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 การศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา ชุมชนบ้านหม้อ ต าบลเขวา 
อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษามีความมุ่งหมายเพื่อค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิปัญญา
การผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาของชุมชนบ้านหม้อ และเสนอแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการ
เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยผู้ศึกษาท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกตการณ์ 
ผลการศึกษาพบว่า  การจัดการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาในระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 40 ปีนั้น ยัง
ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตภาชนะดินเผาแบบดั้งเดิม โดยเหตุผลส าคัญคือ การ
จัดการที่ผ่านมานั้น ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิต ท าให้ผลจากการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ไม่ได้ประโยชน์แก่อาชีพปั้นหม้อหรือภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม   นอกจากนั้น
พบว่ายังมีปัญหาต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแผลง
ทางสังคมส่งผลให้เกิดปัญหามากมาย ดังนั้น การที่จะคงรักษาภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา
แบบดั้งเดิมของชุมชนบ้านหม้อ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จึงจ าเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจระหว่างชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ความส าคัญกับชุมชนต่อวิถีการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม เพื่อสร้างความภูมิใจให้แก่อาชีพการปั้นหม้อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับเจ้าของภูมิปัญญา ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเหมาะสมให้เกิดการพัฒนา คงรักษาและสืบทอด
ต่อไปในสังคม 
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 RESEARCH FOR CONSERVATION OF WISDOMS ON POTTERY MAKING WITH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


