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การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๔๙๓
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู
พระเจาอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม
พระเจ้

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
ณ พระทีน่ ง่ั อมรินทรวินจิ ฉัย เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงเครือ่ งบรมขัตติยราชภูษติ าภรณ์ ทรงพระมหาพิชยั มงกุฎ
ประทับเหนือพระทีน่ ง่ั พุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์ ภายใต้
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยมหาดเล็กเชิญเครื่องสิริราช
กกุธภัณฑ์ พระแสงรายตีนตอง พระแสงอัษฎาวุธ และถวายอยู่งาน
พัดโบกพร้อมสรรพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะรัฐมนตรี ทูตา
นุทูต สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการ เฝ้าทูล
ละอองธุลีพระบาท
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลแสดง
ความจงรักภักดีและถวายชัยมงคล ในนามคณะรัฐมนตรีและข้าราชการ
ใหญ่น้อยทั่วราชอาณาจักร
ต่่อจากนั้น เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์ ประธานรัฐสภา กราบ
บังคมทูลแสดงความจงรักภักดีและถวายชัยมงคลในนามประชาชนชาวไทย

ที่มา : “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” สำนักพระราชวังรวบรวมและจัดพิมพ์สนอง
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
พุทธศักราช ๒๕๓๓ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ ๒๕๓๓
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NONTHABURI EARTHENWARE
พิศาล บุญผูก

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพ์ครั้งแรก
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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เครือ่ งปนดินเผานนทบุรี = ontha ri earthenware / พิศาล บุญผูก วรนุช สุนทรวินติ ,
บรรณาธิการ. -- ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑ -- นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ
แก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๓.
๑. เครื่องปั้นดินเผาไทย--ไทย--นนทบุรี. (๑) วรนุช สุนทรวินิต. (๒) ชื่อเรื่อง.
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NONTHABURI EARTHENWARE
พิศาล บุญผูก
ปรับปรุงแก้ ไขครั้งที่ ๑

วรนุช สุนทรวินิต
บรรณาธิการ

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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คำนำของอธิการบดี
การทีส่ ำนักบรรณสารสนเทศได้ริเริ่มโครงการการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น
นนทบุรศี กษาในช่วงป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ และก่อให้เกิดหนังสือทีร่ วบรวมเรือ่ งราว
ของท้องถิ่นนนทบุรีศกษาหลายเล่ม นับเปนโครงการที่ดีมีสัมฤทธิผลเปนประโยชน์
ต่อสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดทำหนังสือในครั้งแรกนั้น ได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มาพิมพ์
ไว้ในหนังสือด้วย โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนสถาบันอุดมศกษาทาง
ไกลที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ตามเป้าหมายภารกิจของมหาวิทยาลัย
ทีใ่ ห้โอกาสทางการศกษาและการศกษาต่อเนือ่ งตลอดชีวติ นำไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้
และสังคมฐานความรู้อย่างกว้างขวาง ่งตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ
ที่ว่า “คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างขีด
ความสามารถของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา
ในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้”
ในปพุทธศักราช ๒๕๕๓ อันเปนปที่ ๖๐ แห่งการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชจงได้ถือเปนมงคลโอกาสอีกวาระหน่งที่จะได้แสดงความสำนกในพระมหา
กรุณาธิคุณอเนกอนันต์ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด จงได้มอบหมาย
ให้สำนักบรรณสารสนเทศจัดพิมพ์หนังสือชุดนนทบุรีศกษา ฉบับพิมพ์ครั้งใหม่โดย
มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน และเผยแพร่หนังสือนี้ไปยังสถาบัน
การศกษาและห้องสมุดต่าง เพือ่ เปนการขยายโอกาสในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ สำหรับ
ผู้รักการศกษาค้นคว้าและการอ่าน
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ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศทุกท่าน ที่ได้
ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการป ิบัติงาน ทั้งในหน้าที่หลักและงานบริการวิชาการแก่
สังคมของมหาวิทยาลัยอย่างสุดความสามารถ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เปนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์)
อธิการบ ีม า ิท าล
ท ธรรมาธิราช
กน า น
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คำนำ นการ ัดทำหนังสือ
โดยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งอยู่พื้นทีจ่ ังหวัดนนทบุรี สำนัก
บรรณสารสนเทศในฐานะหน่วยงานด้านห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรูแ้ ละสารสนเทศดิจทิ ลั สูช่ มุ ชน ป พ.ศ.
๒๕๔๙ โดยกำหนดขอบเขตหัวข้อเรือ่ งเกีย่ วกับสารสนเทศท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
เปนจังหวัดนนทบุรี จากการศกษาค้นคว้าเพือ่ ดำเนินโครงการดังกล่าวได้พบว่าการทำ
เครื่องปนดินเผาเปนอาชีพพื้นบ้านที่มีมาแต่โบราณที่สำคัญของชาวนนทบุรี และเมื่อ
พิจารณาในเชิงถิ่นฐานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด อันมี
เกาะเกร็ ด เปนตำบลหน่ ง ในท้ อ งที ่ ป กครอง และเกาะเกร็ ด นี ้ เ องเปนแหล่ ง ทำ
เครื่องปนดินเผา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปนดินเผาประณีตศิลปสลักลายวิจิตรที่
สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องปนดินเผาของช่างปน
ช่ า งสลั ก อั น เปนภู ม ิ ป ญญาท้ อ งถิ ่ น ก็ น ั บ วั น จะเลื อ นหายไปตามอายุ ข ั ย ของ
แหล่งภูมิป ญญาบุคคลท่านทั้งหลายเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้เองเมื่อพบว่า ยังพอมี
ผู้รู้ ผู้เล่น ด้านนี้อยู่บ้าง สำนักบรรณสารสนเทศจงได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
เครื ่ อ งป นดิ น เผานนทบุ ร ี ไ ว้ ใ ห้ เ ป นระบบโดยจั ด ทำเป นหนั ง สื อ และหนั ง สื อ
อิ เ ล็ กทรอนิกส์ รวมทั้งจะได้จ ัดเปนสารสนเทศดิ จิ ท ั ลด้ วย เพื ่ อ เปนการอนุ ร ั ก ษ์
และเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับศิลปหัตถกรรมประเภทเครือ่ งปนดินเผาโดยเฉพาะอย่างยิง่
หม้อน้ำสลักลายวิจิตร อันเปนเอกลักษณ์และตราประจำจังหวัดนนทบุรี
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนต้นมา สำนักบรรณสารสนเทศริเริม่ โครงการการจัดการ
สารสนเทศภูมิปญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน
จงได้ศกษา สะสมความรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นนนทบุรีศกษามาโดยตลอดอย่าง
ต่อเนื่อง และได้จัดพิมพ์หนังสือเครื่องปนดินเผานนทบุรีเผยแพร่เปนครั้งแรกเมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ เมื่อมหาวิทยาลัยมีดำริให้จัดพิมพ์หนังสือนี้เพิ่มเติม
เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาได้รบั ความนิยมจากสถานศกษาและผูส้ นใจจำนวนมาก สำนักบรรณสาร
สนเทศจงได้มอบหมายให้นางวรนุช สุนทรวินิต ศกษาข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับผู้เขียน
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จงเปนทีม่ าของการจัดพิมพ์หนังสือเครือ่ งปนดินเผานนทบุรฉี บับปรับปรุงแก้ไขครัง้ ที่ ๑
ง่ มีการปรับปรุงเนือ้ หาสาระทีไ่ ด้จากการศกษาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุสมัยรัชกาล
ที่ ๕ ประกอบกับการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้อาวุโสในท้องถิ่นที่เคยมีประสบการณ์
ทัง้ การปน การค้าขายเครือ่ งปนดินเผาในอดีตถงปจจุบนั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับเครือ่ งปน
ดินเผานนทบุรี ทั้งบ้านเกาะเกร็ด บ้านบางตะนาวศรี บ้านบางไผ่ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี รวมไปถงบ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
บ้านคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ และบ้านมะยิง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มา
เรียบเรียงไว้ด้วย และจัดพิมพ์เผยแพร่เปนบริการวิชาการแก่สังคม
การจัดทำหนังสือนีไ้ ด้รบั ความกรุณาอย่างดียง่ิ จากท่านอาจารย์พศิ าล บุญผูก
ผู้ ่งมีความเพียรพยายามและอุทิศตนเสียสละศกษา ค้นคว้า รวบรวมเรื่องราวและ
กลัน่ กรองภูมปิ ญญาความรูแ้ ละประสบการณ์ตรงในการทำเครือ่ งปนดินเผานนทบุรี มา
ประมวลเปนงานเขียนนี้ จงขอขอบพระคุณเปนอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ
ช่างปน ช่างสลัก ทั้งผู้ค้าขายเครื่องปนดินเผานนทบุรีทุกท่านที่ได้กรุณาให้ข้อมูล
แก่ผู้เขียนและคณะผู้จัดทำ
รวมทั้งเอื้อเ อให้บันทกภาพประกอบการทำหนังสือเล่มนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งข้น
ภาพที่ระบุปที่บันทกภาพไว้เปนภาพที่ผู้เขียนได้ถ่ายไว้เอง ส่วนภาพที่มิได้ระบุปไว้
สำนักบรรณสารสนเทศถ่ายไว้ในช่วงป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓
สำนักบรรณสารสนเทศ ยินดีและภาคภูมิใจเปนอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมด้านหน่งของไทย อันเปนเกียรติ
ประวัตขิ องจังหวัดนนทบุรแี ละเปนการบริการวิชาการแก่สงั คมของมหาวิทยาลัย ผ่าน
เรื่องราวในหนังสือเครื่องปนดินเผานนทบุรีฉบับปรับปรุงเล่มนี้
สำนักบรรณสารสนเทศ
ม า ิท าล
ท ธรรมาธิราช
กน า น
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คำนำของผู้เขียน
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยความดำริ
ของรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทกั ษ์ผล ผูอ้ ำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ
และนางวรนุช สุนทรวินติ รองผูอ้ ำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ ทีเ่ ห็นความสำคัญ
ของภูมปิ ญญาการทำเครือ่ งปนดินเผาของบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี จังหวัด
นนทบุรี เนือ่ งด้วยในป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนปมหามงคลทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จงได้รวบรวมความรูเ้ กี่ยวกับเครือ่ งปนดินเผานนทบุรไี ว้ให้
เปนระบบ โดยจัดทำเปนหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ ได้จดั เปนสารสนเทศ
ดิจทิ ลั ด้วย เพือ่ เปนการอนุรกั ษ์และเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการทำเครือ่ งปนดินเผาของ
จังหวัดนนทบุรี ง่ เปนแหล่งผลิตเครือ่ งปนดินเผาทีเ่ ปนแหล่งใหญ่และมีชอ่ื เสียงแห่งหน่ง
ของประเทศไทยมานานกว่า ๒๐๐ ป
หนังสือเรือ่ งเครือ่ งปนดินเผานนทบุรที จ่ี ดั ทำข้นเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รวบรวม
เรือ่ งการทำเครือ่ งปนดินเผาของช่างปนบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี ทัง้ ขัน้ ตอน
วิธกี าร และอุปกรณ์ตา่ ง ทีใ่ ช้ ตัง้ แต่การเตรียมดิน การข้นรูป การตบแต่งลวดลาย
และการเผาเครือ่ งปน ตลอดจนการก่อเตาเผาเครือ่ งปน นับได้วา่ เปนภูมปิ ญญาชัน้ สูง
ทีช่ า่ งปนบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรีได้นำมาใช้ในการผลิตเครือ่ งปน จนสามารถ
ผลิตเครื่องปนที่มีความสวยงามทนทานเปนที่ยอมรับทั่วไป ยิ่งกว่านั้นช่างปนบ้าน
เกาะเกร็ดสามารถปนเครือ่ งปนและก่อเตาทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทยได้ ง่ ทำให้
เห็นถงบทบาทของช่างปนในจังหวัดนนทบุรี ทัง้ ทีบ่ า้ นเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี
ทีม่ สี ว่ นร่วมสร้างชือ่ เสียงในการทำเครือ่ งปนดินเผาให้กบั จังหวัดนนทบุรมี ายาวนาน ทีม่ ี
คุณค่ายิง่ ของท้องถิน่ นนทบุรี อีกทัง้ จะเปนสือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการส่งเสริมการ
เรียนรูก้ ารทำเครือ่ งปนดินเผา พร้อมกับการอนุรกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยูส่ บื ไป
ในป พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีเจตนารมณ์จะเผยแพร่
ภูมปิ ญญาด้านการทำเครือ่ งปนดินเผาให้กว้างขวางยิง่ ข้น และกำหนดให้มกี ารจัดพิมพ์
หนังสือเครือ่ งปนดินเผานนทบุรฉี บับปรับปรุงแก้ไขครัง้ ที๑่ ข้นตามทีน่ างวรนุช สุนทรวินติ
รองผูอ้ ำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ศกษาค้นคว้า
เพิม่ เติมร่วมกันกับข้าพเจ้า ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศกษาค้นคว้าทัง้ จากเอกสารและจากบุคคล
ที่ได้รวบรวมเพิ่มเติมนี้ มีประโยชน์ทำให้ความรู้เรื่องการทำเครื่องปนดินเผาในจังหวัด

53-08-021_(001)-(014)_Y.indd 8

11/16/10 6:58:03 PM

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

()

นนทบุรีมีเนื้อหาเพิ่มมากข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตบแต่งเครื่องปนดินเผา
บ้านเกาะเกร็ดทีม่ กี รรมวิธแี ละมีลวดลายหลากหลาย การทำเครือ่ งปนดินเผาของบ้าน
บางตะนาวศรีที่ขยายไปถงบ้านบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นอกจากนั้น
เรือ่ งของผูค้ นทีม่ วี ถิ ชี วี ติ เกีย่ วข้องกับเครือ่ งปนดินเผา เช่น การค้าขายเครือ่ งปนดินเผา
และการขยายแหล่งผลิตเครื่องปนดินเผาของช่างปนบ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ไปยังภาคเหนือทีบ่ า้ นมอญ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และภาคใต้ทบ่ี า้ นมะยิง
อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนดีของหนังสือนี้หากจะมีอยู่บ้าง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ช่างปนบ้านเกาะเกร็ด
ผูร้ งั สรรค์ปนแต่งผลงานทุกท่าน อีกทัง้ ผูใ้ ห้กำเนิดและผูม้ อี ปุ การคุณทีต่ อ้ งเหน็ดเหนือ่ ย
ลำบากตรากตรำทำเครือ่ งปนดินเผามาอุปการะเลีย้ งดูขา้ พเจ้า
ขอขอบคุณช่างปนบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรีทก่ี รุณาถ่ายทอด บอกเล่า
เรือ่ งราวของการทำเครือ่ งปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด บ้านบางตะนาวศรี และบ้านบางไผ่
จนสามารถนำมาประมวลเปนเนือ้ หาสาระความรูข้ องหนังสือนีไ้ ด้เปนวิทยาทานทีย่ ง่ิ ด้วย
คุณค่า
ในการจัดพิมพ์หนังสือเครือ่ งปนดินเผานนทบุรคี รัง้ นี้ ขอขอบคุณสำนักบรรณสาร
สนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทกั ษ์ผล
ผูอ้ ำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศและประธานคณะกรรมการโครงการการจัดการสารสนเทศ
ท้องถิน่ ด้านนนทบุรศี กษา เพือ่ ส่งเสริมบริการห้องสมุดสูช่ มุ ชน และนางวรนุช สุนทรวินติ
รองผูอ้ ำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศทีไ่ ด้รว่ มศกษาค้นคว้าเรือ่ งของเครือ่ งปนดินเผา
นนทบุรเี พิม่ เติม อีกทัง้ เปนทีป่ รกษาและเปนบรรณาธิการตรวจแก้ไขเพิม่ เติมจนทำให้
หนังสือเครือ่ งปนดินเผานนทบุรี ฉบับปรับปรุงแก้ไขครัง้ ที่ ๑ นีม้ คี วามสมบูรณ์ยง่ิ ข้น
ขอขอบคุณ นางวรรเพ็ญ สิตไทย นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์ นางสุนันท์ เพ็งมณี
นางกวิสรา เรือนทองใบ และนางสาวชลลดา หงษ์งาม ที่มีส่วนช่วยงานต่าง
จนสามารถสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

บ้านกวานอาม่าน
๑๙ หมู่ ๗ ตำบลเกาะเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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สารบัญ
คำนำของอธิการบดี
คำนำในการจัดทำหนังสือ
คำนำของผู้เขียน
บทนำ
จังหวัดนนทบุรี
นนทบุรีแหล่งดินและทรายที่มีคุณภาพใช้ทำเครื่องปนดินเผา
นนทบุรีแหล่งผลิตเครื่องปนดินเผา

๑

•
•
•
๒ เ ประวั
รื่อ ปน ินเ าบานเกาะเกร รือบาน อ่ อ่า
• ติความเปนมาของเกาะเกร็ดและชุมชนช่างปนบ้านเกาะเกร็ด
• ช่างปนบ้านเกาะเกร็ดมาจากเมืองมอญหนีร้อนมาพ่งเย็น
• เกาะเกร็ดแหล่งผลิตเครื่องปนดินเผาแหล่งใหญ่
• ความชำนาญของช่างปนบ้านเกาะเกร็ด
• การผลิตเครื่องปนขยายกิจการตั้งแต่ครั้งแผ่นดินรัชกาลที่ ๒
• ลักษณะและประเภทของเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
๓ การทำครื
่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
• วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
• อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
• โรงปนเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
• การเตรียมดินทำเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
• กรรมวิธีข้นรูปเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
• วิธีหมุนแป้นทำเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
• การตากหรือผ่งเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
• การแต่งเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ดขั้นต้น
• การขูดและขัดเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
• การตบแต่งและสลักลายเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
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๔
๕
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๕๐
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๔ เตามอญ ภูมิปัญญาช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

(11)

๖๙

๗๑
• การก่อเตาเผาเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
๗๙
• การเข้าเตาเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
๘๐
• การกำหนดหน้าที่ของคนทำงานในวันเข้าเตา
๘๒
• การเรียงเครื่องปนภายในเตา
๘๓
• การวางเครื่องปนด้านหน้าและด้านบนสุดของเตา
๘๔
• การปดปากเตา
๘๖
• การเผาเครื่องปน
๘๙
• การปดเตาเมื่อเครื่องปนสุก
๘๙
• การนำเครื่องปนดินเผาออกจากเตา
๕ เครืการทำเครื
่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรของช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด
๙๒
่องปนดินเผาสลักลายวิจิตรของช่างปนบ้านเกาะเกร็ด
๙๕
•
๙๖
• รูปทรงนิยมของเครื่องปนดินเผาสลักลายวิจิตร
๑๐๐
• ลักษณะพิเศษของเครื่องปนดินเผาสลักลายวิจิตร
๑๐๑
• การตบแต่งและสลักลายเครื่องปนดินเผาสลักลายวิจิตร
๑๐๔
• ประเภทของลายที่ตบแต่งเครื่องปนดินเผาสลักลายวิจิตร
• แนวนิยมการใช้ลายต่าง ในการตบแต่งเครือ่ งปนดินเผาสลักลายวิจติ ร ๑๐๖
๑๑๐
• การบรรจุลายเพื่อแต่งให้เครื่องปนมีความสวยงาม
๖ ยุคการค้
ทองของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
๑๑๕
๑๒๐
• าขายเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
• กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง แหล่งค้าเครื่องปนดินเผา
ของบ้านเกาะเกร็ด
๑๒๒
• เรือมอญ พ่อค้าแม่ค้ามอญ ผู้สร้างตำนานการค้าเครื่องปนดินเผา
ของบ้านเกาะเกร็ด
๑๒๓
๑๒๖
• เกาะเกร็ด ศูนย์กลางการค้าเครื่องปนดินเผา
๑๒๘
• การค้าเครื่องปนดินเผาของชาวปากเกร็ด
๑๒๙
• เครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ดยุคสงครามโลกครั้งที่ ๒
๑๓๐
• จากเครื่องปนดินเผาสีธรรมชาติมาเปนเครื่องทาสี
๑๓๑
• การเริ่มขาลงของการผลิตเครื่องปนบ้านเกาะเกร็ด
๑๓๒
• หมดยุคทองของเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
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เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

๗ เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดฟื้นชีพอีกครั้ง กระถางต้นไม้มาช่วย
• การผลิตกระถางต้นไม้
• เตาจีน - เตาเผากระถาง
• การเข้าเตา การเรียงกระถางภายในเตา
• การเผาและการนำกระถางออกจากเตา
๘ การย้ลักษณะสำคั
ายแหล่งผลิตเครื่องปั้นจากบ้านโรงหวดมาที่เกาะเกร็ด
ญของเครื่องปนดินเผากลุ่มโรงหวดที่เกาะเกร็ด
•
• ประเภทของเครื่องปนดินเผากลุ่มโรงหวดที่เกาะเกร็ด
• การผลิตเครื่องปนดินเผาของช่างปนกลุ่มโรงหวดที่เกาะเกร็ด
• เตาเผาและการเผาเครื่องปนกลุ่มโรงหวดที่เกาะเกร็ด

๙ ไปภาคเหนื
การขยายแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
อและภาคใต้

• แหล่งผลิตเครื่องปนดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์
• การทำเครื่องปนดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์
• การขยายแหล่งผลิตเครื่องปนดินเผาบ้านเกาะเกร็ดไปที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ช่างปนบ้านเกาะเกร็ดได้พัฒนาเครื่องปนบ้านมะยิง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๐ เครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรี หรือบ้านหม้อ

• บ้านบางตะนาวศรีอยู่ที่ใด
• บ้านบางตะนาวศรีรู้จักกันดีในนาม บ้านหม้อ
• หม้อบางตะนาวศรีขายดีปละกว่าสองแสนใบ
• ขยายแหล่งการผลิตจากบ้านบางตะนาวศรีไปที่บ้านบางไผ่
• บ้านบางไผ่แหล่งปนหม้อที่ใหญ่อีกแห่งหน่ง
• บ้านบางตะนาวศรีเปนบ้านสวนใหญ่
• การผลิตเครื่องปนดินเผาบ้านบางตะนาวศรีลดน้อยลง
• ประเภทของเครื่องปนดินเผาบ้านบางตะนาวศรี
• การทำเครื่องปนดินเผาบ้านบางตะนาวศรี
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๑๓๕
๑๓๖
๑๔๒
๑๔๔
๑๔๔

๑๔๗
๑๔๗
๑๔๘
๑๕๐
๑๕๓

๑๕๕

๑๕๕
๑๕๗
๑๖๒
๑๖๓

๑๖๙

๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๒
๑๗๕
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๘
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เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

• วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเครื่องปนดินเผาบ้านบางตะนาวศรี
• อุปกรณ์ที่ใช้ในการปนหม้อบ้านบางตะนาวศรี
• กรรมวิธีการปนหม้อบ้านบางตะนาวศรี
• เตาเผาและการเผาเครื่องปนดินเผาบ้านบางตะนาวศรี
• การเรียงเครื่องปนในเตาเผาบ้านบางตะนาวศรี
• การเผาเครื่องปนดินเผาบ้านบางตะนาวศรี
• การนำเครื่องปนดินเผาออกจากเตา
• การตลาดเครื่องปนดินเผาบ้านบางตะนาวศรีและบ้านบางไผ่

๑๑ และเครื
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยเทคโนโลยี
่องมือในสมัยปัจจุบัน
๑๒ เครื่องปั้นดินเผาสร้างจริยธรรมนำชีวิต

• การแสดงความเคารพผู้อาวุโส
• การสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน
• การสร้างจิตสำนกในการเปนผู้กตัญ ูรู้คุณ

(13)

๑๗๘
๑๘๐
๑๘๒
๑๘๙
๑๙๐
๑๙๒
๑๙๒
๑๙๓

๑๙๖
๑๙๘
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

๑๓
พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ช่างปั้นจังหวัดนนทบุรี ๒๐๓
๑๔ เกาะเกร็
การฟื้นฟูการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ดและจังหวัดนนทบุรี
๒๐๘
๑๕
เกียรติประวัติของเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดนนทบุรี
๒๑๒
๑๖
บทสรุป
๒๑๗
๑๗ บ้บทบรรณาธิ
การท้ายเล่ม : บทบาทของพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
านกวานอาม่านกับการเกิดใหม่ของเครื่องปั้นดินเผา
สลักลายวิจิตร
บรรณานุกรม
แหล่งข้อมูลสัมภาษณ์บุคคล
ประวัติสังเขปผู้เขียน
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เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

ภาพ ่า ทา อากา
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๑

บทนำ
เ ร

ปั้นดินเผาได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้งในด้านประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน ตลอดถึงการศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน
สังคม และภูมิปัญญาของผู้คนในชุมชนแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผานั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง
แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดนนทบุรี ที่บ้านเกาะเกร็ดและบ้าน
บางตะนาวศรี เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทไม่เคลือบ (Earthenware)
ที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยธนบุรีและสมัยรัตน
โกสินทร์จนถึงปัจจุบันนี้ เครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรีนี้
เป็นเครื่องบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องปั้นที่มี
คุณภาพดีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและการก่อเตาเผา ที่สามารถผลิตเครื่องปั้น
ดินเผาที่มีคุณภาพดี สวยงาม อีกทั้งสามารถปั้นเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดและ
สามารถก่อเตาขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศได้
นอกจากนั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี ได้เข้าไปมี
บทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยอย่างกว้างขวางยาวนานกว่าสองศตวรรษ ในลักษณะที่
สำคัญเช่น
๑. เครื่องปั้นดินเผาทีเ่ ป็นอุตสาหกรรมของชุมชน และเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
๒. เครื่องปั้นดินเผาที่สนองรับใช้ชีวิตประจำวัน
๓. เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในการบรรจุสินค้า
๔. เครื่องปั้นดินเผาที่สนองตอบต่ออารมณ์สุนทรียภาพ
๕. เครือ่ งปัน้ ดินเผาทีม่ สี ว่ นสร้างงาน สร้างอาชีพกับผูค้ นและชุมชนทีต่ อ้ งเกีย่ วข้อง
กับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
๖. เครื่องปั้นดินเผาที่มีส่วนสร้างจริยธรรมแก่ผู้คนในชุมชน
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เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี เป็นส่วนหนึ่ง
ของประวัติศาสตร์การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของประเทศไทย ที่เหมือนกับแหล่งผลิต
เครือ่ งปัน้ ดินเผาแหล่งอืน่ กล่าวคือ หลายแห่งยังแสดงบทบาทของตนเองอย่างเข้มแข็ง
จริ ง จั ง อี ก หลายแห่ ง มี เ พี ย งตำนานเล่ า ขานและหลั ก ฐานทางโบราณสถานและ
โบราณวัตถุเท่านั้น แหล่งผลิตเครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรีอยู่ใน
วงจรชีวิตดังกล่าวนี้ ถึงแม้ขณะนี้ยังคงมีลมหายใจได้แสดงบทบาทของตนเองใน
เวทีของการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของไทยอยู่ แต่ความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการ
ผันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของผู้คนและสภาพของบ้านเมืองตลอดจนรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
บ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรีอย่างมากมาย และถ้าถามว่าเครื่องปั้นดินเผา
ทัง้ สองแห่งนีจ้ ะดำเนินไปในทิศทางใดในอนาคต เป็นคำถามทีต่ อ้ งค้นหาคำตอบโดยเร็ว
แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี จึงเปรียบ
เสมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นเรื่องราว บทบาทของผู้คนในชุมชนเกาะเกร็ด
และบ้านบางตะนาวศรีที่ไ ด้รังสรรค์เครื่องปั้นดินเผารับใช้สังคมมาตลอดช่วงเวลา
ที่ยาวนาน ตั้งแต่ช่วงเวลาที ่ยังไม่มีเครื่องจักรเครื่องไ าหรือเครื่องผ่อนแรงใด
เข้ามามีส่วนในการทำเครื่องปั้นดินเผา แต่ได้อาศัยภูมิปัญญาของช่างปั้นรวมถึง
ความขยันและอดทน จนสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีชือ่ เสียงของประเทศได้
ต่อมาปัจจุบันได้นำเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เช่น มีการ
ใช้เครื่องโม่ดินแทนการใช้แรงงานของคนหรือควาย การใช้แปนไ าแทนการใช้
คนหมุนแปน เป็นต้น
เครื ่ อ งปั ้ น ดิ น เผาแบบไม่ เ คลื อ บ (Earthenware) เนื ้ อ ดิ น แดงธรรมดา
แหล่งผลิตเครื่องปั้นประเภทนี้มีทั่วไปในประเทศไทย แต่มีเพียงแห่งเดียวที ่มีการ
สลักลายสวยงามและมีขารองที ท่ ำด้วยดินเผา เป็นเอกลักษณ์เ พาะของเครื่องปั้น
ดินเผาบ้านเกาะเกร็ด อีกทั้งสามารถผลิตเครื่องปั้นทีม่ ีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ทำให้เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดเป็นเครือ่ งปัน้ ทีม่ ชี อ่ื เสียงตัง้ แต่โบราณจนถึงปัจจุบนั
นี้ ซากเตาเผาเครื่องปั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใหญ่โตของเตาเผาทีบ่ ้านเกาะเกร็ด
รวมทัง้ เตาเผาขนาดรองลงมาทีป่ ราก ให้เห็นอยูห่ ลายเตาในขณะนี้ เป็นหลักฐานให้เห็น
ถึงวิธีก่อเตาและขนาดของเตาได้เป็นอย่างดีว่าเป็นการก่อเตาของช่างก่อเตาที่มีความรู้
ความชำนาญมาก อีกทั้งสามารถก่อเตาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยได้
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ในส่วนลึกนอกเหนือจากภูมปิ ญ
ั ญาของช่างปัน้ บ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี
เราจะได้เห็นถึงความลึกซึ้งของกระบวนการพัฒนาทางจิตที่อาศัยอาชีพทำเครื่องปั้น
ดินเผานั้น นำเอาหลักการทางจริยธรรมตามแนวคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมา
สัมพุทธเจ้ามาสอดแทรกเป็นภาคป ิบัติในการทำเครื่องปั้นดินเผาในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างแยบยล
แหล่งผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี จังหวัดนนทบุรี
จึงกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาทีม่ ีคุณภาพแหล่งใหญ่ เป็นศูนย์กลาง
การค้าเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญและเป็นแหล่งผลิตคนให้มีคุณภาพไปพร้อม. กันด้วย

ังหวัดนนทบุรี
ภูมิศาสตร์และที่ตั้งของจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย และเป็นจังหวัดหนึ่งใน ๕
จังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม
และปทุมธานี ตัง้ อยูท่ างทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๖๒๒.๓ ๓
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓
๓ ไร่ ตั้งอยู่บนเส้นรุ้งที่ ๑๓ องศา ๔
ลิบดาเหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ ๑๔ ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑ องศา ๓๔ ลิบดา
ถึง ๑ องศา ๑๕ ลิบดาตะวันออก

อาณาเขตของจังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ดังนี้
ทิศตะวันออก ติดต่อ กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศเหนือ
ติดต่อ จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้
ติดต่อ กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองเป็น ๖ อำเภอ คือ อำเภอเมืองนนทบุรี
อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอ
ไทรน้อย
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แผนที่ ังหวัดนนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี

นครปฐม

กรุงเทพมหานคร

นนทบุรีแหล่งดินแล ทรายที่มีคุณ าพ
ช้ทำเครื่องปั้นดินเผา
จังหวัดนนทบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจากตอนเหนือของจังหวัด ผ่านอำเภอ
ปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางกรวยทางตอนใต้ของจังหวัดนนทบุรี ไหล
ผ่านไปยังกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรมี ที ร่ี าบลุม่ ทัว่ ทัง้ จังหวัด สภาพดินในจังหวัด
นนทบุรีมีความอุดมสมบูรณ์สูงเหมาะแก่การใช้เป็นพื้นที่การปลูกข้าวและทำสวนผลไม้
ชั้นล่าง ของหน้าตักชั้นดินเป็นชั้นดินเหนียวพบได้ทั่วไปตามพื้นที่ต่าง ของจังหวัด
นนทบุรี ดินเหนียวดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติเหมาะกับการทำเครื่องปั้นดินเผา และมีอยู่
อย่างมากมายในทุกอำเภอในจังหวัดนนทบุรี
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นอกจากนี้ลำน้ำเจ้าพระยายังพัดพานำเอาทรายละเอียดมีคุณภาพดีจำนวน
มากมายมาทับถมอยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ทรายที่ตำบลบางพูดนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนำไปใช้ผสมกับดินเหนียว
ที่มีมากมายในจังหวัดนนทบุรีเพื่อใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา
จังหวัดนนทบุรีจึงเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ คือ ดินและทราย และมีคุณภาพ
เหมาะสมในการทำเครื่องปั้นดินเผา

นนทบุรีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา
จังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของประเทศ
แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของจังหวัดนนทบุรีมี ๒ แห่ง คือ
๑. แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดหรือบ้านโอ่งอ่าง ตำบลเกาะเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๒. แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีหรือบ้านหม้อ ตำบลสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตในจังหวัดนนทบุรีจากแหล่งผลิตทั้ง ๒ แห่งนี้ เป็น
เครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากดินเหนียวธรรมดาที่เรียกว่า เอิร์ทเทนแวร์ (Earthenware)
ดินเมื่อยังไม่ได้เผาจะมีสีดำคล้ำ เมื่อผสมกับทรายช่วยทำให้มีความพรุนตัวและช่วย
ไม่ให้ผลิตภัณฑ์แตกเสียหายได้ง่าย เนื้อดินละเอียดแห้งช้าแต่มีความเหนียวดีและอยู่
ในระดับชัน้ ดินไม่ลกึ มาก (Surface clay) ดินมีแร่เหล็กผสมอยูม่ ากเมือ่ นำไปเผาแล้ว
จะได้ผลิตภัณฑ์สีส้มหรือสีเหลืองส้มออกแดง ดินดังกล่าวนี้มีมากในจังหวัดนนทบุรี
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง
เครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดนนทบุรี โดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหนา
เนือ้ หยาบ มีขนาดใหญ่ รูปทรงสวยงาม เผาในอุณหภูมไิ ม่สงู ประมาณ
- ๑๑
องศาเซลเซียส เป็นผลิตภัณฑ์ไม่เคลือบ เวลาเคาะมีเสียงทึบ แต่ถ้าเผาในอุณหภูมิสูง
เมื่อเคาะมีเสียงกังวาน
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โอ่งสลักลายวิจิตรทรงสูง เอวคอด ฝีมือของนายเฉลิม เปลี่ยนรุ่ง
ช่างปั้นแห่งบ้านเกาะเกร็ด ปั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒
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เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
หรือบ้านโอ่งอ่าง
ปร วัติความเปนมาของเกา เกรด
แล ชุมชนช่างปั้นบ้านเกา เกรด

เ ะเกร็ดเป็นเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตอำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี เกาะเกร็ดเกิดขึ้นจากการขุดคลองลัด ตรงแผ่นดินส่วนที่เป็นแหลมยื่น
ไปตามความโค้งของแม่น้ำเจ้าพระยา คลองลัดขุดในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ
เมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๕ เรียกคลองที่ขุดนี้ว่า คลองลัดเกร็ดน้อย หรือ คลองลัดเกร็ด
คลองลัดเกร็ดใหญ่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีที่ขุดลัดแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตอนท้ายอำเภอ
สามโคกมาตอนใต้ถึงบางหลวงเชียงราก เมื ่ อ ขุ ด คลองลั ด เกร็ ด น้ อ ยแล้ ว ต่ อ มา
กระแสน้ำได้เปลี่ยนทิศทางไหลผ่านคลองลัดมากขึ้น ทำให้คลองขยายกว้างขึ้นด้วย
เพราะความแรงของกระแสน้ำเซาะตลิ่งพัง คลองจึงกว้างเป็นแม่น้ำทำให้แผ่นดินที่ขุด
แยกไปนั้นมีสภาพเป็นเกาะเช่นปัจจุบันนี้
ชือ่ ของเกาะทีเ่ รียกกันแต่แรกนัน้ คือ “เกาะศาลากุน” พ.ศ. ๒๔๒ ทางราชการ
ได้ยกฐานะเป็นตำบลเกาะศาลากุนและเป็นตำบลหนึ่งของ “แขวงบ้านแหลมใหญ่เกาะ
ศาลากุน” ในป พ.ศ. ๒๔๔ แขวงบ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุนได้เป็น อำเภอ
บ้านแหลมใหญ่และเกาะศาลากุน ต่อมาในช่วง พ.ศ. ๒๔๓๓ ถึง ๒๔๔๔ ตำบล
เกาะศาลากุนมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากเกร็ด อำเภอบ้านแหลมใหญ่และ
เกาะศาลากุนได้เปลี่ยนเป็นอำเภอปากเกร็ด ต่อมาเกาะศาลากุนได้เรียกเป็นทางการ
ว่า “เกาะเกร็ด” ชื่อเกาะเกร็ดได้ใช้เป็นชือ่ เกาะในปัจจุบัน และเป็นตำบลที่อยู่ใน
เขตปกครองของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ตำบลเกาะเกร็ดเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี แบ่งเขตการปกครองเป็น หมูบ่ า้ น พืน้ ทีท่ ศิ ตะวันออกของเกาะเกร็ด
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ทางด้านลัดเกร็ด เป็นทีต่ ง้ั ของหมูท่ ่ี ๑ และบางส่วนของหมูท่ ่ี ๒ ส่วนทีต่ ง้ั ของหมูท่ ่ี ๓
หมูท่ ี่ ๔ หมูท่ ่ี ๕ หมูท่ ่ี ๖ และหมูท่ ่ี อยูท่ างด้านอ้อมเกร็ดซึง่ เป็นแม่นำ้ เจ้าพระยา

ช่างปั้นบ้านเกา เกรดมา ากเมืองมอญหนีร้อนมาพ่งเยน
พ.ศ. ๒๓๑ พญาเจ่งเจ้าเมืองอัตตรัน ตะละเสี้ยง ตะละเกล็บ และพระยา
กลางเมือง ขุนนางผูใ้ หญ่ของมอญได้พาครอบครัวจากเมืองมอญทีห่ นีภยั จากการรุกราน
ของพม่าเข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารในพระราชอาณาจักรไทย สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พญาเจ่งและครอบครัวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรม
โพธิสมภารตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านปากเกร็ดเมืองนนทบุรี
ในบรรดาคนมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนั้น มีคนมอญที่เป็นช่างปั้น
จากบ้านกวานเลี่ยะม่านหรือกวานอาม่าน เมืองเมาะละแหม่ง และจากเมืองหงสาวดี
เมืองพะสิม เมืองเมาะตะมะ มาอยูท่ บ่ี า้ นปากเกร็ดด้วย ช่างปัน้ เหล่านี้ มีประสบการณ์
และมีความชำนาญในการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาประเภทต่าง ตัง้ แต่เมือ่ อยูใ่ นเมืองมอญ
และเมือ่ มาอยูท่ บ่ี า้ นปากเกร็ดได้พบว่าดินทีบ่ า้ นปากเกร็ดเหมาะในการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ช่างปั้นมอญจึงได้เริ่มทำเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านปากเกร็ด
การค้าเครื่องปั้นบ้านโอ่งอ่าง (ภาพวาดโดย นางสาวภาณิณ อนุรักษ์รุ่งโรจน์)
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การทำเครื่องปั้นดินเผาเริ่มแรกได้ทำในชุมชนมอญที่เกาะเกร็ดด้านอ้ อมเกร็ด
และที่ปากคลองบ้านแหลม คลองพระอุดม ใกล้วัดท้องคุ้ง แต่บริเวณปากคลอง
บ้านแหลมเป็นที ล่ ุ่มไม่เหมาะแก่การทำเครื่องปั้นดินเผา การทำเครื่องปั้นดินเผาที่
ปากคลองบ้านแหลมจึงเลิกไป คงมีเ พาะทีเ่ กาะเกร็ดทีม่ กี ารทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาสืบต่อมา
การทำเครื่องปั้นดินเผาในระยะแรก นี้เป็นการทำภาชนะใช้สอยภายในชุมชนเท่านั้น

เกา เกรดแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแหล่ง หญ่
เกาะเกร็ดเป็นสถานทีท่ ช่ี า่ งปัน้ จากบ้านกวานเลีย่ ะม่านหรือกวานอาม่านทีม่ าจาก
เมืองมอญได้เข้ามาทำเครื่องปั้นดินเผาในเวลาต่อมา ที่เกาะเกร็ดสภาพพื้นทีไ่ ม่เป็น
ที่ลุ่มเหมือนเช่นบริเวณคลองพระอุดม
นอกจากนัน้ ดินทีเ่ กาะเกร็ดมีคณ
ุ ภาพเหมาะในการใช้ทำเครือ่ งปัน้ ดินเผา ช่างปัน้
บ้านกวานเลี่ยะม่านหรือกวานอาม่านจึงได้มาทำเครื่องดินเผาที่อ้อมเกร็ด ซึ่งปัจจุบัน
อยูท่ ห่ี มูท่ ่ี ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และคนมอญเรียกว่า
บ้านกวานเลี่ยะม่าน หรือ บ้านกวานอาม่าน สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ไทยเรียกว่า
บ้านโอ่งอ่าง
การทำเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านกวานอาม่านได้ขยายการผลิตมากขึ้นเนื่องจาก
เครือ่ งปัน้ ดินเผาทีผ่ ลิตได้เป็นทีต่ อ้ งการของผูค้ นในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใกล้เคียง
เป็นอย่างมาก การทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาจึงได้ขยายไปในหมูอ่ น่ื บนเกาะเกร็ด โดยเ พาะ
อย่างยิง่ ในหมูท่ ่ี ๖ และหมูท่ ่ี ๑ ซึง่ เป็นชุมชนมอญบนเกาะเกร็ดและเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่
ของบ้านมอญ ชุมชนหมูท่ ่ี ๑ หมูท่ ่ี ๖ และหมูท่ ่ี ซึง่ มีพน้ื ที่ตดิ ต่อกันทัง้ ๓ หมูบ่ า้ น
และเรียกว่า บ้านมอญ
การผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาของบ้านมอญทัง้ ๓ หมูบ่ า้ นทีเ่ กาะเกร็ดได้ขยายการผลิต
มากขึน้ จำนวนโรงปัน้ เตาเผาและผลผลิตทีม่ จี ำนวนมากทำให้เกาะเกร็ดเป็นแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่ของจังหวัดนนทบุรีและของประเทศไทยในเวล าต่อมา
เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตที่บ้านเกาะเกร็ดส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่
และมีความหนา เช่น โอ่ง อ่าง นอกจากนั้นเป็นเครื่องปั้นขนาดเล็ก เช่น ครก
กระปุก เป็นต้น ชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดจึงเรียกว่า บ้านโอ่งอ่าง
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ความชำนาญของช่างปั้นบ้านเกา เกรด
ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด เป็นผู้สืบทอดการทำเครื่องปั้นดินเผาจากบรรพบุรุษ
ที่เป็นช่างปั้นจากเมืองมอญ ที่มีความรู้ความชำนาญในการทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่
เมื่อครั้งมอญมีประเทศ มีเอกราช มีพระมหากษัตริย์ มีพระสง ์ชั้นผู้ใหญ่ มีความ
เจริญรุง่ เรือง ในบ้านเมืองของตน เครือ่ งปัน้ ดินเผาได้มบี ทบาทสนองรับใช้ในราชสำนัก
มอญ ช่างปั้นมอญจึงมีความรู้ความชำนาญในการทำเครื่องปั้นดินเผานานาชนิ ด
สามารถประดิษฐ์เครือ่ งมือในการขึน้ รูปเครือ่ งปัน้ ดินเผา เช่น แปนและมีความสามารถ
ก่อเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพในการเผาเครื่องปั้น
นอกจากนั้นช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด มีความสามารถและความชำนาญในการปั้น
เครื่องปั้นดินเผาประเภทต่าง โดยเ พาะอย่างยิ่งการปั้นและตกแต่งเครื่องปั้นที่มี
ความสวยงาม เป็นตำนานที่มาของเครื่องปั้นดินเผาที่มีความสวยงามสำหรับเป็น
เครือ่ งบรรณาการทีเ่ รียกว่า “เนิง่ ” ในภาษามอญ หรือ หม้อน้ำสลักลายวิจติ ร ซึง่ เป็น
ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันนี้

การผลิตเครื่องปั้นขยายกิ การตั้งแต่ครั้งแผ่นดินรัชกาลที่
การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด ขยายการผลิตมากขึ้นตามความเจริญ
ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของการค้าขายเครื่องปั้นดินเผาอยู่ที่คลอง
โอ่งอ่าง ตลาดนางเลิ้ง และบ้านหม้อ
พ.ศ. ๒๓๕ มีชาวมอญหนีภัยจากการข่มเหงของพม่ากว่า ๔
คน
เข้ามาพึง่ พระบรมโพธิสมภารในพระราชอาณาจักรไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย โปรดเกล้า ให้ชาวมอญเหล่านั้นไปอยู่ที่เมืองสามโคก ปทุมธานี และที่
ปากเกร็ด คนมอญที่อพยพมาครั้งนี้และอยู่ที่สามโคกได้ทำหน้าที่เป็นผู้ค้าเครื่องปั้น
ดินเผา ทำให้ตลาดเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดได้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น นอกจาก
ตลาดใหญ่ ท ี ่ ก รุ ง เทพมหานครแล้ ว เกิ ด ตลาดในหั ว เมื อ งต่ า ง เช่ น ราชบุ ร ี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ะเชิงเทรา สมุทรปราการ และนครปฐม ต่อมาตลาด
เครื ่ อ งปั ้ นดิ นเผาบ้ า นเกาะเกร็ด ได้ ไ ปถึ ง จั ง หวั ดต่ าง ในภาคเหนื อ ตอนล่ าง เช่ น
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ เป็นต้น
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การทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาของบ้านเกาะเกร็ดในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นน้ั เจริญก้าวหน้า
และขยายกิจการจนเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่และแหล่งเดียวที่อยู่ใกล้
กรุงเทพมหานคร โรงปั้นและเตาเผาเครื่องปั้นได้สร้างขึ้นไปทั่วในหมู่บ้านมอญทั้งหมู่
ที่ ๑ หมูท่ ่ี ๖ และหมูท่ ่ี ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ให้มีการสร้างพระอาราม
จำนวนมากทัง้ ทีเ่ ป็นการส่วนพระองค์และเป็นวัดของพระบรมวงศานุวงศ์ ของข้าราชการ
และของราษ ร การก่อสร้างฐานรากของอุโบสถ วิหาร และเจดีย์ต้องใช้โอ่งดินเผา
วางคว่ำแทรกในระหว่างท่อนซุงที่ขัดเป็นแพ ที่เรียกว่า แกงแนง โอ่งจำนวนมาก จึง
ต้องนำไปใช้ในการทำรากฐานของอุโบสถ วิหาร และเจดีย์ มีผลให้การผลิตเครือ่ งปัน้
ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดมีปริมาณเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้วย ซึ่งปราก
หลักฐานตามหนังสือพระอินทรเทพบดี ศรีสมุห เจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ขวา ข้าหลวง
รักษาราชการเมืองนนทบุรที ไ่ี ด้ทำหนังสือลงวันที่ ๑ ธันวาคม ร.ศ. ๑๑ พ.ศ. ๒๔๔๒
กราบทู ล พระเจ้ า น้ อ งยาเธอ กรมหลวงนเรศวร ทธิ เสนาบดี ก ระทรวงนครบาล
ได้กล่าวถึงการผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ ดังนี้

“...จำนวนโอ่งทีท่ ำขึน้ ในปีนถ้ี งึ สิน้ เดือนพฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๘ รวมทัง้
๓ ขนาด ประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ โอ่งทำออกไม่ทันผู้ซื้อ”
ยอดการผลิตโอ่งทัง้ ๓ ขนาดดังกล่าวนีห้ มายถึงโอ่งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก เพียงช่วงเวลาตัง้ แต่ขน้ึ ปศักราชใหม่ ในสมัยนัน้ ตัง้ แต่เดือนเมษายนถึงเดือน
พ ศจิกายน ร.ศ. ๑๑ เพียง เดือน ยอดการผลิตโอ่งมีสงู มากถึง ๑๖
ใบ
แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด อยู่ที่บริเวณหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗

ที่มา : ภาพจากพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
53-08-021_001-035_Y.indd 11

11/16/10 7:27:36 PM

12

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

ลัก ณ แล ปร เ ทของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
การทำเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเกาะเกร็ดแบ่งเป็น ๑ ประเภท คือ

๑. เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นของใช้ ในชีวิตประจำวัน
เครื่องปั้นดินเผาที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีการผลิต
จำนวนมากและมีหลายขนาด การทำเครื่องปั้นดินเผาประเภทนี้ส่วนใหญ่จะปั้นให้มี
รูปทรงสวยงามหรือมีคุณลักษณะอื่น ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะใช้สอย
เครื่องปั้นดังกล่าวนี้ไม่เน้นการตบแต่งลวดลาย แต่มีรูปทรงสวยงามประณีตขัดแต่งผิว
ให้เรียบร้อย ถ้าจะสลักลายจะสลักเป็นลายง่าย ไม่มีลายซับซ้อน เครื่องปั้นดินเผา
ที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันนี้มีหลายประเภท
ขนาดของเครื่องปั้นดินเผาทีเ่ ป็นของใช้ในชีวิตประจำวันนี้มีตั้งแต่ขนาดใหญ่
จนถึงขนาดเล็ก สำหรับเครื่องปั้นขนาดใหญ่ คือ โอ่งดินเผา ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด
สามารถปั้นโอ่งขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าเครื่องปั้นจากแหล่งผลิตอื่น ในประเทศไทย
เครื่องปั้นประเภทที่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม
ผลิตจำนวนมากและผลิตตามที่ลูกค้าสั่งซึ่งมีหลายชนิดและหลายขนาด ได้แก่

ประเภทโอ่ง

ในบรรดาเครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ดที่ผลิตเพื่อจำหน่าย โอ่งใหญ่เป็น
เครื่องปั้นที่มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องปั้นอื่น และมีโอ่งขนาดรอง จากโอ่งใหญ่อีก
หลายขนาด โอ่งเหล่านี้ใช้สำหรับใส่น้ำดื่ม โอ่งมีขนาดต่าง ดังนี้

โอ่งใหญ่ รูปทรงของโอ่งเป็นรูปไข่ ทรงสูง ไหล่กว้าง ปากกว้าง ท่อนล่าง

จากกลางโอ่งสอบน้อย ไปถึงก้น ก้นตัดแบนสูงประมาณ
เซนติเมตร ปากกว้าง
ประมาณ ๓๕ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากโอ่งกว้างกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของก้นโอ่ง ขอบโอ่งกลมเรียบแบบครึ่งของวงกลมหรือไม้ ไผ่ก ลมผ่าครึ่งซีก ไม่มี า
ใช้อ่างขนาดใหญ่ปดครอบแทน า ไม่สลักลาย โอ่งใหญ่บรรจุน้ำได้ ๑ ปบ
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โอ่งสลักใหญ่
ที่วัดศาลาแดงเหนือ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โอ่งใหญ่ไม่สลักลายนำมาทาสี
ทีบ่ า้ นป้าสมจิต การฤกษ์ อายุ ๗๔ ปี และป้าอุดม
การฤกษ์ อายุ ๗๒ ปี สองพีน่ อ้ งทีบ่ า้ นคลองสระบัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล่าว่าได้ชว่ ยบิดาทำเตา
วงล่องเรือไปขายทีป่ ากเกร็ด แล้วซือ้ โอ่งกลับมา
ตอนหลังมาทาสีเล่น เลยดำไปไม่สวยเหมือนก่อน

โอ่งกลาง มีรูปทรงเหมือนโอ่งใหญ่แต่มีขนาดย่อมกว่า มีความสูงประมาณ

๖ เซนติเมตร ปากกว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร ไม่สลักลาย ไม่มี า ใช้อ่างปด
ครอบเช่นเดียวกับโอ่งใหญ่ โอ่งกลางบรรจุน้ำได้ ปบ

โอ่งสลัก มีขนาดเล็กกว่าโอ่งกลาง รูปทรงโอ่งสลักต่างกว่าโอ่งใหญ่และโอ่งกลาง

กล่าวคือ โอ่งสลักมีรปู ทรงอ้วนปอมไม่สงู เพรียวไหล่กว้าง ขอบโอ่งทำเป็นเส้นขดดินเล็ก
ยาวแนบตลอดขอบเพื่อรองรับ าโอ่งไม่ให้เคลื่อน ขอบโอ่งจึงมีลิ้นรองรับ าโอ่ง ที่
ขอบโอ่งมีการแต่งเป็นปล้องหรือเป็นข้อด้วยการประทับแม่พมิ พ์ทท่ี ำจากไม้ทองหลางปา
ลายสลักบริเวณไหล่ของโอ่งเป็นลายง่าย ส่วนใหญ่จะเป็นลายกลีบบัวแบบบัวหงาย
โอ่งสลักมี าโอ่งปด ากลมคล้ายจานมีจุกดินเผาด้านบนเป็นจุกแบนใช้วางขันน้ำ
บนจุก าโอ่งนี้ได้ าสลักลายง่าย ส่วนมากเป็นลายบัวหงายเช่นเดียวกับที่ตัวโอ่ง
โอ่งสลักมี ๖ ขนาด จากขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก คือ
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โอ่งสลักที่หนึ่ง มีขนาดใหญ่เกือบ

เท่าโอ่งกลาง สูงประมาณ ๕๕ เซนติเมตร
ปากกว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร
โอ่งสลักที่สอง มีขนาดเล็กกว่าโอ่ง
สลักที่หนึ่ง สูงประมาณ ๕ เซนติเมตร
ปากกว้างประมาณ ๒ เซนติเมตร
โอ่งสลักที่สาม มีขนาดเล็กกว่าโอ่ง
สลักที่สอง สูงประมาณ ๔๕ เซนติเมตร
ปากกว้างประมาณ ๒๕ เซนติเมตร
โอ่งสลักที่สี่ มีขนาดเล็กกว่าโอ่ง
สลักที่สาม สูงประมาณ ๔ เซนติเมตร
ปากกว้างประมาณ ๒๒ เซนติเมตร
โอ่งสลักที่ห้า มีขนาดเล็กกว่าโอ่ง
สลักที่สี่ สูงประมาณ ๓๕ เซนติเมตร
ปากกว้างประมาณ ๒ เซนติเมตร
โอ่งสลักที่หก มีขนาดเล็กกว่าโอ่ง
สลักที่ห้า สูงประมาณ ๓ เซนติเมตร
ปากกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร
โอ่งทุกขนาดส่วนใหญ่ไว้ใส่น้ำดื่ม โอ่ง
สลักที่หกซึ่งเป็นโอ่งที่มีขนาดเล็กนั้น ส่วนมาก
ผู้ที่ค้าขายทางเรือจะนิยมใช้ใส่น้ำดื่มในเรือ
ชาวสวนที่จังหวัดสุโขทัยนิยมใช้โอ่งใหญ่หรือ
โอ่งกลางสำหรับบ่มละมุด ชาวสวนธนบุรีและ
นนทบุรีนิยมใช้โอ่งใหญ่และโอ่งกลางสำหรับ
บ่มกล้วย ทั้งโอ่งใหญ่ โอ่งกลาง และโอ่งสลัก
ทุกขนาดผลิตเพือ่ จำหน่าย ขนาดของโอ่งแต่ ละ
อย่างจึงมีขนาดเดียวกันเป็นมาตรฐาน ไม่ ว่า
จะผลิตจากโรงปั้นของใคร
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โอ่งใหญ่บ้านลุงวันชัย จับบาง
ปั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ ปีชวด

โอ่งสลักขนาดบรรจุน้ำ
ได้ประมาณ ๒ ปีบ
โอ่งใหญ่บ้านลุงมิตร กองกูล
ปั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐

โอ่งสลักประทับเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ
โอ่งสลักใหญ่ที่สลักข้อความที่ระลึก
วันฉลองรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๖
ที่เขียนว่า รัฐธรรมนูญจงถาวร
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โอ่งใหญ่พิเศษและโอ่งสลักใหญ่พิเศษ เนื่องจากในหมู่บ้านมอญเกาะเกร็ด

ชาวบ้านนิยมนำเครือ่ งปัน้ ไปแลกข้าวตามหมูบ่ า้ นทีท่ ำนาแทนทีจ่ ะซือ้ ขายเป็นเงิน ราคา
เครื่องปั้นกำหนดเป็นข้าวเปลือกเป็นจำนวนถัง จึงจำเป็นต้องมีที่เก็บข้าวเปลือก โอ่ง
ขนาดใหญ่จึงเหมาะที่จะใช้สำหรับเก็บข้าวเปลือกที่แลกมาได้ และจะต้องเป็นโอ่ง
ขนาดใหญ่พิเศษสามารถเก็บข้าวเปลือกได้มากประมาณ ๑๕ ถัง โดยทั่วไปแล้วมี
ความสูงประมาณ ๕ เซนติเมตร โอ่งใหญ่พิเศษนี้จะปั้นไว้ใช้เ องหรือมีผู้สั่ง ไม่อยู่
ในกลุ่มเครื่องปั้นเพื่อการจำหน่าย
โอ่งสลักใหญ่พิเศษเป็นโอ่งสลักที่มีขนาดใหญ่กว่าโอ่งใหญ่ สลักลายง่าย
โอ่งสลักใหญ่พิเศษนี้ปั้นไว้ใช้เองหรือมีผู้สั่งทำ ไม่อยู่ในกลุ่มเครื่องปั้นเพื่อการจำหน่าย
ทั่วไป

โอ่งใหญ่

โอ่งใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ที่พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๖)

โอ่งดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดได้ปั้นโอ่งที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความสูง ๑ ๕ เซนติเมตร ไหล่มีเส้นรอบวง ๑๑
เซนติเมตร ไม่ได้สลักลายที่โอ่ง โอ่งใบนี้ปั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ พระยาพิไชยบุรินทรา
(นวม ไตลังคะ) คหบดีมอญเกาะเกร็ดได้ให้ นายแปะ ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด เป็นผู้ปั้น
การแต่งภายในโอ่งช่างปั้นต้องนั่งอยู่ในสาแหรกที่แขวนให้ห้อยอยู่ภายในโอ่ง การแต่ง
ภายนอกโอ่งต้องยืนบนม้านั่ง การนำโอ่งใบนี้เข้าเผาในเตาต้องรื้อปากเตาเพราะขนาด
ของโอ่งกว้างกว่าความกว้างของปากเตา เมื่อนำโอ่งเข้าภายในเตาแล้ว จึงก่อปากเตา
ให้เหมือนเดิม เมื่อนำโอ่งออกจากเตาต้องรื้อปากเตาอีกครั้งหนึ่ง จึงนำโอ่งออกจาก
เตาได้ เตาเผาโอ่งใบนี้เป็นเตาของพระยาพิไชยบุรินทราอยู่หมู่ที่ ตำบลเกาะเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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พระยาพิไชยบุรินทราตั้งใจจะมอบโอ่งใบนี้ให้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร แต่เนื่องจากโอ่งใบนี้เมื่อเผาเกิดการชำรุดมีรอยร้าวจึงไม่ได้ม อบให้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แต่ได้มอบไว้ให้แก่นายแปะช่างปั้นนำมาเก็บไว้ที่
บ้านนางทองย้อย ลนขาว ต่อมาได้ถวายวัดปรมัยยิกาวาส ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์
วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โอ่งนี้จึงเป็น
โอ่งบ้านเกาะเกร็ดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โอ่งพลู เป็นโอ่งขนาดเล็กกว่าโอ่งสลักที่หก ใช้สำหรับใส่พลูซึ่งจะทำให้พลูสด

อยู่ได้นานกว่าไว้ข้างนอก

ประเภทอ่าง

เป็นเครื่องปั้นที่มีรูปทรงกลม ปากกว้าง ไม่สูงมาก ก้นสอบจาก
ขอบอ่างก้นตัดแบน ขอบแบนไม่กลมเหมือนขอบโอ่ง บนขอบอ่างบ้านเกาะเกร็ด
ช่างจะปั้นเป็นเส้นดินกลมยาวด้วยการใช้เล็บหัวแม่มือทั้งสองจิกไปบนผ้าชุบน้ำกดลง
บนขอบอ่างให้เป็นเส้นดินกลมแนบติดบนขอบตลอดรอบขอบอ่างทำให้ขอบอ่างสวยงาม
อ่างทีผ่ ลิตเป็นการค้ามีหลายขนาด คือ

อ่างกะเทินหรืออ่างกุชชา เป็นอ่างขนาดใหญ่ ตัวอ่างมีลักษณะโค้งน้อย ใต้

ขอบอ่ า งงุ ้ ม เข้ า พองาม ก้ น อ่ า งตั ด แบน ขอบแบน สู ง ประมาณ ๑๕ เซนติ เ มตร
ปากกว้างประมาณ ๕๕ เซนติเมตร อ่างใหญ่นี้ใช้ยีแปงขนมจีนหรือถวายวัดเพื่อ
ใช้งานในวัดเช่น ซักย้อมจีวรพระ เป็นต้น

อ่ า งปลาร้ า เป็นอ่างขนาดใหญ่แต่เล็กกว่าอ่างกะเทิน สูงประมาณ ๑๕

เซนติเมตร ปากกว้าง ประมาณ ๕ เซนติเมตร ก้นอ่างตัดแบนตัวอ่างจากขอบสอบ
ตรงไปที่ก้นอ่าง ขอบอ่างแบนใช้ครอบโอ่งใหญ่หรือโอ่งกลางแทน าโอ่งหรือใช้หมัก
ปลาทำปลาร้า

อ่างโนที่หนึ่ง เป็นอ่างทีม่ ีขนาดใกล้เคียงกับอ่างปลาร้าขอบแบน ปากกว้าง

ประมาณ ๔๕ เซนติเมตร สูงประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ก้นตัดแบนตัวอ่างจากขอบ
ลงมาปองเล็กน้อย ลักษณะต่างกับอ่างปลาร้าแต่คล้ายอ่างกะเทิน อ่างโนที่หนึ่งนี้
ใช้ยีแปงทำขนมจีนใช้ย้อมจีวรพระ ล
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อ่างปลาร้า

อ่างโนที่หนึ่ง

อ่างโนที่สอง รูปทรงคล้ายอ่างโนที่หนึ่งมีขนาดเล็กกว่า ปากกว้างประมาณ

๔ เซนติเมตร สูงประมาณ ๑๒ เซนติเมตร ก้นตัดแบน

อ่างโนทีส่ าม รูปทรงคล้ายอ่างโนทีห่ นึง่ แต่มขี นาดเล็กกว่าอ่างโนทีส่ อง ปากกว้าง

ประมาณ ๓๕ เซนติเมตร สูงประมาณ ๑ เซนติเมตร ก้นตัดแบน

อ่างหมา รูปทรงคล้ายอ่างโนมีขนาดเล็ก ปากกว้างประมาณ ๒๕ เซนติเมตร

สูงประมาณ ๑ เซนติเมตร ก้นตัดแบน

อ่างแมว รูปทรงคล้ายอ่างโนแต่มีขนาดเล็กกว่าอ่างหมา ปากกว้างประมาณ

๒ เซนติเมตร สูงประมาณ

เซนติเมตร ก้นตัดแบน

อ่างตีนตู้ รูปทรงคล้ายอ่างโนแต่มีขนาดเล็กกว่าอ่างแมว ปากกว้างประมาณ

๑๕ เซนติเมตร สูงประมาณ เซนติเมตร ก้นตัดแบน ใช้สำหรับรองขาตู้กับข้าวเพื่อ
ปองกันมด
อ่างเจี้ยม มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากอ่างกะเทิน อ่างปลาร้าและอ่างโน
อ่างเจี้ยมมีรูปทรงงามกว่า ขอบอ่างเจี้ยมไม่ทำขอบแบนแต่ทำขอบคล้าย ปากชาม
ทำปากผายออกเล็กน้อย ตัวอ่างจากขอบอ่างลู่ลงที่ก้นอ่างโค้งมน มีขอบที่ก้นอ่าง
รูปลักษณะของอ่างเจี้ยมคล้ายกะละมัง ขัดแต่งทั้งภายนอกและภายใน โดยเ พาะ
ภายในขัดแต่งเรียบร้อยกว่าอ่างชนิดอื่น
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อ่างหมา

อ่างแมว

อ่างเจี้ยม

อ่างขนาดต่างๆ จากใบนอกสุด คือ
อ่างโนที่สอง อ่างโนที่สาม อ่างหมา
อ่างแมว และอ่างตีนตูใ้ บในสุด วางซ้อนกัน

1

อ่างเจี้ยมเป็นอ่างที่มีรูปทรงงามกว่าอ่างอื่น ทั้งหมด มีหลายขนาด ไม่ได้ผลิต
เพื่อการค้า แต่ปั้นเพื่อใส่ของหรือมีผู้สั่งให้ปั้น เพราะปั้นยากและต้องใช้ความชำนาญ
อีกทั้งต้องใช้เวลาในการแต่งมาก อ่างเจี้ยมขนาดใหญ่ใช้อาบน้ำเด็กดีที่สุดโดยเ พาะ
เด็กแรกเกิด เพราะอ่างทีข่ ดั มันเรียบไม่เป็นอันตรายแก่ผวิ เด็ก คนมอญนิยมใช้อา่ งเจีย้ ม
ใส่เครื่องไทยทานถวายพระในโอกาสทำบุญใหญ่ ถวายพร้อมอ่าง พระใช้อ่างนี้
สำหรับซักย้อมจีวร

ประเภทครก

ครกทีน่ ยิ มกันมีรปู ทรง ๒ แบบ คือ ครกตีนช้างและครกทรงระ งั

ครกตีนช้าง เป็นครกที่มีรูปทรงกระบอกหนาปากผาย ตัวครกสอบลงทีก่ ้น

ขอบหนาเอวใหญ่ ก้นหนาใหญ่กว่าก้นครกทั่วไป เป็นครกที่มีใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในเมืองมอญมาก่อน
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ครกทรงระ งั มีรปู ร่างเพรียวขอบหนา ตัวครกมีรปู คล้ายระ งั เอวคอด ก้นเล็ก

กว่าก้นครกตีนช้าง ช่างปั้นรุ่นหลัง เปลี่ยนรูปทรงไม่ปั้นทรงระ ัง ทรงใหม่ปั้นจาก
ขอบครกสอบลงตรงทีก่ น้ ไม่ปน้ั ให้ปองแบบระ งั แบบใหม่ปน้ั ได้รวดเร็วกว่า แต่ความงาม
ด้อยกว่า ครกทรงระ ังเป็นครกที่ปั้นอย่างแพร่หลายมาก่อน ผู้ซื้อจะซื้อครกทรงระ ัง
มากกว่าครกตีนช้าง ครกตีนช้างมีลักษณะแข็งแรงแต่เมื่อนำเข้าเรียงในเตาเผาจะกินที่
ภายในเตามาก ต่างกับครกทรงระ ังเมื่อเรียงในเตาเผาสามารถเรียงร้อยซ้อนกันเป็น
แถวได้ กินเนื้อที่ภายในเตาน้อยจึงนิยมปั้นครกทรงระ ังมากกว่าครกตีนช้าง ผู้ซื้อ
นิยมซื้อครกทรงระ ังเพราะบรรทุกในเรือได้มากกว่าครกตีนช้าง ครกที่ผลิตเป็นการค้า
ส่วนใหญ่จะเป็นครกทรงระ ัง มีชนิดต่าง ดังนี้ คือ

ครกหนาใหญ่ รูปทรงระ งั มีความสูงประมาณ ๒๕ เซนติเมตร กว้างประมาณ

๑ เซนติเมตร

ครกหนากลาง รู ป ทรงคล้ า ยครกหนาใหญ่ ท รงระ ั ง แต่ ม ี ข นาดเล็ ก กว่ า

สูงประมาณ ๒๒ เซนติเมตร ปากกว้างประมาณ ๑๖ เซนติเมตร

ครกยั ่ ว รู ป ทรงคล้ า ยครกหนาทรงระ ั ง มี ข นาดเล็ ก กว่ า ครกหนากลาง

สูงประมาณ ๒ เซนติเมตร ปากกว้างประมาณ ๑๓ เซนติเมตร

ครกโลด รูปทรงคล้ายครกหนาทรงระ ัง มีขนาดเล็กกว่าครกยั่ว สูงประมาณ

๑ เซนติเมตร ปากกว้างประมาณ ๑๒ เซนติเมตร ครกโลดเป็นครกที่ชาวประมง
ซื้อไปใช้สำหรับผูกถ่วงอวนจับปลา

ครกเรื อ จ้ า ง รู ป ทรงคล้ า ยครกหนาทรงระ ั ง มี ข นาดเล็ ก กว่ า ครกโลด

สูงประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ปากกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร

ครกตำหมากใหญ่ เป็นครกทรงระ ังขนาดเล็ก สูงประมาณ ๑ เซนติเมตร

ปากกว้าง
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ครกตีนช้าง

ครกยั่ว

ครกเรือจ้าง
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ครกสลัก

21

ครกตำหมากเล็ก และครกตำหมากใหญ่

11/16/10 7:29:02 PM

22

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

ครกตำหมากเล็ก มี ๒ แบบ คือ

แบบครกตำข้าว มีรูปทรงเตี้ยปอมคล้ายถังหรือครกตำข้าว มีก้นกลมแบน
ไม่มีขอบ สูงประมาณ เซนติเมตร ปากกว้างประมาณ เซนติเมตร
แบบทรงระ งั มีขนาดเล็กกว่าครกตำหมากใหญ่ สูงประมาณ เซนติเมตร
ปากกว้างประมาณ เซนติเมตร

(ซ้าย) ครกขนาดที่ใช้ตามปกติ (ขวา) ครกใหญ่พิเศษ
ขนาดปากกว้างถึงขอบนอกประมาณ ๑๒ นิ้ว

ครกใหญ่พิเศษ จะปั้นไว้เพื่อใช้ในงานทำบุญหรือในการทำอาหารจำนวนมาก

มีทั้งครกตีนช้างและครกทรงระ ัง ไม่ได้ปั้นเพื่อการค้าแต่ปั้นไว้ใช้เองหรือปั้นตามที่มี
ผู้สั่งทำหรือถวายวัด เพื่อใช้ในโรงครัวของวัด

๒. เครื่องปั้นดินเผาที่ ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์
การผลิตและการเก็บอาหารหรือสิ่งของบางอย่างต้องใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับเก็บ
อาหารหรือสิ่งของเหล่านั้น และเพื่อความสะดวกในการนำไปจำหน่ายเป็นสินค้า
เครื่องปั้นดินเผาจึงเข้ามามีบทบาททำหน้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บรักษาหรือ
การขนส่งอาหารหรือสิง่ ของดังกล่าว เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดทีใ่ ช้ทำบรรจุภณ
ั ฑ์คอื

กระปุกน้ำตาล มอญเรียก “ปุงเกว่ยะ” มีรูปทรงคล้ายโอ่งใหญ่แ ต่มีขนาดเล็ก

สูงประมาณ ๒ เซนติเมตร ปากกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร ไหล่กว้างก้นสอบ
ตัดแบน ใช้ใส่น้ำตาลโตนดหรือน้ำตาลมะพร้าว
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กระปุกน้ำตาล

23

กระปุกจาวี

กระปุกจาวี รูปทรงอ้วนกลมปอมเตี้ยไหล่กว้างคล้ายโอ่งสลักแต่มีขนาดเล็ก สูง

ประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ปากกว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร ใช้ใส่ปูนกินกับหมาก
กะป ปลาร้า ปลาเจ่า ปลาจ่อม ปลาส้ม หน่อไม้ดอง ล

โอ่งใหญ่และโอ่งกลาง พ่อค้าน้ำอ้อยนิยมใช้โอ่งใหญ่หรือโอ่งกลางบรรจุนำ้ อ้อย

เพราะเป็นโอ่งขนาดใหญ่สามารถบรรจุน้ำอ้อยจำนวนมาก บรรทุกไปขายในตลาดได้
เช่นเดียวกับน้ำปลา พ่อค้าใส่โอ่ง ใหญ่หรือโอ่งกลางไปขายในตลาดได้เช่นกัน ทั้ง
น้ำอ้อยและน้ำปลาตวงขายเป็นลิตร
อ่าง ใช้สำหรับใส่กะปหรือปูเค็ม ขนาดของอ่างส่วนใหญ่จะใช้อา่ งทีม่ คี วามกว้าง
ไม่มากจนถึงอ่างขนาดเล็ก เครื่องปั้นที่เป็นบรรจุภัณฑ์นั้น ไม่เพียงแต่สำหรับการค้า
ภายในประเทศเท่านั้น การค้าต่างประเทศได้ใช้เครื่องปั้นเป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุสินค้าไป
ขายยังต่างประเทศด้วย ดังปราก ตามหนังสือโต้ตอบระหว่างการสั่งซื้อและขายสินค้า
แสดงถึงการใช้เครื่องปั้นในการบรรจุหรือเก็บสินค้าตั้งแต่รัชกาลสม เด็จพระนารายณ์
มหาราช เรือได้ขนสินค้าจากสยามเพื่อเดินทางไปยังเมืองโตยัน มีสินค้าหลายประเภท
ทีส่ ง่ั ซือ้ จากกรุงศรีอยุธยา และใช้เครือ่ งปัน้ ดินเผาเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น น้ำตาล ๑
หม้อ น้ำมันมะพร้าว ๔ โถ
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๓. เครื่องปั้นดินเผาที่ ใช้เป็นเครื่องบรรณาการ
เครื่องปั้นประเภทนี้ส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่ แต่มีรูปทรงและสลักลวดลายที่สวยงาม
ประณีตเป็นพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นโอ่งใส่นำ้ ซึง่ มีหลายรูปแบบ นอกจากนัน้ เป็นเครือ่ งปัน้
ขนาดเล็กที่มีลวดลายงดงามอื่น อีกหลายรูปแบบเช่นกัน

หม้อน้ำดินเผาสลักลายวิจิตร
แห่งบ้านเกาะเกร็ด
ประเภทเครื่องปั้นดินเผา
ที่ใช้เป็นเครื่องบรรณาการ

53-08-021_001-035_Y.indd 24

11/16/10 7:29:21 PM

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

2

เครื่องปั้นประเภทเป็นเครื่องบรรณาการที่สวยงามนี้ ช่างปั้นมิได้ทำเพื่อการค้า
แต่ทำด้วยใจรัก และมักจะทำให้ผู้ที่ตนเคารพนับถือ เช่น นำไปถวายพระ หรือนำ
ไปมอบให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เมื่อครั้งที่มอญมีพระราชอาณาจักรมอญนั้น เครื่อง
ปัน้ ดินเผาประเภทนีใ้ ช้ในราชสำนักมอญในกลุม่ พระสง ม์ อญและขุนนางเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้นเครื่องปั้นประเภทเป็นเครื่องบรรณาการที่สวยงามนี้จึงมีความสวยงามเป็นพิเศษ
ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงและลวดลายตบแต่ง เพราะช่างปั้นทำด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษ
และให้ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมจริง
จากตั ว อย่ า งของเครื ่ อ งปั ้ น ที ่ พ ิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ม อญเมื อ งเมาะละแหม่ ง ที ่ ม ี ค วาม
สวยงามและประวัติเป็นของใช้ในราชสำนักของกษัตริย์มอญมาก่อ น ย่อมแสดงให้เห็น
ได้ว่าการทำเครื่องปั้นที่สวยงามนี้เป็นศิลปะในราชสำนักมอญ ช่างปั้นมอญที่มาอยู่ที่
เกาะเกร็ดนี้ได้สืบทอดงานศิลปะในราชสำนักมอญสืบทอดต่อกันมากว่าสองร้อยปจวบ
จนถึงปัจจุบัน

๔. เครื่องปั้นดินเผาที่สนองตอบต่ออารมณ์สุนทรียภาพ
ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดได้ประดิษฐ์เครื่องปั้นเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับเพิ่มความ
สวยงามแก่ศาสนสถาน เช่น ลายประดับซุ้มประตูและหน้าต่างอุโบสถ วัด ิมพลี
สุทธาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และพระอารามหลวง
ที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ลายประดับดังกล่าว
ทำด้วยดินเผาปดทองประดับกระจก

รำมะนาและโทนทำด้วยดินเผา
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นอกจากนั้นช่างปั้นได้ประดิษฐ์เครื่องปั้นเป็นเครื่องดนตรีด้วยการขึ้นรูปเป็นโทน
และรำมะนา ปราก ว่าโทนดินเผาบ้านเกาะเกร็ดเป็นโทนดินเผาที่ตีแล้วมีเสียงไพเราะ
เป็นที่ต้องการของนักดนตรีไทยมาก แหล่งจำหน่ายเครื่องดนตรีไทยใหญ่ ในกรุงเทพ
มหานครสั่งซื้อโทนดินเผาจากบ้านเกาะเกร็ดไปจำหน่ายเป็นประจำ

๕. เครื่องปั้นดินเผาที่ ใช้ ในพระพุทธศาสนาและในพิธีกรรม
เครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ดส่วนหนึ่งได้ผลิตขึ้นเพื่อให้ผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนา
ได้นำไปใช้เกีย่ วกับการบำเพ็ญกุศลของชาวพุทธ เครือ่ งปัน้ เหล่านี้ ได้แก่ หม้อน้ำมนต์
บาตรพระดินเผา กระถางปักธูปดินเผา ขันน้ำมนต์ดินเผา
นอกจากนั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดได้ปั้นสำหรับใช้ในพิธีก รรมสำคัญ
ของมอญ เช่น เครื่องปั้นในพิธี ลองพระพุทธรูปตามพิธีมอญ มีบาตรและกระโถน
เป็นต้น หม้อสำหรับกวนข้าวทิพย์ ใช้ในพิธีกวนข้าวทิพย์ อ่างดินเผาสำหรับใส่เครื่อง
ไทยทานถวายพระ
แม้ในงานศพเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดได้นำไปใช้ตามคติความเชื ่อของคน
มอญ เช่น อ่างและหม้อข้าวต้องวางไว้หน้าศพ หม้อน้ำขมิ้นเทราดลงในโลงศพ
ก่อนนำศพบรรจุในโลง เมื่อเทน้ำขมิ้นแล้วต้องทุบหม้อนั้นให้แตก

กระถางธูปดินเผา สลักลายเทพนม
และลายกลีบบัว
บาตรพระพร้อมขารองบาตรและฝา
ทำจากดินเผาสลักลายวิจิตร
เป็นลายกลีบบัว ผลงานของ
นายศรีเมือง ทรรทุรานนท์
ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด
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เสมาดินเผา

กระเบื้องเชิงชายหลังคาอุโบสถทำด้วยดินเผา
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ลายกาบพรหมศร ประดับซุ้มประตูอุโบสถ
ทำด้วยดินเผาลงรักปิดทอง
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๖. เครื่องปั้นดินเผาที่ ใช้ ในการก่อสร้าง
เครื่องปั้นดินเผาประเภทนี้ ได้แก่ การทำอิฐก่อสร้างวัดและวังซึ่งคนมอญมี มือ
การทำอิฐจนเรียกกันทั่วไปว่า อิ ฐ มอญ ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคนมอญ
มีหน้าทีท่ ำอิฐให้แก่ทางราชการเพือ่ ใช้สร้างวังและวัด และไปทำอิฐทีบ่ า้ นท่าอิฐ อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ด้านอ้อมเกร็ด นอกจากนั้นทำอิฐเพื่อใช้ในการก่อเตา
เผาเครื่องปั้นดินเผา แต่ต่อมามีการใช้อิฐก่อสร้างที่ทำจากชุมชนมอญแหล่งอื่น เช่น
จากบ้านสามโคก จังหวัดปทุมธานี บทบาทในการทำอิฐที่เกาะเกร็ดลดลง คงมีการ
ทำอิฐไว้ใช้ในการก่อและซ่อมเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาภายในเกาะเกร็ด เป็นส่วนใหญ่
โดยเผาพร้อมกับเผาเครื่องปั้นอื่น

๗. เครื่องปั้นดินเผาสำหรับเป็นของเด็กเล่น
เครื่องปั้นประเภทนี้เป็นที่นิยมเล่นของเด็ก เมื่อสมัย ๕ ปก่อนนี้ ในปัจจุบัน
ยังคงได้รับความสนใจจากเด็ก อยู่ เป็นเครื่องปั้นที่จำลองเครื่องครัวให้มีขนาดเล็ก
เช่น ชุดหม้อข้าวหม้อแกง ชุดกระทะขนมครกพร้อมเตา ระนาดของเล่น เป็นต้น
ระนาดของเล่นตั้งอยู่บนโต๊ะเล็ก
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๘. เครื่องปั้นดินเผาลักษณะพิเศษที่มีผู้สั่งทำ
เครื่องปั้นดินเผาบางอย่างที่ไ ด้ปั้นมีลักษณะพิเศษตามทีม่ ีผู้สั่งทำ เช่น โอ่ง
ปากกว้างสำหรับใส่น้ำให้วัวกิน หม้อหมักส่าหรือหม้ออีแร้งสำหรับหมักส่าเหล้า
หม้อกวนข้าวทิพย์เป็นหม้อปากกว้างก้นกลมใช้ในพิธกี วนข้าวทิพย์ของมอญ กระปุกน้ำ
สำหรับใช้ในการทำอิฐ มอญเรียก “จาโต” สำหรับใส่น้ำเพื่อลูบพิมพ์อิฐและแต่ง
แผ่นอิฐ เป็นต้น

๙. เครื่องปั้นดินเผาตอบสนองการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (

)

ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา เกาะเกร็ดได้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ นี กั ท่องเทีย่ ว
จำนวนมากมาที่เกาะเกร็ด
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดได้ผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกให้แก่นั กท่องเที่ยวและ
ให้ผู้สนใจเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP ดีเด่น ได้มีช่างปั้นรุ่นใหม่ได้ผลิตเครื่องปั้นด้วยการ
ประดิษฐ์ลวดลายตบแต่งเครื่อ งปั้นและรูปทรงเครื่องปั้นต่าง กันไป อีกทั้งประโยชน์
ใช้สอยของเครื่องปั้นเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปจากการใช้สอยในชีวิตประจำวันไปเป็นสินค้า
ของที่ระลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีประเภทต่าง เช่น

ประเภทของที่ ร ะลึ ก เช่น หม้อน้ำสลักลายวิจิตรขนาดเล็ก กระปุกขมิ้น

หม้อกรันขนาดเล็ก เป็นต้น

ประเภทของใช้ เช่น โคมไ รูปแบบต่าง กล่องใส่กระดาษทิชชู ภาชนะใส่

อาหาร ขันน้ำดินเผาสลักลาย ภาชนะใส่ของหอมใส่กำยานหรือเครือ่ งหอมระเหยต่าง
โอ่งน้ำขนาดเล็กไม่สลัก ลาย สำหรับใส่เครื่องดื่ม ใส่ห่อหมก แทนกระทงใบตอง
นา กา เป็นต้น

ประเภทเครื่องปั้นลอยตัว ปั้นด้วยมือเปล่า (Free

แปนหมุน ส่วนมากเป็นการปั้นรูปคน รูปสัตว์ เป็นต้น

53-08-021_001-035 new17_Y.indd 29

ไม่ปั้นขึ้นรูปบน

11/17/10 7:51:24 PM

3

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรที่ใช้ใส่อาหาร
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เครื่องปั้นดินเผาลอยตัวรูปช้าง หนู และฟักทอง

กระปุกออมสินดินเผารูปไก่ แมว มังคุด ฟักทอง
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เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรชุดน้ำชาและกล่องทิชชู

เครื่องปั้นดินเผา
สลักลายวิจิตร
ชุดอาหาร
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เครื่องปั้นดินเผาขนาดจิ๋ว
เทียบกับไม้ขีดไฟ
และเม็ดข้าวสาร

33

เครื่องปั้นดินเผาขนาดจิ๋ว
อยู่บนฐานวางขนาดประมาณ ๕ นิ้ว

เครื่องปั้นดินเผาลอยตัวรูปสัตว์
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ตะเกียงดินเผา
โถดินเผามีฝาปิด

หม้อกรัน
ดินเผา
ขนาดเล็ก
(ด้านหน้า ๓ ใบ)

ชุดน้ำชา
ดินเผา
แบบต่างๆ
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๑๐. เครื่องปั้นดินเผาที่ ใช้เป็นของแต่งสวนและแต่งตู้ปลา
เครื่องปั้นประเภทนี้ได้รับความนิยมจากตลาดมาก ในขณะนี้ช่างปั้นได้ประดิษฐ์
เป็นอ่างน้ำตก เครื่องปั้นใช้แต่งตู้ปลาและสวนหย่อม เป็นต้น

เครื่องปั้นดินเผาใช้แต่งตู้ปลา
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การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
รผลิ

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดที่มีคุณภาพและสวยงามนั้นต้อง
คำนึงถึงดินที่เป็นวัตถุดิบที่สำคัญรวมทั้งอุปกรณ์และขั้นตอนการผลิต อันเป็นปัจจัยที่
ทำให้การผลิตเครื่องปั้นดินเผาดำเนินไปได้ด้วยดีและมีคุณภาพ ดังนี้

ÇÑµ¶Ø´Ôº·Õè ãª้ ในการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด

๑. ดิน

ดินเป็นวัตถุดิบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผา ต้องเป็น
ดินเหนียวทีไ่ ม่มวี ชั พืชหรือกรวดทรายปน ดินทีเ่ หมาะสมในการทำเครือ่ งปัน้ บ้านเกาะเกร็ด
คือดินบนเกาะเกร็ดนั่นเอง ลักษณะดินเหนียวที่ดีคือ มีความเหนียว เมื่อนำมาผสม
กับน้ำอย่างพอเหมาะแล้วสามารถนำมาปั้นหรือขึ้นรูปตามต้องการได้ โดยธรรมชาติ
ดินที่มีความเหนียวมากสังเกตได้ง่ายคือ เนื้อดินละเอียด เมื่อจับต้องจะนุ่มมือ และเมื่อ
ถูกน้ำจะลื่นมือ มีสีดำหรือมีสีนวลปนเหลือง เนื้อดินจับกันเป็นก้อนแน่นไม่ร่วนซุยและ
ไม่มีเศษวัชพืชกรวดทราย เนื้อดินปั้นนี้เมื่อผสมน้ำและนวดจะมีความนุ่มและเหนียว
มากเหมาะในการใช้ป ั้น ในเนื้อดินปั้นจะมีธาตุเหล็กผสมอยู่เล็กน้อย เมื่อเผาแล้ว
จึงมีสีแดง แต่ถ้าเผาในอุณหภูมิสูงแร่เหล็กในดินจะหลอมละลายเป็นน้ำเคลือบ
(Iron oxide) โดยจะเคลือบเครื่องปั้นที่เผาให้มีสีเข้ม วิธีทดสอบความเหนียวของดิน
อย่างง่าย คือ นำดินที่นวดจนนุ่มดีแล้วมาคลึงเป็นเส้นกลมขนาดนิ้วมือ จากนั้นนำ
ขดดินนั้นมาขดเป็นวง ถ้าขดดินมีเนื้อดินเรียบไม่มีรอยแตกแยกแสดงว่าดินนั้นมีความ
เหนียวดี แต่ถ้ามีรอยแตกแยกแสดงว่าดินมีความเหนียวน้อย
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ดินที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำเครื่องปั้น

๒. แหล่งดิน

เกาะเกร็ดเป็นแหล่งดินที่ดี เหมาะแก่การใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา
ในสมัยแรกเมื่อเริ่มทำเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเกาะเกร็ดช่างปั้นขุดดินใกล้บ้านที่อยู่ใกล้
โรงปั้นนำมาทำเครื่องปั้น เพราะมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่มาก ในเวลาต่อมาช่างปั้นต้องไป
ขุดดินทีอ่ ยู่ไกลจากโรงปั้น เนื่องจากมีผู้คนมากขึ้น พื้นที่บนเกาะเกร็ดต้องนำไปใช้เพือ่
ปลูกบ้านทำสวนทำนา การขุดดินเพือ่ นำมาใช้ทำเครือ่ งปัน้ จึงต้องหาแหล่งดินจากแหล่งอื่น
นอกเกาะเกร็ด บริเวณท้องนาหลังโรงเรียนปากเกร็ดบริเวณที่หมู่ที่ ๓ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และที่บริเวณหลังวัดกลางเกร็ด ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรเี ป็นแหล่งดินทีข่ ดุ มาทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีบ่ า้ นเกาะเกร็ดได้

เรือบรรทุกดินมาจากอำเภอสามโคก
มาจากอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๔)
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เพราะดินจากแหล่งดินดังกล่าวนี้ม ีคุณภาพใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาได้ไ ม่ต่างจากดินที่
เกาะเกร็ด ปัจจุบันต้องใช้ดินจากอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีบรรทุกเรือมาใช้ทำ
เครื่องปั้นดินเผาทีบ่ า้ นเกาะเกร็ด ตำบลปากเกร็ดและตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรที เ่ี คยเป็นแหล่งดินใช้ทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาได้นน้ั ปัจจุบนั มีสภาพเป็นเมืองไม่มี
พื้นที่ที่จะขุดดินมาใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาได้

๓. ทราย

สำหรับผสมเนื้อดินเพื่อเพิ่มความแกร่งของเครื่องปั้น ลดการหดตัวของดิน
ทรายที่ดีจะต้องเป็นทรายละเอียด เวลาใช้ต้องร่อนเอาเศษผงกรวดต่าง ออกให้หมด
ทรายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด เป็นทรายที่ละเอียด
มีคณ
ุ ภาพดี มีอยูม่ ากมายในแม่นำ้ เจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดเกาะพญาเจ่งต่อเนือ่ งไปถึง
บริเวณหน้าวัดกู้ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรายจากตำบลบางพูดดังกล่าวนี้
นอกจากมีความละเอียดแล้วยังมีคุณภาพดีเหมาะแก่การนำมาผสมดินใช้ทำเครื่องปั้น
ดินเผา ชาวบ้านจะงมทรายจากแม่น้ำเจ้าพระยาบรรทุกเรือนำไปขายที่บ้านเกาะเกร็ด
เพื่อใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา ทรายนอกจากใช้ผสมกับดินดังกล่าวแล้วยังต้องใช้สำหรับ
โรยบนกระดานรองปั้นไม่ให้เครื่องปั้นติดกระดาน หรือโรยบนพื้นโรงปั้นปองกันไม่ให้ดิน
ติดพื้นโรงปั้นในขณะเหยียบดินหรือขณะใช้ควายย่ำดินบนพื้นโรงปั้น

๔. ฟืน

เป็นวัตถุดิบสำหรับใช้เผาเครื่องปั้นดินเผา นที่ใช้เผาเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
เกาะเกร็ดมี ๒ ชนิดคือ

ฟืนไม้เบญจพรรณหรือไม้อื่น ใช้สำหรับเผาเครื่องปั้นดินเผาในระยะ

เริม่ ต้นเพือ่ ใช้สมุ ให้เกิดความร้อนภายในเตาในระยะแรก เพือ่ ไล่ความชืน้ ทีม่ ภี ายในเตา
และที่มีในเครื่องปั้นต่าง ให้ระบายออกมาให้หมด การเผาในระยะแรกนี้ ใช้ นไม้
เบญจพรรณหรือไม้อื่น เช่น ไม้มะม่วง ไม้ทองหลาง ไม้ดังกล่าวจะมีถ่านและให้
ความร้อนที่เหมาะกับการเผาในระยะแรกนี้
ต่อมามีการใช้ เศษไม้จากโรงเลื่อย
ที่มีอยู่มากในโรงเลื่อยต่าง ที่เป็นปกไม้หรือเศษไม้ที่เรียกว่า นหลาบรรทุกเรือมาขาย
ให้แก่ผู้ทำเครื่องปั้นดินเผา ที่เรียกว่า ฟืนหลา เพราะราคาไม้ นคิดตามขนาดของ
กอง นที่มีความยาว ๑ หลา ความสูง ๑ หลา ปัจจุบันมีการใช้ไม้ยูคาลิปตัส
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ฟื น ตาตุ ่ ม เป็น นที่ตัดจากต้นตาตุ่มที่มีอยู่มากมายที่ชายทะเลจังหวัด

สมุทรสาคร และที่บ้านบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นตาตุ่มถูกตัดเป็นท่อนยาวประมาณ ๒ ศอก บรรทุกเรือขนาดใหญ่ เรือลำหนึ่ง
บรรทุก นตาตุ่มได้ประมาณ ๕
ท่อน นำมาขายให้แก่ผู้ทำเครื่องปั้น
ดินเผาที่บ้านเกาะเกร็ด

ภาพวาดเรือบรรทุกฟนตาตุ่มมาขายที่เกาะเกร็ดในอดีต
(ภาพวาดโดยนายเฉลิมพล โปะบุญชื่น)
เรือฟนเทียบท่าที่ลัดเกร็ด
บริเวณหมู่ที่ ๑ เกาะเกร็
เกาะเกร็ดด

ฟนไม้ยูคาลิปตัส ที่วัดสนามเหนือ
อำเภอปากเกร็ดด รอส่งไปฝังเกาะเกร็ด
อำเภอปากเกร็
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นตาตุม่ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะแก่การใช้เผาเครือ่ งปัน้ ดินเผาในระยะที่ ๒ ทีเ่ ป็น
ระยะเวลาทีต่ อ้ งเร่งไ แรงเพือ่ ให้เกิดความร้อนเต็มทีก่ อ่ นปดเตา นตาตุม่ จะลุกไหม้เร็ว
ให้ความร้อนสูงและมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษคือลุกไหม้แล้วเป็นขีเ้ ถ้าไม่เป็นถ่าน ถ้าเป็นถ่าน
จะทำให้ภายในเตาเต็มไปด้วยถ่านต้องคอยโกยเอาถ่านออกซึ่งไม่สะดวกและยุ่งยาก
การใช้ไม้ตาตุ่มจะแก้ไขข้อยุ่งยากนี้ได้และให้ความร้อนสูงด้วย การทำเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ที่บ้านเกาะเกร็ดในช่วงหลัง พ.ศ. ๒๕ เป็นต้นมา ที่เป็นการผลิตกระถางต้นไม้
การเผากระถางต้นไม้ในระยะเร่งไ ใช้ นทางมะพร้าวแทน นตาตุ่ม ปัจจุบันมีการ
นำ นไม้ยูคาลิปตัสมาใช้แทน นทางมะพร้าวด้วย
ลุงโถ เชื้อเต็ง จับแป้นไม้ที่มีแผ่นไม้กลมแบนติดอยู่ด้านบน
ของแป้นด้านล่างเจาะเป็นรูเพื่อสวมในหลัก
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒ )

แป้นไม้และแท่นดินบนแป้น

อุปกรณที่ ช้ นการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด ช่างปั้นจะใช้อุปกรณ์ที่สำคัญดังนี้ คือ

๑. แปน

มอญเรียก “เปงโม” เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับขึน้ รูปภาชนะดินเผา ทำจาก
ท่อนไม้ขนาดใหญ่ แต่งเป็นรูปครึ่งวงกลมรูปร่างคล้ายลูกข่าง ด้านบนตัดแบนราบ
มีไม้แผ่นกลมแบนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๕ - ๖ เซนติเมตรอยู่ด้านบน จึงดู
เหมือนลูกข่างที่มีไม้แผ่นกลมแบนวางอยู่ด้านบน ด้านล่างคว้านเป็นรูกลม เส้นผ่า
ศูนย์กลางประมาณ ๑ เซนติเมตร ลึกประมาณ ๓ - ๔ เซนติเมตร
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หลักไม้ที่นำไปฝังดินในหลุม
นำแป้นสวมที่หลัก
ทำให้แป้นหมุน
ใช้ขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา

1

แป้นที่มีลูกปน
ช่วยในการหมุนตัวของแป้นให้ดีขึ้น

การตัง้ แปน

ต้องขุดดินเป็นหลุมให้มขี นาดใหญ่กว่าตัวแปนเล็กน้อย ตรงกลาง
หลุมมีหลักไม้ปักแน่นอยู่ในดิน หลักนี้ทำจากไม้เนื้อแข็ง ต้องปักให้ตั้งตรงที่สุด ังแน่น
อยู่ในหลุมที่ขุด เมื่อนำแปนมาสวมในหลักสวมแล้วแปนหมุนได้คล่องตัว ได้สมดุล
ไม่ส่ายคลอน เมื่อสวมได้ที่แล้วตัวแปนทั้งหมดจะลอยตัวอยู่ในหลุมแปนนั้น เวลา
หมุนแปนจะไม่ครูดส่วนใดส่วนหนึ่งของหลุม ขอบด้านบนของแปนจะลอยตัวสูงกว่า
ระดับพืน้ ดินประมาณ ามือ ต่อมามีการนำลูกปนมาใส่ในแปนจึงทำให้การหมุนของแปน
ดียง่ิ ขึน้ ส่วนบนของแปนเป็นแผ่นไม้กลมแบน เหนือไม้กลมแบนนีจ้ ะมีแท่นดิน รูปทรง
กระบอกสูงประมาณ ๑ คืบ วางติดแน่นอยู่กึ่งกลางของแผ่นไม้กลม ส่วนบนของ
แท่นดินนี้มีไม้กลมแบนเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับเส้นผ่าศูนย์ของแท่น ดินวางอยู่ด้วย
เวลาปั้นจะปั้นบนแท่นดินทรงกระบอกนี้ การให้แปนสวมอยู่กับหลักไม้ที่ ังแน่นกลาง
หลุมและให้แปนอยูใ่ นหลุมเช่นนี้ ช่วยทำให้แปนอยูใ่ นลักษณะทีม่ น่ั คงยิง่ ขึน้ และสะดวก
เวลาปั้นและหมุนแปน เพราะแปนจะอยู่ในระดับพอเหมาะกับการทำงาน การนำ
แปนสวมหลักไม้และแปนหมุนไปนาน จะเกิดการเสียดสีระหว่างแปนและหลัก
โดยเ พาะอย่างยิง่ ทีส่ ว่ นปลายของหลักเกิดความร้อน ปลายหลักจะเกิดการไหม้ได้บอ่ ย
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และสึกหรอ ทำให้การหมุนของแปนไม่เทีย่ ง ต่อมามีการนำลูกปนมาใช้สวมทีป่ ลายหลัก
และที่ด้านล่างของแปนบริเวณส่วนกลางของหลัก ทำให้การหมุนของแปนคล่องตัว
ดีและแก้ปัญหาการสึกหรอของปลายหลักได้

๒. กระดานรองปั้น

มอญเรียกว่า “ ะตา” การปั้นภาชนะขนาดใหญ่ เช่น โอ่ง
อ่าง จะต้องปั้นบนกระดานรอง เป็นแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๔ x ๔
เซนติเมตร เวลาปั้นช่างปั้นจะนำกระดานรองไปวางบนแท่นดินบนแปนและปั้นขึ้นรูป
เครือ่ งปัน้ บนกระดานรองนี้ ทีต่ อ้ งใช้กระดานรองเพือ่ สะดวกในการหมุนแปนและสะดวก
เวลายกเครื่องปั้นออกจากแปนจะยกไปทั้งแผ่นกระดาน แต่ถ้าเป็นการปั้นเครื่องปั้น
ขนาดเล็ก เช่น ครก กระปุก ล จะปัน้ บนแท่นดินบนแปนไม่ใช้กระดานรอง เมือ่ ปัน้
เสร็จแต่ละใบใช้ลวดหรือเชือกเส้นเล็กตัดเครื่องปั้นที่ปั้นนั้นออกจากแท่นดินบนแปน

ผ้าที่ใช้จับดินในขณะปั้น

๓. ผ้า

ในขณะทีป่ น้ั เครือ่ งปัน้ ช่างปัน้ จะใช้ผ้าเปยกน้ำจับดิน ผ้าที่ใช้เป็นผ้าดิบมีขนาด
ใหญ่กว่าผ้าเช็ดหน้าเล็กน้อย นำมาพับทบกันเป็นผืนเล็กยาวให้มีส่วนกว้างประมาณ
เซนติเมตร ยาวประมาณ ๓ เซนติเมตร เวลาปั้นต้องจุ่มน้ำให้ผ้าเปยกอยู่เสมอ
การใช้ผา้ จับเวลาปัน้ จะทำให้ผวิ ของเครือ่ งปัน้ เรียบร้อยไม่เป็นคลื น่ เป็นรอยมือและทำให้
การจับดินขึน้ รูปสะดวกเพราะผ้าลืน่ ลดการเสียดสีของดินและมือได้อย่างดี ช่วยทำให้
การปั้นรวดเร็วขึ้นด้วย
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๔. อ่างน้ำ

ขณะปัน้ ต้องมีอา่ งน้ำขนาดเล็ก ๑ ใบอยูด่ า้ นขวามือของช่างปัน้ ช่างปัน้
จะใช้ผ้าจุ่มน้ำให้เปยกอยู่ตลอดเวลาที่ปั้นและใช้ล้างมือเมื่อดินติดมือ

๕. ไม้วง

มอญเรียก “เล่ะว่าง” ทำด้วยผิวไม้ไผ่แบนขดเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ ๑ เซนติเมตร ใช้สำหรับขูดแต่งผิวเครื่องปั้นภายนอกขณะปั้น

๖. หอยกาบ

มอญเรียก “กะน้าว” หรือ “อะน่ะ ”์ เป็น าหอยกาบน้ำจืดขนาดใหญ่
ประมาณ ามือ เป็นหอย ๒ า ต้องเลือก าทีม่ ลี กั ษณะงุม้ ไม่แบน เวลาจับให้สว่ นโค้ง
ของกาบหอยอยูใ่ นอุง้ มือ าหอยตางัวจะดีกว่าหอยกาบอืน่ มีมากในแม่นำ้ เจ้าพระยา
ตอนเหนือ หอยกาบนี้ใช้ขูดแต่งผนังภายในให้เรียบร้อยขณะปั้น
การใช้ไม้วงและหอยกาบนีช้ า่ งปัน้ จะใช้พร้อมกันเพือ่ แต่งทัง้ ภายนอก และภายใน
ของโอ่งขณะปั้น มือขวาจับไม้วงมือซ้ายจับหอยกาบ ขณะหมุนแปนช่างปั้นจะใช้
เครื่องมือทั้งสองแต่งเครื่องปั้นโดยวางน้ำหนักมือทั้งสองข้างให้เ ท่ากัน พร้อมขูดดิน
แต่งผนังเครื่องปั้นทั้งภายในและภายนอก ประคองน้ำหนักมือให้พอดี ไม่ให้ผนังของ
โอ่งโปงออกมากเกินไปหรือยุบเข้าจนเสียทรง

ไม้วงและหอยกาบ
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๗. ไม้ปลายแหลม มอญเรียก “เมีย่ ะจี”้ เป็นไม้กลม

ยาวประมาณ
เซนติเมตร
ปลายเรียวแหลม ใช้สำหรับแต่งส่วนล่างของเครือ่ งปัน้ ใช้ปลายแหลมแทงดินส่วนเกิน
รอบนอกของก้นเครื่องปั้นขนาดใหญ่ เช่น โอ่งหรืออ่างให้กลมเรียบ และใช้แต่งผนัง
ของเครื่องปั้นให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น

๘. ลวด

หรือ เชือกตัดดิน มอญเรียก “เจิ้ก” เป็นเส้นลวดหรือเส้นด้ายขนาดเล็ก
ใช้สำหรับตัดเครื่องปั้นขนาดไม่ใหญ่ เช่น ครก าโอ่ง กระปุกน้ำตาลที่ไม่ต้องใช้
กระดานรองขณะปัน้ ออกจากตัวแปน ความยาวของเส้นลวดหรือเส้นด้ายนีป้ ระมาณ ๓
เซนติเมตร

๙. กระดานวางดินที่ใช้ปน้ั

มอญเรียก “ ะตาจะห์ตอ้ ย” เป็นแผ่นกระดานขนาดใหญ่
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวประมาณ ๑ วา กว้าง ๒ ศอก วางอยู่ด้านซ้ายมือของช่างปั้น
เมื่อเตรียมดินที่ทำเป็นท่อนกลมยาวที่เรียกว่า “กลอน” และก้อนดินกลมที่เรียกว่า
“ลูกตาล” เสร็จพร้อมทีจ่ ะใช้ปน้ั ได้ ดินเหล่านีจ้ ะนำมาวางไว้บนกระดานวางดินนี้

๑๐. เหล็กขูด

หรือ ไม้ขูด มอญเรียก “ปะ อยกะห์” หรือ “เล่ะห์กะห์” ถ้าเป็น
เหล็กนิยมใช้เหล็กลานนา กาที่เสียแล้ว ถ้าเป็นไม้จะใช้เปลือกไม้ไผ่เหลาให้แบนยาว
ประมาณ ๒ เซนติเมตร เสี้ยมสองด้านให้แบนเรียบคล้ายมีดด้านคม ใช้สำหรับขูด
ส่วนก้นและผิวภายนอกของเครื่องปั้นให้เรียบร้อย

๑๑. กะลา

มอญเรียก “เนีย่ ะ” เป็นกะลามะพร้าวขนาดไม่ใหญ่ ขนาดเท่าอุง้ มือจับได้
แต่มีความหนาตัดแต่งขอบให้เรียบเป็นมัน ใช้สำหรับขัดแต่งและเกลาผิวของเครื่องปั้น
ขนาดใหญ่ เช่น โอ่ง ให้มีผิวมันเรียบ

๑๒. หินขัด หรือ ลูกสะบ้า ใช้สำหรับขัดแต่งขัน้ สุดท้ายให้เครือ่ งปัน้ มีผวิ มันเป็นเงางาม
และเรียบเสมอกัน หินที่ใช้ต้องใช้หินก้อนกลมเกลี้ยงผิวเรียบเป็นมัน ส่วนใหญ่เป็น
ก้อนหินที่มีอยู่ตามชาย ังทะเลหรือแม่น้ำต่าง มอญเรียก “เม่าะห์” ส่วนลูกสะบ้า
มอญเรียก “เมี ่ ย ะ ะห์ น ิ ห ์ ” เป็นผลของลูกสะบ้าซึ่งมีผิวมันแข็งและมีน้ำหนักเบา
เหมาะสำหรับใช้ขดั แต่งผิวเครือ่ งปัน้ ได้ดมี าก เครือ่ งปัน้ ขนาดเล็กต้องใช้หนิ ขัดขนาดเล็ก
ขัดแต่งผิวจะสะดวกและง่ายต่อการขัดแต่งและทำให้ผวิ เครือ่ งปัน้ มันง ามดีมาก
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หินขัดและลูกสะบ้า

ที่ตีดินหรือหินดุ

ไม้สลักและมีดตัดดิน
เครื่องมือสลักลายเครื่องปั้น

๑๓. ที่ตีดิน

หรือ หินดุ ทำด้วยดินเผารูปก้อนกลม ด้านล่างแบน ด้านบนมีที่จับ
ใช้ตดี นิ ในส่วนทีเ่ ป็นก้นภายในของเครือ่ งปัน้ ขนาดใหญ่ เช่น โอ่งหรืออ่าง ให้แน่นเรียบ
และใช้แต่งอ่างขนาดใหญ่ให้ผนังมีความโค้งและผิวเรียบ รูปร่างของที่ตีดินนี้คล้าย
ลูกตุ้ม ส่วนล่างแบน

๑๔. ไม้สลัก

ทำด้วยเปลือกหรือผิวไม้ไผ่ใช้สำหรับสลักลายเครื่องปั้น ผิวไม้ไผ่
นำมาทำไม้สลักใช้ได้ดีกว่าไม้อื่น เพราะผิวไม้ไผ่ไม่มเี สีย้ นเหมือนไม้อน่ื เมือ่ มาแต่ง
ปลายให้คมและแบนจะเหมือนปลายมีด สลักแล้วลายจะคมชัด
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๑๕. มีดตัดดิน

เป็นมีดปลายแหลมขนาดเล็กสำหรับ ลุลายเครื่องปั้นหรือตัดดิน
เพื่อให้ลวดลายเครื่องปั้นเด่นชัดสวยงามยิ่งขึ้น

๑๖. แม่พิมพ์ทำลวดลาย

ตัวแม่พิมพ์ทำด้วยไม้หนามทองหลางปา ซึ่งเป็นไม้ที่มี
คุณสมบัตพิ เิ ศษ เนือ้ ไม้ออ่ นไม่มเี สีย้ น ใช้แกะเป็นแม่พมิ พ์ลวดลายได้ดี แกะลายได้งา่ ย
และลายมีความคมชัด เวลากดพิมพ์บนเครือ่ งปัน้ แม่พมิ พ์ไม่ดดู ดิน เมือ่ นำมากดลายต่าง
ตามตำแหน่งทีต่ อ้ งการบนเครือ่ งปัน้ เพิม่ ความสวยงามให้แก่เครือ่ งปั น้ ได้เป็นอย่างดี
ต้นทองหลางหนามหรือทองหลางปามีขึ้นอยู่ทั่วไปบนเกาะเกร็ด ตามลำต้นจะมี
หนามแหลมตลอดลำต้น ซึ่งต่างกับทองหลางบ้านที่ไม่มีหนาม ทองหลางหนามที่มี
อายุกว่า ๕ ป จะมีหนามขนาดใหญ่ ใช้มีดถากจากต้นตรงส่วนโคนของหนาม นำ
มาทำแม่พิมพ์ลายเครื่องปั้น
หนามทองหลางปา ใช้แกะแม่พิมพ์ลวดลายเครื่องปั้น
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แม่พิมพ์ทำลวดลายต่างๆ
ทำด้วยไม้หนาม
ทองหลางปา

๑๗. พลัว่ ไม้

สำหรับแซะดินให้เป็นแผ่นบาง ก่อนนำมาปัน้ รูปร่างคล้ายพายด้ามสั้น
ตัวพลั่วทำด้วยไม้แผ่นรูปสี่เหลี่ยมขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร ด้ามยาวประมาณ
เซนติเมตร ที่ปลายด้ามมีไม้ท่อนยาวประมาณ ๓ เซนติเมตร สวมติดขวาง
เหมือนหัวตะปู เวลาแซะดินให้ไ ม้ท่อนที่สวมปลายพลั่วนั้นยันไว้ที่รักแร้ แล้วโน้มตัว
แซะดินไปข้างหน้าให้น้ำหนักตัวรวมลงไปในไม้พ ลั่วแซะดิน ทำให้การแซะดินเร็วขึ้น
สะดวกและไม่เหนื่อยมาก
ทรายละเอียดหรือขี้เถ้าละเอียด สำหรับโรยบนกระดานรองเมื่อปั้นเครื่องปั้น
ขนาดใหญ่ เช่น โอ่ง อ่าง ก่อนปั้นต้องใช้ท รายโรยบนกระดานเพื่อมิให้ก้นของ
เครื่องปั้นติดกระดาน จะใช้ขี้เถ้าที่ปนละเอียดก็ได้

พลั่วไม้สำหรับแซะดิน และไม้ปลายแหลมสำหรับแต่งเครื่องปั้นดินเผา

53-08-021_036-067_Y.indd 47

11/16/10 7:50:47 PM



เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

โรงปั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
เนื่องจากการทำเครื่องปั้นเป็นอุตสาหกรรมและผลิตเครื่องปั้นที่มีขนาดใหญ่
จนถึงขนาดเล็กจำนวนมาก ดังนั้นโรงปั้นเครื่องปั้นของบ้านเกาะเกร็ดจึงต้องสร้างเป็น
โรงปั้นที่มีขนาดใหญ่ เป็นอาคารหลังคาสูงแหลมรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ความสูง
ประมาณ ๑๕ เมตร ยาวประมาณ ๖ เมตร ชายคาเกือบจรดพื้นดิน หลังคาจะ
ลาดลงจนชายคาเกือบถึงพื้นดังกล่าว ด้านหน้าและด้านหลังปดทึบ มีประตูเข้าออก
ด้านหน้า ทีต่ อ้ งสร้างขนาดใหญ่เพราะต้องเก็บดินไว้เป็นกองขนาดใหญ่ในโรงปัน้ รวมทัง้
เครื่องปั้นทุกอย่างจะเก็บไว้อย่างดีภายในโรงปั้นนี้ด้วย หลังคารวมทั้งผนังด้านหน้า
และด้านหลังมุงจากทั้งหมด

โรงปั้นโอ่งที่เกาะเกร็
กาะเกร็ดด ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๑ ที่ซึ่งเป็นศูนย์ OTOP
เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็
เผาเกาะเกร็ดดในปั
ในปัจจจุจุบบันัน (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๖)

53-08-021_036-067_Y.indd 48

11/16/10 7:50:49 PM

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี



ทีต่ อ้ งทำหลังคาลาดลงเกือบถึงพืน้ และใช้จากทัง้ หมดนัน้ ก็เพือ่ ปองกันมิให้ลมโกรก
ภายในโรงปัน้ ดังนัน้ อากาศภายในจึงไม่รอ้ นและไม่มลี มแรงเหมาะสำหรับเก็บเครือ่ งป น้ั
ทีย่ งั ไม่ได้เผา ปองกันการแตกร้าวได้เป็นอย่างดีโดยเ พาะเครือ่ งปัน้ ทีม่ ขี นาดใหญ่และ
หนา ซึ่งต้องเก็บไว้อย่างดีไม่ให้ถูกลมหรือความร้อนที่อาจทำให้แตกร้าว เสียหายได้
และดินที่ใช้ปั้นต้องดูแลรักษาให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาจึงต้องเก ็บไว้ภายในโรงปั้น
ที่มีลักษณะดังกล่าวนี้
โรงปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบ่งพื้นที่ภายในโรงปั้นเป็น ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่หนึ่ง เป็นที่ตั้งกองดินขนาดใหญ่ หลังจากใช้ควายย่ำจนเหนียวและมี
ดินมากพอที่จะใช้ปั้นในรอบหนึ่งป นำดินที่พร้อมใช้ได้มารวมไว้เป็นกองดินขนาดใหญ่
ภายในมุมหนึ่งของโรงปั้น
ส่วนที่สอง เป็นบริเวณจัดเตรียมดินสำหรับใช้ในแต่ละวันและเป็นที่ตั้งแปน
และการปัน้ เครือ่ งปัน้ ต่าง รวมทัง้ การขัดแต่งเครือ่ งปัน้ บริเวณส่วนทีส่ องนีจ้ ะอยูด่ า้ นหน้า
ของโรงปั้นและที่ตั้งแปนอยู่ด้านหน้าใกล้ประตูทางเข้า
ส่วนที่สาม เป็นที่เก็บเครื่องปั้นที่ผ่านการขึ้นรูปหรือผ่านการขูดขัดแต่งเพื ่อบ่ม
ให้แห้งและรอการเผา

สภาพภายในโรงปั้น (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๖)
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การเตรียมดินทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
ดินเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการทำเครื่องปั้นดินเผา นอกจากจะต้องเลือกหาดิน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีเหมาะสมกับการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาแล้วจะต้องมีการเตรียมดินที่ดแี ละถูกต้อง
อีกด้วย เครื่องปั้นที่ได้จึงจะมีคุณภาพดีตามที่ต้องการ การเตรียมดินที่ดีที่สุดจึงเป็น
ขัน้ ตอนทีส่ ำคัญขัน้ ตอนหนึง่ ในการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาของบ้านเกาะเกร็ด โดยมีขน้ั ตอน
ต่าง ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การขุดดินและการตากดิน

มีขั้นตอนที่สำคัญ คือ การขุดดิน การตากดิน และการขนดินเข้าโรงปั้น ดังนี้

๑.๑ การขุดดิน เมื่อกำหนดบริเวณที่จะขุดดินแล้วต้องถางหญ้านำเศษหญ้า

และเศษไม้ต่าง ออก ขุดหน้าดินที่เป็นพื้นดินชั้นแรกที่ม ีดินและเศษใบไม้ออกจนถึง
บริเวณทีเ่ ป็นดินเหนียวแท้ ขุดดินเหนียวขึน้ มากองไว้ เมือ่ ขุดจนถึงชัน้ ดินทีม่ ที รายหรือ
กรวด ต้องยุติการขุดเพราะหมดชั้นดินเหนียวแล้ว การขุดดินจะทำกันในช่วง ดูแล้ง
เมื่อขุดแล้วปล่อยทิ้งไว้เพื่อรอการขนดินเข้าโรงปั้นใน ดูน้ำหลาก

๑.๒ การตากดิน เมื่อขุดดินจากพื้นดินแล้วจะกองตากแดดตาก นไว้ระยะ

หนึง่ ยิง่ นานยิง่ ดี เพือ่ ให้ดนิ ร่วนไม่รวมเป็นก้อนทีเ่ รียกว่าเป็นไต เมือ่ ขนดินเข้าโรงปัน้
ต้องรดน้ำให้มากจนดินชุ่ม จากนั้นจึงนำดินปั้นเป็นก้อนกลมบรรทุกเรือนำไปที่โรงปั้น
เพื่อทำให้ดินละเอียดและจับตัวเหนียวด้วยการย่ำดินด้วยควายต่อไป

๑.๓ การขนดินเข้าโรงปั้น เมื่อถึง ดูน้ำหลากจะใช้เรือขนดินที่กองไว้เข้ามา

ในโรงปัน้ การขนดินใน ดูนำ้ จะสะดวกเพราะสถานทีข่ ดุ ดินมักจะอยูไ่ กลโรงปัน้ จึงต้อง
รอจนถึง ดูน้ำหลากจึงจะนำเรือพายหรือถ่อเรือไปขนดินบรรทุกใส่เรือนำมาไว้ในโรงปั้น
ได้ เป็นการสะดวกและทุ่นแรงงานดีกว่าการขนดินในช่วงเวลาอื่น
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การเตรียมดินโดยใช้ควายย่ำดิน
(ภาพจากวีดิทัศน์เพื่อการศึ
การศึกกษา
ษา
เรื่อง เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด
(๒๕๓๖))

ขั้นตอนที่ ๒ การย่ำดินด้วยควาย

ขัน้ ตอนทีส่ ำคัญคือ การย่ำดินด้วยควาย มอญเรียกว่า “ปลานต้าย” นำดินทีไ่ ด้
ผ่านการขุดและตากแดดไว้แ ล้วนั้นมาวางแผ่บนพื้นของโรงปั้นสูงประมาณ ๕ - ๖
เซนติเมตร ให้มีระดับความสูงเสมอกันตามพื้นของโรงปั้น ใช้ทรายโรยรองพื้นก่อนเพื่อ
ปองกันไม่ให้ดินติดกับพื้นโรงปั้น การย่ำดิน ใช้ควายเดินย่ำไปมาบนกองดิน ขณะ
ควายย่ำบนดินนั้นต้องคอยเอาน้ำรดดินเสมอเพื่อให้ดินนิ่มและผสมผสานกันได้ง่าย
และช่วยให้ควายเดินได้สบายไม่มีดินติดที่ขาควาย ควายจะไม่เหนื่อยมากและก้าวขา
ได้สะดวก พร้อมกับโรยทรายบนกองดินเพื่อให้ทรายผสมกับดิน ทำให้ดินมีความแกร่ง
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และเครือ่ งปัน้ จะไม่รา้ วง่าย ตลอดเวลาทีค่ วายเดินย่ำบนกองดินต้องคอยสังเกตถ้าควาย
จะถ่ายมูลต้องรีบเอากระดานไม้รอง นำมูลควายไปทิ้งอย่าให้ถ่ายลงบนกองดิน ขณะที่
ควายย่ำดินต้องใช้เท้าเหยียบดินปดหลุมที่เกิดจากรอยเท้าควายเพื่อให้ดินด้านบน
เสมอกัน ควายจะได้เหยียบซ้ำแล้วซ้ำอีกพร้อมกับโรยทรายและพรมน้ำตามไปตลอด
จนกว่าดินจะเหนียวดี ซึ่งใช้เวลาย่ำดินเช่นนี้ประมาณ ๕ - วัน ควายที่ใช้ย่ำดิน
ต้องเป็นควายที่ได้รับการ กเพื่อการย่ำดินมาแล้ว โดยปกติใช้ควาย ๒ ตัวเดินคู่กัน
การย่ำดินด้วยควายเริม่ ตัง้ แต่เช้าถึงเทีย่ งเท่านัน้ ถ้าใช้ควายย่ำดินทัง้ วันควายจะเหนือ่ ย
มาก ในระหว่างย่ำดินนั้นต้องให้ควายได้พักบ้างเป็นระยะ ไป ในวันพระจะไม่ใช้
ควายย่ำดินเพราะเป็นวันหยุดงานของควาย การว่าจ้างควายเพื่อย่ำดินต้องว่าจ้างทั้ง
เจ้าของ ๑ คน และควายอย่างน้อย ๑ คู่ ราคาว่าจ้าง เมื่อป พ.ศ. ๒๕ วันละ
๒ บาท เจ้าของโรงปัน้ ต้องเลีย้ งอาหารเช้าผูค้ วบคุมควายย่ำดินด้วย ควายทีช่ ำนาญ
การย่ำดินมีงานรับจ้างมาก โรงปั้นบางแห่งว่าจ้างเจ้าของ ๒ คน และควายครั้งละ
๒ คู่ เพื่อให้ย่ำดินเสร็จแล้ว จึงต้องใช้ค่าจ้างวันละ ๔ บาท และควายต้องว่ายน้ำ
ข้ามลัดเกร็ดไปรับจ้างย่ำดินที่โรงปั้น ังวัดกลางเกร็ดที่อยู่ตรงข้ามเกาะเกร็ดด้วย

ขั้นตอนที่ ๓ การตีกองดิน

เมือ่ ควายย่ำดินจนดินมีความเหนียวดีแล้ว จะรวมดินเข้าเป็นกองดินใหญ่ อยูใ่ น
มุมใดมุมหนึ่งของโรงปั้น แต่งกองดินให้แน่นเป็นกองกลมสูงประมาณ ๒ เมตร
จากนั้นใช้ใบตองแห้งคลุมไว้ คอยพรมน้ำเสมอเพื่อมิให้ดินแข็ง

ขั้นตอนที่ ๔ การเหยียบดิน

เมื่อต้องการใช้ดินต้องใช้น้ำพรมกองดินมุมใดมุมหนึ่งให้เปยก แล้วใช้พลั่วไม้
แซะดินเป็นแผ่นบาง มอญเรียกว่า “เ ต้าย” นำดินที่ตัดเป็นแผ่นบาง มากองรวม
อยู่ที่พื้น พรมน้ำให้ชุ่มแล้วเหยียบดินนั้นให้จับเป็นก้อนแน่นอยู่กับพื้น การแซะดินต้อง
แซะไปโดยรอบกองดิน กองดินจึงมีลักษณะกลมอยู่ตลอดแม้เมื่อมีขนาดเล็กลง
การเหยียบดิน มอญเรียก “เลิ่นต้าย” เพื่อให้ดินมีความเหนียวมากยิ่งขึ้นต้อง
นำดินทีผ่ า่ นการเหยียบในขัน้ ตอนก่อนนีม้ าเหยียบทำเป็นกองดินเล็ก อีกครัง้ ด้วยการ
นำดินที่ผ่านแซะดินให้เป็นแผ่นบาง และการเหยียบครั้งแรกนั้นมากองทีละน้อย ใช้
เท้าเหยียบให้ดินนั้นละเอียดเข้ากันและเหนียวยิ่งขึ้น ค่อย เพิ่มดินให้มากขึ้นทีละน้อย
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จนดินเข้ากันได้ดีและกลับดินนั้นเหยียบกลับไปมาอีก ๒ - ๓ ครั้ง เมื่อใช้ได้แล้ว ก็
เหยียบดินเป็นกองกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒ เมตร สูงประมาณ
๕ เซนติเมตร
การเหยียบดินเช่นนี้เป็นการแสดงความสามารถของผู้เหยียบดิน นอกจาก
สามารถเหยียบให้ได้ดินที่มีความเหนียวดีแล้ว ยังจะต้องให้ได้กองดินเป็นรูปวงกลม
สวย และใช้เท้าเหยียบให้เหมือนรูปดอกไม้ คนเก่ง จะเหยียบกองดินให้เหมือนรูป
ดอกไม้กลมขนาดใหญ่ได้โดยใช้เท้าเหยียบให้เป็นรูปเช่นนัน้ ดินทีผ่ า่ นการเหยียบแล้วนี ้
พร้อมที่จะนำไปใช้ปั ้นเครื่องปั้นได้ ถ้าใช้ไม่หมดพรมน้ำและใช้ใบตองแห้งชุบน้ำปดไว้
จนกว่าจะใช้หมดจึงเหยียบดินกองใหม่ต่อไป

การแซะดินเป็นแผ่นบางๆ ด้วยพลั่วไม้
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๕)
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ขั้นตอนที่ ๕ การเตรียมดินที่ ใช้ ในการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา

ขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมดินคือ การทำขดดินหรือการตีกลอนมอญ เรียกว่า
“ตักกลอน” โดยการทำดินเป็นท่อนกลมยาว เนือ่ งจากการขึน้ รูปเครือ่ งปัน้ บ้านเกาะเกร็ด
ขึ้นรูปด้วยวิธีขดดิน
ด้วยการนำท่อนดินมาขดขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกก่อนใน
ขั้นแรก จากนั้นช่างปั้นจะขึ้นรูปขดดินทรงกระบอกนั้นให้เป็นรูปทรงภาชนะต่าง ตาม
ต้องการ กลอนในภาษามอญแปลว่า งูเหลือม ท่อนดินกลมยาวนี้จึงมีลักษณะคล้าย
งูเหลือม
นอกจากกลอนแล้วต้องเตรียมดินรูปก้อนกลม มอญเรียก “เมี ยะ อตตา”
แปลว่า ลูกตาล ใช้สำหรับทำก้นของเครือ่ งปัน้ ขนาดใหญ่ เช่น ก้นโอ่ง ก้นอ่าง เป็นต้น
ถ้าปั้นเครื่องปั้นขนาดเล็ก เช่น ครก กระปุก ไม่ต้องใช้ลูกตาลเพราะก้นของเครื่องปั้น
ดังกล่าวนี้มีขนาดไม่ใหญ่ ขนาดของลูกตาลขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปั้นด้วย ลูกตาล
ขนาดใหญ่ใช้กับเครื่องปั้นที่มีขนาดใหญ่ เครื่องปั้นขนาดเล็กใช้ลูกตาลขนาดเล็ก
การตีกลอน หรือ การทำกลอน นำดินจากกองดินทีผ่ า่ นการเหยียบดินเป็นรูป
ดอกไม้แล้วนั้น ด้วยการใช้มือทั้งสองขยุ้มดินเต็มสอง ามือ เอาดินออกมาจากกองดิน
จากนั้นแบ่งดินเป็นสองส่วนอยู่ในแต่ละมือ ตบดินอย่างแรงเข้าหากัน ๒ - ๓ ครั้ง
เพื่อให้ดินผสมตัวกันดียิ่งขึ้น
จากนัน้ นำดินทีต่ บแล้วมาวางทีพ่ น้ื โรงทีโ่ รยทรายละเอียดไว้เพือ่ กั นมิให้ดนิ ติดพืน้
โรงปั้น ใช้เท้าเหยียบให้ดินเข้ากันอีก แล้วจึงเหยียบดินเป็นรูปแท่งสี่เหลี่ยมยาวคล้าย
แท่งขนมปังปอนด์ จากนั้นนำท่อนดินนั้นมาคลึงด้วยมือทั้งสอง ยืนปล่อยให้ส่วนปลาย
ของขดดินค่อย เลื่อนลงจากมือ ต้องใช้กำลังแขนทั้งสองมากเพื่อคลึงดินจนเป็นขด
ดินกลมยาวตามต้องการ แท่งดินนีจ้ ะมีขนาดใหญ่ ขนาดสอง ามือโอบรอบ ความยาว
ประมาณ ๕ เซนติเมตร แล้วแต่ขนาดของเครือ่ งปัน้ ทีจ่ ะปัน้ บางคนสามารถ
ตีกลอนยาวถึง ๑ วา ความยาวของกลอนขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องปั้นที่จะปั้น ถ้า
เป็นเครื่องปั้นที่มีขนาดใหญ่ เช่น โอ่งใหญ่ต้องใช้กลอนที่มีความยาว ถ้าปั้นเครื่องปั้น
ขนาดเล็ก เช่น ครก กระปุก ใช้กลอนที่มีขนาดสั้น
การทำลูกตาล ใช้ดนิ ทีผ่ า่ นการตบดินด้วยมือทัง้ สองแล้วมาทำเป็นก้อนดินกลม
โดยถือดินด้วยมือซ้าย ใช้ ามือขวาตบดินให้เ ป็นรูปก้อนกลมเหมือนดอกเห็ดคว่ำ
จากนั้นหงายดินรูปดอกเห็ด ใช้มือขวาแต่งดินตามขอบของดินรูปดอกเห็ดให้กลม
แต่งส่วนบนของก้อนดินเสมอกัน มีเศษดินเหลือวางไปตรงกลางบนก้อนดินเหมือนจุก
บนลูกตาล เมื่อทำก้อนดินเสร็จจะมีรูปร่างเหมือนลูกตาล

53-08-021_036-067_Y.indd 54

11/16/10 7:51:05 PM

กระด

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

กระดานยาวสำหรับวางท่อนดิน
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)



การทำกลอน (ซ้าย) และลูกตาล (ขวา)
การทำกลอน

การปั้นเครื่องปั้น
บ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด ใช้แป้นไม้
และลูกศิษย์กกำลั
ำลังงสาวแป้
สาวแป้นน
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)

การปั้นขึ้นรูปโอ่งท่อนล่าง
ที่เรียกว่าพิมพ์
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๔ ๗)
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กรรมวิธีการข้นรูปเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด ขึ้นรูปโดยวิธีขดดิน
รูปด้วยแปนหมุน ซึ่งมี ๒ แบบคือ

และขึ้น

๑. การปั้นเครื่องปั้นขนาดใหญ่ เช่น โอ่ง อ่าง ต้องปั้นบนกระดานรองปั้น

ซึ่งวางบนแปนไม้ และขึ้นรูปบนกระดานรองปั้นนั้น
เริม่ ต้นด้วยการโรยทรายละเอียดลงบนกระดานรองปัน้ ตามขนาดก้นของเครือ่ งปัน้
เพื่อกันมิให้เครื่องปั้นติดกระดานจึงต้องโรยทรายก่อน จากนั้นใช้ดินก้อนที่ทำเป็น
ลูกตาลวางลงบนกระดาน ตบก้อนดินให้แบนเป็นก้นของโอ่งหรืออ่างที่จะปั้น
เมือ่ ตบดินแบนเป็นก้นภาชนะแล้ว จึงใช้ขดดินขึน้ รูปเป็นทรงกระบอก มอญเรียกว่า
“ยั่วต้าย” จนได้ขนาดตามต้องการจึงใช้ผ้าชุบน้ำเริ่มปั้นและศิษย์หมุนแปน เมื่อปั้น
เสร็จยกออกจากแปนพร้อมกระดานรอง
๒. การปั้นเครื่องปั้นขนาดเล็ก เช่น ครก กระปุกน้ำตาล หม้อน้ำ ล
ช่างปั้นไม่ปั้นบนกระดานรอง แต่ปั้นบนแท่นดินที่อยู่บนแปน ใช้ขดดินขึ้นรูปก่อน ไม่
ต้องใช้ลูกตาลหรือก้อนดินขึ้นรูป เพราะเป็นเครื่องปั้นที่มีก้นเล็ก เมื่อปั้นเสร็จใช้ลวด
หรือเส้นด้ายตัดเครื่องปั้นออกจากแปน นำมาวางบนกระดาน
กรรมวิธีการขึ้นรูปเครื่องปั้นขนาดใหญ่มี ๒ ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ ๑

การขึ้นรูปขั้นต้นด้วยวิธีขดดิน เมื่อเริ่มขึ้นรูปช่างปั้นจะนำ
ท่อนดินทีไ่ ด้ทำเป็นท่อนกลมยาวทีเ่ รียกในภาษามอญว่า “กลอน” นำมาขึน้ รูปบนแปน
ให้เป็นรูปทรงกระบอกตามขนาดของเครือ่ งปัน้ ทีต่ อ้ งการ ปัน้ เป็นเหมือนหุน่ ของเครือ่ งปัน้
นั้นก่อน การขึ้นรูปในขั้นที่ ๑ นี้ช่างปั้นนั่งทำงานใช้มือขึ้นขดดิน ใช้เท้าของตนเอง
หมุนแปนช้า การขึ้นรูปด้วยขดดินเช่นนี้ มอญเรียกว่า “ยั่วต้าย”

ขัน้ ตอนที่ ๒

ขึน้ รูปให้เป็นรูปทรงเครือ่ งปัน้ ทีต่ อ้ งการ เมือ่ ขึน้ รูปด้วยขดดิน
แล้วช่า งปั้นดำเนินการขึ้นรูปเครื่องปั้นในขั้นตอนที่ ๒ เพื่อขึ้นรูปให้ได้รูปทรงเครื่องปั้น
ที่ต้องการ การขึ้นรูปขั้นตอนที่ ๒ นี้ ต้องใช้คน ๒ คน คือช่างปั้นและคนหมุนแปน
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การขึ้นรูปในขั้นตอนที่ ๒ ช่างปั้นจะใช้ผ้าชุบน้ำแต่งขึ้นรูปหุ่นที่ใช้ขดดินขึ้นรูป
ไว้แล้วนั้นบนแปนที่กำลังหมุน ขึ้นรูปต่อไปให้เป็นเครื่องปั้นที่มีรูปทรงตามที่ต้องการ
การปั ้ น เครื ่ อ งปั ้ น ดิ น เผาบ้ า นเกาะเกร็ ด ต้ อ งใช้ ค นทำงาน ๒ คนดั ง กล่ า ว
คนแรกคือ ช่างปั้นตามประเพณีของมอญ ช่างปั้นได้รับการยกย่องเรียกว่า อาจารย์
มอญเรียกว่า “อาจา” คนที่สองคือ คนหมุนแปนและเตรียมดินเรียกว่าลู ก ศิ ษ ย์
มอญเรียกว่า “กวะ”

การขึ้นรูปเครื่องปั้นขนาดเล็กก
ขึ้นรูปบนแท่นดินบนแป้น
เมื่อปั้นเสร็จนำมาวางบนกระดานรองปั้น
ทางด้านขวามือของช่างปั้น
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๖)
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นดินนทีที่เ่เรีรียยกว่
กว่าาลูลูกกตาล
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การปั้นโอ่ง
การปัน้ โอ่งทุกขนาดตัง้ แต่โอ่งใหญ่ลงมาจนถึงการปัน้ โอ่งเล็ก ต้องปัน้ บนกระดาน
รองปั้นซึ่งวางไว้เหนือแท่นดินทรงกระบอกบนแปน เมื่อปั้นเสร็จยกกระดานพร้อม
เครือ่ งปัน้ บนกระดานได้สะดวก เครือ่ งปัน้ จะไม่ชำรุดเสียหายอันเกิดจากการยก เครือ่ งปัน้
การปัน้ โอ่งมี ๒ ขัน้ ตอน คือ

๑. การปั้นส่วนล่างของโอ่ง

การปั้นโอ่งต้องปั้น ๒ ท่อน ท่อนแรกเป็นส่วนของก้นโอ่งขึ้นมาถึงส่วนกลาง
ของโอ่งที่เรียกว่าพิมพ์ การปั้นพิมพ์ต้องใช้ก้อนดินที่เรียกว่าลูกตาล ทำก้นของพิมพ์
ด้วยการนำดินก้อนนั้นมาวางบนกระดานรอง แล้ว ตบให้แบนเป็นส่วนก้นของพิมพ์
จากนั้นช่างปั้นจึงนำขดดินมาขึ้นรูปเป็นผนังของพิมพ์โดยใช้เท้าขวาหมุนแปนไปช้า
เป็นหุน่ ของพิมพ์ จากนัน้ ช่างปัน้ จะขึน้ รูปต่อด้วยการใช้ผา้ ชุบน้ำจับดิน ลูกศิษย์หมุนแปน
เป็นการขึ้นรูปท่อนล่างของโอ่ง มอญเรียกส่วนล่างของโอ่งว่า เป้ม หรือ พิมพ์ใน
ภาษาไทย

๒. การปัน้ ส่วนบนของโอ่ง

เมื่อส่วนล่างหรือพิมพ์ของโอ่งแห้งและแข็งพอรับน้ำหนักดินส่วนบนได้จึงปั้นต่อ
ท่อนบน ท่อนล่างต้องไม่แห้งมากเพียงหมาด ถ้าแห้งดินทีต่ อ่ ท่อนบนจะไม่เชือ่ มติดกัน
แต่ถ้าท่อนล่างยังอ่อนมากไปจะรับน้ำหนักดินท่อนบนไม่ได้ จึงต้องอาศัยความชำนาญ
ของอาจารย์ปน้ั ที่จะปั้นต่อกันเช่นนี้
การปั้นท่อนบนของโอ่งจะปั้นขอบโอ่งให้สวยงามก่อน จากนั้นจึงแต่งผนังของ
โอ่งตั้งแต่ไหล่จนถึงส่วนที่เชื่อมกับท่อนล่าง โดยใช้ไม้วงและหอยกาบขูดแต่งผนังจาก
ส่วนที่ต่อขึ้นไปจนถึงขอบโอ่งจนพอเป็นรูปโอ่ง โดยมีลูกศิษย์หมุนแปนตลอดเวลา
ที่นั่งของอาจารย์ปั้นจะต้องปรับให้สูงขึ้นตามระดับความสูงของเครื่องปั้นที่จะปั้น
โดยปกติแล้วถ้าปั้นเครื่องปั้นขนาดไม่ใหญ่ที่นั่งจะอยู่ในระดับเหน ือแปนเล็กน้อย
หรือประมาณ ๑๕ เซนติเมตรจากพืน้ ดิน ถ้าปัน้ เครือ่ งปัน้ ทีม่ คี วามสูงใหญ่ อาจารย์
ปัน้ อาจจะต้องยืนปั้นจึงจะปั้นได้ถนัด
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แป้นและแท่นดินกลมบนแป้น
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)

การปั้นโอ่งด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๕)

การปั้นโอ่งใหญ่บ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด ต้องปั้นท่อนล่าง
ที่เรียกว่าพิมพ์กก่อ่อนน จากนั้นจึงปั้นต่อท่อนบน
และขึ้นรูปโดยวิธีขดดินที่เรียกว่า ยั่วต้าย
ช่างปั้นจะใช้เท้าขวาหมุนแป้นเอง
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)
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การปั้นส่วนบนของโอ่งใหญ่
เริ่มปั้นจากขอบโอ่ง ซึ่งเป็นการปั้น
ท่อนที่สอง ใช้ผ้าชุบน้ำจับดิน
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)
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การยกเครื่อ่องปั
การยกเครื
งปั้น้นทีที่เ่เป็ป็นนท่ท่ออนล่
นล่าางของโอ่
งของโอ่งงทีที่เ่เรีรียยกว่
กว่าาพิพิมมพ์พ์อออกจากแป้
อกจากแปน้
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)

การแต่งและขึ้นรูปส่วนบนของโอ่งด้วยไม้วงและหอยกาบ
งและหอยกาบ

โอ่งที่ขึ้นรูปแล้ว

เมือ่ ผ่านขัน้ ตอนนีแ้ ล้วอาจารย์ปน้ั จะแต่งรูปทรงของโอ่งให้มกี ระพุง้ ออกให้สวยงาม
โดยใช้ไม้วงหอยกาบหรือไม้กลมปลายแหลมที่เรียก .เมี
เมี่ยะจี้ เป็นอุปกรณ์ใ นการ
แต่งรูปทรงจนได้รูปทรงที่ต้องการ ในขั้นตอนนี้อาจารย์ปั้นจะหมุนแปนเองโดยใช้เท้า
หมุนไปช้า ส่วนศิษย์ไปเตรียมตีกลอนหรือทำลูกตาลสำหรับใช้ปั้นต่อไป เมื่อปั้นเสร็จ
ทุกขั้นตอนแล้ว อาจารย์กับลูกศิษย์จะช่วยกันยกโอ่งที่ปั้นแล้วโดยใช้สองมือจับที่ม ุม
กระดานรองปั้นยกไปทั้งกระดานรองปั้นนำไปเก็บไว้ในโรงปั้น
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การปั้นอ่าง
การปัน้ อ่างขนาดใหญ่ตอ้ งปัน้ บนกระดานรองปัน้ ทีว่ างอยูเ่ หนือแท่นดิ นทรงกระบอก
เช่นเดียวกับการปั้นโอ่ง การปั้นอ่างต้องใช้ก้อนดินที่เรียกว่าลูกตาลทำก้นอ่าง จากนั้น
ขึ้นรูปด้วยขดดินเป็นรูปทรงกระบอกตามขนาดของอ่างที่ต้องการและปั้น พร้อมกับจับ
ผ้าชุบน้ำ การปั้นอ่างช่างปั้นจะปั้นครั้งเดียวให้เสร็จไม่ต้องต่อส่วนบนเหมื อนโอ่ง เมื่อ
ปั้นเสร็จ ยกกระดานรองปั้นพร้อมอ่างที่ปั้นออกจากแปนได้
การปั้นอ่างขนาดเล็ก เช่น อ่างหมา อ่างแมว และอ่างตีนตู้ไม่ใช้กระดานรอง
ปั้นขณะปั้น แต่ปั้นบนแปน เมื่อปั้นเสร็จแล้วใช้ลวดหรือเส้นด้ายตัดที ก่ ้นอ่างทีป่ ั้น
จากนั้นช่างปั้นใช้ ามือทั้งสองค่อยประคองยกอ่างที่ปั้นวางบนกระดานที่เตรียมวางไว้
ข้างซ้ายมือช่างปัน้ กระดานแผ่นหนึง่ ใช้วางอ่างทีป่ น้ั แล้วได้มากกว่า ๑ ใบ แล้วแต่
ขนาดของอ่างที่ปั้น

การปั้นครก
การปัน้ ครกไม่ตอ้ งปัน้ บนกระดานรองแต่ปน้ั บนแปนเช่นเดียวกับการปัน้ อ่างเล็ก
ไม่ต้องใช้ก้อนดินที่ทำเป็นลูกตาลเพราะมีก้นเล็ก ช่างปั้นขึ้นรูปด้วยขดดินเป็นรูปทรง
กระบอกตัน จากนั้นใช้ผ้าจับปั้นส่วนบนที่เป็นขอบครกก่อนแล้วล้วงภายในให้ลึกลง
สองมือโอบส่วนล่าง กดน้ำหนักมือให้แท่งดินคอดเป็นส่วนของก้นครกและตัวครก
เมื่อปั้นเสร็จใช้ลวดตัด ยกครกที่ปั้นเสร็จวางบนกระดานรองที่วางอยู่ทางซ้ายมือของ
ช่างปั้น กระดานรอง แต่ละแผ่นวางครกได้มากกว่า ๑ ใบ

การปั้นครก
ครก
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๖)
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การปั้นเครื่องปั้นขนาดเล็กอื่น
การปั้นกระปุกน้ำตาลหรือเครื่องปั้นขนาดเล็กอื่น ไม่ใช้กระดานรองขณะปั้น
และไม่ต้องใช้ก ้อนดินที่ทำเป็นลูกตาลเช่นเดียวกับการปั้นเครื่องปั้นขนาดใหญ่ ขึ้นรูป
ด้วยขดดินให้เป็นรูปทรงกระบอกตัน จากนั้นขึ้นรูปขั้นตอนที่สองเช่นเดียวกับการปั้น
เครื่องปั้นขนาดใหญ่เป็นภาชนะตามที่ต้องการ ปั้นเสร็จแล้ว ใช้ลวดตัดยกเครื่องปั้น
ออกจากแปน

วิธีหมุนแปนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
การหมุนแปนเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดมี ๒ วิธีคือ

๑. การชักแปน

วิธนี ใ้ี ช้หมุนแปนสำหรับปัน้ เครือ่ งปัน้ ขนาดใหญ่ เช่น โอ่ง อ่าง ผูห้ มุนแปนหรือ
ลูกศิษย์ต้องนั่งลงบนพื้นตรงข้ามกับช่างปั้นหรืออาจารย์ ลูกศิษย์ใช้มือซ้ายเหยียดออก
จับที่ขอบแปนสาวเข้าหาตัวถึงที่หน้าลำตัว มือขวามารับต่อจากมือซ้าย หมุนแปนส่ง
ไปทางขวา แปนจะหมุนไปตามแรงสาวของมือซ้ายและแรงส่งของมือขวาเช่นนี้ วิธี
หมุนแปนนี้เรียกว่า “ชักแปน” มอญเรียกว่า “เจียกเปงโม”
การหมุนแปนด้วยวิธีชักแปนเหมาะสำหรับการปั้นเครื่องปั้นขนาดใหญ่และต้อง
ปั้นบนกระดานรองปั้น เช่น โอ่ง อ่าง การปั้นเครื่องปั้นขนาดใหญ่ใช้ความเร็วไม่มาก
แปนต้องหมุนช้า บางช่วงต้องช้าลงอีก เช่น เมื่อขึ้นรูปโอ่งหรืออ่างใกล้เสร็จ แปนต้อง
หมุนช้า เพือ่ ให้ชา่ งปัน้ ได้ตบแต่งหรือเก็บรายละเอียดของเครือ่ งปัน้ ให้ได้ ดขี น้ึ

๒.การถีบแปน

การปัน้ เครือ่ งปัน้ ขนาดเล็ก ลูกศิษย์จะยืนใช้เท้าขวาถีบแปนให้หมุน ยืนเท้าซ้ายเท้า
เดียว วิธนี เ้ี รียกว่า “ถีบแปน” มอญเรียก “ ะห์เนิดห์เปงโม” วิธนี แ้ี ปนจะหมุนเร็วและเร่ง
ความเร็วได้ เหมาะสำหรับปัน้ เครือ่ งปัน้ ขนาดเล็ก เช่น ครก กระปุก เป็นต้น ขณะยืนถีบ
แปน ลูกศิษย์จะเตรียมดินทำขดดินหรือลูกตาลไปพร้อมกับยืนถีบแปนไปด้วยไม่ให้มอื ว่าง
การทำงานของอาจารย์ปั้นจะลงมือทำงานตั้งแต่เ ช้าตรู่ ลูกศิษย์ต้องรีบไปก่อน
อาจารย์เพื่อจัดเตรียมทำขดดินหรือกลอนและลูกตาลและนำไ ปไว้บนกระดานรองดิน
ที่อยู่ด้านซ้ายมือของอาจารย์ เตรียมใส่น้ำในอ่างและทรายละเอียดที่ผ่านการร่อนแล้ว
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3

มาวางไว้ในอ่างทางด้านขวามืออาจารย์เช่นกัน พร้อมทั้งเตรียมกระดานรองปั้นพร้อม
อุปกรณ์การปั้นอื่น เช่น ไม้วง หอยกาบ ผ้า เป็นต้น อาจารย์จะจัดเตรียมมาวาง
ไว้ด้านขวามือของตนเอง
ปัจจุบันมีการใช้แปนไ า ลูกศิษย์จึงไม่ต้องทำหน้าที่หมุนแปน คงทำหน้าที่
เตรียมดินให้อาจารย์เท่านั้น
แปนไ าสามารถปรับความเร็วให้ชา้ หรือเร็วได้ แต่การปัน้ เครือ่ งปัน้ ขนาดใหญ่
เช่น โอ่งใหญ่ การชักแปนหรือสาวแปนด้วยมือและใช้แปนแบบโบราณเหมาะดีกว่าการใช้
แปนไ า เพราะการปัน้ โอ่งใหญ่ใช้ความเร็วของแปนไม่เสมอกัน ถึงแม้จะใช้ความเร็ว
ไม่มากแต่บางช่วงต้องให้แปนหมุนช้า กว่าปกติ

นายโถ เชื้อเต็ง อาจารย์ปั้นบ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด ใช้ไม้วงและหอยกาบแต่งผนังเครื่องปั้น
(ภาพขณะปั้นบันทึก พ.ศ. ๒๕๒๗)

การใช้ท่อนดินที่เรียกว่
กว่าากลอน
กลอน
สำหรับขึ้นรูปเครื่องปั้น

การใช้ไม้วงแต่งภายนอก
ภายนอก
พร้อมกับใช้หอยกาบแต่
อยกาบแต่งงภายใน
ภายใน
สำหรับการปั้นโอ่ง
จากบ้าานเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดดกักับบงานปั
งานปั้น้นโอ่โอ่งง
นางศริ ทาทิพย์ ช่างปั้นบ้านมอญนครสวรรค์ ผู้สืบทอดวิธีการปั้นจากบ้
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การหมุนแป้นโดยใช้มือหมุนที่เรียกว่
กว่าา ชักแป้น (ภาพวาดโดย นายเฉลิมพล โปะบุญชื่น)

การหมุนแป้นโดยใช้เท้าถีบ ผู้ถีบแป้นจะทำขดดินพร้อมกับถีบแป้น
(ภาพวาดโดย นายเฉลิมพล โปะบุญชื่น)
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การตากหรือผ่งเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
เครื่องปั้นที่ปั้นเสร็จแล้ว ถ้าเป็นเครื่องปั้นขนาดใหญ่หรือของที่ต้องมีการตบแต่ง
แกะสลักลายจะไม่นำออกตากแดดแต่จะเก็บไว้ในโรงปั้น เพื่อตบแต่งแกะสลักลาย
และปล่อยให้แห้งไปเองช้า แต่ถ้าเป็นเครื่องปั้นขนาดเล็ก เช่น ครก อ่าง กระปุก
ต่าง นำไปตากแดดเมือ่ ปัน้ เสร็จ แต่พอหมาดดีตอ้ งนำเข้าไปผึง่ ในโรงปัน้ จะไม่ตากแดด
จนแห้งเพราะถ้าตากแดดจนแห้งเครื่องปั้นจะบิดเบี้ยวเสียหายได้
การตากหรืออผึผึ่ง่งครก
การตากหรื
ครก
ที่ปั้นเสร็จแล้ว
รอเข้าเตาเผา
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๖)

การแต่งเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรดขั้นต้น
การปั้นอ่างบางประเภท เช่น อ่างโน เป็นชื่ออ่างขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง อ่างโน
จะสวยผนังของอ่างต้องมีลักษณะโค้งเล็กน้อย ดังนั้นเมื่อปั้นเสร็จแล้วนำไปตากแดด
พอหมาด ต้องแต่งให้ผนังของอ่างมีลักษณะโค้งโปงออกน้อย ด้วยการใช้ด้านหลัง
ของหอยกาบ หรือหินดุชุบน้ำให้ลื่นแล้วแต่งให้ผนังโค้งตามที่ต้องการ
าโอ่ง การปั้นครั้งแรกปั้นทางหงายแลคล้ายจานหรือถ้วย เมื่อหมาดแข็งพอ
แล้วจึงมาปั้นจุกหรือยอดของ าโอ่งด้วยการคว่ำ าลงบนแปนแล้วขูดแต่งด้านบนของ
าให้เรียบร้อย จากนั้นจึงปั้นส่วนที่เป็นจุกหรือยอดของ าโอ่งซึ่งเป็นการปั้นสองครั้ง
การปั้นครั้งที่สองนี้เรียกว่า การต่อจุก
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การขูดแต่งแล ขัดเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
เมือ่ เครือ่ งปัน้ หมาดดีแล้วต้องขูดก้นและขัดแต่งผิวภายนอกและภายใน ให้เรียบร้อย
ด้วยไม้ขูดหรือเหล็กขูด ถ้าเป็นโอ่งต้องขัดเกลาให้มีผิวเรียบด้วยกะลาขัดหรือลูกสะบ้า
หรือหิน ส่วนเครื่องปั้นขนาดเล็ก เช่น ครก กระปุกต้องขูดก้นให้เรียบร้อยโดยไม่ต้อง
ขัด เมื่อขูดแต่งแล้วนำเครื่องปั้นเก็บไว้ภายในโรงปั้น ใช้ใบตองแห้งคลุมให้มิดปล่อยไว้
ให้แห้งรอการเผาต่อไป
การขูดอ่างต้องขูดบนแปน นำอ่างไปวางคว่ำบนแปนต้องมีคนหมุนแปนและ
คนขูดแต่ง การขูดอ่างบนแปนจะขูดขัดอ่างได้เร็วและเรียบร้อยกว่าไม่ขึ้นแปน

การตบแต่งแล สลักลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
ในบรรดาเครื่องปั้นดินเผาประเภทต่าง ของบ้านเกาะเกร็ดที่มีการแต่งสลักลาย
ต่าง บนเครื่องปั้นดินเผามี ๒ ประเภทคือ เครื่องปั้นดินเผาประเภทของใช้ในชีวิต
ประจำวันและเครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องบรรณาการ
การสลักลายเครื่องปั้นดินเผาประเภทของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องปั้นดินเผา
ประเภทนี้มีเ พาะโอ่งสลักขนาดต่าง เท่านั้นที่มีการสลักลาย ได้แก่ โอ่งสลักที่ ๑
โอ่งสลักที่ ๒ โอ่งสลักที่ ๓ โอ่งสลักที่ ๔ โอ่งสลักที่ ๕ และโอ่งสลักที่ ๖
การสลักโอ่งสลักทั้ง ๖ ขนาดนี้มีการสลักและตบแต่งอย่างง่าย ที่ตัวโอ่งคือ
ลายที่บ่ารอบโอ่ง สลักลายง่าย เช่น ลายบัวหงาย ลายบัวครึ่งซีก ลายขีด
หรือลายประทับ เป็นต้น ลายดังกล่าวนี้เกิดจากการสลักหรือขีดให้เป็นลายต่าง
หรือการใช้พิมพ์ประทับลาย แต่ส่วนใหญ่เป็นการสลักลายบัวคว่ำ
ลายที่ขอบโอ่ง ขอบโอ่งสลักจะใช้พิมพ์กดให้เป็นพูเล็ก คล้ายพูมะยมหรือ
เป็นพวงมาลัย
ลายที่ฝาโอ่ง มีการสลักเป็นลายบัวคว่ำเป็นส่วนใหญ่ แกะสลักอย่างเรียบง่าย
โอ่งขนาดใหญ่นอกจากโอ่งสลักธรรมดามีการสลักลายต่าง เป็นพิเศษแต่มีไม่มาก
การสลักลายโอ่งขนาดใหญ่มีความสวยงามกว่าโอ่งสลักทั่วไป เพราะโอ่งสลักใหญ่
มักปั้นขึ้นเป็นพิเศษเพราะมีคนสั่ง หรือเป็นความตั้งใจทำของช่างปั้น ซึ่งต่างจากโอ่ง
สลักทั่วไปที่ปั้นเพื่อเป็นการค้า
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โอ่งสลักธรรมดาที่สลักกลายเรี
ลายเรียยบง่
บง่าายย

โอ่งสลักใหญ่
ดอกไม้
ที่สลักลายเครือเถาประดับดอกไม้

โอ่งสลักใหญ่ ที่สลักลายสวยงามเป็นพิเศษ ที่ฝาโอ่งทำจุกแบนใช้วางขันตักกน้น้ำำ
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การเรียงอิฐก่ก่ออหลั
หลังงเตาหรื
เตาหรืออเพดานเตาที
เพดานเตาที่ส่สวยงามและทำให้
วยงามและทำให้หหลัลังงเตามี
เตามีคความแข็
วามแข็งแรง
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เตามอญ
ูมิปัญญาช่างปั้นบ้านเกา เกรด
เ เผ

เครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ดหรือเตามอญ เป็นเตาเผาเครื่องปั้นที่มี
ขนาดใหญ่มาก และการก่อเตาต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของช่างก่อเตาโบราณ
เป็นอย่างมาก ขนาดของเตาใหญ่กว่าเตาเผาแห่งอื่น ในประเทศ กล่าวได้ว่าเตาเผา
เครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่บ้านเกาะเกร็ดนี้
เตาขนาดใหญ่นั้นมีความยาวประมาณ ๒๕ เมตร ส่วนกว้างสุดประมาณ
เมตร ส่วนสูงสุดประมาณ ๕ เมตร มีโรงขนาดใหญ่สร้างครอบเตาไว้
ลักษณะเตาเผาเครือ่ งปัน้ บ้านเกาะเกร็ดเป็นเตาทีม่ รี ปู ปอมยาวเรียกว่า เตาประทุน
เพราะมีลักษณะคล้ายประทุนเรือหลังเตาสูงหรือคล้ายหลังช้าง เป็นเตาที ่ ม ี ร ะบบ
ความร้อนแบบความร้อนผ่านเฉียงขึ้น (crossdraff kiln type) กล่าวคือ
ความร้อนจะเริ่มจากด้านหน้าเตาเข้าสู่ภายในเตาแล้วทะลุออกทางปล่องท้ายเตา เป็น
การระบายความร้อนจากปากเตาซึง่ อยูต่ ำ่ จากปากเตา ความร้อนจะกระจายไปสูท่ า้ ยเตา
ซึ่งสูงกว่าปากเตาจนออกสู่ปล่องท้ายเตา โดยเปลวไ จะพุ่งจากเรือนไ ปากเตาไป
ตลอดทั่วภายในเตาและไปออกที่
ปล่องท้ายเตาในลักษณะเ ียงขึ้น
ตามความลาดเอียงของพื้นภายใน
เตาที ่ ล าดเอี ย งจากปากเตาลาด
สูงขึ้นประมาณ ๑๕ องศาสู่ปล่อง
ท้ายเตา
เตาเผาเครือ่ งปัน้ ดินเผา บ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด
ลักษณะคล้ายหลังช้าง ด้านข้างก่อ
เป็นปีกนกจากผนั
นกจากผนังงเตาไปประชิ
เตาไปประชิดดเสาอาคารคลุ
เสาอาคารคลุมมเตา
เตา ปีกนกด้
นกด้าานหน้
นหน้าาเรีเรียยกว่
กว่าา หูชา้ ง เจาะช่อง
สำหรับวางเครื่องเซ่นไหว้เตา (บันทึกภาพ พ.ศ ๒๕๒๕)
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เตาเผาเครื่องปั้นมอญ เกาะเกร็
เกาะเกร็ดด (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๖)

อิฐขนาดใหญ่ที่นำมาใช้
ก่อเตาเผาเครื่องปั้น
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1

การก่อเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
การก่อเตาของบ้านเกาะเกร็ดเป็นภูมิปัญญาชั้นสูงที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญ
อย่างดีเยี่ยม เริ่มตั้งแต่ก ารทำอิฐต้องใช้อิฐขนาดใหญ่ ขนาด ๑๕ x ๓ เซนติเมตร
หนาประมาณ เซนติเมตร เผาสุกแล้วจึงไปใช้ก่อเป็นฐานเตาและตัวเตา ส่วนหลัง
เตาใช้อิฐดิบเพราะต้องถากอิฐตามรูปโค้งของหลังเตา อิฐดิบจะทำได้ง่ายกว่า การก่อ
เตาแบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน คือ

ลุงทองห่อ งิ้วออก
ช่างก่อเตาและช่างปั้น
บ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด
กับแบบวาดเตา
ที่เขียนอย่างง่ายๆ
ขณะอธิบายเรื่องการก่
งการก่ออเตา
เตา
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๑. การก่อฐานเตา

การก่อเตาต้องเริ่มก่อฐานเตาก่อนด้วยการขุดพื้นดินเป็นร่องลึกประมาณ
เซนติเมตร กว้าง
เซนติเมตร ขุดตามรูปของฐานเตาแนวนอน การเรียงอิฐก่อ
ฐานเตาเริ่มจากในร่องที่ขุด ฐานเตาจะก่อสูงจากพื้นดินตามความลาดเอียงของพื้น
ภายในเตาซึ่งลาดขึ้นจากปากเตาสู่ท้ายเตา ความลาดเอียงของพื้นเตาประมาณ ๑๕
องศา ความสูงของฐานเตาจึงเริม่ จากปากเตา ซึง่ ฐานส่วนนีส้ งู ประมาณ ๑ เมตรและ
ลาดเอียงสูงขึ้นสู่ฐานปล่องท้ายเตาซึ่งสูงประมาณ ๓ เมตร
ลักษณะการเรี
ษณะการเรียยงง
อิฐฐานเตา

การเรียงอิฐก่ก่ออส่ส่ววนที
นที่เ่เป็ป็นนฐานเตา
ฐานเตา
การก่ออฐานเตาทั
การก่
ฐานเตาทั้ง้งสองด้
สองด้าานน
(อนุเคราะห์ภาพโดยนายวีรชาติ ทาทิพย์)
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การเรียงอิฐฐานเตาและผนังของพื้นเตามีความสำคัญมาก ต้องก่ออิฐให้มีความ
มั่นคงและแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของเตาได้ ถ้าไม่เช่นนั้นเตาจะทรุดและพังได้
เพราะเป็นเตาที่มีขนาดใหญ่และต้องรับน้ำหนักทั้งตัวเตาและเครื่องปั้นจำนวนมากที่
นำมาเผาภายในเตา วิธีเรียงอิฐทำฐานเตาใช้อิฐวางเรียงกันถึง ๔ ก้อนในแต่ละจุด
ในแถวหนึ่ง เรียงไขว้กนั เช่นนีต้ ลอดความยาวของฐานเตาและก่ออิฐเรียงซ้อนกันแต่ ละ
ชั้นตามความสูงของฐานเตาด้วยการใช้อิฐเรียงไขว้กัน ๔ ก้อนตลอด ฐานเตาจึงมี
ความหนากว่าตัวเตาและหลังคาเตามาก ทัง้ นีเ้ พือ่ ความมัน่ คงแข็งแรงของเตาดังกล่าว

๒. การทำพื้นเตา

เมื่อก่อฐานเตาแล้ว ต้องนำดินมาถมอัดแน่นในฐานเตา ซึ่งจะเป็นพื้นภายในเตา
จากนั้นจึงก่อผนังเตาและส่วนบนคือหลังเตาต่อไป พื้นภายในเตามี ๓ ระดับ คือ

ระดับแรก เป็นเรือนไ

box) อยูต่ รงบริเวณปากเตาเข้าไปภายในเตา
ประมาณ ๑.๕ เมตร ระดับพื้นเรือนไ นี้มีระดับเดียวกับพื้นดินหน้าเตา เป็นที่เผา
เชื้อเพลิงคือ นที่เผาเครื่องปั้นภายในเตา
ระดับที่สอง พื้นเตาที่ยกสูงขึ้นต่อจากเรือนไ เป็นพื้นเตาที่ใช้วางเครื่องปั้น
เพือ่ ทำการเผา พืน้ เตาระดับทีส่ องนีจ้ ะสูงกว่าพืน้ เรือนไ ประมาณ ๑ เมตร ต้องก่ออิฐ
สูงประมาณ ๑ เมตร เป็นผนังขวางตัวเตา แยกพื้นที่ของเรือนไ กับพื้นเตาระดับ
ทีส่ องให้สงู กว่าพืน้ เรือนไ พืน้ เตาส่วนทีส่ องนีจ้ ะลาดขึน้ จากผนังแบ่งกัน้ เรือนไ สูก่ ลางเตา
wall) ความลาดเอียงประมาณ ๑๕ องศา
ระดับที่สาม เป็นพื้นภายในเตาส่วนท้ายเตาที่เริ่มจากกลางเตาสู่ท้ายเตา
จนถึงประตูของปล่องภายในเตา ความลาดเอียงของพืน้ เตาส่วนทีส่ ามคือ ส่วนท้ายเตา
นี้จะน้อยกว่าระดับที่สองคือระดับกลางเตา เนื่องจากความลาดเอียงของท้ายเตาจาก
ส่วนเพดานเตาที่สูงที่สุดตรงกลางเตาจะลาดเอียงลงสู่ท้ายเตา พื้นเตาส่วนนี้จึงมีความ
ลาดเอียงเพียงประมาณ ๑ องศา ตามความลาดเอียงของหลังเตาที่เอียงลาดลง
ท้ายเตาซึง่ น้อยกว่าความลาดเอียงของพืน้ เตาระดับทีส่ อง เนือ่ งจากเป็นเตาเผาทีม่ รี ะบบ
ความร้อนแบบเ ียงขึ้น พื้นเตาจึงต้องทำให้ลาดเอียงจากปากเตาสู่ท้ายเตาดังกล่าว
ความร้อนจะได้กระจายจากเรือนไ ปากเตาแล้ว ลอยเ ยี งขึน้ ตามการลอยตัวของอากาศ
ที่นำความร้อนไปออกที่ปล่องท้ายเตา ความร้อนจะกระจายไปได้ตลอดภายในเตา
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ด้านหน้าเตาจากปากเตาเป็
เตาจากปากเตาเป็นนเรืเรืออนไฟ
นไฟ
สุดเรือนไฟก่อยกพื
ยกพื้น้นเตาสู
เตาสูงงจากพื
จากพื้น้นเรืเรืออนไฟ
นไฟ
ที่ท้ายเตาเป็นประตู
ของปล่องทางระบายความร้อน
ขึ้นตามปล่อง

๓. การก่อผนังเตา

เมื่อก่อฐานเตาและทำพื้นเตาแล้วจะนำไม้ไผ่มาทำเป็นโครงภายในตามรูป และ
ขนาดของเตา แล้วก่ออิฐภายนอกโครงไม้ไผ่ขึ้นไปตามโครงไม้ไผ่จนเป็นรูปผนังเตา
ช่างก่อเตาที่ชำนาญจริง บางคนจะไม่ใช้โครงไม้ไผ่แต่จะก่อขึ้นรูปเตาโดยตรง การ
เรียงอิฐก่อผนังเตาใช้วธิ เี รียงอิฐแบบทำเป็นลิม่ เรียงซ้อนตามแนวนอนจากล่างขึน้ บนแบบ
ก่อผนังบ้าน และรอยต่อของอิฐแต่ละชั้นต้องไขว้สลับกัน เนื่องจากผนังเตามีความโค้ง
ทั้งตามยาวและโค้งส่วนบนต่อเนื่องกับหลังเตา จะต้องถากอิฐให้ได้รูปวางซ้อนอัดแน่น
แนบสนิทตามความโค้งของเตา การเรียงอิฐเช่นนีอ้ ฐิ แต่ละแผ่นจะทำหน้าทีเ่ ป็นลิม่ ไปด้วย
ซึง่ จะทำให้เตามีความแข็งแรงมัน่ คงมาก

ผนังเตาที่ผ่านการเผา
เครื่องปั้นมานาน
อิฐจึงมีการเคลือบของ
แร่เหล็กที่เกิกิดดจากการเผาไหม้
จากการเผาไหม้
ของฟนตามธรรมชาติ
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ด้านข้างของเตามอญ
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒ )



รูปแบบการเรียงอิฐก่ก่ออผนั
ผนังงเตา
เตา

ผนังเตาก่อหนาเพื่อให้มีความมั่นคงสามารถรับน้ำหนักของหลังเตาได้ เช่นเดียว
กับฐานเตาที่ต้องก่อให้แข็งแรงมั่นคง แต่ก ารเรียงอิฐที่ผนังเตาจะเรียงอิฐต่างกับการ
เรียงอิฐที่ฐานเตา กล่าวคือการเรียงอิฐที่ผนังเตาเรียงด้วยอิฐจุดละ ๓ ก้อนสลับกัน
และเรียงแต่ละจุดต่อเนื่องไปตลอดผนังเตา ความหนาของผนังเตาจึงมีความหนาน้อย
กว่าฐานเตาไม่มากจึงทำให้ผนังเตามีความหนาและแข็งแรงมาก ใช้เผาเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ได้นาน แม้เตาที่มีอายุเป็นร้อยปยังคงมีความแข็งแรงใช้งานได้ดี

๔. การก่อหลังเตาหรือเพดานเตา

เมือ่ ก่อผนังเตาเรียบร้อยแล้วจึงก่อส่วนทีเ่ ป็นหลังเตา การก่อหลังเตามีความยาก
และสำคัญมากเพราะต้องก่อให้มคี วามโค้งรูปประทุนเรือ ถ้าก่อไม่ดเี ตาจะยุบพังลงมาได้
อิฐที่ใช้ก่อหลังเตาจึงใช้อิฐดิบเพราะต้องถากแต่งให้ได้รูปตามความ โค้งของหลังเตา
อิฐดิบจึงเหมาะกว่าใช้อฐิ สุก
มีชา่ งก่อเตาทีต่ อ้ งการก่อหลังเตาด้วยอิฐสุก จะปัน้ อิฐให้ได้รปู ตามทีต่ อ้ งการและ
นำไปเผาเป็นอิฐสุก เมื่อนำมาก่อจึงไม่ต้องถากมากเพราะได้ปั้นอิฐตามรูปที่ต้องการ
ไว้แล้ว การเรียงอิฐแต่ละแถวจะค่อยลาดเอียงขึ้นสู่กลางหลังเตาตรงบริเวณ แนว
สันกลางหลังเตานั้น อิฐต้องมาประกบกันเป็นรูปโค้งมนไม่เป็นสันกลางหลังเตา การ
เรียงอิฐเช่นนีต้ อ้ งใช้ความชำนาญมาก ถ้าเรียงอิฐไม่ดสี องด้านของหลังคาเตา จะประกบกัน
เป็นเช่นยอดของสามเหลี่ยม ตัวเตาจะแ บ หลังเตาหรือเพดานเตาไม่โค้ง เตาไม่ปอง
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บรรจุเครือ่ งปัน้ เวลาเผาได้นอ้ ยและมีความแข็งแรงน้อยกว่าเตาทีก่ อ่ แล้วมีหลังเตาโค้งมน
ตัวเตาปองไม่แ บ ช่างก่อเตาทีช่ ำนาญนัน้ สามารถก่อเตาให้มคี วามแข็งแรงมัน่ คงและ
ก่อเตาได้สวยงามด้วย
การเรียงอิฐแต่ละก้อนจะวางซ้อนกันตามความโค้ง อิฐแต่ละก้อนจะทำหน้าที่
เป็นลิ่มสลักยึดหลังเตาไปในตัวด้วย ก้อนสุดท้ายตรงกลางหลังเตาเมื่อวางลงแล้วการ
อัดแน่นของอิฐส่วนหลังเตาจะถูกยึดตรึงแน่นตามหลักกลศาสตร์เป็นอย่า งดี ด้วยมีการ
กระจายการยึดตัวของอิฐทุกแผ่นให้แนบแน่นทั่วถึงกันตลอดหลังเตา การวางอิฐก้อน
สุดท้ายช่างก่อเตาให้ความสำคัญมาก ต้องมีพิธีไหว้ครูก่อนจึงวางอิฐก้อนสุดท้ายนี้ได้

การเรียงอิฐก่ก่ออหลั
หลังงเตา
เตา

การก่ออหูหูชช้า้างขนาบปากเตาทั
การก่
งขนาบปากเตาทั้ง้งสองด้
สองด้าานน
มีช่องทำไว้สำหรับวางเครื่องบูชาเตา

ภายในเตาที่ก่อแล้วยังมีโครงไม้ไผ่อยู่ภายใน

นายจินดา ทาทิพย์ ช่างปั้นอาวุโสแห่งหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์
ผู้สืบทอดการก่
ทอดการก่ออเตาแบบช่
เตาแบบช่าางปั
งปั้น้นบ้บ้าานเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด
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การก่ออตัตัววเตาและหลั
การก่
เตาและหลังงคาเตา
คาเตา เมื่อก่อฐานเตาแล้วก่ก่ออนก่
นก่ออผนั
ผนังงเตา
เตา และส่วนบนของเตา
ต้องทำโครงด้วยไม้ไผ่ จากนั้นจึงก่ก่ออผนั
ผนังงเตา
เตา และส่วนบนของเตา บนโครงไม้ไผ่

53-08-021_068-091_Y.indd 77

11/16/10 8:03:16 PM



เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

๕. การก่อปล่องไฟ

มอญเรียกว่า “ดุดเปลีย” ปล่องไ จะก่อยื่นจากท้ายเตาต่อจากส่วนที่ทำเป็น
ประตูท้ายเตาหน้าปล่องไ ภายในเตาด้วยการก่ออิฐซ้อนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดของ
ปล่องกว้างประมาณด้านละ ๒ เมตร สูงประมาณ ๔ เมตรจากพื้นฐานเตา ที่ฐาน
ของปล่องก่ออิฐล้อมฐานปล่องด้านนอกไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของปล่อง
ตรงท้ายปล่องระดับพื้นภายในเตาติดกับส่วนที่เป็นฐานเตา ทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาด
๒๕ x ๒๕ เซนติเมตรเพื่อเป็นที่ระบายความร้อน เนื่องจากความร้อนจะระบายออก
ทั้งที่ปล่องและที่ช่องสี่เหลี่ยมนี้
ด้านหน้าเป็นปากเตาซึ่งทำเป็นประตูโค้งรูปสามเหลี่ยมสูงประมาณ ๓ เมตร
ด้านล่างติดกับพื้นดิน ปากเตาด้านล่างกว้างประมาณ ๒ เมตร ปากเตาอยู่ด้านหน้า
ของเรือนไ เป็นทางขนเครื่องปั้นเข้าและออกจากเตา
ภายนอกเตาทั้งสองข้างต่อจากผนังเตาจะก่อผนังอิฐเป็นปกนกต่อจากผนังเตา
ไปชนเสาอาคารที่สร้างคลุมเตามายันกับผนังเตาเพื่อยึดเตาให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น
ด้านหน้าบริเวณปากเตาจะก่อปกนกขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเพื่อยึดปากเตาและด้าน
หน้าเตาให้มั่นคง ตรงกลางใกล้ขอบบนของผนังปกนกนี้แต่ละด้านจะทำเป็นช่องไว้
ทั้งสองด้าน ด้านละ ๑ ช่องเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาด ๒ x ๒ เซนติเมตร เป็นที่
สำหรับวางเครื่องเซ่นไหว้เตาเมื่อทำพิธีเซ่นเตา
ปกนกทัง้ สองข้างทีย่ น่ื ออกมาข้างปากเตานีม้ อญเรียกว่า “กะโตเจิญก์” แปลว่า
หูช้าง ถ้ามองรูปเตาของมอญทางด้านหน้าและด้านข้างแล้วจะเหมือนช้างกำลังนอน
หมอบอยู่ ตัวเตาซึ่งปอมและปองตรงกลางความโค้งที่กลางหลังเตาและค่อยลาดลง
ท้ายเตาและปากเตาจึงดูคล้ายหลังช้างและตัวช้างมาก ด้านหน้ามีปกนกกางอยูส่ องข้าง
จึงยิ่งดูเหมือนหูช้างและเรียกว่าหูช้างด้วย
มี ผ ู ้ เ รี ย กเตามอญว่ า เตาหลั ง เต่ า ซึ ่ ง ไม่ ถ ู ก ต้ อ ง เพราะหลั ง เตามอญมี
ลักษณะโค้งแบบหลังช้างไม่แบนแบบหลังเต่า
การก่อเตาจะใช้โคลนผสมทรายละเอียดเป็นตัวประสาน และเมื่อก่อเสร็จแล้ว
ใช้โคลน าบทาให้หนาทัว่ ตลอดทัง้ ภายในและภายนอกเตารวมทัง้ ทีป่ ล่องด้วย สัดส่วน
ต่าง ของเตาที่กล่าวนี้เป็นสัดส่วนเ พาะของเตาขนาดใหญ่ ถ้าเป็นเตาขนาดเล็ก
สัดส่วนต่าง ลดลงตามขนาดของเตานัน้ ขนาดของเตาทีม่ ขี นาดใหญ่หรือเล็กจะกำหนด
กันด้วยจำนวนโอ่งใหญ่ทจ่ี ะนำเข้าเผาในเตาได้วา่ มีจำนวนเท่าใด เตาขนาดใหญ่สามารถ
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เผาโอ่งใหญ่ได้ ๑ ใบ ขนาดของโอ่งใหญ่มีความกว้างขนาดสองคนจับมือกัน
โอบรอบ มี ค วามสู ง ประมาณ
เซนติ เ มตร การเผาเครื ่ อ งปั ้ น แต่ ล ะครั ้ ง ยั ง มี
เครือ่ งปัน้ ชนิดอืน่ เช่น โอ่งทีม่ ขี นาดเล็กกว่าโอ่งใหญ่ อ่าง และครกอีกเป็นจำนวนมาก
ที่สามารถนำไปเข้าเตาเผาได้พร้อมกับโอ่งขนาดใหญ่ในคราวเดียวกัน
ดังที่ช่างปั้นอาวุโสแห่งบ้านเกาะเกร็ดเล่าว่า

“เ าใ ่ จโอ่งใ ่ ได้เปนร้อย ยังมี โอ่งก าง โอ่งเ ก กระปก อ่าง
รก วางเรียงซ้อนกัน เ า นึ่ง างทีเปนเจด ปดพัน ิ้นนั รวมกัน”
“เ ากาเ ว่าร้องใ ม่ าก อยู่ มู่ ๑ เรียงของทัง้ วัน เริม่ ง้ั เ่ า้ จนเยน
ได้เว านกกาเ ว่าร้องกว่าจะเ มเ า กเ ยเรียก เ ากาเ ว่าร้อง”

เตาเผาเครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ดเป็นเตาที่ก่อขึ้นด้วยภูมิปัญญาชั้นสูง มีความ
แข็งแรง มีประสิทธิภาพในการใช้งานดียิ่ง มีอายุการใช้งานยาวนานและเป็นเตาที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย

การเข้าเตาเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
เมื่อเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นไว้แห้งสนิทดีแล้ว ต้องนำเครื่องปั้นนั้นเข้าเตาเผา
เรียกกันสั้น ว่า เข้าเตา มอญเรียกว่า “ลุ่บพาว”
ก่อนจะถึงวันเข้าเตา จะต้องตรวจดูความเรียบร้อยของเตาอีกครั้ง ถ้ามีรูหรือ
ช่องว่างระหว่างแผ่นอิฐผนังเตาจะต้องใช้ดินเหนียวผสมทรายยาให้หมด เพื่อปองกัน
มิให้ความร้อนผ่านออกไปได้เป็นการสูญเสียเชื้อเพลิง เรียกว่า “ยาเตา” ถ้าเตามี
ความชื้นต้องสุมไ ให้เกิดความร้อนภายในเตาเพื่อไล่ความชื้นก่อนเข้าเตา การนำ
เครื่องปั้นเข้าเตานี้จะกล่าวเ พาะเตาเผาขนาดใหญ่และเผาเครื่องปั้นขนาดใหญ่
เป็นหลัก
การเข้ า เตาต้ อ งวางแผนไว้ ล ่ ว งหน้ า เพราะต้ อ งใช้ แ รงงานคนจำนวนมาก
ประมาณ ๒ คน ตั้งแต่ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าใหญ่ เรื่อยลงมาจนถึงคนหาบโอ่ง
และคนขนเครือ่ งปัน้ เล็ก โดยเ พาะอย่างยิง่ ผูท้ เ่ี ป็นหัวหน้าใหญ่ทม่ี คี วามชำนาญในการ
เรียงโอ่งเข้าเตาเผา และคนหาบโอ่งใหญ่ทต่ี อ้ งจองตัวกันเพือ่ ให้มาทำงานในวันนัดหมาย
รวมไปถึงแม่ครัวทำอาหารเลีย้ งผูท้ ม่ี าทำงานในวันเข้าเตา และเด็ก ทีม่ าช่วยเรียง นให้
พร้อมใช้งาน
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การกำหนดหน้าที่ของคนทำงาน นวันเข้าเตา
การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด เมื่อมีการเข้าเตาจะมีการกำหนดหน้าที่
ของคนทำงาน ซึ่งต้องใช้คนจำนวนมากและใช้ความชำนาญในการจัดเรียงเครื่องปั้น
ในเตามากด้วยเช่นกัน จำนวนแรงงานคนทีต่ อ้ งใช้ในการเข้าเตานีไ้ ม่นอ้ ยกว่า ๒ คน
ถ้าเตากับโรงปั้นอยู่ห่างกันมากต้องใช้คนมากขึ้น ผู้ทำหน้าที่ต่าง ในวันเข้าเตานี้ถูก
กำหนดหน้าที่ไว้อย่างมีระบบ ดังนี้

๑. หัวหน้าใหญ่

มอญเรียกว่า “อาจาเลี่ยง” หรือ อาจารย์ ใหญ่ เป็นผู้ควบคุม
การจัดวางเครือ่ งปัน้ ภายในเตาให้ถกู ต้อง คอยสัง่ การอยูภ่ ายในเตา จะทำงานอยูด่ า้ นบน
เหนือชั้นของโอ่งใหญ่ที่วางจากระดับพื้นเตาขึ้นไป ทุกคนต้องคอย ังคำสั่งของหัวหน้า
ใหญ่และคอยช่วยเหลือกัน หัวหน้าใหญ่ หรือ “อาจาเลี่ยง” เป็นคนที่ชาวบ้านให้
ความนับถือ เป็นช่างปั้นหรือช่างก่อเตาที่ชำนาญและเชี่ยวชาญในการจัดเรียงเครื่องปั้น
เข้าเตาเผาด้วย

๒. รองหัวหน้าใหญ่

มอญเรียกว่า “เลี่ยงจ้าง” มีจำนวน ๒ คน ทำหน้าที่
จัดวางโอ่งใหญ่ในระดับพื้นเตาขึ้นมา และช่วยจัดเรียงของภายในเตาช่วยหัวหน้าใหญ่
หรือตามที่หัวหน้าใหญ่สั่ง โอ่งใหญ่ที่จัดเรียงต้องวางอยู่บนพื้นของเตา โอ่งขนาดใหญ่
นี้จะวางเรียงเป็นแถวหน้ากระดานตามขวางของเตาและวางเรียงขึ้นบนอีก สองชั้น การ
เรียงโอ่งใหญ่ในเตาจึงเรียงได้สามชั้น

๓. ผู้ช่วยหัวหน้าใหญ่

จำนวน ๑ - ๒ คน ทำหน้าทีส่ ง่ เครือ่ งปัน้ ให้หวั หน้าใหญ่
และรองหัวหน้าใหญ่และช่วยจัดเรียงเครือ่ งปัน้ ให้เรียบร้อยตามตำแหน ง่ ต่าง ภายในเตา

๔. คนหามโอ่งใหญ่

มีจำนวนอย่างน้อย ๒ คน ถ้าโรงปัน้ ไกลจากเตา ต้องใช้คน
หามโอ่งมากกว่านี้ ซึ่งแล้วแต่ระยะไกลหรือใกล้ระหว่างโรงปั้นและเตา คนหามโอ่งมี
หน้าที่หามโอ่งใหญ่ โอ่งกลาง และโอ่งสลักใหญ่จากโรงปั้นไปเตาเผา ชุดละ ๒ คน
ใช้ไม้หามโอ่งเป็นไม้ไผ่ขนาดใหญ่ทั้งลำ คนหามอยู่หัวและท้าย หามโอ่งที่ใส่สาแหรก
ครัง้ ละ ๒ ใบ ถ้าระยะทางไกลจะต้องใช้คนหามโอ่งนี้ ๒ - ๓ ชุด ส่งต่อกันเป็นช่วง
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๕. คนส่งเครื่องปั้น

จำนวน ๑ - ๒ คน มีหน้าที่ช่วยส่งเครื่องปั้นต่าง ที่วาง
อยู่ด้านหน้าเตาส่งไปไว้ในเตาเตรียมให้พร้อมเพื่อให้หัวหน้าใหญ่หรือรองหัวหน้า

๖. คนหาบเครือ่ งปัน้ อืน่

มีหน้าทีห่ าบหรือขนเครือ่ งปัน้ อืน่ ไปทีเ่ ตา เช่น โอ่งเล็ก
ครก อ่าง กระปุก เป็นต้น ซึ่งต้องใช้คนอีกประมาณ - คน อ่างใหญ่ต้องหาบ
ไปด้วยสาแหรก เด็กโตทีท่ ำงานได้แล้วจะช่วยขนเครือ่ งปัน้ เล็ก ให้ผใู้ หญ่นำเข้าเตาด้วย
เนือ่ งจากเป็นเตาขนาดใหญ่และมีเครือ่ งปัน้ ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กเป็นจำนวน
มาก จึงต้องใช้คนมากในการเข้าเตาแต่ละครั้งดังกล่าว การเข้าเตานี้จะลงมือทำงาน
แต่เช้าประมาณ . น. เสร็จประมาณ ๑๕. - ๑๖. น.
เครื่องปั้นที่จะนำเข้าเตาเผาจะต้องผ่านการตรวจความสมบูรณ์ก่อนอย่างถี่ถ้วน

การขนเครื่องปั้นไปเข้าเตาเผา (ภาพวาดโดย นายเฉลิมพล โปะบุญชื่น)
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โดยเ พาะอย่างยิ่งโอ่งหรืออ่างขนาดใหญ่จะต้องตรวจเป็นพิเศษ ถึงกับต้องใช้เทียน
ส่องดูภายในว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้าพบต้องคัดออก ถ้านำของชำรุดไม่สมบูรณ์ไปเผา
เป็นการเสียประโยชน์และเป็นอันตรายอีกด้วย ทัง้ นีเ้ พราะโอ่งใหญ่ ต้องวางอยูด่ า้ นล่าง
ต้องรับน้ำหนักเครื่องปั้นอื่น อีกมาก รวมทั้งอ่างขนาดใหญ่ซึ่งวางอยู่ดา้ นบนเหนือโอ่ง
และมีเครื่องปั้นเล็ก วางซ้อนด้านบนอีก ถ้าเครื่องปั้นที่ทำหน้าที่รองรับเครื่องปั้นอื่น
นั้นชำรุดแตกร้าว เมื่อนำมาเผาจะเกิดแตกร้าวมากยิ่งขึ้นหรือเกิดแยกออกจากกันจะ
ทำให้ของที่ซ้อนไว้ด้านบนพังทลายลงมาจนได้รับความเสียหายได้ จึงต้องระมัดระวัง
และตรวจความสมบูรณ์ของเครื่องปั้นนี้อย่างถี่ถ้วนจริง

การเรียงเครื่องปั้น าย นเตา
การลำดับหรือเรียงเครื่องปั้นภายในเตา ชั้นล่างสุดจะเป็นโอ่งขนาดใหญ่ เรียง
แถวหน้ากระดานตามขวางกับตัวเตาตั้งหงายเอาปากโอ่งขึ้น จากนั้นเป็นชั้นที่ ๒
ใช้โอ่งขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันซ้อนในลักษณะคว่ำเอียงวางบนบ่าของโอ่ง ใบล่าง ให้
บ่าชนกันวางเอียงเป็นแถวเรียงหน้ากระดานขวางกับตัวเตา เอียงไปทางซ้ายหรือขวา
ก็ได้แต่ต้องเอียงไปทางเดียวกันทั้งแถว ตรงส่วนที่สูงสุดของเตา คือ ตรงกลางเตา
จะวางโอ่งใหญ่ซ้อนกันเช่นนี้อีก ๑ ชั้น รวมเป็น ๓ ชั้น ชั้นบนสุดนี้จะคว่ำคร่อม
ชั้นที่ ๒ ตรงส่วนสูงสุดจึงวางโอ่งซ้อนกันได้ถึง ๓ ชั้น และลดลงตามความลาดเอียง
ของตัวเตา
เครื่องปั้นที่มีขนาดรองหรือขนาดเล็กจะถูกจัดวางตามซอกมุมและด้านบน
ซ้อนขึน้ ไปจนถึงเพดานเตา และวางเป็นลิม่ เพือ่ ให้การเรียงเครือ่ งปัน้ มัน่ คงไม่เคลือ่ นได้งา่ ย
ถ้าเรียงไม่ดีเครื่องปั้นภายในเตาอาจพังทลายเสียหายได้ หัวหน้าใหญ่ต้องชำนาญใน
การจัดวางเครื่องปั้นภายในเตา ต้องชำนาญในการดูทางไ ที่จะผ่านและต้องวาง
เครื่องปั้นมิให้ปดกั้นทางไ ถ้าจัดเรียงเครื่องปั้นได้ดีจะทำให้เครื่องปั้นสุกตลอดเตา
เพราะไ จะกระจายจากเรือนไ ปากเตาถึงท้ายเตา ความร้อนจะกระจายไปได้ทว่ั ทัง้ หมด
ภายในเตา
การเรียงเครือ่ งปัน้ จะเรียงจากท้ายเตามาจนถึงพืน้ เตาด้านหน้า ทีย่ กสูงจากระดับ
พื้นของเรือนไ หรือที่ใส่ นเวลาเผาและวางเรียงเครื่องปั้นให้ลาดเอียงลู่ไปทางด้าน
ท้ายเตา เครื่องปั้นจะเรียงไว้อย่างดีจากพื้นเตาไปจรดเพดานเตาหรือหลังเตา
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การเรียงเครื่องปั้นภายในเตา
มุมมองจากภาพตัดด้านบนของเตา

3

การเรียงเครื่องปั้นภายในเตา
มุมมองจากปากเตา
มองจากปากเตา

การวางเครื่องปั้นด้านหน้าแล ด้านบนสุดของเตา
ด้านบนจะใช้เครื่องปั้นที่มีขนาดย่อมลงมา เช่น โอ่งสลักเล็ก กระปุก อ่าง
ด้านหน้าใช้ครกมาเรียงปด การเรียงครกด้านหน้าด้วยการนำครกมาวางซ้อนเป็นแถว
ในแนวตั้งจากพื้นเตาที่ท้ายสุดของเรือนไ ขึ้นไปถึงเพดานเตา วางเรียงเป็นแถว
ไปจนเต็มและวางซ้อนในด้านหน้าต่อไปในลักษณะเช่นนี้อีก ๑ หรือ ๒ แถวจนเต็ม
หน้าเตา เหตุทต่ี อ้ งใช้ครกเพราะครกจะไปวางซ้อนกันเป็นแถวปดด้านหน้าได้สนิทดีกว่า
ใช้เครื่องปั้นชนิดอื่น ครกที่นำมาปดด้านหน้าสุดนี้เป็นครกที่ชำรุดเสียหาย เพราะว่า
ในบริเวณด้านหน้านี้จะเป็นบริเวณที่มีความร้อนสูงมากกว่า ๑
องศาเซลเซียส
อุณหภูมสิ งู เช่นนีจ้ ะทำให้เครือ่ งปัน้ โดยเ พาะครกเหล่านีเ้ สียหาย เพราะความร้อนจะทำให้
แร่ธาตุภายในดิน คือ แร่เหล็กที่มีอยู่มากในดินจะหลอมละลายเป็น
และเป็นน้ำยาเคลือบเครื่องปั้นด้านหน้านี้ น้ำยาดังกล่าวจะไหลเยิ้มจนทำให้เครื่องปั้น
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เกาะติดกันและแตกเสียหายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้อาจจะเสียหายเพราะขี้เถ้าจาก
การเผามาเกาะติดทีเ่ ครือ่ งปัน้ ขณะทีน่ ำ้ ยาเคลือบมีอยูต่ ามเครือ่ งปัน้ เครือ่ งปัน้ ด้านหน้า
นี้จะเสียหายมากจึงต้องใช้ครกที่ชำรุดมาวางเรียงในส่วนด้านหน้าสุดเช่นนี้

การเรียงครกด้
งครกด้าานหน้
นหน้าาเตาเผา
เตาเผา

กระปุกกออมสิ
ออมสินนสลั
สลักกลายวิ
ลายวิจจิติตรร
ฝีมือลุงมิตร กองกู
กองกูลล ที่ปั้นเล่น
และวางไว้ด้านหน้าเตาเผา
ซึ่งมีความร้อนสูงมากขณะเผา
ทำให้มีสีเข้มเหมือนเคลือบด้วยน้ำยา

การปดปากเตา
เมื่อการเรียงเครื่องปั้นในเตาเสร็จแล้วต้องปดปากเตา ใช้อิฐมาก่อเป็นประตู
ปดปากเตา นำอิฐวางเรียงซ้อนกันเป็นชัน้ จากพืน้ เตาตามรูปโค้งของปากเตา การก่ออิฐ
ปดปากเตาจะก่อโค้งออกมาด้านหน้าเล็กน้อย ไม่ก่อแบบตรงขึ้นไปและก่อลู่ขึ้นจาก
พื้นสู่ขอบปากเตาด้านบน ใช้โคลนผสมทรายพอกปดและเป็นตัวเชื่อม ในการเรียงอิฐ
ปดปากเตา เมื่อก่อประตูเตาแล้วใช้โคลนผสมทรายทาโบกทับจนทั่ว ที่ประตูเตาต้อง
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ทำช่องใส่ นไว้ตรงกลางประตู ๒ ช่อง เป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด ๔ x ๔
เซนติเมตร ช่องล่างสุดอยู่ติดกับพื้นดินปากเตาเป็นช่องใส่ไ ด้านล่าง
เหนือช่องใส่ไ ด้านล่างขึ้นไปประมาณ
เซนติเมตร ทำช่องใส่ไ ไว้เป็น
ช่องบน มีขนาดเดียวกับช่องล่าง เหนือช่องใส่ไ ช่องบนนำดินมาพอกเป็นสันนูน
รูปสามเหลี่ยม มีความสูงขนาดเดียวกับช่องใส่ นหรือเล็กกว่าเล็กน้อยสำหรับเป็น
ที่ปักธูปเทียนเมื่อทำพิธีเช่นไหว้เตา
เหนือช่องใส่ฟนช่องบน
มีดินพอกสันนูนรูปสามเหลี่ยม
สำหรับปักธูปเทียน
ในพิธีเซ่นไหว้เตา
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)

ปิดเตาแล้วเริ่มใส่ฟนเผาเครื่องปั้น
ในช่องแรกก่
งแรกก่ออนน (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)
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การเผาเครื่องปั้น
การเผาเครือ่ งปัน้ หรือทีเ่ รียกว่า “การเผาเตา” มอญเรียกว่า “จองพาว” จะเริม่
โดยการใส่ไ อ่อน ทีช่ อ่ งใส่ไ ด้านล่าง เริม่ ใส่ไ ในตอนเย็นวันทีเ่ ข้าเตา ช่องบนจะปด
ไว้กอ่ นในระยะแรกนี้ การเผาในระยะแรกจะใช้เวลาเผาประมาณ - วัน เริม่ จาก
ไ อ่อน และค่อย เพิม่ ความร้อนขึน้ เรือ่ ย เป็นการปรับความร้อนภายในเตาให้คอ่ ย
สูงขึน้ จะเร่งไ ทันทีไม่ได้เพราะเครือ่ งปัน้ ภายในเตาจะแตก คนมอญจะเรียกระยะเวลา
เผาช่วงแรกแต่ละวันว่า “อะคา” ซึง่ แปลว่า ขวบ ๑ วัน เท่ากับ ๑ ขวบ เผาเช่นนี้
ไปจนถึง - ขวบ เหตุทเ่ี รียกว่าขวบนี้ เทียบได้กบั เรียกอายุของเด็ก เพราะเป็น
ช่วงที่ใช้ไ อ่อน พอพ้นจากนี้ไปแล้ว เริ่มขึ้นไ แรงขึ้น จนถึงจุดที่ต้องการ

เผาเตา - เมื่อไฟแรงขึ้น
จึงเปิดช่องที่อยู่ชั้นบน
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)
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การเผาในช่วงแรกที่เป็นการสุมให้เตาร้อนและไล่ความชื้นออกจากเครื่ องปั้น
และออกจากเตาให้หมดนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญเช่นกัน โดยเ พาะอย่างยิ่งการไล่
ความชืน้ ออกจากเครือ่ งปัน้ ทีเ่ ผา ถ้าไล่ความชืน้ ออกไม่หมดและเมือ่ ปรับระดับความร้อน
ภายในเตาให้ค่อย สูงขึ้นหรือสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เครื่องปั้นภายในเตาจะเสียหายได้
เช่น แตกร้าวหรือเผาไม่สุก แม้เร่งไ ภายหลังเครื่องปั้นที่เผาคงมีสีด้านไม่แดงหรือเกิด
เขม่า ควันไ ไปจับอยู่บนเครื่องปั้น สีของเครื่องปั้นจะไม่สวย หรือถ้าเร่งไ ไม่เป็นไป
ตามลำดับเครื่องปั้นที่เผาจะแตกเสียหายได้
นที่ใช้เผาในช่วงแรกนี้มักจะใช้ นท่อนใหญ่ เช่น ต้นมะม่วง ต้นทองหลาง
ที่ผ่าเป็นท่อนใหญ่พอใส่ในช่องไ ได้เพราะจะสุมไ อ่อน เช่นนี้ได้นาน เมื่อไ แรงขึ้น
จะใช้ นไม้เบญจพรรณอื่น
เมื่อเผาไปได้ - วัน หรือที่ช่างปั้นจะเรียกว่า - ขวบ จะเปด
ช่องไ ช่องบน ช่องแรกจะใส่ นไม่สะดวกเพราะมีถา่ นและขีเ้ ถ้ามาก ต้องคอยเขีย่ ออก
และไ แรงขึ้นต้องใส่ นถี่ขึ้นด้วย เมื่อไ แรงและเปดช่องไ ชั้นบนได้แล้วใช้ นที่
มีขนาดเล็กลงและการเผาไหม้จะเร็วขึ้น ช่วงนี้คนเผาเตาจะต้องอยู่ใส่ไ อย่างใกล้ชิด

เปลวไฟที่ปล่องท้ายเตา
ที่เรียกว่า เตาทะลุ
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ตลอดเวลา เมื่อไ แรงขึ้นต้องใช้ นตาตุ่มที่ได้จากมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร หรือ
จากบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพราะ นตาตุ่มจะลุกไหม้ดี
ให้ไ แรงและมอดเป็นขี้เถ้าง่าย
การเผาจะเริ่มตั้งแต่เย็นวันเข้าเตาจนถึงวันปดเตาซึ่งใช้เวลานานมาก ต้องมีคน
คอยใส่เชื้อเพลิงคือ นอยู่ตลอดเวลาจะหยุดไม่ได้ โดยเ พาะในระยะเวลาที่ไ แรง
ต้องรักษาระดับความร้อนให้ค่อย เพิ่มขึ้นเรื่อย ตลอดเวลา ใช้ค นเผา ๒ คน
แบ่งเวลาเผาวันละ ๔ ผลัด ผลัดละ ๖ ชัว่ โมง เวลาหกโมงเช้าถึงเทีย่ ง เทีย่ งถึงหกโมง
เย็น หกโมงเย็นถึงหกทุ่ม และหกทุ่มถึงหกโมงเช้าผลัดกันเช่นนี้จนปดเตา ไม่ว่าจะเป็น
เวลากลางคืนหรือกลางวันจะต้องอยู่ใส่ไ ตลอดเวลา
เนื่องจากเป็นเตาขนาดใหญ่และใช้เผาเครื่องปั้นที่มีขนาดใหญ่ด้วย ดังนั้นระยะ
เวลาในการเผาจึงต้องใช้เวลานานประมาณ ๒ - ๒๕ วัน และต้องใช้ นเป็น
เชื้อเพลิงจำนวนมาก คนเผาต้องมีความชำนาญในการเผาด้วย เมื่อขึ้นไ แรงคนเผา
จะต้องระวังไ ให้อยู่ในระดับที่ค่อย สูงขึ้น จนกว่าเครื่องปั้นจะสุกจึงจะปดเตาได้
เมื่อเผาไปได้ประมาณ ๑๒ - ๑๕ วันจะมีควันดำพุ่งออกจากปล่อง ควันดำ
จะมีเพิ่มขึ้นและมีกลิ่น ุน เรียกว่า เตาทะลุ แสดงว่าความร้อนภายในเตาสูงมาก
และต้องเร่งไ ให้สูงขึ้นอีก
ความร้อนที่ใช้ในการเผาเครื่องปั้นประมาณ ๑
- ๑ ๒ องศาเซลเซียส
การสังเกตความร้อนหรืออุณหภูมติ ามทีต่ อ้ งการนัน้ ต้องอาศัยความชำนาญของคนเผาเตา
โดยสังเกตจาก
๑. เปลวไ ที่พุ่งออกมาท้ายเตาที่คนมอญเรียกว่า “ดุจก์เปรีย” อยู่สุดเตา
เป็นช่องเล็ก ตรงด้านหลังปล่อง ไ จะแลบแดงออกมาเหมือนลิ้นวัวที่ช่องเล็กท้าย
ปล่องไ ที่แลบออกมานี้ เรียกว่า “ลิ้นวัว” มอญ เรียกว่า “เลียะตาดเกล่ยะ” ไ
จะแลบออกมามากและแดงจัดอย่างสม่ำเสมอเป็นเช่นนี้ระยะหนึ่ง นอกจากนั้นให้ดูสี
ของอิฐที่ช่องไ นี้ สีของอิฐท้ายเตาที่ถูกไ เผาจะมีสีแดงจัดเช่นกัน
๒. สีของเปลวไ ในเตาอีกจุดหนึ่งทีต่ อ้ งดูคือเครือ่ งปัน้ ด้านหน้าสุดทีก่ ำลังถูกเผา
เปลวไ มีสีเขียวนวล และเครื่องปั้นด้านหน้ามีสีแดงจัดและสุกเป็นเงามัน
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การปดเตาเมื่อเครื่องปั้นสุก

การปิดเตาโดยนำอิฐมาใส่
ที่ช่องใส่ไฟทั้งสองช่อง

เมือ่ เครือ่ งปัน้ ทีเ่ ผาสุก ต้องปดเตาหยุดการ
ใส่ น การปดเตาไม่ยงุ่ ยากแต่อย่างใด เพียงนำอิฐ
มาปดที่ช่องใส่ นทั้ง ๒ ช่อง แล้วใช้โคลนหรือ
ดิ น เหนี ย วเหลวผสมทรายโบกทั บ เป็ น อั น เสร็ จ
การเผาเตา
ปัจจุบันมีการก่อเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา
มอญที่บ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการ
เจาะช่องด้านข้างของเตาเพื่อใส่ นตามช่อง ให้
ความร้อนกระจายทั่วถึงภายในเตาอย่างรวดเร็ว
เตาที่เจาะช่องใส่ นด้านข้างเตาดังกล่าวนี้จะปด
ช่องใส่ นด้านหน้าเตาได้กอ่ น จากนัน้ จึงมาใส่ น
ตามช่องด้านข้างเตาตั้งแต่ช่องแรกจากหน้าเตา
ใส่ไปจนสุดทีช่ อ่ งสุดท้ายใกล้ทา้ ยเตา เมือ่ เครือ่ งปัน้
ภายในเตาสุกตลอดทัว่ กันดีแล้วจึงปดช่องด้านข้าง
เตานี้ทุกช่อง

การนำเครื่องปั้นดินเผาออก ากเตา
หลั งจากปดเตาแล้ ว ต้ อ งปล่ อ ยไว้ อ ี ก ประมาณ ๕ - วั น จึ ง เปดเตานำ
เครื่องปั้นดินเผาออกได้ การเปดเตาจะต้องค่อย เปดทีละน้อย หลังปดเตาแล้ว
๓ - ๔ วัน จึงค่อย เปดประตูเตาด้านบนก่อน ด้วยการเปดแผ่นอิฐออก ๔ - ๕ แผ่น
และวันถัดไปก็ค่อย เปดทีละน้อย จนเปดได้หมด ทั้งนี้เพื่อมิให้อากาศเย็นจาก
ภายนอกเข้าไปภายในเตามากเกินไปจะทำให้เครื่องปั้นแตกเสียหายได้ง่าย
การนำเครือ่ งปัน้ ออกจากเตาเรียกว่า “ออกเตา” มอญเรียก “ตาจก์พาว” วัน
ออกเตานี้ใช้คนไม่มากเหมือนวันเข้าเตาและไม ่ต้องมีหัวหน้าใหญ่หรืออาจาเลี่ยง
เหมือนตอนเข้าเตา เพราะการนำเครื่องปั้นดินเผาออกจากเตาไม่ยุ่งยากเหมือนเข้าเตา

53-08-021_068-091_Y.indd 89

11/16/10 8:03:59 PM



เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

การออกเตาใช้คนงานประมาณ - ๑ คน โดยเริม่ ทำงานตัง้ แต่เช้าจนถึงประมาณ
บ่าย ๒ - ๓ โมง ก็เสร็จเรียบร้อย
โอ่งขนาดใหญ่เมื่อเผาแล้วสามารถกลิ้งจากเตาไปตามถนนได้เพราะโอ่งมี ความ
หนาและเนือ้ แกร่งมาก ไม่ตอ้ งใช้คนหามโอ่งเหมือนตอนเข้าเตา เวลาคนซือ้ มาเลือกซือ้
เครื่องปั้นจะใช้ไม้เคาะเพื่อ ังเสียงว่าเป็นของดีหรือของแตก จึงเป็นการแสดงความ
แข็งแกร่งของเนื้อดินนั้นได้อย่างดีว่าแข็งแกร่งทนทานเพียงใด เมื่อได้ยินเสียงเคาะ
เครื่องปั้นที่ใดแสดงว่ามีการออกเตาที่นั่น ในวันออกเตาจึงได้ยินเสียงเคาะเครื่องปั้น
ดังอยู่ทั้งวัน
การนำ
เครื่องปั้นดินเผา
ออกจากเตา
ออกจากเตา
(บันทึกภาพ
พ.ศ. ๒๕๒๗)
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1

เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร ที่ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดดได้
ได้ใใช้ช้คความสามารถเนรมิ
วามสามารถเนรมิตตดิดินน
ให้มีความวิจิตรสวยงาม และเป็นเครื่องบรรณาการแก่
งบรรณาการแก่ผผู้ทู้ที่เี่เคารพนั
คารพนับบถืถืออ
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เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิ ิตร
ของช่างปั้นบ้านเกา เกรด
่

ปั้นบ้านเกาะเกร็ดได้สืบทอดความชำนาญและความสามารถในการทำ
เครื่องปั้นดินเผาจากบรรพบุรุษที่สรรค์สร้างเครื่องปั้นดินเผาที่มีความวิจิตรงดงามมาแต่
ครั้งมอญมีความเจริญรุ่งเรือง มีรามัญประเทศ เครื่องปั้นดินเผามอญไม่เพียงเป็นการ
แสดงถึงศิลปะชั้นสูงของช่างปั้น แต่เครื่องปั้นดินเผาที่มีความวิจิตรสวยงามนั้นเป็น
สัญลักษณ์ของความศรัทธาในพุทธศาสนา และเคารพเทิดทูนในสถาบันกษัตริย์และ
ปูชนียบุคคลที่คนมอญมีอยู่เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญที่ช่างปั้นมอญได้สร้างสรรค์งาน
เครื่องปั้นดินเผาเพื่อสนองตอบต่อความศรัทธาความเคารพเทิดทูนดังกล่าว

เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรประเภทเครื่องบรรณาการของช่
งบรรณาการของช่าางปั
งปั้น้นบ้บ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด
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3

พิพิธภัณฑ์มอญ
เมืองเมาะละแหม่ง

หม้อน้ำเมืองหงสาวดี

เครื่องปั้นดินเผามอญที่สลักลายวิจิตร
ในพิพิธภัณฑ์มอญเมืองเมาะละแหม่ง

เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรได้เป็นเครื่องบรรณาการให้แก่เจ้า าเจ้าแผ่นดิน
พระสง แ์ ละขุนนางต่าง มาแต่เดิม ดังปราก เครือ่ งปัน้ ดินเผาทีส่ วยงามของช่างมอญ
ที่พิพิธภัณฑ์มอญเมืองเมาะละแหม่งในรัฐมอญ ประเทศพม่า
ทายาทของช่างปั้นมอญที่มาทำเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเกาะเกร็ดได้ส ืบทอด
ความรู้ความชำนาญในการทำเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรต่อเนื่องกันมาจนถึง
ปัจจุบนั นี้
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เครือ่ งปัน้ ดินเผาสลักลายวิจติ รดังกล่าวเป็นเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีท่ ำจากดินธรรมดาที่
ใช้ปั้นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดทั่วไปไม่เคลือบ ส่วนใหญ่เป็นโอ่งน้ำแต่มีความ
สวยงามทั้งรูปทรงและการตกแต่งลายสลักต่าง มอญเรียกว่า เนิ่ง เป็นเครื่องปั้น
ดินเผาสำหรับเป็นบรรณาการให้แก่ผู้ที่เคารพนับถือมากกว่าเพื่อการค้า การผลิต
เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรจึงมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ประเภทโอ่ง อ่าง กระถางและครกทีผ่ ลิตเป็นจำนวนมากแบบอุตสาหกรรม เพราะเป็น
ผลงานของช่างปั้นที่เกิดขึ้นจากอารมณ์สุนทรีย์หลังเสร็จสิ้นภารกิจประจำวันแล้ว
การทำงานของช่างปั้นในสมัยก่อนจะเริ่มทำงานแต่เวลาเช้าตรู่ และเลิกงาน
เวลาประมาณ ๑๕. น. ช่างปั้นที่มี มือในการทำเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร
จะใช้เวลาช่วงเย็นกว่าจะค่ำมืดนี้ขึ้นรูปหรือตบแต่งสลักลายเครื่องปั้นอย่างตั้งใจและ
ทำไปอย่างไม่รีบร้อน หากยังไม่แล้วเสร็จก็เก็บไว้ทำต่อในวันต่อไปโดยใช้ใบตองแห้ง
ปดคลุมไว้ก่อน ผลงานที่ออกมาจึงประณีตสวยงาม
ดังที่ลุงมิตร กองกูล อายุ ๒ ป ช่างปั้นอาวุโสแห่งบ้านเกาะเกร็ดเล่าว่า

“เมื่อก่อนเ ยปน ้าง เ ้าเรียก โอ่งโ โอ่งกอก ขายดี เ นว่ามัน
ป กดี เ ย องปน รั้ง รกปน ใ เ ้ากซื้อไปใ ้ นโน้น นนี้ ผมขาย
ใ ะ
าท นซื้อไม่ ่อรา าเ ย มีขา มี ัว เ มือน ัวขนใน มากรก
เ นที ่ ้ า น ง ส ร่ น ณพ่ อ งมิ ร สวยดี ป กดี ใส่ ก อกเสรจ ้ ว
ขาย มดเ ้าไม่ ่อรา า ขายดี กะส ักเอง ัว ว่ำ ัว งาย ่เรา ้องปน
งาน ักของเรา ถ้าเราปน า้ ไม่ทนั เผากเปนเวร นอืน่ เปนเ า น้ กว่าจะได้เผา
มันนานเกินไปกจะ กร้าว เ ยไม่มีเว าปนพวก ายวิจิ ร พอมีเว าว่างสัก
๑ ั่วโมง ถึงมาปน มันเอาดี ไม่ ได้เพราะ ้องรี ทำงาน ัก างทีก
จด ะเกียงทำ”
และลุงวันชัย จับบาง อายุ ๖ ป เล่าว่า

“ ายวิจิ รนี่ ของพวกนี้ ไม่ ่อยได้ปนขาย ถ้าเ ้าไม่สั่งทำ ทำที ะเยอะ
ไม่ ได้ ถ้าไม่มี นสั่ง ขายไม่ ได้กเปนดิน ทำขายเองกไม่เท่าไร นซื้อมันน้อย
พูดง่าย กของมัน พง ซื้อไม่มาก เ ้าเอาไป ากที่ทำงาน ไป าก ้านเจ้านาย
นซื้อไม่ ่อยได้ ใ ้ นใ ้ ไม่ ้องซื้อ”
ด้วยเหตุนี้เองเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรจึงมีให้เห็นไม่มาก และเกือบจะ
เลือนหายไปจากการรับรู้ของผู้คนและอาจกลายเป็นเพียงตำนานเล่าขาน หากไม่มี
ช่างปั้นอาวุโสได้ร่วมกันรื้อ ้นขึ้นมาใหม่ ดังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
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การทำเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิ ิตรของช่างปั้นบ้านเกา เกรด
ช่างปั้นที่ทำเครื่องปั้นดินเผาประเภทบรรณาการต้องมีความสามารถเป็นพิเศษ
ในสาระสำคัญ ดังนี้

ขั้นตอนการขึ้นรูปหม้อน้ำสลักกลายวิ
ลายวิจจิติตรร ของนายไพฑูรย์ บุญถนอม
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๑. การออกแบบรูปทรงและการขึน้ รูป รูปทรงของเครือ่ งปัน้ ดินเผาประเภท

นี้ มีรูปทรงสวยงามแตกต่างจากรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นทั ่วไป ช่างปั้นได้
ใช้จนิ ตนาการคิดแบบรูปทรงของเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีส่ วยงามนีห้ ลากหลายรูปทรง

๒. การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาตามที่คิดไว้ ช่างปัน้ ต้องใช้ความชำนาญใน

การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาตามที่คิดรูปทรงไว้และขึ้นอยู่กับความถนั ดของช่างปั้นแต่ละ
คน บางคนถนัดในการขึน้ รูปแบบหนึง่ แต่ไม่ถ นัดขึน้ รูปอีกแบบหนึง่ ซึง่ ต่างกับการขึน้ รูป
เครื่องปั้นที่ปั้นครั้งละจำนวนมากและผลิตเพื่อการค้า

๓. ความสามารถในการตบแต่งสลักลาย เครือ่ งปัน้ ดินเผาประเภทนีน้ อกจาก

มีรูปทรงสวยงามแล้วจะต้องมีการตบแต่งสลักลายให้สวยงามเป็นพิเศษด้ว ย การทำ
เครือ่ งปัน้ ดินเผาสลักลายวิจติ ร จึงเป็นผลงานเหมือนเป็นงานอดิเรกและทำด้วยใจรักของ
ช่างปัน้ มากกว่าจะทำเป็นอาชีพ ผลงานของช่างปัน้ จึงมีความสวยงามเป็นพิเศษ

รูปทรงนิยมของเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิ ิตร
เครือ่ งปัน้ ประเภทเป็นเครือ่ งบรรณาการอันสวยงามนี้
ส่วนใหญ่เป็นหม้อน้ำมอญเรียก “เนิ่ง” ซึง่ มีรปู ทรงและ
ลายสลัก การตบแต่งแตกต่างกันหลายแบบ รูปทรงที่
นิยมทำกัน คือ

๑. ทรงก้นกลมคอสูง เป็นทรงหม้อน้ำสลักลายวิจิตร

ที่สวยงาม ตัวของเครื่องปั้นที่มีลักษณะกลมคล้ายบาตร
พระ ส่วนคอยกสูงขึ้นและแบ่งเป็นชั้น ที่คอ ตรงชั้น
ของคอทุกชั้นประดับด้วยลายกลีบบัวนูนเล็ก คล้าย
ลายกระจัง ทีว่ า่ งใต้ขอบปากมักแต่งเป็นลายพวงมาลัยคาด
รอบคออีกชัน้ หนึง่ ปากผายน้อย ขอบปากแต่งเป็นลาย
เครื่องปั้นดินเผาที่สลักลาย
พวงมาลัยหรือลายพูมะยม เครื่องปั้นทรงนี้ถือว่าเป็น
วิจิตร ซึ่งเป็นต้นแบบ
หม้
อน้ำตราสัญลักษณ์
เครื่องปั้นดินเผาที่มีความสวยงามทั้งรูปทรงและลวดลาย
ประจำจังหวัดนนทบุรี
มอญเรียกว่า เนิ่ง
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ช่างปั้นช่างสลักตบแต่งลายต้องมีความชำนาญจึงจะปั้นและตบแต่งลายได ้สวยงาม
เครื่องปั้นทรงนี้จึงได้เป็นที่มาของหม้อน้ำสลักลายวิจิตร ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด
นนทบุรี

๒. ทรงก้นกลมคอสั้น ตัวโอ่งน้ำที่สวยงามทรงนี้ถึงจะมี

ลักษณะก้นกลม แต่ตัว โอ่งแปนไม่กลมมากจึงจะดูงาม
ซึ่งต่างกับเครื่องปั้นทรงก้นกลมคอสูงที่มีรูปกลมเหมือน
บาตรพระจึงจะดูงาม

๓. ทรงโอ่งสลักเอวใหญ่ มีรปู ร่างปอมก้นเล็ก โอ่งทรงนี้

ไม่นิยมทำขารอง เพราะเมื่อตั้งบนขารองต้องมีขนาดเล็ก
เท่าก้นโอ่ง เมื่อนำโอ่งไปตั้งบนขารองตัวโอ่งที่ป อมจะ
ข่มขารองให้ดูไม่ได้ส่วนจึงไม่นิยมทำขารอง

โอ่งน้ำทรงก้นกลมคอสั
กลมคอสั้น้น
จุกของฝาทำแบนเพื่อวาง
ขันตักน้ำได้
(บันทึกภาพ พ.ศ.๒๕๒๕)

๔. ทรงโอ่งสลักเอวคอด ส่วนบนของโอ่งทรงนี้เหมือน

โอ่งสลัก เอวใหญ่ แต่ส่ว นเอวด้านล่างทำเป็นเว้าหรือ
คอดน้อย ตรงก้นโอ่งผายออกน้อย เช่นกัน โอ่งทรงนี้
เมื่อตั้งบนขารองจะแลเด่นสวยงาม

๕. ทรงโอ่งสลักทรงสูงเอวคอด โอ่งทรงนี้ถือว่าเป็นโอ่งที่มีรูปทรงสง่าสวยงามอีก

ทรงหนึ่ง ช่างปั้นที่ชำนาญจะออกแบบทรงของโอ่งทรงนี้ตั้งแต่ขารอง ตัวโอ่งและ าให้
มีความอ่อนโค้งอย่างสวยงาม เมื่อมองจากขารองไปตามตัวโอ่งจนถึงส่วนยอดสุด
ของ า จะเห็นทั้งความสง่าและความงาม การประดับตบแต่งลายบนเครื่องปั้นทรงนี้
เป็นขัน้ ตอน ทีส่ ำคัญอีกขัน้ ตอนหนึง่ ตรงเอวคอดนิยมทำลายกลีบบัวคว่ำ กลางกลีบบัว
มีการประดับลายเทพนมก็มีพื้นที่ว่างที่ตัวโอ่งมักทำเป็นลายขีดจากบนลงล่างหรือ
ขีดแบ่งเป็นห้อง ตรงกลางห้องประดับด้วยลายดอกบัวกลม เป็นต้น โอ่งทรงนี้มี
ผู้นิยมนำกอกน้ำมาติดด้วยการเจาะช่องด้านล่างของโอ่งหรือปั้นเป็นรูสำหรับติดกอกน้ำ
ได้ จึงเรียกโอ่งทรงนี้ว่า โอ่งกอก
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หม้อน้ำทรงโอ่งสลักทรงสูง
เอวคอด หรือโอ่งก๊อกก

หม้อน้ำทรงก้นกลมคอสั
กลมคอสั้น้น

หม้อน้ำทรงขวดโหล

เครื่องปั้นทรงก้นกลมคอสู
กลมคอสูงง (กลาง)
ทรงฟักทองคอสั้น (ซ้ายและขวา)

เครื่องปั้นทรงกระบอก
ทรงกระบอก
สลักลายกลี
ลายกลีบบบับัววงดงาม
งดงาม
เป็นฐานรองดอกไม้พุ่มที่จุด
ในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

53-08-021_092-113_Y.indd 98

เครื่องปั้นดินเผาทรงตลก

11/16/10 8:16:06 PM

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี



๖. ทรงขวดโหล โอ่งทรงนีม้ รี ปู ทรงกระบอกกลมคล้ายขวดโหลแก้ว เป็นโอ่งทีป่ น้ั ยาก
เนือ่ งจากส่วนล่างหรือก้นโอ่งมีพน้ื ทีม่ าก ก้นโอ่งลักษณะนีย้ ากแก่การดูแลไม่ให้เสียหาย
จากการเกิดรอยร้าวที่ก้นโอ่ง เนื่องจากการหดตัวของดินส่วนก้นโอ่งช้ากว่าส่วนผนังโอ่ง
ทำให้เกิดรอยร้าวที่ก้นโอ่งได้ง่าย โอ่งทรงนี้จึงมีไม่มาก การตบแต่งลายบนโอ่งทรง
ขวดโหลมีพื้นที่ว่างระหว่างลายที่ไหล่และที่ก้นมาก จึงมักทำเป็นขีดจากบนลงล่างหรือ
ขีดแบ่งเป็นห้องแบบเดีย วกับโอ่งสลักทรงสูงเอวคอด พืน้ ทีว่ า่ งระหว่างห้องมีการแต่งด้วย
ลายทีม่ รี ปู เป็นวงกลม เช่น ดอกบัวบาน ลายดอกไม้บานกลมอยูต่ รงกลางห้องทีแ่ บ่งไว้

๗. ทรงฟักทองคอสั้นหรือทรงปอมคล้ายฟักทอง มีรูปทรงปอมคล้าย ักทอง ที่
ตัวโอ่งทำเป็นพูนนู ขึน้ คล้ายพู กั ทอง ด้วยการใช้นว้ิ ชุบน้ำแล้วดันดินจากภายในโอ่งให้นนู
เป็นพูขึ้นมา าของโอ่งทรงนี้ทำเป็นจุกหรือยอดเตี้ย

๘. ทรงฟักทองคอสูง ตัวโอ่งมีทรงสูงกว่าทรง ักทองคอสั้นแต่ทำพูที่ตัวโอ่ง คล้าย
พู ักทอง ามียอดสูง

๙. ทรงมะยม มีลักษณะคล้ายทรง ักทองแต่มีพูขนาดเล็กแบบพูมะยม
๑๐. ทรงกระบอก เป็นเครือ่ งปัน้ รูปทรงกระบอกแต่งลายสวยงาม เครือ่ งปัน้ ดังกล่าว

นี้ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดได้ปั้นขึ้นเพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ เครื่องปั้นดินเผา
ชุดนี้ใช้สำหรับสวมโคนเสาดอกไม้ไ ต่าง เช่น ดอกไม้พุ่ม ไ พะเนียง เป็นต้น เพื่อ
เพิ่มความสวยงามเมื่อจุดดอกไม้ไ

๑๐. ทรงตลก เป็นเครื่องปั้นที่มีรูปทรงแปลก เช่น ทำเป็นรูปพู หรือสันตามตัวโอ่ง
เป็นต้น

โอ่งน้ำทีส่ ลักลายวิจติ รของบ้านเกาะเกร็ดนี้ นับเป็นเลิศในการออกแบบทีม่ คี วาม
งามทั้งรูปทรงและการแต่งลวดลาย ในกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาประเภทดินแดงไม่เคลือบ
เครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ดมีความงามเหนือกว่าเครื่องปั้นประเภทเดียวกันนี้ในทุกแห่ง
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ลัก ณ พิเศ ของเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิ ิตร
เครื่องปั้นประเภทที่เป็นเครื่องบรรณาการที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของ
เครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ด มีลักษณะพิเศษที่สำคัญ ดังนี้
๑. นิยมทำขารองโอ่งน้ำ ขารองนี้ทำด้วยดินเผาเช่นเดียวกัน สลักลายงดงาม
เป็นส่วนประกอบของตัวโอ่งน้ำ ดังนั้นโอ่งน้ำบ้านเกาะเกร็ดนี้จึงนิยมทำเป็น ๓ ส่วน
คือ ส่วนที่เป็นตัวโอ่ง ส่วนที่เป็น า และส่วนที่เป็นขารอง เครื่องปั้นที่เป็นขารองทำ
ด้วยดินเผาจึงเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด และมีแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่ปั้นเครื่องปั้นดินเผามีขารองทำด้วยดินเผา
๒. การตบแต่งลวดลายที่นิยมทำเป็ น ลายฉลุ โ ปร่ ง ที ่ ข ารอง นอกจาก
จะเพิ่มความสวยงามให้แก่เครื่องปั้นแล้ว ยังนับว่าเป็นความ ลาดของช่างปั้นโบราณ
เพราะประโยชน์ของขารองเช่นนี้มีมาก ช่วยทำให้มีการระบายอากาศใต้โอ่งน้ำดีขึ้น
และช่วยเพิ่มความเย็นให้น้ำในโอ่งนั้นเป็นอย่างดีและไม่ให้เกิดควา มชื้นที่พื้นเมือ่ วาง
โอ่งน้ำบนพื้นบ้านที่เป็นพื้นไม้ ปองกันมิให้พื้นบ้านผุไ ด้อีกด้วย เป็นภูมิปัญญาของ
ช่างปั้นทั้งด้านศิลปะและด้านวิทยาศาสตร์
๓. ลั ก ษณะของฝาโอ่ ง นอกจากจะทำลวดลายสวยงามเช่นเดียวกันแล้ว
าโอ่งนิยมทำทรงยอดแหลมสูง แต่ าโอ่งธรรมดาทั่วไปจะทำจุกกลมแบนเพื่อใช้วาง
ขันตักน้ำบน าโอ่งได้

๔. ลักษณะเด่นในการทำขอบหรือปากหรือส่วนต่าง ของเครื่องปั้น

มีการทำเป็นเส้นลวดบนขอบอีกชั้นหนึ่งและตามส่วนต่าง ของเครื่องปั้นบางแห่ง
เช่น ตามขอบล่าง ตามไหล่ มีการทำเป็นเส้นลวดเพื่อความสวยงามด้วย แม้เ ป็น
เครื่องปั้นธรรมดา เช่น อ่าง ครกก็ทำขอบอ่างขอบครกด้วย ซึ่งทำให้ขอบเครื่องปั้น
ดูสวยงามเป็นพิเศษกว่าเครื่องปั้นแหล่งอื่น ในประเทศไทย โดยเ พาะอย่างยิ่งถ้าเป็น
เครื่องปั้นประเภทสวยงามแล้วจะมีการทำลวดลายที่ขอบนี้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยการแต่ง
ให้เป็นลายสร้อยคอหรือพวงมาลัย เป็นต้น
การทำเส้นลวด ทำโดยการใช้ผา้ ชุบน้ำจับทีข่ อบหรือตรงบริเวณทีจ่ ะทำให้เป็นเส้น
ใช้ปลายนิว้ หัวแม่มอื ทัง้ สองกดลงบนผ้าด้วยปลายเล็บทัง้ สอง ให้เล็บนิว้ หัวแม่มอื ทัง้ สอง
เกือบชนกัน กดปลายเล็บทั้งสองบนผ้า ขณะแปนหมุนจะเกิดเป็นเส้นนูนขึ้น เส้นลวด
มีขนาดเล็กหรือใหญ่อยู่ที่การวางน้ำหนักมือและระยะของปลายเล็บทั้ง สอง
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การตบแต่งแล สลักลายเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิ ิตร
เครือ่ งปัน้ ดินเผาประเภทเครือ่ งบรรณาการ หรือทีเ่ รียกกันทัว่ ไปว่าเครือ่ งปัน้ ดินเผา
สลักลายวิจติ รนัน้ ช่างปัน้ จะต้องนำเครือ่ งปัน้ ทีข่ น้ึ รูปสวยงามแล้วนัน้ ไปสลักและตบแ ต่ง
ด้วยกรรมวิธตี า่ ง อย่างประณีต ด้วยความสามารถทางศิลปะเชิงช่างชัน้ สูงของช่างปัน้
จนทำให้เครือ่ งปัน้ ทีผ่ า่ นกระบวนการตบแต่งแล้วนัน้ มีความสวยงาม เป็นเครือ่ งปัน้ สลักลาย
วิจติ ร การตบแต่งเครือ่ งปัน้ ให้มคี วามวิจติ รสวยงามหลังการขึน้ รูปมีวธิ กี ารต่าง ดังนี้
๑. การสลักหรือขีดให้เป็นลาย การสลักหรือขีดให้เป็นลายบนเครือ่ งปัน้ เป็น
ทั้งการร่างลายต่าง บนเครื่องปั้นและเป็นการเก็บรายละเอียดของลายต่าง เป็น
ลายหลักของการตบแต่งสลัก ลายเครือ่ งปัน้ การสลักหรือขีดให้เกิดลายต่าง ใช้อปุ กรณ์
ง่าย เช่นไม้สลักทีท่ ำจากไม้ไผ่หรือมีดปลายแหลม การใช้ไม้สลักทีท่ ำจากไม้ไผ่มขี อ้ ดี
ที่ดินไม่ดูดไม้ไผ่ การสลักจะไม่มีดินติดไม้สลักทำให้ลายเสียได้ การใช้มีดหรือเหล็ก
จะมีดินติดมาในขณะสลัก ถ้าดินยังไม่หมาดก็จะติดมีดหรือเหล็กง่าย ทำให้ความ
คมชัดของลายเสียหายได้
๒. การแต่งลายด้วยการตักดินออก เพื่อให้ลายสลักเด่นชัดขึ้นโดยใช้มีด
ปลายแหลมตักดินบางส่วนหรือเซาะดินออกเพือ่ ให้ลายสลักหรือลายขีดเด่ นขึน้
๓. การแต่งลายด้วยแม่พิมพ์ลาย การแต่งลายด้วยแม่พิมพ์ลายเป็นการ
เพิ่มความงามของลายที่สลักหรือขีดให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น เป็นการทำให้เกิดลายนูน
เพิ่มความสวยงามให้แก่ลายสลักที ่อยู่ในแนวราบ ให้มีลายนูนสลับหรือสอดแทรกอยู่
ทัง้ ภายในลายสลักหรืออยูเ่ ป็นอิสระนอกลายสลัก แม่พมิ พ์ลายทำจากหนามทองหลางปา
เพราะทีโ่ คนของหนามมีขนาดใหญ่นำมาแกะเป็นแม่พมิ พ์ลายได้
๔. การประทับลายหรือกดลาย ลายบางส่วนบนเครือ่ งปัน้ เกิดจากการประทับ
หรือกดด้วยแม่พมิ พ์หรืออุปกรณ์ตา่ ง ส่วนมากเป็นลายขนาดเล็กเพือ่ เพิม่ ความเด่นของ
ลายหลัก เช่น บริเวณพืน้ ทีว่ า่ งระหว่างลายหลักหรือทีข่ อบของเครือ่ งปัน้ หรือทีส่ ว่ นยอด
ของ า เป็นต้น
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การสลักกลายเครื
ลายเครื่อ่องปั
งปั้น้น

ลายแต่งเครื่องปั้นที่เกิดจากการใช้
จากการใช้ไไม้ม้ตตีลีลาย
าย

การตบแต่งลายเครือ่ งปัน้ ด้วยการประทับลาย

การแต่งลายด้วยแม่พิมพ์
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๕. การแปะติดลายต่าง ที่เรียกว่าการกระแหนะลายที่นำมาติดที่เครื่องปั้น

อาจเป็นลายที่ทำจากแม่พิมพ์ หรือจากการปั้นแล้วนำมาติดที่เครื่องปั้น
๖. การตักดินออกให้ลึกเพื่อเพิ่มความเด่นของลาย ส่วนที่ตักดินออกจะกด
ให้เป็นรูพรุนเต็มพื้นที่ การตักดินออกและกดพื้นที่ที่ตักออกให้เป็นรอยพรุน ทำให้ลาย
เด่นชัดขึ้น
๗. การตัดดินให้เป็นรูปต่าง และฉลุ โปร่ง เป็นการแต่งขารองของเครือ่ งปัน้
ที่ตัดดินให้เป็นรูปต่าง เช่น กลีบบัว ขาสิงห์หรือ ขาโตะ เป็นต้น

การกดลายไข่ปปลาเล็
การกดลายไข่
ลาเล็กกๆใต้
ๆใต้ลลายกลี
ายกลีบบบับัวว

การกระแหนะหรืออแปะลาย
การกระแหนะหรื
แปะลาย

การตัดดินให้เป็นรูปขาสิงห์
และฉลุโปร่งที่ขารอง

การขีดลาย เป็นการตบแต่งอย่างง่าย
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ปร เ ทของลายที่ตบแต่งเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิ ิตร
ลายที่ตบแต่งบนเครื่องปั้นเป็นลายแบบมอญ ซึ่งมีลายต่าง ดังนี้

๑. ลายกลีบบัว มอญเรียก “กาว ะเกาะ ์” ซึ่งเป็นลายหลักของการสลักลาย

เครื่องปั้นมอญสำหรับแต่งที่ไหล่หรือที่ตัวเครื่องปั้น หรือที่ด้านล่างขารองหรือที่ าเป็น
ลายบัวคว่ำหรือบัวหงาย

๒. ลายเครื อ เถาหรื อ ลายพรรณพ กษา สำหรับแต่งที่ ไหล่หรือขารอง

เครือ่ งปัน้

๓. ลายดอกไม้ เช่น ดอกพิกุล ดอกรัก ดอกขจร ใช้แต่งที่คอ ไหล่ หรือที่ขอบ

ของเครื่องปั้นแต่งตามเส้นที่เป็นกรอบหรือแบ่งพื้นที่ของลาย

๔. ลายสร้อยคอ เป็นลายกลมนูนเล็ก ติดต่อกันคล้ายสร้อยมุกหรือลูกกะหล่ำ
๕. ลายใบไม้ ใช้แต่งประกอบลายหลักในลายกลีบบัว เช่น ลายใบเทศ ลาย

ผักกูด ใช้แต่งทีเ่ ส้นแบ่งลายหรือขอบลาย

๖. ลายเทพนม ใช้แต่งกลางกลีบบัวหรือที่กระถางธูป ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้น

ดินเผาที่ใช้ในวัดหรือสำหรับพระสง ์ หรือในราชสำนักมอญ

๗. ลายรูปสัตว์ ไม่ค่อยนิยมทำเพราะคนมอญถือในเรื่องทำรูปคน รูปตุกตา

รูปเทพพนม หรือรูปสัตว์ มีเ พาะเครื่องปั้นที่ใช้ในพุทธศาสนาหรือในราชสำนักมอญ

๘. ลายพวงมาลัย ใช้แต่งที่ขอบและที่คอของเครื่องปั้นหรือส่วนยอดของ า
๙. ลายไข่ปลา ใช้แต่งในที่ว่างของลายที่ตัวเครื่องปั้น ที่ขารอง หรือที่ า
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๑๐. ลายพวงดอกไม้ ใช้แต่งตามคอหรือตามขอบคล้ายลายพวงมาลัย
๑๑. ลายพูมะยม ใช้แต่งที่ขอบปาก ที่ขารอง หรือที่ยอดของ า
๑๒. ลายกากบาท ใช้แต่งในช่องว่างระหว่างลายใหญ่
๑๓. ลายวงกลม เหมือนลายสร้อยคอแต่มีลักษณะกลมแบน ภายในวงกลม

อาจมีลายเล็กเหมือนดอกไม้หรือลายขีด ใช้แต่งประกอบในช่องว่างระหว่างลายหลัก

๑๔. ลายขีดแบ่งพื้นที่ บางส่วนของเครื่องปั้นที่มีพื้นที่มาก เพื่อไม่ให้แลดูโล่ง

จึงมีการขีดแบ่งพื้นที่ว่างด้วยเส้นตรงจากบนลงล่างหรือทำเป็นเส้นคู่ ระหว่างเส้นคู่
ประดับลายเล็ก เช่น ลายสร้อยคอ ลายก้างปลา เป็นต้น

๑๕. ลายก้ า งปลา เป็นลายขีดรูปสามเหลี่ยมเล็ก ใช้ก ดเพื่อแต่งพื้นที่เล็ก

ระหว่างพื้นที่ลายใหญ่

๑๖. ลายกรวยเชิงหรือลายอุบะ เป็นลายประทับเพื่อแต่งให้เป็นลายลึกหรือ

กดพิมพ์เป็นลายตามขอบล่างของลายหลักต่าง เพื่อเน้นลายหลักให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น

ลายอื่น นอกจากลายต่าง ข้างต้นนี้แล้วย่อมมีได้ เพราะช่างปั้นสามารถคิด
ประดิษฐ์ลายต่าง ได้ตามจินตนาการและความสามารถของช่างปั้น
ลายกลีบบัวเป็นลายหลักของเครื่องปั้นดินเผามอญเกาะเกร็ดที่สลักเป็นรูป
กลีบบัว โดยเ พาะอย่างยิ่งลายที่ไหล่ของโอ่งที่ าหรือที่ขารอง แต่รายละเอียดในลาย
กลีบบัวนั้นจะยักย้ายตบแต่งตามความสามารถของช่าง
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แนวนิยมการ ช้ลายต่าง ตบแต่งเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิ ิตร
ลายกลีบบัว มี ๒ แบบ คือ

• บัวคว่ำ ใช้แต่งบริเวณพื้นที่ เช่น
ที่ไหล่หรือบ่าของตัวโอ่ง
ที่ าโอ่ง
ที่ขารอง
• บัวหงาย ใช้แต่งบริเวณส่วนล่างของ
โอ่งทรงขวดโหล และโอ่งทรงสูงเอวคอดหรือ
โอ่งกอก หรือทรงกระบอก

ลายดอกบัวบาน และลายดอกไม้ต่าง ที่
มีรูปกลม มี ๒ แบบ คือ

• ดอกกลมขนาดใหญ่ ใช้แต่งพืน้ ทีว่ า่ ง
ในตัวโอ่งทรงขวดโหล หรือโอ่งทรงสูงเอวคอด
หรือโอ่งกอก
• ดอกกลมขนาดเล็ก ใช้แต่งเป็นลาย
ประกอบ เช่น
บริเวณไหล่หรือบ่าติดกับคอโอ่ง
บริเวณ าโอ่งที่ติดกับส่วนยอด
ของ า
บริเวณยอดของ า
บริเวณขารอง
ลายกลีบบัวหงายที่เกิกิดดจากการ
จากการ
พิมพ์ลายและแกะสลักกทีที่ด่ด้า้านล่
นล่าางของโอ่
งของโอ่งง
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ลายที่ขอบโอ่งแต่งด้วยลายพวงมาลัย
ลายที่ไหล่แต่งด้วยลายกลีบบัวคว่ำ
สอดลายกลีบบัวนูนตรงกลาง
ตรงกลาง

บริเวณพื้นที่ว่างที่ตัวโอ่งใช้ลายเส้น
แบ่งพื้นที่ว่างให้เป็นห้องๆ
กลางห้องแต่งด้วย
ลายดอกไม้บาน มีเกษรประดับอยู่กกลาง
ลาง

ลายกลีบบัวแต่งที่ขารองหม้อน้ำ
มีการตักกดิดินนออกบางส่
ออกบางส่ววนในกลี
นในกลีบบบับัวว
ช่วยทำให้ลายตรงกลางกลี
ายตรงกลางกลีบบบับัววเด่
เด่นนขึขึ้น้น

การแต่งลายส่วนล่างสุด
ด้วยการนำลายดอกมาติ
ยการนำลายดอกมาติดด
ที่เรียกว่า กระแหนะ

ขารองโอ่งน้ำที่ตัดดินออกให้เป็นฐานสิงห์

ลายกลีบบัวหงายที่แต่งส่วนล่างของตัวโอ่ง
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ลายสร้อยคอหรือลายลูกกะหล่ำ

ใช้แต่งบริเวณกรอบแบ่งแนวลายหลัก

ลายเครือเถาหรือลายพรรณพ กษา
หลัก

ใช้แต่งบริเวณไหล่หรือบ่าของโอ่งเป็นลาย

ใช้แต่งบริเวณไหล่หรือบ่าของเครื่องปั้นเป็น
ลายประกอบ
ใช้แต่งบริเวณขารอง

ลายพวงมาลัย

ใช้แต่งทีข่ อบเครือ่ งปัน้
ใช้แต่งทีค่ อของเครือ่ งปัน้ ทีม่ คี อสูง
ใช้แต่งทีข่ อบบนของขารอง
ลายเทพนม ใช้แต่งสอดลงในลายกลีบบัวหงาย ที่
ส่วนล่างของโอ่งทรงขวดโหลหรือโอ่งทรงสูงเอวคอด
ลายใบไม้ เช่น ลายผักกูด ลายใบเทศ ใช้แต่งประกอบ
สอดอยูใ่ นลายกลีบบัวทีเ่ ป็นลายหลัก
ลายรูปบุคคลและลายรูปสัตว์ ใช้แต่งเ พาะเครือ่ งปัน้
ทีใ่ ช้ในวัดหรือสำหรับพระสง ์ หรือใช้สำหรับเป็นของใช้
ในราชสำนัก

ลายสร้อยคอหรือลายลูกกะหล่ำ
ใช้แต่งแบ่งพื้นที่ลาย

ลายพวงดอกไม้

ใช้แต่งตามขอบของตัวเครือ่ งปัน้
ใช้แต่งทีข่ อบบนของขารอง
ใช้แต่งทีค่ อของเครือ่ งปัน้ ทีม่ คี อสูง

ลายพูมะยม

ใช้แต่งทีข่ อบโอ่ง
ใช้แต่งทีย่ อดของ า
ใช้แต่งทีข่ อบบนของขารอง
ใช้แต่งทีข่ อบล่างของขารอง

ลายรูปสัตว์ที่ตัวโอ่ง

ลายไข่ปลา ลายกากบาท ลายวงกลม เป็นลาย

เบ็ดเตล็ดทีส่ อดแทรกลงในพืน้ ทีว่ า่ ง เพือ่ เพิม่ ความงาม
ของลายต่าง ให้เด่นขึน้
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ลายพวงมาลัยที่ขอบและคอโอ่ง

ลายพวงดอกไม้

ขารองเครื่องปั้นที่สลักลายเครือเถา

ลายเทพนมในกลีบบัวบนกระถางธู
บนกระถางธูปป

ขอบโอ่งเป็นลายพูมะยม ตรงกลางเป็นลาย ขอบโอ่งเป็นลายพูมะยม แต่งด้วยลาย
ไข่ปลา ล่างเป็นลายกลีบบัวเล็กกๆๆ
สร้อยคอลายขีดแบ่งเป็นห้อง แต่ละห้อง
แบ่งเป็น ๓ ส่วน ด้านล่างสุดตัดดินรูปครึ่ง
วงกลมห้องละ ๓ วง
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การบรร ุลายเพื่อแต่ง ห้เครื่องปั้นมีความสวยงาม
ลายที่ใช้แ ต่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีอยู่อย่างมากมายและเกิดจากวิธีการแต่งลาย
ด้วยกรรมวิธีต่าง นั้น
ช่างปั้นที่ชำนาญจะใช้ความละเอียดอ่อนวางแผนออกแบบรูปทรงและลวดลาย
เครือ่ งปัน้ ไว้อย่างดีแล้ว ส่วนใดของเครือ่ งปัน้ ควรจะตบแต่งด้วยลายอะไรจึงจะทำให้เกิด
ความสุนทรีย์ในทางศิลปะในแต่ละส่วนของเครื่องปั้นแต่ละใบ และเมื่อตบแต่งบรรจุ
ลายต่าง ลงบนเครื่องปั้นแล้วทำให้เกิดความงามตลอดทัง้ ตัวของเครือ่ งปัน้ ใบนัน้ ซึง่
รวมทั้ง าและขารองต้องมีการตบแต่งด้วยลายต่าง ที่สอดรับสวยงามทุกส่วนตลอด
ทั้งหมด ไม่มีลายขัดแย้งหรือไม่สัมพันธ์สอดคล้องกัน
การสลักลายต้องทำหลังจากได้เก็บเครื่องปั้นไว้หลังจากปั้นเสร็จแล้ วระยะหนึ่ง
เนื้อดินไม่นิ่มหรือแข็งเกินไป ถ้ายังสลักไม่เสร็จต้องใช้ใบตองแห้งคลุมให้มิดชิด ดินจะ
ไม่แข็ง ปัจจุบนั ใช้ถงุ พลาสติกคลุมไว้ได้ผลดีกว่าใช้ใบตองแห้ง เมือ่ สลักเสร็จแล้ว ขัดผิว
บริเวณทีไ่ ม่ได้สลักให้เป็นมันเรียบด้วยหินขัดหรือลูกสะบ้าและเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่มีลมผ่าน
ใช้ใบตองแห้งหรือถุงพลาสติกคลุมไว้อีกระยะหนึ่งจนเครื่องปั้นแห้งส นิทพร้อมที่จะนำ
ไปเข้าเตาเผาได้

ลายกลีบบัวคว่ำ แต่งที่ไหล่หรือบ่าของตัวโอ่ง
มีลายกลีบบัวนูนที่ซ้อนบนกลี
นบนกลีบบบับัววด้ด้าานล่
นล่าางง
เพิ่มความเด่นของลาย
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บริเวณพื้นที่ว่างบนโอ่งใช้ลายเส้นตรง
จากบนลงล่างแต่งพื้นที่ว่าง

111

ลายกรวยเชิงที่แต่งอยู่ด้านล่าง
ลายกลีบบัวที่ไหล่

ลายกลีบบัวและลายดอกไม้
และลายดอกไม้
ที่ไหล่หรือบ่าของตัวโอ่ง

ลายพรรณพฤกษาแต่งที่ตัวโอ่งและฝาโอ่ง
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ลายสลักแต่งที่ฝาบาตรดินเผา
สลักเป็นรูปกงจั
กงจักกรล้
รล้ออมด้
มด้ววยลายกลี
ยลายกลีบบบับัวว

หม้อทรงฟักทอง (สำหรับใส่ข้าวแช่)
ทำเป็นพูฟักทอง

พื้นที่ว่างแต่งด้วยลายขีด

ลายบัว กลีบบัวซ้อน และ
เส้นแบ่งพื้นที่ลายใต้ลายกลีบบัว

ส่วนล่างของโอ่งทรงสูงเอวคอด
แต่งด้วยลายบัวหงายสอดไส้ด้วยลายนูน

ลายที่เกิดจากการตั
จากการตัดดดิดินนให้
ให้เเป็ป็นนกลี
กลีบบบับัวว
และสอดไส้ภายในกลีบบัวที่ขารอง
เป็นลายเครือเถาฉลุโปร่ง
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และลายดอกพิกกุลุล
ยอดฝาโอ่งประดับด้วยลายกลีบบัวและลายดอกพิ

ลายตบแต่งที่คอหม้อน้ำสลักลายวิจิตรที่มีคอสูง มีการทำเป็นลายพวงมาลัย
คาดกลางตรงส่วนที่เป็นคอคอด ใต้พวงมาลัยยกพื้นที่ส่วนนี้เป็นชั้นๆ
แต่ละชัน้ แต่งด้วยกระจังหรือลายกลี
ลายกลีบบบับัววเล็
เล็กกๆๆ ใต้คอเหนือบ่าแต่งด้วยลายดอกไม้กกลม
ลม
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บริเวณไหล่แต่งด้วยลายเครือเถาสอดด้วยลายรูปสัตว์ ด้านล่างลายเครือเถา
แต่งด้วยลายกลีบบัวซ้อน ล่างสุดแต่งด้วยลายกรวยเชิงและลายอุบะ
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ยุคทองของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
รผลิตเครือ่ งปัน้ บ้านเกาะเกร็ดในยุคแรกทีเ่ ริม่ ทำคงผลิตเพียงเพือ่ เป็นของใช้

ประจำวัน ซึ่งผู้คนในช่วงสองร้อยปก่อนในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น
ต้องใช้กนั ภายในครัวเรือน เช่น โอ่งใส่นำ้ ครกตำน้ำพริก อ่างน้ำ หม้อข้าว หม้อแกง
เป็นต้น และคงผลิตใช้กันภายในชุมชนเนื่องจากบ้านเมืองในสมัยธนบุรีและยุคต้ น
รัตนโกสินทร์นั้นเพิ่งจะเริ่มเป็นบ้านเป็นเมืองใหม่ หลังจากการล่มสลายของกรุงศรี
อยุธยาและเคยมีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา คือ แหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาแม่น้ำน้อย ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อกรุงเทพมหานครมีความมั่นคง และเป็นพระนครหลวงที่สำคัญของสยาม
แทนกรุงศรีอยุธยา ความเป็นบ้านเป็นเมืองขยายใหญ่โตกว้างขวางยิง่ ขึน้ ความจำเป็น
ของผู้คนที่ต้องใช้เครื่องปั้นดินเผาย่อมเกิดขึ้นตามความเจริญของบ้านเมือง ดังนั้น
เครือ่ งปัน้ ดินเผาจากบ้านเกาะเกร็ดจึงสนองตอบต่อการเจริญของกรุงรัตนโกสินทร์ตง้ั แต่
ยุคต้นนั้นต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่
ใกล้พระนคร ควบคูก่ บั เครือ่ งปัน้ บ้านมอญทีบ่ างตะนาวศรี เมืองนนทบุรี หรือบ้านหม้อ
ซึ่งผลิตหม้อข้าวหม้อแกง
ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้การผลิตเครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี
ขยายกิจการที่เดิมเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนและทำใช้กันภายในชุมชน ต้อง
ขยายบทบาทการผลิตเพื่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคีย ง แหล่ง
ผลิตเครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ดขยายตัวจากบ้านกวานอาม่าน หมู่ที่ เกาะเกร็ด
มีโรงปั้นเตาเผาจำนวนมากเกิดขึ้นในหมู่ที่ ๑ บ้านลัดเกร็ด ใกล้วัด ิมพลีสุทธาวาส
และวัดปรมัยยิกาวาสและหมู่ ๖ บ้านเสาธงทองและบ้านกวานโต้ใกล้วัดไผ่ล้อม
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แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงปั้นโอ่ง เตาเผาเครื่องปั้น และโรงปั้นหวด
บริเวณหมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะเกร็
ตำบลเกาะเกร็ดด ระหว่างวัดเสาธงทองถึงวัดปรมัยยิกาวาส
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แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงปั้นโอ่ง เตาเผาเครื่องปั้น และโรงปั้นหวด
บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเกร็
ตำบลเกาะเกร็ดด ระหว่างวัดฉิมพลีสุทธาวาสถึงวัดปรมัยยิกาวาส
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ในกรุงเทพมหานครสถานทีท่ เ่ี คยเป็นตลาดใหญ่ทส่ี ำคัญของการจำหน่ายเครือ่ งปัน้
ดินเผาจากบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี ดังที่ปราก เรียกขานสถานที่นั้น
จนถึงปัจจุบัน เช่น ที่คลองโอ่งอ่าง บ้านหม้อ และตลาดนางเลิ้ง เป็นต้น
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรีขยายตัว
อย่างรวดเร็ว ในช่วงสมัยรัชกาลที่ ๕ ต่อเนือ่ งมาจนถึง พ.ศ. ๒๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒
ร.ศ. ๑๑ พระอินทรเทพบดี ศรีสมุห เจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ขวา ข้าหลวงรักษา
ราชการเมืองนนทบุรไี ด้ทำหนังสือลงวันที่ ๑ ธันวาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑ กราบทูล
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศวร ทธิ เสนาบดีกระทรวงนครบาล เพื่อรายงาน
ราชการของเมืองนนทบุรีในป ร.ศ. ๑๑ พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้กล่าวถึงการค้าขาย
เครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดนนทบุรีเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ ดังนี้

“...ทีเ่ ปนสิน า้ ของเมืองนัน้ ซึง่ วรนั ได้วา่ เปนสิน า้ ใ ่ ะเปน อ่ เกิด
ของการ ั ถกรรม อื เ รือ่ งปนดินเผาสก มีรา ร ำ า้ น ม้อ าง ะนาวศรี
ทำ ม้อ ำ นึ่ง รา ร ำ โอ่งอ่าง ่งเกาะศา ากนทำโอ่งอ่าง ำ
นึ่งเปนสิน ้าที่มีผ มาก...
โอ่งขนาดใ ่รา าร้อย ะ ๑ ๐ าท ขนาดก างร้อย ะ ๐ าท
ขนาดเ กร้อย ะ ๑๐ าท เทีย กั ปี ร.ศ. ๑๑ ผิดกันเพราะปีนี้รา าสูง
าท เพราะ นขึ้นรา า จำนวนโอ่งที่ทำขึ้นในปีนี้ถึง
ขนาดใ ่ขึ้นถึง
สิน้ เดือนพฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๘ รวมทัง้ ๓ ขนาดประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ โอ่ง
ทำออกไม่ทันผู้ซื้อ”
จากหนังสือรายงาน บับนี้แสดงให้เห็นได้ว่า การผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
เกาะเกร็ดมียอดการผลิตทีส่ งู มากตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๔๑ มาแล้ว เพียง เดือน ตัง้ แต่
เดือนเมษายน - พ ศจิกายน ร.ศ. ๑๑ พ.ศ. ๒๔๔๒ การกำหนดขึ้นศักราชใหม่
แต่เดิมมาเริ่มขึ้นปใหม่เดือนเมษายน ยอดจำนวนโอ่งที่ผลิตได้มีมากถึงประมาณ
๑๖
ใบ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว ่าผลิตได้จำนวนมากดังกล่าวแต่ย ังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ตามรายงานข้างต้นกล่าวว่า “ทำออกไม่ทนั ผู้ อ้ื ”
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ในช่วง พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔ ๕ เป็นช่วงเวลาที่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผามาก
เ พาะที่บ้านเกาะเกร็ดมีโรงปั้นเกือบ ๑ โรง และเตาเผามากถึงจำนวน ๔๓ เตา
นอกจากนั้นยังมีโรงปั้นและเตาเผาเครื่องปั้นที่สร้างขึ้นในที่ใกล้ เคียงนอกเกาะเกร็ดด้วย
คือที่ปากคลองพระอุดมบริเวณใกล้วัดท้องคุ้งและในลัดเกร็ด ั งตะวันออกระหว่าง
วัดสนามเหนือและวัดกลางเกร็ด
บ้านเกาะเกร็ดจึงเป็นแหล่งธุรกิจใหญ่ในการผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาของประเทศ มี
เจ้านาย ายใน คือ เจ้าจอมมารดากลิน่ เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ ๔ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คือพระยาพิไชยบุรินทรา นวม ไตลังคะ ซึ่ง
เป็นคนมอญได้มาลงทุนสร้างโรงปั้นและเตาเผาเครื่องปั้นขนาดใหญ่ ที่หมู่ที่ บ้าน
กวานอาม่าน ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วย

โฉนดที่ดินสมัยรัชกาลที่ ๕ ของเจ้าจอมมารดากลิ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงปั้นและเตาเผา
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด
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เจ้าจอมมารดากลิ่น

พระยาพิไชยบุรนิ ทรา (นวม ไตลังคะ)

การค้าขายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
การที่บ้านเกาะเกร็ดเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่แห่งหนึ ่ง เครื่องปั้น
ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปอย่างแพร่หลายทั้งในกรุงเทพมหานคร
และต่างจังหวัดทั้งไกลและใกล้ ตลาดเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดได้อยู่ในชุมชน
และจังหวัดในภาคต่าง ของประเทศไทยคือ
ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร
สุโขทัย พิษณุโลก และอุตรดิตถ์
ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี
ชัยนาท ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และเพชรบุรี
ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด ะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และชลบุรี
การขนส่งเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเกาะเกร็ดไปจำหน่ายในจังหวัดต่าง แต่เดิม
ใช้เรือเป็นพาหนะหลัก แม่น้ำจึงเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งเครื่องปั้นดินเผาไป
จำหน่ายในชุมชนตามจังหวัดต่าง ที่มีแ ม่น้ำไหลผ่าน แม่น้ำเจ้าพระยาและตอนล่าง
ของแม่น้ำปง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน ตลอดจนแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และ
แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำเหล่านี้เป็นเส้นทางสำคัญในการค้าเครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ด
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กรุงเทพมหานครแล ังหวัด กล้เคียง
แหล่งค้าเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเกา เกรด
การค้าเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดในระยะแรกผูผ้ ลิตนำมาขายเอง แหล่งจำหน่าย
ทีเ่ ป็นแหล่งตลาดใหญ่คอื ทีก่ รุงเทพมหานคร จึงปราก มีตลาดเครือ่ งปัน้ ดินเผาหลายแห่ง
เช่น ปากคลองโอ่งอ่าง ตลาดนางเลิง้ และทีบ่ า้ นหม้อ เป็นต้น
นอกจากนัน้ มีตลาดใกล้เคียงเกาะเกร็ด เช่น ตลาดแก้ว ตลาดขวัญ และชุมชน
ต่าง ในจังหวัดนนทบุรีและชุมชนชาวสวนธนบุรี การค้าในชุมชนต่าง ดังกล่าว
ส่วนใหญ่เป็นการแลกสิ่งของกันมากกว่าจะเป็นการซื้อขายเป็นเงิน เช่น นำโอ่งอ่าง
ไปแลกข้าวแลกมะพร้าวกับชาวนา ชาวสวน เป็นต้น
จากนั้นการค้าเครื่องปั้นดินเผาและการแลกกับสิ่งต่าง ได้ขยายไปจังหวัด
ใกล้เคียงทีส่ ามารถเดินทางทางเรือได้ เช่น จังหวัดสมุทรปราการ ะเชิงเทรา นครนายก
นครปฐม และสมุทรสาคร เป็นต้น
แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ ผ่าน
จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ล้วนเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ กระจายอยู่
ตลอดสอง ั งของเจ้าพระยา ชุมชนเหล่านี้จึงเป็นกลุ่มเปาหมายที่สำคัญของการค้า
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
การค้าเครือ่ งปั้นดินเผาที่ตลาดในกรุงเทพ ใช้เรือต่อขนาดใหญ่ ผู้ค้าจะเป็น
คนไทยหรือคนจีน ตลาดการค้าของพ่อค้ากลุ่มนี้มีไปถึงจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัด
สมุทรปราการ ะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี
นอกจากนัน้ มีเรือขนาดเล็กทีน่ ำเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดขายเร่ไปตามคลอง
ต่าง ในกรุงเทพ ธนบุรี สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม
เรือเร่ดังกล่าวทำการค้า ทั้งแบบขายและแลกข้าว หรือแลกของสวน เช่น มะพร้าว
น้ำตาล เผือก มันเทศ พริกแห้ง หัวหอม เป็นต้น
ลุงจันทร์ ทองเอีย่ ม ชุมชนบ้านบางแพรก ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
เล่าถึงเรือที่มาค้าขายเครื่องปั้นจากบ้านปากเกร็ดว่า

“...ส่วนใ เ่ ขามาจากทางปากเกรด ปทม านี ก ถวนี้ ะ เปนเรือ จว
ขายโอ่ง ขาย ม้อ ่าง กระถาง เขาใส่เรือ จวมา เขาจอดนอน ้างกันเ ย
สมัยนั้น ้าน งกซื้อโอ่งดินจากปากเกรดไว้ ใ ้ สมัยก่อนย่าเขาก กมะพร้าวกัน
...””
เพราะที่นี่มีมะพร้าวเยอะ โอ่งรา รีมาที ัง...
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เรือมอญ พ่อค้าแม่ค้ามอญ
ผู้สร้างตำนานการค้าเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเกา เกรด
พ.ศ. ๒๓๕ คนมอญจำนวนมากนำโดยสมิงสอดเบา ได้หนีภยั จากการรุกราน
ของพม่าเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระราชอาณาจักรไทย พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้า ให้คนมอญเหล่านัน้ ไปอยูท่ เ่ี มืองสามโคก ปัจจุบนั
เป็นจังหวัดปทุมธานีและสามโคกเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี

เรือมอญขนาดเล็กรับซื้อเครื่องปั้นดินเผา
บ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด

เรือมอญจอดรอรับซื้อเครื่องปั้นดินเผา
บ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด

เรือต่อขนาดใหญ่ของพ่อค้ามอญแห่งชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่จอดรอรับซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็
กาะเกร็ดด
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คนมอญที่เข้ามาอยู่ที่เมืองสามโคก ได้มาประกอบอาชีพค้าขายเครื่องปั้นดินเผา
ในเวลาต่อมา คนมอญสามโคกเพิ่งมาอยู่ประเทศไทยใหม่ มอญปากเกร็ดเรียกมอญ
สามโคกที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารครั้งนี้ว่า มอญใหม่ และเรียกสืบต่อกันมา
แม้ผู้เขียนเป็นเด็กยังคงมีผู้สูงอายุเรียกกันเช่นนั้น เมื่อคนมอญสามโคกว่างจากการ
ทำนาได้มาค้าขายเครื่องปั้นดินเผา เริ่มค้ากับคนมอญที่อยู่ในประเทศไทยมาก่อน
สามารถพูดภาษาไทยได้และรูจ้ กั เส้นทางการเดินเรือไปยังชุมชนต่าง ได้ เมือ่ คนมอญ
มีความชำนาญในการใช้ภาษาไทยและรู้จักเส้นทางการเดินทางทางเรือแล้ว คนมอญ
สามโคกได้เป็นผูน้ ำในการค้าเครือ่ งปัน้ ดินเผาของบ้านเกาะเกร็ด และเป็นผูส้ ร้างตำนาน
“เรือมอญ” ทีค่ รั้งหนึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปง แม่น้ำยม และ
แม่น้ำน่าน
การค้าเครื่องปั้นดินเผาที่เดิมเคยใช้เรือลำเล็ก ได้ขยายกิจการเป็นการค้าด้วย
เรือต่อขนาดใหญ่ ซึง่ บรรทุกเครือ่ งปัน้ ได้จำนวนมาก ทัง้ ทีเ่ ป็นโอ่ง อ่าง ครก จากบ้าน
เกาะเกร็ด หม้อจากบ้านบางตะนาวศรี เมืองนนทบุรี หวด กระทะจากบ้านโรงหวดงิว้ ราย
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นอกจากเครือ่ งปัน้ ดินเผาแล้ว พ่อค้ามอญสามโคกได้นำปูเค็ม เต้าเจีย้ ว ไตปลา
หอมแดง น้ำตาลมะพร้าวและน้ำตาลโตนดไปขายให้แก่ผู้คนทางภาคเหนือ และเป็น
สินค้ายอดนิยมของผู้คนเหล่านั้นด้วย “เรือมอญ” จึงเป็นชื่อที่ชาวบ้านสอง ังลำน้ำ
เจ้าพระยาตอนบนลำน้ำปง ลำน้ำน่าน และลำน้ำยม เรียกเรือของชาวมอญสามโคก
ทีน่ ำเครือ่ งปัน้ ดินเผาขึน้ มาขายทีภ่ าคเหนือตอนล่าง วันใดที่ เรือมอญ มาจอดทีร่ มิ ตลิง่
ในหมู่บ้าน ผู้คนในหมู่บ้านจะตื่นเต้นและบอกกล่าวต่อกันว่า “เรือมอญมาแล้ว”
ดังที่ ปาโจ้น ใจชอบ แห่งชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี เล่าให้ ังว่า

“มาจากสามโ ก เอาเรื อ ใ ่ เปนเรื อ ่ อ ขนาดประมาณ ๘ ั น
มาจอดเรือ ที่ น้า ้าน ณยายกร ศิริวรรณ ที่ ถว ัดเกรดมีอะไรก ่งกันกิน
งข้าว งป ากัน กินรวมกัน ่งกัน รักกัน ของเขา ณ าพดีเ ื่อใจไดั
ของดีกว่าดี ของไม่ดกี ว่าไม่ดี าง นเ า้ พราง าเรา อยูก่ ั เรา น่อยกร้าว ก
เรากขายไม่ ได้ ออกเ ามาเรากเ ือกดูที่มันไม่ ก ไม่ร้าว โอ่งกเอาไม้เ าะ
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ถ้าโอ่ง กเสียง ปะ ไม่กังวาน ขายกันมานานไม่รู้กี่สิ ปี รกกเ าะ...มา
จอดนาน รอเ ้าเผาโอ่ง างอย่างมันมี ไม่ ร ้องซื้อใ ้ ร กรอจน ร
ใ ้เ ม ำเรือ เจ้านี้เ ้ามีท กอย่าง มี รกเ ก รกน้อย ซื้อทั้ง รก กระถาง
อ่าง กระทะ มีท กอย่าง อ่างเ ก อ่างใ ่ อ่างขนมจีนกใ ่ น่อย พวก
ม้อข้าว ม้อ กงของเ ่นกมี จอดนานเปนเดือน อย่าง ่ำ ๐ กว่าวันกว่า
จะได้ ข อง ร ปี นึ ่ ง กมา ๓ รั ้ ง ั ง สงกราน ้ ว รั ้ ง นึ ่ ง ไปขาย
ั ง พรร ากมา... เ ย งไปซื ้ อ ถึ ง ้ า น ม้ อ าง ะนาวศรี ด ้ ว ย ไปซื ้ อ
เ รื่อง วด ม้อข้าว ม้อ เ า ขนม รก กระทะ จัดเรียงของ งเรือ โอ่ง
ใ ่ประมาณ ๐ ใ วางขวาง เ มือนเข้าเ า โอ่งใ ่อยู่ข้าง ่าง ของเ ก
เทินอยู่ข้าง น ้วกไปขายไก นะ ทั้งถ่อ ทั้ง จวไปถึง อ รดิ ถ พิ ณโ ก
กำ พงเพ ร ไม่ ใ ่ ถว นี้”
เรือมอญสามโคก ปทุมธานี จอดรอรับซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ด ใช้เวลา
นานหลายวันกว่าจะซื้อสินค้าได้เ ต็มลำ บางลำแม้ซื้อสินค้าได้เ ต็มลำเรือแล้ว แต่ย ัง
ออกเดินทางไม่ได้ เพราะต้องรอเรือลำอื่นที่เดินทางไปค้าขายด้วยกัน แต่เรือลำอื่น
ดังกล่าวนั้นได้สินค้ายังไม่เต็มเรือ เพราะการเดินทางไปค้าขายส่วนใหญ่จะเดินทางไป
หลายลำ จะได้เป็นเพื่อนร่วมทาง การจอดรอรับซื้ออยู่นานหลายวันจึงทำให้ทั้งผู้ขาย
และผู้รอรับซื้อชาวมอญสนิทสนมคุ้นเคยกัน มีอาหารอะไรก็นำมาแบ่งกันรับประทาน
หลายครอบครัวก็ยังคงติดต่อกันเหมือนญาติสนิทจนถึงทุกวันนี้
การค้าเครื่องปั้นดินเผาของชาวสามโคกที่ค้าด้วยเรือต่อขนาดใหญ่และเดินทาง
ไกลไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลกนั้นต้องใช้เวลาทั้งไปและกลับประมาณ ๒ เดือน
เศษ ในแต่ละปจะทำการค้าทางเรือได้ ๓ เที่ยว
ชาวมอญอำเภอสามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีที่ประกอบ
อาชีพการค้าเครื่องปั้นดินเผาด้วยเรือขนาดใหญ่เช่นนี้มีจำนวนเรือมากกว่า ๑ ลำ
ชาวมอญเกาะเกร็ด หมูท่ ่ี ๖ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กลุ่มหนึ่งได้ยึดอาชีพค้าขายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดด้วยเรือต่อขนาดใหญ่ และ
เดินทางไปค้าขายเครื่องปั้นดินเผาถึงจังหวัดนครสวรรค์เช่นกัน
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เกา เกรดศูนยกลางการค้าเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ดเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปถึงต่างจังหวัดไ กล เช่น
นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ปราจีนบุรี และเพชรบุรี เป็นต้น
พ่อค้าจะมารับซื้อถึงเกาะเกร็ด ดังนั้น ตามลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่เรียกว่า
อ้อมเกร็ด หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ และลัดเกร็ดที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึง่ เป็นแหล่งผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาแหล่งใหญ่จงึ เป็นทีจ่ อดเรือ
ใหญ่ ของพ่อค้าเหล่านี้จำนวนมาก เกาะเกร็ดจึงเป็นทั้งศูนย์การผลิตและศูนย์การค้า
เครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่โบราณ พ่อค้าเหล่านี้จะนำเรือขนาดใหญ่จำนวนมากนับร้อยลำ
มาจอดรอซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่บริเวณหมู่บ้านมอญ เกาะเกร็ด ดังนี้
๑. บริเวณทีม่ เี รือขนาดใหญ่จำนวนมากมาจอดรอซือ้ เครือ่ งปัน้ ดินเผาคือ บริเวณ
ลัดเกร็ด ตั้งแต่บริเวณเหนือวัด ิมพลีสุทธาวาส หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเกร็ด ไปทาง
เหนือตามริมน้ำขึ้นไปซึ่งเป็นระยะทางยาวประมาณ ๕ เมตร การจอดเรือจะจอด
ขนานกับชายตลิ่งเป็นแถวยาวและจอดซ้อนกัน ๒ แถวบ้าง ๓ แถวบ้าง
๒. บริเวณอ้อมเกร็ด หน้าวัดไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเกร็ด บริเวณนี้เป็น
อ่าวเล็กมีเรือเล็กมารวมจอดกันมาก เรือขนาดใหญ่จอดขนานกับแนวตลิง่ จากวัดไผ่ลอ้ ม
ไปทางทิศตะวันตกถึงวัดเสาธงทอง และจากวัดไผ่ล้อมมาทางทิศตะวันออกตามแนว
ตลิ่งไปทางวัดปรมัยยิกาวาส
เรือจำนวนมากที่มาจอดรอรับซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเกาะเกร็ดนี้ ส่วนมากจะ
จอดอยู่เป็นเวลานานหลายวันจนกว่าจะซื้อเครื่องปั้นดินเผาได้เต็มลำเรือ ทำให้ชุมชน
แห่งนี้คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและเรือต่าง แต่ละวันมีผู้คนเดินไปมาเพื่อเลือกหาซื้อ
เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้าง หาบหามเครือ่ งปัน้ ดินเผาลงไว้ในเรือบ้าง การเจรจาต่อรองซือ้ ขาย
มีอยู่ทั่วไปท่ามกลางการทำงานของช่างปั้นตามโรงงานต่าง
เรือที่มาจอดรออยู่จำนวนมากนับร้อยลำนั้น นอกจากจะเป็นเรือของผู้ที่มาซื้อ
เครื่องปั้นดินเผาแล้วยังมีเรือบางลำที่นำสินค้าเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งผลิตแห่งอื่น
ทีผ่ ลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาประเภทอืน่ ทีไ่ ม่ได้ผลิตทีบ่ า้ นเกาะเกร็ดมาจอดรอเพือ่ จำหน่าย
ด้วย ได้แก่
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เรือของพ่อค้าเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านงิ้วรายหรือบ้านโรงหวด อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ที่นำเครื่องปั้นดินเผาประเภทกระถาง กระทะ หวดนึ่งข้าวเหนียว
มาขาย พ่ อ ค้ า จากจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยานำเตาวงมาขายและซื ้ อ โอ่ ง รวมถึ ง
เครื่องปั้นของกลุ่มโรงหวดและกระปุกออมสินกลับไป และเรือของพ่อค้า น จาก
หลายแหล่ง เช่น บ้านบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร และจากจังหวัดสมุทรสาครทีน่ ำ น
มาขายที่บ้านเกาะเกร็ดนี้ ชุมชนบ้านเกาะเกร็ดจึงคลาคล่ำไปด้วยเรือแพมากมาย
ดูคึกคักไปตลอดริม ังน้ำหมู่บ้านโอ่งอ่างแห่งนี้
บ้านเกาะเกร็ดจึงเป็นทัง้ แหล่งผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาแหล่งใหญ่และเ ป็นศูนย์กลาง
การค้าเครื่องปั้นที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศด้วย

เตาวง

กระทะและเตาวง

หม้อกระดี่สำหรับต้มแกง
แกง

เตาวงและหม้อกระดี่
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การค้าเครื่องปั้นดินเผาของชาวปากเกรด
ชาวบ้านในตำบลเกาะเกร็ดและในตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ อำเภอ
ปากเกร็ด จำนวนหนึง่ มีอาชีพค้าเครือ่ งปัน้ ดินเผา ส่วนมากเป็นการค้าด้วยเรือขนาดเล็ก
มีเรือขนาดใหญ่ของชาวบ้านข้างวัดเสาธงทอง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ที่บรรทุกเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดขึ้นไปขายถึงจังหวัดนครสวรรค์
การค้าของพ่อค้าที่ใช้เรือขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นการค้าหรือเป็นการไปแลกข้าวหรือ
สิ่งของอื่น ในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี และในอำเภอต่าง ใน
กรุงเทพ เช่น บางกะป ลาดพร้าว หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง บางแค ตลิ่งชัน
ราษ ร์บูรณะ และบางบำหรุ เป็นต้น
ครอบครัวที่ทำเครื่องปั้นดินเผาเมื่อมีเวลามีหลายครอบครัวที่ลงเรือนำเครื่องปั้น
ดินเผาของตนไปแลกข้าวหรือไปขายตามจังหวัดต่าง และนำสินค้าของจังหวัดนั้น
นำมาจำหน่ายได้ เช่น การไปขายถึงชลบุรีได้น้ำปลา และนำมาขายในชุมชนที่
เกาะเกร็ดได้ ส่วนใหญ่เจ้าของเครื่องปั้นดินเผามักจะมีคนรู้จักในพื้นที่นั้น นำเครื่องปั้น
ดินเผาไป ากไว้กับคนรู้จัก เมื่อถึง ดูเกี่ยวข้าว ไปรวบรวมข้าวเปลือกตามอัตราที่
กำหนดแลกกัน เช่น ๑ ต่อ ๑ หมายความว่า โอ่ง ๑ ใบ แลกข้าวเปลือกได้ ๑
โอ่งใบนั้น เป็นต้น ดังที่ ลุงมิตร กองกูล บ้านเกาะเกร็ดเล่าเรื่องการแลกข้าวไว้ว่า

“... น้า ้ง น้าข้าวเราไม่ป น จวเรือไป กข้าวมากินก่อน ได้ข้าวมา
๐๐ ถั ง จวไปขายโอ่ ง ไป กข้ า ว ไป าก ้ อ น ไป ำรี เรื อ มาด จว
นเดียวออกจากนี่ ๘ โมงเ ้า ่ายโมงถึงประ ูน้ำ าง ัวทอง จากประ ูน้ำ
๓ ั่วโมงเข้า ำรี ้างที่ โน่น จอด น้า ้าน เจ้าของ ้าน งมา ย ถ้าถูก อ
เขากใ ้นอน ใ ้ข้าวกินด้วย เราก อ ทนเ ้าใ ้อ่างเ กใ นึ่ง ...เรือมาด
เทีย่ ว นึง่ ใส่ โอ่งใ ่ ๑ ๑๘ ใ ...ไปถึงวัดไผ่ โรงวัวไปที ๓ วัน ของ มด
...ส่วนมากได้เปนข้าว ไข่เปดมา โอ่งใ ่ ใ นึ่ง กข้าวได้ ๑๐ ถัง ถ้าอ่าง
ขนมจีน อ่างซักผ้าก ถัง ้าง ๓ ถัง ้าง รกเ ก กระปกน้ำ า ก ถม
ใ ้เขา ไป ายเที่ยว ทาง าง ัวทอง ้วกทางรังสิ
อง ๓ อง
อง
ั รี ได้ข้าวป าอา ารไว้กิน ๑ ปี ๐๐ ถัง กินได้ปี นึ่ง...
...””
เมือ่ รวมข้าวเปลือกมาแล้ว ส่วนหนึง่ นำมาเก็บไว้แล้วสีเป็นข้าวสารเพือ่ เป็นอาหาร
ในครอบครัวทีต่ อ้ งใช้ในรอบปหนึง่ ส่วนทีเ่ หลือตวงขายให้แก่โรงสี
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เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรดยุคสงครามโลกครั้งที่
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔ ๕ - ๒๔ เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เป็นช่วงเวลาที่
ช่างปัน้ บ้านเกาะเกร็ดได้ปน้ั เครือ่ งปัน้ ทีเ่ ป็นเครือ่ งใช้ภายในครัวเรือนทีจ่ ำเป็นหลายอย่าง
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเครื่องใช้ยามสงคราม เช่น ปั้นกระทะดินเผา ใช้แทน
กระทะเหล็ก ปั้นถ้วยชามจานใส่อาหาร ปั้นปนโตหิ้วสำหรับใส่แกงไปทำบุญที่วัด ปั้น
ตะเกียงดินเผาใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น
ถ้วยชามที่นำมาใช้ใส่อาหาร ถ้านำมาใส่อาหารที่มีความมันมากจะทำให้เกิด
คราบมันเกาะติดเนือ้ ดินขัดล้างออกยากจึงดูไม่สะอาด ช่างปัน้ มีวธิ แี ก้ไขคือ นำเครือ่ งปัน้
นั้นเผารมควันให้เครื่องปั้นมีสีดำ สีดำจะช่วยกลบรอยคราบมันที่ติดบนถ้วยชามนั้นได้
นับเป็นภูมิปัญญาทีด่ ีของช่างปั้น และนอกจากจะแก้ปัญหารอยสกปรกนั้นได้แล้ว
การทำให้เครื่องปั้นมีสีดำนั้นจะทำให้เครื่องปั้นมีความงามไปอีกรูปแบบหนึ่ง

ถ้วยชามปั้นใช้สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

กระทะขนาดใหญ่ปั้นขณะเกิ
ขณะเกิดดสงครามโลกครั
สงครามโลกครั้ง้งทีที่ ่ ๒
าซื้อ้อไม่
ไม่ไได้ด้ขขณะเกิ
ณะเกิดดสงคราม
สงคราม
แทนกระทะเหล็กกทีที่ห่หาซื
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การรมควันให้มีสีดำ ทำได้โดยนำแกลบดิบใส่ไว้ในโอ่ง นำถ้วยชามที่จะเผานั้น
หมกในแกลบให้มิด ปดปากโอ่งให้สนิทกันมิให้เปลวไ เข้าไปในโอ่งนั้นได้ ถ้าเปลวไ
เข้าไปได้ไ จะเผาแกลบให้ลุกไหม้ไม่มีควัน ดังนั้นจึงต้องปดปากโอ่งให้สนิทไม่ให้
เปลวไ ขณะเผาเตาเข้าไปภายในโอ่ง
การปดปากโอ่งนั้นจะใช้ดินเหนียวปดให้สนิทหรือนำเครื่องปั้นมาวางปดปากโอ่ง
ไว้และต้องปดให้สนิทจึงจะได้ผล
นำโอ่งที่ป ดปากสนิทนั้นเข้าเตาเผาพร้อมกับเครื่องปั้นอื่น เมือ่ ความร้อน
ภายในเตาสูงขึ้นความร้อนจะทำให้แกลบภายในโอ่งไหม้แต่ไม่มีเปลวไ มีแต่ควันคุอยู่
ภายในโอ่ง ควันไ นี้จะรมเครื่องปั้นภายในโอ่งให้มีสีดำได้

ากเครื่องปั้นดินเผาสีธรรมชาติมาเปนเครื่องทาสี
ช่วง พ.ศ. ๒๔ - ๒๔ มีการพัฒนาเครื่องปั้นที่บ้านเกาะเกร็ดไปอีก
ลักษณะหนึ่ง ด้วยการนำเครื่องปั้นประเภทกระปุกขมิ้น คลังออมสินและแจกัน ล
มาแต่งให้สวยงามด้วยการทาสีน้ำมันและเขียนลวดลายต่าง แต่งเครื่องปั้นดังกล่าว
เรียกว่า เครือ่ งทาสี เครือ่ งทาสีตดิ ตลาดมากช่างปัน้ ต้องปัน้ เครือ่ งปัน้ สำหรับนำมาแต่ง
ด้วยสีนี้มากขึ้น ที่บ้านเกาะเกร็ดผลิตไม่ทันต้องให้ช่างปั้นบ้านงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ช่วยปั้นมาขายที่เกาะเกร็ดด้วย

เครื่องทาสี
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เครื่องทาสีเริ่มที่บ้านครูเสงี่ยม ชวนปรีชา หน้าวัดสนามเหนือ และบ้านนาย
สำราญ บุญผูก บ้านเกาะเกร็ด จากนัน้ มีผทู้ ำเครือ่ งทาสีเพิม่ ขึน้ เช่น ทีบ่ า้ นนางกิมเ ง
อรุณรัตน์ หน้าวัดไผ่ลอ้ ม บ้านเกาะเกร็ด เป็นต้น แต่มเี พียงส่วนน้อย เพราะช่างเขียน
ลายที่ชำนาญมีน้อย เมื่อผู้เขียนเป็นนักเรียนได้ช่วยบิดาเดินทางมาซื้อสีและอุปกรณ์
ทาสีที่กรุงเทพ และได้ช่วยเขียนลายกระปุกออมสินรูปสัตว์และแจกันด้วย
การทำเครือ่ งทาสี ใช้สีน้ำมันทาลงพื้นบนเครื่องปั้นดินเผา เมื่อแห้งแล้วทาสี
ทับอีก ๑ ครั้ง เมื่อสีพื้นแห้งดีแล้วจึงมาเขียนลายต่าง ส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้
เครื่องทาสีบางประเภทมีลายเ พาะ เช่น
ช้างออมสิน เขียนลายผ้าคลุมหลังช้าง เขียนตา งาและหาง
นก ูก เขียนเป็นโบที่คอ เขียนตาและหนวด
ักทอง มังคุด เขียนช่อดอกไม้
แจกัน เขียนช่อดอกไม้
แมว เขียนตา หนวดและกระพรวนผูกที่คอ
กระปุกขมิ้น เขียนลายดอกไม้เป็นดอก รอบตัวกระปุกขมิ้น

การเริ่มขาลงของการผลิตเครื่องปั้นบ้านเกา เกรด
ประมาณ พ.ศ. ๒๔ ๕ เป็นต้นมา ช่างปั้นหลายคนได้ก่อเตาขนาดเล็ก มี
ขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของเตาใหญ่เพื่อใช้เผาเครื่องปั้นได้จำนวนหนึ่ง ทั้งนี้เพราะการ
เผาเครื่องปั้นในเตาขนาดใหญ่ต้องใช้เวลานานกว่าจะปั้นของเต็มเตา ถึงแม้จะมีรายได้
มากกว่าเตาเล็กแต่รายได้จะเกิดขึน้ ต้องใช้เวลานานหลายเดือน โดยปกติถา้ เผาเตาใหญ่
ปหนึ่งจะได้ประมาณ ๒ เตา ไม่เกินกว่า ๓ เตา การเผาเตาเล็กอาจได้ปละ ๔ - ๕
เตา เครื่องปั้นที่เผาในเตาขนาดเล็กนี้ยังคงมีโอ่ง อ่าง ครกและกระปุก เหมือนเช่นที่
เผาในเตาขนาดใหญ่ แต่มปี ริมาณเครือ่ งปัน้ ทีเ่ ผาน้อยกว่า และการเรียงเครือ่ งปัน้ ในเตา
ขนาดเล็กง่ายกว่าการเรียงของในเตาขนาดใหญ่ การเผาเครื่องปั้นในเตาขนาดเล็กใช้
เวลาประมาณ ๖ - วันน้อยกว่าการเผาเตาเผาขนาดใหญ่ นทีใ่ ช้เผาเตาในช่วงแรก
การสุมเตาคงใช้ไม้จากโรงเลื่อยหรือไม้อื่น แต่เมื่อต้องเร่งไ ใช้ไม้ทางมะพร้าวแทน
ไม้ตาตุ่มเพราะไม้ทางมะพร้าวหาได้ง่าย และมีคุณสมบัติคล้าย นตาตุ่ม คือลุกไหม้
เร็ว ให้ความร้อนสูง ไม่เป็นถ่าน มีแต่ขเ้ี ถ้าเมือ่ เผาไหม้แล้ว มีพอ่ ค้าชาวสวนจากอำเภอ
บางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ นำ นทางมะพร้าวมาจำหน่ายที่เกาะเกร็ด
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ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดดทำครกแทนโอ่
ทำครกแทนโอ่งง

หมดยุคทองของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกา เกรด
ระหว่างพ.ศ. ๒๔ ๕ - ๒๕ บ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มี
สัญญาณหลายอย่างที่ชี้ให้ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดต้องติดตามสภาวการณ์เปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด อาทิ
๑. ดินที่เป็นวัตถุดิบสำคัญหายากขึ้น บนเกาะเกร็ดที่เป็นแหล่งดินที่มีคุณภาพดี
มีไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ทำเครื่องปั้นได้ เพราะพื้นที่ดินได้ปรับเปลี่ยนเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย
และเป็นสวนผลไม้ ต้องไปซือ้ ดินไกล นอกจากค่าดินแพงยังต้องมีคา่ ใช้จา่ ยสูงขึ้นในการ
ขนส่งด้วย
๒. มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นคู่แข่ง โรงงานเครื่องปั้นดินเผาที่ราชบุรีเกิด
ขึ้นหลายโรงงาน และผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน เช่น โอ่ง อ่าง ล ข้อได้เปรียบ
ของเครื่องปั้นราชบุรีคือ มีราคาถูกกว่า มีน้ำหนักเบากว่า พ่อค้าจำนวนหนึ่งจึงไปซื้อ
เครื่องปั้นราชบุรีแทนที่เคยซื้อที่เกาะเกร็ด
๓. นที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญมีราคาแพงขึ้นและหายากขึ้น
๔. มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทนโดยไม่ต้องใช้เครื่องปั้นดินเผา เช่น กะละมัง
อะลูมิเนียม ต่อมาเป็นพลาสติก ถังน้ำสเตนเลส จึงทำให้บทบาทของเครื่องปั้นบ้าน
เกาะเกร็ดลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
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๕. แต่เ ดิมผู้ค้าขายที่เกาะเกร็ดต้องใช้เรือ ไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ถึง
เกาะเกร็ดโดยตรงได้ ต่อมาได้เปลี่ยนไปค้าขายทางรถยนต์มากขึ้นทำให้การค้าขาย
ทางเรือลดลงมาก
จากผลกระทบดังกล่าวโรงปั้นหลายโรงจึงต้องปดตัวเองไปอย่างสิ้นเชิง การผลิต
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดในระหว่าง พ.ศ. ๒๔ ๕ - ๒๕ จึงเริ่มลดลง
เจ้าของกิจการหลายรายจึงลดจำนวนการผลิตลงมา เตาเผาขนาดใหญ่ลดเป็นขนาด
ย่อม เพราะใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยลงและใช้เวลาปั้นไม่นานก็สามารถนำไปเผ าและ
จำหน่ายได้
หลัง พ.ศ. ๒๕ ๕ การค้าเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดลดลงมาก โดยเ พาะ
โอ่งขนาดใหญ่ไม่มีการผลิตเพราะมีโอ่งราชบุรีที่สามารถครองตลาดการค้าเครื่องปั้น
ดินเผาแทน แต่ยังคงมีการผลิตโอ่งขนาดเล็ก อ่างและครกอยู่บ้าง จนในเวลาต่อมามี
แต่การผลิตครกอย่างเดียว เพราะครกบ้านเกาะเกร็ดมีความแข็งแกร่งกว่าครกที่ผลิต
จากแหล่งอื่น เตาเผาจึงลดขนาดลงอีกเพื่อใช้เผาครกเท่านั้น จึงเรียกเตาเผารุ่นนี้ว่า
เตาครก แทนเตาเผาโอ่งอ่างที่เคยมีอยู่เดิม
ในการเผาเตาขนาดใหญ่นน้ั ต้องใช้เวลาปัน้ เครือ่ งปัน้ นานมากจึงจะผลิตเครือ่ งปัน้
เต็มเตาแต่ละเตา ในช่วงทีร่ าคาเครือ่ งปัน้ มีราคาดีนน้ั หากบ้านใดผลิตเครือ่ งปัน้ ปละ ๒
เตาถือว่าบ้านนัน้ รวยแล้ว เ ลีย่ แล้วต้องใช้เวลาประมาณ ๖ เดือนต่อการผลิตเครือ่ งปัน้
ดินเผา ๑ เตา ในช่วงเวลาหลัง พ.ศ. ๒๕ ๕ การลดขนาดของเตาลงนี้ ทำให้เตา
ขนาดใหญ่ถกู รือ้ เพือ่ นำอิฐมาก่อเป็นเตาขนาดเล็กแทน เตาขนาดใหญ่จงึ เหลือแต่ฐานเตา
ให้เห็นอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ ซึง่ ต่อไปหากไม่มกี ารอนุรกั ษ์ไว้อาจจะไม่มใี ห้เห็นแม้แต่ฐานเตา

ครกเสียนำมาทำเป็นเขื่อนริมน้ำ (ซ้าย) ริมคลองวัดไผ่ล้อมหมู่ที่ ๗
(ขวา) ริมน้ำด้านลัดเกร็ด บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเกร็
ตำบลเกาะเกร็ดด
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กระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จัดวางซ้อนกันเป็น ๓ ใบเถารอจำหน่ายเป็นเถา
บริเวณโรงปั้นหมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะเกร็
ตำบลเกาะเกร็ดด (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๕)
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้นชีพอีกครั้ง กร างต้นไม้มาช่วย
ระม

พ.ศ. ๒๕ ๒ มีกลุม่ ผูผ้ ลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาประเภทกระถางต้นไม้
จากราชเทวี กรุงเทพมหานคร ที่ถูกทางราชการห้ามมิให้เผาเครื่องปั้นบริเวณราชเทวี
กลุ่มผู้ผลิตกระถางต้นไม้กลุ่มนี้ จึงย้ายแหล่งผลิตมาปั้นกระถางต้นไม้ที่เกาะเกร็ด
และบริเวณระหว่างวัดสนามเหนือกับวัดกลางเกร็ด เริ่มด้วยการมาเช่าโรงปั้นโอ่งที่
หยุดปั้นแล้วนั้นมาปั้นกระถาง
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดจึงเกิด ้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง การ
้นกลับมาของการทำเครื่องปั้นครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ
อีกครั้งหนึ่งที่เกาะเกร็ด โรงปั้นและเตาเผาได้เกิดขึ้นจำนวนมากและขยายแหล่งผลิต
ไปในแหล่งที่ไม่ใช่แหล่งผลิตเครื่องปั้นมาก่อน เช่นที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๕ ตำบล
เกาะเกร็ด ซึ่งแต่เดิมมีเพียงในหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ เท่านั้น
ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๓ กระถางต้นไม้ขายดีมาก มีผู้มาลงทุน
สร้างโรงงานปั้นกระถางต้นไม้จำนวนมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ที่บ้านมอญเกาะเกร็ด
และบริเวณพื้นที่ของตำบลปากเกร็ดระหว่างวัดสนามเหนือและวัดกลางเกร็ดเท่านั้น
ที่เป็นแหล่งผลิตกระถางต้นไม้ แต่ในพื้นที่อื่น ในอำเภอปากเกร็ดได้มีผู้ไปลงทุนสร้าง
โรงปั้นกระถางต้นไม้จำนวนมากกว่า ๒ โรง จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ การค้ากระถาง
ต้นไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว ประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่ต้องเลิกการทำเครื่องปั้นครั้ง
ก่อน ปัญหาเหล่านัน้ รุนแรงยิง่ ขึน้ เช่น ดินราคาแพงต้องซือ้ จากพ่อค้าดินทีข่ ดุ มาจาก
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ค่า น ค่าแรงงานสูงขึน้ โดยเ พาะอย่างยิง่ ค่าใช้จา่ ย
ที่ต้องขนเครื่องปั้นไปขายเพราะไม่มีพ่อค้ามารับซื้อทางเรือ ขณะนี้ พ.ศ. ๒๕๕๓
บนเกาะเกร็ดมีผผู้ ลิตกระถางต้นไม้เพียง ๒ รายเท่านัน้ และยังคาดการณ์ได้ยากว่าจะ
คงอยู่ได้อีกนานเท่าใด ระหว่างวัดสนามเหนือและวัดกลางเกร็ดยังคงมีโรงปั้นกระถาง
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อีกหลายโรง แต่ตอ่ ไปข้างหน้าการเผาอาจจะทำไม่ได้ในบริเวณนี้ เพราะบริเวณใกล้เคียง
เกิดชุมชนหมู่บ้านมากขึ้น อาจต้องหยุดการเผาเช่นที่เคยถูกห้ามที่ราชเทวีมาแล้ว

การผลิตกร างต้นไม้
การผลิตกระถางต้นไม้คล้ายกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่มโรงหวด แต่
กรรมวิธีหลายอย่างแตกต่างไปเพราะการผลิตกระถางต้นไม้ที่เกาะเกร็ดใ นช่วงเวลา
ดังกล่าวนี้มีไ าใช้แล้ว ดังนั้นเครื่องจักรต่าง จึงเข้ามามีบทบาทแทนของเดิมที่ใช้
แต่แรงงานคนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดิน การปั้นหรือการขึ้นรูป ล้วนแต่มี
เครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น วิธีการผลิตแบบเก่าจึงเปลี่ยนแปลงไปมาก

การหมักกดิดินนและตั
และตัดดดิดินน
ให้เป็นแผ่นเล็กๆ
พรมน้ำให้ชุ่ม
ก่อนนำเข้าเครื่องโม่ดิน
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๕)

การเตรียมดิน
ด้วยการใช้เครื่องโม่ดิน
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๕)
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13

วัตถุดิบที่ ใช้ปั้นกระถางดินเผา

วัตถุดิบที่สำคัญในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาประเภทกระถางต้นไม้ ต้องใช้วัตถุดิบ
เช่นเดียวกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทโอ่ง อ่าง และหม้อบ้านบางตะนาวศรี
ซึ่งได้แก่
๑. ดิ น เป็นดินเหนียว ปัจจุบันเป็นดินท้องนาที่ขุดมาจากอำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี บรรทุกเรือมาที่โรงปั้นที่เกาะเกร็ด
๒. ทราย เป็นทรายละเอียดที่ผ่านการร่อนมาแล้ว การปั้นกระถางต้นไม้ต้องใช้
ทรายปริมาณมากผสมในดินเหนียวเพื่อให้กระถางที่ปั้นมีความแกร่งและมีการหดตัว
ของดินน้อยลง
๓. ฟื น ใช้สำหรับเผากระถางต้นไม้ เมื่อเริ่มเผาใช้เศษไม้จากโรงเลื่อยเป็น
เชื้อเพลิงได้ แต่เมื่อขึ้นไ แรงหรือใช้แหย่ช่องไ จะใช้ นทางมะพร้าวซึ่งจะเผาไหม้ได้ดี
ทำให้ได้ไ แรง ปัจจุบัน นทางมะพร้าวหาได้ยากจึงใช้ไม้ยูคาลิปตัสแทน

ดินที่ตัดเป็นท่อนเล็กๆมีขนาดต่างๆตามขนาด
ของกระถาง ๑ ท่อนจะใช้ปั้นกระถางได้ ๑ ใบ
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)

มาจาก
ดินเหนียวที่ใช้ปั้นกระถางต้นไม้ บรรทุกเรือมาจาก
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มาที่เกาะเกร็
กาะเกร็ดด
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อุปกรณ์ที่ ใช้ทำกระถางดินเผา

โรงปั้นกระถางต้นไม้ในปัจจุบันใช้อุปกรณ์ที่มีไ าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ
ขั้นตอนที่สลับซับซ้อนหลายอย่างโดยเ พาะอย่างยิ่งในการเตรียมดินและการขึ้นรูป
จึงไม่ยุ่งยากเหมือนก่อน
อุปกรณ์ที่สำคัญ ได้แก่
๑. แปน เป็นแปนเหล็กแผ่นกลมแบน มีแกนเหล็กเชื่อมติดอยู่ด้านล่างสวม
ในแท่นปั้น ซึ่งบนแท่นปั้นมีเพลายาวที่หมุนด้วยมอเตอร์ไ ามีสายพานมาหมุนแปน
แท่นปั้น สามารถตั้งแปนได้หลายแปน ตั้งไปตามยาวของเพลา ใต้แปนมีที่เบรก
ใช้เท้าเหยียบให้แปนหยุดหรือหมุนได้ตามต้องการ
๒. อ่างน้ำ ต้องมีอยู่ด้านขวามือของช่างปั้น ใช้ชะโลมก้อนดินที่จะขึ้นรูป หรือ
ชุบมือให้ลื่นขณะขึ้นรูป หรือล้างมือเมื่อมีดินติดมือ
๓. แผ่นเหล็กแต่งผนังภายนอก เป็นแผ่นเหล็กแบนกว้าง เซนติเมตร
ยาว ๑๒ เซนติเมตร ใช้แต่งผนังภายนอกให้เรียบ
๔. ลวดตัด ใช้ตัดเครื่องปั้นออกจากแปนเมื่อปั้นเสร็จแล้ว
๕. เรดาห์ เป็นไม้สองท่อนปักอยู่ใกล้อ่างน้ำ ท่อนแรกปักตั้งตรง ท่อนที่สอง
ผูกติดปลายท่อนแรกในลักษณะขวางกับท่อนแรก ให้ปลายด้านหนึง่ ชีม้ าทีก่ ระถางทีป่ น้ั
ระยะความสูงที่ไม้ท่อนที่สองผูกติดกับท่อนแรกเท่ากับความสูงของกระถางทีป่ น้ั
ปลายไม้ทอ่ นทีส่ องยืน่ ออกไปทีก่ ระถางทีป่ น้ั กำหนดความกว้างของขอบกระถาง
ช่างปั้นรีดดินขึ้นรูปเป็นทรงกระบอกให้สูงถึงระดับปลายแนวนอนของไม้ท่อน
ที่สอง และให้ขอบกระถางชนถึงปลายไม้ท่อนที่สองนี้จะได้กระถางที่มีความสูง และ
ความกว้างตามทีต่ อ้ งการ ด้วยวิธกี ารวัดขนาดเช่นนีช้ า่ งปัน้ สามารถขึน้ รูปกระถางต้นไม้
ให้มีขนาดเดียวกัน ทั้งความสูงและความกว้างได้เท่ากัน ระยะของเรดาห์จึงขึ้นกับ
ขนาดของความสูงและความกว้างของกระถางที่ต้องการปั้น

เรดาห์ใช้กำหนดความสูง
และความกว้างของกระถางต้
งของกระถางต้นนไม้
ไม้
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๖. เครือ่ งโม่ดนิ เป็นเครือ่ งโม่ดนิ ทีใ่ ช้ทำงานด้วยกำลังไ า มีชอ่ งสำหรับใส่ดนิ

ด้านบนและมีเพลาหมุนอยู่ภายใน ผสมดินและทรายให้เข้ากันและรีดออกมาเป็นแท่ง
ดินกลม
๗. ลวดตัดดิน เป็นเหล็กกลมดัดให้เป็นรูปตัวยู ปลายทัง้ สองมีลวดผูก ใช้ตดั ดิน
ที่ได้จากการโม่ดินเป็นท่อน นำไปใช้ปั้นกระถาง

การเตรียมดินปั้นกระถาง

ดินที่ใช้ทำกระถางบรรทุกมาทางเรือจากอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อ
นำมาไว้ในโรงปัน้ แล้วพรมน้ำให้นมุ่ ใช้พลัว่ แซะดินหรือภาษาช่างปัน้ เรียกว่า เสีย้ มดิน
เป็นแผ่นเล็ก รดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นนำเข้าไปโม่ในเครื่องโม่ดินพร้อมผสมดินกับทราย
ในเครื่องโม่ดิน ถ้าต้องการดินเหนียวละเอียดมากต้องโม่หลายครั้ง โดยปกติจะโม่
ประมาณ ๓ ครั้ง เมื่อโม่เสร็จแล้วตัดดินเป็นท่อนยาวประมาณ ๖ เซนติเมตร
ใช้ผ้าคลุมให้มิดชิดกันดินแห้ง การใช้เครื่องโ่ม่ดินจึงไม่ต้องเหยียบดินหรือนวดดิน
เครื่องโม่ดินสามารถกำหนดขนาดของท่อนดินได้ โดยเปลี่ยนท่อเหล็กที่ให้ดินที่ผ่าน
การโม่ผา่ นมาตามท่อเหล็ก ท่อเหล็กขนาดใหญ่จะได้ทอ่ นดินขนาดใหญ่สำหรับใช้ขน้ึ รูป
กระถางต้นไม้ขนาดใหญ่ ถ้าปั้นกระถางต้นไม้ขนาดเล็กใช้ท่อนดินขนาดเล็กเปลี่ยน
ท่อเหล็กเป็นท่อขนาดเล็กจะได้ท่อนดินขนาดเล็ก

การนำดินไปขึ้นรูป

นำดินที่โม่ได้ที่แล้วมาตัดเป็นท่อนเล็ก ขนาดของท่อนดินเล็กแต่ละท่อนจะพอ
กับการปั้นกระถางได้ ๑ ใบ กระถางใบเล็กใช้ท่อนดินขนาดเล็ก ถ้าเป็นใบใหญ่ใช้
ท่อนดินขนาดใหญ่ ผู้ตัดดินจะมีไม้วัดขนาดในการตัดดินแต่ละท่อน

การขึ้นรูปกระถางต้นไม้

ขึ้นรูปบนแปนซึ่งขับเคลื่อนให้หมุนด้วยกำลังไ า โรงงานขนาดใหญ่มีแปน
หลายแปนและสามารถทำงานได้พร้อม กันบนแท่นวางแปนที่ยาวต่อเนื่องกัน และมี
แปนหลายแปนวางเรียงตามความยาวของแท่นวางแปนนั้น
ช่างปั้นทุ่มดินแรง ให้ก ้อนดินติดกับตัวแปน มีอ่างน้ำสำหรับชุบมือให้ลื่น
เวลาปั้น การขึ้นรูปไม่ต้องใช้ผ้าชุบน้ำจับเหมือนการปั้นโอ่ง เมื่อรวบก้อนดินด้วย ามือ
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การขึ้นรูปกระถางต้
กระถางต้นนไม้
ไม้ขของนายสมนึ
องนายสมนึกก สวนนุ่ม

การใช้มือกดให้
กดให้ดดินินแน่
แน่นน
ที่ส่วนก้นของกระถาง
ของกระถาง

การปั้นกระถางต้
กระถางต้นนไม้
ไม้ทที่ตี่ติดิดตัตั้ง้งแป้
แป้นน
มากกว่าาหนึ
มากกว่
หนึ่ง่งแป้
แป้นนบนแท่
บนแท่นนปัปั้น้นเดี
เดียยวกั
วกันน

การใช้นิ้วมือกด
กด
ให้เกิดเป็นพูที่กกระถาง
ระถาง

ทั้งสองให้นิ่งแล้วใช้หัวแม่มือทั้งสองเจาะก้อนดินขยายออกตามขนาดข องกระถางที่ปั้น
จากนั้นรีดดินด้วย ามือทั้งสองให้สูงขึ้นให้เป็นรูปทรงกระบอก ทำขอบและแต่งรูปทรง
ให้ได้รูปกระถางตามที่ต้องการ ใช้ ามือกดที่ก้นภายในกระถางที่ปั้นให้ดินแน่น แต่ง
ผนังภายนอกให้เรียบร้อยด้วยแผ่นเหล็กแบน แต่งขอบภายนอกทีก่ น้ กระถาง กระถาง
บางประเภทมีขอบเป็นดินนูนที่ก้น หรือทำพูที่ตัวกระถางด้วยการใช้นิ้วกดตามยาว
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จากใต้ข อบลงมา แต่งขอบบนให้สวย ถ้าขอบมีหยัก ใช้มื อทำหยักหรือจีบที่ขอบ
ขึ้นรูปเสร็จใช้เชือกหรือลวดเส้นเล็ก ตัดกระถางออกจากแปน วางบนไม้รองแผ่นยาว
ซึ่งวางกระถางได้หลายใบ
การกำหนดความสูงและความกว้างของปากกระถาง ช่างปั้นจะใช้ไม้ปักบนดิน
วางไว้ใกล้แปน ไม้นี้เรียกว่า “เรดาห์”

การตากหรือผึ่ง

นำกระถางทีป่ น้ั แล้วไปตากแดดจนหมาดและแข็ง นำไปผึง่ ลมภายในโรงปัน้ ต่อไป

การตบแต่ง

กระถางต้นไม้ส่วนใหญ่ไม่มีการตบแต่งมากแม้การขูดก้นก็ไม่ต้องขูด กระถาง
บางประเภทมีการเจาะรูข้าง เ พาะกระถางบางประเภทเพื่อให้มีการระบายน้ำที่ขัง
ส่วนรูที่ก้นนั้นช่างปั้นได้ปั้นให้มีรูที่ก้นกระถางไว้ก่อนแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเจาะใน
ภายหลัง จากนั้นนำไปผึ่งไว้จนแห้งเพื่อนำเข้าเผาในเตาต่อไป
การผึ่งกระถางต้
กระถางต้นนไม้
ไม้
และจานรองที่ปั้นเสร็จแล้ว
รอเผา
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๕)

กระถางต้นไม้ที่แห้งแล้ว
พร้อมนำเข้าเตาเผา
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๕)
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เตา ีน เตาเผากร าง
เตาเผากระถางมีลักษณะแตกต่างจากเตาเผาโอ่งแบบมอญและเตาของกลุ่ม
โรงหวดหรือเตาถัง เตาเผากระถางจะเรียกกันทั่วไปว่า “เตาจีน” หรือ “เตามังกร”
เพราะผู้ประกอบการมักจะเป็นคนจีน ประกอบกับรูปร่างเตาที่มีความยาว จึงเรียกว่า

เตามังกร

ลักษณะเตาจีนมีลักษณะโค้งเหมือนประทุนเรือ ตัวเตาไม่สูงมากแต่มีความยาว
จึงดูคล้ายตัวมังกร ซึ่งเรียกว่าเตามังกรดังกล่าว เป็นเตาแบบความร้อนแนวนอน
เตามังกรแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ

เตาเผากระถาง - เตาจีนหรือเตามังกร

ประตูด้านข้างของเตาเผากระถางต้นไม้

ส่วนที่ ๑ เรือนไฟ อยู่ด้านหน้าสุดของเตา เป็นที่ใส่ นซึ่งเป็นเชื้อเพลิง

ขณะเผาเตา

ส่วนที่ ๒ ตัวเตา เป็นห้องบรรจุเครื่องปั้นดินเผาสำหรับเผา มีพื้นที่ตั้งแต่

สุดเรือนไ ไปจนถึงหน้าปล่องท้ายเตา พื้นที่ส่วนที่สองนี้ยกพื้นเตาสูงกว่าพื้นเรือนไ
ประมาณ ๕ เซนติเมตร เป็นพื้นภายในเตาไปจนถึงปล่องท้ายเตา
ส่วนที่ ๓ ปล่อง ซึ่งอยู่ท้ายสุดของเตา
ประตูเตาสำหรับเป็นทางนำเครื่องปั้นเข้าหรือออกจากเตาจะอยู่ด้านข้างด้านใด
ด้านหนึ่งของเตา ประตูเตาไม่สูงมากเพราะตัวเตาโดยทั่วไปมีความสูงไม่มากเช่นกัน
ประตูเตาสูงพอเดินเข้าไปได้หรือต้องก้มตัวบ้าง ความกว้างประมาณ ๑ เมตร สูง
ประมาณ ๑.๕ เมตร
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การก่อเตาจีน

วัสดุสำคัญที่ใช้ก่อเตาจีนคืออิฐ ซึ่งมี ๒ ขนาด คือ
๑. อิฐที่ใช้ก่อตัวเตา เป็นอิฐขนาด ๑ × ๒ × เซนติเมตร ใหญ่และ
หนากว่าอิฐที่ใช้ก่อเตามอญ
๒. อิฐที่ใช้ก่อหลังเตา เป็นอิฐที่มีขนาดบางกว่าอิฐก่อตัวเตา ขนาด ๑ ×
๑๕ × ๖ เซนติเมตร
อิฐทีใ่ ช้กอ่ เตาทัง้ หมดเป็นอิฐดิบ การก่อเตาจะเริม่ จากการก่อฐานเตาและผนังเตา
ด้วยอิฐใหญ่ประเภทที่หนึ่งก่อน พื้นภายในเตาไม่มีความลาดเอียงเหมือนเตามอญ
เป็นพืน้ ราบจากหน้าเตาถึงท้ายเตา ทัง้ นีเ้ พราะการเผากระถางซึง่ เป็นเครือ่ งปัน้ ทีไ่ ม่หนา
และมีขนาดไม่ใหญ่เผาง่ายกว่าเผาโอ่ง อีกทัง้ หลังเตาไม่สงู มาก และเตาไม่กว้างเหมือน
เตามอญ ความร้อนจากเรือนไ สามารถกระจายไปท้ายเตาที่ปล่องได้ง่าย
เพื่อช่วยให้ความร้อนกระจายไปตลอดเตา ข้างเตาทั้งสองได้เจาะช่องไว้เป็น
ระยะ จากหน้าเตาถึงท้ายเตา ช่องนีเ้ จาะสูงกว่าพืน้ เตาประมาณ ๑ เมตร ใช้สำหรับ
ใส่ น เมือ่ ปดช่องใส่ นหน้าเตาแล้วใช้ นใส่ตามช่องดังกล่าวเพือ่ ให้ความร้อนกระจาย
ถึงท้ายเตาและตลอดเตา
การเรียงอิฐก่อฐานเตาและผนังเตา ใช้อิฐวางเรียงซ้อนแบบให้แต่ละ ชั้นวาง
เหลื่อมกันและใช้ดินเหลวผสมทรายเชื่อมและ าบทาก่อซ้อนขึ้นไปจนได้ความสูงของ
ผนังเตาตามต้องการ
ส่วนการเรียงอิฐก่อหลังเตา ใช้อิฐชนิดที่สองซึ่งบางกว่าและมีลักษณะเกือบจะ
เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า ด้วยการถากอิฐแต่ละแผ่นตามความโค้งของแต่ละตำแหน่งของ
หลังเตาก่อแนบตามแนวตั้งจากท้ายเตาไปหน้าเตาหรือจากหน้าเตาไปท้ายเ ตาตาม
ความโค้งของหลังเตา ใช้ดินเหลวผสมทรายเป็นตัวเชื่อมและ าบทาเช่นกัน
ด้านหน้าเตามีความลาดลงเล็กน้อยจากกลางเตาและก่ออิฐปดด้านหน้าทึบ
เจาะเ พาะช่องใส่เชื้อเพลิงหน้าเตา
ปล่องท้ายเตาก่อด้วยอิฐชนิดที่หนึ่ง ก่อซ้อนสูงกว่าหลังเตาและมีความหนาและ
มีฐานปล่องขนาดใหญ่ เนื่องจากต้องรับน้ำหนักมาก ฐานปล่องต้องมีความแข็งแรง
และก่ออิฐล้อมฐานปล่องขนาดใหญ่
เมื่อก่อเสร็จแล้วใช้ดินเหลวผสมทราย าบทาให้หนา ตลอดทั้งภายในและ
ภายนอกเตา
ขนาดของเตาทีเ่ ป็นเตาขนาดใหญ่ ความยาวจากหน้าเตาถึงปล่องท้ายเตาประมาณ
๒ เมตร ความกว้ า งประมาณ ๓ เมตร ความสู ง หน้ า เตาประมาณ ๒ เมตร
ความสูงส่วนที่สูงสุดหลังเตาประมาณ ๓ เมตร ปล่องสูงประมาณ เมตร ฐาน
ปล่องกว้างประมาณ ๒. เมตร
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การเข้าเตา การเรียงกร าง าย นเตา
เนื่องจากกระถางต้นไม้มีหลายขนาด ขนาดเล็กสามารถซ้อนลงในกระถางขนาด
ใหญ่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ว จะซ้อนกัน ๓ ขนาดหรือ ๓ ใบ เรียกว่า ๑ เถา นำกระถาง
แต่ละเถาวางเรียงขนานกับเตาตามขวางเป็นแถวจากพืน้ เตา แถวบนวางซ้อนแถวล่างใน
ลักษณะวางให้เหลือ่ มกันวางซ้อนกันเช่นนี้ เริม่ จากหน้าเตาและท้ายเตาจนเต็ม หลังเตา
และมาบรรจบกันทีป่ ระตูเตา
เมื่อเรียงกระถางเต็มเตาแล้วใช้อิฐก่อปดปากเตา มีโคลนหรือดินเหลวผสมทราย
เป็นตัวประสาน เมื่อก่ออิฐปดเต็มประตูเตาแล้ว ใช้ดินเหลวหรือโคลน าบด้านนอก
ให้หนาเพื่อปองกันความร้อนจะออกมาตามช่องว่างของอิฐประตูเตา

การเผาแล การนำกร างออก ากเตา
เริ่มใช้ไ อ่อน รุมด้วยการใช้ นไม้ท่อนขนาดใหญ่สุมไ ให้ติดอยู่ตลอดเวลา
รุมไ เช่นนี้ประมาณ ๒ - ๓ วัน จากนั้นเร่งไ แรงขึ้นด้วยการเพิ่มเชื้อเพลิงคือ น
ต่อไปอีก ๒ - ๓ วัน จึงหยุดใส่ นด้านหน้าเตา จากนั้นมีการใช้ นทางมะพร้าว
ยาวประมาณ ๒ เมตร แหย่ตามช่องข้างเตาโดยตลอดเรียกว่า “แหย่ชอ่ ง” ความร้อน
จะได้กระจายตลอดมาจนถึงท้ายเตา ใช้ความชำนาญของผู้เผาเตาดูเปลวไ และสี
ของเครื่องปั้นที่ถูกไ เผาอยู่นั้นมีสีแดงจัดและเปลวไ ที่ท้ายปล่องมีสีแดงจัด แสดงว่า
หยุดการใส่ นแหย่ช่องได้ นำอิฐมาปดทุกช่องและทาทับด้วยดินเหลวผสมทราย

ภายในเตาเผากระถางต้นไม้
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๕)
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นที่ใช้เผาในช่วงแรกเป็น นไม้ที่มีอยู่
ทั่วไป ส่วนมากใช้เศษไม้จากโรงเลื่อยเรียกว่า
“ฟืนหลา” เพราะนำเศษไม้มาทำเป็นกองยาว
๑ หลา สูง ๑ หลา ตีราคาไม้เป็นหลา ส่วน
นที่ใช้แหย่ช่องใช้ นทางมะพร้าวจะให้ไ
แรงจัดและเมื่อเผาแล้วไม่มีถ่านหรือขี้เถ้ามาก
เมื ่ อ ปดเตาแล้ ว ต้ อ งปล่ อ ยให้ เ ตาเย็ น
ประมาณ ๒ วัน จึงนำกระถางดินเผา ออก
จากเตาได้ด้วยการค่อย เปดประตูเตาทีละ
น้อย เพือ่ ให้อากาศเย็นจากภายนอกเตาค่อย
เข้ าไปภายในเตา ถ้า รีบ เปดเตาอากาศเย็น
ภายนอกจะทำให้กระถางภายในเตาที่ยังร้อน
อยู่นั้นเสียหายได้

กระถางที่เผาแล้วยังอยู่ภายในเตา
การผึ่งกระถางที
กระถางที่ป่ปั้นั้นแล้
แล้วว
ด้านหน้าเป็นกระถางกล้
ยไม้
กระถางกล้ววยไม้
ด้านหลังเป็นกระถางต้นไม้
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๕)

นอกจากกระถางต้นนไม้
นอกจากกระถางต้
ไม้แแล้ล้วว
โรงปั้นต่างๆ ยังทำอ่างตีนตู้อีกด้วย
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๕)
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การย้ายแหล่งผลิตเครื่องปั้น
ากบ้านโรงหวดมาที่เกา เกรด
เ

จ

เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นที่ใหญ่ เกาะเกร็ดจึงเป็นศูนย์การค้า
เครือ่ งปัน้ ที่สำคัญของประเทศในขณะนั้นด้วย พ่อค้านำเรือมาจอดเรียงรายอยู่บริเวณ
เกาะเกร็ดมากมายนับร้อยลำเพื่อมาซื้อเครื่องปั้นไปจำหน่าย พ่อค้าเหล่านี้นอกจากจะ
ซือ้ เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดแล้วยังซือ้ เครือ่ งปัน้ อืน่ ทีไ่ ม่ได้ผลิตทีเ่ กาะเกร็ด แต่มี
พ่อค้าอีกกลุม่ หนึง่ ทีน่ ำเครือ่ งปัน้ จากแหล่งผลิตอืน่ มาจำหน่ายที่ เกาะเกร็ด เช่น กระทะ
หม้อแกง หวด อ่างค่อม ชุดหม้อข้าวหม้อแกงสำหรับเด็กเล่น กระทะขนมครกจาก
บ้านงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เตาวงจากบ้านคลองสระบัว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เครื่องปั้นจากทั้งสองแห่งนี้เป็นที่ต้องการของพ่อค้าเรือมาก เพราะ
เป็นเครื่องปั้นขนาดเล็กสามารถใส่ในโอ่งใหญ่ไม่กินเนื้อที่ในการบรรทุกในเรือ
กลุ ่ ม ช่ า งปั ้ น บ้ า นงิ ้ ว ราย อำเภอนครชั ย ศรี จ ึ ง ได้ ย ้ า ยแหล่ ง ผลิ ต เครื ่ อ งปั ้ น
บ้านงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี มาผลิตที่เกาะเกร็ดประมาณ พ.ศ. ๒๔ ๓ นายเซ็ง
ไชยนิล และนางพร้อม ไชยนิล จากบ้านงิ้วรายได้มาสร้างโรงปั้นและเตาเผาใกล้
โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส ที่หมู่ที่ ตำบลเกาะเกร็ด จากนั้นกลุ่มช่างปั้นบ้านงิ้วราย
ได้ขยายแหล่งผลิตไปที่ลัดเกร็ด ังตะวันออกระหว่างวัดสนามเหนือกับวัดกลางเกร็ด
เรียกช่างปั้นกลุ่มนี้ว่า กลุ่มโรงหวด

ลัก ณ สำคัญของเครื่องปั้นดินเผากลุ่มโรงหวดที่เกา เกรด
ลักษณะสำคัญของเครือ่ งปัน้ ดินเผากลุม่ โรงหวดเป็นเครือ่ งปัน้ ทีไ่ ม่เคลือบ ส่วนมาก
มีขนาดไม่ใหญ่ เป็นภาชนะที่บาง น้ำหนักเบา และเป็นเครื่องใช้ในการหุงอาหารหรือ
เตรียมอาหาร เช่น กระทะ หวดนึง่ ข้าวเหนียวและอ่างค่อม เป็นต้น หวดนึง่ ข้าวเหนียว
เป็นเครื่องปั้นหลัก จึงเรียกแหล่งที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มาจากนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมว่า โรงหวด หรือ โรงปั้นหวด
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ปร เ ทของเครื่องปั้นดินเผากลุ่มโรงหวดที่เกา เกรด
เครื่องปั้นกลุ่มโรงหวดที่ผลิตขึ้นเป็นการค้าที่เกาะเกร็ด มีประเภทต่าง ดังนี้
๑. กระทะ มี ๔ ขนาด ได้แก่ ๑ กระทะขนาดใหญ่ ๒ กระทะขนาดกลาง
๓ กระทะขนาดเล็ก ๔ กระทะขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเป็นกระทะที่มีขนาดใหญ่กว่า
กระทะใหญ่ ใช้สำหรับหุงต้มแกงในงานทำบุญซึ่งต้องทำอาหารจำนวนมาก กระทะ
ใหญ่พิเศษจะปั้นตามที่มีผู้สั่งหรือปั้นไว้ถวายตามวัด
๒. หวดนึ่งข้าวเหนียว มี ๔ ขนาด ได้แก่ ๑ หวดใหญ่ ๒ หวดกลาง
๓ หวดเล็ก ๔ หวดใหญ่พิเศษ มีขนาดใหญ่ที่สุด ปั้นตามที่มีผู้สั่งหรือถวายวัด
เช่นเดียวกับกระทะขนาดใหญ่พิเศษ
๓. อ่างค่อม ส่วนมากใช้สำหรับกวนห่อหมก โดยนำเครือ่ งแกง กะทิ ปลากวน
ให้เข้ากันจนเหนียวแล้วจึงนำไปห่อและนึ่งเป็นห่อหมก อ่างค่อมเหมาะสำหรับกวน
ห่อหมก นอกจากนั้นร้านข้าวต้มยังนิยมนำไปใส่ข้าวต้มร้อน อ่างค่อม มี ๓ ขนาด
ได้แก่ ๑ อ่างค่อมใหญ่ ๒ อ่างค่อมกลาง ๓ อ่างค่อมเล็ก
๔. กระปุกออมสิน มีรูปช้าง นก ูก หมู ักทอง มังคุด ล เจาะช่อง
ไว้ที่เครื่องปั้นดินเผานี้เพื่อหยอดเหรียญเป็นการออมเงินจึงเรียกว่า คลังออมสินหรือ
กระปุกออมสิน มี ๓ ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
๕. กระทะขนมครก มี ๓ ขนาด ได้แก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นของเล่นสำหรับเด็ก
๖. กระปุกขมิน้ แจกัน และจานสบู่ เครือ่ งปัน้ กลุม่ นีส้ ว่ นมากมีขนาดเล็ก
เช่นเดียวกับหม้อ ักทองที่แต่งเป็นพูคล้าย ักทอง หม้อทรง ักทองส่วนมากปั้นเพื่อ
ใช้เองหรือตามที่มีผู้สั่ง ขนาดจึงขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะนำไปใช้ซึ่งมีหลายขนาด

อาจารย์เพทาย หุตะสิงห์ ช่างปัน้ มือดีได้พฒ
ั นารูปแบบผลิตภัณฑ์ เครือ่ งปัน้

ดินเผากลุ่มโรงหวด นอกจากปั้นกระทะ หวด อ่างค่อม ล ได้ปั้นเครื่องปั้นที่มี
ความงามและใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากที่ได้เคยผลิตกันมาก่อน เครื่องปั้นที่ผลิต
ขึน้ ใหม่ เช่น กระปุกขมิน้ สำหรับใส่เครือ่ งประทินผิวสุภาพสตรี มีขมิน้ ดินสอพองและ
แปงนวล แจกัน หม้อทรง กั ทอง สำหรับใส่ขา้ วแช่ ชุดหม้อข้าวหม้อแกงขนาดเล็ก
จานใส่สบู่ รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นกระปุกออมสิน เป็นต้น
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หวดนึ่งข้าวเหนียว

ชุดหม้อข้าวหม้อแกงขนาดเล็กก

เครื่องปั้นดินเผาชุดขนาดจิ๋ว ฝีมืออาจารย์เพทาย หุตะสิงห์
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การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของช่างปั้นกลุ่มโรงหวดที่เกา เกรด
การผลิตเครื่องปั้นของช่างปั้นกลุ่มโรงหวดที่เกาะเกร็ด แตกต่างกับวิธีการผลิต
ของช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด เนื่องจากเครื่องปั้นกลุ่มนี้ปั้นกระทะ หวดนึ่งข้าวเหนียวและ
อ่างค่อม เป็นเครือ่ งปัน้ ทีม่ ขี นาดบางกว่า ไม่ใหญ่และไม่หนาเหมือนเครือ่ งปัน้ บ้านเกาะเกร็ด
กรรมวิธีการปั้นขึ้นรูปการเตรียมดินและการเผาจึงต่างกัน แต่วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
จะเหมือนกันคือ ต้องใช้ดนิ และทรายในการขึน้ รูปเครือ่ งปัน้ ต่าง และใช้ นในการเผา
เครื่องปั้น
ดินเหนียวเกาะเกร็ดสามารถใช้ปั้นเครื่องปั้นประเภทนี้ได้ แต่ใช้จำนวนไม่มาก
เหมือนการปั้นโอ่ง อ่าง ครก กรรมวิธีการเตรียมดินจึงไม่ยุ่งยากมาก
ดินเหนียวระดับหน้าดินทีต่ ำ่ กว่าระดับหน้าดินบนสุดทีม่ เี ศษวัชพืชเศษใบไม้ตา่ ง
สามารถนำมาใช้ปั้นเครื่องปั้นดินเผาประเภทนี้ได้ เมื่อขุดหน้าดินบนสุดที่มีเศษวัชพืช
เศษไม้ต่าง ดังกล่าวออกให้หมดจนถึงดินเหนียวระดับหน้าดินหรือดินเหนียวระดับบน
เป็นดินเหนียวที่ชาวบ้านเรียกว่า ดินโรงหวด ใช้ปั้นได้ แต่ถ้าปั้นเครื่องปั้นดินเผา
ประเภทโอ่ง อ่าง ต้องใช้ดินระดับล่างที่มีความเหนียวมากกว่าระดับบน
การเตรียมดิน ใช้พลัว่ แทงดินให้เป็นชิน้ เล็ก พรมน้ำให้ชมุ่ หมักทิง้ ไว้ ๒ - ๓
วันเพื่อให้ดินอมน้ำได้ทั่ว และให้ดินที่เป็นไตแข็งนั้นนิ่มและอ่อนตัวลง
การเหยี ย บดิ น เมื่อนำดินพรมน้ำให้นุ่มดีแล้วใช้เท้าเหยียบดินให้เข้าเป็น
เนื้อเดียวกัน เหยียบกลับไปกลับมาหลายครั้งจนดินเหนียว
การนวดดิน นำดินที่เหยียบแล้วนั้นมานวดด้วยการแบ่งดินที ่เหยียบแล้วด้วย
สองอุง้ มือเต็มมานวด ผสมด้วยทรายละเอียดทีผ่ า่ นการร่อนด้วยตะแกรงตาถี่ นวดด้วย
ส้น ามือทั้งสองกลับไปมาหลาย ครั้งจนดินนุ่มและจนกระทั่งทรายและดินเข้าผสม
กันดี หลังจากนั้นทำดินให้เป็นก้อน
การขึ้นรูป โดยใช้แปนหมุนและใช้วิธีรีดดินขึ้นเป็นรูปภาชนะต่าง ขึ้นรูป
บนแปนขนาดใหญ่ ตัวแปนมีรูปร่างกลมแบนคล้ายล้อเกวียนมีน้ำหนักมาก ส่วนมาก
หล่อด้วยซีเมนต์สวมบนแกนหรือหลักไม้ขนาดใหญ่ที่ปักแน่นอยู่ในดิน
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ขั้นตอนการขึ้นรูป

๑. ทุ่มดินบนแปน ช่างปั้นนำดินที่ผ่านการนวดแล้วนั้นแบ่งเป็นก้อนพอใช้ปั้น
ภาชนะได้ครั้งละหนึ่งใบ ทุ่มลงบนศูนย์กลางแปนแรง จนดินเกาะติดกับแปน
๒. ทำก้อนดินให้ได้ศนู ย์กลาง ช่างปัน้ ใช้องุ้ มือทัง้ สองทีช่ บุ น้ำไว้ชมุ่ ดีนน้ั โอบดิน
ทั้งก้อน ใช้กำลังแขนทั้งสองกอดดินให้แน่นจนก้อนดินนั้นได้ศูนย์กลาง ตั้งอยู่นิ่งไม่ซัด
ส่ายไปมา
๓. รีดดินขึ้นเป็นรูปภาชนะ ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองกดไปที่ตรงกลางก้อนดิน
ดึงดินให้เป็นวงกลมกว้างตามขนาดของเครื่องปั้นที่ต้องการ จากนั้นใช้ ามือทั้งสองกด
ประคองรีดดินให้สูงขึ้นและจับดินให้เป็นรูปภาชนะที่ต้องการ ส่วนก้นของภาชนะใช้
ามือกดให้แน่น
๔. การนำเครื่องปั้นออกจากแปน ใช้ลวดหรือด้ายเส้นเล็กตัดส่วนล่างของ
เครื่องปั้นออกจากแปนวางบนกระดานรอง
การขึ้นรูปที่แตกต่างจากการขึ้นรูปเครื่องปั้นอื่น คือ การปั้นกระทะขนมครก
การขึ้นรูปกระทะขนมครกขึ้นรูปบนแปนหมุน นำก้อนดินวางบนกระดานรองปั้น ใช้มือ
กดก้อนดินจนเป็นแผ่นกลมแบนตามขนาดที่ต้องการแต่งขอบด้วยนิ้วมือ ขณะปั้นเป็น
หยักน้อย รอบแผ่นดินกลมแบนนัน้ นำแผ่นดินกลมแบนไปผึง่ แดด พอหมาดดีไม่แข็ง
เกินไป นำแผ่นดินกลมนั้นวางลงบนกองทรายหนาประมาณ ามือ กองทรายนั้นใหญ่
กว่าความกลมของแผ่นดินกลมแบนนั้น จากนั้นนำก้อนดินกลมชุบน้ำกดลงตรงที่
ต้องการให้เป็นเบ้าหยอดแปงขนมครก กดให้เป็นหลุม จนได้จำนวนหลุมที่ต้องการ
เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ต้องนำไปผึ่งลมให้แห้งสนิท ไม่นำออกตากแดด ถ้าตากแดด
กระทะขนมครกจะบิดเบี้ยวเสียทรง การขึ้นรูปกระทะขนมครกในปัจจุบันใช้ดินกดลง
ในแบบทีท่ ำเป็นวงกลมไม่ตอ้ งขึน้ รูปบนแปนหมุน กดดินให้เป็นแผ่นกลม แล้วแต่งขอบ
ผึ่งแดดแล้วมาทำหลุมซึ่งเร็วกว่าวิธีแรก

กระทะขนมครก
กระทะขนมครก
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๕)
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การหมุนแปน การขึ้นรูปเครื่องปั้นประเภทนี้ต้องใช้ความเร็วมาก ผู้หมุนแปน

จึงใช้วธิ ยี นื ใช้เท้าถีบให้แปนหมุน ผูห้ มุนแปนจะยืนด้วยเท้าซ้าย ใช้เท้าขวาถีบแปนให้
หมุนจากขวาไปซ้ายทวนเข็มนา กา เพื่อให้การทรงตัวมั่นคงขณะที่ต้องยืนขาเดียว
จะมีเชือกห้อยมาให้ผู้ที่ถีบแปนโหนเชือกพร้อมกับถีบแปนไปด้วย
การผึ่งหรือตากเครื่องปั้น เมื่อขึ้นรูปเสร็จแล้วนำเครื่องปั้นไปตากแดดเพียงให้
หมาด ไม่ตากแดดจนแห้งเพราะเครื่องปั้นเหล่านี้ต้องนำไปแต่ งอีก ถ้าแข็งเกินไปจะ
แต่งไม่ได้
การแต่งเครื่องปั้น นอกจากการขูดแต่งภายนอกให้เรียบร้อยแล้ว การแต่งให้
สมบูรณ์เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำเครื่องปั้นประเภทนี้ เช่น
กระทะ ต้องนำดินแท่งกลมยาวมาติดทำเป็นหูกระทะ
อ่างค่อม ต้องแต่งภายในให้ผนังของอ่างมีลักษณะโค้งมน งุ้มจากขอบอ่าง
ลงสู่ก้นอ่าง
หวด ต้องเจาะรูที่ก้นหวดเพื่อให้ไอน้ำผ่านได้เมื่อเวลาใช้นึ่งข้าวเหนียว
ฝากระทะ ฝาหวด ต้องปั้นจุกหลังขูดแต่ง
การตบแต่ง ขูด ขัด การตบแต่งหลังปั้นมี ๒ ขั้นตอน คือ
๑. การขูดแต่ง นำเครื่องปั้นที่ยังหมาดนั้นมาขูดผนัง ขูดก้นบนแปนหมุน
ใช้ไม้ขูดหรือเหล็กแบนคล้ายใบมีดขูดจนผิวเรียบ
๒. การขัดบนแปน เมื่อขูดแล้วนำลูกหินกลมมันกรอรอบ เครื่องปั้นขณะ
แปนหมุน การขูดและขัดบนแปนหมุนเช่นนี้ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น
๓. การขัดขั้นตอนสุดท้าย เครื่องปั้นบางประเภท เช่น กระทะ อ่างค่อม
ต้องทำให้ผวิ เครือ่ งปัน้ เป็นมันงามจึงต้องขัดอีกครัง้ หนึง่ หลังจากผ่านการขัดบนแปนแล้ว
โดยเ พาะอย่างยิ่งตามขอบภายในและที่หูกระทะไม่สามารถขัดบนแปนได้
การตาก หรือ ผึ่งเครื่องปั้น ก่อนเผาต้องตากหรือผึ่งเครื่องปั้นให้แ ห้งสนิท
จึงนำไปเผาต่อไปได้
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เตาเผาแล การเผาเครื่องปั้นกลุ่มโรงหวดที่เกา เกรด
เตาเผาเครื่องปั้นกลุ่มโรงหวด

เมือ่ เครือ่ งปัน้ แห้งดีแล้วนำเครือ่ งปัน้ ไปเผาในเตาเผา เตาเผาเครือ่ งปัน้ ประเภทนี้
ก่อง่าย ด้วยอิฐที่เผาสุกแล้วเป็นรูปถังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงสูง กว้างประมาณ ๑.๕
เมตร สูงประมาณ ๒.๕ เมตร ด้านล่างเหนือพื้นดินประมาณ ๕ เซนติเมตร
ยกพื้นโปร่ง ภายในใช้อิฐปู มีช่องให้ไ ผ่านได้ ด้านบนเปดโล่งคล้ายปล่องเตา
ด้านหน้าก่ออิฐทำเป็นรูปประทุนหลังคาโค้งต่อจากตัวเตา ที่ผนังเตาด้านหน้า
เปดไว้เหมือนประตูที่มีหลังคาประทุนโค้งมาเชื่อมติดกัน ประทุนโค้งสูงประมาณ
เซนติเมตร ยื่นยาวจากตัวเตาประมาณ ๑.๕ เมตร ด้านหน้าสุดของประทุนโค้งนี้
เป็นที่ใส่เชื้อเพลิงหรือเรือนไ ความร้อนจากห้องเผาเชื้อเพลิงหรือเรือนไ ด้านหน้า
จะผ่านเข้าไปภายในเตาไปสู่ด้านบนที่เหมือนปล่อง เตาเผาชนิดนี้เป็นเตาเผาชนิด
ระบายความร้อนขึ้น (up draft
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เตาถัง
ทีผ่ นังเตาด้านซ้าย - ขวาและด้านหลังทำเป็นช่องสีเ่ หลีย่ มเล็ก เหนือระดับพืน้
ภายในเตาประมาณ
เซนติเมตร เพื่อเป็นช่องใส่ นเมื่อใกล้ปดเตา จะช่วยเพิ่ม
ความร้อนภายในเตาให้ทั่วถึงด้านบนของเตา เนื่องจากด้านบนของเตาเปดโล่ง ความ
ร้อนจากหน้าเตาอาจไม่ทั่วถึงส่วนบนของเตา จึงต้องนำ นมาใส่ตามช่องข้างเตาเพื่อ
ให้ไ และความร้อนมีตลอดด้านบนของเตา

การเรียงเครื่องปั้นภายในเตา

ไม่ยงุ่ ยากเหมือนการเรียงโอ่งและอ่างในเตาเผาบ้านเกาะเกร็ด เตาถังมีขนาดเล็ก
เครื่องปั้นมีขนาดไม่ใหญ่มาก นำมาเรียงให้เต็มแต่ละชั้นเป็นแถวตามแนวนอนจากพื้น
ภายในเตาและเรียงซ้อนตามแนวนอนเป็นชั้น ขึ้นไปจนเต็มเตา เครื่องปั้นขนาดใหญ่
อยูด่ า้ นล่าง ด้านบนเป็นเครือ่ งปัน้ ขนาดเล็ก ตามซอกหรือทีว่ า่ งใช้วางเครือ่ งปัน้ ขนาดเล็ก
เช่น าหม้อแกง าหวด ล แต่ต้องให้มีช่องไ ให้ไ ผ่านได้ และไม่ใส่เครื่องปั้น
แน่นเกินไป ตอนบนสุดใช้ภาชนะที่ชำรุดหรือแผ่นกระเบื้องแตกมาปดแล้วใช้แผ่น
สังกะสีปดทับชั้นบนสุด
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การเผาเครื่องปั้นดินเผากลุ่มโรงหวด

ใช้เวลาเผาประมาณ ๒๔ ชั่วโมง เริ่มเผาด้วยการรุมด้วยความร้อนน้อย ก่อน
ประมาณ ๑๒ ชั่วโมง จากนั้นจึงเร่งไ จนมีเปลวไ ลุกพลุ่งขึ้นส่วนบนของเตาและ
ใส่ นตามช่องข้างผนังเตา สังเกตดูสีของเครื่องปั้นที่ถูกไ เผา เครื่องปั้นที่มีสแี ดงจัด
จึงหยุดการเผา อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาประมาณ
องศาเซลเซียส
จากนั้นปล่อยเตาให้เย็นประมาณ ๑ ชั่วโมง จึงนำเครื่องปั้นออกจากเตาได้

การปั้นเครื่องปั้นขนาดเล็กก
เช่น กระปุกก โถขมิ้น จานสบู่
ขึ้นรูปก้อนดินเป็นรูปคล้าย
พระปรางค์ก่อน จากนั้นจึง
ขึ้นรูปเครื่องปั้นที่ส่วนบน

เครื่องปั้นดินเผา
กลุ่มโรงหวด ขนาดจิ๋ว
และจานสบู่ฝีมือ
อาจารย์เพทาย
หุตะสิงห์
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การขยายแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา
บ้านเกา เกรด ไป าคเหนือแล าค ต้
ั แ ่ช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเ พาะ

อย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓ เป็นต้นมา การค้าเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเกาะเกร็ด
ได้ขยายเติบโตขึ้นอย่างมาก ผู้ค้าเครื่องปั้นดินเผาได้นำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
บรรทุกเรือไปจำหน่ายยังต่างจังหวัดทั้งที่อยู่ในปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัดทั่วทุกจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกตลอดจนถึงภาคเหนือตอนล่าง
ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร และ
อุทัยธานี ทางใต้ตลาดเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดขยายไปถึงจังหวัดราชบุรีและ
เพชรบุรี การค้าขายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดจึงมีทั้งในกรุงเทพมหานครและ
หัวเมืองต่าง ที่สามารถเดินทางทางเรือได้
เนือ่ งจากตลาดเครือ่ งปัน้ ดินเผาได้ขยายตัวเกิดขึน้ ในต่างจังหวัดดังกล่าว ช่างปัน้
บ้านเกาะเกร็ดจึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะขยายแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาไปอยู่ใน
บริเวณที่เป็นตลาดเครื่องปั้นดินเผาในต่างจังหวัดเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดและ
ลดภาระในการขนส่งด้วย ช่างปัน้ บ้านเกาะเกร็ดจึงได้ไปตัง้ โรงงานผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ที่ภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดนครสวรรค์และที่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค์เป็นชุมทางการค้าขายทางเรือของผู้ค้าเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
เกาะเกร็ด มีเรือมอญนำเครื่องปั้นดินเผาบรรทุกเรือมาขายตามจังหวัดต่าง ในภาค
เหนือตอนล่างปละ ๓ ครั้ง ผู้คนในจังหวัดต่าง ในภาคเหนือตอนล่างมีจังหวัด
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นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร และสุโขทัย ต้องรอ
เรือมอญนำเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดขึน้ มาขายจึงจะได้โอ่งอ่างไว้ใช้ในบ้าน ช่างปัน้
บ้านมอญเกาะเกร็ดกลุ่มเล็ก กลุ่มหนึ่งจึงได้ขึ้นไปตั้งโรงปั้นโอ่งที่จังหวัดนครสวรรค์
ช่างปั้นบ้านมอญเกาะเกร็ดดังกล่าวได้นำเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเกาะเกร็ด
ขึ้นไปจำหน่ายที่ภาคเหนือตอนล่าง จึงรู้จักและคุ้นเคยกับผู้คนและภูมิประเทศของ
ภาคเหนือตอนล่างได้ดี ได้เห็นว่าจังหวัดนครสวรรค์เป็นชุมทางการค้าทางเรือและมีดิน
ที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาได้ จึงได้ไปตั้งโรงปั้นทำเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดนครสวรรค์
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๔ ช่างปั้นบ้านมอญเกาะเกร็ด ครอบครัวได้เริ่มไปตั้ง
โรงปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่ใกล้เกาะญวน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เป็นแห่งแรก
แต่บริเวณนั้นเป็นที่ลุ่มและดินมีคุณภาพต่ำ มีทรายปนมากไม่เหมาะแก่การทำเครื่อ ง
ปั้นดินเผา จึงได้ย้ายมาตั้งโรงปั้นที่ใต้บ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
แต่ สถานที่มีจำกัดเพราะมีผู้อื่นจับจองที่ดินไว้ก่อน จึงได้ย้ายไปตั้งโรงปั้นที่เป็น
บ้านมอญนครสวรรค์ในปัจจุบันนี้
สถานทีต่ ง้ั โรงปัน้ ทีบ่ า้ นมอญนครสวรรค์อยูร่ มิ แม่นำ้ ปง ด้านหลังหมูบ่ า้ นมีหนองน้ำ
ขนาดใหญ่ ดินตามขอบหนองน้ำเหมาะแก่การใช้ทำเครื่องปั้นดินเผามาก สถานที่
บ้านมอญนครสวรรค์จึงเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของ
ภาคเหนือ ตั้งอยู่บ้านมอญหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ครอบครัวที่บุกเบิกการทำเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านมอญนครสวรรค์ ได้แก่

๑. นายอ้น นางทับ
๒. นายกลม นางทิม
๓. นางพู
๔. นางแปน
๕. นางนา
๖. นายทอ
๗. นายจุ

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา
บ้านมอญนครสวรรค์
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นายทอและนายจุ มาทำหน้าทีก่ ่อเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา เมื่อได้ก่อเตาแล้ว
ได้เดินทางกลับบ้านเกาะเกร็ด ครอบครัวช่างปัน้ ทีเ่ หลืออีก ๕ ครอบครัวนัน้ ได้ประกอบ
อาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาและเป็นต้นตระกูลที่เป็นช่างปั้นบ้านมอญนครสวรรค์คือ

๑. ตระกูลเรืองบุญ
๒. ตระกูลเลี้ยงสุข
๓. ตระกูลช่างปั้น
๔. ตระกูลแก้วสุทธิ
๕. ตระกูลบุญลือ

การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์เมื่อเริ่มแรกผลิตเป็นเครื่องปั ้นประเภท
โอ่งน้ำขนาดไม่ใหญ่ เป็นสินค้าที่ขายดีและสามารถบรรทุกได้สะดวกทั้งทางเรือและ
เกวียน นอกจากนั้นกระปุกหรือหม้อใส่น้ำตาลเป็นสินค้าที่ยอดจำหน่ายสูง เนื่องจากมี
โรงน้ำตาลตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน โรงงานน้ำตาลต้องใช้เครื่องปั้นดินเผาบรรจุ
น้ำตาลอ้อยเพื่อจำหน่ายต่อไป
วิธกี ารทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์เริม่ ตัง้ แต่การเตรียมดิน การขึน้ รูป
และการเผาใช้วิธีการเช่นเดียวกับที่บ้านเกาะเกร็ด กล่าวคือมีการใช้ควายย่ำดิน การ
ทำขดดินสำหรับขึ้นรูป การก่อเตาเผา การเผาเครื่องปั้นดินเผาเป็นวิธีการที่เหมือนกับ
วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาของช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด
ประมาณ พ.ศ. ๒๔ นายจำปา ศิริวรรณ ช่างปั้นจากบ้านเกาะเกร็ดได้มา
แนะนำการปัน้ โอ่งขนาดใหญ่และการก่อเตาเผาเครือ่ งปัน้ ดินเผาให้แก่ชา่ งปัน้ ทีบ่ า้ นมอญ
นครสวรรค์ ช่างปั้นบ้านมอญนครสวรรค์ได้พัฒนางานผลิตเครื่องปั้นดินเผาจนสามารถ
ปัน้ โอ่งน้ำขนาดใหญ่เช่นเดียวกับช่างปัน้ บ้านเกาะเกร็ดได้ นางสง ทาทิพย์ เป็นช่างปัน้
ที่มี มือดีสามารถปั้นโอ่งแบบโอ่งบ้านเกาะเกร็ดได้ นอกจากนั้นนายจำปาได้แนะนำ
ให้แต่งโอ่งน้ำขนาดเล็กให้สวยงามด้วยการแต่งให้เป็นพู จนเป็นเอกลักษณ์ของโอ่งน้ำ
บ้านมอญนครสวรรค์
การขุดดินและการย่ำดิน ดินที่นำมาใช้ทำเครื่องปั้นบ้านมอญนครสวรรค์เป็นดิน
ที่มีอยู่ในหนองขนาดใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากชุมชน สภาพดินมีความเหนียวน้อยกว่า
ดินเหนียวทีเ่ กาะเกร็ด และมีทรายปนอยูใ่ นดินมากแต่สามารถนำมาผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาได้
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ดินทีข่ ดุ จากหนองบรรทุกรถนำมากองไว้ในบริเวณใกล้โรงปัน้ รดน้ำให้ดนิ ชุม่ จาก
นัน้ ใช้ควายย่ำจนดินเหนียวดี การย่ำดินด้วยควายจะใช้ลานภายนอกโรงปัน้ เมือ่ ควายย่ำดิน
เสร็จแล้วจึงขนดินทีย่ ำ่ แล้วนำมาเก็บไว้ในโรงปัน้ ใช้ใบตองแห้งคลุมดิน รดน้ำทีใ่ บตอง
ให้เปยกชุม่ ช่วยทำให้ดนิ อ่อนนุม่ อยูต่ ลอดเวลา
การเตรียมดินเพือ่ ใช้ปน้ั นำดินทีจ่ ะใช้ขน้ึ รูปมาเหยียบด้วยเท้าเป็นกองรูปดอกไม้
จากนั้นนำมาทำเป็นขดดินเรียกว่า กลอน และก้อนกลมที่เรียกว่า ลูกตาล การทำ
กลอนของบ้านมอญนครสวรรค์ใช้วธิ นี ำดินมาคลึงบนแผ่นกระดานยาวให้เป็น ท่อนดินยาว
ซึง่ ต่างกับวิธตี กี ลอนของบ้านเกาะเกร็ด เนือ่ งจากดินบ้านมอญนครสวรรค์มคี วามเหนียว
น้อย ถ้ายืนทำท่อนดินยาว ท่อนดินจะขาดได้ จึงใช้วิธีคลึงดินบนแผ่นกระดาน ซึ่งทำ
ให้ทอ่ นดินไม่ขาดและทำงานได้เร็ว

โรงปัน้

โรงปัน้ เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์มขี นาดเล็กกว่าโรงปัน้ เครือ่ งปัน้ ดินเผา
บ้านเกาะเกร็ด เนื่องจากการทำเครื่องปั้นบ้านมอญนครสวรรค์เป็นการทำเครื่องปั้นที่มี
ขนาดไม่ใหญ่ และการเผาเครือ่ งปัน้ ใช้เตาขนาดเล็ก จึงไม่ตอ้ งสร้างโรงปัน้ ขนาดใหญ่
ภายในโรงปัน้ จึงใช้สำหรับเก็บดินทีผ่ า่ นการย่ำด้วยควายมาแล้วส่วนหนึง่ ส่วนหนึง่
ใช้เป็นทีท่ ำงานของช่างปัน้ และอีกส่วนหนึง่ เป็นทีเ่ ก็บเครือ่ งปัน้ ทีป่ น้ั เสร็จแล้ว

เตาเผา

เตาเผาเครือ่ งปัน้ บ้านมอญนครสวรรค์เป็นเตาเผาขนาดเล็ก ใช้เวลาเผาประมาณ
๕ - ๖ วัน การก่อเตาและรูปลักษณะของเตาเหมือนกันกับการก่อเตา และรูปลักษณะ
ของเตาทีบ่ า้ นเกาะเกร็ด

อุปกรณ์ ในการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์

อุปกรณ์ในการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์เหมือนกับทีบ่ า้ นเกาะเกร็ด
กล่าวคือ มีการใช้แปน การใช้ไม้วงกาบหอย กระดานรองปัน้ ไม้ปลายแหลมทีเ่ รียกว่า

เม่ยะจี้

กรรมวิธีการขึ้นรูป

การขึน้ รูปเครือ่ งปัน้ บ้านมอญนครสวรรค์ใช้วธิ ขี น้ึ รูปขัน้ แรกด้วยการใช้ขดดินขึน้ รูป
หุน่ ภาชนะทีจ่ ะปัน้ ก่อน จากนัน้ จึงขึน้ รูปขัน้ ตอนทีส่ องให้เป็นรูปภาชนะทีต่ อ้ งการเช่นเดียว
กับการขึน้ รูปเครือ่ งปัน้ ของช่างปัน้ บ้านเกาะเกร็ด และขึน้ รูปด้วยแปนหมุนเช่นกัน
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เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์ในปัจจุบันนี้เป็นที่ต้องการของตลาด
เครือ่ งปัน้ ดินเผามาก รูปแบบของผลิตภัณฑ์จงึ เปลีย่ นไปจากโอ่งน้ำทีเ่ คยเป็นผลิตภัณฑ์
หลักไปเป็นผลิตภัณฑ์รปู ทรงต่าง การขึน้ รูปเครือ่ งปัน้ จึงเปลีย่ นแปลงไปด้วย มีการนำ
วิธีการขึ้นรูปแบบทุ่มดินหรือวิธีรีดดินของช่างปั้นกระถางต้นไม้มาใช้ ซึ่งทำให้ได้ผลงาน
ทีเ่ ร็วกว่า แต่การขึน้ รูปภาชนะขนาดใหญ่ยงั คงต้องใช้วธิ ดี ง้ั เดิมคือ ขึน้ รูปด้วยขดดินตาม
กรรมวิธขี องช่างปัน้ มอญ
ปัจจุบันบ้านมอญนครสวรรค์เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่แห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์ได้ผลิตขึ้นเพื่อเป็นสินค้าส่งออกด้วย
มีผซู้ อ้ื ทีเ่ ป็นผูค้ า้ ส่งเครือ่ งปัน้ ดินเผาไปจำหน่ายต่างประเทศเข้ามาสัง่ ซือ้ และให้ปน้ั ตามแบบ
ทีผ่ ซู้ อ้ื ออกแบบให้และนำไปจำหน่ายในต่างประเทศ ทัง้ ในยุโรป เอเชียและออสเตรเลีย
ส่วนตลาดภายในประเทศทีเ่ ป็นตลาดใหญ่ทร่ี บั ซือ้ เครือ่ งปัน้ ดินเผาจากบ้านมอญ
นครสวรรค์คือกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล และตลาดในภาคเหนือ ภาคตะวันออก
และภาคใต้ทจ่ี งั หวัดภูเก็ต
ในแต่ละวันจะมีรถบรรทุกเครือ่ งปัน้ ดินเผาจากบ้านมอญนครสวรรค์เป็นร้อยคัน ที่
บรรทุกเครือ่ งปัน้ ดินเผาจากบ้านมอญนครสวรรค์ไปส่งยังแหล่งรับซือ้ เครือ่ งปัน้ ดินเผาทัง้
ในจังหวัดต่าง ภายในประเทศและทัง้ ทีน่ ำไปส่งจำหน่ายยังต่างประเทศ เครือ่ งปัน้ ดินเผา
บ้านมอญนครสวรรค์จำนวนมากมายมีการผลิตกันทัว่ ทัง้ หมูบ่ า้ น มีทง้ั ผูผ้ ลิตหน้าเก่าและ
หน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญนครสวรรค์ได้รับการยกย่องให้เป็น
ผลิตภัณฑ์หนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์
แห่งหนึง่ ของประเทศ

กองดินที่ผ่านการย่
นการย่ำำด้ด้ววยควายแล้
ยควายแล้วว
ใช้พลั่วไม้แซะดินให้เป็นแผ่นบางๆ ก่อนนำไป
ใช้ใบตองแห้งคลุมรดน้ำให้ชุ่ม
เหยียบด้วยเท้า ให้ดินจับตัวเหนียว
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๓๗)
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พลั่วไม้ใช้แซะดิน

การคลึงท่อนดินทำกลอน
ทำกลอน

การทำดินส่วนก้
นก้นนของโอ่
ของโอ่งงหรื
หรือออ่อ่าางง

การใช้ท่อนดินหรือกลอนขึ
กลอนขึ้น้นรูรูปป
เป็นหุ่นของเครื่องปั้น

นางสง และนายจินดา ทาทิพย์
ช่างปั้นโอ่งใหญ่ แห่งบ้านมอญนครสวรรค์

การขึ้นรูปส่วนบนของโอ่งด้วยขดดิน

(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๓๗)
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ด้านหน้าเป็นพิมพ์ท่อนล่างของโอ่ง
โอ่งน้ำที่แต่งเป็นพูสัญลักษณ์ของ
ด้านหลังเป็นโอ่งที่ผึ่งและขัดแต่งแล้ว
โอ่งน้ำบ้านมอญนครสวรรค์
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๓๗)

เครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ บ้านมอญนครสวรรค์ ที่ตบแต่งลวดลวยประยุกต์

กระถางต้นไม้พร้อมจำหน่าย
ของหมู่บ้านมอญนครสวรรค์
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การขยายแหล่งผลิตเครื่องปั้นบ้านเกา เกรดไปที่
ังหวัดนครศรีธรรมราช
เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเกาะเกร็ด โดยเ พาะอย่างยิง่ โอ่ง เป็นทีน่ ยิ มของผูค้ นทัว่ ไป
ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ มีพ่อค้าชาวจีนจากภาคใต้มา
รับซื้อเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเกาะเกร็ด บรรทุกเรือต่อขนาดใหญ่จากบ้านเกาะเกร็ด
ไปจำหน่ายถึงจังหวัดเพชรบุรี จากนัน้ มีการนำเครือ่ งปัน้ ดินเผาจากเพชรบุรี ไปจำหน่าย
ที่ชะอำและหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยการบรรทุกเกวียน เครื่องปั้นดินเผา
บ้านเกาะเกร็ดมีความหนาจึงสามารถบรรทุกเกวียนไปจำหน่ายยังชุมชนที่ห่างไกลจาก
จังหวัดเพชรบุรีได้
ต่อมาพ่อค้าจีนดังกล่าวได้นำเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเกาะเกร็ดบรรทุกเรือไปจำหน่าย
ถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร มีการใช้ยี่ห้อหรือชื่อการค้าของพ่อค้าจีน
ดังกล่าวเป็นภาษาจีนและตัวอักษรจีน พ่อค้าจีนได้มาสั่งซื้อเครื่องปั้นดินเผาและให้
ช่างปั้นประทับตัวอักษรจีนลงบนเครื่องปั้นดินเผาที่สั่งซื้อนั้นด้วย เครื่องปั้นดินเผาที่
ประทับตัวอักษรจีนเป็นโอ่งใหญ่และโอ่งขนาดใหญ่พิเศษ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดได้รับความนิยมจากผู้คนในชุมชนต่าง ทางภาค
ใต้มาก มีผู้คิดที่จะตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาที่ภาคใต้เพื่อปั้นโอ่งขนาดใหญ่จำหน่าย
ในภาคใต้ เพราะโอ่งขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของชาวบ้านมาก ถึงแม้ทางภาคใต้มี
แหล่งผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาตามชุมชนต่าง หลายแห่ง แต่ไม่มกี ารผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ขนาดใหญ่ คงมีแต่โอ่งน้ำหรือหม้อน้ำขนาดเล็กเท่านัน้ ทีผ่ ลิตได้ตามแหล่งผลิต เครือ่ งปัน้
ดินเผาภาคใต้

ลายประทับอักษรจีนที่กก้น้นครกตี
ครกตีนนช้ช้าางของบ้
งของบ้าานเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด
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ลายประทับอักษรจีน ที่โอ่งดินเผาบ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด

ช่างปั้นบ้านเกา เกรดได้พั นาเครื่องปั้นบ้านม ยิง
ังหวัดนครศรีธรรมราช
นายตงพ่อค้าชาวจีนทีม่ ารับซือ้ เครือ่ งปัน้ ดินเผาทีบ่ า้ นเกาะเกร็ด มีกจิ การทำเครือ่ ง
ปัน้ ดินเผาทีอ่ ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ่อค้าชาวจีนผูน้ ม้ี คี วามคุน้ เคยกับ
ช่างปัน้ ทีบ่ า้ นเกาะเกร็ดหลายคนและมีความคิดทีจ่ ะชวนช่างปัน้ บ้านเกาะเกร็ดไปทำเครือ่ ง
ปัน้ ดินเผาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การทำเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนใหญ่ปั้นเครื่องปั้นดินเผาขนาดเล็ก เช่น หม้อน้ำ หม้อข้าว กระปุก ไห เป็นต้น
แต่ไม่มีการปั้นโอ่งขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการค้าและการทำเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงประสงค์ทจ่ี ะให้ชา่ งปัน้ บ้านเกาะเกร็ดไปทำเครือ่ งปัน้ ดินเผา โดยเ พาะ
อย่างยิ่งโอ่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายตงมีความคุน้ เคยกับนายเหรียญ ชลายนนาวิน ช่างปัน้ บ้านเกาะเกร็ด มีบา้ นพัก
อยู่บ้านล่าง ใกล้วัด ิมพลีสุทธาวาสในลัดเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จั ง หวัด นนทบุ ร ี นายตงจึ งได้ ช ั กชวนนายเหรี ย ญไปปั ้ น เครื ่ อ งปั ้ น ดิ น เผาที่ จ ั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔ ขณะนั้นมีนายตำรวจสถานีตำรวจภูธร
อำเภอปากเกร็ด ซึ่งมีความคุ้นเคยกับนายเหรียญช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดและนายตง
พ่อค้าจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปรับราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ชวน
นายเหรียญเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยกัน
นายเหรียญ ชลายนนาวิน พร้อมด้วยนายแถม ทองพันธ์ นายปวน และ
นายใบ ได้เดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราช เมือ่ พ.ศ. ๒๔ พร้อมกับนายตำรวจ
ที่ย้ายไปรับราชการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเหรียญและช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด

53-08-021_146-167_Y.indd 163

11/16/10 8:42:22 PM

1

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

ที่ร่วมเดินทางไปจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนั้น ไปปั้นเครื่องปั้นที่โรงปั้นของนายตงที่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงงานของนายตงปัน้ ภาชนะประเภทไหสำหรับ
ใส่นำ้ ปลาเป็นส่วนใหญ่
นายตงต้องการทำการผลิตโอ่งขนาดใหญ่เช่นที่ทำจากบ้านเกาะเกร็ดด้วย แต่
วัตถุดิบที่สำคัญคือดินที่ปากพนังมีคุณภาพต่างจากดินเหนียวที่เกาะเกร็ด ดินปากพนัง
เป็นดินปนทรายหรือดินที่มีความเหนียวน้อย ไม่สามารถนำมาใช้ปั้นเครื่องปั้นดินเผา
ขนาดใหญ่เช่นโอ่งได้ ในที่สุดการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทโอ่งของนายตงต้องหยุด
กิจการเมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๔ ๒
นายเหรียญและช่างปั้นจากบ้านเกาะเกร็ดที่มาปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่อำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำวิธกี ารขึน้ รูปเครือ่ งปัน้ ดินเผาด้วยการใช้แปนหมุน
และขึน้ รูปเครือ่ งปัน้ ดินเผาบนแปนหมุน ซึง่ เรียกวิธขี น้ึ รูปแบบนีว้ า่ Throwing Method
ซึ่งจะทำให้การทำงานทำได้รวดเร็วกว่าวิธีดั้งเดิมและเป็นวิธีขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาของ
ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด วิธีขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาของช่างปั้นจากบ้านเกาะเกร็ดจึงได้รับ
ความสนใจจากบรรดาช่างปัน้ ในแหล่ งช่างปัน้ ต่าง ทีม่ อี ยูใ่ นจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
ในจังหวัดสงขลาด้วย
แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาดั้งเดิมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธ รรมราช คือ
บ้านมะยิง ตำบลโพธิทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านมะยิงเป็น
แหล่งดินเหนียวที่นำมาใช้ทำเครื่องปั้นดินเผาได้ ช่างปั้นบ้านมะยิงได้ประกอบอาชีพ
การทำเครื ่ อ งปั ้ น ดิ น เผามานานแล้ ว หลายชั ่ ว อายุ ค นและใช้ ว ิ ธ ี ก ารขึ ้ น ร ู ป และเผา
เครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณกล่าวคือเมื่อแซะดินให้เป็นแผ่นบาง แล้วพรมน้ำหมักไว้
จากนั ้ น มาเหยี ย บให้ เ หนี ย วจึ ง นำไปขึ ้ น รู ป เป็ น หม้ อ น้ ำ และภาชนะใช้ ส อย ต่ า ง
บ้ า นมะยิ ง เป็ น แหล่ ง ที ่ ม ี ด ิ น เหนี ย วและ ชาวบ้ า นนำดิ น เหนี ย วมาทำเครื ่ อ งปั ้ น
ด้วยวิธีขึ้นรูปแบบโบราณ กล่าวคือ ช่างปั้นจะนำดินมาเหยี ย บและนวดให้ เ หนี ย ว
แล้วนำดินมาขึน้ รูปด้วยขดดินและตีให้มรี ปู ทรงหม้อหรือหม้อน้ำให้สวยงามตามต้องการ
เตาเผาแต่เ ดิมเป็นแบบพืน้ บ้านทีเ่ รียกว่าเตายืนหรือเตากลมทีป่ รับปรุงมาจากเตาที่
เกิดจากการขุดจอมปลวกเข้าไปเป็นอุโมงค์บรรจุเครือ่ งปัน้ และใช้เป็นเตาเผาเครือ่ งปัน้ ได้
เตายืนหรือเตากลมนีเ้ ป็นเตาทีค่ วามร้อนระบายจากด้านล่างของเตาขึน้ สูด่ า้ นบนของเตา
เช่นเดียวกับเตาเผาหม้อบางตะนาวศรีหรือบ้านหม้อ จังหวัดนนทบุรี และบ้านโรงหวด
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
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ช่างปั้นบ้านมะยิงได้สืบทอดการทำเครื่องปั้นแบบพื้นบ้านดังกล่าวมาเป็นเวลา
ยาวนานหลายชัว่ อายุคน
หลังจากกิจการเครื่องปั้นดินเผาที่อำเภอปากพนังที่ต้องการผลิตโอ่งน้ำต้องหยุด
ดำเนินการ นายเหรียญ ชลายนนาวิน นายแถม ทองพันธ์ นายปวนและนายใบได้มาเป็น
ช่างปั้นที่บ้านมะยิงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ทำเครื่องปั้นดินเผาแบบพื ้นบ้านแห่งหนึ่งของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่างปั้นจากบ้านเกาะเกร็ดได้นำวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผา
แบบมอญ รวมทัง้ การก่อเตาเผาเครือ่ งปัน้ ดินเผาและวิธกี ารเผาเครือ่ งปัน้ ดิน เผามาใช้ท่ี
บ้านมะยิงด้วย ทำให้บ้านมะยิงเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของจั งหวัด
นครศรีธรรมราช
การทำเครื่องปั้นดินเผาของช่างปั้นบ้านมะยิงในปัจจุบันจึงมีการนำเครื่องมือ
สมัยใหม่ เช่น แปนและเครื่องโม่ดิน รวมกับกรรมวิธีการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาของ
ช่างปั้นบ้านมอญเกาะเกร็ด และการเผาด้วยเตาเผาแบบมอญที่เป็นเตาเผาแบบความ
ร้อนเ ยี งขึน้ จึงทำให้การผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านมะยิงมีความรวดเร็ว สวยงาม และ
มีคณ
ุ ภาพดียง่ิ ขึน้
นายเหรียญ ชลายนนาวิน ได้สมรสกับนางสาวเลียบ บัวแก้ว ลูกสาวเจ้าของ
กิจการเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านมะยิงและได้เป็นเจ้าของกิจการเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีบ่ า้ นมะยิง
ในเวลาต่อมานายเหรียญได้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทต่าง ที่ผลิตทีบ่ ้านเกาะเกร็ด
เช่น โอ่ง อ่าง ครก เป็นต้น นอกเหนือจากการปั้นหม้อทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของ
ชุมชนบ้านมะยิง
นายแถม ทองพันธ์ ได้เดินทางกลับบ้านเกาะเกร็ด หลังจากนัน้ นายปวนและนายใบ
ได้เดินทางกลับบ้านเกาะเกร็ดเช่นกัน คงเหลือแต่นายเหรียญทีท่ ำเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีบ่ า้ นมะยิง
นายเหรียญ ชลายนนาวิน เป็นญาติพลเรือจัตวา ขุนชลายนนาวิน ข้าราชการไทย
เชือ้ สายมอญจากบ้านตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนนายเหรียญ
ให้ประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
นายเหรียญเป็นผูห้ นึง่ ทีไ่ ด้มาสร้างผลงานการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผามอญทีบ่ า้ นมะยิง หมูท่ ่ี
๖ ตำบลโพธิทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเหรียญได้ถึงแก่กรรม
เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขณะมีอายุ ๒ ป นางเกยูร คล้ายนาวิน ลูกสาวของนายเหรียญ
ที่ประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านมะยิงยังคงสืบทอดการทำเครื่องปั้นดินเผา
ที่บ้านมะยิงตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ แต่สกุลของลูกหลานนายเหรียญที่บ้านมะยิงได้
คลาดเคลือ่ นไปเป็นสกุล คล้ายนาวิน
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นายเหรียญและช่างปัน้ จากบ้านเกาะเกร็ดทีม่ าประกอบอาชีพทำเครือ่ งปั น้ ดินเผา
ที่บ้านมะยิง เป็นช่างปั้นที่สามารถปั้นเครื่องปั้นขนาดใหญ่ เช่น โอ่งใหญ่ อ่างใหญ่
ซึง่ เป็นความชำนาญทีม่ มี าตัง้ แต่ทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีบ่ า้ นเกาะเกร็ด แต่เมือ่ นายเหรียญ
และช่างปั้นจากบ้านเกาะเกร็ดมาทำเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านมะยิง เนื่องจากคุณภาพ
ของดินทีบ่ า้ นมะยิงมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เหนียวเหมือนเช่นดินทีบ่ า้ นเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หรือบ้านมอญจังหวัดนครสวรรค์ ช่างปั้นผู้มีความชำนาญเหล่านี้ไม่สามารถที่จะปั้น
เครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ได้
คุณสมบัติของดินที่เป็นข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถใช้ปั้นเครื่องปั้นดินเผาขนาด
ใหญ่แล้ว คุณสมบัตขิ องดินทัง้ ทีบ่ า้ นมอญ จังหวัดนครสวรรค์ และบ้านมะยิง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ยังมีข้อจำกัดไม่เหมาะแก่การใช้ปั้นครกด้วย เนื่องจากครกต้องใช้
ดินเหนียว เมื่อเผาแล้วเนื้อดินแข็งแกร่งและทนต่อการตำอย่างแรง ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
เ พาะของครกที่ผลิตที่บ้านเกาะเกร็ดเท่านั้น ที่บ้านมอญนครสวรรค์แ ละบ้านมะยิง
นครศรีธรรมราช จึงไม่มีก ารปั้นครกตำน้ำพริก ถึงแม้จะมีการปั้นครกที่บ้านมอญ
นครสวรรค์หรือที่บ้านมะยิง นครศรีธรรมราช แต่ครกที่ผลิตขึ้นที่แหล่งผลิตดังกล่าวนี้
ทั้งสองแห่ง คงใช้เพื่อตำส้มตำหรือตำหมากเท่านั้น แต่ไม่สามารถใช้ตำน้ำพริกที่ต้อง
ตำอย่างแรง ได้

เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง จังหวัดนครศรีธรรมราช (อนุเคราะห์ภาพโดย นายอิทธิพล มีกุล)
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เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(อนุเคราะห์ภาพโดย นายอิทธิพล มีกุล)

บ้านมะยิงหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเป็นหมู่บ้านเล็ก ของตำบลโพธิทอง อำเภอ
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยความเป็นแหล่งผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีม่ ชี อ่ื เสียง
แห่งหนึ่ง จึงได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิงมาตั้งจำหน่ายอยู่ ริม
ถนนสุราษ ร์ธานี - นครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านหมู่บ้าน
ช่างปั้นบ้านมะยิงจึงได้ย้ายมาตัง้ บ้านเรือนอยูร่ ิมถนนและนำเครื่องปัน้ ดินเผาทีผ่ ลิตจาก
บ้านมะยิงมาวางขายอยู่ริมถนนสายนี้
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิงสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอท่าศาลา จังหวัดนคร
ศรีธรรมราช ดังคำขวัญของอำเภอท่าศาลาที่ว่า “โมคลานตั้งก่อน ทรัพยากรมาก
ยากรมาก
หลาย หาดทรายยาวรี หม้อดีบ้านยิง มิ่งเมืองมหาวิทยาลัย น้ำใสปลาสด
งดงามน้ำใจ
ใจ””
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หม้อดินเผาและกาน้ำบ้านบางตะนาวศรี พร้อมจำหน่าย
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เครื่องปั้นดินเผา
บ้านบางต นาวศรีหรือบ้านหม้อ
เ ร

ปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตที่บ้บ้านบาง
ตะนาวศรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นเครือ่ งปัน้ ดินเผาประเภทหม้อข้าว กระทะ
กระทะขนมครก กาน้ำ แต่หม้อข้าวขนาดต่าง เป็นผลผลิตหลักของชุมชนแห่งนี้
จึงเรียกว่า บ้านหม้อ

บ้านบางต นาวศรีอยู่ที่ ด
บ้านบางตะนาวศรีตั้งอยู่ ั งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวัดเขมา
ภิรตารามไปทางเหนือวัดนครอินทร์ สะพานพระราม ๕ ถึงวัดบางขวาง มีคลอง
บางตะนาวศรี คลองบุนนาค คลองบางขุนเทียน คลองบางขวาง ผ่านในชุมชน
ชุมชนบางตะนาวศรีไ ด้ชื่อตามกลุ่มผู้คนที่อพยพหลบภัยจากการรุกรานข่มเหง
ของกองกำลังทหารพม่าจากเมืองตะนาวศรีทางตอนใต้ของราชอาณาจักรมอญเมื่อ
พ.ศ. ๒๓ ๒ หลังจากมอญเสียเอกราชแก่พม่า ๒ ป มอญเสียเอกราชแก่พม่าเมื่อ
พ.ศ. ๒๓
พระเจ้าเอกทัตแห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้า ให้ชาวมอญจากเมือง
ตะนาวศรีดังกล่าวมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ังตะวันออกของเมืองนนทบุรี ระหว่างวัดเขมา
ภิรตารามและวัดบางขวางที่เป็นบ้านบางตะนาวศรีในเวลาต่อมา
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บ้านบางต นาวศรีรู้ ักกันดี นนาม บ้านหม้อ
เครือ่ งปัน้ ดินเผาทีผ่ ลิตในหมูบ่ า้ นบางตะนาวศรี เป็นภาชนะทีใ่ ช้ในการหุงอาหาร
เช่น หม้อ กระทะ เป็นต้น จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านหม้อ และหม้อทีผ่ ลิตจากบ้าน
บางตะนาวศรีเรียกกันว่า หม้อบางตะนาวศรี เป็นเครือ่ งปัน้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี เป็นทีน่ ยิ ม
ของตลาดในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกอย่างมาก
บางตะนาวศรีจงึ เป็นแหล่งผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีส่ ำคัญอีกแห่งหนึ่ งของกรุงรัตนโกสินทร์
ที่มีแหล่งผลิตอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
ชุมชนบางตะนาวศรีเป็นชุมชนใหญ่ คนมอญที่มารับราชการในประเทศไทย
ในตำแหน่ ง พระยานครอิ น ทร์ ได้ ส ร้ า งวั ด ประจำในชุ ม ชนแห่ ง นี ้ แ ละ ให้ ช ื ่ อ วั ด ว่ า

“วัดนครอินทร์”

หม้อดินเผาเป็นที่ต้องการของตลาดในกรุงเทพมหานครในยุคต้นรัตนโกสิน ทร์
มาก ช่างปั้นหม้อคลองสระบัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นแหล่งปั้นหม้อมาตั้งแต่
สมัยอยุธยาแต่อยู่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ช่างปั้นบ้านคลองสระบัวบางครอบครัว
จึงย้ายมาทำเครื่องปั้นดินเผาที่บางตะนาวศรีด้วย
การอยู่ร่วมกันของช่างปั้นชาวบางตะนาวศรีจากเมืองตะนาวศรีและช่างปั้น
บ้านคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้คนที่บ้านบางตะนาวศรีจึงมีการใช้
ภาษามอญน้อยลง แต่ใ ช้ภาษาไทยมากขึ้น และในที่สุดมีการใช้ภาษาไทยกันทั้งหมด
คงมีแต่ชื่อของชุมชนที่ยังมีชื่อว่าบ้านบางตะนาวศรี

การขึ้นรูปหม้อบางตะนาวศรี
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)
๒๕๒๗)
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หม้อบางต นาวศรีขายดี ปล กว่าสองแสน บ
หม้อบางตะนาวศรีเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้ชาวบ้าน
บางตะนาวศรี ด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศและรูปทรงที่สวยงาม ดังคำกล่าวที่ว่า “ ม้อ
าง ะนาวศรี ขั ด มั น ดี ใ ้ ท นทาน” เครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีจึง
ทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนนทบุรีเช่นเดียวกับเครื่องปั้นดินเผาบ้า นเกาะเกร็ดเป็นที่นิยม
ใช้ของผู้คนทั่วไป ยอดการผลิตแต่ละปมีจำนวนสูงมาก ดังปราก ในรายงานของ
พระอินทรเทพบดี ศรีสมุห ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี รายงานกราบทูล
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศวร ทธิ เสนาบดีกระทรวงนครบาล เมื่อวันที่ ๑
ธันวาคม ร.ศ. ๑๑ (พ.ศ. ๒๔๔๒ ได้กล่าวถึงสินค้าที่เป็นหัตถกรรมที่สร้างรายได้
ที่ดีให้กับผู้คนในชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ดังนี้

“..........ที่เปนสิน ้าของเมืองนั้น ซึ่ง วรนั ได้ว่าเปนสิน ้าใ ่ ะ
รไทย...... ำ
เปน อ่ เกิดของการ ั ถกรรม อื เ รือ่ งปนดินเผาสก มีรา รไทย......
้าน ม้อ าง ะนาวศรีทำ ม้อ ำ นึ่ง.........
.........””

ในหนังสือรายงาน บับเดียวกันนี้ได้กล่าวถึงการปั้นหม้อของบ้านบางตะนาวศรี
ที่ปั้นหม้อขนาดต่าง ราคาของหม้อแต่ละขนาดรวมทั้งยอดการผลิตหม้อเมื่อ ร.ศ.
๑๑ พ.ศ. ๒๔๔๒ ดังนี้

“ ม้อขนาดใ ่รา าร้อย ะ ๐ าท ขนาดก างร้อย ะ
าท
าท สามสิ สองอั เทีย ร.ศ. ๑๑ ผิดกันด้วยปีนี้
ขนาดเ กร้อย ะ
าท เพราะเ นขึ้นรา า จำนวน ม้อทำขึ้น
รา าสูง ขนาดใ ่ขึ้นถึง
ในปีนี้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน ร.ศ. ๑๑๘ รวมทั้ง ๓ ขนาด ประมาณได้ ม้อ
“
,๐๐๐”

จากหนังสือรายงานดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงให้เ ห็นว่า เครื่องปั้นดินเผาจากบ้าน
บางตะนาวศรีมียอดการผลิตที่สูงมากเพียงช่วงเวลา เดือนของ พ.ศ. ๒๔๔๒ นั้น
ผลิตได้มากถึง ๒ ๔
ใบ ทำให้เห็นภาพของบ้านบางตะนาวศรีชดั เจนในฐานะที่
เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุร ีและของประเทศไทย
บ้านบางตะนาวศรีเป็นแหล่งปั้นหม้อที่มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่องกันมาและ
เป็นที่ยอมรับว่า เครื่องปั้นดินเผาประเภทหม้อหุงข้าวที่ผลิตที่บ้านหม้อบางตะนาวศรี
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เป็นเลิศกว่าหม้อทีผ่ ลิตจากที่อื่น ดังความปราก ในหนังสือของพระกรุงศรีบริรักษ์
ผูว้ า่ ราชการเมืองนนทบุรี ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕ รายงานต่อมหาอำมาตย์เอก
เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาลในขณะนั้นว่า

“ประณี งดงาม น่าดู น่าใ ้ กว่าท้องถิน่ อืน่ จัดเปนงานศิ ป ั ถกรรม
ที่ขึ้น ื่อของ าวเมืองนนทเปนเว า า้ นาน”

ขยายแหล่งผลิต ากบ้านบางต นาวศรีไปที่บ้านบางไผ่
เครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีได้เพิ่มการผลิตมากยิ่งขึ้น ตลาดที่รับซื้อ
นอกจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงแล้ว ตลาดเครื่องปั้นดินเผาได้ขยายขึ้น
ไปถึงภาคเหนือตอนล่าง ตัง้ แต่จงั หวัดนครสวรรค์ไปจังหวัดกำแพงเพชร พิจติ ร สุโขทัย
พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ มีพ่อค้าเรือมอญสามโคกนำเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านบาง
ตะนาวศรีไปจำหน่ายถึงจังหวัดต่าง ในภาคเหนือตอนล่างดังกล่าว การผลิตเครือ่ งปัน้
ดินเผาบ้านบางตะนาวศรีจงึ ได้ขยายแหล่งผลิตไปที่ บ้บา้ นบางไผ่ ซึง่ ตัง้ อยูท่ าง งตะวั
ั นตก
ของแม่น้ำเจ้าพระยา ังตรงข้ามบ้านบางตะนาวศรี
แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางไผ่อยู่ระหว่างปากคลองบางไผ่ไปถึงวัดเขียน
จากบ้านบางไผ่ใหญ่ถึงบ้านบางไผ่น้อย ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

บ้านบางไผ่แหล่งปั้นหม้อที่ หญ่อีกแห่งหน่ง
ทีบ่ า้ นบางไผ่มรี าษ รหลายครอบครัวทีป่ ระกอบอาชีพทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาประเภท
เดียวกับบ้านบางตะนาวศรีหรือบ้านหม้อ เนือ่ งจากอยู่ งตรงข้
ั
ามกับบ้านบางตะนาวศรี
แหล่งผลิตหม้อแห่งนี้จึงถูกเรียกรวมไปว่าเป็นบ้านหม้อบางตะนาวศรีไ ปด้วย เรือมอญ
และเรือซื้อหม้อของคนจีนจำนวนมากมาจอดรอรับซื้อสินค้าที่ ังแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้าน
บางไผ่เช่นเดียวกับที่จอดอยู่ที่บ้านบางตะนาวศรี
แหล่งปั้นหม้อบ้านบางไผ่นี้มีมาก่อน พ.ศ. ๒๔๕๑ แล้ว จากหนังสือประวัติ
นายนรินทร์ ภาษิต กลึงหรือพระพนมสาระนรินทร์ อดีตผูว้ า่ ราชการเมืองประจำจังหวัด
นครนายก นายนรินทร์ ภาษิต ตัง้ บ้านเรือนอยูท่ ต่ี ำบลบางไผ่ ใกล้สะพานพระราม ๕
ในปัจจุบัน อยู่ ังตรงข้ามบ้านบางตะนาวศรี มีอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่
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ดัง้ เดิม ได้เขียนประวัตขิ องตนเอง ได้กล่าวถึงการปัน้ หม้อทีบ่ า้ นบางไผ่ตอนหนึง่ ความว่า

“...นั ่ นั ได้ออกจากรา การมา ได้เริม่ ประกอ อา พี โดยใ ้ รอ รัว
ปน ม้อดินขาย...................อา ีพในการปน ม้อขายนี้มีรายได้ ไม่น้อยกว่า
เดือน ะ ๘๐ าท ะ างเดือนกได้ราว ๑๐๐ าทกมี...
น ของ ันที่ ่งงาน ้ว กยัง ง
...นางสาระ นางจงดี ร ิง
ดำเนินอา พี ในการปน ม้ออยูจ่ น ดั นี้ ส่วนนายเสรี ไทย ร ายมีอา พี ในทาง
... ันมี า ิสนิท...
...อยู
อยู่ ้าน
ปน ม้อ พี่น้องท้องเดียวกันกั ันมีรวม ๓ นน...
...””
ข้างเ ียงกั ้านของ ัน เขามีอา ีพในทางปน ม้อเ มือนกัน...
นายนรินทร์ ภาษิต เกิดเมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑ รับราชการดำรง
ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิในราชทินนาม
พระพนมสาระนรินทร์ ลาออกจากราชการเมื่อ ร.ศ. ๑๒ พ.ศ. ๒๔๕๑ ขณะนั้น
ครอบครัวได้ประกอบอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาจนมีรายได้ดีและเป็น อาชีพที่มั่นคง
สามารถเลี้ยงครอบครัวและคนงานที่มาทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยกันได้ จากประวัติ
ของนายนรินทร์ ภาษิต ดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นได้วา่ ชุมชนบางไผ่ได้ประกอบ
อาชีพทำเครื่องปั้นดินเผานานกว่า ๑ ปมาแล้ว

แป้นหมุนทำเครื่องปั้นที่บ้านบางไผ่

ลูกหินที่บ้านบางไผ่

(อนุญาตให้บันทึกภาพโดย นางสาวอุสาห์ รงคสุวรรณ หลานตาของนายนรินทร์ ภาษิต บ้านบางไผ่)
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ปัจจุบนั บ้านบางไผ่มเี พียงครอบครัวเดียวทีย่ งั คงยึดอาชีพการตีขน้ึ รูปและขัดหม้อ
เป็นอาชีพอยู่ คือครอบครัวนางชลอ สกุลสุขศิริ มีโรงปั้นหม้อที่บ้านบางตะนาวศรี
นำหุ่นของหม้อมาให้นางชลอตีขึ้นรูป และนางสาวไพเราะ สีน้ำเงิน น้องสาวนางชลอ
เป็นคนขัด นางชลอได้เก็บรวบรวมไม้ลาดและลูกหินขนาดต่าง ที่ยังใช้ในการตีขึ้นรูป
หม้อ นอกจากนั้นอุปกรณ์การปั้นหม้อ เช่น แปนและลูกหินรองการตีขึ้นรูปหม้อยัง
เก็บ รักษาไว้ที่บ้านนางสาวอุสาห์ รงคสุวรรณ หลานตานายนรินทร์ ภาษิต ตำบล
บางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
บ้านบางไผ่ในอดีตจึงคึกคักไปด้วยผูค้ นทีม่ ารวมกันทำเครือ่ งปัน้ ดิน เผาตามโรงปัน้
ที่มีกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชน บางครอบครัวที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโรงปั้นหรือเป็นช่างปั้น
หม้อ คนในครอบครัวดังกล่าวมารับจ้างตีขึ้นรูปหม้อหรือขัดหม้อ ทำให้เกิดรายได้
และสร้างงานที่ดีในชุมชน

ลูกหินและไม้ลาด อุปกรณ์ที่ใช้ตีขึ้นรูปหม้อ

หม้อที่ขึ้นรูปไว้แล้ว รอการตีขึ้นทรง

นางชลอ สกุลสุขศิริ ใช้ไม้ลาดตีขึ้นรูปหม้อ

หม้อที่ขึ้นรูปทรงเรียบร้อยแล้ว รอเข้าเตาเผา
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บ้านบางต นาวศรีเปนบ้านสวน หญ่
บ้านบางตะนาวศรีได้ยกฐานะเป็นตำบลบางตะนาวศรี เป็นตำบลหนึ่งของ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ต่อมาในสมัยรัฐนิยม ทางราชการให้เปลี่ยนชื่อตำบล
บางตะนาวศรีเป็นตำบลสวนใหญ่ เนือ่ งจากชือ่ ตะนาวศรีไม่ได้แสดงความเป็นไทยจึงได้
ใช้ชื่อตำบลสวนใหญ่มาจนถึงปัจจุบันนี้

การผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางต นาวศรีลดน้อยลง
เนื่องจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีโดยเ พาะอย่างยิ่งหม้อหุงข้าว
กระทะขนมครกมีผู้ใช้ลดลงเพราะมีหม้อหุงข้าวไ าเข้ามาแทนที่ แม้กระทะขนมครก
ปัจจุบันใช้กระทะขนมครกที่ทำจากเหล็ก การผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรี
จึงมีจำนวนลดลง
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีได้เข้ามาสนับสนุนด้าน
วิชาการและประชาสัมพันธ์ การผลิตเครื่องปั้นบ้านบางตะนาวศรีได้ปรับเปลี่ยนไปทำ
เครื่องปั้นขนาดเล็กเพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนนทบุรีและของราชการส่วนกลาง
ปัจจุบันการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรียังคงมีอยู่ แต่เหลืออยู่ ๓
ครอบครัวที่ยังคงปั้นหม้อหรือตีขึ้นรูปหม้อ การปั้นหม้อปัจจุบันลดลงมาเพราะตลาด
เครื่องปั้นดินเผาประเภทนี้มีน้อยมาก เพียงเพื่อใช้เป็นภาชนะต้มยาไทยโบราณ หรือ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพื่อประโยชน์ในการศึกษาของผู้ที่สนใจและ
ของสถาบันการศึกษาต่าง เท่านั้น
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ปร เ ทของเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของบ้านบางต นาวศรี
บ้านบางตะนาวศรีผลิตหม้อข้าวเป็นหลัก แต่มีเครื่องปั้นดินเผาประเภทอื่น ที่
ผลิตที่บ้านบางตะนาวศรีนี้ด้วย เช่น กระทะ กระทะขนมครก หม้อใส่น้ำตาล หรือ
หม้อตาล บาตรพระ หม้อกรัน ชุดหม้อข้าวหม้อแกง และหม้อเกลือ เป็นต้น

หม้อ

เป็นเครื่องปั้นดินเผาทีม่ ีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลักในชุมชน หม้อบ้าน
บางตะนาวศรี มี ๓ ประเภท คือ
๑. หม้ อ ข้ า ว ใช้สำหรับหุงข้าว ซึ่งมีขนาดต่าง และมีชื่ อเรียกตามลำดับ
ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก คือ
๑.๑ หม้อทะนาน ชาวบ้านมักเรียกกันว่าหม้อขะนาน เป็นหม้อหุงข้าว
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถหุงข้าวสารเต็มทะนานในการหุงข้าวแต่ละครั้ง

๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

หม้อหนู
หม้อกระจิบ
หม้อกระจาบ
หม้อกระจอกใหญ่
หม้อกระจอกเล็ก
หม้อกระเจียบ

หม้อดังกล่าวนี้ นอกจากจะใช้ในการหุงข้าวแล้วยังใช้ในการต้มยาและการให้
ความร้อนลูกประคบของแพทย์แผนโบราณอีกด้วย

หม้อบ้านบางตะนาวศรีและบ้านบางไผ่
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๒. หม้อกระดี่ สำหรับใช้หุงแกงหรือทำ

ขนมงานทำบุญ หรือต้องหุงแกงที่มีปริมาณมาก
หรือใช้ใส่แกงที ่มีปริมาณมากในงานสำคัญต่าง
เช่ น งานบวชนาค งานแต่ ง งาน งานศพและ
งานวัด เป็นต้น หม้อกระดี่มีความหนากว่า
หม้อข้าวเล็กน้อยแต่มีขนาดใหญ่กว่าหม้อ
หุงข้าว ปากกว้าง มี ๒ ชนิด คือ
๒.๑ หม้อกระดี่ลาย ที่ตัวหม้อ
มี ลายที ่ เ กิ ดจากการใช้ไ ม้ตีล ายประทับ ตาม
ตัวหม้อ
แกง
๒.๒ หม้อกระดีเ่ กลีย้ ง ผิวของหม้อกระดี่ หม้อกระดี่สำหรับต้มแกง
ชนิดนีม้ เี พียงการขัดมันให้ผวิ เรียบ ไม่ได้ตีลาย
๓. หม้อน้ำ สำหรับใส่น้ำดื่ม ซึ่งมี ๒ ขนาด คือ

๓.๑ หม้ออีแล่ง
๓.๒ หม้อปุม

หม้อน้ำทั้งสองชนิดนี้มีความหนากว่าหม้อหุงข้าวเล็กน้อย ตัวหม้อมีการตบแต่ง
ด้วยลายประทับหรือกดลายบางแห่งพองาม ส่วน ามียอดเป็นจุกเหมือนหม้อชนิดอื่น
หรือทำยอดให้สวยด้วยการแต่งลายต่าง แต่เป็นลายพื้น
๔. หม้อใส่ขนมปลากริม - ไข่เต่า เป็นหม้อที่มีขนาดใหญ่ ขัดมัน ผิวเรียบ
มีรูปทรงเหมือนหม้อข้าว
๕. หม้อทะนน เป็นหม้อขนาดเล็ก ใช้ใส่น้ำตาลโตนดหรือน้ำตาลมะพร้าว ใน
หมู่บ้านมอญบางแห่งใช้ใส่ข้าวแช่ไปถวายพระในเทศกาลสงกรานต์
๖. หม้อเกลือ เป็นหม้อขนาดเล็กคล้ายหม้อทะนน ใช้สำหรับประคบท้องสตรี
หลังคลอด
หม้อทั้ง ๖ ประเภทดังกล่าวนี้ มีการผลิตจำนวนมากและผลิตเพื่อการจำหน่าย
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การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางต นาวศรี
การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีมีความแตกต่างจากการทำเครื่องปั้น
ดินเผาที่บ้านเกาะเกร็ดมาก เนื่องจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีเป็นเครื่องปั้น
ที่มีขนาดไม่ใหญ่ มีความบางกว่าและส่วนใหญ่ใช้เป็นภาชนะหุงอาหารซึ่งต้องทน
ความร้อน กรรมวิธีการผลิตจึงแตกต่างกันมาก

วัต ุดิบที่ ช้ นการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางต นาวศรี
วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีคล้ายกับวั ตถุดิบที่ใช้
ในการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด ซึ่งมีดังนี้
๑. ดิ น เป็นวัตถุดิบทีส่ ำคัญในการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรี
เช่นเดียวกับที่บ้านเกาะเกร็ด กล่าวคือเป็นดินที่มีความเหนียว เนื้อละเอียด ไม่มีกรวด
ทรายหรือเศษใบไม้ปะปน ดินทีน่ ำมาใช้ปน้ั หม้อเป็นดินในระดับหน้าดิน เมือ่ แยกชัน้ ผิว
ดินที่มีเศษใบไม้ใบหญ้าออกไปชั้นหนึ่งแล้วจะถึงระดับดินที่ละเอียด ดินส่วนนี้นำมา
ใช้ปั้นหม้อได้
แหล่งดิน แต่เดิมใช้ดินที่ บ้านบางตะนาวศรีนั้นเอง ต่อมามีการทำสวนทุเรียน
กันมากจึงต้องไปซื้อดินจากบ้านแหลมใหญ่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตาม
หนังสือพระอินทรเทพบดี ศรีสมุห ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี ลงวันที่ ๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศวร ทธิ ได้กล่าวถึง
การนำดินมาใช้ปั้นหม้อ ดังนี้

“การปน ม้อได้ ใ ้ดิน ำ
อง ้าน มใ ่ ขดมาเปน ท่งสี่เ ่ยี ม
ำเรือพ ูยาว ๓ วา ศอก รรทกได้ประมาณ ๖๐ ท่ง นึ่งมีน้ำ นัก
าท”
ประมาณ ๓๐ ั่งเศ เ มา ำ นึ่งรา า

ตำบลบ้านแหลมใหญ่ปจั จุบนั อยูท่ ต่ี ำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
ต่อมามีการนำดินจากอำเภอบางบัวทองมาใช้ปั้นหม้อที่บ้านบางตะนาวศรีและ
บ้านบางไผ่ ดังปราก ในหนังสือสมุดที่ระลึกอำเภอบางบัวทอง พุทธศักราช ๒๔
หลวงโยธีพิทักษ์ นายอำเภอบางบัวทองขณะนั้นได้กล่าวว่า

53-08-021_168-233_Y.indd 178

11/16/10 9:00:34 PM

1

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

“ รรดา ม้อที่ดีเปน นิดขัดมัน รือไม่ขัดมัน ถ้าเปน ม้อ นิดที่ดี รือ
นิดที่ ื่อว่า ม้อดี ้วจะ ้องมีกำเนิดจากดิน าง ัวทองทั้งสิ้น ........ ม้อที่ดี
ะมี ื่อนี้ โดยมากเรียกกันว่า ม้อ ้าน ม้อ ่ ้าน ม้อก ามจะมี ่
่างทำ ม้อเท่านั้น ส่วนสิ่งกำเนิด ม้อนั้นไม่อยู่ ้าน ม้อ อยู่ที่ าง ัวทอง
.........ดิน าง ัวทองเปนดินที่ดีที่สด ือเ นียวจริง เนื้อ ะเอียดจริง ใ ้ทำ
า นะได้ เ ่น ม้อดังก ่าวมา ้ว”

แหล่งดินปัจจุบันอยู่ที่อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดินถูกนำมาทางเรือหรือ
ทางรถยนต์ คุณภาพของดินที่อำเภอสามโคกใช้ปั้นหม้อได้ดี
๒. ทราย เป็นวัสดุที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผารวมทั้งการปั้น
หม้อด้วย ทรายเป็นส่วนประกอบผสมในดินใช้ปั้นหม้อ ถ้าไม่ผสมทรายเครื่องปั้นจะ
แตกเสียหายทั้งก่อนเผาและขณะเผา นอกจากนั้นต้องใช้ทรายโรยบนพื้นขณะเหยียบ
ดินเพื่อปองกันมิให้ดินติดพื้น ก่อนนำทรายมาใช้ต้องเลือกทรายละเอียดและผ่านการ
ร่อนด้วยตะแกรงตาถี่
ทรายที่ดีที่สุดที่นำมาใช้ปั้นหม้อเป็นทรายจากตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี จากหนังสือรายงานราชการเมืองนนทบุรีของพระอินทรเทพบดีศรีสมุห
ข้าหลวงรักษาราชการเมืองนนทบุรี กราบทูลกรมหลวงนเรศวร ทธิ เสนาบดีกระทรวง
นครบาล ตามหนังสือลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ กล่าวว่า

“ ำ เกาะ างพูดเปนสิน ้าเจริ ด้วยเปนที่กำเนิด ่งทราย ย่อมเปนที่
ประ ม ะสา ารณะประโย นของพ่อ ้าผู้มี วามปรารถนา นั ว่าเปนสิน ้า
อย่าง นึ่งไม่ ้อง งทนซื้อ าอะไร า ่เรือ รรทกกั เสีย ่าอากรเรือใ ้ ก่
นายอากรเรือโรงร้าน นอกนั้นกมี รงดำเอาเท่านั้น ปีนี้มีเรือพ่อ ้าถึง ๓๐๐
ำ นึ่ง รรทกได้ ๓๐๐ ๐๐ ๘๐๐ กระ ง ามเรือใ ่ เ ก วง
ถัง ถังเปน ๑ เกวียน เดือน นึ่ง ำ นึ่ง
เปนถังกง ำ นึ่งได้ ๑๑
รรทกได้ประมาณ ๑๐ เที่ยว ๘ เดือน รวม ,๐๐๐ เที่ยว ประมาณ
จำนวนเงินรายได้ ๐๐,๐๐๐ าทเศ ”
ทรายส่วนหนึ่งจากตำบลบางพูดบรรทุกเรือมาขายที่บ้านบางตะนาวศรีและ
บ้านบางไผ่ ปัจจุบันใช้ทรายละเอียดที่ซื้อจากร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
๓.ฟืน สำหรับเผาเครื่องปั้นดินเผา แต่เดิมใช้ไม้ทองหลาง ไม้อื่น ที่มีใน
พื้นที่ และใช้ไม้แสมเป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบันใช้ไม้เบญจพรรณและทางมะพร้าวด้วย
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อุปกรณที่ ช้ นการปั้นหม้อบ้านบางต นาวศรี
๑. แปน

เป็นแปนไม้สวมบนหลักที่ปักแน่นติดบนแท่นที่วางอยู่เหนือพื้นดิน
รูปของแปนคล้ายกับแปนบ้านเกาะเกร็ด แต่ต่อมามีการใช้ปูนซีเมนต์หล่อเป็นรูปแปน
ใช้แทนแปนที่ทำจากไม้

แป้นสำหรับใช้ขึ้นรูปหม้อ บ้านบางตะนาวศรี เป็นแป้นที่หล่อจากปูนซีเมนต์
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)

๒. ผ้ า จั บ ขณะปั ้ น

ผ้าชุบน้ำจับบนดินในเวลาขึ้นรูปเป็นผ้าดิบขนาดผ้า
เช็ดหน้าพับให้มีความกว้างประมาณ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๒๕ เซนติเมตร
๓. ลวดหรือเชือกด้าย สำหรับตัดเครื่องปั้นออกจากแปนเมื่อปั้นเสร็จ
๔. ลูกหิน เป็นก้อนดินเผา มีลกั ษณะเป็นก้อนกลมรี ใช้สำหรับรองอยูภ่ ายใน
หุน่ ของหม้อ รองรับการตีขน้ึ รูปของหม้อทีต่ ดี ว้ ยไม้ลาดจากภายนอก เพือ่ ตีขน้ึ รูปหุน่ ของ
หม้อที่ปั้นไว้ให้มีรูปทรงหม้อที่สวยงาม ลูกหินมีขนาดต่าง หลายขนาด ลูกหินขนาด
ใหญ่สำหรับใช้รองรับการตีขึ้นรูปหม้อขนาดใหญ่ ลูกหินขนาดรองจากขนาดใหญ่จน
ถึงขนาดเล็ก ใช้สำหรับรองรับการตีขึ้นรูปของหม้อขนาดรองจากขนาดใหญ่และขนาด
เล็กเช่นกัน
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๕. ไม้ลาด

หรือ ไม้ตี เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการตีขึ้นรูปหม้อ ใช้พร้อมกับ
ลูกหิน ไม้ลาดทำจากไม้แผ่นแบน มีลักษณะคล้ายใบพายมีด้ามจับในตัว ไม้ลาดมี
หลายขนาด ขนาดใหญ่หนาประมาณ ๒ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร
ยาวรวมด้ามจับประมาณ ๒๕ เซนติเมตร
ด้านหนึ่งของไม้ตีจะขูดเนื้อไม้ให้เป็นร่องลึก เป็นลายต่าง ใช้ตีในตอนเริ่มแรก
เพื่อให้เนื้อดินส่วนที่เป็นผิวนอกของหม้อเกิดการกดทับมากขึ้น และให้เนื้อดินทีถ่ ูกตี
เข้ากันแนบแน่นยิง่ ขึน้
อีกด้านหนึง่ ของไม้ลาดหรือไม้ตปี ล่อยเนือ้ ไม้ให้เรียบเกลีย้ ง ใช้ตภี ายหลังทีต่ ดี า้ น
มีลาย จนเนื้อดินเข้ากันดีและได้รูปทรง การตีด้านเรียบนี้เพื่อแต่งผิวนอกของหม้อให้
เรียบและสวยงาม
ไม้ลาดหรือไม้ตีมี ๔ ประเภท คือ
๑. ไม้ลาดตี ใช้สำหรับตีให้เนื้อดินของหุ่นหม้อแน่นและขยายตัวในแนวราบ
ทั่วทั้งตัวหม้อก่อน เช่น บริเวณคอ ตัวหม้อและก้นหม้อ ไม้ลาดตีมีทั้งหน้าแบนเรียบ
หรือเซาะเป็นร่อง
๒. ไม้ ล าดลึ ก ตรงบริเวณที่มีรูปร่างใบพายทำเป็นหลุมเว้าเข้าไปข้างใน
ใช้สำหรับตีเก็บรายละเอียดบริเวณกระพุ้งของหม้อเท่านั้น
๓. ไม้ลาดตีลาย ไม้ลาดที่แกะเป็นลาย เช่น ลายก้างปลา ลายเส้นตรง
สำหรับตีลายหม้อกระดี่หรือหม้อเกลือ
๔. ไม้ลาดขัด เป็นแผ่นไม้ไผ่ มีด้ามตรงกลางคอดเว้า ใช้ขัดผิวขอบหม้อ
ให้มีความเรียบร้อยในขั้นตอนสุดท้ายของการตีขึ้นรูปหม้อ
๖. หินขัด เป็นก้อนหินที่มีผิวมัน เรียบ สำหรับขัดหม้อให้มีผิวเป็นมันเงา
และเรียบ
๗.อ่างน้ำ สำหรับชุบผ้าจับให้เปยกอยู่ตลอดเวลาที่ปั้นและใช้ชุบมือให้ลื่น
เมื่อขึ้นรูป และล้างมือเมื่อดินติดมือช่างปั้น
๘. กระดานรอง สำหรับวางเครื่องปั้นเมื่อปั้นเสร็จ
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กรรมวิธีการปั้นหม้อบ้านบางต นาวศรี
๑. การเตรียมดิน

ขั้นตอนการเตรียมดินมีน้อยกว่าการเตรียมดินที่บ้านโอ่งอ่างเกาะเกร็ด แต่คล้าย
กับการเตรียมดินของกลุ่มโรงหวด คือ
๑.๑ การหมักดิน นำดินมาเก็บไว้ภายในโรงปัน้ ทีเ่ ย็นชืน้ ไม่ให้ถกู แดด พรมน้ำ
ให้ทั่ว ใช้อุปกรณ์การตัดดินทำจากกะลามะพร้าวครึ่งซีกทีต่ ัดส่วนก้นออกเหลือเป็น
ขอบกลม นำกะลาดังกล่าวไปตัดดินออกจากก้อนดินก้อนใหญ่ให้เป็นดินชื้นเล็ก
หรือจะใช้พลั่วก็ได้ การใช้พลั่วต้องแซะดินให้เป็นแผ่นบาง ชิ้นเล็ก เหมือนเช่นการ
ตัดดินด้วยกะลา การตัดดินให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเช่นนี้เพื่อให้ดินบางส่วนที่จับตัวเป็น
ไตแข็งได้แยกเป็นชิ้นเล็ก และทำให้นิ่มได้เร็ว
นำเศษดินชิ้นเล็ก ที่ตัดแล้วใส่ในบ่อหมัก พรมน้ำให้ชุ่ม ใช้ใบตองแห้งชุบน้ำ
ให้เปยกชุ่มคลุมไว้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น หมักไว้เช่นนี้ประมาณ ๒ วัน
๑.๒ การย่ำดิน เมื่อหมักดินไว้ประมาณ ๒ วันแล้ว นำทรายละเอียดที่ผ่าน
การร่อนแล้วโรยไปบนดินที่หมักไว้ให้ทั่ว ใช้คนลงไปย่ำดินในบ่อหมักประมาณครึ่งวัน
หรือเต็มวัน ขณะย่ำดินให้โรยทรายละเอียดตามไปด้ว ยทรายจะผสมเข้ากับดินได้ดี
ย่ำเสร็จแล้วใช้ใบตองแห้งชุบน้ำให้ชุ่มคลุมดินในบ่อหมักให้มิดชิด
๑.๓ การเหยียบดิน เมื่อต้องการใช้ดินในการปั้น นำดินจำนวนหนึ่งมาวาง
บนพื้นที่มีทรายโรยไว้แล้ว ใช้เท้าเหยียบดินจากกองเล็ก กลับไปมาและค่อย เพิ่ม
ดินจนได้ปริมาณที่พอใช้ปั้นเครื่องปั้นได้จำนวนหนึ่ง
๑.๔ การนวดดิน เพื่อให้ดินมีความเหนียวและละเอียดนุ่มยิ่งขึ้น ต้องนำดิน
ที่ผ่านการเหยียบแล้วนั้นมานวดบนแท่นไม้ นวดด้วยส้นมือทั้งสอง นวดกลับไปมา
จนดินมีความเหนียวพร้อมใช้ปั้นหม้อได้
ปัจจุบันใช้เครื่องโม่ดิน จึงลดขั้นตอนการเหยียบดินและนวดดินไปได้มาก
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๒.การขึ้นรูป

การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรี ขึ้นรูปบนแปนหมุนด้วยการนำดิน
ที่ผ่านการนวดดีแล้วมาทุ่มลงบนแปน ให้ดินติดแน่นบนแปน ขนาดของก้อนดินแต่ละ
ก้อนที่นำมาปั้นมีขนาดพอที่จะปั้นภาชนะได้หนึ่งใบ
เมื่อทุ่มดินติดแน่นบนแปนแล้ว ใช้สอง ามือชุบน้ำให้ชุ่มโอบก้อนดิน ในขณะที่
แปนหมุนนั้น ใช้กำลังแขนทั้งสองบังคับให้ก้อนดินตั้งตรงไม่ส่ายไปมา จากนั้นใช้
หัวแม่มือทั้งสองเจาะกลางก้อนดินและดึงดินให้เป็นรูปทรงกระบอก แล้วขึ้นรูปเป็นรูป
ปากหม้อหรือปากกระทะ จากนั้นขึ้นรูปให้เป็นรูปภาชนะตามที่ต้องการ เมื่อปั้นเสร็จ
ใช้ลวดหรือเส้นด้ายตัดเครื่องปั้นออกจากแปนวางบนกระดาน เพื่อนำไปตากแดดหรือ
ผึ่งให้แห้งต่อไป
แต่ถ้าปั้นเครื่องปั้นขนาดเล็ก เช่น าหม้อ ปั้นจากก้อนดินใหญ่ที่สามารถปั้น
าหม้อได้หลายใบในดินก้อนเดียวกันนั้นได้ ด้วยการขึ้นรูปก้อนดินบนแปนให้มีรูปสูง
คล้ายพระปรางค์ จากนั้นปั้นเครื่องปั้นขนาดเล็กบนยอดของดินที่ทำคล้ายพระปรางค์
เมื่อปั้นเสร็จตัดออกจากก้อนดิน แล้วปั้นต่อบนก้อนดินนั้นจนกว่าจะหมดก้อนดิน
การขึ้นรูปหม้อมี ๒ ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ ๑ การปั้นหุ่น

การปั้นขั้นตอนที่หนึ่งนี้ช่างปั้นจะขึ้นรูปบนแปน ปั้นตัวหม้อเป็นรูปทรงกระบอก
เป็นหุ่นของหม้อมีก้นหนา ส่วนปากหม้อและคอหม้อปั้นให้เรียบร้อยและให้ได้ขนาด
ตามที่ต้องการ

การปั้นหุ่นหม้อดินบ้านบางตะนาวศรี (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๔๖)
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หุ่นหม้อดินที่ปั้นแล้ว

เมื่อปั้นหุ่นหม้อเสร็จใช้ลวดหรือเส้นด้ายตัดออกจากแปน การตัดนี้ต้องตัดให้
ด้านล่างของหุน่ หรือก้นทะลุ จากนัน้ นำไปวางบนกระดานรองแล้วไปตากแดดหรือผึง่ ลม
การผึ่งลม หุ่นของหม้อที่ผ่านการขึ้นรูปแล้วต้องนำไปตีให้ได้รูปทรงของหม้อที ่
สวยงามต่อไป การตีจะทำได้ตอ่ เมือ่ หุน่ ทีป่ น้ั แล้วนัน้ แห้งพอหมาด แต่ไม่แข็ง จึงต้องนำ
หุ่นของหม้อที่ปั้นแล้วนำไปเก็บในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทแต่ไม่มีลมโก รกแรง จนหุ่นของ
หม้อหมาด จากนัน้ นำไปผึง่ แดด หมัน่ หมุนให้ถกู แดดตลอดทัง้ ใบ การไม่นำไปผึง่ แดด
ทันทีเพือ่ ปองกันไม่ให้หนุ่ ของหม้อบิดเบีย้ ว เพราะเครือ่ งปัน้ มีความบาง ถ้าถูกความร้อน
จากการนำไปผึง่ แดด หุน่ ของหม้อจะบิดเบีย้ วได้ จึงต้องนำไปเก็บในทีร่ ม่ ก่อน เมือ่ หมาดดี
สามารถใช้มอื ยกขึน้ ได้และตีขน้ึ ทรงรูปหม้อได้ ต้องรีบเก็บเข้าไว้ในทีร่ ม่ เพือ่ ตีขน้ึ รูปต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒ การตีแต่งทรงหม้อ

การตีเป็นการขึ้นรูปหม้อต่อจากการปั้นขึ้นรูปเป็นหุ่นของหม้อบนแปนหมุนตาม
ขั้นตอนที่ ๑ และผ่านการผึ่งแดดจนหมาดดีแล้ว การตีเป็นการแต่ง ทรงของหุ่นให้
เป็นรูปทรงของหม้อที่สวยงาม เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการขึ้นรูปหม้อ
ผู้ตีต้องมีความชำนาญและมักจะเป็นสตรี
อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการตี คือ
ลูกหิน ลูกหินที่ใช้มีขนาดต่าง ต้องใช้ลูกหินเพื่อรองรับภายในจากการตี
ด้วยไม้ลาดจากภายนอก
ไม้ลาด หรือ ไม้ตี ใช้พร้อมกับลูกหิน ใช้ตีบริเวณภายนอกของหม้อ โดยมี
ลูกหินรองรับอยู่ภายใน

วิธีการตี

๑. การตีเพื่อแต่งรูปทรงของหม้อ ผู้ตีต้องนั่งขัดสมาธิ มือด้านถนัดจับไม้ตี
มืออีกข้างหนึ่งจับลูกหินและสอดเข้าไปในปากหม้อให้ปากหม้อหันเข้าหาตัว
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ลูกหินและไม้ตี

การใช้ไม้ตีและลูกกหิหินนตีตีขขึ้นึ้นรูรูปปหม้
หม้ออ

๒. ใช้ไม้ลาดซึง่ มีหน้าแบนเรียบหรือทีเ่ ซาะเป็นร่อง ตีบริเวณก้นหม้อ มีลกู หิน
รองรั บ การตี อ ยู ่ ภายใน ตี ว นโดยรอบด้ ว ยการเปลี ่ ย นตำแหน่ ง ที ่ ต ี จนบริ เ วณ
ก้นเนื้อดินที่เป็นรูกว้างได้แผ่ขยายออกจนมีขนาดเล็ก
๓. นำดินเหนียวมาอุดที่รูจนประสานเป็นเนื้อเดียวกัน เลื่อนการตีจากบริเวณ
ก้นมาตีที่คอและกระพุ้ง การตีที่กระพุ้งใช้ไม้ลาดลึกที่มีความเว้าเข้าข้างใน ใช้ตีเพื่อให้
กระพุ้งของหม้อมีความสวยงาม
๔. ใช้ไม้ลาดตีแต่งบริเวณไหล่ให้เรียบร้อย
๕. ใช้ไม้ลาดขัด ซึ่งเป็นแผ่นไม้ไม่มีด้า ม ตรงกลางแผ่นไม้เ ป็นรอยเว้าใช้มือ
จับได้ ใช้ไม้ลาดขัดแต่งผิวของหม้อให้เรียบเสมอกันทั่วทั้งใบ

การตีขึ้นรูปหม้อให้สวยงาม
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)

53-08-021_168-233_Y.indd 185

หุ่นหม้อดินที่ปั้นเสร็จแล้ว
ผึ่งไว้ให้หมาดก่อนไปตีขึ้นรูป

11/16/10 9:00:59 PM

1

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี
หุ่นของหม้อส่วนก้นทะลุ

การตีขึ้นรูปหม้อดินจะตีประสาน
ส่วนก้นให้เต็มเป็นเนื้อเดียวกั
วกันน
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๔๖)

การตีแต่ละครั้งต้องนำไม้ลาดไปแตะที่ผ้าชุ่มน้ำ ให้ไม้ลาดเปยกน้ำทั้งนี้เพื่อ
ปองกันไม่ให้ดนิ ทีข่ น้ึ รูปเป็นหุน่ หม้อติดไม้ลาด ถ้ามีรอยแตกต้องใช้ดนิ เหนียวยาจากนัน้
ใช้ไม้ตี ตีให้เป็นเนื้อเดียวกัน ผู้ตีต้องจับลูกหินซึ่งเป็นก้อนดินกลมด้วยมือข้างหนึ่งที่
รองอยู่ภายในของหุ่น เพื่อรองรับการตีจากผิวด้านนอก และต้องให้ตรงตำแหน่งที่ใช้
ไม้ตีผิวนอกทุกครั้ง ต้องรองรับด้วยน้ำหนักที่พอดีกับการตี มืออีกข้างหนึ่งจับไม้ตี ตี
ตรงตำแหน่งที่ลูกหินรองรับ การใช้น้ำหนักตีต้องคำนึงถึงขนาดความหนาบางและ
รูปทรงของหม้อด้วย มิ ะนั้นรูปทรงของหม้อจะเสียไปหรือหนาบางไม่เท่ากัน หรือถ้า
รับผิดตำแหน่งที่ตี ไม้ตีอาจทำให้รูปทรงหม้อเสียหายยุบตัวหรือบิดเบี้ยว
ผูต้ จี ะถลกผ้านุง่ ขึน้ ถึงหน้าขา วางหุน่ หม้อบนหน้าขาตี ไปโดยรอบจนเป็นรูปหม้อ
ที่สวยงาม ส่วนขอบและคอหม้อได้ปั้นไว้ดีแต่แรกแล้วไม่ต้องตีในส่วนนี้
ขณะตีตอ้ งหมุนตัวหม้อไปมาตลอดเวลาจะได้ตไี ด้ทว่ั การวางบนหน้าขาจะสะดวก
ในการเคลื่อนตัวของหม้อ ถ้ามีผ้ารองรับตัวหม้อจะติดกับผ้า การหมุนตัวของหม้อจะ
ไม่สะดวก
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หม้อกระดี่และหม้อทะนนจะตีลายที่ผิวภายนอกให้มีลายต่าง ส่วนหม้ออื่น
ผิวภายนอกหม้อเรียบเกลี้ยง ใช้ไม้ลาดด้านเรียบตีให้ผิวเรียบสวยงามไม่มีลาย
การขึ้นรูปตอนที่สองหรือการตีนี้ จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการแต่งรูปร่างของ
หม้อให้มีความสวยงาม ผู้ตีต้องมีความชำนาญในการแต่งรูปทรงของหม้อและได้รับ
ค่าแรงสูงกว่าการขึ้นรูปบนแปน

ขั้นตอนที่ ๓ การแต่งด้วยสีดินฝุน

หลังจากที่นำไปผึ่งแดดจนมีความแข็งพอดี ใช้สีดิน ุนสีแดงปนเทาหรือสีเหลือง
ละลายน้ำเข้มข้นทาให้ทั่ว เมื่อสีแห้งดีแล้วจึงขัดด้วยหินขัดจนเป็นมันเงา ปัจจุบันไม่
นิยมทาสีดินดังกล่าว คงมีแต่สีดินตามธรรมชาติ

ขั้นตอนที่ ๔ การขัด

การขัดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการตกแต่งทำให้หม้อมีความสวยงามยิ่งขึ ้น มีผิว
เรียบเป็นมันเงา ขัดด้วยก้อนหินที่ภายนอกและที่ขอบภายในไม่ต้องขัด

ขั้นตอนที่ ๕ การผึ่งหรือตาก

เมื่อขัดเรียบร้อยแล้วนำไปผึ่งไว้จนแห้งสนิท ด้วยการคอยกลับหม้อให้ถูกแดด
หรือถูกลมตลอดทั้งใบและให้แห้งพร้อมกัน เก็บไว้จนแห้งสนิทพร้อมเข้าเตาเผาได้

หม้อขนาดใหญ่ที่ผ่านการตีขึ้นรูปขั้นตอนแรกแล้
ตอนแรกแล้ววรอการตี
รอการตีขขึ้นึ้นรูรูปปขัขั้น้นตอนต่อ
ให้มีความสวยงาม (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)
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หม้อที่ขัดแต่งแล้วผึ่งให้แห้งก่อนเข้าเตาเผา

การนำหม้อเข้าเตาเผา
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)
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เตาเผาแล การเผาเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางต นาวศรี
เตาเผาหม้อเป็นเตาที่มีลักษณะแตกต่า งจากเตาเผาโอ่งที่บ้านเกาะเกร็ด แต่มี
ลักษณะเหมือนเตาเผาเครื่องโรงหวดที่เรียกว่า “เตาถัง” กล่าวคือ ตัวเตาก่อเป็น
รูปสี่เหลี่ยมด้านบนเปด ภายในเตาก่ออิฐยกพื้นโปร่งให้เปลวไ ผ่านขึ้นสู่เบื้องบนได้
ด้านหน้ามีช่องใส่ไ ทำเป็นซุ้มโค้งเป็นเรือนไ ใส่เชื้อเพลิงที่เรือนไ เตาแบบนี้เป็นเตา
แบบความร้อนกระจายขึน้ จากเรือนไ ไปทีต่ วั เตาผ่านพืน้ ในเตา และกระจายขึน้ เบือ้ งบน
ของเตา ตัวเตาจึงทำหน้าที่สองอย่างคือ ทำหน้าที่บรรจุเครื่องปั้นที่เผาและทำหน้าที่
เป็นปล่องให้ความร้อนผ่านสู่เบื้องบนของเตาด้วย
ด้านผนังด้านใดด้านหนึ่งของเตาจะทำเป็นประตูหรือทางเข้าเพื่อนำเครื่องปั้น
เข้าไปเรียงในเตาเพื่อเผาหรือเพื่อนำเครืองปั้นที่เผาสุกแล้วนำออกจากเตา เมื่อนำ
เครื่องปั้นเรียงเต็มเตาแล้วจึงใช้อิฐก่อเป็นผนังเตาตามเดิม พร้อมใช้โคลนหรือดินเหลว
ผสมทรายโบกทับ เมื่อเผาเครื่องปั้นสุกแล้วและต้องนำเครื่องปั้นที่เผาสุกแล้วออกจ าก
เตา ต้องเปดแผ่นอิฐที่เป็นประตูชั่วคราวออกเพื่อนำเครื่องปั้นออกจากเตา แต่บางเตา
ไม่ทำทางเข้าดังกล่าว แต่ใช้ไม้พาดภายในเตา เมือ่ มีการเรียงหม้อภายในเตา คนเรียง
ไปยืนอยู่บนไม้ที่พาดไว้ในเตา สามารถเรียงหรือทำงานภายในเตาได้
เตาเผาหม้อจะต้องสร้างหลังคาคลุมเตาเพื่อปองกัน นตกขณะเผาเตา หลังคา
ที่สร้างคลุมเตานั้นทำเป็นแผงสังกะสีขนาดใหญ่สามารถเปดได้ เมื่อเวลาเผาเครื่องปั้น
จะมีควันไ จำนวนมากพุง่ ขึน้ มาจากเตาและมีเปลวไ และความร้อนจากการเผาเกิดขึน้
เหนือเตาเพื่อเป็นการระบายควันและความร้อน จึงมักจะทำหลังคาให้เปดปดได้ แต่
การเผาเตาใน ดู นต้องปดหลังคาให้มดิ ชิด ไม่ให้ นลงไปทีเ่ ตาขณะกำลังเผาเครือ่ งปัน้

53-08-021_168-233_Y.indd 189

11/16/10 9:01:13 PM

1

เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี

การเรียงเครื่องปั้น นเตาเผาบ้านบางต นาวศรี
การเรียงเครื่องปั้นในเตาจะจัดเรียงด้วยการใช้เครื่องปั้นที่มีขนาดใหญ่อยู่ข้างล่าง
วางเรียงเป็นแถวในแนวนอนให้เต็มแล้วจึงวางเรียงซ้อนกันเป็นชัน้ เครือ่ งปัน้ ขนาดเล็ก
วางอยู่ในชั้นบนหรือวางแทรกตามช่องว่าง เตาจะเรียงเครื่องปั้นได้ประมาณ ชั้น เมื่อจัดเรียงเครื่องปั้นเต็มเตา ด้านบนปดด้วยเศษเครื่องปั้นดินเผาแตกนำมาแผ่
ปดจนเต็ม
ในการเรียงเครือ่ งปัน้ ภายในเตา ผูเ้ รียงต้องอยูใ่ นระดับสูงกว่าเครือ่ งปัน้ และจะยืน
เหยียบบนเครือ่ งปัน้ ไม่ได้ เครือ่ งปัน้ จะแตกเสียหายหมด เพราะเป็นเครือ่ งปัน้ ทีบ่ างและ
มีขนาดเล็ก ไม่สามารถรับน้ำหนักคนได้ และต้องเรียงจากล่างขึ้นบน ซ้อนเป็นแถว
ตามนอนซึ่งต่างกับการเรียงโอ่ง เพราะโอ่งจะเรียงจากท้ายเตาออกมาหน้าเตา โอ่งมี
ขนาดใหญ่รับน้ำหนักคนเรียงที่นั่งอยู่บนเครื่องปั้นใหญ่ ได้ เพื่อให้สามารถเรียงหม้อ
ขนาดต่าง ภายในเตาเผาหม้อได้ ทีผ่ นังเตาจึงมีการทำช่องพอทีใ่ ช้ไม้พาดขวางภายใน
เตาได้ ช่องดังกล่าวนี้จะมีตั้งแต่ระดับล่างเหนือพื้นที่เรียงเครื่องปั้น ขึ้นมาจนถึงด้านบน
ของเตา เมื่อนำไม้พาดขวางเตาคนเรียงจะนั่งอยู่บนไม้พาดและก้มเรียงเครื่องปั้นจาก
ด้านล่างจากพื้นเตาขึ้นมาตามลำดับ และเลื่อนแนววางไม้พาดให้สูงขึ้นตามระดับที ่
เรียงเครื่องปั้นเป็นระดับ ไปจนสามารถเรียงเครื่องปั้นได้เต็มเตา
ในการเรียงเครือ่ งปัน้ เพือ่ ให้เครือ่ งปัน้ แต่ละชัน้ แต่ละแถวไม่เคล อ่ื นตัวมีความมัน่ คง
มีการใช้กระเบือ้ งแตกวางสอดแทรกเป็นลิม่ อยูต่ ามจุดต่าง ทีว่ างเครือ่ งปัน้ กัน้ ระหว่าง
แถวและระหว่างชั้น นอกจากนั้นมีการนำ นแสมที่ตัดเป็นท่อนวางแทรกในระหว่าง
แถวและชัน้ ทีเ่ รียงเครือ่ งปัน้ ไว้เป็นระยะ เมือ่ ความร้อนในเตาสูงขึน้ นแสมจะลุกไหม้
ช่วยทำให้ความร้อนภายในเตาสูงขึ้นและกระจายไปทั่วตลอดทั้งเตา ทำให้เครื่องปั้นที่
อยู่ภายในเตาสุกตลอดทั่วทั้งเตาเช่นกัน นแสมที่เรียงอยู่ภายในเตานี้เรียกว่า ฟืนส่ง
ทำหน้าที่ส่งความร้อนภายในเตาให้สูงขึ้นและความร้อนกระจายทั่วตลอดทั้งเตา
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การเรียงเครื่องปั้นภายในเตาแบบเตาถัง

การเรียงหม้อเครื่องปั้นในเตาเผาแบบเตาถังบ้านบางตะนาวศรี (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๔๖)
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การเผาเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางต นาวศรี
การเผาในระยะแรกจะสุมไ อ่อน ประมาณ ๑ ชั่วโมง จากนั้นเร่งไ ให้แรง
ขึ้นอีกประมาณ ๑๒ ชั่วโมง รวมเวลาที่ใช้ในการเผาประมาณ ๒๔ ชั่วโมง และต้อง
ให้ความร้อนกระจายทัว่ ทัง้ เตาจากเรือนไ ด้านล่างขึน้ ถึงด้านบนของเตาเพือ่ ให้เครือ่ งปัน้
ดินเผาทีอ่ ยูต่ อนบนสุกตลอดทัง้ เตา อุณหภูมทิ ใ่ี ช้เผาเครือ่ งปัน้ ดินเผาประเภทนีป้ ระมาณ
องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่าการเผาเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเกาะเกร็ด
และกลุ่มโรงหวด หม้อที่เผาแล้วภายในจึงไม่สุกเต็มที่เหมือนภายนอก หม้อข้าวและ
หม้อแกงทุกชนิดต้องเผาในอุณหภูมิที่ไม่สูงเพราะเมื่อนำไปตั้งบนเตาไ ขณะหุงอาหาร
ความร้อนจากการหุงอาหารจะทำให้เครื่องปั้นมีการขยายตัว ถ้าเครื่องปั้นนั้นเผาสุก
เต็มที่ การขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อถูกความร้อนจะทำให้เครื่องปั้นนั้นแตกเสียหายได้
การเผาหม้อจึงใช้อุณหภูมิไม่มาก เครื่องปั้นจะขยายตัวได้ดีเมื่อถูกความร้อนในขณะ
หุงอาหาร หม้อจะไม่เกิดการแตกร้าวเพราะถูกความร้อนขณะหุงอาหารดังกล่าว

การนำเครื่องปั้นดินเผาออก ากเตา
การนำเครื่องปั้นดินเผาออกจากเตา หลังจากปดเตาแล้วต้องปล่อยให้ความร้อน
ลดลงใช้เวลาอีกประมาณ ๑๒ ชัว่ โมง เพือ่ ให้เครือ่ งปัน้ ดินเผาทีเ่ ผานัน้ คลายความร้อน
จากนั้นจึงนำเครื่องปั้นที่เผาแล้วออกจากเตาได้ เครื่องปั้นที่อยู่บนสุดจะถูกนำออกก่อน
จากนั้นจึงนำเครื่องปั้นระดับล่างที่อยู่ถัดลงไปออกมาตามลำดับ การนำเครื่องปั้นชั้น
ล่าง ออกจากเตาต้องนั่งบนไม้ที่พาดขวางภายในเตาเช่นเดียวกับตอนเรียงเครื่องปั้น
เข้าในเตา
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การตลาดเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางต นาวศรี แล บ้านบางไผ่
เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านบางตะนาวศรีมคี วามสำคัญและผูกพันกับวิถชี วี ติ ของคนไทย
มานานกว่า ๒ ศตวรรษมาแล้ว ผู้คนแต่เดิมต้องหุงอาหารด้วยหม้อดินเผากันทั่วไป
รวมตลอดทั้งใช้หม้อดินเผาในการต้มยาและการประคบรักษาโรคของแพทย์แผ นไทย
หม้อขนาดเล็กใช้เป็นภาชนะบรรจุนำ้ ตาลโตนดหรือน้ำตาลมะพร้าว เป็นสินค้าทีจ่ งั หวัด
เพชรบุรีต้องมาสั่งซื้อที่บ้านบางตะนาวศรีเพื่อใช้สำหรับใส่น้ำตาลที่เรียกว่า หม้อตาล
นอกจากนั้นแม้หม้อที่มีตำหนิ เช่น ปากบิ่นหรือร้าวไม่มาก ยังสามารถนำไปจำหน่าย
ให้แก่ชาวสวนผลไม้สำหรับใช้เพาะชำต้นไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด หรือมะม่วงได้
เครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีขายดีมากจนต้องขยายแหล่งผลิตไปที ่บ้านบางไผ่
ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่คนละ ังแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้าม
บ้านบางตะนาวศรี
ตลาดใหญ่ที่รับซื้อเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นตลาดใหญ่ทส่ี ดุ และตามจังหวัดต่าง ในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวัน
ออก และภาคใต้ตอนบนเช่นเดียวกับตลาดเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
บริเวณริมแม่น้ำที่บ้านบางตะนาวศรีและบ้านบางไผ่จึงมีเรือจำนวนมาก ที่มา
จอดรอรับซื้อหม้อ กระทะและกระทะขนมครก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านหม้อบาง
ตะนาวศรีและบ้านบางไผ่ เรือทีม่ ารับซือ้ เครือ่ งปัน้ ดินเผาทีบ่ า้ นเกาะเกร็ดจะมาแวะจอด
ทีบ่ า้ นหม้อบางตะนาวศรีและบ้านบางไผ่เพือ่ ซือ้ สินค้าทีบ่ า้ นนีก้ อ่ นทีจ่ ะเดินทางไปค้าขาย
ที่ยังต่างจังหวัด บ้านหม้อบางตะนาวศรีและบ้านบางไผ่จึงคึกคักด้วยเรือเหล่านี้ไม่ต่า ง
กับที่บ้านเกาะเกร็ด
การจำหน่ายหม้อบ้านบางตะนาวศรีและบ้านบางไผ่ ส่วนใหญ่จะจำหน่ายแบบ
ขายส่งนับจำนวนเป็นร้อยใบ โดยนับเป็นกอง ละ ๑ ใบ การจัดวางหม้อให้ได้กองละ
๑ ใบ ทำได้ด้วยการจัดวางหม้อเป็นรูปพีระมิด แถวล่างสุดนำหม้อมาเรียงด้านละ
ใบ ๓ ด้านของรูปพีระมิด จากนั้นนำนำหม้อมาเรียงให้เต็มฐานชั้นล่าง เมื่อเรียง
เต็มฐานชั้นล่างแล้ว วางเรียงซ้อนชั้นที่ ๒ แถวละ ๖ ใบ ชั้นที่ ๓ แถวละ ๕ ใบ
ชัน้ ที่ ๔ แถวละ ๔ ใบ ชัน้ ที่ ๕ แถวละ ๓ ใบ ชัน้ ที่ ๖ แถวละ ๒ ใบ เมือ่ มีผซู้ อ้ื
จะซื้อเป็นกอง ใช้วิธีนับจำนวนกอง
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หม้อและกาน้ำบ้านบางตะนาวศรี
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)

ลักษณะการเรี
ษณะการเรียยงหม้
งหม้ออเป็
เป็นนกองรู
กองรูปปพีพีรระมิ
ะมิดด
การฤกษ์ บ้บ้าานปั
นปั้น้นหม้
หม้ออ คลองสระบัว
(บันทึกภาพที่บ้านป้าสมจิต และป้าอุดม การฤกษ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
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เมือ่ มีการนำหม้ออะลูมเิ นียมมาจำหน่ายในประเทศไทย ผลกระทบเกิดขึน้ กับผูผ้ ลิต
เครื่องปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีและบ้านบางไผ่มาก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒
การสัง่ ซือ้ หม้ออะลูมเิ นียมจากต่างประเทศทำได้ยาก เครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านบางตะนาวศรี
จำหน่ายได้ดีอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นเริ่มซบเซาลงมาเรื่อย จนปัจจุบันนี้ผู้ผลิตเครื่อง
ปั้นดินเผาบ้านบางตะนาวศรีเลิกเกือบจะหมดแล้ว เพราะตลาดไม่มีเหมือนสมัยก่อน
คงผลิตเครื่องปั้นไว้จำหน่ายสำหรับใช้ต้มยาแผนโบราณเท่านั้น
ประวัติศาสตร์การเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อของบ้านบางตะนาวศรี
ที่มีสืบต่อกันมายาวนานกว่าสองร้อยปคงจะต้องปด ากตัวเองในไม่ช้า เช่นเดียวกับชื่อ
บ้านหม้อหรือบ้านบางตะนาวศรีที่ปัจจุบันนี้มีน้อยคนนักที่จะรู้จักชื่อบ้านหม้อหรือบ้าน
บางตะนาวศรี สำหรับชื่อบ้านบางตะนาวศรีทางราชการสมัยส่งเสริมรัฐนิยมให้เปลี่ยน
ชื่อบ้านบางตะนาวศรีที่ไม่ได้แสดงความเป็นไทยให้เป็นตำบลสวนใหญ่ จึงทำให้ชื่อ
บ้านบางตะนาวศรี ซึง่ ครัง้ หนึง่ เป็นชือ่ ทีก่ ล่าวขวัญเลือ่ งลือถึงเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีม่ ชี อ่ื ของ
” ม้อ าง ะนาวศรี ขัดมันดี ใ ้ทนทาน” ปัจจุบันมีน้อยคนที่จะรู้จักชื่อบ้านหม้อ
และบ้านบางตะนาวศรี
แต่อย่างไรก็ตามบ้านหม้อหรือบ้านบางตะนาวศรียังคงอยู่ในความทรงจำว่า
เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทยที่อยู่ในจ ังหวัดนนทบุรี

หม้อบ้านบางตะนาวศรี (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๔๖)
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การผลิตเครื่องปั้นดินเผาด้วยเทคโนโลยี
แล เครื่องมือ นสมัยปั ุบัน
เ โ โลย การผลิตเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต

เครื่องปั้นดินเผา ได้มีการพัฒนาไปมากด้วยการอาศัยเครื่องมือสมัยใหม่ เช่น แปน
ไ า เครื่องโม่ดินใช้ไ า เตาเผาเครื่องปั้นที่เป็นเตาแกสหรือเตาไ า แต่ขั้นตอน
สำคัญในการผลิตบางขั้นตอนยังคงเป็นวิธีการที่เคยป ิบัติมาแต่ก่อน โดยเ พาะ
อย่างยิ่งการขึ้นรูป ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรียังคงอาศัยภูมิปัญญา
ของช่างปั้นรุ่นก่อน อยู่ ถึงแม้จะมีการขึ้นรูปด้วยการหล่อหรือการกด แต่ช่างปั้น
ยังคงขึ้นรูปด้วยวิธีดั้งเดิมคือขึ้นรูปบนแปนหมุนและรีดดินขึ้นเป็นรูปภาชนะต่าง
การสลักตบแต่งลายต่าง ของช่างปัน้ เกาะเกร็ดหรือการตีขน้ึ รูปหม้อของช่างปัน้
บ้านบางตะนาวศรีและบ้านบางไผ่ ยังคงต้องใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิมอยู่เช่นเดียวกัน
การเผา ถึงแม้จะมีเตาไ าหรือเตาแกส เตาดังกล่าวมีใช้กันอยู่บ้างเ พาะ
สำหรับเผาเครื่องปั้นดินเผาที่มีขนาดเล็กและจำนวนเครื่องปั้นที่เผาแต่ละครั้งมีจำนวน
ไม่มากเพราะเตาเผามีขนาดเล็ก ถ้าจะใช้เตาไ าหรือเตาแกสขนาดใหญ่ การลงทุน
จะสูงมาก จุดคุ้มทุนในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจะไม่คุ้มกับการลงทุน เตา นจึงเป็น
เตาที่ยังคงใช้กันอยู่ เตาไ าหรือเตาแกสใช้เผาเครื่องปั้นเ พาะประเภทที่เป็นของ
บรรณาการที่สวยงามและมีราคาสูงเท่านั้น
การใช้แป้นหมุนไฟฟ้าขึ้นรูป
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เครื่องโม่ดินไฟฟ้า

การนำหม้อน้ำที่สลักกลายวิ
ลายวิจจิติตรแล้
รแล้ววเข้
เข้าาเตาเผาสมั
เตาเผาสมัยยใหม่
ใหม่ใใช้ช้ไไฟฟ้
ฟฟ้าา
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เครื่องปั้นดินเผาสร้าง ริยธรรมนำชีวิต
รทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาเป็นอาชีพหลักของชาวเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรี

ที่สร้างความมั่งคั่งแก่ผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันการทำเครื่องปั้นดินเผาได้สอดแทรก
คติความเชื่อและแนวป ิบัติของสังคมช่างปั้น เป็นวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางจริยธรรมในสังคมได้อย่างดียง่ิ โดยเ พาะอย่างยิง่ การทำเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ของช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชุมชนและหล่อหลอมอยู่ในวิถีชีวิต
ของผู้ทำเครื่องปั้นดินเผาตลอดมา ซึ่งได้แก่

การแสดงความเคารพผู้อาวุโส
บางส่วนของคำบอกเล่าของช่างปั้นอาวุโสแห่งบ้านเกาะเกร็ดเล่าว่า

“ของใ ่ ้องจั ู่กันนะถึงจะปนได้ น นึ่ง ัก ปน อีก น นึ่งก
เปน นปน นปนเรียกว่า “อาจารย” าง นไม่มี โรงปนกไปรั จ้างปน ้าง
ไป มน ปนเปน “ ูกศิ ย” ใ ้ “อาจารย” ปน ้าง”

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้เป็นช่างปั้นจะเรียกว่า อาจารย์ อาจารย์ปั้นจะเป็นผู้ได้รับ
การยกย่องนับถือจากชาวบ้านมาก โดยเ พาะลูกศิษย์ผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลืออาจารย์นั้น
ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้พร้อม เมื่อเวลาอาจารย์ลงมือปั้นต้องมาก่อนอาจารย์เพื่อ
เตรียมดินสำหรับใช้ปน้ั เตรียมทีป่ น้ั และอุปกรณ์ตา่ ง เช่น กระดานรองปัน้ น้ำในอ่าง
ที่อาจารย์ปั้นใช้ชุบมือชุบผ้าและทรายให้พร้อม เมื่ออาจารย์ปั้นเสร็จแล้วลูกศิษย์
ยังกลับไม่ได้ ต้องเก็บเครื่องใช้ต่าง ให้เรียบร้อยและเตรียมดินให้พร้อมสำหรับให้
อาจารย์ปั้นในวันรุ่งขึ้น
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ส่วนอาจารย์ตอ้ งทำหน้าทีเ่ ป็นครูถา่ ยทอดความรูใ้ ห้แก่ลกู ศิษย์ดว้ ย ศิษย์จะได้เป็น
ช่างปั้นในวันหน้าต่อไป
เจ้าของโรงปั้นต้องป ิบัติต่ออาจารย์และศิษย์ด้วยดี นอกจากค่าแรงที่จ่ายอย่าง
ดีแล้วยังต้องจัดอาหารอย่างดีเลี้ยงด้วย
ในการเข้าเตาก็เช่นกัน จะเห็นความยิ่งใหญ่ของอาจารย์ใหญ่ที่ทำหน้าที่หัวหน้า
ในการจัดเรียงเครื่องปั้นในเตา ทุกคนที่ไปร่วมทำงานด้วยต้องคอย ังคำสั่งและทำงาน
ร่วมกันอย่างดี
สำหรับอาจาเลีย่ งซึง่ เป็นหัวหน้าในการจัดเรียงเครือ่ งปัน้ ภายในเตา ต้องจัดสำรับ
อาหารให้เ พาะและให้อาจาเลีย่ งนัง่ รับประทานคนเดียวในสำรับอาหารนั้น ส่วนคนอื่น
จะไปร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่นโดยจัดอาหารเป็นสำรับเช่นกัน

การสร้างความสามัคคีของคน นหมู่บ้าน
การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดเป็นกิจการที่ค่อนข้างใหญ่ผลิตเครื่องปั้น
ดินเผาที่มีขนาดใหญ่ ทั้งงานที่ทำแต่ละขั้นตอนล้วนเป็นงานหนักที่ต้องใช้แรงงาน
และทุนทรัพย์จำนวนมาก ความร่วมมือของคนในชุมชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งใน
การดำเนินกิจการการทำเครื่องปั้นดินเผา กิจกรรมที่แ สดงถึงความสามัคคีของผู้คนที่
ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดที่สำคัญ เช่น
การร่วมกันก่อเตา เตาเผาเครื่องปั้นบ้านเกาะเกร็ดตั้งแต่เดิมที่มีการก่อเตาเผา
เครื่องปั้นมานานกว่า ๒ ปมาแล้ว เตาแต่ละแห่งมีขนาดใหญ่และลงทุนสูง ผู้ทำ
เครื่องปั้นจึงร่วมกันเป็นเจ้าของเตา เรียกว่า “เตาหุ้น” ช่างปั้น ๕ - ครอบครัว
ร่วมทุนร่วมแรงช่วยกันก่อเตา การใช้เตาในระหว่างเจ้าของร่วมหรือหุ้นส่วนด้วยกันได้
กำหนดเป็นลำดับหรือคิวการใช้เตาเวียนจากครอบครัวแรกถึงครอบครัวสุด ท้ายหมุนเวียน
กันไปตามที่ตกลงกันไว้ การซ่อมบำรุงรักษาเตาต้องช่วยกันในหมู่ผู้มีหุ้นส่วน
การช่วยกันจัดทำอาหาร ในวันเข้าเตาและวันออกเตาต้องมีการเลี้ยงอาหาร
แก่ทุกคนที่มาทำงานในวันนั้น ดังนั้นก่อนวันเข้าเตาเพื่อนบ้านจะมาช่วยทำอาหาร
อาหารที ่ ท ำนอกจากเลี ้ ย งคนทำงานแล้ ว ได้ น ำไปแบ่ ง ปั น แจกจ่ า ยใ ห้เพื่อนบ้าน
ญาติพี่น้องเป็นการประสานสามัคคีของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี ดังความตอนหนึ่ง
ที่ปาประพิศ วัฒนพ กษา ได้เล่าว่า
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“วันไ นจะเข้าเ าก ้อง อกกัน ใ ้ นเยอะ ทั้ง น ามโอ่ง เรียงโอ่ง
นเรียงสำ ั มาก เรียกว่าอาจาเ ี่ยง เปน ำมอ ป ว่า อาจารยใ ่เปน
น วันเข้าเ า เ าใ ่ ้อง
ัว น้า ้วยังมีรอง ัว น้า อย ่วยอีก
ใ ้ นมาก เกือ ๐ น ้องเ ี้ยงข้าว เ ี้ยงขนมด้วย เริ่มงาน ่เ ้ามืด
เ ี้ยงข้าวเ ้า ก างวันกเ ี้ยงขนมอีก”

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในวันเข้าเตาเจ้าของเตาต้องจัดเตรียมอาหารเลี้ยงคนที่มาทำ
งานในวันนั้น ซึ่งเป็นธรรมเนียมของคนมอญที่ทำเครื่องปั้นดินเผา ต้องจัดอาหารอย่าง
ดีและมีญาติหรือเพื่อนบ้านมาช่วยกันทำอาหารคล้าย การทำบุญ
ธรรมเนียมป ิบัติของหมู่บ้านช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดจะกำหนดล่วงหน้าว่าวันใด
บ้านใดจะเข้าเตาก็จะต้องเตรียมจัดอาหารไว้ล่วงหน้าเพื่อเลี้ยงผู้ท ี่มาช่วยทำงาน เด็ก
ในครอบครัวจะมีหน้าที่ไปเก็บผักหนาม ผักบุ้ง ไส้กล้วย และหน่อกะลามาดองด้วย
น้ำมะพร้าวหรือน้ำซาวข้าวล่วงหน้าประมาณ ๑ วัน หรือเก็บผักกูดมาใช้เป็นผักจิ้ม
กับปลาร้าหลน รวมทั้งไปตัดยอดเต่าร้างหรือกล้วยดิบมาแกงเผ็ดกับเนื้อ การทำ
อาหารใช้เลี้ยงในวันเข้าเตาเป็นหน้าที่ของบรรดาแม่บ้านมาช่วยกัน แกงยอดเต่าร้าง
แกงกล้วยดิบ แกงจืดหนังหมู เป็นต้น ส่วนของหวานมักจะเป็นกล้วยบวชชี แกงบวด
ักทอง แกงบวดมันเทศ สิ่งที่นำมาทำอาหารส่วนใหญ่เป็นพืชหรือไม้ผลซึ่งมีอยู่ใน
ชุมชนเกาะเกร็ดนั่นเอง ส่วนวันออกเตาจะเลี้ยงข้าวต้มเวลากลางวันพร้อมกับขนม
เช่นเดียวกับวันเข้าเตา เช่น กล้วยบวชชี เป็นต้น

การสร้าง ิตสำนก นการเปนผู้กตัญ ูรู้คุณ
การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดนี้ มีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพที่สำคัญ
คือ การบูชาเตาและเซ่นไหว้เตา

การบูชาเตา

ในวันเข้าเตาเมือ่ ปดปากเตาแล้ว พอเริม่ ใส่ไ ต้องทำพิธไี หว้เจ้าทีเ่ ตาด้วยการนำ
ดอกไม้ธูปเทียน ไหว้เจ้าที่เตา และปักธูปเทียนที่บริเวณเหนือช่องใส่ไ ช่องชั้นบนที่ได้
ทำที่ไว้แล้ว ต้องเตรียมอาหารสำหรับไหว้เจ้าที่เตาด้วย อาหารสำหรับไหว้เจ้าที่เตาทำ
จากข้าวคลุกถั่วงา ใส่กระทงเล็ก
กระทง มีเทียนเล่มเล็ก ปักไว้กลางกระทง
เมื่อไหว้เจ้าที่เตาแล้วจะนำกระทงอาหารมาวางที่ปากเตาใกล้ ช่องใส่ นช่องล่าง
หลังจากนั้นทุกเย็นต้องจุดธูปเทียนไหว้เจ้าที่เตาเป็นประจำทุกวันในเวลาเย็น
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อาหารและเสี้อผ้าสำหรับพิธี
เซ่นไหว้เจ้าที่เตา

การบูชาเตา

พิธีเซ่นไหว้เจ้าที่เตา มอญเรียกว่า
ซ๊าดปะแก้งพาว (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒๗)

การเ ่นไหว้เตา
เมื่อไ แรงและเปดช่องไ ช่องบนแล้วต้องทำพิธีเซ่นเตา พิธีเซ่นเตานี้มอญ
เรียกว่า “ าดปะแก้งพาว” ต้องจัดเครื่องไหว้มา ๒ ถาด ถาดแรกเป็นเสื้อผ้าของ
บรรพบุรุษที่ลูกหลานเก็บไว้ทั้งของผู้ชายและผู้หญิง ของผู้ชายจะมีผ้านุ่งแบบผ้าจูง
หรือผ้านุ่งลอยชาย ๑ ผืน ผ้าขาวม้า ๑ ผืน ของผู้หญิงมีผ้านุ่ง ๑ ผืน เสื้อ ๑ ตัว
สไบ ๑ ผืน และดอกไม้ธปู เทียน ทอง น้ำอบ แปง ถาดทีส่ องเป็นอาหารมีกล้วยน้ำว้า
๑ หวี ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง ข้าว ไข่ต้มและน้ำอย่างละ ๑ ถ้วย เครื่องเซ่นไหว้
เตาจะจัดรวมในถาดเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้ถาดขนาดใหญ่ เมื่อทำพิธีจะต้องนำผ้าไป
พาดไว้ที่เตาตรงบริเวณสองข้างของปากเตา ดอกไม้ธูปเทียนบูชาไว้ที่ช่องที่ทำไว้ที่ปก
หูช้าง ๒ ข้างเตา ที่ปากเตาวางใบตองใส่อาหารซึ่งแบ่งมาจากถาดอาหาร ประพรม
น้ำอบที่เตา แปงเจิมบริเวณประตูเตาและที่หูช้างพร้อมปดทองที่บริเวณเหนือขอบบน
ของช่องบูชาที่หูช้างทั้งสองข้างและที่กลางประตูเตาเหนือช่องใส่ไ ช่องบน
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เมือ่ เสร็จพิธเี ซ่นเตาแล้วอาหารเหล่านี้จะแจกให้เด็ก ดังนัน้ เด็ก จึงสนุกสนาน
กันมากเมือ่ มีการเซ่นเตา
ประเพณีนส้ี บื เนือ่ งมาจากธรรมเนียมของคนมอญทีเ่ คารพนับถือและกตัญ รู คู้ ณ
ุ
ต่อบรรพบุรุษมาก การเชิญเสื้อผ้าของบรรพบุรุษมาทำพิธีไหว้เตา เป็นการรำลึกถึง
บรรพบุรุษที่ตนเคารพนับถือ อีกทั้งยังเป็นการขอขมาโทษต่อแม่พ ระธรณี เพราะการ
ทำเครือ่ งปัน้ ต้องนำดินซึง่ นับถือกันว่ามีพระแม่ธรณีอยูน่ น้ั มาเผา จึงควรทีจ่ ะต้องขอโทษ
ต่อท่านและให้ท่านบันดาลความเป็นสิริมงคลให้ด้วย
ช่างปั้นกลุ่มโรงหวด ช่างปั้นบ้านบางตะนาวศรีและช่างปั้นกระถางต้นไม้ มีพิธี
เซ่ นไหว้ เ ตาเช่นกัน เป็นการเซ่นไหว้ด้ว ยเครื ่ อ งเซ่ น ไหว้ ดอกไม้ ธู ป เที ย นทองซึ ่ ง มี
พืน้ ฐานความเชือ่ ไม่ตา่ งกัน เจ้าของโรงปัน้ บางรายมีการจัดพิธไี หว้ครูดว้ ย เช่น ช่างปัน้
หม้อบ้านบางตะนาวศรี รายที่จัดพิธีไหว้ครูมีการจัดอาหารคาวหวาน ขนมต่าง ข้าว
หมู ไก่ตม้ มีการนำอุปกรณ์ในการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผามาร่วมเข้าประกอบพิธไี หว้ครูดว้ ย

เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร
บ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดดทีที่ม่มีผีผู้ถู้ถวายไว้
วายไว้ทที่ ี่
ศาลาพระพรหมมังคลาจารย์
วัดชลประทานรังสฤษ ์
อำเภอปากเกร็ดด จัจังงหวั
อำเภอปากเกร็
หวัดดนนทบุ
นนทบุรรี ี
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๑
พร มหากรุณาธิคุณที่พร ราชทาน
แก่ช่างปั้น ังหวัดนนทบุรี
ผล

การสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่ยิ่งใหญ่ของบ้านเกาะเกร็ดและ
บ้านบางตะนาวศรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นที่ใหญ่และสำคัญของ
ประเทศไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาตลอดมาจนถึงสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์จ นถึง
ปัจจุบันนี้
ชื่อเสียงของเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดนนทบุรีเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนนทบุรีจนมีชื่อเสียงเลื่องลือทั่วประเทศ
ช่างปัน้ บ้านเกาะเกร็ด ต่างซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระมหากษัตริย์ ผูท้ รง
พระคุณอันประเสริฐที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการปั้นเครื่องปั้นดินเผา
ที่บ้านเกาะเกร็ดครั้งสำคัญ ดังนี้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมที่
วัดเสาธงทอง เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔ ถึง ๓ ราตรี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตร
การปั้นโอ่งและการปั้นอ่างที่โรงปั้นของนางยัวะและนายจาวซึ่งอยู่เ ชิงสะพานใกล้
วัดเสาธงทอง**๑
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล**๒ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้า าภูมพิ ลอดุลยเดช**๓ เสด็จประพาสเยีย่ มราษ รในจังหวัด
นนทบุรีและปทุมธานี เมื่อวันที่ พ ษภาคม พ.ศ. ๒๔ เวลา ๑๕. น. ได้
เสด็จ ประทับเรือพระทีน่ ง่ั เทียบท่าวัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
*๑ ข้อมูลจากหนังสือประวัติวัดเสาธงทอง ที่พระอาจารย์พระปลัดบุญหลง อดีต
เจ้๒าอาวาสวัดเสาธงทองได้บันทกไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
* พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์
*๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
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๑

๒

๓

๔

๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
มาทอดพระเนตรการทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็
กาะเกร็ดด
และที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔
(ภาพที่ ๑ - ๔ จากหนังสืออัฐมราชานุสรณ์ ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สยามินทราธิราช ๒๔ ๓
ภาพที่ ๕ จากบ้านนายมิตร กองกู
กองกูลล))
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จังหวัดนนทบุรี และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการทำเครื่องปั้นดินเผาที่
โรงปัน้ เครือ่ งปัน้ ดินเผาของนายชม นางทับ กองกูล และโรงปัน้ เครือ่ งปัน้ ของนายเช็ง
ไชยนิล ใกล้วัดปรมัยยิกาวาส
ช่ า งปั ้ น ที ่ ป ั ้ น เครื ่ อ งปั ้ น ดิ น เผาและผู ้ ท ำหน้ า ที ่ ห มุ น แปนให้ ท ั ้ ง สองพระองค์
ทอดพระเนตร มีดังนี้

๑. นายหงษา ทองทรัพย์
๒. นางสาวสะอิ้ง ทองทรัพย์
๓. นายมิตร กองกูล
๔. นางสาวสายพิณ เอี่ยมบุญอิ่ม
๕. นายบุญหลง ใจรักษ์
๖. นางสาวเปล่ง โหมดฟัน
๗. นายชีพ ชื่นพันธ์
๘. นางสาวทำเนียบ กองกูล
๙. นางสาวเพทาย ภะมะระภา

๑๐. นายไพศาล ประดิษฐ์วงศ์
๑๑. นางสาวสำรวย ชื่นพันธ์

ปั้นโอ่งใหญ่
เป็นผู้หมุนแปน
ปั้นครกใหญ่
เป็นผู้หมุนแปน
ปั้นอ่างใหญ่
เป็นผู้หมุนแปน
ปั้นพิมพ์ (ท่อนล่างของโอ่งใหญ่)
เป็นผู้หมุนแปน
ปั้นเครื่องปั้นขนาดเล็ก (โถแปง
กระปุก แจกัน)
เป็นผู้หมุนแปน
สาธิตการสลักโอ่ง

การสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาให้ทอดพระเนตรได้แสดงขั้นตอนต่าง ในการ
ทำเครื่องปั้นดินเผา เริ่มตั้งแต่การแซะดินหรือตัดดินจากกองดินใหญ่แ ล้วนำมาเหยียบ
ให้เหนียวด้วยเท้า ทำเป็นกองดินกลมคล้ายรูปดอกไม้ จากนั้นนำมาทำขดดินทำก้อน
ดินหรือลูกตาล จนถึงการขึ้นรูปและสลักลาย โดยมีผู้สาธิตวิธีทำในแต่ละขั้นตอน
นางสาวเพทาย ภะมะราภา ได้ทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาชุดหม้อดินเผาเล็ก ทูลเกล้า
ถวาย และได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์เป็นถุงเงินที่ระลึก ๑ ตำลึง
นายไพศาล ประดิษฐ์วงศ์ ผู้หมุนแปนสำหรับทำเครื่องปั้นขนาดเล็กเล่าว่า
หลังจากได้ทอดพระเนตรการปั้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้
มีพระเมตตาพระราชทาน เงินก้นถุง บรรจุในถุงผ้าสีแดงให้แก่ผู้ปั้นและผู้หมุน
แปนทุกคนอีกด้วย
นายมิตร กองกูล ผู้ปั้นครกใหญ่เล่าว่าขณะกำลังปั้นถวายทอดพระเนตรนั้น
ทัง้ สองพระองค์ทรงสนพระราชห ทัยมาก ทัง้ ยังได้ยนิ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้า า
ภูมิพลอดุลยเดชตรัสกับผู้ตามเสด็จว่า “ฉันจะเก็บดินไปปั้นเรือรบเล่น”
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ภาพถ่ายที่บ้านลุงมิตร กองกูล
ที่จัดทำเป็นที่ระลึก ที่ครั้งหนึง
เคยได้สาธิตการปั้นครกใหญ่
ถวายให้ทอดพระเนตร

นายมิตร กองกู
กองกูลล

นางทำเนียบ ไชยนิล
(นางสาวทำเนียบ กองกู
กองกูลล))

นายไพศาล ประดิษฐ์วงศ์

ในวันเดียวกันนัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล เสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้า าภูมิพลอดุลยเดช ไปยังบริเวณศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าที่ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี และได้ทอดพระเนตรการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีช่ า่ งปัน้ บ้านบางตะนาวศรี
ปั้นให้ทอดพระเนตรด้วย
นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพล
อดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการทำเครื่องปั้นดินเผาของช่างปั้น
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด และบ้านบางตะนาวศรี จังหวัดนนทบุรี อันเป็นเกียรติ
ประวัติครั้งสำคัญที่สุดในประวัติการทำเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดนนทบุรี
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2

เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรบ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด
(ซ้าย) แกะสลักกเสร็
เสร็จจแล้
แล้ววรอเผา
รอเผา (ขวา) เครื่องปั้นเผาแล้วเป็นสีดินแดง
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๑

การ ้น ูการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเกา เกรด
แล ังหวัดนนทบุรี
ั

ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕ เป็นต้นมา การผลิตเครื่องปัน้ ดินเผาที่บา้ นเกาะเกร็ด
เริ่มมีแนวโน้มลดลง โรงปั้นหลายโรงทะยอยกันเลิกกิจการ การปั้นกระถางต้นไม้และ
การปั้นครกได้ดำเนินกิจการแทนการปั้นโอ่งอ่างขนาดใหญ่ที่เคยเป็นสิ นค้าหลักสร้าง
รายได้ที่สำคัญให้แก่ผู้คนในชุมชนมานานเกือบ ๒ ป การผลิตกระถางต้นไม้และ
ครกที่ต่ออายุการผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดมาได้ระยะหนึ่ งกลับมีแนวโน้ม
ลดลง โรงปั้นกระถาง โรงปั้นครกจำนวนมากต้องปดกิจการอีกครั้งหนึ่ง
ผู้เขียนได้หารือกับช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดเพื่อสืบทอดการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
เกาะเกร็ดให้กลับ ้นขึ้นมาเป็นอาชีพของชาวเกาะเกร็ดต่อไป และได้รับความร่วมมือ
ที่ดียิ่งจากช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดที่มีความเห็นตรงกันว่า ควรจะได้มีการ ้น ูการทำ
เครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเกาะเกร็ดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เคยมี
ชื่อเสียงในอดีตให้คงอยู่ต่อไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดด้วย
นายโถ เชื้อเต็ง และนายมิตร กองกูล ช่างปัน้ ผูอ้ าวุโสและมี มือดีของบ้านเกาะเกร็ด
ได้รว่ มกับนายอภิรมย์ อร่ามศรี และผูเ้ ขียน น้ กู ารทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเกาะเกร็ด
อีกครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยใช้บ้านของนายโถ เชื้อเต็ง ที่หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นที่ผลิตเครื่องปั้นและที่ก่อเตาเผาเครื่องปั้น
ต่อมาได้มีช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดมาร่วมกิจกรรม ้น ูการทำเครื่องปั้นดินเผาอีก
คือ นางรัศมี เชือ้ เต็ง นายจำปา ศิรวิ รรณ นายผ่อง โพธิใหญ่ และนายทวี วงศ์จำนงค์
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เครือ่ งปัน้ ดินเผาทีไ่ ด้รบั การ น้ เู ป็นเครือ่ งปัน้ ดินเผาประเภทเป็นของบรรณาการ
ที่มีความวิจิตรสวยงามและมีขนาดไม่ใหญ่มาก โดยเ พาะอย่างยิ่งหม้อน้ำสลักลาย
วิจติ รทีเ่ ป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรี มีความสวยงามทัง้ รูปทรงและลายสลัก
ควรมีการอนุรักษ์ศิลปะและ ้น ูให้ช่างรุ่นใหม่ได้รู้จักและสามารถสืบทอดความรู้ความ
ชำนาญในการทำเครื่องปั้นดินเผาที่สวยงามนี้ให้คงอยู่ต่อไป
การผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาได้ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาแบบพืน้ บ้านทีม่ กี ารลงทุน น้อย แต่ม าก
ด้วยความชำนาญและ มือดี เพื่อเป็นต้นแบบให้ช่างปั้นรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ ก น
ไปทำได้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีความสวยงามตามต้องการ การผลิตระยะแรก
จึงเป็นการผลิตเพื่อชื่นชมกันเองในระหว่างช่างปั้นและช่างสลักลาย
เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒ ผู้เขียนได้นำเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตได้ไปแสดง
ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ ๕ ป ที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ณ “ ุ้มบ้านมอญท่าพระจันทร์” ได้รับความสนใจจากผู้มาชมในงาน
นี้มาก ต่อมาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีได้รับเป็นกิจกรรม ้น ูการทำเครื่องปั้น
ดินเผาที่บ้านเกาะเกร็ดและเป็นกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร ที่จัดแสดงในระยะแรกของการฟ้นฟู
ให้เห็นความสำคัญขึ้นมาใหม่ (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒ )
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พ.ศ. ๒๕๒ ผู้เขียนได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปจัดแสดง
เครือ่ งปัน้ ดินเผาในงานเทศกาลท่องเทีย่ วไทย ทีส่ วนอัมพร กรุงเทพมหานคร การจัดงาน
ครั้งนี้ได้นำช่างปั้นทั้งที่บ้านเกาะเกร็ดและบ้านบางตะนาวศรีไปร่วมแสดงในงานนี้ด้วย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ไปร่วมแสดงในงานเทศกาลท่องเที่ยว ไทยต่อเนื่อง
มาใน พ.ศ. ๒๕๒ - ๒๕๓๑ จากการได้ไปร่วมจัดงานในงานเทศกาลเที่ยวไทยของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยติดต่อกันถึง ๔ ป ทำให้มีผู้สนใจทั้งสถาบันการศึกษา
สื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์และรายการสารคดีโทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ต่าง
นักวิชาการที่มีชื่อเสียง และผู้สนใจงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผามอญโบราณของ
บ้านกวานอาม่านมาเยี่ยมชมการทำเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดกันอย่างมากมาย
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีและผู้เขียนได้ร่วมกันได้จัดอบรมความรู้การทำ
เครื่องปั้นดินเผาให้แก่ผู้สนใจ มีส่วนผลักดันให้เกิดช่างปั้นรุ่นใหม่ในเวลาต่อมา
การ ้น ูการทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก
หัวหน้าส่วนราชการต่าง ในจังหวัดนนทบุรี เช่น จังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด
โดยนายดิเรก ถึง งั นายอำเภอปากเกร็ดในขณะนัน้ รวมทัง้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
และสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอปากเกร็ด อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
ทำให้การทำเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ดได้เกิดขึ้นอีกครั้ง และได้รับการพิจารณา
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัด
นนทบุรี อีกทัง้ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญแห่งหนึง่ ของประเทศในเวลากว่า ๑ ปต่อมา
ในขณะที่ต้องเร่งสร้างชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรแล้ว ยังมีอีกงาน
หนึ่งที่มีความสำคัญมากและเป็นรากฐานที่หยั่งลึกส่งผลถึงการเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันนี้ก็คือ งานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา
สลักลายวิจติ ร และวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญเกาะเกร็ด ดังนัน้ ในระยะเวลาของ
การ ้น ูเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรและแหล่งวัฒนธรรมมอญของเกาะเกร็ดใน
ช่วงกว่า ๑๔ ป ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๔ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ทางราชการ
จะประกาศให้ป ๒๕๔ เป็นปท่องเที่ยวไทย หรือปอะเมซิ่งไทยแลนด์ งานดังกล่าว
จึงเป็นภาระหน้าที่ของทายาทช่างปั้นสองพี่น้อง คือผู้เขียนและนายไพโรจน์ บุญผูก
โดยเ พาะอย่างยิ่งการติดต่อให้ข่าวสารข้อมูลไปยังสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ รายการ
โทรทัศน์ วิทยุและสิ่งพิมพ์ต่าง รวมทั้งการต้อนรับให้คำอธิบายแก่สื่อมวลชนและ
ผู้สนใจที่มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากโดยได้อำนวยความสะดวกจัดทำข้อมูล เป็นเอกสาร
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และแม้กระทั่งการวางแนวสคริปต์เพื่อถ่ายทำรายการสารคดีส่งไปให้ตาม สื่อมวลชน
แขนงต่าง อันเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้
ซึ่งไม่เพียงแต่เรื่องราวเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรเท่านั้น หากแต่ได้รวมไปถึง
เรื่องราวประวัติความเป็นมาประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมมอญของเกาะเกร็ด
อีกด้วย

เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรรูปทรงต่างๆ ที่ผู้เขียนและนายไพโรจน์ บุญผูก
ได้ร่วมกันพั นาขึ้นใหม่ และนำไปจัดแสดงในงานต่างๆ
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และได้รับเชิญให้ไปจัดแสดงในงานสงกรานต์
ณ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกกาประจำประเทศไทยหลายครั
าประจำประเทศไทยหลายครั้ง้ง

53-08-021_168-233_Y.indd 211

11/16/10 9:03:19 PM

๑

เกียรติปร วัติของเครื่องปั้นดินเผา
ังหวัดนนทบุรี
เ ร

ปัน้ ดินเผาจังหวัดนนทบุรที ง้ั ทีบ่ า้ นเกาะเกร็ดและทีบ่ า้ นบางตะนาวศรี
เป็นมรดกตกทอดทีท่ ำสืบทอดกันมาจากศิลปหัตถกรรมของบรรพบุรษุ และได้พฒ
ั นาจาก
การเป็นแหล่งผลิตเพือ่ ใช้ภายในชุมชน เป็นการผลิตในลักษณะอุตสาหกรรมในครอบครัว
โดยการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาและเทคโนโลยีสมัยเก่าและสมัยใหม่รวมกัน
เนื่องจากผลงานการทำเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดนนทบุรีนำมาซึ่งชื่อเสียง
เกียรติคุณแก่จ ังหวัดนนทบุรีเป็นอย่างมาก และเป็นที่กล่าวขวัญของบุคคลทั่วไป ทาง
ราชการจึงได้นำรูปหม้อน้ำสลักลายวิจิตรของบ้านเกาะเกร็ดมาเป็นตราสัญลักษณ์
ประจำจังหวัดนนทบุรตี ง้ั แต่ป พ.ศ. ๒๔ ๒ การทีจ่ งั หวัดนนทบุรไี ด้นำรูปหม้อน้ำสลักลาย
วิจิตรมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดเช่นนี้ เป็นการแสดงถึงความสำคัญของ
เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นในจังหวัดนนทบุรีได้เป็นอย่างดี
ในโอกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๒ พรรษา
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และชาวไทย
เชื้อสายมอญ ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระปริตรมอญ เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธที ห่ี อประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมือ่ วันที่ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ในพิธนี ช้ี าวไทยเชือ้ สายมอญได้นำหม้อน้ำสลักลาย
วิจติ รมาบรรจุนำ้ เพือ่ ประกอบพิธที ำน้ำพระพุทธมนต์ และได้ทลู เกล้า ถวายแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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หม้อน้ำสลักลายวิจิตรปิดทอง (ใบบน) บรรจุน้ำพระพุทธมนต์ ทูลเกล้า ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หม้อน้ำสลักลายวิจติ รใบใหญ่ (ใบล่าง) บรรจุนำ้ พระพุทธมนต์เพือ่ แจกจ่ายแก่
ยแก่ผผเู้ เู้ ข้ข้าาร่ร่ววมพิ
มพิธธี ี
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ชุดเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรที่ใช้ในพิธีบำเพ็ญกุกุศศลล
พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓ ราชสกุลก ดากรโดยท่าน
ผูห้ ญิงบุตรี วีระไวทยะ และ ม.ร.ว.ยงสวาท ก ดากร ได้รว่ มกับชาวไทยเชือ้ สายมอญ
ทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ
ลานพระทีน่ ง่ั ดุสติ มหาปราสาทในงานพระบรมมหาราชวัง โดยได้รบั พระบรมราชานุญาต
ในงานพิธีดังกล่าวได้ใช้เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรประกอบพิธ ีด้วย
ความมีชอ่ื เสียงของเครือ่ งปัน้ ดินเผาในจังหวัดนนทบุรมี ไิ ด้เป็นที่ยอมรับแต่เ พาะ
ในประเทศไทยเท่านัน้ แต่เป็นทีย่ อมรับในต่างประเทศด้วย สถาบันสมิธโซเนียน สหรัฐ
อเมริกา และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด จึงได้เชิญช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ดได้เป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปจัดนิทรรศการและสาธิตการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีก่ รุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมือ่
เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๓ ช่างปัน้ บ้านเกาะเกร็ดได้ไปสาธิตการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผา
แบบมอญโบราณร่วมกับช่างปั้นที่เป็นศิลปนแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา นับได้
ว่าเป็นการสร้างชือ่ เสียงครัง้ สำคัญให้แก่ประเทศไทยของช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด
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ตราประจำจังหวัดนนทบุรี

ตราประจำจังหวัดนนทบุรี
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
จังหวัดนนทบุรี

ธงและตรา
ประจำจังหวัดนนทบุรี
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เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรบ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๓๗)
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บทสรุป
รศึกษาเรือ่ งการผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาจังหวัดนนทบุรนี ้ี แสดงให้เห็นถึง

ประวัติความเป็นมาของการทำเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดนนทบุรีแ ละขั้นตอนการผลิต
ที่มีมากมายและมีความยุ่งยากมาก ทั้งในเรื่องการเตรียมดิน การขึ้นรูป การตบแต่ง
การเผา และการก่อเตาเผา ซึ่งทุกขั้นตอนต้องผ่านกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีซง่ึ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาขัน้ สูงจึงสามารถผลิตเครือ่ งปัน้
ดินเผาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นเลิศและมีความงามเป็นเยีย่ ม อีกทัง้ สนองตอบต่อการใช้ประโยชน์
ได้อย่างสูงสุด ความสามารถอันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาชัน้ สูงของช่างปัน้ เมืองนนทบุรโี ดยเ พาะ
ที่บ้านเกาะเกร็ดที่สามารถสร้างอุปกรณ์ เช่น แปนไม้ การก่อเตาที่มีความแข็งแรง
มีขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพในการเผาเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่ส ุดในประเทศ
ในช่วงเวลาที่ยังใช้แรงงานจากคน ยังไม่มีเทคโนโลยีและเครื่องจักรพลังงานไ าเช่น
ปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต ผู้คนในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมี
ผลกระทบถึงการผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาของจังหวัดนนทบุรอี ย่างรวดเร็วและรุนแรงเช่นกัน
การรณรงค์อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมการทำเครื่องปั้นดินเผาของนนทบุรีนั้นเป็นสิ่งที่
กล่าวขานกันอย่างกว้างขวาง แต่การอนุรกั ษ์ยอ่ มต้องอยูบ่ นรากฐานของความอยูร่ อดเชิง
ธุรกิจด้วย จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายในการส่งเสริมการทำเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดนนทบุรีให้
มีการสืบทอดเป็นอย่างมาก
การส่งเสริมการท่องเทีย่ วเป็นกลยุทธ์สำคัญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้การทำเครือ่ งปัน้
ดินเผาของจังหวัดนนทบุรีดำเนินต่อไปได้ แต่คงต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ที่ต้องนำมา
ประกอบในการที่จะทำให้ช่างปั้นทั้งที่มีอยู่ขณะนี้และช่างปั้นรุ่นใหม่ สามารถดำเนิน
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งานสร้างสรรค์ผลงานให้มีชื่อเสียงและเป็นที่ นิยมของตลาดควบคู่ไปด้วยเหมือนเช่น
ในอดีตที่เคยมีปราก การณ์เช่นนั้นจริง มาแล้ว
อย่างไรก็ตามความภาคภูมิใจในผลงานของช่างปั้นจังหวัดนนทบุรี ทั้งที่บ้าน
เกาะเกร็ดและทีบ่ า้ นบางตะนาวศรีคงเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ ทีจ่ ะเป็ นการนำไปสูค่ วามสำเร็จ
ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้แก่ผู้ประกอบการในปัจจุบันนี้และในอ นาคตต่อไปด้วย

บางส่วนของรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดดทีที่พ่พยายามปรั
ยายามปรับบตัตัวว
งการในปัจจจุจุบบันัน
ให้สอดรับกับความต้องการในปั
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บทบรรณาธิการท้ายเล่ม

บทบาทของพิพิธ ัณ เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวานอาม่าน
กับการเกิด หม่ของเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิ ิตร
แล ศิลปวั นธรรมมอญเพื่อท้อง ิ่นนนทบุรี

เ ร

ดินเผาสลักลายวิจิตรที่ครั้งหนึ่งได้เคยเป็นเครื่องบรรณาการ
จึงไม่มีตามบ้านเรือนธรรมดาทั่วไป แต่มักมีอยู่ตามวัด วัง และบ้านผู้หลักผู้ใหญ่
ที่เป็นที่เคารพศรัทธาและมีจำนวนน้อย จนมีคนกล่าวว่า “ นปน นซื้อไม่ ได้ ใ ้
นใ ้ ไม่ ได้ป น ไม่ ได้ซื้อ” และเครื่องปั้นเหล่านี้ไ ด้ส่อแววเค้าลางว่าจะหายไปจาก
การรับรู้ของคนไทยในสยามประเทศตามกาลเวลาที่ผ่านพ้น จนกระทั่งปพุทธศักราช
๒๕๑๖ ทายาทของช่างปั้นมอญที่มาทำเครื่องปั้นดินเผาที่บ้านเกาะเกร็ดที่ตระหนัก
ซาบซึ้งในคุณค่าของอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาที่ได้มีคุณูปการเลี้ยงดูให้เติบใหญ่ได้
รับการศึกษา มีความเจริญในหน้าที่การงานมาได้ก็ด้วยพระคุณแห่งอาชีพทำเครื่องปั้น
ดินเผานี้ ได้มีความคิดริเริ่มที่จะหาหนทางรื้อ ้นคืนอาชีพขึ้นใหม่ ด้วยการชักชวน
เชื้อเชิญให้ผู้คนในท้องถิ่น ตระหนักและร่วมสร้างอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาขึ้นใหม่
แต่การทำเครื่องปั้นดินเผาประเภทที่ครัวเรือนทั่วไปใช้และซื้อขายด ังที่เคยทำมาแต่กาล
ก่อนนั้นเป็นไปได้ยากยิ่ง เพราะทำแล้วไม่มีตลาดรองรับ จึงเป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ต้อง
ขบคิดหาหนทางทีจ่ ะมีความเป็นไปได้ในความเป็นจริง ด้วยการนำเสนอชิน้ งานเครือ่ งปัน้
ดินเผาสลักลายวิจิตรมอญโบราณมาเป็นสัญลักษณ์จุดเด่นของเกาะเกร็ด ที่นำผู้สนใจ
จำนวนมากมาศึกษาดูงานและเป็นช่องทางนำมาสู่การพัฒนาเกาะเกร็ดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับประเทศในปัจจุบัน นับเป็นโชคดีของชาวเกาะเกร็ดที่มีคนในท้องถิ่น
ที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญที่มีอัตลักษณ์ไว้ได้อย่า งดี
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พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวานอาม่าน
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ความคิดที่จะรื้อ ้นเรื่องเครื่องปั้นดินเผาขึ้นใหม่ของนายพิศาล บุญผูก ผู้เขียน
หนังสือเล่มนีจ้ งึ เป็นจริงขึน้ ได้ครัง้ แรกในปพุทธศักราช ๒๕๒๑ ด้วยการเชือ่ มโยงเรือ่ งราวของ
ทัง้ สองเรือ่ งนีเ้ ข้าด้วยกัน ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาท้องถิน่ และเกาะเกร็ดให้บคุ คลภายนอก
ได้รับทราบเรื่องราว วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญเกาะเกร็ด ทายาท
ช่างปั้นและชาวมอญเกาะเกร็ดกลุ่มหนึ่ง ภายใต้การนำของสองพี่น้องคือ นายพิศาล
บุญผูก และนายไพโรจน์ บุญผูก ผู้เป็นน้องชาย ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
ร่วมให้การต้อนรับและคำอธิบายแก่แขกผูม้ าเยือนกลุม่ แรก คือคณะสมาชิกทัง้ ชาวไทย
และชาวต่างประเทศจากสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลจากการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาท้องถิ่นเกาะเกร็ดครั้งปฐม กษ์นี้เอง จึงทำให้เรื่องราวของอาชีพเครื่องปั้น
ดินเผาทีเ่ ลิกไปแล้ว กับเรือ่ งราวของวิถชี วี ติ สถานทีส่ ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญที่เกาะเกร็ดที่แทบไม่มีคนรู้จักมาก่อน กลับมา
เป็นที่รับทราบและเป็นที่สนใจจนผู้พบเห็นได้นำไปเล่าขานบอกต่อและเ ผยแพร่ไปใน
สื่อมวลชนต่าง ในเวลาต่อมา
ทายาทช่างปัน้ ผูม้ งุ่ มัน่ แน่วแน่เปยมไปด้วยพลังแห่งการอนุรกั ษ์ ได้ทมุ่ เทพลังกาย
พลังใจ พลังความคิด สติปัญญา ได้พยายามรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร
เพือ่ การศึกษาเรียนรูเ้ พือ่ ให้เป็น ครู สอนแบบแผนงานศิลปะทัง้ หลายไว้และได้ตดั สินใจ
สร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรขึ้นมาใหม่เพราะเห็นว่าจะเป็นหนทางและชิ้น
ผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรมทีจ่ ะมีพลังการดึงดูดความสนใจจากสังคมภายนอกและมีศกั ยภาพ
สูงในการเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อการศึกษาเรียนรูแ้ ละเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ของประเทศไทยได้ในอนาคต จึงได้จดั ตัง้ ศูนย์วฒ
ั นธรรมมอญและพิพธิ ภัณฑ์เครือ่ ง
ปั้นดินเผาบ้านกวานอาม่านขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยใช้สถานที่บ้านที่อยู่อาศัย
ของตนเองที่หมู่ที่ ตำบลเกาะเกร็ด ซึ่งอยู่ในบริเวณที่อดีตเคยเป็นที่ตั้งโรงปั้นและ
เตาเผาเครื่องปั้นดินมาก่อนเป็นที่จัดแสดง
ช่างปั้นรุ่นครูกลุ่มแรกที่ยินดีได้ให้ความร่วมมือมาร่วมกันปั้นเครื่องปั้นดินเผา
สลักลายวิจิตรใหม่เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นคือ ลุงโถ เชื้อเต้ง ถึงแก่กรรมเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ขณะอายุได้
ป และลุงมิตร กองกูล ปัจจุบันอายุ ๒ ป
การทำงาน ้น ูให้ได้ผล มีงานหนึ่งที่มีความสำคัญและต้องทำไปพร้อมกันก็คือ
การให้ความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการทำ
เครื่องปั้นดินเผาที่นอกเหนือไปจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพชน ทายาทช่างปั้นจึงได้
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เครื่องปั้นที่ได้รับรางวัล
การประกวดเครื่อ่องปั
การประกวดเครื
งปั้น้นดิดินนเผา
เผา
เมื่องานฉลอง ๑๐๑ ปี
วัดปรมัยยิกาวาส พ.ศ. ๒๕๒
ซึ่งนายพิศาล บุญผูก
และศูนย์วั นธรรมจังหวัดนนทบุรี
ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักกใน
ใน
คุณค่าของเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร
นเกาะเกร็ดด
บ้านเกาะเกร็
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ติดต่อให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาให้การ กอบรมแก่ช่างปั้นและผู้สนใจด้วย นอก
จากนีย้ งั ได้รบั การสนับสนุนจากส่วนราชการต่าง เช่น จังหวัดนนทบุรี ศูนย์วฒ
ั นธรรม
จังหวัดนนทบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด และสำนักงานพัฒนา
ชุมชน อำเภอปากเกร็ด เป็นต้น
เครือ่ งปัน้ ดินเผาสลักลายวิจติ รจากเกาะเกร็ดได้เปดตัวต่อสาธารณชนเป็นครัง้ แรก
ในงาน ลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบ ๕ ป เมื่อวันที่
๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒ โดยได้ตั้งแสดงที่ซุ้ม ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ บ้านมอญ
ท่าพระจันทร์ จากการจัดแสดงครั้งนั้นได้มีผู้สนใจติดตามติดต่อสอบถามเรื่องราว
ต่อเนื่องกันมา หลังจากนั้นยังได้ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี และสโมสร
วัฒนธรรมหญิงจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานต่าง จัดกิจกรรม ้น ูเครื่องปั้นดินเผา
สลักลายวิจิตรอีกหลายครั้ง ด้วยการจัดการประกวดผลงานการทำเครื่องปั้นดินเผา
ติดต่อกันอีกหลายป รวมทั้งการได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ไปจัด
แสดงเครื่องปั้นดินเผาในงานเทศกาลท่องเที่ยวไทยที่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
ในป พ.ศ. ๒๕๒ การจัดงานครัง้ นีไ้ ด้นำช่างปัน้ ทีบ่ า้ นเกาะเกร็ด ได้แก่ นายโถ เชือ้ เต็ง
และนายอภิรมย์ อร่ามศรี นางเ ลิม เทศทิมและนางเ ลียว ทรรพสุทธิ ช่างปัน้ บ้านบาง
ตะนาวศรีไปร่วมแสดงในงานนีด้ ว้ ย และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยได้ให้ไปร่วมแสดง
ในงานเทศกาลท่องเที่ยวไทยต่อมาติดต่อกันอีกหลายครั้งระหว่างป พ.ศ. ๒๕๒
– ๒๕๓๑ ในช่วงดังกล่าวได้มชี าวเกาะเกร็ดบางส่วนได้หนั กลับมาสนใจงานเครือ่ งปัน้ ดินเผา
ขึ้นมาใหม่ นับเป็นการเปดโอกาสให้ผู้คนรุ่นหลังที่มีใจรัก มี มือ หรือผู้สนใจศิลปะ
แขนงนีไ้ ด้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ และถักทอสานต่องานการอนุรักษ์เครื่องปั้น
ดินเผาสลักลายวิจิตรให้คงอยู่สืบไป
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และสถาบันสมิธโซเนียนแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้เชิญนายพิศาล บุญผูก และนายโถ เชื้อเต็ง ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็ด
ไปจัดนิทรรศการและได้ไปสาธิตการทำเครือ่ งปัน้ ดินเผาสลักลายวิจติ รในนามประเทศไทย
ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อเดือนมิถุนายน - กรก าคม พ.ศ. ๒๕๓ ช่างปั้นบ้าน
เกาะเกร็ดได้ไปสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาร่วมกับช่างปั้นทีเ่ ป็นศิลปนแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนีน้ ายพิศาล บุญผูก ยังได้ทลู เกล้า ถวายหม้อน้ำสลักลายวิจติ ร
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า าจุ าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่เสด็จมาทรง
เป็นประธานเปดงานของประเทศไทย และต่อมาได้ประทานให้จัดแสดงไว้ที่สถาน
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นายพิศาล บุญผูก ขณะอธิบายงานเครื่องปั้นดินเผาให้ชาวต่างประเทศ
(บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕)

เอกอัครราชทูตไทยที่สหรัฐอเมริกา จึงเป็นการให้ความสำคัญต่องานการอนุรักษ์และ
น้ เู ครือ่ งปัน้ ดินเผาสลักลายวิจติ รของบ้านเกาะเกร็ดขึ้นมาใหม่เป็นอย่างดี
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ภัณฑารักษ์จากสถาบันสมิธโซเนียนได้เดินทาง
มาประเทศไทยเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตร
โดยการประสานงานของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และได้นำแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เครื่องปั้นดินเผาของสถาบันสมิธโซเนียนที่ได้ใช้
รูปเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรบ้านเกาะเกร็ด ที่นายพิศาล บุญผูก ได้มอบให้ไว้ที่
สถาบัน ตั้งแต่ป พ.ศ. ๒๕๓ และจัดแสดงนิทรรศการนั้นเป็นภาพเด่น รวมทั้ง
การแนะนำการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผาที่จัดแสดงของสถาบัน
สมิธโซเนียนอีกด้วยนับเป็นการยืนยันได้วา่ เครือ่ งปัน้ ดินเผาสลักลายวิจติ รบ้านเกาะเกร็ด
ได้ไปเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงครั้งสำคัญให้แก่ประเทศไทยในต่างแดน ด้วย
ระยะเวลากว่า ๒ ปทีจ่ ดั ตัง้ ศูนย์วฒ
ั นธรรมมอญและพิพธิ ภัณฑ์เครือ่ งปัน้ ดินเผา
บ้านกวานอาม่านทีเ่ กาะเกร็ด ในฐานะพิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิน่ ทีไ่ ด้รบั ใช้สงั คมส่วนรวมด้วยการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะทั้งรูปทรงและลวดลายวิจิตรของเครื่องปั้นดิ นเผา และแหล่ง
ศึกษาดูงานทั้งเรื่องเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีและเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์มอญของ
นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย จากสถาบันการศึกษาระดับต่าง ตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอกจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นทางการและ
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ไม่เป็นทางการ รวมไปถึงอาคันตุกะของประเทศ และนักท่องเทีย่ วจำนวนมาก จึงกล่าว
ได้วา่ การ น้ งู านเครือ่ งปัน้ ดินเผาสลักลายวิจติ รได้ทำหน้าทีเ่ ป็นรากฐานก่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเกาะเกร็ดในปัจจุบัน นับเป็นสัม ทธิผลแห่งความมุ่งมั่นของ
นายพิศาล บุญผูก ผู้เขียนหนังสือนี้ ได้ ัน ามาด้วยระยะเวลากว่า ๓ ป บัดนี้
ได้สมดังเจตนารมณ์แล้ว และคงป ิเสธไม่ได้ว่าชุมชนท้องถิ่นเกาะเกร็ดได้เป็นที่รู้จัก
ของผู้คนและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช ื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยในทุกวันนี้
ก็ด้วยความคิดริเริ่มและการลงมือป ิบัติจ ริงจังอย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละ
อุทิศตนอย่างแรงกล้า จนส่วนราชการได้คัดเลือกและเสนอให้เป็นผู้สมควรได้รับ
พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ถึง ๒ ครั้งในฐานะผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และในฐานะคนไทยตัวอย่าง
นอกจากนี้ ในช่วงป พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
จังหวัดนนทบุรี ในส่วนการจัดแสดงเรื่องราวเครื่องปั้นดินเผานนทบุรี และได้บริจาค
เครื่องปั้นดินเผาเพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีด้วย

แผ่นพับภาษาอังกฤษที่พิพิธภัณฑ์บ้านกวานอาม่
นกวานอาม่าานน โดยนายพิศาล และนายไพโรจน์ บุญผูก
จัดทำขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจและนักกท่ท่อองเที
งเที่ย่ยวชาวต่
วชาวต่าางประเทศ
งประเทศ
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พิพิธภัณฑ์บ้านกวานอาม่านร่วมกับศูนย์วั นธรรมจังหวัดนนทบุรี
จัดการประกวดเครื
การประกวดเครื่อ่องปั
งปั้น้นดิดินนเผาเกาะเกร็
เผาเกาะเกร็ดด เนื่องในโอกาสงานฉลองครบ ๑๐๑ ปี
วัดปรมัยยิกาวาสพระอารามหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒
โดยได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก
มประกวดจำนวนมาก นับเป็นจุดเริ่มต้น ที่สร้างความสนใจและตื่นตัว
เรื่องเครื่องปั้นดินเผาที่เลือนหายไปนานให้กลับฟ้นคืนมาใหม่

อาจารย์สวาท ธีรเนตร และนายพิศาล บุญผูก
ร่วมกันทำงานฟ้นฟูเครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกร็ด (บันทึกภาพ พ.ศ. ๒๕๒ )
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โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ของสถาบันสมิธโซเนียน ที่ตีพิมพ์
นเกาะเกร็ดด ที่นายพิศาล บุญผูก ได้มอบให้
ภาพเครื่องปั้นดินเผาสลักลายวิจิตรบ้านเกาะเกร็
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่ภัณฑารักษ์จากสถาบั
ากสถาบันนสมิ
สมิซซโซเนี
โซเนียยนน นำมามอบไว้ให้
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
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แผ่นพับเรื่องเครื่องปั้นดินเผา จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยนายพิศาล บุญผูก
นำไปเผยแพร่ประกอบในงานจัดแสดงนิทรรศการท่
รรศการท่อองเที
งเที่ย่ยวประเทศไทย
วประเทศไทย
และสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาที่กกรุรุงงวอชิ
วอชิงงตัตันน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อเดือนมิถุนายน - กรก าคม พ.ศ. ๒๕๓๗
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แผ่นพับเรื่องเครื่องปั้นดินเผา จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยนายพิศาล บุญผูก
นำไปเผยแพร่ประกอบในงานจัดแสดงนิทรรศการท่
รรศการท่อองเที
งเที่ย่ยวประเทศไทย
วประเทศไทย
และสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาที่กกรุรุงงวอชิ
วอชิงงตัตันน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อเดือนมิถุนายน - กรก าคม พ.ศ. ๒๕๓๗
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ภาพถ่ายหม้อน้ำสลักลายวิจิตร ฝีมือนายทอโรต บุญผูก ช่างปั้นบ้านเกาะเกร็
นเกาะเกร็ดด
คุณปูทวดของนายพิศาล บุญผูก ที่ได้นำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการและสาธิต
การทำเครื่องปั้นดินเผา ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
และมอบให้สถาบันสมิธโชเนียนไว้แสดงต่อในพิพิธภัณฑ์
หลังจากการแสดงนิ
จากการแสดงนิททรรศการเสร็
รรศการเสร็จจสิสิ้น้นแล้
แล้วว
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นายพิศาล บุญผูก ขณะกำลังสาธิตการสลั
การสลักกโอ่
โอ่งงให้
ให้ชชมม ในงานแสดงนิทรรศการและสาธิต
วอชิงงตัตันน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
การทำเครื่องปั้นดินเผาที่กกรุรุงงวอชิ
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บรรณานุกรม
กระทรวงอุตสาหกรรม น ือที่ระลกใน านทอ ก ินพระราชทาน ปรม
ิกา า ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๒๔๙๗
เ รื่อ ปน ินเ าบานเกาะเกร (วีดิทัศน์เพื่อการศกษา) นนทบุรี สำนักเทคโนโลยี
การศกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๖
จารก วิไลแก้ว เ า ม่น้ นอ

กรุงเทพฯ ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ๒๕๓๓

ชอว์, จอห์น เ รื่อ ปน ินเ า ท เอกสารวิชาการชุดเครื่องปนดินเผาไทย ลำดับ
ที่ ๑ โครงการศกษาเครื่องปนดินเผา แปลโดย สมพร วาร์นาโด, เอมอร
ตรูวิเชียร และอุษณีย์ ธงไชย ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ม.ป.ป.
ทวี พรหมพฤกษ์ ิชาเ รื่อ เ ลือบ ินเ าเบื้อ น กรุงเทพฯ รุ่งเรืองรัตน์ ๒๕๒๓
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เ รื่อ ปน ินเ า ละเ รื่อ เ ลือบ
กบพ นาการทา เ รษ กิ ละ ม อ าม กรุงเทพฯ รุ่งเรืองรัตน์
๒๕๒๙
ประ ิม า ท ่ นภูมิภา
นนทบรี ที่ระลก ม ภชกร ร น ก ินทร์
ป นนทบุรี โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงบ้านปากเกร็ด ๒๕๒๖
พิศาล บุญผูก
ป เ รือ่ ปน นิ เ าบานเกาะเกร นนทบรี บ่ ู านมอ น ร รร ์
เอก ารประกอบการเ นาทา ชิ าการเรือ่
บื าน นานเ รือ่ ปน นิ เ า
บานเกาะเกร นนทบรี บู่ านมอ น ร รร ์ และสำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ (เอกสารอัดสำเนา)
ไพโรจน์ บุญผูก พิธบี วงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า...ขนบธรรมเนียมมอญโบราณ
ในภาพ
ภาพ ่ ามทร
ม ภาพเ ลิมพระเกี ร ใิ น านพระราชพิธี า
พระเพลิ พระบรม พ มเ พระ รีน รินทราบรมราชชนนี เมื่อ นที่
ธน า ม พ
มเ พระ รีน รินทราบรมราชชนนี
ทราบรมราชชนน คณะ
อนุกรรมการจัดทำหนังสือบันทกภาพเหตุการณ์และแสดงนิทรรศการ งานสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน้า ๑๑๗-๑๑๙ ม.ป.ท (๒๕๓๙)
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พระราชพิธีเ ลิมพระปรมาภิ ธ พระบาท มเ พระเ าอ ู่ อานนทม ิ ล
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ (ในโอกาส
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ๒๕๓๙)
ปชมรมเ า ชนมอ กร เทพ พิมพ์เผยแพร่เนื่องในโอกาสครบรอบปที่ ๒๐
แห่งการก่อตั้งชมรม เยาวชนมอญ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บริษัทเทคโปรโมชั่น
แอนด์แอดเวอร์ไท ิ่ง จำกัด (๒๕๓๙)
ร ลกนก ู าม ชน นรินทร์ ภาษิ กล าระ ร
รร หนังสือที่ระลกงาน
าปนกิจศพคุณตานรินทร์ ภาษิต (กลง) และแม่สาระ รงคสุวรรณ วันศุกร์ที่
๓๐ มกราคม ๒๕๔๑ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ ปากเกร็ด นนทบุรี ม.ป.ท.
๒๕๕๑
รา านประ ป

นนทบรี

จังหวัดนนทบุรี ม.ป.ท.

แลเมืองนครมุมใหม่ 3 Unseen นครศรีธรรมราชทีค่ ณ
ุ ไม่ควรพลาด จุลสาร ธ.ก.ส.
ปที่ ๓๕ ฉบับที่ ๔๐๗ หน้า ๒๙ - ๓๐
นธรรม พ นาการทา ประ ิ า ร์ เอกลกษ ์ ละภูมิป า
นนทบรีี หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
นนทบร
โอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
สายันต์ ไพรชาญจิตร เ า ม่น้ นอ กรุงเทพฯ ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
๒๕๓๑
ืบ านเ รื่อ ปน าน ิลป ิ่นเมือ นนท์ นนทบุรี ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนสตรีนนทบุรี [๒๕๓๗
องค์ บรรจุน สกุลช่างปนมอญมะละแหม่ง สู่ถนนสายดินเผากรุงสยาม ๓ นคร
เ ี ราม ปที่ ๕ ฉบับที่ ๒๖ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๓ หน้า ๖ - ๑๓
อ มราชาน ร ์ ประม ลพระบรม า าล กษ ์ พระบาท มเ
พระปรเมนทรม าอานนทม ิ ล ามินทราธิราช ฉบับพิมพ์ทูลเกล้าฯ
ถวายเพื ่ อ พระราชทานในงานถวายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรเมนทรมหาอานั น ทมหิ ด ล สยามมิ น ทราธิ ร าช ณ พระเมรุ ม าศ
ท้องสนามหลวง วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
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แหล่งข้อมูลสัมภาษณ์บุคคล

ชื่อ
นายจำปา ศิริวรรณ (ถงแก่กรรม)

ประเภทช่า

ที่อ ู่

ช่างปน ช่างก่อเตา หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ปที่ มภาษ ์
๒๕๒๕

นายจำรัส มากไอ (ถงแก่กรรม)

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๒๕

นายจำลอง รัตนอุดม

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๓๐

นางเฉลิม เทศทิม (ถงแก่กรรม)

ช่างปน

บ้านบางตะนาวศรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

๒๕๒๕

นางเฉลียว ทรรพสุทธิ (ถงแก่กรรม)

ช่างปน

บ้านบางตะนาวศรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

๒๕๒๕

นายถวิล วงษ์วุฒิ (ถงแก่กรรม)

ช่างปน ช่างก่อเตา หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๓๐

นายโถ เชื้อเต็ง

ช่างปน ช่างก่อเตา หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๓๐

นายทองใบ ดิษสง่า (ถงแก่กรรม)
นายทองห่อ งิ้วออก

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๒๕

ช่างปน ช่างก่อเตา หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๓๐

นางบานชื่น สินสืบผล (ถงแก่กรรม)

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๒๘

นายบุญเลิศ อินอันชัญ

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๓๐

นางบุญศรี โพธิใหญ่

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๓๐

ช่างปน ช่างก่อเตา หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๓๐

นายประณต งิ้วออก (ถงแก่กรรม)
นายผ่อง โพธิใหญ่ (ถงแก่กรรม)

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๒๘
๒๕๓๐

พระใบฎีกาบุญเลิศ มากไอ
(ถงแก่มรณภาพ)

ช่างปน ช่างสลัก

วัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นางเพทาย หุตะสิงห์ (ภะมะราภา)
(ถงแก่กรรม)

ช่างปน ช่างสลัก

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๔๓, ๒๕๕๐

นายไพฑูรย์ บุญถนอม

ช่างปน ช่างสลัก

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๒๘

นายไพศาล ประดิษฐ์วงศ์

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๕๐

นายมิตร กองกูล

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๓๐

นายร่อง ชาวไกร (ถงแก่กรรม)

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๓๐

นายวันชัย จับบาง

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๓๐

ช่างปน ช่างสลัก

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๓๐

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๒๘

นายแส วัฒนพฤกษา (ถงแก่กรรม)

ช่างปน ช่างสลัก

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๒๕

นายสำรวย ชื่นพันธ์

ช่างปน ช่างสลัก

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๕๐

นางส้มโอ คณาเดิม (ถงแก่กรรม)

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๒๕

นายหลง ใจรักษ์ (ถงแก่กรรม)

ช่างปน

หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒๕๒๕

นายศรีเมือง ทรรทุรานนท์
นายสนั่น บุญผูก (ถงแก่กรรม)

รายชื่อเรียงตามลำดับอักษร
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แหล่งข้อมูลสัมภาษณ์บุคคลในการจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงแก้ไข
ชื่อ
นายจันทร์ ทองเอี่ยม
นางโจ้น ใจชอบ

อายุ

ประเภทช่าง

ที่อยู่

๓ ป ผู้ค้า นทางมะพร้าว

หมู่ ๑๑ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ป ผู้ค้าเครื่องปั้นดินเผา

๒ หมู่ ๒ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

นาง วี แม้ท่าไม้

๕ ป ช่างปั้น

๔๑ ๑ หมู่ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

นางชลอ สกุลสุขศิริ

๖ ป ช่างตีขึ้นรูปหม้อ

๑๓๖ ๔ หมู่ ๒ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

นางเชื้อ มากไอ

๒ ป ผู้ค้าเครื่องปั้นดินเผา

๕ หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายไชยธง กลันตรานนท์

๖ ป ผู้ค้า นทางมะพร้าว

๑ หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายทองห่อ งิ้วออก

๑ ป ช่างปั้น ช่างก่อเตา

๑๒ หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายนพดล แสงปลั่ง

๕๑ ป ผู้ค้าเครื่องปั้นดินเผา

นายบุญธรรม เตะสมุทร

ป ผู้ค้า นเผาเครื่องปั้น

๑ หมู่ ๒ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
๒๑ หมู่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

นางสาวประพิศ วัฒนพ กษา

๕ ป ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา

นางมณฑา สว่างอารมณ์

๑ ป ผู้ซื้อเครื่องปั้นดินเผา

นางมะลิ วงศ์จำนงศ์

๓ ป ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา

นายมิตร กองกูล

๒ ป ช่างปั้น ช่างสลัก

๑๒ หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด จ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายวันชัย จับบาง

๖ ป ช่างปั้น

๑ หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายศรีเมือง ทรรทุรานนท์

๔ ป ช่างปั้น ช่างสลัก

นางสาวสมจิต การ กษ์

๔ ป ช่างปั้น

๔๓ หมู่ ๑ ต.คลองสระบัว อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

นางสังเวียน ทับทิม

๔ ป ผู้ซื้อเครื่องปั้นดินเผา

๒ ๑ หมู่ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

นางสง่า พลอยมุข

๖ ป ช่างปั้น

๓ หมู่ ๒ ต.คลองสระบัว อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

นางแสวง เจริญทรัพย์

ป ผู้ค้าเครื่องปั้นดินเผา

๑ หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
๒ หมู่ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๒ หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

๖ หมู่ ๑ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นายแสวง อ้น ิม

๒ ป ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา หมู่ ๖ ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นางสาวอุดม การ กษ์

๒ ป ช่างปั้น

นางสาวอุสาห์ รงคสุวรรณ

๒ ป ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ๑๑ ๑ หมู่ ๒ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี

๔๓ หมู่ ๑ ต.คลองสระบัว อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ถึง ๑๖ พ ษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ โดย นางวรนุช สุนทรวินิต และนายพิศาล บุญผูก
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ปร วัติสังเขปผู้เขียน
นายพิ ศ าล บุ ญ ผู ก เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ ๑
กั น ยายน พ.ศ. ๒๔ ๓ ณ ตำบลเกาะเกร็ ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรชาย
คนโตของนายสำราญ และนางสารภี บุ ญ ผู ก
ชาวไทยเชื้อสายมอญ ผู้สืบทอดการทำเครื่องปั้น
ดินเผามาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี
เมื่อเยาว์วัยได้ศ ึกษาเล่าเรียนชั้นอนุบาล
ที่ โ รงเรี ย นบ้ า นครู ท ิ ม เข้ า เรี ย นต่ อ จนจบชั ้ น
ประถมปที่ ๔ จากโรงเรี ย นวั ด ปรมั ย ยิ ก าวาส
และมัธยมปที่ ๖ จากโรงเรียนปากเกร็ด วัด
เสาธงทอง ทีเ่ กาะเกร็ด จากนั้นได้เรียนต่อที่
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร จนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่ จากนั้น
ได้ เ ข้ า ศึ ก ษาต่ อ และสำเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น นิ ต ิ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต จากมหาวิ ท ยาล ั ย
ธรรมศาสตร์ และเนติ บ ั ณ ฑิ ต ไทย ได้ ร ั บ ทุ น มู ล นิ ธ ิ ม ิ ส เซอริ อ อ ประเทศเยอรมนี
ไปศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญาโทด้ า นการพั ฒ นาสั ง คมที่ส ถาบั น SEARSOLIN (South
East Asia Rural and Social Development
ประเทศ ลิปปนส์
จนสำเร็จการศึกษาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑
ด้านหน้าที่การงาน ได้เริ่ม ต้นงานในตำแหน่งข้าราชการธุรการศาล ีกา และ
เปลี่ยนไปทำงานที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นงาน
ที่ได้ใช้วิชาความรู้ทางด้านก หมายและด้านการพัฒนาสังคมตามที่ได้เล่าเรียนมา
สมความตั้งใจ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยลำดับ ตำแหน่งสุดท้ายก่อน
เกษียณอายุที่ ธ.ก.ส. คือผู้ชำนาญการ กอบรม ระดับ จากความตั้งใจและความ
สามารถในงานธนาคารจึงมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้จัดการ ายการต่างประเทศหลัง
เกษียณอายุแล้วอีกหลายป
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ความสนใจเรื่องเครื่องปั้นดินเผามีมาตั้งแต่เด็ก ครูคนแรกที่สอนทำเครื่องปั้น
ดินเผาคือ นายสำราญ ผู้เป็นบิดา สอนให้ถีบแปนเมื่ออายุ - ขวบ พออายุได้
๑๒ ปจึงได้ปั้นของชิ้นเล็ก เริ่มจากจุกโอ่ง ครก อ่าง และกระปุก โดยมีนางสารภี
มารดาเป็นผู้สอนให้สลักและได้สลักโอ่งเรื่อยมา เมื่อเป็นหนุ่มจึงหัดปั้นและแกะสลัก
หม้อน้ำสลักลายวิจิตรและเครื่องปั้นดินเผาลอยตัวเป็นงานอดิเรก มอบให้ผู้เคารพ
นับถือและเพื่อน ูงทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ความที่เกิดและเติบโตมาด้วยการอบรมเลี้ยงดู ทั้งได้ช่วยงานของบิดา มารดา
และน้าที่ทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพหลักของครอบครัว และด้วยใจรักเมื่อเป็นเด็ก
ในช่วงปดภาคเรียนเคยรับจ้างช่วยงานต่าง ของโรงปั้นในชุมชนเกาะเกร็ดได้เงิน
ค่าจ้างวันละ ๖ บาท จึงได้เก็บเงินออมไว้ซื้อกระเปานักเรียนใหม่ตอนเปดเรียน ทำ
ให้มีความภาคภูมิใจ ผูกพัน ซาบซึ้งและสำนึกในบุญคุณของอาชีพและความงดงาม
ของงานประณีตศิลปแห่งเครื่องปั้นดินเผา จึงได้เริ่มงานอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาอย่าง
จริงจัง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมาได้อุทิศบ้านที่อยู่อาศัยบนเกาะเกร็ดให้เป็น
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านกวานอาม่าน เพื่อจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผา
ทีผ่ ลิตขึน้ ในจังหวัดนนทบุรแี ละจังหวัดใกล้เคียง ทัง้ ทีเ่ ป็นของเก่าประเภทสวยงามวิจติ ร
บรรจงและประเภทของใช้ในครัวเรือน อีกทัง้ ยังรวบรวมเครือ่ งมือและแบบแผนลวดลาย
การสลักอันเป็นเอกลักษณ์ของเครือ่ งปัน้ ดินเผานนทบุรีไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ในช่วงป พ.ศ. ๒๕๓ - ๒๕๓๒ ได้ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โรงเรียน
สตรีนนทบุรี และกองบริการอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมเพิ่มเติมให้
แก่ช่างปั้นดินเผาพื้นบ้าน เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการ
เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีให้แ ก่สถาบันต่าง และการจัด
แสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมไทยในโอกาสต่าง ตลอดมา
ด้วยความมีวิริยะ อุตสาหะ ความซื่อสัตย์สุจริต และการอุทิศตนเพื่องานสังคม
ให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมด้วยความบริสุทธิใจ กอปรกับเป็นผู้ยึดมั่นในหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี ป บิ ตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ี จึงได้รบั การ
พิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีถงึ ๒ ครัง้ ในฐานะผูอ้ นุรกั ษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำป
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พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยคณะกรรมการวันอนุรกั ษ์มรดกไทย และในฐานะผูอ้ นุรกั ษ์มรดกไทย
ดีเด่น ประจำป พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมูลนิธธิ ารน้ำใจ นอกจากนีย้ งั ได้รบั เชิญจากสำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติไปสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีใ นงาน
เผยแพร่ศิลปหัตกรรมไทย ณ สถาบันสมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วง
ปลายเดือนมิถุนายน - กรก าคม พ.ศ. ๒๕๓ และร่วมเ า รับเสด็จสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้า าจุ าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทีไ่ ด้เสด็จมาทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปดงาน ยังความปลาบปลื้มให้แก่ผู้จัดงานและผู้สาธิตให้ทอดพระเนตรยิ่งนัก
จากความสำเร็จของผลงานในหน้าที่การงานและการพัฒนาสังคมโดยรวม โดย
เ พาะอย่างยิ่งการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชน เป็นผลให้สถาบัน SEARSOLIN ประเทศ ลิปปนส์ยกย่องให้เป็น
ศิษย์เก่าดีเด่นและให้ได้รับดุษ ีบัณฑิตกิตติมศักดิด้านการพัฒนาชนบทจากสถาบัน
ดังกล่าว เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓ อีกด้วย ปัจจุบันนายพิศาล บุญผูก ยังคงมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิน่ และการ น้ ขู นบธรรมเนียมประเพณีวถิ ชี วี ติ ของชาวไทย - รามัญ
อย่างต่อเนื่อง
นางวรน สนทรวินิต
สัมภาษณ์และเรียบเรียง
กันยายน ๒๕๕๓
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การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๔๙๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
ณ พระทีน่ ง่ั อมรินทรวินจิ ฉัย เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงเครือ่ งบรมขัตติยราชภูษติ าภรณ์ ทรงพระมหาพิชยั มงกุฎ
ประทับเหนือพระทีน่ ง่ั พุดตานกาญจนสิงหาสน์บนพระราชบัลลังก์ ภายใต้
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยมหาดเล็กเชิญเครื่องสิริราช
กกุธภัณฑ์ พระแสงรายตีนตอง พระแสงอัษฎาวุธ และถวายอยู่งาน
พัดโบกพร้อมสรรพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะรัฐมนตรี ทูตา
นุทูต สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการ เฝ้าทูล
ละอองธุลีพระบาท
จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลแสดง
ความจงรักภักดีและถวายชัยมงคล ในนามคณะรัฐมนตรีและข้าราชการ
ใหญ่น้อยทั่วราชอาณาจักร
ต่อจากนั้น เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์ ประธานรัฐสภา กราบ
บังคมทูลแสดงความจงรักภักดีและถวายชัยมงคลในนามประชาชนชาวไทย

ที่มา : “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” สำนักพระราชวังรวบรวมและจัดพิมพ์สนอง
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
พุทธศักราช ๒๕๓๓ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ ๒๕๓๓
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คณะกรรมการโครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน
สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร
นางวรนุช
นางนันทพร
นางสาวพรทิพย์
นางสาวเครือทิพย์
นางสาวศิริน
นายชัยวัฒน์
นางสาวชลลดา

พุทธาพิทักษ์ผล
สุนทรวินิต
ธนะกูลบริภัณฑ์
สุวันทารัตน์
เจียรณัย
โรจนสโรช
น่าชม
หงษ์งาม

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะทำงานกลุ่มพัฒนาเนื้อหาสารสนเทศท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

นางวรนุช สุนทรวินิต
นายชัยวัฒน์ น่าชม
นางกัลยาณี ศุภดิษฐ์
นางวรรเพ็ญ สิตไทย

เนื้อใน
ปก
รูปเล่ม
พิมพ์ที่

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

กระดาษอาร์ตด้าน ๑๒๐ แกรม
กระดาษอาร์ตการ์ด ๒๖๐ แกรม
นิตินัน ปานคุ้ม
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
๖๕/๑๖ ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. ๐ ๒๘๘๒-๑๐๑๐, ๐ ๒๔๒๒-๙๐๐๐
โทรสาร ๐ ๒๔๓๓-๒๗๔๒, ๐ ๒๔๓๔-๑๓๘๕
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