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 SUNEE PATTARAJIERAPAN: MANAGEMENT OF ALMS BOWL HANDMAKING 
AS A LEARNING CENTER: A CASE OF THAI TRADITIONAL HANDICRAFTS INDEPENDENT 
STUDY ADVISOR: ASST. PROF. PENPAN CHAROENPORN . 95 pp. 
 
 The purposes of this research are 1. to study in background of alms bowl hand making, the 
Thai traditional handicrafts 2 .to examine the management Thai traditional handicrafts as a learning 
center and 3. to identify the problems and suggest a guideline for the future management plan. The 
conceptual frameworks include the local wisdom learning center and National Educational Act 2542 B.E. 
The methodologies include literature review data collecting by field survey including observation 
informal interview and questionnaires. The sample size is 50 people collected between 23 August to    
18 September  2013.  
 The results of research as following :       
 1. Mrs. Kritsanar Sangchai the owner of the Thai traditional handicrafts preserved the 
making of alms bowl by establishing the learning center by herself.  The management at the centre 
depends of her and don’t have a plan.        
 2. The problems include the activities weren’t suitable for children as most of ,the 
activities were not support skill by learning by yourself the surrounding environment was not 
comfortable for learners. In addition, the learning center is a private owner not the state, so the Ban Batt 
community didn’t participate in any activities and events.      
 3. Based on above problems the guidelines for management are presented as follows the 
learning center should have the activities for children and adults the activities should support the making 
of alms bowl and reading about alms bowl stories the owner should keep the place clean in order to 
improve environment of learning center the owner should set a budget plan and involve the Ban Batt 
community to participate in creating the event and activities at learning center. 
 
Program of Cultural resource management                  Graduate school,  Silpakorn University 
Student’s signature …………………………                                                      Academic Year  2013 
Thesis Advisor’s signature ………………..…………  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 
 งานค้นคว้าอิสระฉบับน้ีส าเร็จลุล่วง เพราะได้รับความกรุณาจากผู ้ช่วยศาสตราจารย ์                    
เพญ็พรรณ เจริญพร  รองศาสตราจารย ์ดร.รัศมี ชูทรงเดช และรองศาสตราจารยช์นญั วงษว์ิภาค ท่ี
ช่วยใหค้  าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกบัการท างานคน้ควา้อิสระ ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบคุณคุณกฤษณา แสงไชย และชาวบา้นบาตรท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ค  าแนะน า  
ท่ีเป็นประโยชน์ยิง่ต่อผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณครอบครัวเป็นอย่างมากท่ีให้โอกาสและสนับสนุนในการศึกษาปริญญาโท 
นอกจากนั้นขอขอบคุณเพื่อน CRM 3 นางสาวณัชนรี นุชนิยม นายเสริมศกัด์ิ ขุนพลและนางสาว
วรรณกร ชาวนาไร่ ท่ีคอยใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือจนงานวจิยัส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากงานคน้ควา้อิสระเล่มน้ี ผูว้ิจยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน แนะน า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



!mil,!! 

11tll 

W''U'I'1f1f1fJ!llll'hlli 'I'1fJ ............................................................................................................................. ~ 


'U'I'1irf1~!llll'hllrl.,flq'l;/ ........................................................................................................................ II 

~ ~ .1 

fWIl'lfl1 1'1.11J1::;fll!1' ............................................................................................................................. U 


lYl'J 'IT'llf1l'n., .....................................................................................................................................{] 


d 
1J'I'1'1'1 

1J'I'1111 ....................................................................................................................................... 1 


~'I.I1!!1l::;!l11'l.llhl1'll'IJ!l1iJ'll111 ........................................................................................ 1 


"" I <I "","w
11llt;)t :;::;lY1fl'IJ!l1fll'i1\lf./ ................................................................................................ 6 


~w 

'IJ!l1Jl'IJl'l'IJ!HmnlW ....................................................................................................... 6 


"tJ.,;:; lfJ'II'W..d. ! 
 ,"W'I'1!l11'l1111::; 1'111J ............................................................................................. 7 
.. 
"'" .c::!; ""''''' d<:! 'JI

2 U'W1fll'l 'I'1'l\ll:l 1I11:::"1'W1I1fJ'I'1!fltl1'U!l1 ................................................................................... 8 
. ""'ij'.....c::1 Q.'

U'W1f1I'1!flfJ'lfl'U{l'l.l 'll'll1 ............................................................................................. 8 


f1'l1'l.l111J1fJ'IJ!l~{liJiJ'llty1 ..................................................................................... 8 


(j '¢,J ""'11f1'lllJlYl!lty'IJO"{l1J 'llty1 .................................................................................... 9 


• ~iJ
fll1fllfJ'I'101'l.fJlJ tyt)!l .......................................................................................... 9 


""" Q Q,I • d v 

1I'1l'lfll'l!fl!.l'lfl'U1l11111!ltl'lll........................................................................................ 11 


• q " 
f1111J11'1.11fJ'U01H111mlU'Ill ........................................................................... 11 


................................................................... tJ 'd"
"::;!l1'1'1'IJO~!1l1111mJ'lJJ 11 

I """)'0.> .;v ~ ~ I .... 

UllInl:; fJ'IlJ fl'UYn::: -; l'll1JtytyflflUl1fl\l 11l111'111fl 'VI.!1'.2542 ........................ .. 11 

..Il W • d 11 


m11J<1l1'l'll'U!l11l11111!'itJ'Il4 ............................................................................. 13 


'JI .:d I "" 'JI
1J'I'11Jl'l'1Ull:::11'1l1'l'1'IJ!l1lll11l1!-;!.I'1ll................................................................... 13 


.::. .... .d.d 31 

ll'll'lIl!.l'l'1!flfJ'l'U!lL..................................................................................................... 14 


'II 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



d v 

'IJ'I'l'l'l lHll 

""- ~""" .....
3 1~!jJ~'lJT!i1~~.................................................................................................................... 17 


d lV "'" "" 
f111!f1jJl1'IJ1111'U!ll,!1l1li'lV~lJ ....................................................................................... 17 


!!llll'l'llijl0~1tjjrl'lfimllJ1'1'l~ lmlW ............................................................... 17 


Qt.dil <V~=~ 0 

!tlf1l'1'lnl'k1~l'I'tll1m.,tlYllJYl ijl'll'llJl~!!ll:::f)lI'lUI'IOll ..................................... 18 


~ """ d "'" ((

Iltltl!tlmn!lUol'l' ............................................................................................... 18 


d ~.I ~ 
On!f)jJ~1'IJl111'U!ll,!lllJ!1I!J1I ...................................................................................... 19 


1l1ln~!f)I'I ........................................................................................................... 19 


w q': d~ ~ ~ ~ 

f1lll'l'~!f)i'lI'I.J'I'lUmlU'Hi'lflOnlJ t'l'lV l'lJnw .............................................. 20 


W Q 

1l1H1~!Oi'lUtllll'l'f11Ufl ................................................................................. 20 


w "
Olll1lJfl1'1:lW...................................................................................................... 21 


Oll!!IlIlU'IJ'lJl'I'tl'IJflllJ ........................................................................................ 21 


.1 _ ~I ~ ~ w ~ ~ 

4 lJl~li'1ml:!J!lJUlJl'Utl~'l,IlI'lfU'lJ1U'IJ1i'1lUll~HIl'Hi'lfimllJ r!'l!J l'lJllW ............................. 22 


.1 = ~ 

lJl:::1I'1'l,1IJ'lfU'lJ1UlJli'11 ................................................................................................. 22 


~iJ •
~IJ tytylllll'l'll'1J1l'1l .................................................................................................... 24 


nll'l:lW:::'UfHlJli'll ............................................................................................... 25 


4' ~I" 0 

1l'1'l'J!lll::;~lJmWOllfll'lJ1i'll ............................................................................. 25 


0l'jYlllJ11'I'l ....................................................................................................... 26 


) ""'~,. 0

OllfllVfltll'l~lIlJtytylOll'l'll'IJ1I'Il .................................................................... 30 


~lUii'lfllllllJ''I'lV1tlllW ............................................................................................. 31 


.1 -~ w ~ 1

lJl~li'1l1UI'li'lflmlll !'I'll) ImlW ...................................................................... 31 


~ " 1t1 ~ ~ , 1
'Utl\(llfll 'Utl~'lU'Hi'lfimllJ.flO mlW ....................................................... 31 

~ ~ 

'HU111U ............................................................................................................ 31 


'lJt111'll1'l .............................................................................................................. 31 


.~ ~w 11

Olll'll!UU~·lu'UtlnlU'Hi'lflm'lll flV m'lw ................................................... 35 


~I <V <V <I 
lJ'l::;'lfll'1'lI'1'l'I.Jll .................................................................................................. 40 


'li 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 ................................................................... o ftr1:ttrtLt "~L"tLlJM.L~Ll{fufl 
~ I ~ ~ 

19 ............................................................... tM.fltl~Ul{ljtLUmtLlJM.L~Ll{fufl 

Jfi PI"'" if; Jr." 

09 ........................................................... !lM.MrtJJLJI.:::tfltllJ~~tLlJltL~LUfufl 

I' ....... I ~ .... t6 ""

09 ..................................................................... tllLU"htLlllil&tllJ11.L~LUfufl 

~ ~ jo' 

6> .. · .... · .. · ...... · ...... · .. · .. · ........ · ........ · .......... · .... 1!11.MMUJ'JJ:::Uml!ll!tllJ~l!tllJLl{ful' 


Fl' ':F'" 
6, ................................................................. tM.fltj~UUntLll\OllotLUmtllJLUfufl 


t6 Pi......" Jr." 

LS ............................................................................ trtfltltLllrttW~llM.l\oLUfufl 


t6 v "" t6 ""

LS ............................................................... tlllLfl,Ll!tLllLfufurtrtu iM.fl tl~Ul{n~o"Ll{ibrt 

o J,.-"" (/i po J"W j 

>S .............................................. (M.Jl.LUrtWY~O) 11.JI.[tJ!, ttJ"~I!LM.rrtMM.fl,LlI.I:! 

}I ,. ~ .... 

» ....·......·....··......·· .. ·..·......·......·....·.. fltlolfWLUrt:::tM1ttJJ1tUflMtl!ltL~llM.L.I:! I' ... .... I bl'..... (Q" 

>S ............................................................................................... · ........ ·1:11.fltIH 

t6 f.?t6 

v> ...............................................................................................tIolU11tLfl,UJI. 

~ 

VS .... · .... · ...... · ........ ·· .... · ...... ··..·..· .. ·· ..·..· .... ··l1lltfl,lflI!LrttWlIloIJ;U1.L£tllLUyh 


vS ................................................................. iM.fltl~UUnfl,tJfl.l:!mt.l:!~1 1tt.l:!rtl!H 

If: .... I .... po-I If, In I ""j""t'fi 

c, ................................................................................ £11.fltl~UUntLl{mtLll 


j{, p, "'" 

lS ............................................................................!l.nMrtJJlJl.;:: tfltLll\01j, tLll 

p .... it> IV ... 

lS ....................................................................................... UJlUyrttLll\oIj,tLll 

~ 

IS .................................................................... I!1tMMlllJJ:::UIINlIl!tLllIll&tLll 
F !t ~ f" .." 

IS .... · ...... · .. · ...... · .. · .. · ..· ........ · .... · .. · .. · .. ··..·..·..·..· .. · .. · .. r:nfltl~Ul{ntLllllll1tLll,mtLll 
t6 I=> I ... ~ 

OS ............................................................................... · ..·..· ...... ·..·i:nfltltLllUH 

~ .. 0, ................................................................................................ Infl!;JtLl!(l~ 


81' .......................................................................................... tnfltltLllLIl,Onl 

.. ~ Jr 

81' .... • .... • ................ · .............. • ..•..• ........ • ..•..•..·..·..· ........ ·tnfltltllJ11.1 LUtl:i:fl:::t 
~.. b 

Lv ........·......·......·..·.. · .......... ···............ · ..· fl,mlflt, tnfltIUllrttWIWfl,fl,l1flt

1-ttl J:> ~ 1

Lv .............................................................................tnfltjtLtJrttW{j,l!tLll~&tlll 


if; "" """ .... 

1'1' ........................................................................................................tM.fltlHrtfw 

if; 1""(6 I 

tv .................. • ..· .............. mLtfl,l"Lti rtUllll~UM.U tIllUUl!tLtJLibibflftU1:M.fltl~UIl,II

!It .... iii " J,.-"", t6 P' 

£1' ............................................................................................................................ fll1ttLllUH 

~~ 

1!1!fl,
F 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



.; 
'U'I'l'l'l M,!l 

Sf ..... l.,;t 0j!=--i1
'\I !'lIff'U6UU::f111 ~~fmUMM!1fJU~lJlJ q)q)lflU'I'l1tJ1'I1 ........................................... 62 


'Jl I( <II "'" <:\ Ji
'116I<l'U6tIU:l; lUflWil~f111fl~m~lJf11~I~fJUl ...............•......•......•................... 62 


Q'J/ 'J} ....;v r 'jI 


'IItJlffU6UU:;.,lUfl1~1J~Mn~~fln!!mm~fJUl .................................•..•........... 71 


':JI 'Jl IV d.t .r J 
'1161ffU I'll! 'U:l;l'Il Ufl 1~ ~.,f11~'I'l\1HU1:1:: ff!l Tl'rYl 'U '11 ••••••••••.•••••••••••••••••••••••.•••••. 71 


" 2 w

'116Iff'UtJll'U::~11IJfll~~l'Ifll~'lJflmm ............................................•......•.....•• 72 


" 2 w .1 w W , 

'II!'lIffIJtJll'U::~nlJt11~~.,fl11lJ1::'lnfflfYl'U1l ................................................ 72 


" ~ Q ' '''
'IItJlfflJ'illllJ:: llJfll~mMl~UM1:1~!~UIJ ~ ..................................................... 73 

y " • ..
'U!'lIff'U'ilU'U:::l'lllJt111'111I'1fl11m1lJlJ6 ........................................................ 74 


6 'U'I'lfflUUl:1::'Ii'tJlff'Ul'lu'U:: ...................................................................................................... 75 


U':i::-wifl11lJ!1'I'UlJ1'\1~HflIJM.,om1lJ''I'ltJlmlw....................................................... 75 


v '''' f ~i1 .f1111l1'lf11lUlHHI':i/JIJ.lJlJ q)q)lfll~'I'l1'U1i'11 ............................................................... 75 


tV "'" ~ 'JI
flUlll'lfll1flllfl11lJf11">!)'Ul ........................................................................... 76 


"'" 4' 1.<:1 V 

f111mm1~1'If111UM1:1~!.[J'Ul .......................................................................... 76 


.l~ '" If" .; w w '" 1!
J q)M l'11I'l~llH 1:1 ~!JeJ'U 4U1:1::'III'lt<l'IJ!'lI,'U :l;lfW 1fl'Ufl11 II., flU liM 1:1 ~ 11 (I'U~ 

Q.~ • 

IJlJlJq)q)lfl11'1'l1'U11'11 ................................................................................................... 76 


."1 .,," ~."1 • 
lJq)111'IJ6~!1111:1~!1 eJ'U ll,llJUq)tylfll'i'l'l11J11'1':i .................................................. 76 


, 
}1 """<II"'" .<:iii
lJq)111!fl!J1fl'Uf1llfl11lJfll'l,';ieJ'U2 .......................................................... 76 


.~ ~ ~ '''' 1! 

lJty111f11';ilJ';ill1'l'illlflUUl11:1~!';iu'Ul ..................................................... 77 


'JI ..; <V w • """" '}l .... ~.." (I 

'IJ tlIff'U'il!!'U::lfl{)1fl'Uf11' 'illlfl 1,1!11l:1~1';i I'J'UllJlJ lJq) q)1f11';i 'I'l1'U,.1 ';i ................. 77 


:v ....... "-'t.r

'IJ'illff'U I'lll IJ::f11~ IIllfl lJf)Ilf)';j'WflT:i ,':i1'l'I.I. ........................................... 77 


y """ ~ I.d.! 

'lJl'llff'Ul'lu'U::fll~m111';i'ilIlfl1ml1l:1~!'j'I'J'U ........................................... 78 


" ~ 
';ill'Jf11':iI'lHI'l~ ................................................................................................................................... 79 


fl1f1H'U1fl ......................................................................................................................................... 80 


I ~ QV ""''''' 1. ':i:::11'1r;j'l'l11'i1V ................................................................................................................................ 95 


q) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



(j 

OL , .... ,', ...... ,', .. ,',.. ,',.. ,', .... , .. ,',.. ,.. ,',.. ,.. ,.. ,.. ,',.. ,""",.. ,',.. ,"",.... , .. m L ~n,1~IA ~I'l ~W IIilI,It N.Lk 

£9 

8£ 

~ilILfl,L1A ~LLJLfufufll'liJtN.~mll-Un~@1\,1'l ~W&LJ~&~LLJN.L KN.M, 
o ""~"'" (6 Ii='" "'" ,.., 't' 

.................................... , N.@ilIN.1\, IZ N.r.!:! N.@ilIN.1\, ZI LJL&!lN.M,I'lIlU.:;:~f1>N.~nl\,j LJmLLJ 
~ p ~ ,., ,.., ,.., I IMi 

,.. ,',.. ".. ,""', .... ,', .... ,', .. , .... , .. 1N.~~!~ll-un~@1\,1AN.LllllLJ@N.LJ @@ ~LLJ:;: ll-nLJ@ N.~LlJ W LI~@ 
I'fi Ii=" 'F'" 

, 

17 

n,lll'l~W&~l'lt~@P!£N.~~~~un ~LJf1>kN.~ ~~~unN.Lm ~1L~1LLJ~,!I~LLJ~~llmL~LilI £ 

££ .................................... , .. I'lt~LI\,! ~J1,j ~lln Lmf\IJLJ~LN.IAI'lW@1LLJI'lULJ&LJ~~llmL1L~ 
I I'fi ~ F "'" 

OZ " .. ,', ...... ,', .... , .. ,"',.. ,""",.. ,"",.. ,"",.. ,.. ,.. ,"","""'" .. ,.. ",.... , .. , i'lL N.llLlL lJ ~LJ!~,!;! ~LLJ ~L~L~ 

Z 

LN.U 
~ 

IA~L~LilI 
F 

w:'U!lmrU,l.t! n 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

1 
 

บทที ่1 
บทน า 

 
1. ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
   บาตรมีมาตั้งแต่สมยัพุทธกาล ตามพุทธบญัญติัในพระวินยัปิฏกมหาวรรค ท่ีว่า เม่ือ
พระพุทธเจา้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแลว้ ขณะประทบัเสวยวมุิตติสุขภายใตต้น้เกตุ มีพ่อคา้พาณิชย ์
2 คน คือ ตะปุสสะกบัภลัลิกะ ไดน้าํขา้วสัตตุกอ้นและสัตตุผงเขา้ไปถวาย แก่กาลคร้ังนั้นบาตรทรง
ประจาํยงัไม่มี คร้ันจะรับดว้ยพระหตัถ์ก็จะเป็นการผิดประเพณี ทา้วมหาราช 4 องคจึ์งนาํบาตรศิลา
มาถวาย พระองค์ทรงรับบาตรไวท้ั้ง 4 ใบและอธิษฐานเขา้เป็นใบเดียวกนั ก่อนท่ีจะทรงรับขา้ว
บาตรนั้น (ปราณี กลํ่าส้ม, 2535) ซ่ึงบาตรในยุคนั้นเป็นบาตรดินเผา ต่อมาทรงอนุญาตให้ใชบ้าตร
ได ้2 ชนิดคือ บาตรดินเผาและบาตรเหล็ก แต่พระสงฆนิ์ยมใชบ้าตรดินเผามากกวา่  
   สมยัอยุธยา แมว้่าจะปรากฏหลักฐานทางประวติัศาสตร์โบราณคดีว่ามีการผลิตทั้ง
บาตรดินเผาและบาตรเหล็ก (ศูนยม์านุษวิทยาสิรินธร, 2542) แต่พระสงฆใ์นยุคนั้นนิยมใช้บาตร
เหล็กมากกวา่  มาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์จึงตั้งแหล่งผลิตบาตรเหล็กเป็นการเฉพาะเรียกวา่ “บา้น
บาตร” สันนิษฐานกนัวา่ บา้นบาตรมีมาตั้งแต่สมยัเร่ิมก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์และตั้งกรุงเทพฯเป็น
ราชธานี ในยุคท่ีมีการอพยพผูค้นเขา้มาตั้งหลกัแหล่งใกลก้บัพระบรมมหาราชวงั พร้อมกบัมีการ
ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา มีการก่อสร้างวดัและบูรณะวดัวาอารามสําคญัมากมาย (โฟกสับางกอก, 2547) 
ชาวบา้นบาตรตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณกาํแพงเมืองซ่ึงใกลก้บัพระบรมมหาราชวงั แต่เพราะขั้นตอน   
การทาํบาตรมีเสียงดงัมาก กลวัวา่จะเป็นการรบกวนคนท่ีอาศยัอยู่ในพระบรมมหาราชวงั พอมีการจดั
ผงัเมืองใหม่จึงไดย้า้ยบา้นบาตรมาอยู ่ณ ท่ีตั้งปัจจุบนัคือแนวถนนบริพตัร เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย  
   บา้นบาตรในสมยัรัตนโกสินทร์ ชาวบา้นบาตรอยูก่บัวิถีชีวิตอาชีพการทาํบาตร คนทาํ
บาตรกนัเกือบทั้งชุมชน จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ.2500 สมยัท่ีชาวตะวนัตกเร่ิมล่าอาณานิคม ติดต่อกบั            
ชาติอ่ืน ๆ ซ่ึงประเทศไทยก็เป็นหน่ึงในชาติท่ีชาวตะวนัตกเขา้มาติดต่อทางการทูตและไดเ้ผยแพร่
แนวความคิดทางตะวนัตกเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รัฐได้ตอบสนอง        
การพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมตามแบบตะวนัตกจนส่งอิทธิพลถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ      
คนไทยท่ีตอ้งปรับตวัให้เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ซ่ึงมีระบบซับซ้อน จากชาวบา้นท่ีใชภู้มิปัญญา
ผลิตเพื่อยงัชีพอย่างอิสระ กลายเป็นการผลิตเพื่อขายในระบบทุน โดยอาํนาจการต่อรองอยู่ท่ี
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พอ่คา้คนกลาง ผูซ้ื้อและกลไกตลาด ทาํใหช้าวบา้นซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเกิดปัญหาตอ้งอยูใ่นระบบทุน และ
กลไกท่ีไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง ชาวบา้นส่วนท่ีปรับตวัได้กบัวิถีชีวิตแบบใหม่ก็อยู่รอดส่วน
ชาวบา้นท่ีปรับตวัไม่ไดก้็ประสบปัญหาในการหาเล้ียงชีพตนเอง ตอ้งเป็นหน้ีเป็นสินหรือตอ้งหา
อาชีพใหม่ ส่งผลใหภู้มิปัญญาขาดการสืบทอด 
   ปี พ.ศ.2513 ชาวบา้นบาตรเป็นหน่ึงในกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เกิดระบบการซ้ือขายบาตรผ่านพ่อคา้คนกลางและโรงงานผลิต
ช้ินงานเก่ียวกบัเหล็กเร่ิมทาํบาตรป๊ัมออกจาํหน่าย  ทาํให้ชาวบา้นบาตรเกิดปัญหาถูกกดราคาจาก
พ่อค้าคนกลาง นอกจากนั้นพ่อค้าคนกลางยงัสนับสนุนการขายบาตรป๊ัมมากกว่าบาตรทาํมือ    
เพราะพ่อค้าคนกลางได้กาํไรมากกว่า ทาํให้งานบาตรท่ีเคยทาํลดน้อยลง ส่งผลกระทบทาํให้
ชาวบา้นบาตรมีรายไดจ้ากการขายบาตรนอ้ยลง เงินท่ีไดจ้ากการขายบาตรไม่พอใช ้ตอ้งกูเ้งินทาํให้
เป็นหน้ีกนัมากข้ึน ดงันั้นชาวบา้นบาตรส่วนหน่ึงจึงตดัสินใจเลิกทาํบาตร เปล่ียนอาชีพไปทาํงาน
อยา่งอ่ืน เช่น คา้ขาย พนกังานบริษทั ฯลฯ เพื่อความอยูร่อดของตวัเอง ทาํให้ภูมิปัญญาการทาํบาตร
มีคนสืบทอดนอ้ยลง (กฤษณา แสงไชย, 2555)  
   ปี พ.ศ.2514 ชาวบา้นบาตรไดต้ั้ง “สมาคมผูค้า้บาตรไทย” โดยคาํแนะนาํของขา้ราชการ
กรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรวมกาํลงัชาวบา้นบาตรต่อสู้และต่อตา้นการผลิตบาตรป๊ัม 
โดยรวมกลุ่มกันไปร้องเรียนต่อทางราชการบา้ง ทางหนังสือพิมพ์บา้ง  (ภิญโญ กมลาภรณ์, 2515)          
ผลท่ีได้คือกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกหนังสือเป็นนโยบายห้ามการผลิตบาตรโดยเคร่ืองจกัร
อยา่งเด็ดขาด แต่ก็ยงัมีโรงงานบางแห่งยงัแอบผลิตบาตรป๊ัมออกจาํหน่ายอยู ่ 
   ปี พ.ศ.2535 ชาวบา้นบาตรยงัมีปัญหารายได้จากการขายบาตรน้อยลงและปัญหา      
ภูมิปัญญาขาดการสืบทอด ซ่ึงชาวบา้นไม่รู้จะแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร จนถึงขั้นให้สัมภาษณ์กบันิตยสาร
เล่มหน่ึงวา่ “เม่ือมาถึงจุดน้ีแลว้ แมว้า่จะให้หยุดทาํบาตรป๊ัม ชาวบา้นบาตรก็ไม่สามารถผลิตให้ทนั
กบัความตอ้งการของตลาดได ้เน่ืองจากคนส่วนใหญ่ภายในหมู่บา้นหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน ยากท่ี
รวมตวัเป็นกลุ่มกอ้นเหมือนแต่ก่อนได”้ แสดงให้เห็นวา่ แมจ้ะให้คนกลบัมาซ้ือบาตรทาํมือตอนน้ี         
เพื่อให้ชาวบา้นมีรายได้และอนุรักษ์ภูมิปัญญา ก็ไม่ทนัเวลาแล้ว เพราะชาวบา้นหันไปประกอบ
อาชีพอ่ืนกนัหมดแลว้ เหลือคนท่ียงัทาํบาตรอยูเ่ป็นส่วนนอ้ย 
   จากสถานการณ์สถานภาพของภูมิปัญญาไทยท่ีไม่สู้ดีนัก ดังเช่นตวัอย่างภูมิปัญญา  
การทาํบาตรท่ีกล่าวข้างตน้ ทาํให้ในปี พ.ศ.2538 เกิดกระแสการต่ืนตวัเร่ืองภูมิปัญญา นักคิด 
นกัวิชาการและผูมี้บทบาทในการพฒันาสังคมไทยให้ความสําคญัต่อเร่ืองภูมิปัญญา ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของปฏิกิริยาตอบโต้แรงเหวี่ยงอนัรุนแรงของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมกระแสหลัก                    
(เอกวิทย ์ณ ถลาง, 2544) ท่ีเนน้การพฒันาแบบสมยัใหม่เพื่อเป็นสังคมอุตสาหกรรมและทุนนิยม     
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ผูมี้บทบาทในการพฒันาสังคมไทยและนักวิชาการช่วยกนักระตุน้ให้มีการศึกษา เร่ืองของดีใน          
ทอ้งถ่ินและมรดกไทย โดยรวบรวมคติชาวบ้านของภูมิภาคต่างๆ นอกจากนั้นยงัจดัตั้ งสถาบนั    
เพื่อไทยคดีศึกษา ทักษิณคดีศึกษา ล้านนาศึกษา อีสานศึกษา ด้วยสํานึกและเห็นคุณค่าของ           
ภูมิปัญญาไทย และกลวัวา่ความรู้ภูมิปัญญาจะหายไปสักวนัหน่ึง หากไม่มีการศึกษาเรียนรู้ ทาํให้คน
รุ่นใหม่ขาดรากเหงา้ทางวฒันธรรม  
   นอกจากนั้นในปี พ.ศ.2542 ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจดัการศึกษาอบรมพลเมืองของชาติ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกาํหนดให้รัฐ
ตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มี
กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนกา รค้นคว้าวิจัย           
ศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาประเทศ พฒันา
วิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ รวมทั้งให้มีส่วนร่วมขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชนมาร่วมพฒันาการศึกษา (กองเทพ เคลือบพณิชกุล และคณะ, 2544)  
จากกฎหมายน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงกระแสการจดัการศึกษาเพื่อมุ่งพฒันาทางดา้นภูมิปัญญาไทยและการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา โดยรูปแบบการศึกษาท่ีนิยมมากท่ีสุดคือการจัดการศึกษาตามชุมชน           
ภูมิปัญญาต่างๆ ทั้งจากการศึกษาในระบบโรงเรียนพามาศึกษาหรือการศึกษาตามอธัยาศยั  
   จากกระแสการต่ืนตวัเร่ืองภูมิปัญญาและการจดัการศึกษาตามชุมชนภูมิปัญญา ปี พ.ศ.2544 
เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ริเร่ิมฟ้ืนฟูชุมชนบา้นบาตรและภูมิปัญญา การทาํบาตร
โดยการท่องเท่ียวพากลุ่มนกัท่องเท่ียวเขา้มาชมวิธีการทาํบาตร ทาํให้บา้นบาตรเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
อีกทั้งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดบ้รรจุบา้นบาตรไวใ้นรายการการท่องเท่ียวกรุงเทพฯ ทาํให้
มีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาท่ีบา้นบาตรอย่างสมํ่าเสมอ จึงเป็นแรงผลกัดนัให้ชุมชนบา้นบาตรเร่ิม
ปรับตัวเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีการทาํป้ายไวห้น้าชุมชนเพื่อเป็นจุดเด่นดึงดูดความสนใจของ
นกัท่องเท่ียว ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในชุมชนอยา่งเป็นมิตรและขายสินคา้ท่ีระลึกเป็นบาตร 
ใบจ๋ิวเพื่อสร้างรายได้ เม่ือแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบา้นบาตรเร่ิมมีช่ือเสียง จึงส่งผลให้มีนักเรียน
นักศึกษาเร่ิมเข้ามาเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ชุมชนบ้านบาตรกลายเป็นแหล่งเรียนรู้       
ภูมิปัญญาท่ีน่าสนใจ  
   ปี พ.ศ.2545 ชุมชนบา้นบาตรเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีสําคญั จึงไดรั้บการรวบรวม
อยูใ่นหนงัสือ18 ชุมชนหตัถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นโครงการหนงัสือเพื่อ
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นาํเสนอภูมิปัญญาไทยในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นชุมชนหัตถกรรมทางฝ่ังธนบุรี เช่น บา้น
ช่างหล่อ บา้นบุ ฯลฯ และชุมชนหัตถกรรมฝ่ังพระนคร เช่น บา้นดอกไม ้บา้นดินสอ บา้นนางเล้ิง 
บา้นหมอ้ บ้านบาตร ฯลฯ  ในหนังสือได้กล่าวถึงชุมชนบ้านบาตรว่า “ชุมชนบ้านบาตรถือเป็น
ชุมชนหัตถกรรมชาวบ้านหรือ “บ้านช่าง” ท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานคร เพราะมีประวัติ           
ความเป็นมาตั้ งแต่สมัยรัตนโกสินทร์และยงัเป็นชุมชนท่ีรู้วิธีปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ทาํให ้         
ภูมิปัญญาการทาํบาตรไม่สูญหายไปและยงัเป็นชุมชนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีสาํคญั” 
   เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชุมชนหัตถกรรมโบราณซ่ึงสอดคล้องกับ
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสังคม
ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มาตรฐาน ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย  เหมาะสําหรับบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจเร่ืองชุมชนภูมิปัญญา
และนกัเรียนนกัศึกษาท่ีตอ้งการเรียนรู้ชุมชนภูมิปัญญาตามหลกัสูตรการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ การ
เรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญา ระบุเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 
   ปัจจุบนัชาวบา้นบาตรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืนๆนอกชุมชน เช่น อาชีพค้าขาย          
อาชีพรับราชการ อาชีพรับจ้าง เป็นต้น เหลือเพียง 5 กลุ่มเท่านั้ นท่ียงัคงสืบทอดภูมิปัญญา                
การทาํบาตรดว้ยการประกอบอาชีพทาํบาตร ซ่ึงมีดงัน้ี 
    1. กลุ่มคุณกฤษณา แสงไชย 
    2. กลุ่มคุณสมศกัด์ิ บณัชาต 
    3. กลุ่มคุณอารีย ์  สายรัดทอง 
    4. กลุ่มคุณมยรีุ  เสือศรีเสริม 
    5. กลุ่มคุณหิรัญ  เสือศรีเสริม  
   ทั้ง 5 กลุ่มน้ีนอกจากจะเป็นแหล่งการผลิตบาตรแล้ว ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้ท่ี
สําคญั ซ่ึงตอ้งตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและนกัเรียนนกัศึกษาท่ีเขา้มาเยี่ยมและเรียนรู้ภายในชุมชนบา้น
บาตร ใหข้อ้มูลความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาการทาํบาตร ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตรและ
ขายสินคา้ทั้งบาตรใชแ้ละบาตรท่ีระลึกอีกดว้ย 
   จากทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่า ชาวชุมชนบา้นบาตรไม่สามารถอยูด่ว้ยการ
ประกอบอาชีพทาํบาตรขายเพียงอยา่งเดียวแลว้ แมช้าวชุมชนบา้นบาตรจะพยายามประคบัประคอง
แกปั้ญหาให้ขายบาตรไดม้ากข้ึน แต่ดว้ยยุคสมยัท่ีเปล่ียนไปและการมีบาตรป๊ัมมาทดแทน ก็ทาํให้
งานการผลิตบาตรดว้ยมือนอ้ยลงไปมาก จนในท่ีสุดชุมชนบา้นบาตรตอ้งปรับตวัหางานอ่ืนมาเสริม
นอกเหนือจากกาํไรจากการขายบาตร  ดว้ยการเป็นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทาํและ
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อยูร่อดได ้ทั้งการขายบาตรท่ีระลึกใหน้กัท่องเท่ียว   การออกสาธิตการทาํบาตรนอกสถานท่ี เป็นตน้  
นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของนกัเรียนนกัศึกษา ทาํหน้าท่ีให้ขอ้มูลความรู้ และจดั
กิจกรรมเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทาํบาตร ดาํเนินงานให้ผูเ้รียนรู้มาเรียนรู้ตามสภาพวิถีชีวิตจริงของ
ชุมชนบา้นบาตรโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  แต่ก็มีรายไดบ้า้ง เช่น ค่าตอบแทนสําหรับวิทยากรภูมิปัญญา
การทาํบาตร การซ้ือบาตรท่ีระลึก เป็นตน้ แลว้แต่โอกาส จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเป็นงานท่ีน่าสนใจและควรพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้งกบักระแสการต่ืนตวัเร่ือง
ภูมิปัญญาและการจดัการศึกษาตามชุมชนภูมิปัญญา ท่ีเนน้การศึกษาเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
ซ่ึงควรศึกษาประเด็นการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาํบาตร เพื่อพฒันาการจดัการแหล่ง
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน จะไดส้ามารถรองรับและอาํนวยความสะดวกให้ผูเ้รียนรู้ไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี อีกทั้งแสดงใหเ้ห็นวา่การทาํแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเป็นอาชีพ สามารถทาํใหเ้จา้ของ ภูมิปัญญา
การทาํบาตรอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืและยงัช่วยใหภู้มิปัญญาการทาํบาตรไดรั้บการสืบทอดต่อไป 
   การศึกษาวิจยัน้ีไดเ้ลือกกรณีศึกษาเพียงร้านเดียว ไม่ใช่แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพราะจาก
การสัมภาษณ์ 5 กลุ่มหลกัพบว่า ชุมชนบ้านบาตรเคยมีโครงการร่วมกนัทั้ งชุมชนว่าจะสร้าง     
แหล่งเรียนรู้ชุมชน แต่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะปัญหาไม่มีพื้นท่ี ในตอนนั้นเคยมีความคิดขอ
เวนคืนพื้นท่ีจากบางครอบครัวมาเป็นพื้นท่ีส่วนกลางและนาํมาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน แต่เกิด
ปัญหาไม่สามารถตกลงกนัได้ว่าจะใช้พื้นท่ีของใคร เพราะไม่มีใครยอมให้ใช้พื้นท่ีของตนเอง 
เน่ืองจากส่วนใหญ่แลว้บา้นของคนในชุมชนนอกจากจะเป็นพื้นท่ีทาํมาหากินแลว้ยงัใช้เป็นท่ีอยู่
อาศยัดว้ย หากเวนคืนพื้นท่ีไปก็หมายความวา่จะไม่มีท่ีอยู ่ ส่วนพื้นท่ีบริเวณศาลากลางชุมชนก็ใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนอยู่ในปัจจุบนั เช่น งานตั้งศพ งานบุญ งานไหวค้รู งานกีฬา เป็นตน้ ทาํให้ไม่
สามารถพฒันาเป็นพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ชุมชนได ้ 
   นอกจากนั้นในปัจจุบนัทั้ง 5 กลุ่มยงัไม่มีแผนร่วมกนัท่ีจะจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ เพราะ
ส่วนใหญ่เห็นวา่แค่งานการทาํบาตรก็มีงานเยอะแลว้  ไม่สามารถจะปลีกเวลาไปทาํแหล่งเรียนรู้ได ้
หรือไม่ก็ไม่มีแนวความคิดท่ีจะทาํแหล่งเรียนรู้ เพราะเห็นวา่ทุกวนัน้ีท่ีร้านก็เป็นแหล่งเรียนรู้อยูแ่ลว้ 
ไม่ตอ้งพฒันาอะไรเพิ่มเติม 
   จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การทาํแหล่งเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนเป็นงานท่ี
ค่อนขา้งยาก ในตอนน้ีหากชุมชนบา้นบาตรอยากจะสร้างแหล่งเรียนรู้ควรจะสร้างแหล่งเรียนรู้ใน
พื้นท่ีร้านส่วนตวัน่าจะเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ทาํให้การศึกษาวิจยัน้ีไดเ้ลือกกลุ่มคุณกฤษณา แสงไชย 
ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ เป็นกรณีศึกษาเพียงร้านเดียว เพราะร้านหตัถกรรมไทยโบราณเป็นร้านท่ี
เกิดมาจากกระแสการต่ืนตวัเร่ืองภูมิปัญญาและการจดัการศึกษาตามชุมชนภูมิปัญญา ในช่วง      
พ.ศ.2544 - 2545 ท่ีมีคนเขา้มาเยี่ยมชมและเรียนรู้ภายในชุมชนบา้นบาตรจาํนวนมาก จึงทาํให้กลุ่ม
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นางกฤษณา แสงไชยซ่ึงเคยทาํบาตรมาแลว้ แต่เลิกไปในสมยั พ.ศ.2514 หลงัการมาของบาตรป๊ัม 
เปิดร้านข้ึนใหม่ในปี พ.ศ.2546 ด้วยแนวคิดท่ีอยากประกอบอาชีพการทาํบาตรอีกคร้ังและเป็น 
แหล่งเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญา ทาํใหร้้านน้ีเหมาะสมมากท่ีจะเป็นกรณีศึกษาเพราะทางร้านมี
แนวคิดท่ีอยากจะพฒันาแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงตรงกับประเด็นการวิจัยเร่ืองการจัดการแหล่งเรียนรู้        
ภูมิปัญญาการทาํบาตรมากท่ีสุด  อีกทั้งปัจจุบนัคุณป้ามีความคิดวา่ หากอนาคตทาํบาตรไม่ไหวแลว้
และยงัไม่มีผูสื้บทอดภูมิปัญญา อยา่งนอ้ยคุณป้าก็อยากจะอนุรักษภ์ูมิปัญญาการทาํบาตรไว ้โดยจะ
ใชร้้านหตัถกรรมไทยโบราณน้ีเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาการทาํบาตร 
   นอกจากนั้นเจา้ของร้านหัตถกรรมไทยโบราณยงัเคยเป็นครูในโรงเรียนและวิทยากร
ประจาํชุมชนมาก่อน ฉะนั้นจึงมีเขา้ใจในกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ค่อนขา้งมาก ทาํ
ให้รู้ว่าผูเ้รียนรู้มีลกัษณะอย่างไร มีความตอ้งการในการเรียนรู้แบบไหนและควรเพิ่มเติมอะไรใน
การเรียนรู้บา้ง จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาํบาตร 
   งานวจิยัช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนอ่ืนๆท่ีอยากจะสร้างแหล่งเรียนรู้ส่วนตวั 
จะได้เห็นตวัอย่างของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาว่าแนวความคิดการสร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญานั้น     
ประสบความสําเร็จหรือไม่ การจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญามีปัญหาอะไรบ้างและควรจะมี
ขอ้เสนอแนะอยา่งไรเพื่อใหแ้หล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
   1. เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของร้านหตัถกรรมไทยโบราณ 
   2. เพื่อศึกษาการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาํบาตร 
   3. เพื่อวเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาํบาตร 
 
3. ขอบเขตของการวจัิย 
   ขอบเขตของการวจิยั มีดงัน้ี 
   1. ขอบเขตเชิงพื้นท่ีการวิจยั ศึกษาเฉพาะร้านหัตถกรรมไทยโบราณของคุณกฤษณา 
แสงไชย ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี 4 ซอยบา้นบาตร ถนนบริพตัร เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100 
   2. ขอบเขตเชิงเวลาการศึกษา ศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 – เดือนพฤศจิกายน 2556 
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4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
   1. ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัร้านหตัถกรรมไทยโบราณ เช่น ประวติัความเป็นมาของร้านหตัถกรรม
ไทยโบราณ ขอ้มูลสถานท่ีตั้งและขอ้มูลสภาพแวดลอ้มของร้านหตัถกรรมไทยโบราณ บุคลากรใน
ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ งานของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ การประชาสัมพนัธ์ของร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณ ร้านหตัถกรรมไทยโบราณในแง่ของการเป็นแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
   2.ได้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาํบาตร ได้แก่ การจดัการ
กิจกรรมการเรียนรู้ การจดัการบุคลากร การจดัการประชาสัมพนัธ์แหล่งเรียนรู้ การจดัการบริหาร      
แหล่งเรียนรู้และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) กบัแหล่งเรียนรู้ 
   3. เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาํบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ให้มี   
แนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีเหมาะสม 
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บทที ่2 
แนวคิดและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
   งานคน้ควา้อิสระเร่ือง “การจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร กรณีศึกษาร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณ” ผูว้จิยัไดว้จิยัตามแนวคิดและมีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
   1. แนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญา 
    1.1 ความหมายของภูมิปัญญา 
    1.2 ความส าคญัของภูมิปัญญา   
    1.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
   2. แนวคิดเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ 
                  2.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
                      2.2 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
                      2.3 แหล่งเรียนรู้กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
                      2.4 ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ 
                      2.5 บทบาทและหนา้ท่ีของแหล่งเรียนรู้ 
   3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1. แนวคิดเกีย่วกบัภูมิปัญญา 
   1.1 ความหมายของภูมิปัญญา 
     ภูมิปัญญาเป็นความคิดทางสังคมท่ีส าคัญอย่างหน่ึง ซ่ึงสังคมขนาดใหญ่พอควรและ
ด ารงอยู่ไดย้าวนานย่อมตอ้งมีดว้ยกนัทุกสังคม สังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่สังคมหน่ึงจึงปรากฏมี
ภูมิปัญญาเช่นน้ีจ านวนมาก ภูมิปัญญาเหล่าน้ีนอกจากแสดงความเป็นไทย เป็นเอกลกัษณ์ไทยท่ี
ส าคญัอย่างหน่ึงแล้ว ยงัเป็นเคร่ืองช้ีวดัความเจริญและพฒันาการของคนในชาตินั้น ทั้งน้ีเพราะ    
ภูมิปัญญาเป็นส่ิงละเอียดอ่อน ชาติท่ีเจริญ มีสังคมท่ีสงบสุขร่มเยน็ ไม่ระส ่ าระสายและมีความเป็น
อิสระ จึงสามารถสร้างสรรคแ์ละสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะตนข้ึนมาได ้
    ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง ความรู้ของชาวบา้น ซ่ึงไดม้าจากประสบการณ์และความ
เฉลียวฉลาดของชาวบา้น รวมทั้งความรู้ท่ีสั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คน
อีกรุ่นหน่ึง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปล่ียนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

ตามสภาพการณ์ทางสังคมวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ภูมิปัญญาเป็นความรู้ท่ีประกอบไปดว้ยคุณธรรม 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบา้นในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบา้นไม่ไดแ้บ่งแยกเป็น
ส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพนัธ์กนั การท ามาหากิน การอยู่ร่วมกนัในชุมชน การปฏิบติัศาสนา 
พิธีกรรมและประเพณี ความรู้เป็นคุณธรรม เม่ือผูค้นใชค้วามรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งคน
กบัคน คนกบัธรรมชาติและคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ (พระมหาวรีะยทุธ ประสาทนอก, 2551) 
   1.2 ความส าคัญของภูมิปัญญา 
   นิธิ เอียวศรีวงศ ์ไดแ้บ่งความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไว ้4 ประการ คือ 
    1. ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแวบข้ึนมาในหวั แต่เป็นระบบ
ความรู้ท่ีชาวบา้นมองเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆ เป็นระบบความรู้ท่ีไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้น
ในการศึกษาจะเข้าไปดูว่า ชาวบ้าน “รู้อะไร” อย่างเดียวไม่พอ ต้องศึกษาด้วยว่าเขาเห็น
ความสัมพนัธ์ของ   ส่ิงต่างๆเหล่านั้นอยา่งไร 
    2. การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่งสมและกระจายความรู้
นั้น ไม่ได้ลอยอยู่เฉยๆ แต่ถูกน ามาบริการคนอ่ืน เช่น หมอพื้นบ้าน ชุมชน สั่งสมความรู้ทาง
การแพทย์ไวใ้นตวัคนๆหน่ึง โดยมีกระบวนการท่ีท าให้เขาสั่งสมความรู้ เราควรศึกษาด้วยว่า
กระบวนการน้ีเป็นอยา่งไร หมอคนหน่ึงสามารถสร้างหมอคนอ่ืนต่อมาไดอ้ยา่งไร 
    3. การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้ แต่มี
กระบวนการถ่ายทอดท่ีซับซ้อน ถา้เราตอ้งการเขา้ใจภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เราตอ้งเขา้ใจกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงดว้ย 
    4. การสร้างสรรคแ์ละปรับปรุง ระบบความรู้ของชาวบา้นไม่ไดห้ยุดน่ิงอยูก่บัท่ี แต่ถูก
ปรับเปล่ียนตลอดมาโดยอาศยัประสบการณ์ของชาวบ้านเอง เรายงัขาดการศึกษาว่า ชาวบ้าน
ปรับเปล่ียนความรู้และระบบความรู้เพื่อเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงอย่างไร (พระมหาวีระยุทธ 
ประสาทนอก, 2551) 

1.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
    การจ าแนกการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินได ้2 ประการ ดงัน้ี 
   1. วธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก 
    เด็กโดยทัว่ไปจะมีความสนใจในช่วงเวลาสั้นในส่ิงใกลต้วั กิจกรรมการถ่ายทอดตอ้ง
ง่าย ไม่ซบัซ้อน สนุกสนานและดึงดูดใจ เช่น การละเล่น การเล่านิทาน การลองท า การเล่นปริศนา
ค าทาย เป็นตน้ วิธีการเหล่าน้ีเป็นการสร้างเสริมลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพท่ีสังคมปรารถนา         
ซ่ึงส่วนใหญ่มุ่งเนน้จริยธรรมท่ีเป็นส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท า 
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   2. วธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผูใ้หญ่ 
    ผูใ้หญ่ถือว่าเป็นผูท่ี้ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มาพอสมควรแล้ว และเป็นวยัท างาน 
วิธีการถ่ายทอดท าได้หลายรูปแบบ เช่น วิธีบอกเล่าโดยตรง บอกเล่าโดยผ่านพิธีสู่ขวญั พิธีทาง
ศาสนา พิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ินต่างๆ เช่น การแต่งงานของท้องถ่ิน จะมี
ขั้นตอน มีค าสอนท่ีผูใ้หญ่คู่บ่าวสาวอยูทุ่กคร้ัง รวมทั้งการลงมือประกอบอาชีพตามอยา่งบรรพบุรุษ
ก็มีการถ่ายทอดเช่ือมโยงประสบการณ์มาโดยตลอด (สามารถ จนัทร์สูรย)์ 
 
 สรุป  
    แนวความคิดความหมายของภูมิปัญญาและความส าคญัของภูมิปัญญา ท าให้ผูศึ้กษา
เขา้ใจภูมิปัญญาการท าบาตร โดยพอจะสรุปความหมายของภูมิปัญญา ว่าหมายถึงความรู้ประเภท
หน่ึงซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคล ซ่ึงเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงต่างๆท่ี สอดคล้องกบัวิถีชีวิต 
ความรู้นั้นไดถ่้ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละรุ่น ท าให้ความรู้นั้นอยู่
รอดได ้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  
    ดังนั้ นภู มิ ปัญญาการท าบาตรคือการท าบาตรด้วย มือตามความศ รัทธาใน
พระพุทธศาสนา และถ่ายทอดความรู้การท าบาตรรุ่นสู่รุ่นในครอบครัวอยา่งเคารพในครูบาอาจารย ์
วชิาช่างและเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ  อีกทั้งยงัพฒันาการท าบาตรไปตามยุคสมยั ตวัอยา่งเช่น การพฒันา
เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ การท าบาตรให้ทันสมัยสะดวกต่อการใช้งานมากข้ึน เช่น เคร่ืองตะไบ           
การพฒันารูปแบบภายนอกใหน่้าสนใจมากข้ึน เช่น การวาดลวดลายลงบนบาตร เป็นตน้ 
    นอกจากนั้นแนวความคิดความหมายของภูมิปัญญาและความส าคญัของภูมิปัญญา ยงั
เป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะเพิ่มเติมเน้ือหาของการเรียนรู้ จากเดิมท่ีคิดว่าเน้ือหาภูมิปัญญา               
การท าบาตรประกอบดว้ยประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตรและขั้นตอนการท าบาตร
เพียงเท่านั้น เพิ่มเติมให้เน้ือหาภูมิปัญญาการท าบาตรมีความครบถว้นในความเป็นภูมิปัญญา เช่น 
เพิ่มเติมเน้ือหาเก่ียวกับพิธีกรรมการไหวค้รู เพิ่มเติมเน้ือหาเก่ียวกับพ่อปู่ ครูบาตรและเตาแล่น
โบราณ เพิ่มเติมเน้ือหาเก่ียวกบัการถ่ายทอดภูมิปัญญา เป็นตน้ 
    ส่วนแนวคิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาจะเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะกิจกรรมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรว่า ควรจะจดักิจกรรมให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนรู้อย่างไรบา้ง วิธีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็กเป็นประโยชน์ต่อการแนะน าว่าหากผูเ้รียนรู้เป็นเด็กควรจะจดักิจกรรม
อะไร วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผูใ้หญ่เป็นประโยชน์ต่อการแนะน าหากผูเ้รียนรู้เป็นผูใ้หญ่ควร
จะจดักิจกรรมอะไร เพื่อใหก้ารเรียนรู้สอดคลอ้งตามบุคคลและเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  
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 2. แนวคิดเกีย่วกบัแหล่งเรียนรู้ 
   2.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
    ความหมายของแหล่งเรียนรู้ตามกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสาร 
สารสนเทศและประสบการณ์ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมให้ผูเ้รียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้
ดว้ยตนเองตามอธัยาศยัอยา่งกวา้งขวางและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้
และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (กรมวชิาการ, 2545) 
   2.2 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
   ประเภทของแหล่งเรียนรู้ แบ่งตามสถานท่ีตั้ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
    1. แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งมลัติมีเดีย ศูนย์
วชิาการ ศูนยส่ื์อการเรียนการสอน มุมหนงัสือในหอ้งเรียน ฯลฯ 
    2. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น พิพิธภณัฑ์ สวนสัตว ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วดั มสัยิด                 
สวนสาธารณะ ชุมชน หอศิลป์ องคก์รภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 
   2.3 แหล่งเรียนรู้กบัพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่งชาติ 
ปรับปรุงการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และ
ปลูกฝังจิตส านึก ท่ี ถูกต้องเ ก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี                     
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ศิลปวิทยาการต่างๆ เ ร่ง รัด                     
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาประเทศ พฒันาวิชาชีพครูและส่งเสริม                  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ รวมทั้ งให้มีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง               
ส่วนทอ้งถ่ินและเอกชนมาร่วมพฒันาการศึกษา (กองเทพ เคลือบพณิชกุลและคณะ, 2544) 
   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นแหล่งเรียนรู้
ในหมวด 4 แนวการจดัการศึกษา โดยมาตราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั มีดงัน้ี 
   มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให ้                      
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
   มาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยั ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตาม               
ความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ี 
    1. ความรู้เร่ืองเก่ียวกับตนเองและความสัมพนัธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ 
ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้เก่ียวกับประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
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สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 
    2. ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจ
และประสบการณ์เร่ืองการจดัการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ              
และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
    3. ความรู้เก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการ
ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
    4. ความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ และดา้นภาษา เนน้การใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
    5. ความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข 
   มาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
    1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
    2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
    3. จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
    4. จดัการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน
สมดุลกนั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
    5. ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน
และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนรู้อาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการ
เรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 
    6. จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบั
บิดามารดา   ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ  
    มาตรา 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ สวนสัตว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ 
อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
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   2.4 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
   ความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ มีดงัต่อไปน้ี 
     1. เป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้อนัหลากหลายพร้อมท่ีจะให้ผูเ้รียนได้ศึกษา
คน้ควา้ดว้ยกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 
     2. เป็นแหล่งเช่ือมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั ท าให้
คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาแก่บุตรหลานของตนเอง 
    3. เป็นแหล่งข้อมูลท่ีท าให้ผู ้เ รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความ
สนุกสนานและมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ไม่เกิดความเบ่ือหน่าย 
     4. ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการคิดเอง ปฏิบติัเองและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง               
ขณะเดียวกนัก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
   ท าให้ผูเ้รียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถ่ินของตนเอง มองเห็นคุณค่าและ
ตระหนกัถึงปัญหาในชุมชนของตน พร้อมท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต              
(ปัญญา ธนเตชาภทัร์, 2550: 7) 
   2.5 บทบาทและหน้าทีข่องแหล่งเรียนรู้ 

   1. เป็นสถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงเร่ืองราวทางวฒันธรรม เปิดให้สาธารณชนเขา้ใช ้
โดยมีการจัดสถานท่ีให้สามารถส่ือความเข้าใจถึงเร่ืองท่ีจัดแสดงและให้ความรู้ไปด้วยใน
ขณะเดียวกนั 
    2. เป็นสถานท่ีใหค้วามรู้ในรูปแบบการศึกษาตามอธัยาศยัท่ีหลากหลาย โดยสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียนในทุกระดบัและทุกกลุ่มเป้าหมาย และเหมาะกบัสภาวะความพร้อม
ของแหล่งเรียนรู้แต่ละพื้นท่ี 
    3. สร้างกระบวนการเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง โดยเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
สภาพสังคม วถีิชีวติและสภาพทางเศรษฐกิจการเมืองของแต่ละทอ้งถ่ิน 
    4. เป็นเวทีให้คนในชุมชนทอ้งถ่ินร่วมกนัสร้างเร่ืองราวประวติัศาสตร์และสังคมของ
ตนเองข้ึน เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการการเรียนรู้กบับุคคลภายนอก 
    5. จดัหาความร่วมมือ โดยร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนในทอ้งถ่ินเพื่อ
จดัท าองคค์วามรู้และจดักิจกรรมท่ีผูเ้ขา้ชมสามารถเลือกเรียนรู้ไดต้ามความสนใจและความถนดั 
   6. มีส่ือท่ีใชก้ารน าเสนออยา่งหลากหลาย 
    7. บูรณาการกบัองค์กรต่างๆในทอ้งถ่ิน ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการกระบวนการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ (ลดา พนัธ์วร, 2551) 
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 สรุป 
    แนวคิดความหมายของแหล่งเรียนรู้ ท าใหผู้ศึ้กษาเห็นภาพรวมของแหล่งเรียนรู้มากข้ึน 
และเม่ือน ามารวมกบัแนวคิดเก่ียวกบัภูมิปัญญาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
การท าบาตรหมายถึง แหล่งขอ้มูลความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร ท่ีช่วย
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้ เรียนรู้ไดต้ามอธัยาศยัและมีความสุขในการเรียนรู้ โดยลกัษณะของการเรียนรู้
ตอ้งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้เป็นกลุ่มได้ นอกจากนั้นในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา                
การท าบาตรจะตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตรและการประยุกต์ใช ้           
ภูมิปัญญาการท าบาตร เช่น ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตรพร ขั้นตอนการท าบาตร
พระ บาตรลวดลาย  บาตรท่ีระลึก เป็นตน้และมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เช่นกิจกรรมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาการท าบาตรในเชิงการปฏิบติั เป็นตน้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถช่วยพัฒนาผู ้เ รียนรู้ให้ เ กิดความตระหนักในความส าคัญของภูมิปัญญาและเปิด
ประสบการณ์ใหม่ใหก้บัผูเ้รียนรู้ 
    ส่วนแนวคิดแหล่งเรียนรู้กบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ความส าคญั
ของแหล่งเรียนรู้และบทบาทและหน้าท่ีของแหล่งเรียนรู้ เป็นเน้ือหาเก่ียวกบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญา การบริการในแหล่งเรียนรู้           
และความร่วมมือในแหล่งเรียนรู้ เพื่อท าใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์มากข้ึน 
 
 3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
    วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรีเร่ือง “การศึกษาลกัษณะชุมชนบา้นบาตร อ าเภอ ป้อมปราบ 
ศตัรูพ่าย จงัหวดักรุงเทพมหานคร” ของนายภิญโญ กมลาภรณ์ คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร พ.ศ.2515 การศึกษาเชิงประวติัศาสตร์ ศึกษาลกัษณะชุมชนบา้นบาตรใน
ฐานะเป็นชุมชนเศรษฐกิจแบบผูผ้ลิต เพื่อให้ทราบถึงสภาพของชุมชนและปัญหาต่างๆในการ
ด าเนินชีวิตของชาวบา้นบาตร เน้ือหาประกอบด้วย โครงสร้างของบา้นบาตรทั้งทางกายภาพและสังคม 
รูปแบบการท ามา    หากินและเศรษฐกิจหลกั ปัญหาต่างๆของชาวบา้นบาตรในการประกอบอาชีพการท า
บาตร ทั้งปัญหา ผลกระทบการตั้งโรงงานบาตรป๊ัม ปัญหาพ่อคา้คนกลาง ปัญหาการขาดทุนอุดหนุน
ในกิจการท าบาตรและแนวโนม้ในอนาคต การตั้งสมาคมผูค้า้บาตรไทยเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
   งานวิจยัเร่ือง “ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน งานศิลปหัตถกรรม
โลหะการผลิตบาตรพระสงฆ์ ชมชนบ้านบาตร” ของ วิทยา เมฆข าและธรรมรักษ์ ศรีมารุต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา พ.ศ.2550 งานวจิยัเชิงปฏิบติัการณ์แบบมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงค์
เพื่อส ารวจลกัษณะวิถีชีวิตของชุมชนกลุ่มพื้นบา้นท่ีใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนคน้หาขั้นตอน
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การผลิตและหาผลกระทบท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชุมชนกลุ่มพื้นบา้นท่ีใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมการท าบาตรของชุมชนบา้นบาตรโดยใช้กรอบแนวคิดของการวิจยัคือแนวคิดดา้น
บุคคล แนวคิดด้านสภาพแวดล้อมและแนวคิดดา้นภูมิปัญญา หาขอ้มูลสถานภาพทัว่ไป ประวติั
ชุมชน ลกัษณะทัว่ไปของชุมชน ลกัษณะทางประชากร การศึกษา สาธารณสุข ลกัษณะทางสังคม
และวฒันธรรม ลกัษณะทางสภาพแวดลอ้ม และขั้นตอนการผลิตและสภาพปัญหา สรุปเป็นขอ้มูล
วเิคราะห์ชุมชนบา้นบาตรและผลกระทบการถ่ายทอดทางเทคโนโลย ี
   วิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทเร่ือง “การอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตบาตร
ของชุมชนบ้านบาตร เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน” ของพระมหาวีระยุทธ ประสาทนอก  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  พ.ศ.2551 การศึกษาสาขาวฒันธรรมศาสตร์ เร่ืองอนุรักษแ์ละสืบทอด 
ภูมิปัญญาการผลิตบาตรของชุมชนบา้นบาตรเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน มีความมุ่งหมายของ
การวิจยัเพื่อศึกษาการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตบาตรของชุมชนบ้านบาตร เขตป้อม
ปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการผลิตบาตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของชุมชนบา้นบาตร โดยใชก้รอบแนวคิดของการวิจยัคือแนวคิดการอนุรักษแ์ละสืบทอด
ภูมิปัญญา แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนและทฤษฎีทางวฒันธรรม 
   ประมวลวชิาระดบัปริญญาโทเร่ือง “รูปแบบธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรม         
กรณีศึกษาบา้นบาตร” ของนางสาวอภิญญา จงวนาพิทกัษก์ุลและคณะ คณะพาณิชยศาสตร์การบญัชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2554 การศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ โดยมีบา้นบาตรเป็นกรณีศึกษาเชิง
ธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรม มีวตัถุประสงค์เพื่อหารูปแบบธุรกิจท่ีมีองค์ประกอบ
เหมาะสมกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อนัเป็นธุรกิจแนวใหม่ ท่ีไม่ได้ค  านึงถึงก าไรเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงัค านึงถึง ผลประโยชน์ทางสังคมควบคู่กันไปด้วย และเพื่อเป็นต้นแบบของธุรกิจ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ภายใตน้โยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) เพื่อหาแนวทาง
รักษาวฒันธรรมท่ีดีของประเทศไทยให้คงอยา่งย ัง่ยืนและพฒันาความเป็นอยูข่องชุมชนให้สามารถ
ผลกัดนัเศรษฐกิจของไทยต่อไป 
   วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาโทเร่ือง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูชุมชนท่ีส่งผล
ต่อการ ก่อตัว เ ป็นประชาสั งคม  กรณี ศึกษา  โครงการบ้านมั่นคง  ชุมชนบ้านบาตร”                              
ของนายยิ่งยง ปุณโณปถัมภ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน               
และส่ิงแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์  พ.ศ.2554 การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการจากการด าเนิน
โครงการบา้นมัน่คง ชุมชนบา้นบาตร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ
ฟ้ืนฟูชุมชนแออดัในเมือง และประเมินผลลพัธ์ในการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นประชาสังคม โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมใน การฟ้ืนฟูชุมชนผ่านการด าเนินโครงการบา้นมัน่คงเป็นตวัแปรตน้และ
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การพฒันาความเป็นประชาสังคมของชุมชนเพื่อเป็นกลไกในการแกปั้ญหาเป็นตวัแปรตาม 
   จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด พบวา่ชุมชนบา้นบาตรมีการเปล่ียนแปลงไป          
ตามยุคสมยั เร่ิมจากรูปแบบชุมชนจากเป็นแหล่งผลิตบาตรพระ จนเร่ิมพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
อีกทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงทางขั้นตอนการผลิต โดยเร่ิมมีการใชเ้ทคโนโลยีในการช่วยผลิตมากข้ึน            
เพื่ออ านวยความสะดวกและสอดคลอ้งกบัชีวติในปัจจุบนัท่ีตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยมีากข้ึน 
   ประเด็นส าคญัในการศึกษาวจิยัส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัดา้นเศรษฐกิจ ทั้งเศรษฐกิจใน
ครอบครัวและเศรษฐกิจชุมชน เช่น การศึกษาปัญหาการประกอบอาชีพขายบาตรและวิธีทางแกไ้ข  
แนวทางการพฒันาการผลิตบาตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบา้นบาตร รูปแบบธุรกิจ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรม เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีประเด็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเช่ือกนัวา่การอนุรักษภ์ูมิปัญญาจะช่วยให้สภาพเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยูดี่ข้ึน เช่น 
การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาภูมิปัญญาการผลิตบาตรเพื่อก ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน           
การอนุรักษว์ฒันธรรมและสร้างชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียว ท าใหมี้รายไดม้ากข้ึน เป็นตน้  
   งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมีประโยชน์ต่องานวิจัยช้ินน้ีเพราะให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับ                 
ประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์ ท่ีส าคัญท่ี เ กิด ข้ึนในชุมชนบ้านบาตรตามล าดับ เ ช่น                      
ในปี พ.ศ.2513 บาตรป๊ัมเร่ิมเกิดข้ึน  ในปี พ.ศ.2544 บา้นบาตรเป็นแหล่งท่องเท่ียว ฯลฯ อีกทั้งยงั
แสดงใหเ้ห็นวา่การศึกษาในประเด็นแหล่งเรียนรู้นั้น ยงัไม่เคยมีผูศึ้กษามาก่อน ซ่ึงก็น่าจะสรุปไดว้า่ 
งานวจิยัช้ินน้ีน่าจะไดเ้สนอแนวความคิดใหม่ๆใหก้บัภูมิปัญญาการท าบาตร ส าหรับการเป็นรูปแบบ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร สร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีสมบูรณ์ เพื่อให้มีการเรียนรู้
ภูมิปัญญาอย่างต่อเน่ืองจนเป็นการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืนและมีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลงัอย่างเป็นระบบ 
มากข้ึน เพื่อเป็นการอนุรักษภ์ูมิปัญญา 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
   จากการรวบรวมขอ้มูลแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั คิดเห็นว่า ควรจะ
ก าหนดงานค้นควา้อิสระเร่ืองการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร  กรณีศึกษาร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณ เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ ท่ีเนน้ศึกษา รวบรวมขอ้มูลต่างๆท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
โดยด าเนินการวิจยัแบบไม่มีการสร้างสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลท่ีตามมา เป็นการคน้หาขอ้เท็จจริง
หรือเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนอยู่แลว้ แสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มบุคคล ในดา้นความรู้ ความรู้สึก 
ความเช่ือ การกระท า รสนิยมและค่านิยม 
   การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั มีวิธีการ 2 วิธี คือการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ
จากการวิจยัเอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการส ารวจภาคสนาม มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
   1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากการวจิยัเอกสาร รูปแบบขอ้มูลเอกสารท่ีน ามาใช้
ในการวิจยัประกอบด้วยหนังสือ หนังสือพิมพ์ สมุดเยี่ยมชม สมุดบนัทึก แผ่นประชาสัมพนัธ์ 
จดหมายเรียนเชิญ เอกสารก าหนดการ ซีดี เฟซบุก๊และเวบ็ไซต ์แหล่งท่ีมาของเอกสาร ไดแ้ก่ 
   1. ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ 
   2. ส านกัหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวงัท่าพระ มหาวทิยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 
   3. หอสมุดสาขาวงัท่าพระ อาคารศูนยร์วม 3 คณะมณัฑณศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
กรุงเทพมหานคร 
   4. ส านกัหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวงัสนามจนัทร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร นครปฐม 
   5. สถาบนัวทิยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   6. หอสมุดปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
   7. หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
    1.1 เอกสารจากร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ไดแ้ก่  
     1. สมุดเยี่ยมชมของร้านหตัถกรรมไทยโบราณจ านวน 2 เล่ม คือ สมุดช่ือร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณ โดยนางกฤษณา แสงไชย (สมุดเซ็นตเ์ยี่ยมชม) และสมุดช่ือขอก าลงัใจดว้ย
ค่ะ กฤษณา แสงไชย 
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     2. แผ่นประชาสัมพนัธ์ร้าน 3 แบบ คือ แผ่นประชาสัมพนัธ์ภาษาไทย แผ่น
ประชาสัมพนัธ์ภาษาองักฤษและแผนประชาสัมพนัธ์จากกลุ่มนกัศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
      1. แผนการแสดงร าวงบา้นบาตรส าหรับงานร าลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี 
ในวนัท่ี 8 - 9 ธนัวาคม 2555 
      2.  เอกสารจากร้านหตัถกรรมไทยโบราณแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของผูเ้รียนรู้
และการจดัการของร้านหตัถกรรมไทยโบราณ เช่น การประชาสัมพนัธ์  กิจกรรมการออกนอกสถานท่ี 
     1.2 เอกสารหนังสือ หนังสือพมิพ์ จดหมายและก าหนดการ ไดแ้ก่ 
           1. หนังสือหัตถกรรมไทย: ความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบนั ศึกษากรณี                
การป้ันหล่อพระ การท าบาตรพระ การท าขลุ่ยและการท าของเล่นไมร้ะก า ผูเ้ขียน: วฒันะ จุฑะวิภาต 
กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2544. 
     2. ข่าวหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ วนัอาทิตยท่ี์ 31 ตุลาคม 2553 คอลมัน์ตะลุยโลก
ใบใหญ่ ผูเ้ขียน นามปากกาพี่มา้มงักร 
     3. ข่าวหนังสือพิมพ์บา้นกล้วย ปีท่ี 35 ฉบบัท่ี 1 เดือนพฤศจิกายน 2555 
หนา้ปก เร่ืองผูผ้ลิตเผยบาตรสลกัลายสร้างรายไดน้บัหม่ืน ผูเ้ขียน: จุไรรัตน์ ทองระยา้  
     4. จดหมายเรียนเชิญและก าหนดการ “การปาฐกถาพิเศษเร่ือง กูว้ิกฤตชาติดว้ย
ศาสตร์พระราชา” ของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
       5. เอกสารก าหนดการ “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
และเครือข่าย” ของโครงการพลงัชุมชน ฟ้ืนฟูยา่น สืบสานต านานเมือง 
       6. เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวฒันธรรมเขตป้อมปราบฯ – ปทุมวนั 
คร้ังท่ี 2/2556 
      เอกสารหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์จดหมายและก าหนดการแสดงให้เห็นถึงการ
ด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ เช่น การทบทวนภูมิปัญญา การคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากการอบรม เพื่อ
พฒันา ภูมิปัญญาท่ีมีอยู ่ฯลฯ  
    1.3 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 

     1. ซีดีสีสันบา้นบาตรของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
     2. เฟสบุค๊ส์ Rapee Tor ข่าวประชาสัมพนัธ์งานร าลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี  

     3. เวบ็ไซต์ www.youtube.com ช่ือภูมิปัญญาไทย ชุมชนบา้นบาตร Part 1/2 
และ 2/2 เขา้สู่ระบบ โดย Kitchet Nualsoot วนัท่ี 11 พฤษศจิกายน 2553 จดัท าโดยนกัเรียนโรงเรียน
มธัยม วดับึงทองหลาง รุ่นท่ี 27 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 รายวิชาสังคมศึกษา เสนออาจารยสุ์พตัรา 
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ธรรมะประดิษฐ ์หวัขอ้ภูมิปัญญาไทย เคร่ืองโลหะ “บา้นบาตร” 
        4. เวบ็ไซต์ www.youtube.com ช่ือรายการสารคดีบา้นบาตร เขา้สู่ระบบโดย 
juthinun 1 วนัท่ี 16 ตุลาคม 2554 จดัท าโดยนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แขนงสารสนเทศ บริหารธุรกิจ หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาโปรแกรม
ส าเร็จรูปและการประยกุตใ์ชง้าน 
     5. เว็บไซต์ www.manager.co.th หัวข้อ “ชมชุมชนบ้านบาตร...อีกหน่ึง
ประณีตศิลป์แห่งเมืองกรุง” จดัท าโดย ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ 17 มกราคม2549 
       6. เว็บไซต์ http://202.29.42.235/~banbart/ หัวข้อ “บา้นบาตร” จดัท าโดย
วทิยาลยัสารพดัช่างพระนคร 7 กรกฎาคม 2550 
     7. เวบ็ไซต์  www.bloggang.com หัวขอ้ “นบัถอยหลงัรอวนัสูญของบาตรบุ
แห่งชุมชนบา้นบาตร” จดัท าโดย ทายาทตระกลูหย ี20 มิถุนายน 2552 
       8. เว็บไซต์ www.happyschoolbreak.com หัวขอ้ “ปิดเทอมสร้างสรรค์ สืบสาน            
ภูมิปัญญา ณ ชุมชนบา้นบาตร” 5 กรกฎาคม 2554 
       9. เว็บไซต์ www.culture.go.th หัวข้อ “บาตร บ้านบาตร” จัดท าโดยกรม
ส่งเสริมวฒันธรรม สถาบนัวฒันธรรมศึกษา ส านกัมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
       10. เวบ็ไซต์ http://ploypapat.blogspot.com หัวขอ้ “ชุมชนบา้นบาตร” จดัท า
โดย                         Kru Ploy   29 มิถุนายน 2553 
     11. เวบ็ไซต ์http://ployzx.blogspot.com หัวขอ้ “ชุมชนบา้นบาตร วฒันธรรม
ไทยท่ีมีค่า” 16 กุมภาพนัธ์ 2556  
    ส่ืออิเล็กทรอนิกส์แสดงให้เห็นถึงการจดัการของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ เช่น           
ส่ือการเรียนรู้ การประชาสัมพนัธ์โดยบุคคลภายนอก เช่น คนท่ีท างานด้านการท่องเท่ียว คนท่ี
ท างานด้านส่ือมวลชน และประโยชน์ของการเรียนรู้ว่าช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญาการท าบาตรและ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหก้บัแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา  
     
    2. การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากการส ารวจภาคสนาม 3 วิธีคือ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยการสังเกต การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้การสัมภาษณ์และการเก็บขอ้มูลโดยการแจก
แบบสอบถาม 
    2.1 การสังเกต 
    การวิจัยคร้ังน้ีศึกษาสังเกตการเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรและการสังเกต
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัร้านหตัถกรรมไทยโบราณ เช่น  สังเกตสถานท่ีตั้งและสภาพแวดลอ้มของ                
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ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ การมีส่วนร่วมของร้านหตักรรมไทยโบราณ ส่ือในการเรียนรู้ภูมิปัญญา
การท าบาตร วิธีการน าเสนอภูมิปัญญาการท าบาตร เป็นตน้ เก็บขอ้มูลการสังเกตดว้ยการถ่ายภาพ
ดว้ยกลอ้ง CANON และกลอ้งโทรศพัทมื์อถือ I PHONE 4S และจดบนัทึกขอ้มูล โดยแบ่งการ
สังเกตเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
     2.1.1 การสังเกตในพืน้ที่ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ บา้นเลขท่ี 4 ซอยบา้นบาตร 
ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2556 

    2.1.2 การสังเกตนอกสถานที ่โดยร่วมอบรมนอกสถานท่ีและร่วมกิจกรรมการ
ออกร้านกบัคุณกฤษณา  แสงไชย เช่น การอบรม “การปาฐกถาพิเศษเร่ือง กูว้ิกฤตชาติดว้ยศาสตร์
พระราชา” ของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์การอบรม “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน/เครือข่าย” ของโครงการพลงั ชุมชน ฟ้ืนฟูย่านสืบสานต านานเมือง การ
ออกงานของร้านหตัถกรรมไทยโบราณ ณ งานร าลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี บริเวณถนนพระอาทิตย ์
กรุงเทพมหานคร และการประชุมคณะกรรมการสภาวฒันธรรมเขตป้อมปราบฯ – ปทุมวนั คร้ังท่ี 2/2556 

 
ตารางที ่1 ตารางการสังเกตภาคสนาม 

 

คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี ระยะเวลา สถานที่ 

1 04/11/55 1 ชัว่โมง บา้นเลขท่ี 4 ชุมชนบา้นบาตร 

2 05/11/55 2 ชัว่โมง 30 นาที บา้นเลขท่ี 4 ชุมชนบา้นบาตร 

3 19/11/55 2 ชัว่โมง 50 นาที บา้นเลขท่ี 4 ชุมชนบา้นบาตร 

4 21/11/55 3 ชัว่โมง ส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

5 08/12/55 30 นาที ท่าพระอาทิตย ์

6 09/12/55 1 ชัว่โมง 50 นาที ท่าพระอาทิตย ์

7 23/12/55 3 ชัว่โมง 30 นาที โรงเรียนวดัราชนดัดา 

8 18/02/56 2 ชัว่โมง 15 นาที บา้นเลขท่ี 4 ชุมชนบา้นบาตร 

9 19/04/56 1 ชัว่โมง 30 นาที บา้นเลขท่ี 4 ชุมชนบา้นบาตร 
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คร้ังที่ วนั/เดือน/ปี ระยะเวลา สถานที่ 

10 17/05/56 2 ชัว่โมง บา้นเลขท่ี 4 ชุมชนบา้นบาตร 

11 23/08/56 2 ชัว่โมง 30 นาที ส านกังานเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 

12 29/09/56 2 ชัว่โมง บา้นเลขท่ี 4 ชุมชนบา้นบาตร 

13 15/11/56 4 ชัว่โมง วดัไตรมิตรวทิยารามวรวหิาร 

 
    2.2 การสัมภาษณ์ 

    การวิจัยคร้ังน้ีสัมภาษณ์โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยคือเคร่ืองอัดเสียง SONY 
WALKMAN รุ่น NWZ-E443 และโทรศพัทมื์อถือ I PHONE 4S เป็นการสัมภาษณ์เป็นทางการ เช่น 
การสัมภาษณ์ผูรู้้ (Key Informants) เช่น นางกฤษณา แสงไชย เจา้ของร้านหตัถกรรมไทยโบราณ 
เร่ืองรูปแบบและแนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เช่น       
นายบุญเลิศ สิงหกรรม ช่างท าบาตรร้านหัตถกรรมไทยโบราณ เร่ืองความร่วมมือในการจดัการ
แหล่งเรียนรู้ และ4 ก ลุ่มท่ีย ังคงประกอบอาชีพการท าบาตรอยู่ คือ คุณสมศัก ด์ิ  บัณชาต                  
คุณอารีย ์ สายรัดทอง  คุณมยุรี  เสือศรีเสริมและคุณหิรัญ  เสือศรีเสริม เร่ืองการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้
และผลกระทบต่อการจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ 

  2.3 การแจกแบบสอบถาม 
    การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาโดยการแจกแบบสอบถาม ให้กบักลุ่มประชากรตวัอย่างคือ           
ผูเ้รียนรู้ท่ีร้านหัตถกรรมไทยโบราณจ านวน 50 คน โดยใช้ระยะเวลาการแจกแบบสอบถามคือ        
23 สิงหาคม 2556  – 18 กนัยายน 2556 
    เหตุผลในการเลือกกลุ่มประชากรตวัอย่างคือผูเ้รียนรู้ท่ีร้านหตัถกรรมไทยโบราณ
มาศึกษา เพราะตอ้งการทราบลกัษณะของผูเ้รียนรู้ เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ถ่ินท่ีอยู ่
ความถ่ีในการใช้บริการแหล่งเรียนรู้ การทราบข่าวประชาสัมพนัธ์แหล่งเรียนรู้  มาใช้บริการ          
แหล่งเรียนรู้คนเดียวหรือเป็นกลุ่ม  จุดประสงค์ของการเขา้มาท่ีแหล่งเรียนรู้ ระยะเวลาท่ีใช้ใน         
การเรียนรู้  ความสนใจในการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นตน้ 
เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลไปใชว้ิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา การท าบาตร 
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บทที ่4 
ประวตัิความเป็นมาของชุมชนบ้านบาตรและร้านหัตถกรรมไทยโบราณ 

 
 การศึกษาเร่ือง “การจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาํบาตร กรณีศึกษาร้านหัตถกรรมไทย
โบราณ” เร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตรและ       
ภูมิปัญญาการทาํบาตร เพื่อทาํความเขา้ใจในประวติัความเป็นมาและความสําคญัของภูมิปัญญา   
การทาํบาตรก่อน  แลว้จึงศึกษาประวติัความเป็นมาของร้านหตัถกรรมไทยโบราณตามวตัถุประสงค ์
ซ่ึงจากการศึกษาไดข้อ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 
1. ประวตัิชุมชนบ้านบาตร 
   ชุ ม ช น บ้า น บ า ต ร ตั้ ง อ ยู่ บ ริ เ ว ณ แ ข ว ง บ้า น บ า ต ร  เ ข ต ป้ อ ม ป ร า บ ศัต รู พ่ า ย 
กรุงเทพมหานคร ทางทิศเหนือติดถนนบาํรุงเมือง ทิศใตติ้ดถนนหลวง ทิศตะวนัออกติดถนนวรจกัร 
ทิศตะวนัตกติดถนนบริพตัร ท่ีดินขนาด 4ไร่ 37งาน ท่ีดินเป็นของทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
ไม่สามารถซ้ือขายได ้ชุมชนบา้นบาตรจดัเป็นชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยกรรมการ
ชุมชน พ.ศ.2534 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2536 จากการสอบถามฝ่ายพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 
สํานกังานเขตป้อมปราบศตัรูพ่ายเม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2556 พบวา่ปัจจุบนัชุมชนบา้นบาตรมีพื้นท่ี 
800 ตารางวา จาํนวนครอบครัว 186 ครอบครัว จาํนวนบา้น 136 หลงัคาเรือน จาํนวนประชากร
ผูช้าย 236 คน จาํนวนประชากรผูห้ญิง 237 คน  
   “ชาวบาตรบ้านเดิมเป็นคนอยุธยา เ ม่ือเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าค ร้ัง ท่ี  2                                
ในปีพุทธศักราช 2310 ชาวบ้านบาตรก็หนีกันไปคนละทิศละทาง จนกระทั่ง รัชกาลท่ี 1                 
ไดท้รงโปรดฯให้สถาปนากรุงเทพฯเป็นราชธานี ชาวบา้นบาตรก็เป็นชาวบา้นกลุ่มหน่ึงท่ีอพยพมา
จากอยุธยา มาสร้างบา้นเรือนอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯดว้ย ท่ีแหล่งแรกๆท่ีไดม้าอาศยัอยู ่อยูใ่นบริเวณ       
ท่ีเรียกวา่ วงัแดง (แถวถนนบริพตัรในปัจจุบนั) อยา่งท่ีสองเล่าว่า ตนเองเดิมเป็นชาวเขมรท่ีไดถู้ก
กวาดตอ้นมาในสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีแรกท่ีไดม้าอาศยัอยูเ่ป็นบริเวณท่ีเรียกวา่ เกาะเขมร ซ่ึงเป็นบริเวณ
กกักนัของชาวเขมรท่ีถูกกวาดตอ้นมา ชาวเขมรเหล่าน้ีส่วนมากมีฝีมือในการทาํบาตร ดงันั้นรัชกาล
ท่ี 3 จึงไดมี้การสนบัสนุนให้มีการทาํบาตรเป็นอาชีพและอยูม่าจนถึงปัจจุบนัน้ี แต่ไม่เหลือสภาพ
ความเป็นเขมรอีกต่อไป เพราะไดแ้ต่งงานกบัคนไทยกลายเป็นคนไทยหมด” (ภิญโญ กมลาภรณ์, 2515)  
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   ในปี พ.ศ.2513 ชาวบา้นบาตรเป็นหน่ึงในกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อเขา้สู่ยุคอุตสาหกรรม เกิดระบบการซ้ือขายบาตรผ่าน
พ่อคา้คนกลางและโรงงานผลิตช้ินงานเก่ียวกบัเหล็กเร่ิมทาํบาตรป๊ัมออกจาํหน่าย  ทาํให้ชาวบา้น
บาตรเกิดปัญหาถูกกดราคาจากพอ่คา้คนกลาง นอกจากนั้นพอ่คา้คนกลางยงัสนบัสนุนการขายบาตร
ป๊ัมมากกว่าบาตรทาํมือ เพราะพ่อคา้คนกลางไดก้าํไรมากกว่า ทาํให้งานบาตรท่ีเคยทาํลดน้อยลง              
มีรายไดจ้ากการขายบาตรนอ้ยลง  
   ปี พ.ศ.2514 ชาวบา้นบาตรไดต้ั้ง “สมาคมผูค้า้บาตรไทย” โดยคาํแนะนาํของขา้ราชการ
กรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชย ์เพื่อรวมกาํลงัชาวบา้นบาตรต่อสู้และต่อตา้นการผลิตบาตรป๊ัม 
โดยรวมกลุ่มกนัไปร้องเรียนต่อทางราชการบา้ง ทางหนงัสือพิมพบ์า้ง  (ภิญโญ กมลาภรณ์, 2515)  ผลท่ี
ไดคื้อกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกหนงัสือเป็นนโยบายห้ามการผลิตบาตรโดยเคร่ืองจกัรอย่าง
เด็ดขาด แต่ก็ยงัมีโรงงานบางแห่งยงัแอบผลิตบาตรป๊ัมออกจาํหน่ายอยู ่ 
   หลงัจากการแกปั้ญหาบาตรป๊ัมแลว้ไม่ประสบผลสําเร็จ ชาวบา้นบาตรท่ีทาํบาตรเร่ิม
เป็นหน้ีกนัมากข้ึนเพราะไม่มีงานทาํ ดงันั้นชาวบา้นบาตรส่วนหน่ึงจึงตดัสินใจเลิกทาํบาตร เปล่ียน
อาชีพไปทาํงานอย่างอ่ืน เช่น ค้าขาย พนักงานบริษทั ฯลฯ เพื่อความอยู่รอดของตวัเอง ทาํให ้       
ภูมิปัญญาการทาํบาตรมีคนสืบทอดน้อยลง (กฤษณา แสงไชย, 2555) ชาวบา้นบาตรจากเดิมท่ี
รวมกลุ่มใหญ่ เพื่อสู้กบัพอ่คา้คนกลางและวกิฤตบาตรป๊ัม แต่เม่ือพอ่คา้ คนกลางหนัไปขายบาตรป๊ัม 
ไม่ขายบาตรทาํมือ ก็ทาํให้ชาวบา้นบาตรท่ีผลิตบาตรตอ้งขายบาตรกนัเอง ไม่ไดร้วมกลุ่มกนัขาย
เหมือนเดิม ทาํใหว้ถีิชีวติจากเดิมท่ีใกลชิ้ดกนั ตอ้งร่วมมือกนั ก็เร่ิมเปล่ียนมาเป็นวิถีชีวิตแบบต่างคน
ต่างอยู ่จึงทาํให้เกิดปัญหาแข่งขนักนัขายบาตร กลายเป็นคู่แข่งทางการคา้ จนบางคนในชุมชนเกิด
ปัญหากนั ทาํใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งคนในชุมชนยิง่ห่างเหินกนั 
   ปี พ.ศ.2544 เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ริเร่ิมฟ้ืนฟูชุมชนบา้นบาตร                  
และภูมิปัญญาการทาํบาตร โดยการท่องเท่ียว พากลุ่มนกัท่องเท่ียวเขา้มาชมวิธีการทาํบาตร ทาํให้
บา้นบาตรเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน อีกทั้งการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดบ้รรจุบา้นบาตรไวใ้นรายการ               
การท่องเท่ียวกรุงเทพฯ ทาํให้มีนกัท่องเท่ียวแวะเวียนมาท่ีบา้นบาตรอยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้นจึงเป็น
แรงผลักดันให้ชุมชนบ้านบาตรเร่ิมปรับตวัเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีการทาํป้ายไวห้น้าชุมชนเพื่อ           
เป็นจุดเด่นดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียว ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในชุมชนอยา่งเป็นมิตร
และขายท่ีระลึกเป็นบาตรใบจ๋ิวเพื่อสร้างรายได ้เม่ือแหล่งท่องเท่ียวชุมชนบา้นบาตรเร่ิมมีช่ือเสียง  
จึงส่งผลให้มีนักเรียนนักศึกษาเร่ิมเข้ามาเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ชุมชนบ้านบาตร
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีน่าสนใจ  
   ปี พ.ศ.2545 ชุมชนบา้นบาตรถือเป็นชุมชนหัตถกรรมชาวบา้นหรือ “บา้นช่าง” ท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

สาํคญัของกรุงเทพมหานคร เพราะมีประวติัความเป็นมาตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์และยงัเป็นชุมชนท่ี
รู้วิธีปรับตวัเพื่อความอยู่รอด ทาํให้ภูมิปัญญาการทาํบาตรไม่สูญหายไปและยงัเป็นชุมชนแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท่ีสาํคญั จนไดรั้บการรวบรวมอยูใ่นหนงัสือ18 ชุมชนหตัถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นโครงการหนังสือเพื่อนําเสนอภูมิปัญญาไทยในกรุงเทพมหานคร                
โดยแบ่งเป็นชุมชนหตัถกรรมทางฝ่ังธนบุรี เช่น บา้นช่างหล่อ บา้นบุ ฯลฯและชุมชนหตัถกรรมฝ่ัง
พระนคร เช่น บา้นดอกไม ้บา้นดินสอ บา้นนางเลิ้ง บา้นหมอ้ บา้นบาตร ฯลฯ ต่อมาชุมชนบา้น
บาตรก็มีแนวคิดท่ีจะสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและร้านคา้ชุมชน แต่ก็ไม่ประสบความสาํเร็จ 
   ปัจจุบนัชาวบา้นบาตรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืนๆนอกชุมชน เช่น อาชีพค้าขาย             
อาชีพรับราชการ อาชีพรับจา้ง เป็นตน้ เหลือเพียง 5 กลุ่มเท่านั้นท่ียงัคงสืบทอดภูมิปัญญาการทาํ
บาตรดว้ยการประกอบอาชีพทาํบาตร ซ่ึงมีดงัน้ี  
    1. กลุ่มคุณกฤษณา แสงไชย 
    2. กลุ่มคุณสมศกัด์ิ บณัชาต 
    3.  กลุ่มคุณอารีย ์ สายรัดทอง 
    4.  กลุ่มคุณมยรีุ  เสือศรีเสริม 
    5. กลุ่มคุณหิรัญ  เสือศรีเสริม  
   ทั้ง 5 กลุ่มน้ีนอกจากจะเป็นแหล่งการผลิตบาตรแล้ว ยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้ท่ี
สําคญั ซ่ึงตอ้งตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและนกัเรียนนกัศึกษาท่ีเขา้มาเยี่ยมและเรียนรู้ภายในชุมชนบา้น
บาตร ให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาการทาํบาตร ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร                
และขายสินคา้ทั้งบาตรใชแ้ละบาตรท่ีระลึกอีกดว้ย 
   
2. ภูมิปัญญาการท าบาตร 
   “บาตรเป็นหน่ึงในเคร่ืองใช้สอยสําคญัของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา (ในสมัย
พุทธกาลบาตรเป็นเคร่ืองใชส้อยประจาํตวัท่ีสําคญัของภิกษุณีดว้ยเช่นกนั ท่ีเรียกวา่ อฐับริขาร หรือ
บางคร้ังเรียกวา่ สมณบริขาร ซ่ึงมี 8 อยา่งคือ สบง จีวร สังฆาฏิ (ทั้งสามอยา่งรวมเรียกวา่ ไตรจีวร) 
บาตร มีดโกนหรือมีดตดัเล็บ เข็ม พร้อมทั้งดา้ย ประคดเอวและกระบอกกรองนํ้ า” (ดูรายละเอียด
ของเคร่ืองใชแ้ต่ละอยา่งไดใ้นพระวินยัปิฎก เล่ม1 ภาค 3 มหาวิภงัค ์ปฐมภาค ทุติยภาคและอรรถกถา 
เ ล่ม  5 มหาวรรค ภาคท่ี  2 และอรรถกถาและเ ล่ม  7 จุลวรรค ทุ ติยภาคและอรรถกถา )                      
(ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร มหาวทิยาลยัศิลปากร 2542) 
   ท่ีมาของบาตรตามพุทธบญัญติัในพระวินัยปิฏกมหาวรรคว่า เม่ือพระพุทธเจา้ตรัสรู้         
สัมมาสัมโพธิญาณแลว้ ขณะประทบัเสวยวมุิตติสุขภายใตต้น้เกตุ มีพอ่คา้พาณิชย ์2 คนคือ ตะปุสสะ
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กบัภลัลิกะ ได้นําข้าวสัตตุก้อนและสัตตุผงเขา้ไปถวาย แก่กาลคร้ังนั้นบาตรทรงประจาํยงัไม่มี        
คร้ันจะรับด้วยพระหัตถ์ก็จะเป็นการผิดประเพณี ทา้วมหาราช 4 องค์จึงนําบาตรศิลามาถวาย 
พระองค์ทรงรับบาตรไวท้ั้ง 4 ใบและอธิษฐานเขา้เป็นใบเดียวกนั ก่อนท่ีจะทรงรับขา้วบาตรนั้น 
(ปราณี กลํ่าส้ม, 2535) ซ่ึงบาตรในยุคนั้นเป็นบาตรดินเผา ต่อมาทรงอนุญาตให้ใชบ้าตรได ้2 ชนิด
คือ บาตรดินเผาและบาตรเหล็ก มาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ พระสงฆ์นิยมใช้บาตรเหล็กมากกว่า           
จึงตั้งแหล่งผลิตบาตรเหล็กเป็นการเฉพาะเรียกวา่ “บา้นบาตร”  
   ภูมิปัญญาการทาํบาตรประกอบดว้ย ลกัษณะของบาตร วสัดุและอุปกรณ์การทาํบาตร        
การทาํบาตร และการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาํบาตร  ดงัน้ี 
    2.1 ลกัษณะของบาตร  
   บาตรมี 4 ทรงหลกัคือ บาตรทรงไทยเดิม บาตรทรงตะโกหรือท่ีเรียกกนัวา่ “ทรงหัว
เสือ” บาตรทรงมะนาวและบาตรทรงลูกจนั ส่วนทรงบาตรอ่ืนๆ เช่น บาตรทรงอินจนั บาตรทรงลูก
อิน ฯลฯ ลกัษณะบาตรมี 2 ลกัษณะคือบาตรตวัผูแ้ละบาตรตวัเมีย บาตรตวัผู ้ไดแ้ก่ บาตรทรงไทย
เดิมและบาตรทรงตะโก ลกัษณะจากกงบาตรลงมาถึงกน้บาตรเป็นทรงตรง ดูแห้ง ส่วนบาตรตวัเมีย 
ได้แก่ บาตรทรงมะนาวและบาตรทรงลูกจนั ลกัษณะจากกงบาตรลงมาถึงก้นบาตรเป็นทรงโคง้   
ทรงกระพุง้ ดูอ่ิม ลกัษณะของบาตรตวัผู-้ตวัเมียเป็นความรู้จากพระสงฆรุ่์นเก่า ขนาดของบาตรใช ้
ไดแ้ก่ 8 ½ -12น้ิว ขนาดของบาตรท่ีระลึก ไดแ้ก่ 3 น้ิว 5 น้ิว 7 น้ิว ฯลฯ (นางกฤษณา แสงไชย, สัมภาษณ์, 
19 พฤศจิกายน 2555) 
    2.2 วสัดุและอุปกรณ์การท าบาตร  
   วสัดุท่ีใช้ทาํบาตรคือเหล็กและแสตนเลส ตามหลักพุทธาณุญาตเก่ียวกบับาตรจาก                 
พระไตรปิฎกความว่า “อน่ึงทรงห้ามใช้บาตรท่ีทาํด้วย ทอง เงิน แก้วมณี แก้วไพฑูรย ์แก้วผลึก 
สําริด แกว้หุง ดีบุก สังกะสี ทองแดง (รวมเป็น 11 ทั้งบาตรไม)้ ทรงอนุญาต 2 ชนิดคือบาตรเหล็ก          
และบาตรดิน” 
   อุปกรณ์การทาํบาตรของภูมิปัญญาการทาํบาตร มีดงัน้ี 
   1. ทัง่ไม ้ทาํจากไมม้ะขาม วิธีการทาํทัง่ไมคื้อนาํไมม้ะขามท่ีตดัเป็นท่อนตามขนาดท่ี
วดัไวม้าทาํใหเ้กิดหลุม ดว้ยการก่อถ่านในความร้อนสูงจนถ่านกลายเป็นสีแดง แลว้นาํถ่านมาวางไว้
บนไมใ้ห้เน้ือไมยุ้บเป็นหลุม จนไดห้ลุมท่ีพอใจจึงดบัถ่านดว้ยนํ้ าเยน็ ทัง่ไมใ้ช้ในขั้นตอนการลาย
บาตร 
   2. ลูกกะล่อน มีทั้งลูกกะล่อนโบราณท่ีตกทอดมาตั้งแต่สมยัอดีตและลูกกะล่อนใหม่            
ลูกกะล่อนโบราณนั้นคนจีนเป็นผูท้าํ ส่วนลูกกะล่อนใหม่ไดส้ั่งโรงงานเหล็กทาํข้ึนมา ลูกกะล่อน         
มี 2 แบบคือแบบท่ียึดติดกับพื้นท่ีและแบบท่ีสามารถเคล่ือนย้ายเพื่อนําไปใช้ในการสาธิต                 
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การทาํบาตรนอกสถานท่ี การดูแลรักษาลูกกะล่อนนั้นเม่ือใช้เสร็จแล้วก็นาํแก้วพลาสติกมาวาง
ครอบไวก้นัแดดกนัฝน ลูกกะล่อนใชใ้นขั้นตอนการตีบาตร 
   3. คอ้น ขนาดหลากหลายมีตั้งแต่เล็กจนใหญ่ ใชใ้นขั้นตอนการตีบาตร 
   4. คอ้นลาย ใชใ้นขั้นตอนการลายบาตร 
   5. คอ้นคอมา้ ใชใ้นขั้นตอนการลายบาตร 
   6. คีม ใชใ้นขั้นตอนการหกัเหล็ก 
   7. กรรไกรยนื ใชใ้นขั้นตอนการตดัเหล็ก เรียกจนแผลงเป็น “กรรไกรญวน” 
   8. กรรไกร ใชใ้นขั้นตอนการจกัเหล็ก 
   9. ตะไบ ใชใ้นขั้นตอนการตะไบบาตร 
   10. ถงันํ้ากรด ใชใ้นขั้นตอนการลายบาตร 
   11. อุปกรณ์จิปาถะ เช่น ท่ีอุดหู เมจิก ถุงมือ ผา้รอง กระดาษทราย ฯลฯ 
     อุปกรณ์การทาํบาตรนั้นมีครู เพราะในวนัไหวค้รู ช่างทาํบาตรนิยมนาํมาวางไวใ้น
พิธีดว้ย เพื่อให้ครูพ่อปู่ คุม้ครองและบนัดาลให้บาตรท่ีทาํออกมาสวยงาม จึงเป็นท่ีรู้กนัว่าไม่ควรขา้ม     
เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ เพราะถือเป็นการลบหลู่ครูพ่อปู่  (กฤษณา แสงไชย, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพนัธ์ 2556) 
    2.3 การท าบาตร 
    การทาํบาตร เร่ิมตน้จากการไหวค้รู เพราะชาวบา้นบาตรมีความเช่ือวา่วิชาการทาํบาตร
มีครู ซ่ึงเป็นผูป้ระสาทวิชาทาํบาตร จึงตอ้งไหวค้รู พ่อปู่ ครูบาตรและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นบาตร
เคารพคือ เตาแล่นบาตร เพื่อฝากเน้ือฝากตวัเป็นช่างทาํบาตรและให้ช่วยคุม้ครองให้งานบาตรสําเร็จ
ไดด้ว้ยดี  
    “ประวติัของพ่อปู่ ครูบาตร สร้างตามความเช่ือวา่ มีครูประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ท่ี
เรียกกนัวา่ พอ่ปู่ หรือปู่ ครู ... ชาวบา้นเช่ือกนัวา่ พ่อปู่ เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีความรู้เร่ืองการทาํบาตร
เป็นอยา่งดีตั้งแต่คร้ังโบราณ ชาวบา้นจึงให้ความเคารพนบัถือสืบทอดกนัมาและไดต้ั้งศาลพ่อปู่ ไว ้  
กลางหมู่บา้น เพื่อให้ผูอ้ยูอ่าศยัในหมู่บา้นไดม้าสักการะบูชา... เพื่อให้อาชีพการทาํบาตรดาํเนินไป
ดว้ยดี มีความกา้วหน้าเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่คนทาํบาตร และยงัเช่ืออีกว่าศาลน้ีสามารถ  
ปกปักรักษาให้ทุกคนในหมู่บา้นอยู่เยน็เป็นสุข เป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจ” (ปราณี กลํ่าส้ม ,2535)       
ส่วนประวติัของเตาแล่นบาตรนั้น เช่ือกนัวา่ตกทอดมาจากอยธุยา  
    การสักการะบูชาพ่อปู่ ครูบาตรและเตาแล่นโบราณคือ การไหวจุ้ดธูป เทียนและถวาย
ดอกไม ้นอกจากนั้นยงัอาจถวายของ เช่น ตุก๊ตาชา้งคู่ ตุ๊กตาคนคู่ เป็นตน้  และยงัมีพิธีกรรมท่ีสําคญั
ประจาํปีคือ พิธีไหวค้รู ซ่ึงจดัในวนัพฤหสับดีท่ี 3 ของเดือนเมษายน วนันั้นชาวบา้นทั้งชุมชนบา้น
บาตร    และคนท่ีเคยอาศยัอยูใ่นชุมชนบา้นบาตรแต่ไดย้า้ยออกไปแลว้จะมารวมตวักนัทาํพิธีไหว้
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ครู ตอนเชา้นิมนตพ์ระสงฆ ์9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต ์เสร็จแลว้เล้ียงภตัตาหารเช้า ตอนสายเร่ิม
บวงสรวงท่ีศาลปู่ ครู ของท่ีใชบ้วงสรวงมีหวัหมู สุราและอาหารทั้งของคาวของหวาน ระหว่างนั้น                 
ชาวบา้นบาตรจะเร่ิมไหวค้รูและนาํอุปกรณ์เก่ียวกบัอาชีพทาํบาตร เช่น คอ้น คีม กรรไกร ฯลฯ 
นาํมาเจิม   เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ  (ภิญโญ กมลาภรณ์ ,2515) 
    หลังจากการไหว้ครูคือ ขั้นตอนการทาํบาตร ซ่ึงร้านหัตถกรรมไทยโบราณมี 21 
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
   1. การตีขอบบาตร เป็นการทาํปากบาตรหรือท่ีเรียกวา่ “กงบาตร” เร่ิมจากการวดัความ
ยาวของเหล็กข้ึนอยู่กบัขนาดของบาตร การตีขอบบาตรเป็นงานฝีมือท่ีตอ้งค่อยๆดดัเหล็กให้โคง้
ดว้ยมือจนสาํเร็จเป็นขอบบาตร 
   2. การกะเหล็ก เป็นการวดักะขนาดของเหล็กท่ีจะนํามาต่อเป็นโครง โดยการคิด
ออกแบบและวดักะขนาดของเหล็กเพื่อใหข้ึ้นเป็นโครงบาตรท่ีสวย ไม่ไดท้าํตามรูปแบบสําเร็จรูปท่ี
มีอยูแ่ลว้ แต่ตอ้งออกแบบคาํนวนต่อบาตรแต่ละใบ ตามลกัษณะทรงบาตรและขนาดท่ีกาํหนดไว ้
   3. การตดัเหล็ก เป็นการตดัแผน่เหล็กใหเ้ป็นรูปกากบาทตามท่ีวดัไว ้
   4. การเวา้เหล็ก เป็นการตดัส่วนปลายของเหล็กรูปกากบาทให้เวา้ลงไปเพื่อให้เขา้กบั
ปากบาตรพอดีกนั 
   5. การจกัเหล็ก เป็นการใชก้รรไกรจกัตรงส่วนเวา้ของแผน่เหล็กรูปกากบาททั้ง 4 ดา้น       
และทุบใหเ้รียบ 
   6. การงอเหล็ก เป็นการดดัเหล็กท่ีจกัแลว้ใหโ้คง้ไดล้กัษณะของบาตร 
   7. การหักเหล็ก เป็นการหักเหล็กท่ีจักไว้ให้เป็นแบบสลับฟันปลา เพื่อจะนําไป
ประกอบเขา้กบัปากบาตร 
   8. การติดกง เป็นการนําแผ่นเหล็กรูปกากบาทท่ีโค้งแล้ว หักสลับฟันปลาแล้วมา
ประกอบเขา้กบัปากบาตร 
   9. การกะหนา้ววั เป็นการนาํแผน่เหล็กมาวดักะขนาด เพื่อประกอบเขา้กบักง 
   10. การตดัหนา้ววั เป็นการตดัแผน่เหล็กตามท่ีวดัไวแ้ละตดัขนาดเผื่อไวส้ําหรับจกัฟัน
ดว้ยประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เรียกแผน่เหล็กท่ีตดัแลว้วา่ “หนา้ววั” 
   11. การจกัหนา้ววั เป็นการใชก้รรไกรจกัใหร้อบหนา้ววั เสร็จแลว้ทุบใหเ้รียบ 
   12. การโคง้หน้าววั เป็นการดดัหน้าววัให้โค้งเพื่อจะนําไปประกอบกบัโครงให้ได้
รูปทรงของบาตร 
    13. การหกัหนา้ววั เป็นการงา้งเหล็กท่ีจกัใหไ้ดล้กัษณะสลบัฟันปลา 
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   14. การเขา้หน้าววั เป็นการนาํหน้าววัไปประกอบเขา้กบักง จนเป็นรูปบาตร เรียกว่า         
“บาตรหนา้ววั” 
   15. การหยอดบาตร เป็นการโรยผงประสานทองตามตะเข็บดา้นในของบาตร ก่อนโรย
ตอ้งนาํบาตรไปแช่นํ้ าก่อน พอบาตรสะเด็ดนํ้ าจึงโรยผงประสานทองลงไปทุกตะเข็บ เหตุท่ีตอ้งนาํ
บาตรไปแช่นํ้าก่อน ก็เพื่อใหผ้ลประสานทองไดเ้กาะติดกบัตะเขบ็ได ้
   16. การแล่นบาตร เป็นการเป่าแล่นทาํให้ผงประสานทองละลายออกมาเช่ือมตาม
ตะเขบ็ โดยใชไ้ฟท่ีมีความร้อนสูง หมายเหตุ: เม่ือข้ึนรูปมาแลว้บาตรท่ีเพิ่งต่อกนัจะแข็ง มีคาํแนะนาํ
ใหน้าํบาตรไปเผาไฟเพื่อใหเ้หล็กน่ิม จะไดตี้บาตรไดง่้าย  
   17. การยุบมุมบาตร เป็นการทุบตามตะเข็บและเป็นการตรวจสภาพดว้ยว่า ทุกตะเข็บ
เช่ือมติดกนัดีหรือยงั ถา้ยงัมีปัญหาก็ตอ้งนาํไปเป่าแล่นซ่อมอีกที 
   18. การลายบาตร เป็นการใชค้อ้นลายทุบบาตรบนทัง่ลายบาตรให้ไดรู้ปทรงของบาตร        
แต่จะยงัไม่เรียบ จากนั้นก็นาํบาตรไปแช่นํ้ ากรด ให้กรดกดัข้ีเหล็กออกให้หมด ก่อนท่ีจะนาํไปตีให้
เรียบ นํ้ ากรดท่ีใชจ้ะผสมนํ้ า 1 ถงัต่อกรดคร่ึงขวด เทคนิคการลายบาตรคือให้ขีดเมจิกเป็นวงกลม
รอบบาตร เขียนเส้นรอบบาตรเพื่อเป็นจุดสังเกตวา่ลายบาตรไดส้มดุลทัว่ทั้งบาตรหรือยงั 
   19. การตีบาตร เป็นการนาํบาตรมาตีใหเ้รียบ ช่างเรียกวา่ “ตีเรียงเมด็” ตีใหเ้รียบมากข้ึน 
   20. การตะไบบาตร เป็นการนาํบาตรท่ีตีแลว้มาตะไบใหเ้รียบร้อย จะไดบ้าตรขาว 
   21. การระบมบาตร เป็นการนาํบาตรขาวไปอบดว้ยความร้อนสูงจนเหล็กสุก บาตรท่ี
ไดจ้ากการระบมจะมีสีค่อนขา้งดาํและดา้น  
     ปัจจุบนัขั้นตอนท่ี15 -16 เปล่ียนมาเป็นการเช่ือมบาตร เป็นการประกอบและเช่ือม
บาตรให้ได้รูปทรงบาตร การเช่ือมบาตรเหล็กเป็นการเช่ือมด้วยทองแดง ซ่ึงจะไม่เห็นตะเข็บ 
สามารถทาํเองได้ ส่วนการเช่ือมบาตรแสตนเลสเป็นการเช่ือมด้วยอากอน ซ่ึงจะเห็นตะเข็บรอย
เช่ือมหนาเกือบ 1 มิลลิเมตร  ตอ้งจา้งโรงงานแถววงเวียนใหญ่ทาํ ราคาค่าเช่ือมอากอนน้ิวละ 10 บาท 
    ระหวา่งการทาํบาตร หากบาตรเป็นสนิมดาํ ให้ใช้นํ้ ากรดกาํมะถนักดัแลว้ขดั หรือใช้
เปลือกสัปปะรดถู หรือใชหิ้นหยาบถู (กฤษณา แสงไชย, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2555) 
    หลงัขั้นตอนการทาํบาตร 21ขั้นตอน ปัจจุบนัมีการเพิ่มขั้นตอนการวาดลวดลายลง
บนบาตร เป็นการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้พฒันารูปแบบหลากหลาย โดยมีท่ีมาจากเหตุการณ์ท่ี
ชาวต่างชาติถามคุณกฤษณา แสงไชยวา่ บาตรสามารถนาํไปใชเ้ป็นภาชนะใส่อาหารรับประทานท่ี
บา้นเหมือนท่ีพระสงฆ์ใช้ไดไ้หม คุณกฤษณา แสงไชยบอกว่า ไม่ได้เพราะบาตรเป็นภาชนะของ
พระสงฆ ์ไม่ใช่ภาชนะสําหรับบุคคลทัว่ไป จึงเป็นท่ีมาของความคิดวา่เราน่าจะวาดลวดลายลงบน
บาตรเนน้บาตรใหเ้ป็นของท่ีระลึกท่ีใชส้าํหรับเก็บสะสมมากกวา่การเป็นภาชนะใชง้าน เพื่อเป็นการ
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ป้องกนัการใชบ้าตรอย่างไม่เหมาะสม  ตวัอยา่งลายท่ีวาดลงบนบาตร เช่น ลายพญานาคทรงเศียร ลาย
เพดานโบสถ ์ลายเสาโบสถ ์ลายไทยจากหนงัสือรวบรวมลายไทย ลายไทยประยกุต ์เป็นตน้ และไม่รับสั่ง
ทาํลวดลายตามท่ีลูกคา้กาํหนด เพื่อป้องกนัความไม่เหมาะสม เส้นลายท่ีวาดมีทั้งสีทอง สีเงินและสีนาก 
ลูกสาวและเพื่อนของลูกสาวของคุณกฤษณา แสงไชยท่ีเรียนมาทางดา้นศิลปะจากมหาวิทยาลยัศิลปากร 
เป็นผูอ้อกแบบและเขียนลวดลายลงบนบาตร (กฤษณา แสงไชย,สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2556) 
    นอกจากนั้นภูมิปัญญาการทาํบาตรแบบดั้งเดิมจะมีการรําวงบา้นบาตร หลงัจากการทาํบาตร 
แต่ในปัจจุบนันั้นไม่มีการรําวงบา้นบาตรหลังการทาํบาตรแล้ว แต่ได้เปล่ียนรูปแบบการรําวง    
บา้นบาตรจากการละเล่นเพื่อผอ่นคลายจากการทาํงาน เป็นการแสดงเฉพาะงานสําคญัในชุมชนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์เทศกาลปีใหม่ และแสดงนอกชุมชนตามงานท่ีไดรั้บเชิญหรือออกงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชุมชนบา้นบาตร 
   ประวติัความเป็นมาของรําวงบา้นบาตรคือ สมยัหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ชาวบา้น
บาตรท่ีเหน่ือยลา้จากการทาํบาตร นิยมเล่นรําวงบา้นบาตรกนั เป็นการละเล่นสนุกของชาวบา้น เพื่อ
ความสนุกสนาน ผ่อนคลายจากการทาํงานและชีวิต สร้างความสามคัคีและความมีวินยัในชุมชน    
ชาวบา้นบาตรเล่นรําวงบา้นบาตรมาเป็นเวลานานจนถึงยุคหน่ึงก็เลิกเล่นไป จนกระทัง่ช่วงปี พ.ศ. 2545 
ท่ีบา้นบาตรเป็นแหล่งท่องเท่ียว ทาํให้ชาวบา้นบาตรกลุ่มหน่ึงเร่ิมกลบัมาฟ้ืนฟูรําวงบา้นบาตรใหม่ 
โดยจดัตั้งกลุ่มรําวงบา้นบาตรข้ึน เร่ิมจากการชวนคนในชุมชนท่ีเคยเล่นรําวงบา้นบาตรมารวมกลุ่ม
อย่างเป็นทางการ ช่วยกันรวบรวมเพลง จัดพิมพ์และแจกจ่ายสมาชิกในกลุ่ม และร่วมกันฝึก          
รําวงบา้นบาตรท่ีศาลาอเนกประสงค์ของชุมชนบา้นบาตรสําหรับเล่นภายในชุมชนและแสดงนอก
ชุมชน ปัจจุบนักลุ่มรําวงบา้นบาตรเร่ิมถ่ายทอดรําวงบา้นบาตรให้กบัเด็กในชุมชน 3-4 คน รุ่นอายุ
ประมาณ 7 ขวบ ฝึกให้เป็นตวัแทนของชุมชนบา้นบาตรในการแสดงรําวงบา้นบาตรร่วมกบัผูใ้หญ่
ในชุมชน (กฤษณา แสงไชย, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2556) 
    บทเพลงรําวงบา้นบาตรส่วนหน่ึงแต่งเป็นกลอน 4 สุภาพ จงัหวะของเพลงเป็นรําวง
และรําโทน เน้ือหาเพลงเก่ียวกบัวถีิชีวติความเป็นอยูชุ่มชนบา้นบาตร แบ่งเป็นทาํนอง เช่น ทาํนองสโลว ์
ทาํนองสวิง ทาํนองแซมบา้ ทาํนองญ่ีปุ่น ทาํนองคองกา้ ทาํนองบีกิน ทาํนองพม่า ทาํนองจีน ฯลฯ 
ช่ือผูแ้ต่ง เช่น พระแป้นคนอมัพวา พี่จุก อาํพล ทะนานทอง ลุงพิด บุญประกอบ นา้ทิน นา้ชู ฯลฯ 
ตัวอย่าง เ ช่น เพลงอวยพร เพลงบ้านบาตรยินดี เพลงนั่นเพลงของใคร เพลงใจหนอใจ                 
เพลงพระจนัทร์เยี่ยมฟ้า เพลงสุขหนกัหนา เพลงบา้นบาตรยินดี เพลงเชิญรวมร่วมใจ เพลงส้ินรัก 
เพลงมนตน์าง เพลงยามเยน็ เพลงอยูทุ่่ง เพลงตะลุ่มปุ่มปุ๊ม เพลงผกัจ๋าผกั เพลงลา ฯลฯ 
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    2.4 การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร   
    ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัและสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ท่ีอยูก่นัเองภายในชุมชน ทาํ
ให้ช่างทาํบาตรส่วนใหญ่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาํบาตรสอนให้กบัคนในครอบครัว ลูกหลาน
หรือญาติเท่านั้น จากการสัมภาษณ์คุณกฤษณา แสงไชย เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556 คุณกฤษณา 
กล่าววา่ “ในอดีตเด็กๆในชุมชนบา้นบาตรไม่สามารถไปเท่ียวนอกชุมชนได ้ก็เล่นกนักบัเพื่อนใน
ชุมชนซ่ึงบา้นเพื่อนก็ทาํบาตรเหมือนกนัเลยเห็นการทาํบาตรบ่อยจบซึมซบัการทาํบาตรจากการโต
ในชุมชน” วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาคือการสอนแบบตวัต่อตวั ไม่ไดเ้รียนรู้ผ่านตาํรา เพราะภูมิปัญญา 
การทาํบาตรเป็นภูมิปัญญาเชิงช่าง ท่ีตอ้งอาศยัการปฏิบติัและฝึกฝนอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความ
ชาํนาญ 
   ปัจจุบนัวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาํบาตรแก่เด็กคือจดักิจกรรมให้เด็กในชุมชน
ลองทาํบาตรท่ีระลึกฝีมือของตวัเองเก็บไวค้นละใบเพื่อกระตุน้ความภาคภูมิในภูมิปัญญาการทาํ
บาตรของตนเอง อีกทั้งยงัให้เด็กในชุมชนสาธิตการทาํบาตรและสอนรําวงบา้นบาตรแก่เด็กนอก
ชุมชน ทาํใหเ้ด็กรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและแสดงให้เห็นวา่ภูมิปัญญาการทาํบาตรสามารถทาํ
เป็นอาชีพได้ เพราะการสาธิตการทาํบาตรและการแสดงรําวงบา้นบาตรมีค่าตอบแทน ทั้งน้ีการ
ถ่ายทอด ภูมิปัญญาการทาํบาตรแก่เด็กให้อิสระในการเรียนรู้วา่เด็กสนใจท่ีจะเรียนรู้ภูมิปัญญาการ
ทาํบาตรหรือไม่ หากเด็กสนใจภูมิปัญญาการทาํบาตร ผูใ้หญ่ก็ถ่ายทอดให้หรือหากเด็กไม่สนใจก็
สามารถไปทาํกิจกรรมอ่ืนได ้
    การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาํบาตรแก่ผูใ้หญ่คือการสอนภูมิปัญญาการทาํบาตรให้กบั
คนในรุ่นเดียวกนัหรือคนในรุ่นลูกหลานเพื่อนาํไปประกอบอาชีพหาเล้ียงตวัเองได ้นอกจากนั้นยงัมี
พิธีไหวค้รูท่ีจะช่วยสมานสามัคคีกันในชุมชน ให้คนในชุมชนดูแลสอนอาชีพซ่ึงกันและกัน               
เพราะความรู้สึกของการเป็นหน่ึงเดียวกนั 
    ปัจจุบนัอาชีพการทาํบาตรยงัไม่มีผูสื้บทอดมากนกั ท่ีทาํบาตรกนัอยู่เป็นช่างทาํบาตร
รุ่นเก่า เพราะเด็กบา้นบาตรสมยัน้ีเติบโตเรียนรู้อยูใ่นสังคมภายนอกมากกว่าการคลุกคลีในชุมชน 
ทาํใหข้าดความคุน้เคยกบัภูมิปัญญาการทาํบาตร แต่ยงัมีเด็กบา้นบาตรส่วนหน่ึง ซ่ึงเป็นส่วนนอ้ยท่ี
ยงัสนใจภูมิปัญญาการทาํบาตรอยู ่แต่ก็ยงัไม่ถึงขั้นการสืบทอดอาชีพ เพราะงานการทาํบาตรเป็น
งานหนกั ท่ีตอ้งทุ่มเทเวลาและอดทนในการฝึกฝนให้ชาํนาญ ในตอนน้ีกลุ่มเด็กทาํบาตรเป็นเพียง
งานอดิเรก 
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3. ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ 
    3.1 ประวตัิร้านหัตถกรรมไทยโบราณ 
   ประวติัความเป็นมาของร้านหัตถกรรมไทยโบราณมีท่ีมาจากบรรพบุรุษรุ่นคุณทวด
และครอบครัวของคุณกฤษณา แสงไชยเคยทาํบาตร แต่เลิกไปในสมยัท่ีบาตรป๊ัมเขา้มาในประเทศ
ไทย ดว้ยความท่ีคุณกฤษณาเกิดและเติบโตในชุมชนจึงมีความคิดท่ีจะกลบัมาทาํบาตรอีกคร้ังในปี
พ .ศ .2540 และใช้เวลาเตรียมการทั้ งหมด 6 ปี  จึง เปิดร้านในเดือนพฤษภาคมปี  พ .ศ .2546                  
เหตุผลท่ีคุณกฤษณา แสงไชยเปิดร้านทาํบาตรเพราะเห็นว่าในปี พ.ศ.2540 มีชาวต่างชาติและ
นกัเรียนนกัศึกษาจาํนวนมากเขา้มาเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาํบาตรท่ีชุมชนบ้านบาตร จึงอยากให้กลุ่ม
คนเหล่าน้ีได้ข้อมูลท่ีดีเก่ียวกับภูมิปัญญาการทาํบาตร นอกจากนั้นลูกของคุณกฤษณาก็โตกัน
หมดแลว้ ทาํใหคุ้ณกฤษณามีเวลาวา่งเป็นของตวัเองจึงอยากทาํกิจกรรมท่ีเกิดประโยชน์กบัทั้งชุมชน              
และตนเอง คือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทาํบาตรด้วยการประกอบอาชีพการทาํบาตรอีกคร้ัง         
หลงัจากท่ีเลิกทาํบาตรไปในสมยัท่ีคนนิยมใชบ้าตรป๊ัมมากกวา่บาตรทาํมือ  
   3.2 ข้อมูลทัว่ไปของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ 
   ท่ีอยู:่ บา้นเลขท่ี 4 ซอยบา้นบาตร ถนนบริพตัร เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพฯ 10100  
   ขอบเขตพื้นท่ี: 5 เมตร x 10 เมตร 
   สภาพแวดล้อม: รถเข็นหน้าร้าน ห้องเก็บของ กล่องเก็บของขนาดใหญ่  พื้นท่ีทาํบาตร             
2 ท่ีนัง่  
   การเดินทางเขา้พื้นท่ี: เดินเทา้ 
    3.3 หน้าร้าน 
    หน้าร้านหัตถกรรมไทยโบราณประกอบดว้ยการจดัแสดงป้ายโฆษณาร้านหตัถกรรม
ไทยโบราณ ซ่ึงจดัทาํโดยนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลยัศรีปทุม           
กรอบข่าวหนงัสือพิมพแ์ละรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการทาํบาตรซ่ึงคุณกฤษณา แสงไชยตดั
เก็บสะสมไวแ้ละคดัเลือกนาํมาอดักรอบรูปเพื่อเป็นความรู้เผยแพร่ให้กบัคนท่ีมาเยี่ยมชมร้าน เช่น 
กรอบมรดกบ้านบาตร กรอบขั้นตอนการทาํบาตร กรอบการบ่มบาตร กรอบสกุลช่างทาํบาตร 
กรอบรูปพระสงฆ์ท่ีใช้บาตรฝีมือคุณกฤษณา แสงไชย กรอบรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ขณะทรงผนวช ฯลฯ อลับั้มรูปเก่ียวกับบาตรและบาตรชนิดและขนาดต่างๆ ได้แก่ บาตรขาว              
บาตรรมดาํ บาตรท่ีระลึก  บาตรเขียนลาย  บาตรท่ีเห็นตะเขบ็ บาตรบ่ม ฯลฯ 
    3.4 บุคลากร  
    บุคลากรหลกัคือคุณกฤษณา แสงไชย เกิดวนัท่ี 22 ตุลาคม 2494 ปัจจุบนั (ปี พ.ศ.2556)            
อาย ุ62 ปี เป็นเจา้ของร้านหตัถกรรมไทยโบราณและช่างทาํบาตรรุ่นท่ี 5 สืบเช้ือสายจากสกุลช่างทาํ
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บาตรของคุณยายสม / คุณแม่หวล (ธรรมบุษดี) / คุณยายทวด (ต่วน เสือศรีเสริม) / คุณยายเหม        
(ไววธีิ) และเคยเป็นวทิยากรประจาํชุมชนบา้นบาตร 
    ประวติัของนางกฤษณา แสงไชยเกิดและเติบโตในชุมชนบา้นบาตร สมยัเด็กมีหน้าท่ี
หลกัคือเรียนหนงัสือ แต่ก็มีโอกาสไดช่้วยคุณแม่และพี่สาวทาํบาตรบา้ง เช่น ขั้นตอนการถอดตวั
ปลิง ขั้นตอนตีตะเข็บเยบ็มุม พอเขา้สู่ช่วงวยัรุ่นก็ไดเ้รียนรู้การทาํบาตรอย่างจริงจงั เพราะผูใ้หญ่              
ในครอบครัวท่านหน่ึงพดูวา่ “ตอ้งช่วยกนัทาํงานนะ ถา้ไม่ช่วยกนั เด๋ียวตอนเยน็ไม่มีขา้วกิน” ทาํให ้  
ทาํบาตรเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา หลังจากนั้นในปีพ.ศ.2514 เกิดบาตรป๊ัมข้ึน ทาํให้อีก                
ไม่ก่ีปีต่อมาร้านทาํบาตรของครอบครัวตอ้งปิดตวัลง  นางกฤษณา แสงไชยจึงหันไปทาํอาชีพอ่ืน           
นอกชุมชน และได้สมรสกบันาวาอากาศเอกอศัวิน แสงไชย จนมีลูกสาว 4 คน ปัจจุบนัลูกสาว        
คนท่ีสองชอบงานศิลปะจึงช่วยงานวาดลวดลายลงบนบาตรและทาํงานนอกบา้น ส่วนลูกสาว        
คนอ่ืนทาํงานนอกบา้น 
    นางกฤษณา แสงไชยจบการศึกษาจากสถาบนันิติพลอาชีวศึกษา เฉลิมเขต เคยทาํงาน
เป็นครูโรงเรียนภารตะวิทยาลยั  พนกังานร้านแกลลอร่ีโรงแรมเพสซิเดนซ์  พนกังานบริษทัทวัร์ 
เคยทาํงานท่ีบริษทั ขนส่ง จาํกดั (รัฐวิสาหกิจ) เคยทาํงานเป็นเลขานุการสํานกังานทนายความและ
ลาออกมาเป็นแม่บา้น สุดทา้ยจึงมาเปิดร้านหตัถกรรมไทยโบราณ 
    ปี พ.ศ.2540 นางกฤษณา แสงไชยมีแนวความคิดเปิดร้านหัตถกรรมไทยโบราณ เพื่อ
ประกอบอาชีพการทาํบาตรอีกคร้ังและเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญา โดยหาทุนกูย้ืมมา
จาํนวน 200,000 บาท และเตรียมตวัทบทวนภูมิปัญญาการทาํบาตร ทั้งการฝึกฝนจากประสบการณ์
เดิม   การเรียนรู้จากผูใ้หญ่ในชุมชนท่ีเป็นช่างทาํบาตรเก่าแก่โดยวิธีครูพกัลกัจาํ ให้ผูใ้หญ่ทาํบาตร
ใหดู้แลว้ใชว้ิธีจดจาํขั้นตอนและเทคนิคการทาํบาตรเอาเอง นอกจากนั้นยงัศึกษาหาความรู้เก่ียวกบั      
ภูมิปัญญาการทาํบาตรจากหนงัสือ ตาํราวชิาการท่ีหอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาวา่มีใครเขียนเร่ืองราว
เก่ียวกบัชุมชนบา้นบาตรและภูมิปัญญาการทาํบาตรบา้งและมีเน้ือหาอยา่งไร   
     จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2546 ร้านหัตถกรรมไทยโบราณไดเ้ปิดร้านข้ึนเป็นร้านขายบาตร
พระทาํมือและเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาํบาตร ระหวา่งการทาํงานนางกฤษณา แสงไชยได้
ร่วมกิจกรรมทั้งในชุมชนและนอกชุมชน  ตวัอย่างกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมจากการสังเกตการณ์ในช่วง
เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 มีดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2 ตารางแสดงกจิกรรมการอบรมทีน่างกฤษณา แสงไชย เข้าร่วม 
  

วนัที่ กจิกรรม 

21/11/55 การอบรมเร่ือง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายชุมชน 
(COPS) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ เพือ่การพฒันาเครือข่ายชุมชนสู่ความพอเพยีง”  
โดยดร.ววิตัน์ ศลัยกาํธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  
ณ หอ้ง 4201 อาคาร4 สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์
 
ผลของการร่วมกิจกรรม นางกฤษณา แสงไชยได้นําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง        
ปรับใช้ต่องานชุมชน  นอกจากนั้นคุณป้ายงัได้พูดคุยและแลกเปล่ียนความรู้ใน            
ก า รพัฒน า ชุ ม ช นกับ ทั้ ง  5 ชุ ม ช น ทั้ ง ชุ ม ช นวัง ก รม พ ระ ส ม ม ต อม รพัน ธ์                           
ชุมชนวดัสระเกศ  ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ ชุมชนวดัสุนทรธรรมทานและชุมชน           
สิตาราม  เป็นการรับฟังขอ้มูลเพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาชุมชนของตนเอง 
 

23/12/55 การอบรมเร่ือง “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน/เครือข่าย 
โครงการพลงัชุมชน ฟ้ืนฟูย่านสืบสานต านานเมือง” 
โดย ผู ้แ ท นจา ก สํ า นัก ง า นเข ตป้ อม ป รา บ ศัต รูพ่ า ย แล ะ อดี ตผู ้อ ํา น วย ก า ร                
สาํนกัวฒันธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร 
ณ หอ้งประชุม 84 พรรษา (เทเวศประกนัภยั) โรงเรียนวดัราชนดัดา 
 
ผลของการร่วมกิจกรรม  นางกฤษณา แสงไชยไดค้วามรู้เร่ืองการฟ้ืนฟูวฒันธรรม
ชุมชนและการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนั้นยงัได้พูดคุยและร่วมกิจกรรม
ค้นห า อัตลัก ษ ณ์ กับ ทั้ ง  5 ชุ ม ช น  ทั้ ง ชุ ม ช นวัง ก รม พ ร ะ ส ม ม ตอ ม ร พัน ธ์                 
ชุมชนวดัสระเกศ ชุมชนจกัรพรรดิพงษ์ ชุมชนวดัสุนทรธรรมทานและชุมชน         
สิตาราม  อีกทั้งยงัทราบผลประเมินจากการจดังานเตร่ตรอกลดัร้ัวบา้น ฟ้ืนตาํนาน
ป้อมปราบฯ-พระนคร ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาภูมิปัญญาและการเผยแพร่   
ภูมิปัญญาของตนเอง 
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วนัที่ กจิกรรม 

23/08/56 การประชุมสภาวฒันธรรมเขตป้อมปราบฯ-ปทุมวัน เพื่อเตรียมงานสืบสานศิลปะ - 
วฒันธรรมท้องถิ่นและมอบเกยีรติบัตรเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแต่ละสาขา 
โดยสาํนกังานเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 
ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 สาํนกังานเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร 
 
ผ ล ข อง ก า ร ร่ วม กิ จ ก รรม   นา งก ฤ ษ ณา  แ ส งไ ช ย ไ ด้ รั บ คัด เ ลื อก จ าก เข ต                   
ป้อมป ราบ ศัต รูพ่ ายใ ห้ เต รียมตัว รับ เ กียร ติบัตรจาก กระ ทรวง ว ัฒนธรรม                 
สภาวฒันธรรมเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย – ปทุมวนั เพื่อแสดงวา่ไดรั้บเชิดชูเกียรติเป็น 
คนภูมิปัญญาท้องถ่ิน สาขาหัตถกรรมการทาํบาตรพระ ในงานสืบสานศิลปะ 
ว ัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน นอกจากนั้ นคุณย ังได้แสดงความคิดเห็น                   
เร่ืองความตอ้งการขอความสนบัสนุนของชุมชนบา้นบาตร จากเขตฯ 
 

15/11/56 พิธีมอบเกียรติบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่น 18 สาขา งาน “สืบสานศิลปะ – วัฒนธรรม
และประเพณท้ีองถิ่น”  
โดยกระทรวงวฒันธรรมและสภาวฒันธรรมเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย - ปทุมวนั 
ณ พระม หามณฑ ป ว ัดไ ตรมิตรวิทยารามวรมหาวิหาร เขตสัม พันธวงศ ์
กรุงเทพมหานคร 
 
ผลของการร่วมกิจกรรม  นางกฤษณา แสงไชยได้ออกร้าน ประชาสัมพันธ์                   
ร้านหัตกรรมไทยโบราณ เผยแพร่ภูมิปัญญาการทาํบาตรและรับเกียรติบตัรจาก
กระทรวงวฒันธรรมและสภาวฒันธรรมเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย – ปทุมวนั เพื่อ
แสดงวา่ไดรั้บเชิดชูเกียรติเป็นคนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สาขาหตัถกรรม 
 

 
   บุคลากรอ่ืนในร้านหตัถกรรมไทยโบราณคือช่างทาํบาตร ท่ีร้านน้ีไม่มีช่างทาํบาตรรุ่น
ใหม่ มีแต่ช่างทําบาตรรุ่นเก่าแก่ ได้แก่ นายบุญเลิศ สิงหกรรมและบุคลากรชั่วคราว เช่น                         
นางสุปราณี เสือศรีเสริม  นางลกัขณา สายรัดทอง  นางต๋ิม สมพงษ ์ นายสนุน แดงนอ้ย   ฯลฯ  
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    3.5 การด าเนินงานของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ  
   จากการสังเกตของผูศึ้กษาสามารถสรุปการดาํเนินงานของร้านหตัถกรรมไทยโบราณ 
แบ่งเป็น 3 ลกัษณะคือ งานหลกัเป็นงานการผลิตบาตรและงานรองคืองานการเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เรียนรู้และงานการแสดงนอกสถานท่ี ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
   1. งานผลิตบาตรพระคือการทาํบาตรเพื่อขายบาตรและทาํบุญบาตรกฐิน บาตรท่ีผลิต
เพื่อขายมี 2 ลกัษณะคือบาตรสําหรับพระสงฆ์ใช้และบาตรเป็นของท่ีระลึกสําหรับนกัท่องเท่ียว 
จาํหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น บาตรท่ีพระสงฆ์ใช้จะทาํตามรายการสั่ง ไม่มีการทาํรอขายเพราะ
ตอ้งมีการระบุรายละเอียด เช่น ขนาด(น้ิว,เบอร์) ทรง ลกัษณะตวัผู-้ตวัเมีย ฯลฯ กลุ่มลูกคา้คือ
พระสงฆ ์บุคคลทัว่ไป วิธีการสั่งทาํบาตรมี 2 วิธี คือ มาสั่งทาํดว้ยตนเองท่ีร้านหรือโทรศพัทม์าสั่งทาํ            
พร้อมมดัจาํเงินไวค้ร่ึงหน่ึงของราคา โดยจะจ่ายเงินสดหรือโอนเงินให้ก็ได ้บาตรหน่ึงใบใช้เวลา
การทาํ 2 อาทิตย ์เม่ือบาตรเสร็จแลว้ ผูซ้ื้อจะมารับของดว้ยตนเองท่ีร้านหรือให้ส่งไปรษณียไ์ปให้
คิดค่าส่ง 200 บาท  ส่วนบาตรของท่ีระลึกจะทาํรอขายเพื่อความสะดวกของผูซ้ื้อ  กลุ่มลูกคา้คือ      
ชาวต่างชาติและบุคคลทัว่ไป 
   นอกจากนั้นคุณกฤษณา แสงไชยยงัผลิตบาตรเพื่อถวายพระสงฆเ์ป็นประจาํทุกปีเป็น             
บาตรกฐิน เร่ิมทาํตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบนัน้ีก็เป็นปีท่ี9 แลว้ งานการซ่อมบาตรก็รับทาํบา้งอยูท่ี่
การพูดคุยเพราะงานซ่อมบาตรตอ้งใชเ้วลาและฝีมือมาก รายละเอียดเก่ียวกบัการซ่อมบาตร ไดแ้ก่ 
บาตรเป็นบาตรของท่ีร้านหตัถกรรมไทยโบราณรึเปล่า บาตรใชม้าแลว้ประมาณก่ีปี บาตรเป็นเหล็ก
หรือแสตนเลส บาตรเป็นบาตรทรงอะไร งานบาตรท่ีจะให้ซ่อมคืออะไร งานบาตรท่ีแกเ้สร็จแลว้จะ
มีลกัษณะอยา่งไรและการตกลงค่าใชจ่้ายในการซ่อมบาตร  
   2. งานการเป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้คือ การรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ใหข้อ้มูลความรู้ภูมิปัญญาการทาํบาตรและสาธิตการทาํบาตร และการตอ้นรับและ
ให้ความร่วมมือกบักบัผูเ้รียนรู้ภูมิปัญญาการทาํบาตรในร้านหัตถกรรมไทยโบราณ กลุ่มผูเ้รียนรู้ 
ได้แก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับมธัยมศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี               
นกัศึกษาปริญญาโทและนกัศึกษาปริญญาเอก โดยเปิดบริการแหล่งเรียนรู้ตามปกติและแหล่งเรียนรู้
เม่ือร่วมกิจกรรมกบัองค์กรภายนอก เช่น งานเตร่ตรอกลดัร้ัวบา้น ฟ้ืนตาํนานป้อมปราบฯ คร้ังท่ี 2  
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2555จดัโดยสํานักงานทรัพยสิ์นพระมหากษตัริย ์สํานกัวฒันธรรม กีฬาและ      
การท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) สพช. สสส. หอศิลป์ตาดูและ
เครือข่ายฟ้ืนฟูชุมชนเมืองเชิงอนุรักษ์ย่านป้อมปราบฯ – พระนคร ณ ชุมชนบ้านบาตร โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อฟ้ืนฟูอนุรักษ ์6 ชุมชน ชุมชนประวติัศาสตร์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ให้กลายเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและสถาปัตยกรรม ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชน
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โดยชุมชนใหย้ ัง่ยนืต่อไป  สาํหรับชุมชนบา้นบาตรพานกัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมชุมชนบา้นบาตร เช่น
ร้านหตัถกรรมไทยโบราณของนางกฤษณา แสงไชย ซ่ึงจดัแสดงภูมิปัญญาการทาํบาตรทั้งกงบาตร 
ช้ินส่วนหน้าววัของบาตร   บาตรขาว บาตรท่ีเห็นตะเข็บ  บาตรรมดาํ บาตรท่ีระลึก บาตรลวดลาย 
อุปกรณ์การทาํบาตร เช่น ลูกกะล่อน คอ้นธรรมดา คอ้นคอไม ้คีม ตะไบ ฯลฯ อลับั้มรูปเก่ียวกบั
บาตรและเปิดหนา้ร้านใหผู้เ้ขา้ชมมาเรียนรู้  
   กิจกรรมเดินยอ้นรอยพิพิธศิลปวฒันธรรม คร้ังท่ี 21 วนัท่ี 29 กนัยายน 2556 จดัโดย
ชมรมพิพิธสยาม เยี่ยมชมชุมชนบา้นบาตรและร้านหัตถกรรมไทยโบราณ มีนางกฤษณา แสงไชย          
ช่างทาํบาตรเป็นวิทยากร บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัภูมิปัญญาการทาํบาตร ทั้งประวติัความเป็นมา
ของการทาํบาตร การทาํบาตรพระแบบโบราณ รูปแบบและลกัษณะต่างๆของบาตร รําวงบา้นบาตร 
เป็นตน้ พร้อมทั้งจดัแสดงบาตรแบบต่างๆ เช่น บาตรขาว บาตรท่ีเห็นตะเข็บ  บาตรรมดาํ บาตรท่ี
ระลึก บาตรลวดลาย ฯลฯ ร้องเพลงรําวงบา้นบาตรและตอบคาํถามสําหรับคนท่ีสนใจภูมิปัญญา    
การทาํบาตรพระ เช่น บาตรใบน้ีมีนํ้ าหนกัเท่าไหร่  บาตรทาํจากวสัดุอะไรบา้ง บาตรเก่าใชไ้ดไ้หม 
บาตรซ่อมไดรึ้เปล่า บาตรมีท่ีมาจากไหน เป็นตน้ 
   ผลของการร่วมกิจกรรมน้ีนางกฤษณา แสงไชยไดน้าํเสนอภูมิปัญญาการทาํบาตร ทาํ
ให้คนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรู้จักบ้านบาตรในฐานะแหล่งท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม เป็นการ
ประชาสัมพนัธ์บา้นบาตรให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  งานการเป็นแหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้เป็น
งานท่ีทาํโดยไม่ไดห้วงัผลกาํไร แค่มีรายไดจ้ากการขายบาตรท่ีระลึกและไดรั้บความช่วยเหลือดา้น
ประชาสัมพันธ์จากนักท่องเท่ียวและผู ้เรียนรู้ให้ร้านกลายเป็นท่ีรู้จักมากข้ึนและได้เผยแพร่           
ภูมิปัญญาการทาํบาตร 
    3. งานการออกนอกสถานท่ีคืองานเป็นวิทยากรนอกสถานท่ีหรืองานการจดัแสดง    
ภูมิปัญญาการทาํบาตร งานสาธิตการทาํบาตรหรืองานการออกร้านหัตถกรรมไทยโบราณนอก
สถานท่ี เช่น  งานรําลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี  วนัท่ี 8 - 10 ธนัวาคม 2555 จดัโดยกระทรวงการคลงั 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปา กรและชุมชนบางลําพู เพื่อเฉลิมพระเกียรติ                            
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 85 พรรษาและสํานึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษตัริย ์9 พระองค์
แห่งราชวงศจ์กัรี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความตระหนกัและภาคภูมิใจให้ประชาชนชาวไทยท่ี
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีแสดงถึง      
วิถีชีวิตของคนในยุครัตนโกสินทร์และให้ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณี            
ศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ดั้งเดิมของชุมชน งานจดัข้ึนวนัท่ี 8 - 10, 15 - 16, 22 - 23 ธนัวาคม 
2555 และ 12 - 13 มกราคม2556 
   ร้านหัตถกรรมไทยโบราณไดรั้บการติดต่อจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยให้มา 
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ออกร้านท่ีท่าพระอาทิตย ์โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย  นางกฤษณา แสงไชย  นางลกัขณา สายรัดทอง                    
นางต๋ิม สมพงษ์ นายสนุน แดงน้อยและหลานของนางลักขณา สายรัดทอง ช่วยกันสาธิต                  
การทาํบาตร เช่น ขั้นตอนการลายบาตรดว้ยทัง่ไมแ้ละลูกกะล่อน ขั้นตอนการจกัหน้าววั เป็นตน้   
จัดแสดงภูมิปัญญาการทําบาตรทั้ งช้ินส่วนหน้าววัของบาตร บาตรขาว บาตรท่ีเห็นตะเข็บ            
บาตรรมดาํ บาตรท่ีระลึก  บาตรลวดลาย กรอบรูปสกุลช่างทาํบาตร  รูปคุณกฤษณา แสงไชย อลับั้ม
รูปเก่ียวกบับาตร ฯลฯ  ให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัชุมชนบา้นบาตรและภูมิปัญญาการทาํบาตรทั้งจาก
เอกสารภาษาไทยและภาษาองักฤษและการพูดคุยกบัช่างทาํบาตรทั้งรุ่นผูใ้หญ่และเด็ก ให้ผูช้ม
ทดลองทาํบาตร ขายบาตรท่ีระลึกและแสดงรําวงบา้นบาตร 
   การแสดงรําวงบา้นบาตรท่ีงานรําลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี วนัท่ี 8 และ9 ธนัวาคม 2555  
เวลาในการแสดง 45 นาที การแสดงประกอบดว้ยการเกร่ินท่ีมาของรําวงบา้นบาตร การเล่นดนตรี
ประกอบการร้องและการรํา เคร่ืองดนตรีท่ีใชไ้ดแ้ก่ กลอง ฉาบ กรับ ท่ีเคาะจงัหวะ ฯลฯ ผูเ้ล่นรําวง
แต่งกายชุดแบบไทยในสมยัรัชกาลท่ี 6 หรือชุดเส้ือผา้ลายดอก ทาํการแสดงรําวงบา้นบาตรพร้อมทั้ง
เชิญชวนผูช้มให้ออกมาร้องและรําร่วมกนัเพื่อความสนุกสนาน รายการเพลงประกอบการแสดงรํา
วงบา้นบาตร มีดงัต่อไปน้ี 
    8 ธนัวาคม 2555      9 ธนัวาคม2555 
    1. เพลงอวยพร         1. เพลงเชิญรวมร่วมใจ 
    2. เพลงบา้นบาตรสามคัคี       2. เพลงส้ินรัก 
    3. เพลงนัน่เพลงของใคร     3. เพลงมนตน์าง 
    4. เพลงใจหนอใจ        4. เพลงบา้นบาตรยนิดี 
    5. เพลงพระจนัทร์เยีย่มฟ้า   5. เพลงแซมบา้ (ยามเยน็)(อยูทุ่่ง) 
    6. เพลงสุขหนกัหนา     6. เพลงเมดเล่ย ์ 
    7. เพลงบา้นบาตรยนิดี    7. เพลงลา                   
   ผูเ้ขา้ชมชาวไทยและชาวต่างชาติ มีทั้งเด็กและผูใ้หญ่สนใจชมและถ่ายรูปวิธีการทาํบาตร       
การจดัแสดงและการแสดงรําวงบา้นบาตร ซักถามเก่ียวกบับาตร เช่น บาตรใบน้ีมีราคาเท่าไหร่                   
บาตรมีขั้นตอนการทาํอยา่งไรบา้ง บาตรมีประวติัความเป็นมาอยา่งไร ชุมชนบา้นบาตรอยูแ่ถวไหน            
บาตรทําจากเหล็กก่ีช้ิน บาตรทาํมาจากวสัดุอะไร บาตรพระสีดําน้ีทําอย่างไรใช้เคมีรึเปล่า                             
คุณกฤษณา แสงไชยทาํบาตรมาก่ีปีแลว้  ฯลฯ  ทดลองทาํบาตรพระและอุดหนุนซ้ือบาตรท่ีระลึก  
ซ่ึงบาตรท่ีระลึกท่ีขายได้นั้นมีทั้งบาตรท่ีระลึกท่ีทาํเสร็จสมบูรณ์และบาตรท่ีระลึกท่ีเห็นตะเข็บ         
ซ่ึงบาตรชนิดหลงัไดรั้บความนิยมจากชาวต่างชาติมาก เพราะแสดงถึงภูมิปัญญาขั้นตอนการทาํบาตร 
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   ผลของการออกร้านนอกสถานท่ีทาํใหน้างกฤษณา แสงไชยและชาวบา้นบาตรมีรายได้
จากการขายบาตรและแสดงรําวงบา้นบาตร นอกจากนั้นยงัได้เชิญชวนนักท่องเท่ียวไปเยี่ยมชม
ชุมชนบา้นบาตรและเผยแพร่ภูมิปัญญาการทาํบาตรให้เป็นท่ีรู้จกัทั้งทางส่ือมวลชนและผูเ้ขา้ชม          
งานการออกนอกสถานทาํให้ร้านมีรายได้จากค่าตอบแทนของการเป็นวิทยากร การขายบาตรท่ี
ระลึกและการแสดงรําวงบา้นบาตร และไดรั้บความช่วยเหลือดา้นประชาสัมพนัธ์จากนกัท่องเท่ียว          
และส่ือมวลชนใหร้้านกลายเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนและไดเ้ผยแพร่ภูมิปัญญาการทาํบาตร  
   สรุปจากการสังเกตการณ์พบว่าการดาํเนินการของแหล่งเรียนรู้เม่ือร่วมกิจกรรมกบั
องคก์รภายนอกและงานการออกนอกสถานท่ี ทางร้านจะเตรียมการดีกวา่การเรียนรู้ปกติในแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งเร่ืองกิจกรรมการเรียนรู้ การจดัแสดงและบุคลากร ดงัตารางขา้งล่าง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ   
ผูเ้ขา้ชมในแหล่งเรียนรู้เม่ือร่วมกิจกรรมกบัองคก์รภายนอกและงานการออกนอกสถานท่ีมีจาํนวน
มากกวา่  ผูเ้ขา้ชมปกติในแต่ละวนั  
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการจัดการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ปกติ แหล่งเรียนรู้เมื่อร่วมกิจกรรมกับ
องค์กรภายนอกและการออกนอกสถานทีข่องแหล่งเรียนรู้ 
 

 แหล่งเรียนรู้ปกติ แหล่งเรียนรู้ร่วมกิจกรรมกับ
องค์กรภายนอก 

การออกนอกสถานที่ของ
แหล่งเรียนรู้ 

กิจกรรม กิจกรรมหลกั คือ  
- การชมร้านหัตถกรรมไทย
โบราณ   
- การชมการทาํบาตร แลว้แต่
ขั้นตอนท่ีในขณะนั้นทาํ 
- การทดลองการทําบาตร 
แล้ว แ ต่ค ว า ม ส ะ ด วก ข อ ง
แหล่งเรียนรู้ 
- การพูดคุยสัมภาษณ์เก่ียวกบั
ภูมิปัญญาการทาํบาตร 

กิจกรรมหลกั คือ  
- การชมร้านหตัถกรรมไทย
โบราณ   
- การชมการทาํบาตร เช่น  
ขั้นตอนการลายบาตรดว้ยทัง่
ไมแ้ละลูกกะล่อน 
- การทดลองการทาํบาตร 
แล้วแต่ความสะดวกของ
แหล่งเรียนรู้ 
- การฟังบรรยายเก่ียวกับ
ประ วัติความ เ ป็นม าของ                 
ภูมิปัญญาการทาํบาตร 

กิจกรรมหลกั คือ  
- การชมการทาํบาตร เช่น 
ขั้นตอนการลายบาตรดว้ย
ทั่ ง ไ ม้แ ล ะ ลู ก ก ะ ล่ อ น       
ขั้นตอนการจกัหนา้ววั  
- การทดลองการทาํบาตร 
เช่นขั้นตอนการลายบาตร
ดว้ยทัง่ไมแ้ละลูกกะล่อน 
ขั้นตอนการจกัหนา้ววั 
- การพูดคุยสัมภาษณ์
เก่ียวกบัภูมิปัญญาการทาํ
บาตร 
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 แหล่งเรียนรู้ปกติ แหล่งเรียนรู้ร่วมกิจกรรมกับ
องค์กรภายนอก 

การออกนอกสถานที่ของ
แหล่งเรียนรู้ 

  - การพูดคุยสัมภาษณ์
เ ก่ียวกับภู มิ ปัญญาการทํา
บาตร 

 

ก า ร จั ด
แสดง 

รอ  การจดัแสดง ไดแ้ก่ 
  - - ก ร อ บ รู ป ค ว า ม รู้  เ ช่ น            

ก ร อ บ ม ร ด ก บ้ า น บ า ต ร  
กรอบขั้นตอนการทําบาตร 
ก ร อ บ ก า ร บ่ ม บ า ต ร               
ก ร อ บ ส กุ ล ช่ า ง ทํา บ า ต ร 
กรอบรูปพระสงฆ์ท่ีใช้บาตร
ฝีมือคุณกฤษณา แสงไชย 
กรอบรูปพระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อ ยู่หัว ข ณ ะ ท รง ผ นว ช 
ฯลฯ  

การจดัแสดงไดแ้ก่ 
- - กรอบรูปความรู้  เ ช่น         

ก ร อ บ ม ร ด ก บ้ า น บ า ต ร 
กรอบขั้นตอนการทาํบาตร 
ก ร อ บ ก า ร บ่ ม บ า ต ร             
ก ร อ บ ส กุ ล ช่ า ง ทํา บ า ต ร 
กรอบรูปพระสงฆท่ี์ใชบ้าตร
ฝีมือคุณกฤษณา แสงไชย 
กรอบรูปพระบาทสมเด็จ
พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว ข ณ ะ ท ร ง
ผนวช  

การจดัแสดง ไดแ้ก่ 
- ก รอบ รูป ส กุล ช่ าง ทํา
บาตร รูปคุณกฤษณา แสง
ไชย 
- อลับั้มรูปเก่ียวกบับาตร 
- บาตรชนิดและขนาด
ต่ า ง ๆ  เ ช่ น  บ า ต ร ข า ว 
บาตรท่ีเห็นตะเข็บ   บาตร
ร ม ดํ า  บ า ต ร ท่ี ร ะ ลึ ก  
บาตรลวดลาย ฯลฯ 
 

 - อลับั้มรูปเก่ียวกบับาตร 
- บาตรชนิดและขนาดต่างๆ 
เช่น บาตรขาว บาตรรมดํา 
บาตรท่ีระลึก  บาตรเขียนลาย  
บาตรท่ีเห็นตะเข็บ บาตรบ่ม 
ฯลฯ 

ฯลฯ  
- อลับั้มรูปเก่ียวกบับาตร 
- บาตรชนิดและขนาดต่างๆ 
เช่นบาตรขาว บาตรรมดํา 
บาตรท่ีระลึก  บาตรเขียน
ลาย   บ าตร ท่ี เ ห็นตะ เข็บ 
บาตรบ่ม ฯลฯ 
- ช้ินส่วนบาตรในขั้นตอน
ต่างๆ เช่น  กงบาตร ช้ินส่วน
หนา้ววัของบาตร 
- อุปกรณ์การทาํบาตร เช่น 
ลูกกะล่อน ค้อนธรรมดา 
คอ้นคอไม ้คีม ตะไบ ฯลฯ 

 



40 
 

 แหล่งเรียนรู้ปกติ แหล่งเรียนรู้ร่วมกิจกรรมกับ
องค์กรภายนอก 

การออกนอกสถานที่ของ
แหล่งเรียนรู้ 

บุคลากร นางกฤษณา แสงไชย 
นายบุญเลิศ สิงหกรรม 

นางกฤษณา แสงไชย 
นายสนบั แดงนอ้ย 
ผูใ้หญ่ในบา้นบาตร 

นางกฤษณา แสงไชย 
นายสนบั แดงนอ้ย 
ผู ้ใ หญ่แล ะ เ ด็กใ นบ้า น
บาตร 

 
   3.6 การประชาสัมพนัธ์ 
    การประชาสัมพนัธ์ของร้านหัตถกรรมไทยโบราณแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือการ
ประชาสัมพนัธ์โดยทางร้านและการประชาสัมพนัธ์โดยผูอ่ื้น ดงัน้ี 
    1. การประชาสัมพันธ์โดยทางร้าน ได้แก่  แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ การสาธิตนอกนอกสถานท่ี 
    แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทยของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ประกอบด้วย 
รายละเอียดของร้าน ไดแ้ก่ ช่ือร้าน ช่ือคุณกฤษณา ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์  การโฆษณาร้าน
โดยการเชิญชวนด้วยลักษณะงานประณีตและการรับรองมาตรฐาน OTOP หน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาการทาํบาตร ไดแ้ก่ ประวติัของบาตร ความหมายของบาตร 
รูปทรงของบาตรพร้อมภาพประกอบ ส่วนประกอบของบาตร เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํบาตร 
ขั้นตอนการทาํบาตร ประวติัของชุมชนบา้นบาตร การถ่ายทอดการทาํบาตรพระ การทาํบาตรเหล็ก
ของดีท่ีบา้นบาตร 
    แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ประกอบด้วย 
รายละเอียดของร้าน ไดแ้ก่ ช่ือร้าน ช่ือคุณกฤษณา ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์แผนท่ีและสายรถเมล์ท่ี
ผ่านชุมชนบ้านบาตร  การโฆษณาร้านโดยการเชิญชวนด้วยลักษณะงานประณีต การรับรอง
มาตรฐาน OTOPหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์และผูส้นบัสนุนฝ่ายพฒันาชุมชน สํานกังานเขตป้อม
ปราบศตัรูพา่ย ใหค้วามรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาการทาํบาตร ไดแ้ก่ ประวติัของบาตร  ประวติัของชุมชน
บา้นบาตร รูปทรงของบาตรพร้อมภาพประกอบ  ขั้นตอนการทาํบาตรพร้อมภาพประกอบในบาง
ขั้นตอน 
    การแสดงนอกสถานท่ี ช่วยประชาสัมพนัธ์ให้เข้ามาท่องเท่ียวและเรียนรู้ในร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณและชุมชนบา้นบาตร เช่น  งานรําลึกรัตนโกสินทร์ 230 ปี  
    2. การประชาสัมพันธ์โดยผู ้อ่ืน ได้แก่ แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทยจัดทําโดย
นกัศึกษา ส่ือมวลชน ทั้งส่ือโทรทศัน์ ส่ือนิตยสาร ส่ือวารสาร ส่ือหนงัสือพิมพ์และส่ือออนไลน์  
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ไดแ้ก่ แผ่นประชาสัมพนัธ์ภาษาไทยจดัทาํโดยนกัศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย รายละเอียดของร้าน ได้แก่ ช่ือร้าน ช่ือคุณกฤษณา ท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัทแ์ละแผนท่ี  การโฆษณาร้านโดยการเชิญชวนดว้ยลกัษณะงานประณีต ให้ความรู้
เก่ียวกับภูมิปัญญาการทําบาตร ได้แก่ ประวัติของชุมชนบ้านบาตร ความหมายของบาตร              
รูปทรงของบาตร ขั้นตอนการทาํบาตร 
    ส่ือโทรทศัน์ช่อง 3 รายการสาระเริง ส่ือโทรทศัน์ช่อง UBC รายการ Food Diary                  
ส่ือโทรทศัน์รายการของดีประเทศไทย ส่ือนิตยสาร AMEZ ส่ือหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ คอลมัน์ตะลุย
โลกใบใหญ่ ส่ือหนงัสือพิมพบ์า้นกลว้ย คอลมัน์ศิลปวฒันธรรม  
    ส่ือออนไลน์เวบ็ไซตห์รือเฟซบุ๊กท่ีผูเ้รียนรู้หรือส่ือมวลชนประชาสัมพนัธ์ร้านให้ โดย
เขียนเป็นบทความท่องเท่ียวชุมชนบา้นบาตรพร้อมลงภาพประกอบ ตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
   1. เว็บไซต์ www.manager.co.th หัวข้อ “ชมชุมชนบา้นบาตร...อีกหน่ึงประณีตศิลป์ 
แห่งเมืองกรุง” จดัทาํโดย ASTV ผูจ้ดัการออนไลน์ 17 มกราคม2549 
   2. เว็บไซต์ http://202.29.42.235/~banbart/ หัวข้อ “บ้านบาตร” จัดทาํโดยวิทยาลัย
สารพดัช่างพระนคร 7 กรกฎาคม 2550 
   3. เวบ็ไซต์ www.bloggang.com หัวขอ้ “นบัถอยหลงัรอวนัสูญของบาตรบุแห่งชุมชน            
บา้นบาตร” จดัทาํโดย ทายาทตระกลูหย ี20 มิถุนายน 2552 
   4. เวบ็ไซต ์ www.happyschoolbreak.com หวัขอ้ “ปิดเทอมสร้างสรรค ์สืบสานภูมิปัญญา  
ณ ชุมชนบา้นบาตร” 5 กรกฎาคม 2554 
   5. เว็บไซต์ www.culture.go.th หัวข้อ “บาตร บ้านบาตร” จัดทาํโดยกรมส่งเสริม
วฒันธรรม สถาบนัวฒันธรรมศึกษา สาํนกัมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
   6. เวบ็ไซต ์http://ploypapat.blogspot.com หวัขอ้ “ชุมชนบา้นบาตร” จดัทาํโดย Kru Ploy       
29 มิถุนายน 2553 
   7. เวบ็ไซต์ http://ployzx.blogspot.com หัวขอ้ “ชุมชนบา้นบาตร วฒันธรรมไทยท่ีมีค่า”        
16 กุมภาพนัธ์ 2556  
   8. เฟซบุก๊ของ Rapee Tor เขียนวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2555 ความวา่ “มาให้กาํลงัใจในความ
ตั้ งใจอนุรักษ์ของชาวบ้านบาตรกัน ทุ่มตรงวนัน้ี(8 ธ.ค .55) ณ เวทีกลางถนนพระอาทิตย์...                
คุณกฤษณา แสงไชยแห่งชุมชนบ้านบาตร โต้โผนักอนุรักษ์ของชุมชนบ้านบาตร เล่าให้ฟังถึง
ความกา้วหน้าของชุมชนบา้นบาตร “การตีบาตรวนัน้ีตอ้งเปล่ียนทิศทาง แต่ยงัรักการทาํบาตรอยู่
เหมือนเดิม ซ่ึงไดพ้ฒันารูปแบบบาตรให้เป็นของท่ีระลึก ทาํบาตรใบเล็กๆ เขียนลวดลายประกอบ
ใหง้ดงามข้ึน ส่วนบาตรท่ีพระใชบิ้ณฑบาตตีไวไ้ด ้แต่คนกลบัซ้ือบาตรป๊ัมมากกวา่ บาตรหตัถกรรม

http://www.manager.co.th/
http://202.29.42.235/~banbart/
http://www.bloggang.com/
http://www.happyschoolbreak.com/
http://www.culture.go.th/
http://ploypapat.blogspot.com/
http://ployzx.blogspot.com/
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ท่ีเป็นงานช่างฝีมือ มีราคาสูง คนไม่ใช้ ถ้าทาํเพื่อจาํหน่ายให้พระแบบดั้ งเดิมจะอยู่กันไม่ได้”    
แสดงให้เห็นตัวอย่างการประชาสัมพันธ์โดยผู ้อ่ืนทางออนไลน์  โดยเลือกใช้ส่ือเฟ ซบุ๊ก 
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมสาธิตการทาํบาตรและการแสดงรําวงบา้นบาตรในงานรําลึกรัตนโกสินทร์ 
230 ปี  และประชาสัมพนัธ์ชุมชนบา้นบาตร ให้ขอ้มูลความรู้ทั้งประวติัความเป็นมาของชุมชน การ
แสดงรําวงบา้นบาตร งานไหวค้รูประจาํชุมชนและการอนุรักษภ์ูมิปัญญาการทาํบาตร 
    ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ อาศัยบุคคลภายนอกช่วยประชาสัมพนัธ์มากกว่าการ
ประชาสัมพนัธ์ดว้ยตนเอง ส่ือประชาสัมพนัธ์ดว้ยตนเอง มีเพียงแค่แผน่ประชาสัมพนัธ์ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และการสาธิตนอกนอกสถานท่ี ซ่ึงไม่มีความหลากหลายและกระจาย
ประชาสัมพนัธ์ไดไ้ม่ทัว่ถึง ต่างจากประชาสัมพนัธ์โดยผูอ่ื้น ท่ีมีทั้ง แผน่ประชาสัมพนัธ์ภาษาไทย
จดัทาํโดยนักศึกษา ส่ือมวลชน ส่ือโทรทศัน์ ส่ือนิตยสาร ส่ือวารสาร ส่ือหนังสือพิมพ์และ ส่ือ
ออนไลน์  ซ่ึงมีความหลากหลายกระจายประชาสัมพนัธ์ไดท้ัว่ถึงและเหมาะกบัยคุสมยัมากกวา่ 
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บทที ่5 
ผลการวจัิย 

 
   ผลการวิจยัเร่ือง การจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร กรณีศึกษาร้านหตัถกรรม
ไทยโบราณ จากการรวบรวมข้อมูลเอกสาร การสังเกตการณ์  การสัมภาษณ์ และการแจก
แบบสอบถาม แบ่งผลการวจิยัเป็น 3 ประเด็น ดงัต่อไปน้ี 

1. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ 
2. ปัญหาการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
3. ขอ้เสนอแนะการจดัการแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 

 
1. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ 
   ร้านหัตถกรรมไทยโบราณเร่ิมจากเป็นร้านขายบาตรพระ แล้วจึงพัฒนาเป็น          
แหล่งท่องเท่ียวควบคู่ไปด้วย หลังจากนั้นก็เร่ิมมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับ                 
ภูมิปัญญาเขา้มาท่ีร้าน ท าใหร้้านกลายเป็นสถานท่ีใหค้นเขา้มาเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร จนเรียก
ไดว้า่เป็น “แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร”  
   การด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ เร่ิมตั้งแต่ก่อนเปิดร้าน                 
ในปี พ.ศ.2546 นางกฤษณา แสงไชย ตอ้งศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตรจากหนงัสือ 
ต าราวิชาการท่ีหอสมุดแห่งชาติ เพื่อศึกษาว่ามีใครเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัชุมชนบ้านบาตรและ            
ภูมิปัญญาการท าบาตรบา้งและมีเน้ือหาอย่างไร จากนั้นน ามาเปรียบเทียบกบัประสบการณ์ของ
ตนเอง เพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมขอ้มูลความรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรท่ีจะน าเสนอให้ผูเ้รียนรู้ให้มีเน้ือหา
ครบถ้วน ตวัอย่างหนังสือเช่น หนังสือของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่ือหัตถกรรมไทย             
ความเป็นมาและการผลิตในปัจจุบนั ศึกษากรณีการป้ันหล่อพระ การท าบาตรพระ การท าขลุ่ย        
และการท าของเล่นไมร้ะก า เป็นตน้  
   เม่ือเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว นางกฤษณา แสงไชยไดร่้วมกิจกรรมทั้งในชุมชนและ             
นอกชุมชน เพื่อพฒันาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ จะไดป้รับตวัให้ทนักบัยุคสมยั มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการอนุรักษภ์ูมิปัญญาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ของตนเอง  
   การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ แบ่งออกเป็น 
4 ข้อมูลคือข้อมูลกลุ่มผู ้เรียนรู้ ข้อมูลการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลการบริหารจัดการ
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แหล่งเรียนรู้และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) กบัแหล่งเรียนรู้ เพื่อจะไดว้ิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
   1.1 กลุ่มผู้เรียนรู้ 

      กลุ่มผูเ้รียนรู้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของแหล่งเรียนรู้คือ นกัท่องเท่ียวและนกัศึกษา จาก
แบบสอบถามแสดงให้เห็นลกัษณะของผูเ้รียนรู้วา่กลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศ
ชาย เน่ืองจากกลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา ซ่ึงนักศึกษาจะมีอตัราส่วนของนักศึกษาหญิง
มากกวา่นกัศึกษาชาย 

      กลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-25 ปีมากท่ีสุด รองลงมาคืออายุระหว่าง      
25-35 ปี นอ้ยกวา่ 15 ปี 45-55 ปี ตามล าดบั ไม่มีช่วงอายุระหวา่ง 35-45 ปีและอายุ 55 ปีข้ึนไป  
แสดงให้เห็นว่าเหตุผลท่ีกลุ่มอายุ 15-25 ปีมีจ  านวนมากท่ีสุด เพราะกลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่เป็น
นกัศึกษา ซ่ึงอยูใ่นระบบการศึกษาท่ีเนน้ส่งเสริมให้ศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองภายนอกโรงเรียน เช่น 
ชุมชน พิพิธภณัฑ์  ส่วนอายุระหว่าง 25-35ปีส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวท่ีชอบเรียนรู้เก่ียวกับ
วฒันธรรม จึงเลือกท่ีจะมาเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรท่ีร้านหตัถกรรมไทยโบราณ ส่วนกลุ่มอายุ
นอ้ยกวา่ 15 ปีนั้น มาเรียนรู้กนันอ้ยเพราะเด็กบางคนยงัตอ้งอาศยัผูป้กครองพามาและไม่มีกิจกรรม
ส าหรับเด็ก  ส่วนอายรุะหวา่ง 35-45ปี นั้นเป็นวยัท างาน ท าใหไ้ม่เนน้เร่ืองการท่องเท่ียวมากนกั 

      กลุ่มผู ้เ รียน รู้ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับป ริญญาตรีมาก ท่ี สุด  ตัวอย่า ง เ ช่น                      
นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย      
ราชภฏัสมเด็จเจา้พระยา  นกัศึกษาปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร เป็นตน้ รองลงมาคือ
ระดับมธัยมศึกษา ระดบัปริญญาโท ระดับอนุปริญญา ตามล าดับ ไม่มีระดับประถมศึกษาและ         
ระดับปริญญาเอก แสดงให้เห็นว่าเหตุผลท่ีกลุ่มผู ้เรียนรู้ระดับปริญญาตรีมีจ านวนมากท่ีสุด           
เพราะนักศึกษาก าลงัเรียนอยู่ในระบบการศึกษาท่ีส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญา        
มีการบ้านมอบหมายให้ไปเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนและน ากลับมาน าเสนอต่ออาจารย ์          
และเพื่อนนกัศึกษา ส่วนกลุ่มผูเ้รียนรู้ระดบัมธัยมศึกษาก าลงัอยูใ่นวยัเรียน ท่ีตอ้งมีกิจกรรมและงาน
ท่ีได้รับมอบหมายให้มาเรียนรู้นอกสถานท่ี จึงท าให้ต้องมาเรียนรู้ตามชุมชนหรือแหล่งเรียนรู้
ภายนอก ส่วนกลุ่มผูเ้รียนรู้ระดบัประถมศึกษาและระดบัปริญญาเอกไม่มีมาเรียนรู้ อาจเป็นเพราะ
กลุ่มน้ีมาเรียนรู้กนันอ้ยและไม่สม ่าเสมอ ท าใหใ้นช่วงท่ีเก็บแบบสอบถามไม่มีกลุ่มผูเ้รียนรู้ประเภท
น้ี เพราะจากขอ้มูลในสมุดเยี่ยมชมพบว่า มีกลุ่มผูเ้รียนรู้ระดบัประถมศึกษา ท่ีทางโรงเรียนหรือ               
ผูป้กครองพามาและระดบัปริญญาเอก ท่ีมาเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

      กลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษามากท่ีสุด รองลงมาคืออาชีพ
พนกังานเอกชน ขา้ราชการ และแม่บา้น ธุรกิจส่วนตวั ในจ านวนท่ีเท่ากนั ตามล าดบั แสดงให้เห็น
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ว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษาก าลงัอยู่ในวยัเรียน ท่ีตอ้งพฒันาการเรียนรู้จากในห้องเรียนมาเป็นการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี ส่วนอาชีพพนักงานเอกชน ข้าราชการ แม่บ้านและธุรกิจส่วนตัว จะเป็น                        
กลุ่มนักท่องเท่ียว ท าให้สามารถสรุปได้ว่าจ  านวนกลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา
มากกวา่นกัท่องเท่ียว  

     กลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่มีถ่ินท่ีอยู่อยู่ในกรุงเทพมหานครมากกว่าต่างจงัหวดั ซ่ึงกลุ่มผู ้
เรียนรู้ต่างจงัหวดั มาจากจงัหวดัต่างๆ ได้แก่ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัสุรินทร์  จงัหวดัสตูล                  
จังหวดัอ่างทอง  จังหวดักาญจนบุรี  จังหวดัตราด  จังหวดัสมุทรปราการ  จังหวดัปทุมธานี              
และจงัหวดัสงขลา ซ่ึงแมว้า่จะมีผูเ้รียนรู้ท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นต่างจงัหวดั แต่จากการสัมภาษณ์อยา่งไม่เป็น
ทางการพบว่า จริงๆแล้วปัจจุบนัอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร แค่มีถ่ินก าเนิดอยู่ต่างจงัหวดั เช่น 
นักศึกษาต่างจงัหวดัท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยซ่ึงอยู่ในกรุงเทพมหานคร พกัอยู่หอพกัท่ีกรุงเทพฯ           
จึงสามารถสรุปไดว้่า ถ่ินท่ีอยู่ปัจจุบนันั้นมีผลต่อการเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ เพราะโดยมากผูเ้รียนรู้จะ
เลือกมาเรียนรู้ท่ีน่ี เพราะสถานท่ีน้ีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ใกล้ถ่ินท่ีอยู่ปัจจุบนั สะดวกสบาย         
ในการเดินทาง  

     กลุ่มผูเ้รียนรู้มีจุดประสงคใ์นการมาแหล่งเรียนรู้ 3 จุดประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
   1. การเรียนรู้เพื่อการศึกษาคือการเขา้มาเรียนรู้ เก็บขอ้มูลเก่ียวกับภูมิปัญญาการท า
บาตร เพื่อน าไปท าบทความ รายงาน สารคดีหรือการประชาสัมพนัธ์ น าเสนอต่อครูอาจารยผ์ูส้อน
และเพื่อนนกัเรียนนกัศึกษาร่วมชั้นเรียน  
   2. การเรียนรู้เพื่อการท่องเท่ียวคือการเยี่ยมชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณ ท่องเท่ียวเพื่อ
ความเพลิดเพลินและสนใจในภูมิปัญญาการท าบาตร รับฟังขอ้มูลความรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรไว้
เป็นความรู้รอบตวั ซ่ึงเรียกการท่องเท่ียวแบบน้ีวา่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

     3. การเรียนรู้เพื่อการท างานคือการเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร เพราะเป็นงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหท้ าตามอาชีพ เช่น อาชีพส่ือโทรทศัน์ไดรั้บมอบหมายให้ท างานสารคดีภูมิปัญญา และ
ไดเ้ลือกร้านหตัถกรรมไทยโบราณเป็นแหล่งตน้เร่ือง จึงตอ้งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร เพื่อท่ีจะ
น าเน้ือหาไปน าเสนอต่อผูช้ม เป็นตน้ 

     กลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เข้ามาท่ีแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษามากท่ีสุด 
รองลงมาคือเพื่อการท่องเท่ียวและการท างาน ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าแหล่งเรียนรู้น้ีนักเรียน
นกัศึกษามาจ านวนมาก เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาและน าไป
น าเสนอในรายวชิาเรียนต่างๆ เช่น รายวชิาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รายวชิาศิลปะชุมชน  รายวิชาการศึกษา
ทอ้งถ่ินเชิงประวติัศาสตร์ รายวชิาการส่ือสารเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน  รายวิชาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นตน้ 
ส่วนกลุ่มผูเ้รียนรู้เพื่อการท่องเท่ียวมีจ านวนคร่ึงหน่ึงของกลุ่มผูเ้รียนรู้ เพื่อการศึกษาแสดงให้เห็นวา่
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นกัเรียนนกัศึกษานั้นเขา้มาเรียนรู้เยอะกวา่นกัท่องเท่ียว  
     กลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มใหม่ท่ีเขา้มาเรียนรู้เป็นคร้ังแรก รองลงมาคือ 2 คร้ัง

และ 3 คร้ังข้ึนไป ในจ านวนท่ีเท่ากนั แสดงให้เห็นวา่ส่วนใหญ่จะมาเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้เพียงคร้ัง
เดียว ไม่ค่อยมาซ ้ าหลายๆคร้ัง นอกจากนั้นหากเปรียบเทียบกบัความถ่ีในการมาชุมชนบา้นบาตร จะ
เห็นวา่มีลกัษณะการเขา้มาเรียนรู้ 3 แบบคือ 

     1. กลุ่มท่ีมากท่ีสุดคือกลุ่มผูเ้รียนรู้ท่ีมาชุมชนบ้านบาตรเป็นคร้ังแรกและมาร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณเป็นคร้ังแรก 

     2. กลุ่มท่ีรองลงมาคือกลุ่มผูเ้รียนรู้ท่ีมาชุมชนบา้นบาตรหลายคร้ังแลว้ แต่เพิ่งมาร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณเป็นคร้ังแรก 

     3. กลุ่มท่ีน้อยท่ีสุดคือกลุ่มผู ้เรียนรู้ท่ีมาชุมชนบ้านบาตรเป็นคร้ังแรก แต่มาร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณหลายคร้ังแลว้ 

     แสดงให้เห็นว่าร้านหัตถกรรมไทยโบราณเป็นท่ีรู้จกัดีส าหรับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
การ ท าบาตรในชุมชนบา้นบาตร แต่ก็ยงัมีกลุ่มผูเ้รียนรู้บางกลุ่มท่ีไม่รู้จกัร้าน ซ่ึงเป็นเพราะร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณ เปิดร้านตั้งแต่ช่วงบ่าย ท าใหผู้เ้รียนรู้ท่ีมาตอนเชา้นั้นไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้ท่ีน่ี 
อีกทั้งไม่ไดเ้ปิดร้านทุกวนั เพราะหากนางกฤษณา แสงไชย เจา้ของร้านมีธุระ ก็ตอ้งปิดร้าน หรือเป็น
เพราะการประชาสัมพนัธ์ยงัไม่ทัว่ถึง 

     กลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่จะเดินทางมาเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ ไม่ค่อยมีผูเ้รียนรู้ท่ีมา
เรียนรู้คนเดียว โดยส่วนใหญ่แลว้จะเดินทางมากบัเพื่อน ครอบครัวและท่ีท างาน ตามล าดบั แสดงให้
เห็นว่าหากส่วนใหญ่กลุ่มผูเ้รียนรู้มาเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ สถานท่ีร้านก็ตอ้งสามารถอ านวยความ
สะดวกใหค้นจ านวนมากมาเรียนรู้ได ้ 

     ผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่มีมุมมองต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรในแง่สังคมวฒันธรรม
และภู มิปัญญามากท่ีสุด รองลงมาคือแง่วิ ถี ชีวิต  แง่ ศิลปะ  แง่การท่องเ ท่ียวและแง่การ
ประชาสัมพนัธ์ ตามล าดบั ผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่มองภูมิปัญญาการท าบาตรเป็นเร่ืองของภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมเป็นหลัก จากการเรียนในระบบสามัญ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสอนวิชา
วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ส่วน
ผูเ้รียนรู้ท่ีมองภูมิปัญญาการท าบาตรเป็นเร่ืองของวิถีชีวิตคือกลุ่มนกัท่องเท่ียวและนกัเรียนนกัศึกษา
บางกลุ่ม ท่ีเนน้เรียนรู้เร่ืองวิถีชีวิตของชาวบา้นบาตร วา่ชาวบา้นบาตรอยูก่บัภูมิปัญญาการท าบาตร
อยา่งไรใหอ้ยูร่อดไดใ้นยคุสมยัของเทคโนโลยแีละความทนัสมยั 
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 สรุป 
     ขอ้มูลกลุ่มผูเ้รียนรู้ทั้งเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ถ่ินท่ีอยู ่จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

ความถ่ีในการมาแหล่งเรียนรู้ ลกัษณะการมาเรียนรู้เป็นเด่ียวหรือกลุ่มและมุมมองต่อการเรียนรู้ 
แสดงให้เห็นถึงลกัษณะกลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาในแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นขอ้มูลส าคญัส าหรับ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะในจัดการกิจกรรมการเรียนรู้  การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้
สอดคล้องกับกลุ่มผูเ้รียนรู้ เพราะถือว่าในการจดัการศึกษาผูเ้รียนรู้มีความส าคญัมากท่ีสุดตาม        
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ความวา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ” 

     1.2 การจัดการกจิกรรมการเรียนรู้ 
     แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ซ่ึงในกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วยรูปแบบการเรียนรู้ ระยะเวลาในการเรียนรู้  เน้ือหา                
การเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

      1.2.1 รูปแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 5 รูปแบบ ดังนี ้  
      1. การชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณคือกิจกรรมการชมแหล่งการผลิตบาตรพระ 

โดยชมสถานท่ีพื้นท่ีจกัเหล็ก พื้นท่ีนั่งท าบาตร พื้นท่ีเผาบาตร และหน้าร้านซ่ึงประกอบด้วยป้าย
โฆษณาร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ซ่ึงจดัท าโดยนกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ส่วนจดัแสดงกรอบข่าวหนงัสือพิมพแ์ละรูปภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาการ
ท าบาตรซ่ึงนางกฤษณา แสงไชยตดัเก็บสะสมไวแ้ละคดัเลือกน ามาอดักรอบรูปเพื่อเป็นความรู้
เผยแพร่ใหก้บัคนท่ีมาเยีย่มชมร้าน เช่น กรอบมรดกบา้นบาตร กรอบขั้นตอนการท าบาตร กรอบการ
บ่มบาตร กรอบสกุลช่างท าบาตร กรอบรูปพระสงฆ์ท่ีใช้บาตรฝีมือคุณกฤษณา แสงไชย กรอบรูป
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวขณะทรงผนวช ฯลฯ บาตรชนิดและขนาดต่างๆ ได้แก่ บาตรขาว 
บาตรรมด า บาตรท่ีระลึก  บาตรเขียนลาย  บาตรท่ีเห็นตะเขบ็ บาตรบ่ม ฯลฯ 

      2. การชมการท าบาตรคือกิจกรรมชมการท าบาตร ซ่ึงชมการท าบาตรจากวิถีชีวิตจริง 
ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการจกัหน้าววั ขั้นตอนการลายบาตร ขั้นตอนการเผาบาตร ฯลฯ
ผูเ้รียนรู้ไดช้มขั้นตอนการท าบาตรตามจงัหวะและโอกาสวา่ผูเ้รียนรู้ เขา้มาเรียนรู้ในขณะท่ีช่างท าบาตร
ก าลงัท างานอยูใ่นขั้นตอนใด แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้รียนรู้ไดช้ม การท าบาตรเพียงบางขั้นตอนเท่านั้น  

      3. การทดลองท าบาตรคือกิจกรรมการทดลองท าบาตร ขั้นตอนส่วนใหญ่ท่ีจะให้
ทดลองท า ได้แก่ ขั้ นตอนการจักหน้าว ัว ขั้ นตอนการหักซ่ี ขั้ นตอนการลายบาตร เป็นต้น                   
ซ่ึงการทดลองท าบาตรไม่ใช่กิจกรรมหลกัท่ีผูเ้รียนรู้ทุกคนไดท้  า แต่อยูท่ี่ความสนใจของผูเ้รียนรู้เอง
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วา่จะขอทดลองท าหรือไม่ 
      4. การฟังบรรยายคือกิจกรรมการฟังนางกฤษณา แสงไชยและช่างท าบาตรในร้าน

บรรยายเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร เช่น ประวติัความเป็นมาของบาตร ประวติัความเป็นมาของ
ชุมชนบา้นบาตร ขั้นตอนการท าบาตรพระ ร าวงบา้นบาตร ฯลฯ 

      5. การสัมภาษณ์คือกิจกรรมการสัมภาษณ์และพูดคุยเก่ียวกบัภูมิปัญญา การท า
บาตรกบันางกฤษณา แสงไชยและช่างท าบาตรในร้าน เช่น บาตรมีน ้ าหนกัเท่าไหร่ สีท่ีใชท้าบาตร
เป็นเคมีไหมและจะมีอนัตรายต่อพระสงฆผ์ูใ้ชรึ้เปล่า วธีิการซ่อมบาตรมีขั้นตอนอยา่งไรฯลฯ 

     จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่ท าสองกิจกรรมร่วมกันทั้ งการชมร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณและการชมการท าบาตรมากท่ีสุด รองลงมาคือท า สองกิจกรรมร่วมกนัทั้งการ
ชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณและการสัมภาษณ์ ท าสามกิจกรรมร่วมกนัทั้งกิจกรรมการชมร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณ การชมการท าบาตรและการสัมภาษณ์  ท าส่ีกิจกรรมร่วมกนัทั้งกิจกรรมการ
ชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ การชมการท าบาตร การฟังบรรยายและการสัมภาษณ์                      
ท าหา้กิจกรรมร่วมกนัทั้งกิจกรรมการชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณ การชมการท าบาตร การทดลอง
ท าบาตร การฟังบรรยายและการสัมภาษณ์  ท าสามกิจกรรมร่วมกนัทั้งกิจกรรมการชมการท าบาตร 
การฟังบรรยายและการสัมภาษณ์  ท าสองกิจกรรมร่วมกันทั้ ง กิจกรรมการฟังบรรยาย                      
และการสัมภาษณ์  ท าเพียงหน่ึงกิจกรรมคือกิจกรรมการสัมภาษณ์ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมหลกัท่ีคนส่วนใหญ่ตอ้งท าคือกิจกรรมการชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณ  กิจกรรมการชม               
การท าบาตรและกิจกรรมการสัมภาษณ์ ส่วนกิจกรรมการทดลองการท าบาตรและการฟังบรรยายนั้น
คนยงัร่วมกิจกรรมนอ้ย 

      1.2.2 ระยะเวลาในการเรียนรู้ 
      ผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการท ากิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ มากกวา่ 60 นาที

มากท่ีสุด รองลงมาคือนอ้ยกวา่ 30 นาที  30 นาทีและ45 นาที ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ ผูเ้รียนรู้ใช้
เวลาในแหล่งเรียนรู้นานมากกว่า 60 นาทีเพราะเป็นนกัเรียนนกัศึกษาท่ีตอ้งท ากิจกรรมและเก็บ
ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตรให้ไดร้ายละเอียดมากท่ีสุด  ส่วนผูเ้รียนรู้ท่ีใชร้ะยะเวลา
น้อยกว่า 30 นาที  จะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียว ซ่ึงใช้เวลาชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณและชม          
การท าบาตรในระยะเวลาไม่นาน อาจเป็นเพราะร้านหัตถกรรมไทยโบราณนั้นมีมีส่วนจดัแสดงท่ี
นอ้ยและมีการแสดงการท าบาตรท่ีนอ้ยไป นกัท่องเท่ียวถึงใชเ้วลาไม่นานก็เรียนรู้จนหมด 

      1.2.3 เนือ้หาการเรียนรู้ 
      เน้ือหาการเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 5 รูปแบบ ท่ีกล่าวขา้งตน้ แบ่งเป็นเน้ือหา

พอสังเขป ไดแ้ก่  ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร  ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการ
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ท าบาตร ลกัษณะของบาตร ขั้นตอนการท าบาตร อาชีพการท าบาตร  วสัดุ และอุปกรณ์การท าบาตร  
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร  ร าวงบา้นบาตร ฯลฯ  

      ผูเ้รียนรู้สนใจเน้ือหาเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตรอย่างหลากหลายมาก ดงัท่ีจะ
กล่าวต่อไปน้ี ผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่สนใจ สามเน้ือหาทั้งประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนบา้น
บาตร  ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตรและขั้นตอนการท าบาตรมากท่ีสุด รองลงมา
คือสนใจสองเน้ือหาทั้งประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตรและขั้นตอนการท าบาตร   สนใจส่ี
เน้ือหาทั้งประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร  ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร  
ลกัษณะของบาตรและขั้นตอนการท าบาตร สนใจแปดเน้ือหาทั้งประวติัความเป็นมาของชุมชน          
บา้นบาตร  ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร  ลกัษณะของบาตร ขั้นตอนการท าบาตร  
อาชีพการท าบาตร  วสัดุและอุปกรณ์การท าบาตร  การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตรและร าวง 
บา้นบาตร สนใจเจ็ดเน้ือหาทั้งประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร ประวติัความเป็นมาของ  
ภูมิปัญญาการท าบาตร  ลักษณะของบาตร   ขั้นตอนการท าบาตร  อาชีพการท าบาตร วสัดุและ
อุปกรณ์การท าบาตรและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร สนใจหกเน้ือหาทั้งประวติั ความ
เป็นมาของชุมชนบา้นบาตร  ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร  ลกัษณะของบาตร 
ขั้นตอนการท าบาตร  วสัดุและอุปกรณ์การท าบาตรและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร  สนใจ
หก เน้ือหาทั้งประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร  ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท า
บาตร  ลกัษณะของบาตร ขั้นตอนการท าบาตร  อาชีพการท าบาตรและวสัดุและอุปกรณ์การท าบาตร 
สนใจส่ีเน้ือหาทั้งประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร  ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการ
ท าบาตร  ขั้นตอนการท าบาตรและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร  ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า
เน้ือหาหลกัท่ีคนส่วนใหญ่สนใจคือประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร  ประวติัความเป็นมา
ของภูมิปัญญาการท าบาตรและขั้นตอนการท าบาตร ส่วนเน้ือหาท่ีสนใจรองลงมาคือลกัษณะของ
บาตร อาชีพการท าบาตร  วสัดุและอุปกรณ์การท าบาตรและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร 
ส่วนเน้ือหาท่ีคนสนใจนอ้ยท่ีสุดคือร าวงบา้นบาตร 

      ผูเ้รียนรู้ไดรั้บประโยชน์ในเน้ือหาเร่ืองประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร
มากท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองขั้นตอนการท าบาตร  เร่ืองประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร  
เร่ืองการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร  เร่ืองลกัษณะของบาตร  เร่ืองอาชีพการท าบาตร ตามล าดบั 
ผูเ้รียนรู้ไม่ไดรั้บประโยชน์ในเน้ือหาวสัดุและอุปกรณ์การท าบาตรและร าวงบา้นบาตร แสดงให้เห็น
ว่า เน้ือหาท่ีน าเสนอไดดี้คือเน้ือหาประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร ขั้นตอนการท าบาตร
และประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป อาจเป็นเพราะ           
ร้านหัตถกรรมไทยโบราณคุน้เคยกบัการให้ความรู้พื้นฐานส าหรับนกัท่องเท่ียว จึงไม่ไดค้  านึงถึง
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เน้ือหาดา้นอ่ืนๆท่ีมีความส าคญัส าหรับการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา เช่น เน้ือหาเร่ืองวสัดุและ
อุปกรณ์การท าบาตรและร าวงบา้นบาตร เลยไม่ไดน้ าเสนอท าใหผู้เ้รียนรู้ไม่ไดรั้บความรู้ในเร่ืองน้ี 

      1.2.4 ส่ือการเรียนรู้ 
      ร้านหตัถกรรมไทยโบราณมีส่ือการเรียนรู้ ดงัน้ี 

    1. ส่ือบุคคล ได้แก่ คุณกฤษณา แสงไชยและคุณลุงบุญเลิศ สิงหกรรม เป็นผูจ้ดั
กิจกรรมและคอยให้ข้อมูลและค าตอบกับผูเ้รียนรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาการท าบาตร เม่ือผูเ้รียนรู้
ตอ้งการความช่วยเหลือ 
    2. ส่ือแผน่พบั ไดแ้ก่ แผน่ประชาสัมพนัธ์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
    3. ส่ือจดัแสดง ไดแ้ก่ ส่ิงของจดัแสดง เช่นบาตรชนิดและขนาดต่างๆ ตวัอยา่งเช่น 
บาตรขาว บาตรรมด า บาตรท่ีระลึก บาตรเขียนลาย บาตรท่ีเห็นตะเข็บ บาตรบ่ม ฯลฯ และส่ือกรอบ
ความรู้ เช่น กรอบมรดกบา้นบาตร กรอบขั้นตอนการท าบาตร กรอบการบ่มบาตร กรอบสกุลช่างท า
บาตร กรอบรูปพระสงฆท่ี์ใชบ้าตรฝีมือคุณกฤษณา แสงไชย กรอบรูปพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ขณะทรงผนวช ฯลฯ  

      4. ส่ือซีดีรอม ไดแ้ก่ ซีดีรอม “สีสันบา้นบาตร” ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
      ผูเ้รียนรู้ไดเ้รียนรู้จาก สามส่ือทั้งส่ือบุคคล  ส่ือแผ่นพบัและส่ือจดัแสดงมากท่ีสุด  

รองลงมาคือสองส่ือทั้งส่ือบุคคลและส่ือแผน่พบั  สองส่ือทั้งส่ือจดัแสดงและส่ือซีดีรอม  สองส่ือทั้ง
ส่ือบุคคลและส่ือเวบ็ไซต ์ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ผูเ้รียนรู้ทุกคนใชส่ื้อบุคคลเป็นส่ือหลกัในการ
เรียนรู้ ซ่ึงอนัท่ีจริงแล้วก็เป็นความตั้งใจของเจา้ของแหล่งเรียนรู้ท่ีอยากจะให้เรียนรู้กบัส่ือบุคคล
โดยตรง เพราะนางกฤษณา แสงไชย มีความคิดว่าหากทางร้านให้แผ่นพบัหรือซีดีรอมกบัผูเ้รียนรู้
ก่อนเป็นอนัดบัแรก ผูเ้รียนรู้ก็จะไม่สนใจถามและเรียนรู้จากวิทยากร เน่ืองจากเห็นว่าในแผ่นพบั
และซีดีรอมมีขอ้มูลอยู่แล้ว ไม่จ  าเป็นตอ้งตั้งใจเรียนรู้ก็ได้ อีกทั้งการให้ขอ้มูลแก่ผูเ้รียนรู้โดยท่ี        
ผูเ้รียนรู้ไม่ต้องขวนขวาย เปรียบเสมือนเราเอาความรู้ใส่พานไปให้ ผูเ้รียนรู้จะไม่เห็นคุณค่า        
และขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

      1.2.5 ผลการเรียนรู้ 
      หลงัจากผูเ้รียนรู้ไดเ้รียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาการท าบาตร มีผลการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี 
      1. ผลของการเรียนรู้ท่ีจบัตอ้งได้ เช่น รายงาน สารคดี การประชาสัมพนัธ์และ               

การออกแบบ 
    2. ผลของการเรียนรู้ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เพราะเป็นการรับรู้และความรู้สึก เช่น การรับรู้
ถึงภูมิปัญญาไทย ความต่ืนตวัต่อการอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย ซ่ึงความต่ืนตวัต่อการอนุรักษภ์ูมิปัญญา
ไทย เห็นไดจ้ากขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามท่ีวา่ “อยากให้มีการเปิดวิชาการท าบาตรน้ี 
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ในคณะศิลปกรรมเพื่อเป็นการรักษาวฒันธรรม” “อยากให้ประชาสัมพนัธ์ให้รู้ไดอ้ย่างทัว่ถึงไป
เร่ือยๆ จะได้มีคนมาอนุรักษ์วฒันธรรมต่อไป” “อยากให้บ้านบาตรได้มีการอนุรักษ์ต่อไปให ้        
คนรุ่นหลงั”  “บา้นบาตรคือพื้นท่ีอนุรักษข์องไทย”  

      ผูเ้รียนรู้มีผลของการเรียนรู้เป็นรายงานมากท่ีสุด รองลงมาคือการรับรู้ถึงภูมิปัญญา
ไทย ความต่ืนตัวต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย สารคดี การประชาสัมพนัธ์ และการออกแบบ 
ตามล าดบั ผลของการเรียนรู้ท่ีไดเ้ป็นประโยชน์ต่อทั้งผูเ้รียนรู้และเจา้ของภูมิปัญญา กล่าวคือเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้รียนรู้ เพราะช่วยให้ผูเ้รียนรู้บรรลุผลทางการศึกษา การท างานหรืองานอดิเรก และ
เป็นประโยชน์ต่อเจา้ของภูมิปัญญา เพราะช่วยประชาสัมพนัธ์ร้านให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนและช่วย
เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญา 

 สรุป 
     ข้อมูลรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้  ระยะเวลาในการเรียนรู้ เน้ือหาของภูมิปัญญา                      

การท าบาตร  ส่ือการเรียนรู้และผลของการเรียนรู้ แสดงให้เห็นถึงการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้  
กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรในแหล่งเรียนรู้และความคิดเห็นของผูเ้รียนรู้เก่ียวกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อน ามาวเิคราะห์ปัญหาของการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ 

     1.3 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
     การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรม

ไทยโบราณ แบ่งเป็น 4 ประเด็นหลกัคือการจดัการท่ีตั้งและสภาพพื้นท่ี การจดัการบุคลากร  การ
จดัการประชาสัมพนัธ์และการบริหารแหล่งเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

      1.3.1 การจัดการทีต่ั้งและสภาพพืน้ที่ 
      แหล่งเรียนรู้ตั้งอยูใ่นชุมชนบา้นบาตร ซ่ึงเป็นพื้นท่ีใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร 

ท าให้มีความปลอดภยัและเดินทางดว้ยรถสาธารณะไดส้ะดวก แต่ไม่มีท่ีจอดรถบริการ เพราะเป็น
ชุมชนดั้งเดิมท่ีไม่ไดอ้อกแบบเพื่อรองรับการเดินทางแบบรถส่วนตวั อีกทั้งอาศยัอยูก่นัอย่างแออดั 
ท าให้ไม่มีพื้นท่ีว่างพอจะท าเป็นท่ีจอดรถได้ ตอ้งแนะน าให้จอดรถบริเวณวดัสระเกศ ภูเขาทอง    
วดัราชนดัดา แลว้เดินเทา้เขา้มาท่ีแหล่งเรียนรู้ 

      สภาพพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้เป็นสภาพความเป็นอยู่จริงของนางกฤษณา แสงไชย 
สภาพของพื้นท่ีมีรถเข็นหน้าร้าน  พื้นท่ีจกัเหล็ก พื้นท่ีนัง่ท  าบาตร พื้นท่ีเผาบาตร มีกล่องเก็บของ
ขนาดใหญ่และแมวอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี  นอกจากนั้นยงัมีห้อง แต่ใชเ้ป็นห้องเก็บของจึงไม่สามารถใช้
ประโยชน์เป็นพื้นท่ีเรียนรู้ได ้ ผูเ้รียนรู้ตอ้งยืนหรือนัง่ท ากิจกรรมภายในร้านกลางแจง้  ซ่ึงมีจ านวน
เกา้อ้ีประมาณ 5 ท่ีนัง่ ส่วนการบริการห้องน ้ าก็จะพาผูเ้รียนรู้ไปเขา้ห้องน ้ าท่ีบา้นญาติของเจา้ของ
แหล่งเรียนรู้ซ่ึงอยู่ใกล้กัน ในอนาคตแหล่งเรียนรู้มีแผนสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ เพื่ออ านวย            
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ความสะดวกใหผู้เ้รียนรู้และใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัอีกดว้ย 
      1.3.2 การจัดการบุคลากร 
      แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ มีบุคลากร             

2 ลกัษณะคือบุคลากรประจ า ไดแ้ก่ นางกฤษณา แสงไชยและนายบุญเลิศ สิงหกรรม และบุคลากร
ชัว่คราว เช่น นางสุปราณี เสือศรีเสริม  นางลกัขณา สายรัดทอง นางต๋ิม สมพงษ ์นายสนุน แดงนอ้ย 
ซ่ึงเป็นการจา้งงานชัว่คราวในโอกาสการออกนอกสถานท่ีของร้านหตัถกรรมไทยโบราณ  บุคลากร
ท าหน้าท่ีเป็นผูจ้ดักิจกรรม ผูร่้วมท ากิจกรรมและคอยให้ข้อมูลและค าตอบกับผูเ้รียนรู้เก่ียวกับ      
ภูมิปัญญาการท าบาตร เม่ือผูเ้รียนรู้ตอ้งการความช่วยเหลือ และยงัตอ้นรับผูเ้รียนรู้อย่างมีอธัยาศยั
และใหค้วามร่วมมืออยา่งดี 

      คุณกฤษณา แสงไชยมีประสบการณ์การสอนถ่ายทอดความรู้ เพราะเคยเป็นครูใน
โรงเรียนมาก่อน อีกทั้งยงัร่วมอบรมความรู้ภายนอกทางดา้นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
น ามาพฒันาแหล่งเรียนรู้ ส่วนบุคลากรอ่ืนไม่ไดร่้วมอบรมหรือร่วมกิจกรรมภายนอก ใชว้ิธีท  าบ่อยๆ
จนเกิดความเช่ียวชาญ ให้ขอ้มูลความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตรเท่าท่ีทราบ แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรของแหล่งเรียนรู้นั้นมีน้อย และส่วนใหญ่ไม่ใช่บุคลากรประจ า  อีกทั้งยงัไม่ได้ผ่านการ
อบรม อาศยัการท างานบ่อยๆจนเกิดความช านาญไปเอง 

      1.3.3 การจัดการประชาสัมพนัธ์ 
      จากบทท่ี 4 ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตรและร้านหัตถกรรมไทย

โบราณ ในประเด็นการประชาสัมพนัธ์ร้านหัตถกรรมไทยโบราณท่ีกล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่าร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณแบ่งการประชาสัมพนัธ์เป็น 2 ลกัษณะคือการประชาสัมพนัธ์โดยทางร้าน
และการประชาสัมพนัธ์โดยผูอ่ื้น ดงัน้ี 

     1. การประชาสัมพนัธ์โดยทางร้านคือการแจกแผ่นประชาสัมพนัธ์ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ การสาธิตนอกนอกสถานท่ี ช่วยประชาสัมพนัธ์ใหเ้ขา้มาท่องเท่ียวและเรียนรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณและชุมชนบา้นบาตร  

     2. การประชาสัมพันธ์โดยผู ้อ่ืนคือการประชาสัมพันธ์โดยนักศึกษา  การ
ประชาสัมพนัธ์โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย การออกส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ นิตยสาร  
วารสาร หนงัสือพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์เฟซบุก๊ ฯลฯ 
    ผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่รู้จักแหล่งเรียนรู้จากส่ือออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ มากท่ีสุด 
รองลงมาคือส่ือบุคคลเช่น ญาติ เพื่อน ฯลฯ  ส่ือโทรทศัน์  ส่ือวารสาร/นิตยสาร ส่ือการออกร้าน  
และส่ือแผน่พบั  ส่ือหนงัสือพิมพ ์ ส่ือสถานศึกษา ถ่ินท่ีอยูใ่กลชุ้มชนในจ านวนท่ีเท่ากนั ตามล าดบั 
แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือออนไลน์นั้นประสบความส าเร็จในการประชาสัมพนัธ์มากท่ีสุด เพราะเป็นส่ือท่ี
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เขา้ถึงได้ง่าย เหมาะกบัวิถีชีวิตของคนในปัจจุบนัในยุคอินเตอร์เน็ตท่ีคนส่วนใหญ่จะนิยมคน้หา
ขอ้มูลความรู้จากเวบ็ไซต์ เช่น www.google.com โดยส่ือออนไลน์เวบ็ไซตจ์ะน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นบทความวิชาการ  การแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว  เป็นตน้ ส่วนส่ือบุคคลนั้นยงัคงเป็นส่ือ
ประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปากท่ีไดผ้ล เพราะน่าเช่ือถือและประชาสัมพนัธ์โดยตรง ใกลชิ้ดกบัคน
มากกว่าส่ืออ่ืน ซ่ึงประชาสัมพนัธ์จากประสบการณ์ท่ีไดเ้คยมาเรียนรู้แลว้ หรือจากการสืบคน้จาก
ส่ืออ่ืน ส่วนส่ือโทรทศัน์นั้นเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงคนได ้ทุกเพศทุกวยั คนส่วนมากมกัดูโทรทศัน์เป็นประจ า 
ท าใหมี้โอกาสท่ีจะประชาสัมพนัธ์มาก อีกทั้งส่ือโทรทศัน์ยงัน าเสนอไดเ้ห็นภาพชดัเจนและสมจริงท่ีสุด  
    ส่ือออนไลน์ ส่ือบุคคลและส่ือโทรทศัน์ เป็นส่ือท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตสมยัใหม่
ในยุคอินเตอร์เน็ตและโทรทศัน์ ท าให้เขา้ถึงผูค้นส่วนใหญ่ไดดี้กวา่ จึงประชาสัมพนัธ์ไดผ้ลดีกว่า
ส่ือวารสาร/นิตยสาร  ส่ือการออกร้าน  ส่ือแผ่นพบั  ส่ือหนงัสือพิมพ ์ ส่ือสถานศึกษาและถ่ินท่ีอยู่
ใกลชุ้มชน ซ่ึงเป็นส่ือเฉพาะกลุ่ม 

      เร่ืองของเวลาท าการ ไม่มีการประชาสัมพนัธ์วนัหยุดท าให้ผูเ้ขา้มาท่ีแหล่งเรียนรู้
ไม่ไดรั้บความสะดวก เพราะไม่ทราบวา่วนัไหนแหล่งเรียนรู้เปิดหรือปิด   

      1.3.4 การบริหารแหล่งเรียนรู้ 
    การจดัการเร่ืองกิจกรรมการเรียนรู้ การบริการและการประชาสัมพนัธ์ เจา้ของ
แหล่งเรียนรู้ไม่ไดมี้การวางแผนงานหรือบริหารวา่ควรมีงบค่าใชจ่้ายเท่าไหร่และควรจะมีก าไรมาก
นอ้ยเพียงใด  เน่ืองจากนางกฤษณา แสงไชยเห็นวา่การเป็นแหล่งเรียนรู้นั้นไม่ไดเ้ป็นอาชีพเหมือน
การขายบาตร ท่ีตอ้งมีการค านวณก าไรขาดทุน แค่ท าเป็นเพียงงานอดิเรกท่ีอยากท าเพื่ออนุรักษ ์   
ภูมิปัญญาการท าบาตรให้คนภายนอกได้เรียนรู้ จึงพฒันาแหล่งเรียนรู้ตามแต่โอกาส เช่น เม่ือได้
ก าไรจากการขายบาตรมามาก ก็อาจจะท าแผ่นประชาสัมพนัธ์เพิ่มมากข้ึน ท าส่ือกรอบรูป ความรู้
มากข้ึน ท าส่ือรูปภาพมากข้ึน ฯลฯ ซ่ึงการบริหารแหล่งเรียนรู้ลกัษณะน้ีไม่มีความมัน่คง 

      แผนการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ ท าให้ตอ้งกูย้ืมเงิน
ในโครงการบา้นมัน่คง จ านวน 200,000 บาท โดยตอ้งเสียดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึงดอกเบ้ีย               
ร้อยละ4 จะให้กบัสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน(องคก์รมหาชน) ส่วนดอกเบ้ียร้อยละ 3 จะให้กบั
ชุมชนบา้นบาตร  ระยะเวลาในการกูย้ืม 15 ปี นอกจากนั้นนางกฤษณา แสงไชยยงัไดเ้งินกินเปล่า
จากการเขา้ร่วมโครงการกิจกรรมการซ่อมสร้างจ านวน 20,000 บาท (กฤษณา แสงไชย, 2556)      
ซ่ึงเงินส่วนน้ีไม่ไดกู้เ้พื่อการสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้เท่านั้น เพราะอาคารน้ียงัใช้เป็นท่ีอยู่อาศยั ซ่ึง
ต้องปรับปรุงพื้นท่ีอยู่แล้วตามกฎของส านักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ท่ีว่าพื้นท่ีท่ี
ส านกังานทรัพยสิ์นฯเป็นเจา้ของ ตอ้งปรับปรุงพื้นท่ีให้น่าอยู ่ไม่ปล่อยเป็นพื้นท่ีรกร้างไร้ประโยชน์ 
จึงตอ้งด าเนินการสร้างอาคารอยูแ่ลว้ 

http://www.google.com/
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 สรุป 
     ข้อมูลของการจัดการท่ีตั้ งและสภาพพื้น ท่ี  การจัดการบุคลากร  การจัดการ

ประชาสัมพนัธ์และการบริหารแหล่งเรียนรู้ แสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
น ามาวเิคราะห์ปัญหาของการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ 

     1.4 ผู้ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) กบัแหล่งเรียนรู้ 
   ผู ้ท่ี มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) กับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
ประกอบดว้ยบุคลากรร้านหตัถกรรมไทยโบราณ ชาวบา้นบาตร  ผูเ้รียนรู้  ส านกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริยแ์ละสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์รมหาชน) 
    1.4.1 บุคลากรร้านหัตถกรรมไทยโบราณ 
    บุคลากรร้านหัตถกรรมไทยโบราณมีส่วนไดส่้วนเสียกบัแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
การท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณมากท่ีสุดคือเจา้ของร้านช่ือคุณกฤษณา แสงไชย เพราะเป็น
คนลงทุนสร้างแหล่งเรียนรู้ข้ึนมา วางแผน กูเ้งินและด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทั้งหมด อีกทั้งยงัเป็น
วทิยากรและคนสาธิตการท าบาตร 
    ส่วนช่างท าบาตรในร้านนั้นมีส่วนไดส่้วนเสียเพราะเป็นบุคลากรผูช่้วยด าเนินงาน
แหล่งเรียนรู้ เป็นปราชญชุ์มชนใหค้วามรู้ภูมิปัญญาและผูส้าธิตวธีิการท าบาตร  
    1.4.2 ชาวบ้านบาตร 
    ชาวบา้นบาตรท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัแหล่งเรียนรู้คือ ชาวบา้น 4 กลุ่มท่ียงัคงท า
บาตรอยู ่ การตั้งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้
ส่วนตวัข้ึนในชุมชนน่าจะมีผลกระทบโดยตรงกบัชีวติ  ซ่ึงจากการสัมภาษณ์สรุปไดว้า่ มีผลกระทบ
เร่ืองช่ือเสียงของชุมชน เพราะถา้หากแหล่งเรียนรู้น้ีท าไดดี้ คนก็จะชม แต่ถา้แหล่งเรียนรู้น้ีท าไดไ้ม่
ดี คนอ่ืนก็อาจจะติชุมชนได ้ส่วนผลกระทบทางการคา้นั้น ไม่มีอยา่งแน่นอน เพราะแต่ละกลุ่มคิด
วา่คนทัว่ไปเลือกซ้ือบาตรจากความตอ้งการท่ีจะใชง้านบาตรและจะสั่งซ้ือบาตรท่ีร้านไหนก็เพราะ
ชอบในฝีมือช่างท าบาตรของแต่ละคน ไม่ไดซ้ื้อบาตรจากเหตุผลท่ีอยากสนบัสนุนร้านนั้นเน่ืองจาก
เป็นแหล่งเรียนรู้  ส่วนผลกระทบทางด้านอ่ืนๆนั้น ตอ้งรอดูหลงัจากท่ีเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เต็ม
รูปแบบอีกที 
    ส่วนเร่ืองของความร่วมมือกับแหล่งเรียนรู้น้ี นางมยุรี เสือศรีเสริมกล่าวว่าเรา
อาจจะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัแหล่งเรียนรู้มาก เพราะมนัไม่ใช่ของชุมชน เป็นของส่วนตวั ซ่ึงเป็นสิทธิ
ของเจา้ของเขาท่ีจะจดัการ แต่ถา้อยากไดค้วามช่วยเหลือจากเราก็ตอ้งพูดคุยกนัอีกทีวา่ให้ช่วยเหลือ
เร่ืองอะไรและเราท าใหไ้ดไ้หม (มยรีุ เสือศรีเสริม, สัมภาษณ์, 27 สิงหาคม 2556) 
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    1.4.3 ผู้เรียนรู้ 
    ผูเ้รียนรู้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณ เพราะไดป้ระโยชน์จากการตั้งแหล่งเรียนรู้ ท าให้มีสถานท่ีไวเ้รียนรู้ตามอธัยาศยัเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางการศึกษา นอกจากนั้นผูเ้รียนรู้ยงัช่วยเป็นแรงผลักดันให้เจ้าของ       
ภูมิปัญญาอนุรักษภ์ูมิปัญญาของตนเอง เพราะเม่ือผูเ้รียนรู้เขา้มาเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรจ านวน
มาก ก็จะท าใหเ้จา้ของภูมิปัญญารู้สึกวา่ภูมิปัญญาของตนเองนั้นมีคุณค่าและความส าคญัต่อคนไทย 
ท าใหมี้ก าลงัใจในการประกอบอาชีพการท าบาตรต่อไปและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร
เพื่ออนุรักษภ์ูมิปัญญาไว ้
    1.4.4 ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   
    ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งเรียนรู้        
ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ เพราะเปรียบเสมือนพี่เล้ียงของชุมชนบา้นบาตร 
เน่ืองจากท่ีดินบริเวณชุมชนบา้นบาตรเป็นท่ีดินของทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ท าให้ส านกังาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยต์อ้งส่งเสริมและดูแลคนท่ีอยูใ่นชุมชนบา้นบาตรให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี  ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนและภูมิปัญญาพฒันาอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืน สนับสนุนโอกาส 
เคร่ืองมือและทรัพยากรขับเคล่ือนให้เกิดการพฒันา ให้ชุมชนน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และเพิ่มพนูองคค์วามรู้ของตนเอง 
    ส านักงานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยช่์วยสนับสนุนบา้นบาตรให้เป็นแหล่ง
หตัถกรรมการผลิตบาตร ช่วยประชาสัมพนัธ์และหางานให้ชาวชุมชนบา้นบาตร น าเสนอชุมชนให้
เป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน เพื่อให้ชุมชนบา้นบาตรอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง นอกจากนั้นยงัจดัอบรมเพื่อให้ชุมชน
พฒันาตวัเองอยู่เสมอ เช่น การอบรมเร่ือง “การแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายชุมชน (COPS) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษตัริย ์เพื่อการพฒันาเครือข่ายชุมชนสู่ความพอเพียง”  
    1.4.5 สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน)  
    สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) มีส่วนไดส่้วนเสียกบัแหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญาการท าบาตร เพราะเป็นแหล่งเงินกู้ ส าหรับแผนการสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ โดย
ด าเนินการกูเ้งินภายใตโ้ครงการกลุ่มบา้นมัน่คง 

      กลุ่มบ้านมัน่คง เป็นการรวมตวัของคนในชุมชนบ้านบาตรเพื่อด าเนินงานกับ
องคก์รนอกชุมชน อยา่งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์รมหาชน) ชุมชนบา้นบาตรร่วมกนัจดัตั้ง
กลุ่มออมทรัพยข้ึ์นเม่ือเดือนมิถุนายน2551มีวตัถุประสงคก์ารตั้งกลุ่มออมทรัพยแ์บ่งเป็น 2 ดา้นคือ 
ดา้นแรกการร่วมกนัออมสมทบเพื่อเป็นหลกัประกนัของชุมชนในการขอสินเช่ือจากสถาบนัพฒันา
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องคก์รชุมชน (องค์กรมหาชน) เพื่อแกปั้ญหาท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือจ านวน 
3,011,069 บาท และดา้นท่ีสองการร่วมกนัออมเรือนหุ้นเพื่อจดัสวสัดิการเงินกู้ให้กบัสมาชิกท่ีมี
ความเดือดร้อน ส าหรับช่วยเหลือกนัแก้ไขปัญหาของสมาชิกและเป็นทุนหมุนเวียนภายในของ
ชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพ โดยสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)ไดช่้วยสนบัสนุน
เร่ืองการขอสินเช่ือและเป็นท่ีปรึกษาการบริหารเงินของกลุ่มออมทรัพย ์เน้นการให้สินเช่ือเพื่อการ
พฒันาท่ีอยู่อาศัยและการพฒันาสาธารณูปโภค ข้อมูลโครงการบ้านมั่นคง ชุมชน บ้านบาตร
ประกอบด้วยขอ้มูลด้านกายภาพ ท่ีตั้งซอยบา้นบาตร ถนนบ ารุงเมืองและถนนบริพตัร เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ขนาดท่ีดิน 3ไร่ 2งาน91ตารางวา ข้อมูลด้านประชากรและ
เศรษฐกิจ ชุมชนประกอบดว้ย88หลงัคาเรือน ประชากร473คน ประกอบอาชีพคา้ขาย รับจา้งและ 
รับราชการ  การนดัหมายของกลุ่มคือการจดัประชุมทุกอาทิตยแ์รกของเดือน 
สรุปโดยรวม 
   แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรมโบราณเป็นแหล่งเรียนรู้ ตั้งอยู่ท่ี
บา้นเลขท่ี 4 ซอยบา้นบาตร ถนนบริพตัร เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ในชุมชนบา้น
บาตร ซ่ึงเป็นท่ีดินของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เกิดข้ึนโดยเจา้ของร้านหตัถกรรม
ไทยโบราณ พฒันาจากร้านค้าให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ไปพร้อมกัน เร่ิมจากศึกษาหาข้อมูล          
ภูมิปัญญาการท าบาตรเพิ่มเติมเพื่อน าเสนอเน้ือหาพื้นฐานของภูมิปัญญาการท าบาตรในแหล่งเรียนรู้ 
เช่น ประวติัความเป็นมาของชุมชนบ้านบาตร ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญา การท าบาตร 
ขั้นตอนการท าบาตร ฯลฯ จดัแสดงส่ือการเรียนรู้ไวใ้นร้าน เช่น การแจก แผน่ประชาสัมพนัธ์  การ
จดัแสดงบาตรชนิดและขนาดต่างๆ  การท าส่ือกรอบความรู้ขั้นตอน การท าบาตร กรอบความรู้การ
บ่มบาตร ฯลฯ และให้ความร่วมมือกบัผูเ้รียนรู้ทั้งให้ขอ้มูลภูมิปัญญาและจดักิจกรรมให้เรียนรู้ โดย
มีกิจกรรมการเรียนรู้หลักคือการชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ การชมการท าบาตรและการ
สัมภาษณ์เก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร กิจกรรมรองคือการทดลองท าบาตรและการฟังบรรยาย
เก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร   
   แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้กลางแจง้ ซ่ึงบริการสถานท่ีร้านเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา
การท าบาตรตามสภาพความเป็นจริง  มีพื้นท่ีการเรียนรู้ขนาดเล็กนัง่ประมาณ 5 ท่ีนัง่ ไม่มีห้องน ้ า
และท่ีจอดรถ เปิดบริการตามความสะดวกของเจ้าของแหล่งเรียนรู้  มีบุคลากรหลัก 2 คน          
นอกจากนั้ นยงัประชาสัมพนัธ์แหล่งเรียนรู้เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา              
และท่องเท่ียว  ทางการแจกแผน่ประชาสัมพนัธ์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ การสาธิตนอกสถานท่ี             
การออกส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์  นิตยสาร  วารสาร หนงัสือพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์
เฟซบุก๊ ฯลฯ 
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   การบริหารแหล่งเรียนรู้ไม่มีการวางแผน เพราะเจา้ของแหล่งเรียนรู้มีมุมมองวา่ไม่ได้
ท าแหล่งเรียนรู้เป็นอาชีพเหมือนการขายบาตร ท่ีตอ้งมีการค านวณก าไรขาดทุน แค่ท าเป็นเพียงงาน
อดิเรกท่ีอยากท าเพื่ออนุรักษภ์ูมิปัญญาการท าบาตรให้คนภายนอกไดเ้รียนรู้ จึงพฒันาแหล่งเรียนรู้
ตามแต่โอกาส 
   จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่าแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีท าไปตามแนวความคิดและก าลังความสามารถของเจ้าของ         
แหล่งเรียนรู้เท่าท่ีจะท าได ้ไม่ไดมี้การวางแผนงานชดัเจนในการจดัการแหล่งเรียนรู้ทั้งเร่ืองกิจกรรม
การเรียนรู้ การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ จากทั้งหมดท่ีกล่าวมาจึงท าให้เกิดปัญหา
ซ่ึงปัญหาน้ีส่งผลถึงทั้งผูเ้รียนรู้และเจา้ของแหล่งเรียนรู้ ดงัท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี 
 
2. ปัญหาของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
   จากการศึกษาและวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรมไทย
โบราณทั้งลกัษณะของผูเ้รียนรู้ การจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ ผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสีย (stakeholders) กบัแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ความคิดเห็นของผูเ้รียนรู้
เก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้ การบริการและการประชาสัมพนัธ์  และแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถสรุปประเด็นปัญหาการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรได ้ดงัต่อไปน้ี 
   2.1 ปัญหาด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 
    1. วิเคราะห์ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ความว่า 
“การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดัเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล” แหล่งเรียนรู้จดัรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมส าหรับผูเ้รียนรู้ท่ีเป็นเด็กโตหรือผูใ้หญ่ 
ซ่ึงสามารถเรียนรู้ด้วยตวัเองได้ ไม่ได้จดัตามความเหมาะสมของผูเ้รียนรู้ในแต่ละวยั ท าให้ขาด
รูปแบบกิจกรรมท่ีดึงดูดใจและเหมาะสมส าหรับเด็ก ท าให้เด็กอายุนอ้ยกวา่ 15 ปี ไม่สนใจมาเรียนรู้
ท่ีแหล่งเรียนรู้น้ี   
    2. วิเคราะห์ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ความว่า 
“การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดักิจกรรมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิด   
การใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง” 
    รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของปัจจุบนัยงัขาดการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ทางด้านการปฏิบติัและการอ่าน เห็นได้จากข้อมูลแบบสอบถามท่ีแสดงให้เห็นว่าจ านวนของ          
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ผูเ้รียนรู้ท่ีท ากิจกรรมทดลองท าบาตรมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดใน 5 กิจกรรม ส่วนกิจกรรมการอ่านนั้นไม่
มีในแหล่งเรียนรู้น้ี และการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งห้ากิจกรรมยงัมีขอ้บกพร่องบางประการ 
ตวัอยา่งเช่น กิจกรรมการชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณ  ส่ือการเรียนรู้ท่ีใชย้งัขาดความหลากหลาย 
วเิคราะห์ตามบทบาทและหนา้ท่ีของแหล่งเรียนรู้ความวา่ “มีส่ือท่ีใชก้ารน าเสนออยา่งหลากหลาย” 
และปัญหาส่ือการเรียนรู้ท่ีใชย้งัไม่สมบูรณ์มากนกั เช่น ส่ือบุคคล ส่ือแผน่พบัและส่ือซีดีรอมยงัไม่
เพียงพอ ส่ือแผน่พบัมีขอ้มูลท่ีผิดพลาด  ส่ือจดัแสดงไม่สมบูรณ์ เห็นไดจ้ากผูเ้รียนรู้ท่ีใชเ้วลาเรียนรู้
นอ้ยกวา่ 30 นาที ก็ศึกษาในแหล่งเรียนรู้ไดค้รบ แสดงวา่ผูเ้รียนรู้นั้นไดท้  ากิจกรรมแค่การชมดูรอบ
แหล่งเรียนรู้เท่านั้น ไม่ไดศึ้กษารายละเอียดเน้ือหาภูมิปัญญาการท าบาตร เพราะการจดัแสดงนั้นเป็น
เพียงการน าของหรือวตัถุมาวางให้ดู ไม่มีป้ายแสดงค าอธิบายช่ือและรายละเอียด ส่ือจดัแสดงตอ้ง
อาศยัการอธิบายจากส่ือบุคคล ซ่ึงบางทีส่ือบุคคลก็ไม่สะดวกท่ีจะอธิบาย เพราะก าลงัให้สัมภาษณ์
หรือท ากิจกรรมกบัผูเ้รียนรู้กลุ่มอ่ืนอยู่ นอกจากนั้นยงัไม่มีการจดัแสดงวสัดุและอุปกรณ์ในการท า
บาตร ทั้งๆท่ีมีวตัถุอยู่ในห้องเก็บของและกล่องเก็บของขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจเป็นเพราะของในห้อง
และกล่องมีเยอะทั้งบาตร อุปกรณ์การท าบาตร  เอกสารแผน่พบั  กระดาษหนงัสือพิมพ ์ถุงพลาสติก               
และของจิปาถะมากมาย ท าใหย้ากต่อการหาของและน ามาใชง้าน  เป็นตน้   
    กิจกรรมการชมการท าบาตรจากวิถีชีวิตจริง  เป็นกิจกรรมท่ีไม่ไดช้มการท าบาตร
ทุกขั้นตอน ผูเ้รียนรู้ได้ชมขั้นตอนการท าบาตรตามจงัหวะและโอกาสว่าผูเ้รียนรู้เขา้มาเรียนรู้ใน
ขณะท่ีช่างท าบาตรก าลงัท างานอยู่ในขั้นตอนใด แสดงให้เห็นว่าผูเ้รียนรู้ได้ชมการท าบาตรไม่
ครบถว้น  ทุกขั้นตอน ท าใหก้ารเรียนรู้ไม่สมบูรณ์   
    กิจกรรมการทดลองท าบาตร ขั้นตอนส่วนใหญ่ท่ีจะให้ทดลองท า ไดแ้ก่  ขั้นตอน
การจกัหน้าววั ขั้นตอนการหักซ่ี  ขั้นตอนการลายบาตร เป็นต้น  กิจกรรมน้ีไม่ได้เป็นกิจกรรม
ประจ าท่ีให้ผูเ้รียนรู้ทุกคนได้ท า แต่อยู่ท่ีผูเ้รียนรู้เองว่าสนใจและขอทดลองท าบาตรด้วยตนเอง
หรือไม่ ซ่ึงผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่ไม่รู้วา่มีกิจกรรมน้ี ท าใหผู้เ้รียนรู้ไม่ไดเ้รียนรู้ทดลองท าบาตรดว้ยตนเอง 
    กิจกรรมการฟังบรรยายและการสัมภาษณ์ ส่วนเน้ือหาของกิจกรรมการเรียนรู้ตรง
กับความสนใจและเหมาะกับนักท่องเท่ียวมากกว่ากลุ่มผูเ้รียนรู้หลักท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษา          
เพราะ เ น้ือหา ท่ี ปั จ จุบันน า เสนอ เ ป็นข้อมู ลพื้ นฐานของภู มิ ปัญญาการท าบาตร  เ ช่น                       
ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร  ขั้นตอนการท าบาตร  ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญา
การท าบาตร ไม่ได้น าเสนอรายละเอียดเน้ือหาวสัดุและอุปกรณ์การท าบาตรและร าวงบา้นบาตร
เท่าท่ีควร และยงัไม่ได้น าเสนอเน้ือหาลงลึกถึงรายละเอียดตามลักษณะความเป็นภูมิปัญญา                      
ตามความหมายและความส าคัญของภูมิปัญญา  เช่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร              
ลกัษณะของบาตร อาชีพการท าบาตร   
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    3. ผลของการเรียนรู้ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนรู้มากกว่าเป็น
ประโยชน์ต่อเจา้ของภูมิปัญญา เพราะผูเ้รียนรู้เขา้มาชมแหล่งเรียนรู้โดยท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย อีกทั้งยงั
ไดร้ายงาน สารคดีและความรู้  ช่วยใหบ้รรลุผลทางการศึกษาและความตอ้งการเรียนรู้  นอกจากนั้น
ผลของการเรียนรู้อีกส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นส่วนใหญ่เป็นผลการเรียนรู้ท่ีจบัต้องไม่ได้คือการรับรู้ถึง     
ภูมิปัญญาและความต่ืนตวัต่อการอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย ซ่ึงไม่เห็นผลชดัเจนในการช่วยสนบัสนุน
แหล่งเรียนรู้   เจา้ของภูมิปัญญาไดเ้พียงประชาสัมพนัธ์เป็นหลกั ไม่ไดร้ายไดท่ี้แน่นอนและยงัตอ้ง
เสียค่าใช้จ่ายในการจดัพิมพเ์อกสารแผ่นพบั ซีดีรอมและการจดัแสดงภูมิปัญญาการท าบาตร เช่น  
ท ากรอบรูปความรู้ อดัรูปภาพเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร เป็นตน้  
   2.2 ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
    2.2.1 ปัญหาการจัดการทีต่ั้งและสภาพพืน้ที่ 
     วิเคราะห์ตามมาตรา 24 ความว่า “การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา         
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด า เนินการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศ              
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนรู้อาจเรียนรู้
ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ” 
    บรรยากาศ สภาพแวดล้อมและส่ิงอ านวยความสะดวกมีผลต่อการเรียนรู้ หาก
แหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีดีและมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ห้องน ้ า ท่ีจอดรถ 
เป็นตน้ ก็จะช่วยให้ผูเ้รียนรู้สนใจจะมาท่ีแหล่งเรียนรู้มากข้ึน กรณีของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา การ
ท าบาตรร้านหัตถกรรมไทยโบราณสภาพพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้กลางแจง้ ไม่มีอาคาร 
ให้เวลาแดดแรงหรือฝนตกหนักไม่สามารถให้บริการแก่ผูเ้รียนรู้ได้อย่างสะดวก บรรยากาศ
โดยรอบพื้นท่ีไม่เป็นระเบียบ มีทั้งของวางทัว่ร้านและไม่ค่อยสะอาด เพราะเจา้ของแหล่งเรียนรู้เล้ียง
แมวไว ้ท าให้มีชามอาหารแมวและชามน ้ าแมววางทัว่ร้าน มีเศษอาหารท่ีแมวกินตกเกล่ือนและมี
กล่ินฉุนจากฉ่ีแมว   นอกจากนั้นแหล่งเรียนรู้ยงัไม่มีห้องน ้ าและท่ีจอดรถ  ซ่ึงห้องน ้ าถือเป็นส่ิง
อ านวยความสะดวกพื้นฐานท่ีควรมี และผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่นั้นใชเ้วลาในการเรียนรู้มากกวา่ 60 นาที 
ซ่ึงเป็นเวลาท่ีนาน บางทีก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ห้องน ้ า และท่ีส าคญัท่ีสุดคือแหล่งเรียนรู้มีขนาดเล็ก 
ไม่มีพื้นท่ีท าให้ไม่สามารถรองรับผูเ้รียนรู้กลุ่มใหญ่ได ้ปัจจุบนัหากผูเ้รียนรู้มาเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ 
20-30 คน  กลุ่มผูเ้รียนรู้ตอ้งยืนหรือนัง่ท ากิจกรรมภายในบริเวณร้านกลางแจง้ ซ่ึงมีจ านวนเกา้อ้ี
ประมาณ 5 ท่ีนัง่  พื้นท่ีในร้านให้บริการไม่พอ ท าให้ผูเ้รียนรู้ตอ้งยืนรอบ ๆ แหล่งเรียนรู้กีดขวาง
ทางเขา้-ออกของคนชุมชน  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได้ว่าผูเ้รียนรู้รู้สึก ไม่สะดวกสบายในการ
เรียนรู้ ท าใหเ้กิดปัญหาผูเ้รียนรู้ขาดความสนใจในการเรียนรู้และไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ 
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    2.2.2 ปัญหาด้านการจัดการบุคลากร 
    วิเคราะห์ตามมาตรา 24 ความว่า “การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา         
และหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องด า เนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศ                
สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ 
รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ผูส้อนและผูเ้รียนรู้อาจเรียนรู้
ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ” 
    ส่ือการเรียนรู้มีผลต่อการเรียนรู้ หากแหล่งเรียนรู้มีส่ือการเรียนรู้ท่ีดี ก็จะช่วยให้
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ส่ือการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดในแหล่งเรียนรู้คือส่ือบุคคล หรือ
บุคลากร กรณีของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ แหล่งเรียนรู้ไม่ได้
จดัการอ านวยความสะดวกเร่ืองบุคลากรประจ าในแหล่งเรียนรู้ เน่ืองจากเห็นวา่ปกติมีผูเ้ขา้ชมแหล่ง
เรียนรู้จ านวนไม่มาก บุคลากรปัจจุบนัเพียง 1-2 คน ก็สามารถตอ้นรับไดดี้อยู่แลว้ แต่ในกรณีท่ี        
ผูเ้รียนรู้มากนัเป็นกลุ่มใหญ่ 20-30 คน เกิดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอส าหรับการท างาน เพราะไม่มี
เงินจา้งบุคลากรประจ า แหล่งเรียนรู้น้ีมีแค่การจา้งบุคลากรชัว่คราวส าหรับงานการออกนอกสถานท่ี
เท่านั้น นอกจากนั้นบุคลากรท่ีมีอยู่ไม่ไดผ้่านการอบรม อาศยัท าดว้ยใจรักและตามความสามารถ          
เท่าท่ีมี ท าใหบ้างคร้ังยงัน าเสนอขอ้มูลไดไ้ม่ดีนกั 
    2.2.3 ปัญหาด้านการจัดการประชาสัมพนัธ์ 
    กรณีของแหล่งเ รียนรู้ภู มิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ              
แหล่งเรียนรู้อาศัยบุคคลภายนอกช่วยประชาสัมพนัธ์มากกว่าการประชาสัมพนัธ์ด้วยตนเอง                          
ส่ือประชาสัมพันธ์ด้วยตนเอง มี เพียงแค่แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                       
และการสาธิตนอกนอกสถานท่ี ซ่ึงไม่มีความหลากหลายและกระจายประชาสัมพนัธ์ไดไ้ม่ทัว่ถึง    
ต่างจากประชาสัมพนัธ์โดยผูอ่ื้น ท่ีมีทั้ง แผน่ประชาสัมพนัธ์ภาษาไทยจดัท าโดยนกัศึก ส่ือโทรทศัน์ 
ส่ือนิตยสาร ส่ือวารสาร ส่ือหนังสือพิมพ์และส่ือออนไลน์  ซ่ึงมีความหลากหล ายกระจาย
ประชาสัมพนัธ์ได้ทัว่ถึงและเหมาะกับยุคสมัยมากกว่า การพึ่ งบุคคลภายนอกในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์นั้ นไม่แน่นอน ขาดความสม ่ าเสมอ เพราะการประชาสัมพันธ์จะข้ึนอยู่กับ
บุคคลภายนอก เจา้ของแหล่งเรียนรู้ไม่สามารถวางแผนประชาสัมพนัธ์ไดเ้ลย  ตอ้งรอคอยแต่โอกาส
ท่ีจะเข้ามา และย ังไม่ได้ติดต่อกับผู ้เ รียนรู้โดยตรง ท าให้การให้ข้อมูลอาจจะผิดพลาดได ้
นอกจากนั้นแหล่งเรียนรู้ไม่ไดมี้แผนเปิด-ปิดท าการ ท่ีแน่นอน และยงัไม่มีการประชาสัมพนัธ์เวลา
ท าการ ท าให้เกิดปัญหาผูเ้รียนรู้มาในวนัหยุด ท าให้เสียเวลา ฉะนั้นร้านหตัถกรรมไทยโบราณควร
จะเนน้ประชาสัมพนัธ์ดว้ยตนเองมากกวา่ จะไดติ้ดต่อกบัผูเ้รียนรู้โดยตรง  
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    2.2.4 ปัญหาด้านการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
    กรณีของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ  แหล่ง
เรียนรู้น้ีไม่มีการบริหารงบประมาณรายรับ - รายจ่ายท าให้ปัจจุบนัมีแต่การลงทุนเพิ่ม อาจมีรายได้
บา้ง เช่น การเป็นวทิยากร การขายบาตรท่ีระลึก ทั้งๆท่ีรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีจะช่วยพฒันาแหล่งเรียนรู้
ใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
    นอกจากนั้นแหล่งเรียนรู้ยงัตอ้งการเงินทุนส าหรับแผนการก่อสร้างอาคารใหม่ 
เพื่อใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัและเป็นแหล่งเรียนรู้   เพราะปัจจุบนัสภาพห้องในพื้นท่ีนั้นทรุดโทรม จึงตอ้ง
ปรับปรุงพื้นท่ีอยู่แลว้ตามกฎของส านกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริยท่ี์ว่า พื้นท่ีท่ีส านกังาน
ทรัพยสิ์นฯเป็นผูดู้แล จะตอ้งปรับปรุงพื้นท่ีให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีน่าอยู่ ไม่ปล่อยเป็นพื้นท่ีรกร้าง 
ไร้ประโยชน์ ในอนาคตจึงตอ้งสร้างอาคารข้ึนใหม่   ท าให้ตอ้งกู้ยืมเงินจากโครงการบา้นมัน่คง 
จ านวน 200,000 บาท โดยตอ้งเสียดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึงดอกเบ้ียร้อยละ4 จะให้กบัสถาบนั
พฒันาองคก์รชุมชน(องคก์รมหาชน) ส่วนดอกเบ้ียร้อยละ 3 จะให้กบัชุมชนบา้นบาตร  ระยะเวลา
ในการกูย้ืม 15 ปี  (สัมภาษณ์นางกฤษณา แสงไชย เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2556) เพื่อน ามาสร้าง
อาคาร ท าใหต้อ้งเป็นหน้ี ซ่ึงปัจจุบนันางกฤษณา แสงไชย อยูใ่นขั้นตอนการขออนุมติัการแจงสิทธิ
จากส านกังานทรัพยสิ์นฯ เพื่อขอกูเ้งินดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ 
   2.2.5 ปัญหาด้านการขาดความร่วมมือ 
   วิเคราะห์ตามบทบาทและหน้าท่ีของแหล่งเรียนรู้ความว่า “จดัหาความร่วมมือ โดย
ร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนในทอ้งถ่ินเพื่อจดัท าองคค์วามรู้และจดักิจกรรมท่ีผูเ้ขา้
ชมสามารถเลือกเรียนรู้ไดต้ามความสนใจและความถนดั” 
   กรณีของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ แหล่งเรียนรู้น้ี
เป็นแหล่งเรียนรู้ส่วนตวัท าให้ชาวบา้นบาตรในชุมชนนั้นรู้สึกไม่มีส่วนร่วมดว้ย ท าให้แหล่งเรียนรู้
น้ียงัไม่มีความสมบูรณ์ตามบทบาทและหน้าท่ีของแหล่งเรียนรู้ความว่า “เป็นเวทีให้คนในชุมชน
ทอ้งถ่ินร่วมกนัสร้างเร่ืองราวประวติัศาสตร์และสังคมของตนเองข้ึน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการ
เรียนรู้กบับุคคลภายนอก” และเม่ือชาวบา้นบาตรไม่ไดมี้ส่วนร่วมดว้ย จึงเกิดความกงัวลว่าแหล่ง
เรียนรู้น้ีจดัท าข้ึนไดดี้หรือไม่ เพราะการจดัการแหล่งเรียนรู้ไดดี้หรือไม่ดีจะมีผลกระทบต่อช่ือเสียง
ของชุมชนบา้นบาตร ท าใหห้ากเป็นไปไดช้าวบา้นบาตรก็อยากจะมีส่วนร่วมหรือออกความคิดเห็น
เก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้น้ี  
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3. ข้อเสนอแนะการจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
   3.1 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการกจิกรรมการเรียนรู้ 
   วิเคราะห์ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา24 ความวา่ “การจดั
กระบวนการเรียนรู้ จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของ        
ผูเ้รียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล” 
   แหล่งเรียนรู้ควรจดัรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนรู้ในแต่ละวยั        
โดยแบ่งเป็นกิจกรรมส าหรับเด็กและผูใ้หญ่ ดงัต่อไปน้ี 
   1. กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
   จากแนวคิดวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก เด็กโดยทัว่ไปจะมีความสนใจในช่วงเวลา
สั้นในส่ิงใกลต้วั กิจกรรมการถ่ายทอดตอ้งง่าย ไม่ซบัซ้อน สนุกสนานและดึงดูดใจ เช่น การละเล่น 
การเล่านิทาน การลองท า การเล่นปริศนาค าทาย เป็นตน้  
   ดงันั้นกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรส าหรับเด็ก ควรจะเป็นกิจกรรมง่าย                 
ไม่ซบัซ้อน สนุกสนาน เช่น  กิจกรรมการทดลองตีบาตรท่ีระลึก โดยให้ผูใ้หญ่หรือเด็กชุมชนบา้น
บาตรเป็นคนสอนให้ผูเ้รียนรู้  ซ่ึงหากเด็กในชุมชนสอนผูเ้รียนรู้ท่ี เป็นเด็กดว้ยกนั  อาจจะท าให้เด็ก
รู้สึกว่าเพื่อนท าได้ เราเองก็น่าจะท าได้เหมือนกัน นอกจากนั้นการทดลองตีบาตรท่ีระลึกยงั
เหมาะสมกับขนาดตวัของเด็ก กิจกรรมการฟังนิทานท่ีมาของบาตรตามบัญญัติและกิจกรรม            
การร าวงบา้นบาตร เพราะเป็นกิจกรรมท่ีง่าย ใครๆก็ท าได ้เด็กจะไดเ้รียนรู้อยา่งสนุก หลงัจากนั้นจึง
ค่อยๆเร่ิมสอนเน้ือหาภูมิปัญญาการท าบาตรเร่ืองอ่ืนตามมาภายหลงั  
   2. กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่ 
   จากความส าคญัของแหล่งเรียนรู้ ความว่า “ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากการคิดเอง 
ปฏิบติัเองและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ขณะเดียวกนัก็สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมและสามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได”้ 
   ดังนั้ นกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาส าหรับผูใ้หญ่ก็ใช้วิธีบอกเล่าโดยตรง โดยมี
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เดิมเป็นพื้นฐาน ทั้งการชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ การชมการท า
บาตร การทดลองท าบาตร การฟังบรรยายและการสัมภาษณ์เก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร โดย
พฒันาใหกิ้จกรรมการเรียนรู้มีความสมบูรณ์มากข้ึน เช่น กิจกรรมการชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณ                
ขอ้เสนอแนะคือจดัท าส่ือแผน่พบัและส่ือซีดีเพิ่มมากข้ึน โดยการใชร้ายไดจ้ากการขายของท่ีระลึก
หรือการขอรับบริจาคสนบัสนุนแหล่งเรียนรู้  อีกทั้งยงัแก้ไขขอ้มูลในส่ือแผ่นพบัท่ีผิดให้ถูกตอ้ง 
ตวัอย่างเช่น  แผ่นประชาสัมพนัธ์ภาษาไทยของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ แก้ขอ้มูลจากบาตร               
มี 5 ทรงเป็นบาตรมี 4 ทรง คือไม่มีทรงหัวเสือ เพราะทรงตะโกและทรงหัวเสือคือทรงเดียวกนั       
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เพียงแค่ต่างช่ือเรียก ส่วนเน้ือหาการอธิบายการแล่นบาตร น่าจะเพิ่มขั้ นตอนการท าบาตร                   
ในยคุปัจจุบนัคือการเช่ือมบาตร และแกพ้ิมพผ์ดิค าวา่ “ทรงลูกจนัทร์” เป็น “ทรงลูกจนั”  
   แผน่ประชาสัมพนัธ์โดยนกัศึกษาสาขาวชิาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยั        
ศรีปทุม แกข้อ้มูลขั้นตอนการท าบาตร 12 ขั้นตอนเป็น 21 ขั้นตอน 
 
ตารางที ่4 การแก้ไขแผ่นประชาสัมพนัธ์จาก 12 ขั้นตอนเป็น 21 ขั้นตอน 
 

ขั้นตอนการท าบาตร 12 ขั้นตอน ขั้นตอนการท าบาตร 21 ขั้นตอน 

1. การท าขอบบาตร 1.การตีขอบบาตร เป็นการท าปากบาตรหรือท่ี
เรียกว่า “กงบาตร” เร่ิมจากการวดัความยาวของ
เหล็กข้ึนอยู่กบัขนาดของบาตร การตีขอบบาตร
เป็นงานฝีมือ ท่ีตอ้งค่อยๆดดัเหล็กให้โคง้ดว้ยมือ
จนส าเร็จเป็นขอบบาตร 

2.การกะเหล็กท าตวัโครงของบาตร 2.การกะเหล็ก เป็นการวดักะขนาดของเหล็กท่ี
จะน ามาต่อเป็นโครง โดยการคิดออกแบบและ
วดักะขนาดของเหล็กเพื่อใหข้ึ้นเป็นโครงบาตรท่ี
สวย ไม่ได้ท าตามรูปแบบส าเร็จรูปท่ีมีอยู่แล้ว 
แต่ตอ้งออกแบบค านวณต่อบาตรแต่ละใบ ตาม
ลกัษณะทรงบาตรและขนาดท่ีก าหนดไว ้

3.การตดัเหล็กใหเ้ป็นรูปกากบาท 3.การตดัเหล็ก เป็นการตดัแผ่นเหล็กให้เป็นรูป
กากบาทตามท่ีวดัไว ้

4.การเว้าเหล็กเพื่อให้ต่อสนิทกับเหล็กขอบ
บาตร 

4.การเวา้เหล็ก เป็นการตดัส่วนปลายของเหล็ก
รูปกากบาทให้เวา้ลงไปเพื่อให้เขา้กบัปากบาตร
พอดีกนั 

5.การจกัเหล็กเป็นซ่ีฟันเพื่อประกอบเขา้กบัขอบ
บาตร 

5.การจกัเหล็ก เป็นการใช้กรรไกรจกัตรงส่วน
เวา้ของแผน่เหล็กรูปกากบาททั้ง 4 ดา้นและทุบ
ใหเ้รียบ 
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ขั้นตอนการท าบาตร 12 ขั้นตอน ขั้นตอนการท าบาตร 21 ขั้นตอน 

6.การงอเหล็ก ดดัเหล็กใหโ้คง้ตามรูปทรงบาตร 6.การงอเหล็ก เป็นการดดัเหล็กท่ีจกัแลว้ให้โคง้
ไดล้กัษณะของบาตร 

7.การหกัเหล็ก ซ่ีเหล็กท่ีจกัแลว้ให้แยกออกเป็น
ฟันปลา 

7.การหักเหล็ก เป็นการหักเหล็กท่ีจกัไว้ให้เป็น
แบบสลบัฟันปลา เพื่อจะน าไปประกอบเขา้กบั
ปากบาตร 

8.ติดกง น าโครงเหล็กกากบาทท่ีจกัแล้วติดกบั
ขอบบาตรใชค้อ้นทุบใหย้ดึติดกนั 

8.การติดกง เป็นการน าแผ่นเหล็กรูปกากบาทท่ี
โคง้แลว้ หกัสลบัฟันปลาแลว้มาประกอบเขา้กบั
ปากบาตร 

9.การท าแผ่นหน้าววั ตดั จกั โคง้ ติดเขา้กบักง
ทั้งส่ีดา้น ใชค้อ้นทุบใหเ้รียบสนิท 

9.การกะหน้าววั เป็นการน าแผ่นเหล็กมาวดักะ
ขนาด เพื่อประกอบเขา้กบักง 

 10.การตดัหนา้ววั เป็นการตดัแผน่เหล็กตามท่ีวดั
ไว้และตัดขนาดเผื่ อไว้ส าหรับจักฟันด้วย
ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร แผ่นเหล็กท่ีตดัแล้ว
เรียกวา่ “หนา้ววั” 

 11.การจกัหนา้ววั เป็นการใช้กรรไกรจกัให้รอบ 
เสร็จแลว้ทุบใหเ้รียบ 

 12.การโคง้หนา้ววั เป็นการดดัหนา้ววัให้โคง้เพื่อ
จะน าไปประกอบกับโครงให้ได้รูปทรงของ
บาตร 
 

 13.การหักหน้าววั เป็นการง้างเหล็กท่ีจกัให้ได้
ลกัษณะสลบัฟันปลา 

 14.การ เข้าหน้ า ว ัว  เ ป็นก ารน าหน้ า ว ัวไป
ประกอบเข้ากับกง จนเป็นรูปบาตร เรียกว่า 
“บาตรหนา้ววั” 
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ขั้นตอนการท าบาตร 12 ขั้นตอน ขั้นตอนการท าบาตร 21 ขั้นตอน 

10.การหยอดบาตร น าบาตรไปแช่น ้ า เช็ดให้
แห้งโรยผงประสานทองแดงตามตะเข็บรอยต่อ
ทุกรอย 

15.การหยอดบาตร เป็นการโรยผงประสานทอง
ตามตะเข็บด้านในของบาตร ก่อนโรยต้องน า
บาตรไปแช่น ้ าก่อน พอบาตรสะเด็ดน ้ าจึงโรยผง
ประสานทองลงไปทุกตะเข็บ เหตุท่ีตอ้งน าบาตร
ไปแช่น ้ า ก่อน ก็ เพื่อให้ผลประสานทองได้
เกาะติดกบัตะเขบ็ได ้

11.การเป่าแล่นโดยใช้ความร้อน เพื่อเช่ือมรอย
ตะเขบ็ใหแ้น่นและไม่เป็นสนิมง่าย 

16.การแล่นบาตร เป็นการเป่าแล่นท าให้ผง
ประสานทองละลายออกมาเช่ือมตามตะเขบ็ โดย
ใช้ไฟท่ีมีความร้อนสูง  หมายเหตุ : เม่ือข้ึนรูป
มาแลว้บาตรท่ีเพิ่งต่อกนัจะแข็ง มีค  าแนะน าให้
น าบาตรไปเผาไฟเพื่อให้เหล็กน่ิม จะไดตี้บาตร
ไดง่้าย  

 17.การยุบมุมบาตร เป็นการทุบตามตะเข็บและ
เป็นการตรวจสภาพด้วยว่า ทุกตะเข็บเ ช่ือม
ติดกันดีหรือยงั ถ้ายงัมีปัญหาก็ต้องน าไปเป่า
แล่นซ่อมอีกที 

12.การลายบาตรคือ การแต่งทรงบาตรให้ไดรู้ป
ตามตอ้งการ 

18.การลายบาตร เป็นการใช้คอ้นลายทุบบาตร
บนทัง่ลายบาตรให้ไดรู้ปทรงของบาตร แต่จะยงั
ไม่เรียบ จากนั้นก็น าบาตรไปแช่น ้ ากรด ให้กรด
กดัข้ีเหล็กออกให้หมด ก่อนท่ีจะน าไปตีให้เรียบ 
น ้ ากรดท่ีใช้จะผสมน ้ า 1 ถังต่อกรดคร่ึงขวด 
เทคนิคการลายบาตรคือให้ขีดเมจิกเป็นวงกลม
รอบบาตร เขียนเส้นรอบบาตรเพื่อเป็นจุดสังเกต
วา่ลายบาตรไดส้มดุลทัว่ทั้งบาตรหรือยงั 

 19.การตีบาตร เป็นการน าบาตรมาตีให้เรียบ ช่าง
เรียกวา่ “ตีเรียงเมด็” ตีใหเ้รียบมากข้ึน 
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ขั้นตอนการท าบาตร 12 ขั้นตอน ขั้นตอนการท าบาตร 21 ขั้นตอน 

 20.การตะไบบาตร เป็นการน าบาตรท่ีตีแล้วมา
ตะไบฝหเ้รียบร้อย จะไดบ้าตรขาว 

 21.การระบมบาตร เป็นการน าบาตรขาวไปอบ
ดว้ยความร้อนสูงจนเหล็กสุก บาตรท่ีไดจ้ากการ
ระบมจะมีสีค่อนขา้งด าและดา้น  

    
   ส่ือการจัดแสดงเป็นส่ือท่ีผู ้เรียนรู้ส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะพฒันามากท่ีสุด โดยมี
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาส่ือจดัแสดงตามหลกับทบาทและหนา้ท่ีของแหล่งเรียนรู้ ความวา่ “เป็น
สถานท่ีรวบรวมและจดัแสดงเร่ืองราวทางวฒันธรรม เปิดใหส้าธารณชนเขา้ใช ้โดยมีการจดัสถานท่ี
ใหส้ามารถส่ือความเขา้ใจถึงเร่ืองท่ีจดัแสดงและใหค้วามรู้ไปดว้ยในขณะเดียวกนั” 
   แหล่งเรียนรู้ควรท าทะเบียนจดัระบบส่ิงของภายในร้าน ทั้งวตัถุส่ิงของจากห้องเก็บ
ของและกล่องขนาดใหญ่ เช่น บาตร วสัดุการท าบาตร อุปกรณ์การท าบาตร  เอกสารแผ่นพบั 
เอกสารความรู้ รายงาน แผน่ซีดีสารคดี ฯลฯ น ามารวบรวมและท าทะเบียน จดัระเบียบเพื่อการใช้
งาน       ท าบาตรและการเลือกส่ิงของมาจดัแสดง ซ่ึงขั้นตอนการท าทะเบียน เร่ิมจากการก าหนดเลข
ประจ าวตัถุ การเขียนเลขวตัถุ การบนัทึกขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุและเรียบเรียงจดัระบบเป็นหมวดหมู่ให้
ง่าย      ต่อการคน้หา ตามหลกัพิพิธภณัฑสถานวิทยา ต่อจากนั้นจึงจดัแสดงส่ิงของในรูปแบบต่างๆ
ใหเ้ขา้ใจง่ายและบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของภูมิปัญญาการท าบาตร เช่น การจดัแสดงกรอบรูปความรู้ 
ไดแ้ก่ กรอบมรดกบา้นบาตร กรอบขั้นตอนการท าบาตร กรอบการบ่มบาตร กรอบสกุลช่างท าบาตร 
กรอบรูปพระสงฆ์ท่ีใช้บาตรฝีมือคุณกฤษณา แสงไชย กรอบรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         
ขณะทรงผนวช ฯลฯ การจดัแสดงอลับั้มรูปเก่ียวกบับาตร การจดัแสดงของและวตัถุเก่ียวกบับาตร 
ว ัสดุและอุปกรณ์การท าบาตรพร้อมค าอธิบาย เช่น  บาตร 4 ทรง (บาตรทรงไทยเดิม                            
บาตรทรงตะโก  บาตรทรงมะนาว  บาตรทรงลูกจนั)  บาตร 2 ลกัษณะ (บาตรตวัผู ้ บาตรตวัเมีย)  
บาตรเขียนลาย  (บาตรลายพญานาคทรงเศียร  บาตรลายเพดานโบสถ์  บาตรลายเสาโบสถ ์               
บาตรลายไทย บาตรลายไทยประยุกต์) บาตรขั้นตอนต่างๆ ( บาตรท่ีเห็นตะเข็บ  บาตรบ่ม)                     
ช้ินส่วนบาตร (ช้ินส่วนกงบาตร ช้ินส่วนหน้าววัของบาตร) อุปกรณ์การท าบาตร (แผ่นเหล็ก             
แผน่แสตนเลส  ทัง่ไม ้ ลูกกะล่อน  คอ้นธรรมดา  คอ้นลาย  คอ้นคอมา้  คีม  กรรไกรยืน  กรรไกร
ธรรมดา  ตะไบ  ถงัน ้ากรด ) และการจดัส่ิงของส่วนหน่ึงใหผู้เ้รียนรู้สัมผสัได ้เพื่อการเรียนรู้ทั้งสอง
ทางคือตาดูและสัมผสัจริง ซ่ึงส่ิงของจัดแสดงท่ีสัมผสัได้ควรจะเป็นของท่ีท าข้ึนมาใหม่เพื่อ              
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การเรียนรู้โดยเฉพาะ เพราะอุปกรณ์การท าบาตรจริงนั้นมีครู จึงไม่ควรจะเอามาใชเ้พื่อประโยชน์อ่ืน
นอกจากการท าบาตร ส่วนบาตรจดัแสดงก็ตอ้งท าข้ึนมาใหม่ ไม่ใชบ้าตรท่ีเอาไวข้ายหรือของลูกคา้
มาจดัแสดงใหผู้เ้รียนรู้ชม เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน  
   นอกจากนั้นยงัผลิตส่ือรูปแบบต่างๆ เช่น การจดัท าป้ายนิทรรศการฝาผนังเก่ียวกับ
ประวติัความเป็นมาของชุมชนบ้านบาตร ประวติัความเป็นมาของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ           
ขั้นตอนการท าบาตร เป็นตน้ การจดัท าหนงัสือรวมเพลงร าวงบา้นบาตร ซ่ึงรวบรวมเพลงร าวงบา้น
บาตรและ จดัเรียบเรียงเป็นเล่ม โดยบนัทึกรายละเอียด ไดแ้ก่ ท่ีมาของเพลง ปีท่ีแต่ง ผูแ้ต่ง ท านอง 
จงัหวะและเน้ือเพลง จากนั้นจึงจดัพิมพเ์ป็นเล่ม การจดัท าส่ือแผ่นพบัค าแนะน าการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ เป็นตน้และการขอความร่วมมือให้ผูเ้รียนรู้ช่วยน ารายงาน สารคดีท่ีเคยไดศึ้กษา
น ากลบัใหแ้หล่งเรียนรู้เพื่อท่ีจะต่อยอดเป็นส่ือการเรียนรู้เพิ่มเติม  
   กิจกรรมการชมการท าบาตรจากวิถีชีวิตจริงควรจะเปล่ียนเป็นการสาธิตการท าบาตร
ครบทั้ง 21 ขั้นตอน เพื่อใหผู้เ้รียนรู้ไดเ้รียนรู้ชมครบทุกขั้นตอนอยา่งสมบูรณ์ 
   กิจกรรมการทดลองการท าบาตรควรเน้นให้เป็นกิจกรรมหลักท่ีทุกคนได้ท า ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ความวา่ “การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้
ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได้” โดยให้ทดลองท าในบางขั้นตอน 
เช่น การจกัหนา้ววั การตีบาตร การวาดลวดลายลงบนบาตร เป็นตน้ เพื่อให้รู้ถึงวิธีการท า ความยาก
ง่ายของขั้นตอน จะไดเ้ห็นถึงคุณค่าของงานหตัถกรรม 
   กิจกรรมการฟังบรรยายและการสัมภาษณ์ก็เนน้การน าเสนอเน้ือหาชดัเจน ถูกตอ้งและ
น่าสนใจ บอกเล่าเร่ืองราวของชีวิตวฒันธรรมและภูมิปัญญาการท าบาตร ให้ครบถว้นตามแนวคิด
ลกัษณะความเป็นภูมิปัญญา ความหมายและความส าคญัของภูมิปัญญา  เพื่อตอบสนองการเรียนรู้
เพื่ อก า รวิ จัย  ต ามพระราชบัญญัติ ก า ร ศึ กษาแ ห่ งช า ติ  พ .ศ .2542 ม า ตรา  24 ค ว ามว่ า                        
“การจดักระบวนการเรียนรู้...สามารถใช้การวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้” ส าหรับ
นักเรียนนักศึกษา ในช่วงอายุ 15-25 ปี ท่ีต้องการเข้ามาท่ีแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาเก่ียวกับ          
ภูมิปัญญาการท าบาตรในประเด็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นผูเ้รียนรู้กลุ่มใหญ่ท่ีสุด 
   จากเน้ือหาของกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเพียงเน้ือหาประวติัความเป็นมาและการท าบาตร 
ซ่ึงไม่ไดแ้สดงถึงความเป็นภูมิปัญญาท่ีมีการถ่ายทอดและพฒันา ดงันั้นจึงควรเพิ่มเติมรายละเอียด
ในประเด็นลกัษณะของบาตร   อาชีพการท าบาตรและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร  ส่วน
เน้ือหาวสัดุและอุปกรณ์การท าบาตรและร าวงบา้นบาตรท่ีไม่ไดน้ าเสนอควรจะทบทวนความรู้และ
ส่งเสริมให้น าเสนอดว้ยเพราะเป็นเน้ือหาส าคญัของภูมิปัญญาการท าบาตร อีกทั้งยงัเพิ่มเติมเน้ือหา
ใหม่ๆท่ีหลากหลายและน่าสนใจ เช่น ความหมายของบาตร ท่ีมาของบาตร  พ่อปู่ ครูบาตร เตาแล่น
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โบราณ พิธีการไหวค้รู  การอนุรักษ์การท าบาตร ไดแ้ก่ การฝึกหัดเด็กบา้นบาตรให้ท าบาตร  การ
ออกบรรยายให้ความรู้ตามโรงเรียนและศูนยร์าชการ ฯลฯ การพฒันาการต่อยอดทางภูมิปัญญา 
ไดแ้ก่ การพฒันาวสัดุและอุปกรณ์การท าบาตร  การวาดลวดลายลงบนบาตร  ฯลฯ การประยุกตใ์ช้
ภูมิปัญญาจะแสดงให้ผูเ้รียนรู้เห็นว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นไม่ได้เป็นเพียงของเก่าท่ีควรอนุรักษ์
เอาไวเ้ท่านั้น แต่ยงัมีประโยชน์และความส าคญัต่อสังคมปัจจุบนั เช่น การท าบาตรท่ีระลึกจากภูมิ
ปัญญาการท าบาตรช่วยสร้างรายได้ ฯลฯ ซ่ึงการเพิ่ม เ ติมเ น้ือหาการเ รียนรู้ เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542มาตรา 23 ความวา่ “การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษาในเร่ืองความรู้
เก่ียวกบัศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา 
   จากท่ีกล่าวข้างต้นและจากการศึกษาข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์และแนวคิด
ความหมายและความส าคญัของภูมิปัญญา ผูว้ิจยัจึงแบ่งเป็นชุดขอ้มูลเน้ือหาภูมิปัญญาการท าบาตร  
3 ชุดขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
   ชุดขอ้มูลท่ีหน่ึง ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร เร่ิมจากประวติัภูมิปัญญาการ
ท าบาตรตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลายและสมยัต้นรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบนั เล่าให้เห็นภาพ             
การสืบทอดภูมิปัญญารุ่นสู่ รุ่น ตั้ งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงช่างท าบาตรในปัจจุบัน ซ่ึงผ่าน                     
การเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดวิกฤตบาตรป๊ัม 
ต่อจากนั้นก็เป็นกระแสการท่องเท่ียว ท าให้ชุมชนบา้นบาตรเปล่ียนลกัษณะชุมชนของตนเองจาก
แหล่งการผลิตบาตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางภูมิปัญญา รวมถึงกระแสการเรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญา ท า
ใหชุ้มชนบา้นบาตรกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
   ชุดข้อมูลท่ีสอง ภูมิปัญญาการท าบาตร ได้แก่  ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญา              
การท าบาตร ความหมายของบาตร ท่ีมาของบาตรตามพุทธบญัญติัในพระวินัยปิฎกมหาวรรค  
ลกัษณะของบาตร วสัดุและอุปกรณ์การท าบาตร  การไหวค้รู ขั้นตอนการท าบาตร การวาดลวดลาย
ลงบนบาตร  อาชีพการท าบาตร  การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตรและร าวงบา้นบาตร  
   ชุดข้อมูลท่ีสาม ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ได้แก่ ประวติัความเป็นมาของร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณ บุคลากรของร้านหตัถกรรมไทยโบราณ งานของร้านหตัถกรรมไทยโบราณ ฯลฯ  
   นอกจากนั้นยงัเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนรู้มีโอกาสเลือกท ากิจกรรมท่ี
สนใจ เ ช่น กิจกรรมการอ่านหนังสือเ ก่ียวกับภู มิ ปัญญาการท าบาตร ซ่ึงสอดคล้องตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ความว่า “การจดักระบวนการเรียนรู้ จดั
กิจกรรมให้ ผูเ้รียนได้เรียนรู้...รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง” โดยการจดัมุมบริการ
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เอกสารความรู้และหนงัสือเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตรและศิลปวฒันธรรม   เพื่อให้ผูเ้รียนรู้ได้
นัง่อ่านหนงัสือเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตรและวฒันธรรมต่างๆ เพิ่มพูนความรู้ให้กบัตนเองและ
มีนิสัยรักการอ่าน 
   กิจกรรมการท าบาตรท่ีระลึกเป็นกิจกรรมการท าบาตรท่ีระลึกดว้ยตวัเอง ซ่ึงใชเ้วลาใน
การท าประมาณ 4 วนั ดงันั้นจึงอาจจะจดัเป็นกิจกรรมประจ าเดือนให้ผูม้าเรียนรู้ มาทุกวนัเสาร์หรือ
อาทิตยเ์ป็นจ านวน 4 คร้ังติดกนั พอท าเสร็จก็ไดบ้าตรท่ีระลึกฝีมือตนเองกลบับา้นไป 
   กิจกรรมการชมร าวงบา้นบาตรเป็นการชมร าวงบา้นบาตร เพื่อความสนุกสนานและร่วม
ร าวงดว้ยกนั เป็นกิจกรรมท่ีจะท าใหผู้เ้รียนรู้ไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามคัคี  
   กิจกรรมการชมชุมชนบา้นบาตรเป็นกิจกรรมท่ีแหล่งเรียนรู้มีส่วนร่วมกบัชุมชนในการ
พฒันาการเรียนรู้กบับุคคลภายนอก ตามบทบาทและหน้าท่ีของแหล่งเรียนรู้ ความวา่ “เป็นเวทีให้
คนในชุมชนท้องถ่ินร่วมกันสร้างเร่ืองราวประวติัศาสตร์และสังคมของตนเองข้ึน เพื่อให้เกิด        
การบูรณาการการเรียนรู้กบับุคคลภายนอก” เช่น การพาชมศาลากลางชุมชน การพาชมศาลพ่อปู่            
ครูบาตร การพาชมเตาแล่นโบราณ การพาชมร้านท าบาตรอ่ืนๆในชุมชน เป็นตน้   
   กิจกรรมการฝึกอาชีพการท าบาตรเป็นการฝึกผูเ้รียนรู้ท่ีสนใจ มาเรียนรู้ภูมิปัญญา         
การท าบาตรอย่างละเอียดเพื่อน าไปประกอบอาชีพ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 มาตรา 23 ความว่า “การจดัการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ             
และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้ งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้                 
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเร่ืองความรู้และทกัษะในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวติอยา่งมีความสุข”  โดยตอ้งการแสดงให้เห็นวา่ความรู้ภูมิปัญญานั้น
ไม่ใช่เรียนเพื่อรู้เท่านั้น แต่ยงัมีประโยชน์ในการเรียนรู้เพื่อน าไปประกอบเป็นอาชีพได ้อีกทั้งยงัเป็น
ประโยชน์ต่อภูมิปัญญาเป็นอยา่งมาก เพราะท าให้ภูมิปัญญาการท าบาตรไดรั้บการสืบทอดอีกทาง
หน่ึงดว้ย 
   จากเดิมการด าเนินการจดักิจกรรมของแหล่งเรียนรู้เม่ือร่วมกิจกรรมกบัองคก์รภายนอก
และ งานการออกนอกสถานท่ี ทางร้านจะเตรียมการดีกว่าการเรียนรู้ปกติในแหล่งเรียนรู้ ก็
ปรับเปล่ียนให้มีรูปแบบเดียวกัน โดยมีพื้นฐานการจัดกิจกรรม การจัดแสดงและบุคลากร 
ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5 พืน้ฐานการจัดกจิกรรมของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ 
 

 แหล่งเรียนรู้ปกติ / แหล่งเรียนรู้เมื่อร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก / การออกนอก
สถานทีข่องแหล่งเรียนรู้ 

กิจกรรม กจิกรรมหลกัคือ  
- การชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณ   
- การชมการท าบาตร เช่น ขั้นตอนการลายบาตรด้วยทัง่ไมแ้ละลูกกะล่อน ขั้นตอน     
การจกัหนา้ววั  
- การทดลองการท าบาตร เช่นขั้นตอนการลายบาตรดว้ยทัง่ไมแ้ละลูกกะล่อน ขั้นตอน
การจกัหนา้ววั 
- การฟังบรรยายเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร 
- การพดูคุยสัมภาษณ์เก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร 
- การอ่านหนงัสือเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร 
กจิกรรมรองคือ 
- การท าบาตรท่ีระลึก, การชมร าวงบา้นบาตร, การชมชุมชนบา้นบาตร,การฝึกอาชีพ  
การท าบาตร 

ก า ร จั ด
แสดง 

รอ  การจดัแสดง ไดแ้ก่ 
  - กรอบรูปความรู้ เช่น กรอบมรดกบา้นบาตร กรอบขั้นตอนการท าบาตร กรอบการบ่ม

บาตร กรอบสกุลช่างท าบาตร กรอบรูปพระสงฆ์ท่ีใช้บาตรฝีมือคุณกฤษณา แสงไชย 
กรอบรูปพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัขณะทรงผนวช ฯลฯ  

  - อลับั้มรูปเก่ียวกบับาตร 
  - บาตรชนิดและขนาดต่างๆ เช่น บาตรทรงไทยเดิม บาตรทรงตะโก บาตรทรงมะนาว 

บ าตรงทรง ลู กจัน  บ าตรขาว  บ าตรรมด า  บ าตร ท่ี ระ ลึ ก  บ าตร เ ขี ยนลา ย                       
บาตรท่ีเห็นตะเขบ็ บาตรบ่ม ฯลฯ  

  - ช้ินส่วนบาตรในขั้นตอนต่างๆ เช่น  กงบาตร ช้ินส่วนหนา้ววัของบาตร 
อุป - อุปกรณ์การท าบาตร เช่น ลูกกะล่อน คอ้นธรรมดา คอ้นคอไม ้คีม ตะไบ ฯลฯ 

- - ป้ายนิทรรศการเก่ียวกับประวติัชุมชนบ้านบาตร ประวติัภูมิปัญญาการท าบาตร            
และขั้นตอนการท าบาตร 

-  
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 แหล่งเรียนรู้ปกติ / แหล่งเรียนรู้เมื่อร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก / การออกนอก
สถานทีข่องแหล่งเรียนรู้ 

บุคลากร บุคลากรประจ าคือ 
- นางกฤษณา แสงไชย 
- นายบุญเลิศ สิงหกรรม 
บุคลากรชัว่คราวคือ 
- นายสนุน แดงนอ้ย (การท าบาตร) 
- นางสุปราณี เสือศรีเสริม (ร าวงบา้นบาตร) 
- นางลกัขณา สายรัดทอง (การท าบาตร) 
- นางต๋ิม สมพงษ ์(การท าบาตร) 

  
   ส่วนผลของการเรียนรู้ส่วนใหญ่ในปัจจุบนัเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนรู้มากกว่าเป็น
ประโยชน์ต่อเจา้ของภูมิปัญญา ก็เสนอแนะใหมี้การจดัการท าใหผ้ลของการเรียนรู้เป็นประโยชน์ต่อ
เจา้ของภูมิปัญญามากข้ึน ไดแ้ก่ การขอสนบัสนุนเร่ืองส่ือการเรียนรู้จากผูเ้รียนรู้  เช่น เม่ือผูเ้รียนรู้
ไดผ้ลของการเรียนรู้เป็นรายงาน สารคดีและการประชาสัมพนัธ์ ก็ขอให้ช่วยท ามาให้อีกชุดหน่ึง
ส าหรับเอาไวใ้นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนรู้กลุ่มต่อไป หรือขอการสนบัสนุนเงินทุน
โดยการตั้งเป็นกองทุนเพื่อพฒันาภูมิปัญญาการท าบาตร เพื่อน าเงินท่ีไดม้ามาพฒันาแหล่งเรียนรู้       
ต่อไป  ซ่ึงน่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างดี เพราะจากแบบสอบถามผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่ต่ืนตัว
ทางดา้นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ดงันั้นหากมีวิธีท่ีจะช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาการท าบาตร ผูเ้รียนรู้ก็
น่าจะใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
   3.2 ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
     3.2.1 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการทีต่ั้งและสภาพพืน้ที ่ 
     ต า ม พ ร ะ ร า ช บัญญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า  พ .ศ .2542 ม า ต ร า  24 ค ว า ม ว่ า                         
“การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ ดังต่อไปน้ี...
ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอ านวยความ
สะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้” และความคิดเห็นของผูเ้รียนรู้เก่ียวกับ         
สภาพพื้นท่ี 
     ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการท่ีตั้งและสภาพพื้นท่ีรู้คือการปรับปรุงภูมิทศัน์   
และบริเวณโดยรอบ เร่ิมจากส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการท าความสะอาดพื้นท่ีให้เรียบร้อย ของท่ีไม่ไดใ้ช้
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งานแลว้ก็ทิ้งไป ส่วนของท่ีมีอยู่ก็จดัให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดบาตร  หมวดวสัดุ       
การท าบาตร  หมวดอุปกรณ์การท าบาตร  หมวดหนังสือและเอกสารแผ่นพบั  หมวดอลับั้มภาพ 
และส่ือต่างๆ เช่น ซีดีรอม  หมวดถุงพลาสติก  หมวดอุปกรณ์เคร่ืองเขียน ฯลฯ ส่วนเร่ืองการเล้ียง
แมว ขอ้เสนอแนะคือควรมีบา้นแมวให้อยูเ่ป็นสัดส่วน ไม่ควรปล่อยให้อยูอ่ยา่งอิสระ เพราะจะได้
เก็บท าความสะอาดอาหารและอึและฉ่ีแมวไดส้ะดวก  และท าป้ายบอกทางเพื่อน ามาสู่แหล่งเรียนรู้ 
เพราะในปัจจุบนัไม่มีป้ายบอกทาง ตอ้งอาศยัการเดินเทา้เขา้ชุมชนแลว้สอบถามคนในชุมชนเท่านั้น
จึงจะมาถึงแหล่งเรียนรู้ได ้ขอ้เสนอแนะคือการจดัท าป้ายน าทางไวท่ี้ทางเขา้ชุมชน เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผูเ้รียนรู้  นอกจากนั้นยงัขอความร่วมมือกบัฝ่ายพฒันาชุมชนของเขตป้อมปราบฯ      
เร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ความสะอาดในชุมชน ความปลอดภยัในชุมชน  เป็นตน้ 
    ในอนาคตมีแผนสร้างแหล่งการเรียนรู้ท่ีเป็นลกัษณะอาคารโดยมีแนวอาคารมา
จากแบบบา้นโครงการบา้นมัน่คงของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์รมหาชน) และกระทรวง       
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นลักษณะอาคารบ้านแบบไทย มีใต้ถุนเรือน            
ซ่ึงจะช่วยแก้ปัญหาเร่ืองไม่มีอาคารท่ีกนัฝนได้อย่างดีท่ีสุด นอกจากนั้นอาคารยงัช่วยให้มีพื้นท่ี
บริการมากข้ึน สามารถรองรับกลุ่มผูเ้รียนรู้กลุ่มใหญ่ได้ โดยวางแผนว่าชั้นหน่ึงจะประกอบดว้ย 
พื้นท่ีนัง่ท  าบาตร 2 ท่ีนัง่ ส่วนตอ้นรับและขายของท่ีระลึก  ท่ีนัง่พกัผ่อน ห้องเก็บของและห้องน ้ า 
ส่วนชั้นสองจะเป็นหน่ึงหอ้งใหญ่ ท่ีประกอบดว้ยส่วนนิทรรศการ ส่วนจดัแสดง มุมบริการหนงัสือ
และพื้นท่ีส าหรับจดักิจกรรม โดยจดัใหมี้ท่ีนัง่ส าหรับผูเ้รียนรู้จ านวนมาก 
    3.2.2 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการบุคลากร  
    ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ.2542 มาตรา 24 ความวา่ “การจดักระบวนการ
เรียนรู้ ใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี...ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อน
สามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด         
การเรียนรู้และมีความรอบรู้” และความคิดเห็นของผูเ้รียนรู้เก่ียวกบับุคลากร 
    ขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการบุคลากรคือ แหล่งเรียนรู้ควรเพิ่มจ านวนบุคลากรดว้ย
การใหลู้กหลานของคุณกฤษณา แสงไชยมาช่วยงานในช่วงวนัเสาร์-อาทิตยท่ี์พวกเขามีเวลาวา่ง และ
จา้งคนในชุมชนท่ีท าบาตรไดม้าเป็นบุคลากรหลกั ในโอกาสท่ีมีกลุ่มผูเ้รียนรู้มาเป็นจ านวนมาก เช่น 
นางสุปราณี เสือศรีเสริม  นางลกัขณา สายรัดทอง  เป็นตน้ ถือเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัคน ใน
ชุมชนบา้นบาตร  นอกจากนั้นยงัเสนอแนะใหจ้ดัอบรมแก่บุคลากรใหพ้ฒันาการท างานมากยิง่ข้ึน  
    3.2.3 ข้อเสนอแนะด้านการจัดการประชาสัมพนัธ์ 
    ขอ้เสนอแนะดา้นประชาสัมพนัธ์คือแหล่งเรียนรู้ควรมีส่ือออนไลน์ท่ีเป็นส่วนตวั 
เช่น เว็บไซต์ส่วนตวั เฟซบุ๊กส่วนตวั เพราะเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงผูเ้รียนรู้ได้ดีท่ีสุดและสอดคล้องกับ             



73 
 

กลุ่มผูเ้รียนรู้ส่วนใหญ่ท่ีอยูใ่นช่วงอายุ 15-25 ปี ซ่ึงเติบโตมากบัส่ือออนไลน์ ท าให้คุน้เคยกบัการ
คน้หาข้อมูลทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กมากกว่าการใช้ส่ืออ่ืน จากการวิเคราะห์แล้วผูว้ิจ ัยคิดว่า            
เฟซบุ๊กส่วนตวัน่าจะเหมาะสมท่ีสุดในการประชาสัมพนัธ์ เพราะใชง้านง่ายและมีค่าใชจ่้ายในการ
ประชาสัมพนัธ์ไม่สูง นอกจากนั้นยงัเป็นช่องทางการติดต่อผูเ้รียนรู้โดยตรง เพื่อประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ การประกาศวนัหยุดของแหล่งเรียนรู้ และเป็นส่ือการเรียนรู้ทางออนไลน์ 
ไวเ้ผยแพร่และแลกเปล่ียนเน้ือหา รูปภาพ วิดีโอเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร ซ่ึงกนัและกนั เช่น       
ผูเ้รียนรู้ท่ีเป็นนกัเรียนนกัศึกษาท าบทความหรือวิดีโอสารคดี ก็สามารถน ามาแบ่งปันในเฟซบุ๊กได ้
ใหทุ้กคนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั 
    ขอความร่วมมือฝ่ายพัฒนาชุมชนของเขตป้อมปราบฯช่วยประชาสัมพันธ์              
แหล่งเรียนรู้ในฐานะ “แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย” ตามนโยบายของเขตฯ
เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูและพฒันาวฒันธรรมชุมชนโดยการท่องเท่ียว เขตฯจึงมีหนา้ท่ีช่วยประชาสัมพนัธ์
แหล่งท่องเท่ียวและช่วยจดักิจกรรมให้ชุมชนไดน้ าเสนอตวัเอง ดงัค าขวญัประจ าเขตวา่ “ยา่นธุรกิจ
ดงั คลงัแห่งความรู้ สูงเลิศหรูภูเขาทอง วงเวียน 22 กรกฎา เสริมศาสนาบา้นบาตร เชิดชูชาติมวย
ไทย รวยน ้ าใจหลายมูลนิธิ”  และตามมาตรา 25 ความวา่ “รัฐตอ้งส่งเสริมการด าเนินงานและการ
จดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและ
นนัทนาการ แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอยา่งพอเพียงและมีประสิทธิภาพ” และขอความ
ร่วมมือให้ผูเ้รียนรู้ช่วยประชาสัมพนัธ์แหล่งเรียนรู้ในหลายทาง เช่น เวบ็ไซต์ เฟซบุ๊ก ปากต่อปาก 
ฯลฯ ใหก้บัญาติ เพื่อน อาจารย ์เป็นตน้ 
    3.2.4 ข้อเสนอแนะด้านการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
     ขอ้เสนอแนะดา้นการบริหารแหล่งเรียนรู้คือการท ารายรับ – รายจ่าย เพื่อบริหาร
รายรับให้เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายของแหล่งเรียนรู้ นอกจากนั้นปัจจุบนันางกฤษณา แสงไชย ขอกูเ้งิน
จ านวน 200,000 บาท และตอ้งเสียดอกเบ้ียเพื่อการสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ท าให้
เจา้ของแหล่งเรียนรู้ควรส่งเสริมหารายไดเ้ขา้แหล่งเรียนรู้ให้มากข้ึนกว่าเดิม เร่ิมจากการเปิดร้าน  
ขายของท่ีระลึก  จดัท าของท่ีระลึกราคาย่อม เช่น โปสต์การ์ด เส้ือยืด เป็นตน้ และพฒันารูปแบบ
บาตรท่ีระลึกเป็นบาตรตะเข็บ ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากการออกงานรัตนโกสินทร์ 230 ปี ท่ีมี
ชาวต่างชาติขอซ้ือบาตรตะเขบ็ท่ีทางร้านน ามาจดัแสดง แสดงใหเ้ห็นวา่บาตรตะเข็บนั้นมีเอกลกัษณ์
และดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว นอกจากนั้นแหล่งเรียนรู้ควรจะขอความร่วมมือให้ผูเ้รียนรู้ช่วยสนบัสนุน
ดา้นเงินทุนของแหล่งเรียนรู้ เช่น การบริจาคส าหรับการพฒันาแหล่งเรียนรู้  การช่วยอุดหนุนของท่ี
ระลึกในแหล่งเรียนรู้ เพื่อน ารายไดม้าผลิตส่ือแผน่พบัและซีดีเพิ่มข้ึนและจา้งคนในชุมชนบา้นบาตร
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ใหม้าท างานในแหล่งเรียนรู้  อีกทั้งหากผูเ้รียนรู้มาเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ซ่ึงท าให้ทางแหล่งเรียนรู้ตอ้ง
ใช้งบในการผลิตส่ือและจา้งบุคลากร ก็ควรจะตกลงค่าใชจ่้ายให้เหมาะสม จะไดไ้ม่เป็นภาระของ
แหล่งเรียนรู้มากเกินไป 
    ทั้งน้ีถา้หากการบริหารแหล่งเรียนรู้ประสบความส าเร็จ สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั
เจ้าของแหล่งเรียนรู้ได้ ก็อาจจะท าให้ลูกหลานหันมาสนใจภูมิปัญญาการท าบาตรมากข้ึน                 
เพราะเห็นวา่สามารถเล้ียงชีพได ้
    3.2.5 ข้อเสนอแนะด้านการขอความร่วมมือ 
    ข้อเสนอแนะด้านการขอความร่วมมือคือขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ 
ส านักงานเขตป้อมปราบศตัรูพ่าย ให้ช่วยประชาสัมพนัธ์แหล่งเรียนรู้ในฐานะแหล่งภูมิปัญญา
หัตถกรรมทอ้งถ่ินของเขตฯ และน าแหล่งเรียนรู้ไปออกงาน เช่น งานสืบสานศิลปะ-วฒันธรรม 
และประเพณีทอ้งถ่ิน 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นตน้ 
    ขอความร่วมมือจากชาวบา้นบาตรให้ช่วยออกความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรึกษา
สร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ วา่มีส่วนไหนควรปรับปรุงหรือ
เพิ่มเติมอย่างไรบา้ง เพื่อให้ชาวบา้นบาตรรู้สึกสบายใจว่าแหล่งเรียนรู้ได้ท าอย่างดีแล้ว ไม่เสีย
ช่ือเสียงของชุมชนบ้านบาตร นอกจากนั้นยงัขอความร่วมมือจากชาวบา้นบาตร เช่น ขอความ
ร่วมมือจากชาวบา้นบาตรท่ีเป็นช่างท าบาตรให้ช่วยมาเป็นบุคลากรชัว่คราว ขอความร่วมมือจาก
ชาวบา้นบาตรใหช่้วยตอ้นรับผูเ้รียนรู้ในกิจกรรมการชมชุมชนบา้นบาตร ซ่ึงความร่วมมือน้ีอาจเป็น
ในลกัษณะไม่มีค่าตอบแทนหรือมีค่าตอบแทนแลว้แต่กรณี 
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บทที ่6 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
   สรุปผลการศึกษางานคน้ควา้อิสระเร่ือง “การจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
กรณีศึกษาร้านหตัถกรรมไทยโบราณ” จากการสังเกต สัมภาษณ์และการแจกแบบสอบถามผูเ้รียนรู้
จ านวน 50 คน  ท าใหไ้ดข้อ้สรุปตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

  1. ประวติัความเป็นมาของร้านหตัถกรรมไทยโบราณ 
  2. การจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
  3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 

 
1. ประวตัิความเป็นมาของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ 
   ประวติัความเป็นมาของร้านหัตถกรรมไทยโบราณมีท่ีมาจากบรรพบุรุษรุ่นทวดของ
ครอบครัวคุณกฤษณา แสงไชย ซ่ึงเคยท าบาตรมาแต่โบราณ แต่เลิกไปในช่วงปี พ.ศ.2514 ท่ีบาตร
ป๊ัมเข้ามาในประเทศไทย หลังจากนั้นคุณกฤษณา แสงไชยก็ไปประกอบอาชีพอ่ืน จนกระทั่ง           
ปี พ.ศ.2546 จึงเปิดร้านหัตถกรรมไทยโบราณในเดือนพฤษภาคม เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการท า
บาตร โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ลกัษณะคือ งานหลกัเป็นการผลิตบาตร ส่วนงานรองคือการ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้และงานการแสดงนอกสถานท่ี 
   งานการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้คือ การรองรับนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ให้ขอ้มูลความรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรและสาธิตการท าบาตร และการตอ้นรับและให ้           
ความร่วมมือกบักบัผูเ้รียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรในร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ไดแ้ก่ นกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาตอนปลาย นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา นกัศึกษาปริญญาตรี นกัศึกษาปริญญาโท         
และนกัศึกษาปริญญาเอก ในทุกวนัและร่วมกิจกรรมกบัองคก์รภายนอก  
 
2. การจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
   จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ การจดัการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรของ
ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ แบ่งออกเป็น 2 การจดัการหลักคือ การจดัการกิจกรรมการเรียนรู้           
และการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
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   2.1 การจัดการกจิกรรมการเรียนรู้ 
   แหล่งเรียนรู้น้ีจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ การชมร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณ การชมการท าบาตร การทดลองท าบาตร การฟังบรรยายและการสัมภาษณ์
เก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร 
   2.2 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
   การบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 การจดัการคือ การจดัการท่ีตั้งและสภาพพื้นท่ี 
การจดัการบุคลากร การจดัการประชาสัมพนัธ์และการบริหารแหล่งเรียนรู้ 
   การจดัการท่ีตั้งและสภาพพื้นท่ี เป็นการจดัการให้เรียนรู้ตามสภาพความเป็นอยู่จริง
ของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ สภาพของพื้นท่ีมีรถเข็นหน้าร้าน พื้นท่ีจกัเหล็ก พื้นท่ีนัง่ท  าบาตร 
กล่องเก็บของขนาดใหญ่และแมวอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี เป็นแหล่งเรียนรู้กลางแจง้ ผูเ้รียนรู้ตอ้งส่วนใหญ่
ตอ้งยนืท ากิจกรรมกลางแจง้ เพราะมีจ านวนเกา้อ้ีประมาณ 5 ท่ี นอกจากนั้นยงัไม่มีห้องน ้ า ผูเ้รียนรู้
ตอ้งใชบ้ริการหอ้งน ้าจากบา้นญาติของเจา้ของแหล่งเรียนรู้ซ่ึงอยูบ่ริเวณใกลก้นั 
   การจดัการบุคลากร บุคลากรของแหล่งเรียนรู้มีทั้งบุคลากรประจ า 2 คนคือนางกฤษณา 
แสงไชยและนายบุญเลิศ สิงหกรรม และบุคลากรชั่วคราว เช่น นางสุปราณี เสือศรีเสริม                    
นางลกัขณา สายรัดทอง นางต๋ิม สมพงษ ์นายสนุน แดงนอ้ย ฯลฯ  
       การจดัการประชาสัมพนัธ์ แหล่งเรียนรู้อาศยับุคคลภายนอกช่วยประชาสัมพนัธ์
มากกวา่การประชาสัมพนัธ์ดว้ยตนเอง ส่ือประชาสัมพนัธ์ดว้ยตนเอง มีเพียงแค่แผน่ประชาสัมพนัธ์
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และการสาธิตนอกนอกสถานท่ี ซ่ึงไม่มีความหลากหลายและกระจาย
ประชาสัมพนัธ์ไดไ้ม่ทัว่ถึง ต่างจากประชาสัมพนัธ์โดยผูอ่ื้น ท่ีมีทั้ง แผน่ประชาสัมพนัธ์ภาษาไทย
จดัท าโดยนกัศึกษา ส่ือมวลชน ส่ือโทรทศัน์ ส่ือนิตยสาร ส่ือวารสาร ส่ือหนังสือพิมพแ์ละ ส่ือออนไลน์  
ซ่ึงมีความหลากหลายกระจายประชาสัมพนัธ์ไดท้ัว่ถึงและเหมาะกบัยคุสมยัมากกวา่ 
   การบริหารแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ไม่มีการวางแผนงบประมาณ การท ารายรับ-
รายจ่าย เพราะเจา้ของแหล่งเรียนรู้มีมุมมองวา่ไม่ไดท้  าแหล่งเรียนรู้เป็นอาชีพเหมือนการขายบาตร           
ท่ีต้องมีการค านวณก าไรขาดทุน แค่ท าเป็นเพียงงานอดิเรกท่ีอยากท าเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา             
การท าบาตรใหค้นภายนอกไดเ้รียนรู้บา้ง จึงพฒันาแหล่งเรียนรู้ตามแต่โอกาส    
 
3. ปัญหาของแหล่งเรียนรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
   3.1 ปัญหาของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
    3.1.1 ปัญหาเกีย่วกบักจิกรรมการเรียนรู้ 
    1. แหล่งเรียนรู้ไม่ไดจ้ดักิจกรรมส าหรับผูเ้รียนรู้ตามความเหมาะสมของผูเ้รียนรู้ใน
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แต่ละวยั มีเพียงกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กโตและผูใ้หญ่ ไม่มีกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
    2. กิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันยงัมีข้อบกพร่อง เช่น กิจกรรมการชมร้าน
หัตถกรรมไทยโบราณ ส่วนของส่ือจดัแสดงยงัไม่สมบูรณ์ กิจกรรมการชมการท าบาตร ผูเ้รียนรู้
ไม่ไดช้มการท าบาตรครบทุกขั้นตอน กิจกรรมการทดลองท าบาตรไม่ไดเ้ป็นกิจกรรมหลกั ท่ีทุกคน
ไดท้  า แต่อยูท่ี่ความสนใจเฉพาะของผูเ้รียนรู้ กิจกรรมการฟังบรรยายและการสัมภาษณ์ ส่วนเน้ือหา
ท่ีน าเสนอยงัไม่ลงลึกตามลกัษณะความเป็นภูมิปัญญา 
    3. ผลของกิจกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบนัเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนรู้   มากกว่าเป็น
ประโยชน์ต่อเจา้ของภูมิปัญญา  
    3.1.2 ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
    1. สภาพพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้กลางแจง้ ท าให้เกิดปัญหาเม่ือแดดแรง
มากหรือฝนตกหนกั ไม่สามารถบริการแก่ผูเ้รียนรู้ไดอ้ย่างสะดวก นอกจากนั้นสภาพพื้นท่ีไม่เป็น
ระเบียบ ไม่มีหอ้งน ้าและท่ีจอดรถ และพื้นท่ีขนาดเล็ก ท าใหไ้ม่สามารถรองรับผูเ้รียนรู้กลุ่มใหญ่ได ้ 
    2. แหล่งเรียนรู้มีจ านวนบุคลากรหลกัเพียง 2 คน ซ่ึงไม่เพียงพอส าหรับกลุ่มผู ้
เรียนรู้ขนาดใหญ่ 20-30 คน นอกจากนั้นบุคลากรบางคนท่ีมีอยูไ่ม่ไดผ้า่นการอบรม ท าให้บางคร้ัง
ยงัน าเสนอขอ้มูลไดไ้ม่ดีนกั 
    3. แหล่งเรียนรู้ไม่มีช่องทางประชาสัมพนัธ์ทางส่ือออนไลน์  ซ่ึงเป็นส่ือท่ีเขา้ถึง
ผูค้นในปัจจุบนัไดดี้ท่ีสุด  
    4. แหล่งเรียนรู้ไม่มีการบริหารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ท าให้ไม่ทราบสภาพ
ปัจจุบนัวา่แหล่งเรียนรู้น้ีท าก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงมีผลต่ออนาคตของแหล่งเรียนรู้ เพราะในอนาคตมี
แผนการสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ ท่ีตอ้งกูย้ืมเงินลงทุน ท าให้แหล่งเรียนรู้ตอ้งแบกภาระค่าใช้จ่าย
มากข้ึน จึงอาจท าใหเ้กิดปัญหาทางการเงินได ้
    5. แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ส่วนตวั ท าให้เกิดปัญหาไม่มีส่วนร่วมกบัคนใน
ชุมชนบา้นบาตร 
   3.2 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
    3.2.1 ข้อเสนอแนะการจัดการกจิกรรมการเรียนรู้ 
    แหล่งเรียนรู้ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนรู้ในแต่ละวยั โดย
แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้เป็น 2 ประเภทคือ กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กและกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับผูใ้หญ่ 
    กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เช่น กิจกรรมการทดลองการตีบาตรท่ีระลึก  
กิจกรรมการฟังนิทานท่ีมาของบาตรตามบญัญติั  กิจกรรมการร าวงบา้นบาตร 
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    กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูใ้หญ่คงรูปแบบกิจกรรมหลัก 5 รูปแบบดังเดิม                 
แต่พฒันากิจกรรมการเรียนรู้ให้สมบูรณ์มากข้ึน เช่น กิจกรรมการชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
พฒันาด้านวตัถุส่ิงของท าทะเบียนจดัระบบวตัถุส่ิงของในแหล่งเรียนรู้และจดัแสดงวตัถุส่ิงของ
ต่างๆให้เขา้ใจง่ายและบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของภูมิปัญญาการท าบาตร เพิ่มเติมการจดัแสดงป้าย
นิทรรศการเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร นอกจากนั้นยงัเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม
การอ่านหนงัสือเอกสารเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร  กิจกรรมการท าบาตรท่ีระลึก  กิจกรรมการ
ชมร าวงบ้านบาตร  กิจกรรมการชมชุมชนบ้านบาตรและกิจกรรมการฝึกอาชีพการท าบาตร               
ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรในรูปแบบมาตรฐาน
เดียวกนั ทั้งการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ปกติ  การเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้เม่ือร่วมกิจกรรมกบัองค์กร
ภายนอกและการเรียนรู้นอกสถานท่ี   
   3.2.2 ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
   1. แหล่งเรียนรู้ควรปรับปรุงภูมิทศัน์และบริเวณโดยรอบ เร่ิมจากการท าความสะอาด
พื้นท่ีให้เรียบร้อย จดัวตัถุส่ิงของให้เป็นหมวดหมู่ ส่วนการเล้ียงแมวก็จดัให้แมวมีท่ีอยูเ่ป็นสัดส่วน 
และท าป้ายบอกทางเพื่อน ามาสู่ร้าน นอกจากนั้นยงัด าเนินตามแผนงานการสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ 
เพื่อแกปั้ญหาดา้นสภาพพื้นท่ีดงัท่ีกล่าวขา้งตน้และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียนรู้ 
   2. แหล่งเรียนรู้ควรเพิ่มจ านวนบุคลากร ดว้ยการให้ลูกหลานของนางกฤษณา แสงไชย 
มาช่วยดูแลแหล่งเรียนรู้ในช่วงวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์และจา้งคนในชุมชน บา้นบาตรมาเป็นบุคลากร
หลกัตามแต่โอกาส เพื่อใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมกบัแหล่งเรียนรู้ดว้ย 
   3. แหล่งเรียนรู้ควรมีส่ือประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ท่ีเป็นส่วนตวั เช่น เวบ็ไซต์ส่วนตวั  
เฟซบุก๊ส่วนตวั เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อผูเ้รียนรู้โดยตรง ทั้งสะดวกในการติดต่อ ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมและเป็นส่ือการเรียนรู้ทางออนไลน์ นอกจากนั้นยงัควรขอความร่วมมือกบัฝ่ายพฒันา
ชุมชนของเขตป้อมปราบฯช่วยประชาสัมพนัธ์แหล่งเรียนรู้ในฐานะแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินเขตป้อม
ปราบศตัรูพา่ย 
   4. แหล่งเรียนรู้ควรท ารายรับ-รายจ่ายเพื่อจะไดท้ราบวา่ก าไรหรือขาดทุน และส่งเสริม
การหารายได ้เช่น การขายของท่ีระลึก การขอความสนบัสนุนจากองค์กรภายนอก เพื่อน ามาเป็น
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ 
   5. แหล่งเรียนรู้ควรขอความร่วมมือจากคนในชุมชนบา้นบาตร ทั้งขอความร่วมมือใน
การจา้งงานบุคลากรชัว่คราว การขอความร่วมมือในกิจกรรมการชมชุมชนบา้นบาตร การขอความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแหล่งเรียนรู้ เพื่อร่วมพฒันาแหล่งเรียนรู้น้ีไปดว้ยกนั 
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  [  ] อาย ุ25-35 ปี  [  ] อาย ุ35-45 ปี 
  [  ] อาย ุ45-55 ปี  [  ] อาย ุ55 ปีข้ึนไป 
 
3. ระดบัการศึกษา 
   [  ] ประถมศึกษา   [  ] มธัยมศึกษา 
  [  ] อนุปริญญา  [  ] ปริญญาตรี 
  [  ] ปริญญาโท  [  ] ปริญญาเอก 
 
4. อาชีพ 
  [  ] นกัเรียน   [  ] นกัศึกษา 
  [  ] แม่บา้น   [  ] ขา้ราชการ 
  [  ] พนกังานรัฐวสิาหกิจ [  ] พนกังานเอกชน 
  [  ] ธุรกิจส่วนตวั  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ........................ 
 
5. ถ่ินท่ีอยู ่โปรดระบุ......................... 
 
 



82 
 

6. ท่านเคยเขา้มาชมชุมชนบา้นบาตรมาแลว้ก่ีคร้ัง 
  [  ] คร้ังแรก   [  ] 2 คร้ัง 
  [  ] 3 คร้ัง   [  ] มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป 
 
7. ท่านเคยเขา้มาชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณมาแลว้ก่ีคร้ัง 
  [  ] คร้ังแรก   [  ] 2 คร้ัง 
  [  ] 3 คร้ัง   [  ] มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป 
 
8. ท่านทราบข่าวประชาสัมพนัธ์ร้านหตัถกรรมไทยโบราณจากแหล่งใด 
  [  ] องคก์ร/หน่วยงาน [  ] สถานศึกษา 
  [  ] จากญาติ/เพื่อน  [  ] อินเตอร์เน็ต    
  [  ] ส่ือทางโทรทศัน์  [  ] ส่ือทางวทิย ุ
  [  ] วารสาร/นิตยสาร [  ] แผน่พบั    
  [  ] งานนิทรรศการ  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
 
9. การเขา้ชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณในคร้ังน้ี ท่านมากบัผูใ้ด 
  [  ] มาคนเดียว 
  [  ] มากบัครอบครัว 
  [  ] มากบัเพื่อน 
  [  ] มากบัสถานศึกษา/ท่ีท างาน 
 
10. จุดประสงคท่ี์ท าใหท่้านเดินทางมาร้านหตัถกรรมไทยโบราณ  
  [  ] มาเพื่อซ้ือสินคา้ 
  [  ] มาท่องเท่ียว 
  [  ] มาเพื่อการศึกษา 
  [  ] มาท างาน 
  [  ] มาเพื่อราชการ/สัมมนา 
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11. ท่านใชเ้วลาเท่าใดในการเยีย่มชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณ 
  [  ] นอ้ยกวา่ 30 นาที 
  [  ] 30 นาที 
  [  ] 45 นาที 
  [  ] มากกวา่ 60 นาที 
 
12. ท่านมีความสนใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตรในเร่ืองใดบา้ง (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  [  ] ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร 
  [  ] ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร 
  [  ] ลกัษณะของบาตร [  ] วสัดุและอุปกรณ์การท าบาตร 
  [  ] ขั้นตอนการท าบาตร [  ] การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร 
  [  ] อาชีพการท าบาตร [  ] ร าวงบา้นบาตร 
  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
 
13.ท่านสนใจภูมิปัญญาการท าบาตรในแง่ใด 
  [  ] แง่สังคมวฒันธรรมและภูมิปัญญา 
  [  ] แง่วถีิชีวติ 
  [  ] แง่ศิลปะ 
  [  ] แง่การท่องเท่ียว 
  [  ] แง่การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการเรียนรู้จากร้านหัตถกรรมไทยโบราณ 
14. ท่านไดเ้รียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรอยา่งไรบา้ง (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  [  ] เรียนรู้โดยการชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณ 
  [  ] เรียนรู้โดยการชมการสาธิตวิธีการท าบาตร 
  [  ] เรียนรู้โดยการชมการแสดงร าวงบา้นบาตร 
  [  ] เรียนรู้โดยการทดลองท าบาตรพระ 
  [  ] เรียนรู้โดยการฟังบรรยายเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร 
  [  ] เรียนรู้โดยการสัมภาษณ์เก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร 
  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
 
15. ท่านไดเ้รียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรจากส่ือใดบา้ง (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  [  ] ส่ือบุคคล  [  ] ส่ือจดัแสดง 
  [  ] ส่ือแผน่พบั  [  ] ส่ือกรอบรูปความรู้ 
  [  ] ส่ือซีดีรอม  [  ]  อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
 
16. จากการเขา้ชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณ ท่านคิดวา่ไดรั้บประโยชน์/ความรู้ในเร่ืองใดมากท่ีสุด 
  [  ] ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร 
  [  ] ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร 
  [  ] ลกัษณะของบาตร [  ] วสัดุและอุปกรณ์การท าบาตร 
  [  ] ขั้นตอนการท าบาตร [  ] การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร 
  [  ] อาชีพการท าบาตร [  ] ร าวงบา้นบาตร 
  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
 
17. ท่านน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตรไปท าอะไร 
  [  ] รายงาน 
  [  ] สารคดี 
  [  ] การประชาสัมพนัธ์ 
  [  ] การรับรู้ถึงภูมิปัญญาไทย 
  [  ] ความต่ืนตวัต่อการอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย 
  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
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18. ท่านอยากเรียนรู้ขอ้มูลใดเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั 
  [  ] ประวติัความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร 
  [  ] ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร 
  [  ] ลกัษณะของบาตร [  ] วสัดุและอุปกรณ์การท าบาตร 
  [  ] ขั้นตอนการท าบาตร [  ] การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร 
  [  ] อาชีพการท าบาตร [  ] ร าวงบา้นบาตร 
  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
19. ท่านคิดวา่ควรจดัแสดงนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้อยา่งไรบา้ง 
  [  ] ควรจดัแสดงวสัดุและอุปกรณ์การท าบาตรพร้อมค าอธิบาย 
  [  ] ควรจดันิทรรศการวธีิการท าบาตร 
  [  ] ควรมีส่ิงของหรือของจ าลองท่ีผูช้มสามารถจบัตอ้งและสัมผสัได ้
  [  ] ควรมีมุมบริการหนงัสือเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร 
  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
 
20. ท่านคิดวา่ควรมีการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ของร้านหตัถกรรมไทยโบราณอยา่งไร 
  [  ] การประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซตส่์วนตวั  
  [  ] การประชาสัมพนัธ์ทางเฟสบุค๊ส์ส่วนตวั 
  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
 
21. ท่านคิดวา่ควรมีการเพิ่มเติมเก่ียวกบัภูมิทศัน์และบริเวณรอบร้านหตัถกรรมไทยโบราณอยา่งไร 
  [  ] ควรมีป้ายบอกทางท่ีชดัเจนเพื่อน ามาสู่ร้าน 
  [  ] ควรมีการปรับปรุงความสะอาดเรียบร้อยบริเวณร้าน 
  [  ] ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ร้านขายของท่ีระลึก  
  [  ] ควรมีมุมนัง่พกัผอ่นส าหรับผูเ้ขา้ชม 
  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
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22. ท่านคิดวา่ควรมีการเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใหบ้ริการแก่ผูเ้ขา้ชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณอยา่งไร 
  [  ] ควรมีการแจกเอกสารประกอบการชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณ  
   เช่น แผน่พบั 
  [  ] ควรมีเจา้หนา้ท่ีมากกวา่น้ี 
  [  ] ควรมีการปรับปรุงการใหบ้ริการสุขา 
  [  ] ควรมีการปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีจอดรถ 
  [  ] อ่ืนๆโปรดระบุ......................... 
 
23. ท่านคิดวา่จะแนะน าคนรู้จกัใหม้าเขา้ชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณหรือไม่ 
  [  ] แนะน า   [  ] ไม่แนะน า เพราะ......................... 
 
 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 

ขอบคุณค่ะ 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 ขอ้ท่ี 1 เพศของผูเ้รียนรู้ 
 จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้รียนรู้ท่ีมาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณ มีจ านวนเพศชายและเพศหญิง มีดงัต่อไปน้ี 
   เพศหญิง    ร้อยละ 64 
   เพศชาย    ร้อยละ 36 
 ขอ้ท่ี 2 ช่วงอายขุองผูเ้รียนรู้  
 จากแบบสอบถามพบว่า ช่วงอายุของผูเ้รียนรู้ท่ีมาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท า
บาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ มีดงัต่อไปน้ี 
   ช่วงอาย ุ15-25 ปี   ร้อยละ 78 
   ช่วงอาย ุ25-35 ปี   ร้อยละ 14 
   ช่วงอายตุ  ่ากวา่ 15 ปี  ร้อยละ 6 
   ช่วงอาย ุ45-55 ปี   ร้อยละ 2 
 ขอ้ท่ี 3 ระดบัการศึกษาของผูเ้รียนรู้   
 จากแบบสอบถามพบวา่ ระดบัการศึกษาของผูเ้รียนรู้ท่ีมาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการ
ท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ มีดงัต่อไปน้ี 
   ปริญญาตรี    ร้อยละ 78 
   มธัยมศึกษา    ร้อยละ 24 
   ปริญญาโท    ร้อยละ 6 
   อนุปริญญา    ร้อยละ 2 
 ขอ้ท่ี 4 อาชีพของผูเ้รียนรู้   
 จากแบบสอบถามพบวา่ อาชีพของผูเ้รียนรู้ท่ีมาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ มีดงัต่อไปน้ี 
   นกัศึกษา    ร้อยละ 64 
   นกัเรียน    ร้อยละ 14 
   พนกังานเอกชน   ร้อยละ  12 
   ขา้ราชการ    ร้อยละ 6 
   ธุรกิจส่วนตวั    ร้อยละ 2 
   แม่บา้น    ร้อยละ  2 
 



88 
 

 ขอ้ท่ี 5 ถ่ินท่ีอยูข่องผูเ้รียนรู้   
 จากแบบสอบถามพบว่า ถ่ินท่ีอยู่ของผูเ้รียนรู้ท่ีมาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท า
บาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ มีดงัต่อไปน้ี 
   กรุงเทพมหานคร   ร้อยละ 76 
   ต่างจงัหวดั    ร้อยละ 24 
 ขอ้ท่ี 6 ความถ่ีของการมาชุมชนบา้นบาตร   
 จากแบบสอบถามพบวา่ ความถ่ีในการเขา้ชมชุมชนบา้นบาตร มีดงัต่อไปน้ี 
   คร้ังแรก    ร้อยละ 86 
   2 คร้ัง     ร้อยละ 12 
   3 คร้ัง     ร้อยละ 2 
 ขอ้ท่ี 7 ความถ่ีของการมาแหล่งเรียนรู้ 
 จากแบบสอบถามพบว่า ความถ่ีในการเข้าชมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณ มีดงัต่อไปน้ี 
   คร้ังแรก    ร้อยละ 88 
   2 คร้ัง     ร้อยละ 6 
   มากกวา่ 3 คร้ังข้ึนไป  ร้อยละ 6 
 ขอ้ท่ี 8 การประชาสัมพนัธ์แหล่งเรียนรู้ 
 จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้รียนรู้ทราบข่าวการประชาสัมพนัธ์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท า
บาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ จากแหล่งท่ีมาดงัต่อไปน้ี 
   ส่ือออนไลน์ เช่น เวบ็ไซต ์  ร้อยละ 34 
   ส่ือบุคคลจากญาติ/เพื่อน  ร้อยละ 30 
   ส่ือโทรทศัน์    ร้อยละ 16 
   ส่ือวารสาร/นิตยสาร  ร้อยละ  8 
   การออกร้าน    ร้อยละ 4 
   ส่ือแผน่พบั    ร้อยละ 2 
   ส่ือหนงัสือพิมพ ์   ร้อยละ 2 
   สถานศึกษา    ร้อยละ 2 
   ถ่ินท่ีอยูใ่กลชุ้มชนบา้นบาตร ร้อยละ  2 
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 ขอ้ท่ี 9 การมาแหล่งเรียนรู้มาเป็นกลุ่มหรือเด่ียว 
 จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้รียนรู้เขา้มาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณ ส่วนใหญ่จะมากนัเป็นกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
   มากบัเพื่อน    ร้อยละ 84 
   มากบัครอบครัว   ร้อยละ 12 
   มากบัสถานศึกษา/ท่ีท างาน ร้อยละ 4 
 ขอ้ท่ี 10 จุดประสงคข์องการมาแหล่งเรียนรู้ 
 จากแบบสอบถามพบวา่ ผูเ้รียนรู้มีจุดประสงคใ์นการมาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ มีดงัต่อไปน้ี 
   เพื่อการศึกษา   ร้อยละ 62 
   เพื่อการท่องเท่ียว   ร้อยละ 36 
   เพื่อการท างาน   ร้อยละ 2 
 ขอ้ท่ี 11 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมการเรียนรู้   
 จากแบบสอบถามพบว่า ระยะเวลาท่ีใช้ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนรู้ท่ีเขา้มา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ ดงัต่อไปน้ี 
   มากกวา่ 60 นาที   ร้อยละ  50 
   นอ้ยกวา่ 30 นาที   ร้อยละ 22 
   30 นาที    ร้อยละ 18 
   45 นาที    ร้อยละ 10 
 ขอ้ท่ี 12 เร่ืองท่ีสนใจในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
 เน้ือหาท่ีผูเ้รียนรู้สนใจในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ       
ผูศึ้กษาวจิยัไดแ้บ่งเน้ือหาภูมิปัญญาการท าบาตร เป็นเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 
 1) ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร 
 2) ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร 
 3) ลกัษณะของบาตร 
 4) ขั้นตอนการท าบาตร 
 5) อาชีพการท าบาตร 
 6) วสัดุและอุปกรณ์การท าบาตร 
 7) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร 
 8) ร าวงบา้นบาตร 
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 จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้รียนรู้สนใจเน้ือหาภูมิปัญญาการท าบาตรมากกว่าหน่ึงเน้ือหา
ดงัต่อไปน้ี 
   เน้ือหา 1 2 4   ร้อยละ 26 
        เน้ือหา 1 4         ร้อยละ 20 
   เน้ือหา 1 2 3 4  ร้อยละ 14  
   เน้ือหา  1 2 3 4 5 6 7 8 ร้อยละ 12 
   เน้ือหา  1 2 3 4 5 6 7  ร้อยละ 10 
   เน้ือหา  1 2 3 4 6 7     ร้อยละ 10 
   เน้ือหา  1 2 3 4 5 6  ร้อยละ 4 
   เน้ือหา 1 2 4 7  ร้อยละ 4 
 ขอ้ท่ี 13 มุมมองท่ีผูเ้รียนรู้มีต่อภูมิปัญญาการท าบาตร 
 จากแบบสอบถามพบวา่ ผูเ้รียนรู้มีความสนใจภูมิปัญญาการท าบาตรในแง่มุม ดงัต่อไปน้ี 
   แง่สังคมวฒันธรรมและภูมิปัญญา ร้อยละ 44 
   แง่วถีิชีวติ     ร้อยละ 30 
   แง่ศิลปะ     ร้อยละ 20 
   แง่การท่องเท่ียว    ร้อยละ 4 
     แง่การโฆษณาประชาสัมพนัธ์   ร้อยละ         2 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบักระบวนการเรียนรู้จากร้านหัตถกรรมไทยโบราณ 

ขอ้ท่ี 14 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 5 กิจกรรมดงัน้ี 
  1) การชมร้านหตัถกรรมไทยโบราณ   
   2) การชมสาธิตการท าบาตร   
  3) การทดลองท าบาตรพระ  
  4) การฟังบรรยายความรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
  5) การสัมภาษณ์ความรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร  
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  จากแบบสอบถามพบวา่ ในการเรียนรู้แต่ละคร้ังอาจมีกิจกรรมเดียวหรือประกอบดว้ย
หลายกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 
   กิจกรรมท่ี 1 2    ร้อยละ 30 
   กิจกรรมท่ี 1 5    ร้อยละ 22 
   กิจกรรมท่ี 1 2 5     ร้อยละ 16 
   กิจกรรมท่ี 1 2 4 5     ร้อยละ 12 
   กิจกรรมท่ี 1 2 3 4 5    ร้อยละ 8  
   กิจกรรมท่ี 2 4 5     ร้อยละ 8 
   กิจกรรมท่ี 4 5    ร้อยละ 2 
   กิจกรรมท่ี 5      ร้อยละ 2 
 ขอ้ท่ี 15 ส่ือการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ จากการสังเกต 
มีดงัต่อไปน้ี 
 1. ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ คุณกฤษณา แสงไชยและคุณลุงบุญเลิศ สิงหกรรม  
 2. ส่ือแผน่พบั ไดแ้ก่ แผน่ประชาสัมพนัธ์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 3. ส่ือจดัแสดง ไดแ้ก่ บาตรชนิดและขนาดต่างๆ ไดแ้ก่ บาตรขาว บาตรรมด า บาตรท่ีระลึก 
บาตรเขียนลาย บาตรท่ีเห็นตะเขบ็ บาตรบ่ม ฯลฯ ซ่ึงใชส่ื้อบุคคลในการอธิบายส่ิงของท่ีจดัแสดง 
 4. ส่ือกรอบความรู้ ไดแ้ก่ กรอบมรดกบา้นบาตร กรอบขั้นตอนการท าบาตร กรอบการบ่ม
บาตร กรอบสกุลช่างท าบาตร กรอบรูปพระสงฆ์ท่ีใช้บาตรฝีมือคุณกฤษณา แสงไชย กรอบรูป
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัขณะทรงผนวช ฯลฯ 
 5. ส่ือซีดีรอม ไดแ้ก่ ซีดีรอม “สีสันบา้นบาตร” ของมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้รียนรู้ไดใ้ช้ส่ือการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร 
ร้านหตัถกรรมไทยโบราณ ดงัต่อไปน้ี  
   ส่ือ 1 3 4    ร้อยละ 34 
   ส่ือ 1 2     ร้อยละ 34 
   ส่ือ 1 2 3    ร้อยละ 16 
   ส่ือ 1 2 4    ร้อยละ 10 
   ส่ือ 3 4 5     ร้อยละ 4 
   ส่ือ 1 และส่ือเวบ็ไซต ์  ร้อยละ 2 
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 ขอ้ท่ี 16 เน้ือหาท่ีผูเ้รียนรู้ไดป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหตัถกรรม
ไทยโบราณ 
 จากแบบสอบถามพบวา่ เน้ือหาการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนรู้ไดป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
การท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณมากท่ีสุด มีดงัต่อไปน้ี 
   ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร ร้อยละ 40 
   ขั้นตอนการท าบาตร     ร้อยละ 32 
   ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร  ร้อยละ 20 
   การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร   ร้อยละ 4 
   ลกัษณะของบาตร      ร้อยละ 2 
   อาชีพการท าบาตร      ร้อยละ 2 
 ขอ้ท่ี 17 ผลของการเรียนรู้  
 จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้รียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการท าบาตร ร้านหัตถกรรมไทย
โบราณ มีผลการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 
   รายงาน       ร้อยละ 34 
   การรับรู้ถึงภูมิปัญญาไทย     ร้อยละ 28 
   ความต่ืนตวัต่อการอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทย  ร้อยละ 18 
   สารคดี       ร้อยละ 12 
   การประชาสัมพนัธ์      ร้อยละ  6 
   การออกแบบ       ร้อยละ 2 
 ขอ้ท่ี 18 เน้ือหาการเรียนรู้ท่ีควรเพิ่มเติม 
 จากแบบสอบถามพบวา่ เน้ือหาการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนรู้อยากใหเ้พิ่มเติมในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
การท าบาตร ร้านหตัถกรรมไทยโบราณมากท่ีสุด มีดงัต่อไปน้ี 
   ร าวงบา้นบาตร      ร้อยละ 32  
   การถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าบาตร   ร้อยละ 14 
   วสัดุและอุปกรณ์การท าบาตร    ร้อยละ 12 
   ขั้นตอนการท าบาตร     ร้อยละ 10 
   ประวติัความเป็นมาของภูมิปัญญาการท าบาตร  ร้อยละ 6 
   ลกัษณะของบาตร      ร้อยละ 6 
   อาชีพการท าบาตร      ร้อยละ 6 
   ความเป็นอยูข่องคนในชุมชน    ร้อยละ 6 
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   ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนบา้นบาตร ร้อยละ 4 
   พฒันาการต่อยอดของภูมิปัญญา    ร้อยละ 2 
   การอนุรักษก์ารท าบาตรพระ    ร้อยละ 2 
 ขอ้ท่ี 19 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดันิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ 
 จากแบบสอบถามพบว่าผูเ้รียนรู้มีความคิดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดันิทรรศการและกิจกรรม
การเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 
 การจดัแสดงวสัดุและอุปกรณ์การท าบาตรพร้อมค าอธิบาย    ร้อยละ 28 
 การจดัแสดงควรมีส่ิงของหรือของจ าลองท่ีผูช้มสามารถจบัตอ้งและสัมผสัได ้ ร้อยละ 28 
 การจดัแสดงนิทรรศการวธีิการท าบาตร       ร้อยละ 18 
 มุมบริการหนงัสือเก่ียวกบัภูมิปัญญาการท าบาตร     ร้อยละ 12 
 กิจกรรมการท าบาตรจ๋ิว (บาตรท่ีระลึก)       ร้อยละ 6 
 กิจกรรมการชมร าวงบา้นบาตร        ร้อยละ  4 
 กิจกรรมการทดลองตีบาตรพระ        ร้อยละ 2 
 กิจกรรมการพาชมรอบชุมชนบา้นบาตร       ร้อยละ 2
 ขอ้ท่ี 20 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเพิ่มเติมการประชาสัมพนัธ์ 
 จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้รียนรู้มีความคิดเห็นว่าน่าจะเพิ่มเติมการประชาสัมพนัธ์ใน
ช่องทางดงัต่อไปน้ี 
   เวบ็ไซตส่์วนตวั      ร้อยละ 44 
   เฟสบุส๊คส่์วนตวั      ร้อยละ 34 
   ส่ือเวบ็ไซต ์       ร้อยละ 10 
   ส่ือโทรทศัน์       ร้อยละ 6 
   ส่ือหนงัสือพิมพ ์      ร้อยละ 2 
   ส่ือวารสารการท่องเท่ียว     ร้อยละ  2 
   ส่ือแผน่พบั       ร้อยละ  2 
 ขอ้ท่ี 21 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองภูมิทศัน์และบริเวณรอบร้านหตัถกรรมไทยโบราณ   
 จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้รียนรู้อยากให้เพิ่มเติมการบริการภูมิทศัน์และบริเวณรอบร้าน
หตัถกรรมไทยโบราณ ในแหล่งเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 
  ควรมีการปรับปรุงความสะอาดเรียบร้อยบริเวณร้าน  ร้อยละ 38 
  ควรมีป้ายบอกทางท่ีชดัเจนเพื่อน ามาสู่ร้าน   ร้อยละ 30 
  ควรมีร้านขายของท่ีระลึก      ร้อยละ 16 
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  ควรมีมุมพกัผอ่นส าหรับผูเ้รียนรู้     ร้อยละ 16  
 ขอ้ท่ี 22 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริการในแหล่งเรียนรู้ 
 จากแบบสอบถามพบวา่ ผูเ้รียนรู้อยากใหเ้พิ่มเติมการบริการทัว่ไปในแหล่งเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 
  ควรมีการแจกเอกสารประกอบการเขา้ชมร้าน เช่น แผน่พบั  ร้อยละ 28 
  ควรมีเจา้หนา้ท่ีมากกวา่น้ี      ร้อยละ 28 
  ควรมีการปรับปรุงการใหบ้ริการสุขา    ร้อยละ 16 
  ควรมีการปรับปรุงการใหบ้ริการท่ีจอดรถ   ร้อยละ  10 
  ควรมีอาคารท่ีบงัฝน      ร้อยละ 10 
  ควรมีท่ีนัง่ใหผู้เ้ขา้มาเยีย่มชม     ร้อยละ 4 
  ควรมีนิทรรศการท่ีผูเ้รียนรู้สามารถเดินชมดว้ยตนเองได ้ ร้อยละ 4  
 ขอ้ท่ี 23 ความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ 
 จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้รียนรู้มีความพึงพอใจในแหล่งเรียนรู้ทุกคนร้อยละ 100 และมี
แนวโนม้ท่ีจะแนะน าแหล่งเรียนรู้น้ีใหก้บับุคคลท่ีรู้จกัมาท่องเท่ียวเรียนรู้ 
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