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บทน ำ 

 
การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดงานภูมิปัญญา

ท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบของจังหวดัเชียงใหม่” นับเป็น
กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยูต่่อไป และผูว้จิยัยงัไดส้อดแทรกกระบวนการพฒันา
ผูป้ระกอบการงานหัตกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ ในหลายด้าน คือ การจดัการการตลาด การผลิต               
การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละออกแบบบรรจุภณัฑ์ ฯลฯ ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการสร้างด ารงธุรกิจตนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน นบัเป็นกลวิธีการสืบทอดงานหตัถกรรม
ทอ้งถ่ินอีกทางหน่ึง รายละเอียดส าคญัของงานวจิยักล่าวไดด้งัน้ี 
 

1.   ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 งานหัตถกรรมท้องถ่ินนับเป็นส่ิงท่ีถูกเช่ือมโยงกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี                      
ของคนในท้องถ่ินมาตั้ งแต่บรรพบุรุษ ซ่ึงจะถูกถ่ายทอดผ่านจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนรุ่นหน่ึง                        
พร้อมไปกับการประยุกต์ ปรับแต่ง และพฒันาผ่านทกัษะฝีมือเชิงช่างท่ียอดเยี่ยมให้เหมาะสม                  
กับแต่ละท้องท่ีแต่ละสมัย ซ่ึงก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางวฒันาธรรมของแต่ละท้องท่ี ท่ีสะท้อน       
ลกัษณะวฒันธรรม เช้ือชาติ และคุณค่าของชุมชนนั้นจากงานหัตกรรมประจ าถ่ิน เช่น งานป้ัน                  
งานจกัสาน ผา้ทอ เป็นตน้ 
             ในส่วนของงานภู มิ ปัญญาหัตถกรรมพื้ นบ้านประ เภทเค ร่ือง เค ลือบดินเผานั้ น                               
ได้มีการผลิตมาตั้งแต่ยุคดึกด าบรรพ์เม่ือมนุษยรู้์จกัการท ามาหากินเพื่อเล้ียงชีพดว้ยการเล้ียงสัตว ์
และล่าสัตว ์เพื่อท าเป็นอาหารและด ารงชีพของมนุษย  ์ตลอดจนการเพาะปลูกพนัธ์ุพืชต่าง ๆ ท าให้
มนุษยไ์ด้รู้จกักระบวนการคิดและท าภาชนะเพื่อใส่อาหาร โดยใช้ดินเหนียวป้ันเป็นภาชนะข้ึนมา 
และท าเป็นภาชนะหุงตม้ คือ หมอ้ขา้ว ท าใหเ้กิดรูปทรงภาชนะต่าง ๆ ข้ึนเป็นคร้ังแรก (จิตร บวับุศย,์ 
2516อ้างถึงในสราธิป ชัยชนะ, 2551:1) ท  าให้สามารถสรุปได้ว่า เคร่ืองป้ันดินเผานับว่าเป็น                        
งานหัตถกรรมท่ีอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาเน่ินนาน ซ่ึงจะถูกใช้ในฐานะของเคร่ืองอ านวย              
ความสะดวกในชีวติประจ าวนั 
             การท าหัตถกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาในดินแดนล้านนานั้ น จะมีทั้ งประเภทท่ีผลิต                     
เป็นงานหตัถกรรมอุตสาหกรรม และเผาดว้ยเตาดินขนาดเล็กและขนาดใหญ่และท าเป็นดินเผาสีแดง              
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เคลือบน ้าเคลือบแบบศิลาดอน สีเขียว เคร่ืองเคลือบดินเผาในลา้นนา ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อเป็นเคร่ืองใช้
ภายในบา้น ไดแ้ก่ ชาม กระปุก โถ ไห ถว้ย แจกนั ฯลฯ และท่ีพบวา่มีฝีมือประณีต มีความสวยงาม
เป็นพิเศษ คือ กระปุก โถ และถว้ยชาม เป็นตน้ ในการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาในลา้นนา นอกจาก
จะผลิตใชส้อยแลว้ยงัผลิตเป็นสินคา้ ซ้ือขายระหวา่งอาณาจกัรและชุมชนต่าง ๆ ดงัท่ีพบซากเตาเผา
ในอาณาจกัรลา้นนากระจายอยู่ในภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดัหลายเตา (เพช็รี รูปะวิเชตร์,2549        
อา้งถึงใน สราธิป ชยัชนะ, 2551: 1) 
 เคร่ืองป้ันดินเผา นอกจากจะผลิตเป็นภาชนะถว้ยชาม (Pottery) รูปป้ัน (Figurines) แจกนั 
โอ่ง ไหแลว้นั้น ยงัสามารถรวมถึงผลิตภณัฑ์นานานชนิดท่ีท าจากดินและหินโดยผ่านกรรมวิธีเผา 
(Firing Process) ต่อมาไดท้  าให้มีความแข่งแกร่งดว้ยการเคลือบโดยใชส้ารเคมี แร่ธาตุชนิดต่าง ๆ 
ส าหรับเคร่ืองป้ันดินเผาอ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอเมือง เป็นแหล่งท่ีมีการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบมากท่ีสุดในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเฉพาะอ าเภอหางดง จะเป็น
แหล่งส าคญัในการท าเคร่ืองป้ันดินเผาไม่ว่าจะเป็นภาชนะต่าง ๆ คน สัตวแ์ละของตกแต่งต่าง ๆ 
ล้วนเป็นงานหัตถกรรมท่ีมีลกัษณะสวยงามโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ในแต่ละต าบล       
แต่ละหมู่บา้นก็จะมีครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือปราชญ์ชาวบา้นท่ีสามารถสร้างงานไดอ้ย่างสวยงาม 
ประณีต แสดงออกถึงศิลปะงานป้ันท่ีแตกต่างกันไป เช่น การป้ันคนโท (น ้ าต้น) ท่ีมีช่ือเสียง                  
ของ เหมืองกุ ง  การ ป้ันรูปคน หรือ เด็ก  ของหมู่บ้านถวาย  เ ป็นต้น  ส่วนในอ า เภอเ มือง                     
อ  าเภอสันก าแพง ก็มีแหล่ง  การท าเคร่ืองป้ันดินเผาอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2552-2554) :1-8)ท่ีส่งเสริม
ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นฐานรากท่ีมัน่คงของประเทศ เพื่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหส้มดุลและย ัง่ยนื กล่าวไดว้า่ การท่ีชุมชนจะเขม้แขง็ไดน้ั้น คนในชุมชนจะตอ้งด ารงชีวิต
ไดอ้ย่างมีความสุข การท่ีจะด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขนั้นจะตอ้งประกอบไปดว้ยองค์ประกอบ   
ดา้นสังคมและเศรษฐกิจ นัน่ก็คือ คนในชุมชนจะตอ้งด ารงชีวิตตามกรอบวฒันธรรม ประเพณี ของ
ท้องถ่ินเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และองค์ประกอบอย่างท่ีสอง คือ                   
+ด้านเศรษฐกิจคนในชุมชนจะตอ้งมีภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกบัตน เช่น รายได้ รายจ่าย                   
ค่าครองชีพ ความเป็นอยู่ท่ีไม่ขัดสน ไม่ต้องไปกู้หน้ียืมสิน และสามารถรับผิดชอบรายจ่าย                     
ในชีวิตประจ าวนัได้เป็นอย่างดี เป็นตน้ ในการท่ีจะท าให้องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจของชุมชน
จะตอ้งสร้างงานสร้างรายได ้รวมถึงการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่กลุ่มธุรกิจชุมชน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงได้
ริเ ร่ิม โครงการการประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน                      
งานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง                      
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ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ เจ้าของกิจการ ในสาขาเคร่ืองป้ันดินเผา ในอ าเภอเมือง                
อ  าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยการประยุกตพ์ระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงกบัอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอ่ม ซ่ึงมีการบริการความรู้ดา้นการจดัการ 
ดา้นการตลาด  การเงิน การบญัชี การผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ และการออกแบบบรรจุภณัฑ์    
เพื่อสร้างให้กลุ่มธุรกิจชุมชนสามารถด ารงธุรกิจของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เป็นฐานราก            
ท่ีมัน่คงของประเทศ เพื่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย ัง่ยืน อีกทั้งยงัเป็นการสืบทอด
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ด้านงานเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบของจงัหวดัเชียงใหม่ให้ยงัอยู่คู่กับ               
รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป 
 

2.  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญัท่ีเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

2.1 บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมเคร่ือง ป้ันดินเผาและ                 
เคร่ืองเคลือบในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2.2 วิ เคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน                      
ดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบในจงัหวดัเชียงใหม ่

2.3 เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและ
เคร่ืองเคลือบในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน                             
ระดบัประเทศสู่สากล 
 

3.  ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขั้นตอนการท างานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ                               

เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา และเพื่อการศึกษาบริบท ศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน งานเคร่ืองป้ันดินเผา
และเคร่ืองเคลือบ ในเขตอ าเภอหางดงอ าเภอสันก าแพง อ า เภอเมือง และอ าเภอสันทราย                    
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

4.  ขั้นตอนและวธิีกำรศึกษำ 
 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบของจงัหวดัเชียงใหม่” มีวิธีการด าเนิน  
การวจิยั ดงัน้ี 
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4.1 ประชำกรศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร  คือ กลุ่มตัวอย่างผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและ               

เคร่ืองเคลือบในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi–stage random 

sampling) โดยมีขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี สุ่มแบบแบ่งชั้ น (Stratifiedsampling)                

จากกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีคาดวา่จะมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการประมาณ 15 กลุ่ม ซ่ึงคดัเลือกจาก 
 1)  ราย ช่ือของกลุ่มผู ้ประกอบการท่ีได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)                       
ในงานผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง 
และอ าเภอสันทราย 
 2) กลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายของผู ้ประกอบการในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง                      
อ  าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3) ผู้ป ระกอบก าร ท่ี ไ ด้ รั บก ารคัดสรร สุ ดยอดห น่ึ งต าบล ห น่ึ ง ผ ลิ ตภัณฑ์                        
ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทรายจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ตามวตัถุประสงค์ (Purposive 
sampling) โดยแยกกลุ่มงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯท่ีมีความต้องการเข้าร่วมโครงการ                        
แยกตามประเภทการจดัตั้ง ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้น 
ร้านคา้ ฯลฯ 
 4.2    ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา                             
และเคร่ืองเคลือบดว้ยการจดบนัทึก การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ และถ่ายวีดิทศัน์ 
โดยอาศยัการวจิยัแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ขอ้มูล
เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาเคร่ืองป้ันดินเผาฯเป็นชุดขอ้มูลจากการ
รวบรวมและศึกษาขององคก์รต่าง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เป็น
ประโยชนใ์นการเรียนการสอน นอกนั้นสามารถน าไปพฒันาให้เกิดรูปแบบงานหตัถกรรมแนวใหม่ 
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ในส่ือต่าง ๆ ท าให้ไดอ้งค์ความรู้ใหม่ดว้ยการวิจยัแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงตอ้ง
อาศยัความร่วมมือ จากส่วนราชการ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถือเป็นผูร่้วมการวจิยัในทอ้งถ่ินดว้ย ไดแ้ก่ 
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1)  กรมการพฒันาชุมชน เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัความเขม้แขง็ของชุมชน ส่งเสริม
ศกัยภาพของประชาชน ผูน้ าชุมชน องคก์ร เครือข่ายชุมชน เพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาดา้นต่าง ๆ 
ของประชาชน โดยเฉพาะดา้นการประกอบอาชีพ 
 2)  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี1 จงัหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรหลกัในการน าภูมิปัญญา นวตักรรม องคค์วามรู้ เพื่อการพฒันา
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยใหม้ัน่คง และพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 3)  ศูนยป์ระสานงานOTOP (สินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์) ศาลากลางจงัหวดั
เชียงใหม่ นบัวา่เป็นศูนยป์ระสานงานดา้นต่าง ๆ ในโครงการผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
 4)  สถานท่ีราชการ เอกชนท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล ตวัอยา่งเช่น พิพิธภณัฑ์ชาวเขา 
หอศิลปวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ 

4.3 ชนิดของเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
 แบบสัมภำษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) ไดแ้ก่ เคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นลกัษณะค าถาม ก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ให้เลือกตอบ (Closed ended question) และ
ค าตอบแบบเติมค า (Open ended question) ผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์ สังเกต และจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ    
แบ่งเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

        1)  ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐานของผลิตภณัฑ์และประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ                            
ขอ้มูลในดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นงานเคร่ืองป้ันดินเผา 
 2)  ข้อมูล รูปแบบของผลิตภัณฑ์  ขั้ นตอนการท างาน ว ัสดุอุปกรณ์ เค ร่ืองมือ                   
และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญางานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาในทอ้งถ่ิน 
 3)   ขอ้มูลดา้นความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตวัอย่างท่ีจ าเป็น จะตอ้งได้รับ
การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 
 4)   วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอ่ืน ไดแ้ก่ การประชุมวางแผนงานวิจยั
ร่วมกันระหว่างผูท่ี้เก่ียวข้องในท้องถ่ินเพื่อด าเนินแผนกิจกรรม การจัดเวทีชาวบ้านเพื่อระดม              
ความคิดเห็น และหาข้อสรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเน้ือหา ด้านประวัติความเป็นมา                
ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม จดัประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อติดตามผล 
การจดัประชุมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่
ประชาชนผูส้นใจ จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อวเิคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวจิยั 
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5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 จากการท าวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 การวิจัยในคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของหัตถกรรมพื้นบ้าน       
สาขาเคร่ืองป้ันดินเผาฯ ในชุมชนต่าง ๆ และเห็นภูมิปัญญาท้องถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบ้าน                   
ว่า เ ป็นอย่างไร มีการถ่ายทอดภูมิปัญญามานานแค่ไหนซ่ึงเป็นการรวบรวมองค์ความ รู้                            
เพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะชน 
 5.2   เป็นการบริการความรู้แก่ประชาชนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา    
เปิดอบรมให้ประชาชนท่ีสนใจ จดันิทรรศการและจดัท าคู่มือวารสารประสานกบัหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจ เพื่อให้ความรู้ และน ารวบรวมในเอกสาร 
ฐานขอ้มูล เพื่อถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบัได ้
 5.3 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษา
การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการชุมชน โดยสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อน าไปต่อยอดภูมิปัญญาในดา้นพฒันาการออกแบบ ให้เป็นสินคา้ในรูปแบบใหม่สไตล์
ลา้นนา 
 5.4   น าไปผลิตเชิงพาณิช สร้างนวตักรรมใหม่สาขาเคร่ืองป้ันดินเผา ได้จากการศึกษา 
อบรม เพื่อพฒันางานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบให้ทุ่นค่าใชจ่้าย ทุ่นเวลา ประหยดั
ทรัพยากรธรรมชาติ ถา้เป็นสินคา้ก็สามารถผลิตสินคา้ไดจ้  านวนมากยิง่ข้ึน 
 5.5    จากการให้ความรู้ดา้นการออกแบบ การผลิต การจดัการและการตลาด ผูป้ระกอบการ
สาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.6   การท าวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในดา้นการเพิ่มศกัยภาพ
การจดัการในธุรกิจชุมชนให้สามารถพฒันาธุรกิจอย่างมีคุณภาพ สามารถพฒันาสินคา้สู่โครงการ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถ่ิน สามารถบริหารทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนท าธุรกิจของตนสู่สากล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวตัโลก 
 5.7   พฒันาผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาฯ โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เขา้ไปบริหารจดัการ น าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชุมชนอ่ืนได ้
 5.8    ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่                                    
และจงัหวดัใกลเ้คียง สามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวิจยักบักลุ่มของตนเองได ้โดยสนองต่อยุทธศาสตร์
การวิจยัท่ี 2 คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัง่คง              
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ของประเทศ โดยใช้ยุทธศาสตร์เพื่อน ามาพัฒนา บนพื้นฐานความหลากหลาย ทางชีวะภาพ          
และการสร้างความมัน่คงของทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
 5.9    สามารถน าหลักการบริหารจัดการในด้านการตลาด การจัดการ การเงิน ต้นทุน                 
การผลิต ท่ีใชก้บัผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผาไปใชใ้นแหล่งชุมชนอ่ืน ๆ ได ้
 5.10  สามารถน าวจิยัไปต่อยอดในทอ้งถ่ิน และชุมชนอ่ืน ๆ ได ้

 

6.  ระยะเวลำในกำรท ำวจิัย 

       การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาการท าวิจยัเป็นเวลา 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม ถึง       
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
 

7.  นิยำมศัพท์ 
 กำรประยุกต์ (Applied) หมายถึง การผสมผสานหรือการปรับใช้ความรู้ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกบัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มของกลุ่มงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
และเคร่ืองเคลือบ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
เขา้ดว้ยกนัใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of the Sufficiency Economy) หมายถึง ปรัชญาช้ี
ถึงการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึง
ระดบัรัฐ ทั้งการพฒันาและบริหารประเทศใหด้ าเนินไปทางสายกลางโดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ
เพื่อให้กา้วทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิด
จากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และ          
ความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน าวชิาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 
และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีรัฐ นกัทฤษฎี 
และนกัธุรกิจในทุกระดบั ให้มีส านึกคุณธรรมความซ่ือสัตย  ์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม 
ในด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุล และพร้อม
ต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้งด้านวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี (ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี, 2551: 3) 

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) หมายถึง   
การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม              
ในเบ้ืองตน้มีหลกัการดงัน้ี (อภิชยั พนัธเสน, 2545: 7) 
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 1.   ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม นัน่คือ ใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีราคาไม่แพง แต่ถูกหลกัวชิาการ 
 2.   มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
 3.   ไม่โลภเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้นเป็นหลกั 
 4.   เน้นความซ่ือสัตย์  สุจ ริตในการประกอบการ  ไม่ เอา รัด เอา เป รียบผู ้บ ริโภค                               
และไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือลูกคา้ ตลอดจนมาเอารัดเอาเปรียบผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
 5.   เนน้การกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และ/หรือ มีความสามารถ
ในการปรับเปล่ียนผลผลิตไดด้ว้ย 
 6.   เนน้การบริหารความเส่ียงต ่า (Down side risk management) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไม่ก่อหน้ี
จนเกินขีดความสามารถในการจดัการ 
 7.   เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ินภูมิภาค ตลาดภายในต่างประเทศเป็นหลกั 
 ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้วิสาหกิจสามารถพฒันาได้อย่างมัน่คงในระยะยาว ซ่ึงจะศึกษา                  
ไดจ้ากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีสามารถผา่นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได ้เพื่อพฒันา
เ ป็นตัว ช้ีว ัดและก าหนดเ ป็น เกณฑ์ ท่ี จะให้การสนับสนุน  แทนเน้นปัจจัยด้านการ เ งิน                                 
แต่เพียงอย่างเดียว  ซ่ึงเป็นจุดเน้นส าคญัของการสนบัสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  
โดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมาโดยตลอด และคงจะเป็นแนวทางส าคัญต่อไปในอนาคต                    
ถ้าหากไม่มีการศึกษาในประเด็นทั้ ง 7 ข้อท่ีกล่าวมาข้าต้นน้ีอย่างจริงจัง ทั้ งน้ีเพื่อจะช่วยให้
อุตสาหกรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบส าคญัของการพฒันาประเทศภายใตยุ้ทธศาสตร์เศรษฐกิจ
พอเพียงสืบต่อไป 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น (Local Knowledge) หมายถึง ความรู้ของชาวบา้นในทอ้งถ่ินไดม้าจาก
ประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้านรวมทั้ งความรู้ท่ีสั่ งสมมาแต่บรรพบุรุษ               
สืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง ระหวา่งการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตแ์ละเปล่ียนแปลง
จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมภูมิปัญญา                     
เป็นความรู้ท่ีประกอบไปด้วยคุณธรรม ซ่ึงมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้ งเดิมของชาวบ้าน                        
ในวิถีดั้ งเดิมชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน                      
การท ามาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณีความรู้                         
เป็นคุณธรรม เม่ือผูค้นใชค้วามรู้นั้น  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง คนกบัคน คนกบัธรรมชาติ              
คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีความสมดุล ท่ีเคารพกนัและกนั               
ไม่ท าร้ายท าลายกัน ท าให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติชุมชนดั้ งเดิมจึงมีกฎเกณฑ ์                 
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ของการอยู่ร่วมกัน มีคนเฒ่าคนแก่เป็นผู ้น าคอยให้ค  าแนะน าตักเตือน ตัดสิน และลงโทษ                         
หากมีการละเมิด ชาวบา้นเคารพธรรมชาติรอบตวั ดิน น ้า ป่า เขา ขา้ว แดด ลม ฝน โลก และจกัรวาล 
ชาวบา้นเคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่ พ่อแม่ ปู่ ยา่ตายาย ทั้งท่ีมีชีวิตอยูแ่ละล่วงลบัไปแลว้ (ศูนยก์ลางความรู้
แห่งชาติ, 2549 : ระบบออนไลน์) 

งำนหัตถกรรม (Handicraft) หมายถึง งานช่าง งานประดิษฐ์ หรืองานฝีมือ ของชาวบา้น    
ท่ีสืบทอดมากจากบรรพบุรุษ ปู่  ย่า ตา ยายหรือสืบทอดมาตั้งแต่โบราณท่ีเก่ียวกบังานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ โดยผูป้ระกอบการในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง 
และอ าเภอสันทราย ในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นงานท่ีมีความละเอียดลออในการประดิษฐเ์ป็นอยา่งมาก 

เคร่ืองป้ันดินเผำและเคร่ืองเคลอืบ (Pottery and Porcelain) หมายถึงงานหตัถกรรมทอ้งถ่ิน
ท่ีเก่ียวกับการท าผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง                 
อ  าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 




