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บทคัดย่อ 

  การวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านตาปะขาวหาย 
ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ เพ่ือสร้างรายให้ชุมชน    
มีผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของตนเองและยังจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกับชุมชนต่อไป 
 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการบริการ
วิชาการเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แนวความคิดภูมิปัญญาในท้องถิ่น ด้วยสาเหตุความโดดเด่นทาง
องค์ประกอบของเครื่องปั้นดินเผาบ้านตาปะขาวหายมีประวัติศาสตร์และมีอัตลักษณ์ของตนเอง     
ซึ่งเชื่อมโยงและสอดคล้องกับบริบทของบ้านตาปะขาวหายในฐานะที่เป็นกุญแจส าคัญของการพัฒนา
ท้องถิ่ น  ในการให้ชุ มชนฝึกปฏิบัติ การเรี ยนรู้ เป็นแนวทางการ พัฒนาเครื่ องปั้ นดิน เผา                  
บ้านตาปะขาวหาย โดยอาศัยความร่วมมือเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์จนเกิดเป็นชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ทางด้านเครื่องปั้นดินเผา และมีกระบวนการบริการวิชาการในมิติต่างๆ เข้าด้วยกันจนสามารถน าไปสู่
การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางด้านเครื่องปั้นดินเผาที่มีประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของ        
บ้านตาปะขาวหาย และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดพิษณุโลกสืบไป 
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TITLE: The Study of the Pottery Production Process Training Project Service Satisfaction                  

in Ceramics Branch, Faculty of Industrial Technology Pibulsongkram Rajabhat University. 
AUTHOUR: Mr. Kankeaw Somboon. 
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UNIVERSITY: Pibulsongkram Rajabhat University. 
YEAR:  2016. 

ABSTRACT 
  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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การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิต

เครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ขอบเขตการวิจัย 
1. นักศึกษา  จ านวน     30 คน 
2. อาจารย์  จ านวน  5 คน 
3. เจ้าหน้าที่  จ านวน   5   คน 
4. บุคลากรภายนอก จ านวน    10   คน 

รวมประชากรทั้งสิ้น     50   คน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การบริการวิชาการ หมายถึง การบริการวิชาการของสาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการวิชาการ 
2. ได้แนวทางการปรับปรุงการให้บริการวิชาการของสาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมต่อไป 
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ค าน า 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม 
ส าเร็จลงได้ด้วยดี ขอขอบคุณสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ท าให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์โดยได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิช าการของ
สาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าให้บริการวิชาการเป็นที่ยอมรับและเพ่ิมประสิทธิภาพ
สูงขึ้น และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของส านักงานการพัฒนาระบบราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแหล่งบริการวิชาการ ท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ และสังคม
ท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
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  หน้า 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญภาพ 
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ค 
ง 

บทที่ 1 บทน า  
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 
2 
2 
2 
2 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  1. ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตในประเทศต่าง ๆ 
  2. ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย 
  3. เครื่องปั้นดินเผาศิลปะล้านช้าง เมืองหลวงพระบางและสกลนคร 
      แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ – แหล่งโบราณคดีบ้านเตาไห (บ้านตา    
      ปะขาวหาย) 
  4. การฟ้ืนฟูภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผา 
  5. ปัจจัยด้านการตลาดที่เก่ียวกับการจ าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา 
  6.  การแบ่งประเภทเครื่องปั้นดินเผา การใช้สีเคลือบ 
  7.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบนแนวคิดการออกแบบ  
      ผลิตภัณฑ์ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3 
3 
4 
12 
13 
 

15 
16 
16 
18 
 

23 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย  
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

35 
35 
35 
36 

บทที่ 4 การประเมินผลและข้อเสนอแนะ  
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรม
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

37 
37 
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สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 1. สรุปผลการวิจัย 

2. อภิปรายผล 
3. ข้อเสนอแนะ 

41 
41 
42 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

43 
47 

 แบบประเมินโครงการ : ความพึงพอใจโครงการอบรมกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

48 

 ภาพกิจกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม : โครงการอบรมกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

50 

ประวัติผู้วิจัย 55 
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สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่ 4.1 แสดงคะแนนเฉลี่ย/ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

ด้านองค์ประกอบของการฝึกอบรมในการรับการอบรม 
38 

ตารางที่ 4.2 แสดงคะแนนเฉลี่ย/ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
ด้านประโยชน์และผลที่ได้รับจากการอบรม 

39 

ตารางที่ 4.3 แสดงคะแนนเฉลี่ย/ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรม 

40 
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สารบัญภาพ 

  หน้า 
ภาพที่ 2.1 เครื่องปั้นดินเผายุคหินใหม่ พบที่บ้านเก่า ต. จระเข้เผือก อ. เมือง  

จ. กาญจนบุรี 
5 

ภาพที่ 2.2 เครื่องปั้นดินเผายุคโลหะ ขุดพบที่บ้านปราสาท เครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ 
ได้มีการขุดพบที่บริเวณบ้านปราสาทใต้ จังหวัดนครราชสีมา มีอายุ
ประมาณ 3,000-1,500 ปี มีทั้งชนิดที่ตกแต่งและไม่ตกแต่งลวดลาย 
 โดยการตกแต่งอาจจะเป็นลายเชือกทาบ ผิวด้านนอกและด้านในเคลือบ
ด้วยน้ าดินสีแดง ส่วนรูปทรงที่พบเป็นจานหรือคนโท ปากแตร คอแคบสูง 
ปากกว้างบาน ล าตัวกลมแป้น 

5 

ภาพที่ 2.3 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยต้น เป็นภาชนะดินเผาสีด า ตกแต่งด้วยลาย
ขูดขีดและลายเชือกทาบ รูปทรงมักเป็น หม้อกันกลม ปากผายกว้างเชิงสูง 
มีทั้งชนิดปลาย สอบเข้าและออก 

6 

ภาพที่ 2.4 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยกลาง ภาชนะส่วนใหญ่มีเนื้อดินสีขาวนวล 
ไหล่ลู่ล าตัวกลมและหักเป็นสัน ก้นภาชนะ มีท้ังกลมและแหลม มักไม่มีการ
ตกแต่งลวดลาย แต่บางชิ้นมีการตกแต่งด้วยลายขูดขีด และเขียนลวดลายสี
แดงท่ีบริเวณไหล่ของภาชนะ 

6 

ภาพที่ 2.5 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยปลาย รูปทรงของภาชนะมีทั้งชนิดก้นกลม
และชนิดมีเชิงสูง ปลายผาย ขอบปากมีสัน มีการตกแต่งด้วยการเขียน
ลวดลายสิแดง สีที่ใช้เขียนเรียกว่า “สีดินเทศ”ลวดลาย ที่เขียนส่วนใหญ่
เป็น ลายเรขาคณิต ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม ลายก้านขด ลายก้นหอย 

7 

ภาพที่ 2.6 จารึกบนตราดินเผาจากเมืองอู่ทอง(ด้านซ้าย)และเมืองจันเสน(ด้านขวา) ใช้
อักษร พราหมีสมัยราชวงศ์คุปตะ, ปัลลาะ ราวพุทธศตวรรษ ๑๐ - ๑๑ 
และ ๑๒   ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
และพิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์ 

8 

ภาพที่ 2.7 พระพิมพ์ดินเผา(ปางสมาธิ) มีจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ 
อ่านว่า “เมตเตยยโก” หมายถึงพระนามของพระศรีอารยเมตตรัย สถานที่
พบคือ เมืองโบราณ อู่ทอง สุพรรณบุรี อายราวพุทธศตวรรษ ๑๑-๑๒ ยุค
ทวารวดี 

9 

รูปที่ 2.8 พระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ศิลปสมัยทวารวดี มีจารึกหลังพระพิมพ์
เป็น ภาษามอญโบราณ ก าหนดอายุตามรูปแบบอักษรหลังปัลลวะ อายุราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๔ สถานที่ขุดพบคือเมืองฟ้าแดดสูงยาง ต าบลหนองแปน 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9 
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จ 
 

สารบัญภาพ (ตอ่) 

  หน้า 
ภาพที่ 2.9 เครื่องปั้นดินเผาทวาราดี เรียกว่า สถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล จารึกเป็น

ภาษา บาลี, มอญโบราณ อายุราวพุทธศวรรษ ๑๓-๑๔ พบที่เมืองทัพชุมพล 
จังหวัดนครสวรรค์ 

10 

ภาพที่ 2.10 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเตาไห ต าบลหัวรอ อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 

14 

ภาพที่ 2.11 ช่างปั้นบ้านจานเหนือก าลังผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามแบบโบราณ 14 
ภาพที่ 2.12 รูปแบบโอ่งชุมชนเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร คล้ายกับโอ่งบ้านแก่งเป้า 15 
ภาพที่ 2.13 การแสดงลักษณะการคลึงดินเป็นเส้นก่อนที่จะขึ้นรูปโอ่งของช่างในชุมชน

เครื่องปั้นดินเผา หมู่บานเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 
15 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจังหวัด
พิษณุโลกที่ให้บริการวิชาการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยได้จัดบริการวิชาการและบริการวิชาชีพตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯให้สอดคล้อง
เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือให้เป็นตามมาตรฐานในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการศึกษา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตัวชี้วัดของหน่วยงานส านักงานมาตรฐานการศึกษาหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการการประเมินผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามในช่วงปีงบประมาณ 2549 -  2550 จากการสรุปผลการด าเนินงาน
ตามส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2549 โดยภาพรวมค่าคะแนนที่ได้คือ 3.9222 (ก.พ.ร. 2550) และผลคะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2550 มีผลคะแนนภาพรวมที่ได้คือ 2.5499 
(ก.พ.ร. 2551) จากข้อมูลรายงานผลสรุปมีตัวชี้วัดบางตัวอยู่ในระดับดีและคงที่แต่บางตัวมีค่าเฉลี่ยที่
ได้ลดลงอันมาจากปัจจัยที่มากระทบต่อการด าเนินงานบ้างการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาและให้ทุนสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆด้านการบริการ
วิชาการมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งบริการวิชาการในระดับท้องถิ่นระดับชาติความพยายามของ
มหาวิทยาลัยฯในการพัฒนาแหล่งบริการวิชาการเช่นปีพ .ศ. 2547 มีจ านวนแหล่งบริการวิชาการ 4 
แหล่งปีพ.ศ. 2548 มีจ านวนแหล่ง 10 แหล่งปีพ.ศ.2549 มีจ านวน 13 แหล่งปีพ.ศ. 2550 มีจ านวน 
15 แหล่งแหล่งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามที่มีอยู่เป็นเพียงระดับท้องถิ่นซึง
ยังไม่ได้รับรองเป็นแหล่งที่เป็นระดับชาติหรือมีความร่วมมือกับนานาชาติได้ซึ่งสังเกตได้จากผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองที่ส านักงานพัฒนาระบบราชการได้มาท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2550 ระดับคะแนนเฉลี่ยได้เพียง 2.00 ซึ่งต่ า
กว่าค่าเฉลี่ย (ก.พ.ร 2551) การส่งเสริมและพัฒนาให้แหล่งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงครามเป็นที่ยอมรับที่สูงขึ้นจากระดับท้องถิน่ไปสู่ระดับชาติ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัย เรื่องการวิเคราะห์การให้บริการวิชาการ
ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการให้บริการวิชาการเป็นที่ยอมรับและสูงขึ้นและ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของส านักงานการพัฒนาระบบราชการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
แหล่งบริการวิชาการและยังท าให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆและสังคมท้องถิ่นมาก
ยิ่งขึน้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะห์การให้บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามพันธกิจและ

จุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
2. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานและการติดตามประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในเขตพ้ืนที่ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล

สงครามจังหวัดพิษณุโลกการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการใช้ปฏิบัติการระดมความคิดเห็น 

1. การศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามซ่ึงเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการที่คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจัดให้กับบุคคลภายนอกตามโครงการบริการ
วิชาการส ารวจข้อมูลจากเอกสารและแหล่งในการให้บริการวิชาการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามแผนปฏิบัติการค า
รับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

2.1 บุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาประชุมจ านวน 100 คนประกอบด้วยหน่วยงาน
ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจ านวน 10สาขาวิชา 

2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตอบแบบสอบถามจ านวน50คนจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหมายถึงการให้บริการวิชาการของ
สาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาเซรามิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ท าให้ทราบถึงกระบวนการการให้บริการวิชาการของสาขา เซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2.ผู้ให้บริการวิชาการและบุคลากรในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์และ
น าไปใช้ประกอบการวางแผนการการให้บริการวิชาการในโอกาสต่อไป 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการวิชาการ 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  1. ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตในประเทศต่าง ๆ  
 (ทวี พรหมพฤกษ์: วิชาเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น, หน้า 9) 
 เครื่องปั้นดินเผา ได้มีมูลเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ที่
เกดิขึ้นในสมัยแรกๆ เข้าใจว่าคงท าภาชนะใส่อาหาร น้ า และสิ่งก่อสร้างมาก่อน แล้วต่อมาเมื่อมนุษย์
เรามีความเจริญขึ้น ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ และน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างกว้างขวาง ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์นานาชนิด 
 การท าเครื่องปั้นดินเผาในสมัยแรก สันนิษฐานประมาณกันว่าอยู่ในราว 1500 B.C. ก่อน 
ครสิตกาล จากการศึกษาค้นพบหลักฐานผลิตภัณฑ์ประเภทอิฐซึ่งมีใช้ในการก่อสร้างในสมัยโบราณขึ้น 
เป็นครั้งแรกในอาณาจักรบาบิโลเนีย และประเทศเอสซีเรีย อียิปต์ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่
น ามาใช้ ในการก่อสร้าง เรียกกันว่า เทอราคอตต้า (Tera-cotta) มีลักษณะเนื้อหยาบ มีความ
แข็งแกร่ง พอสมควร มีทั้งชนิดเคลือบ ไม่เคลือบ ส่วนในแถบเอเชีย ก็มีประเทศจนที่มีประวัติการท า 
เครื่องปั้นดินเผามาช้านาน ตอนแรกก็ไม่มีการเคลือบ แต่ในระยะต่อมาในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน ประเทศจีน 
มีการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาจะมีการเคลือบในช่วงปลายของราชวงศ์ฮ่ัน คือมีเครื่องปั้นดินเผาชนิด 
เคลือบตะกั่ว(Lead galzed)และชนิดเคลือบต่าง(Alkaline)เป็นเคลือบประเภทที่เผาอุณหภูมิไม่สูง 
มากนัก ต่อมาในราชวงศ์ถัง มีการท าเคลือบหลายสี ที่เรียกว่าเคลือบถังใส ซึ่งหมายถึงเคลือบปอร์
ซเลน เผาที่อุณหภูมิสูง ในสมัยซ้องมีผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมของโลก เรียกว่า การท าผลิตภัณฑ์ปอร์ซเลน 
ชาวจีนค้นพบการท าเคลือบสีแดงขึ้น(Red capper glazed)เป็นครั้งแรกแห่งเดียวในโลก นอกจากนั้น
ยังมีท า เคลือบสีน้ าเงนิ สีเขียว จีนใช้ดินเกาลิน(Kaolin)ในประเทศอังกฤษค้นพบดินประเภทนี้เช่นกัน 
ชาวอังกฤษเรียกว่าChina stoneหรือChina clayโดยน ามาผสมกับหินฟันม้า(Feldspar) กับหินแก้ว 
(Quartz) 
 ค าว่าKaolinมาจากภาษาจีน หมายถึง ดินที่ขุดได้มาจากที่ราบสูง มีลักษณะสีขาว เนื้อหยาบ 
มีความทนไฟในอุณหภูมิสูง 
 อังกฤษค้นพบการท าโบนไชน่า(Bone China)เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 
ลักษณะบางและโปร่งแสงมาก 
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 2. ประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย 
 อารยะธรรมที่มีมาแต่โบราณในอาณาเขตของประเทศไทยนั้น มีความเจริญมีอารยะธรรม 
ศิวิไลซ์เพียงใด สามารถท าการศึกษาเปรียบเทียบจากลักษณะรูปแบบของงานศิลปกรรม ทั้งด้าน
ประติมากรรม ลักษณะรูปแบบ ลวดลาย ที่อยู่บนเครื่องปั้นดินเผา(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 
เล่มที่ ๒๒ เรื่องที่ ๒) และการผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความ ต้องการไม่ว่าจะเป็น
การใช้ในชีวิตประจ าวันหรือเป็นอุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 2.1 เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ชองไทย  
 2.2เครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมบ้านเชียง 
 2.3 เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวาราวดี 
 2.4 เครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ 
  
 2.1 เครื่องปั้นดินเผาก่อนประวัติศาสตร์ของไทย 
  เครื่องปั้นดินเผาในสมัยนี้ท าการผลิตครั้งแรกในยุคหินกลาง หรือสังคมล่าสัตว์(มีอายุ
ประมาณ ๑๐,๐๐๐-๗๐,๐๐๐ปี) เช่น เครื่องปั้นดินเผาที่ถ้ าผี อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วน
เครื่องปั้นดินเผา ในยุคใหม่(๗,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปี) มีการขุดพบในแหล่งโบราณคดีเกือบทุกภาคของ
ประเทศไทย เช่น หมู่บ้านเก่า ต าบลจระเข้เผือก อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือที่จังหวัดลพบุรี 
กระบี่ พังงา และ นครศรีธรรมราช ฯ ส่วนเครื่องปืนดินเผาในยุคโลหะ(๕,๖๐๐-๑,๗๐๐ ปีมาแล้ว) มี
การผลิตควบคู่ไปกับ เครื่องโลหะ การผลิตในยุคนี้มีการพัฒนาเทคนิคการผลิตไปอย่างมาก แหล่งที่
พบเครื่องปั้นดินเผาคือ บ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี, บ้านดอนตาเพชร จังหวัด
กาญจนบุรี และบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา 
 2.2 เครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมบ้านเชียงเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผายุคโลหะ เป็น
แหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่งที่อยู่ในถิ่นภาคอีสานของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี เราสามารถ
วิเคราะห์ถึงสภาพ สังคมในสมัยนั้นได้จากความสวยงามชองเครื่องปั้นดินเผา และลวดลายที่เคลือบอยู่
บนเครื่องปั้นดินเผา1(ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก , กระทรวงวัฒนธรรม : ออนไลน์ )นอกจากนั้น
เครื่องปั้นดินเผายังเป็นงานช่างฝีมือที่แสดงถึงภูมิปัญญาพัฒนาการด้านเทคโนโลยีชองชุมชนที่สั่งสม     
และสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานแสดงให้เห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นบนเงื่อนไข
ความต้องการของสังคมที่เป็นเจ้าของ (โครงการศึกษาเครื่องปั้นดินเผา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 
ออนไลน์) 
 
 
 
 
 
1ภาชนะดินเผาบ้านเชียง สามารถแบ่งเป็น 3 ยุค ได้แก่ สมัยต้น(5 ,600-3,000 ปี) สมัยกลาง(3,000-2,300ปี) สมัย
ปลาย (2,300-1,800ปี) ในยุคปลายนี้เครื่องปั้นดินเผามีลวดลายที่สวยงามที่สุด ลวดลายพิสดาร สะท้อนให้เห็นถึง
สภาพสังคมที่สงบสุข 
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 ภาพที่ 2.1 เครื่องปั้นดินเผายุคหินใหม่ พบที่บ้านเก่า ต. จระเข้เผือก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี 

ที่มา :สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ ๒๒ 
 

 

 
 
 ภาพที่ 2.2 เครื่องปั้นดินเผายุคโลหะ ขุดพบที่บ้านปราสาท เครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ได้มีการ
ขุดพบที่บริเวณบ้านปราสาทใต้ จังหวัดนครราชสีมา มีอายุประมาณ 3,000 -1,500 ปี มีทั้งชนิดที่
ตกแต่งและไม่ตกแต่งลวดลาย โดยการตกแต่งอาจจะเป็นลายเชือกทาบ ผิวด้านนอกและด้านใน
เคลือบด้วยน้ าดินสีแดง ส่วนรูปทรงที่พบเป็นจานหรือคนโท ปากแตร คอแคบสูง ปากกว้างบาน ล าตัว
กลมแป้น 
 ที่มา : มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ 
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 ภาพที่ 2.3 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยต้น เป็นภาชนะดินเผาสีด า ตกแต่งด้วยลายขูดขีด
และลายเชือกทาบ รูปทรงมักเป็น หม้อกันกลม ปากผายกว้างเชิงสูง มีทั้งชนิดปลาย สอบเข้าและออก
 ที่มา : มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ 
 
 
 

 
 
 ภาพที่ 2.4 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยกลาง ภาชนะส่วนใหญ่มีเนื้อดินสีขาวนวล ไหล่ลู่
ล าตัวกลมและหักเป็นสัน ก้นภาชนะ มีท้ังกลมและแหลม มักไม่มีการตกแต่งลวดลาย แต่บางชิ้นมีการ
ตกแต่งด้วยลายขูดขีด และเขียนลวดลายสีแดงที่บริเวณไหล่ของภาชนะ 
 ที่มา :มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชดังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ 
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 ภาพที่ 2.5 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงสมัยปลาย รูปทรงของภาชนะมีทั้งชนิดก้นกลมและ
ชนิดมีเชิงสูง ปลายผาย ขอบปากมีสัน มีการตกแต่งด้วยการเขียนลวดลายสิแดง สีที่ใช้เขียนเรียกว่า 
“สีดินเทศ”ลวดลาย ที่เขียนส่วนใหญ่เป็น ลายเรขาคณิต ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม ลายก้านขด ลาย
ก้นหอย 
 ทีม่า :มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ  
 
 2.3 เครื่องปัน้ดินเผาสมัยทวาราวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖) 
 วัฒนธรรมทวารวดี เป็นชื่อรัฐใหญ่ที่มีอ านาจอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยมาแต่โบราณ
ก่อนอยุธยา และคงจะมีอ านาจอยู่ระหว่างราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๖ มีศูนย์กลางทางวัฒนธรรมอยู่
ในภาคกลางแถบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าแม่กลอง คือ แถบจังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี 
สุพรรณบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และนครสวรรค์ และได้ปรากฏในเมืองต่างๆ ทั่วทุกทิศ อาทิ ทิศ
เหนือไปถึง ล าพูน (หริภุญไชย) ทิศตะวันออก ไปปรากฏที่นครนายก ปราจีนบุรี และอรัญประเทศ ทิศ 
ตะวันออกเฉียงเหนือปรากฏที่สระบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม ชัยภูม ขอนแก่น บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด และยโสธร ทิศใต้ปรากฏที่ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และยะลา 
(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, เล่มที่ ๒๒ เรื่องท่ี๒) 
 เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดีกับพิธีกรรม ความเชื่อ ศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรม
หรอืการตอบสนองความต้องการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในประเทศไทย อาทิ การ 
ถ่ายทอดสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาฮินดู เช่น จารึกบนตราดินเผาจากเมืองอู่ทอง และ
เมืองจันเสน2 
 
 
2 ตราดินเผาจากเมืองอู่ทองพบเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบแต่สถานท่ีพบคือเมืองโบราณอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ส่วนตราดินเผาจันเสนช้ินน้ีถูกพบในบริเวณเนินดินท่ีเรียกว่า “โคกจันเสน” ภายในเมืองโบราณจันเสน อ าเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค์ ชาวบ้านได้พบตราดินเผาจ านวนหน่ึงขณะท าการเกษตรกรรม จึงน ามาถวายแด่ วัดจันเสน ซ่ึงมีการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา จารึกท้ังสองช้ินน้ีมีลักษณะเป็นรอยนูนต่ าชิ้นมาจากพื้นผิวของตราดินเผา โดยปรากฏทาง
ด้านหน้าและด้านข้าง จารึกทางด้านหน้าอยู่ใต้ภาพโคนอนหมอบ ตรีศูลและครุฑ (ด้านบนของโค เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว)
เนือ้หาด้านท่ี ๑ จากการแปล ๒ ครั้ง แปลว่า“พระศิวะ พระพรหม และ พระวิษณุ” หรือแปลได้อีกว่า “พระศิวะผู้ยิ่งใหญ่” 
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 ภาพที่ 2.6 จารึกบนตราดินเผาจากเมอืงอู่ทอง(ดา้นซ้าย)และเมืองจันเสน(ด้านขวา) ใช้อักษร 
พราหมีสมัยราชวงศ์คุปตะ, ปัลลาะ ราวพุทธศตวรรษ ๑๐ - ๑๑ และ ๑๒   ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ 
สถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีและพิพิธภัณฑ์จันเสน จังหวัดนครสวรรค์  
 ทีม่าของภาพ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 
 การผลิตเครื่องปั้นดินเผาในสมัยทวารวดี ไม่เพียงแต่ท าการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ทางกายภาพคือเพ่ือใช้สอยในชีวิตประจ าวันเท่านั้น แต่ยังท าการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการทาง 
จิตใจ ที่เกี่ยวกบการบูชาพระพุทธศาสนาเพ่ือความสุขในโลกหน้า เช่น การสร้างเครื่องปั้นดินเผาเพ่ือ 
บูชาพระพุทธเจ้า ผลิตเป็นรูปพระพุทธรูป พระพิมพ์ต่างๆ ซึ่งมีความประณีต บรรจง แกะลวดลาย ที่ 
เป็นงานปติมากรรมชั้นสูง หรือทีเ่รียกว่าผลงานของช่างหลวง(ช่างของพระมหากษัตริย์) ความสวยงาม 
และรูปแบบของพระพิมพ์ ยังแสดงถึงการถ่ายทอดลักษณะ รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยของ 
อารยะธรรมทวารวดีได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อาทิ พระพิมพ์ดินเผาศิลปทวารวดี3(ภาพที่2.7) มีจารึกอักษร 
ปัลลวะ ภาษาบาลี สถานที่พบเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และยังมีพระพิมพ์ดินเผาศิลปะ 
ทวารวดี เมืองฟ้าแดดสูงยาง(ภาพท่ี 2.8) 
 
 
3พระพิมพ ์(ปางสมาธิ) ศิลปะทวารวดี ท าด้วยดินเผา จารึกอักษรปัลลวะ เป็นภาษาบาลี อายุราวพุทธศตวรรษ ๑๑-๑๒ พระ
พิมพ์องค์น้ีถูกพบในการขุดแต่งเจดีย์หมายเลข ๑๑ ในเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในระหว่างวันท่ี ๕ สิงหาคม ถึง ๓ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ นายสมศักดิ์ รัตนกุล ผู้ควบคุมการส ารวจและขุดแต่งโบราณสถาน ระบุว่า พบในบริเวณทิศใต้ของ
เจดีย์ นอกจากน้ียังมีการพบโบราณวัตถุอื่นๆ ในบริเวณเจดีย์ดังกล่าว ได้แก่ พระพุทธรูปส าริดปาง เสด็จลงจากดาวดึงส์ ๔ 
องค์ เสาหินแปดเหลี่ยม และแท่นหินสี่เหลี่ยมจ าหลักลวดลาย ต่อมาในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ปีเตอร์สกิลลิ่ง 
และศานติ ภักดีค า ไดเ้ดินทางโปท่ีพิพิธภัณฑ์ฯ ดังกล่าว เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพระพิมพ์ จึงได้พบพระพิมพ์องค์น้ีรวมถึงองค์
อื่นๆ ท่ียงัไม่ได้มีการอ่าน - แปล จึงไดท้ าการอ่าน - แปลท้ังหมดลงในบทความชื่อ “จารึกพระสาวกและจารึกพระเจ้าศุทโธท
นะพบใหม่ ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี” ตีพิมพ์ใน วารสาร Fragile Palm Leaves เมื่อเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่วนเนือ้หาของจารึกพระพิมพ์องค์น้ีกล่าวถึงพระ นามของพระศรีอารยเมตตรัย (เมตไตรยะ) ซ่ึงเป็นอนาคตพุทธ
เจ้าท่ีกล่าวกันว่าจะลงมาตรัสหลังจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน (โคตม) ปรินิพพานไปแล้ว ๕,๐๐๐ ปี เมตไตรยะเป็นท่ีนับถือ
ของพุทธศาสนิกชนท้ังหินยานและมหายาน โดย พบประติมากรรมของพระองค์ในทุกประเทศท่ีนับถือพุทธศาสนา 
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 ภาพที่ 2.7 พระพิมพ์ดินเผา(ปางสมาธิ) มีจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาบาลี บนพระพิมพ์ อ่าน
ว่า “เมตเตยยโก” หมายถึงพระนามของพระศรีอารยเมตตรัย สถานที่พบคือ เมืองโบราณ อู่ทอง 
สุพรรณบุร ีอายราวพุทธศตวรรษ ๑๑-๑๒ ยุคทวารวดี 
 ที่มา :ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 
 

 
 
 รูปที่ 2.8 พระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง ศิลปสมัยทวารวดี มีจารึกหลังพระพิมพ์เป็น 
ภาษามอญโบราณ ก าหนดอายุตามรูปแบบอักษรหลังปัลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ สถานที่ขุด
พบคือเมืองฟ้าแดดสูงยาง ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ที่มาของภาพ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 
 นอกจากนั้นยังมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพ่ือบูชาพระพุทธศาสนาในลักษณะความเชื่อที่ว่า
ถ้ามีการจารึกชื่อตนเองลงบนสิ่งที่จะถวายบูชา จะท าให้ได้บุญกุศล นี่คือความเชื่อทางศาสนา ความ
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เชื่อของวิถีชีวิตของชุมชน อาทิ การจารึกค าสอนในพระพุทธศาสนาลงบนพระสถูปดินเผาเมืองทัพชุม
พล4 (รูปที่ 2.9) ต าบลหนองกรด อ าเภอเมอง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

 
 
 ภาพที่ 2.9 เครื่องปัน้ดินเผาทวาราดี เรียกว่า สถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล จารึกเป็นภาษา 
บาลี, มอญโบราณ อายุราวพุทธศวรรษ ๑๓-๑๔ พบทีเ่มอืงทัพชุมพล จังหวัดนครสวรรค์ 
 ที่มาของภาพ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 
 
 
4 ฟ้องทัพชุมพล เป็นเมอืงโบราณที่อยู่ในวฒันธรรมทวารวดีเมื่อราวปีพ.ศ. ๒๕๐๔ ได้มีการขุดพบพระพิมพ์และสถูป 
จ าลองเป็นจ านวนมาก พระพิมพ์ที่พบโดยมากท าเป็นรูปพระพุทธเจ้าประทับตรงกลาง และมีพระโพธิสัตว์ประทับ 
ยืนด้านข้าง ซึง่เป็นรูปแบบของศิลปะทวารวดี ส่วนสถูปดินเผานั้น พบมากกว่า ๑๐๐ องค์ ตอ่มาราว พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ภัณฑาร้กษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ส ารวจพื้นที่จึงทราบว่ามีสถูปดินเผา ๒ ช้ิน ซึ่ง 
แตล่ะองค์จารึกปรากฏอยู่ ได้ตกมาเป็นสมบัติของนายแพทย์ส านวน ปาลวฒัน์วิไชย จึงขอท าส าเนาจารึกเพื่อส่งไป 
ใหนั้กภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติอ่าน - แปล และเรียกจารึกทัง้ ๒ หลักนี้ว่า“จารึกเมอืงทัพชุมพล ๑,๒ จารึก 
ช้ินนี ้เป็นจารึกบนสถูป อาจถูกสร้างขึน้เพื่อถวายวัด โดยมีการจารึกคาถาเยธมฺมาฯ และ ค าอุทิศการ าบุญครั้งนี้ด้วย 
ภาษามอญโบราณ ลงบนตัวสถูปคนเผาเพื่อให้ได้บุญ (โปรดดูเนื้อหาของคาถาเยธมฺมาฯ ใน“จารึกเยธมฺมาฯ ๑ 
(นครปฐม)” หรือ “จารึกเสาแปดเหลี่ยม ๑ (ซับจ าปา)”) ส่วนค าจารึกภาษามอญโบราณนั้น แปลมีความว่า “พระ
สถูป นี้บรรพบุรุษทัง้สามกระท าไว้ใกลวิ้หาร” 
อธบิายคาถาเยธมฺมา :(เยธรฺมา เหตุปฺรภวาเยส เหต ตถาคโต ค าแปลคือ ธรรมเหลา่ใดมีเหตุ เป็นแดนเกิด พระ
ตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและ ความดับแห่งธรรมเหลา่นั้น) 
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 2.4 เครื่องปั้นดินเผาสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ 
 (วิเวก อรุณรัตน์,แผนกชา่งเครือ่งเคลือบดินเผา: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) 
 เครื่องปั้นดินเผาในสมัยสุโขทัยถือเป็นยุคที่เครื่องปั้นดินเผา(เซรามิก) ในประเทศไทยรุ่งเรือง 
มากที่สุดยุคหนึ่ง โดยพ่อขุนรามค าแหงได้น าช่างปั้นจากประเทศจีนมาท าการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก
และได้สร้างเตาเผาครั้งแรกที่เมืองสุโขทัย เรียกว่า “เตาทุเรียง” ต่อมาได้ย้ายไปสร้างเตาเผาท าการ
ผลิตที่บ้านเกาะน้อย อ าเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งปรากฏซากเตาเผาและชิ้นส่วนให้ศึกษาได้ ในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์เซรามิกสมัยสุโขทัยเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในลักษณะเครื่อง
สังคโลกลักษณะพิเศษของเครื่องสังคโลกท่ีรู้จักกันแพร่หลายต้องมีสีเคลือบเป็นสีเขียวอ่อนมีการผลิต 
ออกจ าหน่ายต่างประเทศแถบเกาะชวา แหลมมลายู ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 
 เครื่องปั้นดินเผาสมัยอยุธยาเป็นสมัยที่ประเทศมีสงครามกับเพ่ือนบ้านอยู่เสมอการผลิต
ผลิตภัณฑ์เซรามิกจึงซบเซาไปแต่ได้มีการค้าขายกับประเทศต่างๆ ทางยุ โรป จึงได้มีการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ เซรามิกเข้ามาใช้ 
 สมัยรัตนโกสินทร์ ภาวะสงครามได้ลดน้อยลง จึงมีเวลาท านุบ ารุงบ้านเมือง มีการฟ้ืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรม โดยจะเน้นหนักทางช่างเขียน ได้มีการสั่งถ้วยชามจากจีนแล้วเขียนลวดลายลงบน 
ผลิตภัณฑ์ ลายที่เขียนส่วนใหญ่จะเป็นลายเทพพนม ลายเบญจรงค์ ในรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ 
เขียนลายดอกกุหลาบ และลายจีน ในรัชกาลที่ ๓ ได้มีการท านุบ ารุงพระศาสนา มีการสร้างพระ
อาราม จึงต้องสั่งแผ่นกระเบื้องประดับเพ่ือใช้สร้างและซ่อมแซมโบสถ์ และพระปรางค์ เข่น พระ
ปรางค์วัดอรุณราชวราราม และพระเจดีย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นต้น 
 สมัยรัชกาลที่ ๔ เครื่องถ้วยชามได้สั่งเข้ามาจากประเทศจีน มาใช้ในราชส านักเพราะราคาถูก 
กวาผลิตเอง และมีการเขียนลวดลายและเผากันในประเทศด้วยสีชนิดบนเคลือบ ส่วนสมัยรัชกาลที่ ๕ 
มีการสั่ งเครื่องถ้วยชามพอร์ซเลนจากต่างประเทศจ านวนมากเช่น จีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส 
พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าทรงโปรดเครื่องพอร์ซเลน และทรงรวบรวมไว้เป็นจ านวนมาก สมัย
รัชกาลที่ ๖ และ ๗ อุตสาหกรรมทกุชนิดซบเซา แต่มีการผลิตหม้อใส่น้ า โอ่ง และไห ชนิดไม่เคลือบที่
ใช้ในพืน้บ้านทั่วไป 
 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. ๒๔๗๕) เซรามิกเริ่มมีบทบาทขึ้น เริ่มจาก พ.ศ. 
๒๔๗๘ เมื่อนายบุญ ประชัญคดี นักวิทยาศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้ความสนใจใน 
อุตสาหกรรมเซรามิก ประกอบกับรัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ จึงให้การสนับสนุนส่งไปศึกษาดูงานด้านเซรามิกในประเทศญี่ปน และอเมริกา แล้ว
กลับมาส ารวจและศึกษาแหล่งวัตถุดิบ และก าหนดแนวทางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้ขึ้นใน
ประเทศไทย ในช่วงนี้การท าเซรามิกยังอยู่ในลักษณะอุตสาหกรรมในครอบครัว มีการผลิตผลิตภัณฑ์
เซรามิกเพ่ือใช้เองภายในครัวเรือน หรืออาจจะมีการจ าหน่ายบ้าง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมี
คุณภาพจะน าเข้าจากต่างประเทศ 
 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลเล็งเห็นว่าการที่ประเทศไทยจะเป็นประเทศกสิกรรม
อย่างเดียวไม่ได้แล้ว จ าเป็นด้องมีการพัฒนาให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมด้วย เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้
ทนการเปลี่ยนของโลก อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นสาขาหนึ่งที่รัฐเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุน 
กอปรกับ ได้มีการพบแหล่งดินขาวจ านวนมากที่จังหวัดล าปาง จึงได้มีการผลิตถ้วยชามและชามตราไก่
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เนื้อขาวโดย ใช้ดินขาวล าปางเกือบทั้งหมดใช้ขี้เถ้าผสมกับดินขาวท าน้ าเคลือบ เผาในเตามังกรโดยใช้
ฟืนเป็นเชื้อเพลิง จากการพบแหล่งดินขาวที่เป็นวัตถุดิบหลัก ที่จะน าไปใช้ท าผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มี
คุณภาพรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งโรงงานตัวอย่างขึ้นขื่อ “โรงงานเครื่องเคลือบดินเผา” 
ด าเนินงานแบบ รัฐวิสาหกิจในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น พร้อมทั้งมี
ผู้เชี่ยวชาญจาก ประเทศญ่ีปุน่มาเป็นที่ปรึกษาท าการผลิตถ้วยชามคุณภาพดี และลูกถ้วยไฟฟ้า ใช้เป็น
โรงงานน าร่อง เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก 
 เมื่อมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก มีการก่อต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ 
สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศ ส่งผลให้อุตสาหกรรมเซรามิกก่อตัวขึ้นที่ต าบลอ้อมน้อย 
อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้ย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดล าปางลงมาทางใต้ เพราะ
ระบบสาธารณูปโภคเอ้ืออ านวยกว่า และอยู่ใกล้แหล่งตลาดโดยใช้เครื่องจักรกลจากประเทศญี่ปุ่น 
ผสมผสานกับเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้แก่ เครื่องถ้วยชาม กระเบื้องผนัง และสุขภัณฑ์ 
 ในระหว่างปี ๒๕๑๓-๒๕๒๒ ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงพัฒนาประเทศ เพ่ือปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจจากกสิกรรมมาสู่ อุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ฉะนั้น อุตสาหกรรมการก่อสร้างเกิดการ
ขยายตัว ท าให้ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างสูงขึ้น รวมทั้งวัสดุตกแต่ง เช่น เครื่องสุขกัณฑ์ และ
กระเบื้องเซรามิก จึงได้มีการน าเข้าจากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนในประเทศ
ร่วมลงทุนกับผู้ผลิตต่างประเทศตั้งโรงงานที่ย่านรังสิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผลิตผลิตกัณฑ์เซรา
มิก ได้แก่ บริษัท อเมริกันสแตนดาร์ดแห่งประเทศไทย จ ากัด และบริษัท แซงค์ไทยแลนด์ จ ากัด ผลิต
เครื่องสุขกัณฑ์ บริษัทไทย-เยอรมันเซรามิคอินตัสตรี จ ากัด ผลิตกระเบื้องปูพ้ืนและผนัง ทั้งหมดนี้ได้
ใช้เครื่องจักรและ เทคโนโลยีการผลิตจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี 
 ในเวลาใกล้เคียงกัน ได้มีการลงทุนผลิตกระเบื้องโมเสค และกระเบื้องผนังขึ้นในบริเวณ หิน 
กอง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ีโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น ภายหลังเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยจากต่างประเทศก็ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเซรามิ ก ไม่ว่าจะด้านการ
ปรับปรุง คุณภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการประหยัดพลังงาน ต่อมาช่วงประมาณปี 
๒๕๒๓-๒๕๓๒ ได้มีการลงทุนผลิตเครื่องถ้วยชามขึ้นที่จังหวัดสระบุรี เพ่ือผลิตถ้วยชามคุณภาพดี คือ
กลุ่มบริษัท รอยัลปอร์ซเลน จ ากัด กับกลุ่มบริษัท ภัทราเซรามิก จ ากัด อุตสาหกรรม เซรามิกประเทศ
ไทยได้มีการ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา จนปัจจุบันอุตสหากรรมเซรามิกของไทยเป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไปว่าเป็นผู้ผลิตชั้นน าในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
 3. เครื่องปั้นดินเผาศิลปะล้านช้าง เมืองหลวงพระบางและสกลนคร 
 บ้านจานเหนือคือหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ มีชื่อเสียงที่สุดในหลวงพระบาง 
และภาคเหนือของลาวนักท่องเที่ยวสามารถชมขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ 
นั่นคือใช้แรงงานคนทั้งหมดรวมถึงชมเตาดินเผาแบบดั้งเดิมที่อยู่กลางหมู่บ้านโคมไฟดินเผาประดับ
ถนน หนทางในเมืองหลวงพระบางทั้งหมด ล้วนแล้วแต่ผลิตมาจากบ้านจานเหนือแห่งนี้ หมู่บ้านนี้
ตั้งอยู่ที่ เมืองจอมเพชร (ฝั่งตรงข้ามแม่น้ าโขงทางด้านทิศใต้)การเดินทาง สามารถเช่าเหมาเรือข้ามไปลง
ที่บ้าน จานเหนือได้โดยตรง ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ค่าเช่าเหมาเรือประมาณ 500 บาท 
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แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ – แหล่งโบราณคดีบ้านเตาไห (บ้านตาปะขาวหาย) 
ภาค ภาคเหนือ 
จังหวัด พิษณุโลก 
 สถานที่ตั้ง  ต าบลหัวรอ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 ประวัติความเป็นมา 
 หลักฐานจากเอกสารกล่าวว่า พื้นที่บ้านเตาไห เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทไห จึง
เรียกว่าบ้านเตาไห พระอินทร์จ าแลงกายเป็นชี้ปะขาวลงมาสร้างพระพุทธชินราช เมื่อเสร็จแล้วเดินขึ้น
ไปทางเหนือแล้วหายตัวไปในบริเวณบ้านเตาไห หรือบ้านตาปะขาวหาย 
 ลักษณะท่ัวไป 
 เป็นชุมชนโบราณตั้งอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ าน่าน แต่เดิมมีวัดโบราณหลายแหล่ง แต่ถูกท าลาย
จนหมดสิ้นเพราะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองพิษณุโลก 
 หลักฐานที่พบ 
 ได้ส ารวจพบหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านเตาไห ดังนี้ 
 1. วัดโบราณ มีชื่อว่า วัดตาปะขาวหาย เดิมชื่อวัดเตาไห พบหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ คือ 
     1.1 วิหาร ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของวัด ใช้เป็นที่เก็บโบราณวัตถุและมีพระสงฆ์จ าวัดอยู่ ทั้ง
วิหารและพระพุทธรูปองค์ปราน เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา 
     1.2 หอสวดมนต์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกเป็นอาคารไม้สัก หลังคามุงกระเบื้อง มีสภาพ
ช ารุด ทรุดโทรมเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย หรือ รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 1.3 มณฑป ตั้งอยู่ตรงประตูด้านหน้าทางเข้าวัดเดิมเป็นมณฑปไม้ เป็นศิลปะสมัยอยุธยา
ตอนปลายสภาพช ารุดแตกหัก มีการปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ปัจจุบันยอดมณฑปหักตกลงมาทางวัดได้
ย้ายรอยพระพุทธบาทในมณฑปออกไปประดิษฐ์ฐานใน อาคารชั่วคราว 
 2. เตาเผาโบราณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ าน่านพบเตาเผาโบราณอยู่ใต้ดินประมาณ 100 เตา และ
ในปี พ.ศ. 2527 มีการขุดค้นทางโบราณคดีและได้ท าการขุดแต่งเตาเผาโบราณ 1 เตา โดยหน่วย
ศิลปากรที่ 3 ได้จัดท าหลังคากันแดดและฝนไว้ 
 เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีบ้านเตาไห 
 อยู่เหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ไปทางทิศเหนือประมาณ 3 
กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงสายพิษณุโลก-ต าบลหัวรอ ถึงทางสามแยกเลี้ยวซ้ายถึงพ้ืนที่แหล่ง
โบราณคดีบ้านเตาไห 
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ภาพที่ 2.10 เครื่องปัน้ดินเผาบ้านเตาไห ต าบลหัวรอ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 ที่มาของภาพ: ขันแก้ว สมบูรณ์ 
 
 

 
 
 ภาพที่ 2.11 ช่างปั้นบ้านจานเหนือก าลังผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามแบบโบราณ  
 ที่มาของภาพ: ออนไลน์ 
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 ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเชียงเครือ จังหวัดสกลนครเป็นชุมชนที่ชาวบ้านอพยพมา
จากเมืองมหาชัยกองแก้วประเทศลาวมีลักษณะเช่นเดียวกันกับหมู่บ้านแก่งเป้า จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่ง
เป็นหมู่บ้านเครื่องปัน้ดินเผา และจากการเปรียบเทียบถึงกรรมวิธีการผลิต ซึ่งก็คือวิธีการปั้นดินเหนียว
เป็นหลอดเส้นใหญ่ๆ ก่อน แล้วค่อยน ามาขึ้นรูปบนแท่นหมุน ซึ่งการใช้เท้าช่วยในการหมุนแท่นก็
เหมือนก้น นอกจากนั้นก็มีลักษณะของโอ่งที่มีรูปแบบคล้ายกันมากๆ และอีกอย่างที่เหมือนกันก็คือ 
การข้ึนลายที่ปากโอ่ง ใช้ไม้ขูดขึ้นลายเหมือนกับโอ่งบ้านแก่งเป้า 
 

 

 ภาพที่ 2.12 รูปแบบโอ่งชุมชนเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร คล้ายกับโอ่งบ้านแก่งเป้า 
 

 
 
 ภาพที่ 2.13 การแสดงลักษณะการคลึงดินเป็นเส้นก่อนที่จะขึ้นรูปโอ่งของช่างในชุมชน
เครื่องปั้นดินเผา หมู่บานเชียงเครือ จังหวัดสกลนคร 
 ที่มาของภาพ: ออนไลน์ 
 
 4. การฟื้นฟูภูมิปญัญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผา 
 ได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือได้เป็นแนวทางในการด าเนินการฟ้ืนฟูการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาชองชุมชน ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา พบว่าจากงานวิจัย
ของนิคม กุบแก้ว มี 7 ประเภทที่มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์คือ ประเภทกระถางพลูด่าง ประเภท
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ตุ๊กตาประดับชนิดหม้อเดียวและชนิด 2 หม้อต่อกัน ประเภทตุ๊กตารูปคน ประเภทที่ใส่กระดาษทิชชู 
ประเภทตู้รับจดหมายและประเภทโคมไฟ(นิคม กุบแก้ว, 2550)ส่วนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ จะผลิตตามที่ลูกค้าต้องการตามกลไกตลาด 
เช่น แจกันรองเท้าบูธ กระถางทรงอิตาลี กระถางปากจีบ กระถางปากเรียบ อ่างบัว โอ่งน้ าเย็น คนที 
เป็นต้น(ประจวบ ฟักผล, 2549) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ บางโรงงานในจังหวัดราชบุรีที่มี
การออกแบบและพัฒนารูปทรงของโอ่งและลวดลายใหม่เพ่ือให้ทนต่อกระแสความต้องการของลูกค้า 
และแนวโน้มของตลาดและเทคโนโลยีการผลิตของแต่ละโรงงาน(ปรียาพร บุษบา, 2547) 
 
 5. ปัจจัยด้านการตลาดที่เกี่ยวกับการจ าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา 
 ผู้บริโภคมีต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภท อ่างบัว กระถางต้นไม้ และแจกัน    
(ณัฐเศรษฐ์ นาค า, 2551) เช่นเดียวกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดสงขลาที่มีการผลิตหม้อ 
กระถาง ถึงร้อยละ 51 ชองจ านวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิต นอกจากนั้นยังมีการผลิตถ้วยรองน้ ายาง
ดิบ เพื่อตอบสนองในขบวนการผลิตยางพาราของเกษตรกรในท้องถิ่น(น ายุทธสงค์ธนาทักษ์ และคณะ, 
2548) ในการจ าหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกร็ดของชาวไทยเชื้อสายมอญนั้นผู้ประกอบการ 
เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายถึงร้อยละ 63 (นงเยาว์ เชยสกุล, 2550) ส่วนการจ าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา 
ของชุมชนบ้านมอญมี 3 ลักษณะคือ เจ้าของผลิตภัณฑ์น าสินค้าออกมาวางขายหน้าบ้าน เจ้าของ
น าไปขายต่างจังหวัดส่วนใหญ่ตลาดจะอยู่ที่กรุงเทพฯ   นอกจากนั้นพ่อค้าคนกลางมารับซื้อไปวางขาย
รวมกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ(ประจวบ ฟักผล, 2549) การจ าหน่ายสินค้าจะต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐใน
การขยายตลาด และหาช่องหางการจัดจ าหน่ายสินค้า เพราะเป็นเป้าหมายหลักในการวางแผน
นโยบายของ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(พจนีย์ แก้วประเสริฐ, 2547) 
 
ปัญหาอุปสรรคในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพ้ืนเมือง มีปัญหาด้านวัตถุดิบ(ดินมีคุณภาพไม่ดีพอและแหล่งดินมี
จ านวนลดลง) แรงงาน(มีคนช านาญการอยู่น้อย) เทคนิคการผลิต และการตลาด(มีคู่แข่งถ้าคุณภาพ
สินค้าไม่ดี ก็จะไม่สามารถขายได้) การผลิตในจ านวนมากๆ ยังไม่สามารถผลิตได้ทันเนื่องจากการผลิต
ต้องปั้นด้วยมือ(น ายุทธสงค์ธนาทักษ ์และคณะ, 2548) 
 
 6.  การแบ่งประเภทเครื่องปั้นดินเผา การใช้สีเคลือบ 
 (วิเวก อรุณรัตน์,แผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร)  
 6.1 การแบ่งประเภทเครื่องปั้นดินเผา 
 การแบ่งประเภทตามประโยชน์ใช้สอย เป็นการจัดประเภทตามประโยชน์ใช้สอยที่เกิดจาก
ผลิตภัณฑ์นั้นมิได้ค านงึถงึรูปร่างหรือชนิดของเนื้อดินปั้น เช่น เครื่องสุขภัณฑ์ อันประกอบด้วยอ่างล้าง
หน้า โถส้วม อ่างอาบน้ า ลูกถ้วยไฟฟ้า ชุดรับประทานอาหาร ของใช้ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
 ส่วนการแบ่งประเภทตามเนื้อดิน การแบ่งชนิดเครื่องปั้นดินเผาประเภทนี้มีความส าคัญ
และน่าศึกษาอย่างยิ่ง เพราะเนื้อดินปั้นแต่ละชนิดมีส่วนผสมและคุณภาพต่างกัน ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ้นได้ มีคุณภาพต่างกันตามชนิดของเนื้อดินปั้นนั้นได้ดังนี้ 
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 a.เนื้อดินเอิร์ทเทนแวร์ (Earthenware)เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหนาละเอียด แน่น และ 
เคลือบทึบแสง มีความพรุนตัว ลักษณะการปั้นคอนข้างหนา เนื้อดินมีความพรุนตัวสูง เปราะแตกหัก 
หรือปิ่นได้ง่ายเมื่อกระทบกัน ส่วนมากใช้เนื้อดินปั้นชนิดเอิร์ทเทินแวร์ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้
ประจ าวันในบ้าน เช่น ถ้วย จาน ชาม เป็นต้น 
 b. เนื้อดินสโตนแวร์ (Stoneware)เป็นเนื้อดินที่มีความเหนียวและมีทรายปนอยู่ใน
ปริมาณมาก เหมาะส าหรับการเผาในอณุหภูมิสูง เมื่อเผาแกร่งถงึจุดสุกตัวแล้วดูดซึมน้ าต่ าไม่เกิน 3 % 
เนื้อดนิทึบแสงมีสีต่างกนัไปต้ังแตส่ีขาวอมเหลือง สีเทา และสีน้ าตาล บางครั้งมีจุดสีด าในเนื้อดินท าให้
ดูแปลกกว่าดินชนิดอ่ืนมีทั้งจุดละเอียดและจุดหยาบ ดินสโตนแวร์ที่ดีต้องมีช่วงการเผายาวและ
สามารถเผาแบบสันดาปไม่สมบรูณ์ หรอืรีดักชั่นไดโ้ดยไม่ยุบตัว 
 c. เนื้อดินปอร์ซเลน (Porcelain)เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อดินสีขาวละเอียดโปร่งแสง เมื่อ
เคาะดู จะมีเสียงดังกังวานคล้ายเสียงโลหะ เผาที่อุณหภูมิ๑๒๕๐- ๑๔๐๐ องศาเซลเซียส จนดินสุกตัว 
เนื้อดินหลอมละลายเป็นแก้วมีความแกร่งมากไม่ดูดซึมน้ าเมื่อกระทบกันไม่บิ่นหรือแตกร้าวได้ง่าย 
เนื้อดินชนิดนี้ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด ทั้งใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ในงานแพทย์ งานวิทยาศาสตร์ 
และเป็นเครื่องประดับความงาม เนื้อดินปอร์ซเลน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามอุณหภูมิการเผาคือ 
 -ปอร์ซเลนอุณหภูมิต่ า  (Soft Porcelain) อุณหภูมิ ๑,๒๐๐ - ๑,๒๘๐ องศาเซลเซียส 
 -ปอร์ซเลนอุณหภมิสูง (Hard Porcelain) อุณหภูมิ๑,๓๐๐ - ๑,๔๖๐ องศาเซลเซียส 
 
 d. เนื้อดินโบนไชนา (Bone China)เป็นเนื้อดินที่มีความบาง มีความโปร่งแสงคล้าย
แก้ว มีสีขาวบริสุทธิ์เมื่อถูกเผาจนสุกตัวจะมีความแข็งแกร่งมาก  เมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานคล้าย
เสียงระฆังโบนไชนาเป็นเครื่องปั้นชั้นดีที่สุด ส่วนมากผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ 
เครื่องประดบั วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการเตรียมเนื้อดินโบนไชนา ได้แก่ เถ้ากระดูก ซึ่งใช้กระดูกสัตว์ คือ 
กระดูกของวัว โดยปกติ จะใส่เถ้ากระดูกถึง ๕๐% มีปริมาณของดินขาวเพียง ๒๕% และเฟลด์สปาร์
อีก ๒๕% 
 e.เทอราคอตตา (Terra Cotta)เนื้อดินเทอราคอตตาเป็นเนื้อดินเผา ในอุณหภูมิต่ า 
ตั้งแต่ ๗๕๐ -๘๐๐ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิปานกลาง ๑,๐๕๐ - ๑,๑๐๐ องศาเซลเซียส เป็นเนื้อ
ดินทีมีทรายปนในเนื้อดินมาก บางชนิดมีความเหนียวและเนื้อละเอียด ซึ่งส่วนใหญ่เผาแล้วไม่มีการ
เคลือบภายหลังการเผาจะได้สีส้มแดงสวยงาม ดูดซึมน้ าได้สูงเกิน ๗% ขึ้นไป ท าให้เนื้อดินมีความ
แข็งแกร่งน้อยกว่าดินเผาในอุณหภูมิสูง แต่มีราคาถูกมากเนื่องจากการเผาในอุณหภูมิต่ าและไม่มีการ
เคลือบ ปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้ยังคงท ากันในชนบท เป็นเครื่องปั้นดินเผาพ้ืนบ้าน ส่วนมาก
ผลิตเป็นเครื่องประดับประเภทศิลป์ใช้ประดับบ้าน ประดับสวน หรือท าเป็นแจกัน ฯลฯ 
 f. วัตถุทนไฟ (Refractory)วัตถุทนไฟเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่มีความทนไฟสูง 
เนื้อหยาบ ส่วนผสมผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิฐทนไฟ ใช้ก่อสร้างเตาเผาใน
โรงงานต่างๆ , ลูกถ้วยไฟฟ้า, เบ้าหลอมแก้ว, หลอดทนไฟ เป็นต้น วัตถุทนไฟมีหลายชนิด ส่วนผสม
แตกต่างกันตามการใช้งาน 
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6.2 สีส าหรับเคลือบเครื่องปั้นดินเผา 
 (วิเวก อรุณรัตน์,แผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) 
 สีเป็นส่วนประกอบส าคัญอย่างหนึ่งในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพราะเป็น
ส่วนช่วย ให้ผลิตภัณฑ์ดูสวยงาม มีสีสันของงานศิลปกรรมและดึงดูดความสนใจ เพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภณัฑ์ สีที่ใช้ใน เครื่องปั้นดินเผามีดังนี้คือ 
 สีใต้เคลือบ (Underglaze Color)เป็นสีที่มีจุดหลอมละลายสูง การใช้มีหลายวิธี    
ต้องเลอืกให้เหมาะสมกับเนื้อดินปั้นและน้ ายาเคลือบ ดังนี้ 
  -ใช้ผสมในน้ ายาเคลือบเป็นน้ ายาเคลือบสี(in Glaze)หรือเรียกว่า สีในเคลือบ  
  -ใช้ผสมกับเนื้อดินปั้น ท าเป็นเนื้อดินสี(Colored Body) 
  -ใช้เขียนตกแต่งลวดลายบนเนื้อดินเผาดิบ  แล้วน าไปเคลือบทับด้วยน้ ายาเคลือบใส 
เผาเคลือบแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีตกแต่งมีลวดลายสีสันสวยงาม 
 สีบนเคลือบ (Overglaze Color)ใช้ตกแต่งบนภาชนะที่เคลือบแล้ว เมื่อตกแต่งสีบน
เคลือบ และเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ๗๕๐ – ๘๐๐ องศาเซลเซียส ไม่ควรสูงเกิน ๙๐๐ องศาเซลเซียส 
เพ่ือให้สีติด กับผิวเคลือบ สีชนิดนี้จะมีสารที่ท าให้จุดหลอมตัวต่ าผสมอยู่ด้วยเรียกว่า “ฟลักซ์”
(FLUX)สีบนเคลือบจะให้สีสดใสกว่าสีใต้เคลือบเหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับหรือผลิตภัณฑ์
โชวส์วยงามมากกว่าที่ จะน ามาใช้ตกแต่งภาชนะส าหรับใส่อาหารบริโภค เนื่องจากสีบนเคลือบอาจจะ
ละลายไดใ้นกรดน้ าส้ม ท าให้เป็นพิษต่อร่างกายได้เมื่อบริโภค เพ่ือความปลอดภัยจึงควรเลือกภาชนะ
ส าหรบับริโภคอย่างระมัดระวัง 
 สีผสมเคลือบ (น้ ายาเคลือบ) สีผสมเคลือบ เป็นการประกอบชองซิสิเกต เช่นเดียวกับ
เนื้อดินปั้น ผสมกับสารประกอบอย่างอ่ืนที่เป็นตัวช่วยหลอมละลายที่เรียกว่า FLUXเมื่อเผาส่วนผสม
ของน้ าเคลือบ ถึงอุณหภูมิที่ท าให้เคลือบหลอมละลายแล้ว เคลือบจะรวมเป็นเนื้อเดียวกัน และเมื่อทิ้ง
ไว้ให้เย็นเคลือบ จะมีลักษณะใสเหมือนแก้วทาบลงไปบนเนื้อดินปั้นสีใด ก็จะเห็นเป็นสีของเนื้อดินชิ้น
นั้น หากน าไปผสมกับสีโต้เคลือบ เป็นนายาเคลือบสี ( IN GLAZE) หรือผสมกับออกไซด์ของโลหะบาง
ขนาดกท็ าให้เกิดน้ ายาเคลือบสีตามออกไซด์ของโลหะนั้น เช่น 
  -COBALT OXIDE =        จะให้สีน้ าเงนิถึงด า 
  -COPPER OXIDE =  จะให้สีเขียว 
  -FERRIE OXIDE =  จะให้สีน้ าตาลถึงด า 
  -MANGANESE OXIDE = จะให้สีน้ าตาล 
 
 7.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบนแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 (วิเวก อรุณรัตน์,แผนกช่างเครื่องเคลือบดินเผา: ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (DESIGN PRODUCT) การออกแบบในโลกยุคปัจจุบัน มีความหลากหลายทั้งในด้านของ
แนวความคิด วิธีการและเทคนิคเฉพาะด้านเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดีสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลงานมาจาก
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการออกแบบในช่วงต้นของศตวรรษที่ ๒๐ ยังคงได้รับการสืบทอด และ
ได้รับความนิยมเรื่อยมา เช่น การออกแบบซึ่งมุ่งเน้นที่ประโยชน์ใช้สอย และหน้าที่การใช้งานเป็นหลัก
(FUNCTIONALISM) และการใช้รูปทรงง่ายๆ เช่น รูปทรงเรขาคณิต เป็นต้น 
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 ในอนาคตรูปแบบงานออกแบบคงจะเต็มไปด้วยแนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งไม่สามารถคาด
เดาได้ อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้ว่ารูปแบบสากลของงานออกแบบจะคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่สังคม
ยังมีลักษณะเป็นสังคมเมืองที่ประชากรจ านวนมาก ซึ่งต้องการการผลิตแบบมวลรวม ในการ
ตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐาน 
 การออกแบบที่คู่ไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เรียกว่าความงามที่สัมพันธ์อรรถประโยชน์
(AESTHETICS AND UTILITIES) เน้นไปที่รูปทรงสุนทรีภาพ (FORM) กับประโยชน์ใช้สอย 
(FUNCTIONAL) 
 การออกแบบเริ่มจากจินตนาการ(จินตนาการส าคัญกว่าความรู้ :ไอน์สไตน์)ก าหนด
แนวความคิด (CONCEPT) เพ่ือออกแบบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการโดยค านึงถึงหลักของ 
INSIDE OUT OUTSIDE IN จินตนาการสู่ความเป็นจริงและความจริงย้อนกลับไปมีอิทธิพลต่อ
จินตนาการ เป็นการออกแบบงานศิลปกรรมหรืออุตสาหกรรม และสามารถบอกความเป็นมา 
(STORY) และเหตุผลของการออกแบบได้ 
 การออกแบบและท าการผลิตเพ่ือคนจ านวนมาก ท าให้สินค้ามีราคาถูกลง ส่วนงานด้าน
ฝีมือหรือหัตถศิลป์ (HANDCRAFT) ท าให้มีราคาสูง ฉะนั้นการออกแบบจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางให้
ชัดเจน ลงไปว่าจะออกแบบและผลิตสินค้าแนวไหน แต่ที่ส าคัญที่ต้องออกแบบให้มีความแตกต่าง
แปลกใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบใคร มีความประณีตสูง ราคาเหมาะสมกับสินค้า และต้องหาช่องว่างของ
ตลาดให้พบ เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปจัจุบัน 
 
 ความส าคัญของการออกแบบมนุษย์เริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ข้ึนมาเพ่ือสนองความ 
ต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยและความงามควบคู่กันไป อันเป็นปจัจัยส าคัญท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือ 
การด ารงอยู่ของมนุษย์ที่ดีข้ึน ดังนี้ 
  a.  การออกแบบเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาวิถีชีวิตให้ดีขึ้น เป็นการออกแบบโครงสร้าง
ทางสังคมค่านิยม ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาลนา สิ่งเหล่านี้มนุษย์จะต้องเป็นผู้ก าหนด หรือ 
ออกแบบให้เหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมของธรรมชาติเพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ทางด้าน 
จติใจ 
  b. การออกแบบเพ่ือสนองความต้องการในเรื่องของความสะดวกสบายในการ
ด ารงชีวิต ทางด้านวัตถุ มนุษย์รู้จักคิดประดิษฐ์ดัดแปลงธรรมชาติ หรือสร้างสรรค์ชิ้นใหม่ มีการ
ปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ท าให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น และ
เป็นการตอบสนองทางด้านร่างกายของมนุษย์ งานออกแบบเป็นศิลปะที่ให้คุณค่าทางด้านประโยชน์ 
ใช้สอยเป็นส าคัญ โดยมีความงามควบคู่ไป การออกแบบจึงมีความส าคัญ มีความจ าเป็นต่อชีวิตความ 
เป็นอยู่ในสังคมมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะจะเห็นได้วาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มนุษย์ประดิษฐ์และสร้างสรรค์
ขึ้นมาตัง้แต่ สิ่งที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ล้วนใช้กระบวนการออกแบบเป็นจุดเริ่มต้นทั้งสิ้น 
 
 ความหมายของการออกแบบการออกแบบมีความหมายกว้างขวางและแตกต่างกนัไปตาม 
บริบทของลักษณะงานนั้นๆ หรืออาชีพนั้นๆ เช่น จิตรกร ก็ให้ความหมายทารออกแบบที่เกี่ยวกับ 
องค์ประกอบศิลป์มาสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือความงามเป็นหลัก ต่างจากสถาปนิกซ่ึงการออกแบบที่ 
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เกี่ยวกับโครงสร้าง เพ่ือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการออกแบบมากมายพอ 
สรุปได้ดังนี้ 
  a.  การออกแบบ คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือการปรบปรุงดัดแปลงของเก่าที่มี 
อยู่แล้วให้ดียิ่ง มีรูปแบบที่แปลกไปจากเดิม โดยมีการวางแผนอย่างเป็นกระบวนการก่อนลงมือปฏิบัติ 
เลือกวัสดุ โครงสร้าง และวิธีการที่เหมาะสมตลอดจนค านึงถึงความงามและประโยชน์ใช้สอย 
  b.การออกแบบ คือ การสร้างสรรค์ผลงานในรูป ๒ มติ ๓ มติ ให้เกิดความสวยงาม 
และสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสมกับสภาพต่างๆ 
  c.การออกแบบ คือ การสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่โดยไม่ลอกเลียนแบบของเดิม ที่
มีมาก่อน เพ่ือสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยหรือความต้องการด้านอื่น 
  d. การออกแบบ คือ การแก้ปัญหาและรู้หลักการในศิลปะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ใช้สอยและความงาม 
 
 หลกัการออกแบบประกอบด้วย 
 a.ดุลยภาพ หรือความสมดุล(Balance)ความสมดุลเป็นหลักการแรกที่มนุษย์รู้จัก เพราะ
ต้ังแต่เกิดก็พบว่าตัวเรามีด้านซ้ายและด้านขวาเหมือนกัน ดังนั้น  มนุษย์จึงนิยามว่าอะไรที่มีเหมือนกัน 
2 ข้างนั้นเป็นสิ่งที่สวยงาม ดุลยภาพ แบ่งออกเป็น 
  1. สมดุลแบบเหมือนกันทั้ง 2 ข้าง(Symmetrical Balance)คือ ทั้งซ้ายและขวา 
เท่ากัน การสมดุลแบบนี้จะท าให้ดูมั่นคงหนักแน่น ยุติธรรม เป็นการเป็นงาน เช่น เสื้อของสตรีที่มี
แขน เสื้อทั้ง 2 ข้างมีความยาว และขนาดใหญ่เทา่กัน 
  2. สมดุลแบบ 2 ข้างไม่เหมือนกัน(Asymmetrical Balance)ทั้งซ้ายและขวาจะไม่ 
เหมือนกัน แต่ดูแล้วเกิดสมดุลหรือความถ่วงดุล (ดูเทา่กันด้วยน้ าหนักทางสายตา) เช่น 
   -สมดุลด้วยน้ าหนัก และขนาดของรูปร่างรูปทรง  
   -สมดุลด้วยค่าน้ าหนกัความแก่อ่อนของสี 
 b. เอกภาพ (Unity)คือการจัดวางองค์ประกอบทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นกลุ่ม ก้อน 
กลมกลืนกัน อาจจะกระจัดกระจายบ้าง แต่ก็ยังดูให้ความรู้สึกว่า ยังเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นเรื่องราว
เดียวกัน  
 c.จังหวะ (Rhythm) จังหวะเกิดจากการต่อเนื่องหรือซ้ าซ้อนกัน จังหวะที่ดีจะท าให้ภาพดู 
สนุกสนานเปรียบได้กับเพลง ในด้านการออกแบบแบ่งจังหวะออกเป็น 3 แบบ 
  แบบที่หนึ่ง จังหวะแบบเหมือนซ้ ากัน(Repetition) เป็นการเอาองค์ประกอบหรือรูป
ที่เหมือนๆ กันมาจัดวางเรียงต่อกันท าให้ดูมีระเบยีบ (Order) แต่ถ้ามากไปก็น่าเบื่อ 
  แบบที่สอง จังหวะแบบสลับกันไป (Alternation) เป็นการน าเอาองค์ประกอบที่ 
ต่างกันมาสสับกันอย่างต่อเนื่อง ท าให้สนุกมีรสชาติกว่าแบบแรก 
  แบบที่สาม จังหวะซ้ าจากเล็กไปใหญ่หรือใหญ่ไปเล็ก (Gradation) เป็นการน าเอา 
องค์ประกอบหรือรูปที่เหมือนกันมาเรียงต่อกัน อาจเรียงจากใหญ่มาเล็ก หรือจากเล็กไปหาใหญ่ ท าให้ 
ภาพดูมีมติขึ้น 
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 d. ความกลมกลืน (Harmony) คือการน าองค์ประกอบต่างๆ มาจัดให้ประสานกลมกลืน 
สอดคล้องกัน ไม่ขัดแย้งแตกแยก เกิดความนุ่มนวล เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ความกลมกลืนกันเกิดขึ้นได้ 
จากหลายลักษณะ ได้แก่ 
  -กลมกลืนด้วยทิศทางของเส้น 
  -กลมกลืนด้วยขนาด และสัดส่วน 
  -กลมกลืนด้วยรูปทรง และรูปร่าง 
  -กลมกลืนด้วยวัสดุ และพ้ืนผิว 
  -กลมกลืนด้วยน้ าหนกัอ่อนแก่ 
  -กลมกลืนด้วยสี 
  -กลมกลืนด้วยเนื้อหา 
 e. ความขัดแย้ง (Contrast) คือ การจัดองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความแตกต่างเพ่ือดึงดูด 
ความสนใจ  หรือเพ่ือให้เกิดความสนุกตื่นเต้น  ลดความเรียบ  น่าเบื่อ  แต่ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความเป็น 
เอกภาพ คือต้องไปได้ท้ังภาพ ดูแลไม่ขัดตา ความขัดแย้ง แบ่งไว้ดังนี้ 
  -ขัดแย้งกันด้วยทิศทางของเส้น 
  -ขัดแย้งกันด้วยขนาดและสัดส่วน  
  -ขัดแย้งกันด้วยรูปทรง และรูปร่าง  
  -ขัดแย้งกันด้วยวัสดุ และพ้ืนผิว  
  -ขัดแย้งกันด้วยน้ าหนัก อ่อนแก่  
  -ขัดแย้งด้วยสี  
  -ขัดแย้งด้วยเนื้อหา 
 f. จดเด่น (Interesting Point) จดเด่นหรือจุดสนใจ เป็นการจัดวางองค์ประกอบหลักของ 
ภาพ เน้นให้ภาพน่าสนใจ สะดุดตามากข้ึน ประกอบด้วย 
  -ส่วนประธานของภาพ (Dominance) จดุส าคัญทีสุ่ด  
  -ส่วนรองประธาน (Subordination) จุดส าคัญรองลงมา  
  -ส่วนประกอบหรือพวกรายละเอียดย่อย (Detail) 
 การเน้นให้เกิดจุดเด่นในการออกแบบมีหลักและวิธีการเน้นดังนี้ 

1. เน้นเรื่องความขัดแย้งด้วยหลักการ 
2. เน้นด้วยการจัดกลุ่มในส่วนที่ต้องการเน้น 
3. เน้นด้วยการประดับตกแต่งหรือช่วยในการตกแต่ง 
4. เน้นด้วยการใช้สี เช่น สีสด สีเข้ม สีอ่อน สีจาง 
5. เน้นด้วยความแตกต่างของเนื้อหา 
6. เน้นด้วยขนาดรูปทรง รูปร่าง สัดส่วน น้ าหนัก วัสดุ พ้ืนผิว และองค์ประกอบ

อ่ืนๆ ที่แตกต่างก้น 
 
กระบวนการออกแบบและผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสกุลช่างป้ันศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจะเริ่มจาก 
 1.การออกแบบ (Design) ก็จะมีกระบวนการตามล าดับดงันี้ 
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  1.1 แนวความคดิ (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 มิติ, ๓ มิติ 
  2.2 จัดท า Model ย่อส่วนเพื่อดูความสมบูรณ์และแก้ไข 
 3. การเขียนแบบ 
  3.1 เขียนแบบมาตราส่วน ๑ :๑ 
 4. การข้ึนรูป (เลือกวิธีการข้ึนรูปจากแบบ) 
  4.1 ปัน้อสิระ, ปัน้ขด, ปัน้แบบแผ่น, ปัน้แบบหลอด(ม้วน) 
  4.2 แบบ SAND MOLD, HUMP MOLD, JUMP MOLD 
  4.3 จิ๊กเกอร์,โรลเลอร์ 
  4.4 แบบอัดแรง และอัดแบบพิมพ์ 
  4.5 การหล่อน้ าดิน (ต้องท าแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์) 
 
 5.การจัดท าต้นแบบ (Prototype) 
  5.1 ปัน้ต้นแบบคน, สัตว์, สิ่งของ ด้วยดินหรือดินน้ ามัน 
  5.2 ต้นแบบจาก ท่อ PVC (ทรงกระบอก) ลูกบาสเก็ตบอล (ทรงกลม)  
ลูกรักบี ้(ทรงรี) 
  5.3 ต้นแบบจากธรรมชาติ ก้อนหิน, ต้นไม้, กิ่งไม้ ฯลฯ 
  5.4 ต้นแบบจากไม้กลึง, โครงไม้แบบต่างๆ 
 6.การท าแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
  6.1 ท าแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์แยกชิ้น 
  6.2 ตากพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ไห้แห้ง 
 7.การหล่อน้ าดิน 
  7.1 น้ าดินจากชนิดของเนื้อดินที่ต้องการ(เติมโซเดียม ซิลิเกต ป้องกนัดินตกตะกอน) 
  7.2 ผสมและกวนในถังกวนดิน 
 8.ผลิตภัณฑ์ดินดิบ (Green ware) 
  8.1 ผลิตภัณฑ์ดินดิบจากการหล่อน้ าดิน 
  8.2 เช็คดูการแตกร้าวด้วยน้ ามันก๊าด 
 9. ตกแต่ง 
  9.1 ตกแต่งผลิตภัณฑ์ดินดิบ เช่น ปัน้ตกแต่งเพ่ิม, แกะลาย, ฉลุลาย, ท าลักษณะ
พ้ืนผิว เช่น เช็ด หรือขดัให้ผิวเรียบ และลบรอยตะเข็บ 
 10. ตากหรืออบแห้ง 
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 11. การเผาดิบ ๘๐๐ - ๙๐๐ องศาเซลเซียส 
  11.1 ผลิตภัณฑ์เผาดิบ (BISCUIT) 
  11.2 เช็คดูการแตกร้าวด้วยน้ า 
 12.การตกแต่งด้วยสีใตเ้คลือบ 
  12.1 เขียนด้วยพู่กัน, มือ, นิ้ว ฯลฯ 
  12.2 รูปลอกสีโต้เคลือบ 
  12.3 ตรายาง 
  12.4 ตกแต่งด้วยสีผสมเคลือบ (น้ าเคลือบสี) 
 13.การเผาสีเคลือบ ๑,๒๐๐ - ๑,๒๕๐ องศาเซลเซียส 
  13.1 ผลิตภัณฑ์ส าเร็จ 
  13.2 คัดเลือก บรรจุหีบห่อ 
  13.3 ตลาด 
 14. การตกแต่งสีบนเคลือบ 
  14.1น าผลิตภัณฑ์ส าเร็จ จากการเผาเคลือบ ๑,๒๐๐ - ๑,๒๕๐ องศาเซลเซียส มา 
ตกแต่งสีบนเคลือบ สีเงิน, สีทอง, รูปลอกสีบนเคลือบ 
 
 
 15. การเผาสีบนเคลือบ ๘๐๐ - ๙๐๐ องศาเซลเซียส 
  15.1 ผลิตภัณฑ์ส าเร็จ 
  15.2 คัดเลือกบรรจุหีบห่อ 
  15.3 ตลาด 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 กนกกร สังฆรักษ์(2550) แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นธุรกิจขนาดย่อม: 
กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า การปั้นหมอดินเผาให้เป็นธุรกิจขนาดย่อม
โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้ผลิตหรือจ าหน่าย ใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูลจาก ผู้บริโภค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านผู้ผลิต ส่วนใหญ่
มีอายุ มากกว่า 40 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพมานานกว่า 20 ปี โดยการ
สืบทอด อาชีพมาจากบรรพบุรุษ ด้านการสืบสานอาชีพต่อไปของลูกหลาน การปั้นหม้อคลองสระบัว
ปัจจุบัน เหลือผู้ผลิตเพียง 7 ราย มีบุตรหลานที่จะสืบสานต่อ 2 ราย แรงงานการปั้นหม้อส่วนใหญ่ท า
ทั้ง ครอบครัว และมีการจ้างแรงงานบ้าง วัตถุดิบในการผลิตมีเพียงดินปั้นหมอที่เป็นวัตถุดิบที่มีใน
ท้องถิ่น ผู้ผลิตหม้อดินก็มีปัญหาผลิตได้ไม่ทนัตามสั่ง เนื่องจากขาดแรงงานปั้น ลูกจ้างปั้นหม้อหายาก 
 
 กรองทิพย์ ชัยชาญ(2551) ศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่าน
เกวียน อ. โชคชัย จ.นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะกิจการเป็นธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียว 
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มีรายได้ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 115,234.64 บาทต่อปี ด าเนินกิจการมากกว่า 15 ปี ส าหรับลักษณะการ
ผลิตเป็นการ ผลิตตามค าสั่งของลูกค้าและการผลิตโดยไม่ต้องรอค าสั่งซื้อและลักษณะผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเป็นแบบเผาแดง ส่วนข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อศักยภาพในด้านต่างๆ ของ
ผู้ประกอบการ พบว่าด้าน วัตถุดิบมีการสั่งซื้อได้เพียงพอกับความต้องการ ด้านการผลิตและการ
ปฏิบัติการนั้นมีการผลิตตรงตาม แบบลวดลายได้อย่างสวยงาม ด้านการจ าหน่ายนั้นมีการตั้งราคา
เหมาะสมตามคุณภาพสินค้า ด้านการขนส่งนั้นมีการลดปัญหาความเสียหายในการขนส่งสินค้า ด้าน
การวิจัยพัฒนา และเทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ ส่วนการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อศักยภาพของการผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่องปัน้ดินเผา คือ สินค้าท่ีใช้ทดแทนเครื่องปั้นดินเผา 
 
 กฤษฎา พิณศร(2552) การศึกษารูปแบบศิลปะและคติความเชื่อในงานเครื่องปั้นดินเผา
วัฒนธรรมเขมร ในประเทศไทย ผลจากการศึกษาด้านรูปแบบศิลปะท าให้ได้พบว่า เครื่องปั้นดินเผา
วัฒนธรรมเขมรส่วน ใหญ่ผลิตขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15-18 และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
เครื่องปั้นดินเผาจนสมัย ห้าราชวงศ์และสมัยราชวงศ์ซ่ง นอกจากนั้น ยังมีรูปแบบที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ เครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมอ่ืน ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาอินเดียที่เรียกว่า 
“กมัณฑลุ” และ “กลศ” ซ่ึงเป็นหม้อน้ าที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา และเครื่องปั้นดินเผาที่ปรากฏใน
ภาพสสักศิลปะชวาโดยเฉพาะ ภาชนะประเภทไห(หรือแจกัน) ใส่ดอกไม้ ที่เรียกกันว่า “ไหเท้าช้าง” 
เป็นต้น ส าหรับการศึกษาด้านประ ติมานวิทยา ได้พบความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบกับความหมายทาง
ประตมิานวิทยาทั้งที่เก่ียวเนื่องใน พุทธศาสนานิกายมหายานตันตระและศาสนาฮินดู ผลวิจัยสามารถ
จ าแนกเครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรม เขมรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม 
ประติมากรรมทางศาสนา และภาชนะเครื่องใช้สอย เครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้โดยมากมีลักษณะรูปทรง
และลวดลายประดับตกแต่งที่ ค่อนช้าง โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ทั้งที่ท าเป็นรูปบุคคล รูปสัตว์ หรือ
รูปทรงอ่ืนๆซึ่งสามารถสื่อให้เห็นความหมาย ในเชิงประติมานวิทยาที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อ ที่
ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมศาสนาทั้งในพุทธศาสนานิกายมหายานตันตระและศาสนาฮินดู ท าให้เชื่อว่า
เครื่องถ้วยเหล่านี้คงมีวัตถุประสงค์ในการผลิตเพ่ือใช้เป็น เครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
กิจกรรมราชส านัก รวมทั้งเป็นเครื่องใช้สอยของนักบวช หรือเครื่องแสดงฐานะทางสังคมของชนชั้นสูง 
มากกว่าเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนส าหรับประชาชนทั่วไป 
 
 จินตนา กงเพชร (2548) หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผากับวลีชุมชน : กรณีศึกษา บ้านโค้ง
สวรรค์ ต าบล โนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาของ ชุมชน มีการบุกเบิกการผลิตประมาณ ปี พ.ศ. 2500 โดยมีการใช้เทคโนโลยี
พ้ืนบ้านในการผลิต พ่ึงพา วัตถุดิบจากธรรมชาติโดยไม่มีการซื้อหารูปแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็น
ภาชนะที่ใช้รองรับอาหาร เพ่ือ ใช้สอยในครัวเรือนและแลกเปลี่ยน ในยุคต่อมามีการถ่ายทอดความรู้
การผลิตจากหน่วยราชการ มีการ ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเลียนแบบวัฒนธรรมบ้านเชียง มีการประดิษฐ์
ลวดลาย เขียนสี ลงบนภาชนะ ส่วน ในด้านการตลาด เริ่มแรกน ามาวางขายริมทางหลวงก่อน เมื่อ
เป็นที่รู้จักมากขึ้น ความต้องการก็เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ต้องมีการผลิตเพ่ิมขึ้น ท าให้วัสดุการผลิต
บางอย่างต้องซื้อหา ยกเว้นดินเหนียว ผลของกระบวนการผลิตช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครัวเรือน 
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ช่วยลดปัญหาสังคม มีการรวมกลุ่มเกิด เครือข่ายในการส่งผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่าย เพ่ิมรายได้ให้กับ
ชุมชน 
 
 ชัยศักดิ์ชาตรีจันทร์สกุล (2545) การจัดการพลังงานและสิ่ งแวดล้อมของเตาเผา
เครื่องปั้นดินเผาใน จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาการท าสมดุลพลังงาน ตลอดจนการ
วิเคราะห์หาค่าการ สูญเสียพลังงานต่าง ๆ และศึกษาปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเตามังกร 
ซ่ึงเป็นเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เนื่องจากมีการใช้เชื้อเพลิง
ไม้เป็นจ านวนมากในการเผาผลิตภัณฑ์ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไอเสียที่ปล่อยสู่
บรรยากาศทางปล่องไฟของเตาดังกล่าว จากผลการตรวจวัด และวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานของเตา
มังกรโดยแบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ ขนาด42 ตา และ 23 ตา สามารถค านวณประสิทธิภาพของเตา
มังกรตามกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โม ไดนามิกส์ได้เท่ากับ 11.57 % และ 13.49 % ตามล าดับ ปริมาณ
การสูญเสียส่วนใหญ่เป็นการสูญเสีย เนื่องจากความร้อนที่สะสมในตัวเตา ซึ่งมีค่าสูงถึง 47 % และ 
45.38 % ตามล าดับ สาเหตุเนื่องจากการ ท างานของเตาเป็นแบบรอบ ท าให้ความร้อนที่สะสมอยู่ใน
ตัวเตาสูญเสียให้กับบรรยากาศในขณะที่ไม่มีการเผารวมถึงโครงสร้างของเตาเผามีขนาดใหญ่และมี
น้ าหนกัมากท าให้เกิดการสะสมพลังงานความร้อนไว้มาก 
 -การบุฉนวนบริเวณผนังเตาภายในด้วยเส้นใยไฟเบอร์ เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้น าเสนอ จากการ 
ประเมินในเบื้องต้นพบว่า มาตรการนี้สามารถลดปริมาณพลังงานความร้อนที่สูญเสียให้กับโครงสร้าง 
ของเตาเผาได้ประมาณ 30 % คิดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง 413,217 บาทต่อปี ซึ่งจะมีระยะเวลาคืนทุน 
1.94 ปีอัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับ 26.2 % 
 -ท าการเผาในเตาถัดไป โดยติดตั้งระบบท่อเพ่ือน าไอเสียจากปล่องไฟหมุนเวียนมาใช้ในเตา 
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 
ลงทุน 22.06%จาการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการตรวจวัดปริมาณ
องค์ประกอบไอเสียที่ปล่อยสู่บรรยากาศทางปล่องไฟดังกล่าว พบว่าค าความเข้มข้นโดยเฉลี่ยของก๊าซ 
คาร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่ามาตรฐานมาก ในขณะที่ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนและก๊าซซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ยังมีค่าต่ ากว่ามาตรฐานมาก 
 
 ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า (2551) การศึกษาผลน้ าเคลือบขี้เถ้าพืชที่มีต่อการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผา
เนื้อดนิ พ้ืนบ้าน ผลการวิจยัพบว่า เคลือบขี้เถ้าพืชที่ท าให้เกิดผลต่อการเคลือบเครื่องปั้นดินเผาได้ดีคือ 
ขี้เถ้าพืช ข้าวโพด ขี้เถ้าพืชมะขามเทศ และขี้เถ้าพืชหูกวาง ผลของการปรากฏสีเคลือบ คือขี้เถ้าพืช
ข้าวโพดและ ขี้เถ้าพืชหูกวาง จะให้สีของเคลือบเป็นโทนสีเขียวอมเหลือง ส่วนขี้เถ้าพืชมะขามเทศ จะ
ให้ผลต่อสีเคลือบเป็นโทนสีเหลืองนวล โดยมีส่วนผสมของวัตถุเคลือบสี คือ ใช้ขี้เถ้าพืชในอัตราส่วน 
50-80 % หินฟันม้า 10-40 % ดินพ้ืนบ้าน 10-40 % น ามาบดผสมเคลือบ ก่อนจะน ามาเคลือบหนา 
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1-1.5 มิลลิเมตร ลงบนแผ่นทดลองที่ท าจากดินพ้ืนบ้านที่ผ่านกระบวนการเผาดินด้วยอุณหภูมิ 800 
องศา เซลเซียส และน ามาเผาเคลือบอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส 
 
 ธนสิทธิ์  จันทะรี และคณะ (2546) การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา ไฟสูงอีสานเพ่ือการผลิตโดยชาวบ้านอีสาน ผลการวิจัยพบว่า แบบที่มีการน าวัสดุอ่ืน
มาประกอบ เช่น หวาย มีความแปลกใหม่ ได้รูปลักษณ์อีสาน สามารถพัฒนาต่อได้ ส่วนการพัฒนา
กระบวนการผลิต ได้มี การแก้ปัญหาเนื้อดินที่มีหินลูกรังผสมอยู่มาก ท าให้ผลิตภัณฑ์มีผิวแตกปริเป็น
ต าหนิ แก้โดยน าเครื่องบดดินมาบดดินให้ละเอียดก่อนขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบห าให้งานสมบูรณ์ขึ้น 
นอกจากนั้นได้เสริมวิธีการ ขึ้นรูปแบบอ่ืนให้กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย เช่น การขึ้นรูปด้วยวิธีดิน
แผ่น (Slap Method) และ การขึ้นรูปด้วยวิธีกดดินในแม่พิมพ์ (Hand Pressing method) รวมทั้ง
การตกแต่งลวดลายบนชิ้นงาน ส่วนการวิจัยด้านการตลาดพบว่า ผู้บริ โภคต้องการผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาประเภท อ่างบัว กระถางต้นไม้ และแจกัน นอกจากนั้นพฤติกรรมการซื้อ จะชอบซื้อ
ที่ร้านขายเครื่องปั้นดินเผาข้างทาง ร้านขายต้นไม้ และงานแสดงสินค้าต่างๆ ส่วนด้านราคาของ
ผลิตภัณฑ์จัดอยู่ในกลุ่มสูงคือกลุ่มที่สนใจรูปแบบมากกว่า ราคา แต่ราคาที่ต้ังไม่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ใน
ประเภทเดียวกันมากนัก 
 
 ธวัชชานนท์ตาไธสง และ ภัชรโพธิกนิษฐ (2545) การผลิตผลงานจิตรกรรมบนแผ่น
เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบสมัยใหม่ ผลการทดลอง พบว่า การระบายสีหนาด้วยเกรียงท าให้เกิดพ้ืนผิว
บนระนาบแผ่น เครื่องปั้นดินเผาในลักษณะ 3 มิติ เกิดการผสานกันของสีระหว่างพ้ืนสีแรกและพ้ืนสี
ชั้นต่อๆ มา ถ้าน า ผลงานมาเผาเคลือบจะมีลักษณะผิวมันวาวและสีสดใสมากขึ้น แต่หากเผาแบบไม่
เคลือบจะมีลักษณะผิวด้านและผลงานแต่ละชิ้นจะมีความสมบูรณภายในตัวของมันเอง แต่ยังสามารถ
น ามาประกอบต่อกันเป็นผลงานชิ้นใหม่ได้อีก ส่วนรูปแบบและเนื้อหาของภาพจะมีรูปแบบที่อิสระ
ตามจินตนาการ 
 
 ธวัชชานนท์ สิปปภากุล และเด่น รักซ้อน (2551) การระบายสีเซรามิคด้วยเกรียงบน
เครื่องปั้นดินเผา รูปทรง 3 มิติ ผลการวิจัยพบว่า การระบายสีหนาด้วยเกรียงท าให้เกิดรอยพ้ืนผิวใน
ลักษณะ 3 มิติบนผิว เครื่องปั้นดินเผา เกิดการสานกันของสีระยิบระยับระหว่างพ้ืนสีแรกและพ้ืนสีชั้น
ต่อๆ มา ถ้าน าผลงานมาเผาเคลือบจะมีลักษณะมันวาวและสีสดใสมากขึ้น แต่หากเผาแบบไม่เคลือบ
จะมีลักษณะผิวด้านและมี สีเบา ส่วนรูปทรงของแจกันและเนื้อหาของประติมากรรมจะมีความเป็น
อิสระตามจินตนาการ 
 
 นงเยาว์ เชยสกุล (2550) การศึกษาแหล่งเรียนรู้ งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญ
เกาะเกรด็ ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นปีที่ 3 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า อายุเฉลี่ย
ของ ผู้ประกอบการตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จบประถมการศึกษา มีประสบการณ์ในการด าเนินงาน
อยู่ ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 52.63 และผู้ประกอบการเป็นทั้งผู้ผลิต และผู้จ าหน่ายร้อยละ 63.16 
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 น ายุทธสงค์ธนาทักษ์และคณะ (2548) ลู่ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาเพ่ือ
ผลิตสินค้าที่ระลึก ในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบันมีผู้ผลิตสินค้าเครื่องปั้นดินเผาใน
จังหวัดสงขลา 11 แห่ง ผลิตเครื่องปั้นดินเผาพ้ืนเมือง 10 แห่ง และผลิตเครื่องปั้นดินเผาเซรามิก 1 
แห่ง โดยท าเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผลิตเป็นของใช้ในครัวเรือน และของเบ็ดเตล็ดที่เป็นของใช้
ของที่ระลึก ผลการศึกษาผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น ผู้ซื้อส่วนใหญ่เห็นว่า ราคาของผลิตภัณฑ์ยัง
สูงไป มีแบบให้เลือกน้อย ควรจะปรับปรุงในด้านรูปแบบและราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์นั้น ควรเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา หรือของภาคใต้ ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนจาก
การลงทุนในการ ผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทของที่ระลึก พบว่า ระยะเวลาคืนทุนของโครงการใช้
เวลา 2 ปี 10 วัน มูลคาปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 907,293.92 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการร้อยละ 42 
 
 นิคม กุบแก้ว และณัชชา สุวรรณวงศ์ (2547) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ชนิดไฟต่ า  ด้วยการเผากลางแจ้ง ผลการวิจัยพบว่า สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาได้ 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทกระถางพลูด่าง ประเภทตุ๊กตาประดับชนิดหม้อเดียว 
และชนิด 2 หม้อต่อกัน ประเภทสักตารูปคน ประเภทที่ใส่กระดาษทิชชู ประเภทตู้รับจดหมาย และ
ประเภทโคมไฟ รวม 32 รูปแบบ ปัญหาที่พบในการวิจัย คือ การแตกของผลิตภัณฑ์ก่อนการเผาและ
ระหว่างการเผา 
 
 นิวัตร พัฒนะ (2545) การพัฒนาดินแหล่งวัดตาปะขาวหายเพ่ือผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
ผลการวิจัยพบว่า สมบัติทางกายภาพของดินวัดตาปะขาวหายก่อนการเผาค่าความหดตัวร้อยละ 5 ค่า
ความแข็งแรง 25.50 kg/com2 ภายหลังการเผาค่าความหดตัว 800° Cมีค่าความหดตัวร้อยละ 6.00 
และที่อุณหภูมิ 1250° C มีค่าความหดตัวร้อยละ 13.00 ที่อุณหภูมิ 800° C ค่าการดูดซึมน้ าร้อยละ 
20.50 ที่อุณหภูมิ 1250°C ค่าการดูดซึมน้ าร้อยละ 0.10 ที่อุณหภูมิ 800° C ค่าความแข็งแรง 30.30 
kg / cm2ที่อุณหภูมิ 1250° C มีค่าความแข็งแรง 165.40 kg / cm2 สีภายหลังการเผา เมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้น สีของเนื้อดินปั้นจะเพ่ิมขึ้นโดยการเกิดสีตั้งแต่ น้ าตาลส้ม - น้ าตาลด า และสมบัติทางกายภาพ
ของเนื้อดินปั้นภายหลังการเผา ปรากฏว่าในอุณหภูมิ 800° C มีค่าความหดตัวร้อยละ 6.00 - 7.00 ที่
อุณหภูมิ 1250°C มีค่าความหดตัวร้อยละ 14.80 -15.00 ความดูดที่อุณหภูมิ 800° C ค่าการดูดซึมน้ า
ร้อยละ 18.30 - 20.40 ที่อุณหภูมิ 1250° C ค่าการดูดซึมน้ าร้อยละ 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 น้ าตาลส้ม-
น้ าตาลด า ความเหมาะสมกับการขึ้นรูปทั้งวิธีการหล่อและแป้นหมุนในเกณฑ์ระดับดมีาก 
 
 เนตรชนก คงทน (2551) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน อ าเภอโชค
ชัย จังหวัด นครราชสีมา  ผลการวิจัยจากการส ารวจนักทัศนาจรชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดย
การก าหนดตัวอย่างด้วยการก าหนดโควตา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ปรากฏว่า นัก
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ทัศนาจรชาวไทยและนักทัศนาจรชาวต่างประเทศ มีความชอบในผลิตภัณฑ์บ้านด่านเกวียนในระดับ
สูงสุด 
 
 ประจวบ ฟักผล(2549) เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จากหนังสือภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน สืบสาน
พัฒนาไทย : ที่ระลึกงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบว่า มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยการเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของตนเองเช่น ใส่หูไปที่ตัว
เครื่องปั้นดินเผา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งคือ ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศในทวีปยุโรป 
เช่น เรียนแบบอ่างบัวและกระถางต้นไม้ ผลิตภัณฑ์ที่บ้านมอญผลิตออกจ าหน่ายมากที่สุด ได้แก่ 
กระถางจีบและกระถางปากเรียบ อ่างบัว โอ่งน้ าเย็น และคนที ผลิตภัณฑ์บ้านมอญจะเน้นคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อยู่ที่ระดับกลาง และระดับต่ า เพราะตลาดต้องการผลิตภัณฑ์ราคาถูก คุณภาพพอใช้ได้ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์จะผลิตตามที่ลูกค้าต้องการ เป็นไปตามกลไกตลาด การจะสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ให้
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเกรงว่าจะจ าหน่ายไม่ได้ 
 
 ประเวศ วะสี และคณะ . ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ ข้อเขียนนี้น าเสนอเพ่ือปรารถนาและร่วมกัน ศึกษาค้นคว้าพร้อมทั้งรณรงค์กัน
ต่อไปคอืความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นความหลากหลายทางวัฒนธรรมกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพปัญหาที่ส าคัญก็คือ ภายใต้การพัฒนา ภายใต้ปรัชญาทุนนิยม วิถีชีวิตแบบ“มนุษย์ชีวาลัย” 
ที่ ท าลาย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กลายเป็นรูปแบบการด ารงชีวิตหลักหรือกระแสหลักของโลก 
ส่วนวิถีชีวิตแบบ “มนุษย์นเวศ” ที่อยู่กับธรรมชาติอย่างมีดุลยภาพกลับกลายเป็นวิถีชีวิต หรือ 
วัฒนธรรมที่ก าลังสูญสลายหายไป กระบวนการก าจัดท าลายหรือกลืนวัฒนธรรมของผู้คนสังคมชนเผ่า 
เป็นการ สูญเสียสิ่งที่เราเรียกว่า ภูมิปญัญาพ้ืนเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความรู้พ้ืนบ้านที่จะอยู่และ
ท ามาหากินกับที่ดินและการใช้ประโยชน์ และคุณค่าของสิ่งมีชีวิต เช่น พืชป่าชนิดต่างๆที่หลากหลาย 
ซึ่งกาลครั้งหนึ่งเคยได้รับการรักษาสืบทอดไว้ในระบบเกษตรกรรมพ้ืนเมือง จึงเป็นการน่าเสียใจอย่าง
ยิ่ งที่ เราได้ เสีย ผู้คนเหล่านั้น  ผู้ ซ่ึ งอาจมีความรู้ดีที่สุดที่จะช่วยให้พวกเรานักอนุรักษ์และ
นักวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีที่สุด ในความพยายามที่จะรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
 ปรียาพร บุษบา (2547) การศึกษาพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายของโอ่งมังกร จังหวัด
ราชบุร ีผลการวิจัยพบว่า แต่เดิมได้ผลิตเป็นอ่างเคลือบ กระปุกไหน้ าปลาเผาด้วยเตามังกร ต่อมาได้มี
การพัฒนาท าโอ่งเคลือบแบบโอ่งจีน มกีารเขียนลวดลายตามแบบโอ่งของจีน จนกระทั่งมีการขยายตัว
ทาง การค้า จึงได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการท า ให้เป็นเครื่องเคลือบสีแบบเซรามิก และเผาด้วย
เตาแก๊ส ควบคู่ไปกับเตามังกร และยังคงมีการอนุรักษ์ และสืบทอดติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
ลวดลายโอ่งมังกร สามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 1. แบ่งตามกรรมวิธีการท ามี5 ลาย ได้แก่ ลาย
กดประทับ ลายขูดขีด ลายเรียบ ลายพิมพ์ และลายนูน 2. แบ่งตามลักษณะของลวดลายมี 6 ลาย คือ 
1. ลายรูปสัตว์ ได้แก่ ลายมังกร 2. ลายพันธุ์พฤกษา ได้แก่ ลายดอกไม้แบบเดี่ยว ลายดอกไม้
แบบต่อเนื่อง ลายกลีบบัว 3. ลายศิลปะจีน 4. ลายศิลปะไทย 5. ลายช่องเหลี่ยม ได้แก่ ลายช่อง
เหลี่ยม ใส่รูปสัตว์ลายช่องเหลี่ยมใส่ รูปพันธ์ไม้ ลายช่องเหลี่ยมใส่ภาพที่มีเรื่องราว และ 6. ลาย
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เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ลายเรขาคณิต ลายสมัยนิยม ผลการวิเคราะห์ลวดลายตามองค์ประกอบศิลป์มีความ
กลมกลืนกันของเส้น สี รูปร่าง รูปทรงและขนาดของลวดลาย แนวโน้มและผลกระทบที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงลวดลายของโอ่งพบว่า มี 2 ปัจจยั คือ 1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ มาตรฐานการผลิตโอ่งของ 
แต่ละโรงงานและช่างฝีมือ ความพอใจของช่างติดลาย หรืออความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของ
ช่างติดลาย ความพอใจของเจ้าของโรงงาน ผู้ประกอบการบางโรงงานที่มีการออกแบบและพัฒนา
รูปทรงของโอ่งและลวดลายใหม่เพ่ือให้ทันต่อกระแสความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มของตลาด
และเทคโนโลยีการผลิตของแต่ละโรงงาน 2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การผลิตตามตัวอย่างที่ลูกค้า
ต้องการกระแสความนิยมของลูกค้าหรือแนวโน้มของตลาด คู่แข่งทางด้านการค้าและการผลิต วิถีชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัยตามแบบ คนรุ่นใหม่ และได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานของ ภาครัฐและสถาบันการศึกษา 
 
 พจนีย์แก้วประเสริฐ (2547) โครงสร้างต้นทุนการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: 
กรณีศึกษากลุ่ม หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ผลการวิเคราะห์ โดยใช้สมการการผลิตแบบ
Cobb-Douglas วิเคราะห์พบว่าในการผลิตสินค้าของกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผามีปัจจัยการผลิต
ประกอบด้วย ดิน ทุน แรงงาน เชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยแรงงาน และเชื้อเพลิง ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติคือ ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตสินค้ากลุ่มMass Productในขณะที่
ปัจจัยดิน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ร้อยละ 0.01 โดยค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
ในการวิเคราะห์การเพ่ิมขึ้นของปัจจัยการผลิต 1 เท่าของเดือนที่ผ่านมา จะท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 1 
เท่าตัว เช่นกัน ส่วนการผลิตสินค้ากลุ่มArt Productและโดยรวมแล้วปัจจัยทั้งหมดมีนัยส าคัญทาง
สถิตที่ร้อย ละ 0.01 จากการทดสอบค่าF-testและการเปลี่ยนแปลงของการผลิตสินค้ากลุ่มArt 
Productเมื่อเพ่ิมปัจจัยการผลิตเข้าไป 1 เท่า จะท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 1 เท่าตัวเช่นกัน ผลการศึกษา
ด้านต้นทุนการผลิตสินค้าพบว่า มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 68,104.58 บาทต่อเดือน ถ้าหากว่ากลุ่ม
หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาผลิตสินค้าMass Productเพียงอย่างเดียวที่ระดับ 95,534.56 บาท จะมี
ต้นทุนเฉลี่ย ต่อหน่วยเท่ากับ 1.56 บาท หากผลิตArt Productเพียงอย่างเดียวที่ระดับ 23,745.43 
บาทต่อเดือน ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเท่ากับ 3.86 บาท นั้นหมายความว่าถ้าผลิตสินค้าอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือสองอย่างเพ่ิมขึ้น ต้นทุนเฉลี่ยจะลดลงเรื่อยๆ ตัวแปรส าคัญที่จะห าให้กลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ขึ้นอยู่กับความ ต้องการของผู้บริโภค ขณะที่ต้นทุนการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นจึงต้อง
อาศัยหน่วยงานภาครัฐในการขยายตลาด และหาช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า ในโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 
 พระรัฐกร สุขอ้วน (2551) ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผาเชิง เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบว่า การประกอบอาชีพ
ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดิน เผามาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนย้ายถิ่นฐานมาถึงปัจจุบัน และมีการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสืบต่อกันมาตามสายเลือดของครอบครัว ในอดีตใช้การถ่ายทอดความรู้โดยวิธีการ
มุขปาฐะ คือผู้รับการถ่ายทอดจะ สังเกต จดจ า ท าเลียนแบบ อาชีพช่างปั้นต้องมีใจรัก รูปแบบกิจการ
เป็นแบบเจ้าของคนเดียว ไม่มีการรวมกลุ่ม ท าให้ขาดอ านาจการต่อรองราคา มีปัญหาด้านการบริหาร
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จัดการ ด้านเงินทุน มีผลท าให้ ผู้ประกอบการในชุมชนเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน แนวทางการ
พัฒนาภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ควรพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในด้านอุปกรณ์ประดับตกแต่งบ้านและสวน
หรอืของที่ระลึก 
 
 พีระศักดิ์กิติศรีวรพันธุ์และวรกฤษฏิ์สุจริตจันทร์ (2550) การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาจังหวัดอุบลราชธานีในโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยสรุปว่า 1. 
ผลงานออกแบบ บรรจุภัณฑ์แนวทางที่ 3 เป็นผลงานที่ควรน าไปผลิตจริง 2. แบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้
พัฒนาแล้วสามารถ แก้ปัญหาของบรรจุภัณฑ์เดิมได้ และยังเป็นการลดต้นทุน การผลิตจากบรรจุ
ภัณฑ์เดิม 3. กลุ่มเป้าหมาย และผู้จ าหน่ายมีความพึงพอใจมาก กับบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว และยังมี
ประสิทธิภาพการใช้งาน สามารถป้องกันสินค้าไม่ให้แตกเลยหายได้ 
 
 ไพบูลย์ หล้าสมศรี (2549) ผลของสารเติมดีบุกออกไซด์ในเคลือบสีแดงของทองแดงส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา จากผลการทดลอง เคลือบสีแดงของทองแดงที่เตรียมได้จากการเผา
ภายใต้บรรยากาศ รีดักชัน แล้วตามมาด้วยบรรยากาศออกซิเดชันในช่วงลดอุณหภูมิลง ด้วยเอกซ์
ฟลูออเรสเซนส์ เอกซเรย์ ดิฟแฟรกโตเมตรี และอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ พบว่า Cu+หรือ Cu20 
ในเคลือบหลอมจะเป็นตัวหลักที่มีอยู่ในเคลือบ รวมทั้งสารเติมแต่งคือ Sn2+หรือ SnO ร่วมเป็นเมท
ริกซ์คู่ ผลจากการวิเคราะห์สถานะทางเคมีของทองแดงและดีบุกในการเผาหลายๆ สภาวะท าให้
คาดการณ์ได้ถึงกลไกของการเกิดสีแดง นอกจากนี้ในการทดลองยังพบโลหะทองแดง(Cu) และ SnO 
รวมตัวกันตกจมลงใต้ชั้นผิวเคลือบซึ่ง เป็นข้อบกพร่องที่พบบ่อยในชิ้นงาน 
 
 ภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ (2550) การปรับตัวทางอาชีพของผู้ผลิตโอ่งลายมังกรในเขตอ าเภอ
เมืองราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตมีผู้ประกอบอาชีพผลิตโอ่งลายมังกรในจังหวัดราชบุรีจ านวน
มาก แต่ในปัจจุบันเหลืออยู่ไม่กี่ราย ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกอาชีพคือ การผลิตแท็งก์น้ าสแตนเลส 
อลูมิเนียมหรือไฟเบอร์กลาส และถังน้ าพลาสติก จึงมีผลให้ผู้ผลิตโอ่งลายมังกรต้องมีการปรับตัว โดย
การปรับเปลี่ยน รูปลักษณะและประเภทของผลิตภัณฑ์จากเดิมมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งและของที่
ระลกเพ่ิมเตมิ ผู้ประกอบการได้น าความรู้ทางด้านการจัดการบริหาร และออกแบบผลิตภัณฑ์มาใช้ใน
การด าเนินกิจการ การสืบทอดอาชีพช่างปั้นโอ่ง ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนในอาชีพ อนุรักษ์ พัฒนา
อาชีพ และการรวมกลุ่มของผู้ผลิตให้เกดิความเข้มแข็ง และสร้างมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สามารถแข่งขัน ในตลาดได้ 
 
 ภัทรานิษฐ์ทองบัว (2550) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ต าบล
เจดีย์หัก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านมาตรฐาน OTOP จากการร่วมกันคิด 
ร่วมกัน ออกแบบ ร่วมกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ท าให้มีผลการตอบรับจากลูกค้าที่ดีเป็นอย่างมาก สร้าง
ความ น่าเชื่อถือ ท าให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพอย่างแน่นอน เพราะตรา  OTOP เป็นตัวช่วยใน
การการันตีทางด้านคุณภาพ ยังเป็นการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งได้เป็นอย่างดี 2. ด้าน
การลดต้นทุน การที่ทุกคนรู้งานรู้หน้าที่ และรู้รับผิดชอบต่อการท างาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
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ผลิต ก่อให้เกิดการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าและต่อเนื่อง เมื่อท าทุกอย่างอย่างมีคุณภาพ ท าให้เกิดของ
เสียหายน้อย เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนให้ต่ าลง 3. ด้านการมีส่วนร่วมทีมงาน ในการ
ประกอบการผลิต เครื่องปัน้ดินเผานั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการท างานเป็นทีม การร่วมกันท างาน
ของทุกคนในโรงงาน ถือเป็นส่วนส าคัญอย่างมาก ในการท างานนั้นต้องอาศัยความช านาญความ
เชี่ยวชาญ การร่วมมือกันท างานของแต่ละแผนก แต่ละบุคคลที่ต่างคนต่างถนัดแตกต่างกันออกไป 4. 
ด้านภาพลักษณ์ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ท าให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในชุมชนเพ่ิมมาก
ขึ้น ช่างฝีมือแรงงานมีการพัฒนามากขึ้น คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง 
 
 ภาณุเทพ สุวรรณรัตน์ (2549) การทดลองเคลือบขี้เถ้าจากอัตราส่วนผสมขี้เถ้าไม้มะม่วง หิน
ฟันม้า และดินเหนียวท้องนา เพ่ือเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา การวิจัยมีจุดม่งหมายเพ่ือศึกษา
อัตรา ส่วนผสมจากอัตราส่วนผสมในการท าเคลือบขี้เถ้า เพ่ือเคลือบผลิตภัณฑ์เครื่องบนดินเผาชนิด 
สโตนแวร์ ที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบออกซิเดชัน และรีดักชันโดยใช้วัตถุดิบ 
คือ ขี้เถ้าไมม้ะม่วง (MANGO ASH),หนิฟนัม้า (FELDSPER)และดินเหนียวท้องนา ( SURFACE CLAY) 
การทดลอง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
 วิธีการทดลองขั้นตอนที่ 1 เพ่ือดูลักษณะของเคลือบท าโดยก าหนดอัตราส่วนผสมของสารแต่ 
ละชนิดจากตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า จะมีทั้งหมด 36 สูตร น ามาบดผสมทีละสูตรเพ่ือชุบบนแผ่น 
ทดสอบเคลือบ ขนาดความกว้าง 5.00 เซนติเมตรยาว 5.00 เซนติเมตร หนา 1.00 เซนติเมตร น าไป
เผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชันและรีดักชัน แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ เพ่ือคัดเลือกอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม พบว่าเคลือบมีโทนสีครีม สีเหลืองอ่อน สีน้ าตาล
อ่อนถึงสีน้ าตาลเข้ม และเคลือบที่เผาในบรรยากาศรีดักชันพบว่ามีโทนสีเขียวอมฟ้า สีเขียว สีเขียว
ขี้ม้า สีน้ าตาลอ่อนถึงน้ าตาลเข้ม 
 วิธีการทดลองขึ้นตอนที่ 2 เพ่ือดูคุณภาพของเคลือบเมื่อได้อัตราส่วนที่ผ่านการคัดเลือกจาก 
ขั้นตอนที่ (1) น ามาเคลือบบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์ สูตรละ 3 รูปแบบ ได้แก่
รูปแบบทรงกระบอก, รูปแบบอิสระและรูปแบบแผ่น น าไปเผาในอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสใน 
บรรยากาศออกซิเดชนั และ จากการทดลอง เคลือบสูตรที่ 13 และ 18 จงพอสรุปได้ว่าเมื่อท าการเผา 
ทั้ง 2 บรรยากาศผิวเคลือบมีความเรียบเนียนใสเป็นมันวาว มีความสมบูรณ์สวยงามสามารถใช้กับ 
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดสโตนแวร์ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐาน 

 

 มณฑลวชิรโกเมน และคณะ (2547) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบานหม้อ 
ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้ให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อน้ าดิน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
รายได้ประมาณ 3,000-5,000 บาทต่อเดือน ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดินมา
ก่อน และผลการประเมินผล การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดิน ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหม้อเปรียบเทียบ กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 46/2546 จัดอยู่ในเกณฑ์
ดี 
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 มานัส รอดชื่น (2553) กระบวนการออกแบบและพัฒนาตุ๊กตาเครื่องปั้นดินเผาของกลุ่ม
หัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ 43 หมู่ 1 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ แบบมี
ส่วนร่วม กรณีศึกษา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ จะขึ้นรูปตามความ
ต้องการของผู้ซ้ือและตามความถนัดของตนเอง โดยผู้ซ้ือจะเป็นผู้จ าหน่ายจากแหล่งอ่ืนมาสั่งท าการ
ผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ผลิตต้องน าผลิตภัณฑ์ไปจ าหน่ายในชุมชนอ่ืนเองจากการ
ส ารวจพบว่าผู้ผลิต จะมีความช านาญในการผลิตแตกต่างกันและจะท าผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบซ้ าๆกัน 
จึงท าใหข้าดทักษะในด้านการออกแบบรูปแบบอ่ืนๆ ที่แตกต่างออกไป ส่วนการท าตุ๊กตานั้นผู้ผลิตส่วน
ใหญ่ไม่นิยมท า เนื่องจากค่อนข้างใช้เวลานานในการท าและจะปั้นเล่นตอนมีเวลาว่าง ส่วนตุ๊กตาที่มี
จ าหน่ายในชุมชนนั้น จะรับมาจากแหล่งผลิตอ่ืนเป็นส่วนใหญ่ ออกแบบลักษณะท่าทางตุ๊กตามา 3 
รูปแบบและท าการเลือก โดยผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย 
 
 ยุพา เรืองพุ่ม (2549) การสืบทอดช่างฝีมือ : โอ่งลายมังกรของจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัย
พบว่า ผู้มีอายุน้อยไม่สนใจประกอบอาชีพนี้ ประกอบกับงานช่างปั้นเป็นงานหนัก ต้องใช้ก าลังและ
ฝีมือในการห างาน รวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่มีการถ่ายทอดเฉพาะกลุ่มซึ่งยังอยู่ในวงจ ากัด ส่งผลให้
การประกอบอาชีพ ช่างฝีมือในการขบวนการผลิตโอ่งลายมังกรลดลง นอกจากนั้นการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของคนในสังคม ปัจจุบันที่ไม่มีความจ าเป็นในการเก็บกักน้ าเหมือนในอดีต และยังมีวัสดุอ่ืนๆ 
สามารถใช้ทดแทนโอ่งลายมังกร ส่งผลให้การผลิตโอ่งลายมังกรต้องปรับเปลี่ยนไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
อ่ืน 
 
 เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ (2551) การศึกษาและพัฒนาสมบัติของคนอ าเภอบางบาล เพ่ือท า
ผลิตกัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์ ผลการวิจัยได้ส่วนผสมที่เหมาะสมคือส่วนผสมที่ 5 มี
ส่วนผสมของ ดินบางบาลร้อยละ 60 ดินขาวล าปางร้อยละ 20 และทรายร้อยละ 20 มีคุณสมบัติทาง
กายภาพหลังการเผาที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียสได้แก่ ความหดตัวเฉลี่ย 7.86 ความดูดซึมน้ าเฉลี่ย 
17.68 ความ แข็งแรงเฉลี่ย 7.14 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทนไฟอุณหภูมิ 850 ได้ สีหลังจากเผา
ตรงกับ 722U อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียสได้แก่ ความหดตัวเฉลี่ย 13.57 ความดูดซึมน้ าเฉลี่ย 
6.27 ความแข็งแรง เฉลี่ย 35.98 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทนไฟอุณหภูมิ 1230 ได้ สีหลังจากเผา
ตรงกับ 723U สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภท สโตนแวร์ได้ 
 
 สนิท  บุญกล่อม (2550) การออกแบบและพัฒนาภาชนะเครื่องปั้นดินเผาบรรจุสาโทเพ่ือการ
ขายของ กลุ่มชาวบ้านในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ด้านรูปทรงภาชนะผู้บริโภคมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ตัวอย่างที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักออกแบบที่เห็นว่าเหมาะเป็น
เอกลักษณ ์ประจ าท้องถิ่น ด้านลวดลายสีเคลือบ ผู้บริโภคมีความพงพอใจสีน้ าเงินอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
มีความต่างกับความคิดเห็นของนักออกแบบที่เลือกสีน้ าตาล ด้านการจับถือผู้บริโภคมีความพึงพอใจ
ในตัวอย่างที่ 4 อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความเห็นต่างจากนักออกแบบที่เลือกตัวอย่างที่ 2 ด้านความ
สะอาดน่ า ใช้ ผู้ บริ โภคมีความพึงพอใจในระดับมากตั วอย่ างที่  4  เป็น ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน ด้านเหมาะสมเป็นของฝากผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ตัวอย่างที่ 2 สอดคล้องกับความคิดเห็น ของนักออกแบบที่มีความเห็นว่าสามารถน าตัวภาชนะ
เครื่องปั้นดินเผาน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ และผู้ซื้ออาจสนใจน าไปเป็นของฝากจากแดนไกล
มากกว่าน้ าสาโท 
 
 สมบูรณ์ แก้วกระบิล (2550) กระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านเครื่องปั้นดินเผาของ
ชุมชนเกาะ เกร็ดเพ่ือน าไปสู่ หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่น ผลการวิจัยพบว่า เกาะเกร็ด มีบริบท
ชุมชนที่เอ้ือต่อ การพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านเครื่องปั้นดินเผา จนได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่น มีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ ลักษณะภูมิศาสตร์ชาติพันธุ์ 
ประวัติชุมชน ภูมิ ปัญญาเครื่องปั้นดินเผา ผู้น าชุมชน การรวมกลุ่มในชุมชน กระบวนการพัฒนา
เครื่องปั้นดินเผาของ ชุมชนเกาะเกร็ด พบว่า มีกระบวนการพัฒนาดังนี้ 1) การพัฒนาคน เพราะคน
คือกลไกส าคัญของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เริ่มจากการรวมกลุ่มเป็นการเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ 
สร้างความเข้าใจให้ ตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญา ชาวบ้านเครื่องปั้นดินเผา พัฒนาผู้น าชุมชน การ
เสียสละเวลาของสมาชิก เพ่ือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม เป็นต้น 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
วัตถุดิบ (ดิน) จะต้องมีการกรองเอาเฉพาะ เนื้อดินบริสุทธิ์ เพ่ือให้รูปทรงเครื่องปั้นเรียบสวยงาม 
รูปแบบมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในขนาดที่เล็กลง เปลี่ยนจากการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนมาเป็น
การผลิตเป็นเครื่องประดับตกแต่งและของที่ระลึก ลวดลายจะมีหลากหลายและละเอียดอ่อน สีสัน
เครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ด มีการพัฒนาสีจากดั้งเดิมสีส้มแดง มาเป็นสีด าอมแดง (สีนาก) จนกระ
ทั้งส่าสุดไดส้ีด าเงา เหมือนเคลือบมุกนับเป็นพัฒนาการเครื่องปั้นดินที่เห็นเด่นชัดอีกอย่างหนึ่ง เพราะ
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโดยเตาแก๊ส สามารถเพ่ิมอุณหภูมิให้สูงขึ้นจะได้ผลิตภัณฑ์สีด า 
เป็นต้น 3) การกระจายสินค้า กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหมู่ที่ 1  ได้กระจายสินค้าไปกับลูกค้าที่
เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในเกาะเกร็ด เนื่องจาก การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ท าให้การประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่างๆ 
เพ่ิมขึน้ การออกร้านและการสาธิตการปั้น เครื่องปั้นดินเผาตามโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้น นอกจากนี้ยัง
ได้ร่วมแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของ
ผู้ประกอบการ และทางเว็บไซต์ของการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 
 สุชาตรี บุญปกครอง (2553) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ด่านเกวียน อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดการผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ และลูกจ้างธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านราคา พบว่าด้านผลิตภัณฑ์ จะต้องค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ อัน
ได้แก่ ลวดลาย ความสวยงาม และความคงทน โดยต้องมีการคัดเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะ
น ามาจ าหน่ายเป็นเบื้องต้น ด้านการจัดจ าหน่ายนั้นต้องค านึงถึง ที่ตั้งที่เหมาะสม มีที่จอดรถที่สะดวก 
การจัดตกแต่งร้านค้าให้ สวยงาม ด้านการส่งเสริมการตลาด ใช้การประชาสัมพันธ์โดยการแจกใบปลิว 
และมีการติดป้ายประกาศที่รถประจ าทาง ส่วนด้านราคานั้นจะต้องก าหนดราคาขายที่เหมาะสมไม่
แพงเกินไป เมื่อ พจิารณาถึงกลุ่มผู้ซ้ือเครื่องปั้นดินเผามีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อ พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
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มากเช่นกัน ส่วนด้านการจัดจ าหน่ายและด้าน การส่งเสริมการตลาดผู้ซื้อมีความพึงพอใจเพียงระดับ
ปานกลาง 2. ยุทธศาสตร์การจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมามี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์ ยุทธศาสตร์ด้านการจัดจ าหน่าย 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการตลาด และยุทธศาสตร์ด้านราคา โดยก าหนดเป้าประสงค์ได้ ทั้งหมด 
13 เป้าประสงค์ และ 13 กิจกรรม 
 
 ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม (2548) การศึกษาดินขาวอุตรดิตถ์ เพ่ือใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ประเภทสโตนแวร์โดยการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อน้ าดิน ผลการศึกษาพบว่า คุณสมบัติทางเคมีของดินขาว
อุตรดิตถ์ มีส่วนประกอบของซิลิการ้อยละ 70.10 อะลูมินา ร้อยละ 16.80 เหล็กออกไซด์ ร้อยละ3.70
คุณสมบัติทางกายภาพของดินขาวอุตรดิตถ์ หลักเผาที่อุณหภูมิ1250 องศาเซลเซียส มีการหดตัวร้อย
ละ 20.00 ความแข็งแรง  244.20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร การดูดซึมน้ าร้อยละ  0.03  และมีสี
เทาเข้มคุณสมบัติทางกายภาพของดินแดงบ้านหนองกลายหลักเผาอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส มี
การหดตัวร้อยละ 20.40 การดูดซึมน้ าร้อยละ 2.14 และมีสีน้ าตาล 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
  การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
พิบูลสงคราม ใช้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา  

ได้แก่ 
1. นักศึกษา  จ านวน     30 คน 
2. อาจารย์  จ านวน  5 คน 
3. เจ้าหน้าที่  จ านวน   5   คน 
4. บุคลากรภายนอก จ านวน    10   คน 

รวมประชากรทั้งสิ้น     50   คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถาม 
 การสร้างแบบสอบถาม มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การสอบถามการตั้งประเด็นค าถาม 

2. ศึกษาเนื้อหาในการฝึกอบรมเรื่อง เทคนิคการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผารูปแบบต่าง ๆ  
แบบสอบถามที่ใช้ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 

 ส่วนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบ 
 ส่วนที่  2  แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการวิชาการ 
 ส่วนที่  3  แบบสอบถามด้านการใช้บริการวิชาการ 
 ส่วนที่  4 แบบสอบถามอายุ และรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลังจากการฝึกอบรม
เสร็จสิ้นลงและท าการรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือท าการประเมินเมื่อโครงการเสร็จสิ้นต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามหาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการเข้าฝึกอบรมเรื่อง 

เทคนิคการข้ึนรูป 
2. สรุปผลการวิจัย 
3. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทท่ี 4 
การประเมินผลและขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิต

เครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย  ราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  
เพศชาย จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 98 และเพศหญิง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2  
2. อายุ  
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 50 คน อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

อายุ 21-30 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 อายุ 31-40 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 
อายุ 41-50 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ และอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ –  
 

3. อาชีพ  
นักศึกษา  จ านวน 30 คน  คิดเป็นร้อยละ 60  
อาจารย์  จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 10  
เจ้าหน้าที่  จ านวน 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 10  
บุคคลภายนอก  จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 20  

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ผู้วิเคราะห์ข้อมูลได้ตั้งเกณฑ์การประเมินเพ่ือแปลความหมาย
ไว้เป็น 5 ระดับ ดังนี้คือ 
 

เกณฑ์การประเมิน ความหมาย 
4.50-5.50 ดีมาก 
3.50-4.50 ดี 
2.50-3.50 ปานกลาง 
1.50-1.50 น้อย 
0.50-1.50 น้อยที่สุด 
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ตารางที่ 4.1 แสดงคะแนนเฉลี่ย/ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านองค์ประกอบของ  
การฝึกอบรมในการรับการอบรม 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ด้านองค์ประกอบของการฝึกอบรมในการรับการอบรม  
1.1 การประชาสัมพันธ์การอบรม   4.46 ดี 
1.2 ช่วงเวลาและระยะเวลาในการอบรม  3.94 ดี 
1.3 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ได้

อย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามและมีส่วนร่วม 
4.64 ดีมาก 

1.4 ความเอาใจใส่ รับผิดชอบ และมนุษยสัมพันธ์ ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน าที่ผู้ให้บริการ  

4.58 
ดีมาก 

1.5 ความเหมาะสมและความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ 
รวมทั้งสถานที่ให้บริการวิชาการ  

4.36 
ดี 

1.6 ความเหมาะและเพียงพอของอาหารและอาหารว่าง  4.70 ดีมาก 
รวม 4.49 ดี 

 
 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 แสดงคะแนนเฉลี่ย/ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านประโยชน์และ       
ผลที่ได้รับจากการอบรม 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
2. ด้านประโยชน์และผลที่ได้รับจากการอบรม 
2.1 หัวข้อการอบรม มีความสอดคล้องต่อการพัฒนา 

องค์กร / ชุมชน  
4.58 ดีมาก 

2.2 ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม  ตรงกับความต้องการ
และความสนใจของผู้รับบริการ  

4.32 ดี 

2.3 ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพ่ิมมากข้ึนหลังจากเข้ารับ
การอบรม  

4.64 ดีมาก 

2.4 มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้ารับการอบรม   4.52 ดีมาก 
2.5 ความรู้ที่ได้รับการอบรม  สามารถน าไปใช้ได้จริงใน

องค์กร / ชุมชน  
4.52 ดีมาก 

รวม 4.52 ดีมาก 
 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านประโยชน์และผลที่ได้รับจากการ
อบรม ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ความพึงพอใจ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก โดยประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ได้รับความรู้ที่
เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



40 

ตารางที่ 4.3 แสดงคะแนนเฉลี่ย/ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรม 

ล าดับ รายการประเมิน คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
3. ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรม  

3.1 เอกสารประกอบมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อการอบรม  
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงได้ในภายหลัง  

4.40 ดี 

3.2 สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน / ประกอบอาชีพได้ใน
ภายหลัง  

4.26 ดี 

3.3 สามารถน าความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเสริมสร้าง องค์กร / ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  

4.64 ดีมาก 

3.4 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับองค์กร / 
ชุมชนได้ในภายหลัง  

4.50 ดีมาก 

รวม 4.45 ดี 
 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลัง
การอบรม ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีและดีมากเท่ากัน  โดยประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง องค์กร / ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
พิบูลสงคราม  ผลการวิจัยสามารถสรุป อภิปราย และเสนอแนะได้ดังนี้  

วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการที่เข้ารับการบริหารโครงการ
บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 50 คน 
และได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ ค่าร้อย
ละ และพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ เป็น
ผู้รับบริการที่มีอายุ 20 – 30 ปี จ านวน17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.72  อายุ 31 – 40 ปี จ านวน  62 คน  
คิดเป็นร้อยละ 24.51 และ อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 83 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.81 และ มากกว่า 50 
ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 35.97 เป็นผู้รับบริการที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
251 คน คิดเป็นร้อยละ 99.21  และปริญญาตรี จ านวน  2คน  คิดเป็นร้อยละ 0.79 เป็นผู้รับบริการ
ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 16.60  ค้าขาย จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 
5.53 เกษตรกร จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 67.98 และอ่ืน ๆ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.88 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในโครงการบริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวม ร้อยละ 91.10  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 92.33 ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 90.91 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ร้อยละ 90.63 
 
2. อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจการให้บริการวิชาการโครงการอบรมกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ในโครงการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม       
ใน 3 ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบของการฝึกอบรมในการรับการอบรม ด้านประโยชน์และผลที่ได้รับ
จากการอบรม ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรม พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 91.10 แสดงว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในแผนงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ความพร้อม มีความ
สามัคคีเป็นอันดีในหน่วยงาน สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานของ POSDCoRB ใน 7 ขั้นตอน 
และเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 2.1 ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ ระดับความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป   
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 ส าหรับรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านองค์ประกอบของการฝึกอบรมในการรับการอบรม พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 92.33 เป็นความส าเร็จของการให้บริการที่สูงและเป็นการตอบค าถามของการบริการวิชาการ
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่มีการวางแผนงานล่วงหน้าและ
จัดแยกเป็นระบบไม่ซ้ าซ้อนกัน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับ กุสุมา  สมเชย กล่าว
ว่า การวางแผนงานที่ดีและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หมายถึง ความส าเร็จขององค์กรเป็นการแสดง
ถึงเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ 2 ทาง ระหว่างผู้ให้กับผู้รับ 
 2. ด้านประโยชน์และผลที่ได้รับจากการอบรม พบว่า ในภาพรวม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 
90.91 แสดงว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดบุคลากรได้
ตรงตามส่วนงานของการให้บริการแก่ผู้รับบริการในพื้นท่ีรวมถึงมีการวางระบบขั้นตอนของการบริการ
อย่างเหมาะสม มีการประสานงานกันเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ อรพินทร์  ไชยพยอม กล่าวว่า   
การให้บริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องเข้าใจสภาพและความต้องการของผู้รับบริการด้วย 
 3. ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรม พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90.63 แสดงว่า สถานที่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
มีความพร้อมในการบริการและจัดสถานที่ได้เหมาะสมกับท้องถิ่น สามารถให้การตอบสนองตามความ
ต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการ เช่น ห้องน้ า สถานที่จอดรถ และบริการอื่น ๆ  
 
3. ข้อเสนอแนะ 
 3.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรจัดท าแผนปฏิบัติ
การของการด าเนินโครงการให้ทราบระยะเวลาของการด าเนินโครงการแต่ละไตรมาสให้ชัดเจน เพราะ
จะท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการได้ว่าด าเนินการไปถึงระดับใดบ้างแล้ว 
 3.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรด าเนินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ               
พิบูลสงครามต่อไป 
 3.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ควรเพ่ิมโครงการอ่ืนๆ    
ที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมของโครงการต่างๆ ต่อไป 
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แบบประเมินโครงการ 

ความพึงพอใจโครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปัน้ดินเผา
ของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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แบบประเมินโครงการ 
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของสาขาเซรามิกส์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบ 
 บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย       จากภาครัฐ จากภาคเอกชน     ประชาชนทั่วไป 
 นักศึกษา   ปริญญาตรี   ชั้นปี 1 2 3 4 
    ปริญญาโท   ชั้นปี 1 2 3 4 
 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อ่ืนๆระบุ................. 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ 

ประเด็น / หัวข้อ การพิจารณา ดีเยี่ยม ด ี ปานกลาง ควรปรับปรุง ต้องปรับปรุง 
( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1. ด้านองค์ประกอบของการฝึกอบรมในการรับการอบรม      
   1. การประชาสัมพันธ์การอบรม        
   2. ช่วงเวลาและระยะเวลาในการอบรม       
   3. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง   
      ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามและมีส่วนร่วม 

     

   4. ความเอาใจใส่ รับผิดชอบ และมนุษยสัมพันธ์ ในการปฏิบัติงาน 
       ของเจ้าหน าท่ีผู้ให้บริการ  

     

   5. ความเหมาะสมและความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ รวมท้ัง 
      สถานท่ีให้บริการวิชาการ  

     

   6. ความเหมาะและเพียงพอของอาหารและอาหารว่าง       
2. ด้านประโยชน์และผลที่ได้รับจากการอบรม      
   1. หัวข้อการอบรม มีความสอดคล้องต่อการพัฒนา องค์กร / ชุมชน       
   2. ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม  ตรงกับความต้องการและ  
      ความสนใจของผู้รับบริการ  

     

   3. ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรม       
   4. มีความเข้าใจในเน้ือหาท่ีเข้ารับการอบรม        
   5. ความรู้ท่ีได้รับการอบรม  สามารถน าไปใช้ได้จริงในองค์กร /ชุมชน       
3. ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลังการอบรม      
   1. เอกสารประกอบมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อการอบรม  ท่ีสามารถ 
      น าไปใช้ประโยชน์หรืออ้างอิงได้ในภายหลัง  

     

   2. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการ 
      ปฏิบัติงาน / ประกอบอาชีพได้ในภายหลัง  

     

   3. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง  
      องค์กร / ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  

     

   4. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปถ่ายทอดให้กับองค์กร / ชุมชนได้ใน 
      ภายหลัง  
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ภาพกิจกรรมการเข้ารับการฝึกอบรม  
โครงการอบรมกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
ของสาขาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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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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