิ ลปิ นต่ างๆ  ภายในศูนย์ประติ มากรรม เซรามิ ก  (Ceramic 

Sculpture Centre) ( )  
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ภาพที่ ผ7 : สังเกตการณ์และเก็บข้อมูล ที่หมู่บ้านศิลปะเครื่องกระเบื้อง
นานาชาติ “ซานเป่า” ส่วนหอศิลป์จัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรมเซรามิกส์ 
 

ภาพที่  ผ8 : ส ารวจ เก็บบันทึกข้อมูลและสัมภาษณ์คุณเลี่ยว ไห่หยาง   
หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท เครื่องกระเบื้องว่างหลงแห่งจิ่งเต๋อเจิ้น จ ากัด  
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ภาพที่ ผ9 : ส ารวจและบันทึกข้อมูลภาคสนาม หมู่บ้านโบราณเหยาหลี่ 
(Yaoli ancient village) ( )  

 
 

ภาพที่ ผ10 : เข้าชมและพูดคุยกับผู้ผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดครัวเรือน
และขนาดย่อมและได้รับความอนุเคราะห์ เนื้อดินปั้นตัวอย่างที่ใช้ในการ
ผลิตเครื่องกระเบื้องอยู่ทั่วไปของโรงงานต่างๆ ในจิ่งเต๋อเจิ้น 
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ภาพที่ ผ11 : ส ารวจ บันทึกและเก็บข้อมูลภาคสนามในหมู่บ้านโบราณเหยาหลี่ และแหล่งอนุสรณ์
เหมืองแร่เกาลิน-หมู่บ้านเกาหลิง ที่เป็นภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบ
ส าคัญของการผลิตเครื่องกระเบื้อง 

ภาพที่ ผ12 : ส ารวจ บันทึกภูมิทัศน์ร่วมวิถีของเมือง สิ่งประกอบแต่งเมืองและอาคาร (Street 
Furniture) ต่างๆ และเยี่ยมชม สังเกตการณ์แหล่งอนุรักษโ์บราณสถานจวนที่ว่าการอ าเภอฝูเหลียง 
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ภาพที่ ผ14: บันทึกและสังเกตการณ์ภายในส่วนสตูดิโอที่ให้นักศึกษานานาชาติ
ปฏิบัติงาน ส่วนศูนย์ศิลปะเซรามิกส์นานาชาตินี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง
สถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้นกับมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา 

ภาพที่ ผ13 : เข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในแขนงเซรามิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ กับคุณจิน หงเสวี่ยน ( ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานานาชาติของ
สถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น 
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ภาพที่ ผ15: บันทึกผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับเซรามิกส์ต่างๆ ที่รายล้อมภูมิทัศน์
ของสถาบันเครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น โดยมีคุณจิน หงเสวี่ยน ( ) น าชม

สภาพแวดล้อมและสถานท่ีจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ 

ภาพท่ี ผ16: ส ารวจและสังเกตการณ์สภาพโดยรอบของการจัดการพืน้ที่ย่านตลาด
ค้าเครื่องกระเบื้องต่างๆ ทั้งที่จัดเป็นศูนย์การค้า แหล่งท่องเที่ยวอุทยานตลาด
เครื่องกระเบื้อง 





การพัฒนาและการจัดการ
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สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


	Blank Page
	Blank Page



