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หมอดินเผา
จินดา นัยผองศรี1
ตําบลคลองสระบัว ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การทํา
หมอดินเผาของตําบลคลองสระบัว ที่สืบทอดอาชีพนี้มาตั้งแตครั้งบรรพบุรุษสมัยอยุธยา ซึ่งมักสื่อการเรียนขานถิ่น
ที่อยูตามกิจกรรมที่กระทํา ตามคําใหการของขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม (สารคดี:2538, 189-190) ที่บันทึกไววา
“บานมอปนมอขาวมอแกงขาย บานกระเบื้องทํากระเบื้องผูเมีย กระเบื้องเกลดเตาขาย บานศาลาปูนเผา
ปูนขาย บานเขาหลวงจีนตั้งโรงสุราขาย บานหาตําบลนี้อยูในแควนเกาะทุงขวัญ”
เกาะทุงขวัญตั้งอยูดานหลังของหมูบานคลองสระบัวฝงตะวันตก ตําบลคลองสระบัวปรับเปลี่ยนลักษณะ
การปกครองตั้งแตสมัยรัตนโกสินทรชวงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และยกฐานะเปนองคการบริหารสวน
ตําบล เมื่อ พ.ศ.2537
การพัฒนาอาชีพหัตถกรรมจากวัตถุดิบพื้นฐานที่เหมือนกัน ตั้งแตการทํากระเบื้อง หมอดินเผาและอิฐมอญ
(อิฐดินเผา) เรียกชื่ออิฐมอญตามความรูที่ไดจากการทําอิฐ ณ หมูบานมอญในอดีต ปจจุบันคือแถววัดปอมรามัญ
ตําบลสวนพริก จากการสืบคนพบวาการผลิตขาวของเครื่องใชนั้น บรรพบุรุษของเราสั่งสมสืบทอดความรูและ
วิธีการจากวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชนถิ่นที่อยูเปนหลัก สิ่งเหลานี้คือภูมิปญญาดานความรูจากการผลิตเพื่อใชสอยใน
ครัวเรือน จนวิวัฒนาการตนเองตามยุคเปนสินคาทางเศรษฐกิจ เปนการผลิตเพื่อธุรกิจ (คือสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ “OTOP” และหรือผลิตภัณฑชุมชน) ในปจจุบัน จากการที่พื้นดินสวนใหญของตําบลคลองสระบัวมี
ลักษณะเปนดินเปรี้ยวซึ่งลักษณะของบริเวณที่เปนดินเปรี้ยวเมื่อขุดลึกลงไปจะเปน “ดินสีเหลือง” เนื่องจากมีจุดปะ
สีฟางขาวเปนสารประกอบจาโรไซด (KFe3 (SO4) (OH6) ) ชาวบานเรียกวา “ดินขลุยปู” นํามาใชเปนวัตถุดิบสวน
หนึ่งของการทําหมอดินเผาใชทาหมอดินเผากอนที่จะนําไปขัดใหขึ้นเงามันเมื่อเผาแลวจะทําใหหมอดินมีสีสวย จึง
เปนการใชภูมิปญญาและเทคโนโลยีพื้นบานที่มีมานานแลว สําหรับหมอดินเผาตําบลคลองสระบัวยังคงใชวิธีการ
แบบดั้งเดิม ยกเวนชอหรือแปนหมุนที่ใชผลิต จะใชมอเตอรไฟฟาแทนการชักชอดวยมือ
ปจจุบันตําบลคลองสระบัวมีภูมิปญญาการผลิตหมอดินเผาอยูเพียง 19 ทาน ตําบลทาวาสุกรี 1 ทาน ซึ่ง
ปจจุบันยังคงไรรองรอยการสืบทอดภูมิปญญาอยางจริงจัง จากการคลุกคลีอยูในตําบลคลองสระบัวตั้งแตป พ.ศ.
2526 พบปญหาที่สําคัญขอหนึ่งของการขาดผูสืบทอดความรูคือ ขาดแรงจูงใฝสัมฤทธิ์เรื่องรายได คนรุนใหมมัก
เลือกประกอบอาชีพที่มีรายไดแนนอน เลือกศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิด
การขยายตัวภาคอุตสาหกรรมตองการบุคลากรวัยแรงงานสูง ดังไดสรุปทําเนียบบุคคลแหงภูมิปญหาดานหมอดิน
เผาตามตารางดังตอไปนี้
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ผูชวยศาสตราจารย สาขาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ตารางธรรมเนียมบุคคลแหงภูมิปญญาดานหัตถกรรม หมอดินเผา
ชื่อ-สกุล

ชิ้นงานที่ผลิต

ไดรับถายทอด ที่อยูที่สามารถ
หมายเหตุ
จาก
ติดตอไป
คุณกลิ่น
กลั่นใสสุข หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
29/2 หมู 2
ต.คลองสระบัว
คุณกชกร เจริญขํา
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
7 หมู 5
ต.คลองสระบัว
คุณทองเปลว มวงหวาน ชิ้นงานตามสั่งหมอ นางประสพศรี 1/1 หมู 5
ครูภูมิปญญา รร.
และคุณกิ่งแกว ชินะกุล ขนาดเล็ก
นัยผองศรี
ต.ทาวาสุกรี
วัดกลางคลอง
สระบัว
คุณทองพูล ปนนิกร
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
15 หมู 4
ต.คลองสระบัว
คุณทองยอย การโชค
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
13/2 หมู 5
ต.คลองสระบัว
คุณนงนุช เจริญพร หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษและ 27 หมู 2
ครูภูมิปญญา
และชิ้นงานตามคําสั่ง ลูกศิษยครูภูมิ ต.คลองสระบัว รร.วัดกลางคลอง
ปญญาประสพ
สระบัว
ศรี นัยผองศรี
คุณบุญชวย สีอู
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
29/1 หมู 2
ต.คลองสระบัว
คุณบุญนะ รุงเรือง
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
20 หมู 3
ต.คลองสระบัว
คุณบุษยา มีชัย
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
27 หมู 2
ต.คลองสระบัว
คุณประนอม สุธิศรี
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
4 หมู 4
ต.คลองสระบัว
คุณเฟยม
เจริญขํา
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
7 หมู 5
ต.คลองสระบัว

ชื่อ-สกุล
คุณระเบียบ ทองโชติ
คุณลําดวน เรืองศรี
คุณศรีนารถ สุขสวัสดิ์
คุณลัดดา

ธาราพงษ

คุณสมจิตร มีธรรมยุติ
คุณสมจิตร การฤกษ
คุณสมศรี

มีธรรมยุติ

คุณสมาน

เจือมณี

คุณอุดม

การฤกษ

ชิ้นงานที่ผลิต

ไดรับถายทอด ที่อยูที่สามารถ
จาก
ติดตอไป
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
1/8 หมู 5
ต.คลองสระบัว
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
7 หมู 4
ต.คลองสระบัว
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
40/9 หมู 3
ต.คลองสระบัว
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
7 หมู 4
+ หมอตีลาย
ต.คลองสระบัว
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
43/5 หมู 1
+ หมอตีลาย
ต.คลองสระบัว
หมอที่ในครัวเรือน บรรพบุรุษ
43/6 หมู 1
ต.คลองสระบัว
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
13 หมู 5
+ หมอตีลาย
ต.คลองสระบัว
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
2/1 หมู 4
ต.คลองสระบัว
หมอที่ใชในครัวเรือน บรรพบุรุษ
43/6 หมู 1
ต.คลองสระบัว

หมายเหตุ

ตํา บลคลองสระบั ว ยัง คงผลิ ตชิ้ น งานที่ สามารถนํ า ไปใช ไ ดใ นครั ว เรื อ นคื อ หม อต น หมอ กลาง หม อ
กระจอก หมออม หมอตีลาย (ทําเฉพาะบานคุณลัดดา ธาราพงษ) หมอสวนที่ตําบลทาวาสุกรี ผลิตชิ้นงานตามสั่ง
และผลิตชิ้นงานที่ใชประดับตกแตงเพื่อนําไปแปรรูปเพิ่มมูลคา เชน ทําเปนหมอการบูร หมอเทียนหอม ฯลฯ เปน
ตน
จากคําบอกเลาของคุณแมประสพศรี นัยผองศรี (แมสามีของผูเขียน) ไดเลาถึงอาชีพดั้งเดิมของชาวบาน
ตําบลคลองสระบัวแตกอนจะทําหมอดินเผาไดทํากระเบื้องมากอน กระเบื้องที่ทําจะมีกระเบื้องเรียบและกระเบื้องตี
ลาย แมแตสภาพพื้นดินที่บานผูเขียนอยูอาศัยแตกอนที่จะปรับพื้นเทเปนพื้นปูนพื้นดินแถวนี้จะมีเศษกระเบื้องแตก
ซ อนๆ และทั บ ถมกั นอยู ต รงกับ ขอมู ล ซึ่ ง ครั้ง หนึ่ ง กรมศิ ล ปากรจั ด เข าค า ยเยาวชนเพื่อ ศึก ษาประวั ติศ าสตร
โบราณคดีเชิงอนุรักษ เด็กๆ ลองขุดลงไปใตพื้นดินก็จะพบเศษกระเบื้องทับถมกันอยูใตพื้นดิน อาชีพการทํา
กระเบื้ อ งดิ น เผาเปลี่ ย นเป น อาชี พ ป น หม อ ดิ น เผาเนื่ อ งจากการเวลา ความนิ ย มและความเจริ ญ ก า วหน า ทาง
เทคโนโลยีเขามาแทนที่และการถายโยงอาชีพระหวางทองถิ่นตามหลักการแพรของวัฒนธรรม เชน คนไทยเรียนรู
การคาขาย โดยไดรับอิทธิพลวิธีการคาขายมาจากชาวจีนที่อพยพเขามาในประเทศไทยตามประวัติศาสตรที่เรามัก
ทราบกันโดยทั่วไป เรียนรูวิธีการทําอิฐดินเผาที่เรียกวา อิฐมอญ จากอิฐมอญก็พัฒนาเปนอิฐขนาดใหญตามขนาดที่
กรมศิลปากรตองการ เพื่อนําไปซอมแซมบูรณะโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามโครงการอยุธยา
มรดกโลกที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อ พ.ศ.2534 และโบราณสถานที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา ขนาด
ของอิฐที่ใชจะใหญกวาอิฐมอญ เพราะตองทําตามขนาดอิฐของเดิม ณ โบราณสถานนั้นๆ จะมีขนาดประมาณ
15*30*5 เซนติเมตร ชาวบานจึงเรียกอิฐขนาดใหญกวาอิฐมอญนี้วา “อิฐกรมศิลป” คือเรียกตามแหลงที่วาจางการ
ผลิต จะไดกลาวรายละเอียดถึงวิธีการทําหมอดินเผา ตามรายละเอียดดังตอไปนี้

หมอดินเผา
ขบวนการผลิต
วิธีการทําหมอดินเผา
มีขั้นตอนการทํา 2 วิธีใหญๆ คือ
1. การทําหมอดินเผา
2. การเตรียมฝนและอุปกรณที่ใชสําหรับเผาหมอ
แตละขั้นตอนมีวิธีการทํา ดังนี้
1. การทําหมอดินเผา
1.1 วิธีเตรียมดินและสวนผสมของดิน
1.2 วิธีการปนหมอ
1.3 วิธีการแตงหมอหุน
1.4 การเผาหมอ และการตกแตงหลังเผาหมอ
2. การเตรียมฝนและอุปกรณที่ใช
2.1 ลักษณะของฟนและไมฟนที่ใชเผาหมอ
2.2 อุปกรณทใี่ ชขณะเผาหมอ
1. การทําหมอดินเผา
1.1 วิธีเตรียมดินและสวนผสมของดิน ดินที่ใชปนหมอใชดินเหนียว : ทรายละเอียด : น้ําอัตราสวน 4 : 2
: 1 นําสัดสวนทั้งหมดใสลงในบอหมักดินสําหรับดินที่มีความแหงแข็ง แตสําหรับที่มีความชื้นเมื่อฉะดินแลว
จากนั้นใชวีเหยียบดิน เพื่อใหสวนผสมเขากันเมื่อเขากันไดที่เนื้อเนียนดีแลว จึงนําไปใชปนหมอได ถายังไมใช
ในทันทีควรคลุมผากองดินไวเพื่อมิใหดินถูกอากาศแหง ตามขั้นตอนภาพที่ 1

1. ดินที่มีความแข็งใหหมักในบอทิ้งไว 1 คืน

3.

เหยียบดิน : ทรายใหเขากัน

2. ฉะดินเปนการแยกกรวดสิ่งปนออกมา

4. เมื่อเขากันแลว นําไปใชปนหมอไดและใชผาหรือ
พลาสติกคลุมเพื่อไมใหดินแหง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเตรียมดินสําหรับปนหมอดินเผา

1.2 วิธีการปนหมอ แปนที่ใชปนหมอโบราณจะเปนแปนไมมีเดือยขุดหลุมฝงลงไปในดิน จากนั้นจึงนํา
“แปนไม” หรือชาวบานจะเรียกวา “ชอ” สวมเขากับเดือยใชมือหมุนขณะขึ้นรูปหมอ แตปจจุบันจะใชแปนหมุน
ดวยมอเตอรระบบไฟฟา ทําใหการทํางานสะดวกและรวดเร็วขึ้น ลดแรงงานในการหมุนหรือชาวบานจะเรียกวา
“ชักชอ” นําดินมาโพกที่ชอหรือชาวบานจะเรียกวา โพนดิน เพื่อขึ้นรูปหมอ เริ่มดวยรีดดินขึ้นมา ทําปากหมอ
กอน จากนั้นจึงขึ้นตัวหมอ หมอที่ไดจะเรียกหมอหุน เปนหมอที่ยังไมมีกน นําไปผึ่งตากแดดใหหมาดเพื่อนําไป
ตกแตงตอไป จากนั้นจึงปนฝาหมอ ชาวบานจะเรียกฝารมี ตามขั้นตอนภาพที่ 2

1. ชอไม

3. โพกชอหรือโพนดิน

2. ชอมอเตอร

4. ขึ้นรูป

6. หมอหุน

5. ทําปากหมอ

7. ฝาหมอ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการปนหมอ

1.3 วิธีการแตงหมอหุน อุปกรณที่ใชในการแตงหมอหุน มีไมลาย ลูกหิน อุปกรณ สําหรับตกแตงรูปหมอ
และกระทุง กนหมอ ไมสําหรับตกแตงรูปทรงเรียกไมลายหรือชาวบานจะเรียกวา “ลาย” สําหรับตกแตงกนหมอ
จากนั้นจะตีดวย “ลายละ” (ขนาดไมจะหนากวาลายเล็ม) แลวจึงตกแตงดวย “ลายเล็ม” (ขนาดลายจะบายกวาลาย
ละ) ตามขั้นตอนภาพที่ 3

1. ไมลายตกแตงรูปหมอ

2. ตกแตงปดกนหมอ

3. การตีละ

4. การตีเล็ม

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการตกแตงหมอหุน
เมื่อตีขึ้นรูปทรงหมอดวยวิธีเล็มแลว จะนําหมอมาทาสีดวยดินสีเหลือง ชาวบานเรียกวา ดินขลุยปู (หาได
ตามทองนา) เพื่อใหหมอที่เผาออกมามีสีแดงสวย เมื่อหมอดินดูดสีหมาดดีแลว จึงนํามาขัดหรือชาวบานจะเรียกวา
“การผัดหมอ” เพื่อใหขึ้นเงา โดยใชหินผิวมันเกลี้ยง (มีมากตามแหลงทองเที่ยวที่เปนน้ําตก) จากนั้นนําหมอที่ขัด
แลว ผึ่งแดดใหมีความรอนบางเล็กนอย ตามขั้นตอนภาพที่ 4

1. ทาสีดวยดินสีเหลือง

2. ขัดหมอดวยหินผิวมันเกลี้ยง

3. หมอที่ขัดแลว เตรียมนําเขาเตาเผา ใหผงึ่ แดดกอน
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการตกแตงขั้นสุดทาย
1.4 การเผาหมอ และการตกแตงหลังเผาหมอ นําหมอที่ขัดแลว มาจัดเรียงเขาเตาเผาเปนชั้นๆ ใชเวลาเผา
ทิ้งไว 1 คืน จากนั้นตองการใหมีความสวยงามมากขึ้น สําหรับผลิตภัณฑดินเผาขนาดเล็ดๆ ที่ใชสําหรับเปนของ
ตกแตง (โชว) ใหทาผิวหมอดวยน้ําขาวขนๆ หรือใชแปงมันใสๆ เพื่อใหผิวสด สวยงาม ดูสดใส เปนมัน นี่คือภูมิ
ปญญาชาวบานที่ทําสืบตอกันมา แตปจจุบันการทําหมอขนาดใหญบางแหงก็ไมนิยมทําในขั้นตอนนี้ (ผิวมัน)
เทคนิคนี้จึงคอยๆ สูญหายไป ดูภาพที่ 5 ประกอบ

1. เรียงหมอใสเตา

2. ภายในเตามีกับทําใหเกิดชองวาง
เวลาเรียงหมอ

3. เรียงหมอเปนชั้นๆ แตละชั้นมี
ฟนวางขนาดยาวประมาณฟุตครึ่ง

5. ปดจอมเตาดวยสังกะสีเพื่อใหระอุ

7. คอยๆ เรงความรอนใหสูงขึ้นทีละนอย
จนฟนที่บรรจุในเตาลุกไหมจนถึงจอมเตา

4. เรียงเต็มเตาเผาจนถึงจอมเตา
(บนสุดของเตา)

6. ใสฟนหนาเตา

8. ทิ้งไว 1 คืน จึงนําหมอดินออกจากเตา

9. นําหมอจากออกจากเตา
ภาพที่ 5 ขั้นตอนการนําหมอดินเผาบรรจุในเตา – การเผาหมอ

2. การเตรียมฟนและอุปกรณที่ใช ไมฟน ที่ใชใสเตาเผาเพื่อเผาหมอมีหลายชนิด เชน ไมกามปู ไมกะถิน ไม
สะแก นํามาใชใสเตาไดเลย
ไมขอย มียางตองทิ้งไวใหแหงกอน มิฉะนั้นยางจะทําใหหมอดํา
กิ่งไมสะแกเล็กๆ นํามากํารวมกันชาวบานจะเรียก “กําฝอย” เพื่อใชสําหรับใสเตาขณะใสเตาตองมีอุปกรณชวย
เขี่ยฟน ชาวบานเรียกอุปกรณนี้วา “ไมคทา” เปนไมไผ ปลายไมไผมีไมพาดขวางใชสําหรับดัน – เขี่ยฟน ดูภาพ 6
ประกอบ

1. ฟนสําหรับใสเตา – กําฝอย

2. ไมคทา
ภาพที่ 6 ฟนและอุปกรณที่ใช

ประวัตหิ ลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น การปนหมอดินเผาโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว (สําลี เคลือบราษฎรบํารุง)
กําเนิดการสอนวิชาการปนหมอดินเผา โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัวมีมาตั้งแตสมัยคุณครูใหญ อุทัย ขัน
ธบรรพ ที่ดํารงตําแหนงผูบริหารของโรงเรียนตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๖ ตอมาหลักสูตรปรับตามกลุม
สาระการเรียนรูเปดกวางใหโรงเรียนสามารถสรางหลักสูตรที่เปนภูมิ ปญญาทองถิ่น โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
ไดมอบหมายใหคุณครูสุดารัตน กองทิพย เปนผูศึกษารวบรวมความรูเกี่ยวกับการปนหมอดินเผา โดยมีผูชวย
ศาสตราจารยจินดา นัยผองศรี เปนที่ปรึกษาในการจัดทําหลักสูตรปนหมอดินเผา ในสมัยผูบริหารคือ ผูอํานวยการ
สุกัญญา บอสุวรรณ จนกระทั่งหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเทคโนโลยี (กท.)
พัฒนาสูมาตรฐาน กท. เต็มรูปแบบ
โดยมีครูภูมิปญญาทองถิ่นปนหมอดินเผาที่มาสอนนักเรียนวัดกลางคลองสระบัวคนแรก คือ คุณครูภูมิ
ปญญาประสพศรี นัยผองศรี คุณครูภูมิปญญาทองเปลว มวงหวาน และปจจุบันคือ คุณครูภูมิปญญากิ่งแกว ชินะ
กุล และคุณครูภูมิปญญานงนุช เจริญพร จวบจนยุคผูบริหารคือผูอํานวยการมานพ สุขเกษม พ.ศ. ๒๕๕๔
โรงเรียนสอนปนหมอ ดินเผากาวสูการเปนหองพิพิธภัณฑหมอดินเผาอยางสมบูรณ โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) จากรองศาสตราจารย ดร.สุมาลี พิชยางกูร ผูมีปณิธานมุงมั่น
ตองการพัฒนาสถานศึกษา ณ บานเกิดของตน

คําศัพทภาษาถิ่น
การขัดหมอ =
คําฝอย
=
จอมเตา
=
ฉะดิน
=
ดินเหลือง
=
ชักชอ
=
ชอ
=
โพนดิน
=
ไมคทา
=
ลูกหิน

=

ลาย

=

หมอหุน

=

คือการขัดหมอดวยหินผิวมันเรียบใหหมอขึ้นเงาหลังจากทาสีหมอแลว
ไมฟนทอนเล็กๆ สวนที่เปนกิ่งกานของไมฟน สวนใหญจะใชไมกระถิน
บนสุดของเตา
การถากดินดวยมีดเพื่อนําไปเหยียบผสมทราย
ดินขลุยปู
หมุนชอเพื่อรีดดินขึ้นชิน้ งาน
แปนไม
การนําดินทีเ่ หยียบแลวมาวางกองใหอยูตรงกลางชอ
ไมไผตอดามมีไมขวางที่ปลายไมใชสําหรับเขี่ยฟน เคาะฟน ใหแตกเปนถายกอนเล็กๆ และใช
เสือกฟนเขาปากเตา
สําหรับตกแตงดันกนหมอเวลาตกแตงดันหมอหุน จะหลอดวยปูนมีขนาดเล็กใหญตามขนาด
ของหมอ
คือไมแบนๆ มีความหนาตามขนาดของการใชงานทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีดามสําหรับจับ ใช
ตกแตงหมอหุน สําหรับขั้นตอนการดีละ และตีเล็ม
หมอที่ขึ้นเปนรูปหมอ เปนรูปทรงของหมอแตไมมีกน หมอ ตองนําไปผานขบวนการตกแตง
อีกครั้ง
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ที่มาของพิพิธภัณฑเครื่องปน ดินเผา โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว (สําลี เคลือบราษฎรบํารุง)
จากกําเนิดกานสอนวิชาการทําหมอดินเผา เนื่องจากโรงเรียนยังขาดสถานที่เรียน การทําหมอดินเผา ซึ่ง
ปจจุบันอาคารโรงเรือนที่สอนการทําหมอดินเผา ตั้งอยูอาคารดานขางของโรงเรียนดานทิศเหนือ เปนอาคารชั้นเดียว
(โตสุนทร) และรองศาสตราจารย ดร.สุมาลี พิชยาง
ไดรับงบประมาณการกอสรางจากคุณหญิงสุภา กิจจาทร
กูร (โตสุน ทร) สมั ย คุ ณ ครูใ หญ อุ ทัย ขั นธบรรพ ใชใ นการเรี ย นการสอนการทํา หม อดิน เผาเรื่ อ ยมาถึงสมั ย
ผูอํานวยการ มานพ สุขเกษม ไดพัฒนาเปนพิพิธภัณฑเครื่องปนดินเผา จากการบริจาคทรัพย 100,000 บาท ( หนึ่ง
แสนบาทถวน ) ดังกลาวขางตนเรื่องกําเนิดการสอนการทําหมอดินเผา ไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยศุภชัย นัย
ผองศรี 1เปนผูวางแผนและประสานงานการกอสราง อาจารยชํานาญ พรหมราชแกว ผูออกแบบหองพิพิธภัณฑ อาจารย
พงษรพี จันทรเหลือง จัดทําภาพไวนิล นางบุญชวย สีอู ตัวแทนภูมิป1ญญาชวยประสานงาน ผูชวยศาสตราจารย
จินดา นัยผองศรี2 ผูรวบรวมเรีย1บเรียงขอมูล โดยผลิตภัณฑและอุปกรณสวนหนึ่งไดรับความรวมมือการบริจาค
จากครูภูมิปญญา3 ที่สอนการทําหมอดินเผา และบุคคลภูมิปญญาในทองถิ่น4

1

คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

2

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

3

ครูภมู ิปญญาประสพศรี นัยผองศรี ครูภมู ิปญญาทองเปลว มวงหวาน ครูภูมปิ ญญากิ่งแกว ชินะกุล

4

ภูมิปญญาบุญชวย สีอู ภูมิปญญาเฟยม เจริญขํา ฯลฯ

ชุดภาพประกอบพิพิธภัณฑเครื่องปนดินเผา

