ก

บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาความหลากหลายของรูปแบบ
เทคนิ ค อุป กรณ์ ความเป็ น มา ลั กษณะเฉพาะ และบทบาทในมิติด้านต่าง ๆ ของเครื่ องปั้นดินเผา
ประเภทน้้าต้น ในพื้นที่อนุภาคลุ่มน้้าโขง 2) เพื่อสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาประเภทน้้าต้น ในบริบท
ความร่ ว มสมัย 3) เพื่อสร้ างเครื อข่ายศิล ปิน ประเภทเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่กลุ่ มประเทศอนุภ าค
ลุ่มน้้าโขง 4) เพื่อริเริ่มสร้างหนทางอันน้าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร/กลุ่มตัวอย่ าง ได้แก่ ศิลปิน ช่าง (สล่า) ครูภูมิปัญญา
พระภิกษุ และชาวบ้านที่รวบรวมหรือสืบสานงานหัตถกรรมงานปั้นประเภทน้้าต้นในพื้นที่เป้าหมาย
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ โดยวิธีการการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา
ผลการวิจัย พบว่า น้้าต้นนับว่ามีต้นก้าเนิดมาจาก “น้้าเต้า” ซึ่งเป็นพืชผลที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น
ที่ส ามารถใช้บ รรจุ น้ าได้เป็ น อย่ า งมีประสิ ทธิภ าพ อีกทั้งน้้าเต้า เป็นผลไม้ที่มีนัยทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับเรื่องของต้านานปฐมก้าเนิดชนเผ่าใหญ่ ๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์ เพราะมีข้ อความปรากฏอยู่
ทั้งในจดหมายเหตุของพวกไทด้า พงศาวดาร เมืองแถง และพงศาวดารล้านช้าง “ซึ่งกล่าวถึงเทพยดา
5 องค์ ได้มาจุติในรูปเต้าปุงหรือน้้าเต้า ครั้งผลน้้าเต้านั้นล่องล่อยมายังบริเวณที่เรียกว่า “เมืองแถง”
ก็ป รากฏมนุ ษย์ รู ป กายต่ า ง ๆ ออกมาจากผลน้้า เต้า นั้น เป็น 5 พวกด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ ข่ าแจะ ผู้ ไทด้ า
ลาวพุงขาว ฮ่อ และแกว ซึ่งสืบเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบันนี้ ” ซึ่งแม้ในส่วนของรายละเอียดนั้นจะต้องกัน
ออกไปบ้ า ง แต่ที่ ป รากฏต้อ งตรงกั น คือ การกล่ าวถึ งน้้ าเต้ านั่ นเอง สะท้ อนให้ เ ห็ น ความเชื่อ ดั้ งเดิ ม
ของคนในกลุ่มชนไทในลุ่มน้้าโขง เป็นการกล่าวถึงการเกิด ความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่ง
อาจมีความเกี่ย วข้องหรือสอดคล้องกันกับหม้อน้้า ปูรณฆฏะที่เป็นสั ญลั กษณ์ของความอุดมสมบูรณ์
ความมีโชคในความเชื่อของพุทธศาสนาได้เช่นกัน โดยรวมถึงความหมายของ “หม้อน้้า” และ “คนโท”
ที่มีรู ป ร่างคล้ายน้้ าเต้าเกี่ย วกับ เรื่ องของความเชื่อและสั ญลั กษณ์ไว้ว่า “รูปเคารพของพระโพธิสั ตว์
อวโลกิเตศวร” ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งในพุทธศาสนานิกายมหายาน โดยถ้ามี 4 มือนั้น ต้องถือ
ลูกประค้า หนังสือ ดอกบัว และคนโทหรือหม้อ น้้ามนต์ จากข้อความแสดงให้เห็นถึงต้นก้าเนิด บทบาท
และความส้าคัญของน้้าต้นในมิติที่เป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อได้เป็นอย่างดี จากความเชื่อ
ท้องถิ่ น ต้า นานพื้น เมื อง ผสมผสานกั บความเชื่ อทางพุทธศาสนา ผสมกลมกลื น กันส่ ง ผลให้ น้าต้ น
มิได้เป็นเพียงแค่เครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือนของคนในละแวกลุ่มน้้าโขงเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นเครื่องใช้
ที่ มี ค วามหมายสื บ เนื่ อ งสู่ ก ารใช้ ง านในบทบาทอื่ น ทั้ ง ทางด้ า นสั ง คมวั ฒ นธรรมที่ มี ค วามส้ า คั ญ ต่ อ
การด้าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่นของแต่ละกลุ่มชนเป็นอย่างมาก
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น้้ า ต้ น หรื อ คนโท เป็ น เครื่อ งปั้ นดิ นเผาที่เป็ นศิ ล ปหั ต ถกรรมที่ ปรากฏอยู่ใ นวิ ถีชี วิต ของ
ชาวล้านนา (ภาคเหนือตอนบน) และในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขงมาช้านาน นอกจากใช้ส้าหรับ
บรรจุน้าดื่มแล้วยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้นรับที่อบอุ่น น้้าต้นยังเป็นภาชนะใส่ดอกไม้ใส่น้าบนแท่นบูชา
ในพิธีกรรม ศาสนพิธี และผลิตเพื่อเป็นพุทธบูชา และยังพบว่ามีการใช้น้าต้นเป็นเครื่องประกอบยศ
ของชนชั้นสูง ปัจจุบันเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมเพื่อจ้าหน่ายอีกด้วย โดยแบ่งการวิเคราะห์บทบาทของ
น้้าต้น ได้ดังนี้ น้้าต้นในเชิงหน้าที่ใช้สอย น้้าต้นในเชิงสัญลักษณ์ น้้าต้นในเชิงสังคมและวัฒนธรรม น้้าต้น
ในเชิงพิธีกรรม
ด้านการเก็บข้อมูลองค์ความรู้ ความเป็นมา รูป แบบศิลปกรรม เทคนิคการสร้างสรรค์ และ
ข้ อ มู ล ในมิ ติ ด้ า นสั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ศาสนพิ ธี และการสร้ า งสรรค์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
งานเครื่องปั้นดินเผา “น้้าต้น” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบน และกลุ่มอนุภาคลุ่มน้้าโขง
กล่ าวได้ว่า (1) ภาคเหนื อตอนบน มีกลุ่ มคน องค์กรที่จัดเก็บน้้าต้นโบราณไว้ให้ คนรุ่นหลั งได้ศึกษา
ในเกือบทุกจังหวัด เช่น เก็บไวในหอพิพิธภัณฑ์ของรัฐ และเอกชน รวมถึงวัดที่ส้าคัญในจังหวัดต่าง ๆ
ในด้านของผู้สืบสานงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาประเภทน้้าต้นนี้ มีผู้ที่สืบทอดอยู่เพียงไม่กี่จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และจังหวัดล้า ปาง (2) กลุ่มอนุภาคลุ่มน้้าโขง
มีการสื บ ทอดงานหัตถกรรมประเภทน้้าต้น ที่ส้ าคัญ ได้แก่ ในเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐ แห่ งสหภาพ
เมียนมาร์ที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างดี และมีผู้สืบสานงานประเภทนี้ไว้จ้านวนหนึ่ง
และเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสนับสนุนของภาครัฐเป็นส้าคัญและ
สืบสานงานไว้จ้านวนหนึ่งเช่นกัน ส่วนในเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น
น้้าต้นโบราณจะถูกเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์เมืองหลวงพระบาง (พระราชวังหลวงเดิม) ซึ่งมีจ้านวนไม่มาก
นักรวมถึงไม่อนุญาตให้บันทึกภาพแต่อย่างใด ซึ่งน้้าต้นที่พบในเมืองหลวงพระบางจะมีลักษณะคล้ายกับ
ที่พบให้จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในด้านเชื้อชาติและศิลปวัฒนธรรมเคลื่อนย้าย
หากัน จากการสัมภาษณ์คนในท้องถิ่นท้าให้ทราบว่าน้้าต้นโบราณในเมืองหลวงพระบางนั้นจะถูกพ่อค้า
คนกลางไปรับซื้อจากชาวบ้าน/แหล่งอื่น ๆ และน้ามาจ้าหน่ายต่อบุคคลทั่วไปที่สะสมมานานแล้วจึงท้า
ให้ตามบ้านเรือนหรือวัดส้าคัญในเมืองหลวงพระบางจึงมิค่อยพบน้้าต้นแบบโบราณเท่าใดนัก
เพื่อการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาประเภทน้้าต้น ในบริบทร่วมสมัยที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ของศิ ล ปิ น ในจั งหวัดเชีย งใหม่ นายสมทรัพย์ ศรีสุ วรรณ ได้มีแนวคิดการสร้างสรรค์ผ ลงาน
ในแบบร่วมสมัยจ้านวน 3 ชุด ดังนี้ ชุดวัฒนธรรมประสาน ชุดวิจิตรตระการ และชุดพุทธธรรม
เพื่อสร้างเครือข่ายศิลปิน ประเภทเครื่องปั้นดินเผาในพื้น ที่กลุ่ มประเทศอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ซึ่ ง การด้ า เนิ น งานศึ ก ษาวิ จั ย ได้ พ บว่ า กลุ่ ม ศิ ล ปิ น สามารถสร้ า งเครื อ ข่ า ย เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม วิธีคิดตลอดจนเชิงพาณิชย์ แบ่งความร่วมมือด้านต่าง ๆ
ออกเป็น 5 เครือข่ายหลัก ดังนี้ 1) เครือข่ายการอนุรักษ์ 2) เครือข่ายเชิงวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้
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3) เครื อข่ายความร่ ว มมือในหน่ ว ยงานชุมชน 4) เครือข่ายการต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ 5) เครือข่าย
ความร่วมมือเชิงพาณิชย์
เพื่อริเริ่ มสร้ างหนทางอัน น้าไปสู่ การสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภ าค
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ได้ น้ า มาสู่ ก ระบวนการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมในระดั บ ภู มิ ภ าค
ดังนี้ 1) การส้ารวจ (Explore) จากการทบทวนวรรณกรรม 2) การทดลอง (Experiment) ผู้วิจัยได้ท้า
การทดลองผ่านการรวบรวมรูปแบบของน้้าต้นในแต่ละพื้นที่มาเปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะร่วมและ
ลักษณะที่แตกต่าง 3) การวิเคราะห์จากผลการทดลอง (Learning by doing) คือ จากการทดลองผ่าน
การรวบรวมรูปแบบของน้้าต้นในแต่ละพื้นที่มาเปรียบเทียบเพื่อหาลักษณะร่วมและลักษณะที่แตกต่าง
4) การสังเคราะห์องค์ความรู้ (Doing by learning) จากการการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่ารูปแบบของ
น้้าต้นนั้น มีลักษณะร่วมทางรูปทรงโครงสร้างหลักที่มีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งเกิดมาจากรูปทรงดังกล่าว
เป็นรูปทรงที่ตอบสนองต่อการใช้งานได้ดีที่สุดและถือเป็นภูมิปัญญาร่วมของ กลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศ
อนุ ภ าคลุ่ ม น้้ าโขงตอนบน ที่ป ระดิษฐ์ คิ ดค้นรูปทรงที่มีความสวยงามได้สั ดส่ ว นพร้อมทั้ง ตอบสนอง
ประโยชน์ทางการใช้งานได้ดี คือการใส่น้าและยังสามารถรักษาความเย็นของน้้าไว้ได้พร้อมกับการหยิบ
จับใช้งานในชีวิตประจ้าวันได้สะดวก
แนวทางการพัฒนาหรือสร้างสรรค์งานหัตถกรรมท้ องถิ่นประเภทน้้าต้นในจังหวัดเชียงใหม่
โดยเน้นจากการส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน รวมถึง
การพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการ ช่างปั้น (สล่า) พ่อครูแม่ครู เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับ
ตนเอง รวมถึงการสืบสานและถ่ายทอดศิ ลปวัฒนธรรมให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วเพื่อเป็นการส่งเสริม
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในวงกว้าง

