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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.
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บทที่ 1
บทนา
1. ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
บาตรมี มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ตามพุทธบัญญัติในพระวินยั ปิ ฏกมหาวรรค ที่ว่า เมื่อ
พระพุทธเจ้าตรัสรู ้สัมมาสัมโพธิ ญาณแล้ว ขณะประทับเสวยวิมุตติสุขภายใต้ตน้ เกตุ มีพ่อค้าพาณิ ชย์
2 คน คือ ตะปุสสะกับภัลลิกะ ได้นาํ ข้าวสัตตุกอ้ นและสัตตุผงเข้าไปถวาย แก่กาลครั้งนั้นบาตรทรง
ประจํายังไม่มี ครั้นจะรับด้วยพระหัตถ์ก็จะเป็ นการผิดประเพณี ท้าวมหาราช 4 องค์จึงนําบาตรศิลา
มาถวาย พระองค์ทรงรับบาตรไว้ท้ งั 4 ใบและอธิ ษฐานเข้าเป็ นใบเดียวกัน ก่อนที่จะทรงรับข้าว
บาตรนั้น (ปราณี กลํ่าส้ม, 2535) ซึ่ งบาตรในยุคนั้นเป็ นบาตรดินเผา ต่อมาทรงอนุญาตให้ใช้บาตร
ได้ 2 ชนิดคือ บาตรดินเผาและบาตรเหล็ก แต่พระสงฆ์นิยมใช้บาตรดินเผามากกว่า
สมัยอยุธ ยา แม้ว่าจะปรากฏหลักฐานทางประวัติศ าสตร์ โบราณคดี ว่ามี การผลิ ตทั้ง
บาตรดินเผาและบาตรเหล็ก (ศูนย์มานุษวิทยาสิ รินธร, 2542) แต่พระสงฆ์ในยุคนั้นนิ ยมใช้บาตร
เหล็กมากกว่า มาจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ จึงตั้งแหล่งผลิตบาตรเหล็กเป็ นการเฉพาะเรี ยกว่า “บ้าน
บาตร” สันนิษฐานกันว่า บ้านบาตรมีมาตั้งแต่สมัยเริ่ มก่อตั้งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และตั้งกรุ งเทพฯเป็ น
ราชธานี ในยุคที่มีการอพยพผูค้ นเข้ามาตั้งหลักแหล่งใกล้กบั พระบรมมหาราชวัง พร้อมกับมีการ
ฟื้ นฟูพระพุทธศาสนา มีการก่อสร้ างวัดและบูรณะวัดวาอารามสําคัญมากมาย (โฟกัสบางกอก, 2547)
ชาวบ้านบาตรตั้งถิ่ นฐานอยู่บริ เวณกําแพงเมืองซึ่ งใกล้กบั พระบรมมหาราชวัง แต่เพราะขั้นตอน
การทําบาตรมีเสี ยงดังมาก กลัวว่าจะเป็ นการรบกวนคนที่อาศัยอยู่ในพระบรมมหาราชวัง พอมีการจัด
ผังเมืองใหม่จึงได้ยา้ ยบ้านบาตรมาอยู่ ณ ที่ต้ งั ปัจจุบนั คือแนวถนนบริ พตั ร เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย
บ้านบาตรในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ชาวบ้านบาตรอยูก่ บั วิถีชีวิตอาชีพการทําบาตร คนทํา
บาตรกันเกือบทั้งชุ มชน จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ.2500 สมัยที่ชาวตะวันตกเริ่ มล่าอาณานิ คม ติดต่อกับ
ชาติอื่น ๆ ซึ่ งประเทศไทยก็เป็ นหนึ่ งในชาติที่ชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อทางการทูตและได้เผยแพร่
แนวความคิ ดทางตะวัน ตกเรื่ อ งการพัฒนาเศรษฐกิ จ และสัง คมของประเทศ รั ฐได้ต อบสนอง
การพัฒนาทางเศรษฐกิ จและสั งคมตามแบบตะวันตกจนส่ ง อิท ธิ พลถึ ง วิถี ชีวิตความเป็ นอยู่ของ
คนไทยที่ตอ้ งปรับตัวให้เข้าสู่ ระบบเศรษฐกิ จทุนนิยม ซึ่ งมีระบบซับซ้อน จากชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญา
ผลิ ต เพื่ อ ยัง ชี พ อย่า งอิ ส ระ กลายเป็ นการผลิ ต เพื่ อขายในระบบทุ น โดยอํา นาจการต่ อ รองอยู่ที่
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พ่อค้าคนกลาง ผูซ้ ้ือและกลไกตลาด ทําให้ชาวบ้านซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตเกิดปั ญหาต้องอยูใ่ นระบบทุน และ
กลไกที่ ไม่ เอื้ อประโยชน์ต่อตนเอง ชาวบ้านส่ วนที่ปรับ ตัวได้กบั วิถีชีวิตแบบใหม่ก็อยู่รอดส่ วน
ชาวบ้านที่ปรับตัวไม่ได้ก็ประสบปั ญหาในการหาเลี้ ยงชี พตนเอง ต้องเป็ นหนี้ เป็ นสิ นหรื อต้องหา
อาชีพใหม่ ส่ งผลให้ภูมิปัญญาขาดการสื บทอด
ปี พ.ศ.2513 ชาวบ้านบาตรเป็ นหนึ่ งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ เกิ ดระบบการซื้ อขายบาตรผ่านพ่อค้าคนกลางและโรงงานผลิ ต
ชิ้นงานเกี่ ยวกับเหล็กเริ่ มทําบาตรปั๊ มออกจําหน่ าย ทําให้ชาวบ้านบาตรเกิ ดปั ญหาถูกกดราคาจาก
พ่อ ค้า คนกลาง นอกจากนั้น พ่อ ค้า คนกลางยัง สนับ สนุ น การขายบาตรปั๊ ม มากกว่า บาตรทํา มื อ
เพราะพ่อ ค้า คนกลางได้ก าํ ไรมากกว่า ทํา ให้ง านบาตรที่ เ คยทํา ลดน้อยลง ส่ ง ผลกระทบทํา ให้
ชาวบ้านบาตรมีรายได้จากการขายบาตรน้อยลง เงินที่ได้จากการขายบาตรไม่พอใช้ ต้องกูเ้ งินทําให้
เป็ นหนี้ กนั มากขึ้น ดังนั้นชาวบ้านบาตรส่ วนหนึ่ งจึงตัดสิ นใจเลิกทําบาตร เปลี่ยนอาชีพไปทํางาน
อย่างอื่น เช่น ค้าขาย พนักงานบริ ษทั ฯลฯ เพื่อความอยูร่ อดของตัวเอง ทําให้ภูมิปัญญาการทําบาตร
มีคนสื บทอดน้อยลง (กฤษณา แสงไชย, 2555)
ปี พ.ศ.2514 ชาวบ้านบาตรได้ต้ งั “สมาคมผูค้ า้ บาตรไทย” โดยคําแนะนําของข้าราชการ
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อรวมกําลังชาวบ้านบาตรต่ อสู้ และต่อต้านการผลิ ตบาตรปั๊ ม
โดยรวมกลุ่ มกันไปร้ องเรี ยนต่อทางราชการบ้าง ทางหนังสื อพิมพ์บา้ ง (ภิญโญ กมลาภรณ์ , 2515)
ผลที่ได้คือกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกหนังสื อเป็ นนโยบายห้ามการผลิ ตบาตรโดยเครื่ องจักร
อย่างเด็ดขาด แต่ก็ยงั มีโรงงานบางแห่งยังแอบผลิตบาตรปั๊ มออกจําหน่ายอยู่
ปี พ.ศ.2535 ชาวบ้า นบาตรยังมีปัญหารายได้จากการขายบาตรน้อยลงและปั ญหา
ภูมิปัญญาขาดการสื บทอด ซึ่ งชาวบ้านไม่รู้จะแก้ปัญหานี้อย่างไร จนถึงขั้นให้สัมภาษณ์กบั นิตยสาร
เล่มหนึ่งว่า “เมื่อมาถึงจุดนี้ แล้ว แม้วา่ จะให้หยุดทําบาตรปั๊ ม ชาวบ้านบาตรก็ไม่สามารถผลิตให้ทนั
กับความต้องการของตลาดได้ เนื่องจากคนส่ วนใหญ่ภายในหมู่บา้ นหันไปประกอบอาชีพอื่น ยากที่
รวมตัวเป็ นกลุ่มก้อนเหมือนแต่ก่อนได้” แสดงให้เห็นว่า แม้จะให้คนกลับมาซื้ อบาตรทํามือตอนนี้
เพื่อให้ชาวบ้านมี รายได้และอนุ รักษ์ภูมิปัญญา ก็ไม่ทนั เวลาแล้ว เพราะชาวบ้านหันไปประกอบ
อาชีพอื่นกันหมดแล้ว เหลือคนที่ยงั ทําบาตรอยูเ่ ป็ นส่ วนน้อย
จากสถานการณ์ ส ถานภาพของภูมิปั ญญาไทยที่ ไม่สู้ดีนัก ดังเช่ นตัวอย่างภูมิ ปัญญา
การทําบาตรที่ กล่ า วข้างต้น ทําให้ในปี พ.ศ.2538 เกิ ดกระแสการตื่นตัวเรื่ องภูมิปั ญญา นัก คิ ด
นักวิชาการและผูม้ ี บทบาทในการพัฒนาสังคมไทยให้ความสําคัญต่อเรื่ องภูมิปัญญา ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่ ง ของปฏิ กิ ริย าตอบโต้แรงเหวี่ย งอันรุ นแรงของการพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมกระแสหลัก
(เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544) ที่เน้นการพัฒนาแบบสมัยใหม่เพื่อเป็ นสังคมอุตสาหกรรมและทุนนิยม
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ผูม้ ี บทบาทในการพัฒนาสังคมไทยและนักวิชาการช่ วยกันกระตุน้ ให้มีการศึก ษา เรื่ องของดี ใ น
ท้องถิ่ นและมรดกไทย โดยรวบรวมคติชาวบ้านของภูมิภาคต่างๆ นอกจากนั้นยังจัดตั้งสถาบัน
เพื่ อ ไทยคดี ศึ ก ษา ทัก ษิ ณ คดี ศึ ก ษา ล้า นนาศึ ก ษา อี ส านศึ ก ษา ด้ว ยสํ า นึ ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของ
ภูมิปัญญาไทย และกลัวว่าความรู ้ภูมิปัญญาจะหายไปสักวันหนึ่ง หากไม่มีการศึกษาเรี ยนรู้ ทําให้คน
รุ่ นใหม่ขาดรากเหง้าทางวัฒนธรรม
นอกจากนั้นในปี พ.ศ.2542 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
เป็ นกฎหมายแม่บทในการบริ หารและจัดการศึกษาอบรมพลเมืองของชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกําหนดให้รัฐ
ต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มี
กฎหมายเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษาให้ส อดคล้องกับ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริ มความรู้และปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย์ท รงเป็ นประมุ ข สนับ สนุ น กา รค้น คว้า วิ จ ัย
ศิลปวิทยาการต่างๆ เร่ งรั ดการศึ กษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนา
วิชาชี พครู และส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้มีส่วนร่ วมขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นและเอกชนมาร่ วมพัฒนาการศึกษา (กองเทพ เคลือบพณิ ชกุล และคณะ, 2544)
จากกฎหมายนี้แสดงให้เห็นถึงกระแสการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาทางด้านภูมิปัญญาไทยและการ
ประยุก ต์ใ ช้ภู มิ ปั ญ ญา โดยรู ป แบบการศึ ก ษาที่ นิ ย มมากที่ สุ ด คื อ การจัด การศึ ก ษาตามชุ ม ชน
ภูมิปัญญาต่างๆ ทั้งจากการศึกษาในระบบโรงเรี ยนพามาศึกษาหรื อการศึกษาตามอัธยาศัย
จากกระแสการตื่นตัวเรื่ องภูมิปัญญาและการจัดการศึกษาตามชุมชนภูมิปัญญา ปี พ.ศ.2544
เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพมหานคร ริ เริ่ มฟื้ นฟูชุมชนบ้านบาตรและภูมิปัญญา การทําบาตร
โดยการท่องเที่ยวพากลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวิธีการทําบาตร ทําให้บา้ นบาตรเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น
อีกทั้งการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้บรรจุบา้ นบาตรไว้ในรายการการท่องเที่ยวกรุ งเทพฯ ทําให้
มีนกั ท่องเที่ ยวแวะเวียนมาที่บา้ นบาตรอย่างสมํ่าเสมอ จึงเป็ นแรงผลักดันให้ชุมชนบ้านบาตรเริ่ ม
ปรั บ ตัว เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว มี ก ารทํา ป้ ายไว้ห น้า ชุ ม ชนเพื่ อ เป็ นจุ ด เด่ น ดึ ง ดู ด ความสนใจของ
นักท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุ มชนอย่างเป็ นมิตรและขายสิ นค้าที่ระลึกเป็ นบาตร
ใบจิ๋ วเพื่อสร้ างรายได้ เมื่ อแหล่ ง ท่องเที่ ยวชุ ม ชนบ้า นบาตรเริ่ มมี ชื่อเสี ยง จึง ส่ ง ผลให้มีนักเรี ย น
นัก ศึ กษาเริ่ ม เข้ามาเรี ย นรู ้ ในชุ ม ชนอย่างต่ อเนื่ อง ทํา ให้ชุ ม ชนบ้า นบาตรกลายเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้
ภูมิปัญญาที่น่าสนใจ
ปี พ.ศ.2545 ชุมชนบ้านบาตรเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาที่สําคัญ จึงได้รับการรวบรวม
อยูใ่ นหนังสื อ18 ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นโครงการหนังสื อเพื่อ
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นําเสนอภูมิปัญญาไทยในกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งเป็ นชุ มชนหัตถกรรมทางฝั่งธนบุรี เช่ น บ้าน
ช่างหล่อ บ้านบุ ฯลฯ และชุ มชนหัตถกรรมฝั่งพระนคร เช่ น บ้านดอกไม้ บ้านดินสอ บ้านนางเลิ้ง
บ้านหม้อ บ้านบาตร ฯลฯ ในหนังสื อได้กล่ าวถึ งชุ ม ชนบ้านบาตรว่า “ชุ มชนบ้านบาตรถื อเป็ น
ชุ ม ชนหั ต ถกรรมชาวบ้า นหรื อ “บ้า นช่ า ง” ที่ สํ า คัญ ของกรุ งเทพมหานคร เพราะมี ป ระวัติ
ความเป็ นมาตั้ง แต่ ส มัย รั ต นโกสิ น ทร์ แ ละยัง เป็ นชุ ม ชนที่ รู้ วิธี ป รั บ ตัว เพื่ อ ความอยู่ร อด ทํา ให้
ภูมิปัญญาการทําบาตรไม่สูญหายไปและยังเป็ นชุมชนที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาที่สาํ คัญ”
เนื้ อหาในหนังสื อเล่ ม นี้ เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับ ชุ ม ชนหัตถกรรมโบราณซึ่ ง สอดคล้องกับ
หลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ตามสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ กลุ่ มสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ไทย มีความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย เหมาะสําหรับบุคคลทัว่ ไปที่สนใจเรื่ องชุมชนภูมิปัญญา
และนักเรี ยนนักศึกษาที่ตอ้ งการเรี ยนรู้ชุมชนภูมิปัญญาตามหลักสู ตรการศึกษา แสดงให้เห็นว่า การ
เรี ยนรู้ เรื่ องภูมิปั ญญา ระบุเป็ นหลัก สู ตรขั้นพื้นฐานของโรงเรี ย นตามพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542
ปั จจุ บ นั ชาวบ้า นบาตรส่ วนใหญ่ป ระกอบอาชี พ อื่ นๆนอกชุ ม ชน เช่ น อาชี พค้า ขาย
อาชี พ รั บ ราชการ อาชี พ รั บ จ้า ง เป็ นต้น เหลื อ เพี ย ง 5 กลุ่ ม เท่ า นั้น ที่ ย งั คงสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญา
การทําบาตรด้วยการประกอบอาชีพทําบาตร ซึ่ งมีดงั นี้
1. กลุ่มคุณกฤษณา แสงไชย
2. กลุ่มคุณสมศักดิ์ บัณชาต
3. กลุ่มคุณอารี ย ์ สายรัดทอง
4. กลุ่มคุณมยุรี
เสื อศรี เสริ ม
5. กลุ่มคุณหิ รัญ
เสื อศรี เสริ ม
ทั้ง 5 กลุ่มนี้ นอกจากจะเป็ นแหล่งการผลิ ตบาตรแล้ว ยังเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวเรี ยนรู้ ที่
สําคัญ ซึ่ งต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักเรี ยนนักศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมและเรี ยนรู้ภายในชุมชนบ้าน
บาตร ให้ขอ้ มูลความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทําบาตร ประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตรและ
ขายสิ นค้าทั้งบาตรใช้และบาตรที่ระลึกอีกด้วย
จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่า ชาวชุมชนบ้านบาตรไม่สามารถอยูด่ ว้ ยการ
ประกอบอาชีพทําบาตรขายเพียงอย่างเดียวแล้ว แม้ชาวชุมชนบ้านบาตรจะพยายามประคับประคอง
แก้ปัญหาให้ขายบาตรได้มากขึ้น แต่ดว้ ยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและการมีบาตรปั๊ มมาทดแทน ก็ทาํ ให้
งานการผลิตบาตรด้วยมือน้อยลงไปมาก จนในที่สุดชุมชนบ้านบาตรต้องปรับตัวหางานอื่นมาเสริ ม
นอกเหนือจากกําไรจากการขายบาตร ด้วยการเป็ นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทําและ
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อยูร่ อดได้ ทั้งการขายบาตรที่ระลึกให้นกั ท่องเที่ยว การออกสาธิตการทําบาตรนอกสถานที่ เป็ นต้น
นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาของนักเรี ยนนักศึกษา ทําหน้าที่ให้ขอ้ มูลความรู้ และจัด
กิจกรรมเกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทําบาตร ดําเนินงานให้ผเู้ รี ยนรู้มาเรี ยนรู้ตามสภาพวิถีชีวิตจริ งของ
ชุมชนบ้านบาตรโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย แต่ก็มีรายได้บา้ ง เช่น ค่าตอบแทนสําหรับวิทยากรภูมิปัญญา
การทําบาตร การซื้ อบาตรที่ระลึก เป็ นต้น แล้วแต่โอกาส จากปรากฏการณ์ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่า
แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาเป็ นงานที่น่าสนใจและควรพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการตื่นตัวเรื่ อง
ภูมิปัญญาและการจัดการศึกษาตามชุมชนภูมิปัญญา ที่เน้นการศึกษาเรี ยนรู้ที่แหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญา
ซึ่ งควรศึ กษาประเด็นการจัดการแหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาการทําบาตร เพื่อพัฒนาการจัดการแหล่ ง
เรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จะได้สามารถรองรับและอํานวยความสะดวกให้ผเู้ รี ยนรู้ได้อย่าง
เต็มที่ อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าการทําแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาเป็ นอาชีพ สามารถทําให้เจ้าของ ภูมิปัญญา
การทําบาตรอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืนและยังช่วยให้ภูมิปัญญาการทําบาตรได้รับการสื บทอดต่อไป
การศึกษาวิจยั นี้ได้เลือกกรณี ศึกษาเพียงร้านเดียว ไม่ใช่แหล่งเรี ยนรู้ชุมชน เพราะจาก
การสัม ภาษณ์ 5 กลุ่ ม หลัก พบว่า ชุ ม ชนบ้า นบาตรเคยมีโครงการร่ วมกันทั้ง ชุ ม ชนว่าจะสร้ าง
แหล่งเรี ยนรู ้ ชุมชน แต่ไม่ประสบความสําเร็ จเพราะปั ญหาไม่มีพ้ืนที่ ในตอนนั้นเคยมีความคิดขอ
เวนคืนพื้นที่จากบางครอบครัวมาเป็ นพื้นที่ส่วนกลางและนํามาสร้างเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ชุมชน แต่เกิด
ปั ญหาไม่ สามารถตกลงกันได้ว่า จะใช้พ้ืนที่ ข องใคร เพราะไม่ มีใ ครยอมให้ใ ช้พ้ืนที่ ของตนเอง
เนื่ องจากส่ วนใหญ่แล้วบ้านของคนในชุ มชนนอกจากจะเป็ นพื้นที่ทาํ มาหากิ นแล้วยังใช้เป็ นที่อยู่
อาศัยด้วย หากเวนคืนพื้นที่ไปก็หมายความว่าจะไม่มีที่อยู่ ส่ วนพื้นที่บริ เวณศาลากลางชุมชนก็ใช้
ประโยชน์อย่างอื่ นอยู่ในปั จจุ บนั เช่ น งานตั้งศพ งานบุ ญ งานไหว้ครู งานกี ฬา เป็ นต้น ทําให้ไม่
สามารถพัฒนาเป็ นพื้นที่แหล่งเรี ยนรู้ชุมชนได้
นอกจากนั้นในปั จจุ บนั ทั้ง 5 กลุ่มยังไม่มีแผนร่ วมกันที่จะจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู้ เพราะ
ส่ วนใหญ่เห็นว่าแค่งานการทําบาตรก็มีงานเยอะแล้ว ไม่สามารถจะปลีกเวลาไปทําแหล่งเรี ยนรู้ได้
หรื อไม่ก็ไม่มีแนวความคิดที่จะทําแหล่งเรี ยนรู้ เพราะเห็นว่าทุกวันนี้ ที่ร้านก็เป็ นแหล่งเรี ยนรู้อยูแ่ ล้ว
ไม่ตอ้ งพัฒนาอะไรเพิม่ เติม
จากข้อ มู ล ข้า งต้นแสดงให้เห็ น ว่า การทํา แหล่ ง เรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ในชุ ม ชนเป็ นงานที่
ค่อนข้างยาก ในตอนนี้ หากชุ มชนบ้านบาตรอยากจะสร้างแหล่งเรี ยนรู้ควรจะสร้างแหล่งเรี ยนรู้ใน
พื้นที่ร้านส่ วนตัวน่าจะเป็ นไปได้มากที่สุด ทําให้การศึกษาวิจยั นี้ ได้เลือกกลุ่มคุณกฤษณา แสงไชย
ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ เป็ นกรณี ศึกษาเพียงร้านเดียว เพราะร้านหัตถกรรมไทยโบราณเป็ นร้านที่
เกิ ด มาจากกระแสการตื่ น ตัวเรื่ อ งภูมิ ปั ญ ญาและการจัด การศึ ก ษาตามชุ ม ชนภู มิ ปั ญ ญา ในช่ ว ง
พ.ศ.2544 - 2545 ที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชมและเรี ยนรู้ภายในชุมชนบ้านบาตรจํานวนมาก จึงทําให้กลุ่ม
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นางกฤษณา แสงไชยซึ่ งเคยทําบาตรมาแล้ว แต่เลิกไปในสมัย พ.ศ.2514 หลังการมาของบาตรปั๊ ม
เปิ ดร้ า นขึ้ นใหม่ใ นปี พ.ศ.2546 ด้วยแนวคิ ดที่อยากประกอบอาชี พ การทํา บาตรอี ก ครั้ งและเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้เผยแพร่ ความรู ้ภูมิปัญญา ทําให้ร้านนี้เหมาะสมมากที่จะเป็ นกรณี ศึกษาเพราะทางร้านมี
แนวคิ ดที่ อยากจะพัฒนาแหล่ ง เรี ย นรู้ ซึ่ งตรงกับ ประเด็น การวิจ ัย เรื่ อ งการจัดการแหล่ ง เรี ย นรู้
ภูมิปัญญาการทําบาตรมากที่สุด อีกทั้งปั จจุบนั คุณป้ ามีความคิดว่า หากอนาคตทําบาตรไม่ไหวแล้ว
และยังไม่มีผสู ้ ื บทอดภูมิปัญญา อย่างน้อยคุณป้ าก็อยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทําบาตรไว้ โดยจะ
ใช้ร้านหัตถกรรมไทยโบราณนี้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้เรื่ องภูมิปัญญาการทําบาตร
นอกจากนั้นเจ้าของร้ านหัตถกรรมไทยโบราณยังเคยเป็ นครู ในโรงเรี ยนและวิทยากร
ประจําชุมชนมาก่อน ฉะนั้นจึงมีเข้าใจในกระบวนการสอนและกระบวนการเรี ยนรู้ค่อนข้างมาก ทํา
ให้รู้ว่าผูเ้ รี ยนรู ้ มีลกั ษณะอย่างไร มีความต้องการในการเรี ยนรู้แบบไหนและควรเพิ่มเติมอะไรใน
การเรี ยนรู ้บา้ ง จึงน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทําบาตร
งานวิจยั ชิ้นนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อคนในชุมชนอื่นๆที่อยากจะสร้างแหล่งเรี ยนรู้ส่วนตัว
จะได้เห็ นตัวอย่างของแหล่ งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาว่าแนวความคิดการสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญานั้น
ประสบความสํ า เร็ จ หรื อ ไม่ การจัด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ภูมิ ปั ญญามี ปั ญหาอะไรบ้า งและควรจะมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อให้แหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
2. เพื่อศึกษาการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทําบาตร
3. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทําบาตร
3. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจยั มีดงั นี้
1. ขอบเขตเชิ งพื้นที่ การวิจยั ศึกษาเฉพาะร้ านหัตถกรรมไทยโบราณของคุณกฤษณา
แสงไชย ที่อยู่ บ้านเลขที่ 4 ซอยบ้านบาตร ถนนบริ พตั ร เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ 10100
2. ขอบเขตเชิงเวลาการศึกษา ศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 – เดือนพฤศจิกายน 2556
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4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับร้านหัตถกรรมไทยโบราณ เช่น ประวัติความเป็ นมาของร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณ ข้อมูลสถานที่ต้ งั และข้อมูลสภาพแวดล้อมของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ บุคลากรใน
ร้ า นหัต ถกรรมไทยโบราณ งานของร้ า นหัต ถกรรมไทยโบราณ การประชาสั ม พัน ธ์ ข องร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณ ร้านหัตถกรรมไทยโบราณในแง่ของการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ฯลฯ
2.ได้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการจัดการแหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาการทําบาตร ได้แก่ การจัดการ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดการบุคลากร การจัดการประชาสัมพันธ์แหล่งเรี ยนรู้ การจัดการบริ หาร
แหล่งเรี ยนรู ้และผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย (stakeholders) กับแหล่งเรี ยนรู้
3. เพื่อพัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาการทําบาตร ร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ ให้มี
แนวทางการจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาที่เหมาะสม
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บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานค้นคว้าอิสระเรื่ อง “การจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร กรณี ศึกษาร้าน
หัตถกรรมไทยโบราณ” ผูว้ จิ ยั ได้วจิ ยั ตามแนวคิดและมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา
1.1 ความหมายของภูมิปัญญา
1.2 ความสาคัญของภูมิปัญญา
1.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญา
2. แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู้
2.1 ความหมายของแหล่งเรี ยนรู้
2.2 ประเภทของแหล่งเรี ยนรู้
2.3 แหล่งเรี ยนรู ้กบั พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2.4 ความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู้
2.5 บทบาทและหน้าที่ของแหล่งเรี ยนรู้
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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1. แนวคิดเกีย่ วกับภูมิปัญญา
1.1 ความหมายของภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาเป็ นความคิดทางสังคมที่สาคัญอย่างหนึ่ ง ซึ่ งสังคมขนาดใหญ่พอควรและ
ดารงอยู่ได้ยาวนานย่อมต้องมีดว้ ยกันทุกสังคม สังคมไทยเป็ นสังคมเก่าแก่สังคมหนึ่ งจึงปรากฏมี
ภูมิปัญญาเช่ นนี้ จานวนมาก ภูมิปัญญาเหล่านี้ นอกจากแสดงความเป็ นไทย เป็ นเอกลักษณ์ไทยที่
สาคัญอย่างหนึ่ งแล้ว ยังเป็ นเครื่ องชี้ วดั ความเจริ ญและพัฒนาการของคนในชาติน้ ัน ทั้งนี้ เพราะ
ภูมิปัญญาเป็ นสิ่ งละเอียดอ่อน ชาติที่เจริ ญ มีสังคมที่สงบสุ ขร่ มเย็น ไม่ระส่ าระสายและมีความเป็ น
อิสระ จึงสามารถสร้างสรรค์และสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะตนขึ้นมาได้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่ งได้มาจากประสบการณ์และความ
เฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สื บทอดจากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ คน
อี กรุ่ นหนึ่ ง ระหว่างการสื บทอดมี การปรั บ ประยุ กต์และเปลี่ ยนแปลง จนอาจเกิ ดเป็ นความรู้ ใหม่
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ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้อม ภูมิปัญญาเป็ นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม
ซึ่ งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิ มของชาวบ้านในวิถีด้ งั เดิมนั้น ชี วิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็ น
ส่ วนๆ หากแต่ทุกอย่างมี ความสัมพันธ์กนั การทามาหากิ น การอยู่ร่วมกันในชุ มชน การปฏิ บตั ิ ศาสนา
พิธีกรรมและประเพณี ความรู้เป็ นคุณธรรม เมื่อผูค้ นใช้ความรู้น้ นั เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคน
กับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ (พระมหาวีระยุทธ ประสาทนอก, 2551)
1.2 ความสาคัญของภูมิปัญญา
นิธิ เอียวศรี วงศ์ ได้แบ่งความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 4 ประการ คือ
1. ความรู้และระบบความรู้ ภูมิปัญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแวบขึ้นมาในหัว แต่เป็ นระบบ
ความรู ้ที่ชาวบ้านมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ เป็ นระบบความรู้ที่ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ ฉะนั้น
ในการศึ ก ษาจะเข้า ไปดู ว่ า ชาวบ้า น “รู้ อ ะไร” อย่ า งเดี ย วไม่ พ อ ต้อ งศึ ก ษาด้ว ยว่ า เขาเห็ น
ความสัมพันธ์ของ สิ่ งต่างๆเหล่านั้นอย่างไร
2. การสั่งสมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิ ดจากการสั่งสมและกระจายความรู้
นั้น ไม่ ไ ด้ล อยอยู่เ ฉยๆ แต่ ถู ก น ามาบริ ก ารคนอื่ น เช่ น หมอพื้ น บ้า น ชุ ม ชน สั่ ง สมความรู้ ท าง
การแพทย์ไ ว้ใ นตัว คนๆหนึ่ ง โดยมี ก ระบวนการที่ ท าให้เ ขาสั่ง สมความรู้ เราควรศึ ก ษาด้วยว่า
กระบวนการนี้เป็ นอย่างไร หมอคนหนึ่งสามารถสร้างหมอคนอื่นต่อมาได้อย่างไร
3. การถ่ า ยทอดความรู้ ภู มิ ปั ญญาชาวบ้า นไม่ ไ ด้มี ส ถาบันถ่ า ยทอดความรู้ แต่ มี
กระบวนการถ่ายทอดที่ซับซ้อน ถ้าเราต้องการเข้าใจภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องเข้าใจกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู ้จากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่งด้วย
4. การสร้างสรรค์และปรับปรุ ง ระบบความรู้ของชาวบ้านไม่ได้หยุดนิ่ งอยูก่ บั ที่ แต่ถูก
ปรั บ เปลี่ ย นตลอดมาโดยอาศัย ประสบการณ์ ข องชาวบ้า นเอง เรายัง ขาดการศึ ก ษาว่า ชาวบ้า น
ปรับเปลี่ ยนความรู้ และระบบความรู้เพื่อเผชิ ญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไร (พระมหาวีระยุทธ
ประสาทนอก, 2551)
1.3 การถ่ ายทอดภูมิปัญญา
การจาแนกการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ 2 ประการ ดังนี้
1. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก
เด็กโดยทัว่ ไปจะมีความสนใจในช่ วงเวลาสั้นในสิ่ งใกล้ตวั กิ จกรรมการถ่ายทอดต้อง
ง่าย ไม่ซบั ซ้อน สนุ กสนานและดึงดูดใจ เช่น การละเล่น การเล่านิทาน การลองทา การเล่นปริ ศนา
คาทาย เป็ นต้น วิธีการเหล่ านี้ เป็ นการสร้ า งเสริ มลักษณะนิ สัย และบุ คลิ กภาพที่ สัง คมปรารถนา
ซึ่งส่ วนใหญ่มุ่งเน้นจริ ยธรรมที่เป็ นสิ่ งที่ควรทาและไม่ควรทา
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2. วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผใู้ หญ่
ผูใ้ หญ่ ถือว่า เป็ นผูท้ ี่ ผ่านประสบการณ์ ต่า ง ๆ มาพอสมควรแล้ว และเป็ นวัยท างาน
วิธีการถ่ ายทอดทาได้หลายรู ปแบบ เช่ น วิธีบอกเล่ าโดยตรง บอกเล่ าโดยผ่านพิธีสู่ขวัญ พิธีทาง
ศาสนา พิ ธี ตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องท้องถิ่ นต่ า งๆ เช่ น การแต่ ง งานของท้อ งถิ่ น จะมี
ขั้นตอน มีคาสอนที่ผใู ้ หญ่คู่บ่าวสาวอยูท่ ุกครั้ง รวมทั้งการลงมือประกอบอาชี พตามอย่างบรรพบุรุษ
ก็มีการถ่ายทอดเชื่อมโยงประสบการณ์มาโดยตลอด (สามารถ จันทร์สูรย์)
สรุ ป
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แนวความคิดความหมายของภูมิปัญญาและความสาคัญของภูมิปัญญา ทาให้ผูศ้ ึกษา
เข้าใจภูมิปัญญาการทาบาตร โดยพอจะสรุ ปความหมายของภูมิปัญญา ว่าหมายถึงความรู้ประเภท
หนึ่ งซึ่ งเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ของบุ คคล ซึ่ งเห็ นความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ความรู ้น้ นั ได้ถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละรุ่ น ทาให้ความรู้น้ นั อยู่
รอดได้ และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ดั ง นั้ นภู มิ ปั ญญาการท าบาตรคื อ การท าบาตรด้ ว ยมื อ ตามความศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนา และถ่ายทอดความรู้การทาบาตรรุ่ นสู่ รุ่นในครอบครัวอย่างเคารพในครู บาอาจารย์
วิชาช่างและเครื่ องไม้เครื่ องมือ อีกทั้งยังพัฒนาการทาบาตรไปตามยุคสมัย ตัวอย่างเช่น การพัฒนา
เครื่ อ งไม้เ ครื่ อ งมื อ การท าบาตรให้ ท ัน สมัย สะดวกต่ อ การใช้ง านมากขึ้ น เช่ น เครื่ อ งตะไบ
การพัฒนารู ปแบบภายนอกให้น่าสนใจมากขึ้น เช่น การวาดลวดลายลงบนบาตร เป็ นต้น
นอกจากนั้นแนวความคิดความหมายของภูมิปัญญาและความสาคัญของภูมิปัญญา ยัง
เป็ นประโยชน์ต่อการเสนอแนะเพิ่ม เติ มเนื้ อหาของการเรี ย นรู้ จากเดิ ม ที่คิ ดว่าเนื้ อหาภูมิปั ญญา
การทาบาตรประกอบด้วยประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตรและขั้นตอนการทาบาตร
เพียงเท่านั้น เพิ่มเติมให้เนื้ อหาภูมิปัญญาการทาบาตรมีความครบถ้วนในความเป็ นภูมิปัญญา เช่ น
เพิ่ ม เติ ม เนื้ อหาเกี่ ย วกับ พิ ธี ก รรมการไหว้ค รู เพิ่ ม เติ ม เนื้ อหาเกี่ ย วกับ พ่อปู่ ครู บ าตรและเตาแล่ น
โบราณ เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดภูมิปัญญา เป็ นต้น
ส่ วนแนวคิ ดการถ่ ายทอดภูมิปัญญาจะเป็ นประโยชน์ต่อการเสนอแนะกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ภูมิ ปัญญาการทาบาตรว่า ควรจะจัดกิ จกรรมให้เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ย นรู้ อย่างไรบ้า ง วิธีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ เด็กเป็ นประโยชน์ต่อการแนะนาว่าหากผูเ้ รี ยนรู้เป็ นเด็กควรจะจัดกิ จกรรม
อะไร วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผใู้ หญ่เป็ นประโยชน์ต่อการแนะนาหากผูเ้ รี ยนรู้เป็ นผูใ้ หญ่ควร
จะจัดกิจกรรมอะไร เพื่อให้การเรี ยนรู้สอดคล้องตามบุคคลและเกิดประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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2. แนวคิดเกีย่ วกับแหล่ งเรี ยนรู้
2.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้
ความหมายของแหล่ งเรี ยนรู้ ตามกระทรวงศึกษาธิ การ หมายถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู้ แสวงหาความรู้และเรี ยนรู้
ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้างให้ผเู้ รี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู้
และเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ (กรมวิชาการ, 2545)
2.2 ประเภทของแหล่ งเรียนรู้
ประเภทของแหล่งเรี ยนรู้ แบ่งตามสถานที่ต้ งั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. แหล่งเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์
วิชาการ ศูนย์สื่อการเรี ยนการสอน มุมหนังสื อในห้องเรี ยน ฯลฯ
2. แหล่งเรี ยนรู ้ ในชุ มชน เช่ น พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น วัด มัสยิด
สวนสาธารณะ ชุมชน หอศิลป์ องค์กรภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
2.3 แหล่ งเรียนรู้กบั พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เป็ นกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่ งชาติ
ปรับปรุ งการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริ มความรู้และ
ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุ ข สนั บ สนุ น การค้น คว้า วิ จ ัย ศิ ล ปวิ ท ยาการต่ า งๆ เร่ งรั ด
การศึ ก ษาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีเ พื่ อ การพัฒ นาประเทศ พัฒ นาวิช าชี พ ครู แ ละส่ ง เสริ ม
ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมของชาติ รวมทั้ง ให้ มี ส่ ว นร่ ว มขององค์ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นและเอกชนมาร่ วมพัฒนาการศึกษา (กองเทพ เคลือบพณิ ชกุลและคณะ, 2544)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นแหล่งเรี ยนรู้
ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา โดยมาตราที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั มีดงั นี้
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ และถื อว่าผูเ้ รี ย นมี ความสาคัญที่สุ ด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่ ง เสริ ม ให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธ ยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้ง ความรู้ คุ ณธรรม กระบวนการเรี ย นรู้ และบูรณาการตาม
ความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
1. ความรู ้ เรื่ องเกี่ ย วกับ ตนเองและความสั ม พันธ์ ข องตนเองกับ สัง คม ได้แ ก่
ครอบครั ว ชุ ม ชน ชาติ แ ละสั ง คมโลก รวมถึ ง ความรู้ เ กี่ ย วกับ ประวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นมาของ
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สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
2. ความรู ้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ เรื่ องการจัดการ การบารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลยัง่ ยืน
3. ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ศาสนา ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม การกี ฬ า ภู มิ ปัญ ญาไทยและการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
4. ความรู ้และทักษะด้านคณิ ตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
5. ความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวติ อย่างมีความสุ ข
มาตรา 24 การจัด กระบวนการเรี ย นรู้ ให้ส ถานศึ ก ษาและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. จัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปัญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิด
เป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง
4. จัดการเรี ยนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู้ ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน
และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั
เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนรู้อาจเรี ยนรู้ไปพร้อมกันจากสื่ อการ
เรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
6. จัดการเรี ยนรู ้ ให้เกิ ดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่ วมมือกับ
บิดามารดา ผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต้องส่ งเสริ มการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตทุก
รู ปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู้
อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ
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2.4 ความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
ความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู้ มีดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นแหล่ ง รวมขององค์ค วามรู้ อนั หลากหลายพร้ อมที่ จ ะให้ผูเ้ รี ย นได้ศึ ก ษา
ค้นคว้าด้วยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ
2. เป็ นแหล่งเชื่ อมโยงให้สถานศึกษาและชุ มชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ทาให้
คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตนเอง
3. เป็ นแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ท าให้ ผู้เ รี ยนเกิ ด การเรี ยนรู้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข เกิ ด ความ
สนุกสนานและมีความสนใจที่จะเรี ยนรู้ไม่เกิดความเบื่อหน่าย
4. ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้จากการคิดเอง ปฏิบตั ิเองและสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง
ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ท าให้ผูเ้ รี ย นได้รั บ การปลู ก ฝั ง ให้รู้ และรั ก ท้องถิ่ น ของตนเอง มองเห็ นคุ ณ ค่ า และ
ตระหนักถึงปั ญหาในชุ มชนของตน พร้อมที่จะเป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
(ปัญญา ธนเตชาภัทร์ , 2550: 7)
2.5 บทบาทและหน้ าทีข่ องแหล่งเรียนรู้
1. เป็ นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงเรื่ องราวทางวัฒนธรรม เปิ ดให้สาธารณชนเข้าใช้
โดยมี ก ารจัด สถานที่ ใ ห้ ส ามารถสื่ อ ความเข้า ใจถึ ง เรื่ องที่ จ ัด แสดงและให้ ค วามรู้ ไ ปด้ว ยใน
ขณะเดียวกัน
2. เป็ นสถานที่ให้ความรู้ในรู ปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย โดยสอดคล้อง
กับความต้องการของผูเ้ รี ยนในทุกระดับและทุกกลุ่ มเป้ าหมาย และเหมาะกับสภาวะความพร้อม
ของแหล่งเรี ยนรู ้แต่ละพื้นที่
3. สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ได้ดว้ ยตัวเอง โดยเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับ
สภาพสังคม วิถีชีวติ และสภาพทางเศรษฐกิจการเมืองของแต่ละท้องถิ่น
4. เป็ นเวที ให้คนในชุ มชนท้องถิ่นร่ วมกันสร้างเรื่ องราวประวัติศาสตร์ และสังคมของ
ตนเองขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรี ยนรู้กบั บุคคลภายนอก
5. จัดหาความร่ วมมือ โดยร่ วมมือกับหน่ วยงานภาครัฐ เอกชน ชุ มชนในท้องถิ่นเพื่อ
จัดทาองค์ความรู ้และจัดกิจกรรมที่ผเู้ ข้าชมสามารถเลือกเรี ยนรู้ได้ตามความสนใจและความถนัด
6. มีสื่อที่ใช้การนาเสนออย่างหลากหลาย
7. บูรณาการกับองค์กรต่างๆในท้องถิ่ น ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุ มชน เพื่อให้ทุกภาค
ส่ วนได้มีส่วนร่ วมในการจัดการกระบวนการเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้ (ลดา พันธ์วร, 2551)
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สรุ ป
แนวคิดความหมายของแหล่งเรี ยนรู้ ทาให้ผศู้ ึกษาเห็นภาพรวมของแหล่งเรี ยนรู้มากขึ้น
และเมื่อนามารวมกับแนวคิดเกี่ ยวกับภูมิปัญญาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า แหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญา
การทาบาตรหมายถึ ง แหล่งข้อมูลความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร ที่ช่วย
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู้ เรี ยนรู้ได้ตามอัธยาศัยและมีความสุ ขในการเรี ยนรู้ โดยลักษณะของการเรี ยนรู้
ต้องสามารถเรี ยนรู ้ ได้ด้วยตนเองและเรี ยนรู้ เป็ นกลุ่ มได้ นอกจากนั้นในแหล่ ง เรี ย นรู้ ภูมิปั ญญา
การทาบาตรจะต้องประกอบด้วยข้อมูลความรู้เกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตรและการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาการทาบาตร เช่น ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตรพร ขั้นตอนการทาบาตร
พระ บาตรลวดลาย บาตรที่ระลึก เป็ นต้นและมีกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ เช่นกิจกรรมการเรี ยนรู้
ภูมิปัญญาการทาบาตรในเชิ งการปฏิบตั ิ เป็ นต้น เพื่อให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถช่ ว ยพัฒ นาผู ้เ รี ยนรู ้ ใ ห้ เ กิ ด ความตระหนั ก ในความส าคัญ ของภู มิ ปั ญ ญาและเปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ให้กบั ผูเ้ รี ยนรู ้
ส่ วนแนวคิดแหล่งเรี ยนรู้กบั พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ความสาคัญ
ของแหล่งเรี ยนรู ้ และบทบาทและหน้าที่ของแหล่งเรี ยนรู้ เป็ นเนื้ อหาเกี่ ยวกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการเสนอแนะกิจกรรมการเรี ยนรู้ภูมิปัญญา การบริ การในแหล่งเรี ยนรู้
และความร่ วมมือในแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อทาให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่สมบูรณ์มากขึ้น
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3. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาตรี เรื่ อง “การศึกษาลักษณะชุ มชนบ้านบาตร อาเภอ ป้ อมปราบ
ศัตรู พ่าย จังหวัดกรุ งเทพมหานคร” ของนายภิญโญ กมลาภรณ์ คณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2515 การศึกษาเชิ งประวัติศาสตร์ ศึกษาลักษณะชุ มชนบ้านบาตรใน
ฐานะเป็ นชุ มชนเศรษฐกิ จแบบผูผ้ ลิ ต เพื่ อให้ท ราบถึ งสภาพของชุ ม ชนและปั ญหาต่ างๆในการ
ดาเนิ นชี วิตของชาวบ้านบาตร เนื้ อหาประกอบด้วย โครงสร้ างของบ้านบาตรทั้งทางกายภาพและสังคม
รู ปแบบการทามา หากิ นและเศรษฐกิจหลัก ปั ญหาต่างๆของชาวบ้านบาตรในการประกอบอาชีพการทา
บาตร ทั้งปั ญหา ผลกระทบการตั้งโรงงานบาตรปั๊ม ปัญหาพ่อค้าคนกลาง ปั ญหาการขาดทุนอุดหนุน
ในกิจการทาบาตรและแนวโน้มในอนาคต การตั้งสมาคมผูค้ า้ บาตรไทยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
งานวิจยั เรื่ อง “ผลกระทบการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่ น งานศิลปหัตถกรรม
โลหะการผลิ ต บาตรพระสงฆ์ ชมชนบ้า นบาตร” ของ วิท ยา เมฆข าและธรรมรั ก ษ์ ศรี ม ารุ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา พ.ศ.2550 งานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการณ์แบบมีส่วนร่ วม มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสารวจลักษณะวิถีชีวิตของชุ มชนกลุ่มพื้นบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนค้นหาขั้นตอน
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การผลิ ตและหาผลกระทบที่ มีต่อวิถีชีวิตของชุ มชนกลุ่ มพื้นบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นผลิ ตงาน
ศิลปหัตถกรรมการทาบาตรของชุ มชนบ้านบาตรโดยใช้กรอบแนวคิดของการวิจยั คือแนวคิดด้าน
บุคคล แนวคิ ดด้านสภาพแวดล้อมและแนวคิดด้านภูมิปัญญา หาข้อมูลสถานภาพทัว่ ไป ประวัติ
ชุ มชน ลักษณะทัว่ ไปของชุ มชน ลักษณะทางประชากร การศึกษา สาธารณสุ ข ลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรม ลักษณะทางสภาพแวดล้อม และขั้นตอนการผลิตและสภาพปั ญหา สรุ ปเป็ นข้อมูล
วิเคราะห์ชุมชนบ้านบาตรและผลกระทบการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี
วิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาโทเรื่ อง “การอนุรักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาการผลิตบาตร
ของชุ ม ชนบ้า นบาตร เพื่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน” ของพระมหาวีร ะยุ ท ธ ประสาทนอก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2551 การศึกษาสาขาวัฒนธรรมศาสตร์ เรื่ องอนุรักษ์และสื บทอด
ภูมิปัญญาการผลิ ตบาตรของชุ มชนบ้านบาตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน มีความมุ่งหมายของ
การวิจยั เพื่อศึกษาการอนุ รักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาการผลิตบาตรของชุ มชนบ้ านบาตร เขตป้ อม
ปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพมหานคร และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตบาตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของชุมชนบ้านบาตร โดยใช้กรอบแนวคิดของการวิจยั คือแนวคิดการอนุรักษ์และสื บทอด
ภูมิปัญญา แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและทฤษฎีทางวัฒนธรรม
ประมวลวิชาระดับปริ ญญาโทเรื่ อง “รู ปแบบธุ รกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วฒั นธรรม
กรณี ศึกษาบ้านบาตร” ของนางสาวอภิญญา จงวนาพิทกั ษ์กุลและคณะ คณะพาณิ ชยศาสตร์ การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2554 การศึกษาสาขาบริ หารธุรกิจ โดยมีบา้ นบาตรเป็ นกรณี ศึกษาเชิง
ธุ รกิ จการท่องเที่ ย วเชิ งอนุ รักษ์วฒั นธรรม มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อหารู ปแบบธุ รกิ จที่ มีองค์ประกอบ
เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม อันเป็ นธุ รกิ จแนวใหม่ ที่ไม่ได้คานึ งถึงกาไรเพียงอย่าง
เดี ย ว แต่ ย งั ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ท างสั ง คมควบคู่ ก ัน ไปด้วย และเพื่ อ เป็ นต้น แบบของธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อหาแนวทาง
รักษาวัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทยให้คงอย่างยัง่ ยืนและพัฒนาความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้สามารถ
ผลักดันเศรษฐกิจของไทยต่อไป
วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญาโทเรื่ อง “กระบวนการมีส่วนร่ วมในการฟื้ นฟูชุมชนที่ส่งผล
ต่ อ การก่ อ ตั ว เป็ นประชาสั ง คม กรณี ศึ ก ษา โครงการบ้ า นมั่ น คง ชุ มชนบ้ า นบาตร”
ของนายยิ่ ง ยง ปุ ณ โณปถัม ภ์ คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมเพื่ อ ชุ ม ชน
และสิ่ ง แวดล้อ ม สถาบัน อาศรมศิ ล ป์ พ.ศ.2554 การศึ ก ษาวิจ ัย เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารจากการด าเนิ น
โครงการบ้านมัน่ คง ชุมชนบ้านบาตร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมเพื่อ
ฟื้ นฟูชุมชนแออัดในเมือง และประเมินผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงสู่ ความเป็ นประชาสังคม โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่ วมใน การฟื้ นฟูชุมชนผ่านการดาเนินโครงการบ้านมัน่ คงเป็ นตัวแปรต้นและ
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การพัฒนาความเป็ นประชาสังคมของชุมชนเพื่อเป็ นกลไกในการแก้ปัญหาเป็ นตัวแปรตาม
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พบว่าชุมชนบ้านบาตรมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย เริ่ มจากรู ปแบบชุ มชนจากเป็ นแหล่งผลิตบาตรพระ จนเริ่ มพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงทางขั้นตอนการผลิต โดยเริ่ มมีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยผลิตมากขึ้น
เพื่ออานวยความสะดวกและสอดคล้องกับชีวติ ในปัจจุบนั ที่ตอ้ งพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น
ประเด็นสาคัญในการศึกษาวิจยั ส่ วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ ทั้งเศรษฐกิจใน
ครอบครัวและเศรษฐกิจชุ มชน เช่น การศึกษาปั ญหาการประกอบอาชีพขายบาตรและวิธีทางแก้ไข
แนวทางการพัฒนาการผลิ ตบาตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จของชุ มชนบ้านบาตร รู ปแบบธุ รกิ จ
ท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์วฒั นธรรม เป็ นต้น นอกจากนั้นยังมีประเด็นการอนุ รักษ์ภูมิปัญญา ซึ่ งส่ วน
ใหญ่จะเชื่ อกันว่าการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาจะช่ วยให้สภาพเศรษฐกิจและสภาพความเป็ นอยูด่ ี ข้ ึน เช่ น
การอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาภู มิ ปั ญ ญาการผลิ ต บาตรเพื่ อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
การอนุรักษ์วฒั นธรรมและสร้างชุมชนเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ทาให้มีรายได้มากขึ้น เป็ นต้น
งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งมี ป ระโยชน์ ต่ อ งานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ เพราะให้ ข ้อ มู ล ความรู้ เ กี่ ย วกับ
ประวัติ ค วามเป็ นมาและเหตุ ก ารณ์ ที่ ส าคัญ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในชุ ม ชนบ้ า นบาตรตามล าดับ เช่ น
ในปี พ.ศ.2513 บาตรปั๊ มเริ่ มเกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2544 บ้านบาตรเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ อีกทั้งยัง
แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในประเด็นแหล่งเรี ยนรู้น้ นั ยังไม่เคยมีผศู้ ึกษามาก่อน ซึ่ งก็น่าจะสรุ ปได้วา่
งานวิจยั ชิ้นนี้น่าจะได้เสนอแนวความคิดใหม่ๆให้กบั ภูมิปัญญาการทาบาตร สาหรับการเป็ นรู ปแบบ
แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตร สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ภูมิปัญญาที่สมบูรณ์ เพื่อให้มีการเรี ยนรู้
ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่ องจนเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ยง่ั ยืนและมีการถ่ ายทอดสู่ คนรุ่ นหลังอย่างเป็ นระบบ
มากขึ้น เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
จากการรวบรวมข้อมูลแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั คิดเห็นว่า ควรจะ
ก าหนดงานค้น คว้า อิ ส ระเรื่ อ งการจัด การแหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาการท าบาตร กรณี ศึ ก ษาร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณ เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ ที่เน้นศึกษา รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
โดยดาเนิ นการวิจยั แบบไม่มีการสร้างสถานการณ์ เพื่อศึกษาผลที่ตามมา เป็ นการค้นหาข้อเท็จจริ ง
หรื อเหตุการณ์ ต่างๆที่เกิ ดขึ้นอยู่แล้ว แสวงหาข้อมูลเกี่ ยวกับกลุ่มบุคคล ในด้านความรู้ ความรู้สึก
ความเชื่อ การกระทา รสนิยมและค่านิยม
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั มีวิธีการ 2 วิธี คือการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากการวิจยั เอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสารวจภาคสนาม มีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ จากการวิจยั เอกสาร รู ปแบบข้อมูลเอกสารที่ นามาใช้
ในการวิจยั ประกอบด้ว ยหนัง สื อ หนัง สื อพิม พ์ สมุ ดเยี่ย มชม สมุ ดบัน ทึ ก แผ่นประชาสัม พัน ธ์
จดหมายเรี ยนเชิญ เอกสารกาหนดการ ซีดี เฟซบุก๊ และเว็บไซต์ แหล่งที่มาของเอกสาร ได้แก่
1. ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
2. สานักหอสมุดกลาง หอสมุดสาขาวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุ งเทพมหานคร
3. หอสมุดสาขาวังท่าพระ อาคารศูนย์รวม 3 คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุ งเทพมหานคร
4. สานักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
5. สถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. หอสมุดปรี ดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. หอสมุดแห่งชาติ กรุ งเทพมหานคร
1.1 เอกสารจากร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ ได้แก่
1. สมุดเยี่ยมชมของร้านหัตถกรรมไทยโบราณจานวน 2 เล่ม คือ สมุดชื่อร้าน
หัตถกรรมไทยโบราณ โดยนางกฤษณา แสงไชย (สมุดเซ็นต์เยี่ยมชม) และสมุดชื่อขอกาลังใจด้วย
ค่ะ กฤษณา แสงไชย
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2. แผ่นประชาสัมพันธ์ร้าน 3 แบบ คือ แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทย แผ่น
ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษและแผนประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาคณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
1. แผนการแสดงราวงบ้านบาตรสาหรับงานราลึกรัตนโกสิ นทร์ 230 ปี
ในวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2555
2. เอกสารจากร้านหัตถกรรมไทยโบราณแสดงให้เห็นถึงลักษณะของผูเ้ รี ยนรู้
และการจัดการของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ เช่น การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการออกนอกสถานที่
1.2 เอกสารหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ จดหมายและกาหนดการ ได้แก่
1. หนังสื อหัตถกรรมไทย: ความเป็ นมาและการผลิ ตในปั จจุ บนั ศึ กษากรณี
การปั้ นหล่อพระ การทาบาตรพระ การทาขลุ่ยและการทาของเล่นไม้ระกา ผูเ้ ขียน: วัฒนะ จุฑะวิภาต
กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
2. ข่าวหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 คอลัมน์ตะลุยโลก
ใบใหญ่ ผูเ้ ขียน นามปากกาพี่มา้ มังกร
3. ข่าวหนังสื อพิมพ์บา้ นกล้วย ปี ที่ 35 ฉบับที่ 1 เดื อนพฤศจิก ายน 2555
หน้าปก เรื่ องผูผ้ ลิตเผยบาตรสลักลายสร้างรายได้นบั หมื่น ผูเ้ ขียน: จุไรรัตน์ ทองระย้า
4. จดหมายเรี ยนเชิญและกาหนดการ “การปาฐกถาพิเศษเรื่ อง กูว้ ิกฤตชาติดว้ ย
ศาสตร์พระราชา” ของสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
5. เอกสารกาหนดการ “กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมของชุมชน
และเครื อข่าย” ของโครงการพลังชุมชน ฟื้ นฟูยา่ น สื บสานตานานเมือง
6. เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตป้ อมปราบฯ – ปทุมวัน
ครั้งที่ 2/2556
เอกสารหนังสื อ หนังสื อพิมพ์ จดหมายและกาหนดการแสดงให้เห็นถึงการ
ดาเนินงานแหล่งเรี ยนรู ้ เช่น การทบทวนภูมิปัญญา การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากการอบรม เพื่อ
พัฒนา ภูมิปัญญาที่มีอยู่ ฯลฯ
1.3 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1. ซีดีสีสันบ้านบาตรของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
2. เฟสบุค๊ ส์ Rapee Tor ข่าวประชาสัมพันธ์งานราลึกรัตนโกสิ นทร์ 230 ปี
3. เว็บไซต์ www.youtube.com ชื่ อภูมิปัญญาไทย ชุ มชนบ้านบาตร Part 1/2
และ 2/2 เข้าสู่ ระบบ โดย Kitchet Nualsoot วันที่ 11 พฤษศจิกายน 2553 จัดทาโดยนักเรี ยนโรงเรี ยน
มัธยม วัดบึงทองหลาง รุ่ นที่ 27 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 รายวิชาสังคมศึกษา เสนออาจารย์สุพตั รา
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ธรรมะประดิษฐ์ หัวข้อภูมิปัญญาไทย เครื่ องโลหะ “บ้านบาตร”
4. เว็บไซต์ www.youtube.com ชื่อรายการสารคดีบา้ นบาตร เข้าสู่ ระบบโดย
juthinun 1 วันที่ 16 ตุลาคม 2554 จัดทาโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แขนงสารสนเทศ บริ หารธุ รกิจ หลักสู ตรเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาโปรแกรม
สาเร็ จรู ปและการประยุกต์ใช้งาน
5. เว็บ ไซต์ www.manager.co.th หัว ข้อ “ชมชุ ม ชนบ้า นบาตร...อี ก หนึ่ ง
ประณี ตศิลป์ แห่งเมืองกรุ ง” จัดทาโดย ASTV ผูจ้ ดั การออนไลน์ 17 มกราคม2549
6. เว็บ ไซต์ http://202.29.42.235/~banbart/ หัวข้อ “บ้านบาตร” จัดท าโดย
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 7 กรกฎาคม 2550
7. เว็บไซต์ www.bloggang.com หัวข้อ “นับถอยหลังรอวันสู ญของบาตรบุ
แห่งชุมชนบ้านบาตร” จัดทาโดย ทายาทตระกูลหยี 20 มิถุนายน 2552
8. เว็บไซต์ www.happyschoolbreak.com หัวข้อ “ปิ ดเทอมสร้ างสรรค์ สื บสาน
ภูมิปัญญา ณ ชุมชนบ้านบาตร” 5 กรกฎาคม 2554
9. เว็บ ไซต์ www.culture.go.th หัว ข้อ “บาตร บ้า นบาตร” จัด ท าโดยกรม
ส่ งเสริ มวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สานักมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
10. เว็บไซต์ http://ploypapat.blogspot.com หัวข้อ “ชุ มชนบ้านบาตร” จัดทา
โดย
Kru Ploy 29 มิถุนายน 2553
11. เว็บไซต์ http://ployzx.blogspot.com หัวข้อ “ชุมชนบ้านบาตร วัฒนธรรม
ไทยที่มีค่า” 16 กุมภาพันธ์ 2556
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นถึงการจัดการของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ เช่ น
สื่ อการเรี ยนรู ้ การประชาสั มพันธ์โดยบุค คลภายนอก เช่ น คนที่ทางานด้านการท่องเที่ย ว คนที่
ทางานด้านสื่ อมวลชน และประโยชน์ข องการเรี ยนรู้ ว่า ช่ วยเผยแพร่ ภูมิปั ญญาการทาบาตรและ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กบั แหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญา
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2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ จากการสารวจภาคสนาม 3 วิธีคือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลโดยการแจก
แบบสอบถาม
2.1 การสั งเกต
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ ศึ ก ษาสั ง เกตการเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาการท าบาตรและการสั ง เกต
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับร้านหัตถกรรมไทยโบราณ เช่ น สังเกตสถานที่ต้ งั และสภาพแวดล้อมของ

20
ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ การมีส่วนร่ วมของร้านหัตกรรมไทยโบราณ สื่ อในการเรี ยนรู้ภูมิปัญญา
การทาบาตร วิธีการนาเสนอภูมิปัญญาการทาบาตร เป็ นต้น เก็บข้อมูลการสังเกตด้วยการถ่ายภาพ
ด้วยกล้อง CANON และกล้องโทรศัพท์มือถือ I PHONE 4S และจดบันทึกข้อมูล โดยแบ่งการ
สังเกตเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1.1 การสั งเกตในพืน้ ที่ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ บ้านเลขที่ 4 ซอยบ้านบาตร
ถนนบริ พ ัต ร เขตป้ อมปราบศัต รู พ่ า ย กรุ ง เทพฯ 10100 ช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2555 ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน 2556
2.1.2 การสั งเกตนอกสถานที่ โดยร่ วมอบรมนอกสถานที่และร่ วมกิจกรรมการ
ออกร้ านกับคุณกฤษณา แสงไชย เช่ น การอบรม “การปาฐกถาพิเศษเรื่ อง กูว้ ิกฤตชาติดว้ ยศาสตร์
พระราชา” ของสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ การอบรม “กิ จกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วมของชุมชน/เครื อข่าย” ของโครงการพลัง ชุ มชน ฟื้ นฟูย่านสื บสานตานานเมือง การ
ออกงานของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ณ งานราลึกรัตนโกสิ นทร์ 230 ปี บริ เวณถนนพระอาทิตย์
กรุ งเทพมหานคร และการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตป้ อมปราบฯ – ปทุมวัน ครั้งที่ 2/2556
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ตารางที่ 1 ตารางการสั งเกตภาคสนาม
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ระยะเวลา

สถานที่

1

04/11/55 1 ชัว่ โมง

บ้านเลขที่ 4 ชุมชนบ้านบาตร

2

05/11/55 2 ชัว่ โมง 30 นาที

บ้านเลขที่ 4 ชุมชนบ้านบาตร

3

19/11/55 2 ชัว่ โมง 50 นาที

บ้านเลขที่ 4 ชุมชนบ้านบาตร

4

21/11/55 3 ชัว่ โมง

สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์

5

08/12/55 30 นาที

ท่าพระอาทิตย์

6

09/12/55 1 ชัว่ โมง 50 นาที

ท่าพระอาทิตย์

7

23/12/55 3 ชัว่ โมง 30 นาที

โรงเรี ยนวัดราชนัดดา

8

18/02/56 2 ชัว่ โมง 15 นาที

บ้านเลขที่ 4 ชุมชนบ้านบาตร

9

19/04/56 1 ชัว่ โมง 30 นาที

บ้านเลขที่ 4 ชุมชนบ้านบาตร
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ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

ระยะเวลา

สถานที่

10

17/05/56 2 ชัว่ โมง

บ้านเลขที่ 4 ชุมชนบ้านบาตร

11

23/08/56 2 ชัว่ โมง 30 นาที

สานักงานเขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย

12

29/09/56 2 ชัว่ โมง

บ้านเลขที่ 4 ชุมชนบ้านบาตร

13

15/11/56 4 ชัว่ โมง

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

2.2 การสั มภาษณ์
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ สั ม ภาษณ์ โ ดยใช้เ ครื่ อ งมื อ ในการวิจ ัย คื อ เครื่ อ งอัด เสี ย ง SONY
WALKMAN รุ่ น NWZ-E443 และโทรศัพท์มือถือ I PHONE 4S เป็ นการสัมภาษณ์เป็ นทางการ เช่น
การสัมภาษณ์ผรู้ ู้ (Key Informants) เช่น นางกฤษณา แสงไชย เจ้าของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
เรื่ องรู ป แบบและแนวทางการจัดการแหล่ ง เรี ย นรู้ และการสัม ภาษณ์ แบบไม่ เป็ นทางการ เช่ น
นายบุ ญเลิ ศ สิ งหกรรม ช่ างทาบาตรร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ เรื่ องความร่ วมมือในการจัดการ
แหล่ ง เรี ยนรู ้ และ4 กลุ่ ม ที่ ย ัง คงประกอบอาชี พ การท าบาตรอยู่ คื อ คุ ณ สมศัก ดิ์ บัณ ชาต
คุณอารี ย ์ สายรัดทอง คุณมยุรี เสื อศรี เสริ มและคุณหิ รัญ เสื อศรี เสริ ม เรื่ องการจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู้
และผลกระทบต่อการจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู้
2.3 การแจกแบบสอบถาม
การวิจยั ครั้ งนี้ ศึกษาโดยการแจกแบบสอบถาม ให้กบั กลุ่มประชากรตัวอย่างคือ
ผูเ้ รี ยนรู้ ที่ร้า นหัตถกรรมไทยโบราณจานวน 50 คน โดยใช้ระยะเวลาการแจกแบบสอบถามคื อ
23 สิ งหาคม 2556 – 18 กันยายน 2556
เหตุผลในการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างคือผูเ้ รี ยนรู้ที่ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
มาศึกษา เพราะต้องการทราบลักษณะของผูเ้ รี ยนรู้ เช่ น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ ถิ่ นที่อยู่
ความถี่ ใ นการใช้บ ริ ก ารแหล่ ง เรี ย นรู้ การทราบข่ า วประชาสั ม พันธ์ แหล่ ง เรี ย นรู้ มาใช้บ ริ ก าร
แหล่ งเรี ย นรู ้ คนเดี ยวหรื อเป็ นกลุ่ ม จุดประสงค์ของการเข้า มาที่แหล่ งเรี ยนรู้ ระยะเวลาที่ใ ช้ใ น
การเรี ยนรู้ ความสนใจในการเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนรู้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็ นต้น
เพื่อจะได้นาข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญา การทาบาตร
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บทที่ 4
ประวัติความเป็ นมาของชุ มชนบ้ านบาตรและร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
การศึกษาเรื่ อง “การจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทําบาตร กรณี ศึกษาร้านหัตถกรรมไทย
โบราณ” เริ่ มจากการศึ กษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับประวัติความเป็ นมาของชุ มชนบ้า นบาตรและ
ภูมิปัญญาการทําบาตร เพื่อทําความเข้าใจในประวัติความเป็ นมาและความสําคัญของภูมิปัญญา
การทําบาตรก่อน แล้วจึงศึกษาประวัติความเป็ นมาของร้านหัตถกรรมไทยโบราณตามวัตถุประสงค์
ซึ่งจากการศึกษาได้ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
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1. ประวัติชุมชนบ้ านบาตร
ชุ มช นบ้ า นบ าตร ตั้ งอ ยู่ บ ริ เว ณแ ขวง บ้ า น บา ตร เข ตป้ อ มปร าบ ศั ต รู พ่ า ย
กรุ งเทพมหานคร ทางทิศเหนือติดถนนบํารุ งเมือง ทิศใต้ติดถนนหลวง ทิศตะวันออกติดถนนวรจักร
ทิศตะวันตกติดถนนบริ พตั ร ที่ดินขนาด 4ไร่ 37งาน ที่ดินเป็ นของทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
ไม่สามารถซื้อขายได้ ชุ มชนบ้านบาตรจัดเป็ นชุมชนตามระเบียบกรุ งเทพมหานครว่าด้วยกรรมการ
ชุมชน พ.ศ.2534 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2536 จากการสอบถามฝ่ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตป้ อมปราบศัตรู พ่ายเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 พบว่าปั จจุบนั ชุมชนบ้านบาตรมีพ้ืนที่
800 ตารางวา จํานวนครอบครั ว 186 ครอบครัว จํานวนบ้าน 136 หลังคาเรื อน จํานวนประชากร
ผูช้ าย 236 คน จํานวนประชากรผูห้ ญิง 237 คน
“ชาวบาตรบ้ า นเดิ ม เป็ นคนอยุ ธ ยา เมื่ อ เสี ยกรุ งศรี อยุ ธ ยาให้ แ ก่ พ ม่ า ครั้ งที่ 2
ในปี พุ ท ธศัก ราช 2310 ชาวบ้ า นบาตรก็ ห นี ก ั น ไปคนละทิ ศ ละทาง จนกระทั่ง รั ช กาลที่ 1
ได้ทรงโปรดฯให้สถาปนากรุ งเทพฯเป็ นราชธานี ชาวบ้านบาตรก็เป็ นชาวบ้านกลุ่มหนึ่ งที่อพยพมา
จากอยุธยา มาสร้างบ้านเรื อนอาศัยอยู่ในกรุ งเทพฯด้วย ที่แหล่งแรกๆที่ได้มาอาศัยอยู่ อยูใ่ นบริ เวณ
ที่เรี ยกว่า วังแดง (แถวถนนบริ พตั รในปั จจุบนั ) อย่างที่สองเล่าว่า ตนเองเดิมเป็ นชาวเขมรที่ได้ถูก
กวาดต้อนมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่แรกที่ได้มาอาศัยอยูเ่ ป็ นบริ เวณที่เรี ยกว่า เกาะเขมร ซึ่ งเป็ นบริ เวณ
กักกันของชาวเขมรที่ถูกกวาดต้อนมา ชาวเขมรเหล่านี้ ส่วนมากมีฝีมือในการทําบาตร ดังนั้นรัชกาล
ที่ 3 จึงได้มีการสนับสนุ นให้มีการทําบาตรเป็ นอาชีพและอยูม่ าจนถึงปั จจุบนั นี้ แต่ไม่เหลือสภาพ
ความเป็ นเขมรอีกต่อไป เพราะได้แต่งงานกับคนไทยกลายเป็ นคนไทยหมด” (ภิญโญ กมลาภรณ์, 2515)
22
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ในปี พ.ศ.2513 ชาวบ้านบาตรเป็ นหนึ่ งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการ
พัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศเพื่อเข้าสู่ ยุคอุตสาหกรรม เกิ ดระบบการซื้ อขายบาตรผ่าน
พ่อค้าคนกลางและโรงงานผลิ ตชิ้ นงานเกี่ ยวกับเหล็กเริ่ มทําบาตรปั๊ มออกจําหน่ าย ทําให้ชาวบ้าน
บาตรเกิดปั ญหาถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง นอกจากนั้นพ่อค้าคนกลางยังสนับสนุนการขายบาตร
ปั๊ มมากกว่าบาตรทํามือ เพราะพ่อค้าคนกลางได้กาํ ไรมากกว่า ทําให้งานบาตรที่เคยทําลดน้อยลง
มีรายได้จากการขายบาตรน้อยลง
ปี พ.ศ.2514 ชาวบ้านบาตรได้ต้ งั “สมาคมผูค้ า้ บาตรไทย” โดยคําแนะนําของข้าราชการ
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิ ชย์ เพื่อรวมกําลังชาวบ้านบาตรต่อสู้และต่อต้านการผลิตบาตรปั๊ ม
โดยรวมกลุ่มกันไปร้องเรี ยนต่อทางราชการบ้าง ทางหนังสื อพิมพ์บา้ ง (ภิญโญ กมลาภรณ์, 2515) ผลที่
ได้คือกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกหนังสื อเป็ นนโยบายห้ามการผลิ ตบาตรโดยเครื่ องจักรอย่าง
เด็ดขาด แต่ก็ยงั มีโรงงานบางแห่งยังแอบผลิตบาตรปั๊ มออกจําหน่ายอยู่
หลังจากการแก้ปัญหาบาตรปั๊ มแล้วไม่ประสบผลสําเร็ จ ชาวบ้านบาตรที่ทาํ บาตรเริ่ ม
เป็ นหนี้กนั มากขึ้นเพราะไม่มีงานทํา ดังนั้นชาวบ้านบาตรส่ วนหนึ่ งจึงตัดสิ นใจเลิกทําบาตร เปลี่ยน
อาชี พ ไปทํา งานอย่า งอื่ น เช่ น ค้า ขาย พนัก งานบริ ษ ทั ฯลฯ เพื่ อความอยู่รอดของตัวเอง ทํา ให้
ภูมิปัญญาการทําบาตรมีคนสื บทอดน้อยลง (กฤษณา แสงไชย, 2555) ชาวบ้านบาตรจากเดิ มที่
รวมกลุ่มใหญ่ เพื่อสู ้กบั พ่อค้าคนกลางและวิกฤตบาตรปั๊ ม แต่เมื่อพ่อค้า คนกลางหันไปขายบาตรปั๊ ม
ไม่ขายบาตรทํามือ ก็ทาํ ให้ชาวบ้านบาตรที่ผลิตบาตรต้องขายบาตรกันเอง ไม่ได้รวมกลุ่มกันขาย
เหมือนเดิม ทําให้วถิ ีชีวติ จากเดิมที่ใกล้ชิดกัน ต้องร่ วมมือกัน ก็เริ่ มเปลี่ยนมาเป็ นวิถีชีวิตแบบต่างคน
ต่างอยู่ จึงทําให้เกิดปั ญหาแข่งขันกันขายบาตร กลายเป็ นคู่แข่งทางการค้า จนบางคนในชุ มชนเกิ ด
ปั ญหากัน ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนยิง่ ห่างเหินกัน
ปี พ.ศ.2544 เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพมหานคร ริ เริ่ มฟื้ นฟูชุมชนบ้านบาตร
และภูมิปัญญาการทําบาตร โดยการท่องเที่ยว พากลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวิธีการทําบาตร ทําให้
บ้านบาตรเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น อีกทั้งการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้บรรจุบา้ นบาตรไว้ในรายการ
การท่องเที่ยวกรุ งเทพฯ ทําให้มีนกั ท่องเที่ยวแวะเวียนมาที่บา้ นบาตรอย่างสมํ่าเสมอ ดังนั้นจึงเป็ น
แรงผลักดันให้ชุม ชนบ้านบาตรเริ่ มปรับ ตัวเป็ นแหล่ งท่ องเที่ย ว มี ก ารทํา ป้ ายไว้หน้า ชุ ม ชนเพื่อ
เป็ นจุดเด่นดึ งดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุ มชนอย่างเป็ นมิตร
และขายที่ระลึกเป็ นบาตรใบจิ๋วเพื่อสร้างรายได้ เมื่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านบาตรเริ่ มมีชื่อเสี ยง
จึ ง ส่ ง ผลให้มี นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาเริ่ ม เข้า มาเรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชนอย่า งต่ อเนื่ อ ง ทํา ให้ชุ ม ชนบ้า นบาตร
กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาที่น่าสนใจ
ปี พ.ศ.2545 ชุ มชนบ้านบาตรถื อเป็ นชุ มชนหัตถกรรมชาวบ้านหรื อ “บ้านช่ าง” ที่
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สําคัญของกรุ งเทพมหานคร เพราะมีประวัติความเป็ นมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสิ นทร์และยังเป็ นชุมชนที่
รู ้ วิธีปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ทําให้ภูมิปัญญาการทําบาตรไม่สูญหายไปและยังเป็ นชุ มชนแหล่ ง
เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาที่สาํ คัญ จนได้รับการรวบรวมอยูใ่ นหนังสื อ18 ชุมชนหัตถกรรม ภูมิปัญญาโบราณ
กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ งเป็ นโครงการหนัง สื อ เพื่ อ นํา เสนอภู มิ ปั ญ ญาไทยในกรุ ง เทพมหานคร
โดยแบ่งเป็ นชุ มชนหัตถกรรมทางฝั่งธนบุรี เช่น บ้านช่างหล่อ บ้านบุ ฯลฯและชุ มชนหัตถกรรมฝั่ง
พระนคร เช่ น บ้านดอกไม้ บ้านดิ นสอ บ้านนางเลิ้ ง บ้านหม้อ บ้านบาตร ฯลฯ ต่อมาชุ มชนบ้าน
บาตรก็มีแนวคิดที่จะสร้างแหล่งเรี ยนรู้ในชุมชนและร้านค้าชุมชน แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็ จ
ปั จจุ บ นั ชาวบ้า นบาตรส่ วนใหญ่ป ระกอบอาชี พ อื่ นๆนอกชุ ม ชน เช่ น อาชี พค้า ขาย
อาชี พรับราชการ อาชี พรับจ้าง เป็ นต้น เหลือเพียง 5 กลุ่มเท่านั้นที่ยงั คงสื บทอดภูมิปัญญาการทํา
บาตรด้วยการประกอบอาชีพทําบาตร ซึ่ งมีดงั นี้
1. กลุ่มคุณกฤษณา แสงไชย
2. กลุ่มคุณสมศักดิ์ บัณชาต
3. กลุ่มคุณอารี ย ์ สายรัดทอง
4. กลุ่มคุณมยุรี เสื อศรี เสริ ม
5. กลุ่มคุณหิ รัญ
เสื อศรี เสริ ม
ทั้ง 5 กลุ่มนี้ นอกจากจะเป็ นแหล่งการผลิ ตบาตรแล้ว ยังเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวเรี ยนรู้ ที่
สําคัญ ซึ่ งต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักเรี ยนนักศึกษาที่เข้ามาเยี่ยมและเรี ยนรู้ภายในชุมชนบ้าน
บาตร ให้ขอ้ มูลความรู ้ เกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทําบาตร ประวัติความเป็ นมาของชุ มชนบ้านบาตร
และขายสิ นค้าทั้งบาตรใช้และบาตรที่ระลึกอีกด้วย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2. ภูมิปัญญาการทาบาตร
“บาตรเป็ นหนึ่ ง ในเครื่ องใช้ส อยสําคัญ ของพระภิ ก ษุ ใ นพระพุ ทธศาสนา (ในสมัย
พุทธกาลบาตรเป็ นเครื่ องใช้สอยประจําตัวที่สําคัญของภิกษุณีดว้ ยเช่นกัน ที่เรี ยกว่า อัฐบริ ขาร หรื อ
บางครั้งเรี ยกว่า สมณบริ ขาร ซึ่ งมี 8 อย่างคือ สบง จีวร สังฆาฏิ (ทั้งสามอย่างรวมเรี ยกว่า ไตรจีวร)
บาตร มีดโกนหรื อมีดตัดเล็บ เข็ม พร้อมทั้งด้าย ประคดเอวและกระบอกกรองนํ้า” (ดูรายละเอียด
ของเครื่ องใช้แต่ละอย่างได้ในพระวินยั ปิ ฎก เล่ม1 ภาค 3 มหาวิภงั ค์ ปฐมภาค ทุติยภาคและอรรถกถา
เล่ ม 5 มหาวรรค ภาคที่ 2 และอรรถกถาและเล่ ม 7 จุ ล วรรค ทุ ติ ย ภาคและอรรถกถา)
(ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542)
ที่มาของบาตรตามพุทธบัญญัติในพระวินัยปิ ฏกมหาวรรคว่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้
สัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ขณะประทับเสวยวิมุตติสุขภายใต้ตน้ เกตุ มีพอ่ ค้าพาณิ ชย์ 2 คนคือ ตะปุสสะ
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กับภัลลิ กะ ได้นําข้าวสัตตุ ก้อนและสัตตุผงเข้า ไปถวาย แก่ ก าลครั้ง นั้นบาตรทรงประจํา ยัง ไม่ มี
ครั้นจะรั บ ด้วยพระหัตถ์ก็จะเป็ นการผิดประเพณี ท้า วมหาราช 4 องค์จึงนําบาตรศิล ามาถวาย
พระองค์ทรงรับบาตรไว้ท้ งั 4 ใบและอธิ ษฐานเข้าเป็ นใบเดียวกัน ก่อนที่จะทรงรับข้าวบาตรนั้น
(ปราณี กลํ่าส้ม, 2535) ซึ่ งบาตรในยุคนั้นเป็ นบาตรดินเผา ต่อมาทรงอนุญาตให้ใช้บาตรได้ 2 ชนิด
คือ บาตรดินเผาและบาตรเหล็ก มาจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ พระสงฆ์นิยมใช้บาตรเหล็กมากกว่า
จึงตั้งแหล่งผลิตบาตรเหล็กเป็ นการเฉพาะเรี ยกว่า “บ้านบาตร”
ภูมิปัญญาการทําบาตรประกอบด้วย ลักษณะของบาตร วัสดุและอุปกรณ์การทําบาตร
การทําบาตร และการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําบาตร ดังนี้
2.1 ลักษณะของบาตร
บาตรมี 4 ทรงหลักคือ บาตรทรงไทยเดิม บาตรทรงตะโกหรื อที่เรี ยกกันว่า “ทรงหัว
เสื อ” บาตรทรงมะนาวและบาตรทรงลูกจัน ส่ วนทรงบาตรอื่นๆ เช่น บาตรทรงอินจัน บาตรทรงลูก
อิน ฯลฯ ลักษณะบาตรมี 2 ลักษณะคือบาตรตัวผูแ้ ละบาตรตัวเมีย บาตรตัวผู้ ได้แก่ บาตรทรงไทย
เดิมและบาตรทรงตะโก ลักษณะจากกงบาตรลงมาถึงก้นบาตรเป็ นทรงตรง ดูแห้ง ส่ วนบาตรตัวเมีย
ได้แก่ บาตรทรงมะนาวและบาตรทรงลูกจัน ลักษณะจากกงบาตรลงมาถึงก้นบาตรเป็ นทรงโค้ง
ทรงกระพุง้ ดูอ่ิม ลักษณะของบาตรตัวผู-้ ตัวเมียเป็ นความรู้จากพระสงฆ์รุ่นเก่า ขนาดของบาตรใช้
ได้แก่ 8 ½ -12นิ้ว ขนาดของบาตรที่ระลึก ได้แก่ 3 นิ้ว 5 นิ้ว 7 นิ้ว ฯลฯ (นางกฤษณา แสงไชย, สัมภาษณ์,
19 พฤศจิกายน 2555)
2.2 วัสดุและอุปกรณ์ การทาบาตร
วัส ดุ ที่ใ ช้ท าํ บาตรคื อเหล็ก และแสตนเลส ตามหลัก พุท ธาณุ ญาตเกี่ ย วกับ บาตรจาก
พระไตรปิ ฎกความว่า “อนึ่ งทรงห้ามใช้บาตรที่ท าํ ด้วย ทอง เงิ น แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ แก้วผลึ ก
สําริ ด แก้วหุ ง ดีบุก สังกะสี ทองแดง (รวมเป็ น 11 ทั้งบาตรไม้) ทรงอนุญาต 2 ชนิดคือบาตรเหล็ก
และบาตรดิน”
อุปกรณ์การทําบาตรของภูมิปัญญาการทําบาตร มีดงั นี้
1. ทัง่ ไม้ ทําจากไม้มะขาม วิธีการทําทัง่ ไม้คือนําไม้มะขามที่ตดั เป็ นท่อนตามขนาดที่
วัดไว้มาทําให้เกิดหลุม ด้วยการก่อถ่านในความร้อนสู งจนถ่านกลายเป็ นสี แดง แล้วนําถ่านมาวางไว้
บนไม้ให้เนื้ อไม้ยุบเป็ นหลุ ม จนได้หลุมที่พอใจจึงดับถ่านด้วยนํ้าเย็น ทัง่ ไม้ใช้ในขั้นตอนการลาย
บาตร
2. ลูกกะล่อน มีท้ งั ลูกกะล่อนโบราณที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอดีตและลูกกะล่อนใหม่
ลูกกะล่อนโบราณนั้นคนจีนเป็ นผูท้ าํ ส่ วนลูกกะล่อนใหม่ได้ส่ังโรงงานเหล็กทําขึ้นมา ลูกกะล่อน
มี 2 แบบคื อ แบบที่ ยึ ด ติ ด กับ พื้ น ที่ แ ละแบบที่ ส ามารถเคลื่ อ นย้า ยเพื่ อ นํา ไปใช้ ใ นการสาธิ ต
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การทําบาตรนอกสถานที่ การดู แลรักษาลูกกะล่ อนนั้นเมื่อใช้เสร็ จแล้วก็นาํ แก้วพลาสติกมาวาง
ครอบไว้กนั แดดกันฝน ลูกกะล่อนใช้ในขั้นตอนการตีบาตร
3. ค้อน ขนาดหลากหลายมีต้ งั แต่เล็กจนใหญ่ ใช้ในขั้นตอนการตีบาตร
4. ค้อนลาย ใช้ในขั้นตอนการลายบาตร
5. ค้อนคอม้า ใช้ในขั้นตอนการลายบาตร
6. คีม ใช้ในขั้นตอนการหักเหล็ก
7. กรรไกรยืน ใช้ในขั้นตอนการตัดเหล็ก เรี ยกจนแผลงเป็ น “กรรไกรญวน”
8. กรรไกร ใช้ในขั้นตอนการจักเหล็ก
9. ตะไบ ใช้ในขั้นตอนการตะไบบาตร
10. ถังนํ้ากรด ใช้ในขั้นตอนการลายบาตร
11. อุปกรณ์จิปาถะ เช่น ที่อุดหู เมจิก ถุงมือ ผ้ารอง กระดาษทราย ฯลฯ
อุปกรณ์การทําบาตรนั้นมีครู เพราะในวันไหว้ครู ช่างทําบาตรนิยมนํามาวางไว้ใน
พิธีดว้ ย เพื่อให้ครู พ่อปู่ คุ ม้ ครองและบันดาลให้บาตรที่ทาํ ออกมาสวยงาม จึงเป็ นที่รู้กนั ว่าไม่ควรข้าม
เครื่ องไม้เครื่ องมือ เพราะถือเป็ นการลบหลู่ครู พ่อปู่ (กฤษณา แสงไชย, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2556)
2.3 การทาบาตร
การทําบาตร เริ่ มต้นจากการไหว้ครู เพราะชาวบ้านบาตรมีความเชื่อว่าวิชาการทําบาตร
มีครู ซึ่ งเป็ นผูป้ ระสาทวิชาทําบาตร จึงต้องไหว้ครู พ่อปู่ ครู บาตรและสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ชาวบ้านบาตร
เคารพคือ เตาแล่นบาตร เพื่อฝากเนื้อฝากตัวเป็ นช่างทําบาตรและให้ช่วยคุม้ ครองให้งานบาตรสําเร็ จ
ได้ดว้ ยดี
“ประวัติของพ่อปู่ ครู บาตร สร้างตามความเชื่ อว่า มีครู ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ ที่
เรี ยกกันว่า พ่อปู่ หรื อปู่ ครู ... ชาวบ้านเชื่อกันว่า พ่อปู่ เป็ นบุคคลธรรมดาที่มีความรู้เรื่ องการทําบาตร
เป็ นอย่างดี ต้ งั แต่ครั้งโบราณ ชาวบ้านจึงให้ความเคารพนับถือสื บทอดกันมาและได้ต้ งั ศาลพ่อปู่ ไว้
กลางหมู่บา้ น เพื่อให้ผอู ้ ยูอ่ าศัยในหมู่บา้ นได้มาสักการะบูชา... เพื่อให้อาชีพการทําบาตรดําเนินไป
ด้วยดี มีความก้าวหน้าเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้แก่คนทําบาตร และยังเชื่ ออีกว่าศาลนี้ สามารถ
ปกปั กรักษาให้ทุกคนในหมู่บา้ นอยู่เย็นเป็ นสุ ข เป็ นที่ยึดเหนี่ ยวทางจิตใจ” (ปราณี กลํ่าส้ม ,2535)
ส่ วนประวัติของเตาแล่นบาตรนั้น เชื่อกันว่าตกทอดมาจากอยุธยา
การสักการะบูชาพ่อปู่ ครู บาตรและเตาแล่นโบราณคือ การไหว้จุดธู ป เทียนและถวาย
ดอกไม้ นอกจากนั้นยังอาจถวายของ เช่น ตุก๊ ตาช้างคู่ ตุ๊กตาคนคู่ เป็ นต้น และยังมีพิธีกรรมที่สําคัญ
ประจําปี คือ พิธีไหว้ครู ซึ่ งจัดในวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือนเมษายน วันนั้นชาวบ้านทั้งชุมชนบ้าน
บาตร และคนที่เคยอาศัยอยูใ่ นชุ มชนบ้านบาตรแต่ได้ยา้ ยออกไปแล้วจะมารวมตัวกันทําพิธีไหว้
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ครู ตอนเช้านิ มนต์พระสงฆ์ 9 รู ปมาเจริ ญพระพุทธมนต์ เสร็ จแล้วเลี้ยงภัตตาหารเช้า ตอนสายเริ่ ม
บวงสรวงที่ศาลปู่ ครู ของที่ใช้บวงสรวงมีหวั หมู สุ ราและอาหารทั้งของคาวของหวาน ระหว่างนั้น
ชาวบ้านบาตรจะเริ่ มไหว้ครู และนําอุป กรณ์ เกี่ ยวกับอาชี พทําบาตร เช่ น ค้อน คีม กรรไกร ฯลฯ
นํามาเจิม เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลและความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพ (ภิญโญ กมลาภรณ์ ,2515)
หลัง จากการไหว้ค รู คื อ ขั้น ตอนการทํา บาตร ซึ่ งร้ า นหัต ถกรรมไทยโบราณมี 21
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การตีขอบบาตร เป็ นการทําปากบาตรหรื อที่เรี ยกว่า “กงบาตร” เริ่ มจากการวัดความ
ยาวของเหล็กขึ้ นอยู่กบั ขนาดของบาตร การตีขอบบาตรเป็ นงานฝี มือที่ตอ้ งค่อยๆดัดเหล็กให้โค้ง
ด้วยมือจนสําเร็ จเป็ นขอบบาตร
2. การกะเหล็ ก เป็ นการวัด กะขนาดของเหล็ ก ที่ จ ะนํา มาต่ อ เป็ นโครง โดยการคิ ด
ออกแบบและวัดกะขนาดของเหล็กเพื่อให้ข้ ึนเป็ นโครงบาตรที่สวย ไม่ได้ทาํ ตามรู ปแบบสําเร็ จรู ปที่
มีอยูแ่ ล้ว แต่ตอ้ งออกแบบคํานวนต่อบาตรแต่ละใบ ตามลักษณะทรงบาตรและขนาดที่กาํ หนดไว้
3. การตัดเหล็ก เป็ นการตัดแผ่นเหล็กให้เป็ นรู ปกากบาทตามที่วดั ไว้
4. การเว้าเหล็ก เป็ นการตัดส่ วนปลายของเหล็กรู ปกากบาทให้เว้าลงไปเพื่อให้เข้ากับ
ปากบาตรพอดีกนั
5. การจักเหล็ก เป็ นการใช้กรรไกรจัก ตรงส่ วนเว้าของแผ่นเหล็กรู ปกากบาททั้ง 4 ด้าน
และทุบให้เรี ยบ
6. การงอเหล็ก เป็ นการดัดเหล็กที่จกั แล้วให้โค้งได้ลกั ษณะของบาตร
7. การหัก เหล็ ก เป็ นการหัก เหล็ ก ที่ จ ัก ไว้ใ ห้ เ ป็ นแบบสลับ ฟั น ปลา เพื่ อ จะนํา ไป
ประกอบเข้ากับปากบาตร
8. การติ ดกง เป็ นการนํา แผ่น เหล็ ก รู ปกากบาทที่ โค้ง แล้ว หัก สลับ ฟั นปลาแล้ว มา
ประกอบเข้ากับปากบาตร
9. การกะหน้าวัว เป็ นการนําแผ่นเหล็กมาวัดกะขนาด เพื่อประกอบเข้ากับกง
10. การตัดหน้าวัว เป็ นการตัดแผ่นเหล็กตามที่วดั ไว้และตัดขนาดเผื่อไว้สําหรับจักฟัน
ด้วยประมาณ 2-3 มิลลิเมตร เรี ยกแผ่นเหล็กที่ตดั แล้วว่า “หน้าวัว”
11. การจักหน้าวัว เป็ นการใช้กรรไกรจักให้รอบหน้าวัว เสร็ จแล้วทุบให้เรี ยบ
12. การโค้ง หน้า วัว เป็ นการดัดหน้าวัวให้โค้งเพื่ อจะนํา ไปประกอบกับโครงให้ไ ด้
รู ปทรงของบาตร
13. การหักหน้าวัว เป็ นการง้างเหล็กที่จกั ให้ได้ลกั ษณะสลับฟันปลา
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14. การเข้าหน้าวัว เป็ นการนําหน้าวัวไปประกอบเข้ากับกง จนเป็ นรู ปบาตร เรี ยกว่า
“บาตรหน้าวัว”
15. การหยอดบาตร เป็ นการโรยผงประสานทองตามตะเข็บด้านในของบาตร ก่อนโรย
ต้องนําบาตรไปแช่ น้ าํ ก่อน พอบาตรสะเด็ดนํ้าจึงโรยผงประสานทองลงไปทุกตะเข็บ เหตุที่ตอ้ งนํา
บาตรไปแช่น้ าํ ก่อน ก็เพื่อให้ผลประสานทองได้เกาะติดกับตะเข็บได้
16. การแล่ นบาตร เป็ นการเป่ าแล่ นทํา ให้ผงประสานทองละลายออกมาเชื่ อมตาม
ตะเข็บ โดยใช้ไฟที่มีความร้อนสู ง หมายเหตุ: เมื่อขึ้นรู ปมาแล้วบาตรที่เพิ่งต่อกันจะแข็ง มีคาํ แนะนํา
ให้นาํ บาตรไปเผาไฟเพื่อให้เหล็กนิ่ม จะได้ตีบาตรได้ง่าย
17. การยุบมุมบาตร เป็ นการทุบตามตะเข็บและเป็ นการตรวจสภาพด้วยว่า ทุกตะเข็บ
เชื่อมติดกันดีหรื อยัง ถ้ายังมีปัญหาก็ตอ้ งนําไปเป่ าแล่นซ่อมอีกที
18. การลายบาตร เป็ นการใช้คอ้ นลายทุบบาตรบนทัง่ ลายบาตรให้ได้รูปทรงของบาตร
แต่จะยังไม่เรี ยบ จากนั้นก็นาํ บาตรไปแช่น้ าํ กรด ให้กรดกัดขี้เหล็กออกให้หมด ก่อนที่จะนําไปตีให้
เรี ยบ นํ้ากรดที่ใช้จะผสมนํ้า 1 ถังต่อกรดครึ่ งขวด เทคนิ คการลายบาตรคือให้ขีดเมจิกเป็ นวงกลม
รอบบาตร เขียนเส้นรอบบาตรเพื่อเป็ นจุดสังเกตว่าลายบาตรได้สมดุลทัว่ ทั้งบาตรหรื อยัง
19. การตีบาตร เป็ นการนําบาตรมาตีให้เรี ยบ ช่างเรี ยกว่า “ตีเรี ยงเม็ด” ตีให้เรี ยบมากขึ้น
20. การตะไบบาตร เป็ นการนําบาตรที่ตีแล้วมาตะไบให้เรี ยบร้อย จะได้บาตรขาว
21. การระบมบาตร เป็ นการนําบาตรขาวไปอบด้วยความร้อนสู งจนเหล็กสุ ก บาตรที่
ได้จากการระบมจะมีสีค่อนข้างดําและด้าน
ปั จจุบนั ขั้นตอนที่15 -16 เปลี่ยนมาเป็ นการเชื่ อมบาตร เป็ นการประกอบและเชื่ อม
บาตรให้ไ ด้รูป ทรงบาตร การเชื่ อมบาตรเหล็ก เป็ นการเชื่ อมด้วยทองแดง ซึ่ ง จะไม่ เห็ นตะเข็บ
สามารถทําเองได้ ส่ วนการเชื่ อมบาตรแสตนเลสเป็ นการเชื่ อมด้วยอากอน ซึ่ งจะเห็ นตะเข็บรอย
เชื่อมหนาเกือบ 1 มิลลิเมตร ต้องจ้างโรงงานแถววงเวียนใหญ่ทาํ ราคาค่าเชื่อมอากอนนิ้วละ 10 บาท
ระหว่างการทําบาตร หากบาตรเป็ นสนิมดํา ให้ใช้น้ าํ กรดกํามะถันกัดแล้วขัด หรื อใช้
เปลือกสัปปะรดถู หรื อใช้หินหยาบถู (กฤษณา แสงไชย, สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2555)
หลังขั้นตอนการทําบาตร 21ขั้นตอน ปั จจุบนั มีการเพิ่มขั้นตอนการวาดลวดลายลง
บนบาตร เป็ นการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้พฒั นารู ปแบบหลากหลาย โดยมีที่มาจากเหตุการณ์ ที่
ชาวต่างชาติถามคุณกฤษณา แสงไชยว่า บาตรสามารถนําไปใช้เป็ นภาชนะใส่ อาหารรับประทานที่
บ้านเหมือนที่พระสงฆ์ใช้ได้ไหม คุณกฤษณา แสงไชยบอกว่า ไม่ได้เพราะบาตรเป็ นภาชนะของ
พระสงฆ์ ไม่ใช่ ภาชนะสําหรับบุคคลทัว่ ไป จึงเป็ นที่มาของความคิดว่าเราน่าจะวาดลวดลายลงบน
บาตรเน้นบาตรให้เป็ นของที่ระลึกที่ใช้สาํ หรับเก็บสะสมมากกว่าการเป็ นภาชนะใช้งาน เพื่อเป็ นการ
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ป้ องกันการใช้บาตรอย่างไม่เหมาะสม ตัวอย่างลายที่วาดลงบนบาตร เช่ น ลายพญานาคทรงเศียร ลาย
เพดานโบสถ์ ลายเสาโบสถ์ ลายไทยจากหนังสื อรวบรวมลายไทย ลายไทยประยุกต์ เป็ นต้น และไม่รับสั่ง
ทําลวดลายตามที่ลูกค้ากําหนด เพื่อป้ องกันความไม่เหมาะสม เส้นลายที่วาดมีท้ งั สี ทอง สี เงินและสี นาก
ลูกสาวและเพื่อนของลูกสาวของคุณกฤษณา แสงไชยที่เรี ยนมาทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็ นผูอ้ อกแบบและเขียนลวดลายลงบนบาตร (กฤษณา แสงไชย,สัมภาษณ์, 17 พฤษภาคม 2556)
นอกจากนั้นภูมิปัญญาการทําบาตรแบบดั้งเดิมจะมีการรําวงบ้านบาตร หลังจากการทําบาตร
แต่ ใ นปั จจุ บนั นั้นไม่ มี การรํ า วงบ้า นบาตรหลัง การทําบาตรแล้ว แต่ ไ ด้เปลี่ ย นรู ปแบบการรําวง
บ้านบาตรจากการละเล่นเพื่อผ่อนคลายจากการทํางาน เป็ นการแสดงเฉพาะงานสําคัญในชุมชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลปี ใหม่ และแสดงนอกชุมชนตามงานที่ได้รับเชิญหรื อออกงานที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชนบ้านบาตร
ประวัติความเป็ นมาของรําวงบ้านบาตรคือ สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชาวบ้าน
บาตรที่เหนื่อยล้าจากการทําบาตร นิยมเล่นรําวงบ้านบาตรกัน เป็ นการละเล่นสนุกของชาวบ้าน เพื่อ
ความสนุ กสนาน ผ่อนคลายจากการทํางานและชี วิต สร้างความสามัคคีและความมีวินยั ในชุ มชน
ชาวบ้านบาตรเล่นรําวงบ้านบาตรมาเป็ นเวลานานจนถึงยุคหนึ่ งก็เลิกเล่นไป จนกระทัง่ ช่วงปี พ.ศ. 2545
ที่บา้ นบาตรเป็ นแหล่งท่องเที่ยว ทําให้ชาวบ้านบาตรกลุ่มหนึ่ งเริ่ มกลับมาฟื้ นฟูรําวงบ้านบาตรใหม่
โดยจัดตั้งกลุ่มรําวงบ้านบาตรขึ้น เริ่ มจากการชวนคนในชุมชนที่เคยเล่นรําวงบ้านบาตรมารวมกลุ่ม
อย่า งเป็ นทางการ ช่ ว ยกัน รวบรวมเพลง จัด พิม พ์แ ละแจกจ่ า ยสมาชิ ก ในกลุ่ ม และร่ ว มกัน ฝึ ก
รําวงบ้านบาตรที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุ มชนบ้านบาตรสําหรับเล่นภายในชุมชนและแสดงนอก
ชุ มชน ปั จจุบนั กลุ่มรําวงบ้านบาตรเริ่ มถ่ายทอดรําวงบ้านบาตรให้กบั เด็กในชุมชน 3-4 คน รุ่ นอายุ
ประมาณ 7 ขวบ ฝึ กให้เป็ นตัวแทนของชุมชนบ้านบาตรในการแสดงรําวงบ้านบาตรร่ วมกับผูใ้ หญ่
ในชุมชน (กฤษณา แสงไชย, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2556)
บทเพลงรําวงบ้านบาตรส่ วนหนึ่ งแต่งเป็ นกลอน 4 สุ ภาพ จังหวะของเพลงเป็ นรําวง
และรําโทน เนื้อหาเพลงเกี่ยวกับวิถีชีวติ ความเป็ นอยูช่ ุมชนบ้านบาตร แบ่งเป็ นทํานอง เช่น ทํานองสโลว์
ทํานองสวิง ทํานองแซมบ้า ทํานองญี่ปุ่น ทํานองคองก้า ทํานองบีกิน ทํานองพม่า ทํานองจีน ฯลฯ
ชื่ อผูแ้ ต่ง เช่ น พระแป้ นคนอัมพวา พี่จุก อําพล ทะนานทอง ลุงพิด บุญประกอบ น้าทิน น้าชู ฯลฯ
ตัว อย่ า งเช่ น เพลงอวยพร เพลงบ้ า นบาตรยิ น ดี เพลงนั่ น เพลงของใคร เพลงใจหนอใจ
เพลงพระจันทร์ เยี่ยมฟ้ า เพลงสุ ขหนักหนา เพลงบ้านบาตรยินดี เพลงเชิ ญรวมร่ วมใจ เพลงสิ้ นรัก
เพลงมนต์นาง เพลงยามเย็น เพลงอยูท่ ุ่ง เพลงตะลุ่มปุ่ มปุ๊ ม เพลงผักจ๋ าผัก เพลงลา ฯลฯ
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2.4 การถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ที่อยูก่ นั เองภายในชุมชน ทํา
ให้ช่างทําบาตรส่ วนใหญ่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําบาตรสอนให้กบั คนในครอบครัว ลูกหลาน
หรื อญาติเท่านั้น จากการสัมภาษณ์คุณกฤษณา แสงไชย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 คุณกฤษณา
กล่าวว่า “ในอดี ตเด็กๆในชุ มชนบ้านบาตรไม่สามารถไปเที่ยวนอกชุ มชนได้ ก็เล่นกันกับเพื่อนใน
ชุมชนซึ่ งบ้านเพื่อนก็ทาํ บาตรเหมือนกันเลยเห็นการทําบาตรบ่อยจบซึ มซับการทําบาตรจากการโต
ในชุมชน” วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาคือการสอนแบบตัวต่อตัว ไม่ได้เรี ยนรู้ผ่านตํารา เพราะภูมิปัญญา
การทําบาตรเป็ นภูมิปัญญาเชิ งช่าง ที่ตอ้ งอาศัยการปฏิบตั ิและฝึ กฝนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดความ
ชํานาญ
ปั จจุบนั วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําบาตรแก่เด็กคือจัดกิ จกรรมให้เด็กในชุ มชน
ลองทําบาตรที่ ระลึ กฝี มื อของตัวเองเก็บไว้คนละใบเพื่อกระตุน้ ความภาคภูมิในภูมิปัญญาการทํา
บาตรของตนเอง อีกทั้งยังให้เด็กในชุ มชนสาธิ ตการทําบาตรและสอนรําวงบ้านบาตรแก่เด็กนอก
ชุมชน ทําให้เด็กรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชนและแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาการทําบาตรสามารถทํา
เป็ นอาชี พได้ เพราะการสาธิ ตการทําบาตรและการแสดงรําวงบ้านบาตรมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ การ
ถ่ายทอด ภูมิปัญญาการทําบาตรแก่เด็กให้อิสระในการเรี ยนรู้วา่ เด็กสนใจที่จะเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการ
ทําบาตรหรื อไม่ หากเด็กสนใจภูมิปัญญาการทําบาตร ผูใ้ หญ่ก็ถ่ายทอดให้หรื อหากเด็กไม่สนใจก็
สามารถไปทํากิจกรรมอื่นได้
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําบาตรแก่ผใู้ หญ่คือการสอนภูมิปัญญาการทําบาตรให้กบั
คนในรุ่ นเดียวกันหรื อคนในรุ่ นลูกหลานเพื่อนําไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนั้นยังมี
พิ ธี ไ หว้ค รู ที่ จ ะช่ ว ยสมานสามัค คี ก ัน ในชุ ม ชน ให้ค นในชุ ม ชนดู แ ลสอนอาชี พ ซึ่ งกัน และกัน
เพราะความรู ้สึกของการเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ปั จจุบนั อาชี พการทําบาตรยังไม่มีผสู้ ื บทอดมากนัก ที่ทาํ บาตรกันอยู่เป็ นช่างทําบาตร
รุ่ นเก่า เพราะเด็กบ้านบาตรสมัยนี้ เติบโตเรี ยนรู้อยูใ่ นสังคมภายนอกมากกว่าการคลุกคลีในชุมชน
ทําให้ขาดความคุน้ เคยกับภูมิปัญญาการทําบาตร แต่ยงั มีเด็กบ้านบาตรส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นส่ วนน้อยที่
ยังสนใจภูมิปัญญาการทําบาตรอยู่ แต่ก็ยงั ไม่ถึงขั้นการสื บทอดอาชี พ เพราะงานการทําบาตรเป็ น
งานหนัก ที่ตอ้ งทุ่มเทเวลาและอดทนในการฝึ กฝนให้ชาํ นาญ ในตอนนี้ กลุ่มเด็กทําบาตรเป็ นเพียง
งานอดิเรก
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3. ร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
3.1 ประวัติร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
ประวัติความเป็ นมาของร้ านหัตถกรรมไทยโบราณมีที่มาจากบรรพบุรุษรุ่ นคุ ณทวด
และครอบครัวของคุณกฤษณา แสงไชยเคยทําบาตร แต่เลิกไปในสมัยที่บาตรปั๊ มเข้ามาในประเทศ
ไทย ด้วยความที่คุณกฤษณาเกิ ดและเติบโตในชุมชนจึงมีความคิดที่จะกลับมาทําบาตรอีกครั้งในปี
พ.ศ.2540 และใช้ เ วลาเตรี ยมการทั้ง หมด 6 ปี จึ ง เปิ ดร้ า นในเดื อ นพฤษภาคมปี พ.ศ.2546
เหตุ ผ ลที่ คุณ กฤษณา แสงไชยเปิ ดร้ านทํา บาตรเพราะเห็ นว่า ในปี พ.ศ.2540 มี ช าวต่ า งชาติ และ
นักเรี ยนนักศึกษาจํานวนมากเข้ามาเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทําบาตรที่ชุมชนบ้านบาตร จึงอยากให้กลุ่ม
คนเหล่ า นี้ ได้ข ้อมู ล ที่ ดีเกี่ ย วกับ ภู มิ ปั ญญาการทํา บาตร นอกจากนั้น ลู ก ของคุ ณ กฤษณาก็ โตกัน
หมดแล้ว ทําให้คุณกฤษณามีเวลาว่างเป็ นของตัวเองจึงอยากทํากิจกรรมที่เกิดประโยชน์กบั ทั้งชุมชน
และตนเอง คื อ การอนุ รัก ษ์ภู มิ ปั ญ ญาการทํา บาตรด้ว ยการประกอบอาชี พ การทํา บาตรอี ก ครั้ ง
หลังจากที่เลิกทําบาตรไปในสมัยที่คนนิยมใช้บาตรปั๊ มมากกว่าบาตรทํามือ
3.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
ที่อยู:่ บ้านเลขที่ 4 ซอยบ้านบาตร ถนนบริ พตั ร เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพฯ 10100
ขอบเขตพื้นที่: 5 เมตร x 10 เมตร
สภาพแวดล้อม: รถเข็นหน้าร้ าน ห้องเก็ บของ กล่ องเก็ บของขนาดใหญ่ พื้ นที่ ท าํ บาตร
2 ที่นง่ั
การเดินทางเข้าพื้นที่: เดินเท้า
3.3 หน้ าร้ าน
หน้าร้านหัตถกรรมไทยโบราณประกอบด้วยการจัดแสดงป้ ายโฆษณาร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณ ซึ่ งจัดทําโดยนักศึกษาคณะนิ เทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
กรอบข่าวหนังสื อพิมพ์และรู ปภาพที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการทําบาตรซึ่ งคุณกฤษณา แสงไชยตัด
เก็บสะสมไว้และคัดเลื อกนํามาอัดกรอบรู ปเพื่อเป็ นความรู้เผยแพร่ ให้กบั คนที่มาเยี่ยมชมร้าน เช่ น
กรอบมรดกบ้านบาตร กรอบขั้นตอนการทําบาตร กรอบการบ่ มบาตร กรอบสกุล ช่ างทํา บาตร
กรอบรู ปพระสงฆ์ที่ ใช้บาตรฝี มื อคุ ณกฤษณา แสงไชย กรอบรู ปพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
ขณะทรงผนวช ฯลฯ อัล บั้ม รู ป เกี่ ย วกับ บาตรและบาตรชนิ ด และขนาดต่ า งๆ ได้แก่ บาตรขาว
บาตรรมดํา บาตรที่ระลึก บาตรเขียนลาย บาตรที่เห็นตะเข็บ บาตรบ่ม ฯลฯ
3.4 บุคลากร
บุคลากรหลักคือคุณกฤษณา แสงไชย เกิดวันที่ 22 ตุลาคม 2494 ปั จจุบนั (ปี พ.ศ.2556)
อายุ 62 ปี เป็ นเจ้าของร้านหัตถกรรมไทยโบราณและช่างทําบาตรรุ่ นที่ 5 สื บเชื้ อสายจากสกุลช่างทํา
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บาตรของคุณยายสม / คุณแม่หวล (ธรรมบุษดี) / คุณยายทวด (ต่วน เสื อศรี เสริ ม) / คุณยายเหม
(ไววิธี) และเคยเป็ นวิทยากรประจําชุมชนบ้านบาตร
ประวัติของนางกฤษณา แสงไชยเกิดและเติบโตในชุ มชนบ้านบาตร สมัยเด็กมีหน้าที่
หลักคือเรี ยนหนังสื อ แต่ก็มีโอกาสได้ช่วยคุณแม่และพี่สาวทําบาตรบ้าง เช่ น ขั้นตอนการถอดตัว
ปลิง ขั้นตอนตีตะเข็บเย็บมุม พอเข้าสู่ ช่วงวัยรุ่ นก็ได้เรี ยนรู้ การทําบาตรอย่างจริ งจัง เพราะผูใ้ หญ่
ในครอบครัวท่านหนึ่งพูดว่า “ต้องช่วยกันทํางานนะ ถ้าไม่ช่วยกัน เดี๋ยวตอนเย็นไม่มีขา้ วกิน” ทําให้
ทํา บาตรเป็ นตั้ง แต่ ตอนนั้น เป็ นต้นมา หลัง จากนั้นในปี พ.ศ.2514 เกิ ด บาตรปั๊ ม ขึ้ น ทํา ให้อี ก
ไม่กี่ปีต่อมาร้ านทําบาตรของครอบครัวต้องปิ ดตัวลง นางกฤษณา แสงไชยจึงหันไปทําอาชี พอื่น
นอกชุ มชน และได้สมรสกับนาวาอากาศเอกอัศวิน แสงไชย จนมีลูกสาว 4 คน ปั จจุบนั ลูกสาว
คนที่ส องชอบงานศิ ลปะจึ ง ช่ วยงานวาดลวดลายลงบนบาตรและทํา งานนอกบ้า น ส่ วนลู กสาว
คนอื่นทํางานนอกบ้าน
นางกฤษณา แสงไชยจบการศึกษาจากสถาบันนิติพลอาชีวศึกษา เฉลิมเขต เคยทํางาน
เป็ นครู โรงเรี ยนภารตะวิทยาลัย พนักงานร้านแกลลอรี่ โรงแรมเพสซิ เดนซ์ พนักงานบริ ษทั ทัวร์
เคยทํางานที่บริ ษทั ขนส่ ง จํากัด (รัฐวิสาหกิจ) เคยทํางานเป็ นเลขานุการสํานักงานทนายความและ
ลาออกมาเป็ นแม่บา้ น สุ ดท้ายจึงมาเปิ ดร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
ปี พ.ศ.2540 นางกฤษณา แสงไชยมีแนวความคิดเปิ ดร้านหัตถกรรมไทยโบราณ เพื่อ
ประกอบอาชีพการทําบาตรอีกครั้งและเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เผยแพร่ ความรู้ภูมิปัญญา โดยหาทุนกูย้ ืมมา
จํานวน 200,000 บาท และเตรี ยมตัวทบทวนภูมิปัญญาการทําบาตร ทั้งการฝึ กฝนจากประสบการณ์
เดิม การเรี ยนรู ้จากผูใ้ หญ่ในชุ มชนที่เป็ นช่างทําบาตรเก่าแก่โดยวิธีครู พกั ลักจํา ให้ผใู้ หญ่ทาํ บาตร
ให้ดูแล้วใช้วิธีจดจําขั้นตอนและเทคนิคการทําบาตรเอาเอง นอกจากนั้นยังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาการทําบาตรจากหนังสื อ ตําราวิชาการที่หอสมุดแห่ งชาติ เพื่อศึกษาว่ามีใครเขียนเรื่ องราว
เกี่ยวกับชุมชนบ้านบาตรและภูมิปัญญาการทําบาตรบ้างและมีเนื้อหาอย่างไร
จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2546 ร้านหัตถกรรมไทยโบราณได้เปิ ดร้ านขึ้นเป็ นร้านขายบาตร
พระทํามือและเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทําบาตร ระหว่างการทํางานนางกฤษณา แสงไชยได้
ร่ วมกิ จกรรมทั้งในชุ มชนและนอกชุ มชน ตัวอย่างกิ จกรรมที่เข้าร่ วมจากการสังเกตการณ์ในช่ วง
เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 มีดงั ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงกิจกรรมการอบรมทีน่ างกฤษณา แสงไชย เข้ าร่ วม
วันที่
21/11/55

กิจกรรม
การอบรมเรื่ อง “การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การทางานร่ วมกันระหว่ างเครื อข่ ายชุ มชน
(COPS) หลั ก สู ต รการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร ส านั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ วน
พระมหากษัตริย์ เพือ่ การพัฒนาเครือข่ ายชุ มชนสู่ ความพอเพียง”
โดยดร.วิวตั น์ ศัลยกําธร ประธานมูลนิธิกสิ กรรมธรรมชาติ
ณ ห้อง 4201 อาคาร4 สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์
ผลของการร่ วมกิ จกรรม นางกฤษณา แสงไชยได้นํา แนวทางเศรษฐกิ จพอเพีย ง
ปรั บ ใช้ต่องานชุ ม ชน นอกจากนั้นคุ ณป้ ายัง ได้พูดคุ ยและแลกเปลี่ ย นความรู้ ใ น
การพั ฒ นาชุ มชนกั บ ทั้ ง 5 ชุ มชน ทั้ งชุ มชนวั ง กรมพระสมมตอมรพั น ธ์
ชุ ม ชนวัดสระเกศ ชุ มชนจัก รพรรดิ พ งษ์ ชุ ม ชนวัดสุ นทรธรรมทานและชุ มชน
สิ ตาราม เป็ นการรับฟังข้อมูลเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

23/12/55

การอบรมเรื่ อง “กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมของชุ มชน/เครื อข่ าย
โครงการพลังชุ มชน ฟื้ นฟูย่านสื บสานตานานเมือง”
โดยผู ้ แ ทนจากสํ า นั ก งานเขตป้ อมปราบศั ต รู พ่ า ยและอดี ตผู้ อ ํ า นวยการ
สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุ งเทพมหานคร
ณ ห้องประชุม 84 พรรษา (เทเวศประกันภัย) โรงเรี ยนวัดราชนัดดา
ผลของการร่ วมกิ จกรรม นางกฤษณา แสงไชยได้ความรู้เรื่ องการฟื้ นฟูวฒั นธรรม
ชุ มชนและการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน นอกจากนั้นยังได้พูดคุ ยและร่ วมกิ จกรรม
ค้ น หาอั ต ลั ก ษณ์ ก ั บ ทั้ ง 5 ชุ มชน ทั้ งชุ มชนวั ง กรมพระสมมตอมรพั น ธ์
ชุ ม ชนวัด สระเกศ ชุ ม ชนจัก รพรรดิ พ งษ์ ชุ ม ชนวัด สุ น ทรธรรมทานและชุ ม ชน
สิ ตาราม อีกทั้งยังทราบผลประเมินจากการจัดงานเตร่ ตรอกลัดรั้วบ้าน ฟื้ นตํานาน
ป้ อมปราบฯ-พระนคร ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิปัญญาและการเผยแพร่
ภูมิปัญญาของตนเอง
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วันที่
23/08/56

กิจกรรม
การประชุ มสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบฯ-ปทุมวัน เพื่อเตรียมงานสื บสานศิลปะ วัฒนธรรมท้ องถิ่นและมอบเกียรติบัตรเชิดชู ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในแต่ ละสาขา
โดยสํานักงานเขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพมหานคร
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สํานักงานเขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย กรุ งเทพมหานคร
ผลของการร่ วมกิ จ กรรม นางกฤษณา แสงไชยได้ รั บ คั ด เลื อ กจากเขต
ป้ อมปราบศั ต รู พ่ า ยให้ เ ตรี ยมตั ว รั บ เกี ย รติ บ ั ต รจากกระทรวงวัฒ นธรรม
สภาวัฒนธรรมเขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย – ปทุมวัน เพื่อแสดงว่าได้รับเชิดชูเกียรติเป็ น
คนภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น สาขาหัต ถกรรมการทํา บาตรพระ ในงานสื บ สานศิ ล ปะ
วัฒ นธรรมและประเพณี ท้อ งถิ่ น นอกจากนั้ นคุ ณ ยัง ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น
เรื่ องความต้องการขอความสนับสนุนของชุมชนบ้านบาตร จากเขตฯ

15/11/56

พิธีมอบเกียรติบัตรภูมิปัญญาท้ องถิ่น 18 สาขา งาน “สื บสานศิลปะ – วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น”
โดยกระทรวงวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมเขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย - ปทุมวัน
ณ พระมหามณฑป วัด ไตรมิ ต รวิ ท ยารามวรมหาวิ ห าร เขตสั ม พัน ธวงศ์
กรุ งเทพมหานคร
ผลของการร่ ว มกิ จ กรรม นางกฤษณา แสงไชยได้อ อกร้ า น ประชาสั ม พัน ธ์
ร้ า นหัตกรรมไทยโบราณ เผยแพร่ ภูมิ ปั ญญาการทํา บาตรและรั บ เกี ย รติ บตั รจาก
กระทรวงวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมเขตป้ อมปราบศัตรู พ่า ย – ปทุมวัน เพื่ อ
แสดงว่าได้รับเชิดชูเกียรติเป็ นคนภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาหัตถกรรม

บุคลากรอื่นในร้านหัตถกรรมไทยโบราณคือช่างทําบาตร ที่ร้านนี้ ไม่มีช่างทําบาตรรุ่ น
ใหม่ มี แ ต่ ช่ า งทํา บาตรรุ่ น เก่ า แก่ ได้แ ก่ นายบุ ญ เลิ ศ สิ ง หกรรมและบุ ค ลากรชั่ ว คราว เช่ น
นางสุ ปราณี เสื อศรี เสริ ม นางลักขณา สายรัดทอง นางติ๋ม สมพงษ์ นายสนุน แดงน้อย ฯลฯ
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3.5 การดาเนินงานของร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
จากการสังเกตของผูศ้ ึกษาสามารถสรุ ปการดําเนินงานของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
แบ่งเป็ น 3 ลักษณะคือ งานหลักเป็ นงานการผลิตบาตรและงานรองคืองานการเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เรี ยนรู ้และงานการแสดงนอกสถานที่ ซึ่ งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. งานผลิตบาตรพระคือการทําบาตรเพื่อขายบาตรและทําบุญบาตรกฐิ น บาตรที่ผลิต
เพื่อขายมี 2 ลักษณะคือบาตรสําหรับพระสงฆ์ใช้และบาตรเป็ นของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว
จําหน่ ายในประเทศไทยเท่านั้น บาตรที่พระสงฆ์ใช้จะทําตามรายการสั่ง ไม่มีการทํารอขายเพราะ
ต้องมี การระบุ รายละเอี ยด เช่ น ขนาด(นิ้ ว,เบอร์ ) ทรง ลักษณะตัวผู-้ ตัวเมีย ฯลฯ กลุ่ มลูกค้าคื อ
พระสงฆ์ บุคคลทัว่ ไป วิธีการสั่งทําบาตรมี 2 วิธี คือ มาสั่งทําด้วยตนเองที่ร้านหรื อโทรศัพท์มาสั่งทํา
พร้อมมัดจําเงิ นไว้ครึ่ งหนึ่ งของราคา โดยจะจ่ายเงินสดหรื อโอนเงินให้ก็ได้ บาตรหนึ่ งใบใช้เวลา
การทํา 2 อาทิตย์ เมื่อบาตรเสร็ จแล้ว ผูซ้ ้ื อจะมารับของด้วยตนเองที่ร้านหรื อให้ส่งไปรษณี ยไ์ ปให้
คิดค่าส่ ง 200 บาท ส่ วนบาตรของที่ระลึ กจะทํารอขายเพื่อความสะดวกของผูซ้ ้ื อ กลุ่มลูกค้าคือ
ชาวต่างชาติและบุคคลทัว่ ไป
นอกจากนั้นคุ ณกฤษณา แสงไชยยังผลิตบาตรเพื่อถวายพระสงฆ์เป็ นประจําทุกปี เป็ น
บาตรกฐิน เริ่ มทําตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบนั นี้ก็เป็ นปี ที่9 แล้ว งานการซ่ อมบาตรก็รับทําบ้างอยูท่ ี่
การพูดคุยเพราะงานซ่ อมบาตรต้องใช้เวลาและฝี มือมาก รายละเอียดเกี่ยวกับการซ่ อมบาตร ได้แก่
บาตรเป็ นบาตรของที่ร้านหัตถกรรมไทยโบราณรึ เปล่า บาตรใช้มาแล้วประมาณกี่ปี บาตรเป็ นเหล็ก
หรื อแสตนเลส บาตรเป็ นบาตรทรงอะไร งานบาตรที่จะให้ซ่อมคืออะไร งานบาตรที่แก้เสร็ จแล้วจะ
มีลกั ษณะอย่างไรและการตกลงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาตร
2. งานการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรี ยนรู้คือ การรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ ให้ขอ้ มูลความรู ้ภูมิปัญญาการทําบาตรและสาธิตการทําบาตร และการต้อนรับและ
ให้ความร่ วมมือกับกับผูเ้ รี ยนรู ้ ภูมิปัญญาการทําบาตรในร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ กลุ่มผูเ้ รี ยนรู้
ได้แก่ นัก เรี ย นระดับ ประถมศึ ก ษาตอนปลาย นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษา นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี
นักศึกษาปริ ญญาโทและนักศึกษาปริ ญญาเอก โดยเปิ ดบริ การแหล่งเรี ยนรู้ตามปกติและแหล่งเรี ยนรู้
เมื่อร่ วมกิ จกรรมกับองค์กรภายนอก เช่ น งานเตร่ ตรอกลัดรั้วบ้าน ฟื้ นตํานานป้ อมปราบฯ ครั้งที่ 2
วันที่ 23 มิถุนายน 2555จัดโดยสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริ ย ์ สํานักวัฒนธรรม กี ฬาและ
การท่องเที่ยว กรุ งเทพมหานคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สพช. สสส. หอศิลป์ ตาดูและ
เครื อข่ า ยฟื้ นฟู ชุ ม ชนเมื อ งเชิ ง อนุ รั ก ษ์ย่า นป้ อมปราบฯ – พระนคร ณ ชุ ม ชนบ้า นบาตร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้ นฟูอนุ รักษ์ 6 ชุมชน ชุมชนประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้กลายเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเชิ งศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และสถาปั ตยกรรม ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน
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โดยชุมชนให้ยงั่ ยืนต่อไป สําหรับชุมชนบ้านบาตรพานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมชุมชนบ้านบาตร เช่น
ร้านหัตถกรรมไทยโบราณของนางกฤษณา แสงไชย ซึ่ งจัดแสดงภูมิปัญญาการทําบาตรทั้งกงบาตร
ชิ้นส่ วนหน้าวัวของบาตร บาตรขาว บาตรที่เห็นตะเข็บ บาตรรมดํา บาตรที่ระลึก บาตรลวดลาย
อุปกรณ์ การทําบาตร เช่ น ลูกกะล่อน ค้อนธรรมดา ค้อนคอไม้ คีม ตะไบ ฯลฯ อัลบั้มรู ปเกี่ ยวกับ
บาตรและเปิ ดหน้าร้านให้ผเู้ ข้าชมมาเรี ยนรู้
กิจกรรมเดินย้อนรอยพิพิธศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 21 วันที่ 29 กันยายน 2556 จัดโดย
ชมรมพิพิธสยาม เยี่ยมชมชุ มชนบ้านบาตรและร้านหัตถกรรมไทยโบราณ มีนางกฤษณา แสงไชย
ช่ างทําบาตรเป็ นวิทยากร บอกเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทําบาตร ทั้งประวัติความเป็ นมา
ของการทําบาตร การทําบาตรพระแบบโบราณ รู ปแบบและลักษณะต่างๆของบาตร รําวงบ้านบาตร
เป็ นต้น พร้อมทั้งจัดแสดงบาตรแบบต่างๆ เช่ น บาตรขาว บาตรที่เห็นตะเข็บ บาตรรมดํา บาตรที่
ระลึ ก บาตรลวดลาย ฯลฯ ร้องเพลงรําวงบ้านบาตรและตอบคําถามสําหรับคนที่สนใจภูมิปัญญา
การทําบาตรพระ เช่น บาตรใบนี้มีน้ าํ หนักเท่าไหร่ บาตรทําจากวัสดุอะไรบ้าง บาตรเก่าใช้ได้ไหม
บาตรซ่อมได้รึเปล่า บาตรมีที่มาจากไหน เป็ นต้น
ผลของการร่ วมกิ จกรรมนี้ นางกฤษณา แสงไชยได้นาํ เสนอภูมิปัญญาการทําบาตร ทํา
ให้ ค นที่ เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมรู ้ จ ัก บ้า นบาตรในฐานะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์บา้ นบาตรให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น งานการเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวและแหล่งเรี ยนรู้เป็ น
งานที่ทาํ โดยไม่ได้หวังผลกําไร แค่มีรายได้จากการขายบาตรที่ระลึกและได้รับความช่วยเหลือด้าน
ประชาสั ม พัน ธ์ จ ากนัก ท่ อ งเที่ ย วและผู้เ รี ย นรู้ ใ ห้ร้ า นกลายเป็ นที่ รู้ จ ัก มากขึ้ น และได้เ ผยแพร่
ภูมิปัญญาการทําบาตร
3. งานการออกนอกสถานที่คืองานเป็ นวิทยากรนอกสถานที่หรื องานการจัดแสดง
ภูมิปัญญาการทําบาตร งานสาธิ ตการทําบาตรหรื องานการออกร้ านหัตถกรรมไทยโบราณนอก
สถานที่ เช่น งานรําลึกรัตนโกสิ นทร์ 230 ปี วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2555 จัดโดยกระทรวงการคลัง
มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศิ ล ปากรและชุ ม ชนบางลํา พู เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 85 พรรษาและสํานึกพระมหากรุ ณาธิ คุณพระมหากษัตริ ย ์ 9 พระองค์
แห่งราชวงศ์จกั รี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและภาคภูมิใจให้ประชาชนชาวไทยที่
แสดงถึ งความเจริ ญรุ่ งเรื องของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมที่แสดงถึง
วิ ถี ชี วิ ต ของคนในยุ ค รั ต นโกสิ น ทร์ แ ละให้ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการสื บ ทอดประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ด้ งั เดิมของชุมชน งานจัดขึ้นวันที่ 8 - 10, 15 - 16, 22 - 23 ธันวาคม
2555 และ 12 - 13 มกราคม2556
ร้ านหัตถกรรมไทยโบราณได้รับการติดต่อจากการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยให้มา
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ออกร้ านที่ท่าพระอาทิตย์ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย นางกฤษณา แสงไชย นางลักขณา สายรัดทอง
นางติ๋ ม สมพงษ์ นายสนุ น แดงน้ อ ยและหลานของนางลัก ขณา สายรั ด ทอง ช่ ว ยกัน สาธิ ต
การทําบาตร เช่ น ขั้นตอนการลายบาตรด้วยทัง่ ไม้และลูกกะล่อน ขั้นตอนการจักหน้าวัว เป็ นต้น
จัด แสดงภู มิ ปั ญ ญาการทํา บาตรทั้ง ชิ้ น ส่ ว นหน้า วัว ของบาตร บาตรขาว บาตรที่ เ ห็ น ตะเข็ บ
บาตรรมดํา บาตรที่ระลึก บาตรลวดลาย กรอบรู ปสกุลช่างทําบาตร รู ปคุณกฤษณา แสงไชย อัลบั้ม
รู ปเกี่ยวกับบาตร ฯลฯ ให้ขอ้ มูลความรู้เกี่ยวกับชุมชนบ้านบาตรและภูมิปัญญาการทําบาตรทั้งจาก
เอกสารภาษาไทยและภาษาอัง กฤษและการพูดคุ ย กับช่ า งทําบาตรทั้ง รุ่ นผูใ้ หญ่และเด็ก ให้ผูช้ ม
ทดลองทําบาตร ขายบาตรที่ระลึกและแสดงรําวงบ้านบาตร
การแสดงรําวงบ้านบาตรที่งานรําลึกรัตนโกสิ นทร์ 230 ปี วันที่ 8 และ9 ธันวาคม 2555
เวลาในการแสดง 45 นาที การแสดงประกอบด้วยการเกริ่ นที่มาของรําวงบ้านบาตร การเล่นดนตรี
ประกอบการร้องและการรํา เครื่ องดนตรี ที่ใช้ได้แก่ กลอง ฉาบ กรับ ที่เคาะจังหวะ ฯลฯ ผูเ้ ล่นรําวง
แต่งกายชุดแบบไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 หรื อชุดเสื้ อผ้าลายดอก ทําการแสดงรําวงบ้านบาตรพร้อมทั้ง
เชิ ญชวนผูช้ มให้ออกมาร้องและรําร่ วมกันเพื่อความสนุกสนาน รายการเพลงประกอบการแสดงรํา
วงบ้านบาตร มีดงั ต่อไปนี้
9 ธันวาคม2555
8 ธันวาคม 2555
1. เพลงอวยพร
1. เพลงเชิญรวมร่ วมใจ
2. เพลงบ้านบาตรสามัคคี
2. เพลงสิ้ นรัก
3. เพลงนัน่ เพลงของใคร
3. เพลงมนต์นาง
4. เพลงใจหนอใจ
4. เพลงบ้านบาตรยินดี
5. เพลงพระจันทร์เยีย่ มฟ้ า
5. เพลงแซมบ้า (ยามเย็น)(อยูท่ ุ่ง)
6. เพลงสุ ขหนักหนา
6. เพลงเมดเล่ย ์
7. เพลงบ้านบาตรยินดี
7. เพลงลา
ผูเ้ ข้าชมชาวไทยและชาวต่างชาติ มีท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่สนใจชมและถ่ายรู ปวิธีการทําบาตร
การจัดแสดงและการแสดงรําวงบ้านบาตร ซักถามเกี่ ยวกับบาตร เช่ น บาตรใบนี้ มีราคาเท่าไหร่
บาตรมีข้ นั ตอนการทําอย่างไรบ้าง บาตรมีประวัติความเป็ นมาอย่างไร ชุมชนบ้านบาตรอยูแ่ ถวไหน
บาตรทํา จากเหล็ ก กี่ ชิ้ น บาตรทํา มาจากวัส ดุ อ ะไร บาตรพระสี ด ํา นี้ ทํา อย่ า งไรใช้เ คมี รึ เ ปล่ า
คุณกฤษณา แสงไชยทําบาตรมากี่ ปีแล้ว ฯลฯ ทดลองทําบาตรพระและอุดหนุ นซื้ อบาตรที่ระลึก
ซึ่ งบาตรที่ ระลึ กที่ ขายได้น้ ันมี ท้ งั บาตรที่ระลึ กที่ ทาํ เสร็ จสมบูรณ์ และบาตรที่ระลึ กที่ เห็ นตะเข็บ
ซึ่งบาตรชนิดหลังได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมาก เพราะแสดงถึงภูมิปัญญาขั้นตอนการทําบาตร
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ผลของการออกร้านนอกสถานที่ทาํ ให้นางกฤษณา แสงไชยและชาวบ้านบาตรมีรายได้
จากการขายบาตรและแสดงรํา วงบ้านบาตร นอกจากนั้นยังได้เชิ ญชวนนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม
ชุ มชนบ้านบาตรและเผยแพร่ ภูมิปัญญาการทําบาตรให้เป็ นที่รู้จกั ทั้งทางสื่ อมวลชนและผูเ้ ข้าชม
งานการออกนอกสถานทําให้ร้านมีรายได้จากค่าตอบแทนของการเป็ นวิทยากร การขายบาตรที่
ระลึกและการแสดงรําวงบ้านบาตร และได้รับความช่วยเหลือด้านประชาสัมพันธ์จากนักท่องเที่ยว
และสื่ อมวลชนให้ร้านกลายเป็ นที่รู้จกั มากขึ้นและได้เผยแพร่ ภูมิปัญญาการทําบาตร
สรุ ปจากการสังเกตการณ์ พบว่าการดําเนิ นการของแหล่ งเรี ยนรู้ เมื่ อร่ วมกิ จกรรมกับ
องค์กรภายนอกและงานการออกนอกสถานที่ ทางร้านจะเตรี ยมการดีกว่าการเรี ยนรู้ ปกติในแหล่ง
เรี ยนรู้ ทั้งเรื่ องกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การจัดแสดงและบุคลากร ดังตารางข้างล่าง ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ผูเ้ ข้าชมในแหล่งเรี ยนรู ้เมื่อร่ วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกและงานการออกนอกสถานที่มีจาํ นวน
มากกว่า ผูเ้ ข้าชมปกติในแต่ละวัน
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการจัดการดาเนินงานแหล่ งเรี ยนรู้ ปกติ แหล่ งเรี ยนรู้ เมื่อร่ วมกิจกรรมกับ
องค์ กรภายนอกและการออกนอกสถานทีข่ องแหล่งเรียนรู้
แหล่ งเรียนรู้ปกติ
กิจกรรม กิจกรรมหลัก คือ
- การชมร้ า นหัต ถกรรมไทย
โบราณ
- การชมการทําบาตร แล้วแต่
ขั้นตอนที่ในขณะนั้นทํา
- การทดลองการทํา บาตร
แล้ ว แต่ ค วามสะดวกของ
แหล่งเรี ยนรู ้
- การพูดคุ ยสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาการทําบาตร

แหล่งเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมกับ การออกนอกสถานที่ของ
องค์ กรภายนอก
แหล่งเรียนรู้
กิจกรรมหลัก คือ
- การชมร้านหัตถกรรมไทย
โบราณ
- การชมการทําบาตร เช่ น
ขั้นตอนการลายบาตรด้วยทัง่
ไม้และลูกกะล่อน
- การทดลองการทําบาตร
แล้ ว แต่ ค วามสะดวกของ
แหล่งเรี ยนรู้
- การฟั ง บรรยายเกี่ ย วกับ
ประวัติ ค วามเป็ นมาของ
ภูมิปัญญาการทําบาตร

กิจกรรมหลัก คือ
- การชมการทําบาตร เช่น
ขั้นตอนการลายบาตรด้วย
ทั่ ง ไ ม้ แ ล ะ ลู ก ก ะ ล่ อ น
ขั้นตอนการจักหน้าวัว
- การทดลองการทําบาตร
เช่ นขั้นตอนการลายบาตร
ด้วยทัง่ ไม้และลูกกะล่อน
ขั้นตอนการจักหน้าวัว
- การพูด คุ ย สั ม ภาษณ์
เกี่ ยวกับภูมิ ปัญญาการทํา
บาตร
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แหล่ งเรียนรู้ปกติ

แหล่งเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมกับ การออกนอกสถานที่ของ
องค์ กรภายนอก
แหล่งเรียนรู้
- การพู ด คุ ย สั ม ภาษณ์
เกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาการทํา
บาตร

ก า ร จัรอด การจัดแสดง ได้แก่
แสดง - - ก ร อ บ รู ป ค ว า ม รู ้ เ ช่-น
ก ร อ บ ม ร ด ก บ้ า น บ า ต ร
กรอบขั้น ตอนการทํา บาตร
ก ร อ บ ก า ร บ่ ม บ า ต ร
ก ร อ บ ส กุ ล ช่ า ง ทํ า บ า ต ร
กรอบรู ปพระสงฆ์ที่ใช้บาตร
ฝี มื อ คุ ณ กฤษณา แสงไชย
กรอบรู ปพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว ขณะทรงผนวช
ฯลฯ

การจัดแสดงได้แก่
- กรอบรู ปความรู้ เช่ น
ก ร อ บ ม ร ด ก บ้ า น บ า ต ร
กรอบขั้นตอนการทํา บาตร
ก ร อ บ ก า ร บ่ ม บ า ต ร
กรอบส กุ ล ช่ างทํ า บาตร
กรอบรู ปพระสงฆ์ที่ใช้บาตร
ฝี มื อ คุ ณ กฤษณา แสงไชย
กรอบรู ปพระบาทสมเด็ จ
พ ระ เจ้ า อ ยู่ หั ว ข ณะ ทร ง
ผนวช

- อัลบั้มรู ปเกี่ยวกับบาตร
- บาตรชนิ ด และขนาดต่ า งๆ
เช่ น บาตรขาว บาตรรมดํา
บาตรที่ระลึก บาตรเขียนลาย
บาตรที่ เห็ นตะเข็บ บาตรบ่ ม
ฯลฯ

ฯลฯ
- อัลบั้มรู ปเกี่ยวกับบาตร
- บาตรชนิดและขนาดต่างๆ
เช่ น บาตรขาว บาตรรมดํา
บาตรที่ ร ะลึ ก บาตรเขี ย น
ลาย บาตรที่ เ ห็ น ตะเข็ บ
บาตรบ่ม ฯลฯ
- ชิ้ นส่ วนบาตรในขั้นตอน
ต่างๆ เช่น กงบาตร ชิ้นส่ วน
หน้าวัวของบาตร
- อุปกรณ์การทําบาตร เช่ น
ลู ก กะล่ อ น ค้ อ นธรรมดา
ค้อนคอไม้ คีม ตะไบ ฯลฯ

การจัดแสดง ได้แก่
- กรอบรู ปสกุ ล ช่ า งทํ า
บาตร รู ปคุณกฤษณา แสง
ไชย
- อัลบั้มรู ปเกี่ยวกับบาตร
- บาตรชนิ ด และขนาด
ต่ า ง ๆ เช่ น บ าต ร ข า ว
บาตรที่เห็นตะเข็บ บาตร
ร ม ดํ า บ า ต ร ที่ ร ะ ลึ ก
บาตรลวดลาย ฯลฯ
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แหล่ งเรียนรู้ปกติ
บุคลากร นางกฤษณา แสงไชย
นายบุญเลิศ สิ งหกรรม

แหล่งเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมกับ การออกนอกสถานที่ของ
องค์ กรภายนอก
แหล่งเรียนรู้
นางกฤษณา แสงไชย
นายสนับ แดงน้อย
ผูใ้ หญ่ในบ้านบาตร

นางกฤษณา แสงไชย
นายสนับ แดงน้อย
ผู้ใ หญ่ แ ละเด็ ก ในบ้ า น
บาตร

3.6 การประชาสั มพันธ์
การประชาสั ม พัน ธ์ ข องร้ า นหัต ถกรรมไทยโบราณแบ่ ง เป็ น 2 ลัก ษณะคื อ การ
ประชาสัมพันธ์โดยทางร้านและการประชาสัมพันธ์โดยผูอ้ ื่น ดังนี้
1. การประชาสั ม พัน ธ์ โ ดยทางร้ า น ได้แ ก่ แผ่ น ประชาสั ม พัน ธ์ ภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การสาธิตนอกนอกสถานที่
แผ่ น ประชาสั ม พัน ธ์ ภ าษาไทยของร้ า นหั ต ถกรรมไทยโบราณ ประกอบด้ ว ย
รายละเอียดของร้ าน ได้แก่ ชื่ อร้ าน ชื่ อคุณกฤษณา ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ การโฆษณาร้ าน
โดยการเชิ ญชวนด้วยลัก ษณะงานประณี ตและการรั บรองมาตรฐาน OTOP หนึ่ งตําบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ให้ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทําบาตร ได้แก่ ประวัติของบาตร ความหมายของบาตร
รู ป ทรงของบาตรพร้ อ มภาพประกอบ ส่ วนประกอบของบาตร เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการทํา บาตร
ขั้นตอนการทําบาตร ประวัติของชุ มชนบ้านบาตร การถ่ายทอดการทําบาตรพระ การทําบาตรเหล็ก
ของดีที่บา้ นบาตร
แผ่ น ประชาสั ม พัน ธ์ ภ าษาอัง กฤษของร้ า นหัต ถกรรมไทยโบราณ ประกอบด้ว ย
รายละเอียดของร้าน ได้แก่ ชื่อร้าน ชื่อคุณกฤษณา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ แผนที่และสายรถเมล์ที่
ผ่า นชุ ม ชนบ้า นบาตร การโฆษณาร้ านโดยการเชิ ญชวนด้วยลัก ษณะงานประณี ต การรั บ รอง
มาตรฐาน OTOPหนึ่ งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์และผูส้ นับสนุ นฝ่ ายพัฒนาชุ มชน สํานักงานเขตป้ อม
ปราบศัตรู พา่ ย ให้ความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทําบาตร ได้แก่ ประวัติของบาตร ประวัติของชุมชน
บ้านบาตร รู ปทรงของบาตรพร้อมภาพประกอบ ขั้นตอนการทําบาตรพร้อมภาพประกอบในบาง
ขั้นตอน
การแสดงนอกสถานที่ ช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้เ ข้า มาท่ อ งเที่ ย วและเรี ย นรู้ ใ นร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณและชุมชนบ้านบาตร เช่น งานรําลึกรัตนโกสิ นทร์ 230 ปี
2. การประชาสั ม พัน ธ์ โ ดยผู้อื่ น ได้แ ก่ แผ่ น ประชาสั ม พัน ธ์ ภ าษาไทยจัด ทํา โดย
นักศึ กษา สื่ อมวลชน ทั้งสื่ อโทรทัศน์ สื่ อนิ ตยสาร สื่ อวารสาร สื่ อหนังสื อพิมพ์และสื่ อออนไลน์

41
ได้แก่ แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทยจัดทําโดยนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณาคณะนิ เทศศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม ประกอบด้ว ย รายละเอี ย ดของร้ า น ได้แ ก่ ชื่ อ ร้ า น ชื่ อ คุ ณ กฤษณา ที่ อ ยู่
หมายเลขโทรศัพท์และแผนที่ การโฆษณาร้านโดยการเชิญชวนด้วยลักษณะงานประณี ต ให้ความรู้
เกี่ ย วกับ ภู มิ ปั ญ ญาการทํา บาตร ได้แ ก่ ประวัติ ข องชุ ม ชนบ้า นบาตร ความหมายของบาตร
รู ปทรงของบาตร ขั้นตอนการทําบาตร
สื่ อโทรทัศน์ช่อง 3 รายการสาระเริ ง สื่ อโทรทัศน์ช่อง UBC รายการ Food Diary
สื่ อโทรทัศน์รายการของดีประเทศไทย สื่ อนิตยสาร AMEZ สื่ อหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมน์ตะลุย
โลกใบใหญ่ สื่ อหนังสื อพิมพ์บา้ นกล้วย คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรม
สื่ อออนไลน์เว็บไซต์หรื อเฟซบุ๊กที่ผเู้ รี ยนรู้หรื อสื่ อมวลชนประชาสัมพันธ์ร้านให้ โดย
เขียนเป็ นบทความท่องเที่ยวชุมชนบ้านบาตรพร้อมลงภาพประกอบ ตัวอย่างดังต่อไปนี้
1. เว็บ ไซต์ www.manager.co.th หัวข้อ “ชมชุ มชนบ้านบาตร...อี กหนึ่ งประณี ตศิล ป์
แห่งเมืองกรุ ง” จัดทําโดย ASTV ผูจ้ ดั การออนไลน์ 17 มกราคม2549
2. เว็บ ไซต์ http://202.29.42.235/~banbart/ หัว ข้อ “บ้า นบาตร” จัด ทํา โดยวิท ยาลัย
สารพัดช่างพระนคร 7 กรกฎาคม 2550
3. เว็บไซต์ www.bloggang.com หัวข้อ “นับถอยหลังรอวันสู ญของบาตรบุแห่ งชุ มชน
บ้านบาตร” จัดทําโดย ทายาทตระกูลหยี 20 มิถุนายน 2552
4. เว็บไซต์ www.happyschoolbreak.com หัวข้อ “ปิ ดเทอมสร้างสรรค์ สื บสานภูมิปัญญา
ณ ชุมชนบ้านบาตร” 5 กรกฎาคม 2554
5. เว็บ ไซต์ www.culture.go.th หัว ข้อ “บาตร บ้า นบาตร” จัด ทํา โดยกรมส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา สํานักมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
6. เว็บไซต์ http://ploypapat.blogspot.com หัวข้อ “ชุมชนบ้านบาตร” จัดทําโดย Kru Ploy
29 มิถุนายน 2553
7. เว็บไซต์ http://ployzx.blogspot.com หัวข้อ “ชุ มชนบ้านบาตร วัฒนธรรมไทยที่มีค่า”
16 กุมภาพันธ์ 2556
8. เฟซบุก๊ ของ Rapee Tor เขียนวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ความว่า “มาให้กาํ ลังใจในความ
ตั้ง ใจอนุ รั ก ษ์ ข องชาวบ้า นบาตรกัน ทุ่ ม ตรงวัน นี้ (8 ธ.ค.55) ณ เวที ก ลางถนนพระอาทิ ต ย์ ...
คุ ณ กฤษณา แสงไชยแห่ ง ชุ มชนบ้า นบาตร โต้โผนัก อนุ รัก ษ์ข องชุ ม ชนบ้า นบาตร เล่ า ให้ฟั ง ถึ ง
ความก้าวหน้าของชุ มชนบ้านบาตร “การตีบาตรวันนี้ ตอ้ งเปลี่ยนทิศทาง แต่ยงั รักการทําบาตรอยู่
เหมือนเดิม ซึ่ งได้พฒั นารู ปแบบบาตรให้เป็ นของที่ระลึก ทําบาตรใบเล็กๆ เขียนลวดลายประกอบ
ให้งดงามขึ้น ส่ วนบาตรที่พระใช้บิณฑบาตตีไว้ได้ แต่คนกลับซื้อบาตรปั๊ มมากกว่า บาตรหัตถกรรม

42
ที่ เ ป็ นงานช่ า งฝี มื อ มี ร าคาสู ง คนไม่ ใ ช้ ถ้า ทํา เพื่อ จํา หน่ า ยให้พ ระแบบดั้ง เดิ ม จะอยู่ก ันไม่ ไ ด้”
แสดงให้ เ ห็ น ตัว อย่ า งการประชาสั ม พัน ธ์ โ ดยผู้อื่ น ทางออนไลน์ โดยเลื อ กใช้ สื่ อเฟซบุ๊ ก
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธิ ตการทําบาตรและการแสดงรําวงบ้านบาตรในงานรําลึกรัตนโกสิ นทร์
230 ปี และประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านบาตร ให้ขอ้ มูลความรู้ ท้ งั ประวัติความเป็ นมาของชุมชน การ
แสดงรําวงบ้านบาตร งานไหว้ครู ประจําชุมชนและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทําบาตร
ร้ า นหัต ถกรรมไทยโบราณ อาศัย บุ ค คลภายนอกช่ วยประชาสัม พันธ์ ม ากกว่า การ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยตนเอง สื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยตนเอง มีเ พียงแค่แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทย
และภาษาอัง กฤษ และการสาธิ ต นอกนอกสถานที่ ซึ่ งไม่ มี ค วามหลากหลายและกระจาย
ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทว่ั ถึง ต่างจากประชาสัมพันธ์โดยผูอ้ ื่น ที่มีท้ งั แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทย
จัดทําโดยนักศึก ษา สื่ อมวลชน สื่ อโทรทัศน์ สื่ อนิ ตยสาร สื่ อวารสาร สื่ อหนังสื อพิมพ์และ สื่ อ
ออนไลน์ ซึ่ งมีความหลากหลายกระจายประชาสัมพันธ์ได้ทว่ั ถึงและเหมาะกับยุคสมัยมากกว่า

บทที่ 5
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เรื่ อง การจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร กรณี ศึกษาร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณ จากการรวบรวมข้อ มู ล เอกสาร การสั ง เกตการณ์ การสั ม ภาษณ์ และการแจก
แบบสอบถาม แบ่งผลการวิจยั เป็ น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1. แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
2. ปั ญหาการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
3. ข้อเสนอแนะการจัดการแหล่งการเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
1. แหล่ งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
ร้ า นหั ต ถกรรมไทยโบราณเริ่ มจากเป็ นร้ า นขายบาตรพระ แล้ ว จึ ง พัฒ นาเป็ น
แหล่ ง ท่ องเที่ ย วควบคู่ ไ ปด้ว ย หลัง จากนั้น ก็ เริ่ ม มี ก ลุ่ ม นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาที่ ส นใจศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
ภูมิปัญญาเข้ามาที่ร้าน ทาให้ร้านกลายเป็ นสถานที่ให้คนเข้ามาเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร จนเรี ยก
ได้วา่ เป็ น “แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตร”
การดาเนิ นงานแหล่ งเรี ย นรู้ ข องร้ า นหัตถกรรมไทยโบราณ เริ่ ม ตั้ง แต่ ก่ อนเปิ ดร้ า น
ในปี พ.ศ.2546 นางกฤษณา แสงไชย ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตรจากหนังสื อ
ตาราวิช าการที่ หอสมุ ดแห่ งชาติ เพื่อศึ ก ษาว่า มี ใครเขี ย นเรื่ องราวเกี่ ย วกับ ชุ ม ชนบ้านบาตรและ
ภูมิปัญญาการทาบาตรบ้างและมี เนื้ อหาอย่างไร จากนั้นนามาเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์ ของ
ตนเอง เพื่อที่จะได้เตรี ยมข้อมูลความรู้ ภูมิปัญญาการทาบาตรที่จะนาเสนอให้ผเู้ รี ยนรู้ ให้มีเนื้ อหา
ครบถ้วน ตัวอย่างหนังสื อเช่ น หนังสื อของอาจารย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย ชื่ อหัตถกรรมไทย
ความเป็ นมาและการผลิ ตในปั จจุ บนั ศึก ษากรณี การปั้ นหล่ อพระ การทาบาตรพระ การทาขลุ่ ย
และการทาของเล่นไม้ระกา เป็ นต้น
เมื่ อเปิ ดเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ แล้ว นางกฤษณา แสงไชยได้ร่วมกิ จกรรมทั้งในชุ มชนและ
นอกชุ มชน เพื่อพัฒนาความรู ้ ของตนเองอยู่เสมอ จะได้ปรับตัวให้ทนั กับยุคสมัย มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ของตนเอง
การศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ แบ่งออกเป็ น
4 ข้อมู ลคื อข้อมู ลกลุ่ มผู ้เรี ยนรู ้ ข้อมู ลการจัดการกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ข้อมู ลการบริ หารจัดการ
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แหล่งเรี ยนรู้และผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย (stakeholders) กับแหล่งเรี ยนรู้ เพื่อจะได้วิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
1.1 กลุ่มผู้เรียนรู้
กลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้ ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของแหล่งเรี ยนรู้คือ นักท่องเที่ยวและนักศึกษา จาก
แบบสอบถามแสดงให้เห็นลักษณะของผูเ้ รี ยนรู้วา่ กลุ่มผูเ้ รี ยนรู้ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย เนื่ องจากกลุ่ มผูเ้ รี ยนรู ้ ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา ซึ่ งนักศึกษาจะมีอตั ราส่ วนของนักศึกษาหญิง
มากกว่านักศึกษาชาย
กลุ่ มผูเ้ รี ยนรู ้ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี มากที่สุด รองลงมาคืออายุระหว่าง
25-35 ปี น้อยกว่า 15 ปี 45-55 ปี ตามลาดับ ไม่มีช่วงอายุระหว่าง 35-45 ปี และอายุ 55 ปี ขึ้นไป
แสดงให้เห็ นว่าเหตุผลที่กลุ่มอายุ 15-25 ปี มีจานวนมากที่สุด เพราะกลุ่มผูเ้ รี ยนรู้ ส่วนใหญ่เป็ น
นักศึกษา ซึ่ งอยูใ่ นระบบการศึกษาที่เน้นส่ งเสริ มให้ศึกษาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองภายนอกโรงเรี ยน เช่ น
ชุ ม ชน พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส่ วนอายุร ะหว่า ง 25-35ปี ส่ วนใหญ่ เป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ช อบเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ
วัฒนธรรม จึงเลือกที่จะมาเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตรที่ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ส่ วนกลุ่มอายุ
น้อยกว่า 15 ปี นั้น มาเรี ยนรู ้กนั น้อยเพราะเด็กบางคนยังต้องอาศัยผูป้ กครองพามาและไม่มีกิจกรรม
สาหรับเด็ก ส่ วนอายุระหว่าง 35-45ปี นั้นเป็ นวัยทางาน ทาให้ไม่เน้นเรื่ องการท่องเที่ยวมากนัก
กลุ่ ม ผู ้ เ รี ยนรู ้ ส่ วนใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาตรี มากที่ สุ ด ตั ว อย่ า งเช่ น
นัก ศึ ก ษาปริ ญญาตรี ข องมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ นัก ศึ กษาปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็ นต้น รองลงมาคือ
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษา ระดับ ปริ ญญาโท ระดับอนุ ปริ ญญา ตามล าดับ ไม่ มีระดับ ประถมศึ ก ษาและ
ระดับ ปริ ญ ญาเอก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เหตุ ผ ลที่ ก ลุ่ ม ผู้เ รี ย นรู้ ร ะดับ ปริ ญ ญาตรี มี จ านวนมากที่ สุ ด
เพราะนักศึ กษากาลังเรี ยนอยู่ใ นระบบการศึกษาที่ส่งเสริ มกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับภูมิปัญญา
มี ก ารบ้า นมอบหมายให้ ไ ปเรี ย นรู ้ ด้วยตนเองนอกห้อ งเรี ย นและน ากลับ มาน าเสนอต่ ออาจารย์
และเพื่อนนักศึกษา ส่ วนกลุ่มผูเ้ รี ยนรู้ระดับมัธยมศึกษากาลังอยูใ่ นวัยเรี ยน ที่ตอ้ งมีกิจกรรมและงาน
ที่ ไ ด้รับ มอบหมายให้ม าเรี ย นรู ้ นอกสถานที่ จึ ง ท าให้ต้องมาเรี ย นรู้ ตามชุ ม ชนหรื อแหล่ ง เรี ย นรู้
ภายนอก ส่ วนกลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้ระดับประถมศึกษาและระดับปริ ญญาเอกไม่มีมาเรี ยนรู้ อาจเป็ นเพราะ
กลุ่มนี้มาเรี ยนรู ้กนั น้อยและไม่สม่าเสมอ ทาให้ในช่วงที่เก็บแบบสอบถามไม่มีกลุ่มผูเ้ รี ยนรู้ประเภท
นี้ เพราะจากข้อมูลในสมุ ดเยี่ยมชมพบว่า มีกลุ่ มผูเ้ รี ยนรู้ ระดับประถมศึกษา ที่ทางโรงเรี ยนหรื อ
ผูป้ กครองพามาและระดับปริ ญญาเอก ที่มาเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
กลุ่ ม ผูเ้ รี ย นรู ้ ส่ วนใหญ่ มี อาชี พ เป็ นนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษามากที่ สุ ด รองลงมาคื อ อาชี พ
พนักงานเอกชน ข้าราชการ และแม่บา้ น ธุ รกิจส่ วนตัว ในจานวนที่เท่ากัน ตามลาดับ แสดงให้เห็น
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ว่ากลุ่ มนักเรี ยนนักศึ ก ษากาลังอยู่ในวัยเรี ย น ที่ตอ้ งพัฒนาการเรี ยนรู้ จากในห้องเรี ยนมาเป็ นการ
เรี ย นรู ้ น อกสถานที่ ส่ ว นอาชี พ พนัก งานเอกชน ข้า ราชการ แม่ บ ้า นและธุ ร กิ จส่ ว นตัว จะเป็ น
กลุ่ มนัก ท่องเที่ ย ว ทาให้ส ามารถสรุ ปได้ว่า จานวนกลุ่ ม ผูเ้ รี ยนรู้ ส่วนใหญ่ เป็ นนัก เรี ย นนัก ศึก ษา
มากกว่านักท่องเที่ยว
กลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้ ส่วนใหญ่มีถ่ินที่อยู่อยู่ในกรุ งเทพมหานครมากกว่าต่างจังหวัด ซึ่ งกลุ่มผู้
เรี ยนรู ้ ต่า งจังหวัด มาจากจัง หวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา จัง หวัดสุ รินทร์ จังหวัดสตูล
จัง หวัด อ่ า งทอง จัง หวัด กาญจนบุ รี จัง หวัด ตราด จัง หวัด สมุ ท รปราการ จัง หวัด ปทุ ม ธานี
และจังหวัดสงขลา ซึ่ งแม้วา่ จะมีผเู ้ รี ยนรู้ที่มีถิ่นที่อยูใ่ นต่างจังหวัด แต่จากการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ น
ทางการพบว่า จริ งๆแล้วปั จจุ บนั อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร แค่มีถิ่นกาเนิ ดอยู่ต่างจังหวัด เช่ น
นัก ศึ ก ษาต่า งจัง หวัดที่ เรี ย นในมหาวิทยาลัยซึ่ ง อยู่ในกรุ งเทพมหานคร พักอยู่หอพัก ที่ก รุ ง เทพฯ
จึงสามารถสรุ ปได้ว่า ถิ่ นที่อยู่ปัจจุบนั นั้นมีผลต่อการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู้ เพราะโดยมากผูเ้ รี ยนรู้จะ
เลื อกมาเรี ยนรู ้ ที่นี่ เพราะสถานที่ น้ ี ต้ งั อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ใกล้ถ่ิ นที่อยู่ปัจจุบนั สะดวกสบาย
ในการเดินทาง
กลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้มีจุดประสงค์ในการมาแหล่งเรี ยนรู้ 3 จุดประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. การเรี ยนรู ้ เพื่อการศึกษาคือการเข้า มาเรี ย นรู้ เก็บ ข้อมูลเกี่ ยวกับภูมิ ปัญญาการท า
บาตร เพื่อนาไปทาบทความ รายงาน สารคดีหรื อการประชาสัมพันธ์ นาเสนอต่อครู อาจารย์ผสู้ อน
และเพื่อนนักเรี ยนนักศึกษาร่ วมชั้นเรี ยน
2. การเรี ยนรู ้เพื่อการท่องเที่ยวคือการเยี่ยมชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ท่องเที่ยวเพื่อ
ความเพลิดเพลินและสนใจในภูมิปัญญาการทาบาตร รับฟังข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาการทาบาตรไว้
เป็ นความรู้รอบตัว ซึ่ งเรี ยกการท่องเที่ยวแบบนี้วา่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3. การเรี ยนรู้เพื่อการทางานคือการเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร เพราะเป็ นงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ทาตามอาชีพ เช่น อาชีพสื่ อโทรทัศน์ได้รับมอบหมายให้ทางานสารคดีภูมิปัญญา และ
ได้เลือกร้านหัตถกรรมไทยโบราณเป็ นแหล่งต้นเรื่ อง จึงต้องเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร เพื่อที่จะ
นาเนื้อหาไปนาเสนอต่อผูช้ ม เป็ นต้น
กลุ่ ม ผูเ้ รี ย นรู ้ ส่ ว นใหญ่ มี จุ ด ประสงค์เ ข้า มาที่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ การศึ ก ษามากที่ สุ ด
รองลงมาคื อเพื่อการท่องเที่ ยวและการทางาน ตามลาดับ แสดงให้เห็ นว่าแหล่ งเรี ยนรู้ น้ ี นักเรี ยน
นักศึกษามาจานวนมาก เนื่ องจากสอดคล้องกับความต้องการที่จะเรี ยนรู้เรื่ องภูมิปัญญาและนาไป
นาเสนอในรายวิชาเรี ยนต่างๆ เช่น รายวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น รายวิชาศิลปะชุมชน รายวิชาการศึกษา
ท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ รายวิชาการสื่ อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นต้น
ส่ วนกลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้เพื่อการท่องเที่ยวมีจานวนครึ่ งหนึ่ งของกลุ่มผูเ้ รี ยนรู้ เพื่อการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
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นักเรี ยนนักศึกษานั้นเข้ามาเรี ยนรู ้เยอะกว่านักท่องเที่ยว
กลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้ส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มใหม่ที่เข้ามาเรี ยนรู้เป็ นครั้งแรก รองลงมาคือ 2 ครั้ง
และ 3 ครั้งขึ้นไป ในจานวนที่เท่ากัน แสดงให้เห็นว่าส่ วนใหญ่จะมาเรี ยนรู้ที่แหล่งเรี ยนรู้เพียงครั้ง
เดียว ไม่ค่อยมาซ้ าหลายๆครั้ง นอกจากนั้นหากเปรี ยบเทียบกับความถี่ในการมาชุมชนบ้านบาตร จะ
เห็นว่ามีลกั ษณะการเข้ามาเรี ยนรู้ 3 แบบคือ
1. กลุ่ ม ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ผูเ้ รี ย นรู้ ที่ ม าชุ ม ชนบ้า นบาตรเป็ นครั้ งแรกและมาร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณเป็ นครั้งแรก
2. กลุ่มที่รองลงมาคื อกลุ่มผูเ้ รี ยนรู้ที่มาชุ มชนบ้านบาตรหลายครั้งแล้ว แต่เพิ่งมาร้าน
หัตถกรรมไทยโบราณเป็ นครั้งแรก
3. กลุ่ ม ที่ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ผู้เ รี ย นรู้ ที่ ม าชุ ม ชนบ้า นบาตรเป็ นครั้ งแรก แต่ ม าร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณหลายครั้งแล้ว
แสดงให้เห็ นว่าร้ านหัตถกรรมไทยโบราณเป็ นที่รู้จกั ดีสาหรับแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญา
การ ทาบาตรในชุ มชนบ้านบาตร แต่ก็ยงั มีกลุ่ มผูเ้ รี ยนรู้ บางกลุ่ ม ที่ไม่รู้จกั ร้ าน ซึ่ งเป็ นเพราะร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณ เปิ ดร้านตั้งแต่ช่วงบ่าย ทาให้ผเู้ รี ยนรู้ที่มาตอนเช้านั้นไม่มีโอกาสได้เรี ยนรู้ที่นี่
อีกทั้งไม่ได้เปิ ดร้านทุกวัน เพราะหากนางกฤษณา แสงไชย เจ้าของร้านมีธุระ ก็ตอ้ งปิ ดร้าน หรื อเป็ น
เพราะการประชาสัมพันธ์ยงั ไม่ทว่ั ถึง
กลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้ส่วนใหญ่จะเดินทางมาเรี ยนรู้เป็ นกลุ่มหรื อหมู่คณะ ไม่ค่อยมีผเู้ รี ยนรู้ที่มา
เรี ยนรู ้คนเดียว โดยส่ วนใหญ่แล้วจะเดินทางมากับเพื่อน ครอบครัวและที่ทางาน ตามลาดับ แสดงให้
เห็ นว่าหากส่ วนใหญ่กลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้ มาเป็ นกลุ่มหรื อหมู่คณะ สถานที่ร้านก็ตอ้ งสามารถอานวยความ
สะดวกให้คนจานวนมากมาเรี ยนรู้ได้
ผูเ้ รี ยนรู ้ ส่วนใหญ่มีมุมมองต่อการเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตรในแง่สังคมวัฒนธรรม
และภู มิ ปั ญ ญามากที่ สุ ด รองลงมาคื อ แง่ วิ ถี ชี วิ ต แง่ ศิ ล ปะ แง่ ก ารท่ อ งเที่ ย วและแง่ ก าร
ประชาสัมพันธ์ ตามลาดับ ผูเ้ รี ยนรู ้ส่วนใหญ่มองภูมิปัญญาการทาบาตรเป็ นเรื่ องของภูมิปัญญาและ
วัฒ นธรรมเป็ นหลัก จากการเรี ย นในระบบสามัญ หลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ที่ ส อนวิช า
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้กลุ่ มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่ วน
ผูเ้ รี ยนรู้ที่มองภูมิปัญญาการทาบาตรเป็ นเรื่ องของวิถีชีวิตคือกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักเรี ยนนักศึกษา
บางกลุ่ม ที่เน้นเรี ยนรู ้เรื่ องวิถีชีวิตของชาวบ้านบาตร ว่าชาวบ้านบาตรอยูก่ บั ภูมิปัญญาการทาบาตร
อย่างไรให้อยูร่ อดได้ในยุคสมัยของเทคโนโลยีและความทันสมัย
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สรุ ป
ข้อมูลกลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้ ท้ งั เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ถิ่ นที่อยู่ จุดประสงค์การเรี ยนรู้
ความถี่ ในการมาแหล่ งเรี ยนรู ้ ลักษณะการมาเรี ยนรู้ เป็ นเดี่ ยวหรื อกลุ่ มและมุ มมองต่อการเรี ยนรู้
แสดงให้เห็นถึงลักษณะกลุ่มผูเ้ รี ยนรู้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในแหล่งเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นข้อมูลสาคัญสาหรับ
วิเ คราะห์ ข ้อ เสนอแนะในจัด การกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การบริ ห ารจัด การแหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นรู ้ เพราะถื อว่า ในการจัดการศึ ก ษาผูเ้ รี ย นรู้ มีค วามส าคัญมากที่ สุ ดตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ความว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผูเ้ รี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่า ผูเ้ รี ย นมี ค วามส าคัญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
1.2 การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ซึ่ งในกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ป ระกอบด้ว ยรู ป แบบการเรี ยนรู้ ระยะเวลาในการเรี ย นรู้ เนื้ อ หา
การเรี ยนรู้ สื่ อการเรี ยนรู ้และผลของการเรี ยนรู้ ดังต่อไปนี้
1.2.1 รู ปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 5 รู ปแบบ ดังนี้
1. การชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณคือกิ จกรรมการชมแหล่งการผลิตบาตรพระ
โดยชมสถานที่ พ้ืนที่ จกั เหล็ก พื้นที่น่งั ทาบาตร พื้นที่เผาบาตร และหน้าร้ านซึ่ งประกอบด้วยป้ าย
โฆษณาร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ซึ่ งจัดทาโดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ส่ วนจัดแสดงกรอบข่าวหนังสื อพิมพ์และรู ปภาพที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการ
ทาบาตรซึ่ งนางกฤษณา แสงไชยตัดเก็บสะสมไว้และคัดเลื อกนามาอัดกรอบรู ปเพื่อเป็ นความรู้
เผยแพร่ ให้กบั คนที่มาเยีย่ มชมร้าน เช่น กรอบมรดกบ้านบาตร กรอบขั้นตอนการทาบาตร กรอบการ
บ่มบาตร กรอบสกุลช่ างทาบาตร กรอบรู ปพระสงฆ์ที่ใช้บาตรฝี มือคุณกฤษณา แสงไชย กรอบรู ป
พระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัวขณะทรงผนวช ฯลฯ บาตรชนิ ดและขนาดต่า งๆ ได้แก่ บาตรขาว
บาตรรมดา บาตรที่ระลึก บาตรเขียนลาย บาตรที่เห็นตะเข็บ บาตรบ่ม ฯลฯ
2. การชมการทาบาตรคือกิจกรรมชมการทาบาตร ซึ่ งชมการทาบาตรจากวิถีชีวิตจริ ง
ในขั้นตอนต่ าง ๆ เช่ น ขั้นตอนการจักหน้าวัว ขั้นตอนการลายบาตร ขั้นตอนการเผาบาตร ฯลฯ
ผูเ้ รี ยนรู ้ได้ชมขั้นตอนการทาบาตรตามจังหวะและโอกาสว่าผูเ้ รี ยนรู้ เข้ามาเรี ยนรู้ในขณะที่ช่างทาบาตร
กาลังทางานอยูใ่ นขั้นตอนใด แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนรู้ได้ชม การทาบาตรเพียงบางขั้นตอนเท่านั้น
3. การทดลองทาบาตรคือกิ จกรรมการทดลองทาบาตร ขั้นตอนส่ วนใหญ่ที่จะให้
ทดลองท า ได้ แ ก่ ขั้น ตอนการจัก หน้ า วัว ขั้น ตอนการหั ก ซี่ ขั้น ตอนการลายบาตร เป็ นต้น
ซึ่งการทดลองทาบาตรไม่ใช่กิจกรรมหลักที่ผเู้ รี ยนรู้ทุกคนได้ทา แต่อยูท่ ี่ความสนใจของผูเ้ รี ยนรู้เอง
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ว่าจะขอทดลองทาหรื อไม่
4. การฟังบรรยายคือกิจกรรมการฟังนางกฤษณา แสงไชยและช่างทาบาตรในร้าน
บรรยายเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร เช่น ประวัติความเป็ นมาของบาตร ประวัติความเป็ นมาของ
ชุมชนบ้านบาตร ขั้นตอนการทาบาตรพระ ราวงบ้านบาตร ฯลฯ
5. การสัม ภาษณ์ คื อกิ จกรรมการสัมภาษณ์ และพูดคุ ยเกี่ ยวกับภูมิปั ญญา การทา
บาตรกับนางกฤษณา แสงไชยและช่างทาบาตรในร้าน เช่น บาตรมีน้ าหนักเท่าไหร่ สี ที่ใช้ทาบาตร
เป็ นเคมีไหมและจะมีอนั ตรายต่อพระสงฆ์ผใู้ ช้รึเปล่า วิธีการซ่อมบาตรมีข้ นั ตอนอย่างไรฯลฯ
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ย นรู้ ส่ ว นใหญ่ ท าสองกิ จ กรรมร่ ว มกันทั้ง การชมร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณและการชมการทาบาตรมากที่สุด รองลงมาคือทา สองกิจกรรมร่ วมกันทั้งการ
ชมร้ านหัตถกรรมไทยโบราณและการสัมภาษณ์ ทาสามกิ จกรรมร่ วมกันทั้งกิ จกรรมการชมร้ าน
หัตถกรรมไทยโบราณ การชมการทาบาตรและการสัมภาษณ์ ทาสี่ กิจกรรมร่ วมกันทั้งกิจกรรมการ
ชมร้ า นหั ต ถกรรมไทยโบราณ การชมการท าบาตร การฟั ง บรรยายและการสั ม ภาษณ์
ทาห้ากิจกรรมร่ วมกันทั้งกิจกรรมการชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ การชมการทาบาตร การทดลอง
ทาบาตร การฟั งบรรยายและการสัมภาษณ์ ทาสามกิจกรรมร่ วมกันทั้งกิจกรรมการชมการทาบาตร
การฟั ง บรรยายและการสั ม ภาษณ์ ท าสองกิ จ กรรมร่ วมกั น ทั้ งกิ จ กรรมการฟั ง บรรยาย
และการสั ม ภาษณ์ ท าเพี ย งหนึ่ ง กิ จกรรมคื อกิ จกรรมการสัม ภาษณ์ ตามล าดับ แสดงให้เห็ นว่า
กิจกรรมหลักที่คนส่ วนใหญ่ตอ้ งทาคือกิจกรรมการชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ กิจกรรมการชม
การทาบาตรและกิจกรรมการสัมภาษณ์ ส่ วนกิจกรรมการทดลองการทาบาตรและการฟั งบรรยายนั้น
คนยังร่ วมกิจกรรมน้อย
1.2.2 ระยะเวลาในการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนรู ้ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการทากิจกรรมในแหล่งเรี ยนรู้ มากกว่า 60 นาที
มากที่สุด รองลงมาคือน้อยกว่า 30 นาที 30 นาทีและ45 นาที ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า ผูเ้ รี ยนรู้ใช้
เวลาในแหล่ งเรี ยนรู ้ นานมากกว่า 60 นาทีเพราะเป็ นนักเรี ยนนักศึกษาที่ตอ้ งทากิ จกรรมและเก็บ
ข้อมูลความรู ้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตรให้ได้รายละเอียดมากที่สุด ส่ วนผูเ้ รี ยนรู้ที่ใช้ระยะเวลา
น้อยกว่า 30 นาที จะเป็ นกลุ่ ม นัก ท่ องเที่ ย ว ซึ่ งใช้เวลาชมร้ า นหัตถกรรมไทยโบราณและชม
การทาบาตรในระยะเวลาไม่นาน อาจเป็ นเพราะร้านหัตถกรรมไทยโบราณนั้นมีมีส่วนจัดแสดงที่
น้อยและมีการแสดงการทาบาตรที่นอ้ ยไป นักท่องเที่ยวถึงใช้เวลาไม่นานก็เรี ยนรู้จนหมด
1.2.3 เนือ้ หาการเรียนรู้
เนื้ อหาการเรี ยนรู ้ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ 5 รู ปแบบ ที่กล่าวข้างต้น แบ่งเป็ นเนื้ อหา
พอสังเขป ได้แก่ ประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตร ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการ
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ทาบาตร ลักษณะของบาตร ขั้นตอนการทาบาตร อาชีพการทาบาตร วัสดุ และอุปกรณ์ การทาบาตร
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร ราวงบ้านบาตร ฯลฯ
ผูเ้ รี ยนรู ้ สนใจเนื้ อหาเกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตรอย่างหลากหลายมาก ดังที่จะ
กล่ าวต่อไปนี้ ผูเ้ รี ยนรู ้ ส่วนใหญ่สนใจ สามเนื้ อหาทั้งประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชุ มชนบ้าน
บาตร ประวัติความเป็ นมาของภูมิ ปัญญาการทาบาตรและขั้นตอนการทาบาตรมากที่สุด รองลงมา
คือสนใจสองเนื้ อหาทั้งประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตรและขั้นตอนการทาบาตร สนใจสี่
เนื้ อหาทั้งประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตร ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตร
ลักษณะของบาตรและขั้นตอนการทาบาตร สนใจแปดเนื้ อหาทั้งประวัติความเป็ นมาของชุ มชน
บ้านบาตร ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตร ลักษณะของบาตร ขั้นตอนการทาบาตร
อาชี พการทาบาตร วัสดุ และอุ ปกรณ์การทาบาตร การถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตรและราวง
บ้านบาตร สนใจเจ็ดเนื้ อหาทั้งประวัติความเป็ นมาของชุ มชนบ้านบาตร ประวัติความเป็ นมาของ
ภูมิ ปัญญาการท าบาตร ลักษณะของบาตร ขั้นตอนการทาบาตร อาชี พ การท าบาตร วัส ดุ และ
อุ ป กรณ์ ก ารท าบาตรและการถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญญาการท าบาตร สนใจหกเนื้ อหาทั้งประวัติ ความ
เป็ นมาของชุ มชนบ้านบาตร ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตร ลักษณะของบาตร
ขั้นตอนการทาบาตร วัสดุและอุปกรณ์การทาบาตรและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร สนใจ
หก เนื้ อหาทั้งประวัติความเป็ นมาของชุ มชนบ้านบาตร ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทา
บาตร ลักษณะของบาตร ขั้นตอนการทาบาตร อาชีพการทาบาตรและวัสดุและอุปกรณ์การทาบาตร
สนใจสี่ เนื้ อหาทั้งประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตร ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการ
ทาบาตร ขั้นตอนการทาบาตรและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า
เนื้ อหาหลักที่คนส่ วนใหญ่สนใจคือประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตร ประวัติความเป็ นมา
ของภูมิปัญญาการทาบาตรและขั้นตอนการทาบาตร ส่ วนเนื้ อหาที่สนใจรองลงมาคือลักษณะของ
บาตร อาชี พการทาบาตร วัสดุ และอุปกรณ์ การทาบาตรและการถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร
ส่ วนเนื้อหาที่คนสนใจน้อยที่สุดคือราวงบ้านบาตร
ผูเ้ รี ยนรู ้ ได้รับประโยชน์ในเนื้ อหาเรื่ องประวัติความเป็ นมาของชุ มชนบ้านบาตร
มากที่สุด รองลงมาคือเรื่ องขั้นตอนการทาบาตร เรื่ องประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตร
เรื่ องการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร เรื่ องลักษณะของบาตร เรื่ องอาชีพการทาบาตร ตามลาดับ
ผูเ้ รี ยนรู ้ไม่ได้รับประโยชน์ในเนื้อหาวัสดุและอุปกรณ์การทาบาตรและราวงบ้านบาตร แสดงให้เห็น
ว่า เนื้ อหาที่นาเสนอได้ดีคือเนื้ อหาประวัติความเป็ นมาของชุ มชนบ้านบาตร ขั้นตอนการทาบาตร
และประวัติความเป็ นมาของภู มิปั ญญาการท าบาตร ซึ่ ง เป็ นข้อมูล พื้นฐานทัว่ ไป อาจเป็ นเพราะ
ร้ านหัตถกรรมไทยโบราณคุ น้ เคยกับการให้ความรู้พ้ืนฐานสาหรับนักท่องเที่ยว จึงไม่ได้คานึ งถึ ง
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เนื้ อหาด้านอื่นๆที่มีความสาคัญสาหรับการศึกษาของนักเรี ยนนักศึกษา เช่ น เนื้ อหาเรื่ องวัสดุและ
อุปกรณ์การทาบาตรและราวงบ้านบาตร เลยไม่ได้นาเสนอทาให้ผเู้ รี ยนรู้ไม่ได้รับความรู้ในเรื่ องนี้
1.2.4 สื่ อการเรียนรู้
ร้านหัตถกรรมไทยโบราณมีสื่อการเรี ยนรู้ ดังนี้
1. สื่ อบุ คคล ได้แก่ คุ ณกฤษณา แสงไชยและคุณลุ งบุญเลิ ศ สิ งหกรรม เป็ นผูจ้ ดั
กิ จกรรมและคอยให้ข ้อมู ล และค าตอบกับ ผูเ้ รี ย นรู้ เกี่ ย วกับ ภูมิ ปั ญญาการท าบาตร เมื่ อผูเ้ รี ย นรู้
ต้องการความช่วยเหลือ
2. สื่ อแผ่นพับ ได้แก่ แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. สื่ อจัดแสดง ได้แก่ สิ่ งของจัดแสดง เช่นบาตรชนิดและขนาดต่างๆ ตัวอย่างเช่น
บาตรขาว บาตรรมดา บาตรที่ระลึก บาตรเขียนลาย บาตรที่เห็นตะเข็บ บาตรบ่ม ฯลฯ และสื่ อกรอบ
ความรู ้ เช่น กรอบมรดกบ้านบาตร กรอบขั้นตอนการทาบาตร กรอบการบ่มบาตร กรอบสกุลช่างทา
บาตร กรอบรู ปพระสงฆ์ที่ใช้บาตรฝี มือคุณกฤษณา แสงไชย กรอบรู ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ขณะทรงผนวช ฯลฯ
4. สื่ อซี ดีรอม ได้แก่ ซีดีรอม “สี สันบ้านบาตร” ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ผูเ้ รี ยนรู ้ได้เรี ยนรู ้ จาก สามสื่ อทั้งสื่ อบุคคล สื่ อแผ่นพับและสื่ อจัดแสดงมากที่สุด
รองลงมาคือสองสื่ อทั้งสื่ อบุคคลและสื่ อแผ่นพับ สองสื่ อทั้งสื่ อจัดแสดงและสื่ อซี ดีรอม สองสื่ อทั้ง
สื่ อบุคคลและสื่ อเว็บไซต์ ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนรู้ทุกคนใช้สื่อบุคคลเป็ นสื่ อหลักในการ
เรี ยนรู ้ ซึ่ งอันที่ จริ งแล้วก็เป็ นความตั้งใจของเจ้าของแหล่ งเรี ยนรู้ที่อยากจะให้เรี ยนรู้ กบั สื่ อบุคคล
โดยตรง เพราะนางกฤษณา แสงไชย มีความคิดว่าหากทางร้านให้แผ่นพับหรื อซี ดีรอมกับผูเ้ รี ยนรู้
ก่อนเป็ นอันดับแรก ผูเ้ รี ยนรู ้ ก็จะไม่สนใจถามและเรี ยนรู้จากวิทยากร เนื่ องจากเห็นว่าในแผ่นพับ
และซี ดีรอมมีขอ้ มู ล อยู่แล้ว ไม่ จาเป็ นต้องตั้ง ใจเรี ย นรู้ ก็ ได้ อีก ทั้ง การให้ขอ้ มูลแก่ ผูเ้ รี ย นรู้ โดยที่
ผูเ้ รี ย นรู ้ ไ ม่ ต้อ งขวนขวาย เปรี ย บเสมื อ นเราเอาความรู้ ใ ส่ พ านไปให้ ผูเ้ รี ย นรู้ จ ะไม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า
และขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู้
1.2.5 ผลการเรียนรู้
หลังจากผูเ้ รี ยนรู ้ได้เรี ยนรู้เรื่ องภูมิปัญญาการทาบาตร มีผลการเรี ยนรู้ดงั ต่อไปนี้
1. ผลของการเรี ย นรู้ ที่จบั ต้องได้ เช่ น รายงาน สารคดี การประชาสัมพันธ์ และ
การออกแบบ
2. ผลของการเรี ยนรู้ที่จบั ต้องไม่ได้ เพราะเป็ นการรับรู้และความรู้สึก เช่น การรับรู้
ถึงภูมิปัญญาไทย ความตื่นตัวต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ซึ่ งความตื่นตัวต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทย เห็นได้จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามที่วา่ “อยากให้มีการเปิ ดวิชาการทาบาตรนี้
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ในคณะศิลปกรรมเพื่อเป็ นการรักษาวัฒนธรรม” “อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้รู้ ได้อย่างทัว่ ถึ งไป
เรื่ อ ยๆ จะได้มี ค นมาอนุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรมต่ อไป” “อยากให้บ ้า นบาตรได้มี ก ารอนุ รั ก ษ์ต่อไปให้
คนรุ่ นหลัง” “บ้านบาตรคือพื้นที่อนุรักษ์ของไทย”
ผูเ้ รี ยนรู้มีผลของการเรี ยนรู้เป็ นรายงานมากที่สุด รองลงมาคือการรับรู้ถึงภูมิปัญญา
ไทย ความตื่ น ตัวต่ อ การอนุ รั ก ษ์ภูมิ ปั ญญาไทย สารคดี การประชาสัม พัน ธ์ และการออกแบบ
ตามลาดับ ผลของการเรี ยนรู ้ ที่ได้เป็ นประโยชน์ต่อทั้งผูเ้ รี ยนรู้และเจ้าของภูมิปัญญา กล่าวคือเป็ น
ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนรู ้ เพราะช่ วยให้ผเู้ รี ยนรู้บรรลุผลทางการศึกษา การทางานหรื องานอดิเรก และ
เป็ นประโยชน์ต่อเจ้าของภูมิปัญญา เพราะช่ วยประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้ นและช่ วย
เผยแพร่ ความรู ้ภูมิปัญญา
สรุ ป
ข้อ มู ล รู ป แบบกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ระยะเวลาในการเรี ย นรู้ เนื้ อหาของภู มิ ปั ญ ญา
การทาบาตร สื่ อการเรี ยนรู้ และผลของการเรี ยนรู้ แสดงให้เห็นถึ งการจัดการกิ จกรรมการเรี ยนรู้
กระบวนการเรี ยนรู ้ ภูมิปั ญญาการทาบาตรในแหล่ งเรี ยนรู้ และความคิดเห็ นของผูเ้ รี ยนรู้ เกี่ ยวกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อนามาวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการกิจกรรมการเรี ยนรู้
1.3 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้ของแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณ แบ่งเป็ น 4 ประเด็นหลักคือการจัดการที่ต้ งั และสภาพพื้นที่ การจัดการบุคลากร การ
จัดการประชาสัมพันธ์และการบริ หารแหล่งเรี ยนรู้ ดังต่อไปนี้
1.3.1 การจัดการทีต่ ้งั และสภาพพืน้ ที่
แหล่งเรี ยนรู ้ต้ งั อยูใ่ นชุมชนบ้านบาตร ซึ่ งเป็ นพื้นที่ใจกลางเมืองกรุ งเทพมหานคร
ทาให้มีความปลอดภัยและเดิ นทางด้วยรถสาธารณะได้สะดวก แต่ไม่มีที่จอดรถบริ การ เพราะเป็ น
ชุ มชนดั้งเดิมที่ไม่ได้ออกแบบเพื่อรองรับการเดินทางแบบรถส่ วนตัว อีกทั้งอาศัยอยูก่ นั อย่างแออัด
ทาให้ไม่มีพ้ืนที่ ว่างพอจะทาเป็ นที่จอดรถได้ ต้องแนะนาให้จอดรถบริ เวณวัดสระเกศ ภูเขาทอง
วัดราชนัดดา แล้วเดินเท้าเข้ามาที่แหล่งเรี ยนรู้
สภาพพื้ นที่ แหล่ ง เรี ย นรู้ เป็ นสภาพความเป็ นอยู่จริ ง ของนางกฤษณา แสงไชย
สภาพของพื้นที่มีรถเข็นหน้าร้ าน พื้นที่จกั เหล็ก พื้นที่นง่ั ทาบาตร พื้นที่เผาบาตร มีกล่องเก็บของ
ขนาดใหญ่และแมวอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีห้อง แต่ใช้เป็ นห้องเก็บของจึงไม่สามารถใช้
ประโยชน์เป็ นพื้นที่เรี ยนรู ้ได้ ผูเ้ รี ยนรู้ตอ้ งยืนหรื อนัง่ ทากิจกรรมภายในร้านกลางแจ้ง ซึ่ งมีจานวน
เก้าอี้ประมาณ 5 ที่นง่ั ส่ วนการบริ การห้องน้ าก็จะพาผูเ้ รี ยนรู้ไปเข้าห้องน้ าที่บา้ นญาติของเจ้าของ
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ซ่ ึ งอยู่ใ กล้ก ัน ในอนาคตแหล่ ง เรี ย นรู้ มี แ ผนสร้ า งอาคารแหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อ อ านวย
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ความสะดวกให้ผเู ้ รี ยนรู ้และใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยอีกด้วย
1.3.2 การจัดการบุคลากร
แหล่ ง เรี ยนรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาการท าบาตร ร้ า นหัต ถกรรมไทยโบราณ มี บุ ค ลากร
2 ลักษณะคือบุคลากรประจา ได้แก่ นางกฤษณา แสงไชยและนายบุญเลิศ สิ งหกรรม และบุคลากร
ชัว่ คราว เช่น นางสุ ปราณี เสื อศรี เสริ ม นางลักขณา สายรัดทอง นางติ๋ม สมพงษ์ นายสนุน แดงน้อย
ซึ่งเป็ นการจ้างงานชัว่ คราวในโอกาสการออกนอกสถานที่ของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ บุคลากร
ทาหน้า ที่ เป็ นผูจ้ ดั กิ จกรรม ผูร้ ่ วมท ากิ จกรรมและคอยให้ข ้อมูล และค าตอบกับ ผูเ้ รี ยนรู้ เกี่ ย วกับ
ภูมิปัญญาการทาบาตร เมื่อผูเ้ รี ยนรู้ตอ้ งการความช่ วยเหลือ และยังต้อนรับผูเ้ รี ยนรู้อย่างมีอธั ยาศัย
และให้ความร่ วมมืออย่างดี
คุณกฤษณา แสงไชยมีประสบการณ์การสอนถ่ายทอดความรู้ เพราะเคยเป็ นครู ใน
โรงเรี ยนมาก่อน อี กทั้งยังร่ วมอบรมความรู้ภายนอกทางด้านการส่ งเสริ มกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อ
นามาพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ส่ วนบุคลากรอื่นไม่ได้ร่วมอบรมหรื อร่ วมกิจกรรมภายนอก ใช้วิธีทาบ่อยๆ
จนเกิ ดความเชี่ ยวชาญ ให้ขอ้ มูลความรู้เกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตรเท่าที่ทราบ แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรของแหล่ งเรี ยนรู ้ น้ ันมี น้อย และส่ วนใหญ่ไม่ใช่ บุคลากรประจา อีกทั้งยังไม่ได้ผ่านการ
อบรม อาศัยการทางานบ่อยๆจนเกิดความชานาญไปเอง
1.3.3 การจัดการประชาสั มพันธ์
จากบทที่ 4 ประวัติความเป็ นมาของชุ มชนบ้านบาตรและร้ านหัตถกรรมไทย
โบราณ ในประเด็นการประชาสัมพันธ์ร้านหัตถกรรมไทยโบราณที่กล่ าวข้างต้น สรุ ปได้ว่าร้ าน
หัตถกรรมไทยโบราณแบ่งการประชาสัมพันธ์เป็ น 2 ลักษณะคือการประชาสัมพันธ์โดยทางร้าน
และการประชาสัมพันธ์โดยผูอ้ ื่น ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์โดยทางร้านคือการแจกแผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การสาธิ ตนอกนอกสถานที่ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาท่องเที่ยวและเรี ยนรู้ในแหล่ง
เรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณและชุมชนบ้านบาตร
2. การประชาสั ม พัน ธ์ โ ดยผู้อื่ น คื อการประชาสั ม พัน ธ์ โ ดยนั ก ศึ ก ษา การ
ประชาสัม พันธ์ โดยการท่ องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย การออกสื่ อต่ า งๆ เช่ น โทรทัศ น์ นิ ตยสาร
วารสาร หนังสื อพิมพ์และสื่ อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุก๊ ฯลฯ
ผูเ้ รี ย นรู ้ ส่ ว นใหญ่ รู้ จ ัก แหล่ ง เรี ย นรู้ จ ากสื่ อ ออนไลน์ เช่ น เว็บ ไซต์ มากที่ สุ ด
รองลงมาคือสื่ อบุ คคลเช่ น ญาติ เพื่อน ฯลฯ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวารสาร/นิ ตยสาร สื่ อการออกร้ าน
และสื่ อแผ่นพับ สื่ อหนังสื อพิมพ์ สื่ อสถานศึกษา ถิ่นที่อยูใ่ กล้ชุมชนในจานวนที่เท่ากัน ตามลาดับ
แสดงให้เห็นว่าสื่ อออนไลน์น้ นั ประสบความสาเร็ จในการประชาสัมพันธ์มากที่สุด เพราะเป็ นสื่ อที่
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เข้าถึ งได้ง่าย เหมาะกับวิถีชีวิตของคนในปั จจุบนั ในยุคอิ นเตอร์ เน็ตที่คนส่ วนใหญ่จะนิ ยมค้นหา
ข้อมูลความรู ้จากเว็บไซต์ เช่ น www.google.com โดยสื่ อออนไลน์เว็บไซต์จะนาเสนอในรู ป แบบ
ต่างๆ เช่นบทความวิชาการ การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว เป็ นต้น ส่ วนสื่ อบุคคลนั้นยังคงเป็ นสื่ อ
ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากที่ได้ผล เพราะน่าเชื่อถือและประชาสัมพันธ์โดยตรง ใกล้ชิดกับคน
มากกว่าสื่ ออื่น ซึ่ งประชาสัมพันธ์จากประสบการณ์ที่ได้เคยมาเรี ยนรู้แล้ว หรื อจากการสื บค้นจาก
สื่ ออื่น ส่ วนสื่ อโทรทัศน์น้ นั เป็ นสื่ อที่เข้าถึงคนได้ ทุกเพศทุกวัย คนส่ วนมากมักดูโทรทัศน์เป็ นประจา
ทาให้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์มาก อีกทั้งสื่ อโทรทัศน์ยงั นาเสนอได้เห็นภาพชัดเจนและสมจริ งที่สุด
สื่ อออนไลน์ สื่ อบุคคลและสื่ อโทรทัศน์ เป็ นสื่ อที่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่
ในยุคอินเตอร์ เน็ตและโทรทัศน์ ทาให้เข้าถึงผูค้ นส่ วนใหญ่ได้ดีกว่า จึงประชาสัมพันธ์ได้ผลดีกว่า
สื่ อวารสาร/นิ ตยสาร สื่ อการออกร้าน สื่ อแผ่นพับ สื่ อหนังสื อพิมพ์ สื่ อสถานศึกษาและถิ่ นที่อยู่
ใกล้ชุมชน ซึ่ งเป็ นสื่ อเฉพาะกลุ่ม
เรื่ องของเวลาทาการ ไม่มีการประชาสัมพันธ์วนั หยุดทาให้ผเู้ ข้ามาที่แหล่งเรี ยนรู้
ไม่ได้รับความสะดวก เพราะไม่ทราบว่าวันไหนแหล่งเรี ยนรู้เปิ ดหรื อปิ ด
1.3.4 การบริหารแหล่งเรียนรู้
การจัดการเรื่ องกิ จกรรมการเรี ยนรู้ การบริ ก ารและการประชาสัมพันธ์ เจ้าของ
แหล่งเรี ยนรู ้ไม่ได้มีการวางแผนงานหรื อบริ หารว่าควรมีงบค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และควรจะมีกาไรมาก
น้อยเพียงใด เนื่ องจากนางกฤษณา แสงไชยเห็นว่าการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้น้ นั ไม่ได้เป็ นอาชี พเหมือน
การขายบาตร ที่ ตอ้ งมี การคานวณกาไรขาดทุน แค่ทาเป็ นเพียงงานอดิ เรกที่อยากทาเพื่ออนุ รักษ์
ภูมิปัญญาการทาบาตรให้คนภายนอกได้เรี ยนรู้ จึงพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ตามแต่โอกาส เช่ น เมื่อได้
กาไรจากการขายบาตรมามาก ก็อาจจะทาแผ่นประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น ทาสื่ อกรอบรู ป ความรู้
มากขึ้น ทาสื่ อรู ปภาพมากขึ้น ฯลฯ ซึ่ งการบริ หารแหล่งเรี ยนรู้ลกั ษณะนี้ไม่มีความมัน่ คง
แผนการก่อสร้างอาคารแหล่งเรี ยนรู้ ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ทาให้ตอ้ งกูย้ ืมเงิน
ในโครงการบ้านมัน่ คง จานวน 200,000 บาท โดยต้องเสี ยดอกเบี้ยร้ อยละ 7 ต่อปี ซึ่ งดอกเบี้ ย
ร้อยละ4 จะให้กบั สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) ส่ วนดอกเบี้ยร้อยละ 3 จะให้กบั
ชุ มชนบ้านบาตร ระยะเวลาในการกูย้ ืม 15 ปี นอกจากนั้นนางกฤษณา แสงไชยยังได้เงินกินเปล่า
จากการเข้าร่ วมโครงการกิ จกรรมการซ่ อมสร้างจานวน 20,000 บาท (กฤษณา แสงไชย, 2556)
ซึ่ งเงิ นส่ วนนี้ ไม่ได้กูเ้ พื่อการสร้ างอาคารแหล่งเรี ยนรู้ เท่านั้น เพราะอาคารนี้ ยงั ใช้เป็ นที่อยู่อาศัย ซึ่ ง
ต้อ งปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ อ ยู่แ ล้ว ตามกฎของส านัก งานทรั พ ย์สิ น ส่ ว นพระมหากษัต ริ ย ์ที่ ว่ า พื้ น ที่ ที่
สานักงานทรัพย์สินฯเป็ นเจ้าของ ต้องปรับปรุ งพื้นที่ให้น่าอยู่ ไม่ปล่อยเป็ นพื้นที่รกร้างไร้ประโยชน์
จึงต้องดาเนินการสร้างอาคารอยูแ่ ล้ว
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สรุ ป
ข้อ มู ล ของการจัด การที่ ต้ ั ง และสภาพพื้ น ที่ การจัด การบุ ค ลากร การจัด การ
ประชาสัมพันธ์ และการบริ หารแหล่ งเรี ยนรู้ แสดงให้เห็ นถึ งการบริ หารจัดการแหล่ งเรี ยนรู้ เพื่อ
นามาวิเคราะห์ปัญหาของการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้
1.4 ผู้ทมี่ ีส่วนได้ ส่วนเสี ย (stakeholders) กับแหล่งเรียนรู้
ผู ้ที่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (stakeholders) กับ แหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาการท าบาตร
ประกอบด้วยบุคลากรร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ชาวบ้านบาตร ผูเ้ รี ยนรู้ สานักงานทรัพย์สินส่ วน
พระมหากษัตริ ยแ์ ละสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)
1.4.1 บุคลากรร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
บุคลากรร้ านหัตถกรรมไทยโบราณมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับแหล่งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญา
การทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณมากที่สุดคือเจ้าของร้านชื่อคุณกฤษณา แสงไชย เพราะเป็ น
คนลงทุนสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ ข้ ึนมา วางแผน กูเ้ งินและดาเนินงานแหล่งเรี ยนรู้ท้ งั หมด อีกทั้งยังเป็ น
วิทยากรและคนสาธิตการทาบาตร
ส่ วนช่างทาบาตรในร้านนั้นมีส่วนได้ส่วนเสี ยเพราะเป็ นบุคลากรผูช้ ่วยดาเนินงาน
แหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นปราชญ์ชุมชนให้ความรู้ภูมิปัญญาและผูส้ าธิตวิธีการทาบาตร
1.4.2 ชาวบ้ านบาตร
ชาวบ้านบาตรที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับแหล่งเรี ยนรู้คือ ชาวบ้าน 4 กลุ่มที่ยงั คงทา
บาตรอยู่ การตั้งแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ซึ่ งเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
ส่ วนตัวขึ้นในชุมชนน่าจะมีผลกระทบโดยตรงกับชีวติ ซึ่ งจากการสัมภาษณ์สรุ ปได้วา่ มีผลกระทบ
เรื่ องชื่อเสี ยงของชุมชน เพราะถ้าหากแหล่งเรี ยนรู้น้ ีทาได้ดี คนก็จะชม แต่ถา้ แหล่งเรี ยนรู้น้ ี ทาได้ไม่
ดี คนอื่นก็อาจจะติชุมชนได้ ส่ วนผลกระทบทางการค้านั้น ไม่มีอย่างแน่นอน เพราะแต่ละกลุ่มคิด
ว่าคนทัว่ ไปเลือกซื้ อบาตรจากความต้องการที่จะใช้งานบาตรและจะสั่งซื้ อบาตรที่ร้านไหนก็เพราะ
ชอบในฝี มือช่างทาบาตรของแต่ละคน ไม่ได้ซ้ือบาตรจากเหตุผลที่อยากสนับสนุนร้านนั้นเนื่องจาก
เป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ ส่ วนผลกระทบทางด้า นอื่นๆนั้น ต้องรอดูหลังจากที่เปิ ดเป็ นแหล่ งเรี ย นรู้ เต็ม
รู ปแบบอีกที
ส่ วนเรื่ องของความร่ วมมือกับ แหล่ ง เรี ย นรู้ น้ ี นางมยุรี เสื อศรี เสริ มกล่ า วว่า เรา
อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแหล่งเรี ยนรู้มาก เพราะมันไม่ใช่ ของชุ มชน เป็ นของส่ วนตัว ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ
ของเจ้าของเขาที่จะจัดการ แต่ถา้ อยากได้ความช่วยเหลือจากเราก็ตอ้ งพูดคุยกันอีกทีวา่ ให้ช่วยเหลือ
เรื่ องอะไรและเราทาให้ได้ไหม (มยุรี เสื อศรี เสริ ม, สัมภาษณ์, 27 สิ งหาคม 2556)
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1.4.3 ผู้เรียนรู้
ผูเ้ รี ยนรู ้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับแหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณ เพราะได้ประโยชน์จากการตั้งแหล่งเรี ยนรู้ ทาให้มีสถานที่ไว้เรี ยนรู้ตามอัธยาศัยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางการศึ ก ษา นอกจากนั้นผูเ้ รี ย นรู้ ย งั ช่ วยเป็ นแรงผลัก ดันให้เจ้า ของ
ภูมิปัญญาอนุรักษ์ภูมิปัญญาของตนเอง เพราะเมื่อผูเ้ รี ยนรู้เข้ามาเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตรจานวน
มาก ก็จะทาให้เจ้าของภูมิปัญญารู ้สึกว่าภูมิปัญญาของตนเองนั้นมีคุณค่าและความสาคัญต่อคนไทย
ทาให้มีกาลังใจในการประกอบอาชี พการทาบาตรต่อไปและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้
1.4.4 สานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริย์
ส านัก งานทรั พ ย์สิ น ส่ ว นพระมหากษัต ริ ย ์มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ แหล่ ง เรี ย นรู้
ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ เพราะเปรี ยบเสมือนพี่เลี้ยงของชุมชนบ้านบาตร
เนื่องจากที่ดินบริ เวณชุมชนบ้านบาตรเป็ นที่ดินของทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ ทาให้สานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยต์ อ้ งส่ งเสริ มและดูแลคนที่อยูใ่ นชุมชนบ้านบาตรให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี ด้ว ยการส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนและภู มิ ปั ญ ญาพัฒนาอย่า งต่ อ เนื่ อ งและยัง่ ยืน สนับ สนุ น โอกาส
เครื่ อ งมื อ และทรั พ ยากรขับ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การพัฒ นา ให้ ชุ ม ชนน าความรู้ ที่ มี อ ยู่ไ ปใช้ใ ห้เ กิ ด
ประโยชน์และเพิ่มพูนองค์ความรู ้ของตนเอง
สานักงานทรั พย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยช์ ่ วยสนับสนุ นบ้านบาตรให้เป็ นแหล่ ง
หัตถกรรมการผลิตบาตร ช่วยประชาสัมพันธ์และหางานให้ชาวชุมชนบ้านบาตร นาเสนอชุ มชนให้
เป็ นที่รู้จกั มากยิง่ ขึ้น เพื่อให้ชุมชนบ้านบาตรอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง นอกจากนั้นยังจัดอบรมเพื่อให้ชุมชน
พัฒ นาตัว เองอยู่เ สมอ เช่ น การอบรมเรื่ อ ง “การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารท างานร่ วมกัน ระหว่า ง
เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน (COPS) หลัก สู ต รการพัฒ นาศัก ยภาพบุ ค ลากร ส านัก งานทรั พ ย์สิ นส่ ว น
พระมหากษัตริ ย ์ เพื่อการพัฒนาเครื อข่ายชุมชนสู่ ความพอเพียง”
1.4.5 สถาบันพัฒนาองค์ กรชุ มชน (องค์ กรมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับแหล่งเรี ยนรู้
ภู มิ ปั ญ ญาการท าบาตร เพราะเป็ นแหล่ ง เงิ น กู้ ส าหรั บ แผนการสร้ า งอาคารแหล่ ง เรี ย นรู้ โดย
ดาเนินการกูเ้ งินภายใต้โครงการกลุ่มบ้านมัน่ คง
กลุ่ ม บ้า นมัน่ คง เป็ นการรวมตัวของคนในชุ ม ชนบ้า นบาตรเพื่อดาเนิ นงานกับ
องค์กรนอกชุมชน อย่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) ชุมชนบ้านบาตรร่ วมกันจัดตั้ง
กลุ่มออมทรัพย์ข้ ึนเมื่อเดือนมิถุนายน2551มีวตั ถุประสงค์การตั้งกลุ่มออมทรัพย์แบ่งเป็ น 2 ด้านคือ
ด้านแรกการร่ วมกันออมสมทบเพื่อเป็ นหลักประกันของชุมชนในการขอสิ นเชื่อจากสถาบันพัฒนา
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องค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) เพื่อแก้ปัญหาที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งปั จจุบนั ได้รับการอนุมตั ิสินเชื่อจานวน
3,011,069 บาท และด้านที่ สองการร่ วมกันออมเรื อนหุ ้นเพื่อจัดสวัสดิ การเงินกู้ให้กบั สมาชิ กที่มี
ความเดื อดร้ อน ส าหรั บช่ วยเหลื อกันแก้ไขปั ญหาของสมาชิ กและเป็ นทุนหมุ นเวีย นภายในของ
ชุ มชนเพื่อการประกอบอาชี พ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน(องค์กรมหาชน)ได้ช่วยสนับสนุ น
เรื่ องการขอสิ นเชื่อและเป็ นที่ปรึ กษาการบริ หารเงินของกลุ่มออมทรัพย์ เน้นการให้สินเชื่อเพื่อการ
พัฒ นาที่ อ ยู่อ าศัย และการพัฒ นาสาธารณู ป โภค ข้อ มู ล โครงการบ้า นมั่น คง ชุ ม ชน บ้า นบาตร
ประกอบด้วยข้อมูลด้านกายภาพ ที่ต้ งั ซอยบ้านบาตร ถนนบารุ งเมื องและถนนบริ พตั ร เขตป้ อม
ปราบศัต รู พ่ า ย กรุ ง เทพมหานคร ขนาดที่ ดิ น 3ไร่ 2งาน91ตารางวา ข้อ มู ล ด้า นประชากรและ
เศรษฐกิ จ ชุ มชนประกอบด้วย88หลังคาเรื อน ประชากร473คน ประกอบอาชี พค้าขาย รับจ้างและ
รับราชการ การนัดหมายของกลุ่มคือการจัดประชุมทุกอาทิตย์แรกของเดือน
สรุ ปโดยรวม
แหล่ งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้ านหัตถกรรมโบราณเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ตั้งอยู่ที่
บ้านเลขที่ 4 ซอยบ้านบาตร ถนนบริ พตั ร เขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย กรุ งเทพฯ 10100 ในชุ มชนบ้าน
บาตร ซึ่ งเป็ นที่ดินของสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ เกิ ดขึ้นโดยเจ้าของร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณ พัฒ นาจากร้ า นค้า ให้ ก ลายเป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ไ ปพร้ อ มกัน เริ่ ม จากศึ ก ษาหาข้อ มู ล
ภูมิปัญญาการทาบาตรเพิม่ เติมเพื่อนาเสนอเนื้อหาพื้นฐานของภูมิปัญญาการทาบาตรในแหล่งเรี ยนรู้
เช่ น ประวัติความเป็ นมาของชุ ม ชนบ้า นบาตร ประวัติค วามเป็ นมาของภูมิ ปัญญา การท าบาตร
ขั้นตอนการทาบาตร ฯลฯ จัดแสดงสื่ อการเรี ยนรู้ไว้ในร้าน เช่น การแจก แผ่นประชาสัมพันธ์ การ
จัดแสดงบาตรชนิ ดและขนาดต่างๆ การทาสื่ อกรอบความรู้ข้ นั ตอน การทาบาตร กรอบความรู้การ
บ่มบาตร ฯลฯ และให้ความร่ วมมือกับผูเ้ รี ยนรู้ท้ งั ให้ขอ้ มูลภูมิปัญญาและจัดกิจกรรมให้เรี ยนรู้ โดย
มี กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ห ลัก คื อ การชมร้ า นหัต ถกรรมไทยโบราณ การชมการท าบาตรและการ
สัมภาษณ์ เกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร กิ จกรรมรองคือการทดลองทาบาตรและการฟั งบรรยาย
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร
แหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้กลางแจ้ง ซึ่ งบริ การสถานที่ร้านเพื่อการเรี ยนรู้ภูมิปัญญา
การทาบาตรตามสภาพความเป็ นจริ ง มีพ้ืนที่การเรี ยนรู้ขนาดเล็กนัง่ ประมาณ 5 ที่นง่ั ไม่มีห้องน้ า
และที่ จอดรถ เปิ ดบริ ก ารตามความสะดวกของเจ้า ของแหล่ ง เรี ย นรู้ มี บุ ค ลากรหลัก 2 คน
นอกจากนั้น ยัง ประชาสั ม พัน ธ์ แ หล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ บุ ค คลทั่ว ไปได้ใ ช้ป ระโยชน์ ใ นการศึ ก ษา
และท่องเที่ยว ทางการแจกแผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสาธิ ตนอกสถานที่
การออกสื่ อต่างๆ เช่ น โทรทัศน์ นิ ตยสาร วารสาร หนังสื อพิมพ์และสื่ อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์
เฟซบุก๊ ฯลฯ
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การบริ หารแหล่งเรี ยนรู้ไม่มีการวางแผน เพราะเจ้าของแหล่งเรี ยนรู้มีมุมมองว่าไม่ได้
ทาแหล่งเรี ยนรู ้เป็ นอาชีพเหมือนการขายบาตร ที่ตอ้ งมีการคานวณกาไรขาดทุน แค่ทาเป็ นเพียงงาน
อดิเรกที่อยากทาเพื่ออนุ รักษ์ภูมิปัญญาการทาบาตรให้คนภายนอกได้เรี ยนรู้ จึงพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
ตามแต่โอกาส
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณเป็ นแหล่ ง เรี ยนรู ้ ที่ ท าไปตามแนวความคิ ด และก าลัง ความสามารถของเจ้า ของ
แหล่งเรี ยนรู ้เท่าที่จะทาได้ ไม่ได้มีการวางแผนงานชัดเจนในการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ท้ งั เรื่ องกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้ดงั ที่กล่าวข้างต้น จากทั้งหมดที่กล่าวมาจึงทาให้เกิดปั ญหา
ซึ่งปั ญหานี้ส่งผลถึงทั้งผูเ้ รี ยนรู ้และเจ้าของแหล่งเรี ยนรู้ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
2. ปัญหาของแหล่ งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
จากการศึ กษาและวิเคราะห์แหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้ านหัตถกรรมไทย
โบราณทั้งลักษณะของผูเ้ รี ยนรู ้ การจัดการกิจกรรมการเรี ยนรู้ การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้ ผูท้ ี่มี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย (stakeholders) กับแหล่ งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การบริ การและการประชาสัมพันธ์ และแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุ ปประเด็นปัญหาการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตรได้ ดังต่อไปนี้
2.1 ปัญหาด้ านกิจกรรมการเรียนรู้
1. วิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ความว่า
“การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดเนื้ อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล” แหล่งเรี ยนรู ้จดั รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เหมาะสมสาหรับผูเ้ รี ยนรู้ที่เป็ นเด็กโตหรื อผูใ้ หญ่
ซึ่ งสามารถเรี ยนรู ้ ด้วยตัวเองได้ ไม่ได้จดั ตามความเหมาะสมของผูเ้ รี ยนรู้ ในแต่ละวัย ทาให้ขาด
รู ปแบบกิจกรรมที่ดึงดูดใจและเหมาะสมสาหรับเด็ก ทาให้เด็กอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ไม่สนใจมาเรี ยนรู้
ที่แหล่งเรี ยนรู ้น้ ี
2. วิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ความว่า
“การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ให้ส ถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ ย วข้องดาเนิ นการจัดกิ จกรรมให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิ ด
การใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง”
รู ป แบบกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ของปั จจุบ นั ยัง ขาดการส่ ง เสริ ม กิ จกรรมการเรี ย นรู้
ทางด้า นการปฏิ บ ตั ิ แ ละการอ่ า น เห็ นได้จากข้อมูล แบบสอบถามที่ แสดงให้เห็ นว่า จานวนของ
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ผูเ้ รี ยนรู ้ที่ทากิจกรรมทดลองทาบาตรมีจานวนน้อยที่สุดใน 5 กิจกรรม ส่ วนกิจกรรมการอ่านนั้นไม่
มีในแหล่งเรี ยนรู ้น้ ี และการจัดการกิ จกรรมการเรี ยนรู้ท้ งั ห้ากิ จกรรมยังมีขอ้ บกพร่ องบางประการ
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ สื่ อการเรี ยนรู้ที่ใช้ยงั ขาดความหลากหลาย
วิเคราะห์ตามบทบาทและหน้าที่ของแหล่งเรี ยนรู้ความว่า “มีสื่อที่ใช้การนาเสนออย่างหลากหลาย”
และปั ญหาสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ใช้ยงั ไม่สมบูรณ์มากนัก เช่น สื่ อบุคคล สื่ อแผ่นพับและสื่ อซี ดีรอมยังไม่
เพียงพอ สื่ อแผ่นพับมีขอ้ มูลที่ผิดพลาด สื่ อจัดแสดงไม่สมบูรณ์ เห็นได้จากผูเ้ รี ยนรู้ที่ใช้เวลาเรี ยนรู้
น้อยกว่า 30 นาที ก็ศึกษาในแหล่งเรี ยนรู้ได้ครบ แสดงว่าผูเ้ รี ยนรู้น้ นั ได้ทากิจกรรมแค่การชมดูรอบ
แหล่งเรี ยนรู ้เท่านั้น ไม่ได้ศึกษารายละเอียดเนื้อหาภูมิปัญญาการทาบาตร เพราะการจัดแสดงนั้นเป็ น
เพียงการนาของหรื อวัตถุ มาวางให้ดู ไม่มีป้ายแสดงคาอธิ บายชื่ อและรายละเอียด สื่ อจัดแสดงต้อง
อาศัยการอธิ บายจากสื่ อบุคคล ซึ่ งบางทีสื่อบุคคลก็ไม่สะดวกที่จะอธิ บาย เพราะกาลังให้สัมภาษณ์
หรื อทากิจกรรมกับผูเ้ รี ยนรู ้ กลุ่มอื่นอยู่ นอกจากนั้นยังไม่มีการจัดแสดงวัสดุและอุปกรณ์ในการทา
บาตร ทั้งๆที่มีวตั ถุ อยู่ในห้องเก็บของและกล่องเก็บของขนาดใหญ่ ซึ่ งอาจเป็ นเพราะของในห้อง
และกล่องมีเยอะทั้งบาตร อุปกรณ์การทาบาตร เอกสารแผ่นพับ กระดาษหนังสื อพิมพ์ ถุงพลาสติก
และของจิปาถะมากมาย ทาให้ยากต่อการหาของและนามาใช้งาน เป็ นต้น
กิจกรรมการชมการทาบาตรจากวิถีชีวิตจริ ง เป็ นกิจกรรมที่ไม่ได้ชมการทาบาตร
ทุกขั้นตอน ผูเ้ รี ยนรู ้ ได้ชมขั้นตอนการทาบาตรตามจังหวะและโอกาสว่าผูเ้ รี ยนรู้ เข้ามาเรี ยนรู้ ใน
ขณะที่ ช่า งท าบาตรกาลัง ทางานอยู่ในขั้นตอนใด แสดงให้เห็ นว่าผูเ้ รี ย นรู้ ได้ชมการทาบาตรไม่
ครบถ้วน ทุกขั้นตอน ทาให้การเรี ยนรู้ไม่สมบูรณ์
กิจกรรมการทดลองทาบาตร ขั้นตอนส่ วนใหญ่ที่จะให้ทดลองทา ได้แก่ ขั้นตอน
การจัก หน้าวัว ขั้นตอนการหัก ซี่ ขั้นตอนการลายบาตร เป็ นต้น กิ จกรรมนี้ ไ ม่ไ ด้เป็ นกิ จกรรม
ประจาที่ ให้ผูเ้ รี ยนรู ้ ทุ กคนได้ทา แต่อยู่ที่ผูเ้ รี ยนรู้ เองว่าสนใจและขอทดลองทาบาตรด้วยตนเอง
หรื อไม่ ซึ่ งผูเ้ รี ยนรู ้ส่วนใหญ่ไม่รู้วา่ มีกิจกรรมนี้ ทาให้ผเู้ รี ยนรู้ไม่ได้เรี ยนรู้ทดลองทาบาตรด้วยตนเอง
กิจกรรมการฟั งบรรยายและการสัมภาษณ์ ส่ วนเนื้ อหาของกิจกรรมการเรี ยนรู้ตรง
กับ ความสนใจและเหมาะกับ นัก ท่ อ งเที่ ย วมากกว่า กลุ่ ม ผูเ้ รี ย นรู้ ห ลัก ที่ เ ป็ นนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา
เพราะ เนื้ อหาที่ ปั จจุ บ ั น น าเส นอเป็ นข้ อ มู ล พื้ นฐานของภู มิ ปั ญญาการท าบาตร เช่ น
ประวัติความเป็ นมาของชุ มชนบ้านบาตร ขั้นตอนการทาบาตร ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญา
การทาบาตร ไม่ได้นาเสนอรายละเอียดเนื้ อหาวัสดุ และอุปกรณ์ การทาบาตรและราวงบ้านบาตร
เท่ า ที่ ค วร และยัง ไม่ ไ ด้น าเสนอเนื้ อ หาลงลึ ก ถึ ง รายละเอี ย ดตามลัก ษณะความเป็ นภู มิ ปั ญ ญา
ตามความหมายและความส าคัญ ของภู มิ ปั ญ ญา เช่ น การถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาการท าบาตร
ลักษณะของบาตร อาชีพการทาบาตร
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3. ผลของการเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่ในปั จจุบนั เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนรู้ มากกว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อเจ้าของภูมิปัญญา เพราะผูเ้ รี ยนรู้เข้ามาชมแหล่งเรี ยนรู้โดยที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย อีกทั้งยัง
ได้รายงาน สารคดีและความรู ้ ช่วยให้บรรลุผลทางการศึกษาและความต้องการเรี ยนรู้ นอกจากนั้น
ผลของการเรี ย นรู ้ อีกส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นส่ วนใหญ่ เป็ นผลการเรี ย นรู้ ที่ จบั ต้องไม่ ไ ด้คื อการรั บรู้ ถึ ง
ภูมิปัญญาและความตื่นตัวต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ซึ่ งไม่เห็นผลชัดเจนในการช่วยสนับสนุ น
แหล่งเรี ยนรู ้ เจ้าของภูมิปัญญาได้เพียงประชาสัมพันธ์เป็ นหลัก ไม่ได้รายได้ที่แน่นอนและยังต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับ ซี ดีรอมและการจัดแสดงภูมิปัญญาการทาบาตร เช่ น
ทากรอบรู ปความรู้ อัดรู ปภาพเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร เป็ นต้น
2.2 ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
2.2.1 ปัญหาการจัดการทีต่ ้งั และสภาพพืน้ ที่
วิเคราะห์ตามมาตรา 24 ความว่า “การจัดกระบวนการเรี ย นรู้ ให้สถานศึ กษา
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งด าเนิ น การ ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ให้ ผู้ส อนสามารถจัด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนรู้อาจเรี ยนรู้
ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ”
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกมีผลต่อการเรี ย นรู้ หาก
แหล่งเรี ยนรู ้ มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่ดีและมีสิ่งอานวยความสะดวก เช่ น ห้องน้ า ที่จอดรถ
เป็ นต้น ก็จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้ สนใจจะมาที่แหล่งเรี ยนรู้มากขึ้น กรณี ของแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญา การ
ทาบาตรร้ านหัตถกรรมไทยโบราณสภาพพื้นที่แหล่งเรี ยนรู้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้กลางแจ้ง ไม่มีอาคาร
ให้ เ วลาแดดแรงหรื อ ฝนตกหนัก ไม่ ส ามารถให้บ ริ ก ารแก่ ผูเ้ รี ย นรู้ ไ ด้อ ย่า งสะดวก บรรยากาศ
โดยรอบพื้นที่ไม่เป็ นระเบียบ มีท้ งั ของวางทัว่ ร้านและไม่ค่อยสะอาด เพราะเจ้าของแหล่งเรี ยนรู้เลี้ยง
แมวไว้ ทาให้มีชามอาหารแมวและชามน้ าแมววางทัว่ ร้าน มีเศษอาหารที่แมวกิ นตกเกลื่อนและมี
กลิ่ นฉุ นจากฉี่ แมว นอกจากนั้นแหล่ งเรี ยนรู้ ยงั ไม่มีห้องน้ าและที่จอดรถ ซึ่ งห้องน้ าถื อเป็ นสิ่ ง
อานวยความสะดวกพื้นฐานที่ควรมี และผูเ้ รี ยนรู้ส่วนใหญ่น้ นั ใช้เวลาในการเรี ยนรู้มากกว่า 60 นาที
ซึ่ งเป็ นเวลาที่นาน บางทีก็จาเป็ นที่จะต้องเข้าห้องน้ า และที่สาคัญที่สุดคือแหล่งเรี ยนรู้มีขนาดเล็ก
ไม่มีพ้ืนที่ทาให้ไม่สามารถรองรับผูเ้ รี ยนรู้กลุ่มใหญ่ได้ ปั จจุบนั หากผูเ้ รี ยนรู้มาเป็ นกลุ่มขนาดใหญ่
20-30 คน กลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้ ตอ้ งยืนหรื อนัง่ ทากิ จกรรมภายในบริ เวณร้านกลางแจ้ง ซึ่ งมีจานวนเก้าอี้
ประมาณ 5 ที่นง่ั พื้นที่ในร้ านให้บริ การไม่พอ ทาให้ผเู้ รี ยนรู้ตอ้ งยืนรอบ ๆ แหล่งเรี ยนรู้กีดขวาง
ทางเข้า-ออกของคนชุ มชน จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุ ปได้ว่าผูเ้ รี ยนรู้ รู้สึก ไม่สะดวกสบายในการ
เรี ยนรู ้ ทาให้เกิดปั ญหาผูเ้ รี ยนรู ้ขาดความสนใจในการเรี ยนรู้และไม่มีสมาธิในการเรี ยนรู้
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2.2.2 ปัญหาด้ านการจัดการบุคลากร
วิเคราะห์ตามมาตรา 24 ความว่า “การจัดกระบวนการเรี ย นรู้ ให้สถานศึ กษา
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ให้ ผู้ส อนสามารถจัด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและอานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้และมีความรอบรู้
รวมทั้งสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู้ ทั้งนี้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนรู้อาจเรี ยนรู้
ไปพร้อมกันจากสื่ อการเรี ยนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ”
สื่ อการเรี ยนรู ้ มีผลต่อการเรี ยนรู้ หากแหล่งเรี ยนรู้มีสื่อการเรี ยนรู้ที่ดี ก็จะช่ วยให้
การเรี ยนรู ้ มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น สื่ อการเรี ยนรู้ที่สาคัญที่สุดในแหล่งเรี ยนรู้คือสื่ อบุคคล หรื อ
บุคลากร กรณี ของแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ แหล่งเรี ยนรู้ไม่ได้
จัดการอานวยความสะดวกเรื่ องบุคลากรประจาในแหล่งเรี ยนรู้ เนื่ องจากเห็นว่าปกติมีผเู้ ข้าชมแหล่ง
เรี ยนรู ้ จานวนไม่มาก บุคลากรปั จจุบนั เพียง 1-2 คน ก็สามารถต้อนรับได้ดีอยู่แล้ว แต่ในกรณี ที่
ผูเ้ รี ยนรู ้มากันเป็ นกลุ่มใหญ่ 20-30 คน เกิดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอสาหรับการทางาน เพราะไม่มี
เงินจ้างบุคลากรประจา แหล่งเรี ยนรู้น้ ีมีแค่การจ้างบุคลากรชัว่ คราวสาหรับงานการออกนอกสถานที่
เท่านั้น นอกจากนั้นบุคลากรที่มีอยู่ไม่ได้ผ่านการอบรม อาศัยทาด้วยใจรักและตามความสามารถ
เท่าที่มี ทาให้บางครั้งยังนาเสนอข้อมูลได้ไม่ดีนกั
2.2.3 ปัญหาด้ านการจัดการประชาสั มพันธ์
กรณี ข องแหล่ ง เรี ยนรู้ ภู มิ ปั ญ ญาการท าบาตร ร้ า นหั ต ถกรรมไทยโบราณ
แหล่ ง เรี ย นรู ้ อ าศัย บุ ค คลภายนอกช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์ ม ากกว่า การประชาสั ม พัน ธ์ ด้ว ยตนเอง
สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ด้ ว ยตนเอง มี เ พี ย งแค่ แ ผ่ น ประชาสั ม พัน ธ์ ภ าษาไทยและภาษาอัง กฤษ
และการสาธิ ตนอกนอกสถานที่ ซึ่ งไม่มีความหลากหลายและกระจายประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทว่ั ถึง
ต่างจากประชาสัมพันธ์โดยผูอ้ ื่น ที่มีท้ งั แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทยจัดทาโดยนักศึก สื่ อโทรทัศน์
สื่ อ นิ ต ยสาร สื่ อ วารสาร สื่ อ หนัง สื อ พิ ม พ์แ ละสื่ อ ออนไลน์ ซึ่ งมี ค วามหลากหล ายกระจาย
ประชาสั ม พัน ธ์ ไ ด้ท วั่ ถึ ง และเหมาะกับ ยุค สมัย มากกว่า การพึ่ ง บุ ค คลภายนอกในการโฆษณา
ประชาสั ม พัน ธ์ น้ ั น ไม่ แ น่ น อน ขาดความสม่ า เสมอ เพราะการประชาสั ม พัน ธ์ จ ะขึ้ นอยู่ก ับ
บุคคลภายนอก เจ้าของแหล่งเรี ยนรู ้ไม่สามารถวางแผนประชาสัมพันธ์ได้เลย ต้องรอคอยแต่โอกาส
ที่ จ ะเข้า มา และยัง ไม่ ไ ด้ ติ ด ต่ อ กับ ผู้เ รี ยนรู้ โ ดยตรง ท าให้ ก ารให้ ข ้อ มู ล อาจจะผิ ด พลาดได้
นอกจากนั้นแหล่งเรี ยนรู ้ไม่ได้มีแผนเปิ ด-ปิ ดทาการ ที่แน่นอน และยังไม่มีการประชาสัมพันธ์เวลา
ทาการ ทาให้เกิดปั ญหาผูเ้ รี ยนรู ้มาในวันหยุด ทาให้เสี ยเวลา ฉะนั้นร้านหัตถกรรมไทยโบราณควร
จะเน้นประชาสัมพันธ์ดว้ ยตนเองมากกว่า จะได้ติดต่อกับผูเ้ รี ยนรู้โดยตรง
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2.2.4 ปัญหาด้ านการบริหารแหล่งเรียนรู้
กรณี ของแหล่ งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ แหล่ ง
เรี ยนรู ้น้ ี ไม่มีการบริ หารงบประมาณรายรับ - รายจ่ายทาให้ปัจจุบนั มีแต่การลงทุนเพิ่ม อาจมีรายได้
บ้าง เช่น การเป็ นวิทยากร การขายบาตรที่ระลึก ทั้งๆที่รายได้เป็ นปั จจัยที่จะช่วยพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
ให้อยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน
นอกจากนั้นแหล่ งเรี ยนรู้ ยงั ต้องการเงิ นทุนสาหรับแผนการก่ อสร้ างอาคารใหม่
เพื่อใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยและเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เพราะปั จจุบนั สภาพห้องในพื้นที่น้ นั ทรุ ดโทรม จึงต้อง
ปรับปรุ งพื้นที่อยู่แล้วตามกฎของสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ยท์ ี่ว่า พื้นที่ที่สานักงาน
ทรัพย์สินฯเป็ นผูด้ ูแล จะต้องปรับปรุ งพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่ ไม่ปล่อยเป็ นพื้นที่รกร้าง
ไร้ ประโยชน์ ในอนาคตจึ งต้องสร้ างอาคารขึ้ นใหม่ ทาให้ตอ้ งกู้ยืมเงิ นจากโครงการบ้านมัน่ คง
จานวน 200,000 บาท โดยต้องเสี ยดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่ งดอกเบี้ยร้อยละ4 จะให้กบั สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน) ส่ วนดอกเบี้ยร้อยละ 3 จะให้กบั ชุมชนบ้านบาตร ระยะเวลา
ในการกูย้ ืม 15 ปี (สัมภาษณ์นางกฤษณา แสงไชย เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2556) เพื่อนามาสร้าง
อาคาร ทาให้ตอ้ งเป็ นหนี้ ซึ่ งปั จจุบนั นางกฤษณา แสงไชย อยูใ่ นขั้นตอนการขออนุมตั ิการแจงสิ ทธิ
จากสานักงานทรัพย์สินฯ เพื่อขอกูเ้ งินดังที่กล่าวข้างต้น
2.2.5 ปัญหาด้ านการขาดความร่ วมมือ
วิเคราะห์ ตามบทบาทและหน้าที่ของแหล่ งเรี ยนรู้ ความว่า “จัดหาความร่ วมมือ โดย
ร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุ มชนในท้องถิ่นเพื่อจัดทาองค์ความรู้และจัดกิ จกรรมที่ผเู้ ข้า
ชมสามารถเลือกเรี ยนรู้ได้ตามความสนใจและความถนัด”
กรณี ของแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ แหล่งเรี ยนรู้น้ ี
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ส่วนตัวทาให้ชาวบ้านบาตรในชุมชนนั้นรู้สึกไม่มีส่วนร่ วมด้วย ทาให้แหล่งเรี ยนรู้
นี้ ยงั ไม่มีความสมบูรณ์ ตามบทบาทและหน้าที่ของแหล่งเรี ยนรู้ความว่า “เป็ นเวทีให้คนในชุ มชน
ท้องถิ่นร่ วมกันสร้ างเรื่ องราวประวัติศาสตร์ และสังคมของตนเองขึ้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการ
เรี ยนรู ้ กบั บุคคลภายนอก” และเมื่อชาวบ้านบาตรไม่ได้มีส่วนร่ วมด้วย จึงเกิ ดความกังวลว่าแหล่ง
เรี ยนรู ้น้ ีจดั ทาขึ้นได้ดีหรื อไม่ เพราะการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ได้ดีหรื อไม่ดีจะมีผลกระทบต่อชื่อเสี ยง
ของชุมชนบ้านบาตร ทาให้หากเป็ นไปได้ชาวบ้านบาตรก็อยากจะมีส่วนร่ วมหรื อออกความคิดเห็น
เกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้น้ ี
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3. ข้ อเสนอแนะการจัดการแหล่ งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
3.1 ข้ อเสนอแนะด้ านการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
วิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา24 ความว่า “การจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ จัดเนื้ อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล”
แหล่ งเรี ยนรู ้ ควรจัดรู ปแบบกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ให้เหมาะสมกับ ผูเ้ รี ยนรู้ ในแต่ละวัย
โดยแบ่งเป็ นกิจกรรมสาหรับเด็กและผูใ้ หญ่ ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับเด็ก
จากแนวคิดวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก เด็กโดยทัว่ ไปจะมีความสนใจในช่วงเวลา
สั้นในสิ่ งใกล้ตวั กิจกรรมการถ่ายทอดต้องง่าย ไม่ซบั ซ้อน สนุกสนานและดึงดูดใจ เช่น การละเล่น
การเล่านิทาน การลองทา การเล่นปริ ศนาคาทาย เป็ นต้น
ดังนั้นกิ จกรรมการเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตรสาหรับเด็ก ควรจะเป็ นกิ จกรรมง่าย
ไม่ซบั ซ้อน สนุ กสนาน เช่น กิจกรรมการทดลองตีบาตรที่ระลึก โดยให้ผใู้ หญ่หรื อเด็กชุมชนบ้าน
บาตรเป็ นคนสอนให้ผเู้ รี ยนรู้ ซึ่ งหากเด็กในชุมชนสอนผูเ้ รี ยนรู้ที่ เป็ นเด็กด้วยกัน อาจจะทาให้เด็ก
รู ้ สึ ก ว่า เพื่ อ นท าได้ เราเองก็ น่ า จะท าได้เ หมื อ นกัน นอกจากนั้น การทดลองตี บ าตรที่ ร ะลึ ก ยัง
เหมาะสมกับ ขนาดตัว ของเด็ ก กิ จ กรรมการฟั ง นิ ท านที่ ม าของบาตรตามบัญ ญัติ แ ละกิ จ กรรม
การราวงบ้านบาตร เพราะเป็ นกิจกรรมที่ง่าย ใครๆก็ทาได้ เด็กจะได้เรี ยนรู้อย่างสนุก หลังจากนั้นจึง
ค่อยๆเริ่ มสอนเนื้อหาภูมิปัญญาการทาบาตรเรื่ องอื่นตามมาภายหลัง
2. กิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับผูใ้ หญ่
จากความสาคัญของแหล่งเรี ยนรู้ ความว่า “ทาให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้จากการคิดเอง
ปฏิบตั ิเองและสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมและสามารถทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้”
ดัง นั้น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาส าหรั บ ผูใ้ หญ่ ก็ ใ ช้วิธี บ อกเล่ า โดยตรง โดยมี
รู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เดิ มเป็ นพื้นฐาน ทั้งการชมร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ การชมการทา
บาตร การทดลองทาบาตร การฟั งบรรยายและการสัมภาษณ์เกี่ ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร โดย
พัฒนาให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น กิจกรรมการชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
ข้อเสนอแนะคือจัดทาสื่ อแผ่นพับและสื่ อซี ดีเพิ่มมากขึ้น โดยการใช้รายได้จากการขายของที่ระลึก
หรื อการขอรับบริ จาคสนับ สนุ นแหล่ งเรี ยนรู้ อีกทั้งยังแก้ไขข้อมูลในสื่ อแผ่นพับที่ผิดให้ถูกต้อง
ตัวอย่า งเช่ น แผ่นประชาสั มพันธ์ ภาษาไทยของร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ แก้ขอ้ มูลจากบาตร
มี 5 ทรงเป็ นบาตรมี 4 ทรง คือไม่มีทรงหัวเสื อ เพราะทรงตะโกและทรงหัวเสื อคือทรงเดียวกัน
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เพี ย งแค่ ต่ า งชื่ อ เรี ยก ส่ ว นเนื้ อ หาการอธิ บ ายการแล่ น บาตร น่ า จะเพิ่ ม ขั้น ตอนการท าบาตร
ในยุคปั จจุบนั คือการเชื่อมบาตร และแก้พิมพ์ผดิ คาว่า “ทรงลูกจันทร์ ” เป็ น “ทรงลูกจัน”
แผ่นประชาสัมพันธ์โดยนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม แก้ขอ้ มูลขั้นตอนการทาบาตร 12 ขั้นตอนเป็ น 21 ขั้นตอน
ตารางที่ 4 การแก้ไขแผ่นประชาสั มพันธ์ จาก 12 ขั้นตอนเป็ น 21 ขั้นตอน
ขั้นตอนการทาบาตร 12 ขั้นตอน

ขั้นตอนการทาบาตร 21 ขั้นตอน

1. การทาขอบบาตร

1.การตีขอบบาตร เป็ นการท าปากบาตรหรื อที่
เรี ยกว่า “กงบาตร” เริ่ มจากการวัดความยาวของ
เหล็กขึ้นอยู่กบั ขนาดของบาตร การตีขอบบาตร
เป็ นงานฝี มือ ที่ตอ้ งค่อยๆดัดเหล็กให้โค้งด้วยมือ
จนสาเร็ จเป็ นขอบบาตร

2.การกะเหล็กทาตัวโครงของบาตร

2.การกะเหล็ก เป็ นการวัดกะขนาดของเหล็ก ที่
จะนามาต่อเป็ นโครง โดยการคิดออกแบบและ
วัดกะขนาดของเหล็กเพื่อให้ข้ ึนเป็ นโครงบาตรที่
สวย ไม่ ไ ด้ทาตามรู ป แบบส าเร็ จรู ป ที่ มีอยู่แล้ว
แต่ตอ้ งออกแบบคานวณต่อบาตรแต่ละใบ ตาม
ลักษณะทรงบาตรและขนาดที่กาหนดไว้

3.การตัดเหล็กให้เป็ นรู ปกากบาท

3.การตัดเหล็ก เป็ นการตัดแผ่นเหล็กให้เป็ นรู ป
กากบาทตามที่วดั ไว้

4.การเว้า เหล็ ก เพื่ อ ให้ ต่ อ สนิ ท กับ เหล็ ก ขอบ 4.การเว้าเหล็ก เป็ นการตัดส่ วนปลายของเหล็ก
บาตร
รู ปกากบาทให้เว้าลงไปเพื่อให้เข้ากับปากบาตร
พอดีกนั
5.การจักเหล็กเป็ นซี่ ฟันเพื่อประกอบเข้ากับขอบ 5.การจักเหล็ก เป็ นการใช้ก รรไกรจัก ตรงส่ วน
บาตร
เว้าของแผ่นเหล็กรู ปกากบาททั้ง 4 ด้านและทุบ
ให้เรี ยบ
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ขั้นตอนการทาบาตร 12 ขั้นตอน

ขั้นตอนการทาบาตร 21 ขั้นตอน

6.การงอเหล็ก ดัดเหล็กให้โค้งตามรู ปทรงบาตร 6.การงอเหล็ก เป็ นการดัดเหล็กที่จกั แล้วให้โค้ง
ได้ลกั ษณะของบาตร
7.การหักเหล็ก ซี่ เหล็กที่จกั แล้วให้แยกออกเป็ น 7.การหักเหล็ก เป็ นการหักเหล็กที่จกั ไว้ให้เป็ น
ฟันปลา
แบบสลับฟั นปลา เพื่อจะนาไปประกอบเข้ากับ
ปากบาตร
8.ติดกง นาโครงเหล็กกากบาทที่ จกั แล้วติดกับ 8.การติดกง เป็ นการนาแผ่นเหล็กรู ปกากบาทที่
ขอบบาตรใช้คอ้ นทุบให้ยดึ ติดกัน
โค้งแล้ว หักสลับฟันปลาแล้วมาประกอบเข้ากับ
ปากบาตร
9.การทาแผ่นหน้าวัว ตัด จัก โค้ง ติดเข้ากับกง 9.การกะหน้าวัว เป็ นการนาแผ่นเหล็กมาวัดกะ
ทั้งสี่ ดา้ น ใช้คอ้ นทุบให้เรี ยบสนิท
ขนาด เพื่อประกอบเข้ากับกง
10.การตัดหน้าวัว เป็ นการตัดแผ่นเหล็กตามที่วดั
ไว้ แ ละตั ด ขนาดเผื่ อ ไว้ส าหรั บ จั ก ฟั นด้ ว ย
ประมาณ 2-3 มิ ล ลิ เมตร แผ่นเหล็ก ที่ตดั แล้ว
เรี ยกว่า “หน้าวัว”
11.การจักหน้าวัว เป็ นการใช้กรรไกรจักให้รอบ
เสร็ จแล้วทุบให้เรี ยบ
12.การโค้งหน้าวัว เป็ นการดัดหน้าวัวให้โค้งเพื่อ
จะน าไปประกอบกับ โครงให้ ไ ด้รู ป ทรงของ
บาตร
13.การหักหน้าวัว เป็ นการง้างเหล็กที่ จกั ให้ไ ด้
ลักษณะสลับฟันปลา
14.การเข้ า หน้ า วั ว เป็ นการน าหน้ า วั ว ไป
ประกอบเข้า กับ กง จนเป็ นรู ป บาตร เรี ยกว่ า
“บาตรหน้าวัว”
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ขั้นตอนการทาบาตร 12 ขั้นตอน

ขั้นตอนการทาบาตร 21 ขั้นตอน

10.การหยอดบาตร น าบาตรไปแช่ น้ า เช็ ด ให้ 15.การหยอดบาตร เป็ นการโรยผงประสานทอง
แห้งโรยผงประสานทองแดงตามตะเข็บรอยต่อ ตามตะเข็บ ด้า นในของบาตร ก่ อ นโรยต้องน า
ทุกรอย
บาตรไปแช่น้ าก่อน พอบาตรสะเด็ดน้ าจึงโรยผง
ประสานทองลงไปทุกตะเข็บ เหตุที่ตอ้ งนาบาตร
ไปแช่ น้ าก่ อ น ก็ เ พื่ อ ให้ ผ ลประสานทองได้
เกาะติดกับตะเข็บได้
11.การเป่ าแล่ นโดยใช้ความร้ อน เพื่อเชื่ อมรอย 16.การแล่ น บาตร เป็ นการเป่ าแล่ น ท าให้ ผ ง
ตะเข็บให้แน่นและไม่เป็ นสนิมง่าย
ประสานทองละลายออกมาเชื่อมตามตะเข็บ โดย
ใช้ไฟที่มีความร้อนสู ง หมายเหตุ : เมื่อขึ้นรู ป
มาแล้วบาตรที่เพิ่งต่อกันจะแข็ง มีคาแนะนาให้
นาบาตรไปเผาไฟเพื่อให้เหล็กนิ่ ม จะได้ตีบาตร
ได้ง่าย
17.การยุบมุมบาตร เป็ นการทุบตามตะเข็บและ
เป็ นการตรวจสภาพด้ว ยว่ า ทุ ก ตะเข็ บ เชื่ อ ม
ติ ด กัน ดี ห รื อ ยัง ถ้า ยัง มี ปั ญ หาก็ ต้อ งน าไปเป่ า
แล่นซ่อมอีกที
12.การลายบาตรคือ การแต่งทรงบาตรให้ได้รูป 18.การลายบาตร เป็ นการใช้คอ้ นลายทุบบาตร
ตามต้องการ
บนทัง่ ลายบาตรให้ได้รูปทรงของบาตร แต่จะยัง
ไม่เรี ยบ จากนั้นก็นาบาตรไปแช่น้ ากรด ให้กรด
กัดขี้เหล็กออกให้หมด ก่อนที่จะนาไปตีให้เรี ยบ
น้ า กรดที่ ใ ช้จะผสมน้ า 1 ถัง ต่ อกรดครึ่ งขวด
เทคนิ คการลายบาตรคือให้ขีดเมจิกเป็ นวงกลม
รอบบาตร เขียนเส้นรอบบาตรเพื่อเป็ นจุดสังเกต
ว่าลายบาตรได้สมดุลทัว่ ทั้งบาตรหรื อยัง
19.การตีบาตร เป็ นการนาบาตรมาตีให้เรี ยบ ช่าง
เรี ยกว่า “ตีเรี ยงเม็ด” ตีให้เรี ยบมากขึ้น
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ขั้นตอนการทาบาตร 21 ขั้นตอน
20.การตะไบบาตร เป็ นการนาบาตรที่ตีแล้วมา
ตะไบฝห้เรี ยบร้อย จะได้บาตรขาว
21.การระบมบาตร เป็ นการนาบาตรขาวไปอบ
ด้วยความร้อนสู งจนเหล็กสุ ก บาตรที่ได้จากการ
ระบมจะมีสีค่อนข้างดาและด้าน

สื่ อ การจัด แสดงเป็ นสื่ อ ที่ ผู้เ รี ย นรู้ ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่า ควรจะพัฒ นามากที่ สุ ด โดยมี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสื่ อจัดแสดงตามหลักบทบาทและหน้าที่ของแหล่งเรี ยนรู้ ความว่า “เป็ น
สถานที่รวบรวมและจัดแสดงเรื่ องราวทางวัฒนธรรม เปิ ดให้สาธารณชนเข้าใช้ โดยมีการจัดสถานที่
ให้สามารถสื่ อความเข้าใจถึงเรื่ องที่จดั แสดงและให้ความรู้ไปด้วยในขณะเดียวกัน”
แหล่งเรี ยนรู ้ ควรทาทะเบียนจัดระบบสิ่ งของภายในร้าน ทั้งวัตถุสิ่งของจากห้องเก็บ
ของและกล่ องขนาดใหญ่ เช่ น บาตร วัส ดุ ก ารท าบาตร อุ ป กรณ์ ก ารท าบาตร เอกสารแผ่นพับ
เอกสารความรู ้ รายงาน แผ่นซี ดีสารคดี ฯลฯ นามารวบรวมและทาทะเบียน จัดระเบียบเพื่อการใช้
งาน ทาบาตรและการเลือกสิ่ งของมาจัดแสดง ซึ่ งขั้นตอนการทาทะเบียน เริ่ มจากการกาหนดเลข
ประจาวัตถุ การเขียนเลขวัตถุ การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุและเรี ยบเรี ยงจัดระบบเป็ นหมวดหมู่ให้
ง่าย ต่อการค้นหา ตามหลักพิพิธภัณฑสถานวิทยา ต่อจากนั้นจึงจัดแสดงสิ่ งของในรู ปแบบต่างๆ
ให้เข้าใจง่ายและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาการทาบาตร เช่น การจัดแสดงกรอบรู ปความรู้
ได้แก่ กรอบมรดกบ้านบาตร กรอบขั้นตอนการทาบาตร กรอบการบ่มบาตร กรอบสกุลช่างทาบาตร
กรอบรู ป พระสงฆ์ที่ใ ช้บ าตรฝี มื อคุ ณกฤษณา แสงไชย กรอบรู ป พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
ขณะทรงผนวช ฯลฯ การจัดแสดงอัลบั้มรู ปเกี่ ยวกับบาตร การจัดแสดงของและวัตถุเกี่ยวกับบาตร
วัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ก ารท าบาตรพร้ อ มค าอธิ บ าย เช่ น บาตร 4 ทรง (บาตรทรงไทยเดิ ม
บาตรทรงตะโก บาตรทรงมะนาว บาตรทรงลูกจัน) บาตร 2 ลักษณะ (บาตรตัวผู้ บาตรตัวเมีย)
บาตรเขี ย นลาย (บาตรลายพญานาคทรงเศี ย ร บาตรลายเพดานโบสถ์ บาตรลายเสาโบสถ์
บาตรลายไทย บาตรลายไทยประยุกต์ ) บาตรขั้นตอนต่า งๆ ( บาตรที่เห็ นตะเข็บ บาตรบ่ม )
ชิ้ นส่ วนบาตร (ชิ้ นส่ วนกงบาตร ชิ้ นส่ วนหน้า วัวของบาตร) อุ ปกรณ์ การท าบาตร (แผ่นเหล็ก
แผ่นแสตนเลส ทัง่ ไม้ ลูกกะล่อน ค้อนธรรมดา ค้อนลาย ค้อนคอม้า คีม กรรไกรยืน กรรไกร
ธรรมดา ตะไบ ถังน้ ากรด ) และการจัดสิ่ งของส่ วนหนึ่งให้ผเู้ รี ยนรู้สัมผัสได้ เพื่อการเรี ยนรู้ท้ งั สอง
ทางคื อ ตาดู แ ละสั ม ผัส จริ ง ซึ่ งสิ่ ง ของจัด แสดงที่ สั ม ผัส ได้ค วรจะเป็ นของที่ ท าขึ้ น มาใหม่ เ พื่ อ
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การเรี ยนรู ้โดยเฉพาะ เพราะอุปกรณ์การทาบาตรจริ งนั้นมีครู จึงไม่ควรจะเอามาใช้เพื่อประโยชน์อื่น
นอกจากการทาบาตร ส่ วนบาตรจัดแสดงก็ตอ้ งทาขึ้นมาใหม่ ไม่ใช้บาตรที่เอาไว้ขายหรื อของลูกค้า
มาจัดแสดงให้ผเู ้ รี ยนรู ้ชม เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
นอกจากนั้นยังผลิ ตสื่ อรู ปแบบต่า งๆ เช่ น การจัดทาป้ ายนิ ทรรศการฝาผนังเกี่ ยวกับ
ประวัติค วามเป็ นมาของชุ ม ชนบ้านบาตร ประวัติความเป็ นมาของร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
ขั้นตอนการทาบาตร เป็ นต้น การจัดทาหนังสื อรวมเพลงราวงบ้านบาตร ซึ่ งรวบรวมเพลงราวงบ้าน
บาตรและ จัดเรี ยบเรี ยงเป็ นเล่ม โดยบันทึกรายละเอียด ได้แก่ ที่มาของเพลง ปี ที่แต่ง ผูแ้ ต่ง ทานอง
จังหวะและเนื้ อเพลง จากนั้นจึงจัดพิมพ์เป็ นเล่ม การจัดทาสื่ อแผ่นพับคาแนะนาการใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นต้นและการขอความร่ วมมือให้ผเู้ รี ยนรู้ช่วยนารายงาน สารคดี ที่เคยได้ศึกษา
นากลับให้แหล่งเรี ยนรู ้เพื่อที่จะต่อยอดเป็ นสื่ อการเรี ยนรู้เพิ่มเติม
กิ จกรรมการชมการทาบาตรจากวิถีชีวิตจริ งควรจะเปลี่ยนเป็ นการสาธิ ตการทาบาตร
ครบทั้ง 21 ขั้นตอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ได้เรี ยนรู้ชมครบทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ์
กิ จกรรมการทดลองการท าบาตรควรเน้นให้เป็ นกิ จกรรมหลัก ที่ ทุ ก คนได้ท า ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ความว่า “การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้น
ให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้” โดยให้ทดลองทาในบางขั้นตอน
เช่น การจักหน้าวัว การตีบาตร การวาดลวดลายลงบนบาตร เป็ นต้น เพื่อให้รู้ถึงวิธีการทา ความยาก
ง่ายของขั้นตอน จะได้เห็นถึงคุณค่าของงานหัตถกรรม
กิจกรรมการฟังบรรยายและการสัมภาษณ์ก็เน้นการนาเสนอเนื้ อหาชัดเจน ถูกต้องและ
น่าสนใจ บอกเล่าเรื่ องราวของชี วิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทาบาตร ให้ครบถ้วนตามแนวคิด
ลักษณะความเป็ นภูมิปัญญา ความหมายและความสาคัญของภูมิปัญญา เพื่อตอบสนองการเรี ยนรู้
เพื่ อ ก ารวิ จ ั ย ต ามพ ระ ราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษ าแห่ งชาติ พ .ศ.2542 มา ตรา 24 ความว่ า
“การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ...สามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู้ ” สาหรับ
นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา ในช่ ว งอายุ 15-25 ปี ที่ ต้อ งการเข้า มาที่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
ภูมิปัญญาการทาบาตรในประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นผูเ้ รี ยนรู้กลุ่มใหญ่ที่สุด
จากเนื้อหาของกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นเพียงเนื้อหาประวัติความเป็ นมาและการทาบาตร
ซึ่ งไม่ได้แสดงถึงความเป็ นภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดและพัฒนา ดังนั้นจึงควรเพิ่มเติมรายละเอียด
ในประเด็นลักษณะของบาตร อาชี พการทาบาตรและการถ่ ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร ส่ วน
เนื้อหาวัสดุและอุปกรณ์การทาบาตรและราวงบ้านบาตรที่ไม่ได้นาเสนอควรจะทบทวนความรู้และ
ส่ งเสริ มให้นาเสนอด้วยเพราะเป็ นเนื้ อหาสาคัญของภูมิปัญญาการทาบาตร อีกทั้งยังเพิ่มเติมเนื้อหา
ใหม่ๆที่หลากหลายและน่าสนใจ เช่น ความหมายของบาตร ที่มาของบาตร พ่อปู่ ครู บาตร เตาแล่น
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โบราณ พิธีการไหว้ครู การอนุ รักษ์การทาบาตร ได้แก่ การฝึ กหัดเด็กบ้านบาตรให้ทาบาตร การ
ออกบรรยายให้ความรู ้ ตามโรงเรี ยนและศูนย์ราชการ ฯลฯ การพัฒนาการต่อยอดทางภูมิปัญญา
ได้แก่ การพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์การทาบาตร การวาดลวดลายลงบนบาตร ฯลฯ การประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาจะแสดงให้ผูเ้ รี ยนรู ้ เห็ นว่า ภูมิปั ญญาท้องถิ่ นนั้นไม่ได้เป็ นเพียงของเก่ าที่ ควรอนุ รัก ษ์
เอาไว้เท่านั้น แต่ยงั มีประโยชน์และความสาคัญต่อสังคมปั จจุบนั เช่น การทาบาตรที่ระลึกจากภูมิ
ปั ญ ญาการท าบาตรช่ ว ยสร้ า งรายได้ ฯลฯ ซึ่ งการเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาการเรี ยนรู้ เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542มาตรา 23 ความว่า “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุ ณธรรม
กระบวนการเรี ยนรู้ และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่ องความรู้
เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
จากที่ ก ล่ า วข้า งต้น และจากการศึ ก ษาข้อ มู ล เอกสาร การสั ม ภาษณ์ แ ละแนวคิ ด
ความหมายและความสาคัญของภูมิปัญญา ผูว้ ิจยั จึงแบ่งเป็ นชุดข้อมูลเนื้ อหาภูมิปัญญาการทาบาตร
3 ชุดข้อมูล ดังต่อไปนี้
ชุดข้อมูลที่หนึ่ง ประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตร เริ่ มจากประวัติภูมิปัญญาการ
ท าบาตรตั้ง แต่ ส มัย อยุธ ยาตอนปลายและสมัย ต้นรั ตนโกสิ นทร์ จนถึ ง ปั จจุ บ นั เล่ า ให้เ ห็ นภาพ
การสื บทอดภู มิ ปั ญ ญารุ่ นสู่ รุ่ น ตั้ง แต่ บ รรพบุ รุ ษจนมาถึ ง ช่ า งท าบาตรในปั จ จุ บ ัน ซึ่ งผ่ า น
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมเป็ นยุ ค เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ ที่ เ ป็ นสาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด วิ ก ฤตบาตรปั๊ ม
ต่อจากนั้นก็เป็ นกระแสการท่องเที่ยว ทาให้ชุมชนบ้านบาตรเปลี่ยนลักษณะชุ มชนของตนเองจาก
แหล่งการผลิตบาตร เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิปัญญา รวมถึงกระแสการเรี ยนรู้เรื่ องภูมิปัญญา ทา
ให้ชุมชนบ้านบาตรกลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
ชุ ดข้อมู ล ที่ ส อง ภู มิ ปั ญญาการท าบาตร ได้แก่ ประวัติค วามเป็ นมาของภู มิ ปั ญญา
การท าบาตร ความหมายของบาตร ที่ มาของบาตรตามพุ ทธบัญญัติใ นพระวินัย ปิ ฎกมหาวรรค
ลักษณะของบาตร วัสดุและอุปกรณ์การทาบาตร การไหว้ครู ขั้นตอนการทาบาตร การวาดลวดลาย
ลงบนบาตร อาชีพการทาบาตร การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตรและราวงบ้านบาตร
ชุ ด ข้อ มู ล ที่ ส าม ร้ า นหัต ถกรรมไทยโบราณ ได้แ ก่ ประวัติ ค วามเป็ นมาของร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณ บุคลากรของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ งานของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ฯลฯ
นอกจากนั้นยังเพิ่มเติ มกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อให้ผเู้ รี ยนรู้มีโอกาสเลือกทากิ จกรรมที่
สนใจ เช่ น กิ จ กรรมการอ่ า นหนั ง สื อเกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญ ญาการท าบาตร ซึ่ งสอดคล้ อ งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 ความว่า “การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ จัด
กิ จกรรมให้ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้ ...รั กการอ่า นและเกิ ดการใฝ่ รู้ อย่า งต่ อเนื่ อง” โดยการจัดมุ มบริ ก าร
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เอกสารความรู ้และหนังสื อเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตรและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้ผเู้ รี ยนรู้ได้
นัง่ อ่านหนังสื อเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตรและวัฒนธรรมต่างๆ เพิ่มพูนความรู้ให้กบั ตนเองและ
มีนิสัยรักการอ่าน
กิจกรรมการทาบาตรที่ระลึกเป็ นกิจกรรมการทาบาตรที่ระลึกด้วยตัวเอง ซึ่ งใช้เวลาใน
การทาประมาณ 4 วัน ดังนั้นจึงอาจจะจัดเป็ นกิจกรรมประจาเดือนให้ผมู้ าเรี ยนรู้ มาทุกวันเสาร์ หรื อ
อาทิตย์เป็ นจานวน 4 ครั้งติดกัน พอทาเสร็ จก็ได้บาตรที่ระลึกฝี มือตนเองกลับบ้านไป
กิจกรรมการชมราวงบ้านบาตรเป็ นการชมราวงบ้านบาตร เพื่อความสนุกสนานและร่ วม
ราวงด้วยกัน เป็ นกิจกรรมที่จะทาให้ผเู้ รี ยนรู้ได้ทากิจกรรมร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ เสริ มสร้างความสามัคคี
กิจกรรมการชมชุมชนบ้านบาตรเป็ นกิจกรรมที่แหล่งเรี ยนรู้มีส่วนร่ วมกับชุมชนในการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ กบั บุคคลภายนอก ตามบทบาทและหน้าที่ของแหล่งเรี ยนรู้ ความว่า “เป็ นเวทีให้
คนในชุ ม ชนท้องถิ่ นร่ ว มกัน สร้ า งเรื่ อ งราวประวัติศ าสตร์ แ ละสั ง คมของตนเองขึ้ น เพื่อให้เกิ ด
การบูรณาการการเรี ยนรู ้ กบั บุคคลภายนอก” เช่ น การพาชมศาลากลางชุ มชน การพาชมศาลพ่อปู่
ครู บาตร การพาชมเตาแล่นโบราณ การพาชมร้านทาบาตรอื่นๆในชุมชน เป็ นต้น
กิ จกรรมการฝึ กอาชี พ การท าบาตรเป็ นการฝึ กผูเ้ รี ย นรู้ ที่ ส นใจ มาเรี ย นรู้ ภูมิ ปั ญญา
การท าบาตรอย่า งละเอี ย ดเพื่ อ น าไปประกอบอาชี พ ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2542 มาตรา 23 ความว่า “การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ต้อ งเน้ น ความส าคัญ ทั้ง ความรู้ คุ ณ ธรรม กระบวนการเรี ยนรู้
และบู รณาการตามความเหมาะสมของแต่ ล ะระดับ การศึ ก ษาในเรื่ องความรู้ และทัก ษะในการ
ประกอบอาชีพและการดารงชีวติ อย่างมีความสุ ข” โดยต้องการแสดงให้เห็นว่าความรู้ภูมิปัญญานั้น
ไม่ใช่เรี ยนเพื่อรู ้เท่านั้น แต่ยงั มีประโยชน์ในการเรี ยนรู้เพื่อนาไปประกอบเป็ นอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็ น
ประโยชน์ต่อภูมิปัญญาเป็ นอย่างมาก เพราะทาให้ภูมิปัญญาการทาบาตรได้รับการสื บทอดอีกทาง
หนึ่งด้วย
จากเดิมการดาเนินการจัดกิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู้เมื่อร่ วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก
และ งานการออกนอกสถานที่ ทางร้ า นจะเตรี ย มการดี ก ว่า การเรี ย นรู้ ป กติ ใ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ก็
ปรั บ เปลี่ ย นให้ มี รู ป แบบเดี ย วกัน โดยมี พ้ื น ฐานการจัด กิ จ กรรม การจัด แสดงและบุ ค ลากร
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 พืน้ ฐานการจัดกิจกรรมของแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
แหล่ งเรี ยนรู้ ปกติ / แหล่ งเรี ยนรู้ เมื่อร่ วมกิจกรรมกับองค์ กรภายนอก / การออกนอก
สถานทีข่ องแหล่ งเรียนรู้
กิจกรรม กิจกรรมหลักคือ
- การชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
- การชมการทาบาตร เช่ น ขั้นตอนการลายบาตรด้วยทัง่ ไม้และลูกกะล่ อน ขั้นตอน
การจักหน้าวัว
- การทดลองการทาบาตร เช่นขั้นตอนการลายบาตรด้วยทัง่ ไม้และลูกกะล่อน ขั้นตอน
การจักหน้าวัว
- การฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตร
- การพูดคุยสัมภาษณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร
- การอ่านหนังสื อเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร
กิจกรรมรองคือ
- การทาบาตรที่ระลึก , การชมราวงบ้านบาตร, การชมชุ มชนบ้านบาตร,การฝึ กอาชี พ
การทาบาตร
ก า ร จัรอด การจัดแสดง ได้แก่
แสดง - กรอบรู ปความรู ้ เช่น กรอบมรดกบ้านบาตร กรอบขั้นตอนการทาบาตร กรอบการบ่ม
บาตร กรอบสกุลช่ างทาบาตร กรอบรู ปพระสงฆ์ที่ใช้บาตรฝี มือคุณกฤษณา แสงไชย
กรอบรู ปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขณะทรงผนวช ฯลฯ
- อัลบั้มรู ปเกี่ยวกับบาตร
- บาตรชนิ ดและขนาดต่างๆ เช่น บาตรทรงไทยเดิม บาตรทรงตะโก บาตรทรงมะนาว
บาตรงทรงลู กจั น บาตรขาว บาตรรมด า บาตรที่ ระ ลึ ก บาตรเขี ย นล า ย
บาตรที่เห็นตะเข็บ บาตรบ่ม ฯลฯ
- ชิ้นส่ วนบาตรในขั้นตอนต่างๆ เช่น กงบาตร ชิ้นส่ วนหน้าวัวของบาตร
อุป - อุปกรณ์การทาบาตร เช่น ลูกกะล่อน ค้อนธรรมดา ค้อนคอไม้ คีม ตะไบ ฯลฯ
- - ป้ ายนิ ท รรศการเกี่ ย วกับ ประวัติ ชุ ม ชนบ้า นบาตร ประวัติ ภู มิ ปั ญ ญาการท าบาตร
และขั้นตอนการทาบาตร
-
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แหล่ งเรี ยนรู้ ปกติ / แหล่ งเรี ยนรู้ เมื่อร่ วมกิจกรรมกับองค์ กรภายนอก / การออกนอก
สถานทีข่ องแหล่ งเรียนรู้
บุคลากร บุคลากรประจาคือ
- นางกฤษณา แสงไชย
- นายบุญเลิศ สิ งหกรรม
บุคลากรชัว่ คราวคือ
- นายสนุน แดงน้อย (การทาบาตร)
- นางสุ ปราณี เสื อศรี เสริ ม (ราวงบ้านบาตร)
- นางลักขณา สายรัดทอง (การทาบาตร)
- นางติ๋ม สมพงษ์ (การทาบาตร)
ส่ วนผลของการเรี ย นรู้ ส่ วนใหญ่ ในปั จจุ บ นั เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนรู้ ม ากกว่า เป็ น
ประโยชน์ต่อเจ้าของภูมิปัญญา ก็เสนอแนะให้มีการจัดการทาให้ผลของการเรี ยนรู้เป็ นประโยชน์ต่อ
เจ้าของภูมิปัญญามากขึ้น ได้แก่ การขอสนับสนุนเรื่ องสื่ อการเรี ยนรู้จากผูเ้ รี ยนรู้ เช่ น เมื่อผูเ้ รี ยนรู้
ได้ผลของการเรี ยนรู ้ เป็ นรายงาน สารคดีและการประชาสัมพันธ์ ก็ขอให้ช่วยทามาให้อีกชุ ดหนึ่ ง
สาหรับเอาไว้ในแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนรู้กลุ่มต่อไป หรื อขอการสนับสนุนเงินทุน
โดยการตั้งเป็ นกองทุนเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาการทาบาตร เพื่อนาเงินที่ได้มามาพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้
ต่ อ ไป ซึ่ งน่ า จะได้รั บ การสนับ สนุ นอย่า งดี เพราะจากแบบสอบถามผูเ้ รี ย นรู้ ส่ ว นใหญ่ ตื่น ตัว
ทางด้านการอนุ รักษ์ภูมิปัญญา ดังนั้นหากมีวิธีที่จะช่ วยอนุ รักษ์ภูมิปัญญาการทาบาตร ผูเ้ รี ยนรู้ ก็
น่าจะให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
3.2 ข้ อเสนอแนะด้ านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
3.2.1 ข้ อเสนอแนะด้ านการจัดการทีต่ ้งั และสภาพพืน้ ที่
ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า พ .ศ .2542 ม า ต ร า 24 ค ว า ม ว่ า
“การจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ ให้ส ถานศึ ก ษาและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องดาเนิ นการ ดัง ต่ อไปนี้ ...
ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยนและอานวยความ
สะดวก เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ย นรู้ และมี ค วามรอบรู้ ” และความคิ ดเห็ นของผูเ้ รี ย นรู้ เกี่ ย วกับ
สภาพพื้นที่
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการที่ต้ งั และสภาพพื้นที่รู้คือการปรับปรุ งภูมิทศั น์
และบริ เวณโดยรอบ เริ่ มจากสิ่ งที่สาคัญที่สุดคือการทาความสะอาดพื้นที่ให้เรี ยบร้อย ของที่ไม่ได้ใช้

72
งานแล้วก็ทิ้งไป ส่ วนของที่มีอยู่ก็จดั ให้เป็ นระเบียบเป็ นหมวดหมู่ เช่ น หมวดบาตร หมวดวัสดุ
การทาบาตร หมวดอุปกรณ์ การทาบาตร หมวดหนังสื อและเอกสารแผ่นพับ หมวดอัลบั้มภาพ
และสื่ อต่างๆ เช่ น ซี ดีรอม หมวดถุงพลาสติก หมวดอุปกรณ์เครื่ องเขียน ฯลฯ ส่ วนเรื่ องการเลี้ยง
แมว ข้อเสนอแนะคือควรมีบา้ นแมวให้อยูเ่ ป็ นสัดส่ วน ไม่ควรปล่อยให้อยูอ่ ย่างอิสระ เพราะจะได้
เก็บทาความสะอาดอาหารและอึและฉี่ แมวได้สะดวก และทาป้ ายบอกทางเพื่อนามาสู่ แหล่งเรี ยนรู้
เพราะในปั จจุบนั ไม่มีป้ายบอกทาง ต้องอาศัยการเดินเท้าเข้าชุมชนแล้วสอบถามคนในชุมชนเท่านั้น
จึงจะมาถึงแหล่งเรี ยนรู ้ได้ ข้อเสนอแนะคือการจัดทาป้ ายนาทางไว้ที่ทางเข้าชุมชน เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่ ผูเ้ รี ยนรู ้ นอกจากนั้นยังขอความร่ วมมือกับ ฝ่ ายพัฒนาชุ มชนของเขตป้ อมปราบฯ
เรื่ องอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ความสะอาดในชุมชน ความปลอดภัยในชุมชน เป็ นต้น
ในอนาคตมี แผนสร้ างแหล่ งการเรี ยนรู้ ที่เป็ นลักษณะอาคารโดยมีแนวอาคารมา
จากแบบบ้านโครงการบ้านมัน่ คงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) และกระทรวง
การพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ เป็ นลัก ษณะอาคารบ้า นแบบไทย มี ใ ต้ถุ น เรื อ น
ซึ่ งจะช่ วยแก้ปัญหาเรื่ องไม่มีอาคารที่กนั ฝนได้อย่างดี ที่สุด นอกจากนั้นอาคารยังช่ วยให้มีพ้ืนที่
บริ การมากขึ้น สามารถรองรั บกลุ่มผูเ้ รี ยนรู้ กลุ่ มใหญ่ได้ โดยวางแผนว่าชั้นหนึ่ งจะประกอบด้วย
พื้นที่นง่ั ทาบาตร 2 ที่นง่ั ส่ วนต้อนรับและขายของที่ระลึก ที่นง่ั พักผ่อน ห้องเก็บของและห้องน้ า
ส่ วนชั้นสองจะเป็ นหนึ่งห้องใหญ่ ที่ประกอบด้วยส่ วนนิทรรศการ ส่ วนจัดแสดง มุมบริ การหนังสื อ
และพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรม โดยจัดให้มีที่นงั่ สาหรับผูเ้ รี ยนรู้จานวนมาก
3.2.2 ข้ อเสนอแนะด้ านการจัดการบุคลากร
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 มาตรา 24 ความว่า “การจัดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้ ...ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู้ อน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ย นและอานวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู้และมีความรอบรู้” และความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนรู้เกี่ยวกับบุคลากร
ข้อเสนอแนะด้านการจัดการบุคลากรคือ แหล่งเรี ยนรู้ควรเพิ่มจานวนบุคลากรด้วย
การให้ลูกหลานของคุณกฤษณา แสงไชยมาช่วยงานในช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ที่พวกเขามีเวลาว่าง และ
จ้างคนในชุมชนที่ทาบาตรได้มาเป็ นบุคลากรหลัก ในโอกาสที่มีกลุ่มผูเ้ รี ยนรู้มาเป็ นจานวนมาก เช่น
นางสุ ปราณี เสื อศรี เสริ ม นางลักขณา สายรัดทอง เป็ นต้น ถือเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั คน ใน
ชุมชนบ้านบาตร นอกจากนั้นยังเสนอแนะให้จดั อบรมแก่บุคลากรให้พฒั นาการทางานมากยิง่ ขึ้น
3.2.3 ข้ อเสนอแนะด้ านการจัดการประชาสั มพันธ์
ข้อเสนอแนะด้านประชาสัมพันธ์คือแหล่งเรี ยนรู้ควรมีสื่อออนไลน์ที่เป็ นส่ วนตัว
เช่ น เว็บไซต์ส่วนตัว เฟซบุ๊ก ส่ วนตัว เพราะเป็ นสื่ อที่ เข้า ถึ งผูเ้ รี ยนรู้ ได้ดีที่สุดและสอดคล้องกับ
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กลุ่มผูเ้ รี ยนรู ้ ส่วนใหญ่ที่อยูใ่ นช่วงอายุ 15-25 ปี ซึ่ งเติบโตมากับสื่ อออนไลน์ ทาให้คุน้ เคยกับการ
ค้น หาข้อ มู ล ทางเว็บ ไซต์แ ละเฟซบุ๊ก มากกว่า การใช้สื่ อ อื่ น จากการวิเ คราะห์ แ ล้ว ผูว้ ิจ ัย คิ ด ว่า
เฟซบุ๊กส่ วนตัวน่าจะเหมาะสมที่สุดในการประชาสัมพันธ์ เพราะใช้งานง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ไม่สูง นอกจากนั้นยังเป็ นช่ องทางการติดต่อผูเ้ รี ยนรู้ โดยตรง เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของแหล่งเรี ยนรู ้ การประกาศวันหยุดของแหล่งเรี ยนรู้ และเป็ นสื่ อการเรี ยนรู้ทางออนไลน์
ไว้เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเนื้ อหา รู ปภาพ วิดีโอเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร ซึ่ งกันและกัน เช่ น
ผูเ้ รี ยนรู้ที่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษาทาบทความหรื อวิดีโอสารคดี ก็สามารถนามาแบ่งปั นในเฟซบุ๊กได้
ให้ทุกคนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน
ขอความร่ ว มมื อ ฝ่ ายพัฒ นาชุ ม ชนของเขตป้ อมปราบฯช่ ว ยประชาสั ม พัน ธ์
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นฐานะ “แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นท้องถิ่ นเขตป้ อมปราบศัตรู พ่า ย” ตามนโยบายของเขตฯ
เกี่ยวกับการฟื้ นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนโดยการท่องเที่ยว เขตฯจึงมีหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและช่วยจัดกิจกรรมให้ชุมชนได้นาเสนอตัวเอง ดังคาขวัญประจาเขตว่า “ย่านธุ รกิจ
ดัง คลังแห่ งความรู ้ สู งเลิ ศหรู ภูเขาทอง วงเวียน 22 กรกฎา เสริ มศาสนาบ้านบาตร เชิ ดชูช าติมวย
ไทย รวยน้ าใจหลายมูลนิ ธิ” และตามมาตรา 25 ความว่า “รัฐต้องส่ งเสริ มการดาเนินงานและการ
จัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตทุกรู ปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุ ท ยานวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีศูนย์ก ารกี ฬ าและ
นันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิ ทธิ ภาพ” และขอความ
ร่ วมมือให้ผเู ้ รี ยนรู ้ ช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งเรี ยนรู้ในหลายทาง เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ปากต่อปาก
ฯลฯ ให้กบั ญาติ เพื่อน อาจารย์ เป็ นต้น
3.2.4 ข้ อเสนอแนะด้ านการบริหารแหล่งเรียนรู้
ข้อเสนอแนะด้านการบริ หารแหล่งเรี ยนรู้คือการทารายรับ – รายจ่าย เพื่อบริ หาร
รายรับให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของแหล่งเรี ยนรู้ นอกจากนั้นปั จจุบนั นางกฤษณา แสงไชย ขอกูเ้ งิน
จานวน 200,000 บาท และต้องเสี ยดอกเบี้ยเพื่อการสร้างอาคารแหล่งเรี ยนรู้ดงั ที่กล่าวข้างต้น ทาให้
เจ้าของแหล่งเรี ยนรู ้ ควรส่ งเสริ มหารายได้เข้าแหล่งเรี ยนรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิ ม เริ่ มจากการเปิ ดร้าน
ขายของที่ระลึ ก จัดทาของที่ระลึ กราคาย่อม เช่ น โปสต์การ์ ด เสื้ อยืด เป็ นต้น และพัฒนารู ปแบบ
บาตรที่ระลึกเป็ นบาตรตะเข็บ ซึ่ งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการออกงานรัตนโกสิ นทร์ 230 ปี ที่มี
ชาวต่างชาติขอซื้อบาตรตะเข็บที่ทางร้านนามาจัดแสดง แสดงให้เห็นว่าบาตรตะเข็บนั้นมีเอกลักษณ์
และดึงดูดใจนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นแหล่งเรี ยนรู้ควรจะขอความร่ วมมือให้ผเู้ รี ยนรู้ช่วยสนับสนุน
ด้านเงินทุนของแหล่งเรี ยนรู ้ เช่น การบริ จาคสาหรับการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ การช่วยอุดหนุนของที่
ระลึกในแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อนารายได้มาผลิตสื่ อแผ่นพับและซีดีเพิ่มขึ้นและจ้างคนในชุมชนบ้านบาตร
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ให้มาทางานในแหล่งเรี ยนรู ้ อีกทั้งหากผูเ้ รี ยนรู้มาเรี ยนรู้เป็ นกลุ่มใหญ่ซ่ ึ งทาให้ทางแหล่งเรี ยนรู้ตอ้ ง
ใช้งบในการผลิตสื่ อและจ้างบุคลากร ก็ควรจะตกลงค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม จะได้ไม่เป็ นภาระของ
แหล่งเรี ยนรู ้มากเกินไป
ทั้งนี้ถา้ หากการบริ หารแหล่งเรี ยนรู้ประสบความสาเร็ จ สามารถสร้างรายได้ให้กบั
เจ้า ของแหล่ ง เรี ย นรู ้ ไ ด้ ก็ อ าจจะท าให้ ลู ก หลานหั น มาสนใจภู มิ ปั ญ ญาการท าบาตรมากขึ้ น
เพราะเห็นว่าสามารถเลี้ยงชีพได้
3.2.5 ข้ อเสนอแนะด้ านการขอความร่ วมมือ
ข้อ เสนอแนะด้ า นการขอความร่ ว มมื อ คื อ ขอความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานรั ฐ
สานัก งานเขตป้ อมปราบศัตรู พ่าย ให้ช่ วยประชาสัมพันธ์แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นฐานะแหล่ งภูมิ ปัญญา
หัตถกรรมท้องถิ่ นของเขตฯ และนาแหล่งเรี ยนรู้ ไปออกงาน เช่ น งานสื บสานศิลปะ-วัฒนธรรม
และประเพณี ทอ้ งถิ่น 15 พฤศจิกายน 2556 เป็ นต้น
ขอความร่ วมมือจากชาวบ้านบาตรให้ช่วยออกความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการปรึ กษา
สร้างแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ว่ามีส่วนไหนควรปรับปรุ งหรื อ
เพิ่ มเติ ม อย่างไรบ้า ง เพื่ อให้ช าวบ้า นบาตรรู้ สึก สบายใจว่า แหล่ ง เรี ยนรู้ ไ ด้ท าอย่า งดี แล้ว ไม่ เสี ย
ชื่ อเสี ย งของชุ ม ชนบ้า นบาตร นอกจากนั้นยัง ขอความร่ วมมื อจากชาวบ้า นบาตร เช่ น ขอความ
ร่ วมมื อจากชาวบ้านบาตรที่เป็ นช่ างทาบาตรให้ช่วยมาเป็ นบุคลากรชัว่ คราว ขอความร่ วมมือจาก
ชาวบ้านบาตรให้ช่วยต้อนรับผูเ้ รี ยนรู้ในกิจกรรมการชมชุมชนบ้านบาตร ซึ่ งความร่ วมมือนี้อาจเป็ น
ในลักษณะไม่มีค่าตอบแทนหรื อมีค่าตอบแทนแล้วแต่กรณี

บทที่ 6
สรุ ป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษางานค้นคว้าอิสระเรื่ อง “การจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
กรณี ศึกษาร้านหัตถกรรมไทยโบราณ” จากการสังเกต สัมภาษณ์และการแจกแบบสอบถามผูเ้ รี ยนรู้
จานวน 50 คน ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ประวัติความเป็ นมาของร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
2. การจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
3. ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
1. ประวัติความเป็ นมาของร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
ประวัติความเป็ นมาของร้านหัตถกรรมไทยโบราณมีที่มาจากบรรพบุรุษรุ่ นทวดของ
ครอบครัวคุ ณกฤษณา แสงไชย ซึ่ งเคยทาบาตรมาแต่โบราณ แต่เลิกไปในช่วงปี พ.ศ.2514 ที่บาตร
ปั๊ ม เข้า มาในประเทศไทย หลัง จากนั้นคุ ณกฤษณา แสงไชยก็ ไ ปประกอบอาชี พ อื่ น จนกระทั่ง
ปี พ.ศ.2546 จึงเปิ ดร้านหัตถกรรมไทยโบราณในเดื อนพฤษภาคม เพื่ออนุ รักษ์ภูมิปัญญาการทา
บาตร โดยแบ่งการดาเนิ นงานเป็ น 3 ลักษณะคือ งานหลักเป็ นการผลิตบาตร ส่ วนงานรองคือการ
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเรี ยนรู ้และงานการแสดงนอกสถานที่
งานการเป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเรี ย นรู้ คื อ การรองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ให้ขอ้ มูลความรู้ภูมิปัญญาการทาบาตรและสาธิ ตการทาบาตร และการต้อนรับและให้
ความร่ วมมื อกับกับผูเ้ รี ยนรู ้ ภูมิปัญญาการทาบาตรในร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ได้แก่ นักเรี ยน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาปริ ญญาตรี นักศึกษาปริ ญญาโท
และนักศึกษาปริ ญญาเอก ในทุกวันและร่ วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก
2. การจัดการแหล่ งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
จากผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ การจัดการแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตรของ
ร้ า นหัตถกรรมไทยโบราณ แบ่ ง ออกเป็ น 2 การจัดการหลัก คื อ การจัด การกิ จกรรมการเรี ย นรู้
และการบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
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2.1 การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
แหล่ ง เรี ยนรู ้ น้ ี จัด รู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ เ ป็ น 5 รู ป แบบ ได้แ ก่ การชมร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณ การชมการทาบาตร การทดลองทาบาตร การฟังบรรยายและการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร
2.2 การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
การบริ หารจัดการแหล่งเรี ยนรู้แบ่งออกเป็ น 4 การจัดการคือ การจัดการที่ต้ งั และสภาพพื้นที่
การจัดการบุคลากร การจัดการประชาสัมพันธ์และการบริ หารแหล่งเรี ยนรู้
การจัดการที่ต้ งั และสภาพพื้นที่ เป็ นการจัดการให้เรี ยนรู้ ตามสภาพความเป็ นอยู่จริ ง
ของร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ สภาพของพื้นที่มีรถเข็นหน้าร้าน พื้นที่จกั เหล็ก พื้นที่นง่ั ทาบาตร
กล่องเก็บของขนาดใหญ่และแมวอาศัยอยูใ่ นพื้นที่ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้กลางแจ้ง ผูเ้ รี ยนรู้ตอ้ งส่ วนใหญ่
ต้องยืนทากิจกรรมกลางแจ้ง เพราะมีจานวนเก้าอี้ประมาณ 5 ที่ นอกจากนั้นยังไม่มีห้องน้ า ผูเ้ รี ยนรู้
ต้องใช้บริ การห้องน้ าจากบ้านญาติของเจ้าของแหล่งเรี ยนรู้ซ่ ึ งอยูบ่ ริ เวณใกล้กนั
การจัดการบุคลากร บุคลากรของแหล่งเรี ยนรู้มีท้ งั บุคลากรประจา 2 คนคือนางกฤษณา
แสงไชยและนายบุ ญ เลิ ศ สิ ง หกรรม และบุ ค ลากรชั่ ว คราว เช่ น นางสุ ป ราณี เสื อ ศรี เสริ ม
นางลักขณา สายรัดทอง นางติ๋ม สมพงษ์ นายสนุน แดงน้อย ฯลฯ
การจัด การประชาสั ม พัน ธ์ แหล่ ง เรี ย นรู้ อาศัย บุ ค คลภายนอกช่ ว ยประชาสัม พัน ธ์
มากกว่าการประชาสัมพันธ์ดว้ ยตนเอง สื่ อประชาสัมพันธ์ดว้ ยตนเอง มีเพียงแค่แผ่นประชาสัมพันธ์
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการสาธิ ตนอกนอกสถานที่ ซึ่ งไม่มีความหลากหลายและกระจาย
ประชาสัมพันธ์ได้ไม่ทว่ั ถึง ต่างจากประชาสัมพันธ์โดยผูอ้ ื่น ที่มีท้ งั แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทย
จัดทาโดยนักศึกษา สื่ อมวลชน สื่ อโทรทัศน์ สื่ อนิตยสาร สื่ อวารสาร สื่ อหนังสื อพิมพ์และ สื่ อออนไลน์
ซึ่งมีความหลากหลายกระจายประชาสัมพันธ์ได้ทว่ั ถึงและเหมาะกับยุคสมัยมากกว่า
การบริ หารแหล่ ง เรี ยนรู้ แหล่ ง เรี ย นรู้ ไ ม่ มีก ารวางแผนงบประมาณ การท ารายรั บ รายจ่าย เพราะเจ้าของแหล่งเรี ยนรู ้มีมุมมองว่าไม่ได้ทาแหล่งเรี ยนรู้เป็ นอาชี พเหมือนการขายบาตร
ที่ ต้อ งมี ก ารค านวณก าไรขาดทุ น แค่ ท าเป็ นเพี ย งงานอดิ เ รกที่ อ ยากท าเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ภู มิ ปั ญ ญา
การทาบาตรให้คนภายนอกได้เรี ยนรู้บา้ ง จึงพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ตามแต่โอกาส
3. ปัญหาของแหล่ งเรียนรู้ และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
3.1 ปัญหาของแหล่ งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
3.1.1 ปัญหาเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนรู้
1. แหล่งเรี ยนรู ้ไม่ได้จดั กิจกรรมสาหรับผูเ้ รี ยนรู้ตามความเหมาะสมของผูเ้ รี ยนรู้ใน
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แต่ละวัย มีเพียงกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับเด็กโตและผูใ้ หญ่ ไม่มีกิจกรรมการเรี ยนรู้สาหรับเด็ก
2. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นปั จจุ บ ันยัง มี ข ้อ บกพร่ อง เช่ น กิ จกรรมการชมร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณ ส่ วนของสื่ อจัดแสดงยังไม่สมบูรณ์ กิ จกรรมการชมการทาบาตร ผูเ้ รี ยนรู้
ไม่ได้ชมการทาบาตรครบทุกขั้นตอน กิจกรรมการทดลองทาบาตรไม่ได้เป็ นกิจกรรมหลัก ที่ทุกคน
ได้ทา แต่อยูท่ ี่ความสนใจเฉพาะของผูเ้ รี ยนรู้ กิจกรรมการฟังบรรยายและการสัมภาษณ์ ส่ วนเนื้ อหา
ที่นาเสนอยังไม่ลงลึกตามลักษณะความเป็ นภูมิปัญญา
3. ผลของกิ จกรรมการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนรู้ มากกว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อเจ้าของภูมิปัญญา
3.1.2 ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
1. สภาพพื้นที่แหล่งเรี ยนรู้เป็ นแหล่งเรี ยนรู้กลางแจ้ง ทาให้เกิดปั ญหาเมื่อแดดแรง
มากหรื อฝนตกหนัก ไม่สามารถบริ การแก่ผเู้ รี ยนรู้ได้อย่างสะดวก นอกจากนั้นสภาพพื้นที่ไม่เป็ น
ระเบียบ ไม่มีหอ้ งน้ าและที่จอดรถ และพื้นที่ขนาดเล็ก ทาให้ไม่สามารถรองรับผูเ้ รี ยนรู้กลุ่มใหญ่ได้
2. แหล่ งเรี ยนรู ้ มีจานวนบุคลากรหลักเพียง 2 คน ซึ่ งไม่เพียงพอสาหรับกลุ่ มผู้
เรี ยนรู ้ขนาดใหญ่ 20-30 คน นอกจากนั้นบุคลากรบางคนที่มีอยูไ่ ม่ได้ผา่ นการอบรม ทาให้บางครั้ง
ยังนาเสนอข้อมูลได้ไม่ดีนกั
3. แหล่งเรี ยนรู ้ ไม่มีช่องทางประชาสัมพันธ์ทางสื่ อออนไลน์ ซึ่ งเป็ นสื่ อที่เข้าถึ ง
ผูค้ นในปัจจุบนั ได้ดีที่สุด
4. แหล่งเรี ยนรู ้ ไม่มีการบริ หารงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ทาให้ไม่ทราบสภาพ
ปั จจุบนั ว่าแหล่งเรี ยนรู ้น้ ีทากาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งมีผลต่ออนาคตของแหล่งเรี ยนรู้ เพราะในอนาคตมี
แผนการสร้ างอาคารแหล่งเรี ยนรู ้ ที่ตอ้ งกูย้ ืมเงินลงทุน ทาให้แหล่งเรี ยนรู้ตอ้ งแบกภาระค่าใช้จ่าย
มากขึ้น จึงอาจทาให้เกิดปั ญหาทางการเงินได้
5. แหล่ งเรี ยนรู ้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ส่วนตัว ทาให้เกิ ดปั ญหาไม่มีส่วนร่ วมกับคนใน
ชุมชนบ้านบาตร
3.2 ข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
3.2.1 ข้ อเสนอแนะการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ ควรจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนรู้ในแต่ละวัย โดย
แบ่งกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ น 2 ประเภทคือ กิจกรรมการเรี ยนรู้สาหรับเด็กและกิ จกรรมการเรี ยนรู้
สาหรับผูใ้ หญ่
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส าหรั บ เด็ ก เช่ น กิ จ กรรมการทดลองการตี บ าตรที่ ร ะลึ ก
กิจกรรมการฟังนิทานที่มาของบาตรตามบัญญัติ กิจกรรมการราวงบ้านบาตร
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กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ส าหรั บ ผูใ้ หญ่ ค งรู ป แบบกิ จ กรรมหลัก 5 รู ป แบบดังเดิ ม
แต่พฒั นากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้สมบูรณ์ มากขึ้น เช่ น กิ จกรรมการชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
พัฒนาด้านวัตถุ สิ่งของทาทะเบี ยนจัดระบบวัตถุ สิ่งของในแหล่ งเรี ยนรู้ และจัดแสดงวัตถุ สิ่งของ
ต่างๆให้เข้าใจง่ ายและบ่งบอกถึ งเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาการทาบาตร เพิ่มเติมการจัดแสดงป้ าย
นิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมกิจกรรมการเรี ยนรู้ เช่น กิจกรรม
การอ่านหนังสื อเอกสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร กิจกรรมการทาบาตรที่ระลึก กิจกรรมการ
ชมร าวงบ้า นบาตร กิ จ กรรมการชมชุ ม ชนบ้า นบาตรและกิ จ กรรมการฝึ กอาชี พ การท าบาตร
ที่สาคัญที่สุดคือการดาเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตรในรู ปแบบมาตรฐาน
เดี ยวกัน ทั้งการเรี ยนรู ้ ในแหล่งเรี ยนรู้ปกติ การเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้เมื่อร่ วมกิ จกรรมกับองค์กร
ภายนอกและการเรี ยนรู้นอกสถานที่
3.2.2 ข้ อเสนอแนะการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้
1. แหล่งเรี ยนรู ้ ควรปรับปรุ งภูมิทศั น์และบริ เวณโดยรอบ เริ่ มจากการทาความสะอาด
พื้นที่ให้เรี ยบร้อย จัดวัตถุสิ่งของให้เป็ นหมวดหมู่ ส่ วนการเลี้ยงแมวก็จดั ให้แมวมีที่อยูเ่ ป็ นสัดส่ วน
และทาป้ ายบอกทางเพื่อนามาสู่ ร้าน นอกจากนั้นยังดาเนินตามแผนงานการสร้างอาคารแหล่งเรี ยนรู้
เพื่อแก้ปัญหาด้านสภาพพื้นที่ดงั ที่กล่าวข้างต้นและอานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยนรู้
2. แหล่งเรี ยนรู ้ควรเพิ่มจานวนบุคลากร ด้วยการให้ลูกหลานของนางกฤษณา แสงไชย
มาช่วยดูแลแหล่งเรี ยนรู ้ในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และจ้างคนในชุมชน บ้านบาตรมาเป็ นบุคลากร
หลักตามแต่โอกาส เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่ วมกับแหล่งเรี ยนรู้ดว้ ย
3. แหล่งเรี ยนรู ้ ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เป็ นส่ วนตัว เช่ น เว็บไซต์ส่วนตัว
เฟซบุก๊ ส่ วนตัว เพื่อเป็ นช่องทางการติดต่อผูเ้ รี ยนรู้โดยตรง ทั้งสะดวกในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์
กิ จกรรมและเป็ นสื่ อการเรี ย นรู ้ ทางออนไลน์ นอกจากนั้นยังควรขอความร่ วมมือกับ ฝ่ ายพัฒนา
ชุมชนของเขตป้ อมปราบฯช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งเรี ยนรู้ในฐานะแหล่งเรี ยนรู้ในท้องถิ่นเขตป้ อม
ปราบศัตรู พา่ ย
4. แหล่งเรี ยนรู ้ควรทารายรับ-รายจ่ายเพื่อจะได้ทราบว่ากาไรหรื อขาดทุน และส่ งเสริ ม
การหารายได้ เช่ น การขายของที่ระลึก การขอความสนับสนุ นจากองค์กรภายนอก เพื่อนามาเป็ น
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารแหล่งเรี ยนรู้
5. แหล่งเรี ยนรู ้ควรขอความร่ วมมือจากคนในชุ มชนบ้านบาตร ทั้งขอความร่ วมมือใน
การจ้างงานบุคลากรชัว่ คราว การขอความร่ วมมือในกิจกรรมการชมชุมชนบ้านบาตร การขอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งเรี ยนรู ้ เพื่อร่ วมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้น้ ีไปด้วยกัน
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แบบสอบถามการวิจัยสาหรับประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้เรียนรู้
เพือ่ การค้ นคว้ าอิสระเรื่อง การจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
กรณีศึกษา : ร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
หลักสู ตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
___________________________________________________________________________
คาชี้แจง : กรุ ณาทาเครื่ องหมายกากบาท ลงบนข้ อทีเ่ ป็ นคาตอบของท่านหรือเติมคาในช่ องว่างที่เว้ นไว้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับคุณลักษณะส่ วนบุคคล
1. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
2. อายุ
[]
[]
[]
3. ระดับการศึกษา
[]
[]
[]

อายุต่ากว่า 15 ปี
อายุ 25-35 ปี
อายุ 45-55 ปี

[]
[]
[]

อายุ 15-25 ปี
อายุ 35-45 ปี
อายุ 55 ปี ขึ้นไป

ประถมศึกษา
อนุปริ ญญา
ปริ ญญาโท

[]
[]
[]

มัธยมศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาเอก

นักเรี ยน
แม่บา้ น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุ รกิจส่ วนตัว

[
[
[
[

นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานเอกชน
อื่นๆโปรดระบุ........................

4. อาชีพ
[
[
[
[

]
]
]
]

5. ถิ่นที่อยู่ โปรดระบุ.........................

]
]
]
]
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6. ท่านเคยเข้ามาชมชุมชนบ้านบาตรมาแล้วกี่ครั้ง
[ ] ครั้งแรก
[]
[ ] 3 ครั้ง
[]

2 ครั้ง
มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป

7. ท่านเคยเข้ามาชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณมาแล้วกี่ครั้ง
[ ] ครั้งแรก
[ ] 2 ครั้ง
[ ] 3 ครั้ง
[ ] มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป
8. ท่านทราบข่าวประชาสัมพันธ์ร้านหัตถกรรมไทยโบราณจากแหล่งใด
[ ] องค์กร/หน่วยงาน
[ ] สถานศึกษา
[ ] จากญาติ/เพื่อน
[ ] อินเตอร์เน็ต
[ ] สื่ อทางโทรทัศน์
[ ] สื่ อทางวิทยุ
[ ] วารสาร/นิตยสาร
[ ] แผ่นพับ
[ ] งานนิทรรศการ
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
9. การเข้าชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณในครั้งนี้ ท่านมากับผูใ้ ด
[ ] มาคนเดียว
[ ] มากับครอบครัว
[ ] มากับเพื่อน
[ ] มากับสถานศึกษา/ที่ทางาน
10. จุดประสงค์ที่ทาให้ท่านเดินทางมาร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
[ ] มาเพื่อซื้อสิ นค้า
[ ] มาท่องเที่ยว
[ ] มาเพื่อการศึกษา
[ ] มาทางาน
[ ] มาเพื่อราชการ/สัมมนา
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11. ท่านใช้เวลาเท่าใดในการเยีย่ มชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
[ ] น้อยกว่า 30 นาที
[ ] 30 นาที
[ ] 45 นาที
[ ] มากกว่า 60 นาที
12. ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตรในเรื่ องใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] ประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตร
[ ] ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตร
[ ] ลักษณะของบาตร
[ ] วัสดุและอุปกรณ์การทาบาตร
[ ] ขั้นตอนการทาบาตร [ ] การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร
[ ] อาชีพการทาบาตร
[ ] ราวงบ้านบาตร
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
13.ท่านสนใจภูมิปัญญาการทาบาตรในแง่ใด
[ ] แง่สังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
[ ] แง่วถิ ีชีวติ
[ ] แง่ศิลปะ
[ ] แง่การท่องเที่ยว
[ ] แง่การโฆษณาประชาสัมพันธ์
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรู้จากร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
14. ท่านได้เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตรอย่างไรบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] เรี ยนรู้โดยการชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
[ ] เรี ยนรู้โดยการชมการสาธิตวิธีการทาบาตร
[ ] เรี ยนรู้โดยการชมการแสดงราวงบ้านบาตร
[ ] เรี ยนรู้โดยการทดลองทาบาตรพระ
[ ] เรี ยนรู ้โดยการฟังบรรยายเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร
[ ] เรี ยนรู ้โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
15. ท่านได้เรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตรจากสื่ อใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] สื่ อบุคคล
[ ] สื่ อจัดแสดง
[ ] สื่ อแผ่นพับ
[ ] สื่ อกรอบรู ปความรู้
[ ] สื่ อซีดีรอม
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
16. จากการเข้าชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ท่านคิดว่าได้รับประโยชน์/ความรู้ในเรื่ องใดมากที่สุด
[ ] ประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตร
[ ] ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตร
[ ] ลักษณะของบาตร
[ ] วัสดุและอุปกรณ์การทาบาตร
[ ] ขั้นตอนการทาบาตร [ ] การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร
[ ] อาชีพการทาบาตร
[ ] ราวงบ้านบาตร
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
17. ท่านนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตรไปทาอะไร
[ ] รายงาน
[ ] สารคดี
[ ] การประชาสัมพันธ์
[ ] การรับรู้ถึงภูมิปัญญาไทย
[ ] ความตื่นตัวต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
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18. ท่านอยากเรี ยนรู ้ขอ้ มูลใดเพิ่มเติมจากการเรี ยนรู้ที่มีอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั
[ ] ประวัติความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตร
[ ] ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตร
[ ] ลักษณะของบาตร
[ ] วัสดุและอุปกรณ์การทาบาตร
[ ] ขั้นตอนการทาบาตร [ ] การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร
[ ] อาชีพการทาบาตร
[ ] ราวงบ้านบาตร
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
19. ท่านคิดว่าควรจัดแสดงนิ ทรรศการเพื่อการเรี ยนรู้อย่างไรบ้าง
[ ] ควรจัดแสดงวัสดุและอุปกรณ์การทาบาตรพร้อมคาอธิบาย
[ ] ควรจัดนิทรรศการวิธีการทาบาตร
[ ] ควรมีส่ิ งของหรื อของจาลองที่ผชู้ มสามารถจับต้องและสัมผัสได้
[ ] ควรมีมุมบริ การหนังสื อเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
20. ท่านคิดว่าควรมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของร้านหัตถกรรมไทยโบราณอย่างไร
[ ] การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ส่วนตัว
[ ] การประชาสัมพันธ์ทางเฟสบุค๊ ส์ส่วนตัว
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
21. ท่านคิดว่าควรมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิทศั น์และบริ เวณรอบร้านหัตถกรรมไทยโบราณอย่างไร
[ ] ควรมีป้ายบอกทางที่ชดั เจนเพื่อนามาสู่ ร้าน
[ ] ควรมีการปรับปรุ งความสะอาดเรี ยบร้อยบริ เวณร้าน
[ ] ควรมีส่ิ งอานวยความสะดวก เช่น ร้านขายของที่ระลึก
[ ] ควรมีมุมนัง่ พักผ่อนสาหรับผูเ้ ข้าชม
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
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22. ท่านคิดว่าควรมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริ การแก่ผเู้ ข้าชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณอย่างไร
[ ] ควรมีการแจกเอกสารประกอบการชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
เช่น แผ่นพับ
[ ] ควรมีเจ้าหน้าที่มากกว่านี้
[ ] ควรมีการปรับปรุ งการให้บริ การสุ ขา
[ ] ควรมีการปรับปรุ งการให้บริ การที่จอดรถ
[ ] อื่นๆโปรดระบุ.........................
23. ท่านคิดว่าจะแนะนาคนรู ้จกั ให้มาเข้าชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณหรื อไม่
[ ] แนะนา
[ ] ไม่แนะนา เพราะ.........................

ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ขอบคุณค่ะ
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกีย่ วกับคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ข้อที่ 1 เพศของผูเ้ รี ยนรู้
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ย นรู้ ที่ ม าเรี ย นรู้ ใ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ภูมิ ปั ญญาการท าบาตร ร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณ มีจานวนเพศชายและเพศหญิง มีดงั ต่อไปนี้
เพศหญิง
ร้อยละ
64
เพศชาย
ร้อยละ
36
ข้อที่ 2 ช่วงอายุของผูเ้ รี ยนรู ้
จากแบบสอบถามพบว่า ช่ วงอายุของผูเ้ รี ยนรู้ ที่ม าเรี ยนรู้ ในแหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาการท า
บาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ มีดงั ต่อไปนี้
ช่วงอายุ 15-25 ปี
ร้อยละ
78
ร้อยละ
14
ช่วงอายุ 25-35 ปี
ช่วงอายุต่ากว่า 15 ปี
ร้อยละ
6
ช่วงอายุ 45-55 ปี
ร้อยละ
2
ข้อที่ 3 ระดับการศึกษาของผูเ้ รี ยนรู้
จากแบบสอบถามพบว่า ระดับการศึกษาของผูเ้ รี ยนรู้ที่มาเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการ
ทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ มีดงั ต่อไปนี้
ปริ ญญาตรี
ร้อยละ
78
มัธยมศึกษา
ร้อยละ
24
ปริ ญญาโท
ร้อยละ
6
อนุปริ ญญา
ร้อยละ
2
ข้อที่ 4 อาชีพของผูเ้ รี ยนรู้
จากแบบสอบถามพบว่า อาชีพของผูเ้ รี ยนรู้ที่มาเรี ยนรู้ในแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ มีดงั ต่อไปนี้
นักศึกษา
ร้อยละ
64
นักเรี ยน
ร้อยละ
14
พนักงานเอกชน
ร้อยละ
12
ข้าราชการ
ร้อยละ
6
ธุ รกิจส่ วนตัว
ร้อยละ
2
แม่บา้ น
ร้อยละ
2
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ข้อที่ 5 ถิ่นที่อยูข่ องผูเ้ รี ยนรู ้
จากแบบสอบถามพบว่า ถิ่ นที่ อยู่ข องผูเ้ รี ย นรู้ ที่ มาเรี ยนรู้ ใ นแหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิ ปัญญาการท า
บาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ มีดงั ต่อไปนี้
กรุ งเทพมหานคร
ร้อยละ
76
ต่างจังหวัด
ร้อยละ
24
ข้อที่ 6 ความถี่ของการมาชุมชนบ้านบาตร
จากแบบสอบถามพบว่า ความถี่ในการเข้าชมชุมชนบ้านบาตร มีดงั ต่อไปนี้
ครั้งแรก
ร้อยละ
86
2 ครั้ง
ร้อยละ
12
3 ครั้ง
ร้อยละ
2
ข้อที่ 7 ความถี่ของการมาแหล่งเรี ยนรู้
จากแบบสอบถามพบว่า ความถี่ ใ นการเข้า ชมแหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาการท าบาตร ร้ า น
หัตถกรรมไทยโบราณ มีดงั ต่อไปนี้
ครั้งแรก
ร้อยละ
88
2 ครั้ง
ร้อยละ
6
มากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป
ร้อยละ
6
ข้อที่ 8 การประชาสัมพันธ์แหล่งเรี ยนรู้
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ยนรู้ทราบข่าวการประชาสัมพันธ์แหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทา
บาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ จากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้
สื่ อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์
ร้อยละ
34
สื่ อบุคคลจากญาติ/เพื่อน
ร้อยละ
30
สื่ อโทรทัศน์
ร้อยละ
16
สื่ อวารสาร/นิตยสาร
ร้อยละ
8
การออกร้าน
ร้อยละ
4
สื่ อแผ่นพับ
ร้อยละ
2
สื่ อหนังสื อพิมพ์
ร้อยละ
2
สถานศึกษา
ร้อยละ
2
ถิ่นที่อยูใ่ กล้ชุมชนบ้านบาตร ร้อยละ
2
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ข้อที่ 9 การมาแหล่งเรี ยนรู ้มาเป็ นกลุ่มหรื อเดี่ยว
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ยนรู้เข้ามาแหล่ งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้ านหัตถกรรม
ไทยโบราณ ส่ วนใหญ่จะมากันเป็ นกลุ่ม ดังต่อไปนี้
มากับเพื่อน
ร้อยละ
84
มากับครอบครัว
ร้อยละ
12
มากับสถานศึกษา/ที่ทางาน
ร้อยละ
4
ข้อที่ 10 จุดประสงค์ของการมาแหล่งเรี ยนรู้
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ยนรู้มีจุดประสงค์ในการมาแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ มีดงั ต่อไปนี้
เพื่อการศึกษา
ร้อยละ
62
เพื่อการท่องเที่ยว
ร้อยละ
36
เพื่อการทางาน
ร้อยละ
2
ข้อที่ 11 ระยะเวลาที่ใช้ในการทากิจกรรมการเรี ยนรู้
จากแบบสอบถามพบว่า ระยะเวลาที่ใ ช้ในการทากิ จกรรมการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนรู้ ที่เข้ามา
แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ดังต่อไปนี้
มากกว่า 60 นาที
ร้อยละ
50
น้อยกว่า 30 นาที
ร้อยละ
22
30 นาที
ร้อยละ
18
45 นาที
ร้อยละ
10
ข้อที่ 12 เรื่ องที่สนใจในแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
เนื้ อหาที่ ผูเ้ รี ย นรู ้ สนใจในแหล่ ง เรี ยนรู้ ภูมิ ปัญญาการทาบาตร ร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
ผูศ้ ึกษาวิจยั ได้แบ่งเนื้อหาภูมิปัญญาการทาบาตร เป็ นเนื้อหาดังต่อไปนี้
1) ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตร
2) ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตร
3) ลักษณะของบาตร
4) ขั้นตอนการทาบาตร
5) อาชีพการทาบาตร
6) วัสดุและอุปกรณ์การทาบาตร
7) การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร
8) ราวงบ้านบาตร
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จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ยนรู้ สนใจเนื้ อหาภูมิปัญญาการทาบาตรมากกว่า หนึ่ งเนื้ อหา
ดังต่อไปนี้
เนื้อหา
124
ร้อยละ
26
เนื้อหา
14
ร้อยละ
20
เนื้อหา
1234
ร้อยละ
14
เนื้อหา
1 2 3 4 5 6 7 8 ร้อยละ
12
เนื้อหา
1234567
ร้อยละ
10
เนื้อหา
123467
ร้อยละ
10
เนื้อหา
123456
ร้อยละ
4
เนื้อหา
1247
ร้อยละ
4
ข้อที่ 13 มุมมองที่ผเู ้ รี ยนรู ้มีต่อภูมิปัญญาการทาบาตร
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ยนรู้มีความสนใจภูมิปัญญาการทาบาตรในแง่มุม ดังต่อไปนี้
แง่สังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ร้อยละ
44
แง่วถิ ีชีวติ
ร้อยละ
30
แง่ศิลปะ
ร้อยละ
20
แง่การท่องเที่ยว
ร้อยละ
4
แง่การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ร้อยละ
2
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรู้จากร้ านหัตถกรรมไทยโบราณ
ข้อที่ 14 รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้
รู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบ่งเป็ น 5 กิจกรรมดังนี้
1) การชมร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
2) การชมสาธิตการทาบาตร
3) การทดลองทาบาตรพระ
4) การฟังบรรยายความรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
5) การสัมภาษณ์ความรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
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จากแบบสอบถามพบว่า ในการเรี ยนรู้แต่ละครั้งอาจมีกิจกรรมเดียวหรื อประกอบด้วย
หลายกิจกรรม ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 2
ร้อยละ
30
กิจกรรมที่ 1 5
ร้อยละ
22
กิจกรรมที่ 1 2 5
ร้อยละ
16
กิจกรรมที่ 1 2 4 5
ร้อยละ
12
กิจกรรมที่ 1 2 3 4 5
ร้อยละ
8
กิจกรรมที่ 2 4 5
ร้อยละ
8
กิจกรรมที่ 4 5
ร้อยละ
2
กิจกรรมที่ 5
ร้อยละ
2
ข้อที่ 15 สื่ อการเรี ยนรู้
สื่ อการเรี ยนรู ้ที่แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ จากการสังเกต
มีดงั ต่อไปนี้
1. สื่ อบุคคล ได้แก่ คุณกฤษณา แสงไชยและคุณลุงบุญเลิศ สิ งหกรรม
2. สื่ อแผ่นพับ ได้แก่ แผ่นประชาสัมพันธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. สื่ อจัดแสดง ได้แก่ บาตรชนิดและขนาดต่างๆ ได้แก่ บาตรขาว บาตรรมดา บาตรที่ระลึก
บาตรเขียนลาย บาตรที่เห็นตะเข็บ บาตรบ่ม ฯลฯ ซึ่ งใช้สื่อบุคคลในการอธิบายสิ่ งของที่จดั แสดง
4. สื่ อกรอบความรู้ ได้แ ก่ กรอบมรดกบ้านบาตร กรอบขั้นตอนการทาบาตร กรอบการบ่ม
บาตร กรอบสกุลช่ างท าบาตร กรอบรู ป พระสงฆ์ที่ใช้บาตรฝี มื อคุ ณกฤษณา แสงไชย กรอบรู ป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขณะทรงผนวช ฯลฯ
5. สื่ อซี ดีรอม ได้แก่ ซี ดีรอม “สี สันบ้านบาตร” ของมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ยนรู้ได้ใช้สื่อการเรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร
ร้านหัตถกรรมไทยโบราณ ดังต่อไปนี้
สื่ อ 1 3 4
ร้อยละ
34
สื่ อ 1 2
ร้อยละ
34
สื่ อ 1 2 3
ร้อยละ
16
สื่ อ 1 2 4
ร้อยละ
10
สื่ อ 3 4 5
ร้อยละ
4
สื่ อ 1 และสื่ อเว็บไซต์
ร้อยละ
2
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ข้อที่ 16 เนื้อหาที่ผเู ้ รี ยนรู ้ได้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้านหัตถกรรม
ไทยโบราณ
จากแบบสอบถามพบว่า เนื้ อหาการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนรู้ได้ประโยชน์จากแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญา
การทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณมากที่สุด มีดงั ต่อไปนี้
ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตร
ร้อยละ 40
ขั้นตอนการทาบาตร
ร้อยละ 32
ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตร
ร้อยละ 20
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร
ร้อยละ 4
ลักษณะของบาตร
ร้อยละ 2
อาชีพการทาบาตร
ร้อยละ 2
ข้อที่ 17 ผลของการเรี ยนรู้
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ยนรู้ ที่แหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาการทาบาตร ร้ านหัตถกรรมไทย
โบราณ มีผลการเรี ยนรู ้ ดังต่อไปนี้
รายงาน
ร้อยละ 34
การรับรู้ถึงภูมิปัญญาไทย
ร้อยละ 28
ความตื่นตัวต่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
ร้อยละ 18
สารคดี
ร้อยละ 12
การประชาสัมพันธ์
ร้อยละ 6
การออกแบบ
ร้อยละ 2
ข้อที่ 18 เนื้อหาการเรี ยนรู ้ที่ควรเพิ่มเติม
จากแบบสอบถามพบว่า เนื้อหาการเรี ยนรู้ที่ผเู้ รี ยนรู้อยากให้เพิ่มเติมในแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญา
การทาบาตร ร้านหัตถกรรมไทยโบราณมากที่สุด มีดงั ต่อไปนี้
ราวงบ้านบาตร
ร้อยละ 32
การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทาบาตร
ร้อยละ 14
วัสดุและอุปกรณ์การทาบาตร
ร้อยละ 12
ขั้นตอนการทาบาตร
ร้อยละ 10
ประวัติความเป็ นมาของภูมิปัญญาการทาบาตร
ร้อยละ 6
ลักษณะของบาตร
ร้อยละ 6
อาชีพการทาบาตร
ร้อยละ 6
ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน
ร้อยละ 6
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ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของชุมชนบ้านบาตร
ร้อยละ 4
พัฒนาการต่อยอดของภูมิปัญญา
ร้อยละ 2
การอนุรักษ์การทาบาตรพระ
ร้อยละ 2
ข้อที่ 19 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรี ยนรู้
จากแบบสอบถามพบว่าผูเ้ รี ยนรู้ มีความคิดเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการจัดนิ ทรรศการและกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ ดังต่อไปนี้
การจัดแสดงวัสดุและอุปกรณ์การทาบาตรพร้อมคาอธิบาย
ร้อยละ 28
การจัดแสดงควรมีสิ่งของหรื อของจาลองที่ผชู้ มสามารถจับต้องและสัมผัสได้ ร้อยละ 28
การจัดแสดงนิทรรศการวิธีการทาบาตร
ร้อยละ 18
มุมบริ การหนังสื อเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทาบาตร
ร้อยละ 12
กิจกรรมการทาบาตรจิ๋ว (บาตรที่ระลึก)
ร้อยละ 6
กิจกรรมการชมราวงบ้านบาตร
ร้อยละ 4
กิจกรรมการทดลองตีบาตรพระ
ร้อยละ 2
ร้อยละ 2
กิจกรรมการพาชมรอบชุมชนบ้านบาตร
ข้อที่ 20 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มเติมการประชาสัมพันธ์
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ย นรู้ มี ค วามคิ ดเห็ น ว่า น่ า จะเพิ่ ม เติ ม การประชาสั ม พัน ธ์ ใ น
ช่องทางดังต่อไปนี้
เว็บไซต์ส่วนตัว
ร้อยละ 44
เฟสบุส๊ ค์ส่วนตัว
ร้อยละ 34
สื่ อเว็บไซต์
ร้อยละ 10
สื่ อโทรทัศน์
ร้อยละ 6
สื่ อหนังสื อพิมพ์
ร้อยละ 2
สื่ อวารสารการท่องเที่ยว
ร้อยละ 2
สื่ อแผ่นพับ
ร้อยละ 2
ข้อที่ 21 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องภูมิทศั น์และบริ เวณรอบร้านหัตถกรรมไทยโบราณ
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ยนรู้ อยากให้เพิ่มเติมการบริ การภูมิทศั น์และบริ เวณรอบร้ าน
หัตถกรรมไทยโบราณ ในแหล่งเรี ยนรู้ ดังต่อไปนี้
ควรมีการปรับปรุ งความสะอาดเรี ยบร้อยบริ เวณร้าน
ร้อยละ 38
ควรมีป้ายบอกทางที่ชดั เจนเพื่อนามาสู่ ร้าน
ร้อยละ 30
ควรมีร้านขายของที่ระลึก
ร้อยละ 16
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ควรมีมุมพักผ่อนสาหรับผูเ้ รี ยนรู้
ร้อยละ 16
ข้อที่ 22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริ การในแหล่งเรี ยนรู้
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ยนรู้อยากให้เพิ่มเติมการบริ การทัว่ ไปในแหล่งเรี ยนรู้ ดังต่อไปนี้
ควรมีการแจกเอกสารประกอบการเข้าชมร้าน เช่น แผ่นพับ ร้อยละ 28
ควรมีเจ้าหน้าที่มากกว่านี้
ร้อยละ 28
ควรมีการปรับปรุ งการให้บริ การสุ ขา
ร้อยละ 16
ควรมีการปรับปรุ งการให้บริ การที่จอดรถ
ร้อยละ 10
ควรมีอาคารที่บงั ฝน
ร้อยละ 10
ควรมีที่นง่ั ให้ผเู ้ ข้ามาเยีย่ มชม
ร้อยละ 4
ควรมีนิทรรศการที่ผเู้ รี ยนรู้สามารถเดินชมด้วยตนเองได้ ร้อยละ 4
ข้อที่ 23 ความพึงพอใจในแหล่งเรี ยนรู้
จากแบบสอบถามพบว่า ผูเ้ รี ยนรู้มีความพึงพอใจในแหล่งเรี ยนรู้ทุกคนร้อยละ 100 และมี
แนวโน้มที่จะแนะนาแหล่งเรี ยนรู ้น้ ีให้กบั บุคคลที่รู้จกั มาท่องเที่ยวเรี ยนรู้
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