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The research is the study of the pottery production process training project
service satisfaction in ceramics branch, faculty of industrial technology Pibulsongkram
Rajabhat University. the study objective was to study of the pottery production
process training project service satisfaction, faculty of industrial technology for
encourage communities to preserve their culture that added value to
the Tapakhaohai village poverty product, Hua Ro, Mueang Phitsanulok District,
Phitsanulok and to create the new product and the community income by their own
pottery product and also to help promote tourism in the community.
Therefore, this study the researcher focused particularly on the development
of the academic community services using the concept of local wisdom because of
the distinctive elements of Tapakhaohai village poverty history and identity of
their own. The relation and the context of the Tapakhaohai village are the key local
development. In practice, Tapakhaohai village community learning developments
by the effort connect to the community that has been developed the pottery.
The multi-dimensional academic community services together with contributed to
the pottery tourism culture has the significant history of Tapakhaohai village and
will be the major attraction of Phitsanulok in the future.
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ประมาณ 3,000-1,500 ปี มีทั้งชนิดที่ตกแต่งและไม่ตกแต่งลวดลาย
โดยการตกแต่งอาจจะเป็นลายเชือกทาบ ผิวด้านนอกและด้านในเคลือบ
ด้วยน้าดินสีแดง ส่วนรูปทรงที่พบเป็นจานหรือคนโท ปากแตร คอแคบสูง
ปากกว้างบาน ลาตัวกลมแป้น
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยต้น เป็นภาชนะดินเผาสีดา ตกแต่งด้วยลาย
ขูดขีดและลายเชือกทาบ รูปทรงมักเป็น หม้อกันกลม ปากผายกว้างเชิงสูง
มีทั้งชนิดปลาย สอบเข้าและออก
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยกลาง ภาชนะส่วนใหญ่มีเนื้อดินสีขาวนวล
ไหล่ลู่ลาตัวกลมและหักเป็นสัน ก้นภาชนะ มีทั้งกลมและแหลม มักไม่มีการ
ตกแต่งลวดลาย แต่บางชิ้นมีการตกแต่งด้วยลายขูดขีด และเขียนลวดลายสี
แดงที่บริเวณไหล่ของภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยปลาย รูปทรงของภาชนะมีทั้งชนิดก้นกลม
และชนิดมีเชิงสูง ปลายผาย ขอบปากมีสัน มีการตกแต่งด้วยการเขียน
ลวดลายสิแดง สีที่ใช้เขียนเรียกว่า “สีดินเทศ”ลวดลาย ที่เขียนส่วนใหญ่
เป็น ลายเรขาคณิต ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม ลายก้านขด ลายก้นหอย
จารึกบนตราดินเผาจากเมืองอู่ทอง(ด้านซ้าย)และเมืองจันเสน(ด้านขวา) ใช้
อักษร พราหมีสมัยราชวงศ์คุปตะ, ปัลลาะ ราวพุทธศตวรรษ ๑๐ - ๑๑
และ ๑๒ ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
และพิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์
พระพิมพ์ดินเผา(ปางสมาธิ) มีจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์
อ่านว่า “เมตเตยยโก” หมายถึงพระนามของพระศรีอารยเมตตรัย สถานที่
พบคือ เมืองโบราณ อู่ทอง สุพรรณบุรี อายราวพุทธศตวรรษ ๑๑-๑๒ ยุค
ทวารวดี
พระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ศิลปสมัยทวารวดี มีจารึกหลังพระพิมพ์
เป็น ภาษามอญโบราณ กาหนดอายุตามรูปแบบอักษรหลังปัลลวะ อายุราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๔ สถานที่ขุดพบคือเมืองฟ้าแดดสูงยาง ตาบลหนองแปน
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.7

รูปที่ 2.8
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ภาพที่ 2.11
ภาพที่ 2.12
ภาพที่ 2.13

เครื่องปั้นดินเผาทวาราดี เรียกว่า สถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล จารึกเป็น
ภาษา บาลี, มอญโบราณ อายุราวพุทธศวรรษ ๑๓-๑๔ พบที่เมืองทัพชุมพล
จังหวัดนครสวรรค์
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห ตาบลหัวรอ อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ช่างปั้นบ้านจานเหนือกาลังผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามแบบโบราณ
รูปแบบโอ่งชุมชนเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร คล้ายกับโอ่งบ้านแก่งเป้า
การแสดงลักษณะการคลึงดินเป็นเส้นก่อนที่จะขึ้นรูปโอ่งของช่างในชุมชน
เครื่องปั้นดินเผา หมู่บานเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร

14

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ภาพที่ 2.9

หน้า
10

14
15
15

บทที่ 1
บทนา

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
มหาวิทยาลั ย ราชภัฎ พิบู ล สงครามเป็นสถาบันการศึ กษาในระดั บอุ ดมศึ กษาของจัง หวั ด
พิษณุโลกที่ให้บริการวิชาการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลั ยได้จัดบริการวิชาการและบริการวิชาชีพตามภารกิจของมหาวิทยาลั ยฯให้ส อดคล้อง
เป็ น ไปตามมาตรฐานตัว ชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อให้เป็นตามมาตรฐานในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการศึกษา
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พิ บู ล สงครามมี ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามตัวชี้วัดของหน่วยงานสานักงานมาตรฐานการศึกษาหน่วยงานสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการการประเมินผลการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามในช่วงปีงบประมาณ 2549 - 2550 จากการสรุปผลการดาเนินงาน
ตามส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2549 โดยภาพรวมค่าคะแนนที่ได้คือ 3.9222 (ก.พ.ร. 2550) และผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2550 มีผลคะแนนภาพรวมที่ได้คือ 2.5499
(ก.พ.ร. 2551) จากข้อมูลรายงานผลสรุปมีตัวชี้วัดบางตัวอยู่ในระดับดีและคงที่แต่บางตัวมีค่าเฉลี่ยที่
ได้ลดลงอันมาจากปัจจัยที่มากระทบต่อการดาเนินงานบ้างการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาและให้ทุนสนับสนุนในการดาเนินกิจกรรมโครงการต่างๆด้านการบริการ
วิชาการมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งบริการวิชาการในระดับท้องถิ่นระดับชาติความพยายามของ
มหาวิทยาลัยฯในการพัฒนาแหล่งบริการวิชาการเช่นปีพ .ศ. 2547 มีจานวนแหล่งบริการวิชาการ 4
แหล่งปีพ.ศ. 2548 มีจานวนแหล่ง 10 แหล่งปีพ.ศ.2549 มีจานวน 13 แหล่งปีพ.ศ. 2550 มีจานวน
15 แหล่งแหล่งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามที่มีอยู่เป็นเพียงระดับท้องถิ่นซึง
ยังไม่ได้รับรองเป็นแหล่งที่เป็นระดับชาติหรือมีความร่วมมือกับนานาชาติได้ซึ่งสังเกตได้จากผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองที่สานักงานพัฒนาระบบราชการได้มาทาการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2550 ระดับคะแนนเฉลี่ยได้เพียง 2.00 ซึ่งต่า
กว่าค่าเฉลี่ย (ก.พ.ร 2551) การส่งเสริมและพัฒนาให้แหล่งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงครามเป็นที่ยอมรับที่สูงขึ้นจากระดับท้องถิน่ ไปสู่ระดับชาติ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะทาการศึกษาวิจัย เรื่องการวิเคราะห์การให้บริการวิชาการ
ของบุ คลากร คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมในการให้ บริการวิช าการเป็นที่ ยอมรับและสู งขึ้ น และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของสานักงานการพัฒนาระบบราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
แหล่งบริการวิชาการและยังทาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆและสังคมท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึน้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์การให้บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามพันธกิจและ
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
2. เพื่อศึกษาการดาเนินงานและการติดตามประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจั ย ในเขตพื้น ที่ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลั ยราชภัฎ พิบูล
สงครามจังหวัดพิษณุโลกการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการใช้ปฏิบัติการระดมความคิดเห็น
1. การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ งานด้า นการบริ การวิ ช าการของคณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฎ พิบู ล สงครามซึ่ ง เกี่ยวข้องกั บการดาเนิ นงานด้านการบริ การวิ ช าการที่คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจัดให้กับบุคคลภายนอกตามโครงการบริการ
วิชาการสารวจข้อมูลจากเอกสารและแหล่งในการให้บริการวิชาการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแผน
ยุทธศาสตร์ ของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามแผนปฏิบัติการคา
รับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัยครั้งนี้
2.1 บุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาประชุมจานวน 100 คนประกอบด้วยหน่วยงาน
ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจานวน 10สาขาวิชา
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามจานวน50คนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม

นิยามศัพท์เฉพาะ
การบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหมายถึงการให้บริการวิชาการของ
สาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทาให้ ทราบถึงกระบวนการการให้บริการวิชาการของสาขา เซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
2.ผู้ให้บริการวิชาการและบุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์และ
นาไปใช้ประกอบการวางแผนการการให้บริการวิชาการในโอกาสต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการวิชาการ
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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1. ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตในประเทศต่าง ๆ
(ทวี พรหมพฤกษ์: วิชาเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น, หน้า 9)
เครื่องปั้น ดินเผา ได้มีมูลเหตุ เกิดขึ้นเนื่องจากความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ ที่
เกิดขึ้นในสมัยแรกๆ เข้าใจว่าคงทาภาชนะใส่อาหาร น้า และสิ่งก่อสร้างมาก่อน แล้วต่อมาเมื่ อมนุษย์
เรามีความเจริญขึ้น ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นตามลาดับ และนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างกว้างขวาง ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์นานาชนิด
การทาเครื่องปั้นดินเผาในสมัยแรก สันนิ ษฐานประมาณกันว่าอยู่ในราว 1500 B.C. ก่อน
คริสตกาล จากการศึกษาค้นพบหลักฐานผลิตภัณฑ์ประเภทอิฐซึ่งมีใช้ในการก่อสร้างในสมัยโบราณขึ้น
เป็ น ครั้ งแรกในอาณาจั กรบาบิ โ ลเนี ย และประเทศเอสซีเรีย อียิปต์ ผลิ ตภัณฑ์เครื่องปั้ นดินเผาที่
น ามาใช้ ในการก่ อ สร้ า ง เรี ย กกั น ว่ า เทอราคอตต้ า (Tera-cotta) มี ลั ก ษณะเนื้ อ หยาบ มี ค วาม
แข็งแกร่ง พอสมควร มีทั้งชนิดเคลื อบ ไม่เคลือบ ส่วนในแถบเอเชีย ก็มีประเทศจนที่มีประวัติการทา
เครื่องปั้นดินเผามาช้านาน ตอนแรกก็ไม่มีการเคลือบ แต่ในระยะต่อมาในสมัยราชวงศ์ฮั่น ประเทศจีน
มีการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาจะมีการเคลือบในช่วงปลายของราชวงศ์ฮั่น คือมีเครื่องปั้ นดินเผาชนิด
เคลือบตะกั่ว(Lead galzed)และชนิดเคลือบต่าง(Alkaline)เป็นเคลือบประเภทที่เผาอุ ณหภูมิไม่สูง
มากนัก ต่อมาในราชวงศ์ถัง มีการทาเคลือบหลายสี ที่เรียกว่าเคลือบถังใส ซึ่งหมายถึ งเคลือบปอร์
ซเลน เผาที่อุณหภูมิสูง ในสมัยซ้องมีผลิ ตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมของโลก เรียกว่า การทาผลิตภัณฑ์ปอร์ ซเลน
ชาวจีนค้นพบการทาเคลือบสีแดงขึ้น(Red capper glazed)เป็นครั้งแรกแห่งเดียวในโลก นอกจากนั้น
ยังมีทา เคลือบสีน้าเงิน สีเขียว จีนใช้ดินเกาลิน(Kaolin)ในประเทศอังกฤษค้นพบดินประเภทนี้เช่นกัน
ชาวอังกฤษเรียกว่าChina stoneหรือChina clayโดยนามาผสมกับหินฟันม้า(Feldspar) กับหินแก้ว
(Quartz)
คาว่าKaolinมาจากภาษาจีน หมายถึง ดินที่ขุดได้มาจากที่ราบสูง มีลักษณะสีขาว เนื้อหยาบ
มีความทนไฟในอุณหภูมิสูง
อังกฤษค้นพบการทาโบนไชน่า(Bone China)เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งเป็นผลิ ตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะบางและโปร่งแสงมาก
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2. ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย
อารยะธรรมที่มีมาแต่ โบราณในอาณาเขตของประเทศไทยนั้น มีความเจริ ญมีอารยะธรรม
ศิวิไลซ์เพีย งใด สามารถทาการศึ กษาเปรียบเทียบจากลักษณะรู ปแบบของงานศิลปกรรม ทั้ง ด้าน
ประติมากรรม ลักษณะรูปแบบ ลวดลาย ที่ อยู่บนเครื่องปั้นดินเผา(สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ,
เล่มที่ ๒๒ เรื่องที่ ๒) และการผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ ต้องการไม่ว่าจะเป็น
การใช้ในชีวิตประจาวันหรือเป็นอุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ สามารถแบ่งได้ดังนี้
2.1 เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัตศิ าสตร์ชองไทย
2.2เครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมบ้านเชียง
2.3 เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวาราวดี
2.4 เครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์
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2.1 เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ของไทย
เครื่องปั้นดินเผาในสมัยนี้ทาการผลิตครั้งแรกในยุคหินกลาง หรือสังคมล่าสัตว์(มีอายุ
ประมาณ ๑๐,๐๐๐-๗๐,๐๐๐ปี) เช่น เครื่องปั้นดินเผาที่ถ้าผี อาเภอเมือง จั งหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วน
เครื่องปั้นดินเผา ในยุคใหม่ (๗,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปี) มีการขุดพบในแหล่งโบราณคดีเกือบทุกภาคของ
ประเทศไทย เช่น หมู่บ้านเก่า ตาบลจระเข้เผือก อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือที่จังหวัดลพบุรี
กระบี่ พังงา และ นครศรีธรรมราช ฯ ส่วนเครื่องปืนดินเผาในยุคโลหะ(๕,๖๐๐-๑,๗๐๐ ปีมาแล้ว) มี
การผลิตควบคู่ไปกับ เครื่องโลหะ การผลิ ตในยุคนี้มีการพัฒนาเทคนิ คการผลิตไปอย่างมาก แหล่งที่
พบเครื่องปั้นดินเผาคือ บ้านเชียง อาเภอหนองหาน จั งหวัดอุดรธานี, บ้านดอนตาเพชร จั งหวัด
กาญจนบุรี และบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
2.2 เครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมบ้านเชียงเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผายุคโลหะ เป็น
แหล่ง โบราณคดีแห่งหนึ่ งที่อยู่ ในถิ่นภาคอี สานของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อาเภอหนองหาน จั งหวัด
อุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี เราสามารถ
วิเคราะห์ถึงสภาพ สังคมในสมัยนั้นได้จากความสวยงามชองเครื่องปั้นดินเผา และลวดลายที่เคลือบอยู่
บนเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา 1 (ศู น ย์ ข้ อ มู ล มรดกโลก, กระทรวงวั ฒ นธรรม : ออนไลน์ ) นอกจากนั้ น
เครื่องปั้นดินเผายังเป็นงานช่างฝีมือที่แสดงถึงภูมิปัญญาพัฒนาการด้านเทคโนโลยีชองชุมชนที่สั่งสม
และสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานแสดงให้เห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นบนเงื่อนไข
ความต้องการของสังคมที่เป็ นเจ้ าของ (โครงการศึกษาเครื่องปั้นดินเผา, มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ :
ออนไลน์)

1

ภาชนะดินเผาบ้านเชียง สามารถแบ่งเป็น 3 ยุค ได้แก่ สมัยต้น(5,600-3,000 ปี) สมัยกลาง(3,000-2,300ปี) สมัย
ปลาย (2,300-1,800ปี) ในยุคปลายนี้เครื่องปั้นดินเผามีลวดลายที่สวยงามที่สุด ลวดลายพิสดาร สะท้อนให้เห็น ถึง
สภาพสังคมที่สงบสุข
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ภาพที่ 2.1 เครื่องปั้นดินเผายุคหินใหม่ พบที่บ้านเก่า ต. จระเข้เผือก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
ที่มา :สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เล่มที่ ๒๒

ภาพที่ 2.2 เครื่องปั้นดินเผายุคโลหะ ขุดพบที่บ้านปราสาท เครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ได้มีการ
ขุดพบที่บริเวณบ้านปราสาทใต้ จังหวัดนครราชสีมา มีอายุประมาณ 3,000-1,500 ปี มีทั้งชนิดที่
ตกแต่งและไม่ตกแต่งลวดลาย โดยการตกแต่งอาจจะเป็นลายเชือกทาบ ผิ วด้านนอกและด้านใน
เคลือบด้วยน้าดินสีแดง ส่วนรูปทรงที่พบเป็นจานหรือคนโท ปากแตร คอแคบสูง ปากกว้างบาน ลาตัว
กลมแป้น
ที่มา : มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ
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ภาพที่ 2.3 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยต้น เป็นภาชนะดินเผาสีดา ตกแต่งด้วยลายขูดขีด
และลายเชือกทาบ รูปทรงมักเป็น หม้อกันกลม ปากผายกว้างเชิงสูง มีทั้งชนิดปลาย สอบเข้าและออก
ที่มา : มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ

ภาพที่ 2.4 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยกลาง ภาชนะส่วนใหญ่มีเนื้อดินสีขาวนวล ไหล่ลู่
ลาตัวกลมและหักเป็นสัน ก้นภาชนะ มีทั้งกลมและแหลม มักไม่มีการตกแต่งลวดลาย แต่บางชิ้นมีการ
ตกแต่งด้วยลายขูดขีด และเขียนลวดลายสีแดงที่บริเวณไหล่ของภาชนะ
ที่มา :มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชดังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ
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ภาพที่ 2.5 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยปลาย รูปทรงของภาชนะมีทั้ง ชนิดก้นกลมและ
ชนิดมีเชิงสูง ปลายผาย ขอบปากมีสัน มีการตกแต่ งด้วยการเขียนลวดลายสิแดง สี ที่ใช้เขียนเรียกว่า
“สีดินเทศ”ลวดลาย ที่เขียนส่วนใหญ่เป็น ลายเรขาคณิต ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม ลายก้านขด ลาย
ก้นหอย
ทีม่ า :มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ
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2.3 เครื่องปัน้ ดินเผาสมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖)
วัฒนธรรมทวารวดี เป็นชื่อรัฐใหญ่ที่มีอานาจอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยมาแต่โ บราณ
ก่อนอยุธยา และคงจะมีอานาจอยู่ระหว่างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ มีศูนย์กลางทางวัฒนธรรมอยู่
ในภาคกลางแถบลุ่มแม่ น้าเจ้าพระยาและแม่น้าแม่กลอง คือ แถบจังหวั ดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี
สุพรรณบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และนครสวรรค์ และได้ปรากฏในเมืองต่างๆ ทั่วทุ กทิศ อาทิ ทิศ
เหนือไปถึง ลาพูน (หริภุญไชย) ทิศตะวันออก ไปปรากฏที่นครนายก ปราจีนบุรี และอรัญประเทศ ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือปรากฏที่สระบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม ชั ยภูม ขอนแก่น บุรีรัมย์ กาฬสิ นธุ์
ร้ อยเอ็ ด และยโสธร ทิศใต้ ป รากฏที่ราชบุ รี เพชรบุรี สุ ราษฎร์ ธ านี นครศรี ธ รรมราช และยะลา
(สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, เล่มที่ ๒๒ เรื่องที่๒)
เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดีกับพิธีกรรม ความเชื่อ ศาสนา ซึ่งเป็นสิ่ง บ่งบอกถึงวัฒนธรรม
หรือการตอบสนองความต้องการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในประเทศไทย อาทิ การ
ถ่ายทอดสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ในศาสนาฮินดู เช่น จารึ กบนตราดินเผาจากเมืองอู่ทอง และ
เมืองจันเสน2
2

ตราดินเผาจากเมืองอู่ ทองพบเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบแต่สถานที่พบคือเมืองโบราณอู่ทอง อาเภออู่ ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ส่วนตราดินเผาจันเสนชิ้นนีถ้ ูกพบในบริเวณเนินดินที่เรียกว่า “โคกจันเสน” ภายในเมืองโบราณจันเสน อาเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านได้พบตราดินเผาจานวนหนึ่งขณะทาการเกษตรกรรม จึงนามาถวายแด่ วัดจันเสน ซึ่งมีการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ใ นเวลาต่อมา จารึกทั้งสองชิ้นนี้มีลัก ษณะเป็นรอยนูนต่าชิ้นมาจากพื้นผิวของตราดินเผา โดยปรากฏทาง
ด้านหน้าและด้านข้าง จารึกทางด้านหน้าอยู่ใต้ภาพโคนอนหมอบ ตรีศูลและครุ ฑ (ด้านบนของโค เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว)
เนือ้ หาด้านที่ ๑ จากการแปล ๒ ครั้ง แปลว่า“พระศิวะ พระพรหม และ พระวิษณุ” หรือแปลได้อีกว่า “พระศิวะผู้ยิ่งใหญ่”
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ภาพที่ 2.6 จารึกบนตราดินเผาจากเมืองอู่ทอง(ด้านซ้าย)และเมืองจันเสน(ด้านขวา) ใช้อักษร
พราหมีสมัยราชวงศ์คุปตะ, ปัลลาะ ราวพุทธศตวรรษ ๑๐ - ๑๑ และ ๑๒ ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีและพิพธิ ภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์
ทีม่ าของภาพ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
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การผลิตเครื่องปั้นดินเผาในสมัยทวารวดี ไม่เพียงแต่ทาการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางกายภาพคือเพื่อใช้สอยในชีวิตประจาวันเท่านั้น แต่ยังทาการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการทาง
จิตใจ ที่เกี่ยวกบการบูชาพระพุ ทธศาสนาเพื่อความสุขในโลกหน้า เช่น การสร้างเครื่องปั้นดินเผาเพื่อ
บูชาพระพุทธเจ้า ผลิตเป็นรูปพระพุทธรูป พระพิมพ์ต่างๆ ซึ่งมีความประณีต บรรจง แกะลวดลาย ที่
เป็นงานปติมากรรมชั้นสูง หรือทีเ่ รียกว่าผลงานของช่างหลวง(ช่างของพระมหากษัตริย์) ความสวยงาม
และรูปแบบของพระพิ มพ์ ยังแสดงถึงการถ่ายทอดลักษณะ รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยของ
อารยะธรรมทวารวดีได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อาทิ พระพิมพ์ดินเผาศิลปทวารวดี3(ภาพที่2.7) มีจารึกอักษร
ปัลลวะ ภาษาบาลี สถานที่พบเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และยังมีพระพิ มพ์ดินเผาศิลปะ
ทวารวดี เมืองฟ้าแดดสูงยาง(ภาพที่ 2.8)
3

พระพิมพ์ (ปางสมาธิ) ศิลปะทวารวดี ทาด้วยดินเผา จารึกอักษรปัลลวะ เป็นภาษาบาลี อายุ ราวพุทธศตวรรษ ๑๑-๑๒ พระ
พิมพ์องค์นี้ถูกพบในการขุดแต่งเจดีย์หมายเลข ๑๑ ในเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ถึง ๓
กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ นายสมศักดิ์ รัตนกุล ผู้ควบคุมการสารวจและขุดแต่งโบราณสถาน ระบุว่า พบในบริเวณทิศใต้ของ
เจดีย์ นอกจากนี้ยังมีการพบโบราณวัตถุ อื่นๆ ในบริเวณเจดีย์ดังกล่าว ได้แก่ พระพุทธรูปสาริดปาง เสด็จลงจากดาวดึงส์ ๔
องค์ เสาหินแปดเหลี่ยม และแท่นหินสี่เหลี่ยมจาหลักลวดลาย ต่อมาในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ปีเตอร์สกิลลิ่ง
และศานติ ภักดีคา ได้เดินทางโปที่พิพิธภัณฑ์ฯ ดังกล่าว เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพระพิมพ์ จึง ได้พบพระพิมพ์องค์นี้รวมถึงองค์
อื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้มีการอ่าน - แปล จึงได้ทาการอ่าน - แปลทั้งหมดลงในบทความชื่อ “จารึกพระสาวกและจารึกพระเจ้าศุทโธท
นะพบใหม่ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี” ตีพิมพ์ใน วารสาร Fragile Palm Leaves เมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่วนเนือ้ หาของจารึกพระพิมพ์องค์นี้กล่าวถึงพระ นามของพระศรีอารยเมตตรัย (เมตไตรยะ) ซึ่งเป็นอนาคตพุทธ
เจ้าที่กล่าวกันว่าจะลงมาตรัสหลังจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน (โคตม) ปรินิพพานไปแล้ว ๕,๐๐๐ ปี เมตไตรยะเป็นที่นับถือ
ของพุทธศาสนิกชนทั้งหินยานและมหายาน โดย พบประติมากรรมของพระองค์ในทุกประเทศที่นับถือพุทธศาสนา
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ภาพที่ 2.7 พระพิมพ์ดินเผา(ปางสมาธิ) มีจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ อ่าน
ว่า “เมตเตยยโก” หมายถึงพระนามของพระศรีอารยเมตตรัย สถานที่พบคือ เมื องโบราณ อู่ ทอง
สุพรรณบุรี อายราวพุทธศตวรรษ ๑๑-๑๒ ยุคทวารวดี
ที่มา :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

รูปที่ 2.8 พระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ศิลปสมัยทวารวดี มีจารึ กหลังพระพิมพ์เป็น
ภาษามอญโบราณ กาหนดอายุตามรูปแบบอักษรหลังปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ สถานที่ขุด
พบคือเมืองฟ้าแดดสูงยาง ตาบลหนองแปน อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มาของภาพ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

นอกจากนั้นยังมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อบูชาพระพุทธศาสนาในลักษณะความเชื่อที่ว่า
ถ้ามีการจารึกชื่อตนเองลงบนสิ่งที่จะถวายบูชา จะทาให้ได้บุญกุศล นี่คือความเชื่อทางศาสนา ความ
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เชื่อของวิถีชีวิตของชุมชน อาทิ การจารึกคาสอนในพระพุทธศาสนาลงบนพระสถูปดินเผาเมืองทัพชุม
พล4 (รูปที่ 2.9) ตาบลหนองกรด อาเภอเมอง จังหวัดนครสวรรค์

ภาพที่ 2.9 เครื่องปัน้ ดินเผาทวาราดี เรียกว่า สถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล จารึกเป็นภาษา
บาลี, มอญโบราณ อายุราวพุทธศวรรษ ๑๓-๑๔ พบทีเ่ มืองทัพชุมพล จังหวัดนครสวรรค์
ที่มาของภาพ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

4

ฟ้องทัพชุมพล เป็นเมืองโบราณที่อยู่ในวัฒนธรรมทวารวดีเมื่อราวปีพ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีการขุดพบพระพิมพ์และสถูป
จาลองเป็นจานวนมาก พระพิมพ์ที่พบโดยมากทาเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับตรงกลาง และมีพระโพธิสัตว์ประทับ
ยืนด้านข้าง ซึง่ เป็นรูปแบบของศิลปะทวารวดี ส่วนสถูปดินเผานั้น พบมากกว่า ๑๐๐ องค์ ต่อมาราว พ.ศ. ๒๕๒๔
ภัณฑาร้กษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้สารวจพื้ นที่จึงทราบว่ามีสถูปดินเผา ๒ ชิ้น ซึ่ง
แต่ละองค์จารึกปรากฏอยู่ ได้ตกมาเป็นสมบัติของนายแพทย์สานวน ปาลวัฒน์วิไชย จึงขอทาสาเนาจารึกเพื่อส่งไป
ให้นักภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติอ่าน - แปล และเรียกจารึกทัง้ ๒ หลักนี้ว่า“จารึกเมืองทัพชุมพล ๑,๒ จารึก
ชิ้นนี้ เป็นจารึกบนสถูป อาจถูกสร้างขึน้ เพื่อถวายวัด โดยมีการจารึกคาถาเยธมฺมาฯ และ คาอุทิศการาบุญครั้งนี้ด้วย
ภาษามอญโบราณ ลงบนตัวสถูปคนเผาเพื่อให้ได้บุญ (โปรดดูเนื้ อหาของคาถาเยธมฺมาฯ ใน“จารึกเยธมฺมาฯ ๑
(นครปฐม)” หรือ “จารึกเสาแปดเหลี่ยม ๑ (ซับจาปา)”) ส่วนคาจารึกภาษามอญโบราณนั้น แปลมีความว่า “พระ
สถูป นี้บรรพบุรุษทัง้ สามกระทาไว้ใกล้วิหาร”
อธิบายคาถาเยธมฺมา :(เยธรฺมา เหตุปฺรภวาเยสเหตตถาคโต คาแปลคือ ธรรมเหล่าใดมีเหตุ เป็นแดนเกิด พระ
ตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและ ความดับแห่งธรรมเหล่านั้น)
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2.4 เครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์
(วิเวก อรุณรัตน์,แผนกช่างเครือ่ งเคลือบดินเผา: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร)
เครื่องปั้นดินเผาในสมัยสุโขทัยถือเป็นยุคที่เครื่องปั้นดินเผา(เซรามิก) ในประเทศไทยรุ่งเรือง
มากที่สุดยุคหนึ่ง โดยพ่อขุนรามคาแหงได้นาช่างปั้นจากประเทศจีนมาทาการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิ ก
และได้สร้างเตาเผาครั้งแรกที่เมืองสุโขทัย เรียกว่า “เตาทุเรียง” ต่อมาได้ย้ายไปสร้างเตาเผาทาการ
ผลิตที่บ้านเกาะน้อย อาเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งปรากฏซากเตาเผาและชิ้นส่ว นให้ศึกษาได้ ในปั จจุบัน
ผลิตภัณฑ์เซรามิกสมัยสุโขทัยเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในลักษณะเครื่อง
สังคโลกลักษณะพิเศษของเครื่องสังคโลกที่รู้จักกันแพร่หลายต้องมีสีเคลือบเป็นสีเขียวอ่อนมีการผลิต
ออกจาหน่ายต่างประเทศแถบเกาะชวา แหลมมลายู ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
เครื่องปั้น ดินเผาสมัยอยุ ธ ยาเป็นสมัยที่ประเทศมีสงครามกับเพื่อนบ้านอยู่เสมอการผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซรามิ ก จึ งซบเซาไปแต่ ไ ด้ มี การค้ า ขายกั บ ประเทศต่ า งๆ ทางยุ โ รป จึ ง ได้ มี ก ารสั่ ง ซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ เซรามิกเข้ามาใช้
สมัย รั ตนโกสิ น ทร์ ภาวะสงครามได้ล ดน้อยลง จึงมีเ วลาทานุบารุ งบ้านเมือง มีการฟื้ นฟู
ศิลปวัฒนธรรม โดยจะเน้น หนักทางช่างเขียน ได้มีการสั่งถ้วยชามจากจี นแล้วเขียนลวดลายลงบน
ผลิตภัณฑ์ ลายที่เขียนส่วนใหญ่จะเป็นลายเทพพนม ลายเบญจรงค์ ในรั ชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒
เขียนลายดอกกุ หลาบ และลายจีน ในรัชกาลที่ ๓ ได้มีการทานุบารุงพระศาสนา มีการสร้างพระ
อาราม จึงต้องสั่งแผ่นกระเบื้องประดั บเพื่อใช้สร้างและซ่อมแซมโบสถ์ และพระปรางค์ เข่น พระ
ปรางค์วัดอรุณราชวราราม และพระเจดีย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นต้น
สมัยรัชกาลที่ ๔ เครื่องถ้วยชามได้สั่งเข้ามาจากประเทศจีน มาใช้ในราชสานั กเพราะราคาถูก
กวาผลิตเอง และมีการเขียนลวดลายและเผากันในประเทศด้วยสีชนิ ดบนเคลือบ ส่วนสมัยรัชกาลที่ ๕
มี ก ารสั่ ง เครื่ อ งถ้ ว ยชามพอร์ ซ เลนจากต่ า งประเทศจ านวนมากเช่ น จี น ญี่ ปุ่ น และฝรั่ ง เศส
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าทรงโปรดเครื่องพอร์ซเลน และทรงรวบรวมไว้เป็นจานวนมาก สมัย
รัชกาลที่ ๖ และ ๗ อุตสาหกรรมทุกชนิดซบเซา แต่มีการผลิตหม้อใส่น้า โอ่ง และไห ชนิดไม่เคลือบที่
ใช้ในพืน้ บ้านทั่วไป
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. ๒๔๗๕) เซรามิกเริ่มมีบทบาทขึ้น เริ่มจาก พ.ศ.
๒๔๗๘ เมื่อนายบุญ ประชัญคดี นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิ ทยาศาสตร์บริการได้ให้ ความสนใจใน
อุตสาหกรรมเซรามิ ก ประกอบกับรั ฐบาลเล็ งเห็นความสาคัญของการพั ฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการ
พัฒนาประเทศ จึงให้การสนับสนุนส่งไปศึกษาดูงานด้านเซรามิกในประเทศญี่ปน และอเมริกา แล้ว
กลับมาสารวจและศึกษาแหล่งวัตถุดิบ และกาหนดแนวทางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้ขึ้นใน
ประเทศไทย ในช่วงนี้การทาเซรามิกยังอยู่ในลักษณะอุตสาหกรรมในครอบครัว มีการผลิตผลิตภั ณฑ์
เซรามิกเพื่อใช้เองภายในครัว เรือน หรืออาจจะมีการจาหน่ายบ้าง ผลิ ตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพจะนาเข้าจากต่างประเทศ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลเล็งเห็นว่าการที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศกสิกรรม
อย่างเดียวไม่ได้แล้ว จาเป็นด้องมีการพัฒนาให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมด้วย เพื่ อพัฒนาเศรษฐกิจให้
ทนการเปลี่ยนของโลก อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นสาขาหนึ่งที่รัฐเห็นความสาคั ญและให้การสนับสนุน
กอปรกับ ได้มีการพบแหล่งดินขาวจานวนมากที่จังหวัดลาปาง จึงได้มีการผลิตถ้วยชามและชามตราไก่
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เนื้อขาวโดย ใช้ดินขาวลาปางเกือบทั้งหมดใช้ขี้เถ้าผสมกับดินขาวทาน้าเคลือบ เผาในเตามังกรโดยใช้
ฟืนเป็นเชื้อเพลิง จากการพบแหล่งดินขาวที่เป็นวัตถุดิบหลัก ที่จะนาไปใช้ทาผลิตภั ณฑ์เซรามิกที่มี
คุณภาพรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งโรงงานตัวอย่างขึ้นขื่อ “โรงงานเครื่องเคลือบดินเผา”
ดาเนินงานแบบ รัฐวิสาหกิจในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น พร้อมทั้งมี
ผู้เชี่ยวชาญจาก ประเทศญีป่ ุน่ มาเป็นที่ปรึกษาทาการผลิตถ้วยชามคุณภาพดี และลูกถ้วยไฟฟ้า ใช้เป็น
โรงงานนาร่อง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก
เมื่อมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก มีการก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมเซรามิ กก่อตัวขึ้นที่ตาบลอ้อมน้อย
อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้ย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดลาปางลงมาทางใต้ เพราะ
ระบบสาธารณูปโภคเอื้ออานวยกว่า และอยู่ใกล้แหล่งตลาดโดยใช้เครื่องจักรกลจากประเทศญี่ปุ่ น
ผสมผสานกับเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้แก่ เครื่องถ้วยชาม กระเบื้องผนัง และสุขภัณฑ์
ในระหว่างปี ๒๕๑๓-๒๕๒๒ ประเทศไทยกาลังอยู่ในช่วงพัฒนาประเทศ เพื่อปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจจากกสิกรรมมาสู่ อุตสาหกรรมอย่างจริ งจัง ฉะนั้น อุตสาหกรรมการก่อสร้างเกิดการ
ขยายตัว ทาให้ ความต้องการใช้วั ส ดุก่อสร้างสู งขึ้น รวมทั้งวั ส ดุตกแต่ง เช่น เครื่องสุ ขกัณฑ์ และ
กระเบื้องเซรามิก จึงได้มีการนาเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้นั กลงทุนในประเทศ
ร่วมลงทุนกับผู้ผลิตต่างประเทศตั้งโรงงานที่ย่านรังสิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมั ยผลิตผลิตกัณฑ์เซรา
มิก ได้แก่ บริษัท อเมริกันสแตนดาร์ดแห่งประเทศไทย จากัด และบริษัท แซงค์ไทยแลนด์ จากัด ผลิต
เครื่องสุขกัณฑ์ บริษัทไทย-เยอรมันเซรามิคอินตัสตรี จากัด ผลิตกระเบื้องปูพื้นและผนัง ทั้งหมดนี้ได้
ใช้เครื่องจักรและ เทคโนโลยีการผลิตจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี
ในเวลาใกล้เคียงกัน ได้มี การลงทุนผลิตกระเบื้องโมเสค และกระเบื้องผนังขึ้นในบริเวณ หิ น
กอง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น ภายหลังเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย จากต่างประเทศก็ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเซรามิ ก ไม่ว่าจะด้านการ
ปรับปรุง คุณภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการประหยัดพลังงาน ต่อมาช่วงประมาณปี
๒๕๒๓-๒๕๓๒ ได้มีการลงทุนผลิตเครื่องถ้วยชามขึ้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อผลิตถ้วยชามคุ ณภาพดี คือ
กลุ่มบริษัท รอยัลปอร์ซเลน จากัด กับกลุ่มบริษัท ภัทราเซรามิก จากัด อุตสาหกรรม เซรามิกประเทศ
ไทยได้มีการ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา จนปั จจุบันอุตสหากรรมเซรามิกของไทยเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไปว่าเป็นผู้ผลิตชั้นนาในกลุ่มประเทศอาเซียน
3. เครื่องปั้นดินเผาศิลปะล้านช้าง เมืองหลวงพระบางและสกลนคร
บ้านจานเหนือคือหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ มีชื่อเสียงที่สุดในหลวงพระบาง
และภาคเหนือของลาวนักท่องเที่ยวสามารถชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ
นั่นคือใช้แรงงานคนทั้งหมดรวมถึงชมเตาดิ นเผาแบบดั้งเดิมที่อยู่กลางหมู่ บ้านโคมไฟดินเผาประดับ
ถนน หนทางในเมืองหลวงพระบางทั้งหมด ล้วนแล้วแต่ผ ลิตมาจากบ้านจานเหนือแห่ งนี้ หมู่บ้านนี้
ตั้งอยู่ที่ เมืองจอมเพชร (ฝั่งตรงข้ามแม่น้าโขงทางด้านทิศใต้)การเดินทาง สามารถเช่าเหมาเรือข้ามไปลง
ที่บ้าน จานเหนือได้โดยตรง ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ค่าเช่าเหมาเรือประมาณ 500 บาท
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ภาค ภาคเหนือ
จังหวัด พิษณุโลก
สถานที่ตั้ง ตาบลหัวรอ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประวัติความเป็นมา
หลักฐานจากเอกสารกล่าวว่า พื้นที่บ้านเตาไห เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทไห จึง
เรียกว่าบ้านเตาไห พระอินทร์จาแลงกายเป็นชี้ปะขาวลงมาสร้างพระพุทธชินราช เมื่อเสร็จแล้วเดินขึ้น
ไปทางเหนือแล้วหายตัวไปในบริเวณบ้านเตาไห หรือบ้านตาปะขาวหาย
ลักษณะทั่วไป
เป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่สองฟากฝั่งแม่น้าน่าน แต่เดิมมีวัดโบราณหลายแหล่ง แต่ถูกทาลาย
จนหมดสิ้นเพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองพิษณุโลก
หลักฐานที่พบ
ได้สารวจพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านเตาไห ดังนี้
1. วัดโบราณ มีชื่อว่า วัดตาปะขาวหาย เดิมชื่อวัดเตาไห พบหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ คือ
1.1 วิหาร ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของวัด ใช้เป็นที่เก็บโบราณวัตถุและมีพระสงฆ์จาวัดอยู่ ทั้ง
วิหารและพระพุทธรูปองค์ปราน เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา
1.2 หอสวดมนต์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเป็นอาคารไม้สัก หลังคามุงกระเบื้อง มีสภาพ
ชารุด ทรุดโทรมเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือ รัตนโกสินทร์ตอนต้น
1.3 มณฑป ตั้งอยู่ตรงประตูด้านหน้าทางเข้าวัดเดิมเป็นมณฑปไม้ เป็นศิลปะสมัยอยุธยา
ตอนปลายสภาพชารุดแตกหัก มีการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ปัจจุบันยอดมณฑปหักตกลงมาทางวัดได้
ย้ายรอยพระพุทธบาทในมณฑปออกไปประดิษฐ์ฐานใน อาคารชั่วคราว
2. เตาเผาโบราณ บริเวณริมฝั่งแม่น้าน่านพบเตาเผาโบราณอยู่ใต้ดินประมาณ 100 เตา และ
ในปี พ.ศ. 2527 มีการขุดค้นทางโบราณคดีและได้ทาการขุ ดแต่งเตาเผาโบราณ 1 เตา โดยหน่วย
ศิลปากรที่ 3 ได้จัดทาหลังคากันแดดและฝนไว้
เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีบ้านเตาไห
อยู่เหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ไปทางทิศเหนือประมาณ 3
กิ โ ลเมตรตามเส้ น ทางหลวงสายพิ ษ ณุ โ ลก-ต าบลหั ว รอ ถึ ง ทางสามแยกเลี้ ย วซ้ า ยถึ ง พื้ น ที่ แ หล่ ง
โบราณคดีบ้านเตาไห
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ภาพที่ 2.10 เครื่องปัน้ ดินเผาบ้านเตาไห ตาบลหัวรอ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ที่มาของภาพ: ขันแก้ว สมบูรณ์

ภาพที่ 2.11 ช่างปั้นบ้านจานเหนือกาลังผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามแบบโบราณ
ที่มาของภาพ: ออนไลน์
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ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเชียงเครือ จังหวัดสกลนครเป็นชุมชนที่ชาวบ้านอพยพมา
จากเมืองมหาชัยกองแก้วประเทศลาวมีลักษณะเช่นเดียวกันกับหมู่บ้านแก่งเป้า จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านเครื่องปัน้ ดินเผา และจากการเปรียบเทียบถึงกรรมวิธีการผลิต ซึ่งก็คือวิธีการปั้นดินเหนียว
เป็นหลอดเส้นใหญ่ ๆ ก่อน แล้วค่อยนามาขึ้นรูปบนแท่นหมุน ซึ่งการใช้เท้าช่วยในการหมุนแท่นก็
เหมือนก้น นอกจากนั้นก็มี ลักษณะของโอ่งที่มีรูปแบบคล้ายกันมากๆ และอีกอย่างที่เหมือนกั นก็คือ
การขึ้นลายที่ปากโอ่ง ใช้ไม้ขูดขึ้นลายเหมือนกับโอ่งบ้านแก่งเป้า
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ภาพที่ 2.12 รูปแบบโอ่งชุมชนเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร คล้ายกับโอ่งบ้านแก่งเป้า

ภาพที่ 2.13 การแสดงลักษณะการคลึ งดิ นเป็ น เส้นก่อนที่จะขึ้นรูปโอ่งของช่ างในชุมชน
เครื่องปั้นดินเผา หมู่บานเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร
ที่มาของภาพ: ออนไลน์
4. การฟื้นฟูภูมิปญ
ั ญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผา
ได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่ อได้เป็นแนวทางในการดาเนินการฟื้นฟูการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาชองชุมชน ในการพั ฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา พบว่าจากงานวิจัย
ของนิคม กุบแก้ว มี 7 ประเภทที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์คือ ประเภทกระถางพลู ด่าง ประเภท
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ตุ๊กตาประดับชนิดหม้อเดียวและชนิด 2 หม้อ ต่อกัน ประเภทตุ๊กตารูปคน ประเภทที่ใส่กระดาษทิชชู
ประเภทตู้รับจดหมายและประเภทโคมไฟ(นิคม กุบแก้ว, 2550)ส่วนการพัฒนารูปแบบผลิ ตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ จะผลิตตามที่ลูกค้าต้องการตามกลไกตลาด
เช่น แจกันรองเท้าบูธ กระถางทรงอิตาลี กระถางปากจีบ กระถางปากเรี ยบ อ่างบัว โอ่งน้าเย็น คนที
เป็นต้น(ประจวบ ฟักผล, 2549) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ บางโรงงานในจังหวั ดราชบุรีที่มี
การออกแบบและพัฒนารูปทรงของโอ่งและลวดลายใหม่เพื่อให้ทนต่อกระแสความต้องการของลูกค้า
และแนวโน้มของตลาดและเทคโนโลยีการผลิตของแต่ละโรงงาน(ปรียาพร บุษบา, 2547)
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5. ปัจจัยด้านการตลาดที่เกี่ยวกับการจาหน่ายเครื่องปั้นดินเผา
ผู้บริ โภคมีต้องการผลิ ตภัณฑ์เครื่องปั้ นดินเผาประเภท อ่างบัว กระถางต้นไม้ และแจกัน
(ณัฐเศรษฐ์ นาคา, 2551) เช่นเดียวกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดสงขลาที่มีการผลิตหม้อ
กระถาง ถึงร้อยละ 51 ชองจานวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิต นอกจากนั้ นยังมีการผลิตถ้วยรองน้ายาง
ดิบ เพื่อตอบสนองในขบวนการผลิตยางพาราของเกษตรกรในท้องถิ่น(นายุทธสงค์ธนาทักษ์ และคณะ,
2548) ในการจาหน่ายสินค้าเครื่องปั้ นดินเผาที่เกาะเกร็ดของชาวไทยเชื้อสายมอญนั้นผู้ประกอบการ
เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จาหน่ายถึงร้อยละ 63 (นงเยาว์ เชยสกุล, 2550) ส่วนการจาหน่ายเครื่องปั้นดินเผา
ของชุมชนบ้านมอญมี 3 ลักษณะคือ เจ้าของผลิตภัณฑ์นาสินค้าออกมาวางขายหน้าบ้าน เจ้า ของ
นาไปขายต่างจังหวัดส่วนใหญ่ตลาดจะอยู่ที่กรุงเทพฯ นอกจากนั้นพ่อค้าคนกลางมารับซื้อไปวางขาย
รวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ(ประจวบ ฟักผล, 2549) การจาหน่ายสินค้าจะต้อ งอาศัยหน่วยงานภาครัฐใน
การขยายตลาด และหาช่ องหางการจัดจาหน่ายสิ นค้า เพราะเป็นเป้าหมายหลั กในการวางแผน
นโยบายของ โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(พจนีย์ แก้วประเสริฐ, 2547)

ปัญหาอุปสรรคในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง มีปัญหาด้านวัตถุดิบ(ดินมีคุณภาพไม่ดีพอและแหล่งดินมี
จานวนลดลง) แรงงาน(มี คนชานาญการอยู่น้อย) เทคนิคการผลิ ต และการตลาด(มีคู่แข่งถ้าคุณภาพ
สินค้าไม่ดี ก็จะไม่สามารถขายได้) การผลิตในจานวนมากๆ ยังไม่สามารถผลิตได้ทันเนื่องจากการผลิต
ต้องปั้นด้วยมือ(นายุทธสงค์ธนาทักษ์ และคณะ, 2548)
6. การแบ่งประเภทเครื่องปั้นดินเผา การใช้สีเคลือบ
(วิเวก อรุณรัตน์,แผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร)
6.1 การแบ่งประเภทเครื่องปั้นดินเผา
การแบ่งประเภทตามประโยชน์ใช้สอย เป็นการจัดประเภทตามประโยชน์ใช้สอยที่เกิดจาก
ผลิตภัณฑ์นั้นมิได้คานึงถึงรูปร่างหรือชนิดของเนื้อดินปั้น เช่น เครื่องสุขภัณฑ์ อันประกอบด้วยอ่างล้าง
หน้า โถส้วม อ่างอาบน้า ลูกถ้วยไฟฟ้า ชุดรับประทานอาหาร ของใช้ในห้องปฏิบัตกิ าร เป็นต้น
ส่วนการแบ่งประเภทตามเนื้อดิน การแบ่งชนิดเครื่องปั้ นดินเผาประเภทนี้มีความสาคัญ
และน่าศึกษาอย่างยิ่ง เพราะเนื้อ ดินปั้นแต่ละชนิดมีส่วนผสมและคุณภาพต่างกัน ทาให้ผลิ ตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ้นได้ มีคุณภาพต่างกันตามชนิดของเนื้อดินปั้นนั้นได้ดังนี้
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a.เนื้อดินเอิร์ทเทนแวร์ (Earthenware)เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหนาละเอียด แน่น และ
เคลือบทึบแสง มีความพรุนตัว ลักษณะการปั้นคอนข้างหนา เนื้อดินมีความพรุนตัวสูง เปราะแตกหัก
หรือปิ่ นได้ง่ายเมื่อกระทบกัน ส่วนมากใช้เนื้อ ดินปั้นชนิดเอิร์ทเทินแวร์ ผลิ ตเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้
ประจาวันในบ้าน เช่น ถ้วย จาน ชาม เป็นต้น
b. เนื้อดินสโตนแวร์ (Stoneware)เป็นเนื้อดินที่มีความเหนียวและมีทรายปนอยู่ใน
ปริมาณมาก เหมาะสาหรับการเผาในอุณหภูมิสูง เมื่อเผาแกร่งถึงจุดสุกตัวแล้วดูดซึมน้าต่าไม่เกิน 3 %
เนื้อดินทึบแสงมีสีต่างกันไปตัง้ แต่สีขาวอมเหลือง สีเทา และสีน้าตาล บางครั้งมีจุดสีดาในเนื้อดินทาให้
ดูแปลกกว่ าดิ น ชนิ ด อื่น มี ทั้งจุ ด ละเอี ยดและจุด หยาบ ดิ นสโตนแวร์ ที่ดีต้องมี ช่ว งการเผายาวและ
สามารถเผาแบบสันดาปไม่สมบูรณ์ หรือรีดักชั่นได้โดยไม่ยุบตัว
c. เนื้อดินปอร์ซเลน (Porcelain)เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อดินสีขาวละเอียดโปร่งแสง เมื่อ
เคาะดู จะมีเสียงดังกังวานคล้ายเสียงโลหะ เผาที่อุณหภูมิ๑๒๕๐- ๑๔๐๐ องศาเซลเซียส จนดินสุกตัว
เนื้อดินหลอมละลายเป็นแก้วมี ความแกร่งมากไม่ดูดซึมน้าเมื่อกระทบกันไม่บิ่นหรื อแตกร้าวได้ง่าย
เนื้อดินชนิดนี้ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด ทั้งใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ในงานแพทย์ งานวิ ทยาศาสตร์
และเป็นเครื่องประดับความงาม เนื้อดินปอร์ซเลน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามอุณหภูมิการเผาคือ
-ปอร์ซเลนอุณหภูมิต่า (Soft Porcelain) อุณหภูมิ ๑,๒๐๐ - ๑,๒๘๐ องศาเซลเซียส
-ปอร์ซเลนอุณหภมิสูง (Hard Porcelain) อุณหภูมิ๑,๓๐๐ - ๑,๔๖๐ องศาเซลเซียส
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d. เนื้อดินโบนไชนา (Bone China)เป็นเนื้อดินที่มีความบาง มีความโปร่ งแสงคล้าย
แก้ว มีสีขาวบริสุทธิ์เมื่อถูกเผาจนสุกตัวจะมีความแข็งแกร่งมาก เมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานคล้าย
เสี ย งระฆั ง โบนไชนาเป็ น เครื่ อ งปั้ น ชั้ น ดี ที่ สุ ด ส่ ว นมากผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทเครื่ อ งใช้
เครื่องประดับ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการเตรียมเนื้อดินโบนไชนา ได้แก่ เถ้ากระดูก ซึ่งใช้กระดูกสัตว์ คือ
กระดูกของวัว โดยปกติ จะใส่เถ้ากระดูกถึง ๕๐% มีปริมาณของดินขาวเพียง ๒๕% และเฟลด์สปาร์
อีก ๒๕%
e.เทอราคอตตา (Terra Cotta)เนื้อดินเทอราคอตตาเป็นเนื้อดินเผา ในอุณหภูมิต่า
ตั้งแต่ ๗๕๐ -๘๐๐ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิปานกลาง ๑,๐๕๐ - ๑,๑๐๐ องศาเซลเซียส เป็นเนื้อ
ดินทีมีทรายปนในเนื้อดินมาก บางชนิดมีความเหนียวและเนื้อละเอียด ซึ่งส่วนใหญ่เผาแล้วไม่มีการ
เคลือบภายหลั งการเผาจะได้สีส้มแดงสวยงาม ดูดซึมน้าได้สูงเกิน ๗% ขึ้นไป ทาให้เนื้อดินมีความ
แข็งแกร่งน้อยกว่าดินเผาในอุณหภูมิสูง แต่ มีราคาถูกมากเนื่องจากการเผาในอุณหภูมิต่าและไม่มีการ
เคลือบ ปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ยังคงทากันในชนบท เป็นเครื่องปั้ นดินเผาพื้นบ้าน ส่วนมาก
ผลิตเป็นเครื่องประดับประเภทศิลป์ใช้ประดับบ้าน ประดับสวน หรือทาเป็นแจกัน ฯลฯ
f. วัตถุทนไฟ (Refractory)วัตถุทนไฟเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่มีความทนไฟสูง
เนื้อหยาบ ส่ วนผสมผลิ ตขึ้นเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิ ฐทนไฟ ใช้ก่อสร้างเตาเผาใน
โรงงานต่างๆ , ลูกถ้วยไฟฟ้า, เบ้าหลอมแก้ว, หลอดทนไฟ เป็นต้น วัตถุทนไฟมีหลายชนิด ส่วนผสม
แตกต่างกันตามการใช้งาน
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6.2 สีสาหรับเคลือบเครื่องปั้นดินเผา
(วิเวก อรุณรัตน์,แผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร)
สีเป็นส่วนประกอบสาคัญอย่างหนึ่งในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพราะเป็น
ส่ ว นช่ว ย ให้ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ดูส วยงาม มีสี สั นของงานศิ ล ปกรรมและดึ งดูดความสนใจ เพิ่มมู ล ค่ าของ
ผลิตภัณฑ์ สีที่ใช้ใน เครื่องปั้นดินเผามีดังนี้คือ
สีใต้เคลือบ (Underglaze Color)เป็นสีที่มีจุดหลอมละลายสูง การใช้มีหลายวิธี
ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อดินปั้นและน้ายาเคลือบ ดังนี้
-ใช้ผสมในน้ายาเคลือบเป็นน้ายาเคลือบสี(in Glaze)หรือเรียกว่า สีในเคลือบ
-ใช้ผสมกับเนื้อดินปั้น ทาเป็นเนื้อดินสี(Colored Body)
-ใช้เขียนตกแต่งลวดลายบนเนื้อดินเผาดิบ แล้วนาไปเคลือบทับด้วยน้ายาเคลือบใส
เผาเคลือบแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งมีลวดลายสีสันสวยงาม
สีบนเคลือบ (Overglaze Color)ใช้ตกแต่งบนภาชนะที่เคลื อบแล้ว เมื่อตกแต่งสีบน
เคลือบ และเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ ๗๕๐ – ๘๐๐ องศาเซลเซียส ไม่ควรสูงเกิ น ๙๐๐ องศาเซลเซียส
เพื่อให้ สี ติ ด กับ ผิ ว เคลื อบ สี ช นิ ดนี้ จะมีส ารที่ ทาให้ จุดหลอมตั ว ต่าผสมอยู่ด้ว ยเรี ยกว่า “ฟลั กซ์ ”
(FLUX)สีบนเคลือบจะให้สีสดใสกว่าสีใต้เคลือบเหมาะสาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับหรื อผลิตภัณฑ์
โชว์สวยงามมากกว่าที่ จะนามาใช้ตกแต่งภาชนะสาหรับใส่อาหารบริโภค เนื่องจากสีบนเคลือบอาจจะ
ละลายได้ในกรดน้าส้ม ทาให้เป็นพิษต่อร่างกายได้เมื่อบริโภค เพื่อความปลอดภัยจึงควรเลือกภาชนะ
สาหรับบริโภคอย่างระมัดระวัง
สีผสมเคลือบ (น้ายาเคลือบ) สีผสมเคลือบ เป็นการประกอบชองซิสิเกต เช่นเดียวกับ
เนื้อดินปั้น ผสมกับสารประกอบอย่างอื่นที่เป็นตัวช่วยหลอมละลายที่เรียกว่า FLUXเมื่อเผาส่วนผสม
ของน้าเคลือบ ถึงอุณหภูมิที่ทาให้เคลือบหลอมละลายแล้ว เคลือบจะรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และเมื่อทิ้ง
ไว้ให้เย็นเคลือบ จะมีลักษณะใสเหมือนแก้วทาบลงไปบนเนื้อดินปั้นสีใด ก็จะเห็นเป็นสีของเนื้อดินชิ้น
นั้น หากนาไปผสมกับสีโต้เคลือบ เป็นนายาเคลือบสี ( IN GLAZE) หรือผสมกับออกไซด์ของโลหะบาง
ขนาดก็ทาให้เกิดน้ายาเคลือบสีตามออกไซด์ของโลหะนั้น เช่น
-COBALT OXIDE
=
จะให้สีน้าเงินถึงดา
-COPPER OXIDE
=
จะให้สีเขียว
-FERRIE OXIDE =
จะให้สีน้าตาลถึงดา
-MANGANESE OXIDE =
จะให้สีน้าตาล
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบนแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์
(วิเวก อรุณรัตน์,แผนกช่างเครื่องเคลื อบดินเผา: ศูนย์ศิลปาชี พบางไทร) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (DESIGN PRODUCT) การออกแบบในโลกยุคปัจจุบัน มีความหลากหลายทั้งในด้านของ
แนวความคิด วิธีการและเทคนิคเฉพาะด้านเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่ ง ซึ่งเป็นผลงานมาจาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการออกแบบในช่วงต้นของศตวรรษที่ ๒๐ ยังคงได้รับการสืบทอด และ
ได้รับความนิยมเรื่อยมา เช่น การออกแบบซึ่งมุ่งเน้นที่ประโยชน์ใช้สอย และหน้าที่การใช้งานเป็นหลัก
(FUNCTIONALISM) และการใช้รูปทรงง่ายๆ เช่น รูปทรงเรขาคณิต เป็นต้น

19

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ในอนาคตรูปแบบงานออกแบบคงจะเต็มไปด้วยแนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งไม่สามารถคาด
เดาได้ อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้ว่ารูปแบบสากลของงานออกแบบจะคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่สังคม
ยั ง มี ลั ก ษณะเป็ น สั ง คมเมื อ งที่ ป ระชากรจ านวนมาก ซึ่ ง ต้ อ งการการผลิ ต แบบมวลรวม ในการ
ตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน
การออกแบบที่คู่ไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เรียกว่าความงามที่สัมพั นธ์อรรถประโยชน์
(AESTHETICS AND UTILITIES) เน้นไปที่รูปทรงสุ นทรีภาพ (FORM) กับประโยชน์ใช้สอย
(FUNCTIONAL)
การออกแบบเริ่ มจากจินตนาการ(จิ นตนาการส าคัญ กว่าความรู้ : ไอน์ส ไตน์) กาหนด
แนวความคิด (CONCEPT) เพื่อออกแบบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการโดยคานึงถึงหลักของ
INSIDE OUT OUTSIDE IN จินตนาการสู่ ความเป็นจริงและความจริงย้อนกลับไปมีอิทธิพลต่อ
จิ น ตนาการ เป็ น การออกแบบงานศิ ล ปกรรมหรื อ อุ ต สาหกรรม และสามารถบอกความเป็ น มา
(STORY) และเหตุผลของการออกแบบได้
การออกแบบและทาการผลิตเพื่อคนจานวนมาก ทาให้สินค้ ามีราคาถูกลง ส่วนงานด้าน
ฝีมือหรือหัตถศิลป์ (HANDCRAFT) ทาให้มีราคาสูง ฉะนั้นการออกแบบจาเป็นต้องกาหนดทิ ศทางให้
ชัดเจน ลงไปว่าจะออกแบบและผลิตสินค้าแนวไหน แต่ที่สาคั ญที่ต้องออกแบบให้มีความแตกต่ าง
แปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใคร มีความประณีตสูง ราคาเหมาะสมกับสิน ค้า และต้องหาช่องว่างของ
ตลาดให้พบ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
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ความสาคัญของการออกแบบมนุษย์เริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ขึ้นมาเพื่อสนองความ
ต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยและความงามควบคู่กันไป อันเป็นปัจจัยสาคัญที่พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตเพื่อ
การดารงอยู่ของมนุษย์ที่ดีขึ้น ดังนี้
a. การออกแบบเพื่อเสริมสร้างพัฒนาวิถีชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการออกแบบโครงสร้าง
ทางสังคมค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาลนา สิ่งเหล่ านี้มนุษย์จะต้องเป็นผู้กาหนด หรือ
ออกแบบให้เหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ทางด้าน
จิตใจ
b. การออกแบบเพื่ อ สนองความต้ อ งการในเรื่ อ งของความสะดวกสบายในการ
ดารงชีวิ ต ทางด้านวัตถุ มนุ ษย์ รู้จั กคิ ดประดิษฐ์ดั ดแปลงธรรมชาติ หรือสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ มีการ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่จาเป็นในการดารงชีวิต ทาให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น และ
เป็นการตอบสนองทางด้านร่างกายของมนุษย์ งานออกแบบเป็นศิ ลปะที่ให้คุณค่าทางด้านประโยชน์
ใช้สอยเป็นสาคัญ โดยมีความงามควบคู่ไป การออกแบบจึงมีความสาคัญ มีความจาเป็น ต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ในสังคมมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะจะเห็นได้วาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์และสร้างสรรค์
ขึ้นมาตัง้ แต่ สิ่งที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ล้วนใช้กระบวนการออกแบบเป็นจุดเริ่มต้นทั้งสิ้น
ความหมายของการออกแบบการออกแบบมีความหมายกว้างขวางและแตกต่างกันไปตาม
บริบทของลักษณะงานนั้นๆ หรืออาชีพนั้นๆ เช่น จิ ตรกร ก็ให้ความหมายทารออกแบบที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบศิ ลป์มาสร้างสรรค์ ศิลปะเพื่อความงามเป็ นหลัก ต่างจากสถาปนิก ซึ่งการออกแบบที่
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เกี่ยวกับโครงสร้าง เพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการออกแบบมากมายพอ
สรุปได้ดังนี้
a. การออกแบบ คือการสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ หรือการปรบปรุง ดัดแปลงของเก่าที่มี
อยู่แล้วให้ดียิ่ง มีรูปแบบที่แปลกไปจากเดิม โดยมีการวางแผนอย่างเป็นกระบวนการก่อนลงมือปฏิบัติ
เลือกวัสดุ โครงสร้าง และวิธีการที่เหมาะสมตลอดจนคานึงถึงความงามและประโยชน์ใช้สอย
b.การออกแบบ คือ การสร้างสรรค์ผลงานในรูป ๒ มติ ๓ มติ ให้เกิดความสวยงาม
และสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมกับสภาพต่างๆ
c.การออกแบบ คือ การสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่โดยไม่ลอกเลียนแบบของเดิม ที่
มีมาก่อน เพื่อสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยหรือความต้องการด้านอื่น
d. การออกแบบ คือ การแก้ปัญหาและรู้หลักการในศิลปะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ใช้สอยและความงาม
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หลักการออกแบบประกอบด้วย
a.ดุล ยภาพ หรื อความสมดุล (Balance)ความสมดุล เป็นหลั กการแรกที่มนุษย์ รู้จัก เพราะ
ตัง้ แต่เกิดก็พบว่าตัวเรามีด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนกัน ดังนั้น มนุษย์จึงนิยามว่าอะไรที่มีเหมือนกัน
2 ข้างนั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม ดุลยภาพ แบ่งออกเป็น
1. สมดุลแบบเหมือนกันทั้ง 2 ข้าง(Symmetrical Balance)คือ ทั้งซ้ายและขวา
เท่ากัน การสมดุลแบบนี้จะทาให้ดูมั่นคงหนักแน่น ยุ ติธรรม เป็นการเป็นงาน เช่น เสื้อของสตรี ที่มี
แขน เสื้อทั้ง 2 ข้างมีความยาว และขนาดใหญ่เท่ากัน
2. สมดุลแบบ 2 ข้างไม่เหมือนกัน(Asymmetrical Balance)ทั้งซ้ายและขวาจะไม่
เหมือนกัน แต่ดูแล้วเกิดสมดุลหรือความถ่วงดุล (ดูเท่ากันด้วยน้าหนักทางสายตา) เช่น
-สมดุลด้วยน้าหนัก และขนาดของรูปร่างรูปทรง
-สมดุลด้วยค่าน้าหนักความแก่อ่อนของสี
b. เอกภาพ (Unity)คือการจัดวางองค์ประกอบทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นกลุ่ม ก้อน
กลมกลืนกัน อาจจะกระจัดกระจายบ้าง แต่ก็ยังดูให้ความรู้สึกว่า ยังเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นเรื่องราว
เดียวกัน
c.จังหวะ (Rhythm) จังหวะเกิดจากการต่อเนื่องหรือซ้าซ้อนกัน จังหวะที่ดีจะทาให้ภาพดู
สนุกสนานเปรียบได้กับเพลง ในด้านการออกแบบแบ่งจังหวะออกเป็น 3 แบบ
แบบที่หนึ่ง จังหวะแบบเหมือนซ้ากัน(Repetition) เป็นการเอาองค์ประกอบหรือรูป
ที่เหมือนๆ กันมาจัดวางเรียงต่อกันทาให้ดูมีระเบียบ (Order) แต่ถ้ามากไปก็น่าเบื่อ
แบบที่สอง จังหวะแบบสลับกันไป (Alternation) เป็นการนาเอาองค์ประกอบที่
ต่างกันมาสสับกันอย่างต่อเนื่อง ทาให้สนุกมีรสชาติกว่าแบบแรก
แบบที่สาม จังหวะซ้าจากเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็ก (Gradation) เป็นการนาเอา
องค์ประกอบหรือรูปที่เหมือนกันมาเรียงต่อกัน อาจเรียงจากใหญ่มาเล็ก หรือจากเล็กไปหาใหญ่ ทาให้
ภาพดูมีมติขึ้น
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d. ความกลมกลืน (Harmony) คือการนาองค์ประกอบต่างๆ มาจัดให้ประสานกลมกลืน
สอดคล้องกัน ไม่ขัดแย้งแตกแยก เกิดความนุ่ มนวล เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ความกลมกลืนกันเกิดขึ้นได้
จากหลายลักษณะ ได้แก่
-กลมกลืนด้วยทิศทางของเส้น
-กลมกลืนด้วยขนาด และสัดส่วน
-กลมกลืนด้วยรูปทรง และรูปร่าง
-กลมกลืนด้วยวัสดุ และพื้นผิว
-กลมกลืนด้วยน้าหนักอ่อนแก่
-กลมกลืนด้วยสี
-กลมกลืนด้วยเนื้อหา
e. ความขัดแย้ง (Contrast) คือ การจัดองค์ประกอบที่ทาให้เกิดความแตกต่างเพื่อดึงดู ด
ความสนใจ หรือเพื่อให้เกิดความสนุกตื่นเต้น ลดความเรียบ น่าเบื่อ แต่ทั้งนี้ต้องคานึ งถึงความเป็น
เอกภาพ คือต้องไปได้ทั้งภาพ ดูแลไม่ขัดตา ความขัดแย้ง แบ่งไว้ดงั นี้
-ขัดแย้งกันด้วยทิศทางของเส้น
-ขัดแย้งกันด้วยขนาดและสัดส่วน
-ขัดแย้งกันด้วยรูปทรง และรูปร่าง
-ขัดแย้งกันด้วยวัสดุ และพื้นผิว
-ขัดแย้งกันด้วยน้าหนัก อ่อนแก่
-ขัดแย้งด้วยสี
-ขัดแย้งด้วยเนื้อหา
f. จดเด่น (Interesting Point) จดเด่นหรือจุดสนใจ เป็นการจัดวางองค์ประกอบหลักของ
ภาพ เน้นให้ภาพน่าสนใจ สะดุดตามากขึ้น ประกอบด้วย
-ส่วนประธานของภาพ (Dominance) จุดสาคัญทีส่ ุด
-ส่วนรองประธาน (Subordination) จุดสาคัญรองลงมา
-ส่วนประกอบหรือพวกรายละเอียดย่อย (Detail)
การเน้นให้เกิดจุดเด่นในการออกแบบมีหลักและวิธีการเน้นดังนี้
1. เน้นเรื่องความขัดแย้งด้วยหลักการ
2. เน้นด้วยการจัดกลุ่มในส่วนที่ต้องการเน้น
3. เน้นด้วยการประดับตกแต่งหรือช่วยในการตกแต่ง
4. เน้นด้วยการใช้สี เช่น สีสด สีเข้ม สีอ่อน สีจาง
5. เน้นด้วยความแตกต่างของเนื้อหา
6. เน้นด้วยขนาดรูปทรง รูปร่าง สัดส่วน น้าหนัก วัสดุ พื้นผิว และองค์ประกอบ
อื่นๆ ที่แตกต่างก้น
กระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสกุลช่างปั้นศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจะเริ่มจาก
1.การออกแบบ (Design) ก็จะมีกระบวนการตามลาดับดังนี้
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1.1 แนวความคิด (Concept)
1.2 รูปทรง (Form)
1.3 ประโยชน์ใช้สอย (Functional) เช่น ชุดอาหาร, ชุดเครื่องครัว, ชุดสุขภัณฑ์,
โคมไฟ, แจกัน, เครื่องประดับงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร, งานสถาปัตยกรรม, กระเบื้อง
หลังคา, กระเบื้องปูพื้น, กระเบื้องปูผนัง ฯลฯ
2.แบบร่าง (Sketch)
2.1 Sketch แบบ ๒ มิต,ิ ๓ มิติ
2.2 จัดทา Model ย่อส่วนเพื่อดูความสมบูรณ์และแก้ไข
3. การเขียนแบบ
3.1 เขียนแบบมาตราส่วน ๑ :๑
4. การขึ้นรูป (เลือกวิธีการขึ้นรูปจากแบบ)
4.1 ปัน้ อิสระ, ปัน้ ขด, ปัน้ แบบแผ่น, ปัน้ แบบหลอด(ม้วน)
4.2 แบบ SAND MOLD, HUMP MOLD, JUMP MOLD
4.3 จิ๊กเกอร์,โรลเลอร์
4.4 แบบอัดแรง และอัดแบบพิมพ์
4.5 การหล่อน้าดิน (ต้องทาแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์)
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5.การจัดทาต้นแบบ (Prototype)
5.1 ปัน้ ต้นแบบคน, สัตว์, สิ่งของ ด้วยดินหรือดินน้ามัน
5.2 ต้นแบบจาก ท่อ PVC (ทรงกระบอก) ลูกบาสเก็ตบอล (ทรงกลม)
ลูกรักบี้ (ทรงรี)
5.3 ต้นแบบจากธรรมชาติ ก้อนหิน, ต้นไม้, กิ่งไม้ ฯลฯ
5.4 ต้นแบบจากไม้กลึง, โครงไม้แบบต่างๆ
6.การทาแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์
6.1 ทาแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์แยกชิ้น
6.2 ตากพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ไห้แห้ง
7.การหล่อน้าดิน
7.1 น้าดินจากชนิดของเนื้อดินที่ต้องการ(เติมโซเดียม ซิลิเกต ป้องกันดินตกตะกอน)
7.2 ผสมและกวนในถังกวนดิน
8.ผลิตภัณฑ์ดินดิบ (Green ware)
8.1 ผลิตภัณฑ์ดินดิบจากการหล่อน้าดิน
8.2 เช็คดูการแตกร้าวด้วยน้ามันก๊าด
9. ตกแต่ง
9.1 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ดินดิบ เช่น ปัน้ ตกแต่งเพิ่ม, แกะลาย, ฉลุลาย, ทาลักษณะ
พื้นผิว เช่น เช็ด หรือขัดให้ผิวเรียบ และลบรอยตะเข็บ
10. ตากหรืออบแห้ง
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11. การเผาดิบ ๘๐๐ - ๙๐๐ องศาเซลเซียส
11.1 ผลิตภัณฑ์เผาดิบ (BISCUIT)
11.2 เช็คดูการแตกร้าวด้วยน้า
12.การตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ
12.1 เขียนด้วยพู่กัน, มือ, นิ้ว ฯลฯ
12.2 รูปลอกสีโต้เคลือบ
12.3 ตรายาง
12.4 ตกแต่งด้วยสีผสมเคลือบ (น้าเคลือบสี)
13.การเผาสีเคลือบ ๑,๒๐๐ - ๑,๒๕๐ องศาเซลเซียส
13.1 ผลิตภัณฑ์สาเร็จ
13.2 คัดเลือก บรรจุหีบห่อ
13.3 ตลาด
14. การตกแต่งสีบนเคลือบ
14.1นาผลิตภัณฑ์สาเร็จ จากการเผาเคลือบ ๑,๒๐๐ - ๑,๒๕๐ องศาเซลเซียส มา
ตกแต่งสีบนเคลือบ สีเงิน, สีทอง, รูปลอกสีบนเคลือบ
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15. การเผาสีบนเคลือบ ๘๐๐ - ๙๐๐ องศาเซลเซียส
15.1 ผลิตภัณฑ์สาเร็จ
15.2 คัดเลือกบรรจุหีบห่อ
15.3 ตลาด

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กนกกร สั ง ฆรั กษ์(2550) แนวทางการพั ฒ นาภูมิ ปัญญาชาวบ้ านให้ เป็น ธุ รกิจ ขนาดย่ อม:
กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า การปั้ นหมอดินเผาให้เป็นธุรกิจขนาดย่ อม
โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เก็บ ข้อมูลจากผู้ผลิ ตหรือจาหน่าย ใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจาก ผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านผู้ผลิต ส่วนใหญ่
มีอายุ มากกว่า 40 ปี สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพมานานกว่า 20 ปี โดยการ
สืบทอด อาชีพมาจากบรรพบุรุษ ด้านการสืบ สานอาชีพต่อไปของลูกหลาน การปั้นหม้อคลองสระบัว
ปัจจุบัน เหลือผู้ผลิตเพียง 7 ราย มีบุตรหลานที่จะสืบสานต่อ 2 ราย แรงงานการปั้นหม้อส่วนใหญ่ทา
ทั้ง ครอบครัว และมีการจ้างแรงงานบ้าง วัตถุ ดิบในการผลิตมีเพียงดินปั้ นหมอที่เป็นวัตถุดิบที่มีใน
ท้องถิ่น ผู้ผลิตหม้อดินก็มีปัญหาผลิตได้ไม่ทนั ตามสั่ง เนื่องจากขาดแรงงานปั้น ลูกจ้างปั้นหม้อหายาก
กรองทิพย์ ชัยชาญ(2551) ศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภั ณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่าน
เกวียน อ. โชคชัย จ.นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะกิจการเป็นธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียว
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มีรายได้ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 115,234.64 บาทต่อปี ดาเนินกิจการมากกว่า 15 ปี สาหรับลักษณะการ
ผลิ ตเป็น การ ผลิ ตตามคาสั่ ง ของลูกค้าและการผลิตโดยไม่ต้องรอคาสั่ งซื้อและลั กษณะผลิ ตภั ณฑ์
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาเป็ น แบบเผาแดง ส่ ว นข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ ศั ก ยภาพในด้ า นต่ า งๆ ของ
ผู้ประกอบการ พบว่า ด้าน วัตถุดิบมีการสั่งซื้อได้เ พียงพอกับความต้องการ ด้านการผลิตและการ
ปฏิบัติการนั้นมีการผลิตตรงตาม แบบลวดลายได้อย่ างสวยงาม ด้านการจาหน่ายนั้นมีการตั้งราคา
เหมาะสมตามคุณภาพสินค้า ด้านการขนส่งนั้นมีการลดปัญหาความเสียหายในการขนส่งสินค้า ด้าน
การวิจัยพัฒนา และเทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ ส่วนการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อศักยภาพของการผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องปัน้ ดินเผา คือ สินค้าที่ใช้ทดแทนเครื่องปั้นดินเผา
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กฤษฎา พิณศร(2552) การศึกษารูปแบบศิ ล ปะและคติ ความเชื่อในงานเครื่องปั้ นดินเผา
วัฒนธรรมเขมร ในประเทศไทย ผลจากการศึกษาด้านรูปแบบศิลปะทาให้ ได้พบว่า เครื่องปั้นดินเผา
วัฒนธรรมเขมรส่วน ใหญ่ผลิตขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15-18 และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
เครื่องปั้นดินเผาจนสมัย ห้าราชวงศ์และสมัยราชวงศ์ซ่ง นอกจากนั้น ยังมีรู ปแบบที่แสดงให้เห็นถึง
ความสั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาในวั ฒ นธรรมอื่ น ได้ แ ก่ เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาอิ น เดี ย ที่ เ รี ย กว่ า
“กมัณฑลุ” และ “กลศ” ซึ่งเป็นหม้อน้าที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา และเครื่องปั้ นดินเผาที่ปรากฏใน
ภาพสสักศิลปะชวาโดยเฉพาะ ภาชนะประเภทไห(หรื อแจกัน) ใส่ดอกไม้ ที่ เรียกกันว่า “ไหเท้าช้าง”
เป็นต้น สาหรับการศึกษาด้านประ ติมานวิทยา ได้พบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกับความหมายทาง
ประติมานวิทยาทั้งที่เกี่ยวเนื่องใน พุทธศาสนานิกายมหายานตันตระและศาสนาฮินดู ผลวิจัยสามารถ
จ าแนกเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาวั ฒ นธรรม เขมรออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ส่ ว นประกอบสถาปั ต ยกรรม
ประติมากรรมทางศาสนา และภาชนะเครื่องใช้สอย เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้โดยมากมีลักษณะรูปทรง
และลวดลายประดั บตกแต่งที่ ค่อนช้าง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทั้งที่ทาเป็นรูปบุคคล รูปสัตว์ หรือ
รูปทรงอื่นๆซึ่งสามารถสื่อให้เห็นความหมาย ในเชิ งประติมานวิทยาที่เกี่ ยวข้องกับคติความเชื่อ ที่
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมศาสนาทั้งในพุทธศาสนานิกายมหายานตันตระและศาสนาฮินดู ทาให้เชื่อว่า
เครื่องถ้วยเหล่านี้คงมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพื่อใช้ เป็น เครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
กิจกรรมราชสานัก รวมทั้งเป็นเครื่องใช้สอยของนักบวช หรือเครื่องแสดงฐานะทางสังคมของชนชั้นสูง
มากกว่าเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนสาหรับประชาชนทั่วไป
จิน ตนา กงเพชร (2548) หัตถกรรมเครื่องปั้ นดินเผากับวลี ชุมชน : กรณีศึกษา บ้านโค้ง
สวรรค์ ตาบล โนนทัน อาเภอเมื อง จังหวัดหนองบั ว ล าภู ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาของ ชุมชน มีการบุกเบิกการผลิตประมาณ ปี พ.ศ. 2500 โดยมีการใช้เทคโนโลยี
พื้นบ้านในการผลิต พึ่งพา วัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยไม่มีการซื้อหารูปแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ เป็น
ภาชนะที่ใช้รองรับอาหาร เพื่อ ใช้สอยในครัวเรือนและแลกเปลี่ยน ในยุคต่อมามีการถ่ายทอดความรู้
การผลิตจากหน่วยราชการ มีการ ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเลียนแบบวัฒนธรรมบ้านเชียง มีการประดิษฐ์
ลวดลาย เขียนสี ลงบนภาชนะ ส่วน ในด้านการตลาด เริ่มแรกนามาวางขายริมทางหลวงก่อน เมื่อ
เป็ น ที่ รู้ จั ก มากขึ้ น ความต้ อ งการก็ เ พิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ ต้ อ งมี ก ารผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ท าให้ วั ส ดุ ก ารผลิ ต
บางอย่างต้องซื้อหา ยกเว้นดินเหนียว ผลของกระบวนการผลิตช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครัวเรือน
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ช่วยลดปัญหาสังคม มีการรวมกลุ่ มเกิด เครือข่ ายในการส่งผลิตภัณฑ์ไปจาหน่าย เพิ่มรายได้ ให้กับ
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ชั ย ศั ก ดิ์ ช าตรี จั น ทร์ ส กุ ล (2545) การจั ด การพลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มของเตาเผา
เครื่องปั้นดินเผาใน จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาการทาสมดุลพลังงาน ตลอดจนการ
วิเคราะห์หาค่าการ สูญเสี ยพลังงานต่าง ๆ และศึกษาปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเตามั งกร
ซึ่งเป็นเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เนื่องจากมีการใช้เชื้อเพลิง
ไม้เป็นจานวนมากในการเผาผลิตภัณฑ์ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไอเสียที่ปล่อยสู่
บรรยากาศทางปล่องไฟของเตาดังกล่าว จากผลการตรวจวัด และวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานของเตา
มังกรโดยแบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ ขนาด42 ตา และ 23 ตา สามารถคานวณประสิทธิภาพของเตา
มังกรตามกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โม ไดนามิกส์ได้เท่ากับ 11.57 % และ 13.49 % ตามลาดับ ปริมาณ
การสูญเสียส่วนใหญ่เป็นการสูญเสีย เนื่องจากความร้อนที่สะสมในตัวเตา ซึ่งมีค่าสูงถึง 47 % และ
45.38 % ตามลาดับ สาเหตุเนื่องจากการ ทางานของเตาเป็นแบบรอบ ทาให้ความร้ อนที่สะสมอยู่ใน
ตัวเตาสูญเสียให้กับบรรยากาศในขณะที่ไม่มี การเผารวมถึงโครงสร้างของเตาเผามีขนาดใหญ่และมี
น้าหนักมากทาให้เกิดการสะสมพลังงานความร้อนไว้มาก
-การบุฉนวนบริเวณผนังเตาภายในด้วยเส้นใยไฟเบอร์ เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้นาเสนอ จากการ
ประเมินในเบื้องต้นพบว่า มาตรการนี้สามารถลดปริมาณพลั งงานความร้อนที่สูญเสียให้กับโครงสร้าง
ของเตาเผาได้ประมาณ 30 % คิดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง 413,217 บาทต่อปี ซึ่งจะมีระยะเวลาคืนทุน
1.94 ปีอตั ราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับ 26.2 %
-ทาการเผาในเตาถัดไป โดยติ ดตั้งระบบท่อเพื่อนาไอเสียจากปล่องไฟหมุนเวียนมาใช้ในเตา
ใกล้เคียงสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงปีละ 369,432 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1.88 ปี อัตรา
ผลตอบแทนการลงทน 52.1 %
-การปรับเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงมาใช้ producer gas ร่วมกับการปรับปรุงเตาเผาสามารถ
ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงลงได้ 40 % และลดมูลค่าความเสียหายของผลิตภัณฑ์
คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ปีละ 842,956 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุน 3.92 ปี อัตราผลตอบแทนการ
ลงทุ น 22.06%จาการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยการตรวจวั ด ปริ ม าณ
องค์ประกอบไอเสียที่ปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องไฟดังกล่าว พบว่าคาความเข้มข้นโดยเฉลี่ยของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่ามาตรฐานมาก ในขณะที่ก๊า ซออกไซด์ของไนโตรเจนและก๊าซซั ลเฟอร์ได
ออกไซด์ยังมีค่าต่ากว่ามาตรฐานมาก
ณัฐเศรษฐ์ น้าคา (2551) การศึกษาผลน้าเคลือบขี้เถ้าพืชที่มีต่อการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
เนื้อดิน พื้นบ้าน ผลการวิจยั พบว่า เคลือบขี้เถ้าพืชที่ทาให้เกิดผลต่อการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาได้ดีคือ
ขี้เถ้าพืช ข้าวโพด ขี้เถ้าพืชมะขามเทศ และขี้เถ้าพืชหูกวาง ผลของการปรากฏสีเคลื อบ คือขี้เถ้าพืช
ข้าวโพดและ ขี้เถ้าพืชหูกวาง จะให้สีของเคลือบเป็นโทนสีเขียวอมเหลือง ส่วนขี้เถ้าพืชมะขามเทศ จะ
ให้ผลต่อสีเคลือบเป็นโทนสีเหลืองนวล โดยมีส่วนผสมของวั ตถุเคลือบสี คือ ใช้ขี้เถ้าพืชในอัตราส่วน
50-80 % หินฟันม้า 10-40 % ดินพื้นบ้าน 10-40 % นามาบดผสมเคลือบ ก่อนจะนามาเคลือบหนา
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1-1.5 มิลลิเมตร ลงบนแผ่นทดลองที่ทาจากดินพื้นบ้านที่ผ่านกระบวนการเผาดิ นด้วยอุณหภูมิ 800
องศา เซลเซียส และนามาเผาเคลือบอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส
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ธนสิทธิ์ จันทะรี และคณะ (2546) การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิ ตผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา ไฟสูงอีสานเพื่อการผลิตโดยชาวบ้านอีสาน ผลการวิจัยพบว่า แบบที่มีการนาวัสดุอื่น
มาประกอบ เช่น หวาย มีความแปลกใหม่ ได้รูปลักษณ์ อีสาน สามารถพัฒนาต่อได้ ส่วนการพั ฒนา
กระบวนการผลิต ได้มี การแก้ปัญหาเนื้อดินที่มีหินลูกรังผสมอยู่มาก ทาให้ผ ลิตภัณฑ์มีผิวแตกปริเป็น
ตาหนิ แก้โดยนาเครื่องบดดินมาบดดินให้ละเอียดก่อนขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบหาให้งานสมบูรณ์ขึ้น
นอกจากนั้นได้เสริมวิธีการ ขึ้นรูปแบบอื่นให้กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย เช่ น การขึ้นรูปด้วยวิธีดิน
แผ่น (Slap Method) และ การขึ้นรูปด้วยวิธีกดดินในแม่พิมพ์ (Hand Pressing method) รวมทั้ง
การตกแต่ ง ลวดลายบนชิ้ น งาน ส่ ว นการวิ จั ย ด้ า นการตลาดพบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาประเภท อ่างบัว กระถางต้นไม้ และแจกัน นอกจากนั้นพฤติ กรรมการซื้อ จะชอบซื้อ
ที่ร้ านขายเครื่องปั้ น ดิ นเผาข้างทาง ร้านขายต้นไม้ และงานแสดงสิ นค้าต่างๆ ส่ ว นด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในกลุ่มสูงคือกลุ่มที่สนใจรูปแบบมากกว่า ราคา แต่ราคาที่ต้ังไม่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ใน
ประเภทเดียวกันมากนัก
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ธวั ช ชานนท์ ต าไธสง และ ภั ช รโพธิ ก นิ ษ ฐ (2545) การผลิ ต ผลงานจิ ต รกรรมบนแผ่ น
เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบสมัยใหม่ ผลการทดลอง พบว่า การระบายสีหนาด้วยเกรียงทาให้เกิดพื้นผิว
บนระนาบแผ่น เครื่องปั้นดินเผาในลักษณะ 3 มิติ เกิดการผสานกันของสีระหว่างพื้น สีแรกและพื้นสี
ชั้นต่อๆ มา ถ้านา ผลงานมาเผาเคลือบจะมี ลักษณะผิวมันวาวและสีสดใสมากขึ้น แต่หากเผาแบบไม่
เคลือบจะมีลักษณะผิวด้านและผลงานแต่ละชิ้นจะมีความสมบูรณภายในตัวของมันเอง แต่ยังสามารถ
นามาประกอบต่อกันเป็นผลงานชิ้นใหม่ได้อีก ส่วนรูปแบบและเนื้อหาของภาพจะมีรูปแบบที่อิสระ
ตามจินตนาการ

ธวั ช ชานนท์ สิ ป ปภากุ ล และเด่ น รั ก ซ้ อ น (2551) การระบายสี เ ซรามิ ค ด้ ว ยเกรี ย งบน
เครื่องปั้นดินเผา รูปทรง 3 มิติ ผลการวิจัยพบว่า การระบายสีหนาด้วยเกรียงทาให้เกิดรอยพื้นผิวใน
ลักษณะ 3 มิติบนผิว เครื่องปั้นดินเผา เกิดการสานกันของสีระยิบระยับระหว่างพื้นสีแรกและพื้นสีชั้น
ต่อๆ มา ถ้านาผลงานมาเผาเคลือบจะมีลักษณะมั นวาวและสีสดใสมากขึ้น แต่หากเผาแบบไม่เคลือบ
จะมีลักษณะผิวด้านและมี สีเบา ส่วนรูป ทรงของแจกันและเนื้อหาของประติมากรรมจะมีความเป็น
อิสระตามจินตนาการ
นงเยาว์ เชยสกุล (2550) การศึกษาแหล่งเรียนรู้ งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญ
เกาะเกร็ด สาหรับนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 3 อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า อายุเฉลี่ย
ของ ผู้ประกอบการตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จบประถมการศึกษา มี ประสบการณ์ในการดาเนินงาน
อยู่ ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 52.63 และผู้ประกอบการเป็นทั้งผู้ผลิต และผู้จาหน่ายร้อยละ 63.16
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นายุทธสงค์ธนาทักษ์และคณะ (2548) ลู่ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องปั้ นดินเผาเพื่อ
ผลิตสินค้าที่ระลึก ในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ในปั จจุบันมีผู้ผลิตสินค้าเครื่องปั้นดินเผาใน
จังหวัดสงขลา 11 แห่ง ผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมือง 10 แห่ง และผลิตเครื่องปั้นดินเผาเซรามิก 1
แห่ง โดยทาเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผลิ ตเป็นของใช้ในครัวเรื อน และของเบ็ดเตล็ดที่เป็นของใช้
ของที่ระลึก ผลการศึกษาผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น ผู้ซื้อส่วนใหญ่เห็ นว่า ราคาของผลิตภัณฑ์ยัง
สูงไป มีแบบให้เ ลือกน้อย ควรจะปรับปรุ งในด้านรูปแบบและราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ควรเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา หรือของภาคใต้ ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การลงทุนในการ ผลิ ตเครื่องปั้นดินเผาประเภทของที่ระลึ ก พบว่า ระยะเวลาคื นทุนของโครงการใช้
เวลา 2 ปี 10 วั น มูล คาปั จ จุ บั น สุ ท ธิ เท่า กับ 907,293.92 บาท อั ตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการร้อยละ 42
นิคม กุบแก้ว และณัชชา สุวรรณวงศ์ (2547) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ชนิ ด ไฟต่ า ด้ ว ยการเผากลางแจ้ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า สามารถพั ฒนาเป็ น รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องปั้นดินเผาได้ 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกระถางพลูด่าง ประเภทตุ๊ กตาประดับชนิดหม้อเดียว
และชนิด 2 หม้อต่อกัน ประเภทสักตารูปคน ประเภทที่ใส่กระดาษทิ ชชู ประเภทตู้รับจดหมาย และ
ประเภทโคมไฟ รวม 32 รูปแบบ ปัญหาที่พบในการวิจัย คือ การแตกของผลิตภัณฑ์ก่อนการเผาและ
ระหว่างการเผา
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นิ วั ต ร พั ฒ นะ (2545) การพั ฒ นาดิ น แหล่ ง วั ด ตาปะขาวหายเพื่ อ ผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา
ผลการวิจัยพบว่า สมบัติทางกายภาพของดินวัดตาปะขาวหายก่อนการเผาค่าความหดตัวร้อยละ 5 ค่า
ความแข็งแรง 25.50 kg/com2 ภายหลังการเผาค่าความหดตัว 800° Cมีค่าความหดตัวร้อยละ 6.00
และที่อุณหภูมิ 1250° C มีค่าความหดตัวร้อยละ 13.00 ที่อุณหภูมิ 800° C ค่าการดูดซึมน้าร้อยละ
20.50 ที่อุณหภูมิ 1250°C ค่าการดูดซึมน้าร้อยละ 0.10 ที่อุณหภูมิ 800° C ค่าความแข็งแรง 30.30
kg / cm2ที่อุณหภูมิ 1250° C มีค่าความแข็งแรง 165.40 kg / cm2 สีภายหลังการเผา เมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น สีของเนื้อดินปั้นจะเพิ่มขึ้นโดยการเกิดสีตั้งแต่ น้าตาลส้ม - น้าตาลดา และสมบัติทางกายภาพ
ของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผา ปรากฏว่าในอุณหภูมิ 800° C มีค่าความหดตัวร้อยละ 6.00 - 7.00 ที่
อุณหภูมิ 1250°C มีค่าความหดตัวร้อยละ 14.80 -15.00 ความดูดที่อุณหภูมิ 800° C ค่าการดูดซึมน้า
ร้อยละ 18.30 - 20.40 ที่อุณหภูมิ 1250° C ค่าการดูดซึมน้าร้อยละ 0.00-0.06 ค่า ค่าความแข็งแรง
ที่อุณหภูมิ 800° C 32.92-37.38 kg / cm 2 ที่อุณหภูมิ1250° C มีค่าความแข็งแรง 190-214 kg /
cm2 สีภายหลังการเผา เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสีเนื้อของดินปั้นจะเข้มขึ้นโดยการเกิดสีตั้งแต่ น้าตาลส้มน้าตาลดา ความเหมาะสมกับการขึ้นรูปทั้งวิธีการหล่อและแป้นหมุนในเกณฑ์ระดับดีมาก

เนตรชนก คงทน (2551) ภาพลักษณ์ผ ลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน อาเภอโชค
ชัย จังหวัด นครราชสีมา ผลการวิจัยจากการสารวจนักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดย
การกาหนดตั ว อย่ างด้ว ยการกาหนดโควตา ในช่ว งเดื อนพฤศจิ กายน - ธั นวาคม ปรากฏว่ า นั ก
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ทัศนาจรชาวไทยและนักทัศนาจรชาวต่างประเทศ มีความชอบในผลิตภัณฑ์บ้านด่านเกวียนในระดับ
สูงสุด
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ประจวบ ฟักผล(2549) เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จากหนังสือภูมิ ปัญญาพื้นบ้าน สืบสาน
พัฒนาไทย : ที่ระลึกงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของตนเองเช่น ใส่หูไปที่ตั ว
เครื่องปั้นดินเผา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งคือ ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศในทวีปยุโรป
เช่น เรี ยนแบบอ่ างบัว และกระถางต้นไม้ ผลิ ตภัณฑ์ที่บ้านมอญผลิ ตออกจาหน่ายมากที่สุ ด ได้แก่
กระถางจีบและกระถางปากเรียบ อ่างบัว โอ่งน้าเย็น และคนที ผลิตภัณฑ์บ้านมอญจะเน้ นคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อยู่ที่ระดับกลาง และระดับต่า เพราะตลาดต้องการผลิ ตภัณฑ์ราคาถูก คุณภาพพอใช้ได้
รูปแบบผลิตภัณฑ์จะผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นไปตามกลไกตลาด การจะสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ให้
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเกรงว่าจะจาหน่ายไม่ได้
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ประเวศ วะสี และคณะ . ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่น ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมกั บ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ข้อเขียนนี้นาเสนอเพื่อปรารถนาและร่วมกัน ศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งรณรงค์กัน
ต่อไปคือความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพปัญหาที่สาคัญก็คือ ภายใต้การพัฒนา ภายใต้ปรัชญาทุนนิยม วิถีชีวิตแบบ“มนุษย์ชีวาลัย”
ที่ ทาลาย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กลายเป็นรูปแบบการดารงชีวิตหลักหรือกระแสหลักของโลก
ส่ ว นวิ ถีชี วิต แบบ “มนุ ษย์ น เวศ” ที่ อยู่ กับ ธรรมชาติ อย่ างมี ดุ ล ยภาพกลั บกลายเป็ นวิ ถีชี วิต หรื อ
วัฒนธรรมที่กาลังสูญสลายหายไป กระบวนการกาจัดทาลายหรือกลืนวัฒนธรรมของผู้คนสังคมชนเผ่า
เป็นการ สูญเสียสิ่งที่เราเรียกว่า ภูมิปญ
ั ญาพื้นเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความรู้พื้นบ้านที่จะอยู่และ
ทามาหากินกับที่ดินและการใช้ประโยชน์ และคุณค่าของสิ่งมีชีวิต เช่น พืชป่าชนิดต่างๆที่หลากหลาย
ซึ่งกาลครั้งหนึ่งเคยได้รับการรักษาสืบทอดไว้ ในระบบเกษตรกรรมพื้นเมือง จึงเป็นการน่าเสียใจอย่าง
ยิ่ ง ที่ เ ราได้ เ สี ย ผู้ ค นเหล่ า นั้ น ผู้ ซ่ึ ง อาจมี ค วามรู้ ดี ที่ สุ ด ที่ จ ะช่ ว ยให้ พ วกเรานั ก อนุ รั ก ษ์ แ ละ
นักวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีที่สุด ในความพยายามที่จะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ปรียาพร บุษบา (2547) การศึกษาพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายของโอ่ งมังกร จังหวัด
ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า แต่เดิมได้ผลิตเป็นอ่างเคลือบ กระปุกไหน้าปลาเผาด้วยเตามังกร ต่อมาได้มี
การพัฒนาทาโอ่งเคลือบแบบโอ่งจีน มีการเขียนลวดลายตามแบบโอ่งของจีน จนกระทั่งมีการขยายตัว
ทาง การค้า จึงได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการทา ให้เป็นเครื่องเคลือบสีแบบเซรามิก และเผาด้วย
เตาแก๊ ส ควบคู่ ไ ปกั บ เตามั ง กร และยั ง คงมี ก ารอนุ รั ก ษ์ และสื บ ทอดติ ด ต่ อ กั น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น
ลวดลายโอ่งมังกร สามารถจาแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 1. แบ่งตามกรรมวิธีการทามี5 ลาย ได้แก่ ลาย
กดประทับ ลายขูดขีด ลายเรียบ ลายพิมพ์ และลายนูน 2. แบ่งตามลักษณะของลวดลายมี 6 ลาย คือ
1. ลายรู ป สั ตว์ ได้ แ ก่ ลายมั ง กร 2. ลายพั น ธุ์ พ ฤกษา ได้ แ ก่ ลายดอกไม้ แ บบเดี่ ยว ลายดอกไม้
แบบต่อเนื่อง ลายกลี บบัว 3. ลายศิลปะจีน 4. ลายศิลปะไทย 5. ลายช่องเหลี่ยม ได้ แก่ ลายช่อง
เหลี่ ยม ใส่รู ปสั ตว์ ลายช่องเหลี่ ยมใส่ รูปพั นธ์ไม้ ลายช่องเหลี่ยมใส่ภ าพที่มี เรื่องราว และ 6. ลาย
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เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ลายเรขาคณิต ลายสมัยนิยม ผลการวิเคราะห์ลวดลายตามองค์ ประกอบศิลป์มีความ
กลมกลืนกันของเส้น สี รูปร่ าง รูปทรงและขนาดของลวดลาย แนวโน้มและผลกระทบที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงลวดลายของโอ่งพบว่า มี 2 ปัจจัย คือ 1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ มาตรฐานการผลิตโอ่งของ
แต่ละโรงงานและช่างฝีมือ ความพอใจของช่างติดลาย หรืออความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ
ช่างติดลาย ความพอใจของเจ้าของโรงงาน ผู้ประกอบการบางโรงงานที่มีการออกแบบและพัฒนา
รูปทรงของโอ่งและลวดลายใหม่เพื่อให้ทันต่อ กระแสความต้องการของลูกค้า และแนวโน้ม ของตลาด
และเทคโนโลยีการผลิ ตของแต่ล ะโรงงาน 2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การผลิตตามตัวอย่างที่ลูกค้า
ต้องการกระแสความนิยมของลูกค้าหรือแนวโน้มของตลาด คู่แข่งทางด้านการค้าและการผลิต วิ ถีชีวิต
ของคนในยุ คปั จ จุ บั น เปลี่ ย นแปลงไปสู่ ความทันสมัยตามแบบ คนรุ่นใหม่ และได้รั บการส่ งเสริ ม
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานของ ภาครัฐและสถาบันการศึกษา
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พจนี ย์ แก้ ว ประเสริ ฐ (2547) โครงสร้า งต้ น ทุนการผลิ ต สิ นค้ าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภั ณฑ์ :
กรณีศึกษากลุ่ม หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ผลการวิ เคราะห์ โดยใช้สมการการผลิตแบบ
Cobb-Douglas วิเคราะห์พบว่าในการผลิตสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผามีปัจจัยการผลิต
ประกอบด้วย ดิน ทุน แรงงาน เชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยแรงงาน และเชื้อเพลิง ไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติคือ ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตสินค้ากลุ่มMass Productในขณะที่
ปัจจัยดิน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 0.01 โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้าม
ในการวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิต 1 เท่าของเดือนที่ผ่านมา จะทาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1
เท่าตัว เช่นกัน ส่วนการผลิตสินค้ากลุ่ มArt Productและโดยรวมแล้วปั จจัยทั้งหมดมีนัยสาคัญทาง
สถิต ที่ร้ อย ละ 0.01 จากการทดสอบค่า F-testและการเปลี่ ย นแปลงของการผลิ ต สิ นค้ ากลุ่ ม Art
Productเมื่อเพิ่มปัจจัยการผลิตเข้าไป 1 เท่า จะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวเช่นกัน ผลการศึกษา
ด้า นต้ น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้ า พบว่ า มี ต้ น ทุ น คงที่ เ ท่ ากั บ 68,104.58 บาทต่ อ เดื อ น ถ้ า หากว่ า กลุ่ ม
หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาผลิตสินค้าMass Productเพียงอย่างเดียวที่ระดับ 95,534.56 บาท จะมี
ต้นทุนเฉลี่ย ต่อหน่วยเท่ากับ 1.56 บาท หากผลิตArt Productเพียงอย่างเดียวที่ระดับ 23,745.43
บาทต่อเดือน ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเท่ากับ 3.86 บาท นั้นหมายความว่ าถ้าผลิตสินค้าอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือสองอย่างเพิ่มขึ้น ต้น ทุนเฉลี่ยจะลดลงเรื่อยๆ ตัวแปรสาคัญที่จะหาให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น
ขึ้นอยู่กับความ ต้องการของผู้บริโภค ขณะที่ตน้ ทุนการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นจึงต้อง
อาศัยหน่วยงานภาครัฐในการขยายตลาด และหาช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า ในโครงการหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พระรั ฐ กร สุ ข อ้ ว น (2551) ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ศิ ล ปหั ต ถกรรม
เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาเชิง เศรษฐกิ จ ชุ มชนจัง หวัด ศรี ส ะเกษ ผลการศึ กษาพบว่ า การประกอบอาชี พ
ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดิน เผามาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนย้ายถิ่นฐานมาถึงปัจจุบัน และมีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาพื้นบ้านสืบต่อกันมาตามสายเลือดของครอบครัว ในอดีตใช้การถ่ายทอดความรู้โดยวิธีการ
มุขปาฐะ คือผู้รับการถ่ายทอดจะ สังเกต จดจา ทาเลียนแบบ อาชีพช่างปั้นต้องมีใจรัก รูปแบบกิจการ
เป็นแบบเจ้าของคนเดียว ไม่มีการรวมกลุ่ม ทาให้ขาดอานาจการต่อรองราคา มีปัญหาด้านการบริหาร
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จัดการ ด้านเงินทุน มีผลทาให้ ผู้ประกอบการในชุมชนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน แนวทางการ
พัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้าน ควรพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในด้านอุปกรณ์ประดับตกแต่งบ้านและสวน
หรือของที่ระลึก
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พีระศักดิ์กิติศรีวรพันธุ์และวรกฤษฏิ์ สุจริตจันทร์ (2550) การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอุบลราชธานีในโครงการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิ ตภัณฑ์ ผลการวิจัยสรุ ปว่า 1.
ผลงานออกแบบ บรรจุภัณฑ์แนวทางที่ 3 เป็นผลงานที่ควรนาไปผลิตจริง 2. แบบบรรจุภัณฑ์ที่ไ ด้
พัฒนาแล้ว สามารถ แก้ปั ญหาของบรรจุภัณฑ์เดิม ได้ และยังเป็นการลดต้นทุน การผลิตจากบรรจุ
ภัณฑ์เดิม 3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้จาหน่ายมีความพึงพอใจมาก กับบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว และยังมี
ประสิทธิภาพการใช้งาน สามารถป้องกันสินค้าไม่ให้แตกเลยหายได้
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ไพบูลย์ หล้าสมศรี (2549) ผลของสารเติมดีบุกออกไซด์ในเคลือบสีแดงของทองแดงสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้ น ดินเผา จากผลการทดลอง เคลือบสีแดงของทองแดงที่เตรี ยมได้จากการเผา
ภายใต้บรรยากาศ รีดักชัน แล้วตามมาด้วยบรรยากาศออกซิเดชันในช่วงลดอุ ณหภูมิลง ด้วยเอกซ์
ฟลูออเรสเซนส์ เอกซเรย์ ดิฟแฟรกโตเมตรี และอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ พบว่า Cu+หรือ Cu20
ในเคลือบหลอมจะเป็นตั วหลักที่มีอยู่ในเคลือบ รวมทั้งสารเติมแต่งคือ Sn2+หรือ SnO ร่วมเป็นเมท
ริกซ์คู่ ผลจากการวิเคราะห์ สถานะทางเคมี ของทองแดงและดีบุกในการเผาหลายๆ สภาวะทาให้
คาดการณ์ได้ถึงกลไกของการเกิดสีแดง นอกจากนี้ในการทดลองยังพบโลหะทองแดง(Cu) และ SnO
รวมตัวกันตกจมลงใต้ชั้นผิวเคลือบซึ่ง เป็นข้อบกพร่องที่พบบ่อยในชิ้นงาน
ภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ (2550) การปรับตั วทางอาชีพของผู้ผลิตโอ่งลายมังกรในเขตอาเภอ
เมืองราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตมีผู้ประกอบอาชี พผลิตโอ่งลายมังกรในจังหวั ดราชบุรีจานวน
มาก แต่ในปั จจุบันเหลืออยู่ไม่กี่ราย ปั จจัยที่มีผลต่อการเลิ กอาชีพคือ การผลิตแท็งก์น้าสแตนเลส
อลูมิเนียมหรือไฟเบอร์กลาส และถังน้าพลาสติก จึงมีผลให้ผู้ผลิตโอ่งลายมังกรต้องมีการปรับตัว โดย
การปรับเปลี่ยน รูปลักษณะและประเภทของผลิตภัณฑ์จากเดิมมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งและของที่
ระลกเพิ่มเติม ผู้ประกอบการได้นาความรู้ทางด้านการจัดการบริหาร และออกแบบผลิ ตภัณฑ์มาใช้ใน
การดาเนินกิจการ การสืบทอดอาชีพช่างปั้ นโอ่ง ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนในอาชีพ อนุรักษ์ พัฒนา
อาชีพ และการรวมกลุ่มของผู้ผลิตให้เกิดความเข้มแข็ง และสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อ
สามารถแข่งขัน ในตลาดได้
ภัทรานิษฐ์ทองบัว (2550) ยุ ทธศาสตร์การบริหารจัดการผลิ ตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ตาบล
เจดีย์หัก อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านมาตรฐาน OTOP จากการร่วมกันคิด
ร่วมกัน ออกแบบ ร่วมกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ทาให้มีผลการตอบรับจากลูกค้าที่ดีเป็นอย่างมาก สร้าง
ความ น่าเชื่อถือ ทาให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพอย่างแน่นอน เพราะตรา OTOP เป็นตัวช่วยใน
การการันตีทางด้านคุณภาพ ยังเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่ แข่งได้เป็นอย่างดี 2. ด้าน
การลดต้นทุน การที่ทุกคนรู้งานรู้หน้าที่ และรู้รับผิดชอบต่อการทางาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
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ผลิต ก่อให้เกิดการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าและต่อเนื่อง เมื่อทาทุกอย่างอย่างมีคุณภาพ ทาให้เกิดของ
เสียหายน้อย เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนให้ต่าลง 3. ด้านการมีส่วนร่วมทีมงาน ในการ
ประกอบการผลิต เครื่องปัน้ ดินเผานั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทางานเป็นทีม การร่วมกันทางาน
ของทุกคนในโรงงาน ถือ เป็นส่ว นสาคัญอย่างมาก ในการทางานนั้นต้องอาศัยความช านาญความ
เชี่ยวชาญ การร่วมมือกันทางานของแต่ละแผนก แต่ละบุคคลที่ต่างคนต่างถนั ดแตกต่างกันออกไป 4.
ด้านภาพลักษณ์ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทาให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น ช่างฝีมือแรงงานมีการพัฒนามากขึ้น คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทาให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง
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ภาณุเทพ สุวรรณรัตน์ (2549) การทดลองเคลื อบขี้เถ้าจากอัตราส่วนผสมขี้เถ้าไม้มะม่วง หิน
ฟันม้า และดินเหนียวท้องนา เพื่อเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การวิจัยมีจุดม่งหมายเพื่อศึกษา
อัตรา ส่วนผสมจากอัตราส่วนผสมในการทาเคลือบขี้เถ้า เพื่อเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องบนดินเผาชนิด
สโตนแวร์ ที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบออกซิ เดชัน และรีดักชันโดยใช้วัตถุดิบ
คือ ขี้เถ้าไม้มะม่วง (MANGO ASH),หินฟันม้า (FELDSPER)และดินเหนียวท้องนา ( SURFACE CLAY)
การทดลอง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
วิธีการทดลองขั้นตอนที่ 1 เพื่อดูลักษณะของเคลือบทาโดยกาหนดอั ตราส่วนผสมของสารแต่
ละชนิดจากตารางสามเหลี่ยมด้านเท่ า จะมีทั้งหมด 36 สูตร นามาบดผสมที ละสูตรเพื่อชุบบนแผ่น
ทดสอบเคลือบ ขนาดความกว้าง 5.00 เซนติเมตรยาว 5.00 เซนติเมตร หนา 1.00 เซนติเมตร นาไป
เผาที่อุ ณหภู มิ 1,230 องศาเซลเซีย ส ในบรรยากาศออกซิ เ ดชั นและรี ดั กชั น แล้ ว ให้ ผู้ เชี่ ยวชาญ
ตรวจสอบ เพื่อคัดเลือกอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม พบว่ าเคลือบมีโทนสีครี ม สีเหลืองอ่อน สี น้าตาล
อ่อนถึงสีน้าตาลเข้ม และเคลือบที่เผาในบรรยากาศรีดั กชันพบว่ามีโทนสีเขียวอมฟ้า สีเขียว สีเขียว
ขี้ม้า สีน้าตาลอ่อนถึงน้าตาลเข้ม
วิธีการทดลองขึ้นตอนที่ 2 เพื่อดูคุ ณภาพของเคลือบเมื่อได้อัตราส่วนที่ผ่านการคัดเลือกจาก
ขั้นตอนที่ (1) นามาเคลือบบนผลิ ตภัณฑ์เครื่องปั้ นดินเผาชนิดสโตนแวร์ สูตรละ 3 รูปแบบ ได้ แก่
รูปแบบทรงกระบอก, รูปแบบอิสระและรูปแบบแผ่น นาไปเผาในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสใน
บรรยากาศออกซิเดชัน และ จากการทดลอง เคลือบสูตรที่ 13 และ 18 จงพอสรุปได้ว่าเมื่อทาการเผา
ทั้ง 2 บรรยากาศผิวเคลือบมีความเรียบเนียนใสเป็นมั นวาว มีความสมบูรณ์สวยงามสามารถใช้กั บ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐาน
มณฑลวชิรโกเมน และคณะ (2547) การพั ฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบานหม้อ
ตาบลเขวา อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า
ผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยวิธีห ล่อน้าดิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
รายได้ประมาณ 3,000-5,000 บาทต่อเดือน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้าดินมา
ก่ อ น และผลการประเมิ น ผล การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารขึ้ น รู ป ด้ ว ยวิ ธี ก ารหล่ อ น้ าดิ น ซึ่ ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหม้อเปรียบเทียบ กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 46/2546 จั ดอยู่ในเกณฑ์
ดี

32

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

มานัส รอดชื่น (2553) กระบวนการออกแบบและพั ฒนาตุ๊กตาเครื่องปั้ นดิ นเผาของกลุ่ ม
หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ 43 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ แบบมี
ส่วนร่ วม กรณีศึกษา ผลการวิจั ยพบว่า กลุ่มผู้ ผลิตเครื่องปั้ นดินเผาบ้านมอญ จะขึ้นรูปตามความ
ต้องการของผู้ซ้ือและตามความถนัดของตนเอง โดยผู้ซ้ือจะเป็นผู้จาหน่ายจากแหล่งอื่นมาสั่งทาการ
ผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ผลิตต้องนาผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายในชุมชนอื่นเองจากการ
สารวจพบว่าผู้ผลิต จะมีความชานาญในการผลิ ตแตกต่างกันและจะทาผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบซ้าๆกัน
จึงทาให้ขาดทักษะในด้านการออกแบบรูปแบบอื่นๆ ที่แตกต่างออกไป ส่วนการทาตุ๊กตานั้นผู้ผลิตส่วน
ใหญ่ไม่นิยมทา เนื่องจากค่อนข้างใช้เวลานานในการทาและจะปั้ นเล่นตอนมีเวลาว่าง ส่วนตุ๊ กตาที่มี
จาหน่ายในชุมชนนั้น จะรับมาจากแหล่งผลิตอื่นเป็นส่วนใหญ่ ออกแบบลักษณะท่าทางตุ๊กตามา 3
รูปแบบและทาการเลือก โดยผู้ผลิตและผู้จาหน่าย
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ยุพา เรื องพุ่ม (2549) การสืบทอดช่า งฝีมือ : โอ่งลายมังกรของจังหวัดราชบุ รี ผลการวิจัย
พบว่า ผู้มีอายุน้อยไม่สนใจประกอบอาชี พนี้ ประกอบกับงานช่างปั้ นเป็นงานหนัก ต้องใช้กาลังและ
ฝีมือในการหางาน รวมถึงรูปแบบการเรี ยนรู้ที่มีการถ่ายทอดเฉพาะกลุ่มซึ่งยังอยู่ในวงจากัด ส่งผลให้
การประกอบอาชีพ ช่างฝีมือในการขบวนการผลิตโอ่งลายมังกรลดลง นอกจากนั้นการปรั บเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของคนในสังคม ปั จจุบันที่ไม่มีความจาเป็นในการเก็บกักน้าเหมือนในอดีต และยังมีวัสดุอื่นๆ
สามารถใช้ทดแทนโอ่งลายมังกร ส่งผลให้การผลิตโอ่งลายมังกรต้องปรับเปลี่ยนไปผลิตเป็นผลิต ภัณฑ์
อื่น

เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ (2551) การศึ กษาและพัฒนาสมบัติของคนอาเภอบางบาล เพื่อทา
ผลิตกัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์ ผลการวิจัยได้ส่วนผสมที่เหมาะสมคือส่วนผสมที่ 5 มี
ส่วนผสมของ ดินบางบาลร้อยละ 60 ดินขาวลาปางร้อยละ 20 และทรายร้อยละ 20 มีคุ ณสมบัติทาง
กายภาพหลังการเผาที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียสได้แก่ ความหดตัวเฉลี่ย 7.86 ความดูดซึมน้าเฉลี่ย
17.68 ความ แข็งแรงเฉลี่ย 7.14 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทนไฟอุณหภูมิ 850 ได้ สีหลั งจากเผา
ตรงกับ 722U อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสได้แก่ ความหดตัวเฉลี่ย 13.57 ความดูดซึ มน้าเฉลี่ย
6.27 ความแข็งแรง เฉลี่ย 35.98 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทนไฟอุณหภูมิ 1230 ได้ สีหลังจากเผา
ตรงกับ 723U สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภท สโตนแวร์ได้
สนิท บุญกล่อม (2550) การออกแบบและพัฒนาภาชนะเครื่องปั้นดินเผาบรรจุสาโทเพื่อการ
ขายของ กลุ่มชาวบ้านในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ด้านรูปทรงภาชนะผู้บริโภคมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ตัวอย่างที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักออกแบบที่เห็นว่าเหมาะเป็น
เอกลักษณ์ ประจาท้องถิ่น ด้านลวดลายสีเคลือบ ผู้บริโภคมีความพงพอใจสีน้าเงินอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
มีความต่างกับความคิดเห็นของนักออกแบบที่เลือกสีน้าตาล ด้านการจับถือผู้ บริโภคมีความพึงพอใจ
ในตัวอย่างที่ 4 อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความเห็นต่างจากนักออกแบบที่เลือกตัวอย่างที่ 2 ด้านความ
สะอาดน่ า ใช้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากตั ว อย่ า งที่ 4 เป็ น ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน ด้านเหมาะสมเป็นของฝากผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ตัว อย่ า งที่ 2 สอดคล้ องกับ ความคิด เห็ น ของนั กออกแบบที่ มีความเห็ น ว่ าสามารถนาตัว ภาชนะ
เครื่องปั้นดิ นเผานาไปใช้ ประโยชน์อย่างอื่นได้ และผู้ซื้ออาจสนใจนาไปเป็นของฝากจากแดนไกล
มากกว่าน้าสาโท
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สมบูรณ์ แก้วกระบิล (2550) กระบวนการพัฒนาภู มิปัญญาชาวบ้านเครื่องปั้ นดินเผาของ
ชุมชนเกาะ เกร็ ดเพื่อนาไปสู่ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่น ผลการวิจัยพบว่า เกาะเกร็ ด มีบริบท
ชุมชนที่เอื้อต่อ การพัฒนาภูมิ ปัญญาชาวบ้านเครื่องปั้นดินเผา จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่น มีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ลักษณะภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์
ประวัติชุมชน ภู มิ ปัญญาเครื่องปั้ นดิ นเผา ผู้นาชุมชน การรวมกลุ่มในชุมชน กระบวนการพัฒนา
เครื่องปั้นดินเผาของ ชุมชนเกาะเกร็ด พบว่า มีกระบวนการพัฒนาดังนี้ 1) การพัฒนาคน เพราะคน
คือกลไกสาคัญของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เริ่มจากการรวมกลุ่มเป็นการเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้
สร้างความเข้าใจให้ ตรงกันในการพัฒนาภู มิปัญญา ชาวบ้านเครื่องปั้นดินเผา พัฒนาผู้นาชุมชน การ
เสียสละเวลาของสมาชิก เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม เป็นต้น 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่
วัต ถุดิ บ (ดิน ) จะต้องมี การกรองเอาเฉพาะ เนื้อดินบริสุ ทธิ์ เพื่อให้ รูปทรงเครื่องปั้ น เรี ยบสวยงาม
รูปแบบมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในขนาดที่เล็กลง เปลี่ยนจากการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนมาเป็น
การผลิตเป็นเครื่องประดับตกแต่งและของที่ระลึก ลวดลายจะมีหลากหลายและละเอี ยดอ่อน สีสัน
เครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ด มีการพัฒนาสีจากดั้งเดิมสีส้มแดง มาเป็นสีดาอมแดง (สีนาก) จนกระ
ทั้งส่าสุดได้สีดาเงา เหมือนเคลือบมุกนับเป็นพัฒนาการเครื่องปั้นดินที่เห็นเด่นชัดอีกอย่างหนึ่ง เพราะ
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโดยเตาแก๊ส สามารถเพิ่มอุ ณหภูมิให้สูงขึ้นจะได้ผลิตภัณฑ์สีดา
เป็นต้น 3) การกระจายสินค้า กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหมู่ที่ 1 ได้กระจายสินค้าไปกับลูกค้าที่
เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในเกาะเกร็ ด เนื่องจาก การ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทาให้การประชาสัมพัน ธ์ไปยังสื่อต่างๆ
เพิ่มขึน้ การออกร้านและการสาธิตการปั้น เครื่องปั้นดินเผาตามโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้น นอกจากนี้ยัง
ได้ ร่ ว มแสดงสิ น ค้ า ตามห้ า งสรรพสิ น ค้ า และมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
ผู้ประกอบการ และทางเว็บไซต์ของการท่องเที่ยว เป็นต้น

สุชาตรี บุญปกครอง (2553) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้ นดินเผา
ด่านเกวียน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ และลูกจ้างธุรกิ จเครื่องปั้นดินเผา ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่งเสริ มการตลาด และด้านราคา พบว่ าด้านผลิตภัณฑ์ จะต้องคานึงถึงคุณภาพเป็นสาคัญ อัน
ได้แก่ ลวดลาย ความสวยงาม และความคงทน โดยต้องมีการคัดเลือกประเภทของผลิ ตภัณฑ์ที่จะ
นามาจาหน่ายเป็นเบื้องต้น ด้านการจัดจาหน่ายนั้นต้องคานึ งถึง ที่ตั้งที่เหมาะสม มีที่จอดรถที่สะดวก
การจัดตกแต่งร้านค้าให้ สวยงาม ด้านการส่งเสริมการตลาด ใช้การประชาสัมพันธ์โดยการแจกใบปลิว
และมีการติดป้ายประกาศที่รถประจาทาง ส่วนด้านราคานั้นจะต้องกาหนดราคาขายที่เหมาะสมไม่
แพงเกินไป เมื่อ พิจารณาถึงกลุ่มผู้ซ้อื เครื่องปั้นดินเผามีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา มีความพึ งพอใจอยู่ในระดับ
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มากเช่นกัน ส่วนด้านการจัดจาหน่ายและด้าน การส่งเสริมการตลาดผู้ซื้อมีความพึงพอใจเพียงระดับ
ปานกลาง 2. ยุทธศาสตร์การจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมามี 4 ยุ ทธศาสตร์ ได้แ ก่ ยุทธศาสตร์ ด้านผลิ ตภั ณฑ์ ยุทธศาสตร์ด้านการจั ดจาหน่าย
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการตลาด และยุทธศาสตร์ ด้านราคา โดยกาหนดเป้าประสงค์ได้ ทั้งหมด
13 เป้าประสงค์ และ 13 กิจกรรม
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ไสยเพ็ญ เฉิดเจิ ม (2548) การศึกษาดินขาวอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ ในการผลิตเครื่องปั้ นดินเผา
ประเภทสโตนแวร์โดยการขึ้นรูปด้วยวิธี หล่อน้าดิน ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติทางเคมีของดินขาว
อุตรดิตถ์ มีส่วนประกอบของซิลิการ้อยละ 70.10 อะลูมินา ร้อยละ 16.80 เหล็กออกไซด์ ร้อยละ3.70
คุณสมบัตทิ างกายภาพของดินขาวอุตรดิตถ์ หลักเผาที่อุณหภูมิ1250 องศาเซลเซียส มีการหดตัวร้อย
ละ 20.00 ความแข็งแรง 244.20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร การดู ดซึมน้าร้อยละ 0.03 และมีสี
เทาเข้มคุณสมบัติทางกายภาพของดินแดงบ้านหนองกลายหลักเผาอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส มี
การหดตัวร้อยละ 20.40 การดูดซึมน้าร้อยละ 2.14 และมีสีน้าตาล

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

30
5
5
10
50
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กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
ได้แก่
1. นักศึกษา
2. อาจารย์
3. เจ้าหน้าที่
4. บุคลากรภายนอก
รวมประชากรทั้งสิ้น
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การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการ
ผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาของสาขาเซรามิ ก ส์ ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

คน
คน
คน
คน
คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม
การสร้างแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การสอบถามการตั้งประเด็นคาถาม
2. ศึกษาเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผารูปแบบต่าง ๆ
แบบสอบถามที่ใช้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบ
ส่วนที่ 2
แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการ
ส่วนที่ 3
แบบสอบถามด้านการใช้บริการวิชาการ
ส่วนที่ 4
แบบสอบถามอายุ และรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการส่งแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลังจากการฝึกอบรม
เสร็จสิ้นลงและทาการรวบรวมแบบสอบถามเพื่อทาการประเมินเมื่อโครงการเสร็จสิ้นต่อไป
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการเข้าฝึกอบรมเรื่อง
เทคนิคการขึ้นรูป
2. สรุปผลการวิจัย
3. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 4
การประเมินผลและข้อเสนอแนะ
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การศึ ก ษาความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการโครงการอบรมกระบวนการผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
เพศชาย จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98 และเพศหญิง จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2
2. อายุ
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 50 คน อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6
อายุ 21-30 ปี จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 อายุ 31-40 ปี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32
อายุ 41-50 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ และอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ –
3. อาชีพ
นักศึกษา
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
บุคคลภายนอก

จานวน 30 คน
จานวน 5 คน
จานวน 5 คน
จานวน 10 คน

คิดเป็นร้อยละ 60
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 10
คิดเป็นร้อยละ 20

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ผู้วิเคราะห์ข้อมูลได้ตั้งเกณฑ์การประเมินเพื่อแปลความหมาย
ไว้เป็น 5 ระดับ ดังนี้คือ
เกณฑ์การประเมิน
4.50-5.50
3.50-4.50
2.50-3.50
1.50-1.50
0.50-1.50

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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ตารางที่ 4.1 แสดงคะแนนเฉลี่ย/ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านองค์ประกอบของ
การฝึกอบรมในการรับการอบรม
ระดับ
ลาดับ
รายการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
1. ด้านองค์ประกอบของการฝึกอบรมในการรับการอบรม
1.1 การประชาสัมพันธ์การอบรม
4.46
ดี
1.2 ช่วงเวลาและระยะเวลาในการอบรม
3.94
ดี
1.3 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ได้
4.64
ดีมาก
อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามและมีส่วนร่วม
1.4 ความเอาใจใส่ รับผิดชอบ และมนุษยสัมพันธ์ ในการ
ดีมาก
4.58
ปฏิบัติงานของเจ้าหนาที่ผู้ให้บริการ
1.5 ความเหมาะสมและความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์
ดี
4.36
รวมทั้งสถานที่ให้บริการวิชาการ
1.6 ความเหมาะและเพียงพอของอาหารและอาหารว่าง
4.70
ดีมาก
รวม
ดี
4.49

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านองค์ประกอบของการ
ฝึกอบรมในการรับการอบรม ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและดีมากเท่ากัน โดยองค์ประกอบที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจมาก
ที่สุด ได้แก่ วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ฟัง
ซักถามและมีส่วนร่วม
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ตารางที่ 4.2 แสดงคะแนนเฉลี่ ย /ระดับความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมด้านประโยชน์ และ
ผลที่ได้รับจากการอบรม
ระดับ
ลาดับ
รายการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
2. ด้านประโยชน์และผลที่ได้รับจากการอบรม
2.1 หัวข้อการอบรม มีความสอดคล้องต่อการพัฒนา
4.58
ดีมาก
องค์กร / ชุมชน
2.2 ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ตรงกับความต้องการ
4.32
ดี
และความสนใจของผู้รับบริการ
2.3 ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้ารับ
4.64
ดีมาก
การอบรม
2.4 มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้ารับการอบรม
4.52
ดีมาก
2.5 ความรู้ที่ได้รับการอบรม สามารถนาไปใช้ได้จริงใน
4.52
ดีมาก
องค์กร / ชุมชน
รวม
4.52
ดีมาก
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านประโยชน์และผลที่ได้รับจากการ
อบรม ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ความพึงพอใจ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก โดยประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ได้รับความรู้ที่
เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรม
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ตารางที่ 4.3 แสดงคะแนนเฉลี่ย/ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านการนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรม
ระดับ
ลาดับ
รายการประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจ
3. ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรม
3.1 เอกสารประกอบมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อการอบรม
4.40
ดี
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงได้ในภายหลัง
3.2 สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน / ประกอบอาชีพได้ใน
4.26
ดี
ภายหลัง
3.3 สามารถนาความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
4.64
ดีมาก
การเสริมสร้าง องค์กร / ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
3.4 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับองค์กร /
4.50
ดีมาก
ชุมชนได้ในภายหลัง
รวม
4.45
ดี

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลัง
การอบรม ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีและดีมากเท่ากัน โดยประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง องค์กร / ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
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1. สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการ
ผลิ ต เครื่ อ งปั้ น ดิ น เผาของสาขาเซรามิ ก ส์ ค ณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงคราม ผลการวิจัยสามารถสรุป อภิปราย และเสนอแนะได้ดังนี้
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการที่เข้ารับการบริหารโครงการ
บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 50 คน
และได้รับแบบสอบถามคืนมา จานวน 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ ค่าร้อย
ละ และพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ เป็น
ผู้รับบริการที่มีอายุ 20 – 30 ปี จานวน17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.72 อายุ 31 – 40 ปี จานวน 62 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.51 และ อายุ 41 – 50 ปี จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 32.81 และ มากกว่า 50
ปี จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 35.97 เป็นผู้รับบริการที่มีวุฒิการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน
251 คน คิดเป็นร้อยละ 99.21 และปริญญาตรี จานวน 2คน คิดเป็นร้อ ยละ 0.79 เป็นผู้รับบริการ
ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60 ค้าขาย จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
5.53 เกษตรกร จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 67.98 และอื่น ๆ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
9.88
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผู้ ม ารั บ บริ ก ารในโครงการบริ ก ารวิ ช าการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวม ร้อยละ 91.10 เมื่อพิจารณา
เป็น รายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้ บริการ ร้อยละ 92.33 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 90.91 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ร้อยละ 90.63
2. อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการโครงการอบรมกระบวนการผลิ ต
เครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ในโครงการบริ การวิช าการของคณะเทคโนโลยีอุต สาหกรรม มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงคราม
ใน 3 ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบของการฝึกอบรมในการรับการอบรม ด้านประโยชน์และผลที่ได้รับ
จากการอบรม ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรม พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 91.10 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพร้อม มีความ
สามัคคีเป็นอันดีในหน่วยงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCoRB ใน 7 ขั้นตอน
และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกาหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ ระดับความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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สาหรับรายด้าน พบว่า
1. ด้านองค์ประกอบของการฝึกอบรมในการรับการอบรม พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 92.33 เป็นความสาเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบคาถามของการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีการวางแผนงานล่วงหน้าและ
จัดแยกเป็นระบบไม่ซ้าซ้อนกัน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับ กุสุมา สมเชย กล่าว
ว่า การวางแผนงานที่ดีและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หมายถึง ความสาเร็จขององค์กรเป็นการแสดง
ถึงเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 2 ทาง ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
2. ด้านประโยชน์และผลที่ได้รับจากการอบรม พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจ ร้อยละ
90.91 แสดงว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดบุคลากรได้
ตรงตามส่วนงานของการให้บริการแก่ผู้รับบริการในพื้นที่รวมถึงมีการวางระบบขั้นตอนของการบริการ
อย่างเหมาะสม มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ อรพินทร์ ไชยพยอม กล่าวว่า
การให้บริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องเข้าใจสภาพและความต้องการของผู้รับบริการด้วย
3. ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรม พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90.63 แสดงว่า สถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มีความพร้อมในการบริการและจัดสถานที่ได้เหมาะสมกับท้องถิ่น สามารถให้การตอบสนองตามความ
ต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการ เช่น ห้องน้า สถานที่จอดรถ และบริการอื่น ๆ
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3. ข้อเสนอแนะ
3.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรจัดทาแผนปฏิบัติ
การของการดาเนินโครงการให้ทราบระยะเวลาของการดาเนินโครงการแต่ละไตรมาสให้ชัดเจน เพราะ
จะทาให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการได้ว่าดาเนินการไปถึงระดับใดบ้างแล้ว
3.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรดาเนินโครงการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการของคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พิบูลสงครามต่อไป
3.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรเพิ่มโครงการอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมของโครงการต่างๆ ต่อไป
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แบบประเมินโครงการ
ความพึงพอใจโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปัน้ ดินเผา
ของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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แบบประเมินโครงการ
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จากภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป
1
2
3
4
1
2
3
4
เจ้าหน้าที่
อืน่ ๆระบุ.................
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ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย จากภาครัฐ
นักศึกษา
ปริญญาตรี ชั้นปี
ปริญญาโท ชั้นปี
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
อาจารย์
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ
ประเด็น / หัวข้อ การพิจารณา

1. ด้านองค์ประกอบของการฝึกอบรมในการรับการอบรม

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

1. การประชาสัมพันธ์การอบรม
2. ช่วงเวลาและระยะเวลาในการอบรม
3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง
ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามและมีส่วนร่วม
4. ความเอาใจใส่ รับผิดชอบ และมนุษยสัมพันธ์ ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหนาที่ผู้ให้บริการ
5. ความเหมาะสมและความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้ง
สถานที่ให้บริการวิชาการ
6. ความเหมาะและเพียงพอของอาหารและอาหารว่าง

2. ด้านประโยชน์และผลที่ได้รับจากการอบรม

1. หัวข้อการอบรม มีความสอดคล้องต่อการพัฒนา องค์กร / ชุมชน
2. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ตรงกับความต้องการและ
ความสนใจของผู้รับบริการ
3. ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรม
4. มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้ารับการอบรม
5. ความรู้ที่ได้รับการอบรม สามารถนาไปใช้ได้จริงในองค์กร /ชุมชน

3. ด้านการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรม

1. เอกสารประกอบมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อการอบรม ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงได้ในภายหลัง
2. สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน / ประกอบอาชีพได้ในภายหลัง
3. สามารถนาความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
องค์กร / ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
4. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับองค์กร / ชุมชนได้ใน
ภายหลัง

ดีเยี่ยม
(5)

ดี
(4)

ปานกลาง ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง
(3)
(2)
(1)

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม
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ภาพกิจกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ประวัติผู้วิจัย

ประวัติการศึกษา

นายขันแก้ว สมบูรณ์
Mr. Khankaew Somboon
3 5015 00410 04 7
นายช่างประณีตศิลปะ
สาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
156/18 sหมู่ 5 ตาบลพลายชุมพล
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
E-Mail : khon13042502@hotmail.com
พ.ศ. 2524 ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แขนงการผลิต
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พ.ศ. 2537 ปริญญาโท (กศม.)
สาขาอุตสาหกรรมศึกษา (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
สาขาวิชาเซรามิกส์

ภัฏ
พิบ
ูลส
งคร
าม

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาอังกฤษ)
เลขบัตรประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งปัจจุบัน
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสารและ E-Mail

มห
าวิท
ยาล
ัยรา
ช

สาขาที่มีความชานาญ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
งานวิจัยที่ทาแล้วเสร็จ
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 คุณค่าเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและการนามา
ประยุกต์ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตาปะขาวหายและ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ตาบลหัวรอ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (ผู้วิจัย)
พ.ศ. 2559 การวิจัยพัฒนารูปแบบและคุณค่าเครื่องปั้นดินเผา
บ้านตาปะขาวหาย โดยการต่อยอดเทคนิคภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ฟื้นฟูเอกลักษณ์ รูปแบบและลวดลายของท้องถิ่น
(กาลังดาเนินการ)

