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 RESEARCH FOR CONSERVATION OF WISDOMS ON POTTERY MAKING WITH 

COMMUNITY PARTICIPATION AT BAN MO, TAMBON KHAW, AMPHOE MUEANG, 

MAHA SARAKHAM. The objectives of this research were find unique pottery production 

wisdom of Ban-Mo community and  proposed by conservative intellectual involvement of local 

communities. The study used qualitative research methods (Qualitative Research) collected field 

data. The study collected data from interviews, observations,  the study of production  traditional 

pottery of Ban-Mo community and social change. The results showed that the production of Ban-

mo Community doesn’t supported by  the appropriate lines involved in the manufacture of clay. 

The  most suitable approach is the discussion of stakeholders involve in order to learn  create an 

understanding of the development. 
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 วทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความช่วยเหลือสนบัสนุนของบุคคลส าคญัในชีวติ
ของผูศึ้กษาในหลายดา้น ซ่ึงสมควรไดรั้บความขอบคุณอยา่งจริงใจ 
 ขอบคุณคุณชาวบา้นในชุมชนบา้นหมอ้ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเล่นน้ี อาทิ นางบาง วงชารี นายสุดสาคร  ไชโยชน์  นางส าเนา  แกว้
กลาง และผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ทุกท่าน ท่ีมอบขอ้มูลท่ีส าคญัและเป็นความจริง
ท่ีเกิดข้ึน ท าใหว้ทิยานิพนธ์เล่มน้ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด คอยช่วยเหลือในทุกเร่ืองตลอดระยะเวลา
การท าวจิยั 
 ขอบพระคุณรองศาสตราจารยธ์นิก  เลิศชาญฤทธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีให้
ค  าแนะน าท่ีมีคุณค่าและสั่งสอนใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้ และน าแบบอยา่งท างานไปปฏิบติัในการ
ท างานต่อไปในอนาคต ขอบพระคุณอาจารยพ์ิสิฐ เจริญวงศ ์กรรมการสอบ และศาตราจารยส์ายนัต ์
ไพรชาญจิตร ประธานกรรมสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดรั้บค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์และสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน และผุมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
 ขอบพระคุณอาจารยใ์นหลกัสูตรการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทุกท่าน ท่ีคอยสั่ง
สอน มอบความรู้ท่ีมีคุณค่าและจ าเป็นกบัการเขียนวทิยานิพนธ์ ท่ีผูศึ้กษาจะสามารถน าไปใชไ้ดใ้น
การท างานทั้งเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัดา้นวฒันธรรมต่อไปในอนาคต 
 ขอบคุณบิดา มารดา และพี่นอ้ง ท่ีคอยใหก้ าลงัใจ และเช่ือมัน่ในตวัผูศึ้กษา คอยสั่ง
สอน สนบัสนุน ปัจจยัในการด าเนินชีวติ ตลอดระยะเวลาทีผา่นมา   
 ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ หลกัสูตรการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีมอบประสบการณ์ท่ีดี
ใหผู้ศึ้กษาไดเ้รียนรู้ และถอดบทเรียน คอยช่วยเหลือ พึ่งพา กนัตลอดมา 
 ขอบคุณปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีท าใหผู้ศึ้กษาไดเ้รียนรู้ ใหมี้ความกลา้หาญ ท่ีจะ
เผชิญหนา้และรับกบัความกดดนั ท าใหมี้พยายาม  ท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ีจนส าเร็จในท่ีสุด 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 บา้นหมอ้ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เป็นชุมชนท่ีประกอบอาชีพการ
ป้ันหมอ้เป็นอาชีพหลกั แต่เดิมนั้นบรรพบุรุษของชุมชนบา้นหมอ้ เป็นไทยโคราชท่ีอพยพข้ึนมาจาก
บริเวณอ าเภอโนนสูง อ าเภอโนนไทย และอ าเภอบวัใหญ่ อพยพข้ึนมาเพื่อท าการคา้ขาย และ
แสวงหาแหล่งทรัพยากรในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ตั้งแต่ปี พุทธศกัราช 2426 เป็น
ตน้มา (บาง วงชารี, 2554) โดยมีความรู้และช านาญในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติและวถีิชุมชน มีความเช่ือ กรรมวธีิและรูปแบบในการผลิตแบบดั้งเดิมท่ีเป็นภูมิปัญญาท่ี
สืบทอดจากบรรพบุรุษ เช่น ดา้นความเช่ือ ชาวบา้นหมอ้จะใชภ้าชนะดินเผา ในการใส่ขา้วปลา
อาหารเพื่อถวายพระสงฆแ์ละศาลปู่ ตา ในงานบุญกฐิน บุญขา้ว   กะยาสาด  รวมถึงความวถีีปฏิบติั
เร่ืองการแบ่งหนา้ท่ีระหวา่งหญิง - ชาย โดยวถีิปฏิบติัทางสังคมของชาวอีสาน ท่ีมีความเช่ือวา่ 
ผูห้ญิงท่ีจะไดช่ื้อวา่ผูห้ญิงท่ีสมบูรณ์ตอ้งเป็นแม่ศรีเรือนอยูก่บัเหยา้เฝ้ากบัเรือน ตอ้งมีฝีมือในการท า
ส่ิงต่างๆ เหมือนกบัความเช่ือเร่ืองการทอท่ีคนทอผา้ตอ้งเป็นผูห้ญิง โดยเช่ือวา่ งานท่ีตอ้งใชฝี้มือ 
ควรตอ้งเป็นงานของผูห้ญิงและการสืบทอดก็สืบทอดใหเ้ฉพาะผูห้ญิง ส่วนฝ่ายชาย เป็นผูส้นบัสนุน
ในขบวนการผลิต  เช่น หาวตัถุดิบ และน าผลิตภณัฑไ์ปแลกเปล่ียนกบัชุมชนใกลเ้คียง แสดงใหเ้ห็น
ถึงระบบความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ของสังคมมนุษยต์ั้งแต่ในอดีต หรือความสัมพนัธ์เชิงมิตร
ไมตรีกบัชุมชนใกลเ้คียงท่ีเกิดการเปล่ียนแลกปัจจยัต่างๆ ในการด ารงชีวติระหวา่งกนั ท าใหเ้กิด
ระบบความสัมพนัธ์ทางสังคม อนัเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมในการด ารงชีวติของมนุษยท่ี์อยู่
ร่วมกนัในสังคม 
 ดา้นกรรมวธีิในการผลิต ภูมิปัญญาในดา้นกรรมวธีิในการผลิต เน่ืองจากเป็นกรรมวธีิ
แบบดั้งเดิม ภูมิปัญญาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะลว้นแต่เกิดจากประสบการณ์การผลิตท่ียาวนาน กวา่
จะสร้างความรู้ท่ีสามารถสืบทอดแก่คนรุ่นหลงัได ้เช่น การใชดิ้นในการป้ันดิน มิไดก้ารใชดิ้นจาก
หนองน ้าข้ึนมาแลว้จะสามารถป้ันออกมาเป็นเคร่ืองป้ันดินเผาไดเ้ลย แต่ขั้นตอนในการท าดินเช้ือ 
เพื่อผสมกบัดินดิบจากหนองน ้า ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีไดจึ้งจะสามารถน าไป
ข้ึนรูปแลว้ ในขั้นตอนการข้ึนรูปก็มีเทคนิคในการใช ้ “หินดุ” และไมตี้ ในการข้ึนรูปภาชนะดินเผา 
และการ “สวปีากหมอ้” และการใชไ้มส้ัก เพื่อสร้างรูปแบบและลวดลายต่างลงบนเน้ือดิน ซ่ึงเป็น
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ภูมิปัญญาท่ีสิบทอดมาจากบรรพบุรุษ รวมถึงการเผาแบบกลางแจง้ก็มีภูมิปัญญาท่ีเกิดข้ึนจาก
ประสบการณ์ในการประกอบการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา เช่น เร่ืองวตัถุดิบในการผลิตท่ีประกอบดว้ย 
ฟืน ฟางขา้ว และแกลบ ท่ีหาไดจ้ากธรรมชาติท่ีสัมพนัธ์กบัอาชีพการท านาท่ีเป็นอาชีพหลกัคนเป็น
อีสาน ภูมิปัญญาในการผลิต ฟืน จ านวน ชนิดของไม ้ค านวณไดว้า่ ภาชนะดินเผาจ านวนเท่าไหน
จะก็ใชไ้มใ้หเ้หมาะสมกบัจ านวนของฟืนท่ีใชเ้ผา ซ่ึงเกิดข้ึนจากประสบการณ์การผลิต เป็นตน้ 
นอกจากนั้น ยงัมีวธีิการดูวา่ภาชนะดินเผาสุกหรือไม่ โดยวิธีการสังเกตสี (ตอ้งเป็นสีส้มอมแดง) 
กล่ิน และลกัษณะของข้ีเถา้จากฟางขา้วในกองเผา (ข้ีเถา้ตอ้งเป็นสีด า – เทา) พื้นท่ีสาธารณะของ
หมู่บา้นในการผลิต และดินเหนียวในหนองน ้าเลิงเบญ็ ซ่ึงเป็นหนองน ้าในพื้นท่ีสาธารณะของ
หมู่บา้นหมอ้ (กวา้ง  พรมชา, 2554) 
 ดา้นรูปแบบในการผลิต แต่เดิมนั้นชุมชนบา้นหมอ้มีการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาท่ี
สอดคลอ้งกบัประโยชน์ใชส้อย  เช่น รูปแบบท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษคนโคราช คือ หมอ้อุ เป็น
ภาชนะดินเผาใชส้ าหรับบรรจุน ้าด่ืม  หมอ้น่ึง  เป็นภาชนะดินเผาใชส้ าหรับหุงขา้ว หมอ้ตม้แกง เป็น
ภาชนะดินเผาส าหรับใชป้ระกอบอาหาร  ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์สืบทอดจากบรรพบุรุษ การผลิตเป็น
รูปแบบท่ีเรียบง่ายแต่ตอบสนองประโยชน์ใชส้อยของวถีิชีวติคนอีสาน มีตน้ทุนในการผลิตต ่า ซ่ึง
เป็นจุดเด่นของชุมชนบา้นหมอ้ท่ีผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นอาชีพหลกั  
 ในอดีตนั้นชุมชนบา้นหมอ้จะมีการป้ันหมอ้เพื่อแลกเปล่ียนกบัส่ิงของท่ีจ าเป็นกบัการ
ด ารงชีวิต เช่น ขา้ว สัตวเ์ล้ียง เพื่อประกอบอาหารในชีวิตประจ าวนั หรือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา เช่น ฟืน ฟางขา้ว และแกลบ เป็นตน้ เคร่ืองป้ันดินเผาจึงเป็นเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น ใน
วถีิชีวติของคนอีสาน เพราะมีประโยชน์ใชส้อยท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีวิต อาชีพป้ันหมอ้ของ
ชุมชนบา้นหมอ้ จึงเป็นอาชีพท่ีสามารถเล้ียงชีพของชาวบา้นหมอ้ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ต่อมาเม่ือความ
เจริญทางวตัถุ เขา้มามีบทบาทกบัสังคมไทยมากข้ึน มีการผลิต คิดคน้ วตัถุต่างๆ เช่น พลาสติก  
อลูมิเนียม ในการใชส้อยในชีวติประจ าวนั  ท าใหเ้คร่ืองป้ันดินเผาถูกลดบทบาทและความส าคญัลง
วตัถุดิบท่ีเคยหาไดจ้ากธรรมชาติ หรือแลกเปล่ียนจากชุมชนใกลเ้คียง ก็เปล่ียนแปลงไปการ          
ช้ือ - ขาย ท าใหต้น้ทุนในการผลิตก็สูงข้ึนดว้ย รวมถึงปริมาณของช่างป้ันก็ลดลงจ านวนลงทุกปี 
กลุ่มเยาวชนภายในชุมชนไม่ไดเ้ห็นคุณค่าของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา บางส่วนก็ยา้ยถ่ินฐานออก
จากชุมชนเพื่อเขา้ไปท างานในเมืองใหญ่ๆ จากเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปริมาณของดินเหนียวในหนองเลิงเบ็ญ ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ไดอี้กประมาณ 200 ปี จากการ
ประเมินเม่ือ ปี พุทธศกัราช 2551 (กรมทรัพยากรธรณี, 2551) ท าใหเ้กิดอตัราเส่ียงท่ีภูมิปัญญาการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้จะสูญสลายไปจากสังคม 
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ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีภาครัฐมีนโยบายท่ีตอ้งการสร้างความเจริญ ยกระดบัฐานะ
ของคนในทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน ท่ีผา่นมาเพื่อตอบสนองนโยบายดงัน้ี 
 ในปี พุทธศกัราช 2514  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไดเ้ขา้มาสนบัสนุน แป้นหมุน และ
เตาอุโมงค ์เพื่อเป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้น ส่งเสริม
เทคนิคการข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ซ่ึงเป็นเทคนิคสมยัใหม่ เพื่อเพิ่มจ านวนของผลิตภณัฑ์ (ต่วน     
แกว้กลาง, 2554) 
 ในปี พุทธศกัราช 2539 คณะนกัวชิาการศิลปะจากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม คือ                       
โดยสังเขต  นาคไพรจิตร จากภาควชิาศิลปะและวฒันธรรม มีการศึกษาเพื่อพฒันารูปแบบเคร่ืองป้ัน
ดิน เช่น โอ่งดินเผาติดลาย เป็นตน้ (ศุภชยั สิงห์ยะบุศย ์และคณะ, 2543: 62-80) 
 ในปี พุทธศกัราช 2545-2548 มีการส่งเสริมและพฒันากลุ่มป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้ 
เพื่อพฒันาสู่การท่องเท่ียว และอุตสาหกรรม มีโครงการและงานวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบเพื่อขายเชิง
ธุรกิจ เช่น โครงการพฒันารูปแบบเชิงธุรกิจ เกิดการสร้างสรรครู์ปแบบเคร่ืองป้ันดินเผา แบบใหม่
เกิดข้ึนมากมาย เช่น รูปสัตวท์อ้งถ่ิน ตน้หมอ้ เป็นตน้ มีการจดัช้ือเตาอบไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนบา้น
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในปริมาณท่ีมากข้ึน ตั้งไวท่ี้ศาลากลางหมู่บา้น เพื่อใหชุ้มชนไดใ้ช ้(อมรรัตน์ 
วชิรโกเมน, 2547: 80-92) 
 ในปี พุทธศกัราช 2552 ณพงศ ์นพเกตุ และคณะ (2552) ท าการวจิยัโดยทุนสนบัสนุน
จากส านกังานส่งเสริมการวิจยั เพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบเคร่ืองป้ันดินของชุมชนบา้นหมอ้ โดย
การจดัและวางแผนกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ สร้างเตา
ในท่ีจะสามารถผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาไดทุ้กฤดูกาล (ณพงศ ์นพเกตุ และคณะ, 2552: 100-112) 
 จากความพยายามท่ีการส่งเสริมและพฒันาทั้งจากภาครัฐและนกัวชิาการท่ีการจดัการ
ในพื้นท่ีชุมชนบา้นหมอ้นั้น ปรากฏวา่การส่งเสริมและพฒันาในขา้งตน้ยงัไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร ซ่ึงปรากฏจากสภาพปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นหมอ้ในปัจจุบนั ดงัภาพท่ี 1 – 4 ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นถึงภาครัฐและนกัวชิาการท่ีเขา้มาการจดัการในพื้นท่ีชุมชนบา้นหมอ้ยงัขาดการศึกษา
องคค์วามรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาดัง่เดิมของชุมชนท่ีชุมชนไดป้ระโยชน์จากการส่งเสริมและ
การพฒันาท่ีเกิดข้ึน  
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ภาพท่ี 1  สภาพภายในเตาอุโมงคปี์พุทธศกัราช 2514 
 
 
  
 
 
 
           
 
 
ภาพท่ี 2  สภาพภายในอกเตาอุโมงค ์ปีพุทธศกัราช 2514 
 
           
           
           
           
   
                          
 
ภาพท่ี 3  เตาอบไฟฟ้า ปีพุทธศกัราช 2548          
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ภาพท่ี 4  เตาเผาภายในอาคาร ปีพุทธศกัราช 2552 
 
 รวมถึงเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ การจดัการท่ีผา่นมานั้นเป็นการ
จดัการท่ีเนน้แต่เพียงเฉพาะกลุ่มท่ีตอบรับเทคโนโลยสีมยัใหม่ คือ กลุ่มของนายละมยั ค าศิริรักษ ์ 
ซ่ึงเป็นผูช้ายและใชแ้ป้นหมุนในผลิตภาชนะดินเผา ซ่ึงขดัแยง้กบัวถีิปฏิบติัแบบดั้งเดิมของชุมชน
บา้นหมอ้ ส่งผลใหมิ้ไดเ้กิดการมีส่วนร่วมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนท่ีมีการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
แบบดัง่เดิม เม่ือนายละมยั ค าศิริรักษ ์เสียชีวติไป รูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม่  เช่น ภาชนะดินเผารูป
สัตว ์– รูปชาวนา และตน้ดินเผา เป็นตน้ ไม่ไดรั้บการสืบทอด และเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการผลิต 
เช่น เตาอุโมงค ์และเตาอบไฟฟ้า ถูกทิ้งร้างไวภ้ายในหมู่บา้น (วรชยั จินาล่อง และ พิสิฏฐ ์บุญไชย, 
2548: 32-40) 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ท าใหผู้ศึ้กษาซ่ึงอยูใ่นฐานะผูส้ังเกตการณ์และมีโอกาสไดเ้ห็น
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนบา้นหมอ้เป็นระยะเวลานาน จึงตอ้งการเสนอแนวทางการอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม โดยเช่ือวา่วธีิการท่ีเหมาะกบัสภาพปัจจุบนั คือ เร่ืองการมีส่วน
ร่วมของคนในทอ้งถ่ินหรือชุมชนมากกวา่ใหค้นจากพื้นท่ีภายนอกมาจดัการภูมิปัญญาท่ีเป็นของ
ชุมชน โดยภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรจะท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงท่ีค่อยสนบัสนุนปัจจยัต่างๆ ตาม
ความตอ้งการของคนในชุมชนท่ีเป็นผูผ้ลิตและเจา้ภูมิปัญญา เพื่อให้ชุมชนสามารถด ารงรักษาภูมิ
ปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ และนโยบายรัฐท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
ตอ้งมีแนวทางใดท่ีจะด าเนินนโยบายใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน ท่ีมี
ภูมิปัญญาในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา แบบดั้งเดิม ซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีนบัวนัจะค่อยเลือน
หายไปจากสังคมไทย 
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วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1.  ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม                                        
ของชุมชนบา้นหมอ้  
 2.  เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างความเขา้ใจให้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งให้เกิดการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 
 
กรอบแนวทำงของกำรศึกษำ 
 กรอบแนวทางของการศึกษา เร่ือง แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาแบบ
ดั้งเดิม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ศึกษาภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม 
และการเสนอแนวทางการอนุรักษท่ี์เหมาะสมเพื่อสร้างเขา้ใจท่ีตรงกนัระหวา่งชุมชนและภาครัฐท่ีมี
บทบาทในการส่งเสริมภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาดงัแผนภูมิภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพท่ี 1  กรอบแนวทางแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาใน 
  ชุมชนบา้นหมอ้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

ชุมชนบา้นหมอ้ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 

ภูมิปัญญาในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 

 ชุมชนบา้นหมอ้ จงัหวดัมหาสารคาม 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

1. หลกัการจดัการ

ทรัพยากรวฒันธรรม                   

2. ทฤษฎีการมี           

ส่วนร่วมของประชาชน 

แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญา

เคร่ืองป้ันดินเผา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ทอ้งถ่ิน : ชุมชนบา้นหมอ้ จงัหวดัมหาสารคาม 
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 แผนภูมิภาพท่ี 1 แสดงถึงกรอบแนวทางการศึกษา ผูศึ้กษาจะใชห้ลกัการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม ร่วมกบัทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน ด าเนินการตามกรอบแนวทาง
การศึกษาดงักล่าว เพื่อเสนอเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาชุมชนบา้นหมอ้ จงัหวดัมหาสารคาม น าไปสู่การรูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม ใหเ้กิดการส่งเสริมและ
พฒันาใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อไป 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ศึกษาถึง ความเป็นมา รูปแบบ ขั้นตอนการผลิต เพื่อเอกลกัษณ์ของเคร่ืองป้ันดินเผา
แบบดัง่เดิม และสภาพปัญหาในปัจจุบนั เพื่อเสนอแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมกบัภูมิปัญญาการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ของชุมชนบา้นหมอ้ โดยการส ารวจจากขอ้มูลรายงานวิจยัท่ีผา่นมา นอกจากน้ี
การใชข้อ้มูลจากสถิติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 – 2551 โดยใชเ้ฉพาะพื้นท่ีหมู่ท่ี 11 บา้นหมอ้ ต าบลเขวา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม เป็นพื้นท่ีในการศึกษา 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.   ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาไดต้ระหนกัถึง
คุณค่าและความส าคญัในภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา เกิดความภูมิใจในทรัพยากรทางวฒันธรรม 
เพื่อช่วยกนัอนุรักษแ์ละสืบทอดใหค้งอยูต่ลอดไป 
 2.   ภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ไดรั้บการรักษาและพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ทาง
การศึกษา และคงไวซ่ึ้งระบบความสัมพนัธ์ของสังคม เพื่อใหเ้กิดความเขม็แขง็ของสังคมต่อไป 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินนั้น ในบทน้ีจะเป็นการเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลทาง
แนวคิดและทฤษฎีเพื่อก าหนดกรอบในการศึกษา รวมไปถึงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อช้ีใหเ้ห็นขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการ การพฒันาผา่นมา นโยบายต่างๆ เป็นตน้ โดยผูศึ้กษาแบ่งประเด็น
ในการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ  
 1.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรม 
 2.  ทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
 โดยการทบทวนความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งการศึกษาน้ี จะท าใหเ้ขา้ใจถึงความหมาย  
หลกัการ ลกัษณะ การพฒันา เพื่อเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีช่วยใหก้ารศึกษามีกรอบแนวคิดท่ีชดัเจน มี
บทเรียนจากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา โดยรายละเอียดดงัน้ี 
 
ส่วนที ่1 ภูมิปัญญำท้องถิ่นในฐำนะทีเ่ป็นทรัพยำกรวฒันธรรม 
 หวัขอ้น้ีจะเป็นการทบทวนความรู้ความเขา้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมเป็นประเด็น
หลกัท่ีท าใหเ้ขา้ใจถึงทรัพยากรวฒันธรรม การอนุรักษท์รัพยากรวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็น
ส่วนหน่ึงในทรัพยากรในวฒันธรรม การจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีเป็นกรอบแนวคิดท่ีส าคญั
ในการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
 1.  วฒันธรรม 
  1.1  ความหมายของวฒันธรรม 
   สุพตัรา สุภาพ (2536: 99) สรุปวา่ วฒันธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกส่ิง
ทุกอยา่งอนัเป็นแบบแผนในความคิดและการกระท าท่ีแสดงออกถึงวถีิชีวติของมนุษยใ์นสังคมของ
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสังคมใดสังคมหน่ึงมนุษยไ์ดคิ้ดสร้างระเบียบกฎเกณฑว์ธีิการในการ
ปฏิบติัการจดัระเบียบตลอดจนระบบความเช่ือ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยตี่างๆ ในการ
ควบคุมและใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ 
   นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2536: 14) ไดส้รุปวา่ วฒันธรรม หมายถึง ระบบความสัมพนัธ์
ของคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ ระบบความสัมพนัธ์น้ีมนุษยไ์ม่ไดส้ร้างข้ึนใหม่ทุกชัว่อายคุนแต่จะ
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รับระบบความสัมพนัธ์ ท่ีตกทอดกนัมาจากอดีต มีความซบัซอ้นมาก ตอ้งอาศยัการถ่ายทอดปลูกฝัง
เป็นเวลานาน 
   สมบติั ธ ารงธญัวงศ ์(2515: 6) ไดใ้หค้วามหมายวา่ วฒันธรรมเป็นแบบแผน
ชีวติความเป็นอยูข่องชนกลุ่มหน่ึงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ไม่วา่ในทศันะของผูอ่ื้นจะเห็นเป็น
ความเจริญงอกงามหรือความเลวทราม ไม่วา่เป็นแบบวถีิของการด ารงชีวิตนั้นจะยนือยูม่าชา้นาน
หรือพึ่งเกิดมีข้ึนก็ตาม ถา้ตราบใดคนท่ีอยูร่่วมกนัในกลุ่มนั้นเห็นชอบท่ีจะด ารงชีวิตในเช่นนั้นแลว้ 
  โดยสรุปวฒันธรรมความหมายจากนกัวชิาการต่างๆ ท่ีไดใ้หค้วามหมายเอาไว ้โดย
สรุปแลว้ค าวา่วฒันธรรมน่าจะหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของมนุษย ์ มีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงจากความรู้ของพฤติกรรมท่ีมนุษยไ์ดรั้บถ่ายทอดสืบ
ต่อกนัมาเป็นแบบแผนประเพณี หรือความคิดเห็น ความรู้สึก ความประพฤติ กริยา อาการ หรือการ
กระท าใดๆ ของมนุษย ์จนมีการยอมรับปฏิบติักนัมาเป็นวธีิการ และมีการอบรมถ่ายทอดไปสู่
สมาชิกรุ่นต่อมาเพื่อปรับปรุงใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของมนุษย ์
  1.2  ประเภทของวฒันธรรม 
   เฌอมาลย ์ราชภณัฑารักษ ์(2541: 16) ไดจ้  าแนกวฒันธรรมเป็น 2 ประเภท  
สรุปไดด้งัน้ี 
   1.2.1  วฒันธรรมทางวตัถุ ไดแ้ก่ วธีิการต่างๆ  ท่ีมนุษยคิ์ดข้ึนมาสามารถสร้าง
ท าใหเ้ห็นเป็นรูปร่างข้ึนมาได ้เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค รถยนต ์เคร่ืองบิน
เคร่ืองใชต่้างๆ เป็นตน้ การถ่ายทอดวฒันธรรมทางวตัถุเป็น การถ่ายทอดวธีิการท าอาหาร การตดั
เยบ็เส้ือผา้ วธีิการสร้างบา้น วธีิการประดิษฐเ์คร่ืองมือเคร่ืองใช้ ทั้งน้ีเพราะวตัถุทั้งหลายยอ่มเส่ือม
สลายไป จะเหลืออยูก่็เพียงรูปแบบและวธีิการประดิษฐ์ ซ่ึงจะถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป 
   1.2.2  วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ ไดแ้ก่ วธีิการคิดและแบบแผน พฤติกรรมท่ี
มนุษยคิ์ดข้ึนมาแลว้ ไม่สามารถสร้างท าใหเ้ห็นเป็นรูปร่างได ้เช่น ขนมธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา 
ความเช่ือ ค่านิยม ศีลธรรม จริยธรรม กฎหมาย เป็นตน้ การถ่ายทอดวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุเป็นการ
ถ่ายทอดแนวทางแห่งความคิด และระบบอยา่งการปฏิบติั 
  1.3  ลกัษณะของวฒันธรรม 
   สุพตัรา สุภาพ (2536: 99) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรมไวว้า่ 
   1.3.1  เป็นส่ิงท่ีไดม้าโดยการเรียนรู้ เน่ืองจากมนุษยเ์ราแตกต่างจากสัตวใ์นแง่ท่ี
เราอาศยัสัญชาตญาณกระท าการต่างๆ ไดน้อ้ยมากหรือไม่ไดเ้ลย และการเรียนรู้นั้นก็ตอ้งเรียนรู้จาก
มนุษยด์ว้ยกนัโดยเฉพาะจากกลุ่มท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู ่
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   1.3.2  เป็นมรดกทางสังคม วฒันธรรมจะตอ้งมีการเรียนรู้ แมว้า่จะเป็นการเรียน
แบบไม่รู้ตวัก็ตาม วฒันธรรมจะตอ้งมีการสอนแมจ้ะไม่จงใจก็ตาม ถา้วฒันธรรมตอ้งส้ินสุดหรือ
สูญหายไป ก็แสดงวา่คนรุ่นก่อนไม่ไดถ่้ายทอดให้แก่คนรุ่นต่อมา 
   1.3.3  เป็นวถีิชีวติหรือแบบของการด ารงชีวิต ความคิดในเร่ืองวฒันธรรมท าให้
สามารถจ าแนกวฒันธรรมของสังคมหน่ึงจากอีกสังคมหน่ึง เป็นวฒันธรรมเฉพาะอยา่ง เพราะบุคคล
เกิดในสังคมใดก็เรียนรู้วฒันธรรมของสังคมนั้น 
   1.3.4  เป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ี เพราะมนุษยมี์การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ หรือปรับปรุง
ของเดิมให้เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงท าใหว้ฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ
ไพบูลย ์ช่างเรียน (เฌอมาลย ์ราชภณัฑารักษ,์ 2541: 16; อา้งใน ไพบูลยช่์างเรียน. ม.ป.ป.) ไดอ้ธิบาย
ลกัษณะท่ีส าคญัๆ ของวฒันธรรม สามารถสรุปไดว้า่วฒันธรรมจะมีลกัษณะส าคญัอยู ่4 ประการ คือ 
    1.3.4.1  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไดม้าโดยการเรียนรู้จากสังคม กล่าวคือ 
วฒันธรรมไม่ไดเ้กิดมาพร้อมกบับุคคลหรือ ไดรั้บการถ่ายทอดทางชีวภาพหรือกรรมพนัธ์ุ หากแต่
เป็นส่ิงท่ีบุคคลจะตอ้งเรียนรู้จากสังคม การเรียนรู้น้ีจะเรียนรู้จากสังคมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู ่
วฒันธรรมในกรณีน้ี จึงเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมเดียวกนัจะตอ้งมีการ ปฏิบติัร่วมกนัเพื่อเป็นหลกั
ในการด าเนินชีวิตในสังคม นั้นๆ เช่น ภาษา กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี การกินอยู ่การแต่ง
กาย ฯลฯ 
    1.3.4.2  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีสามารถ่ายทอดไดห้มายความวา่ วฒันธรรม
เป็นของท่ีมีอยูแ่ลว้ในสังคม คือเป็นมรดกทางสังคม วฒันธรรมจึงตอ้งมีการสอนหรือถ่ายทอดจาก
คนรุ่นก่อนใหแ้ก่คนในรุ่นต่อมา  จากบุคคลหน่ึงหรือจากกลุ่มชนหน่ึงไปยงัอีกกลุ่มชนหน่ึง จาก
สังคมหรือไปยงัสังคมหน่ึง ซ่ึงในการท่ีวฒันธรรมสามารถถ่ายทอดกนัได ้เพราะมนุษยมี์วฒันธรรม
เก่ียวกบัภาษาท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด (ภาษาในท่ีน้ีหมายถึง ภาษาพดู ภาษาเขียน ตลอดจน
สัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นส่ือกลางในการส่ือความหมาย) ถา้หาวฒันธรรมไม่ไดรั้บการถ่ายทอด 
วฒันธรรมนั้นก็จะสูญหายไปจากสังคม 
    1.3.4.3  วฒันธรรมในแต่ละสังคมจะแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ  
วฒันธรรมในสังคมหน่ึงจะแตกต่างไปจากวฒันธรรมของอีกสังคมหน่ึง ท าใหแ้บบแผนการด าเนิน
ชีวติ ตลอดจนการด าเนินกิจกรรมในดา้นต่างๆ ทั้งในทางสังคม การเมือง การปกครอง การบริหาร  
เศรษฐกิจ ฯลฯ แตกต่างกนัออกไป เช่น วฒันธรรมของชาวเมืองกบัชนบท ชาวไทยกบัชาวต่างชาติ  
หรือชาติอ่ืนๆ ทั้งน้ีโดยถือวา่ แต่ละสังคมหรือชาติจะมีวถีิชีวติ ตลอดจนการด าเนินการในดา้นต่างๆ  
ท่ีมีลกัษณะเป็นของตนเอง แต่ไม่ไดห้มายความวา่ วฒันธรรมของสังคมหน่ึงสังคมใด หรือชาติหน่ึง
ชาติใดจะตอ้งดีไปกวา่กนัหรือลา้หลงัไปกวา่กนั 
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    1.3.4.4  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได ้เราจะเห็นไดว้า่
วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สามารถถ่ายทอดกนัได ้ซ่ึงการเรียนรู้นั้น เน่ืองจากมนุษยเ์ป็น
ผูท่ี้มีมนัสมองหรือความคิดดงันั้น ในการถ่ายทอดวฒันธรรมท าใหม้นุษยส์ามารถท่ีจะคิดคน้ 
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงไป ดงัเช่น เร่ืองของสิทธิเสรีภาพ ความคิดทางการเมืองการปกครอง การ
บริหาร หรือนวตักรรมใหม่ท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนมา การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ีก็ยอ่มจะก่อใหส้ังคม
มีความเจริญกา้วหนา้และสามารถพฒันาต่อไปได ้
  สรุปไดว้า่วฒันธรรมคือส่ิงท่ีมนุษยท์  าใหมี้ข้ึนมาโดยการปรับเปล่ียนปกติของเดิมท่ี
มีอยูต่ามธรรมชาติ ใหเ้ปล่ียนไปจากเดิมท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ ตั้งแต่การเปล่ียนอยา่งง่ายจนถึงการ
ปรับเปล่ียนท่ีซบัซอ้น การเปล่ียนแปลงมีมากเท่าไร ก็ยิง่ มีความซบัซอ้นมากเท่านั้น วฒันธรรมท่ียงั
มีอยูใ่นปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ดค้ดัเลือกแลว้วา่ดีและเขา้กบัสภาพสังคมนั้นๆ คนส่วนมากใน
สังคมยอมรับและเห็นดีดว้ย วฒันธรรมนั้นไม่วา่จะเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ัมผสัไดด้ว้ย กาย เห็นไดด้ว้ยตา  
ฟังไดด้ว้ยหู รับรสชาติไดด้ว้ยล้ิน รับกล่ินไดด้ว้ยจมูก และส่ิงท่ีมนุษยส์ัมผสัไดด้ว้ยใจลว้นไดผ้า่น
การเลือกสรรจากสังคมนั้นๆ แลว้ และวฒันธรรมเหล่านั้นก็ไดม้าดว้ยการตกทอดจากคนรุ่นก่อน 
ไม่มีลกัษณะตายตวัเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั 
 2.  กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรวฒันธรรม 
  “การอนุรักษ”์  หมายความวา่ การดูแล รักษา เพื่อใหค้งคุณค่าไว ้และใหห้มาย
รวมถึง การป้องกนั การรักษา การสงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะดว้ยการสงวนรักษา  
หมายความถึง การดูแลรักษาไวต้ามสภาพของเดิมเท่าท่ีเป็นอยูแ่ละป้องกนัมิใหเ้สียหายต่อไป การ
ปฏิสังขรณ์ หมายความถึง การท าใหก้ลบัคืนสู่สภาพอยา่งท่ีเคยเป็นมา การบูรณะ หมายความถึง 
การซ่อมแซม และปรับปรุง ใหมี้รูปทรงลกัษณะกลมกลืนเหมือนของเดิมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
แต่ตอ้งแสดงความแตกต่างของส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมและส่ิงท่ีท าข้ึนใหม่ 
  นิวติั  เรืองพานิช (2542) ใหค้วามหมายของการอนุรักษว์า่ การรู้จกัน าทรัพยากรมา
ใชอ้ยา่งชาญฉลาดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อมหาชนมากท่ีสุดสูญเสียนอ้ยท่ีสุด ใชไ้ดน้านท่ีสุด และ
ตอ้งการกระจายการใชป้ระโยชน์ใหท้ัว่ถึงกนั โดยถูกตอ้งตามกาลเทศะ 
  วชิระ ศรีประไหม (2548) ใหค้วามหมายวา่ การอนุรักษว์ฒันธรรม หมายถึง การ
ด าเนินงานเพื่อใหว้ฒันธรรมสามารถอยูร่อด เพื่อเป็นมรดกตกทอดต่อไปไดว้ฒันธรรมอนัดีงามของ
ชาติท่ีสั่งสมมาจากภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญาไทยเป็นเวลานานหลายชัว่อายุคนท่ีหาได้
ยาก เช่น สถาปัตยกรรมหรือศิลปกรรม ท่ีสืบทอดแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของไทย เป็นส่ิงท่ีมี
ความหมายต่อการเป็นชาติไทย ฉะนั้น การอนุรักษว์ฒันธรรมอนัดีงามท่ีจะถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลงั
จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่งยิง่ 
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  ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีวฒันธรรมทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น 
ดา้นศิลปะ โบราณสถาน โบราณวตัถุต่างๆ ท่ีสืบทอดมาอยา่งยาวนาน เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมี
คุณค่าทางวฒันธรรม นอกจากน้ีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ สร้างใหเ้กิดประเพณีวฒันธรรมท่ี
หลากหลายท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ ท าใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทาง
วฒันธรรม เช่นเดียวกบัในกรณีศึกษา ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบ
ดั้งเดิม เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษมาอยา่งยาวนาน จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
มีการอนุรักษแ์ละพฒันา เพื่อใหภู้มิปัญญาดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปในอนาคต 
  นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ไดบ้ญัญติัในส่วน
ท่ีวา่เร่ืองศิลปะและวฒันธรรม ไวด้งัน้ี 
  มาตรา 56 บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมยอ่มมีสิทธิอนุรักษ ์หรือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปะหรือวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติและมีส่วน
ร่วมในการจดัการ  การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งสมดุลและย ัง่ยนื  ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั 
  มาตรา 67 บุคคลมีหนา้ท่ีป้องกนัประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากรช่วยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทกัษ ์ปกป้อง และสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีตามกฎหมายบญัญติั 
  มาตรา 81 รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม และสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมให้
เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบั
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข สนบัสนุนการ
คน้ควา้วจิยัในศิลปวทิยาการต่างๆ พฒันาวชิาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและ
วฒันธรรมของชาติ 
  ในขณะเดียวกนั รัฐบาลไดต้ระหนกัในคุณค่าความส าคญัของศิลปวฒันธรรมอยา่ง
ยิง่และไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 2 เมษายนของทุกปี ซ่ึงเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วนัอนุรักษม์รดกไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติท่ีทรงมีพระ
วริิยะอุตสาหะ อุปถมัภบ์  ารุง ส่งเสริม สนบัสนุน และทรงบ าเพญ็พระราชภารกิจในการอนุรักษ์
มรดกของชาติ 
  เม่ือกฎหมายรัฐธรรมนูญและรัฐบาลไดป้ระกาศอยา่งชดัแจง้ถึงภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้ง
มีการอนุรักษฟ้ื์นฟูศิลปะ  ขนบธรรมเนียม  วฒันธรรมของทอ้งถ่ินและของชาติ   ประชาชนทุกหมู่
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เหล่าจึงตอ้งร่วมกนักระท าทั้งในระดบัส่วนบุคคล  องคก์รหรือสมาคม  องคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อก าหนดนโยบายและกิจกรรมหลกั ดงัน้ี 
  2.1 การอนุรักษแ์ละพฒันาวฒันธรรมทั้งระบบ คือ มรดกทางวฒันธรรม เอกลกัษณ์
วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย ดว้ยการศึกษา คน้ควา้ และวจิยัคน้ควา้องคค์วามรู้แห่งวฒันธรรมไทย
ทั้งระบบ 
  2.2  การฟ้ืนฟูอนุรักษป์ระเพณี และวฒันธรรมท่ีเป็นภาพรวมของทอ้งถ่ิน และ
ภูมิภาคต่างๆ 
  2.3  ด าเนินงานทางวฒันธรรม คือ ส ารวจ ศึกษา คน้ควา้ใหรู้้ชดัวา่ แต่ละจงัหวดัมี
มรดกทางวฒันธรรมประเภทใด จ านวนเท่าไร ส าคญัอยา่งไร ผลิตเป็นเอกสาร เป็นส่ือจดัแสดง
เผยแพร่ จดันิทรรศการ สาธิต สัมมนา อภิปราย จดัประกวดงานสร้างสรรคแ์ละพฒันา เช่น การ
ประกวดเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินประเภทต่างๆ ประกวดเรียงความ การเล่าเร่ืองปาฐกถา
และโตว้าที ปกป้อง คุม้ครอง ท านุบ ารุงรักษา ร่วมแรงร่วมใจพฒันาบูรณะ ท าความสะอาด
โบราณสถาน และศาสนาสถาน เป็นตน้ 
  นอกจากน้ี ธนิก  เลิศชาญฤทธ์ (2554: 92) ท่ีกล่าวถึงมาตรการและวธีิการในการ
อนุรักษแ์ละการพิทกัษรั์กษาทรัพยากรวฒันธรรมเพื่อประโยชน์องประชนชน กล่าวคือ ในการ
อนุรักษต์อ้งค านึงถึงจิตวิญญาณและตนตวัของทรัพยากรวฒันธรรม และมองเร่ืองของการมีส่วน
ร่วมของผูค้นฝ่ายต่างๆ เช่น การสร้างส านึกความเป็นเจา้ของร่วมกนั สร้างวฒันธรรมการบริหาร
จดัการท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม เพื่อลดความขดัแยง้ และท าใหทุ้กคนไดรั้บประโยชน์จากการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม  เปิดโอกาสใหก้ลุ่มคนต่างๆ ไดมี้สิทธิและเสียงในการจดัการอยา่งเท่าเทียม 
ซ่ึงผูศึ้กษาจะไดน้ าหลกัการเหล่าน้ีไปเป็นส่วนหน่ึงในการเสนอแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดัง่เดิมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อคงรักษาเอกลกัษณ์แบบดัง่
เดิมของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ และเกิดประโยชน์กบัชุมชนและภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมภูมิปัญญา  
 สรุปวา่การอนุรักษว์ฒันธรรมหมายถึง การรู้จกัวฒันธรรมนั้นๆ เป็นอยา่งดีดว้ย
การศึกษาเรียนรู้ เห็นคุณค่าในวฒันธรรม เขา้ร่วมและปฏิบติัดว้ยความรู้และความเขา้ใจตลอดจน
สังเกตถึงความเปล่ียนแปลงไปของวฒันธรรม เป็นการเตือนภยัใหก้บัวฒันธรรม เพื่อให้วฒันธรรม
ท่ีมีในสังคมด ารงอยูไ่ด ้ภายใตก้ระบวนการต่างๆ เช่น การจดัการเรียนรู้ การเผยแพร่ และการสร้าง
แนวทางพฒันาท่ีเหมาะสมแก่วฒันธรรมนั้นๆ เป็นตน้ 
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 3.  กำรจัดกำรทรัพยำกรวฒันธรรม 
  แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นแนวคิดหลกัของการวจิยั เร่ืองแนวทาง
การอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้ เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวขอ้งการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม เป็นส่วนส าคญัท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงความหมาย คุณค่า ขบวนการ การจดัการ ท่ี
เป็นการอนุรักษ ์พฒันา ทรัพยากรวฒันธรรมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด กบัเจา้ของภูมิปัญญาชุมชน 
สังคม  ประเทศ ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์ซ่ึงหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน
เพื่อการอยูร่อดของตนเอง เพื่อพฒันาสังคมของตน และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยใ์ชใ้นการแกปั้ญหา
และตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซ่ึงความสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ รอบตวั มีการเรียนรู้การใช้
และสืบทอดวฒันธรรมนั้นๆ จากรุ่นสู่รุ่น ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง ปรับเปล่ียน เพื่อความอยูร่อดทั้งตนเอง
และวฒันธรรมท่ีตนเองสร้างข้ึน ค าวา่ทรัพยากรวฒันธรรมและแนวคิดการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม  มีผูท่ี้ศึกษาและใหค้วามหมายไวด้งัน้ี 
  พิสิฐ  เจริญวงศ ์(2542) กล่าววา่ ทรัพยากรวฒันธรรม เป็นส่ิงของส าคญัท่ีจะตอ้ง
จดัการใหถู้กตอ้งตอ้งศึกษาวา่อะไรเป็นอะไร จะใชแ้นวทางอยา่งไร กล่าวคือสมบติัวฒันธรรมท่ี
เป็นมรดกนั้นเป็นบทบาทและหนา้ท่ี ไปเกือบหมดแลว้ตอ้งอนุรักษแ์ละสงวนใหค้งเดิมมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้แลว้น ามาใชป้ระโยชน์โดยไม่ใหเ้ส่ือมสภาพเร็วกวา่ท่ีควร ส่วนท่ีเป็นของใหม่ก็ตอ้ง
พฒันาไม่หยดุอยูก่บัท่ี ฉะนั้นการอนุรักษแ์ละพฒันาจึงเป็นของคู่กนั ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2554: 6-7)  
ไดอ้ธิบายต่อเน่ืองจากขอ้ความในขา้งตน้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรวฒันธรรม โดยเสนอ
วา่ทรัพยากรวฒันธรรมหมายถึงผลผลิตของวฒันธรรม หรือลกัษณะต่างๆ ของระบบวฒันธรรมทั้ง
ในอดีตและปัจจุบนั ท่ีมีค่าหรือเป็นตวัแทนหรือสามารถส่ือถึงวฒันธรรมต่างๆ ไดแ้บ่งเป็น 2 
ประเภท ดงัน้ี 
  ทรัพยากรท่ีเป็นรูปธรรม หรือทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้เช่น โบราณสถาน  
โบราณวตัถุ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ และส่ิงของต่างๆ ท่ีสามารถมองเห็นได ้ เป็นตน้ 
ทรัพยากรท่ีเป็นนามธรรม หรือทรัพยากรวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น ประเพณี ศิลปะการแสดง  
คติความเช่ือ เป็นตน้ นอกจากนั้น สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ (2550: 13-14) ใหค้วามหมายท่ีคลา้ยคลึง
กบัขอ้ความขา้งตน้ แต่ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมในระบบวฒันธรรมทางสังคม โดยเฉพาะมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีมีความหมาย เช่น ความรู้ ภูมิปัญญา ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของแบบแผนท่ีเป็นส่ิง
ท่ีสามารถจดัการใหเ้กิดประโยชน์แก่การด ารงชีวติของมนุษยใ์นแต่ละชุมชนแต่ละสังคม แต่ละยคุ
สมยั  กล่าวโดยสรุปคือ ความพยายามท่ีจะอธิบายวา่ระบบวฒันธรรมจะสอดคลอ้งในแต่ละสังคม  
หมายถึงการสร้างความรู้แบบแผน วธีิปฏิบติัท่ีเป็นส่ิงท่ีท าใหส้ามารถจดัการให้เกิดประโยชน์ใน
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การด ารงชีวติของมนุษย ์ มีการสืบทอดจากอดีตสร้างสรรคด์ดัแปลงข้ึนใหม่เพื่อแกปั้ญหาดา้นต่างๆ  
ในชุมชนและสังคม ในชุมชนทัว่ไปมีทรัพยากรวฒันธรรมประเภทหลกัๆ ทั้งท่ีเป็นมรดกวฒันธรรม
และทรัพยากรวฒันธรรมท่ีร่วมสมยัท่ีสร้างสรรคแ์ละพฒันาข้ึนมี 3 กลุ่ม คือ ทรัพยากรทาง
โบราณคดี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ศิลปวฒันธรรมหรือทรัพยากรวฒันธรรมท่ีแสดงออก วิเลียม ดี ไลป์ 
(Lipe: 2-10 อา้งในสายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2550) ไดก้ล่าวถึงประเด็นคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม  
โดยแบ่งออกเป็น 4 แบบ  คือ 1) คุณค่าท่ีแสดงนยัแห่งอดีต 2) คุณค่าดา้นวิชาการ 3) คุณค่าทาง
สุนทรียหรือความงาม 4) คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ธนิก  เลิศชาญฤทธ์ (2554: 64-70) ไดก้ล่าวถึง
วธีิการหรือกระบวนการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ในกระบวนการการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมมีเป้าหมายเพื่อให้ไดข้อ้มูล เพื่อการวางแผนและป้องกนัไม่ใหท้รัพยากรวฒันธรรมถูก
ท าลายหรือใหค้งอยูห่รือวางแผนเพื่อใหค้งอยู ่เพื่อใหส้าธารณะไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรอยา่งเท่า
เทียมกนัและเพื่อใหต้ระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากร เลยแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 ส่วน คือ การ
ประเมินความส าคญัของทรัพยากร การวางแผนจดัการ การก าหนดรายการจดัการ   
  นอกจากน้ี สายนัต ์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 212)  ยงัไดเ้สนอวธีิการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม กล่าวคือเป็นการก าหนดเป้าหมาย (1) การสร้างความรู้ในเชิงคุณภาพเพื่อให้เขา้ใจ
ความหมายหรือประโยชน์ใชส้อยของทรัพยากรในอดีต เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างรูปแบบการ
จดัการซ่ึงกระบวนการดงักล่าวควรเป็นการวิจยัร่วมกบัชาวบา้นหรือชุมชนทอ้งถ่ินร่วมกบัเจา้ของ
ภูมิปัญญา โดยมีนกัวชิาการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียงใหชุ้มชนทอ้งถ่ินได้
วจิยัใหท้รัพยากรของตนเอง (2) การประเมินคุณค่าและศกัยภาพทรัพยากร ควรมีเป้าหมายในการ
จดัการเพื่อประโยชน์ท่ีย ัง่ยนืต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ นอกจากน้ีกระบวนการการประเมิน
คุณค่าและศกัยภาพของทรัพยากรยงัท าใหผู้ท่ี้จะท าการจดัการไดข้อ้มูลท่ีจะเป็นฐานขอ้มูลในการ
จดัการต่อไป โดยวธีิการประเมินนั้นตอ้งเป็นการประเมินอยา่งมีส่วนร่วม 
 จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้า่การจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม คือ การด าเนินการ
จดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรวฒันธรรมทั้งประเภทท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมเพื่อคงรักษาองค์
ความรู้ แบบแผนปฏิบติัท่ีเกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยวธีิการน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาเรียนรู้
ทรัพยากร เพื่อสร้างการบริหารจดัการหรือรูปแบบในการพฒันาทรัพยากรอยา่งเหมาะสม และให้
เกิดประโยชน์ต่อเจา้ของทรัพยากร สังคม ประเทศชาติ   
 4.  ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
  4.1  ความหมาย 
   จากขอ้ความขา้ตน้ไดก้ล่าวถึง ทรัพยากรวฒันธรรม โดยภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการวจิยัเพื่อใหท้ราบถึงองคค์วามรู้ ความ
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เป็นมา ความหมาย คุณค่า ของทรัพยากรทอ้งถ่ินในพื้นท่ีศึกษา โดยจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมาเขา้สู่
กระบวนการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผูศึ้กษาจึงจะไดเ้สนอ
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรวมถึงภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเป็นทรัพยากรทาง
วฒันธรรมของผูศึ้กษา ดงัน้ี 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 2) ไดใ้หค้วามหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ ความรู้
ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผา่นกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวเิคราะห์จนเกิดปัญญา
และตกผลึกมาเป็นองคค์วามรู้ท่ีประกอบกนัข้ึนมาจากความรู้เฉพาะหลายๆ เร่ือง ความรู้ดงักล่าว
ไม่ไดแ้ยกยอ่ยออกมาใหเ้ป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวชิาต่างๆ อาจกล่าวไดว้า่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจดัเป็น
พื้นฐานขององคค์วามรู้สมยัใหม่ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้ การแกปั้ญหา การจดัการ และการปรับตวัใน
การด าเนินชีวติของคนเรา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นความรู้ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในสังคม ชุมชนและในตวัของ
ผูรู้้เอง หากมีการสืบคน้หาเพื่อศึกษา และน ามาใชก้็จะเป็นท่ีรู้จกักนัเกิดการยอมรับ ถ่ายทอดและ
พฒันาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยคุตามสมยัได ้
  กฤษณา วงษาสันต ์(2542: 253) ไดใ้หค้วามหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ ความรู้
หรือประสบการณ์ดั้งเดิมของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ
หรือถ่ายทอดต่อกนัจากสถาบนัต่างๆ ในชุมชน เช่น จากสถาบนัครอบครัว ความเช่ือและศาสนา
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสถาบนัทางสังคม 
  จารุวรรณ ธรรมวตัร (2543: 1) ไดใ้หค้วามหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ แบบ
แผนการด าเนินชีวติท่ีมีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซ่ึงไดส้ั่งสมและ
ปฏิบติัสืบต่อกนัมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรความรู้ก็ได ้
  ชลทิตย ์เอ่ียมส าอาง และวศินี ศิลาตระกลู (2534: 211) กล่าววา่ ภูมิปัญญาชาวบา้น
นั้นหมายถึง ความรู้ประสบการณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดรั้บการศึกษาอบรม สั่งสม และ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรือเป็นความรู้ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ตรงของตนเองซ่ึง
ไดเ้รียนรู้จากการท างาน จากธรรมชาติแวดลอ้ม ส่ิงเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเสริมสร้างความรู้
ความสามารถ ท าใหค้นมีชีวิตร่วมกนัอยา่งสันติสุขเป็นความรู้ท่ีสร้างสรรคแ์ละมีส่วนเสริมสร้าง 
การผลิต 
  ธวชั ปุณโณทก (2534: 40) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ความ
รอบรู้ของชาวบา้นท่ีเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกนัมา ทั้งทางตรงคือ ประสบการณ์ดว้ยตวัเอง 
และทางออ้มซ่ึงเรียนรู้จากผูใ้หญ่ หรือความรู้ท่ีสะสมสืบต่อกนัมา 
  จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของภูมิปัญญาของชาวบา้นท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้พอจะสรุปไดด้งัน้ี ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ความรู้ความสามารถในการด าเนินชีวติอยูใ่น
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พื้นท่ีนั้นๆ โดยใชส้ติปัญญาสั่งสมความรู้ของตนอยา่งหลากหลาย ผสมผสานความกลมกลืน
ระหวา่งศาสนาสภาพภูมิอากาศสภาพแวดลอ้มการประกอบอาชีพ และกระบวนการเหล่าน้ีมาจน
หลายชัว่คนซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่วถีิการด าเนินชีวติของมนุษยน์ั้น เกิดจาการเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์เป็นระยะเวลาอนัยาวนาน โดยอาศยัภูมิปัญญาท่ีมีอยูม่าใชใ้นการตั้งถ่ินฐาน การ
ประกอบอาชีพการปรับตวั และแกปั้ญหาในการด าเนินชีวิต  จนเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มของ
ธรรมชาติและสังคมท่ีอยู ่
  4.2  ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   
   ในการศึกษาเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนอกจากการศึกษาเก่ียวกบัความหมาย
เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแลว้ ความจ าเป็นในการตอ้งมีความเขา้ใจของความส าคญัก็เป็น
ส่วนหน่ึงในการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงระบบความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเป็น
ขั้นตอนของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน งานเขียนท่ีศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีอยูห่ลายช้ิน เช่น นิธิ   
เอียวศรีวงศ ์(2536) ไดแ้บ่งความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวเ้ป็น 4 ส่วน คือ (1) ความรู้และ
ระบบความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ เช่น คติความเช่ือ ความศรัทธา โดยจดัเป็น
ระบบความรู้ท่ีไม่เป็นวทิยาศาสตร์ (2) การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่ง
สมและกระจายความรู้ (3) การถ่ายทอดความรู้ โดยมิไดมี้เป็นระบบท่ีชดัเจนและไม่อยูน่ิ่ง อาศยั
การศึกษาจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัระบบสังคม (4) การสร้างสรรคแ์ละปรับปรุง ภูมิปัญญา
จะไม่อยูน่ิ่ง สามารถปรับเปล่ียนไดเ้สมอ ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูท่ี้เป็นเจา้ของภูมิปัญญานั้นๆ   
นอกจากน้ี ประเวศ วะสี (2536: 82-83) ยงักล่าวเพิ่มเติมขอ้ความขา้งตน้ของ นิธิ เอียวศรีวงศ ์(2536: 
18-23) เก่ียวขอ้งกบัความเป็นจ าเพาะของทอ้งถ่ินหรืออตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงเกิดจาก
กระบวนการตามนิยามของ นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ ์และเพิ่มเติมในเร่ืองเก่ียวกบัการเคารพผูอ้าวโุส ซ่ึงเป็น
ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในระบบความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญากบัชุมชน   
   นอกจากน้ีบทสรุปเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ ยศ สันตสมบติั (2542: 196-201) 
ไดก้ล่าวถึงลกัษณะส าคญัโดยการเรียนรู้ของชุมชนใหเ้ป็นศูนยก์ารพฒันาโดยเนน้การเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ินตามความหมายท่ีนิยามในขา้งตน้ กล่าวคือความส าคญัของภูมิ
ปัญญาตอ้งเกิดจากกระบวนการการเรียนรู้อยา่งเน่ืองโดยการสืบทอดภูมิปัญญาเดิมให้เขา้กบั
วทิยาศาสตร์สมยัใหม่เพื่อตอบสนองความตอ้งการของยคุสมยั โดยยศ สันตสมบติั ไดต้ั้งขอ้สังเกต
เก่ียวกบัความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวว้า่ การจดัการทรัพยากรท่ีดีรวมถึงสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ี
ดีประกอบกบัส านึกชุมชนท่ีเขม้แขง็และความสามรถในการวางแผนเพื่อจดัระเบียบของชุมชนและ
จดัการความขดัแยง้อยา่งมีประสิทธิภาพจะท าใหเ้กิดการจดัการท่ีย ัง่ยนืไดห้รือไม่ถา้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมิไดต้อบสนองกบัความตอ้งการของยคุสมยัไดอ้ยา่งแทจ้ริงนอกจากนั้นยงัไดก้ล่าวถึง
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ขอ้จ ากดัเร่ืองศกัยภาพการผลิตรวมถึงการเรียนรู้ท่ีจะเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ผลผลิตใหแ้ก่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
จะเป็นการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืหรือไม่ ซ่ึงศกัยภาพในการผลิตท่ีกล่าวถึงหมายถึงการท่ี
ชุมชนจะตอ้งมีทุน ซ่ึงมาจากการริเร่ิมของชาวบา้นเอง มีการพฒันาระบบการบริหารการผลิต เช่น  
การท าบญัชี การพฒันาระบบการตลาด ร้านคา้ชุมชน เป็นตน้ ตามแต่ระดบัการพฒันาและศกัยภาพ
ของชุมชนเป็นส าคญั โดยตอ้งปราศจากการแทรกแซงและครอบง าจากภายนอก มีความเป็นตวัของ
ตวัเอง มีความเคารพในจารีตประเพณี ระบบคุณค่าและรากเหงา้ทางภูมิปัญญาและวฒันธรรมของ
ตน 
   ดงันั้นจากขอ้ความขา้งตน้ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินน่าจะหมายถึง 
ลกัษณะทางสังคมท่ีเกิดจากความรู้หรือระบบความรู้จากความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ เช่น คติความ
เช่ือและความศรัทราซ่ึงมีการสั่งสมและกระจายความรู้ โดยภูมิปัญญาท่ีเกิดจากการสั่งสมความรู้นั้น
จะถูกถ่ายทอดผา่นระบบความสัมพนัธ์ของชุมชน ปรับตวัและสร้างสรรคไ์ปตามบริบททางสังคม
หรือยคุสมยัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของเจา้ของภูมิปัญญานั้นๆ โดยระบบความสัมพนัธ์ท่ีกล่าวถึงจะ
ใหค้วามส าคญัเร่ืองการเคารพผูอ้าวุโส โดยน่าจะหมายถึงผูสื้บทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นซ่ึงได้
สอดคลอ้งกบัความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการใหค้วามส าคญัในการพฒันาหรือปรับปรุง
ใหเ้ขา้กบัยคุสมยัเพื่อสร้างการจดัการทรัพยากรภูมิปัญญาอยา่งย ัง่ยนืโดยการจดัการต่างๆ ตอ้ง
เร่ิมตน้จากชุมชนตอ้งรู้จกัคุณค่าและรากเหงา้ทางภูมิปัญญาและวฒันธรรมของตน ดงันั้นการสรุป
ความส าคญัของภูมิปัญญาเพื่อใหเ้กิดการจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยนืนั้นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ  
ทอ้งถ่ินตอ้งมีส่วนร่วมในระบบการจดัการทรัพยากรทอ้งถ่ินของตน และค านึงถึงคุณค่าและ
ความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน ซ่ึงขอ้ความท่ีขีดเส้นใตไ้ดจ้ากการรวบรวมค ากล่าวหรือ
แนวคิดของนกัวชิาการหลายท่าน โดยช้ีใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า  
องคค์วามรู้และวธีิการของภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผา่นระบบการจดัการท่ีทอ้งถ่ินไดส่้วน
ท่ีจะเสนอความคิดเห็น เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการร่วมกนัคิดปรับปรุงใหภู้มิปัญญาต่างๆ เกิดข้ึนและเป็น
ส่ิงท่ีทอ้งถ่ินยอมรับร่วมกนัได ้เช่นเดียวกบักรณีศึกษาเร่ืองแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ผูศึ้กษาจะไดน้ าแนวคิดขา้งตน้เป็นหลกัท่ีจะ
สร้างรูปแบบของการเคารพในภูมิปัญญาดั้งเดิม และการใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมโดยคนใน
ชุมชนหรือเจา้ของภูมิปัญญา 
  4.3. ภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  
   การท่ีมนุษยด์ ารงชีวิตอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ เพื่อความอยูร่อดของตนเอง การสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใชจึ้งเป็นส่ิงท่ีมนุษยรู้์จกัดดัแปลงส่ิงท่ีมี
อยูต่ามธรรมชาติมาสร้างมาใชป้ระโยชน์ผสมผสานกบัความคิดและฝีมือ และเลือกสรรวสัดุมาใชมี้
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การพฒันาหารูปแบบ เพื่อความสะดวกในการใชส้อยใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน การขุดคน้พบ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้บราณ เช่น ขวานหินโบราณ เคร่ืองป้ันดินเผาท าใหท้ราบวา่มนุษยรู้์จกัท างาน
หตัถกรรมมาตั้งแต่ในอดีต มนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มซ่ึงท าใหส้ร้างส่ิงต่างๆ ข้ึนมา
เพื่อการด ารงชีวิตอยู ่การสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใชจึ้งเป็นส่ิงท่ีมนุษยรู้์จกั จากววิฒันาการของสังคม
มนุษยมี์การสร้างหตัถกรรมตลอดเวลา ดงันั้นจากการท่ีมนุษยมี์ความจะเป็นท่ีตอ้งสร้างเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้เพื่อการด ารงชีวติอยูด่ว้ยการเลือกสรรวตัถุท่ีมีอยูใ่นสภาพแวดลอ้ม จึงใชค้วามคิดและ
ฝีมือมีมีการพฒันารูปแบบเพื่อสะดวกในการใช่สอยและมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน    
   การศึกษาเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันและความเป็นมาของ 
เคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงตอกซ ้ าขอ้มูลขา้งตน้ไวว้า่  เคร่ืองป้ันดินเผา  หมายถึง ภาชนะใชส้อยและ
ผลิตภณัฑห์ลากหลายชนิดท่ีท าดว้ยดิน  โดยผา่นกรรมวธีิเผาท าใหมี้ความแขง็แกร่ง  เร่ิมดว้ยหมอ้
ส าหรับหุงตม้และภาชนะอ่ืนๆ  ตามความจ าเป็นในการด ารงชีวติประจ าวนัของมนุษย ์ นบัตั้งแต่
ภายหลงัท่ีมนุษยดึ์กด าบรรณในยคุก่อนประวติัศาสตร์รู้จกัการใชไ้ฟแลว้  และไดพ้บวา่ใตฟื้นก่อไฟ
ดินท่ีถูกไฟเผาสุขแขง็ตวัต่างจากดินอ่ืนทัว่ไป  แต่ยงัไม่มีความคิดสร้างสรรคท่ี์จะน ามาผลิตเป็น
ภาชนะได ้ จนถึงช่วงประมาณยคุหินกลางพบวา่  ขา้วป่า - ขา้วดอย  เป็นอาหารพืชกินได ้ จึงคิดคน้
สร้างสรรคห์มอ้จากดินเหนียวมาใชเ้ป็นภาชนะส าหรับหุงตม้ขา้วเป็นอาหาร  ซ่ึงเป็นกรรมวธีิการ
ผลิตเดียวกนักบัชุมชนบา้นหมอ้ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีเป็นอาชีพหลกัของ
ชุมชนท่ีถูกสืบทอดจากบรรพบุรุษนานกวา่ 120 ปี  
  4.4  เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดัง่เดิมในประเทศไทย 
   ความสามารถในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  ถือเป็นหน่ึงในดชันีช้ีวดัวิวฒันาการ
ของมนุษย ์  จากการศึกษาทางโบราณคดี  พบวา่เคร่ืองป้ันดินเผาเป็นผลิตภณัฑท่ี์มนุษยทุ์กอารย
ธรรมรู้จกัและพฒันาข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อย  โดยเฉพาะจากหลกัฐานทางโบราณคดีช้ีใหเ้ห็นวา่  
เคร่ืองป้ันดินเผาเกิดข้ึนพร้อมกบัการรู้จกัหมอ้ตม้อาหารเป็นตน้มา  โดยมนุษยรู้์จกัน าพาชนะท่ีท า
ดว้ยดินเผาอยา่งหยาบง่ายๆ  การใชเ้คร่ืองจกัรสารเป็นแบบการป้ันหรือการข้ึนรูปดว้ยมืออยา่งอิสระ
และค่อยๆ  มีววิฒันาการทางดา้นเทคโนโลยกีารใชแ้ป้นหมุนเขา้มาช่วยในการข้ึนรูป 
   ในประเทศไทยพบหลกัฐานทางโบราณคดีและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ี
บ่งช้ีถึงการผลิตและใชเ้คร่ืองป้ันดินเผามาตั้งแต่สมยัหินใหม่  มาจนถึงปัจจุบนั  โดยแหล่ง
โบราณคดีท่ีพบกระจายอยูทุ่กพื้นท่ีของประเทศไทย พบหลกัฐานเก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผาสมยั
โบราณ  กระจายอยูใ่นประเทศไทย โดยนกัวชิาการจ านวนมากเช่ือวา่เคร่ืองป้ันดินเผายุคแรกสุด  
คือ  ช้ินส่วนภาชนะดินเผาท่ีพบท่ีถ ้าผแีมนในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ในภาคเหนือของประเทศไทย  
ซ่ึงมีอายรุาว 8,000 ปี  ส าหรับหลกัฐานท่ีบ่งช้ีถึงอารยธรรมยคุหินท่ีส าคญั  คือ  วฒันธรรมบา้นเก่า
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จงัหวดักาญจนบุรีซ่ึงพบเคร่ืองป้ันดินเผาชนิดต่างๆ  ในอุณหภูมิต ่า  ไม่เคลือบเป็นจ านวนมาก  
ภาชนะท่ีส าคญัคือ  ภาชนะสามขา  ขาทั้งสามมีลกัษณะกลวงและเรียวการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบ
น้ีคงจะผลิตข้ึนแบบง่ายๆ  และการเผากลางแจง้โดยใชฟ้างขา้ว (สวา่ง เลิศฤทธ์ิ, 2547: 34-50)  
นอกจากนั้น เคร่ืองป้ันดินเผาวฒันธรรมบา้นเชียง  วฒันธรรมบา้นเชียงอยูบ่ริเวณบา้นเชียง  อ าเภอ
หนองหาน  จงัหวดัอุดรธานี  วฒันธรรมบา้นเชียงมีเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีสวยงามเป็นจ านวนมาก  ส่ิงท่ี
น่าสนใจคือ  ภาชนะเขียนสีเส้นน ้าวน  ลายสีแดง  ดายดา้นขด  ลายเลขาคณิต  ลายดอกไม ้ฯลฯ  ส่ิง
ท่ีน่าสนใจยิง่ไปกวา่นั้นคือ  การขดุพบเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียงน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงแนวคิดนกั
โบราณคดีและนกัวทิยาศาสตร์ท่ีเคยเช่ือกนัวา่  บริเวณเขตภาคอีสานเพิ่งจะมีผูค้นอยูอ่าศยั  ซ่ึงมี
ความเจริญมาเม่ือประมาณ 1,000 ปีน้ีเอง  แต่หลกัฐานท่ีน่ีท าใหค้วามเช่ือเก่าหมดไป  และเช่ือวา่
บริเวณน้ีเป็นเขตท่ีมีความเจริญทางวฒันธรรม  และมีผลต่อชุมชนแถบน้ีเป็นเวลาหลายพนัปีมาแลว้ 
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีพบรุ่นแรกทั้งท่ีมีลวดลายประดบัและไม่มีลวดลายประดบั  ลวดลายประดบัเป็น
ลวดลายท่ีใชแ้ม่พิมพก์ดลงหรือขดูขีดลงบนเน้ือดินเป็นลวดลายอยา่งงานๆ   แต่ในรุ่นหลงัต่อมา
รูปทรงของภาชนะไดท้  าอยา่งประณีตมากยิง่ข้ึนดว้ยดินสีเหลืออ่อน  ลวดลายก็พิถีพิถนัมากข้ึน  
เป็นลวดลายพิมพน้ิ์วมือหรือลายเส้นวน  ส่วนรูปทรงเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีพบหลายชนิดเช่น  หมอ้  ไห  
แจกนั  ทพัพี  เบา้หลอมรูปป้ันตวัสัตว ์ รูปอวยัวะเพศชาย  และลูกปัด  เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 5  ส่ิงท่ี
น่าสนใจมาจากหลกัฐานโบราณวตัถุท่ีไดจ้ากการบขุดคน้ในดินชั้นล่างสุดก็คือ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส าริด  ตะกรัน  และแม่พิมพ ์ โบราณวตัถุจ านวนน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่บา้นเชียงเป็นแหล่งวฒันธรรมยคุ
ส าริดท่ีมีอายเุก่าแก่ประมาณ 4,000 ปีมาแลว้ (สุรพล นาถะพินธุ, 2551: 94-116 ) 
   จากหลกัฐานเคร่ืองป้ันดินเผาและศิลปวตัถุท่ีพบท่ีบา้นเชียงน้ี  ท าใหน้กั
โบราณคดีและนกัวทิยาศาสตร์ต่างมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่  บริเวณดินชั้นล่างสุดซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
หลุมศพมีอายใุนราว 5,600 ปีนบัจากปัจจุบนั  และเป็นชุมชนท่ีอาศยัเร่ือยมาถึงราวพุทธศตวรรษท่ี 7 
รวมไปถึงแหล่งโบราณคดีบา้นปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา เป็นแหล่งโบราณคดียคุ
ก่อนประวติัศาสตร์ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ดา้นพื้นท่ีเป็นบรรพบุรุษของชาวบา้นหมอ้ท่ีไดอ้พยพ ยา้ยถ่ิน
ฐานไปท่ีชุมชนบา้นหมอ้เพื่อคา้ขาย และแสวงหาทรัพยากร มีการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาดงัภาพท่ี 5  ประเภทเคร่ืองดิน (Earthen ware) รวมถึงรูปแบบการผลิตและการเผา
แบบกลางแจง้ แต่ก็มิไดมี้หลกัฐานท่ีแน่นอน  
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(ก)                                                                   (ข)  
 
ภาพท่ี 5  เคร่ืองป้ันดินเผา 
               (ก)  เคร่ืองป้ันดินเผายคุก่อนประวติัศาสตร์ 
               (ข)  เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ 
 
 สรุปภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรม 
 จากขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในฐานะท่ีเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม  ผูศึ้กษาไดเ้สนอองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม  และการจดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม  และภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินชนิดหน่ึง  เป็นส่วนหน่ึงของ
ทรัพยากรวฒันธรรม  ท่ียงัคงพบเห็นไดต้ามชุมชนทอ้งถ่ินในภูมิภาคต่างๆ  ของประเทศไทย  โดย
ขอ้มูลขา้งตน้จะท าใหท้ราบถึงภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา  ในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรวฒันธรรม  ท่ี
ตอ้งมีกระบวนการ  วธีิการจดัการ  ท่ีเหมาะสมเพื่ออนุรักษ ์ คงไวซ่ึ้งคุณค่า พฒันาใหชุ้มชนได้
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ประโยชน์จากการจดัการ  สร้างแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรม  เพื่อให้
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวฒันธรรม  ต่อชุมชน  ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  
 
ส่วนที ่2 ทฤษฎีและเอกสำรงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำ 
 ในส่วนน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีต่างๆ  ท่ีจะเป็นส่วนท่ีจะท าใหแ้นว
ทางการจดัการภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้  มีกรอบความคิด  หลกัการท่ีจะ
สนบัสนุนแนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  ในประเด็นของผูศึ้กษา  เพื่อน าแนวคิด  ทฤษฎี
จากส่วนน้ี  ไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัการศึกษาของผูศึ้กษา นอกจากมีการทบทวนเอกสาร
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อช้ีให้เห็นขอ้มูลต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  การจดัการท่ีผา่นมา  เพื่อเป็นบทเรียน  ท่ี
จะสามารถน ามาปรับใชก้บักบัแนวทางในการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชน
บา้นหมอ้ให้เหมาะสมต่อไป  โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  
 1.  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
  งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญา ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของทรัพยากรวฒันธรรม ดงัน้ีการศึกษาจึงใชแ้นวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีได้
กล่าวไปแลว้ในขา้งตน้ นอกจากนั้นเพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบแนวคิดการวิจยั ผูศึ้กษาไดน้ าหลกัการ
ของการพฒันา และแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่ออธิบาย  และสร้างแนวทางอนุรักษ์
ทรัพยากรวฒันธรรม  ใหเ้หมาะสม  ชุมชนไดป้ระโยชน์  คงความรู้ของทรัพยากรวฒันธรรม  ตาม
แนวทางของการจดัการทรัพยากร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   การมีส่วนร่วมของชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มมีเหตุในการร่วมมือกนัตั้งแต่
เร่ิมแรกและท าใหจุ้ดมุ่งหมายนั้นส าเร็จและเป็นจุดมุ่งหมายท่ีคนคนเดียวจะท าส าเร็จไดย้าก และ
การรวมกลุ่มเพื่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมจะตอ้งมีเป้าหมายเดียวกนัร่วมกนัท าเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ท่ีดี 
   Soetipto Wisarojone (อา้งถึงใน สุพรชยั มัง่มีสิทธ์ิ, 2535: 28) กล่าววา่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ประชาชนเป็นผูน้ าการพฒันาในขั้นตอนต่างๆ  คือการก าหนด
เป้าหมายและวตัถุประสงค ์ การจดัล าดบัความส าคญั  การวางแผน  ปฏิบติัตามแผนและเป็นผูไ้ดรั้บ
ความรู้จากการพฒันา 
   เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์ (2537: 182-183) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมวา่
เป็นการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคล เขา้มาช่วยเหลือสนบัสนุนกนัท าประโยชน์ในเร่ือง หรือกิจกรรม
ต่างๆ  อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจหรือกระบวนการบริหารก็ได ้
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   ดุษฎี อายวุฒัน์ และคณะ (2537: 7) กล่าววา่  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
การใหโ้อกาสประชาชนเขา้ร่วมด าเนินงาน  ตั้งแต่กระบวนการเบ้ืองตน้จนถึงกระบวนการส้ินสุด  
ซ่ึงการเขา้ร่วมในขั้นตอนหน่ึงหรือครบวงจรก็ได ้การเขา้ร่วมมีทั้งรายบุคคล  กลุ่ม  หรือองคก์ร  ซ่ึง
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั  เป็นการรับผดิชอบร่วมกนั  เพื่อด าเนินการพฒันาหรือเปล่ียนแปลงไป
ในทิศทางท่ีตอ้งการโดยการกระท าผา่นกลุ่มหรือองคก์รเพื่อบรรลุถึงการเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค ์
   สุเทพ สักทอง (2542: 37) กล่าววา่  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  กระบวนการท่ี
สมาชิกของกลุ่มมีความสมคัรใจในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เพื่อเป้าหมายท่ีตอ้งการร่วมกนั  ซ่ึง
ลกัษณะการมีส่วนร่วมสรุปได ้5 ลกัษณะ  คือ  การมีส่วนร่วมในลกัษณะของตวับุคคล  การมีส่วน
ร่วมในลกัษณะของกลุ่ม  การมีส่วนร่วมในลกัษณะของโครงการ การมีส่วนร่วมในลกัษณะของ
สถาบนั  และการมีส่วนร่วมในลกัษณะของนโยบาย 
  จากขอ้ความขา้งตน้เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน
นั้นๆ  ผูศึ้กษาไดน้ ามาสรุปเป็นนิยามของค าวา่  การมีส่วนร่วมของชุมชน  หมายถึง  กิจกรรมใดๆ  ก็
ตามท่ีราษฎรในพื้นท่ีเขา้มาร่วมในการด าเนินงานโดยเขา้มามีส่วนร่วมในการริเร่ิม การวางแผนการ
ด าเนินงาน และกระบวนการควบคุมประเมินผล ขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงหรือทั้งหมด ดงัเช่น  การ
จดัการผืนป่าในวดัท่ีเป็นของส่วนรวม ซ่ึงชุมชนไดร่้วมกนัก าหนดขอบเขต การใชป้ระโยชน์
ร่วมกนับนพื้นฐานของกติกา จารีตประเพณี และความเช่ือของทอ้งถ่ิน  
  นอกจากน้ี ประเวศ วะสี (2532: 62) ท่ีกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่เป็น
ความคิดริเร่ิมของทอ้งถ่ินในการท าใหเ้กิดการจดัองคก์รและการปรากฏข้ึนของผูน้ าตามธรรมชาติ 
จากแนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะการมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ส่วนใหญ่แลว้จะมี
ลกัษณะท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั จะแตกต่างกนับา้งเล็กนอ้ยในส่วนของรายละเอียดท่ีแยกยอ่ยลงไป
เท่านั้น อยา่งไรก็ตามในการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดส้รุปรวมแนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะการมีส่วนร่วม
เพื่อก าหนดเป็นกรอบในการศึกษาไว ้5 ขั้นตอน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการท างานของสตรี
ในชนบท คือ 
  การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา  
  ร่วมวางแผนวางโครงการ  
  การมีส่วนร่วมปฏิบติังาน  
  การมีส่วนร่วมติดตามผลและ  
  ร่วมบ ารุงรักษา      
  โดยสรุปแลว้เคร่ืองช้ีวดัระดบัการมีส่วนร่วม  คือ  ความเตม็ใจ  ตั้งใจ  สนใจท่ีจะ
เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ  ทรัพยสิ์น  วสัดุโดยแสดงให้เห็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม  เพื่อใหก้าร
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สนบัสนุนต่อสังคมโดยส่วนรวมและใหท้อ้งถ่ินนั้นๆ   เกิดความรัก  ความสามคัคี  มีความคิดริเร่ิมท่ี
จะท าใหเ้กิดการจดัองคก์ร  อนัจะก่อใหเ้กิดประโยชน์เป็นไปในทางท่ีดียิง่ข้ึนตลอดไป   
  กรณีพื้นท่ีศึกษามีงานวจิยัท่ีไดใ้ชร้ะเบียบวจิยัแบบการมีส่วนร่วม  วรชยั  และพิสิฎฐ ์
(2548) ไดจ้ดัการการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการออกแบบและผลิตภณัฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ โดยในระเบียบวธีิวจิยัไดก้ล่าวถึงขั้นตอของการปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วม ประกอบดว้ย การศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร  การแสดงความคิดเห็น โดยการร่วม
ระดมความรู้ความสามารถเก่ียวกบัประสบการณ์การป้ัน  การจดักิจกรรม  เช่น  การเขา้ฟังบรรยาย
จากวทิยากร การฝึกการใชแ้ป้นหมุนในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นตน้  สังเกต  สัมภาษณ์  ซ่ึงท า
ใหผู้ศึ้กษาไดต้ั้งขอ้สังเกตการปฏิบติัการแบบส่วนร่วมในงานวจิยัดงักล่าว วา่เป็นการมีส่วนร่วมท่ี
เกิดจากความตอ้งการของชุมชนจริงหรือไม่โดยค าตอบท่ีไดน้ั้นเกิดจากการติดตามผลจากการ
สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ของผูศึ้กษาพบวา่ แทจ้ริงแลว้ชาวบา้นมิไดรั้บประโยชน์จากปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมเท่าท่ีควร  เพราะการเขา้ร่วมกิจกรรมมิใช่ส่ิงท่ีชาวบา้นคุน้เคยกบัเทคโนโลยหีรือ
รูปแบบการผลิตใหม่ และการเลือกปฏิบติัท่ีไม่ตรงกลุ่มผูผ้ลิตส่วนใหญ่  กล่าวคือ  เลือกกลุ่มท่ีเกิด
ข้ึนมาจากการส่งเสริมในการพฒันารูปแบบการผลิตของภาครัฐและนกัวชิาการศิลปะ  มากกวา่จะ
เลือกผูผ้ลิตแบบดั้งเดิมท่ีเป็นผูผ้ลิตส่วนใหญ่ จึงเป็นผลท าใหก้ารปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในระยะ
น้ีเกิดข้ึนในระยะสั้นๆ  ซ่ึงปรากฏสภาพของปัญหาดงัเช่นปัจจุบนั 
  จากขอ้ความขา้งตน้จะเป็นส่วนส าคญัเพื่ออธิบายแนวทางการจดัการภูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงการจดัการภูมิปัญญาตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมานั้น ขบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหมอ้นั้น มิไดเ้กิดจากความความเตม็ใจ ตั้งใจ 
สนใจท่ีจะเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ  กล่าวคือ  การส่งเสริม  สนบัสนุน  และการพฒันารูปแบบ
เคร่ืองป้ันดินเผานั้น  รูปแบบท่ีเกิดข้ึนนั้นมิไดเ้ป็นรูปแบบท่ีจะสร้างรายไดห้ลกัในการเล้ียงชีพของ
ชุมชนบา้นหมอ้ท่ีมีเอกลกัษณ์ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม  สอดคลอ้งกบัประโยชน์ใช้
สอยในชีวติประจ าวนั  จึงท าใหก้ารพฒันารูปจากการส่งเสริมของภาครัฐนั้นตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ี
ชาวบา้นตอ้งการ  และเนน้การส่งเสริมใหใ้ชแ้ป้นหมุน  ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่ไดต้อ้งการ  อาจพอ
สรุปไดว้า่  ภาครัฐเลือกท่ีจะส่งเสริม  สนบัสนุน  และพฒันารูปแบบในการผลิตโดยมิไดค้  านึงถึง
ชุมชนส่วนร่วม  เลือกสนบัสนุนเฉพาะกลุ่ม  ท าใหช้าวบา้นท่ีเป็นผูผ้ลิตแบบดัง่เดิม ไม่ไดรั้บ
ประโยชน ์ ไม่เกิดความเช่ือมัน่กบัการส่งเสริม  สนบัสนุน  และพฒันา  ดว้ยเหตุน้ีจึงปรากฏสภาพ
ในปัจจุบนัท่ีเคร่ืองมือ เทคโนโลยถูีกทิ้งร่างโดยมิไดใ้ชป้ระโยชน์ ซ่ึงเป็นท่ีมาและปัญหาในการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี โดยท่ีผูศึ้กษาอาศยัแนวคิดขา้งตน้จะเป็นตวัช่วยใหเ้กิดการก าหนดแนวทางการ
จดัการอยา่งระบบ ขั้นตอน และเหมาะสมกบัภูมิปัญญาในแต่ละทอ้งถ่ิน รวมถึงนโยบายต่างๆ  ท่ีจะ
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มีบทบาทเขา้มาสนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ไดใ้หบ้ทบาทกบัภาคประชาชนท่ีค านึกถึงความ
ตอ้งการของชุมชน  ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่กบัการศึกษา  แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา  
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน  กรณีศึกษา:  กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา ชุมชนบา้นหมอ้        
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.  เอกสำรงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  การศึกษาคร้ังน้ีมีงานวจิยัท่ีไดศึ้กษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคร่ืองป้ันดินเผา
ในชุมชนบา้นหมอ้ พบวา่มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีทั้งหมด 5 ฉบบั ในช่วงปี พ.ศ. 2537 – 2548 โดยใน
แต่ละฉบบัมีรายละเอียด ความส าคญั องคค์วามรู้มีประโยชน์แก่งานวจิยัของผูศึ้กษา เพื่อท่ีสามารถ
ถอนบทเรียนจากงานวิจยัท่ีผา่นมา เพื่อน าไปสู่การคน้หาแนวทางการอนุรักษท่ี์เหมาะสมต่อไป โดย
มีรายละเอียดดงัน้ี 
  พนัธ์ศกัด์ิ  ห่วงพงษ ์(2537) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชน
บา้นหมอ้ โดยการศึกษาเป็นการศึกษาวถีิชีวติ คติความเช่ือท่ีมีต่อการท าเคร่ืองป้ันดินเผา กบัขั้นตอน
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  ต าบลเขา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม  เพื่อ
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการท าเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  ต าบลเขา  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัมหาสารคาม  ผลการศึกษาแบ่งปัจจยัไดเ้ป็น 4 ส่วน คือ  
  1.  ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์  คือ  ท่ีตั้งของหมู่บา้นหมอ้  มีความเหมาะสมแก่การท า
เคร่ืองป้ันดินเผา  ท่ีใชรู้ปแบบวธีิการเผาแบบกลางแจง้  ประกอบกบัทรัพยากรดิน  ท่ีเหมาะกบัการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  จากหนองเลิงเบ็ญ  เป็นปัจจยัท่ีส าคญัดา้นภูมิศาสตร์ของการด ารงอยูข่องภูมิ
ปัญญาการผลิตเคร่ืองดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ต าบลเขา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม  
  2.  ปัจจยัดา้นวธีิการผลิต  ชุมชนบา้นหมอ้  เลือกท่ีจะใชว้ธีิการผลิตแบบดัง่เดิม  คือ  
การข้ึนรูปดว้ย หินดุ  กบั  ไมตี้  เผาดว้ยการเผากลางแจง้  แทนท่ีจะใชเ้ทคโนโลยอียา่งการข้ึนรูป
โดยใชแ้ป้นหมุน  และการเผาจากเตาอุโมงค ์ ท่ีท าให้ตน้ทุนในการผลิตจากวธีิการผลิตดงักล่าวต ่า  
ไม่เงินหรือเสียเวลา  กบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีแพงและตอ้งการการดูแลสูง  
  3.  ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม  ปัจจยัมีผลต่อการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของ
ชุมชนบา้นหมอ้ โดยชุมชนบา้นหมอ้จะมีคติความเช่ือ และแนวปฏิบติัท่ีความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ
และหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหวา่งชายหญิง กล่าวคือ ชายเป็นผูส้นบัสนุน หญิงเป็นผูผ้ลิต ดว้ยแนว
ปฏิบติัดงักล่าวท่ีสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม  จึงมีผลต่อการคงอยูข่องภูมิ
ปัญญาการผลิตป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ ต าบลเขา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  
  4. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  ภูมิปัญญาการผลิตป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  ต าบลเขา  
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  เป็นการผลิตเพื่อตอบการใชป้ระโยชน์ในระดบัครัวเรือน  ดงันั้น
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กลุ่มตลาดคือ  กลุ่มท่ีใชป้ระโยชน์สอยในชีวติประจ าวนั  และรายไดจ้ากการขายจะมีผลต่อฐานะ
และความเป็นอยูข่องคนในชุมชน  ดว้ยวธีิการผลิตท่ีลงทุนนอ้ย แต่มีก าไรดีกวา่  วธีิการใชแ้ป้น
หมุน  ท่ีตอ้งใชต้น้ทุนมาก ในการผลิตระดบัครัวเรือน  จึงท าใหชุ้มชนบา้นหมอ้เลือกท่ีจะใชว้ธีิดัง่
เดิมในการผลิตเพื่อเล้ียงชีพ  และลดความเส่ียงท่ีจะเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ 
  งานวจิยัฉบบัน้ีไดก้ล่าวศึกษาถึงปัจจยัของภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้น
หมอ้  โดยช้ีใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ของการผลิตแบบดัง่เดิมของชุมชนบา้นหมอ้  คือ  เร่ืองทรัพยากรดิน  
จุดเด่นของการผลิตแบบดัง่เดิมท่ีลงทุนนอ้ย  วตัถุดิบท่ีใชห้าไดใ้นหมู่บา้นและหมู่บา้นใกลเ้คียง  วถีิ
ปฏิบติัเร่ืองการแบ่งหนา้ท่ี และพื้นท่ีสาธารณะ  กล่าวคือ  การแบ่งหนา้ท่ีจะวถีิปฏิบติัในการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา  เพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุนท่ีศูนยป่์าว  เช่น  การผลิตแบบสมยัใหม่ท่ีตอ้ง
พึ่งพาเทคโนโลย ีเสียทั้งค่าไฟฟ้า และค่าซ่อมบ ารุง ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีไม่ควรจะเกิดกบัการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาในทอ้งถ่ินและมีรายไดน้อ้ยถึงปานกลาง  งานศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานของผูว้ิจยั
ในเร่ืองของการพยายามเขา้ใจในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  เพื่อคน้หาเหตุผล
ของการผลิตของชุมชนบา้นหมอ้  แต่ยงัมิไดน้ าความรู้น าไปใชป้ระโยชน์ใหเ้กิดข้ึน ดงันั้นผูศึ้กษา
จะไดใ้ชข้อ้มูลความรู้จากงานวิจยัน้ี  เขา้สู่ขั้นตอนวธีิการในงานของผูศึ้กษาเพื่อเป็นเหตุผลวา่ท าไม
จึงตอ้งจดัการภูมิปัญญาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  อ าไพ รุ่งวรรธนวงค ์(2542)  การศึกษาการพฒันารูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชน
บา้นหมอ้  เป็นการศึกษาประวติัความเป็น  กลวธีิการผลิตและรูปแบบการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา เพื่อ
พฒันารูปแบบและผลิตภณัฑ์  โดยไดก้ล่าวถึงปัญญาและอุปสรรคจากการศึกษาประวติัความเป็น  
กลวธีิการผลิตและรูปแบบการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้  ต าบลเขา  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
มหาสารคาม  พบวา่  ปัญหาและอุปสรรคส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์  คือ  ขนาด  และรูปแบบ
ของผลิตภณัฑ ์ซ่ึง อ าไพ รุ่งวรรธนวงค ์ เสนอแนวทางการพฒันาการรูปผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา 
เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของตลาด ไวด้งัน้ี  
  1.  ปรับปรุงขนาดใหมี้ขนาดเล็กลงเหมาะสมกบัการซ้ือน ากลบัไปเป็นของฝากได ้
  2.  เพิ่มเติมเอกลกัษณ์รูปทรง และลวดลายใหโ้ดดเด่น เหมาะกบัการประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
   2.1  ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผาส าหรับใชใ้นครัวเรือน  เช่น  หมอ้แกง  หมอ้ตม้  
ถว้ยชาม  เตา ไห  เป็นตน้ 
   2.2  ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผาส าหรับประดบัตกแต่งบา้นและอาคาร  เช่น  
แจกนั  โคมไฟ เป็นตน้ 
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   2.3  ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผาส าหรับประดบัสวน ไดแ้ก่  กระถางตน้ไม ้ อ่าง
น ้า  
  ซ่ึงไดมี้การทดลองตลาดในงานแสดงผลงานวชิาการของสมาคมสถาปนิกสยามและ
ท่ีงานเกษตรแห่งชาติ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ซ่ึงปรากฏวา่  มีผูส้นใจช้ือผลิตภณัฑเ์ป็นจ านวนมาก  
นอกจากนั้นยงัเสนอในเร่ืองบรรจุภณัฑต์อ้งใชว้สัดุท่ีป้องกนัการแตกหรือการช ารุดของผลิตภณัฑ์
เพื่อใหผู้ช้ื้อรู้สึกเช่ือมัน่กบัผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่าย 
 งานวจิยัฉบบัน้ีแสดงให้เห็นถึงการเขา้มามีอิทธิของอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวใน
ชุมชนบา้นหมอ้  โดยมีผลให้เกิดการพฒันารูปแบบของเคร่ืองป้ันดินเผาเพื่อตอบสนองกบัการ
ท่องเท่ียว  ซ่ึงจากปีพุทธศกัราช 2542 – ปัจจุบนั  ท่ีไดท้  าการศึกษา มิไดเ้กิดผลในดา้นบวกตอ้ง
ชุมชนบา้นหมอ้ในส่วนรวม ท าใหเ้กิดปัญหาท่ีเป็นปัญหาของผูศึ้กษาในงานวจิยัฉบบัน้ี  
 ศุภชยั สิงห์ยะบุศย ์(2543)  ไดศึ้กษาเปรียบลกัษณะรูปแบบศิลปะและการจดัการ
เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน  อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา  กบับา้นหมอ้  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
มหาสารคาม   เป็นศึกษาลกัษณะทางศิลปะและการจดัการผลิตภณัฑจ์ากเคร่ืองป้ันดินเผาเชิง
เปรียบเทียบ  เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีนกบัเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นหมอ้  โดยศึกษารูปแบบ  ขั้นตอน
การผลิต และการตลาดจ าหน่าย เพื่อเปรียบเทียบศกัยภาพในการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองป้ันดินเผา  
โดยการอภิปรายแบ่งเป็น  
 การเปรียบลกัษณะรูปแบบ  พบวา่ทั้ง 2 หมู่บา้นมีรูปแบบท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ของผลิตภณัฑ์ 
 เคร่ืองป้ันดินเผาแบบเดิมของด่านเกวยีนพบ  โอ่ง  ไหปลาร้า  คนโทน ้าเป็นภาชนะท่ี
ตอบสนองเง่ือนไขการด ารงชีวติดา้นประโยชน์ใชส้อย  เช่นเดียวกบับา้นหมอ้ท่ีลกัษณะของ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาจะตอบสนองประโยชน์ใชส้อยในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงในช่วง
เวลาหน่ึงจากผลของการพฒันาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยที  าใหมี้การสนบัสนุนใหมี้ความ
หลากหลายของผลิตภณัฑม์ากข้ึน  หมู่บา้นด่านเกวยีนมีทั้งนกัวชิาการและศิลปิน  เขา้ไปลงทุนเพื่อ
พฒันารูปแบบและลกัษณะของศิลปะ  รวมถึงองคก์รภาครัฐ  เช่น  กรมอุตสาหกรรมท าให้
เคร่ืองป้ันดินเผาของด่านเกวียนมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนตอบสนองกบัความตอ้งการในดา้น
ต่างๆ  นอกเหนือจากประโยชน์ใชส้อย  เช่น  กระถางบวั  กระเบ้ืองดินเผา  ท าใหสิ้นคา้มีตลาด
รองรับท่ีหลากหลายทั้งในและต่างประเทศประกอบกบัการประดบัตกแต่งลวดลายท่ีสวยงามโดย
นกัวชิาการช านาญการดา้นวิจิตศิลป์ท าใหเ้คร่ืองป้ันดินเผาท่ีด่านเกวยีนสามารถส่งขายทั้งในและ
ต่างประเทศ  ส่วนหมู่บา้นหมอ้  การพฒันารูปแบบเกิดข้ึน 2 ระยะ  คือ  ระยะการส่งเสริมและการ
สนบัสนุนเพื่อพฒันารูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผา  โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  อีกช่วงหน่ึง  คือ
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นกัวชิาการศิลปะ  แต่ทั้ง 2 ช่วงไม่ประสบความส าเร็จดว้ยปัจจยั 2 ส่วน  กล่าวคือ  การไม่ได้
ค  านึงถึงวถีิชุมชนและวถีิการผลิตดัง่เดิม  ประกอบกบัการพฒันารูปแบบท่ีขาดการศึกษาและ
แสวงหาตลาดรองรับ  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีภาพรวมของการพฒันาไม่ไดต้อบสนองการพฒันา
รูปแบบในดา้นประโยชน์ใชส้อย 
 กลวธีิในการวธีิผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  วธีิการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของด่านเกวยีนเป็น
การข้ึนรูปภาชนะดว้ยแป้นหมุนท่ีเรียกวา่  “พะมอน”  ท่ีตอ้งใชค้น 2 คนต่อการข้ึนรูป 1 ช้ิน  โดย
ช่างป้ันกบัคนหมุนพะมอน  ขณะเดียวกนัท่ีเป็นเอกลกัษณะของหมู่บา้นหมอ้คือการข้ึนรูปโดยใชไ้ม้
ตีประกอบกบัหินดุและวถีิปฏิบติัท่ีถือเป็นหนา้ท่ีของผูห้ญิงเท่านั้นในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  
แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างเร่ืองปริมาณการผลิตท่ีเกิดจากปัจจยัดงักล่าว 
 การจดัการจ าหน่าย  การจดัการการผลิต   ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตเสร็จทั้ง 2 หมู่บา้นมีลกัษณะ
ท่ีคลา้ยคลึงกนัทั้งหมู่ 2 หมู่บา้น  คือ  การแบ่งหนา้ท่ีระหวา่งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  ซ่ึงแตกต่างใน
ส่วนลกัษณะกล่าวคือ  ผูผ้ลิตของด่านเกวยีนจะเป็นผูช้ายซ่ึงตอ้งออกไปผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  ใน
เพิงป้ันท่ีตั้งไวต้ามกุดต่างใกล ้ๆ  เตาปลวกนอกหมู่บา้น  ส่วนฝ่ายหญิงจะมีหนา้ท่ีอยูบ่า้นคอยดูแล
บา้นและลูกภายในชุมชน  ส่วนบา้นหมอ้แมว้า่พื้นท่ีการผลิตจะไม่ไดแ้บ่งอยา่งเป็นสัดส่วน  แต่ก็จะ
มีการแบ่งหนา้ท่ีโดยฝ่ายหญิงเท่านั้นท่ีเป็นผูผ้ลิตในขั้นตอนส าคญัในการป้ัน  ส่วนฝ่ายชายจะท า
หนา้ท่ีสนบัสนุนโดยหนา้ท่ีหลกัคือ  การหาวตัถุดิบสลบักนักบัการท าเคร่ืองป้ันดินเผา  เช่น  ดิน
เหนียว  ฝืน  ฝาง  แกลบ  เป็นตน้  นอกจากนั้นยงัมีหนา้ท่ีหลกัในการน าผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา
ออกไปจ าหน่ายหรือแลกเปล่ียนเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นกบัการใชชี้วติ  แต่ปัจจุบนัทั้ง 2 
หมู่บา้นมีการขยายตลาดของผูบ้ริโภคผา่นพ่อคา้คนกลางหรือตวัแทนจ าหน่ายของจงัหวดัหรือ
ภูมิภาคมีการสั่งผลิตภณัฑล่์วงหนา้เพื่อให้ผูผ้ลิตมีเวลาในการผลิต  ซ่ึงด่านเกวยีนไดพ้ฒันาไปสู่
ระบบอุตสาหกรรมมีการจดัการการผลิตท่ีเหมาะสมและไปไดป้ระสิทธิภาพ  ในขณะท่ีบา้นหมอ้
อาศยักลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเป็นแกนหลกัในการรับค าสั่งการผลิตจากตวัแทนจ าหน่ายหรือพ่อคา้  
เพื่อจดัการและจดัสรรเคร่ืองป้ันดินเผาใหต้รงต่อค าสั่งสินคา้อยา่งเหมาะสมในกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา 
 งานวจิยัฉบบัน้ีเป็นการน าภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดิน 2 แหล่งมาท าการ
เปรียบเทียบรูปแบบ กรรมวธีิในการผลิต และการจดัการจ าหน่าย โดยมิไดมี้การจดัการ เป็นเพียง
องคค์วามรู้ท่ีแสดงใหถึ้งความแตกต่าง ท่ีมิไดค้  านึกถึงความแตกต่างนั้นเกิดจากอะไร ท่ีผา่นมามีการ
จดัการในชุมชนอยา่งไร ซ่ึงจะแตกต่างกบังานของผูศึ้กษา กล่าวถึงผูศึ้กษาเลือกมองส่ิงท่ีเป็นปัญหา
ท่ีเกิดจากการจดัการท่ีลม้เหลวของภาครัฐท่ีไม่ค  านึก หรือศึกษาในตวัภูมิปัญญาใหดี้ ท าใหก้าร
จดัการไม่เกิดประโยชน์กบัชุมชนส่วนร่วม ท าให้ผูศึ้กษาอยากท่ีจะเสนอแนวทางจดัการภูมิปัญญา
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โดยใหชุ้มชนเสนอในส่ิงท่ีชุมชนตอ้งการ  เพื่อใหภ้าครัฐและส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ  มีการจดัการท่ี
ตรงกบัความตอ้งการของชุมชน 
 อมรรัตน์  วชิรโกเมน (2547) ศึกษาเร่ืองแนวทางการการพฒันาตลาดธุรกิจ
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบพื้นบา้น  ชุมชนบา้นหมอ้  ต าบลเขวา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม  เป็น
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาแบบพื้นบา้นของผูช้ื้อ   และปัจจยัส าคญั
ท่ีมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาแบบพื้นบา้นของผูซ้ื้อ  โดยการศึกษาเป็นไปในแนวทาง
ธุรกิจ  ซ่ึงผลการศึกษาประเด็นส าคญัคือ  ปัจจยัของพฤติกรรมผูซ้ื้อเกิดจาก 2 ปัจจยั  คือ  พฤติกรรม
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาเพื่อประโยชน์ในการใชส้อยและปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุในการ
จ าหน่ายสินคา้โดยวเิคราะห์จากแบบสอบถามเชิงลึกในทางธุรกิจและไดใ้หแ้นวทางส าหรับการ
พฒันาตลาดธุรกิจเคร่ืองป้ันดินเผาแบบพื้นบา้นของบา้นหมอ้ไวด้งัน้ี 
 เคร่ืองป้ันดินเผาแบบพื้นบา้นยงัมีรูปลกัษณ์แบบเดิมท่ีใชภู้มิปัญญาดั้งเดิมท าใหผู้ซ้ื้อ
มองเห็นความแตกต่างจึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาคุณภาพเคร่ืองป้ันดินเผาใหไ้ดม้าตรฐาน  โดยไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะคือ  การสร้างผลิตภณัฑใ์หมี้ความแปลกใหม่เนน้การเคลือบมนัวาวท่ีสวยงามดูมีคุณค่า
และราคาสูงเพื่อยกระดบัคุณภาพและผลิตภณัฑ ์ ควรศึกษาเก่ียวกบัเกณฑม์าตรฐานของผลิตภณัฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบพื้นบา้น  เพื่อตอนสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  เช่น  การจดัแบ่งสินคา้
และราคาท่ีเหมาะสม 
 การบรรจุหีบห่อและตราสินคา้  ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นขอ้มูลสินคา้ระบุถึงคุณภาพ
และการประกนัคุณภาพตลอดจนแสดงขอ้มูลการใชแ้ละเก็บรักษาโดยบรรจุใส่กล่องท่ีสามารถกนั
กระแทกเพื่อป้องกนัการเสียหายมีตราประทบัสินคา้ภายนอกกล่อง  มีการประยกุตต์บแต่งรูปแบบ
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นบา้นปัจจุบนัของบา้นหมอ้ยงัไม่มีการเคลือบผวิ 
 ผลิตภณัฑ ์ ควรมีหน่วยงานท่ีมีความรู้ดา้นเคร่ืองป้ันดินเผาเขา้มาจดัการฝึกอบรมให้
ความรู้โดยถ่ายทอดกระบวนการการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในระบบอุตสาหกรรมตลอดจนการตบ
แต่งดว้ยการเคลือบผลิตภณัฑใ์หเ้กิดความสวยงามเพื่อพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์ห้เป็นท่ีตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค 
 ควรเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายใหม้ากข้ึน  โดยการติดต่อร้านหรือตวัแทนจ าหน่าย
หรือร้านขายผลิต  OTOP หา้งสรรพสินคา้ในตวัจงัหวดั  โดยอาจจะเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายจาก
แหล่งขอ้มูลข่าวสาร  เช่น  หอการคา้จงัหวดั  กรมการส่งเสริมการส่งออกจงัหวดั  และอินเตอร์เน็ต  
เป็นตน้   
 ควรใหห้น่วยงามของรัฐเขา้มาสนบัสนุนการวจิยัเพื่อส ารวจของผูบ้ริโภคหรือตลาด                                      
การประชาสัมพนัธ์  โฆษณาโดยส่วนราชการ  เช่น  พาณิชยจ์งัหวดั  หน่วยงานประชาสัมพนัธ์ต่างๆ  



30 

 

สถาบนัอุดมศึกษา  กรมอุตสาหกรรมจงัหวดั  องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ส านกัพฒันาชุมชน
จงัหวดั  เป็นตน้  
 วรชยั  จินาล่อง  และ  พิสิฏฐ ์ บุญไชย (2548)  เป็นการศึกษาเพื่อออกแบบ  เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพ  และมูลค่าผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา  เสริมรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน ระบุของขอบเขตการวจิยั
เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  โดยเนน้ประเด็นส าคญั 3 ประเด็น  คือ  (1)  การ
ออกแบบเพื่อการคา้  (2)  การเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ ์ โดยมีมหาวทิยาลยัราชภฎัมหาสารคาม
ร่วมกบั JICA จากประเทศญ่ีปุ่นเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หท้นัสมยัข้ึน  
ประกอบกบัผูมี้ความรู้จากมหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคามน าความรู้มาแนะน าวกีารใชแ้ป้นหมุน
ใหแ้ก่ชุมชน ประกอบกบัการสนบัสนุนเตาไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสามรถเผาไดที้ละมากๆ  และสามารถ
เผางานท่ีละเอียดช้ินเล็กๆ  ไดม้ากข้ึน  (3)  การสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน  โดยภาครัฐเขา้มามีส่วน
ร่วมสนบัสนุนมีศูนยโ์ชวผ์ลิตภณัฑภ์ายในหมู่บา้นท่ีทนัสมยัมีลูกคา้จากท่ีอ่ืนมาซ้ือไปใช ้ มีการสั่งที
ละมากๆ  มีนกัท่องเท่ียวแวะเขา้ชมและเลือกซ้ือสินคา้เป็นสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดั
มหาสารคาม  ท าใหชุ้มชนบา้นหมอ้มีรายไดท่ี้ดีเป็นชุมชนเขม็แขง็ในอนาคต 
 งานวจิยัของ อมรรัตน์  วชิรโกเมน  และ วรชยั  จินาล่อง  และ  พิสิฏฐ ์ บุญไชย  
งานวจิยัทั้ง 2 ฉบบัเป็นงานท่ีเนน้การจดัการเพื่อผลดัดนัให้เกิดนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม และ
พฒันารูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผาแบบใหม่ แต่จุดอ่อนของงานวจิยัคือการจดัการโดยกระท ากบักลุ่ม
ของ นายละมยั ค าศิริรักษ ์เป็นผูช้ายท่ีป้ัน ซ่ึงผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาโดยใชแ้ป้นหมุน ท่ีชุมชนส่วน
ใหญ่ถึงจะไดเ้รียนรู้เทคโนโลยดีงัน้ีในช่วงระยะโครงการแต่ก็มิไดน้ าไปใชใ้นอาชีพ   ซ่ึงเม่ือนายละ
มยั ค าศิริรักษไ์ดเ้สียชีวติไป ก็ไม่มีคนสืบทอดรูปแบบท่ีเป็นสมยัใหม่ส่วนหน่ึงเพราะขดักบัวถีิ
ปฏิบติัเร่ืองการแบ่งหนา้ท่ี ท าใหเ้กิดสภาพดงัเช่นปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยสีมยัใหม่ต่างๆ  ถูกทิ้งร้างอยู่
ภายในหมู่บา้น ซ่ึงงานวจิยัของผูศึ้กษาจะไดน้ าปัญหาจากงานวจิยัทั้ง 2 ฉบบัเพื่อเสนอแนวทาง
จดัการท่ีเหมาะสมกบัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์
กบัคนส่วนรวม ตรงกบัความตอ้งการของชุมชน ไม่ก่อให้ปัญหาดงัเช่นในอดีตท่ีผา่นมา  
 
สรุป 
 จากขอ้ความขา้งตน้เป็นงานวิจยัในพื้นท่ีกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งการภูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม โดยงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นท่ีเนน้การศึกษาภูมิปัญญาเพื่อผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจ และการ
ส่งเสริมการออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย ยงัไม่ไดมี้แนวทางท่ีเหมาะสมและสอด
สัมพนัธ์กบัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ รวมถึงการน าเสนอความจริงท่ี
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เกิดข้ึนจากผลของนโยบายรัฐกบัการเปล่ียนแปลงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงอยากจดัท า
งานวจิยัเพื่อศึกษาแนวทางการจดัการภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในกระแสสังคมและระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงถา้ท า
วจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงอาจจะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของรัฐและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใน
อนาคตไม่มากก็นอ้ย 
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บทที ่3 
วธีิกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

 
 การศึกษาองคค์วามรู้ภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  ชุมชนบา้นหมอ้  ต าบลเขวา  
อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม  ผูศึ้กษามีความมุ่งหมายเพื่อคน้หาเอกลกัษณ์เฉพาะของภูมิปัญญา
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  และเสนอแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยผูศึ้กษาใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท า
การเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยผูศึ้กษาท าการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) การ
สังเกตการณ์ ไดก้  าหนดวธีิการวจิยัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ  
  ในการศึกษาแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาดั้งน้ี 
  1.1  ขั้นตอนท่ี 1 เก็บขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  และทุติยภูมิ (Secondary Data)  
จากงานวจิยั หนงัสือ วารสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมและ
รูปแบบใหม่ในแหล่งท่ีมีการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา เช่น ด่านเกวยีน จงัหวดันครราชสีมา และเกาะ
เกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพื่อเปรียบเทียบกรรมวธีิในการ รูปแบบท่ีเกิดข้ึนทั้งแบบดั้งเดิมและรูปแบบ
ใหม่ ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา วา่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง 
เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลมาใชอ้า้งในการใหเ้หตุผลเพื่อน าไปสู่การวเิคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
  1.2  ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บขอ้มูลและการศึกษาขอ้มูลภูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัสารคาม และการเก็บขอ้มูลปฐม
ภูมิเป็นการเก็บขอ้มูลจาการส ารวจขอ้มูลภาคสนาม (Survey Research) โดยแยกไป 2 ส่วนดงัน้ี 
   ศึกษาจากเอกสาร บทความ วารสาร และงานวจิยัท่ีศึกษาในพื้นท่ีศึกษา โดย
พบวา่ในส่วนของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีทั้งหมด 6 ช้ิน ไปการศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2537 – 2548 
ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลบางส่วนมาใชเ้พื่อประโยชน์กบังานวจิยัฉบบัน้ี และบางส่วนท าใหผู้ศึ้กษาได้
เห็นปัญหาเกิดข้ึนจากงานวิจยัเหล่าน้ี อนัน ามาสู่งานวจิยัเร่ืองแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดัง่เดิมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยแนวคิดดงักล่าวลว้นเกิดจาก
การสังเกตการณ์จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
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   การลงเก็บขอ้มูลในภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์อยา่งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ประกอบกบัการใหชุ้มชนทอ้งถ่ินตอบสัมภาษณ์ ซ่ึงขอ้มูลในแบบสัมภาษณ์ ผูศึ้กษา
ตอ้งการขอ้มูล ดงัน้ี 
   ประวติัความเป็นมา  
   ความเช่ือท่ีความสัมพนัธ์ภูมิปัญญาการป้ันดิน 
   ขั้นตอนการผลิตอยา่งระเอียด 
   รูปแบบท่ีชุมชนไดป้ระโยชน์จากการผลิต 
   กิจกรรมการมีส่วนร่วมท่ีผา่นมาของชุมชน 
   ความตอ้งการของผูผ้ลิต 
   เพื่อใหท้ราบถึงองคค์วามรู้ในภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดัง่เดิม
ของชุมชนบา้นหมอ้ จงัหวดัมหาสารคาม รวมถึงความตอ้งการท่ีผูผ้ลิตตอ้งการเพื่อสนบัสนุนดา้น
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดัง่เดิม ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลหลกัท่ีจะน าไปสู่การแนวทางหรือกิจกรรมท่ี
จะเกิดในการอนุรักษต่์อไป 
  1.3  ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูศึ้กษามีหลกัส าคญัคือ การเขา้ใจเก่ียวกบั
ปัญหาท่ีข้ึนในปัจจุบนัเพื่อเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการอนุรักษภ์ูมิปัญญาแบบดัง่เดิมของชุมชน
บา้นหมอ้ โดยจะอธิบายใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญาดัง่เดิมท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ วถีิปฏิบติั 
และกรรมวธีิในการผลิต รวมถึงสาเหตุของปัญหาการวิจยัท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นหมอ้ ซ่ึงผูศึ้กษาได้
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
   1.3.1  ขั้นตอนท่ี 1 คือ การศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิมในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
ของชุมชนบา้นหมอ้ เพื่ออธิบาย คติความเช่ือเร่ืองการแบ่งหนา้ท่ีระหวา่งหญิง – ชาย  การใชพ้ื้นท่ี
สาธารณะร่วมกนั การใชท้รัพยากรในการผลิตร่วมกนั เช่น ทรัพยากรดินจากหนองน ้าภายใน
หมู่บา้น เป็นตน้ เพื่อแสดงถึงความสัมพนัธ์ในระบบสังคม ของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา แบบดัง่
เดิม ซ่ึงภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ ขั้นตอนการผลิต  การเผาแบบ
กลางแจง้  รูปแบบต่างๆ ท่ีชุมชนผลิตเพื่อประโยชน์ใชส้อยในครัวเรือน แลกเปล่ียนหรือขาย เพื่อ
เล้ียงชีพดว้ยวธีิการผลิตแบบดั้งเดิม  แมจ้ะอยูท่่ามกลางสังคมสมยัใหม่ท่ีสังคมอ่ืนๆ  พึ่งพา
ขบวนการผลิตสมยัใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่  เช่น เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน  จงัหวดั
นครราชสีมา  เป็นตน้  แต่ชุมชนบา้นหมอ้จนถึงปัจจุบนัขบวนการผลิต ก็ยงัผกูโยงอยูก่บัการพึ่งพา
ทรัพยากรต่างๆ  ท่ีมีอยูภ่ายในทอ้งถ่ินท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงมีอายุท่ีสืบต่อกนัมา
มากวา่ 120 ปี โดยค าตอบท่ีได ้ คือ  เป็นขบวนการผลิตท่ีง่าย  รวดเร็ว  มีภาระค่าใชจ่้ายนอ้ย  จึงท า
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ใหก้ารผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชุมบา้นหมอ้ เป็นอาชีพท่ีสามารถเล้ียงชีพคนในชุมชนไดจ้นถึง
ปัจจุบนั           
   1.3.2  ขั้นตอนท่ี 2  คือ การวเิคราะห์สภาพปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม  การส่งเสริมโดยรัฐคนเป็นจดัการ  กล่าวคือ  จะกล่าวถึงความเปล่ียนแปลงของสังคมเขา้
สู่ความทนัสมยั โดยท าใหเ้กิดอิทธิพลของระบบทุน ระบบอุตสาหกรรม  เขา้มามีบทบาทส าคญักบั
สังคมในปัจจุบนั ซ่ึงภาครัฐไดรั้บเอาระบบอุตสาหกรรม  และน ามาเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน โดยไม่ไดศึ้กษาถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอยา่งรอบคอบ  เช่น  สังคมท่ี
ผลิตแบบดั้งเดิมเป็นอาชีพ  ศกัยภาพและปริมาณของการผลิต  ท าใหไ้ม่เขา้ใจภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน  
จึงส่งผลใหเ้กิดการส่งเสริมและสนบัสนุนท่ีมิไดต้อบสนองกบัความตอ้งการในการผลิตในทอ้งถ่ิน  
ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีปรากฏในปัจจุบนั  นอกจากนั้นภูมิปัญญาท่ีเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมจะเสียหายหรือสูญเสียอตัลกัษณ์ของภูมิปัญญา  เช่น  กรณีภาชนะดินเผาด่าน
เกวยีน  ซ่ึงในอดีตการเขา้มาของอุตสาหกรรมนั้นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมช่วยรักษาความสัมพนัธ์ของ
ครอบครัว  หรือเครือญาติในชุมชน  แต่ในปัจจุบนัความสัมพนัธ์ข้ึนอยูก่บันายทุน  เกิดความขดัแยง้
ภายในชุมชน  ผลประโยชน์ท่ีชุมชนควรจะไดก้็ตกเป็นของนายทุนในระบบอุตสาหกรรม  เป็นตน้  
   1.3.3  ขั้นตอนท่ี 3 คือ  การเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการภูมิปัญญา
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา โดยใหชุ้มชนมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น สร้างความเขา้ใจกบัภาค
ส่วนท่ีจะเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุนเพื่อสร้างการจดัการภูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา  ให้เกิดประโยชน์และตรงกบัความตอ้งการของชุมชน  ชุมชนและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของวฒันธรรมทางวฒันธรรม ให้เกิดการอนุรักษ ์
เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ท่ีเขม็แขง็ของชุมชนบา้นหมอ้ ท่ีมีมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญัของสังคมไทยต่อไป 
 2.  ขอบเขตกำรศึกษำ 
  2.1  พื้นท่ีในการศึกษา 
   พื้นท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเลือกพื้นท่ี หมู่ท่ี 11 บา้นหมอ้ ต าบลเขา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม มีจ านวนประชากร 856 คน 202 ครัวเรือน  ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชุมชนการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ท่ียาวนานกวา่ 120 ปี  เกือบทั้งหมดของประชากร  ประกอบอาชีพผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาเป็นอาชีพหลกั และมีอาชีพเสริมคือ ท านา มีลกัษณะเด่นท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ
เก่ียวกบัภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา  อยา่งเหนียวแน่น  ประกอบกบัทรัพยากรในการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา   เช่น  ดินเหนียวจากหนองเลิงเบ็ญซ่ึงเป็นแหล่งน ้าสาธารณะในหมู่บา้น วถีิชุมชน
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การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาพึ่งพาธรรมชาติ  รวมถึงพบปัญหาในการส่งเสริมจากภาครัฐท่ีมิไดศึ้กษา
ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมอยา่งจริงจงั 
  2.2  แหล่งขอ้มูลและผูใ้หข้อ้มูล 
   2.2.1  แหล่งขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีไดจ้ากแหล่งขอ้มูล  2 ส่วนคือ  
    2.2.1.1  ขอ้มูลจากการปริทศัน์ในงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีศึกษา ซ่ึง
เป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ียงัไม่ผา่นการคน้หาค าตอบจากจุดประสงคท่ี์ผูศึ้กษาไดก้ าหนดไว ้ 
    2.2.1.2  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงภาคสนามและการตอบแบบสอบถาม ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นขอ้มูลท่ีละเอียดเพื่อผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลในชุดน้ีน าเสนอเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึง
เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน รวมถึงเป็นขอ้มูลท่ีเกิดจากความคิดเห็นและความตอ้งการของชุมชน อนั
จะน าไปสู่แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาต่อไป 
   2.2.2  ผูใ้หข้อ้มูล  การศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกศึกษาโดยการใหค้วามส าคญักบั
ชุมชนดงัน้ีผูใ้หข้อ้มูลหลกัจึงเป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากชาวบา้นในชุมชนบา้นหมอ้เป็นหลกั  ส่วนอีก
กลุ่มหน่ึง  คือ  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  ซ่ึงหลงัจาก
การศึกษาขอ้มูลจากชุมชนผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมแลว้  สร้างองคค์วามรู้ทราบถึง
เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน  โดยมาจากความคิดเห็นและความตอ้งการของชุมชนแลว้  ขั้นตอนต่อไป
จึงจะเป็นการน าองคค์วามรู้ท่ีไดเ้พื่อสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  ให้เขา้ใจถึงภูมิ
ปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้น และน าไปใชส่้งเสริมอยา่งเหมาะสม เพื่อขจดั
ปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
   2.2.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยัและเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
    2.2.3.1  ตวัผูว้จิยั เป็นผูล้งพื้นท่ีส ารวจ การศึกษาขอ้มูลเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง วเิคราะห์  สังเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและการลงภาคสนาม  ก าหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษภ์ูมิปัญญาแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นหมอ้  เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนัของชุมชนกบัภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง     
    2.2.3.2  เอกสารต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรณีศึกษาทั้งท่ีการศึกษาในพื้นท่ีชุมชนบา้นหมอ้และพื้นอ่ืนๆ  เช่น  ด่านเกวยีน  จงัหวดั
นครราชสีมา  เกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี  เป็นตน้  ประกอบกบัหนงัสือ  และงานวจิยัท่ีศึกษา
เก่ียวกบัทฤษฎีในการศึกษา  เช่น  ภูมิปัญญา  การอนุรักษ ์ ทฤษฎีดา้นมานุษยวทิยา  หลกัการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรม  เป็นตน้  
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    2.2.3.3  แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเพื่อศึกษาภูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นหมอ้ ซ่ึงผูต้อบแบบสัมภาษณ์  คือ  ผูผ้ลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ โดยละเอียดดา้นคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม มี
รายละเอียดดงัน้ี     
   2.2.4  กลุ่มผูรู้้ (Key Informants)  จ  านวน 40 คน คดัเลือกจากประชากรท่ีผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา โดยแบ่งจาก 2 คุม้ของชุมชนบา้นหมอ้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีศึกษา โดย
ประเด็นการศึกษาเป็นไปตามวธีิการศึกษา ขั้นตอนท่ี 2 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ขอ้ 1 – 6   ซ่ึงมี
คุณสมบติัดงัน้ี     
    2.2.4.1  มีช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั ตั้งแต่ 30 – 70 ปี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในมิติ
ทางประวติัศาสตร์ในมิติเวลาท่ีแตกต่างกนั เพื่อใหไ้ดส้ังเกตการณ์ ขอ้มูลการสั่งสม และการ
พฒันาการภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ เพื่อใหท้ราบถึงความเป็นมาของ
ชุมชน  ขั้นตอนในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม  ความเช่ือท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการผลิต  
รูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผาดัง่เดิมท่ีชุมชนไดป้ระโยชน์จากการผลิต  เครือข่ายดา้นการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาดัง่เดิม  กลุ่มพอ่คา้หรือตลาดท่ีรับช้ือเคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงจากขอ้มูลในขา้งตน้น้ี จะ
ท าใหส้ามารถทราบถึงอตัลกัษณ์ของชุมชนบา้นหมอ้ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม   
    2.2.4.2  ระยะเวลาในการอยูอ่าศยั ไม่ต ่ากวา่ 30 ปี เพื่อท่ีจะใหค้วาม
คิดเห็นจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม  อยูใ่นช่วงเวลาของการไดมี้ส่วนร่วมกบัโครงการและ
งานวจิยัท่ีท าใหเ้กิดสภาพปัญหาในปัจจุบนั 
    2.2.4.3  เป็นสมาชิกของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา กล่าวคือ กลุ่มดงักล่าวจะ
เป็นกลุ่มท่ีประโยชน์จากการศึกษาคร้ังน้ีมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีส าคญัท่ีจะท าใหก้ารส่งเสริมจาก
ภาคส่วนเก่ียวขอ้งเป็นไปอยา่งเหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของผูผ้ลิต ซ่ึงจะท าใหง้านวจิยัคร้ังน้ี
บรรลุประสงค ์
   2.2.5  กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง (Casual Informants) จ  านวน 30 คน ผูศึ้กษาท าการ
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง แบบเจาะจง ท าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี    
    2.2.5.1  ภาคส่วนท่ีเก่ียวกบักบัการส่งเสริมภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ัน
ดินโดยตรง ซ่ึง  ประกอบดว้ยทั้งภาครัฐและกลุ่มพอ่คา้และผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายและใช้
เคร่ืองป้ันดินเผา แบ่งไดด้งัน้ี 
     2.2.5.1.1  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวา (อบต.) ฝ่ายพฒันา
ชุมชนและอนุรักษ ์
     2.2.5.1.2  กรมส่งเสริมฝีมือแรงงานจงัหวดัมหาสารคาม  
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     2.2.5.1.3  ส านกังานเกษตรจงัหวดัมหาสารคาม 
     2.2.5.1.4  กรมทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัมหาสารคาม 
     2.2.5.1.5  ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผา เช่น กลุ่มลูกคา้ เพื่อประโยชน์ท่ีสอยระดบัครัวเรือน และกลุ่มลูกคา้ ประเภท
โรงแรม และภตัตาคาร   
    2.2.5.2  ภาคส่วนท่ีเก่ียวกบักบัการส่งเสริมภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ัน
ดินโดยทางออ้ม   
     2.2.5.2.1 โรงเรียน และสถาบนัศึกษาในจงัหวดัมหาสารคาม
     2.2.5.2.2  ผูใ้หข้อ้มูลทัว่ไป  
    ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม 
จะมีส่วนในการส่งเสริม สนบัสนุน และอนุรักษโ์ดยผูศึ้กษาจะออกแบบสอบถาม  สอบถามความ
คิดเห็นกลุ่มดงักล่าวเพื่อสร้างเครือข่าย และสอบถามคิดเห็นของกลุ่มดงักล่าว เช่น อยากใหมี้การ
อนุรักษเ์คร่ืองป้ันดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ ดว้ยกิจกรรมประเภทใด ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งจะเขา้ร่วม
กิจกรรมหรือไม่ เพื่อสร้างความเขา้ใจระหวา่งคนทั้ง  2 กลุ่มซ่ึงจะท าใหเ้กิดกิจกรรมในการอนุรักษ์
โดยความเขา้ใจท่ีตรงกนัและดว้ยวธีิการอนุรักษท่ี์เหมาะสม 
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บทที่ 4 
ชุมชนบ้านหม้อกับการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม 

 
 การศึกษาแนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินนั้นเป็นกรณีศึกษาโดยใชข้อ้มูลหลกัจากกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้น
หมอ้  ตาํบลเขวา  อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ในการศึกษานั้นไดใ้ชข้อ้มูลทางดา้น
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมและสงัคมมาวเิคราะห์ร่วมกบัสภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัการที่ผา่น
มา เพือ่ประเมินและวเิคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยใชว้ธีิการรวบรวมขอ้มูลจาก 2 ส่วนหลกั  คือ  
 1.  การรวบรวมขอ้มูลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งเพือ่ใชก้าํหนดกรอบการศึกษาและทบทวน
ปัญหาและการจดัการที่เกิดขึ้น  
 2.  ขอ้มูลจากจากสมัภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เพื่อหาคาํตอบของปัญหาต่างๆ   ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนั และความตอ้งการจากกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาเพือ่การจดัการ  สนบัสนุน  สร้างสรรค ์ ให้
เกิดประโยชน์ตามวถีิความเช่ือ  ทางวฒันธรรม  
 โดยจะไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดที่ไดม้าประมวลผลเพือ่ศึกษาตามวตัถุประสงคห์ลกัของการ
วจิยั  ในบทน้ีจะเป็นการนาํเสนอรายละเอียดเกี่ยวกบัผลการดาํเนินการวจิยั  โดยผูศ้ึกษาจะได้
นาํเสนอขอ้มูล   พื้นที่และภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  โดยประกอบดว้ยขอ้มูลประวตัิความ
เป็นมา  รูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผา ขั้นตอนการผลิต และภูมิปัญญาที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองป้ันดินเผา  
เพือ่ใหท้ราบที่มา  ความสาํคญัของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม  ที่สอดคลอ้งกบัวถีิความ
เช่ือของงชุมชน  ภูมิปัญญา  ในการผลิต  รูปแบบต่างๆ  ที่เกิดขึ้นจากการสัง่สมความรู้จากรุ่นสู่รุ่น 
 1.  ข้อมูลพืน้ที่และภูมปัิญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม 
  1.1  ความเป็นมาของพื้นที่ศึกษา 
   บา้นหมอ้เป็นชุมชนที่ตั้งมานานเกิน 120 ปี ดงัสามารถนบัสืบทอดอายขุอง
บุคคลไดก้วา่ 3 รุ่น  แต่ช่วงปีที่เป็นจุดกาํเนิดของการตั้งหมู่บา้นไม่มีผูใ้ดสามารถกาํหนดไดอ้ยา่ง
แน่นอน  ไดมี้แตก่ารบอกเล่าสืบตอ่กนัมาวา่  ประชากรชาวบา้นหมอ้สืบเช้ือสายมาจากชาวไทย
โคราช  โดยอพยพมาจากจงัหวดันครราชสีมา  เขตอาํเภอพมิาย  อาํเภอบวัใหญ่  อาํเภอโนนสูง  และ
อาํเภอโนนไทย  ซ่ึงปัจจุบนัชาวบา้นหมอ้กบัชาวไทยโคราชจากอาํเภอต่างๆ  ขา้งตน้  ยงัคงไปมาหา
สู่กนั  โดยเฉพาะต่างมาร่วมงานพธีิสาํคญัระหวา่งกนัมิไดข้าด 
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   นอกจากน้ี งานการศึกษาของ ศุภชยั สิงห์ยะบุศย ์(2542: 184-186) ไดก้ล่าวไว้
ในส่วนของความเป็นมาของชุมชนบา้นหมอ้ ถึงสาเหตุของการยา้ยถ่ินฐานไวว้า่  สาํหรับเหตุผลการ
ยา้ยถ่ินฐานจากจงัหวดันครราชสีมาของชาวไทยโคราชกลุ่มน้ี  เพือ่มาตั้งรกรากอยูผ่นืแผน่ดินใหม่
บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความเห็นที่แตกต่างกนัเป็น 3 กลุ่มกล่าวคือ   
   กลุ่มที่ 1 เช่ือวา่การอพยพเดินทางของชาวไทยโคราชมีเหตุผลมาจากการคา้ขาย
เร่  โดยนาํสินคา้ประเภทผา้แพร  ถว้ยชาม  และเคร่ืองใชไ้ม่สอยต่างๆ  เดินทางโดยเกวยีนมาเร่ือยๆ  
จนกระทัง่ถึงพื้นที่บา้นหมู่ปัจจุบนั  ซ่ึงกลุ่มที่ 1 น้ีคือ  กลุ่มของนายคาํ (ไม่ทราบนามสกุล) ซ่ึง
ชาวบา้นเรียกตาคาํไดเ้ดินทางมาจาํหน่ายสินคา้ที่บริเวณจงัหวดัร้อยเอ็ด  จงัหวดัสารคาม  และ
กาฬสินธุ ์ เม่ือเดินทางผา่นบริเวณบา้นหมอ้ปัจจุบนั  เห็นวา่เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ประกอบกบัมีหนองนํ้ าธรรมชาติขนาดใหญ่และที่สาํคญัผนืดินใตผ้วินํ้ าบริเวณหนองนํ้ าแห่งน้ีมีดิน
เหนียวที่สามารถใชเ้ป็นวสัดุในการป้ันหมอ้  ซ่ึงเป็นหตัถกรรมที่พวกเขามีความชาํนาญอยูแ่ลว้  อีก
ทั้งชุมชนต่างๆ  ในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความตอ้งการในการใชภ้าชนะดินเผาเป็นอยา่ง
มาก  จึงตดัสินใจตั้งรกรากอยูบ่ริเวณทิศเหนือของบา้นหมอ้ในปัจจุบนั  ซ่ึงไดเ้ปล่ียนสภาพเป็นทุ่ง
นาไปทั้งหมดเรียกวา่นาเก่า  การเดินทางของนายคาํคร้ังนั้นมีเพือ่นร่วมเดินทางจาํนวน 7 ครอบครัว  
ซ่ึงหลงัจากการตั้งรกรากชุมชนใหม่ของชาวไทยโคราชเสร็จแลว้  ประกอบกบัการที่ไดเ้ร่ิมตน้ใน
การนาํดินเหนียวจากหนองนํ้ าตามธรรมชาติที่อยูภ่ายในบริเวณบา้นหมอ้มาป้ันภาชนะดินเผา
ประเภทหมอ้แบบต่างๆ  เพือ่ใชส้อยในชีวติประจาํวนั  ซ่ึงภายหลงัไดรั้บความสนใจจากชุมชนรอบ
ขา้งจึงเกิดการแลกเปล่ียนคา้ขายเคร่ืองป้ันดินเผาแลกกบัขา้วสาร  และของป่า  เป็นตน้  ทาํใหบ้า้น
หมอ้เป็นแหล่งแลกเปล่ียนคา้ขายเคร่ืองป้ันดินเผาที่สาํคญัในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในเวลา
ต่อมา 
   กลุ่มที่ 2 เช่ือวา่การอพยพของชายไทยโคราชที่เป็นบรรพชนของชาวบา้นหมอ้
ในระยะแรกอพยพมาจากบา้งแพงในเขตอาํเภอโนนสูง  จงัหวดันครราชสีมา  เม่ือประมาณ 120 ปี  
ที่ผา่นมาโดยนายคาํ  มีเป้าหมายในการอพยพยา้ยถิ่นฐานนั้นคอืการแสวงหาที่อยูใ่หม่  เน่ืองจาก
พื้นที่เดิมเกิดฝนแลง้ติดต่อกนั 8 - 9 ปี  และเกิดโรคระบาด  ชาวไทยโคราชกลุ่มดงักล่าวจึงตดัสินใจ
ละทิ้งถ่ินฐานเดิมเขา้มาแสวงหาที่อยูใ่หม่ในเขตอีสานตอนกลาง  จนมาพบพื้นที่บริเวณบา้นหมอ้  
ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่มีความความอุดมสมบูรณ์  มีป่าละเมาะอยูโ่ดยรอบ  มีหนองนํ้ าขนาดใหญ่และมีดิน
เหนียวคุณภาพดีและเหมาะสมกบัการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  จึงไดต้ั้งรกรากบนพื้นที่แห่งน้ีโดย
เร่ิมแรกมีเพยีง 7 - 9 ครอบครัว  ต่อมาเม่ือเคร่ืองป้ันดินเผาของชาวไทยโคราชกลุ่มน้ีไดรั้บความ
นิยมจากชุมชนขา้งเคียงในเขตภาคอีสานมากขึ้น  ต่อมาจึงไดก้ลบัไปเยีย่มญาติและพีน่อ้งในถ่ินฐาน
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เดิมใหม้าอพยพมาอยูด่ว้ยกนั  โดยดาํเนินวถีิชีวติโดยยดึอาชีพการทาํเคร่ืองป้ันดินเผาตั้งแต่นั้นเป็น
ตน้มา   
   กลุ่มที่ 3  เช่ือวา่ชาวบา้นหมอ้ซ่ึงเป็นชาวไทยโคราช  มีวถีิชีวติสืบต่อกนัมาโดย
การป้ันหมอ้  มีความเป็นมาจากการที่ชาวโคราชจากอาํเภอโนนสูง  กลุ่มหน่ึงที่อพยพหนีภยั
สงครามไทย - ลาว  แลว้มาปักหลกัทาํมาหากินทีบ่ริเวณบา้นหมอ้ในปัจจุบนั  ประกอบกบับริเวณน้ี
เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีหนองนํ้ าตามธรรมชาติซ่ึงมีดินเหนียวซ่ึงเป็นวสัดุสาํคญัใน
การทาํเคร่ืองป้ันดินเผากลุ่มน้ีจึงตดัสินใจที่จะตั้งรกรากอยูใ่นบริเวณดงักล่าว  และดาํเนินชีวติในวิถี
ของการทาํเคร่ืองป้ันดินเผาเพือ่ใชส้อยในชีวติประจาํวนั  ต่อมาจึงไดมี้การแลกเปล่ียนและคา้ขายกบั
ชุมชนใกลเ้คียงกลายเป็นอาชีพที่ถูกถ่ายทอดและสืบทอดจนถึงปัจจุบนั 
   จากแนวคิดความเป็นมาของชุมชนบา้นหมอ้  เม่ือศึกษาคน้ควา้พบวา่  ขอ้ความ
ในแนวคิดทั้ง 3 ส่วนลว้นแต่เป็นสาเหตุของการอพยพของบรรพบุรุษชุมชนบา้นหมอ้  กล่าววา่  
แนวคิดทั้ง 3 ส่วน  มีปรากฏในเอกสารทางประวตัิศาสตร์ ซ่ึงปรากฏในจดหมายเหตุ เสด็จราชการ
มณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร และมณฑลร้อยเอ็ด ซ่ึงสมเด็จกรมพระยาดาํรงราชานุภาพ  ทรงได้
บนัทึกเหตุการณ์ของการอพยพของคนจีนและคนไทยโคราช  จากมณฑลนครราชสีมา  และ
สอดคลอ้งกบังานของไพฑูรย ์มีกุศล (2537)  กล่าวถึงสาเหตุของการอพยพคนไทยโคราชไปถึง
แถบมณฑลร้อยเอ็ด มีสาเหตุหลกัอยู ่2 ประการ คือ (1) การอพยพในการทาํการคา้ขายพร้อมกบัคน
จีนที่อพยพไปยงัมณฑลร้อยเอ็ด  (2) การอพยพหนีโรคระบาดจากมณฑลนครราชสีมา ซ่ึงทั้งสอง
ส่วนอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนั ใน ปีพทุธศกัราช 2426  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของความเป็นชุมชน
บา้นหมอ้ ซ่ึงจากสาเหตุที่สอดคลอ้งกนัน้ีพอที่จะสรุปและประมาณถึงความเป็นมาของชุมชนบา้น
หมอ้ วา่จากการอพยพของคนโคราชมายงัพื้นที่ของชุมชนบา้นหมอ้ในปัจจุบนั พบวา่จากหลกัฐาน
เอกสารดา้นประวตัิศาสตร์ที่ปรากฏเร่ืองราวของการอพยพวา่ ชุมชนบา้นหมอ้มีอายจุากการอพยพ
จนถึงปัจจุบนัประมาณ 128 ปี  โดยประกอบอาชีพการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา   
   นอกจากน้ี  วรชยั  จินล่อง และ พสิิฎฐ ์บุญไชย (2548: 6-8)  ยงัไดก้ล่าวคือ  
มูลเหตุของที่มาของช่ือ “บา้นหมอ้” ไวว้า่  เน่ืองจากชาวบา้นที่อพยพมาเป็นคนไทโคราช  มีฝีมือ
และความชาํนาญในการป้ันหมอ้ดินเผาซ่ึงทาํดว้ยดินเหนียว  เม่ือเดินทางมาถึงเนินดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อาํนวยความสะดวกไดดี้  โดยเฉพาะมีดินเหนียวที่เหมาะ
สาํหรับการป้ันหมอ้  จึงไดเ้ลือกเอาพื้นที่แห่งน้ีเป็นที่ตั้งหมู่บา้น  และร่วมกนัสร้างบา้นที่พกัอาศยั
จาก 8 - 9 ครอบครัว  ก็กลายมาเป็นหลายครอบครัวเพิม่ขึ้น  จากญาติพีน่อ้งที่อยูโ่คราชอพยพมาเพิ่ม
และจากการแต่งงานและออกเป็นครอบครัวใหม่ ชาวบา้นทุกคนที่เขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นน้ีจะยดึอาชีพ
ป้ันหมอ้ขายเป็นสินคา้และมีรายไดซ่ึ้งคนกาํลงันิยมในสมยันั้น  สาเหตุที่ช่ือวา่บา้นหมอ้ ไม่ทราบวา่



41 

 

ใครเป็นผูต้ ั้งช่ือหมู่บา้นทราบแต่วา่ผูสู้งอายพุากนัเรียกมาตลอด หรืออาจเป็นเพราะคนในหมู่บา้น
เกือบทุกครัวเรือนป้ันหมอ้ลายส่งสู่ตลาดหรือแลกเปล่ียนกนัเป็นที่รู้จกัของคนทัว่ไป  และทุกคนก็
กล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่  “บา้นหมอ้”  และตวัชาวบา้นเองก็ยอมรับวา่หมู่บา้นแห่งน้ีช่ือบา้นหมอ้
จนถึงปัจจุบนั  การอพยพของชาวบา้นหมอ้เป็นการอพยพของคนจากทอ้งถิ่นในภาคเดียวกนั  คือ  
อพยพจากอาํเภอเนินสูง  และอาํเภอบวัใหญ่  จงัหวดันครราชสีมา  จากสาเหตุดงักล่าว 
ทาํเลที่ตั้งของหมู่บา้นหมอ้  คาํนึงถึงแหล่งนํ้ า  คือ  หนองเลิงเบญ็  และแหล่งที่มีปัจจยัในการทาํมา
หากินนั้นคือ  มีทรัพยากรดินเหนียวสาํหรับทาํเคร่ืองป้ันดินเผา  จึงไดเ้ลือกบริเวณน้ีเป็นที่ตั้งของ
หมู่บา้น  ตามลกัษณะการตั้งถ่ินฐานในชนบทอีสานที่กล่าวมานั้นบา้นหมอ้  เป็นหมู่บา้นที่มีการตั้ง
ถ่ินฐานแบบถาวร  เพราะมีการรวมตวัของบา้นเรือนอยูห่ลายชัว่อายคุนดงัภาพที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  บริเวณการอพยพของบรรพบุรุษของชุมชนบา้นหมอ้ (บริเวณวงกลมสีเหลือง) 
 
  จากภาพที่ 6 แสดงให้เห็นพื้นที่การอพยพของบรรพบุรุษของชาวบา้นหมอ้ซ่ึงอพยพ
จาก 3 แนวคิดในขา้งตน้  ซ่ึงอยูใ่นแถบอาํเภอสูงโนน  อาํเภอโนนไทย  อาํเภอบวัใหญ่  และอาํเภอ 
พมิาย  ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของชาวบา้นหมอ้ปัจจุบนัก็ยงัมีการไปมาหาสู่กนัอยูเ่สมอ  
  1.2  ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัพื้นศึกษา 
   ขอ้มูลทัว่ไปของชุมชนบา้น  บา้นหมอ้ ตั้งอยูท่ี่ ตาํบลเขวา  อาํเภอเมือง  จงัหวดั
มหาสารคาม ประกอบไปดว้ยครอบครัว 202 หลงัคาเรือน ประชากร 832 คน (สาํรวจเม่ือปี 
พทุธศกัราช 2553) มีบา้นตั้งอยูเ่รียงรายกนั อาณาเขตติดต่อ ดงัภาพที่ 7 
   ทิศเหนือ ติดต่อกบัวดัปรมยัยกิาวาส บา้นหมอ้ ตาํบลเขวา อาํเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม 
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   ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัหนองนางเลิงเบญ็ บา้นเชียงเหียน ตาํบลเขวา อาํเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
   ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั บา้นแมค ตาํบลเขวา อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
   ทิศใต ้  ติดต่อกบั อาํเภอโกสุมพสิยั และอาํเภอบรบือ จงัหวดั
มหาสารคาม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงการเช่ือมต่อระหวา่งเทศบาลเมือง  กบับา้นหมอ้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่บริเวณบา้นหมอ้ และแหล่งนํ้ าของหมู่บา้น 
 

มหาสารคาม 
บา้นหมอ้ 

 

บา้นหมอ้ 

หนองเลิงเบญ็ 
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   พื้นที่ถา้แบ่งโดยแนวถนนภายในหมู่บา้นเป็นเกณฑ ์จะแบ่งไดเ้ป็น 2 คุม้ คือ 
คุม้ตะวนัออก กบั  คุม้ตะวนัตก แต่โดยความเป็นอยูแ่ลว้ถือเป็นคุม้เดียวกนัระบบการปกครองมี
ผูใ้หญ่ คนปัจจุบนัคือ  นายสมทรง   อรหนัตา  มีวดัภายในหมู่บา้นหน่ึงแห่ง คือ วดัปรมยัยกิาวาส 
ตั้งอยูท่างทิศเหนือของหมู่บา้น ติดกบัเขตของโรงเรียนเป็นวดัที่ชาวบา้นใชป้ระกอบพธีิกรรมทาง
ศาสนา ภายในวดัมีไฟฟ้า เช่นเดียวกบัหมู่บา้นซ่ึงต่อไฟฟ้าจากตวัจงัหวดัมหาสารคาม โดยแต่ละ
เดือนจะมีเจา้หนา้ที่จากทางการไฟฟ้าในจงัหวดัมหาสารคาม ออกมาเก็บค่าไฟฟ้า ภายในหมู่บา้นมี
โรงเรียน  แห่ง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาอยูติ่ดกบัวดัทางทิศเหนือ ของหมู่บา้น ภายในหมู่บา้นใช้
นํ้ าประปา และอาศยัแหล่งนํ้ าจากหนองนํ้ าขนาดใหญ่ที่เรียกวา่ “หนองเลิงเบญ็” ดงัภาพที่ 8  ซ่ึงมีมา
นานแลว้ และนบัวนัก็ยิง่จะขยายเขตออกไปอีกจากการที่ชาวบา้นไปขดุเอาดินดิบ นอกจากการใช้
ดิน ชาวบา้นยงัไดอ้าศยัเป็นแหล่งอาหาร เช่น การจบัปลา เป็นตน้ ดา้นประเพณีและวฒันธรรม เป็น
วถีิชีวติของชาวบา้นหมอ้ ก็ยงัคงเป็นแบบวฒันธรรมอีสาน  กล่าวคือ  อยูก่นัแบบพีน่อ้ง   มีการ
พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  เคารพเช่ือฟังอาวโุส  พอ่เฒ่าแม่เฒ่า  ประกอบอาชีพการผลิตเคร่ืองดินเผา
เป็นหลกั เกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม โดยอาศยัพื้นที่แหล่งนํ้ าธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์
แมใ้นฤดูแลง้ 
   ผลจากการสาํรวจสภาวะเทคโนโลย ี การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ของสถาบนัวจิยัและพฒันา  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
พบวา่การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นหมอ้  เป็นการผลิตชนิดเผากลางแจง้  และขึ้นรูปภาชนะโดยการ
ตีดว้ยไม ้ ซ่ึงจะทาํใหไ้ดเ้คร่ืองป้ันดินเผาแบบเอิทเทนแวร์  ซ่ึงเน้ือภาชนะจะมีความพรุนตวั
ค่อนขา้งมาก  อนัเป็นภาชนะสาํหรับการบรรจุนํ้ าด่ืมที่จะใหค้วามเยน็ไดดี้และเป็นภาชนะสาํหรับ
ตม้แกงหรือปรุงอาหาร  ซ่ึงปัจจุบนัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีหมู่บา้นที่ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
กลางแจง้ 51 หมู่บา้นโดยแบ่งเป็นกลุ่มเช้ือสายไทโคราช 40 หมู่บา้น  และกลุ่มเช้ือสายเขมร        
ส่วยญอ้  และลาว 11 หมู่บา้น  
   ในปัจจุบนัชุมชนบา้นหมอ้ยงัคงมีการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นอาชีพเพือ่เล้ียง
ชีพ พบการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตเป็นรุ่นที่ 3 มีความมาในการรวมกลุ่มและรายละเอียด
ของสมาชิกกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาดงัน้ี 
  1.3  กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้ในปัจจุบนั 
                                                                      โดยผู ้
ศึกษาจดัทาํแบบสอบถามชุด ก จาํนวน 30 ชุด  เพือ่สอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาประกอบการสมัภาษณ์  และสนทนาแบบเจาะจงและไม่เจาะจง  เพือ่สอบถามขอ้มูล
ในประเด็นต่างๆ  เช่น  ความเป็นมา  ความเช่ือ  ประเพณีต่างๆ  รูปแบบที่ผลิตในปัจจุบนั  รายได้
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การผลิต  และปัญหาในการผลิตที่จะสามารถนาํขอ้มูลตา่งๆ  ที่ไดจ้าแบบสอบถาม  และการ
สมัภาษณ์เหล่าน้ีนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่นาํไปสู่การเสนอแนวทางการอนุรักษภู์มิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ในบทต่อไป   
   1.3.1  ความเป็นมาของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้ 
    นายสุดสาคร  ไชโยชน์  ซ่ึงเป็นประธานกลุ่มมีถ่ินฐานอยูท่ี่จงัหวดั
นครราชสีมา  โดยอาศยัอยูบ่ริเวณอาํเภอพมิาย  อาํเภอบวัใหญ่  อาํเภอโนนสูง  อาํเภอโนนไทย  และ
หมู่บา้นที่กุรุ  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  ประกอบอาชีพดา้นการคา้ โดยขายสินคา้ประเภท
ผา้แพรถว้ยชาม  และเคร่ืองใชส้อยต่างๆ  โดยนาํไปจาํหน่ายในหมู่บา้นที่ใกลเ้คียง  นอกจากจะ
จาํหน่ายในหมู่บา้นและพื้นที่ใกลเ้คียงแลว้ยงัไดไ้ปจาํหน่ายในต่างพื้นที่  และไดเ้ดินทางจาํหน่ายใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ทัว่ทั้งจงัหวดัร้อยเอ็ด  จงัหวดัมหาสารคาม  และจงัหวดักาฬสินธุ ์ ซ่ึง
จะใชจุ้ดที่เป็นสถานที่ชุมชนบา้นหมอ้เป็นที่พกัผอ่นอาศยัชัว่คราว  ซ่ึงเม่ือมาอยูใ่นระยะแรกนั้นยงั
ไม่มีผูต้ ั้งช่ือสถานที่  โดยในหมู่บา้นมีบ่อนํ้ าขนาดใหญ่ใตน้าํจะมีดินเหนียวคุณภาพพิเศษ  คือ  ดิน
เหนียวเป็นสีดาํ  เหมาะสาํหรับการนาํขึ้นมาเป็นเคร่ืองใชท้ี่จะเป็นก่อน  เช่น  หมอ้  ครก  ถว้ย     
เป็นตน้  นายสุดสาคร  ไชโยชน์  จาํนาํมาผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  โดยเพือ่ใชส้อยในครัวเรือนเท่านั้น  
ต่อมาไดน้าํออกจาํหน่ายปรากฏวา่มีผูนิ้ยมกนัมากทาํรายไดดี้จึงเร่ิมทาํกนัเป็นอาชีพหลกั  และไดมี้
การรวมกลุ่มกนัเป็นชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นหมอ้ (สมัภาษณ์สุดสาคร  ไชโยชน์  เม่ือวนัที่ 17 
มกราคม 2555) โดยสมาชิกในกลุ่มเป็นคนหมู่บา้นหมอ้  จึงเป็นการสร้างรายไดแ้ละอาชีพใหก้บั
ชุมชนในปัจจุบนั ซ่ึงปัจจุบนัมีสมาชิกทั้งหมดที่ยงัคงผลิตภาชนะดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ มี
จาํนวนทั้งหมด 30 คน  แต่เป็นสมาชิกสมาชิกของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา 26 ราย  อีก 4 ราย  ไม่ไดอ้ยู่
ในกลุ่มโดยมีโครงสร้างองคก์รดงัแผนภูมิภาพที่ 2  และตารางที่ 1 
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   1.3.2  โครงสร้างและแผนผงัองคก์ร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แผนภูมิภาพที่ 2  โครงสร้างองคก์ร ผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ ตาํบลเขวา 
   อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 

นางศศันีย ์ อรุณ 

สมาชิก 

 
นางละหมา้ย  อรหันตา 

สมาชิก 

นางบวัไข  แกว้กลาง 

สมาชิก 

นางใจ  หวงัทิวกลาง 

สมาชิก 

นางสังเวียน  หวงัทิวกลาง 

สมาชิก 

นางมะลิ  อรุณ 

สมาชิก 

นางพิสมยั  พงษเ์พชร 

สมาชิก 

นางเยอืน  อดทน 

สมาชิก 

นายอาํพล  วรรณะเสิร 

สมาชิก 

นางนอ้ย  นาอุดม 

สมาชิก 

นางสาํเนา  แกว้กลาง 

สมาชิก 

นางปอง  แกว้กลาง 

สมาชิก 

นายประเคน  อรุณ 

สมาชิก 

นางวฒันา  วรรณะเสิร 

สมาชิก 

นางวาสนา  คาํศิริลกัษณ์ 

สมาชิก 

 

นายสาคร  ไชโยชน์ 

ประธานกลุ่ม 

นางเรณู  ไชโยชน์ 

รองประธาน 

นางคาํนึง  คาํศิริลกัษณ์ 

สมาชิก 

นางสาํลี  สวนมะไฟ 

สมาชิก 

นางดวงใจ  แกว้อมร 

สมาชิก 
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ตารางที่  1  รายช่ือสมาชิกผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ ตาํบลเขวา อาํเภอเมือง 
 จงัหวดัมหาสารคาม 

ลาํดบัที ่ ช่ือ – สกุล บา้นเลขที ่ อาย ุ ลาํดบัสมาชิก 

1 นายสุดสาคร ไชยโยชน์ 52 52 ประธานกลุ่ม 

2 นางเรณู ไชยโยชน์ 52 48 รองประธานกลุ่ม 

3 นางคาํนึง คาํศิริรักษ ์ 117 46 สมาชิก 
4 นายนอ้ย นาอุดม 117 52 สมาชิก 
5 นางบวัไข แกว้กลาง 114 45 สมาชิก 
6 นางสาํเนา แกว้กลาง 178 40 สมาชิก 
7 นางเยือ้น หวงัทิวกลาง 108 58 สมาชิก 
8 นางปอง แกว้กลาง 100 58 สมาชิก 
9 นางมะลิ อรุณ 93 57 สมาชิก 
10 นางทศันี อรุณ 92 55 สมาชิก 
11 นางมนสั ศรีอากาศ 99 78 สมาชิก 
12 นางพกิุล แพงวงศ ์ 22 64 สมาชิก 
13 นางตอ้ม พรมชา 91 57 สมาชิก 
14   นางแต๋ว ศรีภพ 102 60 สมาชิก 
15 นางหนูเพยีร คาํศิริรักษ ์ 14 47 สมาชิก 
16 นางเกสร อรหนัตา 123 50 สมาชิก 
17 นางแวว ศรีภพ 107 52 สมาชิก 
18 นางสมใจ อนัฤดี 2 68 สมาชิก 
19 นางบวัลอย ศรีภพ 31 44 สมาชิก 
20 นางเอ๋ียว สีสมพาน 105 57 สมาชิก 
21 นางน่ิม ศรีภพ 101 66 สมาชิก 
22 นางรัญจวน หวงัทิวกลาง 137 48 สมาชิก 
23 นางพนิ จงกลกลาง 10 56 สมาชิก 
24 นางสี แสนอามาตย ์ 17 45 สมาชิก 
25 นางนอ้ย คาํศิริรักษ ์ 81 72 สมาชิก 
26 นางพสิมยั คงเพร็ช 21 48 สมาชิก 
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 โครงสร้างองคก์ร รายละเอียดสมาชิก และแผนภูมิภาพ ผูศ้ึกษาไดท้าํการสมัภาษณ์ เพือ่
หาความเป็นมาและขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ จากรายช่ือสมาชิกทาํใหเ้กิดขอ้สงัเกตดา้นความมาเป็น
ของสายตระกูล ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลที่ช้ีใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธท์ี่จะเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ การศึกษาพบวา่ ตระกูลดั้งเดิมที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้นั้น มีการสืบทอดภูมิปัญญา มามากกวา่ 100 ปี เม่ือดูแผนภูมิ
ภาพ โดยมีขอ้มูลเก่ียวขอ้งการสืบสายตระกูลของตระกูลดัง่เดิม โดยมีรายละเอียดดงัแผนภูมิภาพ   
ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพที่ 3  การสืบทอดสายตระกูลผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ ตาํบลเขวา  
  อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 
 จากแผนภูมิภาพและรายช่ือสมาชิกของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  
แสดงให้เห็นถึงการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นโดยการสืบทอดใหค้นภายในครอบครัว ซ่ึงมี
ขอ้สงัเกตคือ ตระกูลหลกัๆ ที่ยงัคงมีการป้ันหมอ้ในปัจจุบนั จะเป็นตระกูลที่มีผูห้ญิงเป็นผูสื้บทอด 
จากการสมัภาษณ์ในการลงพื้นที่พบวา่  ตน้ตระกลูดั้งเดิมของชุมชนบา้นบา้นหมอ้ประกอบดว้ย  3 
ตระกูลหลกัไดแ้ก่ คาํศิริรักษ ์ แกว้กลาง ศรีภพ  ซ่ึงเป็นตระกูลเร่ิมแรกที่เร่ิมมีการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา ตามแผนภูมิ ของสายตระกูลที่ไดศึ้กษา จนถึงปัจจุบนัยาวนานมากกวา่ 100 ปี  

ตระกลูคาํศิริรักษ ์ ละมยั 

หนูเพียร 

ตระกลูไชยโยชน์ สุทศัน์ 

นอ้ย 

ศรีนวล ตระกลูศรีภพ แวว แตว้ 

สาํนาํ 

บวัไข 
ปอง บวั ตระกลูแกว้กลาง 

เรณู 

น่ิม 

คาํนึง 

บวัลอย 
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ขอ้มูลขา้งตน้จึงแสดงวา่ในหมู่บา้นหมอ้เป็นหมู่บา้นที่ยงัคงป้ันหมอ้ โดยใหค้วามสาํคญักบัวถีิ
ปฏิบติัในแบบดัง่เดิม  คือ  ผูห้ญิงเป็นช่างป้ัน  ผูช้ายเป็นคนสนบัสนุน ที่ยงัคงถือปฏิบตัิจนถึง
ปัจจุบนั 
 2.  รูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผา 
  สาํหรับบา้นหมอ้  จงัหวดัมหาสารคาม  จดัอยูใ่นกลุ่มชาวไทยโคราชที่มีลกัษณะ
รูปแบบศิลปะของเคร่ืองป้ันดินเผาที่คลายคลึงกนัดว้ยเหตุผลของการมีตน้กาํเนิดการผลิตจากกลุ่ม
เดียวกนั  แต่ดว้ยปัจจยัแวดลอ้มใหม่  ภายหลงัการอพยพยา้ยถ่ิน  ไม่วา่จะเป็นปัจจยัดา้นวตัถุ  
อุปกรณ์ ดา้นความตอ้งการของตลาดเคร่ืองป้ันดินเผาของทอ้งถ่ินใหม่  หรือปัจจยัดา้นการพฒันาภูมิ
ปัญญาการผลิต  ทาํใหรู้ปแบบของเคร่ืองป้ันดินเผาแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนในภาคอีสานเป็นกรณี
เฉพาะ  โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งรูปแบบของเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นหมอ้ออกเป็น 5 รูปแบบ  ไดแ้ก่ 
  2.1  รูปแบบที่สืบทอดจากบรรพชนกลุ่มไทยโคราช  บรรพชนกลุ่มไทยโคราช
หมายถึงกลุ่มไทยโคราชที่มีการสะสมและถ่ายทอดภูปัญญาการป้ันดินเผาโดยการขึ้นรูปดว้ยการตี
ดว้ยไมแ้ละเผากลางแจง้  ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวเป็นรูปแบบที่ชาวบา้นหมอ้ไดน้าํมาสืบทอดเป็น
รูปแบบหลกัที่ดาํรงอยูก่บัการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  รูปแบบที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมี
ความสมัพนัธค์วบคู่กบัวถีิการผลิตของชาวบา้นหมอ้  รูปแบบจากบรรพบุรุษเป็นรูปแบบที่ถูก
กาํหนดขึ้นจากเง่ือนไขดา้นประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั  งานหลกัคือเป็นภาชนะบรรจุนํ้ าและภาชนะ
ตม้แกงจึงถูกเรียกวา่หมอ้และมีโครงสร้างสาํคญัคือ  ปาก  คอ  ตวั  และกน้  ซ่ึงมีการแบ่งชนิดของ
เคร่ืองป้ันดินเผาดงัน้ี 
   2.1.1  หมอ้อุ  เป็นภาชนะที่ใชส้าํหรับบรรจุนํ้ าด่ืม  ซ่ึงชาวไทยลาวในละแวกที่
ใชผ้ลิตภณัฑห์มอ้อุ (หมอ้ขนาดเล็กสาํหรับใส่นํ้ า) ของชาวบา้นหมอ้จะเรียกวา่ “โอ่งนํ้ า” แต่
ชาวบา้นหมอ้ซ่ึงเป็นชาวไทยโคราชผูผ้ลิตจะเรียกวา่ “หมอ้อุ” ดงัภาพที่ 9 
                          
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9  รูปแบบหมอ้อุของชุมชนบา้นหมอ้ 
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   2.1.2  หมอ้น่ึง (หมอ้ขนาดเล็กใชส้าํหรับหุงขา้ว)  เป็นภาชนะดินเผาที่เป็น
ลกัษณะดั้งเดิมของบรรพชน  ที่สาํคญัชนิดหน่ึง  มีรูปแบบที่แตกต่างจากหมอ้อุในส่วนของคอและ
เบา้ที่ลาดเอียงลงสู่กน้หมอ้  และในส่วนปากหมอ้จะมีความลาดเอียงเพยีงเล็กนอ้ยเพือ่โอบรัดความ
ลาดเอียงของหวดน่ึงขา้วใหไ้ดเ้น้ือที่มากเพือ่เก็บกกัไอน้ํ้ าเดือดในขณะที่น่ึงขา้วดงัภาพที่ 10 
            
       
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10  รูปแบบหมอ้น่ึงของชุมชนบา้นหมอ้ 
    
   2.1.2  หมอ้ตม้แกง  หมอ้ตม้มีลกัษณะคลา้ยกบัหมอ้น่ึง  แต่สดัส่วนความสูง
นอ้ยกวา่จึงไม่ดูไม่เหมือนหมอ้น่ึง  คือลกัษณะปากหมอ้ที่ผายออกของเบา้บาราดเอียง  ลาํตวัป่อง
ออกเลก็นอ้ย  หมอ้ตม้แกงบางใบจะถูกออกแบบใหมี้หูเพือ่ความสะดวกในการจบัขณะตั้งไฟ  คือ  
มีหนา้ที่คลา้ยกบัหูหมอ้อลูมิเนียม  ดงัภาพที่ 11 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
ภาพที่ 11  รูปแบบหมอ้ตม้แกง้ของชุมชนบา้น 
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    ตม้แกงเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของชาวบา้นหมอ้และชาวอีสานในอดีตโดย
ภาพรวม  ดว้ยไดใ้หห้มอ้ดงักล่าวเป็นภาชนะประกอบอาหารประเภทตม้แกง   รวมถึงการหุงขา้ว
และปรุงอาหาร หรือกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการตม้ต่างๆ  เช่น  การตม้สมุนไพรประคบไก่ชนที่
เรียกวา่ การตม้นํ้ าไก่ และการตม้ยาสมุนไพรยงัคงใชห้มอ้ดินในกลุ่มน้ีตราบจนปัจจุบนั โดยความ
เช่ือวา่ หมอ้ดินเผาเป็นหมอ้ที่มีธาตุดินแฝงอยู ่เม่ือใชต้ม้สมุนไพรแลว้สมุนไพรดงักล่าวจะสามารถ
ออกฤทธ์ิเป็นยาไดดี้กวา่การตม้ดว้ยหมอ้อะลูมิเนียม ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทและความสมัพนัธ์
ของเคร่ืองป้ันดินเผากบัวถีิชีวติไดอ้ยา่งชดัเจน 
   2.1.3  กระบะนํ้ า กระบะนํ้ าเป็นภาชนะดินเผาที่เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของชาว
ไทยโคราช ส่วนมากจะถูกผลิตขึ้นมาเพือ่ใชท้าํหนา้ที่บรรจุนํ้ าสาํหรับใชส้อยเบด็เตล็ด เช่น แช่ขา้ว 
ลา้งผกั ลา้งถว้ยชาม ใส่เศษอาหารเพือ่เล้ียงสตัว ์จึงมีลกัษณะที่ปากกวา้งเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการใช้
งาน  ซ่ึงปัจจุบนักระบะนํ้ าดินเผาถูกแทนที่โดยชามอะลูมิเนียมดว้ยคุณสมบติัที่มีนํ้าหนกัเบา ใช้
สะดวกกวา่รูปแบบดินเผา จึงเป็นที่นิยมที่ผูใ้ชส้อยมากกวา่      
   2.1.4  กานํ้ าดินเผา เป็นภาชนะนํ้ าด่ืมทีมี่รูปทรงคลา้ยกบักานํ้ าอะลูมิเนียมเป็น
ผลงานสร้างสรรคท์ี่ชาวบา้นไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่การป้ันภาชนะประเภทกานํ้ า
ดินเผาค่อนขา้งจะใชค้วามสามารถสูงและใชเ้วลามากจึงไม่เป็นที่นิยมในการผลิต อยา่งไรก็ตามกน็ํ้ า
ดินเผาก็ยงัมีการใชส้อยของผูค้นในภาคอีสานจนถึงปัจจุบนั ดงัภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12  รูปแบบกานํ้ าดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ 
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  2.2  รูปแบบประยกุต ์
   ดว้ยบา้นหมอ้เป็นชุมชนที่ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบไฟตํ่าหล่อเล้ียงและโอบ
อุม้วถีิชีวติของชาวอีสานตอนกลาง  โดยเฉาะในเขตจงัหวดัมหาสารคาม  กาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด
อยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลากวา่ 100 ปี ทาํใหล้กัษณะของรูปแบบการผลิตภาชนะดินเผาดงักล่าวตก
ผลึกอยูใ่นวถีิชีวติของชาวบา้นหมอ้อยา่งกลมกลืน  และเป็นการผลิตที่ตอบสนองกบัปัจจยัส่ี ในการ
ดาํเนินชีวติของชาวบา้นหมอ้ แต่ลกัษณะรูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นหมอ้ก็มิไดมี้การพฒันาใดๆ 
ไปจากที่ตกทอดจากบรรพชน ประเด็นดงักล่าวทาํใหจ้ากการคิดที่จะพฒันารูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผา
ของชาวบา้นหมอ้ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ช่วงสาํคญัที่ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและเพิม่เติมภูมิปัญญา
การป้ันดินเผาของชาวบา้นหมอ้ 
   2.2.1  ช่วงที่ 1  ระหวา่ง พทุธศกัราช 2508 - 2514  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
โดยอุตสาหกรรมจงัหวดัมหาสารคาม ไดเ้ขา้มาพฒันาโดยการนาํแป้นหมุนมาใชใ้นการขึ้นรูป
เคร่ืองป้ันดินเผา การเผาดว้ยเตาก่อหรือเตาใน  และการออกแบบรูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผาบางส่วน
เพิม่เติม ดงัน้ี 
    2.2.1.1  โอ่งดินเผาติดลาย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ไดพ้ฒันารูปแบบ
เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นหมอ้โดยผา่นอุตสาหกรรมจงัหวดัมหาสารคาม  รูปแบบดงักล่าวเป็นรูปแบบที่
ถูกขึ้นรูปโดยใชแ้ป้นหมุน  มีทรวดทรงคลา้ยโอ่งมงักรแต่มีฝาปิด  ซ่ึงคลา้ยกบัฝาหมอ้ของชาวบา้น
หมอ้  รูปแบบน้ีจึงมีลกัษณะของการผสมผสานของลกัษณะของโอ่งมงักรกบัฝาปิดดินเผาของ
ชาวบา้นหมอ้  พร้อมทั้งมีการปิดลวดลายศิลปะไทยสีขาวในตวัโอ่งอีกดว้ย ดงัภาพที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13  รูปแบบโอ่งดินเผาติดลายของชุมชนบา้นหมอ้ 
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    2.2.1.2  กระถางดินเผา  รูปแบบกระถางดินเผาบา้นหมอ้  มีรูปแบบ
เช่นเดียวกบักระถางดินเผาทัว่ไป  เป็นรูปแบบที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไดน้าํมาถ่ายทอดใหแ้ก่
ชาวบา้นพร้อมกบัเทคนิคในการขึ้นรูปดว้ยแป้นหมุน ดงัภาพที่ 14 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14  กระถางดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ 
 
 อยา่งไรก็ตามการเขา้มาส่งเสริมการพฒันารูปแบบของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่
ค่อยประสบความสาํเร็จเท่าที่ควรดว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ 
 วธีิการการขึ้นรูปดว้ยแป้นหมุน  มีความยุง่ยากและส้ินเปลืองกาํลงัคนและค่าใชจ่้าย
จาํนวนมากในการผลิต   
 การเปล่ียนแปลงวถีิการผลิตแบบดั้งเดิม  กล่าวคือ  วถีิการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของ
ชาวบา้นหมอ้จะมีลกัษณะของผูผ้ลิตหรือช่างป้ัน  ซ่ึงไดจ้ะแบ่งหนา้ที่ให้เฉพาะผูห้ญิงที่สามารถทาํ
ได ้ ส่วนผูช้ายมีบทบาทคือผูส้นบัสนุนในการหาวสัดุสาํหรับการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  เช่น  ดิน  
ฟืน  ฟางขา้ว  การการเตรียมบริเวณสาํหรับการเผา  ซ่ึงการผลิตโดยใชแ้ป้นหมุนในลกัษณะ
อุตสาหกรรมทาํใหบ้ทบาทของผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผากลายเป็นเพยีงแรงงานในการผลิต  ชาวบา้น
จึงไม่นิยมที่จะใชร้ะบบดงักล่าว 
    2.2.1.3  ประติมากรรมนูนสูงติดผนงั  เป็นการพฒันารูปแบบเพือ่ขยาย
ตลาดจากกลุ่มลูกคา้ชาวบา้นที่ซ้ือเฉพาะหมอ้ดินเผาไปสู่ลูกคา้กลุ่มใหม่ที่ตอ้งก่ีผลงานปติมากรรม
นูนสูงดินเผา  เพือ่ประดบัตกแต่งผนงั ดงัภาพที่ 15  การพฒันารูปแบบดงักล่าวมีวธีิคิดและกลวธีิ
การทาํเช่นเดียวกบัประติมากรรมดินเผาด่านเกียนทุกประการต่างกนัแต่เพยีงวา่ประติมากรรมนูนสูง
ที่บา้นหมอ้สร้างขึ้นไดใ้ชดิ้นบา้นหมอ้และเผาโดยใชเ้ตานอกหรือการเผากลางแจง้ 
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ภาพที่ 15  ประติมากรรมนูนสูงติดผนงัของชุมชนบา้นหมอ้ 
    
    2.2.2  ช่วงปีพทุธศกัราช 2529 - 2531  มหาวทิยาลยัมหาสารคามโดย 
สงัเขป  นาคไพรจิตร  จากภาควชิาศิลปะและวฒันธรรม  คณะมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม  เขา้ไปพฒันาภาคใตโ้ครงการอีสานเขียว  โดยเนน้การ
พฒันารูปแบบของผลิตภณัฑเ์ป็นสาํคญัซ่ึงผลิตภณัฑช่์วงดงักล่าวเป็นการใชแ้ละสร้างสรรคผ์ลงาน
ชั้นสูงเพือ่สร้างรูปแบบใหม่  เพือ่ขยายกลุ่มลูกคา้ที่เป็นศิลปินที่จะเขา้มาซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ ์ ซ่ึง
มีการสอนทกัษะการช่างและการเรียนรู้เร่ืองของการป้ันเคร่ืองป้ันดินเผา  แต่แนวคิดดงักล่าวไม่คอ่ย
ไดรั้บการตอบรับจากชาวบา้นเท่าที่ควร  ดว้ยเหตุผลของงานที่การสร้างสรรคช้ิ์นงานแต่ละช้ินใช้
เวลานาน  และรูปแบบบางอยา่งชาวบา้นไม่ไดมี้ทกัษะและความชาํนาญในการป้ันชั้นสูง  ประกอบ
กบัการไม่ไดมี้เวลาที่จะทุ่มเทศึกษาเรียนรู้อยา่งจริงจงัทาํใหแ้นวติดดงักล่าวไม่ประความสาํเร็จ  
ยกเวน้นายละมยั  คาํศิริรักษ ์ ที่มีทกัษะในการทาํประติมากรรมไดห้ลายรูปแบบ  แต่ผลงานที่
ปรากฏก็ไม่ไดแ้สดงถึงการสืบทอดจากอาจารยศิ์ลปะเท่าที่ควร  ผลงานที่ปรากฏในช่วงน้ีมีเพยีง  
ประติมากรรมภาพเหมือนและภาพลอ้เลียนนกัการเมือง  ซ่ึงเป็นการนาํเสนอรูปแบบเหมือนจริง  
เพือ่เป็นทางออกดา้นการสร้างสรรคเ์คร่ืองป้ันดินเผาของบา้นหมอ้โดยอาจารยแ์ละนกัศึกษาศิลปะ  
ซ่ึงเป็นรูปแบบที่ตอ้งใชก้ารสัง่สมประสบการศิลปะตามหลกัวชิาการในระดบัหน่ึง  จึงเป็นการยาก
ที่จะถ่ายทอดใหแ้ก่ชุมชนบา้นหมอ้อยา่งเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร    
  2.3  รูปแบบที่พฒันาโดยชาวบา้นหมอ้  เป็นผลสืบเน่ืองจาก สงัเขต  นาคไพจิตร  
เขา้มาพฒันารูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผาที่บา้นหมอ้  โดยใชบ้า้นของนายละมยั  คาํศิริรักษ ์ ผูใ้หญ่บา้น
ในช่วงเวลานั้นเป็นศูนยส่์งเสริมและพฒันาเคร่ืองป้ันดินเผา  นายละไมและครอบครัวโดยเฉพาะ
นายสุทศัน์  ซ่ึงเป็นบุตรชายของนายละมยั  นาคไพรจิตร  ไดมี้ส่วนของการช่วยเหลือและดูแลคณะ
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ผูพ้ฒันา  ทาํใหเ้กิดการสร้างงานเคร่ืองป้ันดินเผาชั้นสูง  เช่น  ประติมากรรมนูนสูงหรือ
ประติมากรรมภาพเหมือน  อยา่งไรก็ตาม  การเขา้มาพฒันารูปแบบอนัเป็นแบบที่แปลกใหม่ออกไป
จากภาชนะบา้นหมอ้มีผลใหเ้กิดวธีิคิดเชิงออกแบบในการพฒันาที่เป็นรูปแบบของตนเองและ
ประสบความสาํเร็จดา้นการจาํหน่ายระดบัหน่ึงที่ยงัคงดาํเนินการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเชิงพฒันา
รูปแบบและเร่ิมสร้างผลงานออกจาํหน่ายตั้งแต่ปี พทุธศกัราช 2532 เป็นตน้มา  ซ่ึงรูปแบบ
เคร่ืองป้ันดินเผาที่ปรากฏขึ้นใหม่จากการสร้างสรรคโ์ดยชาวบา้นหมอ้จาํแนกไดด้งัน้ี 
   2.3.1  รูปสตัวท์อ้งถ่ิน  เป็นรูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผาที่ยดึเอาภาพสตัวท์ี่ปรากฏ
และเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของคนอีสาน  เช่น  เป็นสตัวแ์รงงานแลเป็นอาหาร  เช่น  ววั  ควาย  ก้ิงก่า  
จ่ิงจก  ตุก๊แกดงัภาพที่ 16 ซ่ึงแสดงออกในลกัษณะที่อิสระและผลงานที่ปรากฏแฝงดว้ยอารมณ์และ
ความเช่ือของทอ้งถ่ิน  แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นทอ้งถิ่นและวถีิชีวติจากภูมิปัญญาของชาวบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16  เคร่ืองป้ันดินเผารูปสัตวท์อ้งถ่ินของชุมชนบา้นหมอ้ 
  
   2.3.2  รูปหุ่นชาวนาและชาวอีสาน  การป้ันดงักล่าวเป็นการส่ือใหเ้ห็นถึง
อิริยาบถและกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติชาวอีสานดงัภาพที่ 17  เป็นอีกแนวคิดหน่ึงที่พฒันามา
พร้อมกบัภาพสตัวเ์ป็นอีกส่วนหน่ึงที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทอ้งถิ่นตามแบบวชีิวติของชาว
อีสาน 
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ภาพที่ 17  เคร่ืองป้ันดินเผารูปหุ่นชาวนาและชาวอีสาน 
 
   2.3.3  ตน้หมอ้  เป็นความสาํเร็จจากการพฒันารูปแบบโดยนายละมยั  คาํศิริ
รักษ ์ กล่าวคือ  ภายหลงัการผลิต  ตน้หมอ้ก็ไดก้ลายเป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาที่มีกลุ่มลูกคา้ให้
ความสนใจเป็นจาํนวนมาก ดงัภาพที่ 18  และสามารถส่งจาํหน่ายไดท้ัว่ไปทั้งละแวกใกลเ้คียงและ
ต่างภูมิภาค  เช่น  เชียงใหม่  ภูเก็ด  พทัยาและกรุงเทพฯ  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18  เคร่ืองป้ันดินเผาตน้หมอ้ของชุมชนบา้นหมอ้ 
 
   2.3.4  ภาชนะเลียนแบบภาชนะชนิดอ่ืนๆ  การพฒันารูปแบบภาชนะดินเผา
บา้นหมอ้อีกกลุ่มหน่ึงและวธีิการหน่ึง  คือ  การส่งเสริมโดยปรับเปล่ียนวสัดุจากภาชนะอ่ืนใหเ้ป็น
ภาชนะดินเผาที่ปรากฏเด่นชดัที่สุด คือ ขอ้งเป็ด (ภาชนะใส่ปลาของชาวอีสานเป็นลกัษณะรูปเป็ด)  
รูปแบบของขอ้งเป็ดเป็นการเช่ือมโยงเอารูปแบบของขอ้งไมไ้ผใ่ส่ปลา  ที่มีรูปร่างคลา้ยกบัเป็ดและ
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มีประทุนลอยนํ้ า  ซ่ึงชาวประมงอีสานจะผกูเช่ือมโยงไวเ้พือ่ใหล้อยนํ้ าตามตนเองขณะที่ลุยนํ้ าหรือ
ทอดแห  โดยลกัษณะรูปแบบที่คลา้ยคลึงกบัเป็ดและสามารถลอยนํ้ าไดจึ้งถูกเรียกวา่ “ขอ้งเป็ด” โดย
ผลงานดงักล่าวเป็นผลงานที่เป็นภาชนะดินเผาเพือ่ใส่นํ้ าปลูกพชืเล้ือยชนิดต่างๆ  เพือ่ประดบัตกแต่ง  
เช่น  พดู่างและพทูอง  เป็นตน้  แต่ปัจจุบนัรูปแบบขา้งตน้นั้นไม่ไดมี้การผลิตแลว้ โดยสาเหตุเร่ือง
ของการขดักบัวถีิปฏิบติัในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาที่ผูห้ญิงตอ้งเป็นป้ัน แต่ในรูปแบบขา้งตน้การ
ผลิตภณัฑท์ี่ผูช้าย  คือ นายละมยั คาํศิริรักษ ์เม่ือนายละมยั เสียชีวติ ในปีพทุธศกัราช2551 จึงมิไดผู้ ้
สืบทอดรูปแบบดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนับริเวณที่ใชเ้ป็นพื้นที่ในการผลิตก็ถูกทิ้งร่าง บางส่วนก็นาํไปใช้
ประโยชน์อยา่งอ่ืน 
  2.4  รูปแบบผลงานที่ตลาดหรือลูกคา้เป็นผูก้าํหนด  ลกัษณะผลงานที่ลูกคา้เป็นผู ้
เสนอแก่ชาวบา้นหมอ้  จะมีลกัษณะที่มีโครงสร้างรูปแบบที่คลา้ยคลึงกบัผลงานที่สืบทอดจากบรรพ
บุรุษชาวบา้นหมอ้  รวมทั้งผลงานในกลุ่มน้ีจะทาํการขึ้นรูปดว้ยการตีทั้งส้ิน  สาํหรับวิธีการสัง่ทาํคือ  
การนาํตวัอยา่งผลิตภณัฑม์าเป็นแบบและตกลงราคาระหวา่งผูซ้ื้อและผูผ้ลิต  ซ่ึงสินคา้กลุ่มน้ีเป็น
สินคา้ที่ทาํรายไดใ้หแ้ก่ชาวบา้นหมอ้เป็นอยา่งมากและเขา้มาทดแทนสินคา้ที่เป็นลกัษณะแบบ
ดั้งเดิมที่ความตอ้งการอาจจะนอ้ยลงในอนาคต  สินคา้รูปแบบดงักล่าวอาทิเช่น   
   2.4.1  หมอ้ชุด  เป็นหมอ้ดินเผาเขา้ชุดกบัเตาขนาดเล็ก  มีความสูงประมาณ 5-
20 เซนติเมตร  ใชใ้นร้านอาหารและภตัตาคารเพือ่จดัรูปแบบอาหารใหดู้หรูหราและมีคุณคา่น่า
รับประทาน  โดยมากจะเป็นอาหารประเภทตม้ - แกง   เช่น  โป๊ะแตก  เน้ือจุ่ม  ตม้ปลา ฯลฯ ดงัภาพ
ที่ 19 
   2.4.2  ชาม - ถว้ยดินเผา  เป็นภาชนะดินเผาที่มีลกัษณะและหนา้ทีค่ลา้ยชาม
หรือถว้ยขนาดกลางแต่ถูกทาํใหเ้ป็นภาชนะดินเผาที่มีดา้มจบั  ซ่ึงใชส้าํหรับใส่อาหารประเภทต่างๆ  
เช่น  ลาดหนา้  ก๋วยเต๋ียว  ผดิไทย ฯลฯ  กลุ่มลูกคา้สาํคญัคือภตัตาคาร  โรงแรมและร้านอาหาร
ทัว่ไป 
   2.4.3  หมอ้ทอง  เป็นการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเรียนแบบภาชนะดินเผาบา้น
เชียง  เรียกตามผูม้าวา่จา้งซ่ึงประกอบธุรกิจจาํหน่ายของที่ระลึกหมอ้ดินเผาระบายสี  เรียนแบบหมอ้
บา้นเชียงจงัหวดัอุดรธานี  ซ่ึงเร่ิมมีการผลิตตั้งแต่ ปีพทุธศกัราช 2539   
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ภาพที่ 19  รูปแบบหมอ้ชุดของชุมชนบา้นหมอ้ 
 
  2.5  รูปแบบที่เกิดจากการนาํไปสร้างส่ิงใหม่อีกอยา่งหน่ึง  คือ  ผลิตภณัฑท์ี่
นอกเหนือจากประเภทภาชนะเพือ่ใชส้อยในชีวติประจาํวนัมีการส่งเสริมใหส้ร้างผลิตภณัฑดิ์นเผา
เพือ่ใชเ้ป็นส่วนประกอบสาํคญัของเตาถ่านประจาํครัวเรือนที่เรียกวา่ “เตาประสิทธิภาพ” ซ่ึงไดมี้
การผลิตเตาเผาไฟดว้ยถ่านขนาดสูง 25 เซนติเมตร กวา้ง 22 เซนติเมตร  ขึ้นในหมู่บา้นเพือ่ส่ง
จาํหน่าย  อยา่งไรก็ตามสาํหรับบุคคลที่ผลิตเตาชนิดดงักล่าวในหมู่บา้นหมอ้มีเพยีงครอบครัวเดียว
คือครอบครัวของนายชอบ  คาํสาลีรัตน์  ทั้งน้ีเป็นผลงานจากพฤติกรรมการผลิตของช่างป้ันจาก
บา้นหมอ้ ทั้งน้ีในปัจจุบนัไม่ไดป้รากฏในชุมชนบา้นหมอ้ (วรชยั จินาล่อง และพสิิฎฐ ์บุญไชย, 
2548)  
   ประกอบกบัขอ้มูลจากการศึกษาพบวา่รูปแบบของภาชนะดินเผาที่มีการผลิต
ในชุมชนบา้นหมอ้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.  เคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบ้านหม้อในปัจจุบัน 
  3.1  รูปแบบเคร่ืองป้ันดินที่ผลิตในปัจจุบนั 
   ในปัจจุบนัน้ีชุมชนบา้นหมอ้ยงัคงดาํเนินการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นอาชีพ
หลกั  โดยรูปแบบต่างๆ  ส่วนใหญ่ยงัเป็นรูปแบบดั้งเดิม นอกจากนั้นก็จะเป็นไปตามการตอ้งการ
ของลูกคา้ และบางรูปแบบจากอดีต ก็เลิกผลิตไปบา้ง  เพราะปัจจยัดา้นความตอ้งการของตลาด ไม่มี
ตลาดรองรับ เช่น โอ่งนํ้ าลวดลายต่างๆ ที่เคยผลิตขึ้นในช่วงปีพทุธศกัราช 2539  และตน้นํ้ า  และ
เคร่ืองป้ันดินเผารูปสตัว ์ในปัจจุบนัเหลือเพยีง 1 ราย  ที่ยงัคงสืบทอด คือ นายสาคร ซ่ึงจะใชว้ิธีการ
ผลิตแบบใชแ้ป้นหมุน  ซ่ึงผลิตภณัฑส่์วนใหญ่ในปัจจุบนัจะเป็นรูปแบบตามความตอ้งการของ
ลูกคา้  นอกจากนั้นในกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นหมอ้  ยงัคงใชว้ิธีการผลิตแบบดั้งเดิม  ซ่ึงจาก
การสาํรวจพบวา่รูปแบบที่ยงัผลิตและจาํหน่ายในปัจจุบนัมี 
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   3.1.1  หมอ้นํ้ า  เป็นภาชนะที่ใส่นํ้ าด่ืมของชาวอีสาน  ซ่ึงภาชนะดินเผาเป็นที่
นิยมมากในแถบน้ี  เพราะเม่ือใส่นํ้ าด่ืมแลว้จะเยน็ตามธรรมชาติทาํใหห้มอ้นํ้ ายงัคงเป็นที่นิยมและ
สร้างรายไดใ้ห้แก่กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาตลอดมาจากอดีตถึงปัจจุบนัดงัภาพที่ 20 ก - ค  
 
 
 
 
 
                                        
 
 
           (ก) 
 
 
 
                 
 
 
 
                               (ข)                                                                      (ค) 
ภาพที่ 20  แบบมาตรฐานของหมอ้นํ้ า 

(ก)  หมอ้นํ้ าขนาดมาตรฐาน 
(ข)  ฝาหมอ้ ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 8 น้ิว 
(ค)  หมอ้นํ้ ามาตรฐาน ความสูง 11 น้ิว 

 
   โดยทัว่ไปนั้นหมอ้จะประกอบดว้ย 2 ส่วน  คือ  ตวัหมอ้และฝาหมอ้  รูปแบบ
มาตรฐานที่ลูกคา้นิยมนั้นจะมีขนาดตวัหมอ้ประมาณ 10x8 น้ิว  โดยจากการสาํรวจพบวา่กลุ่มผูผ้ลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้จาํนวน 30 คน  สามารถผลิตและขายหมอ้นํ้ าไดท้กุคนดงัภาพที่ 
21  ก - ข 
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     3.1.2           เป็นภาชนะสาํหรับการปรุงอาหาร  ตม้สมุนไพร  
ปัจจุบนัเป็นที่นิยมจากกลุ่มผูป้ระกอบการสปา  ทาํใหปั้จจุบนัสร้างรายไดใ้หแ้ก่ผูผ้ลิตพอสมควร  มี
ลายขนาดแลว้แต่ความตอ้งการของตลาดซ่ึงราคานั้นขึ้นอยูก่บัขนาด  เช่น 4x6.5 น้ิว  และขนาดใหญ่
ขึ้นไปตามลาํดบัโดยราคาก็เพิม่ขึ้นไปตามขนาดที่ใหญ่ขึ้นดงั ภาพที่ 21  ก - ข 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
    (ก)                        (ข) 
ภาพที่ 21  แบบมาตรฐานของหมอ้ตม้ 
                (ก) หมอ้ตม้ ความสูง 4 น้ิว 
                (ข) หมอ้ตม้ เสม้ผา่นศูนยก์ลาง 7 น้ิว 
    
   3.1.3  หมอ้ชุด เป็นภาชนะดินเผาที่ประยกุตข์ี้นมาจากลกัษณ์ของเคร่ืองครัว
สมยัใหม่ โดยประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ตวัหมอ้ และเผา โดยส่วนใหญ่นั้นหมอ้ชุดจะเป็นหมอ้ขนาด
เล็ก ขนาด 3x7.5 น้ิว ส่วนใหญ่จะใชใ้นกิจการร้านอาหาร โรงแรม ภตัตาคาร ดงัภาพที่ 22 ก-ง   
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   (ก)                                                             (ข) 
      
 
 
                           
 
 
 
 
       (ค)                                                                                      (ง) 
ภาพที่ 22  หมอ้ชุดขนาดมาฐาน 

(ก) หมอ้ชุดมาตรฐาน 
(ข) หมอ้ชุดมาตรฐานขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 8 น้ิว 
(ค) หมอ้ชุดมาตรฐานความสูง 3น้ิว 
(ง) ฝาหมอ้ชุดมาตรฐานเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 4.5 น้ิว 
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 3.1.4  ไห  เป็นภาชนะที่ใชห้มกั  ดอง  เพือ่ถนอมอาหาร  ซ่ึงไปที่ผลิตขึ้นนั้นเป็นที่นิยม
มาก  เพราะชาวอีสานนั้นนิยมถนอมอาหารโดยการหมกั  ดอง  เช่น  ปลาร้า  ปลาสม้  หรือผลไม้
ต่างๆ  โดยที่ขนาดนั้นขึ้นอยูก่บัหินดุที่จะเป็นตวักาํหนดขนาดของภาชนะ (บาง วงคช์ารี, 2555 )  ดงั
ภาพที่ 23 ก-ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        (ก)                                                                                       (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              (ค)                                                                              (ง) 
 
ภาพที่ 23  เคร่ืองป้ันดินเผาประเภทไหขนาดมาตรฐานของชุมชนบา้นหมอ้ 

(ก) ไหดินเผาที่ผลิตในชุมชนบา้นหมอ้ 
(ข) การป้ันไหดินเผา 
(ค) หินดุขนาดต่างๆที่ใชป้ั้นหมอ้ 
(ง) หมอ้ดินเผาหลงัจากการเผาแลว้ 



62 

 

   3.1.5  กระถางดินเผา  เป็นภาชนะดินเผาอีกชนิดหน่ึงที่นิยมอยา่งกวา้งขวาง  ใช้
ในการปลูกตน้ไม ้ ดอกไม ้ การจดัสวน  โดยในปัจจุบนัเป็นที่นิยม  ซ่ึงขนาดที่นิยมของลูกคา้  
ขนาด 6 x7.5      ในปัจจุบนัน้ียงัเป็นภาชนะที่สร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาจนถึง
ปัจจุบนั ดงัภาพที่ 24 ก – ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ก)                                                         (ข) 
ภาพที่ 24  กระถางขนาดมาตรฐานของชุมชนบา้นหมอ้ 
                (ก) กระถางดินเผาที่ผลิตในชุมชนบา้นหมอ้ 
               (ข) กระถางดินเผาความสูง 7.5 น้ิว 
 
  3.1.6  อ่ืนๆ  ภาชนะส่วนใหญ่นั้นจะขึ้นรูปโดยการใชแ้ป้นหมุน  แต่ยงัคงใชก้ารเผา
แบบดั้งเดิม  โดยภาชนะส่วนใหญ่นั้นจะเป็นภาชนะ  เคร่ืองประดบัหรือรูปแบบตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ โดยมีเพยีงนายสาคร  ที่ผลิตเพียงรายเดียวภายในชุมชนดงัภาพที่ 25  ก-ข 
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                                           (ก)                                                     (ข) 
ภาพที่ 25  เคร่ืองป้ันดินเผาเป็นการขึ้นรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 

(ก) รูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผาต่างๆ เช่น รูปนกัการเมือง รูปสตัวต์่าง เป็นตน้ 
(ข) รูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผาตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ถว้ยชามขนาดเล็ก เป็นตน้ 

 
  ขอ้ความขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึง รูปแบบของเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ 
จากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมก็ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและพฒันารูปแบบโดยการส่งเสริมจาก
ภาครัฐและนกัวชิาการในช่วงระยะเวลาที่ผา่นจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีรูปแบบที่ชุมชนยงัผลิต
เป็นอาชีพอยูมี่ 2 แบบ  คือ รูปแบบที่สืบทอดจากบรรพชนกลุ่มไทยโคราช  และ รูปแบบผลงานที่
ตลาดหรือลูกคา้เป็นผูก้าํหนด  ซ่ึงความลม้เหลวจากรูปที่เหลือลว้นเป็นการส่งเสริมจากภาครัฐที่
ชุมชนไม่ไดมี้ส่วนร่วม ทาํใหก้ารพฒันารูปแบบไม่ประสบความสาํเร็จ ไม่ไดเ้กิดขึ้นจากคนส่วน
ใหญ่ทาํใหข้าดช่วง ขาดคนสืบทอด อุปกรณ์ที่ใชใ้นขบวนการผลิตถูกทิ้งร่างภายในหมู่บา้นจนถึง
ปัจจุบนั ตรงกนัขา้มกบั รูปแบบที่สืบทอดจากบรรพชนกลุ่มไทยโคราช ซ่ึงเป็นแบบดัง่เดิม ที่ชุมชน
ส่วนใหญ่ไดผ้ลประโยชน์จากการผลิตสามารถผลิตแลว้ขายได ้มีตลาดรองรับ ส่วนรูปแบบผลงาน
ที่ตลาดหรือลูกคา้ผูก้าํหนด  
 โดยจากการสาํรวจพบวา่กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้นั้น ใน
ปัจจุบนัน้ีมี จาํนวนสมาชิกที่ผลิตภาชนะดินเผาทั้งหมด 30 คน  เป็นสมาชิกในกลุ่ม 26 คน  และ
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นอกกลุ่ม 4 คน ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้าํการสาํรวจโดยวิธีการแจกแบบสอบถามในประเด็นรูปแบบภาชนะ
ดินเผาที่ผลิตในปัจจุบนั ปรากฏตามแผนภูมิดงัน้ี ดงัแผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1  เคร่ืองป้ันดินเผาที่ผลิตในปัจจุบนัของชุมชนบา้นหมอ้ 
 
 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบและภูมิปัญญาในการผลิตภาชนะดินเผาของ
ชุมชน บา้นหมอ้  นั้นมีลกัษณะที่เรียบง่าย  และภาชนะทุกอยา่งสามารถใชส้อยไดใ้นชีวติประจาํวนั  
ทาํใหภ้าชนะ ดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ยงัคงสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มผูผ้ลิตตลอดมา นอกจากนั้น
ภาชนะดินเผาบางอยา่ง ก็ปรับเปล่ียนไปตามสงัคมและความตอ้งการของลูกคา้  โดยยงัรักษา
รูปแบบการผลิตที่ยงัคงเป็นแบบดั้งเดิมที่ประหยดั  และเรียบง่ายตลอดมาจนถึงปัจจุบนั  โดยพบว่า  
หมอ้นํ้ า  คือ  ภาชนะดินเผาที่ผูผ้ลิตสามารถทาํเป็นและเป็นที่นิยมของผูบ้ริโภค  เป็นสินคา้ที่
จาํหน่ายไดต้ลอด  โดยเป็นที่ตอ้งการของตลาด  
 ผูศึ้กษาเห็นวา่รูปแบบดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงในนิยามของภูมิปัญญา ที่ประกอบดว้ย  
คือ  
 1.  ความรู้และระบบความรู้ที่เกิดขึ้นจากความสมัพนัธก์บัส่ิงต่างๆ เช่น คติความเช่ือ 
ความศรัทธา โดยจดัเป็นระบบความรู้ที่ไม่เป็นวทิยาศาสตร์  
 2.  การสัง่สมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสัง่สมและกระจายความรู้  
 3.  การถ่ายทอดความรู้ โดยมิไดมี้เป็นระบบที่ชดัเจนและไม่อยูน่ิ่ง อาศยัการศึกษาจาก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งคนกบัระบบสงัคม  
 4.  การสร้างสรรคแ์ละปรับปรุง ภูมิปัญญาจะไม่อยูน่ิ่ง สามารถปรับเปล่ียนไดเ้สมอ  
 จากการเปล่ียนแปลงที่เกิดในสงัคมปัจจุบนัทาํให้เกิดการสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงภูมิ
ปัญญา และยงัเป็นการสร้างสรรคแ์ละปรับปรุงดว้ยใชข้บวนการผลิตยงัเป็นแบบดั้งเดิม ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงเอกลกัษณ์ของเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นหมอ้ที่เกิดจากการสร้างสรรคแ์ละ
ปรับปรุงภูมิปัญญาตามการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

0

5

10

15

20

25

30

12

27

21

30

15

6

         

       

   

        

         

        

       



65 

 

 นอกจากความรู้ดา้นรูปแบบที่ถูกถ่ายทอด สร้างสรรค ์ไปตามยคุสมยัที่เปล่ียนแปลงไป
แลว้นั้น ตลอดระยะกวา่ 120 ปี ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้นั้น ส่วนที่สาํคญัอีก
ส่วนหน่ึงในผลิตเคร่ืองป้ันดินเผานั้น คือ ขบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงเตม็ไปดว้ยภูมิปัญญาที่
สะทอ้นผา่นขบวนการการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  นอกจากรูปแบบบางอยา่งที่สะทอ้นถึงเร่ืองความ
เช่ือทางศาสนาแลว้ ยงัมีเทคนิคและวธีิการผลิตที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ที่แสดงใหถึ้งคุณค่าทาง
วฒันธรรมที่ควรอนุรักษแ์ละรักษาใหอ้ยูสื่บไปเพือ่ใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 4.  ขบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดนิเผา 
  ชุมชนบา้นหมอ้ มีการกรรมวธีิการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาที่เก่าแก่ที่สุด ที่เรียกวา่ 
เคร่ืองดิน (Earthen ware) เคร่ืองดินจะมีเน้ือหยาบและค่อนขา้งหนาความพรุนค่อนขา้งมาก เผาใน
อุณหภูมิตํ่าไม่เกิน 1,100 องศาเซลเซียส เวลาเคาะมีเสียงทึบๆ ไม่กงัวานมีผวิออกสีแดง นํ้ าตาลอ่อน 
เทาเขม้และสีครีม (สีของภาชนะขึ้นอยูก่บั องคป์ระกอบของดิน บรรยากาศตอนเผา อุณหภูมิที่เผา
และระยะเวลาของการเผา ตลอดจนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นหลงัจากเผาแลว้ดว้ย) เน้ือดินส่วน
ใหญ่จะเตรียมจากดินเหนียวธรรมดาทัว่ไปโดยนิยมใชดิ้นในทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีสีนํ้ าตาลเขม้หรือสีเทาแก่ 
ดินเหนียวสาํหรับป้ัน น้ีมีอยูท่ ัว่ไปเรียกวา่ ดินแดง ซ่ึงมีเน้ือดินละเอียดแหง้ชา้ แต่มีความเหนียวเป็น
ดินที่เหมาะแก่การขึ้นรูปทรงต่างๆ ไดดี้ เน้ือดินประเภทน้ีนิยมใชท้าํผลิตภณัฑก์ระถางตน้ไม ้ หมอ้
แกง โบราณ  เม่ือนาํไปป้ันตอ้งผสมกบัทรายหรือดินเช้ือ  เพือ่ทาํใหเ้กินความพรุนตวัไม่แตกง่าย ใน
ประเทศไทยคน้พบตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์จนถึงยคุประวติัศาสตร์ประมาณ 2,200 ปี หรือตั้งแต่
ช่วงปีพทุธศกัราช 300 
  เคร่ืองป้ันดินเผาของบา้นหมอ้ จากการศึกษาเกี่ยวกบัรูปแบบของผลงานที่ปรากฏ
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การศึกษารูปแบบของลกัษณะในแต่ละยคุสมยัของชาวบา้นหมอ้ พอที่จะ
ทราบถึง ลกัษณะของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ซ่ึงขั้นตอนวธีิการผลิต ผูศึ้กษาจะไดอ้ธิบาย
ตามลาํดบั ดงัน้ี 
  4.1  วสัดุและอุปกรณ์ที่ใช ้
   4.1.1  แกลบ  แกลบดินไดจ้ากโรงสีขา้วโดยซ้ือในราคา  กระสอบละ 3-5 บาท 
ที่ไดจ้ากโรงงานสีขา้วขนาดเล็ก – ขนาดกลางบริเวณรอบๆ หมู่บา้น  ซ่ึงแกลบที่ไดจ้ากโรงสีขนาด
เล็ก ขนาดแกลบจะมีขนาดเล็กเวลาย ํา่ดินจะเจบ็ขานอ้ยกวา่ขนาดใหญ่ดงัภาพที่ 26 
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ภาพที่ 26  แแกลบที่ใชเ้ป็นส่วนประกอบในการทาํดินเช้ือ 
 
   4.1.2  ดินดิบ  ที่มีอยูแ่ลว้ในหนองเลิงเบญ็ดงัภาพที่ 27  ชาวบา้นจะนาํเรืออีโปง 
(เป็นเรือที่ทาํขึ้นจากตน้ตาลหรือตน้มะพร้าว)  ออกไปกลางหนองนํ้าแลว้ดาํลงไป  ขดุเอาดินจากใต้
นํ้ าขึ้นมาตามความตอ้งการ ปัจจุบนัใชแ้รงงานส่วนใหญ่เป็นผูช้าย หรือจา้งเหมาเพือ่ไปนาํดินดิบมา 
โดยจา้งลาํละ (โปง) 70-200 บาท/ปริมาณดิน ดงัภาพที่ 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27  บริเวณโดยรอบหนองเลิงเบญ็ 
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ภาพที่ 28  การนาํดินดิบบรรทุกใส่เรืออีโปง 
 
   4.1.3  ดินเช้ือ  คือ  ดินที่ไดจ้ากการเอาแกลบมาผสมกบัดิน  ในอตัราส่วน 1 ต่อ 
1 คลุกเคลา้ใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั  หลงัจากนั้นก็ป้ันเป็นกอ้นกลมๆ  ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง  
ประมาณ 6-8 น้ิว ดงัภาพที่ 29  ตากแดดให้แหง้สนิทแลว้นาํไปเผาจนดินสุก  แลว้นาํมาบดให้
ละเอียดแลว้ร่อนดว้ยตะแกรงเอาเฉพาะที่ละเอียดที่สุด ดงัภาพที่ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 29  ดินที่ผสมกบัแกลบเพือ่เตรียมเผาเป็นดินเช้ือ 
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ภาพที่ 30  การนาํดินดิบที่ผสมกบัแกลบนาํไปเผาเพือ่เป็นดินเช้ือ 
 
    ซ่ึงในอดีตใชล้กัษณะของการแซะดินมาตากแหง้แลว้ผสมกบัแกลบแช่
ใส่หลุมขนาดประมาณ    1.00 x1.00 เมตร ป้ันเป็นกอ้นแลว้เผา ซ่ึงค่อนขา้งใหคุ้ณภาพดินเช้ือที่
ดีกวา่ในปัจจุบนั ปัจจุบนันิยมใชดิ้นเลน ริมหนองมาใชใ้นการทาํซ่ึงใหผ้ลผลิตที่รวดเร็วกวา่และ
คุณภาพดอ้ยกวา่ 
   4.1.4  นํ้ า  ไดจ้ากหนองเลิงเบญ็  นํ้ าแห่งน้ีนอกจากชาวบา้นจะใชใ้น
ชีวติประจาํวนัแลว้ ยงัใชเ้ล้ียงสตัว ์เพราะปลูก และใชใ้นการป้ันหมอ้อีกดว้ย 
   4.1.5  ครกหรือแท่นไม ้  ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ  10-12  น้ิว  สูง
ประมาณ  20-24 น้ิว เป็นท่อนไมเ้น้ือแขง็  ไมอ้ะไรก็ไดท้ี่มีขนาดตามตอ้งการ  ใชส้าํหรับตาํหรือทุบ
ดินเช้ือใหล้ะเอียด นอกจากจะใชต้าํหรือทุบดินแลว้  ยงัใชส้าํหรับเป็นแท่นตั้งหล่อดินหรือที่เรียกวา่ 
“ทาํเบา้” (เป็นการขึ้นรูปภาชนะดินเผา)  ช่างป้ันจะนาํเขา้ไปตั้งบนแท่นไม ้ เพือ่ทาํการสวปีากและ
ลงมือตีหมอ้ต่อไป  ดงัภาพที่ 31 
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ภาพที่ 31  ครกกระเด่ืองที่ใชใ้นการตาํดินเช้ือ เพื่อผสมกบัดินเหนียวในการป้ันดินเผา 
 
   4.1.6  หนงัควาย  สมยัก่อนชาวบา้นใชห้นงัควายสาํหรับปูรองพื้นในการนวด
ดินเหนียวและดินเช้ือใหเ้ขา้กนั  เพราะหนงัควายสมยันั้นหาง่าย  ราคาไม่แพง  และมีความทนทาน  
แต่ปัจจุบนัน้ีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อชีวติมนุษยม์าก  เช่น  พลาสติก  ฯลฯ  
หนงัควายเป็นแผน่ๆจึงหายากและราคาแพง  ชาวบา้นจึงหนัไปใชพ้ลาสติกและกระสอบแทน  
เพราะราคาถูกและหาง่ายกวา่ 
   4.1.7  ถุงพลาสติก  ใชส้าํหรับปาดหมอ้ให้เรียบหรือที่เรียกวา่ “สวปีาก” 
สมยัก่อนชาวบา้นใชใ้บสปัปะรดใบอ่อนๆ แลว้ฉีกบางๆ ซอ้นกนัประมาณ 7-10 ชั้น (ไดม้าจาก
หมู่บา้นแมด)  แลว้นาํไปสวปีากหมอ้  เพือ่ใหป้ากหมอ้เรียบ  เม่ือแรกเร่ิมการป้ันหมอ้ที่บา้นหมอ้
นั้น  ต่อมาใบสปัปะรดหายากขึ้น  ชาวบา้นจึงหนัมาใชพ้ลาสติกแทน  เพราะสามารถใชไ้ดดี้
เหมือนกนั  ทนทานและหาไดง้่ายกวา่   
   4.1.8  ครกกระเด่ือง  หรือที่ชาวบา้นเรียกวา่ “ครกมอง” เป็นครกขนาดใหญ่  
เจาะตรงกลางแกนไมอ้อกใหลึ้กลงไปมีลกัษณะเหมือนครก  และมีคานสาํหรับเหยยีบใหส้าก (สาก
มีลกัษณะเป็นท่อนไมเ้น้ือแขง็รูปร่างคลา้ยสากที่เราใชใ้นครัวเรือนในปัจจุบนัน้ี) ยกขึ้นยกลงใช้
สาํหรับตาํดินใหล้ะเอียด  วธีิใชค้รกกระเด่ือง คือ เม่ือนาํดินเช้ือลงไปในครกประมาณ 4-5 กอ้นแลว้ 
จะมีคนคอยคนดินในครกไปมาเวลาตาํ  และอีก 1-2 คน ช่วยกนัเหยยีบคานใหก้ระดกขึ้นแลว้ยกเทา้
ปล่อยลงใหน้ํ้ าหนกัคานตกลงบนครกเช่นน้ีไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ดินเช้ือละเอียด   
   4.1.9  หินดุ   เป็นเคร่ืองมือทาํดว้ยดินเผาที่มีลกัษณะคลา้ยกบัดอกเห็ด มีดา้มถือ 
แต่เดิมนั้น หินดุ เป็นกอ้นหินจริงๆ มีลกัษณะกลมมนพอจบัถือได ้ใชเ้ป็นตวัรองรับนํ้ าหนกัการตีที่
ผวิภาชนะกนัมาก่อน ซ่ึงมีหลายขนาด ตามลกัษณะการใชง้านดงัภาพที่ 32 ก – ข  
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               (ก)                                       (ข) 
ภาพที่ 32  วสัดุ อุปกรณ์ในการป้ันหมอ้ คือ  หินดุ และถงันํ้ า 
    
   4.1.10  ไมตี้ราบ  เป็นเคร่ืองมือที่ทาํมาจากไมช้นิดใดก็ได ้มีลกัษณะแบนหนา 
ใชตี้หมอ้เพือ่ให้ พื้นผวิหมอ้เรียบเนียน ซ่ึงตอ้งสัมพนัธก์บัการใชหิ้นดุ มีหลายขนาดคลา้ยหินดุ 
   4.1.11  ไมล้าย หรือ ไมส้กัคอ  ใชส้กัลายตามบริเวณคอหมอ้ ดงัภาพที่ 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33  ไมล้าย หรือไมส้กัคอ  ใชเ้พือ่เติมลวดลายบนผวิของภาชนะดินเผา 
 
  4.2  การเตรียมวตัถุดิบ 
   ดินเช้ือ  :  ขั้นตอนการเตรียมดินเช้ือ มีดงัน้ี 
   4.2.1  นาํดินโคลนที่มีลกัษณะค่อนขา้งเหนียว ซ่ึงต่างจากดินที่นาํมาขึ้นรูป
เคร่ืองป้ันดินเผา โดยหาไดจ้ากหนองเลิงเบญ็    
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   4.2.2  นาํแกลบ มาผสมกบัดินโคลน และนํ้ าที่เตรียมไว ้ในอตัราส่วน 2 : 1 คือ 
แกลบ 2 ส่วน ดิน 1 ส่วน โดยนาํส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคลา้หรือเรียกวา่ “ย ํา่” ใหเ้ขา้กนัในหลุมที่
ขดุไวด้งัภาพที่ 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 34  การเตรียมดินดิบและแกลบเพือ่ผสมทาํดินเช้ือ 
 
   4.2.3  จากนั้นนาํมาป้ันเป็นกอ้นกลมๆ  ตาก แดดไวใ้หแ้หง้ ถา้หากแดดดี ก็ใช้
เวลาประมาณ 1 อาทิตย ์แต่หากในช่วงหนา้ฝนอาจใชเ้วลาถึงคร่ึงเดือนทีเดียว ดงัภาพที่ 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35  การนาํดินดิบที่ผสมกบัแกลบแลว้ ป้ันใหเ้ป็นวงกลมแลว้ตากแดด 
 
 ขอ้ควรระวงัในการผสมดินเช้ือ  คือ  อตัราส่วนระหวา่งแกลบกบัดิน  และนํ้ าถา้หาก
แกลบหรือดินมาก เกินไปก็จะผสมในการป้ันหมอ้ไม่ติด  ดินจะเป็นเหมือนทรายธรรมดา  และตาก
ดินใหแ้หง้พอสมควรถา้ดินไม่แหง้ก็จะเผาไม่สุก  
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   4.2.4  นาํเช้ือที่แหง้แลว้ไปเผา โดยเผาทิ้งไวป้ระมาณ 2 วนั แลว้ค่อยเก็บ เช้ือที่
ไดจ้ะมีสีแดง ดงัภาพที่ 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 36  การเผาดินเช้ือ ก่อนที่จะนาํไปตาํเพือ่ผสมกบัดินเหนียวเพือ่ป้ันหมอ้ 
 
  4.3  วธีิการเผาดินเช้ือ  
   4.3.1  ขดุหลุมประมาณ 1x1 เมตร ลึกไม่เกิน 0.05 เมตร ลกัษณะคลา้ยกบัเตา
หลุม วางไมฟื้นมาวางเรียงกนัใหเ้ตม็ ฟืนควรให้เป็นไมแ้หง้ขนาดใหญ่ (ใหญ่กวา่ฟืนที่ใชเ้ผาหมอ้ )  
   4.3.2  นาํดินเช้ือที่ป้ันเป็นกอ้นกลมมาวางเรียงกนัไวเ้ป็นแถวใหเ้ตม็พื้นที่ที่จะ
เผา โดยวางกอ้นดินเช้ือประมาณ 2 ชั้น 
   4.3.3  จุดไฟที่อยูล่่างใหลุ้กเป็นไฟ แลว้นาํไปวางทบับนดินเช้ืออีก คอยดูวา่ฟาง
ไหมห้มดหรือยงัและคอยเติมอยูเ่ร่ือยๆ  จนกระทัง่ฟืนกลายเป็นถ่านแดง  
   4.3.4  หลงัจากทิ้งไวป้ระมาณ 2 วนั นาํดินเช้ือที่ไดม้าตาํใหล้ะเอียด โดยใชค้รก
ไม ้หรือครกปูนที่ปัจจุบนัน้ีนิยมใช ้ เม่ือละเอียดแลว้ก็นาํไปร่อนดว้ยเชิง ถา้เม็ดใดไม่ผา่นรูเชิงได้
ตอ้งนาํไปตาํอีกหน่ึงคร้ัง แลว้จึงนาํดินเช้ือที่ละเอียดไปผสมกบัดินดิบที่เตรียมไว ้
  4.4  การเตรียมดินดิบ 
   ขั้นตอนน้ีเป็นหนา้ที่หลกัของฝ่ายชาย  
   4.4.1 นาํดินเหนียว หรือดินตม ที่มีคุณภาพดี ไม่มีส่วนผสมของกรวดทรายใน
เน้ือดิน โดยฝ่ายชายจะนาํเรืออีโปงที่ทาํมาจากตน้ตาล ไปยงับริเวณที่ตกัดินใชไ้มข้ดุดินเสียบงดัดิน
เหนียวใตพ้ื้นนํ้ าขึ้นมาใส่ทอ้งเรือ ดนัเรือเขา้หาฝ่ัง ขนดินเหนียวจากเรือขึ้นใส่ลอ้เขน็  
   4.4.2  นาํเช้ือที่ร่อนแลว้มานวดให้เขา้กบัดินดิบที่ไดเ้ตรียมไวใ้นอตัราส่วน 2 : 
1 คือ เช้ือ 2 ส่วน ดิน 1 ส่วน หรือกะประมาณใหพ้อดีกนั (ประมาณ ดินเช้ือ 3 ถงั ดินดิบ 4 ป้ัน)  
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นอกจากการศึกษาพบวา่ขั้นตอนในการผลิตไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากอดีตมากนกั  ยงัคงปรากฏ
วธีิการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเหมือนในอดีต  แต่มีบางขั้นตอนที่เพิม่อุปกรณ์บางอยา่งและบางรายการ
ที่ใชว้ิธีการผลิตแป้นหมุนเพือ่ใหไ้ดรู้ปแบบของภาชนะดินเผาใหมี้ความหลากหลายมากขึ้น  แต่
ยงัคงใชว้ธีิการเผาแบบดั้งเดิม  โดยเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกในการผลิตภาชนะดินเผานั้นอยูใ่น
ขั้นตอนของการนวดดินคือเคร่ืองนวดดิน  ดงัภาพที่ 37 ก – ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (ก)                                                                             (ข) 
ภาพที่ 37  การใชเ้คร่ืองนวดดิน 

(ก) การใชเ้คร่ืองนวดดินโดยมอเตอร์ไฟฟ้า 
(ข) ลกัษณะของดินที่ไดจ้ากเคร่ืองนวด 

     
   โดยเคร่ืองนวดดินนั้นจะมีลกัษณะเป็นเคร่ืองจกัรที่ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าในการ
ดาํเนินการ  โดยวิธีการทาํงานนั้น  คือ  ผูผ้ลิตสามารถนาํดินเหนียวที่ไดจ้ากหนองเลิงเบญ็หรือที่
เรียกวา่  “ดินดิบ”  มาผา่นขั้นตอนของเคร่ืองนวดดิน  เพือ่ทาํใหดิ้นนั้นละเอียดที่สุด  จากเดิมนั้นใช้
วธีิการผสมดินโดยการเหยยีบเพือ่ใหดิ้นละเอียด  ก่อนที่ป้ันใหดิ้นอยูใ่นลกัษณะแท่งทรงกระบอก  
เพือ่ที่จะนาํไปขึ้นรูปต่อไป  ซ่ึงทาํใหเ้สียเวลาและแรงมาก  ส่วนเคร่ืองนวดดินนั้นเขา้ไปแทนที่เพือ่
อาํนวยความสะดวกและรวดเร็วขึ้นทาํใหป้ระหยดัเวลาและแรงงาน  โดยค่าไฟฟ้านั้นกลุ่มผูผ้ลิตจะ
มีการเสียค่าไฟฟ้าร่วมกนั  โดยประธานกลุ่มคือนายสาคร  จะเป็นคนจดัการเก็บค่าใชจ่้าย  เคร่ือง
นวดดินของสมาชิกต่อคร้ังในอตัราราคา 5 บาท  ซ่ึงเคร่ืองป้ันดินเขา้มามีส่วนสาํคญัในขั้นตอนการ
ผลิตใหป้ระหยดัเวลาในการผลิตมาขึ้น (สมัภาษณ์ นางบวัไข  แกว้กลาง  เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2555)  
แต่ในปัจจุบนัมีเพียง 1 เคร่ืองต่อจาํนวนสมาชิกกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา 30 ราย  ซ่ึงไม่เพยีงพอต่อการ
ผลิตของสมาชิก  โดยมีอตัราราคาของการรับจา้งนาํดินเหนียวจากบึงเลิงเบญ็  ดั้งน้ี  
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    ดินเหนียวหรือดินดิบ  ราคา  รถละ  150 – 120  บาท 
    ดินเช้ือขายเป็นกอ้น    ราคา  กอ้นละ  5 – 10     บาท 
    โดยในอตัราส่วนดินเหนียวหรือดินดิบ 1 จะตอ้งใชดิ้นเช้ือประมาณ 10 – 
15 กอ้น  เพือ่ผสมดินเหนียวพร้อมที่จะผลิตภาชนะดินเผา 
  4.5  การป้ัน 
   4.5.1  เม่ือนวดดินให้เขา้กนัดีแลว้ ก็นาํมาป้ันเป็นเบา้ คือ การหล่อใหเ้ป็นแท่ง
ขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยูก่บัความตอ้งการของผูป้ั้น ถา้ตอ้งการหมอ้ใบใหญ่ก็ทาํเบา้ใหญ่ หรือถา้
ตอ้งการหมอ้เล็กก็ทาํเบา้เล็กตามส่วน โดยการคาํนวณของผูป้ั้น ดงัภาพที่ 38 ก – ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                                                   (ข) 
ภาพที่ 38  ขั้นตอนการสวปีากหมอ้ของชุมชนบา้นหมอ้ 

(ก) การขึ้นรูปเคร่ืองป้ันดินเผา 
(ข) เทคนิคการสวปีากหมอ้ 

    
   4.5.2  ทิ้งไวพ้อหมาดๆ  แลว้นาํมาสวปีากและส่วนคอของหมอ้ วธีิการสวปีาก 
คือ การนาํใบสบัปะรดที่นาํมาจากตน้ นาํไปลา้งดว้ยนํ้ าเปล่า ขดูเปลือกเขียวๆ  ออกเพือ่ใหเ้กล้ียง
เกลา ไม่ขรุขระ จะไดล่ื้นสะดวกในการสวปีาก นาํใบสบัปะรดแลว้มาฉีกบางๆ ซอ้นกนัประมาณ 7 
– 8 ชั้นทาบลงบนปากหมอ้ จบัสองมือแลว้เดินหมุนไปรอบหมอ้หลายๆ  คร้ังจนปากหมอ้เกล้ียง
เกลา แต่ในปัจจุบนัใบสบัปะรดหายาก จึงใชถุ้งพลาสติกแทน ซ่ึงใชไ้ดดี้เหมือนกนั 
    4.5.3  เม่ือสวปีากเสร็จแลว้ก็นาํตากแดดพอหมาดๆ สกัครู่  
   4.5.4  นาํเบา้มาตีดว้ยไมร้าบ และใชหิ้นดุ ดนัไวข้า้งใน ตีให้เป็นรูปร่างของ
หมอ้ก่อนที่จะตีใหส้มบูรณ์ 
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   4.5.5   นาํไปสกัลายต่างๆ โดยใชไ้มส้กัลาย ที่บริเวณคอหมอ้  
   4.5.6  ในการป้ันเป็นเบา้ นิยมวางบนแผน่ไมห้รือครก เบา้ส่วนมากนิยมทาํสูง
ประมาณ 1 ศอก 
    ผูป้ั้นตอ้งคอบเอาไมตี้ราบ และหินดุจุ่มลงอ่างที่เตรียมไวเ้สมอ ป้องกนั
ไม่ใหดิ้นติดไมแ้ละขนาดของไม่ตีราบกบัหินดุตอ้งสมัพนัธก์นั 
    การตีหมอ้ตอ้งเร่ิมตีจากปากหมอ้ไปหากน้หมอ้ จนแน่ใจแลว้วา่หมอ้
หนาเท่ากนัแลว้นาํไปสกัลายหรือตกแต่งลวดลายดงัภาพที่ 39 ก - ง 
    นาํไปตากแดดใหแ้หง้รอการเผา เป็นอนัเสร็จพธีิขั้นตอนในการป้ัน 
กระถาง แจกนั ถว้ย ชาม หรือส่ิงต่างๆ  ก็ใชว้ิธีคลา้ยการป้ันหมอ้ โดยทาํเป็นเบา้ก่อน ส่วนผสมและ
วตัถุดิบก็เหมือนกนั จะต่างกนัก็เฉพาะแต่รูปทรงของส่ิงที่ผลิตเท่านั้น ส่วนวธีิการและขั้นตอน
คลา้ยกนั 
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  (ก)                                                                     (ข) 
 
 
          (ก)                                                               (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (ค)                                                                (ง) 
ภาพที่ 39  ขั้นตอนการตีหมอ้ โดยใชหิ้นดุ และไมต้ีราบ และการนาํหมอ้ไปตากแดด                                                      

(ก) การตีหมอ้ 
(ข) หมอ้นา้ที่ผลิตจากชุมชนบา้นหมอ้ 
(ค) การตีหมอ้โดยใชหิ้นดุและไมต้ีราบ 
(ง) เคร่ืองป้ันดินเผาที่ทาํการตากแดดไวใ้หแ้หง้ 

 
  4.6  วธีิการเผาเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  ชุมชนบา้นหมอ้มีลกัษณะ
วธีิการผลิต 2 แบบ คือ  
   4.6.1  แบบเตานอก  
   4.6.2  แบบเตาใน 
   แต่ปัจจุบนัเหลือเพยีงการเผากลางแจง้ เน่ืองจากการเผาแบบเตาใน หรือเตา
อุโมงคน์ั้นไม่สามารถตรวจสอบเคร่ืองป้ันดินเผาขณะเผาได ้ประกอบกบัเตาอบไฟฟ้า หรือเตา
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อุโมงค ์ส้ินเปลืองตน้ทุนในการผลิต รวมถึงการเผาแบบเตาในนั้นความเส่ียงเร่ืองการแตกเสียหาย
ของผลิตภณัฑ ์โดยทัว่ไป ชาวบา้นจึงนิยมเผาง่ายๆ ในที่โลงแจง้ดงัภาพที่ 40 มีแดดส่องถึง นิยมเผา
ในตอนกลางวนัเรียกวา่ “เตานอก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 40  การเผาภาชนะดินเผาแบบดัง่เดิม (กลางแจง้) 
 
   การเผาเตาใน นิยมใชเ้ผาส่ิงที่ตอ้งการความประณีตมาก เช่น จาํพวกถว้ยชาม 
แจกนั ออมสิน เป็นตน้ ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นของเล็กๆ กระจุกกระจิก เพราะตอ้งระวงัมากและใน
ปัจจุบนัไม่ไดผ้ลิตรูปแบบดงักล่าวแลว้ปัจจุบนัจึงเหลือแต่การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดัง่เดิมโดย
การเผากลางแจง้ 
  4.7  วสัดุ อุปกรณ์ ในการเผา  
   4.7.1  หลกักองเตา ถา้เราจะเผาหมอ้นอกเตา ตอ้งนาํหลกัเตามาวางเรียงกนั จดั
ระยะห่างดว้ยโดยวางเป็นฐานสาํหรับวางฟืนดว้ย 
   4.7.2  ฟืน ควรเป็นไมแ้หง้ขนาดพอประมาณ แตไ่ม่ใหใ้หญ่จนเกินไป ยาว
พอสมควรพอเหมาะกบัระยะห่างของหลกัเพราะตอ้งใชว้างพาดหลกักองเตา พาดโยงจากหลกัหน่ึง
ไปยงัอีกหลกัหน่ึงใหถึ้งกนัทุกกอ้นจะไดรู้ปสีเหล่ียม แลว้วางฟืนซอ้นกนั ประมาณ 2-3 ชั้น เพือ่ทาํ
เช้ือ 
  4.7.3  ฟางขา้ว ไดจ้ากการที่ชาวบา้นเก็บเก่ียวขา้ว แลว้นาํไปนวดใหเ้ม็ดขา้วหลุด
ออกส่วนที่เหลือ เรียกวา่ ฟางขา้ว เน่ืองจากชาวบา้นไม่นิยมทาํนา หรือไม่ทาํกบัเลยจึงตอ้งไปมาหา
จากหมู่บา้นอ่ืน โดยการซ้ือในราคาที่ไม่แพงมากนกั ฟางเป็นเช้ือเพลิงโดยวางคลุมบนหมอ้ที่จะเผา
และคอยเติมเร่ือยๆ จนกวา่หมอ้จะสุก 
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  4.7.4  ไมก้วาดใชส้าํหรับกวาดฟาง หรือใชส้อดเขา้ไปในหมอ้ เพือ่ยกหมอ้ออกจาก
เตาเผาเม่ือเห็นวา่หมอ้สุกแลว้ มีลกัษณะเป็นดา้มยาวเพื่อจะตอ้งไม่ไดย้นืใกลต้ามมากนกั ดงัภาพที่ 
41 ก- ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (ก)                                                                         (ข) 
ภาพที่ 41  วตัถุดิบที่ใชใ้นการเผา คือ ฟืน ฟางขา้ว 

(ก) ฟืนที่ใชใ้นการเผาเคร่ืองป้ันดินเผา 
(ข) ฟางขา้วที่ใชใ้นการเผาเคร่ืองป้ันดินเผา 

 
  4.8  ขั้นตอนในการเผา  ขั้นตอนในการเผา มีหลายขั้นตอน ดงัน้ี 
   4.8.1  นาํหลกักองเตา มาวางเรียงกนั ในบริเวณที่เป็นที่โล่ง หรือ กลางแจง้ที่
กวาดพื้นที่เรียบร้อยแลว้ดงัภาพที่ 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 42  การนาํหลกักองเตา มาวางเรียงกนัเพือ่กาํหนดระยะและจาํนวนของฟืน 
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   4.8.2 จดัระยะห่างใหไ้ดช่้วงพอเหมาะ กบัความยาวของฟืนที่จะนาํมาโยงหลกั
ขนาดเล็ก มกัใชห้ลกั 9 หลกั ถา้ใหญ่กวา่นั้นก็ใช่ 16 หลกั ซ่ึงนิยมกนัมากที่สุด แต่เตาใหญ่ที่สุดใช ้
20 หลกั ดงัภาพที่ 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 43  ขั้นตอนการวางฟ้ืนที่จะใชใ้นการเผาภาชนะดินเผา 
     
   4.8.3  หมอ้ขนาดใหญ่ประมาณ 60 ใบ ต่อ 12 หลกั โดยวางหลกัห่างกนั
ประมาณ 5 กา้ว โดยถือเป็นความกวา้ง 10 กา้ว วิธีกา้วคือ 1 กา้ว จะเท่ากบัความกวา้งของหมอ้อุ 
ขนาดใหญ่ 1 ใบ โดยการคาํนวณ  เม่ือจดัหลกัแลว้ เอาฟืนท่อนยาว วางพาด ตรงร่องหลกั โยงหากนั
ทุกกอ้น วางพาดใหถ่ี้ขึ้นนาํฟางทีมี่ขนาดเล็กลงไปอีกเล็กนอ้ย มาวางซอ้นกนัอีก ใหส้มดุลกบั
จาํนวนหมอ้ที่จะเผาโดยคาํนวณวา่ ฟืนเท่าใดจึงจะเผาหมอ้ไดสุ้กทุกใบ เตาแบบน้ีเรียกวา่ “เตานอก” 
ดงัภาพที่ 44 ก-ง 
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                          (ก)                 (ข)  
 
 
   (ก)                                                                             (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
         
   (ค)                                                                             (ง) 
ภาพที่ 44  ขั้นตอนการวางฟืนเพือ่เตรียมการวางภาชนะดินเผา 

(ก) การวางหลกัจดัโครงสร้างเตากลางแจง้ 
(ข) การจดัวางฟืนในการเผา 
(ค) การนบัหลกัเตาเพือ่คาํนวณการใชฟื้น 
(ง) การนบัหลกัเตาเพือ่คาํนวณการใชฟื้น กรณีเผาในจาํนวนนอ้ย 

 
  4.8.4  นาํหมอ้ที่จะเผาลงในกองฟืน ที่เตรียมไวแ้ลว้ โดยวางให้เตม็เน้ือที่เตา แต่ตอ้ง
คว ํ่าปากหมอ้ลง นิยมซอ้นกนั 2 ช้ิน ส่วนฝาหมอ้หรือหมอ้ขนาดเล็กลงมา อาจจะเอาไวข้า้งล่างหรือ
แทรกลงตามช่องวา่ง และไม่จาํเป็นเรียงเหมือนใบหมอ้ใหญ่ ดงัภาพที่ 45 
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ภาพที่ 45  การวางภาชนะดินเผาบนฟืนเพือ่เตรียมการเผา 
  
   4.8.5  เร่ิมก่อไฟ โดยการจุดดา้นล่างพอไฟเร่ิมลุกกะวา่ไฟติดหมดแลว้ ผูเ้ผา
ตอ้งนาํฟางมาคลุมบนหมอ้ใหท้ัว่ทุกใบ พอไฟไหมฟ้างหมดแลว้ตอ้งคอยเติมเร่ือยๆ  ดงั             
ภาพที่ 46 ก-ข  
 
 
 
 
 
 
 
 
                             (ก)                                                                            (ข) 
ภาพที่ 46  ขั้นตอนการเผาภาชนะดินเผา 

(ก) การเผาเคร่ืองป้ันดินเผา 
(ข) การเติมฟางขา้วเพือ่เพิม่ความร้อนใหแ้ก่เตาเผา 

 
   4.8.6  ใชไ้มก้วาดคอยกวาดฟืนไม่ใหก้ระจดักระจายตลอดเวลา ถา้หมอ้มี
จาํนวนนอ้ยใชเ้วลาเผา 30 นาที หรือถา้หมอ้มีจาํนวนมากอาจใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง แต่ชาวบา้น
มกัใชป้ระสบการณ์และความเคยชินมากกวา่การจบัเวลาตามนาฬิกา  เม่ือหมอ้สุกแลว้ก็ต่อไมอ้อก
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จากเตาโดยใชไ้มก้วาดที่มีขนาดยาวสอยเขา้ไปในหมอ้แลว้ยกขึ้นมาทีละใบจนหมดดงัภาพที่ 47  
ปล่อยทิ้งไวใ้หเ้ยบ็ส่วนบริเวณที่เผานั้นก็จะเหลือเฉพาะหลกัและเตาถ่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 47  การสงัเกตภาชนะดินเผาที่เร่ิมสุกแยกออกมาเพือ่จดัเก็บ 
 
  หลกัการสงัเกตวา่หมอ้สุกหรือไม่ 
  1.  สงัเกตสีของหมอ้ 
  2.  ลองใชไ้มเ้ขี่ยดู  
  3.  ถา้ตรงไหนฟางเป็นสีขาวแสดงวา่สุกแลว้  แต่ถา้ยงัเป็นสีดาํแสดงวา่ยงัไม่สุกตอ้ง
เติมฟางอีก 
 5.                                                           
  ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผานั้น  โดยเฉพาะการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในแบบดั้งเดิม
ที่จะตอ้งทาํการผลิตกลางแจง้ที่จาํเป็นจะตอ้งใชพ้ื้นที่ในการผลิตมาก  โดยจากการศึกษาเร่ืองพื้นที่
ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  พบวา่ผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้มี
พื้นที่สาธารณะที่ใชเ้พือ่การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา (การเผา) ภายในหมู่บา้นหมอ้  ดงัแผนภูมิภาพที่ 4 
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แผนภูมิภาพที่ 4  การแบ่งพื้นที่ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
 
                               10x20  เมตร โดยพื้นที่มีองคป์ระกอบ คือ ดา้นหลงั
พื้นที่ 1 ใน 3  คือหมายเลข 1  เป็นโรงเรือนเพือ่การทาํกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นหมอ้  เช่น  บริการเคร่ืองนวดและการประชุม
ประจาํเดือน  เป็นตน้  นอกจากนั้นดา้นในยงัมีเตาในที่ไดรั้บการสนบัสนุนจากโครงการการพฒันา
ที่ผา่นมา  โดยความประสงคเ์พือ่ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาไดผ้ลิตภาชนะดินเผาไดทุ้กฤดูกาล 
ดงัภาพที่ 48 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 48  แสดงถึงพื้นที่เผาภาชนะดินเผา 
  

โ        

 

 

เ        

3 

4 5 

6 

7 8 9 

พ้ืน               

พ้ืน                       

พ้ืน             ฑ ์
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  หมายเลข 2  คือเตาอุโมงค ์ เป็นเตาผลิตภาชนะดินเผาที่กรมอุตสาหกรรมสนบัสนุน
ตั้งแต่ช่วงปี พทุธศกัราช 2514  โดยหวงัวา่ผูผ้ลิตจะไดใ้ชง้าน  แต่ในปัจจุบนัถูกทิ้งใหร้กร้างไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์  โดยกลุ่มผูผ้ลิตไดใ้หเ้หตุผลวา่  ใชเ้วลาในการผลิตมากเกินไป  ทาํใหต้อ้งเสียค่าใชจ่้าย
สูงและภาชนะดินเผาที่ผา่นการผลิตในแบบเตาอุโมงนั้นแตกเสียหายเป็นจาํนวนมากเน่ืองจากผูผ้ลิต
ไม่ไดมี้ความรู้  ทกัษะในการใชเ้ตาอุโมงคท์าํใหไ้ม่เป็นที่นิยมของผูผ้ลิต  จนในที่สุดปัจจุบนัจึงไม่มี
คนใชง้านจนมีสภาวะรกร้างในปัจจุบนัดงัภาพที่ 49 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 49  สภาพปัจจุบนัของเตาอุโมงค ์
 
  หมายเลข 3 และ 4  คือ พื้นที่ใชใ้นการเก็บฟืนและวตัถุดิบต่างๆ  เพือ่ใชใ้นขั้นตอน
การเผาภาชนะดินเผาโดยวธีิการดั้งเดิม (การเผาการแจง้)  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนละ
ประมาณ 3x3 เมตร  ซ่ึงผูผ้ลิตในปัจจุบนัมีการจดัซ้ือวตัถุดิบสะสมเก็บไวเ้พือ่การเผาจึงตอ้งแบ่ง
พื้นที่เป็น 2 ส่วนเพือ่แยกฟืนและวตัถุดิบต่างๆ ไม่ใหส้บัสนกนั  และใหรู้้วา่ฟืนและวตัถุดิบต่างๆ  
เป็นของผูผ้ลิตคนใด  โดยพบวา่ฟืน 1 กองหรือ 1 รถเขน็ราคากองละ 100-300 บาท/การผลิต 1 คร้ัง  
ดงัภาพที่ 50 ก – ข 
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  (ก)                                                                             (ข) 
ภาพที่ 50  พื้นที่เก็บวสัดุที่ใชใ้นการเผาเคร่ืองป้ันดินเผา 

(ก)  ฟืนจากไมย้คูาลิปตสั 
(ข)  ฟืนจากไมม้ะขาม 

 
  หมายเลข 5 และ 6 คือ  พื้นที่วางภาชนะดินเผาหลงัจากการเผาเพือ่ตากใหเ้ยน็  โดย
ภาชนะดินเผาหลงัจากการเผาจะตอ้งทิ้งไวใ้ห้เยน็เป็นเวลา 1-2 วนั  โดยในพื้นที่ที่จดัไวน้ั้นสามารถ
จดัวางภาชนะดินเผาที่เผาเสร็จ 1-2 ราย ดงัภาพที่ 51 ก-ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (ก)                                                                         (ข) 
ภาพที่ 51  พื้นที่วางภาชนะดินเผา 

(ก) การวางหมอ้นํ้ าดินเผาหลงัจากการเผา 
(ข) การวางไหดินเผาหลงัจากการเผา 
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  หมายเลข 7  8  9  คือ  พื้นที่ที่ใชเ้ผาภาชนะดินเผา  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน
ตามหมายเลข  โดยพื้นที่เผาภาชนะดินเผามีพื้นที่ประมาณ 2x10 เมตร  ดงัภาพที่ 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 52  การแบ่งพื้นที่ใชส้อยในการทาํเคร่ืองป้ันดินเผา 
 
  โดยแบ่งตามสดัส่วนได ้3 ส่วนที่เป็นพื้นที่ของการเผาของแต่ละเจา้  ซ่ึงหมายถึงใน
การเผา 1 คร้ัง ผูผ้ลิตจะสามารถใชพ้ื้นที่ในการเผาภาชนะดินเผา 2-3 ราย  ขึ้นอยูก่บัจาํนวนเผาของ
ภาชนะดินเผาพื้นที่ในแต่ละส่วนนั้นโดยทัว่ไปสามารถเผาภาชนะดินเผาโดยใชพ้ื้นที่แยกออกได้
ดงัน้ี  ดงัภาพที่ 53 ก-ข 
 
 
 
  
 
 
 
 
   (ก)                                                                           (ข) 
ภาพที่ 53  การแบ่งพื้นที่เผาภาชนะดินเผา 

(ก) พื้นที่เตาดา้นซา้ยมือ 
(ข) พื้นที่เตาดา้นขวามือ   
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                                 20-30              
                     -              0-100            
                     -              20-50              
                 -              20-30              
                    -               0-30              
                -                0-300            
  
  โดยทัว่ไปนั้นผูผ้ลิตทาํการเผาภาชนะดินเผาขนาดต่างๆ คละผสมกนัไปขึ้นอยูก่บั
ออเดอร์ ของลูกคา้  โดยใชว้ตัถุดิบดงัน้ี  
                                    –                             0 - 00     

                ,000       
                                00-500     
                        – 20                         – 10     
                          00-200       
 
  ซ่ึงโดยรวมนั้นในการผลิตภาชนะดินเผา 1 คร้ัง ใชต้น้ทุนประมาณ 1,000 – 1,500  
บาท โดยการขายพอ่คา้คนกลาง / คร้ัง ได ้3000 – 5000 บาท/คร้ัง เม่ือหกัออกจากตน้ทุนรายได ้/คร้ัง
ประมาณ 2500-4000 บาท/คร้ัง ใน 1 เดือนจะสามารถผลิตได ้3-5 คร้ัง/เดือน อตัราส่วนโอกาส
ความสาํเร็จ ในการเผาภาชนะดินเผา จะโอกาสเสียหาย คิดเป็น 2-5 เปอร์เซนต ์ซ่ึงถือวา่โอกาส
สาํเร็จในการเผาภาชนะ แบบดัง่เดิมนั้นสูงมาก  ซ่ึงเกิดจากภูมิปัญญาที่สัง่สมเรียนรู้มาจากบรรพ
บุรุษจากรุ่นสู่รุ่นเป็นระยะเวลากวา่ 100 ปี ของกลุ่มผูผ้ลิตนัน่เอง (สมัภาษณ์ นางสาํเนา  แกว้กลาง  
เม่ือวนัที่ 23 มีนาคม 2555 )   
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 6.  รายได้กลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบ้านหม้อ 
  ผูผ้ลิตภาชนะดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้มีอาชีพหลกัคือ  การผลิตภาชนะดินเผาซ่ึง
แตกต่างจากผูผ้ลิตในแหล่งอ่ืนๆ  ที่ผลิตภาชนะดินเผาเป็นอาชีพเสริม  ดงันั้นรายไดท้ั้งหมดก็คือ
รายไดท้ี่มาจากการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเท่านั้น  โดยรายไดเ้ฉล่ีย/เดือนของผูผ้ลิตเป็นดงัแผนภูมิที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  รายไดข้องผูผ้ลิตภาชนะดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ 
 
  แผนภูมิใหแ้สดงถึงรายไดข้องผูผ้ลิตการสาํรวจพบวา่  รายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่ม
ผูผ้ลิตอยูใ่นช่วงระหวา่ง 5,000-10,000 บาท  ซ่ึงผูผ้ลิตในแต่ละรายจะทาํการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 2-
5 คร้ัง/เดือน  ซ่ึงขึ้นอยูก่บัความตอ้งการของตลาด  ส่วนบางรายที่มีรายไดสู้งนั้นขึ้นอยูก่บัตน้ทุนใน
การผลิต  โดยหลายรายสามารถผลิตได ้5-10 คร้ัง/เดือน  โดยในแต่ละคร้ังสร้างรายไดป้ระมาณ 
3,000-5,000 บาท/คร้ัง  ขึ้นอยูก่บัประเภทของภาชนะดินเผา 
 7.  ภูมิปัญญาที่เกิดในขบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดนิเผา 
  ภูมิปัญญาจากการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา จากการศึกษาพบวา่ เทคนิคหลายๆ  อยา่งที่
เกิดขึ้นจากการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผานั้น รวมถึงความเช่ือ วถีิปฏิบติั เทคนิคต่างๆ  ภายใต้
ขบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา โดยผลการศึกษาทาํใหส้ามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
  ดา้นเช่ือทางศาสนา  ชุมชนบา้นหมอ้ส่วนใหญ่คนชาวอีสาน โดยมีการถือจารีตตาม
ประเพณีฮีต 12 ของชาวอีสานทัว่ไป มีการทาํบุญต่างๆ  ตามประเพณีอีสาน เช่น งานบุญมหาชาติ  
เป็นตน้ ชาวบา้นเล่าวา่ ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาไม่มีพธีิกรรมอะไรที่เป็นพเิศษที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ผลิต ที่ปรากฏคือ รูปแบบของภาชนะดินเผาที่เกี่ยวขอ้งกบัศาสนา เช่น บาตรดินเผา เป็นตน้  
  ดา้นเช่ือทางสงัคม  ชุมชนบา้นหมอ้เป็นชุมชนหน่ึงที่ยงัคงวถีิปฏิบติัแบบดัง่เดิมไว ้
กล่าวคือ วถีิปฏิบตัิในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดัง่เดิม สมชาย นิลอาธิ (2537: 12 - 23) ไดศ้ึกษา
เก่ียวกบัความเช่ือทางสงัคมในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา โดยแบ่งวถีิปฏิบติัออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน
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ที่ 1 การแบ่งหนา้ที่ของผูช้ายกบัผูห้ญิง โดยผูช้ายจะทาํหนา้ที่เป็นฝ่ายสนบัสนุน จดัหาวตัถุดิบที่
จาํเป็นต่อการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา เช่น การหาดินเหนียว การทาํดินเช้ือ การหาฟางขา้ง ฟืน แกลบ 
ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญัในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา โดยสมชาย นิลอาธิ ไดแ้บ่งหนา้ที่ของผูช้ายตามยคุ
สมยั โดยยคุเร่ิมแรกในช่วงตั้งแต่ก่อนปี พทุธศกัราช 2500 ยอ้นไป  ผูช้ายจะทาํหนา้ที่ดงักล่าวใน
ขา้งตน้โดยในช่วงน้ีทั้งหมดเป็นการแลกเปล่ียนกนั เช่น การนาํหมอ้ออกเร่เพือ่แลกขา้วสารและของ
จาํเป็นกบัการดาํรงชีวติ  ส่วนในช่วงต่อมาตั้งแต่ ปีพทุธศกัราช 2500  เป็นตน้มา เม่ือความเจริญทาง
สงัคมมากขึ้น มีการสร้างถนน ทาํใหก้ารสญัจร สะดวกมากขึ้น ทาํใหบ้ทบาทของผูช้ายที่สนบัสนุน
ดา้นการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นผูจ้าํหน่าย การแลกเปล่ียนก็เปล่ียนแปลงจากการแลกเปล่ียนไป
เป็นการคา้ขายผา่นการใชเ้งิน ส่วนผูห้ญิงนั้นมีหนา้ที่ตั้งในอดีต  คือ  การป้ันตั้งแต่ในอดีตเช่ือวา่ 
ผูห้ญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนในการทาํงาน ตลอดมาผูห้ญิงจึงมีหนา้ที่ในการป้ัน และการเผา 
เป็นหลกัตลอดมา โดยเป็นการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาดัง่เดิม 
 8.  เทคนิคในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั่งเดิม  
  จากการศึกษาทาํใหท้ราบวา่ ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผานั้นเตม็ไปดว้ยเทคนิคต่างๆ  ที่เกิด
จากการขั้นตอนต่างๆ ในการผลิต โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  8.1  ดา้นวตัถุดิบ  เทคนิคแรกในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา คือการผสมดินเช้ือ โดย
เทคนิคที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ คือ ขอ้ควรระวงัในการผสมดินเช้ือ คือ อตัราส่วนระหวา่งแกลบ
กบัดิน และนํ้ าถา้หากแกลบหรือดินมาก เกินไปกจ็ะผสมในการป้ันหมอ้ไม่ติด  ดินจะเป็นเหมือน
ทรายธรรมดา และตากดินใหแ้หง้พอสมควรถา้ดินไม่แหง้ก็จะเผาไม่สุก  
   การคาํนวณฟืน 1 กอง (คิดเป็นตน้ไมป้ระมาณคร่ึงตน้) ต่อ การเผา 1 คร้ัง ได้
ผลิตภณัฑข์นาดใหญ่ประมาณ 60ใบ (ถา้เป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ไดป้ระมาณ 80-120 ใบ) 
รายไดต้่อคร้ัง ประมาณ 2000 – 3500 บาทต่อคร้ัง (เฉล่ียราคาตกประมาณ ใบละ 20-50 บาท) 1 
เดือน มีการเผา 2- 3 คร้ัง ซ่ึงแต่ละครัวเรือนจะมีรายไดป้ระมาณ 6000 – 10000 บาท (โดยรายได้
ขึ้นอยูก่บัรายการจากการสัง่ช้ือจากพอ่คา้และตลาด) ซ่ึงใน 1 ปีจะใชต้น้ไมป้ระมาณ 12- 15 ตน้ต่อ
ปี/ราย 
   การคาํนวณฟางขา้ว การเผา 1 คร้ังใช ้ฟางขา้วประมาณ 15 หมดั ไดผ้ลิตภณัฑ์
ขนาดใหญ่ประมาณ 60ใบ (ถา้เป็นขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ไดป้ระมาณ 80-120 ใบ ) รายไดต้่อคร้ัง 
ประมาณ 2,000 – 3,500 บาทต่อคร้ัง (เฉล่ียราคาตกประมาณ ใบละ 20-50 บาท) 1 เดือน มีการเผา 2- 
3 คร้ัง ซ่ึงแต่ละครัวเรือนจะมีรายไดป้ระมาณ 6000 – 10000 บาท (โดยรายไดข้ึ้นอยูก่บัรายการจาก
การสัง่ช้ือจากพอ่คา้และตลาด) ซ่ึง 1 ปี กลุ่มป้ันหมอ้ มีการวางแผนเก็บฟางขา้วไวป้ระมาณ 300 
หมดัต่อปี  เม่ือศึกษาจากตารางแสดงการใชป้ระโยชน์จากพื้นที่ ความเส่ียงของการใชท้รัพยากรฟืน 
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ฟางขา้ว อยูส่ถานที่เพยีงพอกบัความตอ้งการ ดว้ยปัจจยัสาํคญั คือ วถีิของการป้ันหมอ้มี
ความสมัพนัธก์บัฤดูกาล มีความสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชุมชนใกลเ้คียง ทาํใหส้ามารถใช้
ทรัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ เป็นลกัษณะการพึ่งพากนัเอง มากกวา่การซ้ือ - ขาย ในเชิง
ธุรกิจ ทาํใหเ้กิดวถีิของการพึ่งพาตนเอง ที่สอดคลอ้งกบัวถีิธรรมชาติ ซ่ึงทาํใหท้รัพยากรที่ใชใ้นการ
ผลิตยงัอยูใ่นสถานภาพที่พอเพยีงกบัความตอ้งการ 
  8.2  ดา้นการป้ัน  เทคนิคที่สาํคญัในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา คือ การตีหมอ้ การขึ้น
เบา้ และ การสวปีาก ดงัภาพที่ 54 ก-จ 
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                              (ก)                                                                          (ข) 
                              (ก)                                                                                (ข) 
 

 
 

 
 
 

              (ค)                                                                                (ง) 
 
 
 
 
         
 
 
             (จ) 
 
ภาพที่ 54  ขั้นตอนการตีหมอ้ การขึ้นเบา้ และการสวปีากหมอ้ 

(ก) การตีหมอ้ดินเผา 1  
(ข) การตีหมอ้ดินเผา 2  
(ค) ลกัษณะรุปแบบการขึ้นเบา้ 
(ง) การขึ้นเบา้ภาชนะดินเผา 
(จ) เทคนิคการสวปีากหมอ้ดินเผา 
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   8.3  ดา้นการเผา  เทคนิคที่สาํคญั  คือ  หลกัการสงัเกตวา่หมอ้สุกหรือไม่  (1) 
สงัเกตสีของหมอ้  (2) ลองใชไ้มเ้ขี่ยดู  (3) ถา้ตรงไหนฟางเป็นสีขาวแสดงวา่สุกแลว้  แต่ถา้ยงัเป็นสี
ดาํแสดงวา่ยงัไม่สุกตอ้งเติมฟางอีกและการใชห้ลกักองเตา ในการสร้างฐานเพือ่จาํนวนปริมาณใน
การผลิต เช่น หลกั 9 ตวั วางหมอ้ดินเผาขนาดใหญ่หรือกลาง ไดป้ระมาณ 21 ใบโดยวางเรียง 3x3 
แต่ละคานวางไว ้7 ใบ 7x3 = 21 ซ่ึงจากจาํนวนของหลกักองเตา สามารถจะจาํนวนปริมาณวตัถุดิบที่
จะใชใ้นการเผา ดงัภาพที่ 55 ก-ข 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
             (ก)                                                                         (ข) 
ภาพที่ 55  การใชห้ลกักองเตาเพือ่คาํนวณจาํนวนหมอ้และฟืนที่ใชใ้นการเผาภาชนะดินเผา                                       
 
สรุป 
 จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลเบื้องตน้ของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของ
ชุมชนบา้นหมอ้ ที่สะทอ้นถึงเอกลกัษณ์ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาที่เป็นแบบเรียบง่ายทั้งดา้น
รูปแบบของเคร่ืองดินเผา และวธีิการผลิตที่ยงัคงเป็นแบบดั้งเดิม คือ  การเผาแบบกลางแจง้ (เตา
นอก)  แสดงถึงวธีิชีวติที่เรียบง่าย พึ่งพาอาศยัและอยูร่่วมกบัธรรมชาติ ประกอบกบัความเป็นมาของ
กลุ่มคนป้ันหมอ้ในชุมชนบา้นหมอ้ รูปแบบขั้นตอนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาที่แสดงถึงภูมิปัญญา
ของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นหมอ้  เช่น  เทคนิคต่างๆ  ในการผลิตเคร่ือง
ป้ันดิน และการใชห้ลกักองเตา ในการสร้างฐานเพือ่จาํนวนปริมาณในการผลิต  เช่น  หลกั 9 ตวั วาง
หมอ้ดินเผาขนาดใหญ่หรือกลาง ไดป้ระมาณ 21 ใบโดยวางเรียง 3x3 แต่ละคานวางไว ้7 ใบ 7x3 = 
21 ซ่ึงจากจาํนวนของหลกักองเตา สามารถจะจาํนวนปริมาณวตัถุดิบที่จะใชใ้นการเผาไดอี้กดว้ย  
นอกจากนั้นการสงัเกตวา่เคร่ืองป้ันดินใชไ้ดห้รือยงัก็สามารถ บอกไดจ้ากหลกัการสงัเกต 3 อยา่ง 
คือ สี กล่ิน และลกัษณะของฟางขา้ว การขั้นรูปดว้ยหินดุ ก็เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของภูมิปัญญาที่
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สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบนัก็ยงัใชว้ธีิดงักล่าวอยู ่เป็นตน้ เหล่าน้ีแสดงถึงภูมิปัญญาในการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นหมอ้ ที่ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นอาชีพหลกัเพือ่เล้ียง
ชีพเป็นเวลานานกวา่ 120 ปี ซ่ึงยงัคงวถีิปฏิบติัแบบดั้งเดิม โดยขอ้มูลในขา้งตน้เป็นส่วนสาํคญัที่จะ
แสดงให้ภูมิปัญญาในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้ ขอ้มูลแสดงถึงสถานภาพในการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชน ผูศึ้กษาจะไดน้าํเอาขอ้มูลเหล่าน้ีประกอบการวเิคราะห์เพือ่ใหเ้ขา้ใจ
ถึงภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผากบัความสมัพนัธก์บัชุมชน อนัจะนาํไปสู่การสร้างแนวทางที่เหมาะสม
กบัการอนุรักษภู์มิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดิน ใหค้งอยูใ่นสงัคมเพือ่เป็นมรดกวฒันธรรมใหค้นรุ่น
หลงัไดศึ้กษาต่อไป  
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บทที ่5 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูศึ้กษาท าการศึกษาเร่ือง  แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดัง่เดิม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน  กรณีศึกษา :  กลุ่ม
เคร่ืองป้ันดินเผา ชุมชนบา้นหมอ้ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม โดยผูศึ้กษาไดใ้ชว้ใีช้
การเชิงคุณภาพ  ไดจ้ากการวเิคราะห์ผลการศึกษาโดยการสัมภาษณ์  การสังเกตการณ์  การสนทนา
กลุ่มและการประชุมเชิงปฏิบติัการประกอบการส ารวจโดยวธีิการออกแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด  
กลุ่มส ารวจ คือ กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  ต าบลเขวา  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
มหาสารคาม  
 ผูศึ้กษาไดท้  าการวจิยัเพื่อหาค าตอบตามวตัถุประสงค ์โดยแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูล
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1.  การพฒันาภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีผา่นมาและสภาพปัจจุบนั 
 2.  ปัญหาและอุปสรรคในขบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชน     
บา้นหมอ้ 
 1.  การพฒันาภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาทีผ่่านมาและสภาพปัจจุบัน   
  ในการศึกษาขอ้มูลการพฒันาภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีผา่นมาและสภาพปัจจุบนั  
ปัจจุบนั  เพื่อใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบักลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนจากการจดัการท่ีผา่นมาและ
การเปล่ียนแปลงสังคมท่ีมีผลต่อสภาพปัญหาท่ีพบในปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงของสังคมของต่อ
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นหมอ้ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัญหาหลกันั้นมี
อยูป่ระเด็นส าคญั คือ การเปล่ียนแปลงของสังคมเขา้สู่ความทนัสมยั  จึงท าใหป้รากฏอยา่งชดัเจน 
จากสภาพปัจจุบนัของชุมชนบา้นหมอ้ ดงัภาพท่ี 56 – 58
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ภาพท่ี 56  สภาพภายในเตาอุโมงคปี์พุทธศกัราช 2514 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 57  เตาอบไฟฟ้า ปีพุทธศกัราช 2548 
 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี 58  เตาเผาภายในอาคาร ปีพุทธศกัราช 2552 
 
 ซ่ึงผูศึ้กษาจะไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลใหเ้กิดสภาพดงัเช่นปัจจุบนั โดย
จะอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงของสังคมเขา้สู่ความทนัสมยั เพื่อช้ีใหเ้ห็นสาเหตุท่ีผลกระทบต่อภูมิ
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ปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นหมอ้  ต าบลเขวา  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
สารคาม  พร้อมทั้งสะทอ้นบทเรียนของผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสังคมในพื้นท่ีศึกษา
อ่ืนๆ  เพื่อถอดบทเรียนและเป็นการสร้างเขา้ใจความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผา หากไม่ไดรั้บการอนุรักษแ์ละพฒันาอยา่งเขา้ใจและเหมาะสมกบัภูมิปัญญาของแต่
ละชุมชน ดงัแผนภูมิภาพท่ี 5 
 
 
           อดีต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพท่ี 5  การพฒันาท่ีผา่นมาในชุมชนบา้นหมอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
   ในชุมชนบา้น 
 
 จากการศึกษาพบวา่การเปล่ียนแปลงทางสังคมเกิดจากการเร่ิมด าเนินการประกาศ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ฉบบัท่ี 1 เป็นตน้มา ปีพุทธศกัราช 2504 -2514 ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มและวถีิชีวติของประชาชนอยา่งรุนแรง การกระจายความเจริญไปสู่ชนบท เช่น ไฟฟ้า 
น ้าประปา ระบบสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนยก์ลางของระบบเศรษฐกิจ เกิดการขยายทางดา้นเศรษฐกิจตาม
หวัเมืองส่วนภูมิภาค ซ่ึงการสร้างความเจริญเหล่าน้ีมีผลโดยตรงต่อศิลปวฒันธรรมของภูมิภาคต่างๆ  
ในกรณีของภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ก็ไดรั้บผลในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

พ.ศ.2504 พ.ศ.2529-2548 พ.ศ.2552 

เป็นการผลิต

เพื่อแลกเปล่ียน

ปัจจยัเพื่อการ

ด ารงชีวติ 

 

การส่งเสริมการ

ผลิตแบบ

อุตสาหกรรม การ

ใชเ้ตาอุโมงค ์

 

งานวจิยัเพื่อคน้หา    

อตัลกัษณ์เคร่ืองป้ันดิน

และกิจกรรมเพ่ือการ

พฒันารูปแบบ

เคร่ืองป้ันดินเผาของ

ชุมชนบา้นหมอ้ 

 

จากนโยบายเนน้

อุตสาหกรรมและการ

ท่องเท่ียว เพ่ือเพ่ิม

จ านวนการผลิตและ

พฒันารูปแบบให้

ตอบสนองกบัความ

ตอ้งการของตลาด 
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กล่าวคือ ในอดีตนั้นหลงัจากท่ีมีการอพยพมาตั้งถ่ินฐานในพื้นท่ีชุมชนบา้นหมอ้ ตั้งแต่ช่วงปี
พุทธศกัราช 2426 นั้น การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้นั้นอาศยัส่ิงแวดลอ้ม และ
ธรรมชาติเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา มีความสัมพนัธ์และไดพ้ึ่งพาอาศยั
ธรรมชาติ ท าให้อาชีพการเคร่ืองป้ันดินเผานั้นสามารถเล้ียงชีพชาวบา้นหมอ้มาไดเ้ป็นเวลากวา่ 100 
ปี แต่เม่ือเกิดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในช่วงตั้งแต่ ปีพุทธศกัราช 2504-2514  นั้นจาก
กิจกรรมการพฒันาต่างๆ  ในขา้งตน้มีผลท าใหต้อ้งปรับเปล่ียนแปลงการด ารงชีวิตจากในอดีต  การ
พึ่งพาธรรมชาติก็ท าไดย้ากข้ึน  วตัถุดิบในการผลิตเคร่ืองป้ันดินก็หาไดย้ากข้ึน  จากท่ีเคยหาไดใ้น
ธรรมชาติก็เปล่ียนแปลงเป็นการซ้ือขายปัจจยัในการผลิต  
 ต่อมานั้นในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัต่อๆ  มา  ก็เร่ิมมีการพดูถึงเร่ือง
อุตสาหกรรม  ในพื้นท่ีชุมชนบา้นหมอ้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนของการเขา้มาของอุตสาหกรรม  คือ  การ
สนบัสนุนเตาอุโมงคข์องกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา ช่วงปี พุทธศกัราช 2514 และต่อมาเม่ือปีพุทธศกัราช 2548  มีการสนบัสนุนเตาอบ
ไฟฟ้าและปีพุทธศกัราช 2552  สนบัสนุนเตาในอาคาร และมีนกัวชิาการศิลปะเขา้ไปใหค้วามรู้และ
พฒันารูปแบบเป็นระยะ ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2531  แต่ผลงานในช่วงนั้น  ในปัจจุบนัก็ไม่ไดป้รากฏ
อยูแ่ลว้  เน่ืองจากไม่ไดเ้กิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นเพียงการสนบัสนุนและส่งเสริมให้
เขา้กบันโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวในช่วงเวลานั้นเพียงเท่านั้น ซ่ึงท าใหป้รากฏ
สภาพในปัจจุบนั  
 ผูศึ้กษาจึงตอ้งการเพื่อใหค้วามเขา้ใจภาพรวมของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึน 
โดยจะอธิบายจากความความหมายของความทนัสมยั พร้อมทั้งน าผลการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และ
ประเมินปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  ผา่นแนวคิดความทนัสมยั  ซ่ึงหมายถึง  กระบวนการท่ีสังคมท่ี
สังคมก าลงัพฒันาหรือดอ้ยพฒันา เคล่ือนตวัเขา้สู่ทิศทางของการน าเอาระบบเทคโนโลยแีละระบบ
วฒันธรรมท่ีเป็นลกัษณะของสังคมอุตสาหกรรมมาใช ้สมศกัด์ิ  ศรีสันติสุข (2545 : 25 -31) ได้
กล่าวถึงความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมวา่หมายถึง  การเปล่ียนแปลงใน
โครงสร้างของสังคม  ซ่ึงเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในกลุ่มคน  ความสัมพนัธ์และระบบสถาบนั
ต่างๆ  ในสังคมนั้น รวมไปถึงความสัมพนัธ์ในระเบียบแบบแผนหรือกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการ
ประพฤติของคนในสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์กนั   
 ดว้ยสาเหตุส าคญัหลายประการ  โดยผูศึ้กษาจะไดย้กสาเหตุตรงกบัประเด็นกรณีศึกษา
โดยยกสาเหตุของการเปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรม  เช่น  ระดบัความรู้และเทคโนโลยกีล่าวคือ
ถา้สังคมนั้นผูค้นมีความรู้ความสามารถ  ก็จะสามารถท่ีจะประดิษฐคิ์ดสร้างเคร่ืองใช ้ และแบบ
แผนการจดักิจกรรมต่างๆ  ซ่ึงมีผลต่อการเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม   
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นอกจากน้ีนโยบายของผูน้ ากล่าวคือสังคมใดถา้มีผูน้ าท่ีสนบัสนุนใหมี้การเปล่ียนแปลงเพื่อให้
ประเทศเจริญกา้วหนา้  สังคมนั้นก็จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วตามเป้าหมายและนโยบายนั้น  
นอกจากนั้นยงัมีเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัเร่ืองอุดมการณ์  เช่น  เพื่อตอ้งการใหส้ังคมของ
ตนเป็นสังคมอุตสาหกรรมก็จะก่อใหเ้กิดการเตรียมปัจจยัพื้นฐานเพื่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมเพื่อ
เป้าหมายอุดมการณ์ของสังคม  แมว้า่สาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสังคมจะแตกต่างกนัแต่
แนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงทางสังคมในสาเหตุต่างๆ  ในขา้งตน้นั้นจะมีระบบความสัมพนัธ์ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงในรูปแบบบางอยา่งเป็นลกัษณะสากล  การเปล่ียนแปลงเป็นระบบอุตสาหกรรม  
การขยายตวักลายเป็นชุมชนเมืองและการแพร่กระจายของวฒันธรรมมวลชน  เช่น  การ
ส่ือสารมวลชน  การใชชี้วิตแบบคนยคุใหม่ท่ีอาศยัวตัถุเคร่ืองทุ่นแรง  ส่ิงอ านวยความสะดวกมาก
ข้ึน  สภาพชีวติเหล่าน้ีเป็นผลจากความกา้วทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละการอุตสาหกรรมซ่ึง
ส่งผลกระจายไปทัว่ทุกแห่งท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์กนั  ในปัจจุบนัท่ีโลกของเรามีการเปล่ียนแปลง
และปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา   
 โลกาภิวฒัน์เป็นระบบท่ีมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก  
การเขา้มาของระบบตลาดเสรี  ระบบทุนนิยม  ส่งผลกระทบต่อวถีิการด ารงชีวิตของคนทัว่โลกไม่
วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้มการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีมีการพฒันาการอยา่งซบัซอ้น  ซ่ึงเป็น
ปรากฏการณ์ซ่ึงผูศึ้กษาคิดวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม
รวมไปถึงภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงการเขา้มาของโลกาภิวฒัน์เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดระบบทุน
และอุตสาหกรรมซ่ึงส่งผลกระทบต่อวถีิชุมชนและวฒันธรรม  โลกาภิวฒัน์คือกระบวนการ
เศรษฐกิจโลกไร้พรมแดนโดยนิยามน่าจะหมายถึงการท าใหร้ะบบทุนนิยมไดแ้ก่  เงินตรา  เงินทุน  
การผลิต  การขายสินคา้  และบริการต่างๆ  สามารถทะลุทะลวงพรมแดนของประเทศต่างๆ  ไดโ้ดย
เสรีโดยโลกทั้งโลกคือตลาดเดียว  โดยมีลกัษณะส าคญั  เช่น  การเพิ่มความส าคญัของระบบเงินโลก
ท่ีมีอ านาจเหนือระบบการผลิต  การเพิ่มความส าคญัของระบบโครงร้างอุตสาหกรรมและปัจจยัการ
ผลิต   ความเป็นอิสระของทุนจากการบงัคบักลไกลและความรับผดิชอบของระบบประชาธิปไตย  
ท าใหเ้กิดปัญหาความยากจน  ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม  และความแตกต่างกนัทางสังคม
มากข้ึน   
 นอกจากน้ี  เสน่ห์  จามริก (2547: 23-26)  ไดอ้ธิบายเพิ่มเติมในประเด็นบทบาทของ
โลกาภิวฒัน์ ไวว้า่ กระแสโลกาภิวฒัน์เขา้มามีอิทธิพลต่อระบบการเมืองของประเทศไทย  โดยท่ีได้
จากการปฏิรูปการเมืองภายใตรั้บธรรมนูญปัจจุบนัก็ยงัอยูภ่ายใตอ้  านาจของกระแสโลกาภิวฒัน์  
การเขา้มามีบทบาทในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อท าการวจิยัเก่ียวกบัการปฏิรูปกฎหมายใน
ดา้นต่างๆ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นกระแสท่ีรองรับการปฏิรูปในกระแสโลกาภิวฒัน์  โดยกลไกกระแส     
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โลกาภิวฒัน์จะบีบกลไกลของรัฐเพื่อใหเ้อ้ือต่อกระแสทุนอนัจะน าเขา้สู่ระบบอุตสาหกรรม  จาก
ขอ้ความดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีพยายามสร้างตวัตนและสร้างความเจริญของ
สังคมใดสังคมหน่ึงโดยผา่นขบวนการในระบบอุตสาหกรรมให้เขา้มามีบทบาทส าคญัในกิจกรรม
ทางวฒันธรรม เช่น ภูมิปัญญาเร่ืองเคร่ืองจกัสาน  
 วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ (2524: 55-58) ท่ีไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีน าระบบ
อุตสาหกรรมเขา้มามีบทบาทในการจกัรสาน พบวา่ รูปแบบดั้งเดิมของงานหตัถกรรมถูกจ ากดั เกิด
รูปแบบใหม่ๆ  จากแนวคิดจากระบบอุตสาหกรรมครอบง า ท าใหภู้มิปัญญาดั้งเดิมสูญเสียไป เพราะ
ขาดการสนบัสนุน สอดคลอ้งกบัเฉลิมชยั โคกขนุทด (2529: 5-9)  ท่ีศึกษาเก่ียวกบัอุตสาหกรรมกบั
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของภาชนะดินเผาด่านเกวยีน จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึง
พบวา่ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนด่านเกวยีนถูกรุกล ้าของระบบอุตสาหกรรม และการเขา้มาของนกั
วชิาท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบภาชนะดินเผา ในช่วงปีพุทธศกัราช 2510  ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ของภาชนะดินเผาจากการผลิตเพื่อประโยชน์ใชก้ลายเป็นการผลิตเพื่อตกแต่ง  
นายทุนเขา้มามีบทบาทต่อการผลิต  เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมจากการผลิตแบบเครือข่าย
กลายไปการผลิตท่ีผกูพนักบัระบบนายทุน  เม่ือนานเขา้ชาวบา้นบางคนท่ีเคยผลิตแบบดัง่เดิมเพื่อใช้
สอยก็เลิกผลิตหนัมาแรงงานในระบบอุตสาหกรรมหรือไม่ก็หนัไปประกอบอาชีพอยา่งอ่ืน  
 นริศศรี แววคลา้ยหงส์ (2539: 61-70)  ไดก้ล่าวเพิ่มเติมถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม เน่ืองจากเม่ือเป็นระบบอุตสาหกรรมท าใหต้อ้งปรับเร่ืองของจ านวนการผลิต
ท่ีมากข้ึน  ท าใหใ้นขบวนการผลิตตอ้งใชเ้งินทุนมากข้ึน  ซ่ึงปัญหาท่ีพบจากการศึกษา  คือ  ผูผ้ลิต
ขาดเงินทุนหมุนเวยีนในการผลิตจึงตอ้งกูย้มื  ส่งผลกระทบใหเ้กิดภาวะหน้ีสิน  เพื่อลดความเส่ียงท่ี
เกิดข้ึนผูผ้ลิตส่วนจึงหนัมาเป็นแรงงานในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
 เช่นเดียวกนักบัสุทธิพงศ ์ศรีชุมพล (2551: 243)  ไดต้อกย  ้าปัญหาท่ีเกิดข้ึนวา่  ปัญหาท่ี
ส าคญัคือการเม่ือไม่สามารถผลิตภาชนะดินเผาไดเ้อง ผูผ้ลิตจึงหนัมาเป็นแรงงานใหแ้ก่ระบบ
อุตสาหกรรมซ่ึงสร้างความเสียหายต่อภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม ปัจจุบนัการผลิตแบบดั้งเดิมเหลือให้
เห็นนอ้ยมากเม่ือเปรียบเทียบรูปแบบท่ีเกิดข้ึนจากนกัวชิาการ ช่างฝีมือ จากภายนอกชุมชน และ
ชุมชนไม่ไดผ้ลประโยชน์จากกิจกรรมการผลิตเท่าท่ีควรจะเป็น ท าใหน้อกจากจะเสียภูมิปัญญาแบบ
ดั้งเดิมแลว้คงขาดคนรับช่วงต่อภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม ซ่ึงในท่ีสุดภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมของชุมชน
ด่านเกวยีนก็จะสูญหายไป  
 ผูศึ้กษาไดพ้ยายามช้ีใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรมจากระบบ
อุตสาหกรรม  เพื่อท่ีจะอธิบายใหเ้ขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง  เพื่อน ามาเป็นบทเรียนและ
สามารถอธิบายถึงสภาพปัจจุบนัของชุมชนบา้นหมอ้ซ่ึงมีการพยายามส่งเสริมใหเ้ขา้สู่ระบบ
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อุตสาหกรรม ซ่ึงไม่ไดรั้บการตอบรับของชุมชนเพราะการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแบบดั้งเดิม 
 2.  ปัญหาและอุปสรรคในขบวนการผลติเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชน     
บ้านหม้อ   
  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  ในการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในขบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม
ของชุมชนบา้นหมอ้  ผูศึ้กษาใชเ้คร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้ในแบบสัมภาษณ์ชุด ก. จ  านวน 30 ชุด 
นอกจากน้ีการสนทนาทั้งแบบเจาะจงและไม่เจาะจงโดยเนน้กลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในชุมชน
บา้นหมอ้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนจากผูผ้ลิตเพื่อท่ีจะน าขอ้มูลต่างๆ ไปใชป้ระกอบในขอ้เสนอแนะ
ในแนวทางการอนุรักษต่์อไป  โดยจากการศึกษาปรากฏขอ้มูลปัญหาในประเด็นต่างๆ  ดงัแผนภูมิ 
ท่ี 3 

แผนภูมิท่ี 3  ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองป้ันดินเผาบา้นหมอ้ 
 
 จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงถึงปัญหาในดา้นต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน โดยไดจ้ากการส ารวจ เก็บ
ขอ้มูลท่ีพื้นท่ี ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาในดา้นต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา  ซ่ึงจากขอ้มูลช้ีใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน  โดยแบ่งออกได ้5 ส่วน  เรียงล าดบัตาม
จ านวนผูผ้ลิตจากแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนกบัการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  โดยการส ารวจจากกลุ่ม
ผูผ้ลิตจ านวน 30 คน  โดยผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี  
 1.  ปัญหาด้านแรงงาน  จากแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด  พบวา่  25 ชุด  มีปัญหาดา้น
แรงงาน  โดยรายละเอียดของปัญหามีดงัน้ี 
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  1.1  คนรุ่นเก่าๆ  หรือจ านวนของเจา้ภูมิปัญญา (แรงงาน) มีจ านวนลดลง  ตั้งแต่อดีต
เป็นตน้มาชุมชนบา้นหมอ้  หลงัจากท่ียา้ยรกรากมาจากอ าเภอโนนสูง  โนนไท  ในจงัหวดั
นครราชสีมานั้น  ไดม้าตั้งรกรากท่ีชุมชนบา้นหมอ้  ต าบลเขวา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคามใน
ปัจจุบนั  และประกอบอาชีพการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นอาชีพหลกั  โดยมีอาชีพรับจา้งทัว่ไปเป็น
อาชีพรอง  หลงัจากฤดูกาลผลิต เป็นระยะเวลากวา่ 120 ปี  ท่ีแรงงานในการผลิตจะถูกสืบทอดผา่น
ระบบเครือญาติ จากแม่สู่ลูก จากการสัมภาษณ์ นางบาง วงศช์ารี กล่าววา่ “การผลิตเคร่ืองป้ันดิน 
ภายในครอบครัวหน่ึงแม่จะเป็นผูส้อนลูก ส่วนใหญ่เร่ิมป้ันหมอ้เป็นตั้งแต่อาย ุ10 ปี  หรือเม่ือเรียน
อยูใ่นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก็เร่ิมป้ันหมอ้กนัแลว้” การป้ันหมอ้จึงถูกสืบทอดในลกัษณะดงักล่าว  
จากการศึกษาพบวา่ในช่วงระยะเวลา 50 ปีท่ีผา่นตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2500  เป็นตน้มาพบวา่ปริมาณ
ผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผามีแนวโนม้ลดลงเร่ือยๆ  ในแต่ละปี  เม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน  
โดยผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากตารางท าเบียนราษฎรและจากการสัมภาษณ์ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2542-2554  
ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  จ  านวนประชากรผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  ของชุมชนบา้นหมอ้ ตั้งแต่ปี 2542-2554 

ปี ประชากร
ทั้งหมด 

ชาย หญิง จ านวน
ครัวเรือน 

สมาชิกกลุ่ม 
ป้ันหมอ้ 

2542 533 260 273 143 45 หรือมากกวา่ 
2543 630 312 318 156 41 
2544 703 349 354 172 37 
2545 792 401 391 190 - 
2546 815 406 409 197 32 
2547 820 410 410 197 - 
2548 823 411 412 198 30 
2549 825 412 413 200 29 
2550 827 413 414 202 29 
2551 829 414 415 202 29 

2552-2554 834 416 418 202 26 
 
 จากตารางท าใหท้ราบวา่ในระยะเวลาท่ีผา่นมานั้นพบวา่จ านวนประชากรท่ีเกิดข้ึนมี
ความสัมพนัธ์แปรผกผนักบัจ านวนผูป้ระกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา  โดยจ านวนของประชากร
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ทั้งหมดในชุมชนเพิ่มข้ึนแต่จ านวนผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผากลบัลดลงตามล าดบั  ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัท่ี
มีผลต่อกระบวนการการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  โดยจากการศึกษาพบวา่ค่าเฉล่ีย
ของอายกุลุ่มผูป้ระกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาในปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง 40-60 ปี  สาเหตุของการลดลง
ของผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเกิดจากหลายส่วน  เช่น  สภาพเศรษฐกิจ  และโรคภยัไขเ้จบ็  ซ่ึงมีผลต่อ
การลดลงของจ านวนผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในปัจจุบนั    
 ค่านิยมของคนชนบทเร่ิมเปล่ียนแปลงไปจากกระแสเจริญของความทนัสมยั  จากการ
พฒันาเศรษฐกิจเละสังคมอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2504 - ปัจจุบนั  ท าให้เกิดการพฒันาทาง
สังคมเกิดข้ึนมากมาย  เช่น  การศึกษา  การรับข่าวสารและส่ือจากภายนอกมาข้ึน  ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดค่านิยมของคนรุ่นใหม่เขา้สู่ความทนัสมยัมากข้ึน  ยกตวัอยา่งเช่น  การศึกษา  
คนชนบทไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึนมีการพฒันาและช้ีน าดา้นความคิดท่ีมุ่งในความเจริญดา้นวตัถุ
มากกวา่การสนใจในภูมิปัญญาในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของบรรพบุรุษท่ีสืบทอดกนัมาอยา่ง
ต่อเน่ือง  จากการสัมภาษณ์นางส าเนา  แกว้กา  กล่าววา่  “เด็กวยัรุ่นในปัจจุบนัมีความอยากท่ีจะเขา้
ไปท างานในเมืองใหญ่หรือตามโรงงานถึงจะมีความยากล าบากกวา่การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาอยูท่ี่
บา้น  แต่ก็อยากท่ีจะเขา้ไปแสวงหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  โดยใหเ้หตุผลวา่การ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นงานท่ีล าบาก  ไม่อยากเป้ือนดินเป้ือนทราย  คนสมยัใหม่จึงไม่สืบทอดภูมิ
ปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเหมือนดงัในอดีต”  (ส าเนา แกว้กลาง, 2554)  จากค าสัมภาษณ์
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่านิยมของคนรุ่นใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามสังคมและความเจริญท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทย  ซ่ึงเป็นปัญญาหาหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาใน
ปัจจุบนั  โดยเป็นผลสืบเน่ืองกบัปัญหาการลดลงของจ านวนแรงงานหรือเจา้ของภูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา   
 ความไม่รู้ถึงคุณค่าและความส าคญั  การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้เป็น
กระบวนการการผลิตในแบบดั้งเดิมซ่ึงมีมากวา่ 5,000-20,000  ปี  โดยเกิดข้ึนมาควบคู่กบัการเกิด
ของมนุษยมี์ความส าคญัทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีรวมถึงการด ารงอยูข่องมนุษยจ์ากการ
แสดงถึงวถีิชีวติและแนวคิดทางศาสนา  รวมถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจท่ีสามารถแลกเปล่ียนหรือซ้ือ
ขายกบัสินคา้อยา่งอ่ืนท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพ  และเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีสะทอ้นให้เห็นถึง
ววิฒันาการของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในสมยัโบราณเพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาหาความรู้จาก
เคร่ืองป้ันดินเผา  แต่จากการสัมภาษณ์คนในกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้ใจถึงบทบาท
และความส าคญัของเคร่ืองป้ันดินเผา  รู้แต่เป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดเ้พื่อเล้ียงชีพและท าใหบุ้ตรหลาย
ไดมี้การศึกษาการศึกษาจากเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  
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การพฒันาและส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐมุ่งแต่ด าเนินการเพื่อตอบสนองกบันโยบายท่ีมุ่งเห็น
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมไทยเร่ิมมีการท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมข้ึนคร้ังแรกในปี
พุทธศกัราช 2504  โดยเป็นแผนท่ีตอ้งการยกระดบัสังคมชนบทใหเ้จริญทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ  
ตลอดช่วงของการพฒันา  ชุมชนบา้นหมอ้เป็นชุมชนหน่ึงท่ีไดรั้บผลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบบัท่ี ฉบบัท่ี 3 ปีพุทธศกัราช 2515-2519  ไดก้ล่าวถึงและใหค้วามส าคญักบัการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการรักษาอตัราการขยายตวัของปริมาณเงินตรา รักษาระดบัราคาสินคา้
ท่ีจ  าเป็นต่ออาชีพ รักษาเสถียรภาพทางการเงินระหวา่งประเทศ ส่งเสริมการส่งออก ปรับปรุง
โครงสร้างการน าเขา้  และปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและยกระดบัการผลิต เร่งรัดการส่งออก
และทดแทนสินคา้น าเขา้ ปรับงบลงทุนในโครงการก่อสร้างมาสนบัสนุนการลงทุนเพื่อใช้
ประโยชน์จากโครงการขั้นพื้นฐานท่ีมีอยู ่ นอกจากนั้นในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 6 
(2530-2534) ในการเนน้การขยายตวัของระบบเศรษฐกิจ และการเร่ิมแผนหลกัการพฒันา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 7 (2535-2539) ในการเนน้การ
กระจายรายไดแ้ละการพฒันาไปสูสังคมชนบท แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 9 (2545-
2549) ในการเนน้การแกปั้ญหาความยากจนและเพิ่มศกัยภาพและโอกาสของคนไทยในการเพิ่งพา
ตนเอง  ท าใหเ้กิดการส่งเสริมระบบอุตสาหกรรมเขา้มาแทนท่ีการผลิตแบบดั้งเดิม  เพื่อเพิ่มปริมาณ
สินคา้  ยกระดบัของสินคา้และการผลิตสินคา้  โดยไม่ไดค้  านึงถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมของการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา และวถีิปฏิบติัของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ท าใหก้ารจดัการของรัฐลม้เหลวอยู่
บ่อยคร้ัง เม่ือเป็นเช่นนั้นก็มิไดมี้การเขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุนอีกต่อไปซ่ึงผูศึ้กษาไดอ้ธิบายไว้
ในหวัขอ้การพฒันาภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีผา่นมาและสภาพปัจจุบนั  ท าใหเ้ป็นปัญหาท่ีส าคญั
ท่ีมีผลต่อการด ารงอยูข่องการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นหมอ้  
 2.                                                                        30 
                 20                                                       
  2.1  วตัถุดิบหายากและราคาแพงข้ึน  ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาวตัถุดิบท่ีส าคญัมี 
3 ส่วนส าคญั คือ  ดิน  แกลบ  ฟางขา้ว  ดินท่ีเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตนั้นขุดข้ึนมาใชไ้ดย้ากข้ึน  
เน่ืองจากพื้นท่ีมีจ  ากดั  จึงตอ้งขดุดินจากใตน้ ้าซ่ึงเป็นดินท่ีมีเน้ือไม่แน่น  มีความช้ืนสูง  ส่งผลต่อ
คุณภาพของภาชนะหลงัการเผา  เช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการเผา ไดแ้ก่  ไมฟื้น  ฟาง  และแกลบ  ซ่ึงฟาง
และแกลบตอ้งหาซ้ือมาจากภายนอกหมู่บา้นเพราะชาวบา้นท่ีป้ันหมอ้ไมไ้ดป้ลูกขา้วเอง ไมฟื้นนั้น
สามารถหาไดจ้ากบริเวณหมู่บา้นบา้งแต่หากไม่เพียงพอโดยเฉพาะในฤดูฝนก็ตอ้งซ้ือจากภายนอก
เช่นกนั  ส่งผลท าตน้ทุนในการผลิตแพงข้ึนตามไปดว้ย โดยสาเหตุดงักล่าวจึงท าใหผู้ผ้ลิตบางราย
แบกรับตน้ทุนไม่ไหว  จ าเป็นตอ้งเลิกผลิตไปในท่ีสุด 
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           จากปีพุทธศกัราช 2542-2552  มีขอ้มูลช้ีใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงการใชว้ตัถุดิบการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ปรากฏดงัแผนภูมิท่ี 4 

แผนภูมิท่ี 4  ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงการใชว้ตัถุดิบจากปีพุทธศกัราช 2542-2552 
 
 โดยการศึกษาจากแผนภูมิแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของการใชว้ตัดุดิบของกลุ่มผูผ้ลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  จากขอ้มูลช้ีใหเ้ห็นจ านวนผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผากบัการใช้
วตัถุดิบในลกัษณะหาเองกบัการซ้ือ – ขาย  ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือปีพุทธศกัราช 2542 – 2555 โดย
เป็นขอ้มูลสถิติท่ีเกิดข้ึน  ในปัจจุบนัลกัษณะการใชว้ตัถุดิบทั้งหมดในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเป็น
การซ้ือ - ขาย  ซ่ึงมีราคาแพงข้ึนในทุกปี  เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ  ส่วนหน่ึงเกิดจากความเจริญทาง
สังคม  ซ่ึงส่งผลกบัวถีิชีวติกบัคนทอ้งถ่ิน  เช่น  การเผาฟางเพื่อการเผาเคร่ืองป้ันดินเผา  ในปัจจุบนั
ท่ีหายากและราคาสูงข้ึน  เกิดจากวถีิการเกษตรกรรมท่ีเปล่ียนแปลงจากการท าโดยใชแ้รงงานคน
เป็นการใชเ้คร่ืองเก่ียวขา้ว  เป็นตน้  ท าใหฟ้างมดัหาไดย้ากข้ึนท าใหต้อ้งไปซ้ือวตัถุดิบจากนอก
ชุมชน  ท าใหต้อ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน  โดยการเปล่ียนท่ีเกิดข้ึน ดงัภาพท่ี 59 - 62 
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ภาพท่ี 59 การเก่ียวขอ้งสมยัใหม่                               ภาพท่ี 60 ฟางท่ีไดจ้ากการเก็บเก่ียวสมยัใหม ่
    
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 61  การเก็บเก่ียวขา้วแบบดั้งเดิม                 ภาพท่ี 62  ฟางขา้วไดจ้ากการเก็บเก่ียวแบบดั้งเดิม                    
   
 เช่นกนักบัวตัถุดิบอ่ืนๆ  ท่ีหาไดย้ากข้ึนจากการเปล่ียนแปลงวถีิทางสังคม  ท าใหจ้าก
ปัญหาดา้นวตัถุดิบท่ีสะทอ้นจากขอ้มูลการส ารวจผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  เม่ือหาไดย้ากข้ึนผูผ้ลิต
จ าเป็นตอ้งสั่งซ้ือ  ท าใหต้น้ทุการผลิตสูงตามไปดว้ย  ค  าถามท่ีเกิดข้ึน  คือ  ฟางในแบบสมยัใหม่ท่ี
ใชร้ถเก่ียวขา้วใชไ้ดห้รือไม่  ค  าตอบท่ีไดคื้อไดแ้ต่ตอ้งซ้ือในปริมาณท่ีมากข้ึนเกือบเท่าตวัยิง่ท  าให้
ตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน 
  2.2  อุปกรณ์การอ านวยความสะดวกและสถานท่ีในการเผาไม่เพียงพอ 
   ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผานั้นในลกัษณะขั้นตอนการผลิตมีหลายขั้นตอนท่ี
ผูผ้ลิตจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชแ้รงมาก  เช่น  การนวดดิน  ผสมดินเหนียวเขา้กบัดินเช้ือ  ซ่ึงขั้นตอน
ดงักล่าวส่วนใหญ่จะเป็นหนา้ท่ีของผูช้าย  แต่ผูผ้ลิตบางส่วนไม่มีผูช้าย  ผูผ้ลิตท่ีเป็นผูห้ญิงตอ้ง
จดัการเองและเป็นขั้นตอนท่ีใชเ้วลามาก  ดงันั้นอุปกรณ์การอ านวยความสะดวกจึงมีความจ าเป็น  
โดยเฉพาะผูผ้ลิตท่ีเป็นผูห้ญิงและผูผ้ลิตท่ีสูงอายใุนปัจจุบนั  โรงเรือนของกลุ่มผูผ้ลิตมีเคร่ืองนวด
ดินติดตั้งไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูผ้ลิต  แต่มีเพียง 1 เคร่ือง  ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  
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ส่วนเร่ืองสถานท่ีในการผลิตเป็นอีกหน่ึงปัญหาส าคญัท่ีเกิดข้ึนกบัการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  พบวา่
พื้นท่ีท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผามี 2 ประเด็นส าคญัท่ีเป็นอุปสรรคในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  
คือ 
   2.2.1                                      พื้นท่ีท่ีใชเ้ผาภาชนะดินเผา  โดย
แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วนตามหมายเลข  โดยพื้นท่ีเผาภาชนะดินเผามีพื้นท่ีประมาณ 2 x 10 เมตร                                   
ดงัภาพท่ี 63 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 63  สถานท่ีในการผลิตภาชนะดินเผา 
 
 โดยแบ่งตามสัดส่วนได ้3 ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีของการเผาของแต่ละเจา้  ซ่ึงหมายถึงในการ
เผา 1 คร้ัง  ผูผ้ลิตจะสามารถใชพ้ื้นท่ีในการเผาภาชนะดินเผา 2-3 ราย  ข้ึนอยูก่บัจ  านวนเผาของ
ภาชนะดินเผา  พื้นท่ีในแต่ละส่วนนั้นโดยทัว่ไปสามารถเผาภาชนะดินเผาโดยใชพ้ื้นท่ีแยกออกได้
ดงัน้ี   ดงัภาพท่ี 64 – 65 
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ภาพท่ี 64  การเผาภาชนะดินเผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 65  หลงัการเผาภาชนะดินเผา 
 
                    48                                            
                               20-30       /      
                   -             50-100     /      
                   -              20-50       /      
               -              20-30       /      
                  -              50-30       /      
               -               50-300     /      
 โดยทัว่ไปนั้นผูผ้ลิตท าการเผาภาชนะดินเผาขนาดต่างๆ  คละผสมกนัไปข้ึนอยูก่บัออ
เดอร์ ของลูกคา้  โดยใชว้ตัถุดิบเป็นดงัน้ี  
                                 3 – 5                         150 -300     
             1,000      



108 

 

           1                 300-500     
                    15 – 20                      5 – 10     
                        100-200      
 ซ่ึงโดยรวมนั้นในการผลิตภาชนะดินเผา 1 คร้ัง ใชต้น้ทุนประมาณ 1,000 – 1,500 บาท 
โดยการขายพอ่คา้คนกลาง /คร้ัง ได ้3,000 – 5,000 บาท/คร้ัง  เม่ือหกัออกจากตน้ทุนรายได/้คร้ัง
ประมาณ 2,500-4,000 บาท/คร้ัง ใน 1 เดือนจะสามารถผลิตได ้3-5 คร้ัง/เดือน  แต่บางเน่ืองจากพื้นท่ี
ในการเผาภาชนะ ดินเผามีจ ากดัท าใหผู้ผ้ลิตบางรายเสียโอกาสในการเผา  เน่ืองจากขบวนการผลิต
เคร่ืองป้ันดินในแต่ละคร้ัง ตอ้งใชเ้วลาในการผลิตยาวนาน ท าใหเ้ม่ือสถานท่ีใหก้ารเผาไม่เพียงพอ 
จึงเสียโอกาสท่ีจะไดค้  าสั่งสินคา้ หรือออร์เดอร์จากลูกคา้หรือพ่อคา้คนกลาง ส่งผลกบัรายไดใ้นแต่
ละเดือนตามไปดว้ย จึงเป็นอุปสรรคหน่ึง ท่ีสะทอ้นออกมาจากกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาใน
ปัจจุบนั 
   2.2.2   การเขา้ถึงสถานท่ีในการเผาภาชนะจากผลการศึกษาผูศึ้กษาใชว้ธีิวทิยา
เพื่อศึกษาโดยการเขียนแผนท่ีผูผ้ลิตกบัสถานท่ีเผาภาชนะดินเผา  รายละเอียดดงัภาพท่ี 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 66  ท่ีอยูอ่าศยัของผูผ้ลิตภาชนะดินเผากบัสถานท่ีผลิตภาชนะดินเผา 
 
 จากภาพแสดงถึงขอ้มูลขององคป์ระกอบท่ีอาศยัของผูผ้ลิตกบัสถานท่ีเผาภาชนะดินเผา 
ขอ้มูลช้ีใหเ้ห็นวา่ ท่ีอยูอ่าศยัของผูผ้ลิต (จุดท่ีแสดงดว้ยหมายเลขตามล าดบั) มีการกระจายอยู่
โดยรอบบริเวณ ชุมชนบา้นหมอ้ แต่สถานท่ีในการเผา (สัญลกัษณ์วงกลม)  จะเห็นไดว้า่ต าแหน่ง
ของผูผ้ลิตมีการกระจายตวั อยูห่ากจากสถานท่ีในการเผามาก  เม่ือตอ้งท าการเผาจึงตอ้งขนส่ง
ภาชนะเขา้สู่สถานท่ีในการเผา โดยบางรายตอ้งจา้งรถเพื่อขนส่งเพื่อท่ีจะไดเ้ผาภาชนะ ท าใหเ้ป็น
การเพิ่มตน้ทุนในการผลิตภาชนะดินเผา อีกส่วนหน่ึง เป็นอุปสรรคกบัผูผ้ลิตรายในการท่ีจะเขา้ถึง
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สถานท่ีเผาภาชนะ ท าใหผู้ผ้ลิตบางส่วนนิยม ลดขั้นตอนในการเผา  เพื่อลดตน้ทุนในการผลิต  โดย
การขายภาชนะท่ียงัไม่เผาต่อใหก้บัผูผ้ลิตเจา้อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการหรือเป็นการรับออร์เดอร์จากผูผ้ลิตดว้ย
กนัเอง   ซ่ึงจะท าใหร้ายไดล้ดนอ้ยลงตามล าดบั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง ปัญหาการเขา้ถึงพื้นท่ีในการเผา
ภาชนะ  เป็นปัญหาหน่ึงท่ีจะส่งผลกระทบต่อ ภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของ
ชุมชนบา้นหมอ้ 
 3.  ปัญหาด้านเงินทุน (ต้นทุนการผลติ)  จากแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด  พบวา่  
จ  านวน 15 ชุด  มีปัญหาดา้นวตัถุดิบ  โดยรายละเอียดท่ีสืบเน่ืองจากปัญหาในดา้นวตัถุดิบ จากผล
การศึกษาในขา้งตน้เก่ียวกบัปัญหาดา้นวตัถุดิบ  ดว้ยเหตุปัญหาดา้นวตัดุดิบท่ีหายากและราคาสูงข้ึน  
ส่งผลโดยตรงกบัปัญหาดา้นเงินทุน (ตน้ทุนในการผลิต)  กล่าวคือ  เม่ือวตัถุดิบในการผลิตหายาก
และแพงข้ึน  ส่งผลกระทบใหผู้ผ้ลิตตอ้งรับภาระตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน  ท าใหเ้กิดความเส่ียงใหก้ารผลิต
ภาชนะดินเผา  ส่วนผลต่อรายไดข้องผูผ้ลิต  เม่ือตน้ทุนสูงข้ึน  รายไดจึ้งแปรผนัไปตามทุน  ก าไร
นอ้ย  ไม่เพียงพอต่อการผลิตและยงัชีพ  บางรายตอ้งกูเ้งินเพื่อใชจ่้ายในการผลิตท าใหภ้าวะหน้ีสิน
ตามมา  โดยจากแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการส ารวจพบวา่จากแบบสอบถาม 30 ชุด มี 20 ชุดท่ี
ตอบค าถามในประเด็นหน้ีสิน  โดยผลการศึกษาแสดงวา่ผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 2 ใน 3 มีหน้ีสินท่ี
เกิดจากการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัว 
 4.  ปัญหาด้านกลไกลตลาด  จากแบบสอบถาม จ านวน 30 ชุด พบวา่ จ  านวน 10 ชุด มี
ปัญหาดา้นการตลาด โดยรายละเอียดจากการส ารวจเป็นดงัน้ี 
  ผูผ้ลิตไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาดา้นกลไกการตลาดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา โดยเร่ืองท่ีเป็นท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  
คือ  กลไกดา้นราคา  จากการศึกษา  การเก็บขอ้มูล  การสัมภาษณ์  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาและรูป
ผลิตภณัฑภ์าชนะดินเผา มีรายละเอียดดงัแผนภูมิท่ี 5 
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แผนภูมิท่ี 5  ราคารูปแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ 
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 จากแผนภูมิท่ี 5  แสดงใหเ้ห็นถึงกลไกทางราคาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัของแต่ละ
ประเภทของภาชนะดินเผา โดยจากแผนภูมิรูปภาพดงัน้ีแสดวา่ถึงราคาและประเภทภาชนะดินเผา 
ขอ้มูลแสดงถึงกลไกราคาท่ีกลุ่มผูผ้ลิตก าหนดข้ึนมา เพื่อขายภาชนะดินเผาแต่ละประเภท 
ผลการศึกษาพบวา่ ราคาภาชนะดินเผาแต่ละประเภท ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมาก 
ไม่สอดคลอ้งกบัราคาของวตัถุดิบท่ีแพงข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นปัญหาแก่ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ท่ีไม่มีเงินทุน
ส ารอง เพื่อผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา จึงส่งผลกระทบใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆ ในขบวนการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา  
 5.                                      30                  10     
                                                     
  5.1  รูปแบบผลิตภณัฑ ์ ชาวป้ันหมอ้ยงัคงผลิตหมอ้รูปแบบเดิมอยู ่แมแ้นวโนม้การ
ใชห้มอ้ดินเผาแบบเดิมจะลดลง มีการป้ันภาชนะรูปแบบแปลกออกไปบา้งตามท่ีลูกคา้สั่งแต่ไม่มาก
นกั ราคาสินคา้ไม่เปล่ียนแปลงมากนกัจากอดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงรูปแบบหมอ้ท่ีผลิตอยูน่ั้นมีราคาไม่สูง 
จึงตอ้งเร่งผลิตใหม้ากเพื่อให้มีรายไดเ้พียงพอ มีเสียงบ่นจากลูกคา้วา่เน้ือหมอ้ไม่ดีเหมือนเม่ือก่อน 
ไม่แขง็แกร่งคงทนและน ้าซึมไดม้าก ไม่ค่อยมีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์นขณะท่ีความตอ้งการ
ใชง้านและวถีิชีวติของผูค้นในสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากปัจจุบนัจ านวนผูท่ี้ยงัยดึอาชีพป้ัน
หมอ้เหลืออยูน่อ้ย ท าใหรู้ปแบบหมอ้ท่ีป้ันไม่ค่อยมีความหลากหลาย ท่ีมีท ารูปแบบแปลกออกไป
บา้งก็เป็นไปตามท่ีลูกคา้น าแบบมาสั่งผลิต 
  5.2  เทคนิคการผลิต  การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้เป็นการผลิต
แบบดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ผูท่ี้เป็นช่างป้ันตอ้งผา่นการฝึกฝนอยา่งยาวนาน  ซ่ึงในบวน
การผลิตนั้นมีเทคนิคท่ียาก  เช่น  การข้ึนเบา้ (การข้ึนรูป)  การสวปีากหมอ้  ตอ้งใชต้อ้งการความ
ช านาญเป็นอยา่งมาก จึงเป็นปัญหาหน่ึงในการท่ีจะสืบทอดใหแ้ก่คนรุ่นใหม่ เน่ืองจากวธีิหรือ
เทคนิคดงักล่าวนั้น  ตอ้งการเวลาในการฝึกฝน จึงจะท าได ้
 
การสังเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแบ่งออก 5 ส่วน  คือ  ดา้นแรงงาน  ดา้นวตัถุดิบ  เคร่ืองมือ 
และสถานท่ีในการผลิต ดา้นเงินทุน ดา้นการตลาด  ดา้นอ่ืนๆ   ศึกษาพบวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีความ
สอดคลอ้งกนั โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดท่ีถูกจ าแนกออกเป็นดา้นเร่ืองต่างๆ  นั้น มีปัจจยัต่างๆ ท่ี
เป็นส่วนท่ีกระทบให้เห็นถึงสถานภาพในปัจจุบนัและอาจจะสามารถคาดคะเนสถานภาพของภูมิ
ปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมในอนาคต  ซ่ึงปัญญาต่างๆ  เหล่าน้ีจะสามารถน าขอ้มูล
ท่ีไดม้าประเมินปัญหาเพื่อหาจุดแขง็จุดอ่อน และถึงความตอ้งการของชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
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การอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาต่อไปในอนาคต โดยผูศึ้กษาจะวเิคราะห์จากการ
แสดงตารางความสัมพนัธ์ ดงัน้ี แผนภูมิภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          แผนภูมิภาพท่ี 6  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ 
 
 ปัจจยัหลกั  จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาส าคญัแรกท่ีปรากฏอยา่งชดัเจน  คือ  จ  านวน
ของเจา้ของภูมิปัญญาลดลงอยา่งต่อเน่ือง  จากตาราง  พบวา่การส ารวจจ านวนผูผ้ลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาในระยะสิบกวา่ปีตั้งแต่ ปีพุทธศกัราช 2542-2554  พบวา่จ านวนประชากรผูผ้ลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาลดลงทุกๆ  ปี  ซ่ึงปัญหาดงักวา่เช่ือมโยงกบัปัญหาอ่ืนดว้ย  กล่าวคือ  ปัญหาการ
ลดลงของทรัพยากรคนหรือผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผามีปัญหาอ่ืนๆ  เป็นปัจจยัร่วม  โดยผูศึ้กษาจะได้
อธิบายตามล าดบั  ปัจจยัแรกคือ  ปัญหาค่านิยมของคนรุ่นใหม่  เป็นปัญหาโดยตรงท่ีมีผลต่อการ
ลดลงของจ านวนผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  จากการสัมภาษณ์  แต่เดิมนั้นการสืบทอดภูมิปัญญาเร่ิม
จากโครงสร้างครอบครัวโดยสืบทอดจากพอ่แม่สู่ลูก  ในอดีตนั้นพ่อแม่จะสอนหรือลูกจะเร่ิมฝึกหกั
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเม่ือมีอายปุระมาณ 10 ปี  หรือเม่ือเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แลว้ยดึ
เป็นอาชีพนบัตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  แต่ในปัจจุบนัซ่ึงพอ่แม่เป็นรุ่นท่ี 3 (สัมภาษณ์ นางเรณู  ไชโยชน์ 
เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2555)  ในกลุ่มคนท่ีเป็นผูผ้ลิตในปัจจุบนัคนท่ีมีอายนุอ้ยท่ีสุด  คือ 42 ปี  โดยมี

ปัจจยัหลกั ปัจจยัรองหลกั 

จ านวนภูมิปัญญา 

ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ 

ภาวะหน้ีสิน 

วตัถุดิบในการผลิต 

กลไกดา้นราคา 

ความไม่รู้ค่าคุณของภูมิปัญญา 

เทคนิคในการผลิต

เคร่ืองป้ันดินเผา 
นโยบายของรัฐหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

สถานท่ีในการผลิต 
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ประสบการการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผากวา่ 30 ปี  ซ่ึงไดย้ดึอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาในการด ารงชีวติและ
รายไดก้็ส่งบุตรหลานใหศึ้กษาเล่าเรียน  
 แต่ปัจจุบนัการสืบทอดใหแ้ก่รุ่นลูกพบวา่สังคมท่ีเปล่ียนแปลงจากการพฒันาทางสังคม
ในดา้นต่างๆ  เช่น  การศึกษา  เทคโนโลย ี การส่ือสารและการคมนาคมท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
ในระบบการสืบทอดภูมิปัญญา  การศึกษาพบวา่เด็กวยัรุ่นท่ีเป็นลูกหลานของผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  
มีแนวคิดต่อการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเปล่ียนแปลงไปจากอดีต  โดยปัจจุบนัเด็กวยัรุ่นไม่อยากท่ีจะ
ประกอบอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาอีกต่อไป  ดว้ยเหตุผลหลายประการ  เช่น  เป็นอาชีพติดดินกลวั
เป้ือน  เด็กวยัรุ่นส่วนใหญ่เม่ือจบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3-6 หรือ หลกัสูตรระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) - หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จึงพากนัเขา้
ไปท างานกนัในเมืองหรือในโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นตน้  การท่ีค่านิยมของคนรุ่นใหม่
เปล่ียนแปลงไปมีผลกระทบต่อการผลของจ านวนผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  ปัจจยัท่ีกล่าวในขา้งตน้จึง
มีผลต่อสถานะภาพของทรัพยากรผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาประกอบกบัปัญหาดา้นวตัถุดิบ  เป็นปัจจยั
ท่ีมีผลต่อภูมิปัญญาการการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาซ่ึงไดแ้ก่  ดินเหนียว  ฟางขา้ว  แกลบ   
 ในอดีตนั้นเคยหาไดง่้ายแต่ในปัจจุบนัเน่ืองจากมีการก่อสร้างเพื่อการขยายตวัของ
ชุมชนเมืองท าให้เกิดการตดัไมท้  าลายป่าเพิ่มข้ึน  เพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยั  ประกอบกบัเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัเพิ่มมากข้ึนนั้น  การท านาท่ีเคยใชแ้รงงานคนในวิธีการท านาก่อนการใชเ้ทคโนโลยทีาง
การเกษตรนั้นจะไดฟ้างขา้วท่ีตอ้งการ  แต่ในปัจจุบนัวธีิการท านาแบบดั้งเดิมนั้นลดลงท าใหว้ตัถุดิบ
ในการผลิตนั้นหายากข้ึน  จนตอ้งสั่งจองหรือสั่งซ้ือจากต่างชุมชนต่างอ าเภอซ่ึงท าให้ตน้ทุนในการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเพิ่มมาข้ึน  ส่วนดินเหนียวซ่ึงเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผานั้น  
มีการส ารวจเร่ืองปริมาณและคุณภาพดินจากกรมธรณีวทิยาซ่ึงพบวา่ดินเหนียวในบริเวณ        
หนองเลิงเบญ็ในชุมชนบา้นหมอ้นั้นสามารถใชไ้ดอี้กมากกวา่ 100 ปี  แต่ปัญหาของผูผ้ลิตคือการขุด
ดินเน่ืองจากหนองเลิงเบญ็เป็นหนองน ้าขนาดใหญ่เป็นหนองน ้าท่ีลึกเป็นอุปสรรคต่อการขดุดิน   
สมยัก่อนนั้นการขุดดินขุดไดใ้นบริเวณกวา้งทัว่ทั้งหนอง  แต่ในปัจจุบนันั้นดินท่ีเหมาะสมกบัการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาอยูใ่นส่วนท่ีลึกข้ึน  ท าใหก้ารขดุนั้นยากข้ึนตามไปดว้ย  ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุน
ของผูผ้ลิตบางลายท่ีตอ้งรับจา้งซ้ือดินส าหรับการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  ซ่ึงราคาสูงข้ึนในทุกๆ  ปี  
จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ตอ้งลงทุนจา้งผูท่ี้ช านาญโดยเฉพาะผูผ้ลิตท่ีไม่มีผูช้ายอยูใ่นครอบครัว  ท า
ใหต้อ้งแบกรับตน้ทุนท่ีเพิ่มมากข้ึน  ปัจจยัน้ีจึงเป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนและเช่ือมโยงกบัปัญหาอีก
ประการหน่ึง  คือ  ปัญหาภาระหน้ีสินกล่าวคือ  เม่ือตอ้งแบกรับตน้ท่ีสูงข้ึนผูผ้ลิตบางรายจ าเป็นตอ้ง
กูย้มืเงินเพื่อเป็นตน้ทุนในการผลิต  ซ่ึงราคาท่ีขายในปัจจุบนันั้นราคาของผลิตภณัฑไ์ม่ได้
เปล่ียนแปลงไปมากนกั  เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนราคาท่ีก าหนดแลว้นั้นราคานั้นถูกก าหนดโดย
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ระบบตลาดซ่ึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ง  กล่าวคือ  ราคาท่ีผูผ้ลิตก าหนดไวน้ั้นจากการศึกษา
พบวา่เกิดความแตกต่างของราคาระหวา่งผูผ้ลิตและพอ่คา้คนกลางดงัแผนภูมิภาพท่ี 7 และ    
ตารางท่ี 3 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพท่ี 7  ระหวา่งผูผ้ลิตและพอ่คา้คนกลางทั้งในและนอกชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ผูผ้ลิต    พอ่คา้คนกลางในชุมชน พอ่คา้คนกลางนอกชุมชน 
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ตารางท่ี 3  ราคาของภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ จากผูผ้ลิต และพอ่คา้ 

ท่ีมา: สถิติกลยทุธ์ดา้นราคาของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้, 2555  
 

ปี รูปแบบ ราคาผูผ้ลิต ราคาพอ่คา้คน
กลางในชุมชน 

ราคาพอ่คา้คน
กลางนอกชุมชน 

อดีต – ปี พ.ศ.2542 หมอ้ใส่น ้า 10-15 25 35-40 
 หมอ้แกง 5-10 20 30 

หมอ้ชุด 20 40 50-60 
บาตรดินเผา 50 70 80-120 
กระถางตน้ไม ้ 30 50 60-80 

พ.ศ.2542-2550 หมอ้ใส่น ้า 10-20 30 40-50 
 หมอ้แกง 5-10 25-30 40-60 

หมอ้ชุด 20-25 40-50 60-80 
บาตรดินเผา 50 70-80 80-120 
ตะกร้าดินเผา 150 200 250-300 
ไหดินเผา 100-300 500 - 

แจกนัดินเผา 100-300 500 500-800 
โคมไฟ 100 300 400-500 
แกว้ 20 - - 
โอ่งดินเผา 400 500 700-1000 
รูปสัตวดิ์นเผา 300-500 700 1000-1200 

พ.ศ.2551-ปัจจุบนั หมอ้ใส่น ้า 10-20 30-40 50-70 
 หมอ้แกง 10-15 30 30-50 
พ.ศ.2551-ปัจจุบนั หมอ้ชุด 20-25 40-50 50-80 

 

บาตรดินเผา 50 100 100-200 
กระถางตน้ไม ้ 30 50-70 80-100 

อ่ืน - - - 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงราคาของผลิตภณัฑต์ั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2542-2554  นั้น  พบวา่  
ราคาท่ีปรากฏในตารางนั้นในแต่ละปีนั้นมีการผนัแปรตามราคาตลาด  แต่พบวา่ราคาจากผูผ้ลิตนั้นมี
ความแตกต่างของราคาท่ีไม่ไดสู้งข้ึนมากนกั  ส่วนราคาของพอ่คา้คนกลางในชุมชนและพอ่คา้คน
กลางนอกชุมชนนั้นจะมีราคาสูงข้ึนตามล าดบั  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของกลไกลราคา
ของตลาดท่ีไม่สอดคลอ้งกบักลไกลราคาของทั้งหมด  แสดงใหเ้ห็นถึงอ านาจในการก าหนดราคา
ขายข้ึนอยูก่บัพอ่คา้คนกลางมากวา่ผูผ้ลิต  ท าใหผู้ผ้ลิตถึงจะผลิตสินคา้ไดม้ากเท่าไหร่   แต่ก าไรก็ยงั
ไดน้อ้ยทั้งตน้ทุนท่ีมากข้ึน  บางรายก็ขาดทุนท าใหเ้กิดภาระหน้ีสินตามมา  เทียบกบัพอ่คา้คนกลาง
ท่ีรับซ้ือไปขายต่อนั้นกลุ่มน้ีจะไดก้ าไรมากกวา่   
 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงช่องวา่งของราคาซ้ือขายซ่ึงไม่มีความสมดุล  กล่าวคือผูผ้ลิตไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากกลไกลดา้นราคา  อีกปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิต  คือ  เร่ืองสถานท่ีในการผลิต  
จากการศึกษาพบวา่เหตุผลหน่ึงท่ีท าใหก้ารผลิตลา้ชา้ไม่ทนัต่อความตอ้งการของตลาด  จนบางคร้ัง
เกิดการยกเลิกค าสั่งการผลิต  ท าใหผู้ผ้ลิตบางรายตอ้งเสียโอกาสจากรายไดท่ี้จะไดรั้บจากการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาพบวา่  ในปัจจุบนัปัญหาเร่ืองสถานท่ีนั้นมีขอ้จ ากดักล่าวคือ  ในปัจจุบนัมีผูผ้ลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาทั้งหมด 26 ราย  ภายในกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา  แต่สถานท่ีในการเผานั้นสามารถ
รองรับการผลิตหรือการเผาขยาดใหญ่ไดเ้พียงตั้งละ 3 รายต่อวนั  ซ่ึงท าใหผู้ผ้ลิตรายอ่ืนๆ  เสีย
โอกาสในการผลิตของผูผ้ลิตรายอ่ืน  ซ่ึงตอ้งเล่ือนการผลิตไปในวนัต่อๆ ไปซ่ึงท าใหเ้สียโอกาสใน
การผลิต  
 สรุปปัญหาท่ีกระทบโดยตรงกบัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  จากขอ้ความ
ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ปัญหาหลกัท่ีมีผลกระทบต่อภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  คือ  
จ  านวนของผูผ้ลิต  โดยมีปัจจยัต่างๆ  ท่ีสนบัสนุนแบ่งออกเป็น 5 ปัจจยัคือ  ค่านิยมของคนรุ่นใหม่  
วตัถุดิบ  ภาวะหน้ีสิน  กลไกลดา้นราคาและสถานท่ีในการผลิต  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งหมอมี
ผลกระทบโดยตรงต่อสถานะภาพหรือการคงอยูข่องภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
ปัจจยัรอง  การศึกษาจากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ พบวา่ ปัจจยัรองท่ีมีผลกระทบกบัภูมิ
ปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ไม่รู้คุณค่าของภูมิปัญญา การจดัการและ
พฒันาของภาครัฐ เทคนิคในการผลิต กล่าวคือ ความไม่รู้คุณค่า มีผลกระทบต่อภูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเช่ือมโยงกบัค่านิยมของคนรุ่นใหม่ เม่ือเปรียบเทียบกบัคนในอดีต กล่าวคือ ความ
ไม่รู้คุณค่าของภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผานั้น ท าใหส้ านึกท่ีจะสืบทอดนั้นลดลง ผูผ้ลิตส่วน
ใหญ่เขา้ใจแต่คุณค่าดา้นเศรษฐกิจเพียงเท่านั้น ซ่ึงท าใหผู้ผ้ลิตมีส านึกท่ีเนน้การผลิตเพื่อการ
ด ารงชีวิต ไม่ไดเ้ห็นคุณค่าดา้นอ่ืนๆ  ท่ีส าคญัไปกวา่นั้น เช่น ดา้นประวติัศาสตร์ หรือมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีตอ้งช่วยกนัรักษาไว ้ เพื่อใหลู้กหลานไดศึ้กษาต่อไปในอนาคต ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ใน
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ระยะยาวมากกวา่คุณค่าทางเศรษฐกิจเพียงเท่านั้น  ท าให้ปัจจุบนัน้ีไดมี้การสอนวธีิหรือการถ่ายทอด
ใหลู้กหลาน  ลูกหลานก็ไม่ไดมี้ส านึกท่ีตอ้งรักษาภูมิปัญญาไวอี้กต่อไป  การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
นั้นถา้ไม่มีความตั้งใจจริงท่ีจะท าแลว้นั้นก็จะไม่สามารถท าไดอ้ยา่งแน่นอน  ดว้ยเทคนิคในการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผานั้นมีเทคนิคท่ียากและซบัซอ้นมากมาย  เช่น  การข้ึนเบา้  การสวปีากหมอ้  เป็นตน้   
ท าใหค้นรุ่นหลงัเขา้ถึงไดย้ากข้ึนไปอีกทั้งสองประการน้ีจึงถือวา่เป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนปัญหาเร่ือง
ค่านิยมของคนรุ่นหลงัอีกดว้ย  อีกดา้นหน่ึงคือ  การจดัการท่ีผา่นมาของรัฐและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
การศึกษาจากเอกสารและการสังเกตการณ์พบวา่  การจดัการทั้ง 3 ช่วง  เกิดจากความคิดและทศันะ
จากบุคคลภายนอกมากกวา่ผูผ้ลิตในชุมชนการติดสินใจเนน้การผลิตแบบอุตสาหกรรมท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัการผลิตท่ีชุมชนผลิตมามากกวา่ 20 ปี  ซ่ึงท าใหชุ้มชนไม่ไดป้ระโยชน์จากการจดัการ
ท่ีผา่นมา  ตลอดจนความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีจะผลิตโดยขาดการศึกษาถึงประโยชน์
และผลกระทบต่างๆ  จากการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตดงักล่าว  เช่น  การน าเตาอบไฟฟ้าเขา้มา
เพื่อตอ้งการใหผู้ผ้ลิตผลิตในรูปแบบเซรามิค  แต่ขาดตลาดท่ีจะมารองรับท าใหล้ม้เหลวไปและการ
สร้างเตาในเพื่อหวงัจะใหผ้ลิตไดต้ลอดปีแต่ก็ลม้เหลว  เพราะเตาในท่ีสร้างข้ึนมานั้นใชป้ระโยชน์
จริงไม่ได ้ เพราะขาดการศึกษาท่ีรอบคอบและไม่ไดศึ้กษาวงจรการผลิตของกลุ่มผูผ้ลิต  ท าใหเ้กิด
ความลม้เหลว ซ่ึงถือเป็นปัญหาส่วนหน่ึงท่ีส่งผลใหก้ารผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาขาดการพฒันาในดา้น
ต่างๆ   ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภูมิปัญญาท่ีผลิตมาตั้งแต่อดีตและยงัผลิตมาจนถึงปัจจุบนั  
โดยการจดัการท่ีผา่นมานั้น  การศึกษาพบวา่ในแต่ละช่วงท่ีเกิดการจดัการเก่ียวกบัการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผานั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง  คือ   
 ช่วงท่ี 1 เม่ือปีพุทธศกัราช 2504-2514  การจดัการเกิดข้ึนโดยกรมอุตสาหกรรมท่ีน าเตา
อุโมงคเ์พื่อพฒันาใหส้ามารถผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาใหมี้คุณภาพสูงข้ึนและช่วยเพิ่มคุณภาพการผลิต  
แต่จากการศึกษาพบวา่เตาอุโมงคน์ั้นไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการของผูผ้ลิต  ดว้ยเหตุผลส าคญั 2 
อยา่ง  คือ  ผูผ้ลิตไม่คุน้ชินกบัวธีิการผลิตแบบเตาอุโมงค ์ ท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากเตาอุโมงคน์ั้น
เกิดความเสียหาย  ท าใหผู้ผ้ลิตขาดทุนจ านวนมากเม่ือเปรียบเทียบกบัแบบดั้งเดิม  อีกประการหน่ึง  
คือ  เวลาในการผลิต  เน่ืองจากการผลิตโดยใชเ้ตาอุโมงคใ์ชเ้วลานานไม่ทบักบัความตอ้งการของ
ลูกคา้  โดยสภาพปัจจุบนัของเตาอุโมงคจึ์งเป็นดงัภาพท่ี 67 
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ภาพท่ี 67  สภาพภายในเตาอุโมงคปี์พุทธศกัราช 2514 
 
 นอกจากนั้นในช่วงน้ียงัเร่ิมน าการผลิตแบบใชแ้ป้นหมุนเขา้มาใชอี้กดว้ย  แต่ใน
ปัจจุบนัการใชแ้ป้นหมุนก็ไม่ไดรั้บความนิยมจากผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีเพียงผูผ้ลิต 1 รายใชว้ธีิดงักล่าว 
ช่วงท่ี 2 ปีพุทธศกัราช 2529-2548  ชุมชนบา้นหมอ้ในช่วงน้ีเร่ิมเขา้สู่การพฒันาโดยเกิดความ
พยายามท่ีจะส่งเสริมดา้นรูปแบบและขยายตวัเขา้สู่อุตสาหกรรมโยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรก 
ปีพุทธศกัราช 2529-2531  จากการส่งเสริมของนกัวชิาการมหาวทิยาลยัมหาสารคามโดย สังเขต  
นาคไพรจิตร  ภายใตโ้ครงการอีสานเขียว  เพื่อพฒันาดา้นรูปแบบและเพิ่มความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑใ์หม้ากข้ึน  เช่น  โอ่งดินเผาติดลายและเคร่ืองดินเผารูปสัตวท์อ้งถ่ิน  อีกช่วงหน่ึงคือ ปี
พุทธศกัราช 2542-2548  เกิดโครงการวจิยัเคร่ืองป้ันดินเผาของ โยชิจิโก๊ะ ทนัจิ  เป็นอาสาสมคัร
อาวโุสของโครงการ JICA ของประเทศญ่ีปุ่น  ประกอบกบัโครงการวจิยัของสถาบนัวจิยัศิลปะและ
วฒันธรรมอีสานเพื่อสนบัสนุนเคร่ืองมือในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและการส่งเสริมดา้นการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์  
  การศึกษาพบวา่การส่งเสริมและสนบัสนุนในช่วงน้ีมีความพยายามท่ีจะเนน้ดา้น
ปริมาณและรูปแบบใหม่เพื่อใหลู้กคา้มีทางเลือกท่ีหลากหลาย  โดยการน าเคร่ืองมือและการเขา้มา
ท าโครงการเพื่อส่งเสริมผูผ้ลิตใหอ้อกแบบเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีความซบัซอ้นเพิ่มข้ึน  เช่น  
เคร่ืองป้ันดินเผาเคลือบผวิ  เป็นตน้  ซ่ึงผลก็คือในปัจจุบนั  เตาอบไฟฟ้าอยูใ่นสภาพไม่ไดใ้ช้
ประโยชน ์ดงัภาพท่ี 68 
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ภาพท่ี 68  เตาอบไฟฟ้า ปีพุทธศกัราช 2548 
 
 ดว้ยเหตุผลส าคญัเหมือนกบัการพฒันาในช่วงแรก  คือ  เร่ืองความไม่สอดคลอ้งกบัวถีิ
ดั้งเดิมของการผลิต  เร่ืองเวลาในการผลิต  อีกเร่ืองท่ีเพิ่มข้ึนมา  คือ  ตน้ทุนท่ีสูงในการผลิต  
นอกจากนั้นพบวา่ผลผลิตจากวธีิการผลิตดงักล่าวไม่มีตลาดรองรับ  ในท่ีสุดผูผ้ลิตจึงเลิกผลิตไปใน
ท่ีสุดท าใหเ้กิดสภาพดงัปัจจุบนั 
 ช่วงท่ี 3  เม่ือปีพุทธศกัราช 2552-ปัจจุบนั  ในปัจจุบนัผลิตภณัฑเ์กือบทั้งหมดเป็นแบบ
ดั้งเดิม  รวมถึงวธีิการผลิตนอกจากผูผ้ลิต 1 รายท่ีใชแ้ป้นหมุนผูผ้ลิตส่วนใหญ่ก็ยงัใชว้ธีิแบบดั้งเดิม
ทั้งหมด  ในช่วงน้ีซ่ึงเกิดความพยายามท่ีจะพฒันาโดยใชรู้ปแบบการวจิยัเชิงการมีส่วนร่วมของ 
ณพงศ ์ นพเกตุ  และคณะร่วมกบั ส านกังานส่งเสริมการวิจยั   ในปีพุทธศกัราช 2552  เพื่อหาอตั
ลกัษณ์และสร้างการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบักลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา   
 โดยโครงการน้ีมีนโยบายเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวส่งเสริมนโยบายหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์ สนบัสนุนการผลิตโดยการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการผลิต  และเร่ืองตลาดธุรกิจ  
โดยจดัเป็นรูปแบบกิจกรรมต่างๆ  ท่ีใหผู้ผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาไดมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรมเพื่อ
สนบัสนุนวถีิดั้งเดิมและจดักิจกรรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในการผลิต  เช่น  กิจกรรมปลูกป่าทดแทน  
กิจกรรมสร้างเตาความร้อนต ่าใตห้ลงัคา  การศึกษาดุงานชุมชนด่านเกวยีน  กิจกรรมพฒันารูปแบบ
ใหม่จากการศึกษาดูงานท่ีด่านเกวยีน                
 การพฒันาเคร่ืองนวดดินดว้ยเคร่ืองยนตแ์ทนการใชแ้รงงานคน  เป็นตน้  โดยผลท่ี
เกิดข้ึนจากกิจกรรมดงักล่าว  คือ  โครงการดงักล่าวมีทั้งผลดา้นบวกและดา้นลบ  กล่าวคือ  เร่ืองท่ี
ผูผ้ลิตไดใ้ชป้ระโยชน์คือเคร่ืองนวดดิน  แต่เตาความร้อยต ่าใตห้ลงัคาและกิจกรรมอ่ืนๆ  นั้นไม่
ไดผ้ลในทางปฏิบติัดงัดงัภาพท่ี 69 - 70 
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ภาพท่ี 69 สภาพของเตาความร้อนต ่า        ภาพท่ี 70 สภาพดา้นในเตาความร้อนต ่า                  
       
 จากการศึกษาพบวา่โครงการดงักล่าวมีปัญหาเร่ืองการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกนักบัช่วง
ก่อน ท่ีผา่นมา  กล่าวคือการมีส่วนร่วมเกิดข้ึนเฉพาะในช่วงของโครงการ  แต่หลงัจากเสร็จ
โครงการไม่ไดเ้กิดการติดตามและประเมินผล นอกจากนั้นการศึกษาเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการเขา้
ร่วมกบัโครงการพฒันาท่ีผา่นมาปรากฏดงัแผนภูมิรูปภาพ  จากการสังเกตการณ์ สัมภาษณ์ และการ
แจกแบบสอบถาม ผูศึ้กษาไดท้  าการลงพื้นท่ี โดยจากผลศึกษาพบวา่ ผูผ้ลิต จ านวน 30 คน ปรากฏ
ดงัแผนภูมิท่ี 6 

0

2

4

6

8

10

12
12

5

8

5         

                 

                 

                       

               

 
แผนภูมิท่ี 6  การเขา้ร่วมโครงการพฒันาท่ีผา่นมาในชุมชนบา้นหมอ้ 
  
 จากแผนภูมิรูปภาพ แสดงให้เห็นวา่ ผูผ้ลิตส่วนหน่ึงไม่ไดเ้ขา้ร่วมในโครงการพฒันาท่ี
ผา่นมาเลย โดยผูศึ้กษาพบวา่ มีเหตุผล คือ ความเขินอายท่ีจะเขา้ร่วม และกิจกรรมในการพฒันานั้น
ดูเขา้ใจยากและใกลต้วั ซ่ึงจากผลการศึกษากระทอ้นใหเ้ห็นวา่ กลุ่มผูผ้ลิตยงัไม่ไดเ้ห็นถึงประโยชน์
ท่ีจะไดจ้ากโครงการหรือกิจกรรม ท าใหกิ้จกรรมการพฒันาท่ีผา่นมาไม่ไดเ้กิดผลในทางปฏิบติักบั
ผูผ้ลิตเป็นร่วม ท าใหเ้กิดสภาพดงัปัจจุบนั โดยสภาพท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัแสดงใหเ้ห็นถึงโครงการ
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ดงักล่าวขาดความต่อเน่ืองในทางปฏิบติั  แต่โครงการดงักล่าวถือวา่ยงัมีส่วนท่ีสามารถน ามาต่อยอด
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาใหเ้หมาะสมไดใ้นอนาคต ขอ้ความขา้งตน้แสดงช่วงระยะเวลาท่ีผา่นมา  
 
สรุปปัญหาและอุปสรรคในขบวนการผลติเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านหม้อ   
 ปัญญาท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม  จากการ
สังเกตการณ์และสัมภาษณ์ท าใหท้ราบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
แบบดั้งเดิมนั้น โดยพบวา่ การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมในชุมชนบา้นหมอ้นั้น เป็นภูมิ
ปัญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทั้งวธีิการผลิต วตัถุดิบ และการหาตลาด การผลิตแบบดั้งเดิมน้ี
จึงเป็นอาชีพของชุมชนบา้นหมอ้มาเป็นเวลากวา่ 120 ปี จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงในระยะเวลาท่ีผา่นมาเกิด
การพฒันาในแต่ละช่วง โดยนกัวชิาการ นกัวจิยั เพื่อให้ตอบสนองตอ้งการหรือนโยบายของรัฐใน
การขยายความเจริญของประเทศ  การรับเทคโนโลย ีเทคนิคท่ีทนัสมยั เพื่อการพฒันาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา  เช่น  การใชเ้ตาอุโมงค ์ เตาอบไฟฟ้า  เตาความร้อนต ่า  เป็นตน้ แต่จากสภาพใน
ปัจจุบนั แสดงให้เห็นขอ้มูลท่ีส าคญัจากการพฒันาตามความทนัสมยัของสังคม  พบวา่ เทคโนโลยี
สมยัใหม่นั้น ขดักบัภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท าใหชุ้มชนไม่รู้สึกวา่ ได้
ประโยชน์จากเทคโนโลยสีมยัใหม่ต่างๆ ท่ีเกิดจากการส่งเสริม สนบัสนุนจากรัฐและภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง ท าใหก้ารพฒันาท่ีผา่นมานั้น ขาดความร่วมมือจากผูผ้ลิตส่วนใหญ่  โดยเทคโนโลยแีบบ
สมยัใหม่นั้นมีเพียง ผูผ้ลิต 1 รายท่ีรับและไดใ้ชป้ระโยชน์ คือ นายละมยั ค าศิริรักษ์ (เสียชีวติแลว้) 
ต่อมานายสุทศัน์ ค  าศิริรักษ ์(เสียชีวติแลว้ เม่ือปีพุทธศกัราช 2551)ไดสื้บทอด และนายสาคร         
ไชโยชน์ (ลูกเขย) ท่ียงัผลิตแบบใชแ้ป้นหมุน  แต่การเผาก็ยงัคงเป็นการเผาแบบดัง่เดิม (เตานอก 
กลางแจง้) โดยมีนางเรณู ไชโยชน์ (ภรรยาของนายสาคร) ผลิตแบบดั้งเดิม ควบคู่กบัไป และผูผ้ลิตท่ี
เหลืออยูแ่ละยงัผลิตแบบดั้งเดิม โดยขอ้มูลน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ วธีิการผลิตในแบบสมยัใหม่นั้น ผูผ้ลิต
ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บประโยชน์จากการผลิต ท าใหป้รากฏสภาพดงัปัจจุบนั ในปัจจุบนัจ านวนของ
ผูผ้ลิต จึงลดลงทุกๆ  ปี  ประกอบกบัปัญหาอ่ืนๆ  ประกอบกบัความสังคมท่ีทนัสมยัในทุกดา้นๆ  
ส่งผลกบัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา ในเร่ืองการสืบทอดใหค้นรุ่นใหม่ เร่ืองวตัถุดิบท่ีหาได้
ยากข้ึนท าใหต้น้ทุนในการผลิตสูงข้ึนตามไปดว้ย   ซ่ึงมีผลกบัความคงอยูข่องภูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา ท าใหใ้นปัจจุบนัยงัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ก าลงัจะ
สูญหายไปจากสังคมอีสาน  เช่นเดียวกบัอีกหลายชุมชนในอีสาน  เช่น  อ าเภอโนนสูงในจงัหวดั
นครราชสีมา อ าเภอน ้าพอง  จงัหวดัขอนแก่น  เป็นตน้  ผูศึ้กษาจึงเช่ือวา่วธีิการท่ีจะท าใหภู้มิปัญญา
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้น ตอ้งเกิดจากกความคิดเห็น ความตอ้งการของผูผ้ลิต 
เพื่อท่ีจะคน้หาความตอ้งการท่ีแทจ้ริง จากการระดมความคิดเห็นจากชุมชน กลุ่มผูผ้ลิต
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เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมในชุมชน เพื่อท่ีจะใหเ้กิดประโยชน์เกิดการมีส่วนร่วม ไดข้อ้มูล  ทราบ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากในผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม 
เพื่อท่ีจะน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใชป้ระโยชน์ เพื่อก าหนดแนวการอนุรักษ ์การส่งเสริม และการัพฒันา
ในขั้นตอนต่อไปของผูศึ้กษาท่ีจะเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาและแนวทางท่ีเหมาะสมกบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินใหชุ้มชนและผูผ้ลิตส่วนใหญ่จะไดป้ระโยชน์และคงไวซ่ึ้งมรดกวฒันธรรมใน
สังคมไทย 
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บทที ่6 
แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการผลติเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม                                              

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
 
 จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในบทขา้งตน้  ท าใหท้ราบวา่  กลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาของ
ชุมชนบา้นหมอ้นั้น  ยงัมีปัญหาหลายอยา่งท่ียงัคงรอการแกไ้ข เพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันาต่อไป ผล
การศึกษาท่ีแสดงวา่ภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้  ประสบกบัปัญหาท่ีเกิดจากการ
ขาดการอนุรักษใ์นเชิงวฒันธรรม  ประกอบกบัการพฒันาจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ียงัไม่ไดต้อบสนอง  
ส่งเสริมภูมิปัญญาดัง่เดิมท่ีกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้ ในปัจจุบนัส่วนใหญ่ยงัใชว้ธีิการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมอยู ่ท  าใหผู้ศึ้กษาอยากท่ีจะเสนอแนวทางการอนุรักษท์รัพยากร
วฒันธรรม  เพื่อคงรักษาภูมิปัญญาใหค้งอยูแ่ละใหชุ้มชนไดป้ระโยชน์จากการอนุรักษแ์ละพฒันาท่ี
จะเกิดในอนาคต  ผา่นหลกัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพื่อท าให้
ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรวฒันธรรมและเพื่อเป็น
แนวทางการพฒันาและส่งเสริมท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละ
สืบสานใหค้งอยูต่่อไป  โดยแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถ่ินประกอบดว้ยส่วนส าคญัดงัน้ีดงัแผนภูมิภาพท่ี 8 
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แผนภูมิภาพท่ี 8  แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม      
                         โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

 

ภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา 

 

หลกัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

 

 

 

 

การประเมินความส าคญัของทรัพยากร 

 
สถานะภาพของภูมิปัญญาปัจจุบนั 

ความคิดเห็นและความตอ้งการของชุมชน 

ศกัยภาพภูมิปัญญาของชุมชน 

การมีส่วนร่วม 

-  การร่วมตดัสินใจ 

-  ร่วมด าเนินการ 

-  ร่วมในผลประโยชน ์

-  ร่วมในการประเมินผล 

การวางแผนการจดัการ 

-  การก าหนดรายการการจดัการ 

-  ระยะเวลาการด าเนินการ 

-  เป้าหมายของการจดัการ 

-  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

-  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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 จากแผนภูมิภาพท่ี 8  เป็นการแสดงถึงแผนการด าเนินแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของชุมชนบา้นหมอ้ โดยผูศึ้กษาใชห้ลกัการการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมเป็นแนวคิดหลกั เพื่อประเมิน และก าหนดแผนการด าเนินการอนุรักษจ์าก
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ ผลการศึกษาช้ีใหเ้ห็นวา่  
ส่วนหน่ึงขาดการร่วมมือ  หรือขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละพฒันา  ดงันั้นผูศึ้กษาไดใ้ช้
หลกัการการมีส่วนร่วมมาประกอบกบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  เพื่อให้แนวทางการอนุรักษ์
และพฒันาของผูศึ้กษาเหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของชุมชน  ใหชุ้มชนไดป้ระโยชน์สูงสุด  
จากแนวทางอนุรักษแ์ละพฒันาท่ีจะเกิดข้ึน  โดยผูศึ้กษาจะไดน้ าเสนอแนวทางอนุรักษภ์ูมิปัญญา
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ ตามขั้นตอนดงัน้ี 
 
การประเมินคุณค่าของภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบ้านหม้อ 
 ประเมินคุณค่าเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของชุมชนบา้นหมอ้  เพื่อน าไปสู่แนว
ทางการอนุรักษท่ี์จะเกิดข้ึน  ช้ีใหเ้ห็นสภาพปัจจุบนัของภูมิปัญญา  และคุณค่าท่ีมีในภูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินจะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหเ้กิดคุณค่าเพื่อสร้างความหมายเชิงวฒันธรรม  เพื่อใหชุ้มชน
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตระหนกัถึงส าคญั และสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัภูมิปัญญา หรือผลิตภณัฑ์
เคร่ืองป้ันดินเผา ดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  ความเห็นความตอ้งการของชุมชนผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
คุณค่าของทรัพยากร

วฒันธรรม 
สถานภาพในปัจจุบนั ความเห็นคิดจากผลการศึกษา 

คุณค่าท่ีแสดงนยัของ
อดีต 
คุณค่าเชิงจ านวนท่ีหา
ยาก 

      ในปัจจุบนักลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา
ชุมชนบา้นหมอ้ ยงัยดึถือวถีิการผลิต
แบบดั้งเดิม ผูผ้ลิตส่วนใหญ่ในชุมชน
บา้นหมอ้ ทั้งรูปแบบ เทคนิคต่างๆ และ
วตัถุดิบ ยงัคงเป็นแบบดั้งเดิม ท่ีสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ จนถึงปัจจุบนัเป็นรุ่น
ท่ี 3 เป็นระยะเวลากวา่ 120 ปี แสดงให้
เห็นถึงการยงัคงรักษาวถีิการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดัง่เดิมไวจ้นถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงเป็นจุดเด่นของชุมชนบา้น
หมอ้ในปัจจุบนั 

      แมว้า่จะมีการสืบทอดในวถีิการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดัง่เดิมอยูใ่นปัจจุบนั แต่
จากผลการศึกษาท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงปริมาณผูผ้ลิตท่ี
ลดลงทุกปี ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงเร่ือง
ค่านิยมของคนสมยัใหม่ ท่ีไม่ไดใ้หเ้ห็น
ส าคญัของการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาอีกต่อไป 
ซ่ึงอีกไม่นานภูมิปัญญาท่ีสืบทอดและสัง่สม
มาตลอดระยะเวลากวา่ 120 ปี ของชุมชนบา้น
หมอ้อาจจะสูญหายไปไดใ้นอนาคต 

คุณค่าเชิงอตัลกัษณ์       จุดเด่นจากอดีตจนถึงปัจจุบนัของ
เคร่ืองป้ันดินเผาชุมชนบา้นหมอ้ มี 3 
ส่วนคือ ดินเหนียวจากหนองเลิงเบ็ญ 
รูปแบบ และวถีิการผลิตแบบดั้งเดิม 
จนถึงปัจจุบนัทั้ง 3 ส่วนก็ยงัคงปฏิบติั
อยูต่ลอดมา 

      ชุมชนบา้นหมอ้เป็นชุมชนหน่ึงท่ียงัยดึถึง
วถีิการผลิตในแบบดั้งเดิม ไดอ้ยา่งดี ซ่ึงใน
กระแสการเปล่ียนแปลงสมยัใหม่ท่ีการผลิต
แบบดั้งเดิมถูกแทนท่ีดว้ยระบบอตุสาหกรรม 
ชุมชนบา้นหมอ้จึงเป็นชุมชนหน่ึงท่ีตอ้งมีการ
อนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน เพ่ือประโยชน์กบั
สงัคมต่อไป 

คุณค่าเชิงการศึกษา 
คุณค่าเชิงศิลปะ                          
หรือ เทคนิค 
 

      ในอดีตนั้นชุมชนบา้นหมอ้ เคยมี
โรงเรียนท่ีอยูใ่นชุมชน ท าใหค้วามรู้ท่ี
เก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดิน ถูกเรียนรู้อยู่
ภายในชุมชนอยา่งต่อไป ส่งผลใหเ้กิด
การสืบทอดการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
ตลอดมา แต่ในปัจจุบนั โรงเรียนไดปิ้ด
ตวัไปเน่ืองจากมีจ านวนนกัเรียนนอ้ย
เกินไป ประกอบเด็กหลานของผูผ้ลิต
เคร่ืองป้ันดิน จะออกไปศึกษา ท างาน 
นอกชุมชนมากข้ึน ปัจจุบนัจนไม่ได้
จากการเรียนรู้เก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผา
อีกต่อไป 

      องคค์วามรู้เก่ียวกบัเคร่ืองป้ันดินเผาของ
ชุมชนบา้นหมอ้นั้น จากการสงัเกตการณ์
พบวา่ เป็นองคค์วามรู้ท่ีจะประโยชน์แก่ผูท่ี้
ตอ้งการศึกษา เฉพาะเร่ืองเทคนิคในการผลิต 
ท่ีอยูใ่นระดบัสูง เช่น การตีหมอ้ การข้ึนรูป
หมอ้ดินเผา เป็นตน้ ผูศึ้กษาเห็นวา่จะเป็นองค์
ความรู้ท่ีประโยชน์ต่อการอนุรักษแ์ละพฒันา
ในดา้นวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ตารางท่ี 4  ความเห็นความตอ้งการของชุมชนผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา (ต่อ) 
คุณค่าของทรัพยากร

วฒันธรรม 
สถานภาพในปัจจุบนั ความเห็นคิดจากผลการศึกษา 

คุณค่าดา้นเศรษฐกิจ       เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้
เป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บั
ผูผ้ลิต โดยผลิตขายใหแ้ก่พอ่คา้คนกลาง
ทั้งในและนอกชุมชน ท่ีจะเขา้มารับช้ือไป
ขายต่อ กลุ่มลูกคา้ ไดแ้ก่ ร้านอาหาร 
ภตัตาคาร โรงแรม เป็นตน้ ในปัจจุบนั
ผูผ้ลิตตอ้งแบกรับตน้ทุนท่ีสูงจากการ
ลงทุนช้ือวตัถุดิบท่ีมีราคาแพงข้ึน แต่ราคา
ของเคร่ืองป้ันดินเผาไม่ไดเ้พ่ิมข้ึนหรือ
เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ท าใหต้อ้งกูเ้งิน มาเพ่ือ
ลงทุน ท าใหปั้จจุบนับางรายตอ้งรับภาระ
หน้ีสิน เน่ืองจากความไม่เป็นธรรมของ
กลไกราคา 

      อาชีพผลิตเคร่ืองป้ันดินเป็นอาชีพท่ีตอ้ง
มีประสบการณ์ในการผลิต จนจะสามารถ
ผลิตภาชนะดินเผาท่ีใชง้านไดจ้ริงและเป็น
ท่ีสมยัของตลาด ผลจากการศึกษาท าให้
พบวา่ ในปัจจุบนัผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
ก าลงัไดรั้บความล าบากจากกลไกการคา้ 
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งสร้างเครือข่ายเพ่ือ
ต่อรองราคากบัพอ่คา้เพ่ือสร้างความชอบ
ธรรมใหเ้กิดประโยชนท์ั้งสองฝ่าย ก่อนท่ี
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาจะสูญหายไปจาก
สงัคม 

คุณค่าเชิงการใชส้อย 
คุณค่าเชิงสงัคม 

      ปัจจุบนัเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใชไ้ดรั้บ
ความนิยมและสร้างรายไดใ้หแ้ก่กลุ่ม
เคร่ืองป้ันดินเผา นั้นลว้นแลว้แต่เป็น
ประเภทท่ีใชส้อยในชีวติประจ าวนัเป็น
หลกั ไดแ้ก่ หมอ้ตม้ หมอ้น ้ า ไห เป็นตน้ 
การผลิตภาชนะดินเผาท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ไดด้ว้ยวธีิการผลิตดัง่เดิมท่ีง่าย 
และประหยดันั้น นอกจากจะแสดงให้
เห็นถึง คุณค่าเชิงการใชส้อย และยงัแสดง
ถึงการด ารงชีวติท่ีความสมัพนัธ์กบั
ธรรมชาติและสงัคมท่ียงัตอ้งมีการพึ่งพา
อาศยักนั ในดา้นการผลิต และการใช้
ทรัพยากรในการผลิตร่วมกนั เช่น ดิน
เหนียว และพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชใ้นการ
เผาภาชนะดินเผา มีพ้ืนท่ีใหผู้ค้นได้
พบปะ สร้างปฏิสมัพนัธ์กนัตลอดมา ทั้ง
กบัคนในชุมชนและนอกชุมชน 

      บทบาทของเคร่ืองป้ันดินเผาในสถานะ
ท่ีเป็นเคร่ืองใชส้อยท่ีใชใ้นการด ารงชีวติ
นั้น ชุมชนบา้นหมอ้เป็นสงัคมท่ีพ่ึงพาอาศยั
ธรรมชาติ ในการด ารงชีวติและอาศยั
วตัถุดิบจากธรรมชาติเพื่อการสร้างอาชีพ 
สร้างรายได ้และด ารงชีวติ แต่ในปัจจุบนั
ผลการศึกษาพบวา่ วถีิการผลิตแบบดัง่เดิม
ท่ีเหลืออยูน่ั้น ก าลงัจะเปล่ียนแปลงไปสู่
ความเจริญ การแพร่กระจายทางวฒันธรรม 
ก าลงัสร้างปัญหาใหก้บัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ประกอบผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งยงัไม่ไดเ้ห็น
ส าคญัในทางวฒันธรรม โดยการพฒันาท่ี
ผา่นมานั้นเป็นการพฒันาโดยเนน้ผลลทัธ์
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงไม่ไดส้อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพท่ีชุมชนมีประสบการณ์ท่ีสืบทอด
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซ่ึงท าใหโ้ครงการ
พฒันาท่ีผา่นมานั้น ลม้เหลวทั้งหมด 
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 จากตารางท่ี 4  แสดงใหเ้ห็นถึง  คุณค่าของภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบ
ดั้งเดิม  จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์และการน าหลกัการประเมินคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรม  
การประเมินผล  แสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์ของภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของ
ชุมชนบา้นหมอ้  แสดงถึงตวัตนของผูผ้ลิตภาชนะดินเผาและวถีิปฏิบติัท่ียงัคงเป็นไปในแบบเรียบ
ง่ายและดั้งเดิม  โดยวถีิปฏิบติัต่างๆ  สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ปัจจุบนัการผลิตภาชนะดินเผาแบบ
ดั้งเดิมหายากมาในสังคมปัจจุบนั  ดงันั้นการประเมินคุณค่าของภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
ของชุมชนบา้นหมอ้จึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการการอนุรักษแ์ละพฒันาท่ีเหมาะสม  เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัชุมชนและสังคมต่อไป 
 นอกจากการประเมินคุณค่าซ่ึงตอ้งศึกษาเพื่อเป็นองคค์วามรู้ใหชุ้มชนและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรในทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้กิดการอนุรักษแ์ละพฒันาท่ี
เหมาะสมกบัวถีิการด ารงชีวิตของชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ดงันั้นความคิดเห็นจึงเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีจะช่วยใหแ้นวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน บรรลุเป้าหมายซ่ึงจะเกิด
ประโยชน์ทั้งกบักลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผาและภาคส่วนต่างๆ  ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ท่ีจะมีบทบาทในการ
สนบัสนุน และสร้างสรรค ์ภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดัง่เดิมสืบไป    
 
การด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีการเก็บขอ้มูลทั้งการสัมภาษณ์ในแบบพดูคุยแบบไม่เป็นทางการและ
การสัมภาษณ์จากการประชุมประจ าเดือนของกลุ่มเคร่ืองป้ันดินเผา จ านวน 3 คร้ัง โดยการสัมภาษณ์
เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีก าหนด ดงัน้ี ประวติัศาสตร์ เทคนิคและรูปแบบในการ
ผลิต ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการจดัการท่ีผา่นมา และความตอ้งการของชุมชน โดยวธีิการแจก
แบบสอบถามใหแ้สดงความคิดเห็นประกอบกนัไป ท าให้มีขอ้มูลทั้งแบบทัว่ไปและแบบเจาะจง 
เพื่อใหเ้กิดความคิดเห็นท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยผลการศึกษาเป็นการส ารวจความคิดเห็นของ
ชุมชนต่อการอนุรักษโ์ดยความคิดเห็นของเจา้ของภูมิปัญญาต่อการจดัการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีผา่น
มา และทศัคติถึงความตอ้งการในการอนุรักษ ์ในกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว ้ดงัน้ี 
 สภาพปัจจุบนัและปัญหาการจดัการเป็นอยา่งไร และเป็นการจดัการท่ีเหมาะสมแลว้
หรือไม่ 
 การจดัการเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีผา่นมา มีหน่วยงานใดบา้งท่ีเขา้มาดูแลหรือไม่ 
 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีผา่นมา ไดมี้การเขา้มาดูแลหรือไม่ 
 การจดัการเคร่ืองป้ันดินเผา ภาคประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมแลว้หรือไม่ 
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 อยากใหมี้การอนุรักษแ์ละพฒันาในดา้นใดบา้ง อยา่งไร 
 โดยผลการศึกษาผา่นวธีิการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้น
หมอ้ ท าใหท้ราบความคิดเห็นและความตอ้งการ ดงัน้ี ดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  ความคิดเห็นและความตอ้งการในการอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชนบา้นหมอ้ 

ดา้นความคิดเห็นเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการจดัการ ดา้นความคิดเห็นและความตอ้งการ 

ขาดแหล่งความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ภายในชุมชน 
ชุมชนทอ้งถ่ินไม่ไดมี้บทบาทในการตดัสินใจในการ
จดัการ 
ขาดบุคลากรท่ีจะใหค้วามรู้เพื่อสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละการจดัการ 
ขาดความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละไม่ไดรั้บทราบถึง
คุณค่าและความส าคญัของทรัพยากร ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ขาดการสืบทอดภูมิปัญญาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

ตอ้งการพ้ืนท่ีในการผลิตเพ่ิมเติมจากปัจจุบนั 
การส่งเสริมดา้นวฒันธรรมและการประชาสมัพนัธ์ให้
รู้จกัมากข้ึน 
อยากใหมี้การใชก้ารควบคุมกลไกราคาขาย
เคร่ืองป้ันดินเผาใหเ้หมาะสม 
การเผยแพร่ขอ้มูลเอกสารเพ่ือช้ีใหเ้ห็นความส าคญัของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมากข้ึน 
การสร้างองคค์วามรู้ เพ่ือการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เช่น เทคนิค รูปแบบการผลิต เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ือง
ในการอนุรักษ ์
อยากใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามส าคญักบัชุมชน
มากกวา่การช้ีน าใหเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิต 

 
 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาในการจดัการ  ความเห็นและความตอ้งการของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน  การศึกษาพบวา่  ความคิดเห็นและความตอ้งการของประชาชน  คือ  ประชาชนส่วน
ใหญ่ตอ้งการใหมี้การอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ีตอ้งการใหเ้กิดการมีส่วนร่วมและ
สนบัสนุนจากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา  อยา่งเหมาะสมใหชุ้มชนมี
รายไดเ้พื่อเล้ียงชีพ 
 การศึกษาเร่ืองการวางแผนการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน แนวทางท่ีผูศึ้กษาไดเ้สนอนั้น เป็นไปตามหลกัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมีหลกัการส าคญั 4 ส่วน คือ 1.การร่วมตดัสินใจ 2.ร่วมด าเนินการ 3.ร่วมประโยชน์ 
4.ร่วมในการประเมินผล ท าใหใ้นแนวทางการวางแผนการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ผูศึ้กษาจึงตอ้งศึกษาปัญหา ความคิดเห็น 
ความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการส าคญัดงัท่ีกล่าวมา น าไปสู่แนวทาง
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การอนุรักษ ์ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนาคต  ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมโดยใหค้วามส าคญักบัชุมชนทอ้งถ่ินเป็นอนัดบัแรก  โดยมีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งคอยส่งเสริม  สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือ  กบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัขบวนการการผลิต
ในดา้นต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดการพฒันาภูมิปัญญาอยา่งย ัง่ยนื  เกิดการพึ่งพาตนเองได ้ โดยมีรายละเอียด
ของแนวทางการอนุรักษด์งัน้ี   
 
การวางแผนการจัดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการผลติเคร่ืองป้ันดินเผาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น  
 แนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนทอ้งถ่ิน  ในหลกัการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการวางแผนการอนุรักษ์
ตอ้งค านึงถึงหลกัการส าคญัคือ  (1) การก าหนดรายการการจดัการ  (2) ระยะเวลาการด าเนินการ  (3) 
เป้าหมายของการจดัการ  (4) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  (5) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  ในงานวจิยัของผูศึ้กษาได้
ใชห้ลกัการในขา้งตน้เป็นหลกัส าคญัในการวางแผนเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมในกรณีศึกษา  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 การก าหนดรายการการจัดการ  ในการศึกษาแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน  การก าหนดรายการจดัการใน
กรณีศึกษาในความมุ่งหมายของการศึกษานั้น  ผูศึ้กษามีการศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม  ดงันั้นในการก าหนดรายการการจดัการผูศึ้กษาจึงท าการ
ก าหนดรายการจากปัญหาและสภาพปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นหมอ้  เพื่อหาวธีิการแกปั้ญหา  
น าไปสู่แนวทางการอนุรักษท่ี์เหมาะสมผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอความคิดเห็น  
ความตอ้งการ  ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมดงั      
ตารางท่ี 6 
 โดยผูศึ้กษาไดจ้ะไดเ้สนอวางแผนการจดัการ โดยใชห้ลกัการจดัการทรัพยากรทาง
วฒันธรรม เพื่อสร้างทางเลือกในการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมใหเ้หมาะสมกบักรณีศึกษา ให้
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้ความเขา้ใจ ร่วมกนัอนุรักษ ์พฒันา ใหย้ ัง่ยนืต่อไปในอนาคต ซ่ึงมีรายละเอียด
ของวธีิการจดัการดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6  ทรัพยากรทางวฒันธรรมของชุมชนบา้นหมอ้ 
ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งได ้ (Tangible) ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) 

1. รูปแบบภาชนะดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ 
2. จ านวนผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา (เจา้ของภูมิ
ปัญญา) 
3. วตัถุดิบในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
4. พื้นท่ีในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชน
บา้นหมอ้ 
5. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตภาชนะดินเผาแบบ
ดั้งเดิม 
6. ราคาและกลไกลดา้นราคาซ้ือ-ขาย ภาชนะ
ดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ 

1. ความเช่ือทางศาสนาท่ีเก่ียวกบัภาชนะดินเผา
และการผลิตภาชนะดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ 
2. เทคนิคในการผลิตภาชนะดินเผาของชุมชน
บา้นหมอ้ 
3. วถีิการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของ
ชุมชนบา้นหมอ้ 

 
 ตารางท่ี 6  แสดงถึงทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนบา้นหมอ้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible) และทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ (Intangible) ผูศึ้กษาจะไดใ้ช้
ขอ้มูลในขา้งตน้เพื่อสนบัสนุนหลกัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เพื่อก าหนดวธีิการจดัการให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ีศึกษา และเพื่อใหท้ราบถึงองคค์วามรู้ทางวฒันธรรมและใชท้รัพยากรทาง
วฒันธรรมใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ตารางท่ี 7  การก าหนดรายและแผนการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการ ทรัพยากร กิจกรรมการจดัการ 
การอนุรักษ ์
1. รูปแบบภาชนะดินเผาแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนบา้นหมอ้ 
2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของ
ชุมชนบา้นหมอ้ 
3. ความเช่ือและวถีิการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมของ
ชุมชนบา้นหมอ้ 

1. การอนุรักษด์า้นรูปแบบภาชนะ
ดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ 
- หมอ้น ้ าหรือหมอ้อุ 
- หมอ้ตม้ 
- ไห 
2. การอนุรักษด์า้นอุปกรณ์ในการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม
ของชุมชนบา้นหมอ้ 
- หินดุ 
- ครกหินหรือครกไม ้
- ไมตี้ราบ 
- ไมล้ายหรือไม่สกัคอ 
3. การอนุรักษค์วามเช่ือและวถีิ
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบ
ดั้งเดิมของชุมชนบา้นหมอ้ 
- ภาชนะดินเผาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ศาสนา  บาตรดินเผา  ปัจจุบนัยงัมี
ปรากฏอยูภ่ายในชุมชนบา้นหมอ้ 
- วถีิการผลิตเก่ียวกบัหนา้ท่ีของ
เพศชายและเพศหญิง 

1. น าไปจดัการในรูปแบบ            
พิพิภณัฑชุ์มชน เพื่อเป็นตน้แบบใน
การศึกษาประวติัศาสตร์  
2. สร้างระบบขบวนการวจิยั 
รวบรวมขอ้มูล องคค์วามรู้ ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ วดีิโอ 
โสตศึกษา เพื่อสร้างทางเลือกใน
การเขา้ถึงขอ้มูลใหม้ากข้ึน 
3. จดักิจกรรม และงานดา้น
ส่งเสริมในระดบัโรงเรียน เพ่ือให้
เกิดความตอ้งการท่ีจะศึกษาเรือง
ราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา 
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ตารางท่ี 7  การก าหนดรายและแผนการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจดัการ ทรัพยากร กิจกรรมการจดัการ 
การสืบสาน 
1. จ านวนผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
ของชุมชนบา้นหมอ้ (เจา้ของภูมิ
ปัญญา) 
2. ความเช่ือทางศาสนา  และ
ค่านิยม 
3. เทคนิคในการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบา้น
หมอ้ 

1. การสืบสานดา้นจ านวนผูผ้ลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ 
- ผูผ้ลิต  ช่างป้ัน  ปราชญ์
ชาวบา้น  
2. การสืบสานความเช่ือทาง
ศาสนาและค่านิยมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาชนะดินเผาและวถีิการผลิต
ภาชนะดินเผาของชุมชนบา้นหมอ้ 
- บทบาทและหนา้ท่ีในการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาของเพศชายและ
เพศหญิง 
3. ค่านิยมของวยัรุ่นสมยัใหม่ต่อ
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
4. การสืบสานทกัษะหรือเทคนิค
ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาของ
ชุมชนบา้นหมอ้ 
- การค านวณวตัถุดิบ 
- การตีหมอ้ 
- การข้ึนเบา้หรือข้ึนรูป 
- การสวปีากหมอ้ 
- การใชห้ลกักองเตาเพื่อค านวน
จ านวนภาชนะดินเผา 

1. สร้างกิจกรรม หรืองานส่งเสริม
ดา้นอาชีพป้ันหมอ้ โดยใหบ้ทบาท
ส าคญักบัเจา้ภูมิปัญญา เช่น 
หลกัสูตรอาชีพป้ันหมอ้ กิจกรรม
ดา้นวฒันธรรมอ่ืนท่ีสามารถน าเอา
เร่ืองเคร่ืองป้ันดินเผาเขา้ร่วมได ้
และจะตอ้งสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน
ผุผ้ลิต 
2. น าเขา้ร่วมกบัวฒันธรรมในเชิง
การท่องเท่ียว เพ่ือใหชุ้มชนไดมี้
โอกาสแสดงภูมิปัญญา ท่ีสามารถ
สร้างรายไดน้อกจากการคา้ขายได ้
เช่น Homestay วถีิชาวป้ันหมอ้ 
หลกัสูตรการเรียนป้ันหมอ้ระยะสัน่ 
เป็น 3 วนั หรือ 7วนั ใหเ้กิด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือชุมชนมี
รายไดท่ี้เกิดจากการใชภู้มิปัญญา
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา จึงจะ
น าไปสู่การท าใหค้่านิยมของคน
สมยัใหม่เห็นถึงความส าคญัของภูมิ
ปัญญา และร่วมกนัสืบสานต่อไป 
เพราะภูมิปัญญาตอ้งสามารถเล้ียง
ชีพ สร้างรายได ้ 
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ตารางท่ี 7  การก าหนดรายและแผนการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  (ต่อ) 
การจดัการ ทรัพยากร กิจกรรมการจดัการ 

การสร้างสรรค ์
1. รูปแบบภาชนะดินเผา 
2. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา 
3. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา 
4. พ้ืนท่ีในการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา 
5. ทกัษะหรือเทคนิคในการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 

1. การสร้างสรรคด์า้นรูปแบบ
ภาชนะดินเผา 
- การคิดริเร่ิมรูปแบบใหม่ๆ  
เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ของ
เคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชน
บา้นหมอ้ 
2. การสร้างสรรคด์า้นวตัถุดิบ
ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
- การคิดคน้วตัถดิุบทดแทน
หรือวธีิการเพื่อใชป้ระโยชน์
จากวตัถุดิบใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด 
3. การสร้างสรรคด์า้นพ้ืนท่ีใน
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
- การคิดและคน้หาวธีิการเผา
ในรูปแบบอ่ืนๆ 
4. การสร้างสรรคด์า้นอุปกรณ์
ในการผลิตภาชนะดินเผา 
- คน้คน้อุปกรณ์ทดแทนเพื่อ
ใชป้ระโยชน ์
5. การสร้างสรรคด์า้นทกัษะ
หรือเทคนิคในการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา 
- ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ี
น าไปสู่การสร้างอาชีพ 

1. ดา้นรูปแบบมีการจดัแข่งขนัการออกแบบ
ภายในของผูผ้ลิต เพ่ือดึงเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
ของชาวบา้นหมอ้ โดยตอ้งอาศยัผูรู้้ หรือ
นกัวชิาการดา้นโบราณคดี ประวติัศาสตร์ หรือ
วฒันธรรม เป็นผูท่ี้ใหค้  าแนะน า 
2. การจดัสอนวชิาโบราณคดี ประวติัศาสตร์ 
เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัของภูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผา หรือรูปแบบโบราณต่างๆ ท่ี
ปัจจุบนัมีแพงสูง ถา้มีผูท่ี้สามารถท าได ้เช่น 
หมอ้สามขาแบบโบราณ โดยประโยชน์ท่ีจะ
เกิดข้ึน คือ ผูผ้ลิตจะไดมี้ทางเลือกในการผลิต
งานรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงมูลค่าสูงข้ึน และอาจจะ
ใชป้ริมาณดา้นวตัถุดิบนอ้งลงดว้น นอกจากน้ี
ยงัจะสามารถคิดสร้างรูปแบบวตัถุดิบเพื่อ
ทดแทนไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงวธีิการเผา 
เช่น ใชเ้ตาในท าเอง เพ่ือลดปัญหาเรืองพ้ืนท่ี
การผลิต 
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ตารางท่ี 7  การก าหนดรายและแผนการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม (ต่อ) 
การจดัการ ทรัพยากร กิจกรรมการจดัการ 

การจดัการเชิงธุรกิจ 
1. ราคาและกลไกลราคาของ
เคร่ืองป้ันดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ 
2. การวางแผนการตลาด 
3. การพึ่งพาตนเอง 
- รายบุคคล 
- กลุ่มสมาชิก 

1. การจดัการเชิงธุรกิจดา้นราคา
และกลไกลทางการตลาด 
- การก าหนดเง่ือนไขดา้นราคา  
โดยการสร้างราคากลางในการซ้ือ
ขาย 
2. การจดัการเชิงธุรกิจดา้นการ
วางแผนการตลาด 
- ส่งเสริมใหเ้กิดการใช ้ 
สนบัสนุน  ส่ือความหมาย  ให้
ความส าคญักบัเคร่ืองป้ันดินเผา 
3. การวางแผนเพ่ือใหเ้กิดการ
พึ่งพาตนเอง 
- ระดบัรายบุคคล  ส่งเสริมใหเ้กิด
การออม และท าบญัชีรายรับรายจ่าย
ภายในครอบครัว 
- ระดบัสมาชิก  ส่งเสริมใหเ้กิด
หรือก่อตั้งระบบสหกรณ์เพื่อให้
สามารถต่อรองอ านาจกบัพอ่คา้คน
กลาง   

1. สร้างหน่วยงานกลาง เพ่ือ
ก าหนดราคา อาจจะตอ้งอาศยั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรม
ส่งเสริมฝีมือ นกัวชิาการดา้น
โบราณคดี เพ่ือก าหนดราคาภาชนะ
ดินเผา อยา่งเป็นธรรม 
2. สร้างกองทุนกูย้มื ในกิจการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
3. สร้างตลาดเพื่อรองรับสินคา้ ใน
ดา้นต่างๆ เช่น  
- กลุ่มลูกคา้ดั้งเดิม 
- กลุ่มภตัตาคาร โรงแรม 
ร้านอาหาร 
- กลุ่มนกัประวติัศาสตร์
โบราณคดี 
- กลุ่มผูรั้กของโบราณ 
- เม่ือภูมิปัญญาสามารถสร้าง
รายได ้ความยัง่ยนืจึงจะเกิดได ้ซ่ึง
ตอ้งอาศยัผูมี้ส่วนร่วมในดา้นต่างๆ 
ด าเนินการใหเ้ป็นรูปธรรมต่อไป 

 
 จากตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นถึงการก าหนดรายและแผนการการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม โดยผูศึ้กษาไดเ้สนอวธีิการจดัการภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในชุมชนบา้นหมอ้ 
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จงัหวดัสารคาม เพื่อเป็นตวัเลือกในขบวนการอนุรักษ ์พฒันา ภูมิปัญญา ท่ีจะ
ค านึกถึงชุมชนผูผ้ลิต และสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ท่ีจะช่วยกนั ส่งเสริม สนบัสนุน 
อนุรักษ ์พฒันา ใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุด และสร้างความย ัง่ยนืในระบบสังคมและวฒันธรรม
ต่อไปในอนาคต   
 ระยะเวลาการด าเนินการ  การศึกษาแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา
แบบดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน  ผูศึ้กษาไดก้ าหนดระยะเวลาการด าเนินการ
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ออกเป็น 2 ระยะ  คือ  2.1.  การด าเนินการอยา่งเร่งด่วน  คือ  ปัญหาและวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีเป็นปัญหา
เบ้ืองตน้ท่ีเกิดจากกระบวนการในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา่แบบดั้งเดิมโดยตรง 
 การด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืต่อภูมิปัญญาและชุมชน  คือ  ปัญหาและวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ี
จะน าไปสู่การอนุรักษ ์ การพฒันา  การใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรวฒันธรรมร่วมกนัอยา่งเหมาะสม
และย ัง่ยนื 
 เป้าหมายของการจัดการ  การศึกษาแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา
แบบดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน  มีหลกัการส าคญัในแนวทางการอนุรักษโ์ดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน  คือ  1.  การมีส่วนร่วมของชุมชน  กล่าวคือ  การเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดมี้การ
แสดงความคิดเห็น  ความตอ้งการ  สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม
และการทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน  เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  ร่วมในการตดัสินใจ  ร่วมด าเนินการ
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งกบัตนเอง  ชุมชนและสังคม  ในการท่ีจะอนุรักษแ์ละพฒันาซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายในการจดัการในขอ้ท่ี 2 คือ  2.  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  กล่าวคือ  เป็นการพฒันาท่ีคง
รักษาและใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  คงรักษาวถีิปฏิบติัของภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมใหค้งอยู่
เพื่อใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาไดศึ้กษา  ใหชุ้มชนพึ่งพาตนเองได ้ ใหค้วามส าคญักบัสังคมหรือชุมชน
ทอ้งถ่ิน  เพื่อสร้างรากฐานชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็  เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีในระดบัทอ้งถ่ิน  สร้าง
ความเขม้แขง็ใหเ้กิดข้ึนในทอ้งถ่ินเพื่อคนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนหรือในทอ้งถ่ินของ
ตน 
 ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  บุคคลหรือหน่วยงานท่ีจะเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริม  สนบัสนุน  
ในแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีเกิดข้ึนเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ ์ สร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัระหวา่งชุมชน
ทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะเป็นผลดีและประโยชน์ต่อการอนุรักษ ์ การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
ต่อไป 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  การศึกษาแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาแบบ
ดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน  ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนอยูท่ี่วธีิการมองปัญหาและแกไ้ข
ปัญหาเพื่อสร้างแนวทางท่ีเหมาะสม  โดยผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บของแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญา
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน  คือ  เกิดการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิ
ปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาใหเ้กิดประโยชน์กบัชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื  เพื่อชุมชนทอ้งถ่ิน
สามารถพึ่งพาตนเองได ้ ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา  พฒันาใหเ้กิดการพึ่งพาตนเองตามหลกัการเศรษฐกิจ
พอเพียง  สร้างโครงสร้างสังคมท่ีเหมาะสมใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีในระดบัทอ้งถ่ินสังคมและ
ประเทศต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะ  โดยการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเสนอขอ้เสนอแนะแนวทางการอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน ในรูปแบบตารางเพื่อ
ช้ีใหเ้ห็นถึงการวางแผนการจดัการตามแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม
ในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี ดงัตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8  ขอ้เสนอแนะการวางแผนการจดัการตามแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา 
                  แบบดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

รายการการ
จดัการ 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง วธีิการแกไ้ขปัญหา ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ระยะท่ี 1        
ดา้นแรงงาน 
-จ านวนผูผ้ลิตลด
นอ้ยลง 

-กลุ่มผูผ้ลิต 
-กรมส่งเสริมผีมือ
แรงงานจงัหวดั
สารคาม 
-สถาบนัการศึกษา 

1.  ส่งเสริมใหเ้กิดการให้
ความส าคญัของภูมิปัญญา โดย
กลุ่มผลิตร่วมกบัผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง ใหเ้กิดการรวบรวม
องคค์วามรู้ในการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม 
2.  สถาบนัการศึกษาหรือกรม
ส่งเสริมผีมือแรงงานจดัการ
หรือเปิดโอกาสใหมี้การฝึกหดั
วธีิการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
โดยใหชุ้มชนเป็นวทิยากรใน
การใหค้วามรู้ เก่ียวกบัวธีิการ
ผลิตและเทคนิคต่างๆ ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง มีหนา้ท่ีในการให้
สนบัสนุน ดา้นความรู้ทั้งกบั
ผูผ้ลิตและผูท่ี้สนใจศึกษา 
3.  ผลดัดนัใหเ้กิดหลกัสูตรเพ่ือ
การอนุรักษภู์มิปัญญาโดยมี
ชุมชนเป็นแหล่งความรู้หรือ
เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน 
เพ่ือใหส้งัคมเกิดการรับรู้ในการ
จดัการ การพฒันาดา้นภูมิ
ปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 

1.  สร้างความรู้ ความเขา้ใจใหแ้ก่
ชุมชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เกิด
จดัเก็บและการกระจายองค์
ความรู้จากภายในชุมชน สร้าง
ความภาคภูมิใจกบักลุ่มผูผ้ลิต คง
อนุรักษ ์วธีิการผลิต หรือภูมิ
ปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดิน 
2.  สร้างบทบาทหรือความมีอยู่
ของชุมชนผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผา 
เพื่อสร้างการรับรู้ในเชิงฐานะดา้น
การประกอบอาชีพ                        
(การยกระดบัในอาชีพการป้ัน
หมอ้) 
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ตารางท่ี 8  ขอ้เสนอแนะการวางแผนการจดัการตามแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา 
                  แบบดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

รายการการ
จดัการ 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง วธีิการแกไ้ขปัญหา ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ระยะท่ี 1        
ดา้นวตัถุดิบและ
เคร่ืองมือการผลิต 
-วตัถุดิบหายาก
ข้ึน 
-ราคาแพงข้ึน 
-เคร่ืองมือและ
พ้ืนท่ีไม่เพียงพอ 

-กลุ่มผูผ้ลิต 
-ชุมชนใกลเ้คียง 
-ก านนั / 
ผูใ้หญ่บา้น 
-องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
-ส านกังานเกษตร
จงัหวดั
มหาสารคาม 
 

ในปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตมีวธีิการ
แกไ้ขปัญหาดา้นวตัถุดิบท่ีหา
ยากและราคาแพงข้ึน โดยใช้
วธีิการ  โดยใชว้ิธีการเหมาซ้ือ
จากชุมชนใกลเ้คียง  โดย
ค านวณจากค าสัง่ซ้ือขอลูกคา้ 
1.  กลุ่มผูผ้ลิตตอ้งการรวมกลุ่ม
เพ่ือก าหนดปริมาณวตัถุดิบท่ีใช้
ในการผลิต  มีทุนหรือ
งบประมาณในการจดัการ
วตัถุดิบร่วมกนั 
2.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกท าหนา้ท่ี
เป็นคนกลางในการพดูคุยหรือ
เจรจาต่อรองราคา  ดูแลกลไกล
ราคาใหเ้หมาะสมใหเ้กิด
ประโยชน์สูงดุดทั้งผูซ้ื้อและ
ผูข้าย   
3.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งเขา้
มารับฟังปัญหาในประเด็น
เคร่ืองมือและพ้ืนท่ีในการผลิต  
เพ่ือหาหนทางช่วยเหลือหรือ
จดัหาพ้ืนท่ีสาธารณเพ่ิมเติม  
สนบัสนุนเคร่ืองมือในการผลิต
ท่ีจ าเป็นในบางขั้นตอนของการ
ผลิต 

1.  สร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งชุมชน  เกิดการสนบัสนุน
อยา่งเหมาะสมของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
2.  ลดปัญหาดา้นตน้ทุนในการ
ผลิต  เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่ผูผ้ลิต 
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ตารางท่ี 8  ขอ้เสนอแนะการวางแผนการจดัการตามแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา 
                   แบบดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

รายการการ
จดัการ 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง วธีิการแกไ้ขปัญหา ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ระยะท่ี 1        
ดา้นการเงิน   
-ตน้ทุนในการ
ผลิตสูงข้ึน 
-ก าไรนอ้ย 

-กลุ่มผูผ้ลิต 
 

1.  การแกไ้ขปัญหาดา้นการเงิน
สอดคลอ้งกบัปัญหาดา้น
วตัถุดิบ  เม่ือสามารถแกไ้ข
ปัญหาดา้นวตัถุดิบไดก็้จะส่งผล
ต่อดา้นการเงิน 
2.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มา
ส่งเสริมใหเ้กิดรูปแบบการออม
รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการผลิต 

1.  สร้างส านึกความพอเพียง  
พึ่งพาตนเองได ้

ระยะท่ี 1        
ดา้นการตลาด 
-กลไหลดา้นราคา 
-ภาวะหน้ีสิน 

-กลุ่มผูผ้ลิต 
-พอ่คา้ 
-กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

ปัจจุบนักลุ่มผูผ้ลิตก าหนดราคา
ในการซ้ือขายเอง  ซ่ึงไม่ได้
เปล่ียนแปลงไปจากในอดีตมาก
นกัท าใหเ้กิดความแตกต่างดา้น
ราคาเม่ือเป็นการขายโดยพอ่คา้
คนกลาง 
1.  ใหเ้กิดการจดัระบบราคา
กลางระหวา่งกลุ่มผูผ้ลิตและ
พอ่คา้  เพ่ือสร้างความสมดล
ดา้นราคาใหเ้หมาะสม  ใหเ้กิด
ความชอบธรรมระหวา่งชมชุน
พอ่คา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

1.  สร้างความสมดุลของราคา
สินคา้เพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นรายได ้ 
ยกฐานะของผูผ้ลิตใหดี้ข้ึน  เพ่ือ
ขจดัปัญหาภาระหน้ีสินท่ีเกิดจาก
การผลิต  
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ตารางท่ี 8  ขอ้เสนอแนะการวางแผนการจดัการตามแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา 
                  แบบดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

รายการการ
จดัการ 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง วธีิการแกไ้ขปัญหา ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ระยะท่ี 1        
ดา้นอ่ืน ๆ 
-ความรู้ความ
เขา้ใจในภูมิ
ปัญญา 
-ขาดการสืบทอด 
-ค่านิยมของคน
รุ่นหลงั 

-กลุ่มผูผ้ลิต 
-กรมส่งเสริมฝีมือ
แรงงานจงัหวดั
มหาสารคาม 
-สถาบนัการศึกษา 
-องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
-กระทรวง
วฒันธรรม 

1.  สร้างความเขา้ใจถึง
ความส าคญัของภูมิปัญญา  ผา่น
การส่ือความหมายเพื่อสร้าง
องคค์วามรู้ใหเ้กิดการมีส่วน
ร่วมและสร้างบทบาทใหแ้ก่
เจา้ของภูมิปัญญาผา่นกิจกรรม
ต่าง ๆ  ร่วมกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพ่ือลดช่องวา่ง
ระหวา่งชุมชนกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
2.  เปิดโอกาสใหเ้กิด
กระบวนการกระจากความรู้
จากชุมชนหรือเจา้ของภูมิ
ปัญญาในระดบัชุมชน  ภูมิภาค  
ประเทศ 
3.  ผลกัดนัใหเ้กิดหลกัสูตร
ชุมชนเพ่ือสอนในหน่วยงาน
หรือสถานศึกษา  เปิดโอกาสให้
ผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษาภูมิปัญญา
ทั้งในและต่างประเทศ 
4.  สร้างศูนยฝึ์กหดัอาชีพการ
ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบ
ดั้งเดิมภายในชุมชนหรือ
สถานศึกษา  เพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนท่ี
ศึกษาวชิาชีพในบริบทในการ
ประกอบอาชีพท่ีแทจ้ริง  สร้าง
ส านึกของภูมิปัญญาการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา  ผา่นกลุ่ม
ผูผ้ลิตท่ีประกอบอาชีพการป้ัน
หมอ้ในรูปแบบดั้งเดิม 

1.  สร้างความเช่ือมัน่และความ
ภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพ
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเพ่ือให้
เกิดส านึกชุมชน  ลดปัญหา
ค่านิยมของคนรุ่นหลงัท่ีเขา้ไป
ประกอบอาชีพในเมือง  ใหห้นัมา
ประกอบอาชีพอยูใ่นชุมชนเพ่ือ
สืบทอดภูมิปัญญาต่อไป 
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ตารางท่ี 8  ขอ้เสนอแนะการวางแผนการจดัการตามแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผา 
                  แบบดั้งเดิมในการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน (ต่อ) 

รายการการ
จดัการ 

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง วธีิการแกไ้ขปัญหา ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

ระยะท่ี 2        
การพฒันาเพื่อ
ความยัง่ยนื  
กล่าวคือเป็นการ
แกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนในระยะ
ยามเพื่อสร้าง
ความยัง่ยนืใหแ้ก่
ภูมิปัญญาในการ
แกปั้ญหาในระยะ
น้ีจะข้ึนอยูก่บัการ
แกไ้ขปัญหาใน
ระยะแรก  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
-รูปแบบการผลิต 
-เทคนิคในการ
ผลิต 
-การพฒันาของผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ี
ไม่เหมาะสมขาด
การมีส่วนร่วม 

-กลุ่มผูผ้ลิต 
-สถาบนัการศึกษา 
-องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
-กรมส่งเสริมฝีมือ
แรงงาน 
-ภานิชจงัหวดั
มหาสารคาม 
-กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
-กระทรวง
วฒันธรรม 

1.  สร้างการพดูคุยท าใหเ้ขา้ใจ
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการพฒันา
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัภูมิ
ปัญญาเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์กบั
รูปแบบและเทคนิคในการผลิต
ท่ีจะเกิดการสืบทอดและให้
ความส าคญัตลอดจนการสร้าง
รูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อ
รองรับตลาดใหม่ๆ  การสร้าง
กิจกรรมต่างๆ  เพ่ือสนบัสนุน  
ส่งเสริมภูมิปัญญาในการผลิต 

1.  เกิดความยัง่ยนืในการจดัการ
อนุรักษไ์ปพร้อมกบัการพฒันา
อยา่งเหมาะสมและมีส่วนร่วมกนั
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 
 จากตารางแสดงท่ี 8 ใหเ้ห็นถึงขอ้เสนอแนะการวางแผนการด าเนินการอนุรักษภ์ูมิ
ปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นหมอ้  โดยวธีิการมีส่วนร่วมตาม
หลกัการเพื่อสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  น าไปสู่การอนุรักษพ์ฒันาอยา่งย ัง่ยนืใหเ้กิด
การคงอนุรักษสื์บทอดภูมิปัญญา  สร้างความภาคภูมิใจ  สร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน  เกิดความสัมพนัธ์
ท่ีดีทั้งในและนอกชุมชน  สร้างงานหรืออาชีพจากภูมิปัญญาเพื่อลดค่านิยมของคนรุ่นหลงัท่ีอพยพ
เขา้สู่เมืองหลวง  ท าให้เกิดการกระจายความเจริญใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเกิดฐานะเศรษฐกิจท่ีดี  ยกระดบั
การประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา  สร้างการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน 
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สรุปแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการผลติเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น 
 การศึกษาแนวทางการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาแบบดั้งเดิม โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นการน าเสนอปัญหาจากการศึกษา โดยแนวทางการจดัการนั้นไดใ้ช้
หลกัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม เป็นหลกัการส าคญั เพื่อน าไปสู่แนวทางแกไ้ขปัญหา ตลอดจน
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม โดย
ปัญหาท่ีไดจ้ากการศึกษาเกิดจากวธีิการศึกษา โดยใชห้ลกัการการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา ท า
ใหข้อ้มูลท่ีไดเ้ป็นปัญหาและความตอ้งการของชุมชน เพื่อสร้างบทบาท และการมีตวัตนของชุมชน
ใหชุ้มชนเกิดความภาคภูมิใจ เป็นการยกระดบัของการประกอบอาชีพการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา โดย
ในทางวฒันธรรมนั้น คือ ทรัพยากรวฒันธรรม ท่ีจะตอ้งคงรักษา อนุรักษไ์วเ้พื่อเป็นมรดกทาง
วฒันธรรม ใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาไดศึ้กษาและใหชุ้มชนเกิดภาคภูมิใจและลูกหลานไดเ้กิดความ
ภาคภูมิใจในอาชีพ เพื่อใหเ้กิดการสืบทอด คงรักษาภูมิปัญญาต่อไป 
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