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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา 
ผู้วิจัย ภานุ พัฒนปณิธิพงศ ์
ปริญญา ศิลปศาสตรดษุฎีบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2561 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ  

  
งานวิจัยเรื่อง เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อเพื่อศึกษาภาชนะ

ดินเผากับสภาพวิถีชีวิต รูปแบบ ภูมิปัญญา การบริหารจัดการของชุมชนแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา 2)เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเครื่องปั้นดินเผาในเขต
ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 3) เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งเสริมวิถีชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผา วิธีด้าเนินการวิจัย 
ใช้วิธีวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์  ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารและภาคสนามในพื นที่ผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผามีประสบการณ์นานกว่า 10 ปีใน 4 ชุมชนได้แก่ ชุมชนบ้านมอญ 
ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนบ้านโคกหม้อ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
ชุมชนบ้านคลองสระบัว ต้าบลคลองสระบัว อ้าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชน
เกาะเกร็ด ต้าบลเกาะเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมจ้านวน 17 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 
วิเคราะห์เนื อหา จัดจ้าแนกข้อมูลรายประเด็น ผลวิจัยพบว่า 1) ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา
มีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน วิถีชีวิตของผู้ท้าเครื่องปั้นดินเผามีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ชุมชนและพัฒนาการ
เครื่องปั้นดินเผา มีคติความเชื่อพิธีกรรมในการท้าเครื่องปั้นดินเผาจากรุ่นสู่รุ่น รูปแบบภาชนะมีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา และการบริการจัดการของชุมชนมีพลังแห่งความสามัคคี เอื อเฟื้อแบ่งปันกัน
ในชุมชน รักษาทรัพยากรส่ิงแวดล้อมของชุมชน 2)พฤติกรรมการบริโภคเครื่องปั้นดินเผา พบว่า ความคิดเห็นใน
ภาพรวมที่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อมากที่สุด ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์/รูปแบบ และด้านการส่งเสริมการ
จ้าหน่าย 3) ปัจจัยที่จะส่งเสริมวิถีชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผา  ได้แก่  1) การส่งเสริมด้านวิถีชีวิตชุมชน
เครื่องปั้นดินเผา การสืบทอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา 2) การส่งเสริมด้านภูมิปัญญาของชุมชน
เครื่องปั้นดินเผา การสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสู่การต่อยอดพัฒนาภูมิปัญญาใหม่ การเพิ่มมูลค่าและคุณค่า 
3) ด้านการตลาดและการบริหารจัดการชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ ประเด็น ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ช่อง
ทางการจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการจ้าหน่าย การน้าเสนอภาพลักษณ ์ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลากร เทคโนโลยี 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  

Title POTTERY IN SOURCE AREA CHAO-PRAYA RIVER VALLEY 
Author PANU PATTANAPANITHIPONG 
Degree DOCTOR OF ARTS 
Academic Year 2018 
Thesis Advisor  Prit Supasertsiri  

  
Research Pottery in the Chao Phraya River basin Purpose 1) To study pottery and pottery 

life style, wisdom, community management, pottery production in the Chao Phraya River basin. 2) to 
analyze consumer behavior and consumer attitudes towards pottery in the Chao Phraya River Basin; 3) to 
analyze synthesis factors to promote the pottery production community. Method Use descriptive research 
methods. The researcher collected data and field information in the informants area. The sample selection 
method was a pottery manufacturer with more than 10 years of experience in 4 communities, namely Ban 
Mon, Ban Kaeng Sub-district, Muang District, Nakhon Sawan Province. Ban Khok Boom Village, Choeng 
Klang District, Bang Rachan District Singburi Province Ban Klong Sa Bua Community Tambon Klong Sao 
Bua Amphoe Mueang Phra Nakhon Si Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya Province And Koh Kret 
community Ko Kret District Amphoe Pak Kret The total of 16 cases were collected by using in-depth 
interview. Subgroup discussion And participatory and non-participatory observation. Content analysis 
Classified Information And science The research found that: 1) Pottery community in Chao Phraya River 
basin has a unique community identity. The pottery lifestyle is closely linked to the history of the 
community and the development of pottery. There is a belief in rituals in making pottery from generation to 
generation. The container model is closely linked to the pottery wisdom. And community management 
services have the power of harmony. Sharing in the community Maintaining the environmental resources 
of the community. 2) Pottery consumptive behavior found that the overall opinion that influenced the 
purchase decision was the product price / style. 3) The factors that will promote the community's way of 
producing pottery are as follows: 1) promoting the lifestyle of the pottery community; Inheritance and 
transfer of pottery wisdom 2) Promotion of the wisdom of the pottery community. The preservation of old 
wisdom to the development of new wisdom. Value adding and value; 3) marketing and community pottery 
management, including product and service issues. Distribution channels Promotion Presentation of 
image Natural resources, technology personnel 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง  
เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเก่าแก่มีประวัติศาสตร์นานหลายศตวรรษตั งแต่ในสมัยสุโขทัย

และมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เครื่องปั้นดินเผาถูกพัฒนาไป
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง จากเครื่องใช้สอยในวิถีชีวิตประจ้าวัน ใช้ในพิธีกรรมความเชื่อ หรือ
ศิลปกรรมที่มุ่งเน้นคุณค่าทางสุนทรียะ พัฒนาไปถึงผลิตภัณฑ์หรือชิ นส่วนในภาคอุตสาหกรรม
วิศวกรรม และอิเล็กทรอนิค ด้วยคุณสมบัติของเครื่องปั้นดินเผามีความพิเศษเฉพาะด้าน
นานับประการ ผลจากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ กระแสสังคมวัฒนธรรม
เปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ชุมชนผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาต้องมีการปรับตัวเป็นภูมิคุ้มกันรู้เท่าทัน
กระแสสังคมการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทรัพยากร วิถีชีวิต เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ 
วัฒนธรรม  

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาเป็นชุมชนเครื่องปั้นดินเผาที่มี
ความส้าคัญของประเทศ และมีชื่อเสียง เนื่องจากภาชนะเครื่องใช้ภายในครัวเรือนส่วนมากล้วน
เป็นดินเผาทั งสิ น การท้าภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่จ้าเป็นในวิถีชีวิตการด้ารงชีพ จึงแฝงไปด้วยภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมอันหลากหลายด้าน อาทิ วัฒนธรรมการปรุงอาหาร หม้อแกง หม้อยา  
ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร ภาชนะในการหมักดองพืชผักไว้กินนอกฤดูกาล ครก ไห และอ่ืนๆ 
คนโท โอ่ง อ่าง กระถาง น ้าต้น รวมถึงภูมิปัญญาเทคโนโลยีการผลิต ภาชนะดินเผาทั งชนิดเนื อ
ธรรมดา (Earthen were) และภาชนะเนื อแกร่ง (Stone were) อีกทั งพื นนี คือแหล่งอุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผาเพื่อการบรรจุสินค้าขายส่งออกไปต่างประเทศ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งดิน ป่าไม้ แหล่งน ้าเส้นทางคมนาคมการติดต่อซื อขายกับภายนอก
ชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต  

ประวัติศาสตร์ของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มีมาตั งแต่สมัย
อยุธยาตอนต้น ในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ในปี พ.ศ.1920 โดยราชทูตเจ้านคร
อินทร์ ได้น้าพาช่างเครื่องปั้นดินเผาชาวจีน ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เตาแม่น ้าน้อยในจังหวัด
สิงห์บุรี (โกมล รักษ์วงศ์ , 2538: 49), (ประภัสสร เสวิกุล , 2548: 32)เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาดเตาเผาใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบแหล่งเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย 
มีขนาดกว้าง 5.6 เมตร ยาว 14.5 เมตร ปล่องเตามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 เมตร (โกมล รักษ์วงศ์. 
2538: 129) ผลิตไหสี่หูใช้ส้าหรับบรรจุสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศ ท่อดินเผาลักษณะเดียวกัน
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กับท่อน ้าประปาดินเผาที่พระราชวังนารายณ์ และผลิตภาชนะดินเผาที่ใช้ในครัวเรือน ต่อมาในช่วง
สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวมอญที่ได้อพยพเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภารใน
เมืองไทยและอีกหลายระลอกในช่วงรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่  4 (ศรีศักด์ิ  วัลลิโภดม, 2555) 
ได้รับพระราชทานที่ดินท้ากินให้แต่แรกอพยพเข้ามาตั งบ้านเรือนตามที่ราบลุ่มริมแม่น ้าภาคกลาง 
ได้แก่ ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง นนทบุรี  ส่วนหนึ่งมีอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผา ท้าอิฐมอญ 
โดยเฉพาะชุมชนที่เกาะเกร็ด ช่างปั้นมีฝีมือท้าเครื่องปั้นดินเผาแกะลวดลายวิจิตรงดงามเป็นพิเศษ 
ใช้เป็นเครื่องบรรณาการส้าหรับ ผู้ใหญ่ ขุนนางในราชส้านัก เกิดการค้าขายเครื่องปั้นดินเผาทาง
เรือกับชุมชนบริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาตลอดทั งสาย ลุ่มน ้าท่าจีน ลุ่มน ้าป่าสักมีการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นวงกว้าง สินค้าภาชนะดินเผาได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการทั่วทุกภูมิภาค 
ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน พ่อค้ามอญปากเกร็ดและสามโคกได้เดินเรือขึ นเหนือตามล้า
น ้าเจ้าพระยาไปขายเครื่องปั้นดินเผาถึงจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อสินค้าหมดจอดเรือพักอาศัยอยู่
ริมน ้าเจ้าพระยาพบความอุดมสมบูรณ์ของพื นที่และทรัพยากร ดินมีคุณภาพดีเหมาะกับการท้า
เครื่องปั้นดินเผา ช่างปั้นชาวมอญที่เกาะเกร็ดจึงได้ชวนพรรคพวกจ้านวน 4 ครอบครัว มาตั ง
บ้านเรือนท้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผา นั่นคือชุมชนบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นที่  4 ระยะเวลากว่า 200 ปี (เป้า เลี ยงสุข, 2557: 
สัมภาษณ์), (ศรีศักด์ิ  วัลลิโภดม, 2555), (พิศาล บุญปลูก, 2555: 112) 

วิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาในปรากฏการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม แนวโน้มเศรษฐกิจและกระแสสังคมเปลี่ยนแปลง สภาวะการ
แข่งขัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคได้ตลอดเวลาในการ
ด้ารงชีวิตประจ้าวันของผู้คนมีสิ่งอ้านวยความสะดวกรวดเร็วตามสมัยนิยม ความเป็นอยู่ของ
มนุษย์ในยุคหลังสมัยใหม่ มีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยหลากหลาย ผลมาจากการพัฒนาทางด้าน
วัสดุใหม่ ๆ อาทิ พลาสติก สแตนเลส แก้ว ซีเมนต์ ยาง อลูมิเนียม  เมลามีน ฯลฯ สิ่งเหล่านนี ตอบ
รับวิถีชีวิตของผู้คนในบริบทสังคมเมืองที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายและรวดเร็วได้เข้ามาแทนที่
เครื่องใช้สอยที่เป็นภาชนะดินเผาแบบดั งเดิมจึงมีความส้าคัญลดน้อยลง หรือหมดความจ้าเป็นไป
ในสังคมปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเผาบางรูปแบบถูกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่การใช้งาน กลายเป็น
เครื่องประดับตกแต่งสถานที่ ของที่ระลึก ความต้องการใช้ภาชนะดินเผาในวิถีชีวิตประจ้าวันลดลง
กลายเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาได้รับผลกระทบเป็น
อย่างมาก ผลิตและจ้าหน่ายลดลง ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจ การปรับตัวของค่าเงิน  ค่าต้นทุน
ต่าง ๆ อาทิ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าเชื อเพลิง ค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ นอย่างรวดเร็วที่เป็นผลมา
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จากราคาน ้ามันที่ถีบตัวสูงขึ นเรื่อย ๆ บางรายไม่สามารถปรับตัวได้ทัน เกิดภาวะขาดทุน หรือสู้พิษ
กระแสเศรษฐกิจไม่ไหวต้องปิดตัวไปลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  และในจ้านวนผู้ประกอบการที่
เหลือก็มียอดจ้าหน่ายลดลงเกือบร้อยละ 50 เช่นกัน (ภาน ุพัฒนปณิธิพงศ์, 2554: 35)  

กลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาจ้านวนมาก พยายามดิ นรนหาแนวทางปรับตัวและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทั งทางด้านรูปแบบ คุณภาพ และต้นทุนให้สอดรับกับสภาวะต่างๆ บางรายรู้เท่าทัน
กระแสความต้องการของสังคมได้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ้าหน่ายได้ดีเกิดการ
ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งกัน ผลมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนามิติต่างๆ 
และแบบองค์รวม ส่งผลให้ความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความหลากหลายของร่องรอยทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่นไม่เด่นชัด อันจะท้าให้วิถีชีวิตของชุมชน
ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้รับผลกระทบทั งทางด้านเศรษฐกิจ ศักยภาพการผลิต การสร้างสรรค์
ผลงาน ความรู้ ภูมิปัญญาของชาติก้าลังจะเลือนหายไป จากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพื่อความอยู่รอด 
หวังเพียงเพื่อการจ้าหน่ายได้ในช่วงสั นๆ 

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาจึงเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่แบ่งให้เห็นความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรม ภาชนะดินเผาของสังคมต่าง ๆ ในช่วงสมัยใดสมัยหนึ่ง ท้าให้เห็นถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในยุคสมัยนั น และภาชนะดินเผา
ของสังคมหนึ่งในแต่ละสมัยแบ่งให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมและระดับสติปัญญาของกลุ่ม
ชนสมัยใหม่กับกลุ่มชนดั งเดิม อันได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีการผลิต 
เศรษฐกิจการค้า ความเชื่อพิธีกรรมความหมายและค่านิยมของสังคมที่มีต่อรูปแบบ หน้าที่ใช้งาน
ภาชนะดินเผากับวิถีชีวิตประจ้าวัน พื นฐานขีดความสามารถ ความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาการของ
สังคมยุค ต่างๆ และสามารถใช้ เป็น ตัวบ่ งชี วัฒนธรรม  (cultural marker) ได้ เป็นอย่างดี 
คุณลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม (cultural identity) สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2551: 5) ได้กล่าวว่า 

“คุณลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่บนเครื่องถ้วยที่ผลิตขึ นในแต่ละแหล่งเตา
แต่ละเมือง แต่ละยุคสมัยอาจจะมีคุณลักษณะทางด้านรูปทรงที่คลายคลึงในแบบแผนร่วมกัน แต่
เมื่อศึกษารายละเอียดมิติต่างๆ จริงแล้วก็มักพบว่าในแบบแผนที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันนั นยัง
มีความแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันไปเสียทั งหมด และส่วนที่แตกต่างกันนี เองที่ช่วยให้เรารู้ว่า
ศิลปินผู้ผลิตเครื่องถ้วยแต่ละแหล่งเตา แต่ละยุคสมัย เป็นชนกลุ่มใด มีวัฒนธรรมแบบไหน”  

ค้ากล่าวนี หากพิจารณาถึงเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคจะ
พบว่าภาชนะ  ดินเผาจะมีหน้าที่การใช้งานที่ไม่แตกต่างจากกันมากนัก แ ต่เมื่อพิจารณาในมิติ
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ภาชนะดินเผายังมีความหลากหลาย การสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา  
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การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนที่พัฒนามาจากรากเหง้า
เดียวกันตามภูมิล้าเนาที่ใกล้ชิดกันในภูมิอากาศที่ไม่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์โยงใยกันอย่างไร 
มีพัฒนาการ มีจุดร่วมในความหลากหลาย และความแตกต่างในความเหมือนของภูมิปัญญาการ
ท้าเครื่องปั้นดินเผาอย่างไร มีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมเกื อหนุนให้สามารถสืบทอดและถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่น ด้ารงอยู่มาจนปัจจุบันท่ามกลางกระสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยม วัฒนธรรม
บริโภคนิยม  

การศึกษาเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาสอดคล้องตามแผนแม่บท
วัฒนธรรมแห่งชาติ 2550-2559 (กระทรวงวัฒนธรรม , 2552: 113) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  
สืบทอดและส่งเสริมการด้าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมบนพื นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การพัฒนาวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงการฟื้นฟูสืบทอดภูมิปัญญาไทย และสอดคล้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555 -2559) มุ่งเน้นการพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 -2559)  บูรณาการด้านการวิจัยที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการของชุมชนและปัญหาที่ส้าคัญเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาประเทศ 
ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
และภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าจะเกิดขึ นในอนาคต เรียนรู้
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ตลอดจนการบริหารกิจการ การสร้างความเข้มแข็งและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของท้องถิ่น เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนา
คุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลายของชาติบนฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยการวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม รูปแบบแนวคิด ค่านิยม และ
สร้างสรรค์งานศิลป์ระดับชุมชน 

ในปรากฏการณ์นี ผู้ผลิตจ้านวนมากก้าลัง ค้นหาแนวทางวิธีการส่งเสริมที่จะสร้าง
ภูมิ คุ้มกัน ช่วยให้สามารถรักษาสืบทอดภูมิปัญญาของตน อนุรักษ์ พัฒนาเอกลักษณ์และ  
อัตลักษณ์ของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาไว้มิให้เลือนหายไป ซึ่งผู้ วิจัยเล็งเห็นถึงความส้าคัญและ
จ้าเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาจะวิเคราะห์ผ่านมุมมอง
ทางศิลปะวัตถุ รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่เชื่อมโยงไปสู่บริบทสังคม และบริบทศิลปกรรมในกระแส
ความต้องการของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั งในเชิงอนุรักษ์ และเพื่อการพัฒนาไปสู่
อนาคต เพื่อสามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและความต้องการของสังคม โดย
การวิจัยนี  เริ่มต้นการศึกษา สภาพวิถีชีวิต รูปแบบภาชนะภูมิปัญญา การบริหารจัดการของกลุ่ม
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ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา และศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภค
ภาชนะดินเผาของคนในสังคมปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอันใกล้เป็นอย่างไร เพื่อน้าไป
วิเคราะห์สังเคราะห์น้าเสนอแนวทางวิธีการด้าเนินกิจการเครื่องปั้นดินเผาด้านต่าง ๆ  

ผลการศึกษาครั งนี เป็นแนวทางหนึ่งที่ส้าคัญที่ช่วย ส่งเสริมให้เข้าใจสภาพการณ์ของ
ชุมชน ให้เห็นภาพรวมของวัฒนธรรมของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ด้านวิถีชีวิตความเชื่อ รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์  ภูมิปัญญา การบริหารจัดการรวมถึงสภาพแวดล้อม  ทรัพยากรของชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ข้อมูลพื นฐานที่จะน้าไปสู่การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา 
การปรับตัวของช่างปั้น ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
โครงสร้างทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต อีกทั งยังกระบวนการวิจัยนี จะช่วยให้ชุมชน
เข้าใจสังคม ทิศทางหรือแนวทางส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงจุดตามความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัยเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนว
ทางการส่งเสริมพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ครูอาจารย์ นิสิต นักศึกษา 
ผู้สนใจ เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ การศึกษาที่เข้าถึงชุมชนหลากหลายมิติและแบบองค์รวม โดยมี
หลักการ พื นฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลการพึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมิได้
หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวรวมถึงการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลด้วย และเป็นกระบวนการ
ทางความคิด การสร้างสรรค์คิดค้น การรักษาภูมิปัญญาคติความเชื่อพิธีกรรม ในการท้า
เครื่องปั้นดินเผา การถ่ายทอดการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและคุณภาพ สืบทอดและรักษาไว้มิให้เลือนหายไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาภาชนะดินเผากับสภาพวิถีชีวิต รูปแบบ ภูมิปัญญา การบริหารจัดการของ

ชุมชนแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 
2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 
3. เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งเสริมวิถีชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผา 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัยที่ได้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา  

ด้านสภาพแวดล้อม ทรัพยากร วิถีชีวิตความเชื่อ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีการผลิต และรูปแบบศิลปะ
ความงาม ของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ที่จะช่วยให้เข้าใจชุมชนมาก
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ยิ่งขึ น สอดคล้องกับองค์ความรู้พื นฐานส้าหรับการพัฒนาในด้านการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
บริหารจัดการแก้ปัญหา การด้าเนินกิจการ กระบวนการผลิตที่จะน้าไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมกับแนวทางความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  

ผลการวิจัยที่ ได้ยังเป็นแนวทางส่งเสริมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มผู้ผลิต
เครื่องปั้นดินเผาชุมชนอ่ืน ๆ ในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาให้สามารถปรับตัวและพัฒนามิติต่างๆ  
ตามบริบทแวดล้อมของสังคมให้ด้ารงอยู่ได้อย่างเหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน้า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนา
กลุ่มชุมชนเครื่องปั้นดินเผาได้ อีกทั งยังส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นักวิชาการ ครูอาจารย์ 
นิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ เกิดเครือข่ายร่วมมือกันในการสร้างองค์ความรู้ สามารถน้าขั นตอน 
กระบวนการศึกษา ความรู้และผลวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์ต่อยอดปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
สังคมและวัฒนธรรม  

ข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาจะเป็นพื นฐานน้าไปสู่การ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์มิติต่าง ๆ ในวงวิชาการศาสตร์เครื่องปั้นดินเผา ทั งปัจจัยภายในชุมชน และ
ปัจจัยภายนอกด้านความต้องการของสังคมที่จะช่วยให้เห็นถึงแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ หรือเพื่อ
การพัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามิติต่าง ๆ  

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั งนี ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี  

1 พื้นที่การวิจัย  
การศึกษาครั งนี เป็นวิจัยภาคสนามในชุมชนที่ผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผาใน

พื นที่ภาคกลาง ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา  ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี อยุธยา นนทบุรี  
2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 ป ระชากร ก้ าหนดประชากร คือ  ช่ างปั้ น  ผู้ ผลิ ต  ผู้ ป ระกอบการ
เครื่องปั้นดินเผาใน ประชาชนผู้สนใจ ผู้บริโภคเครื่องปั้นดินเผา ในเขตภาคกลาง พื นที่เป้าหมาย  
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ สิงห์บุรี อยุธยา นนทบุรี  

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ก้าหนดให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  ได้แก่  
1) ผู้ผลิตในชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 4 จังหวัดที่คัดเลือกแบบเจาะจง จากพื นท่ี 

ที่อยู่ในเกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ ชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผาใน 4 จังหวัด ดังนี  
1.1 ผู้ ผลิตเครื่องปั้ น ดิน เผาในชุมชนบ้านมอญหมู่  1 ต.บ้ านแก่ง  

อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
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1.2 ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนบ้านโคกหม้อในหมู่ที่ 7 ต้าบลเชิง
กลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  

1.3 ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนบ้านคลองสระบัวตะวันตก ในหมู่ที่ 2 
ต้าบลคลองสระบัว อ้าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

1.4 ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนหมู่ที่ 2 ต้าบลเกาะเกร็ด อ้าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

2) ประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตภาคกลางจ้านวน  100 คน (ขนาด
ประชากรมากกว่า 100,000 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ของ  Yamane 1970:886 ณ 
ระดับความมีนัยส้าคัญ.05 ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 10  ได้จากการสุ่มแบบเจาะจงสถานที่ ณ 
ร้านจ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเปาในพื นที่เป้าหมายที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา 

3) ผู้จ้าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา  
4) ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผา  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง ผลงานเครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องใช้สอย ส้าหรับบรรจุ   

อันได้แก่ หม้อดิน โอ่ง อ่าง ไห ถ้วย จาน ชาม พาน แจกัน กระถาง ชนิดเนื อธรรมดา (Earthen 
were) และชนิดเนื อแกร่งทั งเคลือบและไม่เคลือบ (Stone were)  

2.  วิถีเฉพาะ หมายถึง ลักษณะการด้าเนินชีวิตที่มีแบบแผนของกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ปฏิบัติสืบทอดด้วยความรู้ ความคิด ความสามารถ ที่สั่งสมสืบทอดสู่การด้ารงชีพ สะท้อนความ
เป็นตัวตนของกลุ่มซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงคุณลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับและสร้างภาพลักษณ์เป็นที่
จดจ้าของสังคมในมิติด้านประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญา 
คติความเชื่อพิธีกรรม ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา กระบวนการบริหารจัดเพื่อให้
เกิดผลการผลส้าเร็จของชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา 

3.  ชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผา  หมายถึง กลุ่มคนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา (จ้านวน 4 
ชุมชน ใน 4 จังหวัดที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาอประเภทภาชนะเครื่องใช้สอย ไม่รวมถึงอิฐ 
กระเบื อง และวัสดุดินเผาที่ใช้ เพื่ อการก่อสร้าง) ในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอยุธยา จังหวัดนนทบุรี  

4.  พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาตอบโต้ของผู้คน 
อาการที่แสดงออกต่าง ๆ ทั งในด้านการรับรู้ ความรู้สึก ความคิดทัศนคติที่มี ต่อผลิตภัณฑ์
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เครื่องปั้นดินเผาเผา สถานที่จ้าหน่าย กิจกรรมส่งเสริมการขาย บุคลากร ภาพลักษณ์ชุมชน/องค์กร
กิจกรรมการซื อ การตัดสินใจซื อ การซื อ การใช้งาน รวมถึงการจัดการหลังจากการใช้งาน   
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยในครั งนี มีแนวทางในการศึกษา ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่อง ภาชนะดินเผากับวิถีชีวิตของผู้คนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเขตลุ่ม
แม่น ้าเจ้าพระยา ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง มีหัวข้อรายละเอียดดังนี  

สังคมชุมชนในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา  
สภาพสังคมชุมชนในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาชุมชนเคร่ืองปั้นดินเผา 

แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชุมชน 
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและการด้ารงชีพ 
แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ ์
แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ข้อสรุปแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชุมชน 

เครื่องปั้นดินเผา 
ประวัติความเป็นมาเครื่องปั้นดินเผา 
ประเภทเคร่ืองปั้นดินเผา  
วัตถุดิบและเครื่องมือที่ใช้ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา 
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย  
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สังคมชุมชนในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
การศึกษาในหัวข้อสังคมชุมชนในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาจะชี ให้เห็นสภาพแวดล้อม

เหตุผลส้าคัญของพื นที่ เพื่อรองรับการศึกษาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา เพื่อให้
เข้าใจในวิถีชีวิต รูปแบบ ภูมิปัญญา การด้ารงชีพ ปัจจัยแวดล้อมของเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่ม
แม่น ้าเจ้าพระยา ใน 2 ด้าน ดังนี   

ด้านพื นที่ที่ท้าการศึกษาชุมชนเครื่องปั้นดินเผา พื นที่ที่ท้าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในเขต
ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาใน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนพื นที่จังหวัดสิงห์บุรี 
ชุมชนพื นที่จังหวัดอยุธยา ชุมชนชุมชนพื นที่จังหวัดนนทบุรี และด้านความส้าคัญของสภาพ
สถานการณ์การเลือกศึกษาชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ในส่วนของสภาพ
สังคมและการด้ารงชีวิตของสังคมชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในอดีต และความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ นกับสภาพสังคมและการด้ารงชีวิตของสังคมชุมชนเครื่องปั้นดินเผในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงบริบท
ความส้าคัญของปัญหาในการศึกษาวิจัยครั งนี  

สภาพสังคมชุมชนเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาในอดีต  
สภาพสังคมลุ่มน ้าเจ้าพระยาตั งอยู่ทางตอนกลางของประเทศไทย (ไม่รวมลุ่มน ้าปิง 

วัง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน) พื นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 16 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ 
พิจิตร ก้าแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม นครนายก 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
ลักษณะลุ่มน ้าวางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ ทิศเหนือติดกับลุ่มน ้าปิงและน่าน ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย ทิศ
ตะวันตกติดกับลุ่มน ้าท่าจีนและสะแกกรังทิศตะวันออกติดกับลุ่มน ้าป่าสักและบางปะกง 

ลุ่มน ้าเจ้าพระยามีแม่น ้าสายหลัก คือ แม่น ้าเจ้าพระยา โดยมีแม่น ้าสะแกกรังไหลมา
บรรจบเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ล้าน ้าสาขาที่ส้าคัญของแม่น ้าเจ้าพระยา ได้แก่ แม่น ้าน้อย แยกออก
จากแม่น ้าเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดชัยนาท แล้วไหลกลับเข้าแม่น ้าเจ้าพระยาอีกครั งที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แม่น ้าสุพรรณบุรี แยกออกจากแม่น ้าเจ้าพระยาและไหลขนานคู่กันไปจนออกสู่
อ่าวไทย มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไป ตั งแต่ต้นน ้าจนถึงปากแม่น ้า คือ คลองมะขามเฒ่า แม่น ้า
สุพรรณบุรี แม่น ้านครชัยศรี และแม่น ้าท่าจีน คลองบางแก้ว เป็นคลองสายสั นๆ แยกออกจาก
แม่น ้าเจ้าพระยาที่จังหวัดอ่างทอง แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น ้าลพบุรี ซึ่งแยกออกมาจากแม่น ้า
เจ้ าพ ระยาที่ จั งหวัดสิ งห์ บุ รี เช่นกัน  โดยจุดบ รรจบอยู่ ใน เขต อ้าเภอมหาราช  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ศรีศักด์ิ  วัลลิโภดม (2555) ได้กล่าวถึง พื นที่ลุ่มแม่น ้าภาคกลางว่า เป็น สังคมลุ่ม
แม่น ้า มีลักษณะส้าคัญคือ การเป็นทั งสังคมเกษตรกรรม ท้าสวนท้านา และท้าการค้าขายกับ
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ภายนอกทางทะเล โดยมีแม่น ้าล้าคลองเป็นเส้นชีวิต คือ เป็นทั งเส้นทางคมนาคมทั งกับภายนอก
และภายใน ซึ่งแหล่งน ้าเพื่อการกินอยู่และการเกษตรกับการเป็นแหล่งของการตั งถิ่นฐานที่อยู่
อาศัยเป็นบ้านเป็นเมืองและเป็นรัฐ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง
กับชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในลุ่มแม่น ้าเกิดเมื่อมีการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมอุตสาหกรรม ที่
เริ่มมาแต่ครั งรัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์  

 

ภาพประกอบ 1 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

ที่มา:  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร. (2558).  
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ถ้าพิจารณาจากลักษณะการตั งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม วิถีชุมชนแต่

เดิมอาจเรียกได้ว่าเป็น “สังคมลุ่มแม่น ้า” [Riverine society] เพราะการตั งหลักแหล่งจะเกิดขึ น
ตามริมฝั่งแม่น ้าล้าคลองที่เป็นเส้นทางคมนาคมทั งสิ น และการมีล้าน ้าและแม่น ้าที่ไหลลงสู่ทะเล
ได้ ท้าให้มีการเคลื่อนไหวของผู้คนทั งจากภายนอกและภายในเข้ามาตั งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยอย่าง
ถาวร [Sedentary settlements]และพัฒนาขึ นเป็นบ้านเมืองทางเกษตรกรรมและการค้าขาย [Port 
polity] เกิดขึ น 

หลักฐานทางด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์เท่าที่ศึกษากันในขณะนี  ได้สะท้อนให้
เห็นถึงพัฒนาการของบ้านเมืองและสังคมมนุษย์ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ลุ่ม
แม่น ้าเจ้าพระยาอย่างน้อย 3 สมัยเวลาด้วยกัน คือ สมัยโลหะตอนปลาย สมัยทวารวดี–ลพบุรี และ
สมัยอยุธยา–กรุงเทพฯ แต่การเติบโตของสังคมลุ่มแม่น ้าที่ชัดเจนและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนั น 
แลเห็นในช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยาและกรุงเทพฯ เป็นราชธานีศูนย์กลางของประเทศ 

ในช่วงเวลานี เริ่มแลเห็นความส้าคัญของล้าน ้าเจ้าพระยาอย่างชัดเจน เพราะก่อน
หน้านี จะไม่พบร่องรอยของบ้านเมืองที่ อยู่ ริมฝั่ งแม่น ้ าเจ้าพระยา นับแต่การเกิดเมือง
พระนครศรีอยุธยาขึ นตรงรอยต่อของบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมเก่าและใหม่   ก็เกิดมีการตั งถิ่น
ฐานบ้านเมืองกันริมสองฝั่งน ้าเจ้าพระยาขึ น และแม่น ้านี ก็กลายมาเป็นเส้นทางคมนาคมที่ส้าคัญที่
ท้าให้อยุธยาเป็นทั งเมืองท่าติดต่อกับต่างประเทศทางทะเล และเป็นชุมทางของเส้นทางคมนาคม
ทางน ้าจากหัวเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใน 

ในช่วงเวลาที่ เกิดเมืองอยุธยาขึ นที่แม่น ้าเจ้าพระยานั น มีการเกิดของเมืองรุ่น
ใกล้เคียงกันตามล้าน ้าสายอ่ืนๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมยุคใหม่ของบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม
เจ้าพระยา เช่น เมืองสุพรรณภูมิ หรือสุพรรณบุรีบนฝั่งแม่น ้าท่าจีน เมืองแพรกศรีราชาบนฝั่งล้าน ้า
น้อย เมืองราชบุรีบนฝั่งน ้าแม่กลองและ เมืองเพชรบุรี บนฝั่งน ้าเพชรบุรี เป็นต้น ควบคู่กันไปกับ
การเกิดเมืองส้าคัญตามล้าแม่น ้าที่อยู่ภายใน ก็มีการเคลื่อนไหวของการตั งถิ่นฐานและบ้านเมือง
แถวบริเวณปากแม่น ้าและชายทะเลในพื นที่ ซึ่งเป็นป่าชายเลนและทะเลตมในรูปของบางต่างๆ ที่มี
ชื่อสัมพันธ์กับลักษณะพื นที่ภูมิประเทศ พืชพันธุ์ ต้นไม้ และสัตว์ที่อยู่ในท้องถิ่น   ในสมัยหลังลงมา 
บรรดาบางหรือท้องถิ่นเหล่านี  หลายแห่งก็กลายเป็นเมือง เช่น เมืองสมุทรสงคราม เมืองสาครบุรี 
เมืองธนบุรี เมืองนนทบุรี 

ผลจากการขุดคลองลัดแม่น ้าอ้อมที่เชียงราก ที่เรียกว่า คลองลัดเกร็ดใหญ่ในรัชกาล
ของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนั น ต่อมาในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์ฯ โปรดฯ ให้พวกมอญ
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อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารไปตั งถิ่นฐานอยู่อาศัยได้เกิดเป็น เมืองสามโคก ขึ นมา แล้วมา
เปลี่ยนเป็น เมืองปทุมธานี ในรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษในเรื่องการ
ตั งถิ่นฐานบ้านเมืองแต่สมัยอยุธยาลงมาก็คือ แหล่งที่เป็นชุมชนใหญ่ที่เป็นเมืองนั น มักเกิดขึ นใน
บริเวณที่เป็น แม่น ้าอ้อมซึ่งมักมีบริเวณที่ดอนเกิดขึ นเนื่องจากการทับถมของโคลนตะกอน ดังเห็น
ได้จากบริเวณ เมืองพระนครศรีอยุธยา เมืองบางกอกหรือเมืองธนบุรี เมืองนนทบุรี เมืองสามโคก 
และบริเวณอ้าเภอปากเกร็ด ในปัจจุบัน 

จากพัฒนาการของสังคมลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยานี สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ ความเจริญ
วิถีชีวิตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมและลักษณะทางภูมิศาสตร์ของดินดอน
สามเหลี่ยมเจ้าพระยาที่สัมพันธ์กับการตั งถิ่นฐานบ้านเมืองของมนุษย์ ในพื นที่ลุ่มแม่น ้าใน
ช่วงเวลาต่างกัน ในขณะเดียวกันศักยภาพของมนุษย์ในด้านการเรียนรู้ได้ท้าให้มนุษย์คิดอะไร
ร่วมกันในด้านการด้ารงชีวิต ไม่ว่ากระบวนการปรับตัวเองเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การ
สร้างระบบทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และระบบความเชื่อ จนเกิดเป็นระบบทางวัฒนธรรมที่มี
รูปแบบเฉพาะของแต่ละกลุ่มแต่ละสังคมขึ นมา รูปแบบดังกล่าวนี ก็มักเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
แห่งกาลเวลา อันเนื่องมาจากความไม่หยุดนิ่งทางสังคมและความคิดที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
ของมนุษย์นั่นเอง  

พัฒนาการทางสังคมของผู้คนในบริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยานั น หาได้เกิดขึ นจากการ
เติบโตของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งจากอัตราการเกิดหรือการเจริญพันธุ์ไม่ หากเกิดขึ นจากการ
เคลื่อนย้ายของชนกลุ่มต่างๆ จากภายนอกเข้ามาตั งถิ่นฐานในช่วงเวลาต่างๆ ทางประวัติศาสตร์
เป็นส้าคัญ มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีรูปแบบของเศษภาชนะดินเผาเคลือบที่เป็นสินค้ามา
จากเมืองจีนพอก้าหนดได้ว่าแหล่งท่าเรือจอดเหล่านี มีอายุแต่สมัย ราชวงศ์ซุ้ง- หยวน และ
ราชวงศ์หมิง ลงมา ในบรรดาเศษภาชนะเหล่านี ก็พบเศษภาชนะสังคโลกของสุโขทัยรวมอยู่ด้วย 
หลักฐานจากการขุดค้นชั นดินทางโบราณคดีพบว่าเป็นชุมชนที่มีอายุย้อนไปถึงคริสต์ศตวรรษที่ 13 

การสถาปนาพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี ก็คือผลผลิตของการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ชนรุ่นใหม่ ที่มีการผสมผสานระหว่างคนจากภายนอกและภายใน การเติบโตของอาณาจักรอยุธยา
เป็นสิ่งที่ควบคู่ไปกับการค้าทางทะเล ที่นอกจากจะท้าให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองแล้ว ยังมีคนภายนอก
หลั่งไหลเข้ามาตั งสถานีการค้าและถิ่นฐานบ้านเรือน ยิ่งกว่านั น การท้าสงครามกับประเทศพม่า
และบ้านเมืองใกล้เคียง ก็ท้าให้มีการกวาดต้อนผู้คน ที่มีทั งออกไปและเข้ามา ผลตามมาก็คือลุ่ม
น ้าเจ้าพระยาได้กลายเป็นบริเวณที่มีผู้คนที่หลากหลายทางชาติพันธุ์ เข้ามาตั งถิ่นฐานผสมผสาน
กัน ทั งในสั งคมเมืองและสังคมชนบท ในสังคมเมืองคนจากภายนอกที่ เผอิญมีความรู้
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ความสามารถทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ก็อาจได้รับการยอมรับ
ให้เข้ามาเป็นขุนนาง ข้าราชการ เป็นผู้มีศักด์ิมีตระกูลก็มากมาย จนกล่าวได้ว่าตั งแต่รัชกาลของ
สมเด็จพระนารายณ์ลงมานั น มีชาวต่างชาติเข้ามารับราชการเป็นขุนนางในต้าแหน่งต่างๆ ทั งฝ่าย
ทหารและพลเรือนเป็นอันมาก ลูกหลานและเชื อสายของคนเหล่านี ต่างสืบสายตระกูลอยู่อย่าง
สืบเนื่องมาจนสมัยกรุงเทพฯ ส่วนในสังคมชนบทนั นกลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่มก็ได้รับพระราชทาน
ที่ดินจากพระมหากษัตริย์ให้ตั งบ้านที่อยู่อาศัยตามท้องถิ่นต่างๆ เป็นชุมชนในระหว่างพวกเดียวกัน 
บางกลุ่มก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ประกอบอาชีพเฉพาะ เช่น คนมอญที่เข้ามาตั งหลักแหล่งใน
เขตเกาะเกร็ด และเมืองสามโคก ก็มีอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผาเพื่อประโยชน์ใช้สอยของคนทั่วไป 
ในขณะพวกมอญที่เข้าไปตั งหลักแหล่งริมล้าน ้าแม่กลองในเขตอ้าเภออัมพวาก็กลายเป็นพวก
ชาวสวน ผสมผสานชีวิตความเป็นอยู่ไปกับพวกคนจีนและคนไทย 

ตัวอย่างและหลักฐานของพันธุ์ข้าวแบบนี พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีและจาก
แกลบข้าวที่ผสมอยู่ในแผ่นอิฐที่ใช้ก่อสร้างศาสนสถาน โดยเฉพาะการพบแกลบข้าวจากแผ่นอิฐนั น
สะท้อนให้เห็นถึงการปลูกข้าวเป็นอาหารหลักและน่าจะเป็นอาชีพหลักของผู้คนในยุคที่มีเมืองมีรัฐ
เกิดขึ น สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ขึ นไป พันธุ์ข้าวปลูกในลุ่มน ้าเจ้าพระยาและ
บริเวณใกล้เคียงแต่สมัยเหล็กลงมาจนถึงสมัยทวารวดีและลพบุรีนั น มักเป็นข้าวเมล็ดอ้วนสั น
คล้ายกับเมล็ดข้าวเหนียว สิ่งเหล่านี สะท้อนความรู้เกี่ยวกับการท้านาว่ามีการเติบโตและขยายตัว
มากกว่าแต่ก่อน แม้ว่าจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงทางในเรื่องวิธีการท้านาและการใช้เทคโนโลยี
ใหม่เท่าใด แต่ก็แลเห็นพัฒนาการของพันธุ์ข้าว [Agronomy] อย่างชัดเจน  

แต่ตั งแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมา บรรดาแกลบที่ผสมอยู่ตามแผ่นอิฐได้เปลี่ยนมาเป็น
เมล็ดรียาว เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าโดยทั่วไป ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและเลือก
เฟ้นพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับพื นที่ในที่ลุ่มต้่าเติบโตในระดับน ้าที่สูงกว่าแต่ก่อน พันธุ์ข้าวดังกล่าวนี 
น่าจะเป็นของที่น้าเข้ามาจากภายนอกที่พวกพ่อค้าหรือกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มน้าเข้ามา เป็นสิ่งที่
ผลักดันให้เกิดการปลูกข้าวและเกิดแหล่งชุมชนในที่ลุ่มแม่น ้าล้าคลองอย่างแท้จริง ยิ่งในสมัยหลัง
ลงมาที่อยุธยาส่งข้าวไปขายนอกประเทศ พันธุ์ข้าวเจ้าเหล่านี อาจเป็นสินค้าที่ผู้คนจากภายนอก
ต้องการอีกด้วย (ศรีศักด์ิ  วัลลิโภดม, 2555) 

สังคมลุ่มแม่น ้าที่มีมาแต่สมัยอยุธยานั น การสร้างบ้านเรือนบนตลิ่งคงท้ากันน้อยมาก 
มักปล่อยให้พื นที่ริมฝั่งน ้าเป็นที่ของเรือกสวน และพื นที่ส้าหรับสัตว์เลี ยง รวมทั งเป็นที่ตั งของวัดอัน
เป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั งวัดและบ้านเรือนต่างก็หันหน้าลงสู่แม่น ้า เรื่องนี เป็นคติประเพณีที่
เกิดขึ นแต่สมัยอยุธยาโดยแท้ เพราะก่อนหน้านั นบรรดาวัดวาอารามจะหันหน้าไปทางทิศ
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ตะวันออก ชุมชนในระดับหมู่บ้านที่มีวัดเป็นศูนย์กลางดังกล่าวนี จะเรียงรายไปตามชายฝั่งน ้า และ
มกัจะมีวัดส้าคัญในระดับท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการประกอบประเพณีพิธีกรรม วัดดังกล่าวนี มัก
มีขนาดใหญ่ มีวิหารและพระสถูปเจดีย์เป็นประธาน มักแตกต่างจากวัดในระดับหมู่บ้านธรรมดาที่
ให้ความส้าคัญแก่โบสถ์อันเป็นที่ท้าสังฆกรรมของพระสงฆ์ 

พื นที่ลุ่มแม่ เจ้าพระยาจึงเป็นบริเวณที่มีความสมบูรณ์ ในตัวเอง ที่ท้าให้ เกิด
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ขึ นเป็นรัฐและประเทศ ปัจจัยที่ท้าให้เกิดพัฒนาการ
ดังกล่าวนี ก็คือ ประการแรกเป็นพื นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ ที่เหมาะกับเกษตรกรรมที่เลี ยงชีวิต
มนุษย์ได้เป็นจ้านวนมาก มีแม่น ้าและล้าน ้ามากมายหล่อเลี ยงพื นดินและท้าหน้าที่เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่ท้าให้การติดต่อระหว่างกันของบรรดาชุมชนมนุษย์ที่เข้ามาตั งถิ่นฐานในบริเวณต่างๆ 
เป็นไปอย่างสะดวกสบายส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แผนที่แสดงต้าแหน่งชุมชนสมัยสุโขทัย-อยุธยาและเส้นทางน ้าสายต่างๆ 
 

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ (ถ่ายภาพ. 2557) 



  16 

ชุมชนชาวมอญ เป็นชนชาติเก่าแก่ชนชาติหนึ่งในสังคมชุมชนลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มี
ถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณพม่าตอนล่าง เป็นชนชาติที่มีอารยะธรรมสูง และเป็นแบบอย่างแก่หลายชน
ชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อบ้านเมืองตกเป็นของพม่า ชาวมอญถูกพม่ากดขี่ข่ม
เหง และต้องการกลืนชาติมอญให้สิ นไปจากโลกนี  ชาวมอญส่วนหนึ่ง จึงอพยพเข้ามาพึ่งพระบรม
โพธิสมภารในเมืองไทย ชาวมอญ ได้อพยพเข้ามายังแผ่นดินไทย หลายต่อหลายครั ง เท่าที่ทางการ
ไทยจดบันทึกเอาไว้รวมทั งสิ น 9 ครั ง ครั งแรกคือ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราว พ.ศ. 2080 ต่อจากนั น 
ชาวมอญก็ยังคงอพยพเข้าเมืองไทยมา เป็นระลอก ๆ มากบ้างน้อยบ้าง กระทั่งในสงครามครั ง
สุดท้ายระหว่างมอญกับพม่า เมื่อ พ.ศ. 2300 ที่มอญถูกพม่าท้าลายล้างอย่างหนัก ไม่สามารถฟื้น
ตัวและกอบกู้เอกราชของตนมาได้อีก จนทุกวันนี และในการอพยพครั งที่ 9 ซึ่งเป็นครั งสุดท้าย ใน 
พ.ศ. 2357 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เมื่อมอญไม่พอใจที่ถูก
พม่าเกณฑ์แรงงานก่อสร้างพระเจดีย์ จึงก่อกบฎขึ นและถูกพม่าปราบปราม ต้องหนีเข้าไทยเป็น
ระลอกใหญ่ ราว 40,000 คนเศษ เจ้าฟ้ามงกุฎ (ต่อมาคือรัชกาลที่ 4) เสด็จเป็นแม่กองออกไปรับถึง
ชายแดน พวกนี มาตั งรกรากที่สามโคก ปากเกร็ด และพระประแดง 

ชาวมอญ ได้ตั งบ้านเรือนอยู่ทั่วไปตามที่ราบลุ่มริมน ้าภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี 
อยุธยา นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง นครนายก ปทุมธานี  นนทบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (โดยมาก
เป็นแหล่งที่พระเจ้าแผ่นดินทรงโปรดฯ พระราชทานที่ดินท้ากินให้แต่แรกอพยพเข้ามา) และ
บางส่วนตั งภูมิล้าเนาอยู่แถบภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง ตาก ก้าแพงเพชร 
นครสวรรค์ อุทัยธานี (เขตเมืองที่อยู่ติดชายแดนไทย) ทางอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ มีบ้าง
เล็กน้อยที่อพยพลงใต้ อย่าง ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

กลุ่มชาวมอญที่อพยพเข้ามาเมืองไทย อย่างเป็นทางการนั น พระเจ้าแผ่นดินโปรดฯ 
ให้ตั งบ้านเรือนรอบ ๆ เขตเมืองหลวง ครั นต่อมาความเจริญของบ้านเมืองขยายตัว พื นที่ท้ากินเริ่ม
คับแคบ ประกอบกับชาวมอญเหล่านั น ต้องการแสวงหาช่องทางท้ามาหากินใหม่ ๆ จึงได้มีการ
อพยพโยกย้ายไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย และชุมชนมอญบ้านมอญ และชุมชนมอญ 
อ่ืน ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ จึงก่อเกิดขึ นมาด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

ข้อสรุปจากประวัติศาสตร์ดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า ภาพสะท้อนการด้ารงชีพของ
สังคมลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาที่นอกจากจะสะท้อนให้เห็นความเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีการอพยพย้ายถิ่น การตั งถิ่นฐานบ้านเรือน โดยเฉพาะ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม การท้าหัตถกรรม สิ่งที่บ่งชี ความเจริญ เทคโนโลยี ภูมิปัญญา  
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วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้คนมักจะอ้างอิงจากประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผา ยุคสมัยต่างๆ ชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยานับว่าเป็นชุมชนที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นภาพ สังคม 
เศรษฐกิจ ทรัพยากร และวัฒนธรรมของชุมชนในอดีตได้ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต  ภูมิปัญญาของผู้คนในสมัยนั น การค้าการคมนาคม การอพยพย้ายถิ่น
ของกลุ่มคนต่างๆ ในพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี 

จากประวัติศาสตร์และความส้าคัญของลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ท้าให้เห็นถึงโยงใย
ความสัมพันธ์ของสังคมชุมชน วิถีชีวิต การติดต่อการค้าขายกับบุคคลจากภายนอก และการศึกษา
วัฒนธรรมของชุมชนผ่านภาชนะดินเผาที่จะวิเคราะห์สะท้อนไปยังความคิดของมนุษย์ในยุคสมัย
หนึ่งสังคมหนึ่ง จะช่วยให้เราสามารถเห็นกิจกรรมและพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้หลายหลายมิติ
นานับประการ อาทิ วิถีชีวิต ความเชื่อพิธีกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยีการผลิต เศรษฐกิจการค้า 
สังคมวัฒนธรรม พัฒนาการของรูปแบบภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งภาชนะดินเผาทุกชนิดที่ถูกผลิต
ขึ นล้วนตอบสนองความคิดของมนุษย์เพื่อใช้อ้านวยความสะดวกในการด้ารงชีพ เพื่อความอยู่รอด 
เพื่อความปลอดภัย และเพื่อความจรรโลงใจ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในวิถีชีวิตประจ้าวัน มี
ความหลากหลายทางเชื อชาติพันธุ์วรรณนา ชาวไทย ขาวมอญ และชาวจีนที่เข้ามาตั งรกรากพึ่ง
พระบรมโพธิสมภาร ประกอบอาชีพท้าการค้าตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ถูกถ่ายทอดและสืบ
ทอดกันมาหลายช่วงอายุ ทั งการเกษตร การค้าขาย การประมง การท้าหัตถกรรม การท้าภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผา  

พื นที่ลุ่มแม่เจ้าพระยา มีชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผากันเรียงรายตลอดทั งหมู่บ้านมา
ยาวนาน ส่วนใหญ่เป็นชาวเชื่อสายมอญ ในพื นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมชนบ้านมอญ ที่ต้าบลบ้าน
แก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ การพบแหล่งเตาเผาโบราณริมแม่น ้าน้อย บริเวณใกล้กับวัด
พระปรางค์ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี การท้าภาชนะดินเผาของชุมชนบ้าน
คลองสระบัว อ้าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท้าเครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญสามโคก 
อ้าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
ปัจจุบันชุมชนที่ยังคงมีการท้าเครื่องปั้นดินเผาอย่างต่อเนื่องเหลือเพียง 4 ชุมชน ซึ่งหลังจากที่เกิด
ภัยพิบัติน ้าท่วม เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาสามโคกที่บ้านบางเตย อ้าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ได้เลิกกิจการไปและย้ายถิ่นไปอาศัยในพื นที่จังหวัดอ่ืน ไม่ปรากฏพบว่ามีช่างปั้น
ที่ยังคงผลิตเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนสามโคก  
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สภาพสังคมพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  
นครสวรรค์ เป็นเมืองโบราณ ซึ่งสันนิษฐานว่าตั งขึ นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  

มีชื่อที่เรียกกันติดปากว่า  "ปากน ้าโพ" อาจมาจากค้าว่า "ปากน ้าโผล่" เพราะเป็นที่ปากน ้าแคว ยม 
และน่าน มาโผล่รวมกันเป็นต้นแม่น ้าเจ้าพระยา หรืออีกประการหนึ่ง เพราะมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่
ตรงปากน ้า ในบริเวณวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นที่ตั งศาลเจ้าพ่อกวนอูในปัจจุบัน จึงเรียกกันว่า “ปากน ้าโพธิ์” 
ก็อาจเป็นได้  มีปรากฏชื่อในศิลาจารึกเรียกว่า เมืองพระบาง เป็นเมืองหน้าด่านส้าคัญในการท้า
ศึกสงครามมาทุกสมัย ตั งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์  

ความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดนครสวรรค์มีมายาวนานตั งแต่ชุมชนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคปัจจุบัน พบร่องรอยการตั งถิ่นฐานประมาณ 3,000 – 2,700 ปีมาแล้ว 
จากแหล่งโบราณคดีบ้านใหม่ชัยมงคล  ต้าบลสร้อยทอง อ้าเภอตาคลี บ้านพุขมิ น บ้านพุช้าง
ล้วง บ้านจันเสนในอ้าเภอตาคลี บ้านหนองใหญ่ บ้านพุนิมิต บ้านซับตะเคียน ในอ้าเภอตากฟ้า 
แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาตั งถิ่นฐานของมนุษย์มากกว่า 1 สมัย โบราณวัตถุที่ขุดพบมีหลาย
ประเภท ส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาประเภทต่าง ๆ นอกจากนั นยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ และ
เครื่องประดับที่ท้าด้วยหินขัด ดินเผา เปลือกหอยทะเล ส้าริด  และเหล็ก บางแห่งก็มีการอยู่อาศัย
สืบเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ คือ สมัยทวาราวดี เช่นที่จันเสน เป็นต้น  

ชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มักเป็นชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็ก รู้จักถลุง
โลหะและหล่อส้าริดมาท้าเครื่องมือเครื่องใช้ ตั งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งโลหะส้าคัญคือ ทองแดงและ
เหล็ก ซึ่งมีอยู่ที่เขาวงพระจันทร์ เขาทับควายในเขตอ้าเภอโคกส้าโรง จังหวัดลพบุรีและบริเวณเขา
แม่เหล็กในเขตอ้าเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์   ชุมชนเหล่านี มีการติดต่อสัมพันธ์ และร่วม
วัฒนธรรมกับชุมชนก่อนประวัติศาสตร์อ่ืน ๆ ในพื นที่ภาคกลางของประเทศไทย  

จากการส้ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
และโบราณคดีได้พบชุมชนโบราณสมัยทวาราวดีมากกว่า 20 เมือง กระจายอยู่ตามอ้าเภอต่าง ๆ 
ของจังหวัดนครสวรรค์ เช่น จันเสน ในพื นที่อ้าเภอตาคลี เมืองบน ในพื นที่อ้าเภอพยุหคีรี เมืองทัพ
ชุมพล ในพื นที่อ้าเภอเมือง ฯ  เมืองดอนคา เมืองหัวถนน ในพื นที่อ้าเภอท่าตะโก และเมืองดงแม่
นางเมืองในพื นที่อ้าเภอบรรพตพิสัยเป็นต้นได้พบร่องรอยของเมืองที่มีคูน ้าคันดิน ทั งแบบชั นเดียว
และสองชั น สระน ้า ตลอดจนโบราณสถาน และโบราณวัตถุ อยู่ในที่ตั งของเมืองต่าง ๆ ดังกล่าว
แล้ว มีความคล้ายคลึงกับเมืองสมัยทวาราวดีอ่ืน ๆ เช่นอู่ทอง พงตึกนครปฐม 

ในสมัยอยุธยา นครสวรรค์นอกจากจะเป็นชุมทางสินค้า อันเนื่องมาจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์แล้ว ยังเป็นเมืองประชุมพล เป็นเมืองส่งก้าลังบ้ารุงให้แก่กองทัพที่ยกขึ นไปรับศึกทาง
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เหนือ เช่น ที่ปากพิง พิษณุโลก และเหนือขึ นไป นครสวรรค์จึงกลายเป็นเมืองหน้าด่านส้าคัญใน
การป้องกันข้าศึกที่ยกก้าลังมาทางเหนือ จนถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อมีการท้าสนธิสัญญาเบาว์ริง ก่อให้เกิดการค้าเสรีนิยมขึ น นครสวรรค์ก็ได้กลายเป็นแหล่งรวม
สินค้าส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว และไม้สักที่มาจากภาคเหนือ เพื่อส่งต่อไปยังกรุงเทพ ฯ  
มีโรงสีเหนือ โรงสีกลาง และโรงสีใต้ บริษัทค้าไม้ ห้างไม้ โรงเลื่อย โรงน ้าแข็ง และโกดังสินค้าต่าง ๆ 
เป็นจ้านวนมาก ข้าวจะส่งมาทางแม่น ้าน่าน โดยการขนส่งทางเรือยนต์เป็นหลัก คนจีนอพยพเข้า
มาขายแรงงานและ การประกอบการค้าในนครสวรรค์มากขึ น การค้าของนครสวรรค์ได้ย้าย
ศูนย์กลางจากฝั่งตะวันออก มายังฝั่งตะวันตกของแม่น ้าเจ้าพระยา พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ย้ายตัวเมืองมาตั งบนฝั่งตะวันตกของแม่น ้า คนจีนใน
นครสวรรค์มีมากเป็นอันดับสาม รองลงมาจากกรุงเทพ ฯ และภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นพวกแต้จิ๋วและ
ไหหล้า การค้าของนครสวรรค์เจริญสูงสุดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

บริเวณปากน ้าโพ มีสภาพเป็นชุมทางการค้า เป็นแหล่งชุมนุมเรือค้าข้าวที่ใหญ่ที่สุด
รองลงมาจากกรุงเทพ ฯ ไม้ซุงสักจากภาคเหนือนับหมื่นนับแสนท่อน จะถูกล่องลงมาตามล้าน ้าที่
เป็นสาขาของแม่น ้าเจ้าพระยา มารวมกันที่ปากน ้าโพ ก่อนที่จะแยกส่งไปยังที่ต่าง ๆ บรรดาพ่อค้า
จากกรุงเทพ ฯ จะมาชุมนุมกันที่ปากน ้าโพเพื่อเลือกซื อสินค้า ศูนย์กลางการค้าของนครสวรรค์มีอยู่ 
3 แห่งคือ  

ตลาดยาว อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น ้าปิง เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างนครสวรรค์
กับ หัวเมืองทางเหนือ เช่น ก้าแพงเพชร ตาก และเชียงใหม่ เป็นต้น ชาวนครสวรรค์เรียกคนไทย
ทางเหนือว่าลาว จึงเรียกตลาดนี ว่า ตลาดลาว ชาวเหนือจะน้าสินค้าประเภทไม้สัก และของป่า 
เช่น หวาย ชัน น ้ามันยาง สีเสียด เปลือกไม้  น ้าผึ ง ฯลฯ มาขาย ขากลับก็จะซื อข้าวและเกลือ
กลับไป 

ตลาดสะพานด้า อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น ้าเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางการค้า
ระหว่าง อ้าเภอต่าง ๆ ของนครสวรรค์ เช่น อ้าเภอโกรกพระอ้าเภอพยุหคีรี อ้าเภอบรรพตพิสัย 
สินค้าที่น้ามาขายมีข้าว สัตว์ป่า และของป่า 

ตลาดท่าชุด อยู่ริมคลองบางประมุง ต้าบลท่าชุด เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของ
นครสวรรค์ กับจังหวัดที่อยู่โดยรอบ เช่น พิจิตร ก้าแพงเพชร ตาก พ่อค้าชาวจีนจะมารับซื อข้าว  
ณ ที่นี  แล้วน้าสิ นค้าล่องลงกรุงเทพ ฯ ทางแม่น ้าเจ้าพระยาโดยใช้เรือกระแซงใหญ่ ขากลับ (ขาขึ น) 
จะบรรทุกเกลือ มะพร้าว และน ้าตาลปีบมาขายที่นครสวรรค์  
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เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต้่า ก่อนสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ.2475 
เล็กน้อย ประกอบกับมีเส้นทางรถไฟสายเหนือไปถึงเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2465 และภายหลัง
สงครามมหาเอเซียบูรพา เมื่อปี พ.ศ. 2488 ได้มีการสร้างสถานีรถไฟขึ นที่ต้าบลหนองปลิง ซึ่งเป็น
สถานีรถไฟนครสวรรค์ในปัจจุบัน ท้าให้การคมนาคมขนส่งทางน ้าลดลง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2493 ได้
เปิดสะพานเดชาติวงศ์ เพื่อใช้ในการคมนาคมขนส่งทางบกตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ท้าให้
นครสวรรค์คลายความส้าคัญทางเศรษฐกิจในด้านเป็นแหล่งกลางแลกเปลี่ยนสินค้าลงไป และ
กลายเป็นเมืองผ่าน  

ประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน หมู่บ้านมอญ ตั งอยู่ที่ 1 ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากค้าบอกเล่าของบรรพบุรุษ เมื่อก่อนต้าบลนี มีชื่อเรียกว่า
“บ้านเก่ง” เนื่องจากคนในบริเวณนี มีความสามารถในการต่อสู้มาก เลยได้รับการกล่าวขานว่าบ้าน
เก่ง และได้เปลี่ยนเป็น“บ้านแก่ง” เมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านมอญ เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ 
ที่หลายคนเชื่อว่ามีเชื อสายเผ่าพันธุ์เดียวกับชาวมอญที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนสมัยโบราณ ที่มี
ชื่อเสียงมานานด้านการสร้างเครื่องปั้นดินเผา จากการสัมภาษณ์ผู้มีชีวิตอยู่ และเป็นผู้สูงอายุ
ประจ้าหมู่บ้าน ให้ข้อมูลในทางเดียวกันว่า ชุมชนชาวมอญได้อพยพมาจากอ้าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี และได้มาพบแหล่งดินเหนียวที่มีคุณสมบัติในการปั้นโอ่งมาก เนื่องจากชาวบ้านที่
อพยพมานี มีความสามารถในการปั้นโอ่งเป็นอาชีพหลัก จึงได้ตั งบ้านเรือนอาศัยอยู่ ณ บริเวณที่ตั ง
หมู่บ้านมอญจนถึงปัจจุบัน และเป็นต้นตระกูลของชาวบ้านมอญก็ว่าได้ จากหลักฐานการใช้
นามสกุล “ชาวบ้าน” ได้แก่ ตระกูลเลี ยงสุข, ช่างปั้น, เรืองบุญ, และแก้วสุทธิ  

ปัจจุบันสภาพชุมชนมีประชากรขยายตัวมากขึ นในหมู่บ้านมอญ โดยอาศัยอยู่ในหมู่
ที่ 1 ต้าบลบ้านแก่ง ประชากรประมาณ 211 หลังคาเรือน และมีอาชีพประกอบเครื่องปั้นดินเผา
ประมาณ 60 ครัวเรือน โดยปัจจัยด้านพื นที่จะมีทรัพยากรที่ส้าคัญโดยเฉพาะดิน อยู่บริเวณบึงเขา
ดิน ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ซึ่งมีการจัดสรรดินจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอ
เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากบริเวณบึงเขาดินเป็นที่สาธารณประโยชน์ เป็นหนอง
น ้าขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยวัชพืชและมีการบุกรุกกท้าที่นา ในสภาพปัจจุบันที่เห็นจะมีสถานีวิทยุ 
BBC และส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแก่ง ตั งอยู่ในบริเวณดังกล่าว  

หมู่บ้านมอญอยู่ในเขตอ้าเภอเมืองนครสวรรค์ ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณ 
16 กิโลเมตร ติดกับอ้าเภอเก้าเลี ยว และมีแม่น ้าไหลผ่านที่ส้าคัญ ได้แก่ แม่น ้าปิง อาชีพส่วนใหญ่
รองลงมาจากประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผา คือ การเกษตร และมีการท้าธุรกิจท่าทรายจากแม่น ้า
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ปิงประมาณ 3-4 แห่ง สินค้าเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ มีการวางบจ้าหน่าย อยู่บริเวณริมถนนสายหลัก
ตลอดระยะเส้นทาง โดยรวมแล้วสภาพศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมไม่ปรากฏชัดเจน เพราะ
ผสมผสานกับชุมชนในท้องถิ่น มีประเพณีตามหลักพุทธ มีวัด และโรงเรียนในชุมชนเป็นสถานที่
ส้าคัญของชุมชน ข้อมูลทั่วไปมีพื นที่หมู่บ้าน 1006 ไร่ อาชีพของประชากรในหมู่บ้าน ได้แก่ ท้า
เครื่องปั้นดินเผา ปลูกมะลิ และท้านาบางส่วน  

เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ มีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั งแต่สมัยโบราณ มนุษย์มี
ความสามารถในการผลิตภาชนะรูปทรงต่างๆ ด้วยการปั้นขึ นรูปจากดินเหนียว แล้วน้าไปเผาไฟ 
ช่วยให้เกิดความแข็งแรง ทนทานและรู้จักน้ามาใช้ประโยชน์  ชาวไทยเชื อสายมอญแห่งหมู่บ้าน
มอญ มีการสืบทอดภูมิปัญญาการสร้างเครื่องปั้นดินเผามาจากบรรพบุรุษชาวมอญ ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากชาวจีนสมัยโบราณที่มีชื่อเสียงมานาน ในปัจจุบันชาวบ้านมอญยังคงยึดอาชีพใน
การท้าเครื่องปั้นดินเผาหลายครอบครัว โดยมีการประยุกต์รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย และมีการพัฒนาสีสัน ลวดลาย สวยงามทันสมัย น่าใช้ยิ่งขึ น แต่ยังสามารถรักษา
ธรรมเนียมปฏิบัติตามความเชื่อของบรรพบุรุษที่เกี่ยวกับการท้างานของช่างปั้น ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ผลงานและจิตใจของผู้ปั้น เช่น “การบวงสรวงแม่ย่านางเตา” เป็นประจ้าทุกปี ฯลฯ  

กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา จัดตั งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2547 ตั งอยู่เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 
1 ต้าบลบ้านแก่ง ปัจจุบันมีสมาชิก 97 คน ลงหุ้น 1407 หุ้น เงินทุน 140,700 บาท ผู้ประกอบการ
อาชีพเครื่องปั้นดินเผา 64 ราย/ครัวเรือนผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา 55 ราย ผู้รับเครื่องปั้นดินเผาไป
จ้าหน่ายที่ อ่ืน 9 ราย มีคนงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา 157 ราย ร้านจ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา  
16 แห่ง มีเตาเผาเป็นของตนเอง 35 เตา จ้านวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ 24,000 ชิ น/เดือน  

สินค้าและบริการ จุดเด่นของหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ คือ หน้าร้านขาย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอยู่ติดถนนทางหลวง จึงท้าให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นและแวะเยี่ยมชม
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้อีกทั งสินค้าภายในร้านค้ายังมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และทางกลุ่มยังได้ให้
ความส้าคัญในการต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมชมสินค้าภายในร้านเป็นอย่างดี คอยแนะน้าผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิดเหมาะส้าหรับงานใดบ้างรวมทั งกลุ่มยังจัดให้มีการออกร้านตามงานต่างๆ ทั งในจังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง เวลาเดียวกันยังผลิตตามใบสั่งซื อของลูกค้าทั งรูปแบบและ
ลวดลายผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกันในหมู่บ้านมอญ ได้แก่ แจกันดินเผา ไห อ่าง กระถาง รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แจกัน กระถางกลม กระถางเหลี่ยม โอ่งน ้า โคมไฟ อ่างบัว ชุดน ้าตก คนโท หม้อ 
โต๊ะชุดรับแขก ฯลฯ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของตกแต่งสวน เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเอิร์เธ่นแวร์ ขึ นรูปด้วยวิธี
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แป้นหมุน ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการขูดขีดลาย มีทั งที่เป็นแบบดั งเดิมและ นอกจากนี ทางกลุ่มได้มี
การคิดค้นรูปแบบและลวดลายใหม่ๆ เพื่อน้าเสนออยู่เสมอ งานเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญท้าด้วย
มือทุกขั นตอนเหมาะส้าหรับเป็นของใช้ในบ้านและของฝากท่ีระลึกอีกด้วย (อัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์, 
2552: ออนไลน์) 

สภาพสังคมพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุรีตั งอยู่บริเวณภาคกลางตอนบนของประเทศลักษณะภูมิประเทศ

โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนตื น ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนริมแม่น ้า 
เขตพื นที่แม่น ้าส้าคัญไหลผ่าน คือแม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าน้อย แม่น ้าลพบุรี และนอกจากนี ยังมี  
ล้าน ้าสายอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ ล้าการ้อง ล้าแม่ลา ล้าเชียงราก และล้าโพธิ์ชัย เป็นพื นที่ไม่ภูเขา มีความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรดินและน ้าเป็นอย่างมาก 

จากหลักฐานทางธรณีวิทยา เดิมพื นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นส่วนหนึ่งของ
อ่าวไทยตอนบน ที่ล ้าเข้ามาในแผ่นดินจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ อย่างไรก็ตามแนวตะเข็บรอยต่อ
ระหว่างจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท น่าจะมีอายุเก่าแก่กว่าพื นที่ด้านอ่ืน ๆ 
ของจังหวัดเพราะเป็นแนวตะพักต่อจากภูเขา พบร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์  
เป็นจ้านวนมากอยู่หลายแห่ง เช่น แหล่งโบราณคดีเมืองบ้านคู ต้าบลฟักทัน อ้าเภอบางระจันบ้าน
บางวัว ต้าบลไม้ดัด อ้าเภอบางระจัน พบดินเผาและหินดุ ชุมชนโบราณบ้านชีน ้าร้าย อ้าเภออินทร์
บุรี พบชิ นส่วนของขวานหินและชิ นส่วนก้าไลส้าริด บ้านโพธิ์ทะเล อ้าเภอบางระจัน พบขวานหิน  

ร่องรอยที่พบแสดงว่าเคยมีผู้คนอาศัยอยู่มานานแล้ว และพัฒนารูปแบบของชุมชน
ก่อนประวัติศาสตร์มาสู่ความเป็นเมือง โบราณในยุคการขุดคูเมือง และคันดินก้าแพงเมือง เป็นการ
ก้าวเข้าสู่ทวารวดี เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 – 14 ในบางครั งจะมีการขุดคูเมืองล้อมรอบ
เพียงอย่างเดียว ไม่มีการน้าดินไปพูนสูงเป็นก้าแพง แต่อาจน้าไปปรับพื นที่ในเมืองให้ราบเรียบ 
เมืองที่มีลักษณะเช่นว่านี ได้แก่ เมืองโบราณต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี เช่น เมืองคูเมือง อ้าเภอ
อินทร์บุรี เมืองวัดพระนอนจักรสีห์ เมืองสระกระพังและเมืองบ้านเก่า  

แหล่งชุมชนโบราณที่บ้านคูเมือง อ้าเภอห้วยชัน อ้าเภออินทร์บุรี จากการส้ารวจ
พบว่าเป็นเมืองสมัยทวารวดีฟูนัน มีคูน ้าล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมน มีคูคลองจ้านวนมากขุด
เชื่อมโยงกับคูเมืองและล้าน ้าธรรมชาติ แบ่งพื่นที่ออกเป็นส่วน ๆ และถมดินสูง เป็นตารางรูป
สี่เหลี่ยมขนาดต่าง ๆ เป็นลักษณะโครงข่ายคมนาคมทางน ้า มีรูปร่างคล้ายใยแมงมุมหรือร่างแห 
ครอบคลุมพื นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร จัดเป็นการตั งถิ่นฐานแบบเมืองคูคลอง สมัยทวารวดี
ฟูนัน ชุมชนตั งอยู่บนล้าน ้าแม่ลาซึ่งเป็นทางน ้าเก่า ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่าง 
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ขนาบด้วยล้าน ้าใหญ่สองสายคือ แม่น ้าน้อยทางด้านทิศตะวันตก และแม่น ้าเจ้าพระยา ทางด้าน
ทิศตะวันออก  

จากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่า เมืองโบราณบ้านคูเมืองมีร่องรอยการอยู่อาศัย
ตั งแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในประเทศไทยต่อเนื่องไปถึงสมัยทวารวดี ลักษณะของเมืองมี
แผนผังคล้ายกับผังเมืองสมัยทวารวดีทางภาคกลางของประเทศไทย ชุมชนโบราณแห่งนี รู้จักใช้
เครื่องมือโลหะ พบเครื่องมือเครื่องใช้ที่ท้าจากเหล็ก ตะกั่ว ดีบุก และเครื่องประดับที่ท้าจากโลหะ
เช่น ตุ้มหู แหวน รวมทั งเศษโลหะต่าง ๆ มีความรู้ในการทอผ้า โดยสันนิษฐานจากบริเวณของแว
ดินเผาที่พบ แวดินเผา เป็นก้อนดินเผาเจาะรูตรงกลาง มีลักษณะกลมพองตรงลงมากลวงคล้ายถัง
เบียร์ กล่าวกันว่า เป็นส่วนหนึ่งของไม้ส้าหรับปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นใย นอกจากนั นยังมีหลักฐานว่า
ชุมชนแห่งนี นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เนื่องจากพบประติมากรรมหินสลักพระพุทธรูปปาง
ต่าง ๆ อันเป็นคตินิยมของพุทธศาสนาฝ่ายใต้ของอินเดีย ซึ่งเป็นฝ่ายเถรวาท 

สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าก่อนสมัยสุโขทัย ตัวเมืองเดิมตั งอยู่ทางล้าน ้าแม่น ้าจักรสีห์ ใน
ท้องที่ต้าบลจักรสีห์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี ในปัจจุบันบริเวณใกล้วัดหน้าพระธาตุมีเมืองเก่าเรียกว่า “ 
บ้านหน้าพระลาน” ปรากฏอยู่ “สันนิษฐานว่า พระเจ้าไกรสรราช โอรสพระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรี
ธรรมไตรปิฎก) ครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) โปรดให้สร้างขึ นราว พ.ศ. 1650 ครั งเสด็จพาไพร่พล
มาครองเมืองลพบุรีตามรับสั่งพระราชบิดา ซึ่งเข้าใจว่า คงจะมาพักขึ นบก ณ ที่ซึ่งเป็นที่ตั งเมือง
สิงห์เดิมนี  เพื่อเดินทางไปลงเรือที่วัดปากน ้า แม่น ้าลพบุรี เพราะสมัยนั นล้าแม่น ้าเจ้าพระยา หน้า
อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี และคลองบางพุทรายังไม่มี เมื่อเกิดแม่น ้าเจ้าพระยาขึ นใหม่ทางหน้าจังหวัด
สิงห์บุรีบัดนี  จึงได้ย้ายเมืองไปตั งทางแม่น ้าน้อย ต้าบลโพสังโฆ ใต้วัดสิงห์ (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่
อ้าเภอค่ายบางระจัน) ลงมา ในอดีตเมืองสิงห์บุรี มีเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกสงครามน้อยมาก 
สามารถกล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่มีแต่ความสงบสุขมาโดยตลอด ครั ง พ.ศ. 2310 เมื่อเสียกรุงศรี
อยุธยาแก่พม่า เห็นกันว่าแม่น ้าใหม่เป็นทางคมนาคมส้าคัญ จึงย้ายเมืองสิงห์บุรีมาตั งทางแม่น ้า
เจ้าพระยา ริมปากคลองนกกระทุ่ง ฝั่งใต้ที่ปากบางต้นโพธิ์ ต้าบลบางมอญ (ปัจจุบันคือ ต้าบลต้น
โพธิ์ อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี) การย้ายครั งนี น่าจะเป็นสมัยเดียวกับตั งเมืองอ่างทองในสมัยกรุงธนบุรี 
ภายหลังจึงย้ายไปตั งที่ต้าบลบางพุทรา อ้าเภอเมืองสิงห์บุรี ปัจจุบัน ประมาณ พ.ศ. 2439-2440  

ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในพื นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีประวัติศาสตร์การขุดค้นพบเตาเผา
โบราณริมแม่น ้าน้อย เป็นแหล่งเตาเผาริมแม่น ้าน้อยมีหลักฐานจากซากเตาเผา และเศษภาชนะดิน
เผาเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วไปตามผิวดินในพื นที่ราว 2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น ้า
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น้อย เขตบ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 7 ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี แหล่งเตาเผามี
ลักษณะเป็นโคกใหญ่เหลืออยู่บ้างในบริเวณวัดพระปรางค์  

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสิงห์บุรีตามเส้นทางสายสิงห์บุรี-ชัณสูตร 16  กิโลเมตร และห่าง
จากที่ว่าการอ้าเภอบางระจัน 6 กิโลเมตร มีถนนเลียบคลองชลประทานผ่านบริเวณโคกเตาเผา ซึ่ง
ผ่านไปทางเหนืออีก 16 กิโลเมตรจะถึงสรรค์บุรีและลงไปทางใต้วกกลับไปที่ตัวจังหวัดได้อีกทาง
หนึ่งระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เช่นกัน 

ลักษณะของเตาเผาแม่น ้าน้อย เป็นเตาชนิดทางลมร้อนในแนวนอน ก่อด้วยอิฐ เป็น
เตาที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ คือ ยาวประมาณ 15 เมตร จากร่องรอยของเตาเผาที่ยังเหลือให้เห็นอยู่
ได้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการท้าหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่แหล่งเตาแม่น ้าน้อย เป็นแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาที่ส้าคัญแห่งหนึ่งในบริเวณที่ราบภาคกลาง ที่มีอายุอยู่ในสมัยอยุธยาของช่วง
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 20-22 

ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบสังคโลกที่สุโขทัย และสวรรคโลก
หรือศรีสัชนาลัยได้เจริญรุ่งเรืองขึ นจนสามารถส่งเป็นสินค้าออกไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศ ในเวลา
เดียวกันก็มีเครื่องปั้นดินเผาอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกส่งออกไปจ้าหน่ายพร้อมกับเครื่องสังคโลกเหล่านั น
ด้วยเหตุนี เราจึงได้พบเครื่องปั้นดินเผากลุ่มนี ร่วมกับเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกในซากเรือล่มอยู่
เสมอๆ ภาชนะกลุ่มดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งเตาเผาแม่น ้าน้อย วัดพระปรางค์ อ้าเภอ
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และชาวบ้านในแถบนั นมักจะเรียกแหล่งเตาเผานี่ว่า “เตาเผาน ้าน้อย” 
ทั งนี เนื่องจากแหล่งเตาตั งอยู่ใกล้ๆ กับแม่น ้าน้อย อันเป็นแม่น ้าสายส้าคัญที่ใช้เป็นเส้นทางในการ
ล้าเลียงเครื่องปั้นดินเผาออกสู่ท้องตลาดในสมัยโบราณ (มณแทน  ตันบุญต่อ, 2542: 183-190) 

เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเผาแม่น ้าน้อย อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่
พบในซากเรือที่อัปปางร่วมกับเครื่องปั้นดินเผาสังคโลกที่มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-21 เช่น 
ที่เรือคราม จังหวัดตราด ที่เรือสีชัง จังหวัดชลบุรี และยังพบร่วมกับเครื่องปั้นดินเผาของจีนที่มีอายุ
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งอัปปางลงบริเวณเกาะเซนต์เฮเลน่าในขณะเดินทางไปยังประเทศ
ฮอลันดาเมื่อปี พ.ศ.2156 และเรืออับปางลงบริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกของออสเตรเลียเมื่อปี 
พ.ศ.2199 ส่วนใหญ่ประเทศไทยก็มีการค้นพบท่อน ้าที่ผลิตมาจากแหล่งเตาเผาแม่น ้าน้อย เช่น ที่
พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี ได้ค้นพบท่อน ้าดินเผาที่ใช้ส่งน ้าเข้ามาใช้ในกิจการ
ประปาหลวง รวมทั งชุมชนทางน ้าในสมัยอยุธยา เช่นที่ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจ
กล่าวได้ว่า เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาเผาแม่น ้าน้อยคงมีการผลิตมาตั งแต่พุทธศตวรรษ 20-22  
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สภาพสังคมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ลุ่ม ไม่มีภูเขา แต่มีแม่น ้าสายใหญ่

คือ แม่น ้าป่าสัก แม่น ้าลพบุรี และ แม่น ้าเจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืน 
แผ่นดินส่วนใหญ่ของ ตัวเมืองไว้ตัวจังหวัดจึงเป็นเกาะที่มี บ้านเรือนปลูกเรียงรายหนาแน่นตาม
สองข้างฝั่งแม่น ้า 

กรุงศรีอยุธยาตั งอยู่ที่ราบลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่างบริเวณที่แม่น ้าเจ้าพระยา 
แม่น ้าลพบุรีและแม่น ้าป่าสัก มาบรรจบกันเป็นท้าเลเหมาะสมสามารถคุมเส้นทาง การค้าขายทั ง
ภายในและภายนอกดังนั นในอดีตกรุงศรีอยุธยาจึงเป็นศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจการปกครอง และ
วัฒนธรรมที่ส้าคัญยิ่ง ในภูมิภาคนี  สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อปี  
พ.ศ.1893 มี พระมหากษัตริย์ปกครองสืบมา 33 พระองค์ รวม 33 รัชกาล โดยสมเด็จ พระเจ้าเอก
ทัศน์เป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้าย ก่อนเสียกรุงแก่พม่าเมื่อ  พ.ศ. 2310 รวมเวลาที่เป็นเมือง
หลวงของประเทศไทย 417 ปี 

เป็นที่ราบลุ่มส้าหรับการเกษตรกรรมมีคลองธรรมชาติและ คลองขุดเป็นเครือข่ายโยง
ใยจ้านวนมาก สองฝั่งแม่น ้าล้าคลอง เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเมือง สลับกับวัดวาอารามทั่วไป 
ประชาชนเหล่านี ท้า อาชีพเกษตร กรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ที่เน้นการผลิดเพื่อตอบสนอง
ชุมชนเป็นส้าคัญ ตลาดใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขายของพื นเมือง คือ ตลาดน ้า 4 แห่ง  
นอกเมือง 30 แห่ง ตลาดเหล่านี ขายของสด เช้า เย็น และสิ่งของที่ผลิตเป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บ้าน ชาวอยุธยาส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ดังปรากฎ วัดในพระพุทธศาสนาทั งวัดหลวงและ
วัดราษฎร์กว่า 500 แห่ง นอกจากนี ยังมีศาสนสถานในศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และศาสนา
คริสต์ ซึ่งเป็นศาสนาของชาวต่างชาติ ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอีกจ้านวนหนึ่ง ชาวต่างชาติ
เหล่านี  ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อยู่อาศัยนอกเมือง เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส แขกจาม 
แขกมลายู และญี่ปุ่น เป็นต้น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่ง ชุมชนที่มีคนอยู่อาศัยมาหลายยุคหลายสมัย 
ก่อนหน้านั นดินแดนนี เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวารวดี และอาณาจักรโบราณที่นักวิชาการ
ส่วนมากเรียกว่าอโยธยาตามล้าดับ ถึงแม้ว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. 2310 ดินแดนนี ก็ยัง
มีประชาชนอาศัยอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง อิทธิพลการจากการอพยพย้ายเมือง การย้ายรัฐ
อาณาจักรต่างๆ ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง การคมนาคมการค้ากับต่างภูมิภาค 
เพราะในขณะนั นการค้าต่างประเทศโดยเฉพาะกับจีนก้าลังมีบทบาทส้าคัญ นโยบายของจีนใน
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ขณะนั นส่งเสริมให้คนจีนออกมาค้าขาย ดังนั นต้าแหน่งที่ตั งของเมืองอโยธยาซึ่งอยู่ใกล้ทางออก
ทะเล และยังเป็นชุมทางของแม่น ้าใหญ่ 3 สาย คือ แม่น ้าเจ้าพระยา แม่น ้าลพบุรี และแม่น ้าป่าสัก 
จึงสามารถควบคุมเส้นทางคมนาคมในบริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาทั งหมด อีกทั งตั งอยู่ในชัยภูมิที่ดี
ทั งทางด้านยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ และการเมือง ทางด้านยุทธศาสตร์ กรุงศรีอยุธยามีลักษณะ
เป็นเกาะมีแม่น ้าล้อมรอบ ทางด้านเหนือคือแม่น ้าลพบุรีเก่า ทางด้านตะวันตกและด้านใต้คือแม่น ้า
เจ้าพระยาและทางด้านตะวันออกคือแม่น ้าป่าสัก ลักษณะเช่นนี เป็นเกราะป้องกันศัตรูได้ดี ส่วน
รอบนอกเกาะเมืองมีลักษณะเป็นที่ ราบลุ่ม น ้าท่วมในฤดูน ้าหลากซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการตั งทัพ
ของศัตรู ทางด้านเศรษฐกิจ  

อยุธยาตั งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น ้า อันเกิดจากการทับถมของตะกอน 
ท้าให้บริเวณนี เหมาะแก่การเพาะปลูก นอกจากนี ที่ตั งของอยุธยายังเป็นท่ีรวมของแม่น ้าเจ้าพระยา 
แม่น ้าป่าสัก และ แม่น ้าลพบุรี ซึ่งเป็นผลให้ชาวอยุธยาสามารถติดต่อค้าขายกับหัวเมืองในภาค
กลาง และภาคเหนือได้สะดวก อีกทั งยังอยู่ใกล้อ่าวไทย จึงท้าให้อยุธยากลายเป็นเมืองที่ควบคุม
การค้าต่างประเทศ เพราะกรุงศรีอยุธยาเป็นที่รวมของสินค้าของป่าจากเมืองต่างๆ จากการที่อยู่
ใกล้อ่าวไทยยังท้าให้กรุง-ศรีอยุธยาสามารถควบคุมการติดต่อระหว่างหัวเมืองภายในทวีปกับ
ต่างประเทศด้วย  

ถึงแม้ว่าที่ตั งของกรุงศรีอยุธยาจะดีเพียงใดก็ตาม อยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 
แล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ประกาศอิสรภาพและขับไล่พม่าออกไปจากแผ่นดินไทย 
ทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรี แล้วโปรดให้กวาดต้อนชาวอยุธยาไปเป็นก้าลังส้าคัญที่กรุง
ธนบุรีกรุงศรีอยุธยาที่เคยรุ่งเรืองบัดนี ถูกปล่อยให้รกร้าง แต่อย่างไรก็ตามในระยะต่อมาสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราชก็โปรดให้มีการประมูลค้นหาทรัพย์สมบัติที่ชาวอยุธยาฝังไว้ก่อนกรุงแตก เป็น
ผลให้ชาวอยุธยาได้หนีออกจากป่ามาตั งบ้านเรือนรอบๆ เกาะเมือง ในขณะเดียวกันก็ท้าให้
โบราณสถานถูกรื อท้าลาย 

วิถีชีวิตของชาวอยุธยาตั งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น ้าตามเรือนแพ หรือมิฉะนั นก็อยู่ใน
เรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่เรียกว่า “หัวรอ” เป็นบริเวณที่แม่น ้าป่าสักและแม่น ้าลพบุรีมา
ประสบกัน บริเวณหัวรอเป็นเสมือนหัวใจของชาวกรุงเก่า เป็นทั งที่อยู่อาศัย ชุมทางการค้าขาย 
สถานที่ราชการ และวัดหลายวัด เป็นต้น นอกจากนี กรุงเก่ายังอาศัยอยู่บริเวณ วัดพนัญเชิงด้วย 

ประวัติศาสตร์ของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในพื นที่จังหวัดอยุธยา อาชีพปั้นหม้อของ
ชาวบ้านแถบคลองสระบัว เป็นอาชีพเก่าแก่ที่มีหลักฐานความเป็นมาแต่ครั งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งท้า
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กันเป็นล่้าเป็นสัน สมัยนั นเรียกย่านถิ่นนี ว่า "บ้านหม้อ" เพราะเป็นแหล่งส้าคัญการท้าหม้อดินเผา 
และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นคลองสระบัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น  

คลองสระบัวเป็นเส้นทางคมนาคมตั งแต่ครั งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น และถูก
ก้าหนดให้เป็นเส้นทางเสด็จพระราชด้าเนินของพระมหากษัตริย์ไปยังเพนียดคล้องช้าง ในสมัย
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เดิมเป็นสระน ้าที่มีต้นบัวและเมื่อมีล้าคลองไหลผ่านจึงเรียกว่า คลอง
สระบัว และพบว่ามีการเรียกชื่อว่า “คลองหม้อ” ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน โดยคลองสระบัวใน
สมัยก่อนมีทั งสองฝั่งคือ บ้านคลองสระบัวฝั่งตะวันออกเรียกว่า “เกาะทุ่งแก้ว” และบ้านคลองสระ
บัวฝั่งตะวันตกเรียกว่า “เกาะทุ่งขวัญ” มีลักษณะเป็นทุ่งกว้าง บ้านคลองสระบัวนี คาดว่าเคยเป็นที่
อยู่อาศัยของชุมชนชาวลาว (พระยาโบราณราชธานินทร์, ม.ป.ป.) บ้านคลองสระบัวตะวันออกเป็น
บริเวณที่อยู่ทางทิศเหนือของเกาะเมือง ซึ่งในปัจจุบันเป็นหมู่ที่ 1 ของต้าบลบ้านคลองสระบัว ส่วน
บ้านคลองสระบัวตะวันตกในปัจจุบันคือหมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 6 ซึ่งที่บ้านคลองสระบัวตะวันตกนี เองที่
ยังคงมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณอยู่ดังเช่นในอดีต ตามค้าให้การของขุนหลวงวัดประดู่
ทรงธรรมที่มีการบันทึกไว้ว่า “บ้านม่อปั้นม่อข้าวม่อแกงขาย บ้านกระเบื องท้ากระเบื องผู้เมีย 
กระเบื องเกลดเต่าขาย บ้านศาลาปูนเผาปูนขาย บ้านเขาหลวงจีนตั งโรงสุราขาย บ้านห้าต้าบลนี 
อยู่ในแคว้นเกาะทุ่งขวัญ” แหล่งเครื่องปั้นดินเผาบ้านคลองสระบัวเป็นที่รู้จักดีในกลุ่มผู้สนใจงาน
เครื่องปั้นดินเผาพื นบ้าน เป็นแหล่งที่ยังคงอนุรักษ์วิธีการขึ นรูปแบบเดิมให้เป็นหม้อดินและภาชนะ
เพื่อการหุงต้มในครัวเรือนอ่ืน ๆ เช่น หม้อกา (กาต้มน ้า) เตาวง กระทะ (หม้อดินมีหู) ตามการสั่งซื อ 
แต่ที่นิยมทากันมากคือหม้อดิน เผาชนิดไม่มีหู และ มีฝาปิด ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ ที่ขึ นรูปโดยวิธีการ “ตีหม้อ”  

ในอดีตการท้าเครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้านคลองสระบัวที่อยู่บริเวณสองฝั่งคลอง
ต้องเดินทางไปขุดดินที่บริเวณวัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร ที่หมู่บ้านเพนียด ต้าบลสวนพริก 
อ้าเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน แต่จะน้ากลับมาได้ก็ต้องรอให้น ้าขึ น เพื่อขนดินมาด้วย
เรือ แต่ในปัจจุบันแม้จะยังคงใช้ดินจากต้าบลสวนพริกเช่นเดิม แต่ก็ใช้การซื อในราคา 1,500 บาท
ต่อรถสิบล้อ 1 คัน หลังจากได้ดินมา ช่างปั้นจะน้าดินแช่น ้าไว้ 1 – 2 วัน โดยการแช่ในอ่าง ท่อปูน 
หรืออาจใช้วิธีขุดพื นดินลงไปเป็นแอ่งสี่เหลี่ยมหรือกลมรีลึกพอประมาณ น้าดินขึ นมานวดผสม
ทราย โดยในการนวดนี จะใช้การย่้าด้วยเท้า เรียกว่า “ย่้าดิน” ซึ่งการย่้าดินจะมี วัตถุประสงค์เพื่อ
ผสมดินและทรายให้เข้ากัน แยกเศษใบไม้ กรวด และหินออกจากเนื อดิน (ฉะดิน) ใช้เวลาในการย่้า
ดินประมาณ 3 ชั่วโมง ค่าย่้าดินแต่ละครั งอยู่ที่ราคา 250 บาท การจ้าหน่ายหม้อดินของชาวบ้าน
คลองสระบัวในอดีตต้องน้าใส่เรือพายไปแลกเปลี่ยนหรือขายตามหัวเมือง หรือท่าจอดเรือ  
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(ชุมทางเรือ) ปัจจุบันมีผู้ซื อมารับซื อถึงบ้าน ราคาขายแตกต่างกันตามขนาดของหม้อดินคือตั งแต่
ราคาใบละ 12 บาท ส้าหรับหม้อดินขนาดเล็กสุด หากขนาดใหญ่ขึ นมาเป็นหม้อดินขนาดเล็กอยู่ที่
ราคาใบละ 22 บาท หม้อขนาดกลางราคา 25 บาท และใบละ 30 บาทส้าหรับหม้อดินขนาดใหญ่ 

ปัจจุบันต้าบลคลองสระบัวมีหมู่บ้านทั งหมดจ้านวน 6 หมู่บ้าน เดิมมีการท้าหม้อดิน
กระจายอยู่เกือบทุกหมู่บ้านตั งแต่หมู่ที่ 1 บริเวณตรงข้ามวัดระแค หมู่ที่ 2 หลังวัดหน้าพระเมรุ  
ข้างวัดศรีโพธิ์ (คลองสระบัวบ้านใต้) หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 (คลองสระบัวบ้านเหนือ) หากนับจาก
จ้านวนบ้านที่มีเตาเผาและยังคงใช้เตาเผาในการเผาหม้อดินอยู่ในปจัจุบันเหลืออยู่เพียงไม่กี่บ้าน
เท่านั น กิ่งแก้ว  ชินะกุล (2558. สัมภาษณ์) ที่นิยมท้าด้วยการตีหม้อ ส้าหรับการสนับสนุนและ
ความร่วมมือกันของกลุ่มผู้ผลิตพบว่ามีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันสูง เนื่องจากล้วนเป็นพี่
น้องและผองเพื่อนที่ท้าการผลิตมาตั งแต่สมัยปู่ ย่าตายายในบ้านเดิม จะห่างกันก็เนื่องจากความ
เจริญของพื นที่ โดยแหล่งผลิตเป็นบ้านของบุญช่วย สีอู๋ ปัจจุบัน มีการท้าเครื่องปั้นดินเผาที่บ้าน
ของกิ่งแก้ว  ชินะกุล จัดเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอาชีพปั้นหม้อดินต้าบลคลองสระบัว ส้าหรับการรับ
การศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา การการท้าเครื่องปั้นดินเผาเพื่ออนุรักษ์เพียงเท่านั น แม้จะ
ไม่มีลูกจ้างประจ้า ไม่มีการผลิตเป็นประจ้าดังเช่นโรงปั้นบ้านอ่ืนๆทั่วไป แต่หากมีผู้สนใจติดต่อมา 
เจ้าของก็จะจัดหาคนปั้นมาแสดงการปั้น หากมีหม้อดินรอการตี ก็จะแสดงการตีหม้อ การทาสีให้
ชม ด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และได้มีการจัดการเรียนการสอนการปั้นหม้อที่โรงเรียนวัด
กลางคลองสระบัว ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการสอนระดับอนุบาลถึงประถมปี ที่ 6 โรงเรียนเดียวของ
ต้าบล แต่การขึ นรูปหม้อดินของนักเรียนเป็นการขึ นรูปแบบใหม่ที่เป็นภาชนะเสร็จจากแป้นหมุน
ไฟฟ้า ไม่ต้องใช้การตีหม้อ ส่วนการส่งเสริมสนับสนุนจากทางภาครัฐทั งในระดับต้าบล อ้าเภอ และ
จังหวัด  

สภาพสังคมพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ตั งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย มีแม่น ้าเจ้าพระยาแบ่งพื นที่ของ

จังหวัดออกเป็น 2 ส่วน ฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองทั ง
เกิดขึ นเองตามธรรมชาติและที่เกิดจากการขุดขึ นใหม่ เป็นจ้านวนมากเชื่อมติดต่อกัน โดยทั่วไป
พื นที่ ส่วนที่ห่างจากแม่น ้าและล้าคลองก็จะเป็นสวนและไร่นา ซึ่งมักจะมีน ้าท่วมเสมอ พื นที่
บางส่วนเป็นที่รองรับการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม 

จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่มาตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต้าบลที่ตั ง
เมืองนนทบุรีขึ นมาครั งแรกนั นมีชื่อว่า บ้านตลาดขวัญต่อมาได้ยกฐานะขึ นเป็นเมืองนนทบุรี เมื่อ 
พ.ศ. 2092 ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารว่า  
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“ฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงนั น เป็นพระเจดีย์
วิหารส้าเร็จแล้วให้นามชื่อวัดสบสวรรค์ แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า ไพร่บ้านเมืองตรีจัตวา 
ปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั งนี น้อย หนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขา ต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้าน
ท่าจีนตั งเป็นเมือง สาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั งเป็นเมืองนนทบุรี ให้แบ่งเอาแขวงเมืองราชบุรี 
แขวงเมืองสุพรรณบุรีตั งเป็นเมืองนครชัยศรี” 

บ้านตลาดขวัญเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นสวนผลไม้ที่ขึ นชื่อแห่ง
หนึ่งของกรุงศรีอยุธยาฝรั่งต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรี
อยุธยาต่างก็ได้บันทึกเอาไว้ ดังปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทางของลาลูแบร์ ชาวฝรั่งเศส
ผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า “สวนผลไม้ที่บางกอกนั นมีอาณา
บริเวณยาวไปตามชายฝั่ง โดยทวนขึ นสู่เมืองสยามถึง 4 ลี  กระทั่งจรดตลาดขวัญ (Talcahuano) 
ท้าให้เมืองหลวงแห่งนี อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหารซึ่งคนพื นเมืองชอบบริโภคกันนักหนา” 

นอกจากนี ยังมีดินแดนทางตอนใต้ของตลาดขวัญอีกแห่งหนึ่งชื่อว่า ตลาดแก้ว ตลาด
แห่งนี เข้าใจว่าคงจะมีความส้าคัญควบคู่กันมากับตลาดขวัญตั งแต่ก่อนจะตั งเป็นเมืองนนทบุรีแล้ว 
เพราะปรากฏในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ว่า “ต้าบลส้าคัญๆ ที่แม่น ้าสายนี ไหลผ่าน คือ แม่ตาก 
(Mc-Tae) อันเป็นเมืองเอกของราชอาณาจักรสยามที่ตั งอยู่ทางทิศเหนือหนพายัพ ถัดจากนี ต่อมา
ก็ถึงเมืองเทียนทอง (Tian-Tong) หรือเชียงทองก้าแพงเพชรหรือก้าแพงเฉยๆ ซึ่งลางคนออกเสียง
ว่า ก้าแปง (Campingue) แล้วก็มาถึงเมืองนครสวรรค์ (Loconsevan) ชัยนาท (Tchainat) สยาม 
ตลาดขวัญ ตลาดแก้ว (Talapu’ou) และบางกอก 

ส้าหรับบริเวณอันเป็นที่ตั งของตลาดแก้วในปัจจุบันนี ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอยู่ตรงไหน 
แน่มีผู้สันนิษฐานว่าคงจะอยู่แถววัดปากน ้า ต้าบลสวนใหญ่ อ้าเภอเมืองนนทบุรี ขึ นไป เมื่อสุนทรภู่
แต่งนิราศภูเขาทอง เมื่อ พ.ศ. 2371 ก็ปรากฏว่าตลาดแก้วได้เลือนลางไปแล้ว คงเหลือแต่เพียง
ตลาดขวัญเท่านั น ตัวเมืองนนทบุรีแต่เดิมนั นตั งอยู่ที่ต้าบลบางกระสอในปัจจุบันนี  โดยมีวัดหัว
เมือง (เด๋ียวนี เป็นวัดร้าง ทางราชการได้ใช้เป็นสถานที่สร้างโรงพยาบาลนนทบุรี) เป็นเขตเหนือ 
และ มีวัดท้ายเมืองเป็นเขตใต้ 

การเศรษฐกิจของชาวเมืองนนทบุรีในสมัยนั น คงขึ นอยู่กับอาชีพการเพาะปลูกท้านา 
ท้าสวน เป็นพื น การคมนาคมคงใช้ทางน ้าเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย หรือการไปมาหา
สู่  

อาชีพอย่างหนึ่งของชาวเมืองนนท์ที่นักกวีกล่าวถึง ได้แก่ การหีบอ้อย แสดงว่ามีการ 
ปลูกอ้อย และการท้าน ้าตาลอ้อยกันมานานแล้ว โรงหีบเดิมอยู่ฝั่งทางตะวันออกของคลองแม่น ้า
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อ้อมแต่ปัจจุบันนี มีอยู่ทางฝั่งตะวันตก ใช้เครื่องจักรแทนเครื่องหีบอ้อยแต่โบราณซึ่งใช้แรงควาย
หมุนในปัจจุบันมีโรงงานท้าน ้าตาลอ้อยที่ทันสมัยเกิดขึ นมากในจังหวัดต่างๆ อาชีพท้าน ้าตาลอ้อย
ของชาวบางศรีทองบางคูเวียง จึงเหลือเพียงเล็กน้อย 

ประวัติศาสตร์ความเป็นมากลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาต้าบลเกราะเกร็ด  หมู่ที่ 1 
ต้าบลเกาะเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ปีพ.ศ.2442  มีรายงานกิจการของเมืองนนทบุรี ของพระอินทรเทพบดีศรีสมุห เจ้ากรม
พระต้ารวจใหญ่ ขวา ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี  ท้าหนังสือลงวันที่  6 ธันวาคม 
รัตนโกสินทร์ศก 118 ได้กล่าวถึงราษฎรที่อ้าเภอบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน (อ้าเภอปาก
เกร็ดและต้าบลเกาะเกร็ดในปัจจุบัน) และอาชีพการท้าเครื่องปั้นดินเผา ไว้ว่า  “อ้าเภอบ้านแหลม
ใหญ่แลเกาะศาลากุน หลวงรามัญนนทเขตคดีเป็นกรมการอ้าเภอ ตั งอยู่ที่บ้านเตย มีก้านัน 18 
ผู้ใหญ่บ้าน 190 ราษฎรไทย, จีน, ลาว, แขก, ญวน และรามัญเป็นพื น...”  

จากรายงานนี ท้าให้ทราบว่าท้องที่นี มีผู้คนเชื อชาติมอญอาศัยอยู่มากอีกทั งได้ตั งคน
มอญเป็นนายอ้าเภอท้าหน้าที่ปกครองดูแลราษฎรให้ทางราชการด้วย  

ส่วนการค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดนนทบุรีเมื่อ พ.ศ. 2441 ปรากฏรายงาน 
ดังนี  

“ที่เป็นสินค้าของเมืองนั น ซึ่งควรนับได้ว่าเป็นสินค้าใหญ่และเป็นบ่อเกิดของการ
หัตถกรรมคือเครื่องปั้นดินเผาสุก มีราษฎรไทยภาษาต้าบลบ้านหม้อ บางตะนาวศรี ท้าหม้อต้าบล
หนึ่ง ราษฎรรามัญภาษาต้าบลโอ่งอ่างแห่งเกาะศาลากุนท้าโอ่งอ่างต้าบลหนึ่ง เป็นสินค้าที่มีผล
มาก หม้อขนาดใหญ่ราคาร้อยละ 20บาท ขนาดกลางร้อยละ 5 บาท ขนาดเล็กร้อยละ 2 บาท 32 
อัฐ เทียบกับปี ร.ศ. 117 ผิดกันด้วยปีนี ราคาสูง ขนาดใหญ่ขึ นถึง 4 บาท เพราะเหตุฟืนขึ นราคา 
จ้านวนหม้อท้าขึ นในปีนี ถึงสิ นเดือนพฤศจิกายน ร.ศ.118 รวมทั ง 3 ขนาดประมาณได้หม้อ  
274,000 ใบ”  

“โอ่งขนาดใหญ่ราคาร้อยละ 150 บาท  ขนาดกลางร้อยละ 90 บาท  ขนาดเล็ก ร้อย
ละ 10 บาทเทียบกับ ปี ร.ศ.117  ผิดกันเพราะปีนี ราคาสูง ขนาดใหญ่ขึ นถึง 4 บาท เพราะฟืนขึ น
ราคา จ้านวนโอ่งที่ท้าขึ นในปีนี ถึงสิ นเดือนพฤศจิกายน ร.ศ. 118 รวมทั ง  3   ขนาดประมาณ 
168,000 โอ่ง ท้าออกไม่ทันผู้ซื อ” 

“อีกอย่างหนึ่งที่นับเป็นสินค้าได้อย่างหนึ่ง คือ ดิน ที่มาปั้นโอ่งอ่าง ราษฎรผู้ท้าโอ่ง
อ่างต้องซื อที่ดินเจ้าของนาต้าบลเกาะศาลากุน ก้าหนดโดยกว้าง 8 ศอกยาว 8 ศอก ขุดลึก 4 ศอก 
เป็นราคาเงิน 8 บาท บ้าง 10 บาท บ้าง แลที่นั นกลับคืนเป็นของเจ้าของที่ดินเดิม ถ้าดินปั้นหม้อก็
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ใช้ดิน ต้าบลคลองบ้านแหลมใหญ่ ขุดมาเป็นแท่ง 4 เหลี่ยม ล้าเรือพลู ยาว 3 วา  2 ศอก บรรทุกได้ 
60 แท่ง 70 แท่ง แท่งหนึ่งมีน ้าหนักประมาณ 30 ชั่งเศษ  เหมาล้าหนึ่งราคา 5 บาท กับต้าบลวัด
เกาะบางพูด เป็นสินค้าเจริญด้วยเป็นที่ก้าเนิดแห่งทราย ย่อมเป็นที่ประชุมแลสาธารณะประโยชน์
ของพ่อค้าผู้มีความปรารถนา นับว่าเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง ไม่ต้องลงทุนซื อหาอะไร หาแต่เรื่อบรรทุก 
กับเสียค่าอากรเรือให้แก่นายอากรเรือโรงร้านนั น นอกนั นก็มีแรงด้าเอาเท่านั น  ปีนี มีเรือพ่อค้าถึง 
300 ล้า ล้าหนึ่งบรรทุกได้ 300 400 800 กระบุงตามเรือใหญ่แลเล็ก  ตวงเป็นถัง ล้าหนึ่งได้ 9 11 
15 ถัง  2 ถังเป็นหนึ่งเกวียน เดือนหนึ่ง ล้าหนึ่งบรรทุกได้ประมาณ  10  เที่ยว 8 เดือน รวม 24,000 
เที่ยว ประมาณจ้านวนเงินรายได้ 400,000 บาทเศษ  เทียบกับ ปี ร.ศ 117 ไม่มีบาญชี เห็นด้วย
เกล้าว่าการเสื่อมลงคงไม่มีกว่าปีนี ”  

จากหนังสือรายงานฉบับนี แสดงให้เห็นได้ว่า การผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อบาง
ตะนาวศรี  และบ้านเกาะเกร็ด มียอดการผลิตที่สูงมากตั งแต่ พ.ศ. 2441 มาแล้ว ตั งแต่เดือน
เมษายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ร.ศ.118 (พ.ศ.2442) ระยะเวลาเพียง 8 เดือน ยอดจ้านวนหม้อดิน
เผาที่ผลิตมีมากประมาณถึง 274,000 ใบ และโอ่งดินเผาที่ผลิตได้มีมากถึงประมาณ 168,000 ใบ 
ซึ่งเป็นจ้านวนมาก (ในขณะนั นสมัยรัชกาลที่ 5 การก้าหนดขึ นศักราชใหม่  เริ่มขึ นปีใหม่ในเดือน
เมษายน) และการท้ าเครื่องปั้น ดินเผายังท้ าให้ เกิดมีการซื อขายดิน  และทรายอันเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่เป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญตั งแต่การท้าอิฐส้าหรับก่อเตาเผา ท้า
เครื่องปั้นชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงการตัดและค้าขายฟืนที่ใช้เป็นเชื อเพลิงเวลาเผาเคร่ืองปั้น 

ด้วยเหตุนี เองเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีจึงได้เป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ใน
รายงานกิจการประจ้าปีจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2504 ระบุว่า “ดวงตราเครื่องหมายจังหวัดนนทบุรี 
เป็นรูปหม้อน ้าลายงาม  เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงอาชีพการท้าเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นอาชีพดั งเดิม
มาแต่โบราณ ที่ขึ นชื่อของจังหวัดนนทบุรี”  

การค้าขายเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเกาะเกร็ดมีทั งที่เรือมอญจากสามโคก ปทุมธานี
มารับซื อไปขายและที่ผู้ปั้นจากเกาะเกร็ดล่องเรือไปขายเองยามว่างเว้นจากงานปั้นแล้ว การค้า
ขายในสมัยนั นมีทั งการซื อขายเป็นเงินและการแลกเปลี่ยนเป็นของอ่ืนแล้วแต่จะตกลงกัน ส่วน
ใหญ่เป็นการแลกข้าวเปลือกมาไว้ใช้กินในครัวเรือน  

อาจกล่าวได้ว่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปอย่าง
แพร่หลายทั งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจึงได้ครองตลาดมาได้กว้างขวางในภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย คือ  
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ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร ก้าแพงเพชร 
สุโขทัย พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ 

ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรีและ
ชัยนาท 

ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและชลบุรี 
การขนส่งเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเกาะเกร็ดไปจ้าหน่ายในจังหวัดต่าง ๆ แต่เดิมใช้

เรือเป็นพาหนะหลัก แม่น ้าจึงเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งเครื่องปั้นดินเผาไปจ้าหน่ายในชุมชน
ตามจังหวัดต่าง ๆ ที่มีแม่น ้าไหลผ่านแม่น ้าเจ้าพระยาตอนเหนือ เส้นทางส้าคัญในการค้าเครื่องปั้น
บ้านเกาะเกร็ด 

แม่น ้าเจ้าพระยาเป็นแม่น ้าสายหลักที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านจังหวัด
ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยาล้วนเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ ๆ กระจายอยู่ตลอดสองฝั่งของ
เจ้าพระยา  ชุมชนเหล่านี จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส้าคัญของการค้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด 

จังหวัดนครสวรรค์เป็นชุมทางการค้าขายทางเรือของผู้ค้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะ
เกร็ด  มีเรือมอญน้าเครื่องปั้นดินเผาบรรทุกเรือมาขายตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนล่างปี
ละ 2 ครั ง  ผู้คนในจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนล่าง มีจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์  ก้าแพงเพชรและสุโขทัย ต้องรอเรือมอญน้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
ขึ นมาขายจึงจะได้โอ่งอ่างไว้ใช้ในบ้าน  ช่างปั้นบ้านมอญเกาะเกร็ดกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งจึงได้ขึ นไป
ตั งโรงปั้นโอ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ 

ช่างปั้นบ้านมอญเกาะเกร็ดดังกล่าวได้น้าเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเกาะเกร็ด ขึ นไป
จ้าหน่ายที่ภาคเหนือตอนล่าง จึงรู้จักและคุ้นเคยกับผู้คนและภูมิประเทศของภาคเหนือตอนล่างได้
ดี ได้เห็นว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นชุมทางการค้าทางเรือและมีดินที่ใช้ท้าเครื่องปั้นดินเผาได้ จึงได้
ไปตั งโรงปั้นท้าเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดนครสวรรค์ 

ประมาณ พ.ศ. 2440 ช่างปั้นบ้านมอญเกาะเกร็ด 7 ครอบครัวได้เริ่มไปตั งโรงปั้น
เครื่องปั้นดินเผาที่ใกล้เกาะญวน อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เป็นแห่งแรก แต่บริเวณนั นเป็นที่
ลุ่มและดินมีคุณภาพต้่ามีทรายปนมากไม่เหมาะแก่การท้าเครื่องปั้นดินเผา จึงได้ย้ายมาตั งโรงปั้น
ที่ใต้บ้างแก่ง  อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ แต่สถานที่มีจ้ากัดเพราะมีผู้อ่ืนจับจองที่ดินไว้ก่อน 
จึงได้ย้ายไปตั งโรงปั้นที่เป็นบ้านมอญนครสวรรค์ในปัจจุบันนี  (พิศาล บุญปลูก, 2555) สถานที่ตั ง
โรงปั้นที่บ้านมอญนครสวรรค์อยู่ริมแม่น ้าปิง ด้านหลังหมู่บ้านมีหนองน ้าขนาดใหญ่  ดินตามขอบ
หนองน ้าเหมาะแก่การใช้ท้าเครื่องปั้นดินเผามาก สถานที่บ้านมอญนครสวรรค์จึงเป็นที่ตั งของ
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หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคเหนือ ตั งอยู่บ้านมอญ ต้าบลบ้านแก่ง  อ้าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์เมื่อเริ่มแรกผลิต  เป็นเครื่องปั้นประเภทโอ่งน ้า
ขนาดไม่ใหญ่  เป็นสินค้าที่ขายดีและสามารถบรรทุกได้สะดวกทั งทางเรือและเกวียน  นอกจากนั น
กระปุกหรือหม้อใส่น ้าตาลเป็นสินค้าที่ยอดจ้าหน่ายสูง เนื่องจากมีโรงน ้าตาลตั งอยู่ไม่ไกลจาก
หมู่บ้าน โรงงานน ้าตาลต้องใช้เครื่องปั้นดินเผาบรรจุน ้าตาลอ้อยเพื่อจ้าหน่ายต่อไป วิธีการท้า
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์เริ่มตั งแต่การเตรียมดิน การขึ นรูปและการเผาใช้วิธีการ
เช่นเดียวกับที่บ้านเกาะเกร็ด กล่าวคือมีการใช้ควายย่้าดิน การท้าขดดินส้าหรับขึ นรูป การก่อ
เตาเผา  การเผาเครื่องปั้นดินเผาเป็นวิธีการที่เหมือนกับช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด 

ประมาณ พ.ศ.2490 จ้าปา ศิริวรรณ ช่างปั้นจากบ้านเกาะเกร็ดได้มาแนะน้าการปั้น
โอ่งขนาดใหญ่และการก่อเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาให้แก่ช่างปั้นที่บ้านมอญนครสวรรค์  ช่างปั้นบ้าน
มอญนครสวรรค์  ได้พัฒนางานผลิตเครื่องปั้นดินเผาจนสามารถป้ันโอ่งน ้าขนาดใหญ่เช่นเดียวกับ
ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด นางสง  ทาทิพย์ เป็นช่างปั้นที่มีฝีมือดีสามารถปั้นโอ่งแบบโอ่งบ้านเกาะ
เกร็ดได้ นอกจากนั นนายจ้าปาได้แนะน้าให้แต่งโอ่งน ้าขนาดเล็กให้สวยงามด้วยการแต่งให้เป็นพู 
จนเป็นเอกลักษณ์ของโอ่งน ้าบ้านมอญนครสวรรค์ 

ปัจจุบันบ้านมอญนครสวรรค์ เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่แห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์ได้ผลิตขึ นเพื่อเป็นสินค้าส่งออกด้วย มีผู้เข้ามา
สั่งซื อและให้ปั้นตามแบบที่ผู้ซื อออกแบบให้และน้าไปจ้าหน่ายทั งในประเทศและต่างประเทศ   
ทั งในยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย ส่วนตลาดภายในประเทศที่เป็นแหล่งใหญ่คือกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ภาคเหนือและภาคตะวันออก ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต 

ในแต่ละวันจะมีรถบรรทุกเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านมอญนครสวรรค์เป็นร้อยคัน   
ที่บรรทุกเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านมอญนครสวรรค์  ไปส่งยังแหล่งรับซื อเครื่องปั้นดินเผาทั งใน
จังหวัดต่าง ๆ ภายในประเทศและทั งที่น้าไปส่งจ้าหน่ายยังต่างประเทศ เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
นครสวรรค์จ้านวนมากมายมีการผลิตกันทั่วทั งหมู่บ้านมีทั งผู้ผลิตหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ น 
ท้าให้เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์ได้รับการยกย่องให้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) แห่งหนึ่งของประเทศ  

 สรุปพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิต รูปแบบ  
ภูมิปัญญา และการจัดการของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ทั ง 4 ชุมชน มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มี 3 ชุมชนเป็นชาวมอญ คือ ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชุมชนบ้าน
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คลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนแหล่งเตาเผา
โบราณแม่น ้าน้อย บ้านโคกหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี  พบว่า เป็นช่างเครื่องปั้นดินเผาชาวเชื อสายจีน 
และช่างปั้นที่อพยพย้ายถ่ินจากช่วงสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี  

ในพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ทั ง 4 ชุมชน  มีการท้าเครื่องปั้นดินเผามาตั งแต่สมัย
อยุธยาตอนต้น ในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 1914 -1921 ซึ่งเป็นช่วง
คาบเกี่ยวกับสมัยอาณาจักรสุโขทัย มีการยกทัพตีหัวเมืองกวาดต้อนผู้คนมารวมอยู่บริเวณแหล่งที่
ราบลุ่มแม่น ้าน้อย ในเขตเมืองแพรกขึ นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาการพิจารณาทางด้านประวัติศาสตร์
ของชาวช่างปั้นลุ่มแม่น ้าน้อย สรุปที่มาได้ 3 แนวทางคือ 1) เป็นกลุ่มช่างปั้นที่ถูกกวาดต้อนจาก
การท้าสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองกลุ่มอาณาจักรสุโขทัย  2) เป็นกลุ่มช่างปั้นดินเผา
ที่อพยพมาจากสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อหาแล่งท้ากินใหม่ 3) เป็นกลุ่มช่างปั้นที่ติดตามเจ้า
นครอินทร์มาจากเมืองจีน ในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ในปี พ.ศ.1920 โดยราชทูต
น้าพาช่างเครื่องปั้นดินเผาชาวจีน มาท้าเครื่องปั้นดินเผาที่ริมแม่น ้าน้อยในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการ
กระท้าเช่นเดียวกับพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช เป็นช่วงสมัยราชวงศ์หมิงของจีนที่มีความเจริญรุ่ง
เรื่องด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาปอร์สเลน ใช้เทคโนโลยีและเผาที่อุณหภูมิสูง สีขาว โปร่งแสง 
เนื อผลิตภัณฑ์แกร่ง แต่การท้าเครื่องปั้นดินเผาของแหล่งเตาแม่น ้าน้อยไม่สามารถท้าปอร์สเลนได้ 
ท้าได้แต่สโตนแวร์เท่านั นเพราะวัตถุดิบที่มีอยู่ในลุ่มแม่น ้าน้อยไม่บริสุทธิ์พอ และเนื อดินปั้นมีความ
ทนไฟไม่สูงพอท้าได้เฉพาะ สโตนแวร์และเอิร์ทเธนแวร์   

ล้าแม่น ้าน้อยในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นพื นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั งดินดีเหมาะสม
ส้าหรับท้าเครื่องปั้นดินเผา ป่าไม้ดีมีเชื อเพลิงในการเผาอุดมสมบูรณ์ น ้าดีมีเส้นทางการคมนาคม
ทางน ้าสะดวก ความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพันธุ์ธัญญาหาร จากการค้นพบมีเตาเผาขนาดเล็ก-ใหญ่ 
จ้านวนมากกว่า 200 เตา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาดเตาเผา
ใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบแหล่งเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย มีขนาดกว้าง 5.6 เมตร ยาว 14.5 
เมตร ปล่องเตามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 เมตร ผลิตไหสี่หูใช้ส้าหรับบรรจุสินค้าส่งออกไปขาย
ต่างประเทศ ท่อดินเผาลักษณะเดียวกันกับท่อน ้าประปาดินเผาที่พระราชวังนารายณ์ และผลิต
ภาชนะดินเผาที่ ใช้ในครัวเรือนและต้องสิ นสุดลงเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าครั งที่  2  
(พ.ศ.2310) นับว่าชุมชนช่างปั้นดินเผาลุ่มแม่น ้าน้อยมีอายุการท้าอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
ประมาณราว 400 ปี (เทิดศักด์ิ บุญงาม, 2558: สัมภาษณ์), (โกมล รักษ์วงศ์, 2538: 12-15), 
(ประภัสสร เสวิกุล, 2548: 32) 
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ต่อมาในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวมอญที่ได้อพยพเข้ามาพึง
พระบรมโพธิสมภารในเมืองไทยและอีกหลายระลอกในช่วงรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 4 ได้รับ
พระราชทานที่ดินท้ากินให้แต่แรกอพยพเข้ามาตั งบ้านเรือนตามที่ราบลุ่มริมแม่น ้าภาคกลาง ได้แก่ 
ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง นนทบุรี  ส่วนหนึ่งมีอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผา ท้าอิฐมอญ โดยเฉพาะ
ชุมชนที่เกาะเกร็ด ช่างปั้นมีฝีมือท้าเครื่องปั้นดินเผาแกะลวดลายวิจิตรงดงามเป็นพิเศษ ใช้เป็น
เครื่องบรรณาการส้าหรับ ผู้ใหญ่ ขุนนางในราชส้านัก เกิดการค้าขายเครื่องปั้นดินเผาทางเรือกับ
ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาตลอดทั งสาย ลุ่มน ้าท่าจีน ลุ่มน ้าป่าสักมีการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นวงกว้างสินค้าภาชนะดินเผาได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการทั่วทุกภูมิภาค 
ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน พ่อค้ามอญปากเกร็ดและสามโคกได้เดินเรือขึ นเหนือตามล้า
น ้าเจ้าพระยาไปขายเครื่องปั้นดินเผาถึงจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อสินค้าหมดจอดเรือพักอาศัยอยู่
ริมน ้าเจ้าพระยาพบความอุดมสมบูรณ์ของพื นที่และทรัพยากร ดินมีคุณภาพดีเหมาะกับการท้า
เครื่องปั้นดินเผา ช่างปั้นชาวมอญที่เกาะเกร็ดจึงได้ชวนพรรคพวกจ้านวน 4 ครอบครัว ได้แก่ 
ตระกูลช่างปั้นตระกูลเลี ยงสุขตระกูลแก้วสุทธิ และตระกูลเรืองบุญ  มาตั งบ้านเรือนท้าอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผานั่นคือชุมชนบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
จนถึ งปั จจุบั นซึ่ ง เป็ นรุ่นที่  4 ระยะ เวลากว่า  200 ปี  (เป้ า  เลี ย งสุ ข , 2558: สัมภาษณ์ ) , 
(ศรีศักด์ิ  วัลลิโภดม, 2555),(พิศาล บุญปลูก, 2555: 112) 

 

 

ภาพประกอบ 3 ภาพแสดงที่ตั งชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2559). วาดภาพ 
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แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชุมชน  
แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชุมชนและการด ารงชีพ 

แนวคิดและความหมายของวิถีชุมชน วิถีชุมชน ประกอบด้วยค้าว่า วิถี  (วิ -ถี) 
หมายถึง สาย แนว ทาง ถนน มักใช้ประกอบกับค้าอ่ืน เช่น วิถีทาง วิถีชีวิต  บาทวิถี. วิถีชีวิต (วิ-ถี-
ชี-วิต) น. หมายถึง ทางด้าเนินชีวิต  เช่น วิถีชีวิตชาวบ้าน. วิถีทาง น. ทาง เช่น ต้องใช้ความ
พยายามทุกวิถีทางจนกว่าจะประสบความส้าเร็จ  ชุมชน น. หมายถึง หมู่ชน กลุ่มชนที่มาอยู่
รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ที่ที่มีคนอาศัยอยู่
มาก (ราชบัณฑิตยสถาน. 2554.)  

สภาพการชุมชนสามารถแบ่งได้หลายลักษณะรูปแบบ อันได้แก่ สภาพการเมืองการ
ปกครอง (รัฐศาสตร์) เช่น หมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ลักษณะอาชีพการงาน (เศรษฐศาสตร์)  
เช่น ชาวนาชาวไร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ข้าราชการ หัตถกรรม สภาพภูมิศาสตร์ (ภูมิศาสตร์) 
เช่น ภาคกลาง ภาคใต้ เขตร้อน เขตหนาว ชุมชนชาวตะวันออก  ชาวตะวันตก ชาวเอเชีย ชาวเขา 
ชาวเล ชาวนา เขตพื นที่ เช่น ชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ชุมชนลุ่มแม่น ้า สภาพพิเศษอ่ืน ๆ เผ่าพันธุ์  
(มนุษย์ศาสตร์) เช่น คนไทยเชื อสายจีน คนญี่ปุ่น คนจีน ชุมชนชาวมอญ ชุมชนชาวไทยลื อ ตาม
คติความเชื่อ (สังคมศาสตร์) ชุมชนชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม ชาวคริสต์ ชาวอิสลาม และสุดท้าย
ตามประวัติศาสตร์ ชาวบ้านครัว ชาวหัวเขา  

พวงเพชร สุรัตนกวีกุล (2542: 50-54) ได้กล่าวถึง วิถีชีวิตชุมชน เป็นวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม หมายถึง วัฒนธรรมในทางสังคมศาสตร์นั่นเอง ทั งนี เพราะวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
ก้าหนด พฤติกรรมตั งแต่เกิดจนตาย ตั งแต่ต่ืนนอนจนเข้านอน พฤติกรรมต่างๆ ที่มนุษย์กระท้า 
วัฒนธรรมเป็นตัวก้าหนดรูปแบบของครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา ศาสนา เป็นต้น 
วัฒนธรรมจะก้าหนดว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด รวมทั งเป้าหมายในชีวิตว่าควรเป็น
อย่างไร ฉะนั น กิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการกิน การด่ืม การพูด การอ่าน การเขียน 
การคิด การท้างาน การเล่น การติดต่อสัมพันธ์กัน ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทั งสิ น 
วัฒนธรรมจึงเปนวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม สังคมหนึ่งหรือชุมชนหนึ่งๆ จะต้องมีวิถีการด้าเนิน
ชีวิตเป็นลักษณะเฉพาะของสังคม วิถีชีวิตจึงเป็นเสมือน เอกลักษณ์หรือตราประจ้าสังคม ซึ่งมี
ความแตกต่างกันไปทั งนี ขึ นอยู่กับเหตุดังนี   

1) ความคิดเห็นและการมองโลกต่างกัน ความคิดเห็นและการมองโลกต่างกันจะ
ท้าให้วิถีชีวิตแตกต่างกันไป ในเรื่องนี จะเห็นได้ว่ามนุษย์ทุกแห่ง ของโลกต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ 
ความเชื่อ ศาสนา การปกครอง เศรษฐกิจ การอบรมเลี ยงดูเด็ก ตลอดจนคบเพื่อน เหมือน ๆ กัน 
แต่รูปแบบของสิ่งเหล่านี จะแตกต่างกันไปตามความคิดเห็นและค่านิยมของแต่ละสังคม  
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2) สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ต่างกัน วิชชุตา ให้เจริญ (2552) กล่าวว่า
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ต่างกันท้าให้พบปัญหาแตกต่างกัน เช่น มนุษย์ที่อยู่ในเขตหนาวต้อง
พบปัญหาต่างกับมนุษย์ที่อยูในเขตร้อน มนุษย์ที่อยู่บนภูเขาย่อมมีปัญหาต่างจากมนุษย์ ที่อยู่ในที่
ลุ่ม ด้วยเหตุนี แต่ละสังคมจึงต้องคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในบาง
กรณีจะ พบว่ามนุษย์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกัน แต่มีวิถีชีวิตต่างกัน ที่เป็นเช่นนี อธิบายได้
ว่าการที่วิถีชีวิตจะมีลักษณะอย่างไรนั น นอกจากจะขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อม ความคิดเห็น การ
มองโลกแล้วยังขึ นอยู่กับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มาของแต่ละสังคม ซึ่งจะมีส่วนส้าคัญในการ
ก้าหนดลักษณะของวิถีชีวิตดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   

อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (มปป.) ได้กล่าวถึง วิถีชีวิตของชุมชน ว่าเป็นแนวทางการ
ด้าเนินชีวิตของสมาชิกส่วนใหญ่ในแต่ละชุมชนที่พิจารณาได้จาก  

1) บทบาทที่สมาชิกแสดงออกมาตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั งในระดับ
ปัจเจกบุคคล สถาบัน องค์กร และชุมชน โดยที่แต่ละปัจเจกอาจมีหลายบทบาทเมื่อท้าหน้าที่อยู่
ต่างสถานที่และเวลา หรือแม้แต่เวลาและ สถานที่เดียวกัน  

2) โครงสร้างและหน้าที่ของสมาชิก ที่ย่อมเป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกและระหว่างสถาบัน องค์กร และชุมชน ที่จะมีเป้าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่เมื่อ
ชุมชนใด มีผลประโยชน์ เหลื่อมซ้อนกันในเชิง ได้เปรียบเสียเปรียบกัน สถานการณ์ย่อม
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบได้ถ้าปราศจากการประนีประนอมกัน และอาจ ส่งผลกระทบต่อการ
ท้าลาย โครงสร้างและหน้าที่ของอีกชุมชนหนึ่งที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้  

3) การก้าหนดเงื่อนไขของความสัมพันธ์ ในลักษณะเครือญาติ เพื่อน เครือข่าย คู่
ค้าขาย ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียในผลประโยชน์ร่วมกัน หรือคู่แข่งขันกัน  

4) การก้าหนดข้อตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคมที่อาจพัฒนาขึ นเป็นระเบียบ บรรทัด
ฐานทางสังคม ประเพณี และกฎหมายที่มีบทบังคับ  

5) มีการสร้างกลไกทางสังคม เป็นข้อบังคับใช้กฎที่มีพลังและอ้านาจบังคับใช้
กฎเกณฑ์ดังกล่าว ในรูปแบบของความเชื่อ พิธีกรรม กลไกทางสังคมที่มีอ้านาจและเป็นพลังของ
ตัวแทนของ สมาชิก สถาบัน องค์กร และชุมชน ทั งประเภทที่มีขอบเขตการบังคับใช้ที่มีวงกว้าง
แตกต่างกัน ตามอ้านาจที่หนุน หลังกลไกนั น ๆ ทั งอ้านาจที่น่าเชื่อถืออย่างเป็นเหตุเป็นผล หรือ
อ้านาจที่นอกเหนือการควบคุมทางธรรมชาติ (Super Natural Power)  
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อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ ยังกล่าวต่ออีกว่า เนื อหาแห่งวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนย่อม
แตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือการท้าหน้าที่ของกลไกทางสังคม ที่แฝงไปด้วยความเชื่อ ค่านิยม 
ทัศนคติที่พัฒนาขึ นเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติ ส่วนข้อห้าม (Taboo) และกฎเกณฑ์ ในการปฏิบัติก็
กลายเป็นบรรทัดฐาน (Norms) ที่ถ่ายทอดเรียนรู้สืบต่อกันมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทานปรัมปะ
รา การละเล่น ละคร เพลงพื นบ้าน ลิเก ซอ จ้อย (ออกเสียงทางภาคเหนือเป็น จ๊อย) ล้าตัด งิ ว และ
อาจมีสัญลักษณ์ แทนตัวอักษร แต่สะท้อนความเชื่อหรือข้อห้ามได้ชัดเจน โดยอาจอาศัยความเชื่อ
เรื่องผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ มาเป็นกลไกในการควบคุมความประพฤติ ชุมชนย่อมมีวิธีการจัดการ
ความรู้ด้วยตนเอง ความรู้ระดับชุมชน มักเรียกกันว้าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อาจจ้าแนกได้หลาย
สาขาตามประเภทขององค์ความรู้ ซึ่งเนื อแท้ขององค์ความรู้คือ ความเป็นธรรมชาติ หรือธรรมชาติ
วิทยา ย่อมขึ นกับบริบทและมิติที่พิจารณากัน อย่างไรก็ตาม ทุกองค์ความรู้ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อ
กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งวิถีชุมชนต้องพึ่งพาความเชื่อมโยงเหล่านี ด้วยความเข้าใจที่ปราศจาก
ความเย่อหยิ่ง แต่เอื ออาทรกัน   

ดังนั น ความหมายและองค์ประกอบรวมของวิถีชุมชน จึงหมายถึงและมีสภาพการ
ของ (1) กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ทางลักษณะภูมิศาสตร์หรือพื นที่ทางการปกครอง (2) มีวิถีชีวิต
โดยรวมมีการประกอบอาชีพ การเมืองการปกครอง บริหารจัดการชุมชนเพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยปลอดภัยทั งชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการอยู่ร่วมกัน มีส่วนร่วมมือร่วมใจเอื อเฟื้อสามัคคีมี
น ้าใจต่อกัน  (3) มีองค์กรในชุมชนทั งหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาสังคมของชุมชน กลไก
ทางสังคม (4) มีทรัพยากรในชุมชนทั งทรัพยากรธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ นมา เช่น ถนน 
ไฟฟ้า เชื อเพลิงเป็นต้น  (5) ภูมิปัญญาทุนทางสังคม ขนบ จารีต ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชน (6) ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนทั งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก เชิงบวกและเชิงลบ 
เช่น มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา มีบ่อนการพนัน กระแสวัตถุนิยม โครงสร้างทางสังคม ชุมชนที่
มีการจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์ คณะกรรมการกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาของชุมชน หมู่บ้าน  

แนวคิดเกี่ยวกับการด้ารงชีพของชุมชน วิถีชีวิต หรือ การด้ารงชีพ หรือกระบวนการยัง
ชีพของมนุษย์ ประกอบได้ด้วยรากฐานที่ส้าคัญสองประการ คือ องค์ประกอบทางกายภาพ 
(ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี) และองค์ประกอบทางสังคม กล่าวคือ การยังชีพของมนุษย์ได้
พึ่งพาธรรมชาติและเพื่อนพ้องของเขา การแลกเปลี่ยนระหว่างกันของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และทางสังคมของมนุษย์ตราบเท่าที่สิ่งเหล่านี ได้เอื ออ้านวยเขาด้วยวิถีทางเชิงวัตถุที่ตอบสนอง
ความต้องการที่พึงพอใจ (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศร,ี 2554: 27) 
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ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2554: 12-15) ได้กล่าวถึง การด้ารงชีพ ว่า ประสิทธิภาพ
การด้ารงชีพนั น แท้ที่จริงแล้วมาจากความสามารถหรือไม่สามารถที่จะเข้าถึง ทุน ทรัพยากร 
ตลอดจนการมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิ ในการเป็นเจ้าของและการจัดการทรัพยากรของครัวเรือน 
ความสามารถหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพของทรัพยากรเพื่อการด้ารงชีพ ที่เป็นปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการอยู่รอดของการด้าเนินชีวิต ในขณะเดียวกันการปรับตัวของครัวเรือนก็ไม่ได้จ้ากัด
อยู่ในแนวทางการสร้างรายได้ในรูปตัวเงินเพียงอย่างเดียว หากแต่เน้นการสร้างความหลากหลาย
ในการด้ารงชีพ เพื่อรักษาความกินดีอยู่ดีของครัวเรือน ที่อาจผสมผสานยุทธวิธีต่าง ๆ ทั งในและ
นอกเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมในการด้ารงอาชีพและความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับครัวเรือน
อ่ืน ๆ เป็นต้น เช่น เกษตรกรมีอาชีพท้าการเกษตร พืชไร่ พืชสวน แต่ก็อาจจะมีการสร้างรายได้เสริม
จากการท้ากิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการเกษตร  

แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 
อัตลั กษณ์  ประกอบ ด้วย ค้าว่า  อัต  (อัด -ตะ) ซึ่ งหมายถึ ง  ตน  หรือ  ตั ว เอง 

กับ  ลักษณ์  ซึ่ งหมายถึ ง  สมบั ติ เฉพาะตัว  ค้ าว่า  อัตลั กษณ์  ตรงกับ ค้าภาษาอังกฤษ
ว่า Identity หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งท้าให้สิ่งนั นเป็นที่รู้จักหรือจ้า
ได้ เช่น นักร้องกลุ่มนี มีอัตลักษณ์ทางด้านเสียงที่เด่นมาก ใครได้ยินก็จ้าได้ทันทีสังคมแต่ละสังคม
มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง โลกาภิวัตน์ท้าให้อัตลักษณ์ของสังคมไทยเปลี่ยนไป 

ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547: 32-33)ได้กล่าวถึงความหมายของอัตลักษณ์ว่า อัตลักษณ์ 
(identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินคือ identities เดิมใช้ค้าว่า idem ซึ่งมีความหมายว่า
เหมือนกัน (the same) อย่างไรก็ตามโดยพื นฐานภาษาอังกฤษแล้วอัตลักษณ์มีความหมายสองนัย
ยะด้วยกันคือ ความหมายเหมือนและความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไปนั่นคือ  
การตีความหมายความเหมือนกันบนพื นฐานของความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบกันระหว่างคน
หรือสิ่งของในสองแง่มุมมองคือความคล้ายคลึงและความแตกต่างนอกจากนั นแล้วยังชี ให้เห็นว่า 
(อัตลักษณ์มิใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมันเอง หรือก้าเนิดขึ นมาพร้อมคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่ง
ที่ถูกสร้างขึ นมาและมีลักษณะความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ “อัตลักษณ์ ถูกสร้างขึ นโดย
กระบวนการทางสังคม ครั นเมื่อตกผลึกแล้วอาจมีความคงที่ปรับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่ ง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปทั งนี ขึ นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลักกล่าวโดยอีกนัยหนึ่งอัต
ลักษณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็นใครและคนอ่ืนเป็นใครนั่นคือ เป็นการก่อรูป
ขึ นและด้ารงอยู่ว่าเรารับรู้เกี่ยวกับตัวเราเองอย่างไรและคนอ่ืนรับรู้เราอย่างไร โดยมีกระบวนการ
ทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ทั งนี ย่อมขึ นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคม
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ที่มีต่อคนหรือกลุ่มอ่ืนด้วย” แคทรีน วูดวาร์ด ได้กล่าวไว้ว่าอัตลักษณ์คือสิ่งที่ท้าให้เรารับรู้ตนเองว่า
เราคือใครและเราด้าเนินความสัมพันธ์กับคนอ่ืนตลอดจนโลกที่แวดล้อมตัวเราอยู่อย่างไร  
อัตลักษณ์ คือ สิ่งที่ก้าหนดทางเดินให้กับเราเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครเป็นพวกเดียวกับเราและใครที่
แตกต่างจากเราส่วนใหญ่แล้ว 

ในทางสังคมวิทยามองว่าเมื่อบุคคลมาอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีการติดต่อสื่อสารกัน
หรือมีการกระท้าทางสังคมระหว่างกัน (social interaction) โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา
เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (symbolic interaction) ซึ่งขึ นอยู่กับปทัสถานทางสังคม (social 
norms) ตามโครงสร้างทางสังคมนั น ๆ  การกระท้าระหว่างกันทางสังคมท้าให้บุคคลมีบทบาทตาม
สถานการณ์ที่ตนสัมพันธ์อยู่แต่ในปัจจุบันความหมายได้แปรเปลี่ยนไปแนวโน้มทางทฤษฎียุคหลัง
สมัยใหม่ (postmodernism) ท้าให้เกิดการตั งค้าถามอย่างมากกับวิธีการมองโลก การเข้าถึงความ
จริงของสิ่งต่างๆรวมทั งสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นความจริงที่เป็นแก่นแกนของปัจเจกบุคคลวิธีคิดในกระแส
นี รื อถอนความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติแก่นแกนของปัจเจกภาพความเป็นปัจเจกกลายเป็นเรื่องของ
การนิยามความหมายซึ่งสามารถเลื่อนไหลเปลี่ยนแปรไปตามปริมณฑลอัตลักษณ์ เป็นมโนทัศน์ที่
คาบเกี่ยวสัมพันธ์กับวิชาหลายแขนงทางด้านสังคมศาสตร์ทั งสังคมวิทยา มานุษยวิทยาจิตวิทยา
และปรัชญาอัตลักษณ์มีความส้าคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นบริบทเชื่อมต่อระหว่างทั งสองไว้  
ในด้านหนึ่งอัตลักษณ์คือความเป็นปัจเจกที่เชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม (อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, 
2546: 1-5)  

ค้าว่าอัตลักษณ์มีความหมายที่ครอบคลุมตั งแต่เรื่องของเชื อชาติเพศสีผิวโดยที่
ปัจจุบันเราพบความเปลี่ยนแปลงและความไม่ชัดเจนของการแสดงอัตลักษณ์ในหลายๆกลุ่มชน
เนื่องจากอิทธิพลของการพัฒนาและการเปิดรับอารยธรรมของชนเผ่าที่มองว่าตนเองเป็นผู้มีอารย
ธรรมเหนือกว่าดังนั นการพยายามเปลี่ยนแปลงโดยไม่เข้าใจที่มาของรูปแบบวัฒนธรรมนั นย่อมท้า
ให้ผู้รับเอาวัฒนธรรมมาตีความหมายที่ผิดแปลกออกไปการดูถูกทางวัฒนธรรมหรือการเหยียดสี
ผิวการเหยียดชนชั นจึงเป็นสิ่งที่ตามมา 

อัตลักษณ์ถูกก้าหนดโดยความแตกต่างซึ่งอาจมองเห็นได้ในลักษณะของการ
แบ่งแยกออกจากกัน เช่น อัตลักษณ์ในรูปแบบของความแตกต่างระหว่างชนชาติหรือความขัดแย้ง
ด้านความเชื่อเป็นต้นโดยมากแล้ว อัตลักษณ์ถูกสร้างขึ นในลักษณะของสิ่งตรงกันข้ามเช่นคนผิว
ขาว-คนผิวสีความปกติ-ความเบี่ยงเบนจากปกติและผู้ชาย-ผู้หญิงนอกจากนี ค้าว่า อัตลักษณ์ นั น
เป็นหน่วยเล็กๆในการศึกษาทางสังคมวิทยาซึ่งเชื่อมโยงเรื่องของทัศนคติที่มีต่อตัวตนหรือ
เอกลักษณ์เป็นความสัมพันธ์ในเชิงบทบาทหน้าที่และพฤติกรรมอันเกิดจากบทบาทของบุคคลนัก
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ทฤษฎีอัตลักษณ์ได้ตั งข้อโต้แย้งกันว่าตัวตนคือการรวมตัวกันของอัตลักษณ์ซึ่งอยู่บนพื นฐานของ
ลักษณะเฉพาะของบทบาทเช่นเดียวกับการที่เราตอบค้าถามตัวเองว่าตัวฉันคือใครแล้วเราก็ได้
ค้าตอบว่าฉันเป็นพ่อฉันเป็นแม่ซึ่งค้าตอบเหล่านี ก็ เชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละบุคคลนั นเอง 

แนวคิดพื นฐานของทฤษฎีอัตลักษณ์ ทฤษฎีอัตลักษณ์เริ่มต้นขึ นในช่วงปีค.ศ. 1950-
1960 โดยนักปรัชญา 3 ท่านคือเจ.เจ.ซี. สมาร์ท, ยู.ที. เพลสและเฮอร์เบิรต์ฟิลก์ (J.J.C. Smart, 
U.T. Place and HerbertFeigl) ทฤษฎีนี อาศัยกรอบการคิดในช่วงศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมาแต่เน้น
ไปที่การวิจัยสมัยใหม่ที่มองระบบการท้างานของสมอง (Brain function) ซึ่งแบ่งหน้าที่ออกเป็น
สองส่วนอีกทั งเป็นการมองว่าสมองแต่ละส่วนท้าหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นสมองส่วนที่ท้าให้
เกิดความรู้สึกเจ็บปวดเกิดจากสมองส่วนกลางและเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบจากแนวคิดดังกล่าวจึงเกิด
ประโยคที่ว่าสมองคือจิตใจ (Your mind is your brain) นั่นคือที่มาของแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์Trait 
คือลักษณะโดดเด่นบางประการในบุคลิกภาพของมนุษย์ที่ถูกดึงออกมาจัดให้เป็นลักษณะ
เฉพาะตัวที่มีแบบแผนแม้มนุษย์แต่ละคนมีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างกันออกไปมากมาย
แต่ก็มีลักษณะบางอย่างที่ยากเปลี่ยนแปลงและเกิดซ ้าTrait เป็นโครงสร้างภายในบุคลิกภาพที่
สร้างแบบแผนความโน้มเอียงอย่างใดอย่างหนึ่งในการสนองตอบต่อโลกข้างนอกการเชื่อมโยง
ปัจเจกเข้ากับอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมนั น เดอร์ไคม์เห็นว่าพลวัตส้าคัญคือพลังของพิธีกรรมซึ่ง
ปัจเจกร่วมกันสร้างและผลิตซ ้า สัญลักษณ์ที่ เป็นเสมือนอัตลักษณ์ ร่วมของสังคมเขาให้
ความส้าคัญกับพลังของพิธีกรรมทั งแง่มุมการเสนอเนื อสาส์น (Cognitive aspect) และแง่มุมของ
พลังทางอารมณ์ (Emotive aspect) พิธีกรรมคือภาษาสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายผ่านการปลุก
เร้าอารมณ์ผู้เข้าร่วมที่จุ่มตนเองลงในบรรยากาศศักด์ิสิทธิ์ร่วมกัน"ความเป็นชุมชน" จึงเป็นเรื่องของ
ความเป็นตัวตนหรือบางคนอาจเรียกว่า "อัตลักษณ์" (Identity) ซึ่งความเป็นตัวตนอันหลากหลาย
ปรากฏในหลายรูปลักษณ์ที่มีความหมายเพราะเป็นความพยายามบอกคนอ่ืนให้รู้ว่า "ฉันเป็นใคร" 
ซึ่งเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงตัวเองกับคนอ่ืนในสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมิติความสัมพันธ์เชิง
อ้านาจหรือสิทธินั่นคือได้รับการยอมรับว่าตัวเองมีความชอบธรรม (อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์, 2544: 
21)  

การพัฒนาทฤษฎีอัตลักษณ์ขึ นโดยอาศัยกรอบแนวคิดตามบริบททางสังคมวิทยาบน
พื นฐานทัศน์ภาพโครงสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นิยม (structural symbolic - interactionist 
perspective) โดยมีวัตถุประสงค์ของ ทฤษฎีคือเพื่ออธิบายพฤติกรรมการเลือกแสดงบทบาท 
(explanation of role choice behavior) ซึ่งเกิดจากการมีปฎิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ระหว่างสังคม 
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(society) และตัวตน (self) ของบุคคลโดยมีโครงสร้างทางสังคม(social structure) และการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) เป็นตัวก้าหนดหรือควบคุมการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลทฤษฎีนี อาศัยข้อตกลง  เบื องต้น  (assumptions or premises) ตามกรอบแนวคิด
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นิยม 4 ประการดังนี  

1. มนุษย์เป็นทั งผู้กระท้าและผู้ตอบสนองต่อการกระท้า 
2. การกระท้าและการตอบสนองขึ นอยู่กับการให้ความหมายหรือตีความ

สถานการณ์นั นๆ 
3. ความหมายที่บุคคลสร้างมโนภาพแห่งตนเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อ

การเป็นผู้กระท้าหรือผู้ตอบสนองการกระท้า 
4. มโนภาพแห่งตนขึ นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆและการตอบสนองการ

กระท้าที่คนอ่ืนมีต่อตน 
จากข้อตกลงทั ง 4 ประการดังกล่าวสามารถอธิบายพฤติกรรมทางสังคมได้ว่าสังคม

เป็นตัวก่อให้ เกิดตัวตนและตัวตนเป็นตัวก่อให้ เกิดพฤติกรรมทางสังคม (social behavior)  
ในท้านองกลับกันพฤติกรรมทางสังคมส่งผลต่อตัวตนและสังคมส่วนตัวตนก็ส่งผลต่อสังคมด้วย
เช่นกัน 

แนวคิดปฏิ สั มพั นธ์ เชิ งสัญ ลั กษณ์ นิ ยม  (symbolic interactionism) แนวคิด
ปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นิยมได้พัฒนาขึ นตั งแต่ ศตวรรษที่ 18 โดย นักปรัชญาชาวสก็อตท์  
(อ า ทิ  David Hume, Frances Hutcheson, Adam Smith, Adam Ferguson and others) 
พยายามที่อธิบายการด้ารงอยู่ ของมนุษย์ในลักษณะวัตถุตามธรรมชาติที่สามารถศึกษาได้โดยเน้น
การกระท้าที่เป็นปกติประจ้าวันเพื่อพัฒนาเป็นหลักการแห่งพฤติกรรม นักปรัชญากลุ่มนี ได้ให้
ความส้าคัญกับจิต (mind) และสังคม(society) ที่ท้าให้มนุษย์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดย
มองว่าพฤติกรรมที่มนุษย์ แสดงออกมาขึ นอยู่ กับจิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม ต่อมากลุ่มนัก
ปรัชญาชาวอเมริกัน (อาทิ  William James, John Dewey, Charles Horton Cooley, George 
Herbert Mead and others) ได้พัฒนา แนวคิดปฏิสัมพันธ์ เชิงสัญลักษณ์นิยม ตามความหมาย
เดิม ตัวอย่าง การอธิบายแนวคิดปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์นิยมที่ได้อธิบายพฤติกรรมเชิงสังคมโดย
เน้นความสนใจในกระบวนการที่บุคคลได้มาซึ่งสิ่งสั่งสมเชิงพฤติกรรม (behavioral repertoire) 
อันเป็นผลมาจากการปรับตนให้เขากับแบบแผนการจัดระเบียบ ทางสังคมที่ก้าลังด้าเนินอยู่ดังนั น 
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลไม่เพียงแต่เฉพาะ   การกระท้าที่สังเกตได้เท่านั นแต่ยังรวมถึง
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พฤติกรรมภายในด้วย เช่น การคิด การตรวจสอบและการประเมินภายใต้ บริบททางสังคม (social 
context) 

เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์รวมทั งพฤติกรรมที่เป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์อัน
ประกอบด้วยจิตและ ตัวตน เกิดขึ น มาจากการดัดแปลงและการปรับตนให้เขากับกิจกรรมทาง
สังคม โดยที่จิตเป็นการตอบสนองเชิงพฤติกรรมประเภทหนึ่ง (behavioral response) ซึ่งเกิดขึ น
จากการมีปฏิสัมพันธ์ กับคนอ่ืนในบริบททางสังคมตลอดจนเป็นความสามารถ เชิงพฤติกรรมที่ท้า
ให้มนุษย์ใช้สัญลักษณ์ในการเรียกชื่อวัตถุต่างๆ และท้าการสวมบทบาท โดยใช้วัตถุต่างๆ เป็นตัว
เราพฤติกรรม หักห้ามพฤติกรรมซักซ้อมทางเลือกพฤติกรรมโดยจินตนาการและเลือกวิถีการ
กระท้าดังนั นจิตจึงช่วยให้บุคคลสามารถร่วมมือ และประสานการกระท้าซึ่งกันและกันได้
กระบวนการทางสังคมที่ก่อให้เกิดจิต เรียกว่า กระบวนการสื่อสารโดยทาที (gestures) ของการ
ตอบสนองต่อสิ่งเราอย่างมีความหมาย (meaning) ตัวตน หมายถึง ความสามารถในการมอง
ตนเองที่เป็นวัตถุชนิดหนึ่ง โดยตัวตนพัฒนาขึ นมาในบุคคลอันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน มิติของตัวตนประกอบด้วยฉันในฐานะเป็นฝ่ายกระท้า ( I ) และ ฉันในฐานะเป็นฝายถูก
กระท้า (me) โดยที่  I เป็นส่วนหนึ่งของปัจเจกชนที่รวมเอาลักษณะนิสัยตามธรรมชาติและเป็น
ลักษณะส่วนตัวของบุคคลเช่น แรงขับต่างๆ ที่ท้าให้บุคคลแสดงออกมาอย่างอิสระส่วน  me เป็น
ตัวแทนเจตคติของคนอ่ืนและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตีความของบุคคลให้แสดงออกตามความ
คาดหวังของสังคม ตัวตนถูกพัฒนาตั งแต่วัยทารกในขั นการเล่น (play stage) โดยการสวมบทบาท
บุคคลเฉพาะ (particular others) ต่อมาพัฒนาสูงขั น เกม (game stage) เพื่อสวมบทบาทบุคคล
ทั่วไป (generalized others) ส่วนค้าว่า สังคม (society)  เป็นเพียงค้าเรียกการสวมบทบาทและ
การกระท้าระหว่างกันทางสังคม (social interaction) ในรูปของ การสนทนาทาที (conversation 
of gestures) และการใช้สัญลักษณ์นัยส้าคัญ (symbolic significant) เช่น การไหว้ และการ
รับไหว้เป็นต้น ค้าว่า สัญลักษณ์ (symbolic) จึงเป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงความตกลงยอมรับร่วมกันใน
ความเป็นตัวแทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุคคลตอบสนองต่อสัญลักษณ์เสมือนเป็นตัวท้านายพฤติกรรม
ต่อไปทั งที่เป็นพฤติกรรมของเขาเองและพฤติกรรมของคนอ่ืน ผ่านกระบวนการสวมบทบาท (role - 
taking) ซึ่งเป็นกระบวนการคาดเดาการตอบสนองหรือโต้ตอบของบุคคลอื่นที่อยู่ในการปฏิสัมพันธ์  
การสวมบทบาทจึงเป็น ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์  นัยส้าคัญจากแนวคิดดังกล่าวพอสรุป
ได้ว่า แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์นิยม เป็นแนวคิดพื นฐานที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคล
ในสังคมโดยผ่านกระบวนการสวมบทบาทโดยการตีความสัญลักษณ์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับคน
อ่ืน ทฤษฎีบทบาทซึ่งอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่ ในทางสังคมวิทยา เพื่อน้ามาใช้เป็น
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ฐานความคิดในการพัฒนาทฤษฎีอัตลักษณ์ว่า บุคคลในสังคมถูกก้าหนดให้มีบทบาทตาม
ต้าแหน่งที่ตนครอบครองอยู่ซึ่งบุคคลอาจมีต้าแหน่งเดียวหรือหลายต้าแหน่ง ขณะเดียวกันบุคคลก็
มีสิทธิ์ในการแสดงออกตามบทบาทของตน  

สังคมประกอบด้วยปัจเจกชนจ้านวนมากจึงจ้าเป็นต้องปรับตัวทางสังคม (social 
adaptation) และการจัดระเบียบทางสังคม (social organization) การปรับตัวกระท้าได้โดยการ
ฝึกฝนอบรม เพื่อให้เกิดแบบแผนทางความคิดตามเงื่อนไขของสังคม โดยเฉพาะ แบบแผนของการ
กระท้าระหว่างกันทางสังคม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีการตอบสนองระหว่างกัน ( reciprocal 
behavior) แบบแผนดังกล่าวเรียกว่าสถานภาพ (status) ส่วนสิทธิและหน้าที่ ที่ต้องแสดงตาม
สถานภาพเรียกว่าบทบาท (role) สถานภาพและบทบาทท้าให้บุคคลมี รูปแบบเฉพาะตน 
(individual form) การปรับตัวของบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพและบทบาทขึ นอยู่ กับ
หน้าที่ทางสังคม โดยบุคคลมีทั งบทบาททั่วไป (general roles) เช่น บทบาททางเพศ ซึ่งเป็น
บทบาทที่ ติดตัวมา (achieved role) โดยที่กระบวนการได้มาซึ่ งบทบาทถูกอธิบายได้ด้วย
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท้าให้บุคคลได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะ และแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดี (effective member ) ของสังคม
และของกลุ่มที่แตกต่างกันภายในสังคมโดยทั งกลุ่มและสังคมมีรูปแบบโครงสร้างที่ถูกจัดระเบียบ
โดยปทัสถาน (norms) ซึ่งท้าให้บุคคลต้องปฏิบัติตามเพื่อให้หน่วยของสังคมท้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องในขณะเดียวกันบุคคลก็ซึมซับปทัสถานเข้าสู่บทบาทที่ตนแสดง ผ่านตัวแทนของการ
ถ่ายทอดทางสังคมได้แก่ บิดามารดา พี่น้อง เพื่อนและครู นอกจากนี การถ่ายทอดทางสังคมยัง
ส่งผลให้บุคคลรับรู้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่เหมาะสม (adequate role performance) 
โดยบทบาทที่บุคคลแสดงออกเกิดจากการมีความคิดเกี่ยวกับตนเองที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่
เรียกว่า อัตลักษณ์ 

ระบบสัญลักษณ์ (symbolic systems) กับความหมาย (meaning) ต่างล้วนเป็น
องค์ประกอบส้ าคัญ ในการสร้างหรือการผลิต (production) การบริโภค (consumption)  
การควบคุมจัดการ (regulation) การสร้างภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม (cultural representation) 
และอัตลักษณ์ของผู้คนสัญลักษณ์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญญะ (sign) ที่เชื่อมโยงระหว่าง
ความหมาย (meaning) กับเครื่องหมายหรือสัญญะนั นความเชื่อมโยงนี เป็นสิ่งสร้างทางสังคม
วัฒนธรรมมากกว่าที่เป็นการเชื่อมโยงตามธรรมชาติตัวอย่างเช่นไฟจราจรสีแดงหมายถึงหยุด
นอกจากนั นสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายยังหมายถึงการเป็นภาพตัวแทนแบบอ้อมๆ ( indirect 
representation) ของความหมายที่แฝงอยู่ตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์ต่างๆของศาสนาและลัทธิความ
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เชื่อต่างๆที่บ่งบอกความหมายที่เป็นเนื อหาสาระที่ศาสนาความเชื่อนั นๆต้องการสื่อสารอนึ่ง
สัญลักษณ์ถูกส่งออกมาในหลายรูปแบบเช่นเป็นเครื่องหมายรูปปนรูปเขียน (เห็นได้ด้วยตา) ภาษา
ดนตรี (เสียง) และกิริยาทาทาง (body language) ในทางสังคมวิทยาจึงนิยามค้าว่าอัตลักษณ์ 
(identity) หมายถึงการรู้คิดเกี่ยวกับตนเองของบุคคลในเรื่องของบทบาทและต้าแหน่งในระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลอัตลักษณ์คือสิ่งที่บุคคลให้ความหมายทางสังคมที่คนซึ่งอยู่ใน
บทบาทเดียวกันมีรวมกัน (shared social meanings) อัตลักษณ์มีลักษณะที่ส้าคัญ 3 ประการคือ 

1. อัตลักษณ์ ต่างๆ เป็นผลผลิตทางสังคม (social products) กล่าวคือ อัต
ลักษณ์ถูกรูปและธ้ารงรักษาผานกระบวนการทางสังคม 3 ประการคือ 

1.1 การนิยาม (naming) หรือให้ความหมายเกี่ยวกับตัวตนตามการแบ่ง
ประเภทต่างๆทางสังคม (locating the self in social categories) เช่นเพศอายุอาชีพเป็นต้น 

1.2 การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนๆ ตามการแบ่งประเภทต่างๆ ทางสังคม
ตัวอย่างเช่นการที่นักเรียนไปปรึกษาด้านการเรียนกับครูแนะแนวทั งสองฝายแสดงออกตามอัต
ลักษณ์ทางสังคมของตนนักเรียนอาจแสดงความสุภาพเรียบร้อยในขณะที่ครูแนะแนวแสดงความ
สนใจตามบทบาทครูแนะแนวเป็นต้น 

1.3 การแสดงตนโดยการประนีประนอมหรือยืนยันการให้ความหมายและ
การแสดงพฤติกรรมตามประเภทต่างๆทางสังคม เช่น การที่ครูแนะแนวแสดงออกตามอัตลักษณ์
ของตนเมื่ออยู่ในโรงเรียนซึ่งต้องประนีประนอมบทบาทอ่ืนๆจากทางบานเพื่อมาแสดงบทบาทครู
แนะแนวในโรงเรียน 

2. อัตลักษณ์ต่างๆเป็นการให้ความหมายกับตนเอง (self - meaning) กล่าวคือ 
อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่เราได้มาจากการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งและอัตลักษณ์
เกิดขึ นบนพื นฐานความคลายคลึงและความแตกต่างของบทบาทเมื่อเปรียบเทียบกับบทบาทอ่ืนๆ
เช่น ในขณะที่ครูแนะแนวปฏิบัติงานให้การปรึกษาแก่นักเรียนครูแนะแนวแสดงอัตลักษณ์ที่คลาย
คลึงกันได้แก่ การรับรู้ความรู้สึกคนอ่ืนการรักษาความลับฯลฯในขณะเดียวกันอัตลักษณ์ดังกล่าวก็
แตกต่างกันเมื่อแต่ละคนไปแสดงบทบาทอ่ืน 

3. อัตลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์  (symbolic) และผลสะท้อนกลับ (reflexive)  
มีประเด็นส้าคัญ 2 ประเด็นประเด็นแรกอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์หมายความว่าคนที่มีอัตลักษณ์
เดียวกันมีการแสดงออกในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนั นเหมือนกันเช่นอัตลักษณ์วิชาชีพครูแนะแนว
เกี่ยวกับการช่วยเหลือนักเรียนในการวางแผนการศึกษาและอาชีพส่วนประเด็นหลัง คืออัตลักษณ์
เป็นผลสะท้อนกลับหมายความถึง การใช้อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่อ้างอิงในการประเมินพฤติกรรมของ
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ตนเองและผู้อ่ืนตามกระบวนการประเมินค่าซึ่งกันและกันเช่นการแสดงออกของครูแนะแนวเมื่อให้
ค้าปรึกษานักเรียนครูแนะแนวตระหนักในบทบาทของผู้เอื ออ้านวยให้นักเรียนได้แก่ปัญหาของ
ตนเองการแสดงออกดังกล่าวเป็นผลสะท้อนจากการมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนดังนั นจึงสรุปได้ว่า  
อัตลักษณ์หมายถึงความนึกคิดเกี่ยวกับบทบาทเฉพาะตนของบุคคลในการแสดงออกเพื่อติดต่อ
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนตามโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมที่บุคคลด้ารงอยู่เนื่องจากนั นลักษณ์
เป็นความนึกคิดเกี่ยวกับตนเองจึงมีความส้าคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลกล่าวคือ ความนึกคิด
เกี่ยวกับตนเป็นเครื่องก้าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพราะคนเราย่อมกระท้าไปตามความคิดหรือ
มโนภาพวาตนเองเป็นคนเช่นไร (อ้อมเดือน  สดมณี, 2540: 60) 

ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547: 33) แบ่งอัตลักษณ์ออกเป็น 2 ระดับ คือ อัตลักษณ์ระดับ
ปัจเจก (individual identity) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (collective identity) ในระดับปัจเจกบุ
คลหนึ่งอาจมีหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเองในขณะที่อัตลักษณ์ร่วมก่อให้เกิดความสงบอยู่รวมกัน
ของกลุ่มชนและไม่สามารถแยกออกจากการกระท้าหรือละทิ งสถานภาพของปัจเจกในกลุ่มได้ 
ประเภทของอัตลักษณ์มี 2 ระดับ คือ อัตลักษณ์บุคคล (Personnel Identity) และอัตลักษณ์ทาง
สังคม (Social Identity) เพื่อศึกษาความคาบเกี่ยวและปฏิสัมพันธ์ของทั งสองระดับนี  บุคลิกภาพ
ไม่ได้หมายถึงการตอบสนอง (Response) ต่อสิ่งเร้าข้างนอกแต่เป็นความพร้อมหรือแนวโน้มที่
ตอบสนองในขณะที่อีริคอีริคสัน (Erick Erickson) นักจิตวิทยามองว่าการก่อรูปของอัตลักษณ์เป็น
กระบวนการตลอดทั งชีวิต (A life long process) และคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะส้าคัญ
ของตนเองได้อีริคสันเลือกใช้ค้าว่าอัตลักษณ์ (Identity) แทนค้าว่าบุคลิกภาพและแม้ได้อิทธิพล
จากฟรอยด์เขาเลือกที่เน้นที่บทบาทของ Ego มากกว่าบทบาทของจิตส้านึกและมีนัยของการเน้น
เสรีภาพในการเลือกของปัจเจกปัจเจกแต่ละคนจึงต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกในชีวิตและ
รูปแบบอัตลักษณ์ที่ตนเลือกเป็นปัจเจกสามารถบูรณาการที่หลากหลายให้เข้ามาอยู่ภายใต้อัต
ลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวได้หากล้มเหลวเกิดภาวะวิกฤตของอัตลักษณ์ (Identity crisis) คืออาการที่
ค้นหาตนเองไม่พบไม่รู้แน่ว่าตนเองคืออะไรไม่มั่นใจในความสามารถของตนและไม่รู้จักวางตนใน
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนผลในขั นต่อมาคือทางเลือกระหว่างบุคลิกภาพที่ชอบโดดเดี่ยวตนเองประสบ
ผลในการพัฒนาอัตลักษณ์ที่มีดุลยภาพมีบุคลิกภาพที่มีการบูรณาการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอดีต
ของตนส่วนคนที่หา อัตลักษณ์ตนเองไม่พบหรือมีอัตลักษณ์ที่แตกสลายก็รู้สึกว่าชีวิตคือความสิ น
หวังและไม่อาจแก้ไขให้ดีได้อีก 

ธงชัย สมบูรณ์ (2549: 40-49) ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ในยุคปัจจุบันมีอยู่ 2 ลักษณะ 
คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่ม (Collective identity) ซึ่งอัตลักษณ์สองส่วนนี จะ
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กระจายตัวในสังคมและประวัติศาสตร์แต่ละช่วงที่แตกต่างกันโดยอัตลักษณ์ส่วนบุคคลเป็น
รูปธรรมที่จับต้องได้ เช่นรูปร่างหน้าตา ส่วนอัตลักษณ์กลุ่ม จะแสดงออกโดยสัญลักษณ์ที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรม เช่น ชุมชนกลุ่มเล็กจะมีอัตลักษณ์กลุ่มที่สามารถสัมผัสได้มากกว่าชุมชน
กลุ่มใหญ่ 

อัตลักษณ์ของบุคคลเป็นการมองตนเองของแต่ละบุคคลซึ่งมีหลายมุมมองขึ นอยู่กับ
บทบาทของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไปโดยอัตลักษณ์อาจแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี   

1. อัตลักษณ์ระดับปัจเจกบุคคล (individual identity) คือการมองตนเองใน
หลายแง่มุม 

2. อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม(collective identity) หมายถึง กระบวนการสร้าง
จิตส้านึกร่วมกันของกลุ่มสังคม โดยจะท้าให้เห็นความแตกต่างในแต่ละกลุ่มสั งคมที่อาศัย
สัญลักษณ์ต่างๆของกลุ่มสังคมเพื่อสร้างระบบวัฒนธรรม เช่น การละเล่นพื นบ้าน ดังนั นสังคมและ
วัฒนธรรมจึงมีบทบาทในการสร้าง และปรับเปลี่ยน อัตลักษณ์โดยตรง  

3. อัตลักษณ์ องค์กร (Corporate identity) คือการแสดงออกของลักษณะ
เฉพาะตัวขององค์กรที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรม การใช้สัญลักษณ์ และการ
สื่อสารขององค์กร  

4. อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) คือ อัตลักษณ์ทางสังคมจะควบคู่ไป
กับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดยอัตลักษณ์ทางสังคมเป็นผลผลิตที่สั่งสมมาจากการใช้วาทกรรม 
(Product of Discourse) ส่วนกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จะเป็นเรื่องของตัวบ่งชี ที่มีลักษณะเป็น
ผลผลิตทางวัฒนธรรม (Cultural product) เช่นอาหารไทย ร้าไทย  

5. อั ต ลั ก ษณ์ ท า งวัฒ น ธ รรม  (Cultural Identity) โล กทั ศ น์  ค ว าม เชื่ อ 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับจักรวาล และสิ่งต่างๆ รอบตัว แบบแผนบรรทัดฐาน แนวทาง
ปฏิบติัของกลุ่ม รูปแบบที่ใช้ในการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม 

ความเด่นของอัตลักษณ์  (identity salience) พัฒนามาจากความมีหลากหลาย
แง่มุมของตัวตนดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นตัวตนประกอบด้วยชุดของอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน
จ้านวนมาก (sets of discrete identities) บุคคลมีศักยภาพที่มีอัตลักษณ์จ้านวนมากตามบทบาท
ต่างๆที่ตนครอบครองอยู่โดยอัตลักษณ์มีคุณสมบัติ 2 ประการคือ 

1. การท่ีบุคคลอื่นมอบต้าแหน่งอันใดอันหนึ่งทางสังคมให้ตัวเรา 
2. ตัวเรายอมรับต้าแหน่งที่บุคคลอ่ืนมอบให้ดังนั นในแง่นี อัตลักษณ์จึงเป็นการรู้

คิดเกี่ยวกับตนที่เกี่ยวกับบทบาทและต้าแหน่งในระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลเช่นอัต
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ลักษณ์ความเป็นครูอัตลักษณ์ความเป็นมารดาเป็นภรรยาเป็นลูก เป็นต้นนอกจากนี อัตลักษณ์ที่
บุคคลมีอยู่ผันแปรไปตามความเด่นที่ถูกจัดวางตามล้าดับความเด่น (salience hierarchy) ซึ่ง
ความเด่นของอัตลักษณ์อันใดอันหนึ่งถูกน้ามาใช้หรือไม่ใช้ขึ นอยู่กับความนาเป็นตามสถานการณ์
ต่างๆดังนั นจึงสรุปได้ว่าการเลือกแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมสะท้อนให้เห็นถึงต้าแหน่ง
ความเด่นของอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนั นๆ โดยปกติแล้วบุคคลแสดงพฤติกรรมตามความ
เด่นของอัตลักษณ์ที่มีความชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี  

2.1 การอธิบายความหมายกับคุณลักษณะของสถานการณ์ต่างๆ (defining 
characteristics of situations) หมายถึงระดับที่บุคคลยินยอมให้ อัตลักษณ์ อ่ืนๆ (alternative 
dentities) ได้แสดงพฤติกรรมออกมาตามสถานการณ์ที่มีความหมายนั น 

2.2 ลักษณะอ่ืนๆภายในตัวบุคคล (other self characteristics) หมายถึง 
การท่ีบุคคลมีความภาคภูมิใจในตนเอง (self - esteem) หรือมีความพึงพอใจ (satisfaction) 

สังคมมนุษย์ เป็นการกระท้าระหว่างกันของบุคคลที่มีการจัดระเบียบแล้ว และมีแบบ
แผนของบุคคลต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ นเพราะจิต กล่าวคือ การยึดถือบทบาทท้าให้บุคคลสามารถควบคุม
ลักษณะการโต้ตอบของตัวเองได้ ทั งนี เพราะบุคคลมีความสามารถในการสวบบทบาทผู้อ่ืนสังคม
ยังต้องขึ นอยู่กับอัตตาอีกด้วย เพราะอัตตาเกิดจากความสามารถของบุคคลในการสวมบทบาท
บุคคลทั่วไป ถ้าหากไม่สามารถมองเห็นและประเมินค่าตนเองจากสายตาของผู้อ่ืนแล้ว การ
ควบคุมทางสังคมก็มีเพียงการประเมินตนจากบทบาทของตนเท่านั นซึ่งไม่สามารถประสาน
กิจกรรมที่แตกต่างกันได้ จิต และอัตตา ท้าให้สังคมมีความเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาที่มีการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืน 

จากการที่บุคคลถือเอาอัตตาเป็นวัตถุอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการท้าระหว่างกันทาง
สังคมนี่เองท้าให้บุคคลสามารถวางแผนการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนได้สังคมจึงเป็นปรากฏการณ์ที่
สร้างสรรค์ขึ นจากการปรับตัวระหว่างการกระท้าระหว่างกันของมนุษย์ ดังนั นสังคมจึงอาจสร้างขึ น
ใหม่เปลี่ยนแปลงไปตามจิตและอัตตาเห็นควรโดยมีลั กษณะเป็น I และ Me คือ I หมายถึง 
แนวโน้มผลักดันของคน Me หมายถึง พฤติกรรมตามความรู้สึกของตนหลังจากได้ท้าพฤติกรรมลง
ไปแล้วบุคคลไม่สามารถท้านาย I ได้ แต่รู้ได้เมื่อเป็น Me ดังนั นสังคมเป็นแบบแผนที่ประสาน
สอดคล้องกันของกิจกรรมมนุษย์ได้กระท้าซึ่งมีการด้ารงรักษาไว้ เปลี่ยนแปลงไปตามการกระท้า
ระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ระหว่างบุคคล หรือในแต่ละบุคคล ทั งการบ้ารุงรักษาและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม กระท้าผ่านกระบวนการของจิตและอัตตา (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2543: 
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122-130) ทฤษฎีกระท้าระหว่างกันทางสัญลักษณ์ การน้าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของ
องค์การทางสังคมและบุคคลที่เป็นสมาชิกเพิ่มเติม ดังนี  

1. แนวความคิดเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาท 
- สถานภาพ คือ สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ของบุคคล 
- บทบาท คือ ส่วนที่เป็นพลวัตของสถานภาพ 
- บุคคลได้รับมอบหมายให้ด้ารงสถานภาพโดยมีความสัมพันธ์กับสถานภาพ

อ่ืน เมื่อบุคคลใช้สิทธิและท้าหน้าที่อันเป็นส่วนต่างๆ ของสถานภาพก็เท่ากับว่าบุคคลแสดง 
“บทบาท” 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม 
- โครงสร้างทางสังคมประกอบด้วยหน่วยวิเคราะห์ส้าหรับวิเคราะห์ คือ 

1) ต้าแหน่งต่าง ๆ ชุดหนึ่ง 
2) ระบบความคาดหวังที่สอดคล้องกัน 
3) แบบแผนพฤติกรรมตามความคาดหวังของต้าแหน่ง 

โดยสรุป Symbolic Interaction Theory มีสาระส้าคัญดังนี  
1. จิต  อัตตา และสั งคม  (Mind, Self and Society) เป็นกระบวนการของ

พฤติกรรมมนุษย์ ที่กระท้าระหว่างกัน 
2. ภาษา เป็นกลไกส้าคัญที่ท้าให้เกิด จิตและอัตตา 
3. จิต เป็นสิ่งน้าเข้าของกระบวนการสังคมอันเป็นการกระท้าระหว่างกันภายใน

ตัวมนุษย ์
4. มนุษย์สร้างพฤติกรรมภายในตัวของมนุษย์เอง ไม่ใช่เป็นการโต้ตอบสิ่งกระตุ้น

ภายนอกเหนอืพลังภายใน 
5. การด้าเนินพฤติกรรมของมนุษย์ขึ นกับการนิยามสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ต้อง

กระท้า 
6. การขัดเกลาทางสังคมของมนุษย์ เป็นการขัดเกลาโดยสังคมและการมีอิสระ

จากสังคม บุคคลที่พร้อมด้วยอัตตาไม่เป็นสิ่งที่ตั งรับเท่านั นแต่สามารถใช้ประโยชน์ในการกระท้า
ระหว่างกัน ซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากที่กลุ่มก้าหนดได้ (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2543: 
122-130)  

สังคมมนุษย์ เป็นการกระท้าระหว่างกันของบุคคลที่มีการจัดระเบียบแล้ว และมีแบบ
แผนของบุคคลต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ นเพราะจิต กล่าวคือ การยึดถือบทบาทท้าให้บุคคลสามารถควบคุม
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ลักษณะการโต้ตอบของตัวเองได้ ทั งนี เพราะบุคคลมีความสามารถในการสวบบทบาทผู้อ่ืนสังคม
ยังต้องขึ นอยู่กับอัตตาอีกด้วย เพราะอัตตาเกิดจากความสามารถของบุคคลในการสวมบทบาท
บุคคลทั่วไป ถ้าหากไม่สามารถมองเห็นและประเมินค่าตนเองจากสายตาของผู้อ่ืนแล้ว การ
ควบคุมทางสังคมก็มีเพียงการประเมินตนจากบทบาทของตนเท่านั นซึ่งไม่สามารถประสาน
กิจกรรมที่แตกต่างกันได้ จิต และอัตตา ท้าให้สังคมมีความเคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาทีม่ีการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืน 

แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชนส่วนวัฒนธรรมใน
ความหมายทางวิทยาการมีนัยถึงพฤติกรรมหรือสิ่งที่คนในหมู่คณะผลิตหรือสร้างขึ นด้วยการเรียนรู้
จากกันและกันและใช้ในหมู่พวกของตน  

ความหมายของวัฒนธรรม  การให้ความส้าคัญเรื่องระบบความเชื่อและค่านิยมทาง
สังคม วัฒนธรรมไม่ใช่พฤติกรรมที่สังเกตได้อย่างผิวเผิน แต่เป็นระบบความเชื่อและค่านิยมทาง
สังคม ซึ่งอยู่เบื องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรม คือ กฎระเบียบหรือบรรทัดฐานของ
พฤติกรรมที่คนในสังคมยอมรับ (Fred E. Voget,1975 อ้างอิงจาก (ยศ สันติสมบัติ, 2537: 383-
387) 

วัฒนธรรมแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติของผู้คนในสังคมที่ได้รับการสั่งสมจาก
รุ่นต่อรุ่นซึ่งแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความคิดสติปัญญารวมทั งระบบคุณธรรมซึ่ง
สัญลักษณ์ที่แสดงออกอาจอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้ (เช่นภาษาการแต่งกายเทคโนโลยีศิลปะกิริยา
ท่าทาง) และรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ (เช่นความคิดความเชื่อค่านิยม) อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ทั งที่
จับต้องได้และจับต้องไม่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสิ่งที่จับต้องได้มักมี
ความหมายหรือระบบคุณค่าอยู่เบื องหลัง (กระทรวงวัฒนธรรม, 2552) 

วัฒนธรรมควรแยกพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ วัฒนธรรมหลวงกับวัฒนธรรมชาวบ้าน 
(เมือง-ชนบท) ซึ่งมีความแตกต่างกันมาก ตั งแต่สังคมไทยเปลี่ยนวิถีแบบพออยู่พอกินมาเป็นวิถี
แบบบริโภคนิยมเมื่อเริ่มพุทธศตวรรษที่ 26 แม้ผู้คนหลายเผาพันธุ์หลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่อาศัย
ปนเปกันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ เช่นเดียวกับประเทศเพื่อบ้านอีกหลายประเทศเช่น พม่า 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย แต่สังคมไทยไม่มีการแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มชนชาติที่มีความแตกต่างกันดัง
ในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั น 
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สิ่งเหล่านี ยังเป็นผลต่อเนื่องที่ท้าให้สังคมไทยมีทั งลักษณะความหลากหลาย แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีความกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากภาษา ระบบความเชื่อ 
และประเพณีต่างๆซึ่งในที่นี พอจะแบ่งท้าความเข้าใจได้เป็น 2 ส่วน  

1. วัฒนธรรมหลวง (เมือง) 
2. วัฒนธรรมชาวบ้าน (ชนบท) 
1.วัฒนธรรมหลวง (เมือง)หมายถึง ศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ่ม

ชนนั นปกครอง คือ ราชส้านักหรือวัง และสมัยต่อมา (หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475) 
รัฐบาล เข้ ามามี บทบาททางการปกครองโดยมี หน่ วยงานราชกรเป็ นส่ วนกลาง โดย
กระทรวงศึกษาธิการ กรมศิลปากรเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เป็นต้นแบบหรือ
วัฒนธรรมมาตรฐาน วัฒนธรรมหลวงมีลักษณะเด่นคือ เป็นวัฒนธรรมที่มีกฎระเบียบแบบแผนที่
ค่อนข้างจะแน่นนอนตายตัว มีการสร้างสรรค์อย่างประณีต วิจิตรบรรจง 

2.วัฒนธรรมชาวบ้าน (ชนบท) หมายถึง ผลผลิตของประชาชนชาวบ้าน ซึ่ งอยู่
อาศัยตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ ทั งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันตก และภาคใต้ วัฒนธรรมชาวบ้านนี มีลักษณะเฉพาะตัวและมีความแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละภูมิภาคทั งนี เนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่ ต่างกันความแตกต่างนี มีส่วนที่มองเห็นเป็นรูปธรรม เช่น ลักษณะบ้านเรือน  
อาหารการกิน ประเพณี การละเล่น ส่วนที่เป็นนามธรรม เช่น ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อ  
(แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, 2548: 17-21) 

วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกัน
หรือวิถีชีวิตร่วมกันจึงเป็นธรรมชาติของคนมาตั งแต่เริ่มต้น กลุ่มชนอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน เช่น อยู่ในที่ดอน อยู่ในที่ลุ่ม อยู่ริมทะเล ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบใด มนุษย์ที่
อยู่ในสิ่งแวดล้อมนั น ๆก็จะต้องเรียนรู้ให้อยู่รอดได้ในสิ่งแวดล้อมนั น ๆ วิถีชีวิตร่วมกันใน
สิ่งแวดล้อมหนึ่งๆจึงไม่เหมือนกัน ฉะนั นวัฒนธรรมในแต่ละแห่งจึงไม่เหมือนกัน จึงเรียกว่า ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้าให้อยู่รอด เพราะความหลากหลาย
นี ท้าให้งามและท้าให้อยู่รอด เช่น ถ้าทั งโลกนี มีต้นไม้หรือดอกไม้ชนิดเดียวกันคงจะไม่งามและจะ
สูญพันธุ์ได้ง่าย ดังนั นความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเป็นความงามและช่วยให้อยู่รอด เพราะมี
ความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่าวิถีชีวิตร่วมกันนั นหมายถึง การมีความเชื่อร่วมกัน ความ
เชื่อร่วมกันก็เป็นวัฒนธรรม  ระบบคุณค่ารวมกัน เช่น คนไทยพุทธมีศาสนาพุทธนั นก็เป็นความเชื่อ
ร่วมกัน 
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การท้ามาหากินที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมที่ท้ามานานจนช้านาญ ก็เป็นวัฒนธรรม
ของกลุ่มชนในเชิงวัฒนธรรมจึงมีเศรษฐกิจแต่เป็นเศรษฐกิจที่มีฐานอยู่ในวัฒนธรรมอันเชื่องโยง
ความสัมพันธ์กับเรื่องอ่ืนๆเช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องอาหารการกิน การแต่งกาย ที่อยู่
อาศัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สุนทรียกรรม และศิลปะต่างๆ วัฒนธรรม การดูแลรักษาสุขภาพที่
สืบต่อกันมา เช่น การแพทย์แผนไทยก็เป็นวัฒนธรรม ดังนั นวัฒนธรรมจึงเชื่อมโยงองค์ประกอบ
ของวิถีชีวิตเข้ามาอย่างบูรณาการ ซึ่งรวมทั งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เมื่อ
เชื่อมโยงเป็นบูรณาการก็เกิดความสมดุล เมื่อเกิดสมดุลก็มีความเป็นปรกติและยั่งยืน ฉะนั นชุมชน
ที่อยู่ร่วมกันด้วยวัฒนธรรมจึงมีความยั่งยืนมานับพันปี ซึ่งต่างจากการพัฒนาที่เอาเศรษฐกิจเป็น
ตัวตั ง ซึ่งภายในเวลาอันสั นน้าไปสู่การแตกสลายของสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และจิตใจ
เพราะเศรษฐกิจเป็นการแยกส่วนถ้าเอาแต่เงินเป็นตัวตั งจะท้าลายองค์ประกอบอ่ืน ๆ 

ความรู้ของมนุษย์มาจาก 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ทางวิทยาศาสตร์และทางวัฒนธรรม 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั นพึ่งมีมาประมาณ 400 ปี แต่ความรู้ทางวัฒนธรรมมีมาเนิ่นนานก่อน
หน้านั น คือ มีมาตั งแต่มนุษย์มา  มนุษย์ก็ค่อยๆเรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัว เช่น ว่าอะไรกินได้ 
อะไรกินไม่ได้ ประดิษฐ์ถ้อยค้า  ข้าวของเครื่องใช้ และวิถีด้ารงชีวิตต่างๆผ่านการกลั่นกรองลองใช้
สะสมเพิ่มพูนและถ่ายทอดกันมา ซึ่งความรู้ทางวัฒนธรรมที่บางครั งเราเรียกว่า ภูมิปัญญา ภูมิ
แปลว่า แผ่นดิน ปัญญาที่ติดแผ่นดินมีความหมายว่า ในแผ่นดินหรือสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งซึ่งไม่
เหมือนกัน มนุษย์ต้องสร้างปัญญาที่เหมาะสมที่จะด้ารงอยู่ได้ในภูมิหรือสิ่งแวดล้อมนั น ๆซึ่งก็คือ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง วัฒนธรรมราษฎร์ วัฒนธรรมมีทั งวัฒนธรรมราษฎร์
และวัฒนธรรมหลวง เรามักจะรู้จักกันแต่วัฒนธรรมหลวง แต่ไม่รู้จักวัฒนธรรมราษฎร์ ซึ่งเป็น
พื นฐานของสังคม จึงท้าให้พัฒนาไม่ถูกทาง อีกชื่อหนึ่งของความรู้ทางวัฒนธรรม คือ ความรู้
ดั งเดิม (Traditional knowledge) เพราะมีการถ่ายทอดกันมาแต่ตั งเดิมดังค้ากล่าวที่ว่า ธรรมชาติ
สร้างสรรค์สรรพชีวิตนานาพันธุ์เป็นความหลากหลายที่ชีวภาพฉันใด มนุษย์ก็สร้างความรู้ทาง
วัฒนธรรมอันหลากหลายขึ นมาฉันนั น (ประเวศ วะสี, 2547: 21) 

ความรู้ดั งเดิมที่เกิดขึ นมาจึงมีคุณค่าเช่นเดียวกับสรรพชีวิต แต่การเรียนรู้โดยเอา
ต้าราเป็นตัวตั งจะท้าให้ความรู้ดั งเดิมสูญพันธุ์ไปอย่างน่าเสียดายเพราะความรู้ดังเดิมไม่ได้อยู่ใน
ต้าราหรือเรียนรู้จากต้าราไม่ได้แต่อยู่ในการปฏิบัติตามวิถีชีวิต ความรู้ดั งเดิมเมื่อสูญไปแล้วก็จะไม่
กลับมาอีก เช่นเดียวกับการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ การสูญเสียความรู้ดั งเดิมจึงเป็นการสูญเสียที่
ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ การเรียนรู้จึงเรียนรู้ในฐานวัฒนธรรม การเรียนรู้นั น ๆ จึงเป็นประโยชน์ต่อ
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การอยู่ร่วมกันไม่แยกส่วนหลุดลอยหรือการท้าร้ายการอยู่ร่วมกันซึ่ง ประเวศ วะสี (2547: 21-22) 
ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมคือ รากของสังคม เช่นเดียวกับต้นไม้ที่ต้องมีรากที่จะยึดต้นให้มั่นคงและดูด
ซึมปุ๋ยจากดิน สังคมก็ต้องมีรากเพื่อความมั่นคงและเพื่อดูดซึมประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมนั น ๆ 
ดังนั นรากของสังคม คือ วัฒนธรรม การตัดรากต้นไม้เกิดผลร้ายฉันใด การพัฒนาโดยการตัดราก
ทางวัฒนธรรมก็เกิดผลร้ายแก่สังคมฉันนั น 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาที่เอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั ง เพราะวัฒนธรรมคือ
วิถีชีวิตร่วมกันที่รวมทุกอย่างเข้ามาเพื่อความสมดุล เมื่อสมดุลจึงยั่งยืน ความยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่
สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงวิถีชีวิตร่วมกันที่ยั่งยืนซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการเรียนรู้ ต้องรวมกันอย่างยั่งยืน ถ้าตัวใครตัวมัน แย่งยิงกันอย่างเสรีก็
จะไม่ยั่งยืน ถ้าเอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั งจะส่งเสริมความเป็นตัวใครตัวมันและการแย่งชิงกันอย่างเสรี
จึงไม่ยั่งยืน แต่วัฒนธรรมนั นเน้นวิถีชีวิตร่วมกันและรวมองค์ประกอบของวิถีชีวิตร่วมกันทั งหมด
รวมทั งสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั นที่พูดว่า พัฒนาอย่างบูรณาการโดยเอาพื นที่เป็นตัว
ตั ง แท้ที่จริงก็อย่างเดียวกันกับการเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั ง เพราะชีวิตวัฒนธรรมอยู่ในพื นที่ 
(ประเวศ วะสี. 2547: 22) 

ดังนั นวัฒนธรรมเป็นรูปแบบหรือกิจกรรมสิ่งที่มนุษย์ประพฤติปฏิบัติและเชื่อถือ ด้วย
การคิด สั่งสม สืบทอดต่อ ๆ กันมาในวิถีการด้ารงชีพ สิ่งที่ปฏิบัตินั นล้วนเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ขัดต่อ
ศีลธรรม มีวิธีการประจักษ์เชิงสัญลักษณ์ที่ท้าให้กิจกรรมนั น ๆ เด่นชัดและมีความส้าคัญ 
วัฒนธรรมสามารถ  ท้าหน้าที่ได้หลายระดับ คือ   

1. เพื่อสนองความต้องการพื นฐาน ได้แก่ ปัจจัย 4 ในการครองชีพ   
2. เพื่อความเรียบร้อยของสังคม ได้แก่ การปกครอง  
3. เพื่อผลทางจิตใจ ได้แก่ ศาสนา  
4. เพื่อความสดชื่นในชีวิต ได้แก่ สุนทรียภาพ  
5. เพื่อการสื่อสารความรู้ ได้แก่ การศึกษา 

วัฒนธรรมจึงเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์รู้จักท้ามาหา
กิน ร่วมกัน อยู่ร่วมกัน และมีความเจริญเหนือสัตว์ประเภทอ่ืน วัฒนธรรมช่วยให้มนุษย์และสังคม
พัฒนาขึ นโดยล้าดับ วัฒนธรรมจะแสดงออกในรูปของค่านิยม (value) โดยมีบรรทัดฐาน (norms) 
เป็นกลไกในการควบคุมการประพฤติการปฏิบัติ ผลของการประพฤติปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับ
บรรทัดฐานของสังคมจะก่อให้เกิดกลไกประการหนึ่งที่เรียกว่า การแซงชั่นของสังคม (social 
sanction) เพื่อรักษาบรรทัดฐานทางสังคมไว้ ซึ่งการแซงชั่นจะผันแปรตามบรรทัดฐานของสังคม 
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บรรทัดฐานที่สามารถรักษาสังคมได้อย่างชัดเจน คือ กฎระเบียบ ( laws) ภายใต้ระบบสถาบันที่
เป็นโครงสร้างของสังคม อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีผลท้าให้ค่านิยม บรรทัดฐาน
เปลี่ยนไป (แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ. 2550-2559: 4) 

อมรา พงศาพิชญ์ (2547: 25) นิยามว่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นก้าหนดขึ น 
มิใช่สิ่งที่มนุษย์ท้าตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึ นใช้ หรืออาจเป็นการ
ก้าหนดพฤติกรรมหรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการท้างาน ฉะนั นวัฒนธรรมก็คือระบบ
ในสังคมมนุษย์สร้างขึ นมิใช่ระบบที่เกิดขึ นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณใน  (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1058)  

อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมที่ปรากฏในแต่ละสังคมมีลักษณะที่ส้าคัญคือ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และเมื่อมีวัฒนธรรมที่แปลกปลอมเข้ามาสู่สังคมหนึ่ง เอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของสังคมนั นก็อาจเสื่อมถอยลงได้ ทั งนี คุณค่าที่ส้าคัญของวัฒนธรรม คือ ความ
หลากหลายดังนั นเมื่อมีแนวคิดในเรื่องความหลากหลายของวัฒนธรรมแล้ว แต่ละสังคม
จ้าเป็นต้องรักษาเอกลักษณ์ของตนให้ด้ารงไว้ ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงพัฒนาวัฒนธรรมของ
ตนเองให้เจริญงอกงาม ด้วยเหตุนี จึงท้าให้แต่ละสังคมต้องมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกัน
และกัน ดังนั นการส่งเสริมความเจริญทางด้านวัฒนธรรมจึงต้องพยายามด้าเนินไปพร้อมกับการ
ด้ารงรักษาวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมเอาไว้ด้วย  

วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุหรือวัฒนธรรมทางจิตใจนั น งามพิศ สัตย์สงวน. (2543: 53-
54) ได้แบ่งวัฒนธรรมประเภทนี ออกเป็น 5 ประเภทย่อย ได้แก่ 

1. สถาบันสังคม อันได้แก่ สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
การศึกษา ศาสนา การแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น 

2. วัฒนธรรมประเภทที่เกี่ยวกับการควบคุมทางสังคม คือวัฒนธรรมที่ช่วยท้าให้
เกิดระเบียบในสังคม ซึ่งบางอย่างจะเป็นการควบคุมอย่างเป็นทางการ และบางอย่างไม่เป็น
ทางการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 5 ประเภทย่อย คือ 

2.1 ศาสนา ซึ่งในหลักศาสนาจะมีข้อห้ามต่าง ๆ เช่น การห้ามลักทรัพย์ ห้าม
ด่ืมของมึนเมา ศาสนาจึงช่วยควบคุมทางสังคมได้ 

2.2 ความเชื่อทางสังคม คือ ระบบความคิดเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นของคน
จ้านวนมาก เช่น ในสังคมไทยคนจ้านวนมากเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ บุญบาป การท้าบุญและโลกหน้า 
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2.3 ค่านิยม คือ มาตรฐานที่ใช้วัดว่าสิ่งใดมีค่าในสังคมบ้าง เมื่อสิ่งใดมีค่า 
คนก็อยากมี อยากเป็น อยากได้ ความเชื่อในค่านิยมของสังคมท้าให้สังคมเกิดความมีระเบียบขึ น
ได้ 

2.4 ประเพณีต่าง ๆ แต่ละสังคมมีประเพณีต่าง ๆ ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
เป็นเวลาอันยาวนาน เมื่อคนท้าตามประเพณี จะท้าให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคมขึ นได้ 

2.5 กฎหมาย คือ การควบคุมสังคมโดยตรง และท้าให้เกิดความมีระเบียบขึ น 
3. ศิลปะ หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่าง ๆ เช่น  จิตรกรรม 

ประติมากรรมสถาปัตยกรรมหัตถกรรม ดนตรี การละคร นาฏศิลป์และวรรณกรรม เป็นต้น 
4. ภาษา คือ ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารติดต่อกัน ทั งภาษาพูด ภาษาเขียน 

รวมทั งกิริยาท่าทางต่าง ๆ 
5. พิธีกรรม คือ การปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ลักษณะของวัฒนธรรม อมรา พงศาพิชญ์ (2547: 25-31)  แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 
2 ลักษณะ คือ 

1. วัฒนธรรมในลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี คือ ข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการร่วมกันของสมาชิกในสังคม ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ ทั งในระดับบุคคลและระดับสังคม ซึ่ง
เป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังเรียนรู้และสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน เช่น การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน การ
แสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสกว่า ส่วนความเชื่อ หมายถึง ความเชื่อทางศาสนา หรือความเชื่อใน
สิ่งที่มีอ้านาจเหนือมนุษย์ เช่น สิ่งศักด์ิสิทธิ์ต่าง ๆ ภูตผีปีศาจ เป็นต้น ซึ่งความเชื่อดังกล่าวมี
ความส้าคัญมากต่อวัฒนธรรม เพราะเป็นสิ่งก้าหนดขนบธรรมเนียมประเพณี และพฤติกรรมของ
สมาชิกในสังคม 

2. วัฒนธรรมในลักษณะสิ่งประดิษฐ์และสถาปัตยกรรม ทั งวัฒนธรรมที่ค้นพบ
สมัยก่อนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุต่าง ๆ วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมมนุษย์ ที่ได้
จัดสรรขึ นเพื่อใช้ในการด้ารงอยู่ สามารถจ้าแนกได้เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุ เป็นวัฒนธรรมที่ก่อ
ประโยชน์ในด้านความสะดวกสบายทางกาย อันได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ส่วนวัฒนธรรมทางจิตใจ เป็นเครื่องที่ก่อให้เกิด ความสุขทางใจ อันได้แก่ 
ความคิด ความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม ศีลธรรม เป็นต้น ถึงอย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมทั งสองประเภทนี 
ต่างก็เหลื่อมล ้ากันอยู่ แบ่งแยกไม่ขาดจากกัน และในสังคมหนึ่ง ๆ ก็จะมีวัฒนธรรมทั งสองใน
ลักษณะที่สมดุลกันจากการแบ่งเนื อหาของวัฒนธรรมดังที่กล่าวมาข้างต้นนั นไม่ว่าจะอาศัย
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หลักการแบ่งออกมาในรูปแบบใดก็ตามวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในสังคมสามารถแบ่งออกได้เป็น   
2 ประเภทหลัก ก็คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ ซึ่งเกิดจากความคิดของมนุษย์ เช่น อาคารบ้านเรือน 
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ศิลปกรรมประติมากรรม ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งใช้เป็นประจ้าทุกวัน 
และวัฒนธรรมทางจิตใจหรือที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุ ได้แก่ วัฒนธรรมที่เป็นสัญลักษณ์และจับต้องไม่ได้ 
เช่น ภาษาพูด ระบบความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และกริยามารยาท   

ลักษณะของวัฒนธรรมมี 4 ประการดังนี ประการแรก จะต้องมีการสะสม หมายถึง 
จะต้องมีทุนเดิมอยู่ก่อนแล้ว จะสะสมทุนนั นให้เพิ่มขึ นเรื่อง ๆ และประการที่สอง วัฒนธรรมต้องมี
การปรับปรุงหมายถึง ต้องรู้จักดัดแปลงและปรับปรุงส่วนที่บกพร่องอยู่ให้เหมาะสมและถูกต้อง 
ประการที่สาม จะต้องมีการถ่ายทอด คือ ท้าให้วัฒนธรรมนั น ๆ แพร่หลายในวงกว้าง ประการที่สี่ 
มีการอบรมสั่งสอนให้ผู้อ่ืน หรือชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อกันไป  

อานนท์ อาภาภิรม (2526: 43) ได้เห็นความเห็นว่าลักษณะที่ส้าคัญของวัฒนธรรม 
คือ วัฒนธรรมเป็นแนวทางแห่งพฤติกรรม อันเกิดจากการเรียนรู้ คือ สามารถเรียนรู้กันได้ 
(Learned Way of Behavior) มิใช่เกิดขึ นเองโดยปราศจากการเรียนรู้มาก่อน เพราะมนุษย์มีสมอง
อันทรงคุณภาพ จึงท้าให้สามารถรู้จักคิด ถ่ายทอด และเรียนรู้ ขบวนการดังกล่าว เกิดขึ นจากการที่
มีบุคคลมีการติดต่อกับบุคคลอ่ืน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม วัฒนธรรม มีลักษณะเป็นมรดก
แห่งสังคมเป็นผลของการถ่ายทอดการเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าวคือ 
การสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์(Symbolic Communication) ได้แก่ การที่มนุษย์มีการใช้ภาษาเป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม จากรุ่นก่อนมายังคนรุ่นหลัง มีลักษณะเป็นวิถีชีวิต (Way of 
Life) หรือแบบแผนการด้าเนินชีวิต (Design for Living) เป็นสิ่งที่ไม่คงที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามสถานการณ์ 

ชุดา จิตพิทักษ์ (2528: 145) ได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมในลักษณะเดียวกัน
ว่า วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นอนัตตา เนื่องจากไม่อยู่ภายในกรอบของเอกัตบุคคล ไม่พึงพาอาศัย
บุคคลใดโดยเฉพาะ ทั งไม่คุมรูปอยู่ชนิดตายตัว ไม่ว่าจะรูปแกนหรือรูปเต็ม ถ้าเปรียบกับวัตถุแล้ว
วัฒนธรรมไม่ใช่ธาตุแท้ แต่เป็นสารผสม ทรงตัวอยู่ได้ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยซึ่งหลั่งไหลถ่ายเท และ
เปลี่ยนแปลงได้ วัฒนธรรมเก่าเสื่อมลง สูญไปสิ่งใหม่ก็เข้ามาแทนที่ ซึ่งย่อมครอบคลุมไปถึงสิ่งเก่า
ที่เล่าใหม่ด้วย ทั งนี ทั งนั นเพราะมนุษย์เราไม่หยุดนิ่ง ย่อมผลิตคิดค้นท้าสิ่ งเก่าให้แปลกใหม่อยู่
เสมอ สิ่งใดที่สมอัธยาศัยของกลุ่มก็ย่อมเป็นที่ยอมรับ และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป
ดังนั นอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมมีลักษณะที่ได้จากการเรียนรู้ และสั่งสมเป็นเวลานานไม่ใช่สิ่งที่
เกิดขึ นเองตามธรรมชาติ พร้อมกับมีการปรับปรุงให้ดีขึ นและถ่ายทอดสู่สังคมจนกลายเป็นมรดก
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ทางสังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคม และมีการถ่ายทอดเป็นแบบอย่างในการด้าเนินชีวิตใน
ขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง
ของแต่ละสังคมได้อีกด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต หรือจารีต กฎหมายศาสนา สิ่งที่ประดิษฐ์ และวัตถุ  
อ่ืน ๆ ในวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยม จึงอาจกล่าวได้ว่าพื นฐานของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ขึ นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลซึ่ง
เป็นสมาชิกของสังคมนั น ๆ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมส่วนมาก เกิดจากการประดิษฐ์และการ
แพร่กระจาย (ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์, 2521: 14) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ นในด้านต่าง ๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์และสร้างขึ น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะท้าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านค่านิยมบรรทัดฐานและระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในสังคมนั น ๆ ซึ่ง  
(สุริชัย หวันแก้ว, 2547: 157-158) ได้แยกการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก ่

1. การเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Endogenous Change) เช่น จากการประดิษฐ์
คิดค้นวิธีการผลิตใหม่ขึ นในสังคมนั นเอง จากการต่อสู้ขัดแย้งระหว่างกลุ่มและกระบวนการใน
สังคม จากการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากชนชั นน้า เป็นต้น 

2. การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก (Exogenous Change) เช่น  การรับเอา
เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์มาจากภายนอก การล่าอาณานิคม ซึ่งบางกรณีการเปลี่ยนแปลงที่มา
จากภายนอกอาจเกิดขึ นโดยความสมัครใจของผู้คนในสังคม หรือบางครั งอาจโดยการใช้ก้าลังบีบ
บังคับ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ไม่ว่าจะในแง่ใดลักษณะใด จะเป็นไปอย่างเชื่องช้าหรือรวดเร็ว 
ก็ขึ นอยู่กับการสังสรรค์วัฒนธรรม (Acculturation) คือ การที่วัฒนธรรมต่างสังคมมากระทบกันว่า
จะมีมากหรือน้อย และมีความรุนแรงเพียงใดนอกจากนั นในสังคมมนุษย์อาจมีการรับวัฒนธรรม
บางส่วนมาจากสังคมข้างเคียงได้แต่ทั งนี บางส่วนของวัฒนธรรมที่รับมานั นไม่ขัดกับค่านิยมหลัก
ของสังคม และมีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ จนในที่สุดวัฒนธรรมที่รับมาจากสังคม
อ่ืนกลายเป็นวัฒนธรรมของสังคมนั นการรับเอาวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาในระยะแรกอาจเรียกว่า 
เป็นการยืมวัฒนธรรม แต่เมื่อนาน ๆ ไปการยืมก็จะกลายเป็นการรับ การยืมวัฒนธรรมและการรับ
วัฒนธรรมนั นเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมยัง
มีความเกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปรียบ เสมือนกับเชือกสองเส้นที่ถูกน้ามาฟั่นเป็น
เกลียวคู่กัน หรือเหรียญสองด้าน ซึ่งเป็นคนละส่วนคนละด้านกันแต่ก็มีการเกี่ยวพันกันอย่าง  
แนบแน่น (Kroeber, อ้างอิงใน (ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์, 2521: 19) ได้กล่าวว่า สังคมและวัฒนธรรม
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เป็นส่วนประกอบซึ่งกันและกัน เช่น เดียวกับกระดาษสองหน้าของกระดาษแผ่นเดียว วัฒนธรรม
แต่ละแห่งย่อมเกี่ยวข้องกับสังคมของตนโดยอัตโนมัติ ดังนั นในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมที่เกิดขึ น ก็จ้าเป็นต้องศึกษาทั งด้านสังคมและวัฒนธรรม เพราะไม่ใช่แต่เพียงว่าทั งสอง
เรื่องมีอิทธิพลต่อกันและกันเท่านั น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทั งสองก็ซับซ้อน การรวม
แนวความคิดทางสังคมและวัฒนธรรมทั งสองอย่างเข้าไว้ด้วยกัน จึงเป็นเรื่องจ้าเป็น เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมเอาการเปลี่ยนแปลงในวิธีการที่มนุษย์ใช้เพื่อให้บรรลุถึง
ความต้องการของเขา การเปลี่ยนแปลงในด้านหนึ่งย่อมขึ นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในด้านอ่ืน ๆ 
(ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์, 2521: 20) 

ข้อสรุปแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชุมชน 
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีต่างๆ ผู้วิจัยสรุปแนวคิดวิถีชุมชนของกลุ่ม

เครื่องปั้นดินเผา เพื่อน้าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความโดยสรุปได้ดัง
ภาพประกอบ ดังนี   
   

วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผา  

การด้ารงชีพ 

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผา 
ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา 

การบริหารจัดการชุมชน 

ภาพประกอบ 4 สรุปวิถีชุมชนเพื่อน้าไปใช้ในกรอบแนวคิด 

วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผา หมายถึง วิถีชีวิตเฉพาะชุมชนของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ซึ่ง
จะแสดงออกให้เห็นถึงแนวทางการด้าเนินชีวิต คุณลักษณะเด่นที่มีอยู่ในชุมชน หรือในกลุ่มอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผา โดยแสดงลักษณะเฉพาะที่สัมพันธ์กับ วิถีชีวิตการด้ารงชีพ ความเชื่อ การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา รูปแบบเครื่องปั้นดินเผา ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา และการบริหารจัดการ
ชุมชน สิ่งที่ยังด้ารงอยู่และยึดถือปฏิบัติสืบมาล้วนเป็นสิ่งคุณงานความดีที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม 
ศีลธรรม เป็นวิถีการด้าเนินชีวิต และภาพลักษณ์ที่ปรากฏในวิถีชีวิต วัฒนธรรม และในผลิตภัณฑ์
ต่างๆ มีบทบาทหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและในในชุมชน จนเกิดความเด่นชัดและแตกต่างจากกลุ่ม
อ่ืน ๆ ผู้วิจัยสรุปความเกี่ยวข้องกับวิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ไว้ดังนี   
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1. วิถี ชี วิ ตชุ มชน เครื่อ งปั้ นดิ น เผ า  วิ ถี ชี วิ ตการด้ ารงชีพ ของชุม ชน
เครื่องปั้นดินเผาทั ง 4 ชุมชน คือ วิถีการด้าเนินชีวิตของสมาชิก และลักษณะของพฤติกรรมต่างๆ ที่
จะเป็นเครื่องบ่งบอกถึง รูปแบบการด้าเนินชีวิต แต่ละแบบพฤติกรรมการด้ารงชีพ การเข้าสังคม 
การด้ารงชีพ การสร้างเครื่องใช้สอย ความเชื่อพิธีกรรม การถ่ายทอดภูมิปัญญา ล้วนเป็น
ส่วนประกอบของรูปแบบการด้ารงชีพ รูปแบบวิถีการด้ารงชีพจะถูกด้าเนินเป็นกิจวัตรประจ้าวัน 
เป็นวิธีการที่กระท้าสิ่งต่าง ๆ เป็นประจ้า เช่น สมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา มีการด้าเนินชีวิตแบบพื นบ้านโดยการแลกเปลี่ยนของกินของใช้กันภายในชุมชน การ
ท้าภาชนะดินเผาแต่ก่อนเพื่อไว้ใช้สอยใรครัวเรือนเมือมีการเพิ่มประชากรมากขึ นมีการผลิตใน
ปริมาณมากขึ น ก็มีการออกแลกจ้าหน่ายในชุมชนพื นที่อ่ืนไกล้เคียงออกไปตามล้าน ้าที่เชื่อมต่อกับ
ชุมชนอ่ืนภายนอกที่ต้องการซึ่งเป็นวิถีที่ไม่ต้องแย่งชิงกัน การหาเลียงชีพจากทักษะ ความรู้
ความสามารถในการน้าดินมาป้ันเป็นรูปทรงภาชนะและน้าไปเผาไฟ ไว้ใช้เอง และน้าไปแลกกับส่ง
ของอุปโภคบริโภคกับบ้านอ่ืน ๆ เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มชุมชนปฏิบัติกันมาตั งแต่บรรพบุรุษ ถือเป็นวิถี
ชีวิตของชุมชนอย่างหนึ่งของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา   

วิถีชีวิตของชุมน ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2554) ได้กล่าวว่า หรือการด้ารงชีวิต
ของชุมชนที่มีการผลิต ใช้ในการเลี ยงชีพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจแบบ
พาณิชย์ กระแสความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโลกจากเกษตรกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม สังคม
ของชุมชนหัตถกรรม มีความหลากหลายเป็นผู้ผลิตรายย่อยในระบบตลาด การพัฒนาไปในทิศทาง
หลากหลาย นโยบายการพัฒนาผลพวงจากแนวคิดกระตุ้นเศรษฐกิจ มุ่งเพียงแต่จะสร้างรายได้ใน
รูปเงินตรา ให้กับภาคชนบท ชุมชนรายย่อย มีทั งประสบผลส้าเร็จและล้มเหลวมาโดยตลอด 

การที่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเข้ามา ไม่ได้เข้ามาแทนที่งานหัตถกรรมได้ง่าย 
ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเงื่อนไขพื นฐานส้าหรับความอยู่รอดมากไปกว่าการใช้
แรงงานอย่างหนักหน่วงและเข็มข้นขึ นของช่างหัตถกรรม ตลอดจนการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน
ไปรับจ้างภายนอก มากกว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีหรือขนาดของการประกอบการ การเข้ามาของ
แรงงานจากการเกิดขึ นของทุนนิยมในกลุ่มงานกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมครัวเรือนที่ใช้
แรงงานสมาชิกในครอบครัวผลิตเพื่อใช้ในชุมชนอย่างที่ เคยเป็นมาในอดีต มุ่งเพื่อการส่งออก
จ้าหน่ายในพื นที่อื่น ๆ ปริมาณมาก 

การด้ารงชีพด้วยกิจกรรมทางการผลิตงานหัตถกรรม จึงเป็นการเปลี่ยนทรัพยากร
และพลังงานทางธรรมชาติของชุมชน ให้กลายเป็นพลังงานเป็นปัจจัยที่สามารถใช้ในการด้ารงชีพ 
ผลของความพยายามในการผลิตนี จะต้องถูกกระจายออกไปเพื่อการบริโภค กระบวนการจัดหา
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วิถีทางเชิงวัตถุ สามารถแยกออกจากกระบวนการผลิต การกระจาย (แลกเปลี่ยน -ซื อ-ขาย-ขนส่ง) 
และการบริโภค กิจกรรมการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมของปัจเจกบุคคลจะเข้าใจได้ชัดแจ้ง ก็ต่อเมื่อ
ผูกโยงกับบริบทสังคม การพิจารณาวิเคราะห์วิถีชุมชน สามารถพิจารณาในสามมิติที่ส้าคัญ คือ 
มิติทางด้านกายภาพ  มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านสังคม ทั งสามมิติเป็นชุดการวิเคราะห์ที่ส้าคัญ 
กิจกรรมการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิต ต่างมีนัยเกี่ยวข้องทางกายภาพ วัฒนธรรม
และสังคม  

วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม เป็นแบบแผนของการประพฤติ ปฏิบัติของผู้คนในสังคมที่
ได้รับการ สั่งสม จากรุ่นต่อรุ่นซึ่งแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความคิด สติปัญญา 
รวมทั งระบบคุณธรรม ซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงออกอาจอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้ (เช่น ภาษา การแต่ง
กาย เทคโนโลยี ศิลปะ กิริยาท่าทาง) และรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ (เช่น ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม) 
อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์ทั งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก
สิ่งที่จับต้องได้ มักมี ความหมายหรือระบบคุณค่าอยู่เบื องหลังซึ่งสอดคล้องกับ วิรุณ ตั งเจริญ 
(2552: 18) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมว่า เป็นนามธรรม เป็นคุณค่า เป็นวิถีการด้าเนินชีวิต อาจทั งวิถี
และการด้ารงชีวิต ค้าว่า วัฒนธรรม มี ธรรมะ ย่อมเป็นไปในทางบวก ทางดีงาม สิ่งเลวย่อมไม่ใช่
วัฒนธรรม เพราะมันเป็นวิถีชีวิต เป็นมรรค และ สุธีร์ธีระ ปัญญาพงศ์ (2540) ได้กล่าวถึง 
วัฒนธรรมว่าเป็นเครื่องก้าหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมทั งยังเป็นเครื่องวัดและ
ก้าหนดความเจริญความเสื่อมของสังคมวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศหากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่เหมาะสมมีความดีงามสังคมนั นย่อม
เจริญก้าวหน้าฉะนั นการท้าความเข้าใจในกระบวนการวัฒนธรรมจะเป็นประโยชน์ในการก้าหนด
กรอบหรือแบบแผนการด้าเนินชีวิตของสังคมวัฒนธรรมมีคุณประโยชน์หลายประการ คือ ช่วยให้
มนุษย์สะดวกสบายขึ นช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการต่างๆของมนุษย์ช่วยเหนี่ยวรั ง
สมาชิกในสังคมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติเป็นเครื่องก้าหนด
พฤติกรรมของคนในสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขช่วยให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรือง  
วัฒนธรรมของชาวบ้านนี จึงมีลักษณะเฉพาะตัวและมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค
ทั งนี เนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ต่างกัน
ความแตกต่างนี มีส่วนที่มองเห็นเป็นรูปธรรม เช่น ลักษณะบ้านเรือน อาหารการกิน ประเพณี 
การละเล่น ส่วนที่เป็นนามธรรม เช่น ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อ (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, 
2548: 17-21) นอกจากนี วัฒนธรรมสามารถท้าหน้าที่ได้หลายระดับ คือ เพื่อสนองความต้องการ
พื นฐาน ได้แก่ ปัจจัย 4 ในการครองชีพ เพื่อความเรียบร้อยของสังคม ได้แก่ การปกครอง เพื่อผล
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ทางจิตใจ ได้แก่ ศาสนา เพื่อความสดชื่นในชีวิต ได้แก่ สุนทรียภาพ เพื่อการสื่อสารความรู้ ได้แก่ 
การศึกษา 

ดั งนั น วิถี ชุม ชน เครื่อ งปั้ น ดิน เผา  หากพิ จารณ ามิ ติทางกายภาพของ
เครื่องปั้นดินเผาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในฐานะองคาพยพทางชีวภาพที่ด้ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่น้าวัตถุดิบธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นเครื่องใช้สอยในวิถีชีวิตประจ้าวัน มิติทาง
วัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับคุณค่าวิถีการรับรับรู้ และแบบแผนเชิงสัญลักษณ์  กิจกรรมการสื่อ
ความหมายหรือตัวแทนการแสดงออกทางจิตใจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม เกี่ยวข้องกับ
แบบวิธีที่สังคมจัดวางระบบก้าหนดระเบียบการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ในฐานะบทบาททางสังคม 
สิทธิการเข้าถึงทรัพยากร รวมถึงลักษณะที่หลอมรวมสื่อออกมาในวิถีชีวิตของชุมชน  

การสร้างเครื่องมือเครื่องใช้สอยของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา มีพื นฐานภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถการท้าเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกสั่งสมเรียนรู้มา
จากบรรพบุรุษ เช่น การนวดดิน การปั้นขึ นรูป การเผา คติความเชื่อในการด้ารงชีพที่เกี่ยวข้องกับ
พิธีกรรมในการท้าเครื่องปั้นดินเผา ล้วนท้าเพื่อการด้ารงชีพอยู่รอดและเลี ยงชีพสมาชิกใน
ครอบครัว ดังค้ากล่าวที่ว่า  

“เมื่อก่อนถ้าไม่ลากก็ค ้าถ่อเรือไป  ถ่อไปปากน ้าโพ จ้างเรือลากขึ นไปก้าแพง 3-4 
ล้าโยงกันไป  แล้วก็ล่องลงมา โอ่งใส่เรือได้ประมาณ 100-150  ใบ ถ้าใบใหญ่ก็ 50 -60 ใบ พ่อกับ
น้าถ่อกันไปถึงก้าแพง ร้องไปเขาได้ยินก็กวักมือเรียกซื อ จอดแวะขายจนกว่าจะขายหมดเที่ยวนึ
งบางทีก็เป็นเดือน ลงไปทางกรุงเทพก็มี ไปอ่างทอง อยุธยา ปทุม  กรุงเทพ ถึงท่าเรือคลองเตย แล้ว
ก็จ้างเรือโยงลากขึ นมา กลับบ้าน ขายหมดที่ไหนค่อยกลับ หน้าแล้ง หน้าข้าว บางทีเราก็ไม่ได้ขาย
ให้เขา แลกของกัน แลกข้าว เอาโอ่งใหญ่ อ่างขนมจีน อ่างซักผ้า แลกข้าวได้เป็นสิบ ๆ ถัง ครกเล็ก 
ๆ กระปุกน ้าตาล ก็แถมให้เค้า ได้ข้าวปลา อาหารแห้งแลกเอามาไว้กินไว้ใช้ได้นานหลายเดือน 
(เป้า เลี ยงสุข. 2558: สัมภาษณ์)  

จากค้ากล่าวข้างต้นท้าให้เห็นถึงวิถีชีวิตการด้ารงชีพ ของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาที่
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้ที่ตนมีสร้างสรรค์การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพ 
เป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ที่ตอบสนองปัจจัยพื นฐานในการด้าเนินชีวิต ให้มนุษย์ปรับตัวเพื่อความอยู่
รอด ปรับตัวเข้าหากันกับสภาพแวดล้อมผู้คน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื นที่ต่างๆและ
ความแห้งแล้งของทรัพยากรให้ช่วงฤดูกกาลต่างๆ ที่จะต้องมีการเก็บถนอมรักษาอาหารไว้กินไว้ใช้
ตลอดปี การผสมผสานกลเกลียวกับสมาชิกในครอบครัว ในชุมชน บทบาทหน้าที่ในการท้างาน 
กิจกรรมต่างๆ ด้วยความสามัคคีกันให้ด้าเนินไปได้  สะท้อนให้เห็นว่าการท้าอาชีพนี ไม่สามาถท้า
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คนเดียวได้โดยล้าพังการออกไปจ้าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนหาข้าวปลาอาหารมาไว้กินไว้ใช้เพื่อความ
อยู่รอดของสมาชิกในครอบครัว  ซึ่งยังเป็นพื นฐานของการพัฒนาด้านการท้าเครื่องปั้นดินเผาที่จะ
ต่อยอดจากความรู้เดิมที่มีให้ด้ารงอยู่ก้าวหน้าและเพื่อความอยู่รอดต่อไป  

“การสืบทอดอาชีพ พ่อแม่ท้าอะไรลูกหลานก็ท้าอย่างนั น เมื่อก่อนสมัยป้าเป็น
เด็ก ๆ ก่อนไปโรงเรียนไม่ได้ไปเช้าเหมือนสมัยนี โรงเรียนวัดเข้าสาย ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเขาปั้น
ดินแล้วขูดแต่ง ก็เอามือไปรองรอรับดิน เอาดินอันนั นมาใส่กองเขา มาคอยหยิบจับช่วยนวดดิน
ก่อนที่จะได้ปั้น ฝึกปั้นเป็นตั งแต่เด็กอายุ 13-14 น้าเป็นคนปั้น ผู้ชายก็ช่วยกันเอาเข้าเตา พ่อเป็น
คนเรียงคนเผา แม่ก็คอยดูแลข้าวปลาอาหาร บางทีงานเร่งๆ ก็มาช่วยจิ มลาย (เขียนลายท้า
ลวดลายบนภาชนะ) เดียวนี เผาเสร็จหลานก็มารับซื อไปขายเขามีรถ ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องผลิต
กันสามสี่เดือนให้เต็มล้าเรือและออกเรือไปขาย”    

วิถีชีวิตของแต่ละครอบครัวในชุมชนได้มีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน กลายเป็นแบบ
แผนของการท้าเครื่องปั้นดินเผาในชุมชน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีการตอบสนองระหว่างกัน แบบแผน
ดังกล่าวเป็นสถานภาพ สิทธิและหน้าที่ ที่ต้องแสดงตามสถานภาพเป็นบทบาท สถานภาพและ
บทบาทท้าให้บุคคลมี รูปแบบเฉพาะตน การปรับตัวของบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพและ
บทบาทขึ นอยู่กับหน้าที่ทางสังคม โดยบุคคลมีทั งบทบาททั่วไป เช่น บทบาททางเพศ ซึ่งเป็น
บทบาทที่ติดตัวมาโดยที่กระบวนการได้มาซึ่งบทบาทถูกอธิบายได้ด้วยกระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท้าให้บุคคลได้มาซึ่งความรู้ ทักษะคุณลักษณะ และแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดี สอดคล้องกับ พวงเพชร สุรัตนกวีกุล (2542: 50-54) ที่ได้กล่าวถึง 
วิถีชีวิตชุมชน เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพราะเป็นสิ่งก้าหนด พฤติกรรมตั งแต่เกิดจนตาย 
ตั งแต่ต่ืนนอนจนเข้านอน พฤติกรรมต่างๆ ที่มนุษย์กระท้า วัฒนธรรมเป็นตัวก้าหนดรูปแบบของ
ครอบครัว เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา ศาสนา เป็นต้น วัฒนธรรมจะก้าหนดว่าสิ่งใดดี สิ่งใด
ไม่ดี สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด รวมทั งเป้าหมายในชีวิตว่าควรเป็นอย่างไร ฉะนั น กิจกรรมทุกอย่างของ
มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการกิน การด่ืม การพูด การอ่าน การเขียน การคิด การท้างาน การเล่น  
การติดต่อสัมพันธ์กัน ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมทั งสิ น วัฒนธรรมจึงเปนวิถีชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม สังคมหนึ่งหรือชุมชนหนึ่งๆ จะต้องมีวิถีการด้าเนินชีวิตเป็นลักษณะเฉพาะของ
สังคม วิถีชีวิตจึงเป็นเสมือน เอกลักษณ์หรือตราประจ้าสังคม และ  ธงชัย สมบูรณ์ (2549: 40-49) 
ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ในยุคปัจจุบันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ อัตลักษณ์ส่วนบุคคล และอัตลักษณ์กลุ่ม 
ซึ่งอัตลักษณ์สองส่วนนี จะกระจายตัวในสังคมและประวัติศาสตร์แต่ละช่วงที่แตกต่างกันโดยอัต
ลักษณ์ส่วนบุคคลเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ เช่นรูปร่างหน้าตา ส่วนอัตลักษณ์กลุ่ม จะแสดงออกโดย
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สัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม เช่น ชุมชนกลุ่มเล็กจะมีอัตลักษณ์กลุ่มที่สามารถสัมผัสได้
มากกว่าชุมชนกลุ่มใหญ่  

วัฒนธรรมในการท้าเครื่องปั้นดินเผา เป็นกิจกรรมที่ตอบสนองการด้าเนินชีวิต 
การสร้างภาชนะเครื่องใช้สอยเครื่องปั้นดินเผา ของมนุษย์ในอดีตนั นเพื่อความปลอดภัย เพื่อความ
อยู่ รอดในการด้ารงชีพ  ด้าเนินชีวิตประจ้าวัน มนุษย์ได้สร้างสรรค์ภาชนะเครื่องใช้สอย
เครื่องปั้นดินเผาหลากหลายรูปแบบ โดยใช้รูปแบบความคิด การสังเกต ความชาญฉลาดในการ
สร้างเครื่องปั้นดินเผาดินเผาได้น้าทรัพยากรธรรมที่มีอยู่รอบตัวมาประกอบสร้างสู่ การกับเก็บ
อาหาร การถนอมอาหาร ไปจนถึงการปรุงอาหาร อันได้แก่ โอ่งน ้า ไห อ่าง กระปุก ครก หม้อแกง 
หม้อยา หม้อตาล หม้อหวดนึ่งข้าว เตาเชิงกราน เป็นต้น และได้พัฒนารูปแบบรูปทรง ความ
หลากหลายที่มีหลายหน้าที่ใช้สอยล้วนเป็นเครื่องใช้สอยที่ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาใช้ในวิถี
ชีวิตประจ้าวัน 

2. รูปแบบเครื่องปั้นดินเผา คือ รูปแบบที่สะท้อนวัฒนธรรมการกินการใช้สอย
ในวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละแห่ง ความหลากหลายของระบบการผลิตอาหารในสังคมวัฒนธรรม
ต่างๆทั่วโลก มนุษย์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม การก้าหนดเทคนิควิธีหรือรูปแบบของ
อาหารในแต่ละท้องถิ่น  มีภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นของคนท้องถิ่นที่สามารถน้าอาหารในท้องถิ่นมา
แปรรูปเป็นเครื่องปรุงหลักประจ้าครัวเรือน อาทิ กะปิ น ้าปลา ปลาร้า การรับวัฒนธรรมการถนอม
อาหารที่ใช้แต่งกลิ่น-รส จากชาวจีน เช่น ผักดอง เต้าเจี ยว ซีอ๊ิว (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, 2548: 
180); (กรกฏ บุญลพ, 2551: 20-21) สิ่งเหล่านี  มนุษย์สร้างสรรค์ภาชนะในการบรรจุ คือ ไห โอ่ง 
อ่าง ภาชนะที่มีความแข็งแกร่งทนทานสามารถบรรจุของเหลวรักษาอุณหภูมิและความชื นของ
อาหารได้ ภาชนะเนื อแกร่งประเภท ไห ของราชบุรี หรือไหหมักปลาร้า ของชาวอีสาน จัดเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีบทบาทเด่นชัดและมีความส้าคัญในกระบวนการถนอมอาหารโดยวิธีการหมัก ดอง
ได้เป็นอย่างดี รูปแบบของภาชนะประเภทต่างๆที่ผลิตขึ น หน้าที่การใช้งานของภาชนะแต่ละ
ประเภท เช่น ภาชนะบรรจุน ้า หม้อน ้าต้นของภาคเหนือ บรรจุน ้าด่ืมเพื่อดับกระหายของผู้คนใน
พื นที่ชุมชนเข้าถึงได้สะดวก  ตุ่มสามโคกของชาวมอญจังหวัดปทุมธานี  กับโอ่งมังกรจังหวัดราชบุรี 
ที่ใช้เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ได้ตลอดทั งปี ภาชนะบรรจุอาหาร ภาชนะประกอบอาหาร ภาชนะบรรจุ
สิ่งของเครื่องใช้อ่ืน ๆ  

ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สอยส้าหรับการอุปโภค เก็บ บรรจุ เช่น โอ่งน ้า หม้อ
น ้าต้น และภาชนะอ้านวยความสะดวกในการบริโภคที่เป็นภาชนะ หุง ต้ม ถนอมอาหาร หมัก ดอง 
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และ จาน ชาม ถ้วยใส่อาหาร ของสังคมวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง จึงเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็น
ถึงวิถีชีวิต การกินการใช้สอยที่แตกต่างกันของสังคมวัฒนธรรมนั น ๆ  

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จ.นครสวรรค์ 

ที่มา: ภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์ (2557). ถ่ายภาพ 

 

 

ภาพประกอบ 6 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อ จ.สิงห์บุรี 

ท่ีมา: ภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์ (2557). ถ่ายภาพ 
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ภาพประกอบ 7 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านคลองสระบัว จ.อยุธยา 

ที่มา: ภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์ (2557). ถ่ายภาพ 

 

 

ภาพประกอบ 8 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี 

ที่มา: ภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์ (2557). ถ่ายภาพ 
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ในประเด็นการท้าภาชนะใช้สอยในครัวเรือน การกักเก็บ การถนอมอาหาร การ
ปรุงอาหารของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา จากภูมิปัญญาความรู้สู่การ
สร้างสรรค์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาสรุปได้ดังนี   

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 แนวคิดจากวิถีชีวิต วัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผา 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ ในชุมชน สามารถแบ่งได้เป็น  2 ส่วนได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่น้ามาใช้เป็นอาหารเพื่อการบริโภคเพื่อหล่อเลียงชีพให้เจริญเติบโตทาง
ร่างกาย กับ ทรัพยากรธรรมชาติที่น้ามาใช้ในการผลิต สร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ ในการด้าเนิน
ชีวิต ท้ากิจกรรมต่างเพื่ออ้านวยความสะดวกในการบริโภค อุปโภค วิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา
ด้าเนินกิจกรรมบนพื นฐานทั ง 2 ประการอย่างสมบูรณ์ ใช้ทรัพยากธรรมชาติสร้างสรรค์ภาพชนะ
ทางกายภาพมาช่วยสนับสนุนอ้านวยความสะดวกในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นอาหาร
ของมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาด ด้วยความรู้ความคิด ประสบการณ์ที่สั่งสมจากบรรพบุรุษ   

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2554: 12-15) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพการด้ารงชีพนั น 
แท้ที่จริงแล้วมาจากความสามารถที่จะเข้าถึง ทุน ทรัพยากร ตลอดจนการมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิ ใน
การเป็นเจ้าของและการจัดการทรัพยากรของครัวเรือน ความสามารถหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของทรัพยากรเพื่อการด้ารงชีพ ที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่รอดของการด้าเนิน
ชีวิต ในขณะเดียวกันการปรับตัวของครัวเรือนก็ไม่ได้จ้ากัดอยู่ในแนวทางการสร้างรายได้ในรูปตัว
เงินเพียงอย่างเดียว หากแต่เน้นการสร้างความหลากหลายในการด้ารงชีพ เพื่อรักษาความกินดีอยู่
ดีของครัวเรือน ที่อาจผสมผสานยุทธวิธีต่าง ๆ ทั งในและนอกเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมในการ
ด้ารงอาชีพและความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับครัวเรือนอ่ืน ๆ เป็นต้น  

ทรัพยากรธรรมชาติ 

พฤติกรรมการด้ารงชีพ การใช้สอย 

การสร้างสรรค์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผา 

ประสบการณ์ ความฉลาด ความรู้  
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เทิดศักด์ิ บุญงาม (2558: สัมภาษณ์) ได้กล่าวถึง เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น ้าน้อย
ว่า เครื่องปั้นดินเผาไหสี่หู เผาที่อุณหภูมิ 1,200 เซลเซียส คุณสมบัติอยู่ในประเภทสโตนแวร์ไม่ดูด
ซึมน ้า เนื อดินเผาแล้วสีน ้าตาลเข้มอมม่วง ต่างกับเครื่องปั้นที่เป็นเหมือนกับหม้อแกงหม้อยาดิน
เผา สอดคล้องกับ โกมล รักษ์วงศ์ (2538: 12-15) ที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์การท้าเครื่องปั้นดินเผา
ว่า “กลุ่มช่างปั้นที่ติดตามเจ้านครอินทร์มาจากเมืองจีน ในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 
ในปี พ.ศ. 1920 โดยราชทูตน้าพาช่างเครื่องปั้นดินเผาชาวจีน มาท้าเครื่องปั้นดินเผาที่ริมแม่น ้า
น้อยในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการกระท้าเช่นเดียวกับพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช เป็นช่วงสมัย
ราชวงศ์หมิงของจีนที่มีความเจริญรุ่งเรื่องด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาปอร์สเลน ใช้เทคโนโลยี
และเผาที่อุณหภูมิสูง สีขาว โปร่งแสง เนื อผลิตภัณฑ์แกร่ง แต่การท้าเครื่องปั้นดินเผาของแหล่งเตา
แม่น ้าน้อยไม่สามารถท้าปอร์สเลนได้ ท้าได้แต่สโตนแวร์เท่านั นเพราะวัตถุดิบที่มีอยู่ในลุ่มแม่น ้า
น้อยไม่บริสุทธิ์พอ และเนื อดินปั้นมีความทนไฟไม่สูงพอท้าได้เฉพาะ สโตนแวร์ และเอิร์ทเธนแวร์   

เครื่องปั้นดินเผาที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติต่างกัน แหล่งดินต่างกันที่มีสีสัน 
ความละเอียดเนียนของวัตถุดิบต่างกัน  จึงเป็นหลักฐานส้าคัญชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ (Identity) ของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ได้เป็นอย่างดี จะชี ให้เห็นถึงพื นฐาน ขีดความสามารถและพัฒนาการของสังคมยุคต่างๆ และ
สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี วัฒนธรรม (cultural marker) ได้เป็นอย่างดี คุณลักษณะเฉพาะทาง
วัฒนธรรม (cultural identity) สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2551: 5) ได้กล่าวว่า “คุณลักษณะเฉพาะ
ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่บนเคร่ืองถ้วยชามที่ผลิตขึ นในแต่ละแหล่งเตา แต่ละเมือง แต่ละยุคสมัย
อาจจะมีคุณลักษณะทางด้านรูปทรงที่คลายคลึงในแบบแผนร่วมกัน แต่เมื่อศึกษารายละเอียดมิติ
ต่างๆจริงแล้วก็มักพบว่าในแบบแผนที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันนั นยังมีความแตกต่างกันออกไป
ไม่เหมือนกันไปเสียทั งหมด และส่วนที่แตกต่างกันนี เองที่ช่วยให้เรารู้ว่าศิลปินผู้ผลิตเครื่องถ้วยชาม
แต่ละแหล่งเตา แต่ละยุคสมัย เป็นชนกลุ่มใด มีวัฒนธรรมแบบไหน” 

ค้ากล่าวนี หากเรานึกถึงภาชนะปั้น ดินเผาในแหล่งโบราณคดี หรือผลิต
เครื่องปั้นดินเผาต่างๆที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคจะพบว่าภาชนะดินเผาจะมีหน้าที่การใช้งานที่ไ ม่
แตกต่างจากกันมากนัก ได้แก่ ภาชนะหม้อยา หม้อแกง เครื่องถ้วยชาม คนโท กระถาง โอ่ง อ่าง 
พาน แจกัน ฯลฯ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบ จะพบว่ามีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละแหล่งผลิต ภาชนะดินเผาส้าหรับบรรจุน ้า เห็นได้จาก โอ่งน ้า
ของชุมชนบ้านมอญนครสวรรค์ ที่มีรูปทรงลวดลายต่างกับหม้อน ้าลายวิจิตรของชุมชนเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  
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2. พฤติกรรมการด้ารงชีพ การใช้สอย รูปแบบภาชนะดินเผาสามารถบ่งชี 
นอกจากความแตกต่างทางทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ความอุดมสมบูรณ์ในบางฤดูกาลเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้รูปแบบภาชนะดินเผาแตกต่างกันออกไป ข้อจ้ากัดด้านสภาพแวดล้อมและ
ปริมาณอาหารเป็นอุปสรรคส้าคัญ ปริมาณอาหารที่ล่าและเก็บหาได้จ้านวนมากในฤดูกาลหนึ่ง
อาจส่งผลให้ปริมาณอาหารที่อาจล่าและเก็บหาได้ในฤดูกาลต่อไปลดน้อยลงและไม่เพียงพอต่อ
การด้ารงชีพ ด้วยเหตุนี เองเราจึงอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบของภาชนะดินเผา แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์แต่ละกลุ่มให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป เรา
พิจารณาข้อนี จากรูปแบบภาชนะดินเผา เช่น ไห ภาชนะส้าหรับหมักดองน ้าปลา อ่างขนมจีน ซาว
ขนมจีน  ภาชนะใส่น ้า โอ่ง ตุ่ม ครก เตาเชิงกราน ที่มีหน้าที่การใช้งานใช้สอยพกพาไปหุงต้มใน
สถานที่ต่างๆได้สะดวก เป็นตัน ซึ่งสอดคล้องกับ กรกฎ บุญลพ (2551) ได้กล่าวถึงนักวิชาการนัก
โบราณคดีได้ใช้กรอบการศึกษาเรื่องระบบนิเวศของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเพื่อน้าไปประยุกต์ใช้
กับการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเพื่อท้าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาชนะดิน
เผาและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ต่างๆสามารถอธิบายเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในอดีตได้อย่างชัดเจน  

3. กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์จากปัจจัยพื นฐานไปจนถึงการถ่ายทอด
ความรู้สึกถึงสุนทรียะความงามของ รูปทรง สี ลวดลาย วิธีการผลิตการตกแต่ง ที่ล้วนแล้วมีความ
แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัด และเมื่อเราศึกษาในหลายๆมิติที่ลึกลงไปตามล้าดับและในวง
กว้าง สิ่งเหล่านี สามารถสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มชนผู้ผลิต กลุ่มชนผู้ที่เป็นผู้บริโภค การศึกษาภาชนะ
ดินเผาท้าให้เราสามารถเข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณหลายมิติ ทั งเรื่องของ
กระบวนวิธีในการผลิต แหล่งวัตถุดิบ สภาพทางสังคม คติธรรมความเชื่อศาสนา ศิลปะ ความนิยม
ในการใช้ และลักษณะพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ ทั งในชีวิตประจ้าวัน กิจกรรมประเพณี พิธีการ 
พิธีกรรม ความส้าคัญทางด้านเศรษฐกิจ การติดต่อขายแลกเปลี่ยน เส้นทางการค้าการตลาด ฯลฯ 
ของสังคมมนุษย์ในสมัยนั นจากในอดีตมีวิวัฒนาการ พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน  

สามารถพิจารณาในมิติที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวบ่งชี วัฒนธรรมและแนวคิด
พัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบันในด้าน  การอุปโภคบริโภค (Consumer) ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural Resources) เทคโนโลยี (Technology) เศรษฐกิจ (Economy)  ศิลปะความงาม (Art) 
สังคมวัฒนธรรม (Social Culture) และความเชื่อพิธีกรรม (Tradition) ดังภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ 10  มิติบ่งชี วัฒนธรรม 7 ด้าน 

จากภาพประกอบ แสดงถึงปีรามิดที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี ทั ง 7 ด้าน ที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ งการแสดงออกของมนุษย์ในการสร้างสรรค์ภาชนะดินเผา รูปทรงปีรา
มิดที่มีฐานรากทางความคิดความเชื่ออันแข็งแกร่งและหนักแน่นที่จะรักษาสมดุลให้ยอดด้านบนให้
คงอยู่ได้อย่างสง่างาม บนพื นฐานปัจจัยทางกายภาพที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มี
คุณสมบัตที่ ดีมี คุณภาพ สามารถน้าใช้ เป็นวัส ดุหลักในการน้ ามาผลิตสร้างสรรค์ เป็น
เครื่องปั้นดินเผา หากไม่มีดินที่ดีมีคุณภาพ การน้าดินมาปั้นท้าเครื่องปั้นดินเผาก็มีข้อจ้ากัดที่จะ
น้ามาผลิตเป็นผลงานที่มีคุณภาพได้อย่างเด่นชัด ทั งนี ยังสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความ
ขาดแคลนในต่างฤดูกาล เช่น ความอุดมสมบูรณ์ในบางฤดูกาลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้รูปแบบ
ภาชนะดินเผาแตกต่างกันออกไป ข้อจ้ากัดด้านสภาพแวดล้อมและปริมาณอาหารเป็นอุปสรรค
ส้าคัญ ปริมาณอาหารที่ล่าและเก็บหาได้จ้านวนมากในฤดูกาลหนึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณอาหารที่
อาจล่าและเก็บหาได้ในฤดูกาลต่อไปลดน้อยลงและไม่เพียงพอต่อการด้ารงชีพ ด้วยเหตุนี เองเราจึง
อาจกล่าวได้ว่า รูปแบบของภาชนะดินเผา แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์
แต่ละกลุ่มให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป เราพิจารณาข้อนี จากรูปแบบภาชนะดิน
เผา เช่น ไหปลาร้า ภาชนะส้าหรับหมัก ดองของชาวอีสาน ภาชนะใส่น ้า โอ่ง ตุ่ม เป็นตัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ กรกฎ บุญลพ (2551) ได้กล่าวถึงนักวิชาการนักโบราณคดีได้ใช้กรอบการศึกษาเรื่อง
ระบบนิเวศของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเพื่อน้าไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทาง
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โบราณคดีเพื่อท้าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาชนะดินเผาและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ต่างๆ
สามารถอธิบายเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในอดีตได้อย่างชัดเจน 

นอกจากนี ภาชนะดินเผาของภูมิภาคต่างๆ ท้ามาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
สังคมนั น สภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่าง ดินที่ถูกน้ามาปั้นจึงมีความแตกต่างกันลักษณะคุณสมบัติ
ทางกายภาพ มีความเหนียว ความหยาบละเอียด ปริมาณแร่ธาตุในเนื อดิน และสีสัน ส่งผลให้
รูปแบบมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคมแต่ละภูมิภาค เช่น โอ่งมังกรจังหวัดราชบุรี 
ตุ่มสามโคกจังหวัดปทุมธานี  

การอุปโภคบริโภค เป็นพฤติกรรมส้าคัญที่ก้าหนดรูปแบบการใช้งานที่ต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับส่วนร่างกายมนุษย์ ก็จะเป็นผลโดยตรงที่ท้าให้รูปทรงรูปแบบของเครื่องปั้นดินเผามี
ความแตกต่างกันออกไป เทคโนโลยี รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาและคุณภาพของภาชนะดินเผาเป็น
เครื่องชี วัดเทคโนโลยีการผลิตที่มีใช้ยุสมัยของสังคมนั น พัฒนาการของรูปแบบภาชนะดินเผาใน
สังคมหนึ่ งช่วงสมัยต่างๆสามารถสะท้อนถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ ใช้ ในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาได้เป็นอย่างดี  

พัฒนาการของเทคโนโลยีการผลิตอาหารรวมถึงการผลิตเครื่องปั้นดินเผา การ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม เป็นผลมาจากปริมาณของประชากรที่เพิ่มสูงขึ นความต้องการ
บริโภค ระบบผลิตอาหารของมนุษย์ในสังคมวัฒนธรรมต่างๆมีความแตกต่างกัน ภาชนะยุคแรกๆ
ในบางพื นที่เป็นภาชนะเนื อดินธรรมดา ไม่มีการขัดมันแวววาว แม้ว่าจะมีการขัดแต่งผิวอย่างง่าย
ด้วยลายเชือกทาบ และลายขูดขีด  นั่นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
ภาชนะดินเผา คุณลักษณะดินปั้น เชื อเพลิงและวิธีการเผา รูปแบบของภาชนะประเภทต่างๆที่ผลิต
ขึ น หน้าที่การใช้งานของภาชนะแต่ละประเภท เช่น ภาชนะบรรจุน ้า หม้อน ้าต้นของภาคเหนือ ตุ่ม
สามโคกจังหวัดปทุมธานี โอ่งมังกรจังหวัดราชบุรี พัฒนาการวิธีการขึ นรูป เทคโนโลยีและอุณหภูมิ
การเผา ภาชนะบรรจุอาหาร ภาชนะประกอบอาหาร ภาชนะบรรจุสิ่งของเครื่องใช้อ่ืนๆ ล้วนผลิต
จากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไปตามภูมิปัญญา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ช่างผู้ผลิต
ภาชนะดินเผา ขั นตอนและเทคนิคการผลิต การเลือกดินเหนียว วิธีขึ นรูป เพื่อที่จะได้ภาชนะตาม
รูปแบบและหน้าที่ที่ต้องการ  

เมื่อระบบเทคโนโลยีการผลิตที่มีสมรรถนะสูงและผลผลิตมีมากตามความ
ต้องการบริโภค ความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มสูงขึ นเกิดการแลกเปลี่ยนค้าขายสินระหว่าง
กลุ่มและเกิดความช้านาญพิเศษเพิ่มขึ นนอกเหนือไปจากกิจกรรมการผลิตเพื่อยังชีพ เริ่มมีกลุ่ม
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ช่างฝีมือ ท้าหน้าที่ผลิตภาชนะดินเผา เครื่องใช้สอยอ่ืนนอกเหนือไปจากการยังชีพ สร้างรายได้
สร้างมูลค่าให้กับภาชนะดินเผา  

การขุดพบไหสี่หูในแหล่งเตาเผาโบราณที่แม่น ้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นเผา
ขนาดใหญ่ที่สุดที่ค้นพบ และเชื่อกันว่าในยุคสมัยนั นมีถึง 200 เตา สะท้อนความเจริญรุ่งในการค้า
ของสมัยอยุธยาตอนปลาย ภาชนะดินเผาไหสี่หูเป็นภาชนะบรรจุล้าเลียงสินค้า อาหารเพื่อการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งยังแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการค้าการคมนาคมจากการพบเรืออับปางที่
มีภาชนะดินเผาใต้ท้องทะเลเป็นจ้านวนมาก  

ศิลปะความงาม เราสามารถพิจารณาศิลปวัฒนธรรมของสังคมยุคสมัยใดได้จาก
ความงามบนภาชนะดินเผา ประสบการณ์อันยาวนานของช่างปั้นผู้ผลิตภาชนะก่อให้เกิดทักษะ
ความช้านาญในการถ่ายทอดความคิด อารมณ์สุนทรียะของสภาพแวดล้อมธรรมชาติรอบตัวผ่าน
รูปทรง ลวดลายและเส้นสีบนภาชนะดินเผา ดังจะเห็นได้จากลวดลายบนภาชนะดินเผายุคสมัย
ต่างๆ ของสังคมชุมชนแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาทั่วทุกภูมิภาค ความแตกต่างของศิลปะความ
งามบนภาชนะดินเผาเป็นภาพสะท้อนถึงหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม
ต่างๆ ความงามของรูปทรง ลวดลายบนภาชนะดินเผายังแสดงความสัมพันระหว่างศิลปะกับ
สภาพแวดล้อม วัตถุดิบกับเทคโนโลยี และอิทธิพลของสังคมวัฒนธรรม เช่น ภาชนะสังคโลก การ
เขียนลายใต้เคลือบสีด้าที่มีลวดลาย ปลาตะเพียน ไก่ ลายเถา ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ข้าวปลาอาหาร ความวิจิตรของภาชนะดินเผาเกาะเกร็ด ที่มีการแกะสลักลวดลายประณีตบรรจง 

สังคมวัฒนธรรม การศึกษาภาชนะดินเผาที่พบหลงเหลือในแหล่งโบราณคดีถูก
น้าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาชาติพันธุ์วรรณาทางโบราณคดีเพื่อท้าความเข้าใจสังคมวัฒนธรรม
ในพื นที่ต่างๆ ภาชนะดินเผาของสังคมกลุ่มชนแห่งหนึ่งมีวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี ศิลปะ 
ที่มีเอกลักษณ์ เป็นลักษณะเฉพาะตามความคิดความเชื่อของสังคม จึงเป็นเครื่องหมายที่ชี ถึงอัต
ลักษณ์ของสังคมวัฒนธรรมนั นๆได้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม การค้นพบภาชนะและ
การคิดค้นรูปแบบภาชนะดินเผาหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เชื่อว่าอาจน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรม การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เช่น การหยิบยืมความคิด ความเชื่อ หรือ
เทคโนโลยีการผลิตจากสังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียง การครอบง้าทางวัฒนธรรม  
ซึ่งหมายถึงการปะทะสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรม 2 วัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกันทั งในด้านของอ้านาจ
ทางเศรษฐกิจการเมืองและความเจริญทางด้านเทคโนโลยี ในภาวการณ์เช่นนี  การเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมระหว่างกันและกันมักจะเป็นไปในทางเดียวกัน จากหลักฐานรูปแบบรูปทรงและ
ลวดลายบนภาชนะดินเผาสมัยสังคโลกที่ได้รับอิทธิพลจากเครื่องถ้วยของจีน การรับอิทธิพลของ



  72 

ศิลปะขอมที่พบได้จากภาชนะดินเผาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาของ
วัฒนธรรมชาวมอญที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่นิยมใช้เป็นเครื่องบรรณาการเพื่อแสดงถึงเกียรติ 
สถานภาพทางสังคมของผู้ใช้ ผู้ได้รับ จึงมีความวิจิตรประณีตบรรจง ความเชื่อในเรื่องความเป็น
มงคลของชาวจีนที่ตกแต่งลวดลายมังกรบนโอ่งน ้าที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แต่ด้วยความเชื่อ
และเคารพว่ามังกรเป็นตัวแทนของกษัตริย์เท่านั น ช่างจึงสร้างสรรค์ดัดแปลงมังกรที่ปรากฏอยู่บน
ภาชนะโอ่งให้มีเล็บเท้าเพียง 4 เล็บ เป็นต้น อัตลักษณ์ของรูปแบบภาชนะดินเผาเหล่านี ย่อม
สะท้อนถึงสังคมวัฒนธรรมได้ชัดเจน  

ความเชื่อ/พิธีกรรม การด้ารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละท้องถิ่นที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมแตกต่างกัน อันส่งผลให้ฐานรากทางความคิดความเชื่อพิธีกรรมมีความ
แตกต่างกันนั น ก็จะส่งผ่านไปยังการสร้างสรรค์และการเลือกสรรค์ภาชนะเครื่องปั้นดินเผามี
รูปแบบ รูปทรง และลวดลายที่สอดคล้องการใช้สอยในพิธีกรรม บ่งบอกถึงระบบความเชื่อในการ
ด้าเนินชีวิตประจ้าวันหรือการนับถือศาสนา การนับถือธรรมชาติ การบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติ 
ภาชนะดินเผาที่ใช้สอยเกี่ยวกับความเชื่อพิธีกรรม เช่น ภาชนะดินเผาบ้านเชียง หรือภาชนะดินเผา
ที่ขุดพบจากหลุมฝังศพในแหล่งโบราณคดีพื นที่วัฒนธรรมต่างๆของกลุ่มชนที่ยังอยู่ในระบบสังคม
วัฒนธรรมชนเผ่า มีความเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นวงจรสืบเนื่องกันของชีวิตก่อนเกิด ชีวิต
ปัจจุบัน และชีวิตหลังความตาย  

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2551: 6) ได้กล่าวถึงการผลิตภาชนะดินเผาในระยะแรก
ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อการใช้งานเป็นหลัก แต่เพื่อแสดงสถานภาพทางสังคม ความมั่งค่ัง อ้านาจ 
ความส้าเร็จ ของผู้ครอบครอง การใช้เครื่องปั้นดินเผาจึงเป็นการสร้างความโดดเด่นและประณีต
บรรจง ใช้เชิงสัญลักษณ์และสังคม มากกว่าเป็นสิ่งของที่ใช้งานจริง ภาชนะดินเผาจ้านวนมากที่
พบทั่วโลกผ่านการผลิตอย่างประณีต และมีการตกแต่งผิวให้เด่น เช่น ขัดมันวาววับเป็นประกาย 
ไม่มีร่องรอยการใช้งาน เช่น คราบเขม่าหรือร่องรอยว่าเคยถูกไฟไหม้มาก่อน อีกทั งไม่มีเศษอาหาร
และไขมันจากสัตว์และพืชติดอยู่เลย ดังนั นเครื่องปั้นดินเผายุคแรกๆไม่ได้ถูกใช้ในครัวเรือนหรือ
การเตรียมอาหารมาก่อน  

ภาชนะดินเผา เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมของสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ ในมิติ
ของ ทรัพยากรธรรมชาติ การอุปโภคบริโภค เทคโนโลยีการผลิต เศรษฐกิจการค้า ศิลปะความงาม 
สังคมวัฒนธรรม และความเชื่อพิธีกรรม รูปแบบภาชนะดินเผายังเป็นสิ่งที่แฝงไปด้วย ความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยี  วิทยาการที่ เป็นผลมาจากความคิด ความรู้  ความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ความสามารถในการวิเคราะห์ ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจนได้
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ภาชนะที่มีคุณสมบัติพิเศษ ท้าให้วิถีชีวิตมนุษย์มีความสะดวกสบาย มีเครื่องมือเครื่องใช้สอยที่มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ น ความพิเศษเฉพาะเจาะจงในการใช้งานได้ดีทันสมัยนิยม ส่งผล
ให้ภาชนะดินเผาแบบดั งเดิมจึงมีความจ้าเป็นลดน้อยลง  

กลุ่มคนที่เห็นคุณค่าได้พยายามรักษา อนุรักษ์ภูมิปัญญาให้คงอยู่ ร่วมกันคิด
วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบ เทคนิควิธีการ คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยให้สอดรับกับวิถีชีวิตของ
สังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันภาชนะดินเผาแบบดังเดิมที่บ่งชี ให้เห็นถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม เป็นวิถีชีวิตบนฐานความคิด ความเชื่อพิธีกรรมพิธีการที่จ้าเป็นการต่อการยังชีพ ถูก
ท้าลายให้เป็นสากลมาตรฐาน รูปแบบภาชนะดินเผาปัจจุบันแนวคิดหนึ่งได้ถูกน้าไปใช้ในเชิง
คุณค่าทางจิตใจเป็นของที่ระลึก การบริโภคนิยมในสิ่งที่เป็นสัญญะการบ่งบอกความมีหน้ามีตา
ทางสังคมนอกเหนือไปจากความจ้าเป็นในการยังชีพ ใช้สอยอย่างฟุ้งเฟ้อเกินความจ้าเป็น ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ค้านึง ส่วนอีกแนวคิดหนึ่งได้พัฒนาไปในทางความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเป็นเพียงชิ นส่วนของวัสดุทางสถาปัตยกรรม ชิ นส่วนเครื่องมือเครื่องใช้สอย
ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิค อุตสาหกรรมในยานยนต์และอวกาศ  

3. ประสบการณ์ ความฉลาด ความรู้ สั่งสมเป็นภูมิปัญญา (Wisdom) เป็นองค์
ความรู้ที่ประกอบกันขึ นมาจากความรู้เฉพาะหลายๆเรื่องผสมผสานกัน ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยก
ย่อยออกมาเป็นศาสตร์สาขาวิชาต่างๆแต่เป็นสัจจะ ความจริง  ภูมิปัญญานี เป็นผลมาจากความ
ฉลาดของมนุษย์ในการหาค้าตอบหาวิธีการแห่งการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ในการต่อสู้กับปัญหาใน
การด้ารงชีพให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ปกติสุขซึ่ง ต้นก้าเนิดของความรู้ล้วนอยู่บนพื นฐานของ
ประสบการณ์ ความรู้แจ้ง ญาณปัญญา การหยั่งรู้เป็นประสบการณ์จากการรับรู้ทางกายและทาง
จิตวิญญาณ ศาสดา ผู้ก่อตั ง รวมถึงผู้ค้นพบทฤษฎี ล้วนมีประสบการณ์ทางกายและจิตวิญญาณ 
รู้แจ้งในสัจจะ สิ่งที่ท่านเหล่านั นน้าเสนอออกมากลายเป็นหลักปฏิบัติที่เราเรียกกันว่า ค้าสอน 
หลักการ ทฤษฎี แท้งจริงแล้ว ก็คือ สัจจะของมนุษย์   

ความจริงของมนุษย์ข้อหนึ่ง คือ มนุษย์  จ้าเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคม  
การค้นพบทฤษฎีส้าคัญแก่มวลมนุษย์โลก รวมไปถึงการรู้แจ้งของผู้น้าจิตวิญญาณ มิได้เกิดขึ นใน
ขณะที่ท่านอยู่ในสังคมผู้คนพลุกพล่าน วุ่นวาย ล้วนแต่เกิดขึ นในขณะที่มนุษย์อยู่กับตนเอง อยู่กับ
ความสงบพิจารณาในปัจจุบันขณะนั น มีสมาธิญาณปัญญาและการหยั่งเห็น เห็นตามที่สิ่งนั นเป็น
จริง เห็นถึงสัจจะของมนุษย์และโลก ดังที่  โทมัส เดอควิน (อ้างใน จอห์น เลน แปลโดย  
(สดใส ขันติวรพงศ์, 2550: 11) กล่าวไว้ว่า "ถ้าชีวิตไม่อยู่กับความสงบ ผู้ใดก็ไม่อาจเผยศักยภาพ
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ทางปัญญาของตนได้" แต่ความสงบเป็นอะไรมากกว่าสติปัญญา เป็นแรงเสริมสร้างการบ้าบัด 
เป็นที่พักสู่ความจริง เป็นต้นธารของจินตนาการ 

ความ คิดจินตนาการของช่ างปั้ นถู กถ่ ายทอดผ่ านภู มิ ปัญญ าการท้ า
เครื่องปั้นดินเผา  การถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เริ่มจากกระบวนการรับรู้ของช่างปั้น สังเกต 
เรียนรู้จากประสบการณ์ของตน ด้วยวิธีการของตน สั่งสมเป็นความรู้เฉพาะตน จนกลายเป็นภูมิ
ปัญญา ที่เกิดจากการปฏิบัติ โดยที่ช่างปั้นจะผลิตภาชนะดินเผาด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่เรียนรู้
จากบุคคล หรือชุมชนท้องถิ่นที่มีการผลิตมายาวนาน ความรู้ดังกล่าวถูกถ่ายทอดและสืบทอดต่อ
กันมาภายใต้บริบทของครัวเรือน ของชุมชนที่เติบโตมา การได้เห็นทุกวัน ผ่านพฤติกรรม ความคิด 
ความเชื่อ รูปแบบการเรียนรู้กระบวนการวิธีการผลิตภาชนะดินเผาในแหล่งผลิตแต่ละแหล่งย่อม
เป็นพฤติกรรมเป็นวิถีชีวิต เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นในชุมชนนั น ๆ  

เครื่องปั้นดินเผาเป็นผลผลิตที่มาจากมนุษย์เรียนรู้ชีวิตจากความหิวโหย ความ
กลัว และความสะดวกสบาย มนุษย์ใช้ปัญญาเพื่อด้ารงชีพให้อยู่รอด ปลอดภัยและเพื่อชีวิตที่ดีขึ น 
ปัญญาก่อให้เกิดประโยชน์แก่วิถีชีวิตการด้ารงชีพเพื่อความอยู่รอดให้พ้นจากความหิวโหยความ
ขาดแคลนอาหาร นอกเหนือจากการหาเก็บอาหารมนุษย์สร้างสรรค์ภาชนะดินเผาที่ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค กักเก็บ บรรจุ หมักดอง ถนอมอาหาร เช่น หม้อดินเผา ไห โอ่ง อ่าง ถ้วยจานชาม 
เพื่อความปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายจากความกลัวจากภัยธรรมชาติ นอกจากที่อยู่อาศัย
แล้วมนุษย์สร้างสรรค์ภาชนะดินเผาที่ใช้ในพิธีกรรมความเชื่อ เช่น ภาชนะบรรจุในพิธีกรรมศาสนา
และความตาย เครื่องรางความเชื่อ เครื่องบรรณาการ และเพื่อชีวิตที่ดีขึ น มีความสะดวกสบาย มี
สุขภาวะที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น มีคุณค่า มีสุนทรียะและจรรโลงจิตใจ รวมไปถึงความมีรสนิยม 
มนุษย์จึงสร้างสรรค์ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาชั นดี ที่มีลวดลาย รูปแบบรูปทรงทันสมัยนิยม
สะดวกสบาย เช่น เครื่องเคลือบดินเผาสุขภัณฑ์ เครื่องเคลือบเครื่องประดับตกแต่ง   

การศึกษาท้าความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการท้าเครื่องปั้นดินเผาการหา
ค้าตอบว่าใคร (ช่างปั้น) ท้าอะไร อย่างไร ด้วยเทคนิคอะไร แบบไหน กรกฏ บุญลพ (2551: 187) 
ได้กล่าวไว้ว่า  ช่างปั้นมักจะอธิบายได้ค่อนข้างยากว่าท้าไมพวกเขาต้องท้าแบบนั นๆ หรืออะไรที่
เป็นเหตุให้พวกเขาท้าต้องท้าอย่างนั น พวกเขามักจะให้ค้าอธิบายแบบรวมๆ ว่าที่ต้องท้าแบบนั น
แบบนี  ก็เพื่อให้ภาชนะดินเผามีความสวยงามมีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ดี ด้วยเหตุนี  จึง
กล่าวได้ว่า มันอาจจะไม่มีค้าอธิบายด้วยค้าพูดใดๆที่ชัดเจนในการอธิบายเกี่ยวกับเทคนิค หรือ
กระบวนการในการผลิตแต่ละขั นตอนได้ความรู้สึกจากประสบการณ์และการรับรู้ของช่างปั้น
เท่านั นเป็นภูมิปัญญาที่รู้และเข้าใจได้ด้วยตนเองว่าเมื่อใดจึงเหมาะสมแล้วดีแล้วใช้ได้แล้ว เป็น
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ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในประสบการณ์เฉพาะตน ค้ากล่าวของ เอสเอ็น โกเอ็นก้า (2548: 61)
กล่าวถึงประสบการณ์ว่า “ประสบการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับความคิด หรือการคิดค้น ความสัมพันธ์ แต่
เกี่ยวข้องกับความจริงขณะที่ด้ารงอยู่ พระพุทธเจ้าทรงเน้นค้า  2 ค้า คือ ญาณและปัสสา ปัสสา 
หมายถึง ประสบการณ์การรู้สึก การสังเกต ญาณ หมายถึง ความรู้ ซึ่งได้จากประสบการณ์เฉพาะ
ตน ไม่ใช้ความรู้จากต้ารา หรือสิ่งที่ คุณเรียนรู้จากการโต้เถียงของความคิด แต่จะต้องเป็น
ประสบการณ์เฉพาะตน” 

จากค้ากล่าวนี เป็นสิ่งที่เตือนผู้คนไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สาขาอะไร เราควรมีสติ
ตั งอยู่บนประสบการณ์และการรับรู้ของตน ซึ่ง อารี สุทธิพันธุ์  ได้กล่าวถึงประสบการณ์ว่า 
“ประสบการณ์เป็นอาการที่มันอาศัยกันแล้วเกิดขึ น เป็นอิทัปปัจยตา” สอดคล้องกับแนวคิด
สหสัมพันธ์ของ ติทณัชฮันห์ (2549: 49)  ที่กล่าวว่า “สหสัมพันธ์ คือการเห็นและเข้าใจธรรมชาติ
ของการอิงอาศัยกัน ให้ความส้าคัญกับการเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบัน”  คล้อง
กับ (อารีย์ สุทธิพันธุ์, 2532: 146-148) ที่กล่าวถึงการรับรู้ว่า เป็นการเห็น ซึ่งมี 3 ระดับคือ “การ
เห็นเป็นเพียงวัตถุหนึ่งๆ คือ เห็นรูปและพื น แต่ถ้าเราเห็นแล้วมีความคิดว่า วัตถุนั นคล้ายกับสิ่งที่
เราประสบหรือที่ผ่านมา การเห็นแล้วคิด จากสิ่งที่เห็นให้ประสานกับสิ่งต่างๆหรือสัมพันธ์กับ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราก็คือ เป็นการเห็นความสัมพันธ์ของส่วนละเอียดกับตัวเรา แต่ถ้าเรา
เห็นแล้วเราเพ่งพินิจพิจารณาทะลุปรุโปร่งจนเห็นความงาม รู้หลักโครงสร้าง องค์ประกอบ รู้สึก  
ชื่นชม ถือว่าเป็นการรู้แจ้งเห็นจริง เห็นลึกซึ งทุกแง่ทุกมุมทะลุปรุโปร่ง” 

ดังนั นเราสามารถกล่าวได้ว่า ประสบการณ์จากการรับรู้ของช่างปั้น ผู้เป็นลูกเป็น
หลานที่เกิดในครอบครัวในชุมชนที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา ตื นขึ นมาแล้วเจอทุกๆวัน เติบโตมา
กับสภาพแวดล้อมของการท้าเครื่องปั้นดินเผา เป็นประสบการณ์เฉพาะตนที่ได้เรียนรู้วิธีการ
ขั นตอนสั่งสมเป็นความรู้ ซึมซับและเมื่อได้เห็น ได้ลองท้าลองคิด ได้รับรู้ค้าแนะน้าและการปลูกฝัง
จากพ่อหรือแม่ในเรื่องภูมิปัญญาการท้าเครื่องปั้นดินเผาเมื่อเรารับรู้จากปรากฏการณ์ที่เห็นแล้ว
พิจารณาถึงความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยประสบพบเจอผ่านมา แล้วเราเรียนรู้ปฏิบัติในสิ่งนั นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั งแบบลองผิดลองถูกหรือด้วยความตั งใจ สังเกตเห็นถึงเหตุปัจจัยผลที่เกิดขึ นตามมา 
เข้าใจในหลักความจริงชนิดที่กล่าว คือ “ท้าเป็น คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น” กลายเป็นชุดความรู้ที่
ได้รับการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นทอดๆจากรุ่นสู่รุ่น ที่เรียกกันว่า “ภูมิปัญญา” ซึ่งภูมิปัญญานี จะ
แตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมและภายใต้บริบทของครัวเรือน ชุมชนสังคมหนึ่งก็จะเป็น 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ของชุมชนหนึ่งนั นๆ  
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ภูมิปัญญาการผลิตภาชนะดินเผาของช่างปั้นแต่ละท้องถิ่นล้วนมีจุดประสงค์
อย่างชัดเจนในการผลิต รูปแบบ ลวดลาย วิธีการปั้น ขั นตอนการผลิตรับอิทธิพลมาจากคติความ
เชื่อศาสนา  วิถีชีวิต ระเบียบประเพณีทางสังคม และแนวคิดเชิงสัญชาติที่มีใช้ในชุมชนนั นๆ เห็นได้
จากภูมิปัญญาของชาวมอญ การแกะลวดลายวิจิตรบนภาชนะหม้อน ้าดินเผาที่ใช้ส้าหรับเป็น
เครื่องบรรณการ การตกแต่งลวดลายมังกรจากความเชื่อของช่างปั้นชาวจีนบนโอ่งน ้าลายมังกร
ของจังหวัดราชบุรี การผลิตเครื่องถ้วยสังคโลกลวดลายปลาตะเพียนและธัญพืชจากความอุดม
สมบูรณ์ของสภาพแวดล้อม วิธีการเคลือบด้วยขี เถ้าพืช ไปจนถึงการท้าหม้อดินเผาของกลุ่มเพศ
หญิงในชุมชนต่างๆและการท้าภาชนะเนื อแกร่งที่ต้องอาศัยความแข็งแรงของผู้ชาย สอดคล้องกับ 
วิรุณ ตั งเจริญ (2552: 173) ที่กล่าวถึงวิถีชีวิตชาวบ้านหม้อที่จังหวัดมหาสารคาม ว่า “ผู้ชายต้อง
ขุดดิน ตัดกิ่งไม้ เผาหม้อดิน ขนหม้อดินไปขายในแดนไกล ไม่มีเวลาปั้นหม้อดิน ปั้นหม้อดินไม่เก่ง 
จึงต้องท้าหน้าที่เลี ยงลูก ผู้หญิง ภรรยา แม่บ้าน เสร็จจากท้าครัว หาอาหารให้ลูก ต้องรีบไปปั้น
หม้อดิน ท้ามาก ประสบการณ์มาก ฝีมือดีมาก สวยงามมาก เมื่อประสบการณ์มากก็สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากขึ นต่างแบ่งงานกันท้า ตามเงื่อนไขของการด้ารงชีวิตอย่างงดงาม”   

วิถีชีวิตของกลุ่มช่างปั้นภาชนะดินเผาชนิดเอิร์ทเท่นแวร์ (Earthen were) ได้แก่ 
หม้อดินเผา หม้อแกง หม้อยาในอดีตสังคมเกษตรกรรมพื นที่ที่มีวัตถุดิบสามารถน้ามาผลิตภาชนะ
ดินเผาได้ จะมีการผลิตภาชนะดินเผาขึ นใช้ภายในชุมชนที่เว้นว่างจากฤดูกาลเพาะปลูกนอกจาก
ใช้ภายในชุมชนบางส่วนแล้วยังจ้าหน่ายไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ด้วยรูปแบบการผลิตภาชนะดินเผาที่
อาศัยดินเหนียวจากธรรมชาติเป็นหลัก มีวิธีการผลิตที่เรียบง่าย ขึ นรูปภาชนะด้วยมือและเผา
ภาชนะด้วยวิธีการสุมไฟเผากลางแจ้ง  ภูมิปัญญาการเผาที่จะกักเก็บสะสมความร้อนไว้ให้นาน
ที่สุด อุณหภูมิการเผาอยู่ในราวประมาณ 700 – 900 องศาเซลเซียสกิจกรรมการผลิตเป็นไปใน
ระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกภายใน
ครอบครัว ผู้ที่มีบทบาทส้าคัญในการผลิตภาชนะดินเผาในทุกขั นตอนที่กล่าวมานี ส่วนมากคือ เพศ
หญิงซึ่งท้าหน้าที่เป็นช่างปั้น หรือ ตี หม้อ  

การถ่ายทอดวิธีการผลิตการเรียนรู้เรื่องการผลิตภาชนะดินเผาในชุมชนจึงพบว่า
เป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านจากหญิงรุ่นหนึ่งสู่หญิงอีกรุ่นหนึ่ง เพศหญิงซึ่งท้าหน้าที่ปั้นภาชนะนี 
เป็นแบบแผนที่พบได้ในทุกสังคมที่มีการผลิตภาชนะหม้อดินเผาชนิด เอิร์ทเธ่นแวร์ โดยช่างปั้นจะมี
อายุระหว่าง 29-60 ปี หรืออายุเฉลี่ยราว 39-40 ปี ส่วนอายุเมื่อเริ่มเรียนรู้การผลิตภาชนะประมาณ 
12-13 ปีช่างปั้นจะเรียนรู้การผลิตภาชนะดินผาเป็นครั งแรกจากแม่ของตน เนื่องจากผู้เป็นแม่
จะต้องให้ลูกสาวมาเป็นผู้ช่วยในการผลิต โดยจะให้ลูกสาวมาสังเกตดูตนเองขณะที่ปั้นภาชนะและ



  77 

ลองให้หัดปั้นภาชนะขนาดเล็ก ๆ ก่อน เมื่อพอมีทักษะแล้วหลังจากนั นจึงหัดปั้นขนาดจริง ซึ่งแม่จะ
ช่วยแนะน้าและแก้ไขหรือตกแต่งให้ถูกต้องสวยงามให้ลูกสาวดูเป็นตัวอย่าง เมื่อลูกสาวป้ันภาชนะ
เป็นแล้วก็จะท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยแม่ของตนเองก่อน หลังจากนั นจะเริ่มรับช่วงการผลิตภาชนะอย่าง
เต็มตัวเมื่อแต่งงานออกไปมีครอบครัวของตนเอง หากยังอยู่บ้านเดิมกับพ่อและแม่ก็จะท้าหน้าที่
หลักในการผลิตภาชนะต่อไปส่วนแม่ก็จะลดบทบาทลงเป็นเพียงผู้ช่วยและคอยชี แนะทักษะใน
ขั นตอนต่างๆของการผลิตและจะยุติบทบาทเมื่อสภาพร่างกายอ่อนแอ (กรกฏ บุญลพ, 2551: 
187-192) 

การเรียนรู้และการสืบทอดภูมิปัญญาภารท้าภาชนะดินเผาแบบพื นบ้าน  
ภาพของเด็กที่มาช่วยเหลือ หรือแม้การได้มาเล่นมาหยิบจับ ร่วมกับการท้างานของผู้ใหญ่ เทคนิค 
วิธีการ ขั นตอน เป็นประสบการณ์ที่ตรงของเหล่าเด็กๆได้รับรู้ได้เห็นได้สัมผัสในการเรียนรู้  
ภูมิปัญญาของครอบครัวหรือชุมชนนั นๆ  ดังเช่น การเผาหม้อดินแบบสุมเผากลางแจ้งบนไม้ฟืน 
คลุมด้วยฟางและปิดทับด้วยขี เถ้าและพรมน ้า เพื่อเป็นการกักเก็บรักษาอุณหภูมิภายในให้สูงและ
นานที่สุด  

ส่วนการผลิตภาชนะดินเผาแบบเนื อแกร่ง (Stone were) นิยมขึ นรูปภาชนะโดย
ใช้แป้นหมุนเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าช่างปั้นอย่างน้อยสองคน โดยคนหนึ่งท้า
หน้าที่ควบคุมการขึ นรูปในขณะที่อีกคนหนึ่งท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการเตรียมดิน ยกงานออกจาก
แป้น การผลิตภาชนะดินเผาเนื อแกร่งที่มีขนาดใหญ่ยิ่งจ้าเป็นต้องใช้พื นที่ในการผลิตมากไม่ว่าจะ
เป็นพื นที่ส้าหรับการผึ่งภาชนะก่อนน้าไปเผาไฟพื นที่ส้าหรับการสร้างเตาเผา พื นที่เก็บตุนดิน
เหนียว ตลอดจนพื นที่เก็บตุนฟืนที่ใช้เป็นเชื อเพลิงในการเผา ผู้ชายจึงมีบทบาทส้าคัญอย่างมากใน
การผลิตภาชนะดินเผาชนิดนี  เนื่องจากต้องใช้แรงก้าลังเป็นอย่างมากและต้องมีผู้ช่วยช่างปั้นใน
การเตรียมดิน ทุ่มดิน ขนย้ายชิ นงานการเผาผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่ยาวนานและอุณหภูมิการเผา
สูง ประมาณ 1,180-1,250 องศาเซลเซียส (กรกฏ บุญลพ, 2551: 192-194) 

ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความสามารถของ
เครื่องจักร ในการเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การเผา ความสามารถในการควบคุมคุณภาพก้าลั งเข้า
มาแทนที่ภูมิปัญญาการท้าเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชน ความเป็นอุตสาหกรรม มี
มาตรฐานเดียวกันก้าลังท้าลายความหลากหลายทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ 
คุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบเครื่องปั้นดินเผา หากการเรียนรู้และการสืบทอดภูมิปัญญามิได้
ค้านึงถึงข้อนี ด้วยก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งที่จะท้าให้การถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาก็จะ
ก้าลังเลือนหายไป 
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เครื่องปั้นดินเผา 
เครื่องปั้นดินเผา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากดินเป็นส่วนผสมหลัก น้ามาปั้นเป็นรูปทรง

ตามต้องการแล้วตากแตดให้แห้ง น้าไปเผาไฟให้สุก การขึ นรูปทรงอาปั้นด้วยมือ เช่นการปั้น
ภาชนะด้วยมือ แล้วใช้หินดุและไม้ตีให้เป็นรู)ภาชนะตามต้องการ หรือใช้แป้นหมุนช่วยปั้นขึน้รูปให้
เป็นภาชนะ หรืออาจจะรีดดินให้เป็นเส้นแล้วขดเชื่อมกันเป็นรูปภาชนะ เมื่อตกแต่งให้ได้รูปทรงที่
สมบูรณ์แล้ว ตากให้แห้ง จากนั นน้าไปเผาไฟ อาจเผาในเตา หรือเผาบนพื นดินโดยไม่มีเตาเมื่อเผา
จนสุกแล้ว ดินอาจจะมีสีขาว แดงส้มหรือด้า ขึ นอยู่กับสีของเนื อดิน   

ปัจจุบันความก้าวหน้าเครื่องปั้นดินเผาถูกพัฒนาน้ามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง  
มีความหมาย ตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่า เซรามิกส์ หมายถึงการน้าอนินทรีสาร หิน แร่ธาตุใน
ดินทั งที่มีความเหนียวและไม่มีความเหนียวน้ามาผ่านกระบวนการความร้อน เปลี่ยนสภาพ
กลายเป็นถาวรวัตถุ มีการพัฒนาวัตถุดิบ จากการใช้ดินเป็นวัตถุดิบหลักก็พัฒนาประปรุงคุณภาพ
คุณสมบัติพิเศษเฉพาะการใช้งาน ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์หรือชิ นส่วนในภาคอุตสาหกรรม  
ซึ่งสามารถพัฒนาปรับปรุงเพิ่มลดคุณสมบัติของเนื อเซรามิกส์ไปตามต้องการ มีประโยชน์การใช้
งานหลากหลายลักษณะ ทั งรูปทรงของผลิตภัณฑ์จากการก้าหนดหน้าที่การใช้สอย การแต่งแต้ม
สีสันเพื่อสุนทรียะความสวยงามของเนื อดินและเคลือบ มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะด้าน ดังนี  คือ ไม่
เป็นสนิมทนทานต่อสภาพอากาศ ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี กรดและด่าง (ยกเว้นกรดกัด
แก้ว) มีความแข็งแกร่ง เป็นทั งฉนวนไฟฟ้าและ ก่ึงตัวน้าไฟฟ้า (Semiconductor) สามารถทนต่อ
ความร้อนสูง และทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Thermal Shock) ทนต่อแรงขีดข่วน แรง
ดึง สามารถท้าให้มีความพรุนได้มากน้อยตามต้องการ น้าไปใช้ประโยชน์เป็นตัวกรองได้ และมี
ความหดตัวของดินเมื่อแห้งและหลังการเผามากหรือน้อยขึ นอยู่กับส่วนผสมของวัตถุดิบ  

เครื่องปั้นดินเผา เป็นประดิษฐกรรมจากธรรมชาติชนิดแรกๆของโลกตั งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ เป็นผลจากการเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์โบราณ จากธาตุทั ง 6 กล่าวคือ ภาชนะ
ดินเผาเป็นวัตถุที่ท้าจากวัตถุดิบแร่ธาตุในธรรมชาติ คือ ดิน และวัสดุอ่ืนที่ใส่ลงไปจ้าพวกหิน แร่ 
(สารเติมแต่งคุณสมบัติ) ผสมกับ น้ า พอให้มีความนิ่ม หรือเหนียว น้าไปผ่านการขึ นรูปทรงด้วยวิธี
ต่าง ๆ ให้มีพื นที่ว่างมี อากาศ อยู่ภายในท้าให้เกิดคุณค่ามีประโยชน์ใช้สอยตามต้องการ จากนั น
ผึ่ง ลม ให้แห้งแล้วน้าไปเผา ไฟ จนกลายเป็นวัตถุที่แข็งแรงทนทาน (ไม่ละลายน ้าได้อีก) มีทั ง
ภาชนะดินเผาชนิดเนื อดินธรรมดา (Earthen ware) ภาชนะดินเผาชนิดเนื อแกร่ง (Stone ware) 
และพัฒนาคุณภาพไปจนถึงภาชนะดินเผาคุณภาพดีเนื อเนียนแกร่ง ที่เรียกกันว่า พอร์ซเลน 
(Porcelain) ใช้เป็นภาชนะส้าหรับบรรจุ เก็บกัก สะสม หรือเตรียมอาหาร ภาชนะดินเผาที่มีรูปร่าง
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ต่าง ๆ ได้แก่ จาน ชาม ถ้วย หม้อ ไห โอ่ง อ่าง ตุ่ม พาน แจกัน ซึ่ง เครื่องปั้นดินเผาของบางสัง
มวัฒนธรรมอาจมีหน้าที่เชิงพิธีกรรมความเชื่อทางจิตใจหรือ จิตวิญญาณ เช่น เป็นสิ่งของอุทิศให้
คนตาย ภาชนะบรรจุ ลงในหลุมฝังศพ เป็นต้น 

เครื่องปั้นดินเผาในยุคสมัยต่างๆ มีคุณสมบัติที่ส้าคัญหลากหลายประการ ทั งประโยชน์
ต่างๆ ความสวยงาม ยังเป็นเครื่องชี ความเจริญของศิลปวัฒนธรรม ความแตกต่างของมนุษย์แต่ละ
กลุ่มชนชาติพันธุ์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยให้เราได้ศึกษาอยู่ทุกวันนี มีผลมาจากคุณสมบัติของเนื อ
ดินที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี การใช้ภาชนะดินเผาของผู้คนในอดีตเดิมจะอยู่บน
พื นฐานความจ้าเป็นในการชีวิตประจ้าวัน เป็นเครื่องใช้สอยส้าหรับการกักเก็บ บรรจุ หุงต้ม หมัก
ดอง ได้แก่ โอ่ง อ่าง หม้อแกงหม้อยา กระถางไห ถ้วยจานชาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความส้าคัญมี
ความจ้าเป็นและนิยมใช้ทั งในเมืองและชนบททั่วทุกภูมิภาค  

เครื่องปั้นดินเผาในประวัติศาสตร์จากแหล่งต่างๆ พบว่า มีอิฐ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างในสมัย
โบราณในประเทศบาบิโลเนีย เอสซีเลีย และอียิปต์ บริเวณลุ่มแม่น ้าไนล์ 

ในประเทศจีนตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าเริ่มมีการผลิตและพัฒนาเครื่องปั้นดินเผามา 
ตั งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น (Hun dynasty 206 B.C. - 200 A.D.) และมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน  เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปโดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ถัง (Tang dynasty 618-906 
A.D.) สามารถพัฒนาเคลือบได้หลายสีจนถึงราชวงศ์หมิง (Ming dynasty 1368-1644 A.D.) 
ปรากฏว่าสามารถท้าผลิตภัณฑ์ปอร์สเลน (Porcelain) และเคลือบสีแดง (Copper red glaze) 
ตลอดจนสามารถค้นพบวิธีการเคลือบบนโลหะ (Enamel) ได้อย่างงดงาม (ทวี  พรหมพฤกษ์, 
2523)  

ส้าหรับเครื่องปั้นดินเผาที่ค้นพบจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้เป็น  
2 ยุค กล่าวคือ 

เครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ที่บ่งชี ว่า
มีการท้าเครื่องปั้นดินเผามาเป็นเวลานานนับหมื่นปีแล้ว จากหลักฐานที่ขุดค้นได้จากถ ้าผี ในเขต
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพบร่วมกับเครื่องมือหินของมนุษย์สมัยหินกลาง ก้าหนดอายุจากการตรวจ
คาร์บอน 14 แล้ว มีอายุประมาณ 8,000 – 10,000 ปี  (สุรพล  ด้าริห์กุล, 2542) และในระหว่าง  
พ.ศ.2486 – พ.ศ.2487 ได้พบเครื่องมือหินกะเทาะ ริมฝั่งแม่น ้าแควน้อย ในเขตบ้านเก่า จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการส้ารวจและค้นพบเครื่องปั้นดินเผา และหลักฐานวัตถุอ่ืนๆ  
ซึ่งระบุได้ว่าน่าจะอยู่ในวัฒนธรรมสมัยหินใหม่ตอนปลาย 
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ในระยะต่อมามีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสี ที่บ้านเชียง อ้าเภอหนองหาร 
จังหวัดอุดรธานี เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ มีอายุเก่าแก่มาก โดยมีการเขียนลวดลายลงบน
ผลิตภัณฑ์เป็นสีน ้าตาลแดง ซึ่งมีอายุประมาณ 7,000 ปี ท้าให้เป็นที่ต่ืนเต้นในวงวิชาการโบราณคดีทั่ว
โลก ทั งนี เพราะแต่เดิมนักวิชาการมีความเชื่อกันว่า วัฒนธรรมของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
เอเชียอาคเนย์นั นมีความล้าหลัง มีพัฒนาการที่เป็นไปอย่างเชื่องช้า และพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ นนั น ก็
เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดมาจากวัฒนธรรมจากดินแดนอ่ืนๆ เช่น จีน และอินเดีย เมื่อปรากฏข้อมูล
ใหม่ว่าแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงนั นมีอายุเก่าแก่ถึง 7,000 ปี ระยะเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ชุมชน
บ้านเชียงในอดีตนั นมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมสูง เป็นสังคมที่มีการเลี ยงสัตว์ และปลูกข้าว รวมทั งรู้จัก
หล่อสัมฤทธิ์ที่มีมาก่อนแหล่งใดๆ ในโลก ยิ่งไปกว่านั นความงดงาม และอายุอันเก่าแก่ของหม้อลาย
เขียนสีบ้านเชียง ได้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสะสมและซื อขายกันในราคาค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี ชื่อของ
บ้านเชียงจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 

เครื่องปั้นดินเผาในยุคประวัติศาสตร์ ในระยะเริ่มต้นเครื่องปั้นดินเผาที่ค้นพบจะเป็น
เครื่องปั้นดินเผาประเภทเผาในอุณหภูมิต้่า ชนิดไม่เคลือบ อยู่ในรูปของวัสดุก่อสร้าง ภาชนะใช้
สอย ประติมากรรมประดับศาสนสถาน ตลอดจนรูปเคารพ เช่น พระพิมพ์ดินเผา จนกระทั่งในระยะ
ต่อมาได้มีการพัฒนาจนสามารถสร้างเตาเผาที่มี คุณภาพดีขึ นและมีความสามารถในการท้า
เคลือบ ตลอดจนการตกแต่ง ท้าให้เกิดผลงานที่มีความสวยงาม จากแหล่งเตาเผา และภาชนะที่
ค้นพบที่ส้าคัญๆ น่าสนใจ ได้แก่  

เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดบุรีรัมย์ พบกลุ่มเตาเผาโบราณกระจายอยู่หลายแห่ง เช่น  
ที่ อ้าเภอบ้านกรวด อ้าเภอประโคนชัย อ้าเภอละหานทราย อ้าเภอหนองกี่ อ้าเภอล้าปลายมาศ 
และ อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั งในเขต อ้าเภอบ้านสวาย จังหวัดสุรินทร์  เครื่องปั้นดินเผา
จากแหล่งบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่ขึ นรูปด้วยแป้นหมุน เคลือบสีน ้าตาล – ด้า ตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการ
ขูดเส้นลาย การปั้นนูนเป็นรูปสัตว์ ตลอดจนการกดประทับ มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
งดงามและน่าสนใจ 

เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย หรือเครื่องสังคโลกเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาที่ส้าคัญ และ
น่าสนใจมาก ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งสุโขทัยมีหลากหลายตั งแต่ ชนิดเผาอุณหภูมิต้่า 
ไม่เคลือบ ไปกระทั่งเผาในอุณหภูมิสูง มีเคลือบ มีการตกแต่งลวดลายได้อย่างวิจิตร การตกแต่ง
ภาชนะมีทั งการขูดขีดเส้นลาย และการเขียนสีใต้เคลือบ แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยมีหลาย
แหล่ง เช่น แหล่งเตาสุโขทัย ต้าบลเมืองเก่า อ้าเภอเมือง เตาศรีสัชนาลัย หรือเมืองสวรรคโลกเก่า 
อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผลิตภัณฑ์สังคโลก นอกจากจะพบว่าแพร่หลายตามบ้านเมือง



  81 

ในแคว้นสุโขทัยแล้ว ยังพบว่ามีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังหลักฐานที่พบในประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

เครื่องปั้นดินเผาแม่น ้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ส้าคัญใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา ภาชนะที่พบมีหลายประเภท มีทั งเคลือบ และไม่เคลือบ ผลิตภัณฑ์จากแหล่ง
เตาเผาแม่น ้าน้อย นอกจากภาชนะใช้สอยทั่วไปแล้ว ที่น่าสนใจ คือ ท่อส่งน ้าดินเผา และภาชนะ
บรรจุภัณฑ์ที่เรียกกันทั่วไปว่าไหสีหู  

เตาเผาแม่น ้าน้อยจัดเป็นเตาเผาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากแหล่งที่พบในประเทศไทย 
ผลผลิตจากแหล่งเตาเผาแม่น ้าน้อย นอกจากผลิตขึ นเพื่อใช้ในราชอาณาจักรแล้วยังพบว่าจมอยู่
ในเรือส้าเภา ที่จมอยู่ใต้ทะเลที่อ่าวไทยอีกด้วย 

การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของไทยต้องชะงักลงในระยะสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา เพราะ
การศึกสงครามระหว่างไทยกับพม่า ครั นเมื่อเริ่มยุครัตนโกสินทร์ การฟื้นฟูศิลปวิทยาการด้าน
เครื่องปั้นดินเผายังไม่ประสบผลส้าเร็จ คงต้องสั่งซื อภาชนะจากจีนเข้ามาใช้ โดยเฉพาะภาชนะน ้า
เงิน – ขาว และเบญจรงค์ ส่วนประชาชนทั่วไปตามชนบทก็ยังมีการผลิตของใช้ที่จ้าเป็น ส้าหรับ
ครัวเรือน แต่เป็นผลิตภัณฑ์เผาไฟต้่า ไม่เคลือบ เช่น อิฐ กระเบื อง ตลอดจนโอ่ง อ่าง กระถาง หม้อ 
และครกดินเผา เป็นต้น  

เครื่องปั้นดินเผาพื นบ้านที่เป็นภาชนะดินเผาประเภทเอิร์ทเทนแวร์ มีการผลิตกระจายอยู่
ทั่วทุกภูมิภาคของไทย เป็นการผลิตกันในครัวเรือน  ในหมู่บ้านหรือแหล่งที่มีวัตถุดิบคุณภาพดีจะมี
การท้าเครื่องปั้นดินเผากันหลายครัวเรือนในกลุ่มเครือญาติ เช่น เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ต.บ้าน
แก่ง อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์  

การเริ่มต้นอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาของไทย ได้เริ่มขึ นตั งแต่ประมาณปี พ.ศ.2472 
โดยชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเมืองไทย ได้ตั งโรงงานผลิตภัณฑ์ชามตราไก่ แจกัน กระถาง
ต้นไม้ และในปี พ.ศ.2477 ก็มีช่างกลุ่มหนึ่งแยกตัวไปตั งโรงงานที่ราชบุรี ผลิตโอ่ง ไห และชาม 
ตราไก่ (เสริมศักด์ิ  นาคบัว, 2538) ระยะต่อมาเมื่อมีการส้ารวจแหล่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะเมื่อพบ
แหล่งดินขาวคุณภาพดี มีปริมาณส้ารองสูงที่  อ้าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล้าปาง ผู้ประกอบการจึงได้ตั ง
โรงงานในจังหวัดล้าปาง ขึ นเป็นจ้านวนมาก ส่วนภาครัฐได้มีการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน 
โดยการส่งคนไปศึกษาดูงานจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อมาพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
จนปัจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกส์ของประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้าในระดับหน่ึง 
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แหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาของไทย นอกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว 
ยังมีแหล่งผลิตใหญ่ที่ภาคเหนือ คือ จังหวัดล้าปาง และ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ จังหวัดนครราชสีมา ภาคกลางที่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดราชบุรี 

ประเภทของเครื่องปั้นดินเผา 
การแบ่งประเภทของเครื่องปั้นดินเผามีหลายลักษณะ ตามหลักสากลโดยแบ่ง

ประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ ผลิตภัณฑ์ เอิร์ทเทินแวร์ (Earthenware) 
ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ (Stoneware) และผลิตภัณฑ์พอร์ซเลน (Porcelain) บางครั งก็นิยมแบ่งด้วย
อุณหภูมิการเผาเหมือนน ้าเคลือบ เช่น เนื อดินเผาในอุณหภูมิ ต้่า 800-1,100 องศาเซลเซียส  
(Cone 06) เนื อดินเผาในอุณหภูมิปานกลาง 1,500-1,200 องศาเซลเซียส (Cone 4 ) เนื อดินเผา
ในอุณหภูมิสูง 1,230-1,300 องศาเซลเซียส (Cone 6-10) และเนื อดินที่เผาในอุณหภูมิสูงมาก 
1,400 องศาเซลเซียสขึ นไป 

นอกจากนี ยังมีเนื อดินโบนไชน่า เนื อดินโดโลไมท์แวร์ และบางครั งก็แบ่งแยกเนื อดิน 
พอร์ซเลนเป็น 2 ชนิด คือ พอร์ซเลนเผาในอุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต้่า ซึ่งรายละเอียดของเนื อดิน
แต่ละประเภทมีดังนี  (ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน์, 2541: 145)  

เนื อดินเอิร์ทเทินแวร์ (Earthenware) เป็นเนื อผลิตภัณฑ์ที่เผาในอุณหภูมิต่้าประมาณ 
800-1,150 องศาเซลเซียส ลักษณะการปั้นค่อนข้างหนาเนื อดินมีความพรุนตัวสูง เปราะแตกหัก
หรือบิ่นได้ง่ายเมื่อกระทบกัน ผลิตภัณฑ์ที่เผาในอุณหภูมิต้่าดูดซึมน ้าได้สูงร้อยละ 10-15 เสียง
เคาะไม่ดังกังวานเนื่องจากเนื อดินไม่แข็งแกร่ง ดิน  มีลักษณะเป็นสีทึบแสงเนื อดิน มีทั งสีแดงอิฐ  
สีน ้าตาล หรือสีครีมหลังการเผา ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน ้าเคลือบจะใช้น ้าเคลือบที่เผาในอุณหภูมิต่้า
ได้แก่ เคลือบตะกั่ว (Lead glaze) เคลือบบอแร็กซ์  (Boron glaze) และเคลือบฟริต (Fritted 
glaze) ซึ่งเผาไม่เกิน  1,180 องศาเซลเซียสสีของน ้าเคลือบมีสีสดใสและมีความแวววาวสูง 
คุณสมบัติของเคลือบมีความแข็งแกร่งน้อย ผลิตภัณฑ์ที่เผาเคลือบในอุณหภูมิต้่า ไม่ปลอดภัยใน
การใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร เหมาะส้าหรับท้าผลิตภัณฑ์ของตกแต่งหรืองานศิลปะ (Artware) 
ผลิตภัณฑ์ประเภทเอิร์ทเทินแวร์ได้แก่ หม้อน ้า คนโท กระถางต้นไม้ กระเบื องมุงหลังคา และของ
ประดับตกแต่งหรือของที่ระลึกที่ใช้เนื อดินเบา สีขาว  

จากร่องรอยในอดีตและเอกสารวิชาการเชื่อได้ว่า เนื อดินเอิร์ทเทินแวร์ คือ ผลผลิตที่
เก่าที่สุด ที่มนุษย์รู้จักการท้าเครื่องปั้นดินเผา สามารถย้อนรอยไปในอดีตได้ไม่ต้่ากว่า 5,000 ปี 
ก่อนคริสตกาล ระยะแรกจะท้ามาจากดินที่ขุดได้ตามแหล่งธรรมชาติทั่ว ๆ ไป ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ประเภทนี  จะมีเนื อหยาบ ทึบแสง พรุนตัว ความแข็งแกร่งไม่สูง  อุณหภูมิในการเผาต้่า ไม่เกิน 
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1,150 องศาเซลเซียส  สีของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ มีสีน ้าตาล น ้าตาลแดง-ด้า ผลิตภัณฑ์ที่พบมีทั ง
ภาชนะเครื่องใช้ ตุ๊กตา เครื่องประดับ แวดินเผา (เครื่องมือปั่นด้าย) อิฐก่อสร้าง กระเบื อง ฯลฯ  

ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ น เนื อดินเอิทเทินแวร์มีการพัฒนาการ
เตรียมเนื อดินให้มีความละเอียดมากขึ น มีการเตรียมเนื อดินจากวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์ขึ น เกิด
เป็นเนื อดินนั นที่ต่างไปจากเดิมอีกหลายชนิด เช่น  

1) เนื อดินเอิร์ทเทินแวร์จากดินธรรมชาติชนิดเดียว (Natural Earthenware) เป็น
เนื อดินแดงที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลักในเนื อดินโดยไม่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบอ่ืน 
บางครั งมีทรายและดินเชื ออยู่ด้วยเพื่อลดการหดตัวของเนื อดิน ซึ่งปกติจะเตรียมจากดินในท้องถิ่น
เพียงชนิดเดียวไม่ต้องล้าง ท้าเป็นผลิตภัณฑ์พวกกระถางต้นไม้ หม้อน ้า อิฐก่อสร้าง กระเบื องดิน
เผา กระเบื องมุงหลังคาและกระเบื องเคลือบอุณหภูมิต้่า เป็นต้น  แหล่งผลิตผลิตภัณฑ์เนื อเอิร์ท
เทินแวร์ของไทยได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี บ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์  
บ้านม่อนเขาแก้ว จ.ล้าปาง บ้านคลองสระบัว จ.อยุธยา เป็นต้น ซึ่งมีการผลิตกระจายอยู่ทุกจังหวัด 
ทั่วภูมิภาคต่างๆ 

2) เนื อดินเทอราคอตต้า (Terra cotta)  เทอราคอตต้า เป็นผลของการพัฒนา
เนื อดินเอิร์ทเทินแวร์ ให้มีเนื อละเอียดขึ น มี สีส้ม-แดง เทอราคอตต้าเป็นเนื อดินที่กรีกได้ค้นพบ 
และได้รับความนิยมตลอดมา ปัจจุบันในประเทศไทยก็มีการผลิตเนื อดินชนิดนี  รวมถึงผลิตภัณฑ์
ออกจ้าหน่ายอย่างแพร่หลาย 

3) เนื อดิน White earthen ware และ เนื อดิน Semi-vitreous china  เนื อดินทั  ง
สองชนิดนี  เป็นการเตรียมเนื อดินจากวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์มาใช้เป็นส่วนผสมของเนื อดิน ท้า
ให้สีที่ได้เป็นสีขาว นิยมน้าไปใช้ท้าสุขภัณฑ์ กระเบื  องผนัง กระเบื  องพื  น ของแต่งบ้าน และ
น้าไปใช้ในการตกแต่งด้วยวิธีเอนโกบ (Engobe) บนเนื อดินสี  

4) เอิร์ทเทินแวร์เนื อแกร่ง (Vitreous Hotel ware) เป็นเนื อดินที่ใช้ผลิตถ้วยชาม
เพื่อใช้ในโรงอาหารของวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาลและโรงแรม บางครั งเรียกเนื อผลิตภัณฑ์
ชนิดนี ว่า โฮเต็ลแวร์ (Hotel ware) เนื อดินวิทเทรียสโฮเต็ลแวร์นี มีความแข็งแกร่งสูงกว่าดินเอิร์ท
เทินแวร์ธรรมดาและไม่ดูดซึมน ้า เนื อดินวิทเทรียสเป็นเนื อกึ่งแก้ว 

5) ทัลค์เอิร์ทเทินแวร์ (Earthen ware Talc Bodies) เนื อดินทัลค์เอิร์ทเทินแวร์ มี
คุณสมบัติทั่วไปเหมือนไวท์เอิร์ทเทินแวร์ แต่มีอัตราการขยายตัวของเนื อดินต้่ากว่าร้อยละ 0.38 
ในขณะที่เนื อดินเอิร์ทเทินแวร์ธรรมดาจะขยายตัวร้อยละ 0.38 ที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ใช้
ท้าผลิตภัณฑ์กระเบื องบุผนังที่เผาในอุณหภูมิต้่า 
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6) โดโลไมท์เอิร์ทเทินแวร์ (Dolomite Earthenware) เป็นเนื อดินชนิดเอิร์ทเทิน
แวร์เนื อละเอียดมีสีขาวเหมือนงาช้าง เผาในอุณหภูมิต่้า 1,000-1,150 องศาเซลเซียสเมื่อเผาแล้วมี
น ้าหนักเบาคล้ายปูนปลาสเตอร์ ดูดซึมน ้าค่อนข้างสูง เปราะแตกหักได้ง่ายเมื่อกระทบกัน นิยมใช้
ท้าของประดับตกแต่งและของที่ระลึกประเภทของช้าร่วย (Gift ware) ไม่นิยมน้ามาใช้ท้าภาชนะใส่
อาหาร การขึ นรูปโดยทั่วไปใช้วิธีหล่อน ้าดิน ผลิตภัณฑ์โดโลไมท์นิยมตกแต่งด้วยสีสดใส โดยใช้
พู่กันลม (Air brush) พ่นสีใต้เคลือบสีสดส้าหรับเผาในอุณหภูมิต้่า แล้วน้าไปชุบด้วยเคลือบใส เผา
ในอุณหภูมิประมาณ  1,050 องศาเซลเซียสOF. ด้วยบรรยากาศแบบสมบูรณ์ (Oxidation Firing) 

เนื อดินโดโลไมท์ เป็นเนื อดินที่คิดค้นขึ นมาโดยชาวญี่ปุ่น ในปี ค.ศ.1936 มี
ลักษณะเฉพาะตัว ดังนี   (สาธร ชลชาติภิญโญ, 2549: 8) มีน ้าหนักเบาสามารถท้าให้เกิดสีบนเนื อ
ดินได้หลายสี สามารถขึ นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เผาในอุณหภูมิต้่า มีความคงทนพอสมควรแต่
ไม่แข็งแกร่งเหมือนเนื อผลิตภัณฑ์ ประเภท สโตนแวร์ หรือพอร์ซเลน แต่ยังดูดซึมน ้า 

เนื อดินสโตนแวร์ (Stoneware) เป็นเนื อผลิตภัณฑ์เนื อแกร่งเผาที่อุณหภูมิสูง 
1,220-1,300 องศาเซลเซียสเนื อดินที่มีสีเทาอ่อนหรือสีน ้าตาลอ่อนทึบแสง มีความแข็งแกร่ง
ทนทานกว่าดินเอิร์ทเทินแวร์ ดูดซึมน ้าไม่เกินร้อยละ 3 ลักษณะการปั้นค่อนข้างหนา เสียงเคาะดัง
กังวานปานกลาง เนื่องจากเผาในอุณหภูมิสูงจนเนื อดินสุกตัว หลอมตัวกันแน่นเป็นเนื อเดียวกัน ไม่
ดูดซึมน ้าแม้ว่าจะไม่เคลือบก็ตาม สามารถใช้กับเคลือบที่เผาอุณหภูมิสูงได้ทุกชนิด เพราะมีช่วง
การเผายาว มีชั นของเคลือบหนา 1-2 มม. เนื อดินไม่เปราะ แตกหักหรือบิ่นได้ง่ายเมื่อน้ามาล้าง
หรือกระทบกัน ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์สามารถทนความร้อนและความเย็นอย่างเฉียบพลันได้ดี นิยม
ใช้ท้าภาชนะในเตาอบ ท้าถ้วยชามและชุดกาแฟ สีของเคลือบที่เผาในอุณหภูมิสูงเป็นสีขรึมๆ 
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี ได้แก่ เครื่องสังคโลก โอ่งมังกร และถ้วยชามที่มีเนื อดินทึบแสง 

เป็นเนื อดินที่มี โครงสร้างของดิน หิน ทราย ที่มีการหลอมตัวของเนื อแก้ว  
ในส่วนประกอบของเนื อดิน ลักษณะเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ จะมีความแข็งแกร่งเนื อแน่น 
ทนต่อการขูดขีดได้ดี ไม่ดูดซึมน ้า เมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวาน แต่ไม่มีความโปร่งแสง จุดสุกตัว
ค่อนข้างสูงอุณหภูมิการเผาอยู่ในช่วงประมาณ 1,200 - 1,300 องศาเซลเซียส ส่วนสีของเนื อ
ดินสโตนแวร์ จะมีได้หลายสี ขึ นอยู่กับวัตถุดิบ หรือแหล่งของดิน อาจจะมีสีเทา สีน ้าตาล หรือ
น ้าตาลเข้มที่เกิดจากออกไซด์ของโลหะที่ปะปนมากับเนื อดินตามธรรมชาติระยะต่อมาจึงได้มีการ
พัฒนาให้มีสีขาวขึ น 
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ตามประวัติ เนื อดินสโตนแวร์มีการค้นพบในประเทศจีน เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อน
คริสตกาล เคลือบที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทนี  จะมีทั งเคลือบขี เถ้า และเคลือบหิน หินที่ใช้ผสม
เคลือบส่วนใหญ่จะใช้หินฟันม้า หินเขี ยวหนุมาน และหินปูน 

การท้าผลิตภัณฑ์ชนิดนี ในประเทศไทยพบว่ามีมาตั งแต่สมัยลพบุรีที่เจริญรุ่งเรือง
มากคือ เครื่องสังคโลกในยุคสุโขทัย สังคโลก เป็นผลิตภัณฑ์ที่เผาในอุณหภูมิสูงเนื อดินมีสีขาวนวล สี
เทา หรือ   สีน ้าตาล ผลผลิตมีหลายรูปแบบ มีทั งภาชนะอาหารประเภทถ้วยชาม ผอบ เต้าปูน ตุ๊กตา 
กระเบื องมุงหลังคา และชิ นส่วนเพื่อประกอบในงานสถาปัตยกรรม ฯลฯ การตกแต่งผลิตภัณฑ์สังคโลกมี
การขูดขีดลวดลายเส้นลึก และบางส่วนก็นิยมใช้วิธีการเขียนสีใต้เคลือบ โดยเฉพาะลายปลา และ
ลายพรรณพฤกษาจะพบเห็นมาก การเคลือบมีทั งชนิดเคลือบหิน และเคลือบขี เถ้า ซึ่งปัจจุบันเคลือบ
ขี เถ้ายังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางอาทิเช่น การผลิตโอ่งที่จังหวัดราชบุรี และการผลิตภาชนะเซ
ลาดอนในภาคเหนือ (สาธร ชลชาติภิญโญ, 2549: 18) 

เนื อดินสโตนแวร์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการน้ามาผลิตผลงาน
เครื่องปั้นดินเผา และต่อมาก็ได้มีการพัฒนาในด้านสีของเนื อดิน ท้าให้เกิดเนื อดินสโตนแวร์ชนิดที่มี สี
ขาว (White stone ware) เนื อดินประเภทนี  เป็นเนื อดินที่มีสีขาวบริสุทธิ์ วัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม
จะต้องมีความบริสุทธิ์ ปราศจากออกไซด์ของโลหะเจือปนเป็นเนื อดินมีคุณภาพสูงไม่มีการดูดซึม
น ้า เผาในอุณหภูมิสูงเนื อแข็งแกร่งมาก ส่วนผสมจะมีดินขาว หินฟันม้า หินเขี ยวหนุมาน และดิน
เหนียว 

ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ (Stone ware) จ้าแนกออกได้เป็นหลายประเภท คือ 
1) สโตนแวร์จากดินธรรมชาติชนิดเดียว (Natural Stone ware) เนื อดิน

ส้าเร็จรูปสโตนแวร์ในแหล่งธรรมชาติหาได้ตามที่ราบลุ่มใกล้ภูเขาทั่วๆไปบางครั งมีสีเทา สีด้า และ
สีน ้าตาลอ่อน ดินสโตนแวร์เป็นดินเหนียวธรรมชาติสามารถน้ามาใช้ท้าผลิตภัณฑ์เนื อหยาบ เช่น 
ท่อระบายน ้า โอ่งราชบุรี ไหน ้าปลา กระถางแช่ข้าวและกระถางต้นไม้เคลือบขี เถ้า หรือผลิตภัณฑ์  
ด่านเกวียน เป็นต้น 

สโตนแวร์เนื อละเอียด (Fine Stoneware) เตรียมส่วนผสมของดินที่แล้ว 
เช่น ดินด้า ดินขาว และมีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียวเช่น เฟลด์สปาร์และซิลิกา ใช้ท้า
ผลิตภัณฑ์ถ้วยชามบนโต๊ะอาหาร หรืองานกึ่งอุตสาหกรรมเช่น ผลิตภัณฑ์เคลือบศิลาดล และ
เคลือบทึบสีอ่ืนๆ อาจเตรียมโดยใช้ดินที่เผาในอุณหภูมิสูง 2-3 ชนิด ผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้เนื อดิน
มีคุณภาพสม่้าเสมอยิ่งขึ น ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของดินที่จะเกิดปัญหาขึ นได้ควรเลือกใช้แหล่ง
ดินที่มีปริมาณมากและมีคุณภาพค่อนข้างสม่้าเสมอกว่าดินชนิดอ่ืนในอัตราส่วน 
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ส โตนแวร์ เนื อ วิ ท เท รีย ส  (Vitreous Stoneware or Vitreous China)  
เนื อดินชนิดวิทเทรียส หมายถึง ดินที่มีความแกร่งสูงมีเนื อคล้ายแก้ว ค่าการดูดซึมน ้าเท่ากับศูนย์ 
(0-0.2) แม้ว่าจะไปเคลือบจะแตกเป็นต้าหนิแต่การใส่น ้าก็จะยังไม่รั่วซึมเพราะเนื อดินแกร่ง เนื อดิน
วิทเทรียสไชนา ตามมาตรฐานของอังกฤษจะต้องดูดซึมน ้าไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยปกติเนื อดินวิทเท
รียสจะมีสีค่อนข้างขาว สีขาวทึบแสง เผาจนสุกตัวเนื อแกร่งคล้ายแก้ว นิยมใช้ท้าผลิตภัณฑ์เครื่อง
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องเคมี เคลือบด้วยสีทึบแสง เช่นสีขาวทึบ สีแดง และสีน ้าเงินปิดบังเนื อ
ดินไว้ ผลิตภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ได้แก่ โถส้วม ถังบรรจุน ้าชักโครก โถปัสสาวะ และอ่างล้างมือที่ใช้
ในโรงพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการเคมี ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ขนาดใหญ่ๆ มีความหนามากกว่าครึ่ง
นิ วจะผสมดินทนไฟ   (Fire clay) ลงในเนื อผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงก่อนเผาให้ตั งอยู่
ในรูปทรง สามารถเคลื่อนย้ายไปตกแต่งเคลือบและเข้าเตาเผาได้ปลอดภัย 

2) สโตนแวร์ใช้ในเตาอบและผลิตภัณฑ์ทนเปลวไฟ (Ovenware and Flame-
resistant ware)  มีคุณสมบัติในการสะเทินความร้อนได้ดี (heat-shock resistance) ภายในช่วง
อุณหภูมิของการใช้งานในเตาอบ ดังนั นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ในเตาอบควรมีคุณสมบัติ คือ เนื อ
ผลิตภัณฑ์อบจนร้อนที่ 150 องศาเซลเซียส โดนน ้าเย็นไม่แตก มีผิวเรียบล้างท้าความสะอาดได้
ง่าย และแข็งทนต่อรอยขีดข่วน ของโลหะในเตาอบมีด ช้อนส้อมและของใช้ในครัว เคลือบจะต้อง
ไม่แตกลายงา ส่วนที่มีการตกแต่งต้องคงทน เนื อดินแข็งแกร่ง 

ผลิตภัณฑ์ในเตาอบจะต้องมีเนื อดินแข็งแกร่ง ขยายตัวต้่า และใช้เคลือบ
ที่มีผิวเรียบล้างท้าความสะอาดได้ง่าย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในเตาอบใช้เนื อดินคอร์เ ดียไรท์มากเนื อ
ผลิตภัณฑ์ในเตาอบที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการขยายตัวต้่า  เนื อผลิตภัณฑ์ทนเปลวไฟจะต้องทน
ความร้อนอย่างเฉียบพลันได้ดียิ่งกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเตาอบ ปัจจุบันภาชนะที่ใช้ท้าผลิตภัณฑ์หุง
ต้มบนเปลวไฟ ได้พัฒนาขึ นมาก ได้แก่ อะลูมิเนียม สเตนเลส หม้อเคลือบ และผลิตภัณฑ์แก้วที่มี
จุดขยายตัวต้่า ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เนื อหนาหนักแตกหักได้ง่ายจึงไม่นิยมน้ามาใช้ท้าผลิตภัณฑ์ทน
ไฟมากนัก นอกจากท้าภาชนะส้าหรับตั งเสิร์ฟบนโต๊ะอาหาร ที่ ต้องการความสวยงามน่า
รับประทาน  

เนื อดินพอร์ซเลน (Porcelain) เป็นเนื อผลิตภัณฑ์ที่มีเนื อดินสีขาวละเอียด
โปร่งแสง เผาที่อุณหภูมิสูงจนดินสุกตัวเนื อดินหลอมละลายเป็นแก้วมีความแข็งแกร่งมาก ไม่ดูด
ซึมน ้า เมื่อกระทบกันไม่บิ่นหรือแตกร้าวได้ง่าย ลักษณะการปั้นค่อนข้างบางมีความประณีต เน้น
ความโปร่งแสงของเนื อดินโดยใช้เคลือบใสเผาที่อุณหภูมิสูงลวดลายตกแต่งนิยมเขียนด้วยสีน ้าเงิน
ใต้เคลือบหรือเรียกว่าเครื่องลายคราม เผาที่อุณหภูมิ 1,250-1,400 องศาเซลเซียสเนื อดินมีความ
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ขาวและความแข็งแกร่งสูง เมื่อเคาะดูจะมีเสียงดังกังวาลคล้ายเสียงโลหะ ผลิตภัณฑ์พอร์ซเลนมี
การปั้นบางและการตกแต่งสวยงามท้าให้ดูมีคุณค่า  ฝรั่งเรียกเครื่องลายครามว่าไวท์แอนด์บลูพอร์
ซเลน (White and Blue Porcelain) จีนเรียกว่า เครื่องกังใส  เนื อดินพอร์ซเลน แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทตามอุณหภูมิการเผา คือ 

1. พอร์ซเลนอุณหภูมิต้่า (Soft Porcelain) เผาในระหว่างอุณหภูมิ 
1,200-1,280 องศาเซลเซียส ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โบนไชน่า พาเรียน และโฮเต็ลไชน่า เป็นต้น  

2. พอร์ซเลนอุณหภูมิสูง (Hard Porcelain) เผาในระหว่างอุณหภูมิ 
1,300-1,460 องศาเซลเซียสเนื อดินพอร์ซเลนที่ใช้ในการท้าอุปกรณ์ห้องเคมีและพอร์ซเลนส้าหรับ
ท้าลูกถ้วยไฟฟ้าเป็นต้น 

เป็นเนื อดินที่ได้รับการยกย่อง และยอมรับกันทั ่วไปว่าเนื  อดินชนิดนี  มีความ
เนียนขาว งดงาม น่าสัมผัส หรือใช้งานยิ่งนัก เพราะนอกจากความละเอียดขาวแล้ว ยังประกอบไป
ด้วยความแข็งแกร่งไม่มีความพรุนตัว ไม่ดูดซึมน ้า เมื่อเคาะจะเกิดเสียงดังกังวาลและยังมีความ
โปร่งแสง (Translucent) ซึ่งสมบัติข้อนี ไม่มีในเนื อดินประเภทอ่ืนๆ  

1) พอร์ซ เลน เผาใน อุณ หภู มิ ต้่ า  1,200-1,280 อ งศาเซล เซี ยส  (Soft 
porcelain) เป็นเนื อดินชนิดที่เผาในอุณหภูมิต้่า มีเนื อสีขาวโปร่งแสง ไม่ดูดซึมน ้า ผลิตภัณฑ์ประเภท
นี  ได้แก่ ฟันปลอมและภาชนะเครื่องใช้อ่ืนๆ รวมถึงเนื อดินโบนไชน่า (Bone china) เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีลักษณะบาง และโปร่งแสงมาก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความพยายามในการศึกษาเนื อดิน
พอร์ซเลน แต่เนื อดินปั้นโบนไชนา จะมีข้อแตกต่างคือใช้เถ้ากระดูกมาเป็นส่วนผสมในเนื อดิน  

เนื อ ดิ นบน ไชน่ า  (Bone China Body) โบน ไชน่ า เป็ น ผลิ ตภัณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาประเภทถ้วยชามมีคุณสมบัติพิเศษคือ เนื อดินมีความบาง มีความโปร่งแสงคล้าย
แก้ว มีสีขาวบริสุทธิ์ เมื่อเคาะดูเสียงดังกังวานคล้ายระฆัง ถ้ามองดูผิวเผินจะรู้สึกว่า ผลิตภัณฑ์โบน
ไชน่ามีความบอบบางมาก การเตรียมวัตถุดิบจะต้องเน้นที่ความบริสุทธิ์หรือความขาวของวัตถุดิบ 
แต่ต้องให้มีความเหนียวพอที่จะขึ นรูปเป็นภาชนะต่างๆ ได้ บางครั งมีการเติมดินด้า (Ball clay) 
เพื่อเพิ่มความเหนียว แต่ถ้าใส่ดินด้าในปริมาณสูงสีดินหลังการเผาจะไม่ค่อยขาวและไม่โปร่งแสง 
ดังนั นจึงใช้วัตถุดิบที่มีความเหนียว เช่น ดินเบนโตไนท์หรืออินทรีย์สารประเภทกาวบางชนิด เพื่อ
เพิ่มความเหนียวในเนื อดินด้วย  

เนื อ ดินพาเรียน (Parian ware) เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทรูปปั้ นงาน
ประติมากรรมส้าหรับตั งโชว์หรือของประดับตกแต่งบ้าน เนื อดินโปร่งแสงขึ นรูปด้วยวิธีหล่อน ้าดิน 
ส่วนใหญ่จะเผาแกร่งโดยไม่มีการเคลือบ เพื่อโชว์เนื อดินพอร์ซเลนที่มี สีขาวโปร่งแสง แต่บางครั งก็
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มีการใช้เคลือบใสพ่นทับบาง ๆ ขึ นรูปด้วยวิธีหล่อน ้าดินแบบพิมพ์ส้าหรับรูปปั้น หน้าคน หรือกลุ่ม
คนในท่วงท่าต่างๆ  

เนื อดินโฮเต็ลไชน่า (Hotel China) การผลิตเนื อโฮเต็ลไชน่าเป็นการผลิต
ในระดับอุตสาหกรรมถ้วยชามที่พัฒนาขึ นมาเพราะต้องการให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้
งานหนักตามร้านอาหาร  โรงอาหาร หรือโรงแรมต่างๆ ค้าว่าไชน่า (China) มีความหมายโดยรวม
หมายถึงผลิตภัณฑ์ถ้วยชาม  ที่มีเนื อดินสีขาวโปร่งแสง เนื อแกร่งไม่ดูดซึมน ้า  

2) พอร์ซเลนเผาในอุณหภูมิสูง 1,300-1,460 องศาเซลเซียส (Hard Porcelain) 
เนื อดิน Hard porcelain เป็นเนื  อดินที ่มีจุดสุกตัวอุณหภูมิสูง มีสีขาวโปร่ง

แสง และแข็งแกร่งมาก ไม่ดูดซึมน ้า มีช่วงอุณหภูมิในการเผายาว ( long firing range) เป็น
ฉนวนไฟฟ้า และทนต่อการกัดกร่อนทางเคมี ถูกน้าไปใช้ในงานฉนวนไฟฟ้าแรงสูง และส่วนประกอบ
ของเครื่องยนต ์

เนื อดินพอร์ซเลนฉนวนไฟฟ้าแรงสูง เนื อดินต้องอาศัยความเหนียวในการขึ น
รูป เช่น การกลึงเป็นรูปถ้วยไฟฟ้า เนื อดินหลอมตัวเป็นเนื อแก้วได้ดีไม่ดูดซึมน ้า มีมาตรฐานการดูด
ซึมน ้าเท่ากับศูนย์ ถ้าน ้าซึมเข้าไปในอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ท้าให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร เนื อดินที่มีความ
แข็งแกร่งสูง เป็นผลิตภัณฑ์ชิ นส่วนขนาดเล็กๆ ที่ขึ นรูปด้วยวิธีการอัดดินฝุ่น อุปกรณ์ชิ นส่วนเหล่านี 
ใช้กับไฟฟ้าภายในบ้านได้แก่ ฐานรองสวิตช์ไฟ ขั วหลอดไฟ กล่องฟิวส์ สะพานไฟและอ่ืนๆ เนื อ
ดินมัลไลท์พอร์ซเลน (Mullite porcelain) เนื อดินชนิดนี จะมีส่วนผสมของ Mullite สูงทนความร้อน
ได้ดี เผาในอุณหภูมิสูง มีสมบัติพิเศษ คือ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันได้ดีจึง
เหมาะที่จะน้าไปใช้เป็นภาชนะที่ต้องสัมผัสเปลวไฟโดยตรง หรือใช้ท้าเครื่องมือทดลองที่มีการ
แปรเปลี่ยนอุณหภูมิขณะใช้งาน เนื อดินเซอร์คอนพอร์ซเลน (Zircon porcelain) เป็นเนื อดินที่มี
ความแข็งสูง ทนต่อปฏิกิริยาเคมี และเป็นตัวน้าความร้อนที่ดี หลังเผาแล้วจะมี สีขาว หรือสีครีม 
ผลิตภัณฑ์จากเนื อดินประเภทนี  อยู่ในรูปของใบมีด กรรไกร และอัญมณีเทียม เป็นต้น  

วัตถุดิบที่ใช้ในการท าเครื่องปั้นดินเผา 

วัตถุดิบ (Raw materials) มีแหล่งก้าเนิดมาจากแหล่งต่าง ๆ ของโลกขึ นอยู่กับ
สภาพทางภูมิศาสตร์และการทับถมกันของสินแร่ชนิดต่าง ๆ กัน การพิจารณาว่าวัตถุดิบชนิดใด
เหมาะแก่การน้ามาท้าเครื่องปั้นดินเผานั นจะต้องดูถึงความบริสุทธิ์ทางเคมี ขนาดของอนุภาคมี
ความเหมาะสม ปริมาณส้ารองมีมากเพียงพอ หากจะพิจารณาถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทยแล้ว (ทว ี พรหมพฤกษ์, 2523) ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ วัตถุดิบที่
มีความเหนียว (Plastic raw materials) และวัตถุ ดิบที่ ไม่มีความเหนียว (Non-plastic raw 
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materials) ในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจะให้ความส้าคัญในเรื่องคุณภาพคุณสมบัติของ
วัตถุดิบมาก ซึ่งจะได้อธิบายถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ะชนิดที่น้ามาเตรียมเนื อดินประเภทต่าง ๆ 
ดังนี    

วัตถุดิบที่มีความเหนียว (Plastic raw materials) วัตถุดิบที่มีความเหนียว ได้แก่ 
วัตถุดิบประเภท ดิน ชนิดต่าง ๆ เป็นวัตถุดิบที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งหลายประการ ซึ่งมีทั ง
ความเหนียว การอ่อนตัวเมื่อถูกน ้า และมีความแข็งเมื่อแห้งหรือถูกเผา พร้อมอยู่ในตัวของมันเอง 
ดิน เกิดจากการแปรสภาพของหิน หรือการสลายตัวโดยการกระท้าของน ้าและสภาวะอากาศ 
(Weathering) เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ นเองโดยธรรมชาติที่ต่อเนื่องกันตลอดเวลา นอกจากนี 
ปฏิกิริยาทางเคมีของสารต่างๆ และจ้านวนพืชสัตว์ สามารถท้าลายหินให้กลายเป็นดินได้
เช่นเดียวกัน 

ดิน (Clay) หมายถึง วัตถุดิบที่เกิดขึ นเองตามธรรมชาติ โดยเกิดจากการแปรสภาพ
ของหินฟันม้า เนื่องจากได้รับความชื น จนเกิดการผุพังเปลี่ยนสภาพเป็นดิน เรียกปฏิกิริยานี ว่า
เกาลินไนท์เซชั่น (Kaolinitzation) (โกมล รักษ์วงศ์, 2531: 3) เป็นสารประกอบอลูมิเนียมซิลิเกต 
และมีสารประกอบอ่ืนเจือปนอยู่มาก เช่น ซิลิก้า สารอัลคาไลน์ อัลคาไลท์เอิร์ท เหล็กออกไซด์ไททา
เนียม แมงกานีส เป็นต้น จะมีความเหนียวในขณะที่มีน ้าผสมอยู่ จะเหนียวมากหรือน้อยขึ นอยู่กับ
ขนาดของเม็ดดิน เม็ดดินที่ละเอียดมากก็จะเหนียวมากและมีความแข็งแกร่งเมื่อแห้ง ดินแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันไปตามลักษณะของดิน นับตั งแต่แหล่งก้าเนิด โครงสร้าง คุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมี เช่น สีของดินความทนไฟ การหดตัว ความเหนียวของดิน องค์ประกอบที่
แตกต่างกัน เป็นต้น (ปรีดา พิมพ์ขาวข้า, 2532: 41) โครงสร้างที่แตกต่างกันส่วนใหญ่จะมี
โครงสร้างแบบแผ่น (Sheet Structure)  แต่ก็มีบางชนิดที่มีโครงสร้างจับเหมือนลูกโซ่ (Chain 
Silicate) การเปลี่ยนแปลงสภาพของดินเมื่อได้รับความร้อนที่ อุณหภูมิ  450 องศาเซลเซียส 
เนื่องจากน ้าในโมเลกุลเริ่มแตกสลายตัว จึงเหลือสารประเภทอลูมิเนียมซิลิเกตที่ปราศจากน ้าและ
จะเปลี่ยนแปลงมากขึ นเมื่อได้รับความร้อนสูงขึ น ความแข็งแกร่งจะมากขึ นหากน้ามาผสมน ้าจะไม่
เกิดความเหนียวอีกต่อไป (สมศักด์ิ ชวาลาวัณย,์ 2549: 21)  

ดินเกิดจากการผุพังของหินแกรนิต หินฟันม้า และเปกมาไตท์ (Pegmatite) สิ่งที่ช่วย
ท้าให้เกิดการผุพังของหินเหล่านี สึกกร่อน โดยมีสภาวะแวดล้อม ได้แก่ น ้า ลม และปฏิกิริยาทาง
เคมี  ดินจะให้ความเหนียวและสามารถขึ นรูปได้ง่ายเมื่อผสมกับน ้า หลังจากท้าให้แห้ง (Drying) 
และน้าไปเผาที่อุณหภูมิสูง จะให้ความแข็งมากย่ิงขึ น ดังสมการ (ภาวดี อังค์วัฒน์, 2544) 
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K2O.Al2O3.6SiO2+2H2O+CO2               Al2O3.2SiO2.2H2O+K2CO3+4SiO2 
                (Feldspar)                (Kaolin) 

ดินชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ นตามธรรมชาติและจัดเป็นสารประกอบอลูมิโนซิลิเกต : ซึ่งจะมี
ส่วนประกอบทางเคมี อลูมินา (Al2O3) ร้อยละ 39.5 ซิลิกา (SiO2) ร้อยละ 46.5 และน ้า (H2O)  
ร้อยละ 14.0  ดินเหล่านี บางครั งจะถูกเรียกว่า ดินเกาลิน (Kaolin) ซึ่งมาจากแร่ดิน (Kaolinite)  
ซึ่งมีสูตรทางเคมี Al2O3.2SiO2.2H2O นั่นเอง 

ส่วนประกอบของแร่ดิน (Clay minerals) โดยทั่วไปจะเป็นพวกไฮดรัสอลูมินัสซิลิเกต 
(Hydrous Aluminous Silicate) หรือแร่ประเภทอลูมินา-ซิลิกา ที่มีส่วนผสมของน ้าแทรกอยู่ใน
โครงสร้างด้วยนั่นเอง (ภาวดี อังค์วัฒน์, 2544) น ้าที่มีอยู่ในดินสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.Mechanical water , Hygroscope water คือ น ้าหรือความชื นที่เกาะตามเม็ด
ดินหรือตามรูพรุน ช่องว่างระหว่างเนื อดิน การเผา 100 – 110 องศาเซลเซียส สามารถไล่น ้าเหล่านี 
ออกจากดินได้ 

2.Chemical combined water คือ น ้าที่อยู่ร่วมกับดินโดยโครงสร้างทางเคมี 
หรือหมายถึงน ้าที่อยู่ในโมเลกุลของดิน จะจับตัวอยู่กับอลูมินาและซิลิกา มีจ้านวน 2 โมเลกุล จะ
สลายตัวเมื่อน้าดินไปเผาในอุณหภูมิ 450 – 500 องศาเซลเซียส เมื่อดินถูกเผาจนน ้าตัวนี ถูกไล่
ออกไปแล้ว ความเหนียวของดินจะหมดไป  

ความเหนียวของดิน (Plasticity of clay) 
ความเหนียวของดินถือเป็นสมบัติที่ส้าคัญของดินที่สามารถเปลี่ยนแปลง

รูปร่างโดยไม่เกิดการแตกหัก (Rupture) การที่ดินชนิดต่างๆ มีความเหนียวแตกต่างกันมีทฤษฎีที่
สนับสนุนด้วยเหตุผลต่อไปนี  (อุตตรากร วรวรรณ, 2543) 

1. ทฤษฎีน ้าในโมเลกุลของดิน (Water of hydration theory) จาก
การทดลองพบว่า Chemical combined water ในดิน (Al2O3.2SiO2.2H2O) เป็นตัวที่ท้าให้เกิด  
ความเหนียวเพราะเมื่อเราเผาจนน ้าตัวนี ออกไปหมดแล้ว ความเหนียวของดินจะถูกท้าลายไปและ   
ไม่กลับมีความเหนียวขึ นมาอีก 

2.ทฤษฎีขนาดของสาร (Fineness of grain theory) จากทฤษฎีที่ ว่า
ขนาดของสาร (Grain size) ใดๆ ถ้ามีความละเอียดมากขึ น จะเกิดความเหนียวขึ นในตัวเอง แม้แต่
สารที่ไม่มีความเหนียว เช่น หินเขี ยวหนุมาน หรือ หินฟันม้า เมื่อบดละเอียดมากๆ ยังแสดงความ
เหนียวออกมาให้เห็นได้ 
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3.ทฤษฎีผลึกดิน (Plate theory) ผลึกของดินจะมีลักษณะเป็นแผ่นหก
เหลี่ยมจ้านวนมาก แผ่นเหล่านี เปรียบเสมือนแผ่นแก้วหน้าเรียบประกบติดกันมีน ้าแทรกอยู่ภายใน
การ เคลื่อนตัวของแผ่นผลึกในแนวนอนจะเป็นไปโดยง่ายแต่การดึงออกจากกันจะเป็นไปได้ยาก 
เหตุนี การเกาะตัวหรือเลื่อนไปมาเป็นการส่งเสริมให้เกิดความเหนียว 

4.ทฤษฎีการดึงตัวระหว่างเม็ดดิน (Interlocking grain theory) ทฤษฎีนี 
กล่าวว่า ความเหนียวของดินเกิดจากรูปร่างไม่เหมือนกัน (Irregular shape) ของเม็ดดินท้าให้เกิด
การดึงตัวเข้าหากัน (Interlocking grain) ท้าให้เกิดแรงดึงระหว่างกัน (Cohesiveness) อันเป็น
ลักษณะของดินเหนียวทั่วๆ ไป 

5.ทฤษฎีคอลลอยด์ (Colloid theory) ทฤษฎีนี เชื่อว่าสารละเอียดในดิน
จะดูดซึมน ้าและเกิดการพองตัวคล้ายฟองน ้า การเกิดปรากฎการณ์เช่นนี เป็นการส่งเสริมให้เกิด
ความเหนียวของดิน คอลลอยด์ต่างๆ เหล่านี ที่เกิดขึ นในดิน เข้าใจว่าเกิดจากการเติมน ้าของสารซิลิ
กาและอลูมินา คอลลอยด์เหล่านี จะแยกตัวจากกันได้ โดยวิธีใช้แรงเหวี่ยง (Centrifuge) 

6.ทฤษฎีต่างประจุโมเลกุล (Molecular altraction theory) ตามหลักทั่วๆ 
ไป สสารต่างๆ มักจะมีประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบอยู่ในตัว เมื่อเป็นเช่นนี ก็จะเกิดแรงดูด
ระหว่างกันและกันมากยิ่งขึ นเมื่อต่างประจุกัน คล้ายแรงดูดในสนามแม่เหล็ก 

ทวี  พรหมพฤกษ์ (2523: 58) ได้กล่าวถึง ดินสามารถแบ่งตามแหล่งก้าเนิดเป็น 2 
ชนิด คือ  

1. ดินที่เกิดครั งแรก (Primary Clay) คือ ดินที่เกิดในบริเวณที่ราบสูง ได้แก่ ดิน
ขาวมีลักษณะเนื อหยาบ ให้สีขาวหรือสีขาวหม่น ความทนไฟสูง ความเหนียวไม่ดีพอที่จะขึ นรูปได้
ต้องน้าไปผสมกับดินชนิดอ่ืน 

2. ดินที่เกิดครั งที่ 2 (Secondary Clay) คือดินที่เกิดบริเวณที่ราบต้่า หรือที่ราบ
ลุ่ม ได้แก่ ดินเหนียว มีลักษณะสีเทาหรือสีด้า เนื่องจากมีสารอินทรีย์เจือปนอยู่มาก แต่เมือหลังเผา
จะมีสีขาว มีเม็ดละเอียด ท้าให้เกิดความเหนียวดี เหมาะการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ เหมาะแก่การขึ นรูป
ผลิตภัณฑ์ และให้ความแข็งแรงต่อผลิตภัณฑ์เมื่อยังไม่เผา ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างมวลสารใน
เนื อดินปั้นขณะท้าการเผาได้ดี เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์เนื อแน่น มีเนื อเดียวกันตลอด แต่ก็มีข้อเสียบาง
ประการ คือมีความบริสุทธิ์ต้่าสิ่งสกปรกเจือปนอยู่มาก โดยเฉพาะเหล็กออกไซด์และทิทาเนียม
ออกไซด์เป็นผลให้สีเนื อดินหลังเผาไม่ขาวเท่าที่ควร ท้าผลิตภัณฑ์โปร่งแสงได้ยาก และมีการหดตัว
สูงท้าให้บิดเบี ยว แตกร้าว (โกมล รักษ์วงศ์, 2531: 9 - 10) 
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นอกจากนี ดินยังมีอยู่หลายอย่างและแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ท้องถิ่นที่ก้าเนิด
หรือตามลักษณะ การเกิด และสิ่งเจือปนที่มีอยู่ เช่น ดินในท้องถิ่นอาจมีลักษณะสีขาวแต่ดินในอีก
ท้องถิ่นหนึ่งอาจมีลักษณะสีด้า สีเทา สีเหลือง หรือสีแดง เป็นต้น สาเหตุส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจาก
สิ่งเจือปนที่อยู่ในดินนั่นเอง เช่น ดินด้า ก็คือดินที่มีซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันมานานเจือปนอยู่ 
หรือถ้ามีสารจ้าพวกเหล็กออกไซด์ปนอยู่ ดินก็กลายเป็นดินแดง เป็นต้น   

การแบ่งประเภทของดิน (Classification of clay) 
1. ดินขาว (Kaolin or china clay) ค้าว่าเกาลินมาจากภาษาจีนแปลว่าภูเขา

สูง ซึ่งเป็นแหล่งเกิดของดินขาวในประเทศจีน ดินขาวมีอยู่หลายชนิดแตกต่างกันไปตามแหล่งที่อยู่
บนผิวโลก ดินขาวส่วนใหญ่เป็นดินที่เกิดอยู่ในแหล่งผุพังของหินเดิม (Residual clay) เป็นดินที่มี
ขนาดเม็ดหยาบจึงมีความเหนียวน้อย เรียกชื่อดินขาว ตามลักษณะสีที่พบเห็น ในทางวิชาการตาม
ทฤษฎีของแร่ดิน ดินขาวหมายถึงดินที่ประกอบด้วย แร่เคโอลิไนต์ (Kaolinite) เป็นแร่หลักมากกว่า
ดินชนิดอ่ืน ๆ ดินขาวเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมเซรามิกส์ 

ดินขาวเป็นสารประกอบของอลูมิเนียมซิลิเกต (Hydro alumino silicate) มี
แหล่งก้าเนิดตามภูเขาหรือที่ราบสูงที่มีแหล่งแร่ฟันม้า (Feldspar) เมื่อหินฟันม้าเกิดการผุพังจะ
กลายสภาพเป็นดินขาว จากดินขาวที่พบในธรรมชาติจะมีสารประกอบอ่ืนๆ ปะปนอยู่ ที่เป็นสาเหตุ
ท้าให้ดินไม่บริสุทธิ์ สารเหล่านี ได้แก่ ควอตซ์, รูไทล์, เซอคอน, ฮีมาไทต์, แมกนีไซต,์ ฟลูออไรด์ เป็น
ต้น ซึ่งก่อนน้าดินขาวมาใช้งานจะต้องมีการล้างและกระบวนการเตรียมดินเพื่อให้ได้สมบัติตาม
ต้องการ ดินขาวท่ีขุดขึ นมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มีอยู่ 3 ชนิด คือ 

1.1 ดินขาว ที่มีความบริสุทธิ์และมีความทนไฟสูงสามารถน้ามาใช้ท้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ 

1.2 ดินขาว เกรดของฟิลเลอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ ท้าสี ยาง ยา
ฆ่าแมลง ปุ๋ยและอ่ืนๆ โดยใช้ดินขาวที่มีเนื อสีขาวบริสุทธิ์ตามผลวิเคราะห์ทางเคมี แต่ไม่ได้น้าไป
เผาผ่านความร้อนในกระบวนการผลิต 

1.3 ดินขาว มีสีขาวเช่นกัน คือ ดินสอพอง ซึ่ง เป ็นสารประกอบของ
แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate) ดินสอพองเป็นสารที่เกิดจากการ ผุพังของหินปูน
บางทีก็เรียกว่าดินมาล (Marl) ดินขาวประเภทนี ไม่สามารถน้ามาใช้เป็นส่วนผสมของเนื อดินได้ 
เนื่องจากเมื่อน้าไปเผาไฟแล้วจะเกิดการสลายตัวแตกยุ่ยไปหมด (โกมล  รักษ์วงศ์, 2531: 5-21) 

ดินขาวที่มีความบริสุทธิ์สูง เผาแล้วได้สีขาวบริสุทธิ์ นิยมน้ามาท้าผลิตภัณฑ์
พอร์ซเลน โบนไชน่า  และผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่มีเนื อสีขาวทุกชนิด ดังนั นสีดินภายหลังการเผาเป็น
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สิ่งส้าคัญมาก ขณะที่โรงงานผลิตกระเบื องปูพื นสนใจดินที่มีราคาถูกหดตัวน้อย และมีปริมาณ
คาร์บอนต้่า สามารถอัดเป็นแผ่นได้ง่ายโดยไม่บิ่นหรือแตกร้าว สีดินจะเป็นสีเหลืองนวลหรือออก
แดงเล็กน้อยไม่เป็นปัญหาส่วนโรงงานสุขภัณฑ์ที่ขึ นรูปด้วยการหล่อน ้าดินจะเลือกใช้ดินคุณภาพดี 
เพื่อผสมน ้า ดินหล่อส้าหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ๆ ให้ถอดพิมพ์ได้ง่าย มีออกไซด์ของเหล็กและ
ไทเทเนียมอยู่ในปริมาณน้อย 

ประโยชน์ของดินขาว ดินขาวสามารถน้ามาใช้ประโยชน์  ดังนี  ใช้ท้ า
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ เช่น ถ้วยชาม เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องประดับ ท้าผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น อิฐ
ก่อสร้าง อิฐปูพื น ท่อระบายน ้า กระเบื องมุงหลังคา ใช้ท้าเป็นเบ้าหลอมในอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก
และหล่อเหล็ก ใช้ท้าเครื่องกรองน ้า (Water filter) ใช้ท้าฉนวนไฟฟ้า ในการท้าฉนวนไฟฟ้าที่ทน
แรงดันได้สูง (High – tension insulator) ท้าฉนวนไฟฟ้า (Electrical porcelain) ใช้ท้าเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ เช่น  เบ้าหลอม (Crucible) ผลิตภัณฑ์ เซรามิกส์กึ่ งตัวน้า (Semi-cinducting 
ceramic) ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ โดยเติมลงไปในเยื่อกระดาษ ท้าให้กระดาษมีคุณสมบัติดูด
ซับน ้าหมึก ช่วยให้ผิวหน้ากระดาษเรียบและเป็นมันเงา สีของกระดาษขาวขึ น ช่วยเพิ่มน ้าหนักของ
กระดาษและท้าให้กระดาษทึบแสง ท้าให้ไม่เห็นตัวหนังสือหรือลายพิมพ์อ่ืนๆ ในหน้าตรงข้าม เป็น
ตัวฟอกสีและตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมน ้ามันปิโตรเลียม ใช้ในอุตสาหกรรมยาง โดยเติมลงไป
ในยาง (Rubber filler) ให้มีความแข็งแรงทนทาน ใช้ผสมลงในของเหลวที่ใช้ในงานเจาะ (Drilling 
fluid) ส้ารวจน ้ามันปิโตรเลียม ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร เช่น เป็นส่วนผสมของยาฆ่าแมลงและปุ๋ย 
ใช้ในอุตสาหกรรมพรมน ้ามัน ทอผ้า และพลาสติก ใช้ในอุตสาหกรรมสี โดยใช้ผลิตสีขาว (White 
pigment) ใช้ในอุตสาหกรรมท้ายารักษาโรค เครื่องส้าอาง ท้าฟันปลอม (Dental porcelain)  

2. ดินเหนียว (Plastic clay, Ball clay) ดินเหนียว เป็นดินที่ เกิดจากการ
สะสมตัวของตะกอนโดยการพัดพามาจาก น ้า หรือการเคลื่อนตัวสู่ที่ราบต้่า ทางวิชาการจัดอยู่ใน
พวกดินล้าดับที่สอง (Secondary clay) มีความละเอียดของเนื อดินสูง มีปริมาณสารอินทรีย์ปะปน
อยู่มากท้าให้เกิดสีเข้ม  ในการท้าเหมืองดินเหนียวในประเทศอังกฤษยุคแรกจะใช้การป้ันดินเหนียว
เป็นก้อนกลมเพื่อสะดวกในการเก็บและขนย้ายท้าให้เกิดชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดินบอลเคลย์ 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2539) 

ดินเหนียวแม้ว่าจะมีสีเข้ม แต่เมื่อผ่านการเผาแล้วสารอินทรีย์จะถูกเผาไหม้
หมดไปและให้สีหลังเผาเป็นสีน ้าตาลอ่อนหรือสีฟางข้าว สามารถที่จะน้ามาใช้ในกรณีผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการ  สีขาว โดยเฉพาะพอร์ซเลน ซึ่งมีบทบาทที่ส้าคัญคือเป็นตัวเพิ่มความเหนียวให้กับเนื อดิน
ท้าให้สามารถขึ นรูปได้ดี ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ผลิตภัณฑ์ก่อนการเผา (Green strength) และ
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ยังช่วยท้าให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างมวลสารในเนื อดินขณะท้าการเผาได้ดี เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์มี 
เนื อแน่นสม่้าเสมอกันตลอด ในการใช้ดินเหนียวผสมในเนื อดินมีข้อควรระมัดระวังบางประการอยู่
ด้วย กล่าวคือ 1) ดินเหนียวมีความบริสุทธิ์ต้่า มีสารมลทินเจือปนอยู่นอกจากสารประกอบพวก
อินทรีย์สารแล้ว ยังมีเหล็กออกไซด์ (Fe2O3) ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นต้น ซึ่งสารมลทิน
เหล่านี จะท้าให้ความขาวหลังการเผาลดลง 2) ถ้าใช้ดินเหนียวปริมาณสูง การท้าผลิตภัณฑ์โปร่ง
แสงจะท้าได้ยาก 3)ดินเหนียวมีการหดตัวมาก จะท้าให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสบิดเบี ยว เสียรูปทรงหลัง
การเผาได้ง่าย 

ดินด้าหรือดินเหนียวขาวเกิดจากดินขาว ซึ่งย้ายถิ่น (Sedimentary clay) ไป
ตกตะกอนสะสมในแหล่งใหม่ ดินด้าเป็นดินที่มีขนาดผลึกเม็ดละเอียดมาก อนุภาคของดินยึดเกาะ
กันได้ดี มีอินทรีย์สารที่มีโครงสร้างคล้ายกับที่พบในถ่านหินลิกไนท์เจือปนอยู่ จึงช่วยให้ดินชนิดนี มี
ความเหนียวและท้าให้มีสีเปลี่ยนไปจากสีขาวกลายเป็นสีเทาจนถึงสีด้า แต่เมื่อน้าไปเผาใน
อุณหภูมิสูงเนื อดินจะมีสีขาวหรือสีครีม อินทรีย์สารต่างๆ จะถูกเผาไหม้หมดไปจากเนื อดิน 

ดินด้าที่มีเนื อละเอียดหลังการเผาเป็นสีขาว และมีความทนไฟ 1,300องศา
เซลเซียสโดยไม่บิดเบี ยว มักเป็นดินที่มีคุณภาพดี นิยมน้ามาใช้ผสมในผลิตภัณฑ์สีขาว เช่น  
พอร์ซเลน โบนไชน่า และ ไวท์เอิร์ทเทินแวร์ ส่วนดินด้าทั่วไปที่คุณภาพปานกลางมีทรายเจือปนอยู่
ค่อนข้างมาก ใช้ท้าเนื อดิน ขึ นรูปด้วยแป้นหมุน ท้าท่อน ้าดินเผา หรือผสมในเนื อดินท้ากระเบื องปู
พื น 

ชื่อเรียกดินด้าว่า บอลเคลย์ (Ball clay) ได้มาจากวิธีขุดดินจากเหมืองใน
ประเทศอังกฤษ เพื่อสะดวกในการล้าเลียงและการขนส่ง ดินด้าถูกตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ มี
น ้าหนักโดยประมาณก้อนละ 30 – 35 ปอนด์ (13 – 15 กิโลกรัม) เมื่อล้าเลียงขึ นรถคนงานจะใช้วิธี
โยนรับส่งทีละก้อนแบบโยนลูกบอล (ลูกแตงโม) ส่งต่อกัน ซึ่งการขนถ่ายลงจากรถก็ใช้วิธีเดียวกัน 
ดินเหนียวจึงถูกขนานนามว่าบอลเคลย์ (Ball clay) แต่ถ้าจะแปลตามศัพท์แล้ว ควรจะเรียกดิน
เหนียวว่าพลาสติกเคลย์ (Plastic clay) ซึ่งแปลว่า ดินที่มีความเหนียว  

สมบัติทางกายภาพของดินด้า (Physical Properties of Ball Clay) 
1. ขนาดของดินเหนียวจะมีผลึกละเอียดมากน้อยเพียงใด เปลี่ยนแปลง

ไปตามแหล่งที่พบเมื่อถูกพัดพาไปไกลจากแหล่งเดิมมาก ขนาดเม็ดอนุภาคจะละเอียดมากขึ น
ตามล้าดับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.05-1.00 ไมโครเมตร 



  95 

2. ความเหนียว (plasticity) ดินเหนียวเป็นดินที่อมน ้าได้มาก ความ
เหนียวจะมากหรือน้อยขึ นอยู่กับชนิดของดิน ซึ่งประกอบด้วยหลักส้าคัญคือ ปริมาณของอินทรีย์
สารขนาดของเม็ดดินและวัตถุดิบที่ให้ความเหนียว เช่น ดินเบนโตไนท์ 

3. การหดตัวเมื่อแห้ง (drying shrinkage) ดินเหนียวที่มีทรายปนอยู่สูง
แทบไม่มีการหดตัวเลย แต่ดินเหนียวท่ีมีอินทรีย์สารสูงจะมีการหดตัวมากประมาณร้อยละ 13-17 

4. การหดตัวหลังเผา (firing shrinkage) มีการหดตัวสูงประมาณร้อยละ 
15 เนื่องจากดินเหนียวมีขนาดอนุภาคที่เล็กมาก 

5. ความแข็งแรงของดินเมื่อแห้งก่อนเผา (green strength) ดินเหนียวมี
ความแข็งแรงสูง (strength) ประมาณ 100 – 1000 psi (ปอนด์ต่อตารางนิ ว) 

6. สีหลังเผา เป็นสีขาวนวลถึงสีครีม 

7.มีแร่ธาตุพวกด่างและไมกาในดินท้าหน้าที่เป็นตัวหลอมละลาย ช่วยลด
อุณหภูมิในการเผา 

ประโยชน์ของดินด้า (Ball Clay)  ดินด้าใช้กันมากในอุตสาหกรรมถ้วยชาม
และสุขภัณฑ์ โดยน้าไปผสมกับดินขาว ประโยชน์ของดินด้า ได้แก่ ช่วยเพิ่มความเหนียวของ
ผลิตภัณฑ์ท้าให้เนื อดินปั้นขึ นรูปได้ดีผสมในเนื อดินอัตราส่วนร้อยละ  20-50 ท้าให้ผลิตภัณฑ์มี
ความแข็งแรงก่อนเผา (Green Strength) ลดการสูญเสียจากการแตกหักก่อนเผาในขณะที่
เคลื่อนย้าย ผลิตภัณฑ์ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย ท้าให้น ้าดินหล่อที่ ใช้ในการเทแบบไหลตัวดี ท้า
หน้าที่เสริมปฏิกิริยาระหว่างมวลสารในระหว่างการเผา ท้าให้ดินสุกตัวได้เร็วประหยัดเวลาในการ
เผา ช่วยในการหลอมละลาย 

ข้อเสีย อย่างไรก็ตามดินด้าบางชนิดอาจสร้างปัญหาในการผลิตเซรามิกส์ คือ 
ในดินด้ามีสิ่งเจือปนอ่ืนๆ (Impurity) สูง เช่น คาร์บอน แร่เหล็ก แร่ไทเทเนียม ซึ่งท้าให้ผลิตภัณฑ์
หลังเผามีต้าหนิ และความขาวของเนื อดินเสียไปด้วย ถ้าใช้ดินด้าผสมในปริมาณมากเกินไป ท้าให้
ผลิตภัณฑ์ไม่ค่อยโปร่งแสง มีการหดตัวสูง ท้าให้บิดเบี ยวและแตกร้าวหลังการเผา เนื่องจากดินด้า
มีองค์ประกอบในเนื อดินไม่ค่อยแน่นอน จึงยุ่งยากในการควบคุมอัตราส่วนผสม ทั งเนื อดินปั้นและ
การหล่อแบบ 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างดินขาวกับดินเหนียว  

ดินขาว (Kaolin) ดินเหนียว (Ball Clay) 

1. เกิดก่อน (Primary clay)  
2. เนื้อดินหยาบร่วน มีความเหนียวน้อย มีสีซีดจาง

ถึงขาว 
3. เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง มีสีขาว หดตัวน้อย มี

ความแข็งแกร่งน้อยกว่าดินเหนียว 
4. ทนความร้อนสูง 
5. ใช้ผสมในเนื้อดินเพ่ือเพ่ิมความขาว เพ่ิมความ

ทนไฟ ลดความเหนียว ลดการหดตัว 

1. เกิดหลัง (Secoundary clay) 
2. เนื้อดินละเอียด มีความเหนียวมาก อาจมีสีเข้ม
ด้าหรือเทาจางขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบ 
3. เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง มีสีขาวน้อยกว่า หดตัว

มากกว่า มีความแข็งแกร่งน้อยกว่าดินขาว 
4. ทนความร้อนได้น้อยกว่า 
5. ใช้ผสมในเนื้อดินเพ่ือเพ่ิมความเหนียว เพ่ิม

ความแข็งแกร่ง  

 
3.3.1.3 ดินทนไฟ (Fire clay) ดินทนไฟเป็นดินที่ทนความร้อนได้สูงใช้

เป็นส่วนผสมอิฐทนไฟ สุขภัณฑ์ และกระเบื อง เป็นต้น สามารถทนความร้อนได้ 1500 – 1600 
องศาเซลเซียส  

3.3.1.4 ดินเบนโทไนต์ (Bentonite)  ดินเบนโตไนท์ ไม่ได้เป็นวัตถุดิบ
หลักในการเตรียมเนื อดินแต่น้ามาผสมเพื่อเพิ่ม ความเหนียวในเนื อดินเพียงปริมาณเล็กน้อย ดิน
เบนโตไนท์อยู่ในกลุ่มแร่สแม็คไทท์ (Smectite) หรือมอนท์มอริลโลไนท์ (Montmorillonite) ดินเบน
โตไนท์ไม่ได้ประกอบด้วยแร่เกาลินไนท์ แต่เป็นผลึกดินที่เล็กละเอียดสามารถดูดน ้าไว้ได้มาก ซึ่ง
เป็นผลให้ดินมีลักษณะขยายตัวขึ น 5 เท่า หรือเกิดการพองบวมเมื่ออุ้มน้าไว้มากๆคล้ายกาว โดย
ลักษณะโครงสร้างของเบนโตไนท์แล้วไม่ใช่แร่ดิน แต่ถูกเรียกว่า ดินเบนโตไนท์ เพราะการน้ามาใช้
ผสมกับดินชนิดอ่ืนๆ เพื่อเพิ่มความเหนียว (ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน์, 2541: 61-62) 

วัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียว (Non – Plastic raw materials) วัตถุดิบกลุ่มนี 
เมื่อโดนน ้าแล้วไม่สามารถน้าไปขึ นรูปด้วยตัวเองได้ แต่มีความส้าคัญและจ้าเป็นต่ออุตสาหกรรม
เซรามิกส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะบทบาทและหน้าที่อันเนื่องมาจากสมบัติเฉพาะตัว วัตถุดิบ
กลุ่มนี ส่วนใหญ่จะเป็นสินแร่ในรูปของหิน ทราย ฯลฯ ตัวอย่างวัตถุดิบในกลุ่มนี ได้แก่ 

1. หินเขี ยวหนุมาน (Quartz) หินเขี ยวหนุมานเป็นวัตถุดิบที่ให้ซิลิกาสูงถึง
ร้อยละ 99 มีความถ่วงจ้าเพาะ 2.7 จุดหลอมละลาย 1,728 องศาเซลเซียส มีความแข็ง 7 ใน
อุตสาหกรรม เซรามิกส์จะใช้หินเขี ยวหนุมานผสมในเนื อดินปั้น ในเคลือบและยังน้าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมวัตถุทนไฟได้ดี เนื่องจากหินเขี ยวหนุมานเป็นวัตถุดิบที่ทนความร้อนสูง การน้าหิน
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เขี ยวหนุมานไปผสมในเนื อดินจะท้าให้เนื อดินมีความแข็งแกร่ง ลดการหดตัว   ป้องกันการบิดเบี ยว
ของผลิตภัณฑ์ และเมื่อเผาถึงจุดสุกตัวแปรสภาพเป็นแก้วท้าให้เนื อดินโปร่งแสงขึ น ใช้ผสมเคลือบ
จะท้าให้เคลือบมีความแข็ง เป็นแก้ว มีความแวววาวดีขึ น หินเขี ยวหนุมานมีชื่อเรียกในทางเซรา
มิกส์ว่าฟริ นท์ (Flint) พบตามธรรมชาติในรูปต่างๆ เช่น ในรูปของหิน ในรูปของทราย หรือเป็นผง 
แหล่งวัตถุดิบที่พบได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา  เป็นต้น 

2. หินฟันม้า (Feldspar) เป็นวัตถุดิบที่ส้าคัญท้าหน้าที่เป็นตัวช่วยหลอม
ละลาย (Flux) ในอุณหภูมิสูงใช้เป็นส่วนผสมในเนื อดินและในเคลือบ ท้าให้อุณหภูมิการเผา
ต้่าลง หินฟันม้าเป็นสารประกอบของอัลคาไลน์ อลูมิเนียม ซิลิเกต (Alkaline aluminium silicate) 
ซึ่งเกิดจากการแปรสภาพของหินแกรนิต โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นหินแข็ง ทึบแสง มีทั งสีขาวและสี
ชมพู  หินฟันม้าสามารถแบ่งตามสารประกอบทางเคมีได้หลายชนิด คือ 

1 หินฟันม้าชนิดโปแตสเซียม (Potash feldspar or Orthoclase ; 
K2O.Al2O3.6SiO2) เป็นหินฟันม้าที่มีสารประกอบของโปแตสเซียม จะมีสีและความบริสุทธิ์
แตกต่างกันขึ นอยู่กับแหล่งก้าเนิด สามารถใช้เป็นส่วนผสมของเนื อดิน และเคลือบได้ดี  

2 หินฟันม้าชนิดโซเดียม (Soda feldspar or Albite ; Na2O.Al2O3.6SiO2) หิน
ฟันม้าชนิดนี เป็นสารประกอบของโซเดียม เป็นผนึกสีเทาหรือขาวขุ่นใช้ผสมในเคลือบให้อุณหภูมิ
ต้่ากว่าหนิฟันม้าชนิดโปแตสเซียม   

3 หินฟันม้าชนิดแคลเซียม (Lime spar or Anorthite ;  CaO.Al2O3. 
2SiO2) หินฟันม้าชนิดนี เป็นสารประกอบของแคลเซียม นิยมใช้เป็นส่วนผสมในเคลือบ   

4 หินฟันม้าชนิดลิเทียม (Lithium feldspar or Spodumene ; Li2O. 
Al2O3.4SiO2) หินฟันม้าประเภทนี เป็นสารประกอบของลิเทียม 

5 หินฟันม้าชนิดแบเรียม (Baryta feldspar or Barium anorthite ; 
BaO.Al2O3.2SiO2) หินฟันม้าประเภทนี เป็นสารประกอบของแบเรียม   

6 หินฟันม้าชนิดโซเดียมและโปแตสเซียม (Plagiocase potash – 
Soda spar ; Na.K.Al2O3.6SiO2) หินฟันม้าชนิดนี จะมีสารประกอบของโซเดียมและโปแตสเซียมในสัดส่วน
ที่ไม่คงที่ ตามสภาพแหล่งที่เกิด สามารถน้าไปใช้เป็นส่วนผสมของเนื อดินและเคลือบได้ดี   

7 หินฟันม้าชนิดโซเดียมและแคลเซียม (Oligoclase lime – Soda spar : 
Na2O.Al2O3.6SiO2 + CaO.Al2O3.2SiO2 ) หินฟันม้ าชนิดนี เป็นสารประกอบระหว่าง โซดา 
เฟลด์สปาร์ และ แคลเซียม เฟลด์สปาร์  
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8 เ น ฟ เ ฮ ลี น  ไ ซ เ ย ไ น ต์ ( Nepheline syenite : 
K2O.3Na2O.4Al2O3.9SiO2) เป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ผสมในเคลือบและเนื อดินเป็นตัวช่วยลด
อุณหภูมิเช่นเดียวกับหินฟันม้า มีสารประกอบทางเคมีดังนี    

9 คอร์นิช สโตน (Cornish stone , China stone or Cornwall stone) 
หินชนิดนี ใช้มากในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ใช้ผสมทั งเนื อดินและเคลือบ คอร์นิช สโตน เป็น
หินแกรนิตเช่นเดียวกับหินฟันม้า เป็นหินท่ีนิยมใช้เป็นส่วนผสมของเนื อดินโบนไชน่า (Bone china) 

3.หินปูน  (Lime stone หรือ Whiting) เป็นวัตถุ ดิบที่ ใช้ เป็นส่วนผสมใน
เคลือบ หินปูน เป็นสารประกอบของ แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เมื่อผสมในเคลือบจะช่วย
ให้เคลือบมีความแข็งแกร่งขึ น และยังท้าหน้าที่ลดจุดสุกตัวในเคลือบไฟสูง 

4.โดโลไมท์ (Dolomite) เป็นสารประกอบของแมกนีเซียมคาร์บอเนตและ
แคลเซียมคาร์บอเนต (MgCO3.CaCO3) ใช้ผสมในเคลือบและเนื อดินเพื่อลดจุดสุกตัวและลดอัตรา
การ ขยายตัวของผลิตภัณฑ์ขณะท้าการเผา (Thermal expansion) 

5.ไพโรฟิลไลท์ (Pyrophyllite) เป็นหินที่มีสารประกอบของอลูมิเนียมซิลิเกต 
(Al2O3.4SiO2.H2O) ใช้ผสมในเนื อดินและเคลือบ ช่วยลดการบิดเบี ยวได้ดี นิยมผสมในเนื ออิฐทน
ไฟ เพราะมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนต้่า หินไพโรฟิลไลท์ พบที่เขาชะโงก และ
เขาคอก จังหวัดนครนายก มีลักษณะเป็นหินแต่ไม่แข็งมากนัก ชาวบ้านนิยมน้ามาแกะสลักและ
เรียกหินชนิดนี ว่า หินสบู่ (Soap stone) 

6.ทัลค์ (Talc) เป็นสารประกอบของแมกนีเซียมซิลิเกต (3MgO.4SiO.H2O) ใช้ผสม
ในเนื อดินช่วยให้เนื อดินมีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว (Thermal shock) 

7.เถ้ากระดูก (Bone ash) เป็นวัตถุดิบที่เตรียมจากการน้ากระดูกวัวควายไป
ท้าการเผา (Calcined) ในอุณหภูมิ 1,100 – 1,230 องศาเซลเซียส มีส่วนประกอบของแคลเซียม
ฟอสเฟต และแคลเซียมคาร์บอเนต (4Ca3(PO4).2CaCO3) เถ้ากระดูกใช้ผสมในเคลือบ  และเนื อ
ดินโบนไชน่า (Bone china) ท้าหน้าที่เป็นตัวลดจุดสุกตัวและท้าให้เกิดความโปร่งแสง 

8.ดินเชื อ (Grog) เป็นวัตถุดิบที่ได้จากการบดดินที่ผ่านการเผาแล้ว ใช้ผสม
ในเนื อดินเพื่อลดการหดตัวและป้องกันการแตกร้าวของผลิตภัณฑ์ 

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์  
การขึ นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์นั น มีจุดเริ่มต้นมาจากการน้าเอาสมบัติพื นฐานของดิน

ที่ผสมน ้า (Clay-water system) มาท้าการขึ นรูป ในที่นี จะกล่าวถึงวิธีการขึ นรูปที่ส้าคัญและใช้
งานแพร่หลาย 4 ประเภท ตามสภาวะวัตถุดิบ คือ 
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การขึ นรูปโดยอาศัยความเหนียว (Plastic forming) 
การขึ นรูปโดยการหล่อน ้าดิน (Slip casting) 
การขึ นรูปโดยการกดหรืออัดแห้ง (Pressing) 
การขึ นรูปโดยอาศัยความเหนียว (Plastic forming) เป็นวิธีการขึ นรูปที่เก่าแก่ที่สุด 

บางครั งหมายถึงการขึ นรูปด้วยมือ (Hand forming) โดยอาศัยความเหนียวของเนื อดินปั้นสามารถ
แบ่งได้หลายวิธี คือ  

1 การขึ นรูปแบบอิสระ (Free form method) เป็นวิธีที่ ง่ายและสะดวกมาก 
กล่าวคือ เมื่อนวดดินดีแล้วท้าดินเป็นก้อนกลม แล้วใช้มือบีบ กดให้เป็นรูปร่างตามต้องการหรือจะ
ใช้เครื่องมือขูด เจาะภายในให้กลวง โดยพยายามท้าให้มีความหนาใกล้เคียงกัน 

2 การขึ นรูปแบบขด (Coil method) เป็นวิธีที่นิยมกันแพร่หลาย สามารถขึ นรูป
ตั งแต่ชิ นงานขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ หลักการส้าคัญคือ การท้าดินให้เป็นเส้นกลมยาว แล้ว
น้ามาขดบนดินแผ่นที่เตรียมไว้เป็นฐาน การขดต่อเนื่องขึ นไปตามรูปทรง และขนาดที่ก้าหนด 
รอยต่อของดินต้องใช้มือกดประสานให้สนิท จากนั นตกแต่งผิวตามต้องการ แล้วปล่อยให้แห้ง ถ้า
เป็นภาชนะขนาดใหญ่ ควรควบคุมการแห้งอย่างช้าๆมิฉะนั นจะแตกร้าวได้ง่าย  

3 การขึ นรูปแบบแผ่น (Slab method) เป็นการขึ นรูปที่ท้าได้ง่ายอีกวิธีหนึ่ง โดย
เริ่มจากการท้าดินให้เป็นแผ่นด้วยลูกกลิ ง หรือการตัดด้วยลวดตัดดิน แล้วน้าดินแผ่นที่ ได้มา
ดัดแปลง หรือตัดต่อ ประกอบเป็นรูปทรงตามต้องการ 

4 การขึ นรูปด้วยแป้นหมุน (Throwing method) เป็นการขึ นรูปที่ใช้หลักการง่ายๆ 
แต่ต้องอาศัยความช้านาญและประสบการณ์มาก เนื อดินปั้นที่น้ามาขึ นรูปจะต้องมีความเหนียว
พอสมควรจึงสามารถขึ นรูปได้ดี สามารถขึ นรูปชิ นงานได้ตั งแต่ขนาดเล็ก จนถึงโอ่งน ้าขนาดใหญ่ 
ผลงานจากการขึ นรูปด้วยแป้นหมุนจะเป็นผลงานลักษณะกลมจากศูนย์กลางของแป้น ส่วนจะมี
รูปทรงลักษณะใดนั นขึ นอยู่กับผู้ปั้น เช่น อาจจะมีรูปทรงลักษณะทรงกระบอก หรืออาจจะมี
ลักษณะปากผาย เช่น จาน ชาม หรือม ีล ักษณะปากเล ็กแคบ เช่น  แจกัน  ฯลฯ ส้าหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ จะไม่นิยมใช้วิธีการผลิตจากแป้นหมุนเนื่องจากช้า และขาดความ
เข้าใจด้านคุณค่าของชิ นงาน โดยสากลทั่วไปงานแป้นหมุนจัดเป็นงานหัตถกรรมที่มีราคาสูง  
ถ้าผู้ผลิตมีความเชี่ยวชาญและ สามารถออกแบบตกแต่งให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยและ
ความงาม 

5 การขึ นรูปด้วยใบมีด (Jigger, Jolly)  การขึ นรูปด้วยใบมีด เกิดจากแนวคิดที่จะ
เพิ่มการผลิตให้ได้จ้านวนมากโดยใช้หลักการของแป้นหมุน ประกอบกับ พิมพ์ (Mold) และใบมีดที่
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ท้าจากไม้ โลหะ หรือ พลาสติก ท้าหน้าที่ในการขูดดินส่วนเกินจนได้ชิ นงานตามต้องการพิมพ์ที่ใช้
ในการขึ นรูปท้าด้วยปูนปลาสเตอร์มีทั งแบบภายนอก เช่น จานจะเรียกว่า จิ๊กเกอร์ (Jigger) และ
แบบภายใน เช่น ถ้วย เราเรียกว่า โจลี (Jolly)  การขึ นรูปด้วยใบมีดใช้เนื อดินที่มีความชื นสูง
พอสมควร จึงอาจจะท้าให้เกิดปัญหาการบิดเบี ยวตามมาได้ ด้วยเหตุนี จึงมีการพัฒนาเครื่องจิ๊ก
เกอร์ และโจลี มาเป็นเครื่องโรลเลอร์ (Roller machine) ซึ่งใช้ดินที่มีความชื นต้่ากว่า และมี
ประสิทธิภาพในการขึ นรูปได้สูงกว่า 

6 การขึ นรูปด้วย Roller head machine หลักการท้างาน ใช้หลักการที่เลียนแบบ
จากเครื่องจิ๊กเกอร์ และ โจลี แต่เพิ่มในเรื่องของการให้ความร้อนที่หัวหมุน (Roller head) ที่จะ
หมุน ซึ ่งจะเคลื ่อนลงมาบนแผ่นดินที ่วางตัวแบบพิมพ์พลาสเตอร์ที ่สวมลงบนหัวรับพิมพ์ 
(Jigger head) ท้าให้เนื อดินขึ นรูปไปตามแบบพิมพ์ 

7 การขึ นรูปด้วยพิมพ์กด (Hand pressing mould)  เป็นวิธีการขึ นรูปที่ค้นพบมา
นานแล้ว โดยใช้พิมพ์ชิ นเดียวที่มีส่วนลึกที่จะกดประทับให้เกิดชิ นงาน เมื่อใช้เนื อดินกดลงไปใน
พิมพ์แล้วพอดินหมาดจึงแกะออกจากพิมพ์ ประเภทของงานได้แก่ พระพิมพ์ ตัวเลข กระดุม หรือ
ชิ นทดสอบ (Test piece)  

8 การขึ นรูปด้วยวิธีรีดดิน  (Extrusion method)  เป็นการขึ นรูปที่ประยุกต์เครื่อง
รีดดิน (Extruder machine) มาใช้ในการขึ นรูปโดยประกอบหัวแบบ (Die) ไว้ที่ส่วนปลายท่อรีดให้
ดินที่ถูกรีดมีรูปร่างตามต้องการ เช่น เป็นท่อกลวง หรือเป็นแท่งตัน ตัวอย่างเช่น ท่อร้อยสายอุปกรณ์
ไฟฟ้า อิฐโปร่งฯลฯ 

การขึ นรูปโดยการหล่อน ้าดิน  (Slip casting) หมายถึง การขึ นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
โดยการเทน ้าดินเหลวลงในพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่มีรูพรุน รอจนกระทั่งพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ดูดน ้า
ออกจากดินและเกิดการสร้างผนังของเนื อผลิตภัณฑ์ที่ผิวปูนจนมีความหนาตามต้องการ  

น ้าดิน (Slip) หมายถึง ส่วนผสมที่ได้จาก ดินกับน ้าในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยมี
สารเคมีบางชนิด (Deflocculants) เป็นตัวช่วยให้ดินกระจายตัวหรือลอยตัวได้ดีในน ้า 

การหล่อ (Casting) เป็นวิธีการขึ นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ โดยการเทน ้าดินเหลวลง
ในพิมพ์ซึ่งมี รูพรุน วิธีการนี ถูกค้นพบเมื่อประมาณ 150 ปีที่ผ่านมาก ซึ่งสมัยนั นวิธีการท้าน ้าดินให้
เกิดการกระจายตัวโดยการใช้เกลือของโซเดียมยังไม่เป็นที่รู้จัก และน ้าดินที่เตรียมประกอบด้วยน ้า 
40 – 60 เปอร์เซ็นต์ ดังนั นการท้าให้เนื อผลิตภัณฑ์แห้งต้องใช้เวลานานและการหดตัวของเนื อดินมี
ค่ามาก รวมทั งการแตกร้าว (Cracking) เสียหายมีมากด้วย  ต่อมาจึง เริ ่มมีการใช้โซเดียม
คาร์บอเนต (Na2CO3) มาใช้เพื่อช่วยให้น ้าดินมีการกระจายตัวดีขึ น โดยใช้ปริมาณน ้าน้อยลง และ
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ท้าให้ทราบขั นตอนของการเกิดการกระจายตัว(Deflocculants) การตกตะกอน (Flocculation) และการ
ป้องกันอนุภาคของคอลลอยด์ (Protection of Colloid) มากยิ่งขึ น ขั นตอนพื นฐานในวิธีการหล่อน ้าดิน
ประกอบด้วยการเติมสารเคมีที่เหมาะสมลงในเนื อผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้น ้าดินที่มีสมบัติไหลตัวได้ดี 
โดยมีการใช้น ้าน้อยที่สุดจากนั นจึงเทน ้าดินนี ลงในพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ชนิดของการหล่อน ้าดิน น ้า
ดินทีม่ีลักษณะเป็นของเหลวข้น มีวิธีการหล่อได้อยู่ 2 วิธี คือ 

การหล่อกลวง (Drain or Hollow casting) น ้าดินถูกเทลงในพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
ทิ งไว้ระยะเวลาหนึ่งให้พิมพ์ดูดน ้าออกจากน ้าดินเมื่อได้ความหนาตามต้องการก็เทน ้าดินที่เหลือ
ออกจากพิมพ์ 

การหล่อตัน (Solid casting)  เป็นการหล่อผลิตภัณฑ์โดยให้น ้าดินที่เทลงใน
พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ เกิดการแข็งตัวอยู่ในพิมพ์ และได้รูปร่างผลิตภัณฑ์ตามแบบของพิมพ์โดยไม่มี
การเทน ้าดินออกจากพิมพ์ ปัจจุบันการเตรียมน ้าดินได้มีการพัฒนาขึ นมาเป็นล้าดับ จากในอดีต
อาจ ใช้วัตถุดิบตัวเดียว เช่น ดินชนิดเดียวพัฒนามาเป็นมีการผสมดินหลายชนิดเข้าด้วยกัน จน
ปัจจุบันน ้าดินส้าหรับขึ นรูปเนื อดินผลิตภัณฑ์อาจมีการผสมวัตถุดิบหลากหลายชนิดเข้าด้วยกัน 
เช่น ดินขาว ดินเหนียว หินฟันม้า ควอตซ์ เป็นต้น (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2539) 

การเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 
การท้าเครื ่องปั ้นดินเผา ยอมรับกันว่ากระบวนการความร้อน หรือการเผา

ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลและบทบาทส้าคัญอย่างยิ่ง เป็นผลท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แปรสภาพจาก
วัตถุดิบที่น้ามาขึ นรูป หรือผลิตไปสู่ผลส้าเร็จตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมี
คุณภาพ มีความผิดพลาด เสียหายในการเผาน้อยที่สุด ผู้ผลิตต้องมีความเข้าใจในกระบวนการ
ผลิตอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะเกี่ยวกับวัตถุดิบ ที่น้ามาใช้ในแต่ละครั งหรือจากแต่ละแหล่งก้าเนิด 
ย่อมมีส่วนประกอบแตกต่างกันไป ท้าให้ระบบการให้ความร้อน เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพจ้าต้อง
เปลี่ยนแปลงไปตามข้อแตกต่างของวัตถุ ดิบแต่ละชนิด จึงเป็นสิ่งส้าคัญที่ผู้ผลิตพึงต้อง
ท้าการศึกษาทดลอง ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างชัดเจนจึงจะประสบความส้าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายท่ีต้องการ (ทว ี พรหมพฤกษ์, 2523) 

โดยทั่วไปการเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสามารถแบ่งการเผาออกได้ 3 ขั นตอน
คือ 

1. การเผาดิบ (Biscuit firing) 
2. การเผาเคลือบ (Glost firing) 
3. การเผาสีบนเคลือบ (Over glaze firing) 
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การเผาแต่ละขั  นตอน ล ้วนแล ้วแต ่ม ีจ ุดประสงค์ต ่างก ัน  และในการผล ิต
เครื่องปั้นดินเผาแต่ละประเภท ก็มีการเผาที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ เครื่องปั้นดินเผาบางประเภท
จ้าเป็นต้องมีการเผาครบถ้วนทั ง 3 ขั นตอนดังกล่าว อาทิเช่น ภาชนะที่มีการตกแต่งด้วยสีบน
เคลือบ ส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่มีการตกแต่งด้วยสีบนเคลือบ ก็ไม่จ้าเป็นต้องมีการเผาในขั นที่ 3 
ดังกล่าว และปัจจุบันการผลิตในระบบอุตสาหกรรม มีผลผลิตหลายชนิดที่มีการเผาเพียงครั งเดียว 
(One firing) เช่น อุตสาหกรรมฉนวนไฟฟ้า และอุตสาหกรรมกระเบื อง ฯลฯ ซึ่งการลดขั นตอนการ
เผาดิบ ย่อมเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก และการจะก้าหนดขั นตอนการเผาให้แน่ชัด 
ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะขึ นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์รวมถึงวิธีการผลิต และเป้าหมายการ
ผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีที่น้ามาใช้ ฉะนั น การจะก้าหนดขั นตอนการเผาเราควรเข้าใจจุดประสงค์
การเผา ตลอดจนรายละเอียดดังนี  

1) การเผาดิบ (Biscuit firing) เป็นการเผาเมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาวะที่แห้งแล้ว 
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งคงรูป ก่อนน้าไปใช้งาน หรือน้าไปตกแต่งและเคลือบ ต่อไป   

การเผาดิบเป็นการให้ความร้อนต่อชิ นงานอย่างช้าๆ (Slow rate) โดยค่อยๆเพิ่ม
อุณหภูมิขึ นตามล้าดับอย่างสม่้าเสมอ ระยะเวลาที่ใช้ในการเผาอย่าให้เร็วเกินไปเพราะจะท้าให้ 
ผลิตภัณฑ์แตกร้าวได้ง่าย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่หรือหนา อุณหภูมิท่ีใช้ในการเผาดิบ
อยู่ที่ประมาณ 750 – 1000 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการเผาประมาณ 7 – 10 ชั่วโมง แต่ทั งนี 
ขึ นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์และเตาเผา เมื่อการเผาสิ นสุดลงแล้วการปล่อยให้เตาเผาเย็นตัวลงจน
ระดับความร้อนภายในเตาลดลงก็ต้องเป็นไปอย่างช้าๆ เช่นกันมิฉะนั นอาจจะท้าให้ผลิตภัณฑ์แตกร้าว
ได้ การบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อเผาดิบสามารถวางซ้อนทับกันได้ แต่ควรให้งานที่ ใหญ่หรือหนาอยู่
ตอนล่าง และไม่ทับซ้อนจนมากเกินไป เพราะผลงานจะแตกเสียหาย  เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังมี
ความเปราะ 

2) การเผาเคลือบ (Glost firing) หมายถึง การเผาให้เคลือบที่อยู่บนผิวผลิตภัณฑ์ 
หลอมละลาย ประสานเป็นเนื อเดียวกันอย่างสมบูรณ์ การเผาเคลือบไม่ว่าจะเป็นเคลือบชนิดไฟ
ต้่า หรือไฟสูงก็ตาม จะต้องเผาให้ได้ระดับอุณหภูมิตรงตามข้อก้าหนด หรือจุดสุกตัวของเคลือบแต่
ละชนิดมิฉะนั นจะเกิดผลเสียหายคือ ถ้าเผาเกินอุณหภูมิที่ก้าหนด (Overfire) ย่อมท้าให้เคลือบ
ไหลอาจจะติดชั นรอง หรือพื นเตา ส่งผลให้ชิ นงาน และเตาเผาเสียหายได้ และการเผาต้่ากว่า
อุณหภูมิที่ก้าหนด (Underfire) ก็จะท้าให้ผลิตภัณฑ์และเคลือบไม่สุก เคลือบไม่สมบูรณ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์จะยังคงดูดซึมน ้าได้ 
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การเผาเคลือบต้องระมัดระวังในการบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาก่อน  การ
บรรจุชิ นงาน ต้องท้าความสะอาดภายในเตาเผาให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่ตกค้างจะปลิว
หรือท้าความเสียหายต่อผิวผลิตภัณฑ์ ชั นรองที่ใช้วางผลิตภัณฑ์ภายในเตาเผาควรทาด้วยวัตถุทน
ไฟ (Kiln wash) เพื ่อป้องกันการไหลของเคลือบควรคัดเลือกขนาดความสูงของผลิตภัณฑ์ที่
ใกล้เคียงกัน วางอยู่ในชั นเดียวกันเพื่อประหยัดเนื อที่ การวางผลิตภัณฑ์จะวางให้ซ้อนทับกัน
เหมือนการเผาดิบไม่ได้ เพราะขณะที่เคลือบหลอมละลายตัวจะเยิ ม ติดกัน และส่วนก้นหรือขา 
( foot)  
ของผลิตภัณฑ์ ต้องเช็ดเคลือบออกให้หมดก่อนบรรจุเข้าเตาเผา (ทวี  พรหมพฤกษ์, 2523)   

การเผาเคลือบควรให้ความร้อนอย่างสม่้าเสมอ อัตราเร่งในการเพิ่มอุณหภูมิควรอยู่ที่
ประมาณ 100 องศาเซลเซียส ต่อชั่วโมง แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ และค่อนข้างหนาควรยืดเวลา
ในการเผาให้ช้ากว่านี  เมื่อเผาเคลือบจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการแล้วควรเผายืน อุณหภูมิ (Soaking 
period) ไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมง จะท้าให้การเผาสมบูรณ์ยิ่งขึ น ข้อควรระวังในการเผาเคลือบแต่
ละครั ง ควรเป็นเคลือบที่มี อุณหภูมิในการเผาเท่าๆ กัน มิฉะนั นเคลือบที่มีจุดสุกตัวไม่ตรงกับ
อุณหภูมิการเผาจะเสียหาย และนอกจากระดับอุณหภูมิแล้วบรรยากาศภายในเตาเผาก็มีผล
สัมพันธ์กับเคลือบ เพราะเคลือบบางชนิดจะแปรเปลี่ยนสีเมื่อบรรยากาศการเผาแปรเปลี่ยนไป 
อาทิเช่น เคลือบคอปเปอร์เรด เคลือบเซลาดอน ฯลฯ 

เตาฟืน (Wood kiln) จัดเป็นเตาเผาโบราณที่ได้รับการยอมรับในวิวัฒนาการ
ของการเผามาแต่อดีต จากหลักฐานภาชนะและซากเตาที่ ค้นพบทั งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ บ่งชี ให้เห็นถึงล้าดับของวิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสร้างเตาและ
การเผาผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน และจากบทบาทหน้าที่ของเตาฟืนจากอดีตจนถึงปัจจุบันถึงแม้จะ
สามารถแปรเปลี่ยน เชื อเพลิงหรือโครงสร้างของเตาเผาไปหลากหลายแล้วก็ตาม แต่เตาฟืนก็ยังคงอยู่ 
โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น เสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาจากเตาฟืนจะได้รับการยอมรับสูง
มาก เพราะปฏิกิริยาภายในเตา ขณะท้าการเผาตลอดจนขบวนการในการเผา ล้วนแล้วแต่
น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

เตาเผาในอดีตของไทยที่ประสบความส้าเร็จในการเผาผลิตภัณฑ์ จนมีชื่อเสียง
เช่น เตาทุเรียง เตาแม่น ้าโจน ในยุคสุโขทัย เตาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เตาแม่น ้าน้อย จังหวัด
สิงห์บุรี เตาเผาเหล่านี ล้วนเป็นเตาเผาที่ใช้ฟืนเป็นเชื อเพลงทั งสิ น ในปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายที่
เทคโนโลยีเตาฟืนถูกมองข้ามไป เนื่องมาจากปัญหาเชื อเพลิงและทิศทางของนโยบายการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม เตาฟืนจึงลดน้อยลงยังคงมีเตาฟืนที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เพียง
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ไม่กี่แห่ง เช่นที่ จังหวัดราชบุรี เป็นเตาฟืนที่มีรูปทรงยาว สามารถเผาได้อุณหภูมิสูง เรียกกันทั่วไป
ว่า เตามังกร   

รูปทรงและขนาดของเตาฟืนมีมากมายหลายลักษณะ แล้วแต่จุดประสงค์การใช้งาน ซึ่ง
ความแตกต่างกันเหล่านี มีผลต่อระดับอุณหภูมิที่ได้จากการเผาเช่นกัน เตาฟืนบางชนิดอาจจะใช้
เผาผลิตภัณฑ์เอิทเธนแวร์ เช่น กระเบื องมุงหลังคา น ้าต้น หรือกระถาง ฯลฯ เตาเช่นนี ก็ไม่
จ้าเป็นต้องใช้อุณหภูมิสูงมากนัก แต่ถ้าเป็นเตาที่ใช้เผาผลิตภัณฑ์ประเภท สโตนแวร์ หรือปอร์สเลน ก็
จะต้องเป็นเตาที่มีประสิทธิภาพสูง  สามารถเผาให้ได้อุณหภูมิสูงตามต้องการและเป็นที่น่าสังเกต 
เกี่ยวกับทิศทางของลมร้อน  คือเตาที่มีทิศทางลมร้อนขึ นจะเผาได้อุณหภูมิต้่ากว่า เตาที่มีทางลม
ร้อนขนานหรือทางลมร้อนลง 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 
การบริโภคเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ทุกคนกระท้าเป็นประจ้าวันทุกวันนับตั งแต่แรกเกิดมา

จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต ในแต่ละช่วงอายุ ในแต่ละวันบุคคลแต่ละคนมีกิจกรรมการบริโภคที่
หลากหลายตั งแต่เช้าจวบจนถึงเวลาเข้านอน กิจกรรมการบริโภคของแต่ละคนคลอบคลุมสินค้า
หรือบริการที่มีราคาไม่กี่บาท ไปจนถึงสินค้าหรือบริการที่มีราคาแพง และคลอบคลุมสิ่งต่างๆ
หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จ้าเป็นส้าหรับการมีด้ารงชีวิตประจ้าวัน จนถึงสินค้าฟุ่มเฟือย
ต่าง ๆ การบริโภคจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งส้าคัญของการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ และอาจกล่าวได้ว่า 
รายจ่ายส่วนใหญ่ของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อการ
ด้ารงชีวิต  

การศึกษาเพื่อท้าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคจึงมีความส้าคัญอย่างยิ่ง
เพราะจะท้าให้ทราบว่า  ผู้บริโภคมีกระบวนการตัดสินใจซื อสินค้าหรือบริการอย่างไร มีการใช้
สินค้าหรือบริการในลักษณะใด  และในปริมาณความถี่หรือมากน้อยเพียงใด นอกจากนั นยังท้าให้
ทราบว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล องค์ความรู้พฤติกรรม
ผู้บริโภคจึงมีประโยชน์ทั งต่อตัวบริโภค ต่อผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ 

ความหมายและความส้ า คัญ ของ พ ฤติกรรมผู้ บ ริ โภค  (consumer behavior)  
ชูชัย  สมัทธิไกร (2556)  ให้ความหมายว่า เป็นการกระท้าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เลือก การซื อ การใช้ การก้าจัดส่วนที่เหลือสินค้าหรือบริการต่าง ๆ  เพื่อคอบสนองความต้องการ
และความปรารถนาของตน พฤติกรรมเหล่านี สามารถอธิบายได้ดังนี   
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การตัดสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผู้บริโภคในการ
ตัดสินใจซื อสินค้าหรือบริการ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ตั งแต่การตระหนักถึงความต้องการ 
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือกต่าง ๆ และการตัดสินใจซื อ 

การซื อ หมายถึง การด้าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ 
ตั งแต่การเลือกแหล่งที่จะซื อ และวิธีการจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการ 

การใช้ หมายถึง การที่ผู้บริโภคสินค้ามาใช้ประโยชน์ตามที่มุ่งหวัง หรือการรับริการที่
มุ่งหวังจากองค์กรธุรกิจ  

การก้าจัดส่วนที่เหลือ หมายถึง การที่ผู้บริโภคน้าส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์ไปก้าจัด
ทิ งโดยอาจจะกระท้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในถุงขยะ การน้ากลับมาใช้ใหม่ การน้ากลับไปผลิต
ใหม่  

วัตถุประสงค์การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค  
1. เพื่อบรรยายพฤติกรรม คือ การบรรยายว่ามีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ นและมีลักษณะ

อย่างไร เช่น เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการซื อเครื่องปั้นดินเผาแตกต่างกันอย่างไร หรือคน
ในเมืองกับคนในชนบทนิยมเครื่องปั้นดินเผาแตกต่างกันอย่างไร  

2. เพื่อท้าความเข้าใจพฤติกรรม คือ นอกจากการบรรยายพฤติกรรมที่เกิดขึ นได้แล้ว 
ยังค้นหาสาเหตุต่าง ๆ ของการแสดงพฤติกรรม เช่น การค้นหาปัจจัยอะไรที่ท้าให้คนเมืองกับคน
ชนบทนิยมเครื่องปั้นดินเผาที่แตกต่าง  

3. เพื่อท้านายพฤติกรรม ความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม ท้าให้สามารถ
สรุปทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ แล้วยังสามารถท้านายพฤติกรรมเหล่านั นจะเกิดขึ น
เมื่อไรภายใต้เงื่อนไขอะไร  

4. เพื่อควบคุมพฤติกรรม หมายถึงการสร้าง หรือจัดกระท้าหรือเปลี่ยนแปลงสภาวะ
บางประการโดยอาศัยความรู้หรือทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับแล้วเพื่อท้าให้เกิดผลลัพธ์ที่ปรารถนา
หรือเพื่อมิให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ปรารถนา 

พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย์ที่ได้รับอิทธิพลต่าง ๆ ทั งจากปัจจัย
ด้านจิตวิทยาซึ่งอยู่ภายในตัวบุคคล และปัจจัยภายนอกด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้บริโภค 
นักวิชาการได้จ้าแนกผู้บริโภคออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้บริโภคที่เป็นบุคคล และผู้บริโภคที่เป็น
องค์กร โดยผู้บริโภคที่เป็นบุคคลจะซื อสินค้าเพื่อใช้เองหรือเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือเพื่อเป็นของฝาก
ของขวัญผู้อ่ืนในโอกาสต่าง ๆ  ส่วนผู้บริโภคองค์กรจะซื อสินค้าหรือบริการเพื่อด้าเนินการต่างๆใน
องค์กร หรือเพื่อให้บริการประชาชน  
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ส้าหรับการศึกษาครั งนี ผู้วิจัยก้าหนดจ้ากัดขอบเขตของการศึกษาผู้บริโภคที่เป็นบุคคล
เท่านั น ความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์มีความหมายของการกระท้า สามารถ
จ้าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน  (ชูชัย  สมัทธิไกร. 
2556) 

พฤติกรรมภายนอก คือ การกระท้าที่บุคคลอ่ืนสามารถสังเกตเห็นได้และวัดได้ และ
อาจแสดงออกได้ทั งในรูปแบบวัจนภาษา และแบบอวัจนภาษษ เช่นการพูด การหัวเราะ การร้องให้ 
การเดิน การซื อสินค้า  

พฤติกรรมภายใน คือ การกระท้าที่เกิดขึ นภายในตัวบุคคล ซึ่งบุคคลอ่ืนไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ เช่น ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชื่อ การรับรู้  การคิดอย่างไรก็ตาม สามารถวัด
พฤติกรรมแบบนี ได้ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด แบบทดสอบ 

ทั งพฤติกรรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในของบุคคล ต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันอย่างแน่นแฟ้น กล่าวคือ พฤติกรรมภายนอกมักเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ทราบถึงพฤติกรรมภายใน
ของบุคคล หากเราไม่สามารถที่จะท้าให้บุคคลท้าแบบทดสอบหรือรายงานด้วยตัวเองแล้ว การที่
จะเข้าใจจ้าเป็นต้องอนุมานจากพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลนั นแสดงออกมา อย่างไรก็ตามพึงระวัง 
ว่าการแปลความหมายจากพฤติกรรมภายนอกนั น อาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่ตรงกับความเป็น
จริงก็ได้ บางกรณีอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมภายในจึงเป็นเพียงภาวะสันนิษฐานจากพฤติกรรม
ภายนอกเท่านั น คือผู้สังเกตไม่รู้จริง ดังนั นการศึกษาพฤติกรรมภายนอกจึงควรสังเกตพฤติกรรม
ภายนอกหลาย ๆ แบบ ทั งวัจนภาษาและอวัจนภาษาควบคู่กันไป  

การท้าความเข้าใจกับสาเหตุแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาทั ง
ลักษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมของบุคคลนั น ด้วยเหตุนั นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
จึงควรสนใจทั งปัจจัยภายในตัวผู้บริโภค อันได้แก่ การรับรู้ การเรียนรู้ ความต้องการและแรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมและวิถีชีวิต รวมทั งปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมของผู้บริโภค 
อันได้แก่ ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง วัฒนธรรม และชั นทางสังคมทั งสองปัจจัยนี รวมกันเรียกว่า “ปัจจัย
ก้าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 11 ปัจจัยก้าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 ที่มา : ชูชัย  สมัทธิไกร. 2556:11 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ปัจจัยภายใน (Internal factors) ได้แก่  
1. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลเลือกจัดองค์กรและตีความข้อมูล

เพื่อก้าหนดภาพที่มีความหมาย การรับรู้เป็นสิ่งที่ส้าคัญมากในแง่การตลาด จนมีค้ากล่าวที่ว่า
“สงครามการตลาดความจริงไม่ ใช่ส งครามสิน ค้า แ ต่ เป็นสงครามการสร้างการรับ รู้  
(A marketingwar is not a battle of product but a battle ofperception)” ซึ่ งห ม ายถึ ง  ก า ร
แข่งขันทางด้านการตลาดไม่ได้แข่งขันกันเพียงท้าให้สินค้าดีเท่านั น แต่จะแข่งขันกันในด้านการ
สร้างภาพพจน์ให้ดีกว่าในสินค้า เช่น สินค้า  เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีแต่นักการตลาดไม่ใส่ใจใน
การสร้างภาพพจน์ ปล่อยให้ผู้บริโภครับรู้ภาพพจน์ของสินค้าในแง่ร้าย หรือรับรู้ภาพพจน์ที่เป็น
ธรรมดาสามัญจนผู้บริโภคไม่เกิดความชื่นชม ถึงแม้ว่าสินค้าของบริษัทจะดีแต่ก็ไม่อาจสร้างทัศนะ
คติที่ดีให้เกิดแก่ผู้บริโภคได้ ในขณะเดียวกันสินค้า  

2. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์ ดังนั นการเรียนรู้จึงเป็นประสบการณ์ที่บุคคลสะสมไว้   

3. ความจ้าเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา (Desire) ของ
มนุษย์ ซึ่งทั ง 3 ประการนี สามารถใช้แทนกันได้ ความจ้าเป็น (Needs) ใช้ส้าหรับสินค้าที่จ้าเป็นต่อ
การครองชีพ ความต้องการ ใช้ส้าหรับความต้องการทางจิตวิทยาที่สูงขึ นว่าความจ้าเป็น ส่วน
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ความปรารถนา (Desire) ถือว่าเป็นความต้องการทางด้านจิตวิทยาที่สูงที่สุด เป็นความปรารถนา
อันสูงส่งของมนุษย์ สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้บริโภคที่ต้องแก้ไข เช่น ความหิวต้องแก้ไขโดยการ
รับประทานอาหาร ความหนาวแก้ไขโดยการใส่เสื อผ้า เป็น ต้น ดังนั นความจ้าเป็น และความ
ต้องการ จึงท้าให้นักการตลาดสามารถขายสินค้าได้ โดยที่สินค้าและบริการ เป็นสิ่งที่สามารถ
แก้ปัญหาได้เพราะความจ้าเป็นและความต้องการ คือปัญหา เช่น ท้าไมจึงมีอาชีพซ่อมรถ ค้าตอบ
ก็คือเพราะมีปัญหารถเสีย หรือท้าไมจึงมีคนขายเครื่องปรับอากาศ ค้าตอบก็คือเพราะเมืองไทย
เป็นเมืองร้อน เป็นต้นนักการตลาดต้องศึกษาถึงลักษณะความต้องการทางกายภาพ ตัวอย่าง 
สมัยก่อนนั นเมื่อจะสั่งท้าเสื อผ้าส้าเร็จรูปออกขาย จะสั่งท้าขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ อย่างละเท่า ๆ 
กัน แต่ปัจจุบันจะสั่งท้าขนาดเล็กน้อยที่สุด ขนาดกลางสั่งจ้านวนปานกลาง แต่ขนาดใหญ่จะสั่ง
มากที่สุดเพราะลักษณะทางกายภาพของคนไทยเปลี่ยนไปแล้วปัจจุบันบุตรอายุ 14 ปี จะสูงกว่า
พ่อและแม่ถ้าบริษัทใดยังติดอยู่ที่ภาพเดิมการตลาดก็จะผิดไป ปัจจุบันธุรกิจลดความอ้วนเกิดขึ น
มากซึ่งเป็นค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

ส้าหรับความจ้าเป็น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี  
ความต้องการขั นปฐมภูมิ  หรือความต้องการทางชีวภาพ (Primary needs 

orphysiological needs) เช่น ความหิว ความกระหาย ความง่วง การพักผ่อน การขับถ่าย ความ
ต้องการทางเพศ เป็นต้น เป็นสิ่งที่ต้องติดตัวมนุษย์มาตั งแต่เกิด เป็นสิ่งที่สังคมไม่จ้าเป็นต้องสอน
แต่เป็นลักษณะทางชีวภาพของมนุษย์ที่เกิดมาแล้วต้องหิว ต้องกระหาย ต้องพักผ่อน ต้องขับถ่าย 

ความต้องการขั นทุติยภูมิ หรือความต้องการทางสังคม (Secondary needs 
orsocial needs) ความต้องการนี  หมายถึง ความต้องการที่เกิดจากการเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้แก่ ความต้องการความรัก ความต้องการความภูมิใจ ความต้องการเพื่อน ความต้องการ
ความปลอดภัย ความต้องการมีสุขภาพดี เป็นต้น ความต้องการทุติยภูมิเป็นความต้องการที่ไม่ได้
เกิดขึ นโดยสภาพร่างกายแต่เกิด แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้จากคนอ่ืนที่อยู่ในสังคม และความ
ต้องการทุติยภูมิที่จะเป็นความต้องการครอบคลุมความต้องการขั นปฐมภูมิ ความต้องการขั นปฐม
ภูมิเป็นสิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งที่บังคับให้เกิดขึ นกับตัวเรา แต่ความต้องการขั น
ทุติยภูมิจะเป็นตัวก้าหนดทางเลือกของการบริโภคว่าถ้าหิวแล้วจะรับประทานอะไร  ที่ไหน ถ้า
กระหายจะด่ืมอะไร ถ้าง่วงแล้วจะนอนที่ไหน อย่างนี เป็นตัน 

4. สิ่งจูงใจ (Motive) หมายถึง ปัญหาที่ถึงจุดวิกฤติที่ท้าให้ผู้บริโภคเกิดความไม่
สบายใจ แรงจูงใจจึงเป็นความต้องการที่เกิดขึ นรุนแรงบังคับให้บุคคลค้นหาวิธีมาตอบสนองความ
พึงพอใจ อาจจะเป็นความไม่สบายทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้จนก่อให้เกิดความพยายามในการจะ
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แก้ไขปัญหาดังกล่าวนั น โดยแรงจูงใจ (Motive) นั นมีพื นฐานมาจากความจ้าเป็น (Based on 
needs)กล่าวคือ ถ้าไม่มีความจ้าเป็น (Needs) ก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ (Motive) และความจ้าเป็นเมื่อ
เกิดเป็นความรุนแรงขึ นในใจ ก็จะกลายเป็นตัณหาแห่งความต้องการ แต่ถ้าความต้องการ 
(Wants) นั นไม่รุนแรงพอ ก็จะไม่เกิดแรงจูงใจ (Motive) เช่น นาย ก. มีความจ้าเป็น (Needs) ต้อง
ใช้รถเขามองว่าเขามีเงินพอที่จะซื อรถเบนซ์ เขาเกิดความต้องการ (Wants) รถเบนซ์ แต่หากความ
ต้องการดังกล่าวเป็นความต้องการที่ไม่รุนแรงเพียงพอ แรงจูงใจ (Motive) ในการซื อจึงไม่เกิด 
ดังนั นนักการตลาดจึงมีหน้าที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื อจนกระทัง_ ผู้บริโภคเกิด
ความต้องการจนเข้าสู่จุดวิกฤติ ที่ท้าให้ผู้บริโภคเกิดความไม่สบายใจอย่างรุนแรง (Tension) ท้าให้
ผู้บริโภคค้นหาวิธีมาตอบสนองความต้องการนั นนักการตลาดต้องเป็นนักจิตวิทยาโดยต้องเข้าใจ
ถึงความต้องการ ทัศนคติ ความเชื่อฯลฯ ของผู้บริโภคเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะน้าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ 

5. บุคลิกภาพ (Personality) คือ ลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ นมาใน
ระยะยาว ซึ่งมีผลกระทบต่อการก้าหนดรูปแบบในการโต้ตอบ หรือตอบสนอง (Reaction) ที่ไม่
เหมือนกัน เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บุคคลแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกต่างกัน 
ทั งนี ขึ นอยู่กับบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ดังนั นบุคลิกภาพจึงเป็นตัก้าหนดการตอบสนอง 
(Reaction)ของมนุษย์ 

6. ทัศนคติ (Attitude) คือ การประเมินความพอใจหรือไม่พอใจความรู้สึก และท่าที
ความรู้สึกที่คนเรามีต่อความคิดหรือสิสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเป็นสิ่งที่จะน้ามาซึ่งการปฏิบัติของ
ผู้บริโภค เช่น ผู้บริโภคมีทัศนคติว่าการออกไปนอกบ้านนั นน่าเบื่อ ดังนั นถ้ามีใครมาชวนไปดู
ภาพยนตร์จึงมีโอกาสที่จะตอบปฏิเสธสูงมาก ในท้านองกลับกันถ้าผู้บริโภคคิดว่าการอยู่บ้านน่า
เบื่อ ถ้ามี เพื่อนมาชวนไปดูภาพยนตร์ก็จะไปกับเขาทันที เพราะมีความพร้อมที่จะกระท้า 
(Readinessto act) สิ่ งที่ จะเข้ามาก้ าหนดทัศนคติ  (Attitude) มี  3 ประการคือ (1) ความรู้  
(2) ความรู้สึก (3)แนวโน้มของนิสัย หรือความพร้อมที่จะกระท้า (Readiness to act) ทั งสาม
ประการนี เป็นสิ่งที่นักการตลาดพยายามจะเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริโภคคนใดที่มีทัศนคติที่ดีต่อ
สินค้าเราก็พยายามรักษาเอาไว้แต่ถ้าผู้บริโภคคนใดมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสินค้า เราก็พยายามจะ
เปลี่ยนทัศนคติของเขาให้ชอบสินค้าของเราในที่สุด การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของมนุษย์เป็นงานที่
ยากมากของนักการตลาด จากกรณีนี มักจะมีคนชอบพูดว่าการที่นักการตลาดไปเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของบุคคล เป็นงานที่ยากว่าการตลาดที่ตามพฤติกรรมบุคคล ตัวแทนบุคคลที่
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เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมถือว่าเป็นตัวแทนกระบวนการทางสังคม (Socializing agent) โดยเราอาจ
แบ่งการตลาดได้เป็น 2 แบบคือ 

6.1 การตลาดแบบปรับตัวตามความต้องการของตลาด (Adaptive marketing) 
เป็นการตลาดแบบปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค โดยศึกษาจากพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วปรับตัว
ตามการตลาดแบบนี ง่ายกว่า ใช้งบประมาณน้อยกว่า เพราะมีพฤติกรรมของผู้บริโภครองรับการ
กระท้าขององค์กรอยู่แล้ว เช่น ท้าไมเบียร์สิงห์จึงต้องผลิตสิงห์โกลด์ออกจ้าหน่าย ทั งนี ก็เพราะ
ทัศนคติของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะการที่ผู้บริโภคไม่เคยค้านึงถึงจ้านวนแคลอรี่ในเบียร์
ว่ามีจ้านวนมากน้อยเท่าไร แต่ผู้บริโภคในปัจจุบันมีทัศนคติต่อการด่ืมเบียร์เปลี่ยนไปโดยค้านึงถึง
สุขภาพมากขึ น จึงมีพฤติกรรมต้องการด่ืมเบียร์ที่มีแคลอรีต้่า จ้านวนดีกรีต้่า เบียร์สิงห์จึงมี  Light 
Beer ออกมาป้องกันไม่ให้ คู่แข่งขันที่มี ดีกรีอ่อนกว่ามาแย่งส่วนครองตลาดไป เหล่านี เป็น
การตลาดแบบปรับตัวตามพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งนักการตลาดส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะปฏิบัติตาม 

6.2 การตลาดแบบจงใจเปลี่ยนแปลงผู้บริโภค (Manipulative marketing) เป็น
การตลาดที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภค สินค้าที่จะใช้การตลาดแบบจงใจเปลี่ยนแปลง
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่น้าสังคม โดยก่อนที่จะมีสินค้าดังกล่าวสังคมไม่มีทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับสินค้านั น แต่เมื่อมีสินค้าเข้ามาสนองความต้องการก็จะเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ให้เกิดความต้องการและพฤติกรรมการใช้สินค้า เช่น การรณรงค์การใช้น ้ามันไร้สารตะกั่วในประเท
ไทยประสบความส้าเร็จเนื่องจากมีการร่วมกันทุกสื่อ และรัฐบาลให้ความร่วมมือด้วยโดยการลด
ภาษีให้ ตลอดจนการใช้มาตรการด้านกฎหมายให้จ้าหน่ายเฉพาะน ้ามันไร้สารตะกั่ว เหตุนี จึงท้าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้บริโภคต้องได้รับความ
ร่วมมือกันจากหลายฝ่าย 

ปัจจัยภายนอก  (External factors) ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค มี
รายละเอียดดังนี    

1. สภาพเศรษฐกิจ  (Economy) เป็นสิ่ งที่ ก้ าหนดอ้านาจซื อ  (Purchasing 
power) ของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น บางคนเชื่อว่าโสมเกาหลีรับประทานแล้วบ้ารุงก้าลังก็เกิดความ
ต้องการแต่เมื่อไปเห็นราคาแล้วแพงเกินไป ไม่สามารถซื อได้ บางคนชอบสินค้ามียี่ห้อดัง ๆ แต่ไม่
สามารถซื อได้เพราะราคาแพง สิ่งนี คือปัจจัยที่จะเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคประการ
หน่ึง   

2. ครอบครัว (Family) ครอบครัวท้าให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการ
ผลิตภัณฑ์การตอบสนองความต้องการของร่างกายจะได้รับอิทธิพลจากสมาชิกของครอบครัว 
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3. สังคม (Social group) ลักษณะด้านสังคมประกอบด้วยรูปแบบการด้ารงชีวิต 
(Lifestyles) ค่านิยมสังคม (Social values) และความเชื่อถือ (Belief)  

4. วัฒนธรรม (Culture) เป็นกลุ่มของค่านิยมพื นฐาน (Basic values) การรับรู้ 
(Perception) ความต้องการ (Wants) และพฤติกรรม (Behaviors) ซึ่งเรียนรู้จากการเป็นสมาชิก
ของสังคมในครอบครัว วัฒนธรรมจึงเป็นรูปแบบหรือวิถีทางในการด้าเนินชีวิต (Lifestyles) ที่คน
ส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับ ประกอบด้วยค่านิยมการแสดงออก ค่านิยมในการใช้วัตถุหรือสิ่งของ  

5. การติดต่อธุรกิจ (Business contacts) หมายถึง โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้พบ
เห็นสินค้านั น ๆ สินค้าตัวใดที่ผู้บริโภคได้รู้จัก พบเห็นบ่อย ๆ มีความคุ้นเคย ซึ่งจะท้าให้ผู้บริโภค
เกิดความรู้สึกไว้วางใจและมีความยินดีที่จะใช้สินค้านั น แต่สินค้าที่ผู้บริโภคไม่รู้จัก ไม่ค่อยได้พบ
เห็นท้าให้ไม่มีความคุ้นเคยเมื่อไม่คุ้นเคยก็ไม่มีความไว้วางใจ ผู้บริโภคก็ไม่อยากใช้สินค้านั น 
ดังนั นในการท้าธุรกิจจึงต้องเน้นในเรื่องของการท้าให้เกิดการพบเห็นในตราสินค้า (Brand 
contact) น้าสินค้าเข้าไปให้ผู้บริโภคได้พบเห็น ได้รู้จัก ได้สัมผัส ได้ยิน ได้ฟังด้วยความถี่สูง ซึ่ง
หลักการนี จะเห็นจากค่ายเพลงต่าง ๆ ที่ซื อเวลาในรายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ เจตนาคือ 
ต้องการให้ผู้บริโภคได้ยินได้ฟังเพลงของเขาบ่อย ๆ เป็นการสร้างการพบเห็นในตราสินค้า (Brand 
contact) ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ จะเห็นได้ว่าการสร้างให้บุคคลเกิดการเปิดรับ (Exposure) 
มากเท่าใด ก็ย่ิงท้าให้ได้ประโยชน์มากขึ นเท่านั น 

การที่ผู้บริโภคมีโอกาสได้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า เช่น ผู้บริโภคเห็นโฆษณาชนิดนี บ่อย
หรือไม่ เราได้อ่านข่าวเรื่องสินค้านั นบ่อยหรือไม่ เพราะหลักจิตวิทยามีอยู่อย่างหนึ่งว่าความคุ้นเคย
ก่อให้เกิดความรัก ดังนั นถ้าสินค้าใดที่ผู้บริโภคไม่เคยได้รับข่าวสาร หรือได้รับข่าวสารน้อยจนไม่
เกิดความคุ้นเคยก็จะไม่เกิดความรัก ตัวอย่างของเรื่องนี จะเห็นได้ชัดว่าค่ายเทปเพลงต่างๆ จะท้า
อยู่ โดยพยายามเปิดเพลงที่ต้องการขายให้ผู้บริโภคได้ฟังบ่อย ๆ จนกระทั่ง เกิดความคุ้นเคยและ
ความคุ้นเคยจะกลายเป็นความชอบในท่ีสุด 

กระบวนการบริโภค กระบวนการบริโภคประกอบด้วยความสัมพันธ์กันรวม 3 
ขั นตอน คือ ขั นปัจจัยน้าเข้า ขั นกระบวนการ ขั นผลลัพธ์ ขั นปัจจัยน้าเข้า (Input)  

ปัจจัยที่ใช้ก้าหนดการบริโภค ถึงแม้ว่าความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการของ
ผู้บริโภคแต่ละรายจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็พอจะสรุปได้ว่าตัวก้าหนดการบริโภคหรือปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื อสินค้าและบริการโดยรวมมีดังนี   

รายได้ของผู้บริโภค ระดับรายได้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภค
สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ผู้บริโภคที่มีรายได้มากจะ
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บริโภคมาก ถ้ามีรายได้น้อยก็จะบริโภคน้อย เช่น สมมติว่าเดิมนายขจรมีรายได้เดือนละ 5,000 
บาท และนายขจรจะใช้รายได้ไปในการบริโภคร้อยละ 70 เก็บออมร้อยละ 30 เพราะฉะนั นนายขจร
จะใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเป็นเงินเท่ากับ 3,500 บาท ต่อมาถ้านายขจรมีรายได้เพิ่มขึ นเป็นเดือนละ 
8,000 บาท และนายขจรยังคงรักษาระดับการบริโภคในอัตราเดิม คือบริโภคในอัตราร้อยละ 70 
ของรายได้ที่ได้รับ นายขจรจะใช้จ่ายในการบริโภคเพิ่มขึ นเป็น 5,600 บาท ในทางกลับกัน ถ้านาย
ขจรมีรายได้ลดลงเหลือเพียงเดือนละ 3,000 บาท นายขจรจะใช้จ่ายในการบริโภคเป็นเงิน 2,100 
บาท (ร้อยละ 70 ของรายได้) จะเห็นได้ว่าระดับรายได้เป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อระดับของการ
บริโภค  

ราคาของสินค้าและบริการ เนื่องจากระดับราคาของสินค้าและบริการเป็น
ตัวก้าหนดอ้านาจซื อของเงินที่มีอยู่ในมือของผู้บริโภค นั่นคือ ถ้าราคาของสินค้าหรือบริการสูงขึ น
จะท้าให้อ้านาจซื อของเงินลดลง ส่งผลให้ผู้บริโภคบริโภคสินค้าหรือบริการได้น้อยลง เนื่องจากเงิน
จ้านวนเท่าเดิมซื อหาสินค้าหรือบริการได้น้อยลง ในทางกลับกัน ถ้าราคาของสินค้าหรือบริการ
ลดลงอ้านาจซื อของเงินจะเพิ่มขึ น ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคสินค้าหรือบริการได้มากขึ น
ด้วยเหตุผลท้านองเดียวกันกับข้างต้น  

ปริมาณเงินหมุนเวียนที่อยู่ในมือ กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีเงินหมุนเวียนอยู่ในมือ
มากจะจูงใจให้ผู้บริโภคบริโภคมากขึ น และถ้ามีเงินหมุนเวียนอยู่ในมือน้อยก็จะบริโภคได้น้อยลง  

ปริมาณของสินค้าในตลาด ถ้าสินค้าหรือบริการในท้องตลาดมีปริมาณมาก 
ผู้บริโภคจะมีโอกาสในการจับจ่ายใช้สอยหรือบริโภคได้มาก ในทางกลับกัน ถ้ามีน้อยก็จะบริโภคได้
น้อยตาม  

การคาดคะเนราคาของสินค้าหรือบริการในอนาคต จะมีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคคาดว่าในอนาคตราคาของสินค้าหรือบริการจะสูงขึ น ผู้บริโภคจะ
เพิ่มการบริโภคในปัจจุบัน (ลดการบริโภคในอนาคต) ตรงกันข้าม ถ้าคาดว่าราคาของสินค้าหรือ
บริการจะลดลงผู้บริโภคจะลดการบริโภคในปัจจุบันลง (เพิ่มการบริโภคในอนาคต) จะเห็นได้ว่า
การคาดคะเนราคาของสินค้าหรือบริการในอนาคตจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการบริโภคในปัจจุบัน และจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
การตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการบริโภคในอนาคต  

ระบบการค้าและการช้าระเงิน เป็นปัจจัยส้าคัญปัจจัยหนึ่งที่ก้าหนดการตัดสินใจ
ในการเลือกบริโภคของผู้บริโภค กล่าวคือ ถ้าเป็นระบบการซื อขายด้วยเงินผ่อน ดาวน์ต้่า ผ่อน
ระยะยาว จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการบริโภคให้กับผู้บริโภคมากขึ น นั่นคือ ผู้บริโภคสามารถ
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บริโภคโดยไม่ต้องช้าระเงินในงวดเดียว มีเงินเพียงส่วนหนึ่งในการดาวน์ก็สามารถซื อหาสินค้าและ
บริการมาบริโภคได้ โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูง เช่น บ้าน รถยนต์ ฯลฯ ตรงกันข้าม ถ้า
ไม่มีระบบการซื อขายแบบเงินผ่อน คือผู้บริโภคจะต้องช้าระเงินค่าสินค้าตามราคาในงวดเดียว 
ผู้บริโภคอาจไม่สามารถซื อหาหรือบริโภคสินค้าหรือบริการนั น ๆ ได้  

นอกจากที่กล่าวข้างต้น ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกมากที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริโภคของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา ฤดูกาล เทศกาล รสนิยมหรือความชอบ
ส่วนตัวของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น ในเทศกาลกินเจถ้าผู้บริโภครับประทานอาหารเจ ผู้บริโภคจะไม่
บริโภคเนื อสัตว์ โดยจะหันมาบริโภคพืชผักผลไม้แทน หรือในวัยเด็ก ส่วนใหญ่เด็ก ๆ มักจะชอบ
บริโภคลูกอม ลูกกวาด ขนม มากกว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ (อายุ) เป็นต้น  

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื อ
สินค้าและบริการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความพอใจสูงสุด เป็นกลยุทธ์การตลาดส้าหรับธุรกิจและ
บริการ เรียกว่า การศึกษาส่วนผสมทางการตลาด  4P หรือ 7P ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการจัดจ้าหน่าย (Place) ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ(Process) ปัจจัยด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and 
Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน และเท่าเทียมกันขึ นอยู่กับผู้บริหารจะ
วางกลยุทธ์โดยเน้นน ้าหนักที่ปัจจัยใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด
เป้าหมาย  

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกน้าเสนอสู่
ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่า (Value) และสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจให้เกิดขึ น โดยผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ลูกค้าต้องมีคุณประโยชน์
หลัก(Core Benefit) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าคาดหวัง (Expected Product ) หรือเกินความ
คาดหวัง(Augmented Product) รวมถึงการน้าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Potential Product) 
เพื่อความสามารถในการแข่งขันในอนาคต ผลิตภัณฑ์ที่น้าเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็
ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วยสินค้า บริการความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล 

2. ปัจจัยด้านราคา (Price) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าที่ลูกค้าต้องการสินค้า
ต้องจ่ายกับสินค้าหรือบริการนั น ๆ การก้าหนดราคาสินค้าเกิดจากการตั งเป้ าหมายทางการค้าว่า
ต้องการก้าไร ต้องการขยายส่วนครองตลาด ต้องการต่อสู้กับคู่แข่งขัน หรือเป้ าหมายอ่ืน การตั ง
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ราคาต้องได้รับการยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสู้กับคู่แข่งได้ รวมถึงเวลา ความพยายามใน
การใช้ความคิด และการก่อพฤติกรรมซึ่งจะต้องจ่ายพร้อมราคาสินค้าที่เป็นตัวเงิน 

3. ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท้างานที่จะ
ท้าให้สินค้าหรือบริการไปสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าหรือบริการตามที่ต้องการ โดยต้อง
พิจารณาถึงองค์การต่าง ๆ และท้าเลที่ตั งเพื่อให้อยู่ในพื นที่ที่เข้าถึงลูกค้าได้ หมายถึง โครงสร้าง
ของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมที่ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจาก
องค์การไปยังตลาดหรือผู้บริโภค ให้เป็นที่พอใจและประทับใจของลูกค้า ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญ
ขึ น การส่งสินค้าและบริการก็ง่ายขึ นส้าหรับทั งผู้ผลิตและส้าหรับลูกค้า 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) หมายถึง กิจกรรม
สนับสนุนให้กระบวนการสื่อสารทางการตลาดให้แน่ใจว่าตลาดและผู้บริโภคเข้าใจและให้คุณค่าใน
สิ่งที่ผู้ขายเสนอโดยมีเครื่องมือที่ส้าคัญ 4 ชนิด คือ 

4.1 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริม
การตลาดที่ดีที่สุด แต่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด 

4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ ให้
เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหญ่เหมาะกับสินค้าที่ต้องการตลาดกว้าง 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการใช้สื่อโฆษณา
ประเภทต่าง ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในตัวสินค้า 

4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) 
เป็นกิจกรรมที่เน้นวัตถุประสงค์การให้บริการแก่สังคม เพื่อเสริมภาพพจน์ หรือชดเชย เบี่ยงเบน
ความรู้สึกของผู้บริโภคต่อตัวผลิตภัณฑ์ 

5. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึงขั นตอนในการ
จัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ซึ่งจะต้องถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พอใจและประทับใจใน
ความรู้สึกของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการอาศัยกระบวนการบางอย่างเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดความแตกต่าง 

6. ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ทั งหมดซึ่งหมายรวมถึงทั ง ลูกค้า บุคลากรที่จ้าหน่าย และบุคคลที่ให้บริการหลังการ
ขายบุคลากรผู้ให้บริการจ้าเป็นต้องคัดเลือก ให้การฝึกอบรม และมีสิ่งจูงใจ เพื่อท้าให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจและเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน 
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7. ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidenceand Presentation) หมายถึง การแสดงให้ เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใช้
หลักฐานที่มองเห็นได้เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมของสถานที่ขององค์กร การออกแบบตกแต่ง 
การแบ่งส่วนหรือแผนกของพื นที่ รวมทั งอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้บริการ
ที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพลักษณ์หรือคุณค่าของบริการที่ส่งมอบและที่
เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่างชัดเจน 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการศึกษาวิจัยครั งนี ผู้วิจัยสรุปกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังภาพประกอบ  
 

 

ภาพประกอบ 12  สรุปกรอบแนวคิดการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเครื่องปั้นดินเผา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทรงพล อุปชิตกุล และคณะ (2549) การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการผลิต

สินค้าประเภทของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ในพื นที่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเลือก ชนิด รูปแบบ และวัสดุ ในการผลิตสินค้าของที่ระลึกที่ดี แล้วออ
กกแบบและพัฒนาวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าของที่ระลึก พบว่า ข้อมูล ชนิดรูปแบบ ของ
สินค้าของที่ระลึกตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบของที่ระลึก ผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการธุรกิจของที่ระลึกและนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้
น ้าหนักประเด็นไปในทางเดียวกันคือ รูปแบบของสินค้าของที่ระลึกควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
ท้องถิ่น มีคุณภาพดี คุ้มค่ากับราคา สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบรรจุหีบห่อสวยงามสะดวก

พฤติกรรมและทัศนคติผู้บริโภค 
1. ผลิตภัณฑ์/รูปแบบ 
2. สถานที่จ้าหน่าย 
3. การส่งเสริมการขาย 
4. ราคา 
5. ภาพลักษณ์ชุมชน/ผู้ผลิต 
6. กระบวนการให้บริการ  
7. บุคลากรผู้ให้บริการ  
8. การน้าเสนอลักษณะทางกายภาพ  
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ต่อการเคลื่อนย้ายพกพา ท้าจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ควรน้าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นน้าวัสดุของ
ท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร น้ารูปแบบประเพณีท้องถิ่นมาใช้ในการออกแบบผลิตของที่ระลึก น้าเสนอ
วิถีชีวิตชุมชน 

นิวัฒน์ อมาตยกุล (2549) ได้ศึกษาปัจจัยทางสังคม ผลกระทบและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนเกาะเกร็ด โดยศึกษาผลกระทบและความเปลี่ยนแปลง
จากการที่ให้ชุมชนเกาะเกร็ดถูกพัฒนาขึ นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีผลกระทบและ
ความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การพัฒนาดังกล่าว ในด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน ด้านสังคมพบว่ามีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วิถีชีวิตของชาวมอญในอดีตให้กลับคืนมา คนในชุมชนเกาะเกร็ดเกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
ตนเอง ด้านวัฒนธรรม พบว่าเกาะเกร็ดมีการรับวัฒนธรรมจากแหล่งอื่น เหตุผลประการส้าคัญคือ  
มีการติดต่อการคมนาคมกับผู้คนต่างถิ่นเป็นจ้านวนมาก 

ประพัทธ์ชัย ไชยนอก (2553) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กรณีศึกษาบ้านด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทบ้านด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบ้านด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย พบว่า สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวร่วมกับประชาชนในพื นที่ท่องเที่ยว ร่วมกันสนับสนุนวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของชุมชน พร้อมทั งปรับปรุงให้ดีขึ นกว่าที่เป็นอยู่เพื่อเป็นการดึงดูใจนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

ธิติรัฐ ธรรมจง (2553) ได้ศึกษาการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี พบว่าการสื่อสารการตลาดของชุมชนตลาด
เจ็ดเสมียนที่น้ามาใช้คือ การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ณ จุดขาย บรรจุ
ภัณฑ์ การขายโดยใช้พนักงาน และการโฆษณา แต่ละสื่อที่น้ามาใช้ขึ นอยู่กับว่าการด้าเนินงานของ
ตลาดทั งในส่วนของร้านค้า หรือพื นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมจะน้าสื่อใดมาใช้ให้สอดคล้องกับ
สินค้าและบริการของตนหรือในช่วงระยะเวลาใด และยังพบว่ามีปัจจัยที่ เป็นตัวก้าหนดความ
สอดคล้องคือการบริการจัดการและสังคมและวัฒนธรรม มีการจัดตั งคณะกรรมการด้าเนินธุรกิจ
ชุมชนกไหนดเป็นมาตรการในการด้าเนินงานต่าง ๆ สังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ค่านิยมทัศนคติความต้องการเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมของบุคคลและมีอิทธิพลต่อความปรารถนา
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ของบุคคลซึ่งจะต้องน้าจุดเด่นมาสนองให้ได้ มีปัจจัยด้านจ้านวนนักท่องเที่ยวและเศรษฐกิจที่จะ
ส่งผลให้ประสบความส้าเร็จ 

จันทร์เพ็ญ จันทกา และคณะ (2554) ได้ศึกษา พฤติกรรมการเลือกซื อของที่ระลึกใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื อของที่ระลึก ลักษณะของที่ระลึก ในแหล่งท่องเที่ยวใน
เชิงวัฒนธรรมของอ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีเหตุผลในการซื อเพื่อน้าไปใช้
ประโยชน์ได้ และมีความสวยสะดุดตา 

วนิดา แก้วเนตร (2554) ได้ศึกษาปัจจัยในการเลือกซื อสินค้าของที่ระลึกประเภท
หัตถกรรมพื นบ้านของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาบ้านถวาย อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื อสินค้า และพฤติกรรม
การซื อของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื นบ้านของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาบ้านถวาย 
อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจในรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์พื นบ้านของทางภาคเหนือมากกว่าราคาสินค้า และยังพบว่าพฤติกรรมการเลือกซื อ
สินค้าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื นบ้านนั นส่วนใหญ่เลือกซื อสินค้าของที่ระลึกเพื่อน้าไปใช้เอง
มากกว่าการซื อ เพื่ อ เป็นของฝาก และยั งพบอีกว่าการเลือกซื อสิน ค้าที่ ระลึกประเภท
เครื่องปั้นดินเผาเนื่องจากความชอบในสินค้าหัตถกรรม 

โสรัจ  พฤฒิโกม และลณัฐชัย สงวนทรัพย์ (2555) ออกแบบตกแต่งภายในศูนย์จัดแสดง
สินค้าเครื่องปั้นดินเผา ชุมชนบ้านโรงหวด ต้าบลงิ วราย อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้
ศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านโรงหวด ต้าบลงิ วราย อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีภูมิปัญญาที่
ส้าคัญที่สืบทอดมายาวนานซึ่งขาดการให้ความสนใจจากคนภายในชุมชน ภายนอกชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ ชุมชนนี เป็นชุมชนที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 150 ปี ซึ่งใน
ปัจจุบันภูมิปัญญานี ก้าลังจะขาดผู้สืบสานและผลิตภัณฑ์ก้าลังถูกลืม เป็นเหตุให้งานวิจัยฉบับนี ได้
หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยน้าหลักการออกแบบภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ์มาช่วย 
แก้ปัญหาและช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้สามารถมีมูลค่าและ
คุณ ค่าที่ เพิ่ มขึ น  โดยน้า เอากระบวนการในการออกแบบและจัดท้ าศูนย์แสดงสิน ค้า
เครื่องปั้นดินเผาขึ นภายในชุมชนที่มีอัตลักษณ์และตรงตามรูปแบบของชุมชน เพื่อท้าให้เยาวชน
ภายในชุมชนได้เข้าใจในภูมิปัญญาและวิธีชีวิตรูปแบบเดิม หันกลับมาสนใจและอนุรักษ์ให้คงสืบ
ต่อไปในอนาคต พร้อมทั งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักและ
มีมูลค่าและคุณค่ามากขึ น   
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สมชัย ช่อไสวและคณะ (2546) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
และก้าหนดรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนด้วยต้นเอง การประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับผู้ร่วมค้าและหน่วยงานราชการในส่วนการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์  2.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและก้าหนดรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนด้วยกันเอง การประสานความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับผู้ร่วมค้าและหน่วยงาน
ราชการในส่วนการผลิต 3.เพื่อศึกษาสภาปัญหาและก้าหนดรูปแบบการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง การประสานความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับผู้ร่วมค้าและ
หน่วยงานราชการในส่วนการตลาด โดยวิธีการแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วน
ร่วมในการวางแผน ก้าหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตีความข้อมูล พัฒนา
ปรับปรุงแผนงานในการปฏิบัติงานดังกล่าวแล้วชาวบ้านต้องร่วมคิดร่วมกระท้าควบคู่กับนักวิจัย
และนักวิจัยก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของชาวบ้านภายใต้กรอบความคิดที่ตกลงร่วมกันในประเด็น
สภาพปัญหาและแนวทางความร่วมมือกันของประชาชน ผู้ร่วมค้าและหน่วยงานราชการของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ต.บ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์  

ผลพบว่า 1. การประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนด้วยกันเองมีการประสาน
ความร่วมมือและช่วยเหลือเกื อกูลกัน ประชาชนจะพึ่งพาอาศัยกันในส่วนของระบบผลิตมากที่สุดมี
การใช้เตาเผาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน มีการฝากเผาผลิตภัณฑ์ส่วนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เท่าที่ปรากฎอาจมีการเลียนแบบผลิตภัณฑ์กันบ้างแต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการตลาดก็มี
การฝากขายบ้างประปราย 

2.การประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับผู้ร่วมค้าจะอ้านวยความสะดวก
และจัดการทั งด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดอย่างครบวงจรเมื่อประกอบกับความเข้มแข็ง
ในการผลิตที่ประชาชนมีอยู่แล้วจึงท้าให้ธุรกิจมีศักยภาพสูงสุด 

3.การประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ ส่วนราชการจะมุ่งเข้า
ไปให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่มีการ
จัดการในเรื่องการตลาดอย่างจริงจังจะเข้าไปอย่างฉาบฉวยและก็จากไปท้าให้องค์ความรู้นั นมีการ
น้าไปด้าเนินการต่อค่อนข้างน้อยและความช่วยเหลือบางอย่างก็ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน
เลยเนื่องจากวงจรธุรกิจไม่ครบวงจรและต่อเนื่องเหมือนความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับ 
ผู้ร่วมค้า 
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4.ผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมซึ่งเป็นประชาชนในชุมชนได้น้าแนวคิด Porter’s Dramond 
Model มาด้าเนินการ โดยจัดตั งกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาในลักษณะของ Cluster 
ด้าเนินงานให้ครบวงจรธุรกิจมีสถาบันการศึกษาสนับสนุนออกแบบวิจัยและพัฒนาชาวบ้าน
ด้าเนินการผลิตมีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้บริโภคเพื่อการท้าตลาดโดยให้หน่วยงานภาครัฐท้าหน้าที่เป็น
เพียงพี่เลี ยง (Incubator)  

นคเรศ รังควัตและสานรุ้ง เสาร์ปัน (2548) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริม
การตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื นบ้าน 1.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้ประกอบการ 2.เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการส่งเสริมการขาย ขยาย
ตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่าย หาลูกค้ารายใหม่ จัดเก็บตัวอย่างสินค้า ลดระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสั่งซื อตลอดจนน้าเสนอสินค้าตัวใหม่ต่อลูกค้าของผู้ประกอบการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาพื นบ้าน 3.เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื นบ้านให้กับเยาวชนคนในท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผลพบว่า ผล
การใช้สื่อส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการสามารถเพิ่มยอดขายกิจการสูงขึ นจากเดิมร้อยละ 31-
40 และรายได้ของสมาชิกผู้ผลิตเพิ่มขึ นร้อยละ 20-100 จากเดิมนอกจากนี ผู้ผลิตยังมีลูกค้าประจ้า
รายใหม่เพิ่ม 1-3 ราย การสอบถาม พบว่า ผู้บริโภคย่อยได้รับการสื่อจากแหล่งเดียวมากที่สุดและ
เป็นประเภทสื่อหรือข่าวสารที่จากคนที่รู้จัก/ญาติ/เพื่อน เป็นการบอกกล่าวแบบปากต่อปากมาก
ที่สุด ส้าหรับพ่อค้าขายส่งใช้สื่อส่งเสริมการขายของตนเอง  

ศุภชัย สิงหฺยะบุศย์ และคณะ (2545) ได้ศึกษาการถ่ายทอดวิธีคิดและกระบวนการผลิต
เค รื่ อ งปั้ น ดิ น เผ า เชิ งพั ฒ นาในชุ ม ชนที่ ผ ลิ ต เค รื่ อ งปั้ น ดิ น เผ าแบบ ดั ง เดิ ม ของภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ 1.เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆที่มี ต่อศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผา 2.เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเป้าหมาย
ให้เกิดรูแบบและเทคนิคใหม่อย่างหลากหลายการสอดผสานไปกับความต้องการของผู้บริโภค  3.
เพื่อถ่ายทอดวิธีคิดเชิงออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเชิงพัฒนาในชุมชนที่ผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั งเดิมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  4. เพื่อน้าเสนอและจัดกระท้าระบบ
การตลาดเบื องต้นแก่ผลิตภัณฑ์และชุมชนให้เป็นที่ปรากฏอย่างกว้างขวาง 

ผลพบว่า ชุมชนบ้านโค้งสวรรค์ อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล้าภู เป็นชุมชนที่มี
ความพร้อมด้านทักษะการผลิตในรูปแบบต่างๆค่อนข้างสูงท้าเลที่ตั งติดเส้นทางสายหลักเชื่อมสอง
จังหวัดซึ่งสะดวกอย่างยิ่งต่อการวางแผนการตลาด  
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ชุมชนต้าบลกุดปลาค้าว ต้าบลกุดปลาค้าว อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่ม
ชุมชนท้องถิ่นที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีการผนึกรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นมีการตลาดค่อนข้างดี
อีกทั งเป็นผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผารายใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการออกแบบและการผลิตแห่งหนึ่งของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชุมชนบ้านหม้อ ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนที่ผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั งเดิมมาช้านานและได้มีการพัฒนารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งการผลิตนั นมี
แทบทุกครัวเรือนเหมาะสมที่จะจัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ภาครัฐต้องเข้ามา
สนับสนุนอย่างเร่งด่วน คือ การสร้างศูนย์จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน 

ชุมชนบ้านโนนม่วง อ้าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  จุดแข็งคือคนหนุ่มสาวได้ย้อน
คืนกลับชุมชน 

ชุมชนบ้านท่าไพ อ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คือ มีดินที่มีลักษณะที่สามารถ
เผาแกร่ง มีความแข็งแรงทนทานเป็นที่ต้องการของชาวบ้านวัฒนธรรมปลาร้า 

ชุมชนต้าบลบ้านเชียง อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  เป็นชุมชนที่ได้ เปรียบ
เนื่องจากเป็นชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ติดหรือใกล้ชิดแหล่งมรดกโลกบ้านเชียงใกล้กับแหล่ง
ตลาดของที่ระลึกด้วย  

กรองทิพย์   ชั ยชาญ  (2551) ได้ ศึกษาศักยภาพของผู้ ป ระกอบการผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้น ดินเผาบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดยศึกษาสภาพทั่ วไปของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  2.เพื่อศึกษา
ศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียนในด้านกิจกรรมหลัก เช่น
การน้าเข้าวัตถุดิบ การผลิต การจ้าหน่าย การขนส่งสินค้า การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมรองเช่น
การบริหารงานทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการพัฒนาระบบงานและการจัดหา
ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา  3.เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน อ.โชคชัย 
จ.นครราชสีมา  

ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41-50 ปีจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ลักษณะกิจการธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียวระยะเวลาที่เป็นเจ้าของกิจการมากกว่า 
15 ปี ส้าหรับลักษณะการผลิตเป็นการผลิตทั งสองประเภท คือ ผลิตตามค้าสั่งของลูกค้าและผลิต
โดยไม่ต้องรอค้าสั่งซื อและลักษณะผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็นแบบเผาแดง 2.การศึกษาข้อมูล
ความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในด้านต่างๆของผู้ประกอบการ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1.
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กิจกรรมหลักผู้ประกอบการเห็นว่า “มีศักยภาพมาก” ในทุกด้าน คือด้านวัตถุดิบการสั่งซื อได้
เพียงพอต่อความต้องการ ด้านการผลิตและการปฏิบัติการตรงตามแบบลวดลายได้อย่างสวยงาม 
ด้านการจ้าหน่าย คือ ตั งราตาเหมาะสมตามคุณภาพสินค้า ก้านการขนส่งคือการลดปัญหาความ
เสียหายในการขนส่งสินค้าและด้านการบริการลูกค้า คือ การบริการลูกค้าและมีความกระตือรือร้น
ในการท้างาน ในส่วนภาพกิจกรรมสนับสนุน “มีศักยภาพมาก” พบว่าการบริหารทั่วไปมีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล คือ คัดคนเข้ามาท้างานตาม
ความสามารถ ด้านวิจัย พัฒนาและเทคโนโลยีมีความทันสมัยอยู่เสมอและการจัดหาวัตถุดิบมีการ
วางแผนในการพัฒนา  3.การศึกษาปัจจัยที่มี ต่อศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา โดยแบ่งเป็น 4 ปัจจัย เมื่อพิจารณาปัจจัยที่จะส่งผลต่อศักยภาพผู้ประกอบการ
อันดับที่ 1 ในแต่ละด้าน พบว่าปัจจัย ด้านการผลิต คือสินค้าที่ใช้ทดแทนเครื่องปั้นดินเผา ส่วน
ปัจจัยด้านการเงินและบัญชี คือความรู้ในด้านการเงินและบัญชี ปัจจัยด้านการตลาด คือการ
บริการที่ดีต่อลูกค้าและปัจจัยด้านบริหารจัดการคือ ค่าจ้างตอบแทนพนักงาน  

ดวงกมล อัศวมาศ (2553)ได้กล่าวถึงการศึกษา ศิลาวรรณนากับการศึกษาเทคโนโลยี
การผลิตภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี  โดยศึกษาทุกขั นตอนของการผลิตภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี
แบบหม้อมีสันตั งแต่วัตถุดิบแหล่งต้นก้าเนิดดิน องค์ประกอบส่วนผสม การขึ นรูปแบบภาชนะ  
การตกแต่งภาชนะรวมไปถึงอุณหภูมิการเผาและลักษณะเนื อดินองค์ประกอบและส่วนผสมต่างๆที่
ปรากฏในหม้อมีสันแบบต่างๆเพื่อน้าไปจัดท้าเป็นดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนทวาราวดีที่กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย โดย
การศึกษาภาชนะแบบหม้อมีสันที่มีรูปแบบและการตกแต่งแบบต่างๆว่ามี แหล่งผลิตในแต่ละ
ท้องถิ่นและใช้กันเองภายในชุมชนรวมทั งบริเวณใกล้เคียงหรือมีศูนย์กลางการผลิตในแหล่งใหญ่
หรือเมืองส้าคัญของทวารวดีแล้วกระจายส่งไปชุมชนตามภูมิภาคต่างๆ ที่ห่างไกลออกไป วิธี
การศึกษาของ ดวงกมล อัศวมาศ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อมูลเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวกับภาชนะดินเผาทุกประเภท ข้อมูลการวิเคราะห์โบราณวัตถุด้วยวิธีศิลาวรรณนา รวม
ไปถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสมัยทวารดี 2.การเก็บข้อมูลรวบรวมภาคสนามจาก
การคัดเลือกและสุ่มตัวอย่างเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีและน้ามาศึกษาตัวอย่ าง
ภาชนะดินเผาทางกายภาพ(ด้วยตาเปล่า) ถึงรูปแบบ รูปทรงเทคโนโลยีการผลิตการเผาและการ
ตกแต่งทั งด้านในและด้านนอกของภาชนะน้ามาจัดระเบียบข้อมูลและแยกประเภทไว้   
3.น้าตัวอย่างภาชนะดินเผาที่ เก็บข้อมูลเบื องต้นจากขั นที่สองแล้วเข้าสู่การเตรียมตัวอย่าง
(Impregnate)และน้ าไปสู่ ห้ องปฏิบั ติการ (Soil Micromorphology) เพื่ อวิ เคราะห์ ผลทาง
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วิทยาศาสตร์ โดยศึกษาตัวอย่างภาชนะดินเผาทางกายภาพด้วยวิธีศิลาวรรณนา เมื่อได้ผลจึง
น้ามาจัดระเบียบข้อมูลและแปลความจากผลการวิเคราะห์  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงลึกของหม้อสีสมัยทวารวดี พบว่า เป็นภาชนะดิน
เผาประเภทเนื อดิน โดยแต่ละภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
แหล่งดินวัตถุดิบที่มาจากแหล่งดินภายในภูมิภาคที่แต่ละชุมชนตั งอยู่ โดยทั ง 3 ภูมิภาคจะมีความ
แตกต่างกันในด้านส่วนผสม พบว่า ภาคกลางพบหลักฐาน คือ 1)กลุ่มที่ไม่เติมส่วนผสม คือ การใช้
เนื อดินธรรมชาติ และ2) กลุ่มที่ไม่เติมส่วนผสม คือ การใช้เนื อดินธรรมชาติ ส่วนภาคเหนือ  
พบหลักฐาน คือ 1)กลุ่มที่ไม่เติมส่วนผสม คือ การใช้เนื อดินธรรมชาติและ2)กลุ่มที่ดินเติมส่วนผสม 
คือ ทราย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบหลักฐาน คือ 1) กลุ่มที่เติมส่วนผสม คือ แกลบข้าวซึ่ง
เป็นหลักฐานส่วนผสมในเนื อภาชนะดินเผาของภูมิภาคนี มาตั งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ทั ง 3 ภูมิภาคนี  พบว่ามี รูปแบบที่ คล้ายคลึงกัน  ซึ่ งบางรูปแบบสืบต่อมาจากสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์และยังพบหลักฐานการขึ นรูปภาชนะที่คล้ายกัน 2 วิธี คือ แป้นหมุนและการใช้มือ
อย่างอิสระ ประกอบกับการใช้หินดุร่วม ส่วนการตกแต่งผิวภาชนะ ได้แก่ เทคนิคเดียวไปจนถึง
เทคนิคผสม ได้แก่ การขัดผิว ผิวเรียบ ลายเชือกทาบ การทาน ้าดินสีแดง การรมก้าและการเผา
ภาชนะเป็นแบบสุมเผากลางแจ้ง มีอุณหภูมิต้่าระหว่าง 400-500 องศาเซลเซียส นอกจากนี จาก
หลักฐานองค์ประกอบเชิงลึกของหม้อมีสันที่ศึกษาในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า มีความ
เป็นมาตรฐานภายในภูมิภาคของตนเองตั งแต่วัตถุดิบและส่วนผสม  

อมรรัตน์  สอนคง (2554) ได้ ศึ กษา การอนุ รักษ์  ฟื้ นฟู และพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา  1.เพื่อศึกษาประวัติความ
เป็นมาของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา  2.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา 3.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผลพบว่า การอนุรักษ์ ฟืนฟูและพัฒนา 
การผลิตเครื่องปั้นดินเผา ในชุมชนเกาะยอ อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปรากฏผลส้าเร็จอย่าง
งดงามด้วยความร่วมมือของชุมชนท้าให้เกิดการผลิตเครื่องปั้นดินเผาบนเกาะยอครั งหนึ่งและเป็น
การเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเทศตลอดจนเพิ่มสินค้าภูมิปัญญาพื นเมืองและเป็นการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในขณะเดียวกันสมควรที่จะเป็นตัวอย่างในการฟื้นฟูภูมิปัญญาในชุมชนอ่ืน ๆ 
ต่อไป   

โก มูไก (2553) ได้ศึกษาการศึกษาการแพร่กระจายของการบริโภคเครื่องถ้วยสังคโลก
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-22 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
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แพร่กระจายของการบริโภคเครื่องถ้วยสังคโลกในพื นที่ที่ศึกษา  2.เพื่อศึกษารูปแบบและประโยชน์
ใช้สอยของเครื่องถ้วยสังคโลกในพื นที่ที่ศึกษา 3.เพื่อจัดล้าดับอายุสมัยของเครื่องถ้วยสังคโลกใน
พื นที่ที่ศึกษา  

ผลพบว่า การกระจายของเครื่องสังคโลกประกอบด้วยลักษณะประโยชน์ใช้สอย
ต่างกัน 2 อย่าง ได้แก่ 1.เครื่องถ้วยสังคโลกเป็นสินค้าธรรมดา 2.เครื่องถ้วยสังคโลกเป็นภาชนะกัก
เก็บสินค้า ดังนั น ถึงแม้ว่ายังไม่เกิดความต้องการต่อเครื่องถ้วยสังคโลกเป็นสินค้าธรรมดาตาม
บ้านเมืองต่าง ๆ บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยในช่วงก่อนการส่งออก แต่ใน
สถานการณ์ที่ได้มีความสัมพันธ์ทางการค้าขายระหว่างบริเวณภาคกลางตอนล่างกับภาคกลาง
ตอนบนของประเทศไทย เครื่องถ้วยสังคโลกเป็นภาชนะกักเก็บสินค้าคงจะมีโอกาสที่ได้ถูกขนส่ง
แพร่เข้ามาบ้านเมืองบริเวณนี ส่วนแม้แต่ในช่วงสมัยที่ขยายตัวของเขตของเครื่องถ้วยสังคโลกเป็น
สินค้าธรรมดาที่แพร่กระจายกลับถดถอย เนื่องจากสินค้าชนิดต่าง ๆ ถูกขนส่งเข้ามาจากภูมิภาค
อ่ืน ๆ โดยบรรจุภายในภาชนะดินเผาประเภทไหที่ผลิตจากแหล่งเตาภายนอก  

โก มูไก (2553.) ยังได้ศึกษาการศึกษาภาชนะดินเผาที่ขุดพบจากภายในกรุเจดีย์รายของ
โบราณสถานภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค้าแหง จังหวัดสุโขทัย มุ่งเน้นประเด็น 
ความส้าคัญของเมืองสุโขทัยทางด้านการค้าและวัฒนธรรมในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง ต้น
พุทธศตวรรษที่  20 โดยวิเคราะห์ภาชนะดิน เผาที่ขุดค้นพบภายในกลุ่มกรุเจดีย์รายของ
โบราณสถานในพื นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค้าแหง ต้าบลเมืองเก่า อ้าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย   สันนิฐานได้ว่า  เศษภาชนะดินเผาที่ขุดพบในพื นที่โดยรอบคงเป็นกลุ่มภาชนะดินเผาที่
เคยบรรจุภายในกรุเจดีย์รายองค์ใดองค์หนึ่งแต่เดิม ดังต่อไปนี  ในบริเวณเมืองสุโขทัยยังมีการ
ค้นพบเครื่องถ้วยจีนชนิดเขียนลายครามประเภทโถขนาดใหญ่ 1 ใบจากภายในกรุเจดีย์ที่วัดพระ
พายหลวงอีกด้วย จากการค้นพบเครื่องถ้วยกลุ่มใหญ่จากกรุเจดีย์รายในโบราณสถานแห่งนี สันนิ
ฐานได้ว่าในสมัยสุโขทัยตอนปลายเมืองสุโขทัยเป็นศูนย์กลางใหญ่แห่งหนึ่งทางเศรษฐกิจและทาง
วัฒนธรรมในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องถ้วยที่ถูกประดิษฐานในกรุเจดีย์รายส่วนใหญ่
ถูกน้าเข้ามาในเมืองสุโขทัยเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันโดยสั่งเป็นพิเศษซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเมือง
สุโขทัยคงมีระบบการติดต่อค้าขายกับภายนอกโดยผ่านเส้นทางเรืออย่างมั่นคงในสมัยสุโขทัยตอน
ปลายเพื่อขนสินค้ากลุ่มที่สั่งเป็นพิเศษเข้ามาจากภายนอกได้ ส้าหรับการบรรจุฐานในกรุเจดีย์ราย
องค์กลุ่มนี ยืนยันได้ว่าเครื่องถ้วยกลุ่มนี เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงถึงสถานภาพแห่งชนชั นสูง
หรือแสดงถึงความร่้ารวย ในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาไทย หลักที่ 1 พ.ศ.1904 กล่าว่าพรพญา
ฤาไทย (ลิไทย) ทรงสร้างพระวิหาร พระสถูปเจดีย์ กุฏิ ปลูกต้นโพธิ์มากมาย ซึ่งสันนิฐานได้ว่า
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เครื่องถ้วยที่ถูกประดิษฐานในกรุเจดีย์องค์นี อาจเป็นของถวายที่ถูกบริจาคโดยชนชั นสูงเช่นกันก็
เป็นได ้

พิริยะ ไกรฤกษ์ (2545: 176-190) กล่าวถึง การก้าหนดอายุเครื่องสังคโลกได้วิเคราะห์ 
การก้าหนดอายุเครื่องสังคโลกตามหัวข้อต่อไปนี    1.  การส้ารวจองค์ความรู้   2. การวิเคราะห์
รูปแบบ และการจัดกลุ่มศิลปะ   3.  การเปรียบเทียบรูปแบบงานศิลปะ   4. การวิเคราะห์
พัฒนาการของรูปแบบงานศิลปะ   5.  การทดสอบกับหลักฐานทางลายลักษณะอักษร  พิริยะ ไกร
ฤกษ์  (2545: 176-190) ไ ด้ กล่ า วถึ ง  เค รื่ อ งปั้ น ดิ น เผ า เต าแม่ น ้ าน้ อย  พ อส รุป ไ ด้ ดั งนี    
เครื่องปั้นดินเผาที่พบในเรือกลางอ่าว ผลิตขึ นจากเตาแม่น ้าน้อย อ้าเภอบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี 
เครื่องถ้วยที่เตาแม่น ้าน้อยจะเป็นเครื่องถ้วยเนื อหยาบและเคลือบสีน ้าตาลเพียงสีเดียวเท่านั น ซึ่ง 
ณ ที่นี จะกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบที่มีประโยชน์ในการก้าหนดอายุของเครื่องสังคโลกที่พบในเรือล้า 
กลางอ่าว นอกจากนี พบว่า   1. ไห  พบไหสี่หูทรงสูงขนาดเล็ก พบจ้านวนมากที่สุด ไหประเภทนี ยัง
พบในเรือสมุย และ เรือสีชัง 1-3  เรือสีชัง 1 และเรือสีชัง 2 อับปางลงในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 
21 ถึงต้น 22 (กลาง คริสต์ศตวรรษที่ 16) (Green; & Harper. 1987: 2-3)   

- ไหสี่หูขนาดใหญ่ ทรงสูง ปากม้วนออก คอแคบสั น ไหล่กว้าง ก้นสอบ ไม่เชิง 
พบใน เรือ สมุย (ศิลปากร. 2531: 89)    

- ไหปากกว้างทรงเตี ย คอสั น ขอบปากม้วนออก ที่ไหล่มีลายขูดขีด เป็นเส้น
วงกลม ซ้อนกัน ไหประเภทนี พบในเรือสีชัง 3  (ศิลปากร. 2531)  

- ไห สองหูทรงกลม คอสั น ขอบปากม้วนออก น่าจะเลียนแบบรูปทรงของกระปุก
สองหู ทรงกลมแป้นเคลือบเขียว ของเตาสังคโลก   

2.  กระโถน ปากกว้าง ขอบปากม้วนออก คอสั น ล้าตัวป่อง มีเชิงสูง ลักษณะ
ใกล้เคียงกัน มากกับโถมีฝาปัดทั งขนาดกลาง และขนาดเล็กของเครื่องเคลือบเขียวจากเตา 
สังคโลก   

3.  ตะเกียง พบตะเกียงแขวนขนาดใหญ่ มีสี่หู ทรงกลมแป้น ด้านหนึ่งมีพวยส่วนอีก
ด้าน หนึ่ง ซึ่งตรงข้ามกันมีลายก้านขดปั้นประดับไว้ ตอนบนและบริเวณไหล่ตกแต่งด้วยลายขูดขีด
เป็นเส้น วงกลมซ้อนกัน ตะเกียงลักษณะนี ยังผลิตขึ นที่เตาสังคโลกเป็นเครื่องเคลือบเขียว มีสามหู 
และมีเชิงสูง ตกแต่งด้วยลายขูดขีดเส้นทแยงไขว้กันเป็นร่างแหที่ล้าตัว  จากการก้าหนดอายุเวลา
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการศึกษาแม่เหล็กโบราณ (Palaeomagnetic) ได้ค่าอายุของเตาเผาแม่น ้า
น้อยหมายเลข 2 ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ คือ พ.ศ. 2199 - 2231 (ค.ศ. 1656 -1688) 
และจากการใช้คาร์บอน 14 ได้ค่าอายุเฉลี่ยประมาณรัชสมัยของสมเด็จพระ เพทราชา พ.ศ. 2231 
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- 2246 (ค.ศ.1688-1730)   โกมล  รักษ์วงศ์ ได้วิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาแม่น ้า
น้อยและขบวนการผลิต ไว้ดังนี   เครื่องปั้นดินเผาแม่น ้าน้อยสามารถแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ 
3 ประเภท คือ   

1. แบ่งตามลักษณะสีของเนื อดินปั้นที่ใช้ส้าหรับท้าผลิตภัณฑ์ มี 2 ชนิดคือ เนื อ
ดินปั้นสี ขาวปนเหลืองท้าจากดินเหนียวขาว ขึ นรูปด้วยแป้นหมุนเนื อละเอียดเผาอุณหภูมิต่้าผิวขัด
มัน ที่พบ มากคือ คนที และเนื อดินปั้นสีน ้าตาลแดง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากดินเหนียวแดง เป็น
ผลิตภัณฑ์เนื อ หยาบ มีทั งอุณหภูมิต่้าและอุณหภูมิสูงเคลือบผิวและไม่เคลือบผิว   

2. แบ่งตามอุณหภูมิที่เตาเผาแบ่งออกได้ 2 ชนิดด้วยกัน คือ เครื่องปั้นดินเผาที่
เผาอุณหภูมิ ระหว่าง 800-900 องศาเซลเซียส และเครื่องปั้นดินเผาที่เผาอุณหภูมิสูง เนื อแข็งแกร่ง
มีทั งเคลือบผิว และไม่เคลือบผิว อุณหภูมิระหว่าง 1200-1230 องศาเซลเซียส   

3. การแบ่งเครื่องปั้นดินเผาแม่น ้าน้อย ตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ท้าการผลิตมี
ดังนี      

3.1 เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ประกอบอาคารสถาปัตยกรรม ได้แก่ ช่อฟ้ า หาง
หงส์ กระเบื อง เชิงชาย มีทั งเผาอุณหภูมิต่้าและอุณหภูมิสูง มีทั งเคลือบผิว และไม่เคลือบผิว    

3.2 เครื่องปั้นดินเผาประเภทตุ๊กตา รูปสัตว์จ้าพวกนก สิงห์ เต่า เสือ ยักษ์ 
ทหารโบราณ นางฟ้า ฐานพระพุทธรูป เชิงเทียน เป็นต้น    

3.3 เครื่องปั้นดินเผาประเภทภาชนะ ได้แก่ แจกัน โอ่ง ไห กระปุก ชาม คนโท 
อ่าง ครก ท่อน ้าประปา เป็นต้น (โกมล รักษ์วงศ์. 2538: 305)  

จากการขุดค้นบริเวณเตาเผา พบท่อน ้าดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ส้าคัญอีกชนิดหนึ่งของ
แหล่ง เตาเผาแม่น ้าน้อย และเตาหมายเลข 2 เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ นเพื่อใช้ในระบบ
สาธารณูปโภค ภายในเมืองและจากแหล่งน ้ามายังเมือง จึงมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างไป
จากเครื่องปั้นดินเผา ประเภทอ่ืน ๆ ที่ผลิตและเผาในเตาเผาเดียวกัน มีลักษณะเป็นท่อ
ทรงกระบอก ปลายด้านหนึ่งแคบสอบ เล็กน้อย(ดูรูปในภาคผนวก) ส้าหรับสวมในท่ออ่ืน ปั้นหนา
มาก มีหลายขนาด เป็นเครื่องปั้นดินเผา เนื อแกร่งไม่เคลือบผิว มีสีต่างๆ กัน เช่น สีส้มแดง สีเทา มี
ขนาดต่างๆ กัน ขึ นอยู่กับลักษณะการใช้ งานเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 – 54 เซนติเมตร ยาว 35 – 48 
เซนติเมตร  ท่อน ้าลักษณะนี ถูกน้าไปใช้ใน กิจการประปาหลวงในเมืองลพบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พบว่ามีท่อชักน ้าจากห้วยซับเหล็กเข้ามายัง บริเวณสระแก้ว นอกพระนารายณ์ ราชนิเวศน์ เป็น
ระยะทางราว 8 กิโลเมตร (สยามล ชัยรัตนอุดมกุล; และนันทนา  แจ้งสุรรณ์; อ่างอิงจาก ฉลวย 
จารุภานานนท์. ข้อมูลสัมภาษณ์) และใช้ในระบบประปา ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์อีก
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จ้านวนมาก สันนิษฐานว่ากิจการประปาหลวงในเมืองลพบุรีเริ่มมี มาตั งแต่รัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช (พ.ศ.2100- 2231) และในพระนครศรีอยุธยา ที่หมู่พระที่ นั่ง และพระราช
มณเฑียร มีท่อระบายน ้าดินเผาในระบบประปาหลวงอยู่เป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะที่ พระที่นั่ง
บรรยงก์ รัตนอาสน์ (สร้างในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวมหาบุรุษ หรือพระเพทราชา พ.ศ. 2237) 
(สยามล ชัยรัตนอุดมกุล; และนันทนา แจ้งสุรรณ์. 2549: 41)  จากหลักฐานทางด้านโบราณคดี
และเอกสารโบราณที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงแหล่ง อุตสาหกรรมบริเวณแม่น ้าน้อยแห่งนี 
นอกจากจะเป็นที่ผลิตไหสี่หูขนาดใหญ่ทั งเคลือบและไม่เคลือบ แล้ว ยังผลิตอ่าง ครก กระปุก ขวด 
เครื่องประดับอาคาร  เช่น ช่อฟ้า กระเบื องปูพื น กระเบื องมุง หลังคา รูปปั้นสิงห์ ตุ๊กตา ตลอดจน
กระสุนปืนใหญ่ และท่อน ้าด้วย ส้าหรับท่อน ้านั นได้พบว่าได้ส่งออก ไปใช้ในกิจการประปาหลวงใน
พระวังนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี และในพระราชวังหลวง พระนครศรีอยุธยา ส่วนภาชนะ
ประเภทไห พบว่าเป็นสินค้าออก ส่งไปไปต่างประเทศหลายแห่งด้วยกัน  จึงนับได้ว่าแหล่ง
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาแม่น ้าน้อยนี เป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผา เป็นสินค้าที่  ใช้กัน
แพร่หลายทั่วไปทั งในและนอกพื นที่ที่เป็นประเทศไทยทุกวันนี ตั งแต่ครั งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
แล้ว และคงทิ งร้างไปแต้ศึกบางระจันในปีพ.ศ. 2310 นั่นเอง 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
จากวัตถุประสงค์การวิจัยผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพประกอบ  
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ภาพประกอบ 13 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

1.ผลิตภัณฑ์/รูปแบบ 
2.สถานที่จ้าหน่าย 
3.การส่งเสริมการขาย 
4.ภาพลักษณ์ชุมชน/ผู้ผลิต 
5.กระบวนการให้บริการ  
6.บุคลากรผู้ให้บริการ  
7.การน้าเสนอ  
8.การจ้ากัดส่วนที่เหลือ 

วิถีเฉพาะชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
 

1.วิถีชีวิต/ความเชื่อ 
    
2.รูปแบบ/แนวคิด 
 
3.ภูมิปัญญา 
 
4.การบริหารจัดการ 

ปัจจัยที่จะส่งเสริมวิถีชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั งนี ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเบื องต้นจากหนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ศึกษากลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผา ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
(Mixed Method) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ในการศึกษาชุมชนเพื่อค้นหาและ
วิเคราะห์วิถีเฉพาะของกลุ่มชุมชนผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์  (Descriptive 

Analysis)  และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data Analysis) ในการศึกษา
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง แล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื อหาและการ
รังสรรค์วิทยาปรากฏการณ์ที่เป็นปัจจัยส่งเสริมการด้ารงอยู่ของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา มีรายละเอียดตามล้าดับขั นตอนดังนี  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1 วิธีวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) มีล้าดับขั นตอนศึกษา

วิเคราะห์ดังนี  
1.1 ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

ประเด็นที่ศึกษาคือ วิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญาการ คติความเชื่อพิธีกรรม ในการท้า
เครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา กระบวนการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาใน
พื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากพื นที่ศึกษา เพื่อรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับประวัติพื นที่ศึกษา วิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญาการ คติความเชื่อพิธีกรรม ใน
การท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา กระบวนการบริหารจัดการผลส้าเร็จ ของกลุ่มผู้ผลิต
เครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาด้วยวิธีการดังนี  

1) การสัมภาษณ์ (Interview Method) โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) และสนทนากลุ่มย่อย (Group Interview) กลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ผู้จ้าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผา และผู้บริโภค 

2) การสังเกตการณ์ (Observation Method) ทั งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม  
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3) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลวิถีเฉพาะชุมชน การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญาการ 
คติความเชื่อพิธีกรรม ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา กระบวนการบริหารจัดการ
ผลส้าเร็จ  

2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) การศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณผู้วิจัยมีดังนี  
2.1 ศึกษาส้ารวจพฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดยใช้แบบสอบถาม และการสังเกตการณ์ ทั งการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

2.2 วิเคราะห์พฤติกรรมและทัศนคติการบริโภคและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภค 

การสังเคราะห์ผล มีล้าดับขั นตอนดังนี   
 วิเคราะห์สังเคราะห์จากผลการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 2 น้ามาสร้าง

แนวทางวิธีการขั นตอนการด้าเนินกิจการเครื่องปั้นดินเผาใน 5 ด้าน ได้แก่    
1) ด้านวิถีชีวิต/ความเชื่อ  
2) ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค  
3) ด้านรูปแบบ/แนวคิดผลิตภัณฑ์  
4) ด้านภูมิปัญญา  
5) ด้านการบริหารจัดการ 

2.3. ประเมิน แนวทางวิธีการขั นตอนการด้าเนินกิจการเครื่องปั้นดินเผา โดย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ เกี่ยวข้องงานเครื่องปั้นดินเผา จ้านวน 30 คน อัน
ประกอบด้วย  

1) ช่างปั้น/ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
2) ผู้จ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา 
3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ  
4) ผู้เชียวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ   

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การเลือกพื้นที่การวิจัย ผู้วิจัยเลือกเขตพื นที่การวิจัยภาคสนาม คือ กลุ่มชุมชนผู้ผลิต

เครื่องปั้นดินเผาเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา โดยเลือกเฉพาะกลุ่มชุมชนซึ่งเป็นชุมชนที่มีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์มายาวนานและเป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคม  เป็นชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ประเภทภาชนะส้าหรับบรรจุ เครื่องใช้สอย (ไม่รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นวัสดุหรือชิ นส่วน
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ส้าหรับการก่อสร้างอาคาร เช่น อิฐและกระเบื อง) ประกอบด้วยชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผาใน 4 
จังหวัด อันได้แก่ 1) ชุมชนบ้านมอญ ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 2) ชุมชนบ้าน
โคกหม้อ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 3) ชุมชนบ้านหม้อ ต้าบลคลองสระบัว 
อ้าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4) ชุมชนเกาะเกร็ด ต้าบลเกาะเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี และเป็นกลุ่มที่มีการสืบทอดภูมิปัญญา ท้ากิจการเครื่องปั้นดินเผาต่อเนื่องกันมา
กันถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 20 ปี  

การวิจัยครั งนี ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ในช่วงแรกของการท้าวิจัยเลือกตัวอย่างที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูลด้วยเทคนิควิธีแบบอิงเกณฑ์ (Criterion-Base Selection) คือ แบบที่มีเป้าหมายความ
เป็ น ตั วแทน  (From aiming at representative) และแบบที่ มี เป้ าหมายการเป รียบ เที ยบ  
(From aiming at Comparability) แบบกรณีเปรียบเทียบ (Comparable case) มีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล ดังนี   

ผู้ให้ข้อมูล เป็นบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลพื นฐานเบื องต้นว่าเป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ชุมชน มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับ
การปั้น การผลิต จ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาและสืบทอดด้าเนินกิจการต่อเนื่องกันมาจันถึงปัจจุบัน
เป็นเวลามากกว่า 20 ปี อันได้แก่  

1) ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนบ้านมอญหมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ จ้านวนช่าง 11 ราย 

2) ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อในหมู่ที่ 7 ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี จ้านวน 2 ราย 

3) ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านคลองสระบัวตะวันตก ในหมู่ที่ 2 ต้าบลคลองสระบัว 
อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ้านวน 2 ราย 

4) ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในหมู่ที่ 1 ต้าบลเกาะเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
สุรัตน์ บัวหิรัญ ประธานกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จ้านวน 6 ราย 

การเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกประชากร
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยและลงเก็บข้อมูลภาคสนาม ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้ น ดิน เผา ได้แก่  ผู้ จ้ าหน่ ายสินค้าเครื่องปั้ น ดิน เผา ผู้บริ โภคภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผาในเขตพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

1) ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคัดเลือกจากกลุ่มประชาชนและนักท่องเที่ยว ในพื นที่
ชุมชน 4 แห่ง ได้จากวิธีการเจาะจงสถานที่ ณ ร้านจ้าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา จ้านวน 100 คน 
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(ขนาดประชากรมากกว่า 100,000 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ของ Yamane 1970:886 
ณ ระดับความมีนัยส้าคัญเป็น .01 ความคลาดเคลื่อนเป็นร้อยละ 10) เลือกผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ ณ ร้านจ้าหน่ายสินค้า 

2) ผู้จ้าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา จ้านวน 8 ราย ประกอบด้วย ผู้จ้าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผาในชุมชนบ้านมอญ ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จ้านวน 3 ราย 
ชุมชนบ้านโคกหม้อ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จ้านวน 1 ราย ชุมชนบ้านหม้อ 
ต้าบลคลองสระบัว อ้าเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ้านวน 1 ราย ชุมชนเกาะเกร็ด ต้าบล
เกาะเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ้านวน 3 ราย  ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกจากผู้
จ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนที่สืบทอดและด้าเนินกิจการจนถึงปัจจุบันมานานกว่า 20 ปี   

3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ด้านการพัฒนาชุมชน ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  
4) ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปั้นดินเผา จ้านวน 5 ท่าน ได้แก่  

เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั นตอนการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัยครั งนี  ประกอบด้วยเครื่องมือวิจัยที่จ้าแนกตามวัตถุประสงค์ดังนี  
1 เครื่องมือและลักษณะข้อมูลในการวิจัยเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชุมชนผู้ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ประเด็นที่ศึกษาคือ วิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิ
ปัญญา คติความเชื่อพิธีกรรม ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา กระบวนการบริหาร
จัดการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี  

1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่จริงด้านวิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญา คติความเชื่อพิธีกรรม 
ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา กระบวนการบริหารจัดการ  

2) การสังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่วมแบบโดยเข้าไปสังเกตกับชุมชน การ
สังเกตการณ์ลักษณะปรากฏการณ์ เหตุการณ์ พฤติกรรม ลักษณะเฉพาะของกลุ่ม ในพื นที่สถานที่
ต่างๆเพื่อรวบข้อมูล วิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญา คติความเชื่อพิธีกรรม ในการท้า
เครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา กระบวนการบริหารจัดเพื่อให้เกิดผลการผลส้าเร็จของชุมชน 

3) การสนทนากลุ่มย่อยกับผู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์  เหตุการณ์ 
พฤติกรรม ข้อมูลวิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญา คติความเชื่อพิธีกรรม ในการท้า
เครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา กระบวนการบริหารจัดการผลส้าเร็จ  
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ลักษณะข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ เอกสารตัวอักษร ภาชนะดินเผา เสียงบันทึกการ
สนทนา บทสัมภาษณ์  ภาพถ่าย ภาพวาด  

2 เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ ในการวิจัยศึกษาส้ารวจพฤติกรรมการบริโภคและ
ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา  

1) แบบสอบถามประกอบภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อสื่อสารพฤติกรรมการบริโภคและ
ทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ เข้าใจ แล้วส่งผลให้สามารถ
แสดงความคิดเห็น ตอบกลับได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เหมาะสมชัดเจน 

2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นผู้จ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของ
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริโภคภาชนะดินเผาจากแหล่งผลิตในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

3) การสังเกตแบบไม่เป็นทางการโดยเข้าไปสังเกตในร้านค้าร้านจ้าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผา การสังเกตการณ์ลักษณะพฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อการบริโภคภาชนะดินเผาจากแหล่งผลิตในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา  

ลักษณะข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ เอกสารตัวอักษร ข้อมูลจากแบบสอบถาม  เสียง
บันทึกการสนทนา ภาพถ่าย ภาพวาด  

การสร้างเครื่องมือ ดังนี  
1) สร้างแบบสอบถาม จากทฤษฏีหลักการที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อการบริโภคภาชนะดินเผาจากแหล่งผลิตในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

2)  ก้าหนดประเด็นและจ้านวนข้อค้าถามของแบบสอบถามและประเด็นการสนทนา  
3) สร้างแบบแบสอบถามฉบับร่างเกี่ยวกับการค้นหาและวิเคราะห์ พฤติกรรมการ

บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริโภคภาชนะดินเผาจากแหล่งผลิตในเขต
ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

4) น้าแบบประเมินขึ นเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์และผู้ควบคุมปริญญา
นิพนธ์ร่วมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและค้าแนะน้าในการปรับปรุงแก้ไข 

5) น้าแบบประเมินที่แก้ไขเสร็จแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ้านวน 3 ท่าน เพื่อท้าการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) หรือความเหมาะสอดคล้องระหว่างข้อความแบบ
ประเมินกับค้านิยามศัพท์เฉพาะที่ก้าหนดไว้โดยใช้วิธีหาค่า (Index Of Congruent : IOC) และ
ความถูกต้องของภาษาโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่  
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รองศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ ชินะตระกูล ผู้เชี่ยวชาญวิจัยทางการศึกษา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี รองศาสตราจาร์ ระดับ 9 สถาบันวิจัย 
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  

ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์  อาจารย์ประจ้าสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

6) ปรับปรุงแบบประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและเสนอต่ออาจารย์ผู้
ควบคุมปริญญานิพนธ์ และผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และน้าไปใช้
เก็บข้อมูลต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั งนี มีล้าดับตามข้อวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี  

การเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาวิถีชีวิตชุมชนผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ลุ่ม
แม่น ้าเจ้าพระยา ประเด็นที่ศึกษาคือ วิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญาการ คติความเชื่อ
พิธีกรรม ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา กระบวนการบริหารจัดการผลส้าเร็จ ของ
แหล่งผลิตภาชนะดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

1) การส้ารวจภาคสนาม แบบไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ ผ่านผู้น้าชุมชน 
ผู้ผลิตในพื นที่เป้าหมาย  

2) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างผู้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลตามสภาพปรากฏการณ์จริงในชุมชน วิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอด 
ภูมิปัญญา คติความเชื่อพิธีกรรม ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา กระบวนการ
บริหารจัดการผลส้าเร็จ 

3) การสั งเกตแบบไม่ เป็นทางการโดยเข้าไปสั ง เกตกับชุมชน เป็นการ
สังเกตการณ์เชิงคุณภาพ ถึงลักษณะเฉพาะของกลุ่ม ได้แก่ สภาพแวดล้อม/ทรัพยากร วิถีชีวิต/
ความเชื่อ รูปแบบ/แนวคิดทางศิลปะ ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี การตลาด/เศรษฐกิจ การด้าเนิน
กิจการ ปัญหาอุปสรรค การแก้ไขปัญหา ผลส้าเร็จหรือความล้มเหลว  

4) ใช้การสัมภาษณ์สนทนากลุ่มย่อย 3-5 คน และพูดคุยแบบตัวต่อตัว โดยมีการ
บันทึกเสียงและถ่ายภาพ   

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติ
ของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริโภคภาชนะดินเผาจากแหล่งผลิตในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 
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1) ใช้แบบสอบถามประกอบภาพผลิตภัณฑ์ แบบมาตราประมาณค่า 
(Rating scales)เพื่อสื่อสารพฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ เข้าใจ แล้วส่งผลให้สามารถแสดงความคิดเห็น ตอบกลับได้ข้อมูลที่
ถูกต้องที่เหมาะสมชัดเจน 

2) ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่ม
ตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้จ้าหน่ายเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของ
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริโภคภาชนะดินเผาจากแหล่งผลิตในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 
การสัมภาษณ์และสนทนาโดยมีจดบันทึก การบันทึกเสียงและถ่ายภาพระหว่างการสัมภาษณ์ และ
พูดคุยแบบตัวต่อตัว 

3) สังเกตแบบไม่เป็นทางการโดยเข้าไปสังเกตในร้านค้าร้านจ้าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผา  เป็นการสังเกตการณ์เชิงคุณภาพและปริมาณ เกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมการ
บริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการบริโภคภาชนะดินเผาจากแหล่งผลิตในเขต
ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา  

ก้าหนดคะแนนเฉลี่ยในการแปลความหมายข้อมูลแบบประมาณค่า (Rating 
scale) เป็นค่าเฉลี่ยดังนี  

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   แปลความ 
1.00 – 1.80  หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย  
2.61 – 3.40  หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
3.41 – 4.20  หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก  
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  
การวิจัยครั งนี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเบื องต้นโดยใช้วิธี (ก) ตรวจสอบข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้าน บุคคล เวลา สถานที่ (ข) ตรวจสอบด้าน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งใช้วิธีมากกว่า 1 วิธี คือ การสนทนากลุ่มย่อยและรายบุคคล  การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ประกอบการเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน 
และถามซ ้าข้อมูลเพื่อยืนยันความเข้าใจของข้อมูลเป็นต้น (ค) ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล 
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โดยส้ารวจการตีความผลสรุปต่างๆ ว่ามีการตีความเข้าใจตรงกัน และสะท้อนความเป็นตัวตนของ
ชุมชนหรือไม่  

2) น้าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดจ้าแนกเป็นรายประเด็นที่ก้าหนดไว้ในกรอบแนวคิด
การวิจัยและวิเคราะห์เนื อหา (Content analysis) เชื่อมโยงข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ วิถีชีวิต
ชุมชนผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ประเด็นที่ศึกษาคือ วิถีชีวิต  
การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญา คติความเชื่อพิธีกรรม ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ 
เทคโนโลยี กระบวนการบริหารจัดการผลส้าเร็จ ของผู้ผลิตในชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่ม
แม่น ้าเจ้าพระยา ทั ง 4 กลุ่ม 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
น้าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการบริโภคภาชนะดินเผาจาก

แหล่งผลิตในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยามาประมวลผลวิเคราะห์  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาการหา
ค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage)  หาค่าเฉลี่ ย  (Sample mean : x ) และค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard Deviation: SD) ในการวิเคราะห์มาอธิบายเปรียบเทียบในรายประเด็นตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัย 

การสังเคราะห์ข้อมูล  
น้าผลวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยวัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 2 น้ามาประมวล

สังเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งเสริมวิถีชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผา น้าเสนอเนื อหาความเป็นมาของ 
สภาพการ ทิศทางแนวโน้มการด้ารงชีพของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา สร้าง
แนวทางวิธีการขั นตอนการด้าเนินกิจการ การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาใน 3 ด้าน ได้แก่    

1) ด้านวิถีชีวิต ความเชื่อ และการสืบทอดภูมิปัญญา 
2) ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
3) ด้านการบริหารจัดการ 
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ภาพประกอบ 14 แผนผังขั นตอนการด้าเนินงานวิจัย 

 

 
 

เริ่มต้นการวิจัย 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

สร้างเครื่องมือ 

ปรับแก้ไข ประเมินเครื่องมือวิจัย ปรับแก้ไข 

ลงพื นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม 4 ชุมชน 

เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและ
ทัศนคติผู้บริโภค 

จัดกระท้าข้อมูล ประมวลข้อมูล 

ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล 

สังเคราะห์ปัจจัยส่งเสริมการด้ารงชีพเครื่องปั้นดินเผา 

น้าบทสังเคราะห์ไปศึกษาความคิดเห็นกับผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง  

สรุปผล เขียนรายงานการวิจัย 

สิ นสุดการวิจัย 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

ผ่าน ผ่าน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผลการศึกษาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ผู้วิจัยน้าเสนอผลการวิจัย มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอน มีหัวข้อตามล้าดับดังนี   

วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา   
ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา  
การส่งเสริมการด้ารงชีพเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
การวิเคราะห์วิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ผู้วิจัยศึกษาบริบท

ของชุมชน และวิเคราะห์วิถีชีวิตความเป็นมาของชุมชนผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้ทราบถึงภูมิหลังของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ด้าน
วิถี ชีวิตการด้ารงชีพ  ความเชื่อพิ ธีกรรม  การถ่ายทอดภูมิปัญญา รูปแบบ ภูมิปัญญา
เครื่องปั้นดินเผา การบริหารจัดการ วิเคราะห์เชื่อมโยงผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของแต่ละ
ชุมชน รายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน รูปแบบภูมิปัญญา ผู้วิจัยได้ประมวลภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยามีดังนี   หม้อ โอ่ง อ่าง หวด คนที คนโท 
กระปุก หม้อน ้า  ไห กระถาง ถ้วยแก้ว ของที่ระลึก  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ทั ง 4 ชุมชนเครื่องปั้นดินเผามีวัฒนธรรม วิถีชุมชนที่คล้ายคลึงกัน 
ด้านการด้ารงชีพ ความเชื่อ การถ่ายทอดภูมิปัญญา การวิเคราะห์ผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
นั น พบว่าแต่ละชุมชน มีรูปแบบลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณะสอดรับกับวิถีชีวิตของชุมชน 
วิธีการสร้างสรรค์ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ผู้วิจัยได้ประมวลผลจากการศึกษา
ภาคสนามและเอกสาร โดยศึกษาถึงประเด็นที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์  วิถีชีวิตของชุมชน
เครื่องปั้นดินเผา รูปแบบเครื่องปั้นดินเผา ภูมิปัญญา และการบริหารจัดการ  

เพื่อความเข้าใจถึงพัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาผู้วิจัยได้
สรุปประวัติศาสตร์เพื่อให้เห็นภาพความเป็นมาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา ดังนี  การท้าเครื่องปั้นดินเผาที่พบในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มีประวัติศาสตร์การท้า
เครื่องปั้นดินเผา 2 กลุ่ม คือ ประวัติศาสตร์ของช่างปั้นชาวจีน ที่บ้านโคกหม้อ และประวัติศาสตร์
ของช่างปั้นชาวมอญที่บ้าน เกาะเกร็ด บ้านมอญ และบ้านคลองสระบัว  
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ประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านโคกหม้อ เป็นกลุ่มท้าเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เทคโนโลยีขั นสูง
เป็นผลิตภัณฑ์ สโตนแวร์ เผาไฟสูง เป็นผลิตภัณฑ์เนื อแกร่งมีการเคลือบ ได้นับอิทธิพลมาขากช่าง
ปั้นชาวจีนมาตั งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 
1914 -1921 ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับสมัยอาณาจักรสุโขทัย มีการยกทัพตีหัวเมืองกวาดต้อนผู้คน
มารวมอยู่บริเวณแหล่งที่ราบลุ่มแม่น ้าน้อย ในเขตเมืองแพรกขึ นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาการพิจารณา
ทางด้านประวัติศาสตร์ของชาวช่างปั้นลุ่มแม่น ้าน้อย สรุปที่มาได้ 3 แนวทางคือ1) เป็นกลุ่มช่างปั้น
ที่ถูกกวาดต้อนจากการท้าสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองกลุ่มอาณาจักรสุโขทัย2) เป็น
กลุ่มช่างปั้นดินเผาที่อพยพมาจากสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อหาแล่งท้ากินใหม่ 3) เป็นกลุ่มช่าง
ปั้นที่ติดตามเจ้านครอินทร์มาจากเมืองจีน ในสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ในปี พ.ศ.
1920 โดยราชทูตน้าพาช่างเครื่องปั้นดินเผาชาวจีน มาท้าเครื่องปั้นดินเผาที่ริมแม่ น ้าน้อยใน
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการกระท้าเช่นเดียวกับพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช เป็นช่วงสมัยราชวงศ์หมิงของ
จีนที่มีความเจริญรุ่งเรื่องด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาปอร์สเลน ใช้เทคโนโลยีและเผาที่อุณหภูมิ
สูง สีขาว โปร่งแสง เนื อผลิตภัณฑ์แกร่ง แต่การท้าเครื่องปั้นดินเผาของแหล่งเตาแม่น ้าน้อยไม่
สามารถท้าปอร์สเลนได้ ท้าได้แต่สโตนแวร์เท่านั นเพราะวัตถุดิบที่มีอยู่ในลุ่มแม่น ้าน้อยไม่บริสุทธิ์
พอ และเนื อดินปั้นมีความทนไฟไม่สูงพอท้าได้เฉพาะ สโตนแวร์และเอิร์ทเธนแวร์   

สภาพพื นที่บริเวณริมแม่น ้าน้อยในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นพื นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั งดินดี
เหมาะสมส้าหรับท้าเครื่องปั้นดินเผา ป่าไม้ดีมีเชื อเพลิงในการเผาอุดมสมบูรณ์ น ้าดีมีเส้นทางการ
คมนาคมทางน ้าสะดวก ความอุดมสมบูรณ์ด้านพืชพันธุ์ธัญญาหาร จากการค้นพบมีเตาเผาขนาด
เล็ก-ใหญ่ จ้านวนมากกว่า 200 เตา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาด
เตาเผาใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบแหล่งเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย มีขนาดกว้าง 5.6 เมตร 
ยาว 14.5 เมตร ปล่องเตามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 เมตร ผลิตไหสี่หูใช้ส้าหรับบรรจุสินค้าส่งออกไป
ขายต่างประเทศ ท่อดินเผาลักษณะเดียวกันกับท่อน ้าประปาดินเผาที่พระราชวังนารายณ์ และ
ผลิตภาชนะดินเผาที่ใช้ในครัวเรือนและต้องสิ นสุดลงเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพม่าครั งที่ 2  
(พ.ศ.2310) นับว่าชุมชนช่างปั้นดินเผาลุ่มแม่น ้าน้อยมีอายุการท้าอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
ประมาณราว 400 ปี และได้มีการฟื้นฟูอาชีพหลังจากการขุดพบเครื่องปั้นดินเผาไหสี่หูและซาก
เตาเผาโบราณ เมื่อปี พ.ศ.2538  

ประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านเกาะเกร็ด บ้านมอญ และบ้านคลองสระบัว พบว่า ในช่วง
สมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ชาวมอญที่ได้อพยพเข้ามาพึงพระบรมโพธิสมภารใน
เมืองไทยและอีกหลายระลอกในช่วงรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 4 ได้รับพระราชทานที่ดินท้ากินให้แต่
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แรกอพยพเข้ามาตั งบ้านเรือนตามที่ราบลุ่มริมแม่น ้าภาคกลาง ได้แก่ ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง 
นนทบุรี  ส่วนหนึ่งมีอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผา ท้าอิฐมอญ โดยเฉพาะชุมชนที่เกาะเกร็ด ช่างปั้นมี
ฝีมือท้าเครื่องปั้นดินเผาแกะลวดลายวิจิตรงดงามเป็นพิเศษ ใช้เป็นเครื่องบรรณาการส้าหรับ 
ผู้ใหญ่ ขุนนางในราชส้านัก เกิดการค้าขายเครื่องปั้นดินเผาทางเรือกับชุมชนบริเวณลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยาตลอดทั งสาย ลุ่มน ้าท่าจีน ลุ่มน ้าป่าสักมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นวงกว้าง
สินค้าภาชนะดินเผาได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการทั่วทุกภูมิภาค ประกอบกับการขยายตัวของ
ชุมชน พ่อค้ามอญปากเกร็ดและสามโคกได้เดินเรือขึ นเหนือตามล้าน ้าเจ้าพระยาไปขาย
เครื่องปั้นดินเผาถึงจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อสินค้าหมดจอดเรือพักอาศัยอยู่ริมน ้าเจ้าพระยาพบ
ความอุดมสมบูรณ์ของพื นที่และทรัพยากร ดินมีคุณภาพดีเหมาะกับการท้าเครื่องปั้นดินเผา ช่าง
ปั้นชาวมอญที่เกาะเกร็ดจึงได้ชวนพรรคพวกจ้านวน 4 ครอบครัว ได้แก่ ตระกูลช่างปั้นตระกูลเลี ยง
สุขตระกูลแก้วสุทธิ และตระกูลเรืองบุญ มาตั งบ้านเรือนท้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผานั่นคือชุมชนบ้าน
มอญ หมู่ที่  1 ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นที่  4 
ระยะเวลากว่า 200 ปี  

1 การด ารงชีพของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
วิถีชีวิตของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มน ้าเจ้าพระยา เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิต

ผูกพันอยู่กับการท้าเครื่องปั้นดินดินเผามาตั งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ลูกหลานที่เติบโตในชุมชนได้เห็นพบ
การท้าเครื่องปั้นดินดินเผามาตลอด ในอดีตอาชีพเครื่องปั้นดินเผานั น นับว่าส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นภาชนะเครื่องใช้สอยต่างในครัวเรือนล้วนเป็นดินเผาแทบทั งสิ น อาชีพดังกล่าวก่อให้เกิด
อีกอาชีพหนึ่งตามมาคือ พ่อค้าโอ่ง การค้าขายเครื่องปั้นดินเผาทางเรือ ท้าให้ชุมชนบริเวณลุ่ม
แม่น ้าเจ้าพระยาตลอดทั งสาย มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้ากันเสมอ และบ่อยครั งพบว่าลง
ท้ายด้วยการแต่งงานสร้างบ้านเรือนในชุมชนเหล่านั น กล่าวคือ ในอดีตพ่อค้าโอ่ง ช่างปั้นดินเผา
ปากเกร็ดมักเดินทางขึ นเหนือล้าน ้าเจ้าพระยามาขายเครื่องปั้นดินเผาอยู่เสมอ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
การตั งถิ่นฐานบ้านเรือนอาศัยอยู่ใกล้กับล้าน ้า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน ป่าไม้ และน ้า ชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาปลูกบ้านเรือน อยู่ในแหล่งที่มีดินเหนียวที่มีคุณภาพ อยู่
ใกล้ริมแม่น ้า ล้าน ้า มีแหล่งน ้าไว้ใช้ ที่ส้าคัญ คือ ใช้ล้าน ้าขนส่งล้าเรียงสินค้าออกจ้าหน่าย ชุมชน
เครื่องปั้นดินเผามีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกันในด้าน วิธีการถ่ายทอด -สืบทอดภูมิปัญญาในการท้า
เครื่องปั้นดินเผาที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษปู่ย่าตายายสู่รุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลาน คติความเชื่ อ
พิธีกรรม พบว่า มีพิธีกรรมการบูชาสิ่งเคารพของแต่ละชุมชน การเซ่นไหว้ พิธีมงคลในการก่อสร้าง
เตาใหม่ ซึ่งเรียกกันว่า พิธีวางมงคลเตา เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดเครื่องใช้สอยภาชนะรูปแบบ
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ต่าง ๆ พบว่า รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาของแต่ละชุมชนมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน รูปแบบมีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับประวัติศาสตร์ชุมชน กระบวนการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาเป็นภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดต่อกันมา และการบริการจัดการของชุมชนที่มีพลังแห่งความ
สามัคคี เอื อเฟื้อแบ่งปันกันในชุมชน ผู้วิจัยน้าเสนอผลการศึกษาจากภาคสนาม และการทบทวน
จากภาคเอกสาร ดังนี   

สภาพการของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มีสภาพแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ คือ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในอดีตมีแหล่งวัตถุดิบดี โดยเฉพาะ
ดินเหนียวมีคุณสมบัติ เหมาะสมมีความเหนียวสามารถปั้นขึ นรูปเป็นภาชนะได้ มีความทนไฟคง
รูปเมื่อน้าไปเผาสามารถคงรูปเป็นภาชนะใช้งานได้ไม่แตกร้าวเสียหายหรือหลอมละลาย ช่างปั้นที่
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันทั ง 4 ชุมชน ก่อให้เกิดเป็นชุมชนเครื่องปั้นดินเผา เป็นงาน
หัตถกรรมในกลุ่มเครือญาติพี่น้อง ขยายเป็นวงกว้างอยู่ในชุมชนท้าต่อ ๆ กันมาโดยใช้ความรู้
ทักษะในการท้าเครื่องปั้นดินเผายึดถือเป็นอาชีพ  

“การค้าขายเครื่องปั้นดินเผาทางเรือกับชุมชนบริเวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาตลอดทั ง
สาย ลุ่มน ้าท่าจีน ลุ่มน ้าป่าสักมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้ากันเป็นวงกว้างสินค้าภาชนะดินเผา
ได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการทั่วทุกภูมิภาค ประกอบกับการขยายตัวของชุมชน พ่อค้ามอญปาก
เกร็ดและสามโคกได้เดินเรือขึ นเหนือตามล้าน ้าเจ้าพระยาไปขายเครื่องปั้นดินเผาถึงจังหวัด
นครสวรรค์ เมื่อสินค้าหมดจอดเรือพักอาศัยอยู่ริมน ้าเจ้าพระยาพบความอุดมสมบูรณ์ของพื นที่
และทรัพยากร ดินมีคุณภาพดีเหมาะกับการท้าเครื่องปั้นดินเผา ช่างปั้นชาวมอญที่เกาะเกร็ดจึงได้
ชวนพรรคพวกจ้านวน 4 ครอบครัว ได้แก่ ตระกูลช่างปั้นตระกูลเลี ยงสุขตระกูลแก้วสุทธิ และ
ตระกูลเรืองบุญ มาตั งบ้านเรือนท้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผานั่นคือชุมชนบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ต้าบล
บ้านแก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นที่ 4 ระยะเวลากว่า 200 ปี”  
(เป้า เลี ยงสุข, 2558: สัมภาษณ์) 

แนวทางการด้าเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ส่วนใหญ่ในแต่ละ
ชุมชนมีการด้าเนินชีวิตตามแบบแผนต่อ ๆ กันมาโดยได้ภูมิปัญญาการท้าเครื่องปั้นดินเผามาจาก
การถ่ายทอดของบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน และได้มาจากวิถีชีวิตประจ้าวันของตนเอง การได้เรียนรู้
ด้วยตนเองจากพบเห็นการท้างานของพ่อแม่ทุกวัน การถูกใช้ให้ท้าตั งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่
สร้างครอบครัวใหม่แยกออกไป ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน
มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยดิน ป่าไม้ และแหล่งน ้าซึ่งเป็นทรัพยากรพื นฐานที่หาได้ง่ายราคาถูกในยุค
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สมัยนั น เป็นปัจจัยพื นฐานที่ใช้แรงกายสร้างสรรค์ขึ นมาหล่อเลี ยงชีวิตสมาชิกในครอบครัวและ
ชุมชนให้สามารถท้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบัน  

1.1 วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ  เป้า เลี ยงสุข (2558: สัมภาษณ์)  
ได้กล่าวว่า “การสืบทอดอาชีพ พ่อแม่ท้าอะไรลูกหลานก็ท้าอย่างนั น เมื่อก่อนสมัยเป็นเด็ก ๆ ก่อน
ไปโรงเรียนไม่ได้ไปเช้าเหมือนสมัยนี โรงเรียนวัดเข้าสาย ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเขาปั้นดินแล้วขูด
แต่ง ก็เอามือไปรองรอรับดิน เอาดินอันนั นมาใส่กองเขา มาคอยหยิบจับช่วยนวดดินก่อนที่จะได้
ปั้น ป้าป้ันเป็นตั งแต่อายุ 13-14 แต่พ่อนามสกุลช่างปั้นเนี่ย ปั้นไม่เป็น แม่เป็นคนอยุธยาแม่ก็ปั้นไม่
เป็นต้องจ้างหลานปั้น หลานสาวก็นามสกุลช่างปั้น  มีบางวันที่หลานมาไม่ได้ แม่ก็จับเราขึ นปั้น
เลย เวลาเอางานเข้าเผาอย่างโอ่งต้องมีของเล็กแซม ตอนนั นแม่ก็จับเราปั้นของแทรกเตา บอกว่า 
วันนี หยุดเรียนไม่ต้องไปเรียน แม่ก็จับเราปั้นของเล็ก แทรก ๆ ในเตาดีกว่าปล่อยให้ช่องโหว่ ๆ เสีย
พื นที่ไปเปล่าๆ อย่างเตานึงได้ 300  เราปั้นแทรกเข้าไปเพิ่มขึ นมา 100 หรือ 50-60  ก็ยังด”ี  

1.2 วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินผาบ้านเกาะเกร็ด 
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเกาะเกร็ดและ

ชุมชนบ้านมอญมีความคล้ายคลึงกัน โดยมีการพึ่งพาอาศัย แบ่งปันกัน จะท้าร่วมกันในหมู่เครือ
ญาติ ผู้ชายจะท้าหน้าที่ทุกขั นตอนการผลิต ตั งแต่ขุดดินเตรียมดิน หาฟืน การปั้นตลอดจนการเผา 
หากงานสั่งเข้ามามากสามารถหยิบยืมเตาเผาช่วยเหลืองานกันได้โดยนับงานเข้าเตาเป็น เตาเผา 1 
เตา หรือ 2 เตา จากแต่ก่อนที่มีการเอาแรงกันภายหลังในช่วงปี พ.ศ. 2530-2535 เริ่มมีการส่งผลิต
เข้ามาเป็นจ้านวนมาก ท้าให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการจ้างแรงงานงานบุคคลภายนอกชุมชน ซึ่ง
เป็นช่างปั้นจากภาคอีสาน แถบจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกต โดยได้รับการแนะน้ามาพร้อมกับพ่อค้า
คนกลางที่มีรูปแบบงานมาให้ท้า  (สันต ิพุ่มไม้ใหญ่, 2559: สัมภาษณ์) 

การท้าเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา นั นแฝงไปด้วย
ความคิดความเชื่อในการท้าเครื่องปั้นดินเผา แบบดั งเดิมที่ถูกถ่ายทอดต่อ เห็นต่อๆกันมา สะท้อน
ถึงความเอื อเฟื้อแบ่งปันกัน สามัคคีร่วมมือร่วมแรงใจกันในการเครื่องปั้นดินเผา สอดคล้องกับ  
เป้า เลี ยงสุข (2559. สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า “แต่ก่อนใช้เกวียนคนโยน คนเรียงคนขน บางทีจ้าง
บางทีเอาแรงกัน บ้านนึง 10-20 เที่ยวเกวียน บางทีดินหมด ก็มีการยืมดินกัน ยืมกันเป็นเตา เตาก็
ยืมกันได้ ยืมฟืนก็ยืมกันเป็นเตา แต่ก่อนนับกันเป็นดุ้นดุ้นเล็กใหญ่มีปัญหากันบ้างนิดหน่อย 
ส่วนมากก็ญาติพี่น้องกันทั งนั น”   

การท่ีแม่ใช้ให้ท้า บอกให้ท้า เป็นการสั่งสอนแบบไม่รู้ตัวเป็นการซึมซับความรู้ 
ทีละน้อยที่ว่าความคุ้มค่าในการท้าเครื่องปั้นดินเผาควรใส่งานให้ได้มากที่สุด เพื่อผลผลิตจะได้
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เพิ่มขึ นตามมา การท้าเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาในอดีตวิถีชีวิต
ส่วนมากล้วนเป็นชาวเชื อสายมอญ มีวิถีชีวิตอยู่ตามริมน ้ายังไม่มีพื นที่ท้ากินปลูกพืชท้าการเกษตร 
ต้องอาศัยภูมิปัญญาการท้าภาชนะดินเผาที่ติดตัวมา ท้าหม้อดินเผาหม้อแกงหม้อยา โอ่ง อ่าง 
ภาชนะบรรจุน ้าเครื่องใช้สอยในครัวเรือน ท้าไว้เพื่อแลกข้าวแลกอาหารทุกอย่างที่เลี ยงชีพได้เพื่อ
ความอยู่รอด ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเป็นแบบสังคมเมืองชุมชนขยายตัว มีการกักเก็บ
หุงต้มอาหาร ภาชนะดินเผาเป็นที่ต้องการของผู้คนท้องถิ่นต่าง ๆ (พิศาล บุญผูก). 2555)  

 1.3 วิถีชุมชนการท าเครื่องปั้นดินเผาของบ้านโคกหม้อ  บริเวณลุ่มแม่น ้า
น้อย อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นชุมชนที่ถูกจัดตั งขั นมาจากโครงการฝึกอาชีพเสริมจาก
การท้าการเกษตร เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น ้าน้อย ในปี พ.ศ.
2538 เป็นต้นมาหลังจากที่มีการขุนค้นพบเตาโบราณแม่น ้าน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2531-2555  มีการ
อบรมสมาชิกในชุมชนจ้านวน 20 รุ่น ผู้เข้าอบรมกว่า 400 คน ให้มีอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผาผลิต
ไหสี่หู คณโท คณที ปัจจุบันเหลือผู้ที่ท้าอาชีพนี เพียง 2 คน ผลิตไหสี่หู และคณฑี โดยไม่มีการ
ปรับ เปลี่ ยนรูปแบบให้มีความหลากหลาย ไม่มี ผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม่ ตามสมัยนิยม  
(เทิดศักด์ิ บุญงาม. 2558: สัมภาษณ์.) 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตหมู่บ้านโคกหม้อ ต้าบลเชิงกลัด 
อ้าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี มีความเป็นนอยู่ที่เรียบง่าย และรักในท้องถิ่นของตน  ถือหลัก
ศรัทธาในศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ได้แก่ การท้านา ท้าสวน และปลูกผัก และ
จัดจ้าหน่ายแลกเปลี่ยนใน ท้องถิ่นรวมถึงในชุมชนใกล้เคียง แหล่งเตาเผาและผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเป็นสิ่งที่มีมานานควบคู่กับการเกิดของคนโบราณ 

สภาพแวดล้อมของชุมชนบ้านโคกหม้อจากเดิมที่เตาเผาอยู่เป็นจ้านวนมาก 
ราว 200 เตา ถูกปรับปรุง พื นที่ซากเตาเผาโบราณได้ถูกไถกลบกลายเป็นสถานที่สร้างโรงพยาบาล
บางระจัน  โรงเรียนศรีศักด์ิ  โรงเรียนวัดพระปรางค์  ถนน  คลองชลประทาน เป็นต้น ส่วนที่ยัง
หลงเหลือให้เห็นเป็นสภาพซากเตาเผา จะอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์  ทางจังหวัดสิงห์บุรีมี
โครงการอนุรักษ์ รูปแบบศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแม่น ้าน้อย มีจุดประสงค์ให้ฝึกอาชีพหลักสูตร
แรงงานในชนบท สาขาเครื่องปั้นดินเผาขึ นโดยอนุรักษ์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น ้าน้อยเดิม 
ณ วัดพระปรางค์ ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ตั งแต่พ.ศ.2538 เป็นต้นมา ทาง
ภาครัฐ เอกชน  คณะสงฆ์ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ได้สนใจพัฒนากรรมวิธีการป้ันและพัฒนา
รูปแบบ จนกลายเป็นสินค้า OTOP ของต้าบล และทางจังหวัดได้ส่งเสริมให้เป็นสินค้าระดับ 4 ดาว 
เป็นหมู่บ้านต้นแบบ พร้อมทั ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แหล่งเตาเผาเป็นสถานที่การท่องเที่ยวเชิง
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ประวัติศาสตร์ ทั งนี ได้รับความร่วมมือ และให้การสนับสนุนจากทางเจ้าอาวาสวัด คณะสงฆ์วัด
พระปรางค์ องค์การบริหารส่วนต้าบลไม้ดัด และเชิงกลัด (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) พัฒนากรอ้าเภอบางระจัน พัฒนากรจังหวัด สิงห์บุรี ตลอดจนพ่อค้าประชาชนในท้องถิ่น 

 บทบาทของสมาชิกในชุมชน การท้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อ จังหวัด
สิงห์บุรี มีการจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์ในชุมชน การถ่ายทอด ภูมิปัญญาเทคนิควิธีการเป็นอย่างไรก็มี
การปฏิบัติตามต่อกันมาแบบนั น การตระหนักในคุณค่าการอนุรักษ์ รักษาความรู้วิชาในการท้า
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั งเดิม รูปแบบดั งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับชุมชน เป็นสิ่งดีงามมีคุณค่า แต่หาก
พิจารณาในด้านการด้ารงชีพแล้วพบว่า ส่งผลให้การท้าเครื่องปั้นดินเผาปัจจุบันมีรูปแบบไม่สอด
รับกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคม ชุมชนใกล้เคียง เป็นเพียงของที่ระลึกของฝากที่ได้จะระลึกถึง
ชุมชนแห่งนี เพียงเท่านั น ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการสร้างรายได้ในภาพรวมที่ก่อให้เกิดรายได้
จากการใช้ทรัพยากรในการผลิตเครื่องปั้นดินเผานั น สร้างสรรค์ภาชนะเครื่องใช้สอยที่ไม่ตอบรับวิถี
ชีวิตของชุมชน และท้าให้วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผานั นก้าลังจะสูญหายไป  

1.4 วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผาของบ้านคลองสระบัว  ผู้วิจัย พบว่า เป็นการ
ท้าเครื่องปั้นดินเผาโดยผู้หญิงที่อาศัยการขึ นรูปด้วยมือ การตีหม้อด้วยไม้ตีดินและหินดุ เป็น
ภาชนะหม้อทะนน หม้อตาล กาต้มน ้า และหม้อเชิงกราน จ้าหน่ายเฉพาะในชุมชนหรือผู้ที่มาสั่งท้า
ในจ้านวนน้อยไม่กี่สิบใบ สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษจนถึงรุ่นปัจจุบันซึ่งเหลือผู้ที่ปั้นเป็น
เพียง 2 คน ท้าเพื่อการอนุรักษ์เรียนรู้รูปแบบภูมิปัญญาซึ่งก้าลังจะสูญหายไป ให้เยาชนในชุมชนก
นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เท่านั นไม่ได้มีการป้ันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สอยในชีวิตประจ้าวัน  

การสร้างกลไกทางสังคมของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเป็นข้อบังคับใช้กฎหรือ
ข้อปฏิบัติที่มีพลังและอ้านาจ บังคับใช้เป็นกฎเกณฑ์ดังกล่าวในรูปแบบของความเชื่อ พิธีกรรม 
กลไกทางสังคมที่มีอ้านาจและเป็นพลังของตัวแทนของสมาชิกกลุ่มและชุมชน ทั งอ้านาจที่
น่าเชื่อถืออย่างเป็นเหตุเป็นผล มีการจัดตั งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนได้แก่ 
ชุมชน บ้านมอญ ชุมชนบ้านโคกหม้อ และชุมชนบ้านเกาะเกร็ด ส่วนชุมชนบ้านคลองสระบัวไม่มี
การจัดตั งเป็นกลุ่มที่มีคณะกรรมการของชุมชนขับเคลื่อนการท้างาน และมีการสร้างกลไกทาง
สังคมจากการใช้อ้านาจที่นอกเหนือการควบคุมทางธรรมชาติ มีคติความเชื่อเพื่อเป็นแนวปฏิบัติมา
ตั งแต่บรรพบุรุษ ดังนี   

 คติความเชื่อและพิธีกรรมในการท้าเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนในเขต
ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ผู้วิจัยพบว่า ช่างปั้นมีคติความเชื่ อและพิธีกรรมในการประกอบอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ การเคารพสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพบูชา ครูบาอาจารย์ การ
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บอกกล่าวขอขมาพระแม่ธรณีในการน้าดินมาท้ามาหากิน พิธีกรรมที่พบในชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
ได้แก่ พิธีการบูชาขอขมาพระแม่ธรณี พิธีการวางมงคลเตาในการสร้างเตาเผา การเซ่นไหว้บูชาแม่
ย่านางเตา ในการเผาแต่ละครั งหรืออย่างน้อยปีละครั ง  เป็นแบบแผนยึดถือปฏิบัติร่วมกันในชุมชน
และปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันกันมาภายในครอบครัว ภายในชุมชน  

1) พิธีการบูชาขอขมาพระแม่ธรณี เป็นการบูชาเพื่อขอขมาต่อพระแม่
ธรณีเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการท้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผา โดยจัดพิธีเป็น
ประจ้าทุกปี ปีละ 1 ครั ง ในช่วง เดือน พฤษภาคม ก่อนเข้าฤดูฝน การท้าพิธีผู้น้าชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่
เป็นครูอาวุโสและพร้อมด้วยสมาชิกในหมู่บ้านที่มีอาชีพเครื่องปั้นดินเผา พิธีบูชามีการสร้างปล้า
พิธีแบบพราหม ณ ศาลพระภูมิเจ้าที่บ่อดินของชุมชน บริเวณบ่อดินบึงเขาดิน ตั งอยู่ในบริเวณ หมู่
ท่ี 1 ต้าบลบ้านแก่ง  เป็นสถานที่ส้าหรับท้าพิธีเซ่นไหว้ขอขมาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี เครื่องเซ่น
ไหว้ ได้แก่ หัวหมู บายศรีปากชาม ไข่ต้ม เครื่องเซ่นไหว้ผลไม้ ธัญญาหารที่หาได้ในชุมชน เริ่มพิธี
การด้วยการสวดมนต์บทชุมชนเทวดา แล้วจุดธูปบอกกล่าวขอขมาพระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ครูบา
อาจารย์ ซึ่งบ่อดินแห่งนี มีการบริหารจัดการแบ่งสรรดินปีละ 1 ครั ง ในให้กับสมาชิกผู้ที่มีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน ชุมชนบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านแก่งเท่านั น บุคคลภายนอกชุมชนไม่สามารถ
น้าไปใช้ได้ (มงคล เลี ยงสุข, 2558: สัมภาษณ์) ดังภาพ  

 

 

ภาพประกอบ 15 ภาพแสดงศาลพระภูมิเจ้าที่บ่อดินของชุมชน  

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2558). ถ่ายภาพ 
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การบูชาขอขมาต่อพระแม่ธรณี จัดท้าขึ นเพื่อความเป็นสิริมงคล
และความเจริญรุ่งเรืองในการท้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผาแฝงคติในความเชื่อเพื่อให้เกิดความสามัคคี
ในชุมชน สะท้อนถึงการเคารพซึ่งกันและกัน การปฏิบัติพิธีบูชามีการสร้างปล้าพิธีแบบพราหม  
ณ ศาลพระภูมิเจ้าที่บ่อดินของชุมชน บริเวณบ่อดิน บึงเขาดิน เช่นนี เป็นประจ้าทุกปี ปีละ 1 ครั ง 
เป็นการรวมแรงรวมใจในท้าเครื่องปั้นดินเผาที่มีผลถึงการจัดสรรค์แบ่งปันทรัพยากรของชุมชน ให้
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  สร้างความตระหนักรู้คุณค่า  

การท้าพิธีผู้น้าชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่ เป็นครูอาวุโสและพร้อมด้วย
สมาชิกในหมู่บ้านที่มีอาชีพเครื่องปั้นดินเผาเท่านั น  สอดคล้องกับ อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (มปป.) 
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการด้าเนินชีวิตของสมาชิกส่วนใหญ่ในแต่ละชุมชนมีการ
สร้างกลไกทางสังคม เป็นข้อบังคับใช้กฎที่มีพลังและอ้านาจบังคับใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าว ในรูปแบบ
ของความเชื่อ พิธีกรรม กลไกทางสังคมที่มีอ้านาจและเป็นพลังของตัวแทนของสมาชิก สถาบัน 
องค์กร และชุมชน ทั งประเภทที่มีขอบเขตการบังคับใช้ที่มีวงกว้างแตกต่างกัน ตามอ้านาจที่หนุน
หลังกลไกนั น ๆ ทั งอ้านาจที่น่าเชื่อถืออย่างเป็นเหตุเป็นผล หรืออ้านาจที่นอกเหนือการควบคุมทาง
ธรรมชาติ เนื อหาที่แตกต่างกันแต่ละชุมชนแต่ที่เหมือนกัน คือ การการท้าหน้าที่ของกลไกทาง
สังคม ที่แฝงไปด้วยความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติที่พัฒนาขึ นเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติ ที่ถ่ายทอด
เรียนรู้สืบต่อกันมาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยปลอดภัยทั งชีวิตและทรัพย์สิน 
ด้านการอยู่ร่วมกัน มีส่วนร่วมมือร่วมใจเอื อเฟื้อสามัคคีมีน ้าใจต่อกัน   

2) พิธีการวางมงคลเตา เป็นการบูชาเซ่นไหว้ พระแม่ธรณีพระภูมิเจ้า
ที่ เพื่อขอขมาและเบิกฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการลงหลักปักฐานประกอบอาชีพท้า
เครื่องปั้นดินเผา เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจการวางมงคลเตาจะท้าโดยครูเตา คือ ช่างปั้นที่มีความรู้
และประสบการณ์ ในการท้าเตาเผา โดยที่สมาชิกในชุมชนให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้อาวุโสที่
ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการท้าเครื่องปั้นดินเผาแก่ลูกหลานในชุมชน มีการสร้างปล้าพิธีแบบ
พราหม เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ หัวหมู บายศรีปากชาม ไข่ต้ม ข้าวปากหม้อ ขนมต้มขาวขนมต้มแดง 
ขนมตัวด้วง ขนมหูช้าง ขนมบัวลอย เหล้าขาว เทียนขาวท้าน ้ามนต์ น ้าอบน ้าหอม แป้งเจิม ทอง
เปลวแผ่น และดอกไม้ธูปเทียน  

การวางมงคลเตาครูเตาจะเริ่มพิธีการด้วยการสวดมนต์บทชุมชน
เทวดา แล้วจุดธูปบอกกล่าวขอขมาพระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ครูบาอาจารย์ จากนั นครูเตาจะเป็นผู้
ก้าหนดรูปร่างเตาด้วยการวางมงคลเตา คือ การน้าอิฐก่อเตามาวางเป็นรูปเตาทีละชั นเรียงไล่กัน
ไปด้านซ้ายและขาวของเตาจากหัวเตาถึงท้ายเตา จ้านวน 3 ชั น หรือ 5 ชั น หรือ 7 ชั นแล้วแต่ความ
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ต้องการของเจ้าของเตา หลังจากนั นก็จะให้ช่างท้าเตาสร้างต่อจนถึงหลังเคาเตา เมื่อถึงอิฐก้อน
สุดท้ายด้านบนสุดของเตาเรียกสะดือเตา ดังภาพที่ 16 โดยจะให้ผู้ถือพรหมจรรย์เป็นผู้วางและ
ตอกกดลงไปเป็น จากนั นเจิมหน้าเตาด้วยแป้งเจิมหรือพรมน ้าอบน ้าหอมตามแต่ผู้จัดเตรียมไว้อัน
เสร็จสิ นพิธี  
 

 

ภาพประกอบ 16 ภาพสะดือเตา 

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2558). ถ่ายภาพ 

คติความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเตาเผา ซึ่งเตาเผาเป็นหัวใจส้าคัญของ
การท้าเครื่องปั้นดินเผา ผลผลิตจะออกมามีคุณภาพดีสมบูรณ์หรือไม่ ล้วนต้องผ่านขั นตอนในการ
เผาทั งสิ น ดังนั นเตาเผาจึงถือเป็นเครื่องมือท้ามาหากินที่ควรเคารพให้ความส้าคัญ ในรูปแบบที่มี
ลักษณะเฉพาะและลักษณะรายละเอียดที่ถูกต้องตามแบบแผน จะต้องอาศัยทักษะครูเตา ผู้ที่มีภูมิ
ปัญญาความช้านาญเฉพาะด้าน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาวุโสที่ได้รับความเคารพนับถือ ว่าเป็นครูที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้การท้าเครื่องปั้นดินเผาถ่ายทอดวิชาการท้าเครื่องปั้นดินเผาในชุมชน 
(พยัพ เลี ยงสุข, 2558: สัมภาษณ์) 

3) การเซ่นไหว้เตา เป็นการบูชาเซ่นไหว้แม่ยานางเตา ครูบาอาจารย์ 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพนับถือ มี 2 ลักษณะ เป็นการไหว้ครั งใหญ่ประจ้าปี หรือเซ่นไหว้แต่ละครั งที่มี
การเผาเตา หรือในช่วงที่งานออกมาเสียหายเป็นจ้านวนมากในปัจจุบันบางบ้านจะท้าพิธีไหว้เตา
ครั งใหญ่อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั ง ในช่วงตรุสจีน และสาตรจีน มีการประพรมแป้งหอมบริเวณหัว
เตา เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ หัวหมู ไก่ ไข่ต้ม ผลไม้พวงมาลัย หรือตามแต่ที่เจ้าของเตาจัดหาได้
สะดวก ดังภาพที่ 17-20  



  147 

การเซ่นไหว้เตาเผาเครื่องปั้นดินเผา เป็นคติความเชื่อที่ท้าต่อกัน
มายาวนาน บรรพบุรุษท้าไว้อย่างไรลูกหลานถูกปลูกฝังความเชื่อในการท้าตามแบบกันมา
เช่นเดียวกัน การเคารพสักการะสิ่งคักด์ิสิทธิ์เหนือธรรมชาติของมนุษย์เกิดขึ นเพื่อความรู้สึก
ปลอดภัย การอยู่รอดเป็นปกติสุขในชีวิตประจ้าวัน การหลอมรวมจิตใจของสมาชิกให้มีสติอยู่กับ
การด้าเนินชีวิต   
 

 

ภาพประกอบ 17 ภาพการเซ่นไหว้เตาขุมชนบ้านมอญ 

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2558). ถ่ายภาพ 

 

 

ภาพประกอบ 18 การปะพรมแป้งหอมและปิดทองหน้าเตา 

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2558). ถ่ายภาพ 
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ภาพประกอบ 19 การเซ่นไหว้เตาชุมชนเกาะเกร็ด 

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2558). ถ่ายภาพ 

 

 

ภาพประกอบ 20 การเซ่นไหว้เตาชุมนบ้านโคกหม้อ 

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2558). ถ่ายภาพ 
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การสร้างกลไกทางสังคมของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มีการ
จัดตั งเป็นรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา การมีส่วนร่วมในกลุ่มชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบคณะกรรมการเป็นการท้างานร่วมกันในการสร้างเครือข่ายในการ
ท้างานท้าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ก้าหนดระเบียบข้อปฏิบัติ ควบควบคุมให้มีการปฏิบัติร่วมกัน
อย่างปกติสุข มีความสามัคคี ด้าเนินกิจกรรมด้านนินอยู่รอดต่อไปได้อย่างก้าวหน้า เป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง โดยมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณค่าทุน
ทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็น
เครือข่ายในชุมชน ร่วมกันสร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน การจัดตั งกลุ่ม
และคณะกรรมการกลุ่มมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั งกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกใน
การประกอบอาชีพได้มีการพัฒนาฝีมือ , คุณภาพและรูปแบบใหม่ ๆ ตามสมัยปัจจุบัน เพื่อเป็น
ศูนย์การเรียนรู้, ศูนย์กลางการตลาด, การผลิตและจ้าหน่าย  เพื่อให้เกิดแหล่งชุมชนในการผลิต 
ตามนโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อเป็นการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพและยุติธรรมต่อ
ผู้บริโภค 

ชุมชนที่มีการด้าเนินงานได้เด่นชัดเป็นผลส้าเร็จเป็นรูปธรรมได้แก่ ชุมชนบ้านมอญ 
ชุมชนบ้านเกาะเกร็ดที่มีการขับเคลื่อนจาการจัดตั งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของชุมชน
ให้ก้าวหน้าและมีความเข้มแข็ง มีโครงสร้างทางสังคมที่แบ่งบทบาทหน้าที่สถานภาพในชุมชน 
ตั งแต่ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ร่วมกันคิดกันท้าส่งเสริมให้กลุ่มมีแนวทางการปฏิบัติต่อ
ทรัพยากรส่วนรวม การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภายนอกชุมชน การชื่อมโยงประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐในการประกอบอาชีพ เป็นเครื่องมือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง ดังเช่น การให้สิทธิ์การการเข้าถึงทรัพยากร การด้าเนินการและ
ค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชน วัตถุดิบ การใช้ดินเหนียวในบ่อดิน ซึ่งบ่อดินแห่งนี มีการบริหาร
จัดการแบ่งสรรดินปีละ 1 ครั ง ในให้กับสมาชิกผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ชุมชนบ้านมอญ หมู่ที่ 1 
ต้าบลบ้านแก่งเท่านั น บุคคลภายนอกชุมชนไม่สามารถน้าไปใช้ได้ (มงคล  เลี ยงสุข. 2558. 
สัมภาษณ์) จะเห็นได้ว่าการด้ารงชีพของชุมชนเครื่องปั้นดินเผามีการด้าเนินไปบนพื นฐานของ
ข้อมูล การคิดการตัดสินใจ และลงมือกระท้าร่วมกันของคนในชุมชน มีความยุติธรรมและเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบท่ีจะเบียดเบียนบุคคลอ่ืนในชุมชน  

สรุปวิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ชุมชนบ้านมอญ จังหวัด
นครสวรรค์ เป็นชุมชนชาวเชื อสายมอญที่มีบรรพบุรุษอพยพย้ายถิ่นท้ากินมาจากปากเกร็ด 
นนทบุรี ปัจจุบันสืบทอดเป็นรุ่นที่ ชุมชนบ้านโคกหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี  มีมาตั งแต่สมัยอยุธยา
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ตอนต้น ช่างปั้นเชื อสายจีนที่เป็นราชฑูต และการกวาดต้อนผู้คนจากกรุงสุโขทัย การอพยพของ
ผู้คนมาผลิตเครื่องปั้นดินเผาบรรจุสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ เจริญรุ่งเรือง ราว 400 ปี จนถึง
ช่วงเหตุการณ์ชาวบ้านบางระจันรบกับพม่า และได้มีขุดค้นพบเตาเผาโบราณ ปี พ.ศ.2530 และ
ฟื้นฟูอาชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2538  ชุมชนบ้านคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา ชาวเชื อ
สายมอญสืบทอดปัจจุบันสืบทอดเป็นรุ่นที่ 4 ชุมชนบ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นชุมชนชาว
เชื อสายมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตั งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ปัจจุบันสืบทอดเป็นรุ่นที่ 
4 วิถีการด้ารงชีพเครื่องปั้นดินเผาการได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากพบเห็นทุกวัน การถูกใช้ให้ท้าตั งแต่
เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สร้างครอบครัวใหม่ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ใน
ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยดิน ป่าไม้ และแหล่งน ้า ตั งบ้านเรือนและเตาเผาอยู่ในบริเวณริม
แม่น ้าล้าคลอง เพื่อสะดวกแก่การขนส่งค้าขายกับชุมชนภายนอกต่างถิ่น ชุมชนบ้านมอญและ
ชุมชนเกาะเกร็ดมีพัฒนาการเครื่องปั้นดินเผาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ส้าหรับชุมชนบ้าน
โคกหม้อและชุมชนคลองสระบัว ยึดการอนุรักษ์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาดั งเดิมไว้เพียงอย่างเดียว 
ขาดการพัฒนาการเครื่องปั้นดินเผาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป สามารถสรุปได้ดังตาราง 
ดังนี   

ตาราง 2 แสดงสรุปวิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

สรุปการด ารงชีพชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน การด ารงชีพ คติความเชื่อพิธีกรรม 

บ้านมอญ 
นครสวรรค์ 

เป็นชุมชนชาวเชื อสาย
มอญที่มีบรรพบุรุษอพยพ
ย้ายถิ่นท้ากินมาจากปาก
เกร็ด นนทบุรี ปัจจุบันสืบ
ทอดเป็นรุ่นที่ 4 

การได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองจากพบเห็นทุก
วัน การถูกใช้ให้ท้า
ตั งแต่เด็กจนเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ สร้าง
ครอบครัวใหม่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อมที่มี
อยู่ในชุมชนมีความ
อุดมสมบูรณ์ด้วยดิน 
ป่าไม้ และแหล่งน ้า 

1.การบูชาขอขมาพระแม่ธรณี 
แม่ย่านาง จัดท้าปีละครั ง
ในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน   

 
2.พิธีการวางมงคลเตา ในการ
สร้างเตาขึ นใหม่ 

 
3.การเซ่นไหว้เตาเผา 
ประจ้าปีหรือตามแต่โอกาส
ความต้องการของเจ้าของเตา 

บ้านโคก
หม้อ สิงห์บุรี 

สมัยอยุธยาตอนต้น  
ช่างปั้นเชื อสายจีนที่เป็น 
ราชฑูต การกวาดต้อน
ผู้คนจากกรุงสุโขทัย การ
อพยพผู้คนมาผลิต
เครื่องปั้นดินเผาบรรจุ
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สรุปการด ารงชีพชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน การด ารงชีพ คติความเชื่อพิธีกรรม 

สินค้าส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ เจริญรุ่งเรือง 
ราว 400 ปี ขุดค้นพบ
เตาเผาโบราณ ปี 2530 
ปี 2538 อบรมฟื้นฟูสร้าง
อาชีพเครื่องปั้นดินเผาอีก
ครั ง  

ตั งบ้านเรือนและ
เตาเผาอยู่ในบริเวณริม
แม่น ้าล้าคลอง 
เพื่อสะดวกแก่การ
ขนส่งค้าขายกับชุมชน
ภายนอกต่างถิ่น  
มพีัฒนาการ
เครื่องปั้นดินเผากับ
รูปแบบ
เครื่องปั้นดินเผาใน
อดีต 

บ้านคลอง
สระบัว 
อยุธยา 

ชาวเชื อสายมอญสืบทอด
ปัจจุบันสืบทอดเป็นรุ่นที่ 4 

บ้านเกาะ
เกร็ด 
นนทบุรี  

เป็นชุมชนชาวเชื อสาย
มอญที่อพยพเข้ามาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภาร ตั งแต่
สมัยรัชกาลที่ 2 ปัจจุบัน
สืบทอดเป็นรุ่นที่ 4 

  
2 รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ผู้วิจัยพบว่า เอกลักษณ์ของ
รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาของแต่ละชุมชนเกิดจากความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ตอบสนองพฤติกรรมการ
ใช้สอยการอุปโภคบริโภค วัสดุเทคโนโลยี เศรษฐกิจ ศิลปะความงาม ประเพณีความเชื่อ สังคม
วัฒนธรรมกล่าวคือ รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาในอดีตส่วนใหญ่ เป็น
เครื่องใช้จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวัน วิถีชิวของผู้คนในชุมชน ภาชนะเครื่องใช้สอยในครัวเป็น
ภาชนะที่ท้าจากเครื่องปั้นดินแทบทั งสิ นทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน รูปแบบประเภทของผลิตภัณฑ์ 
รูปทรง ลวดลายรายละเอียดต่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมใช้สอยในครัวเรือน วัสดุเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การผลิต ประเพณีความเชื่อ ประวัติศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจของแต่ละชุมชนล้วนส่งผลต่อ
รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาอย่างเด่นชัด  

ตาราง 2 (ตอ่) 
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เครื่องปั้นดินเผาในลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่พบว่าเป็นภาชนะใช้สอยในครัวเรือน 
มีความหลากหลาย ได้แก่ ภาชนะส้าหรับการประกอบอาหาร การกักเก็บถนอมอาหาร หมักดอง 
การบรรจุ กักเก็บ ไปจนถึงเพื่อการขนส่งล้าเรียง และมีการพัฒนาเป็นเครื่องใช้สอยส้าหรับประดับ
ตกแต่ง ของที่ระลึก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จ้าแนกรูปแบบประเภท ดังนี   

2.1 การจ าแนกประเภทเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  การ
พิจารณารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่พบในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา สามารถจ้าแนกได้  2 วิธี คือ 1) 
การจ้าแนกประเภทตามลักษณะชนิดของเนื อดิน 2) การจ้าแนกประเภทตามลักษณะการใช้งาน  

2.1.1 การจ าแนกประเภทตามลักษณะชนิดของเนื้อผลิตภัณฑ์ เป็นการ
พิจารณาในระดับคุณภาพ คุณสมบัติของเนื อผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างกันในด้านระดับอุณหภูมิ
การเผา ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หลังเผามีความแข็งแกร่ง การดูดซึมน ้า และสีสันของเนื อผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันแต่ละชุมชน ผู้วิจัยได้พบว่า เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ส่วนมากเป็น
ผลิตภัณฑ์ชนิดเอิร์ทเทนแวร์ (Earthenware) คือ เครื่องปั้นดินเผาทั ง 4 ชุมชน ได้แก่ บ้านมอญ 
จังหวัดนครสวรรค์ บ้านโคกหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี บ้านคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ชุม ชน เกาะ เกร็ด  จั งหวัดนนทบุ รี  และพบผลิ ตภัณ ฑ์ ชนิ ดส โตนแวร์  (Stoneware) คื อ 
เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านโคกหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี  

1) ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทเอิร์ทเทินแวร์ ที่พบในชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ทั ง 4 ชุมชน เป็นเนื อผลิตภัณฑ์ที่เผาในอุณหภูมิต้่าประมาณ 
800-1,050 องศาเซลเซียส ลักษณะการปั้นค่อนข้างหนาเนื อดินมีความพรุนตัวสูง เปราะแตกหัก 
หรือบิ่นได้ง่ายเมื่อกระทบกัน เสียงเคาะไม่ดังกังวาน เนื่องจากเนื อดินไม่แข็งแกร่ง มีลักษณะเป็นสี
ทึบแสง เนื อดินมีทั งสีแดงอิฐ สีน ้าตาลส้ม สีน ้าตาลเข็ม และมีการเผาด้วยเทคนิคพิเศษให้เป็นสีด้า
สนิทก็มี   
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ภาพประกอบ 21 รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาประเภทเอิร์ทเทนแวร์ 

ที่มา: ภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์ (2558). ถ่ายภาพ 

    

 

ภาพประกอบ 22 รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์บ้านโคกหม้อ อ.บางระจัน  
จังหวัดสิงห์บุรี 

ที่มา: ภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์ (2558). ถ่ายภาพ 
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2) ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ที่พบชุมชนบ้านโคกหม้อ 
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเนื อผลิตภัณฑ์เนื อแกร่งเผาที่อุณหภูมิสูง 1,220 องศาเซลเซียสเนื อดินที่มีสีเทา
อ่อนหรือสีน ้าตาลอ่อนทึบแสง มีความแข็งแกร่งทนทานกว่าดินเอิร์ทเทินแวร์ ดูดซึมน ้าไม่เกินร้อย
ละ 3 มีทั งชนิดเคลือบ และไม่เคลือบลักษณะการปั้นค่อนข้างหนา เสียงเคาะดังกังวานปานกลาง 
เนื่องจากเผาในอุณหภูมิสูงจนเนื อดินสุกตัว หลอมตัวกันแน่นเป็นเนื อเดียวกัน  ไม่ดูดซึมน ้าแม้ว่า
จะไม่เคลือบก็ตาม สามารถใช้กับเคลือบที่เผาอุณหภูมิสูงได้ทุกชนิด เพราะมีช่วงการเผายาว มีชั น
ของเคลือบหนา 1-2 มม. เนื อดินไม่เปราะ แตกหักหรือบิ่นได้ง่ายเมื่อน้ามาล้างหรือกระทบกัน 

ข้อแตกต่างของรูปแบบเครื่องปั้นดินเผา 2 ประเภทนี  เป็นผลเนื่องมาจาก
คุณสมบัติและข้อจ้ากัดทางด้านวัสดุและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต วัตถุดิบหลักที่น้ามาใช้ท้า
เครื่องปั้นดินเผา คือ ดิน คุณสมบัติของเนื อดินแต่ละท้องถิ่น แต่ละแหล่งมีคุณสมบัติต่างกันอย่าง
เห็นได้ชัดคือ สี ความทนไฟ ความละเอียด ความเหนียว เป็นสิ่งส้าคัญที่ก้าหนดระดับคุณภาพและ
ชนิดประเภทของผลิตภัณฑ์ กิตติ เฮ็งเจริญสิงห์ (2558.สัมภาษณ์.) ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ไหสี่หูว่า 
“ที่เราใช้ดินเหนียวในท้องถิ่นบางระจัน ที่เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายบริเวณบ่อหลังวัดเป็นบ่อดินเดิมที่
ขุดดินเหนียวน้ามาใช้ปั้นภาชนะในแหล่งเครื่องปั้นดินเผาแม่น ้าน้อยมาแต่โบราณ โดยเราน้ามาเผา
ดิบที่ 800 องศาสเซลเซียสก่อนครั งหนึ่งและเคลือบด้วยน ้าเคลือบสีน ้าตาล แล้วน้าไปเผาในระดับ
อุณหภูมิ 1,200 -1,230 องศาสเซลเซียส”  จะเห็นได้ว่าเนื อดินสามารถเผาทนไฟได้สูง และมี
เทคโนโลยีการปั้นดินผาแป้นหมุนและมีการเคลือบด้วยน ้าเคลือบขี เถ้าสีน ้าตาล เผาด้วยเตาแก๊ส 
ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา และการได้รับอิทธิพลเทคโนโลยีในการผลิต
จากช่างปั้นชาวจีน จึงท้าให้รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อมีคุณภาพคุณสมบัติของ
เครื่องปั้นดินเผาแตกต่างจาก 3 ชุมชน ซึ่งใช้เนื อดินในท้องถิ นบ้านมอญที่สามารถทนไฟได้ต้่ากว่า 
มีระดับอุณหภูมิการเผาที่ต้่ากว่า และเป็นภูมิปัญญาที่มาจากบรรพบุรุษชาวมอญ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน 

2) การจ าแนกประเภทตามลักษณะการใช้งาน  ผู้วิจัยได้จ้าแนก
รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี    

2.1) เค รื่ อ งปั้ น ดิ น เผ าที่ ใช้ สอยในชี วิ ต ป ระจ าวัน  เป็ น
เครื่องปั้นดินเผาที่มีการผลิตจ้านวนมากและมีความหลากหลายขนาด รูปแบบ และรูปทรง ขึ นอยู่
กับหน้าที่พฤติกรรมการใช้งาน ผู้วิจัยได้จ้าแนกรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สอยใน
ชีวิตประจ้าวัน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาส้าหรับการประกอบอาหาร และกลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือนส้าหรับบรรจุ  
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เครื่องปั้นดินเผาส าหรับประกอบอาหาร  เป็นภาชนะที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบการปรุงอาหาร ส่วนมากจะเป็นภาชนะที่ใช้สัมผัสกับไฟ หรือที่จะต้องมา
การใช้ความร้อนมาเกี่ยวข้อง เนื่องจากในอดีตภาชนะที่สามารทนไฟทนความร้อนได้ดีที่สุด หาง่าย
ราคาถูก คือ ภาชนะดินเผา ใช้ส้าหรับ หุง ต้ม นึ่งข้าวปลาอาหาร ได้แก่ หม้อดินเผา หวดนึ่งข้าว 
เตาเชิงกราน กาน ้าต้มน ้า อ่างนวดแป้ง-ซาวขนมจีน และครก เป็นรูปแบบที่ตอบรับกิจกรรมการใช้
ชีวิตประจ้าวัน เพื่อความอยู่รอด ผลิตภัณฑ์รูปแบบนี พบว่ามีการผลิตอยู่ใน 3 ชุมชน ได้แก่ บ้าน
มอญ บ้านคลองสระบัว และบ้านเกาะเกร็ด 

เครื่องปั้นดินเผาส าหรับบรรจุ การท้าเครื่องปั้นดินเผาเพื่อการ
ผลิตหรือการเก็บบรรจุ กักเก็บ และรวมถึงเพื่อการขนส่งล้าเรียง อาหาร หรือวัตถุสิ่งของบางอย่าง
จ้าเป็นต้องใช้ภาชนะบรรจุที่สามารถปกป้องรักษา คุ้มครอง อาหาร หรือวัตถุสิ่งของเหล่านั นได้เป็น
อย่างดี เพื่อความสะดวก สามารถเป็นไว้ใช้ในยามจ้าเป็นนอกฤดูกาล และเพื่อความสะดวกในการ
ขนย้ายขนส่งสินค้าที่ต้องการภาชนะบรรจุตวงปริมาตรในการค้าต่างแดน เครื่องปั้นดินเผาจึงเข้า
มามีบทบาทท้าหน้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ส้าหรับกับเก็บขาวของวัตถุ สิ่งของไว้ใช้ และเพื่อการขนส่ง 
ได้แก่ โอ่ง ไห  กระปุก กระปุกดับถ่าน  คนที คนโท ถ้วย โถ ขวด แจกัน  หม้อตาล  

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาประเภทที่ใช้สอยในชีวิตประจ้าวัน  การปั้น
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะมีเน้นลักษณะที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการใช้งาน ทั งด้านรูปทรงที่เกิดจาก
หน้าที่สอยและปริมาณการใช้ในแต่ละครั ง เช่น หม้อดินเผาที่ต้องตั งบนเตาสัมผัสกับเปลวไฟ การมี
รูปทรงก้นที่โค้งกลมจะช่วยถ่ายเทความร้อนให้กระจายทั่วรอบด้านได้สม่้าเสมอ  อีกทั งภาชนะดิน
เผายังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต การกินการใช้สอยที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมการกินการใช้สอยในวิถี
ชีวิตของชุมชนแต่ละแห่ง ความหลากหลายของระบบการผลิตอาหารในสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ 
มนุษย์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการก้าหนดเทคนิควิธีหรือรูปแบบของอาหารในแต่ละ
ท้องถิ่น สอดคล้องกับ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (2548: 180) และ กรกฏ บุญลพ (2551: 20-21)  
ที่กล่าวถึงวัฒนธรรมอาหาร ว่าเป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นของคนท้องถิ่นที่สามารถน้าอาหารใน
ท้องถิ่นมา กับเก็บสะสม การถนอมอาหาร แปรรูปเป็นเครื่องปรุงหลักประจ้าครัวเรือน อาทิ กะปิ 
น ้าปลา ปลาร้า และซีอ๊ิว การรับวัฒนธรรมการถนอมอาหารที่ใช้แต่งกลิ่น และรส จากชาวจีน เช่น 
ผักดอง เต้าเจี ยว จากสิ่งเหล่านี มนุษย์สร้างสรรค์ภาชนะในการบรรจุ คือ ไห โอ่ง อ่าง ภาชนะที่มี
ความแข็งแกร่งทนทานสามารถบรรจุของเหลวรักษาอุณหภูมิและความชื นของอาหารได้ดี กระปุก
เต้าเจี ยว ไหน ้าปลา ประปุกน ้าตาล  
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ซึ่งรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อ พบว่า มีรูปแบบเป็นไหสี่หูทั ง
ชนิดเคลือบและไม่เคลือบ สอดคล้องกับ โกมล รักษ์วงศ์ (2538: 18) ได้กล่าวว่า “ในสมัยอยุธยา 
แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่และส้าคัญที่ บริเวณใกล้แม่น ้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี หรือที่
ปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ “แหล่งเตาแม่น ้าน้อย”  นักโบราณคดีอธิบายว่า ภาชนะดินเผาที่โดดเด่นจาก
แหล่งนี คือ “ไห” ท่ีมีห่วงดินเผาปั้นติดอยู่ที่ไหล่ภาชนะจ้านวน 4 ห่วง หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ไหสี่หู” 
ซึ่งเป็นทั งสินค้าส้าคัญในสมัยอยุธยา ที่ส่งออกไปจ้าหน่ายบริเวณทะเลจีนใต้ และหมู่เกาะบริเวณ
แปซิฟิค ดังพบหลักฐานในแหล่งเรือจมกลางอ่าวไทย ซึ่งได้บรรทุก “ไหสี่หู” จ้านวนมากเพื่อส่งออก
ไปจ้าหน่าย แต่กลับล่มลงเสียก่อน รวมทั งยังพบอยู่ตามชุมชนโบราณในหมู่เกาะต่าง ๆ ถือเป็น
โบราณวัตถุส้าคัญที่แสดงถึงการเชื่อมโยงทางการค้าและวัฒนธรรม ระหว่างโลกภายนอกกับสยาม
ได้อย่างชัดเจน  จากหลักฐานที่พบในแหล่งเรือจมกลางอ่าวไทย นักโบราณคดียัง พบว่า ไหสี่หูยัง
ถูกใช้บรรจุอาหารที่ท้าจากปลา โดยมีจุกไม้ปิดปากไหไว้อย่างมิดชิด  ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่า  
เป็นอาหารท่ีใช้บริโภคเฉพาะในเรือ หรือใช้เป็นสินค้าส่งออก  

ตาราง 3 เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สอยในชีวิตประจ้าวัน 

รายการเครื่องใช้สอย ลักษณะรายละเอียดรูปแบบ 

เครื่องปั้นดินเผาส าหรับประกอบอาหาร 

หม้อดิน  

 
 
 
 

การใช้งาน  ภาชนะส้าหรับหุงต้มหรือใส่ของ เช่น น ้า 
น ้าตาลโตนด ข้าวสาร  อาหาร แกง ปัจจุบันนิยมน้ามาใช้
ต้มยา หม้อต้มอาหารจิ มจุ่ม 
รูปทรง     ปากกลม คอคอดแล้วผายออก ก้นมนกลม  
มีฝาไม่มีหู มีขนาดต่างๆ กัน เรียกหม้อข้าว หม้อทะนน 
หม้อตาล หม้อสงกรานต์ หากมีหูจับสองหูจับ รูปร่างเตี ย
แป้น เรียกหม้อแกง บ้างท้องถิ่นเรียกอวย  มีขนาและ
รูปทรงต่างกันบ้างตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่น  
ขนาด  5 – 14 นิ ว  
ลวดลาย ผิวเรียบหรืออาจมีลวดลายจากไม้ตี หรือขัดผิว
ให้มัน  
สี   น ้าตาลส้ม  
แหล่งที่พบ บ้านคลองสระบัว บ้านมอญ เกาะเกร็ด 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายการเครื่องใช้สอย ลักษณะรายละเอียดรูปแบบ 

เครื่องปั้นดินเผาส าหรับประกอบอาหาร 

หวด 

 
 

การใช้งาน  ภาชนะส้าหรับนึ่ง เช่น ข้าวเหนียว ผัก ถั่ว 
งา แต่นิยมใช้นึ่งข้าวเหนียวมากกว่าอย่างอ่ืน โดยน้าหวด
วางไว้บนปากหม้อ ซึ่งมีน ้าอยู่ไม่ให้จรดก้นหวด เมื่อน้า
หม้อตั งไฟจนน ้าเดือด ไอน ้าจะระเหยเข้าไปในหวดตามรูที่
เจาะไว้ท้าให้ความร้อนระอุอยู่ภายในจนสิ่งที่ต้องการจะ
นึ่งสุก การนึ่งด้วยหวดจะต้องมีใบตองหรือผ้าขาวบางรอง
และปิดปากหวด เพื่อให้ความร้อนระอุอยู่ภายใน 
รูปทรง ปากกลม คอคอดแล้วผายออก ก้นระนาบเจาะรู
กระจายทั่วพื นก้น 
ขนาด  8 – 10 นิ ว  
ลวดลาย ผิวเรียบไม่มีลวดลาย 
สี  สีน ้าตาลส้ม  
แหล่งที่พบ บ้านมอญ  เกาะเกร็ด 

เตาเชิงกราน  

 

การใช้งาน  เตาส้าหรับหุงต้มโบราณ เตาชนิดนี  โบราณ
จะใช้ต้มยาต้มน ้าร้อน หรือใช้หุงต้มอาหาร เป็นเตาที่
สะดวกในการเคลื่อนย้าย และไม่ เปลืองพื นที่ ใช้งาน
เหมือนเตาก้อนเส้า 
รูปทรง รูปร่างคล้ายเชิงกราน ด้านหนึ่งยกสูงขึ นส้าหรับรับ
ก้นหม้อ อีกด้านหนึ่งเป็นฐานรับดุ้นฟืน เตาเชิงกรานมีหลาย
ขนาด แล้วแต่ขนาดของหม้อหรือภาชนะที่จะวางบนเตา  
ขนาด  8 – 10 นิ ว  
ลวดลาย ผิวเรียบ ไม่มีลวดลาย  
สี สี น ้าตาล  
แหล่งที่พบ  บ้านคลองสระบัว บ้านโคกหม้อ เกาะเกร็ด 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายการเครื่องใช้สอย ลักษณะรายละเอียดรูปแบบ 

เครื่องปั้นดินเผาส าหรับประกอบอาหาร 

กาน้ า  

 
 

 
 

การใช้งาน  ภาชนะส้าหรับใส่น ้า ต้มน ้า รูปทรงคล้าย 
หม้อข้าวหม้อแกง 
รูปทรง  ปากกลม คอคอดแล้วผาย ก้นมนกลม มีฝา มีหู
หิ วหรือจับด้านบน  ด้านข้างส่วนล่างมีพวยส้าหรับเทน ้า  
มีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันไปตามแต่ละแหล่งผลิต 
ขนาด  8 – 12 นิ ว  
ลวดลาย ผิวเรียบ หรือขัดผิวให้มัน ไม่มีลาย  
สี  สีน ้าตาลส้ม 
แหล่งท่ีพบ  บ้านคลองสระบัว เกาะเกร็ด  

อ่าง  

 
 

การใช้งาน  ภาชนะส้าหรับใส่อาหาร  นวดแป้ง ล้าง หรือ
รูปทรง  รูปร่างรูปทรงเตี ย ปากผาย ขอบปากหนา  
ลวดลาย ผิวเรียบไม่มีลาย  มีทั งชนิดเคลือบและไม่
เคลือบ  
ขนาด  12 – 18 นิ ว  
สี สีน ้าตาลส้ม สีน ้าตาลเข็มด้า  
แหล่งท่ีพบ บ้านมอญ บ้านโคกหม้อ เกาะเกร็ด  
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายการเครื่องใช้สอย ลักษณะรายละเอียดรูปแบบ 

เครื่องปั้นดินเผาส าหรับประกอบอาหาร 

ครก  

 
 

การใช้งาน  ภาชนะส้าหรับต้าหรือโขลกของให้ละเอียด 
โดยใช้สากกระเบือเป็นเครื่องต้าหรือโขลก  
รูปทรง  ปากผาย ก้นสอบเป็นตุ่มกลมหนา มีหลุมตรง
กลางส้าหรับใส่สิ่งที่ ต้องการต้า รูปร่างต่างกันไปตาม
ขนาดการใช้สอยและการปั้นของช่างแต่และท้องถิ่น มี
หลายขนาดตั งแต่ 3-4 นิ ว ไปจนถึงขนาดใหญ่เกือบ 2 คืบ   
ขนาด  4 – 10 นิ ว  
ลวดลาย   ผิวเรียบ หรืออาจมีลายขูดขีดที่ขอบนอก
ด้านบน  
 บ้านมอญ บ้านโคกหม้อ เกาะเกร็ด  
สี สีน ้าตาลส้ม สีน ้าตาลเข็มด้า 
แหล่งท่ีพบ บ้านมอญ บ้านโคกหม้อ เกาะเกร็ด  

เครื่องปั้นดินเผาส าหรับบรรจุ 

โอ่ง  

 
 
 
 
 

 

การใช้งาน  ภาชนะส้าหรับใส่น ้ากินน ้าใช้  
รูปทรง  รูปร่างกลม ปากกลม กลางป่อง ก้นสอบ มีหลาย
ขนาดรูปทรงต่างกันตามแต่ละท้องถิ่นที่ผลิต บางที่เรียก 
ตุ่ม เช่น ตุ่มสามโคก เป็นตุมที่ผลิตที่สามโคก มีรูปทรง
ปากแคบ กลางขึ นไปถึงขอบปากป่อง ก้นสอบเล็กเท่า
ขนาดปาก 
ขนาด  เล็กสุด ครึ่งปี๊บ 1,  2, 4, 6, 8 และ 10 ปี๊บ  หรือ
ประมาณขนาดเส้นผ่านศูนกลาง 20 - 70 ซม 
ลวดลาย มีทั งผิวเรียบ ไม่มีลาย และลวดลายขูกขีดเป็น
วงรอบบริเวณขอบบ่า 
สี สีน ้าตาลส้ม ไม่เคลือบ  
แหล่งท่ีพบ บ้านมอญ เกาะเกร็ด 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายการเครื่องใช้สอย ลักษณะรายละเอียดรูปแบบ 

เครื่องปั้นดินเผาส าหรับประกอบอาหาร 

ไห  ไหสี่ห ู

 
 
 
 

 

การใช้งาน  ภาชนะใส่น ้าปลา เกลือและของหมักของ
ดองต่างๆ ตั งแต่กระเทียมดอง ผักดอง ไปจนถึงปลาร้า 
ปลาเจ่า มีรูปทรง รูปร่างแตกต่างกันบ้างตามความ
ต้องการใช้สอย รูปร่างป้อม ปากแคบ กลางป่อง ก้นสอบ 
มีหู 4 หู ลักษณะหู มีไว้เพื่อการร้อยมัดปิดปากไห มิได้
เพื่อการร้อยหิ ว  
ขนาด  15 – 70 เซนติเมตร  
ลวดลาย ผิวเรียบ มีการขูดเป็นเส้นร่องที่แนวบ่ารอบ มี
ทั งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ  
สี สีน ้าตาล น ้าตาลเข้มถึงด้า  
แหล่งท่ีพบ บ้านโคกหม้อ 

คนที  

 
 

การใช้งาน  ภาชนะส้าหรับใส่ชา เหล้า  
รูปทรง รูปทรงกลม คล้ายผลน ้าเต้า ปากกลมแคบขอบ
ปากเป็นเชิง มีคอสูง มีพวยกลางส้าตัว ไม่มีหู  
ขนาด  15 – 30 เซนติเมตร  
ลวดลาย ผิวเรียบ มัน มีทั งชนิดเคลือบและไม่เคลือบ  
สี  สีน ้าตาล น ้าตาลเข้มถึงด้า  
แหล่งท่ีพบ   บ้านโคกหม้อ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายการเครื่องใช้สอย ลักษณะรายละเอียดรูปแบบ 

เครื่องปั้นดินเผาส าหรับประกอบอาหาร 

ขวด ขวดสองหู 

 
 

 

การใช้งาน ภาชนะส้าหรับใส่น ้าหรือเหล้า ภายหลังมีการ
น้าไปใช้เป็นแจกันใส่ดอกไม้ ประดับตกแต่ง โชว์  
รูปทรง ทรงสูง คอคอดเล็กปากผายออก ขอบปากม้วน
ออกด้านนอกเป็นเส้นกลมหน้า จากกึ่ งกลางลงไป
ส่วนล่างป่อง มีหูขนาดเล็ก 2 หู  
ขนาด    15 – 30 เซนติเมตร  
ลวดลาย  ผิวเรียบไม่มีลาย มีทั งเคลือบและไม่เคลือบ  
สี  สีน ้าตาลเข้ม ด้ามัน  
แหล่งท่ีพบ  บ้านโคกหม้อ 

เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ส าหรับประดับตกแต่ง 
กระถาง 

 
 

การใช้งาน  ภาชนะส้าหรับปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ  
รูปทรง     และรูปทรงต่างกันบ้างตามความนิยมของแต่
ละท้องถิ่น  
ขนาด  มีขนาด ลดหลั่นกัน 4 ขนาด  
ลวดลาย ผิวเรียบหรืออาจมีลวดลายขูดขีด ตัด ทาน ้าดิน
สี ดินสีขาว เขียว ส้ม ชมพู ฉลุลวดลาย  
สี   น ้าตาลส้ม  
แหล่งที่พบ บ้านเกาะเกร็ด 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายการเครื่องใช้สอย ลักษณะรายละเอียดรูปแบบ 

เครื่องปั้นดินเผาส าหรับประกอบอาหาร 

อ่างบัว 
 

 
 
 

การใช้งาน  อ่างน ้าใช้ส้าหรับปลูกไม้น ้า เช่น บัว อ่าง
ลอยดอกไม้  อ่างเลี ยงปลา อ่างน ้าผุด  
รูปทรง     ปากกว้าง ทรงเตี ย ก้นสอบ หรืออาจมีขอบ
ปาก  
มีขนาดและรูปทรงต่างกันบ้างตามความนิยมของแต่ละ
ท้องถิ่น  
ขนาด  16-20 นิ ว  
ลวดลาย ผิวเรียบหรืออาจมีลวดลายเส้นจากการขูดร่อง 
และทาน ้าดินสี   
สี   น ้าตาลส้ม  
แหล่งที่พบ บ้านมอญ บ้านเกาะเกร็ด 

แก้ว 

 

การใช้งาน  แกว ภาชนะส้าหรับใส่เครื่องด่ืมร้อน ชา 
กาแฟ   
รูปทรง     ปากกว้าง ทรงเตี ย ก้นสอบ มีขอบปากเรียบ มี
จากรอง หรืออาจมีฝา  
มีขนาดและรูปทรงต่างกันตามลักษระการปั้นของช่างปั้น  
ขนาด  4-5 นิ ว  
ลวดลาย แกะสลักลวดลายไทย เว้นขอบปากภาชนะ
เรียบ    
สี   น ้าตาลส้ม  
แหล่งที่พบ บ้านเกาะเกร็ด 
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2.2) เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในพิธี 
รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในพิธีการที่พบในเขตลุ่มแม่น ้า

เจ้าพระยา พบว่า เป็นเครื่องปั้นดินเผาส้าหรับเป็นเครื่องบรรณาการ มีตั งแต่ขนาดกลางไปจนถึง
ขนาดใหญ่ รูปทรงประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนตัวภาชนะ มีฝาและฐานรองรับตัวภาชนะ มี
ลวดลายทั ง 3 ส่วน ลักษระลวดลายเป็นการสลักลวดลาย ขูดขีดเป็นเส้นร่องและ การปั้นดินเป็น
เส้นติดนูนต้่า ลวดลายมีความประณีตเป็นพิเศษ ลวดลายที่พบส่วนใหญ่เป็นลายเส้นลายไทย ลาย
กระจัง ลายเส้นเลขาคณิต ส่วนใหญ่เป็นหม้อน ้าและ โอ่งใส่น ้าซึ่งมีหลายรูปร่างรูปทรง  

 เครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องบรรณาการที่สวยงามนี  ช่างปั้น
มิได้ท้าเพื่อการค้าแต่ท้าด้วยใจรัก และมักจะท้าให้ผู้ที่ตนเคารพนับถือ เช่น น้าไปถวายพระ หรือ
น้าไปมอบให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เมื่อครังที่มอญมีพระราชอาณาจักรมอญนั น เครื่องปั้นดินเผา
ประเภทนี  ใช้ในราชส้านักมอญในกลุ่มพระสงฆ์และขุนนางเป็นส่วนใหญ่ดังนั น เครื่องปั้นประเภท
นี  จึงมีความสวยงามเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นรูปทรงและลวดลายตบแต่ง เนื่องจากช่างปั้นจะท้าด้วย
ความตั งใจเป็นพิเศษ และให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด ดังที่ โชคชัย พุ่มไม้ใหญ่ (2558. สัมภาษณ์) ได้
กล่าวไว้ว่า “ช่างปั้นชาวมอญท้าเครื่องปั้นที่มีความพิเศษเป็นอย่างมาก ชนิดที่เรียกว่าท้าสุดฝีมือ 
เป็นการฝากฝีมือไว้กับแผ่นดิน มีทั งใช้วิธีปั้นติดเป็นเส้นลสลายนูนต้่า วิธีแกะสลักลาย ใบนึงหลาย
เดือนกว่าจะปั้นแกะลายและเผาออกมาเสร็จเป็นผลงาน”  

เครื่องปั้นดินเผาอีกส่วนหนึ่งได้ผลิตขึ นเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาได้น้าไปใช้เกี่ยวกับการบ้าเพ็ญกุศลของชาวพุทธ เครื่องปั้นเหล่านี  ได้แก่ บาตร
พระดินเผา หม้อน ้ามนต์ ขันน ้ามนต์ และใช้ในพิธีกรรมส้าคัญของชาวมอญ เช่น เครื่องปั้นดินเผา
ในพิธีฉลองพระพุทธรูปตามพิธีมอญ มีบาตรและกระโถน เป็นต้น หม้อส้าหรับกวนข้าวทิพย์ ในพิธี
กวนข้าวทพิย์ อ่างดินเผาส้าหรับเครื่องไทยทานถวายพระ  

แม้ในงานศพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดได้น้าไปใช้ในคติความ
เชื่อของคนมอญ เช่น อ่าง และหม้อข้าวต้องวางไว้หน้าศพ หม้อน ้าขมิ นเทราดในโลงศพก่อนน้าศพ
บรรจุในโลง เมื่อเทน ้าขมิ นแล้วต้องทุบหม้อนนั นให้แตก  

รูปทรงเครื่องปั้นดินเผาหม้อน ้าลายวิจิตร ผู้วิจัยพบว่า รูปทรง
เครื่องปั้นดินเผาสามารถจ้าแนกองค์ประกอบของรูปแบบได้ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนฝาภาชนะ 
2) ส่วนตัวภาชนะ 3) ส่วนฐานวางภาชนะ ดังภาพประกอบ  
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ตาราง 4 เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในพิธี 

รายการเครื่องใช้สอย ลักษณะรายละเอียดรูปแบบ 

เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในพิธี 

หม้อน้ าลายวิจิตร  

 
 

 

การใช้ งาน   ภาชนะส้ าหรับใส่ น ้ า ด่ื ม  ใช้ เป็ น เครื่อง
บรรณาการ มอบในวาระพิธีส้าคัญ น้าไปถวายพระ หม้อ
น ้ามนต์ 
รูปทรง     ปากกลม คอคอดแล้วผายออก ก้นมนกลม  
มีฝาไม่มีหู มีฐาน  
ขนาด  มีหลายขนาดต่างกันไปตามการสร้างสรรค์ของช่าง
ปั้น  
ลวดลาย ผิวเรียบหรืออาจมีลวดลายแกะสลักลายไทย ลาย
เถา ลายกรนกลายกระจัง แตกต่างกันไปตามจินตนาการและ
ทักษะฝีมือของช่างปั้น  หรืออาจมีขัดผิวให้มัน ในบาง
ต้าแหน่ง 
สี   น ้าตาลส้ม  
แหล่งที่พบ บ้านเกาะเกร็ด 

บาตร  

 
 
 

การใช้งาน ภาชนะส้าหรับใส่ข้าวถวายอาหารพระ บาตร
น ้ามนต์ มอบเป็นของขวัญแก่ผู้เคารพนับถือ  
รูปทรง รูปทรงกลม ปากสอบเข้า ก้นมนกลมคล้ายหม้อ ไม่มี
คอ มีฝาครอบ มีฐาน 
ขนาด  10 นิ ว  
ลวดลาย แกะสลักลวดลาย  
สี สีน ้าตาลส้ม 
แหล่งท่ีพบ  บ้านเกาะเกร็ด บ้านมอญ 

  
จากตารางรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา

ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต เป็นภาชนะที่ใช้ในครัวแทบทั งสิ น เกี่ยวข้องกับการ
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ประกอบอาหาร หุง ต้ม นึ่ง การกักเก็บอาหาร การหมักดอง การบรรจุ กักเก็บไปจนถึงเพื่อการ
ขนส่งล้าเรียง เมื่อพิจารณาในรูปแบบลักษณะรายละเอียด พบว่า แต่ละชุมชนรูปแบบที่มีอัต
ลักษณ์เฉพาะชุมชนชน มีรูปแบบภาชนะสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนและประวัติศาสตร์ของแต่ละ
ชุมชน อีกทั งยังสัมพันธ์กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ กล่าวคือในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาแต่ละ
ชุมชนจะได้รับภูมิปัญญาที่สืบทอดและถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่มีความถนัดและช้านาญ
เฉพาะอย่างมีรูปทรงและลวดลายที่เปรียบเสมือนลายมือของช่าง ของตระกูล ว่ารูปทรง ขนาดและ
ลวดลายนี เป็นของบ้านไหนท้า ซึ่งแต่เดิมจะเป็นภาชนะเครื่องใช้สอยในครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารการกิน ภาชนะหุงต้มประกอบอาหาร เป็นภาชนะเพื่อใช้ส้าหรับกักเก็บน ้า ข้าวปลา พืช
ธัญญาหารเก็บไว้กินไว้ใช้นอกฤดูกาล   

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาแต่ละชุมชนรูปแบบมีอัตลักษณ์เฉพาะ
ชุมชนชน เป็นรูปแบบภาชนะที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนและประวัติศาสตร์ชุมชนเองก่อนและ
พัฒนาเชื่อมโยงกับพื นที่อ่ืนออกไป อีกทั งยังสัมพันธ์กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ กล่าวคือ รูปแบบ
ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านเกาะเกร็ดเป็น ภาชนะเครื่องใช้ที่มีความวิจิตรซึ่งเป็นสิ่งของ
ที่ชาวมอญสร้างขึ นเพื่อถวายเป็นเครื่องบรรณาการแก่กษัตริย์ ขุนนาง เจ้าขุนมูลนาย เพื่อแสดง
ความจงรักภักดี รูปแบบจึงมีความประณีตสวยงามสุดฝีมีของช่างปั้น นอกเหนือจากเครื่องใช้สอย
ในครัวเรือนของผู้คนในชีวิตประจ้าวัน เหมือนชุมชนบ้านมอญ และชุมชนบ้านคลองสระบัว เป็นภูมิ
ปัญญาชาวบ้านที่มีง่ายไม่ซับซ้อน  

ในส่วนของรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านโคกหม้อ ได้แก่ 
ไหสี่หูขนาดใหญ่ ท่อน ้าประปา คนที เป็นภาชนะที่มีเคลือบ สีน ้าตาล และภาชนะเนื อแกร่งชนิดไม่
เคลือบ เป็นภูมิปัญญาของชั่งปั้นจากหลายสายทั งช่างปั้นชาวจีน และช่างปั้นจากกรุงสุโขทัยที่มี
เทคโนโลยีการผลิตขั นสูงกว่าชุมชนอ่ืน เป็นการขึ นรูปด้วยแป้นหมุนและมีการเคลือบด้วยน ้า
เคลือบขี เถ้าไม้ รูปแบบภาชนะไหสี่หูที่มีขนาดใหญ่ 40-60 เซนติเมตร และมีหู 4 ด้าน เป็นภาชนะ
เพื่อบรรจุสินค้า สิ่งของ พืช ข้าว อาหาร ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาท้าการค้ากับต่างประเทศ โดย
ลักษณะของหูทั ง 4 ด้านมีข้อสันนิฐานว่ามีไว้ส้าหรับมัดยึดปิดปากไหให้แน่น มิใช่เพื่อการร้อยหิ ว
เพื่อการขนย้ายเนื่องจาก หูมีขนาดเล็กไม่สมดุลกับการรับน ้าหนักของไหขณะบรรจุสิ่งของภายใน
ได้    

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านมอญ พบว่า ปัจจุบันเป็น
ผลิตภัณฑ์ส้าหรับการตกแต่งสวน กระถาง อ่างบัว เนื อผลิตภัณฑ์เป็นประเภทเอิร์ทเท่นแวร์ ชนิดไม่
เคลือบ  
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รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านโภคหม้อ เป็นผลิตภัณฑ์ไหสี่หู 
และคณที เนื อผลิตภัณฑ์เป็นประเภทสโตนแวร์ ชนิดมีเคลือบ คงรูปแบบดั งเดิมไว้  

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านคลองสระบัว พบว่า เป็น
ผลิตภัณฑ์หม้อทะนน หม้อตาล เตาเชิงกราน ที่มีขนาดเล็กลงกว่าของดั งเดิม ปัจจุบันผลิตขึ นเพื่อ
การอนุรักษ์รูปแบบและภูมิปัญญาไว้เท่านั น  เนื อผลิตภัณฑ์เป็นประเภทเอิร์ทเท่นแวร์ ชนิดไม่
เคลือบ 

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ประดับตกแต่งที่เน้นการแกะลวดลายวิจิตรมีความละเอียดประณีต นิยมใช้เป็นของที่ระลึก
ของขวัญ ของฝาก เนื อผลิตภัณฑ์เป็นประเภทเอิร์ทเท่นแวร์ ชนิดไม่เคลือบ  

2.2 รูปทรงเคร่ืองปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  
การวิเคราะห์รูปทรงเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

ผู้วิจัยพบว่า รูปทรงเครื่องปั้นดินเผาสามารถจ้าแนกรูปแบบได้ออกเป็น  5 รูปทรง ได้แก่ ดังตาราง  
1) ทรงปากผาย ก้นสอบ (ปากกว้างกว่าก้น) 2) ทรงกระบอก  (ปาก ล้าตัว ก้นเท่ากัน) 3) ทรงไห 
(ปากเท่ากับก้น ส่วนกลางป่อง)  4) ทรงขวด (ปากเล็กแคบมีคอส่วนกลาง ป่อง) 5) หม้อ (ปากฝาย 
คอคอด ก้นมนกลม)  

ตาราง 5 รูปทรงเครื่องปั้นดินเผา 

รูปแบบรูปทรง ลักษณะรูปแบบ 
1. ทรงปากผาย ก้นสอบ (ปากกว้างกว่า
ก้น) 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

รูปแบบรูปทรง ลักษณะรูปแบบ 
2. ทรงกระบอก  (ปาก ล้าตัว ก้นเท่ากัน) 

 
 

 
 

 

3. ทรงไห (ปากเท่ากับก้น ส่วนกลางป่อง) 

 
 

 
 

 

4. ทรงขวด (ปากเล็กแคบมีคอส่วนกลาง 
ป่อง) 

 

   
 

 

5. หม้อ (ปากฝาย คอคอด ก้นมนกลม) 

 

 
 
 

 
 



  168 

นอกจากนี  รูปแบบเครื่องปั้นดินเผา มีการตกแต่งลวดลายบน
เครื่องปั้นดินเผา ในหลายต้าแหน่งส่วนต่างๆของภาชนะ โดยส่วนมาก พบการแต่งลายบริเวณส่วน 
คอ -บ่า ล้าตัว และส่วนฐาน หรือมีการสลักลวดลายเต็มพื นที่ผิวของภาชนะเครื่องปั้นดินเผานั น ๆ 

ตาราง 6 รูปทรงกับต้าแหน่งการสร้างลายบนภาชนเครื่องปั้นดินเผา 

ส่วนประกอบของรูปทรง  การสร้างลวดลายบนภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผา 

 

 

1. บริเวณส่วนปาก - คอ ของภาชนะ 
2. บริเวณ ปาก - คอ ของภาชนะ 
3. บริเวณ คอ - ไหล่  ของภาชนะ 
4. บริเวณ กลางตัวภาชนะ ใช้เส้นแบ่งส่วนที่
กว้างที่สุดของตัวเป็นจัดศูนย์กลางขึ นไปถึง
บริเวณไหล่ และบริเวณต้่าลง มาก่อนถึงก้น 
5. บริเวณ ต่อจากกลางตัวถึงก้นของภาชนะ 
6. บริเวณ เชิง หรือฐานรองรับก้นของภาชนะ 

ตาราง 7 แสดงสรุปรูปแบบภาชนะเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

ชุมชน ประเภทเนื้อ
ผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบดั้งเดิม รูปแบบ
ปัจจุบัน 

รูปทรงและ
ลวดลาย 

บ้านมอญ 
นครสวรรค์ 

เอิร์ทเท่นแวร์  
ชนิดไม่เคลือบ 

ภาชนะบรรจุของเหลว 
เครื่องใช่ในครัว หุงต้ม
อาหาร โอ่ง อ่าง หม้อ 

กาน ้า 

กระถาง 
ภาชนะ

ตกแต่งสวน 

1) ทรงปากผายก้น
สอบ  2) ทรงกระบอก   
3) ทรงไห   

บ้านโคกหม้อ 
สิงห์บุรี 

สโตน์แวร์ ชนิดมี
เคลือบและไม่

เคลือบ 

ภาชนะบรรจุของเหลว 
เครื่องใช้ในครัว ไหสี่หู  
ท่อน ้าประปา คณที คณ

โท  

ไหสี่หู 
คณที คณโท  

1) ทรงไห   
2) ทรงขวด 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ชุมชน ประเภทเนื้อ
ผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบดั้งเดิม รูปแบบ
ปัจจุบัน 

รูปทรงและ
ลวดลาย 

บ้านคลอง
สระบัว 
อยุธยา 

เอิร์ทเท่นแวร์  
ชนิดไม่เคลือบ 

หม้อ แกงหม้อยา หม้อ
ทะนน กาน ้า  
เตาเชิงกราน  

ของจิ๋ว หม้อ
ดินเผา เตา
เชิงกราน
ขนาดจิ๋ว 

1) ทรงปากผายก้น
สอบ  
2) หม้อ (ปากฝาย 
คอคอด ก้นมนกลม) 

บ้านเกาะ
เกร็ด นนทบุรี 
 

เอิร์ทเท่นแวร์  
ชนิดไม่เคลือบ 

หม้อน ้าลวดลายวิจิตร 
(เครื่องบรรณาการ) 
ภาชนะเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน ครก อ่าง โอ่ง 
หม้อแกง หม้อยา หม้อ

ตาล 

ของที่ระลึก 
ถ้วยแก้ว
กาแฟ 

นาฬิกา โถมี
ฝาลวดลาย

วิจิตร 

1) ทรงปากผายก้น
สอบ  2) ทรงกระบอก   
3) ทรงไห  
4) ทรงขวด  
5) หม้อ  

 
3 ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  

ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มาจากการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
การได้เห็นได้ท้ามาตั งแต่วัยเด็กการเรียนรู้ การได้เล่นได้ลงมือท้าเป็นการซึมซับทีละเล็กทีละน้อย
จนกลายเป็นความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ติดตัวไป ทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นภูมิปัญญา
เครื่องปั้นดินเผา  มีดังนี   1) วัตถุดิบที่ใช้ท้าเครื่องปั้นดินเผา 2) การเตรียมดิน 3) การปั้นขึ นรูป
ผลิตภัณฑ์ 4) การตกแต่งผลงาน 5) การเผาและเตาเผา  

3.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการท าเครื่องปั้นดินผา  
วัตถุดิบที่ใช้ท้าเครื่องปั้นดินเผาได้แก่  

1. ดินเหนียว ดินที่ใช้ท้าเครื่องปั้นดินเผาเป็นดินเหนียวที่มีคุณภาพ ไม่มี
กรวด หิน ซากพืช อาจมีทรายธรรมชาติปนอยู่ในดินปริมาณน้อย เนื อดินละเอียดมีความเหนียว
เหมาะสม สามารถปั้นขึ นรูปทรงได้ง่าย และเมื่อน้าไปเผาแล้วไม่มีเศษของหินปูนที่ยุ่ยตัวออกมา 
การเลือกสรรดินเหนียวจะเลือกในชั นดินที่ลึกลงไปจากหน้าดิน ต้่ากว่าชั นเปลือกหอย และเศษซาก
พืช ซึ่งการน้าดินขึ นจากบ่อดินท้าหลังจากหมดฝนในช่วงฤดูแล้ง น้ามากองตากทิ งไว้ให้เพียงพอต่อ
การใช้ในรอบอย่างน้อย 2-3 ปี ขึ นอยู่กับพื นที่กักเก็บดินของแต่ละบ้าน แหล่งดินของชุมชนเกาะ
เกร็ดและบ้านคลองสระบัว พบว่า เป็นดินเหนียวจากบ่อดินในจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนแหล่งดิน
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เหนียวของชุมชนบ้านโคกหม้อ เป็นดินเหนียวในพื นอ้าเภอบางระจัน การเตรียมเนื อดินปั้น พบว่ามี
การเตรียม 2 ลักษณะ คือ การเตรียมแบบแห้ง และการหมักดิน แบบแห้ง ได้แก่ ชุมชนบ้านโคก
หม้อ แบบหมักดิน ได้แก่ ชุมชนบ้านมอญ และชุมชนเกาะเกร็ด ส่วนบ้านคลองสระบัว จะใช้ดิน
ส้าเร็จที่นวดเสร็จแล้วจากชุมชนบ้านเกาะเกร็ด  

2. ทราย ส้าหรับผสมในเนื อดิน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเนื อดิน ช่วย
เพิ่มความทนไฟ ป้องกันการบิดเบี ยวและแตกร้าวได้ดี  

3. ฟืน เป็นเชื่อเพลิงส้าหรับเผาเครื่องปั้นดินเผา ไม้ฟืนที่น้ามาใช้เผาเป็น
ไม่เบญจพรรณ หรือไม้เนื อแข็งจะให้ไฟแรง ปัจจุบันใช้เศษไม่จากโรงเลื่อยไม้ เศษไม้จากการ
ก่อสร้างและก้านทางมะพร้าวส้าหรับแหย่ช่องตาเตาเพื่อเพิ่มให้ไฟแรงขึ น 

3.2 การเตรียมดิน ภูมิปัญญาด้านการเตรียมดินในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 
พบว่ามีวิธ๊การเตรียมดิน 2 ลักษณะ คือแบบแห้ง และแบบหมักดิน   

 1. การเตรียมดินแบบแห้ง ในชุมชนบ้านโคกหม้อ มีการเตรียมดินแบบแห้ง 
โดยน้าดินจากบ่อดิน น้าดินเหนียวมากองเก็บไว้ในพื นที่บ้านที่ขุดจากบ่อดินจะมีความชื นอยู่ในดิน 
เมื่อน้ามาใช้ต้องแบ่งย่อยดินน้ามาตากแดดให้แห้งสนิท แล้วบดย่อยด้วยเครื่องบดแบบถาดล้อ
หมุนบด (Edge runner) เป็นผงละเอียด ผ่านตะแกรงร่อน น้ามาผสมน ้านวดเป็นดินปั้น หมักดิน
ทิ งไว ้2-3 คืน จึงสามารถน้ามาใช้ได้  

 2. การเตรียมดินแบบหมักดิน ในชุมชนบ้านมอญและบ้านเกาะเกร็ด เตรียม
ดินปั้นด้วยวิธีการหมักดิน ดินเหนียวที่ขุดจากบ่อดินจะถูกกองไว้ใกล้กับสถานที่ท้าเครื่องปั้นดินเผา 
หากต้องการใช้ดินจะตักแบ่งดินมาพักไว้ในบ่อพักดินไว้ให้เต็ม แล้วใช้น ้าราดให้ชุ่มหมักทั งไว้ 2-3 
คืน จากนั นขุดขึ นมาเข้าเครื่องนวดดิน (Extrusion) 2- 3 รอบ ให้เนื อดินมีความละเอียดเนื อผสม
เข้าเป็นเดียวกัน จึงน้ามาใช้ปั้นได้ ในอดีต ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเครื่องจักเครื่องนวดดิน จะใช้
วิธีการนวดย่้าดิน การย ้าดินจะน้าดินที่หมักในบ่อหมักที่ราดน ้าจนชุ่มทิ งไว้ 1-2 คืน น้ามาวางแผ่
บนพื นโรงปั้นที่รองพื นด้วยทรายร่อนละเอียด เพื่อไม่ให้ดินติดพื นและเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื อ
ดิน  

การหมักดินจะช่วยให้เนื อดินกับน ้าในดินซึมเข้าเป็นเนื อเดียวกันได้ดี มีความ
เหนียวสม่้าเสมอไม่ร่วนแห้งเปราะเมื่อน้ามาปั้นขึ นรูปดันรูปทรง การเตรียมดินปั้น 2 วิธีนี มีความ
แตกต่างกันเนื่องมาจากการได้รับการถ่ายทอดความรู้เฉพาะของท้องถิ่นต่อ ๆ กันมา เป็นแบบแผน
ในการท้างานตามๆกันมา และเหตุผลส้าคัญคือมีเครื่องจักรในการเตรียมดินที่แตกต่างกัน  
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3.3 การปั้นขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การขึ นรูปภาชนะเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา 2 วิธี คือ วิธีการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีแป้นหมุนไฟฟ้า และการปั้นขึ นรูปด้วยมือ 
พบว่า ชุมชนบ้านคลองสระบัว ยังมีการอนุรักษ์วิธีการปั้นด้วยมือ ใช้วิธีการตีดินด้วยไม้ตีและหินดุ 
และการขึ นรูปด้วยแป้นหมุน ได้แก่ ชุมชนบ้านมอญ บ้านโคกหม้อและบ้านเกาะเกร็ด  

1. การปั้นขึ นรูปด้วยมือของชุมชนบ้านคลองสระบัว เป็นการขึ นรูปภาชนะ 
หม้อแกง หม้อยา เป็นการขึ นรูปที่มีกรรมวิธีการปั้นขึ นรูปในขั นแรกแตกต่างกันออกไปขึ นอยู่กับ
รูปทรงขนาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องอาศัยทักษะ ความช้านาญของช่างปั้นแต่ละคน เนื่องจากการขึ น
รูปวิธีนี ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักกลไกที่มีความซับซ้อนในการขึ นรูปเป็นวิธีการขั นตอนที่เข้าใจได้ง่ายว่า
การป้ันเป็นภาชนะ การบีบ การตีให้ได้ความหน้าบางที่ส้าเสมอและรูปทรงส่วนโค้งส่วนเว้าตามที่
ต้องการใช้ ส่วนโค้งของหินดุรองรับ และส่วนโค้งของทัพพีที่ใช้ตักอาหาร ที่มีความสัมพันธ์กัน  ดังค้า
กล่าวของ กิ่งแก้ว  ชินะกุล (2558 สัมภาษณ์) เดิมการปั้นหม้อใช้วิธีการปั้นดินเป็นเส้นแล้วขดยิดินให้
ติดเป็นเนื อเดียวกันเป็นรูปทรงกระบอก โดยที่ยังไม่มีก้นหม้อ ฝึ่งทิ งไว้ให้ดินเซตตัวแล้วใช้ไม้ตี ตีขึ นรูป
ให้ได้รูปทรงตามต้องการ แต่ในระยะหลังมีการปั้นขึ นรูปโดยใช้แป้นหมุนปั้นขึ นรูปเป็นทรงกระบอกที่มี
ปากภาชนะ แล้วน้ามาตีรูปทรงด้วยมือ โดยใช้ไม้ตีและหินดุตีให้ได้รูปทรงตามต้องการท้าให้ปั้นได้
ผลิตภัณฑ์จ้านวนมากและรวดเร็วขึ น กรรมวิธีการปั้นจะถูกถ่ายทอดโดยการท้าให้เห็น การดูเขาท้า 
และการลองท้าด้วยตนเอง เหตุผลหลักของการปั้นขึ นรูปด้วยมือโดยการตีดิน เป็นวิธีการที่ทั่ วทุก
ภูมิภาคใช้ขึ นรูปเครื่องปั้นดินเผาในอดีต เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถหาอุปกรณ์ได้ 
รูปทรงที่ขึ นรูปในยุคแรก ได้แก่ หม้อดิน เตาเชิงกราน  กาน ้า     

การปั้นด้วยมือ เป็นวิธีการขึ นรูปอย่างแรกที่มีมาตั งแต่สมัยยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ และพบว่าปัจจุบันยังมีการปั้นขึ นรูปด้วยวิธีนี น้อยมาก เนื่องจากต้องใช้นาน ดังค้า
กล่าวของ นงนุช  เจริญพร (2558. สัมภาษณ์) “กว่าจะปั้นได้แต่ละใบใช้เวลานาน ต้องรอเวลา แต่
ละขั นตอน เตรียมดินเสร็จ ก็น้ามาปั้นขึ นรูป ปั้นจบปากเสร็จก็ต้องรอผึ่งดินให้มันคงรูปอยู่ตัวจับ
แล้วไม่บิดเบี ยว แล้วน้ามาตี ค่อย ๆ ตี ตีไล่ไปถึงก้นใช้หินดุรองข้องในตีไล่ไปวนจนได้รอบก็จะบาง
ได้รูปทรง เครื่องมือปั้นพวกนี เราท้าเองได้ ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก ป้ันอย่างง่าย ๆ มีเครื่องมือน้อยชิ น 
แต่ผู้ปั้นจะต้องมีความช้านาญในการปั้นพอสมควร มาสมัยนี มีแป้นหมุน เราป้ันแป้นหมุนก่อนแล้ว
เอามาตี ท้าให้ได้เร็วขึ น แต่กว่าจะปั้นแป้นหมุนได้ก็ต้องฝึก จับดินให้ได้ศูนย์คุมรูปทรงได้ตาม
ต้องการ ใบเล็กใบใหญ่ก็ป้ันได้ ”   



  172 

ลักษณะเด่นของการขึ นรูปด้วยมือ หรือการตีหม้อ ของบ้านคลองสระบัวจะ
มีเอกลักษณ์เฉพาะ  มีความบาง ผิวของภาชนะมัน เนื่องจากมีการทาด้วยน ้าดินสีมันปู หรือเรียกอีก
ย่างว่า ดินขุยปู อาจมีการขัดผิวให้มัน  ส่งผลให้เนื อภาชนะมีความแข็งแรง สีสวยงาม  

2. การขึ นรูปด้วยแป้นหมุนของชุมชนบ้านมอญ บ้านโคกหม้อ บ้านเกาะเกร็ด 
เป็นการขึ นรูปทรงที่มีลักษณะกลมสมมาตรซ้ายขวา เนื่องจากหลักการปั้นจากศูนย์กลางของแป้น
รีดดินเป็นทรงกระบอกให้มีความหนาที่ต้องการแล้วดันทรงส่วนโค้งส่วนเว้าตามต้องการ จะมี
รูปทรงลักษณะใดนั นขึ นอยู่กับผู้ปั้น เช่น อาจจะมีรูปทรงลักษณะทรงกระบอก หรืออาจจะมี
ลักษณะปากผาย เช่น อ่าง ครก ชาว กระถาง หรือมีลักษณะปากเล็กแคบกว่าตัวภาชนะ เช่น 
หม้อ ไห กระปุก   

“ที่เราใช้แป้นหมุนในการขึ นรูปเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ขึ น
รูปที่ดัดแปลงประยุกต์ จัดหาได้ง่ายในชุมชน โดยเฉพาะช่วยให้ปั้นได้สะดวกรวดเร็วกว่าการขึ นรูป
ด้วยมือ หลากหลายขนาด  ช่างปั้นคนไหนมีความช้านาญปั้นเก่ง สามารถออกแบบรูปทรง ตกแต่ง
ให้มีความเหมาะสมกับการใช้สอยและมีลวดลายสวยงาม หากเทียบกับการใช้เครื่องปั๊มขึ นรูปนั นมี
ข้อจ้ากัดในหลายอย่าง ทั งด้านการลงทุนที่สูง การซ่อมบ้ารุงรักษา การท้าแม่พิมพ์แต่ละแบบ ทุก
ขั นตอนมีการลงทุนและเทคโนโลยีจากภายนอกชุมชนทั งสิ น ส้าหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ 
จะไม่นิยมใช้วิธีการผลิตจากแป้นหมุนเนื่องจากช้า และขาดความเข้าใจด้านคุณค่าของชิ นงาน 
โดยสากลทั่วไปงานแป้นหมุนจัดเป็นงานหัตถกรรมที่มีราคาสูง”   
 

 

ภาพประกอบ 23 ภาพการปั้นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 

ท่ีมา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2558). ถ่ายภาพ 
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3.4 การตกแต่งผลงาน การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา
พบ 5 วิธี ได้แก่ การกดประทับลายด้วยลูกกลิ ง การตีลาย การขูดขีดลาย การทาน ้าดินสี การตัด 
ฉลุลาย การขัดมัน  

1. การกดประทับลายด้วยลูกกลิ ง จะกระท้าหลังจากที่ปั้นขึ นรูปเป็นภาชนะ
เสร็จขณะอยู่บนแป้นจะใช้ลูกกลิ งกลิ งลายบนขอบภาชนะส่วนขอบปาก คอ บ่า ของภาชนะ 
ลูกกลิ งท้ามาจากไม้หรือดินเผา การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาวิธีนี พบที่ชุมชนบ้านมอญและบ้าน
เกาะเกรด็  

2. การขูดขีดลายด้วยไม้หรือวัสดุปลายแหลมให้เกิดเป็นเส้นร่อง จะกระท้า
หลังจากที่ปั้นขึ นรูปดินยังมีความนิ่มอยู่ยังไม่ถึงกับแห้งหมาด การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาวิธีนี พบ
ที่ชุมชนบ้านมอญและบ้านเกาะเกร็ด 

3. การสลักด้วยมีดปลายแหลม จะกระท้าหลังจากที่ปั้นขึ นรูปดินมีความ
หมาดตัวสามารถตัดเจาะหรือฉลุลวดลายได้คงรูปไม่ยุบตัว การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาวิธีนี พบที่
ชุมชนบ้านมอญและบ้านเกาะเกร็ด 

4. การทาน ้าดินสี เป็นการใช้น ้าดินที่มีสีต่างจากเนื อดินปั้น อาจเป็นดินที่มี
การผสมสีส้าเร็จรูปสีต่างๆ จะกระท้าหลังจากที่ปั้นขึ นรูปดินมีความหมาดตัว การใช้น ้าดินสีตกแต่ง
มี 3 ลักษณะ คือ 1) การทาน ้าดินสีให้เกิดเป็นภาพลาย 2) การทาน ้าดินสีบนผิวภาชนะแล้วขูดดินสี
ออกเป็นเส้นลาย เห็นลายเส้นเป็นสีของเนื อภาชนะ และ 3) การทาน ้าดินสีลงไปในร่องที่ขูดขีดเป็น
ลวดลายไว้ก่อนแล้วขูดดินสีที่เลอะขอบเส้นออกให้เรียบร้อยสวยงาม การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
วิธีนี พบที่ชุมชนบ้านมอญ 

5. การปั้นติดเป็นลวดลายนูน ใช้ดินปั้นเป็นเส้นนูนหรือลวดลายต่างๆ วนรอบ
ภาชนะ จะกระท้าหลังจากที่ปั้นขึ นรูปดินมีความหมาดตัว การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาวิธีนี พบที่
ชุมชนบ้านมอญ 

6. การขัดมัน เป็นการใช้วัสดุที่มีความแข็งเรียบขัดผิวดินที่มีความหมาดตัวให้
เกิดความมันวาวเนื อผิวแน่น การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาวิธีนี พบที่ชุมชนเกาะเกร็ด  

7. การเคลือบผิว การตกแต่งด้วยเคลือบสีน ้าตาลมัน พบเฉพาะในชุมชนบ้าน
โคกหม้อ ผลิตภัณฑ์ไหสี่หู จะกระท้าหลังจากที่ปั้นขึ นรูปและน้าไปเผาดิบที่อุณหภูมิ 850 องศา
เซลเซียสก่อนหนึ่งรอบ แล้วน้ามาราดด้วยน ้าเคลือบแล้วจึงน้าไปเผาอีกครั งหนึ่งที่อุณหภูมิ 1230 
องศเซลเซียส  
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ภาพประกอบ 24 ภาพการตกแต่งด้วยวิธีขูดขีดลวดลาย  

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2558). ถ่ายภาพ 

 

ภาพประกอบ 25 ภาพการตกแต่งด้วยวิธีทาน้้าดินสี 

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2558). ถ่ายภาพ 

3.4 ภูมิปัญญาด้านการเผาและเตาเผา ภูมิปัญญาการเผาผลิตภัณฑ์ พบว่า 
การท้าเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มีการเผาด้วยเตาฟืน และการเผาด้วยเตาเผา
ชนิดใช้แก็สเป็นเชื อเพลิงการเผา ชุมชนที่เผาด้วยเตาฟืน ได้แก่ ชุมชนบ้านมอญ ชุมชนเกาะเกร็ด 
และชุมชนบ้านคลองสระบัวชุมชนที่เผาด้วยเตาเผาชนิดใช้แก็สเป็นเชื อเพลิงการเผา คือชุมชนบ้าน
โคกหม้อ และชุมชนเกาะเกร็ดมีการใช้เตาเผาชนิดแก๊สนี ในบางครัวเรือน การใช้เตาเผาชนิดแก็สนี  
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ได้รับอิทธิพลจากความรู้ด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอกชุมชนในภาคอุตสาหกรรม 
นักวิชาการมาให้ความรู้ สนับสนุนในโครงการฝึกพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพการผลิต   

การเผาของชุมชนบ้านมอญและชุมชนเกาะเกร็ดยังคงอนุรักษ์และใช้วิธีการ
เผาด้วยเตาฟืน ซึ่งเป็นวิธีวิธีการเผาแบบดั งเดิมเช่นเดียวกับรุ่นปู่ย่าตายายท้ามาตั งแต่อดีต เผาได้
ครั งละจ้านวนมากกว่าการเผาด้วยเตาแก๊ส ไม้ที่น้ามาท้าเชื อเพลิงเป็นไม้เศษไม้ที่หาได้ในชุมชน 
และการซื อหัวไม้ปีกไม้จากโรงเรื่อยไม้ การเรียงงานเข้าเตาจะเข้าเป็นชุด ขนาดเล็กกลางใหญ่ซ้อน
กันให้เต็มเตาเว้นว่างระยะห่างบริเวณช่องไฟส้าหรับแหย่ฟืนและใช้แท่งเหล็กข้ออ้อยวางพาดกลาง
ระหว่างช่องไปเพื่อรองรับไม้ฟื้นช่วยให้เผาใหม่ได้ดีขึ น ดังภาพที่ 13 

การเผางานจะใช้เวลา 3 วัน คือ 1 วัน 1 คืน ส้าหรับการเผาที่ปากเตาเพื่ออุ่น
งานให้ร้อน และเริ่มเผาในหัวเตา 1 วัน 1 คืน ให้งานห้องเผาแรกสุก และการแหย่ช่องไฟด้านข้าง
อีก 1 วัน ให้สุกไปทีละช่องไฟ อุณหภูมิการเผาอยู่ที่ประมาณ 900 -1000 องศาเซลเซียส  

 

 

ภาพประกอบ 26 ภาพช่องใส่เชื้อเพลิงด้านข้างเตาและการเผา 

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2558). ถ่ายภาพ 

การเผาผลิตภัณฑ์ด้วยเตาเผาชนิดแก็ส  ชุมชนบ้านโคหม้อ เป็นการเผา  
2 ครั ง ครั งแรกเผาที่อุณหภูมิ 750-800 องศาเซลเซียส เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโครงสร้างมีความ
แข็งแรงไม่ละลายน ้าเมื่อน้าน ้าเคลือบมาเคลือบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเผาครั งที่ 2 ที่ระดับอุณหภูมิ 
1180 – 1200 องศาเซลเซียส 
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ภาพประกอบ 27 ภาพเตเผาชนิดแก๊สบ้านโคกหม้อ 

ที่มา: ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์. (2558). ถ่ายภาพ 

ตาราง 8 แสดงสรุปภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

ชุมชน การเตรียมดิน วิธีขึ้นรูป การตกแต่ง การเผา 
บ้านมอญ 
นครสวรรค์ 

มีแหล่งดินในชุมชน 
แบบหมักดิน 2-3 คืน  
นวดด้วยเครื่องนวดดิน  

ขึ นรูปด้วยมือ 
แป้นหมุน 
พิมพ์อัด 

ขูดขีดลายเส้น  
ทาน ้าดินสี 

ฉลุ 
ลูกกลิ งลายประทับ 

เผาด้วยเตาฟืน  
เผาครั งเดียว ที่ 

อุณหภูมิ 900 -1000 
องศาเซลเซียส 

บ้านโคก
หม้อ 
สิงห์บุรี 

มีแหล่งดินในชุมชน 
ตากดินให้แห้ง บดดิน
ด้วยเครื่องบดแบบถาด
และล้อบดเป็นผง นวด
ผสมด้วยมือ หมักดิน 

1- 2 คืน 

 
ขึ นรูปด้วย 
แป้นหมุน   

ไม่มีลวดลาย  
เคลือบสีน ้าตาล 
ลายนูนต้่าวีระชน
บ้านบางระจัน 

เผาด้วยเตาแก๊ส  
เผา 2 ครั ง ครั งแรกที่

อุณหภูมิ 850 
ครั งที่ 2 ที่อุณหภูมิ 

1000 องศาเซลเซียส 

บ้านคลอง
สระบัว 
อยุธยา 

ใช้ดินจากปากเกร็ดเดิม
ใช้แบบหมักดิน 2-3 คืน  
นวดด้วยวิธีการย ้าดิน

ด้วยเท้า  

ขึ นรูปด้วยมือ 
  

 

ไม่มีลวดลาย  
ลวดลายจากการตี 

หินดุ ไม้ตี 

เผาด้วยเตาฟืน  
เผาครั งเดียว ที่ 

อุณหภูมิประมาณ900 
องศาเซลเซียส 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ชุมชน การเตรียมดิน วิธีขึ้นรูป การตกแต่ง การเผา 
บ้านเกาะ
เกร็ด 
นนทบุรี 
 

ใช้ดินจากบ่อดินจังหวัด
นครสวรรค์ 

แบบหมักดิน 2-3 คืน  
นวดด้วยเครื่องนวดดิน 

ขึ นรูปด้วย 
แป้นหมุน 

แกะสลักลวดลาย 
ฉลุ 

ลูกกลิ งลายประทับ 

มีการเผาด้วยเตาฟืน 
และเผาด้วยเตาแก๊ส 
เผาครั งเดียว ที่ 

อุณหภูมิ 900 -1000 
องศาเซลเซียส 

  
4. การบริหารจัดการของชุมชน 

การบริหารจัดการชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา การวิเคราะห์
องค์ประกอบของชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านมอญ ชุมชนบ้านโคกหม้อ ชุมชนเกาะเกร็ดมีการวาง
แนวทางเป้าหมายของกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาร่วมกันก้าหนดให้มีคณะกรรมการของชุมชน ท้า
หน้าที่วางแนวทางทิศทางด้าน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่จะตัดสินใจร่วมกันที่จะ
ด้าเนินการต่าง ในชีวิตประจ้าวันและการท้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผา  

“ในชุมชนมีการจัดตั งกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาสมาชิกกลุ่มก็เป็นผู้น้าครอบครัว บ้านที่
เขาท้าเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพ บ้านไหนท้าก็มีสิทธิเป็นสมาชิก เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 
บ้านมอญ ต้าบลบ้านแก่งนี เท่านั น ผู้ที่อยู่นอกหมู่บ้านก็ไม่มีสิทธิ์ มีสิทธิ์สามารถใช้ดินที่บ่อดินของ
ชุมชนได้ ถึงเวลามีงานประจ้าปี ไหว้พระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ ก็พร้อมใจกันไปท้าพิธีไปร่วมพิธีเพื่อ
ความเป็นสิริมงคลในการท้าอาชีพนี  เราเอาดินมาใช้ท้ามาหากินก็ส้านึกถึงคุณค่าร่วมกัน” 

“คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาไหสี่หูเตาเผาแม่น ้าน้อยมาจากผู้น้า
ชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เดิมก็หมุนเวนกันเป็นประธานกลุ่ม เราก็เคยเป็นประธานกลุ่มมานานหลายปี 
ตอนนี อายุมาก ก็มีผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก มีครูเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมอนุรักษ์ หน่วย
ภาครัฐในชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์เขามาหาคนท้างานคนปั้น ให้มีอยู่ต่อไปไม่ให้หมดรุ่นไป คนรุ่น
ก่อนๆ ก็ค่อยล้มหายไปตามอายุไข”  

“คณะกรรมการของชุมชนมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากที่ท้าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
สมาชิกในชุมชน กับหน่วยงานภายนอก คอยส่งข่าว กิจกรรมต่างๆมีอยู่ตลอดต่อเนื่อง คอยส่งเสริม
สนับสนุนหมุนเวียนกันไป ชุมชนเราใกล้กรุงเทพฯมีหน่ายงานภาครัฐหลายภาคส่วนเข้ามาส่งเสริม 
ทั งด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต พลังงาน อุตสาหกรรม พานิชย์ การท้องเที่ยว วัฒนธรรม มี
ความหลายหลาย เพราะเราท้ามานานอนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมไว้ได้”  
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การด้าเนินการในแบบองค์รวมของชุมชนบ้านมอญ และเกาะเกร็ด และบ้านโคกหม้อ 
มีความเข็มแข็งของชุมชนที่มีความตระหนักถึงคุณ ค่า เข้าใจเป้าหมายวัตถุประสงค์มี
ความสามารถ คล่องตัว การมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา  

ชุมชนจะด้ารงอยู่ได้อย่างดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงก็ด้วย กระบวนการ ของ
การบริหาร ที่ดี จากการวิเคราะห์ถึงความส้าเร็จและความล้มเหลวของชุมชน ของความล้มเหลว
และความส้าเร็จมาจากการบริหารจัดการชุมชน  

การด้าเนินกิจกรรมของชุมชน จากกิจกรรมการขอขมาบูชาพระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่
บึงเขาดิน ของสมาชิกในชุมชนนับว่าเป็นนโยบายแฝงที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรักความ
สามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชุมชน มีความเข้าใจในการด้าเนินงานการประกอบอาชีพที่ใช้
ทรัพยากรของชุมชนร่วมกันที่มีหลักเหตุผลสามัคคียุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึง
ทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมและเป็นการป้องกันปกป้องมิให้บุคคลภายนอกชุมชนการเข้ามา
เบียดเบียนทรัพยากรของชุมชนเป็นการนัดพบร่วมกันที่จะร่วมจิตร่วมใจในการตระหนักถึงคุณค่า
ทางสังคม มีส่วนร่วมคิดร่วมท้าร่วมตัดสินใจรับผิดชอบต่อการกระท้าของตนเองต่อชุมชนร่วมกัน
หากมีสิ่งใดเกิดผลกระทบต่อชุมชนก็จะได้ร่วมกันแก้ไขได้ทันท่วงที มีความโปร่งใส กฎกติกาของ
ชุมชนที่ยอมให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของชุมชนบ้านมอญสามารถน้าวัตถุดิบไปใช้ในการท้าอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาได้ และไม่ยอมให้สมาชิกผู้ใดหรือบุคคลภายนอกน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ่ืน
หรือลักลอบซื อขายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในลักษระซื อขายทรัพยากรวัตถุดิบ 

การบริการจัดการของชุมชนผู้วิจัยพบว่า มีการบริหารจัดการด้าน คุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ทรัพยากรวัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม บุคลากร การขาย การจัดเก็บการขนส่ง และพบว่า ไม่มีการน้าการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อออนไลน์มาใช้ในการด้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผาอย่ างเต็มรูปแบบ
เนื่องจากขาดความรู้ทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1  การบริหารจัดการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการจัดการด้านคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ ในทุกชุมชนเครื่องปั้นดินเผามีการควบคุมคุณภาพตั งแต่ต้นน ้า คือ กระบวนการคัด
เหลือกแหล่งดินที่มีคุณภาพก่อน และมีการเตรียมดิน ชุมชนเกาะเกร็ดเป็นชุมชนมีภูมิปัญญาด้าน
การพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพดีขึ นมีการน้าดินมาล้างกรองเอาเศษกรวดเศษทรายออกเพื่อให้
เนื อดินมีความเนียนละเอียด สามารถแกะลวดลายได้ง่าย คุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพการขึ นรูป
ผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนมีกระบวนการบริหารจัดการการผลิตเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพ
มาตรฐานมาจากการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่น้ามาปั้น ด้วยวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่ง
ดินที่มีคุณภาพดีสามารถน้ามาป้ันและเผาได้สะดวก ง่ายไม่ต้องผ่านกระบวนการซับซ้อน มีการคัด
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คุณภาพของผลงานในขั นแรกคือ งานดินหลังจากปั้นเสร็จและแห้งสนิทก่อนเข้าเตาเผาต้องอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ไม่บิดเบี ยว บิ่น แตกร้าว คุณภาพของสินค้าเครื่องปั้นดินเผาหลังจากเผาออก
มาแล้วมีเกณฑ์การคัดเลือกจาก คุณภาพของผลงานที่ไม่มีต้าหนิ ปราศจาก รอยร้าว บิ่น รูปทรง
บิดเบี ยว สีสันสม่้าเสมอไม่ด่างพล้อยจากการเผาไหม้หรือเศษตะกรันขี เถ้า เมื่อเคาะจะเป็นเสียง
ก้องกังวาน ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบที่มีต้าหนิจะถูกคัดแยกเป็นสินค้าเกรด ต้าหนิ จะ
จ้าหน่ายอีกราคาหนึ่ง รองลงมา สินค้ากลุ่มนี จะหากมีต้าหนิเพียงเล็กน้อย จะน้ามาซ่อมโป้วท้าสี 
จ้าหน่ายให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารถเร่ที่มีรับซื อ ราคาถูกกว่าของดี หรือพ่อค้าที่รับจัดตกแต่งสวน  

4.2 ทรัพยากรวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิตและทรัพยากรวัตถุดิบตั งแต่การ
คัดเลือกแหล่งดินเหนียวที่มีคุณภาพ แต่กลับไม่พบว่า ชุมชนมีวิธีการกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบให้มีคุณภาพสูง ขึ นการปั้นขึ นรูปโดยช่างที่มีฝีมือช้านาญ การเรียงงานในเตาและการเผาที่
ถูกวิธีขั นตอนของช่างที่มีประสบการณ์ การบริหารจัดการด้านคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการจัดการ
ด้านวัตถุดิบของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา บ้านมอญมีกระบวนการจัดการของชุมชนมีข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้น้าชุมชนและสมาชิกในชุมชน  

4.3 สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า ชุมชนเครื่องปั้นมีการด้าเนินกิจการด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนในการที่จะน้าทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชนมาใช้อย่างระมัดระวัง
ประหยัดการใช้เชื อเพลิงอย่างคุ้มค่า และให้ความเคารพเกรงใจซึ่งกันและกัน ไม่ท้าการสิ่งใดที่จะ
ก่อให้เกิดการรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้าน ผู้คนในชุมชนมีความเข้าใจในบริบท
ของชุมชนที่ประกอบอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผาที่มีควันฟืนมารบกวนเพื่อนบ้าน 

4.4 บุคลากร ด้านบุคลากรพบว่าชุมชนมีการร่วมกลุ่มสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
พัฒนาความรู้ทักษะฝีมือ ได้รับการเสริมสร้างบุคลากรจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  และการ
ไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืน ๆ 

4.5 การขาย ด้านการขาย การจัดเก็บและการขนส่งพบว่าชุมชนบ้านมอญส่วนใหญ่
เมื่อผลิตภัณฑ์ออกจากเตาจะมีพ่อค้าคนกลางหรือลูกค้าประจ้ามารอรับขนสินค้าขึ นรถในวันที่งาน
ออกจากเตา ส่วนบ้านเกาะเกร็ดบางส่วน (น้อยว่าร้อยละ 50) และชุมชนบานโคกหม้อส่วนใหญ่มี
การจะหน่ายแบบปลีกในลักษณะลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมซื อสินค้ากลับไปเป็นของ
ฝากของที่ระลึก ตั งโชว์ประดับตกแต่งบ้านเรือนอาคาร  

4.6 การจัดเก็บ-ขนส่ง การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสินค้าและการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เสร็จออกจากเตาแล้วมีวิธีการจัดเก็บตามขนาดของ
ผลิตภัณฑ์งานที่มีขนาดใหญ่จะถูกวางเรียงด้านในงานที่มีขนาดรองลงมาจะวางเรียงในบริเวณ
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ส่วนกลางของโรงงานและผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กสามารถยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายจะถูกน้าไปวาง
เรียงด้านหน้าของโรงงาน เนื่องจากบริมาณการซื อขายและความสะดวกในการเคลื่อนย้าย  

4.7 เทคโนโลยี-สารสนเทศ การบริหารจัดการชุมชนมีการน้าเทคโนโลยีและ
สารสนเทศมาใช้หรือช่วยสนับสนุนการด้าเนินกิจการเครื่องปั้นดินเผาอย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบ
น้อยมาก ผู้ประกอบมีความเข้าใจในความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศว่าสามารถช่วยใน
การด้าเนินกิจการอย่างไรได้บ้างมีน้อยรายมาก พบเพียงบางบ้านที่มีลูกหลานเป็นคนรุ่นใหม่ การ
น้าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเพื่อให้เกิดความสะดวกง่ายต่อการผลิตรวมถึงการจ้าหน่ายการ
จัดท้าข้อมูลของการประกอบกิจการ 

ตาราง 9 แสดงสรุปผลการบริหารจัดการกิจการเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

ชุมชน ด้านคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ 

ด้านบุคลากร ด้านการจ าหน่ายการ
ขนส่งและการจัดเก็บ 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บ้านมอญ 
นครสวรรค์ 

คัดเลือก
คุณภาพดินก่อน

น้ามาใช้ 
คุมคุณภาพเนื อ
ดินปั้นความ
ละเอียดเนียน
เป็นเนื อเดียวกัน
ไม่มีสิ่งเจือปน

การปั้น  
การเผา 

การคัดเลือก
ช่างปั้นที่มี
ฝีมือมี
คุณภาพ 
การสังเกตุ
ปัญหาและ
การฝึกพัฒนา
ฝีมือจาก

ผู้ช่วยช่างปั้น 
การศึกษาดู

งาน 

ขายส่ง ลูกค้าประจ้ามารับที่
โรงงานและมีหน้าร้านริม
ถนนในหมู่บ้าน จัดเก็บเป็น
ชุดซ้อนเล็กกลางใหญ่ 

ไม่มีการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต 
สื่อดิจิตอล

ออนไลน์ในการ
ช่วยจัดเก็บข้อมูล
และการขาย  

บ้านโคกหม้อ 
สิงห์บุรี 

ขายปลีกร้านจ้าหน่ายใน
แหล่งเตาเผาโบราณ  

บ้านคลอง
สระบัว 
อยุธยา 

ท้าเมื่อมีการสั่งซื อจ้าหน่าย
ปลีกเมื่อมีการออกงาน
สาธิต 

บ้านเกาะ
เกร็ด นนทบุรี 

ขายปลีกและส่ง มีหน้าร้าน
ในบริเวณโรงเรือน มีลูกค้า
ประจ้ามารับ และ
นักท่องเที่ยว 
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1.5 สรุปวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
การสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ผู้สืบทอด 

ภูมิปัญญามีความตระหนักในวิถีชีวิตประจ้าวันของตนเองที่ด้ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมอันอุดม
สมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ ดิน ไม้ฟืน และน ้า การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา
ก่อให้เกิดประสบการณ์ของตนเองด้วยการเรียนรู้จากบรรพบุรุษพ่อแม่ สั่งสมเป็นความรู้และการรู้
คิด จนตกผลึกสามารถขจัดปัญหาอุปสรรคผ่านพ้นไปได้ เป็นภูมิปัญญาเฉพาะตนที่พร้อมจะเป็นผู้
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่รุ่นต่อไปด้วยความรักของผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอดรักในสิ่งที่ท้า กล้าและ
อดทน แสวงหา สร้างสรรค์ มีจิตส้านึกและมีทักษะ รู้คิดอย่างเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี   

การศึกษาวิถีชุมชนกับการสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา ข้อค้นพบสรุปผลได้ว่า วิถีชุมชนมีอัตลักษณ์เฉพาะบ่งบอกความเป็นตัวตนของชุมชนที่
ส่งผ่านในรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ในมิติ 1) วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผามีความผูกพันกับ
ประวัติศาสตร์ชุมชน มีคติความเชื่อพิธีกรรมในการท้าเครื่องปั้นดินเผาจากรุ่นสู่รุ่น 2) รูปแบบ
ภาชนะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา 3) การบริการจัดการของชุมชนมี
พลังแห่งการอนุรักษ์และความสามัคคีร่วมกัน ได้เห็นถึงการถ่ายทอดจากรุ่นบรรพบุรุษสู่การสืบ
ทอดของชนรุ่นหลัง ความรักความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของชุมชนที่แสดงออกมาใน
วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ การร่วมกลุ่มเข้าสังคม ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน ล้วนเป็น
ปรากฏการณ์ที่ยังมีการสืบทอดให้เห็นในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ด้วย
ความตระหนักและส้านึกที่มุ่งหวังเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรสภาพแวดล้อมของชุมชนไว้
ให้ลูกหลานได้เรียนรู้และด้ารงชีพสืบไป 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้า

เจ้าพระยา  ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้จ้าหน่ายและ ศึกษาโดยการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและเหตุผลการ
ตัดสินใจเลือกซื อเครื่องปั้นดินเผา จ้านวน 400 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจงสถานทีร้านจ้าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผาจ้านวน 4 แห่ง บ้านมอญ ต้าบลบ้านแก่ง บ้านหม้อ ต้าบลเชิงกลัด บ้านเกาะเกร็ด 
ต้าบลปากเกร็ด บ้านคลองสระบัว ต้าบลคลองสระบัว ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื นทีตั งแต่
เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือน มิถุนายน 2559 ผู้วิจัยได้น้าเสนอผลการศึกษาตามกรอบแนวคิด
การวิจัยใน 8 ประเด็น อันได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์/รูปแบบ 2)สถานที่จ้าหน่าย 3) การส่งเสริมการขาย 
4)ภาพลักษณ์ชุมชน/ผู้ผลิต 5)การตัดสินใจเลือก 6)การซื อ 7) การใช้งาน 8)การจ้ากัดส่วนที่เหลือ 
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ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี  ในส่วนของการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคได้จากการส้ารวจการ
สังเกตการณ์สอบถามผู้จ้าหน่ายและผู้บริโภคในประเด็นต่าง ๆ พบว่า  

ผลวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของผู้บริโภค  
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กลุ่มผู้บริโภครายย่อย) พบว่า 

ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.25 เพศชายร้อยละ 34.75 สามารถ
แบ่งเป็นประชากรในท้องถิ่นร้อยละ 28.00 และเป็นนักท่องเที่ยวร้อยละ 72.00 โดยแบ่งเป็นช่วง
อายุ 43- 55 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมา คือ อายุ 55 ปีขึ นไป ร้อยละ 30.50 ช่วง
อายุระหว่าง 31-42 ปี ร้อยละ 20.75 และช่วงอายุระหว่าง 18-30 ปีมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
8.25  มี อาชีพ 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีมากที่สุด ร้อยละ 34.25 รองลงมา คือ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 32.00 พนักงานเอกชนร้อยละ 26.25 และนักเรียน/นักศึกษามีน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.50 ดังตาราง ที่ 9 

ตาราง 10 จ้านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค  

ล้าดับ รายการ จ้านวน ร้อยละ 

1. เพศ หญิง 
ชาย 

259 
141 

64.75 
35.25 

2. ประชากร       นักท่องเที่ยว 
ประชากรในพ้ืนที่ 

288 
112 

72.00 
28.00 

3. อายุ              18-30 ปี 
31- 42 ปี 
43- 55 ปี 
55 ปีขึ้นไป 

33 
83 
162 
122 

8.25 
20.75 
40.50 
30.50 

4. อาชีพ       ธุรกิจส่วนตัว 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานเอกชน 
นักเรียน/นักศึกษา 

137 
128 
105 
30 

34.25 
32.00 
26.25 
7.50 
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1 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องปั้นดินเผา 
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ /รูปแบบ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภค

เครื่องปั้นดินเผา ความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างด้านผลิตภัณฑ์และ
รูปแบบ พบว่า การเลือกซื อผลิตภัณฑ์และรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมี
ความสนใจชื่นชอบ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของขวัญที่ระลึก ของฝาก ของสะสม มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.78  รองลงมา คือ ของประดับตกแต่งบ้านสถานที่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.65 และมีความคิดเห็นและ
ความต้องการในระดับมากที่เลือกซื อและชื่นชอบ ภาชนะปลูกตันไม้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.16  

เมื่อพิจารณาด้านรูปแบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความสนใจ 
รูปแบบร่วมสมัยมี อัตลักษณ์กลิ่นอายของเดิม รูปแบบใหม่ทันสมัยนิยม และรูปแบบวัสดุ
คุณสมบัติ/คุณภาพดี อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.55 , 4.51 , 4.42 ตามล้าดับ มีความ
คิดเห็นและความต้องการในระดับมากที่เลือกซื อและชื่นชอบรูปแบบความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ 
รูปแบบอนุรักษ์แบบดั งเดิม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.23 และ 3.88 ตามล้าดับ สรุปได้ดังตารางที่ 10  

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องปั้นดินเผาชุมชนด้าน
ผลิตภัณฑ์/รูปแบบ 

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์/รูปแบบ 

1) ของขวัญที่ระลึก ของฝาก ของสะสม  
2) ของประดับตกแต่งบ้าน สถานที่  
3) ภาชนะปลูกตันไม้  
5) รูปแบบร่วมสมัยมีอัตลักษณ์กลิ่นอายของเดิม 
6) รูปแบบใหม่ ทันสมัยนิยม  
7) รูปแบบวัสดุคุณสมบัติ/คุณภาพดี 
8) รูปแบบความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ 
9) รูปแบบอนุรักษ์แบบดั งเดิม 

 
4.78 
4.65 
4.16 
4.55 
4.51 
4.42 
4.23 
3.88 

 
0.86 
0.94 
0.79 
0.87 
0.92 
0.78 
0.96 
0.98 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์/รูปแบบ 4.40 0.89 มากที่สุด 
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1.2 ด้านช่องทางการจ าหน่าย ผลการวิเคราะห์ช่องทางการจ้าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผาที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคนิยมใช้บริการมากที่สุด คือ ย่านแหล่งจ้าหน่ายที่มีสินค้า
ให้เลือกจ้านวนมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.54  รองลงมา คือ งานแสดงสินค้า แหล่งผลิต/ผู้ผลิต
โดยตรง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.42 และ3.89 ตามล้าดับ และมีความคิดเห็นและความต้องการด้าน
ช่องทางการจ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาในระดับมาก คือ ระบบสื่อโซเชียลฯ เฟสบุค ไลน์ อินสตราแก
รม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.56 และร้านออนไลน์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.52 อยู่ในระดับน้อยที่สุด สรุปได้ดัง
ตารางที่ 11 

ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องปั้นดินเผาด้านช่องทางการ
จ้าหน่าย 

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
2. ช่องทางการซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่นิยมใช้บริการ 

1) ย่านแหล่งจ้าหน่ายที่มีสินค้าให้เลือกจ้านวนมาก  
2) งานแสดงสินค้า 
3) แหล่งผลิต/ผู้ผลิตโดยตรง 
4) ระบบสื่อโซเชียลฯ เฟสบุค ไลน์ อินสตราฯ  
5) ร้านออนไลน์ 

 
4.54 
4.42 
3.89 
2.56 
1.52 

 
0.84 
0.95 
0.76 
0.84 
0.96 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
น้อย 
น้อยที่สุด 

 ภาพรวมด้านช่องทางการจ้าหน่าย  3.39 0.87 ปานกลาง 

 
1.3 ด้านการส่งเสริมการจ าหน่าย ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการ

จ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา พบว่า การส่งเสริมการจ้าหน่าย ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความสนใจ
ชอบมากที่สุด คือ ส่วนลดราคา และการแถม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.81 , 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ การโฆษณาน้าเสนอสินค้า ระบบช้าระเงินออนไลน์ / แอพลิเคชั่น และสะสมแต้ม   
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.18 , 4.03 และ 3.89 อยู่ในระดับมาก ตามล้าดับ สรุปได้ดังตารางที่ 12 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องปั้นดินเผาด้านการส่งเสริม
การจ้าหน่าย 

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
3. การส่งเสริมการขายที่ท่านสนใจชื่นชอบ 

1) ส่วนลดราคา  
2) การแถม 
3) การโฆษณาน้าเสนอสินค้า   
4) ระบบช้าระเงินออนไลน์ / แอพลิเคชั่น   
5) สะสมแต้ม   

 
4.81 
4.68 
4.18 
4.03 
3.69 

 
0.76 
0.87 
0.94 
0.91 
0.98 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

 ภาพรวมด้านการส่งเสริมการจ้าหน่าย 4.23 0.89 มากที่สุด 

   
1.4 ด้านราคา  ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการจ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา 

พบว่า พฤติกรรมด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค
มากที่สุด คือ ราคาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวร้านรายอ่ืน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ/คุณค่า 
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ/ขนาดสินค้า คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.84 ,4.62 , 4.45 ตามล้าดับ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ในส่วนของความคิดเห็นผู้บริโภคด้านราคา สินค้าราคาคงที่ ราคาเดียว อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.19 สรุปได้ดังตารางที่ 13 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเครื่องปั้นดินเผาด้าน
ราคา 

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
4. ด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องปั้นดินเผา 
1) ราคาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวร้านรายอ่ืน 
2) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ/คุณค่า 
3) ราคาเหมาะสมกับปริมาณ/ขนาดสินค้า   
4) สินค้าราคาคงที่ ราคาเดียว 

 
4.84 
4.62 
4.45 
4.19 

 
0.91 
0.84 
0.76 
0.91 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

 ภาพรวมด้านราคา   4.53 0.86 มากที่สุด 
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1.5 ด้านภาพลักษณ์ชุมชน/ผู้ผลิต ผลการวิเคราะห์ด้านภาพลักษณ์ชุมชน/

ผู้ผลิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อเครื่องปั้นดินเผา พบว่า พฤติกรรมด้านภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื อเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากที่สุด คือ ชื่อเสียงชุมชน/ผู้ผลิต คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.88 รองลงมาคือ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน/ผู้ผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วน
ของความคิดเห็นผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก คือ ระยะเวลาการด้าเนินกิจการ และตัวอย่างลูกค้าผู้
ซื อ/ผู้ใช้สินค้าของชุมชน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.86 และ 2.24 สรุปได้ดังตารางที่ 14 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเครื่องปั้นดินเผาด้าน
ภาพลักษณ ์

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
5. ด้านภาพลักษณ์ชุมชน/ผู้ผลิตที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเครื่องปั้นดินเผา 
1) ชื่อเสียงชุมชน/ผู้ผลิต  
2) เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน/ผู้ผลิต 
3) ระยะเวลาการด้าเนินกิจการ  
4) ตัวอย่างลูกค้าผู้ซื อ/ผู้ใช้สินค้าของชุมชน   

 
 

4.88 
4.65 
3.86 
2.24 

 
 
0.65 
0.89 
0.91 
0.97 

 
 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 

 ภาพรวมด้านภาพลักษณ์ชุมชน/ผู้ผลิต 3.99 0.86 มาก 

   
1.6 ด้านเหตุผลการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลการวิเคราะห์ด้านเหตุผลการ

ตัดสินใจเลือกซื อเครื่องปั้น ดินเผา พบว่า พฤติกรรมด้านเหตุผลการตัดสินใจเลือกซื อ
เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากที่สุด คือ ซื อเพื่อใช้เอง/ในครอบครัว คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.89 รองลงมาคือ ซื อเพื่อฝากบุคคลอ่ืน ซื อเพื่อสะสม  อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.13  
4.02 ตามล้าดับ และ ซื อเพื่อจ้าหน่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.15 อยู่ในระดับปานกลาง สรุปได้ดัง
ตารางที่ 15 

 
 
 



  187 

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเครื่องปั้นดินเผา 
ด้านเหตุผล 

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
6. ด้านเหตุผลการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผา 

1) ซื อเพื่อใช้เอง/ในครอบครัว 
2) ซื อเพื่อฝากบุคคลอ่ืน 
3) ซื อเพื่อสะสม   
4) ซื อเพื่อจ้าหน่าย 

 
4.89 
4.13 
4.02 
3.15 

 
0.47 
0.86 
0.75 
0.96 

 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

 ภาพรวมด้านเหตุผลการตัดสินใจเลือกซื อ 4.04 0.76 มาก 

 
1.7 ด้านกระบวนการให้บริการของบุคลากร ผลการวิเคราะห์ด้าน

กระบวนการให้บริการของบุคลากรที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื อเครื่องปั้นดินเผา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นและความพอใจมากที่สุด คือ การน้าเสนอให้ความรู้รายละเอียดที่
ชัดเจน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.68 รองลงมาคือ การบริการตอบรับได้ตรงความต้องการของผู้บริโภค  
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.58 การให้บริการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก โดยกระบวนการให้บริการ เร็วถูกต้อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.53  สรุปได้ดังตารางที่ 16 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเครื่องปั้นดินเผาด้าน
กระบวนการให้บริการของบุคคลากร 

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
7. ด้านบุคลากรกระบวนการให้บริการ

เครื่องปั้นดินเผา 
1) การน้าเสนอให้ความรู้รายละเอียดที่ชัดเจน  
2) การบริการตอบรับได้ตรงความต้องการของผู้บริโภค 
3) การให้บริการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม  
4) กระบวนการให้บริการ เร็วถูกต้อง 

 
4.68 
4.58 
4.15 
2.53 

 
0.47 
0.51 
0.96 
0.98 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
น้อย 

 ภาพรวมด้านบุคลากรกระบวนการให้บริการ 3.98 0.73 มาก 
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สรุปพฤติกรรมการบริโภคเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
สรุปพฤติกรรมการบริโภคเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา พบว่า ผู้บริโภค

กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นในภาพรวมที่อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์/รูปแบบ และด้านการส่งเสริมการจ้าหน่าย  

ประเด็นด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อมากที่สุด คือ ราคาเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์เดียวร้านรายอ่ืนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ น มีราคาความเหมาะสมกับกับคุณภาพและ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเผา รองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องปั้นดินเผา
ด้านผลิตภัณฑ์/รูปแบบเครื่องปั้นดินเผา พบว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทของขวัญที่ระลึก ของฝาก ของ
สะสม ของประดับตกแต่งบ้าน สถานที่ ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง
มากที่สุด เป็นรูปแบบร่วมสมัยมีอัตลักษณ์กลิ่นอายของเดิม และรูปแบบใหม่ ทันสมัยนิยม ส่วน
ด้านการส่งเสริมการจ้าหน่าย ผู้บริโภคมีความคิดเห็นและต้องการ การลดราคาและของแถมอยู่ใน
ล้าดับต้นของการส่งเสริมการขาย ความคิดเห็นในภาพรวมที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเหตุผล
การตัดสินใจเลือกซื อ ด้านภาพลักษณ์ชุมชน/ผู้ผลิต และด้านกระบวนการให้บริการของบุคลากร 
ในส่วนของเหตุผลการตัดสินใจเลือกซื อ ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื อเพื่อไปใช้เองหรือใช้ใน
ครอบครัวเป็นล้าดับแรก รองลงมา คือ ซื อเพื่อฝากบุคคลอ่ืน ด้านภาพลักษณ์ชุมชน /ผู้ผลิต 
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ชุมชน/ผู้ผลิตที่มีผลต่อการตัดสิน ใจ คือ 
ชื่อเสียงชุมชน/ผู้ผลิตเป็นอันดับแรก และมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน/ผู้ผลิต อยู่ในระดับมาก 
ส่วนในด้านกระบวนการให้บริการของบุคลากร ผู้บริโภคพอใจให้ความส้าคัญกับการน้าเสนอให้
ความรู้เชิงลึกถึงรายละเอียดที่ชัดเจน การบริการตอบรับได้ตรงความต้องการของผู้บริโภค  

ด้านช่องทางการจ้าหน่ายในภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค อยู่ใน
ระดับปานกลางผู้บริโภคนิยมซื อเครื่องปั้นดินเผาย่านแหล่งจ้าหน่ายที่มีสินค้าให้เลือกจ้านวนมาก 
และงานแสดงสินค้า ดังสรุปค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 17  
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ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคในภาพรวม 

ล าดับ รายการ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับ 
8. ภาพรวมด้านราคา   

ภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์/รูปแบบ 
ภาพรวมด้านการส่งเสริมการจ้าหน่าย 
ภาพรวมด้านเหตุผลการตัดสินใจเลือกซื อ 
ภาพรวมด้านภาพลักษณ์ชุมชน/ผู้ผลิต 
ภาพรวมด้านกระบวนการให้บริการของบุคลากร 
ภาพรวมด้านช่องทางการจ้าหน่าย 

4.53 
4.40 
4.23 
4.04 
3.99 
3.98 
3.39 

0.86 
0.89 
0.89 
0.76 
0.86 
0.73 
0.87 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
ปานกลาง 

การส่งเสริมการด ารงชีพเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
ผลการสังเคราะห์การส่งเสริมวิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

วิเคราะห์จากผลการวิจัยเครื่องปั้นดินเผากับวิถีชีวิตชุมชน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล คติความเชื่อ
พิธีกรรม รูปแบบเครื่องปั้นดินเผา ภูมิปัญญา การบริหารจัดการ และด้านพฤติกรรมการบริโภค 
ผู้วิจัยได้น้าเสนอแนวทางประเด็นการส่งเสริมการด้าเนินกิจการเครื่องปั้นดินเผา ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการส่งเสริมวิถีชุมชน 2) ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญา 3) ด้านการส่งเสริมการตลาดและการ
บริการจัดการชุมชน มีเนื อรายละเอียดดังนี   

1 ด้านการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา  
ด้านวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ได้ข้อค้นพบ กระบวนการสืบทอดและ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา จากวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญานี  
นอกเหนือจากเนื อหาสาระส้าคัญแล้ว องค์ประกอบส้าคัญของกระบวนการถ่ายทอดที่เราต้อง
พิจารณาและเข้าใจในบทบาทหลายมิติ คือ ผู้ถ่ายทอด และผู้สืบทอด บทบาทของผู้ถ่ายทอดและผู้
สืบทอด อาทิเช่น พ่อถ่ายทอดสู่ลูกชาย  แม่ถ่ายทอดสู่ลูกสาว ช่างปั้นถ่ายทอดสู่ผู้ช่วยช่างปั้น 
หัวหน้างานถ่ายทอดสู่พนักงานผู้ปฏิบัติ นักวิชาการถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือสังคม และครูอาจารย์
ถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ควรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เหล่านี อย่างไร 

ความ เข้ า ใจ ในบทบาทของผู้ ถ่ ายทอดควรจะอยู่ บนพื น ฐานของ 
สภาพแวดล้อม ภูมิสังคม การสร้างเสริมประสบการณ์เฉพาะตน การรับรู้และการเรียนรู้ สั่งสมเป็น 
ความรู้ ปฏิบัติต่อๆกันมาจนตกผลึกกลายเป็นภูมิปัญญาของตนเอง ผู้สืบทอดหรือผู้เรียนรู้ควรจะ
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ตระหนักในบทบาทแห่งตนที่ต้องมี  ๕ ประเด็น ได้แก่ มีความรัก แสวงหาไผ่รู้  มีความกล้าและ
อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีส้านึกและทักษะ  

 

 

ภาพประกอบ 28 การสืบทอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา 

จากภาพประกอบ 25 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้ถ่ายทอด
และผู้สืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา โดยที่ผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอดต้องเข้าใจบริบท 10 
ประเด็น ได้แก่สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้ ภูมิปัญญา ความรัก การแสวงหา 
กล้าและอดทน สร้างสรรค์ มีจิตส านึกและทักษะ กล่าวคือ ผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่เป็นครูอาจารย์ เป็นผู้ที่ต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้บนฐานบริบทของสภาพแวดล้อม
ของสังคมวัฒนธรรมมีประสบการณ์เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วยวิธีการของตน สั่งสมเป็นความรู้
จนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตนพร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป ผู้สืบทอดหรือผู้เรียนรู้
จะต้องมีความรักในสิ่งที่เรียนรู้ กล้าและอดทน แสวงหา สร้างสรรค์ มีจิตส้านึกและมีทักษะ รู้คิด
อย่างเหมาะสมพร้อมที่จะเรียนรู้ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม สร้างเสริม
ประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน สั่งสมเป็นความรู้จนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาพร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดสู่
รุ่นต่อไป มีรายละเอียดสาระดังนี  

1. สภาพแวดล้อม  (context) การท้าความเข้าใจในสภาพแวดล้อม 
ปรากฏการณ์ ทรัพยากรที่มี รวมถึงการสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการถ่ายทอดและ
การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่กล่าวถึงนี เป็นสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ ของทรัพยากรธรรมชาติ
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และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแปลงไปตามสังคมโลก รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ควรจัด
กระท้าขึ นให้มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดและเรียนรู้ในสังคมวัฒนธรรม 
สภาวการณ์ หรือปรากฏการณ์หนึ่งในห้วงเวลาขณะนั นและอนาคตอันใกล้นี ด้วย 

ผู้ถ่ายทอดจะต้องสื่อสารให้มีความแตกฉานในสภาพแวดล้อมที่
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และผลที่มาจากภูมิสังคมและสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไป รูปแบบ
ภาชนะดินเผาของสังคมวัฒนธรรมภูมิภาคต่างๆ การผลิตภาชนะดินเผาจากทรัพยากรธรรมชาติที่
ท้ามาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื นที่สังคมนั น สภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่าง ปริมาณแร่ธาตุในเนื อดินที่
ถูกน้ามาปั้นจึงมีความแตกต่างกันลักษณะคุณสมบัติทางกายภาพ มีความเหนียว ความหยาบ
ละเอียดของเนื อดิน และสีสัน มีความแตกต่างกันออกไป รวมถึงประเพณี ความเชื่อวิถีชีวิตในแต่
ละสังคม แต่ละภูมิภาค 

2. ป ระสบ ก ารณ์ แล ะก ารรับ รู้  (Experience & Perception) ผู้
ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ช่างปั้น เป็นหัวหน้างาน ครู อาจารย์ นักวิชาการ จ้าเป็นจะต้องมีการ
สร้างเสริมประสบการณ์เฉพาะตน เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากการรับรู้ การเห็น การพิจารณารู้
วิเคราะห์ การปฏิบัติสะสมให้มีพอที่จะแบ่งปันถ่ายทอดผู้อื่นได้ ดังค้ากล่าว ของ เอสเอ็น โกเอ็นก้า 
(2548: 65)  ได้กล่าวว่า “คุณสมบัติของครูที่สมบูรณ์แบบประการแรกคือ จะต้องรู้ชัดในวิธีการของ
ตน จะได้ไม่เกิดการผิดพลาดเบี่ยงเบน ประการที่สอง แต่ละคนควรมีประสบการณ์เฉพาะตัวที่สาม
รถแบ่งปันสู่ผู้อ่ืน สอนผู้อ่ืนได้ อีกประการหนึ่งจะต้องละเลิกสิ่งต่างๆและมีความเมตตากรุณา
เจตนาดีอย่างท่วมท้น”  

ประสบการณ์และการรับรู้เป็นสิ่งที่สัมพันธ์สอดรับกันอย่างแยกไม่
ออก การประสบพบเจอแล้วรับรู้ เป็นความรู้สึก เป็นความเข้าใจ ซาบซึ ง แตกฉานมีสาระเรื่องราวที่
สามารถน้าไปถ่ายทอดให้ผู้เรียนรู้ได้ซึมซับรับรู้เข้าใจในประสบการณ์นั นได้โดยตรง โดยที่ผู้
ถ่ายทอดจะต้องมีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาเจตนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจและเปี่ยมล้นปราศจากอคติ
ความล้าเอียง 

3. การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้ประการแรกเป็นการเรียรู้กับปัญหา 
ด้วยวิธีการตั งค้าถาม และกระบวนการไปสู่ค้าตอบของปัญหา ค้าถามที่ดีจะช่วยกระตุ้นน้าไปสู่
กระบวนการหาค้าตอบสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยมิได้ตั งเป้าว่าต้องได้ค้าตอบที่ถูกต้องเพียง
ค้าตอบเดียว แต่ต้องสนใจในกระบวนการที่มีความหลากหลายด้วย มุ่งเน้นหลากวิธีและได้หลาก
ต้าตอบ คือ สนใจในกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการหาค้าตอบ ผู้ถ่ายทอดจะคอยอ้านวยการชี 
กระตุ้นเพื่อไปสู่ค้าตอบที่เหมาะสมกับสภาวะหรือบริบทปรากฏการณ์ขณะนั นและประการที่สอง 
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ต้องเป็นการเรียนรู้อย่างมีพลังที่จะขับเคลื่อนให้ก้าวไปข้างหน้าและติดตัวไปตลอดชีวิต เนื่องจาก
การถ่ายทอดหรือการสอนมิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว การถ่ายทอดหรือการสอน
ต้องมีกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเนื อหาหรือตัวความรู้ซึ่งผู้ถ่ายทอดและผู้เรียนรู้จะเป็นผู้ที่
ร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ๆไปพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง 

4. ความรู้ แ ล ะก ารรู้ คิ ด  (Knowledge/Cognition) ความ รู้ ในที่ นี 
หมายถึง ความรู้ วิธีการขั นตอนการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับผู้สืบทอดหรือผู้เรียนรู้ ความรู้ที่เป็น
เนื อหาสาระทางวิชาชีพ และการรู้คิด รู้เหตุ มีความรู้ในเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลตามมา รู้ผล รู้
ถึงผลที่เกิดนั นมาจากเหตุใด    รู้ตน  รู้ตัวว่าในขณะนั นมีบทบาทหน้าที่อะไรควรจะท้า รู้ประมาณ 
มีความรู้จักพอประมาณ รู้วิธีประเมินให้อยู่ในความพอเหมาะพอประมาณ พอสมควร รู้กาล รู้
เวลาว่าช่วงใดเหมาะควรจะกระท้าสิ่งใด รู้สังคม ว่าสังคมขณะปัจจุบันมีสถานการณ์เป็นอย่างไร 
เกิดอะไรขึ นหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างท้าไม รู้บุคคล รู้ความเป็นปัจเจกบุคคล เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนรู้ว่ามีบุคลิกลักษณะ พฤติกรรมเป็นอย่างไร 

5. ภูมิปัญญา (Wisdom) ผู้ถ่ายทอดต้องมีประสบการณ์เฉพาะตน ได้
จากรับรู้ เรียนรู้ปฏิบัติสั่งสมตกผลึกจนภูมิปัญญาเฉพาะตน เป็นภูมิปัญญาที่หลอมรวมผสมผสาน
ไม่แยกออกจากกันของประสบการณ์ ความรู้ (Knowledge) สิ่งที่รู้และสามารถน้าไปปฏิบัติได้ 
ความฉลาด (Intelligence)ไหวพริบความสามารถในการหาค้าตอบ ความเข้าใจ (Understands) 
มีความกระจ่างชัดอธิบายได้ชัดเจนสามารถหาค้าตอบ หากระบวนวิธี เทคนิคขั นตอนที่จะขจัด
ปัญหาที่เกิดขึ นในวิถีชีวิต ดังค้ากล่าวของ วิรุณ ตั งเจริญ (2552: 101) ที่กล่าวว่า “ภูมิปัญญาของ
แต่บุคคลขึ นอยู่กับสภาพการรู้คิด เกิดจากจิตใต้ส้านึกและจิตไร้ส้านึกสภาพแวดล้อม เจตจ้านง
มุ่งมั่นที่จะเดินทางไปสู่ เจตจ้านงนั น หลอมรวมประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ อ้อม 
สภาพการณ์แสดงออกทั งที่ผสานกันระหว่าง IQ และ EQ หรือสติและปัญญา”  

6. ความรัก (Love) ในบริบทนี  ผู้ถ่ายทอดและผู้เรียนรู้ต้องมีความรัก รัก
ในศาสตร์ รักในทุกกระบวนการของการเรียนรู้ ความรัก และความเมตตา เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง
ของผู้เรียนและผู้ถ่ายทอด ผู้เรียนมีความรักต่อผู้ถ่ายทอด ครูมีความรักต่อผู้เรียน และรักทุก
กระบวนการของสอน และรักทุกกระบวนการของการเรียน ดังที่  ติอาโก เอดเมโล (อ้างใน  
เปาโลแฟร์ แปลโดย สดใส ขันติวรพงศ์ (2550: 82) กล่าวว่า “มีความรักเป็นอาวุธ” เป็นความรัก
ของคนที่พร้อมจะต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรท้า มีความรักที่จะเรียนรู้ รักที่จะแสวงหาความรู้ รักที่จะ
สร้างสรรค์ เป็นอาวุธที่จะน้าทางและต่อสู่ในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรท้า รักที่จะท้าในสิ่งที่ถูกที่ควร รักที่
จะอดทนอดทนท้าสิ่งนั นจนส้าเร็จ 
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7. แสวงหา (Pursuit) ผู้เรียนจะต้องมีความตระหนักและพยามฝึกฝน
การเป็นผู้แสวงหา ค้นหาตัวตน แสวงหาความชอบ รักและอดทนที่จะแสวงหาค้าตอบ ใฝ่รู้ เฮนรี 
เดวิด ธอโร (อ้างใน เปาโลแฟร์ แปลโดย สดใส ขันติวรพงศ์. (2550: 48-49) ได้เขียนบันทึกการใช้
ชีวิตอย่างโดดเด่ียวเขาได้อธิบายถึงเหตุผลที่เขามุ่ งแสวงหาความวิเวกไว้ ดังนี “ผมไปอยู่ในป่า 
เพราะผมต้องการเผชิญหน้ากับสาระที่แท้จริงของชีวิต ไปอยู่ให้รู้ว่าสิ่งที่ผมสอนนั นผมอาจเรียนรู้ได้
หรือไม่ ไม่ใช่เมื่อถึงเวลาตาย กลับค้นพบว่าผมไม่ได้มีชีวิตอยู่เลย...ผมต้องการด่ืมด้ากับชีวิต 
ดูดกลืนมันจนถึงไขกระดูก มีชีวิตอย่างแรงกล้า ประหยัดอดทนเหมือนชาวสปาร์ตา สิ่งใดที่ไม่ใช่
ชีวิตก็ขจัดออกมันออกไป ถากถาง ฟาดฟัน ต้อนชีวิตจนติดมุม ลดทอนให้เหลือน้อยที่สุด และถ้า
นั่นคือ ความเลิศประเสริฐ ผมก็จะรู้ได้ด้วยประสบการณ์” จากค้ากล่าวนี  สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการแสวงหาอย่างแรงกล้าก่อให้เกิดประสบการณ์เฉพาะตนอย่างชัดเจน ที่สามารถน้าไป
แบ่งปันถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได ้

8. กล้าและอดทน (Bold & Endure) ผู้ถ่ายทอดและผู้เรียนรู้ต้องความ
กล้าและอดทน กล้าที่จะท้า กล้าที่จะอ่อนน้อมถ่อมตน ความถ่อมตนไม่อาจเกิดขึ นได้หากขาด
ความมั่นคงทางใจ ความกล้าท้าในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรความมั่นคงทางจิตใจก็จะเกิดขึ น เมื่อมีความ
มั่นคงทางจิต สติ สมาธิและปัญญาก็จะเกิดขึ นมาโดยง่ายมีความมั่นใจ ในตนเอง มีความเคารพ
ในตนเองตลอดจนเคารพในผู้อื่นความอ่อนน้อมถ่อมตนจะช่วยให้เราเข้าใจความจริงอันกระจ่างว่า 
ไม่มีใครรู้อะไร ไปหมดทุกอย่าง ไม่มีใครที่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่าง เราทุกคนรู้บางอย่าง ไม่รู้บางอย่าง 
หากขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยากที่จะรับฟังผู้อ่ืนที่เราตัดสินว่าด้อยกว่าเราได้อย่างสนิทใจ ผู้
เรียนรู้ต้องมีความอดทน อดทนท้าให้ส้าเร็จด้วยความเพียรพยายาม “เราต้องกล้าและอดทน
เพื่อที่จะยืนหยัดต่อไปแม้ผลประโยชน์ทางวัตถุอันมากมายอาจท าลายความกล้าของเรา ”  
(สดใส ขันติวรพงศ์.(แปล). 2550: 79) 

9. สร้างสรรค์  (Creative) ผู้ เรียนรู้ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และ
สร้างสรรค์ผลงาน หากเราเรียนรู้โดยไม่คิดสร้างสรรค์ก็จะไม่เกิดสิ่งใหม่และคุณค่า เป็นการเรียนรู้
และปฏิบัติย่้าอยู่กับที่ ผู้เรียนจะต้องมีการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบได้จะต้องมีความรู้ใน
กรอบเสียก่อนแล้วจึงสามารถคิดนอกกรอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ วิจารณ์ พานิช (2555: 25)  
ได้กล่าวถึงการสร้างสรรค์ว่า “ผู้ที่มีความรู้และทักษะอย่างดีเรียกว่าผู้ เชี่ยวชาญ ต่างจากผู้
สร้างสรรค์ตรงที่ผู้สร้างสรรค์ท้าสิ่งใหม่ๆออกไปนอกขอบเขตหรือวิธีการเดิมๆ โดยมีจินตนาการ
แหวกแนวไป และการสร้างสรรค์ต้องใช้สมองหรือทักษะอื่นๆทุกด้านมาประกอบกัน” 
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10. ส านึก ทักษะ(Realizations/Skills) ผู้ เรียนรู้จะต้องมีจิตส้านึก
คุณธรรมจริยธรรม มีน ้าใจที่ก่อเกิดคุณค่าต่อสิ่งที่กระท้าอยู่ขณะนั นส้านึกเคารพแก่ผู้ถ่ายทอด 
ส้านึกร่วมต่อชุมชน อันจะเป็นพลังให้ชุมชนขับเคลือนเติบโตก้าวหน้า และผู้เรียนรู้ต้องมีทักษะที่
ติดตัวไปในอนาคต ทักษะที่ไม่ใช่แค่ความสามารถ ฝีมือหรือความประณีต แต่เป็นทักษะการเรียนรู้ 
การฟัง การคิด การอ่าน การเขียน มีทักษะการเรียนรู้ที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งเราจะต้องเตรียมคนรวมถึงตัวเราเองด้วยว่าจะต้องพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว พลิกผัน คาดไม่ถึง จึงต้องมีทักษะการเรียนรู้และทักษะการปรับตัวทักษะสร้างสรรค์ ทักษะ
สื่อสารและเทคโนโลยี ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นโค้ช พร้อมที่จะเป็นผู้อ้านวยการเรียนรู้พร้อมเป็นผู้
ถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อไป 

2 ด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาชุมชนเครื่องปั้นดินเผา  
การส่งเสริมภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

มีความเชื่อมโยงมาจากวิถีชีวิตของชุมชนการสืบทอดและสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของ
ชุมชน ได้ข้อค้นพบว่า การสืบสานภูมิปัญญา เพื่อการอนุรักษ์องค์ความรู้ให้อยู่คู่กับชุมชน การสืบ
สานอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้นั นจะเป็นรากฐานส้าคัญที่ท้าให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอด เพื่อ
น้าไปสู่การพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท กระแส
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ละยุคช่วงสมัย และสามารถเพิ่มมูลค่าและการสร้างคุณค่าจากการ
ผสมผสานภูมิปัญญา  

การสืบสานภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้และถอดองค์ความรู้ของชุมชนในระดับนักเรียนนักศึกษา ผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน นักวิชาการ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน เกิดการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนและระหว่างชุมชน การสร้าง
เครือข่ายปราชญ์ชุมชนที่เป็นครูช่างปั้น ช่างเตาเผา การรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนครัวเรือนหมู่ญาติมิตร ที่จะสานพลังสามัคคี ดังเห็นได้จากชุมชนที่มีการจัดตั ง
คณะกรรมการกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านมอญและบ้านเกาะเกร็ด สามารถรักษาภูมิ
ปัญญาให้คงอยู่และมีผู้สืบสานท่ีเข้าใจลึกซึ ง มีความภาคภูมิใจมี พลังความสามัคคีร่วมกันที่จะสืบ
สานภูมิปัญญาดังเดิมของชุมชนไว้ และหากมีการต่อยอดพัฒนาขึ นไปก็ยังสามารถผสมผสาน
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาเดิมร่วมกับกระแสนิยมสมัยใหม่ไว้ได้อย่างเหมาะสม  

การเพิ่มมูลค่าและสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญา ปัจจัยที่จะท้าให้การด้ารงชีพ
เครื่องปั้นดินเผามีมาอย่างยาวนานและยังคงอยู่ต่อไปมีการเรียนรู้ ปรับตัว ปรับปรุง พัฒนาภูมิ
ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาควรค้านึงถึง กระบวนการสร้างสรรค์
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รูปแบบที่ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้คน ไลฟ์สไตล์ สมัยนิยม  องค์ประกอบความสวยงาม พื นผิว
ลวดลาย มีรูปทรงตอบสนองพฤติกรรมใช้สอย รูปทรง รูปร่าง พื นผิวสัมผัส ขนาดสัดส่วนที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้งาน ด้านคุณสมบัติของเนื อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา คุณภาพ ความพรุนตัว 
การดูดซึมน ้า ความแข็งแกร่ง มันวาว รูปแบบมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ พฤติกรรมใช้สอย
ใหม่ ตอบสนองความต้องการวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  

3 ด้านส่งเสริมการตลาดและบริหารจัดการชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
3.1 ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  

การส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
ได้ข้อค้นพบว่า การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ประการแรกรูปแบบเครื่องปั้นดินเผา
ต้องตอบสนองไลฟสไตล์ รสนิยม สมัยนิยม วิถีชีวิต มีกระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการที่ตอบรับวิถีชีวิตสังคมเมือง คนรุ่นใหม่ กระแสนิยมสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้
หลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์ผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และดิจิตอล ได้ได้มาซึ่ง รูปทรง ตอบสนองพฤติกรรมใช้สอย อารมณ์ ทั ง
ทางด้าน รูปทรง รูปร่าง พื นผิวสัมผัส ขนาดสัดส่วน องค์ประกอบความสวยงาม สีสัน การพัฒนา
คุณสมบัติของวัสดุผลิตภัณฑ์ พัฒนาวัตถุดิบเครื่องปั้นดินเผา และวิธีการผลิต คุณสมบัติวัสดุ 
ความเหนียว ความพรุนตัว ความแข็งแกร่ง เนื อหยาบละเอียดมันวาว สอดคล้องกับอารมณ์ บริบท
พื นที่ สังคมชุมชนได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์ควรมีกระบวนการ
สร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ พฤติกรรมใช้สอยใหม่    

3.2 ช่องทางและการส่งเสริมการจ าหน่าย 
การส่งเสริมด้านช่องทางและการส่งเสริมการจ้าหน่าย ได้ข้อค้นพบว่า 

ควรมีความหลายหลายเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ผู้บริโภคได้โดยตรง ซึ่งผลจากการส้ารวจความคิดเห็น 
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเกี่ยวกับช่องทางการบริโภคที่เป็นร้านค้าย่านแหล่งจ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาที่
มีสินค้าให้เลือกจ้านวนมาก และงานแสดงสินค้า สื่อออนไลน์อยู่ในระดับน้อยที่สุด ชุมชน
ผู้เกี่ยวข้องควรมีการออกแบบข่องทางการจ้าหน่ายและการส่งเสริมการขายที่มีลักษณะเฉพาะของ
ชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มยอดการจัดจ้าหน่ายได้หลากหลายวิธีการแลช่องทาง มีกิจกรรมการ
ส่งเสริมการจ้าหน่ายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้มาซื อสินค้าของชุมชน
ต่อเนื่อง 

การส่งเสริมการจ้าหน่ายนอกจากจะเป็นการเพิ่มยอดการจ้าหน่ายแล้ว 
ชุมชนควรมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มสินค้าอ่ืนๆภายในชุมชน มีการคัดเลือดการจัดชุมเซ็ต การ
แนะน้าใก้ความรู้สินค้าและบริการถึงวิธีการใช้ อาทิเช่น สินค้าเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนุ่งสามารถใช้
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กับสมุนไพร อาหาร หรือสินค้าอ่ืนๆที่มีเฉพาะในชุมชนพื นที่นั นเท่านั น จะช่วยให้เป็นแรงดึงดูด
เสริมการขายได้อีกวิธีหนึ่ง 

3.3 การน าเสนอภาพลักษณ์ชุมชน 
การส่งเสริมด้านการน้าเสนอภาพลักษณ์ชุมชน ได้ข้อค้นพบว่า ควรจัดให้

มีการพัฒนาด้านภาพลักษณ์ชุมชน ส่งเสริมชุมชนให้มีชื่อเสียงชุมชน/ผู้ผลิต เป็นที่รูปจัก สร้างให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน/ผู้ผลิต การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมในงานแสดง
สินค้าภายในและภายนอกชุมชน เข้าร่วมแข่งขันเวทีการประกวดต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ สื่อดิจิตอลรูปแบบต่าง ๆ รูปแบบการน้าเสนอภาพลักษณ์ มีหลากกลายวิธี กระแส
สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ทั งในรูปแบบรูปภาพ รูปถ่าย คลิปวิดีโอ เป็นสื่อที่ไปได้กว้างไกลไร้
พรมแดน เพียงชั่วงเวลาสั นๆ สื่อวัตถุในชุมชน สื่อดิจิตอล รวมถึงสื่อที่มีชีวิตได้แก่บุคคลในชุมชน
และผู้มาเยี่ยมชนชุมชน เป็นภาพลักษณ์ เป็นกระบอกเสียงให้ชุมชนเป็นที่รู้จักเป็นภาพจดจ้าให้แก่
ชุมชน ไม่น้อยไปกว่าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว  

3.4 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  
การส่ ง เสริม ด้านทรัพยากรสิ่ งแวดล้อม  การบริการจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติต้นน ้า การจัดการบริการกระบวนการผลิต กลางน ้า และปลายน ้า ควรมีการ
บริการจัดการในรูปแบบเครื่อข่ายความร่วมมือกันในชุมชน ซึ่งชุมชนเครื่องปั้นมีการด้าเนินกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนในการที่จะน้าทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม้ เชื อเพลิง ของชุมชน
มาใช้อย่างระมัดระวัง การใช้ทรัพยากรธรรมอย่างประหยัด อย่างเดียวคงไม่พอ ควรมีการจัดหา
จัดเตรียม หรือวิธีการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตอันใกล้นี ด้วยว่า มีวิธีการด้าเนินการ
อย่างไร ใครบ้างที่ต้องร่วมรับผิดชอบ การใช้อย่างคุ้มค่า และให้ความเคารพเกรงใจซึ่งกันและกัน 
ไม่ท้าการสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดการรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้าน การสร้างความ
เข้าใจกับผู้คนในชุมชนให้มีความเข้าใจในบริบทของชุมชนที่ประกอบอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผา  

3.5 บุคคลลากร  
การส่งเสริมด้านบุคลากรชุมชน พบว่า ชุมชนมีการร่วมกลุ่มสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ บุคลากรของชุมชนมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั ง
ด้านผู้น้าชุมชน ช่างปั้น ปราชญ์ชุมชน บุคลากรด้านการขาย การติดต่อเจรจา การเงินการบัญชี 
ความมีการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในบริบทการท้างานการให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่ชุมชน
สามารถสร้างสรรค์ ปรับตัว ปรับปรุงพัฒนาให้ตอบรับความต้องการของผู้บริโภค คิดเป็น ท้าเป็น 
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ นได้ตรงจุด 
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3.6 เทคโนโลยี  
การส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

พบว่า ควรส่งเสริมชุมชนเจ้าถึงเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิตอล ระบบสารสนเทศ เลือกใช้
สื่อมาช่วยสนับสนุนการด้าเนินกิจการเครื่องปั้นดินเผาอย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบ ส่งเสริมให้
ชุมชน มีการน้าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเพื่อให้เกิดความสะดวกง่ายต่อการผลิต โดยยังคงอัต
ลักษณ์เอกลักษณ์รูปแบบของชุมชนไว้ได้อย่างเหมาะสมลงตัว มิใช้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีแล้ว
ส่งผลให้ชุมชนต้องสูญเสียเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนไป การใช้เทคโนโลยีที่รวมถึงการ
จ้าหน่ายการจัดท้าข้อมูลผู้ประกอบ มีความเข้าใจในความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึง การจ้าหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมซื อข่ายผ่าย
ระบบดิจิตอลวิธีต่างๆ  
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สรุปปัจจัยส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
    
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 29 ภาพสรุปความสัมพันธ์ปัจจัยส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
ในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

 

 
 

 

ปัจจัยส่งเสริมวิถีชีวิต

ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 

การส่งเสริม 

ด้านวิถีชีวิตชุมชน 

การส่งเสริมด้านการตลาด

และการบริหารจัดการ 
การส่งเสริม 

ด้านภูมิปัญญา 

การสืบทอดและถ่ายทอดภูมิปัญญา

เครื่องปั้นดินเผา 

การสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสู่การต่อยอด

พัฒนาภูมิปัญญาใหม่ การเพิ่มมูลค่าและคุณค่า 
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการจ าหน่าย 

การน าเสนอภาพลักษณ์ ทรัพยากรธรรมชาต ิ

บุคคลากร เทคโนโลยี 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา เป็นการศึกษาที่ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะหาแนวทางการศึกษาพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาแบบองค์รวมให้เกิดความเข้มแข็งพร้อมรับกับ
การเปลี่ยนของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ผลสรุปการวิจัยได้ดังนี   

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาภาชนะดินเผากับสภาพวิถีชีวิต รูปแบบ ภูมิปัญญา การบริหารจัดการของ

ชุมชนแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 
2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 
3. เพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งเสริมวิถีชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผา 

พื นที่ศึกษา คือ ชุมชนที่ผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผาประเภทภาชนะส้าหรับบรรจุ 
เครื่องใช้สอย (ไม่รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นวัสดุหรือชิ นส่วนส้าหรับการก่อสร้างอาคาร เช่น อิฐ
และกระเบื อง) ในพื นที่ภาคกลางลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ ชุมชน
ที่มีการท้าเครื่องปั้นดินเผามาอย่างต่อเนื่อง มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนานและเป็นที่รู้จัก
ของผู้คนในสังคม ได้แก่ ชุมชนต้าบลบ้านแก่ง จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนต้าบลเชิงกลัด จังหวัด
สิงห์บุรี ชุมชนต้าบลบ้านคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนต้าบลเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี การเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีการสืบทอดกิจการท้า
เครื่องปั้นดินเผาต่อเนื่องกันมาจันถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ได้แก่  

1) ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนบ้านมอญหมู่  1 ต.บ้านแก่ง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ จ้านวน 11 ราย 

2) ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อในหมู่ที่ 7 ต้าบลเชิงกลัด อ้าเภอบางระจัน 
จังหวัดสิงห์บุรี จ้านวน 5 ราย 

3) ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านคลองสระบัวตะวันตก ในหมู่ที่ 2 ต้าบลคลองสระ
บัว อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ้านวน 2 ราย 

4) ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในหมู่ที่ 1 ต้าบลเกาะเกร็ด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี จ้านวน 6 ราย 
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กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในการวิจัย คือ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในพื นที่ชุมชน 4 
แห่ง ได้จากวิธีการเจาะจงสถานที่ ณ ร้านจ้าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผา จ้านวน 100 คน  

ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล้าดับดังนี   
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก หนังสือ เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยงข้อง  
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับพื นที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก แบบสอบถาม การสังเกตการณ์  
3. ศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างถึงพฤติกรรมการบริโภค

เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 
4. จัดแยกข้อมูลให้เป็นระบบหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ วิเคราะห์

ข้อมูลตามประเด็นที่ระบุในจุดมุ่งหมายของการวิจัย วิเคราะห์เนื อหา เชื่อมโยงข้อมูลตาม
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในช่วงเวลาเก็บข้อมูล ปีพ.ศ. 2558-2559 และการบรรยายความถี่ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สรุปการวิจัย  
จากการศึกษาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ใน 4 ชุมชน พบว่า  

1 ผลวิเคราะห์วิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  
ผลการวิเคราะห์วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผา พบว่า ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขต

ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกันในด้าน การด้ารงชีพ คติความเชื่อพิธีกรรม วิธีการ
ถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญาในการท้าเครื่องปั้นดินเผาที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษ ที่ถ่ายทอดต่อกัน
มาภายในคอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น และการบริการจัดการของชุมชนที่มีพลังแห่งความสามัคคี เอื อเฟื้อ
แบ่งปันกันในชุมชน เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดเครื่องใช้สอยภาชนะรูปแบบต่าง ๆ เชิงลึก พบว่า 
รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาของแต่ละชุมชนมีอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน รูปแบบมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันกับประวัติศาสตร์ชุมชนและกระบวนการท้าเครื่องปั้นดินเผาอันเป็นความรู้ของท้องถิ่นสืบทอด
ต่อกันมา  ผู้วิจัยได้น้าเสนอผลวิเคราะห์ ได้แก่ 1) ด้านวิถีชีวิตการด้ารงชีพ คติความเชื่อ และ
พิธีกรรมที่พบในการท้าเครื่องปั้นดินเผา อันได้แก่ พิธีการบูชาขอขมาพระแม่ธรณี พิธีการวางมงคล
เตา การเซ่นไหว้เตา 2) ด้านรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ในประเด็น 
ประเภท รูปแบบหน้าที่ใช้สอย รูปทรงเครื่องปั้นดินเผา ลักษณะลวดลาย  4) ด้านภูมิปัญญา
เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ได้แก่ วัตถุดิบที่ใช้ในการท้าเครื่องปั้นดิเนผาการหา
แหล่งดิน  การเตรียมดิน การปั้นขึ นรูป การตกแต่ง การเผาและเตาเผา 5) ด้านการบริหารจัดการ
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ของชุมชน ได้แก่  คุณภาพผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม บุคลากร การขาย การจัดเก็บ-ขนส่ง เทคโนโลยี-
สารสนเทศ ดังนี  

1.1 สภาพการด ารงชีพชุมชนเครื่องปั้นดิ นเผาในเขตลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา สภาพการของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาทั ง 4 ชุมชน เกิดจากการมี
สภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ คือ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในอดีตมี
แหล่งวัตถุดิบดี คือ ดินดี น ้าดี และป่าไม้ดี มีป่าไม้ที่เป็นเชื อเพลิงในการเผาจ้านวนมาก หาได้ง่าย 
มีแหล่งน ้าใช้อุปโภคบริโภค และเป็นเส้นทางคมนาคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดินเหนียวมี
คุณสมบัติเหมาะสม มีความเหนียวสามารถปั้นขึ นรูปเป็นรูปทรงภาชนะได้ มีความทนไฟคงรูปเมื่อ
น้าไปเผาสามารถคงรูปเป็นภาชนะใช้งานได้ กลายเป็นถาวรวัตถุที่ไม่ละลายน ้าได้อีกต่อไปโดยไม่
แตกร้าวเสียหายหรือหลอมละลาย เมื่อช่างปั้นหรือกลุ่มคนที่มีความรู้ทักษะ เทคโนโลยี และศิลปะ
การปั้นเครื่องปั้นดินเผาได้พบความอุดมสมบูรณ์ในพื นที่จึงเกิดการท้าเครื่องปั้นดินเผาในชุมชน
ขึ นมา เป็นกลุ่มคนที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข็มข้นด้วยฝีมือแรงงาน
สร้างสรรค์ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพ  

วิถีชีวิตของผู้คนในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาในอดีตมีความจ้าเป็นที่
ต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้สอยในครัวเรือนส้าหรับการประกอบอาหาร การกักเก็บ ถนอมอาหาร 
บรรจุใช้สอย อาหารและน ้า หรือของเหลวต่าง ๆ เพื่อถนอมอาหาร ยืดอายุหรือกับเก็บสะสมอาหาร
ไว้กินไว้ใช้ให้ได้นานที่สุดนับ ตั งแต่ห้วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการด้ารงชีวิตจากสังคม
การล่าสัตว์ มาเป็นการเกษตรและเริ่มมีการตั งถิ่นฐานเป็นชุมชนบนที่ราบลุ่มริมแม่น ้าต่างๆ 
เครื่องปั้นดินเผาได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนมาถึงปัจจุบันที่ความเจริญด้านระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า ประปา และวัสดุสมัยใหม่ที่มีความหลายหลายและคงทน  ผู้คนในชุมชน
มีความผูกพันธ์กับการท้าเครื่องปั้นดินเผามาตั งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ลูกหลานที่เติบโตในชุมชนได้เห็น
พบการท้าเครื่องปั้นดินเผามาตลอด ในอดีตอาชีพเครื่องปั้นดินเผานั น นับว่าส้าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะภาชนะเครื่องใช้สอยต่าง ๆ ในครัวเรือนล้วนเป็นดินเผาแทบทั งสิ น ความรู้ที่ติตตัวมาจาก
บรรพบุรุษได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น คือ จากการใช้สั่งให้ช่วยงานในครอบครัว ช่วย
ปั้นได้หยิบจับท้าจนเป็นความเคยชินสะสมเป็นประสบการณ์ความรู้ของตนเองตั งแต่วัยเด็ก และ
เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่สร้างครอบครัว แยกครัวเรือนออกมาก็มีอาชีพจากความรู้ของตน ท้า
เครื่องปั้ น ดิน เผาออกจ้าหน่ายหารายได้มาหล่อเลี ยงสมาชิกในครอบครัว โดยการท้ า
เครื่องปั้นดินเผาในของชุมชนชาวมอญ บ้านเกาะเกร็ด บ้านคลองสระบัวจะผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่
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เป็นภาชนะโอ่ อ่าง ไห กระปุก ครก ฯลฯ ของใช้สอยจ้าเป็นในครัวเรือน ออกจ้าหน่ายโดยน้าไป
เครื่องปั้นดินเผาล่องเรือไปตามล้าน ้าแลกข้าว และอาหารไว้กินไว้ใช้  

ในขณะที่วิถีชุมชนการท้าเครื่องปั้นดินเผาของบ้านโคกหม้อ บริเวณลุ่ม
แม่น ้าน้อย อ้าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นชุมชนเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกจัดตั งขั นมาจาก
โครงการฝึกอาชีพ เสริมจากการท้าการเกษตร เพื่ อการอนุรักษ์ฟื้นฟู รูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเตาแม่น ้าน้อย ในปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมาหลังจากที่มีการขุนค้นพบเตาโบราณ
แม่น ้าน้อย เมื่อปี พ.ศ. 2531-2535  มีการอบรมสมาชิกในชุมชนจ้านวน 20 รุ่น ผู้เข้าอบรมกว่า 
400 คน ให้มีอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผาผลิตไหสี่หู คณโท คณที ปัจจุบันเหลือผู้ที่ท้าอาชีพนี เพียง 2 
คน ผลิตไหสี่หู และคณฑี เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ นจากการ
ส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ กรมพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  ให้มีรูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ตามสมัย อาทิเช่น โคมไฟ ถ้วย แจกัน แต่เนื่อง
ด้วยสภาพโครงสร้างการด้าเนินกิจการของชุมชน เป็นลักษณะของการรวมกลุ่มเพื่อการอนุรักษ์
มิใช่การท้าภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สอยที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของผู้คนในชุมชนเป็นส้าคัญ 
ดังนั นปริมาณความต้องการของตลาด ส่งผลให้ยอดการจ้าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผาของชุมชน
น้อยตามไปด้วย การแข่งขันทางการค้า ยอดการจ้าหน่ายที่จะท้าให้สมาชิกชุมชนขยายเติบโตจึง
เป็นไปค่อนข้างยากมีการหมุนเวียนเข้าออกกลุ่มของสมาชิกกลุ่มอย่างต่อเนื่องระยะ 10 ปี  
เนื่องมาจากเมื่อเทียบกับอาชีพรับจ้างที่ได้รับค่าแรงรายวันที่แน่นนอนต่อวัน  

การสร้างกลไกทางสังคมของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นข้อบังคับใช้ กฎ
หรือข้อปฏิบัติที่มีพลังและอ้านาจบังคับใช้เป็นกฎเกณฑ์ของชุมชนดังกล่าวพบว่าอยู่ในรูปแบบของ
ความเชื่อ พิธีกรรม กลไกทางสังคมที่มีอ้านาจและเป็นพลังของตัวแทนของสมาชิกกลุ่มและชุมชน 
ทั งอ้านาจที่น่าเชื่อถืออย่างเป็นเหตุเป็นผลคือ ประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ครูช่างที่สอนวิธีการ
ปั้นให้แก่สมาชิกรวมถึงผู้อาวุโสในชุมชน มีการจัดตั งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของชุมชน
ได้แก่ ชุมชน บ้านมอญ ชุมชนบ้านโคกหม้อ และชุมชนบ้านเกาะเกร็ด ส่วนชุมชนบ้านคลองสระบัว
ไม่มีการจัดตั งเป็นกลุ่มที่มีคณะกรรมการของชุมชนขับเคลื่อนการท้างาน และมีการสร้างกลไกทาง
สังคมจากการใช้อ้านาจที่นอกเหนือการควบคุมทางธรรมชาติ มีคติความเชื่อเพื่อเป็นแนวปฏิบัติมา
ตั งแต่บรรพบุรุษ ดังนี   

คติความเชื่อและพิธีกรรม ในการท้าเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนในเขตลุ่ม
แม่น ้าเจ้าพระยา ผู้วิจัยพบว่า ช่างปั้นมีคติความเชื่อและพิธีกรรมในการประกอบอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ การเคารพสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพบูชา ครูบาอาจารย์ การ
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บอกกล่าวขอขมาพระแม่ธรณีในการน้าดินมาท้ามาหากิน พิธีกรรมที่พบในชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
ได้แก่ พิธีการบูชาขอขมาพระแม่ธรณี พิธีการวางมงคลเตาในการสร้างเตาเผา การเซ่นไหว้บูชาแม่
ย่านางเตา ในการเผาแต่ละครั งหรืออย่างน้อยปีละครั ง  เป็นแบบแผนยึดถือปฏิบัติร่วมกันในชุมชน
และปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันกันมาภายในครอบครัว ภายในชุมชน  

1) พิธีการบูชาขอขมาพระแม่ธรณี เป็นการบูชาเพื่อขอขมาต่อพระแม่
ธรณีเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการท้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผา โดยจัดพิธีเป็น
ประจ้าทุกปี ปีละ 1 ครั ง ในช่วง เดือน พฤษภาคม ก่อนเข้าฤดูฝน การท้าพิธีผู้น้าชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่
เป็นครูอาวุโสและพร้อมด้วยสมาชิกในหมู่บ้านที่มีอาชีพเครื่องปั้นดินเผา พิธีบูชามีการสร้างปล้า
พิธีแบบพราหม ณ ศาลพระภูมิเจ้าที่บ่อดินของชุมชน บริเวณบ่อดินบึงเขาดิน ตั งอยู่ในบริเวณ หมู่
ท่ี 1 ต้าบลบ้านแก่ง  เป็นสถานที่ส้าหรับท้าพิธีเซ่นไหว้ขอขมาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี เครื่องเซ่น
ไหว้ ได้แก่ หัวหมู บายศรีปากชาม ไข่ต้ม เครื่องเซ่นไหว้ผลไม้ ธัญญาหารที่หาได้ในชุมชน เริ่มพิธี
การด้วยการสวดมนต์บทชุมชนเทวดา แล้วจุดธูปบอกกล่าวขอขมาพระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ครูบา
อาจารย์ ซึ่งบ่อดินแห่งนี มีการบริหารจัดการแบ่งสรรดินปีละ 1 ครั ง ในให้กับสมาชิกผู้ที่มีชื่อใน
ทะเบียนบ้าน ชุมชนบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านแก่งเท่านั น บุคคลภายนอกชุมชนไม่สามารถ
น้าไปใช้ได้ 

2)  พิธีการวางมงคลเตา พิธีกรรรมนี พบเฉพาะในชุมชนบ้านมอญ
และชุมชนบ้านเกาะเกร็ด เป็นการบูชาเซ่นไหว้ พระแม่ธรณีพระภูมิเจ้าที่เพื่อขอขมาและเบิกฤกษ์
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการลงหลักปักฐานประกอบอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผา เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจการวางมงคลเตาจะท้าโดยครูเตา คือ ช่างปั้นที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการท้า
เตาเผา โดยที่สมาชิกในชุมชนให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้อาวุโสที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านการท้า
เครื่องปั้นดินเผาแก่ลูกหลานในชุมชน มีการสร้างปล้าพิธีแบบพราหม เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ หั วหมู 
บายศรีปากชาม ไข่ต้ม ข้าวปากหม้อ ขนมต้มขาวขนมต้มแดง ขนมตัวด้วง ขนมหูช้าง ขนมบัวลอย 
เหล้าขาว เทียนขาวท้าน ้ามนต์ น ้าอบน ้าหอม แป้งเจิม ทองเปลวแผ่น และดอกไม้ธูปเทียน  

การวางมงคลเตาครูเตาจะเริ่มพิธีการด้วยการสวดมนต์บทชุมชน
เทวดา แล้วจุดธูปบอกกล่าวขอขมาพระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ครูบาอาจารย์ จากนั นครูเตาจะเป็นผู้
ก้าหนดรูปร่างเตาด้วยการวางมงคลเตา คือ การน้าอิฐก่อเตามาวางเป็นรูปเตาทีละชั นเรียงไล่กัน
ไปด้านซ้ายและขาวของเตาจากหัวเตาถึงท้ายเตา จ้านวน 3 ชั น หรือ 5 ชั น หรือ 7 ชั นแล้วแต่ความ
ต้องการของเจ้าของเตา หลังจากนั นก็จะให้ช่างท้าเตาสร้างต่อจนถึงหลังเคาเตา เมื่อถึงอิฐก้อน
สุดท้ายด้านบนสุดของเตาเรียกสะดือเตา ดังภาพที่ 16 โดยจะให้ผู้ถือพรหมจรรย์เป็นผู้วางและ
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ตอกกดลงไปเป็น จากนั นเจิมหน้าเตาด้วยแป้งเจิมหรือพรมน ้าอบน ้าหอมตามแต่ผู้จัดเตรียมไว้อัน
เสร็จสิ นพิธี 

3) การเซ่นไหว้เตา เป็นการบูชาเซ่นไหว้แม่ยานางเตา ครูบาอาจารย์ 
สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่เคารพนับถือ มี 2 ลักษณะ เป็นการไหว้ครั งใหญ่ประจ้าปี หรือเซ่นไหว้แต่ละครั งที่มี
การเผาเตา หรือในช่วงที่งานออกมาเสียหายเป็นจ้านวนมากในปัจจุบันบางบ้านจะท้าพิธีไหว้เตา
ครั งใหญ่อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั ง ในช่วงตรุสจีน และสาตรจีน มีการประพรมแป้งหอมบริเวณหัว
เตา เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ หัวหมู ไก่ ไข่ต้ม ผลไม้พวงมาลัย หรือตามแต่ที่เจ้าของเตาจัดหาได้
สะดวก การเซ่นไหว้เตานี  พบว่า มีการเซ่นไหว้บูชาทั ง 4 ชุมชน ปัจจุบันแต่ละชุมชนมีช่วงเวลาและ
ลักษณะการไหว้ต่างการออกไปตามสะดวกของเจ้าของเตาเป็นหลัก  

การเซ่นไหว้เตาเผาของผู้ที่ท้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผา เป็นคติ
ความเชื่อที่ท้าต่อกันมาบนพื นฐานความคิดแบบแผนการปฏิบัติที่อยู่สังคมไทยมายาวนาน บรรพ
บุรุษท้าไว้อย่างไรลูกหลานถูกปลูกฝังความเชื่อในการท้าตามแบบกันมาเช่นเดียวกัน การเคารพ
สักการะสิ่งคักด์ิสิทธิ์เหนือธรรมชาติของมนุษย์เกิดขึ นเพื่อความรู้สึกปลอดภัย การอยู่รอดเป็นปกติ
สุขในชีวิตประจ้าวันและการประกอบอาชีพเป็นแบบแผนการปฏิบัติที่หลอมรวมจิตใจของสมาชิก
ให้มีสติอยู่กับการด้าเนินชีวิต  

การด้าเนินกิจกรรมชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้ า
เจ้าพระยา การจัดตั งเป็นรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา การมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบคณะกรรมการเป็นการท้างานร่วมกันในการสร้างเครือข่ายในการ
ท้างานท้าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ก้าหนดระเบียบข้อปฏิบัติ ควบควบคุมให้มีการปฏิบัติร่วมกัน
อย่างปกติสุข มีความสามัคคี ด้าเนินกิจกรรมด้านนินอยู่รอดต่อไปได้อย่างก้าวหน้า เป็นชุมชน ท่ี
เข้มแข็ง โดยมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณค่าทุน
ทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็น
เครือข่ายในชุมชน ร่วมกันสร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน การจัดตั งกลุ่ม
และคณะกรรมการกลุ่มมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั งกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกใน
การประกอบอาชีพได้มีการพัฒนาฝีมือ คุณภาพและรูปแบบใหม่ ๆ ตามสมัยปัจจุบัน เพื่อเป็นศูนย์
การเรียนรู้ ศูนย์กลางการตลาด, การผลิตและจ้าหน่าย  เพื่อให้เกิดแหล่งชุมชนในการผลิต ตาม
นโยบายเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อเป็นการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพและยุติธรรมต่อผู้บริโภค 

ชุมชนที่มีการด้าเนินงานได้เด่นชัดเป็นผลส้าเร็จเป็นรูปธรรมได้แก่ 
ชุมชนบ้านมอญ และชุมชนบ้านเกาะเกร็ดที่มีการขับเคลื่อนชุมชน การจัดตั งคณะกรรมการกลุ่ม
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เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนให้ก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งในภาพรวมหลายมิติ ทั งด้าน การสืบ
สานภูมิปัญญา วิถีชีวิต เทคโนโลยีที่ช่วยเสริมศักยภาพด้านการผลิต และภาพลักษณ์  การ
ท่องเที่ยว เป็นต้น มีโครงสร้างทางสังคมที่แบ่งบทบาทหน้าที่สถานภาพในชุมชน ตั งแต่ในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชน ร่วมกันคิดกันท้าส่งเสริมให้กลุ่มมีแนวทางการปฏิบัติต่อทรัพยากร
ส่วนรวม การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภายนอกชุมชน การชื่อมโยงประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการประกอบอาชีพ เป็นเครื่องมือเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนด้วยตนเอง ดังเช่น การให้สิทธิ์การการเข้าถึ งทรัพยากร การด้าเนินการและค้านึงถึง
สิ่งแวดล้อมของชุมชน วัตถุดิบ การใช้ดินเหนียวในบ่อดิน ซึ่งบ่อดินแห่งนี มีการบริหารจัดการแบ่ง
สรรดินปีละ 1 ครั ง ในให้กับสมาชิกผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ชุมชนบ้านมอญ หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้าน
แก่งเท่านั น บุคคลภายนอกชุมชนไม่สามารถน้าไปใช้ได้ จะเห็นได้ว่าการด้ารงชีพของชุมชน
เครื่องปั้นดินเผามีการด้าเนินไปบนพื นฐานของข้อมูล การคิดการตัดสินใจ และลงมือกระท้า
ร่วมกันของคนในชุมชน มีความยุติธรรมและเพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกลุ่ม และเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบที่จะเบียดเบียนบุคคลอ่ืนในชุมชน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
หลายมิติ เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมด้านการผลิต จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  

1.2 รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  
รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาในลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่พบว่า ในอดีต

เป็นภาชนะใช้สอยในครัวเรือน มีความหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาชนะส้าหรับการประกอบ
อาหาร การกักเก็บถนอมอาหาร หมักดอง การบรรจุ กักเก็บ ไปจนถึงเพื่อการขนส่งล้าเรียง 
พัฒนาการของรูปแบบเครื่องปั้นดินเผามีการปรับเปลี่ยนจากเดิมเป็นภาชนะบรรจุค่อยๆกลายเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยส้าหรับประดับตกแต่ง และของที่ระลึก ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จ้าแนกรูปแบบ 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการจ้าแนก คือ 1) รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาจ้าแนกประเภทตามลักษณะ
ชนิดของเนื อดิน 2) รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาจ้าแนกประเภทตามลักษณะการใช้งาน  

1) รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่จ้าแนกประเภทตามลักษณะชนิดของ
เนื อผลิตภัณฑ์ เป็นการพิจารณาในระดับคุณภาพ คุณสมบัติของเนื อผลิตภัณฑ์ ความแตกต่างกัน
ในด้านระดับอุณหภูมิการเผา ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หลังเผามีความแข็งแกร่ง การดูดซึมน ้า และ
สีสันของเนื อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันแต่ละชุมชน ผู้วิจัยได้พบว่า เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเอิร์ทเทนแวร์ (Earthenware) คือ เครื่องปั้นดินเผาทั ง 4 
ชุมชน ได้แก่ บ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ บ้านโคกหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี บ้านคลองสระบัว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพบผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ 
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(Stoneware) คือ เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านโคกหม้อ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเนื อแกร่งเผาที่อุณหภูมิสูง 1,220 องศาเซลเซียส เนื อดินที่มีสีน ้าตาลอ่อนทึบแสง
ถึงสีน้าตาลเข็ม มีความแข็งแกร่งทนทานกว่าดินเอิร์ทเทินแวร์ ดูดซึมน ้าไม่เกินร้อยละ 3 มีทั งชนิด
เคลือบมันสีน ้าตาล และไม่เคลือบ ลักษณะการปั้นค่อนข้างหนา เสียงเคาะดังกังวานปานกลาง 
เผาในอุณหภูมิสูงจนเนื อดินสุกตัว หลอมตัวกันแน่นเป็นเนื อเดียวกัน ไม่ดูดซึมน ้าแม้ว่าจะไม่
เคลือบก็ตาม มีชั นของเคลือบหนา 1-2 มม. เนื อดินไม่เปราะ แตกหักหรือบิ่นได้ง่ายเมื่อน้ามาล้าง
หรือกระทบกัน 

ข้อแตกต่างของรูปแบบเครื่องปั้นดินเผา 2 ประเภทนี  เป็นผล
เนื่องมาจากคุณสมบัติและลักษณะกายภาพทางด้านวัสดุและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต วัตถุดิบ
หลักที่น้ามาใช้ท้าเครื่องปั้นดินเผา คือ ดิน คุณสมบัติของเนื อดินแต่ละท้องถิ่น แต่ละแหล่งมี
คุณสมบัติต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ สี ความทนไฟ ความละเอียด ความเหนียว เป็นสิ่งส้าคัญที่
ก้าหนดระดับคุณภาพและชนิดประเภทของผลิตภัณฑ์ ดินเหนียวในท้องถิ่นบางระจัน จะเห็นได้ว่า
เนื อดินสามารถทนไฟเผาได้ในระดับอุณหภูมิสูง 1,200 -1,230 องศาเซลเซียส และและมีการ
เคลือบด้วยน ้าเคลือบขี เถ้าสีน ้าตาล เผาด้วยเตาแก๊ส ซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา และการได้รับอิทธิพลเทคโนโลยีในการผลิตจากช่างปั้ นชาวจีน จึงท้าให้รูปแบบ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านโคกหม้อมีคุณภาพคุณสมบัติของเครื่องปั้นดินเผาแตกต่างจาก 3 ชุมชน ซึ่งใช้
เนื อดินในพื นที่จังหวัดนครสวรรค์ที่สามารถทนไฟได้ต้่ากว่า มีระดับอุณหภูมิการเผาที่ต้่ากว่า และ
เป็นภูมิปัญญาที่มาจากบรรพบุรุษชาวมอญ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน 

2) รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาจ้าแนกประเภทตามลักษณะการใช้งาน 
ผู้วิจัยได้จ้าแนกรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาแบ่งออกเป็นประเภท ได้แก่   เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สอยใน
ชีวิตประจ้าวัน เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในพิธี 

2.1) เค รื่ อ งปั้ น ดิ น เผ าที่ ใช้ ส อ ย ใน ชี วิ ต ป ระจ้ า วั น  เป็ น
เครื่องปั้นดินเผาที่มีการผลิตจ้านวนมากและมีความหลากหลายขนาด รูปแบบ และรูปทรง ขึ นอยู่
กับหน้าที่พฤติกรรมการใช้งาน ผู้วิจัยได้จ้าแนกรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สอยใน
ชีวิตประจ้าวัน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาส้าหรับการประกอบอาหาร และกลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือนส้าหรับบรรจุ เครื่องปั้นดินเผาส้าหรับประกอบอาหาร เป็นภาชนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการปรุงอาหาร ส่วนมากจะเป็นภาชนะที่ใช้สัมผัสกับไฟ หรือที่จะต้อง
มาการใช้ความร้อนมาเกี่ยวข้อง เนื่องจากในอดีตภาชนะที่สามารทนไฟทนความร้อนได้ดีที่สุด หา
ง่ายราคาถูก คือ ภาชนะดินเผา ใช้ส้าหรับ หุง ต้ม นึ่งข้าวปลาอาหาร ได้แก่ หม้อดินเผา หวดนึ่ง
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ข้าว เตาเชิงกราน กาน ้าต้มน ้า อ่างนวดแป้ง-ซาวขนมจีน และครก เป็นรูปแบบที่ตอบรับกิจกรรม
การใช้ชีวิตประจ้าวัน เพื่อความอยู่รอด ผลิตภัณฑ์รูปแบบนี พบว่ามีการผลิตอยู่ใน 3 ชุมชน ได้แก่ 
บ้านมอญ บ้านคลองสระบัว และบ้านเกาะเกร็ด เครื่องปั้นดินเผาส้าหรับบรรจุ  การท้า
เครื่องปั้นดินเผาเพื่อการผลิตหรือการเก็บบรรจุ กักเก็บ และรวมถึงเพื่อการขนส่งล้าเรียง อาหาร 
หรือวัตถุสิ่งของบางอย่างจ้าเป็นต้องใช้ภาชนะบรรจุที่สามารถปกป้องรักษา คุ้มครอง อาหาร หรือ
วัตถุสิ่งของเหล่านั นได้เป็นอย่างดี เพื่อความสะดวก สามารถเป็นไว้ใช้ในยามจ้าเป็นนอกฤดูกาล 
และเพื่อความสะดวกในการขนย้ายขนส่งสินค้าที่ต้องการภาชนะบรรจุตวงปริมาตรในการค้าต่าง
แดน เครื่องปั้นดินเผาจึงเข้ามามีบทบาทท้าหน้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ส้าหรับกับเก็บขาวของวัตถุ 
สิ่งของไว้ใช้ และเพื่อการขนส่ง ได้แก่ โอ่ง ไห  กระปุก กระปุกดับถ่าน  คนที คนโท ถ้วย โถ ขวด 
แจกัน  หม้อตาล 

เครื่องปั้นดินเผาประเภทที่ใช้สอยในชีวิตประจ้าวัน  การปั้น
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเน้นลักษณะที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการใช้งานกับวิธีการผลิต  ทั งด้านรูปทรง
ที่เกิดจากหน้าที่สอยและปริมาณการใช้ในแต่ละครั ง เช่น หม้อดินเผาที่ต้องตั งบนเตาสัมผัสกับ
เปลวไฟ การมีรูปทรงก้นที่โค้งกลมจะช่วยถ่ายเทความร้อนให้กระจายทั่วรอบด้านได้สม่้าเสมอ  อีก
ทั งภาชนะดินเผายังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต การกินการใช้สอยที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมการกิน
การใช้สอยในวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละแห่ง ความหลากหลายของระบบการผลิตอาหารในสังคม
วัฒนธรรมต่าง ๆ มนุษย์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการก้าหนดเทคนิควิธีหรือรูปแบบ
ของอาหารในแต่ละท้องถิ่น 

2.2) เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในพิธี รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ ใน
พิธีการที่พบในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา พบว่า เป็นเครื่องปั้นดินเผาส้าหรับเป็นเครื่องบรรณาการ มี
ตั งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ รูปทรงประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนตัวภาชนะ มีฝาและ
ฐานรองรับตัวภาชนะ มีลวดลายทั ง 3 ส่วน ลักษระลวดลายเป็นการสลักลวดลาย ขูดขีดเป็นเส้น
ร่องและ การปั้นดินเป็นเส้นติดนูนต้่า ลวดลายมีความประณีตเป็นพิเศษ ลวดลายที่พบส่วนใหญ่
เป็นลายเส้นลายไทย ลายกระจัง ลายเส้นเลขาคณิต ส่วนใหญ่เป็นหม้อน ้าและ โอ่งใส่น ้าซึ่งมี
หลายรูปร่างรูปทรง รูปทรงเครื่องปั้นดินเผาหม้อน ้าลายวิจิตร ผู้วิจัยพบว่า รูปทรงเครื่องปั้นดินเผา
สามารถจ้าแนกองค์ประกอบของรูปแบบได้ออกเป็น  3 ส่วน คือ 1) ส่วนฝาภาชนะ 2) ส่วนตัว
ภาชนะ 3) ส่วนฐานวางภาชนะ ดังภาพประกอบ 

เครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องบรรณาการนี  ช่างปั้นมิได้ท้าเพื่อ
การค้าแต่ท้าด้วยใจรัก และมักจะท้าให้ผู้ที่ตนเคารพนับถือ เช่น น้าไปถวายพระ หรือน้าไปมอบให้
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ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เมื่อครังที่มอญมีพระราชอาณาจักรมอญนั น เครื่องปั้นดินเผาประเภทนี  ใช้ใน
ราชส้านักมอญในกลุ่มพระสงฆ์และขุนนางเป็นส่วนใหญ่ดังนั น เครื่องปั้นประเภทนี  จึงมีความ
สวยงามเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นรูปทรงและลวดลายตบแต่ง เนื่องจากช่างปั้นจะท้าด้วยความตั งใจ
เป็นพิเศษ และให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด ชนิดที่เรียกว่าท้าสุดฝีมือ เป็นการฝากฝีมือไว้กับแผ่นดิน ใน
งานศพเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดได้น้าไปใช้ในคติความเชื่อของคนมอญ เช่น อ่าง และหม้อข้าว 
ต้องวางไว้หน้าศพหม้อน ้าขมิ นเทราดในโลงศพก่อนน้าศพบรรจุในโลง เมื่อเทน ้าขมิ นแล้วต้องทุบ
หม้อนนั นให้แตก  

การปรับประยุกต์พัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผามีการท้าเป็น
ภาชนะส้าหรับเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้น้าไปใช้เกี่ยวกับการบ้าเพ็ญกุศลของชาว
พุทธ เครื่องปั้นเหล่านี  ได้แก่ บาตรพระดินเผา หม้อน ้ามนต์ ขันน ้ามนต์ และใช้ ในพิธีกรรมส้าคัญ
ของชาวมอญ เช่น เครื่องปั้นดินเผาในพิธีฉลองพระพุทธรูปตามพิธีมอญ มีบาตรและกระโถน เป็น
ต้น หม้อส้าหรับกวนข้าวทิพย์ ในพิธีกวนข้าวทิพย์ อ่างดินเผาส้าหรับเครื่องไทยทานถวายพระ  

รูปทรงเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ผู้วิจัยพบว่า 
รูปทรงเครื่องปั้นดินเผาสามารถจ้าแนกรูปแบบได้ออกเป็น 5 รูปทรง ได้แก่ ดังตาราง  1) ทรงปาก
ผาย ก้นสอบ (ปากกว้างกว่าก้น) 2) ทรงกระบอก  (ปาก ล้าตัว ก้นเท่ากัน) 3) ทรงไห (ปากเท่ากับ
ก้น ส่วนกลางป่อง)  4) ทรงขวด (ปากเล็กแคบมีคอส่วนกลาง ป่อง) 5) หม้อ (ปากฝาย คอคอด ก้น
มนกลม)  

ลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผา พบว่า เป็นลวดลายที่เกิดจากการ
สลักลวดลายในบางต้าแหน่งของภาชนะ โดยส่วนมากพบการแต่งลายบริเวณส่วน คอ -บ่า ล้าตัว 
และส่วนฐาน และมีการสลักลวดลายเต็มพื นที่ผิวของภาชนะเครื่องปั้นดินเผานั น ๆ สัดส่วนของ
ภาชนะ การแบ่งส่วนผู้วิจัยวิเคราะห์แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ  6 ส่วน ดังนี   

1) บริเวณส่วนปาก - คอ ของภาชนะ  
2) บริเวณ ปาก - คอ ของภาชนะ  
3) บริเวณ คอ - ไหล่  ของภาชนะ  
4) บริเวณ กลางตัวภาชนะ ใช้เส้นแบ่งส่วนที่กว้างที่สุดของ

ตัวเป็นจัดศูนย์กลางขึ นไปถึงบริเวณไหล่ และบริเวณต่้าลงมาก่อนถึงก้น  
5) บริเวณ ต่อจากกลางตัวถึงก้นของภาชนะ  
6) บริเวณ เชิง หรือฐานรองรับก้นของภาชนะ  
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รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านมอญ มีพัฒนาการจากเดิม
เป็นภาชนะเครื่องใช้สอยในครัวเรือน ปัจจุบันมีการปรับประยุกต์รูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์ส้าหรับการ
ตกแต่งสวน กระถาง อ่างบัว เนื อผลิตภัณฑ์ เป็นประเภทเอิร์ทเท่นแวร์ ชนิดไม่เคลือบ สาเหตุที่
ส่ งผลให้ รูปแบบ เครื่องปั้ น ดิน เผาของบ้ านมอญมีการปรับ เปลี่ ยนไปมาจาก รูปแบบ
เครื่องปั้นดินเผาที่มาจากการสั่งผลิตจากพ่อค้าคนกลาง พร้อมกับการแนะน้าช่างปั้นให้มีการจ้าง
แรงงานที่เป็นช่างจากต่างถิ่น แถบจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ 

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านโคกหม้อ เป็นผลิตภัณฑ์ไหสี่หู 
และคณที เป็นรูปแบบดังเดิมที่มาจากการขุดค้นพบในแหล่งเตาเผาโบราณริมแม่น ้าน้อย ไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาเป็นรูปแบบอ่ืนๆ มีเพียงการปรับขนาดให้เล็กหรือใหญ่ เท่านั น เนื อผลิตภัณฑ์
เป็นประเภทสโตนแวร์ ชนิดมีเคลือบ คงรูปแบบดั งเดิมไว้เพียงอย่างเดียว 

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านคลองสระบัว พบว่า มี
พัฒนาการของรูปแบบจากเดิมเป็นผลิตภัณฑ์หม้อทะนน หม้อตาล เตาเชิงกราน ใช้สอยใน
ครัวเรือน ในชีวิตประจ้าวัน มีการปรับขนาดที่มีขนาดเล็กลงกว่าของดั งเดิม ปัจจุบันผลิตขึ นเพื่อ
การอนุรักษ์รูปแบบและภูมิปัญญาไว้เท่านั น  เนื อผลิตภัณฑ์เป็นประเภทเอิร์ทเท่นแวร์ ชนิดไม่
เคลือบ  

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด มีพัฒนาการจากเดิม
เป็นภาชนะเครื่องใช้สอยในครัวเรือน ปัจจุบันมีการปรับประยุกต์รูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ประดับตกแต่งที่เน้นการแกะลวดลายวิจิตรมีความละเอียดประณีต นิยมใช้เป็นของที่ระลึก
ของขวัญ ของฝาก เนื อผลิตภัณฑ์เป็นประเภทเอิร์ทเท่นแวร์ ชนิดไม่เคลือบ การสืบทอดถ่ายทอด
ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเกาะเกร็ด มีความเข็มแข็ง ผู้คนในชุมชนมีความตระหนักถึง
คุณค่าของเอกลักษณ์อัตลักษณ์ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักลวดลายวิจิตร ซึ่งรูปแบบ
นี มีการท้ามายาวนานได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในวงกว้าง สามารถจ้าหน่ายได้ราคา
เนื่องมาจากมีความประณีต ละเอียดสวยงามเหมาะสมตามยุคสมัย มีการปรับปรุงคุณภาพดินให้
มีความละเอียดเนียนขึ นด้วยวิธีการบด การกรอง เพื่อให้เหมาะแก่การแกะสลัก ซึ่งต่างจากชุมชน
อ่ืนจะไม่มีการปรับ ปรุงคุณภาพดินให้มีความละเอียดเนียนมากขึ น 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องปั้น ดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้ า
เจ้าพระยา ได้รับอิทธิพลมาจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การใช้ชีวิต เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ที่
ผสมผสานอยู่ในการด้ารงชีวิต  
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 “เดี๋ยวนี ผู้คนเขาไม่ได้ใช้เครื่องปั้นดินเผาท้าครัวท้าอาหารเหมือน
เมื่อก่อน เมื่อก่อนมีแต่ดินเผาเป็นเครื่องใช้สอยในครัวทุกบ้านต้องมี เด๋ียวนี เปลี่ยนไป มีหม้อแสด
แตนเลสอย่างดี ไม่โครเวฟ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เปิดปุ๊ติดปั๊บ อาหารส้าเร็จรูปที่บรรจุพร้อมใช้อีก
จ้านวนมาก และยังมีการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม ไม่มีความจ้าเป็นที่ต้องกักเก็บสะสม
อาหารน ้า ไว้กินใว้ใช้นอกฤดูกาลเหมือนอดีต ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้สอยที่มีความคงทน สวยงาม มีวัสดุใหม่ ๆ เข้ามาทดแทนเครื่องปั้นดินเผาไปโดยปริยาย”  

1.3 ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา  
 ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มาจากการสืบ

ทอดจากรุ่นสู่รุ่น การได้เห็นได้ท้ามาตั งแต่วัยเด็กการเรียนรู้ การได้เห็นลงมือท้าเป็นการซึมซับทีละ
เล็กทีละน้อยจนกลายเป็นความรู้ทักษะประสบการณ์ที่ติดตัวไป ทักษะความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
เครื่องปั้นดินเผา 

 วัตถุดิบที่ใช้ท้าเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่  
1. ดินเหนียว ดินที่ใช้ท้าเครื่องปั้นดินเผาเป็นดินเหนียวที่มีคุณภาพ 

ไม่มีกรวด หิน ซากพืช อาจมีทรายธรรมชาติปนอยู่ในดินปริมาณน้อย เนื อดินละเอียดมีความ
เหนียวเหมาะสม สามารถปั้นขึ นรูปทรงได้ง่าย และเมื่อน้าไปเผาแล้วไม่มีเศษของหินปูนที่ยุ่ยตัว
ออกมา การเลือกสรรดินเหนียวจะเลือกในชั นดินที่ลึกลงไปจากหน้าดิน ต้่ากว่าชั นเปลือกหอย และ
เศษซากพืช ซึ่งการน้าดินขึ นจากบ่อดินท้าหลังจากหมดฝนในช่วงฤดูแล้ง น้ามากองตากทิ งไว้ให้
เพียงพอต่อการใช้ในรอบอย่างน้อย 2-3 ปี ขึ นอยู่กับพื นที่กักเก็บดินของแต่ละบ้าน แหล่งดินของ
ชุมชนเกาะเกร็ดและบ้านคลองสระบัว พบว่า เป็นดินเหนียวจากบ่อดินในจังหวัดนครสวรรค์ ส่วน
แหล่งดินเหนียวของชุมชนบ้านโคกหม้อ เป็นดินเหนียวในพื นอ้าเภอบางระจัน การเตรียมเนื อดิน
ปั้น พบว่ามีการเตรียม 2 ลักษณะ คือ การเตรียมแบบแห้ง และการหมักดิน แบบแห้ง ได้แก่ ชุมชน
บ้านโคกหม้อ แบบหมักดิน ได้แก่ ชุมชนบ้านมอญ และชุมชนเกาะเกร็ด ส่วนบ้านคลองสระบัว จะ
ใช้ดินส้าเร็จที่นวดเสร็จแล้วจากชุมชนบ้านเกาะเกร็ด  

2. ทราย ส้าหรับผสมในเนื อดิน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของเนื อดิน 
ช่วยเพิ่มความทนไฟ ป้องกันการบิดเบี ยวและแตกร้าวได้ดี  

3. ฟืน เป็นเชื่อเพลิงส้าหรับเผาเครื่องปั้นดินเผา ไม้ฟืนที่น้ามาใช้เผา
เป็นไม่เบญจพรรณ หรือไม้เนื อแข็งจะให้ไฟแรง ปัจจุบันใช้เศษไม่จากโรงเลื่อยไม้ เศษไม้จากการ
ก่อสร้างและก้านทางมะพร้าวส้าหรับแหย่ช่องตาเตาเพื่อเพิ่มให้ไฟแรงขึ น 
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การเตรียมดิน ภูมิปัญญาด้านการเตรียมดินในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา พบว่ามีวิธ๊การเตรียมดิน 2 ลักษณะ คือแบบแห้ง และแบบหมักดิน   

 1. การเตรียมดินแบบแห้ง ในชุมชนบ้านโคกหม้อ มีการ
เตรียมดินแบบแห้ง โดยน้าดินจากบ่อดิน น้าดินเหนียวมากองเก็บไว้ในพื นที่บ้านที่ขุดจากบ่อดินจะ
มีความชื นอยู่ในดิน เมื่อน้ามาใช้ต้องแบ่งย่อยดินน้ามาตากแดดให้แห้งสนิท แล้วบดย่อยด้วย
เครื่องบดแบบถาดล้อหมุนบด (Edge runner) เป็นผงละเอียด ผ่านตะแกรงร่อน น้ามาผสมน ้านวด
เป็นดินปั้น หมักดินทิ งไว้ 2-3 คืน จึงสามารถน้ามาใช้ได้  

 2. การเตรียมดินแบบหมักดิน ในชุมชนบ้านมอญและบ้าน
เกาะเกร็ด เตรียมดินปั้นด้วยวิธีการหมักดิน ดินเหนียวที่ขุดจากบ่อดินจะถูกกองไว้ใกล้กับสถานที่
ท้าเครื่องปั้นดินเผา หากต้องการใช้ดินจะตักแบ่งดินมาพักไว้ในบ่อพักดินไว้ให้เต็ม แล้วใช้น ้าราด
ให้ชุ่มหมักทั งไว้ 2-3 คืน จากนั นขุดขึ นมาเข้าเครื่องนวดดิน (Extrusion) 2- 3 รอบ ให้เนื อดินมี
ความละเอียดเนื อผสมเข้าเป็นเดียวกัน จึงน้ามาใช้ปั้นได้ ในอดีต ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเครื่องจัก
เครื่องนวดดิน จะใช้วิธีการนวดย่้าดิน การย ้าดินจะน้าดินที่หมักในบ่อหมักที่ราดน ้าจนชุ่มทิ งไว้ 1-2 
คืน น้ามาวางแผ่บนพื นโรงปั้นที่รองพื นด้วยทรายร่อนละเอียด เพื่อไม่ให้ดินติดพื นและเพิ่มความ
แข็งแรงให้กับเนื อดิน  

การหมักดินจะช่วยให้เนื อดินกับน ้าในดินซึมเข้าเป็นเนื อ
เดียวกันได้ดี มีความเหนียวสม่้าเสมอไม่ร่วนแห้งเปราะเมื่อน้ามาป้ันขึ นรูปดันรูปทรง การเตรียมดิน
ปั้น 2 วิธีนี มีความแตกต่างกันเนื่องมาจากการได้รับการถ่ายทอดความรู้เฉพาะของท้องถิ่นต่อ ๆ 
กันมา เป็นแบบแผนในการท้างานตามๆกันมา และเหตุผลส้าคัญคือมีเครื่องจักรในการเตรียมดินที่
แตกต่างกัน 

การปั้นขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ การขึ นรูปภาชนะเครื่องปั้นดินเผาใน
เขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 2 วิธี คือ วิธีการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีแป้นหมุนไฟฟ้า และการปั้นขึ นรูป
ด้วยมือ พบว่า ชุมชนบ้านคลองสระบัว ยังมีการอนุรักษ์วิธีการปั้นด้วยมือ ใช้วิธีการตีดินด้วยไม้ตี
และหินดุ และการขึ นรูปด้วยแป้นหมุน ได้แก่ ชุมชนบ้านมอญ บ้านโคกหม้อและบ้านเกาะเกร็ด  

1. การปั้นขึ นรูปด้วยมือของชุมชนบ้านคลองสระบัว เป็นการ
ขึ นรูปภาชนะ หม้อแกง หม้อยา เป็นการขึ นรูปที่มีกรรมวิธีการปั้นขึ นรูปในขั นแรกแตกต่างกัน
ออกไปขึ นอยู่กับรูปทรงขนาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องอาศัยทักษะ ความช้านาญของช่างปั้นแต่ละคน 
เนื่องจากการขึ นรูปวิธีนี ไม่มีเครื่องมือเครื่องจักกลไกที่มีความซับซ้อนในการขึ นรูปเป็นวิธีการขั นตอนที่
เข้าใจได้ง่ายว่าการปั้นเป็นภาชนะ การบีบ การตีให้ได้ความหน้าบางที่ส้าเสมอและรูปทรงส่วนโค้งส่วน
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เว้าตามที่ต้องการใช้ ส่วนโค้งของหินดุรองรับ และส่วนโค้งของทัพพีที่ใช้ตักอาหาร ที่มีความสัมพันธ์
กัน  เดิมการปั้นหม้อใช้วิธีการปั้นดินเป็นเส้นแล้วขดยิดินให้ติดเป็นเนื อเดียวกันเป็นรูปทรงกระบอก 
โดยที่ยังไม่มีก้นหม้อ ฝึ่งทิ งไว้ให้ดินเซตตัวแล้วใช้ไม้ตี ตีขึ นรูปให้ได้รูปทรงตามต้องการ แต่ในระยะหลัง
มีการปั้นขึ นรูปโดยใช้แป้นหมุนปั้นขึ นรูปเป็นทรงกระบอกที่มีปากภาชนะ แล้วน้ามาตีรูปทรงด้วยมือ 
โดยใช้ไม้ตีและหินดุตีให้ได้รูปทรงตามต้องการท้าให้ปั้นได้ผลิตภัณฑ์จ้านวนมากและรวดเร็วขึ น 
กรรมวิธีการปั้นจะถูกถ่ายทอดโดยการท้าให้เห็น การดูเขาท้า และการลองท้าด้วยตนเอง เหตุผลหลัก
ของการปั้นขึ นรูปด้วยมือโดยการตีดิน เป็นวิธีการที่ทั่วทุกภูมิภาคใช้ขึ นรูปเครื่องปั้นดินเผาในอดีต 
เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถหาอุปกรณ์ได้ รูปทรงที่ขึ นรูปในยุคแรก ได้แก่ หม้อดิน 
เตาเชิงกราน  กาน ้า     

การปั้นด้วยมือ เป็นวิธีการขึ นรูปอย่างแรกที่มีมาตั งแต่สมัย
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และพบว่าปัจจุบันยังมีการปั้นขึ นรูปด้วยวิธีนี น้อยมาก เนื่องจากต้องใช้นาน 
“กว่าจะปั้นได้แต่ละใบใช้เวลานาน ต้องรอเวลา แต่ละขั นตอน เตรียมดินเสร็จ ก็น้ามาปั้นขึ นรูป ป้ัน
จบปากเสร็จก็ต้องรอผึ่งดินให้มันคงรูปอยู่ตัวจับแล้วไม่บิดเบี ยว แล้วน้ามาตี ค่อย ๆ ตี ตีไล่ไปถึงก้น
ใช้หินดุรองข้องในตีไล่ไปวนจนได้รอบก็จะบางได้รูปทรง เครื่องมือปั้นพวกนี เราท้าเองได้ ไม่ได้
ลงทุนอะไรมาก ปั้นอย่างง่าย ๆ มีเครื่องมือน้อยชิ น แต่ผู้ปั้นจะต้องมีความช้านาญในการปั้น
พอสมควร มาสมัยนี มีแป้นหมุน เราปั้นแป้นหมุนก่อนแล้วเอามาตี ท้าให้ได้เร็วขึ น แต่กว่าจะปั้น
แป้นหมุนได้ก็ต้องฝึก จับดินให้ได้ศูนย์คุมรูปทรงได้ตามต้องการ ใบเล็กใบใหญ่ก็ป้ันได้ ”   

ลักษณะเด่นของการขึ นรูปด้วยมือ หรือการตีหม้อ ของบ้าน
คลองสระบัวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ  มีความบาง ผิวของภาชนะมัน เนื่องจากมีการทาด้วยน ้าดินสีมันปู 
หรือเรียกอีกย่างว่า ดินขุยปู อาจมีการขัดผิวให้มัน  ส่งผลให้เนื อภาชนะมีความแข็งแรง สีสวยงาม  

2. การขึ นรูปด้วยแป้นหมุนของชุมชนบ้านมอญ บ้านโคกหม้อ 
บ้านเกาะเกร็ด เป็นการขึ นรูปทรงที่มีลักษณะกลมสมมาตรซ้ายขวา เนื่องจากหลักการปั้นจาก
ศูนย์กลางของแป้นรีดดินเป็นทรงกระบอกให้มีความหนาที่ต้องการแล้วดันทรงส่วนโค้งส่วนเว้า
ตามต้องการ จะมีรูปทรงลักษณะใดนั นขึ นอยู่กับผู้ปั้น เช่น อาจจะมีรูปทรงลักษณะทรงกระบอก 
หรืออาจจะมีลักษณะปากผาย เช่น อ่าง ครก ชาว กระถาง หรือมีลักษณะปากเล็กแคบกว่าตัว
ภาชนะ เช่น หม้อ ไห กระปุก   

“ที่เราใช้แป้นหมุนในการขึ นรูปเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจาก
เป็นอุปกรณ์ขึ นรูปที่ดัดแปลงประยุกต์ จัดหาได้ง่ายในชุมชน โดยเฉพาะช่วยให้ปั้นได้สะดวก
รวดเร็วกว่าการขึ นรูปด้วยมือ หลากหลายขนาด  ช่างปั้นคนไหนมีความช้านาญปั้นเก่ง สามารถ
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ออกแบบรูปทรง ตกแต่งให้มีความเหมาะสมกับการใช้สอยและมีลวดลายสวยงาม หากเทียบกับ
การใช้เครื่องปั้มขึ นรูปนั นมีข้อจ้ากัดในหลายอย่าง ทั งด้านการลงทุนที่สูง การซ่อมบ้ารุงรักษา 
การท้าแม่พิมพ์แต่ละแบบ ทุกขั นตอนมีการลงทุนและเทคโนโลยีจากภายนอกชุมชนทั งสิ  น 
ส้าหรับอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ จะไม่นิยมใช้วิธีการผลิตจากแป้นหมุนเนื่องจากช้า และขาด
ความเข้าใจด้านคุณค่าของชิ นงาน โดยสากลทั่วไปงานแป้นหมุนจัดเป็นงานหัตถกรรมที่มีราคาสูง” 

การตกแต่งผลงาน การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยาพบ 5 วิธี ได้แก่ การกดประทับลายด้วยลูกกลิ ง การตีลาย การขูดขีดลาย การทาน ้าดินสี 
การตัดฉลุลาย การขัดมัน  

1. การกดประทับลายด้วยลูกกลิ ง จะกระท้าหลังจากที่ปั้นขึ น
รูปเป็นภาชนะเสร็จขณะอยู่บนแป้นจะใช้ลูกกลิ งกลิ งลายบนขอบภาชนะส่วนขอบปาก คอ บ่า ของ
ภาชนะ ลูกกลิ งท้ามาจากไม้หรือดินเผา การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาวิธีนี พบที่ชุมชนบ้านมอญและ
บ้านเกาะเกร็ด  

2. การขูดขีดลายด้วยไม้หรือวัสดุปลายแหลมให้เกิดเป็นเส้น
ร่อง จะกระท้าหลังจากที่ปั้นขึ นรูปดินยังมีความนิ่มอยู่ยังไม่ถึงกับแห้งหมาด การตกแต่ง
เครื่องปั้นดินเผาวิธีนี พบที่ชุมชนบ้านมอญและบ้านเกาะเกร็ด 

3. การสลักด้วยมีดปลายแหลม จะกระท้าหลังจากที่ป้ันขึ นรูป
ดินมีความหมาดตัวสามารถสลักลวดลายตัดเจาะหรือฉลุลวดลายได้คงรูปไม่ยุบตัว การตกแต่ง
เครื่องปั้นดินเผาวิธีนี พบที่ชุมชนบ้านมอญและบ้านเกาะเกร็ด 

4. การทาน ้าดินสี เป็นการใช้น ้าดินที่มีสีต่างจากเนื อดินปั้น 
อาจเป็นดินที่มีการผสมสีส้าเร็จรูปสีต่างๆ จะกระท้าหลังจากท่ีปั้นขึ นรูปดินมีความหมาดตัว การใช้
น ้าดินสีตกแต่งมี 3 ลักษณะ คือ 1) การทาน ้าดินสีให้เกิดเป็นภาพลาย 2) การทาน ้าดินสีบนผิว
ภาชนะแล้วขูดดินสีออกเป็นเส้นลาย เห็นลายเส้นเป็นสีของเนื อภาชนะ และ 3) การทาน ้าดินสีลง
ไปในร่องที่ขูดขีดเป็นลวดลายไว้ก่อนแล้วขูดดินสีที่เลอะขอบเส้นออกให้เรียบร้อยสวยงาม การ
ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาวิธีนี พบที่ชุมชนบ้านมอญ 

5. การปั้นติดเป็นลวดลายนูน ใช้ดินปั้นเป็นเส้นนูนหรือ
ลวดลายต่างๆ วนรอบภาชนะ จะกระท้าหลังจากที่ปั้นขึ นรูปดินมีความหมาดตัว การตกแต่ง
เครื่องปั้นดินเผาวิธีนี พบที่ชุมชนบ้านมอญ 
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6. การขัดมัน เป็นการใช้วัสดุที่มีความแข็งเรียบขัดผิวดินที่มี
ความหมาดตัวให้เกิดความมันวาวเนื อผิวแน่น การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาวิธีนี พบที่ชุมชนเกาะ
เกร็ด  

7. การเคลือบผิว การตกแต่งด้วยเคลือบสีน ้าตาลมัน พบ
เฉพาะในชุมชนบ้านโคกหม้อ ผลิตภัณฑ์ไหสี่หู จะกระท้าหลังจากที่ปั้นขึ นรูปและน้าไปเผาดิบที่
อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียสก่อนหนึ่งรอบ แล้วน้ามาราดด้วยน ้าเคลือบแล้วจึงน้าไปเผาอีกครั ง
หนึ่งที่อุณหภูมิ 1230 องศเซลเซียส 

ภูมิปัญญาด้านการเผาและเตาเผา  ภูมิปัญญาการเผา
ผลิตภัณฑ์ พบว่า การท้าเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา มีการเผาด้วยเตาฟืน และการ
เผาด้วยเตาเผาชนิดใช้แก็สเป็นเชื อเพลิงการเผา ชุมชนที่เผาด้วยเตาฟืน ได้แก่ ชุมชนบ้านมอญ 
ชุมชนเกาะเกร็ด และชุมชนบ้านคลองสระบัวชุมชนที่เผาด้วยเตาเผาชนิดใช้แก็สเป็นเชื อเพลิงการ
เผา คือชุมชนบ้านโคกหม้อ และชุมชนเกาะเกร็ดมีการใช้เตาเผาชนิดแก๊สนี ในบางครัวเรือน การใช้
เตาเผาชนิดแก็สนี  ได้รับอิทธิพลจากความรู้ด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานภายนอกชุมชนใน
ภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการมาให้ความรู้ สนับสนุนในโครงการฝึกพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพ
การผลติ   

การเผาของชุมชนบ้านมอญและชุมชนเกาะเกร็ดยังคงอนุรักษ์
และใช้วิธีการเผาด้วยเตาฟืน ซึ่งเป็นวิธีวิธีการเผาแบบดั งเดิมเช่นเดียวกับรุ่นปู่ย่าตายายท้ามา
ตั งแต่อดีต เผาได้ครั งละจ้านวนมากกว่าการเผาด้วยเตาแก๊ส ไม้ที่น้ามาท้าเชื อเพลิงเป็นไม้เศษไม้ที่
หาได้ในชุมชน และการซื อหัวไม้ปีกไม้จากโรงเรื่อยไม้ การเรียงงานเข้าเตาจะเข้าเป็นชุด ขนาดเล็ก
กลางใหญ่ซ้อนกันให้เต็มเตาเว้นว่างระยะห่างบริเวณช่องไฟส้าหรับแหย่ฟืนและใช้แท่งเหล็กข้อ
อ้อยวางพาดกลางระหว่างช่องไปเพื่อรองรับไม้ฟื้นช่วยให้เผาใหม่ได้ดีขึ น ดังภาพที่ 13 

การเผางานจะใช้เวลา 3 วัน คือ 1 วัน 1 คืน ส้าหรับการเผาที่ปาก
เตาเพื่ออุ่นงานให้ร้อน และเริ่มเผาในหัวเตา 1 วัน 1 คืน ให้งานห้องเผาแรกสุก และการแหย่ช่องไฟ
ด้านข้างอีก 1 วัน ให้สุกไปทีละช่องไฟ อุณหภูมิการเผาอยู่ที่ประมาณ 900 -1000 องศาเซลเซียส 

การเผาผลิตภัณฑ์ด้วยเตาเผาชนิดแก็ส  ชุมชนบ้านโคหม้อ เป็น
การเผา 2 ครั ง ครั งแรกเผาที่อุณหภูมิ 750-800 องศาเซลเซียส เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนโครงสร้าง
มีความแข็งแรงไม่ละลายน ้าเมื่อน้าน ้าเคลือบมาเคลือบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะเผาครั งที่ 2 ที่ระดับ
อุณหภูมิ 1180 – 1200 องศาเซลเซียส 
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1.4 การบริหารจัดการชุมชน  
การบริหารจัดการชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา การ

วิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านมอญ ชุมชนบ้านโคกหม้อ ชุมชนเกาะเกร็ดมี
การวางแนวทางเป้าหมายของกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาร่วมกันก้าหนดให้มีคณะกรรมการของ
ชุมชน ท้าหน้าที่วางแนวทางทิศทางด้าน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนที่จะตัดสินใจร่วมกันที่
จะด้าเนินการต่าง ในชีวิตประจ้าวันและการท้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผา  

 “ในชุมชนมีการจัดตั งกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาสมาชิกกลุ่มก็ เป็นผู้น้า
ครอบครัว บ้านที่เขาท้าเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพ บ้านไหนท้าก็มีสิทธิเป็นสมาชิก เฉพาะผู้ที่อาศัย
อยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านมอญ ต้าบลบ้านแก่งนี เท่านั น ผู้ที่อยู่นอกหมู่บ้านก็ไม่มีสิทธิ์ มีสิทธิ์สามารถใช้ดิน
ที่บ่อดินของชุมชนได้ ถึงเวลามีงานประจ้าปี ไหว้พระแม่ธรณี พระภูมิเจ้าที่ ก็พร้อมใจกันไปท้าพิธี
ไปร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการท้าอาชีพนี  เราเอาดินมาใช้ท้ามาหากินก็ส้านึกถึงคุณค่า
ร่วมกัน” 

 “คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาไหสี่หูเตาเผาแม่น ้าน้อยมา
จากผู้น้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เดิมก็หมุนเวนกันเป็นประธานกลุ่ม เราก็เคยเป็นประธานกลุ่มมานาน
หลายปี ตอนนี อายุมาก ก็มีผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก มีครูเข้ามาร่วมมีส่วนร่วม
อนุรักษ์ หน่วยภาครัฐในชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์เขามาหาคนท้างานคนปั้น ให้มีอยู่ต่อไปไม่ให้หมด
รุ่นไป คนรุ่นก่อนๆ ก็ค่อยล้มหายไปตามอายุไข”  

 “คณะกรรมการของชุมชนมีส่ วนร่วม เป็นอย่างมากที่ ท้ าหน้ าที่
ประสานงานระหว่างสมาชิกในชุมชน กับหน่วยงานภายนอก คอยส่งข่าว กิจกรรมต่างๆมีอยู่ตลอด
ต่อเนื่อง คอยส่งเสริมสนับสนุนหมุนเวียนกันไป ชุมชนเราใกล้กรุงเทพฯมีหน่ายงานภาครัฐหลาย
ภาคส่วนเข้ามาส่งเสริม ทั งด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต พลังงาน อุตสาหกรรม พานิชย์ การ
ท้องเที่ยว วัฒนธรรม มีความหลายหลาย เพราะเราท้ามานานอนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมไว้ได้”  

การด้าเนินการในแบบองค์รวมของชุมชนบ้านมอญ และเกาะเกร็ด และ
บ้านโคกหม้อ มีความเข็มแข็งของชุมชนที่มีความตระหนักถึงคุณค่า เข้าใจเป้าหมายวัตถุประสงค์มี
ความสามารถ คล่องตัว การมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา  

ชุมชนจะด้ารงอยู่ ได้อย่างดีมี คุณภาพและประสิทธิภาพสูงก็ ด้วย 
กระบวนการ ของการบริหาร ที่ดี จากการวิเคราะห์ถึงความส้าเร็จและความล้มเหลวของชุมชน 
ของความล้มเหลวและความส้าเร็จมาจากการบริหารจัดการชุมชน  
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การด้าเนินกิจกรรมของชุมชน จากกิจกรรมการขอขมาบูชาพระแม่ธรณี 
พระภูมิเจ้าที่บึงเขาดิน ของสมาชิกในชุมชนนับว่าเป็นนโยบายแฝงที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
รักความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันชุมชน มีความเข้าใจในการด้าเนินงานการประกอบ
อาชีพที่ใช้ทรัพยากรของชุมชนร่วมกันที่มีหลักเหตุผลสามัคคียุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิในการ
เข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเท่าเทียมและเป็นการป้องกันปกป้องมิให้บุคคลภายนอกชุมชนการเข้ามา
เบียดเบียนทรัพยากรของชุมชนเป็นการนัดพบร่วมกันที่จะร่วมจิตร่วมใจในการตระหนักถึงคุณค่า
ทางสังคม มีส่วนร่วมคิดร่วมท้าร่วมตัดสินใจรับผิดชอบต่อการกระท้าของตนเองต่อชุมชนร่วมกัน
หากมีสิ่งใดเกิดผลกระทบต่อชุมชนก็จะได้ร่วมกันแก้ไขได้ทันท่วงที มีความโปร่งใส กฎกติกาของ
ชุมชนที่ยอมให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของชุมชนบ้านมอญสามารถน้าวัตถุดิบไปใช้ในการท้าอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาได้ และไม่ยอมให้สมาชิกผู้ใดหรือบุคคลภายนอกน้าไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ่ืน
หรือลักลอบซื อขายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในลักษระซื อขายทรัพยากรวัตถุดิบ 

การบริการจัดการของชุมชนผู้วิจัยพบว่า มีการบริหารจัดการด้าน 
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรวัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม บุคลากร การขาย การจัดเก็บการขนส่ง และ
พบว่า ไม่มีการน้าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อออนไลน์มาใช้ในการด้าอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
อย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากขาดความรู้ทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1  การบริหารจัดการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริการจัดการ
ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในทุกชุมชนเครื่องปั้น ดินเผามีการควบคุมคุณภาพตั งแต่ต้นน ้า คือ 
กระบวนการคัดเหลือกแหล่งดินที่มีคุณภาพก่อน และมีการเตรียมดิน ชุมชนเกาะเกร็ดเป็นชุมชนมี
ภูมิปัญญาด้านการพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพดีขึ นมีการน้าดินมาล้างกรองเอาเศษกรวดเศษ
ทรายออกเพื่อให้เนื อดินมีความเนียนละเอียด สามารถแกะลวดลายได้ง่าย คุณภาพวัตถุดิบและ
คุณภาพการขึ นรูปผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนมีกระบวนการบริหารจัดการการผลิตเพื่อให้สินค้า
ได้คุณภาพมาตรฐานมาจากการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่น้ามาปั้น ด้วยวิธีการคัดเลือก
วัตถุ ดิบจากแหล่งดินที่มี คุณภาพดีสามารถน้ามาปั้นและเผาได้สะดวก ง่ายไม่ ต้องผ่าน
กระบวนการซับซ้อน มีการคัดคุณภาพของผลงานในขั นแรกคือ งานดินหลังจากปั้นเสร็จและแห้ง
สนิทก่อนเข้าเตาเผาต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บิดเบี ยว บิ่น แตกร้าว คุณภาพของสินค้า
เครื่องปั้นดินเผาหลังจากเผาออกมาแล้วมีเกณฑ์การคัดเลือกจาก คุณภาพของผลงานที่ไม่มีต้าหนิ 
ปราศจาก รอยร้าว บิ่น รูปทรงบิดเบี ยว สีสันสม่้าเสมอไม่ด่างพล้อยจากการเผาไหม้หรือเศษ
ตะกรันขี เถ้า เมื่อเคาะจะเป็นเสียงก้องกังวาน ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบที่มีต้าหนิจะ
ถูกคัดแยกเป็นสินค้าเกรด ต้าหนิ จะจ้าหน่ายอีกราคาหนึ่ง รองลงมา สินค้ากลุ่มนี จะหากมีต้าหนิ
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เพียงเล็กน้อย จะน้ามาซ่อมโป้วท้าสี จ้าหน่ายให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารถเร่ที่มีรับซื อ ราคาถูกกว่า
ของดี หรือพ่อค้าที่รับจัดตกแต่งสวน  

4.2 ทรัพยากรวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิตและทรัพยากร
วัตถุ ดิบตั งแต่การคัดเลือกแหล่งดินเหนียวที่มี คุณภาพ แต่กลับไม่ พบว่า ชุมชนมีวิธีการ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบให้มีคุณภาพสูง ขึ นการปั้นขึ นรูปโดยช่างที่มีฝีมือช้านาญ การ
เรียงงานในเตาและการเผาที่ถูกวิธีขั นตอนของช่างที่มีประสบการณ์ การบริหารจัดการด้าน
คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการจัดการด้านวัตถุดิบของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา  บ้านมอญมี
กระบวนการจัดการของชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้น้าชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชน  

4.3 สิ่งแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า ชุมชนเครื่องปั้นมีการด้าเนิน
กิจการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนในการที่จะน้าทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชนมาใช้อย่าง
ระมัดระวังประหยัดการใช้เชื อเพลิงอย่างคุ้มค่า และให้ความเคารพเกรงใจซึ่งกันและกัน ไม่ท้าการ
สิ่งใดที่จะก่อให้เกิดการรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้าน ผู้คนในชุมชนมีความเข้าใจ
ในบริบทของชุมชนที่ประกอบอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผาที่มีควันฟืนมารบกวนเพื่อนบ้าน 

4.4 บุคลากร ด้านบุคลากรพบว่าชุมชนมีการร่วมกลุ่มสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ พัฒนาความรู้ทักษะฝีมือ ได้รับการเสริมสร้างบุคลากรจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
และการไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืน ๆ 

4.5 การขาย ด้านการขาย การจัดเก็บและการขนส่งพบว่าชุมชนบ้าน
มอญส่วนใหญ่เมื่อผลิตภัณฑ์ออกจากเตาจะมีพ่อค้าคนกลางหรือลูกค้าประจ้ามารอรับขนสินค้า
ขึ นรถในวันที่งานออกจากเตา ส่วนบ้านเกาะเกร็ดบางส่วน (น้อยว่าร้อยละ 50) และชุมชนบานโคก
หม้อส่วนใหญ่มีการจะหน่ายแบบปลีกในลักษณะลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมซื อสินค้า
กลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก ตั งโชว์ประดับตกแต่งบ้านเรือนอาคาร  

4.6 การจัดเก็บ-ขนส่ง การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสินค้าและ
การขนส่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เสร็จออกจากเตาแล้วมีวิธีการจัดเก็บตามขนาด
ของผลิตภัณฑ์งานที่มีขนาดใหญ่จะถูกวางเรียงด้านในงานที่มี ขนาดรองลงมาจะวางเรียงใน
บริเวณส่วนกลางของโรงงานและผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กสามารถยกเคลื่อนย้ายได้ง่ายจะถูกน้าไป
วางเรียงด้านหน้าของโรงงาน เนื่องจากบริมาณการซื อขายและความสะดวกในการเคลื่อนย้าย  

4.7 เทคโนโลยี -สารสนเทศ การบริหารจัดการชุมชนมีการน้า
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้หรือช่วยสนับสนุนการด้าเนินกิจการเครื่องปั้นดินเผาอย่างเป็น
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รูปธรรมเต็มรูปแบบน้อยมาก ผู้ประกอบมีความเข้าใจในความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่าสามารถช่วยในการด้าเนินกิจการอย่างไรได้บ้างมีน้อยรายมาก พบเพียงบางบ้านที่มีลูกหลาน
เป็นคนรุ่นใหม่ การน้าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเพื่อให้เกิดความสะดวกง่ายต่อการผลิตรวมถึง
การจ้าหน่ายการจัดท้าข้อมูลของการประกอบกิจการ 

2 ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติที่มีต่อเครื่องปั้นดินเผา
ในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 

ข้อมู ลลั กษณ ะของผู้ บ ริ โภค  ผลการศึกษาข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม (กลุ่มผู้บริโภครายย่อย) พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อย
ละ 65.25 เพศชายร้อยละ 34.75 สามารถแบ่งเป็นประชากรในท้องถิ่นร้อยละ 28.00 และเป็น
นักท่องเที่ยวร้อยละ 72.00 โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 43- 55 ปี  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.50 
รองลงมา คือ อายุ 55 ปีขึ นไป ร้อยละ 30.50 ช่วงอายุระหว่าง 31-42 ปี ร้อยละ 20.75 และช่วง
อายุระหว่าง 18-30 ปีมีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.25  มี อาชีพ 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัวมีมากที่สุด ร้อยละ 34.25 รองลงมา คือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 32.00 พนักงาน
เอกชนร้อยละ 26.25 และนักเรียน/นักศึกษามีน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.50 

พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติที่มีต่อเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยามีดังนี   

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเครื่องปั้นดินเผา 
ความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างด้านผลิตภัณฑ์และรูปแบบ พบว่า 
การเลือกซื อผลิตภัณฑ์และรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความสนใจชื่นชอบ 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของขวัญที่ระลึก ของฝาก ของสะสม มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.78  รองลงมา คือ 
ของประดับตกแต่งบ้านสถานที่ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.65 และมีความคิดเห็นและความต้องการใน
ระดับมากที่เลือกซื อและชื่นชอบ ภาชนะปลูกตันไม้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.16  

เมื่อพิจารณาด้านรูปแบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความสนใจ 
รูปแบบร่วมสมัยมี อัตลักษณ์กลิ่นอายของเดิม รูปแบบใหม่ทันสมัยนิ ยม และรูปแบบวัสดุ
คุณสมบัติ/คุณภาพดี อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.55 , 4.51 , 4.42 ตามล้าดับ มีความ
คิดเห็นและความต้องการในระดับมากที่เลือกซื อและชื่นชอบรูปแบบความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ 
รูปแบบอนุรักษ์แบบดั งเดิม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.23 และ 3.88 ตามล้าดับ 

2.2 ด้านช่องทางการจ้าหน่าย ผลการวิเคราะห์ช่องทางการจ้าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผาที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคนิยมใช้บริการมากที่สุด คือ ย่านแหล่งจ้าหน่ายที่มีสินค้า
ให้เลือกจ้านวนมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.54  รองลงมา คือ งานแสดงสินค้า แหล่งผลิต/ผู้ผลิต



  219 

โดยตรง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.42 และ3.89 ตามล้าดับ และมีความคิดเห็นและความต้องการด้าน
ช่องทางการจ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาในระดับมาก คือ ระบบสื่อโซเชียลฯ เฟสบุค ไลน์ อินสตราแก
รม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.56 และร้านออนไลน์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.52 อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

2.3 ด้านการส่งเสริมการจ้าหน่าย ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการจ้าหน่าย
เครื่องปั้นดินเผา พบว่า การส่งเสริมการจ้าหน่าย ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคให้ความสนใจชอบมาก
ที่สุด คือ ส่วนลดราคา และการแถม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.81 , 4.68 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
คือ การโฆษณาน้าเสนอสินค้า ระบบช้าระเงินออนไลน์ / แอพลิเคชั่น และสะสมแต้ม   คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.18 , 4.03 และ 3.89 อยู่ในระดับมาก ตามล้าดับ  

2.4 ด้านราคา ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการจ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา 
พบว่า พฤติกรรมด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค
มากที่สุด คือ ราคาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวร้านรายอ่ืน ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ/คุณค่า 
ราคาเหมาะสมกับปริมาณ/ขนาดสินค้า คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.84 ,4.62 , 4.45 ตามล้าดับ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ในส่วนของความคิดเห็นผู้บริโภคด้านราคา สินค้าราคาคงที่ ราคาเดียว อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.19  

2.5 ด้านภาพลักษณ์ชุมชน/ผู้ผลิต ผลการวิเคราะห์ด้านภาพลักษณ์ชุมชน/
ผู้ผลิตที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อเครื่องปั้นดินเผา พบว่า พฤติกรรมด้านภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื อเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากที่สุด คือ ชื่อเสียงชุมชน/ผู้ผลิต คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.88 รองลงมาคือ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน/ผู้ผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วน
ของความคิดเห็นผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก คือ ระยะเวลาการด้าเนินกิจการ และตัวอย่างลูกค้าผู้
ซื อ/ผู้ใช้สินค้าของชุมชน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.86 และ 2.24  

2.6 ด้านเหตุผลการตัดสินใจเลือกซื อ ผลการวิเคราะห์ด้านเหตุผลการ
ตัดสินใจเลือกซื อเครื่องปั้น ดินเผา พบว่า พฤติกรรมด้านเหตุผลการตัดสินใจเลือกซื อ
เครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากที่สุด คือ ซื อเพื่อใช้เอง/ในครอบครัว คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
4.89 รองลงมาคือ ซื อเพื่อฝากบุคคลอ่ืน ซื อเพื่อสะสม  อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.13  
4.02 ตามล้าดับ และ ซื อเพื่อจ้าหน่าย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.15 อยู่ในระดับปานกลาง 

2.7 ด้ านกระบวนการให้บริการของบุคลากร ผ ลการวิ เคราะห์ ด้าน
กระบวนการให้บริการของบุคลากรที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื อเครื่องปั้นดินเผา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคมีความคิดเห็นและความพอใจมากที่สุด คือ การน้าเสนอให้ความรู้รายละเอียดที่
ชัดเจน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.68 รองลงมาคือ การบริการตอบรับได้ตรงความต้องการของผู้บริโภค  
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อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.58 การให้บริการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก โดยกระบวนการให้บริการ เร็วถูกต้อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ย 2.53  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคเครื่องปั้นดินเผา พบว่า ผู้บริโภค
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่อเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา มีความคิดเห็นในภาพรวมที่อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ ด้านราคา ด้าน
ผลิตภัณฑ์/รูปแบบ และด้านการส่งเสริมการจ้าหน่าย  

ประเด็นด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อมากที่สุด คือ ราคาเมื่อเทียบ
กับผลิตภัณฑ์เดียวร้านรายอ่ืนสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ น มีราคาความเหมาะสมกับกับคุณภาพ
และคุณ ค่าของผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้ น ดินเผาเผา รองลงมา ได้แก่  พฤติกรรมการบริโภค
เครื่องปั้นดินเผาด้านผลิตภัณฑ์/รูปแบบเครื่องปั้นดินเผา พบว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทของขวัญที่
ระลึก ของฝาก ของสะสม ของประดับตกแต่งบ้าน สถานที่ ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมใน
ปัจจุบันอยู่ในระดับสูงมากที่สุด เป็นรูปแบบร่วมสมัยมีอัตลักษณ์กลิ่นอายของเดิม และรูปแบบ
ใหม่ ทันสมัยนิยม ส่วนด้านการส่งเสริมการจ้าหน่าย ผู้บริโภคมีความคิดเห็นและต้องการ การลด
ราคาและของแถมอยู่ในล้าดับต้นของการส่งเสริมการขาย  

ความคิดเห็นในภาพรวมที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านเหตุผลการ
ตัดสินใจเลือกซื อ ด้านภาพลักษณ์ชุมชน/ผู้ผลิต และด้านกระบวนการให้บริการของบุคลากร ใน
ส่วนของเหตุผลการตัดสินใจเลือกซื อ ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื อเพื่อไปใช้เองหรือใช้ใน
ครอบครัวเป็นล้าดับแรก รองลงมา คือ ซื อเพื่อฝากบุคคลอ่ืน ด้านภาพลักษณ์ชุมชน /ผู้ผลิต 
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจ คือ ชื่อเสียงชุมชน/ผู้ผลิตเป็นอันดับ
แรก และมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน/ผู้ผลิต อยู่ในระดับมาก ส่วนในด้านกระบวนการ
ให้บริการของบุคลากร ผู้บริโภคพอใจให้ความส้าคัญกับการน้าเสนอให้ความรู้เชิงลึกถึง
รายละเอียดที่ชัดเจน การบริการตอบรับได้ตรงความต้องการของผู้บริโภค ด้านช่องทางกา ร
จ้าหน่ายในภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค อยู่ในระดับปานกลางผู้บริโภคนิยมซื อ
เครื่องปั้นดินเผาย่านแหล่งจ้าหน่ายที่มีสินค้าให้เลือกจ้านวนมาก และงานแสดงสินค้า  

3 ผลวิเคราะห์การส่งเสริมการด ารงชีพเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา 

ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการด้ารงชีพเครื่องปั้นดินเผา ผู้วิจัยได้น้าเสนอ
ข้อค้นพบ  3 ด้าน  ได้แก่ 1) การส่งเสริมด้านวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา การสืบทอดและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา 2) การส่งเสริมด้านภูมิปัญญาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา  



  221 

การสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสู่การต่อยอดพัฒนาภูมิปัญญาใหม่ การเพิ่มมูลค่าและคุณค่า 
3) การส่งเสริมด้านด้านการตลาดและการบริหารจัดการชุมชนเครื่องปั้นดินเผา  ได้แก่ ประเด็น 
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ช่องทางการจัดจ้าหน่าย การส่งเสริมการจ้าหน่าย การน้าเสนอ
ภาพลักษณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลากร เทคโนโลยี   

3.1 การส่งเสริมด้านวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา   
ด้านวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ได้ข้อค้นพบ กระบวนการสืบทอดและ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา จากวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญานี  
นอกเหนือจากเนื อหาสาระส้าคัญแล้ว องค์ประกอบส้าคัญของกระบวนการถ่ายทอดที่เราต้อง
พิจารณาและเข้าใจในบทบาทหลายมิติ คือ ผู้ถ่ายทอด และผู้สืบทอด บทบาทของผู้ถ่ายทอดและผู้
สืบทอด อาทิเช่น พ่อถ่ายทอดสู่ลูกชาย แม่ถ่ายทอดสู่ลูกสาว ช่างปั้นถ่ายทอดสู่ผู้ช่วยช่างปั้น 
หัวหน้างานถ่ายทอดสู่พนักงานผู้ปฏิบัติ นักวิชาการถ่ายทอดสู่ชุมชนหรือสังคม และครูอาจารย์
ถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ควรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เหล่านี อย่างไร 

ความเข้าใจในบทบาทของผู้ ถ่ ายทอดควรจะอยู่บนพื นฐานของ 
สภาพแวดล้อม ภูมิสังคม การสร้างเสริมประสบการณ์เฉพาะตน การรับรู้และการเรียนรู้ สั่งสมเป็น 
ความรู้ ปฏิบัติต่อๆกันมาจนตกผลึกกลายเป็นภูมิปัญญาของตนเอง ผู้สืบทอดหรือผู้เรียนรู้ควรจะ
ตระหนักในบทบาทแห่งตนที่ต้องมี  ๕ ประเด็น ได้แก่ มีความรัก แสวงหาไผ่รู้  มีความกล้าและ
อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ มีส้านึกและทักษะ 

1. สภาพแวดล้อม (context) การท้าความเข้าใจในสภาพแวดล้อม 
ปรากฏการณ์ ทรัพยากรที่มี รวมถึงการสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการถ่ายทอดและ
การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่กล่าวถึงนี เป็นสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ ของทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแปลงไปตามสังคมโลก รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ควรจัด
กระท้าขึ นให้มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดและเรียนรู้ในสังคมวัฒนธรรม 
สภาวการณ์ หรือปรากฏการณ์หนึ่งในห้วงเวลาขณะนั นและอนาคตอันใกล้นี ด้วย 

ผู้ถ่ายทอดจะต้องสื่อสารให้มีความแตกฉานในสภาพแวดล้อมที่
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และผลที่มาจากภูมิสังคมและสังคมวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไป รูปแบบ
ภาชนะดินเผาของสังคมวัฒนธรรมภูมิภาคต่างๆ การผลิตภาชนะดินเผาจากทรัพยากรธรรมชาติที่
ท้ามาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื นที่สังคมนั น สภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่าง ปริมาณแร่ธาตุในเนื อดินที่
ถูกน้ามาปั้นจึงมีความแตกต่างกันลักษณะคุณสมบัติทางกายภาพ มีความเหนียว ความหยาบ
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ละเอียดของเนื อดิน และสีสัน มีความแตกต่างกันออกไป รวมถึงประเพณี ความเชื่อวิถีชีวิตในแต่
ละสังคม แต่ละภูมิภาค 

2. ป ร ะ ส บ ก า รณ์ แ ล ะ ก า ร รั บ รู้  (Experience & Perception)  
ผู้ถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ช่างปั้น เป็นหัวหน้างาน ครู อาจารย์ นักวิชาการ จ้าเป็นจะต้องมีการ
สร้างเสริมประสบการณ์เฉพาะตน เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากการรับรู้ การเห็น การพิจารณารู้
วิเคราะห์ การปฏิบัติสะสมให้มีพอที่จะแบ่งปันถ่ายทอดผู้อื่นได้ ดังค้ากล่าว ของ เอสเอ็น โกเอ็นก้า 
(2548: 65) ได้กล่าวว่า “คุณสมบัติของครูที่สมบูรณ์แบบประการแรกคือ จะต้องรู้ชัดในวิธีการของ
ตน จะได้ไม่เกิดการผิดพลาดเบี่ยงเบน ประการที่สอง แต่ละคนควรมีประสบการณ์เฉพาะตัวที่สาม
รถแบ่งปันสู่ผู้อ่ืน สอนผู้อ่ืนได้ อีกประการหนึ่งจะต้องละเลิกสิ่งต่างๆและมีความเมตตากรุณา
เจตนาดีอย่างท่วมท้น”  

ประสบการณ์และการรับรู้เป็นสิ่งที่สัมพันธ์สอดรับกันอย่างแยก
ไม่ออก การประสบพบเจอแล้วรับรู้ เป็นความรู้สึก เป็นความเข้าใจ ซาบซึ ง แตกฉานมีสาระ
เรื่องราวที่สามารถน้าไปถ่ายทอดให้ผู้เรียนรู้ได้ซึมซับรับรู้เข้าใจในประสบการณ์นั นได้โดยตรง โดย
ที่ผู้ถ่ายทอดจะต้องมีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาเจตนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจและเปี่ยมล้นปราศจาก
อคติความล้าเอียง 

3. การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้ประการแรกเป็นการเรียรู้กับ
ปัญหา ด้วยวิธีการตั งค้าถาม และกระบวนการไปสู่ค้าตอบของปัญหา ค้าถามที่ดีจะช่วยกระตุ้น
น้าไปสู่กระบวนการหาค้าตอบสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยมิได้ตั งเป้าว่าต้องได้ค้าตอบที่
ถูกต้องเพียงค้าตอบเดียว แต่ต้องสนใจในกระบวนการที่มีความหลากหลายด้วย มุ่งเน้นหลากวิธี
และได้หลากต้าตอบ คือ สนใจในกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการหาค้าตอบ ผู้ถ่ายทอดจะคอย
อ้านวยการชี กระตุ้นเพื่อไปสู่ค้าตอบที่เหมาะสมกับสภาวะหรือบริบทปรากฏการณ์ขณะนั นและ
ประการที่สอง ต้องเป็นการเรียนรู้อย่างมีพลังที่จะขับเคลื่อนให้ก้าวไปข้างหน้าและติดตัวไปตลอด
ชีวิต เนื่องจากการถ่ายทอดหรือการสอนมิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียว การ
ถ่ายทอดหรือการสอนต้องมีกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับเนื อหาหรือตัวความรู้ซึ่งผู้ถ่ายทอดและ
ผู้เรียนรู้จะเป็นผู้ที่ร่วมกันสร้างความรู้ใหม่ๆไปพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง 

4. ความรู้และการรู้ คิ ด  (Knowledge/Cognition) ความรู้ ในที่ นี 
หมายถึง ความรู้ วิธีการขั นตอนการถ่ายทอดที่เหมาะสมกับผู้สืบทอดหรือผู้เรียนรู้ ความรู้ที่เป็น
เนื อหาสาระทางวิชาชีพ และการรู้คิด รู้เหตุ มีความรู้ในเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลตามมา รู้ผล รู้
ถึงผลที่เกิดนั นมาจากเหตุใด    รู้ตน  รู้ตัวว่าในขณะนั นมีบทบาทหน้าที่อะไรควรจะท้า รู้ประมาณ 
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มีความรู้จักพอประมาณ รู้วิธีประเมินให้อยู่ในความพอเหมาะพอประมาณ พอสมควร รู้กาล รู้เวลา
ว่าช่วงใดเหมาะควรจะกระท้าสิ่งใด รู้สังคม ว่าสังคมขณะปัจจุบันมีสถานการณ์เป็นอย่างไร เกิด
อะไรขึ นหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างท้าไม รู้บุคคล รู้ความเป็นปัจเจกบุคคล เข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนรู้ว่ามีบุคลิกลักษณะ พฤติกรรมเป็นอย่างไร 

5. ภูมิปัญญา (Wisdom) ผู้ถ่ายทอดต้องมีประสบการณ์เฉพาะตน 
ได้จากรับรู้ เรียนรู้ปฏิบัติสั่งสมตกผลึกจนภูมิปัญญาเฉพาะตน เป็นภูมิปัญญาที่หลอมรวม
ผสมผสานไม่แยกออกจากกันของประสบการณ์ ความรู้ (Knowledge) สิ่งที่รู้และสามารถน้าไป
ปฏิบั ติได้ ความฉลาด (Intelligence)ไหวพริบความสามารถในการหาค้าตอบ ความเข้าใจ 
(Understands) มีความกระจ่างชัดอธิบายได้ชัดเจนสามารถหาค้าตอบ หากระบวนวิธี เทคนิค
ขั นตอนที่จะขจัดปัญหาที่เกิดขึ นในวิถีชีวิต ดังค้ากล่าวของ วิรุณ ตั งเจริญ (2552: 101) ที่กล่าวว่า 
“ภูมิปัญญาของแต่บุคคลขึ นอยู่กับสภาพการรู้ คิด เกิดจากจิตใต้ส้านึกและจิตไร้ส้านึก
สภาพแวดล้อม เจตจ้านงมุ่งมั่นที่จะเดินทางไปสู่เจตจ้านงนั น หลอมรวมประสบการณ์ตรงและ
ประสบการณ์อ้อม สภาพการณ์แสดงออกทั งที่ผสานกันระหว่าง IQ และ EQ หรือสติและปัญญา”  

6. ความรัก (Love) ในบริบทนี  ผู้ถ่ายทอดและผู้เรียนรู้ต้องมีความรัก 
รักในศาสตร์ รักในทุกกระบวนการของการเรียนรู้ ความรัก และความเมตตา เป็นคุณสมบัติอย่าง
หนึ่งของผู้เรียนและผู้ถ่ายทอด ผู้เรียนมีความรักต่อผู้ถ่ายทอด ครูมีความรักต่อผู้เรียน และรักทุก
กระบวนการของสอน และรักทุกกระบวนการของการเรียน ดังที่  ติอาโก เอดเมโล (อ้างใน  
เปาโลแฟร์ แปลโดย สดใส ขันติวรพงศ์. (2548: 82) กล่าวว่า “มีความรักเป็นอาวุธ” เป็นความรัก
ของคนที่พร้อมจะต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรท้า มีความรักที่จะเรียนรู้ รักที่จะแสวงหาความรู้ รักที่จะ
สร้างสรรค์ เป็นอาวุธที่จะน้าทางและต่อสู่ในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรท้า รักที่จะท้าในสิ่งที่ถูกที่ควร รักที่
จะอดทนอดทนท้าสิ่งนั นจนส้าเร็จ 

7. แสวงหา (Pursuit) ผู้เรียนจะต้องมีความตระหนักและพยามฝึกฝน
การเป็นผู้แสวงหา ค้นหาตัวตน แสวงหาความชอบ รักและอดทนที่จะแสวงหาค้าตอบ ใฝ่รู้ เฮนรี 
เดวิด ธอโร (อ้างใน เปาโลแฟร์ แปลโดย สดใส ขันติวรพงศ์. (2550: 48-49) ได้เขียนบันทึกการใช้
ชีวิตอย่างโดดเด่ียวเขาได้อธิบายถึงเหตุผลที่เขามุ่งแสวงหาความวิเวกไว้ ดังนี “ผมไปอยู่ในป่า 
เพราะผมต้องการเผชิญหน้ากับสาระที่แท้จริงของชีวิต ไปอยู่ให้รู้ว่าสิ่งที่ผมสอนนั นผมอาจเรียนรู้ได้
หรือไม่ ไม่ใช่เมื่อถึงเวลาตาย กลับค้นพบว่าผมไม่ได้มีชีวิตอยู่เลยผมต้องการด่ืมด้ากับชีวิต ดูดกลืน
มันจนถึงไขกระดูก มีชีวิตอย่างแรงกล้า ประหยัดอดทนเหมือนชาวสปาร์ตา สิ่งใดที่ไม่ใช่ชีวิตก็ขจัด
ออกมันออกไป ถากถาง ฟาดฟัน ต้อนชีวิตจนติดมุม ลดทอนให้เหลือน้อยที่ สุด และถ้านั่นคือ 
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ความเลิศประเสริฐ ผมก็จะรู้ได้ด้วยประสบการณ์” จากค้ากล่าวนี  สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ
แสวงหาอย่างแรงกล้าก่อให้เกิดประสบการณ์เฉพาะตนอย่างชัดเจน ที่สามารถน้าไปแบ่งปัน
ถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได ้

8. กล้าและอดทน (Bold & Endure) ผู้ถ่ายทอดและผู้ เรียนรู้ต้อง
ความกล้าและอดทน กล้าที่จะท้า กล้าที่จะอ่อนน้อมถ่อมตน ความถ่อมตนไม่อาจเกิดขึ นได้หาก
ขาดความมั่นคงทางใจ ความกล้าท้าในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรความมั่นคงทางจิตใจก็จะเกิดขึ น เมื่อมี
ความมั่นคงทางจิต สติ สมาธิและปัญญาก็จะเกิดขึ นมาโดยง่ายมีความมั่นใจ ในตนเอง มีความ
เคารพในตนเองตลอดจนเคารพในผู้อ่ืนความอ่อนน้อมถ่อมตนจะช่วยให้เราเข้าใจความจริงอัน
กระจ่างว่า ไม่มีใครรู้อะไร ไปหมดทุกอย่าง ไม่มีใครที่ไม่รู้อะไรเลยสักอย่าง เราทุกคนรู้บางอย่าง ไม่
รู้บางอย่าง หากขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยากที่จะรับฟังผู้อื่นที่เราตัดสินว่าด้อยกว่าเราได้อย่าง
สนิทใจ ผู้เรียนรู้ต้องมีความอดทน อดทนท้าให้ส้าเร็จด้วยความเพียรพยายาม “เราต้องกล้าและ
อดทนเพื่อที่จะยืนหยัดต่อไปแม้ผลประโยชน์ทางวัตถุอันมากมายอาจท าลายความกล้าของเรา” 
(สดใส ขันติวรพงศ์.(แปล). 2550: 79) 

9. สร้างสรรค์ (Creative) ผู้เรียนรู้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และ
สร้างสรรค์ผลงาน หากเราเรียนรู้โดยไม่คิดสร้างสรรค์ก็จะไม่เกิดสิ่งใหม่และคุณค่า เป็นการเรียนรู้
และปฏิบัติย่้าอยู่กับที่ ผู้เรียนจะต้องมีการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบได้จะต้องมีความรู้ใน
กรอบเสียก่อนแล้วจึงสามารถคิดนอกกรอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ วิจารณ์ พานิช (2555: 25) ได้
กล่าวถึงการสร้างสรรค์ว่า “ผู้ที่มีความรู้และทักษะอย่างดีเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญ ต่างจากผู้สร้างสรรค์
ตรงที่ผู้สร้างสรรค์ท้าสิ่งใหม่ๆออกไปนอกขอบเขตหรือวิธีการเดิมๆ โดยมีจินตนาการแหวกแนวไป 
และการสร้างสรรค์ต้องใช้สมองหรือทักษะอื่นๆทุกด้านมาประกอบกัน” 

10. ส้านึก ทักษะ(Realizations/Skills) ผู้เรียนรู้จะต้องมีจิตส้านึก
คุณธรรมจริยธรรม มีน ้าใจที่ก่อเกิดคุณค่าต่อสิ่งที่กระท้าอยู่ขณะนั นส้านึกเคารพแก่ผู้ถ่ายทอด 
ส้านึกร่วมต่อชุมชน อันจะเป็นพลังให้ชุมชนขับเคลือนเติบโตก้าวหน้า และผู้เรียนรู้ต้องมีทักษะที่
ติดตัวไปในอนาคต ทักษะที่ไม่ใช่แค่ความสามารถ ฝีมือหรือความประณีต แต่เป็นทักษะการเรียนรู้ 
การฟัง การคิด การอ่าน การเขียน มีทักษะการเรียนรู้ที่พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งเราจะต้องเตรียมคนรวมถึงตัวเราเองด้วยว่าจะต้องพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว พลิกผัน คาดไม่ถึง จึงต้องมีทักษะการเรียนรู้และทักษะการปรับตัวทักษะสร้างสรรค์ ทักษะ
สื่อสารและเทคโนโลยี ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นโค้ช พร้อมที่จะเป็นผู้อ้านวยการเรียนรู้พร้อมเป็นผู้
ถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อไป 
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3.2 การส่งเสริมด้านภูมิปัญญาของชุมชนเคร่ืองปั้นดินเผา   
การด้าเนินกิจการเครื่องปั้นดินเผาของแต่ะละครอบครัวส่วนมากด้าเนิน

กิจการด้วยการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้าที่ท้าจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ด้วยความรู้และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น กิจกรรมด้านการผลิตของแต่ละชุมชน จึงกลายเป็นทักษะพื นฐานที่ชุมชนมี 
เป็นลักษณะเฉพาะชุมชน ดังนั นการศึกษาชุมชนเราจ้าเป็นต้องรู้จักชุมชนก่อนว่าทักษะพื นฐานที่
สมาชิกในชุมชนมีคืออะไร การประกอบอาชีพของสมาชิกในชุมชนบนพื นฐานของการใช้ความรู้
ของท้องถิ่น และความสามารถที่มีติดตัวมาของคนรุ่นก่อนในทุกชุมชน ทักษะและความรู้ท้องถิ่นนี 
ก้าลังจะเลือนหายไปเนื่องจากการเข้ามาของวิถีชีวิตสมัยใหม่  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือทักษะพื นฐานในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาอันได้แก่ 
ความรู้เฉพาะด้าน ทักษะตั งแต่การหาแหล่งดิน การเตรียมดิน การปั้นการตกแต่ง การเผา รวมถึง
การสร้างเครื่องมืออุปกรณ์โดยเฉพาะเตาเผาซึ่งนับวันจะหาครูเตาที่มีความรู้ด้านนี เหลืออยู่น้อย
มาก กระบวนการที่ส้าคัญ คือ การสร้างทักษะและภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาให้คนรุ่นใหม่ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในปัจจุบันและมีความแตกต่างแปลกใหม่  จะรอเพียงความรู้
ท้องถิ่นที่ติดตัวมากับสมาชิกเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอและทันการ เพราะปัจจุบัน คนรุ่นใหม่
ไม่ค่อยได้อยู่ในชุมชนเหมือนในอีกต่อไปแล้ว การออกไปเรียนในเมือง หรือท้างานต่างถิ่น ท้าให้คน
รุ่นใหม่มีทักษะพื นฐานที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนี น้อยกว่าคนรุ่นก่อน  

การสร้างทักษะเฉพาะด้านเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ความรู้ของชุมชนแต่ตัว
สินค้าส่วนมากจะออกจ้าหน่ายไปนอกชุมชน ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาจึงต้องน้าทักษะพื นฐานที่ได้
จากชุมชนมาประยุกต์ใช้เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากภายนอก แต่ยังต้องคงความเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนไว้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนจ้าเป็นต้องสร้างทักษะเฉพาะของชุมชนขึ นมา
เพื่อการผลิตสินค้าของชุมชน     

ความรู้สร้างสรรค์ จัดเป็นความรู้แบบ หยั่งรู้ (Insight) ที่เกิดขึ นจากความ
เจ้าใจในเครื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ งและแหลมคมท้าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ นมาได้  แต่ว่าความรู้
นั นต้องมีการค้นคว้าในระดับด้าเนินการในบริบทเฉพาะ และสร้างเป็นทักษะในตัวตน เพื่อเป็น
ความรู้ใช้งานได้ ความรู้ชนิดนี เกิดขึ นกับคนที่มีความรู้หรือทักษะด้านนั น ๆ ระดับหนึ่ง นอกจากนั น
ยังต้องมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และแรงจูงใจในการท้างาน 

ความรู้สร้างสรรค์ในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด มีความเด่นชัด 
ที่ช่างปั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ออกมาเสมอ แม้กาลเวลาจะผ่านมาหลายช่วงอายุ 
สามารถดึงดูดลูกค้าทั งเก่าและใหม่ ช่างปั้นหรือผู้ที่มีความช้านาญด้านเครื่องปั้นดินเผามาก หรือมี
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ความรู้อย่างถ่องแท้ลึกซึ ง จะเกิดความรู้สร้างสรรค์ขึ นมาในขณะท้างาน หรือแม้แต่ด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวัน  ตัวอย่างของความรู้สร้างสรรค์ที่ชัดเจนของกลุ่มชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดที่
มีความสามารถในการปั้น มีแนวคิดที่ใช้ทักษะ เทคนิคเฉพาะน้ามาสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาที่
เป็นชุดถ้วยกาแฟ นาฬิกา เครื่องประดับตกแต่งสถานที่ โคมไฟที่สอดรับกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ มี
ความร่วมสมัย 

มีค่านิยม ความยอมรับร่วมกัน หรือหรือวัฒนธรรมชุมชน เป็นความรู้แฝง
ในความเชื่อมั่นศรัทธาในวัฒนธรรมเอกลักษณะ อัตลักษณะของชุมชนที่มีร่วมกัน จนกลายเป็น
แนวทางปฏิบัติของสมาชิกกลุ่มชุมชนเครื่องปั้นดินเผานี  เปรียบได้กับกฎระเบียบของชุมชนแบบ
ธรรมชาติซึ่งไม่ใช่กฎระเบียบข้อบังคับที่แบบที่คณะกรรมการชุมชนสร้างขึ น แต่สมาชิกยินดียึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของชุมชนนั นคือความเป็นเจ้าของ
และความสามัคคีเป็นชุมชนเดียวกันเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชน   

ความเป็นเจ้าของชุมชน ท้าให้สามาชิกกระตือรือร้นแสวงหาความรู้และ
ฝึกฝนทักษะความสามารถของตนเองให้มีคุณภาพทัดเทียมในชุมชน การที่สมาชิกในชุมชนได้เข้า
มามีส่วนร่วมรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชน ในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของชุมชน คือ 
ผู้น้าครอบครัวแต่ละครัวเรือนที่มีอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผาเป็นตัวแทนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนชุมชนเครื่องปั้นดินเผา มีความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของชุมชน ส่วนความเป็นชุมชน
เดียวกัน มีการส่งเสริมให้สมาชิกใหม่ที่มีอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผาต้องเรียนรู้ พัฒนาทักษะตนเอง
ให้เหมือนสมาชิกเก่าเพื่อการมีอัตลักษณ์เดียวกับสมาชิก การถ่ายทอดทักษะและภูมิปัญญาใน
กลุ่มสมาชิกเนื่องจากเป็นเหมือนเครือญาติมิตรกัน ดังที่ ลั่นทม จวนจวบทอง (2557.17-18) ได้
กล่าวว่า สมาชิกของชุมชนใด ๆ จะยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และปรับตัวเองให้เหมือนกับ
ลักษณะของชุมชนหรือสังคมนั นพให้ตัวเองถูกจ้าแนกเป็นพวกเดียวกันด้วย เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติของสมาชิกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เป็นวัฒนธรรมเดียวกัน 

ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ที่ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาใช้เพื่อการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ส่วนมากเป็นความรู้ของท้องถิ่นหรือความรู้ดั งเดิมของท้องถิ่น จัดได้ว่าเป็น
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น เป็นความรู้เฉพาะถิ่น มีความเฉพาะในบริบทของชุมชนนั นเท่านั น หรือมีภูมิ
ปัญญาร่วมที่มีความเหมือนกันโดยธรรมชาติของวิถีชีวิต หลักการขั นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
คือในการผลิตเครื่องปั้นดินเผามีขั นตอนใดวิธีการใดที่เป็นภูมิปัญญาเฉพาะของท้องถิ่นนี เท่านั น มี
ความแตกต่างจากแหล่งอื่น ๆที่อยู่ในลุ่มแม่น ้าเดียวกัน   เรียกได้ว่าเป็นความรู้ที่เกิดขึ นจากผู้คนใน
ท้องถิ่นนั น ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหรือเป็นพลวัตมาตามกาลเวลา 
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โดยการส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อการด้ารงชีพหล่อเลี ยงสมาชิกในครอบครัว หรือกิจการรมการ
ด้าเนินชีวิตประจ้าวันของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นนั น ๆ  ลั่นทม จวนจวบทอง (2557. 18) ได้สรุปว่า  

 “ความรู้ท้องถิ่นเป็นความรู้แบบสะสมและทันสมัยเป็นความรู้ที่เป็นองค์
รวม ไม่ใช่ความรู้แยกส่วน ความรู้ท้องถิ่นจะมีความหมายและมีคุณค่า ถ้าอยู่ในองค์รวมของ
ท้องถิ่น และเป็นความรู้แบบประสบการณ์ตรงของเฉพาะคน  ในบริบทของไทย ความรู้ท้องถิ่นหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นความรู้ที่เกิดมาจากการสะสมความรู้ในท้องถิ่น คุณธรรม วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี นั นสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ” หาก
พิจารณาจากภูมิปัญญาการท้าเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ด คือความรู้ของชาวมอญ ถึงแม้จะ
ผสมผสานกับความรู้ที่สมาชิกช่างปั้นคิดค้นขึ นใหม่ แต่ก็เป็นการผสมผสานรวมกับความรู้ที่มีอยู่ใน
ชุมชนผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อการผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผาส้าหรับการใช้สอยในวิถี
ชีวิตประจ้าวันของคนรุ่นใหม่ การประดับตกแต่ง ของที่ระลึกของขวัญในโอกาศพิเศษ ประเพณี
ต่างๆ  

ความยั งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับ  ลั่นทม จวนจวบทอง 
(2557. 31) ที่กล่าวว่า กลยุทธ์การท้างานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและ
ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มหรือชุมชนรวมทั งการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม ต้องใช้ความรู้
ด้านมาตรฐานต่างๆควบคู่กับความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ สมาชิกจึงควรมีทักษะ
พื นฐานและสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้พื นฐานที่จะน้าไปประยุกต์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
สอดคล้องกับเรื่องของความรู้สร้างสรรค์ ความรู้สร้างสรรค์จัดเป็นความรู้ชนิดหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ น
ใหม่ไม่ได้ซ ้าซ้อนกับความรู้เดิม หรือมีความเป็นต้นฉบับ แต่เป็นความรู้ที่เกิดขึ นมาจากพื นฐานของ
ทักษะเฉพาะด้านที่มี ประกอบกับ แรงจูงใจและทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

การส่งเสริมภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนในเขตลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา มีความเชื่อมโยงมาจากวิถีชีวิตของชุมชนการสืบทอดและสืบทอดภูมิปัญญา
เครื่องปั้นดินเผาของชุมชน ได้ข้อค้นพบว่า การสืบสานภูมิปัญญา เพื่อการอนุรักษ์องค์ความรู้ให้
อยู่คู่กับชุมชน การสืบสานอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้นั นจะเป็นรากฐานส้าคัญที่ท้าให้เกิดการ
เรียนรู้ต่อยอด เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบท กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ละยุคช่วงสมัย และสามารถเพิ่มมูลค่าและการสร้าง
คุณค่าจากการผสมผสานภูมิปัญญา  

การสืบสานภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้และถอดองค์ความรู้ของชุมชนในระดับนักเรียนนักศึกษา ผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน 
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นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน เกิดการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนและระหว่าง
ชุมชน การสร้างเครือข่ายปราชญ์ชุมชนที่เป็นครูช่างปั้น ช่างเตาเผา การรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนครัวเรือนหมู่ญาติมิตร ที่จะสานพลังสามัคคี ดังเห็นได้จาก
ชุมชนที่มีการจัดตั งคณะกรรมการกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านมอญและบ้านเกาะเกร็ด 
สามารถรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่และมีผู้สืบสานที่เข้าใจลึกซึ ง มีความภาคภูมิใจมี พลังความ
สามัคคีร่วมกันที่จะสืบสานภูมิปัญญาดังเดิมของชุมชนไว้ และหากมีการต่อยอดพัฒนาขึ นไปก็ยัง
สามารถผสมผสานเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาเดิมร่วมกับกระแสนิยมสมัยใหม่ไว้ได้
อย่างเหมาะสม  

การเพิ่มมูลค่าและสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญา ปัจจัยที่จะท้าให้การด้ารง
ชีพเครื่องปั้นดินเผามีมาอย่างยาวนานและยังคงอยู่ต่อไปมีการเรียนรู้ ปรับตัว ปรับปรุง พัฒนาภูมิ
ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาควรค้านึงถึง กระบวนการสร้างสรรค์
รูปแบบที่ตอบสนองวิถีชีวิตของผู้คน ไลฟ์สไตล์ สมัยนิยม  องค์ประกอบความสวยงาม พื นผิว
ลวดลาย มีรูปทรงตอบสนองพฤติกรรมใช้สอย รูปทรง รูปร่าง พื นผิวสัมผัส ขนาดสัดส่วนที่สัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้งาน ด้านคุณสมบัติของเนื อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา คุณภาพ ความพรุนตัว 
การดูดซึมน ้า ความแข็งแกร่ง มันวาว รูปแบบมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ พฤติกรรมใช้สอย
ใหม่ ตอบสนองความต้องการวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.3 การส่ ง เส ริม ด้ าน ด้านการตลาดและการบริ หารจั ดการชุม ชน
เครื่องปั้นดินเผา   

1. ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ การส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ได้ข้อค้นพบว่า การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 
ประการแรกรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาต้องตอบสนองไลฟสไตล์ รสนิยม สมัยนิยม วิถี ชีวิต มี
กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่ตอบรับวิถีชีวิตสังคมเมือง คนรุ่นใหม่ 
กระแสนิยมสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ทัศนศิลป์ หัตถศิลป์
ผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และดิจิตอล ได้ได้มาซึ่ง รูปทรง 
ตอบสนองพฤติกรรมใช้สอย อารมณ์ ทั งทางด้าน รูปทรง รูปร่าง พื นผิวสัมผัส ขนาดสัดส่วน 
องค์ประกอบความสวยงาม สีสัน การพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุผลิตภัณฑ์ พัฒนาวัตถุดิบ
เครื่องปั้นดินเผา และวิธีการผลิต คุณสมบัติวัสดุ ความเหนียว ความพรุนตัว ความแข็งแกร่ง เนื อ
หยาบละเอียดมันวาว สอดคล้องกับอารมณ์ บริบทพื นที่ สังคมชุมชนได้ตรงตามความต้องการของ
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ผู้บริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์ควรมีกระบวนการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์แปลก
ใหม่ พฤติกรรมใช้สอยใหม่    

2. ช่องทางและการส่งเสริมการจ้าหน่าย การส่งเสริมด้านช่องทางและ
การส่งเสริมการจ้าหน่าย ได้ข้อค้นพบว่า ควรมีความหลายหลายเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ผู้บริโภคได้โดยตรง 
ซึ่งผลจากการส้ารวจความคิดเห็น ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเกี่ยวกับช่องทางการบริโภคที่เป็นร้านค้า
ย่านแหล่งจ้าหน่ายเครื่องปั้นดินเผาที่มีสินค้าให้เลือกจ้านวนมาก และงานแสดงสินค้า สื่อออนไลน์
อยู่ในระดับน้อยที่สุด ชุมชนผู้เกี่ยวข้องควรมีการออกแบบข่องทางการจ้าหน่ายและการส่งเสริม
การขายที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มยอดการจัดจ้าหน่ายได้หลากหลายวิธีการ
แลช่องทาง มีกิจกรรมการส่งเสริมการจ้าหน่ายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ ยว ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายให้มาซื อสินค้าของชุมชนต่อเนื่อง 

การส่งเสริมการจ้าหน่ายนอกจากจะเป็นการเพิ่มยอดการจ้าหน่ายแล้ว 
ชุมชนควรมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มสินค้าอ่ืนๆภายในชุมชน มีการคัดเลือดการจัดชุมเซ็ต การ
แนะน้าใก้ความรู้สินค้าและบริการถึงวิธีการใช้ อาทิเช่น สินค้าเครื่องปั้นดินเผาชนิดหนุ่งสามารถใช้
กับสมุนไพร อาหาร หรือสินค้าอ่ืนๆที่มีเฉพาะในชุมชนพื นที่นั นเท่านั น จะช่วยให้เป็นแรงดึงดูด
เสริมการขายได้อีกวิธีหนึ่ง 

3. การน้าเสนอภาพลักษณ์ ชุมชน  การส่ งเสริม ด้านการน้ าเสนอ
ภาพลักษณ์ชุมชน ได้ข้อค้นพบว่า ควรจัดให้มีการพัฒนาด้านภาพลักษณ์ชุมชน ส่งเสริมชุมชนให้มี
ชื่อเสียงชุมชน/ผู้ผลิต เป็นที่รูปจัก สร้างให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน/ผู้ผลิต การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมในงานแสดงสินค้าภายในและภายนอกชุมชน เข้าร่วมแข่งขันเวที
การประกวดต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ สื่อดิจิตอลรูปแบบต่าง ๆ รูปแบบการ
น้าเสนอภาพลักษณ์ มีหลากกลายวิธี กระแสสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน ทั งในรูปแบบรูปภาพ รูป
ถ่าย คลิปวิดีโอ เป็นสื่อที่ไปได้กว้างไกลไร้พรมแดน เพียงชั่วงเวลาสั นๆ สื่อวัตถุในชุมชน สื่อดิจิตอล 
รวมถึงสื่อที่มีชีวิตได้แก่บุคคลในชุมชนและผู้มาเยี่ยมชนชุมชน เป็นภาพลักษณ์ เป็นกระบอกเสียง
ให้ชุมชนเป็นที่รู้จักเป็นภาพจดจ้าให้แก่ชุมชน ไม่น้อยไปกว่าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพียงอย่าง
เดียว  

4. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การ
บริการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติต้นน ้า การจัดการบริการกระบวนการผลิต กลางน ้า และ
ปลายน ้า ควรมีการบริการจัดการในรูปแบบเครื่อข่ายความร่วมมือกันในชุมชน ซึ่งชุมชนเครื่องปั้น
มีการด้าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนในการที่จะน้าทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม้ 
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เชื อเพลิง ของชุมชนมาใช้อย่างระมัดระวัง การใช้ทรัพยากรธรรมอย่างประหยัด อย่างเดียวคงไม่
พอ ควรมีการจัดหาจัดเตรียม หรือวิธีการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติในอนาคตอันใกล้นี ด้วยว่า มี
วิธีการด้าเนินการอย่างไร ใครบ้างที่ต้องร่วมรับผิดชอบ การใช้อย่างคุ้มค่า และให้ความเคารพ
เกรงใจซึ่งกันและกัน ไม่ท้าการสิ่งใดที่จะก่อให้เกิดการรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อน
บ้าน การสร้างความเข้าใจกับผู้คนในชุมชนให้มีความเข้าใจในบริบทของชุมชนที่ประกอบอาชีพท้า
เครื่องปั้นดินเผา  

5. บุคคลลากร การส่งเสริมด้านบุคลากรชุมชน พบว่า ชุมชนมีการร่วม
กลุ่มสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ทักษะฝีมือ  บุคลากรของชุมชนมีหลายภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ทั งด้านผู้น้าชุมชน ช่างปั้น ปราชญ์ชุมชน บุคลากรด้านการขาย การติดต่อเจรจา การเงิน
การบัญชี ความมีการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในบริบทการท้างานการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่ชุมชนสามารถสร้างสรรค์ ปรับตัว ปรับปรุงพัฒนาให้ตอบรับความต้องการของผู้บริโภค คิด
เป็น ท้าเป็น สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ นได้ตรงจุด  

6. เทคโนโลยี การส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ พบว่า ควรส่งเสริมชุมชนเจ้าถึงเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิตอล ระบบ
สารสนเทศ เลือกใช้สื่อมาช่วยสนับสนุนการด้าเนินกิจการเครื่องปั้นดินเผาอย่างเป็นรูปธรรมเต็ม
รูปแบบ ส่งเสริมให้ชุมชน มีการน้าเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตเพื่อให้เกิดความสะดวกง่ายต่อการ
ผลิต โดยยังคงอัตลักษณ์เอกลักษณ์รูปแบบของชุมชนไว้ได้อย่างเหมาะสมลงตัว มิใช้การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีแล้วส่งผลให้ชุมชนต้องสูญเสียเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชนไป การใช้เทคโนโลยี
ที่รวมถึงการจ้าหน่ายการจัดท้าข้อมูลผู้ประกอบ มีความเข้าใจในความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึง การจ้าหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมซื อ
ข่ายผ่ายระบบดิจิตอลวิธีต่างๆ  

อภิปรายผล  
ภาชนะดินเผากับวิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  

การศึกษาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ได้ข้อค้นพบว่า รูปแบบ
เครื่องปั้นดินเผาดั งเดิมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มภาชนะที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน เป็นภาชนะส้าหรับ
ปรุงอาหาร บรรจุ กักเก็บ และเพื่อการถนอมอาหาร ของหมักของดอง ภาชนะบรรจุข้าว น ้า พืช
พันธุ์ธัญญาหาร  อันได้แก่ หม้อแกงหม้อยา เตาเชิงกราน อ่าง โอ่ง ไห กระปุก คนที คนโท เป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอยในครัวเรือนที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตประจ้าวัน มาจนถึงช่วงปี พ.ศ. 2530-
2535 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากภาชนะเพื่อการบรรจุใช้สอยในครัวเรือนมาเป็นภาชนะประเภท
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กระถาง ใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือนอาคารสถานที่ สาเหตุเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าการ
คมนาคม และระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะระบบประปาที่เข้าถึงทุกครัวเรือน ความอุดม
สมบูรณ์ของภาคการเกษตร และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาผลิตวัสดุคงทน
สมัยใหม่  

แม้ว่าความต้องภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวจะมีน้อยลง แต่ความต้องของ
ตลาดประเภทกระถาง และภาชนะตกแต่งบ้านเรือน อาคารสถานที่ ได้เข้ามาแทนที่อยู่ในระดับที่
น่าพอใจ รายได้สามารถหล่อเลี ยงชีพ จุนเจือครอบครัวได้ รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่ปรับเปลี่ยนไป
นี เป็นผลมาจากการเติบโตของสังคมเมืองและการค้าการส่งออก  โดยพ่อค้าคนกลางระดับผู้
ส่งออกสินค้าของตกแต่งได้น้ารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาและวิธีการแต่งลวดลายต่าง ๆ มาสั่งผลิตใน
ชุมชน เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์  

เครื่องปั้นดินเผาในแต่ละชุมชนพื นที่ลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา เป็นงานหัตถอุตสาหกรรมที่
ท้าด้วยมือมีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนอย่างเด่นชัด หากภาครัฐและหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ให้ความส้าคัญและใส่ใจที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนา เพื่อผลที่ยั่งยืนทั งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนสอดรับกับความต้องการตลาดปัจจุบันและอนาคต
ได้ 

ในขณะที่การท้าเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านโคกหม้อ ต.เชิงกลัด จังหวัดสิงห์บุรี 
เป็นชุมชนที่เกิดจาการจัดตั ง การฟื้นฟูอบรมอาชีพเครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ นหลังจากการขุดค้นพบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและซากเตาเผาโบราณ เมื่อปี พศ.2538 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยผลิต
รูปแบบเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ และชุมชนบ้านคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการผลิต
หม้อทะนน หม้อแกงหม้อยา เตาเชิงกราน เป็นกลุ่มที่ท้าเครื่องปั้นดินเผาเพื่อการอนุรักษ์ของเดิมไว้ 
2 ชุมชนนี มีการจัดตั งกลุ่มอนุรักษ์แต่ปัจจุบันมีผู้ท้าเป็นอาชีพอยู่เพียง 1- 2 คน เท่านั น  รูปแบบ
การท้าเป็นการรักษาภูมิปัญญาดั งเดิมไว้ เพื่อสาธิตและท้าเป็นของที่ระลึกขนาดเล็ก ให้ผู้คนเข้ามา
ศึกษาและซื อสินค้าในลักษณะของที่ ระลึกเพียงอย่างเดียว ไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เครื่องปั้นดินเผาให้สอดรับพฤติกรรมการใช้สอยที่เปลี่ยนไปของวิถีชีวิตผู้คนปัจจุบัน ส่งผลให้การ
เติบโตในเชิงเศรษฐกิจของชุมชนเป็นไปได้ยากซึ่งต่างจากชุมชนบ้านมอญ และชุมชนเกาะเกร็ด ที่
มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามความต้องการของตลาด อีกทั งยังสอดรับกับการท่องเที่ยว
วิถีชุมชน  

วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผา แม้จะมีรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างกันออกไป
บ้างแต่วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผาพบว่ามีสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติเหมือนกันในทุกชุมชน คือ คติความเชื่อ
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และพิธีกรรม ได้แก่ การเซ่นไหว้เตาเผาหรือการบูชาแม่ย่านางเตา ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมาตั งแต่
รุ่นบรรพบุรุษ รุ่นพ่อแม่ การเคารพศรัทธาในความเชื่อต่อพระแม่ธรณี แม่ย่านาง เจ้าที่เจ้าทาง เป็น
การปฏิบัติเซ่นไหว้ประจ้าปีละครั ง หรือตามแต่โอกาสที่เจ้าของเตาจะสะดวก ในระยะหลังมีการ
ไหว้ตามเทศกาลประเพณีของจีน เช่น วันตรุษจีน วันสาตร์จีน นอกจากนี ยังพบพิธีกรรมในการก่อ
เตาหลังใหม่ คือ การวางมงคลเตาและการปิดสะดือเตา และการบวงสรวงบูชาขอขมาพระแม่ธรณี
ของชุมชนที่มีบ่อดินปั้นของชุมชน จัดเป็นประจ้าปีละ 1 ครั งก่อนที่จะเข้าฤดูฝน เป็นความเชื่อที่ถือ
ปฏิบัติต่อกันมา เพื่อแสดงความระลึกตระหนักรู้คุณค่าถึงพระแม่ธรณีที่ท้าให้ช่างปั้นผู้ผลิต มีความ
รุ่งเรืองในอาชีพมีกินมีใช้มาถึงทุกวันนี  ซึ่งยังสอดคล้องกับ รจนา จันทราสา (2559: 28) ที่กล่าวถึง
คติความเชื่อพิธีกรรมประเพณี ที่สัมพันธ์กับการด้ารงชีวิตความเชื่อเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์ชาวบ้านนับถือ
พระแม่ธรณีเจ้าที่ เคารพบูชาในการท้าการค้าสิ่งใดให้รักษาคุ้มครองไม่ให้เกิดอันตรายความ
เสียหายกับร่างกายและทรัพย์สิน  

ในสภาพปัจจุบันการท้าเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยานับเป็นงานหัตถ
อุตสาหกรรมที่มีการใช้ทักษะฝีมือของแรงงานช่างปั้นแทบทั งสิ น ทุกขั นตอน ไม่พบการใช้
เครื่องจักรอุตสาหกรรมในการผลิตหรือการปั๊มขึ นรูปชิ นงาน จึงท้าให้เกิดรายได้กับช่างปั้น ช่าง
ตกแต่งลวดลายและช่างควบคุมเตาเผา ได้รับค่าจ้างมีทั งแบบรายชิ นและแบบได้รับเป็นเงินเดือน 
ชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ในระดับที่น่าพอใจ ได้แก่ชุมชนเกาะเกร็ด และชุมชมบ้านมอญ เป็นผล
มาจากมีการรวมตัวกันสร้างเครือข่ายเพื่อการค้า มีศักยภาพด้านการผลิต และการได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ หน่วยงานในชุมชนมีการบริหารจัดการ แบ่งปัน เอื อประโยชน์ต่อกัน อาทิเช่น 
ชุมชนเกาะเกร็ด มีการปรับตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรม การไหว้พระ 
อาหารการกิน และเที่ยวชมงานหัตถกรรมของฝากของที่ระลึกที่มีความวิจิตรประณีตและมี
ประวัติศาสตร์ให้ได้ศึกษา และการจัดสรรสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบของชุมชน หมู่ ท่ี 
1 บ้านมอญ ต้าบลบ้านแก่ง มิให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้น้าพาหรือจ้าหน่ายดินปั้นจากบ่อดินของ
ชุมชนเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล บริการจัดการในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
ของหมู่บ้าน  

ชุมชนที่มีความโดดเด่นในภาพรวมมากที่สุด คือ ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีอัตลักษณ์เฉพาะคงไวซึ่งภูมิปัญญาเรื่องราวความ
เป็นมาความประณีตของช่างปั้นท่ีถูกปลูกฝั่งว่าการสร้างสรรค์ขึ นมาเพื่อเป็นเคร่ืองบรรณาการ เป็น
การฝากฝีมือไว้ในแผ่นดิน จึงมีความวิจิตรงดงามประณีตสุดฝีมือไม่ซ ้าแบบใคร และเนื่องจากมี
ที่ตั งอยู่ในแหล่งชุมชนสถานท่องเที่ยว อยู่ใกล้กรุงเทพประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าถึงชุมชนได้ง่าย
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สะดวก มีประเพณีวัฒนธรรมชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนที่น้ามาใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยววิถี
ถิ่นไทยมีรูปแบบภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน 
กลายเป็นของใช้สอยประดับตกแต่งของฝากของที่ระลึก เป็นภาพลักษณ์หรือภาพแทนของจังหวัด 
สอดคล้องกับ ปรมินท์ จารุวร (2559: 16) ที่กล่าวถึงสินค้าวัฒนธรรมไว้ว่า เมื่อเราซื อสินค้ามา
บริโภคนั นสิ่งที่เราได้มานั นมิได้มีแต่งเฉพาะตัวสินค้าที่สนองความสุข ความพอใจ ในการบริโภค
เท่านั น หากยังได้ “วัฒนธรรม” ที่ฝังตัวอยู่ในสินค้านั นด้วย แต่ละประเภทมีระดับความเข็มข้นไม่
เท่ากัน บางประเภทอาจไม่มีความชัดเจนแต่บางประเภทอาจมีความชัดเจน  

รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา พัฒนาการด้านรูปแบบและ
วิธีการผลิตของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยามีความเปลี่ยนแปลงไปที่ละเล็กที
ละน้อย ในด้านรูปแบบ รูปทรง ด้านเทคนิควิธีการผลิต วิธีการการตกแต่งลวดลวดลาย และสี มี
สาเหตุมาจากความรู้เทคโนโลยี ที่มีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่หลากหลายขึ น ท้าให้สะดวก เร็ว และ
เพิ่มความหลากหลายได้เช่น การใช้แผ่นพลาสติกตัดเป็นแม่แบบลวดลายที่มีขนาด รูปร่างที่ชัดเจน 
แตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้า ท้าได้รวดเร็วขึ น เป็นผลของกระแสนิยมความต้องการกับ
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเร็ว แบบของลวดลายจึงต้องปรับเปลี่ยนไปได้ทัน การฝึกอาศัยฝีมือของช่างอาจ
เกิดให้เกิดความล่าช้าและไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ในช่วงเวลาอันเร็วเร็ว ส่วนการเผา
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเผาเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปร่างและขนาดของเตาเผา 
ที่มีขนาดและรูปร่างเตาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากเตามังกรที่มีช่องส้าหรับใส่ไม้ฟืนเพื่อเพิ่มความร้อน
ในส่วนท้ายของเตา และเป็นช่วงสุดท้ายของการเผา  

พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติที่มีต่อเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา  

ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างการเลือกซื อผลิตภัณฑ์และรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาประเภท
ผลิตภัณฑ์ของขวัญที่ระลึก ของฝาก ของสะสม ให้ความสนใจ รูปแบบร่วมสมัยมีอัตลักษณ์กลิ่น
อายของเดิม รูปแบบใหม่ทันสมัยนิยม และรูปแบบวัสดุคุณสมบัติ/คุณภาพดี พฤติกรรมด้าน
เหตุผลการตัดสินใจเลือกซื อเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมากที่สุด คือ ซื อเพื่อใช้เอง/
ในครอบครัว รองลงมาคือ ซื อเพื่อฝากบุคคลอ่ืน ซื อเพื่อสะสม  สอดคล้องกับ วนิดา แก้วเนต 
(2545) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการเลือกซื อสินค้าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื นบ้านของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีบ้านถวาย อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
สนใจในรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื นบ้านของทางภาคเหนือมากกว่าราคาสินค้า และ
ยังพบว่าพฤติกรรมการเลือกซื อสินค้าของที่ระลึกประเภทหัตถกรรมพื นบ้านนั นส่วนใหญ่เลือกซื อ



  234 

สินค้าของที่ระลึกเพื่อน้าไปใช้เองมากกว่าการซื อเพื่อเป็นของฝาก และยังพบอีกว่าการเลือกซื อ
สินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาเนื่องจกความชอบในสินค้าหัตถกรรม ทรงพล อุปชิตกุล และ
คณะ (2549), จันทร์เพ็ญ จันทกา และคณะ (2554) รูปแบบของสินค้าของที่ระลึกควรมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของท้องถิ่น มีคุณภาพดี คุ้มค่ากับราคา สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่น น้าไปใช้ประโยชน์ได้ 
และมีความสวยสะดุดตา 

การส่งเสริมการด ารงชีพเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
1.การประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนด้วยกันเองมีการประสานความร่วมมือ

และช่วยเหลือเกื อกูลกัน ประชาชนจะพึ่งพาอาศัยกันในส่วนของระบบผลิตมากที่สุดมีการใช้
เตาเผาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน มีการฝากเผาผลิตภัณฑ์ส่วนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่าที่
ปรากฎอาจมีการเลียนแบบผลิตภัณฑ์กันบ้างแต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนการตลาดก็มีการ
ฝากขายบ้างประปราย 

2.การประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับผู้ร่วมค้าจะอ้านวยความสะดวก
และจัดการทั งด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดอย่างครบวงจรเมื่อประกอบกับความเข้มแข็ง
ในการผลิตที่ประชาชนมีอยู่แล้วจึงท้าให้ธุรกิจมีศักยภาพสูงสุด 

3.การประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ ส่วนราชการจะมุ่งเข้า
ไปให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีการ
จัดการในเรื่องการตลาดอย่างจริงจังจะเข้าไปอย่างฉาบฉวยและก็จากไปท้าให้องค์ความรู้นั นมีการ
น้าไปด้าเนินการต่อค่อนข้างน้อยและความช่วยเหลือบางอย่างก็ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน
เลยเนื่องจากวงจรธุรกิจไม่ครบวงจรและต่อเนื่องเหมือนความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับผู้
ร่วมค้า สมชัย ช่อไสวและคณะ (2546) ได้กล่าวถึงการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ได้น้าแนวคิด Porter’s Dramond 
Model มาด้าเนินการ โดยจัดตั งกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาในลักษณะของ Cluster 
ด้าเนินงานให้ครบวงจรธุรกิจมีสถาบันการศึกษาสนับสนุนออกแบบวิจัยและพัฒนาชาวบ้าน
ด้าเนินการผลิตมีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้บริโภคเพื่อการท้าตลาดโดยให้หน่วยงานภาครัฐท้าหน้าที่เป็น
เพียงพี่เลี ยง (Incubator) 

การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา ชุมชน อ้าเภอ และจังหวัด ควรจัดท้าแผนการพัฒนา แนวทางทิศทาง หรือ
นโยบายการพัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาแบบดั งเดิมกับการ
พัฒนาให้ร่วมสมัยคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน การให้ความรู้ในภาพรวม และเชิงลึก 
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ตั งแต่ต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า เรื่องของการจัดแหล่งทรัพยากรวัตถุดิบ ดินปั้น เชื อเพลิง 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม บุคลากร กระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
ความรู้วิธีการขึ นรูป วิธีการสร้างสรรค์ การคิดค้นปรับเปลี่ยนรูปแบบที่สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้งาน 
การรู้เท่าทันความต้องการของตลาดปัจจุบันและกระแสนิยมที่เป็นตลาดเป้าหมายในอนาคต 
รวมทั งการตระหนังถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ตัวตนของชุมชน การให้ความรู้ในเชิงคุณค่า
และมูลค่าที่อยู่ในสินค้าเครื่องปั้นดินเผา จะเป็นการป้องกันการลอกเลียนแบบผลงานซึ่งกัน  

การพัฒนาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาอีกมิติหนึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการบาง
รายที่สามารถเข้าถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านมาตาฐาน ด้าน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับตัวของผู้ประกอบการเองให้เข้ากับยุคสมัยนิยม โดยยังคง
อนุรักษ์รูปแบบและวิธีการของภูมิปัญญาเดิมไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ซึ่งเท่ากับว่ายังมีการท้า
ในรูปแบบและกรรมวิธีการเดิมแต่จะมีการปรับเลี่ยนไปที่ละน้อย ส่วนผู้ประกอบการที่สามารถ
ปรับตัวไปตามกระแสนิยมได้มุ่งเน้นรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่มีความแปลกใหม่ตรงความต้องการ
ของลูกค้า มีแนวคิดเชิงธุรกิจ ไม่ยึดติดกับพื นที่และประวัติศาสตร์ชุมชนที่สามารถเลือกกลุ่มลูกค้า 
การเลือกท้าเลที่ตั งที่ผู้คน ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการอยู่ในพื นที่ชุมชนดั งเดิม เป็น
ศักยภาพที่สามารถแข็งขันในตลาดได้ดี 

การส่งเสริมวิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาให้สามารถด้ารง
อยู่ต่อไปได้ มีข้อค้นพบว่า ควรส่งเสริมชุมชนในด้าน วิถีชุมชน และด้านการตลาด/บริหารจัดการ 
การสนับสนุนส่งเสริมด้านวิถีชุมชนให้เป็น “ชุมชนที่มีชีวิตและมีพลัง” กล่าวคือ  ส่งเสริมผลักดันให้
การท้าเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวที่สามารถหล่อเลี ยงชีวิตสมาชิกในครัวครัวได้
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั งด้านสุขภาวะอนามัย สร้างรายได้ที่มั่นคง บุตรหลานและบุคลากรได้รับ
การศึกษาที่ดีมีคุณภาพและเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์แก่อาชีพของครอบครัวแบบก้าวหน้า 
และการจัดกระบวนการถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผา  ที่ให้ตระหนักรู้คุณค่า
และการเพิ่มมูลค่าของให้คงอยู่ในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น อันจะเป็นพลังแก่ชุมชนมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั งจากภายนอกและภายในชุมชน การบริหารจัดการของชุมชนที่มีพลังแห่ง
ความสามัคคี ย่อมเอื อเฟื้อแบ่งปันกันในชุมชน เคารพซึ่งกันและกันทั งด้านความอาวุโสและการ
ยอมรับในกฎระเบียบของชุมชน สามารถด้าเนินกิจการบนพื นฐานการรักษาทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในหมู่บ้าน ทั ง ดิน ไม้ฟืนและน ้า  

การที่ชุมชนจะเป็น “ชุมชนที่มีชีวิตและมีพลัง” มีปัจจัยส้าคัญ คือ ชุมชนจะต้องมี 
บุคคลกรที่มีพลัง มีความคิดความศรัทธาต่ออาชีพเครื่องปั้นดินเผา เป็นชุมชนที่มีช่างปั้น
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หลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีการพัฒนาทักษะฝีมือ แก้ปัญหาเป็น เพื่อให้เกิดกระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เหมาะสม ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางถ่ายทอดและผู้สืบทอดควรท้าความเข้าใจ
บริบท 10 ประเด็น ได้แก่ สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความรู้ ภูมิปัญญา ความรัก 
การแสวงหา กล้าและอดทน สร้างสรรค์ มีจิตส านึกและทักษะ  กล่าวคือ ผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้
ถ่ายทอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ ช่างปั้น ผู้ที่เป็นครูอาจารย์ วิทยากรที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีความ
พร้อมที่จะเรียนรู้บนฐานบริบทของสภาพแวดล้อมของสังคมวัฒนธรรมนั น มีประสบการณ์เรียนรู้
ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วยวิธีการของตน สั่งสมเป็นความรู้จนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตนพร้อมที่
จะเป็นผู้ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป ผู้สืบทอดหรือผู้เรียนรู้จะต้องมีความรักในสิ่งที่เรียนรู้ กล้าและอดทน 
แสวงหา สร้างสรรค์ มีจิตส้านึกและมีทักษะ รู้คิดอย่างเหมาะสม พร้อมที่จะเรียนรู้ภายใต้บริบท
ของสภาพแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม สร้างเสริมประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน สั่งสมเป็นความรู้จน
ตกผลึกเป็นภูมิปัญญา พร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป เป็นวงล้อการพัฒนาขับเคลื่อนไปได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับค้ากล่าวของ วิรุณ ตั งเจริญ (2552: 101) ที่กล่าวว่า ภูมิปัญญาของ
แต่บุคคลขึ นอยู่กับสภาพการรู้คิด เกิดจากจิตใต้ส้านึกและจิตไร้ส้านึกสภาพแวดล้อม เจตจ้านง
มุ่งมั่นที่จะเดินทางไปสู่ เจตจ้านงนั น หลอมรวมประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ อ้อม 
สภาพการณ์แสดงออกทั งที่ผสานกันระหว่าง IQ และ EQ หรือสติและปัญญา นั่นคือหลักส้าคัญ
ของการตระหนักรู้และส้านึกถึงภูมิปัญญาใน 10 ประการดังที่กล่าวไว้  

การส่งเสริมด้านการตลาดและการบริหารจัดการของชุมชน เพื่อให้การด้ารงชีพ
เครื่องปั้นดินเผายังคงอยู่ สามารถสร้างรายได้หล่อเลี ยงสมาชิกในครอบครัวและกระจายรายได้
ทั่วถึงชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้น้าชุมชน ช่างปั้น รวมถึงภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุน 
จ้าเป็นต้องมีกระบวนการสร้างความเข้าใจและความรู้ด้านการตลาดและการบริหารจัดการชุมชน 
โดยเฉพาะด้านการตลาด การวางแผนการด้าเนินกิจการเชิงธุรกิจ เนื่องจากที่ผ่านมาการท้าอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผาเป็นการท้างานที่เป็นอยู่ในวิถีชีวิตประจ้าวันเป็นส่วนใหญ่ การคิดเชิงธุรกิจ การ
ร่วมกลุ่มเครือข่ายุรกิจ เพื่อสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและอาชีพเครื่องปั้นดินเผา การสาน
ประโยชน์ร่วมกัน ช่วยเหลือยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาบุคลากรให้รู้จักเข้าใจวิธีการบริหารทรัพยากรของชุมชน ใช้ทรัพยากรรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็น เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเครื่องปั้นดินเผา
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจ้าหน่ายและการโฆษณา
ส่งเสริมการการจัดจ้าหน่ายเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ และเป็นการส่งเสริมการน้าเสอนภาพลักษณ์
ของชุมชนและผู้ผลิต ที่มีชื่อเสียงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้าง 
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จากผลการวิจัย ได้ข้อค้นพบเอกลักษณ์อัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนที่
ปรากฏในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา นั นบ่งบอกความเป็นตัวตนของ
ชุมชนส่งผ่านมาจากรูปแบบเครื่องปั้นดินเผา สะท้อนให้เห็นในมิติ  วิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
รูปแบบ ภูมิปัญญา และการบริหารจัดการกลุ่มชุมชนเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 
5) พฤติกรรมการบริโภคเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา ข้อค้นพบปรากฏการณ์เหล่านี 
ยังสะท้อนองค์ประกอบมิติต่าง ๆ ของชุมชนในภาพใหญ่ อันจะเป็นองค์ประกอบที่ควรพิจารณาใน
การเข้าศึกษาชุมชนและใช้เป็นแนวทางการอธิบายปรากฏการณ์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ น
โดยเฉพาะการส่งเสริมวิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผา องค์ประกอบเหล่านี มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันที่
จะส่งผลให้ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาและรูปแบบเครื่องปั้นดินเผามีการปรับเปลี่ยนไป ซึ่งผู้วิจัย ได้
วิเคราะห์สังเคราะห์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผากับวิถีชุมชนของแต่ละชุมชนล้วนมีองค์ประกอบมิติ
ต่างๆของชุมชนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในมิติ ทรัพยากรธรรมชาติ การอุปโภคบริโภค เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ ศิลปะ สังคมวัฒนธรรม ความเชื่อ  ผู้วิจัยได้น้าเสนอเป็นภาพสะท้อนองค์ประกอบมิติ
ต่างๆ ที่สามารถสิ่งบ่งชี  จุดเด่นและจุดอ่อนของชุมชน ดังภาพประกอบ  

 

 

ภาพประกอบ 30 ภาพสรุปความสัมพันธ์องค์ประกอบของวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
ชุมชนบ้านมอญ 
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จากภาพความสัมพันธ์องค์ประกอบของวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้าน
มอญมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครื่องปั้นดินเผา ในมิติต่างๆเป็นชุมชนที่มีแหล่งทรัพยากรภายใน
ชุมชน ผลิตภาชนะเครื่องใช้สอยที่ตอบรับวิถีชีวิตทั งภายในและภายนอกชุมชนเป็นที่นิยมต้องการ
ของตลาดเนื่องจากมาการพัฒนาปรับเปลี่ยนเป็นพลวัตแบบค่อยเป็นค่อยไปตามช่วงสมัยโดยใช้
เทคโนโลยีกระบวนการผลิตภูมิปัญญาที่มีในชุมชนปรับเปลี่ยนประยุกต์รูปแบบ ซึ่งเห็นได้จาก
วิธีการตกแต่งรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เทคนิควิธีการที่มาจากพ่อค้าคนกลางน้าเทคนิควิธีการ
ทาน ้าดินสีใช้สติกเกอร์เป็นแม่แบบในการสร้างลวดลายให้ได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตได้
จ้านวนมาก ส่งผลให้มิติด้านเศรษฐกิจของชุมชนได้รับผลกระทบเชื่อมโยงสัมพันธ์ตามไปด้วย
จ้าหน่ายได้ในจ้านวนมากและได้ราคา นั นคือสามารถใช้ศิลปะความสวยงาม แตกต่างจากชุมชน
อ่ืนเข้ามาสร้างคุณค่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านมอญ เป็นชุมชน
ที่มีการด้ารงชีพในรูปแบบคณะกรรมการของชุมชน ที่มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรม
ของชุมชน ดังเช่นการ ขอขมาบูชาพระแม่ธรณี พิธีวางมงคลเตา การเซ่นไหว้เตา เป็นต้น  

 

 

ภาพประกอบ 31 ภาพสรุปความสัมพันธ์องค์ประกอบของวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
ชุมชนบ้านโคกหม้อ 
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จากภาพความสัมพันธ์องค์ประกอบของวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้าน
บ้านโคกหม้อ มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นจุแข็งของชุมชนในมิติ ด้าน
ทรัพยากร เทคโนโลยี การใช้สอยความเชื่อและสังคมวัฒนธรรม ที่ยังไม่เด่นชัด กล่าวคือ ชุมชน
บ้านโคกหม้อเป็นชุมชนที่มีจุดแข็งจากการมีแหล่งทรัพยากรภายในชุมชนเอง แต่รูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นไหสี่หูผลิตเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและรูปให้คงอยู่โดยไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดรับ
กับวิถีชีวิตของผู้คนภายในและภายนอกชุมชน จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบ
เครื่องปั้นดินเผาให้ตอบรับในมิติด้านการใช้สอยให้มีความหลายหลายเป็นที่นิยมตามความ
ต้องการของตลาด ไปตามช่วงสมัยโดยใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตภูมิปัญญาที่มีในชุมชน
ปรับเปลี่ยนประยุกต์รูปแบบ ซึ่งหากพิจารณาด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตของชุมชนบ้านโคก
หม้อนับว่าเป็นเทคโนโลยีขั นสูงที่มีความก้าวหน้าและหลากหลายกว่าชุมชนอ่ืนในลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยา เห็นได้จากวิธีการตกแต่งรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่มีการเคลือบผิวด้วยเคลือบ ซึ่ง
สามารถปรับประยุกต์ให้มีความหลากหลายสีสัน ผิวมันผิวด้านได้เพิ่มทางเลือกใหม่ๆให้กับ
ผู้บริโภคในชุมชนและนักท่องเที่ยว ในวงกว้างออกไปจากเดิมที่เป็นแค่การอนุรักษ์เพียงรูปแบบ
ดั งเดิมไว้อย่างเดียว จากรูปแบบที่ไม่หลากหลายและไม่สอบรับกับหน้าที่การใช้สอยกับวิถีชีวิต
สังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มิติด้านเศรษฐกิจของชุมชนได้รับผลกระทบเชื่อมโยง
สัมพันธ์ตามไปด้วยมียอดการจ้าหน่ายช้าและยังไม่สามารถเพิ่มมูลค่าได้มากเท่าที่ควร นั นคือ
ความสามารถใช้ศิลปะความสวยงามตามความนิยมให้มีความหลากหลายสร้างสรรค์ แตกต่าง
จากชุมชนอ่ืนเข้า สร้างมูลค่าและคุณค่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาของ
ชุมชนบ้านโคกหม้อให้ได้รับความนิยมมากขึ น แม้ว่าชุมชนจะมีการบริหารจัดการในรูปแบบ
คณะกรรมการของชุมชนสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งคือกระบวนการสร้างช่างปั้นรุ่นใหม่ให้มีใจรัก
ความสนใจที่จะสืบทอดภูมิปัญญาและต่อยอดอาชีพเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในคุณภาพ ความหลากหลาย ความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมของชุมชน ที่
เคยเจริญเจริญรุ่งเรืองครั งในอดีต  
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ภาพประกอบ 32 ภาพสรุปความสัมพันธ์องค์ประกอบของวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
ชุมชนบ้านคลองสระบัว 

จากภาพความสัมพันธ์องค์ประกอบของวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้าน
คลองสระบัวที่มีรูปแบบการด้ารงชีพในลักษณะการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่ไว้เพียง
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นหลังเพียงเท่านั น ความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่ติดตัวมากับ
คนรุ่นก่อน ก้าลังจะหมดไปตามกลาเวลา หากพิจารณาองค์ประกอบของเครื่องปั้นดินเผาของ
ชุมชนนั น ไม่ตอบรับกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคมภายนอก มิติต่างๆ ด้านทรัพยากร ของ
ชุมชนต้องพึ่งพาหาซื อจากภายนอก เทคโนโลยีหรือภูมิปัญญาที่ใช้ในการผลิตไม่สามารถตอบรับ
ความต้องการ ส่งผลให้การจ้าหน่ายมิติเศรษฐกิจของชุมชน ศิลปะสังคมวัฒนธรรมมีความเสี่ยงที่
จะสูญหายไปตามกาลเวลา  
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ภาพประกอบ 33 ภาพสรุปความสัมพันธ์องค์ประกอบของวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 

ชุมชนเกาะเกร็ด 

จากภาพความสัมพันธ์องค์ประกอบของวิถีชีวิตชุมชนเครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะ
เกร็ด มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครื่องปั้นดินเผา ในมิติต่างๆ ผลิตภาชนะเครื่องใช้สอยที่ตอบรับ
วิถีชีวิตทั งภายในและภายนอกชุมชนเป็นที่นิยมต้องการของตลาดเนื่องจากมาการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนเป็นพลวัตแบบค่อยเป็นค่อยไปตามช่วงสมัยโดยใช้เทคโนโลยีกระบวนการผลิตภูมิ
ปัญญาที่มี ในชุมชนปรับ เปลี่ ยนประยุกต์รูปแบบ ซึ่ ง เห็นได้จากวิธีการตกแต่งรูปแบบ
เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เทคนิควิธีการแกะสลักลวดลาย ฉลุตัดในการสร้างลวดลายวิจิตรประณีต
สวยงาม เป็นศิลปะที่  สะท้อนคุณค่าและมูลค่าให้กับตัวภาชนะเครื่องปั้นดินเผา มีคุณภาพ
มาตรฐานของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดที่มีชื่อเสียง  สามารถผลิตซ ้าได้อย่างประณีต จ้านวนมาก 
ส่งผลให้มิติด้านเศรษฐกิจรายได้ของชุมชนได้รับผลกระทบเชื่อมโยงสัมพันธ์ตามไปด้วย จ้าหน่าย
ได้ในจ้านวนมากและได้ราคา นั นคือสามารถใช้ศิลปะความสวยงามสร้างคุณค่าเอกลักษณ์อัต
ลักษณ์รูปแบบเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนเกาะเกร็ดได้อย่างสมบูรณ์ เป็นชุมชนที่มีการขับเคลื่อน
ชุมชน การด้ารงชีพเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบคณะกรรมการของชุมชน ที่มีกิจกรรมที่ เป็น
เอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมของชุมชน ดังเช่นการ ขอขมาบูชาพระแม่ธรณี พิธีวางมงคลเตา การเซ่น
ไหว้เตา ซึ่งองค์ประกอบของชุมชนเกาะเกร็ด      มีจุดอ่อนในด้านที่ไม่มีแหล่งทรัพยากรภายใน
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ชุมชนแต่ด้วยความตระหนักในข้อนี ชุมชนเกาะเกร็ดจึงเลือกที่จะสร้างสรรค์ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
ที่ใช้ทรัพยากรวัตถุดิบให้เกิดมูลค่าและคุณค่าอย่างสูงสุดเมื่อเทียบกับปริมาณดินที่ใช้ปั้นภาชนะ
เครื่องใช้สอยในชุมชนอ่ืน ๆ ทั งนี แหล่งทรัพยากรวัตถุดิบของชุมชนเกาะเกร็ดมิได้เป็นปัญหาที่
เกิดผลกระทบต่อเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของชุมชนเกาะเกร็ดเนื่องจากมีการสั่งซื อดินจากแหล่งดิน
สามโคกและแหล่งดินในจังหวัดนครสวรรค์มาใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชุมชน  

จากภาพปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ของแต่ละชุมชนสะท้อนให้เห็นมิติควรส่งเสริม
สนับสนุนให้มีความสมดุลมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างวิถีชีวิตชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาให้มีความมั่นคงยั่งยืนมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนได้นั น มีปัจจัยมาจาก 5 
ประการ ได้แก่  

1) ชุมชนมีพลังแห่งวิถีชีวิตที่มีความเพียรอดทน รักษ์และภูมิใจในอาชีพ  
2) ชุมชนมีทุนเศรษฐกิจ ทรัพยากร เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์  
3) ชุมชนมีทุนสังคม มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายโครงสร้างทางสังคมให้สามารถ

บริหารด้าเนินไปได้อย่างเข็มแข็ง  
4) ชุมชนมีทุนทางวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาของชุมชนที่ถูกถ่ายทอดสืบทอดต่อกัน

จากรุ่นสู่รุ่น มีประวัติศาสตร์เรืองราวชุมชนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นทุนที่สร้างคุณค่าและ
มูลค่าให้แก่ชุมชน  

5) ชุมชนมีทุนสร้างสรรค์ กล่าวคือ ทุนที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ ในมนุษย์ทุก
คน ดังที่ ริชาร์ด พลอลิดา ได้กล่าวถึง ทุนสร้างสรรค์ของมนุษย์ ว่าสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ 
ใหม่ๆได้อย่างเสมอมา ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ที่ท้าให้มนุษย์เราสามารถ ปรับตัว ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง เอาตัวรอดและวิวัฒน์ฝ่าวิกฤตการณ์ต่าง ๆ แก้ปัญหาต่าง ๆ มาได้จนถึงปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม หากสังคมใดองค์กรใดอาศัยเพียงแค่ความสร้างสรรค์ของกลุ่มคนเล็ก ๆ สังคมนั น
องค์กรนั น ๆ ก็มีระดับความก้าวหน้าที่อยู่ในขั นต้่า แต่หากสังคมใดองค์กรใดสามารถท้าให้ผู้คน
ส่วนใหญ่  หรือบุคลากรส่วนใหญ่  หรือทุก ๆ คน ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการของความคิด
สร้างสรรค์ การยอมรับความหลากหลาย สังคมนั นองค์กรนั นก็จะเป็นสังคม /องค์กรที่มีทั ง
ศักยภาพและโอกาสในการสร้างสรรค์อย่างไม่สิ นสุด  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
การวิจัยครั งนี มีข้อเสนอแนะดังนี   

1 ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้ 
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1.1 ควรศึกษาพิจารณาทบทวนถึงบริบทของชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
วัฒนธรรมของชุมชน คติความเชื่อประเพณีดังเดิมของชุมชนนั นควบคู่กับสถานการปัจจุบัน
เนื่องจาก ความเหมาะสมของรูปแบบภูมิปัญญา ข้อมูลด้านการตลาดเป็นปรากฏการณ์ ที่พบใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง  

1.2 การวิเคราะห์ส่งเสริมวิถีชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ทั ง 4 ชุมชน ในมิติต่างๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ควรพิจารณาองค์ประกอบด้าน ทรัพยากร 
รูปแบบการใช้สอย เทคโนโลยี เศรษฐกิจ ศิลปะ สังคมวัฒนธรรม ความเชื่อ ของชุมชน ให้มีความ
สมดุล สัมพันธ์กับวิถีชีวิตบริบทของชุมชน เพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนเครื่องปั้นดินเผาใน
ภาพรวมให้สมดุลไปพร้อมกันในทุกมิติ อันได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านเทคโนโลยี วัตถุดิบ หน่วยงาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ และสถานศึกษา สามารถเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการพัฒนาด้านวัตถุดิบ 
การปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต  ด้านรูปแบบหน้าที่การใช้สอย ด้านศิลปะความงาม หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมด้านการ
ออกแบบ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถานศึกษา สามารถเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้
ด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการตลาด การปรับปรุง
คุณภาพมาตรฐานกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ยกระดับ
คุณภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับประเทศและเพื่อการส่งออก ด้านเศรษฐกิจ การจัด
จ้าหน่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ และสถานศึกษา 
สามารถเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการพัฒนาการค้า การจัดจ้าหน่าย การเพิ่มช่อง
ทางการจัดจ้าหน่าย การต่อยอดธุรกิจ วางแผนธุรกิจ รวมถึงการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ การสร้าง
แบรนด์ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั งภายในและภายนอกชุมชนให้มีความเข็มแข็ง ด้านสังคม
วัฒนธรรม ความเชื่อของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาชุมชน และ
สถานศึกษา สามารถเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้การพัฒนา ด้านสังคมวัฒนธรรมของชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาที่คงอยู่ในปัจจุบันให้สามารถ การน้าทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม   

2 ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยต่อยอดครั งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเครื่องปั้นดินเผาในพื นที่ชุมชนแหล่งผลิต

ภูมิภาคอ่ืน ๆ วิจัยพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาให้มีความร่วมสมัยต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมบน
พื นฐานทุนทางวัฒนธรรมของพื นที่   
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2.1 ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มิติด้านรูปแบบ ด้านการตลาดต่างประเทศ โดยค้านึงถึงการออกแบบเพื่อต่อ
ยอดสนองพฤติกรรมการบริโภคบนวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่เป็นประเด็นหลัก และการประยุกต์น้า
เทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนทั งด้านการผลิตและการบริหารจัดการ การจัดจ้าหน่าย 
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15. นาง อรุณศรี ฤทธิ์เดช ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.6 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
16. นางสุทัตตา ฤทธิ์เดช ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.6 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
17. นาย โชคชัย พุ่มไม้ใหญ่ 71 ม.1 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 
ชุดที่ 1  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ชุดที่ 2  แบบบันทึกการสังเกตการณ์วิถีชุมชน 
ชุดที่ 3  แบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อภาชนะดินเผา  
ชุดที่ 4  แบบบันทึกการสังเกตการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค 
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                                   ชุดที่ 1  
แบบสัมภาษณ์ (ชุมชน) 

การวิจัยเรื่อง   เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

 
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล 

เพื่อศึกษาภาชนะดินเผากับสภาพวิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญาการ คติความเชื่อ
พิธีกรรม ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี กระบวนการบริหารจัดการ
ผลส้าเร็จ การแก้ปัญหาของชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา  
 

ค าชี้แจง  
แบบสัมภาษณ์ชุดนี เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการแบ่งการจัดเก็บข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ประเด็นเชิงลึกเกี่ยวกับวิถีชีวิต รูปแบบ ภูมิปัญญา การบริหารจัดการในการท้า

เครื่องปั้นดินเผาของชุมขน   
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม  

 
ข้อมูลนี ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยครั งนี เท่านั น ไม่ท้าให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูลใดๆทั งสิ น  

 

นาย ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ 
นิสิตปริญญาเอก สาขาศิลปวัฒนธรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศัพท์ 089 121 8212  อีเมล์ panupattana@hotmail.com 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์       (      ) สนทนาเด่ียว   (      ) สนทนากลุ่มย่อย 2-3 
คน 
ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา................................................................................................................... 
ชื่อ.......................................................นามสกุล............................................................................ 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
อายุ..................ปี...สถานภาพ..............................จ้านวนสมาชิกในครอบครัว .........................คน 
ภูมิล้าเนาเดิม....................................ระยะเวลาในภูมิล้าเนาปัจจุบัน..................................../........ปี 
วุฒิการศึกษา..................ระยะเวลาประกอบอาชีพ...........ปี ต้าแหน่งงาน........................................ 
เฉลี่ยรายได้/เดือน..............................................ค่าใช้จ่ายครัวเรือน/เดือน...................................... 
หน่วยงานรัฐ/เอกชนที่เข้ามาสนับสนุน การพัฒนา การผลิต การจ้าหน่ายสินค้า................................ 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
ตอนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์ โดยวิธีการสนทนาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

1. วิถีชีวิต คติความเชื่อ 
 1.1 วิถีชีวิตความเป็นอยู่ประจ้าวัน  การประกอบอาชีพ 
 1.2 คติความเชื่อพิธีกรรมในการประกอบอาชีพท้าเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนมี

อะไรบ้างเป็นอย่างไร 
 1.3 การถ่ายทอด/สืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาเป็นอย่างไร 
2. ด้านรูปแบบเครื่องปั้นดินเผา 
 2.1 ประเภทสินค้า/หน้าที่ใช้สอย มีอะไรบ้าง 
 2.2 ที่มาของรูปแบบ ริเริ่มจากใครบ้าง อย่างไร 
 2.3 รูปทรง 
 2.4 ขนาด 
 2.5 ลวดลาย 
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 2.6 สีสัน 
3. ภูมิปัญญา  
 3.1 เครื่องมือเครื่องใช้สอย ได้แก่  
 3.2 วิธีการขั นตอนการผลิต และการตกแต่ง 
 3.3 เทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาสินค้า 
 3.4 ทักษะ ความสามารถของช่างปั้น ผู้ช่วยช่างปั้น ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
 3.5 เตาและการเผาผลงาน  
4. การบริหารจัดการ  
 4.1 คุณภาพสินค้า ช่องทางการจ้าหน่ายสินค้า  
 4.2 ปัญหาการด้าเนินกิจการมีอะไรบ้าง การแก้ไขปัญหาอุปสรรคท้าอย่างไร 
 4.3 ทรัพยากรวัตถุดิบและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 4.4 การบริหารงานบุคลากร  
 4.5 การตลาด สภาพคล่องแหล่งเงินลงทุน 
 4.6 การจัดเก็บ การกระจายสินค้าเป็นอย่างไร  
 4.7 การใช้เทคโนโลยี-สารสนเทศในการด้ารงชีพเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 
   

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็น 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 



 

ชุดที่ 2  
แบบบันทึกการสังเกตการณ์ 

การวิจัยเรื่อง   เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

 
วัตถุประสงค์การสังเกตการณ์ 

เพื่อศึกษาภาชนะดินเผากับสภาพวิถีชีวิต การถ่ายทอด-สืบทอดภูมิปัญญาการ คติความเชื่อ
พิธีกรรม ในการท้าเครื่องปั้นดินเผา รูปแบบ ภูมิปัญญาเทคโนโลยี กระบวนการบริหารจัดการ
ผลส้าเร็จ แก้ปัญหาของชุมชนแหล่งผลิตภาชนะดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา  
วันที่สังเกต...........................................................ห้วงเวลาที่สังเกต............................................... 
สถานที่สังเกต.........................................................................  แผ่นที่...................จาก............... 
 

กรอบการสังเกต สิ่งที่สังเกต บันทึกผล ความเห็นผู้สังเกต 

สภาพแวดล้อม 
 
พฤติกรรม 
 
กิจกรรม 
 
การมีส่วนร่วม 
 
ความสัมพันธ์ 
 
ความหมาย 
 
 
 
 

1 ด้านวิถีชีวิต  
 
 
 
 
2 ด้านรูปแบบ 

 
   
 
 

3 ด้านภูมิปัญญา 
 
 
 
 

4 ด้านบริหารจัดการ  
 

 

  
 

- ประเด็นใหม่ที่พบ 
 
 
 
 
 

- แผนขั นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
253 
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กรอบการสังเกต สิ่งที่สังเกต บันทึกผล ความเห็นผู้สังเกต 

สภาพแวดล้อม 
 
 
 
พฤติกรรม 
 
 
 
 
กิจกรรม 
 
 
 
 
การมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
ความสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
ความหมาย 

 

1 ด้านวิถีชีวิต  
 
 
 
 
2 ด้านรูปแบบ 

 
   
 
 

3 ด้านภูมิปัญญา 
 
 
 
 

4 ด้านบริหารจัดการ  
 

  
- ประเด็นใหม่ที่พบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนขั นต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชุดที่ 3 
แบบสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิจัยเรื่อง   เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

 
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล 

เพื่ อวิ เคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างผู้บริ โภคที่ มี ต่อ
เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา 

 
ค าชี้แจง แบบสอบถามชุดนี แบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อภาชนะดินเผา 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ตอนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลนี ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยครั งนี เท่านั น ไม่ท้าให้เกิดผลเสียหายต่อผู้ให้ข้อมูลใดๆทั งสิ น 
 
 

นาย ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ 
นิสิตปริญญาเอก สาขาศิลปวัฒนธรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โทรศัพท์ 089 121 8212  

อีเมล์ panupattana@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
255 
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ตอนที่ 1 ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องปั้นดินเผา 
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดใดที่ท่านจ้าเป็นต้องใช้มากที่สุด 
   แก้วกาแฟ    ถ้วยชา    ชุดน ้าชา       หม้อน ้าต้น    หม้อยา  หม้อแกง 
   โคมไฟ     ของวางโชว์    ของแต่งสวน     โถใส่ของ     แจกัน  กระถาง 
   กระถางจิ๋ว    อื่นๆระบุ..........................................   

 
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดใดที่ท่านนิยมซื อบ่อยมากที่สุด 
   แก้วกาแฟ    ถ้วยชา    ชุดน ้าชา     หม้อน ้าต้น    หม้อยา   หม้อแกง 
   โคมไฟ     ของวางโชว์    ของแต่งสวน     โถใส่ของ     แจกัน  กระถาง 
   กระถางจิ๋ว    ของที่ระลึก    อื่นๆระบุ..........................................   

 
หากมีผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาต่อไปนี ท่านมีความสนใจซื อมากที่สุด 3 ล้าดับ 
   แก้วกาแฟ    ถ้วยชา    ชุดน ้าชา    หม้อน ้าต้น    หม้อยา   หม้อแกง 
   โคมไฟ     ของวางโชว์    ของแต่งสวน     โถใส่ของ     แจกัน  กระถาง 
   กระถางจิ๋ว    ของที่ระลึก    อื่นๆระบุ..........................................   

 
ให้ท่านท้าเครื่องหมาย    ในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน   

รายการความคิดเห็นของท่าน ระดับความคิดเห็น / ชอบ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 

ทา่นมีความสนใจลกัษณะผลิตภณัฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผาในประเด็นตอ่ไปนีอ้ยู่ในระดบัใด 

รูปทรง      
ประโยชน์       
ลาย        
ขนาด      
สสีนั      
ราคา      
แปลกใหม่      
ความคิดสร้างสรรค์      
พฤติกรรมการใช้งาน      
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รายการความคิดเห็นของท่าน ระดับความคิดเห็น / ชอบ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
อื่นๆระบ.ุ.........................................        

ทา่นนิยมเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จากสถานท่ีจ าหนา่ยตอ่ไปนีอ้ยู่ในระดบัใด 

แหล่งผลิต/โรงงาน      
ร้านจ าหน่ายในชมุชนทีผ่ลิต      
ร้านจ าหนา่ยใกล้บ้านที่สดุ      
ร้านจ าหนา่ยที่มีผลติภณัฑ์หลากหลาย      
ยา่นที่มีร้านจ าหนา่ยหลากหลาย       
ห้าง       
รถเล ่      
ตลาดนดั      
แหลง่ทอ่งเที่ยว      
ร้านค้าออนไลน์      
อื่นๆระบ.ุ.........................................        
สว่นมากทา่นนิยมซือ้เคร่ืองปัน้ดินเผาจากที่ใด  
(ระบช่ืุอ)............................................................... 

 

ทา่นมีสนใจบริการส่งเสริมการขายเคร่ืองปัน้ดินเผาในประเดน็ตอ่ไปนีอ้ยูใ่นระดบัใด 

ค าแนะน าสนิค้า      
ของแถม      
ของรางวลัสมนาคณุ      
บริการหลงัการขาย      
ลดราคาจากป้าย      
ช่วงเวลาพิเศษ โปรโมชัน่พิเศษ      
มีบริการสง่สนิค้า      
สะสมคะแนน      
ทา่นสนใจด้านภาพลกัษณ์ของชมุชนที่ผลติเคร่ืองปัน้ดินเผาอยูใ่นระดบัใด 
ทา่นสนใจด้านภาพลกัษณ์ของชมุชนที่ผลติเคร่ืองปัน้ดินเผาอยูใ่นระดบัใด      
เหตผุลในการซือ้เคร่ืองปัน้ดินเผาตอ่ไปนีต้รงกบัทา่นในระดบัใด 
ซือ้ใช้สว่นตวั      
ซือ้ให้คนในครอบครัวใช้      
ซือ้ให้เพื่อนร่วมงาน      
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รายการความคิดเห็นของท่าน ระดับความคิดเห็น / ชอบ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
ซือ้ฝากผู้อาวโุส      
ซือ้ฝากรุ่นน้อง เด็ก ลกูหลาน      

ซื อเพื่อสะสม ที่ระลึก      
ท่านตัดสินใจเลือกซื้อด้วยเหตผุลต่อไปนี้ในระดับใด 
ประโยชน์ใช้งาน      
รูปทรง      
ขนาด      
สีสัน      
ลาย      
ราคาถูก      
แปลกใหม่      
การน้าพากลับ      
ความคิดสร้างสรรค์      
มีคุณค่าราคา      
เป็นมิตรสิงแวดล้อม      

ท่านมีวิธีการก าจัดส่วนที่เหลือใช้ /ของเสียเผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาอย่างไร 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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ตอนที่  3  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   กรุณาท้าเครื่องหมาย   ในช่อง   ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น... 
   ประชากรในท้องถิ่น      นักท่องเที่ยว 

2. เพศ 
    หญิง       ชาย 

3. อายุ 
   18-25ปี     26-35ปี    36-45ปี             45 ปีขึ นไป 

4. อาชีพ 
   นักเรียน/นักศึกษา    ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   พนักงานบริษัทเอกชน  
   ประกอบธุรกิจส่วนตัว   เกษียรณ/ไม่ประกอบอาชีพ   อื่นๆ .......................... 

5. รายได้เฉล่ีย 
   น้อยกว่า 15,000 บาท    15,001 -35,000 บาท  
  35,001 – 65,000 บาท     มากกว่า 65,000  บาท 



 

ชุดที่ 4  
แบบบันทึกการสังเกตการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิจัยเรื่อง   เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา 

วัตถุประสงค์การสังเกตการณ์ 
เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่มีต่อภาชนะดินเผา

ในเขตลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา 

 

วันที่สังเกต...........................................................ห้วงเวลาที่สังเกต............................................... 
สถานที่สังเกต.........................................................................  แผ่นที่...................จาก............... 
 

กรอบการสังเกต สิ่งที่สังเกต บันทึกผล ความเห็นผู้สังเกต 

สภาพแวดล้อม 
 
 
พฤติกรรม 
 
 
กิจกรรม 
 
 
การมีส่วนร่วม 
 
 
ความสัมพันธ์ 
 
 
ความหมาย 
 

1. ผลิตภัณฑ์/รูปแบบ 
 
2. สถานที่จ้าหน่าย 

 
3. การส่งเสริมการขาย 
 
4. ภาพลักษณ์ชุมชน/
ผู้ผลิต 
 
5. การตัดสินใจเลือก 
 
 
6. การซื้อ 
 
7. การใช้งาน 
 
8. การก้าจัดส่วนที่เหลือ 

 

  
 
 
 

- ประเด็นใหม่ที่พบ 
 
 
 
 
 
 
 

- แผนขั้นต่อไป 
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ชื่อ-สกุล นายภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 กรกฏาคม 2522 
สถานที่เกิด นครปฐม 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2546 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์  

จาก สถาบันราชภัฏพระนคร  
พ.ศ.2550 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต   
สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ.2562 ศิลปศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม  
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 114/111 หมู่ 1 ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมือง   
จังหวัดปทุมธานี 12000 

ผลงานตีพิมพ์ ภาน ุ พัฒนปณิธิพงศ์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ  อ้านาจ เย็นสบาย  และสาธิต 
ทิมวัฒนบรรเทิง. (2559). วิถีชุมชนกับการสืบทอดภูมิปัญญา
เครื่องปั้นดินเผาในเขตลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยา. วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ปีที่ 8 ฉับบพิเศษที่ 1 (ตุลาคม) 2559. 
เลขหน้า 43-66   
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