
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 การเรียนรู้จากประสบการณ์ของบรรพบุรุษทั้งทางตรงและทางออ้มในอดีต ก่อเกิดความรู้          
ท่ีสั่งสมมาถึงรุ่นลูกหลาน จึงท าให้งานวิจัยเร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง                     
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบของ                  
จงัหวดัเชียงใหม่ ตระหนกัถึงความส าคญัของภูมิปัญญาดงักล่าว ในส่วนของบทน้ีผูว้ิจยั ไดศึ้กษา
ขอ้มูลทั้งแนวคิดงานวจิยั บทความ เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3. แนวคิดเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4. แนวคิดเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชน 

5. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์  แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์  และแนวคิด                    
การออกแบบตราสินคา้ 

6. แนวคิดการวเิคราะห์ SWOT  Analysis 

7. แนวคิดด้านโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิ ตภัณฑ์  และแนวทางคัดสรรสุดยอด                   
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ปี พ.ศ. 2549 

8. การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 
9. แนวทางการวเิคราะห์ทางดา้นการจดัการการตลาดในวสิาหกิจชุมชน 

10. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 

11. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 เศรษฐกิจพอเพียง ใช่วา่เป็นเร่ืองใหม่ แต่เป็นเร่ืองท่ีประชาชนยงัไม่เขา้ใจอยา่งทัว่ถึงเท่านั้น 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดท่ีย ังไม่ มี สูตรส า เ ร็จ  แต่เ ป็นแนวทางในการน ามาปรับใช ้                            
ในการด ารงชีวิตของแต่ละคน แต่ละครอบครัว แต่ละสังคม ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
ทรงมีพระราชด ารัสเก่ียวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจและน ามาใช ้                 
อยา่งถูกตอ้ง เช่นดงัพระราชด ารัสบางตอนท่ีตรัสไวว้า่  
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 “ เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน  
เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไวน้ั่นเอง ส่ิงก่อสร้างจะมั่นคงได ้                       
ก็อยูท่ี่เสาเขม็  แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเขม็และลืมเสาเขม็เสียดว้ยซ ้ าไป”(บทความจากวารสาร
ชัยพัฒนา อ้างถึงในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2553 :                    
ระบบออนไลน์) 
 เห็นได้ว่าพระองค์ทรงให้ความส าคัญในการพฒันาความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทย                     
อย่างมาก นอกจากน้ียงัมีนักวิชาการและผูท่ี้มีช่ือเสียงในสาขาต่าง ๆได้กล่าวแสดงความคิดเห็น                     
ของพระองค์ ท่ีผูว้ิจยัไดย้กมาเป็นตวัอย่างเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ดงัน้ี 

 1.1 พลเรือตรี ศ. นพ.วทุิร แสงสิงแก้ว ดงัภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.1 พลเรือตรี ศ. นพ.วทุิร แสงสิงแกว้ 

 ท่ีมา : สมาคมศิษยเ์ก่ากรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั, 2547: ระบบออนไลน์ 
 

ในความคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจแบบพอเพียง พลเรือตรี ศ. นพ.วิทุร แสงสิงแกว้ (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550:63)ไดก้ล่าวเป็นนิยามหรือแนวคิดของ
ท่านวา่ 
  “ อะไรท่ีเป็นสิทธ์ิอนัชอบธรรมของเรา อยา่งเงินเดือน เบ้ียประชุมท่ีไดรั้บ อนัไหนท่ีไดม้า
โดยไม่ควรจะได้  อย่าไปสนใจ ท่ านท า เ ป็นตัวอย่างตระกูล เราสอนมาว่าความยากจน                          
ไม่ใช่เร่ืองเสียหาย การท่ีเรามีอะไรไม่เท่าคนอ่ืนไม่ใช่ส่ิงท่ีน่ารังเกียจ... 
            ... ผมว่าปรัชญาท่ีในหลวงพระราชทานแก่ประชาชนน้ี ถ้าทุกคนน ามาปฏิบัติในชีวิต                
ตามทางของตน คือ ไม่เบียดเบียนตวัเอง และไม่เบียดเบียนคนอ่ืนใหเ้ดือนร้อนสังคมก็จะมีความสุข” 
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 จากค ากล่าวขา้งตน้จะเห็นวา่ พลเรือตรี ศ. นพ.วิทุร แสงสิงแกว้ น าหลกัแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชคื้อ การไม่สร้างทุกขใ์หก้บัตนเองและผูอ่ื้น พอใจในส่ิงท่ีตนมี  
 1.2 ดิเรก ก้อนกลบี ดงัภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.2  ดิเรก กอ้นกลีบ 

  ท่ีมา : กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานจงัหวดัล าพนู, 2549: 
   ระบบออนไลน์ 
 

มีค  ากล่าวบทความหน่ึงตอนจากดิเรก ก้อนกลีบ(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา                   
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 67)ท่ีวา่ 

  “  ผมเกิดในหมู่บา้นเล็ก ๆ ใน ต.นายาง อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ พ่อเป็นผูใ้หญ่บา้น แม่เป็นครู
ประชาบาล ชีวติพอเพียงเร่ิมตน้นบัตั้งแต่การไดเ้ห็น พ่อแม่ ตายาย ใชว้ิถีชีวิตท่ีพอเพียง เล้ียงเป็ด ไก่ 
หมู ท่ีนอกชานเป็นจุดท่ียายใช้ความพอเพียงด ารงวิถีชีวิตท่ีพอเพียง ให้ไปอาบน ้ าล้างหน้า                    
เพื่อให้น ้ าไหลไปรดผกัสวนครัวท่ีปลูกไว ้โดยไม่ต้องไปซ้ือหาก็สามารถเล้ียงพวกข้าราชการ               
ท่ีมาแวะพกัท่ีบา้นระหวา่งเดินทางได ้” 

 นับว่า  ดิ เรก ก้อนกลีบ ได้ซึมซับและปลูกฝังเ ร่ืองความพอเพียงตั้ งแต่คร้ังเยาว์ว ัย                         
จึงท าให้น าแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ไดอ้ย่างลงตวั จนกระทัง่ท่านไดเ้ป็นผูว้่า             
ก็น าแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้ดงัความท่ีวา่ 

 “  ชีวติพอเพียง เป็นชีวิตของการท่ีเราจะตอ้งอยูอ่ยา่งพอประมาณตามฐานนะของเรา...(ผม) 
คิดถึงในหลวงท่ีพระองค์ทรงท าให้พระต าหนกัจิตรลดารโหฐานเป็นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง             
มีทั้ งโรงสี ท านา มีหมดทุกอย่าง (ผม) จึงตัดสินใจเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวดั (แม่ฮ่องสอน)                 
เป็นศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ... ” 

 จะเห็นได้ว่า ดิเรก ก้อนกลีบ สามารถน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ด้วยความคิด               
ท่ีวา่ชีวติตอ้งรู้จกัพอเพียง อยูอ่ยา่งพอประมาณ  จึงจะมีความสุข 
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 1.3 ศ.ดร.อภิชัย  พนัธเสน ดงัภาพท่ี 2.3 (คนท่ี 4 เรียงจากซา้ยมาขวา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.3 งานแถลงข่าวเปิดบทสัมภาษณ์ “เศรษฐกิจพอเพียงในทศันะโลก”  
 ท่ีมา : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 2551: ระบบออนไลน์ 
 

 อภิชยั  พนัธเสน มีแนวคิดท่ีวา่  แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บั
เศรษฐกิจทุกสาขา ในการวิจยัเร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกบัอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ก็สามารถช้ีให้เห็นวา่สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง (อภิชยั พนัธเสน, 
2550 : บทสรุปผูบ้ริหาร) และไดพ้บหลกัการในการประยกุตเ์ศรษฐกิจพอเพียง 9 ประการ คือ 
 1)  ใชเ้ทคโนโลยท่ีีถูกหลกัวชิาการแต่มีราคาถูก 
 2)  ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3)   เน้นการจ้างงานเป็นหลัก โดยไม่น าเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ยกเวน้ในกรณี                  
ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลิตภณัฑ ์
 4)  มีขนาดการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
 5)  ไม่โลภมากจนเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้นเป็นหลกั 
 6)  ซ่ือสัตยสุ์จริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค หรือ แรงงาน หรือลูกคา้ 
ตลอดจนผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
 7)  เน้นการกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย หรือ มีความสามารถ                
ในการปรับเปล่ียนผลผลิตได ้

8)  เน้นการบริหารความเส่ียงต ่ า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหน้ีจนเกินความสามารถ                    
ในการบริหารจดัการ 
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9)  เน้นการใช้ว ัต ถุ ดิบภายในท้อง ถ่ิน  และตอบสนองตลาดในท้อง ถ่ินภู มิภาค                         
ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ตามล าดบั เป็นหลกั 
 ขอ้สรุปดงักล่าวนบัว่าเป็นแนวทางท่ีทางผูว้ิจยัจะน ามาประยุกต์ใช้กบักลุ่มผูป้ระกอบการ 
เพื่อสามารถช่วยเหลือและผลกัดนัใหแ้นวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปธรรม 
 

 1.4   ธนากร  โปษยานนท์ ดงัภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.4   ธนากร โปษยานนท ์
 ท่ีมา :  บีอีซีเวลิด ์(ไทยทีวสีีช่อง 3), 2549: ระบบออนไลน์ 
 

 นอกจาก ธนากร โปษยานนท์ จะเป็นนักแสดงแบบมืออาชีพ เขาก็ยงัรู้จักด ารงชีวิต                 
แบบเศรษฐกิจพอเพียง (อา้งใน ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2550 : 134-137) จากบทความท่ีวา่ 

 “  ตามความเข้าใจของผม เม่ือพูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชีวิตในชนบท                    
จะเป็นภาพสะทอ้นให้เห็นไดช้ดัเจน  เพราะในหลวงท่านทรงมีรับสั่งการแบ่งพื้นท่ีท าเกษตรกรรม
ให้พอบริโภคในครอบครัวก่อน หากเหลือจึงค่อยน าไปหารายไดเ้พิ่มเติม  แต่หลกัปรัชญาน้ียงัมีอีก
หลายแง่มุม เม่ือคนเมืองอย่างคนกรุงเทพ ฯ จะน ามาใช้ ก็ตอ้งมีการปรับให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิต             
ของแต่ละคน โดยไม่เกิดความเดือดร้อนทั้งตนเองและผูอ่ื้น... 
 ...หลักการท่ีอิงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี ผม ไม่ได้น ามาใช้กับชีวิตส่วนตัวเท่านั้ น             
แต่ในแง่การท างานก็น ามาบอกกบันอ้ง ๆ ในทีมงานดว้ยวา่เวลาจะซ้ืออุปกรณ์อะไรมาใชใ้นบริษทั 
ตอ้งคิดว่าอย่าซ้ือเพราะความชอบ ความสวยงาม หรือก าลงัเป็นแฟชั่นอินเทรนด์ เพราะบางทีซ้ือ
มาแลว้ใชป้ระโยชนไ์ม่เตม็ท่ี ถือวา่ไม่คุม้ค่า... 
 ...การใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีผมใช้อยู่ในทุกวนัน้ี ไม่ว่าใครก็
สามารถน าไปใชไ้ด ้” 
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จะเห็นได้ว่าแนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ ธนากร โปษยานนท์ นอกจากจะน ามาใช้                       
กบัตนเองแล้วยงัชกัชวนให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตาม นบัว่าเป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้นในอีกทางดว้ย โดยท่ีเรา
กระท าเป็นตวัอยา่ง 

 1.5 สมหมาย ปาริฉัตต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.5 สมหมาย ปาริฉตัต ์
ท่ีมา : สถานีวทิยกุระจายเสียงมหาวทิยาลยันเรศวร, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 

 

 สมหมาย ปาริฉตัต ์(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 

127) เป็นบุคคลท่ีน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างเด่นชัด เขาได้กล่าวในบทความหน่ึง                
บางตอนท่ีวา่ 

 “ เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นปรัชญาส าหรับการด าเนินชีวิตในทุกมิติ ไม่ว่าคุณจะท าหน้าท่ี
อะไรในครอบครัว ในหน่วยงานท่ีคุณสังกดัอยู่ จะประกอบอาชีพอะไรก็ตาย น าไปใช้ได้ ไม่ใช่
เฉพาะท าธุรกิจคา้ขายเท่านั้น เกษตรกรก็ได ้การคา้ก็ได ้ประกอบอุตสาหกรรมก็ได ้กิจการบริการ              
ก็ได ้ผูใ้ชแ้รงงานก็ได ้ใชไ้ดก้บัคนทุกระดบัตั้งแต่ผูบ้ริหารสูงสุดจนถึงล่างสุด... 
 ...ผมได้รับฟังและรับอ่านพระราชด ารัสเก่ียวกบัเร่ืองน้ีมานานแลว้ คิดว่าเป็นส่ิงท่ีตรงกบั
ลกัษณะสังคมไทยแต่ดั้งเดิม และเป็นส่ิงท่ีในหลวงทรงบ าเพ็ญพระองค์มาตลอด แรก ๆ ผมคิดว่า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะไม่สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดท่ีเป็นทุนนิยม
สมยัใหม่ เม่ือมาศึกษาอยา่งลึกซ้ึงก็พบวา่ไม่ถึงขนาดนั้น คือ ไม่ทรงปฏิเสธเศรษฐกิจระบบการตลาด 
แต่ตอ้งเป็นระบบการตลาดท่ีมีความเป็นธรรม ไม่รัดเอาเปรียบ ” 

 จากบทความขา้งตน้ ของ สมหมาย ปาริฉัตต์ จะเห็นไดว้่าแนวความคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงเกิดจากการน าไปปฏิบัติจริงของเขา โดยน าพระราชด ารัสมาประยุกต์ใช้ ผูว้ิจยัขอยก                  
พระราชด ารัสบางตอนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เดความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด
แบบเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน  ดงัน้ี 
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 พระราชด ารัสเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัที ่23 ธันวาคม 2542 
 “  ..เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา่ Sufficiency Economy…ค าวา่ Sufficiency Economy น้ีไม่มี
ในต าราเศรษฐกิจ จะมีได้ อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่…..Sufficiency Economy นั้นไม่มี                     
ในต าราเพราะหมายความวา่ เรามีความคิดใหม่ 
  “…..ถา้ไม่มี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดบั…..จะพงัหมด จะท าอย่างไร ท่ีท่ีตอ้งใช้ไฟฟ้าก็
ตอ้งแย่ไป…หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มท่ี ถ้าเรามีเคร่ืองป่ันไฟ ก็ให้ป่ันไฟ หรือถ้าขั้น
โบราณกวา่ มืดก็จุดเทียน คือ มีทางท่ีจะแกปั้ญหาเสมอ…..ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียง น้ี ก็มีเป็นขั้น ๆ 
แต่จะบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง น้ี ให้พอเพียงเฉพาะตวัเองร้อยเปอร์เซ็นต์ น่ีเป็นส่ิงท่ีท าไม่ได ้
จะต้องมีการแลกเปล่ียน ต้องมีการช่วยกัน…..พอเพียงในทฤษฎีหลวงน้ี คือให้สามารถท่ีจะ
ด าเนินงานได ้“ 
 เห็นไดว้า่พระองคท์รงห่วงใยต่อประชาชนทุกหยอ่มหญา้ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระองค์สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ถ้าทุกคนน้อมน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเอง                            
ดงัภาพท่ี 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.6 หลกัการแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 

  ท่ีมา : ดดัแปลงจากคณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง                                               
  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 5 

 
 
 

พอประมาณ มเีหตุผล มีภูมิคุ้มกนั 

คว
าม
รู้ 

คุณ
ธร
รม

 

คุณภาพชีวติและเศรษฐกจิทีม่ัน่คง 
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2. แนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีอยู่บนพื้นฐานของความรู้ และนวตักรรมใหม่ในประเทศ
ไทย ไดย้ึดตามรูปแบบของ UNCTAD เป็นกรอบ โดยแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ แมเ้ป็น
เร่ืองใหม่ของประเทศไทย แต่เราต้องมีการเตรียมพร้อมในการพัฒนาประเทศด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

 เร่ิมแรกตอ้งสร้างความเขา้ใจร่วมกันว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการพฒันาเชิงปริมาณ              
สู่คุณภาพ ซ่ึงเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (ส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้, ม.ป.ป.:3) เน่ืองจาก
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ตอ้งพึ่งพาเงินลงทุน ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เน้นการจา้งงานและ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์

 ถา้จะกล่าวถึงความเป็นไปไดใ้นการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นประเทศไทย นกัวิจยัของ
ยกตัวอย่างของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้าง                     
ความเขา้ใจในแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคม์ากยิง่ข้ึนดงัน้ี 

2.1 สหราชอาณาจักร หรืออังกฤษ  (ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ , 2550 :                 
ระบบออนไลน์) มีการจดัตั้งหน่วยงาน Department of Culture, Media and Sport (DCMS)                   
เป็นหน่วยงานยุทธศาสตร์ ก ากบัดูแลอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการขบัเคล่ือนธุรกิจ              
ท่ีอยู่  ในเครือข่ายท่ีได้จ  าแนกออกเป็น 13 กลุ่ม โดยมุ่งให้ความส าคญักับทรัพย์สินทางปัญญา                  
ทั้งจากภาคศิลปะพื้นบา้น และวฒันธรรม รวมทั้งซอฟแวร์ และคอมพิวเตอร์ วดีิโอเกมส์ 

2.2 ประเทศญี่ปุ่น ใช้แนวความคิด KANSEI Value Creation หรือ Sense of Value  
(ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ,  ม.ป.ป. :8)  เป็นแนวคิดการออกแบบนอกจาก                           
จะครอบคลุมส่ิงท่ีจบัตอ้งได้แล้ว แต่ยงัหมายถึงการออกแบบท่ีค านึงคุณค่าการรับรู้ของผูบ้ริโภค              
เช่น สายการบิน All Nippon Airways (ANA) ซ่ึงไดรั้บแนวคิด Modern Japan จากแนวคิด My Style, 
My Choice ซ่ึงผูโ้ดยสารสามารถเลือกส่ิงท่ีตอ้งการไดใ้นทุกกระบวนการ ดงัภาพท่ี 2.7 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.7 สายการบิน ANA ของประเทศญ่ีปุ่น 

 ท่ีมา : All Nippon Airways, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 
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2.3 ประเทศเกาหลีใต้ (ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้,ม.ป.ป.:10-11)ใช้แนวคิด  
ในการพฒันาแบบ Top down โดยเร่ิมจากการกระจายงาน เพื่อการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
พฒันา ซ่ึงใน ปี พ.ศ. 2544 ไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน KOCCA ซ่ึงเป็นหน่วยงานบูรณาการงานดา้นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของประเทศเขา้ไวด้้วยกัน และเป็นองค์กรน าในการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และการจดัหาตลาดรับรอง โดยเน้นสินคา้กลุ่มภาพยนตร์ เกมส์คอมพิวเตอร์ และส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายเป็นผูส่้งออกอุตสาหกรรมสร้างสรรคอ์นัดบั 5 ของโลก  ดงัภาพท่ี 2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.8 หนงัเกาหลี ยทุธศาสตร์ในการสอดแทรกวฒันธรรมของประเทศเกาหลี 

 ท่ีมา : สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553: ระบบออนไลน์ 
 

จาก 3 ตวัอย่างของประเทศท่ีน าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการพฒันาประเทศ 
แสดงให้เห็นถึงการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ศิลปวฒันธรรม และค่านิยม มาสร้าง
มูลค่าใหก้บัสินคา้และบริการต่าง ๆ จนสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประเทศนั้น ๆ อยา่งย ัง่ยนื 

           ประเทศไทยในการน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งศึกษา                 
จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศไทย ซ่ึงส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (ม.ป.ป.:12-18)               
ไดแ้จกแจงดงัน้ี 
 

จุดแข็งและโอกาสของประเทศไทย 
ในการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

จุดอ่อนและข้อจ ากดัของประเทศไทย 
ในการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

1) ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
2) นิสัยคนไทยมี Service mind 

 

1) มีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอ เ พี ย ง เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร รค์ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ                    
ไม่กวา้งขวาง 
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จุดแข็งและโอกาสของประเทศไทย 
ในการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

จุดอ่อนและข้อจ ากดัของประเทศไทย 
ในการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

3)ความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์                
มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
4 )การ เ ข้ า สู่ สั งคม ผู้ สูงอา ยุ  เ ปิด โอกาส ใน                 
การพฒันาสินค้าและบริการเชิงสุขภาพ 
5)กระแสความนิยมโลกตะวันออก ส่งผลให้
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร                      
ด้านวฒันธรรม 

2 ) ร ะ บบท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญญ า ข อ ง ไ ท ย                   
ย ัง ไ ม่ เ ข้ม แข็ งพอ ท่ี จะผลัก ดัน เ ศ รษฐ กิ จ                  
เชิงสร้างสรรคใ์หมี้ความกา้วหนา้ได ้
3)ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ค ว า ม คิ ด เ ชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น เ ชิ ง ป ริ ม าณ                  
และเชิงคุณภาพ 
4)ขาดการบูรณาการจากต้นน ้ า ถึงปลายน ้ า
ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน 
5 ) ข้ อ จ า กั ด อ่ื น  ๆ  ท่ี ส่ ง ผ ล ต่ อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ                   
เชิงสร้างสรรค ์เช่น การเมือง เป็นตน้ 

ตารางท่ี 2.1 การเปรียบเทียบจุดแขง็จุดอ่อนของประเทศไทยในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ท่ีมา : ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้, ม.ป.ป. : 12-18 
 

จากตารางท่ี 2.1 จากจุดแข็งท่ีประเทศไทยมีอย่างหลากหลาย แต่ก็ยอมรับว่าตอ้งใช้เวลา              
ในการพฒันา เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มีความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจสร้างสรรคอ์ยา่งชดัแจง้ แต่ก็เป็น
ส่ิงท่ีท้าทายส าหรับการน าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาพฒันาประเทศไทยให้ย ัง่ยืน ทั้ งน้ีต้องอาศัย                      
ความร่วมมือจากทุกส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันา
ดงักล่าวใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม 

 

3.  แนวคดิเร่ืองภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 หากกว่าถึงความหมาย หรือความเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน กล่าวไดว้่า “ภูมิปัญญา” 
สามารถแปลตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ได้ว่าเป็นพื้นความรู้ความสามารถ ดงันั้น              
ภู มิ ปั ญญาท้อ ง ถ่ิ น ก็ น่ า ท่ี จ ะหม า ย ถึ ง  พื้ น ค ว าม รู้ ค ว า มส าม า รถขอ ง คน ในท้อ ง ถ่ิ น                                    
โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (2549) ได้ให้ความหมายของ     
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวา่  เป็นองคค์วามรู้ของกลุ่มบุคคลในทอ้งถ่ิน รวมถึงงานศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น  
ท่ีมีอยู่ในทุกภาคของประเทศมีนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวถึงความหมาย และความส าคญั
ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 
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3.1 ศ. สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ดงัภาพท่ี 2.7 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                 
 
 

                 ภาพท่ี 2.7  ศ. สุทธิวงศ ์พงศไ์พบูลย ์

 ท่ีมา :   มหาวทิยาลยัทกัษิณ. สถาบนัทกัษิณคดีศึกษา, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 
 

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถจ าแนกตามประโยชน์ในการใช้สอย 
(สุทธิวงศ ์ พงศไ์พบูลย ์อา้งใน สุชาติ พิบูลแถว , 2550 : 14) คือ  

1) ภูมิปัญญาเพื่อการยงัชีพ นบัตั้งแต่การท ามากิน ท่ีอยูอ่าศยั วฒันธรรมโภชนา 

การเคร่ืองนุ่มห่ม และยารักษาโรค 

2)  ภูมิปัญญาเก่ียวกับการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ การบริบาลทารกในครรภ ์               
ใหค้รบ 32 ประการ ภูมิปัญญาเก่ียวกบัการจบัสัตว ์ภูมิปัญญาหลบเล่ียงอนัตรายการสังเกตสภาพดิน
ฟ้าอากาศ การรวมพลงัของคนในชุมชน การรักษาคุณงามความดี เป็นตน้ 

3) ภูมิปัญญาเก่ียวกับการสร้างและพิทักษ์ฐานะ และอ านาจด้านเศรษฐกิจ สังคม                     
และต าแหน่ง หนา้ท่ี ดว้ยการขยายเครือญาติดว้ยการแต่งงาน การมีภรรยาหลานคน เป็นผูมี้อ านาจ 

4)  ภูมิปัญญาการจัดการผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น แหล่งน ้ าชุมชน ก็มีการก าหนด                
ใหไ้ม่ใหผู้ใ้ดกกักั้นถือครองแต่ผูเ้ดียวใหช่้วยกนัรักษา แบ่งกนัใช ้

 5)  ภูมิปัญญาท่ีเป็นการสร้างสรรคพ์ิเศษ เช่น ความสามารถเฉพาะบุคคล  

 

 จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาเกิดจากความจ าเป็นท่ีต้องด ารงชีวิต และรักษาเผ่าพนัธ์ุให้คงอยู ่       
ทั้งยงัตอ้งอาศยักนัและกนั เพื่อความอยูร่อดของลูกหลาน  
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3.2 ผศ. ดร.ปรีชา อุยตระกูล ดงัภาพท่ี 2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.8  ผศ. ดร.ปรีชา อุยตระกลู 

 ท่ีมา :  ปรีชา อุยตระกลู, 2550 : ระบบออนไลน์ 
  

 ผศ .  ดร.ป รีชา  อุยตระกูล  (ป รีชา  อุยตระกูล  อ้างใน ก ลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2542 : 2) กล่าวถึงภูมิปัญญา วา่เป็นความรู้ท่ีถูกถ่ายทอดมีท่ีความสัมพนัธ์
ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ ซ่ึงเป็นความสมดุลท่ีเกิดข้ึน             
เพื่อความอยู่รอดของคนในสังคมนั้น ๆ และหากความสมดุลของสามความสัมพนัธ์น้ีสั่นคลอน    
หรือขาดความสมดุลไป ก็อาจท าใหส้ังคมนั้นเกิดปัญหาและเดือดร้อน 

 จะเห็นได้ว่าความความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ และคนกบัส่ิงเหนือ
ธรรมชาติเป็นความผูกพันท่ีก่อให้เดภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสืบทอดกันตามตั้ งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน                  
และเป็นส่ิง ท่ีสร้างความสุข สร้างอาชีพให้ชุมชน ดังนั้ นชุมชนควรรักษาและหวงแหน                     
พร้อมทั้ งผลักดันให้เกิดความสมดุลในระบบภูมิปัญญา เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต                   
ของรุ่นต่อไป 

3.3 ดร. รุ่ง   แก้วแดง ดงัภาพท่ี 2.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.9 ดร. รุ่ง  แกว้แดง 

 ท่ีมา :  มูลนิธิสุข-แกว้ แกว้แดง, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 
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 ดร. รุ่ง  แก้วแดง (รุ่ง แก้วแดง อ้างในบุญเสริม เสนนันตา,2546 :22) กล่าวว่า ถึงแม ้                        
ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยียิ่งกา้วไกล แต่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยกบัถูกทอดทิ้ง ทั้งท่ีเป็น
มรดกทางปัญญาของเราท่ีมีดี ความเป็นจริงภูมิปัญญาสร้างให้เราทุกคนมีชีวิต มีวฒันธรรม                   
มีท่ีท ามาหากิน ท่ีช่วยสร้างชาติไทยให้เป็นชาติไทยอย่างในปัจจุบัน สร้างความภาคภูมิใจ                       
เช่น มวยไทย  ท่ีส าคญัคือสามารถสร้างความสมดุลระหวา่งคนกบัสังคมและธรรมชาติไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 จะเห็นไดว้า่มนุษยเ์กิดมาลว้นตอ้งพึ่งภูมิปัญญา การด ารงอยูใ่ห้เดความสมดุลในระบบนิเวศ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก็มีบทบาทให้การผลกัดนั ให้ตระหนกัถึงความส าคญัต่าง ๆ ของส่ิงท่ีอยู่รอบตวั              
ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรม พร้อมทั้งเลือกสรรใชอ้ยา่งเหมาะสม  

 3.4 ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ  
 เ ม่ื อ ก ล่ า ว ถึ ง  ภู มิ ปัญญาท้อ ง ถ่ิ น ในค ว า ม คิ ด เ ห็นขอ ง ศ . ด ร . ย ศ  สั น ตสมบั ติ                                       
(ยศ  สันตสมบติั, 2542:50-52) เปรียบเทียบความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัความรู้
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ แตกต่างกนัเพียง 2 ประการ คือ 

1)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นการเจาะจงในทอ้งถ่ิน ท่ีพฒันาจากการพึ่งพาอาศยัระหว่างคน  
และธรรมชาติ จนเกิดความรู้ วิธีการ แนวทางในการด ารงชีวิต แต่ส าหรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเป็นความรู้ท่ีกวา้ง เกินท่ีจะน ามาปรับใชภ้ายในระบบนิเวศทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงได ้

2)  ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีความสัมพนัธ์กับเครือข่ายทางสังคมในการด ารงชีวิตร่วมกัน                
ในธรรมชาติ ความเช่ือ วฒันธรรม และการจดัระเบียบสังคมอาจมีการเช่ือมโยงระหว่างธรรมชาติ 
และส่ิงเหนือธรรมชาติผา่นทางระบบเครือญาติ หรือ วฒันธรรม  
 จะเห็นได้ว่ า ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินมีความซับซ้อนเ กินกว่า ท่ี จะอธิบายแบบความ รู้                           
ทางวิทยาศาสตร์ เน่ืองจามีความสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนเช่ือมโยงกันส่ิงเหนือธรรมชาติ แต่ก็เป็น               
ท่ีประจกัษว์า่เป็นส่ิงท่ีหล่อหลอมจิตใจและจดัระเบียบสังคมได ้ 

3.4 รศ. สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ ดงัภาพท่ี 2.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.10  รศ. สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 

 ท่ีมา :  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545 : ระบบออนไลน์ 
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 ในมุมมองของรศ .สาย ันต์  ไพรชาญจิต ร์  ได้จ  ากัดความของภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน                           
(สายนัต ์ไพรชาญจิตร์,2547: ระบบออนไลน์) วา่ภูมิปัญญา คือ ความรู้ ความเช่ือ และความสามารถ                   
เชิงพฤติกรรมในการจดัระเบียบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัธรรมชาติแวดลอ้ม 
และมนุษย์กับส่ิงเหนือธรรมชาติให้อยู่ในสภาวะสมดุลและเป็นปกติอยู่ เสมอ ซ่ึงความรู้                      
นั้นแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 

1)  ความรู้ท่ีติดตน เป็นความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวั  
 2)  ความรู้ท่ีติดอยูก่บัของ ส่ิงของ 
 จะเห็นไดว้่าภูมิปัญญาท่ีเราเห็นไดช้ัดและจบัตอ้งไดคื้อ ภูมิปัญญาท่ีเป็นส่ิงของ เน่ืองจาก
เป็นส่ิงท่ีมีบทบาทส าคญัเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต หากจดัการภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ถูกต้อง                  
ก็จะเกิดเกิดประโยชน์ในการน าไปใชไ้ด ้  

 สรุปไดว้่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ จากความสัมพนัธ์ในระบบนิเวศ    
ทางธรรมชาติ ส่ิงเหนือธรรมชาติ และลุ่มคนดว้ยกนัเอง ซ่ึงความรู้น้ีจะถูกถ่ายทอดมายงัตวับุคคล
โดยตรง หรือ ทางออ้ม ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีถ่ายทอด และกระบวนการถ่ายทอดหรือการเรียนรู้จนสามารถ
ตกผลึกความรู้ท่ีเรียกวา่ “ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ” 

 ส่วนการศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินในการท าวิจยัเร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ              
ของจังหวัดเชียงใหม่จะมุ่งศึกษาเก่ียวกับวิธีการเรียนรู้ กระบวนการท าแหล่งของวัตถุดิบ                        
ในการท าการออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผา ท่ีสะทอ้นถึงความคงอยูข่องภูมิปัญญายงัรุ่นปัจจุบนั 
 
 

4.   แนวคดิเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชน 

 วิสาหกิจชุมชน (น ้ าฝน เจนสมบูรณ์, 2549 :22) เป็นธุรกิจชุมชนหรือกิจการของชุมชน
เก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การให้บริการของชุมชน ซ่ึงคลา้ยกบัรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงลกัษณะของวิสาหกิจ
ชุมชนคือ ชุมชนเป็นเจ้าของธุรกิจ กระบวนการผลิต ทั้ งว ัสดุและวัตถุดิบ มาจากชุมชน                            
ดว้ยการผสมผสานความรู้ท่ีเรียกวา่ “ภูมิปัญญา” มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานทางธุรกิจดว้ย 

 กลยทุธ์ในการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน (สมมาตย ์พนัภู, 2549 : 13) มี 7 วธีิการ คือ 

  1)  สนบัสนุนใหเ้กิดวสิาหกิจชุมชน 

  2)  พฒันาระบบฐานขอ้มูลวสิาหกิจชุมชน 

  3)  พฒันาบุคลากร 

  3)  พฒันาองคค์วามรู้ 

  4)  เร่งรัดการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์วสิาหกิจ 
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  5)  เช่ือมโยงเครือข่ายวสิาหกิจ 

  6)  เพิ่มศกัยภาพวสิาหกิจ 

  7)  พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ วิสาหกิจชุมชนตอ้งรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน             
เพื่อสร้างความพร้อมและความน่าเช่ือถือให้แก่ธุรกิจ ซ่ึงขั้นตอนในการรับจดทะเบียนปฏิบัติ               
(สมมาตย ์พนัภู, 2549 : 14-16) ดงัน้ี 

เตรียมหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ซ่ึงจะแตกต่างกันไปทั้ งกรณีเป็นนิติบุคคล                          
และไม่เป็นนิติบุคคล ดงัน้ี 

1) กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล เตรียมเอกสารดงัน้ี 

(1.1)   ส าเนาเอกสารแสดง วตัถุประสงค ์ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 

 (2.2) ส าเนาบญัชีรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการปัจจุบนั 

 (3.3) ส าเนามติของคณะกรรมการด าเนินการหรือมติของท่ีประชุมใหญ่ 

 (4.4) ช่ือวสิาหกิจท่ีประสงคจ์ะจดัตั้ง พร้อมท่ีตั้งวสิาหกิจ 

 (5.5) ช่ือและท่ีอยูข่องผูมี้อ  านาจท าการแทน 

 (6.6) ช่ือและท่ีอยูข่องสมาชิก 

 (7.7) กิจการท่ีวสิาหกิจชุชนมีความประสงคจ์ะด าเนินการ 

 2) กรณีท่ีไมเ่ป็นนิติบุคคล เตรียมเอกสารดงัน้ี 

  (2.1) หนัง สือให้ความยินยอมของสมาชิกซ่ึงจ านวนไม่น้อยกว่า ก่ึงหน่ึง                   
ของสมาชิกทั้งหมด หรือส าเนามติท่ีประชุมซ่ึงมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาจดทะเบียน                     
วสิาหกิจชุมชนแทน 

  (2.2) ช่ือวสิาหกิจท่ีประสงคจ์ะจดัตั้ง พร้อมท่ีตั้งวสิาหกิจ 

  (2.3) รายช่ือและท่ีอยูข่องผูมี้อ  านาจท าการแทนพร้อมส าเนาบตัรประชาชน      
  (2.4) รายช่ือและท่ีอยูพ่ร้อมส าเนาบตัรประชาชนของสมาชิก 

  (2.5) กิจการท่ีวสิาหกิจชุมชนมีความประสงคจ์ะด าเนินการ 

 หลงัจากนั้นใหย้ืน่ค  าขอจดทะเบียนท่ีศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล 
เพื่อตรวจสอบการอนุมติั เม่ือผา่นนายทะเบียนจะออกหนงัสือส าคญัรับจดทะเบียนให ้

ในปัจจุบนัถือว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นอีกแรงหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ซ่ึงรัฐจะให ้                  
การสนบัสนุนใหชุ้มชนมีการผลิตสินคา้และบริการ ท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เพื่อสามารถรองรับความตอ้งการของตลาดท่ีก าลงัขยายตวั  
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5.   แนวคดิการออกแบบผลติภณัฑ์ แนวคดิการออกแบบบรรจุภณัฑ์ และ
แนวคดิการออกแบบตราสินค้า 
 การออกแบบเปรียบเสมือนการวาดภาพจากจินตนาการแห่งความคิด ในการออกแบบ               
ทั้ งผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า พื้นฐานในการออกแบบในเร่ิมต้นมาจุดเดียวกัน                         
คือ การใชค้วามคิดและศิลปะ แต่อาจแตกต่างกนับา้งดงัน้ี 

5.1 แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์

5.2 การออกแบบผลิตภณัฑ์เร่ิมจากการวิเคราะห์แบบจากรูปแบบท่ีเราร่าง จากนั้นจึงท า
ตน้แบบให้เป็นรูปธรรม อาจเป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ ข้ึนอยู่กบัประเภทของผลิตภณัฑ์ หลงัจากนั้นน า
ต้นแบบมาทดสอบรูปลักษณ์เพื่อหาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ ก่อนตัดสินใจผลิตสินค้า                    
ส่งไปยงัผูบ้ริโภค 

กระบวนการในการออกแบบผลิตภณัฑ ์(ประทิว ทองเหลือ, 2552 : 49-52) มีดงัน้ี 

1)  การออกแบบจากโครงสร้างความคิดเก่ียวกบักลุ่มเป้าหมายในการน าผลิตภณัฑ์ไป
ใชป้ระโยชน์ โดยวเิคราะห์ถึงการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 

 2)  การออกแบบโดยค านึงถึงโครงสร้างทางกายภาพของวสัดุท่ีจะน ามาท าผลิตภณัฑ ์
ในเร่ืองความคงทน ความคุม้ค่า การเลือกสีท่ีเหมาะสม 

 3)  จากนั้นจึงประเมินรูปแบบผลิตภณัฑ์โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ หรือจากกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑต่์อไป 

5.3 แนวคิดการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

  ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่ิงท่ีควรทราบคือโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ซ่ึงเป็น
ตวัก าหนดลกัษณะรูปร่าง รูปทรง ปริมาณ ส่วนปริมาณอ่ืน ๆ ของวสัดุท่ีจ  าน ามาผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์
ตลอดจนกรรมวธีิการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาดว้ย 

 ส่ิงท่ีตอ้งค านึงเม่ือตอ้งออกแบบบรรจุภณัฑ ์(ขนุแผน ตุม้ทองค า, 2550 : 18-19) คือ 

1) การออกแบบต้องรู้ถึงข้อมูลของสินค้า (ประเภทสินค้า คุณสมบติัทางกายภาพ              
และเคมี ขนาด รูปทรง ปริมาณ ส่วนประกอบ คุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการผลิต                       
การตรวจสอบคุณภาพ ข้อแนะน าในการบริโภค) เพื่อน ามาออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ ์            
ใหล้วดลายและสี ในการสร้างจุดขายใหสิ้นคา้ 

2) ก าหนดเป้าหมายของกลุ่มผู ้บ ริโภค โดยประเมินจากปริมาณการบริโภค                     
ในแต่ละคร้ัง 

3)  คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ ต้องสามารถป้องกันและรักษาคุณภาพของสินค้า               
สะดวกและประหยดัในการขนส่ง การออกแบบตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
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4)  ในการพฒันาบรรจุภณัฑ์อาจพฒันาทั้งระบบนบัตั้งแต่การคิดคน้สินคา้ตลอดจน     
การผลิตสินคา้ หรือ พฒันาเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีเห็นว่าสมควร จากนั้นจึงทดสอบบรรจุภณัฑ์
เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพท่ีตอ้งการ 

5.4 แนวคิดการออกแบบตราสินคา้ 

 การออกแบบตราสินค้านั้ น ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับว่าตราสินค้ามีบทบาทส าคัญ              
อยา่งมากในการด าเนินธุรกิจ 

 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ความเข้าใจเบ้ืองต้นต้องศึกษาและเข้าใจ               
เก่ียวกับความรู้ทางองค์ประกอบศิลป์ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการออกแบบให้มีจุดท่ีน่าสนใจ            
และโดดเด่น โดยจดัองค์ประกอบศิลป์ในดา้นก าหนดโครงสีและรูปทรง เน่ืองจากงานหัตถกรรม                              
ดา้นเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบจะเนน้มาทางน้ีมากท่ีสุด 
 สีกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากสีเป็นส่ิงส าคัญท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่ออารมณ์                
และความรู้สึกในด้านรสนิยมของผู ้บริโภค ทั้ งน้ีความรู้สึกนั้ นจะข้ึนอยู่กับ ความรู้ การรับรู้ 
ประสบการณ์ ประเพณีและวฒันธรรมของผูบ้ริโภคศิลปะ  ซ่ึงสีท่ีใช้ตอ้งค านึงถึงน ้ าหนกัสี โทนสี    
ดงัภาพท่ี 2.11 ท่ีแสดงถึงวงจรสี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 ภาพท่ี 2.11 วงจรสี 
 ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
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 แม่สีในยคุปัจจุบนั (อา้งใน ณฐัวฒัน์ โสมดี, 2550:37) อาจจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

1)  แม่สีจิตวิทยา หมายถึง เป็นสีในกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก และมีผลต่อจิตใจ                 
ของมนุษย ์กล่าวคือสีท่ีเราพบเห็นจะสามารถโน้มน้าวชวนให้รู้สึกต่ืนเตน้ โศกเศร้า โดยมากมกัใช้
ในการรักษาคนไขไ้ด้ เช่นโรคประสาท หรือโรคทางจิต แม่สีจิตวิทยาสี 4 สีประกอบด้วย สีแดง                  
สีเหลือง สีเขียว และสีน ้าเงิน 

  2)  แม่สีวิทยาศาสตร์ หมายถึง แม่สีวิทยาศาสตร์เป็นสีท่ีเกิดจากการสร้างหรือประดิษฐ์ข้ึน
จากกระบวนการทางวทิยาศาสตร์เช่น สีของหลอดไฟ สีท่ีผา่นแท่งแกว้ปริซึม ท่ีเกิดจากการสะทอ้น
และการหกัเหของแสง แม่สีในกลุ่มน้ีประกอบดว้ย สีแสด สีเขียวมรกต และสีม่วง 

  3)  แม่สีศิลปะ หมายถึง แม่สีศิลปะหรือบางคร้ังเรียกว่า แม่สีวตัถุธาตุ หมายถึงสีท่ีใช ้              
ในการวาดภาพ หรือสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะทัว่ ๆ ไปซ่ึงเม่ือน ามาผสมกนัในปริมาณต่าง ๆ              
ท่ีต่างอตัราส่วนกันจะเกิดสีต่างๆมากมายให้เราได้เลือกหรือน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน                
ท่ีสวยงามได ้แม่สีในกลุ่มน้ีประกอบดว้ย สีแดง สีเหลือง และสีน ้าเงิน 

การรู้จักวางแผนจัดตั้ งขั้นตอนและรู้จักเลือกใช้วสัดุวิธีการเพื่อท าตามท่ีต้องการนั้ น                  
โดยให้สอดคล้องกบัลกัษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค ์            
และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ข้ึนมา ในการออกแบบน้ี ถือว่าเป็นวิชาปฏิบติัเก่ียวกบัการวิเคราะห์                      
การสร้างสรรค์ และพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อการผลิตท่ีเหมือน ๆ กันเป็นจ านวนมากให้ได้รูปร่าง          
ท่ีถูกตอ้งแน่นอนก่อนท่ีจะลงทุนในการผลิต นอกจากน้ีเพื่อจดัวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร
ท่ีใชใ้นการผลิตสามารถผลิตผลิตภณัฑไ์ดใ้นราคาพอสมควรท่ีผูซ้ื้อจะซ้ือได ้

ในการออกแบบตราสินคา้หรือแบรนด ์ตอ้งอาศยัหลกัการรับรู้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมกัจะมอง
ผลิตภณัฑด์งักล่าวรวมกบัแบรนดอ์ยูเ่สมอ ดว้ยเหตุน้ีความรับรู้ท่ีพวกเขามีต่อผลิตภณัฑ์  จึงเป็นส่ิงท่ี
เกิดข้ึนจากแบรนด์ทั้งส้ิน และความรับรู้เป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุด การท างานของแบรนด์    
(อา้งใน จารุวรรณ เพง็ศิริ,2551:9) มีลกัษณะคลา้ยปริซึม กล่าวคือ ผูค้นจะเกิดความรับรู้ต่อผลิตภณัฑ์
ท่ีมีแบรนด์จากทั้งตวัผลิตภณัฑ์ท่ีแทจ้ริง (เช่น คุณสมบติั และส่วนประกอบท่ีเฉพาะเจาะจง) และ   
แบรนดข์องผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีแบรนดเ์ป็นส่ิงท่ีสามารถก่อให้เกิดไดท้ั้งผลดีและผลเสียต่อผลิตภณัฑ์ได้
อยา่งเท่าเทียมกนั ดงัแผนภูมิท่ี 2.1 
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แผนภูมิท่ี 2.1 ปริซึมการท างานของแบรนด์ 
ท่ีมา : ดดัแปลงขอ้มูลจากจารุวรรณ เพง็ศิริ, 2551: 9 

 

 จากแผนภูมิท่ี 2.1 จะเห็นได้ว่าลักษณะของแบรนด์ เป็นส่ิงท่ีสะท้อนไปยงัผลิตภัณฑ ์                
อย่างชัดเจน ดังนั้นการออกแบบแบรนด์หรือตราสินค้านั้น ต้องมีหลักการในการออกแบบท่ีดี                
เพื่อสร้างรสนิยมในการบริโภคสินคา้จากกลุ่มผูบ้ริโภค 

 
 
 

แบรนด์ 

ความเฉพาะเจาะจง 
ของผลติภัณฑ์ 

ความรับรู้ 
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 การออกแบบตราสินคา้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายอยา่งรวมกนั เช่น 

 1) ช่ือตรา ส่วนของตราท่ีเป็นช่ือหรือค าพดูหรือขอ้ความซ่ึงออกเสียงได ้เช่น ซนัโย ฟิลิปส์ 

 2) เคร่ืองหมายตราสินคา้ ส่วนหน่ึงของตราสินคา้ ซ่ึงสามารถจดจ าไดแ้ต่ออกเสียงไม่ได ้ 
ไดแ้ก่ สัญลกัษณ์ รูปแบบท่ีประดิษฐต่์าง ๆ หรือรูปภาพตลอดจนสีสันท่ีปรากฏอยูใ่นเคร่ืองหมาย 
ต่าง ๆ เหล่าน้ี 

 3) เคร่ืองหมายการคา้ ส่วนหน่ึงของตราสินคา้หรือตราสินคา้ท่ีไดจ้ดทะเบียนการคา้                     
เพื่อป้องกนัสิทธิตามกฎหมายแต่ผูเ้ดียว 

 4) ลิขสิทธ์ิ สิทธิตามกฎหมายในส่ิงตีพิมพต่์าง  ๆ 

 5) โลโก ้เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงสัญลกัษณ์ของกิจการหรือองคก์ารหน่ึง ๆ 

  ประโยชน์ของตราสินคา้ต่อผูป้ระกอบการ เช่น 

 1) ใชแ้สดงความเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงผูซ้ื้อจะตดัสินใจโดยอาศยัความเช่ือถือ                           
ท่ีมีต่อตราของสินคา้ 

 2) หากตราตราสินคา้ใดท่ีเป็นท่ีรู้จกัมาก ๆ เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปยอ่มแสดง                           
ถึงการมีส่วนแบ่งในตลาดสินคา้มากกวา่ตราสินคา้อ่ืน ๆ 

 3) ลดการเปรียบเทียบดา้นราคาสินคา้ ผูซ้ื้อจะยอมรับราคาสินคา้ท่ีสูงกวา่ส าหรับตราสินคา้ 
ท่ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย 

 4) สามารถแนะน าสินคา้ไดง่้ายข้ึน 

 ประโยชน์ของตราสินคา้ต่อผูบ้ริโภคสินคา้ เช่น 

 1) ง่ายต่อการจดจ าและจ าแนกสินคา้จากตราสินคา้ 

 2) ประหยดัเวลาในการซ้ือสินคา้ เพียงแค่สังเกตตราสินคา้ 

 3) ทราบแหล่งผลิตว่าผู ้ประกอบการเป็นใคร และสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า                         
ไดต้ามความตอ้งการ 

 

6.   แนวคดิการวเิคราะห์ SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์แบบ SWOTAnalysis คือการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(สมยศ นาวีการ อา้งถึงในนิธิศ ภู่ค  ามี, 2551:19-20) ท าให้ทราบถึงสถานภาพขององค์กรในการ
ก าหนดเป้าหมาย โดยมีหลกัการส าคญัของSWOT Analysis ก็คือการวิเคราะห์ โดยการส ารวจ              
จากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันั้นการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis จึงเรียกไดว้า่เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จกัสภาพแวดล้อม(รู้เขา) ชัดเจนและวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค           
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การวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารขององคก์รทราบถึง
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์รทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลง
ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน 
และความสามารถด้านต่าง ๆ ท่ีองค์กรมีอยู่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ก าหนดวสิัยทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององคก์รระดบัองคก์รท่ีเหมาะสม
ต่อไป 

ส่ิงท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์จากสภาพความเป็นจริง                   
ท่ีองคก์รก าลงัประสบอยู ่ไม่ใชก้ารอา้งหรือเดาความเป็นไป ดงันั้นผูว้เิคราะห์ตอ้งวางตวัเป็นกลาง 
 

7.  แนวคดิด้านโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ และแนวทางคดัสรรสุดยอด
หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภณัฑ์ ปี พ.ศ. 2549 
 ความเป็นมาโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์นั้ น  (ข้อมูลโครงการหน่ึงต าบล                              
หน่ึงผลิตภัณฑ์)  เ กิดจากชาวงเวลาท่ีประเทศชาติ ก าลัง เผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ                          
และประชาชน ทุกระดบั ประสบปัญหาต่าง ๆปัญหาหน่ึงท่ีประชาชนระดบัรากหญา้ ซ่ึงเป็นคน              
กลุ่มใหญ่ของประเทศถูก รุมเร้าคือปัญหาความยากจน รัฐบาลจึงไดป้ระกาศสงครามกบัความยากจน              
โดยไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาวา่ จะจดัให้มีโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์เพื่อให้แต่ละชุมชน
ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการพฒันาสินค้าโดยรัฐพร้อมท่ีจะเข้า ช่วยเหลือในด้านความรู้
สมยัใหม่ และการบริหารจดัการเพื่อเช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดว้ยระบบร้านคา้เครือข่ายและอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน                   
สร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ พึ่งตนเองไดใ้หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากร 
ภูมิปัญญาในท้องถ่ินมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม                      
เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศและไดก้ าหนดระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย 
คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วนัท่ี 7 
กนัยายน 2544 ข้ึน โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการอ านวยการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ 
หรือเรียก โดยย่อว่า กอ.นตผ ซ่ึงฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี                 
(นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธานกรรมการ และให้คณะกรรมการ กอ.นตผ มีอ านาจหน้าท่ี           
ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทการด าเนินงาน “หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์” 

ก าหนดมาตรฐานและหลัก เกณฑ์การคัด เ ลือกและ ข้ึนบัญชีผลิตภัณฑ์ ดี เ ด่นของต าบล                         
รวมทั้ งสนับสนุนให้การด า เ นินงานเ ป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนแม่บท                                
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  ปรัชญาของหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ไดต้ั้งแนวคิดไวท่ี้ว่า “ หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ” 

เ ป็นแนวทางประการหน่ึง  ท่ี จะส ร้างความ เจ ริญแก่ ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะ                       
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดี ข้ึน โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน                     
ให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท่ี สอดคล้องกับวฒันธรรม               
ในแต่ละทอ้งถ่ิน สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ                                                    
 โดยมีหลกัการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 

1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล  
2) พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์

3) การสร้างทรัพยากรมนุษย ์ 
 ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถน าเสนอขายให้แก่ตลาดเพื่อให้เกิดความพอใจ                 
ความต้องการเป็นเจ้าของ  เรียกให้มีการซ้ือ  การใช้  หรือการบริโภค  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี ตอบสนอง               
ความตอ้งการและความจ าเป็นของผูซ้ื้อให้ไดรั้บความพอใจมากท่ีสุด  แต่ผลิตภณัฑ์ไม่ไดห้มายถึง                 
ตวัสินคา้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
มีจุดเด่น จุดขายท่ีรู้จกักนัแพร่หลายไปทัว่ประเทศและทัว่โลก 

 วตัถุประสงคข์องหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากนโยบายของรัฐบาล ท่ีแถลงต่อรัฐสภา 
และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การด าเนินงานตามโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1) สร้างงาน สร้างรายได ้แก่ชุมชน 

2) สร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชน ใหส้ามารถคิดเอง ท าเอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

3) ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4) ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

5) ส่ ง เส ริมความ คิด ริ เ ร่ิมส ร้ า งสรรค์ของ ชุมชนในการพัฒนาผ ลิตภัณฑ ์                         
โดยสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ จึงขอแสดงภาพท่ี 2.12 การน าภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ภาพเมืองและ
สากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่ ดงัต่อไป 
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              ภาพท่ี 2.12 การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่ 

 ท่ีมา :  ดดัแปลงภาพจากไทยต าบล, 2545 : ระบบออนไลน์ 
 

 จากภาพ ท่ี  2 . 12จะ เ ห็นว่า ทุก ส่วนไม่ ว่ าธรรมชา ติ  คน เทคโนโลยี  ว ัฒนธรรม                               
และแรงบนัดาลใจท าให้เกิดการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่                  
ดว้ยการด าเนินโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์  
 แนวทางในการพฒันาเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์                
ท า เ ป็นแผนภู มิ ท่ี  2 .2  เ ก่ียวกับด้านการพัฒนาเพื่ อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการ                             
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ดงัน้ี 

 

น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล เพ่ือสร้างความมัง่คัง่ 

ปัจจยัพืน้ฐาน 

ธรรมชาติ 

คน 
เทคโนโลย ี

 

วฒันธรรมไทย 

แรงบนัดาลใจ 
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 แผนภูมิท่ี 2.2 แนวทางการพฒันาเพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมโครงการ 

 หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
 ท่ีมา :  ดดัแปลงภาพจากไทยต าบล, 2545 : ระบบออนไลน์ 
 

 จะเห็นได้ว่าหน่วยงานรัฐไม่ว่า  องค์การบริหารส่วนท้อง ถ่ิน โรงเ รียน ธนาคาร                         
ลว้นมีบทบาทในการพฒันาระบบการใหค้วามช่วยเหลือกบัทางประชาชน 

  การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยเป็นแนวคิด ของคณะกรรมกาอ านวยการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ท่ีตอ้งการส่งเสริม และสนบัสนุนให้ผลิตภณัฑ์ชุมชน
ไดมี้โอกาสพฒันาคุณภาพ มาตรฐานสามารถส่งออกได ้ ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคา้
จากระดบัภูมิภาคสู่สากล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
โดยไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร             

ก าหนดพืน้ที่เป้าหมาย 

ก าหนดแนวทางพฒันา 

และเลอืกผลติภัณฑ์ 

กลุ่มเกษตรกรรม ชุมชน 

สหกรณ์ โดยมหีน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุน 

สถานศึกษาช่วยเหลือดา้นเทคนิค 

การสนบัสนุนดา้นการเงิน 

การพฒันาดา้นตลาด 

- เครือข่ายร้านชุมชน 

- ขายผา่เครือข่ายสารสนเทศ 

- ท าตลาดแบบสมยัใหม่ 

- การแลกเปล่ียนสินคา้ 
 

การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสร้างผูน้ าในทอ้งถ่ิน 



34 

 

สุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 – 2547 ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผ่านมา
ประสบความส า เ ร็จ  อย่างดียิ่ ง   ก่อให้ เ กิดรายได้ในท้อง ถ่ิน รวมทั้ ง เ กิดการสร้างสรรค ์                   
ผลิตภณัฑ์ชุมชนอย่างแพร่หลาย ดงันั้น ในปี 2549  กอ.นตผ จึงไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการ
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดับภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร สุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภณัฑ ์               
โดยในปี 2549 เน้นคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน                        
ท่ีก าหนดเป็นส าคญั 

 คุณสมบติัของผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภณัฑ์เขา้คดัสรร สามารถจ าแนก
ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการท่ีส่งผลิตภณัฑเ์ขา้คดัสรร ไดด้งัน้ี 

 1)  เป็นผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ ท่ีมีช่ืออยู่ในการส ารวจ และการลงทะเบียนผูผ้ลิต
ผูป้ระกอบการ ปี พ.ศ.2549 ของจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 
 2)  ผ ลิตภัณฑ์ ท่ี ส่ ง เข้าคัดสรร นับ เ ป็นผลิตภัณฑ์ ท่ี ได้แจ้งไว้ในการส ารวจ                      
และลงทะเบียนผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ปี พ.ศ.2549 
 3)  ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเขา้คดัสรร ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด  
และหากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อก าหนดของกฎหมายระบุไว้ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน                       
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล คิว  GAP GMP HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เป็นตน้ 
   ผลิตภณัฑท่ี์คดัสรร ไดแ้บ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 1.)  ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ซ่ึงได้รับ
มาตรฐานอย.GAP GMP HACCP Qmark มผช. มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เคร่ืองหมายฮาลาล 
และยงัมีบรรจุภณัฑ์เพื่อการจ าหน่ายทัว่ไปประกอบด้วย ผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภค เช่น พืชผกั                 
ผลไม ้ ฯลฯ  เป็นตน้  ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบและผ่านกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน้      
เช่น ขา้วสาร เน้ือสัตวส์ด อาหารประมงสด  อาหารแปรรูปก่ึงส าเร็จรูป และ ส าเร็จรูป ดงัภาพท่ี 2.13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.13  ผลิตภณัฑโ์อทอป ประเภทอาหารในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
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 2) ประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ได้แก่            
สุราแช่ สุรากลัน่ เช่น สาโท อุไวน์ เหลา้ขาว 35-40 ดีกรี เป็นตน้ และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์
ได้แก่ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมประเภทพร้อมด่ืม น ้ าผลไม ้100 % น ้ าแร่ธรรมชาติ ผลิตภณัฑ์ประเภท          
ชงละลาย เช่น น ้ าผลไม้ น ้ าสมุนไพร ขิงผงส าเร็จรูป มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน เป็นต้น                    
ดงัภาพท่ี 2.14 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.14 ผลิตภณัฑโ์อทอป ประเภทเคร่ืองด่ืมในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
 

 3) ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอ และผา้ถกัท่ีไดจ้ากเส้นใยธรรมชาติหรือ
เส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกายจากวสัดุทุกประเภท  ไดแ้ก่ 
   3.1) ผา้ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ผา้ผืนท าจากเส้นใย เส้นด้าย น ามาทอถักเป็นผืน                 
มีลวดลายเกิดจากโครงสร้างการทอหรือตกแต่งส าเร็จบนผืนผา้ ท าดว้ยมือ หรือเคร่ืองจกัร รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากผ้าและเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ส่ิงทอ                     
และผลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้เป็นหลกัและมีวสัดุอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบผสม 

 3.2) เค ร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประดับหรือสวมใส่ร่างกาย                 
เพื่อให้ความอบอุ่นกบัร่างกาย โดยน าวสัดุทุก ๆ ประเภทมาผลิต เพื่อใช้สอยให้เกิดประโยชน์แก่
ผูบ้ริโภคและใหค้วามสวยงาม ดงัภาพท่ี 2.15 
 
 
 
 
 
 
            ภาพท่ี 2.15 ผลิตภณัฑโ์อทอป ประเภทผา้เคร่ืองแต่งกาย ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
                     ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
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 4) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไวใ้ช้หรือตกแต่ง
ประดบัในบา้น  สถานท่ีต่าง ๆ เคร่ืองใช้สอย หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อการใช้สอย 
ตกแต่งหรือให้เป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีไม่รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีใช ้หรือประดบัตกแต่งร่างกาย และสินคา้นั้น จะตอ้งไม่ถูกผลิต
โดยเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในลกัษณะโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรเป็นหลัก ใช้แรงงาน                
คนเสริม  โดยไม่ใช้ฝีมือการผลิตของคน ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก                   
แบ่งออกเป็น 7 ประเภทไดแ้ก่ 

4.1)   ไม ้หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากไม้ เป็นหลกั 
เช่น ไมแ้กะสลกั เฟอร์นิเจอร์ กล่องไม ้เป็นตน้ 
 4.2)   จกัสาน ถกัสาน หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีเป็นเส้น
ใยธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใด ๆ เช่น พลาสติก น ามาจกัสาน หรือถกัสาน ถกัทอ เป็นรูปร่าง               
เช่น ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใส่ของท าจากพลาสติกสาน เป็นตน้ 
   4.3)   ดอกไมป้ระดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไม ้ต้นไม ้กล้วยไม ้ผลไม้                 
ท่ีไม่ใช่ส่ิงมีชีวิตตามธรรมชาติ แต่ท าจากวสัดุต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์   
ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลัก เช่น ถุงกระดาษ     
กล่องกระดาษสา  ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ ผลไมป้ระดิษฐ ์ เป็นตน้ 
 4.4)   โลหะ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้  ของตกแต่งของท่ีระลึก                     
ท่ีท  าจากโลหะต่าง ๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นต้น  ซ่ึง เป็น
ส่วนประกอบหลกัในการใช้ภายในชีวิตประจ าวนั เช่น ช้อนส้อม มีด ผลิตภณัฑ์ภาชนะท่ีใช้โลหะ  
ภาชนะท าจากสเตนเลสทุบ  และทองเหลืองชุบฟิวเตอร์ บรอนซ์ แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถานท่ีต่าง ๆ 
เป็นตน้ 
 4.5) เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าวสัดุประเภทดิน             
สินแร่ ไปข้ึนรูป และยงัน าไปเผาดว้ยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะของใช้ของตกแต่งของท่ีระลึก 
เช่น เบญจรงค ์ถว้ยชาม ภาชนะกระเบ้ือง  เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่าง ๆ เป็นตน้ 
   4.6)   เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึกท่ีมีวสัดุท าจากผา้               
และมีการตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้  ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 
   4.7)   และอ่ืน ๆ ได้แก่  ของใช้  ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ                
ท่ีใชว้สัดุอ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ 
กระจก ซีเมนต ์เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.16 
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 ภาพท่ี 2.16 ผลิตภณัฑโ์อทอป ประเภทของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก 
    ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
   ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
 

 5)  ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากธรรมชาติท่ีไม่ใช่
การบริโภค เช่น ยาจากสมุนไพร เคร่ืองส าอางสมุนไพร สบู่สมุนไพร น ้ ามันหอมระเหย                       
ส าหรับวตัถุอนัตรายท่ีใชใ้นบา้นเรือน เช่น น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไล่หรือก าจดัแมลงและ
รวมถึงผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรท่ีใชท้างการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการจดัประเภทผลิตภณัฑ์
ให้พิจารณาจดัประเภทผลิตภณัฑ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ หรือค านึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย 
และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั ดงัภาพท่ี 2.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.17  ผลิตภณัฑโ์อทอป ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารในจงัหวดัเชียงใหม่  
 ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
 

  การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ .ศ.2549 จะด าเนินการคัดสรร                  
ในระดบัประเทศเท่านั้น โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ฉพาะแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ ซ่ึงก าหนดคะแนนรวมไว ้
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100 คะแนน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ด้าน คือ หลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์                    
และความเข้มแข็งของชุมชนหลักเกณฑ์ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด และหลกัเกณฑ์ด้าน
มาตรฐานผลิตภณัฑ์  ซ่ึงจะน ามาก าหนดกรอบในการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ออกเป็น 5 ระดบั ตามค่า
คะแนนดงัน้ี 

1) ระดับ 5  ดาว(ได้คะแนนตั้ งแต่9  คะแนนข้ึนไป) เป็นสินค้ามี คุณภาพ                   
หรือมีศกัยภาพในการส่งออก 

2) ระดับ 4 ดาว (ได้คะแนนระหว่าง80 - 89คะแนน) เป็นสินค้าท่ีมีศักยภาพ                
เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

3) ระดับ 3 ดาว (ได้คะแนนระหว่าง70 - 79คะแนน) เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ
ระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

4) ระดบั 2 ดาว (ไดค้ะแนนระหว่าง50 - 69คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันา        
สู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

5) ระดับ 1 ดาว (ได้คะแนนต ่ากว่า 50 คะแนน)เป็นสินค้าท่ีไม่สามารถพฒันา              
สู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพฒันา 
 
 

8.  การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ได้จัดท าโครงการมาตรฐาน                          
ผ ลิตภัณฑ์ ชุมชนข้ึน โดยมีระยะเวลาด า เ นินการ  5 ปีวง เ งินประมาณ 112,475,000 บาท                       
(หน่ึงร้อย สิบสองลา้นส่ีแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนับาท) เพื่อรองรับการพฒันาคุณภาพ ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
หรือ ระดับพื้นบ้านท่ียงัไม่ได้รับการพฒันาเท่าท่ีควร ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้ ง
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เพื่อเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินพฒันา
คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเพื่อผลิตจ าหน่ายสู่ตลาดผูบ้ริโภค  
 ดังนั้ นโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน สมอ. จึง เ ป็นแนวทาง ท่ีสอดคล้อง                   
และสนับสนุนในด้านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากโครงการ                         
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เพื่อใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นท่ียอมรับและสามารถประกนัคุณภาพใหก้บัผูบ้ริโภค  
ซ่ึ ง เ ป็นแนวทางหน่ึง ท่ี เ ช่ือมโยงผลิตภัณฑ์  จาก ชุมชนสู่ตลาดผู ้บ ริโภคทั้ ง ในประ เทศ                               
และต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั คือ  
 1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดง
เคร่ืองหมายการรับรอง 
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 2)  เพื่ อ ส่ง เส ริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้ เ ป็น ท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย                        
และสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 3)  เพื่อเน้นให้มีการพฒันาแบบยัง่ยืน อีกทั้ งสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล                
ในโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.)  มีดงัน้ี 
 1) คุณสมบัติผู ้ยื่นค าขอ ต้องเ ป็นผู ้ผ ลิตในชุมชนหรือจากโครงการหน่ึงต าบล                    
หน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ 
หรือเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ตามกฎหมายวสิาหกิจชุมชน 

 2 )  ใ นก า ร รั บ รอ ง คุณภ าพผ ลิ ตภัณฑ์ ชุ ม ชน ผู้ผ ลิ ต จะ ต้อ ง ยื่ น ค า ข อ รั บ รอ ง                          
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมหรือ อุตสาหกรรมจงัหวดัเม่ือไดรั้บค าขอก็จะมีหมายนดั
ตรวจสอบสถานท่ีผลิตและเก็บตวัอย่างจากสถานท่ีผลิตส่งตรวจสอบโดยส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหรือ อุตสาหกรรมจงัหวดั เม่ือผา่นการประเมินก็จะไดใ้บรับรองผลิตภณัฑ ์
โดยมีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในใบรับรอง 

 3) หากใบรับรองหมดอายุให้ต่ออายุใบรับรอง หรือหากมีการย้ายสถานท่ีผลิต                      
ให้แจง้มายงัส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหรือ อุตสาหกรรมจงัหวดัให้ด าเนินการ
ตรวจสอบสถานท่ี 

 4)  การยกเลิกใบรับรองผลิตภณัฑ์เกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ มีการผลิตผลิตภณัฑ์ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนถึง 2 คร้ัง มีการประกาศแกไ้ขหรือยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีได้
ก าหนดไวต้ามมาตรฐานเดิม  ให้ใช้ใบรับรองเดิมต่อไปตามมาตรฐานเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี         
กรณีท่ีมีผูไ้ดรั้บการรับรองนบัตั้งแต่วนัท่ีไดเ้ปล่ียนเป็นมาตรฐานใหม่มีผลบงัคบัใช้ เม่ือใบรับรอง
ครบอาย ุ3 ปี 

 เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานชุมชน ให้ศึกษาจากรายละเอียด

ของแผนภูมิท่ี 2.3โดยมีการบอกขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนอยา่งละเอียด ซ่ึงมี

ขั้นตอนดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1ต้องมีการเตรียมเอกสาร ขั้นตอนท่ี 2ยื่นค า ขั้นตอนท่ี 3นัดหมายตรวจ

สถานท่ีผลิต ขั้นตอนท่ี 4ตรวจสถานท่ีผลิตและเก็บตัวอย่าง ขั้นตอนท่ี 5 ส่งทดสอบท่ีหน่วย

ตรวจสอบ ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผลทดสอบ          
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 แผนภูมิท่ี 2.3 ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 
       ท่ีมา: ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2553: ระบบออนไลน์ 

 
 

การยืน่ค  าขอ 

นดัหมายตรวจสถานท่ีผลิต 

สรุปเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา 

จดัท าใบรับรอง 

ตรวจสถานท่ีผลิตและเก็บตวัอยา่ง 

ส่งทดสอบท่ีหน่วยตรวจสอบ 

 

ประเมินผลทดสอบ 

การเตรียมเอกสาร 
1.ขอรับแบบค าขอ (มช.1) และขอ้แนะน าในการกรอกค าขอ 
2.พิจารณาขีดความสามารถและความพร้อมในการยืน่ขอ 

1.สอบถามรายละเอียดขอ้สงสัยกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.กรอกรายละเอียดในแบบค าขอ 
3.แนบหลกัฐานเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส าเนาทะเบียนบา้น  ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาหนงัสือรับรองกลุ่ม 
4. เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสถานท่ีผลิตและตวัอยา่ง 
5.รอรับการนดัหมายและก าหนดผูป้ระสานกบั สมอ. 

จดัเตรียมตวัอยา่ง 

รอรับแจ้งผลทดสอบ (กรณีผลไม่ผ่านให้ปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์และจะเก็บตวัอยา่งส่งตรวจสอบเป็นคร้ังท่ี 2) 

รับใบรับรอง 

1.รอรับแจง้การรับใบรับรอง 
2.ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ท่ีแนบมากบัใบรับรอง 

ส่ิงท่ีผูป้ระกอบการตอ้งเตรียมหรือด าเนินการ 
 



41 

 

9.แนวทางการวเิคราะห์ทางด้านการจัดการการตลาดในวสิาหกจิชุมชน 

 การจดัการการตลาดในวสิาหกิจชุมชนเป็นเร่ืองท่ีชุมชนตอ้งเรียนรู้และวางแผนดงัน้ี 

9.1 แนวคิดเร่ืองการจดัการด้านการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ (วิมลมาศ ปฐมณิชกุล, 
2551 : 54) โดยผูผ้ลิตตอ้งผลิตสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการทางการตลาด ดงันั้นตอ้งมีการปรับปรุง
คุณภาพสินคา้ให้ลูกคา้เกิดการซ้ือซ ้ าหรือเกิดความจงรักภกัดีและเช่ือถือในตรายี่ห้อสินคา้ ซ่ึงผูผ้ลิต                       
ตอ้งมีวธีิการในสร้างความแตกต่างของสินคา้ใหเ้ด่นชดัและเป็นท่ียอมรับ 

9.2 แนวคิดเร่ืองการจดัการด้านการตลาดในด้านพฤติกรรมของลูกคา้ ด้วยการศึกษา
แรงจูงใจ ความตอ้งการ การตอบสนอง ตลอดกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ดงันั้นเพื่อความส าเร็จ
ทางธุรกิจจ าเป็นตอ้งศึกษาอิทธิพลท่ีเก่ียวขอ้งต่อการตดัสินใจซ้ือทั้งหมด ทั้งปัจจยัทางด้านบุคคล 
ทางดา้ยจิตวทิยา และทางดา้นสังคม 

9.3 แนวคิดเ ร่ืองการจัดการด้านการตลาดในด้านการตั้ งห รือก าหนดราคา                           
แมโ้ดยทัว่ไปก าหนดราคาจากต้นทุนก าไร แต่อย่างไรก็ตามราคานั้นตอ้งเป็นท่ียอมรับของผูซ้ื้อ 

ดังนั้ นต้องทราบความต้องการทางตลาดและค า นึง ถึงก ลุ่ม เ ป้าหมาย ถึงความพึงพอใจ                                  
ในราคาท่ีก าหนดไว ้

9.4 แนวคิดเ ร่ืองการจัดการด้านการตลาดในด้านช่องทางในการจัดจ าหน่าย                          
ท่ีจะน าสินค้าไปย ังลูกค้า ซ่ึงเป็นกลไกท่ีช่วยในการขยายตัวทางธุรกิจ การเลือกช่องทาง                     
ในการจ าหน่ายต้องค านึงถึงปัจจัยเก่ียวกับตลาดและผูบ้ริโภค ทั้งเร่ืองการซ้ือ ลักษณะการซ้ือ                  
อาจจ าหน่ายโดยการขายตรง ผ่านพ่อคา้คนกลาง ขายแบบเครือข่าย หรือขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต
หรือระบบออนไลน์ เป็นตน้ 

9.5 แนวคิดเร่ืองการจดัการดา้นการตลาดกลยุทธ์แรงจูงใจของ Maslow (สุชาติ อนวชั, 
2551: 13) เม่ือไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการจากผูบ้ริโภค จะเกิดความตอ้งการซ้ือท่ีแตกต่าง              
กนัออกไป 5 ลกัษณะ คือ 

1) ความต้องการซ้ือไม่มีเลย เป็นความต้องการซ้ือของตลาดท่ีไม่ได้สนใจ                     
ไม่ เ ห็นความส าคัญ เ น่ืองจากสินค้าย ังไม่ เ ป็น ท่ี รู้จัก  ต้องมีการโฆษณาสินค้า ติดต่อกัน                                     
เป็นเวลานาน ๆ  

2) ความต้องการซ้ือท่ีไม่พอใจสินค้าหรือบริการของผู ้บริโภค ดังนั้ นจึงควร                                 
สร้างความพึงพอใจและตอบสนองความตอ้งการใหลู้กคา้ดว้ย 

3) ความตอ้งการซ้ือไม่สม ่าเสมอ เป็นลกัษณะการซ้ือท่ีไม่แน่ไม่นอนเปล่ียนแปลง
ไปตามวนั เวลา ฤดูกาล แกไ้ขโดยจดัรูปแบบสินคา้ใหม่เพิ่มข้ึน เพื่อลูกคา้มีความตอ้งการซ้ือสินคา้        
ท่ีหลากหลายข้ึน 
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4) ความต้องการซ้ือเต็มท่ี เป็นความต้องการซ้ือของลูกค้าท่ีต้องการรับบริการ              
อยูเ่สมอ ดงันั้นตอ้งรักษาคุณภาพสินคา้และบริการ เพื่อรักษาระดบัความตอ้งการไว ้

5) ความต้องการ ซ้ือท่ีมากเกินไป ดังนั้ นควรเพิ่มบุคลากรในการบริการ                     
และผลิตสินคา้เพิ่มข้ึน รวมทั้งการปรับราคาสินคา้และบริการใหสู้งข้ึน 

 สรุปการวิเคราะห์ทางดา้นการจดัการการตลาดในวิสาหกิจชุมชน ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วม
โครงการวิจยั ตอ้งสร้างความเขา้ใจในแนวคิดการตลาดเสียก่อน แลว้น าประสบการณ์มาวิเคราะห์ 
ซ่ึงหากไม่เขา้ใจ แต่มีความตอ้งการในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ควรปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญโดยตรง 

 
 

10.  ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลอืบ 

 กองทพัเรือ (อา้งถึงใน สราธิป ชยัชนะ, 2551:28) ไดใ้ห้อธิบายความหมายของเคร่ืองถว้ย                
ว่าตรงกับภาษาองักฤษว่าเซรามิค หมายถึง เคร่ืองป้ันดินเผาทุกชนิดทั้งท่ีเคลือบและไม่เคลือบ                 
มีความหมายเดียวกบัค าวา่ เคร่ืองป้ันดินเผา ส่วนค าวา่ เซรามิค ใชใ้นความหมายท่ีกวา้งกวา่สามารถ
ครอบคลุมถึงโลหะเคลือบ เช่น ช้อน สังกะสี อิฐ ตลอดจน แกว้ทุกชนิด แต่ค าว่า เคร่ืองป้ันดินเผา 
โดยทัว่ไปจะเขา้ใจว่ามีความหมายเฉพาะแต่ท่ีไม่เคลือบเป็นส่วนใหญ่ และเผาในอุณหภูมิไม่สูง
พอท่ีจะเป็นเน้ือกระเบ้ือง ได ้ซ่ึงความจริงแลว้ค าว่า เคร่ืองป้ันดินเผา นั้นครอบคลุมไดท้ั้งประเภท   
ไม่เคลือบและประเภทเคลือบทั้งท่ีเผาไฟแรงสูงและต ่าก็ได ้

 ทรงพนัธ์ วรรณมาศ (อา้งใน สราธิป ชัยชนะ, 2551: 28) เคร่ืองเคลือบดินเผา หมายถึง                   
ส่ิงท่ีท าข้ึนด้วยดินเป็นรูปทรงต่าง ๆ เป็นลักษณะของส่ิงของเคร่ืองใช้ โดยผ่านกรรมวิธีเผา                    
เพื่อน าไปใชง้านต่อไป 

 " เค ร่ืองถ้วย "  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  ” เซรา มิค” (มูล นิ ธิอนุ รักษ์โบราณสถาน                               
ในพระราชวงัเดิม กองทพัเรือ, 2546 : ระบบออนไลน์) หมายถึง เคร่ืองป้ันดินเผาทุกชนิดทั้งท่ีเคลือบ
และไม่เคลือบ มีความหมายเดียวกบัค าวา่ "เคร่ืองป้ันดินเผา" ส่วนค าวา่ "เซรามิค" ใชใ้นความหมาย
ท่ี กวา้งกวา่สามารถครอบคลุมถึงโลหะเคลือบ เช่น ชอ้น สังกะสี อิฐ ตลอดจนแกว้ทุกชนิด แต่ค าวา่ 
" เคร่ืองป้ันดินเผา " โดยทัว่ไปมกัเขา้ใจว่ามีความ หมายถึง เฉพาะแต่ท่ีไม่เคลือบเป็นส่วนใหญ่              
และเผาในอุณหภูมิ ไม่สูงพอ ท่ีจะเป็นเน้ือกระเบ้ืองได ้ซ่ึงความจริงแลว้ค าวา่ " เคร่ืองป้ัน ดินเผา " 
นั้ นครอบคลุมได้ทั้ งประเภทไม่เคลือบและประเภทเคลือบทั้ งท่ี เผาไฟ แรงสูงและต ่ าก็ได ้
เคร่ืองป้ันดินเผาอาจจ าแนก ตามแหล่งผลิตท่ีส าคญั ๆ เช่น เคร่ืองป้ันดินเผาก่อนประวติัศาสตร์               
ท่ีบา้นเชียง บา้นปราสาทเคร่ืองป้ัน ดินเผาบุรีรัมย ์เคร่ืองถว้ยสุโขทยั เคร่ืองถว้ยลา้นนา เป็นตน้ 

 สรุปได้ว่าเคร่ืองป้ันดินเผาหมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนจากดิน แล้วน าไปผ่านการอบ             
โดยผา่นกระบวนการเผาใหมี้ความแขง็แกร่ง จากนั้นจึงตกแต่งลายเพื่อท่ีจะน าไปใชง้านต่อไป 
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 ในเร่ืองราวของความเป็นมาของเคร่ืองป้ันดินเผาในไทย (มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถาน                   
ในพระราชวัง เดิม กองทัพเ รือ ,  2546 :ระบบออนไลน์ )ว่า เค ร่ืองป้ันดินเผา มีความผูกพัน                       
กบัการด ารงชีวติของมนุษยม์าตั้งแต่ สมยัก่อนประวติัศาสตร์ เพราะมนุษยไ์ดใ้ชเ้ป็นเคร่ืองใชไ้มส้อย         
ในชีวิตประจ าวนั บรรจุอาหารและส่ิงของ ฉะนั้ นจึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้น และปรับปรุง
เทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา จากการส ารวจแหล่งโบราณ คดีในประเทศไทย พบว่านับตั้งแต่     
ราวพุทธศตวรรษท่ี 15-16 เป็นต้นมา ในพื้นท่ีของราชอาณาจักรไทยได้ปรากฏแหล่งเตาเผา                    
ตั้งกระจดักระจาย อยู่มากมายหลายแห่ง รวมทั้งได้มีการคน้พบเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นจ านวนมาก                    
มีหลายชนิดทั้งท่ีผลิตจากแหล่งเตาเผาในราชอาณาจกัรไทยและจากแหล่งเตาในต่างประเทศ ซ่ึงได้
ถูกน ามาเพื่อใชส้อยและจ าหน่าย ให้กบักลุ่มชนบางกลุ่ม เคร่ืองป้ันดินเผาเหล่าน้ีถูกผลิตและตกแต่ง
ด้วย เทคนิคและลวดลายท่ีแตกต่างกันออกไปตามความสามารถของช่าง ในแต่ละท้องถ่ิน                     
หรือตามสภาพท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของแต่ละชุมชน ซ่ึง บางแห่งอาจมีแหล่งดินท่ีอุดมสมบูรณ์
เอ้ืออ านวยต่อการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา นอกจากน้ี จากการท่ีชุมชนบางแห่งมีพื้นท่ีติดต่อกัน                  
หรือมีการท าการค้า ร่วมกัน จึงท าให้อิทธิพลต่าง ๆ สามารถส่งผ่านไปยังอีกชุมชนหน่ึง                     
ไดอ้ย่างง่ายดายก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนศิลปะและเทคโนโลยี ซ่ึงกนัและกนั  ซ่ึงสามารถจ าแนก
เคร่ืองถว้ยในประเทศไทยไดจ้ากแหล่งผลิต คือ ผลิตในประเทศไทยและผลิตในต่างประเทศดงัน้ี 
 

เคร่ืองถว้ยท่ีใชใ้นประเทศไทย 
เคร่ืองถว้ยท่ีผลิตจากแหล่งเตาในประเทศไทย เคร่ืองถว้ยท่ีผลิตจากแหล่งเตาในต่างประเทศ 

- เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเก่า          -  เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียง 
- เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นปราสาท  - เคร่ืองป้ันดินเผาศรีวชิยั 
- เคร่ืองป้ันดินเผาสมยัสมยัทวารวดี  - เคร่ืองถว้ยสุโขทยั 
-  เคร่ืองป้ันดินเผาหริภุญไชย 
- เคร่ืองถว้ยเขมรหรือขอม 
- เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นบางปูน 
- เคร่ืองถว้ยลา้นนา 
- เคร่ืองป้ันดินเผาวดัพระปรางค ์
- เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นชีปะขาวหาย 
- เคร่ืองป้ันดินเผาลุ่มแม่น ้ าสงคราม 

- เคร่ืองถว้ยจีน  
- เคร่ืองถว้ยญ่ีปุ่น  
- เคร่ืองถว้ยเวยีดนาม 
- เคร่ืองถว้ยพม่า 
- เคร่ืองถว้ยเบญจรงค ์
- เคร่ืองถว้ยลายน ้ าทอง 
- ชุดถว้ยอกัษรพระนาม จ ป ร 
- ชุดถว้ยจกัรี 
- เคร่ืองถว้ยยโุรป 

 

 ตารางท่ี 2.2 เคร่ืองถว้ยในประเทศไทย 

 ท่ีมา : ดดัแปลงขอ้มูลจากมูลนิธิอนุรักษโ์บราณสถานในพระราชวงัเดิม  
 กองทพัเรือ, 2546: ระบบออนไลน์, 2553 
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เคร่ืองป้ันดินเผายคุก่อนประวติัศาสตร์ท่ีปรากฏในประเทศไทย มีดงัน้ี 

1) เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียง (อายปุระมาณ5,600-1,800 ปี)เป็นเคร่ืองป้ันดินเผาของไทย
สมัยก่อนประวติัศาสตร์ ท่ีขุดพบได้ท่ีหมู่บ้านบ้านเชียง จ.อุดรธานี แบ่งออกเป็น 3 สมัย คือ               
สมยัตอนต้น(อายุประมาณ5,600-3,000ปี)สมยักลาง(อายุประมาณ3,000-2,300ปี)และสมยัปลาย  
(อายปุระมาณ 2,300-1,800ปี ดงัภาพท่ี 2.18 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.18 เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นเชียง 
 ท่ีมา : มูลนิธิอนุรักษโ์บราณสถานในพระราชวงัเดิม กองทพัเรือ,  
 2546: ระบบออนไลน์, 2553. 
 

2) เคร่ืองป้ันดินเผาบ้านปราสาท เคร่ืองป้ันดินเผาชนิดน้ีได้มีการขุดพบท่ีบริเวณ           
บ้านปราสาทใต้ จังหวดันครราชสีมา มีอายุประมาณ3,000-1,500 ปีลักษณะเคร่ืองป้ันดินเผา           
บา้นปราสาท มีทั้งชนิดท่ีตกแต่งและไม่ตกแต่งลวดลาย โดยการตกแต่งอาจจะเป็นลายเชือกทาบ          
ผิวด้านนอกและด้านในเคลือบด้วยน ้ าดินสีแดง ส่วนรูปทรงท่ีพบเป็นจานหรือคนโท ปากแตร              
คอแคบสูง ปากกวา้งบาน ล าตวักลมแป้น ดงัภาพท่ี 2.19 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ภาพท่ี 2.19  เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นปราสาท 
 ท่ีมา : มูลนิธิอนุรักษโ์บราณสถานในพระราชวงัเดิม กองทพัเรือ,   
                     2546 : ระบบออนไลน์, 2553 
 เค ร่ือง ป้ันดินเผาสุโขทัย (สั งคโลก)อายุราวพุทธศตวรรษท่ี19-22มีแหล่ง เตา เผา                         
ท่ีพบแลว้ 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
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1) แหล่งเตาเผาท่ีอ าเภอเมืองสุโขทัย ซ่ึงแหล่งเตาเผาน้ีอยู่บริเวณใกล้ล าน ้ าโจน              
ผลิตเคร่ืองถ้วยชนิดท่ีมีการเขียนลายสีด าใต้เคลือบ และประเภทเคลือบสีขาวลักษณะเฉพาะ                  
ของผลิตภณัฑ ์คือ มีเน้ือดินท่ีหยาบ สีเทาด า บางคร้ัง ออกสีน ้าตาล 

2) แหล่งเตาเผาท่ีอ าเภอศรีสัชนาลยั(สวรรคโลกเก่า) ซ่ึงแหล่งเตาเผาน้ีตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ า
ยม นอกเมืองศรีสัชนาลยั เคร่ืองป้ันดินเผาจากแหล่งน้ี มีทั้ง ชนิดเคลือบและไม่เคลือบชนิดท่ีเคลือบ
ยงัแยกไดเ้ป็น เคลือบสีขาว เคลือบสีน ้าตาล เคลือบสีเขียว เคลือบสองสี และเขียนลายสีต าใตเ้คลือบ 
ดงัภาพท่ี 2.20 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.20 เคร่ืองป้ันดินเผาสุโขทยั 
 ท่ีมา : มูลนิธิอนุรักษโ์บราณสถานในพระราชวงัเดิม กองทพัเรือ, 2546:  
 ระบบออนไลน์, 2553. 

 

ส่วนเคร่ืองป้ันดินเผาล้านนา(มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวงัเดิม กองทพัเรือ, 
2546)  กล่าววา่ อาณาจกัรลา้นนาไดแ้ก่เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ล าพูน และล าปาง รวมทั้ง ดินแดน
บางส่วนใน พม่า จีน ลาว ส าหรับแหล่งผลิตเคร่ืองป้ัน ดินเผาท่ีส าคญัได้แก่ แหล่งเตาอ าเภอสัน
ก าแพง แหล่งเตาเวยีงกาหลงและแหล่งผลิตท่ีอ าเภอพาน 

 เค ร่ือง ป้ันดินเผาสันก าแพง(อายุราวพุทธศตวรรษ ท่ี 19 -20 )ลักษณะโดยทั่วไป                     
มกัมีเน้ือดินหยาบ และหนกั มีทั้งประเภทเคลือบสีน ้าตาลหรือ เขียนลายสีด าใตเ้คลือบลวดลายท่ีนิยม 
คือ ลายปลาคู่ (แบบหยนิ-หยาง)และลายพนัธ์ุพฤกษา  ดงัภาพท่ี 2.21 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.21  เคร่ืองป้ันดินเผาสันก าแพง 

 ท่ีมา มูลนิธิอนุรักษโ์บราณสถานในพระราชวงัเดิม กองทพัเรือ, 2546 :  
 ระบบออนไลน์, 2553. 
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 เ ค ร่ื อ ง ป้ั น ดิ น เ ผ า เ วี ย ง ก าหล ง ( อ า ยุ ร า วพุ ท ธศตว ร รษ ท่ี 2 0 -2 1 ) ลัก ษณะ เ ด่ น                              
คือ มีน ้ าหนกัเบา มีเน้ือดินละเอียด ลวดลายตกแต่งท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของของเคร่ืองถว้ยเวียงกาหลง 
คือ ลายกลีบดอกไม ้หรือใบไม ้ท่ีเรียกกนัวา่ " ลายกา " โดยมกัจะเขียนลายใตเ้คลือบใส แหล่งผลิต
ของเคร่ืองป้ันดินเผาชนิดน้ีอยู่ ท่ีบริเวณ ต าบลหัวฝาย อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย                        
ดงัภาพท่ี 2.22 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.22 เคร่ืองป้ันดินเผาเวยีงกาหลง 

 ท่ีมา : มูลนิธิอนุรักษโ์บราณสถานในพระราชวงัเดิม กองทพัเรือ, 2546:  
 ระบบออนไลน์, 2553. 
 

 เคร่ืองป้ันดินเผาอ าเภอพาน ( อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21)  แหล่งผลิตอยู่ท่ีบา้นโป่งแดง 
จังหวัดเชียงราย มีเน้ือดินละเอียด สีเทา ตกแต่งด้วยการขูดขีด ตัวภาชนะเป็นลายดอกไม ้                      
และลายเรขาคณิต ดงัภาพท่ี 2.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.23 เคร่ืองป้ันดินเผาอ าเภอพาน 
 ท่ีมา : มูลนิธิอนุรักษโ์บราณสถานในพระราชวงัเดิม กองทพัเรือ, 2546:  

 ระบบออนไลน์, 2553. 
 

11.งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีได้รวบรวม งานวิจัยจากนักวิชาการหลายท่าน เพื่อเป็นแนวทาง                        
ในการศึกษาและวเิคราะห์งานวจิยัต่อไปผลงานวจิยั ดงัน้ี 
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 สุทธิชัย ทีปประสาน  และคณะ  (ม.ป.ป.) ศึกษาเร่ือง การผลิตเซเรามิคน ้ าหนักเบา               
ในระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงการศึกษาวิจยัน้ีประสบความส าเร็จในการพฒันาเน้ือดินส าหรับใช้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ เซรามิกน ้ าหนัก เบา   ดินก าแพงเพชร +  ฟางข้าว  ดินก าแพงเพชร +  ข้ี เ ล่ือย                               
ดินอ่างทอง + ฟางข้าว   ดินอ่างทอง+ ข้ีเล่ือย ในอตัราส่วน เน้ือดิน : ฟางข้าว / ข้ีเล่ือย = 89:11             
ซ่ึงเน้ือดินดังกล่าวสามารถผลิตกระถางเซรามิกน ้ าหนักเบา  ชนิดไม่เคลือบขนาด 4 น้ิว 6 น้ิว                    
และ 8 น้ิว  ส าหรับน าไปปลูกกล้วยไมแ้ละไมด้อกไมป้ระดบัท่ีตอ้งการถ่ายเทอากาศ (Aeration)                
นอกจากน้ียงัน าไปผลิตกระถางเซรามิกเคลือบสีด าใส สีน ้ าเงินเขม้ ฟ้า ครีม เขียว เหลือง แดง ชมพ ู
และสีน ้ าเงินจุดด า สีเขียวจุดด า สีเหลืองจุดด า สีแดงจุดด า สีชมพูจุดด า และสีส้มจุดด า ฯลฯ               
ขนาด > 4 น้ิว > 6 น้ิว > 8 น้ิว  เพื่อสวมกระถางเซรามิกน ้าหนกัเบา ชนิดไม่เคลือบใชส้ าหรับประดบั
ตกแต่งหอ้งและอาคาร ส่วนผลิตภณัฑเ์ซรามิกน ้าหนกัเบา  จะมีชนิดเมด็เซรามิกน ้ าหนกัเบาทรงกลม
นั้ น สามารถทดลองผลิตได้ขนาดระหว่าง 0.5 - 1.5 เซนติเมตร ท่อนเซรามิกน ้ าหนักเบา                
และแผน่เซรามิกน ้ าหนกัเบารูปหัวใจ  ก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาจากเน้ือดิน          
ท่ี ก ล่ า วม าข้า งต้น  ก ารผ ลิตผ ลิตภัณฑ์ เซร า มิ กน ้ าหนัก เบ า  ดัง ก ล่ าวสามารถผ ลิตได ้                                                      
ทั้งในระดับ Pilot Plant และระดบัโรงงานผลิตภณัฑ์เซรามิกน ้ าหนักเบาตามท่ีกล่าวมาขา้งต้น                
น่าจะผลิตขายได้เ ชิงพาณิชย์  เ น่ืองจากใช้ว ัตถุ ดิบทั้ งหมดในประเทศ ยกเว้นสี เซรามิก                            
ท  าใหต้น้ทุนต ่า คาดการณ์วา่ควรจะท าก าไรใหแ้ก่ผูผ้ลิตในระบบอุตสาหกรรมไดม้ากกวา่ร้อยละ 50 
 เวช  หกพันนา และคณะ  (2547) ศึกษาเร่ือง การศึกษาการด ารงอยู่และการล่มสลาย                   
ของอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาของชุมชนบ้านปากห้วยวงันอง พบว่า จากการศึกษาภายในชุมชน                              
บ้านปากห้วยว ังนอง ซ่ึงประกอบไปด้วย 11หมู่บ้าน เคยมีผู ้ประกอบการเคร่ืองป้ันดินเผา                 
จ  านวน 201 เตา ในระหวา่งการศึกษายงัคงมีเตาเผาเหลืออยู ่50 เตา  เน่ืองจากการใช้เคร่ืองป้ันดินเผา
ในชุมชนเร่ิมท่ี นายสุวรรณ พงษ์พีระ เป็นผูน้ าเข้ามาเผยแพร่ และต่อมามีการด าเนินรอยตาม                 
อย่ า งกว้า งขวางโดย มี ปัจจัยด้ านการตลาด เ ป็นแรงผลักดัน  ก ารด ารงอยู่ ของอา ชีพ น้ี                                      
คือการท่ีผูป้ระกอบการไม่มีอาชีพอ่ืนท า จึงตอ้งท าอาชีพน้ีเป็นอาชีพหลกั ซ่ึงวสัดุหาง่ายในทอ้งถ่ิน             
การมีความรู้ความสามารถในการผลิตท่ีหลากหลาย ตลอดจนความสามารถในการจดัการธุรกิจ            
เป็นตน้ 
 โรงเรียนและชุมชนสามารถท างานร่วมกนัได ้ โดยโรงเรียนตอ้งรวบรวมขอ้มูลของชุมชน
ทุกดา้น เพื่อเป็นขอ้มูลสารสนเทศ  เพื่อท าการก าหนดนโยบาย แผนงานโครงการท่ีจะท ากิจกรรมกบั
ชุมชนเอย่างชัดเจน โดยสรุปบทเรียนจากการท าอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผา เพื่อเผยแพร่ต่อไป                        
เปิดสอนอาชีพเคร่ืองป้ันดินเผาในโรงเรียน โดยเชิญผู ้ประกอบการในชุมชนเป็นวิทยากร                        
และใชส้ถานประกอบการของวทิยากรเป็นสถานท่ีฝึกงาน 
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สราธิป ชัยชนะ (2551) ศึกษา เร่ือง การเปล่ียนแปลงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในกระบวนการผลิต
เคร่ืองเคลือบดินเผาเวียงกาหลง อ า เภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง                            
ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผูช้  านาญ การผลิตและผูบ้ริโภคเคร่ืองเคลือบดินเผาเวียงกาหลง รวม 17 คน                    
โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้มูล              
โดยการบรรยายเชิงพรรณนา ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

การผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาเวียงกาหลงในอดีตกับปัจจุบัน พบว่า มีส่ิงท่ีแตกต่างกัน                    
คือ ดิน ในปัจจุบันผูผ้ลิตบางรายได้น าดินส าเร็จรูปมาใช้ทดแทนดินท่ีมีอยู่ในชุมชน มีการใช้
เคร่ืองจกัรเขา้มาแทนแรงงานมนุษยใ์นขั้นตอนการเตรียมดิน ไดแ้ก่ การบดดิน การรีดน ้ าออกจากดิน
และการนวดดิน และขั้นตอนการข้ึนรูป ส่วนสีในการเขียนลายและเคลือบจะใชท้ั้งท่ีเป็นธรรมชาติ
และแบบส า เ ร็จรูป ส าหรับเตาเผาเปล่ียนมาใช้ เตาแก๊สเป็นเช้ือเพลิง ในส่วนผลิตภัณฑ ์                            
ได้มีการพฒันารูปแบบและลวดลายของผลิตภณัฑ์ตามสมยันิยม เพื่อตอบสนองความต้องการ               
ของผูบ้ริโภคเป็นหลกั 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในการใช้ภูมิปัญญาและการใช้เทคโนโลยีในการผลิต
เคร่ืองเคลือบดินเผาเวยีงกาหลง อ าเภอเวยีงป่าเป้า จงัเหวดัเชียงราย พบวา่ มี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายใน
ไดแ้ก่ การขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงาน ความพอใจของเจา้ของสถานประกอบการ การขาดแคลน 

วตัถุดิบ และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ กระแสความนิยม
ของลูกคา้หรือแนวโนม้ของตลาดในปัจจุบนั มีคู่แข่งทางดา้นการตลาดและการผลิตมาก 

อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ  (2550) ศึกษาเ ร่ือง การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                             
มาใช้ในชุมชนเพื่อการจัดการทุนประเทศเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงได้ศึกษาชุมชน 5 ชุมชน                   
ท่ีด าเนินการสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เห็นภาพการด าเนินการในแนวทาง                   
ในการบูรณาการทุนประเทศ เพื่อจุดประสงคใ์หชุ้มชนมีการพฒันาท่ีมัน่คงและย ัง่ยนื 
 แนวการพฒันาชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางหน่ึง คือ การพฒันา           
สู่ความเป็นชุมชนเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงเนน้การเติบโตพร้อมกนัทุกดา้นอยา่งสอดคลอ้งและสมดุล 
ทั้งเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม สุขภาพกายและใจของคน แนวทางดังกล่าวเป็นการจดัทุนประเทศ                    
ท่ีมีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้ งวฒันธรรมและประเพณี ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทุนทางสังคม                
ด้านต่าง ๆ ซ่ึงเสมือนกลไกลด้านส าคัญในการก าหนดทิศทางในการพัฒนา ท่ีสอดคล้อง                         
กบัวถีิการด าเนินชีวติและความตอ้งการของคนในชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

พรสวรรค์ กระจ่างสด  (2534) ศึกษา เร่ือง การใช้แร่บางชนิดในภาคเหนือเป็นสีเขียน
เซรามิค พบว่า จากการใช้แร่บางชนิดในภาคเหนือเป็นสีเขียนเซรามิค สามารถกระท าไดเ้ม่ือน าแร่   
มาบดละเอียดและแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เพื่อให้โครงสร้างของแร่มีความเสถียรไม่ละลาย           
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ในการเคลือบ  จากการทดลองแร่ธรรมชาติ จ านวน 10 ชนิดของภาคเหนือประกอบดว้ย แร่โครไมต ์                  
แร่อิลเมไนต์ แร่ไพโรลูไซต์ แร่รูไทล์ แร่วุลแฟรไมต์ แร่ซีไลต์ แร่สติบไนต์ แร่มาลาไคต ์                           
แร่ไลมอไนต์ และ แร่ฮีมาไทต์ ให้ผลว่ามีแร่ท่ีน่าสนใจจ านวน 4 ชนิด คือ แร่โครไมต์แคลไซน์              
ใช้อบในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ผสมเกาลิน 5 % ให้สีน ้ าตาลอมด า แร่รูไทล์แคลไซน์              
อ บ ใ น อุณหภู มิ  8 0 0  อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  ใ ห้ สี เ ห ลื อ ง อม ส้ ม  แ ร่ ไ ล ม อ ไนต์ แ ค ล ไ ซ น์                                          
อบ อีก ใน อุณหภู มิ  8 0 0  องศ า เซล เ ซี ยส  ให้ สีน ้ า ต าล เข้ม  และแ ร่ ฮีม าไทต์  แคลไซ น์                             
อบในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ให้สีให้สีด า ส าหรับแร่ทั้ ง 4 ชนิด เป็นสีเขียนใต้เคลือบ                
ท่ีน่าสนใจมาก  หากมีการพฒันาสีเขียนจากแร่เหล่าน้ีให้ดีข้ึน โดยการเอาแร่ผสมกนัรวมถึงการใช้
ออกไซด์ของสารอนินทรียใ์ห้สีมาผสม จะให้สีเขียนใตเ้คลือบหลากหลายสี ตวัอย่าง เช่น  เม่ือใช่             
แ ร่ โค ร ไม ต์ ผสมกับ แ ร่ ไพ โร ลู ไซ ต์  อัต ร า ส่ วน 1 :1โด ย เ น้ นน ้ า หนั ก ท่ี สี น ้ า ต า ล เ ข้ม                                    
การผสมแร่โครไมตก์บัโคบอลต์ออกไซด์ให้ไดสี้เขียวอมเทา และแร่ไลมอไนตผ์สมกบัแอนทิโมนี
ออกไซดใ์หไ้ดสี้น ้าเงินอมเขียว  
 แสงโสม ตั้ งสินพูลเพิ่ม (2545)  วิจัย เ ร่ือง การทดลองท าภาชนะเค ร่ืองป้ันดินเผา           
ส าหรับประกอบอาหารในเตาไมโครเวฟ เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีใชป้ระกอบอาหารส าหรับเตาไมโครเวฟ 
จดัเป็นเคร่ืองป้ันดินเผาทนความร้อนชนิดหน่ึง  ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การผลิตทั้ งด้านปริมาณและคุณภาพเ น้ือดินป้ัน(Body)ท่ีสามารถน ามาผลิตเ ป็นภาชนะ                         
ทนความร้อนมีหลายรูปแบบ เช่น เน้ือดินพอร์ซเลน (porcelain) เน้ือดินคอร์เดียโรท์ (cordierite) 
และเน้ือดินสโตนแวร์(Stoneware)(Singer.1963: 1100) ปัจจุบนั ต่างประเทศได้มีการปรับปรุง
พัฒนาก า รผ ลิ ต เ ค ร่ื อ ง ป้ั น ดิน เ ผ า เ น้ื อ ดินสโตนแว ร์ช นิ ด เ น้ื อ ล ะ เ อี ย ด ( finestoneware)                               
และเน้ือดินสโตนแวร์ชนิดทนไฟปานกลาง(medium – fired stoneware) ท่ีสามารถใช้ในเตา
ไมโครเวฟ (microwavw oven) เตาอบ (oven) และเคร่ืองลา้งจาน (dishwasher) ได ้(“Lyncharm 
Pottery”.1999)  

ในขณะท่ีเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีผลิตภายในประเทศไทยยงัแข่งขันกับต่างประเทศไม่ได ้                
เพราะเป็นผลิตภณัฑช์นิดท่ีมีคุณค่า (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.2542)และแมว้า่เคร่ืองป้ันดินเผาจะ
ไดรั้บการพฒันา ใหส้ามารถใชป้ระกอบอาหารในเตาไมโครเวฟได้ แต่ผูใ้ชย้งัตอ้งประสบกบัปัญหา
เม่ือประกอบอาหารดว้ยเตาไมโครเวฟ กล่าวคือ เม่ืออาหารสุก ภาชนะชนิดน้ี จะดูดซึมความร้อนจาก
อาหารไดง่้าย  หากท าให้ภาชนะร้อนมากอาจท าให้เกิดอนัตรายต่อผิวหนงัของผูใ้ชไ้ดผู้ใ้ชจึ้งตอ้ง
ระวงัในการหยิบจบัภาชนะออกจากเตาไมโครเวฟเม่ืออาหารสุกแลว้  (ห้างหุ้นส่วนจ ากดัวีรสุ.2526        
: 6) ท าให้ไม่สะดวกและปลอดภยัต่อการใชง้าน ส่งผลให้เตาไมโครเวฟส่วนใหญ่ถูกใชเ้พื่อการอุ่น
อาหารเท่านั้น ซ่ึงเป็นการใช้งานเตาไมโครเวฟไม่เต็มประสิทธิภาพ จากสภาพปัญหาและปัจจยั
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ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษาการทดลองท าภาชนะประกอบอาหารส าหรับเตาไมโครเวฟท่ีมีคุณสมบติั
ทนต่อการถ่ายเทความร้อนของอาหารเม่ือหุงตม้สุกเสร็จแลว้ได้ และมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ เช่นเป็น
ฉนวนไฟฟ้า และมีความทนทานต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ อตัราส่วนผสมระหวา่งดินขาวระนอง 
ดินเหนียวแม่ทาน หินฟันม้า หินเข้ียวหนุมานและทลัต์ท่ีเหมาะสม ส าหรับท าภาชนะประกอบ
อาหารส าหรับเตาไมโครเวฟ คือ ดินขาวระนองคิดเป็นร้อยละ 25 ดินเหนียวแม่ทาคิดเป็นร้อยละ 35 
หินฟันมา้ คิดเป็นร้อยละ 25 หินเข้ียวหนุมาน คิดเป็นร้อยละ 15 และทลัคคิ์ดเป็นร้อยละ5 และพบวา่ 
ผลิตภณัฑต์วัอยา่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการใชง้าน 

สรรใจ วงศ์ธนะบูรณ์ (2549) ศึกษาวิจยั เร่ืองการอัญเชิญ “พุทธโอวาท 3 และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”เพื่ อส ร้าง คุณธรรมน าความรู้  สู่การพัฒนาผู ้เ รียนอย่าง เต็มศักยภาพ                        
ดว้ยการจดัการองคค์วามรู้โดยใชเ้ทคนิคการพฒันากระบวนการคิด แบบสรรใจโมเดล เป็นการวิจยั
เพื่อสร้างคุณธรรม น าความรู้ สู่การพฒันาผูเ้รียนอย่างเต็มศกัยภาพด้วยการจดัการองค์ความรู้                 
โดยใช้เทคนิคการพฒันากระบวนการคิดแบบสรรใจ โมเดล2 เป็นเร่ืองหน่ึงในชุดโครงการวิจยั          
การพัฒนาขีดความสามารถการจัดการอาชีวศึกษาแบบเบ็ด เสร็จด้วยกระบวนการวิจัย                              
เป็นโครงการวิจยัท่ีประกอบด้วยการวิจยัในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษารับนโยบาย          
จากระดบับนมาสู่  ระดบัการปฏิบติัการ พร้อมทั้งเป็นการวิจยัในส่ิงท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อ              
การจดัการเรียนการสอน ซ่ึงไดแ้ก่การพฒันาครู การพฒันาผูเ้รียน พฒันาบุคลากรในงานดา้นต่าง ๆ                
ของสถานศึกษา 
 ในลักษณะของกิจกรรมโครงการท่ีสนองนโยบายในระดับชาติ ระดับกระทรวง            
ระดบัสอศ. และระดบัสถานศึกษา รวมถึงการด าเนินการในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับยุทธศาสตร์             
การพฒันาจงัหวดั ในการเขา้ร่วมกบั จงัหวดั ชุมชน สังคม และทอ้งถ่ิน และนอกจากนั้นนโยบาย
เร่งด่วนท่ีไดด้ าเนินการร่วมกนัในระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดัเพื่อลดตน้ทุนในการบริหารจดัการรวมถึง
การใช้ทรัพยากรร่วมกนัเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการจดัการอาชีวศึกษา         
เพื่อการพฒันาการศึกษาของชาติ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2547 ถึง ปี พ.ศ. 2549  ซ่ึงงานวิจยัฉบบัน้ีมุ่งเนน้
การสร้างคุณธรรม น าความรู้ในรูปแบบการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้ฐาน                     
การศึกษาวจิยัควบคู่กบัการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม  โดยเนน้การจดัองคค์วามรู้
เพื่อต่อยอดต่อการพฒันานักเรียนอย่างเต็มศกัยภาพ  โดยยึดหลกัค าสอนทางศาสนา และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานส าคัญต่อการก้าวสู่                     
การด าเนินชีวติท่ีมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื  
 จากการศึกษาพบว่า  ก่อนการพัฒนานักเรียนซ่ึงเป็นประชากรการวิจัยมีความคิด                
เชิงระบบน้อยท าให้คิดแก้ปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับตนเองในบางเร่ืองไม่ได้ โดยเฉพาะ                   
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ยงัมีความคิด และค่านิยมทางดา้นวตัถุเหนือค่านิยมท่ีมุ่งเนน้คุณธรรม จริยธรรม แต่เม่ือไดรั้บความรู้              
จากการจดักิจกรรมเสริมทกัษะ โดยครูผูส้อนมุ่งเน้นให้ความส าคญักบัการให้โอวาท 3 ประการ                  
ดว้ยการปลูกฝังให้นกัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองร่วมกบั
การใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าให้นกัเรียน  ซ่ึงเป็นประชากรการวิจยัมีแนวความคิด
เปล่ียนไปสู่การรู้จกัตนเอง รู้จกัประหยดั รู้จกัความพอเพียง และขยายผลความคิดสู่ครอบครัว               
เกิดปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว จากการให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการพฒันา                   
บุตรหลาน  ปัญหานักเรียนในสถานศึกษาลดลง ดังนั้ น โดยการศึกษาปัญหาอุปสรรค จุดแข็ง                 
และจุดอ่อน จากกิจกรรมโครงการท่ีด าเนินการต่าง ๆ โดยมีสภาพแวดล้อม (Environment)                    
ทั้งภายใน และภายนอกเป็นตวัแปรสอดแทรก (Intervening Variable) ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรอิสระ 
(Independent Variable) และตวัแปรตาม (Dependent Variable) ผลการวิจยัพบวา่ จากการวิจยัใน          
ทุกกิจกรรมด าเนินการนักเรียนหรือประชากรกลุ่มตัวอย่าง  สามารถเรียนรู้แนวทางในการคิด
แก้ปัญหาในลักษณะบูรณาการ คือ  มุ่งเน้นการการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน าไปสู่การเกิด             
องค์ความรู้ใหม่ จากการใช้กระบวนการวิจยัเป็นตวัน า และการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม          
ในทุกกิจกรรมด าเนินการ พร้อมทั้งการใช้กระบวนการวิจยัในการแกปั้ญหาในแต่ละปัญหาท่ีพบ
โดยนกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองแบบ Learn how to Learn ท าให้ลดปัญหาของสถานศึกษา          
ในดา้นต่าง ๆ ลง พร้อมทั้งจากสมมติฐานท่ีว่านกัเรียนมีพฒันาการทางความคิดสามารถแกปั้ญหา 
และรู้จกัการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมในทุกช่วงของการจดักิจกรรมเพื่อสนับสนุน              
และสามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นผูมี้คุณธรรม 
จริยธรรม นั้น จากการวิเคราะห์สถิติ  2-Test (Chi-Square Test) พบว่ายอมรับและเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีคาดการณ์ไว ้

สุมาลิน วงศ์มณี  และคณะ  (2538)  ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านสุโขทัย  ศึกษากรณี : 
เคร่ืองป้ันดินเผาทุ่งหลวง การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการส ารวจจดัเก็บขอ้มูล โดยวิธีการส ารวจภาคสนามใช้
แบบสอบถามการสัง เกต การสัมภาษณ์ และศึกษาเอกสารท่ี เ ก่ียวข้องกับต าบลทุ่งหลวง                          
อ า เภอคี รีมาส จังหวัดสุโขทัย  โดยศึกษาก ลุ่มประชากรทุกครัวเ รือนท่ีประกอบการท า
เคร่ืองป้ันดินเผา ชุมชนทุ่งหลวงเป็นชุมชนเก่าแก่มาแต่โบราณ มีหลักฐานทั้ ง ศิลาจารึก                        
และวดัโบราณกระจายอยูท่ ัว่ไปในบริเวณต าบลและบริเวณใกลเ้คียง ประชากรมีอาชีพส่วนใหญ่  คือ 
ก า ร ท า น า  ท า ไ ร่  วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ ช า ว ช น บท โ ด ย ทั่ ว ไ ป                                         
คือ มีรายได้ค่อนข้างต ่า มีวฒันธรรม ประเพณีท่ีเกิดจากพระพุทธศาสนา เช่น วนัสงกรานต ์                  
ว ันตรุษ สารท งานบวชนาค การละเล่นพื้นบ้านท่ีเล่นช่วงเทศกาล ว ันตรุษ ว ันสงกรานต ์                        
เช่น เล่นบา้ เล่นช่วง นางครก นางสาก แม่ศรีนางดง้ เป็นตน้ต าบลทุ่งหลวง  มีหมู่บา้นอยูใ่นปกครอง
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จ านวน 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านท่ีท าเคร่ืองป้ันดินเผามีจ านวน 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ ท่ี  1,2,3,4,5,7,9                        
มีผูป้ระกอบการจ านวน 173 ครอบครัว มีผูท่ี้สามารถท าเคร่ืองป้ันดินเผาได้จ  านวน 255 คน                  
เป็นชาย 69  หญิง 186 คน ผูผ้ลิตมีอายุตั้งแต่ 2 ปีถึง  9 ปี กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาทุ่งหลวง 
ใช้ ดินจากบริ เวณหนองทอง  ผสมทรายในอัตรา ส่วน2 :1การ ป้ันใช้2แบบ คือ  แบบตี                           
และใชแ้บบแป้นหมุน เคร่ืองป้ันดินเผา ต าบลทุ่งหลวง มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั คือ 1) เน้ือเดินไม่แกร่ง                        
2) สีผิวน ้ าตาลอมส้ม 3) ลวดลายใช้วิธีกดพิมพแ์ละฉลุลาย 4) รูปแบบนั้น ๆ แบ่งไดห้ลายประเภท 
ไดแ้ก่ หมอ้หรือโอ่ง ภาชนะฉลุลายเป็นโคมไฟ แจกนั  เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน อ่างบวั  และโอ่งขนาด
ใหญ่ ส่วนประเภทอ่ืนอีกจ านวนมาก คลา้ยกบัเคร่ืองป้ันดินเผาแหล่งอ่ืน ช่างฝีมือท่ีมีความสามารถ
พิเศษ การท าเคร่ืองป้ันดินเผา เลือกผูมี้ความสามารถป้ันช้ินงานในรูปแบบท่ีแปลกไปจากการป้ัน
กระถางหรือหมอ้กรันแบบธรรมดา จากจ านวน 255 คน ได ้9 คน ทั้งน้ีเป็นผูมี้อายุตั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป               
จ  านวน 10 คน ผลสืบเน่ืองทางเศรษฐกิจและสังคม มีการประกอบการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา                 
ส่งผลให้ผูป้ระกอบการมีรายได้ท าให้ภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน มีความสัมพนัธ์ทางครอบครัวดีข้ึน                   
มีวิถีชีวิต ท่ีสงบสุขไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม แนวทางส่งเสริมและการอนุรักษ ์                        
การประกอบอาชีพและการท าเคร่ืองป้ันดินเผา ได้แก่ การแก้ปัญหาเก่ียวกบัราคาท่ีค่อนข้างต ่า              
การส่งเสริมให้ชาวบา้นมีการรวมตวักนัจดัตั้ งกลุ่มสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตทั้งวตัถุดิบ คุณภาพ        
และทุนในการด า เ นินการส่ง เส ริมด้านการตลาด มีการพัฒนาช่าง ฝี มือรวมทั้ ง สืบทอด                              
การท าเคร่ืองป้ันดินเผาใหแ้ก่เยาวชนในทอ้งถ่ิน โดยจดัท าเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินต่อไป  
 ยศ สันตสมบัติ (2542) ศึกษาเร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน            
เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เป็นความพยายามในการท าความเขา้ใจและอธิบายสัมพนัธภาพระหว่าง
ความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากกรณีศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน                   
โดยเน้นความส าคญัขององค์ความรู้เก่ียวกบัพืชอาหารและยา ระบบการผลิต การจดัการทรัพยากร                  
ระบบการแพทยพ์ื้นบา้น ความเช่ือและพิธีกรรมและระบบคิดของชาวบา้นในบริบทของปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างชุมชนกับธรรมชาติแวดล้อม งานวิจยัช้ินน้ีพบว่า ความสมบูรณ์ของความหลากหลาย             
ทางชีวภาพและการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นพื้นฐานส าคญัของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
ดังนั้ น การศึกษาวิจัย ฟ้ืนฟูธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและน าเสนอนโยบายเก่ียวกับการพัฒนา                   
ค ว ามหลากหลายทาง ชี วภาพ  จึ ง ไม่ อ า จมองข้ า มคว ามหล ากหล ายทา งว ัฒนธรรม                                 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้ในเร่ืองสายพันธ์ุพืชอาหารและยา ระบบนิเวศเกษตรพื้นบ้าน                  
กับการจัดการทรัพยากร ความเป็นธรรมทางสังคมและความเป็นธรรมของระบบนิเวศ                      
ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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 อภิชัย พนัธเสนและคณะ (2550) ไดท้  าวจิยัเร่ือง การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
กบัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม งานวิจยัน้ีมีจุดเร่ิมตน้มาจากความเขา้ใจของคณะผูว้ิจยั  
ว่า  ภายหลังจาก ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสนอแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่                        
พร้อมทั้งรูปธรรมในการท าการเกษตรส าหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พึ่งตนเองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยท่ีไดท้รงมีแนวคิดในเร่ืองน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เกษตรทฤษฎี
ใหม่ดงักล่าวประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ สามขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ีหน่ึง เกษตรกรจะตอ้งสามารถ
พึ่งตนเองจากการเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลกัได้ ขั้นตอนท่ีสอง เม่ือมีผลผลิตมากเกิน              
ความจ าเป็นเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ควรมีกิจกรรมกลุ่มในลกัษณะเป็นสหกรณ์เพื่อการแปรรูป               
หรือการจ าหน่าย ส่วนขั้นท่ีสาม สามารถร่วมมือกบักลุ่มทุนและพลงังาน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
ภายหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พระองค์ได้มีพระราชด ารัส              
ในเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงหมายถึง “พอกินพอใช”้ ท่ีเคยมีพระราชด ารัสมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 
โดยอธิบายในปี ต่อมาอย่ า งชัด เจนว่า “ความพอเพี ย ง ”นั้ นหมาย ถึงความพอประมาณ                            
และความมีเหตุผล โดยไดเ้สนอเศรษฐกิจพอเพียงน้ีในฐานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ             
แต่คนไทยทัว่ไปก็ยงันึกภาพไม่ออกว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะมีรูปธรรมท่ีน ามาใช้ปฏิบติัจริงได้
อยา่งไร เน่ืองจากคุน้กบัเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงมีรูปธรรมการผลิตการเกษตรส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย
เป็นหลัก มีแนวโน้มจะอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความหมายเช่นเดียวกับทฤษฎีใหม่                   
และเม่ือเป็นเช่นนั้น  ก็ยากท่ีจะปรับมาเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ ในลกัษณะท่ีสามารถ
ปฏิบัติ ได้จ ริ ง เ น่ื องจ ากประ เทศไทย มิได้ มี เ ฉพาะภาค เก ษตร  แ ต่ได้ มี อุ ตสาหกรรม                                  
และบริการท่ีกา้วหนา้ไปไกลแลว้ 

 
 




