
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ส่ิงท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นมรดกจากบรรพบุรุษ ซ่ึงเป็นมรดกในการด ารงชีวิต และมรดกในกรรมวิธี
จกัสานก็มีความส าคญัในด้านคุณค่าทางจิตใจและปัญญาท่ีตกทอดมาถึงปัจจุบนั ดงันั้นงานวิจยั                 
เร่ืองการประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมสาขา                   
จักสานของเชียงใหม่ จึงให้ความส าคัญในการอนุรักษ์เพื่อจะสืบทอดภูมิปัญญานั้ นให้คงอยู ่                      
โดยน าแนวทางจากพระราชด ารัสมาประยุกต์ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ศึกษาข้อมูล                               
เพื่อน ามาวเิคราะห์กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3. แนวคิดเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4. แนวคิดเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชน 

5. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์  แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์  และแนวคิด                      
การออกแบบตราสินคา้ 

6. แนวคิดการวเิคราะห์ SWOT  Analysis 

7. แนวคิดด้านโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ และแนวทางคัดสรรสุดยอด                          
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ปี พ.ศ. 2549 

8. การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 
9. แนวทางการวเิคราะห์ทางดา้นการจดัการการตลาดในวสิาหกิจชุมชน 

10. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังานหตัถกรรมสาขาจกัสาน 

11. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ในปัจจุบนั “เศรษฐกิจพอเพียง” ถือว่าเป็นแนวทางหน่ึงในการฟ้ืนฟูและพฒันาประเทศ                    
จากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2550 : ไม่มีหนา้) ท่ีวา่ 
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 “ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบติัตนของประชาชน            
ในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์                   
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมี                           
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก การเปล่ียนแปลงทั้ ง
ภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งใน
การน าวิชาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะตอ้ง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐนักทฤษฏีและนักธุรกิจ                         
ในทุกระดบัให้มีส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมด าเนินชีวิต
ดว้ยความอดทน ความเพียรมีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้ งด้านวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรม                   
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” ซ่ึงพระราชด ารัสน้ี ได้มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงได้น าเสนอเก่ียวกับ               
แนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

1.1 ศ. นพ. เกษมชัย วฒันชัย  ดงัภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.1 ศ. นพ. เกษมชยั วฒันชยั   

 ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 10 
 

 เกษมชัย  ว ัฒนชัย   (อ้าง ถึงในส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ                            
และสังคมแห่งชาติ, 2550 : 11) กล่าววา่ 

 “การใช้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ยาก เป็นเร่ืองใกล้ตวั ตอ้งท าใจให้เป็นกลาง มีเหตุผล      
ใชเ้หตุผล ใชเ้ง่ือนไข 3 ขอ้ หาขอ้มูลในการตดัสินใจ มีการพฒันา มีคุณธรรม อดทน ขยนัหมัน่เพียร 
ชีวติก็จะประสบความส าเร็จได ้
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 ..... และเม่ือกล่าวถึงความพอเพียงตอ้งค านึงถึง 3 องคป์ระอบ พอประมาณ มีเหตุผล 
และภูมิคุม้กนั โดยภูมิคุม้กนัทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย วตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม” 

 จากค ากล่าวข้างตน้ของ ศ. นพ. เกษมชัย วฒันชัย  ผูว้ิจยัได้สังเคราะห์แนวคิดเป็น
แผนภาพเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจมากข้ึน ดงัภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.2 แผนภาพแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ ศ. นพ. เกษมชยั วฒันชยั   

 ท่ีมา :  ดดัแปลงจากขอ้มูลของศ. นพ. เกษมชยั วฒันชยั (อา้งถึงในส านกังาน 
   คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 11) 

 

1.2 ศ. ดร.อภิชัย พนัธเสน  ดงัภาพท่ี 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.3 ศ. ดร.อภิชยั พนัธเสน   
 ท่ีมา : สถาบนัอิศรา มูลนิธิพฒันาส่ือมวลชนแห่งประเทศไทย, 2553 : ระบบออนไลน์ 

ภูมิคุม้กนั 
 

มีเหตุผล 

 

พอประมา
ณ 

วตัถุ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

วฒันธรรม 

สังคม 
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จากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว อภิชัย พนัธเสนและคณะไดว้ิจยั                    
เร่ืองการวิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ โดยมี                              
หลกัการในการจดัการธุรกิจ 9 ขอ้ (อภิชยั พนัธเสน, 2545 : บทสรุปผูบ้ริหาร) คือ 

1) ใชเ้ทคโนโลยท่ีีถูกหลกัวชิาการแต่มีราคาถูก 
2) ใชท้รัพยากรทุกชนิดอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3) เนน้การจา้งงานเป็นหลกั โดยไม่น าเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ยกเวน้ ในกรณี  

ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผลิตภณัฑ ์
4) มีขนาดการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
5) ไม่โลภมากจนเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้นเป็นหลกั 
6) ซ่ือสัตยสุ์จริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค หรือ แรงงาน หรือ

ลูกคา้ ตลอดจนผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
7) เนน้การกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย หรือ มีความสามารถ

ในการปรับเปล่ียนผลผลิตได ้
8) เน้นการบริหารความเส่ียงต ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหน้ีจนเกินความสามารถ           

ในการบริหารจดัการ 
9) เน้นการใช้ว ัตถุดิบภายในท้องถ่ิน และตอบสนองตลาดในท้องถ่ินภูมิภาค                  

ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ตามล าดบั เป็นหลกั 
1.3 ดร. อ าพน กติติอ าพน ดงัภาพท่ี 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.4 ดร. อ าพน กิตติอ าพน 

 ท่ีมา :  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ อ.ค.ต.ป.  
  เก่ียวกบัการก าหนดแนวทาง วธีิการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ, 
  2552 : ระบบออนไลน์ 
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 อ าพน กิตติอ าพน (อ้าง ถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ                                    
และสังคมแห่งชาติ, 2550 : 53) กล่าววา่ 

 “เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสุข ความสุขท่ีเกิดจากการพอเพียง 
พอประมาณ มีภูมิคุม้กนั แต่ท าอย่างไรจึงจะไปถึงความสุขไดน้ั้น พระองค์ทรงช้ีแนะว่าจะตอ้งใช้
ความคิดและความรู้ จะตอ้งมีจริยธรรม และตอ้งมีความเพียร” 

 นอกจากน้ีได้น าเสนอแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับโลกโลกาภิวตัน์ (อ าพน                  
กิตติอ าพน, 2550 : 26-33) คือ การเข้าใจถึงความเปล่ียนแปลงของทางเทคโนโลยีและผลักดัน
เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กนั และเร่ิมผลกัดนัเด็กเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยี และเสริมสร้าง
แนวความคิดน้ี เพื่อผลระยะยาว ทั้งเร่ืองทุนสังคม ทุนวฒันธรรม ทุนเศรษฐกิจ และทุนธรรมชาติ 

1.4 รพ ีสุจริตกุล ดงัภาพท่ี  2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ภาพท่ี 2.5 รพี สุจริตกุล 

  ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 146 
 

 รพี สุจริตกุล (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 
147) กล่าวเก่ียวกบัแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงในทศันะของตนเอง วา่ 

 “ ถ้าเราวางแผนการลงทุนดี ๆ เราก็จะมีเงินทองใช้ไปตลอดเหมือนกบัการใช้ชีวิตท่ี
ระมดัระวงั ไม่เส่ียงมาก ไม่ฟุ่มเฟือยมากกแลว้เราก็จะอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง..... 
 ...... เท่าท่ีผมไดติ้ดตามศึกษาถึงปรัชญาน้ี ถา้จะให้สรุปตามความเขา้ใจคือ อย่าใช้จ่าย
เกินตวั ท าอะไรท่ีพอเพียงแก่ฐานะของตนเอง ถา้รู้จกัใชจ่้ายเพียงพอกบัฐานะของตนเองแลว้ ก็จะมี                     
ความมัน่คง ไม่มีวนัล่มสลาย” 

 จากค ากล่าวข้างต้นนั้ น จะเห็นได้ว่าตรงกับปรัชญาแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง                  
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั คือ ความพอประมาณ ท่ี รพี สุจริต น ามาประยกุตใ์ชก้บัตนเอง 
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1.5 แทนคุณ จิตอสิระ ดงัภาพท่ี 2.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 2.6 แทนคุณ จิตอิสระ 

  ท่ีมา : สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553: ระบบออนไลน์ 
 

 แทนคุณ จิตอิสระ (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ                       
และสังคมแห่งชาติ, 2550: 142) กล่าวถึงความเขา้ในใจค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ในความคิด               
ของเขาวา่ 

 “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นส่ิงท่ีท าให้ผมรู้ว่าชีวิตมีคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการใช ้            
ความสมดุลของส่ิงท่ีเป็นตวัเรา และส่ิงท่ีอยู่รอบตวัเรา คือเป็นหนทางท่ีไม่ใช่สุดโต่งจนเกินไป                 
จนไม่ใช้อะไรเลย แต่เป็นทางสายกลางระหว่างส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของจิตใจ คุณค่าแท้กับส่ิงท่ีเรา                     
ตอ้งอยูใ่นสังคม” 

 นอกจากน้ีในความคิดเขาเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง อยู ่2 ประเด็น คือ  
 หน่ึง เร่ืองของการพึ่งตนเองใหม้ากท่ีสุด คือ อะไรท่ีเราตอ้งการตอ้งหาดว้ยตวัของเรา 

 สอง คือการเป็นท่ีพึ่ งของผูอ่ื้น คือ เม่ือเรามีเงินแล้ว แล้วมีคนรอบข้างท่ีเดือดร้อน                          
เราก็ควรช่วยเหลือเขา 
 สรุปแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงท่ีมาจากแนวพระราชด ารัส คือ การรู้จกัช่วยเหลือ
ตนเอง และช่วยเหลือผูอ่ื้นตามก าลงัท่ีเรามี โดยใชห้ลกัการแห่งความพอเพียง ซ่ึงผูว้ิจยัจะน ามาเป็น
แนวทางใหผู้ป้ระกอบการในการวจิยัคร้ังน้ี น ามาประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจของตนเอง 
 

2. แนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 ในวนัน้ีเห็นทีจะปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยมีความจ าเป็นท่ีต้องศึกษาหรือเรียนรู้เร่ือง 
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์”  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการขับเค ล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ                          
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โดยใช้ภูมิปัญญา เป็นตวัต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยการคิดค้นผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ และสามารถสร้างมูลค่าได ้(อารยะ มาอินทร์, ม.ป.ป. : 4) 
 ในการสร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้าและบริการต้องน าแรงบันดาลใจ ความคิด
สร้างสรรค์ องค์ความรู้ ศิลปวฒันธรรมค่านิยมท่ีถูกปลูกฝังน ามาพฒันาใหม่ เช่น รถจกัรยานยนต ์              
ยามาฮ่า รุ่นฟีโน่ ท่ีเนน้การออกแบบและเช่ือมโยงความรู้สึกผูข้บัข่ี ดงัภาพท่ี 2.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.7 รถจกัรยานยนตย์ามาฮ่า รุ่นฟีโน่ 
  ท่ีมา : Thaiyamaha Motor, 2553 : ระบบออนไลน์ 
 

 แนวทางในการพฒันาสินคา้และบริการอยา่งสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ 

1. กลยุทธ์น่านน ้ าสีฟ้า ท่ีเน้นการสร้างตลาดใหม่ท่ีให้ผูผ้ลิตค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
หลีกเล่ียงตลาดแบบ Red Ocean หรือตลาดท่ีมีการแข่งขนั ซ่ึงเป็นธุรกิจใหม่ท่ีปราศจากคู่แข่ง 

2. การน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการอย่างสร้างสรรค์ เช่น                   
การใชอิ้นเตอร์เน็ตในการเจาะกลุ่มลูกคา้ 

3. การน าเอาภูมิปัญญามาต่อยอด โดยพฒันาให้เขา้สู่ตลาดแบบสากล แต่เป็นการน าคุณค่า
ดา้นจิตวญิญาณ ความเช่ือ มาสร้างมูลค่าใหสู้งข้ึน 

ส าหรับผูว้ิจยัเองในแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง ยงัไม่มีความช านาญ แต่ผูว้ิจยัจะแนะน า
ใหผู้ป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมคิดนอกกรอบในการสร้างผลงานต่อไป 
 

3. แนวคดิเร่ืองภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาไทยนับว่าเป็นมรดกของชาติท่ีตอ้งมีการส่งเสริม แต่ก็ยงัไม่มี            
การอธิบายใหเ้ขา้ใจวา่ภูมิปัญญาหมายถึงอะไร แต่ก็มีค  าท่ีมีความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาไม่วา่ 
จะเป็นภู มิ ปัญญาไทย  ภู มิ ปัญญาชาวบ้าน ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ิน แต่ในท่ี น้ีผู ้วิจ ัยขอเ รียกว่า                                   
“ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน”  ซ่ึงมีผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
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3.1 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 
 ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2545: 2) ไดใ้ห้ความหมายวา่ เป็นองคค์วามรู้ 
ความสามารถ และทกัษะของคนไทย อนัเกิดจากการสะสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
เลือกสรร ปรุงแต่ง พฒันา และถ่ายทอด สืบต่อกนัมา เพื่อใชแ้กปั้ญหาและพฒันาวิถีชีวิตของคนไทย
ให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับยุคสมัย ได้แก่ ด้ายเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม                       
และหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม                  
ดา้นกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ดา้นภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนาและ
ประเพณี และดา้นโภชนาการ เป็นตน้ 
 จะ เ ห็นได้ว่ าส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชา ติได้จ  าแนกภู มิ ปัญญา                        
ออกเป็น  9 ประเภทท่ีเป็นองคค์วามรู้ในภาพรวมของประเทศ 

3.2 ชลทติย์ เอีย่มส าอาง และ วศินี ศิลาตระกูล 

 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือ ภูมิปัญญาชาวบา้น ชลทิตย ์เอ่ียมส าอาง และ วิศนี ศิลาตระกูล  
(อ้างถึงในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภฏัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, 2542: 3) กล่าวว่า ภูมิปัญญานั้น
หมายถึง ความรู้ประสบการณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ท่ีได้รับการอบรม สั่งสอน และถ่ายทอด                         
จากบรรพบุรุษ ซ่ึงเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง หรือเรียนรู้จาก           
การท างานจากส่ิงแวดล้อม จนท าให้เกิดคุณค่าเสริมสร้างความสามารถของคน ให้มีชีวิตร่วมกนั
อยา่งสันติสุข 

 จะเห็นไดว้่าปัญญาทอ้งถ่ินในแนวคิดของชลทิตย ์เอ่ียมส าอาง และ วิศนี ศิลาตระกูล 
เกิดจากการเรียนรู้จากการรู้ดว้ยตนเองและส่ิงรอบตวั จึงน ามาถ่ายทอดสู่คนใกลชิ้ด 

3.3 เอนก นาคะบุตร 

 เอนก นาคะบุตร (อา้งถึงในอวยชยั วยัสุวรรณ, 2543 : 6) กล่าวถึง ภูมิปัญญาชาวบา้น 
หรือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่า เกิดจากการสะสมเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานานท่ีเช่ือมโยงไปในทุก ๆ                        
ส่วนไม่แยกจากกนั เป็นวิชาท่ีเราเรียนรู้ท่ีไม่เหมือนกบัความรู้จากทฤษฎี ท่ีมีการอา้งองคค์วามรู้ได ้           
แต่ภูมิปัญญาเรียนรู้จากการเขา้ใจแลว้ปฏิบติั  
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ เอนก นาคะบุตร คือความรู้ท่ีอยู่รอบตวั                 
ท่ีเกิดจากการเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง จึงสามารถน าไปปฏิบติัจริงและเป็นแนวทางในการปฏิบติัได ้

3.4 ผศ. สมเกยีรติ พงษ์ไพบูลย์ 

 ในแนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์(อ้างถึงในบุญเสริม              
เสนนนัตา, 2546: 27) กล่าววา่ ค  าศพัทน้ี์ เร่ิมตน้มาจากการท่ีจะใชว้ฒันธรรมของตนเองในการต่อสู้
ให้รอดพน้จากการครอบง า มีอิสระและสร้างสรรค์ หากประสบความส าเร็จก็จะมีการเช่ือมโยง              
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ภูมิปัญญาระหวา่งชุมชนในหมู่บา้น จนกลายเป็นพลงัในการผลกัดนัสังคมไทยให้มีการเปล่ียนแปลง
สู่ศานติสุข 
 จะเห็นได้ว่า แนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ของ สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย  ์ คือ การอาศยั
วฒันธรรมของไทยในการแกไ้ขปัญหาของชาติ เพื่อความสงบสุข 

3.5 ศ. ดร. สุริยา รัตนกุล ดงัภาพท่ี 2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.8 ศ. ดร. สุริยา รัตนกุล 

  ท่ีมา : มหาวทิยาลยัมหิดล, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 
 

 สุริยา รัตนกุล (2538 : 51) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่า เป็นมรดก
ทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้มองเห็นไม่ไดเ้ป็นรูปธรรมหยบิยกออกมาชัง่ ตวง วดั ไม่ได ้จะสัมผสั
ด้วยอายาตนะทั้ งห้า คือ ตา หู จมูก ล้ิน กายไม่ได้ จะสามารถสัมผสัได้ด้วยอายาตนะท่ีหก                         
คือใจ อยา่งเดียวเท่านั้น ภูมิปัญญาจึงเป็นมรดกท่ีมีความส าคญัมากยิง่ ท่ีประเทศของเราจะขาดไปเสีย
มิได ้ดงันั้นควรศึกษา รักษา และสืบทอดใหถึ้งอนุชนรุ่นหลงั 

 จะเห็นได้ว่าในความคิดของ ศ. ดร. สุริยา รัตนกุล ใจเท่านั้นท่ีจะสัมผสัถึงแก่นแท ้              
ของภูมิปัญญา แสดงวา่ภูมิปัญญาเกิดจากการเขา้ใจ 
 สรุปภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ องค์ความรู้ท่ีเกิดจากวฒันธรรม การเรียนรู้จากธรรมชาติ                  
ส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยสะสมจนกลายเป็นประสบการณ์ ในการสังเกตปัญหาและแนวทาง                      
ในการแก้ไขอย่างลองถูกลองผิดจนกลายเป็นแนวปฏิบติั และถูกถ่ายทอดสู่คนในชุมชน อาจมี                  
การปรับเปล่ียนตามยคุและสมยั และความถนดัของผูน้ าภูมิปัญญานั้นมาใช ้
 ในงานวิจยั เร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมสาขาจกัสานของเชียงใหม่ เพื่อให้ทราบว่ายงัคงมีการสืบทอดอยู่ในปัจจุบนั 
ผูว้ิจยัจะศึกษาในประเด็นเร่ืองการจดัหาวตัถุดิบ กระบวนการผลิต วิธีการจกัสานท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของทอ้งถ่ิน ตลอดจนการดดัแปลงหรือประยกุตผ์ลิตภณัฑใ์หดี้กวา่เดิม 
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4. แนวคดิเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชน 

 ในพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน “วิสาหกิจชุมชน” (อา้งถึงในสุมิตรา อภิชัย,              
2549 :8) หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืน ๆ                          
ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผกูพนั มีวถีิชีวติร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว 
ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของครอบครัวชุมชนและระหวา่งชุมชน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 แนวทางการพฒันาวสิาหกิจชุมชน ขั้นกา้วหนา้ ไดแ้ก่ 

1. ความรู้ดา้นการผลิตและบริการขั้นกา้วหนา้ 

2. การผลิตสินคา้/บริการ ท่ีไดคุ้ณภาพ/มาตรฐาน  
3. ความรู้ดา้นการประกอบการ บญัชีธุรกิจ วิเคราะห์ความเส่ียง แผนธุรกิจ  

 แผนการเงิน การตลาด 

4. พฒันาผลิตภณัฑ ์และบรรจุภณัฑ ์ 
5. การขยายช่องทางการตลาด 

6. วจิยัและพฒันาต่อยอดภูมิปัญญา 

7. เช่ือมโยงเขา้ถึงแหล่งทุน 

ขั้นตอนในการจดทะเบียนเป็นวสิาหกิจชุมชน (สมมาตย ์พนัภู, 2549 : 14-16) มีดงัน้ี 

1. เตรียมหลกัฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปทั้งกรณีเป็นนิติบุคคล
และไม่เป็นนิติบุคคล ดงัน้ี 

1) กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล เตรียมเอกสารดงัน้ี 

1.1) ส าเนาเอกสารแสดง วตัถุประสงค ์ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั 

1.2) ส าเนาบญัชีรายช่ือคณะกรรมการด าเนินการปัจจุบนั 

1.3) ส าเนามติของคณะกรรมการด าเนินการหรือมติของท่ีประชุมใหญ่ 

1.4) ช่ือวสิาหกิจท่ีประสงคจ์ะจดัตั้ง พร้อมท่ีตั้งวสิาหกิจ 

1.5) ช่ือและท่ีอยูข่องผูมี้อ  านาจท าการแทน 

1.6) ช่ือและท่ีอยูข่องสมาชิก 

1.7) กิจการท่ีวสิาหกิจชุชนมีความประสงคจ์ะด าเนินการ 

2) กรณีท่ีไม่เป็นนิติบุคคล เตรียมเอกสารดงัน้ี 

2.1) หนงัสือให้ความยินยอมของสมาชิกซ่ึงจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิก
ทั้งหมด หรือส าเนามติท่ีประชุมซ่ึงมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แทน 



18 

 

2.2) ช่ือวสิาหกิจท่ีประสงคจ์ะจดัตั้ง พร้อมท่ีตั้งวสิาหกิจ 

2.3) รายช่ือและท่ีอยูข่องผูมี้อ  านาจท าการแทนพร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

2.4) รายช่ือและท่ีอยูพ่ร้อมส าเนาบตัรประชาชนของสมาชิก 

2.5) กิจการท่ีวสิาหกิจชุมชนมีความประสงคจ์ะด าเนินการ 

2. หลงัจากนั้นให้ยื่นค าขอจดทะเบียนท่ีศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล  เพื่อตรวจสอบการอนุมติั เม่ือผา่นนายทะเบียนจะออกหนงัสือส าคญัรับจดทะเบียนให ้

แนวทางปฏิบติัในการรับจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ทะเบียน
ขอ้มูลวสิาหกิจชุมชน, 2548 : 5) ดงัแผนภูมิท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนภูมิท่ี 2.1 การรับจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน 
 ท่ีมา : ดดัแปลงขอ้มูลจากทะเบียนขอ้มูลวสิาหกิจชุมชน, 2548 : 5 
 

ศู น ย์ บ ริ ก า ร แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต  าบล/
แขวง (กทม.) หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีผู ้

รักษาการประกาศก าหนด 

ส านักงานเกษตรอ า เภอ / ก่ิ งอ า เ ภอ /
ส านักงานเกษตรเขต (กทม.) (ให้แบบ 
ท.ว.ช. 1 แก่ผูข้อจด) 

ขั้นตอนการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

ผูต้อ้งการขอจดทะเบียน ยืน่แบบค าขอทะเบียน (แบบ สวช.01) 

ศูนยพิ์จารณา 

ภายใน 7 วนั 

นายทะเบียนพิจารณา  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

7วนั 

ไม่รับจดทะเบียน รับจดทะเบียน 

ผูย้ืน่ค  าขออุทธรณ์ 
(แบบ สวช. 06) 

เพื่อให้สามารถรับ
จดทะเบียน
ต่อไป 

ปิดประกาศให้มีการคดัคา้นภายใน 7 วนั  ถา้
ไม่มีผูค้ดัค้าน หรือคดัค้านแต่ตรวจสอบว่า
ไม่ขาดคุณสมบติัจะออกหนังสือส าคญัการ
รับจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2-3) แต่ถ้ามีการ
คดัคา้นและขาดคุณสมบติัก็ไม่มีการรับรอง 

แจง้ผลใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 15วนั 

(ท.ว.ช. 7) 

ยืน่อุทธรณ์ ภายใน 30 วนั 



19 

 

 จากแผนภูมิท่ี 2.2 จะเห็นได้ว่ากระบวนการของภาครัฐอาจมีขั้นตอนท่ีซับซ้อน แต่หาก
ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้ว ย่อมเป็นส่ิงท่ีได้รับรองตามกฎหมาย อีกทั้ งยงัเป็น      
เคร่ืองยืนยนัองค์กร หรือหน่วยงานวิสาหกิจของชุมชนนั้น ๆ ว่ามีตวัตน ท าให้เกิดความน่าเช่ือถือ
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการของกลุ่ม 

ในปัจจุบนัถือว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นอีกแรงหน่ึงในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ซ่ึงรัฐจะให ้                  
การสนบัสนุนใหชุ้มชนมีการผลิตสินคา้และบริการ ท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เพื่อสามารถรองรับความตอ้งการของตลาดท่ีก าลงัขยายตวั  
 

5. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแนวคิด                      
การออกแบบตราสินค้า 

 ในการออกแบบไม่ว่าออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือ ตราสินค้า ผู ้ออกแบบ                        
ต้องค านึงถึงหลักจรรยาบรรณไม่ลอกเลียนแบบงานผูอ่ื้น และศึกษาวิธีการออกแบบให้เข้าใจ 
นอกจากนั้นตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงแนวทางในการออกแบบ
ดงักล่าวมีดงัน้ี 

5.1 แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องความรู้ความสามารถในการออกแบบไปพัฒนา 
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ โดยใช้กระบวนการดา้นการออกแบบซ่ึงสามารถเพิ่มมูลค่า
วตัถุดิบ วสัดุจากมีคุณค่าน้อยเปล่ียนให้มีคุณค่ามาก ทั้งคุณค่าทางด้านความงาม การใช้งานท่ีง่าย
สะดวก ปลอดภยั ง่ายต่อการดูแลรักษา และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 ในการออกแบบผลิตภณัฑผ์ูผ้ลิตตอ้งมีความชดัเจนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1.  ประเภทของสินคา้ 

2.  ตราสินคา้ 

เน่ืองจากเป็นตวัก าหนด แนวทางของการตลาด ในการเจาะกลุ่มเป้าหมายจะมีผลต่อ
วธีิการสั่งซ้ือวตัถุดิบ รวมถึงการผลิต และการขนส่ง รวมถึงมีผลต่อเน่ืองไปถึงสายสัมพนัธ์กบัผูข้าย 

วิธีการออกแบบผลิตภณัฑ์ คือ เม่ือคิดออกแบบผลิตภณัฑ์ควรมีการร่างแบบ และ                
สร้างโครงสร้างจากแบบเพื่อเป็นตน้แบบก่อนท่ีจ าน าไปผลิตสินคา้ ควรมีการตรวจสอบผลิตภณัฑ ์        
ในด้านความปลอดภัย ความคงทน และประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดท่ีผู ้บริโภคจะได้รับ                       
เพื่อสร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจในผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูบ้ริโภค 
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5.2 แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 บรรจุภณัฑ์ หรือ Packging ถา้มีการออกแบบอย่างสวยงาม และเหมาะสม จะท าให ้   
การจ าหน่ายง่ายยิ่งข้ึน เน่ืองจากไดส้ร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภค ดงันั้นองค์ประกอบท่ีตอ้ง      
มีในบรรจุภณัฑคื์อ 

1. แนวความคิดหรือรูปแบบท่ีคิดไว ้
2. ตราสินคา้ 
3. ภาพประกอบท่ีจะใชบ้รรจุภณัฑ ์ภาพถ่าย ภาพวาด หรือรูปภาพ  
4. ขอ้มูลจ าเป็นต่างๆเช่น วตัถุดิบ แหล่งผลิต ชนิดสินคา้ เป็นตน้ 
นอกจากน้ีผูผ้ลิตควรค านึงถึงหนา้ท่ีของบรรจุภณัฑ์ คือ 
1. การป้องกนั ผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมในการบรรจุอาหารจะตอ้งสามารถ 

ป้องกันไม่ให้อาหารสัมผ ัสกับบรรยากาศภายนอก ซ่ึงอาจจะเกิดจากการร่ัว การซึม แสง                       
ความร้อนเยน็ 

2. การเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จะต้องสามารถรักษาคุณภาพ                     
ของผลิตภณัฑมิ์ใหเ้ปล่ียนแปลงไป ไม่วา่จะเป็น กล่ิน หรือรสชาติ 

3. การยืด อายุผลิตภัณฑ์ จะต้องสามารถน าเทคโนโลยีท่ีสลับซับซ้อนมาช่วย                          
ในการออกแบบเพื่อใหบ้รรจุภณัฑ ์สามารถยดือายกุารเก็บรักษาผลิตภณัฑใ์หมี้อายยุนืยาว 

4. ความสะดวกในการใชง้าน 
5. ความประหยดัในการขนส่ง 

5.3 แนวคิดการออกแบบตราสินค้า 

ในด้านหัตถกรรมงานจักสาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ในมีรูปลักษณ์ท่ีสะดุดตา                  
เป็นเอกลกัษณ์ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองใช้ และเคร่ืองประดบัตกแต่งบา้นเรือน ท่ีตอ้งมีความพิถีพิถนั 
ดงันั้นจึงควรมีการออกแบบเพื่อน าไปสู่กระบวนการในการจกัสานและสร้างผลงานใหมี้คุณภาพ 

ในการออกแบบตอ้งมีเทคนิคในการออกแบบ โดยเฉพาะการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ ตามโมเดล                 
ของคาโน (โนริอากิ คาโน อา้งถึงใน นฤชยา สาตแฟง, 2550 : 5-6)  
                    โมเดลคาโน จะเป็นส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้เบิกบาน หรือเกิดความพึงพอใจ เก่ียวเน่ืองกับ
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ คุณลักษณะดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญท่ีผูอ้อกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ ์                   
ควรใส่ใจความต้องการแฝงของลูกค้า เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ        
ดงัแผนภูมิท่ี 2.1 
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 แผนภูมิท่ี 2.2 โมเดลของคาโน (Kano’s Model) 
 ท่ีมา : นฤชยา สาตแฟง, 2550 : 5 

 

  ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงส าคัญในการแสดงถึงอัตลักษณ์ของสินค้า คือ        
การสร้างตราสัญลกัษณ์ของสินคา้หรือ แบรนด ์เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีมีความสามารถอยา่งชดัเจนในการ
สร้างผลกระทบต่อมุมมองท่ีบุคคลมีต่อผลิตภณัฑ์ คุณสมบติัของตราสินคา้มีลกัษณะคลา้ยปริซึม  
(ไทบาวน,์ อลิซ เอม็ อา้งถึงใน จารุวรรณ เพง็ศิริ, 2551:9-10) ดงัภาพท่ี 2.9 
 

 

คุณภาพของผลติภณัฑ์ 

 

ความพงึพอใจของลูกค้า 

0 % 100 % 

ส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้เบิกบาน 

ส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้พอใจ 

ส่ิงท่ีท าใหลู้กคา้ไม่พึงพอใจ 
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 ภาพท่ี 2.9 ปริซึมการท างานของแบรนด์ 
 ท่ีมา : จารุวรรณ เพง็ศิริ, 2551:9 
 

 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า แนวความคิดการรับรู้ท่ีผูบ้ริโภคสร้างข้ึนเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ ์
และมีการต่ืนตวัต่อการเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑ์จากแบรนด์ ดว้ยกระบวนการรับรู้ทางจิตวิทยา 
หรือการมีส่ิงเร้ากระตุน้จึงตระหนกัถึงคุณค่าและลกัษณ์เด่นของสินคา้ทนัที 

 ซ่ึงองคป์ระกอบส าคญัในการออกแบบแบรนด ์คือ 
1) เอกลกัษณ์ขององคก์ร หมายถึง ภาพลกัษณ์องค์กรคือภาพขององคก์รในลกัษณะท่ีเป็น

นามธรรมและมีอตัลกัษณ์องคก์รคือการสะทอ้นภาพลกัษณ์ขององคก์รออกมาเป็นรูปธรรม 
2) รูปภาพ เป็นเคร่ืองหมายท่ีส่ือความหมายดว้ยภาพท่ีไม่ตอ้งอาศยัค าอธิบายประกอบกบั

ภาพนั้นก็สามารถส่ือสารใหค้นทัว่ไปเขา้ใจได ้
3) สัญลกัษณ์ส าหรับการมองเห็น ส่ิงท่ีเรียบง่ายและเน้นการจดจ าได้ง่าย อาจเป็นอกัษร 

รูปภาพ หรือการใชสี้ เป็นตน้ 
4) สี เป็นสัญลักษณ์ท่ีนักออกแบบสร้างให้เกิดการจดจ าข้ึนในใจของผู ้บริโภค เช่น                 

เม่ือนึกถึงน ้ามนัเชลลเ์ราจะมิไดนึ้กถึงเพียงแค่สัญลกัษณ์รูปหอยเชลลเ์ท่านั้นแต่ยงันึกถึงสีเหลืองและ
สีแดงท่ีใชก้บัสัญลกัษณ์นั้นอีกดว้ย 

5) รูปแบบการใช้งาน การเช่ือมโยงระหว่างแบรนด์กับการประชาสัมพันธ์สินค้า                    
เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างฐานขอ้มูลตน้ฉบบัในหน่วยความจ า 

 
 

แบรนด์ 

ความเฉพาะเจาะจงของ  
ผลติภัณฑ์ หรือบริการ 

 

ความรับรู้ของลูกค้า 
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6. แนวคดิการวเิคราะห์ SWOT  Analysis 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพภายนอกและภายใน                    
ขององค์กร หรือหน่วยงาน (มณเทียร โรหิตเสถียร, 2549:7-8) มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมิน
สภาพแวดลอ้มเพื่อคน้หาโอกาสใหม่ ๆ ทางการตลาด โดยวิเคราะห์ใน 4 ดา้น จากประเด็นต่าง ๆ 
ท่ีตอ้งการศึกษา 6 ประเด็นคือ ผลิตภณัฑ์ การบริหารจดัการ การวิจยัพฒันา การผลิต การตลาด 
และการวางแผนทางกลยทุธ์  

การวเิคราะห์ SWOT Analysis มาจากการวเิคราะห์ 4 ดา้น คือ 

1) จุดแข็ง โดยให้องค์กรประเมินจุดแข็งของตนเอง โดยพิจารณาจากความส าเร็จ                   
ขององคก์ร 

2) จุดอ่อนขององคก์ร โดยพิจารณาจากเง่ือนไขความลม้เหลวขององคก์รในมิติต่าง ๆ  
3) โอกาสท่ีองคก์รไดเ้ปรียบคู่แข่งจากปัจจยัภายนอก 
4) อุปสรรคจากภายนอกท่ีขดัขวางการพฒันาขององคก์ร 

 นอกจากน้ียงัสามารถน า การวิเคราะห์ SWOT Analysis มาประยุกตใ์ชร่้วมกบักลยุทธ์ตลาด
ในดา้นต่าง ๆ โดยน าการวเิคราะห์ SWOT Analysis เป็นพื้นฐานในการหาขอ้มูล 
 

7. แนวคิดด้านโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ และแนวทางคัดสรรสุดยอด                      
หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2549 

 
 “ห น่ึ งต า บล  ห น่ึ ง ผ ลิตภัณฑ์ ”เ ป็นแนวท า ง                
ประการหน่ึง ท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีข้ึน             
โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน            
ให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ของตนเองท่ี สอดคล้องกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน 
สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้ งภายในและต่างประเทศ             
โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการ (ข้อมูลโครงการ                                  
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์, 2553) คือ 

 
  1)  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) 
             2)  พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Self-Reliance-Creativity) 

ภาพ ท่ี  2 . 1 0  ตร าสัญลักษ ณ์                  
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
ท่ีมา : ขอ้มูลโครงการหน่ึงต าบล 
 หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 



24 

 

  3)  การสร้างทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) 
 จากนโยบายของรัฐบาล ท่ีแถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การด าเนินงานตาม
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได ้แก่ชุมชน 
2) เพื่อสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนใหคิ้ดเอง ท าเอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
3) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4) เพื่อส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
โดยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยสอดคลอ้งกบั

วถีิชีวติและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย (OTOP Product Champion) เป็นแนวคิด 
ของคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ท่ีตอ้งการส่งเสริม 
และสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานสามารถส่งออกได ้                    
ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคา้จากระดบัภูมิภาคสู่สากล (Local Links Global Reaches) 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดับภูมิภาค ด าเนินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล    
หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 - 2547 ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จ 
อย่างดียิ่ง ก่อให้เกิดรายไดใ้นทอ้งถ่ิน รวมทั้งเกิดการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ชุมชนอย่างแพร่หลาย 
ดังนั้ น ในปี 2549  กอ.นตผ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ ์      
ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร สุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP Product Champion)    
โดยในปี 2549 เนน้ “คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนด
เป็นส าคญั” 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 

1) เพื่อจดัระดบัผลิตภณัฑ(์Product Level) เป็นการจะน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product 
Development) 

2) เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile)ท่ีจะใช้ในการท างานเชิงบูรณาการ            
ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) เพื่อเสริมสร้างรายไดแ้ละความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
4) เพื่อกระตุน้ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และชุมชนในการ

พฒันาผลิตภณัฑ ์
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โดยโครงการน้ีได้วางกรอบแนวคิดการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์                    
สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

1) สามารถส่งออกได ้(Exportable) โดยมีความแกร่งของตราสินคา้ (Brand Equity) 
2) ผลิตอยา่งต่อเน่ืองและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistent) 
3) ความมีมาตรฐาน (Standardization)โดยมีทั้ งคุณภาพ (Quality)และยงัสามารถสร้าง  

ความพึงพอใจแก่ลูกคา้ (Satisfaction) 
4)  มีประวติัความเป็นมาของผลิตภณัฑ ์(Story of Product) 
ในการการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  ผู ้ประกอบการทางธุรกิจต้องมี

คุณสมบติัของผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 
1) เป็นผู ้ผลิตและผู ้ประกอบการ ท่ีมีช่ืออยู่ในการส ารวจ และการลงทะเบียนผู ้ผลิต

ผูป้ระกอบการ ปี พ.ศ.2549 ของจงัหวดั และกรุงเทพมหานคร 
2) ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเขา้คดัสรร นบัเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นการส ารวจ และลงทะเบียน

ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ปี พ.ศ.2549 
3) ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเข้าคดัสรร ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนดและ             

หากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อก าหนดของกฎหมายระบุไว ้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใด                   
อยา่งหน่ึงเช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล คิว (Qmark) GAP GMP HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2.11 ตวัอยา่งตราสัญลกัษณ์หน่วยงานท่ีรับรองมาตรฐานสินคา้ 
 ท่ีมา : รวบรวมภาพโดยอญัชลี โสมดี 

หน่วยงานรับรองมาตรฐาน 
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กรณีท่ีผู ้ประกอบการได้ยื่นเ ร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ก่อน                   
การรับสมคัร (อยู่ระหว่างการพิจารณารับรอง) สามารถสมคัรเขา้คดัสรรได้ แต่จะตอ้งไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ภายในเดือนกนัยายน 2549 จึงจะไดรั้บการพิจารณาให้ค่า
คะแนนในระดบัประเทศ ซ่ึงผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP สามารถส่งผลิตภณัฑท่ี์ไดแ้จง้ไว้
ใน การส ารวจและลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2549 และเป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ส่งสมคัรเขา้คดัสรรได้รายละเอียด 1 ผลิตภณัฑ์หลกั 1 ชุด  
โดยท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีคัดสรรได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ตามนิยามความหมาย                   
ท่ีระบุต่อไปน้ี 

1) ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารแปรรูป ซ่ึงไดรั้บมาตรฐาน 
อย. GAP GMP HACCP Qmark มผช.  มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ฮาลาล และยงัมีบรรจุภณัฑ์
เพื่อการจ าหน่ายทัว่ไป ประกอบด้วย ผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภค เช่น พืชผกั ผลไม้  เป็นต้น                
ผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบและผา่นกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน้ เช่น ขา้วสาร เน้ือสัตวส์ด 
อาหารประมงสด  อาหารแปรรูปก่ึงส าเร็จรูป และ ส าเร็จรูป 

2) ประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุราแช่  
สุรากลัน่ เช่น สาโท อุ ไวน์ เหลา้ขาว 35-40 ดีกรี เป็นตน้ และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืม ประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภณัฑ์ประเภทชง เช่น 
น ้าผลไม ้ น ้าสมุนไพร ขิงผงส าเร็จรูป  มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน เป็นตน้ 

3) ประเภทผา้ เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผา้ทอ และผา้ถกัท่ีได้จากเส้นใยธรรมชาติ หรือ   
เส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุกประเภทไดแ้ก่ 

3.1 ผา้ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ผา้ผืนท าจากเส้นใย เส้นดา้ย น ามาทอถกัเป็นผืนมีลวดลาย
เกิดจากโครงสร้างการทอหรือตกแต่งส าเร็จบนผืนผา้ ท าดว้ยมือ หรือเคร่ืองจกัร รวมถึงผลิตภณัฑ์           
ท่ีท  าจากผา้และเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ส่ิงทอ และผลิตภณัฑ์ท่ีท า
จากผา้เป็นหลกัและมีวสัดุอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบผสม 

3.2  เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ประดับตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุก ๆ
ประเภทเพื่อประโยชน์ใชส้อย และความสวยงาม 

4) ประเภทของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไวใ้ชห้รือตกแต่งประดบั
ในบา้น สถานท่ีต่าง ๆ เคร่ืองใชส้อย หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการใชส้อย ตกแต่ง หรือ
ให้เป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน      
ทั้ ง น้ีไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ หรือประดับตกแต่งร่างกาย และสินค้านั้ นจะต้องไม่ถูกผลิต                    
โดยเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในลกัษณะโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรเป็นหลกั ใช้แรงงานคน
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เสริมโดยไม่ใชฝี้มือการผลิตของคน ผลิตภณัฑป์ระเภทของใช ้ของตกแต่ง ของท่ีระลึก แบ่งออกเป็น 
7 ประเภทไดแ้ก่ 

4.1 ไม ้ หมายถึง ของใช ้ ของตกแต่ง  ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากไม ้เป็นหลกั เช่น 
ไมแ้กะสลกั  เฟอร์นิเจอร์  กล่องไม ้ เป็นตน้ 

4.2  จักสาน  ถักสาน หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีเป็น            
เส้นใยธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใด ๆ เช่น พลาสติก น ามาจักสาน หรือถักสาน ถักทอ           
เป็นรูปร่าง เช่น ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใส่ของท าจากพลาสติกสาน 
เป็นตน้ 

4.3  ดอกไมป้ระดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไม ้ตน้ไม ้กลว้ยไม ้ผลไมท่ี้ไม่ใช่
ส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติ แต่ท าจากวสัดุต่าง ๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ  หรือผลิตภณัฑป์ระเภทของใช ้ 
ของตกแต่งของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลกั เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษสา  
ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ ผลไมป้ระดิษฐ ์ เป็นตน้ 

4.4  โลหะ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช ้ของตกแต่งของท่ีระลึกท่ีท าจากโลหะ              
ต่าง ๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นต้น เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น 
ชอ้นส้อม มีด ผลิตภณัฑ์ภาชนะท่ีใชโ้ลหะ ภาชนะท าจากสเตนเลสทุบ และทองเหลืองชุบฟิวเตอร์ 
บรอนซ์ แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถานท่ีต่าง ๆ เป็นตน้ 

4.5  เซรามิค เคร่ืองป้ันดินเผา หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการน าวสัดุประเภทดิน สินแร่               
ไปข้ึนรูป และยงัน าไปเผาด้วยความร้อนสูง เพื่อเป็นภาชนะของใช้ของตกแต่งของท่ีระลึก เช่น 
เบญจรงค ์ถว้ยชาม ภาชนะกระเบ้ือง เซรามิค โอ่ง อ่าง กระถางต่าง ๆ เป็นตน้ 

4.6  เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึกท่ีมีว ัสดุท าจากผ้า                          
และมีการตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้  ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 

4.7  และอ่ืน ๆ ได้แก่   ของใช้  ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ                       
ท่ีใชว้สัดุอ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ 
กระจก ซีเมนต ์เป็นตน้ 

5) ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร หรือมีสมุนไพร             
เป็นส่วนประกอบอา้งใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพได้แก่ ยาจากสมุนไพร เคร่ืองส าอาง
สมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใช้ในบา้นเรือน เช่น น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไล่หรือก าจดัแมลง
และรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ทางการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการจดัประเภท
ผลิตภณัฑ์ให้พิจารณาจดัประเภทผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ หรือค านึงถึงประโยชน์                     
ในการใชส้อย และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั 
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 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 จะด าเนินการคดัสรร           
ในระดับประเทศเท่านั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ (Specific Criteria)        
ก าหนดคะแนนรวมไว ้100 คะแนน ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ดา้น คือ หลกัเกณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนหลักเกณฑ์ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด และ
หลกัเกณฑ์ด้านมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ซ่ึงจะน ามาก าหนดกรอบในการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (Product 
Level) ออกเป็น 5 ระดบั ตามค่าคะแนนดงัน้ี 

1. ระดบั 5 ดาว  (ไดค้ะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป) เป็นสินคา้มีคุณภาพ หรือมีศกัยภาพ
ในการส่งออก 

2. ระดบั 4 ดาว (ไดค้ะแนนระหวา่ง80 - 89 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับ
ระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

3. ระดบั 3 ดาว (ไดค้ะแนนระหวา่ง70 - 79 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพระดบักลางท่ี
สามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

4. ระดบั 2 ดาว (ไดค้ะแนนระหวา่ง50 - 69 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั              
3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

5. ระดบั 1 ดาว (ไดค้ะแนนต ่ากว่า 50 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดบั                 
2  ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพฒันา 

สรุปได้ว่า “การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ .ศ.2549” นับเป็น
โครงการในการคดัสรรผลิตภณัฑข์องทอ้งถ่ิน หรือผูป้ระกอบการทั้งหลาย เพื่อเป็นการจดัมาตรฐาน 
ดา้นการผลิต การออกแบบ และมาตรฐานของผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงจะมีเกณฑ์ท่ีตดัสินระดบัชั้น  
ของผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินโดยผูเ้ช่ียวชาญและคณะกรรมการจะเป็นผูใ้ห้คะแนน และลงความเห็น               
โดยผู ้ประกอบการทั้ งหลายจ าเป็นต้องรักษากฎเกณฑ์ และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อเข้าสู่                     
การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยให้ได้ เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนั               
ทั้ งยงัสามารถน าเอาระดับชั้ นท่ีตนเองได้รับนั้ น มาเป็นเคร่ืองรับประกัน ถึงคุณภาพสินค้า                      
ของตนเองได ้

 

8. การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 ส านกัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรมไดจ้ดัท าโครงการ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนข้ึน เพื่อรองรับการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชนและสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลท่ีได้จดัตั้ งโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยมีแนวทางการด าเนินงานคือ  
ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนและให้การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน โดย สมอ. จะให ้                   
การรับรองด้วยการอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน และตรวจติดตามผล   
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โดยมีการเก็บตัวอย่างมาทดสอบ  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบตัวอย่างทางโครงการ                                
จะใหก้ารสนบัสนุนทั้งหมด 

 การให้บริการรับรองส าหรับผูย้ื่นค าขอไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน โดยมีหลกัเกณฑ์
การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน ดงัน้ี 

1. คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ (มีขอ้ใดขอ้หน่ึงก็ได)้ คือ 
1.1 เป็นผูผ้ลิตในชุมชนของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับการคดัเลือก

จากคณะกรรมการอ านวยการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ (กอ.นตผ.) หรือ 
1.2 เป็นกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์  หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย

วสิาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพกา้วหนา้ กลุ่มธรรมชาติ  เป็นตน้ 
2. การขอการรับรอง 

2.1 ให้ยื่นค าขอต่อส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดั หรือจงัหวดั  พร้อมหลกัฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามแบบท่ีส านกังานมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมก าหนด 

3. การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน 
3.1 ผูย้ื่นค าขอผา่นการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต  และผลิตภณัฑ์มีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีก าหนด 
3.2 เม่ือได้รับการรับรองแล้วต้องรักษาซ่ึงคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                    

โดย สมอ. ท าการตรวจติดตามผลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
4. ใบรับรอง  มีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในใบรับรอง 
5. การต่ออายใุบรับรองหรือการออกใบรับรองฉบบัใหม่ ให้ผูย้ื่นค าขอด าเนินการตามขอ้ 2 

และ 3  
 

9. แนวทางการวเิคราะห์ทางด้านการจัดการการตลาดในวสิาหกจิชุมชน 

 การตลาด(Marketing) หมายถึงกระบวนการวางแผนและการปฏิบติัด้านการจดัการตลาด
ตามแนวคิดการก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาด และการจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ เพื่อสร้าง
ให้เกิดการแลกเปล่ียนท่ีท าให้ผูบ้ริโภคได้รับความสุข ความพอใจ และบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์ร 

 หน้าท่ีทางการตลาด คือการจดัมาตรฐานและคุณภาพของสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการ    
ของลูกคา้ รวมทั้งกระตุน้ลูกคา้ใหซ้ื้อสินคา้ไดม้ากข้ึน โดยค านึงในเร่ืองส่วนประสมการตลาด คือ 

1. Product คือ ส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ ทั้งจบัตอ้งไดแ้ละไม่ได ้ 
2. Price คือ การก าหนดราคาสินคา้และการตดัสินใจเร่ืองการเงิน เช่น การผอ่นส่ง เป็นตน้ 
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3. Place คือ การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
4. Promotion คือ การโฆษณา เช่น แจง้ข่าวของกิจการและสินคา้ โดยผ่านส่ือต่าง ๆ และ      

เสียค่าใชจ่้าย การขายโดยใชพ้นกังานขายเพื่อจูงใจดว้ยการเจรจา เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.12 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ภาพท่ี 2.12 กระบวนการเปล่ียนแปลงสินคา้ 

 ท่ีมา : บุริม โอทะกานนท,์ 2549 : 3 

  

 จากภาพท่ี 2.12 จะท าใหเ้ห็นวงจรในกระบวนการแลกเปล่ียนสินคา้ในกลยทุธ์ 4Ps 

เพื่อใหเ้กิดความขา้ใจในส่วนประสมการตลาด ใหพ้ิจารณาจาก ภาพท่ี 2.13 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.13 ส่วนประสมการตลาด 

 ท่ีมา : บุริม โอทะกานนท,์ 2549 : 44 
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นอกจากน้ีกลยทุธ์ STP Marketing เป็นกลยทุธ์ท่ีใชค้วบคู่กบักลยทุธ์ 4P ประกอบไปดว้ย 
1. Segmentationคือ การแบ่งตลาดท่ีจะลงทุนว่าใครคือกลุ่มลูกค้าท่ีจะซ้ือสินค้าและ                 

มีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้อยา่งไร เพื่อหากลุ่มผูบ้ริโภค 
2. Target Marketคือ การดูพฤติกรรมการตอบรับของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเลือกตลาด

เป้าหมายในดา้นราคาและความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้ 
3. Positioningคือ วางต าแหน่งสินคา้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ลูกคา้สามารถเลือกซ้ือ

สินคา้ไดส้ะดวก 
 จะเห็นไดว้า่ ส่วนประสมการตลาดเป็นพื้นฐานในการจดัการดา้นการตลาดท่ีวิสาหกิจชุมชน
ตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจ ก่อนท่ีจะศึกษาในกลยทุธ์การตลาดท่ีซบัซอ้นมากข้ึน  
 

10. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบังานหัตถกรรมสาขาจักสาน 

 ประวติัความเป็นมาของเคร่ืองจกัสาน (วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ อา้งถึงใน อมรรัตน์ ขติัยศ,2546:                 
8-9) กล่าวว่า นักโบราณคดีได้พบหลักฐานส าคัญเก่ียวกับการท าเคร่ืองจักสานในยุคหินใหม่                      
ในบริเวณถ ้า อ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี พบเคร่ืองจกัสานท่ีท าดว้ยไมไ้ผเ่ป็นลายขดัสองเส้น 
อายปุระมาณ 4,000 ปี และในสมยัสุโขทยั ราวพุทธศตวรรษท่ี 18-20 (ราชวดี  งามสง่า, 2535:13-14) 
ไดพ้บ ครุ หรือ กระออม เป็นเคร่ืองจกัสานขนาดใหญ่ ยาดว้ยชนัหรือน ้ ามนัยางไมใ้ส่น ้ าแทนโอ่ง
หรือตุ่ม  และได้พบหลักฐานเก่ียวกับภาพกระบุงท่ีฝาผนังวดัพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่                                  
และฝาผนงัวดัภูมินทร์  อ.เมือง จ.น่าน ดงัภาพท่ี 2.13 - 2.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 2.14 ฝาผนงัวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
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 ท่ีมา :โอเช่ียนสไมลท์วัร์, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2.15  ฝาผนงัวดัภูมินทร์ อ.เมือง จ.น่าน 
 ท่ีมา :โอเช่ียนสไมลท์วัร์, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 

 

  ในลา้นนาไม่สามารถคน้หาตวัอยา่งภาชนะจกัสานท่ีเก่าแก่ มีเพียงหลกัฐานทางวฒันธรรม             
ท่ีวฒันะ สัฒนาพนัธ์ (ม.ป.ป.:6-7) ได้ศึกษาพบว่าภาพเขียนฝาผนังท่ีวิหารลายค าด้านทิศเหนือ                 
ท่ีกล่าวถึงฉากชีวิตชาวบ้าน ขณะท างานและนั่งพกัผ่อนสูบยา ข้างกายมีภาชนะหาบคอน และ                      
เคร่ืองจักสาน พบภาพน้ีไม่ต ่ ากว่า 10 แห่งบนเร่ืองราวสุวรรณสังข์ชาดก (สังข์ทอง) มีอาย ุ             
100-150 ปี และท่ีวดับวกครกหลวง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผนังด้านทิศเหนือเล่าเร่ือง                           
พระเวสสันดร ตรงมุมขวาตอนบน มีภาพนางมัทรียกพระหัตถ์วนัทา ราชสีห์ เสือโคร่ง และ           
เสือเหลืองขา้ง ๆ ดา้นซ้ายของพระนางมีเบ้ียด (กระบุง) หาบหน่ึงวางอยูพ่ร้อมไมค้าน ภาพเขียนน้ี            
มีอายปุระมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 24 แสดงถึงวฒันธรรมการใชภ้าชนะหานคอน 
 เคร่ืองจกัสานท่ีพบในภาคเหนือ มีดงัน้ี 

1) ซ้าหวด เป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ สูงประมาณ 9 น้ิว เส้นรอบวงประมาณ 30 น้ิว        
กน้เหล่ียม ปากกลมใชใ้ส่ขา้วเหนียวหลงั จากแช่น ้าไวป้ล่อยใหส้ะเด็ดน ้า ก่อนน าไปใส่ไหขา้วน่ึง  

2) ก่องขา้ว เป็นภาชนะส าหรับใส่ขา้วหนียว  
3) แอบ้ขา้ว หรือ แอบขา้ว เป็นภาชนะใส่ขา้วเหนียวเหมือนก่องขา้วแต่ขนาดเล็กกวา่  
4) โตก เป็นท่ีวางกบัขา้วคลา้ยโต๊ะอาหาร มีรูปร่างกลม มีขาสูงประมาณ 1 ฟุต มีทั้งท่ีสาน

ดว้ยไมไ้ผแ่ละหวาย และท่ีท าดว้ยไมส้ัก บางทีก็เรียก ขนัโตก  
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5) กุ๊บ หรือ หมวกงอบ สานดว้ยใบตาลหรือใบไมไ้ผ่ กุ๊บท่ีล าปางคลา้ยงอบภาคกลางแต่
เต้ีย และแบนกวา่ ส่วนกุ๊บของเชียงใหม่มีโครงกลมคลา้ยผลส้มผา่ซีก ปีกกวา้ง กุ๊บเมือง แพร่ส่วนท่ี
เป็นตวังอบจะค่อย ๆ ลดชั้นเล็ก ๆ ลงไป 2 ชั้น จนถึงกระหม่อมงอบ  

6) หมวกสาน เป็นเคร่ืองสวมศรีษะประเภทกุ๊บหรืองอบ นิยมท ากันมากท่ี จ. ล าพูน              
โดยเฉพาะท่ี ต.บา้นแป้น  

7) ก๋วย เป็นภาชนะเช่นเดียวกับเข่งของภาคกลาง ใช้ใส่ส่ิงของต่างๆ ถ้าใส่หมูเรียก                 
ก๋วยหมู ใส่ไก่เรียก ก๋วยไก่ ฯลฯ  

8) เข่งล าไย เป็นภาชนะสานด้วยไมไ้ผ่ ใช้ใส่ล าใย ก้นเหล่ียม ปากกลม มีขอบปากเมม้                          
ดว้ยตอก  

9) ซา้ลอม หรือชะลอม เป็นภาชนะใส่ของสานดว้ยลายเฉลาตาห่างๆ ใชใ้ส่ของเดินทาง  
10) ซ้าตาห่าง มีลกัษณะคลา้ยกระบุงหรือ เป๊ียด สานดว้ยตอกดไมไ้ผ่ ลายสานห่าง ๆ เมม้

ขอบดว้ย  
11) ตอกในตวั ใชใ้ส่ของใหญ่ๆ เช่นผกั หญา้ มีใชม้ากแถบ จ.น่าน จ.แพร่  
12) ซ้าตาทึบ หรือ บุงตีบ เป็นภาชนะคลา้ยกระบุง หรือซ้าตาห่าง แต่สานดว้ยลายละเอียด

ทึบ มีหู ไม่เขา้ขอบ แต่เก็บริมในตวั มีใชม้ากใน จ. น่าน  
13) น ้ าถุ้ง หรือ น ้ าทุ่ง เป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ยาด้วยชัน ลักษณะคล้ายกรวยหงาย                     

มีหูท า ดว้ยไมส้ าหรับตกัน ้า สาวข้ึนมาจากบ่อน ้า  
14) น ้ าเตา้ เป็นภาชนะส าหรับใส่น ้ าเดินทางโดยใชผ้ลน ้ าเตา้แห้ง แลว้สานหรือถกัหุ้มดว้ย

หวาย  
15) คุ หรือ ครุ เป็นภาชนะขนาดใหญ่ สานดว้ยไมไ้ผ่คลา้ยกระบุง หรือกระดง้ขนาดใหญ่ 

ใชส้ าหรับนวดขา้วหรือ ตีขา้วเปลือกใหห้ลุดจากรวง  
16) ว ีเป็นพดัขนาดใหญ่ ใชพ้ดัเอาเศษหญา้และฟาง หรือข้ีรีบออกจากรวงขา้ว  
17) ต่าง สัด หรือ ถงัตวงขา้ว รูปร่างคลา้ยเป๊ียดหรือบุง 1 ต่าง เท่ากบั 14 ลิตรสานดว้ยไผ่

และหวาย  
18) เป๊ียด บางท่ีก็เรียกวา่ บุง สานดว้ยไมไ้ผค่ลา้ยกระบุงภาคกลาง มีขอบไมไ้ผท่ี่ปาก เป๊ียด

หรือบุง มกัท าเป็นคู่ ๆ ส าหรับหาบขา้ว ถัว่ งา ร า ฯลฯ  
19) บุ่ง หรือบุง้ขา้วเจ๊ือ เป็นภาชนะสานดว้ยไมไ้ผ่ ท่ีใหญ่กว่า เป๊ียด ใช้ส าหรับเก็บเมล็ด

พนัธ์ุขา้ว  
20) เปลเด็ก เป็นท่ีนอนส าหรับเด็ก สานดว้ยไมไ้ผมี่หูส าหรับแขวนเพื่อใหแ้กวง่ไกวได ้ 
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21) เอิบ เป็นภาชนะส าหรับใส่เส้ือผา้ขา้วของต่างๆ เป็นรูปกล่องส่ีเหล่ียมมีฝา สานดว้ยไผ่
และหวาย  

22) ไซ เป็นเคร่ืองดกัจบัสัตวน์ ้าจ  าพวก กุง้ ปู ปลา สานดว้ยไมไ้ผ มีรูปทรงและขนาดต่าง ๆ  
23) สุ่ม เป็นเคร่ืองมือจบัลาชนิดหน่ึง รูปร่างคลา้ยกรวยคว  ่า ดดัดา้นแหลมเป็นช่องส าหรับ

ใชมื้อ ลว้งลงไปจบัปลา ใชจ้บัปลาในบริเวณน ้าต้ืนๆ  
24) ขอ้ง เป็นภาชนะส าหรับใส่สัตวจ์  าพวก กุง้ ปู ปลา รูปทรงกลม ป่อง คอคอด ฝาครอบ      

มีงา ส าหรับใส่ปลาลอดลงไปโดยไม่ตอ้งเปิดฝา มีหูส าหรับห้ิวหรือสะพายบ่า  
25) อีจู ้เป็นภาชนะสานดว้ยไมไ้ผ ่มีงาส าหรับดกัปลาโดยมีเหยือ่ล่อ  
26) ฝักมีด เป็นฝักมีด หรือปลอกมีด สานดว้ยไมไ้ผ่รูปร่างแบน ๆ มีปากส าหรับเสียบมีด 

เพื่อป้องกนั คมมีด ใชพ้กพาโดยคาดไวก้บัเอว 
 เคร่ืองมือท่ีใชจ้กัสาน มีดงัน้ี 

1) มีดโต ้เป็นมีดท่ีใชส้ าหรับตดัไม ้มีขนาดใหญ่ สันหนา หนกั ยาวประมาณ 40 - 50 ซ.ม.     
มี 2 ชนิด คือ สันโคง้และ สันตรง 

2) มีดจกัตอก เป็นมีดทรงเรียวแหลม คมมีดโคง้มน เพื่อให้เหมาะกบัการใชง้าน ส่วนใหญ่
ช่างจะต่อ ดา้มยาวออกไปอีกประมาณ 60 ซ.ม. มีน ้าหนกัเบา คม ใชเ้ป็นเคร่ืองมือประจ าตวั  

3) เหล็กหมาด เป็นเหล็กแหลมยาวประมาณ 4 น้ิว มีดา้มขนาดเหมาะมือท าหนา้ท่ีเจาะรูและ
ประกอบการถกั สาน เหล็กหมาดมี 2 ชนิดคือ ชนิดปลายแหลมใชเ้จาะร้อยเส้นหวาย และปลาย แบน
ใชเ้จาะร้อยเส้นตอก  

4) เลียด บ้างเรียกว่า รูร้อยหวาย ท าด้วยเหล็ก สังกะสี หรืออลูมิเนียม น ามาเจาะรู                 
ขนาดต่างๆ ใชส้ าหรับสอดหวายเขา้ไปเพื่อลบคมและใหมี้ขนาดเท่ากนั  

5) หินลบัมีด เคร่ืองมือท่ีใชล้บัมีด ใหมี้ดคมอยูเ่สมอซ่ึงส าคญัมากในการจกัตอก 
6) ฟาง เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหง้านมีความงดงามมากข้ึน หลงัจากท าส าเร็จแลว้ 
7) เชลแลก แลกเกอร์ และสียอ้ม ใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการใหง้านจกัสานมีสีสันงดงาม  
นอกจากน้ีในงานวิจยัเร่ืองศิลปะพื้นบา้นล้านนาของวฒันะ วฒันาพนัธ์ ไดศึ้กษาเก่ียวกบั    

ลายจกัสานโดยการบอกเล่าแบบมุขปาถะ คือ “ข้ึนสอง ข่มส่ี ป๊ิกมาท่ีข้ึนส่ี ข่มสอง” ซ่ึงเป็นการไขว้
ไมไ้ผใ่หเ้กิดความแขง็แรง ลวดลายท่ีใชใ้นการสานไดแ้ก่ 

1) ลายขัด  ห รือลายตาน เ ป็นลายพื้ นฐานในการจักสาน แบบ ข้ึนหน่ึงข่มห น่ึง                           
ดว้ยการขดักนัระหวา่งแนวตั้งและแนวนอน พบในภาชนะจกัสาน ก๋วย ซา้ รวมทั้งฝาบา้น และเลา้ไก่ 

2) ลายสอง แบบข้ึนสองข่มสองตลอด เน้นในงานท่ีประณีต พบในการสานเบ้ียด                  
หรือ กระบุง 
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3) ลายสาม คลา้ยลายสองแต่เพิ่มเป็นข้ึนสามข่มสาม ใช้ในการสานสาดกะลา เส่ือล าแพน 
หรือภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่ไม่เนน้ความละเอียดมากนกั 

4) ลายอ า เป็นลายแบบข้ึนสอง ข่มสาม ข้ึนส่ี ข่มสาม ข้ึนสองตลอด เป็นลายท่ีซับซ้อน                  
พบมากในการสาน คุตีขา้ว แอ่ว ฝาบา้น กระดง้ 

5) ลายสองดีกา (ดี คือการหักเหเปล่ียนลายด้วยการข้ึนหน่ึง ลงหน่ึง) คือใช้ลายสอง              
เม่ือตอ้งการยกดอกหรือเปล่ียนลายใหใ้ช ้“ดี” 

6) ลายสามดีกา คลา้ยลายสองดีกาแต่เพิ่มเส้น 
7) ลายสองดีกรอก แบบข้ึนสองข่มสอง มี “ดี”  ใชส้านเบ้ียด แอบ้ขา้ว ว ี
8) ลายสามยกดอก คือใชล้ายสามแลว้มี “ดี” 
9) ลายสายดีกรอก คลา้ยลายสองดีกรอก แต่เพิ่มเส้น 

10) ลายเก็ดเต่า (เกล็ดเต่า) ใชส้าน โตก แอบ้ขา้ว แอบ้ยาเส้น ฯลฯ 
11) ลายหกเหล่ียม หรือ ลายตะแหลว  ใชส้านชะลอม ก๋วย ซา้ ฯลฯ 
12) ลายพระจนัทร์ หรือ ลายหวักุ่ม (สุ่ม) ใชส้านสุ่มไก่ สุ่มปลา รังงอบ รังหมวก ฯลฯ 
13) ลายกน้เข่ง ใชส้านเข่งล าไย ก๋วยเม่ียง ฯลฯ 

 

11. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการท าวิจยั เร่ืองการประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขาจักสานของจังหวดัเชียงใหม่ได้ศึกษากระบวนการคิด การศึกษา                   
จากงานวจิยัหลายเล่ม ของผูท่ี้มีความรู้ในแขนงท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าความรู้นั้นมา
วเิคราะห์ และเป็นแนวทางในการท าวจิยั ดงัน้ี 

มนทิวา ไชยวงค์ (2548) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์เพื่อการพฒันาวิสาหกิจท้องถ่ินกรณีศึกษา
กระเป๋าสาน ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า จากการสัมภาษณ์วิสาหกิจ                 
1 ราย คือ นายนิวตัร วารุณ ตวัแทนวิสาหกิจชุมชน โดยการเก็บขอ้มูลเชิงลึก ในระยะเวลาจากเดือน
มีนาคมถึงเดือนเมษายน 2548  

 กิจการบ้านเบญจาหัตถกรรมเป็นกิจการรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเป็นขั้นสุดท้าย                        
ส่วนใหญ่ โดยสั่ง ซ้ือผลิตภัณฑ์จักสานผิวไผ่และกระจูดจากจังหวัดเ ชียงราย หนองคาย                      
และสุราษฎร์ธานี และผลิตภณัฑ์กก ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องท่ีของต าบลหนองตอง กิจการน้ี                
สร้างมูลค่าเพิ่มดว้ยการตกแต่งและท าสี จนเป็นผลิตภณัฑ์กระเป๋า 39 รูปแบบ และมีการจา้งแรงงาน
ในพื้นท่ีเพียง 10 คนเท่านั้น ในดา้นการจดัการ ข้ึนอยูก่บัเจา้ของกิจการเพียงอยา่งเดียว และเป็นผูต้ ั้ง
ราคาผลิตภณัฑ ์โดยราคาเพิ่มจากการบวกตน้ทุน ร้อยละ 50 และกิจการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย
ทั้งทางตรงจากการสั่งซ้ือของลูกคา้และทางออ้มดว้ยการวางขายตามร้านคา้ กิจการมีการให้ส่วนลด
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กบัลูกคา้ท่ีสั่งสินคา้ตั้งแต่ 30,000 บาทข้ึนไป ส่วนดา้นการเงินมีการจดบนัทึกขอ้มูลการเงินอยา่งง่าย
เท่านั้น 

 ส าหรับการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค พบวา่ การจดัการองคก์รมีจุดแข็ง
คือ เจา้ของกิจการเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ แต่มีจุดอ่อนคือ อ านาจส่วนใหญ่อยูท่ี่เจา้ของกิจการ 
ดา้นการตลาดผลิตภณัฑ์ไดรั้บรางวลัระดบั 4 ดาว แต่ไม่มีตราสัญลกัษณ์เป็นของตวัเอง ท าให้เกิด
การลอกเลียนแบบไดง่้าย และมีการท าบญัชีท่ียงัไม่เป็นระบบ 
 น่ิมอนงค์ อ่อนอก (2543) ศึกษา เร่ือง กระบวนการเรียนรู้ดา้นการจดัการตลาดผลิตภณัฑ์   
ในครัวเรือน เป็นการศึกษาวจิยัแบบเชิงคุณภาพจากการศึกษาโดยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธี
แบบขอ้มูลผสมผลสาน ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วมจากผูอ้าวุโสภายในชุมชน ผูน้ าชุมชน ผูผ้ลิตหัตถกรรมในครัวเรือน ผูรั้บซ้ือหัตถกรรมท่ี
หมู่บา้นป่าแดด ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ และเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของภาครัฐและ 
องค์กรเอกชน พบว่า รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ด้านการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน                      
ของผูผ้ลิตแบบออกเป็น 2 ระยะ คือ หน่ึง รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ดา้นการจดัการตลาดผลิตภณัฑ์
ในครัวเรือนของผูผ้ลิตในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2533-2535 มีการเรียนรู้อยู ่2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ี 1
รูปแบบการเรียนรู้สัมพนัธ์กบันอกชุมชน จากนักพฒันาขององค์กรเอกชนท่ีเขา้ไปส่งเสริมและ
สนบัสนุนการเรียนรู้ โดยวิธีการประชุม การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมและการออกขายผลิตภณัฑ์
ตามงานแสดงสินคา้และผลิตภัณฑ์ เน้ือหาการเรียนรู้ดา้นผลิตภณัฑ์ การก าหนดราคา สถานท่ีจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์ผา้ทอพื้นเมือง และลกัษณะท่ี 2 รูปแบบการเรียนรู้
ดั้ งเดิม เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้ภายในชุมชน ด้วยวิธีการเรียนรู้                        
โดย การฝึกปฏิบติัจริง และการเรียนจากประสบการณ์และแลกเปล่ียนประสบการณ์จากผูอ่ื้น เน้ือหา                
การเรียนดา้นการผลิตผลิตภณัฑผ์า้ทอพื้นเมืองเท่านั้น  
 สอง คือรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ด้านการจดัการตลาดผลิตภณัฑ์ในครัวเรือนของผูผ้ลิต
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2536 -2540 มีการเรียนรู้ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะท่ี 1 รูปแบบการเรียนรู้
สัมพนัธ์กบัภายนอกชุมชน มีการเรียนรู้แบบใหม่และไดรั้บการสนบัสนุนการเรียนรู้จากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวิธีการเรียนรู้ คือ การประชุมสัมมนา การฝึกงาน การฝึกอบรม วารสาร 
นิตยสาร หนังสือแฟชั่น การออกร้านในงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการออกร้าน                        
ในงานเทศกาลผา้ตีนจกแม่แจ่ม 
 จิราภา วิเศษสุข (2549) ศึกษาเร่ือง การจัดการด าเนินงานอาชีพจักสานของกลุ่มบ้าน                
ตลาดใหม่ ต าบลตลาดใหม่ อ าเภอวิเศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง ใช้ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ 
สมาชิกกลุ่มบา้นตลาดใหม่ จ  านวน 10 คน เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน7 คน 
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และผูซ้ื้อผลิตภณัฑ ์จ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ประกอบดว้ย การสังเกตการสัมภาษณ์ 
ร่วมกับการบันทึกเสียงและภาพ จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผล พบว่า กลุ่มบ้าน                  
ตลาดใหม่  ก่อตั้งข้ึนเม่ือ ปี พ.ศ. 2528 ผลิตงานจกัสานประเภทกระบุง ตะกร้า กระดง้ สีขา้วโบราณ 
และกระจาด ต่อมามีการผลิตงานตามความตอ้งการของตลาดและตามยุคสมยั เช่น กระเป๋า และ
ตะกร้าหวาย งานท่ีผลิตออกมามีคุณภาพดีและเป็นท่ีต้องการของลูกค้า ในการด าเนินงานนั้น                 
กลุ่มได้รับ  การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี รวมทั้ งการสนับสนุนในด้าน
งบประมาณ  การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การบรรจุภณัฑ์ และการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภณัฑ์               
ของกลุ่มได้รับรางวลัในระดับจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ ท าให้ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มมี
ช่ือเสียงไปดว้ย ผูซ้ื้อรู้จกัผลิตภณัฑจ์ากส่ือโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต และจากการบอกต่อของลูกคา้ท่ีเคย
ซ้ือผลิตภณัฑม์าแลว้ 
 ภัสสรา ชมแก้ว (2546) ศึกษาเร่ือง อาชีพการจกัสานไมไ้ผ่และการสร้างเครือข่ายการคา้ 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า อาชีพการจักสานของ                    
ต  าบลบา้นใหม่ เร่ิมเม่ือประมาณ 40 กว่าปีมาแลว้ ผูค้นในสมยันั้นจกัสานส่ิงของเพื่อใช้เองภายใน
ครอบครัว โดยใช้ไมไ้ผ่ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินมาจกัสาน ต่อมาได้พฒันาลวดลายให้มีความสวยงามมี
ความประณีตและความละเอียดข้ึน ดว้ยการสานเป็นลายตวัหนงัสือและรูป 12 ราศี ซ่ึงไดก้ลายเป็น
เอกลกัษณ์ของต าบลบา้นใหม่ในปัจจุบนั 
 กระบวนการผลิตเคร่ืองจกัสานไมไ้ผ ่วสัดุท่ีน ามาใชใ้นการจกัสาน ไดแ้ก่ ไมไ้ผสี่สุก สียอ้ม 
เกลือ สารส้ม และริบบิ้นทอง กระบวนการผลิตท่ีส าคญัได้แก่ การคัดเลือกไม้ไผ่ การจักตอก                    
การยอ้มสีดอก การสาน การตดัแบบ การขลิบขอบและการทาน ้ามนั ส าหรับการถ่ายทอดความรู้ดา้น
การจกัสาน จะกระท าโดยผ่านกระบวนการครอบครัว โรงเรียนประจ าหมู่บา้น และศูนยก์ารศึกษา
นอกโรงเรียน 
 แนวทางการพฒันาเครือข่ายการคา้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานไมไ้ผ ่ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอบา้น
แพรก จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยเครือข่ายผูผ้ลิตและเครือข่ายคนกลาง การพฒันา
เครือข่ายท าได้โดยการให้รัฐและเอกชนเขา้มาส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยการหาตลาดท่ีแน่นอน 
เพื่อท่ีจะรองรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองจกัสานไมไ้ผ่ พร้อมทั้งมีการสนบัสนุนในการน าผลิตภณัฑ์เคร่ือง    
จกัสานไมไ้ผเ่ป็นของท่ีระลึกในงานเทศกาล งานร่ืนเริง การประชุม และการสัมมนา เป็นตน้ 
 แววดาว เขียวภา (2545) ศึกษาเร่ือง อาชีพจกัสานบา้นทา้วบุญเรือง อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบักระบวนการจกัสาน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพ
จกัสานในทอ้งถ่ิน พบว่า อาชีพจกัสานบา้นทา้วบุญเรืองมีมานาน 100 ปี แต่เม่ือประมาณ 50 ปีท่ี 
ผา่นมา งานจกัสานเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป เม่ือมีพ่อคา้ต่างถ่ินเขา้มาแลว้น าสินคา้มาแลกเปล่ียน
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กบังานจกัสานในหมู่บา้นท าให้งานจกัสานถูกเผยแพร่ จนสามารถน าออกจ าหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
สร้างช่ือเสียงใหก้บัหมู่บา้น ซ่ึงมีวธีิการในการถ่ายทอดความรู้ในการจกัสานซ่ึงเป็นการถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษ ไดแ้ก่ บุตรหลานโดยฝึกหัดการจกัสานจนเกิดความช านาญ และท าต่อกนัจนกลายเป็น
อาชีพหน่ึงท่ีสร้างรายไดเ้ขา้หมู่บา้น 
 ปัจจุบนัมีงานจกัสานเพียง 2 ประเภทท่ียงันิยมท ากนัอยู ่คือการสานเป็นแผน่ดว้ยลายต่าง ๆ 
อีกประเภทหน่ึงคือการสานก๋วย กระบวนการสานนิยมใช้วตัถุดิบคือ ไม้ไผ่ขา้วหลามเป็นหลัก 
กรรมวิธีการจักสานเป็นการใช้ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน มีกระบวนการผลิตท่ีใช้คนเป็นส าคัญ               
มีกระบวนการไดแ้ก่ การเตรียมวตัถุดิบ กรรมวธีิการจกัสาน และการสาน 
 เกษมศักดิ์  อุ่นบ้าน (2546) ศึกษาเร่ือง การใชไ้มไ้ผใ่นวิถีชาวไทล้ือกบัระบบนิเวศทอ้งถ่ิน: 
กรณีศึกษาต าบลงอบ อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน ไดศึ้กษามิติความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนชาวไทล้ือ
กบัระบบนิเวศในทอ้งถ่ินและไมไ้ผใ่นวิถีชีวิตชาวไทล้ือ พบว่าชาวไทล้ือไดมี้การพึ่งพาระบบนิเวศ
ทอ้งถ่ินและการใชท้รัพยากรป่าไผท่ั้งทางตรงและทางออ้ม คือ เม่ือเกิดจะใชผ้ิวไมไ้ผต่ดัสายสะดือ
เด็ก ใช้กระด้งรองรับเด็กเกิดใหม่ น าไม้ไผ่มาท าเคร่ืองมือประกอบพิธีกรรมแฮกนา คือการท า                   
ตาแหลว และการน าไม่ไผม่ท าเคร่ืองจกัสาน 
 ในการเรียนรู้วฒันธรรมชุมชน ชาวไทล้ือมีการเรียนรู้วฒันธรรมจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่สู่คนรุ่นหลงั 
โดยการบอกเล่าสืบต่อกนัมา การปฏิบติัให้ดูเป็นแบบอย่าง การฝึกปฏิบติัดว้ยตนเอง การสั่งสอน               
ร ่ าเรียน และการสืบครู โดยอาศยั ภาษาพูด ภาษาเขียน การขบัจ๊อย ค่าว ซอ หรือแมก้ระทัง่การจารึก
ในป๊ับสา หรือ ใบลาน  
 นอกจากน้ีชาวไทล้ือยงัให้ความส าคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ เ ร่ิมท าการขยายพันธ์ุ                        
ปลูก ป่าไผ ่เพื่อทดแทนส่ิงท่ีร่อยหรอ เป็นการส่งเสริมจิตส านึกให้ชนรุ่นหลงัหวงแหนและมีป่าไผ่
ไวใ้ชอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
 




