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หัวข้อวิจัย การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการจัด 

กิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ 
ชื่อผู้วิจัย ขันแก้ว  สมบูรณ์ 
คณะ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

งบประมาณ  2560 

บทคัดย่อ 

 วิจัยเรื่อง การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการจัดกิจกรรม
สร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 เพ่ือศึกษาปัญหาในการ
รวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ประการที่ 2 เพ่ือพัฒนากระบวนการ
สร้างรายได้ ประการที่ 3 ศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้เกิดรายได้ 
 สรุปผลการวิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย
พบว่า กลุ่มยังขาดทักษะกระบวนการผลิตและการสร้างต้นแบบใหม่ๆ เนื่องจากส่วนใหญ่สมาชิกเป็น 
ผู้สูงวัยขาดการกระตือรือร้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้เยาวชนที่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาหรือ
เป็นวิชาศิลปหัตถกรรมให้กับโรงเรียนในหลักสูตรเสริมระยะสั้น เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นรู้จักหวงแหน
ห้องถ่ินของตนเองต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยเรื่องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหายด้วยการจัด
กิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่สนับสนุน
ทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้ค าแนะน า ท าให้งานวิจัยส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และช่วยชี้แนะแนวทางในการศึกษาวิจัยตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
ของผลงานวิจัยครั้งนี้ท าให้การจัดท ารายงานฉบับนี้ส าเร็จด้วยดี 
 การวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหายทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามท าให้ข้อมูล        
ที่ได้รับสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ 

 
 

        ขันแก้ว   สมบูรณ์ 
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สารบัญตาราง 
ตาราง              หน้า 
1 จ านวน และค่าร้อยละ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม     28 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของชนเชื้อชาติไทยมีความแตกต่างและมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ซ่ึงแต่ละท้องถ่ินจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในการยอมรับความเปน็เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ที่โดดเด่นของแต่0ละภูมิภาคนั้นในแต่ละภูมิภาคยังมีความแตกต่างหลากหลายและยังคงรักษา
เอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคไว้อย่างต่อเนื่อง 

ชุมชนถือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา คือ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบรวมถึงข้อมูลทางด้านปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ที่ มีอยู่ในชุมชน การ
พัฒนาศักยภาพของตนและภูมิปัญญาในชุมชนนั้นๆได้รับการจัดระบบเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพดีขึ้น มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม
เหล่านั้นคือ ศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทยซึ่งปรากฏอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์
ทางด้านศิลปหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่น โดย
แบ่งประเภทศิลปหัตถกรรมออกเป็นประเภทดังนี้  

1.  เครื่องนุ่งห่มที่เป็นสิ่งทอ 
2.  เครื่องใช้ที่เป็นเครื่องปั้นดินเผา 
3.  เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ เครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องเขิน 

          4.  เครื่องใช้ที่เป็นไม้ เครื่องแกะสลัก เครื่องจักสาน เป็นต้น 
โดยที่ศิลปหัตถกรรมเหล่านั้นได้สั่งสมคุณค่าทางศิลปและวัฒนธรรมความเป็นท้องถิ่นของ

ตนเองไว้และพร้อมที่จะได้รับการสืบทอดโดยมีการปรับใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ การศึกษาและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์และความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่งผลให้การสืบสานทางวัฒนธรรมในภาพรวมขาดความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นวัฒนธรรมที่อ่อนแอจะค่อยๆถูกกลืนด้วยวัฒนธรรมที่เข้มแข็งกว่า ซึ่งวัฒนธรรมไทยถูกยอมรับ
ว่ายังมีความเข้มแข็งไม่เพียงพอประกอบกับความเชื่อในการยอมรับความทันสมัยที่ยังไม่ถูกต้องของ
คนไทยส่วนใหญ่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศของไทยขาดความต่อเนื่องในกระบวนทัศน์การพัฒนา จะ
เห็นไดจ้ากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากความทันสมัยที่
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เน้นเฉพาะทางเศรษฐกิจเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสังคม การลดความเลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง 

การพัฒนาแบบองค์รวมสู่การพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยล าดับ จุดอ่อนของ
การพัฒนาที่ผ่านมา คือ ไม่ได้รับการพัฒนาที่ตรงตามจุดของประเทศหรือไม่ได้พัฒนาบนพ้ืนฐานจาก
วัฒนธรรมของประเทศและท้องถิ่นอย่างแท้จริง มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นทุนทางสังคมจึงยังไม่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุนและน ามาใช้เป็นจุดแข็งในการพัฒนาอย่างแท้จริง ปัจจุบันการพัฒนาจึงมุ่งเน้น
การพัฒนาโดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-
2559 มีดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่
มุ่งเน้นการจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ตั้งแต่ระดับชุมชนถึง
ระดับประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศที่เน้นการสนับสนุนการน าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของ
สินค้าและชุมชนการบริการ 

3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืนที่เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2550;13) 

ในสภาวะความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาประเทศบนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ดังกล่าวศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆบางส่วนก าลังสูญหายไปไม่ได้รับการฟ้ืนและน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ส าหรับมนุษย์ในปัจจุบัน เอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะขอ
กล่าวถึงคือเอกลักษณ์ในตัวเองของเครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหาย (เตาไหในอดีต) บ้านตาปะขาวหาย 
ต าบลหัวรอ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีอายุราว 700-800 ปี ซึ่งเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมที่ส าคัญยิ่งและยังไม่ได้รับการศึกษาและได้รับการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคุณค่าของเอกลักษณ์ชี้
แนวทางในการฟ้ืนฟูพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหายหรือการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่
เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริงจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการ
ศึกษาวิจัยวิเคราะห์และเผยแพร่คุณค่าและเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและแนวทางในการ
ฟ้ืนฟูประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมสืบต่อไป 

 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



3 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
           การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้เวลาศึกษาศึกษา เวลา 6-8 เดือน โดยผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ผู้น าชุมชน นักวิชาการ และประชาชนบ้านตาปะขาวหาย ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเสนอแนะ 
  ขอบเขตด้านประชากร คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวนไม่ต่ ากว่า 20 คน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาปัญหาในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย 
2. พัฒนากระวนการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ 
3. ศึกษาผลการจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้เกิดรายได้ 

ค าถามการวิจัย 
1. การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผามีปัญหาอะไรบ้าง จะมีวิธีการแก้ปัญหา

อย่างไร 
2. การจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้เกิดรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย 
3. ผลของการจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
       วิสาหกิจชมุชน หมายถึง กิจการของชมุชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรืออ่ืนๆท่ี
ด าเนินการโดยกลุม่บคุคล 

เคร่ืองปัน้ดนิเผา หมายถึง ผลงานประเภทหตัถกรรมท่ีใช้ดนิเป็นวสัดหุลกัท่ีส าคญัท าขึน้
เพ่ือประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวนั 

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการธุรกิจพัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย/ประโยชน์ในการน าผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 
1. ประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประกอบการ 
2. ทราบความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประกอบการและจุดที่ควรปรับปรุงของกลุ่ม

วิสาหกิจเครื่องปั้นดินเผา 
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บทท่ี 2 
แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. วิสาหกิจชุมชน 
2. การจัดกิจกรรมสร้างรายได้ 
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. วิสาหกิจชุมชน 
 มีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่รู้จักวิสาหกิจชุมชนว่า เป็นองค์กรธุรกิจแบบไหน แม้ว่าวิสาหกิจ
ชุมชนจะมีกฎหมายรองรับมานานครบ 10 ปีแล้ว นับตั้งแต่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรวมตัวกันเพ่ือทํา
ธุรกิจ สร้างรายได้ การพ่ึงพาตนเองและครอบครัว ชุมชนและเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน ที่
ผ่านมาผู้คนส่วนใหญ่จะรับรู้เพียงว่าเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในหมู่บ้านหรือไม่ก็เป็นผู้ผลิตสินค้าโอท๊อป
หากเป็น โอท๊อป 5 ดาว ก็ถือเป็นวิสาหกิจชุมชนแถวหน้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ กําเนิดจาก
ฐานรากจริง ๆ โดยยกระดับมาจากกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มงานฝีมือในหมู่บ้านในชุมชน 
เพราะในกิจกรรมขนาดเล็ก ทุนน้อยทั้งทุนที่เป็นตัวเงิน ทุนเทคโนโลยี และทุนความรู้ในการบริหาร
จัดการยุคใหม่เป็นการเข้าสู่ระบบทางการสามารถให้การสนับสนุนได้ตรงกลุ่มเปูาหมายและเข้าสู่
ระบบภาษีได้อีกด้วย 
 คําว่า “วิสาหกิจชุมชน” (Small and Micre Community Enterprise : SMCE) ตาม พรบ. 
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 นั้นหมายความว่า “กิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและ
บริการหรือการอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิธีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันเพ่ือ
ประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคลเพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือ
พ่ึงพาตนเองของครอบครัวชุมชนและระหว่างชุมชน (อ้างอิง คอลัมน์ ประชาชาติธุรกิจ 31 ตุลาคม 
2560) 

2. การจัดกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสร้างรายได้ 
 จากการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาว
หาย พบว่า สภาพการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหายให้ประสบ
ผลสําเร็จและยั่งยืน ปัจจัยภายใน ได้แก่  สมาชิกกลุ่มต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของกลุ่ม การมีส่วนร่วม
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ของกลุ่ม เช่น ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมวางแผน ประธานกลุ่มในบุคคลที่เสียสละ อดทนมีคุณธรรมใน
การบริหารกลุ่ม มีความมุ่งมั่นองค์กรให้เกิดในรูปธรรม มีกฎ ระเบียบข้อบังคับกลุ่มได้รับการยอมรับ
จากกลุ่ม 
 การจัดกลุ่มถือว่าเป็นปัจจัยตําแหน่งความสําเร็จของการดําเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เครื่องปั้นดินเผา มีการพูดคุยกันในส่วนของคณะกรรม ปรึกษาหารือกับส่วนราชการในด้านต่างๆ เช่น 
สาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ด้าน
การตลาด ผลิตแล้วขายสินค้าให้ใคร ผลิตภัณฑ์ไม่จูงใจลูกค้า คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ ยังไม่ได้
มาตรฐานขาดความละเอียดสวยงาม แต่หลักสําคัญของกลุ่มในการผลิตสินค้า จะให้ความสําคัญกับ
ลายโบราณที่โดดเด่นจึงทําให้การผลิตสินค้าในแต่ละส่วนจะเป็นที่ทุกผลิตภัณฑ์จะต้องมีลายโบราณ
เป็นสัญลักษณ์ แต่ประเด็นหลักที่สําคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย คือ 
การรวมกลุ่มค่อนข้างยาก เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มมีอาชีพเกษตรกรและอาชีพรับจ้างการเข้ามา
รวมกลุ่มเพ่ือผลิตภัณฑ์จึงทําได้ไม่ครบร้อยเปอร์เซนต์จากจํานวนสมาชิกประมาณ 30 คน ก็จะมา
ร่วมกันทํากิจกรรมประมาณไม่เกิน 20 คน ซึ่งในบางครั้งหากมีออเดอร์การสั่งทําสินค้าก็จะเกิดปัญหา
ในการผลิตสินค้าส่งให้กับผู้บริโภคไม่ทันตามกําหนดจึงต้องร่วมกันหารือเพ่ือวางแผนในปัญหาดังกล่าว
ต่อไป (ท่ีมา ขันแก้ว  สมบูรณ์) 

 3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา 
เครื่องปั้นดินเผา  ถือเป็นหนึ่งในเครื่องชี้วัดวิวัฒนาการของมนุษย์จากการศึกษาทาง

โบราณคดี พบว่า เครื่องปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์ทุกอารยะธรรมรู้จัก และพัฒนาขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอย  โดยเฉพาะจากหลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่า เครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ้นพร้อมกับ
การรู้จักการหุงต้มอาหารเป็นต้นมา โดยมนุษย์รู้จักนําเอาภาชนะซ่ึงทําด้วยดินเผาอย่างหยาบๆ  ง่ายๆ  
จากการใช้เครื่องจักสานเป็นแบบในการปั้น หรือการขึ้นรูปด้วยมืออย่างอิสระและค่อยๆ มีวิวัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยีการใช้แปูนหมุนเข้าช่วยในการขึ้นรูป  (สงวน  รอดบุญ. 2523.หน้า  79) สําหรับ
แผ่นดินอาณาจักรไทย ได้พบหลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งชี้ถึงการ
เริ่มต้นวิวัฒนาการเครื่องปั้นดินเผามาตั้งแต่สมัยหินใหม่ และมาเด่นชัดในยุคสําริด (ทรงพันธ์ วรรณ
มาศ. 2532,หน้า 2–3)  ซึ่งนักโบราณคดีได้สํารวจพบหลักฐานเครื่องปั้นดินเผาในยุคนี้ กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศไทย  เป็นต้นมา 
 ภาคเหนือ  ที่จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  อุตรดิตถ์ 
 ภาคอีสาน  ที่จังหวัดเลย  อุดรธานี  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  อุบลราชธานี  นครพนม 
 ภาคกลาง  ที่จังหวัดอุทัยธานี  ลพบุรี  กาญจนบุรี  ราชบุรี 
 ภาคใต้     ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  ในจํ านวนแหล่ ง เครื่ องปั้นดิน เผาดั้ ง เดิมดั งกล่ าว  นักวิชาการจํ านวนมากเชื่ อว่ า
เครื่องปั้นดินเผายุคแรกสุด คือ ชิ้นที่พบที่ถ้ําผีแมน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตภาคเหนือ ซึ่งมีอายุราว  
8,000  ปีจากปัจจุบัน  สําหรับหลักฐานที่บ่งชี้ถึงอารายธรรมยุคหินที่สําคัญคือ  วัฒนธรรมบ้านเก่า
จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งพบเครื่องปั้นดินเผาชนิดต่างๆ  ในอุณหภูมิต่ําไม่เคลือบเป็นจํานวนมากภาชนะ
ที่สําคัญคือ ภาชนะ 3 ขา ขาตั้งสามขามีลักษณะกลวงและเรียวการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้คงจะ
ผลิตขึ้นแบบง่ายๆ  และการเผากลางแจ้งด้วยฟางข้าวนอกเหนือจากดินที่มนุษย์นํามาเป็นวัสดุสําคัญ
ในการปั้นภาชนะเหล่านั้นแล้วยังมีส่วนผสมของซากเมล็ดพืช  เช่นข้าวและงาผสมผสานปะปนอยู่ด้วย
แต่ความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์นั้นมิได้หมายความว่าเมื่อค้นพบการผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงชีพแล้วจะ
เลิกการแสวงหาอาหารตามธรรมชาติไปโดยสิ้นเชิงเพราะมนุษย์ยังทําควบคู่กันไปทั้งแสวงหาอาหาร
ตามธรรมชาติและผลิตอาหารขึ้นเอง  ขณะเดียวกันมนุษย์ในบางท้องที่ยังไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้
รู้จักเทคโนโลยีการผลิตอาหาร  จึงยังคงร่อนเร่พเนจรแสวงหาอาหารไปตามธรรมชาติดังเดิม  (สุจิตต์  
วงษ์เทศ. 2550. หน้า  5) 

สําหรับภาชนะแบบมีขานี้  ปริวรรต  ธรรมมาปรีชากร.  (2539.  หน้า  29)  กล่าวว่า น่าจะมี
อายุร่วมสมัยกับวัฒนธรรมหลงชานของจีน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมยุคหินใหม่ตอนปลาย  สวนใหญ่มี
ลักษณะคล้ายหม้อก้นกลม  มีสามขา  ชาวจีนเรียกว่า  “หลี (Li)” และหม้อสามขาที่ค้นพบตามแหล่ง
โบราณคดีต่างๆ  เช่น กัวชา (Gua – Cha)  ในประเทศมาเลเซีย  ฉะนั้นการแพร่กระจายของ
เครื่องปั้นดินเผาแบบนี้มีอาณาเขตตั้งแต่ จีน ไทย และมาเลเซีย ส่วนภาคใต้  มีการค้นพบที่จังหวัด  สุ
ราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่อย่างไรก็ตาม การสันนิษฐานว่าเครื่องปั้นดินเผาแบบ
สามขาที่จังหวัดกาญจนบุรี อาจเป็นการอพยพมาจากประเทศจีนเมื่อหลายพันปีมาแล้ว  หรือไม่ก็
มนุษย์มีวัฒนธรรมหินใหม่สามารถติดต่อกันอย่างสะดวก ทั้งนี้ดูจากสิ่งแวดล้อมเหมือนจะไม่มีอุปสรรค
แต่อย่างใด  ยังมีนักวิชาการบางท่านเชื่อว่า มนุษย์เราสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาใช้พร้อมกัน
โดยไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ดังนั้นการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาในประเทศ
ไทยสามารถแบ่งออกได้  ดังนี้ 

3.1  เครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมบ้านเชียง 
บ้านเชียง เป็นชื่อหมู่บ้าน ตั้งอยู่ในตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  

ปัจจุบันบ้านเชียงเป็นที่รู้จักกันในนามของวัฒนธรรมโบราณ และแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่สําคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีอายุประมาณ 5,600 ปีมาแล้ว เป็น
ชุมชนที่มีการตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งถาวร มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสูง เนื่องจากพบ
ชิ้นส่วนเครื่องประดับที่เป็นโลหะ การแพร่กระจายของวัฒนธรรมบ้านเชียง จะพบในหลายพ้ืนที่ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อําเภอหนองหาน อําเภอเพ็ญ อําเภอกุมพวาปี อําเภอไชยวาน  อําเภอ
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ทุ่งฝน  และอําเภอบ้างดุง  จังหวัดอุดรธานี ที่อําเภอสว่างแดนดิน อําเภอพังโคน อําเภอวานรธิวาส  
และอําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ที่อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และท่ีจังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น 

ลักษณะเครื่องปั้นดินเผาของวัฒนธรรมบ้านเชียงนั้นจะขึ้นรูปด้วยมือ และใช้ไม้ไผ่ตีผิวด้าน
นอกให้เรียบ  หรือให้ได้รูปตามต้องการ  โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “หินดุ” รองผิวด้านในภาชนะส่วน
แบบที่มีเชิงหรือฐานมักจะทําคนละชิ้นแล้วนํามาต่อเข้ากันในภายหลัง จากนั้นจึงตบแต่งด้วยวิธีการขูด
ขีด การทาบ การกดประทับ หรือเขียนลายด้วยสีแดง ซึ่งเชื่อว่าได้จากดินเทศหรือดินที่มีส่วนผสมของ
แร่เฉมาไตท์ (Hematite) ผสมกับยางไม้ หรือไขสัตว์  จึงทําให้สีสามารถติดคงทนบนผิวของ
เครื่องปั้นดินเผาเป็นเวลานานแล้วนําไปเผาด้วยวิธีสุมไฟกลางแจ้ง (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร. 2539.  
หน้า  29 – 30) 

เครื่องปั้นดินเผาที่พบรุ่นแรกทั้งที่มีลวดลายประดับและไม่มีลวดลายประดับ  ลวดลาย
ประดับเป็นลวดลายที่ใช้แม่พิมพ์กดลงหรือขูดขีดลงบนเนื้อดินเป็นลวดลายอย่างง่ายๆ  แต่ในรุ่นหลัง
ต่อมารูปทรงของภาชนะได้ทําอย่างประณีตมากยิ่งขึ้นด้วยสีเหลืองอ่อน  ลวดลายก็พิถีพิถันมากขึ้น
เป็นลวดลายพิมพ์นิ้วมือหรือลายเส้นวน  ส่วนรูปทรงเครื่องปั้นดินเผาที่พบมีหลายชนิด เช่น หม้อ ไห  
แจกัน ทัพพี เบ้าหลอมรูปปั้นตัวสัตว์ รูปอวัยวะเพศชาย และลูกปัด  ฯลฯ อย่างไรก็ตามบ้านเชียงจะ
เป็นที่สนใจของนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์นักวิชาการต่างๆ เป็นจํานวนมากได้ค้นหาหลักฐาน
อย่างมากมายเพียงใด คงจะหาข้อมูลสรุปในทุกมิติร่วมกันยาก  จอห์น  ชอรว์.  (2531.  หน้า  7) 
กล่าวว่า “...วัฒนธรรมบ้านเชียงก็คงยังมีปัญหาอีกมากและท้าทายอยู่เสมอ...” 

ความก้าวหน้าทางสังคมที่ควบคู่ไปกับความรู้ที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มิได้เห็นได้จากการ
ทําภาชนะดินเผาลายเขียนเพียงอย่างเดียวเพียงเท่านั้น หากยังสามารถมองเห็นได้อีกจากการ
พัฒนาการความก้าวหน้าด้านหล่อโลหะ อันมีสําริดเป็นตัวอย่างสําคัญ ซึ่งหมายถึงมนุษย์มีความคิด
ก้าวหน้าจะมีความรู้และมีความสามารถควบคุมความร้อนในระดับสูงได้ (สุจิตต์  วงษ์เทศ.  2550.  
หน้า14) 

บ้านเชียงในทุกวันนี้  ยังคงเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน  
จังหวัดอุดรธานี แม้ว่าเครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่เคยปรากฏมีอยู่ใต้พ้ืนดินใน
บริเวณหมู่บ้านจะไม่มีเหลืออีกแล้วเนื่องจากถูกขุดขายไปจนเกือบหมดสิ้น แต่ชาวบ้านเชียงและ
บริเวณใกล้เคียงก็ยังคงมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบบ้านเชียง  โดยเฉพาะภาชนะดินเผาลายเขียนสี
อยู่  เพียงแต่ว่าเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้มีได้ทําขึ้นเพ่ือใช้ในพิธีกรรมเกี่ยวกับการฝังศพ  แต่จะเป็น
สินค้าที่ระลึกสําหรับจําหน่ายให้ผู้คนที่มาเยือนแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  ซึ่งปัจจุบันองค์การ  
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกมีมติประกาศยกย่ องให้แหล่ง
โบราณคดีบ้านเชียงเป็น “แหล่งมรดกโลก” 
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3.2  เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดี 
อาณาจักรทวารวดี มีศูนย์กลางอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ําแม่กลอง มีเมือง

ราชบุรี สุพรรณบุรี และนครปฐม และแผ่อํานาจกระจายไปยังลุ่มแม่น้ํามูลและแม่น้ําโขงด้วยการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น พระพิมพ์ดินเผาเศียรพระพุทธรูป  
แต่สําหรับภาชนะดินเผาที่เผาในอุณหภูมิต่ําโดยรูปทรงภาชนะจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้แก่  
คนโท และตะเกียงน้ํามัน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเครื่องปั้นดินเผาจําพวกเครื่องใช้ในพิธีกรรม คือ โกศ
บรรจุอัฐิ  มีลักษณะเป็นไหขนาดใหญ่ก้นกลมมีฝาเป็นรูปสถูป นอกจากนี้ยังมีรูปทรงอ่ืนๆ เช่น รูป
ควายและนก ตลอดจนเครื่องประดับสถาปัตยกรรม  (จอร์น ชอว์.  2531.  หน้า  12)   

นอกจากจะพบตัวสถาปัตยกรรมและประติมากรรมแล้ว  สิ่งหนึ่งซึ่งมักพบตามแหล่ง
โบราณคดีสมัยทวารวดีทุกแห่งที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยก็คือ เครื่องปั้นดินเผา เช่น ที่เมืองโบราณจันเสน  
อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมืองโบราณบ้านคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เมืองโบราณคูบัว จังหวัด
ราชบุรี และเมืองโบราณนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นต้น (ปริวรรต  ธรรมาปรีชากร.  2539.หน้า  
34) 

เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดีที่ปรากฏขึ้นในกลุ่มบ้านเมืองหรือแคว้นในแต่ละภูมิภาคนั้น  จะ
มีลักษณะที่แตกต่างกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดีในกลุ่มสําคัญๆ  ที่มีลักษณะ
ทางศิลปกรรมเด่นเฉพาะตัวภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในเมืองต่างๆ  ในแถบลุ่ม
แม่น้ําเจ้าพระยานั้นอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (สุรพล  ดําริห์กุล.  2542.  หน้า  115) 

1.  กลุ่มภาชนะท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
ภาชนะดินเผาในกลุ่มนี้พบมาก ส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะประเภทเครื่องครัว เป็นหม้อมีสัน  

หม้อก้นกลม ไห ชาม หม้อมีพวย และถ้วยมีพวย เป็นต้น นอกจากนั้นก็ยังมีภาชนะที่ใช้ในการให้แสง
สว่าง  เช่น  ตะคัน 

2.  กลุ่มภาชนะท่ีใช้ในโอกาสพิเศษ หรือใช้ในกิจพิธีทางศาสนา 
ภาชนะดินเผากลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะประเภทจานหรือชามมีเชิงสูง หม้อน้ําปากขวด  

(Sprinkler)  หม้อน้ําปากผายขนาดเล็ก ไห ตกแต่งด้วยลายประทับ ภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีจะมี
การตกแต่งด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การขูดขีด การกดหรือทาบ การประทับ และการเขียนสี เป็น
ลวดลายต่างๆ งดงาม  มีทั้งแบบที่มีลายตกแต่งตลอดท้ังใบ ตั้งแต่คอภาชนะไปถึงก้น และแบบที่มีการ
ตกแต่งเพียงบางส่วน  ลวดลายที่ตกแต่งนั้น นอกจากจะเป็นลวดลายพ้ืนเมืองเดิมที่นิยมสืบทอดมา
ต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้ว เช่น ลายเชือกทาบหรือลายขูดขีด  ฯลฯ ลวดลายตกแต่งภาชนะดิน
เผาสมัยทวารวดีบางแบบยังสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียสมัยคุปตะอย่างเด่นชัดนั้นคือ  
การตกแต่งบริเวณลําตัวของภาชนะดินเผาด้วยลายประทับในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นรูปบุคคลใน
อิริยาบถต่างๆ  รูปสัตว์ตามคติความเชื่อทางศาสนาพุทธและฮินดู และรูปดอกไม้ เป็นต้น นอกจาก
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ตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆ  แล้วยังมีการตกแต่งสีภาชนะให้สดใสโดยการเคลือบน้ําดิน  (Slip)  อีกด้วย  
(ผาสุก  อินทราวุธ.  2538.  หน้า  121) 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เป็นส่วนประกอบของศาสนาสถานด้วย เช่น อิฐ  
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องชายคา สถูปจําลอง ลวดลายประดับดินเผาต่างๆ และรูปเคารพทาง
ศาสนาดินเผา ได้แก่ พระพุทธรูป พระพิมพ์ และเทวรูป เป็นต้น 

เครื่องปั้นดินเผาในสมัยนี้ แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกันก็ตาม แต่ละท้องถิ่นก็มี
ความแตกต่างกันในระดับความเจริญในเทคโนโลยีและฝีมือช่างศิลปะ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 ระดับคือ
ระดับมาตรฐาน และระดับท้องถิ่น (สุจิตต์  วงษ์เทศ.  2550.  หน้า  36) เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ
สังคมในยุคนี้ได้ตั้งเป็นนครรัฐแล้ว ไม่เป็นสังคมในระดับบ้านหรือระดับเมืองเหมือนสมัยก่อนๆ  จึงเป็น
ทั้งบริเวณที่เป็นศูนย์กลางความเจริญ  และบริเวณรอบนอกที่เป็นท้องถิ่นห่างไกลจากแหล่งที่เป็น
ศูนย์กลางในบริเวณที่เป็นศูนย์กลางคือแหล่งที่ผลิตสิ่งของในระดับมาตรฐาน ส่วนบริเวณชายเขตที่
ห่างไกลจากศูนย์กลางก็เป็นระดับท้องถิ่นไป 

3.3  เครื่องปั้นดินเผาสมัยศรีวิชัย 
เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 เป็นต้นไป บริเวณคาบสมุทรตอนใต้ของประเทศไทยได้มี

การติดต่อค้าขายทางทะเลกับภายนอกทั้งทางตะวันตก  เช่น  อินเดีย  และตะวันออกกลาง  และทาง
ตะวันออก เช่น จามปา และจีน ทําให้มีพ่อค้าต่างชาติเข้ามาตั้งแหล่งพักสินค้าหรือสถานีทางการค้า
ขึ้นจึงเกิดเป็นบ้านเมืองที่มีความเจริญ มั่งคั่ง มั่นคงขึ้น และงานศิลปกรรมที่ปรากฏขึ้นในกลุ่ม
บ้านเมืองเหล่านี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่พบในเกาะชวาภาคกลาง ซึ่งในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรศรีวิชัย  อาณาจักรศรีวิชัยนี้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่  13 – 18  มี
ราชธานีตั้งอยู่ใกล้กับเมืองปาเล็มบังในเกาะสุมาตรา และเชื่อว่าอาณาจักรนี้บางครั้งได้แผ่อํานาจมา
ครอบครองแหลมมาลายูและดินแดนบางส่วนทางภาคใต้ของประเทศไทยด้วย ด้วยเหตุนี้งาน
ศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในภาคใต้ขณะนั้นจึงได้ชื่อว่าศิลปะแบบศรีวิชัยพัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาสมัย
ศรีวิชัยที่ผลิตขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทยนั้น  ในระยะแรกๆ  เครื่องปั้นดินเผาแบบพ้ืนเมืองชนิดเนื้อ
ดินธรรมดา  เผาด้วยไฟแรงต่ํา  ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ  ขึ้นรูปด้วยมือ มีทั้งชนิดผิวเรียบและชนิด
ตกแต่งผิวให้เป็นลายขูดขีดและลายเชือกทาบยกเว้นภาชนะบรรจุพระพิมพ์ที่จะขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน  
และมีรูปแบบคล้ายๆ  กับภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีในภาคกลาง ต่อมาเม่ือมีการติดต่อทางการค้ากับ
อินเดียและประเทศอ่ืนๆ  มากขึ้น  จึงได้รับเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นในช่วงเวลานี้จะมีการพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีสูงขึ้นด้วย  (สุรพล  ดําริห์กุล.  2542.  หน้า147)อย่างไรก็ตามลักษณะที่ชัดเจนของ
เครื่องปั้นดินเผาสมัยศรีวิชัยที่ผลิตขึ้นในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยนั้น จะเห็นได้จากหลักฐานที่ได้
จากการขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาสมัยศรีวิชัยของกรมศิลปากร  ที่บ้านปะโอ  

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



10 
 

อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งได้จําแนกเครื่องปั้นดินเผาออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ (สุรพล      
ดําริห์กุล. 2542. หน้า  148) 

กลุ่มที่  1 ภาชนะดินเผาเนื้อดินหยาบ ที่ผลิตขึ้นเพ่ือการใช้สอยภายในครัวเรือน ซึ่งได้แก่  
จาน  ชนิดที่มีเชิงเตี้ยและชนิดมีเชิงสูง ชาม พาน กา หม้อชนิดก้นกลม และชนิดมีสัน  เป็นต้น  
ภาชนะเหล่านี้ขึ้นรูปด้วยการใช้แปูนหมุน เนื้อดินธรรมดา ค่อนข้างหยาบและหนา ตกแต่งผิวภาชนะ
ด้วยการขูดขดี การปั้นติด และการเซาะร่อง บางชิ้นเขียนเป็นลวดลายสีแดงบนพื้นสีครีม 

กลุ่มที่  2 ภาชนะดินเผาเนื้อดินละเอียด เป็นคนฑีที่มีลักษณะกลมแปูนคอคอดสูงปากผาย
ออกเป็นปีกทั้งชนิดเชิงสูง หรือชนิดเชิงเตี้ย พวยเรียวยาวติดอยู่ด้านข้างของคนฑี บางครั้งมีการทํา
พวยคนฑีเป็นรูปหัวสัตว์ เนื้อดินของเครื่องปั้นดินเผาในกลุ่มนี้ละเอียดมีระดับสีตั้ งแต่สีแดง  สีเทา 
จนถึงสีเหลือง และที่เด่นที่สุดคือ สีขาว ซึ่งมีส่วนผสมของดินเหนียว สีขาวคล้ายดินเกาลินที่ใช้ผลิต
เครื่องถ้วยจีน  ขึ้นรูปด้วยการใช้แปูนหมุน เผาด้วยไฟแรงสูง ผิวของภาชนะขัดมันเรียบส่วนมากจะไม่
ตกแต่งลวดลายเครื่องปั้นดินเผาสมัยศรีวิชัยปรากฏอีกแหล่งหนึ่งคือ “สทิงพระ” สทิงพระเป็นเมือง
เล็กๆ  ที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลตอนใต้ของแหลมมลายู ปัจจุบันเป็นอําเภอในจังหวัดสงขลาในสมัยโบราณ
สทิงพระเป็นเมืองท่าสําหรับจอดพักเรือและเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างเมืองต่างๆ  ในแถบนี้บริเวณ
นี้ได้พบเตาเผาที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเนื้อละเอียด สีขาวหรือสีชมพูหลายรูปทรง เช่น คนฑีพบมากใน
ประเทศอินโดนีเชีย  และฟิลิปปินส์ด้วย (จอห์น  ชอว์. 2531. หน้า  17) 

ผลของการศึกษาและกําหนดอายุภาชนะดินเผาที่พบในแหล่งเตาเผาบ้านปะโอ โดยวิธีเทอร์
โมลูมิเนสเซนต์  ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปรากฏว่ามีอายุในพุทธศตวรรษที่ 17 ดังนั้นจึงอาจ
กําหนดอายุการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของแหล่งเตาดังกล่าวนี้ไว้ว่า  อยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16 – 
18 โดยการทําเครื่ องปั้นดินเผาในแหล่งดังกล่าวนี้  มักผลิตขึ้นเ พ่ือใช้ในชุมชนจึงทําให้พบ
เครื่องปั้นดินเผาแบบนี้กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ หลายแห่ง อาทิ ที่อําเภอสทิงพร  อําเภอระโนด  
จังหวัดสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อย่างไรก็
ตามเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากแหล่งเตาบ้านปะโอนี้ยังถูกส่งไปจําหน่ายยังบริเวณใกล้เคียงดังได้พบ
คนฑีชนิดนี้เป็นอันมากอยู่ในประเทศอินโดนีเชียและฟิลิปปินส์ด้วย (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และ
คณะ. 2539. หน้า  36 – 37) 

ดังนั้นจึงกล่าวได้วาเมื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผากันระหว่างภูมิภาคต่างๆ 
ในดินแดนสยามของประเทศไทยแล้ว  ศิลปะสมัยศรีวิชัยจะมีพัฒนาการในทางเทคโนโลยีสูงกว่าที่
อ่ืนๆ  คือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ผลิตทั้งเครื่องประดับที่ทําด้วยแก้วและดินเผาที่ใช้อุณหภูมิสูง  เป็น
สินคา้ที่ส่งขายแลกเปลี่ยนกับที่อ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกบริเวณคาบสมุทร 

 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



11 
 

3.4  เครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรี 
อาณาบริเวณลพบุรี เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริเวณนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ส่วนภาคกลางอยู่บริเวณจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นอาณาบริเวณเขต
การครอบครองของเขมร ดังนั้นศิลปกรรมแบบลพบุรีจึงหมายถึง ศิลปกรรมแบบเขมรหรือขอมที่อยู่
บนอาณาจักรไทยในปัจจุบันนั่นเอง 

อย่างไรก็ตามได้ปรากฏแหล่งเตาเครื่องปั้นดินเผาแบบลพบุรีในดินแดนประเทศไทยอยู่
เช่นกัน ในแถบตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบมีกลุ่มเตาเผาโบราณกระจัดกระจายอยู่
หลายแห่ง เช่น ที่อําเภอระหานทราย อําเภอบ้านกรวด อําเภอประโคนชัย อําเภอหนองกี่ อําเภอลํา
ปลายมาศ และอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งในเขตอําเภอบ้านสวน จังหวัดสุรินทร์ สันนิษฐาน
ว่าแหล่งเตาเหล่านี้คงเริ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาในพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
อาณาจักรเขมรได้แผ่อํานาจเข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้ และคงเลิกผลิตไปในราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 18 เมื่ออาณาจักรเขมรเริ่มเสื่อมอํานาจลง 

จากการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งเตาเผาโบราณในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ของกรม
ศิลปากร  ทําให้ได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาแบบลพบุรีของกลุ่มนี้ว่า (สุรพล  ดําริห์กุล.  2542.  
หน้า  154) 

เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากแหล่งเตาเผาโบราณต่างๆ ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จะมีอยู่
หลากหลายชนิด  ซึ่งได้แก่ ตลับทรงฟักทอง ตลับลูกพลับกระปุกขนาดเล็ก  กระปุกรูปนก  
ประติมากรรมรูปสัตว์ เช่น แพะ ช้าง ม้า กระต่าย ซึ่งจะมีทั้งที่เป็นแบบตันเป็นรูปสัตว์จริงๆ หรือทํา
เป็นกระปุกหรือกาน้ําก็มี นอกจากนี้ยังมี ชามตะคันทรงชาม โถทรงโกศ โถทรงแตง ไหเท้าช้าง ไหไม่มี
เชิงขนาดต่างๆ ไหเหล่านี้บางครั้งก็ประดับเป็นรูปหน้าคนที่ส่วนคอไห  หรือบางครั้ งก็ประดับด้วยรูป
หัวช้าง หัวม้า หรือหัวกวาง ตามบริเวณไหล่ของไหเครื่องปั้นดินเผาแบบลพบุรีในแหล่งเตาแถบจังหวัด
บุรีรัมย์นี้ จะข้ึนรูปด้วยแปูนหมุนลักษณะการตกแต่งภาชนะจะมีทั้งการตกแต่งลายกลีบบัว ลายขูดขีด  
ลายกากบาทชั้นเดียว ลายกากบาทสองชั้น ลายซิกแซก ลายเส้นคดโค้งแบบระย้าและลายหวี  ส่วน
ลวดลายพิเศษที่ใช้ประดับจะเป็นรูปหัวช้าง  หัวม้า  หรือรูปศีรษะคน และบางครั้งก็เป็นภาพเล่าเรื่อง
ชีวิตประจําวัน เช่น การล่าหมูปุา หรือภาพแสดงพิธีกรรมบางอย่างจะใช้แม่พิมพ์กดออกมา แล้วนํามา
ติดกับตัวภาชนะ เช่น กระปุก ไห หรือคนโทที่ขึ้นรูปแล้วจากนั้นจึงชุบน้ําเคลือบและนําเข้าเตาเผาแต่
ความจริงที่ปรากฏพบว่า บรรดาเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่าแบบลพบุรีหรือขอมนั้น มีความหลากหลาย
ทั้งรูปแบบ ฝีมือและคุณภาพ อันแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ผลิตจากแห่งใดแห่งหนึ่งหรือสองสามแหล่ง
เท่านั้น  แต่อาจมีหลายแห่งและหลายภูมิภาค  รวมทั้งต่างสมัยเวลากันด้วย 
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3.5  เครื่องปั้นดินเผาสมัยล้านนา 
ยุคสมัยล้านนาอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่  16–18  ในยุคนี้มีเทคนิคการทําเครื่องปั้นดินเผาที่

สูงมาก  จนสามารถทําการเคลือบได้หลายชนิด เช่นเดียวกับช่างไทยที่ทํางานด้านนี้อยู่ในประเทศจีน
ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ระหว่างกัน  โดยเฉพาะในสมัยเชียงแสนรุ่น
หลังหรือเชียงใหม่  ดังอาจเห็นได้จากถ้วยชามที่ทําขึ้น ณ เตาเวียงกาหลง อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัด
เชียงราย และอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ทรงพันธ์  วรรณมาศ. 2532. หน้า  7) 

การทําเครื่องปั้นดินเผาในดินแดนล้านนานั้นได้ปรากฏหลั กฐานมาตั้ งแต่ก่อนสมัย
ประวัติศาสตร์สืบทอดมาจนกระทั่งสมัยหริภุญชัย  แต่ เครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้น  ล้วนเป็น
เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินธรรมดา  ที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในชุมชนท้องถิ่นของตนเท่านั้น  ส่วนการทํา
เครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อแกร่งแบบเคลือบและไม่เคลือบนั้นน่าจะเริ่มมีการผลิตขึ้นเมื่อประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 19 มานี้เอง โดยเชื่อว่าคงมีคนจีนหรือช่างจีนเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึ้น  ทั้งนี้จาก
บันทึกของจีนทําให้พบว่าในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่  19 อาณาจักรล้านนาได้มีการติดต่อกับ
อุปราชจีนที่มณฑลหยุนหนานอย่างใกล้ชิด อาจเป็นไปได้ว่าช่างทําเครื่องปั้นดินเผาของล้านนาคง
ได้รับความรู้จากจีน  เพราะที่มณฑลหยุนหนานในขณะนั้นมีแหล่งเตาเผายู้จีซึ่งผลิตเครื่องถ้วยที่
ตกแต่งลายปลาคู่แบบเดียวกับเครื่องถ้วยของสันกําแพง (สมศักดิ์ ธรรมาปรีชากร  และคณะ.  2530.  
หน้า 81 – 82) ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงเครื่องถ้วยที่ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  
เตาสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ เตาวังเหนือ จังหวัดลําปาง เตาพะเยา (บ้านบัว) จังหวัดพะเยา  จะ
เห็นได้ว่า  เครื่องเคลือบสีเขียวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า  “เครื่องถ้วยมอญ”  นั้น  จะมีความคล้ายคลึงกัน
มากทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการตกแต่งบางอย่าง ซึ่งทั้งหมดต่างก็มีความสัมพันธ์กับเครื่อง
ถ้วยจีนที่ส่งเข้ามาจําหน่ายในไทยระหว่างสมัยราชวงศ์เอวี๋ยน (พ.ศ. 1823 – 1911)  ทั้งนั้น  (กฤษฎา  
พิณศรี  และคณะ.  2535.  หน้า 95 – 96) 

ครั้งถึงพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาคงมีมากขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการภายใน ขณะเดียวกันคงผลิตขึ้นเพ่ือเป็น
สินคา้ส่งไปจําหน่ายยังบ้านเมืองต่างๆ โดยรอบที่ไม่มีการผลิต  ดังนั้นจึงได้มีแหล่งกระจายไปตามที่ตั้ง
ของเมืองต่างๆ  หลายแห่ง  แต่แหล่งผลิตขนาดใหญ่ที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และทําการผลิตเพ่ือ
การค้าขายกระจายไปยังเมืองต่างๆ  ภายในแคว้นและบ้านเมืองที่อยู่โดยรอบนั้นจะมีอยู่ 3 แหล่ง
ด้วยกัน คือ แหล่งเตาสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งเตาเวียงกาหลง อําเภอเวียงปุาเปูา  จังหวัด
เชียงราย (รวมทั้งเตาวังเหนือ  จังหวัดลําปางด้วย)  และแหล่งเมืองพาน  จังหวัดเชียงราย 

3.6  เครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัย 
อาณาจักรสุโขทัยมีศูนย์กลางตั้งอยู่แถบแม่น้ําน่านและแม่น้ําปิงตอนล่าง และได้มีการค้าขาย

กับอาณาจักรต่างๆ เช่น จีน และอาณาจักรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  สุโขทัยเป็นศูนย์กลางการค้าที่
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ใหญ่โต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาของสุโขทัยที่คุณภาพทัดเทียมกับเครื่องปั้นดินเผาของ
จีนในการจําหน่ายเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยที่เรียกว่า เครื่องสังคโลกได้ถูกส่งไปขายที่ญี่ปุุน ฟิลิปปินส์  
อินโดนีเซีย จนถึงเกาะบอร์เนียว นอกจากจะผลิตเครื่องใช้แล้วยังผลิตเครื่องปั้นดินเผาเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาอีกด้วย เป็นต้นว่า เศียรนาค ฯลฯ (สุภัทร  ดิศกุล.  2522.  หน้า  9 – 10) ความก้าวหน้า
ทางด้านกรรมวิธีในสมัยสุโขทัย มีถึงขั้นความสามารถผลิตน้ําเคลือบและผลิตเครื่องเคลือบดินเผาใน
เชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยรับการถ่ายทอดความรู้จากช่างจีน  ที่พ่อขุนรามคําแหงได้นํามาจาก
ประเทศจีน  (พิทักษ์ สายันห์.  2515.หน้า115)หลักฐานสําคัญเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาที่พบสมัย
สุโขทัยก็คือพบเตาเผาขนาดใหญ่ถึง 49 เตา ที่บ้านปุายาง อําเภอศรีสัชนาลัยก็มีจํานวนมาก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีเกาะนอกเมืองศรีสัชนาลัยออกไปตามแม่น้ํายม 9 กิโลเมตร พบมากกว่า 100  
เตา ส่วนเตาเผาที่เกาะน้อยก็มีประมาณ 600 – 800 เตา จนอาจกล่าวได้ว่า ในช่วงระยะนั้น
อาณาจักรสุโขทัยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาแหล่งใหญ่ที่สุดของทวีปรองจากประเทศจีน (จอห์น  
ชอว์.  2532. หน้า 22)แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาในแคว้นสุโขทัยมีอยู่หลายแห่ง  แต่แหล่งผลิตใหญ่
สําคัญๆ ที่ผลิตเครื่องสังคโลกนั้น จะมีอยู่  2 แหล่ง คือ (สุรพล  ดําริห์กุล.  2542.  หน้า  185 – 199) 

1.  แหล่งเตาสุโขทัย ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยแหล่งเตาสุโขทัยมีที่ตั้งอยู่ที่
บริเวณเมืองสุโขทัยเก่า แถบนอกกําแพงเมืองสุโขทัยออกไปทางทิศเหนือประมาณ 1,200 เมตร  เรียง
รายเป็นกลุ่มอยู่  4 กลุ่ม ยาวไปตาม ลําน้ําโจน และขนานไปกับคูน้ําที่ล้อมรอบบริเวณวัดพระพาย
หลวง  เท่าที่ได้มีการสํารวจพบว่ามีอยู่ประมาณ  52  เตา ครอบคลุมอยู่ในพ้ืนที่ 5,000  ตารางเมตร 
บางแห่งเป็นโคกเนินดินขนาดใหญ่ มีซากเตาตั้งซ้อนกัน แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาของการผลิตที่
สืบเนื่องมานานพอสมควร 

2.  แหล่งเตาศรีสัชนาลัยหรือเมืองสวรรคโลกเก่า อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นับเป็น
แหล่งใหญ่และสําคัญที่สุด ได้พบเตาเผาจํานวนมากเรียงรายอยู่บริเวณสองฝั่งของลําน้ํายมโดย
กระจายเป็นกลุ่มๆ  อยู่ในพ้ืนที่ 2 แห่ง ได้แก่เตาบ้านปุายาง ตั้งเรียงรายอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ํา
ยมบริเวณเหนือแกง่หลวงและเมืองศรีสัชนาลัย  ราว 400 – 1,000  เมตร จากการสํารวจพบซากเตา
อิฐอยู่บนเนินดินและคนัดินจํานวนมากกว่า 20 แห่งเตาบ้านเกาะน้อย อยู่ห่างจากกลุ่มเตาบ้านปุายาง
ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 4.5 กิโลเมตร และในแนวกว้างประมาณ  250 เมตร หลักฐานเท่าที่ปรากฏ
มีทั้งเป็นเตาขุดเข้าไปใต้พ้ืนดินและเตาบนดิน ทั้งที่เป็นเตาที่สร้างด้วยดินและอิฐเป็นจํานวนมาก  ซึ่ง
ขณะนี้ยังอาจสํารวจหาจํานวนที่แน่นอนไม่ได้  นับเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยขนาดใหญ่ที่มี
การพัฒนาการมาเป็นเวลาอันยาวนานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย  ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่
ทําขึ้นจากแหล่งสุโขทัยและศรีสัชนาลัยนั้น  มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท นับตั้งแต่ที่เป็นภาชนะ
เครื่องใช้แบบต่างๆ  เครื่องประดับสถาปัตยกรรม และประติมากรรม ซึ่งแต่ละประเภทจะมีลักษณะ
และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์  ดังนี้  (สุรพล  ดําริห์กุล.  2542. หน้า 201 – 203) ประเภทภาชนะ
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เครื่องใช้  เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยที่ทําเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่ างๆ นั้น มีอยู่ เป็นจํานวนมาก  
หลากหลายชนิดและรูปทรง ได้แก่จาน เป็นภาชนะท่ีมีลักษณะก้นตื้น ตัวจานลาด ค่อนข้างแบน  ขอบ
ปากผาย 

ชาม ภาชนะทรงเตี้ย ก้นสอบ ปากกว้าง มีทั้งชามที่มีขอบปากตรง ซึ่งมีลักษณะคล้ายชาม
กะลา  และขอบปากผายออก คล้ายคลึงกับเครื่องถ้วยจีน 

ตลับ  เป็นภาชนะท่ีมีฝาปิด จะมีทั้งตลับทรงลูกพลับ และทรงมังคุด 
ตะเกียง  ภาชนะสําหรับใช้จุดไฟ เพื่อให้แสงสว่าง มีลักษณะลําตัวกลม  แบน  คล้าย  ลูกจัน  

มีก้านยางคล้ายพาน  ปลายผายออก 
แจกัน มีลักษณะทรงสูง ปากผายกว้าง ส่วนคอแหลม ไหล่ลู่  รูปทรงคล้ายลูกแพร์ขอบปาก

บางครั้งผายออกเล็กน้อย คอสูง บริเวณไหล่ปุองออกหรือแบบที่มีลักษณะทรงสูงปากกว้างผายออก
เล็กน้อย คอสูงบริเวณไหล่ปุองออกแล้วเรียวมายังฐาน 

โถ ภาชนะปากกว้างที่มีฝาปิด จุกของฝามักทําเป็นรูปดอกบัวตูม 
พาน ภาชนะที่ส่วนบนเป็นชามปากผาย  มีส่วนต่อลงมาจากเชิงเป็นก้นปลายผายออก  เพ่ือ

รองรับส่วนที่เป็นชาม 
ไห ภาชนะทรงสูง คอและก้นแคบ ปากผายออก ไหล่กว้าง  ลําตัวปุองออกแล้วเรียวลาดสู่

บริเวณฐาน  ปลายผายออกเล็กน้อย 
ภาชนะบรรจุน้ํา  มีลักษณะทรงกลมสูง ตอนบนเป็นขอบสูง  ด้านหน้าเว้าเป็นรูปปีกกา  ปาก

ปิด  เจาะเป็นช่องเล็กๆ  ติดกับผนัง  บริเวณเหนือส่วนคอติดด้วยหูเล็กๆ  สองหู  เชิงสูง  เจาะเป็นรู
ตรงกับหู 

กาน้ํา มีอยู่หลายรูปแบบ เช่น  แบบแรกเป็นกาน้ําทรงน้ําเต้า ลําตัวกลม คอคอดตอนบนสูง  
สอบ  ปากแคบ  หูจับขนาดใหญ่ติดกับผนังตอนบนและผนังตอนล่าง ยาวถึงฐาน พวยยกสูง ปลายโค้ง
ออก แบบที่สองมีปากเป็นรูปถ้วย ลําตัวปุองเรียวจากคอ  ค่อยๆ ปุองออก และโค้งเข้ายังฐาน  พวย
ยกสู  และหูจับทําเป็นรูปสัตว์คล้ายมังกร และแบบที่สาม ทําพวยเป็นรูปหงส์ เป็นต้น 

ประเภทเครื่องประดับสถาปัตยกรรม เครื่องปั้นดินเผาที่ทําขึ้นเพ่ือเป็นชิ้นส่วนสําหรับ
สถาปัตยกรรม เช่น สถูปเจดีย์ โบสถ์ วิหาร นั้น จะมีทั้งเครื่องปั้นดินเผาชนิด  เนื้อแกร่งที่ไม่มีเคลือบ
และเคลือบ พบมีการผลิตอยู่ที่แหล่งเตาสุ โขทัย และแหล่งเตาศรีสัชนาลัย  เครื่องประดับ
สถาปัตยกรรมเหล่านี้  ได้แก่ 

ช่อฟูา มักเป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบที่ทําเป็นรูปหัวนาค หรือมังกร และเทพพนม  ใช้
ประดับหลังคาโบสถ์  วิหาร 

หางหงส์ ที่ทําเป็นหัวนาคก็มี  และเป็นลวดลายเทพพนมรองรับด้วยดอกบัวมีลายข้างๆ  เป็น
ลายครีบสิงห์ก็มี 
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บราลี ใช้ประดับสันหลังคามีทั้งที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบและไม่เคลือบ 
กระจัง เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้เป็นส่วนประดับผนังและเสาศาสนสถาน 
กระเบื้องเชิงชาย กระเบื้องเชิงชายที่มักทําเป็นรูปเทพพนม  มีทั้งกระเบื้องดินเผาชนิดเคลือบ

และไม่เคลือบ 
กระเบื้องปูพื้น สําหรับปูพื้น เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม 
ประเภทตุ๊กตา สิ่งที่พบอยู่เสมอในแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่สุโขทัย และศรีสัชนาลัยก็

คือ  ตุ๊กตาดินเผาซึ่งจะมีทั้งดินเผาชนิดเนื้อดินธรรมดา เนื้อดินแกร่งชนิดเคลือบ และไม่เคลือบ มักทํา
เป็นรูปบุคคลหรือรูปสัตว์ต่างๆ ในอิริยาบถที่แตกต่างกัน เช่น คนถือหม้อน้ํา นักมวยปล้ํา  ผู้หญิงหลัง
ค่อม คนอุ้มไก่ และช้างศึก เป็นต้น 

เครื่องปั้นดินเผาเคลือบที่ผลิตจากเตาทุเรียงที่เมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยเท่านั้นที่เป็น
สินค้าส่งขายนอกประเทศ  เพราะพบในต่างประเทศเช่น  หมู่เกาะในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์หลาย
แห่ง  จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเครื่องเคลือบหรือที่เรียกทั่วไปว่าสังคโลกเหล่านี้มิได้ถูกนําไปเป็นภาชนะใช้
สอยในวิถีชีวิตประจําวันเพียงอย่างเดียว  หากเป็นของมีค่าและเป็นทรัพย์สมบัติที่แสดงฐานะของ
บุคคลด้วย 

3.7  เครื่องปั้นดินเผาสมัยอยุธยาและธนบุรี 
ในสมัยอยุธยาและธนบุรี  ไม่ปรากฏว่ามีการตั้งเตาเผาผลิตเครื่องปั้นดินเผาอย่างจริงจัง  จาก

หลักฐานเครื่องถ้วยชามสมัยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี  ส่วนใหญ่เป็นของจีน  ญี่ปุุ  และของฝรั่ง  ซึ่ง
อาจจะนํามาขายก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยาใน  พ.ศ. 1893  แล้ว ส่วนเครื่องปั้นดินเผาญี่ปุุนเริ่มเข้ามาขาย
ตั้งแต่สมัยพระนเรศวรมหาราช สําหรับของฝรั่งเศสคงจะเข้ามา  สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
รวมทั้งสมัยพระเจ้าตากสินครองราชย์ที่กรุงธนบุรี  ก็ได้มีการส่งเครื่องถ้วยชามจากจีนเป็นสินค้าเข้า
จํานวนมาก  (ทรงพันธ์  วรรณมาศ. 2532.  หน้า  11) 

ดังนั้นเครื่องถ้วยจีนได้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทยมากขึ้น  ดังหลักฐาน
เครื่องปั้นดินเผาจีนที่ปรากฏอยู่แหล่งโบราณคดีต่างๆ  เป็นจํานวนมาก  ความนิยมในเครื่องถ้วยจีนใน
สมัยอยุธยาตอนปลายได้มีอิทธิพลทําให้เกิดเครื่องถ้วยเขียนสีชนิดหนึ่ง  เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ  “เครื่อง
ถ้วยเบญจรงค์”  ซึ่งเครื่องถ้วยเบญจรงค์ดังกล่าวนี้  จะเป็นเครื่องถ้วยที่ไทยสั่งทําจากจีนเพ่ือเข้ามาใช้
สอยนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  สืบต่อมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์  นอกจากนี้ในสมัย
รัตนโกสินทร์ได้ปรากฏมี  “เครื่องถ้วยลายน้ําทอง”  ซึ่งเป็นเครื่องถ้วยที่ถูกสั่งทําจากจีน  เข้ามาใช้ใน
ราชสํานักเช่นกัน ทั้งเครื่องถ้วยเบญจรงค์และเครื่องถ้วยลายน้ําทองนี้   คงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่
แพร่หลายอยู่เฉพาะแต่ในหมู่ชนชั้นสูงเท่านั้น  (สุรพล  ดําริห์กุล.  2545.  หน้า399)เครื่องถ้วยเบญจ
รงค์และเครื่องถ้วยลายน้ําทองนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องถ้วยจีน – ไทย  เนื่องด้วยเป็นเครื่องถ้วยที่ไทยสั่ง
ทําจากจีน  โดยไทยจะเป็นผู้กําหนดและออกแบบลวดลาย รูปทรง และสีสัน แต่ฝีมือและเทคนิคการ

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



16 
 

เผาเป็นกรรมวิธีของจีน ดังนั้นเครื่องถ้วยเบญจรงค์และเครื่องถ้วยลายน้ําทองจึงเป็นเครื่องถ้วยชั้นสูง  
ที่มีคุณค่าทางประณีตศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ของไทย (จิรา จงกล. 2535. หน้า  20) 

เครื่องถ้วยเบญจรงค์และเครื่องถ้วยลายน้ําทองที่ผลิตขึ้นส่วนมากจะใช้สําหรับชนชั้นสูง เช่น  
พระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนางเท่านั้น  ดังนั้นจึงไม่พบมีอยู่ในชุมชนของประชาชน
โดยทั่วไป  เครื่องถ้วยเบญจรงค์และเครื่องถ้วยลายน้ําทองที่ผลิตขึ้นจะเป็นภาชนะเครื่ องใช้ต่างๆ  
ได้แก่ ชาม จาน โถ จานเชิง ชามเชิง ช้อน กระโถน กาน้ํา ชุดถ้วยชา  ชุดตั้งโต๊ะบูชา  เป็นต้น  ซึ่ง
รูปทรงที่ปรากฏจะมีทั้งหมดทรวดทรงแบบจีนและทรงไทย โดยเครื่องถ้วยประเภทชามฝาจะมี
ลักษณะเป็นรูปแบบทรงอย่างไทยที่สั่งสําหรับใช้เป็นชุดสํารับอาหาร จานเชิงหรือพาน จะเป็นรูปแบบ
ไทยที่ใช้เป็นภาชนะใส่อาหารโดยเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ จากใหญ่ไปหาเล็ก ส่วนโถนั้นจะมีหลายแบบ
หลายทรง  เช่น  โถทรงแดง  โถทรงโกศ  โถทรงมะเฟือง  และโถทรงปริก เป็นต้น และฝาโถก็จะมี
มากแบบ  เช่น  ยอดทรงมัณฑ์ ยอดลูกแก้วกลม  เป็นต้น (สุรพล ดําริห์กุล. 2542. หน้า  403) 

เครื่องปั้นดินเผานับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่รุ่งเรืองมากในยุคนี้  มีความเด่นชัดทั้งในระดับกลุ่ม
ชั้นสูงหรือชนชั้นปกครอง  และบรรดาไพร่ฟูาประชากรในระดับชนชั้นปกครองนับแต่พระมหากษัตริย์  
เจ้านาย  และขุนนาง  นิยมเครื่องเคลือบจีนยิ่งกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา  เพราะมีการเลือกเฟูนหรือสั่ง
ของที่มีราคาแพงๆ  มาไว้เป็นสมบัติส่วนตัวกันมาก  ยิ่งกว่านั้น  ยังมีการทําเครื่องปั้นดินเผาเป็นพิเศษ  
โดยกําหนดรูปแบบและลวดลายส่งไปให้เมืองจีนทําจนปรากฏเครื่องเคลือบแบบใหม่ที่เรียกว่า  ลาย
น้ําทอง  และ  ลายเบญจรงค์ ขึ้นในลักษณะที่นอกเหนือจากบรรดาเครื่องลายครามที่เคยนิยมกันอยู่
ทั่วไปมาก่อน 

3.8  เครื่องปั้นดินเผาสมัยรัตนโกสินทร์ 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช  ทรงสถาปนาราชวงศ์

จักรี เมื่อเสด็จจากราชการทัพที่ประเทศเขมร  สําหรับการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ของ
ชาติ เป็นเหตุผลประการหนึ่ง  ซึ่งสนับสนุนให้พระมหากษัตริย์ดําริในการสร้างปูชนียสถานขึ้นทํานคร
หลวงแห่งใหม่ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในบ้านเมืองแห่งใหม่พระองค์ทรงสร้างราชธานี
ใหม่เสร็จเรียบร้อยใน พ.ศ. 2328 ในครั้งนี้โปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ขึ้นใน
เขตพระบรมมหาราชวัง ดังนั้นเครื่องปั้นดินเผาในสมัยรัชกาลที่ 1 ส่วนมากจึงเป็นกระเบื้องเผา และ
กระเบื้องเคลือบสี เพ่ือประกอบและประดับสถาปัตยกรรมต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้มีการนิยมนํา
เครื่องถ้วยชามจากจีนมาเป็นลวดลายประดับตกแต่ง เช่น ลายดอกกุหลาบ บางทีก็เอาลายสิงโตของ
จีน มาผูกเป็นลายไทยตามความนิยม และมีการทําลายน้ําทองคือ ลายหรือรูปสีที่เขียนบนกระเบื้อง
บริเวณพ้ืนที่ไม่มีลวดลาย โดยทาด้วยสีทองที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 2 นั่นเองสมัยรัชกาลที่  
3  ประเทศไทยมีการค้าขายกับต่างประเทศมากกว่าสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ซึ่งนอกจากจีน
แล้วยังมีสําเภาขนาดเล็กที่ไปค้าขายกับเวียดนาม  สินค้าของฝุายไทย  คือข้าวกับหนังสัตว์ต่างๆ  ส่วน
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ขากลับก็บรรทุกเสื่อ  ผ้าแพร เครื่องปั้นดินเผา และหมากเข้ามาด้วยในสมัยรัชกาลที่ 3 ลวดลายใน
ศิลปะต่างๆ  ขอประเทศไทยนิยมไปทางศิลปะแบบจีนมากยิ่งขึ้นและในสมัยนี้ได้มีการสร้างเตาสังค
โลกขึ้นที่รัตนโกสินทร์เพ่ือผลิตกระเบื้องเคลือบ มุงหลังคาและทําลายหรือเคลือบสีต่างๆ เป็นลาย
ประดับ ส่วนเครื่องถ้วยชามนั้น เห็นว่าเป็นสิ่งที่หาง่ายและมีราคาถูกมากจึงไม่ผลิตในสมัยรัชกาลที่   4  
มีผู้คิดเขียนลวดลายบนเครื่องถ้วยชามขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรก  โดยเอาถ้วยของจีนที่เคลือบแล้ว
มาเขียนสีทับนอกเคลือบ 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีผู้ประกอบธุรกิจทําเครื่องถ้วยชามที่กรุงเทพฯ  หลายรายการ แต่เป็น
การเขียนเท่านั้น มิได้ปั้นรูป ทําของใหม่โดยการเอาหุ่นเครื่องถ้วยของจีนมาเขียนสีเคลือบทําลายน้ํา
ทองโดยมากเป็นการผูกลายไทยต่างๆ  มาเขียนให้งดงามยิ่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่  6 ได้มีการทํา
เครื่องปั้นดินเผาเชิงอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย ทั้งในภาคเหนือและภาคกลางในสมัยรัชกาลที่  7  
จนถึงปัจจุบันมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเชิงอุตสาหกรรมและทําเพ่ือการใช้สอยในหมู่บ้านต่างๆ  
กระจายทั่วประเทศไทย  เช่น สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา  มหาสารคาม  ราชบุรี  ฯลฯ  
(ทรงพันธ์ วรรณมาศ.  2532.  หน้า  12 – 14) 

3.9  เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย 
นับแต่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310 เป็นต้นมา อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีการทําเครื่อง

เคลือบดินเผาในเมืองไทยเป็นล่ําเป็นสัน ทั้งนี้เพราะเครื่องเคลือบดินเผาจากเมืองจีน ซึ่งเป็นสินค้ามี
คุณภาพ  ผลิตได้เป็นจํานวนมากและราคาถูก ยังคงครองตลาดเมืองไทยอยู่ตลอดเวลา แต่สําหรับการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อดินธรรมดาและเนื้อดินแกร่งที่ไม่เคลือบนั้น ยังคงมีการดําเนินการอยู่
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเครื่องปั้นดินเผาทั้งสองชนิดนี้จะเป็นสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นที่เกี่ยวข้องอยู่ใน
ชีวิตประจําวัน  ดังนั้นจึงยังคงมีการผลิตอยู่โดยทั่วไปในท้องถิ่นต่างๆ ตลอดมา 

จากรากฐานของวัฒนธรรมการทําเครื่องปั้นดินเผาดังกล่าว จึงทําให้ทุกวันนี้ได้มีการทํา
เครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อดินธรรมดา ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ  โดยทั่วไป  
และมีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อแกร่งไม่เคลือบอยู่ในภูมิภาคต่างๆ  หลายแห่งแต่แหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาที่จะยกเป็นตัวอย่างของเครื่องปั้นดินเผาไทยร่วมสมัย ที่มีการทําสืบทอดกันมาแต่
โบราณ  และมีผลิตภัณฑ์ที่ประณีตงดงาม มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนั้น  ได้แก่แหล่งบ้านเกาะ
เกร็ด  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  แหล่งบ้านเมืองกรุง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  แหล่ง
บ้านด่านเกวียน อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  และแหล่งบ้านทุ่งหลวง  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัด
สุโขทัย เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว นับแต่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าเมื่อ  พ.ศ. 2310 เป็นต้นมา เมื่อมีกรุง
ธนบุรีและเมื่อสร้างกรุงเทพฯ แล้ว สืบเนื่องต่อมาถึงสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ           
พ.ศ. 2475  อาจกล่าวได้ว่าไม่มีการทําผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในเมืองไทยในลักษณะที่เป็นล่ําเป็น
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สัน  หรือเป็น “อุตสาหกรรม” อย่างจริงจัง ทั้งนี้เป็นเพราะเครื่องเคลือบจากเมืองจีนได้ครองตลาด
เมืองไทยได้ทั้งหมด อันเนื่องมาจากเครื่องเคลือบจีนมีคุณภาพสูง ราคาถูก เพราะผลิตได้จํานวนมาก  
คนไทยทุกระดับจึงนิยมใช้เครื่องเคลือบจากจีน  ต่อมาสมัยหลังๆ จึงเริ่มผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
ประเภทชามก๋วยเตี๋ยวขึ้นแต่คุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน (สุจิตต์  วงษ์เทศ.  2550.  หน้า  112) 
 เครื่องปั้นดินเผาเนื้อธรรมดาและเครื่องปั้นดินเผาแกร่ง ยังคงดําเนินต่อเนื่อง โดยมีการผลิต
ในท้องถิน่ต่างๆ ทั่วไปหมดทุกหนทุกแห่ง เหตุทั้งหมดก็เป็นเพราะเครื่องปั้นดินเผาทั้งเนื้อธรรมดาและ
เนื้อแกร่ง ยังมีบทบาทสําคัญด้านการใช้สอยในพิธีกรรมต่างๆ  และยังมีประโยชน์ใช้สอยใน
ชีวิตประจําวัน  รวมทั้งการทํามาหากินด้วย 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุทธิชัย ทิปประสาน และคณะ (ม.ป.ป.) ศึกษาเรื่อง การผลิตเซเรามิคน้ําหนักเบาในระบบ

อุตสาหกรรม ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเนื้อดินสําหรับใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์
เซรามกิน้ําหนักเบา ดินกําแพงเพชร + ฟางข้าว ดินกําแพงเพชร + ขี้เลื่อย ดินอ่างทอง + ฟางข้าว ดิน
อ่างทอง+ ขี้เลื่อย ในอัตราส่วน เนื้อดิน : ฟางข้าว / ขี้เลื่อย = 89:11 ซึ่งเนื้อดินดังกล่าวสามารถผลิต
กระถางเซรามิกน้ําหนักเบา ชนิดไม่เคลือบขนาด 4 นิ้ว 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว สําหรับนําไปปลูกกล้วยไม้
และไม้ดอกไม้ประดับที่ต้องการถ่ายเทอากาศ (Aeration) นอกจากนี้ยังนําไปผลิตกระฉางเซรามิก
เคลือบสีดําใส สีน้ําเงินเข้ม ฟูาครีม เขียว เหลือง แดง ชมพู และสีน้ําเงินจุดดํา สีเขียวจุดคํา สีเหลือง
จุดดํา สีแดงจุดดํา สีชมพูจุดดํา และสีส้มจุดดํา ฯลฯ ขนาด > 4 นิ้ว > 6 นิ้ว > 8 นิ้ว เพื่อสวมกระถาง
เซรามิกนํ้าหนักเบา ชนิดไม่เคลือบใช้สําหรับประดับ ตกแต่งห้องและอาคาร ส่วนผลิตภัณฑ์เซรามิกนํ้า
หนักเบา จะมีชนิดเม็ดเซรามิก น้ําหนักเบาทรงกลม นั้น สามารถทดลองผลิตได้ขนาดระหว่าง 0.5 - 
1.5 เซนติเมตร ท่อนเซรามิกน้ําหนักเบา และแผ่นเซรามิกนี้น้ําหนักเบารูปหัวใจ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจากเนื้อดิน ที่กล่าวมาข้างต้น การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกนํ้าหนักเบา 
ดังกล่าวสามารถผลิตไค้ ทั้งในระดับ Pilot Plant และระดับโรงงานผลิตภัณฑ์เซรามิกนํ้าหนักเบา
ตามที่กล่าวมาข้างต้น น่าจะผลิตขายได้เชิงพาณิชย์ เนื่องจากใช้วัตถุดิบทั้งหมดในประเทศ ยกเว้นสี
เซรามิก ทําให้ต้นทุนต่ํา คาดการณ์ว่าควรจะทํากําไรให้แก่ผู้ผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้มากกว่าร้อย
ละ 50 
  เวช หกพันนา และคณะ (2547) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการดํารงอยู่และการล่มสลาย ของ
อาชีพเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านปากห้วยวังนอง พบว่า จากการศึกษาภายในชุมชน บ้านปาก
ห้วยวังนอง ซึ่งประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน เคยมีผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา จํานวน 201 เตา ใน
ระหว่างการศึกษายังคงมีเตาเผาเหลืออยู่ 50 เตา เนื่องจากการใช้เครื่องปั้นดินเผา ในชุมชนเริ่มที่ นาย
สุวรรณ พงษ์พีระ เป็นผู้นําเข้ามาเผยแพร่ และต่อมาปีการดําเนินรอยตาม อย่างกว้างขวางโดยมีปัจจัย
ด้านการตลาดเป็นแรงผลักดัน การดํารงอยู่ของอาชีพนี้ คือการที่ผู้ประกอบการไม่มีอาชีพอ่ืนทํา จึง
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ต้องทําอาชีพนี้เป็นอาชีพหลัก ซึ่งวัสดุหาง่ายในท้องถิ่น การมีความรู้ความสามารถในการผลิตที่
หลากหลาย  ตลอดจนความสามารถในการจัดการธุรกิจ เป ็นต้น 
  โรงเรียนและชุมชนสามารถทํางานร่วมกันได้ โดยโรงเรียนต้องรวบรวมข้อมูลของชุมชนทุก
ด้าน เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือทําการกําหนดนโยบาย แผนงานโครงการที่จะทํากิจกรรมกับ
ชุมชนอย่างชัดเจน โดยสรุปบทเรียนจากการทําอาชีพเครื่องปั้นดินเผา เพ่ือเผยแพร่ต่อไปเปิดสอน
อาชีพเครื่องปั้นดินเผาในโรงเรียน โดยเชิญผู้ประกอบการในชุมชนเป็นวิทยากรและใช้สถาน
ประกอบการของการวิทยากรเป็นสถานที่ฝึกงาน 
  สราธิป ชัยชนะ (2551) ศึกษา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบานการผลิต 
เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ใน
การศึกษาเป็นผู้ชํานาญ การผลิตและผู้บริโภคเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ราม 17 คน โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
บรรยายเชิงพรรณนา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
  การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลงในอดีตกับปัจจุบัน พบว่า มีสิ่งที่แตกต่างกัน คือ ดิน 
ในปัจจุบันผู้ผลิตบางรายได้นําดินสําเร็จรูปมาใช้ทดแทนดินที่ มีอยู่ในชุมชน มีการใช้เครื่องจักรเข้ามา
แทนแรงงานมนุษย์ในขั้นตอนการเตรียมดิน ได้แก่ การบดดิน การรีดน้ําออกจากดิน และการนวดดิน 
และขั้นตอนการขึ้นรูป ส่วนสีในการเขียนลายและเคลือบจะใช้ทั้งที่เป็นธรรมชาติ และแบบสําเร็จรูป 
สําหรับเตาเผาเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สเป็นเชื้อเพลิง ในส่วนผลิตภัณฑ์ ได้มีการพัฒนารูปแบบและ
ลวดลายของผลิตภัณฑ์ตามสมัยนิยม เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเปน็หลัก 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการใช้ภูมิปัญญาและการใช้เทคโนโลยีในการผลิต เครื่อง
เคลือบดินเผาเวียงกาหลง อําเภอเวียงปุาเปูา จังเหวัดเชียงราย พบว่า มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายใน 
ได้แก่ การขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงาน ความพอใจของเจ้าของสถานประกอบการ การขาดแคลน 
  วัตถุดิบ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ การผลิตตามความต้องการของลูกค้า กระแสความนิยม 
ของลูกค้าหรอืแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน มีคู่แข่งทางด้านการตลาดและการผลิตมาก 
  อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ (2550) ศึกษาเรื่อง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเทียง มาใช้ใน
ชุมชนเพ่ือการจัดการทุนประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้ศึกษาชุมชน 5 ชุมชน ที่ดําเนินการ
สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เห็นภาพการดําเนินการในแนวทางในการบูรณาการทุน
ประเทศ เพ่ือจุดประสงค์ให้ชุมชนมีการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 
  แนวการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางหนึ่ง คือ การพัฒนาสู่
ความเป็นชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการเติบโตพร้อมกันทุกด้านอย่างสอดคล้องและสมดุลทั้ง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพกายและใจของคน แนวทางดังกล่าวเป็นการจัดทุนประเทศที่มีในทุก ๆ 
ด้าน รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทุนทางสังคมด้านต่าง ๆ ซึ่งเสมือนกลไก
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ด้านสําคัญในการกําหนดทิศทางในการพัฒนา ที่สอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตและความต้องการ
ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง 
 พรสวรรค์ กระจ่างสด (2534) ศึกษาเรื่อง การใช่แร่บางชนิดในภาคเหนือเป็นสีเขียว 
เซรามิค พบว่า จากการใช้แร่บางชนิดในภาคเหนือเป็นสีเขียวเซรามิค สามารถกระทําได้เมื่อนําแร่มา
บดละเอียดและแคลไซน์ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม เพ่ือให้โครงสร้างของแร่มีความเสถียรไม่ละลายในการ
เคลือบ จากการทดลองแร่ธรรมชาติ จํานวน 10 ชนิดของภาคเหนือประกอบด้วย แร่โครไมต์ แร่อิลเม
ไนต์ แร่ไพโรลูไซต์ แร่รูไทล์ แร่วุลแฟรไมต์ แร่ซีไลต์ แร่สติบไนต์ แร่มาลาไคต์  แร่ไลมอไนต์และ แร่
ฮีมาไทต์ ให้ผลว่ามีแร่ที่น่าสนใจจํานวน 4 ชนิด คือ แร่โครไมต์แคลไซน์ ใช้อบในอุณหภูมิ 800 องศา
เซลเซียส ผสมเกาลิน 5 % ให้สีน้ําตาลอมคํา แร่รไูทล์แคลไซน์ อบในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ให้
สีเหลืองอมส้ม แร่ไลมอไนต์แคลไซน์ อบอีกในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ให้สีนํ้าตาลเข้ม และแร่
เมาไทต์ แคลไซน์ อบในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ให้สีให้สีดํา สําหรับแร่ทั้ง 4 ชนิด เป็นสีเขียนใต้
เคลือบ ที่น่าสนใจมาก หากมีการพัฒนาสีเขียนจากแร่เหล่านี้ให้ดีขึ้น โดยการเอาแร่ผสมกันรวมถึงการ
ใช้ ออกไซด์ของสารอนินทรีย์ให้สีมาผสม จะให้สีเขียนใต้เคลือบหลากหลายสี ตัวอย่าง เช่น เมื่อใช้ แร่
โครไมต์ผสมกับแร่ไพโรลูไซฅ์ อัตราส่วน 1:1 โดยเน้นน้ําหนักที่สีน้ําตาลเข้ม การผสมแร่โครไมต์กับ
โคบอลต์ออกไซด์ให้ได้สีเขียวอมเทา และแร่ไลมอไนต์ผสมกับแอนทิโมนี ออกไซด์ให้ได้สีนํ้าเงินอม
เขียว 
 แสงโสม ตั้งสินพูลเพ ิ่ม (2545) วิจัยเรื่อง การทดลองทําภาชนะเครื่องปั้นดินเผา สําหรับ
ประกอบอาหารในเตาไมโครเวฟ เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ประกอบอาหารสําหรับเตาไมโครเวฟ จัดเป็น
เครื่องปันดินเผาทนความร้อนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม การผลิตทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพเนื้อดินปั้น (Body) ที่สามารถนํามาผลิตเป็นภาชนะ ทนความร้อนมีหลาย
รูปแบบ เช่น เนื้อดินพอร์ซเลน (porcelain) เนื้อดินคอร์เรชโรท์ (cordionte) และเนื้อดินสโตนแวร์ 
(Stoneware)(Singer. 1963: 1100) ปัจจุบัน ต่างประเทศได้มีการปรับปรุง พัฒนาการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินสโตนแวร์ชนิดเนื้อละเอียด (fraestoneware) และเนื้อดินสโตนแวร์ชนิดทนไฟ
ปานกลาง(medium - fired stoneware) ที่สามารถใช้ในเตาไมโครเวฟ (microwavw oven) เตาอบ 
(oven) และเครื่องล้างจาน (dishwasher) ได้ ("Lyncharm Pottery". 1999) 
  ในขณะที่เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตภายในประเทศไทยยังแข่งขันกับต่างประเทศไม่ได้ เพราะ
เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่คุณค่า (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2542) และแม้ว่าเครื่องปั้นดินเผาจะได้รับ
การพัฒนาให้สามารถใช้ประกอบอาหารในเตาไมโครเวฟได้ แต่ผู้ใช้ยังต้องประสบกับปัญหา เมื่อ
ประกอบอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ กล่าวคือ เมื่ออาหารสุก ภาชนะชนิดนี้  จะดูดซึมความร้อนจาก 
อาหารได้ง่าย หากทําให้ภาชนะร้อนมากอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังของผู้ใช้ได้ผู้ใช้จึงต้องระวัง
ในการหยิบจับภาชนะออกจากเตาไมโครเวฟเมื่ออาหารสุกแล้ว (ห้างหุ้นส่วนจํากัดวีรสุ. 2526 : 6) ทํา
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ให้ไม่สะดวกและปลอดภัยต่อการใช้งาน ส่งผลให้เตาไมโครเวฟส่วนใหญ่ถูกใช้เพ่ือการอุ่นอาหาร
เท่านั้น ซึ่งเป็นการใช้งานเตาไมโครเวฟไม่เต็มประสิทธิภาพ จากสภาพปัญหาและปัจจัยข้างต้น ผู้วิจัย
จึง มุ่งศึกษาการทดลองทําภาชนะประกอบอาหารสําหรับเตาไมโครเวฟที่มีคุณสมบัติ ทนต่อการ
ถ่ายเทความร้อนของอาหารเมื่อหุงต้มสุกเสร็จแล้วได้ และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ เช่นเป็น ฉนวนไฟฟูา และ
มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อัตราส่วนผสมระหว่างดินขาวระนอง ดินเหนียวแม่ทาน 
หินฟันม้า หินเขี้ยวหนุมานและทัลต์ที่เหมาะสม สําหรับทําภาชนะประกอบ อาหารสําหรับเตา
ไมโครเวฟ คือ ดินขาวระนองคิดเป็นร้อยละ 25 ดินเหนียวแม่ทาคิดเป็นร้อยละ 35 หินฟันม้า คิดเป็น
ร้อยละ 25 หินเขี้ยวหนุมาน คิดเป็นร้อยละ 15 และทัลต์คิดเป็นร้อยละ 5 และพบว่า ผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน 
  สรรใจ วงศ์ธนะบูรณ์ (2549) ศึกษาวิจัย เรื่องการอัญเชิญ "พุทธโอวาท 3 และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" เพ่ือสร้างคุณธรรมนําความรู้ สู่การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการจัดการองค์
ความรู้โดยใช้เทคนิคการพัฒนากระบวนการคิด แบบสรรใจโมเดล เป็นการวิจัย เพื่อสร้างคุณธรรม นํา
ความรู้ สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วยการจัดการองค์ความรู้ โดยใช้เทคนิคการพัฒนา
กระบวนการคิดแบบสรรใจ โมเดล 2 เป็นเรื่องหนึ่งในชุดโครงการวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถ
การจัดการอาชีวศกึษาแบบเบ็ดเสร็จด้วยกระบวนการวิจัย เป็นโครงการวิจัยที่ประกอบด้วยการวิจัยใน
กิจกรรมโครงการณ์ต่าง ๆ ที่สถานศึกษารับนโยบาย จากระดับบนมาสู่ ระดับการปฏิบัติการ พร้อมทั้ง
เป็นการวิจัยในสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อ การจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่การพัฒนาครู การ
พัฒนาผู้เรียน พัฒนาบุคลากรในงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
  ในลักษณะของกิจกรรมโครงการที่สนองนโยบายในระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับ  สอศ. 
และระดับสถานศึกษา รวมกึงการดําเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด 
ในการเข้าร่วมกับ จังหวัด ชุมชน สังคม และท้องถิ่น และนอกจากนั้นนโยบาย เร่งด่วนที่ได้ดําเนินการ
ร่วมกันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการรวมถึง การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการจัดการอาชีวศึกษา เพ่ือการพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้น การสร้างคุณธรรม นํา
ความรู้ในรูปแบบการใช้กิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง และการใช้ฐาน การศึกษาวิจัยควบคู่กับการ
พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นการจัดองค์ความรู้เพ่ือต่อการพัฒนานักเรียน
อย่างเต็มศักยภาพ โดยยึดหลักคําสอนทางศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือ
สร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานสําคัญต่อการก้าวสู่การดําเนินชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืน 
 จากการศึกษาพบว่า ก่อนการพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นประชากรการวิจัยมีความคิดเชิงระบบ
น้อยทําให้คิดแก้ปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองในบางเรื่องไม่ได้ โดยเฉพาะยังมีความคิด และ
ค่านิยมทางด้านวัตถุเหนือค่านิยมที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม แต่เมื่อได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรม
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เสริมทักษะ โดยครูผู้สอนมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการให้โอวาท 3 ประการ ด้วยการปลูกฝังให้
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับ การใช้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทําให้นักเรียน ซึ่งเป็นประชากรการวิจัยมีแนวความคิด เปลี่ยนไปสู่การรู้จัก
ตนเอง รู้จักประหยัด รู้จักความพอเพียง และขยายผลความคิดสู่ครอบครัว เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว จากการให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพัฒนา บุตรหลาน ปัญหานั กเรียนใน
สถานศึกษาลดลง ดังนั้น โดยการศึกษาปัญหาอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน จากกิจกรรมโครงการที่
ดําเนินการต่าง ๆ โดยมีสภาพแวดล้อม (Environment) ทั้งภายใน และภายนอกเป็นตัวแปร
สอดแทรก (Intervening Variable) ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรอิสระ (Independent Variable) และตัว
แปรตาม (Dependent Variable) ผลการวิจัยพบว่า จากการวิจัยใน ทุกกิจกรรมดําเนินการนักเรียน
หรือประชากรกลุ่มตัวอย่าง สามารถเรียนรู้แนวทางในการคิด แก้ปัญหาในลักษณะบูรพาการ คือ 
มุ่งเน้นการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานําไปสู่การเกิด องค์ความรู้ใหม่ จากการใช้กระบวนการวิจัย
เป็นตัวนํา และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในทุกกิจกรรมดําเนินการ พร้อมทั้งการใช้
กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาในแต่ละปัญหาที่พบ โดยนักเรียนเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองแบบ 
Learn how to Learn ทําให้ลดปัญหาของสถานศึกษา ในด้านต่าง ๆ ลง พร้อมทั้งจากสมมติฐานที่ว่า
นักเรียนมีพัฒนาการทางความคิดสามารถแก้ปัญหา และรู้จักการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสมในทุกช่วงของการจัดกิจกรรมเทื่อสนับสนุน และสามารกนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นั้น จากการวิเคราะห์สถิติ  2-Test 
(Chi-Square Test) พบว่ายอมรับและเป็นไปตาม สมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ 
  สุมาลิน วงศ์มณี และคณะ (2538) ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านสุโขทัย ศึกษากรณี : 
เครื่องปั้นดินเผาทุ่งหลวง การวิจัยครั้งนี้เป็นการสํารวจจัดเก็บข้อมูล โดยวิธีการสํารวจภาคสนามใช้ 
แบบสอบถามการสังเกต การสัมภาษณ์ และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตําบลทุ่งหลวง อําเภอคีรีมาส 
จังหวัดสุโขทัย โดยศึกษากลุ่มประชากรชุกครัวเรือนที่ประกอบการทํา เครื่องปั้นดินเผา ชุมชนทุ่ง
หลวงเป็นชุมชนเก่าแก่มาแต่โบราณ มีหลักฐานทั้งศิลาจารึกและวัดโบราณกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณ
ตําบลและบริเวณใกล้เคียง ประชากรมีอาชีพส่วนใหญ่ คือ การทํานา ทําไร่ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
คล้ายคลึงกับชาวชนบทโดยทั่วไป คือ มีรายได้ค่อนข้างต่ํา มีวัฒนธรรม ประเพณีที่ เกิดจาก
พระพุทธศาสนา เช่น วันสงกรานต์ วันตรา สารท งานบวชนาค การละเล่นพ้ืนบ้านที่เล่นช่วงเทศกาล 
วันตรุษ วันสงกรานต์ เช่น เล่นบ้า เล่นช่วง นางครก นางสาก แม่ศรีนางด้ง เป็นต้นตําบลทุ่งหลวง มี
หมู่บ้านอยู่ในปกครองจํานวน 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่ทําเครื่องปั้นดินเผามีจํานวน 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,7,9 มีผู้ประกอบการจํานาน 173 ครอบครัว มีผู้ที่สามารถทําเครื่องปั้นดินเผาได้จํานวน 
255 คน เป็นชาย 69 หญิง 186 คน ผู้ผลิตมีอายุตั้งแต่ 2 ปีถึง 9 ปี กรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ทุ่งหลวง ใช้ดินจากบริเวณหนองทอง ผสมทรายในอัตราส่วน 2:1 การปั้นใช้ 2 แบบ คือ แบบตี และ

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



23 
 

ใช้แบบเป็นหมุน เครื่องปั้นดินเผา ตําบลทุ่งหลวง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ 1) เนื้อเดินไม่แกร่ง 2) สี
ผิวน้ําตาลอมส้ม 3) ลวดลายใช้วิธีกดพิมพ์และฉลุลาย 4) รูปแบบนั้น ๆ แบ่งได้หลายประเภท ได้แก่ 
หม้อหรือโอ่ง ภาชนะฉลุลายเป็นโคมไฟ แจกัน เครื่องใช้ในครัวเรือน อ่างบัว และโอ่งขนาด ใหญ่ ส่วน
ประเภทอ่ืนอีกจํานวนมาก คล้ายกับเครื่องปั้นดินเผาแหล่งอ่ืน ช่างฝีมือที่มีความสามารถ พิเศษ การ
ทําเครื่องปั้นดินเผา เลือกผู้มีความสามารถปั้นชิ้นงานในรูปแบบที่แปลกไปจากการปั้น กระถางหรือ
หม้อกรันแบบธรรมดา จากจํานวน 255 คน ได้ 9 คน ทั้งนี้เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป จํานวน 10 
คน ผลสืบเนื่องทางเศรษฐกิจและสังคม มีการประกอบการผลิตเครื่องปั้ นดินเผา ส่งผลให้
ผู้ประกอบการมีรายได้ทําให้ภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวดีขึ้น มีวิถีชีวิต ที่สงบ
สุขไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม แนวทางส่งเสริมและการอนุรักษ์ การประกอบอาชีพ
และการทําเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับราคาที่ค่อนข้างต่ํา การส่งเสริมให้ชาวบ้านมี
การรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตทั้งวัตถุดิบ คุณภาพ และทุนในการดําเนินการ
ส่งเสริมด้านการตลาด มีการพัฒนาช่างฝีมือรวมทั้งสืบทอด การทําเครื่องปั้นดินเผาให้แก่พวกเยาวชน
ในท้องถิน่ โดยจัดทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นต่อไป 
  ยศ สันตสมบัติ (2542) ศึกษาเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นความพยายามในการทําความเข้าใจและอธิบายสัมพันธภาพระหว่าง ความ
หลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกรณีศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเน้น
ความสําคัญขององค์ความเกี่ยวกับพืชอาหารและยา ระบบการผลิต การจัดการทรัพยากร ระบบ
การแพทย์พ้ืนบ้าน ความเชื่อและพิธีกรรมและระบบคิดของชาวบ้านในบริบทของปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง
ชุมชนกับธรรมชาติแวดล้อม งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า ความสมบูรณ์ของความหลากหลาย ทางชีวภาพและ
การดํารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น การศึกษาวิจัย
ฟ้ืนฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและนําเสนอนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา ความหลากหลายทางชีวภาพ จึง
ไม่อาจมองข้ามความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ในเรื่ องสายพันธุ์พืช
อาหารและยา ระบบนิเวศเกษตรพ้ืนบ้านกับการจัดการทรัพยากร ความเป็นธรรมทางสังคมและความ
เป็นธรรมของระบบนิเวศซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  อภิช  ย พันธเสนและคณะ (2550) ได้ทําวิจัยเรื่อง การประยุกต์พระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม งานวิจัยนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากความเข้าใจของ
คณะผู้วิจัยว่า ภายหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ได้ทรงเสนอแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมทั้ง
รูปธรรมในการทําการเกษตรสําหรับเกษตรกรรายย่อย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยที่ได้ทรงมีแนวคิดในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เกษตรทฤษฎี ใหม่ดังกล่าว
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ สามขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง เกษตรกรจะต้องสามารถ พ่ึงตนเองจาก
การเน้นกานผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลักได้ ขั้นตอนที่สอง เมื่อมีผลผลิตมากเกิน ความจําเป็นเพ่ือการ
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บริโภคในครัวเรือน ควรมีกิจกรรมกลุ่มในลักษณะเป็นสหกรณ์เพ่ือการแปรรูป หรือการจําหน่าย ส่วน
ขั้นที่สาม สามารถร่วมมือกับกลุ่ม ๆ ในและพลังงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายหลังจากเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี 2540 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พระองค์ได้มีพระราชดํารัส ในเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่ง
หมายถึง "พอกินพอใช้" ที่เคยมีพระราชดํารัสมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยอธิบายในปีต่อมาอย่างชัดเจน
ว่า "ความพอเพียง" นั้นหมายถึงความพอประมาณ และความมีเหตุผล โดยได้เสนอเศรษฐกิจพอเพียง
นี้ในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แต่คนไทยทั่วไปก็ยังนึกภาพไม่ออกว่า เศรษฐกิจ
พอเพียงจะมีรูปธรรมที่นํามาใช้ปฏิบัติจริงได้ อย่างไร เนื่องจากคุ้นกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งมีรูปธรรม
การผลิตการเกษตรสําหรับเกษตรกรรายย่อย เป็นหลักมีแนวโน้มจะอธิบายเศรษฐกิจพอเ พียงให้มี
ความหมายเช่นเดียวกับทฤษฎีใหม่ และเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ยากที่จะปรับมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ในลักษณะที่สามารถ ปฏิบัติได้จริงเนื่องจากประเทศไทยมิได้มีเฉพาะภาคเกษตร แต่ได้มี
อุตสาหกรรม และบริการที่ก้าวหน้าไปไกลแล้ว 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหายด้วยการจัด
กิจกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจต้องการจัดกิจกรรม
สร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้เกิดรายได้ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมจัด
กิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรที่ศึกษา 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรที่ศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย จ านวน        
30 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่จะศึกษาในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ปัญหาและอุปสรรคใน
การเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผา 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การหล่อน้ าดิน การขึ้นรูปด้วยมือ การปั้นแปะ การตกแต่งผลิตภัณฑ์ การชุบเคลือบผลิตภัณฑ์และการ
เผาเคลือบผลิตภัณฑ์  

2. ความถี่ของการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการหล่อน้ าดินสลิม การปั้นด้วยมือ การปั้นแปะ การตกแต่งผลิตภัณฑ์ การชุบน้ าเคลือบ และการ
เผาเคลือบผลิตภัณฑ์ ในจ านวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์จ านวนกี่ครั้ง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนในการ
สร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วรรณกรรม
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหวายเพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้รับมาสร้างเป็นเครื่องมือในการท าวิจัยต่อไป 

2. สร้างแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ความถี่ของ
การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์และปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ 

3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

3.1 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาจ านวน 30 คน 
3.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาบันทึกข้อมูลใน

คอมพิวเตอร์ 
3.3 ประมวลผลวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

  แบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์มีลักษณะข้อค าถาม
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
  ลักษณะค าถามในแบบปลายปิดและปลายเปิด 
 ส่วนที่ 2 ความถี่ของการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นค าถามลักษณะปลายปิดและ
เปิด 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ 
  ลักษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า (Sating Scale) 5 ระดับ คือ 

1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ และความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยที่สุด 
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ และความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ และความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมปานกลาง 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ และความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมาก 
5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ และความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด 

  ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะค าถามปลาย
ปิดและปลายเปิด 5 ระดับ คือ 

1 หมายถึง ระดับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อยที่สุด 
2 หมายถึง ระดับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
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3 หมายถึง ระดับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมปานกลาง 
4 หมายถึง ระดับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมมาก 
5 หมายถึง ระดับปัญหาและอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมมากท่ีสุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน 30 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น เพศ อายุ สถานภาพในกลุ่ม ค านวณหาค่าความถี่และร้อย
ละ 
 ส่วนที่ 2 ความถี่ของการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็น ความถี่ของการเข้าอบรมสัมมนา เร่ง
ปฏิบัติแต่ละครั้งเพื่อค านวณหาค่าความถี่และร้อยละ 
 ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การหล่อน้ าดิน การปั้นรูปด้วยมือ การปั้นแปะ การตกแต่งผลิตภัณฑ์ การชุบเคลือบผลิตภัณฑ์ และ
การเผาเคลือบผลิตภัณฑ์ ค านวณหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น ปัญหาในขึ้นตอน
การอบรมซับซ้อนยุ่งยาก ค านวณหาค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 เมื่อค านวณหาค่าเฉลี่ยแล้วน ามาตีความหมายได้ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 ความหมาย น้อยที่สุด 
   1.50-2.49   น้อย 
   2.50-3.49   ปานกลาง 
   3.50-4.49   มาก 
   4.50-5.00   มากที่สุด 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
  การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหายด้วยการจัดกิจกรรมสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ เพ่ือประเมินความพึงพอใจจากผลของการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ดังนี้ 
  ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป    
  ตอนที่ 2  ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มวิสาหิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตา
ปะขาวหาย 
  ตอนที่ 3  ผลการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ 
  ตอนที่ 4  ผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเพ่ือให้เกิดรายได้ 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  
ตาราง 1 จ านวน และค่าร้อยละ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  

เพศ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
ชาย 5 25 
หญิง 15 75 

รวม 20 100 

 จากตาราง 1 เมื่อจ าแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็น เพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25 และเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
 
ตาราง 2 จ านวน และค่าร้อยละ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 
ต่ ากว่า 50 ปี - - 
50 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป  

20 
- 

100 
- 

รวม 20 100 

 จากตาราง 2 เมื่อจ าแนกอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีอายุ 50 – 60 ปี จ านวน 20 คน     
คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตาราง 3 จ านวน และค่าร้อยละ รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
รายได้ (บาท) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 
5,000-10,000 
10,001 – 15,000 
15,001 ขึ้นไป 

- 
- 

20 
- 

- 
- 

100 
- 

รวม 20 100 

 จากตาราง 3 เมื่อจ าแนกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าเป็น ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 
10,001 – 15,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตาราง 4 จ านวน และค่าร้อยละ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
อาชีพ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

รับราชการ - - 
รัฐวิสาหกิจ 
พนักงานเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
อ่ืนๆ  

- 
- 

15 
5 

- 
- 

75 
25 

รวม 20 100 

 จากตาราง 4 เมื่อจ าแนกอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน       
15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
 
ตอนที่ 2  ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มวิสาหิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าร้อยละ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นการ

รวมกลุ่มวิสาหิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S. D 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. เกิดความสามัคคีภายในชุมชน 3.79 0.723 มาก 
2. ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4. ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
5. สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน 

3.42 
3.84 
3.95 
3.99 

0.934 
0.834 
0.753 
0.777 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.80 0.80 มาก 
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  จากตาราง 5 พบว่า ระดับความคิดเห็นการรวมกลุ่มวิสาหิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตา
ปะขาวหายโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน ( x  = 3.99) ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ( x  = 3.95) 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ( x  = 3.84) เกิดความสามัคคีภายในชุมชน (  = 3.80) ตามล าดับและมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ( x  = 3.42)  
 
ตอนที่ 3  ผลการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าร้อยละ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็น

กระบวนการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S. D 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ความรู้อย่างไร 

4.01 0.537 มาก 

2. สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เหมาะสมหรือไม่ 
3. ระยะเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
4. เอกสารในการฝึกอบรมเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
5. วิทยากรให้ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ 
6. ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่อไปอีกหรือไม่ 

4.05 
4.09 
4.11 
4.17 
4.24 

0.577 
0.559 
0.565 
0.531 
0.747 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.11 0.59 มาก 
 
  จากตาราง 6 พบว่า ระดับความคิดเห็นกระบวนการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่อไปอีกหรือไม่ ( x  = 4.24) วิทยากรให้
ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ ( x  = 4.17) เอกสารในการฝึกอบรมเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ( x  = 4.11) 
ระยะเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ( x  = 4.09) สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เหมาะสม
หรือไม่ ( x  = 4.05) และ หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก่อให้เกิดประโยชน์ ความรู้อย่างไร         
( x  = 4.05) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



31 
 

ตอนที่ 4  ผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
เพื่อให้เกิดรายได้ 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ย (ค่าร้อยละ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจการ

จัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเพ่ือให้เกิดรายได้ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย S. D 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ภาพรวม 4.05 0.748 มาก 
2. ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
4. ความสะดวกในการใช้ 
5. เหมาะเป็นของฝากท่ีระลึก 
6. มีความสวยงาม โดดเด่น 
7. มีความคงทน เหมาะสมกับการใช้งาน 
8. วัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
9. มีรูปแบบรูปทรงที่หลากหลายและ 
เป็นอัตลักษณ์ 

4.24 
4.06 
3.99 
3.92 
3.95 
4.11 
4.17 
4.13 

0.747 
0.792 
0.788 
0.803 
0.814 
0.818 
0.750 
0.734 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.07 0.78 มาก 
 
  จากตาราง 7 พบว่า ระดับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
เพ่ือให้เกิดรายได้ ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ( x  = 4.24) 
วัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( x  = 4.17)  มีรูปแบบรูปทรงที่หลากหลายและเป็นอัตลักษณ์         
( x  = 4.13) มีความคงทน เหมาะสมกับการใช้งาน ( x  = 4.11) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ( x  = 
4.06) ความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ภาพรวม ( x  = 4.05) ความสะดวกในการใช้ ( x  = 3.99)  . 
มีความสวยงาม โดดเด่น ( x  = 3.95) และ  เหมาะเป็นของฝากที่ระลึก ( x  = 4.24) ตามล าดับ 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการจัด
กิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัด
ตาปะขาวหาย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จ านวน 20 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้     

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการสรุปผลการวิจัยออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป    
ตอนที่ 2  ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มวิสาหิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย
ตอนที่ 3  ผลการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ 
ตอนที่ 4  ผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเพ่ือให้เกิดรายได้ 

 
ตอนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป    
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหายฯ       
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน มีอายุ 50 – 60 ปี จ านวน 20 คน มีรายได้ 10,0001 – 
15,000 บาท และ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 15 คน 

ตอนที่ 2  ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มวิสาหิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของการรวมกลุ่มวิสาหกิจเครื่องปั้นดินเผา พบว่า มีความคิดเห็น
การรวมกลุ่มวิสาหกิจเครื่องปั้นดินเผา มีข้อดีอยู่ในระดับมากคือ สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน รองลงมา
คือ ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง คือ การก่อ ให้เกิดรายได้
แก่ชุมชนท้องถิ่น 

ตอนที่ 3  ผลการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ 
 การวิเคราะห์ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา ให้
ประโยชน์ด้านใด พบว่า มีความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่อไปอีกในระดับมาก รองลงมาคือ 
วิทยากรให้ความรู้มีความเชี่ยวชาญ และเอกสารในการฝึกอบรมเหมาะสมในระดับมาก 
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ตอนที่ 4  ผลการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
เพ่ือให้เกิดรายได้ 

 การวิเคราะห์ความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเพ่ือให้เกิด
รายได้ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ 3 อันดับแรกคือ ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น    
วัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แ  ละมีรูปแบบรูปทรงที่หลากหลายและเป็นอัตลักษณ์          
 
อภิปรายผล 

ผลของการศึกษาการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการ
จัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้  

พบปัญหาคือ จากจ านวนประชากรของกลุ่ม 30 คน เข้าร่วมกลุ่ม 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.6 ของจ านวนประชากรของกลุ่มทั้งหมด เนื่องจากสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีงานประจ าหากเข้าร่วม
กิจกรรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะขาดรายได้ กลุ่มยังไม่มีออเดอร์ในการสั่งท าผลิตภัณฑ์ท าให้กลุ่มขาด
สภาพคล่องในการบริหารจัดการ 

ผลการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครื่องปั้นดินเผา ด้วยการ
จัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ 
 พบว่าในกระวนการจัดกิจกรรมของกลุ่มยังมีความไม่มั่นใจในการสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิด
รายได้เนื่องจากขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น สร้างผลิตภัณฑ์แล้วยังไม่สามารถจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ได้ ท าให้สมาชิกกลุ่มขาดความมั่นใจในเรื่องผลตอบแทน จึงท าให้กระบวนการจัดกิจกรรม
ของกลุ่มขาดศักยภาพในการบริหารจัดการ 

ผลของการจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ 
 พบว่า การจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย กลุ่มยังขาด
ทักษะและกระบวนการในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่สูง
วัย ขาดการกระตือรือร้นในการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนให้
เยาวชนหรือนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาศึกษาหรือเป็นวิชาศิลปให้กับโรงเรียนที่อยู่ในต าบลเพ่ือให้
กลุ่มเยาวชนรู้จักและหวงแหนท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรพัฒนาการตลาดเพื่อเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
2. ควรมีการจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดรายได้อย่างสม่ าเสมอ 
3. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและเชิญวิมยากรที่มีความเชียวชาญแต่ละด้าน

มาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย 
ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การรวมกลุ่มวิสาหกจิชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย ด้วยการจัด

กิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายได้ 

ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปัญหาในการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย การพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมสร้างรายได้และศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาให้เกิดรายได้ ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือท่านในการตอบ
แบบสอบถมฉบับนี้ตามความเป็นจริงทุกประการ ข้อมูลที่ได้ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและไม่ส่งผล
กระทบใดๆ ต่อท่าน ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลในภาพรวม ไม่ได้เสนอเป็นรายบุคคลและจะใช้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อทางวิชาการเท่านั้น 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ เช่น การจัด  
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผลการจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเพื่อให้เกิดรายได้ เช่น การน าผลิตภัณฑ์ออกวางจ าหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้ 
     ขอขอบพระคุณอย่างสูงในการตอบแบบสอบถาม. 
 

ตอนที่  1  แบบสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย     ลงในช่องว่างตามสถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ 
 1. (  )  ชาย   2. (  )  หญิง 
2.  อายุ 

1. (  )  ต่ ากว่า 50 ปี 2. (  )  50 - 60 ปี 3. (  ) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป 
3.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1. (  ) ต่ ากว่า 5,000 บาท  2. (  ) 5,000 – 10,000 บาท 
 3. (  ) 10,001 – 15,000 บาท 4. (  ) 15,001 บาท ขึ้นไป 
4.  อาชีพ 
 1. (  )  รับราชการ  2. (  )  รัฐวิสาหกิจ 

3. (  )  พนักงานเอกชน  4. (  )  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
5. (  )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................  
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ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาความคิดเห็นของท่านและใส่เครื่องหมาย     ลงในช่องตามความเป็น
จริงของท่านเพียงค าตอบเดียว 
 เกณฑ์การพิจารณาระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 
  5    หมายถึง  มากที่สุด 
  4    หมายถึง  มาก 
  3    หมายถึง  ปานกลาง 
  2    หมายถึง  น้อย 
  1    หมายถึง  น้อยที่สุด 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย 

ข้อ 
ท่านคิดว่าการรวมกลุ่มวิสาหกิจ
เครื่องปั้นดินเผา มีข้อดีอะไรบ้าง 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 เกิดความสามัคคีภายในชุมชน      
2 ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น      
3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว      
4 ได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม      
5 สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน      

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรมสร้างรายได้ เช่น การจัด  

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ข้อ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเคร่ืองป้ันดินเผา
ให้ประโยชน์กับท่านด้านใดบ้าง 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก่อให้เกิด

ประโยชน์ ความรู้อย่างไร 
     

2 สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เหมาะสม
หรือไม ่

     

3 ระยะเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ      
4 เอกสารในการฝึกอบรมเหมาะสมหรือไม่ 

อย่างไร 
     

5 วิทยากรให้ความรู้ มีความเชี่ยวชาญ      
6 ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่อไปอีก

หรือไม ่
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
เพื่อให้เกิดรายได้  

ข้อ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผา 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

5 4 3 2 1 
1 ความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ภาพรวม      
2 ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น      
3 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า      
4 ความสะดวกในการใช้      
5 เหมาะเป็นของฝากที่ระลึก      
6 มีความสวยงาม โดดเด่น      
7 มีความคงทน เหมาะสมกับการใช้งาน      
8 วัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
9 มีรูปแบบรูปทรงที่หลากหลายและ 

เป็นอัตลักษณ ์
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ภาพการจัดกิจกรรม 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายขันแก้ว  สมบูรณ์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาอังกฤษ) Mr. Khankaew Somboon 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3 5015 00410 04 7 
ต าแหน่งปัจจุบัน นายช่างประณีตศิลปะ 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก  สาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ E-Mail 156/18 sหมู่ 5 ต าบลพลายชุมพล 
 อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
 E-Mail : khon13042502@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2524 ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม แขนงการผลิต
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

 พ.ศ. 2537 ปริญญาโท (กศม.)  
 สาขาอุตสาหกรรมศึกษา (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
สาขาที่มีความช านาญ สาขาวิชาเซรามิกส์ 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
        งานวิจัยที่ท าแล้วเสร็จ 
 พ.ศ. 2553 การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญา  
 ของ 3 จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง (ผู้ร่วมวิจัย) 
 พ.ศ. 2555 การศึกษาความคุ้มค่าของการใช้เครื่องมือ 

อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้วิจัย) 
พ.ศ. 2557 การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหายแบบยั่งยืน
ให้คงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก (ผู้วิจัย) 
พ.ศ. 2558 คุณค่าเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและการน ามา
ประยุกต์ เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหายและ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ต าบลหัวรอ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ผู้วิจัย) 
พ.ศ. 2559 การวิจัยพัฒนารูปแบบและคุณค่าเครื่องปั้นดินเผา
บ้านตาปะขาวหาย โดยการต่อยอดเทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ รูปแบบและลวดลายของท้องถิ่น  
(ก าลังด าเนินการ) 
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