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๑. ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
เครื่องปั้ นดิน เผา ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณ ฑ์ประเภทหนึ่งที่อยู่คู่และผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษย์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์เริ่มรู้จักนาดินมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ
แล้วนาไปเผาไฟ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งคงรูป และนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น
หม้อน้า ถ้วยชาม แจกัน เครื่องประดับต่างๆ รวมไปถึงใช้ในการประกอบพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ
ด้ว ย เมื่อ มีก ารผลิ ตอย่ างต่อ เนื่ อง และเป็ น ระยะเวลายาวนาน ทาให้ เกิด การพั ฒ นาภู มิปั ญ ญาของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านของรูปแบบ คุณภาพ รวมไปถึงการพัฒนาด้านการตลาด
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้เข้าสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยแต่ละชุมชนและแต่ละท้องที่จะมีเอกลักษณ์
ของเครื่องปั้นดินเผาที่แตกต่างกันไปตามแหล่งทรัพยากรของพื้นที่นั้นๆ รวมไปถึงกรรมวิธีในการผลิต
การขึ้นรูป การเผา เชื้อเพลิง มีความแตกต่างกันไป ตามลักษณะของภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นถิ่นด้วย โดยลักษณะดังกล่าวจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบและลักษณะ
ของเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ดังนั้น
เครื่องปั้นดินเผาจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรม เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของสังคมและชุมชน
รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นอันแยบยลจากคนในอดีตสืบทอดมาจนถึงรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ถือได้ ว่า เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ มีแอ่งอารยธรรมที่มีความเป็นมายาวนานหลายพันปี พบร่องรอยของการตั้งถิ่นฐานมนุษย์
เป็นชุมชนเก่าแก่กระจายตัวอยู่ตามลุ่มน้าต่างๆ ตามหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เครื่องปั้นดินเผา ที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน เนื่องจากมีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กั น ไป เช่ น ประเพณี ฝั ง ศพ จากหลั ก ฐานดั ง กล่ า วจึ ง ท าให้ ท ราบว่ า ชุ ม ชนเหล่ า นี้ ไ ด้ มี ก ารผลิ ต
เครื่องปั้น ดินเผา มาเป็ นเวลายาวนาน ในบริเวณแอ่งสกลนครแถบลุ่มแม่น้าสงครามตอนบน มีการ
ค้น พบหลั กฐานต่างๆ ภาชนะดิ น เผาที่ทาขึ้นเพื่อใช้ส อยในชีวิตประจาวัน และในพิธีกรรมความเชื่อ
เกี่ยวกับความตาย เช่น ภาชนะดินเผาบ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้บริเวณของแอ่งโคราช ได้พบหลักฐานภาชนะดินเผาทั้งเพื่อใช้สอยในชีวิตประจาวัน
และพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับความตาย มีลักษณะรูปแบบของกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาแตกต่างกันไปดังนี้
(สุจิตต์ วงษ์เทศ ๒๕๒๘ : ๒๘)
๑. กลุ่มทุ่งกุลา อยู่บริเวณฝั่งเหนือของลาน้ามูล และฝั่งใต้ของลาน้าชี การตั้งถิ่นฐานของชุมชน
จะมีความหนาแน่นอยู่ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ มีวัฒ นธรรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาที่เด่นชัดคือ การ
บรรจุศพลงในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ ซึ่งประเพณีดังกล่าวกระทาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี
๒. กลุ่มทุ่งสาริด อยู่ในบริเวณตอนบนของลุ่มแม่น้ามูล ในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบหลักฐาน
รูปร่างของเครื่องปั้นดินเผาที่แตกต่างจากชุมชนอื่น คือมีคอคอด ปากบานเป็นปากแตร พบเครื่องปั้นเผา
สีดาเรียกว่า พิมายดา
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๓. กลุ่มโนนชัย อยู่บริเวณตอนบนของลาน้าชี และลาน้าสาขาเขตจังหวัดขอนแก่นเขตติดต่อ
กับจังหวัดมหาสารคาม พบเครื่องปั้นดินเผาที่มีการขูดขีดมีลายเขียนสีรอบๆ ภาชนะ และเคลือบสีแดง
ฝังรวมกับศพ มีหลายรูปแบบและแตกต่างจากภาชนะดินเผาอื่นๆ
เนื่องจากมนุษย์มักมีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อหาแหล่งที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานและการดารง
ชีพเพื่อความอยู่รอด จึงเสาะแสวงหาพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นใกล้แหล่งน้า หรือพื้นที่ซึ่ง
อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติเพียงพอต่อการดารงชีวิต ในการย้ายถิ่นฐานแต่ละครั้ง มนุษย์จึงมัก
นาเอาอารยธรรม ประเพณี วิถีชีวิตติดตัวไปด้วย วัฒ นธรรมเครื่องปั้นดินเผาก็เช่นเดียวกัน ชาวไทย
โคราช หรือ ไทยเบิ้งที่อพยพมาจากตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยหลวงกระปุ่ง
ได้สารวจหาดินเพื่อปั้นหม้อ พบว่าดินเพื่อการปั้นหม้อที่บ้านเทอดไทย บริเวณลาห้วยดางเดียวมีคุณภาพ
ดี รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน จึงชักชวนให้คนในหมู่บ้านที่ส่วน
ใหญ่เป็นช่างปั้นหม้ออพยพกันมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และได้นาเอาวัฒ นธรรมการปั้นหม้อและเครื่องใช้สอยต่างๆ มาประกอบอาชีพสร้างรายได้
และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเป็นที่นิยมสร้างรายได้ให้กับชุมชน
นับตั้งแต่นั้นมา
แต่ในยุคปัจจุบันหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ สามารถ
ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันของชาวอีสาน ได้ลดน้อยถอยลงตามกระแสของการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ในแวดวงของการเผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้มีการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ใน
กระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย สวยงาม และคงทนมากกว่า มีการผลิตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ทั้งการปรับปรุงส่วนผสมของเนื้อดินและน้ายาเคลือบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีความสวยงาม
และคงทนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบ
ดั้ ง เดิ ม ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคหั น ไปนิ ย มเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาที่ มี ค วามทั น สมั ย สวยงาม และลดบทบาทใน
ชี วิ ต ประจ าวั น ของชาวอี ส านมากขึ้ น ท าให้ ผู้ ผ ลิ ต จ าเป็ น ลดปริ ม าณการผลิ ต ลงเรื่ อ ยๆ หากยั งไม่
ปรับเปลี่ยนรูป แบบและวิธีการผลิตที่ตอบรับกับความต้องการของสังคมสมัยใหม่ นอกจากนี้เองยัง
ประสบปัญหาในด้านของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตที่หาได้ยากมากขึ้ น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินที่
นามาขึ้นรูป ได้ลดจานวนลง ปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง ทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลงเพื่อการนามาเป็น
ทรัพยากรเชื้อเพลิง ตลาดรับซื้อ และที่สาคัญการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่
กาลังสูญสลายไปตามกาลเวลาหากไม่ได้มีการถ่ายทอดความรู้อันเป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าต่ออนุชนในรุ่น
หลัง คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจหัตถกรรมดังกล่าวเหมือนในอดีตรุ่นพ่อรุ่นแม่ จากอาชีพดังกล่าวเคยทารายได้
ให้กับครัวเรือนเป็นจานวนมากก็กลับลดน้อยลง จนในที่สุดอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาของบ้าน
เทอดไทยอาจคงเหลือเพียงแต่ชื่อและเลิกผลิตไป
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ของหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทิดไทยที่มีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากพื้นที่อื่น ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะมี
การศึกษาถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการ
การผลิ ตเครื่องปั้ น ดิน เผา ไม่ว่าจะเป็นทรัพ ยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ที่นามาใช้ท าเชื้อเพลิ ง รวมทั้ ง
ทาการศึกษาถึงการเปลี่ ย นแปลงของการใช้ป ระโยชน์ ที่ดินและการตั้งถิ่น ฐานของคนในหมู่บ้ านที่ มี
อิทธิพลต่อการดารงอยู่ของหั ตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย นอกจากนี้วงจรการตลาดของ
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ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ที่เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อการลดจานวนลงของการผลิต รวมไปถึง
การศึกษารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาสู่รุ่นต่อรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ที่จะมารับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั้นเครื่องปั้นดินเผาลดได้จานวนลง ทาให้ภูมิปัญญาการทา
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผากาลังสูญสลายไป จึงจาเป็นต้องมีการหาแนวทางในการจัดการกระบวนการ
การสืบทอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยให้ออกมาเป็นรูปธรรม นอกจากเพื่อ
การดารงอยู่สืบต่อไปอย่างยั่งยืนของความเป็นอัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยแล้ว จะยัง
สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น ดึงความสนใจให้คนรุ่นหนุ่มสาวหันกลับมาเห็นค่าความสาคัญ
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะทางกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คมวั ฒ นธรรม การเปลี่ ย นแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอัตลักษณ์และการดารงอยู่ของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอด
ไทย
๒. เพื่อศึกษารูป แบบและวิธีการถ่ายทอดภูมิ ปัญ ญาท้องถิ่นด้านหั ตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
สู่ชุมชน
๓. เพื่ อเสนอแนะแนวทางในการสื บสานภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่นด้ านหั ตถกรรมเครื่องปั้น ดินเผา
บ้านเทอดไทย
๓. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลการศึกษาจะทาให้ทราบถึงลักษณะการใช้ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ระบบการตลาด
รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะของบ้าน
เทอดไทย ซึ่งเป็นการทาเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม รวมทั้งทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้จานวน
ครัวเรือนในการทาเครื่องปั้นดินเผาลดจานวนลง และจากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้
และเสนอแนะแนวทางการสื บ สานภู มิปัญ ญาท้ องถิ่นด้านหั ตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้ านเทอดไทย
ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างยั่งยืน
๔. คำถำมหลักในกำรวิจัย
จะมี กระบวนการอย่ างไรในการสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ด้ านหั ต ถกรรมเครื่อ งปั้ น ดิ น เผา
บ้านเทอดไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้คงอยู่
๕. กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย และนิยำมศัพท์
นิยำมศัพท์
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง ความรู้ ความคิ ด ความเชื่ อ องค์ ค วามรู้ ที่ ก ลุ่ ม ชนได้ จ าก
ประสบการณ์ ที่ สั่ ง สมมาเพื่ อ การปรั บ ตั ว และด ารงชี พ รวมไปถึ ง การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และพั ฒ นา
ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เพื่อตอบสนองประโยชน์แก่ชุมชน
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เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง สิ่งที่ทาขึ้นด้วยดินเป็นรูปทรงต่างๆ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ แล้วนามา
เผาเพื่อใช้งานต่อไป
การสืบสาน หมายถึง การทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สืบต่อเนื่องกันอย่างยาวนานโดยไม่ขาดสาย
การถ่ายทอด หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนหรือถ่ายโอนความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งไปสู่บุคคลอื่นหรือบุคคลรุ่นหลัง
กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย
ข้อมูลพื้นฐำนของชุมชนและ
ภูมิหลังของชุมชน

- ความเป็นมาของชุมชน
- ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การใช้
ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่
มีอิทธิพลต่อความเป็นหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย

กระบวนกำรถ่ำยทอดและรูปแบบ
ของภูมปิ ัญญำท้องถิ่น

๑. ภูมิปัญญาการทาเครื่องปั้นดินเผา
- การเลือกดินที่นามาปั้น
- อุปกรณ์ที่ใช้
- ขั้นตอนการปั้น
- เทคนิคการเผา
- วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับเครื่อง
ปั้น
- การจาหน่าย ตลาดรับซื้อ
๒. การถ่ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่อง
ปั้นสู่ชุมชน
- วิธีการถ่ายทอด
- รูปแบบการถ่ายทอด

แนวทำงกำรสืบสำนภูมปิ ัญญำ
ท้องถิ่น
๑. การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๒. หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น มีบทบาทใน
ก า ร สื บ ท อ ด ภู มิ ปั ญ ญ า ก า ร ท า
เครื่องปั้นดินเผา เช่น
- จั ด ท าแผนงานการสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาของ
อบต. เช่ น การจั ด ท าศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารท า
เครื่อ งปั้ น ดิ น เผา, แผนที่ เส้ น ทางทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในพื้นที่
๓.แนวทางสืบสานอื่นๆ เช่น ประชาสัมพันธ์
ความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องเครื่อ งปั้ น ดิ น เผา
บ้านเทอดไทยผ่านสื่อต่างๆ
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บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาเพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ด้ า นหั ต ถกรรม
เครื่องปั้ นดินเผาบ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น เป็นการหา
แนวทางเพื่อการดารงอยู่ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
การใช้ป ระโยชน์ ที่ดิน ที่เปลี่ ยนไปตามกาลเวลาซึ่งทาให้ เกิดการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติที่ เป็ น
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส าคั ญ ในกระบวนการผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา รวมไปถึ ง การตั้ งถิ่ น ฐานของชุ ม ชนที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงและส่งผลถึงจานวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นพื้นความรู้ในการศึกษาในครั้งนี้ ดังนี้
๑. ภูมิปัญญา
๑.๑ ความหมายภูมิปัญญา
๑.๒ ความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๓ ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๔ การถ่ายทอดภูมิปัญญา
๒. แนวความคิดด้านการสืบทอด
๒.๑ ความหมายของการสืบทอดภูมิปัญญา
๒.๒ ความสาคัญของการสืบทอดภูมิปัญญา
๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในภาคอีสาน
๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา
๓.๒ เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านอีสาน
๔. แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและการตั้งถิ่นฐาน
๔.๑ แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๔.๒ การตั้งถิ่นฐาน
๔.๓ การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ที่สัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ
๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑. ภูมิปัญญา
๑.๑ ความหมายภูมิปัญญา
พจนานุ กรมไทย ฉบั บ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ นิยามคาว่า “ภูมิ ” หมายถึง
แผ่นดิน ที่ดิน และให้ความหมายของคาว่า “ปัญญา” หมายถึง ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิด
แต่ เ รี ย นและคิ ด นอกจากนี้ ยั ง ให้ ค วามหมายของ “ภู มิ ปั ญ ญา” หมายถึ ง พื้ น ฐานความรู้
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒)
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จากค านิ ย ามจะเห็ น ได้ ว่าภู มิ ปั ญ ญาเป็ น พื้ น ฐานขององค์ ค วามรู้ หมายถึงความรู้เกี่ ยวกั บ
เรื่องนั้น นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการได้ให้นิยามความหมายของภูมิปัญญา ดังนี้
จารุวรรณ ธรรมวัตร (๒๕๓๘) ให้นิยามภูมิปัญญา คือ แบบแผนการดาเนินชีวิตที่มีคุณค่า
แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคลและสังคม ซึ่งได้สั่งสมและปฏิบัติสืบต่อมา
เอกวิทย์ ณ ถลาง (๒๕๔๐) นิยามภูมิปัญญา คือ ประสบการณ์สั่งสมภายใต้บริบททางสังคม
และธรรมชาติ แวดล้ อ มแสดงออกทั้ งในรูป ลายลั กษณ์ แ ละมุ ข ปาฐะ นอกจากอรรถรสและรูป แบบ
ที่เป็นวรรณศิลป์ ยังสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่มีพลัง
เสรี พงศ์พิศ (๒๕๔๔) ให้นิยามภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ของการดาเนิน
ชีวิต ซึ่งผู้คนได้สั่งสมมาช้านาน สืบทอดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายยาย แล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน จากคน
รุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เบญจวรรณ นาราสัจจ์ (๒๕๕๒) ให้นิยามภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์รวมของระบบความรู้
และความคิดของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่ใช้ดารงชีพและปรับตัวต่อระบบนิเวศและสังคมวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเป็น วิถีคิด สติปัญญาที่เกิดจากแบบแผนแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
สามารถ จันทร์สูรย์ (๒๕๓๖) อธิบายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง พื้นเพ รากฐานของชีวิต
ความรู้ของชาวบ้านที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและการปฏิบัติ ทั้งจากประสบการณ์ด้วยตนเอง
หรือทางอ้อมที่ผ่านมาจากผู้ใหญ่ หรือความรู้ที่สืบต่อสะสมกันมา ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่
ชาวบ้ านคิดได้เอง น ามาใช้ในการแก้ไขปั ญ หาและพัฒ นาสติ ปัญ ญาอัน เกิดจากความรู้ของชาวบ้าน
ทั้ งหมด ที่ ช าวบ้ านคิด ได้เอง และมี ศัก ยภาพเพื่ อน ามาใช้ แก้ ไขปั ญ หาในชี วิต แต่ ล ะท้ อ งถิ่ นได้ อย่ าง
สมเหตุสมผล
อั จ ฉรา ภาณุ รั ต น์ (๒๕๔๙, หน้ า ๑๐๒) กล่ า วว่ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น อาจหมายถึ ง
กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบแผนดาเนินชีวิตของบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่น ให้สามารถดาเนินชีวิต
อย่างมีความสุขหรือสามารถแก้ปัญหาการดาเนินชีวิตของคนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปแต่ละยุคสมัย
โกวิทย์ พวงงาม (๒๕๕๑) ให้ ความหมายของภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ไว้ว่า ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
(Local Wisdom) หมายถึง กระบวนทัศน์ หรือองค์ความรู้ของคน หรือกลุ่มคนในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง อันเกิด
จากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุ รุษ หรือจากประสบการณ์ ที่ผ่านการกลั่ นกรอง สั่งสม คิดวิเคราะห์
และนามาใช้จนบั งเกิดผล โดยอาศัยการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เป็นรากฐานของความรู้
ชาวบ้ าน ซึ่งมีลัก ษณะเป็นนามธรรมและรูปธรรม สามารถประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไป
จนถึ ง ระดั บ สั ง คมได้ อ ย่ างสอดคล้ อ งและสมดุ ล มี ค วามเป็ น ลั ก ษณะเฉพาะตามบริ บ ทของชุ ม ชน
หรือท้องถิ่นนั้นๆ
ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น (Local Wisdom ) หรื อ ภู มิ ปั ญ ญ าชาวบ้ า น (Popular Wisdom)
จึงหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและนามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์
ความรู้ ข องชาวบ้ า น ทั้ งทางกว้ างและทางลึ ก ที่ ช าวบ้ านคิ ด เอง ท าเอง โดยอาศั ย ศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่
แก้ปัญหาการดาเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้และความสามารถใน
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ระดับท้องถิ่นโดยมีขอบเขตจากัดในแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาษาอีสาน แกงไตปลา ส้มตา เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น (นันทสาร สีสลับ และคณะ, ๒๕๔๑)
จากคาอธิบายและคานิยามความหมายในข้างต้นจะเห็นว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรอบรู้
และมีประสบการณ์ในองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเป็นแบบแผนอันดีงามใช้ในการดาเนินชีวิตของกลุ่มคนใน
ชุมชนหรือสังคมนั้น และได้มีการถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ในขณะเดียวกันภูมิ
ปัญญาชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัย หากขาดกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญานั้นๆ
๑.๒ ความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
เสรี พงศ์พิศ (๒๕๒๙) ได้กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. ลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดาเนินชีวิต เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจาวัน
๒. ลั กษณะที่เป็ น รูปธรรม เป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น การทามาหากิน การเกษตร
หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และอื่นๆ
โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้สะท้อนออกมาใน ๓ ลักษณะ ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกันคือ
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก คนกับสิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ธรรมชาติ
๒. ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคม หรือชุมชน
๓. ความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ทั้งหมด
โดยทั้ง ๓ ลักษณะนี้คือ ชีวิตของชาวบ้านที่สะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
อย่างมีเอกภาพ
ประเวศ วะสี (๒๕๓๖) ได้สรุปลักษณะสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ๔ ลักษณะ คือ
๑. มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน ไม่ใช่วิทยาศาสตร์
๒. มีการบูรณาการสูง ทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
๓. มีความเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง
๔. เน้นความสาคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม
นิคม ชมพูหลง (๒๕๔๘) ได้ให้ความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อสังคมไว้ว่า
๑. ทาให้เกิดความสงบสุขทั้งชุมชน หมู่บ้าน
๒. ทาให้คนในชุมชนพึ่งตัวเองได้ ทั้งในด้ านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ลดการพึ่งพา
ตนเองจากสังคมภายนอก
๓. สร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสังคม และสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่าง
ยั่งยืน และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยให้เหมาะสมตามยุคสมัย
๔. เพื่ อ ใช้ ในการก าหนดแนวทางการท างานของกลุ่ ม บุ ค คล หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องและผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน
๕. ทาให้ ผู้ เรียนรู้รู้จั กท้องถิ่น รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นการเชื่อมโยงความรู้
ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่
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๑.๓ ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรมวิชาการ (๒๕๓๘) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ ๔ ประเภท ดังนี้
๑. คติความคิด ความเชื่อ หลักการ ที่เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสม
ถ่ายทอดกันมา
๒. ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นแบบแผนการดาเนินชีวิตที่
ปฏิบัติสืบทอดกันมา
๓. การประกอบอาชี พ ในท้ อ งถิ่ น ที่ ยึ ด หลั ก การพึ่ งตนเอง และได้ รับ การพั ฒ นาให้
เหมาะสมกับกาลสมัย
๔. แนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านนามาดัดแปลงใช้ในชุมชน
อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่
ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง ๔ ประเภทนี้ สามารถปรากฏให้เห็นได้ในเรื่องของการประกอบ
อาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ และทางด้านการอบรมสั่งสอนถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังๆ ที่ยัง
ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้
๑.๔ การถ่ายทอดภูมิปัญญา
สามารถ จันทร์สูรย์ (๒๕๓๖, หน้า ๕๐-๕๑) ได้จาแนกการถ่ายทอดภูมิปัญญาไว้ดังนี้
๑. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้โลกรอบๆ ตัวเอง
กิจกรรมการถ่ายทอดจึงเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สนุกสนานและดึงดูดใจ เช่น การละเล่น การเล่า
นิทาน การทดลองทาหรือการเข้าร่วมปรากฏการณ์ ตลอดจนการเล่นปริศนาคาทาย
๒. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ถือว่าผ่านประสบการณ์ต่างๆ มา
นานพอสมควรและเป็นวัยทางาน วิธีการถ่ายทอดทาได้หลายรูปแบบ เช่น วิธีบอกเล่าโดยตรง หรือ
บอกเล่าโดยผ่านพิธีสู่ขวัญ พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมทางธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ดังจะ
เห็นได้โดยทั่วไปในพิธีแต่งงานของท้องถิ่ นต่างๆ จะมีขั้นตอนผู้ใหญ่สอนคู่บ่าวสาววิ ธีการถ่ายทอดใน
รูปแบบการบันเทิง เช่น การสอดแทรกในคาร้องของบันเทิง เป็นต้น
หากจะแบ่งลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาในอดีตตามรูปแบบใหญ่ๆ สามารถแบ่งได้ ๒
รูปแบบ คือ แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในอดีตส่วนใหญ่ได้จารึก
หรือเขียนไว้ในใบลานหรือสมุดข่อย ที่ชาวบ้ านภาคใต้เรียกว่า บุดดา บุดขาว ส่วนในปัจจุบัน มีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านผ่ านสื่อมวลชนทุกสาขา เช่น หนังสือ สิ่งพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์และอื่นๆ
องค์ประกอบในการถ่ายทอดภูมิปัญญา มีดังต่อไปนี้
๑. องค์มติ (Concepts) ได้แก่ ความเชื่อ ความคิดความเข้าใจ อุดมการณ์ต่างๆ
๒. องค์ พิ ธี ก าร (Usages) ได้ แ ก่ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ซึ่ งแสดงออกมาในรู ป
พิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีการตั้งศพ การแต่งกาย เป็นต้น
๓. องค์ วั ต ถุ (Instrumentary and symbolic objects) ได้ แ ก่ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ มี
รูปร่างสามารถจับต้องได้ เช่น ผลผลิตทางศิลปกรรม งานฝีมือ และองค์วัตถุที่ไม่มีรูปร่าง แต่เป็นเครื่อง
แสดงสัญลักษณ์ ความหมายต่างๆ เช่น ภาษา เป็นต้น
ดังนั้นการถ่ายทอดภูมิปัญญา จึงหมายถึง การส่งทอดความรู้ ความเข้าใจจากบุคคลหนึ่ง
ไปยังบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล มีทั้งถ่ายทอดแก่เด็ก ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆและไมซับซ้อน ส่วนการถ่ายทอด
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ไปยังผู้ใหญ่ มีหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนมากกว่าวัยเด็ก ซึ่งมีทั้งลายลักษณ์อักษรและไม่มีลาย
ลักษณ์อักษร
๒. แนวความคิดด้านการสืบทอดภูมิปัญญา
การสืบทอดมีความสาคัญและจาเป็นต่อการดารงอยู่ของภูมิปัญญา เมื่อมีการเรียนรู้แล้วแต่ไม่
สืบทอดให้ผู้อื่น ก็จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด สาหรับแนวความคิดด้านการสืบทอดภูมิปัญญา สามารถ
จาแนกออกเป็นความหมายและความสาคัญของการสืบทอดภูมิปัญญาดังต่อไปนี้
๒.๑ ความหมายของการสืบทอดภูมิปัญญา
ตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้คานิยามคาว่า “สืบทอด”
คือ รับช่วงปฏิบัติต่อ เช่น เขาสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ การสืบทอดเป็นกระบวนการหนึ่งของ
การสานต่อองค์ความรู้ต่างๆ จากรุ่นสู่รุ่น (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒)
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (๒๕๓๔, หน้า ๖-๙) ให้ความหมายการสืบ
ทอด หมายถึง การที่คนรุ่นหนึ่ง สร้างสรรค์ สั่งสม และถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความสามารถตลอดจน
ผลิ ต ผลจากความรู้ ความคิ ด ความสามารถนั้ น ๆ ต่ อ ไปยั ง คนอี ก รุ่ น หนึ่ ง เพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ ง
และเจริญก้าวหน้าของเผ่าพันธุ์
พระธรรมปิ ฏ ก (ประยุ ทธ์ ปยุต โต, ๒๕๓๗, หน้ า ๒๙-๓๐) ให้ ความหมายการสื บ ทอด
หมายถึง การสืบต่อองค์ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ไปข้างหน้าจากปัจจุบันสู่อนาคต แต่การสืบทอด
นั้นไม่ได้สืบทอดกันลอยๆ หากเป็นการสืบทอดด้วยปัญญาอย่างมีวิธีการ ถ้าสืบทอดโดยไม่มีวิธีการก็เป็น
การปล่อยให้ไหลเรื่อยเปื่อยไป การสืบทอดอย่างมีวิธีการนี้จะเรียกว่าการสืบสาน ซึ่งเป็นการปรุงแต่ง
วัฒนธรรมจากเดิมให้มีรูปแบบสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน
จากนิยามความหมายจะเห็นว่า การสืบทอด คือ การถ่ายทอดความรู้หรือองค์ความรู้จาก
รุ่นสู่รุ่นเพื่อดารงไว้ซึ่งแบบแผนในการดาเนินชีวิตที่ดีงาม การสืบทอดภูมิปัญญาจึงเป็นการอนุรักษ์หรือ
เก็บ รักษาภูมิปัญ ญาของชุมชนให้ คงอยู่ โดยสื บทอดอย่างมีวิธีการและสื บทอดด้วยปัญ ญา ซึ่งเรียก
ลักษณะการสืบทอดเช่นนี้ว่า การสืบสาน สามารถทาได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับปราชญ์หรือผู้ถ่ายทอด
๒.๒ ความสาคัญของการสืบทอดภูมิปัญญา
ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาแหงชาติ (๒๕๔๕, หนา ๑๕-๑๗) ได้ ใหแนวคิ ด และ
ความสาคัญที่เกี่ยวกับการสืบทอดภูมิป ญญาไว้วา การถายทอดและสืบทอดภูมิป ญญาไทยในอดีตและ
ในปจจุ บัน มีลักษณะหลากหลายรูป แบบ ทาใหสามารถสรุปไดวา “ศูนยการเรียนภูมิป ญญา” นั้นมี
ความหมายที่กวาง หลากหลายลักษณะขึ้นอยูกับการเรียนรูวาทาที่ไหนและอยางไร เพราะมีการเรียนรู้
ตอเนื่องตั้งแตเกิด จนตาย เรียนรูในวิถีชีวิต เรียนรูในการปฏิบัติ เรียนรูในการทางาน และเรียนรูในความ
สัมพันธกับคนอื่นในชุมชน ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาศูนยแรก คือ ครอบครัว การถายทอดและสืบทอด
ภูมิปัญญาแหงแรกเกิดขึ้นภายในครอบครัว จากพอแมสูลูก จากพี่สู่น้อง เครือญาติใกลชิดที่ถายทอดให
กั น และกั น เพื่ อ สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญา ความรู ห ลายอยางจะไมมี ก ารเผยแพรใหใครคนอื่ น ถื อ วาเปน
“มรดก” ของวงศตระกูล เชน ความรูเรื่องการรักษาโรค ยาสมุนไพร ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม
ตางๆ เปนตน สวนใหญจะมี “เคล็ดลับ” ที่จะถายทอดใหคนที่ตองการใหเปนผูสืบทอดภูมิปญญาอันเปน
มรดกดังกลาวเทานั้น มีห ลายๆ อยางที่ไมไดแสดงออกมาอยางชัดเจนวาเปนการถายทอด หรือเปน
การสืบทอด เพราะเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติในชีวิต ประจาวัน เช่น พอสอนลูกใหไถนา ดูแลสัตว

๑๐

เลี้ ยง สอนใหทาเกวีย น สอนใหตีเหล็ ก ก็ส อนโดยการลงมือปฏิบัติร วมกัน เปนคนชวยพอ ดูวาพอ
ทาอยางไร แลวก็เลียนแบบพอ เชนเดียวกับที่แมสอนลูกใหหุงขาว การประกอบอาหาร ทาขนม ทอผา
ทางานบานตางๆ แมใหลูกสาวชวย ลูกสาวทาตามแม ตอนแรกๆ แมคอยบอกคอยแนะนา จนกระทั่ง
ลูกสาวทาเองได
๒.๒.๑ กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา
กรมศิลปากร (๒๕๔๒, หน้า ๑๖๐) ได้ใหแนวคิดการสืบทอดภูมิปญญาวา เปนการสืบทอด
วัฒนธรรมจากบรรพชนในอดีตจนถึงยุคปจจุบัน ชนเผาใดไมมีภูมิปญญาและเทคโนโลยีย อมไมมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนา และได้เสนอการสืบทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีโดยมีกระบวนการดาเนินงาน ๓
ลักษณะ คือ
๑) การปฏิ บั ติ งานในชี วิ ต ประจ าวั น (daily life) เป็ น การถ่ า ยทอดวิ ธี ก ารปั ญ ญา
และการปฏิบัติงานโดยอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมสืบทอดในชีวิตประจาวันจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน
๒) การศึกษาเล่าเรียน (education training) เป็นการจดเป็นตารา ท่องจา ฝึกหัดและ
จัดทาเครื่องมือใช้เองโดยมีผู้สอนคือ ครู ผู้รับการถ่ายทอดคือ นักเรียน
๓) การรับความรู้ภูมิปัญญาจากสังคมภายนอก เป็นการรับรู้รูปแบบวิธีการจากสื่อต่างๆ
เช่น โทรทัศน์ หนังสือ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
๒.๒.๒ รูปแบบของการสืบทอดภูมิปัญญา
กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ในหลายระดั บ นั บ จาก
ครอบครัวชุมชน และองค์กรเครือข่าย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๕, หน้า ๑๕๑๗) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการสืบทอดภูมิปัญญาว่า การถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาไทยในอดีตและใน
ปัจจุบันมีลักษณะหลากหลายรูปแบบ โดยการการสืบทอดภูมิปัญญานี้ จะออกมาในรูปของศูนย์การ
เรียนรู้ ประกอบไปด้วย
๑) ศูน ย์ การเรีย นรู้จากครอบครัว ซึ่งการถ่ายทอดและสื บทอดภูมิ ปัญ ญาแห่ งแรก
เกิดขึ้นภายในครอบครัว จากพ่อแม่สู่ลูก จากพี่น้อง เครือญาติใกล้ชิดที่ถ่ายทอดให้กันและกัน เพื่อสืบ
ทอดภูมิปัญญา ความรู้หลายอย่างจะไม่มีการเผยแพร่ให้ใครคนอื่น ถือว่าเป็น “มรดก” ของวงศ์ตระกูล
ไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าเป็นการถ่ายทอดหรือเป็นการสืบทอด เพราะเป็นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน เช่น การที่พ่อสอนลูกให้ไถนา ดูแลสัตว์เลี้ยง สอนให้ทาเกวียน สอนให้ตีเหล็ก ก็
สอนโดยการลงมือปฏิบัติร่วมกัน เป็นคนช่วยพ่อ ดูว่าพ่อทาอย่างไร แล้วก็เลียนแบบพ่อ การถ่ายทอด
หรือการสืบทอดดาเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นต้น
๒) ศูน ย์ การเรีย นรู้จากวัด และชุมชน วัดในอดีตเป็น ศูนย์กลางของชุมชน เป็นลาน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ศาสนพิธี พิธีกรรมต่างๆ ทั้งการเทศน์สอน การจัดงาน
พิธีกรรมตามประเพณี การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน การทาบุญในโอกาสต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมทาง
สังคมของส่วนรวม ซึ่งพระภิกษุเป็นผู้ริเริ่ม ผู้ประสาน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด เป็นที่พบปะประชุม
กัน ระหว่างสมาชิกในชุมชน เหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสของการถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญา เป็นการ
ดาเนินการในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ วัดยังเป็นโรงเรียนในความหมายที่คุ้นเคยของทุกวันนี้ เป็นที่บวช
เรียนของเด็กชายในชุมชน
๓) ศูนย์การเรียนรู้จากองค์กรชุมชนและเครือข่าย เป็นศูนย์การเรียนรู้ใหม่ของชุมชนจึง
เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการการเรียนรู้ชุมชนเกิดองค์กรที่สมาชิกรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้และจัดการ

๑๑

ทรัพยากร เกิดเป็นกลุ่มต่างๆ ตามประเด็น ตามความสนใจ ตามลักษณะของปัญหา ตามศักยภาพของ
พื้นที่แต่ละแห่ง จึงมีกลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ เกิดขึ้น การรวมกลุ่ม
เพื่อจัดการทรัพยากร จัดการผลผลิต จัดการทุน ของตนเองจาเป็นต้องมีการเรียนรู้ใหม่เรียนรู้ภายใน
ชุมชนจากผู้รู้ที่มีอยู่ในชุมชนเหล่านั้นไม่เพียงพอ เพราะมีจานวนน้อย หรือสาหรับหลายๆ เรื่องอาจจะไม่
มีเลยก็ได้ จึงเกิดการเรียนรู้โดยอาศัยผู้รู้จากที่อื่น หรือการไปศึกษาดูงานที่อื่นที่ทาได้สาเร็จ เกิดการ
ประชุ ม สั ม มนา การฝึ ก งาน การทดลองปฏิ บั ติ และอาศั ย ผู้ รู้ จ ากท้ อ งถิ่ น ต่ า งๆ หรื อ จากสถาบั น
และองค์กรภายนอกมาสนับสนุน ทาให้เกิดการเรียนรู้ นับเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน เพราะเป็นการสืบทอดที่มีรูปแบบสาคัญ คือ
- ทุกรูปแบบสืบทอดโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือต้องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ทุกรูปแบบเกี่ยวกับจิตวิญญาณ
- เป็นการเรียนรู้ “ตัวต่อตัว” เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอด
- เป็นกระบวนการถ่ายทอดทุกอย่างรวมกัน ทั้งเนื้อหาสาระ และจิตวิญญาณ เป็น
กระบวนการแบบองค์รวม
- ความรู้ที่ถ่ายทอดมีลักษณะบูรณาการ แม้จะเป็นความรู้เฉพาะก็เป็นความรู้ที่มี
คุณธรรม เป็นภูมิปัญญาที่มีลักษณะบูรณาการ
จะเห็นได้ว่า การสืบทอดภูมิปัญญา เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้และถ่ายทอด
องค์ความรู้ นั้ น ให้ คงอยู่ ซึ่งเป็ น การอนุ รักษ์ภูมิปัญ ญาของท้องถิ่นเพื่อสื บทอดสู่ รุ่นลู กรุ่นหลาน ใน
กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน ในการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชุมชนของตน มีการร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรม
เรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการร่วมกลุ่มหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อเป็นการแสวงหา
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาเนินการแก้ไข ติดตามผลการปฏิบัติตามองค์ความรู้ ดังนั้นสืบทอด
จึงเป็นกระบวนการสาคัญที่จะทาให้เกิดความรู้ อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนาคต
๒.๒.๓ แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
นิคม ชมพูหลง (๒๕๔๘, หน้า ๓๘-๓๙) ได้กล่าวถึงการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเอาไว้ดังนี้
๑) การวิจั ย หมายถึง การส ารวจ ศึ กษา สั งเคราะห์ และวิเคราะห์ ข้อ มู ล ต่ างๆ เพื่ อ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ถ่ายทอด ส่งเสริม เสริมสร้างความเป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนภูมิ
ปัญญา
๒) การพัฒ นา หมายถึง การริเริ่มสร้างสรรค์ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภูมิปัญ ญาให้
สอดคล้องกับยุคสมัย บังเกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิต สังคมและธรรมชาติ โดยที่ยังรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์
แห่งความเป็นไทย รวมทั้งพัฒนากระบวนการถ่ายทอดให้เหมาะสม
๓) การฟื้นฟู หมายถึง การเลือกสรรมรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าในอดีตแต่ได้สูญหาย
หรือกาลังเสื่อมสลายไป ให้กลับมามีความหมายและความสาคัญต่อการดาเนินวิถีชีวิตของคนในชาติและ
ถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เช่น การฟื้นฟูดนตรีไทย การฟื้นฟูประเพณี
ผูกเสี่ยว เป็นต้น

๑๒

๔) การอนุรักษ์ หมายถึง การพิทักษ์รักษาและธารงไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญา ทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม เพื่อสร้างความรัก ความหวงแหน ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติ ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของคนรุ่นหลัง
๕) การเสริมสร้างความเป็นเลิศ หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถพิเศษทางด้านภูมิปั ญญา ได้มีโอกาสแสดงออกและพัฒ นาความรู้ความสามารถพิเศษ
ทางด้านภูมิปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ ถึงขั้นสมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะทางภูมิปัญญา
หรือผู้ทรงภูมิปัญญาในด้านนั้นๆ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลและหน่วยงานทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติได้ทากิจกรรมทางภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้าน
ภูมิปั ญญา อันจะนาไปสู่การสร้างเอตทัคคะทางภูมิปัญ ญาหรือผู้ ทรงความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาใน
อนาคต
๖) การถ่ายทอด หมายถึง การนาภูมิปัญญาที่ผ่านการเลือกสรรกลั่นกรองแล้วไปใช้ใน
กระบวนการให้การศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้สมาชิกในสังคมเกิดความเข้าใจตระหนัก
ในคุณค่า และนาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัย
๗) การส่งเสริม หมายถึง การสนับสนุนให้บุคคลหรือหน่ วยงานสามารถจัดกิจกรรมด้าน
ภูมิปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๘) การแลกเปลี่ยน หมายถึง การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและ
พัฒนาภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งการเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อกัน อันจะนาไปสู่สันติภาพและสันติสุขแห่งการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติ
๙) การประยุกต์ หมายถึง การปรับความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมที่
เปลี่ยนไป เช่น การประยุกต์การบวชมาเป็นบวชต้นไม้ เพื่อให้เกิดจิตสานึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ การ
ประยุกต์ประเพณีการทาบุญข้าวเปลือกที่วัดมาเป็นการสร้างธนาคารข้าว เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน
การประยุกต์ดนตรีไทยกับดนตรีสมัยใหม่หรือการร้องราต่างๆ
๑๐) การสร้างใหม่ หมายถึง การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิม เช่น การ
ประดิษฐ์โปงลาง ซึ่งมีลักษณะคล้ายระนาดแต่แตกต่างทั้งรูปแบบและเสียง การคิดโครงการพัฒนาเพื่อ
แก้ไขปัญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณค่ าความเอื้ออาทรที่ชาวบ้านเคยมีต่อกันมาหารูปแบบใหม่ เช่น
การสร้างธนาคารโคกระบือ การรวมกลุ่มแม่บ้านเพื่อทากิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในภาคอีสาน
๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผาในความหมายโดยกว้าง หมายถึง สิ่งของ เครื่องใช้หรือวัตถุอื่นใดที่ทาขึ้น
ด้วยดินขณะที่ยังเหนียวหรืออ่อนตัวแล้วนาไปเผาไฟเพื่อใช้งานต่อไป (ทรงพันธ์ วรรณมาศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑)
เครื่องปั้นดินเผามีความหมายครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่ทาจากดินและหินโดยผ่านกรรมวิธี
การเผา (Firing Process) ทาให้มีความแกร่งและมีความคงทนถาวร หรืออีกนัยหนึ่ง คือผลผลิตที่ทาจา
กอนินทรีย์สารอโลหะ (Inorganic non metallic materials) ซึ่งได้แก่แร่ธาตุดินและหินต่างๆ นั่นเอง
ซึ่งในสมัย กรีกโบราณ เรีย กผลิ ตภัณ ฑ์ดังกล่าวนี้ว่า “เครามอส” (Keramos) แปลว่า “สิ่ งที่ถูกเผา”
มีความหมายตรงกับคาว่า “เซรามิกส์” (Ceramics) แต่ความหมายเซรามิกส์ค่อนข้างจะกว้างกว่า โดย
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จะหมายรวมไปถึงอุตสาหกรรมการทาแก้ว (Glass) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทาซีเมนต์ ปูนขาว ปูนพ
ลาสเตอร์ ผลิ ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมวั ต ถุ ท นไฟ (Refractories) และผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ขั ด ถู
(Abrasive) ด้วย (ทวี พรหมพฤกษ์. ๒๕๒๓, หน้า ๑)
สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ (๒๕๔๘, หน้า ๑) ได้ให้คานิยามของเครื่องปั้นดินเผาไว้ว่า เครื่องปั้นดินเผา
หมายถึง สิ่ งที่ท าจากดิน แร่ หิ น ผ่ านวิธีการผลิ ตที่ใช้ความร้อนหรือการเผา เพื่อให้ มีความแข็งแกร่ง
และสามารถนาไปใช้งานได้ เครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนหนึ่งของเซรามิกส์ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถทนความ
ร้อน และการเสียดสีได้มากกว่าวัสดุชนิดอื่นใดในผิวโลก และยังทนต่อการขีดข่วน การกัดกร่อนจาก
สารเคมีและไม่เป็นสนิม
ทรงพันธ์ วรรณมาศ (๒๕๓๒, หน้า ๑๖) อ้างถึงใน เปี่ยมสุข เหรียญรุ่งเรือง (๒๕๒๔, หน้า
๓-๔ ) ไว้ว่า งานเครื่องปั้นดินเผา ถูกแบ่งออกอย่างกว้างๆ เป็น ๒ ประเภท คือ
๑. ศิลปะอุตสาหกรรม คือ เครื่องปั้นดินเผาที่ออกมาในรูปของสิ่งของเครื่องใช้ประเภท
ต่างๆ เช่น จาน ชาม ถ้วย โถ กระเบื้องมุงหลังคา อิฐทนไฟ ท่อดินเผา เครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น
๒. ศิลปะบริสุทธิ์ คือ งานเครื่องเคลือบดินเผาที่ผลิตออกมาในรูปของศิลปะ มิได้มี
ความมุ่ งหมายในด้านงานใช้ส อย งานประเภทนี้ส มัยโบราณมักท าขึ้นเพื่ อศาสนา เพื่ อศรัทธา เช่น
พระพุทธรูปดินเผาไฟ รูปเทวดา ยักษ์ สัตว์ โดยมีสุนทรียภาพสูง ในปัจจุบันเรื่องการสร้างสรรค์งาน
ประเภทดังกล่าวมิได้จากัดอยู่ในวงการศาสนาเท่านั้น หากแต่ศิลปินสามารถสร้างสรรค์รูปแบบศิลปะ
อันเป็นอิสระตามความคิ ดเห็นของตนเอง เช่น ปั้นรูปเหมือน หรือ องค์ประกอบเป็นภาพนูนสูงต่างๆ
การเคลือบกระเบื้องเป็นเรื่องขององค์ประกอบสี เป็นต้น
สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ (๒๕๔๘, หน้า ๒) ได้แบ่งประเภทเครื่องปั้นดินเผาไว้ดังนี้
๑. เครื่องถ้วยชาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สาหรับใส่อาหารที่ใช้ในชีวิตประจาวันทั้งที่บ้าน
ร้านอาหาร หรือโรงแรม เป็นต้น มีลักษณะที่ต่างกันไปตามสมบัติของเนื้อดิน การออกแบบและการเผา
๒. กระเบื้อง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งในงานก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
ได้แก่ กระเบื้ องปู พื้ น กระเบื้ องปู ผ นั ง ทั้ งภายในและภายนอกอาคาร กระเบื้ องโมเสก กระเบื้องมุ ง
หลังคา
๓. อิฐก่อสร้าง ใช้สาหรับทาผนังกาแพงและปูพื้น เช่น อิฐมอญ อิฐบล็อก อิฐโปร่ง
๔. เครื่องตกแต่งบ้าน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่งอาคารบ้านเรือนทุกชนิด
เช่น เสาระเบียง โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
๕. เครื่องสุขภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้าและห้องปฏิบัติการ เช่น อ่างล้างมือ
โถส้วม เป็นต้น
๖. เครื่องประดับ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งร่างกาย เช่น ต่างหู สร้อยคอ
ที่ติดผม รวมทั้งเครื่องประดับบ้านเรือนเพื่อความสวยงาม เช่น ตุ๊กตา กล่องใส่เครื่องประดับ เป็นต้น
๗. เครื่องใช้ในครัวเรือน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สาหรับใช้สอยในชีวิตประจาวันชนิดอื่นๆ เช่น
กระถาง ต้นไม้ โอ่งหม้อน้า แจกัน โคมไฟ เป็นต้น
นอกจากนี้ ปุ ณ ณรั ต น์ พิ ช ญ์ ไ พบู ล ย์ (๒๕๓๘,หน้ า ๒-๑๓) ได้ ก ล่ า วถึ ง ดิ น ที่ ใ ช้ ท า
เครื่องปั้นดินเผาว่า ดินเหนียวที่ใช้ขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาเป็นวั ตถุดิบที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่าง
จากดินเหนียวทั่วไป โดยมีองค์ประกอบที่ไม่แน่นอนของทราย หิน และสารอินทรีย์ย่อยสลายแล้วทับถม
กันเป็นผิวหน้าดินซึ่งมีความลึกตั้งแต่ ๑๐-๒๐ เซนติเมตร จนกระทั่งหลายเมตร ตามธรรมชาติระหว่าง
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ชั้นหน้าดินและชั้นหินภายในเปลือกโลกจะมี ดินเหนียวผสมอยู่ แต่มีบางแห่งที่ผิวหน้าดินถูกทาลายด้วย
แรงกระทาจากธรรมชาติ เช่น การกระทาของกระแสน้าและกระแสลม เป็นต้น
ทวี พรหมพฤกษ์ (๒๕๒๓, หน้า ๑๖-๑๙) ได้แบ่งประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เป็น
๓ ประเภทใหญ่ๆ โดยแบ่งตามลักษณะของเนื้อดิน และอุณหภูมิที่ใช้ในการเผา ดังนี้
๑. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทเอิ ท เทนแวร์ (Earthen Ware) เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ นิ ย มท ากั น
โดยทั่วไปเป็นส่วนใหญ่และส่วนมากเผาในอุณหภูมิ ต่า ลักษณะโดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหนา
เนื้อหยาบ มีความพรุนตัวค่อนข้างมาก สีของผลิตภัณฑ์ส่วนมากเป็นสีน้าตาลอ่อน สีเทาอ่อน สีเหลือง
อ่อน เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งชนิดที่เคลือบและไม่เคลือบ เวลาเคาะเสียงจะไม่กังวานเหมือนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
เนื้อดินปั้นส่วนมากเตรียมจากดินเหนียวธรรมดาโดยทั่วไป ส่วนมากนิยมใช้ดินในท้องถิ่น เมื่อยังไม่ได้เผา
มักเป็นสีน้าตาลเข้ม สีเทาแก่ เมื่อนาไปปั้นต้องผสมกับดินเชื้อ ช่วยให้มีความพรุนตัว ไม่ทาให้ผลิตภัณฑ์
แตกเสียหายง่าย ผลิตภัณฑ์ประเภทเอิทเทนแวร์ชนิ ดสีขาวที่ได้จากวัตถุดินที่เป็นดินขาว เป็นจาพวก
จาน ชาม ภาชนะเครื่องใช้ เครื่องประดับต่างๆ ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทเอิทเทนแวร์ที่ใช้วัตถุดิบดินแดง
ได้แก่ หม้อดิน กระถาง โอ่งน้าดื่ม เป็นต้น
๒. ผลิตภัณฑ์ประเภทสโตนแวร์ (Stone Ware) หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เผาถึงจุดสุกตัว
ส่วนมากสีเนื้อดินเกิดจากสีธรรมชาติของดิ น เช่น สีเทา สีน้าตาล เผาในอุณหภูมิค่อนข้างสูง ประมาณ
๑,๑๙๐ – ๑,๓๙๐ องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เนื้อหยาบ เนื้อแน่น และมีความแข็งกร่งมาก น้า
และของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ มีลักษณะคล้ายเอิทเทนแวร์ แต่เผาในอุณหภูมิสูงกว่า เสียงกังวาน
กว่า วัตถุดิบต้องมีความทนไฟสูง มีความเหนียว เมื่อเผาแล้วเป็นสีอะไรก็ได้ แต่ต้องมีความแข็งแกร่ง มี
ชนิดที่เตรียมดินจากธรรมชาติมาปั้นโดยตรง เช่น ผลิตภัณฑ์โอ่งมังกรราชบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยม
ทาภาชนะใส่อาหาร จาน ชาม ถ้วยกาแฟ เป็นต้น
๓. ผลิตภัณ ฑ์ป ระเภทพอร์ซเลน (Porcelain Ware) เป็นผลิตภัณ ฑ์ที่เตรียมขึ้นเป็น
พิเศษ เนื้ อดิน สีขาวเผาถึงจุดสุ กตัว (Viterous Ware) มีทั้งขาวทึบและโปร่งแสง เผาด้วยอุณหภูมิสู ง
ส่วนผสมขอเนื้อดินประกอบไปด้วยหินชนิดต่างๆ เมื่อนาไปเผาไฟแล้วมีความแข็งแกร่ง น้าและของเหลว
ไม่สามารถซึมผ่านได้ มีเนื้อแน่น แกร่ง มีความแข็งสูง มีเสียงดังกังวานเมื่อเคาะ นิยมใช้ทาถ้วยชาม ฟัน
ปลอม แบ่ งได้ เป็ น ๒ ประเภทตามอุ ณ หภู มิ ก ารเผา คื อ ซอฟต์ พ อร์ซ เลน (Soft Porcelain) เผาที่
อุณหภูมิ ๑๒๕๐-๑๓๐๐ องศาเซลเซียส มีเนื้อขาว ซึมน้าต่า นิยมใช้ทาถ้วยชาม ฟันปลอม และ ฮาร์ด
พอร์สเลน (Hard Porcelain) เผาที่อุณหภูมิ ๑๓๐๐-๑๔๕๐ องศาเซลเซียส มีความแข็งแกร่งสูงมาก ทน
ต่อการกัดกร่อน ใช้ทาโกร่งบด ถ้วยสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี
๓.๒ เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านอีสาน
สมชาย นิลอาธิ (๒๕๔๓, หน้า ๒๕) ได้กล่าวถึงเครื่องปั้นดินเผาแกร่งพื้นบ้านอีสานไว้ว่า
ได้มีการพบหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า มนุษย์ได้พัฒ นาสังคมมาสู่การผลิตเพื่อเลี้ยง
ตนเองและชุมชนอยู่ติดที่มากขึ้น บริเวณแอ่งสกลนครแถบลุ่มแม่น้าสงครามตอนบน ได้พบหลักฐาน
ต่างๆ ภาชนะดินเผา ทั้งที่ทาขึ้นเพื่อใช้สอยในชีวิตประจาวันและเพื่อประโยชน์ในพิธีกรรมความเชื่อ
เกี่ ย วกั บ ความตาย ซึ่ งมั ก จะเป็ น ภาชนะดิ น เผาที่ เน้ น ความงามทางด้ านศิ ล ปะมากกว่าที่ ใช้ ส อยใน
ชีวิตประจาวันทั่วๆไป ดังเช่น ภาชนะดินเผาที่บ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็น
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาชนิดสีดาขูดลายในผิวเนื้อ ชนิดสีเทาลายเชือกทาบ ชนิดสีนวลก้นโค้ง
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และชนิดมีลายเขียนสีเป็นรูปและลวดลายต่างๆ เป็นต้น ส่วนในภาคอีสานบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราชนั้น
มี ก ารพบหลั ก ฐานภาชนะเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาเนื้ อ ดิ น ธรรมดา เผาไฟด า ทั้ ง ที่ ท าเพื่ อ ใช้ ส อยใน
ชีวิตประจาวัน และใช้ในพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับความตายกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งมีลักษณะรูปแบบ
แตกต่ างกัน ไปหลายกลุ่ มใหญ่ ๆ คื อ เครื่องปั้ น ดิน เผากลุ่ ม ทุ่ งกุล า กลุ่ มทุ่ งส าริด และกลุ่ มโนนชั ย
นักวิชาการกาหนดอายุประมาณ ๓,๐๐๐-๒,๕๐๐ ปีจนถึงประมาณตอนต้นสมัยประวัติศาสตร์ การทา
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาในสมั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ งกลุ่ ม ชนในแอ่ งสกลนครและแอ่ งโคราช ล้ ว นเป็ น
เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินธรรมดาเผาไฟต่าเหมือนกัน เป็นการใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน คือ เผาแบบเตานอก
หรือเตาฟางเหมือนกัน แต่เทคโนโลยีการปั้นมีพั ฒ นาการที่แตกต่างกันไป วิธีการปั้ น เมื่อประมาณ
๓,๕๐๐ – ๘,๐๐๐ ปี ใช้วิธีปั้นด้วยมือบีบขึ้นรูปทรงภาชนะอย่างง่ายๆ จนถึงการปั้นด้วยวิธีการกดดินกับ
แบบภาชนะเครื่องจักสาน และการปั้นด้วยการใช้ไม้ตีประกอบหินดุ ส่วนในรุ่นหลังๆ เมื่อประมาณ
๓,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ ปี มีการรู้จักใช้แป้นหมุนเป็นเครื่องทุ่นแรงในการปั้นขึ้นรูปภาชนะดินเผาเพิ่มขึ้นแล้ว
ซึ่งทาให้สามารถปั้นภาชนะให้มีเนื้อบาง และประณีตสวยงามมากขึ้น
จากการขุ ด ค้ น หลั ก ฐานทางโบราณคดี เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาในภาคอี ส านนั้ น
มี ข้ อ สั ง เกตว่ า เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น มั ก จะมี รู ป แบบธรรมดาๆ
แต่เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับความตาย ส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบและการประดับ
ตกแต่ ง ด้ ว ยลวดลายและสี สั น ประณี ต สวยงามมากกว่ า เสมอ จนมาถึ ง สมั ย ทวาราวดี ยั ง คงท า
เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินธรรมดาเผาไฟต่า เหมือนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แต่ใช้วิธีปั้นด้ วยการใช้ไม้ตี
ประกอบหินดุ และใช้วิธีการที่เรียกว่าแป้นหมุน
ด้วยสภาพแวดล้อมธรรมชาติค่อนข้างแห้ งแล้งกันดาร อยู่ในสภาพสั งคมเกษตรกรรม
แบบยังชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและสังคมชุมชนตัวเองและมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันกับชุมชนอื่นในแถบ
ใกล้เคียงกันในพื้นที่ค่อนข้างจากัดตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ จึงทาให้ชาวอีสานต้องแสวงหา
อุปกรณ์เครื่องใช้กันเอง และแลกเปลี่ยนกันระหว่างครอบครัวและระดับชุมชนเรื่อยมา
เครื่องปั้นดินเผาถือว่าเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันที่สาคัญในการดารงชีวิตและขาดไม่ได้
เพราะคนอีสานต้องใช้เก็บถนอมรักษาสิ่งที่จาเป็นในการดารงชีวิตอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เช่น ใช้เป็น
ภาชนะใส่ข้าว น้าดื่ม น้าใช้ เกลือ ผักดอง ปลาร้า ตลอดจนใช้เก็บสุรา น้าตาลเก็บวัสดุพวกนุ่นและ
ฝ้าย เสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ครก ถ้วย ชาม
สังคมอีสานจะมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินธรรมดา เพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอย
ในชีวิตประจาวันทั่วไปทุกจังหวัดสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องปั้นดินเผาเนื้อธรรมดายังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ทั้งหมด และมีขีดจากัดในตัวเองเกี่ยวกับความคงทนและปริมาณบรรจุน้อย
บางครั้งไม่สามารถใช้เก็บถนอมรักษาบางสิ่งบางอย่างได้ตามต้องการเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้จึงพบว่ามีการ
ผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาเนื้ อ แกร่งหลายแห่ งในภาคอี ส าน ทั้ งในบริเวณแอ่ งโคราชและแอ่ งสกลนคร
ซึ่งสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในชีวิตที่จาเป็นหลักๆได้อย่างกว้างขวางและมีคุณภาพดีกว่า
เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่มีการผลิตกันทั่วไป
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๔. แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและการตั้งถิ่นฐาน
๔.๑ แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การใช้ที่ดิน (Land use) หมายถึง การนาที่ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น เพื่อการทาเกษตรกรรม เพื่ออยู่อาศัย เป็นต้น และพื้นที่แต่ละแห่ง จะมี
ลักษณะและคุณสมบัติของพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันไป จึงทาให้ที่ดินในแต่ละแห่งมีสมรรถนะในการนามาใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น การเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่
บางแห่ งก็มีคุณ สมบั ติเพื่อการเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว หรือพื้นที่บางแห่ งเหมาะสาหรับการใช้
ประโยชน์ในการทากิจกรรมของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตหลายรูปแบบ ก่อให้เกิดการนาพื้นที่ธรรมชาติมาใช้
ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ จึงมีผลต่อ ระบบนิเวศน์ของ
พื้นที่นั้นๆ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษจนมาถึงในปัจจุบัน ก่อให้เกิดทั้ง
การพัฒนาและเกิดปัญหาทั้งในและนอกพื้นที่นับตั้งแต่นั้นมา สาหรับปัจจุบันส่วนใหญ่ประเทศไทยยังไม่
มีการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งทางด้านเกษตรและที่อยู่อาศัย
เมื่ อ ประชากรเพิ่ ม มากขึ้ น ความต้ อ งการที่ ดิ น และที่ อ ยู่ อ าศั ย จะเพิ่ ม มากขึ้ น ตามล าดั บ เกิ ด การ
เปลี่ย นแปลงพื้น ที่ไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้ เกิดปัญ หาการใช้ที่ดินตามมามากมาย (ดรรชนี เอมพันธุ์ .
๒๕๓๑, หน้า ๒๐๐)
๔.๒ การตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐาน หมายถึง การที่มนุษย์จัดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆบนโลก เช่น บ้านเรือน ไร่
นา ถนน โรงงาน วัด โรงเรียน สานั กงาน สวนสาธารณะ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทามาหากิน (วิสุดา
นาคทัต. ๒๕๒๕, หน้า ๓ )
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่ปรากฏ จากการที่มนุษย์จัดการกับสิ่งรอบตัวให้เ หมาะสมกับการ
ดารงอยู่ เป็นผลงานจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่
แตกต่างกันบนโลก ทาให้ลักษณะการตั้งถิ่นฐานในท้องถิ่นต่างๆ มีสภาพแตกต่างกันไป
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่แตกต่างกัน นอกจากเป็นผลมาจาก ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์
แล้ว ยังเป็นผลมาจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรมความเจริญของมนุษย์ด้วย มนุษย์มีความเจริญในแต่
ละท้องถิ่นต่างกัน มีความสร้างสรรค์ต่างกัน ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน จึงอาจมีการตั้งถิ่นฐานที่
แตกต่างกันไป เช่นเดียวกันกับกาลเวลาที่มนุษย์พัฒนาขึ้น ย่อมทาให้การดารงชีพและรูปแบบการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป
การตั้ งถิ่ น ฐานในชนบทมั กเป็ น แบบรวมกลุ่ มและแบบกระจาย ขึ้น อยู่ กับ ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลักษณะของการเกษตร แหล่งน้าและความต้องการใน
การป้องกันตัว รวมถึงความแตกต่างในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งมีผลทาให้รูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานแตกต่างออกไปในแต่ละท้องถิ่น (วันทนีย์ ศรีรัฐ. ๒๕๒๕, หน้า ๒๔)
๔.๓ การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ที่สัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ส่งผลให้จานวนและขนาด
ของแหล่งตั้งถิ่นฐานเกิดขึ้นในพื้นที่อันเหมาะสม และต่อมาจานวนประชากรและหน้าที่ของแหล่งตั้งถิ่น
ฐานดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นจนสังเกตเห็นได้ชัด สภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานนั้นจะเป็น
ปัจจัยดึงดูดให้เกิดการตั้งถิ่นฐานด้วย โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศที่ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ
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เพาะปลูก และใกล้แหล่งน้า อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ลักษณะพื้นที่ราบกว้างใหญ่ เช่นใน
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีดินอันอุดมสมบูรณ์ และมีน้าหล่อเลี้ยง
เหมาะแก่ ก ารเกษตรดั้ งเดิ ม ที่ ร าบอั น อุ ด มจึ งเป็ น ปั จ จั ย ดึ งดู ด ให้ ป ระชากรเข้ าไปตั้ งถิ่ น ฐานอย่ า ง
หนาแน่น นอกจากนี้ที่ราบตามหุบ เขา และที่ราบทางชายฝั่งทะเล ก็เป็นแหล่งตั้งถิ่นฐานที่หนาแน่น
เพราะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยนั่นเอง ส่วนบริเวณที่เป็นที่สูงและป่าเขาก็ไม่เหมาะต่อการตั้งถิ่น
ฐาน เช่น เทือกเขาทางภาคเหนื อและภาคตะวันตกของประเทศไทย ตลอดจนบริเวณซึ่งมีดินที่ไม่
อานวยต่อการเกษตร ประกอบกับการขาดน้าจะส่งผลให้มีการตั้งถิ่นฐานเบาบาง เช่น ทางภาคอีสาน
ตอนล่างและแถบทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นต้น (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร. ๒๕๓๖, หน้า ๑๖๔)
๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกื้อกูล ฉายอรุณ (๒๕๔๘) ได้ทาการศึกษา “ผลกระทบของการประกอบอาชีพหัตถกรรม
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ า นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย กิ่ ง อ าเภอทุ่ ง เขาหลวง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ” พบว่ า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ส่งผลให้อาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเทอดไทยสามารถทารายได้
ให้กับ ชุมชนในท้องถิ่น มากขึ้น ภาวะหนี้สินลดน้อยลง นารายได้มาใช้จ่ายบริโภคเพิ่มมากขึ้น ส่ วน
ผลกระทบทางสังคมจากการประกอบอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย ผู้ประกอบอาชีพนี้
มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติที่อบอุ่นมากขึ้น มีการร่วมมือกันในการพัฒนาท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึ้น สภาพชุมชนดีมีความอบอุ่น
วรชัย จินาล่อง และพิศิฏฐ์ บุญไชย (๒๕๔๕-๒๕๔๖) ได้ทาการศึกษา “การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการปั้น เพื่อพัฒ นาในเชิงพาณิชย์ เพื่อชุมชนเข้มแข็ง : ศึกษากรณีบ้านหม้อ หมู่ ๑๑
ต าบลเขวา อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด มหาสารคาม ” พบว่ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในงานหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านหม้อนั้นเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน มาแล้วประมาณ
๑๐๐ ปี และยังคงใช้วิธีปั้นและการเผาแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบเพิ่มมากขึ้นจาก
การปั้ น หม้ อ เพี ย งอย่ างเดี ย ว ได้ มี ก ารปั้ น ของใช้ อ ย่ า งอื่ น ด้ ว ย เช่ น กระถางดอกไม้ แจกั น คนโฑ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารพั ฒ นาด้ า นเครื่ อ งมื อ การปั้ น แต่ ยั ง ขาดความคล่ อ งตั ว เนื่ อ งจากยั งไม่ มี ผู้ รู้ ห รื อ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปั้นรูปแบบแบบใหม่ เพื่อการพัฒนาผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งบ้านหม้อในปัจจุบัน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม มีนักท่องเที่ยวเข้า
มาเยี่ยมชมทาให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น แต่คนในชุมชนเองยังต้องการหันไปประกอบอาชีพ
อย่างอื่น ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิ มเพื่อเป็น
แรงจูงใจให้คนในชุมชนไม่ออกนอกพื้นที่เพื่อไปประกอบอาชีพอย่างอื่น รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนรักและ
ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สะสมมายาวนาน
อมรรั ต น์ สอนคง (๒๕๕๔) ได้ ท าการศึ ก ษา “การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา” พบว่าลุ่มน้าทะเลสาบสงขลามี
อารยธรรมเครื่ องปั้ น ดิน เผาที่เก่าแก่และยาวนาน และเหลื อเพี ยงแค่ ๒ ชุม ชนเท่ านั้ นที่ ยังคงมี การ
ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาอยู่ ดังนั้นในการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เคร่องปั้นดินเผาของลุ่มน้าทะเลสาบ
สงขลานั้น ทางผู้วิจัยเองได้ทาการรื้อฟื้นซากเตาเผา การผลิตอิฐร่วมกับคนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบต่างๆ โดยการรื้อฟื้นผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนตามรูปแบบใน
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อดีต มีการย่อส่วนลงเพื่อเป็นของฝากและประยุกต์ตกแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้น่า สนใจต่อนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาซื้อหาเป็นของฝากของที่ระลึก ซึ่งการกระทาดังกล่าวทาให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาโดยการร่วมมือของชุมชนได้ประสบผลสาเร็จ และสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เพิ่มสินค้าภูมิปัญญาพื้นเมือง สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างในการฟื้นฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนอื่นๆต่อไป
พระรัฐกร สุขอ้ว น (๒๕๕๑) ได้ทาการศึกษา “ภูมิปัญ ญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
พัฒนาศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เชิงเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดศรีสะเกษ” พบว่า การถ่ายทอด
ภูมิปั ญ ญาของศิล ปหั ตถกรรมเครื่ องปั้นดิน เผาของจังหวัดศรีส ะเกษนั้ น ได้มีการสื บทอดกัน มาตาม
สายเลือดของครอบครัว จากพ่อแม่สู่ลูก กระทากันภายในครอบครัวแบบมุขปาฐะ การผลิตมีการกระทา
แค่ภ ายในครอบครัว รูป แบบกิจ การเป็ นเจ้าของคนเดียว ไม่มีการรวมกลุ่ มผู้ ประกอบการประเภท
เดียวกันเพื่อต่อรองราคาผลิตภัณฑ์ ขาดการบริหารจัดการและปัญหาด้านเงินทุน ทาให้ผู้ประกอบการใน
ชุมชนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการ
อนุ รักษ์ ฟื้น ฟูและพั ฒ นาศิล ปหั ตถกรรมเครื่องปั้ นดิน เผาเชิงเศรษฐกิจชุมชนไว้ว่า ควรเพิ่มรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวน หรือของที่ระลึก ภาครัฐ
ควรเข้ามาส่ งเสริม ผลิ ตภั ณ ฑ์ ต่างๆ ให้ รู้จักเป็ น ที่ แพร่ห ลายในระดั บทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ
ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวชมงานหัตถกรรมดังกล่าว ช่วยเหลื อด้านแหล่งเงินทุน การประชาสัมพันธ์
สร้างงาน สร้างรายได้ และเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และชุมชน
ทองเหลือง บุญพร้อม (๒๕๓๖) ได้ทาการศึกษา “การสืบสานการทาเครื่องปั้นดินเผาของชาว
ส่วยบ้านชาสมิง อาเภอสังขะ จังหวัดสุริ นทร์” พบว่าจากความเจริญของบ้านเมืองที่ใช้หม้ออลูมิเนียมที่
ให้ความร้อนมากกว่า การหุงต้มไฟฟ้าที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทาให้ความต้องการใช้หม้อดินลด
น้อยลง ทาให้หมู่บ้านที่เคยทาการปั้นหม้อเลิกผลิตไป นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น แหล่งดินเหนียวถูก
แปรเปลี่ ยนเป็ น ที่น า เปลื อกไม้ห ายากกว่าเดิม ผู้ ผ ลิตไม่มีการพั ฒ นารูปแบบผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ๆ เพื่ อ
ตอบสนองความก้าวหน้าของสังคม และผู้ผลิตต้องมีการดาเนินการทั้งหมดไม่ใช่เพียงผลิตอย่างเดียว
รวมถึงการจัดจาหน่ายเองด้วย การปั้นหม้อแบบดั้งเดิมนี้อาจสูญสลายไปตามกาลเวลาได้หากไม่มี การ
อนุรักษ์เอาไว้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ไว้ว่า ควรมีการสนับสนุนอาชีพปั้นหม้อและพัฒนา
รูปแบบให้ทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคงอนุรักษ์การผลิตแบบดั้งเดิมเอาไว้และมีการสงวนแหล่งดินเหนียว
ห้ามทาการบุกรุกโดยการกาหนดพื้นที่ที่แน่นอน โดยสงวนแหล่งตัดหินโบราณซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับ
แหล่งดินเหนียว ปรับปรุงเส้นทางเข้าไปเยี่ยมชมให้มีสะดวกมากขึ้น มีการรวมกลุ่มช่างปั้นหม้อโดยการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ในด้านของรูปแบบของผลิตภัณฑ์ควรย่อส่วนของผลิตภัณฑ์ให้เล็กลงเพื่อจาหน่าย
เป็นของที่ระลึก และควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและความรู้เกี่ยวกับการปั้นหม้อแก่
นักเรียนในท้องถิ่น เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานที่นาไปสู่การคิดค้น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
วีระศักดิ์ จุลดาสัย พณิฐา ยงพิทยาพงศ์ และอาติมา ศรีปากดี (๒๕๕๐) ได้ทาการศึกษา “การ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้า นเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม”พบว่า การสืบทอดภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลางมีมานยาวนานถึง ๑๕๐ ปี มีแหล่งดิน
เหนียวที่มีคุณภาพ มีแหล่งป่าที่ใช้ทาเชื้อเพลิง และมีกลุ่มช่างที่ถ่ายทอดความรู้เป็นจานวนมาก ซึ่งมีการ
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ถ่ายทอดแบบตัวต่อตัวโดยเริ่มที่การถ่ายทอดภายในครอบครัว เยาวชนภายในชุมชน และการถ่ายทอด
จากภาครัฐ คือจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดจาก
ภายนอกชุมชน ทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกชุมชน และสามารถหาแนวทางนาภูมิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่น ด้ านเครื่องปั้ น ดิ น เผามาบู รณาการกั บเทคโนโลยีส มัยใหม่ เพื่ อสร้างมูล ค่ าเพิ่ ม ให้ กั บ
ผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
จามร พงษ์ไพบูลย์ (๒๕๕๐) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น : กรณีศึกษา “เพลงโหงฟาง” ของจังหวัดตราด” ได้ค้นพบว่า กระบวนการเรียนรู้และการสืบ
ทอด “เพลงโหงฟาง” กระบวนการเรียนรู้ที่ พ่ อเพลง แม่เพลงใช้ ในการเรียนรู้ทั้งหมด เป็ นรูป แบบ
ผสมผสาน ที่มีทั้งแบบทางตรง และแบบทางอ้อม ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ๔ ขั้นตอน คือ
๑. สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ โดยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น การสาธิ ต การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์กับบุคคล ไม่มีตาราเรียน ลองผิดลองถูกโดยการปฏิบัติจริง แล้วนาสิ่งที่พบมาพัฒนาตนเอง
ไปเรื่อย ๆ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่รีบร้อนแต่ค่อยเป็นค่อยไป
๒. การฝึกปฏิบัติจริง โดยทดลองปฏิบัติจริงจนค้นพบว่า ประสบผลสาเร็จเพียงใด มีปัญหา
สิ่งใดที่ควรปรับแก้ และพัฒนาให้ดีขึ้น
๓. การปรับปรุงแก้ไข เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและจาก
ผู้อื่น ชี้แนะ
๔. การประยุกต์ใช้ โดยปรับการร้องและเล่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์นั้น
จากการพิจารณางานวิจัยของ จามร พงษ์ ไพบูลย์ประสาท เน้นกระบวนการเรียนรู้จาเป็นต้อง
ศึกษาผ่านกระบวนการกิจกรรม สอดคล้องกับ อิศรปรีดา (๒๕๑๘) กล่าวว่า การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น
แบบที่ครูเป็นผู้จัดกิจกรรมหรือค้นคว้าเอง จะมีลักษณ์ ดังนี้
๑. การเรียนรู้สังกัป (Learning concepts)
๒. การเรียนรู้ด้านทักษะ (Learning skills)
๓. การเรียนรู้เจตนคติ และซาบซึ่ง (Learning to solve problems and thinking)
๔. การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและความคิด (Learning attitudes and appreciations)
พบว่า ในการจัดกระบวนการเรียนรู้สามารถรับองค์ความรู้โดยตรงและโดยอ้อมจากองค์ความรู้
ในรู ป แบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งผ่ านกิจ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิด การสร้างองค์ ค วามรู้ สอดคล้ อ งกั บ
อนุรักษ์ บุ ญท้าว และคณะ (๒๕๔๕) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพการถ่ายทอดและสื บทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอีสาน ด้านการละเล่นกลองเส็ง ในอาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพการถ่ายทอดและสื บ ทอดภูมิปั ญ ญาท้องถิ่นอีส าน ด้านการละเล่ นกลองเส็ ง ในอาเภอร่องค า
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการวิจัยได้ใช้กรอบในการศึกษากระบวนการในการเรียนรู้การละเล่นกลองเส็ง โดย
ดาเนินการตามขั้นตอน ๔ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การแยกแยะภูมิปัญญานิทัศน์
ขั้นตอนที่ ๒ การฝึกฝนพัฒนาการตามแบบ
ขั้นตอนที่ ๓ การใช้สู้ฐานปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๔ การกาหนดแนวทางอนุรักษ์และพัฒนา
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ผลจากการศึก ษาวิจั ย ชิ้น นี้ พ บว่าในการถ่ายทอดและสื บสานภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น อีส าน ด้าน
การละเล่นกลองเส็งนั้น กิจกรรมการเรียนรู้นั้นควรให้ความสาคัญในเรื่องการเรียนรู้ วิธีการละเล่นกลอง
เส็ง การเข้าร่ว มชมการสาธิต การฝึ กซ้อมการละเล่ น การศึกษา และเรียนรู้ถึงความเชื่อ ประเพณี
วัฒนธรรมการละเล่นกลองเส็ง
จากการพิจารณาจะเห็นว่า กระบวนการเรียนรู้เป็นการได้มาซึ่งองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ โดย
กระบวนการเรียนรู้จะเน้นที่ผู้เรียนสามารถได้องค์ความรู้ เมื่อกล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้กับชุมชน
จาเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนรู้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ มีการผสมผสานกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้ไปมาซึ่งองค์ความรู้สามารถแก้ไขและติดตามผลขององค์ความรู้นั้นได้ เมื่อผู้เรียนได้องค์
ความรู้มาจาเป็นต้องมีการสืบทอดองค์ความรู้นั้นไม่ให้หายไป
ปทุมมาศ สุทธิ์สวัสดิ์ (๒๕๔๘) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสืบ
ทอดภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี ” ได้ให้ทัศนะไว้ว่า การสืบทอด
ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ หมายถึง การถ่ายทอดหรือการส่งต่อภูมิปัญญาการแสดงหนังใหญ่ที่ผู้ทรงภูมิ
ปั ญญาสั่ งสมประสบการณ์ องค์ความรู้จากคนรุ่นหนึ่งสู่ คนอีกรุ่นหนึ่ง มีวิธีการเรียนรู้และสื บทอด
ศิลปะการแสดงหนังใหญ่ คือ
๑. กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังใหญ่จากการลงมือปฏิบัติ
จริง
๒. กระบวนการเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังใหญ่จากการลองผิดลองถูก
๓. กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาศิ ล ปะการแสดงหนั งใหญ่ จ ากประเพณี
วัฒนธรรม หรือพิธีกรรม
๔. กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาศิ ลปะการแสดงหนังใหญ่ จากหลักสูตรการ
เรียนการสอนขององค์กรการศึกษา
๕. กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาศิลปะการแสดงหนังใหญ่จากกระบวนการกลุ่ม
ในขณะที่ กานดา เต๊ะขันหมาก (๒๕๕๔) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “กระบวนการเรียนรู้และสืบทอด
ภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของผู้ทรงภูมิปั ญญาไทพวนบ้านหินปัก อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนในมิติทุนทางสังคมวัฒ นธรรมของบ้าน หินปักที่ส่งผลถึงภูมิ
ปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ และกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญา การทอผ้ามัดหมี่ของผู้
ทรงภูมิปัญญาไทพวนบ้านหินปัก โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กรอบในการ
ตอบคาถามกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาดังนี้
๑. กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละสื บ ทอดจากสถาบั น ทางครอบครัว เรี ย นรู้จ ากพ่ อ แม่ หรื อ
กิจกรรมทางครอบครัว
๒. กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดเกิดจากกิจกรรมของชุมชน
๓. กระบวนการเรีย นรู้และสื บทอดจากกระบวนการกลุ่ม การรวมกลุ่ มจะก่อให้ เกิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม
๔. กระบวนการเรีย นรู้และสื บทอดเกิดจากการศึกษาในระบบ ปัจจุบันจะมีส ถาบันทาง
การศึกษาจัดหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรตรงนี้จะเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่
และมีการประยุกต์ให้เหมาะสมตามยุคสมัย
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๕. กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาจาก ครู (ผู้ มี ค วามรู้ ) ผู้ ที่ มี ห น้ าที่ ส าคั ญ
ที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาที่สาคัญก็คือ “ครู” หรือผู้ที่ถ่ายทอด ผู้ที่เป็นแบบอย่าง
ภายใต้กรอบการศึกษาดังกล่าว กานดา เต๊ะขันหมาก ได้ค้นพบว่า การสืบทอดภูมิปัญญาการ
ทอผ้ามัดหมี่ของผู้ทรงภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ คือ มูลเหตุจูงใจให้สืบทอด คือ รายได้และการเห็น
คุณค่าภูมิปัญหา วิธีการสืบทอดผ่านระบบครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และการเป็นวิทยากร ผู้รับการสืบทอด
ลูกหลาน สมาชิกกลุ่ม คนในชุมชน ผู้สนใจ เนื้อหาที่สืบทอดลวดลาย การมัด การย้อม การให้สี การทอ
และการแปรรูป
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บทที่ ๓
ระเบียบวิธีการวิจัย
ขั้ น ตอนในการด าเนิ น การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอท่งงเขาหลงง ัังหงัดร้อยเอด” ผู้ศึกษาได้ใช้
ระเบียบงิธีงิััย เชิงค่ณภาพ (Qualitative Research) มีั่ดม่งงหมายเพื่อการศึกษากระบงนการเรียนรู้
และนาไปสูงการสืบ สานและดารงภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ทั้งโดยการสัมภาษณ์แบบเัาะลึกของผู้ที่มีองค์
คงามรู้ที่รงงมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา และรงบรงมข้อมูลทั้งปฐม
ภูมิและท่ติยภูมิ เพื่อให้ ได้ข้อ มูลหลายภาคสง งนเพื่อนามางิเคราะห์ และหาแนงทางในการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้คงอยูงสืบไป โดยมีกระบงนการในการดาเนินการ
งิััยดังตงอไปนี้
๑. การเลือกพื้นที่ในการศึกษา
๒. การเลือกกล่งมผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
๓. การเกบรงบรงมข้อมูล
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการงิััย
๕. ขั้นตอนในการงิััย
๖. การตรงัสอบข้อมูล
๗. การงิเคราะห์ข้อมูล
๑. การเลือกพื้นที่ในการศึกษา
การเลื อ กพื้ น ที่ ในการศึ ก ษา หั ต ถกรรมเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ า นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย
อาเภอท่งงเขาหลงง ัังหงัดร้อยเอด” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมาัากการอพยพย้ายถิ่นฐาน
ของชง างฝี มื อ ที่ ม าัากัั งหงัด นครราชสี ม า และเมื่ อ มาตั้ งถิ่ น ฐานบริเงณบ้ านเทอดไทย มี ก ารปรั บ
ใช้งัตถ่ดิบเพื่อการทาหัตถกรรมตามพื้นถิ่น และภูมิปัญญาของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
แหง งนี้ ยังคงหลงเหลื ออยูง เพี ยงแหง งเดียงในัังหงัดร้อยเอดเทงานั้น สอดคล้ องกับงัตถ่ประสงค์ที่ต้อง
มีการอน่รักษ์สืบสานภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมเอาไง้ให้คงอยูงสืบไปให้ได้
๒. การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
การเลือกกล่งมผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการงิััยในครั้งนี้ ดาเนินการโดยงิธีการเลือกรายชื่อ ัากคนที่
ได้มีการรงมตังกัน ในกล่งมที่มีชื่องงากล่งม ปั้นเตาบ้านเทอดไทย ซึ่งมีประสบการณ์ในการทาหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมมากงอนทั้งสิ้น แตงปััั่บันผันตังเองมารงมกล่งมปั้นเตา เนื่องัากมีได้รายได้ดีกงงา
รงมทั้ งพง อเฒง าแมงเฒง าที่ เคยปั้ น เตามายางนานันปััั่ บัน ไมงส ามารถปั้ น ได้ เนื่อ งัากมีอาย่มากแล้ ง
ประมาณ ๒๘ คน โดยมีเกณฑ์การพิัารณาคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีค่ณสมบัติดังนี้
๑. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เคยปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม
๒. เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถถง า ยทอดคงามรู้ เรื่ อ งหั ต ถกรรมเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ า นเทอดไทย
กระบงนการขั้นตอนตงางๆ ในการปั้นได้
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๓. เป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอดและมีคงามรู้เรื่องหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา และสามารถเลงาถึง
ประสบการณ์และกระบงนการที่ได้รับัากการสืบทอดได้
สาหรับการเกบข้อมูลภาคสนาม ได้ัากการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมัากผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยงข้องที่ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญอ้างถึง ผู้งิััยเกบข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลมีคงามนงาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเกบรงบรงมข้อมูลในการงิััยมีขั้นตอนดังตงอไปนี้
๑. การศึกษาข้อมูลท่ติยภูมิ ที่ได้ัากการรงบรงมแนงคงามคิดและทฤษฎีที่เกี่ยงข้อง
งานงิััยและการศึ กษาตงางๆ รงมถึงข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา เชงน ข้อมูล ด้านประชากร ข้อมูล
โครงสร้างทางเศรษฐกิัของช่มชน ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยงข้อง
๒. การศึ ก ษาข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ ได้ ั ากการออกส ารงัภาคสนาม ัากการสั งเกตการณ์
และสั มภาษณ์ เชิงลึ กกั บ บ่ ค คลที่ เกี่ ยงข้ อง โดยกล่ง ม เป้ าหมายหลั กคื อ กล่ง ม ชงางปั้ น เครื่อ งปั้ น ดิน เผา
เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและงิธีการถงายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
โดยมีแนงทางการดาเนินงานดังตงอไปนี้
๒.๑ ผู้งิััยได้ศึกษาแนงทางเทคนิคการสัมภาษณ์แบบเัาะลึกและสังเกตการณ์อยงาง
ละเอียด ลักษณะของกรรมงิธีการทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เพื่อสะดงกตงอการเกบข้อมูล โดยได้
ศึกษาแนงคิดและงิธีการเกี่ยงกับการงิััยเชิงค่ณภาพของ ส่ภางค์ ัันทงานิช (๒๕๕๖)
๒.๒ การใช้แนงคาถามโดยเป็นคาถามปลายเปิด เป็นแนงทางในการสัมภาษณ์ เพื่อให้
การสัมภาษณ์สามารถบรรล่ตามงัตถ่ประสงค์และได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ตงอการงิััยในครั้งนี้ได้
๒.๓ การรงบรงมข้อมูลัากการสัมภาษณ์แบบเัาะลึกนั้น โดยพื้นที่ศึกษาเป็นพื้นที่ภาค
ตะงันออกเฉียงเหนือ และคาพูดที่ได้ัากการสัมภาษณ์ัะเป็นภาษาถิ่น ตังผู้งิััยมิใชงคนพื้นถิ่นแตงดั้งเดิม
ัึงไมงสามารถเข้าใัศัพท์พื้นถิ่นหรือคาพูดเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆได้งงาย ัาเป็นต้องมีคนในพื้น ที่หรือผู้ที่
ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นประัามาชงงยในการอธิบายคงามหมาย ถอดคงาม แปลคงามให้ตรงกับภาษาไทย
ภาคกลางมากที่ส่ด
รายชื่อของผู้ให้ข้อมูลโดยสังเขป
๑. นางหมา รณเรืองฤทธิ์
๒. นายปราโมทย์ ัันทร์ทอง
๓. นางัันทร์ แกงนนาคา
๔. นายส่งรรณ ต้องประดิษฐ์
๕. นายัารัส ส่นทรงัฒน์
๖. นายสมพร พันอากาศ
๗. นางบังลา ดิษคา
๘. นายบ่ญหนา คามาตย์
๙. นางส่พิศ คามาตย์
๑๐. นายบ่ญเรียง มณีแสง
๑๑. นายสงีท ยามี
๑๒. นางกฤษณา ประสานศรี

๒๔

๑๓. นายคาพัน สารผล
๑๔. นางส่ดใั นางัลย์
๑๕. นายส่งรรณ ทบประดิษฐ์
๑๖. นายสัน ประสารศรี
๑๗. นายสม ดงงาม
๑๘. นายแดง ศรีแสง
๑๙. นางเพง สโนง์
๒๐. นายบ่ญศรี โคตรมะ
๒๑. นายเที่ยง สร้อยทอง
๒๒. นายณรงค์ ไชัันลา
๒๓. นางเพชร สมสาร์
๒๔. นายนิตร ไชัันลา
๒๕. นางเหมือน ชัยพริ้ง
๒๖. นางหนูอาั รัตนภักดี
๒๗. นายยงย่ทธ์ นิลัักร
๒๘. นายัันทา แกงนนาคา
๒.๔ การสังเกตการณ์ ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะของทรัพยากรดินที่มีค่ณ ภาพ
และมีคงามเหมาะสมตงอการนามาผลิตเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเทอดไทย
๔. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการงิััยมีดังตงอไปนี้
๔.๑ การสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่งไปของช่มชน อัตลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
เทอดไทย กระบงนการสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น โดยการสั ม ภาษณ์ กล่ง มชง างผู้ มีภู มิ ปัญ ญาท้ องถิ่ น
ผู้นาช่มชน
๔.๒ การประช่ ม กล่ง ม เพื่ อ การท างานรง ง มกั บ ผู้ เ กี่ ย งข้ อ งในการสื บ ทอดหั ต ถกรรม
เครือ่ งปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยให้คงอยูงไมงสูญหายไปตามกาลเงลา
๔.๓ การศึกษาเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยงข้องกับพื้นที่ ประงัติคงามเป็นมา การใช้รูปถงายทาง
อากาศ และภาพถงายดางเที ย มในชงง งปี ตง างๆมาเปรีย บเทีย บถึ งพั ฒ นาการการเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่มีผลตงองัฒนธรรมการปั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
๔.๔ เงทีเสงนา เพื่อระดมการมีสงงนรงงมัากช่มชน การสืบสานงัฒนธรรม โดยการััดเงที
กิักรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมคงามคิดระหงงางชงางปั้นด้งยกัน ผู้นาช่มชนและแม้กระทั่ง เดก
และเยางชนัากโรงเรียนบ้านเทอดไทย และโรงเรียนเทอดไทยงิทยาคม ที่ัะเป็นผู้สืบสานงัฒนธรรม
ดังกลงางได้
๔.๕ เงทีการััดแสดง เพื่อััดแสดงงาน เป็นโครงการประช่มเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการ
สาธิตการปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม คนในงานสามารถรงงมหัดทาเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมได้
พร้อมทั้งการััดแสดงเครื่องปั้นตงางๆัากผลงานของชงางปั้นในพื้นที่

๒๕

๕. ขั้นตอนในการวิจัย
๕.๑ การประช่มกล่งมระหงงางกล่งมนักงิััย กล่งมคนในพื้นที่ ผู้นาช่มชน เพื่อสร้างคงามเข้าใัถึง
งัตถ่ประสงค์ในการััดทางิััยในครั้งนี้ และประโยชน์ที่ัะได้รับหลังงานงิััยแล้งเสรั
๕.๒ การศึกษาถึงสภาพทั่งไปและบริบทของช่มชนบ้านเทอดไทย ทั้งลักษณะทางกายภาพ
เศรษฐกิั สังคมและงัฒนธรรม การใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐาน โดยการศึกษาเอกสาร ใช้แผนที่รูป
ถง า ยทางอากาศ ภาพถง า ยดางเที ย มเพื่ อ ดู ค งามเปลี่ ย นแปลงเชิ ง พื้ น ที่ รง ง มกั บ การส ารงัทั ศ นคติ
แนงคงามคิด เพื่อหาแนงทางในการสืบสาน โดยการสัมภาษณ์คนในช่มชนรงงมด้งย
๕.๓ การััดเงทีเสงนา เพื่อเน้นกระบงนการมีสงงนรงงมในช่มชน มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สาธิตการปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ โดยชงางฝีมือดั้งเดิมบ้านเทอดไทย
๔.๕ การัั ด แสดงผลงาน เพื่ อ ให้ ค นในช่ ม ชนภาคภู มิ ใัในภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค่ ณ คง า
และคูงคงรในการอน่รักษ์มิให้สูญหายไป
๖. การตรวจสอบข้อมูล
เพื่ อให้ เกิดคงามเชื่อมั่น ในการงิััยงงาได้ข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้งนตามงัตถ่ป ระสงค์การงิััย
ผู้งิััยได้นาข้อมูลที่เกบรงบรงมได้มาตรงัสอบคงามถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)
(Denzin, ๑๙๗๐) ซึ่งส่ภางค์ ัันทงานิช (๒๕๓๑, หน้า ๑๒๘) ได้เสนอไง้ โดยอาศัยงิธีการดังตงอไปนี้
๖.๑ ตรงัสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยการตรงัสอบแหลงงของข้อมูล แหลงงที่มาเพื่อ
ใช้พิัารณาในการตรงัสอบ ได้แกง เงลา สถานที่ และบ่คคล ที่ตงางกัน ัาเป็นต้องได้ข้อมูลที่ตรงกัน
๖.๒ ตรงัสอบสามเส้าด้านงิธีการรงบรงมข้อมูล ที่ใช้กระบงนการรงบรงมข้อมูลหลาย
งิธีในเรื่องเดียงกัน ด้งยงิธีการที่ตงางกัน ได้แกง การสังเกต การสัมภาษณ์เัาะลึก การศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยงข้อง
นอกัากนี้ยังมีการตรงัสอบข้อมูลแบบสร่ปสะสม เมื่อผู้งิััยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญับใน
แตงละประเดนแล้ง ต้องมีการทบทงนคงามถูกต้องโดยการถามย้อนกลับอีกรอบเพื่อตรงัสอบยืนยัน
คงามแมงนยาของข้อมูลอีกครั้ง
๗. การวิเคราะห์ข้อมูล
การงิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้ั ากการเกบรงบรงมข้อมูล ทั้ งข้อมูล ปฐมภู มิและท่ ติยภูมิม าศึกษา
งิเคราะห์ และตรงัสอบ ทั้งสภาพสภาพพื้นที่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การตั้งถิ่นฐานของช่มชน ลักษณะ
ทางเศรษฐกิ ั สั งคมและงัฒ นธรรม รงมไปถึ งกระบงนการในการสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยงงาคงรปรับปร่งและเพิ่มเติมอยงางไรบ้างเพื่อให้ภูมิปัญญาเหลงานี้
ยังคงอยูง

๒๖

บทที่ ๔
สภาพทั่วไปภายในพื้นที่ศึกษา
สภาพทั่ ว ไปของพื้ น ที่ ศึ ก ษา อั น ได้ แ ก่ ลั ก ษณะทางกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม
และวัฒ นธรรมการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้านเทอดไทย
ซึ่งมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อความเป็นอัตลักษณ์และการดารงอยู่ ตลอดจนการลดลงของวัฒนธรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย โดยมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้
๔.๑ สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
๔.๑.๑ ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษามีมีพื้นที่ครอบคลุมชุมชนบ้านเทิดไทย แบ่งออกเป็น ๔ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑,
หมู่ ๒, หมู่ ๓ และหมู่ ๔ อยู่ในตาบลเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ
อาเภอทุ่งเขาหลวง และอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพที่ ๑ ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ๑
ที่มา : Google Earth

๒๗
อาเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
บ้านเทอดไทย

ภาพที่ ๒ ขอบเขตพื้นที่ศึกษา ๒

๔.๑.๒ ประวัติความเป็นมาของบ้านเทอดไทย
ในอดีตประชากรบ้านเทอดไทยเป็นกลุ่มชนอพยพจากกลุ่มชน ๒ กลุ่ม คือ ชนเผ่าลาว
และชนเผ่าไทย ชนเผ่าชาวลาวอพยพมาจากบ้านยางกลาง ตาบลเหล่า อาเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
สาเหตุที่อพยพมาจากบ้านเรือนอยู่ห่างไกลที่ทานา สาหรับชนเผ่าไทยที่อพยพมานั้น มาจาก จังหวัด
นครราชสีมา เป็นชนเผ่าที่เรียกว่า ไทยเบิ้ง หรือไทยโคราช สาเหตุที่อพยพมาบ้านเทอดไทยเนื่องจาก
บริเวณถิ่นที่อยู่เดิมในจังหวัดนครราชสีมามีสภาพความเป็นอยู่ที่แห้งแล้ง โดยมีหลวงกระปุ่ง ผู้เป็นช่าง
ปั้นหม้อและเป็น ผู้มาสารวจดินที่มีความเหมาะสมสาหรับการปั้นหม้อ ณ บริเวณห้วยดางเดียว บ้าน
เทอดไทย หลังจากที่หลวงกระปุ่งได้ทดลองปั้นดูแล้วพบว่าดินดังกล่าวมีคุณภาพดี เหมาะสมในการปั้น
หม้อ จึงได้ชักชวนคนในหมู่บ้านอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่บ้านเทอดไทย เพื่อประกอบอาชีพที่ติด
ตัวมาคือการปั้น หม้อ โดยมาตั้งถิ่นฐานและแยกคุ้มหรือบ้านคนละบ้านระหว่างชนเผ่ าคนไทยโคราช
และชนเผ่าลาว คือ คุ้มไทย และคุ้มลาว (หมา รณเรืองฤทธิ์, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)
การอพยพมาตั้งถิ่น ฐานของชุมชนครั้งแรกโดยชาวไทยที่ มาจากนครราชสี ม า ซึ่งมี
ความสามารถในการปั้นหม้อนั้น ได้ตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่เรียกว่า ดงโต่งโต้น ซึ่งอยู่ใกล้บริเวณห้วยดาง
เดียว ซึ่งมีดินที่เหมาะสมสาหรับการปั้นหม้อ แต่ต่อมาไม่นานเกิดการเสียชีวิตของคนในหมู่บ้านติดต่อกัน
จึงเป็นความเชื่อที่ว่าเจ้าที่แรงไม่สามารถตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณเดิมได้ จึงได้อพยพย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน
หมู่บ้านเทอดไทยจนกระทั่งปัจจุบัน (หมา รณเรืองฤทธิ์, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)

๒๘

หลังจากนั้นทั้งคุ้มไทยและคุ้มลาวเมื่อตั้งถิ่นฐานอยู่ไปยาวนานจึงมีความสนิทสนมกลม
เกลียวกัน จึงถูกเรียกว่าบ้านไทย ต่อมามีผู้คนอพยพมาอาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและอยู่รวมกันเรียกว่า
บ้านไทยใหญ่ และได้ขยายหมู่บ้านแยกออกไปเรียกว่า บ้านไทยน้อย เมื่อมีความหนาแน่นของประชากร
เพิ่มมากขึ้น ผู้ใหญ่บ้านคนเดียวปกครองไม่ได้ จึงขออนุญาตตั้งหมู่บ้านเพิ่ม ประกอบกับผู้คนในเขตนี้
ชอบค้าขายและมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากขึ้น จนกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า จึงตั้งชื่อว่า บ้านตลาด
และชุมชนอีกกลุ่มแยกไปตั้งหมู่บ้านใหม่อีกคือ บ้านปอหู โดยเรียกชื่อตามต้นไม้คือ ต้นปอหู
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ นายวาสนา วงศ์ สุ ว รรณ นายอ าเภอธวั ช บุ รี ได้ ตั ด ถนนเชื่ อ ม
ติดต่อกันทั้ง ๓ หมู่บ้าน โดยเปลี่ยนชื่อจากบ้านไทยใหญ่เป็นบ้านเทอดไทย บ้านตลาดเป็นบ้านตลาดใหญ่
จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ตาบลเหล่าได้แยกเพิ่มเป็นอีกตาบลหนึ่งคือ ตาบลเขวาทุ่ง
ทาให้มีหมู่บ้านลดลงประกอบกับบ้านเทอดไทยมีประชากรเพิ่มขึ้น จึงตั้งหมู่บ้านอีกคือบ้านยางด่อ โดย
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ บ้านเทอดไทยได้แยกจากตาบลเหล่า เป็นตาบลเทอดไทย ซึ่งปัจจุบันบ้านเทอดไทย
แยกการปกครองออกเป็น ๔ หมู่บ้านคือ บ้านเทอดไทย หมู่ที่ ๑ ,บ้านตลาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านปอหู
หมู่ที่ ๓ และบ้านยางด่อ หมู่ที่ ๔ (สมพร พันอากาศ ,๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)

ภาพที่ ๓ การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้านเทอดไทย
ที่มา : Google Earth

๒๙

๔.๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของบ้านเทอดไทยเป็นแบบที่ราบลุ่ม มีลาห้วยดางเดียวที่
อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน เป็นแหล่งน้าไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
ที่ตั้ง
บ้ า นเทอดไทย ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ใต้ ข องที่ ว่ า การอ าเภอทุ่ ง เขาหลวง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหมู่บ้านอื่นๆ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านอื่นๆดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านท่าโพธิ์ ตาบลทุ่งเขาหลวง อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านยางกลาง ตาบลเหล่า อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านขมิ้น ตาบลเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านสะพานทอง ตาบลเหล่า อาเภอทุ่งเขาหลวง
จังหวัดร้อยเอ็ด
๔.๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ
บ้านเทิดไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตก
เฉีย งใต้พั ดผ่ าน ซึ่งมีลั กษณะภู มิอากาศคล้ ายคลึ งกับ ภูมิ อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่ว ไป
ปรากฏอยู่ ๓ ฤดูกาล ได้แก่
(๑) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี อากาศแห้งแล้ง
และร้อนจัดมาก มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง
(๒) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน และพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต้ ทาให้มีฝนตกชุกมากและมักประสบ
ปัญหาภัยธรรมชาติ คือภาวะน้าท่วมเกือบทุกปี
(๓) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพั นธ์ของทุกปี เนื่องจาก
ได้รับ อิทธิพ ลจากลมมรสุ มตะวัน ออกเฉียงเหนือพัดพาความหนาวเย็นมาจากประเทศจีน ทาให้ เกิด
อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง
๔.๑.๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินและการตั้งถิ่นฐาน
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่บ้านเทอดไทย ส่วนใหญ่เป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่
อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ชนบท การเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ปลูกสร้าง
เป็นประเภทพื้นที่เพื่อการพาณิชยกรรมจึงมีไม่มาก ส่วนใหญ่จึงมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย การตั้งถิ่นฐานของชุมชนมีความหนาแน่นอยู่ในหมู่บ้าน
ทั้ง ๔ หมู่ การตั้งถิ่นฐานจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยจากการกล่าวมาจากข้างต้นที่ว่ามีการอพยพย้ายถิ่น
ฐานจากที่อื่นมาตั้งถิ่นฐาน ณ บริเวณบ้านเทอดไทยในปัจจุบัน จึงเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่อยู่ อาศัย
มากยิ่งขึ้น และมีประชากรเพิ่มจานวนมากขึ้นตามลาดับ โดยสามารถศึกษาได้จากรูปถ่ายทางอากาศ
ในช่วงปีต่างๆกันต่อไปนี้

๓๐

ภาพที่ ๔ พื้นที่ชุมชนปีพ.ศ. ๒๔๙๕

ภาพที่ ๕ พื้นที่ชุมชนปีพ.ศ. ๒๕๑๐

๓๑

ภาพที่ ๖ พื้นที่ชุมชนปีพ.ศ. ๒๕๔๕

ภาพที่ ๗ พื้นที่ชุมชนปีพ.ศ. ๒๕๕๓

จากรูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมข้างต้นจะเห็นว่า พื้นที่ศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ในภาพแรก ปีพ.ศ. ๒๔๙๕ พื้นที่
ศึกษาเป็นพื้นที่ป่าไม้ และหลังจากเวลาผ่านไปพื้นที่ดังกล่าวได้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างประเภท

๓๒

ที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากการอพยพและการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนขนาด
ใหญ่ไปตามกาลเวลา

ภาพที่ ๘ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา

๔.๑.๖ ทรัพยากรธรรมชาติ
(๑) ทรัพยากรดิน
ลักษณะสภาพดินโดยทั่วไปของบ้านเทิดไทยมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะ
แก่การเพาะปลูกพืช ส่วนดินบริเวณห้วยดางเดียวที่นามาเป็นวัตถุดิบในการปั้นหม้อนั้น มีสีดาและเป็น
ดินเหนียว แต่ต้องขุดเอาหน้าดินออกประมาณ ๖๐ – ๗๐ เซนติเมตร ถึงจะเป็นดินเหนียวที่นามาใช้ปั้น
หม้อได้
(๒) ทรัพยากรน้า
บ้านเทอดไทยมีทรัพยากรน้าที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในหมู่บ้านคือ ลาห้วยดาง
เดียวที่อยู่ทางทิศเหนือของบ้านเทอดไทย และมีการขุดบ่อเก็บน้าไว้ใช้ยามหน้าแล้งบริเวณใกล้กับลาห้วย
ดางเดียวด้วย นอกจากนี้ทุกครอบครัวมีบ่อน้าส่วนบุคคลที่อยู่ใกล้บ้าน และใช้เครื่องสูบน้ามาใช้ภายใน
ครัวเรือน สาหรับน้าดื่ม ส่วนใหญ่ประชากรจะมีการใช้โอ่งสาหรับเก็บน้าฝน หรือมีถังซีมนต์ขนาดใหญ่
เพื่อรองน้าฝนไว้ดื่มตลอดทั้งปี

๓๓

ลาห้วยดางเดียว

ดินที่ขุดมาใช้ในการทาหัตถกรรม
ภาพที่ ๙ ทรัพยากรน้าและดิน

๔.๑.๗ ประชากร
บ้ านเทอดไทย มีจานวนหมู่บ้าน ๔ หมู่บ้าน มีทั้งหมด ๕๘๕ ครัว เรือน ประชากร
รวมทั้งสิ้น ๒,๑๕๖ คน โดยแยกเป็นชาย ๑,๐๗๑ คน และหญิง ๑,๐๗๑ คน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๖)
ตารางแสดงหมู่บ้าน ผู้นาชุมชนและจานวนประชากรบ้านเทอดไทย
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ-สกุล
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านเทอดไทย นายสมควร ดิษดา
บ้านตลาดใหญ่ นายสุภัช รัตนภักดี
บ้านปอหู
นายทองม้วน ตุ้มวัด
บ้านยางด่อ
นายวิจิตร แก้วบุญเรือง
รวม

ครัวเรือน
๑๒๐
๑๕๘
๙๕
๒๑๒
๕๘๕

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
๒๒๔
๒๓๖
๒๙๗
๓๑๕
๑๘๒
๑๗๕
๓๘๒
๓๔๕
๑,๐๘๕
๑,๐๗๑

รวม
ประชากร
๔๖๐
๖๑๒
๓๕๗
๗๒๗
๒,๑๕๖

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลเทอดไทย, ๒๕๕๖

๔.๑.๘ ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สาหรับสภาพเศรษฐกิจในชุมชนบ้านเทอดไทยได้สะท้อนออกมาในลักษณะของอาชีพของ
คนในชุมชน ปั จ จุ บั น อาชีพของคนในชุม ชนได้แปรเปลี่ ยนไปตามกาลเวลาและสภาพเศรษฐกิจ แต่โดย
ภาพรวมอาชีพของคนในชุมชนบ้านเทอดไทยสามารถแบ่งได้กว้างๆ ดังต่อไปนี้
๑) ด้านการเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทานาปีและเมื่อหมดฤดูกาลทา
นาจะมีอาชีพเสริมเพื่อหารายได้พิเศษ ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ การทาสวน ปลูกพืชผักสวนครัว

๓๔

๒) ด้านปศุสัตว์ ประชากรส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อขาย เช่น สุกร โค กระบือ ส่วนเป็น
ไก่ บางส่วนเลี้ยงไว้เพื่อขายและเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหาร
๓) ด้านอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและงานหั ตถกรรม
ต่างๆ เช่น การทอผ้าลายขิด การจักสาน งานปั้นหม้อ งานปั้นเตา
๔) ด้านการค้าและการบริการ ชาวบ้านในหมู่บ้านมักมีร้านค้าขายของประเภทต่างๆ
โดยมากเป็นร้านขายของชา ร้านให้บริการซ่อมรถจักรยานและมอเตอร์ไซค์ ร้านตัดผมของสุภาพบุรุษ
ร้านเสริมสวยของสุภาพสตรี โรงสีข้าว เป็นต้น
๔.๑.๙ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
(๑) การศึกษา
บ้านเทอดไทยมีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาคือโรงเรียนบ้านเทอดไทย ตั้งอยู่
ในเขตหมู่ ๔ บ้านยางด่อ สังกัดอยู่กับสานักงานเขตการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด เขต ๑ โรงเรียน
บ้านเทอดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๒ เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ต่อมาในปีพ.ศ.
๒๕๒๑ ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรประถมศึกษารูปแบบใหม่ ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก ๔ ปี เป็น
๖ ปี ดังนั้นโรงเรียนบ้านเทอดไทยจึงขยายการศึกษาออกไปจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และในปีพ.ศ.
๒๕๒๘ ได้เปิดชั้นเรียนชั้นเด็กเล็กขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่ชั้นประถมศึกษา
(๒) สถาบันและองค์การทางศาสนา
ชุมชนในชนบทส่วนใหญ่ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ
บ้านเทอดไทยก็เช่นเดียวกันมีสถาบันและองค์กรทางศาสนาดังนี้
(๑) วัดแสนสุขาราม
อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑
(๒) วัดสาราญ
อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒
(๓) วัดบ้านปอหู
อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓
(๔) วัดป่าโนนสวรรค์
อยู่ในเขตหมู่ที่ ๔
โดยเฉพาะวัดป่าโนนสวรรค์ ซึ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนแห่งหนึ่ง
และเป็นวัดที่เห็นความสาคัญของวัฒนธรรมการปั้นหม้อของคนในชุมชนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเทอด
ไทย โดยนาหม้อของคนในชุมชนมาประดับตกแต่งวัดให้สวยงาม

ภาพที่ ๑๐ วัดป่าโนนสวรรค์ที่ใช้หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนมาประดับตกแต่งวัด

๓๕

(๓) การสาธารณสุข
บ้านเทอดไทยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจาตาบลเทอดไทย ๑ แห่ง
อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ บ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมี
หน่วยบริการ อสม. แต่ละหมู่บ้านเพื่อบริการขั้นมูลฐานของการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
สถานประกอบการพยาบาลของเอกชน ๑ แห่ ง อยู่ในเขตหมู่ที่ ๔ บ้านยางด่อ
ตาบลเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในอดีตชาวบ้าน
ไม่เห็นความสาคัญของส้วม เนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าการที่คนในบ้านมาขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะใน
บ้านเป็น “ขะลา” หรือ “คะลา” ซึ่งหมายถึง สิ่งต้องห้าม ประกอบกับการหาน้าใช้ในอดีตนั้นหายาก
ต้องหาบน้ ามาใช้จ ากล าห้ ว ยมีร ะยะทางไกล เมื่ อหมู่ บ้านมี ความเจริญ มากขึ้น มีการขุดบ่ อน้ าใช้ใน
ครัวเรือนและมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาแนะนาเรื่องการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ และประโยชน์จาก
การใช้ส้วม ปัจจุบันบ้านเทอดไทยจึงใช้ส้วมกันทุกครัวเรือนจนถึงทุกวันนี้ (สมพร พันอากาศ, ๒๕๕๗ :
สัมภาษณ์)
(๔) การบริการขั้นพื้นฐาน
โดยบ้านเทอดไทยมีสถานที่ราชการตั้งอยู่ดังต่อไปนี้
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑
๒. โรงเรียนบ้านเทอดไทย
ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑
(๕) การคมนาคม
การคมนาคมโดยส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมทางบก โดยใช้ถนนเป็นเส้นทางหลัก
ในการคมนาคมเชื่อมต่อภายในหมู่บ้านทั้ง ๔ หมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต นอกจากนี้ยังคงมี
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้ านอีกจานวนหนึ่งซึ่งบางส่วนอยู่ในสภาพชารุด เนื่องจากสภาพใช้การมานาน
สาหรับถนนเพื่อการเชื่อมต่อกับพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่โดยรอบจะเป็นถนนลาดยาง สามารถเดินทางสะดวก
โดยสามารถใช้เส้ น ทางดังกล่าวเชื่อมต่อไปยังอาเภอทุ่งเขาหลวง อาเภอธวัช บุรี อาเภอเสลภูมิ และ
อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างสะดวกสบาย
(๖) การโทรคมนาคม
บ้ า นเทอดไทยยั ง ขาดการบริ ก ารทางโทรศั พ ท์ บ้ า น ประชาชน ส่ ว นใหญ่
ใช้โทรศัพท์มอื ถือ
(๗) ระบบไฟฟ้า
บ้านเทอดไทยมีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ การให้แสงสว่างตามจุดต่างๆ ใน
เขตหมู่บ้านยังไม่มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
(๘) ระบบประปา
บ้านเทอดไทย ยังขาดแคลนน้าดื่มน้าใช้ที่สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการ
ของคนในชุมชน ทางองค์การบริหารส่วนตาบลเทอดไทยจาเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น
มาโดยตลอดเมื่อถึงฤดูแล้ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและประสบปัญหาเกี่ยวกับน้าประปาไม่
สะอาด อีกทั้งไม่มีแหล่งเก็บ น้าดิบ ไว้ใช้นอกฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหาทาให้ ขาดแคลนน้าสะอาดในการ
อุปโภค บริโภค
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(๙) คติ ค วามเชื่ อ ประเพณี และพิ ธี ก รรมของบ้ า นเทอดไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
ชาวบ้ า นเทอดไทยยั ง คงมี ค วามเชื่ อ ทางไสยศาสตร์ ค วบคู่ กั บ การนั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา การนับถือผีสางเทวดาต่างๆ ยังคงมีอยู่มาก เพราะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้สามารถดล
บันดาลให้ทุกสิ่งเป็นไปอย่างแปรผันหรือเป็น ปรกติได้ ดังนั้นจึงมีการเซ่นสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
เพื่อให้ได้รับความเมตตาคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยคติความเชื่อเหล่านี้ปรากฏอยู่ในการประกอบ
อาชีพ วิถีชีวิต ซึ่งมีความเชื่อที่สาคัญๆและเกี่ยวเนื่องกับหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นคติความเชื่อที่
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ในการนาดินจากห้วยดางเดียวมาใช้เป็นวัตถุดิบในการปั้นหม้อนั้น ในเดือน
หกของทุกๆปี หากบ้านใดที่นาดินจากห้วยดางเดียวมาประกอบอาชีพ ต้องมีการเซ่นไหว้ด้วยอาหารคาว
หวานกับหลวงกระปุ่ง ผู้บุกเบิกดินบริเวณห้วยดางเดียวเพื่อนามาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผา และสืบทอด
วัฒนธรรมดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณของหลวงกระปุ่งยังคงอยู่ คอยดูแลที่ดินนั้นๆ
พร้อมทั้งทาหน้าที่คุ้มครองปกปักรักษาชาวบ้านเทอดไทยที่ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมการปั้นหม้อมาจนถึง
ทุกวันนี้ (จันทร์ แก่นนาคา, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)

ภาพที่ ๑๑ โรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเทอดไทย

๔.๒ สภาพทั่ ว ไปของชุ ม ชนที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ แ ละการด ารงอยู่ข องหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
ในด้านของลั ก ษณะทางกายภาพของพื้ นที่ ศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สั งคมวัฒ นธรรม การใช้
ประโยชน์ที่ดินรวมไปถึงการตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชนบ้านเทอดไทย ล้วนมีอิทธิพลต่อความเป็น อัต
ลักษณ์ของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยด้วยกันทั้งสิ้น เนื่องจากว่า วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ต่างๆ ล้วนแปรผันตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ คน
ในพื้นที่จาเป็นต้องปรับตัวเข้ากับลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ เพื่อความอยู่รอด ซึ่ง
จากวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยนี้ เป็นการนาเอาวัฒนธรรมจากถิ่นอื่นเข้ามาปรับใช้ให้
สอดคล้ อ งกั บ ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ในพื้ น ที่ แ ห่ ง ใหม่ นี้ เช่ น เดี ย วกั น โดยสามารถแยกรายละเอี ย ดถึ ง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้

๓๗

(๑) การตั้งถิ่นฐาน
การตั้งถิ่นฐาน หมายถึง การที่มนุษย์จัดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆบนโลก เช่น บ้านเรือน
ไร่นา ถนน โรงงาน วัด โรงเรียน สานักงาน สวนสาธารณะ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและทามาหากิน (วิสุดา
นาคทัต. ๒๕๒๕, หน้า ๕) หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยได้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเพื่อเกิด
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนแห่งใหม่ ในด้านของการตั้งถิ่นฐานในชนบท การเลือกที่ตั้งเพื่อการตั้งถิ่นฐาน
ของหมู่บ้านเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องพิจารณา เนื่องจากในอดีต การคมนาคมติดต่อกันทาได้ยากลาบาก สิ่งที่
ต้องคานึงถึงหรือพิจารณาก่อนเป็นอันดับต้นๆ คือ แหล่งน้า เนื่องจากจาเป็นต้องใช้ในการอุปโภคบริโภค
การพิจารณาเลือกที่ตั้งอีกประเภทหนึ่ง คือ ใกล้กับพื้นที่ทากิน (วันทนีย์ ศรีรัฐ. ๒๕๒๕, หน้า ๒๗) จาก
การค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานของช่างปั้นหม้อจาก
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อมาตั้งรกรากที่บ้านเทอดไทยแห่งนี้พบว่า ในอดีตพื้นที่เดิมที่จังหวัดนครราชสีมา
นั้น มีความแห้งแล้งกันดาร จึงมีการเสาะแสวงหาพื้นที่แห่งใหม่เพื่อความอยู่รอด ดังนั้นพื้นที่แห่งใหม่
ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ มากกว่า และต้องมีพื้นที่ที่มีทรัพยากรอย่างเพียงพอไม่ลาบากและอดอยาก
เหมือนพื้ น ที่ ซึ่งย้ ายมา ดังนั้ น จึ งมี ตัวแทนของคนในถิ่นเดิ ม ออกเดิ นทางเพื่ อส ารวจพื้ นที่ ไปเรื่อ ยๆ
จนกระทั่งพบพื้นที่บ้านเทอดไทยแห่งนี้ ซึ่งมีดินที่มีคุณภาพดีเหมาะสมต่อการปั้นหม้อ ซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่
ทากิน และสามารถนาภูมิปัญญาความรู้ที่มีอยู่เดิมไปใช้เพื่อการทามาหากินได้ในระยะยาวได้ นอกจากนี้
พื้นที่ดังกล่าวยังใกล้แหล่งน้า คือห้วยดางเดียว เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน
จึงได้กลับไปชักชวนกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นช่างปั้นหม้ออพยพย้ายถิ่ นฐานมาอยู่บ้านเทอดไทยแห่งนี้
การเคลื่อนที่ทางวัฒนธรรมจึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา ประกอบกับเกิดการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแห่งใหม่
สร้างวัฒ นธรรมใหม่ๆ เกิดการปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่แห่งนี้ และร่วมใช้วัตถุดิบ มา
ประกอบอาชีพสร้างรายได้และสืบทอดภูมิปัญ ญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผามายาวนาน
และสร้างรายได้ให้กับชุมชนนับตั้งแต่นั้นมา
(๒) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของประชากรที่เป็นช่างปั้นซึ่งเดินทางมาจากจังหวัด
นครราชสีมาเพื่อมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเทอดไทยแห่งนี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มี
อิทธิพลต่อความเป็นตัวตนของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาแห่งบ้านเทอดไทยแห่งนี้ เมื่อมีการย้ายถิ่นฐาน
จากที่หนึ่ง ไปสู่อีกที่หนึ่ง จึงเกิดประบวนการที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จากพื้น ที่ซึ่งเป็ น พื้น ที่ ของการเป็ น ที่อยู่อาศัย หรือเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อมีการย้ายถิ่นฐานพื้ นที่
ดังกล่าวนั้นจึงแปรสภาพไปเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า หรือในที่สุดกลายเป็นพื้นที่ป่า ในขณะที่พื้นที่ซึ่งถูก
อพยพย้ ายถิ่น ฐานเข้ามาอยู่ โดยพื้ น ที่เดิมอาจเป็ นพื้นที่รกร้างว่างเปล่ า หรือเป็นพื้นที่ป่าไม้ ได้แปร
เปลี่ยนเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย หรือพื้นที่เกษตรกรรม สืบเนื่องจากกิจกรรมต่างๆที่เป็นรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินในลักษณะต่างๆ ล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น พื้นที่บ้านเทอด
ไทย จะสามารถเห็ น ได้ ชั ด จากรู ป ถ่ า ยทางอากาศและภาพถ่ า ยดาวเที ย มที่ เห็ น ถึ ง พั ฒ นาการการ
เปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงปี ว่าถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย เกิดเป็นชุมชนและมีพัฒนาการ
และขยายชุ มชนขึ้ น ไปเรื่อ ยๆ ตามกาลเวลาและตามขนาดของประชากร พื้ น ที่ ซึ่งเคยเป็ น พื้ น ที่ ดิ น
ธรรมดา กลับมีคุณค่าแปรผันไปเป็นสิ่งของมีราคาสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน อย่างบริเวณริมลาห้วยดาง
เดียว หากไม่มีการสารวจของหลวงกระปุ่งที่มาหาดินที่มีคุณภาพเพื่อการปั้นหม้อ พื้นที่ดินดังกล่าวก็จ ะ
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ไม่มีการใช้ให้เกิดประโยชน์มากมายเหมือนในปัจจุบัน และไม่มีเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของพื้นที่บ้า น
เทอดไทยอย่างที่ปรากฎในทุกวันนี้
(๓) เศรษฐกิจ
ในอดีต อาชีพหลักของประชากรบ้านเทอดไทยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทานา ในหมู่บ้าน
จะมีเศรษฐกิจค่อนข้างดี เนื่องจากมีการค้าขายในหมู่บ้าน ไทยโคราชหรือไทยเบิ้งที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน ได้มา
ซื้อหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ภายในบ้าน ในด้านการค้าขายในหมู่บ้านเริ่มต้นขึ้นจากคนจีนที่อพยพลงมาเข้ามา
ค้าขายภายในหมู่บ้ าน และหมู่บ้ านใกล้ เคียงได้มาซื้อสิ นค้า เกิดเป็น ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนสิ นค้าเกิดขึ้น
และรวมเรียกบริเวณดังกล่าวว่า “ตลาด” มีการนาเครื่องปั้นดินเผาในหมู่บ้านนามาจาหน่ายที่ตลาดด้วย
พาหนะที่ใช้สัญจรในอดีตนิยมใช้ เกวียน ม้า และชาวบ้านบางคนก็เลี้ยงโคและกระบือ เพื่อนาไปขายต่อยัง
ตลาดที่ ก รุ ง เทพมหานคร โดยมี น ายฮ้ อ ย (พ่ อ ค้ า โคและกระบื อ ) เป็ น ผู้ น าทาง ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารน า
เครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเทอดไทยใส่เกวียนเข็นไปจาหน่ายยังพื้นที่อื่นๆด้วย จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจในอดีต
ของหมู่บ้านเทอดไทยมีความเจริญมากกว่าหมู่บ้านใกล้เคียง (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด. ๒๕๔๓,
หน้า ๓๐)
ดังนั้นลักษณะทางเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
ของบ้านเทอดไทยยังคงสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากเครื่องปั้นดินเผาดังกล่าว
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียนภายในชุมชนมากขึ้น จากที่เคย
ปั้นเพื่อใช้กันเพียงแค่ภายในครัวเรือน เมื่อมีระบบตลาดหรือเกิดเป็นศูนย์กลางการค้าขายเกิดขึ้น จึงมี
การปั้นเพื่อการจาหน่ายเกิดขึ้นนับแต่นั้นมา การทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจึงแพร่หลายภายในชุมชน
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อรองรับตลาดที่ขยายตัวในเรื่องของกาลังซื้อที่ มีปริมาณเพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้
ให้กับหมู่บ้านเป็นจานวนมาก รวมทั้งเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ายิ่ง
(๔) สั ง คมและวั ฒ นธรรม คติ ค วามเชื่ อ ประเพณี และพิ ธี ก รรมของบ้ า นเทิ ด ไทย
ที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
ในด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรมได้ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านเทอดไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนแห่งช่างฝีมือที่
อพยพมาจากที่อื่น ดังนั้นเมื่อเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งชุมชนแห่งใหม่ เกิดเป็นสังคมใหม่เกิดขึ้น
เนื่องจากไม่ใช่เพียงกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่มาจากจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ยังมีกลุ่มคนอื่นอพยพย้ายถิ่น
เข้ามาตั้งรกรากพื้นที่เดียวกันด้วย ประกอบกับพื้นที่แห่งเดิมยังคงมีคนพื้นถิ่นอาศัยอยู่ก่อนมาแต่ดั้งเดิม
แล้ ว ดั งนั้ น จึ งเกิด การรวมกลุ่ มของกลุ่ ม คนหลายกลุ่ ม คนเข้ าด้ว ยกั น ก่ อ ตัว เป็ น ชุ ม ชนใหม่ เกิด ขึ้ น
เกิดเป็นสังคมใหม่เกิดขึ้น แต่วัฒนธรรมที่ติดตัวมาไม่ได้เลือนหายไป เนื่องจากเป็นอาชีพที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนได้ ในทางกลับกันเมื่อมีคนมาอยู่รวมกันมากขึ้น ประกอบกับมี ตลาดรองรับและเกิด
กาลังซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น กลับทาให้คนในชุมชนบ้านเทอดไทยหันมาผลิตเครื่องปั้นดินเผา
กันอย่างแพร่หลาย เสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม
นอกจากนี้วัฒนธรรมของคนภาคอีสานยังมีความเชื่อในเรื่องของการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การบูชาผีร่วมกับการศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพราะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะสามารถดลบันดาลสิ่ง
ต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการได้ ดังนั้นความเชื่อเหล่านี้ส่งผลให้วัฒนธรรมหลายสิ่งยังคงอยู่สืบมา
จนถึงปัจจุบัน หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยก็เช่นเดียวกัน ยังคงมีการบูชาผู้มีพระคุณในการ
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หาดินเพื่อเป็นวัตถุดิบในการปั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ซึง่ การนาดินจากห้วยดางเดียวมาใช้เป็นวัตถุดิบใน
การปั้ น หม้ อ ต้ อ งมี ก ารเซ่ น ไหว้ ห ลวงกระปุ่ ง ผู้ บุ ก เบิ ก ดิ น บริ เวณห้ ว ยดางเดี ย วเพื่ อน ามาปั้ น เป็ น
เครื่องปั้นดินเผาในเดือนหกของทุกๆปี โดยบูชาเรีย กว่า “เหล้าไห ไก่ตัว”หรือแม้กระทั่งในกระบวนการ
ในการท าเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาแบบดั้ ง เดิ ม ที่ ต้ อ งพึ่ ง พาดิ น ฟ้ า อากาศเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ เช่ น การเผา
เครื่องปั้นดินเผาที่ต้องเผากลางแจ้ง หากวันใดที่กาลังประกอบกิจกรรมดังกล่าวอยู่นั้น เกิดมีพายุพัดลม
แรงทาให้ไม่สามารถเผาได้ ผู้ที่เป็นช่างก็จะบูชาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปัดเป่าลมพายุให้พัดพาไปใน
ทิศทางอื่นเพื่อไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบกิจกรรม ซึ่งจากคาบอกเล่าพบว่าสามารถเป็นไปตามคาขอ
นั้นๆ แทบทุกครั้ง จึงทาให้ผู้ที่ประกอบอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผามีกาลังใจในการทางาน แม้กระทั่งดิ น
ฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออานวยก็ยังสามารถประกอบอาชีพได้
นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการปั้น เช่น กระบวนการขั้นตอนใน
การปั้น ในอดีตมีความเชื่อว่าต้องให้ผู้ที่แต่งงานแล้วเท่านั้นจึงเป็นผู้ปั้นได้ หรือความเชื่อที่ว่าหากเป็นคน
บ้านอื่น จะไม่ส ามารถน าดิน ที่ห้ วยดางเดียว บ้านเทอดไทยแห่ งนี้ไปทาหั ตถกรรมเครื่องปั้นสาเร็จได้
เนื่องจากเชื่อว่าหลวงกระปุ่งมอบให้คนที่บ้านเทอดไทยนี้เท่านั้น (จันทร์ แก่นนาคา, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)
ดังนั้นจะเห็นว่าสังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นภายในชุมชนล้วนมีอิทธิพลต่อความเป็นอัตลักษณ์
หรือความเป็นตัวตนของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยเป็นอย่างยิ่ง หากแต่ว่ากระแสวัฒนธรรมอื่นที่
หลั่งไหลเข้ามาในระยะหลังได้ส่งผลให้วัฒนธรรมการปั้นเครื่องปั้นดินเผาได้ลดจานวนลงไปมาก แต่เป็น
เรื่องของความท้าทายของคนในชุมชนที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมนี้เอาไว้ให้คงอยู่สืบไปจนชั่วรุ่นลูก
รุ่นหลาน
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บทที่ ๕
รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านหัตถกรรมเครื่องปัน้ ดินเผาสู่ชุมชน
การผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัด
ร้อยเอ็ด ได้มีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพเสริม หลังจากการว่างเว้นจากการเกี่ยวข้าว โดยมีอาชีพ
หลักคือการทานา ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านจะมีระยะเวลาในการปั้นหม้อประมาณ ๔ เดือน โดยเริ่มจาก
เดือนมกราคม จนกระทั่งประมาณเดือนเมษายน จากการสอบถามคนในชุมชน ทั้งที่ยังคงทาหัตกรรม
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาอยู่ และที่ เลิ ก การท าหั ต ถกรรมไปแล้ ว เพื่ อ เป็ น แนวทางในการศึ ก ษาถึ งรูป แบบ
และขั้นตอนในการทาหัตถกรรมดังกล่าว ตลอดจนแนวทางในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
กระบวนการการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหั ตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทิดไทยนั้น
มีกระบวนการและขั้น ตอนการผลิ ตที่มีเอกลั กษณ์ เฉพาะตัว ซึ่งการถ่ายทอดภูมิปัญ ญาดังกล่ าวเป็ น
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษชาวไทยโคราชที่อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
แสวงหาพื้ น ที่เพื่ อการตั้งถิ่น ฐานและทามาหากินแหล่ งใหม่ จึงมีการถ่ายทอดภูมิปัญ ญาจากรุ่น สู่รุ่ น
ออกมาในรูปแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งภูมิปัญญากระบวนการ ขั้นตอนใน
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ดังต่อไปนี้
๕.๑ ภูมิปัญญาการทาเครื่องปั้นดินเผา
๕.๑.๑ ภูมิปัญ ญาในการเลือกและเตรียมวัตถุดิบ ในการผลิตหัตถกรรมเครื่ องปั้น ดิน เผา
บ้านเทอดไทย
วัตถุดิบที่สาคัญในการทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา คือ ดินเหนียวและดินเชื้อ ดินเหนียว
ที่นามาปั้นจะนามาจากจากห้วยดางเดียว ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน การขุดดินต้องขุดเอาหน้า
ดินออกไปก่อน จึงจะเจอดินเหนียวที่มีลักษณะสีดาและเหนียวเมื่อจับดูว่าเหนียวดี จึง นามาใช้ปั้นได้
และเมื่อเผาแล้วจะได้สีขาว ในอดีตจะให้พ่อบ้านเป็นคนไปขุดใส่รถลากมากองไว้ที่ใต้ถุนบ้าน และให้
แม่บ้านเป็นคนปั้น แต่ในปัจจุบันมีการใช้รถตักดินตักใส่รถบรรทุก หกล้อและนามาส่งให้ถึงบ้าน ปัจจุบัน
ดินหนึ่งคันรถราคา ๓๖๐ บาท (จันทร์ แก่นนาคา, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) โดยจะนามาพักไว้บริเวณใต้ถุน
บ้านก่อนแล้วค่อยนามาปั้น
สาหรับดินเชื้อ โดยช่างปั้นจะมีการเตรียมดินเชื้อเพื่อ เป็นส่วนผสมของเครื่องปั้นจะได้มี
ความแข็งแกร่ง ไม่รั่วซึม โดยใช้ดินจากห้วยดางเดียวมาผสมกับแกลบสด โดยการทาดินเชื้อเริ่มจากการ
นาดินจากห้วยดางเดียวซึ่งเป็นดินชุดเดียวกันกับดินปั้น มาคลุกเคล้ากับดินโคลน แล้วปั้นให้เป็นก้อน
วางผึ่งแดดจนกว่าจะแห้งสนิท และนาไปเผาเก็บไว้ เมื่อจะนามาใช้ก็จะนาดินเชื้อนี้มาทาให้ละเอียดเป็น
ผงโดยตาด้วยครกมองหรือครกกระเดื่องให้ละเอียดแล้วนามาผสมกับดินที่จะนามาปั้น
วัตถุดิบในการผลิตอีกประเภทคือ เชื้อเพลิงที่ใช้เผาเครื่องปั้น ได้แก่ ไม้ฟืนซึ่งหาได้ตามท้อง
ไร่ ท้องนา เช่น ไม้ ไผ่ แห้ ง ฟางข้าว โดยใช้ ล านดินกลางแจ้งเป็ นบริเวณวางเตาเผาชั่วคราว และเผา
กลางแจ้งซึง่ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิม (สุวรรณ ต้องประดิษฐ์, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)

๔๑

หากพิจารณาการผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยเฉพาะการปั้นหม้อ จากการสารวจ
และเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่ามีลาดับขั้นตอนและวิธีการทา คือ การเตรียมดิน การขึ้นรูป การขยาย
สัดส่วน การเก็บรายละเอียด การตกแต่งลวดลาย การผึ่งหรือตากและการเผา ซึ่งขั้นตอนการเตรียมดิน
ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก ซึ่งถือว่าเป็นการสรรหาวัตถุดิบเพื่อเป็นต้นกาเนิดในการผลิตหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย โดยขั้นตอนการเตรียมดิน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกและเตรียม
วัตถุดิบเพื่อนาไปสู่กระบวนการขั้นตอนการผลิตที่ถือได้ว่าเป็นความชาญฉลาดของช่างปั้นเพื่อให้ผลิตผล
ที่ออกมามีคุณภาพ
ดังนั้ น ส าหรั บ ขั้ น ตอนการเตรียมดิ น ในเบื้ อ งต้น คื อการจัด หาดิน เหนี ย วที่ เป็ น วัตถุ ดิ บ
ที่สาคัญร่วมกับดินเชื้อและการเตรียมดินเพื่อขึ้นรูปที่ได้จากดินที่ผ่านการย่าและนวดจนได้ที่ โดยการ
เตรียมดินในเบื้องต้น ทีป่ ระกอบไปด้วยดินเหนียวและดินเชื้อซึง่ มีกรรมวิธีดังต่อไปนี้
๕.๑.๒ การเตรียมดินเหนียว
เมื่อนาดินเหนียวที่ขุดจากห้วยดางเดียว ที่ไม่มีเศษใบไม้ รากไม้ กรวด หินต่างๆ หรือเศษ
วัสดุอื่นๆที่จะก่อให้เกิดปัญหาในคุณภาพของหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยจะอยู่ใต้หน้าดินในระดับ
ความลึกประมาณ ๖๐ – ๗๐ เซนติเมตร ในอดีตผู้ผลิตใช้จอบและไม้นาดินเหนียวออกมา ในลักษณะ
เป็นก้อน แล้วนาไปเก็บไว้ที่บ้านหรือบริเวณที่จะปั้นเครื่องปั้นดินเผา แต่ในปัจจุบันมีการว่าจ้างรถขุดดิน
และตักดินใส่รถบรรทุกและนามาเทกองในบริเวณบ้านที่จะผลิตได้โดยตรง โดยไม่ต้องเสียเวลาไปขุดเอง
ณ บริเวณด้วยดางเดียวเหมือนในอดีต
หลังจากนั้นทุบดินที่เป็นก้อนด้วยวัสดุแข็ง ให้เป็นก้อนเล็กเท่าที่จะเล็กได้ หลังจากนั้นจึง
นาดินที่ทาให้เป็นก้อนเล็กๆนั้นใส่ภาชนะ เช่น ในโอ่งมังกร และแช่ด้วยน้าไว้ ๑ คืน หรือภาษาพื้นถิ่น
เรียกว่า การหม่าดิน โดยน้าท่วมดินทุกก้อน เพื่อให้ดินเปื่อยและเหนียว เหมาะสาหรับการขึ้นรูป ถือได้
ว่าเป็นการล้างดินให้สะอาดด้วย โดยเศษวัสดุอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น เศษใบไม้หรือเศษกรวดทรายอื่นๆ
จะลอยตัวหรือตกตะกอนและสามารถกาจัดออกไปได้ง่ายในขั้นตอนนี้ ในตอนเช้าก่อนช่างปั้นจะตื่นมา
เตรียมดินที่แช่น้าไว้แต่เช้าโดยเทน้าส่วนเกินทิ้งไปเพื่อไม่ให้ดินเหลวเละจนเกินไป โดยช่างปั้นจะอาศัย
ความช านาญในการพิจ ารณาความเหลวของดิ น เนื่องจากมีผ ลสื บ เนื่อ งไปถึงอัต ราส่ วนในการผสม
ระหว่างดิ น เหนี ย วและดิ น เชื้ อในขั้น ตอนการย่ าดิ น และนวดดิ น ด้ว ย (เฉลี ย ว จัน ทราชา, ๒๕๕๗ :
สัมภาษณ์)

๔๒

การเตรียมดินเหนียวโดยการแช่นาไว้หนึ่งคืน

กองดินที่นามาจากห้วยดางเดียวและกองไว้บริเวณบ้าน

รูปภาพที่ ๑๒ การเตรียมดินเหนียว

๕.๑.๓ การเตรียมดินเชือ
ดินเชื้อ เป็นวัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียว ช่วยควบคุมความคงตัวในการหดและขยายตัวของ
ดินเหนียวให้มีความสัมพันธ์กับความร้อนที่ได้รับจากการเผาเพื่อ ป้องกันการแตกหักของภาชนะในขณะ
เวลาเผา ทาได้โดยการนาดินโคลนจากแหล่งเดียวกับดินที่จะใช้ทาเครื่องปั้นมาผสมกับแกลบสด แล้วปั้น
เป็นก้อน หลังจากนั้นจึงนาไปตากให้แห้งสนิท และนาไปเผากลางแจ้งจนสุกเหลือง แล้วเก็บไว้ผสมกับ
ดิน เหนี ย วเวลาเตรี ย มดิน เพื่ อ ปั้ น เมื่อ จะน ามาใช้ ต้อ งบดหรือต าดิน เชื้ อให้ ล ะเอี ยดโดยใช้ห รือครก
กระเดื่อง ภาษาถิ่นอีสานเรียกว่า “ครกมอง” จากนั้นทาการร่อนดินเชื้อด้วยเขิงหรือตะแกรง เพื่อคัด
กรองและคัดเม็ดดินเชื้อให้ได้ขนาดตามต้องการ ซึ่งคุณสมบัติและคุณภาพของเครื่องปั้นดินเผามีความ
แตกต่างกันไปตามขนาดของเม็ดดินเชื้อที่ หากต้องการชิ้นงานที่มีความประณีต ขนาดของเม็ดดินเชื้อที่
ร่ อนไว้ใช้ ต้ องเล็ กละเอี ย ดตามด้ ว ย หากดิ น เชื้ อ เม็ ด ใหญ่ แ ละหยาบ ผิ ว ภาชนะที่ ได้ ก็ จ ะไม่ ล ะเอี ย ด
และประณีต (บุบผา มณีแสง, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)

ก้อนดินเชือที่เผาแล้ว

ดินเชือที่ตาไว้รอการผสมกับดินเหนียว
ภาพที่ ๑๓ การเตรียมดินเชือ

๔๓

๕.๑.๔ การเตรียมดินเพื่อขึนรูปด้วยการย่าดินและนวดดิน
การย่ าดิ น และนวดดิ น เป็ น ขั้ น ตอนการผสมดิ น เหนี ย วที่ ผ่ า นการแช่ น้ าและดิ น เชื้ อ ที่
บดละเอียดแล้ว โดยนาดินเหนียวที่ผ่านการแช่น้าหนึ่งคืนมาผสมกับดินเชื้อในอัตราส่วนพอเหมาะบนผืน
ผ้าใบ และในขั้นตอนนี้สามารถปรับแก้ปัญหาคุณภาพของดินได้ เช่น หากดินแข็งเกินไปสามารถเติมน้า
ได้ หรือหากดินเหลวเละมากจนเกินไปอาจเพิ่มดินเชื้อแต่เพิ่มได้ไม่มากนัก หลังจากนั้นจึงเหยียบและย่า
ด้วยเท้าพลิกไปมาหลายๆรอบ สลับกับการโรยดินเชื้อเพื่อคลุกเคล้าให้ดินเหนียวและดินเชื้อกลายเป็น
เนื้อเดียวกัน ในขั้นตอนนี้ หากพบสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น รากไม้ กรวด หิน ใบไม้ ก็
สามารถหยิบทิ้งได้ เมื่อเริ่มเข้าที่เป็นเนื้อเดียวกันระหว่างดินเชื้อและดินเหนียวแล้ว จึงแบ่งดินเป็นก้อนๆ
แล้วนวดด้วยมือซ้าอีกครั้ง เพื่อเก็บเศษดินหินหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ทิ้งไป ทั้งนี้การนวดดินยังเป็นการ
ไล่ฟองอากาศที่อยู่ในเนื้อดินออกให้หมด และเพิ่มความเหนียวของดินและสามารถประมาณการดินที่
นวด โดยใช้มือสัมผัสว่ามีความเหนียวเหมาะสมสาหรับการขึ้นรูปหรือไม่ โดยอาศัยประสบการณ์ของช่าง
ปั้นที่จะพิจารณาด้วยตนเอง เมื่อผ่านการนวดจนได้ที่ช่างปั้นจะปั้นเป็นแท่งแล้วพักไว้ โดยนาผ้าชุบน้ามา
คลุ มเอาไว้เพื่อป้ องกัน ดิน แห้ ง และรอทาในขั้นตอนเตรียมการขึ้นรูป ต่อไป (บัวลา ดิษ คา, ๒๕๕๗ :
สัมภาษณ์)

การนาดินออกมาจากโอ่งที่แช่นาไว้ทังคืน

การนาดินเชือร่อนตะแกรงเพื่อผสมกับดินเหนียว

การย่าดินให้เหนียวเพื่อรวมเป็นเนือเดียวกันกับดินเชือ
ภาพที่ ๑๔ การเตรียมดินเพื่อขึนรูปด้วยการย่าดินและนวดดิน

๔๔

๕.๒ ภูมิปัญญาในการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
อุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ อุปกรณ์ในการเตรียมดิน ขึ้นรูป
ตกแต่งลวดลาย และอุป กรณ์ ที่ ใช้ ในการเผา ซึ่ งอุ ป กรณ์ บ างประเภทในปั จจุ บั นไม่ ได้ น ามาใช้ แล้ ว
เนื่องจากมีอุปกรณ์อื่นๆมาทดแทน โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการเตรียมดิน ปัจจุบันได้ว่าจ้างรถขุดดินและรถ
ตักดินนาดินใส่รถบรรทุกนามาส่งที่บ้านทาให้มีความสะดวกมากขึ้น อุปกรณ์บางอย่างก็หมดความสาคัญ
ลง ในที่นี้จะกล่าวรวมถึงอุปกรณ์ที่ช่างเคยใช้ในอดีต เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาของช่างที่เลือกอุปกรณ์
และเครื่องมือเพื่อใช้ในการทาหัตถกรรมได้อย่างชาญฉลาด โดยสามารถจาแนกอุปกรณ์ได้ดังต่อไปนี้
๕.๒.๑ อุปกรณ์ในการเตรียมดิน
โดยอุป กรณ์ ในการเตรียมดินจะนาไปใช้ตั้งแต่การขุดดินเหนียวจากแหล่ งดินที่ห้ วยดาง
เดียว ตลอดจนเป็นอุปกรณ์เพื่อเตรียมดินทั้งดินเหนียวและดินเชื้อให้พร้อมเพื่อรอการปั้น โดยพ่อบ้าน
หรือ ผู้ ช ายจะเป็ น ผู้ ไ ปขุด และน าใส่ ร ถลากกลั บ มาที่ บ้ านเพื่ อรอให้ แม่ บ้ านหรือผู้ ห ญิ งจะเป็ น คนปั้ น
ปัจจุบันไม่มีการออกขุดแบบดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดที่มีผู้ขุดดินแล้วดินถล่มลงมา
ทับผู้ขุดเสียชีวิต ดังนั้นจึงมีการว่าจ้างรถตักดินและรถบรรทุกมาขุดและตักดินแทน (จันทร์ แก่นนาคา,
๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปั้นหม้อมีดังต่อไปนี้
๑) จอบ เป็นอุปกรณ์สาหรับขุดหน้าดินก่อนจะใช้ไม้ขุดดิน สาหรับขั้นตอนนี้ ในอดีตผู้ที่
จะไปขุดดินมาจากห้วยดางเดียวต้องใช้จอบขุดเพื่อเปิดหน้าดินก่อน ซึ่งหน้าดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน
เหนียวและมีความแข็ง เมื่อขุดลึกลงไปในระดับหนึ่งจนพบดินเหนียวจึงเปลี่ยนเป็นใช้ไม้ขุดแทน แต่ใน
ปัจจุบันได้ใช้รถขุดดินและตักดินใส่รถบรรทุกนามาส่งที่บ้าน
๒) ไม้ขุด เป็นอุปกรณ์ ใช้ในการขุดดินเหนียวจากแหล่งดินมาเก็บไว้ เพื่อเตรียมการใน
ขั้นตอนการแช่ดิน ทาจากไม้เนื้อแข็งเพื่อความทนทาน เช่น ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ขุดมีลักษณะคล้ายไม้
พาย ขนาดความยาวประมาณ ๒ เมตร หัวท้าย มีลักษณะแบน กว้างประมาณ ๑๕ เซนติเมตร และยาว
๓๐ เซนติเมตร ด้ามไม้ขุดบริเวณส่วนกลางมีขนาดพอเหมาะต่อการจับถือขณะใช้ขุดดิน ส่วนหัวท้ายมี
ความคมพอที่จะตัดดินเหนียวออกเป็นก้อนได้ตามต้องการ
๓) มีด เป็ น เครื่องมือในการตัดดินเหนียวแห้ งออกเป็นชิ้นเล็กๆ แทนการบดหรือทุบ
เพราะดินเหนียวที่แห้งสนิทแล้วจะหดตัวและแน่นกว่าปกติ ช่างจึงใช้วิธีตัดดินด้วยมีดที่ชารุดแล้วหรือ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น มีดอีโต้ที่ไม่คมแล้ว เป็นต้น
๔) เสลี่ยง เป็นอุปกรณ์สาหรับใส่ดินเหนียวที่ขุดได้ไปเก็บรวมไว้ในที่พื้นที่ที่จะทาการปั้น
มีลักษณะเป็นริ้วไม้ไผ่สานต่อกันด้วยเชือกหรือตอกไม้ไผ่ผูกติดกับคานหาม
๕) รถเข็นดิน มีไว้เพื่อบรรทุกดินเหนียว ดินเชื้อ อุกปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนนาผลิตภัณฑ์
ออกจาหน่ายสู่ชุมชน ซึ่งปัจจุบันไม่ใช้แล้วเพราะใช้รถยนต์บรรทุกดินเข้ามาส่งถึงบ้าน
๖) แผ่นพลาสติกหรือถุงปุ๋ย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปูรองดินเหนียวกับดินเชื้อในขั้นตอนการ
ย่าดินและนวดดิน มักใช้ถุงปุ๋ยหรือแผ่นพลาสติก เนื่องจากสะดวกและง่ายต่อการจับเพื่อพลิกดินไปมา
๗) ครกกระเดื่ อ ง หรือ ภาษาถิ่น อี ส านเรีย ก “ครกมอง” ท าจากไม้ ขุ ด เพื่ อการบด
และตาดินเชื้อให้มีความละเอียด อาจจะใช้มือตา หรือใช้เท้าเหยียบตามความถนัดของช่างปั้น
๘) ตะแกรงร่อน หรือกระด้ง บางครั้งภาษาถิ่นอีสานเรียก “เขิง” เป็นอุปกรณ์สาหรับ
ร่อนดินเชื้อให้มีความละเอียดหลังผ่านการบดหรือตา โดยคัดแยกส่วนที่หยาบไว้สาหรับบดในครั้งต่อไป

๔๕

ลักษณะของตะแกรงร่อนเป็นไม้ไผ่จักสานให้เป็นช่อง ซึง่ มีขนาดพอที่เม็ดดินเชื้อลอดผ่านไปได้และนาไป
ผสมดินเหนียว ในขั้นตอนการย่าดิน แต่บางบ้านก็ซื้อตะแกรงเหล็กสาเร็จรูปเพื่อใช้ร่อนครั้ งละมากๆ
(บุญหนา คานาศรี, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)
๕.๒.๒ อุปกรณ์ในการขึนรูป
อุปกรณ์ ในการขึ้นรูป เป็ นเครื่องมือ ที่ช่วยให้ การตีให้ เครื่องปั้นดินเผาขึ้น เป็นรูปเป็นร่าง
อุปกรณ์ที่สาคัญ ได้แก่ ไม้ตี ไม้กรอเบ้า แท่นไม้หรือแท่นปูนรองเบ้า ไม้ตี หินดุ และใบสวี
๑) ไม้ตี
ไม้ตีใช้คู่กับหินดุเพื่อเก็บรายละเอียดระหว่างการขึ้นรูปให้เป็นภาชนะที่สมบูรณ์ ทาให้
พื้นผิวของภาชนะราบเรียบ มีความหนาและความบางอย่างสม่าเสมอ ไม้ตีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและใช้
ประโยชน์ในการใช้งานแตกต่างกัน ไป เช่น ไม้คอมีลักษณะบางเบา มีการตกแต่งลวดลาย ใช้ขึ้นรูปใน
ส่วนปากและคอ ส่วนไม้หลาบหรือไม้ราบ จะมีลักษณะกะทัดรัด แต่หนากว่าไม้คอเกือบเท่าตัว โดยไม้
หลาบจะไม่มีลวดลาย ใช้ตีประกอบหินดุเก็บรายละเอียดในขั้นตอนการขึ้นรูป ทาให้ผิวภาชนะเรียบ
บางครั้งช่างปั้นจะทาทั้งไม้คอและไม้หลาบอันเดียวกัน ทาให้ไม่เป็นการเสียเวลาในการสลับไม้ ทั้งนี้ไม้ตี
มี ห ลายขนาดแล้ ว แต่ ค วามถนั ด ของช่ างและขนาดของภาชนะ (สุ ว รรณ การประดิ ษ ฐ์ , ๒๕๕๗ :
สัมภาษณ์)

ภาพที่ ๑๕ ไม้ตี

๒) หินดุ
เป็ น อุ ป กรณ์ ในการขึ้ น รูป หม้ อ ปั้ น ทุ ก ชนิ ด ช่ า งปั้ น ท าขึ้ น เพื่ อ ใช้ งานในการขยาย
สัดส่วนของภาชนะ โดยใช้ควบคู่กับไม้ตี และใช้หินดุเป็นอุปกรณ์เพิ่มแรงขยายขนาด ใช้รองรับน้าหนัก
การตีที่ผิวภาชนะ หินดุมีลักษณะเหมือนดอกเห็ดและก้านเห็ด ซึ่งเป็นที่จับ มีทั้งขนาดเล็ก ปานกลาง
และใหญ่ ขึ้นอยู่กับขนาดของภาชนะที่กาลังจะตีขึ้นรูป ในอดีตหินดุทาจากก้อนหินจริง แต่ต่อมาประสบ
ปัญหาไม่สามารถหาก้อนหินขนาดที่พอเหมาะกับความต้องการได้ จึงมีการคิดค้นประดิษฐ์หินดุ โดยทา
จากดินเหนียวปั้นผสมกับดินเชื้อ แล้วนาไปเผาให้มีความแกร่ง มีด้ามจับถนัดมือ จากการสอบถามที่มา

๔๖

ของชื่อ หินดุ สันนิษฐานว่า คาว่า “ดุ” มาจากภาษาถิ่นอีสาน หมายถึง บ่อย ซ้าๆ ซึ่งอาจจะหมายถึง
เวลาตีขยายสัดส่วนของภาชนะต้องกระทุ้งซ้าๆ บ่อยๆ ข้างในภาชนะ และให้เข้าจังหวะไปพร้อมๆกับไม้
ตีที่ตีอยู่ที่ด้านนอกของภาชนะ โดยวัตถุประสงค์ของช่างที่ทาหินดุให้มีรูปร่างโค้งนูนคล้ายดอกเห็ดนั้น ก็
เพื่อให้ผิวสัมผัสบนหัวหินดุ ขณะกระทุ้งหรือดันพื้นผิวด้านในของภาชนะเครื่องปั้นไปปะทะกับแรงไม้ที่ตี
อยู่ด้านนอกอย่างสะดวกและเป็นจังหวะ เนื่องจากผิวภาชนะด้านในและหัวหินดุต่างก็โค้งออกด้านนอก
สอดรับกันพอดี (บุญเรียง มณีแสง, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)

ภาพที่ ๑๖ หินดุ

๓) ใบสวี
เป็ น อุ ป กรณ์ ในการสวีป าก หรือการท าปากภาชนะ ดังนั้น จาเป็ น ต้องเลื อกใบสวี
ให้เหมาะกับการใช้งาน คือ ใบสวีควรมีลักษณะบางเบา และเรียบ ในอดีตช่างมักจะใช้ใบสวีที่ได้จากใบ
สั บ ปะรดที่ ไม่ อ่ อ นหรื อ แก่ จ นเกิ น ไป ซึ่ ง ใช้ เยื่ อ ผิ ว ชั้ น นอกของใบสั บ ปะรด กว้ า งประมาณ ๓ – ๕
เซนติเมตร ยาว ๑๐ – ๑๕ เซนติเมตร โดยนาใบสับปะรดที่สมบูรณ์มาลอกเยื่อบุผิวนอกออก ในส่วนที่
เรียกว่า คิวติเคิล (Cuticle) ลักษณะเยื่อที่ได้มีสีขาวใส (วัชรพล แก้วเสน่ห์ใน, ๒๕๕๖ : หน้า ๑๔)ก่อนใช้
ต้องแช่น้าก่อนอย่างน้อย ๒๐ นาที เพื่อให้ใบสวีอ่อนนุ่ม ง่ายต่อการใช้งาน และเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นดีเมื่อ
ได้รับความชื้น ซึ่งเมื่อใช้ไปไม่กี่ครั้งก็เกิดความชารุดได้ง่าย ต้องเปลี่ยนใบใหม่ ปัจจุบัน ช่างปั้นใช้แผ่น
พลาสติ ก ที่ มี ค วามทนทานมากกว่าและไม่ เสี ย รูป ทรงง่ายเหมื อ นใบสั บ ปะรด (สวิต ยามี , ๒๕๕๗ :
สัมภาษณ์)
๔) อุปกรณ์ในการตกแต่งลวดลาย
อุป กรณ์ และเทคนิ คในการตกแต่งลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาของแต่ล ะท้องถิ่น
และช่างปั้นแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ของช่างแต่ละราย อาจมีหลายวิธี ได้แก่
การขูดขีด การติดปะ การกด การตี และการสลัก เป็นต้น ส่วนการตกแต่งลวดลายของกลุ่มช่างบ้าน
เทอดไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนิยมใช้เทคนิค ๓ วิธี คือ การตกแต่งโดยใช้ไม้ลายตีทับ การขูดขีดด้วย
วัสดุแข็ง และการตกแต่งบนปากภาชนะด้วยใบสวี ดังนี้

๔๗

๑. การตกแต่ งลวดลายโดยใช้ ไม้ ล าย โดยใช้ ไม้ ล ายตี ทั บ ลงบนปากภาชนะ
ประกอบหินดุ ไม้ลายที่ใช้เป็นการสลักลายลงไป ส่วนใหญ่เป็นลายท้องถิ่น เช่น ลายขิด ลายจักสานงาน
ไม้ไผ่ เป็นต้น
๒. การตกแต่ ง ด้ ว ยการขู ด ขี ด ให้ เป็ น ลวดลายต่ า งๆ ด้ ว ยวั ส ดุ แ ข็ ง เช่ น ซี่ ไม้
ขอบของไม้ลาย ลงในบริเวณคอของหม้อปั้น
๓. การตกแต่งลวดลายบนปากภาชนะด้วยใบสวี เป็นกรรมวิธีขึ้นรูป โดยการสวี
ปากภาชนะหม้อปั้นในขณะที่ ใช้มือสวีปากปรกติแล้ว ยังสามารถเพิ่มลวดลายในขั้นตอนนี้ได้ ทาให้เกิด
รอยหยักโค้งนูน สวยงาม (บุญตา ขวัญเต่า, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)
๕) อุปกรณ์ในการเผา
อุปกรณ์ที่ใช้ในขั้นตอนการเผาใช้ เพียงแค่วัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัว เนื่องจากการเผาเครื่อง
ปั้นบ้านเทอดไทยเป็นลักษณะการเผาแบบกลางแจ้ง อุปกรณ์หลักคือหรือหมอนรองรับไม้ตะแกรงใน
ระหว่างเตรียมเตาเผาเพราะการเผากลางแจ้งต้องเตรียมเตาเผาให้มีลักษณะโปร่ง อากาศและเปลวไฟ
ต้องถ่ายเทได้ดี เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากที่สุด ผลิตภัณฑ์ ที่ได้จึงจะมีคุณภาพ ช่างบางรายใช้
ดินเหนียวผสมดินเชื้อเช่นเดียวกับการเตรียมดินเพื่อปั้นภาชนะ แล้วปั้นให้เป็นรูปทรงที่มีฐานสามารถตั้ง
วางได้ โดยทาด้านบนให้เป็นร่องไว้สาหรับรองรับน้าหนักของไม้ตะแกรงได้พอดี หรือช่างบางรายใช้เศษ
ภาชนะหม้อปั้นดินเผาที่แตกหัก หรืออาจเลือกใช้ท่อนไม้สดแทน โดยตัดให้เป็นท่อนขนาดพอเหมาะ
จานวน ๔ หลัก หลังจากนั้นจึงนาไม้ตะแกรงวาง และนาภาชนะวาง เชื้อเพลิง โดยเชื้อเพลิงที่เตรียมหา
มานั้น อาจใช้ท่อนไม้ขนาดย่อม ไม่ใหญ่จนเกินไป ไม้ไผ่ ซึ่งประเภทของไม้ที่นามาเผานั้นจะทาให้สีของ
ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น ถ้าเป็นไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีสีขาว ไม้จิก ไม้ฟืนอื่นๆ
จะได้สีแดง เป็นต้น หลังจากนั้นก่อไฟเผาและใช้ฟางคลุมทับ เมื่อเผาไหม้ได้ที่แล้วเชื้อเพลิงและเตาก็จะ
สูญ สลายไป ช่างปั้ น จึงไม่พิ ถี พิถัน ในการเก็บ อุปกรณ์ ห ลั กเตาเผามากนัก (คาพัน สารผล, ๒๕๕๗ :
สัมภาษณ์)
๕.๓ ภูมิปัญญาในกระบวนการขันตอนการผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
หลั งจากที่ ได้ก ล่ าวมาแล้ ว ว่าภู มิ ปั ญ ญาการเลื อ กและเตรียมจัดเตรียมวัต ถุดิ บเพื่ อการผลิ ต
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยนั้น ขั้นตอนการเตรียมดินซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสาคัญ
เพื่อนาไปสู่กระบวนการปั้นหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้การเลือกอุปกรณ์ในการทาหัตถกรรม
ก็เป็นสิ่งสาคัญ เพราะมีการใช้ภูมิปัญญาในการเลือกสรรอุปกรณ์นามาปั้นเพื่อให้ขั้นตอนการผลิตมีความ
สะดวกและผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปลักษณ์ที่สวยงาม โดยลาดับขั้นตอนต่อไป คือ การขึ้นรูป การขยาย
สัดส่วน การเก็บรายละเอียด การตกแต่งลวดลาย การผึ่งหรือตากและการเผา โดยขั้นตอนเหล่านี้ล้วนมี
ภูมิปัญญาที่พื้นถิ่นที่สืบทอดกันมาและมีเอกลักษณ์อันโดดเด่น ซึ่งมีรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรมบ้านเทอดไทยดังต่อไปนี้
ขันตอนการขึนรูป
สาหรับขั้นตอนการขึ้นรูป นับตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย ประกอบไปด้วย การขึ้น
โครง การขยายสัดส่วน การตกแต่งลวดลาย และการเก็บรายละเอียด

๔๘

๑) การขึนโครง
การขึ้นโครงนี้นับ ว่าเป็น ขั้นตอนแรกที่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์จาพวกภาชนะ
ต่างๆ อย่างง่ายโดยเฉพาะการปั้นหม้อซึ่งมีขั้นตอนแยกย่อยออกไปอีกดังนี้
การจกเบ้า เป็นการนาดินเหนียวที่ได้ทาเป็นทรงกระบอกไว้ในขั้นตอนหลังจากการ
เตรียมดินเสร็จมาปั้นทาเป็นเบ้าทรงกระบอก ใช้หัวแม่มือทั้งสองข้างแยงลงในตาแหน่งจุดศูนย์กลางของ
ก้อนเบ้าทั้งสองด้านพร้อมๆ กัน โดยใช้นิ้วมือทั้งสี่ของมือทั้งสองช่วยจับแล้วกลิ้งไปรอบๆ จนเกิดรูกลวง
ทะลุตลอดหัวท้าย หากเป็นภาชนะที่ขนาดไม่ใหญ่มากจะใช้ มือในการทาให้เป็นรูกกลวงเท่านั้น แต่ถ้ า
เป็นภาชนะขนาดใหญ่จะใช้มือประกอบกับไม้กรอเบ้า และกรอด้วยการกดเบ้ากลิ้งไปมาเพื่อให้เบ้าดิน
ขยายใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการขึ้นรูปในขั้นตอนการสวีปาก (จันทร์ แก่นนาคา, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)

ภาพที่ ๑๗ การจกเบ้า

การขยายโครง โดยการนาเบ้าดินขึ้นแท่นไม้หรือแท่นปูน ให้อยู่ระดับเอวพอที่จะลง
มือขึ้นรูปได้โดยง่าย หลังจากนั้นตีด้านข้างของเบ้าดินด้วยไม้ที่มีลักษณะแบน โดยใช้มือแทนหินดุในขั้น
แรก ช่วยให้ดินขยายออก ส่วนบนของเบ้าตีด้วยไม้ที่มีลักษณะแบนเช่นเดียวกัน เพื่อทาเป็นปากภาชนะ
เพื่อเตรียมสวีปากในขั้นตอนต่อไป สาหรับการขยายโครงนี้ทั้งมือและไม้ตีจะต้องชโลมน้า

๔๙

ภาพที่ ๑๘ การตีขยายโครง

ตลอดเวลาเพื่อหล่อลื่น และป้องกัน กันดินเหนียวติดมือและไม้ตี (จันทร์ แก่นนาคา, ๒๕๕๗ :
สัมภาษณ์)
การสวีปาก การสวีปากเป็นการใช้อุปกรณ์ที่เรียบเป็นแผ่น เช่น ใบสับปะรด หรือ
ปัจจุบันใช้แผ่นพลาสติกชุบน้า ปาดวนรอบบริเวณปากของโครงที่ขึ้นเอาไว้ ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยทักษะ
และความสามารถเฉพาะตัวของช่างปั้นผู้ชานาญเท่านั้นจึงจะสวีปากได้เรียบสวยและมีลวดลายอ่อนช้อย
ไม่บิดเบี้ยว อุปกรณ์ที่ใช้ในการสวีปากจะต้องมีขนาดพอเหมาะกับส่ว นโค้งของปากภาชนะที่จะปั้นและ
ต้องชโลมน้าให้เปียกชุ่มเพียงพอด้วยเสมอ หลังจากนั้นช่างปั้นจะใช้มือในการเก็บรายละเอียดในการสวี
ปากอีกครั้งและใช้นิ้วกดลงไปที่บริเวณคอของภาชนะให้มีส่วนที่เป็นคอด้วย

ภาพที่ ๑๙ การสวีปาก

๕๐

การนาเบ้าที่ได้รับการสวีปากเรียบร้อยไปผึ่งแดด ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนปากแห้งหมาด
ไม่แตกหักระหว่างการขึ้นรูปทรงและลวดลาย เพราะลวดลายของปากภาชนะจะเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอน
นี้ แต่ ต้ อ งระมั ด ระวังมิ ให้ ส่ ว นอื่ น แห้ ง ก่ อ น เนื่ อ งจากมี ค วามล าบากในการตี ห รือ ตกแต่ ง จึ งมี ก าร
แก้ปัญหาโดยการนาผ้าชุบน้ามาคลุมส่วนอื่นเอาไว้ให้เกิดความชุ่มชื้น ง่ายต่อการตีนั่นเอง

ภาพที่ ๒๐ การนาเบ้าทีไ่ ด้รับการสวีปากเรียบร้อยไปผึ่งแดด

สาหรับขั้นตอนการขึ้นโครง ถือว่าเป็นการออกแบบขั้นตอนแรกที่ช่างปั้นจาเป็นต้องใช้ภูมิ
ปัญญาและทักษะความชานาญประกอบกัน โดยเริ่มตั้งแต่การผสมดินเหนียวกับดินเชื้อให้ได้สัดส่วนที่
พอเหมาะเพื่อง่ายต่อการขึ้นรูป ตลอดจนดินเหนียวที่มคี ุณภาพเหมาะกับการผลิตชิ้นงานที่ต้องการความ
ละเอียดหรือหยาบด้วยทักษะพิเศษทางช่าง โดยการสัมผัสรับรู้และสายตาเท่านั้น (จันทร์ แก่นนาคา,
๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)
๒) การตีขยายสัดส่วน
ขั้นตอนการขยายสัดส่วนเป็นการขั้นตอนต่อเนื่องจากการสวีปากและผึ่งแดด โดยใช้
เทคนิคกระทุ้งหินดุประกอบการตีด้วยไม้หลาบและไม้ลาย โดยใช้ไม้ตีประกอบกับหินดุและต้องจุ่มหรือ
ชโลมอุปกรณ์ทั้งสองชนิดด้วยน้าให้เปียกชุ่มเสมอ เพื่อมิให้เนื้อดินติดอุปกรณ์ทั้งสอง และเป็นอุปสรรค
ต่อการผลิต ขณะเดียวกัน ยังเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ภาชนะที่กาลังจะปั้นมิให้แห้งก่อนเสร็จสิ้นใน
ขั้นตอนสุดท้าย ในขั้นแรกช่างจะตีขยายและหุ้มก้นภาชนะปิดประสานเป็นเนื้อเดียวกันก่อน จากนั้นจึง
ตีซ้าให้ทั่วทาเป็นรูปทรงตามรูปแบบที่ต้องการยกเว้นส่วนปาก เพราะปากได้ผ่านขั้นตอนการสวีปาก
มาแล้ว ช่างอาศัยความชานาญและความอดทน ตลอดจนต้องมีท่ วงทีและจังหวะในการตีที่ส ม่าเสมอ
สอดรับ กันทั้งสองมือ คือ มือที่ตีด้วยไม้ตีที่อยู่ด้านนอกของภาชนะ และมือที่ก ระทุ้งด้วยหิ นดุภ ายใน
ภาชนะ หากต้องการให้ท้องภาชนะโป่งพองมาก ก็ต้องออกแรงกระทุ้งหินดุให้แรงกว่าปกติพร้อมตีด้วย
ไม้ลายเพื่อเพิ่มแรงสัมผัสให้เนื้อดินขยายสัดส่วนได้ง่าย แต่หากต้องการให้เนื้อดินพื้นผิวภาชนะราบเรียบ
แน่นหนา ช่างปั้นต้องรักษาระดับแรงกระทุ้งหินดุและแรงกดทับของไม้ตีให้เท่ากันสม่าเสมอด้วย (ประยูร
โคตรมะ, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)

๕๑

ภาพที่ ๒๑ การตีขยายสัดส่วน

๓) การตกแต่งลวดลาย
ในขั้นตอนการสวีปากมีการตกแต่งลวดลายไปหนึ่งขั้นตอนแล้ว โดยใช้ปลายเล็บหัว
แม่มือทั้งสองข้างกดใบสวี ให้ เป็ น ร่องหยักให้ เกิดความสวยงาม เมื่อตี ขยายสั ดส่ วนจนได้รูป ทรงของ
ภาชนะที่สมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตกแต่งลวดลายด้วยการนาไม้ลายตีทับประกอบหินดุบนบ่า
ของภาชนะหม้อปั้น หรือใช้เทคนิคการขูดขีด หรือกดลายจากขอบของไม้ลาย เป็นต้น ลวดลายดังกล่าว
เน้นที่ลายประจาถิ่น และการประยุกต์จากลวดลายเดิมให้มีความหลากหลายแล้วแต่จินตนาการของช่าง
ปั้นผู้นั้น (เกษรินทร์ ผันอากาศ, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)
๔) การเก็บรายละเอียด
เป็นขั้นตอนหลังจากการขยายสัดส่วนและนาไปผึ่งแดดให้หมาด แต่ยังไม่แห้งแข็ง
จนเกิน ไปยากต่อการแก้ไข มุ่งเน้ น ให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ นั้นมี ลั กษณะสมบูรณ์ ส วยงาม ทั้งรูปทรง ลวดลาย
และพื้นผิว หากพบว่าบริเวณใดบกพร่องสามารถต่อเติมและแก้ไข ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการเผา เช่น มี
รอยพื้น ผิ วบุ บ หรือยุบ การบิ ด เบี้ ยว ลวดลายไม่ล ะเอียด พื้นผิ วหยาบ มีรอยขรุขระ เป็นต้น ช่างปั้น
จะต้องเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ น้าลูบบางส่วนที่ไม่เรียบ หรือใช้ ไม้ตี ตีทับให้เกิดความราบเรียบ หรือ
โค้งนูนตามรูปแบบอีกครั้ง หรือตีกดทับลวดลายใหม่ ให้สมบูรณ์มากที่สุด ส่วนด้านในของภาชนะ ช่าง
ปั้นจะใช้หินดุชุบน้าให้เปียกชุ่มแล้วขัดสีไปมาภายในเพื่อลบรอยร้ าว ป้องกันการรั่วซึมของน้า สุดท้าย
คว่าปากภาชนะลงที่พื้นแล้วใช้ ไม้หลาบตีส่วนก้นให้ราบเรียบ หลังจากนั้นใช้ฝ่ามือกดให้ปุ๋มลงเล็กน้อย
ทั้งเพื่อใช้เป็นฐานวางตั้ง จากนั้นจึงผึ่งลมให้แห้งและตากแดดไล่ความชื้นก่อนจะทาการเผา (สุดใจ นา
วัลย์, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)

๕๒

ภาพที่ ๒๒ การเก็บรายละเอียด

๕) การผึ่งลมและตากแดด
ขั้นตอนการผึ่งลมและตากแดดเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งช่างปั้นจะไม่นาเครื่องปั้นไปตาก
แดดทันที แต่จะนาผลิตภัณฑ์ไปผึ่งลมให้แห้งก่อนในบริเวณใต้ถุนเรือนที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นเวลา ๑๒ วัน หลังจากนั้น จึงนาไปตากแดดจัดอีกประมาณ ๒ วัน เพื่อไล่ความชื้นออกจนหมด เพราะจะทาให้
ภาชนะแตกร้าว เนื่องจากจะมีการหดตัวของเนื้อดินอย่างกะทันหัน เมื่อเห็นว่าแห้งสนิทแล้วจึงจะนาสู่
ขั้น ตอนในการเผาต่ อ ไป ขั้น ตอนดั งกล่ าวถื อ ได้ ว่าเป็ น ภู มิ ปั ญ ญาในการลดปั ญ หาการแตกร้าวของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นการไล่ความชื้นออกเป็นตามลาดับขั้นตอน แต่ความชื้นก็ยังไม่หมดทั้งหมด เนื่องจากยั งมี
ความชื้ น ในบรรยากาศคงอยู่ ดั งนั้ น เมื่ อ ผ่ านกระบวนการเผาในอุ ณ หภู มิ สู ง ๑๐๐ องศาเซลเซี ย ส
ความชื้นจึงจะหมดไปอย่างแท้จริง ทาให้ผลิตภัณฑ์หดตัวไปอีก ภาชนะดินเผาจึงมีน้าหนักและขนาด
สัดส่วนลดลงกว่าเดิม (แดง ศรีแสง, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)

ภาพที่ ๒๓ การผึ่งลมและตากแดด

๕๓

๖) การเผา
ในขั้ น ตอนการเผาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ านเทอดไทย เป็ น การเผาแบบ
กลางแจ้ง เผาเพียงครั้งเดียว และใช้ไฟต่า ใช้เวลาเผาไม่นาน ผู้เผามักจะใช้เวลาช่วงบ่ายค่อนไปในช่วง
เย็นที่ลมค่อนข้างสงบ โดยเริ่มจากการปัดกวาดสถานที่สาหรับเผาให้สะอาด แล้ววางไม้ฟืนบนหลักเตา
หรือไม้ห มอนทั้งสี่มุมให้ มีระดับ สู งกว่าพื้นประมาณ ๘ – ๑๐ เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่ อสะดวกต่อการจุด
และเติมไฟ การวางเชื้อเพลิงต้องเกลี่ยให้กระจายเสมอกันพอเพื่อให้ความร้อนกระจายได้ทั่วถึงทั้งเตา
และควรจัดไม้ฟืนให้มีช่องว่างสาหรับระบายอากาศได้ดี ใช้ไม้ฟืนขนาดเล็กไว้ด้านล่างขนาดใหญ่วางไว้
บน หลังจากนั้นจึงนาภาชนะที่จะเผาวางเรียงอย่างเป็นระเบียบโดยให้ภาชนะขนาดใหญ่อยู่ด้ านล่าง
ขนาดเล็กอยู่ด้านบน ซ้อนลงในตาแหน่งว่างที่เปลวไฟพุ่งผ่านได้สะดวก ที่สาคัญต้องมีช่องว่างสาหรับการ
ระบายความร้อยและอากาศถ่ายเทได้ เมื่อจัดวางเรียบร้อยแล้วจึงจุดไฟเผาให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่าง
ทั่วถึง และคลุมด้วยฟางอย่างมิดชิดไม่ให้เครื่องปั้นโผล่ออกมา ซึ่งอาจจะทาให้ภาชนะเครื่องปั้นนั้นสุกไม่
สม่าเสมอและแตกหักได้ง่าย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความร้อนและอบความร้อนให้ร้อนมากยิ่งขึ้นด้วย
เครื่องปั้ น จะมีคุณ ภาพดีต้องมีเปลวไฟลุ กไหม้อย่างทั่ว ถึง และควันต้องกระจาย
ตัวอย่างสม่าเสมอ ผู้เผาต้องคอยควบคุมการเผา บริเวณใดที่อากาศไม่ถ่ายเท ต้องคอยใช้ไม้เขี่ยเชื้อเพลิง
หรือบริเวณใดที่ลุกไหม้มากเกินไปช่างจะนาน้ามาพรมฟาง เมื่อเผาไหม้ไปเรื่อยๆ ช่างจะสังเกตสีของฟาง
ขี้เถ้า ถ้าฟางที่เกิดการเผาไหม้เปลี่ยนเป็นสีขาวแสดงว่าเครื่องปั้นสุกใช้ได้ แต่บริเวณใดที่เป็นสีดาแสดง
ว่าสุกไม่ทั่วถึง เกิดรอยด่างบนผิวภาชนะ ซึ่งการเผาจะใช้ระยะเวลาไม่นาน และวางทิ้งไว้จนกระทั่งเย็น
ตัวลงจึงลาเลียงเก็บไว้จาหน่ายต่อไป โดยช่างมักเลือกเวลาเผาภาชนะในเวลาพลบค่าที่ปราศจากลมฝน
และสัตว์เลี้ยงรบกวน และปล่อยเตาเผาและภาชนะที่เผาเสร็จแล้วไว้ข้ามคืน พอวันรุ่งขึ้นถึงจะลาเลียง
ผลิตภัณฑ์ที่เย็นตัวลงแล้วมาจัดเก็บไว้เพื่อรอการจาหน่ายต่อไป (คาผง ศรีแสง, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)
ปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการเผานี้ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของลมฟ้าอากาศ
หากลมพัดแรงการเผาก็จะไม่สมบูรณ์เครื่องปั้นจะไม่สมบูรณ์และละอองเถ้าถ่านอาจปลิวไปไหม้บริเวณ
บ้านเรือนได้ ดังนั้นช่างสังเกตลมฟ้าอากาศ และมีความเชื่อในการร้องขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยผู้ที่เป็นช่างจะนาดอกไม้ยกมือบูชาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปั ดเป่าลมพายุให้พัดพาไปในทิศทาง
อื่นเพื่อไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบกิจกรรมการเผา ซึ่งจากคาบอกเล่าพบว่าสามารถเป็นไปตามคา
ร้องขอดังกล่าวแทบทุกครั้ง (จันทร์ แก่นนาคา, ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)

๕๔

การใช้ฟางข้าวเป็นเชือเพลิงในการเผา

การเติมฟางข้าวระหว่างเผาเพื่อให้เผาไหม้อย่างสม่าเสมอ

การจุดไฟหลังจากวางไม้ฟืนไว้ด้านล่างของเครื่องปั้น

การเขี่ยเชือเพลิงเพื่อเปิดช่องว่างให้อากาศถ่ายเท

ภาพที่ ๒๔ การนาหัตถกรรมไปเผาแบบกลางแจ้ง

๕๕

ภาพที่ ๒๕ หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหลังจากเผาเสร็จแล้ว

จากขั้นตอนกระบวนการทาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยในแต่ละขั้นตอน จะเห็นได้
ว่าช่างปั้นไม่ได้ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ ทุ่นแรงที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มาใช้ประกอบการผลิต
เว้นเสียแต่ขั้นตอนการขุดดินและนาดินมาไว้ที่บ้านช่าง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วจึงมีการว่าจ้างรถ
ตักดินและรถบรรทุกดินเท่านั้น ซึ่งในขั้นตอนอื่นๆ ช่างยังคงใช้วิธีการแบบดั้งเดิมโดยใช้มือที่มีความ
ชานาญของช่างปั้ น นั บ ตั้งแต่ขั้น ตอนการเตรียมดิน ทั้ งดินเหนียวและดิน เชื้อจากแหล่ งเดียวกัน คื อ
บริเวณห้วยดางเดียว การขึ้นรูป การขยายโครง โดยใช้มือตีควบคู่กับไม้ตีและหินดุ การขยายสัดส่วนของ
ภาชนะ การเก็บรายละเอียดด้วยไม้หลาบและไม้ลาย การตกแต่งลวดลายด้วยไม้ลายจากท้องถิ่น การผึ่ง
ด้วยลมและการตากแดด ตลอดจนการเผาแบบกลางแจ้งโดยใช้ไฟต่า โดยใช้ไม้ฟืนและฟางข้าวเป็น
เชื้อเพลิงสาคัญในการเผา

๕๖

๕.๔ การถ่ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสู่ชุมชน
หั ต ถกรรมเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาบ้ า นเทอดไทยได้ มี ก ระบวนการถ่ ายทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มา
ยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาดังกล่าวได้ดังนี้
๕.๔.๑ การถ่ายทอดภูมิปัญญาภายในชุมชน
การถ่ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาภายในชุมชนบ้านเทอดไทยนั้น มี
การถ่ายทอดมายาวนานตั้งแต่สมัยชุมชนดั้งเดิมที่ยังไม่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านเทอดไทย ซึ่ง
ช่างปั้นทั้งหมด ได้อพยพเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีความแห้งแล้งและยากลาบากในการหา
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดารงชีวิต โดยในชุมชนเดิมก็มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
เมื่อย้ายถิ่นฐานก็นาความเป็นช่างฝีมือติดตัวมาเผยแพร่ต่อให้กับคนในชุมชนและลูกหลานที่เติบโตขึ้นใน
ชุมชนใหม่ นางหมา รณเรืองฤทธิ์ อายุ ๘๗ ปี ได้กล่าวไว้ว่า
“...ที่โคราชมันแล้งเลยพากันย้ายมาที่บ้านเทอดไทย ตามพ่อแม่มาตั้งแต่ ๔ ขวบ ชาวบ้านที่นี่ยัง
ไม่รู้จักการปั้นหม้อ พอย้ายมาเลยมาหัดปั้นหม้อเป็นกันทั้งหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้...”
(นางหมา รณเรืองฤทธิ์.สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
๕.๔.๒ การถ่ายทอดภายในครอบครัว
ภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยนั้นเป็นภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอด
มาจากชุมชนชาวไทยเบิ้ง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อมีการอพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย มีการแสวงหาที่ตั้ง
ถิ่นฐานแห่งใหม่เพื่อการอยู่รอดพ้นจากความแห้งแล้งและอดยาก จนกระทั่งได้พบแหล่งดินเหนียวแห่ง
ใหม่ที่มีคุณ สมบั ติดีเหมาะแก่การประกอบอาชีพหั ตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นอาชีพที่ ติดตัว มา
ดังนั้นจึงมีการตั้งถิ่นฐาน ณ บ้านเทอดไทยจากรุ่นพ่อแม่ที่หอบหิ้วลูกหลานมาจากชุมชนเดิมเมื่อมาตั้งถิ่น
ฐานยังชุมชนใหม่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ รวมทั้งชาวไทยโคราชที่มา
สร้างครอบครัวใหม่กับคนชุมชนเทอดไทย เมื่อมีทายาท จึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีสู่ลูกหลาน เพื่อเป็น
การสืบทอดภูมิปัญญาให้คงอยู่ไว้ โดยมีการฝึกสอนตั้งแต่ในวัยเด็กโดยพ่อแม่ที่เป็นช่างปั้น ฝึกลูกหลาน
ให้หัดตีหม้อ ช่วยเหลือครอบครัว หลังจากโรงเรียนเลิกก็ต้องมาฝึกตีหม้อเพื่อให้เป็นอาชีพในอนาคต นาง
จันทร์ แก่นนาคา อายุ ๗๐ ปี กล่าวไว้ว่า
“...ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนแม่ให้มาจกเบ้าไว้ให้แม่ปั้น พอกลับจากโรงเรียนตอนเย็นต้องมาหัด
ตีให้ได้เป็นหม้อทุกๆวัน ตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี เอาไปออกขายใบละ ๖ สลึง และทามาเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้
...”
(นางจันทร์ แก่นนาคา. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
“...การปั้นหม้อเป็นภูมิปัญญาอันล้าค่าของบรรพบุรุษที่มอบให้ลูกหลานยึดเป็นอาชีพที่สามารถ
สร้างรายได้ให้ชาวบ้านเรื่อยมา ถ้าไม่มีรุ่นพ่อแม่สอนการปั้นหม้อมา เราคงไม่มีกินมีใช้อย่างวันนี้...”
(นายสมพร พันอากาศ. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)

๕๗

๕.๔.๓ การถ่ายทอดโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
หั ตถกรรมเครื่ องปั้ น ดิน เผาบ้ านเทอดไทย นอกจากการถ่ายทอดภู มิปั ญ ญาทั้ งจาก
ภายในชุมชนและภายในครอบครัวแล้ว ช่างปั้นจะมีการคิดค้นวิธีการและเทคนิคต่างๆด้วยตนเอง ซึ่งเกิด
จากกระบวนการทดลอง และลงมือทาในทุกๆวัน เช่น กระบวนการคิดค้นลายบริเวณคอภาชนะ ซึ่งช่าง
จะคิดค้นลายด้วยตัวเอง อาจประดิษฐ์ลายไม้ขึ้นมาซึ่งมีความแตกต่างกันแต่ละบ้าน เพราะช่างแต่ละคน
เป็นผู้คิดค้นด้วยตัวเองและไม่ซ้าแบบกับบ้านไหน หรือการทาให้ภาชนะมีสีสดใส เช่น สีแดง ช่างบาง
บ้านก็นาดินสีแดงผสมน้ามาทารอบภาชนะให้เกิดเป็นสีแดงสวยงาม ก่อนการนาไปเผา ซึ่งการถ่ายทอด
ในลักษณะนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะที่ช่างผู้นั้นเป็นผู้คิดค้น หรือค้นคว้าด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง
จากประสบการณ์ทเี่ ป็นช่างคลุกคลีกับการปั้นในทุกๆ วันนั่นเอง

๕๘

บทที่ ๖
แนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา บ้านเทอดไทย
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นแห่งบ้านเทอดไทย มีแนวทางในการสืบ
สานภูมิปัญญาดังนี้
๑. ปัญหาและอุปสรรคในการสืบสานภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นถิ่นเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
เทอดไทย
ในการสืบสานความรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยให้กับคนรุ่นหลัง
นั้น เมื่อได้ศึกษาจากการสัมภาษณ์ช่างปั้นในชุมชนพบว่า มีปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบกระบวนการสืบ
สานภูมิปัญญาดังกล่าวอยู่หลายประการ ส่วนใหญ่ช่างปั้นในหมู่บ้านจะให้เหตุผลคล้ายคลึงกันคือ คนรุ่น
ใหม่ไม่ให้ความสนใจศึกษาเป็นอาชีพเสริม เนื่องจากเป็นงานที่สกปรก ต้องใช้ความอดทนสูง และต้องใช้
ฝีมือมาก บางคนก็หันไปสนใจในสิ่งที่ทาได้ง่ายกว่าได้ค่าตอบแทนเร็วกว่า เช่น การปั้นเตาถ่าน หรือเตา
อั้งโล่
“...ทุกวันนี้เด็กๆ เยาวชนเขาไม่สนใจการปั้นหม้อแล้ว เขากลัวมันเลอะโคลน เขามองว่ามัน
สกปรก มันคงน่าเสียดายมากถ้าวันหนึ่งสิ่งที่เคยเป็นอาชีพเลี้ยงเรามาแต่เด็กๆ ได้หายไป…”
(นายสวิต ยามี. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
“...เด็กในสมัยก่อนปั้นหม้อเป็นตั้งแต่เล็กๆ ผิดกับเด็กสมัยนี้ที่ไม่สนใจจะเรียนรู้เลย...”
(นายบุญหนา คานาศรี. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
“...ทุกวันนี้เด็กๆ ลูกหลานในหมู่บ้านก็พากันหันไปสนใจการทาเตามากกว่าเพราะใช้เวลาน้อย
กว่า ขายได้เร็วกว่าเพราะมีการสั่งจากลูกค้า ทาเสร็จ ก็มีลูกค้ามารับถึงที่เลย แต่ของยายทาไปเรื่อยๆ ทา
แล้วก็เก็บไว้ขาย ลูกหลานเลยนิยมทาเตาเพราะขายได้เร็ว ได้เงินง่าย...”
(นางจันทร์ แก่นนาคา. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
นอกจากนี้ เมื่ อ ยุ ค สมั ยเปลี่ ย น เทคโนโลยีค วามทั น สมัย มากขึ้น สั งคมชนบทมีก าร
เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมเมือง มีระบบไฟฟ้า น้าประปา มีความสะดวกสบายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชน วัฒ นธรรมการกิน อยู่ ก็เปลี่ ยนไป การใช้ภ าชนะเครื่องปั้นดิน เผาเริ่มหมดความนิยมลง
เนื่องจากไม่สะดวกในการใช้และแตกหักง่าย ผู้คนนิยมใช้ภาชนะประเภทอลูมิเนียม พลาสติก ทดแทน
เนื่องจากซื้อหาง่ายและราคาไม่แพง ภาชนะที่เคยใช้ในชีวิตประจาวันก็เปลี่ยนจากภาชนะดินเผาหุง ต้ม
แกง ก็เปลี่ยนไปใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ใช้กระติกน้าหรือตู้เย็นใส่น้าดื่มแทนหม้อแอ่งน้า ทาให้ไม่มีตลาดรับ
ซื้อ เมื่อผลิตมาแล้วไม่สามารถขายได้
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“...แต่ก่อนใช้หม้อดินกันทุกบ้าน แต่ทุกวันนี้มีน้อยมากที่จะใช้หม้อดิน ใช้ตุ่มใส่น้า ทุกวันนี้
ขายหม้อไม่ได้เหมือนแต่ก่อน ทาให้ขาดรายได้ ถึงจะขายได้บ้างก็ไม่ได้มากมาย ก็เลยต้องหันมาปั้นเตาที่
มีรายได้ดีกว่าการปัน้ หม้อ และหางานอื่นๆ ทาแทน...”
(นางเฉลียว จันทราชา. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
“...ทุกวันนี้การใช้หม้อดินลดลงมาก แต่ก่อนใครๆก็ใช้ แต่ตอนนี้แทบจะไม่มี หลายๆ อย่างก็
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ปั้นหม้อแล้วขายไม่ได้ ไม่มีตลาดรองรับ ก็ไม่รู้จะไปขายให้ใครเพราะใครๆ ก็ไม่นิยม
ใช้หม้อดิน ใช้ตุ่มใส่น้ากันแล้ว ทุกวันนี้มีหม้อสแตนเลสสาหรับทากับข้าว มีตู้เย็นสาหรับแช่น้าเย็นๆ แทน
ตุ่มใส่น้า ชาวบ้านก็จาเป็นต้องเลิกปั้นหม้อไปประกอบอาชีพอื่น แต่ถ้าปั้นหม้อแล้วที่ตลาดรองรับก็พร้อม
จะกลับมาปั้นหม้อเหมือนเดิม...”
(นางบุบผา มณีแสง. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
“...ถ้าปั้นหม้อแล้วได้ขาย ชาวบ้านเขาก็อยากปั้นต่อ ถ้าปั้นแล้วขายดีชาวบ้านก็อยากปั้นต่อ ไป
อีก แต่ถ้าปั้นแล้วไม่ได้ขาย ปั้นแล้วไม่มีคนซื้อ ก็ไม่รู้จะปั้นไปทาไม...”
(นางสุพิศ คามาตย์. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อการสืบสานอีกประการหนึ่งก็คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผานั้นไม่มี
ความโดดเด่นในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ไม่มีเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ทาให้
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เป็นไปได้ยาก ตลอดจนไม่ได้มีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ทัน สมัย
มากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน
“...การปั้นหม้อของหมู่บ้านเรามีจุดอ่อนด้านการออกแบบที่มีความแปลกใหม่ ทันสมัย การ
สร้างเอกลักษณ์ให้กันสินค้าของชุมชน ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สาคัญที่ทาให้ความนิยมความนิยมในการใช้หม้อ
ดินลดลง ยิ่งเรารู้ว่ามีสิ่งต่าง ๆ มาแทนที่เราเองก็ควรหาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้าของเรา เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับหม้อดินของบ้านเรา ให้มีคนสนใจยิ่งขึ้น...”
(นางเกษรินทร์ ผันอากาศ. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
“...จุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งของการปั้นหม้อของหมู่บ้านเราคือ การพัฒนาที่ไม่มีความหลากหลาย
ต้องมาช่วยกันทาให้มีความทันสมัย จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเทอดไทยของเรา สิ่งเหล่านี้ที่เป็น
อีกสาเหตุหนึ่งที่หม้อดินไม่ได้รับความนิยม เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าก็จริงแต่ถ้าเราพัฒนาหม้อดินของ
เราให้มีคุณภาพมากขึ้นมูลค่ามันก็ย่อมมากขึ้นด้วย...”
(นางประยูร โคตรมะ. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
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๒. แนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
บ้านเทอดไทย
สาหรับแนวทางการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอด
ไทยมีดังต่อไปนี้
๑. กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและสถานศึกษา
๒. หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น มีบทบาทในการสืบทอดภูมิปัญญา
การทาเครื่องปั้นดินเผา
๓. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า
๑. กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและสถานศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนับว่าเป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภูมิปัญญาเกิด
จากการสืบทอดของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนเองต้องเป็นผู้ส่งผ่านองค์ความรู้ให้คงอยู่สืบไปในรุ่นลูก
รุ่นหลานหลายช่วงอายุ ซึ่งการทาอย่างไรให้การสืบสานองค์ความรู้นี้ ยังคงอยู่ ต้องมีกระบวนการจัดการ
ในชุมชนตลอดจนสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมดังนี้ คือ
๑.๑ การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาในชุมชน
การสืบสานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยให้คงอยู่นั้น จาเป็น ต้องให้คนรุ่นใหม่
ได้รับองค์ความรู้ของภูมิปัญญาที่มีคุณค่านั้นไว้ และสามารถส่งผ่านความรู้นั้นๆลงไปสู่รุ่นต่อไปให้ได้ ซึ่ง
ง่ายที่สุดคือการถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษา ซึ่งนักเรียนเหล่านั้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ใน
ชุมชนนั่นเอง
“...อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหน การปลูกฝังเราทาได้
โดยการบรรจุภูมิปัญญาการปั้นหม้อลงในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และช่วยกันสืบทอด
ต่อไป...”
(นายสวิต ยามี. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
๑.๒ การจัดทาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
“...ยังคงมีอีกหลายๆ คนในหมู่บ้านที่มีผีมือการปั้นหม้อ น่าจะมีศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชนที่สนับสนุนภูมิปัญญาการปั้นหม้อแล้วยกย่องบุคคลให้เป็นครูภูมิปัญญาในชุมชนขึ้นเพื่อร่วมกันสืบ
สานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราไว้...”
(นายบุญหนา คานาศรี. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
การจัดทาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
โดยมีช่างฝีมือที่อยู่ในชุมชนเข้ามาให้ความรู้ ถือได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญเพื่อให้คนรุ่นใหม่ หรือคนที่สนใจได้เข้า
มาศึกษาภูมิปัญญาอันมีค่าเหล่านี้เอาไว้ และสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่ตราบรุ่นลูกหลาน
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ทั้งนี้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนถือได้ว่าเป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ยังเป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมโดยคนในชุมชนซึ่งเป็นลูกหลานของช่างปั้นบ้านเทิดไทย ที่สาคัญต้องเร่งสร้าง
จิตสานึกของคนในชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่มีคุณค่านี้เอาไว้
“...ยายก็จะให้สองมือของยายปั้นเอง และจะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทาไม่ไหว
ยายก็อยากให้ลูกๆ หลานๆ ช่วยกันรักษาภูมิปัญญาบรรพบุรุษของเราเอาไว้ให้นานที่สุด อย่างที่ยายทา
ทุกวันนี้ แนวทางสืบสานงานปั้นให้ยั่งยืนต่อไปคือการร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านเทอดไทยเรา ช่วยกัน
ปั้น ช่วยกันใช้ พัฒนาหม้อปั้นดินเผาของเราให้ดียิ่งขึ้น...”
(นางจันทร์ แก่นนางคา. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
“...ไม่ว่าจะอะไรก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เพื่อให้อยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป การปั้นหม้อของหมู่บ้านเราเองก็เหมือนกัน การสืบสานภูมิปัญญาการปั้นหม้อของหมู่บ้านเราต้องเริ่ม
จากการปลูกสานึกรักและภูมิใจให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านก่อน เราจะได้ร่วมกันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก...”
(นางคาผง ศรีแสง. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
๒. หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น มีบทบาทในการสืบทอดภูมิปัญญาการทาเครื่องปั้นดินเผา
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในท้ อ งถิ่ น ต้ อ งมี บ ทบาทส าคั ญ ในการสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาด้ านหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐเองจะต้องเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณ และ
ต้องตระหนักในองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้ยังคงสืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกหลานและอีกหลายๆรุ่น
จากการสัมภาษณ์พบว่า หน่วยงานภาครัฐของบ้านเทอดไทยมีการตื่นตัวในการสนับสนุนงบประมาณใน
การอนุ รั ก ษ์ ก ารท าหั ต ถกรรมเครื่ อ งปั้ น ดิน เผาแบบดั้ งเดิ ม โดยการจั ด สรรงบประมาณและให้ ก าร
สนับสนุน นายสมพร พันอากาศ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเทอดไทย กล่าวว่า
“ ...ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้จัดสรรงบประมาณจัดทาแผนในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการ
ทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยไว้ โดยส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านเทอดไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ จัดทาเส้นทางการท่องเที่ยว วัดป่าโนนสวรรค์ อุโบสถ์เก่าแก่อายุร้อยปี และการสนับสนุน
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถเป็น
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้ได้...”
(นายสมพร พันอากาศ. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
นอกจากนี้กลุ่มช่างปั้นเองก็ต้องการให้ภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนให้การ
สืบสานภูมิปัญญาการทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาไม่ให้สูญหาย ทั้งเรื่องการตลาด การสร้างเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและทันสมัยตลอดเวลา การศึกษาดูงาน
ในที่ อื่น ๆ เพื่ อกลั บ มาประยุ กต์ใช้และพั ฒ นาต่ อยอดผลิ ตภัณ ฑ์ ให้ ดียิ่งขึ้นไป โดยอาจจะประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีช่วยในการผลิตให้มีความทันสมัย เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ตลอดจนการวางแผนการตลาด การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ ที่สวยงามได้มาตรฐาน โดยควรมีหน่วยงานมาช่ วยสนับสนุนการ
วางแผนงานธุรกิจท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยท้องถิ่น ควรให้การสนับสนุนทั้ง
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เชิ งวิ ช าการและการตลาด วิ จั ย และปรับ ปรุงคุ ณ ภาพในการผลิ ต ให้ น่ าสนใจมากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจน
หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น พัฒนาชุมชน กศน.หรือวิสาหกิจอาเภอก็ควรเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนด้วย
เช่นกัน
“...อยากให้ทางหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาช่วยในเรื่องการตลาดและการสร้างเอกลักษณ์ของ
สินค้า เพราะหากมีตลาดรองรับชาวบ้านก็พร้อมจะช่วยกันปั้นหม้อภูมิปัญญาหมู่บ้านของเราต่อไป...”
(นายสุวรรณ การประดิษฐ์. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
“...ลาพังชาวบ้านเองก็คงพัฒนาอะไรได้ไม่มากนัก เราต้องการให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลเทอดไทย มหาวิทยาลัย หน่วยงานพัฒ นา
ชุมชน เกษตรอาเภอ อุตสาหกรรมจังหวัด กลุ่มรัฐวิสาหกิจ NGOs และอีกหลายๆ หน่วยงาน เข้ามาให้
ความช่วยเหลือในการเรื่องการวางแผนการตลาด สถานที่จัดแสดงสินค้า การพัฒนาองค์ความรู้ การพา
ชาวบ้านไปศึกษาดูงานเพื่อนาความรู้มาปรับใช้เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน...”
(นางคาผง ศรีแสง. สัมภาษณ์, ๒๕๕๗)
๓. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาที่มีคุณค่าและเป็นองค์ความรู้
ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ต่อคนรุ่นหลังไว้เป็นสิ่งสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ จะช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้แพร่กระจายออกไปในวงกว้าง ทาให้คนทั่วไปได้รู้จัก ได้เห็นคุณค่า ผู้สนใจสามารถเข้า
มาศึ กษาได้ด้ว ยตนเอง และสอดรับ กับ การจัดท าศู นย์เรียนรู้ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น ในการท าหั ตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย คนทั่วไปที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้และสามารถสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้
ไม่ให้หายไปได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการจัดแสดงตามงานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การเผยแพร่ทาง
อินเตอร์เนต หรือการจัดทาเอกสารแผ่นพับ สื่อวีดีทัศน์ต่างๆ การจัดทาโปรแกรมสาเร็จรูป การรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆขึ้นในเวปไซต์ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น
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บทที่ ๗
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจั ย เรื่อง“การสืบ สานภู มิปัญ ญาท้องถิ่นด้านหั ตถกรรมเครื่องปั้ นดินเผาบ้ านเทอดไทย
ต าบลเทอดไทย อ าเภอท่ง ง เาาหลวง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ ด” เป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ค่ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยมีจ่ดม่งงหมายเพื่อการศึกษากระบวนการเรียนรู้และนาไปสูงการสืบสานและดารงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ทั้งโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีองค์ความรู้ด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม การ
สังเกตการณ์ การประช่มกล่งมยงอย ตลอดจนรวบรวมา้อมูลทั้งปฐมภูมิและท่ติยภูมิ เพื่อให้ได้ า้อมูลหลาย
ภาคสงวนเพื่อนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์และหาแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นาองหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา บ้านเทอดไทย จากวัตถ่ประสงค์ทั้ง ๓ า้อ ดังตงอไปนี้
๑. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและการตั้งถิ่นฐานาองช่มชนบ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอท่งงเาาหลวง จังหวัด
ร้ อ ยเอ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลตง อ ความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ แ ละการด ารงอยูง า องหั ต ถกรรมเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา
บ้านเทอดไทย
๒. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบและวิ ธี ก ารถง า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นหั ต ถกรรม
เครือ่ งปั้นดินเผาสูงช่มชน
๓. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางในการสื บ สานภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น ด้ า นหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา บ้านเทอดไทย
จากวัตถ่ประสงค์ทั้ง ๓ า้อดังกลงาว สามารถสร่ปผล อภิปรายผลและา้อเสนอแนะได้
ดังตงอไปนี้
๗.๑ สรุปผล
๑. สภาพทั่วไปของชุมชนที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอัตลักษณ์และการดารงอยู่ของหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
พื้นที่ศึกษาตั้งอยูงในตาบลเทอดไทย อาเภอท่งงเาาหลวง จังหวัดร้อยเอด ตั้งอยูง บริเวณทิศใต้
าองอาเภอท่งงเาาหลวง และอยูงทิศตะวันออกาองจังหวัดร้อยเอด หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอด
ไทยได้เกิดาึ้นจากการเคลื่อนย้ายเพื่อเกิดการตั้งถิ่นฐานาองช่มชนแหงงใหมง มีการอพยพย้ายถิ่นฐานาอง
ชงางปั้นหม้อจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมาตั้งรกรากที่บ้านเทอดไทย เนื่องจากพื้นที่เดิมแห้งแล้ง มีการ
สารวจพื้นที่และพบวงาบ้านเทอดไทยมีดินที่ มีค่ณภาพดีเหมาะสมตงอการปั้นหม้อ และใกล้แหลงงน้า คือ
ห้วยดางเดียว เพื่อใช้ในการอ่ปโภคและบริโภคเหมาะแกงการตั้งถิ่นฐาน และพากันอพยพย้ายถิ่นฐานมา
อยูงบ้ านเทอดไทยแหง งนี้ มีการสร้างวัฒ นธรรม ณ พื้นที่แหงงใหมง และสื บทอดภูมิปัญ ญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผามายาวนานจนกระทั่งปัจจ่บัน เมื่อมีการถิ่นฐานแหงงใหมง ณ บ้านเทอดไทย
จึ ง เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น จากพื้ น ที่ ร กร้ า งวง า งเปลง า หรื อ พื้ น ที่ ป่ า ไม้
เปลี่ยนเป็นพื้นที่อยูงอาศัย หรือพื้นที่เกษตรกรรม จากกิจกรรมตงางๆที่กระทาโดยมน่ษย์ เกิดเป็นช่มชน
และายายช่มชนออกไปเรื่อยๆ ตามานาดาองประชากร พื้นที่ดินธรรมดา บริเวณริมลาห้วยดางเดียว
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สามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ในด้านเศรษฐกิจ อาชีพหลักาองประชากร
บ้านเทอดไทยคืออาชีพทานา ในหมูงบ้านจะมีเศรษฐกิจคงอนา้างดี เนื่องจากมีการค้าาายในหมูงบ้าน มี
ตลาดค้าาายสินค้า เมื่อมีการทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจึงนามาจาหนงายที่ตลาดด้วย และมีการนา
เครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเทอดไทยไปจาหนงายยังพื้นที่อื่นๆ เครื่องปั้นดินเผาสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ช่มชน เพิ่มมูลคงาทางเศรษฐกิจมีเงินหม่นเวียนภายในช่มชนมากาึ้น สามารถสร้างรายได้ ให้กับหมูงบ้าน
และในด้านสังคมและวัฒนธรรม ช่มชนบ้านเทอดไทยเป็นช่มชนแหงงชงางฝีมือที่อพยพมาจากที่อื่น เมื่อ
เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งช่มชนแหงงใหมง รวมตัวกับ กล่งมคนอื่นที่อพยพย้ายถิ่นเา้ามาตั้งรกราก
พื้นที่เดียวกันและรงวมกับช่มชนดั้งเดิม จึงเกิดเป็นการรวมกล่งมาองกล่งมคนหลายกล่งม รวมเป็นช่มชนใหมง
เกิดวัฒนธรรมใหมงรงวมกัน การทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจึงแพรงหลายภายในช่มชนแหงงใหมง สามารถ
สร้างรายได้ให้กับช่มชน มีตลาดรองรับและเกิดกาลังซื้อผลิตภัณฑ์ดังกลงาวเพิ่มมากาึ้น เสริมสร้างรายได้
ให้กับคนในช่มชนเพิ่มมากาึ้นกวงาเดิม ในเรื่องาองวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องาองการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การบูชาผีรงวมกับการศรัทธาในพระพ่ทธศาสนาาองคนในภาคอีสานยังมี ได้สงงผลให้ความเชื่อที่เกี่ยวา้อง
กับวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เชงน การบูชาหลวงกระป่่งผู้บ่กเบิกการหาดิน
บริ เวณห้ ว ยดางเดี ย วเพื่ อ เป็ น วั ต ถ่ ดิ บ ในการปั้ น หรือ ในาั้ น ตอนการเผาเครื่อ งปั้ น ดิ น เผาที่ ต้ อ งเผา
กลางแจ้ง หากมีพาย่พัดลมแรงทาให้ไมงสามารถเผาได้ กจะมีการบูชาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชงวยปัดเป่า
ลมพาย่ให้พัดพาไปในทิศทางอื่นเพื่อไมงเป็นอ่ปสรรคในการประกอบกิจกรรม ซึ่งทาให้ผู้ประกอบอาชีพนี้
มีกาลังใจในการทางาน เป็นต้น
๒. รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสู่ชุมชน
รูปแบบและวิธีการถงายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
มีกระบวนการและาั้นตอนการผลิตที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว ซึ่งการถงายทอดภูมิปัญ ญาดังกลงาวเป็น
กระบวนการถงายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบ่ร่ษชาวไทยโคราชที่อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
แสวงหาพื้ น ที่เพื่ อการตั้งถิ่น ฐานและทามาหากินแหลง งใหมง จึงมี การถงายทอดภูมิปัญ ญาจากร่งน สูงร่งน
ออกมาในรูปแบบาองภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สามารถแบงงออกได้เป็น ภูมิปัญญาการ
ทาเครื่องปั้นดินเผาและภูมิปัญญาในการถงายทอด
๒.๑ ภูมิปัญญาการทาเครื่องปั้นดินเผา
๒.๑.๑ ภูมิปัญญาในการเลือกและเตรียมวัตถุดิบในการผลิตหัตถกรรรม
เครื่องปั้นดินเผา
เริ่มตั้งแตงาั้นตอนการเตรียมดินเหนียวเพื่อนามาปั้น การเตรียมดินเชื้อที่เป็นสิ่ง
สาคัญ นามาผสมกับ ดินเหนี ยวเพื่อเพิ่มความยืดหย่งนาองผลิ ตภัณ ฑ์เมื่อนาไปเผาจะได้ไมงแตกหั กงงาย
และการเตรียมดินเพื่อาึ้นรูปด้วยการย่าดินและนวดดิน ซึ่งเป็นาั้นตอนที่สาคัญในการเตรียมวัตถ่ดิบกงอน
การปั้นเครื่องปั้นดินเผา
๒.๑.๒ ภูมิปัญญาในการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปั้นเครื่องปั้นดินเผา
ประกอบไปด้วยอ่ปกรณ์ในการเตรียมดิน ซึ่งปัจจ่บันได้เปลี่ยนไปใช้รถตักดิน
บริเวณห้วยดางเดียวและใช้รถบรรท่กนาดินมาสงงที่บ้าน แตงกยังคงมีการใช้อ่ปกรณ์อื่นๆในการเตรียมดิน
ด้วยเชงนกัน ประกอบไปด้วย จอบ ไม้า่ด มีด เสลี่ยง รถเานดิน แผงนพลาสติกหรือถ่งป่๋ย ครกกระเดื่อง
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และตะแกรงรงอนหรือกระด้ง สงวนอ่ปกรณ์ในการาึ้นรูป ได้แกง ไม้ตี หินด่ ใบสวี อ่ปกรณ์ในการตกแตงง
ลวดลาย และอ่ปกรณ์ในการเผา จาพวกไม้ฟืนซึ่งเป็นอ่ปกรณ์เชื้อเพลิงหลัก
๒.๑.๓ ภูมิปัญญาในขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
เริ่มตั้งแตงาั้นตอนการาึ้นรูป ประกอบไปด้วย ๑) การาึ้นโครงกงอนจะนาไปตี มี
การจกเบ้า การายายโครง การสวีปาก และการนาเบ้าที่ได้รับการสวีปากเรียบร้อยไปผึ่งแดด ๒) การ
ายายสัดสงวน ๓) การตกแตงงลวดลาย ๔) การเกบรายละเอียด ๕) การผึ่งลมและตากแดด และ ๖) การ
นาผลิตภัณฑ์ไปเผา
๒.๒ การถ่ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสู่ชุมชน
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยได้มีกระบวนการถงายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
มายาวนานจนกระทั่งปัจจ่บัน โดยมีการถงายทอดภูมิปัญญาภายในช่มชน การถงายทอดภายในครอบครัว
และการถงายทอดโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง
๓. แนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
๓.๑ แนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเทอดไทย
๑) กระบวนการมีสงวนรงวมาองคนในช่มชนและสถานศึกษา
๒) หนง ว ยงานภาครั ฐ ในท้ อ งถิ่ น มี บ ทบาทในการสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาการท า
เครื่องปั้นดินเผา
๓) การประชาสัมพันธ์ผงานสื่อเพื่อเผยแพรงภูมิปัญญาอันทรงค่ณคงา
๓.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการสืบสาน
ปัญ หาและอ่ป สรรคในการสืบสานหั ตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยนั้น คือ
าาดผู้สืบทอดในการทาหัตถกรรม ไมงเหนความสาคัญาองการสืบสานองค์ความรู้ที่มีค่ณคงายิ่ง าาดความ
ใสงใจ กระบวนการหรือาั้นตอนในการผลิตคงอนา้างย่งงยากและต้องใช้ความอดทนสูง ต้องใช้ระยะเวลาใน
การฝึ กฝนยาวนาน คนร่ง น ใหมงไมงเห นความสาคัญ หรือกล่งมชงางไมงส นับสน่ นให้ ร่งนลู กหลานสนใจใน
หัตถกรรมพื้นถิ่นนี้ หนงวยงานที่เกี่ยวา้องในท้องถิ่นไมงสนับสน่นงบประมาณ าาดผู้นาในการถงายทอด วิถี
ชี วิ ต มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลา ผู้ ค นไมง นิ ย มใช้ เ ครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา จึ ง ไมง มี ต ลาดรองรั บ
เครื่องปั้นดินเผาเหลงานี้ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไมงหลากหลาย ไมงมีเอกลักษณ์าองผลิตภัณฑ์
ที่ ชั ด เจน ท าให้ ก ารเพิ่ ม มู ล คง าาองผลิ ต ภั ณ ฑ์ เป็ น ไปได้ ย าก และไมง ได้ มี ก ารสง งเสริม ให้ รูป แบบาอง
ผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการาองตลาดในปัจจ่บัน
๗.๒ การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์า้อมูล และศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านหั ตถกรรมเครื่องปั้ น ดิน เผาบ้ านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอท่งงเาาหลวง จังหวัดร้อยเอด
สามารถอภิปรายผลได้ดังตงอไปนี้
๗.๒.๑ การศึกษาลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตั้ งถิ่นฐานของชุมชนบ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอทุ่งเขา
หลวง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ แ ละการด ารงอยู่ ข องหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
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พบวงาความต้องการในการใช้ที่ดิน ที่เกิดจากความต้องการาองมน่ษย์ โดยการนาพื้นที่
ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมตงางๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เพื่อ
การเกษตรกรรม จากพื้นที่เกษตรกรรมมาเป็นพื้นที่เพื่อการอยูงอาศัย ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการอยูง
อาศัยเพิ่มมากาึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อยงางรวดเรว กงอให้เกิดปัญหาตงางๆ ตามมา (ดรรชนี เอม
พันธ่์. ๒๕๓๑, หน้า ๒๐๐) ซึ่งจากการวิเคราะห์า้อมูลพบวงาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบ้านเทอดไทย
ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการาองมน่ษย์และจานวนาองประชากรที่เพิ่มาึ้นในท่กชงวงปี ความ
ต้องการที่ดินเพื่อการอยูงอาศัยและการทามาหากินเพิ่มมากาึ้น เนื่องจากช่มชนบ้านเทอดไทยเป็นช่มชน
ที่ มี ก ารอพยพจากจั งหวั ด นครราชสี ม าเพื่ อ มาตั้ งถิ่ น ฐานใกล้ แ หลง งวัต ถ่ ดิ บ เพื่ อ การประกอบอาชี พ
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่รกร้างหรือพื้นที่ป่าไม้
เป็นพื้นที่เพื่อการที่อยูงอาศัย เมื่อเวลาผงานไปช่มชนายายตัวมากาึ้น ายายตัวไปยังพื้ นที่ป่าไม้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปอีก ประกอบกับาาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอยงางเป็น
ระบบในอนาคตกอาจเกิดปัญหาตามมา เชงน ปัญหาน้าทงวมาัง าาดพื้นที่รับน้าตามธรรมชาติ เป็นต้น
ในด้านการตั้งถิ่นฐานาองช่มชนบ้านเทอดไทย ที่มีการอพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา
และตั้งถิ่นฐานรวมกล่งมกันใกล้แหลงงวัตถ่ดิบการผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมีความอ่ดมสมบูรณ์
าองวัตถ่ดิบ สอดคล้องกับวันทนีย์ ศรีรัฐ (๒๕๒๕, หน้า ๒๔) ที่กลงาวถึงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในชนบท
มักเป็นแบบรวมกล่งมและแบบกระจาย าึ้นอยูงกับลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ความอ่ดมสมบูรณ์าอง
ดิน ลักษณะาองการเกษตรและแหลงงน้า รวมถึงความแตกตงางในเรื่องานบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมซึ่งมีผลทาให้รูปแบบการตั้งถิ่นฐานแตกตงางออกไปในแตงละท้องถิ่น ช่มชนบ้านเทอดไทยใน
อดีตที่มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานรวมกล่งมกันใกล้แหลงงที่ทากิน แตงตงอมาเมื่อเวลาผงานไป ช่มชนายายตัว
มากาึ้น ย่คสมัยเปลี่ยนไป คนในช่มชนไมงนิยมปั้นเครื่องปั้นดินเผาเหมือนร่งนพงอแมง จึงไมงจาเป็นต้องมี
การตั้ ง ถิ่ น ฐานใกล้ แ หลง ง ที่ ท ามาหากิ น การายายตั ว าองช่ ม ชนจึ ง ายายไปตามแนวถนน โดยให้
ความสาคัญกับเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายมากกวงาที่จะให้ความสาคัญกับการตั้งถิ่นฐานใกล้แหลงงที่
ทากินเหมือนในอดีตที่ผงานมา
๗.๒.๒ รูปแบบและวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาสู่ชุมชน
สาหรับรูปแบบและวิธีถงายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย เป็นลักษณะ
การถงายทอดแบบศูนย์การเรียนรู้จากครอบครัว โดยจากพงอแมงสูงลูก โดยพงอแมงที่มีความรู้เรื่องการทา
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นวิชาความรู้ติดตัวมาจากการประกอบอาชีพในช่มชนเดิมที่มาจากจังหวัด
นครราชสีมา และเดินเท้ามาตั้งถิ่นฐานแหงงใหมงที่บ้านเทอดไทยและสืบทอดภูมิปัญญาดังกลงาวไปยังร่งน
ลูกที่อยูง ณ บ้านเทอดไทย สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงงชาติที่ให้แนวความคิด
เรื่องการสืบทอดภูมิปัญญาาองไทยที่มีหลายรูปแบบ และออกมาในรูปศูนย์การเรียนรู้ ในที่นี้คือศูนย์การ
เรียนรู้จากครอบครัวนั่นเอง
ทวี พรหมพฤกษ์ (๒๕๒๓, หน้า ๑๖-๑๙) ได้แบงงประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
เป็น ๓ ประเภทใหญงๆ ได้แกง ประเภทเอิทเทนแวร์ (Earthen ware) ประเภทสโตนแวร์ (Stone Ware)
และประเภทพอร์ซเลน (Porcelain Ware) โดยแบงงตามลักษณะาองเนื้อดิน และอ่ณหภูมิที่ใช้ในการ
เผา สอดคล้องกับลักษณะเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทเอิทเทน
แวร์ (Earthen ware) เผาในอ่ณหภูมิต่า ลักษณะผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปคงอนา้างหนา เนื้อหยาบ มีความ
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พร่นตัวคงอนา้างมาก สงวนมากเป็นสีน้าตาลองอน สีเทาองอน สีเหลืององอน เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งชนิดที่เคลือบ
และไมงเคลือบ เนื้อดินปั้นสงวนมากเตรียมจากดินเหนียวที่า่ดได้จากห้วยดางเดียว ในบ้านเทอดไทย เมื่อ
นาไปปั้นต้องผสมกับดินเชื้อ ชงวยให้มีความพร่นตัว ไมงทาให้ผลิตภัณฑ์แตกเสียหายงงา ย ซึ่งหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยนี้เป็น ผลิตภัณฑ์ประเภทเอิทเทนแวร์ที่ใช้วัตถ่ดิบดินแดง ได้แกง หม้อดิน
กระถาง โองงน้าดื่ม เป็นต้น
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยเป็นเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านอีสานาองช่มชนแองงโคราชที่
อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเทอดไทย จังหวัดร้อยเอด เนื่องจากมีวัตถ่ดิบในการปั้นที่มีค่ณสมบัติเหมาะสม
ในการปั้ น ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาไฟต่ า ตามที่ ส มชาย นิ ล อาธิ (๒๕๔๓, หน้ า ๒๕) ได้ ก ลง า วถึ ง
เครื่องปั้นดินเผาแกรงงพื้นบ้านอีสานไว้วงาการทาเครื่องปั้นดินเผาในสมัยกงอนประวัติศาสตร์ ทั้งกล่งมชนใน
แองงสกลนครและแองงโคราช ล้วนเป็นเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินธรรมดาเผาไฟต่าเหมือนกัน เป็นการใช้
เทคโนโลยีพื้นบ้าน คือ เผาแบบเตานอกหรือเตาฟาง แตงเทคโนโลยีการปั้นมีพัฒนาการที่แตกตงางกันไป
วิธีการปั้น เมื่อประมาณ ๘๐๐ - ๓,๕๐๐ ปี ใช้วิธีปั้นด้วยมือบีบาึ้นรูปทรงภาชนะอยงางงง ายๆ จนถึงการ
ปั้นด้วยวิธีการกดดินกับแบบภาชนะเครื่องจักสาน และการปั้นด้วยการใช้ไม้ตีประกอบหินด่ ซึ่งรูปแบบ
ดังกลงาวเป็นวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยที่มีการใช้หินด่ และเผาแบบกลางแจ้ง นอกจากนี้
สังคมภาคอีส านอยูงในสภาพสั งคมเกษตรกรรม มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทาให้ ชาวอีส านต้อง
แสวงหาอ่ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ กั น เอง และแลกเปลี่ ย นกั น ระหวง า งครอบครั ว และระดั บ ช่ ม ชน ดั ง นั้ น
เครื่องปั้นดินเผาจึงเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจาวันที่สาคัญในการดารงชีวิต เพราะคนอีสานต้องใช้เกบ
ถนอมรักษาสิ่งที่จาเป็นในการดารงชี วิตอยงางตงอเนื่อง เชงน ภาชนะใสงา้าว น้าดื่ม น้าใช้ เกลือ ผักดอง
ปลาร้า ส่รา น้าตาล เกบวัสด่พวกน่งนและฝ้าย เสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน ถ้วย ชาม โดยสังคมอีสาน
มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินธรรมดา เพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวันทั่วไปท่ก
จังหวัดสืบ เนื่ องมาจนถึงปั จจ่ บั น ดังนั้น เครื่องปั้นดินเผาเนื้อธรรมดายังไมงส ามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ทั้งหมด และมีาีดจากัดในตัวเองเกี่ยวกับความคงทนและปริมาณบรรจ่น้อย ดังนั้นจึงมีการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกรงงหลายแหงงในภาคอีสานรวมทั้งเครื่องปั้นดิน เผาบ้านเทอดไทยด้วย ทั้งนี้
สามารถตอบสนองประโยชน์ ใช้ ส อยในชี วิต ที่ จ าเป็ น หลั ก ๆได้ อ ยง างกว้างาวางและมี ค่ ณ ภาพดี ก วง า
เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่มีการผลิตกันทั่วไป
๗.๒.๓. แนวทางในการสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นหั ต ถกรรมเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา
บ้านเทอดไทย
ปั จ จ่ บั น พบวงาจ านวนาองผู้ ปั้ น เครื่องปั้ น ดิ น เผาบ้ านเทอดไทยได้ล ดจานวนลง เนื่ อ งจากมี
ผลกระทบหลายประการที่เา้ามาเกี่ยวา้อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจ่บันผล
การศึกษานี้ไมงสอดคล้องกับผลการศึกษาาอง เกื้อกูล ฉายอร่ณ ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบาอง
การประกอบอาชีพหั ตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย กิ่งอาเภอท่งงเาาหลวง
จังหวัดร้อยเอด” ที่ได้ทาการศึกษาในปีพ.ศ. ๒๕๔๘ การทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยได้
สร้างผลดีทางเศรษฐกิจกับคนในช่มชน ทารายได้ให้กับช่มชนในท้องถิ่นมากาึ้น ภาวะหนี้สินลดน้อยลง
ในทางสั งคมจากการประกอบอาชีพหั ตถกรรมเครื่องปั้ นดิน เผาบ้ านเทอดไทย ผู้ ป ระกอบอาชีพ นี้ มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวและเครือญาติที่อบอ่งนมากาึ้น มีการรงวมมือกันในการพัฒ นาท้องถิ่นมาก
ยิ่งาึ้น สภาพช่มชนดีมีความอบอ่งน ในาณะที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สารวจเมื่ อปีพ.ศ. ๒๕๕๗ พบวงา จานวน
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บ้านที่ยังคงทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมมีจานวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยเลงม
ดังกลงาว เนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้เครื่ องปั้นดินเผา
หมดความสาคัญและสูญสลายไปตามกาลเวลา เนื่องจากวงาการทาหัตถกรรมเครื่องปั้นแบบดั้งเดิมต้องใช้
ความอดทน ใช้ เวลานานมากกวง าจะได้ ภ าชนะใบหนึ่ งๆ ซึ่ งเป็ น สาเหต่ ห นึ่ งที่ ค นร่งน ใหมง จึ งไมง นิ ย ม
ประกอบอาชีพดังกลงาว
ในการนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เคราะห์ ผ ลกระทบที่ เกิ ด าึ้ น ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ที่ทาให้ชงางปั้นไมงสืบสานเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นในการประกอบอาชีพอีก
ตงอไป ดังนี้
๑) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ในด้านาองผลกระทบจากทางด้านเศรษฐกิจ ในอดีตมีการปั้นภาชนะเครื่องปั้นดินเผา
เพื่อการยังชีพ เป็นรายได้หลักในชงวงหลังฤดูกาลเกบเกี่ยวท่กบ้านในหมูงบ้าน ทาให้ชาวบ้านมีรายได้จาก
การาายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา มีการนาใสงรถเานออกเรงาายตามหมูงบ้านอื่น แตงเมื่อเวลาผงานไป การ
ซื้ อ าายเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาลดลง ไมง เป็ น ที่ นิ ย มาองตลาด ไมง มี สิ น ค้ า ตลอดทั้ ง ปี เนื่ อ งจากวง า การท า
เครื่องปั้นดินเผาสามารถทาได้เพียงปีละ ๑ ครั้งเทงานั้น และมีระยะเวลาแคงไมงกี่เดือน ประมาณหลังการ
เกบเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร คือ หลังฤดูกาลเกี่ยวา้าว ประมาณเดือน ธันวาคม จนกระทั่งถึงฤดูการ
ทานาอีกครั้งคือ ในชงว งเดือนพฤษภาคม และเมื่อพิจารณาจากาั้นตอนการผลิ ตพบวงาจะใช้าั้นตอน
ยาวนานและซับซ้อน ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ ผลิตภัณฑ์จึงจะสามารถออกจาหนงายได้ รายได้
จึงไมงพอกับรายจงาย อีกทั้งยังไมงเป็นที่ต้องการาองตลาด เมื่อผลิตมาตลาดไมงต้องการ าายไมงได้ จึงไมงรู้วงา
จะผลิตไปเพื่อใคร ชาวบ้านสงวนใหญงที่เคยประกอบอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมจึงไปประกอบ
อาชีพอื่นแทน แตงยังคงใช้วัตถ่ดิบที่เป็นเอกลักษณ์อยูง คือการเปลี่ยนไปเป็นอาชีพปั้นเตา ซึ่งมีความงงาย
าายและผลิตได้ตลอดทั้งปี ใช้ระยะเวลาผลิตรวดเรว ที่สาคัญเป็นที่ต้องการาองตลาดมากกวงาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาทามือ อาชีพเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นแบบดั้งเดิมจึงน้อยลง จนเกือบสูญหายไปในที่ส่ด
๒) ผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
เมื่อกาลเวลาผง านไป ร่งน ลู กหลานที่เกิดใหมงไมงส นใจที่จะสื บทอดวัฒ นธรรมการปั้ น
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมแบบร่งนพงอแมง เนื่องจากการปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมมีหลายาั้นตอน
กวงาจะเป็ น ภาชนะหนึ่ งใบ ต้อ งอาศั ยความประณี ต อดทน ท่ง ม เททั้ งก าลั งแรงกายและก าลั งแรงใจ
ตลอดจนต้องรอฤดูกาลที่เหมาะสมจึงจะทาได้ ในกระบวนการแตงละาั้นตอนในการทา มักสงงผลให้เสื้อผ้า
าองผู้ปั้นมีความสกปรก ไมงเหมือนกับการประกอบอาชีพอื่นที่มีที่ทางานในอาคาร แตงงตัวสวยงาม ไมง
สกปรกเลอะเทอะ ประกอบกับ ราคาผลิ ตภัณ ฑ์ กจาหนง ายในราคาที่ไมงสู งมากนัก เนื่ องจากไมงเป็น ที่
ต้องการาองตลาด ร่งนลูกหลานจึงไมงคิดจะสืบทอดภูมิปัญญาการทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งทาให้
ภูมิปัญญาดังกลงาวคงอยๆ สูญหายไปในที่ส่ด
นอกจากนี้เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สังคมชนบทกมีการเปลี่ยนแปลงไป
เป็นสังคมเมืองมากาึ้น มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อยกระดับชีวิตาองคนใน
สังคมมากาึ้น มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา ที่มีความสะดวกสบายตงอชีวิตความเป็นอยูง าองคนในช่มชน
วัฒนธรรมการกินอยูง จากที่เคยใช้ภาชนะดินเผาห่ง ต้ม แกง กเปลี่ยนไปใช้หม้อห่งา้าวไฟฟ้า น้าดื่มที่เคย
ใสงหม้อดิน เผาตั้งอยูงห น้าบ้านให้ เกิดความเยน หรือที่เรียกวงาหม้อแองงน้า ได้เปลี่ยนไปเป็นกระติกน้า
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ตู้เยน ดังนั้นการใช้ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาจึงหมดความนิยมลง เนื่องจากไมงสะดวกในการใช้และแตกหัก
งงาย ผู้คนจึงนิยมใช้ภาชนะประเภทอะลูมิเนียม และพลาสติก ประกอบกับซื้อหางงายและราคาไมงแพง ทา
ให้ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาจึงไมงเป็นที่ต้องการาองผู้คนในสังคมอีกตงอไป ทาให้ไมงมีตลาดรับซื้อ เมื่อผลิต
มาแล้วไมงสามารถาายได้ ร่งนลูกหลานกไมงต้องการสืบทอดอาชีพดังกลงาว ชงางปั้นร่งนพงอแมงกแกงชราจึง
เลิกราอาชีพนี้ไป
๓) ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ในด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาล้วน
อาศัยวัตถ่ดิบจากธรรมชาติด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งดินเหนียวจากห้วยดางเดี ยวที่ปัจจ่บันใช้รถบรรท่กนามาสงง
ถึงบ้าน เนื่องจากมีการวงาจ้างา่ดดินและบรรท่กดินเพื่อการปั้นเตาด้วย ดังนั้นจึงมีการบรรท่กดินคราวละ
มากๆ ตลอดจนไม้ฟืนที่นามาเป็นเชื้อเพลิงในการเผา ในอดีตสามารถหาได้ตามท้องไรงท้องนา ตามป่า
เชงน บริเวณใกล้กับหมูงบ้าน แตงในปัจจ่บั นไม้ฟืนที่นามาเป็นเชื้อเพลิงเริ่มหายาก และต้องซื้อมาจากที่อื่น
ในาณะที่ไมงมีการอน่รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจาพวกป่าไม้อยงางจริงจัง นอกจากจะทาให้ต้นท่นการผลิต
สูงาึ้นแล้ว ยังทาให้ทรัพยากรทางธรรมชาติเริ่มสูญหายและหายากมากาึ้น จึงเป็นสาเหต่หนึ่งที่ทาให้การ
สืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหมดไป
สาหรับแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทย
ให้คงอยูง มีหลายแนวทางที่สามารถกระทาได้ดังตงอไปนี้
๗.๒.๓.๑ สนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้จากการปั้นเครื่องปั้นดินเผามากยิ่งขึ้น
ในด้านการสืบสานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยให้คงอยูงได้นั้น ควรมีการสงงเสริม
และสนั บ สน่ น ให้ มีรายได้มากยิ่ งาึ้น กวงาเดิมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ คนในช่มชนไมงออกนอกพื้นที่เพื่อไป
ประกอบอาชีพอยงางอื่น และที่สาคัญคือต้องปลูกฝังให้เยาวชนรักและภูมิใจในภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่บรรพ
บ่ร่ษได้สะสมมายาวนาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการปั้น
เพื่อพัฒ นาในเชิงพาณิชย์ เพื่อช่มชนเา้มแาง : ศึกษากรณีบ้านหม้อ หมูง ๑๑ ตาบลเาวา อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม โดย วรชัย จินาลงอง และพิศิฏฐ์ บ่ญไชย (๒๕๔๕-๒๕๔๖) ซึ่งบ้านหม้อในปัจจ่บัน
เป็นแหลงงทงองเที่ยวเชิงอน่รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นาองจังหวัดมหาสารคาม มีนักทงองเที่ยวเา้ามาเยี่ยมชม
ทาให้เกิดรายได้ให้แกงช่มชนมากกวงาในอดีตและสามารถสร้างรายได้ให้กับช่มชนได้เชงนกัน
๗.๒.๓.๒ พัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกกับนักท่องเที่ยว
นอกจากการสนั บ สน่ น รายได้คนในช่มชนและปลู กฝั งให้ เยาวชนรักและภูมิใจในภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่นแล้ว แนวทางการสืบ สานอีกทางหนึ่งคือ การพัฒ นาเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบตงางๆ รื้อฟื้น
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนตามรูปแบบในอดีต มีการยงอสงวนลงเพื่อเป็นาองฝากาองที่ระลึกตลอดจน
ประย่กต์ตกแตงงผลิตภัณฑ์เพื่อให้นงาสนใจตงอนักทงองเที่ยว โดยความรงวมมือาองช่มชน เป็นสินค้าภูมิ
ปัญญาพื้นเมือง ที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่อง การอน่รักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์เครื่องปั้นดิน เผาโดยการมีสงวนรงวมาองช่มชน ล่งมน้าทะเลสาบสงาลา โดยอมรรัตน์
สอนคง (๒๕๕๔) ที่เหนควรวงาการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต้องมีการประย่กต์ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับย่คสมัยและความต้องการาองฝากาองที่ระลึกาองนักทงองเที่ยว
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๗.๒.๓.๓ การสนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐ
ในด้านาองภาครัฐเองต้องเา้ามาสนับสน่นและสงงเสริมผลิตภัณฑ์ตงางๆ ให้เป็นที่แพรงหลายทั้งใน
ประเทศและตงางประเทศ สนับสน่นแหลงงเงินท่น การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้ เหน
ค่ณคงาเพื่อสร้างมูลคงาทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับผลงานวิจัยาอง พระรัฐกร ส่าอ้วน (๒๕๕๑) เรื่องภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านในการอน่รักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเชิงเศรษฐกิจช่มชนาอง
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งาาดการบริหารจัดการที่ดีในด้านเงินท่น ดังนั้นภาครัฐต้องเา้ามาชงวยเหลือสนับสน่น
ในเรื่องดังกลงาว
๗.๒.๓.๔ อนุรักษ์แหล่งดินเหนียวที่มีค่าของชุมชนเอาไว้ไม่ให้เกิดการบุกรุกเพื่อเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่อื่นๆ
การอน่รักษ์สืบสานอีกทางหนึ่งที่ยังคงให้หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านดินเผายังคงสืบทอด
ดารงอยูงตงอไป นอกจากพัฒ นารูปแบบให้ทันสมัยมากยิ่งาึ้นแล้ ว ควรที่จะยังคงอน่รักษ์การผลิตแบบ
ดั้งเดิมเอาไว้และสงวนแหลงงดินเหนียวที่มีคงาาองช่มชนเอาไว้ไมงให้เกิดการบ่กร่กเพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่อื่นๆ เชงน แหลงงที่อยูงอาศัยหรือพื้นที่เพื่อการเกษตร มีการกาหนดพื้นที่แนงนอน
มีการปรับปร่งเส้นทางเา้าเยี่ยมชมแหลงงดินโบราณเพื่อการทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโบราณ เพื่อให้
นั ก ทง อ งเที่ ย วเา้ าเยี่ ย มชมและเลื อ กซื้ อ เครื่อ งปั้ น ดิ น เผาานาดยง อ สง ว นเพื่ อ เป็ น าองฝากาองที่ ร ะลึ ก
สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง การสืบสานการทาเครื่องปั้นดินเผาาองชาวสงวยบ้านชาสมิง อาเภอสังาะ
จังหวัดส่รินทร์ โดยทองเหลือง ส่าพร้อม (๒๕๕๖) โดยแหลงงดินเหนียวถูกแปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่นา และ
ไมงมีการพัฒ นาผลิตภัณฑ์ใหมงๆ ทาให้เครื่องปั้นดินเผาต้องสูญสลายไปตามกาลเวลา ทาให้ ต้องมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสงวนแหลงงดินเอาไว้เพื่อการอน่รักษ์และสืบสานหัตถกรรมดั้งเดิม
๗.๒.๓.๕ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น นอกชุ ม ชนและบู ร ณาการกั บ เทคโนโลยี
สมัยใหม่
แนวทางในการอน่ รั ก ษ์ สื บ สานควรมี ก ารถงายทอดภู มิ ปั ญ ญาจากนอกช่ ม ชนด้ ว ย โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกช่มชน อาจเป็นช่มชนที่มีความคล้ายคลึงกันในด้านาองการมี
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมเหมือนกัน หรือการถงายทอดจากภาครัฐที่มีเทคโนโลยีสมัยใหมง
เพื่อการปรับปร่งผลิตภัณฑ์และสร้างมูลคงาให้กับผลิตภัณฑ์มากยิ่งาึ้นตลอดจนสร้างรายได้ให้กับช่มชนอีก
ตงอไป สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องปั้ นดินเผาบ้านกลาง
ต าบลโนนตาล อ าเภอทง า อ่ เทน จั ง หวั ด นครพนม โดยวี ร ะศั ก ดิ์ จ่ ล ดาสั ย พณิ ฐ า ยงพิ ท ยาพงศ์
และอาติมา ศรีปากดี (๒๕๕๐) ซึ่งในช่มชนมีแหลงงดินเหนียวที่มีค่ณภาพ มีการถงายทอดความรู้จากทั้ง
ภายในครอบครัว เยาวชน และจากทางภาครัฐ คือจากกรมวิทยาศาสตร์บริ การ ที่มาให้คาแนะนาเพื่อ
ปรับปร่งค่ณภาพาองผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งาึ้นและสร้างรายได้ให้กับช่มชนมากยิ่งาึ้น
แนวทางอน่รักษ์สืบสานดังกลงาวเป็นเพียงสงวนหนึ่งที่สามารถสืบสานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
บ้านเทอดไทยได้ หากยังคงไมงมีมาตรการหรือหาแนวทางหรือชงองทางในการสืบสานองค์ความรู้ อยงาง
ชัดเจนและเา้มแางโดยเฉพาะอยงางยิ่งจากหนงวยงานาองภาครัฐ เมื่อเวลาผงานไปภูมิปัญญาการผลิต
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผากจะสูญสลายไปตามกาลเวลาอยงางแนงนอน จากการศึกษาจากสภาพทั่วไป
รูปแบบและาั้นตอนการทาหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา การถงายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงทาให้เกิดการ
หาแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาเหลงานี้ให้ดารงอยูงไว้ แนวทางทางการสืบสานที่สาคัญ และยั่งยืน คือ
คนในช่มชนต้องมีสงวนรงวมในการสืบสาน เพราะคนในช่มชนได้รับการถงายทอดมาโดยตรงจากบรรพบ่ร่ษ
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ถือวงาเป็นสงงมอบองค์ความรู้หรือมรดกตกทอดที่มีค่ณคงา เป็นการสงงผงานภายในครอบครัวและเครือญาติ
หากคนจะสืบสานตงอกควรจะลูกหลานบ้านเทอดไทย ตลอดจนคนในช่มชนเองกต้องเรงงสร้างจิตสานึก
แหงงความภาคภูมิใจาององค์ความรู้นี้ เพื่อให้เกิดความหวงแหนและเกบรักษาเอาไว้มิให้สูญหายไปตาม
กาลเวลา นอกจากนี้เองหนงวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะหนงวยงานในท้องถิ่นซึ่งสงวนใหญงจะเป็นลูกหลาน
คนในช่มชนและมีพื้นฐานความเป็นเจ้าาององค์ความรู้อันทรงค่ณคงานี้ ชงวยสนับสน่นงบประมาณในการ
สร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นาึ้น และจาเป็นต้องสนับสน่นการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นในสถานศึกษา
าึ้น เนื่องจากลูกหลานคนในพื้นที่ควรต้องเป็นผู้สืบสานตงอ สิ่งที่งงายที่ส่ดคือการนาองค์ความรู้เา้าไป
เผยแพรงในสถานศึกษา ใสงไว้ในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน เพื่อการสืบสานที่ยั่งยืนและยาวนาน
ตลอดจนย่คสมัยปัจจ่บันที่การรับรู้า้อมูลางาวสารโดยใช้เทคโนโลยีการติดตงอสื่อสารที่รวดเรวและฉับไว
การประชาสั มพั น ธ์ภูมิปั ญ ญาหั ตถกรรมเครื่องปั้ นดินเผาให้ ผู้ คนภายนอกได้รับ รู้ถือวงาเป็นสิ่ งส าคัญ
เนื่ อ งจากจะสง งผลดี ในเรื่ อ งการประชาสั ม พั น ธ์ ในผู้ อื่ น ได้ รับ รู้ สนใจ และต้ อ งการเา้ า มาสั ม ผั ส รั บ
ประสบการณ์จริง ซึ่งเป็ นการประชาสัมพันธ์บอกตงอให้รับรู้ในวงกว้าง สงงเสริมรายได้เา้ามาในช่มชน
สิ น ค้ าาายได้จ ากนั กทง องเที่ ย ว เกิดรายได้ห ม่ นเวียนเพิ่ ม มากาึ้น กวงาเดิ ม อาจจาเป็ น ต้องมี การปรับ
รูปแบบการผลิต หรือการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหมงๆเกิดาึ้นเพื่อรองรับตลาดและลูกค้าที่มีหลายกล่งมชงวงวัย
และการนาไปใช้ประโยชน์ที่มากกวงาแคงเพียงใช้ในชีวิตประจาวัน อาจเป็นาองฝากาองที่ระลึก เกิดเป็น
เอกลักษณ์าองช่มชน มีผู้เา้ามาเที่ยวชมอยงางแพรงหลาย
๗.๓ ข้อเสนอแนะ
๑) ในปัจจ่บันชงางปั้นที่มีองค์ความรู้จริงๆ เริ่มลดจานวนลง การสืบสานอีกทางหนึ่งที่สาคัญคือ
การเา้ า ไปตง อ ยอดองค์ ค วามรู้ ในสถานศึ ก ษา โดยควรเรง ง จั ด ท าหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น เรื่ อ งหั ต ถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม และให้นักเรียนได้ลงมือทาและเรียนในหลักสูตรการศึกษาาั้นพื้นฐาน เชงน
ในกล่งมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในกล่งมสาระยงอยคือ ในรายวิชาท้องถิ่นาอง
เรา เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสืบสานอยงางยั่งยืนได้
๒) ผู้รับผิดชอบาองหนงวยงานภาครัฐต้องเา้ามาสนับสน่น ชงวยเหลือ อยงางจริงจัง ทั้งองค์การ
บริหารสงวนตาบล สภาวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยที่จะเา้ามาสงงเสริมการวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีค่ณภาพดี
ยิ่งาึ้น ตลอดจนรูป แบบที่นงาสนใจและตอบสนองความต้องการาองตลาด สง งเสริมการนาผลิตภัณ ฑ์
ออกจาหนงาย จัดแสดงตามงานสาคัญตงางๆ เพื่อเผยแพรงและประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาอันทรงค่ณคงานี้ไว้
๓) ควรจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านเทอดไทยาึ้นภายในช่มชน เพื่อเป็น
แหลง งการเรีย นรู้ภูมิปั ญ ญาท้องถิ่น ให้ ทั้ งคนภายในท้องถิ่นและบ่คคลภายนอกที่ส นใจเา้ามาเรียนรู้
รงวมกัน รวมทั้งจัดทาเส้นทางการทงองเที่ยว ปัจจ่บันมีผู้สนใจเา้ามาทงองเที่ยวในสถานที่ทงองเที่ยว ณ บ้าน
เทอดไทย จานวนไมงน้อย โดยสงวนใหญงจะมาเที่ยวชมวัดป่าโนนสวรรค์ ซึ่งเป็นวัดที่นาหม้อดินเผามา
ตกแตง ง อาคารให้ ส วยงาม จึ งควรเชื่ อ มตง อ เส้ น ทางการทง อ งเที่ ย วเา้ า ไว้ ด้ ว ยกั น และมี ก ารจ าหนง า ย
ผลิตภัณฑ์จากเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเป็นาองฝากาองที่ระลึกไปด้วย

