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บทคัดย่อ 
                

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ1) ศึกษาบริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบในจังหวดัเชียงใหม่ 2)วิเคราะห์ความ
สอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา                
และเคร่ืองเคลือบในจงัหวดัเชียงใหม่และ3) เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงาน
หัตถกรรมสาขาเค ร่ือง ป้ันดิน เผาและเค ร่ือง เคลือบของจังหวัดเชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน  ระดบัประเทศสู่สากล โดยไดท้  าการศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่าง 11 กลุ่ม จาก 4 อ าเภอ คือ อ าเภอหางดง อ าเภอสันทราย  อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มผู ้ประกอบการอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอหางดง คิดเป็นร้อยละ 73                      
และอาศยัอยู่ในอ าเภอสันก าแพงคิดเป็นร้อยละ9 ซ่ึงอาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมืองคิดเป็นร้อยละ 9  
อาศัยอยู่ในอ า เภอสันทรายคิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนด้านวัตถุ ดิบและวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผา  ส่วนใหญ่มาจากในทอ้งถ่ินภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 73 จากแหล่งผลิตภายใน
ชุมชนคิด เป็นร้อยละ  64  ส าห รับการซ้ือว ัต ถุ ดิบจากพ่อค้าคนกลางคิดเ ป็น ร้อยละ 64                              
ส่วนการจา้งแรงงานจะมาจากแรงงานภายในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 64  รองลงมาเป็นการผลิต   
ด้วยตัวเองคิดเป็นร้อยละ 27 และการจ้างแรงงานสมาชิกภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 18                    
ส าหรับในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใช้แป้นหมุนแบบมอเตอร์จะคิดเป็นร้อยละ 45 ส่วนการป้ัน          
โดยใช้แป้นหมุนแบบหมุนมือคิดเป็นร้อยละ 27 ในการบริหารจดัการสถานท่ีในการปฏิบติังาน               
ส่วนใหญ่นิยมใช้บา้นเป็นสถานท่ีในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้คิดเป็นร้อยละ 82 ส าหรับสถานท่ี
ประกอบการของผูว้่าจา้งในการปฏิบติังานคิดเป็นร้อยละ 18  ในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่              
จะเป็นรูปแบบท่ีมีมาตั้งแต่ดั้ งเดิมคิดเป็นร้อยละ 100  ส่วนผูว้่าจ้างท าการออกแบบในการผลิต                  
คิดเป็นร้อยละ 73 และผูว้า่จา้งท าการออกแบบให้ลูกจา้งผลิตคิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนดา้นการก าหนด
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ราคาจะคิดตามราคาตน้ทุนของสินคา้คิดเป็นร้อยละ100 รองลงมาก าหนดดา้นคุณภาพของสินคา้                  
คิดเป็นร้อยละ 73 การก าหนดราคาโดยพิจารณาจากราคาของคู่แข่งขันคิดเป็นร้อยละ 45                         
การก าหนดราคาตามความต้องการของท้องตลาดจะคิดเป็นร้อยละ 36 ผู ้ประกอบการ                             
มีการประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีร้านค้าของผูป้ระกอบการเองเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภคคิดเป็นร้อยละ 80 น าสินคา้ไปจดัแสดงตามงานต่าง ๆ คิดเป็น     
ร้อยละ 64 โดยตวัแทนจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 36 ส าหรับผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 27                            
และการวเิคราะห์ตามหลกัเกณฑ ์การวิเคราะห์SWOTAnalysisในการบริหารจดัการธุรกิจหตัถกรรม
สาขาเคร่ืองป้ันดินเผานั้ น พบว่า  จุดแข็งของผู ้ประกอบการคือได้รับการถ่ายทอดความรู้                           
ทางด้านหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามาจากบรรพบุรุษด้านราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม                      
กับท้องตลาด มีช่องทางในการจัดจ าหน่ายท่ีแน่นอนคือผ่านทางร้านค้าของผู ้ประกอบการ                         
ผ่านทางตวัแทนจ าหน่าย จุดอ่อนท่ีพบของหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา คือ ผูป้ระกอบการบางราย     
ขาดความ รู้  ความเข้า ใจทางด้านตรา สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์  ไม่ มีการส่ง เส ริมการขาย                               
และการตลาด โอกาสในการท า ธุร กิจนั้ น  รัฐบาลมีการช่วย เหลือให้ความ รู้ด้านธุรกิจ                         
ส าหรับผู ้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมเพิ่มมากข้ึน ด้านการผลิต การจัดจ าหน่ายและ                 
การส่งออก ส่วนอุปสรรคในการด า เนินธุรกิจหัตถกรรมสาขาเคร่ือง ป้ันดินเผา มีปัญหา                
ทางดา้นเศรษฐกิจ การมีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก และจุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภค  

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านหัตถกรรมเคร่ือง ป้ันดินกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     
มาประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินธุรกิจ โดยไม่รู้ตวั วา่ไดน้ าความรู้เก่ียวกบัเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ท าให้ผูป้ระกอบการเข้าใจและเช่ือถือว่าเป็นแนวทางเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ชุมชน                      
และท้อง ถ่ิน ขจัดปัญหาความยากจน สร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ซ่ึงต้านทานกระแส                      
ความเปล่ียนแปลงภายนอกและสร้างค่านิยมการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ของไทย ส่งผลให้การสืบทอด            
ภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาของไทยให้คงอยู่ต่อไปตลอดจนเพื่อสืบทอด              
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาของจังหวดัเชียงใหม่                         
โดยมีการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ด้วยการจัดนิทรรศการ และการเชิญสล่าหรือพ่อครูแม่ครู                       
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาสาธิตและให้ความรู้ ด้านการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ ซ่ึงยงั
ส่งเสริมใหค้วามรู้ โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาจากการจดั โดยคณะผูว้ิจยัหรือร่วมกบั
ภาครัฐภาคเอกชนจดัข้ึน นอกจากน้ียงัน าองค์ความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได ้
ตลอดจนมีการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หัตถกรรมสาขาต่าง ๆ                    
ภายในทอ้งถ่ินของงานหตัถกรรมในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อท าเป็นฐานขอ้มูลองคค์วามรู้ทางเวบ็ไซต์
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แก่ผูท่ี้สนใจ ส าหรับส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีจดัท าข้ึน ได้แก่ ป้ายไวนิล ส่ือวิทยุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                 
ส่ือส่ิงพิมพ ์เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study aims to (1) study the context and potential of local wisdom of 
Pottery and Porcelain in Chiang Mai province, (2) analyze the consistency of Self-Sufficiency 
Economy and local wisdom of Pottery and Porcelain in Chiang Mai province, and (3) inherit the 
local wisdom knowledge of Pottery and Porcelain in Chiang Mai province in order to publicize 
and broadcast in local level, communal level, and international level by performing research from 
sample groups in 4 districts as follows; Hang Dong District, San Sai district, San Kamphaeng 
district, and Mueang Chiang Mai district. 

According to 11 sample groups, it is found that the entrepreneurs 73 percent is reside in 
Hang Dong district, 9 percent is reside in San Kamphaeng district Mueang Chiang Mai district and 
San Sai district. Most of raw materials and equipment 73 percent from external manufacturing 
sources; e.g. gunpowder (Sanpatong District) kaolin (Lampang Province) and are from locality of 
Chiang Mai province; e.g. gunpowder (Patan Sanpangwarn Sub - District Hangdong District) etc.. 
Employment is a labor within family members (64%) by yourself (27%) and community members 
(18%). The manufacturing is mostly process by hand (55%) and process by machine (45%). 
Sample groups’ 82 percent production and distribute place in their home and 18 percent 
production and distribute place in their employer. The format of product is mostly designed by 
using conventional format (100%), and designed by Inspired by other (73%) or designed by 
employers (18%). On price fixing, entrepreneurs are persons who fix the price by considering 
from the principal of the product price (100%), Quality of product (73%), purchasing power, 
balance of buyers and sellers (45%), and marketing demand (36%). Regarding to the product’s 
distribution channel, it is distributed by the community’s stores (82%), etc. (64%), dealership 
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(36%), electronic media (Website) (27%). And public relation, by the product exhibitions (82%), 
community radio (64%), walking street and printing media (36%). According to a fund of  sample 
groups, they almost use the private fund (64%), and a fund of customer or groups saving (27%).  

According to SWOT Analysis, it is found that the sample groups have been inherited 
knowledge from their ancestors. Their products are variety and a good quality of materials raw. 
For the problems found during the process, some entrepreneurs still lack of knowledge and 
understanding in creating their product symbol and packaging, and a lot of process and it so 
complicate, that always make a problem. For the opportunity of running business, the 
governmental organizations provide support, cooperation, knowledge and advice to entrepreneurs 
that is directly beneficial to sample groups. However, the obstacles where the entrepreneurs are 
facing currently are economic issue, political issue, and there are lots of competitors in the same 
market. 

According to the analysis of the consistency in Self-Sufficiency Economy Philosophy and 
local wisdom inheritance the Department of Pottery and Porcelain, all entrepreneurs have applied 
Self-Sufficiency Economy Philosophy to their business operation with current situation by 
applying attitudes of running sufficient and stable business as principle in running their business, 
so that the entrepreneurs will be able to carry on their business with sustainability. 

However, regarding to the inheritance of local wisdom the Department of Pottery and 
Porcelain of Chiang Mai province, the researcher group organizes an exhibition in order to 
broadcast local wisdom knowledge and public relation media are vinyl posters, television media, 
electronic media, printed matters, etc. to publicize and broadcast the Department of Pottery and 
Porcelain, and inviting local craftsmen or teachers who teach local wisdom to demonstrate and 
provide knowledge the Department of Pottery and Porcelain which is to inherit the knowledge of 
handicraft within the locality to prevent from vanishing and to make it exists. And promotes 
entrepreneurs to join the activities of seminars and lectures which are activities organized by 
researcher group or governmental and private sectors.  Entrepreneurs are able to apply those 
acquired knowledge for their business. 




