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life, community, faith and culture. 

 The data analysis of the study was introduction, usefulness, manufacturing 

process, triple shape, pattern, color, study on users and physical property of Koh 

Kred. It has become the wisdom and the concept which was the identity of Lai Wijid 

pottery in Koh Kred toward environment, building and interior designing. 

 The result of the study was  reflected and synthesized Koh Kred 

community's relationship between the elements (such as soil water wind fire air), 

periods of time, way of life, handcraft, culture, and relation. Moreover, the 

researcher developed the project area, the selection area, and the building 

environment. The interior design learning center was reflected the identity of       

Koh Kred community profound and exquisite wisdom. 

 

 

 

 

 

 

Department of Interior Design                           Graduate School Silpakorn University 

Student’s signature ...........................................                    Academic Year 2013 

Thesis Advisor’s signature ............................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได ดวยความอนุเคราะห  ความชวยเหลือและกําลังใจจาก

บุคคลตางๆ ดังรายนามตอไปนี้ 

ขอขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยไพบูลย จิรประเสริฐกุล  ท่ีให คําแนะนํา ในดาน

วิชาการ อยางเขมขน และขอบพระคุณท่ีให ขอคิดตางๆ รวม ถึงกําลังใจ ซ่ึงทําใหขาพเจามี ความมานะ

อดทนตออุปสรรคทางการศึกษาจนสําเร็จไปไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษานอก รองศาตราจารย  สิทธิพร ภิรมยรื่น ท่ีไดสละเวลาให

คําแนะนํา คําปรึกษาอยางตอเนื่องในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณ  ผูชวยศาตราจารย พยูร โม สิกรัตน , ผูชวยศาตราจารย ร .ต.อ ดร .อนุชา 

แพงเกษร, รองศาสตราจารย เอกชาติ จันอุไรรัตน, รองศาสตราจารยปญญา ดีเจริญโชติ, ผูชวย 

ศาตราจารย เทิดศักดิ์ เหล็กดี และคณาจารยทุกทุกทานท่ีใหคําแนะนําในการศึกษา 

ขอขอบพระคุณ ผอ.พจนา บุญศิริ ท่ีใหคําปรึกษาดานสถิติและการทําวิจัยอยางละเอียด 

ขอขอบพระคุณ อบต.เกาะเกร็ด ท่ีใหขอมูลและใหความรวมมืออยางดีในการทําวิจัย 

ขอขอบพระคุณ อดีตผูใหญบานหมู 1. คุณเนาวรัตน ง้ิวงอก ท่ีใหความรู และขอมูลตางๆใน

เกาะเกร็ด และขอบพระคุณผูใหข อมูลทุกทานท่ีสละเวลาในการสัมภาษณ รวมถึงชุมชนเกาะเกร็ดทุก

ทานท่ีมีสวนรวมทําแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จนสําเร็จไปไดดวยดี 

สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณ คนใน ครอบครัวท่ีให คําสอน คําแนะนํา ความชวยเหลือ ใน

การศึกษาและการทําวิจัย จนจบกระบวนการ และกําลังใจท่ีมีใหกับขาพเจา ในยามสขุและทุกขเสมอ

มาจนทําใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จไปไดดวยดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 

 สารบัญ 

                 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย .................................................................................................................  ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ............................................................................................................  จ 

กิตติกรรมประกาศ..................................................................................................................  ฉ 

สารบัญตาราง .........................................................................................................................  ญ 

สารบัญภาพ ...........................................................................................................................  ฎ 

บทท่ี 

 1 บทนํา ..........................................................................................................................  1 

 ความนํา ...............................................................................................................  1 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ..............................................................  1 

 วตัถุประสงคของการศึกษา ..................................................................................  3 

 สมมุติฐานของการศึกษา ......................................................................................  4 

 ขอบเขตของการศึกษา .........................................................................................  4 

 ข้ันตอนของการศึกษา ..........................................................................................  4 

 ขอจาํกัดของการศึกษา ........................................................................................  6 

 คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา ............................................................................  6 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ...................................................................................  7 

 2 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ .................................................................  8 

 ทบทวนวรรณกรรมตัวแปรอิสระ  ........................................................................  8 

 ความเปนมาของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร ......................................  8 

 ประโยชนการใชงานของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร ..........................  9 

 ข้ันตอนการผลิตเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร ......................................  12 

 รูปทรง 3 ชั้น เครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร ..........................................  23 

 การทําลวดลายและสี เครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร .............................  24 

 ทบทวนวรรณกรรมตัวแปรควบคุม (USER) ในดานพฤติกรรมและจิตวิทยา .........    28 

 ตัวแปรควบคุม: USER  ................................................................................    28 

 กลุมประชากรในชุมชน (ผูใชบริการ) .................................................  28 

 กลุมนักทองเท่ียว ชาวไทย (ผูใชบริการ) ............................................  29 

                             กลุมนักทองเท่ียว ชาวตางชาติ (ผูใชบริการ) .....................................  30 

                             ลักษณะจิตวิทยาตอการทองเท่ียว0 .....................................................  31 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 

                                                                                                                  หนา 

บทท่ี                                                                                                               

                     ตัวแปรควบคุม: กายภาพ เกาะเกร็ด ...........................................................  35 

              ทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรตาม: ศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด ........................  44 

              ทบทวนวรรณกรรม: กรณีศกึษา ...........................................................................  47 

 กรณีศกึษาท่ี 1. .................................................................................  48 

 กรณีศกึษาท่ี 2. .................................................................................  50 

 กรณีศกึษาท่ี 3. .................................................................................  54 

 กรอบแนวความคิด. .....................................................................................  59 

 3 วิธีดําเนินการวิจัย ........................................................................................................  60 

 ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย ....................................................................................  60 

 การกําหนดแนวทางและวิธีการวิจัย .............................................................  60 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย ..............................................................................  61 

 การกําหนดประชากรเปาหมาย และการเลือกกลุมตัวอยาง .........................  61 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ................................................................  63 

 การเก็บรวบรวมขอมูล .................................................................................  65 

 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล .........................................................  66 

 สรุปผลขอมูลจาการสัมภาษณและจากแบบสอบถาม ...........................................  67 

 4 การวิเคราะหขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือการออกแบบ ..................................  73 

 การวิเคราะหตัวแปรอิสระ: รูปธรรม ....................................................................  73 

การวิเคราะหข้ันตอนการผลิต ......................................................................  73 

การวิเคราะหรูปทรงนิยม 3 ชั้น ...................................................................  77 

การวิเคราะหลวดลายและสี .........................................................................  78 

   การวิเคราะหตัวแปรอิสระ : นามธรรม .......................................................................  80 

การวิเคราะหความเปนมา ............................................................................  80 

การวิเคราะหประโยชนการใชงาน ................................................................  80 

KEY WORD ................................................................................................  81 

  5    การวิเคราะหตัวแปรควบคุมและการวิเคราะหโครงการศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด   83 

  การวิเคราะหตัวแปรควบคุม: USER .....................................................................  83 

              การวิเคราะหตัวแปรควบคุม: กายภาพเกาะเกร็ด .................................................  85 

              การวิเคราะหตัวแปรตาม: ศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด ...................................  94 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 

                                                                                                                  หนา 

บทท่ี                                                                                                             

  6    การแปรรูปเพ่ือการออกแบบศูนยการเรียนรูชุมชน .......................................................  96 

  7    สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ ....................................................................................  156

รายการอางอิง  ....................................................................................................................  158 

ภาคผนวก...............................................................................................................................  160 

 ภาคผนวก ก ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช ..............................................  161 

        ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ............................................................  167 

ประวัติผูวิจัย ...........................................................................................................................  172 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี    หนา  

 1 แผนการกําหนดระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ประมาณ  1 ป ......................................   5 

 2  จํานวนประชากรในชุมชนเกาะเกร็ดแยกตามชวงอายุ .............................................  29  

 3 จํานวนหมูบานและหลังคาเรือน .............................................................................   36 

 4  รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู .....................................................................................   47 

 5  ตารางหาคาประชากรตัวอยาง ................................................................................   62 

 6 ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช (ความเปนมา) ......................................   62 

 7 ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช (หนาท่ีการใชงาน)................................   63 

 8 ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช (ข้ันตอนการผลิต) ................................   64 

 9 ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช (รูปทรง 3 ชั้น) .....................................   65 

 10 ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช (ลวดลาย สี) .........................................   66 

    ........................................................................................................................................... ?  

 8  .............................................................................................................................................  ?   

   ........................................................................................................................................... ?  

 10   .............................................................................................................................................   ? 

 11  .............................................................................................................................................  ?   

 12   .............................................................................................................................................  ?  

 13  .............................................................................................................................................  ?   

 14  .............................................................................................................................................  ?   

 15  .............................................................................................................................................  ?   

 16   .............................................................................................................................................  ? 

 17  .............................................................................................................................................  ?   

 18  .............................................................................................................................................  ?   

 19  .............................................................................................................................................  ?   

 20  .............................................................................................................................................  ?  

 21   .............................................................................................................................................  ?  

 22  .............................................................................................................................................  ?   

 23   .............................................................................................................................................  ?  

 24  .............................................................................................................................................  ?   

 25   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 

 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี   หนา 

  1 เครื่องปนดินเผาประเภทสวยงาม เรียกวา “ หมอน้ําลายวิจิตร ” ...........................  10 

  2 เตาเผาเครื่องปนดินเผา บานเกาะเกร็ด ..................................................................  16   

  3 ลักษณะการเรียงอิฐฐานเตา ....................................................................................  17 

  4 ภายในตัวเตาท่ีกอแลวยังมีโครงไมไผอยูภายใน .......................................................  18 

  5 รูปแบบการเรียงอิฐกอผนังเตา ................................................................................  19 

  6 การเรียงเครื่องปนภายในเตา ..................................................................................   21 

  7 ลักษณะลายบัวคว่ํา บัวหงาย ..................................................................................  26 

  8 ทฤษฎีลําดับข้ันแหงความตองการจําเปน ................................................................  32 

  9  ภาพถายตําบลเกาะเกร็ด ........................................................................................  35  

 10 ศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ ......................................  48   

 11  ชั้นลาง จัดเปนลานจําหนายผลิตภัณฑ ...................................................................  49  

 12 ภาพชั้น 2 สถานท่ีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ์และคณะทํางาน .........................  49   

 13 ภาพชั้น 3 สถานท่ีจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑชนเผาตางๆ .........................................  50  

 14  แนวคิดนโยบายการจัดการเมืองดวยขอกําหนดและการควบคุมเชิงพ้ืนท่ี  ................  50 

 15 ภาพกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเมืองแมฮองสอน .........  52  

 16  การเสริมสรางเอกลักษณของเมือง ..........................................................................  52  

 17 ภาพตัวอยางการออกแบบปรับปรุงอาคาร ..............................................................  53   

 18 ภาพตัวอยางการออกแบบปรับปรุงอาคาร ..............................................................  53 

 19  หมูบานชิราคาวาโกะ ..............................................................................................  55  

 20 ลักษณะการปลูกบานเรือนของชุมชนใหอยูรวมกับภัยธรรมชาติบานแบบกัสโชสึคุริ  56        

 21  ลกัษณะการมุงหลงัคา ............................................................................................  57  

 22 ลักษณะการข้ึนรูปในปจจุบัน ..................................................................................  74 

 23 ข้ันตอนการเรียงหมอเขาเตาเผา .............................................................................  74 

 24  ข้ันตอนการกอเตาเผา.............................................................................................  75 

  25 ข้ันตอนการวางรูปแบบพ้ืนและการเรียงอิฐฐานเตา ................................................  75 

  26 ข้ันตอนการวางรูปแบบโครงสรางหลังคาเตา ..........................................................  76 

  27 ข้ันตอนการเรียงอิฐผนังเตา ....................................................................................  76   

  28 ข้ันตอนการเรียงอิฐกอปากเตา ...............................................................................  77  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 

 

 ภาพท่ี                                                                                                      หนา 

   29  สรุปขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาข้ันตอนกระบวนการผลิต  .....................................  77  

 30 สรุปการวิเคราะหรูปทรง 3 สวนของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร ..................  78   

 31  ลวดลายของเครื่องปนดินเผาลายวิจิตร ลายบัวคว่ํา บัวหงาย .................................  79 

 32 สรุปขอคนพบท่ีไดจากการวิเคราะหประโยชนการใชงาน ........................................  81   

 33  ผลจากการวิเคราะหตัวแปรอิสระท้ังรูปธรรมและนามธรรมนํามาสูแนวความคิด ....  82  

 34 แผนท่ี จ.นนทบุรี ....................................................................................................  85   

 35  สรุปบริบทรอบเกาะเกร็ดลักษณะประชากรและสถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียง  ............  86 

 36  ลักษณะชุมชนและสถานท่ีทองเท่ียวในเกาะเกร็ด ...................................................  88 

 37 ลักษณะบริเวณพ้ืนท่ีตั้งโครงการ .............................................................................  89  

 38  บริเวณทางถนนซีเมนตสายหลัก (ถนน คสล.) .........................................................  90  

 39 บริเวณทาเรือบริเวณขามฟากมุงหนาสูวัดปรมัยยิกาวาส .........................................  90   

 40  น้ําทวมบริเวณทางเดินในเกาะป 2554 ...................................................................  91 

 41 โครงสรางและนโยบายองคกร ปรับปรุง อนุรักษ และพัฒนา ..................................  95  

 42  ข้ันตอนกระบวนการวิเคราะหสูงานออกแบบ .........................................................  96  

 43 ขอคนพบและการเชื่อมโยงเพ่ือออกแบบผังโครงการ ..............................................  97 

  44 การวางรูปแบบเสนทางเดินของโครงการ ................................................................  97 

 45 การวิเคราะหขอคนพบเพ่ือวางรูปแบบเสนทางเดินและกิจกรรมของโครงการ  ........  98 

 46  แสดงโปรแกรมอาคารของโครงการ ........................................................................  99 

 47  แสดง KEY-PLAN PROGRAMMING ......................................................................  100 

  48  แสดง FLOWCHART DIAGRAM ............................................................................  102  

 49 แสดง DIAGRAM ของโครงการ ..............................................................................  103  

 50 แสดงสวนผูใหและผูใชบริการพ้ืนท่ี .........................................................................  104  

  51 แสดงผงัรวมโครงการ .............................................................................................  105   

 52  แสดงแบบจาํลอง เสนทาง โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด .....................  106 

  53       แสดงรูปดานการยกระดับพ้ืนและเสนทางการขุดคลอง ของโครงการ  .....................     107  

  54  แสดงเสนทางการยกระดับพ้ืนและเสนทางการขุดคลองของโครงการ  .....................  107  

  55 แสดงแบบจําลองการยกระดับพ้ืนโครงการ 1 .........................................................  108  

  56 แสดงแบบจําลองการยกระดับพ้ืนโครงการ 2 .........................................................  108  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฐ 

 

 ภาพท่ี                                                                                                       หนา  

 57  แสดง MASTER PLAN ในสวนของ ZONE A .........................................................  109  

 58 ภาพขยาย MASTER PLAN ในสวนของ ZONE A ..................................................  110  

 59  แสดง BUBBLE DIAGRAN ZONE A ......................................................................  111  

 60 แสดงแนวคิดการออกแบบอาคารในโครงการ .........................................................  112   

 61  แสดงแผนผงับรเิวณ อาคาร A1. และ อาคาร A2. ..................................................  113  

 62 แสดงรูปดาน อาคาร A1.และ อาคาร A2. ..............................................................  114 

 63  แสดงทัศนียภาพ อาคาร A1. และ อาคาร A2. .......................................................  114  

 64 แสดง ZONNING อาคาร A3. และ อาคาร A4 .......................................................  115   

 65  แสดง FURNITURE LAYOUT PLAN อาคาร A3.และ อาคาร A4. .........................  116 

 66 แสดง ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN อาคาร A3. ............................  116  

 67  แสดง ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN อาคาร A4. ............................  117  

  68  แสดงรูปดาน ELEVATION อาคาร A4. ..................................................................  117  

 69  แสดง MATERIALS BOARD AND SCHEME COLOR โครงการ ............................  118  

 70 แสดงทัศนียภาพ อาคาร 3. รานจําหนายผลิตภัณฑ ORGANIC SHOP ...................  119   

 71  แสดงทัศนียภาพ อาคาร 3. รานจําหนายผลิตภัณฑ ORGANIC SHOP ...................  120  

 72 แสดงการลงสีแผนผัง อาคาร A4. ...........................................................................  121   

 73  แสดงการลงสีแผนผัง อาคาร A4. ...........................................................................  122 

 74 แสดงการลงสีรูปดาน อาคาร A4. ...........................................................................  122 

  75  แสดงทัศนียภาพอาคาร 4. รานอาหารจากผักปลอดสาร ........................................  123  

 76 แสดงทัศนียภาพอาคาร 4. รานอาหารจากผักปลอดสาร ........................................  124 

  77  แสดง MASTER PLAN ในสวนของ ZONE B. ........................................................  125 

  78       แสดงภาพขยาย MASTER PLAN ในสวนของ ZONE B .........................................       126   

  79  แสดง BUBBLE DIAGRAN ZONE B ......................................................................  127  

 80 แสดงแผนผงับรเิวณ อาคาร B3. และ อาคาร B5.. .................................................  128 

  81  แสดงรูปดาน อาคาร B3.และ อาคาร B5.. .............................................................  129 

 82  แสดงทัศนียภาพ อาคาร B3.และ อาคาร B5. .........................................................  129  

 83  แสดง BUBBLE DIAGRAM ของอาคาร B5.. ...........................................................  131 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฑ 

 

ภาพท่ี                                                                                                       หนา  

  84 แสดง ZONNING อาคาร B5. .................................................................................  132  

 85 แสดง FURNITURE LAYOUT PLAN อาคาร B5. ..................................................  133   

 86  แสดง ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN อาคาร B5.. ............................  134  

 87 แสดง FLOOR PLAN อาคาร B5. ..........................................................................  135   

 88  แสดงรูปดาน A, รูปดาน B ของอาคาร B5. ............................................................  136  

 89 แสดงรูปดาน C ของอาคาร B5. ..............................................................................  136   

 90  แสดง DETAIL COUNTER ของอาคาร B5. ............................................................  137  

  91  แสดง COLOR PLAN อาคาร B5. ..........................................................................  138 

 92 แสดงรูปดานในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของอาคาร B5. .............................................  138  

 93  แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของ อาคาร B5. ......................................  139   

  94  แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 2 ของ อาคาร B5.. .....................................  140 

  95  แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 2 ของ อาคาร B5. ......................................  141  

  96       แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 3 ของ อาคาร B5. ......................................  142 

  97  แสดง MASTER PLAN ในสวนของ ZONE C. ........................................................  143 

  98  แสดงภาพขยาย MASTER PLAN ในสวนของ ZONE C. ........................................  144  

  99  แสดง BUBBLE DIAGRAN ZONE C. .....................................................................  145 

 100  แสดงผังบริเวณของอาคาร C1. และ อาคาร C2.. ...................................................  146  

 101 แสดงรูปดาน อาคาร C1. และ อาคาร C2... ...........................................................  146  

 102 แสดงทัศนียภาพ อาคาร C1. และ อาคาร C2... .....................................................  147  

 103 แสดง ZONNING อาคาร C1.... ..............................................................................  148  

 104  แสดง FURNITURE LAYOUT PLAN อาคาร C1. ..................................................  149 

 105  แสดง ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN อาคาร C1. ............................  150  

 106  แสดง FLOOR PLAN อาคาร C1. ..........................................................................  151  

 107  แสดงแบบรูปดาน อาคาร C1. การจัดแสดงการเรียนรูวัฒนธรรมชุมชนเกาะเกร็ด ..  151  

 108  แสดง COLOR PLAN อาคาร C1. ..........................................................................  152   

 109       แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของ อาคาร C1. .....................................  153  

 110  แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของ อาคาร C1. ......................................  154  

 111  แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 2 ของ อาคาร C1. ......................................  155  

 112  แสดงการลงสีรูปดานของในสวนการจัดแสดงท่ี 2 และ 3 ของ อาคาร C1..  155 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 
 

 

       

บทท่ี 1 

บทนาํ 

 
1.  ความนาํ 

เครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร  เปนศิลปหตัถกรรม อันทรงคุณคา ของชาวเกาะเกร็ด      

ท่ีสืบทอดมายาวนาน  จนกลายเปนเอกลกัษณทางภูมิปญญาของชุมชน ความประณีตงดงาม  สะทอน

ถึงวิถีชีวิตความเปนอยู ความศรัทธา และความสัมพันธของชุมชนอันเปนเครื่องหมายของ เอกลกัษณที่

วิจิตรและงดงามยิ่งท่ียังคงหลงเหลอือยูและใกลจะเลือนรางในสังคมปจจุบัน 

ศิลปหตัถกรรมของชาวเกาะเกร็ด สมควรแกการอนรุกัษและสบืทอดใหคนรุนหลัง เปนเหตุ

ใหผูวิจัยทําการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือเปนการตระหนักถึงคุณคา ของหมอน้ําลายวิจิ ตร สิ่งซ่ึงสะทอนให

เห็นถึงความสัมพันธอัน เปนเอกลกัษณของชาวชุมชนเกาะเกร็ดใหคงอยูสืบไปและสามารถอยูรวมกับ

ปจจุบันไดอยางสอดคลองและกลมกลืน 

โดยการศึกษาครั้งนี้มุงประเด็นไปท่ี  (ก) ศึกษาหมอน้ําลายวิจิตร ทั้งรูปธรรมและนามธรรม 

ในเรื่องของความเปนมา, ประโยชนการใชงาน , ภูมิปญญาข้ันตอนการผลิต , รูปทรง ลวดลาย และสี 

(ข) ศึกษากลุมผูท่ีอาศัยในชุมชนและผูใชอาคาร ศึกษาขอมูลทางกายภาพของเกาะเกร็ด ศึกษาพ้ืนท่ี

โครงการ กรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ กับโครงการ  (ค) ศึกษาขอมูล ศูนยการเรียนรูชุมชน นําขอมูลท่ีได จาก

การศึกษามา ประยุกตใชในงานออกแบบภายใน  เพ่ือเสนอแนะ โครงการ ศูนยการเรียนรูชุมชน  เกาะ

เกร็ด ใหออกมามีนามธรรมและรูปธรรมท่ีสอดคลองและกลมกลืนกับความสัมพันธและประโยชน      

ใชสอย โดยในบทนี้ผูศึกษาจะนําเสนอ   (1) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (2) วัตถุประสงค

ของการศึกษา (3) ขอบเขตของการศึกษา (4) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

2.  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

เครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร เปนภูมิปญญาท่ีสืบทอดมาจากชนชาติมอญท่ีอพยพเขา

มาในประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  โดยไดรับพระบรมราชานุญาติ ตั้งบานเรือนบริเวณ

ปาก เกร็ดและพ้ืนท่ีดังกลาวมีสภาพดินเหมาะสม ชางมอญท่ีมีฝมือชํานาญจึงใชดินในการทํา

เครื่องปนดินเผาจากการดํารงชีวิตตามวิถีถ่ินสานตอจากรุนสูรุนกลายเปนเอกลักษณและเปนท่ีรูจักสืบ

มา 

อาคม อาจแสง (2552) กลาว เครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด เปนเอกลักษณท่ีปราก ฏอยูท้ังใน

คําขวัญ และตราสัญลักษ ณของจังหวัดนนทบุรี หมายถึง  ชาวจังหวัดนนทบุรีมีอาชีพ ทํา
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เครื่องปนดินเผา และมีชื่อเ สียงมาชานาน  โดยเปนเครื่องปนดินเผาท่ีมีลักษณะ เดน คือ รูปทรง

เอกลักษณท่ีเปน 3 ชั้น ดินมีเนื้อแดง ไมมีการเคลือบ มีการตกแตงลวดลายดวยไมหนามทอง หลาง

อยางประณีต  

เครื่องปนดินเผาแตเดิมนั้น สามารถ จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภ ทท่ีใชสอยใน

ชีวิตประจําวัน เชน โองน้ําดินเผา อาง ครก อีกประเภทหนึ่งเปนประเภทสวยงาม และบรรณาการ เพ่ือ

ใชในโอกาสพิเศษ เรียกวา "เครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร " ทําข้ึนเพ่ือถวายพระสงฆและเปนของ

กํานัลใหแกผูใหญ  ลวนวิจิตรบรรจงแกะสลักลายดวยความประณีตงดงาม 

เครื่องปนดินเผา ประเภทบ รรณาการ อันทรงคุณคา ซ่ึงถือเปนมงคลสูงสุ ดของของงาน

ศิลปหัตถกรรมหมอน้ําลายวิจิตร ของชาวเกาะเกร็ด คือเครื่องปนดินเผาท่ี บรรจงทํา ข้ึนเพ่ือถวายแด   

พอหลวงในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป ในงาน “ธ ครองราชย  

60 ป ถนนดนตรี  เทิดพระเกียรติ” ระหวางวันท่ี 9-11 มิ.ย. 2549 ณ ถนนภูมิเวท  หาแยกปากเกร็ด      

จ.นนทบุรี หมอน้ําลายวิจิตรแบบโบราณใชเวลาประมาณ 1 เดือน สําหรับการปนหมอ ในงานเฉลิม

พระเกียรติครั้งนี้ 

ไพฑูรย บุญถนอม ศิลปนชาวปากเกร็ด กลาวถึง การทําหมอน้ําเครื่องปนดินเผาลายวิจิตร

จะเนนรูปทรงที่เปนแบบโบราณ ในชุมชนเกาะเกร็ด อายุหลายรอยป ท่ีมีขนาดความสูง 20 นิ้ว ความ

กวาง 12 นิ้ว คํานวณแลวใสน้ําได 1 ปบ เอกลักษณอันโดดเดนของหมอน้ําล ายวิจิตรอยูท่ีลวดลายจะ

เนนแบบดั้งเดิม ใชหนามตนทองหลางมาสลักใหเกิดลาย  แลวเซาะรองนําดินใสลงไปเพ่ือนําไปติดลาย

บนตัวหมอน้ํา  โดยกําหนดตําแหนงของลายบนพ้ืนหมอใหมีความกลมกลืนสวยงาม  ตัวหมอน้ําลาย

วิจิตรแกะสลักตราสัญลักษณครองราชย 60 ป  

โดยหมอน้ําจะแบงเปน 3 สวน คือ สวนฐานท่ีจะเนนขาเปนขาสลักเปนรูปสิงห  ซ่ึงถือเปน

งานพิเศษ ถาปกติเปนหมอน้ําท่ีชาวบานทํากันจะเปนขาบัวธรรมดา สวนตัวหมอจะแบงสวนท่ีเปนลาย

และพ้ืน สวนดานบนจะเปนฝาปนเปนฉัตร 9 ชั้น เพ่ือแสดงความเปนมงคลสูงสุด  แลวนําไปเผาท่ี

อุณหภูมิ 900 องศา เปนเคล็ดลับสําคัญอีกประการหนึ่ง ทําใหเครื่องปนดินเผามีอายุการใชงาน

ยาวนาน  (ศิลปวัฒนธรรม เดลินิวส, 2549) 

ศิลปหตัถกรรมหมอน้ําลายวิจิตรท่ีเปนมงคลอีกหนึ่งชิ้น  คือ บรรณาการข้ึนเพ่ือนํา ถวายแด

สมเด็จสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณ วดี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา อังคาร ท่ี 24 เดือน พฤศจิกายน พ .ศ. 2552 ซ่ึงถือเปน

ศิลปหัตถกรรมหมอน้ําลายวิจิตรอันทรงคุณคายิ่งของชาวเกาะเกร็ด 

ปจจุบัน ศิลปหัตถกรรมหมอน้ําลายวิจิตร ถูกลดบทบาทลงจากคานิยมสมัยใหม หลาย

หมูบานท่ีมีความรูด านศิลปหัตถกรรม เครื่องปนดินเผา เสือ่มโทรมลง  ขาดการพัฒนาอยางจริงจัง การ
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เขาถึง และสนับสนุนดานขาวสาร สงัคมสมัยใหมใหโอกาสกับสิ่งใหม  แตลืมนึกไปวาสิ่งท่ีมีอยูสามารถ

พัฒนาใหอยูรวมกันอยางสอดคลองและกลมกลืนกับความเปนปจจุบันได  

ดังเชนผูสนใจบางกลุมท่ีตระหนักถึงมุมมองนี้ ดังท่ี (วิจิตรา เรืองสวัสดิ์สุข, 2552) ระบุไววา 

มีบางประเด็นท่ีสงสัยเปนการสวนตัววา ไมคอยพบนักทองเท่ียวตางชาติมาทองเท่ียวท่ีเกาะเกร็ดมาก

เทาท่ีควร หากเทียบกับสถานท่ีทองเท่ียวในแบบศิ ลปวัฒนธรรมแหงอ่ืน  อีกท้ัง เรื่องราวของการ

อนุรักษสิ่งดั้งเดิมภายในชุมชนเกาะเกร็ดนั้น  ยังม่ันคงอยูจริงหรือ?  

เชนเดียวกันกับ (นิตยสารชีวจิตฉบับท่ี 283, 2553) เขียนไวในบทความวา เม่ือมีเทคโนโลยี

วัสดุใหมๆเขามา ทําใหของใชเครื่องปนดินเผาท่ีปลอดภัยกับสุขภาพ ถูกลดความสําคัญลงไป 

ยกตัวอยาง โองดินเ ผาท่ีถูกแทนท่ีดวยแทงกสแตนเลส หรือการเปลี่ยนมาใชภาชนะ ท่ีเปนสแตนเลส  

หรือพลาสติกแทนหมอและไหดินเผา เปนตน สงผลใหชาวบานหลายคนเลิกผลิตเครื่องปนดินเผา ดังท่ี

เห็นอยูทุกวันนี้ ถึงแมวาความนิยมของใชเครื่องปนดินเผาจะลดลงไปตามกาลเวลา แตคุณคาของ

ภาชนะดินเผานั้นไมไดเลือนหายไปดวยเลย 

ศศิอาภา  ประสมทรัพย (2554) กลาวไววา หัวใจการพัฒนาแบบยั่งยืนอีกประการ คือ 

ตองคํานึงขีดความสามารถในการรองรับได สิ่งสําคัญ  คือ จะตองมีวิสัยทัศนรวมกัน มีบูรณาการเปน

หนึ่งเดียว วิสัยทัศนของ ท .ท.ท. ป 2555 ในท่ีสุดเราจะไปสู “มาตรฐานโลก” ภายใตเอกลักษณไทย 

โดยไมใหลักษณะความเปนมาตรฐานโลกมาเปลี่ยนเอกลักษณไทย  

จากความเปนมาและประเด็นปญหาขางตน  ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา หมอน้ําลายวิจิตร 

โดยเล็งเห็น ความกาวหนา ในปจจุบัน ท่ีอาจมีผลกระทบตอวิถีเดิม  สงผลให ศิลปหตัถกรรม คงท่ีอาจ

เลือนหายในท่ีสุด สิ่งท่ีตระหนัก คือ ชุมช นตองตั้งอยูบนความ เขมแข็ง ในศิลปหัตถกรรม ทองถ่ินตน 

เรียนรู คิดคนเพ่ือพัฒนาใหสอดคลองกลมกลืนและอยูรวมกันได กับเทคโนโลยี ในปจจุบัน รวมถึง

นวัตกรรมใน อนาคต เพ่ือดํารงอยูอยางยั่งยืน และสามารถเผยแพร ประยุกตใช แสดงออกอยางถูกวิธี

และเปนสากลภายใตศิลปหัตถกรรมท่ีสะทอนใหเห็นถึงเอกลกัษณชุมชนเกาะเกร็ด 

 

3.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

3.1.  ศึกษาเค รื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร ของชุมชนเกาะเกร็ด ท้ังรูปธรรมและ

นามธรรม 

3.2.  ศึกษาขอมูลทางกายภาพของเกาะเกร็ด User Site และ Program  

3.3.  นําขอมูลท่ีไดจาการศึกษามาออกแบบตกแตงภายในโครงการเสนอแนะโครงการศูนย

การเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด 
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4.  สมมติฐานของการศึกษา 

การศึกษา ภมิูปญญาหมอน้ําลายวิจิตร  เกาะเกร็ด  เพ่ือประยุกตใชใน การเสนอแนะ เพ่ือ

ออกแบบตกแตงภายใน โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด นั้น จะสามารถนํามา พัฒนาสูงาน

ออกแบบเพ่ือจัดพ้ืนท่ีภายใน รูปแบบและบรรยากาศ ใหเกิดการ เขาใจ ถึงศิลปหตัถกรรมท่ีสะทอนให

เห็นถึงความสัมพันธของชาวชุมชนเกาะเกร็ดไดอยางเหมาะสม 

 

5.  ขอบเขตของการศกึษา 

 5.1.  ตัวแปรอิสระ: ศึกษาหมอน้ําลายวิจิตร เกาะเกร็ด เรื่องความเปนมา, ประโยชนการใช

งาน, ข้ันตอนการผลิต, รูปทรงนิยม 3 ชั้น ลวดลาย และสี  

 5.2. ตัวแปรควบคุม : ศึกษาขอมูลเก่ียวกับกายภาพของเกาะเกร็ด , ผูใช , ชุมชน , 

นักทองเท่ียวและกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ 

 5.3.  ตัวแปรตาม: ศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด 

 

6.  ข้ันตอนการศึกษา 

 ข้ันตอนการศึกษา การศึกษาภูมิปญญาหมอน้ําลายวิจิตร เกาะเกร็ด เพ่ือเปนแนวทาง

เสนอแนะการออกแบบตกแตงภายในโครงการ ศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

6.1  เก็บรวบรวมขอมูล ทุติยภูมิ ดวยการทบทวนวรรณกรรมจาก  งานวิจัย , หนังสือ ,

วารสาร, บทความ, เอกสารท่ีเก่ียวของและจากอินเตอรเน็ท 

6.2  เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภมิู (ภาคสนาม) ดวยการลงพ้ืนท่ีสํารวจ และสมัภาษณ   โดย

การสรางเครื่องมือแบบสอบถาม 

6.3  ทําการวิเคราะหขอมูล  

      6.3.1  รวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรม (ขอมูลทุติยภูมิ ) มาแยกแย ะ 

วิเคราะหขอมูลและสรุปผลท่ีไดจากการศึกษา 

      6.3.2  นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมภาคสนาม (ขอมูลปฐมภมิู ) โดยการสังเกต 

สัมภาษณ ตัวแปรอิสระและนําขอมูลท่ีไดมาสรุปผล 

6.3.3  นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมภาคสนาม (ขอมูลปฐมภมิู ) โดยการ

สัมภาษณและสอบถามผู เชี่ยวชาญดานศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร มาแยกแยะ

ประเด็นและวิเคราะหขอมูล โดยทําสถิติและสรุปผลท่ีไดจากการศึกษา 
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6.4  การสรปุผลการศึกษา นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาสรุปผลเพ่ือกําหนดแนวคิดใน

การออกแบบภายในและพัฒนาแนวคิดและสรุปแนวคิดสูกระบวนการออกแบบ 

 6.5  ข้ันตอนการออกแบบ  เม่ือทําการศึกษาตามกระบวนการ ไดสรุปภูมิปญญาจนคนพบ

แนวความคิด คําสําคัญ (key word) และนํามาแปรรูป เพ่ือการเสนอแนะการออกแบบตกแตงภายใน

โครงการพิพิธภัณฑมีชีวิต ต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี  

6.6  ข้ันตอนการทําแบบจําลอง ทําการข้ึนรูปรางรูปท รงภายในและภายนอกตามผลงาน

การแปรรูปสูการออกแบบภายในโครงการพิพิธภัณฑมีชีวิต ต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี  

6.7  ข้ันตอนการเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี 1  แผนการกําหนดระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ประมาณ 1 ป  
 

ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินการ ปการศึกษา 2556 หมายเหตุ 

1 เขียนขอเสนอวิทยานิพนธ พฤษภาคม   

2 พัฒนาขอเสนอวิทยานิพนธ (บทท่ี 1-3) มิถุนายน   

3 สอบหัวขอวิทยานิพนธ สิงหาคม   

4 ปรับปรุงแกไขขอเสนอ สิงหาคม   

5 เสนอรายงานสัมมนาปฏิบัติการ 1 สิงหาคม   

6 จัดการเก็บขอมูล(Data Processing) (บทท่ี 4) สิงหาคม   

7 เก็บรวบรวมขอมูลจากโครงการจริง กันยายน   

8 วิเคราะหขอมูล (Analysis) (บทท่ี 5) กันยายน   

9 นําเสนอกระบวนการแปรรูป แบบราง (บทท่ี 6) กันยายน   

10 การพัฒนาแบบรางออกแบบภายใน กันยายน   

11 แกไขสัมมนาปฏิบัติการ 1 กันยายน   

12 เขียนรางรายงานผลการศึกษาภาคเอกสาร ตุลาคม   

13 เสนอรางรายงานตออาจารยท่ีปรึกษา 

เตรียมสอบสัมมนาปฏิบัติการ 2 ตุลาคม   

14 ปรับปรุงแกไขสัมมนาปฏิบัติการ 2 ตุลาคม   

15 เสนอสัมมนาปฏิบัติการ 2 การออกแบบ 

สมบูรณตอคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
-- 

 

   ส
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ตารางท่ี 1  แผนการกําหนดระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย ประมาณ 1 ป (ตอ) 
 

ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินการ ปการศึกษา 2556 หมายเหตุ 

16 ปรับปรุงแกไขสัมมนาปฏิบัติการ 2 

(แกตาม Comment) เพ่ือเตรียมสอบจบ 

ตุลาคม 

 

17 จัดทํารางวิทยานิพนธหลายครั้งสงอาจารย 

ท่ีปรึกษาเพ่ือใหขอแนะนําหลายครั้ง 

ตุลาคม 

  

18 สอบปองกันวิทยานิพนธ 

(สอบจบตอคณะกรรมการหลักสูตรและ

ผูทรงคุณวุฒิ) 

พฤศจกิายน 

  

19 ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธตรวจกับบัณฑิตวิทยาลัย ธันวาคม   

20 สงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ กุมภาพันธ   

21 สงบทความวิชาการ กุมภาพันธ   

22 การนําเสนอผลงานตอประชุมวิชาการ กุมภาพันธ   

 

7.  ขอจํากัดของการศึกษา 

จากการศึกษากายภาพเกาะเกร็ดในเรื่องขอมูลของแผนผังของเกาะเกร็ด มีบางสวนไม

สอดคลองกับพ้ืนท่ีจริงเนื่องจากบางพ้ืนท่ีมีการปลูกสราง รื้อถอนใหม โดยสํานักงานเขต อบต . ของ

เกาะยังไมไดระบุเพ่ิมเติมในแผนผังท่ีผูวิจัยไดทําเรื่องขอเอกสาร ดังนั้นเอกสารท่ีผูวิจัยได มาเปน

เอกสารปจจุบันและผูวิจัยไดใชแผนผังฉบับปจจุบันนี้ในการศึกษาวิจัยดานกายภาพของเกาะเกร็ด 

 

8.  คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 

ศิลปหัตถกรรม หมายถึง ผลงานท่ีผลิตดวยเครื่องมือหรือ เครื่อง ทุนแรง ผลิตภัณฑนั้น

นําไปใชประโยชนทางดานศาสนา วัฒนธรรม และของใชท่ัวๆ ไปในชีวิตประจําวัน มีลักษณะเรียบงาย 

และมักนิยมใชกันเฉพาะในทองถ่ิน งานศิลปหัตถกรรมทองถ่ินเกิดข้ึนเพรา ะมูลเหตุ สําคัญ 3 ประการ 

คือ 1) ความจําเปนในชีวิต 2) สภาพภูมิศาสตร 3) กิจกรรมทางศาสนา 

ภูมิปญญา (Wisdom)  หมายถึง ความรู ความคิด  หรือประสบการณดั้งเ ดิมของประชากร

ในทองถ่ิน ท่ีไดรับการถายทอดสื บตอกันมาจากบรรพบุรุษ หรือถายทอดจากสถาบันตางๆ ในชุมชน 

ซ่ึงจําแนกไดหลายแขนง ในท่ีนี้จําเพาะถึงภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เครื่องปนดินเผา  หมายถึง สิ่งท่ีประดิษฐข้ึนจากดินเปนสวนประกอบหลัก  อาจมีการผสม

แรธาตุตางๆ  ดวย เชน ดินขาว ดินเหนียว ทราย ในอัตราสวนท่ีเหมาะสม  นํามาผานกระบวนการข้ึน

รูปใหไดรูปทรงตามตองการ นํามาตกแตง แลวนําไปเผา โดยอาจเคลือบหรือไมก็ได 

หมอน้ําลายวิจิตร หมายถึง ตราสัญญาลักษณ ประจําจังหวัดนนทบุรี ภาพหมอน้ําลาย

วิจิตร แสดงถึง อาชีพทําเครื่องปนดินเผา ซ่ึงชาวจังหวัดนี้ยึดถือเปนอาชีพ และมีชื่อเสียงมาแตโบราณ  

โดยอยูท่ีเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 

ศูนยเรียนรูชุมชน หมายถึง ศูนยกลางรวบรวมขอมูลความรูของชุมชนท่ีจะนําไปสูการ

สงเสริมการเรียนรูสําหรับประชาชน ในชุมชน เปนแหลงเสริมสราง โอกาสในการเรียนรู การถายทอด 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสืบทอดภูมิปญญา วัฒนธรรม และเอกลักษณของชุมชน อีกท้ังเปน

แหลงบริการชุมชนดานตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการเรียนรู ของชุมชน 

โดยเนนการกระบวนการเรียนรูเพ่ือวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

กอใหเกิดชุมชนแหง เรียนรู และมุงการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เปนศูน ยฯของประชาชน ท่ีดําเนินการ

โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ท่ีจะกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน  

 

9.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 9.1  ขอคนพบท่ีไดจา กการศึกษาสามารถเปนแนวทางให ชุมชนชาวเกาะเกร็ดในการ

อนรุกัษภูมิปญญาทองถ่ิน อยางเขมแข็งและการสรางอาชีพ  เชน การหันกลับมาผลิตเครื่องปนดินเผา

ใหสอดคลองหรือดัดแปลงกับการใชงานในปจจุบัน ดวยลวดลาย รูปทรง ลักษณะการใชงาน เปนตน 

9.2  สามารถเปนแนวทางแหงก ารเรียนรูของเยาวชนและผูท่ีสนใจในดานศิลปหัตถกรรม

การปนดินเผาและศิลปหตัถกรรมรวมถึงวัฒนธรรมทองถ่ิน 

9.3  สามารถเปนแนวทางเพ่ือสรางแรงบัลดาลใจใหคนสมัยใหมหันกลับมาเรียนรู

ศิลปหตัถกรรมของทองถ่ินตนเพ่ือคงไวซ่ึงความเปนเอกลักษณและนําไปสืบทอด พัฒนา ใหสอดค ลอง

กับเทคโนโลยีนวัตกรรมปจจุบันรวมถึงอนาคต และนํากลับมาสรางสรรคใหเกิดประโยชนในทองถ่ิน 

9.4  สามารถเปนแนวทางใหกับองคกรหรือหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมการ

ทองเท่ียวของจังหวัดนนทบุรีใหดําเนินการตอบสนองนโยบายนําไปสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

   ส
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  บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

จากการศึกษาภูมิปญญาหมอน้ําลายวิจิตร เกาะเกร็ด เพ่ือเปนแนวทางเสน อแนะการ

ออกแบบตกแตงภายในโครงการ ศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด มุงเนนความสําคัญในการศึกษา  

ดังตอไปนี้ 

1.  ทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรอิสระ ไดแก ความเปนมา , ประโยชนการใชงาน , ข้ันตอน

การผลิต, รูปทรงนิยม 3 ชั้น, ลวดลาย และสี  

2.  ทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรควบคุม ไดแก User (ดานพฤตกิรรมและ 1จิตวิทยา)1

3. ทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรตาม ไดแก ศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด 

 และ

กายภาพของเกาะเกร็ด 

4. ทบทวนวรรณกรรม กรณีศกึษาท่ีเก่ียวของ 

ดังนั้นผูวิจัย จึงไดทําการศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 

1.  ทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรอิสระ  

1.1  ความเปนมาของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร  

หมอน้ําลายวิจิตร ศิลปหัตถกรรมอันเปนเอกลักษณของ ชุมชนเกาะเกร็ด สืบทอดมา

จากบรรพบุรุษชนชาติมอญท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  

ดังท่ี พิศาล บุญผูก (2553: 8-9) ใหขอมูลวา พ.ศ. 2317 ขุนนางผูใหญของมอญได

หนีภัยจากการรุกรานของพมาเขามา ในราชอาณาจักรไทย สมัยสมเด็จพระเจาตาก สินมหาราชทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งบานเรือนอยูท่ีบานปากเกร็ดเมืองนนทบุรี  ในบรรดาคนมอญ นั้น มีชาง

ปนฝมือมาดวย เม่ือพบวาดินท่ีบานปากเกร็ดเหมาะในการทําเครื่องปนดินเผาชางปนมอญจึงไดเริ่ม ทํา

เครื่องปนดินเผานับตั้งแตนั้นมา 

ตรงกันกับท่ี  สมบูรณ แกวกระบิล  (2550: 41) ระบุไววา ภูมิปญญาชาวบาน

เครื่องปนดินเผาของชุมชนเกาะเกร็ด มีการสืบทอดสั่งสมกันมาเปนเวลานานกวา 200 ป นับตั้งแต

บรรพบุรุษเชื้อสายมอญไดยายถ่ินฐานมาตั้งรกรากท่ีเกาะเกร็ดในส มัยสมเด็จพระเจาตากสิน และสมัย

สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยแหงกรุงรัตนโกสินทร เม่ือมาตั้งถ่ินฐานใหมๆ สวนมากก็มาสราง

บานเรือนเปนกลุมตามริมแมน้ําเจาพระยาเปนหลัก ในปจจุบัน คือ พ้ืนท่ีหมู 1, 6, 7 และบางสวนของ

หมูท่ี 5 เริ่มจากปนเครื่องปนดินเผา เพ่ือเปนอุปกรณใชสอยในชีวิตประจําวันท่ีมีความจําเปน  

   ส
ำนกัหอ
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ภูมิปญญาชาวบานการปนเครื่องปนดินเผาเปนองคความรูท่ีติดตัวมากับชาวมอญ จึง

แสวงหาวัตถุดิบท่ีสําคัญ คือ ดิน และพบวาคุณสมบัติของดินท่ีเกาะเกร็ด สามารถนํามาทําเครื่องปน

ไดเปนอยางดี จึงเริ่มการปนภาชนะท่ีจําเปน เชน หมอดิน กระทะดิน โอง อาง ครก เปนตน 

กลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา หมู  6 จกัรภพ สขุสม  (2554) กลาวถึง การทํา

เครื่องปนดินเผาเกาะเก็ด วา เม่ือชาวมอญไดรับพระบรมราชานุญาติ ตั้งบานเรือนบริเวณปากเกร็ด  

และพ้ืนท่ีดังกลาวมีสภาพดินเหมาะสม  คือ ดินมีความเหนียวดี  สีนวลหรือปนเหลืองไมดําเกินไป เนื้อ

ดินจับกันเปนกอน ไมรวนซุยเปนดินท่ีพบไดบริเวณเกาะเกร็ด ซ่ึงเครื่องปนดินเผาท่ีมีชื่อเสียง คือ  หมอ

น้ําลายวิจิตรซ่ึงทําข้ึนเพ่ือถวายพระสงฆ และเปนของกํานัลใหแกผูใหญ  ทางราชการจึงถือเอาหมอ

น้ําลายวิจิตร เปนตราสัญลักษณประจําจังหวัดนนทบุรี  

เครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด เกือบจะสูญหายไปเนื่องจากปญหาน้ําทวม ในราวป  พ.ศ. 

2539 ชาวบานไดรวมตัวข้ึนอีกครั้งเพ่ือรักษาภูมิปญญาของบรรพบุรุษ  ประกอบกับในขณะนั้น

นักทองเท่ียวไดเขามาทอ งเท่ียวบริเวณเกาะเกร็ด  จึงทําใหเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ดไดรับความนิยม

ข้ึนอีกครั้ง และในปจจุบันเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ดไดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความทันสมัยซ่ึง

ทําใหผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิม เปนท่ีตองการของตลาดมากข้ึน (คลังภูมิปญญาโอทอป, 2554) 

ผูจัดการรายวัน ฉบับวันท่ี 25 (2552) เขียนไวความวา เครื่องปนดินเผา “สญัลกัษณ

แหงนนทบุรี” ประติมากรรมดินเผาขนาดใหญรูปตราประจําจังหวัดนนทบุรี ซ่ึงตราประจําจังหวัด

นนทบุรีกําเนิดข้ึนเม่ือ พ .ศ. 2483 สมัยจอมพล ป . พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงการท่ีเลือก

หม อน้ําลายวิจิตรเปนตราประจําจังหวัดนั้น  เพ่ือสื่อความหมายวานนทบุรียึดถือการทํา

เครื่องปนดินเผาเปนอาชีพท่ีมีชื่อเสียงมาชานานและเครื่องปนดินเผานี้จุดกําเนิดอยูท่ีเกาะเกร็ด 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีมาของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร สรุปไดวา 

หลังจากท่ีเจาเมืองชาวมอญอพยพมาตั้งถ่ินฐานท่ีเกาะเกร็ด  ชางฝมือท่ีมีความชํานาญดาน การปนดิน

เผาไดติดตาม เขามาดวย และดวยสภาพแวดลอมท่ีหอมลอมไปดวยแมน้ําเจาพระยา  และดินท่ีอุดม

สมบูรณจึงทําเครื่องปนดินเผาไวใชในครัวเรือนตามวิถีชีวิต ตอเนื่องมาหลายยุคหลายสมัยจนกลายมา

เปนศิลปหัตถกรรมของชาว ไทยรามัญ  และความสําคัญของเครื่องปนดินเผาจากท่ีใชในครัวเรือนถูก

พัฒนามาเปนเพ่ือการคา และดานอ่ืนๆ หนึ่งในเครื่องปนดินเผาท่ีงดงามดวยรูปทรงและความหมาย

คือเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร ซ่ึงเปนเ ครื่องปนดินเผาประเภทเครื่องบรรณ าการ ท่ีบรรจงทํา

ข้ึนดวยใจรัก ศรัทธา และความประณีต เกิดเปนเอกลักษณของเครื่องปนดินเผาแหงเกาะเกร็ดในท่ีสุด 

1.2  ประโยชนการใชงานของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร  

เครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร รูปทรง 3 ชั้น เปนประเภทเครื่องปนดินเผาแบบ

นิยมท่ีใชเปนเครื่องบรรณาการท้ังในอดีตจวบจนปจจุบัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัด

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (2548: 125) เขียนไววา เครื่องปนดินเผาของบาน

เกาะเกร็ดแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 

ประเภทเครื่องใชประจําวัน  เชน โอง อาง ครก กระปุก โองพลู กระปุกใสน้ําตาล 

เปนตน  เครื่องปนประเภทนี้สวนใหญจะมีรูปทรงสวยงามหรือคุณลักษณะอ่ืนๆ ให เหมาะสมแก

วัตถุประสงคท่ีใช แตไมเนนลวดลายเพียงแตขัดผิวใหเรียบ หรือถาจะทําลวดล ายก็เปนลายงายๆ แลว

ขัดผิวมันธรรมดา ขนาดของเครื่องปนมีตั้งแตขนาดใหญจนถึงขนาดเล็ก  

เครื่องปนดินเผาประเภทสวยงาม มีขนาดเล็กกวาประเภทแรก แตมีรูปทรงลวดลาย

ตกแตงท่ีสวยงามประณีตเปนพิเศษสวนใหญจะเปนโองใสน้ํา โดยชางปนมิไดทําเพ่ือการคา แตทําดวย

ใจรกั และมักทําใหผูท่ีตนเคารพนับถือ เครื่องปนประเภทนี้จึงมีความงามเปนพิเศษ 

 

      

ภาพท่ี 1  เครื่องปนดินเผาประเภทสวยงาม เรียกวา “ หมอน้ําลายวิจิตร ” 

 

นิตยสารชีวจิต  ฉบับท่ี 283. (2553 ) ชูสวัสดิ์ ทรรทุรานนท รองประธานกลุม

หัตถกรรมเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด หมู 1 ระบุวา น้ําดื่มท่ีเก็บไวในหมอน้ําดินเผาจะเก็ บความเย็นไว

ไดเพราะภาชนะดินเผาจะมีรูพรุนชวยระบายความรอนออกไป  

สมบูรณ แกวกระบิล  (2550: 42) กลาววา ภูมิปญญาชาวบานเครื่องปนดินเผาของ

ชุมชนเกาะเกร็ด ไมไดมีเพียงแคการปนเครื่องปนดินเผาท่ีใชในครัวเรือนเทานั้น ยังมีเครื่องปนดินเผา

ประเภทสวยงาม เรียกวา “ หมอน้ําลายวิจิตร  ” การทําเครื่องปนดินเผาประเภทหมอน้ํานี้ ผูปนตอง

ทําดวยฝมือและจิตใจ เพราะวาการปนหมอน้ําลายวิจิตรนั้นจุดประสงคเพ่ือความสวยงามดานศิลปะท่ี

ถายทอดออกมาจากจิตใจหรือจินตนาการของผูปนแตละคนลงบนเครื่องปนดินเผาอยางวิจิตรบรรจง 

เพราะในอดีตผูปนหมอน้ํานี้สวนใหญจะนําไปถวายวัด หรือเจานายผูใหญอันเปนท่ีรักและนับถือ  
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การพัฒนาเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด ถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีเขากับยุคสมัย

เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคแตยังคงภูมิปญญาเดิมเปนหลักในการพัฒนาเพ่ือให

เกิดความยั่งยืนทางศิลปหัตถกรรม  

เครื่องปนดินเผาสลักลายวิจิตรไดเปนเครื่องบรรณาการใหแกเจาฟาเจาแผนดิน  

พระสงฆและขุนนางตาง ๆ มาแตเดิม  ดังปรากฏเครื่องปนดินเผาท่ีสวยงามของ ชางมอญ ท่ีพิพิธภัณฑ

มอญเมืองมะละแหมงในรฐัมอญ ประเทศพมา 

เครื่องปนดินเผาประเภทบรรณาการถือเปนเครื่ องปนดินเผาท่ีมีคุณคาทางจิตใจ

เพราะผูทํามิไดทําข้ึนเพ่ือการคาแตเปนการทําข้ึนจากความศรัทธาจากใจจริงดวยความประณีตและ

วิจิตรบรรจง  เครื่องปนดินเผาอันทรงคุณคา ซ่ึงถือเปนมงคลสูงสุ ดของของงานศิลปหัตถกรรมหมอ

น้ําลายวิจิตรของชาวเกาะเกร็ดคือเครื่องปนดินเผาท่ี บรรจงทําข้ึนเพ่ือถวายแดพอหลวงในวโรกาส

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป  

ไพฑูรย บุญถนอม  ศิลปนชาวปากเกร็ด กลาวถึง การทําหมอน้ําเครื่องปนดินเผาลาย

วิจิตรจะเนนรูปทรงที่เปนแบบโบราณ  ในชุมชนเกาะเกร็ด อายุหลายรอยป ท่ีมีขนาดความสูง 20 นิ้ว 

ความกวาง 12 นิ้ว คํานวณแลวใสน้ําได 1 ปบ เอกลักษณอันโดดเดนของหมอน้ําลายวิจิตรอยูท่ี

ลวดลายจะเนนแบบดั้งเดิม ใชหนามตนทองหลางมาสลักใหเกิดลาย  แลวเซาะรองนําดินใสลงไปเพ่ือ

นําไปติดลายบนตัวหมอน้ํา  โดยกําหนดตําแหนงของลายบนพ้ืนหมอใหมีความกลมกลืนสวยงา ม ตัว

หมอน้ําลายวิจิตรแกะสลักตราสัญลักษณครองราชย 60 ป โดยหมอน้ําจะแบงเปน 3 สวน คือสวนฐาน

ท่ีจะเนนขาเปนขาสลักเปนรูปสิงห ซ่ึงถือเปนงานพิเศษถาปกติเปนหมอน้ําท่ีชาวบานทํากันจะเปน ฐาน

บัวธรรมดา สวนตัวหมอจะแบงสวนท่ีเปนลายและพ้ืน สวนดานบนจะเปนฝา ปนเปนฉัตร 9 ชั้น เพ่ือ

แสดงความเปนมงคลสงูสดุ  แลวนําไปเผาท่ีอุณหภูมิ 900 องศา เปนเคล็ดลับสําคัญอีกประการหนึ่ง 

ทําใหเครื่องปนดินเผามีอายุการใชงานยาวนาน  (ศิลปวัฒนธรรม เดลินิวส, 2549) 

ศิลปหัตถกรรมหมอน้ําลายวิจิตรท่ีเปนมงคลอีกหนึ่งชิ้นคือบรรณาการนําถวายแด

สมเด็จสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนรา ชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องใน วโรกาสทรงเจริญ

พระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา อังคาร ท่ี 24 เดือน พฤศจิกายน พ .ศ. 2552 ซ่ึงถือเปน

ศิลปหัตถกรรมหมอน้ําลายวิจิตรอันทรงคุณคายิ่งของชาวเกาะเกร็ด  

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับหนาท่ีการใชงานของเครื่องปนดินเผาประเภท

หมอน้ําลายวิจิตรสรุปไดวา เครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตรของชาวไทย-รามัญนั้นมีการใชงานใน  2 

ลกัษณะดวยกัน คือการใชงานในครัวเรือนเพ่ือเก็บน้ําดื่มน้ําใช และจากความเชื่อ ท่ีมีตอศาสนาจงึใชใน

งานประเพณีและพิธีตางๆ รวมถึงเปนการใหของขวัญท่ีมีความหมายถึงความสําคัญและทรงคุณคา 

 

 



12 
 

 
 

1.3  ข้ันตอนการผลิตเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร 

การผลิตเครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ดท่ีมีคุณภาพและสวยงามนั้นตองคํานึงถึงดินท่ี

เปนวัตถุดิบท่ีสําคัญรวมท้ังอุปกรณและข้ันตอนการผลิต  อันเปนปจจัยท่ีทําใหการผลิต

เครื่องปนดินเผาดําเนินไปไดดวยดีและมีคุณภาพ  ดังนี้ 

เนาวรัตน ง้ิวงอก  (2552)  อดีตผูใหญบานหมู 1 กลาวตรงกับอรุณศรี  ฤทธิ์เดช 

(2552) ปราชญทองถ่ิน ศูนยการเรียนรูชุมชน หมู 6 วัดเสาธง และสอดคลองกับเนื้อหาของ 

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ

เกียตริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (2542: 125) ท่ีระบุถึงกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผาของชาว

เกาะเกร็ดไว ดังนี้ 

 

วิธีการทําเครื่องปนดินเผาและวัตถุดิบท่ีใชทําเครื่องปน  

ดินเหนียว ตองเปนดินเหนียวท่ีไมมีวัชพืช หรือกรวดทรายปน ดินท่ีเหมาะสมในการ

ทําเครื่องปนบานปากเกร็ด ไดแก ดินบนเกาะเกร็ด  

ทราย  ใชผสมเนื้อดิน เพ่ือเพ่ิมความแกรงของเครื่องปน และใชรองพ้ืนดินไมใหดิน

เกาะติดกระดานรองปน ทรายท่ีดีตองเปนทรายละเอียด  

ฟน ใชเม่ือตองการใหไฟแรง ปจจุบันใชเศษไมจากโรงเลื่อย และทางมะพราวแหง

สําหรับเรงใหไฟแรงแทนไมตาตุม 

อุปกรณในการทําเครื่องปนดิ นเผาบานเกาะเกร็ด  อุปกรณการทําเครื่องปนดินเผา

บาน  เกาะเกร็ด ประกอบดวย 

แปน  หรอื “เปงโม” เปนอุปกรณท่ีใช ข้ึนรูปภาชนะดินเผา   ทําจากทอนไมขนาด

ใหญแตงเปนรูปครึ่งวงกลมรูปรางคลายลูกขาง  ดานบนตัด ข้ึน แบนราบมีไมแผนกลมแบน

เสนผาศูนยกลางประมาณ  50-60  เซนติเมตรอยูดานบน ดานลางควานเปนรูกลม  เสนผาศูนยกลาง

ประมาณ 10 เซนติเมตร  ลึกประมาณ 30-40 เซนติเมตร 

กระดานรองปน   การปนภาชนะขนาดใหญตองปนบนกระดานรอง เปนแผนไมรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกวางดานละ 40 เซนติเมตร ชางปนจะนํากระดานรองไปวางบ นแทงดินบนแปน

และปนบนกระดานรองนี้ เพ่ือสะดวกในการหมุนแปน แตถาเปนเครื่องปนขนาดเล็ก เชน ครก 

กระปุก ฯลฯ จะปนบนแปนโดยไมใชกระดานรอง 

ผา ผาท่ีใชเปนผาดิบ นํามาพับทบกันเปน ผืนเล็กยาว ตองจุมน้ําใหผาเปยกอยูเสมอ 

เวลาปน การใชผาจับเวลาปนจะทําใหผิวของเครื่องปนเรียบรอยไมเปนคลื่น 

อางน้ํา  ชางปนจะใชผาจุมน้ําใหเปยกอยูตลอดเวลาท่ีปนและใชลางมือเม่ือดินติดมือ 

ไมวง คือผิวไมไผแบนขดเปนวงกลมเสนผาศูนยกลาง  10 เซนติเมตร 
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หอยกาบ ตองเลือกฝาท่ีมีลักษณะงุมไมแบน  เวลาจับใหสวนโคงของกาบหอยอยูใน

อุงมือ หอยกาบนี้ใชขูดแตงผนังภายในใหเรียบรอยขณะปน   

ไมปลายแหลม เปนไมกลม ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลมใหสําหรับ

แตงสวนลางของเครื่องปน  ใชปลายแปลมแทงดินสวนเกินรอบนอกของกนเค รื่องปนขนาดใหญ  เชน  

โองหรืออางใหกลมเรียบและใชแตงผนังของเครื่องปนใหเรียบรอยยิ่งข้ึน 

ลวด หรือ เชือกตัดดิน ใชสําหรับตัด เครื่องปนขนาดไม ท่ีไมตองใช กระดานรองขณะ

ปนออกจากตัวแปน ความยาวของเสนลวดหรือเสนดายนี้ประมาณ 30 เซนติเมตร 

กระดานวางดินท่ีใชปน เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผายาวประมาณ 1 วา  กวาง 2 ศอก วาง

อยูดานซายมือของชางปนเม่ือเตรียมดินท่ีทําเป นทอนกลมยาวท่ีเรียกวา “กลอน” และกอนดินกลมท่ี

เรียกวา “ลูกตาล” เสร็จพรอมท่ีจะใชปนได  ดินเหลานี้จะนํามาวางไวบนกระดานวางดินนี้ 

เหล็กขูด หรือ ไม ใชสําหรับขูดสวนกนและผิวภายนอกของเครื่องปนใหเรียบรอย 

กะลา ใชกะลามะพราวขนาดไมใหญ แตมีความหนาตัดแตงขอบใหเรียบเปนมัน ใช

สําหรับขัดแตงและเกลาผิวของเครื่องปนขนาดใหญ  

หินขัด หรือ ลูกสะบา  ใชสําหรับขัดแตงข้ันสุดทายใหเครื่องปนมีผิวมันเปนเงางาม 

หินท่ีใชตองใชหินกอนกลมเกลี้ยงผิวเรียบเปนมัน   

ท่ีตีดิน หรือ หินตุ ทําดวยดินเผารูปกอนกลม ดานลางแบน ดานบนมีท่ีจับใชตีดินใน

สวนท่ีเปนกนภายในของเครื่องปนขนาดใหญ   

ไมสลัก ทําดวยผิวไมไผใชสําหรับสลักลายเครื่องปน  

มีดตัดดิน  เปนมีดปลายแปลมขนาดเล็กสําหรับฉลุลายเครื่องปนหรือตัดดินเพ่ือให

ลวดลายเครื่องปนเดนชัดสวยงามยิ่งข้ึน 

แมพิมพทําลวดลาย  ทําดวยไมหนามทองหล างปา เนื้อไม ออนไมมีเสี้ยน ใชแกะเปน

แมพิมพลวดลายไดดี มีความคมชัด ไมดูดดิน เพ่ือเพ่ิมความสวยงามใหแกเครื่องปน 

พล่ัวไม  ใชสําหรับเซาะดินใหเปนแผนบางกอนนํามาปน  

 

โรงปนเครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ด 

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัด

งานเฉลิมพระเกีย รติพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว (2542: 128) ระบุไววา โรงปนเครื่องปนดินเผา

ของบานเกาะเกร็ดมีขนาดใหญ อาคารหลังคาสูงแหลมสูงประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ  60-80 

เมตร หลังคาจะลาดลงจนชายคาเกือบถึงพ้ืน ดานหนา -หลัง ปดทึบ มีประตูเขาอ อกดานหนา ตองมี

ขนาดใหญเพราะตองเก็บดินเครื่องมือทุกอยางไวภายในโรงปนนี้ และท่ีตองทําหลังคาลาดลงเกือบถึง
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พ้ืน เพ่ือปองกันมิใหลมโกรกภายใน อากาศภายในจึงไมรอน เหมาะสําหรับเก็บเครื่องปนท่ียังไมไดเผา 

ปองกันการแตกราวไดเปนอยางดี 

 

การเตรียมดินทําเครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ด 

การขุดดิน ขุดหนาดินท่ีมีเศษใบไมออกจนถึงบริเวณท่ีเปนดินเหนียว ขุดดินเหนียวมา

กองไว  เม่ือขุดจนถึงชั้นดินท่ีมีทรายหรือกรวด  ตองหยุดการขุดเพราะหมดชั้นดินเหนียวแลว    

การตากดิน  จะกองตากแดดตากฝนไวระยะหนึ่ง  ยิ่งตากนานยิ่งดี เพ่ือใหดินรวนไม

รวมเปนกอน เม่ือขนดินเขาโรงปนตองรดน้ําใหมากจนดินชุม  จากนั้นจึงนําดินปนเปนกอนกลมเพ่ือให

ดินละเอียดและจับตัวเหนียวดวยการย่ําดินดวยควายตอไป 

การยํ่าดินดวยควาย  นําดิน ท่ีขุดและตากแดดไวแลว มาวางแผบนพ้ืน ใชทรายโรย

รองพ้ืนเพ่ือไมใหดินติดกับพ้ืนโรงปน ใชควายเดินย่ําไปมาบนกองและคอยเอาน้ํารดดินเสมอเพ่ือใหดิน

นิ่มผสมผสานกันไดงาย งาย  พรอมกับโรยทรา ยบนกองดินเพ่ือใหทรายผสมกับดิน ทําใหดินมีความ

แกรงเครื่องปนจะไมราว ซ่ึงใชเวลาย่ําดินเชนนี้ประมาณ  5-7 วัน   

การตีกองดิน เม่ือควายย่ําดินจนดินมีความเหนียวดีแลว  รวมดินเขาเปนกองดินใหญ

แตงกองดินใหแนนเปนกองกลมสูงประมาณ 2 เมตร จากนั้นใชใบตองแหงคลุมไว  คอยพรม

น้ําเสมอเพ่ือมิใหดินแข็ง 

การเหยียบดนิ  ใชน้ําพรมกองดินมุมใดมุมหนึ่งใหเปยก  แ ลวใชพลั่วไมแซะดินเปน

แผนบางๆ กองรวมท่ีพ้ืน  พรมน้ําใหชุมแลวเหยียบดินนั้น ให จับเปนกอนแนนอยูกับพ้ืน การแซะดิน

ตองแซะไปโดยรอบกองดิน กองดินจึงมีลักษณะกลมอยูตลอดแมเม่ือมีขนาดเล็กลง 

 

การเตรียมดินท่ีใชในการข้ึนรูปเครื่องปนดินเผา 

ข้ันตอนการเตรียมดิน พิศาล บุญผูก (2553: 54) ใหขอมูลไววา ข้ันตอนสุดทายของ

การเตรียมดิน  คือ การทําขดดินหรือการตีกลอน  โดยการทําดินเปนทอนกลมยาว  เนื่องจากการข้ึน

รูปเครื่องปนบ านเกาะเกร็ดข้ึนรูปดวยวิธีขดดิน  (coiling) ดวยการนําทอนดินมาขดข้ึนรูปเปน

ทรงกระบอกกอนในข้ันแรก  จากนั้นชางปนจะข้ึนรูปข ดดินทรงก ระบอกนั้นใหเปนรูปทรงภาชนะ

ตางๆ ตามตองการ  

 

วิธีการข้ึนรูปเครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ด 

การข้ึนรูปเครื่องปนดินเผาบานเ กาะเกร็ด ข้ึนรูปโดยวิธีขดดิน (coiling) และข้ึนรูป

ดวยแปนหมุน ซ่ึงมี 2 แบบ คือ 
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1.  การปนเครื่องปนขนาดใหญ ตองปนบนกระดานรองปนซึ่งวางบนแปนไม และข้ึน

รูปดวยการโรยทรายละเอียดลงบนกระดานรองปนตามขนาดกนของเครื่องปนเพ่ือกันมิใหเครื่องปน

ติดกระดาน จากนั้นใชดินกอนท่ีทําเปนลูกตาลวางลงบนกระดาน  ตบกอนดินใหแบนเปนกนของโอง

หรืออางท่ีจะปน เม่ือตบดินแบนเปนกนภาชนะแลว   จึงใชขดดินข้ึนรูปเปนจนไดขนาดตามตองการจึง

ใชผาชุบน้ําเริ่มปนโดยมีลูกศิษยทําหนาท่ีหมุนแปน  เม่ือปนเสร็จยกออกจากแปนพรอมกระดานรอง 

2.  การปนเครื่องปนขนาดเล็ก  เชน ครก กระปุกน้ําตาล  หมอน้ํา  ฯลฯ  ชางปนไม

ปนบนกระดานรอง  แตปนบนแทนดินท่ีอยูบนแปน ใชขดดินข้ึนรูปกอน ไมตองใชลูกตาลหรือกอนดิน

ข้ึนรูป   เพ ราะเปนเครื่องปนท่ีมีกนเล็ก เม่ือปนเสร็จใชลวดหรือเสน ดายตัดเครื่อง ปนออกจากแปน  

นํามาวางบนกระดาน 

 

การปนเครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ดตองใชคนทํางาน   2  คน   

คนแรก คือ ชางปนตามประเพณีของมอญ  ชางปนไดรับการยกยองเรียกวา อาจารย   

คนท่ีสอง คือ คนหมุนแปนและเตรียมดินเรียกวา ลูกศิษย   

 

วิธีหมุนแปนเครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ด 

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัด

งานเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (2542: 131) ระบุไววา วิธีหมุนแปนมี 2 วิธี ถาปน

ของขนาดใหญ เชน โอง อาง ลูกศิษยตองนั่งกับพ้ืน ใชมือสาวแปนใหหมุน เรียกวา ชักแปน ความเร็ว

ของแปนไมมาก วิธีนี้จึงเหมาะกับการปนของใหญ  ถาปนของขนาดเล็ก ลูกศิษยยืนใชเทาขวาถีบแปน

ใหหมุน ยืนเทาซายเทาเดียวเรียกวา ถีบแปน วิธีนี้แปนจะหมุนเร็วและเรงความเร็วได เหมาะสําหรับ

ปนของขนาดเล็กเครื่องปนท่ีเสร็จแลว ถาเปนของ ขนาดใหญหรือตองการตกแตงลวดลาย  จะไมนํา

ออกตากแดด แตเก็บไวในโรง ปนเพ่ือตกแตงลวดลายและปลอยใหแหงเองชา ๆ แตถาเปนเครื่องปน

ขนาดเล็ก เชน ครก อาง นําไปตากแดดไวแตพอหมาดดีแลวจึงผึ่งในโรงปน  

การตากหรือผ่ึงเครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ด 

เครื่องปนท่ีปนเสร็จแลว ถาเปนเครื่องปนขนาดใหญหรือของท่ีตองมีการตบแต ง

แกะสลักลายจะไมนําอ อกตากแดดแตจะเก็บไวในโรงปน  เพ่ือตบแตงแกะสลักลายและปลอยใหแหง

ไปเองชาๆ   แตถาเ ปนเครื่องป นขนาดเล็ก  เชน  ครก  อาง  กระปุกตางๆ  นําไปตากแดดเม่ือปน

เสร็จ แตพอหมาดดีตองนําเขาไปผึ่งในโรงปน  จะไมตากแดดจนแหงเพราะถาตากแดดจนแหงเครื่อง

ปนจะบิดเบี้ยวเสียหายได 
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เตาเผามอญ ภูมิปญญาชางปนบานเกาะเกร็ด  

เตาเผาเกาะเกร็ดขนาดใหญนั้นมีความยาวประมาณ 25 เมตร  สวนกวางสุดประมาณ 

8 เมตร  สวนสูงสุดประมาณ 5 เมตร  และมีโรงขนาดใหญสรางครอบตัวเตาอีกชั้นหนึ่ง 

ลักษณะเตาเผาเครื่องปนบานเกาะเกร็ด เรียกวา เตาประทุน เปนเตาท่ีมีระบบคว าม

รอนแบบความรอนผานเฉียงข้ึน (crossdraff kiln type)  กลาวคือ  ความรอนจะเริ่มจากดานหนา

เตาเขาสูภายใน เตาแลวทะลุออกทางปลองทายเตา  เปนการระบายความรอนจากปากเตาซ่ึงอยูต่ํา

จากปากเตา   ความรอนจะกระจายไปสูทายเตาซ่ึงสูงกวาปากเตาจนออกสูปลองทายเตา โดยเปลวไฟ

จะพุงจากเรือนไฟปากเตาไปตลอดท่ัวภายในเตาและไปออกท่ีปลองทายเตาในลักษณะเฉียงข้ึนตาม

ความลาดเอียงของพ้ืนภายในเตาท่ีลาดเอียงจากปากเตาลาดสูงข้ึนประมาณ 15  องศาสูปลองทายเตา 

 

 
 

ภาพท่ี 2 เตาเผาเครื่องปนดินเผา บานเกาะเกร็ด  

ท่ีมา:  พิศาล บุญผูก, เครื่องปนดินเผานนทบุรี (นนทบุรี: โครงการเผยแพรผลงานบริการวิชาการแก

สังคม สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 70. 

  

การกอเตาเผาเครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ด  

พิศาล บุญผูก (2553: 71-79) ระบุไววา การกอเตาของบานเกาะเกร็ดเปนภูมิปญญา

ชั้นสูงท่ีตองใชความรูความชํานาญอยางดีเยี่ยม  เริ่มตั้ง แตการทําอิฐตองใชอิฐขนาดให ขนาด 15 x 30   

เซนติเมตร  หนาประมาณ 8 เซนติเมตร  เผาสุกแลวจึงไปใชกอเปนฐานเตาและตัวเตา สวนหลังเตาใช

อิฐดิบเพราะถากอิฐตามรูปโคงของหลังเตา อิฐดิบจะทําไดงายกวา การเตาแบงเปน 5 ข้ันตอน คือ 

1.  การกอฐานเตา   ตองเริ่มกอฐานเตากอนดวยการขุดพ้ืนดินเปนร องลกึประมาณ  

80  เซนติเมตร  กวาง  80 เซนติเมตร  ขุดตามรูปของฐานเตาแนวนอน การเรียงอิฐกอฐานเตาเริ่ม

จากในรองท่ีขุด  ฐานเตาจะกอสูงจากพ้ืนดินตามความลาดเอียงของพ้ืนภายในเตาซ่ึงลาดข้ึนจากปาก
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เตาสูทายเตา  ควา มลาดเอียงของพ้ืนเตาประมาณ 15 องศา ความสูงของฐานเตาจึงเริ่มจากปา กเตา  

ซ่ึงฐานสวนนี้สูงประมาณ 1 เมตร และลาดเอียงสูงข้ึนสูฐานปลองทายเตาซ่ึงสูงประมาณ 3 เมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ลักษณะการเรียงอิฐฐานเตา  

ท่ีมา: พิศาล บุญผูก , เครื่องปนดินเผานนทบุรี (นนทบุรี: โครงการเผยแพรผลงานบริการวิชาการแก

สังคม สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 72.  

 

การเรียงอิฐฐานเตาและผนังของพ้ืนเตา ตองกออิฐใหมีความม่ันคงและแข็งแรง

พอท่ีจะรับน้ําหนักของเตาได   ถาไมเชนนั้นเตาจะทรุดและพังได   วิธีเรียงอิฐทําฐานเตาใชอิฐวางเรียง

กันถึง 4  กอนในแตละจุดในแถวหนึ่งๆ  เรียงไขวกันเชนนี้ตลอดความยาวของฐานเตาและกออิฐเรียง

ซอนกันแตละข้ันตามความสูงของฐ านเตาดวยการใชอิฐเรียงไขวกัน 4 กอนตลอด  ฐานเตาจึงมีควา ม

หนากวาตัวเตาและหลังคาเตามาก  เพ่ือความม่ันคงแข็งแรงของเตา 

2.  การทําพ้ืนเตา  เม่ือกอฐานเตาแลวตองนําดิ นมาถมอัดแนนในฐานเตา ซ่ึงจะเปน

พ้ืนภายในเตาจากนั้นจึงกอผนังเตาและสวนบนคือหลังเตาตอไป  พ้ืนภายในเตามี 3 ระดับ คือ  

     ระดับแรก  เปนเรือนไฟ (fire box) อยูตรงบริ เวณปากเตาเขาไปภายในเตา

ประมาณ 1.50 เมตร  ระดับพ้ืนเรือนไฟนี้มีระดับเดียวกับพ้ืนดิ นหนาเตา  เปนท่ีเผาเชื้อเพลิงคือ ฟนท่ี

เผาเครื่องปนภายในเตา 

     ระดับท่ีสอง  พ้ืนเตาท่ียกสูงข้ึนตอจากเรือนไฟ  เปนพ้ืนเตาท่ีใชวางเครื่องปนเพ่ือ

ทําการเผา พ้ืนเตาระดับท่ีสองนี้จะสูงกวาพ้ืนเรือนไฟประมาณ 1 เมตร ตองกออิฐสูงประมาณ 1 เมตร  

เปนผนังขวางตัวเตา  แยกพ้ืนท่ีของเรือนไฟกับพ้ืนเตาระดับท่ีสองใหสูงกวาพ้ืนเรือนไฟ  พ้ืนเตาสวนท่ี

สองนี้จะลาดข้ึนจากผนังแบงก่ันเรือนไฟสูกลางเตา (fire wall) ความลาดเอียงประมาณ 15 องศา 
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     ระดับท่ีสาม   ความลาดเอียงจะนอยก วาระดับท่ีสองคือระดับกลางเตา  

เนื่องจากความลาดเอียงของทายเตาจากสวนเพดานเตาท่ีสูงท่ีสุดตรงกลางเตาจะลาดเอียงลงสูทายเตา  

พ้ืนเตาสวนนี้จึงมีความลาดเอียงเพียงประมาณ 10 องศา ความรอนจะไดกระจายจากเรือนไฟปากเตา

แลวลอยเฉียงข้ึนตามการลอยตัวของอากาศท่ีนําความรอนไปออกท่ีปลองทายเตา   ความรอนจะ

กระจายไปไดตลอดภายในเตา 

3.  การกอผนังเตา  เม่ือกอฐานเตาและทําพ้ืนเตาแลวจะนําไมไผมาทําเปนโครง

ภายในและขนาดของเตา   แลวกออิฐภายนอกโครงไมไผข้ึนไปตามโครงไมไผจนเปนรูปผนังเตาชางกอ

เตาท่ีชํานาญจริงๆ  บางคนจะไมใชโครงไมไผแตจะกอข้ึนรูปเตาโดยตรง   

 

      
 

ภาพท่ี 4  ภายในตัวเตาท่ีกอแลวยังมีโครงไมไผอยูภายใน 

ท่ีมา: พิศาล บุญผูก, เครื่องปนดินเผานนทบุรี (นนทบุรี: โครงการเผยแพรผลงานบริการวิชาการแกสังคม 

สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 76-77 

การเรียงอิฐกอผนังเตาใชวิธีเรียงอิฐซอนตามแนวนอนจากลางข้ึนบนแบบกอผนังบาน

และรอยตอของอิฐแตละข้ันตองไขวสลับกัน   เนื่องจากผนังเตามีความโคงท้ังตามยาวและโคงสวนบน

ตอเนื่องกับหลังคา  จะตองถากอิฐใหไดรูปวางซอนอัดแนนแนบสนิทตามความโคงของเตา การเรียง

อิฐเชนนี้อิฐแตละแผนจะทําหนาท่ีเปนลิ่มไปดวยซ่ึงจะทําใหเตามีความแข็งแรงม่ันคง 
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ภาพท่ี 5  รูปแบบการเรียงอิฐกอผนังเตา  

ท่ีมา: พิศาล บุญผูก , เครื่องปนดินเผานนทบุรี (นนทบุรี: โครงการเผยแพรผลงานบริการวิชาการแก

สังคม สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 75.  

 

ผนังเตากอหนาเพ่ือใหมีความม่ันคงสามารถรับน้ําหนักของหลังเตาได   เชนเดียวกับ

ฐานเตาท่ีตองกอใหแข็งแรงม่ันคง  แตการเรียงอิฐท่ีผนังเตาจะเรียงอิฐตางกับกา รเรียงอิฐท่ีฐานเตา 

กลาวคือการเรียง อิฐท่ีผนังเตาเรียงดวย อิฐจุดละ 3 กอนสลับกันและเรียงแตละจุดตอเนื่องไปตลอด

ผนังเตา ความหนาของผนังเตาจึงมีความหนานอยกวาฐานเตาไมมากทําใหมีความหนาและแข็งแรง

มาก ใชเผาเครื่องปนดินเผาไดนาน  แมเตาท่ีมีอายุเปนรอยปยังคงมีความแข็งแรงใชงานไดดี 

4.  การกอหลังเตาหรือเพดานเตา  การกอหลังเตามีความยากและสําคัญมากเพราะ  

ถากอไมดีเตาจะยุบพังลงมา  การเรียงอิฐแตละแถวจะคอยลาดเอียงข้ึนสูกลางหลังเตานั้นอิฐตองเปน

รูปโคงมนไมเปนสันกลางหลังเตา ถาเรียงอิฐไมดี  2 ดานของหลังคาเตาจะประกบกันเ ปนยอดของ 3 

เหลี่ยม ตัวเตาจะแฟบ หลังเตาหรือเพดานเตาไมโคง เตาไมปอง บรรจุเครื่องปนเวลาเผาไดนอยและมี

ความแข็งแรงนอยกวาเตาท่ีกอแลวมีความโคงมน 

การเรียงอิฐแตละกอนจะวางซอนกันตามความโคง อิฐแตละกอนจะทําหนาท่ีเปนลิ่ม

สลักยึดหลังคาเตาไปในตัวดวย กอนสุดทายตรงกลางหลังเตาเม่ือวางลงแลวการอัดแนนของอิฐสวน

หลังเตาจะถูกยึดตรึงแนนตามหลักกลศาสตรเปนอยางดี ดวยมีการกระจายการยึดตัวของอิฐทุกแผน

ใหแนบแนนท่ัวถึงกันตลอดหลังเตา การวางอิฐกอนสุดทายชางใหความสําคัญมาก ตองมีพิธีไ หวครู

กอนจึงมีการวางอิฐกอนสุดทายนี้ได 

5.  การกอปลองไฟ   ปลองไฟจะกอยื่นจากทายเตาตอจากสวนท่ีทําเปนประตูทาย

เตาหนาปลองไฟภายในเตาด วยการกออิฐซอนรูปสี่เหลี่ยมจั ตุรัส ขนาดของปลองกวางประมาณดาน

ละ 2 เมตร สูงประมาณ 4 เมตร จากพ้ืนเตา ท่ีฐานของปลองก ออิฐลอมฐานปลองดานนอกไวอีก

ชั้นหนึ่งเพ่ือเพ่ิมความเข็งแรงของปลอง ตรงทายปลองระดับพ้ืนภายในเตาติดกับสวน   ท่ีเปนฐานเตา
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ทําเปนชองสี่เหลี่ยมขนาด 25 x 25 เซนติเมตร เพ่ือเปนท่ีระบายความรอน เนื่องจากความรอนจะ

ระบายออกทางชองนี้ 

ดานหนาปากเตาซ่ึงทําเปนรูปประตูโคงสามเหลี่ยม สูงประมาณ 3 เมตร ดานลางติด

กับพ้ืนดิน ปากเตาดานลางกวางประมาณ 2 เมตร ปากเตาอยูดานหนาของเรือนไฟเ ปนทางขนเครื่อง

ปน เขา และออก จากเตา  ภายนอกเตาท้ัง 2 ขางตอจากผนังเตาจะกอผนังอิฐเปนปกนกตอจากผนัง

เตาไปชนเสาอาคารท่ีสรางคลุมเตามายันกับผนังเตาเพ่ือยึดเตาใหม่ันคงแข็งแรงยิ่งข้ึน ดานหนา

บริเวณปากเตาจะกอปกนกขนาดใหญท้ัง 2 ขาง เพ่ือยึดปากเตาและดานหนาเตาใหม่ันคง ตรงกลาง

ใกลขอบบนของผนัง ปกนกนี้แตละดานจะทําเปนชองไวท้ัง 2 ดาน ดานละ 1 ชอง เปนชองสี่เหลี่ยม

ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร เปนท่ีสําหรับวางเครื่องเซนไหวเตาเม่ือทําพิธีไหวเตา 

 

การเขาเตาเครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ด  

การเขาเตาเผา กอนเขาเตา ตองตรวจดูความเรียบรอยของเตาถามีรู ระหวางแผนอิฐ

ของเตาจะตองใชดินเหนียวผสมทรายยาใหหมด เพ่ือปองกัน   มิใหมีความรอนผานออกไปได เรียกวา 

“ยาเตา” ถาเตามีความชื้นตองสุมไฟใหเกิดความรอนภายในเตาเพ่ือไลความชื้นกอนเขาเตา  

จันทรจีรา แดงทองคํา (2549: 34) กลาววา เครื่องปนท่ีจะนําเขาเตาเ ผาตองตรวจ

ความสมบูรณกอนอยางละเอียด ถาพบรอยราวตองคัดออก ถานําของชํารุดไปเผา จะเปนการของ

และเปนอันตรายเพราะโองใหญ ๆ ตองวางอยู ดานลาง และมีเครื่องปนเล็ กๆ วางซอนดานบน ถา

เครื่องปนท่ีทําหนาท่ีรองรับเครื่องปนอ่ืน ๆ  นั้นชํารุด เม่ือนํามาเผาจะเกิดแตกราวมากยิ่งข้ึนหรือเกิด

แยกออกจากกัน  จะทําใหของท่ีซอนไวดานบนพังทลายลงมาจนไดรับความเสียหายได จึงตอง

ระมัดระวังและตรวจเครื่องปนอยางถ่ีถวนรอบคอบ  

 

การเรียงเครื่องปนภายในเตา  

การเรียงเครื่องปนดินเผาภายในเตา ชั้นลางสุดจะเปนโอ งขนาดใหญ เรียงแถวหนา

กระดานตามขวางกับตัวเตาตั้งหงายเอาปากโองข้ึน จากนั้นเปนชั้นท่ี 2 ใชโองขนาดใหญขนาด

เดียวกันซอนกันในลักษณะคว่ําเอียงวางบนบาของโองใบลางใหบาชนกันวางเรียงเปนแถวเรียงหนา

กระดานขวางกับตัวเตา เอียงไปทางซายหรือขวาก็ไดแตตองเอียงไปท างเดียวกันท้ังแถว ตรงสวนท่ีสูง

ท่ีสุดของเตา คือ ตรงกลางเตาจะวางโองใหญซอนกันไดถึง 3 ชั้น ชั้นบนสุดนี้จะคว่ําครอมชั้นท่ี 2 ตรง

สวนสูงสุดจึงวางโองซอนกันไดถึง 3 ชั้น และลดลงตามความลาดเอียงของตัวเตา 

พิศาล บุญผูก (2553: 82) ระบุวา เครื่องปนดินเผาท่ีมีขนาดรองหรือขนาดเล็กจะถูก

จัดวางตามซอกมุมแ ละดานบนซอนข้ึนไปจนถึงเพดานเตา และวางเปนลิ่มเพ่ือใหการเรียงเครื่องปน

ม่ันคง  ไมเคลื่อนไดงาย ถาเรียงไมดีเครื่องปนภายในเตาอาจพังทลายเสียหายได หัวหนาใหญตอง
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ชํานาญในการจัดวางเครื่องปนภายในเตา ตองชํานาญในการดูทางไฟท่ีจะผานและตองวางเครื่องปนมิ

ใหปดก้ันทางไฟ ถาจัดเรียงเครื่องปนไดดีจะทําใหเครื่องปนสุกตลอดเตา เพราะไฟจะกระจายจาก

เรือนไฟปากเตาถึงทายเตา ความรอนจะกระจายไปไดท่ัวท้ังหมดภายในเตา 

 
 

     

      

ภาพท่ี 6  การเรียงเครื่องปนภายในเตา  

ท่ีมา: พิศาล บุญผูก, เครื่องปนดินเผานนทบุรี (นนทบุรี: โครงการเผยแพรผลงานบริการวิชาการแก

สังคม สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 83.  
 

การเรียงเครื่องปนจะเรียงจากทายเตามาจนถึงพ้ืนเตาดานหนา ท่ียกสูงจากระดับพ้ืน

ของเรือนไฟหรือท่ีใสฟนเวลาเผาและวางเรียงเครื่องปนใหลาดเอียงลูไปทางดานทายเตา เครื่องปนจะ

เรียงไวอยางดีจากพ้ืนเตาไปจรดเพดานเตาหรือหลังเตา 

การวางเครื่องปนดานหนาและดานบนสุดของเตาดานบนจะใชเครื่องปนท่ีมีขนาด

ยอมลงมา เชน โองสลักเล็ก กระปุก อางดานหนาใชครกมาเรียงปด การเรียงครกดานหนาดวยการนํา

ครกมาวางซอนเปนแถวในแนวตั้งจากพ้ืนท่ีเตาท่ีทายสุดของเรือนไฟข้ึนไปถึงเพดานเตา วางเรียงเปน

แถว ๆ ไปจนเต็มและวางชอนในดานหนาตอไปในลักษณะเชนนี้อีก 1 หรอื 2 แถวจนเต็มหนาเตา 

เหตุท่ีตองใชครกเพราะครกจะไปวางซอนกันเปนแถวปดดานหนาไดสนิทดีกวาใชเครื่องปนชนิดอ่ืน  

บริเวณดานหนานี้จะเปนบริเวณท่ีมีความรอนสูงมากกวา 1,000 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงเชนนี้จะทําใหเครื่องปนโดยเฉพาะครกเหลานี้เสียหาย เพราะความรอนจะทําใหแรธาตุ

ภายในดิน คือ   แรเหล็กหลอมละลายเปน iron oxide และเปนน้ํายาเคลือบเครื่องปนดานหนานี้ 

น้ํายาดังกลาวจะไหลเยิ้มจนทําใหเครื่องปนเกาะติดกันและแตกเสียหายเปนสวนใหญ นอกจากนี้
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อาจจะเสียหายเพราะข้ีเถาจากการเผามาเกาะติดท่ีเครื่องปนขณะท่ีน้ํายาเคลือบมีอยูตามเครื่องปน 

เครื่องปนดานหนานี้จะเสียหายมากจึงตองใชครกท่ีชํารุดมาวางเรียงในสวนดานหนาสุดเชนนี้ 

 

การปดปากเตา 

เม่ือการเรียงเครื่องปนในเตาเสร็จแลวตองปดปากเต า ใชอิฐมากอเปนประตูปดปาก

เตาวางเรียงซอนกันจากพ้ืนเตาตามรูปโคงของปากเตา ใชโคลนผสมทรายพอกปดและเปนตัวเชื่อม ใน

การเรียงอิฐปดปากเตา  ทาโบกทับจนท่ัวท่ีประตูเตาตองทําชองใสฟนไวตรงกลางประตู 2 ชอง เปน

ชองสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 40 × 40 เซนติเมตร ชองลางสุดติดกับพ้ืนดินปากเตาเปนชองใสไฟดานลาง 

เหนือชองใสไฟดานลางข้ึนไปประมาณ 80 เซนติเมตร ทําชองใสไฟไวเปนชองบน มี

ขนาดเดียวกับชองลาง เหนือชองใสไฟชองบนนําดินมาพอกเปนสันนูนรูปสามเหลี่ยม มีความสูงขนาด

เดียวกับชองใสฟนหรือเล็กกวาเล็กนอยสําหรับเปนท่ีปกธูปเทียนเม่ือทําพิธีเซนไหวเตา  

 

การเผาเครื่องปน 

การเผาเตา การเผาในระยะแรกจะใชเวลาเผาประมาณ 7-8 วันเริ่มจากไฟออน  และ 

เพ่ิมความรอนข้ึนเรื่อยๆ จะเรงไฟทันทีไมไดเพราะจําทําเครื่องปนภายในแตก การเผาในชวงแรกเปน

การสุมใหเตารอนและไลความชื้นออกจากเครื่องปนและเตาใหหมด ถาไลความชื้นออกไมหมดและ

เม่ือปรับระดับความรอนภายในเตาใหคอยๆ สูงข้ึน เครื่องปนภายในเตาจะเสียหาย 

 ฟนท่ีใชเผาในชวงแรกจะใชฟนทอนใหญ เม่ือไฟแรงข้ึนจะใชฟนไมอ่ืนๆ เม่ือเผาไปได 

7-8 วัน จะเปดชองไฟชองบน และตองเข่ียข้ีเถาออก เม่ือไฟแรงข้ึนตองใสฟนถ่ีข้ึนดวย และเปด

ชองไฟชัน้บน และใชฟนท่ีมีขนาดเล็กลงเพ่ือการเผาไหมเร็วข้ึน  

การเผาจะใชเวลานานมาก ประมาณ 20-25 วัน คนเผาตองมีความชํานาญในการเผา  

คนเผาจะตองระวังไฟใหอยูในระดับท่ีคอยๆ สูงข้ึนๆ จนกวาเครื่องปนจะสุกจึงจะปดเตาได  เม่ือเผาไป

ไดประมาณ 12-15 วันจะมีควันดําพุงออกจากปลอง ควันดําจะมีเพ่ิมข้ึนและมีกลิ่นฉุนเรียกวา เตา

ทะลุ แสดงวาความรอนภายในเตาสูงมากและตองเรงไฟใหสูงข้ึนอีก 

 

การปดเตาเม่ือเครื่องปนสุก 

เม่ือเครื่องปนท่ีเผาสุก ตองปดเตาหยุดการใสฟน โดยนําอิฐมาปดท่ีชองใสฟนท้ัง 2 

ชอง แลวใชโคลนหรือดินเหนียวเหลวผสมทรายโบกทับเปนอันเสร็จการเผาเตา 
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การนําเครื่องปนดินเผาออกจากเตา 

หลังจากปดเตาแลวตองปลอยไวอีกประมาณ 5-7 วัน จึงเปดเตานําเครื่องปนดิ นเผา

ออกได การเปดเตาจะตองคอยๆ หลังปดเตาแลว 3-4 วัน จึงเปดประตูเตาดานบนกอน ดวยการเปด

แผนอิฐออก 4-5 แผนและวัดถัดไปก็คอยๆ เปดทีละนอย ๆ จนเปดไดหมด ท้ังนี้เพ่ือมิใหอากาศเย็น

จากภายนอกเขาไปภายในเตามากเกินไป จะทําใหเครื่องปนแตกเสียหาย 

 

1.4  ภมิูปญญารปูทรง 3 ช้ัน เครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร 

      เครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตรของชาวไทย- รามัญนั้น ซ่ึงลักษณะรูปทรงจะเปน 3 

ชั้น ลักษณะหมอน้ําจะแตกตางตรงท่ีเปนภาชนะท่ีมี มีฐาน ตัว และฝาปด 

      อรุณศรี  ฤทธิ์เดช (ปราชญทองถ่ิน ศูนยการเรียนรูชุมชน หมู 6 วัดเสาธง) กลาวไววา 

เครื่องปนดินเผาหมอน้ําถาเปนแบบเครื่องใชในบานสมัยกอนก็จะไมมีลวดลายเปนหมอเรียบมี     

ฐานตัว และยอดไวใสน้ําดื่ม ถาเปนวันงานประเพณีหรือวันสําคัญก็จะแกะเปนลวดลายสวยงามตางๆ

เรียกวา ลายวิจิตรหรือจะใชเปนของขวัญของฝาก 

สมบูรณ แกวกระบิล (2550: 42) กลาวไววา สวนประกอบของเครื่องปนดินเผาหมอ

น้ําลายวิจิตรนี้มี 3 สวน ประกอบดวย ฐานรอง  ตัวหมอ  ฝาปด เปนภูมิปญญาชาวบานอีกอยางหนึ่ง

เก่ียวกับประโยชนการใชสอย การมีฐานรองเพราะตัวหมอน้ําจะไดไมสัมผัสพ้ืนท่ีตั้งโดยตรง สวนมาก

ถาวางลงบนพ้ืนไม หมอน้ําท่ีใสจะมีความเปยกชื้นนานวันเขาจะทําใหไมผุพังได นอกจากนี้การมี

ฐานรองหมอน้ํายังมีผลชวยใหหมอน้ําอยูสูงจากพ้ืนทําใหลมพัดผานกนหมอน้ํา ทําใหอากาศไหลเวียน  

น้ําในหมอน้ําก็จะมีความเย็นยิ่งข้ึน สวนฝาใหความสวยงามและสะดวกในการเปดปด ใชสอยกันสิ่ง

สกปรกตกลงในหมอน้ํา  

 

ลักษณะพิเศษของเครื่องปนดินเผาสลักลายวิจิตร 

เครื่องปนประเภทท่ีเปนเครื่องบรรณาการท่ีสวยงามและเปนเอกลักษณของเครื่องปน

บานเกาะเกร็ด มีลักษณะพิเศษท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1.  นิยมทําขารองโองน้ํา สลักลายงดงาม เปนสวนประกอบของตัวโองน้ํา ดังนั้นโอง

น้ําบานเกาะเกร็ดนี้จึงนิยมทําเปน 3 สวน คือ สวนท่ีเปนตัวโอง สวนท่ีเปนฝา และสวนท่ีเปนขารอง 

เครื่องปนท่ีเปนขารองทําดวยดินเผาจึงเปนเอกลักษณของเครื่องปนดินเผาบานเกาะเกร็ด และมีแหง

เดียวในประเทศไทยท่ีปนเครื่องปนดินเผามีขารองทําดวยดินเผา 

2.  การตบแตงลวดลายท่ีนิยมทําเปนลายฉลุโปรงท่ีขารอง ชวยทําใหมีการระบาย

อากาศใตโองน้ําดีข้ึน และชวยเพ่ิมความเย็นใหน้ําในโองนั้นเปนอยางดี และไมใหเกิดความชื้นท่ีพ้ืน

เม่ือวางโองน้ําบนพ้ืนบานท่ีเปนพ้ืนไม ปองกันมิใหพ้ืนบานผุไดอีกดวย  
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3.  ลกัษณะของฝาโอ ง นอกจากจะทําลวดลายสวยงามเชนเดียวกันแลว ฝาโองนิยม

ทําทรงยอดแหลมสูง แตฝาโองธรรมดาท่ัวไปจะทําจุกกลมแบนเพ่ือใชวางขันตักน้ําบนฝาโองได 

4.  ลกัษณะเดนในการทําขอบหรือปากหรือสวนตาง ๆ ของเครื่องปน มีการทําเปน

เสนลวดบนขอบอีกชั้นหนึ่งและตามสวนตาง ๆ เชน ตามขอบลาง ตามไหล มีการทําเป นเสนลวดเพ่ือ

ความสวยงามดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการแตงใหเปนลายสรอยคอหรือพวงมาลัย เปนตน 

นอกจากภูมิปญญานี้ยังมีความเชื่อเก่ียวกับรูปทรง 3 ชั้น ดังท่ีชัยยุทธ เหมริด (ครู

ชางฝมือแกะสลักในชุมชน ) กลาวไววา ฐานนี่คือ พระพุ ทธ  ตั ว คือ พระธรรม ยอด คือ พรสงฆ  

รวมกันก็เปนศูนยรวมจิตใจของท่ีนี่ ก็คือ ศาสนา โดยเปนเหมือนใหเกิดความสามัคคีเปนหนึ่งเดียว

ของคนท่ีนี่    สวนลายก็แนวทางเดียวกันมาจากลายบัวคว่ํา บัวหงาย ตามความเปนมาทางศาสนา 

หลักๆ แลวก็คือความเปนหนึ่งเดียวของคนในชุมชนท่ีมีศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนในชุมชน 

เชนเดียวกันกับท่ี เนาวรัตน  ง้ิวงอก (อดีตผูใหญบานหมู 1 ลัดเกร็ด) กลาววา รูปทรง

และลวดลายของหมอน้ําลายวิจิตรมาจากความเปนมาท่ีชาวไทย- รามัญ เกาะเกร็ดนี้มีศาสนาเปน

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน ทําใหมีความรักสามัคคีและความอุดมสมบูรณ

ของพ้ืนถ่ินจึงใชลายนี้แทนคาของความเปนหนึ่งเดียวของชุมชน 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องรูปทรงของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร ซ่ึง

ประกอบดวย รูปทรง 3 สวน คือ ฐานรอง  ตัวหม อและฝาปด สรุปไดวา เปนภูมิปญญาในด านของ

ประโยชนใชสอย โดยฐานรองทําใหตัวหมอน้ําไมสัมผัสพ้ืนท่ีตั้งโดยตรง หมอน้ําท่ีใสน้ําจึงไมเปยกชื้น

เม่ือวางกับพ้ืน และทําใหพ้ืนไมไมผุ ฐานรองหมอน้ํานอกจากทําใหหมอน้ําอยูสูงจากพ้ืนแลวเม่ือฉลุ

ลายลมจะพัดผานกนหมอน้ํา ทําใหอากาศไหลเวียน น้ําในหมอน้ําก็จ ะมีความเย็นยิ่งข้ึน สวนฝา

นอกจากใหความสวยงามและสะดวกในการเปดปด การมีฝายอดสูงจะทําใหน้ําลอยข้ึนและกลั่นตัวลง

ในตัวหมอทําใหน้ํามีอากาศหมุนเวียนและทําใหน้ําเย็นอีกดวย  

 

1.5  ภูมิปญญาการทําลวดลาย และสี เครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร 

      คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอํานวยการจัด

งานเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (2542: 131) ระบุถึงการตกแตงลวดลายหลังการ

ปนวาเม่ือเครื่องปนหมาดดีแลว ตกแตงผิวภายนอกใหเรียบรอยดวยกะลา หินขัดหรือลูกสะบาก็ได    

สวนกนของเครื่องปนตองขูดใหเรียบรอยดวยเชนกันการสลักลวดลายถาเครื่องปนนั้นเปนประเภทท่ี

ตองตกแตงเปนพิเศษ ชางปนจะตองสลักลวดลายตาง ๆ อยางวิจิตรบรรจงตามความสามารถของชาง

ซ่ึงมีวิธีการตกแตง คือ การสลักดวยไมสลักการฉลุและตัดดินดวยมีดปลายแหลม การทําลวดลายด วย

ไมหนามทองหลางปา การกดลายลงในเนื้อดิน ลวดลายท่ีตกแตงบนเครื่องปนเปนลายแบบมอญ เชน 
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ลายกลีบบัว ลายเครือเถา ลายดอกไมตาง ๆ ลายสรอยคอ ลายใบไม ลายเทพพนม ลายรูปสัตว ลาย

พวงมาลัย ลายฉลุโปรง ลายพวงดอกไม ฯลฯ 

เชนเดียวกันกับท่ี สมบูรณ แกวกระบิล (2550: 42) กลาวไววา ความสวยงามไดจาก

รูปทรงและลวดลาย เชน ลายบัวคว่ํา -บัวหงาย ซ่ึงเปนลายเกาแก ลวดลายเกิดจากการแกะลาย การ

ปะติด และพิมพลาย ท่ีเรียกวา “นมทองหลาง” ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของชุมชนชาวเกาะเกร็ด 

การตบแตงและสลักลายเครื่องปนดินเผาลายวิจิตรนั้น ช างปนตองนําเครื่องปนท่ีข้ึน

รูปแลวนั้นไปสลักและตบแตงลายดวยกรรมวิธีตางๆ  อยางประณีต โดยการตบแตงมีวิธีการ ดังนี้ 

1.  การสลักหรือขีดใหเปนลาย  เปนการรางลายตาง ๆ เปนลายหลักของการตบแตง

โดยใชอุปกรณงาย ๆ เชน ไมสลักท่ีทําจากไมไผหรือมีดปลายแหลม การใชไมสลักท่ีทําจากไมไผมีขอดี

ท่ีดินไมดูดไหมไผ การสลักจะไมมีดินติดไมสลักทําใหลายเสียได 

   2.  การแตงลายดวยการตักดินออก เพ่ือใหลายสลักเดนชัดข้ึนดวยการใชมีดปลาย

แหลมตักดินบางสวนหรือเซาะดินออกเพ่ือใหลายสลักหรือลายขีดเดนข้ึน 

   3.  การแตงลายดวยแมพิมพลาย เปนการเพ่ิมความงามของลายท่ีสลักหรือขีดใหมี

ความงามยิ่งข้ึน ทําใหเกิดลายนูนเพ่ิมความสวยงามใหแกลายสลักท่ีอยูในแนวราบ แมพิมพลายทํา

จากหนามทองหลางปา เพราะท่ีโคนของหนามมีขนาดใหญนํามาแกะเปนแมพิมพลายได 

   4.  การประทับลายหรือกดล าย ดวยแมพิมพ สวนมากเปนลายขนาดเล็ก เชน 

บริเวณพ้ืนท่ีระหวางลายหลักหรือท่ีขอบของเครื่องปน หรือท่ีสวนยอดของฝา  

   5.  การแปะติดลายตาง ท่ีเรียกวา “การกระแหนะลาย” ท่ีนํามาติดท่ีเครื่องปนอาจ

เปนลายท่ีทําจากแมพิมพ หรือจากกการปนแลวนํามาติดท่ีเครื่องปน 

   6.  การตักดินออกใหลึกเพ่ือเพ่ิมความเดนของลาย  สวนท่ีตักดินออก จะกดใหเปนรู

พรนุเต็มพ้ืนท่ี การกดดินออกและการกดใหเปนรอยพรุนทําใหลายเดนชัดข้ึน 

7.  การตัดดินใหเปนรูปตาง ๆ และฉลุโปรง เปนการแตงขารองของเครื่องปน ท่ีตัด

ดินใหเปนรูปตาง ๆ เชน กลีบบัว ขาสิงห หรือขาโตะ เปนตน 

ประเภทของลายท่ีตบแตงเครื่องปนดินเผาลายวิจิตร 

ลายท่ีตบแตงเครื่องปนดินเผาลายวิจิตร เปนลายแบบมอญ ซ่ึงมีลายตาง ๆ ดังนี้ 

1.  ลายกลีบบัว ซ่ึงเปนลายหลักของการสลักลายเครื่องปนสําหรับแตงท่ีไหลหรือท่ี

ตัวเครื่องปน หรือท่ีดานลางขารองหรือท่ีฝาเปนลายบัวคว่ําหรือบัวหงาย 

2.  ลายเครือเถาหรือลายพรรณพฤกษา สําหรับแตงท่ีไหลหรือขารองปน 

   3.  ลายดอกไม เชน ดอกพิกุล ดอกรัก ดอกขจร ใชแตงท่ีคอ ไหล หรือท่ีขอบของ

เครื่องปน แตงตามเสนท่ีเปนกรอบหรือแบงพ้ืนท่ีของลาย 

   4.  ลายสรอยคอ เปนลายกลมนูนเล็กๆ ติดตอกันคลายสรอยมุกหรือลูกกะหล่ํา 
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5.  ลายใบไม ใชแตงประกอบลายหลักในลายกลีบบัว เชน ลายใบเทศ ลายผักกูด ใช

แตงท่ีเสนแบงลายหรือขอบลาย 

6. ลายเทพพนม ใชแตงกลางกลีบบัวหรือท่ีกระถางธูป สวนใหญเปนเครื่องปนดินเผา

ท่ีใชในวดัหรือสําหรับพระสงฆ หรือในราชสํานักมอญ 

7.  ลายรูปสัตว ไมคอยนิยมทํา เพราะคนมอญถือในเรื่องทํารูปคน รูปตุกตา รูปเทพ

นม หรือรูปสัตวมีเฉพาะเครื่องปนท่ีใชในพระพุทธศาสนาหรือในราชสํานักมอญ 

8.  ลายพวงมาลัย ใชแตงขอบและท่ีคอของเครื่องปนหรือสวนยอดของฝา 

9.  ลายไขปลา ใชแตงในท่ีวางของลายท่ีตัวเครื่องปน ท่ีขารอง หรือท่ีฝา 

                  10.  ลายพวงดอกไม ใชแตงตามคอหรือตามขอบคลายลายพวงมาลัย 

                  11.  ลายพูมะยม ใชแตงท่ีขอบปาก ท่ีขารอง หรือท่ียอดของฝา 

                  12.  ลายกากบาท ใชแตงในชองวางระหวางรายใหญๆ  

                  13.  ลายวงกลม เหมือนลายสรอยคอแตมีลักษณะกลมแบน ภายในวงกลมอาจมีลาย

เล็กเหมือนดอกไมหรือลายขีด ใชแตงประกอบในชองวาระหวางลายหลัก 

14.  ลายขีดแบงพ้ืนท่ี บางสวนของเครื่องปนท่ีมีพ้ืนท่ีมาก เพ่ื อไมใหแลดูโลงจึงมีการ

ขีดแบงพ้ืนท่ีวางดวยเสนตรงจากบนลงลางหรือทําเปนเสนคู ระหวางเสนคูประดับลายเล็กๆ เชน ลาย

สรอยคอ ลายกางปลา เปนตน 

15.  ลายกางปลา ใชกดเพ่ือแตงพ้ืนท่ีเล็ก ๆ แทนพ้ืนท่ีลายใหญ 

16.  ลายกรวยเชิงหรือลายอุบะ เปนลายประทับเพ่ือแต งใหเปนลายลึกหรือกดพิมพ

เปนลายตามขอบลางของลายหลักตาง ๆ เพ่ือเนนลายหลักใหดูสวยงามยิ่งข้ึน 

 ลายอ่ืนๆ นอกจากลายตาง ๆ ขางตนนี้แลวยอมมีได เพราะช างปนสามารถคิด

ประดิษฐลายตางๆ ไดตามจินตนาการและความสามารถของชางปน 

 

          
       

ภาพท่ี 7  ลักษณะลายบัวคว่ํา บัวหงาย 
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ท่ีมา: ศูนยขอมูลกลางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม , ภูมิปญญาเครื่องปนดินเผา เกาะเกร็ด ,  เขาถึง

เม่ือ 7 พฤษภาคม 2557 , เขาถึงไดจาก  http://www.m- culture.in.th/moc_new/album/ 

116697/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8% 

 

 

แนวนิยมการใชลายตางๆ ตบแตงเครื่องปนดินเผาสลักลายวิจิตร 

1.  ลายกลีบบัว มี 2 แบบ คอื  

       1.1  ลายบัวควํ่า ใชแตงบริเวณพ้ืนท่ีไหลหรือท่ีบาของตัวโอง  ท่ีฝาโอง ท่ีขารอง 

   1.2  ลายบัวหงาย  ใชแตงบริเวณสวนลางของโองทรงขวดโหล และโองทรงสงู

เอวคอดหรอืโองกอกหรือทรงกระบอก 

2.  ลายดอกบัวบาน และลายดอกไมตางๆ ท่ีมีรูปกลม มี 2 แบบ คอื  

   2.1  ดอกกกลมขนาดใหญ ใชแตงพ้ืนท่ีวางในตัวโองทรงขวดโหล หรือโองทรงสูง

เอวคอดหรอืโองกอก 

   2.2  ดอกกกลมขนาดเล็ก  ใชแตงเปนลายประกอบ เชน บริเวณไหลหรือบาติด

กับคอโอง   บริเวณฝาโองท่ีติดกับสวนยอดของฝา  บริเวณยอดของฝา  บริเวณฝารอง 

3.  ลายสรอยคอหรือลายลูกกะหลํ่า ใชแตงบริเวณกรอบแบงลายแนวลายหลัก 

4.  ลายเครือเถาหรือลายพรรณพฤกษา ใชแตงบริเวณไหลหรือท่ีบาของโองเปนลาย

หลัก   ใชแตงบริเวณไหลหรือท่ีบาของเครื่องปนเปนลายประกอบ  ใชแตงบริเวณขารอง 

5.  ลายพวงมาลัย ใชแตงบริเวณขอบเครื่องปน ใชแตงท่ีคอของเครื่องปนท่ีมีคอสูง 

ใชแตงบริเวณขอบบนของขารอง 

6.  ลายเทพพนม ใชแตงสอดลงในลายกลีบบัวหงายท่ีสวนลางของโองทรงขวดโหล 

หรอืโองทรงสงูเอวคอด 

7.  ลายใบไม เชน ลาย ลายผักกูด ลายใบเทศ ใชแตงประกอบสอดอยูในลายกลีบ

บัวเปนหลัก 

8.  ลายรูปบุคคลและลายรูปสัตว  ใชแตงเครื่องปนในวัดหรือสําหรับพระสงฆ หรือ

ใชเปนของใชในพระราชสํานัก 

9.  ลายพวงดอกไม ใชแตงตามขอบของตัวเครื่องปน ใชแตงท่ีขอบบนของขารอง  ใช

แตงท่ีคอของเครื่องปนท่ีมีคอสูง 

                  10.  ลายพูมะยม ใชแตงท่ีขอบโอง  ใชแตงท่ียอดของฝา  ใชแตงท่ีขอบบนของขารอง

ใชแตงท่ีขอบลางของขารอง 

                  11.  ลายไขปลา ลายกากบาท ลายวงกลม เปนลายเบ็ดเตล็ดท่ีสอดแทรกลงในพ้ืนท่ี

วาง เพ่ือเพ่ิมความงามของลายตางๆ ใหเดนข้ึน 
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การบรรจุลายเพ่ือแตงใหเครื่องปนดินเผามีความสวยงาม  

ชางปนจะวางแผนออกแบบลวดลายเครื่องปนไวอยางดี การตบแตงลาย ลงบนเครื่อง

ปนตองเกิดความงามตลอดท้ังตัวของเครื่องปนสอดรับทุกสวน จะไมมีลายขัดแยงหรือไมสัมพันธกัน  

การสลักลายตองทําหลังจากไดเก็บเครื่องปนดินเผาไวหลังจากปนเสร็จแลวระยะหนึ่ง 

เนื้อดินไมนิ่มหรือแข็งเกินไป ถายังสลักไมเสร็จตองใชใบตองแหงคลุมใหมิดชิด ดินจะไมแข็ง ปจจุบัน

ใชถุงพลาสติกคลุมไวจะไดผลดีกวาใชใบตองแหง และเม่ือสลักเสร็จแลวขัดผิวบริเวณท่ีไมไดสลักให

เปนมันเรียบดวยหินขัดหรือลูกสะบาและเก็บไวในท่ีรม ไมมีลมผานใชใบตองแหงหรือถุงพลาสติกคลุม

ไวอีกระยะหนึ่งจนเครื่องปนดินเผาแหงสนิทพรอมท่ีจะนําไปเขาเตาเผาได 

   ในสวนเรื่องของสี ของเครื่องปนดินเผานั้น จะเปนสีธรรมชาติจากดินท่ีผาน

กระบวนการวิธีการ ข้ันตอนและระยะเวลารวมถึงสภาพอากาศทําใหดินมีสีท่ีสมํ่าเสมอแตกตางกัน 

เชนการเตรียมดินกอนเผา การนวดดิน ผสมน้ํา การข้ึนรูป ความชื้น ความรอน หรือแมแตแสงแดด 

สีของเครื่องปนดินเผาใหความรูสึกถึงสัจจะของสีดินธรรมชาติสื่อถึงวิถีชีวิต  การ

ดํารงชีวิต สีของดินใหสัมผัสความรูสึกนิ่งและสุขุม สีของเครื่องปนดินเผาท่ีถูกเผา สื่อถึงภู มิปญญา 

วิธีการ ไดอยางลึกซ้ึงและประณีต ดังท่ี  (กลุมบริษัทนิปปอนเพนต , 2555) กลาวไววา สีของผืนดิน 

(Earth) เปนกลุมสีท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรม ชาติพันธุ  ความดั้งเดิม เชน สีสมของเครื่องปนดินเผา ซ่ึง

กลุมสีเหลานี้จะชวยสรางความเปนอัตลักษณ 

ดวยความโดดเดนของสีสวยสดแตไมฉูดฉาด เหมาะสําหรับการตกแตงในสไตล     

เอ็กโซติก ท่ีเนนความแปลกใหม นาคนหา และมีเอกลักษณ ไมซํ้าใคร และคาสีอิฐดินเผา เปนกลุมสี

ของความกระตือรือรน   ความดึงดูดใจ  ความกลาหาญและพลังอํานาจ เชน แดงชาด สมอิฐ เหลือง 

น้ําตาลแดง เทา สีเหลานี้จะชวยสรางความตื่นตัวและกระตุนความคิดอยูเสมอ  เหมาะในการนํามาใช

เพ่ือปลุกเราหรือดึงดูดความสนใจ สําหรับการตกแตงในสไตลโมเดิรน   ซ่ึงสีกลุมนี้สรางความโดดเดน

ไดอยางดียิ่ง 

 

2.  ทบทวนวรรณกรรม ตวัแปรควบคมุ (USER) ในดานพฤติกรรม และจิตวิทยา 

2.1  ตวัแปรควบคมุ (USER) ไดแก 

         2.1.1  กลุมประชากรในชุมชน (ผูใชบริการ) 
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ตารางท่ี 2  จํานวนประชากรในชุมชนเกาะเกร็ดแยกตามชวงอายุ 

 
 

เฉลี่ยคิดเปนวัยเด็ก / นกัศึกษา 23% 

เฉลี่ยคิดเปนวัยทํางาน 60% 

เฉลี่ยคิดเปนวัยชรา 17% 

สรุปคาเฉลี่ยประชากรชุมชนท่ีใชโครงการ 54% 

  

2.1.2  กลุมนักทองเท่ียว ชาวไทย (ผูใชบริการ) โดยแบงออกเปน 

  กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอายุระหวาง 15-30 ป ตอตระกูล สํารองกิจ (2549) 

ระบุวาผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุอยูในชวงระหวาง 15 ปข้ึนไป โดยสวน

ใหญจะรูจักสถานท่ีทองเท่ียวในเกาะเกร็ด เชน รูจักหมูบานเครื่องปนดินเผา  มีจุดสนใจอันดับท่ี 1 

หมูบานเครื่องปนดินเผาอันดับท่ี 2 คลองขนมหวาน และอันดับท่ี 3 การนั่งเรือรอบเกาะ สวนใหญมี

วัตถุประสงคมาเพ่ือชมทัศนียภาพเรียนรูวิถีชีวิตเกาะเกร็ด และจับจายซ้ือของ 

  กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอายุระหวาง 31-40 ป เปนวัยคนทํางาน ลักษณะการ

ทองเท่ียวแบบครอบครัว มีความพรอมทางดานการเงิน ความตองการทางการทองเท่ียวเนนความ

ปลอดภัย และความสะดวกสบายมีวัตถุประสงคมาเพ่ือมาพักผอนซึมซับวิถีชีวิตเกาะเกร็ด  
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 กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอายุระหวาง 41-60 ป เปนวัยคนทํางานชวงกลางถึง

ปลาย ทองเท่ียวเนนความปลอดภัย และความสะดวกสบายเชนเดียวกัน มีวัตถุประสงคมาเพ่ือ

ทองเท่ียวทางวฒันธรรมและศาสนา 

         2.1.3  กลุมนักทองเท่ียว ชาวตางชาติ (ผูใชบริการ)  

           โดยคิดคาเฉลี่ย ท้ังสิ้นเปน 10% ของนักทองเท่ียวท่ีมาเกาะเกร็ด (อบต.เกาะ

เกร็ด, 2555) 

  พฤติกรรมของนักทองเท่ียว (Tourist Behavior) หมายถึง การแสดงออก

ของแตละบุคคลท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว  รวมท้ัง

กระบวนการในการตัดสินใจท่ีมีผลตอการแสดงออก  ( ท่ีมา http://touristbehaviour. 

wordpress.com/1/2

ประโยชนของการศึกษาพฤติกรรมนักทองเท่ียว                                                 

) 

1.  ชวยใหสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจทองเท่ียว

มากยิ่งข้ึนชวยใหการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑสามารถทําไดดีข้ึน      

2.  เพ่ือการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว  ใหตรงกับชนิดและ

บริการท่ีตองการ 

3.  ชวยในการปรับปรุงกลยุทธการตลาดของธุรกิจทองเท่ียว 

 

 

ประเด็นปญหาดานพฤติกรรม ท่ีพบของนักทองเท่ียวท่ีมาเกาะเกร็ด 

ชุมชนอาสา ASAFM ASAMAG ASATV (2553) ระบุวา จากมุมมองของ  

อบต.เกาะเกร็ดเก่ียวกับจํานวนของนักทองเท่ียว และปญหาหรือผลกระทบจากการทองเท่ียวนั้น ทาง 

อบต .ไมถือวามีปญหารุนแรงอะไร เพราะแม จะมีจํานวนนักทองเท่ียวจะมากก็จริง แตจะทยอยมา

ตลอดท้ังวัน   อาจมีปญหาบางเรื่องการจัดการขยะภายในเกาะ เรื่องมิจฉาชีพท่ีแฝงตัวเขามา แตก็ถือ

เปนปญหาสากลของการทองเท่ียว  อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวา  เม่ือชุมชนท้ังชุมชนไดกลายเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแลว สิ่งท่ีนาใสใจไมนอยไปกวาปญหาเชิงกายภาพของพ้ืนท่ีและการจัดการ 

คือเรื่อง “มิติทางวัฒนธรรม” ซ่ึงเปนจุดขายใหมของการทองเท่ียว 

ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการทองเท่ียวในชุมชน เกาะเกร็ด คือ นักทองเท่ียว มี

สวนรวมในกิจกรรมนอย นักทองเท่ียวบางคนขาดจิตสํานึกในการรวมรักษาสิ่งแวดลอม ชุมชน ขาด

งบประมาณและบุคลากรในการดูแลสภาพแวดลอมบริเวณแหลงทองเท่ียว นอกจากนี้เจาหนาท่ีและ

ประชาชนในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจในการจัดการทองเท่ียว จึงทําใหขาดขอมูลท่ีเป น

ประโยชนสําหรับนักทองเท่ียว  
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แนวทางการแกปญหา 

พิศาล บุญผูก (2553 ) ระบุวา ดานแนวทางการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม เกาะเกร็ด ท่ีสุขใจท้ังคนในชุมชน และนักทองเท่ียวนั้น ควรจะเกิดจากความรวมมือท้ัง

หนวยงานภาครัฐ คนในชุมชนและนักทองเท่ียว ท้ัง  3 สวนนี้ตองมีเปาหมายเดียวกัน คือการเรียนรู

และอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินโดยมีการทองเท่ียวเปนกิจกรรมในการเรียนรู แทนท่ีจะใหคากับการ

ทองเท่ียวมากกวาการเรียนรูวัฒนธรรมชุมชนเกาะเกร็ดอยางแทจรงิ  

 

2.1.4  ลักษณะจิตวิทยาตอการทองเท่ียว 1

ทฤษฎขีองการจงูใจ (theories of motivation)  

และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเดินทาง

ของนกัทองเท่ียว  

แรงจูงใจเปนคําท่ีใชกันมากแตบางครั้งก็ใชกันไมคอยถูกตอง  คําวา  

“แรงจงูใจ” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Movere” (Kidd, 1973: 101) ซ่ึงมีความหมายตรง

กับคําในภาษาอังกฤษวา “to move” อันมีความหมายวา  “เปนสิ่งท่ีโนมนาวหรือมักชักนําบุคคลเกิด

การกระทําหรือปฏิบัติการ (To move a person to a course of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงไดรับ

ความสนใจมากในทุกๆวงการ 

สําหรับโลเวลล  (Lovell, 1980: 109) ใหความหมายของแรงจงูใจวา  “เปน

กระบวนการท่ีชักนําโนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะสนองตอบความตองการบาง

ประการใหบรรลุผลสําเร็จ” ไมเคิล คอมแจน (Domjan, 1996: 199) อธิบายวาการจูงใจเปนภาวะใน

การเพ่ิมพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการ 

สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจให

กระทําหรือดิ้นรนเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซ่ึงจะเห็นไดพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเปน

พฤติกรรมท่ีมิใชเปนเพียงการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา  ยกตัวอยางลักษณะของการตอบสนอง   

สิ่งเราปกติ  คือ การขานรับเม่ือไดยินเสียงเรียก  แตการตอบสนองสิ่งเราจัดวาเปนพฤติกรรมท่ีเกิด   

จากการจูงใจ                                                                                              

ลักษณะแรงจงูใจ มีดังนี้   

แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Motives) เปนสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซ่ึง

อาจจะเปนเจตคติ  ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ  ความตองการ

ฯลฯสิ่งตางๆดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวรเชนคนงานท่ีเห็นองคการคือสถานท่ีให

ชีวิตแกเขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีตอองคการ  และองคการบางแหงขาดทุนในการ
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ดําเนินการก็ไมไดจายคาตอบแทนท่ีดีแตดวยความผูกพันพนักงานก็รวมกันลดคาใช จายและชวยกัน

ทํางานอยางเต็มท่ี 

แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) เปนสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคล

ท่ีมากระตุนใหเกิดพฤติกรรมอาจจะเปนการไดรับรางวัล  เกียรติยศชื่อเสียง คําชม หรือยกยอง 

แรงจงูใจนีไ้มคงทนถาวร  บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกลาวเฉพา ะกรณีท่ีตองการ

สิง่ตอบแทนท่ีมาของแรงจงูใจ 

ทฤษฎแีรงจงูใจของนกัทองเท่ียว 

 เปนแบบผสมระหวางแนวคิดของจิตวิทยากับทางดานสังคมวิทยา  แรงจงูใจ

ของนักทองเท่ียวจึงหมายถึงเครือขายท้ังหมดของพลังทางวัฒนธรรมและพลังทางชีววิทยา  ซ่ึงเปน

ตัวกําหนดพฤติกรรมทางการทองเท่ียว 

  สวนท่ีเปนพลังดานจิตวิทยาคือ  ความตองการพักผอนจากความเหน็ดเหนื่อย

จากการทํางาน  ตองการไดเห็นสิ่งท่ีแปลกใหมเพ่ือลดความวิตกกังวล  สวนพลังทางสังคมจะเปน

ความรูสึกภาคภูมิใจท่ีไดไปเห็นสิ่งมหัศจรรยอยางหนึ่งของโลก 

ทฤษฎีตางๆเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักทองเท่ียว  

ทฤษฎีลําดับข้ันแหงความตองการจําเปน (Hierarchy of needs) Maslow 

กลาววามนุษยเปนสัตวท่ีมีความตองการและจะแสดงพฤติกรรมตางๆ  เพ่ือนตอบสนองความตองการ 

ซ่ึงความตองการของมนุษยนั้นไมมีท่ีสิ้นสุด Maslow ไดเสนอลําดับข้ัน 5 ข้ันความตองการเหลานี้จะ

เปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมตางๆ 
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ภาพท่ี 8   ทฤษฎีลําดับข้ันแหงความตองการจําเปน 

ท่ีมา: วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, ลําดับข้ันความตองการของมาสโลว, เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2557, 

เขาถึงไดจาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5 

          ทฤษฎีข้ันบันไดแหงการเดินทาง (Travel Career Ladder) Philip Pearce 

ไดประยุกตจากแนวคิดของ Maslow ตั้งแตข้ันท่ี1ถึง4ในแตละข้ันเกิดจากความตองการของบุคคล

เปนผูกําหนดเองสวนหนึ่ง อีกสวนมาจากการชักนําของผูอ่ืน สวนข้ันสูงสุดเปนข้ันท่ีเกิดจากความ

ตองการขอตัวบุคคลเปนผูกําหนดเอง 

แรงจูงใจวาระซอนเรน (Hidden Agenda) Crompton ทําการวิจัยนี้เม่ือป 

ค.ศ. 1979 โดยรวบรวมขอมูลจากนักทองเท่ียวคนชั้นกลางจํานวน 39 คนจากสองรัฐในอเมริกา 

แมสซาชูเสต และเท็กซัส ผลสรุปท่ีไดบางสวนคลายกับของ Maslow เชนดานเกียรติภูมิ  

โดยมีทัง้หมดดังตอไปนี้ 

1.  การหลีกหนีจากสภาพแวดลอมท่ีจําเจ 

2.  การสํารวจและประเมินตนเอง 

3.  การพักผอน 

4.  ความตองการดานเกียรติภูมิ 

5.  ความตองการท่ีจะถอยกลับไปสูสภาพดั้งเดิม 

6.  กระชับสัมพันธทางเครือญาติ 

7.  การสังสรรคทางสังคม 

            แรงจงูใจทางการทองเท่ียวในทัศนะของ Swarbrooke จําแนกสําคัญๆ 

ออกเปน 6 ชนิด 

               1.  ดานสรีระหรือทางกายภาพ คือความตองการพักผอน 

   2.  ดานวัฒนธรรม คือความสนใจท่ีจะไดสัมผัสวัฒนธรรมใหมๆ 

   3.  เพ่ือตอบสนองอารมณความรูสึกบางอยาง บางคนทองเท่ียวเพราะ

ตองการเห็นสิ่งท่ีเปนอดีต บางคนตองการบรรยากาศโรแมนติก  

  4.  การทองเท่ียวเพ่ือใหไดมาเพ่ือสถานภาพ เชื่อวาเท่ียวแลวมีหนามีตา เพ่ือ

ซ้ือสินคาแบรนดเนม 

                      5.  แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ไปเรียนภาษาท่ีตางประเทศ 

                      6.  แรงจูงใจสวนบุคคล ตองการเยี่ยมญาติ หาเพ่ือนใหม พาคนอ่ืนไปเท่ียว 
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 สรุปประเด็นสําคัญเก่ียวกับแรงจูงใจทางดานการทองเท่ียวแรงจูงใจเกิด

หลายๆอยางในเวลาเดียวกัน  บางครั้งท่ีสิ่งนักทองเท่ียวแสดงออก อาจไมใชแรงจูงใจท่ีแทจริงก็ได  

ขอมูลจาก  (http://tourismindustrydpu002pornlada.blogspot.com/2010/07/3.html) ระบุ

วาแรงจูงใจในการทองเท่ียวเปนสวนหนึ่งของความตองการทางการทองเท่ียวแนวโนมแรงจูงใจของ

นักทองเท่ียว Pearce,Morrison และ Rutledge ไดเสนอแรงจูงใจของนักทองเท่ียว ดังนี้ 

1.  จะไดสัมผัสสิ่งแวดลอม 

           2.  จะไดพบปะคนในทองถ่ิน เชนนักทองเท่ียวประเภทสะพายเป 

           3.  จะไดเขาใจวัฒนธรรมทองถ่ินและประเทศเจาบาน 

           4.  เสริมสรางสัมพันธในครอบครัว  

           5.  ไดพักผอนในสภาพแวดลอมท่ีนาสบาย เปนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

           6.  จะไดทํากิจกกรมท่ีสนใจและฝกทักษะ เชนเรียนทําอาหาร ดําน้ํา ตกปลา 

           7.  จะไดมีสุขภาพดี เชน การทําสปา 

8.  จะไดรับการคุมกันและความปลอดภัย จากโรค โจรผูราย อยากไปเยอืน

ในท่ีๆปลอดภัย สงบทางการเมือง 

           9.  อยากไดรับการยอมรับนับถือ และไดรับสถานภาพทางสังคม  

    10.  ใหรางวัลแกตัวเอง เพ่ือฉลองความสําเร็จ 

 

โครงสรางพ้ืนฐานในอุสาหกรรมการทองเท่ียว 

1.  ระบบไฟฟา ท่ัวถึง ควรมีกําหนดการเปด-ปด เพ่ือประหยัดพลังงาน            

2.  ระบบประปา สะอาด ปริมาณเพียงพอ 

3.  ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ตองสะดวกรวดเร็ว จําเปนมากในกรณีฉุกเฉิน 

      4.  ระบบการขนสง  ทางอากาศ ทางบก ทางน้ํา 

5.  ระบบสาธารณะสุข ควรมีสถานพยาบาลใกลๆ  

 

ปจจัยท่ีสงเสริมการทองเท่ียวในแตละภูมิภาค แบงออกเปน 

ปจจัยทางภูมิศาสตร คือสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ บางแหงเปนภูเขา เปน

แองอาว ท่ีราบสูง ทะเลสาบ เกาะ 

1.   ลักษณะภูมิประเทศ มีได 2 ลกัษณะคือ 

  1.1  เกิดจากภายในของเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลง  เชน ภูเขาไฟ 

             1.2  การเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวโลก เชน เนินทราย 

 

http://tourismindustrydpu002pornlada.blogspot.com/2010/07/3.html�
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                     2.  ลักษณะภูมิอากาศ ตางกันไปตามท่ีตั้งของสถานท่ีนั้นๆ ตามเสนละติจูด 

ปจจัยทางวัฒนธรรม  หมายถึง  วิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยในสังคม  

วัฒนธรรมตองมีการธํารงรักษาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมตามยุคสมัย  วัฒนธรรมถือ

วาเปนสิ่งท่ีดึงดูดใจใหคนตางชาติเขามาชมความแตกตางของวิถีถ่ินนั้น 

 

2.2  ทบทวนวรรณกรรม ตวัแปรควบคมุ : กายภาพ เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 9  ภาพถายตําบลเกาะเกร็ด 

ท่ีมา: เดอะเม็ทพลาซา, ตัวเมืองนนทบุรีจากมุมสูง, เขาถึงเม่ือ 7 พฤษภาคม 2557,  เขาถึงไดจาก

http://picpost.postjung.com/156724.html#pic3 

 

ศึกษาบริบทของตําบลเกาะเกร็ด ดังนี้ 

องคการบริหารการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน ) สํานัก

นายกรัฐมนตรี ระบุขอมูลกายภาพของเกาะเกร็ดใน แผนแมบทพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน        

ต.เกาะเกร็ด  จ.นนทบุรี ฉบับป 2556 - 2558 ไวดังนี้ 

ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 

ตําบลเกาะเกร็ดเกิดจากการขุดคลองตัดความโคงของแมน้ําเจาพระยา  ตรงบริเวณท่ี

เปนแผนดินยื่นแหลม  ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระแหงกรุงศรีอยุธยาซ่ึงเปนคลองลัด

แคบๆ ตอมากระแสน้ํากัดเซาะตลิ่งจนพังกลายเปนลําน้ํากวางข้ึน จนกลายเปนเกาะเดนชัด 

 ศึกษากายภาพเกาะเกร็ด 
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ตําบลเกาะเกร็ด เปนพ้ืนท่ีท่ีมีแมน้ําเจาพระยาลอมรอบ  มีเนื้อท่ีประมาณ  4.2 ตาราง

กิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,625 ไร ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอปากเกร็ด  ระยะหางประมาณ  2

กิโลเมตร  

มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีขางเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลคลองพระอุดมโดยมีแมน้ําเจาพระยาก้ันกลาง 

ทิศใต ติดกับ ตําบลทาอิฐโดยมีแมน้ําเจาพระก้ันกลาง 

ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลปากเกร็ดโดยมีแมน้ําลัดเกร็ดก้ันกลาง 

ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลออมเกร็ด , บางพลับโดยมีแมน้ําเจาพระยาก้ันกลาง 

ลักษณะการปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด แบงเปน 7 หมูบาน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3  จํานวนหมูบานและหลังคาเรือน 

 

หมูท่ี ชื่อ เนื้อ /ไร 
จํานวน 

หลังคาเรือน 

หมูท่ี 1 บานลัดเกร็ด 300 ไร 114 

หมูท่ี 2 บานศาลากุลนอก 500 ไร 200 

หมูท่ี 3 บานศาลากุลใน 800 ไร 181 

หมูท่ี 4 บานคลองสระน้ําออย 350 ไร 99 

หมูท่ี 5 บานทาน้ํา 450 ไร 107 

หมูท่ี 6 บานเสาธงทอง 225 ไร 139 

หมูท่ี 7 บานโองอาง 125 ไร 87 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 

มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบต่ําลอมรอบดวยแมน้ําเจาพระยาบริเวณพ้ืนท่ีริมน้ําเปนท่ีลุม

มากกวาตอนกลาง  พ้ืนท่ีสวนใหญมีลักษณะเปนท่ีราบน้ําทวมถึง  ทําใหพ้ืนท่ีท่ัวท้ังเกาะเปนพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรม บริเวณสวนกลางของเกาะเกร็ดแตเดิมเปนพ้ืนท่ีปลูกข าวเจา แต

ไมมีการทํานามาตั้งแตป พ.ศ. 2525 เนื่องจากบริเวณกลางเกาะเปนท่ีดอนสูงกวาบริเวณริมเกาะ  เกิด

ปญหาการดึงน้ําเขาสูพ้ืนท่ีนา ทําใหพ้ืนท่ีนาเปนพ้ืนท่ีรกราง 

ลักษณะภูมิอากาศและการกระจายตัวของฝน 
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มีลักษณะคลายคลึงกับภูมิอากาศโดยท่ัวไปของอําเภอปากเกร็ด  และจังหวัดนนทบุรี  

คือ เขตอากาศรอนชื้นหรือมรสุมเมืองรอน ฝนจะตกชุกในชวงฤดูฝนและตกมากท่ีสุดในเดือนกันยายน  

บางปเกิดพายุดีเปรสชั่นหรือฝนตกหนาแนน  ติดตอกันเปนเวลานานสงผลใหเกิดน้ําทวมท้ังบริเวณ

เกาะเกร็ด ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในรอบปของบริเวณเกาะเกร็ด  ประมาณ 1,225 มิลลิเมตร หรือ 50.20 

นิ้ว/ป  โดยมีการกระจายตัวของฝนในชวงแตละเดือนมากกวา  110 มิลลิเมตร อยู 1 ชวง คือ ในชวง

ระหวางเดือนกันยายน -ตุลาคม เดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด  คือ เดือนกันยายน  สําหรับในฤดูแลงสภาพ

ของพ้ืนดินไมแหงแลงมากนัก  เพราะพ้ืนท่ีเกาะอุดมสมบูร ณไปดวยสวนไมผล  ไมยืนตน  และยงั

ลอมรอบไปดวยแมน้ําเจาพระยาทําใหสามารถเก็บความชุมชื้นไดตลอดท้ังป 

 

 

ลักษณะดิน 

พ้ืนท่ีเกาะเกร็ดเปนท่ีราบลุมน้ําทวม  ท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนท่ีน้ําพัดพามา  

ทําใหลักษณะดินสวนใหญเปนดินตะกอนท่ีเปนดินเหนียว  จัดเปนกลุมดินอินเซฟติซอล  ซ่ึงเปนดิน

ตะกอนใหมท่ีพบท่ัวไปในเขตท่ีราบภาคกลางตอนลางของลุมแมน้ําเจาพะยา 

แหลงน้ํา 

เนื่องจากท่ีตั้งของเกาะเกร็ดมีสภาพเปนเกาะกลางแมน้ําเจาพระยา  แหลงน้ํา

ธรรมชาติท่ีประชากรบนเกาะเกร็ดนํามาใชประโยชนจึงมีเพียงน้ําท่ีไดมาจากแมน้ํา เจาพระยาและลํา

คลองท่ีแตกแขนงเขาไปยังพ้ืนท่ีตางๆ  ในเกาะเกร็ด  จึงจําเปนตองสรางแหลงน้ําเพ่ือใหมีปริมาณน้ํา

พอเพียงแกการอุปโภค และบริโภค แหลงน้ําในเกาะเกร็ดสรุปไดดังนี้ 

แหลงน้ําธรรมชาติบนผิวดิน  เกาะเกร็ดเปนเกาะกลางแมน้ําเจาพระยา  สวนท่ีออม

รอบเกาะ เรียกวา แมน้ําออมเกร็ด สวนท่ีตัดตรง คือแมน้ําลัดเกร็ด นอกจากแมน้ําเจาพระยาแลวยังมี

แหลงน้ําธรรมชาติ  ประกอบดวยคลองอีกเปนจํานวนมาก  คลองเหลานี้แตกแขนงมาจากแมน้ํา

เจาพระยาเขาไปยังพ้ืนท่ีท้ัง 7 หมูบานอยางท่ัวถึง  

แหลงน้ําธรรมชาติใตดิน ไดแก บอบาดาลสาธารณะเริ่มดําเนินการขุดเจาะมาตั้งแต

ป พ.ศ.2537 โดยไดงบประมาณมาจากหลายๆ  หนวยงาน เชน กรมโยธาธิการ  กรมอนามัยเปนตน  

ปจจุบันมีบอบาดาลสาธารณะท้ังสิ้น 7 บอ 

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน  ถึงแมวาเกาะเกร็ดจะมีสภาพเปนเกาะท่ีอยูกลางแมน้ํา

เจาพระยา และมีคลองธรรมชาติอยูมากมายหลายสาย แตเนื่องจากอาชีพสวนใหญจะเปนการทําสวน

กอใหเกิดความตองการน้ําดิบเพ่ือการเกษตร  การทําเครื่องปนดินเผา  และการบริโภคดังนั้น  ปริมาณ

น้ําธรรมชาติจึงไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหจําเปนตองจัดสรางแหลงน้ําข้ึน 

สภาพทางเศรษฐกจิ 
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พ้ืนฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาะเกร็ด  เดิมข้ึนอยูกับภาคเกษตรกรรม

เปนหลักแตเนื่องจากชวงป  2538 – 2539 ไดประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ  ทําใหจํานวนครัวเรือน

รวมถึงรายไดท่ีไดมาจากภาคเกษตรกรรมลดลงเปนอยางมาก  คนรุนหนุมสาวนิยมไปรับจางตาม

โรงงานอุตสาหกรรมภ ายนอกเกาะเพ่ิมมากข้ึน  แตในปจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาการ

ทองเท่ียวท่ีริเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ.2541 ทําใหเกิดความตองการสินคาและบริการ  ซ่ึงจะทําใหเศรษฐกิจ

ของเกาะเกร็ดมีการขยายตัวข้ึน เนื่องจากการทองเท่ียวทําใหมีการไหลเขาของเงินตรา 

การประกอบอาชีพ 

อาชีพรับจาง  สวนใหญหันมาประกอบอาชีพรับจางมากข้ึน  มีท้ังสิ้น 235 ครัวเรือน 

ท่ีประกอบอาชีพรับจางเพียงอยางเดียว โดยมากท่ีสุดเปนแรงงานท่ีทํางานภายนอกเกาะเกร็ด  (ไปเชา 

เย็นกลับ) นอกจากนี้ยังมีแรงงานรับจางในอาชีพเกษตรกรรมท้ังสิ้น 165 คน 

อาชีพเกษตรกรรม  การจําแนกไดเปน 4 ประเภท คือ การปลูกไมผลไมยืนตน  ไดแก 

กลวย มะพราว มะมวง ทุเรียน มะนาวมังคุด  สมโอ ชมพู มะปราง และขนนุ การปลูกพืชไร  พืชผัก 

ไดแก ผกักะเฉด ผักบุง พืชกินผลท่ีนิยมปลูก ไดแก พริกข้ีหนู ฟกทอง ถ่ัวฝกยาว มะเขือ บวบ พืชไรท่ี

นิยมปลูก ไดแก ขาวโพดและมะละกอ การเลี้ยงปศุสัตวและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  พ้ืนท่ีท่ีใชในการทํา

การเกษตรบนเกาะเกร็ดรวมท้ังสิ้น  781 ไร จากพ้ืนท่ีท้ังหมด  2,625 ไร ครัวเรือนท่ีทําการปลูกไม

ผลไมยืนตนท้ังหมด 144 ครัวเรือนจากครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมท้ังหมด 148 ครัวเรือน 

สําหรับการปลูกพืชไร พืชผักนั้น มี 4 ครัวเรือน นอกนั้นเปนครัวเรือนท่ีปลูกไมผล  ไม

ยืนตนดวย ปลกูพืชไร พืชผัก เลี้ยงสัตว และประมงควบคูกันไปดวย  และมี 11 ครัวเรือนท่ีทําการปศุ

สัตวไดแก ไกชน ไกพ้ืนเมือง กระตาย และนกหงสหยกการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  มี 28 ครัวเรือน จาก

ท้ังหมด 148 ครัวเรือน สวนใหญเปนการเลี้ยงปลาน้ําจืด เชน ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาดุก  

การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน  การทําหัตถกรรม

เครื่องปนดินเผานิยมทํากันมากท่ีสุดท้ังสิ้น  198 ครัวเรือน จาก 1,503 ครัวเรือน  มีรายไดเฉลี่ย

216,000 บาท/ครัวเรือน/ป เนื่องชาวชุมชนมอญทําเครื่องปนดินเผาเปนอาชีพหลัก  เครื่องจักสาน

พลาสติก มี 14 ครัวเรือน รายไดเฉลี่ย  120,000 บาท/ครัวเรือน/ป ดอกไมจากผาใยบัว  ผาบาติกมี 

30 ครัวเรือน รายไดเฉลี่ย 150,000 บาท/ครัวเรือน/ป 

อาชีพคาขาย  ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพคาขายอยางเดียวมีท้ังสิ้น  71 ครัวเรือน  

รายไดเฉลี่ย 175,857 บาท/ครัวเรือน/ป 

สภาพสังคม 

ประชากร ประชากรท้ังสิ้น  5,650 คน แยกเปนชาย  2,658 คน เปนหญิง 2,992 คน 

มีความหนาแนนเฉลี่ย  1,345 คน/ ตารางกิโลเมตร  จากจํานวนประชากรท้ังหมดของตําบล  แยกตาม

การตั้งถ่ินฐานและเชื้อชาติไดดังนี้ 
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1.  หมูท่ี 1, 6, 7 มีประชากรเชื้อชาติมอญ รอยละ 35 ของประชากรท้ังตําบล 

2.  หมูท่ี 2, 3 ประชากรซ่ึงอาศัยบริเวณริมแมน้ํา  มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม

รอยละ 15 ของประชากรท้ังตําบล 

3.  หมูท่ี 2, 3, 4, 5 เปนเชื้อชาติไทย, ไทย-จีน บางสวนรอยละ  50 ของประชากรท้ัง

ตําบล 

สถานศึกษา 

           โรงเรยีนประถมศกึษา 2 แหง 

                   1.  โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (ขยายโอกาส) ท่ีตั้ง หมูท่ี 7 

                   2.  โรงเรียนวัดศาลากุล ท่ีตั้ง หมูท่ี 3 

      

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง 

                    1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาน้ํา ท่ีตั้ง หมูท่ี 5 

                    2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปรมัยฯ ท่ีตั้ง หมูท่ี 7 

                    3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศาลากุล ท่ีตั้ง หมูท่ี 3 

การศาสนา 

ประชาชนในเกาะเกร็ดสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 85 ศาสนาอิสลามรอยละ  

15 การประกอบพิธีทางศาสนาของชาวไทยเชื้อสายมุสลิมในพ้ืนท่ีเกาะเ กร็ดสามารถขามฝงไปรวม

ประกอบพิธีทางศาสนาไดอยางสะดวกท่ีมัสยิดตําบลเกาะเกร็ด ในตําบลเกาะเกร็ดมีวัด 5 แหง ไดแก 

1.  วัดฉิมพลีสุทธาวาส ท่ีตั้ง หมูท่ี 1  4.  วัดไผลอม ท่ีตั้ง หมูท่ี 6 

2.  วัดศาลากุล ท่ีตั้ง หมูท่ี 3   5.  วัดปรมัยยิกาวาส ท่ีตั้ง หมูท่ี 7 

3.  วัดเสาธงทอง ท่ีตั้ง หมูท่ี 6 

สาธารณสุข 

มีสถานีอนามัยตั้งอยู  2 แหง คือ สถานีอนามัยวัดศาลากุล  ท่ีตั้ง หมูท่ี 3 และสถานี

อนามัยวัดมะขามทอง  ท่ีตั้ง หมูท่ี 5 มีการใหบริการสาธารณสุขมูลฐานไดครบทุกชุมชน  มีลกัษณะ

ครัวเรือนท่ีถูกสุขลักษณะในดานตางๆ เปนสวนใหญ 

 

การบริการพื้นฐาน 

การคมนาคม  มีถนนซีเมนตรอบเกาะ  (ถนน คสล.) ขนาดกวางประมาณ  1.50 – 

2.00 ม. เปนถนนสายหลักในแตละเขตหมูบาน  และจะมีถนนสายยอยเขาตามบานและสวน  ซ่ึงจะมี

ท้ังทางท่ีปูดวยซีเมนต วางดวยซีเมนตแผน และบางแหงเปนทางดิน และไมมีรถยนตบนเกาะเกร็ด  แต

มีบางครัวเรือนท่ีมีรถยนตไวใช (ไมไดใชบนเกาะ)  
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การเดินทางบนเกาะสวนใหญจะใชการเดิน เทา การข่ีจักรยาน  หรือจักรยานยนต

สวนตัว เพ่ือใหเหมาะกับสภาพของเกาะ นอกจากนนี้ยังเกิดรูปแบบการใหบริการของรถจักรยานยนต

รับจางเกิดข้ึนประจํา 2 จุดหลัก คือบริเวณวัดปรมัยยิกาวาสบริเวณทาเรือปาฝาย  เพ่ือความสะดวกใน

การเดินทางของประชาชนภายในเกาะและนักทองเท่ียว  

สวนการเดินทางทางน้ํา  จะเปนการนั่งเรือโดยสาร  หรือเรือสวนตัว  การคมนาคม

ติดตอจากภายนอกเขาสูพ้ืนท่ีเกาะเกร็ดโดยทางบกนั้นสิ้นสุดท่ีบริเวณตลาดปากเกร็ด  จากนั้นตอง

อาศัยการคมนาคมทางน้ําจึงเขาสูพ้ืนท่ีได  ดังนั้นการสัญจรไป -มาจึงตองอาศัยทางน้ําเปนหลัก  โดยมี

ทาเรือ 6 แหง โปะเทียบเรือ  17 แหง กระจายอยูแตละหมูบาน  บานท่ีอยูริมน้ําสวนใหญจะมีทาน้ํา

เปนของตนเอง เพ่ือสะดวกในการเดินทาง 

 

การสื่อสารและการโทรคมนาคม 

เกาะเกร็ดไมมีท่ีทําการไปรษณียแตมีตูไปรษณีย  ตั้งอยูในหมู 4 จํานวน 1 ตู ดาน

โทรคมนาคมอยูในความรบัผดิชอบขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  มีบริการติดตั้งโทรศัพท

ตั้งแตป  พ.ศ.2532 บริการตูโทรศัพทสาธารณะใหบริการทุกหมูบานยกเวนหมู  5 สวนมากจะ

ใหบริการอยูบริเวณท่ีมีคนผานไปมามาก 

การไฟฟา 

การไฟฟานครหลวงเปนผูรับผิดชอบในการจ ายไฟฟาใหแกหมูบานตางๆ  ในเกาะ

เกร็ด โดย 

ประชากรบนเกาะเกร็ดมีไฟฟาใชมาตั้งแตป  พ.ศ.2505 ในปจจุบันมีการใหบริการ

ไฟฟาสามารถเขาถึงท้ัง 7 หมูบาน 

การประปา 

ระบบประปาในเกาะเกร็ด  ทุกพ้ืนท่ีมีน้ําประปาใช  มีน้ําสําหรับอุปโภค -บริโภค

เพียงพอตลอดปมีท้ังประปานคร หลวงโดยมีการประปานครหลวงเปนผูรับผิดชอบและประปาบาดาล

โดยองคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ดรับผิดชอบ  ท้ังนี้แลวแตประชาชนในพ้ืนท่ีมีความประสงคจะ

ใชระบบประปาแบบใด 

การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 

องคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ดเปนผูรับผิดชอบ  มีเจาหนาท่ีเข็นรถเก็ บขยะจาก

บานตางๆในทุกหมูบาน  จํานวน 10 คน โดยมีถุงดําแจกจายตามบานตางๆ  เพ่ือความสะดวกในการ

จัดเก็บของเจาหนาท่ี  การบริการเก็บขยะจะเก็บทุกวัน  ตั้งแตเวลา 08.00 น. จะแลวเสร็จประมาณ  

12.00 น.โดยจะเข็นขยะไปกองรวมไวท่ีทาเรือตางๆ  และจะมีเรือบรรทุกขยะของ  อบต.เกาะเกร็ด  

จํานวน 2 ลํา โดยรับขยะตามโปะทาเรือหมูบานรอบตําบลเกาะเกร็ด  และนําไปสงใหรถขนขยะของ
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เทศบาลนครปากเกร็ดท่ีทาเรือวัดกลางเกร็ด  เพ่ือนไปกําจัดตอไป  สําหรับบานท่ีอยูลึกเขาไปสวนใหญ

เปนบานท่ีทําการเกษตรจะดําเนินการฝงหรือเผากันเอง 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

เกาะเกร็ดมีสถานีตํารวจชุมชน 1 แหง ตั้งอยูหมูท่ี 6 มีเจาหนาท่ีจากสถานีตํารวจภูธร

อําเภอปากเกร็ดมาประจํา  2 นาย ทําหนาท่ีดูแลความสงบเรียบรอย  รับแจงเหตุเบื้องตน  หากมีคดี

รุนแรงเกินอํานาจหนาท่ีจะสงผูตองหามาดําเนินคดีท่ี สภ.อ.ปากเกร็ด  

สําหรับการดับเพลิงในเกาะเกร็ด ในชุมชนจะมีเครื่องดับเพลิงแบบแขวนและองคการ

บริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด  จะตรวจสอบน้ํายาดับเพลิงเปนประจําทุกป  นอกจากนี้ยังจัดซ้ือเครื่อง

ดับเพลิงชนิดทุนลอยและจัดใหมีทีมกูภัย  1 ทีม มีการฝกซอมเปนประจําเดือนละ  2 ครั้ง จัดใหมี

เจาหนาท่ีรับแจงเหตุในกรณีเกิดเหตุการณในชวงเวลากลางคืน 

วัฒนธรรมประเพณี 

เกาะเกร็ดมีวัฒนธรรมประเพณีและงานเทศกาลเฉลิมฉลองตางๆ  ท่ีมีรากฐานสําคัญ

รวมกัน คือ พระพุทธศาสนา  ชาวมอญและชาวไทยเชื้อสายมอญท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ  โดยการ

ถือศีลอยางเครงครัดนี้เปนตนกําเนิดของธรรมยุตินิกายในประเทศไทย  

นอกจากนี้วัฒนธรรมประเพณีของชาวเกาะเกร็ดยังมีรูปแบบเชนเดียวกับวัฒนธรรม

ประเพณีของประชากรในภาคกลางของประเทศ  แตมีสิ่งท่ีแตกตางและโดดเดนเปนเอกลักษณ  คือ 

ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมอญมีการสืบทอดมาจนถึงรุนปจจุบันเชน  ประเพณี

สงกรานต การตั้งโรงทาน การแหขาวแช  การแหน้ําหวาน  ประเพณีแหหางหงส  การทําบุญกลางบาน  

ประเพณีออกพรรษา เปนตน 

ประเพณวีฒันธรรมของชาวไทยเช้ือสายมอญ  12  เดอืน 

1.  เดือนเมษายน มีการแหเปงชังกราน (ขาวแช)  ไปทําบุญตามวัด  ปลอยนก ปลอย

ปลา  สรงน้ําพระ  คารวะผูใหญ และแหนางสงกรานต  เปนตน 

2.  เดือนพฤษภาคม  ชาวมอญนิยมไปทําบุญและรพน้ําตนโพธิ์  ปลูกตนโพธิ์ตามวัด  

เพ่ือเปนเครื่องเตือนจิตระลึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน  คือ  ถวาย

น้ําสรงท่ีโคนตนโพธิ์แทนถวายน้ําสรงพระบรมศพองคสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจาจะมีการแตงกาย

ของสาวมอญ 

3.  เดือนมิถุนายน  ชาวมอญนิยมบวชลูกหลานเพ่ือเปนการสืบตออายุของพรพุทธ

ศาสนาศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยเพ่ือทําใจใหผองใส 

4.  เดือนกรกฎาคม  ชาวมอญหลอเทียนเขาพรรษาและแหเทีย นเขาพรรษาเพ่ือไป

ถวายตามวัดตางๆ  ท่ีตนนับถือตลอดถวายผาอาบน้ําฝนดวย 
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5. เดือนสิงหาคม  ชาวมอญนิยมทําบุญตั้งเปนทุนมูลนิธิเพ่ือเก็บดอกผลบํารุง

พระพุทธศาสนาใหเจริญถาวรตอไป 

6.  เดือนกันยายน  ชาวมอญนิยมทําบุญตักบาตรน้ําผึ้งตามวัดท่ีมีพระสงฆมอญและ

หมูบานชาวมอญท่ัว ๆ ไป  นิยมตักบาตรน้ําผึ้งกันทุก ๆ ป 

7.  เดือนตุลาคม  ชาวมอญทําบุญออกพรรษาตักบาตรเทโวและตักบาตรดอกไม 

8.  เดือนพฤศจิกายน  ชาวมอญทําบุญทอดกฐินและผาปา 

9.  เดือนธันวาคม  ชาวมอญทําบุญดวยผลิตผลของเกษตรกรรมใหม  เชน  ขาวใหม 

(ตําขาวเมา) ผลไมออกผลใหม ๆ  นํามาถวายพระ 

                  10.  เดือนมกราคม ชาวมอญทําบุญดวยกาลทาน  5  ประการ  คือ  

      1.  ทําบุญกับพระอาคันตุกะมาพักแรมตามวัดของตนเพ่ือเปนการปฏิสันฐาน

ตอนรับพระสงฆ 

     2.  ทําบุญกับพระภิกษุซ่ึงเดินทางไกลหรือออกธุดงค เพ่ือปฏิบัติสมณธรรม 

     3.  ทําบุญกับพระภิกษุสงฆอาพาธซ่ึงถือวาไดบุญล้ําเลิศประเสริฐนัก 

     4.  ทําบุญใหทานแกบุคคลซ่ึงประสบทุพภิกขภัย  คือ  ขาวยากหมากแพงและ

สงเคราะห  ประชาชนประสบเคราะหกรรมหนัก เชน อัคคีภัย วาตภัย เปนตน 

     5.  ทําบุญใหทานดวยผลผลิตเกษตรกรรมใหม  เชน ขาวใหม ผลไมใหม 

            11. เดือนกุมภาพันธ ชาวมอญทําบุญดวยฟนเพ่ือใหพระภิกษุผิงไฟและถวายผาหมกัน

หนาว  ตลอดจนถวายขาวยาคู  เปนตน 

            12. เดือนมีนาคม ชาวมอญพรอมใจนมัสการสักการะพระเจดียเลียะเกิงตลอดจนจัด

งานสมโภชพระเจดียเลียะเกิงท่ีเมืองยางกุง 

 

ศิลปะและหัตถกรรม 

การทําหัตถกรรม  เครื่องปนดินเผา  นิยมทํากันมากท่ีสุด เปนภูมิปญญาท่ีสืบทอดมา

หลายชั่วอายุคน จุดประสงคเพ่ือความสวยงามดานศิลปะท่ีถายทอดออกมาจากจิตใจของผูปนสวน

ใหญจะนําไปถวายพระ หรือเจานายผูใหญอันเปนท่ีรักและนับถือ  

การแสดงและนาฏศิลป  ปพาทยมอญเกาะเกร็ด ปพาทยม อญใชบรรเลงไดทุกวาระ

โอกาส  วงปพาทยมอญเกาะเกร็ด สืบทอดจากรุนชนหนึ่งสูรุนชน  

แอด ภิรมย (2548: 63) กลาววา รํามอญ  ภาษามอญเรียกวา “ปวฮะเปน ” เปน

นาฏศิลปท่ี ใชทัง้ในงานมงคล  งานสมโภชตาง ๆ  ตลอดจนงานศพ  โดยเฉพาะศพพระ  ชาวบานจะ

นิยมรําถวายหนาศพ  ถือวาไดบุญมอญรํานับเปนนาฏศิลปชั้นเลิศของมอญ  และเปนแมบทในการรํา
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ของมอญดวย  มอญรําท่ีนับวางดงามสมบูรณแบบทุกขบวนทารําท่ีสุด  ในประเทศไทยขณะนี้คือ  

มอญรําของชาวปากเกร็ด 

อาหารเกาะเกร็ด เกาะเกร็ดไดชื่อวาเปนทองถ่ินท่ีมีฝมือในการประกอบอาหารอรอย  

และมีลั กษณะโด ดเดนเฉพาะตัว  ท้ังนี้เพราะไดรับภูมิปญญาดานการทําอาหารมาจาก  2 กระแส

หลักๆ  คือ  อาหารมอญโบราณทางหนึ่ง  กับอาหารชาววังแหงกรุงรัตนโกสินทรอีกทางหนึ่ง 

อาหารมอญโบราณในเกาะเกร็ด  ท่ีหารับประทาน  และหาคนทําไดยากในทองถ่ิน

อ่ืน แตคนเกาะเกร็ดยังทํากันเปนป รกติอยู  เชน  แกงกลวยดิบ , แกงเขียวหวานคอมะพราว ,แกงลกู

โยนผักบุงใบมะขาม และขาวแช  

อาหารชาววัง ท่ีชาวเกาะเกร็ดไดรับถายทอดมา ไดแก แกงมัสม่ัน  แกงบวน  ยาํใหญ  

หมูกระจกกับน้ําพริกเผา และหม่ีกรอบ  สาเหตุท่ีชาวเกาะเก ร็ดมีฝมือในการทํากับขาวชาววัง ก็

เนื่องจาก  เกาะเกร็ดเปนแหลงท่ีพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศโปรดปรานการเสด็จ

ประพาสพระราชวังบางปะอินกันมากและมักจะใชเกาะเกร็ดเปนท่ีพักระหวางทาง รวมท้ังมีการ

บําเพ็ญพระราชกุศลท่ีวัดปรมัยฯ  อันเปนวัดหลวงอยูประจํา  จึงมีการถายทอดวิชาอาหารชาววังให

คนเกาะเกร็ดจนชํานาญ (แอด ภิรมย, 2548: 73) 

ขนมหวาน  มีท่ีมาเชนเดียวกับการทําอาหารชาววัง  คือ  เม่ือพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 โปรดฯ  ใหมีการปฏิสังขรณวัดปรมัยฯ   สมัยนั้น  กวางานทุกอยาง

จะลุลวงแลวเสร็จสมบูรณตามพระราชประสงคก็กินเวลานานถึง  10  ป  ระหวางนั้นพระองคทานได

เสด็จมาบําเพ็ญพระราชกุศลหลายครั้งหลายหน  ซ่ึงตองมีการทําอาหารถวายพระ  และจัดเลี้ยง

ผูรวมงาน  ฝมือการทําอาหาร  คาวหวานของชาววังจึงไดรับการถายทอดสูชาวเกาะเกร็ดท่ีไปชวยงาน  

บอยครั้งเขาก็เกิดความชํานาญและแพรหลายถายทอดมาจนถึงทุกวันนี้   ขนมหวานรสเลิศของชาว

เกาะเกร็ด มีหลายอยาง เชน ขนมหันตรา ขนมผักกาด จามงกุฎ  เปนตน 

สวนผลไมเกาะเกร็ด  บรรยากาศของยานสวนห มู 2, 3, 4, 5  ยังมีความรมรื่นของ

พรรณไมนานา  เดินเท่ียวชมแลวพาใจใหเพลิดเพลินเปนอยางยิ่ง  แตท่ีสําคัญคือ  ผลไมสวนเกาะ

เกร็ดมีรสชาติเปนเลิศ  ท้ังทุเรียน  สมโอ  มะมวง  กลวยหอมและอีกสารพัน 

คลอง  

คลองในเกาะเปนสิ่งท่ีนาฟนฟูขุดลอกใหกับมามีชีวิตเหมื อนเชนเกากอนท่ีปูยาตายาย

สัญจรไปมาหากันท่ัวถึงท่ัวเกาะ  คลองในเกาะสามารถพาใหผูคนไดสัมผัสทองนากวาง  สวนรมรื่น 

บานเรือนท่ีสงบรมเย็น 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมตัวแปรควบคุม User และกายภาพเกาะเกร็ด ได

ขอคนพบพฤติกรรมผูใช กายภาพของเกาะ เพ่ือนําไปสูก ระบวนการเลือกพ้ืนท่ีตั้งโครงการและ
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เสนทางโครงการรวมถึงกิจกรรมใหเหมาะสมกับกับสภาพแวดลอม บริบทและชุมชน ท่ีสะทอน

เอกลักษณแหงเกาะเกร็ด 

     

3.  ทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรตาม : ศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด 

3.1  ศึกษาศูนยการเรียนรูชุมชน 

         ความหมายของศูนยการเรียนรูชุมชน  

จุรินทร  ลกัษณวศิษิฏ (2552) ระบุในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการใหความหมาย

ของศูนยการเรียนรูชุมชน ดังนี้   

 ศูนยการเรียนรูชุมชน  หมายความวา  ศูนยกลางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน  เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรู การถายทอด และเปนเวที

แลกเปลี่ยนประสบการณวิทยาการตลอดจนภูมิปญญาของชุมชน 

โดยมีวัตถุประสงค 

           1.  เพ่ือเปนศูนยกลางการเรียนรูและจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเพ่ือใหประชาชนไดรับการสงเสริมใหเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

           2.  เพ่ือสรางเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

           3.  เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูสําหรับประชาชนในชุมชน 

           4.  เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และจัดการศึกษาใหกับชุมชนเอง 

ตรงกับขอมูลจาก http://www.oknation.net/blog/songamnat /2009/08/04/ 

entry-1  ระบุไววา ศูนยเรียนรูชุมชน เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลขาวสารความรูของชุมชนท่ีจะ

นําไปสูการสงเสริมกระบวนการเรียนรูสําหรับประชาชน  ในชุมชน เปนแหลงเสริมสรางโอกาสในการ

เรียนรู การถายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสืบทอดภูมิปญญา วัฒนธรรม คานิยม และ

เอกลกัษณของชมุชน อีกท้ั งเปนแหลงบริการชุมชนดานตาง ๆ เชน การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ

ความตองการเรียนรู ของชุมชน โดยเนนการกระบวนการ เรียนรูเพ่ือวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให

ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู และมุงการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง 

เปนศูนยฯ ของประชาชน ท่ีดําเนินการโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ท่ีจะกอใหเกิดความเขมแข็ง

ของชุมชนอยางยั่งยืน  

ซ่ึงสอดคลองกับ  อุบลรัตน  สิทธินอย (2554) นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองนครสวรรค ใหความหมายของศูนยเรียนรูชุมชนวา 

1.  เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลขาวสารความรูของชุมชน 

2.  เปนแหลงเสริมสรางโอกาสในการเรียนรู ถายทอด แลกเปลี่ยนประสบการ ณ สืบ

สานภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณของชุมชน 

http://www.oknation.net/blog/songamnat%20/2009/08/04/%20entry-1�
http://www.oknation.net/blog/songamnat%20/2009/08/04/%20entry-1�
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3.  เปนแหลงบริการชุมชนดานตางๆศูนยเรียนรูชุมชนตองเปนของประชาชน 

ดําเนินการโดยประชาชน และเพ่ือประชาชนเพ่ือนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 

 

หลักการสําคัญของศูนยการเรียนรูชุมชน  

เปนแหลงเรียนรูทุกดาน ทุกรูปแบบ เปนศูนยกลางท่ีประชาชนทุกคนในชุมชน

สามารถเขามาเรียนรู คนควาหาความรู แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมท้ังการพบปะ 

สังสรรค เพ่ือสรางความเขาใจ ความรวมมือในการพัฒนาตนเองและชุมชน  เปนศูนยกลางการเรียนรู

ตลอดชีวิตของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน  

ภารกิจของศูนยเรียนรูชุมชน  

1.  จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรู การถายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจน

การสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและการเรียนรูดานตางๆ ของประชาชนในชุมชน  

2.  เปนศูนยรวมของขอมูล เชน แหลงน้ํา กลุมอาชีพ ฯ ลฯ รวมท้ังขาวสาร สาระ

ความรู ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เทาทันสถานการณโลก  

3.  รวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรูของปราชญชาวบาน องคความรูท่ีมีอยู

กระจัดกระจายในชุมชน และจัดการใหเปนหมวดหมู มีความชัดเจนเปนรูปธรรม ท่ีประชาชนสามารถ

เขาไปสืบคนศึกษาและ เรียนรูไดทุกเวลา  

4.  เปนศูนยกลางในการจัดการความรู ท่ีดําเนินการโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน  

5.  เปนศูนยประสานและบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวน ภาคประชาชน ไดแก 

ผูนํา กลุม/องคกร เครือขาย ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ  

6.  เปนสถานท่ีแลกเปลี่ยนองคความรูของปราชญชาวบาน เปนสถานท่ีท่ีมีโครงสราง

เปนอาคาร หรือสถานท่ีใด ๆ ก็ได ท่ีมีองคความรู สามารถใหการเรียนรูแกประชาชนท่ีตองการความรู 

สามารถเขาถึงได 

 

องคประกอบของรูปแบบศูนยการเรียนรูชุมชน  

วิธีการกอเกิด  

ศูนยการเรียนรูชุมชน จะเกิดข้ึนไดตองเปนความตองการของประชาชนในชุมชน 

เพราะจะเปนสมบัติของชุมชน จึงควรนําแนวคิดเขาประชุมประชาคมของหมูบาน และชี้ใหเห็น

ความสําคัญของการมีแหลงเรียนรูของชุมชน การจัดเก็บองคความรู ประวัติชุมชน และภูมิปญญาของ

ชุมชนอยางเปนระบบ การแสดงขอมูลขา วสารของชุมชนใหไดเรียนรูกันอยาง ท่ัวถึง รวมท้ังการจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหสมํ่าเสมอ โดยเริ่มจากการจัดระเบียบแหลงเรียนรูท่ีมีอยูในชุมชน และใหเปนไป

ตามกําลังท่ีชุมชนจะสามารถดําเนินการได อีกท้ังใหมีขอบเขต และลักษณะตามความเห็นของชุมชน  
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โครงสรางของศนูยเรียนรูชุมชน ประกอบดวย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

ศูนยการเรียนชุมชนตองจัดใหมีคณะกรรมการ ดังนี้  

ศูนยการเรียนชุมชน ประกอบดวยผูแทนในชุมชนนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวาหาคน 

โดยใหเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

คณะกรรมการศูนยการเรียนชุมชนมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1.  วางแผนการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน 

2.  จัดประชาสัมพันธงานศูนยการเรียนชุมชน 

3.  จัดหาวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑพ้ืนฐานใหกับศูนยการเรียนชุมชน 

4.  บริหารและจัดกิจกรรมในศูนยการเรียนชุมชน 

5.  กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน 

กิจกรรมการเรียนรู  

ศูนยการเรียนชุมชนจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ดังนี้ 

1.  สงเสริมและจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 

2.  สงเสริมและจัดการศึกษาตอเนื่อง 

3.  สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย 

4.  สงเสริมกิจกรรม และกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

สถานท่ีจัดกิจกรรมเรียนรู  อาจดําเนินการไดท้ังในอาคารศูนยฯ และนอกอาคาร

ศูนยฯ โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน เชน บานปราชญชาวบาน ในไรนา เพ่ือสาธิตกิจกรรม

การเรียนรู เชน การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว ฯลฯ  

คณะกรรมการ 

 
ท่ีปรึกษาภาค ี

การพัฒนาภาครัฐ 

 

ระเบียบขอบังคับ 

 
งบประมาณ 

 

- ผูนําชุมชน  

- ปราชญชมุชน 

- อาสาสมัคร 

- องคการปกครองทองถ่ิน 

- พัฒนาชุมชนในหลายดาน 

- เกษตรสาธารณสุข  
 

- ดานการบริหาร   

  จัดการ 

- ดานสถานท่ี 

- พัฒนาคณะกรรมการ  

ใหทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

โครงสรางศูนยการเรียนรูชุมชน 
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กิจกรรมการเรียนรู ไดแก การเรียน การสอน การจัดการความรูเก่ียวกับประวัติ

ความเปนมาของชาติพันธุ ขนบประเพณี วัฒนธรรม การรับความรูจากปราชญชาวบาน การจัดเวที

ประชาคมเพ่ือการเรียนรูและการตัดสินใจรวมกัน การเรียนรูผาน  E-Learningการสาธิต การจัด

นิทรรศการ การจัดสัมมนา อภิปราย ฯลฯ  

 

ตารางท่ี 4 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู 

 

              ในอาคารศูนย               นอกอาคารศูนย 

- ท่ีประชุม - จัดจุดเรียนรู 

- หองสมุด - แหลงเรียนรู 

- นิทรรศการ - เศรษฐกิจพอเพียง 

- สถิติขอมูลของชุมชน - แปลงสาธิตเกษตร 

- แผนท่ีขอมูลแหลงเรียนรู - กลุมอาชีพ ฯลฯ 

- ทะเบียนรายชื่อปราชญชาวบาน  

 

เนื้อหาสาระขาวสารความรู ประกอบดวย  

ขอมูลทะเบียนผูนํา กลุม/องคกร ขอมูลผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน อัตลักษณของชุมชน 

แผนชุมชน โครงการกิจกรรม ฯลฯ  

ขาวสาร (สารสนเทศ) ไดแก  

สารสนเทศชุมชน 13 องคประกอบ ไดแก ประวัติหมูบาน แผนท่ีตั้ง ลักษณะภูมิ

ประเทศ (ภูมิอากาศ/ ฤดูกาล) ลกัษณะของประชากร  (อัตราความหนาแนน /โครงสรางประชากร ) 

ลกัษณะการประกอบอาชพีของชมุชน  (เกษตร/อุตสาหกรรม /รับจาง ฯลฯ ) ผลิตภัณฑมวลรวมของ

หมูบาน ผลิตภัณฑท่ีนาสนใจของหมูบานศิลปะ/วัฒนธรรม/ภูมิปญญาของหมูบาน สถานท่ีทองเท่ียว /

สถานท่ีบริการ การคมนาคม  (การเดินทางไปยังหมูบาน ) ประเพณี/เทศกาลประจําป ทักษะ /ฝมือ/

แรงงานของหมูบาน เปนตน 

 

4.  ทบทวนวรรณกรรม  กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

กรณีศึกษาท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยมุงประเด็นการนํามาประยุกตใชกับโครงการ ดังนี้ 

             1.  ดานรูปแบบองคกรของศูนยการเรียนรูชุมชน 

             2.  ดานรูปแบบกิจกรรม และการวางผังโครงการ 
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             3.  ดานการจัดสรรพ้ืนท่ี การออกแบบ และเทคนิคการจัดแสดง 

             4.  กรณีเปรียบเทียบโครงสรางระบบชุมชนในลกัษณะของพิพิธภัณฑมีชีวิต 

 

4.1  กรณีศึกษาท่ี 1: ศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ 

      สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี 128 / 2 ถนนขุนลุมประพาส ตําบลจองคํา อําเภอเมือง จังหวัด

แมฮองสอน บริเวณพิกัด LB 912235  

      ความเปนมา ศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอน  เปนโครงการในพระบรมราชินู ปถัมภ 

กอตั้งข้ึนเม่ือป พ .ศ. 2527 ตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหเปนสถานท่ีฝกอบรมและสงเสริมอาชีพตาง ๆ ใหแกราษฎรท้ังชาวไทยพ้ืนราบและ

ชาวไทยภูเขา อาทิเชน การจักสาน การแกะสลัก  การทอผาและการทําเครื่องเงินอีกท้ังยังเปนศูนยจัด

จําหนายผลิตภัณฑศิลปาชีพของราษฎรในโครงการเพ่ือเปนการชวยเพ่ิมพูนราย ไดและยกระดับ

มาตรฐานการครองชีพของราษฎรในพ้ืนท่ี 

 
 

    

   

ภาพท่ี 10 ศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ 

ท่ีมา: บก.ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮองสอ น, ศูนยศิลปาชีพจังหวัด

แมฮองสอนในพระบรมราชินูปถัมภ , เขาถึงเม่ือ 10 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก  http://royal-

project.maehongson.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemi

d=43 

รูปแบบกิจกรรม 

ชั้นลาง จัดเปนลานจําหนายผลิตภัณฑซ่ึงผลิตจากศูนยศิลปาชีพจังหวัดแมฮองสอน 

และกลุมศิลปาชีพ กลุมตางๆ 

     

http://royal-project.maehongson.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=43�
http://royal-project.maehongson.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=43�
http://royal-project.maehongson.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=43�
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ภาพท่ี 11 ชั้นลาง จัดเปนลานจําหนายผลิตภัณฑ 

ท่ีมา: บก.ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮองสอ น, ศูนยศิลปาชีพจังหวัด

แมฮองสอนในพระบรมราชินูปถัมภ , เขาถึงเม่ือ 10 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก  http://royal-

project.maehongson.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemi

d=43 

 
 

    

 

ภาพท่ี 12  ภาพชั้น 2 สถานท่ีจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ์และคณะทํางาน 

ท่ีมา: บก.ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮองสอ น, ศูนยศิลปาชีพจังหวัด

แมฮองสอนในพระบรมราชินูปถัมภ , เขาถึงเม่ือ 10 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก  http://royal-

project.maehongson.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemi

d=43 
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ภาพท่ี 13  ภาพชั้น 3 สถานท่ีจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑชนเผาตางๆ 

ท่ีมา: บก.ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดําริจังหวัดแมฮองสอ น, ศูนยศิลปาชีพจังหวัด

แมฮองสอนในพระบรมราชินูปถัมภ , เขาถึงเม่ือ 10 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก  http://royal-

project.maehongson.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemi

d=43 

4.2  กรณีศึกษาท่ี 2: พิพิธภัณฑมีชีวิตเมืองแมฮองสอน 

      สถานท่ีตั้ง  เมืองแมฮองสอน 

      ความเปนมา “พิพิธภัณฑมีชีวิต” (Living Museum) เปนวิธีการจัดการเมืองรูปแบบ

หนึ่งท่ีสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม  วิถีการดําเนินชีวิต ท่ีควบคูไปกับการพัฒนาเมือง พิพิธภัณฑมี

ชีวิต ถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง  ในการอนุรักษและพัฒนาใหท้ังเมืองและผูคนอยูรวมกันอยางสมดุล  

มุงสรางกลไกท่ีผลักดันเศรษฐกิจชุมชนดวยการสงเสริมใหคนในชุมชนเคารพและตระหนักถึงแกนแท

และความเปนตัวตนทางวัฒนธรรมของเมือง  

        

นโยบายองคกร  นโยบายการจัดการเมืองดวยขอกําหนดและการควบคุมเชิงพ้ืนท่ี 
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ภาพท่ี 14  แนวคิดนโยบายการจัดการเมืองดวยขอกําหนดและการควบคุมเชิงพ้ืนท่ี 

ท่ีมา: เครือขายวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี- ภาคเหนือตอนบน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.), โครงการการออกแบบเบ้ืองตนและการศึกษาความเปนไปไดสําหรับพิพิธภัณฑมีชีวิตของ

เมืองแมฮองสอน, เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.abcun.org/article/ 

view.php?articleID=6 

 

รปูแบบองคกร 

การจัดการทองเท่ียวดวยระบบชุมชนเมืองและศูนยประสานงานพิพิธภัณฑมีชีวิต

เมืองแมฮองสอน ชุมชนเขามามีบทบาท หรือมีสวนรวมตอกระบวนการดําเนินงานของการจัดการดาน

การทองเท่ียวรวมกับหนวยงานทองถ่ิน เชน  

 1.  การจัดการดานบริการนักทองเท่ียว  

 2.  การจัดการดานการประชาสัมพันธ  

 3.  การจัดการดานการประสานงาน  

 4.  การจัดการดานกิจกรรมและการจัดตั้งชมรมภายใตศูนยประสานงานพิพิธภัณฑมี

ชีวิตเมืองแมฮองสอน 

รูปแบบกิจกรรม 

โดยปจจุบันไดจัดตั้งศูนยประสานงานพิพิธภัณฑมีชีวิตเมืองแมฮองสอน  ซ่ึง

เปรียบเสมือนหนาตางของเมืองแมฮองสอนในทุกดาน  รวมถึงกิจกรรมโครงการท่ีมีจํานวนมากท้ัง

กิจกรรมภายในท่ีจะมีบริการขอมูล เอกสารตางๆ  การตกแตงรูปภาพเลาเรื่องเมืองแมฮองสอน 

อุปกรณการแสดง  สวนกิจกรรมภายนอกจะมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เชน สินคาของแตละชุมชน 

ดนตรี การแสดง อาหารและการแนะนํารานโดยเปนการบริหารงานอยางอิสระแตครบถวน 

ทุกอยางในเมืองแมฮองสอนไมวาจะเปนสิ่งแวดลอม การเมือง เศรษฐกิจ  และสงัคม 

ลวนแตเปนพิพิธภัณฑมีชีวิตท้ังสิ้น  ของยังคงสภาพเดิมวิถีชีวิตของเมืองแมฮองสอน  และไมไดปดก้ัน

เทคโนโลยีขอมูลใหมๆ เพ่ือสรางความเจริญและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน รวมท้ังการพัฒนาเมือง

ยังคงรักษาความเปนเมืองท่ีมีอัตลักษณ  

 

http://www.abcun.org/article/�
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ภาพท่ี 15  ภาพกิจกรรมการทองเท่ียวเพ่ือสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมเมืองแมฮองสอน 

ท่ีมา: เครือขายวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี - ภาคเหนือตอนบน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

)สกว(. , โครงการการออกแบบเบ้ืองตนและการศึกษาความเปนไปไดสําหรับพิพิธภัณฑมีชีวิตของ

เมืองแมฮองสอน, เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.abcun.org/article/ 

view.php?articleID=6 

     

การวางผังเมืองโครงการ 

 

 
 

ภาพท่ี 16  การเสริมสรางเอกลักษณของเมือง )ตัวอยางการปรับปรุงผังบริเวณวัดจองกลาง จองคํา(  

http://www.abcun.org/article/�
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ท่ีมา: เครือขายวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี -ภาคเหนือตอนบน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

)สกว(. , โครงการการออกแบบเบ้ืองตนและการศึกษาความเปนไปไดสําหรับพิพิธภัณฑมีชีวิตของ

เมืองแมฮองสอน , เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2557 , เขาถึงไดจาก http://www.abc-un.org/ 

article/view.php?articleID=6 

 

การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและองคประกอบของเมือง  การออกแบบ

กระบวนการปรับปรุงพัฒนาบนพ้ืนฐานสถานการณจริงโดยมุงเนนการสรางภาพลักษณความเปนเมือง

มรดกทางวัฒนธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ เชน การสัญจร ความปลอดภัยในการสัญจร และการสราง

เสริมเอกลักษณของเมือง 

 
 

    
 

 

ภาพท่ี 17  ภาพตัวอยางการออกแบบปรับปรุงอาคาร )รานภูเจริญ(  

ท่ีมา: เครือขายวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี - ภาคเหนือตอนบน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

)สกว(. , โครงการการออกแบบเบ้ืองตนและการศึกษาความเปนไปไดสําหรับพิพิธภัณฑมีชีวิตของ

เมืองแมฮองสอน , เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2557 , เขาถึงไดจาก http://www.abc-un.org/ 

article/view.php?articleID=6 
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ภาพท่ี 18  ภาพตัวอยางการออกแบบปรับปรุงอาคาร (ดานหนาธนาคารกรุงไทย) 

ท่ีมา: เครือขายวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี -ภาคเหนือตอนบน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ).

(สกว.), โครงการการออกแบบเบ้ืองตนและการศึกษาความเปนไปไดสําหรับพิพิธภัณฑมีชีวิตของ

เมืองแมฮองสอน , เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2557 , เขาถึงไดจาก http://www.abc-un.org/ 

article/view.php?articleID=6 

 

ลักษณะพิพิธภัณฑ เปนการบอกเลาเรื่องราวตาง ๆ ทางประวัติศาสตรผานวัฒนธรรม

การแตงกาย ภาษา อาหาร และประเพณีท่ีสืบทอดจากรุนสูรุน “พิพิธภัณฑมีชีวิตเมืองแมฮองสอน ” 

จึงเปนรูปแบบการจัดการเมืองมรดกทางวัฒนธรรมท่ีนาชื่นชมในความรวมมือรวมใจของชาว

แมฮองสอนในการอนุรักษสรางเกราะปองกันเมืองจากกระแสนิยมการทองเท่ียว  

การวิเคราะหกรณีศึกษา 

ขอดี 

1.  การมีสวนรวมชุมชนทําใหมีการตื่นตัวในการพัฒนาและการกระจายรายได 

2.  การพัฒนาบนพ้ืนฐานสถานภาพจริงโดยมุงเนนภาพลักษณความเปนเมืองมรดก

ทางวัฒนธรรม 

3.  การจัดสรรพ้ืนท่ีโครงการ Space, การจัดสรรทางสัญจรท้ังระบบ 

ขอเสีย 

1.  ขาดพ้ืนท่ีสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมาเปนกลุม 

2.  สวน Public Area ท่ีรองรับนักทองเท่ียวไมบงชี้ชัดและไมเปนระบบ  

3.  เนนดานชุมชนมากเกินไป ทําใหขาด Function การบริการหลายจุด 

 

แนวทางที่นํามาใช   จากการศึกษาผูวิจัยเลือกประเด็นท่ีจะนํามาใชในโครงการดังนี้ 

 1.  การออกแบบกระบวนการปรับปรุงพัฒนาบนพ้ืนฐานสถานการณจริงโดยมุงเนน

การสรางภาพลักษณความเปนเมืองมรดกทางวัฒนธรรม 

 2.  สวนกิจกรรมภายนอกจะมีการเชื่อมโยงกับชุมชน เชน สินคาของแตละชุมชน นํา

กิจกรรมมาเปนกรณีศึกษา การวางผังโครงการ 

 

4.3  กรณีศึกษาท่ี 3: หมูบานมรดกโลก ชิราคาวา โก (Shiragawa Go) 

      สถานท่ีตั้ง  ตั้งอยูบนภูเขาแมน้ําโชกาวาในเขตจังหวัดกิฟุ  (Gifu) ทางตอนกลางของ

เขตฮอนชูคะ ประเทศญี่ปุน 

http://www.abc-un.org/%20article/�
http://www.abc-un.org/%20article/�
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      ความเปนมา  หมูบานชิราคาวาโก ตั้งอยูบนภูเขาในเขตจังหวัดกิฟูและโทยามา (Gifu 

and Toyama Prefectures) ทางตอนกลางของเกาะฮอนชู    ประกอบไปดวยบานเรือนรูปรางแปลก

ตาท่ีมีอายุเกาแกกวา 200-300 ป กระจายไปในแนวเหนือ- ใต ตามท่ีราบแคบๆ ท่ีขนานไปกับแมน้ํา  

โชกาวะ (Shokawa River) เนื่องจากทําเลท่ีตั้งอยูในหุบเขาท่ีมีภูเขาสูงลอมรอบทุกดานถูกตัดขาดจาก

โลกภายนอก  ชาวบานแถบนี้จึงพัฒนาสังคมและวิถีชีวิตท่ีแตกตางจากชุมชนอ่ืนในญี่ปุนมาชานาน  

รปูแบบองคกร  ข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก โดยองคการยูเนสโก 

หมูบานชิราคาวาโก ไดรับการข้ึนทะเบียนจากองคการยูเนสโกเม่ือป  1995 ใหเปน

มรดกโลกดานวัฒนธรรม โดยยูเนสโกเปดเผยวาหมูบานชิราคาวาโกะและเขตโกคายามามีการอนุรักษ

บานชาวนาโบราณท่ีสรางแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) อายุเกาแกนับรอยป 

 

 
 

ภาพท่ี 19  หมูบานชิราคาวาโกะ 

ท่ีมา: cherokee in Postcards Travelling, หมูบานมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) 

หมูบานในนิทาน , เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก  http://cherokee.exteen.com/ 

20110308/ shirakawa-go 

 

ลักษณะการออกแบบอาคาร 

โดยลักษณะการปลูกใหอยูรวมกับภัยธรรมชาติ หลังคาจะสูงชันข้ึนไปประมาณ 60 

องศา และปลูกสรางโดยใชวิธีการตอกลิ่มเขาเนื้อไม ซ่ึงชวยใหติดกันดีกวาการตอกตะปู  วิธีปองกัน

ความหนาวเย็นจากพ ายุหิมะ โดยฝาและพ้ืนบานสรางดวยไม  จากนั้นนําหญาท่ีปลูกตามทองนามา

http://cherokee.exteen.com/category/Postcards�
http://cherokee.exteen.com/category/Travelling�
http://cherokee.exteen.com/20110308/shirakawa-go�
http://cherokee.exteen.com/20110308/shirakawa-go�


56 
 

 
 

ตากใหแหงแลวมัดเพ่ือมุงหลังคา  ดานหนาทําเปนหนาจั่วแบบบานทรงไทย  มีการเจาะชองหนาตาง

เพ่ือรับแสงสวางจากภายนอก และเปนการระบายอากาศใหถายเทจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง 

 

   
 

 

ภาพท่ี 20  ลักษณะการปลูกบานเรือนของชุมชนใหอยูรวมกับภัยธรรมชาติ บานแบบกัสโชสึคุริ 

ท่ีมา: cherokee in Postcards Travelling, หมูบานมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) 

หมูบานในนิทาน, เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://cherokee.exteen.com/ 

20110308/shirakawa-go 

 

วัสดุท่ีใชมุงหลังคาเปนวัสดุทองถ่ินท่ีหาไดไมยากในแถบนั้น  ประกอบดวยเศษไม ตน

ไผ ดินเหนียว หญาคา   หลังคาอาจมีความหนาถึง 1 เมตร  เพ่ือรองรับน้ําหนักหิมะและปองกันไมให

น้ําซึมทะลุหลังคาเขามาในบาน  ทําใหหลังคาไมตองเปยกน้ําเปนเวลานาน ๆ จะทําใหผุพังเร็ว  ในชวง

ฤดูหนาวชุมชนตองตอสูกับธรรมชาติ ในเดือนธันวาคม- มีนาคม ทามกลางหิมะท่ีปกคลุมหนาถึง 2-3 

เมตร ในชวงเวลาเดียวกันนี้โดยเฉพาะในคืนวันเสารของเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ  หมูบานแหงนี้จะ

เปดไฟท่ีประดับตกแตง เพ่ือเผยใหเห็นมนตเสนหแหงความ สวยงามในยามคํ่าคืนอีกดวย 

การปลูกสรางขนาดของตัวบาน  มีความยาว 18 เมตร และกวาง 10 เมตร เม่ือเขาไป

อยูในตัวบานจะรูสึกอบอุนเพราะดานในปูเบาะนั่งดวยผาไหมท่ีใหความอบอุน  ชาวญี่ปุนท่ีอาศัยอยูใน

บาแบบกัสโชสึคุริยังคงอาชีพเกษตรกรเหมือนสมัยบรรพบุรุษ  เม่ือหมูบานไดรับ การอนุรักษใหเปน

มรดกโลกแลวก็ยังคงรูปแบบการกอสรางแบบกัสโชสึคุริเอาไวใหนักทองเท่ียวไดชม 

องคประกอบหลักของบานแตละหลังเปนไมและฟางขาว  สิ่งท่ีควรระวังเปนอันดับ

หนึ่งของชุมชนนี้ก็คือเรื่องไฟ  และการสูบบุหรี่ถือเปนหนึ่งในขอหามเชนเดียวกับการจุด พลุ  เพราะ

บานแตละหลังจะตองตอสูกับศัตรู 3 แบบคือ การเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ไฟ และหมิะ 

 

http://cherokee.exteen.com/category/Postcards�
http://cherokee.exteen.com/category/Travelling�
http://cherokee.exteen.com/20110308/shirakawa-go�
http://cherokee.exteen.com/20110308/shirakawa-go�


57 
 

 
 

 

   
  

        

ภาพท่ี 21  ลกัษณะการมุงหลงัคา 

ท่ีมา: cherokee in Postcards Travelling, หมูบานมรดกโลก ชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) 

หมูบานในนิทาน, เขาถึงเม่ือ 12 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://cherokee.exteen.com/ 

20110308/shirakawa-go 

การรวมแรงรวมใจกันซอมแซมหลังคาจากผูคนในหมูบานซ่ึงเรียกกันวา ยูอิ (Yui) 

เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตผูคนท่ีอาศัยอยูในชิราคาวาโก  เพราะนี่คือหนึ่งในปจจัยท่ีจะรักษามรดกโลก

อันล้ําคานี้ไว หลังฤดูเก่ียวขาวของฤดูใบไมรวงสิ้นสุดลงและเขาสูฤดูหนาว  ตองมีการเปลี่ยนหลังคาให

เสร็จภายใน 4 วัน โดย 3 วันแรก โดยจะการถอดเอาหลังคาเกาออก และจะใสหลังคาใหมเสร็จ

ภายในเวลาเพียง 1 วัน ขณะท่ีการระวังไฟจะมีการแตงตั้งหนวยลาดตระเวนออกตรวจตรารอบ  ๆ 

บริเวณหมูบานอยูอยางสมํ่าเสมอ และในบางครั้งการฉีดน้ําดวยสปริงเกอรก็เปนอีกหนึ่งสิ่งจําเปนของ

หมูบานแหงนี้  

 ขณะท่ีกระแสลมแรงขนาดไตฝุนหรือนอยกวาไมเคยสงผลกระทบตอหมูบานท่ีตั้งอยู

ริมสองฝงแมน้ํา  เพราะบานเรือนท่ีตั้งโดยหันหลังคาไปทางทิศตะวันตกและตะวันออ กนั้น จงึทําให

ปลอดภัยจากกระแสลมท่ีพัดจากเหนือลงใตไปตามลําน้ํา 

รูปแบบกิจกรรม 

1.  จุดชมวิวทิวทัศนของหมูบาน 

2.  รานอาหาร, ท่ีพัก (บานจริงท่ีคงสภาพเดิม) 

http://cherokee.exteen.com/category/Postcards�
http://cherokee.exteen.com/category/Travelling�
http://cherokee.exteen.com/20110308/shirakawa-go�
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3.  รานขายของท่ีระลึก 

             4.  สวนพิพิธภัณฑแบบถาวร 

บนภูเขามีจุดถายรูปวิวของหมูบานโดยรถบัสของหมูบานคาบริการคนละ 200 เยน

ตอเท่ียว (รถบัสจะมีทุก 15 นาที) เม่ือข้ึนไปถึงยอดภูเขาจะเห็นภาพทิวทัศนในหมูบานโดยมีแผนท่ีให

นักทองเท่ียว ในหมูบานก็มีรานอาหาร โรงแรมท่ีพัก ท่ียังสภาพเปนบานโบราณ  รานขายของท่ีระลึกท่ี

อยูรายทาง และบานบางหลังก็ยังเปดใหนักทองเท่ียวไดซ้ือบัตรเขาชมภายใน  ซ่ึงดานในก็ยังไดอนุรักษ

ของใชทุกๆอยางไวในคงในสภาพเดิม 

บางบานเปดเปนท่ีพักแบบมินชูกุ (โฮมสเตย ) ใหนักทองเท่ียว  บางบานก็เปดเปน

รานอาหารโซบะเสนเหนียวนุมดั้งเดิม  รานขนม รานไอศกรีม รานขายของท่ีระลึก หัตถกรรมพ้ืนบาน 

หลายบานทําเปนพิพิธภัณฑเปดใหเขาชมเก็บเงินหลังละ 300 เยน และบานชาวนาท่ีคงสภาพโบราณ

ท่ีเปดเปนพิพิธภัณฑกลางแจง 

การทองเท่ียวสามารถไปไดเกือบท้ังป เริ่มจากฤดูรอนราวเดือนมิถุนายน  รอบหมูบาน

ท่ีอยูในหุบเขาจะเปนสีเขียวและมีดอกไมบาน  แตเม่ือถึงฤดูใบไมรวงในชวงเดือนกันยายนใบไมจะ

เปลี่ยนเปนสีเหลือง แดง และน้ําตาล จากนั้นเม่ือถึงฤดูหนาวราวเดือนธันวาคมจะถูกปกคลุมไปดวยสี

ขาวของหมิะ  และเม่ือถึงเดือนมีนาคมซ่ึงเปนฤดูใบไมผลิจะมีธรรมชาติท่ีสวยงาม  เพราะตนไมจะเริ่ม

เปนสีเขียวและแตกงอกเปนใบไมสีเขียวออนและเขียวเขมหมุนเวียนกันตลอดท้ังป 

 

การวิเคราะหกรณีศึกษา 

ขอดี 

1.  รูปแบบกิจกรรมตอบสนองแกนักทองเท่ียวท่ีตองการสัมผัสวิถีชีวิต 

2.  รูปแบบการพัฒนาการบริการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม เชน จุดชมวิว 

ขอเสีย 

                  1.  ภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง 

                  2.  ความปลอดภัยจากการใชวัสดุท่ีเปนธรรมชาติ 

แนวทางที่นํามาใช จากการศึกษาผูวิจัยเลือกประเด็นท่ีจะนํามาใชในโครงการดังนี้ 

             1.  แนวคิดดานการอนุรักษวิถีสูความเปนมรดกโลก 

             2.  แนวคิดการอยูรวมกับภัยธรรมชาติ ดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 

             3.  การนําวัสดุในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนและเปนเอกลักษณ 

             4.  รูปแบบกิจกรรมในหมูบาน เชน รานอาหาร โรงแรมท่ีพัก รานขายของท่ีระลึก  
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กรอบแนวความคดิการศึกษา 

จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและการทบทวนวรรณกรรมแปรคากรอบแนวความคิด 

ไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เครื่องปนดินเผา   
หมอนํ้าลายวิจิตร  

-ประวัติความเปนมา 

นามธรรม 

-ภูมิปญญา 

-หนาที่การใชงาน 

-รูปทรง 3 ชั้น 

รูปธรรม 

-ขั้นตอนการผลิต 

-ลวดลาย, สี 

 

 

  ผูใชอาคาร User 

                - ประชากรในชุมชน 

       คาเฉล่ีย 54% ของจํานวนประชากร 

                - กลุมนักทองเที่ยวชาวไทย 

                  คาเฉล่ีย 90% 

                - กลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

                  คาเฉล่ีย 10% 

               - กลุมเจาหนาที่ (ผูใหบริการ) 

 ORGANIZATION   

เปนองคกรภาครัฐหรือเอกชนประเภทสืบสานวัฒนธรรมและ

การทองเที่ยวแบบยั่งยืน ดวยการปรับปรุง อนุรักษ และพัฒนา 

(ในระดับจุลภาค สูมหาภาค) 

โดยมีแผนผังองคกร ดังนี้ 

ฝายบริหาร, ฝายการตลาด,  ฝายบัญชี/ธุรการ, ฝายงานโสต

ระบบ, ฝายอบรมและบริการ, ฝายความปลอดภยั/แมบาน 

 

 

 

ศูนยการเรียนรูชุมชน

เกาะเกร็ด 

KOH KRED COMMUNITY 

LEARNNING CENTER 

      SITE LOCATION  
บริเวณพื้นที่ขาดการดูแลและการเขาถึงของเกาะเกร็ด 

 บริบท : ศึกษากายภาพ 

- เปนพื้นที่ที่รกรางเส่ือมโทรมของเกาะเกร็ด ขาดการเขาถึงและการดูแลและมีน้ําทวมขัง 

-  พื้นที่ติดกับคลองซ่ึงเปนแหลงน้ําขนาดใหญของเกาะ แตไมสามารถเขาถึงได เพราะ

ถนนขาดการเชื่อมตอ 

-  เปนพื้นที่ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบานบางสวน  

- เปนเสนทางที่มีรองรอยถนนคอนกรีตยื่นเขาในตัวเกาะของสองหมูบาน คือ หมู 1 และหมู  

- เปนเสนทางที่มีแนวทางที่สามารถเชื่อมตอศิลปหัตถกรรมเคร่ืองปนดินเผา 3 หมูบาน คือ

หมู 1,6 และ 7 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  

1.  ระเบียบวิธดีําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย และดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. การกําหนดแนวทางการวิจัย 

2. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 3.   การกําหนดประชากรเปาหมาย และการเลือกกลุมตัวอยาง 

 4.   การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 5.   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 6.   การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

1.1  การกําหนดแนวทางและวิธีการวิจัย ดังนี้ 

แนวทางเชิงคุณภาพ (qualitative approach)   

ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก  (in-depthinterview)ท่ีเนนประเด็นเรื่อง

เครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากบุคคลท่ีเก่ียวของ ซ่ึงไดแก 

1.  กลุมผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูเรื่องเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร  

2.  กลุมผูอาศัยในชุมชนเกาะเกร็ด  

แนวทางเชิงปรมิาณ (Quantitative Approach)  

ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณดวยแบบสอบถาม  จาก

กลุมประชากรในชุมชนเกาะเกร็ดและ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวในเกาะเกร็ด โดยใชวิธีการ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบตารางของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 1970, p.886) เพ็ญแข 

แสงแกว (2541: 58) และการใชสูตรการหาคาประชากรตัวอยาง ของยามาเน  (Yamane, 1967)      

สุชาติ ประสิทธรัฐสินธุ (2550: 155 )  
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1.2  กรอบแนวความคดิในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  การกําหนดประชากรเปาหมาย และการเลือกกลุมตัวอยาง 

        ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ   

ประชากรเปาหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชวิธีการ

สัมภาษณเจาะลึกประชากรเปาหมาย ซ่ึงไดแก 

1.  กลุมผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูเก่ียวกับเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร  จํานวน 3 

ราย  

2.  กลุมผูอาศัยในชุมชนเกาะเกร็ด จํานวน 5 ราย รวมท้ังสิ้น 8 ราย  

โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน  

เกาะเกร็ด 

(ตัวแปรตาม) 
 

ศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา  

หมอน้ําลายวิจิตร 

(ตัวแปรอิสระ) 
 

รูปธรรมและนามธรรม 

1. ความเปนมาของหมอนํ้าลาย

วิจิตร 

2. ประโยชนการใชงาน 

3. ข้ันตอนการผลิต 

4. รปูทรงนิยม 3 ช้ัน 

5. ลวดลาย, สี 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอตัวแปรท้ัง 2 คําถาม 

1. แบบ ก, ข, ค, ง 

2. คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

นอยสุด  มากท่ีสุด 

3. คําถามเปด 

 

สรุปขอคนพบ 

 

สรุป 
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ประชากรกลุมตัวอยางของการวิจัยเชิงปริมาณ 

ผูวิจัยใชวิธีการคํานวณหาคาประชากรและเปรียบเทียบตาราง ดังนี้ 

1.3.1  ตารางสําเร็จรูปท่ีใชสูตรของ ของทาโร ยามาเน  (Yamane, 1970, p.886) 

จัดทําโดยนักวิจัยแผนกฟนฟูเคหะและชุมชนของรัฐนิวยอรค (Bureaus of Reseaech New York 

State Division of Housing and Community Renewel) เพ็ญแข แสงแกว (2541: 58)  

ตารางแสดงขนาดของตัวอยางประชากรท่ีระดับความมีนัยสําคัญ .50 (หรอื 2 

ơ Confidence Interval) คิดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เปนรอยละ และสัมประสิ ทธิ์ของ

ความผันแปรเทากับ 0.5  

 

ตารางท่ี 5  ตารางหาคาประชากรตัวอยาง 
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1.3.2  สูตรการหาประชากรตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1967) 

n    =   
𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁𝑁𝑁2 

 

   เมื่อ     n   คือ  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีสุม 

                  N   คือ  ขนาดของประชากรท้ังหมด 

                  e   คือ  ความคลาดเคลื่อนของการสุม 

 

ขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง ซ่ึงไดแก 

ประชากรท่ีอาศัยในชุมชนเกาะเกร็ด จํานวน 5,650 ราย 

ประชากรท่ีเปนนักทองเท่ียว จํานวน 200,000 ราย / ป 

ขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง  5,650 + 200,000 = 205,650 

(แหลงขอมูลจาก อบต.เกาะเกร็ด, 2552) 

  ดังนั้นการหาประชากรตัวอยางจะเทากับ 

 

n    =   
205,650

1 + 205,650  (.05)2 

 

จากตารางและการคํานวณตามสูตรไดจํานวนตัวอยาง 400 ราย สํารองไว 16 

ราย  เปนจํานวนตัวอยางท้ังสิ้น 416  ราย  โดย การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) 

 

1.4  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

แนวทางเชิงคุณภาพ (qualitative approach)   

ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดสราง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวยคําถาม

ในการใชสัมภาษณแบบเจาะลึก ในประเด็นเรื่อง 

1.4.1 ประวัติความเปนมา ของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร  

1.4.2 หนาท่ีการใชงาน ของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร  

1.4.3  ภูมิปญญาข้ันตอนการผลิต ของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร  

1.4.4  ภูมิปญญารูปทรง 3 ชั้น ของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร  

             1.4.5  ลักษณะลวดลาย และสี ของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร  
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แนวทางเชิงปรมิาณ (Quantitative Approach)  

ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดทําการ การสรางแบบสอบถาม (Questionnaires) 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเท่ียว ชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวในเกาะเกร็ด โดย

แบงคําถามออกเปน 3 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวเปนแบบสอบถาม โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) แบงเปน เพศ อายุ  สถานภาพ  ภูมิลําเนาปจจุบัน ลักษณะการ

เดินทางมาทองเท่ียวเกาะเกร็ด 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมายังเกาะ

เกร็ด มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ไดแก ตองการมากท่ีสุด 

ตองการมาก ตองการปานกลาง ตองการนอย และตองการนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปด (Open ended) เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามซ่ึง

เปนนักทองเท่ียวแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะขอมูลท่ีเปนประโยชนเพ่ิมเติม 

 

เกณฑการใหคะแนนและการแปลความหมาย 

สําหรับคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา แบงชวงวัดระดับเปน 5 ชวง และมีการ

กําหนดน้ําหนักของคะแนน ดังนี้   

ระดับความตองการมากท่ีสุด  5 คะแนน 

ระดับความตองการมาก   4 คะแนน 

ระดับความตองการปานกลาง  3 คะแนน 

ระดับความตองการนอย   2 คะแนน 

ระดับความตองการนอยท่ีสุด  1 คะแนน 

 

กําหนดเปนเกณฑคะแนนไดดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2532: 150) 

4.50 – 5.00 คะแนน หมายถึง มีระดับความตองการมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 คะแนน หมายถึง มีระดับความตองการมาก 

2.50 – 3.49 คะแนน หมายถึง มีระดับความตองการปานกลาง 

1.50 – 2.49 คะแนน หมายถึง มีระดับความตองนอย 

1.00 – 1.49 คะแนน หมายถึง มีระดับความตองนอยท่ีสุด 
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ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

เครื่องมือในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ตามลําดับข้ันตอน

ดังนี้ 

1.  ศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.  รวบรวมสาระเนื้อหาจากการศึกษาคนควา เพ่ือสรางแบบสอบถามใหครอบ คลมุ

และเปนไปตามวัตถุประสงคในการวิจัย 

3.  สรางแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating Scales) ของ

ความตองการ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

4.  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธ และ

ผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ แนะนํา และปรับปรุงแกไข 

5.  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามไปหาคาความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา โดยเสนอใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกตองตามวัตถุประสงคและเนื้อหา พรอมท้ัง

ลงความเห็น จากการหาคาความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face validity) 

6.  นําแบบสอบถามไปปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็น ของผูเชี่ยวชาญ จากนั้นเสนอ

ตอคณะกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธอีกครั้ง 

  7.  นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธ

ไปทําการทดลองใช  (Try-out) กับนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียวในเกาะเกร็ดท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 40 คน และนําผลท่ีไดไปวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชสถิติวิเคราะหหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบคั (Cronbace) (ลวน สายยศ และอังคณา สาย

ยศ. 2536: 170-171) ไดคาความเชื่อม่ันท่ีระดับ 0.93 

 

1.5  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีการตามลําดับ ดังนี้ 

  1.  ผูวิจัยไดยื่นเรื่องขอทําหนังสือจากทางมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความรวมมือ จาก

หนวยงานในการแจกและเก็บแบบสอบถามจากนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมายังแหลงทองเท่ียว

เกาะเกร็ด 

2.  ผูวิจัยดําเนินการแ จกแบบสอบถามและเก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางมายังแหลงทองเท่ียวเกาะเกร็ด จํานวน 400 คน ในวันหยุดเสาร-อาทิตย เปนเวลา 2 สัปดาห 
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1.6  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล และประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) โดยมีลําดับ

ข้ันตอน ดังนี้ 

  1.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดทําการรวบรวมจากนักทองเท่ียวชาวไทยท่ี

เดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวเกาะเกร็ด มาตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณ จํานวน 400 ชุด เพ่ือ

เตรียมสําหรับนํามาวิเคราะห 

2.  นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 มาวิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี 

และหาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

3.  นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 มาวิเคราะหแตละดาน โดยการหา

คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอและรายดาน นําเสนอในรูปตารางประกอบความ

เรียง 

4.  เปรียบเทียงความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกลุมตัวอยาง โดยทําการทดสอบ คาที 

(t-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานในขอ 1, 2 และ 4 สําหรับกลุมตัวอย าง 2 กลุม ได เพศ , สถานภาพ 

และภูมิลําเนาปจจุบัน ทดสอบคาเอฟ (F-test) สําหรับกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป ไดแก อายุ 

และลักษณะการเดินทางมาทองเท่ียว หากพบขอมูลท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะ

ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี LSD (Least Signifcane Different’s Method)  

5.  นําขอมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 มาสรุป แลวนําเสนอในรูปความเรียง 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสถิติ ดังนี้ 

1.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

1.1  คารอยละ (Percentage) 

1.2  คาเฉลี่ย (Mean) 

1.3  ความเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.) 

    2.  สถิติท่ีใชเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแก  

    2.1  ทดสอบคาที (t-test) 

                     2.2  ทดสอบคาเอฟ (F-test) 

 

 

 

 



67 
 

2.  สรุปผลขอมูลจากการสัมภาษณและการตอบ0

 

แบบสอบถาม ดังนี้ 

                    1.  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพศ 

               
ชาย   166 41.5% 

หญิง   234 58.5 

 

2.  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับอายุ  

     ต่ํากวา 31 ป  109 27.25%                         

     31-40 ป   112 28% 

     41-50 ป    92 23% 

     51 ปข้ึนไป    87 21.75% 

 

     3.  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพ 

              โสด   172 43.00% 

              สมรส   218 54.50% 

              อ่ืน ๆ       10   2.50% 

 

4.  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับอาชีพ 

                       รับราชการ     71 17.75% 

                       รับจาง      89 22.25% 

                       พนักงานรัฐวิสาหกิจ  53 13.25% 

     ธุรกิจสวนตัว           114 28.50% 

                       นักเรียน/นกัศึกษา   41 10.25% 

แมบาน     29   7.25% 

อ่ืนๆ        3   0.75% 

 

 

41.5
0%58.5

0%
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5.  ขอมูลเก่ียวกับการศึกษา 

            ต่ํากวามัธยมศึกษา    48 12.00% 

            มัธยมศึกษา-ปวช.    91 22.75% 

            ปวส.-อนุปริญญา    39   9.75% 

            ปริญญาตรี   184  46.00% 

            สูงกวาปริญญาตรี    38    9.50% 

 

6.  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับรายได 

            ต่ํากวา 5,000        45 11.25% 

            5,001 – 10,000 บาท    69 17.25% 

    15,001 – 20,000 บาท    109 27.25% 

           20,001 – 50,000 บาท    150 37.50% 

           50,001 ข้ึนไป    27  6.75% 

          

7.  หากมีการสนับสนุนงบประมาณมาสรางโครงการบนเกาะเกร็ดอยากใหมุงเนนไป

ดานใด 

     ศูนยกลางการทองเท่ียว        93  23.25% 

     ศูนยการเรียนรูสงเสริมและพัฒนาชุมชน       156  39.00% 

  ศูนยรวมแหลงท่ีพักผอน        16     4.00% 

     ศูนยกลางการคาผลิตภัณฑชุมชน       62            15.50% 

     พิพิธภัณฑ         22              5.50% 

     มุงเนนรวม ทุกๆดาน        51            12.75% 

 

8.  มีนักทองเท่ียวมาเท่ียวเกาะเกร็ดมากท่ีสุดในวันใด 

     จันทร– อังคาร    6   1.50% 

     พุธ – ศุกร     8   2.00% 

     เสาร-อาทิตย            386  96.50% 

 

9.  มีนักทองเท่ียวมาเท่ียวเกาะเกร็ดนอยท่ีสุดในวันใด 

     จันทร – อังคาร  298  74.50% 

     พุธ – ศุกร    70  17.50% 
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 เสาร-อาทิตย    32   8.00% 

                 10.  ลักษณะนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวเกาะเกร็ด 

             มาเชา กลับเย็น          372 93.00% 

             คางคืน 1- 2 คืน           28   7.00% 

             คางคืน 2 คืนข้ึนไป    0   0.00% 

      

11.  ทานมีความรูดานวาดลายเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร 

     1.  นอยท่ีสุด    47 11.75% 

     2.  นอย    48 12.00% 

  3.  ปานกลาง                   184 46.00% 

  4.  มาก    82 20.50% 

                 5.  มากท่ีสุด    39   9.75% 

 

 12.  ทานมีความรูดานการทําเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร 

              1.  นอยท่ีสุด    41 10.25% 

                        2.  นอย    63 15.75% 

       3.  ปานกลาง            171 42.75% 

       4.  มาก    86 21.50% 

                        5.  มากท่ีสุด    39   9.75% 

 

13.  ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนเกาะเกร็ดเพ่ิมข้ึน 

       1.  นอยท่ีสุด               0   0.00% 

       2.  นอย    10   2.50% 

       3.  ปานกลาง             48 12.00% 

                         4.  มาก            160 40.00% 

                         5.  มากท่ีสุด            182 45.50% 

 

14.  ควรปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวและสภาพแวดลอม 

                         1.  นอยท่ีสุด      0   0.00% 

       2.  นอย     24   6.00% 

                         3.  ปานกลาง             144 36.00% 
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              4.  มาก     135 33.75% 

              5.  มากท่ีสุด                97 24.25% 

 

15.  ความปลอดภัยในการใชถนนบนเกาะเกร็ด 

             1.  นอยท่ีสุด                12   3.00% 

                        2.  นอย       27   6.75% 

              3.  ปานกลาง               104 26.00% 

              4.  มาก      203 50.75% 

              5.  มากท่ีสุด                 54 13.50% 

 

16.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินบนเกาะเกร็ด 

             1.  นอยท่ีสุด                  9   2.25% 

                        2.  นอย       18   4.50% 

              3.  ปานกลาง               157 39.25% 

              4.  มาก      166 41.50% 

              5.  มากท่ีสุด                 50 12.50% 

 

17.  ควรมีรานคาดานศิลปหัตถกรรม ชวยสรางภาพลักษณ 

      1.  นอยท่ีสุด                   3   0.75% 

                2.  นอย        28   7.00% 

      3.  ปานกลาง                 52 13.00% 

      4.  มาก      196 49.00% 

      5.  มากท่ีสุด                121 30.25% 

 

18.  ไฟฟาแสงสวางตอนกลางคืนมีเพียงพอ 

      1.  นอยท่ีสุด                  15   3.75% 

                  2.  นอย        48 12.00% 

        3.  ปานกลาง                 93 23.25% 

        4.  มาก      190 47.50% 

        5.  มากท่ีสุด                 54 13.50% 
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19.  การจัดการขยะชุมชนและควบคุมมลพิษอยางเหมาะสม 

      1.  นอยท่ีสุด                  8   2.00% 

                  2.  นอย       39   9.75% 

        3.  ปานกลาง              115 28.75% 

        4.  มาก    199 49.75% 

        5.  มากท่ีสุด               39   9.75% 

 

20.  ควรมีการสรางถนนและขยายถนใหกวางกวา 5 เมตร 

      1.  นอยท่ีสุด                9   2.25% 

                  2.  นอย     19   4.75% 

        3.  ปานกลาง             106 26.50% 

        4.  มาก             178 44.50% 

        5.  มากท่ีสุด               88  22.00% 

 

21.  ควรมีการสรางถนนทางลัดตัดเชื่อมถนนเดิมเพ่ิมข้ึน 

      1.  นอยท่ีสุด               13   3.25% 

                  2.  นอย      24   6.00% 

       3.  ปานกลาง                72 18.00% 

       4.  มาก     171 42.75% 

       5.  มากท่ีสุด              120 30.00% 

 

22.  ควรมีการปรับปรุงหองน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเท่ียว 

      1.  นอยท่ีสุด                  0   0.00% 

                  2.  นอย       10   2.50% 

        3.  ปานกลาง                63 15.75% 

        4.  มาก     155 38.75% 

        5.  มากท่ีสุด              172 43.00% 

 

23.  ควรมีศูนยเรียนรูพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมและสินคาชุมชน 

    1.  นอยท่ีสุด                  5   1.25% 

      2.  นอย       19   4.75% 
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       3.  ปานกลาง  62    15.50% 

       4.  มาก      288    57.00% 

       5.  มากท่ีสุด                 86    21.50% 

 

24.  การคมนาคมเปนอุปสรรคตอการทองเท่ียวเกาะเกร็ด 

                         1.  นอยท่ีสุด                 45    11.25% 

       2.  นอย      108    27.00% 

    3.  ปานกลาง       110    27.50% 

    4.  มาก        89    22.25% 

                         5.  มากท่ีสุด                 48    12.00% 

 

25. ระบบสื่อสารสําหรับชุมชมและนักทองเท่ียว ไมเพียงพอ 

                        1.  นอยท่ีสุด                  52    13.00% 

      2.  นอย      120    30.00% 

                        3.  ปานกลาง                102      25.50% 

                        4.  มาก        86    21.50% 

                        5.  มากท่ีสุด                  40    10.00% 
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 บทท่ี 4 

การวิเคราะหตัวแปรอิสระและผลการวิเคราะหเพ่ือการออกแบบ 

 

จากการศึกษาขอมูลในดานทุติยภูมิและปฐมภูมิ นํามาสูกระบวนการการวิเคราะหและสรุป

ประเด็นเพ่ือใหไดใจความสําคัญ โดย ผูวิจัยวิเคราะหรูปธรรมและนามธรรม ของเครื่องปนดินเผาหมอ

น้ําลายวิจิตร ดังนี้ 

 

1.  การวิเคราะหตัวแปรอิสระ : รูปธรรม ซ่ึงไดแก ข้ันตอนการผลิต , รปูทรงนยิม 3 ช้ัน, ลวดลาย 

และสี 

1.1  การวิเคราะห ข้ันตอนการผลิต  ประกอบดวยวัตถุดิบ คือ ดิน และข้ันตอนทําความ

สะอาดดิน ตาก, ย่ํา ตี เหยียบ,อุปกรณและการเตรียมดิน, การข้ึนรูป ตามกระบวนการ ดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           วัตถุดิบ 

ทําความสะอาด  ,ตาก  

)ยิ่งนานยิ่งดี(  

 

ย่ํา  )5-7 วัน ( , ตี ,เหยี ยบ 

           เตรียม 

รอจัดจําหนาย 

    ขึ้นรูป 

  แกะสลัก 

  ตากแหง 

เขาเตาเผา 
)20-25 วัน( 

 ผลิตภณัฑ 

เสีย ,แตก,ทิ้ง  
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ภาพท่ี 22  ลักษณะการข้ึนรูปในปจจุบัน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 23 ข้ันตอนการเรียงหมอเขาเตาเผา 

ท่ีมา: พิศาล  บุญผูก, เครื่องปนดินเผานนทบุรี, (นนทบุรี: โครงการเผยแพรผลงานบริการวิชาการแก

สังคม สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 83. 
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การวางรูปแบบและโครงสรางการกอเตาของเกาะเกร็ด โดยเรียกวา “เตาประทุน” 

 

 
 

ภาพท่ี 24  ข้ันตอนการกอเตาเผา  

ท่ีมา: พิศาล  บุญผูก, เครื่องปนดินเผานนทบุรี, (นนทบุรี: โครงการเผยแพรผลงานบริการวิชาการแก

สังคม สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553), 71. 

 

การวางรูปแบบพ้ืนและการเรียงอิฐฐานเตา มีความสําคัญมากตองกออิฐใหมีความม่ันคง

แข็งแรงพอท่ีจะรองรับน้ําหนักของเตาได เพราะเตามีขนาดใหญ การเรียงอิฐลักษณะนี้จึงเปนภูมิ

ปญญาท่ีอีกอยางหนึ่งในกระบวนการผลิต 

 

 
 

ภาพท่ี 25  ข้ันตอนการวางรูปแบบพ้ืนและการเรียงอิฐฐานเตา 
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การวางรูปแบบโครงสรางหลังคาเตา ซ่ึงมีความยากและสําคัญมากอีกข้ันตอนหนึ่ง หาก

โครงสรางไมดีจะทําใหเตาพังลงมาได การกอตัวเตาโดยใชโครงไมไผ กอนท่ีจะใชอิฐกอทับอีกชั้นหนึ่ง 

โดยลักษณะการกอ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 26  ข้ันตอนการวางรูปแบบโครงสรางหลังคาเตา 
 

การวางรูปแบบการเรียงอิฐกอผนังเตา และการเรียงอิฐปากเตา ซ่ึงมีผลตอการทนอุณหภูมิ

ความรอนในการเผาท่ีท่ัวถึง 

 

 
          

ภาพท่ี 27  ข้ันตอนการเรียงอิฐผนังเตา 

 

การวางรูปแบบการเรียงอิฐกอ ปากเตา ตองงายตอการเปดปากเตาในขณะเดียวกันก็ตอง

สามารถเก็บอุณหภูมิไดดีขณะเผาดวยเชนกัน การกออิฐปากเตาจึงเปนลักษณะ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 28  ข้ันตอนการเรียงอิฐกอปากเตา 

 

 

 สรุปขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาข้ันตอนกระบวนการผลิต 

 

   
 

ภาพท่ี 29  สรุปขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาข้ันตอนกระบวนการผลิต 

 

1.2  การวิเคราะหรปูทรงนยิม 3 ช้ัน การวิเคราะหสรุปถึงรูปทรงนิยม 3 ชั้นของเครื่อง

ปน ดินเผาลายวิจิตร ดังนี้ 

      จากการการ วิเคราะห ในเรื่องรูปทรง ของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร ซ่ึง

ประกอบดวย รูปทรง 3 สวน คือ ฐานรอง ตัวหมอ และฝาปด สรุปไดวา เปนภูมิปญญาในดานของ
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ประโยชนใชสอย โดยฐานรองทําใหตัวหมอน้ําไมสัมผัสพ้ืนท่ีตั้งโดยตรง หมอน้ําท่ีใสน้ําจึงไมเปยกชื้น

เม่ือวางกับพ้ืน และ ทําใหพ้ืนไมไมผุ ฐานรองหมอน้ํานอกจากทําใหหมอน้ําอยูสูงจากพ้ืนแลวเม่ือฉลุ

ลายลมจะพัดผานกนหมอน้ํา ทําใหอากาศไหลเวียน น้ําในหมอน้ําก็จะมีความเย็นยิ่งข้ึน สวนฝา

นอกจากใหความสวยงามและสะดวกในการเปดปด การมีฝายอดสูงจะทําใหน้ําลอยข้ึนและกลั่นตัวลง

ในตัวหมอทําใหน้ํามีอากาศหมุนเวียนและทําใหน้ําเย็นอีกดวย  

 

 
 

ภาพท่ี 30  สรุปการวิเคราะหรูปทรง 3 สวนของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร  

 

1.3  การวิเคราะห ลวดลาย, สี การวิเคราะหสรุปถึงลวดลาย, ส ีของเครื่องปนดินเผาลาย

วิจิตร ดังนี้ 

 

            ลวดลาย  

      ความสวยงามของหมอน้ําลายวิจิตร สิ่งท่ีงดงามและประณีตนอกจากการข้ึนรูปทรง 

คือ ลวดลาย ลวดลายท่ีตกแตงบนเครื่องปน แบบท่ีนิยม เชน ลายบัวคว่ํา -บัวหงาย ซ่ึงเปนลายเกาแก 

ลายกลีบบัวเปนลายหลักของเครื่องปนดินเผามอญเกาะเกร็ดท่ีสลักเปนรูปกลีบบัว โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ลายท่ีไหลของโองท่ีฝาหรือขารอง แตรายละเอียดในลายกลีบบัวนั้นจะยักยายตบแตงตาม

ความสามารถของชาง 
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 ลวดลายเกิดจากการแกะลาย การปะติดและพิมพลาย ท่ีเรียกวา “นมทองหลาง” 

ท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของชุมชนชาวเกาะเกร็ด  การตกแตงลวดลายหลังการปนเม่ือเครื่องปน

หมาดดีแลว ตกแตงผิวภายนอกใหเรียบรอยดวยกะลา หินขัดหรือลูกสะบาก็ได สวนกนของเครื่องปน

ตองขูดใหเรียบรอยดวยเชนกันการสลักลวดลายถาเครื่องปนนั้นเปนประเภทท่ีตองตกแตงเปนพิเศษ 

ชางปนจะตองสลักลวดลาย อยางวิจิตรบรรจงตามความสามารถของชางซ่ึงมีวิธีการ ตกแตง คือ การ

สลักดวยไมสลักการฉลุและตัดดินดวยมีดปลายแหลม การทําลวดลายดวยไมหนามทองหลางปา การ

กดลายลงในเนื้อดิน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 31  ลวดลายของเครื่องปนดินเผาลายวิจิตร ลายบัวคว่ํา บัวหงาย 

 

สรุปขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาเรื่องสีของเครื่องปนดินเผาลายวิจิตร 

สีของเครื่องปนดินเผาใหความรูสึกถึงสัจจะของสีดินธรรมชาติสื่อถึงวิถีชีวิต  การดํารงชีวิต 

สีของดินใหสัมผัสความรูสึกนิ่งและสุขุม สีของเครื่องปนดินเผาท่ีถูกเผา สื่อถึงภูมิปญญา วิธีการ ได

อยางลึกซ้ึงและประณีต สีของผืนดิน (Earth) เปนกลุมสีท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรม ชาติพันธุ  ความดั้งเดิม 

เชน สีสมของเครื่องปนดินเผา ซ่ึงกลุมสีเหลานี้จะชวยสรางความเปนอัตลักษณดวยความโดดเดนของ

สีสวยสดแตไมฉูด ฉาด เหมาะสําหรับการตกแตงในสไตล  ท่ีเนนความแปลกใหม นาคนหา และมี

เอกลักษณ ไมซํ้าใคร  และคาสีอิฐดินเผา เปนกลุมสีของความกระตือรือรน   ความดึงดูดใจ  ความ     

กลาหาญและพลังอํานาจ เชน แดงชาด สมอิฐ เหลือง น้ําตาลแดง เทา  สีเหลานี้จะชวยสรางความ

ตื่นตัวและกระตุนความคิดอยูเสมอ  เหมาะในการนํามาใชเพ่ือปลุกเราหรือดึงดูดความสนใจ สําหรับ

การตกแตงในสไตลโมเดิรน ซ่ึงสีกลุมนี้สรางความโดดเดนไดอยางดียิ่ง  

 

2.  การวิเคราะหตัวแปรอิสระ : นามธรรม ซ่ึงไดแก ความเปนมา, หนาท่ีการใชงาน 
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2.1  การวิเคราะหความเปนมา  

          จากการวิเคราะหท่ีมาของเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร สรุปไดวา หลังจากท่ีเจา

เมืองชาวรามัญอพยพมาตั้งถ่ินฐานท่ีเกาะเกร็ด มีชางฝมือท่ีความชํานาญดานศิลปหัตถกรรมการปน

ดินเผาไดติดตามเขามาดวย และดวยสภาพแวดลอมท่ีหอมลอมไปดวยแมน้ําเจาพระยา และดินท่ีอุดม

สมบูรณชาว รามัญจึงทําเครื่องปนดินเผาไวใชในครัวเรือนตามวิถีชีวิต ตอเนื่องมาหลายยุคหลายสมัย

จนกลายมาเปนศิลปหัตถกรรมของชาว ไทยรามัญ  และความสําคัญของเครื่องปนดินเผาจากท่ีใชใน

ครัวเรือนถูกพัฒนามาเปนเพ่ือการคา และดานอ่ืนๆ หนึ่งในเครื่องปนดินเผาท่ีงดงามดวยรูปทรงและ

ความหมายคือเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร ซ่ึงเปนเครื่องปนดินเผาประเภทเครื่องบรรณการ ท่ี

บรรจงทําข้ึนดวยใจรัก ศรัทธา และความประณีต เกิดเปนเอกลักษณของเครื่องปนดินเผาแหงเกาะ

เกร็ดในท่ีสุด 

2.2  การวิเคราะหประโยชนการใชงาน 

        เครื่องปนดินเผาของเกาะเกร็ดแตเดิมนั้น สามารถ จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 

ประเภทท่ีใชสอยในชีวิตประจําวัน เชน   โองน้ําดินเผา อาง ครก และกระถางตนไม ซ่ึง เปนภูมิ

ปญญาของชางปนชาวจีนท่ียายมาอยูเกาะเกร็ด อีกประเภทหนึ่งเปนปร ะเภท เครื่องบรรณาการ

สวยงามเพ่ือใชในโอกาสพิเศษซ่ึงมีหลายชนิด แตมักเรียกรวมๆ วา “หมอน้ําลายวิจิตร ” การทํา

เครื่องปนดินเผาประเภทหมอน้ําหมอน้ําลายวิจิตร ผูปนตองทําดวยฝมือและจิตใจ เพราะวาการปน

หมอน้ําลายวิจิตรนั้นจุดประสงคเพ่ือความสวยงามดานศิลปะท่ีถายทอดออกมาจากจิตใจหรือ

จินตนาการของผูปนแตละคนลงบนเครื่องปนดินเผาอยางวิจิตรบรรจง เพราะในอดีตผูปน หมอน้ํานี้

สวนใหญจะนําไปถวายวัด หรือเจานายผูใหญอันเปนท่ีรักและนับถือ เม่ือค รั้งท่ีมอญมีพระ

ราชอาณาจักรมอญนั้น  เครื่องปนดินเผาประเภทนี้ใชในราชสํานักมอญในกลุมพระสงฆมอญและขุน

นางเปนสวนใหญ  ดังนั้นเครื่องปนประเภทเปนเครื่องบรรณาการท่ีสวยงามนี้จึงมีความสวยงามเปน

พิเศษและใหไดผลงานท่ีมีคุณคา 

สรปุบทวิเคราะห 

จากการวิเคราะหประโยชนการใชงานของเครื่องปนดินเผาประเภทหมอน้ําลายวิจิตรสรุป

ไดวา เครื่องปนดินเผา หมอน้ําลายวิ -รามัญนั้นมีการใชงานใน2ลักษณะดวยกัน จากการใชงานใน

ครัวเรือนเพ่ือเก็บน้ําดื่มน้ําใช ซ่ึงแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณของหมูบานในทองถ่ินแลวและจาก

ความเชื่อท่ีท่ีมีตอศสานาจึงใชในงานประเพณีและใชในงานพิธีตางๆ รวมถึงเปนการใหของขวัญท่ีมี

ความหมายถึงความสําคัญและทรงคุณคา 
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ภาพท่ี 32  สรุปขอคนพบท่ีไดจากการวิเคราะหประโยชนการใชงาน  
 

 

3.  KEY WORD  

ผลจากการวิเคราะหตัวแปรอิสระท้ังรูปธรรมและนามธรรมนํามาสูแนวความคิด 

จากการศึกษาเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร ซ่ึงไดแก ความเปนมา, ประโยชนการใช

งาน, ข้ันตอนการผลิต, รูปทรงนิยม 3 ชั้น, ลวดลายและสี  ไดท่ีมาของ Key Word ดังนี้ 

KEY WORD : “REFLECT IN RELATION”  

(“Mornam lai Wijid” That Reflect in Relation of Koh 0TKred 0T Community ) 
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ภาพท่ี 33  ผลจากการวิเคราะหตัวแปรอิสระท้ังรูปธรรมและนามธรรมนํามาสูแนวความคิด 

               

การขยายความของ Key Word : Reflect in Relation “หมอน้ําลายวิจิตรส่ิงซ่ึง

สะทอนความสัมพันธ ระหวาง.....” 

1. วัตถุธาตุ ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ 

2. ชวงเวลา เกิดเรื่องราวของการดําเนินชีวิต 

3. วิถีชีวิต ความเปนอยูริมน้ําเจาพระยาของชาวเกาะเกร็ด 

4. ไดมาซ่ึงภูมิปญญา  

5. เกิดเปนศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา 

6. มีความเชื่อมโยง และความสัมพันธระหวางกัน 

7. กอเกิดเปนวัฒนธรรม 

8. นํามาซ่ึงความเปนชุมชนชาวเกาะเกร็ด 
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บทท่ี 5 

การวิเคราะหตวัแปรควบคมุ 

และการวิเคราะหโครงการศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด 

 

 โดยการวิเคราะหจากจากการศึกษาขอมูลในดานทุติยภูมิและปฐมภูมิ ดังนี้ 

 

1.  การวิเคราะห ตวัแปรควบคมุ: User  

1.1  กลุมประชากรในชุมชน )ผูใชบริการ(  

               เฉลี่ยคิดเปนวัยเด็ก  /นกัศึกษา 23 % 

               เฉลี่ยคิดเปนวัยทํางาน 60% 

               เฉลี่ยคิดเปนวัยชรา 17% 

               สรุปคาเฉลี่ยประชากรชุมชนท่ีใชโครงการ 54% 

 

1.2  กลุมนักทองเท่ียว ชาวไทย (ผูใชบริการ) โดยแบงออกเปน  

       ต่ํากวา 31 ป  109 27.25% 

           31 - 40 ป   112 28% 

  41 - 50 ป    92 23% 

  51 ปข้ึนไป    87 21.75% 

 

 กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอายุ ต่ํากวา 31 ป ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมี

พฤติกรรมการทองเท่ียวเพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในระดับสูง โดยสวนใหญจะรูจัก

สถานท่ีทองเท่ียวในเกาะเกร็ด เชน หมูบานเครื่องปนดินเผา  สวนใหญมีวัตถุประสงคมาเพ่ือชม

ทัศนียภาพเรียนรูวิถีชีวิตเกาะเกร็ด และจับจายซ้ือของ 

 กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอายุระหวาง 31- 40  ป เปนวัยคนทํางาน ลักษณะการ

ทองเท่ียวแบบครอบครัว มีความพรอมทางดานการเงิน ความตองการทางการทองเท่ียวเนนความ

ปลอดภัย และความสะดวกสบายมีวัตถุประสงคมาเพ่ือมาพักผอนซึมซับวิถีชีวิตเกาะเกร็ด  

   กลุมนักทองเท่ียวท่ีมีอายุระหวาง 41 -50 ป เปนวัยคนทํางานชวงกลางถึงปลาย 

ทองเท่ียวเนนความปลอดภัย และความสะดวกสบายเชนเดียวกัน มีวัตถุประสงคมาเพ่ือ ทองเท่ียวทาง

วัฒนธรรมและศาสนา 
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วัตถุประสงคการมาทองเท่ียวเกาะเกร็ดของนักทองเท่ียวชาวไทย 

1.  การทองเท่ียวเพ่ือพักผอนหยอนใจในวันหยุด  (holiday-mass Popular individual) 

             2.  การทองเท่ียวเพ่ือการศึกษา (Educational) เปนการเดินทางเพ่ือการทําวิจัยการศึกษา  

             3.  การทองเท่ียวเพ่ือวัฒนธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เปนการเดินทางเพ่ือ

เรียนรูวัฒนธรรมของสังคมตางๆ เชน  การศึกษาความเปนอยู  การชมศิลปะ ดนตรี ละคร การ

นมัสการศูนยศาสนา เปนตน 

ดานพฤติกรรม 

   1.  สามารถทําความเขาใจในการทองเท่ียวอยางถูกวิธีไดดวยตนเอง 

   2.  สามารถทําความเขาใจเรียนรูเสนทางและการสื่อสารได 

3.  สามารถทําความเขาใจวัฒนธรรมการกินและการซ้ือ 

     4.  สามารถทําความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมความเหมาะสมดานศาสนาและโบราณสถาน 

   

1.3  กลุมนักทองเท่ียว ชาวตางชาติ )ผูใชบริการ )  

                    โดยคิดคาเฉล่ียเปน 10% ของนักทองเท่ียวท่ีมาเกาะเกร็ด  (อบต .เกาะเกร็ด , 

2555) 

       ลักษณะการมาของนักทองเท่ียว  เปนสวนบุคคล (Independent Tour) โดยสวน

ใหญนักทองเท่ียวตางชาติท่ีมาเกาะเกร็ดเดินทางมากับครอบครัวชาวไทย 

วัตถุประสงคการมาทองเท่ียวเกาะเกร็ดของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

       1.  การทองเท่ียวเพ่ื อประวัติศาสตร และความสนใจพิ เศษ (Historical and 

special interests) 

  2. การทองเท่ียวเพ่ือวัฒนธรรมและศาสนา (Cultural Religion) เปนการเดินทาง

เพ่ือเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมตางๆ เชน  การศึกษาความเปนอยู  การชมศิลปะ ดนตรี ละคร การ

นมัสการศูนยศาสนา เปนตน 

ดานพฤติกรรม 

       1.  ไมสามารถทําความเขาใจในการทองเท่ียวอยางถูกวิธีไดดวยตนเองดวยความตาง

ทางภาษาและการสื่อสารและขอมูล หรือเขาใจแตผิดวิธีไมบรรลุเปาหมาย 

       2.  การทองเท่ียวรอบเกาะไมสามารถทําไดดวยตนเองการเรียนรูเสนทางตองมีผูนํา

หรืออาจทองเท่ียวไดแตไมสอดคลองกับการทองเท่ียวท่ีถูกวิธีรวมถึงระบบนิเวศน 

       3.  ความไมเขาใจในเรื่องความเหมาะสมดานกิริยามารยาท, การแตงตัว, สถานท่ี 

       4.  วัฒนธรรมการกินท่ีแตกตาง 

5.  พฤติกรรมความเหมาะสมท่ีตองเก่ียวของกับศาสนาและโบราณสถาน 
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2.  การวิเคราะหตัวแปรควบคมุ : กายภาพเกาะเกร็ด 

จากการศึกษา จากการศึกษาขอมูลในดานทุติยภูมิและปฐมภูมิ นํามาสูกระบวนการการ

วิเคราะหและสรุปทางดานกายภาพของเกาะเกร็ด ดังนี้ 

 

การวิเคราะหองคประกอบบริบทภายนอกโดยรอบเกาะเกร็ด : การวิเคราะหดาน

ภูมิศาสตร 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34  แผนท่ี จ.นนทบุรี 

ท่ีมา:  สํานักงานจังหวัดนนทบุรี กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร, จังหวัดนนทบุรี, เขาถึง

เม่ือ 12 พฤษภาคม 2557, เขาถึงไดจาก 2Thttp://www.nonthaburi.go.th/ 2T 

 

 

 N. 

http://www.nonthaburi.go.th/�
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จากการวิเคราะหทางภูมิศาสตร พบบริบทของพ้ืนท่ีโดยรอบเกาะเกร็ด ดังนี้ 

ตําบลเกาะเกร็ดเปนพ้ืนท่ีท่ีมีแมน้ําเจาพระยาลอมรอบ  มีเนื้อท่ีประมาณ  4.2 ตาราง

กิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,625 ไร ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอปากเกร็ด  ระยะหางประมาณ  2

กิโลเมตร  

มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีขางเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลคลองพระอุดมโดยมีแมน้ําเจาพระยาก้ันกลาง 

ทิศใต ติดกับ ตําบลทาอิฐโดยมีแมน้ําเจาพระก้ันกลาง 

ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลปากเกร็ดโดยมีแมน้ําลัดเกร็ดก้ันกลาง 

ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลออมเกร็ด, บางพลับโดยมีแมน้ําเจาพระยาก้ันกลาง 

 

 
 

ภาพท่ี 35  สรุปบริบทรอบเกาะเกร็ดลักษณะประชากรและสถานท่ีทองเท่ียวใกลเคียง  

 

 การคมนาคมสูเกาะเกร็ดปจจุบัน 

การคมนาคมติดตอจากภายนอกเขาสูพ้ืนท่ีเกาะเกร็ดทางบกโดยรถยนตสวนตัวและรถยนต

สาธารณะนั้นสิ้นสุดท่ีบริเวณตลาดปากเกร็ด  จากนั้นตองอาศัยการคมนาคมทางน้ําจึงเขาสูพ้ืนท่ีได  

ดังนั้นการสัญจรไป -มาจึงตองอาศัยทางน้ําเปนหลัก  โดยมีทาเรือ  6 แหง โปะเทียบเรือ  17 แหง 

N. 
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กระจายอยูแตละหมูบาน  บานท่ีอยูริมน้ําสวนใหญจะมีทาน้ําเปนของตนเอง  เพ่ือสะดวกในการ

เดินทาง 

การคมนาคมสูเกาะเกร็ดในอนาคต 

การคมนาคมติดตอจากภายนอกเขาสูพ้ืนท่ีเกาะเกร็ดโดยรถไฟฟาสิ้นสุดท่ีบริเวณปากเกร็ด

จากนั้นตองอาศัยการคมนาคมทางน้ําเขาสูพ้ืนท่ี 

  

การวิเคราะหบริบทภายในของเกาะเกร็ด  

ลักษณะการปกครองเกาะเกร็ด 

ตามระบบการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเกร็ด แบงเปน 7 หมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี 1 ชื่อบานลัดเกร็ด         เนื้อท่ี 300 ไร 114 หลังคาเรือน    

หมูท่ี 2 ชื่อบานศาลากุลนอก    เนื้อท่ี 500 ไร 200 หลังคาเรือน  

หมูท่ี 3 ชื่อบานศาลากุลใน       เนื้อท่ี 800 ไร 181 หลังคาเรือน    

หมูท่ี 4 ชื่อบานคลองสระน้ําออย เนื้อท่ี 350 ไร 99 หลังคาเรือน  

หมูท่ี 5 ชื่อบานทาน้ํา  เนื้อท่ี 450 ไร 107 หลังคาเรือน   

หมูท่ี 6 ชื่อบานเสาธงทอง  เนื้อท่ี 225 ไร 139 หลังคาเรือน  

หมูท่ี 7 ชื่อบานโองอาง  เนื้อท่ี 125 ไร 87 หลังคาเรือน  

การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรมในครัวเรือน  การทําหัตถกรรม

เครื่องปนดินเผานิยมทํากันมากท่ีสุดท้ังสิ้น  198 ครัวเรือน จาก 1,503 ครัวเรือน  มีรายไดเฉลี่ย

216,000 บาท/ครัวเรือน/ป เครื่องจักสานพลาสติก  มี 14 ครัวเรือน รายไดเฉลี่ย  120,000 บาท/

ครัวเรือน/ป ดอกไมจากผาใยบัว ผาบาติกมี 30 ครัวเรือน รายไดเฉลี่ย 150,000 บาท/ครัวเรือน/ป 

อาชีพคาขาย  ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพคาขายอยางเดียวมีท้ังสิ้น  71 ครัวเรือน รายได

เฉลี่ย 175,857 บาท/ครัวเรือน/ป 

 

สภาพสังคม 

ประชากร ประชากรท้ังสิ้น  5,650 คน แยกเปนชาย  2,658 คน เปนหญิง 2,992 คน มี

ความหนาแนนเฉลี่ย  1,345 คน/ ตารางกิโลเมตร  จากจํานวนประชากรท้ังหมดของตําบล  แยกตาม

การตั้งถ่ินฐานและเชื้อชาติไดดังนี้ 

-  หมูท่ี 1, 6, 7 มีประชากรเชื้อชาติมอญ รอยละ 35 ของประชากรท้ังตําบล 

-  หมูท่ี 2 ,3 ประชากรซ่ึงอาศัยบริเวณริมแมน้ํา  มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามรอยละ  

15 ของประชากรท้ังตําบล 

-  หมูท่ี 2, 3, 4, 5 เปนเชื้อชาติไทย , ไทย-จีน บางสวนรอยละ 50 ของประชากรท้ังตําบล 
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จากการศึกษา กลุมประชากรท่ีประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา

ในครัวเรือน  เปนชาวไทย -รามัญ อาศัยอยูบริเวณ หมูท่ี 1, 6, 7 ของเกาะเกร็ดความหนาแนนของ

ประชากรและลักษณะชุมชนอยูบริเวณฝงตะวันออกของเกาะซ่ึงติดกับอําเภอปากเกร็ด แหลงชุมชน

และยานพาณิชย ซ่ึงติดกับบริเวณบริเวณ หมูท่ี 1, 6และ 7 นอกจากนี้ท้ัง 3 หมูบานยังเปน

แหลงกําเนิดของศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาอีกดวย 

 

 
    

ภาพท่ี 36   ลักษณะชุมชนและสถานท่ีทองเท่ียวในเกาะเกร็ด 

 

จากการวิเคราะหลักษณะชุมชนและสถานท่ีทองเท่ียวในเกาะเกร็ดพบวา  สถานท่ีสําคัญใน

เกาะเกร็ด เชน สถานท่ีทางศาสนา สถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีพักผอนหยอนใจ สถานท่ีพักตากอากาศ 

สถานท่ีจับจายซ้ือของ ฯลฯ โดยเสนทางท่ี เชื่อมตอสถานท่ีทองเท่ียวตา งๆ เชื่อมตอกันดวยเสนทาง

คอนกรีตรอบเกาะ จึงทําใหระยะเวลาท่ีใชในการทองเท่ียวไมเพียงพอ เนื่องจากไมมีเสน ทางลดั

เชื่อมตอทางอ่ืน การทองเท่ียวในเกาะเกร็ดจึงไมท่ัวถึงและทองเท่ียวอยางขาดความเขาใจ รวมถึง

ชุมชนเองก็ไมสามารถสรางขอบ เขตเสนทางใหเหมาะสมกับระยะเวลา  และการเชื่อมตอชุมชนกับ

ชุมชนเองได  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงวิเคราะหดานกายภาพเพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะ สมใหกับโครงการศูนยการ

เรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด เพ่ือสรางจุดแข็งของชุมชนและเปนตนแบบใหกับชุมชนเกาะเกร็ด 
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 การวิเคราะหพ้ืนท่ีตั้งโครงการ 

   บริเวณพ้ืนท่ีเปลาท่ีเชื่อมตอระหวางหมู 1, 6 และ 7 

 

 
 

ภาพท่ี 37  ลักษณะบริเวณพ้ืนท่ีตั้งโครงการ 

ท่ีมา : อดศิยา พวงทอง, แนวทางการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนเกาะ

เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, (กรงุเทพฯ: สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก, 2549) 

              (วิเคราะหโดย ฤทัยรัตน ประยูรหงษ) 

 

จากการวิเคราะหกายภาพเกาะเกร็ดและ จากการศึกษาดานประชากรในชุมชนพบวา

ประชากรท่ีประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เครื่องปนดินเผาในครัวเรือน  เปนชาวไทย -

รามัญ อาศัยอยูบริเวณ หมูท่ี 1, 6, 7 ของเกาะเกร็ด  ความหนาแนนของประชากรและลกัษณะชมุชน

อยูบริเวณฝงตะวันออกของเกาะซ่ึงติดกับอําเภอปากเกร็ด แหลงชุมชนและยานพาณิชย ลักษณะการ

มาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวจะอยูบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว 
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การเดินทางและการเขาถึงโครงการ 

การเดนิทางทางบก   การเดินทางทางเทา  การข่ีจักรยาน    บริการสามลอถีบของโครงการ 

โดยถนนซีเมนตสายหลัก (ถนน คสล.) ขนาดกวางประมาณ 1.50-2.00 ม.บนเกาะเกร็ด โดยเขาทางหมู 1 

 

 
 

ภาพท่ี 38  บริเวณทางถนนซีเมนตสายหลัก (ถนน คสล.)  

     

การเดนิทางทางน้าํ 

1.  การเดินทางทางน้ํา   ดวยการนั่งเรือโดยสารเขาสูพ้ืนท่ีเกาะเกร็ด ทาเรือประจํา  2 จุดหลัก 

คือ บริเวณทาเรือวัดปรมัยยิกาวาส และบริเวณทาเรือปาฝาย  จากนั้นเขาสูโครงการโดยการคมนาคมทาง

บกท่ีกลาวไปแลวขางตน 

 

 
 

ภาพท่ี 39  บริเวณทาเรือบริเวณขามฟากมุงหนาสูวัดปรมัยยิกาวาส  
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การวิเคราะหถึงปญหาน้ําทวมบริเวณชุมชน 

ลักษณะพ้ืนท่ี ตั้งโครงการพ้ืนท่ีสวนใหญมีลักษณะเปนท่ีราบ อยูบริเวณในเกาะสูงกวาพ้ืนท่ี

รอบๆเกาะและมีน้ําทวมถึง ซ่ึงเกิดเปนประจําทุกปในชวงฤดูน้ําหลากคือในระหวางเดือนกันยายนและ

เดือนพฤศจิกายน   เม่ือเกิดการทวมขังจึงทําใหการระบายน้ําคอนขางชาเพราะลักษณะเนื้อดินท่ีเปน

ดินเหนียวจึงอุมน้ําไดดี  ระดับน้ําท่ีเคยทวมสูงสุ ดในป 2554 ระดับน้ําประมาณ 2.62 เมตร จากจุดวัด

ปริมาณน้ําท่ีต่ําสุด และเขาสูพ้ืนท่ีเกาะเกร็ดตามลําดับ 

 

 
 

ภาพท่ี 40  น้ําทวมบริเวณทางเดินในเกาะป 2554 

ท่ีมา: วัดปรมัยยิกาวาส จังหวัดนนทบุรี, 2555  

 

ในกรณีท่ีฝนตกหนาแนน   ติดตอกันเปนเวลานานสงผลใหเกิดน้ําทวมท้ังบริเวณปริมาณ

น้ําฝนเฉลี่ยในรอบปของบริเวณเกาะเกร็ดประมาณ  1,225  มิลลิเมตรหรือ  50.20 นิ้ว/ป โดยมีการ

กระจายตัวของฝนในชวงแตละเดือนมากกวา  110 มิลลิเมตร  อยู 1 ชวง  คือในชวงระหวางเดือน

กันยายน - ตุลาคม  เดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด  คือ  เดือนกันยายน 

สรุปประเด็นการวิเคราะหโครงการ 

ขอดี 

   1.  เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความครบครันดานเอกลักษณแหงวิถีชีวิตชุมชนเกาะเกร็ด 

   2.  เปนเสนทางท่ีเชื่อมตอศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา 3 หมู  

   3.  พ้ืนท่ีตั้งติดกับคลองซ่ึงเปนแหลงน้ําขนาดใหญ  

   4.  พ้ืนท่ีตั้งติดกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

              5.  เปนพ้ืนท่ีโลงมีบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติ 
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ขอเสีย 

            1.  ทางสัญจรท่ีมีของเกาะไมสะดวกและไมเพียงพอตอความตองการของโครงการ 

   2.  พ้ืนท่ีตั้งโครงการเปนพ้ืนท่ีรกรางขาดการดูแลและการเขาถึงเปนเวลานาน 

   3.  แสงแดดจัด ขาดรมเงา 

   4.  เปนพ้ืนท่ีท่ีน้ําทวมถึงและมีน้ําทวมขังบางสวน 

แนวทางแกปญหาพ้ืนท่ีตั้งโครงการ 

  1.  เพ่ิมทางสัญจรภายในโครงการโดยแบงสัดสวนทางเดิน การสัญจรทางเทา   ทางจักรยาน  

  2.  จัดสรรพ้ืนท่ีตั้งโครงการใหมใหเปนระบบ มีความนาสนใจและดึงดูดนักทองเท่ียว 

             3.  แกปญหาแสงแดดจัด และอากาศรอนโดยสรางภูมิทัศนใหโครงการโดยใชธรรมชาติเปน

ตัวชวย การวางผังโครงการและการออกแบบใหอากาศไหลเวียนอยางมีระบบ 

4.  แกปญหาพ้ืนท่ีท่ีน้ําทวมโครงการ โดยการยกระดับพ้ืนและออกแบบใหอยูรวมกับภาวะ

น้ําทวมไดอยางสอดคลอง 

 

การวิเคราะหโครงการ SWOT ANALYSIS 

STRENGTHS  จุดแข็งภายในโครงการ 

 

  1.  การนําเอกลักษณแหงภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมทองถ่ินเกาะเกร็ดมาวางเปนแนวทางการ

ออกแบบโครงการ 

  2.  เปนโครงการท่ีมีวิสัยทัศนในการปรับปรุง อนุรักษ และพัฒนา ดานภูมิปญญาทองถ่ินใหแก

ชุมชนเกาะเกร็ด 

3.  เปนโครงการท่ีสรางแรงผลักดันความเปน เอกลกัษณของชุมชนเกาะเกร็ดใหเปนแหลง

ทองเท่ียว 

4.  เปนโครงการเปนท่ีเปนศูนยกลางและศูนยรวมแหลงความรูใหชุมชนเกาะเกร็ดและ

นักทองเท่ียว 

 

WEAKNESS  จุดออนภายในโครงการ 

  

ทางสัญจรเชื่อมตอเดิมท่ีมีไมสะดวกและไมเพียงพอตอความตองการของโครงการ 
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OPPORTUNITIES  โอกาส 

 

1.  เกาะเกร็ดเปนหนึ่งในสามของโครงการเพ่ือการทองเท่ียว จ .นนทบุรี   

2.  มีนโยบายดานการสงเสริมในเกาะและสงเสริมทองเท่ียวอยางยั่งยืนตามแผนแมบท

พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เกาะเกร็ด จ .นนทบุรี ป 255 6 -ป 255 8 

3.  สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและธรรมชาติหอมลอมเอ้ือตอโครงการ 

             4.  เกาะเกร็ดเปนหนึ่งแหลงอารยธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงามและควรแกการอนุรักษของ  

จ .นนทบุรี   

 

THREATS  อุปสรรค 

 

1.  ปญหาสภาวะความเปนอยูท่ีขาดการดูแลและสนับสนุนอยางเปนทางการ  

2.  การเขามาของนักทองเท่ียวท่ีผิดวิธีทําใหเศรษฐกิจ การคา และอาชีพ คานิยมรวมถึง

วัฒนธรรม เกิดการเปลี่ยนแปลง  

 3.  ขอจํากัดของการออกแบบอาคารในเกาะเกร็ด 

 4.  ปญหาสภาวะน้ําทวม  

 

แนวทางการแกปญหา 

1.  จัดตั้งโครงการท่ีเปนศูนยกลางและศูนยรวมการเรียนรูและการแสดงออกทาง

ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ดเพ่ือเปนการสืบสานและถายทอดอกลักษณแกคนรุน

หลังและเพ่ือดึงดูดการทองเท่ียว 

2.  จัดระบบโครงสรางรูปแบบองคกรใหเปนสากล 

3.  จัดวางผังรูปแบบโครงการ เพ่ือรับกับปญหาจากภาวะน้ําทวมโดยใหสอดคลองและ

สนับสนุนกับบริบทเดิม  

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

การวิเคราะหหนวยงานและพฤติกรรมการใช 

การวิเคราะหหนวยงานและระบบองคกร ศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ดบุรี  ไดมาจาก

การศึกษากรณีศกึษาระบบองคกร โดยนํามาวิเคราะหและปรับใชใหเหมาะสมและสอดคลองกับโครงการ

ท่ีผูวิจัยเลือกทํา ดังนี้ 

 

3.  การวิเคราะหตัวแปรตาม : ศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด 

เปาหมายหมายของศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด  

ศูนยเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลขาวสารความรูของชุมชนท่ีจะ

นําไปสูการเรียนรูของประชาชน ในชุมชน เปนสถานท่ีถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรูและ

ประสบการณของแตละหมูบานแตละหนวยงานในชุมชน เพ่ือเปนผูสืบทอดทางภูมิปญญา 

ศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา ศิลปกรรม วัฒนธรรม  เกษตรกรรม ฯลฯ รวมถึงดานอ่ืนๆในชุมชน

เกาะเกร็ด เพ่ือสืบสานตอองคความรูพัฒนาสูปจจุบันและอนาคต 

 

หลักการสําคัญของศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด 

การสืบสานตอภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาสูความยั่งยืนของชุมชนนั้น ตองมี

ปจจัยหลัก ไดแก ความรูความเขาใจ ในภูมิปญญา และการใหการสนับสนุน  เพ่ือเกิดการหมุนเวียน

และการกระจายรายไดสูชุมชน ดังนั้นนักทองเท่ียวจึงเปนหนึ่งในปจจัยหลักท่ีจะทําใหชุมชนอยูได

อยางยั่งยืน 

การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการเรียนรู ของชุมชน และการมีสวนรวมของนักทองเท่ียว 

โดยเนน การกระบวนการเรียนรูเพ่ือวิถีชีวิต ภูมิปญญา ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรมของคนในชุมชน 

กอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู และมุงการพัฒนาใหสอดคลองกับปจจุบันและอนาคตกอใหเกิดความ

ยั่งยืนในการสืบสานทางศิลปวัฒนธรรม 
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โครงสรางและนโยบายองคกร ปรับปรุง อนุรักษ และพัฒนา 

 

 
 

ภาพท่ี 41  โครงสรางและนโยบายองคกร ปรับปรุง อนุรักษ และพัฒนา 
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 บทท่ี 6 

การแปรรูปเพ่ือการออกแบบศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

  

ผลจากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ไดบทสรุปและนํามา แปรรูปเพ่ือการ

ออกแบบโครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 42  ข้ันตอนกระบวนการวิเคราะหสูงานออกแบบ 

 

จุดมุงหมายและเปาหมายเพ่ือเชื่อมโยงระหวางหมูท่ี 1, หมูท่ี 6, หมูท่ี 7 รองรับการเขาถึง

พ้ืนท่ี รวบรวมและสงเสริมบริเวณพ้ืนท่ีชั้นในเกาะเกร็ดท่ีเขาถึงยาก แนะนําอัตลักษณเกาะเกร็ด เชน 

สินคา, การเกษตร , หัตถกรรมและดานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ภาย ใตแนวคิดในการปรับปรุง อนุรักษ  และ

พัฒนา ใหกับชุมชนชาวเกาะเกร็ด โดยการออกแบบวางเสนทางถนนโครงการเชื่อมตอดังกลาวเพ่ือให

เกิดความกลมกลืนผสมผสานกับสภาพแวดลอมและใหเกิดผลกระทบกับชุมชนใหนอยท่ีสุด  
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จากการวิเคราะหและสรุปประเด็น ไดขอคนพบและการเชื่ อมโยงเขาสูการออกแบบผัง

โครงการ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 43  ขอคนพบและการเชื่อมโยงเพ่ือออกแบบผงัโครงการ 

 

การวิเคราะหแนวคิดและการวางรูปแบบเสนทางเดินและกิจกรรมของโครงการ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 44  การวางรูปแบบเสนทางเดินของโครงการ 
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การวิเคราะหแนวคิดและการวางรูปแบบเสนทางเดินและกิจกรรมของโครงการ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 45  การวิเคราะหขอคนพบเพ่ือวางรูปแบบเสนทางเดินและกิจกรรมของโครงการ 

 

  แนวคิดของการวิเคราะหและการวางรูปแบบเสนทางเดินและกิจกรรมของโครงการ  โดย

ถนนโครงการเปรียบเสมือนทางเดินรอบเกาะและการไหลเวียนของน้ําและอากาศ ดังนั้นถนน

โครงการจะสามารถเดินไดลอมรอบท้ังเสนโครงการเพ่ือการทองเท่ียวอยางท่ัวถึง  

ภายในโครงการมีการขุดคลองตรงกลางเพ่ือสอดรับกับสภาวะของพ้ืนท่ีตั้งโครงการท้ังในหนา

ฤดูน้ําหลากเปนท่ีชวย ระบายน้ํา และฤดูแลงเปนท่ีกักเก็บน้ํา จึงเปรียบเสมือนหมอน้ําท่ีทําหนาท่ีใน

การการกักเก็บน้ําดื่มน้ําใชซ่ึงแสดงออกถึงความอุดมสมบรูณ 
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PROGRAMMING โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 46  แสดงโปรแกรมอาคารของโครงการ  
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KEY-PLAN PROGRAMMING โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 47  แสดง KEY-PLAN PROGRAMMING 

 

โดยโปรแกรมของโครงการประกอบดวย 3 Zone ภายใตแนวคิด การปรับปรุง อนุรักษ 

และพัฒนา ดังนี้  

ZONE A : KOHKRED ORGANIC AND NATURAL เปนโซนท่ีบอกเรื่องราวของดิน ,

การเกษตร,เกษตรอินทรย, ชารางแดงและพรรณไมดอกไมประดับ ของเกาะเกร็ด โดยประกอบดวย 

อาคาร A1  อาคารการเรียนรูเรื่องดิน,เกษตรอินทรีย,พรรณไมดอกและไมประดับ 

อาคาร A2  อาคารพัฒนาการเกษตรและแปลงเกษตรสาธิตของชุมชน 

อาคาร A3  รานอาหารและผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน 

อาคาร A4  รานคาเกษตรอินทรีย,ผักปลอดสาร,ชารางแดง และไมดอกไมประดับ 

อาคาร  จุดพัก, ศาลาชมวิว, หองน้ํา และสวนพ้ืนท่ีสีเขียว 
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ZONE B : KOHKRED HANDICRAFT เปนโซนท่ีบอกเรื่องราวของศิลปหัตถกรรม

เครื่องปนดินเผาของชุมชนเกาะเกร็ด โดยประกอบดวย 

อาคาร B1  ลานอเนกประสงค 

อาคาร B2  ตลาดน้ําและสินคาชุมชน 

อาคาร B3  อาคารการเรียนรูงานหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด 

อาคาร B4  รานคาเครื่องปนดินเผาชุมชน 

อาคาร B5  อาคารจัดแสดงหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด 

อาคาร B6  รานกาแฟจากภาชนะดินเผา 

อาคาร B7  ลานแสดงศิลปวัฒนธรรมชุมชนเกาะเกร็ด 

อาคาร B8  กลุมเรียนรูเรื่องอาหารและขนมมงคลของชุมชนเกาะเกร็ด 

อาคาร  จุดพัก, ศาลาชมวิว, หองน้ํา, สวนพ้ืนท่ีสีเขียว และตลาดน้ํา 

 

ZONE C : KOHKRED CULTURE เปนโซนท่ีบอกเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรม, ดนตรี

และกิจกรรมของชุมชนเกาะเกร็ด โดยประกอบดวย 

อาคาร C1  อาคารการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม, ดนตรี และกิจกรรมของชุมชน 

อาคาร C2  อาคารหอประชุมของชุมชนเกาะเกร็ด 

อาคาร C3  อาคารหองสมุดชุมชน 

อาคาร C4  ศูนยใหขอมูลและขาวสารชุมชน 

อาคาร  จุดพัก, ศาลาชมวิว, หองน้ํา และสวนพ้ืนท่ีสีเขียว 
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การแสดง FLOWCHART DIAGRAM โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 48 แสดง FLOWCHART DIAGRAM 
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การกําหนด BUBBLE DIAGRAM โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 49  แสดง DIAGRAM ของโครงการ 
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การวาง ZONNING โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 50  แสดงสวนผูใหและผูใชบริการพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 
ผังรวมโครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 51  แสดงผังรวมโครงการ 
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แบบจาํลองเสนทาง โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 52  แสดงแบบจําลอง เสนทาง โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

 

การยกระดับพ้ืน โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด เพ่ือสอดรับกับสภาวะปญหาน้ํา

ทวม โดยยกระดับพ้ืนโครงการจากพ้ืนคอนกรีตบนเกาะเกร็ด เปนแนวลาดข้ึนมาท่ีระดับความสูง 150 

เซนติเมตร ชวงลาดยาวท่ี 100 เมตร และขุดคลองระบายน้ําในโครงการตลอดเสนทางศูนยการเรียนรู

ชุมชน เกาะเกร็ด 
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แบบรูปดานเพ่ือแสดงการยกระดับพ้ืนโครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 53  แสดงรูปดานการยกระดับพ้ืนและเสนทางการขุดคลอง ของโครงการ 

 

 
 

ภาพท่ี 54  แสดงเสนทางการยกระดับพ้ืนและเสนทางการขุดคลองของโครงการ 
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แบบจําลองแสดงการยกระดับพ้ืนโครงการ 

 

                           
 

ภาพท่ี 55  แสดงแบบจาํลองการยกระดับพ้ืนโครงการ 1 

 

 
 

ภาพท่ี 56  แสดงแบบจาํลองการยกระดับพ้ืนโครงการ 2 
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การแปรรูปสูกระบวนการจัดสรรพ้ืนที่และออกแบบภายในโครงการศูนยการเรียนรูชุมชน 

เกาะเกร็ด ภายใตแนวคิด “REFLEX IN RELATION” โดยแบงการจัดสรรพ้ืนท่ีโครงการออกเปน 3 

สวน ดังตอไปนี้ 

 

ZONE A  : KOHKRED ORANIC AND NATURE  เปนสวนพ้ืนท่ีท่ีสะทอนเรื่องราวของ

ดิน ซ่ึงเปนธาตุแหงตนกําเนิด ของวิถีชีวิตชุมชน โดยจะเปนศูนยรวมการเรียนรูดานการเกษตรท่ีโดด

เดนของชุมชนซึงประกอบไปดวย การเกษตร ,เกษตรอินทรีย, ชารางแดงและพรรณไมดอกไมประดับ 

ของเกาะเกร็ด โดยเลือกทําการออกแบบของ ZONE A. ดังนี้ 

 

แบบแสดงผังรวม ของโครงการศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด MASTER PLAN ZONE A. 

 

 
 

ภาพท่ี 57 แสดง MASTER PLAN ในสวนของ ZONE A  
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ภาพขยายแบบแสดงผังในสวนของ ZONE A ของโครงการศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด  

 

 
 

ภาพท่ี 58  ภาพขยาย MASTER PLAN ในสวนของ ZONE A 

 

PROGRAMMING ZONE A : KOHKRED ORANIC AND NATURE   

อาคาร A1  อาคารการเรียนรูเรื่องดิน,เกษตรอินทรีย,พรรณไมดอกและไมประดับ 

อาคาร A2  อาคารพัฒนาการเกษตรและแปลงเกษตรสาธิตของชุมชน 

อาคาร A3  รานอาหารและผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน 

อาคาร A4  รานคาเกษตรอินทรีย,ผักปลอดสาร,ชารางแดง และไมดอกไมประดับ 

อาคาร  จุดพัก, ศาลาชมวิว, หองน้ํา และ สวนพ้ืนท่ีสีเขียว 
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BUBBLE DIAGRAM ZONE A 

 

 
 

ภาพท่ี 59  แสดง BUBBLE DIAGRAN ZONE A 
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การออกแบบอาคาร 

INSPIRATION FOR ARCHITECTURE 

 

แนวคิดในการออกแบบอาคาร โดยไดแรงบัลดาลใจมาจากดิน ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของวิถีชีวิต

ชุมชนชาวเกาะเกร็ด โดยดินมีหลายลักษณะ แตดินท่ีสะทอนวิถีชุมชนของเกาะเกร็ดคือดิน เหนียว ซ่ึง

เปนตนกําเนิดของศิลปหัตถกรรมและเชื่อมโยงไปสูวัฒนธรรมของชุมชน  

 

 
 

ภาพท่ี 60  แสดงแนวคิดการออกแบบอาคารในโครงการ 

 

การออกแบบอาคารเนนความกลมกลืนกับชุมชนเกาะเกร็ด ในลักษณะของความเปน

ปจจุบัน ดวยรูปแบบ โครงสราง และในสวนของวัสดุท่ีสอดคลองกับชุมชน เชน ไม, คอนกรตี, อิฐดิน

เผา เปนตน ซ่ึงโครงการจะมีความเชื่อมโยงของอาคารท้ังสามโซนดวยวัสดุหลัก และผสมผสานกับ

ความเปนเอกลักษณและเรื่องราวในการเรียนรูของแตละโซน ดังนี้ 
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MODEL ARCHITECTURE : ZONE A. 

อาคาร A1.อาคารการเรียนรูเรื่องดิน,เกษตรอินทรยี,ชารางแดง พรรณไมดอกและไมประดับ 

อาคาร A2. อาคารพัฒนาการเกษตรและแปลงเกษตรสาธิตของชุมชน 

โดยท้ังสองอาคารเปนสวนเรียนรูดานการเกษตรตางๆของชุมชนรวมถึงแปลงเกษตรสาธิต

ท่ีนักทองเท่ียวสามารถมีสวนรวมในการเรียนรูและวิธีการ ตางๆของการปลูกผักปลอดสาร รวมไปถึง

ในสวนพรรณไมและการเกษตรดานอ่ืนๆท่ีโดดเดนของชุมชน 

การแสดงผังบริเวณของ อาคาร A1. และ อาคาร A2. 

 

 

 
 

ภาพท่ี 61  แสดงแผนผงับรเิวณ อาคาร A1. และ อาคาร A2. 
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รูปดาน อาคาร A1. และ อาคาร A2. 

 

 

 

 

ภาพท่ี 62  แสดงรูปดาน อาคาร A1.และ อาคาร A2. 

 

การแสดงทัศนียภาพของ อาคาร A1. และ อาคาร A2. 

 

 
 

ภาพท่ี 63  แสดงทัศนียภาพ อาคาร A1. และ อาคาร A2. 
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การจัดสรรพ้ืนท่ีและการออกแบบภายในของ ZONE A.  

อาคาร A3 : ราคาและกลุมอาชีพจากผลทางการผลิตทางการเกษตร และเกษตรอินทรีย 

อาคาร A4 : รานอาหารจากผักปลอดสาร ดังนี้ 

 

ZONNING  : อาคาร A3. และ อาคาร A4. 

 

 
 

ภาพท่ี 64  แสดง ZONNING อาคาร A3. และ อาคาร A4 
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FURNITURE LAYOUT PLAN อาคาร A3 และ อาคาร A4 

 

 
 

ภาพท่ี 65  แสดง FURNITURE LAYOUT PLAN อาคาร A3.และ อาคาร A4. 

 

ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN อาคาร A3. 

 

 

 

     

ภาพท่ี 66  แสดง ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN อาคาร A3. 
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ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN อาคาร A4. 

 

 

 

 ภาพท่ี 67  แสดง ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN อาคาร A4. 

 

การแสดงรูปดาน ELEVATION อาคาร A4. 

      

 
 

ภาพท่ี 68  แสดงรูปดาน ELEVATION อาคาร A4. 
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การแสดงการจัดวางและการใชวัสดุ MATERIALS BOARD AND SCHEME COLORKOHKRED 

COMMUMITY LEARNNING CENTER 

 

 
 

ภาพท่ี 69  แสดง MATERIALS BOARD AND SCHEME COLOR โครงการ 

 

 การเลือกใชวัสดุและโทนสีท่ีแทนคาการแสดงออกถึงสัจจะของทองถ่ินในรูปแบบท่ีเปน

ปจจุบัน โดยวัสดุจะเปนไมท่ีมีลักษณะกลมกลืนกับสภาพแวดลอม โทนสีอิฐดินเผา และดินดิบ

ผสมผสานกัน ในสวนการออกแบบ แทนคาการสะทอนความสัมพันธดวยการใชลวดลาย ท้ังการเรียง

อิฐในรูปแบบท่ีแตกตางกัน ของฝา พ้ืน และผนัง รวมไปถึงมุมมองท่ีจะถายทอดในงานออกแบบ 
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การแสดงทัศนียภาพ อาคาร 3. รานจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตร ORGANIC SHOP 

 

 
 

ภาพท่ี 70 แสดงทัศนียภาพ อาคาร 3. รานจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตร ORGANIC SHOP 

 

 สวนนี้เปนสวนรานคาทางงการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรในดานตางๆของชุมชนเกาะ

เกร็ด ไมวาจะเปน ผักปลอดสาร ชารางแดง หรือพันธไมท่ีมีชื่อโดดเดนตางๆ โดยนอกจากจะมี

ผลิตภัณฑสินคาแลวยังมีการสาธิตเพ่ือเปนการเรียนรูและสงเสริมเรื่องดิน และการเกษตร รมถึงผัก

ปลอดสารพิษของชาวชุมชนเกาะเกร็ดอีกดวย 
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การแสดงทัศนียภาพ อาคาร 3. รานจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตร ORGANIC SHOP 

 

 
 

ภาพท่ี 71  แสดงทัศนียภาพ อาคาร 3. รานจําหนายผลิตภัณฑทางการเกษตร ORGANIC SHOP 

 

 สวนนี้เปนบริเวณท่ีนั่งพักคอยและสวนสาธิตผลิตภัณฑและการนําไปใชท่ีถูกวิธี เชน ครีม 

ผลิตภัณฑตกแตงตางๆ โดยแนวคิดในการออกแบบจะเนนโทนสีและวัสดุธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดความ

สอดคลองกับบริบทใหมากท่ีสุด แตอิงกับความเปนรูปแบบปจจุบัน 
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การแสดงการลงสีแผนผัง อาคาร A4. 

 

 
 

ภาพท่ี 72  แสดงการลงสีแผนผัง อาคาร A4. 

 

 

 การแสดงแผนผังของรานอาหาร โดยเปนรานอาหารปลอดสาร เนื่องจากรานมีขนาดไมใหญ

มาก จะเนนการวางผังแบบเรียบงาย โดยแบงออกเปนสองสวนดวยกัน คือสวนครัว และสวนลูกคา

มุมมองภายในรานสามารถมองเห็นทัศนียภาพดานนอกโครงการได การเลือกใชเฟอรนิเจอรและวัสดุ

การตกแตงรวมถึงโทนสีท่ีกลมกลืนกับสภาพแวดลอม เชนสีของดินดิบ หรือสีของดินเผา เปนตน 
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การแสดงการลงสีรูปดาน อาคาร A4. 

 

 
 

ภาพท่ี 73  แสดงการลงสีรูปดาน อาคาร A4. 

 

การแสดงการลงสีรูปดาน อาคาร A4. 

 

 
 

ภาพท่ี 74  แสดงการลงสีรูปดาน อาคาร A4. 
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การแสดงทัศนียภาพ อาคาร 4. รานอาหารจากผักปลอดสาร 

 

 
 

ภาพท่ี 75 แสดงทัศนียภาพอาคาร 4. รานอาหารจากผักปลอดสาร 
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การแสดงทัศนียภาพ อาคาร 4. รานอาหารจากผักปลอดสาร 

 

 
 

ภาพท่ี 76 แสดงทัศนียภาพอาคาร 4. รานอาหารจากผักปลอดสาร 
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ZONE B : KOHKRED HANDICRAFT   

เปนโซนท่ีบอกเรื่องราวของศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาของชุมชนเกาะเกร็ด การจัด 

EXHIBITION การเรียนรูเก่ียวกับหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา และผลงานในอดีตและการประยุกตให

เหมาะสมกับปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑเครื่องปนตางๆ และภาชนะดินเผาท่ีใชใน

ชีวิตประจําวันไวจําหนาย รวมไปถึงอาหารท่ีข้ึนชื่อของชุมชน กลุมขนมมลคลของชุมชนชาวเกาะเกร็ด 

และตลาดน้ํา โดยเลือกทําการออกแบบ MODELตนแบบ ของ ZONE B. ดังนี้ 

 

แบบแสดงผังรวม ของโครงการศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด MASTER PLAN ZONE B. 

 

 
 

ภาพท่ี 77 แสดง MASTER PLAN ในสวนของ ZONE B. 
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ภาพขยายแบบแสดงผังในสวนของ ZONE B ของโครงการศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด  

 

 
 

ภาพท่ี 78  แสดงภาพขยาย MASTER PLAN ในสวนของ ZONE B 

 

PROGRAMMING ZONE B. 

อาคาร B1.  ลานอเนกประสงค 

อาคาร B2.  ตลาดน้ําและสินคาชุมชน 

อาคาร B3.  อาคารการเรียนรูงานหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด 

อาคาร B4.  รานคาเครื่องปนดินเผาของชุมชน 

 

อาคาร B5.  อาคารจัดแสดงหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด 

อาคาร B6.  รานกาแฟจากภาชนะดินเผา 

อาคาร B7.  ลานแสดงศิลปะและวฒันธรรมชมุชน 

อาคาร B8.  กลุมเรียนรูเรื่องอาหารและขนมมงคลของชุมชนเกาะเกร็ด 

อาคาร จุดพัก, ศาลาริมน้ํา, หองน้ํา, สวนพ้ืนท่ีสีเขียวและตลาดน้ํา 
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BUBBLE DIAGRAM ZONE B. 

 

 
 

ภาพท่ี 79  แสดง BUBBLE DIAGRAN ZONE B 
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โดยเลือก MODEL ในการออกแบบ ZONE B. ดังนี้ 

MODEL ARCHITECTURE : ZONE B. 

อาคาร B3.  อาคารการเรียนรูงานหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา ชุมชนเกาะเกร็ด 

อาคาร B5.  อาคารจัดแสดงศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาของชมุชนเกาะเกร็ด 

โดยท้ังสองอาคารเปนสวนเรียนรูดานงานหัตถกรรมเค รื่องปนดินเผา อันเปนเอกลักษณ

ทางภูมิปญญาและนําไปสูวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของชุมชนเกาเกร็ด 

 

การแสดงผังบริเวณของ อาคาร B3. และ อาคาร B5. 

 

                    
 

ภาพท่ี 80  แสดงแผนผังบริเวณ อาคาร B3. และ อาคาร B5. 
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การแสดงรูปดาน ELEVATION อาคาร B3.และ อาคาร B5. 

 

 
 

ภาพท่ี 81  แสดงรูปดาน อาคาร B3.และ อาคาร B5. 

 

 

การแสดงทัศนียภาพ อาคาร B3.และ อาคาร B5. 

 

 
 

ภาพท่ี 82  แสดงทัศนียภาพ อาคาร B3. และ อาคาร B5. 

 

 

 



130 
 
 

การเลือกจัดสรรพ้ืนท่ีและการออกแบบภายในของ ZONE B.  

อาคาร B5. อาคารจัดแสดงศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาของชุมชนเกาะเกร็ด ดังนี้ 

 

PROGRAMMING ของอาคาร B5. 

สวนจัดแสดงนี้เปนสวนจัดแสดงในเรื่องของกระบวนการผลิตหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาของชุมชน

เกาะเกร็ด จนกลายมาเปนหมอน้ําลายวิจิตร โดยแบงออกไดดังนี้ 

ZONE 1. KROHKRED CLAY POTS ELEMENT 

เปนเรื่องราวท่ีวาดวยธาตุท้ังหมดท่ีเปนองคประกอบของเครื่องปนดินเผา ซ่ึงไดแก ดิน น้ํา 

ลม ไฟ อากาศ และเขาสูกระบวนการผลิต ดวยการข้ึนรูป การแกะลวดลาย 

โดยการออกแบบเปนการสะทอนภูมิปญญาของข้ันตอนเหลานี้ ดวยการใชเทคนิคสื่ อผสม 

ระบบดิจิตอลเพ่ือใหผูเขาชมมีสวนรวมในการจัดแสดง 

 

ZONE 2. KROHKRED KILN CLAY POTS  

ในสวนจัดแสดงนี้เปนสวนท่ีเริ่มเขาสูกระบวนการเขาเตาเผา  โดยเปนการเลาเรื่องราวและ

สะทอนภูมิปญญาของกระบวนการเรียงอิฐสรางเตาท้ังหมด โดยถายทอดผาน ผนัง ฝา และพ้ืน 

 

ZONE 3. LAIWIJID KROHKRED CLAY POTS  

สวนนี้เปนสว นจัดแสดงท่ี 3. เปนสวนจัดแสดงท่ีออกจากเตาเผาและกลายเปน

ศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาลายวิจิตร  ในสวนจัดแสดงนี้จะใชการผสมผ สานการพัฒนากับในเปน

ปจจุบันของเครื่องปนดินเผา 
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BUBBLE DIAGRAM ของอาคาร B5. 

 

 
 

ภาพท่ี 83  แสดง BUBBLE DIAGRAM ของอาคาร B5. 
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ZONNING : อาคาร B5 

 

 
 

ภาพท่ี 84  แสดง ZONNING อาคาร B5 
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FURNITURE LAYOUT PLAN อาคาร A3. และ อาคาร A4. 

 

 
 

 

ภาพท่ี 85  แสดง FURNITURE LAYOUT PLAN อาคาร B5. 
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การแสดง ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN ของอาคาร B5. 

 

 
 

ภาพท่ี 86  แสดง ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN อาคาร B5. 
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การแสดง FLOOR PLAN ของอาคาร B5. 

 

 
 

ภาพท่ี 87  แสดง FLOOR PLAN อาคาร B5. 
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การแสดงรูปดาน A, รูปดาน B และ รูปดาน C ของอาคาร B5. 

 

 
 

ภาพท่ี 88  แสดงรูปดาน A, รูปดาน B ของอาคาร B5. 

 

 

 
 

ภาพท่ี 89  แสดงรูปดาน C ของอาคาร B5. 
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การแสดง DETAIL COUNTER ของอาคาร B5. 

 

 
 

ภาพท่ี 90  แสดง DETAIL COUNTER ของอาคาร B5. 
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การแสดงการลงสีแผนผังอาคาร B5 

 

 
 

ภาพท่ี 91  แสดง COLOR PLAN อาคาร B5. 

 

 

การแสดงรูปดานในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของอาคาร B5 

 

 
 

ภาพท่ี 92  แสดงรูปดานในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของอาคาร B5. 
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การแสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของ อาคาร B5 

 

 
 

ภาพท่ี 93 แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของ อาคาร B5. 

 

 

สวนจัดแสดงท่ี 1. KROHKRED CLAY POTS ELEMENT 

เปนเรื่องราวท่ีวาดวยธาตุท้ังหมดท่ีเปนองคประกอบของเครื่องปนดินเผา ซ่ึงไดแก ดิน น้ํา 

ลม ไฟ อากาศ และเขาสูกระบวนการผลิต ดวยการข้ึนรูป การแกะลวดลาย 

โดยการออกแบบเปนการสะทอนภูมิปญญาของข้ันตอนเหลานี้ ดวยการใชเทคนิคสื่อผสม 

ระบบดิจิตอลเพ่ือใหผูเขาชมมีสวนรวมในการจัดแสดง 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 
การแสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 2 ของ อาคาร B5 

 

                             
 

ภาพท่ี 94  แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 2 ของ อาคาร B5. 

 

สวนจัดแสดงท่ี 2. KROHKRED KILN CLAY POTS  

ในสวนจัดแสดงนี้เปนสวนท่ีเริ่มเขาสูกระบวนการเขาเตาเผา  โดยเปนการเลาเรื่องราวและ

สะทอนภูมิปญญาของกระบวนการเรียงอิฐสรางเตาทังหมด โดยถายทอดผาน ผนัง ฝา และพ้ืน 
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การแสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 2 ของ อาคาร B5 

 

      
 

ภาพท่ี 95  แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 2 ของ อาคาร B5. 
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การแสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 3 ของ อาคาร B5. 

 

       
 

ภาพท่ี 96  แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 3 ของ อาคาร B5. 

 

การจัดแสดงในสวนท่ี 3. LAIWIJID KROHKRED CLAY POTS  

 สวนนี้เปนสว นจัดแสดงท่ี 3. เปนสวนจัดแสดงท่ีออกจากเตาเผาและกลายเปน

ศิลปหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาลายวิจิตร ในสวนจัดแสดงนี้จะใชการผสมผานการพัฒนากับในเปน

ปจจุบันของเครื่องปนดินเผา 
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ZONE C : KOHKRED CULTURE   

 

เปนพ้ืนท่ีสวนท่ีบอกเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมของชุมชนผานการเรียนรูดวยการจัดแสดง

และการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักทองเท่ียว โดยเรื่องราวการจัดแสดงเปนเรื่องวัฒนธรรมชุมชนท้ัง

ดานกิจกรรม, การแตงการ , ภาษา, ดนตรีและเอกลักษณ ดานตางๆของชุมชนเกาะเกร็ด  โดยเลือกทํา

การออกแบบ MODELตนแบบ ของ ZONE C. ดังตอไปนี้ 

 

แบบแสดงผังรวม ของโครงการศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด MASTER PLAN ZONE C. 

 

 
 

ภาพท่ี 97  แสดง MASTER PLAN ในสวนของ ZONE C.  
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ภาพขยายแบบแสดงผังในสวนของ ZONE B ของโครงการศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด  

 

 
 

ภาพท่ี 98  แสดงภาพขยาย MASTER PLAN ในสวนของ ZONE C. 

 

การแสดง PROGRAMMING ZONE C. 

อาคาร C1.  อาคารการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ดนตรี,และกิจกรรมชุมชน 

อาคาร C2.  หอประชุมของชุมของชุมชนเกาะเกร็ด 

อาคาร C3.  อาคารหองสมุดชุมชน 

อาคาร C4.  ศูนยใหขอมูลและขาวสารชุมชน 

อาคาร จุดพัก, ศาลาริมน้ํา, หองน้ํา, สวนพ้ืนท่ีสีเขียวและตลาดน้ํา 
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การแสดง BUBBLE DIAGRAM ZONE C 

 

  . 

 

ภาพท่ี 99  แสดง BUBBLE DIAGRAN ZONE C. 

 

โดยเลือกโมเดลในการออกแบบ ZONE C. ดังนี้ 

MODEL ARCHITECTURE : ZONE C. 

อาคาร C1.  อาคารการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรมดาน , ภาษา, การแตงกาย , ดนตรี,เอกลกัษณและ

กิจกรรมชุมชนเกาะเกร็ด 

อาคาร C2.  อาคารหอประชุมของชมุชนเกาะเกร็ด 
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โดยท้ังสองอาคารเปนสวนเรียนรูดาน กิจกรรมและวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ ของชมุชน  

เกาะเกร็ด 

 

การแสดงผังบริเวณของอาคาร C1. และ อาคาร C2. 

 

        
 

ภาพท่ี 100  แสดงผังบริเวณของอาคาร C1. และ อาคาร C2. 

 

การแสดงรูปดานอาคาร C1. และ อาคาร C2. 

 

 
 

ภาพท่ี 101  แสดงรูปดาน อาคาร C1. และ อาคาร C2. 
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การแสดงทัศนียภาพของ อาคาร C1. และ อาคาร C2. 

 

 
 

ภาพท่ี 102  แสดงทัศนียภาพ อาคาร C1. และ อาคาร C2.  
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การเลือกจัดสรรพ้ืนท่ีและการออกแบบภายในของ ZONE C.  

อาคาร C1 : อาคารการเรียนรู ศิลปวัฒนธรรมดาน , ภาษา, การแตงกาย , ดนตรี, เอกลักษณและ

กิจกรรมชุมชนเกาะเกร็ด 

 

การแสดง ZONNING  : อาคาร C1 การจัดแสดงการเรียนรูวัฒนธรรม ของชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 103  แสดง ZONNING อาคาร C1. 
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การแสดง FURNITURE LAYOUT PLAN อาคาร C1. การจัดแสดงการเรียนรูวัฒนธรรม ของ

ชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 

 
 

ภาพท่ี 104  แสดง FURNITURE LAYOUT PLAN อาคาร C1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 
การแสดง ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN อาคาร C1 

 

 
 

ภาพท่ี 105  แสดง ELECTRICAL OUTLET & CEILLING PLAN อาคาร C1. 
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การแสดง FLOOR PLAN อาคาร C1. การจัดแสดงการเรียนรูวัฒนธรรม ของชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 106  แสดง FLOOR PLAN อาคาร C1. 

 

การแสดงแบบรูปดาน อาคาร C1. การจัดแสดงการเรียนรูวัฒนธรรม ของชุมชน เกาะเกร็ด 

 

 
 

ภาพท่ี 107  แสดงแบบรูปดาน อาคาร C1. การจัดแสดงการเรียนรูวัฒนธรรม ของชุมชนเกาะเกร็ด 
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การแสดงการลงสแีผนผงั ของอาคาร C1. 

 

 
 

ภาพท่ี 108  แสดง COLOR PLAN อาคาร C1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 
การแสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของ อาคาร C1 

       

 
 

ภาพท่ี 109  แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของ อาคาร C1. 

 

หองจัดแสดงท่ี 1 นี้เปนการเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของชุมชนเกาะเกร็ด ในเรื่องกิจกรรม

และศิลปะดานตางๆของชุมชนรวมไปถึงวัฒนธรรมทางภาษาของชุมชนเกาะเกร็ดดวย 
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การแสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของ อาคาร C1 

 

 
 

ภาพท่ี 110  แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 1 ของ อาคาร C1. 

 

ในสวนจัดแสดงสวนท่ี 2 และ 3 นี้จะเปนการจัดแสดงการเรียนรูวัฒนธรรมดานดนตรีของ

ชุมชนเกาะเกร็ดรวมไปถึง ชนิดของเครื่องดนตรีตางๆ โดยในสวนจัดแสดงนี้จะจัดเปนเวทีการเรียนรู

ดวยเครื่องดนตรีและการบรรเลงจริงเพ่ือใหนักทองเท่ียวและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมดวยกัน เปน 
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การแสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 2 ของ อาคาร C1. 

 

 
 

ภาพท่ี 111  แสดงทัศนียภาพในสวนการจัดแสดงท่ี 2 ของ อาคาร C1. 

 

การแสดงการลงสีรูปดานของอาคาร C1. 

 

 
 

ภาพท่ี 112  แสดงการลงสีรูปดานของในสวนการจัดแสดงท่ี 2 และ 3 ของ อาคาร C1.  
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บทท่ึ 7 

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ 

 

ความนาํ 

จากการศึกษาภูมิปญญาหมอน้ํา ลายวิจิตร เกาะเกร็ด เพ่ือเสนอแนะการออกแบบภายใน

ศูนยการเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ดในครั้งนี้ ทําใหไดขอคนพบเก่ียวกับภูมิปญญาของเครื่องปนดินเผาหมอ

น้ําลายวิจิตร ดายกายภาพไดขอคนพบถึง วิถีชีวิตของชุมช นและผูมาทองเท่ียว  และจากการศึกษาท้ัง

รูปธรรมแ ละนามธรรม ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะ หและสังเคราะหเพ่ือให สอดคลองกับการออกแบบ 

สามารถนําไปใชเปนแนวทางเพ่ือสงเสริมและอนรุกัษเอกลกัษณภูมิปญญาของชาวชุมชนเกาะเกร็ด 

 

สรุปผลการศึกษา 

1.   ศึกษาเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตรของชุมชนเกาะเกร็ด ท้ังรูปธรรมและนามธรรม 

ในเรื่องของความเปนมา, ประโยชนการใชงาน, ภูมิปญญาข้ันตอนการผลิต, รูปทรง ลวดลาย และสี 

2.   ศึกษากลุมผูท่ีอาศัยในชุมชนและผูใชอาคารผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

และการสมัภาษณ กลุมประชากรในชุมชนเกาะเกร็ด และนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีมาทองเท่ียวในเกาะ

เกร็ด  โดยการวิจัยเชิงปริมาณ แจกแบบสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย และ การวิจัยเชิง

คุณภาพ สัมภาษณแบบเจาะลึกผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูเก่ียวกับเครื่องปนดินเผาหม อน้ําลายวิจิตร และ

ผูอาศัยในชุมชนเกาะเกร็ด 

3.   ศึกษาการออกแบบตกแตงภายในโครงการเพ่ือเสนอแนะโครงการศูนยการเรียนรูชุมชน 

เกาะเกร็ด โดยนําผลจากการวิเคราะหและศึกษามาใชเปนแนวทางในการออกแบบ ใหสอดคลอง กับ

วิถีชีวิตของคนในชุมชนและผูมาใชอาคาร   
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ขอคนพบ 

จากการศึกษา หมอน้ําลายวิจิตร เกาะเกร็ด เพ่ือเสนอแนะโครงการศูนยการเรียนรูชุมชน

เกาะเกร็ด ผูวิจัยไดคนพบ จุดเริ่มตนท่ีกอใหเกิดวิถีชีวิตชุมชน นําไปสูวัฒนธรรม และเอกลักษณ แหง

ชุมชนชาวเกาะเกร็ด  ท้ังนี้การศึกษาการออกแบบตกแตงภายในโครงการเพ่ือเสนอแนะโครงการศูน ย

การเรียนรูชุมชนเกาะเกร็ด สามารถนําไปใชเปนแนวทางเพ่ือ เปนประโยชนดานความรู ควบคูกับการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนแกผูอยูอาศัยในชุมชนและผูมาใชอาคาร 

 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาหมอน้ําลายวิ จิตร เกาะเกร็ด เพ่ือเสนอแนะโครงการศูนยการเรียนรูชุมชน        

เกาะเกร็ด  เปนโครงการเสนอแนะแนวทางการเรียน รูและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ชุมชนเกาะเกร็ด  

เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวและการเรียนรูของชุมชน  
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ภาคผนวก ก 

ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช



 

ตารางที่ 6  ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช (ความเปนมา) 

ประเด็นการศึกษา ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภมูิ 
การวิเคราะห 

(THEME ) 

การนําไปใช 

( สังคราะห ) 

ความเปนมา      (แอด ภิรมย , 2548 : 23-24) ระบุวา

ชาวรามัญมีฝมือในการทําเคร่ืองปนดินเผา

มาแตโบราณ เมื่อบรรพบุรุษชาวไทยรามัญ

อพยพหลบภัยสงครามมาอยู ในประเทศ

ไทย ก็ไดยึดการทําเคร่ืองปนดินเผาเปน

อาชีพมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับกันทั่วไป วา

คุณภาพดีและมีความงาม 

     แหลงเคร่ืองปนดินเผาเกาะเกร็ดอยูใน

พื้นที่หมู 1,6 และ 7 ซึ่งเปนหมูบานมอญ

แตมีครอบครัวเคร่ืองปนดินเผาบางสวนอยู

ในพื้นที่หมู 5 ซึ่งประชากรสวนใหญเปน

คนไทย 

         

(ลงพื้นที่ 

ภาคสนาม) 

Reflex in Relation 

สิ่งซึ่งสะทอนความสัมพันธ 

 
การขยายความของ Key Word : Reflect in Relation 

“หมอนํ้าลายวิจิตรสิ่งซึ่งสะทอนความสัมพันธ ระหวาง...”  

- วัตถุธาตุ ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ  

- ชวงเวลา เกิดเร่ืองราวของการดําเนินชีวิต  

วิถีชีวิต ความเปนอยูริมน้ําเจาพระยาของชาวเกาะเกร็ด  

-ไดมาซึ่งภูมิปญญา เกิดเปนศิลปหัตถกรรมเคร่ืองปนดินเผา  

- มีความเชื่อมโยง และความสัมพันธระหวางกัน  

- กอเกิดเปนวัฒนธรรม   

- นํามาซึ่งความเปนชุมชนชาวเกาะเกร็ด 

- การเชื่อมโยงความสัมพันธของ

ศิลปหัตถกรรมในการวางผัง

โครงการหลกั(Masterplan) 



 
 

 

ตารางที่ 7  ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช (หนาท่ีการใชงาน) 

ประเด็นการศึกษา ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภมูิ 
การวิเคราะห 

(THEME ) 

การนําไปใช 

( สังคราะห ) 

  หนาที่การใชงาน (อดิศยา พวงทอง, 2549 : 73) กลาวไววา 

เคร่ืองปนดินเผาประเภทสวยงามสวน

ใหญชางปนมิไดทําเพื่อการคาแตทําดวย

ใจรักและมักจะทําใหคนที่ ตนเคารพนับ

ถือจึงมีความสวยงามเปนพิเศษ ปนดวย

ความตั้งใจเพื่อใหไดผลงานที่ดียิ่ง 

 

 

         

(ลงพื้นที่ 

ภาคสนาม) 

Reflex in Relation 

สิ่งซึ่งสะทอนความสัมพันธ 

 
การขยายความของ Key Word : Reflect in Relation“

หมอนํ้าลายวิจิตรสิ่งซึ่งสะทอนความสัมพันธ ระหวาง.....”  

- วัตถุธาตุ ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ  

- ชวงเวลา เกิดเร่ืองราวของการดําเนินชีวิต  

วิถีชีวิต ความเปนอยูริมน้ําเจาพระยาของชาวเกาะเกร็ด  

-ไดมาซึ่งภูมิปญญา เกิดเปนศิลปหัตถกรรมเคร่ืองปนดินเผา  

- มีความเชื่อมโยง และความสัมพันธระหวางกัน  

- กอเกดิเปนวัฒนธรรม   

- นํามาซึ่งความเปนชุมชนชาวเกาะเกร็ด 

- การแบง Space 

- การแบง Function 

 

 



 
 

 

 

ประเด็นการศึกษา 
ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิ 

การวิเคราะห 

(THEME ) 

การนําไปใช 

( สังคราะห ) 

     

ภูมิปญญาขั้นตอน 

การผลิต 

    

  สรุปกระบวนการทีไ่ด 

 

         

(ลงพื้นที่

ภาคสนาม) 

Reflex in Relation 

สิ่งซึ่งสะทอนความสัมพันธ 

 
การขยายความของ Key Word : Reflect in Relation“

หมอนํ้าลายวิจิตรสิ่งซึ่งสะทอนความสัมพันธ ระหวาง.....”  

- วัตถุธาตุ ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ  

- ชวงเวลา เกิดเร่ืองราวของการดําเนินชีวิต  

วิถีชีวิต ความเปนอยูริมน้ําเจาพระยาของชาวเกาะเกร็ด  

-ไดมาซึ่งภูมิปญญา เกิดเปนศิลปหัตถกรรมเคร่ืองปนดินเผา  

- มีความเชื่อมโยง และความสัมพันธระหวางกัน  

- กอเกิดเปนวัฒนธรรม   

- นํามาซึ่งความเปนชุมชนชาวเกาะเกร็ด 

- Plan 

- Zonning 

- Programming of 

Exhibition 

 

ตารางที่ 8  ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช (ข้ันตอนการผลิต) 
 



 
 

 

ตารางที่ 9 ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช (รปูทรง 3 ช้ัน) 

ประเด็นการศึกษา ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิ 
การวิเคราะห 

(THEME ) 

การนําไปใช 

( สังคราะห ) 

ภูมิปญญา 

รูปทรง 3 ชั้น 

(สมบูรณ แกวกระบิล , 2550 : 

42) กลาวไววา สวนประกอบของ

เคร่ืองปนดินเ ผาหมอน้ําลายวิจิตรนี้มี 3 

สวน ประกอบดวย 1) ฐานรอง  2) ตัว

หมอ  3) ฝาปด เปนภูมิปญญาชาวบาน

ของประโยชนการใชสอย การมีฐานรอง

เพราะตัวหมอน้ําจะไดไมสัมผัสพื้นที่ตั้ง

โดยตรง ถาวางลงบนพื้นไม หมอน้ําจะ

เปยกชื้นทําใหไมผุพังได นอกจากนี้การมี

ฐานรองหมอน้ํายัง มีผลชวยใหหมอน้ําอยู

สูงจากพื้นทําใหลมพัดผานกนหมอน้ํา ทํา

ใหอากาศไหลเวียนน้ําในหมอน้ําก็จะมี

ความเย็นยิ่งข้ึน สวนฝาใหความสวยงาม

และสะดวกในการเปดปด ใชสอยกันสิ่ง

สกปรกตกลงในหมอน้าํ  

 

         

(ลงพื้นที่

ภาคสนาม) 

Reflex in Relation 

สิ่งซึ่งสะทอนความสัมพันธ 

 
การขยายความของ Key Word : Reflect in Relation“

หมอนํ้าลายวิจิตรสิ่งซึ่งสะทอนความสัมพันธ ระหวาง.....”  

- วัตถุธาตุ ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ  

- ชวงเวลา เกิดเร่ืองราวของการดําเนินชีวิต  

วิถีชีวิต ความเปนอยูริมน้ําเจาพระยาของชาวเกาะเกร็ด  

-ไดมาซึ่งภูมิปญญา เกิดเปนศิลปหัตถกรรมเคร่ืองปนดินเผา  

- มีความเชื่อมโยง และความสัมพันธระหวางกัน  

- กอเกิดเปนวัฒนธรรม   

- นํามาซึ่งความเปนชุมชนชาวเกาะเกร็ด 

-Design Architecture เร่ือง 

ชองแสง, การระบายอากาศ 

- Circulation 

- การวางผงัภายใน 

-Zonning โครงการ 

-  Design Floor 

And Ceiling 

 

 



 
 

 

ตารางที่ 10  ตารางทบทวนวรรณกรรมและการนําไปใช (ลวดลาย,สี) 

ประเด็นการศึกษา ขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิ 
การวิเคราะห 

(THEME ) 

การนําไปใช 

( สังคราะห ) 

     

ลวดลาย, สี 

             พิศาล บุญผูก (2553)แนวนิยม

การใชลายตางๆ ตบแตงเค ร่ืองปนดินเผา

สลักลายวิจิตรลายกลีบบัว มี 2 แบบ คือ 

ลายบัวควํ่า  ใชแตงบริเวณพื้นที่ เชน ที่

ไหลหรือที่บาของตัวโองที่ฝาโอง ที่ขารอง

ลายบัวหงาย  ใชแตงบริเวณสวนลางของ

โองทรงขวดโหล และโองทรงสูงเอวคอด

หรือโองกอก หรือทรงกระบอก   สมบูรณ 

แกวกระบลิ ( 2550 : 42) กลาวไววา 

ความสวยงามไดจากรูปทรงและลวดลาย 

เชน ลายบัวคว่ํา -บัวหงาย ซึ่งเปนลาย

เกาแก ลวดลายเกิดจากการแกะลาย การ

ปะติด และพิมพลาย  ที่เรียกวา “ นม

ทองหลาง” ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ

ชุมชนชาวเกาะเกร็ด 

         

            (ลง

พื้นที)่ 

Reflex in Relation 

สิ่งซึ่งสะทอนความสัมพันธ 

 
การขยายความของ Key Word : Reflect in Relation“

หมอนํ้าลายวิจิตรสิ่งซึ่งสะทอนความสัมพันธ ระหวาง.....”  

- วัตถุธาตุ ไดแก ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ  

- ชวงเวลา เกิดเร่ืองราวของการดําเนินชีวิต  

วิถีชีวิต ความเปนอยูริมน้ําเจาพระยาของชาวเกาะเกร็ด  

-ไดมาซึ่งภูมิปญญา เกิดเปนศิลปหัตถกรรมเคร่ืองปนดินเผา  

- มีความเชื่อมโยง และความสัมพันธระหวางกัน  

- กอเกิดเปนวัฒนธรรม   

- นํามาซึ่งความเปนชุมชนชาวเกาะเกร็ด 

- Ceiling 

- Furniture 

- Wall  

- Prop 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามในการวิจัย 

เรื่อง การศึกษาภูมิปญญาหมอน้ําลายวิจิตร เกาะเกร็ด เพ่ือเสนอแนะการออกแบบตกแตงภายใน

โครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด 

 

คําช้ีแจง

          โดยจะนําผลการศึกษาไปใชเปนขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตําบลเกาะเกร็ด ซ่ึงจะเปน

ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม ท้ังนี้ใครขอความรวมมือจากทานชวยกรุณาตอบแบบสอบถาม

ดังตอไปนี้ดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 

 : แบบสอบถามนี้มีจุดประสงคเพ่ือการศึกษาภูมิปญญาหมอน้ําลายวิจิตร เกาะเกร็ด เพ่ือ

เสนอแนะการออกแบบตกแตงภายในโครงการศูนยการเรียนรูชุมชน เกาะเกร็ด  

 

สวนท่ี 1

กรุณาเติมขอความหรือเขียนเครื่องหมาย      หนาขอความ 

  ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไป 

 

1. เพศ     ชาย  หญิง 

 

2. ปจจุบันทานมีอายุ................ป 

     ต่ํากวา  31  ป     ระหวาง  31-40  ป 

     ระหวาง 41-50  ป     51  ป ข้ึนไป 

 

3.  สถานภาพ 

                          โสด         สมรส     

  

4. อาชีพหลัก 

     รับราชการ     รับจาง 

     พนักงานรัฐวิสาหกิจ     ธุรกิจสวนตัว 

     นักเรียน / นกัศึกษา     แมบาน 

     อ่ืนๆ  (ระบุ.........................................) 
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5. ระดบัการศึกษา 

     ต่ํากวามัธยมศึกษา     มัธยมศึกษา- ปวช. 

     ปวส.-อนุปริญญา     ปริญญาตรี 

     สูงกวาปริญญาตรี     อ่ืนๆ  (ระบุ................................) 

 

6. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน ตอเดือน 

     ต่ํากวา 5,000 บาท       5,000-10,000 บาท 

     10,001-20,000 บาท     20,000-50,000 บาท 

  50,000  บาทข้ึนไป 

 

7. หากมีการสนับสนุนงบประมาณมาสรางโครงการหนึ่งบนเกาะเกร็ดนี้อยากใหมุนเนนไปดานใด

มากท่ีสุด 

     ศูนยกลางการทองเท่ียว     ศูนยการเรียนรูสงเสรมิและพัฒนา

ชุมชน 

     ศูนยรวมแหลงท่ีพักผอน       ศูนยกลางการคาผลิตภัณฑชุมชน 

     พิพิธภัณฑ                                  อ่ืนๆ  (ระบุ................................) 

 

8. มีนักทองเท่ียว มาเท่ียวท่ีเกาะเกร็ด มากท่ีสุดในวันใด 

     จันทร     อังคาร     พุธ 

     พฤหัสบดี     ศุกร     เสาร 

       อาทิตย 

 

9. มีนักทองเท่ียว มาเท่ียวท่ีเกาะเกร็ด นอยท่ีสุดในวันใด 

     จันทร     อังคาร     พุธ 

     พฤหัสบดี     ศุกร     เสาร 

     อาทิตย  

 

10. ลักษณะนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวเกาะเกร็ด 

     มาเชา กลับเย็น     คางคืน 1 ถึง 2 คืน 

     คางคืนมากกวา 2 คืน   
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สวนท่ี 2

โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

  ปจจัยสภาพแวดลอม อันมีผลตอการศึกษาภูมิปญญาหมอน้ําลายวิจิตร เกาะเกร็ด เพ่ือ

เสนอแนะการออกแบบตกแตงภายในโครงการศูนยการเรียนรู เกาะเกร็ด ในทัศนคติของทาน มี

มากนอยเพียงใด  

ขอ ปจจัย 
มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1 มีความรูดานวาดลายเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร      

2 มีความรูดานการทําเครื่องปนดินเผาหมอน้ําลายวิจิตร      

3 ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนเกาะเกร็ดเพ่ิมข้ึน      

4 ควรปรับปรุง พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวและสภาพแวดลอม      

5 มีความปลอดภัยในการใชถนนบนเกาะเกร็ด      

6 มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินบนเกาะเกร็ด      

7 ควรมีรานคา ดานศิลปหัตถกรรม ชวยสรางภาพลักษณ      

8 มีไฟฟาแสงสวางตอนกลางคืนเพียงพอ      

9 มีการจัดการขยะชุมชนและควบคุมมลพิษอยางเหมาะสม      

10 ควรมีการสรางถนนและขยายถนนใหกวางมากกวา 5 เมตร      

11 ควรมีการสรางถนนทางลัดตัดเชื่อมถนนเดิมเพ่ิมข้ึน      

12 มีการปรับปรุงหองน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

นักทองเท่ียว 

     

13 มีศูนยเรียนรูพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมและสินคาชุมชน      

14 การคมนาคมเปนอุปสรรคตอการทองเท่ียวเกาะเกร็ด      

15 ระบบสื่อสารสําหรับชุมชนและนักทองเท่ียว ไมเพียงพอ      
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สวนท่ี 3

 

  ความเห็นของทานตอการจัดการพ้ืนท่ีและสถานท่ี โครงการ ศูนยการเรียนรูเกาะเกร็ด  

1. ทานชอบพ้ืนท่ีตรงกลางระหวางถนนรอบเกาะเกร็ด 

 แสดงความคิดเห็น.................................................................................................................. 

2. ทานชอบรูปแบบลักษณะใด ถามีงบประมาณสนับสนุนใหสรางโครงการบนเกาะเกร็ด  

  แสดงความคิดเห็น.................................................................................................................. 

3. ทานชอบรูปแบบกิจกรรมลักษณะใด ในการจัดชวงเวลาคํ่า 

  แสดงความคิดเห็น.................................................................................................................. 

4. การสืบสานศิลปหัตถกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหดํารงอยู ควรดําเนินการอยางไร 

  แสดงความคิดเห็น.................................................................................................................. 

5. นักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวเกาะเกร็ดตองการสิ่งอํานวยความสะดวกหรือกิจกรรมรูปแบบใด  

 แสดงความคิดเห็น.............................................................................................................
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