
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

งานหัตถกรรมของคนไทย ส่วนใหญ่เ ป็นมรดกทางภูมิ ปัญญา ท่ีควรอนุ รักษ์ไว ้               
และในการศึกษาวจิยัเร่ือง การประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                   
งานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักของจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีต้องใช้ข้อมูล 
แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนท่ีมีความสอดคล้องกับการน า         
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมและร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาท่ี  
เลือนหายใหค้งอยู ่ซ่ึงสามารถแบ่งเน้ือหาในการศึกษาดงัน้ี 

1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3. แนวคิดเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4. แนวคิดเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชน 

5. แนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ ์แนวคิดออกแบบบรรจุภณัฑ ์ 
 และแนวคิดการออกแบบตราสินคา้ 

6. แนวคิดการวเิคราะห์ SWOT  Analysis 

7. แนวคิดดา้นโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ 
 และแนวทางคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ปี พ.ศ. 2549 

8. การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 
9. แนวทางการวเิคราะห์ทางดา้นการจดัการการตลาดในวสิาหกิจชุมชน 

10. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังานหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัของจงัหวดัเชียงใหม่ 
11. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน                
ในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ            
ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ทนัต่อโลกยุคโลกาภิวตัน์             
ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบ
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ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ซ่ึงตรงตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ดงัภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.1  เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 

  ท่ีมา : ดดัแปลงภาพจากส านกังานคณะกรรมการ 

   พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2548:6 
 

 เม่ือกล่าวถึงแนวคิดท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีนักวิชาการหลายท่านท่ีได้เสนอ                                      
ความคิดเห็นถึงแนวคิดน้ี ซ่ึงทางผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคิดดงักล่าวของแต่ละท่านดงัน้ี 

1.1 ศ. นพ. ประเวศ วะสี  ดงัน้ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.2  ศ. นพ. ประเวศ วะสี   
 ท่ีมา :  แพทยส์มาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ,์2551:ระบบออนไลน์ 
 

 

มีภูมิคุ้มกนั 
 

พอประมาณ 

เงื่อนไขด้าน
ความรู้ 

 

มเีหตุผล 

เงือ่นไขด้าน
คุณธรรม 
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  ประเวศ  วะสี (อา้งถึงใน จกัรสิน นอ้ยไร่ภูมิ, 2552 :88-89) กล่าววา่ระบบ “เศรษฐกิจ  
แบบพอเพียง” ซ่ึงเป็นระบบเศรษฐกิจพื้นฐานท่ีสอดคล้องกบัวิถีของสังคมไทยมาอย่างยาวนาน                                       
ซ่ึงเป้าหมายของเศรษฐกิจระบบพอเพียงน้ีคือ การผลิตเพื่อให้พอเพียงแก่ตวัเองก่อนเป็นล าดบัแรก 
จากนั้นจึงค่อยน าส่วนท่ีเกินความต้องการมาแลกเปล่ียนกับภายนอก โดยมีระบบความคิดเร่ือง 
“ความพอ” เป็นตวัคอยควบคุมไม่ให้มีความตอ้งการท่ีมากจนเกินจ าเป็น น ามาสู่วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย                      
มีความพอเพียงในการบริโภค และสามารถพึ่งพาตนเองได ้ดงัภาพท่ี 2.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   ภาพท่ี 2.3 กระบวนทศัน์ของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

   ท่ีมา :  ดดัแปลงจากวารสารการจดัการส่ิงแวดลอ้ม, 2552:89 
 

1.2 ศ. ดร.อภิชัย พนัธเสน  ดงัภาพท่ี 2.4 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.4  ศ. ดร.อภิชยั พนัธเสน   
  ท่ีมา : ศูนยบ์ริการวชิาการธรรมาภิบาล, 2549:ระบบออนไลน์ 
 

 อภิชยั พนัธเสน (2545 :4 )กล่าววา่ นบัตั้งแต่ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระ
บรมราชโองการในปี พ.ศ. 2517 พระราชโอวาททั้งหมดเร่ิมต้นจากความตอ้งการในการพฒันา
ประเทศ และเน้นสร้างพื้นฐานแบบพอมีพอใช้ จนกลายเป็นแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง            

 

พอเพยีง 

ภายใน 

ส่วนเกนิจาก                     
การพอเพยีง 

 

ภายนอก 

 

ความต้องการในการแลกเปลี่ยน 

เสริมความต้องการภายในจากภายนอก 
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ซ่ึ งความพอเพียง คือความพอประมาณและมี เหตุผล  คือความสามารถในการพึ่ งตนเอง                  
โดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นส่วนในแนวทางในการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม       
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงท่านไดว้ิจยัเร่ืองน้ีกบัคณะ ไดส้รุปเป็นหลกัการท่ีจะน ามา
ประยกุต ์9 ขอ้ 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 ผศ. ดร. จุฑามาศ   แก้วพจิิตร ดงัภาพท่ี 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.5 ผศ. ดร. จุฑามาศ   แกว้พิจิตร 
 ท่ีมา:  คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2551 
  :ระบบออนไลน์ 
 

 จุฑามาศ   แกว้พิจิตร (2550:5) กล่าวถึง แนวความคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงวา่เป็นความ
โดดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมุ่งเน้นท่ีการให้ความส าคัญท่ีคน เพราะใน                    
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ความเป็นจริงแล้ว คน ก็คือผูท่ี้รักษาความสมดุลในระบบธุรกิจ เพราะ “คน” เป็นทั้งปัจจยัน าเขา้    
คนเป็นหัวใจของกระบวนการผลิตและบริการ และคนก็เป็นด่านสุดท้ายท่ีจะตัดสินคุณภาพ          
ของสินคา้หรือบริการ เพราะคนเป็นปัจจยัส าคญัในกระบวนการทางธุรกิจ สามารถท าให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว  

1.4 ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  ดงัภาพท่ี 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.6 ดร.สุเมธ ตนัติเวชกุล 
 ท่ีมา : ดดัแปลงภาพจากมูลนิธิชยัพฒันา, 2553:ระบบออนไลน์ 
 

 สุเมธ ตนัติเวชกุล (อา้งถึงใน บุญจง ขาวสิทธิวงษ์, ม.ป.ป.:35) ไดแ้นะแนวการปฏิบติั
ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ดงัน้ี 

1) ยดึความประหยดั ตดัทอนค่าใชจ่้ายในทุกดา้น ลดละความฟุ่มเฟือยในการด ารงชีพ                        
อยา่งจริงจงั 

2) ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกตอ้งสุจริต แมจ้ะตกอยู่ในภาวะขาดแคลน                             
ในการด ารงชีพก็ตาม 

3) ละเลิกการแก่งแยง่ผลประโยชน์ และแข่งขนัในทางการคา้ขาย 
4) ไม่หยุดน่ิงท่ีจะหาทางให้ชีวิตหลุดพน้จากความทุกข์ยาก โดยตอ้งรู้จกัขวนขวาย     

ใฝ่หาความรู้ใหเ้กิดมีรายไดเ้พิ่มพนูจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคญั 
 นอกจากนั้นท่านยงัแสดงความเห็นวา่ บุคคลควรหนักลบัมายดึเส้นทางสายกลาง คือ 

1) พึ่ งตนเองทางจิตใจ สร้างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิมต่อสู้ชีวิตด้วย             
ความสุจริต แมอ้าจไม่ประสบผลส าเร็จบา้งก็ตาม มิพึงควรทอ้แทใ้หพ้ยายามต่อไป 

2) พึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสร้างความร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลกันน าความรู้       
ท่ีไดรั้บมาถ่ายทอด และเผยแพร่ใหไ้ดรั้บประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 



 

 

13 

3) พึ่ งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ศกัยภาพของตนในการเสาะแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือวสัดุในทอ้งถ่ินท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีอยู่
มากมายในประเทศใหเ้กิดประโยชน์แก่ตน 

4) พึ่ งตนเองทางเทคโนโลยี ศึกษา ค้นคว้า ทดลองเพื่อให้ได้เทคโนโลยีใหม่           
จากฐานความรู้ดั้งเดิม ท่ีสอดคลอ้งกบัภูมิสังคมไทย และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งเหมาะสม 

5) พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ สามารถอยู่ยงัชีพได้ในระดบัเบ้ืองตน้ แมไ้ม่มีเงิน      
ก็ยงัมีขา้ว ปลา ผกั ผลไม ้ในทอ้งถ่ินของตนเอง เพื่อการยงัชีพและสามารถพฒันาไปสู่การพฒันา      
ท่ีกา้วหนา้ต่อไป 

1.5 คณะอนุกรมกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา                   
การเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  
 คณะอนุกรมกรรมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพฒันา                   
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(2550:7-10) วา่ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด ารง
อยู่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดบัรัฐ                  
ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจ
เพื่อให้กา้วทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อนัเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงทั้ งภายนอกและภายใน ทั้ ง น้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ                          
ความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการน าวชิาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน 
และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ                        
นกัทฤษฏีและนกัธุรกิจในทุกระดบั ใหมี้ส านึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้
ท่ีเหมาะสมด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียรมีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้ งด้านว ัตถุ  สังคม  
ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 สรุปได้ว่า “เศรษฐกิจ”หมายถึง การพึ่งพาตนเอง โดยอาศยัความพอประมาณอย่างมี
เหตุผลโดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศชาติใหพ้น้จากวกิฤติ 
 นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยขอยกพระราชด ารัสบางตอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                     
ท่ีเก่ียวกบัแนวทางในการปฏิบติัแบบเศรษฐกิจพอเพียงดงัน้ี 
 พระราชด ารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550:12) 
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 “...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็ มีความโลภน้อย  เ ม่ือมีความโลภน้อย                  
ก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อนัน้ีไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าท าอะไรตอ้ง
พอเพียง หมายความวา่พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอยา่งมาก คนเราก็อยูเ่ป็นสุข...” 
  “...ให้พอเพียงน้ีก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ            
แมบ้างอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท าให้มีความสุข ถ้าท าไดก้็สมควรท่ีจะท า สมควรท่ีจะปฏิบติั     
อนัน้ีก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก อาจจะมี      
ของหรูหราก็ได ้แต่วา่ตอ้งไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ตอ้งให้พอประมาณตามอตัภาพ พูดจาก็พอเพียง                
ท  าอะไรก็พอเพียง ปฏิบติัตนก็พอเพียง...” 
 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนาฉบับประจ าเดือน
สิงหาคม 2542 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550:ไม่มีหนา้) 
  “...เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมัน่คงของแผน่ดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มท่ีถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไวน้ั่นเอง ส่ิงก่อสร้างจะมั่นคงได ้             
ก็อยูท่ี่เสาเขม็ แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเขม็และลืมเสาเขม็เสียดว้ยซ ้ าไป...” 
  จากพระราชด ารัสท่ียกตวัอยา่งมาในท่ีน้ี จะเห็นไดว้า่พระองคท์รงห่วงใย ทุกขสุ์ข
ของพสกนิกรชาวไทย จึงท าให้พระองค์ทรงคิดค้นหาแนวทางช่วยเหลือท่ีเรียกว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 

2. แนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ก าลงัเป็นท่ีสนใจของประเทศไทย         
ทั้งภาครัฐและเอก และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มีหัวใจท่ีส าคญัอยู่ท่ีการกระตุน้ให้ผูค้นคิดอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีรากฐานทางวฒันธรรมของประเทศเป็นส าคญั ประกอบกบัการพฒันาศกัยภาพ    
ในการน าวฒันธรรมไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยอ์ยา่งสมดุล 

 ในปัจจุบนัมีการแยกประเภทพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ งตามประเภท     
ชนิดสินคา้และบริการ กบัตามประเภทกิจกรรมการผลิตและห่วงโซ่การผลิต ส าหรับประเทศไทย   
ไดจ้ดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคโ์ดยยึดตามแบบ UNCTAD (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2552 :24)โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 15 ประเภท ได้แก่ การโฆษณา
สถาปัตยกรรม การออกแบบ แฟชั่น ฟิล์มและวิดีโอ บริการท่องเท่ียว วรรณกรรม ดนตรี              
การพิมพ์และส่ือส่ิงพิมพ์  ซอฟต์แวร์ ศิลปะการแสดง การกระจายเสียง วิดีโอเกมส์ ทศันศิลป์       
การถ่ายภาพและงานฝีมือ อาหารไทย การแพทยแ์ผนไทย เป็นตน้ 
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เม่ือกล่าวถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประเทศไทยยงัมีจุดอ่อนและข้อจ ากัดในการพฒันา         
ในหลาย ๆ ดา้น เช่น 

1. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

2. ระบบกฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่แขง็แขง็ 

3. ขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญ 

ดงันั้นในการพฒันาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้กิดข้ึนตอ้งมีแนวทางคิดดงัน้ี 

1. การร่วมมือกบักลุ่มธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ เพื่อผลกัดนัให้เกิดความเขา้ใจแนวคิดน้ีได้
ชดัเจนข้ึน 

2. การหารูปแบบสินคา้และบริการใหม่ ๆ ในกลยทุธ์น่านน ้าสีฟ้า 

3. การน าเอาภูมิปัญญา ทุนทางวฒันธรรม ศิลปะ ประวติัศาสตร์ของชาติมาผสมผสานให้
เขา้กบัสินคา้และบริการ 

 

3. แนวคดิเร่ืองภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 แบบแผนในการด ารงชีวิต หรือท่ีใคร ๆ เรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” แต่ก็ยงัมีหลายคน        
ท่ีไม่เขา้ใจว่าแทจ้ริงคืออะไรเป็นความรู้แบบใด ท าไมต้องให้ความส าคญั นักวิจยัจึงยกตวัอย่าง       
จากแนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือองค์ความรู้เก่ียวกบัภูมิปัญญา เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน
ดงัน้ี 

3.1 องักูร สมคะเนย์ ดงัภาพท่ี 2.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.7  องักรู สมคะเนย ์

  ท่ีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานนีเขต 1, 2552 : ระบบออนไลน์ 
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 องักูร สมคะเนย  ์ (อา้งถึงในบุญเสริม เสนนนัตา, 2546:28)กล่าวว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
หรือ ภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นมวลความรู้และมวลประสบการณ์ของชาวบา้นท่ีใชใ้นการด าเนินชีวิต
ใหเ้ป็นสุข โดยไดรั้บการถ่ายทอดสั่งสมกนัมา โดยผา่นกระบวนการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบักาลสมยั 

 จะเห็นได้ว่าแนวคิดภูมิปัญญาของอังกูร สมคะเนย์ คือความรู้และประสบการณ์         
ในการถ่ายทอดวธีิการในการด าเนินชีวติ 

3.2 ศ. เสน่ห์ จามริก ดงัภาพท่ี 2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.8 ศ. เสน่ห์ จามริก 

  ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2552: ระบบออนไลน์ 
 

 เสน่ห์ จามริก(อ้างถึงในอวยชัย วยัสุวรรณ, 2543:8)มีมุมมองหรือทศันะเก่ียวกับ        
ภูมิปัญญาท้องถ่ินว่าเป็นภูมิปัญญาไทยท่ีแสดงถึงเร่ืองราวของชาติภูมิสะท้อนถึงศักยภาพ                         
ในการประสานความรู้ใหม่ ๆ  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรง
และทางออ้ม 

 จะเห็นไดว้า่แนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ ศ.เสน่ห์ จามริก คือ การบอกถึงความเป็นมา                       
ของเอกลกัษณ์ทางความรู้ท่ีแสดงถึงความสามารถของแต่ละทอ้งถ่ิน 

3.3 ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ 
 ในทศันะของ ยศ สันตสมบติั (2542 :185-188)มองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่าเป็นลกัษณะ
ของการคิด หรือวธีิคิด จากความเช่ือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัธรรมชาติ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่เพียง
แค่ระบบคุณค่าแต่เป็นวธีิคิดท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอุดมการณ์เป็นมุมมองทางวฒันธรรมอ านาจพื้นฐาน
ของกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและจารีตประเพณีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยา่งย ัง่ยนื  
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 จะเห็นไดว้า่แนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ ศ. ดร. ยศ สันตสมบติัคือวิธีคิดของชาวบา้น
ท่ีมาจากพื้นฐานความเช่ือและวฒันธรรม 

3.4 ศ. ดร. อานันท์ กาญจนพนัธ์ุ 

 อานนัท์ กาญจนพนัธ์ุ (อา้งในสุชาติ พิบูลแถว, 255 :13)กล่าวถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่า 
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัอ านาจซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัระบบคุณค่า กฎเกณฑ์ และสิทธิ คือ การให้คุณค่าใน
ระบบความเช่ือ ความศรัทรา ความคิด ส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ โดยตวัคุณค่าจะเป็นตวัก าหนดวิถีประชา                      
จารีตประเพณี ท่ีเป็นแนวทางในการปฏิบติั ท่ีทุกคนนั้นมีการยอมรับหรือเห็นพอ้งต้องกันว่าดี               
โดยผา่นสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมหรือภูมิปัญญา 

 จะเห็นไดว้า่แนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของศ. ดร. อานนัท ์กาญจนพนัธ์ุ คือ ระบบคุณค่า
สร้างกฎเกณฑแ์ละสิทธิในสังคมโดยผา่นวฒันธรรม 

3.5 Hamwey 
นกัวิชาการชาวต่างประเทศ Hamway (อา้งถึงใน อุรวี เงารุ่งเรือง, 2550:9)ไดก้ล่าวถึง                   

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่า ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีความส าคญัต่อชุมชนอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน 
เน่ืองจากเป็นแหล่งความมัน่คงทางอาหาร การพฒันาการทางเกษตร และการรักษาโรคในชุมชน
ทอ้งถ่ิน จึงควรมีการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้ด ารงอยูสื่บไปอยา่งย ัง่ยืน 
เช่น การป้องกันปัญหาดินเส่ือม ป่าเส่ือมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีถดถอยน้อยลง                
ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศน์ เพื่อให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยบางคร้ังอาจน ามา
ประยกุตก์บัศาสตร์หรือเทคโนโลยสีมยัใหม่เพื่อน ามาใชแ้กปั้ญญาในสังคม 

จะเห็นได้ว่าแนวคิดภูมิปัญญาท้องถ่ินของ Hamway คือ แหล่งเรียนรู้ของชุมชน                     
ท่ีสามารถน าเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของสังคมหรือชุมชน 

สรุปภูมิปัญญาท้องถ่ินคือแหล่งเรียนรู้ท่ีรวบรวมความรู้ ความคิด ทั้ ง ท่ีมาจาก
ประสบการณ์ของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความเช่ือมโยงต่อกบับุคคล ธรรมชาติ และ       
ส่ิงเหนือธรรมชาติ ท่ีแสดงหรือสะทอ้นมาจากวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีมี ดงันั้นจึงควรอนุรักษแ์ละรักษา
ใหค้งอยูสื่บไป 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัของจงัหวดัเชียงใหม ่มุ่งศึกษาการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
จากผูป้ระกอบการท่ีร่วมโครงการวิจยัคร้ังน้ี โดยศึกษาความเป็นมา วิธีการสืบทอด การเรียนรู้        
ในการเป็นช่างแกะสลักวิธีการเลือกไม้ส าหรับแกะสลัก ตลอดจนการออกแบบลวดลาย                    
ในการแกะสลกัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
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4. แนวคดิเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชน 

 ในทุกวนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ดงันั้นธุรกิจของชุมชน
ยอ่มมีการเปล่ียนแปลง ธุรกิจชุมชนหรือวสิาหกิจชุมชน คือการรวมตวัของชาวบา้นในชุมชนหน่ึง ๆ 
แลว้ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยชุมชนเป็นเจา้ของกิจการ (ณฐัภทัร สุนทรมีเสถียร, 2552:15) 
 ในการพฒันาวิสาหกิจชุมชน สามารถแบ่งตามเป้าหมายของชุมชน ซ่ึงไม่ไดว้างเป้าหมาย
เพียงเพื่อการสร้างก าไรทางการเงินเพียงอยา่งเดียว แต่เป็นการสร้างก าไรสังคม ดงัน้ี 

4.1 วิสาหกิจชุมชนระดับครอบครัวจะเ ร่ิมจากการแปรรูปเพื่อการอุปโภคบริโภค      
ภายในครอบครัวเป็นหลกั เพื่อลดรายจ่ายท่ีเสียไปจากการซ้ือ และป้องกนัไม่ให้เงินไหลออกนอก
ชุมชนโดยไม่จ  าเป็น ท าใหก้ารหมุนเวยีนของเงินภายในชุมชนแพร่สะพดั 

4.2 วิสาหกิจชุมชนระดับชุมชน เม่ือผ่านวิสาหกิจชุมชนระดับครอบครัว จึงค่อยขยบั                       
เพื่อขยายออกไปสู่เพื่อนบ้าน ท าให้เกิดการพึ่ งพาอาศยักันระหว่างครอบครัวในชุมชนเดียวกัน        
เป็นการช่วยลดรายจ่ายใหแ้ก่เพื่อนบา้น 

4.3 วิสาหกิจชุมชนระดับเครือข่าย เม่ือมีหลายชุมชนท่ีเป็นวิสาหกิจชุมชนร่วมมือกัน        
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน เป็นระบบท่ีพึ่งพาระหว่างชุมชนท่ีมีผลผลิตและทรัพยากร
ต่างกนั  และสนองความตอ้งการของตลาด เสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

จะเห็นได้ว่าวิสาหกิจชุมชนมีความแตกต่างในธุรกิจท่ีเป็นแบบเอกชน คือมีการสร้าง
เครือข่ายแบบญาติมิตร เนน้การไวเ้น้ือเช่ือใจเป็นหลกัในการด าเนินธุรกิจ 

 

5. แนวคดิการออกแบบผลติภัณฑ์ แนวคดิออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแนวคิดการออกแบบ
ตราสินค้า 

 นกัออกแบบผลิตภณัฑ์ บรรจุภณัฑ์ และตราสินคา้ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการรู้จกั
เลือกวสัดุ โครงสร้าง กลไก รูปร่าง สี การตกแต่งผิว และแนวคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบผลงาน 

โดยการออกแบบตอ้งก าหนดความนึกคิดตามความตอ้งการตามรูปแบบของการสร้างสรรค์ และ  
รู้จักแก้ไขปรับปรุง ส่ิงท่ีมีอยู่เ ดิมโดยอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสมและ               
ไดป้ระโยชน์  ดงัน้ี 

5.1 แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 หลกัในการออกแบบผลิตภณัฑ์ คือ ตอ้งค านึง ผลิตภณัฑ์ทุกชนิดตอ้งมีหนา้ท่ีใช้สอย
ถูกตอ้งตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้คือ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เร่ืองหน้าท่ีใช้สอยนบัว่าเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนซับซ้อนท่ีนกัออกแบบตอ้งให้ความสนใจอย่างมาก 
นอกจากนั้ น ควรค านึงถึงความปลอดภัยของผู ้ใช้ ถ้าหลีกเล่ียงไม่ได้ก็ต้องแสดงเคร่ืองหมาย            
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ไว้ให้ชัดเจนหรือมีค าอธิบายไว้ การรู้จักใช้คุณสมบัติของวสัดุและจ านวน หรือปริมาณของ
โครงสร้าง ท าให้เขา้ใจเร่ืองความคงทนแข็งแรงของสินคา้ท่ีนกัออกแบบตอ้งพึงระวงั  เพื่อสามารถ              
สร้างผลิตภณัฑท่ี์สวยงาม อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้สามารถก าหนดราคาของผลิตภณัฑไ์ด ้

5.2 แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 การออกแบบบรรจุภณัฑ์ ถือวา่เป็นแนวหนา้ท่ีผูบ้ริโภคไดเ้ห็นก่อนท่ีจะเห็นผลิตภณัฑ์
ท่ีอยูภ่ายใน ในการออกแบบบรรจุภณัฑต์อ้งมีการการก าหนดลกัษณะรูปร่าง รูปทรง ขนาด ปริมาตร 
ส่วนปริมาตรอ่ืน ๆ ของวสัดุท่ีจะน ามาผลิต และประกอบเป็นภาชนะบรรจุ ให้เหมาะสม กบัหนา้ท่ี
ใชส้อย ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง หากการออกแบบกราฟิก
บรรจุภณัฑ์สามารถสร้างสรรค์ไดท้ั้งลกัษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ แต่นักออกแบบตอ้งมีความช านาญ    
ในการใชซ้อฟตแ์วร์ในการปฏิบติังานอยา่งดี 

 อีกอยา่งหน่ึงบรรจุภณัฑ์นั้นมีบทบาทท่ีส าคญัยิ่งต่อผูผ้ลิตสินคา้ เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์
สามารถท าหน้าท่ีส่งเสริมการขาย กระตุน้ยอดขายให้เพิ่มข้ึน ในเวลาเดียวกนัมีโอกาสลดตน้ทุน
สินคา้ อนัจะน าไปสู่ยอดก าไรสูง ดงันั้น บรรจุภณัฑ์ท่ีไม่สามารถท างานไดต้รงตามความตอ้งการ 
หรือไม่สามารถท างานก็เป็นกรณีศึกษาของนักออกแบบท่ีจะพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

5.3 แนวคิดการออกแบบตราสินค้า 
  ในการออกแบบตราสินคา้นั้น จะท าให้สินคา้ของเรา ต่างจากคู่แข่ง จ่ึงท าให้ตราสินคา้ 
มีความส าคญัอย่างยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงในการสร้างตราสินค้าให้มีพลัง          
มีเอกลกัษณ์ คือตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูบ้ริโภค โดยเฉพาะสินคา้ประเภท อุปโภค บริโภค   
ท่ีมีอยูม่ากมายหลายชนิด บนชั้นวางขายสินคา้  
  ดังนั้นการออกแบบช่ือตราสินค้า ของผลิตภณัฑ์ จะแสดงด้วยตัวอกัษร และหรือ
สัญลักษณ์ของภาพ ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของผูผ้ลิต มีลักษณะโดดเด่น ชัดเจน เหมาะสม จดจ าง่าย                                     
ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งส ารวจในขั้นตอนสุดทา้ยในการออกแบบตราสินคา้คือ ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีตอ้งห้าม
ทางกฎหมาย หรือมีลกัษณะเหมือนหรือใกลเ้คียงกบัตราสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใ่นตลาด ประโยชน์ของ
ตราสินคา้ต่อผูบ้ริโภคสินคา้ เช่น ง่ายต่อการจดจ าและจ าแนกสินคา้จากตราสินคา้ ประหยดัเวลา     
ในการซ้ือสินคา้ เพียงแค่สังเกตตราสินคา้ ทราบแหล่งผลิตว่าผูป้ระกอบการเป็นใคร และสามารถ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ได ้ดงัภาพท่ี 2.9 
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 ภาพท่ี 2.9 การตดัสินใจในการซ้ือสินคา้จากตราสินคา้ 

 ท่ีมา : รวบรวมภาพโดยอญัชลี โสมดี 
 

 จากภาพท่ี 2.9 จะเห็นได้ว่าตราสินค้ามีบทบาทส าคญัในการซ้ือสินค้า ซ่ึงนักออกแบบ     
ตอ้งสร้างส่ิงท่ีแตกต่างและดึงดูดความสนใจของผูซ้ื้อโดยการส ารวจความคิดเห็นของผูซ้ื้อก่อน
ออกแบบ 

 

6. แนวคดิการวเิคราะห์ SWOT  Analysis 

 ค าวา่ SWOT เป็นค ายอ่มาจากค าวา่ Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (นภาพร 
ณ เชียงใหม่ อา้งในธนาคาร เรืองศิลป์สุวทิย,์ 2549:7) คือ 

1. Strengths หรือจุดแข็งเป็นการวิเคราะห์เพื่อพฒันาประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดเด่น
ภายในองค์กร มองว่ามีจุดเด่นท่ีท าให้องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค ์

2. Weaknesses หรือจุดอ่อนเป็นการวิเคราะห์คน้หาประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนหรือท่ีเป็นปัญหา
ภายในองคก์ร ท่ีองคก์รมองวา่เป็นจุดดอ้ยไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการท างาน เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค ์

3. Opportunities หรือโอกาสเป็นการวิเคราะห์เพื่อคน้หาประเด็นท่ีเป็นประโยชน์มีโอกาส
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากภายนอกองคก์ร ท่ีเอ้ืออ านวยใหก้ารท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์

4. Threats หรืออุปสรรคเป็นการวิเคราะห์เพื่อคน้หาประเด็นท่ีเป็นขอ้จ ากดั ขดัขวางท่ีมา
จากภายนอกองคก์ร มองวา่เป็นภยัคุกคามต่อการท างานขององคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 ส าหรับการวิเคราะห์ SWOT Analysis ผูว้ิจยัจะน ามาประเมินธุรกิจของผูป้ระกอบการ                 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพื่อหาโอกาสในการพฒันาทางธุรกิจแบบยัง่ยนื 

นม = เส้ือผา้ 
= 

ผา้ออ้ม = 
น ้ายาซกัผา้ 
เด็ก = 
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7. แนวคิดด้านโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ และแนวทางคัดสรรสุดยอด                          
หน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2549 

 “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์”เป็นแนวทางประการหน่ึงท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชุมชน               
ให้สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยการผลิตหรือจดัการทรัพยากร    
ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน ให้กลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลกัการ 
พื้นฐาน 3 ประการ (ขอ้มูลโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ,์ 2553) คือ 

1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) 
2) พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Self-Reliance-Creativity) 
3) การสร้างทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) 

 จากนโยบายของรัฐบาล ท่ีแถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2544 การด าเนินงานตามโครงการ
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได ้แก่ชุมชน2) เพื่อสร้าง
ความเขม้แข็งแก่ชุมชนให้คิดเอง ท าเอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 3) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน               
4) เพื่อส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

  โดยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยสอดคลอ้งกบั
วถีิชีวติและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน  

 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 2.10 ตราสัญลกัษณ์ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” 
               ท่ีมา : ขอ้มูลโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
   เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจวตัถุประสงคข์องหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ จึงขอแสดงภาพท่ี 2.11
การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่ ดงัต่อไปน้ี 
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  ภาพท่ี 2.11การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่ 
  ท่ีมา :  ดดัแปลงภาพจากไทยต าบล, 2545 : ระบบออนไลน์ 
 

 จากภาพท่ี 2.11 จะเห็นว่าทุกส่วนไม่ว่าธรรมชาติ คน เทคโนโลยี ว ัฒนธรรม และ                         
แรงบนัดาลใจท าให้เกิดการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่                   
ดว้ยการด าเนินโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์  
 การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย(OTOP Product Champion) เป็นแนวคิด 
ของคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ(กอ.นตผ.)ท่ีตอ้งการส่งเสริม และ

เทคโนโลย ี
วฒันธรรมไทย 

ความคิด

สร้างสรรค ์
ธรรมชาติ 

คน 

น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่ 

ปัจจัยพื้นฐา
น 
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สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสามารถส่งออกได ้                    
ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคา้จากระดบัภูมิภาคสู่สากล (Local Links Global Reaches) 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ระดับภูมิภาค ด าเนินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล    
หน่ึงผลิตภณัฑไ์ทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546-2547 ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จ อยา่ง
ดียิ่ง  ก่อให้เกิดรายไดใ้นทอ้งถ่ิน รวมทั้งเกิดการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ชุมชนอยา่งแพร่หลาย ดงันั้น 
ในปี 2549 กอ.นตผ จึงไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบัภูมิภาค 
ด าเนินการคดัสรร สุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์(OTOP Product Champion)โดยในปี 2549   
เนน้ “คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภณัฑต์อ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดเป็นส าคญั” 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 

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

2)  เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์(Profile)ท่ีจะใช้ในการท างานเชิงบูรณาการของ              
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) เพื่อเสริมสร้างรายไดแ้ละความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน 
4) เพื่อกระตุ้นให้เ กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และชุมชน               

ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
โดยโครงการน้ีไดว้างกรอบแนวคิดการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์สามารถ

จ 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 นับเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้แจง้ไวใ้นการส ารวจและลงทะเบียน

ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP ปี พ.ศ.2549 
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3) ผลิตภณัฑ์ท่ีส่งเข้าคดัสรร ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนดและ             
หากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีข้อก าหนดของกฎหมายระบุไว ้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใด                   
อยา่งหน่ึงเช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล คิว (Qmark) GAP GMP HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
เป็นตน้ 

กรณีท่ีผูป้ระกอบการไดย้ืน่เร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.)ไวก่้อนการ
รับสมคัร (อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองมผช.)สามารถสมคัรเขา้คดัสรรได ้แต่จะตอ้งไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.)ภายในเดือนกนัยายน 2549 จึงจะไดรั้บการพิจารณาให้ค่า
คะแนนในระดบัประเทศ ซ่ึงผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP สามารถส่งผลิตภณัฑ์ ท่ีไดแ้จง้
ไวใ้นการส ารวจและลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2549 และเป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ส่งสมคัรเขา้คดัสรรได้รายละเอียด 1 ผลิตภณัฑ์หลกั 1 ชุด   
โดยท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีคดัสรรได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภณัฑ์ตามนิยามความหมายท่ีระบุ
ต่อไปน้ี 

1) ประเภทอาหาร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตร และอาหารแปรรูป ซ่ึงไดรั้บมาตรฐาน 
อย. GAP GMP HACCP Qmark มผช.  มอก. มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์ฮาลาล และยงัมีบรรจุภณัฑ์
เพือ่การจ าหน่ายทัว่ไป ประกอบดว้ยผลิตผลทางเกษตรท่ีบริโภค เช่น พืชผกั ผลไม ้ เป็นตน้ ผลิตผล
ทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบและผา่นกระบวนการแปรรูปเบ้ืองตน้ เช่น ขา้วสาร เน้ือสัตวส์ด อาหาร
ประมงสด  อาหารแปรรูปก่ึงส าเร็จรูป และ ส าเร็จรูป 

2) ประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ 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 จากวสัดุทุกประเภท ไดแ้ก่ 

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

3.2)  เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประดับตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุก ๆ
ประเภทเพื่อประโยชน์ใชส้อย และความสวยงาม 
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4) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไวใ้ชห้รือตกแต่งประดบั
ในบา้น สถานท่ีต่าง ๆ เคร่ืองใชส้อย หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการใชส้อย ตกแต่ง หรือ
ใหเ้ป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐท่ี์สะทอ้นวถีิชีวติภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี
ไม่รวมถึงผลิตภณัฑท่ี์ใช ้หรือประดบัตกแต่งร่างกาย และสินคา้นั้นจะตอ้งไม่ถูกผลิตโดยเคร่ืองจกัร
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในลกัษณะโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรเป็นหลกั ใชแ้รงงานคนเสริมโดยไม่ใช้
ฝีมือการผลิตของคน ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก แบ่งออกเป็น7ประเภท
ไดแ้ก่ 

4.1) ไม้ หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากไม้เป็นหลักเช่น                 
ไมแ้กะสลกั  เฟอร์นิเจอร์  กล่องไม ้ เป็นตน้ 

4.2)  จักสาน ถักสาน หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ี มีว ัสดุท่ี เป็น            
เส้นใยธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ใด ๆ เช่น พลาสติก น ามาจกัสานหรือถกัสาน ถกัทอเป็นรูปร่าง 
เช่น ตะกร้า กระจูดสาน เส่ือกก ท่ีรองจานท าจากเส่ือกก ท่ีใส่ของท าจากพลาสติกสาน เป็นตน้ 

4.3)  ดอกไมป้ระดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไม ้ตน้ไม ้กลว้ยไม ้ผลไมท่ี้ไม่ใช่
ส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติ แต่ท าจากวสัดุต่างๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ  หรือผลิตภณัฑ์ประเภทของใช ้ 
ของตกแต่งของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากกระดาษสาเป็นหลกั เช่น ถุงกระดาษ กล่องกระดาษสา  
ตน้ไมป้ระดิษฐ ์ ผลไมป้ระดิษฐ ์ เป็นตน้ 

4.4)  โลหะ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งของท่ีระลึกท่ีท าจากโลหะ              
ต่าง ๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส ทอง สังกะสี เป็นต้น เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น 
ชอ้นส้อม มีด ผลิตภณัฑ์ภาชนะท่ีใช้โลหะ ภาชนะท าจากสเตนเลสทุบและทองเหลืองชุบฟิวเตอร์ 
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 ของท่ีระลึกท่ีมีวสัดุท าจากผา้และ           
มีการตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้ ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 

4.7)  และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ของใช ้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้วสัดุ
อ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด กระจก ซีเมนต ์เป็นตน้ 

5) ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร หรือมีสมุนไพร     
เป็นส่วนประกอบอา้งใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพได้แก่ ยาจากสมุนไพร เคร่ืองส าอาง
สมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใช้ในบา้นเรือน เช่น น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไล่หรือก าจดัแมลง
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และรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ทางการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการจดัประเภท
ผลิตภณัฑ์ให้พิจารณาจดัประเภทผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ หรือค านึงถึงประโยชน์                     
ในการใชส้อย และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั 
 การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ .ศ.2549จะด าเนินการคัดสรร                 
ในระดับประเทศเท่านั้ น โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ (SpecificCriteria)        
ก าหนดคะแนนรวมไว ้100 คะแนน ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ดา้น คือ หลกัเกณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนหลักเกณฑ์ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด  และ
หลกัเกณฑ์ด้านมาตรฐานผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะน ามาก าหนดกรอบในการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (Product 
Level) ออกเป็น 5 ระดบั ตามค่าคะแนนดงัน้ี 

1) ระดบั 5 ดาว (ไดค้ะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป)เป็นสินคา้มีคุณภาพ หรือมีศกัยภาพใน
การส่งออก 

2) ระดบั 4 ดาว (ได้คะแนนระหว่าง80-89 คะแนน)เป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับ
ระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

3) ระดับ 3 ดาว (ได้คะแนนระหว่าง70-79 คะแนน)เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพระดับกลาง                 
ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

4) ระดับ 2 ดาว (ได้คะแนนระหว่าง50-69คะแนน)เป็นสินค้าท่ีสามารถพฒันาสู่ระดับ                  
3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 

5) ระดบั 1ดาว(ได้คะแนนต ่ากว่า 50 คะแนน) เป็นสินค้าท่ีไม่สามารถพฒันาสู่ระดับ                    
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      
ทั้งยงัสามารถน าเอาระดับชั้นท่ีตนเองได้รับนั้น มาเป็นเคร่ืองรับประกัน ถึงคุณภาพสินค้าของ  
ตนเองได ้
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8. การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 ความเป็นมาของโครงการมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 
 ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ไดจ้ดัท าโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนข้ึน โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี วงเงินประมาณ 112,475,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบสองลา้น 
ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนับาท) เพื่อรองรับการพฒันาคุณภาพ ผลิตภณัฑ์ชุมชน หรือระดบัพื้นบ้าน                       
ท่ียงัไม่ได้รับการพฒันาเท่าท่ีควร ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายจดัตั้ งโครงการหน่ึงต าบล                              
หน่ึงผลิตภณัฑ์ เพื่อเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์                        
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเพื่อผลิตจ าหน่ายสู่ตลาดผูบ้ริโภค  
 ดงันั้นโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน สมอ. จึงเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุน
ในดา้นมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
เพื่อให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับและสามารถประกนัคุณภาพให้กับผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึง         
ท่ีเช่ือมโยงผลิตภณัฑ ์ จากชุมชนสู่ตลาดผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์
ท่ีส าคญั คือ  

1. ส่ ง เส ริมและพัฒนา คุณภาพของผ ลิตภัณฑ์ ชุมชนให้ได้ รับการ รับรอง และ                 
แสดงเคร่ืองหมายการรับรอง 

2. เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายและสร้าง            
ความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3. เพื่อเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้ งสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล            
ในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
 ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรมโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ สมอ. 
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยี ในคณะกรรมการอ านวยการ                           
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ท่ีไดม้อบหมายงานให้ อก. เป็นผูพ้ิจารณาด าเนินการ
ทั้งน้ีไดเ้สนอจดัสรรเงินงบประมาณปี 2546 ใหจ้  านวน 15 ลา้นบาท โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(ผูแ้ทน อก. ในคณะอนุกรรมการฯ) เป็นผู ้ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลของการด าเนิน           
การในเร่ืองน้ี 
 
แนวทางการด าเนินงานโครงการมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน ของ สมอ. 

1. การก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสมอ.จะก าหนดมาตรฐานโดยมีข้อก าหนด                
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีแนวทางปฏิบติัไม่ซบัซ้อน 
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เพื่อใหผู้ผ้ลิตเขา้ถึงมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนไดง่้ายและค านึงถึงระยะเวลาในการก าหนดมาตรฐาน   
โดยใช้ขอ้มูลจากประชุมสัมมนาเพื่อจดัท ามาตรฐาน โดยสมอ.หรือจดัจา้งกลุ่มนกัวิชาการ และให้
ผา่นการประชาพิจารณ์จากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายก่อนประกาศใช ้

2. การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชนสมอ.จะให้การรับรองและการตรวจติดตามผล      
เพื่อสนับสนุนผูท้  าให้ผลิตผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพเป็นท่ีเช่ือถือของผูบ้ริโภค โดยการเก็บ
ตวัอย่างทดสอบ และค่าใช้จ่ายในการทดสอบตวัอย่างทางโครงการฯ จะให้การสนับสนุน สมอ.        
จะก าหนดรูปแบบเคร่ืองหมายรับรองและจะประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ เพื่อให้ผูบ้ริโภครับทราบและ
ยอมรับอยา่งทัว่ถึง 

3. ด้านพฒันาผูผ้ลิตในชุมชนในกรณีท่ีผูผ้ลิตบางรายมีปัญหาในการท าผลิตภณัฑ์ให้มี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนด  สมอ.จะส่งผูเ้ช่ียวชาญหรือนักวิชาการเขา้ไปให้ความรู้เบ้ืองตน้                  
โดยการฝึกอบรมและให้ค  าปรึกษาแนะน า ณ ต าบลสถานท่ีผลิต  จนมีขีดความสามารถขอรับ                     
การรับรองได ้

4. ด้านการส่ง เสริมและประชาสัมพันธ์  สมอ.จะสร้างการรับ รู้ เพื่ อให้ รู้จักและ                        
เกิดความตระหนักต่ืนตวั โดยเปิดตวัและแนะน าโครงการผ่านส่ือต่างๆ เช่น ส่ือวิทยุ โทรทศัน์  
หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ  สร้างแรงจูงใจทั้งทางตรงและทางออ้มกล่าวคือ จดัประชุมผูน้ าชุมชนหมู่บา้น                 
ท่ีมีผลิตภณัฑชุ์มชน และเผยแพร่โครงการใหท้ราบดว้ยวธีิการต่างๆ เนน้ใชส่ื้อในทอ้งถ่ินในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น สปอตโฆษณาทางวิทยุโทรทศัน์ ฯลฯ ตอกย  ้าความส าเร็จของผูไ้ด้รับการรับรองและ     
ยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ชาวบ้านภูมิปัญญาไทย และให้ผูผ้ลิต       
เกิดภาพพจน์ท่ีดีวา่เป็นสินคา้คุณภาพเทียบสินคา้แบรนดเ์นมทั้งหลาย 
หลกัเกณฑ์/ เง่ือนไขการรับรองคุณภาพผลติภัณฑ์ชุมชน 

1. ขอบข่าย เอกสารน้ีก าหนดนิยาม คุณสมบัติของผู ้ยื่นค าขอ การรับรอง การตรวจ    
ติดตามผล การยกเลิกการรับรอง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน 

2. นิยาม  ความหมายของค าท่ีใชใ้นเอกสารน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
2.1 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหมายถึงการให้การรับรองคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์ชุมชนของผูผ้ลิตในชุมชนท่ีเกิดการรวมกลุ่มกนัประกอบกิจกรรมหน่ึงทั้งท่ีจดทะเบียน
อย่างเป็นทางการหรือท่ีไม่มีการจดทะเบียนเป็นการรวมกลุ่มเองโดยธรรมชาติ หรือชุมชน                           
ในโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ท่ีผ่านการคัดเลือกจากจังหวดั และ/หรือหน่วยงาน                
ท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมไดป้ระกาศ
ก าหนดไวแ้ลว้ 
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2.2 ผูย้ื่นค าขอ หมายถึง ผูผ้ลิตท่ีอยู่ในชุมชน และ/หรือจากโครงการหน่ึงต าบล                   
หน่ึงผลิตภณัฑ์ ท่ีผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ 
(กอ.นตผ.) 

2.3  ผูไ้ด้รับการรับรอง หมายถึง ผู ้ยื่นค าขอท่ีผ่านการตรวจประเมินแล้ว และ    
ไดรั้บการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 

3. คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ ซ่ึงผูย้ืน่ค  าขอตอ้งมีคุณสมบติัในขอ้หน่ึงขอ้ใด ดงัต่อไปน้ี 
3.1 เป็นผูผ้ลิตในชุมชนและ/หรือจากโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ท่ีผ่าน                     

การคดัเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ (กอ.นตผ.) 
3.2 เป็นกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร ก ลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ            

ตามกฎหมายวสิาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพกา้วหนา้ กลุ่มธรรมชาติ เป็นตน้ 
4. การรับรอง 

4.1 การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน ประกอบดว้ยการด าเนินการดงัน้ี 
4.1.1 ตรวจสอบสถานท่ีผลิตและเก็บตวัอย่างจากสถานท่ีผลิตส่งตรวจสอบ 

เพื่อพิจารณาออกใบรับรอง 
4.1.2 ตรวจติดตามผลคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีไดรั้บการรับรอง โดยท าการ

สุ่มซ้ือตวัอยา่งท่ีไดรั้บการรับรองจากสถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีผลิตเพื่อตรวจสอบ 
4.2 การขอรับรอง ให้ยื่นค าขอต่อส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                  

หรือส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั หรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค พร้อมหลักฐานและ
เอกสารต่าง ๆ ตามแบบท่ีส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมก าหนด 

4.3 เม่ือได้รับค าขอตามข้อ 4.2 แล้ว ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดั หรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค จะนัดหมายการตรวจถึง
สถานท่ีผลิต เก็บตวัอยา่งส่งทดสอบ หรือทดสอบ ณ สถานท่ีผลิต 

4.4 ประเมินผลการตรวจสอบ วา่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีไดก้ าหนด
ไวห้รือไม่ 

4.5 ใบรับรองผลิตภณัฑ ์มีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในใบรับรอง 
4.6 การขอต่ออายุใบรับรองหรือการออกใบรับรองฉบับใหม่ เ ม่ือใบรับรอง       

ฉบบั เก่าส้ินอาย ุใหด้ าเนินการตามขอ้ 4.2 ถึง 4.4 
4.7 กรณีท่ีมีการยา้ยสถานท่ีผลิต หากเป็นผลิตภณัฑ์อาหารเคร่ืองด่ืม และสมุนไพร

ท่ีไม่ใช่อาหาร ซ่ึงก าหนดให้ตรวจสุขลกัษณะ ให้ด าเนินการตรวจสอบสถานท่ีผลิต เก็บตวัอย่าง  
ส่งทดสอบ และประเมินผลการตรวจสอบวา่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีไดก้ าหนดไว้
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หรือไม่  และหากเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า  เค ร่ืองแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งและของท่ีระลึก                                 
ใหด้ าเนินการตรวจสอบ สถานท่ีผลิต โดยไม่ตอ้งเก็บตวัอยา่งส่งทดสอบ 

4.8 ค าขอท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา กรณีท่ีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่                
มีผลบงัคบัใช้ให้ประเมินผลกาตรวจสอบตามมาตรบานผลิตภณัฑ์ชุมชนใหม่ กรณีท่ีมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ใหม่มีเกณฑ์หรือข้อก าหนดเพิ่มเติม หรือการแก้ไขข้อก าหนดท่ีมีผลกระทบกับ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ ให้ท าการเก็บตวัอย่าง เพื่อตรวจประเมินตามรายการต่าง ๆ ตามเกณฑ ์
หรือขอ้ก าหนดท่ีเพิ่มเติมนั้น 

5. เง่ือนไขและการตรวจติดตาม 
5.1 ผูไ้ด้รับการรับรองต้องรักษา ไวซ่ึ้งคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน         

ท่ีก าหนดไว ้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับการรับรอง 
5.2  การประเมินผลการตรวจสอบตวัอยา่งท่ีสุ่มซ้ือ เพื่อตรวจติดตามผลตอ้งเป็นไป

ตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีก าหนด 
5.3 การตรวจติดตามผลท าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. การยกเลิกการรับรองทางส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะยกเลิก
ใบรับรอง กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

6.1 ผลิตภณัฑ์ท่ีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 2 คร้ัง
ติดต่อกนั 

6.2 ผูไ้ดรั้บการรับรองขอยกเลิกใบรับรอง 
6.3 เม่ือใบรับรองครบอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการรับรอง 
6.4 มีการประกาศแกไ้ขหรือยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีได้ก าหนดไวต้าม

มาตรฐานเดิม ให้ใช้ใบรับรองเดิมต่อไปตามมาตรฐานเดิมภายในระยะเวลา1ปี กรณีท่ีมีผูไ้ด้รับ                  
การรับรองนบัตั้งแต่วนัท่ีมาตรฐานใหม่มีผลบงัคบัใช ้

6.5 กรณีมีการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข
ต่าง ๆ ท่ีก าหนด เช่น การอวดอา้งเกินความเป็นจริง โฆษณาการไดรั้บการรับรองครอบคลุมรวมถึง
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดรั้บการรับรอง 

7. อ่ืน ๆ 
7.1 ในกรณีท่ียกเลิกใบรับรอง ผูไ้ดรั้บการรับรองตอ้งยุติการใชส่ิ้งพิมพ ์ส่ือโฆษณา 

ท่ีมีการอา้งอิงถึงการไดรั้บการรับรองทั้งหมด 



 

 

31 

7.2  ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ไม่รับผิดชอบในการกระท าใด ๆ 
ของผูไ้ด้รับการรับรองท่ีไดก้ระท าไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีก าหนด 
 

สัญลกัษณ์มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพท่ี 2.12 สัญลกัษณ์มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 
   ท่ีมา : ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม, 2553: ระบบออนไลน์ 
 

 สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกว่าสินค้าผลิตภณัฑ์นั้น ๆ ได้ผ่าน
มาตรฐานของ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ซ่ึงผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะใช้ตราน้ี 
ติดบนสินคา้หรือผลิตภณัฑน์ั้น ๆ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพของสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
 

9. แนวทางการวเิคราะห์ทางด้านการจัดการการตลาดในวสิาหกจิชุมชน 

 ในการจดัการการตลาดในวสิาหกิจชุมชนนั้น วชิิต อู่อน้(ม.ป.ป.:1)ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบ 
7 ประการของส่วนประสมการจูงใจ ไดแ้ก่ 

1. วัฒนธรรมการขาย ซ่ึ งผู ้ประกอบการต้อง มีความชัด เจนในสร้างว ัฒนธรรม                  
เพื่อความชดัเจนในการปฏิบติังานของพนกังานขาย ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย พิธีเก่ียวกบัระเบียบแบบ
แผนและแผนกิจวตัร เร่ืองราว ในการด าเนินงานของบริษทัสัญลกัษณ์ และภาษาท่ีใชใ้นการขาย 

2. การชดเชยพื้นฐานจะเป็นองค์ประกอบท่ีบริษทัตอ้งมีความชัดเจนซ่ึงได้แก่ เงินเดือน  
คอมมิชชนั และผลประโยชน์อยา่งอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 

3. ส่ิงจูงใจทางการเงินพิเศษได้แก่โบนัส เงินรางวลัจาก การแข่งขัน และค่าใช้จ่าย                  
ในการเดินทาง  

4. รางวลัท่ีไม่ใช่ทางการเงินไดแ้ก่โอกาสในการเล่ือนต าแหน่งงานมอบหมายท่ีทา้ทาย และ
การยอมรับนบัถือ  
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5. การฝึกอบรมทางการขาย เพื่อพฒันาศกัยภาพในการขายไม่ว่าจะเป็นอบรมการขาย
ชั้นตน้ การขายปกติ ประจ าวนั หรือการประชุมสรุปทางการขาย  

6. ความสร้างเป็นผูน้ า เป็นทกัษะเพิ่มเติมท่ีผูป้ระกอบการตอ้งสร้างการจูงใจเพิ่มเติม เพราะ
หากเนน้การขายมากเกินจะท าใหพ้นกังานทอ้ถอ้ยดงันั้นเราควรเสริมทกัษะในการเป็นผูน้ าเพิ่มไม่วา่
จะเป็นรูปแบบ ในการบริหารงาน บริหารตน หรือการบริหารทีมงาน รวมถึงการติดต่อส่วนบุคคล 
เป็นตน้ 

7. สุดท้ายคือความชัดเจนในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยจะต้องรวมถึงวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบติังาน ท่ีจบัตอ้งได ้กิจกรรม ในการขายและผลลพัธ์ท่ีเกิดขน้ เป็นตน้ 
  เม่ือฝ่ายผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการมีความพร้อมในดา้นบุคลากร  สามารถเพิ่มศกัยภาพของ
กลุ่มให้เรียนรู้การตลาดในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาเก่ียวกับการตลาด อันเป็นกระบวนการ          
ทางสังคมและการจัดการท่ีท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้รับส่ิงท่ีตอบสนองความจ าเป็น              
และความตอ้งการ โดยอาศยัการสร้างผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าและน าไปแลกเปล่ียนกบับุคคลอ่ืน 
  การจดัการด้านการตลาด คือ การวิเคราะห์ การวางแผน การปฏิบติังาน และการควบคุม                  
การด า เ นินงาน ท่ี ถูกออกแบบเพื่ อส ร้างสรรค์ ส่ิ ง ต่ าง  ๆ  และ รักษาไว้ซ่ึ งผลประโยชน์                      
จากการแลกเปล่ียนกบักลุ่มผูซ้ื้อเป้าหมาย ในการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานของการจดัการการตลาดของ
วสิาหกิจชุมชน ควรเร่ิมจากการศึกษาส่วนประสมการตลาด หรือ 4Ps คือ 

1. ผลิตภณัฑ์ โดยพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ เนน้ท่ีคุณภาพ ตราสินคา้ การประกนั
และการบริการหลงัการขาย เป็นตน้ 

2. ราคา คือการพิจารณาทั้งราคา ส่วนลด เง่ือนไขการช าระเงิน สินเช่ือการคา้ซ่ึงมีผลให้
ผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการโดยเทียบกบัราคาและคุณภาพของบริการ 

3. สถานท่ี หรือ การจดัจ าหน่าย นอกจากท่ีตั้งของผูผ้ลิตแลว้ ยงัครอบคลุมเก่ียวกบัปัจจยั  
ในการเขา้ถึงสินคา้และบริการดว้ย 

4. การส่งเสริมการตลาด กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการส่ือสารกับตลาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะใช้
พนกังานขาย การขายในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีผลกัดนัใหผู้ซ้ื้อมีความพึงพอใจในการซ้ือสินคา้และบริการ 

ในการจดัการการตลาดมีกลยุทธ์ท่ีหลากหลายท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในวิสาหกิจชุมชน                 
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชก้ลยทุธ์ทั้งหมด แต่ใหเ้ลือกใชก้ลยทุธ์ท่ีสามารถด าเนินธุรกิจชุมชนไปไดก้็พอ 
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10. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบังานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลกัของจังหวดัเชียงใหม่ 

  เ น่ืองจากทางภาคเหนือของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพฤกษานานาพันธ์ุ                 
ท  าให้เอ้ืออ านวยในการน ้ าทรัพยากรป่าไม้มาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถ่ินด้วย                   
วธีิการแกะสลกั 

  ในการแกะสลักนั้ น เ ป็นภู มิ ปัญญาท่ีชาวบ้านมีความเ ช่ือว่า  มีมาแต่ค ร้ังโบราณ                   
เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนท่ีมีอยู่ทั่วไปในจังหวดัภาคเหนือ โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2500 (ทรงเดช สุทธสา, 2545:6-7)ในจงัหวดัเชียงใหม่มีร้านเคร่ืองแกะสลักไม ้
จ านวน 2-3 ร้าน มีผูป้ระกอบอาชีพแกะสลกัจริงจงัประมาณ 10 คนเท่านั้น โดยมีศูนยก์ลางตั้งอยู่ท่ี
หลงัวดัพวกช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อมาโรงพยาบาลโรคเร้ือนแมคเคนไดจ้ดักิจกรรม   
การฝึกการแกะสลกัไมอ้ย่างจริงจงั แล้วส่งผูฝึ้กท่ีมีความเช่ียวชาญไปยงัหมู่บา้นต่าง ๆ ท่ีใกลเ้คียง  
เพื่อพฒันาอาชีพใหก้บัครอบครัว จึงท าใหเ้กิดหมู่บา้นแกะสลกัไมข้ึ้นในจงัหวดัเชียงใหม่ 

  ปี พ.ศ. 2503 ได้เพิ่มจ านวนผูป้ระกอบอาชีพไมแ้กะสลกั ประมาณ 400 – 500 คน ทั้งมี                
การส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชนอยา่งมาก และ พ.ศ. 2518ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีแกะสลกัไม้
เพื่อเป็นสินคา้ส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
  การพฒันาการรูปแบบของสินคา้ไมแ้กะสลักพบปรากฏในงานไม้แกะสลักของจงัหวดั
เชียงใหม่ ดงัน้ี 

  พ.ศ. 2503 แกะสลกัเป็นรูปสัตว ์เช่น เสือ มา้ ววั ควาย กระทิง เป็นตน้ 
 พ.ศ. 2504  เร่ิมมีการแกะรูปชา้ง และจระเข ้และแกะสลกัเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ เช่น โป๊ะไฟ 

เป็นตน้ 
 พ.ศ. 2506 -2513 มีชาวต่างชาติและทหารอเมริกนัเขา้มายงัประเทศไทยและใหค้วามสนใจ 
  ในสินคา้ไมแ้กะสลกั สินคา้ม่ีนิยมคือ ชาม ถว้ย ซ่ึงท าแบบทรงยุโรปหรือ 

อเมริกา รูปงูเห่า ภาพติดผนัง แกะสลักรูปมือชูสองน้ิว รูปมือชูเฉพาะ
น้ิวกลาง รูปชา้ง มา้ ววั ควาย กระทิง แรด และเฟอร์นิเจอร์ไมต่้าง ๆ  

 พ.ศ. 2511-2518 ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไมท้ั้งแบบไทยและแบบตะวนัตก รวมทั้งรูปภาพแกะสลกั
ติดผาผนงั กลายเป็นสินคา้ส่งออกไปยงัต่างประเทศ 

 พ.ศ. 2518 ความประณีตในการแกะสลกัไมล้ดลง เน่ืองจากตอ้งสนองความตอ้งการ
ทางดา้นปริมาณของตลาด ทั้งยงัมีปัญหาในเร่ืองไมส้ัก รัฐไดอ้อกกฎหมาย
ควบคุมการใชไ้มแ้ละให้ประชาชนซ้ือไมจ้ากองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม้
เพียงท่ีเดียว โดยประชาชนท่ีประกอบอาชีพไมแ้กะสลกัตอ้งรวมตวักนัเป็น
นิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ 
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 การแกะสลกัไมเ้ป็นศิลปะท่ีมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นหน่ึงในช่างสิบหมู่ เรียกว่า งานไม้
ประจ าหลกั งานศิลปะการแกะสลกัไมแ้บ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1) ภาพมนุษย์ เ ช่น  การแกะสลักภาพเหมือน วีรชน พระพุทธรูป เทว รูป และ                  
ภาพในวรรณคดี ดงัภาพท่ี  2.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 2.13 บานประตูไมแ้กะสลกัรูปเทวดาและนางฟ้า  
   อ าเภอหลวงพระบาง  ประเทศลาว 
  ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
 

2) ภาพสัตว ์เช่น แกะสลกัสัตวใ์นอิริยาบถต่าง ๆ ทั้งในและนอกธรรมชาติและวรรณคดี  
ดงัภาพท่ี 2.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 2.14 รูปชา้งสามเศียรแกะสลกั 
  ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
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3) ลวดลายประดับคือ ลวดลายทั้งแบบไทยและสากล เพื่อใช้ในการตกแต่งเคร่ืองเรือน 
เคร่ืองใช ้ดงัภาพท่ี 2.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 2.15 ลายกนกแกะสลกับนผนงัเหนือบานประตู 
  ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
 

4) ภาพทิวทัศน์ เช่น ภาพช้างเป็นโขลงก าลังลากซุงในป่าใหญ่ ภาพชีวิตความเป็นอยู ่
ทศันียภาพทางธรรมชาติต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 2.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 2.16 ทศันียภาพทางธรรมชาติ 
  ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
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5) ภาพองค์ประกอบศิลป์ คือ การน าเอาความรู้เร่ืองรูปทรง มาจดัวางองค์ประกอบใหม่      
ดงัภาพท่ี 2.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.17  เชิงเทียนแกะสลกั 
  ท่ีมา : ศูนยห์ตัถกรรมไมแ้กะสลกับา้นสันตาลเหลือง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
 

6) การแกะสลกัอกัษร เป็นการแกะสลกัป้ายต่าง ๆ ดงัภาพท่ี 2.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.18 ป้ายวดัเชียงม่วน วชิรมงัคลาราม ประเทศลาว 
ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
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 รูปแบบงานแกะสลกัไมแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1) การแกะแบบนูนต ่า คือการแกะให้มีลกัษณะแบน ๆ เพียงดา้นเดียว เน้นท่ีเส้นขอบ เช่น             

การแกะสลักอักษรป้าย โลโก้ และลวดลายประกอบมุมกรอบบานตู้ในงานเค ร่ืองเ รือน                    
ดงัภาพท่ี 2.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.19 การแกะแบบนูนต ่ารูปเหมือนครูบาดวงดี วดัท่าจ าปี อ.สันป่าตอง  
                                              จ.เชียงใหม่ 
  ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
 

2) การแกะสลักแบบนูนสูง การแกะสลักท่ีมองเห็นเพียงคร่ึงตวั หรือเป็นซีกเดียว เช่น 
ภาพประกอบทิวทศัน์ ดงัภาพท่ี 2.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.20 การแกะสลกัแบบนูนสูงรูปโคลงชา้งในป่าใหญ่ 
ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
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3) การแกะสลกัแบบลอยตวั เป็นการแกะสลกัท่ีดูไดทุ้กดา้น เช่น การแกะสลกัพระพุทธรูป 
เทวรูปปางต่าง ๆ รูปคน รูปสัตว ์และองคป์ระกอบศิลป์  ดงัภาพท่ี 2.21 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.21 การแกะสลกัแบบลอยตวัรูปครูบาศรีวชิยั 
ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 

 

วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในงานแกะสลกัไม้  (นิภาภรณ์ ใจค า, 2549:27-28) มีดงัน้ี 
1) วตัถุดิบในการผลิตท่ีส าคญั คือ ไมเ้น้ืออ่อน เช่น ไมส้ัก ไมข้นุน ไมม้ะม่วง ไมจ้ามจุรี               

ดงัภาพท่ี 2.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 2.22  ตน้สักทองและตน้จามจุรี 
  ท่ีมา : รวบรวมภาพโดยอญัชลี โสมดี, 2553 
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2) เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ 
2.1 ส่ิว เป็น เหล็กยาวท าจากเหล็กกล้า มีด้ามถือท่ีท าด้วยไมเ้น้ือแข็ง เช่น ไมต้ะโก 

ปลายมีคม มีรูปร่างขนาดท่ีแตกต่างกันไป เช่น ส่ิวโต้หรือส่ิวคมแบน ส่ิวรูปตัววีหรือส่ิวฮาย           
ส่ิวรูปตวัย ูหรือส่ิวเล็บมือหรือส่ิววอ้ง เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2.23 ส่ิว 
  ท่ีมา : อญัชลี โสมดี, 2553 
  

2.2 เหล็กป๊ัมลาย หรือ เหล็กดอก ใช้ส าหรับตอกลงบนผิวไม ้หรือส่วนท่ีเป็นพื้นภาพ 
เพื่อใหไ้ดล้วดลายตามท่ีตอ้งการ 

2.3  มีด ใช้ส าหรับถาก หรือเหลาไม้เพื่อตกแต่งให้ได้รูปทรงตามต้องการก่อน              
ท่ีจะแกะสลกั 

2.4 หินลบั ใชส้ าหรับลบัคมมีดหรือส่ิว เพื่อใหเ้กิดความคม 
2.5 คอ้นไม ้ท าจากไมเ้น้ือแข็ง เช่น ไมแ้ดง ไมชิ้งชนั เน่ืองจากมีความคงทน สามารถ

ควบคุมน ้าหนกัในขณะตอกและช่วยยดือายกุารท างานของส่ิว 
2.6 ดินสอหรือสีเมจิก ใชเ้ขียนลวดลายลงบนไมก่้อนลงมือแกะสลกั 
2.7 กระดาษทราย ใชข้ดังานแกะสลกัใหมี้ผวิเรียบก่อนท่ีจะน าไปน ้ามนัหรือทาสี 
2.8 แปรง ใชปั้ดเศษไมจ้ากการแกะสลกั ท าจากกา้นมะพร้าวมดัรวมกนั 

 

11. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 นิภาภรณ์ ใจค า (2549) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ือง กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ของ          
กลุ่มอาชีพแกะสลกัชา้งไม ้บา้นจา๊งนกั อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การถ่ายทอดความรู้
ของกลุ่มแกะสลกัชา้งไม ้บา้นจา๊งนกั อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่นั้น มีผูถ่้ายทอดจะถ่ายทอด
ให้ผูท่ี้มีความสนใจ ชอบงานศิลปะ และตอ้งการมีอาชีพด้านน้ี โดยให้เรียนรู้จากการสังเกตการ
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ท างานในแต่ละขั้นตอนของการแกะสลกัว่ามีหลกัและวิธีการอย่างไร และให้เรียนรู้      จากการ
ปฏิบติั เน้ือหาในการถ่ายทอดจะเก่ียวกับวิธีการแกะสลักไม้ การร่างแบบ การใช้และการดูแล
อุปกรณ์การแกะสลักไม้ต่าง ๆ ความรู้เก่ียวกับไม้ท่ีจะน ามาแกะ การเลือกไม้ วิธีการแกะสลัก        
การแกะลวดลายต่าง ๆ โดยมีระยะเวลาในการถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานประมาณ 3 เดือน             
ใช้สถานท่ีของกลุ่มบ้านจ๊างนักเป็นท่ีด าเนินการถ่ายทอดความรู้ โดยผูถ่้ายทอดความรู้คอยให ้         
ค  าช้ีแนะอย่างใกลชิ้ด และแนะน าถึงส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ขตามล าดบัของกระบวนการถ่ายทอด
และเรียนรู้ 
 พงษ์พสิิฐ ขันจันทร์แสง (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันางานศิลปะภาพพิมพแ์กะไมว้ิถีชีวิต
ลา้นนาโดยใชแ้ม่พิมพแ์กะไม ้พบวา่ การพิมพเ์ทคนิคการแกะไม ้(woodcut) เป็นเทคนิคท่ีมีมาตั้งแต่
โบราณ ศิลปินให้ความสนใจและทดลองคน้ควา้เทคนิคการแกะไมใ้ห้มีรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดเวลา 
การพิมพใ์นสมยัโบราณมีจุดอ่อนอยูม่ากจะเห็นไดจ้ากวิธีการพิมพ ์ซ่ึงเป็นวิธีการพิมพแ์บบหยาบ ๆ 
ไม่มีการเนน้รายละเอียดมากมาย แต่ก็มีวิวฒันาการมาอยา่งต่อเน่ือง ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ
จ าเป็นตอ้งค้นหาข้อเท็จจริงให้รู้ถึงปัญหาแล้วท าการแก้ไข แนวทางการปฏิบติัการเรียนรู้ขอ้มูล      
ขั้นพื้นฐานเป็นส่ิงส าคัญในการสร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์ การสร้างผลงานต้องมีการค้นหา
แนวทางของตนเอง ทดลองหารูปแบบในการสร้างสรรค์ศิลปะรวมไปถึงวิธีการทดลองเทคนิค 
วิธีการพิมพ์เพื่อน ามาเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ จากนั้นสร้างผลงาน   
ของตนเอง เพื่อผลงานท่ีออกมามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของสังคม และสามารถเป็นแบบอยา่งในการ
เผยแพร่ผลงานศิลปะภาพพิมพ ์เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจไดเ้รียนรู้และสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป 
 ส่วนการพฒันางานศิลปะภาพพิมพ์วิถีชีวิตล้านนา โดยใช้แม่พิมพ์แกะไม้ เพื่อพฒันา
รูปแบบการน าเสนอของผลงานควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ การรับขอ้มูลข่าวสารและศึกษาผลงานศิลปะ
ทุกประเภท น าความรู้เหล่านั้นมาสร้างเป็นผลงานหรือน ามาดดัแปลงให้เกิดการสร้างสรรคท์ดลอง 
คิดคน้ หาวิธีการ น าเสนอแนวความคิด เทคนิค วิธีการพิมพ ์สร้างเป็นผลงาน ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาผลงานและสามารถสร้างเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพท่ี์มี
วิธีการน าเสนอผลงานท่ีหลากหลาย ผูว้ิจยัได้พฒันางานศิลปะภาพพิมพ์วิถีชีวิตล้านนาโดยใช้
แม่พิมพแ์กะไม ้เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์เก่ียวกบัวิถีชีวิตลา้นนา ขนาด 60 × 80 เซนติเมตร และ        
มีส่วนร่วมในการแสดงผลงานในนิทรรศการ “ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง” คร้ังท่ี 4 เพื่อการเผยแพร่                       
สืบสานความเป็นภูมิปัญญาของสล่าเมืองในดา้นเทคนิคแม่พิมพแ์กะไม ้ใหป้ระชาชนไดศึ้กษาต่อไป 

 ยศ สันตสมบัติ (2542) ศึกษาเร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน      
เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน เป็นความพยายามในการท าความเขา้ใจและอธิบายสัมพนัธภาพระหว่าง                                              
ความหลากหลายทางชีวภาพกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จากกรณีศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเนน้
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ความส าคัญขององค์ความรู้เก่ียวกับพืชอาหารและยา ระบบการผลิต การจัดการทรัพยากร         
ระบบการแพทยพ์ื้นบา้น ความเช่ือและพิธีกรรมและระบบคิดของชาวบา้นในบริบทของปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างชุมชนกับธรรมชาติแวดล้อม งานวิจยัช้ินน้ีพบว่า ความสมบูรณ์ของความหลากหลาย       
ทางชีวภาพ และการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นพื้นฐานส าคญัของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
ดังนั้ น  การศึกษาวิจัย ฟ้ืนฟูธรรมชาติแวดล้อมและน า เสนอนโยบายเ ก่ียวกับการพัฒนา                
ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไม่อาจมองข้ามความหลากหลายทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ความรู้ในเร่ืองสายพนัธ์ุพืชอาหารและยา ระบบนิเวศเกษตรพื้นบา้นกบัการจดัการทรัพยากร 
ความเป็นธรรมทางสังคมและความเป็นธรรมของระบบนิเวศ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื 

อภิชัย พนัธเสนและคณะ (2550) ไดท้  าวจิยัเร่ือง การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
กบัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม งานวิจยัน้ีมีจุดเร่ิมตน้มาจากความเขา้ใจของคณะผูว้ิจยั    
ว่า ภายหลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได้ทรงเสนอแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้ง
รูปธรรมในการท าการเกษตรส าหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพึ่งตนเอง  
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยท่ีไดท้รงมีแนวคิดในเร่ืองน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เกษตรทฤษฎีใหม่ดงักล่าว
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ สามขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ีหน่ึง เกษตรกรจะตอ้งสามารถพึ่งตนเอง    
จากการเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลกัได ้ขั้นตอนท่ีสอง เม่ือมีผลผลิตมากเกินความจ าเป็น        
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ควรมีกิจกรรมกลุ่มในลักษณะเป็นสหกรณ์เพื่อการแปรรูปหรือ          
การจ าหน่าย ส่วนขั้นท่ีสาม สามารถร่วมมือกับกลุ่มทุนและพลังงาน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
ภายหลงัจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พระองคไ์ดมี้พระราชด ารัสในเร่ือง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงหมายถึง “พอกินพอใช”้ ท่ีเคยมีพระราชด ารัสมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 โดยอธิบาย
ในปีต่อมาอยา่งชดัเจนวา่ “ความพอเพียง”นั้นหมายถึง ความพอประมาณ และความมีเหตุผล โดยได้
เสนอเศรษฐกิจพอเพียงน้ีในฐานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ แต่คนไทยทัว่ไปก็ยงันึกภาพ
ไม่ออกว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะมีรูปธรรมท่ีน ามาใช้ปฏิบติัจริงได้อย่างไร เน่ืองจากคุน้กบัเกษตร
ทฤษฎีใหม่ซ่ึงมีรูปธรรมการผลิตการเกษตรส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยเป็นหลกั มีแนวโนม้จะอธิบาย
เศรษฐกิจพอเพียงให้มีความหมายเช่นเดียวกบัทฤษฎีใหม่ และเม่ือเป็นเช่นนั้นก็ยากท่ีจะปรับมาเป็น
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในลักษณะท่ีสามารถปฏิบติัได้จริง  เน่ืองจากประเทศไทยมิได ้                  
มีเฉพาะภาคเกษตร แต่ไดมี้อุตสาหกรรมและบริการท่ีกา้วหนา้ไปไกลแลว้ 

ทรงเดช สุทธสา (2545) ไดศึ้กษาเร่ืองความคงอยูใ่นอาชีพแกะสลกัไมข้องชุมชนบา้นก่ิวแล
นอ้ยและก่ิวแลหลวง  อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ สภาพบริบททัว่ไปของชุมชนบา้นก่ิว
แลน้อยและก่ิวแลหลวงเป็นชุมชนท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองเชียงใหม่ มีถนนเช่ือมติดต่อคา้ขาย 
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หรือท า ธุรกิจต่างอ า เภอหรือต่างจังหวัดได้สะดวก ชุมชนทั้ งสองเป็นชุมชนขนาดใหญ่                      
มีประชากรอยูม่าก มีวดัเป็นศูนยร์วมทางดา้นจิตใจ และเป็นท่ีนกัหมายในกิจกรรมต่าง ๆ มีประเพณี
ท่ีส าคัญ เช่น สลากพตัร พิธีรดน ้ าด าหัวในวนัสงกรานต์ ฯลฯ การให้ความเคารพแก่ผูสู้งอาย ุ                   
โดยการแสดงออกทางการพูด มารยาท การเคารพด้านความคิด ความมีน ้ าใจไมตรีท่ีดีต่อกัน                                      
ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน ทั้งในส่วนของงานบุญและงานส่วนตวั ส่วนด้านเศรษฐกิจนั้น 
ชาวบา้นในชุมชนมีรายไดจ้ากการปลูกพืชไร่ เช่น ถัว่เหลือง โดยมีอาชีพแกะสลกัเป็นรายไดห้ลกั 

 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคงอยูใ่นการประกอบอาชีพแกะสลกัไมข้องชุมชนมีประเด็น ดงัน้ี 
1) มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาแกะสลักไม้ท่ี สืบทอดเป็นมรดกตกทอดตั้ งแต่         

บรรพบุรุษมาสู่ลูกหลานและไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเห็นไดจ้ากช้ินงานท่ีปรากฏจากรูปแบบ
ดั้งเดิมท่ีนิยมแกะสลกัรูปชา้งท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั แต่ในปัจจุบนัไดมี้การเพิ่มรูปแบบให้มีความ
หมากหลาย ผลงานมีความประณีตและละเอียดอ่อน โดยไดรั้บการถ่ายทอดและช้ีแนะจากช่างรุ่นเก่า 
เกิดความเช่ือมโยงการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาแบบดินผสมผสานกบัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ไดรั้บ
การพฒันาให้เกิดช้ินงานท่ีน่าสนใจ อาชีพน้ีอาจขยายผลไปสู่การเปิดหลกัสูตรทอ้งถ่ินการแกะสลกั
ในโรงเรียน ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะท าใหสื้บทอดสู่ลูกหลานเป็นมรดกตกทอดต่อไป 

2) ปัจจยัภายในท่ีผลกัดนัใหเ้กิดความรักในอาชีพและประกอบอาชีพอาชีพน้ีต่อไป
เกิดจากความภาคภูมิใจในผลงานท่ีตนท า เน่ืองจากอาชีพแกะสลกัไมเ้ป็นอาชีพอิสระสามารถท าได้
ท่ีบา้นและตอ้งใชฝี้มือ มีความละเอียนอ่อนประณีต และท่ีส าคญัคือความอดทนในการผลิตช้ินงาน 
ประกอบกับความภาคภูมิใจในท้องถ่ินท่ีตนอยู่ มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จาก          
การแกะสลกัไมม้ามากกวา่ 40 ปี 

3) ปัจจยัภายนอกเกิดจากผูบ้ริโภคมีความตอ้งการงานดา้นศิลปหตัถกรรมอยู่มาก 
โดยเฉพาะนิยมน าเป็นของฝาก ของท่ีระลึก และของประดบัตกแต่งบา้นซ่ึงมีคุณค่าทั้งดา้นจิตใจทั้ง
ผูผ้ลิตและผูเ้ป็นเจา้ของผลงาน 

4) วตัถุดิบท่ีใชใ้นการแกะสลกัไดแ้ก่ไมซ่ึ้งยงัมีอยูใ่นแหล่งผลิต และยงัสามารถหา
วตัถุดิบจากหมู่บา้นอ่ืนในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบอาชีพไดป้ลูกไมท้ดแทนท่ีใช้ไปในพื้นท่ีของตน 
ท าใหว้ตัถุดิบยงัคงหาไดแ้ละการประกอบอาชีพน้ีด าเนินต่อไป 

5) การส่งเสริมสนบัสนุนการประกอบอาชีพ โดยภาครัฐและเอกชนไดใ้ห้ความรู้
อบรมแนะน าในอาชีพ รวมทั้งการผลิตและการจ าหน่าย 

6) กระบวนการผลิตและจ าหน่าย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์         
โดยการพฒันารูปแบบ การจดัวางบรรจุภณัฑ์ ตามความตอ้งการของตลาด รวมทั้งการใช้วตัถุดิบ            
อยา่งมีคุณค่าและประหยดั 
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 อรทยั จิตไธสง  (2544) ไดศึ้กษาเร่ือง การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้นในเร่ืองของการพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติเ ชิงธุรกิจ :กรณีศึกษาบ้านสุขสมบูรณ์ ต าหนองเสาเล้า  อ า เภอชุมแพ           
จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือระดบับุคคล 
ระดบัชุมชน และระดบัระหวา่งชุมชน 
 ระดับบุคคล มีผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านคือครอบครัว เครือญาติ 
ผูสู้งอายุ และผูเ้ป็นภูมิปัญญา โดยวิธีการทดลองปฏิบติั สอน แนะน า และอาศยัการกล่อมเกลา      
ทางสังคมแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่ือท่ีใชใ้นการถ่ายทอด คือ อุปกรณ์จริงในการท างาน รวมทั้งอาศยั
ส่ือบุคคลในการพบปะแลกเปล่ียน ส่วนเน้ือหาเป็นเร่ืองของกระบวนการผลิต และเทคนิควิธีการ
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ 
 ระดบัชุมชน มีการถ่ายทอดโดยอาศยักลุ่มทางสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อน กลุ่มผูน้ า กลุ่มอาชีพ 
ใช้วิธีการอบรม การประชุม และเวทีชาวบ้าน ส าหรับส่ือท่ีใช้อาศัยส่ือบุคคล ด้านเน้ือหา                 
ไม่มีหลกัสูตรแน่นอน แต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได ้และพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ์ ช่วยเหลือ
กนัภายในชุมชน 
 การถ่ายทอดระหว่างชุมชน มีการใช้วิธีการเรียนรู้จากการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน            
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ โดยใชส่ื้อบุคคลในการพบปะพูดคุย ส าหรับ
เป้าหมายนั้น เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชน มีเน้ือหาในเร่ืองความตระหนกัถึงการขาดแคลน
วตัถุดิบในกระบวนการผลิต และวธีิการเลือกสรรวตัถุดิบในการผลิต 
 ส่วนปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบา้น ในการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
เชิงธุรกิจชุมชน พบว่า ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ผูน้  าอาชีพ ความตอ้งการมีรายได ้มีความรู้ ความเขา้ใจ 
และเห็นความส าคญัของธรรมชาติและปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการของตลาด การคมนาคม
และเทคโนโลยกีารส่ือสาร การส่งเสริมอาชีพของภาครัฐและเอกชน 
 สมศักดิ์  มากบุญ (2545) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ภูมิปัญญาชาวบ้าน:กระบวนการเรียนรู้และ
แนวคิดในการจดัการศึกษาของผูท้รงภูมิปัญญา ผลการวจิยัพบวา่ 

1) ลกัษณะของผูท้รงภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท่ีไดรับการสั่งสมมามีดงัน้ี 
1.1 เป็นภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบัการท ามาหากิน คือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ

หัตถกรรม ศิลปกรรม ซ่ึง เ กิดจากการสั่ งสมมาจากครอบครัวหรือบรรพบุรุษ  กล่าวคือ                        
ผูท้รงภูมิปัญญาเกือบทุกคนมีพื้นเพและไดรั้บการอบรมสั่งสอนหรืออยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบั                  
ภูมิปัญญานั้นมาตลอดจึงท าใหเ้กิดการส่งสมมากข้ึนจนเป็นภูมิปัญญาของบุคคลนั้น 

1.2 เป็นภูมิปัญญาไดรั้บการพฒันาและมีความเหมาะสมกบัยุคสมยั และเป็นประโยชน์
กวา้งขวางมากข้ึน 
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1.3 ภูมิปัญญาบางอยา่งมีลกัษณะจ าเพาะตวันัน่คือ อาจจะเรียนรู้ไดย้าก เช่น การสร้าง
เคร่ืองดนตรี เพราะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายอยา่ง เช่น พรสวรรค ์ถ่ินท่ีอยู ่การมีผูใ้ห้ความรู้และ
โอกาสในการประกอบอาชีพ นอกจากน้ีภูมิปัญญาบางอย่างยงัมีความสัมพนัธ์กับส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ                  
ส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงท่ีไม่สามารถสัมผสัไดท้งัหลาย เช่น การท าพิธีไหวค้รูทางดนตรีไทย พิธีบูชา
เคารพครู (ฤาษี) ของหุ่นกระบอก การจบัมือเพื่อต่อเพลงไทยเดิม เป็นตน้ 

2) กระบวนการเรียนรู้ของผูท้รงภูมิปัญญา มีดงัน้ี 
2.1  ผูท้รงภูมิปัญญาส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาจาก 4 ลักษณะน้ี คือ การสอน       

ดว้ยวาจา และสาธิต วิธีการ การลงมือปฏิบติัจริง ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และกระบวนการ              
กลุ่มครูพกัลกัจ า ซ่ึงใน 3 ลกัษณะแรกจะปรากฏขอ้มูลชดัเจนในประวติัชีวิตส่วนตวัและผลงานของ
ผูท้รงภูมิปัญญาส่วนการเรียนรู้รอบครูพกัลกัจ านั้นเป็นลกัษณะธรรมชาติท่ีมีอยู่ในตวับุคคลและ                           
ไม่สามารถยืนยนัให้ชัดเจนได้ ส่วนวิธีการเรียนรู้จากศาสนาและพิธีกรรมนั้น ในการวิจยัเร่ืองน้ี                    
จะพบว่ามีในผู ้ทรงภูมิปัญญาสาขาศิลปกรรมทุกคน เน่ืองจากการเรียนรู้ดังกล่าวมีอิทธิพล              
ต่อดา้นจิตใจ และถือวา่มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา 

2.2 กระบวนการถ่ายทอดหรือส่งต่อความรู้ของผูท้รงภูมิปัญญา จากงานวิจยัพบว่า                  
ผูท้รงภูมิปัญญาเกือบทุกคนได้สั่งสมภูมิปัญญาของตนเองสู่คนรุ่นหลงัดว้ยวิธีการเรียนรู้ท่ีตนเอง    
ไดรั้บมา เน่ืองจากมีความเช่ือว่าเป็นวิธีการท่ีเคยให้ผลดีต่อตนเองและก็น่าจะเป็นผลดีต่อผูอ่ื้นดว้ย 
ซ่ึงมีขอ้มูลเชิงประจกัษข์องผูท้รงภูมิปัญญาหลายท่านท่ีบุตรหลานสามารถสืบสานอาชีพของตนเอง
ไดแ้ละบางท่านไดรั้บเชิญใหไ้ปสอนหรือเป็นวทิยากร เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญา 

2.3 แนวคิดในการจดัการศึกษาโดยน าภูมิปัญญาชาวบ้านเขา้สู่ระบบการศึกษาไทย    
จากการวิจัยพบว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน ท่ีได้จากการศึกษาสามารถน าเข้าสู่ระบบการศึกษาไทย        
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ไดท้ั้งแง่การจดัมวล ประสบการณ์ หรือสาระของ
หลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือจากบุคคลหน่วยงาน
หรือองคก์รต่าง ๆ ในสังคม 
 
 

 




