
 

 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
งานโลหะ หรือ หัตถกรรมโลหะเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น นบัตั้งแต่

อดีตกาล ซ่ึงเป็นการสร้างสรรค์งานโลหะประดิษฐ์ในรูปแบบงานศิลปกรรมไทยท่ีมีคุณค่าท่ีตอ้งใช้
ฝีมือ ทกัษะ และความประณีตเป็นอย่างมาก ในงานวิจยัเร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขางานโลหะของจังหวดัเชียงใหม่                   
ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูล เน้ือหา ทฤษฎี แนวคิด บทความ งานวจิยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีเน้ือหาดงัน้ี 

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. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัหตัถกรรมโลหะ 

11. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 “เศรษฐกิจพอเพียงน้ีให้ปฏิบติัเพียงคร่ึงเดียว คือ ไม่ตอ้งทั้งหมด หรือแมจ้ะเศษหน่ึงส่วนส่ี                    
ก็พอ ไดป้ฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันามาชา้นานแลว้ มาบอกวา่เศรษฐกิจพอเพียงน่ีดีมาก แลว้ก็เขา้ใจว่า
ปฏิบติัเพียงเศษหน่ึงส่วนส่ีก็พอนั้น หมายความว่า ถ้าท าได้เศษหน่ึงส่วนส่ีของประเทศก็จะพอ 
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและท าได้เพียงเศษหน่ึงส่วนส่ีก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่า เศษหน่ึง              
ส่วนส่ีของพื้นท่ี แต่เศษหน่ึงส่วนส่ีของการกระท า” 
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 พระราชด ารัสบางตอนเน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธนัวาคม 2541 (มูลนิธิ   
ชยัพฒันา, 2553 : ระบบออนไลน์) 
 ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เป็นแนวทางในการด ารงอยู่
และปฏิบติัตนของประชาชนท่ีเรียกวา่ “ทางสายกลาง” ตามหลกั 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ดงัภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.1 หลกัเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เง่ือนไข 
   ท่ีมา :  คณะอนุกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ส านกังานคณะกรรมการ 
           พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 5 

 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หรือหลักการท่ีน ามาประยุกต ์      
ในชีวิตประจ าวนั ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างจากแนวคิดของนกัวิชาการ และผูท่ี้มีช่ือเสียงท่ีเป็นตน้แบบ        
ในการใชชี้วติท่ีสอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

1.1 นพ.กมัปนาท ตันสิถบุตรกุล  
นพ.กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล เป็นจิตแพทย์ท่ียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            

ในความเขา้ใจของเขาเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  คือ 

“ ความสุขทางด้านจิตใจในการพิจารณา  ในด้านความเหมาะสมกับวิ ถี ชีวิต                        
ของแต่ละคน คือ ความพอเพียง ” (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2550 : 167-168) ภาพถ่าย นพ.กมัปนาท ตนัสิถบุตรกุล ดงัภาพท่ี 2.2 

 

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/ส่ิงแวดล้อม/ก้าวหน้าอย่างสมดุล/มัน่คง/ยัง่ยนื 

น าไปสู่ 

เงือ่นไขด้านความรู้ 

รอบรู้ รอบคอบ 

ระมดัระวงั 

เงือ่นไขคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์ ขยนั อดทน  
สตปัิญญา แบ่งปัน 

เศรษฐกจิพอเพยีงแบบทางสายกลาง 

พอประมาณ     มเีหตุผล 
       

 

 

มภูีมคุ้ิมกนัในตัวทีด่ี 
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  ภาพท่ี 2.2  นพ.กมัปนาท ตนัสิถบุตรกุล 

  ท่ีมา : กมัปนาท ตนัสิถบุตรกุล, 2551 : หนา้ปก 
 

ในการน าแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ นพ.กมัปนาท ตนัติถบุตรกุล 
ได้น าแนวคิดดงักล่าวมาใช้ คือ ตอนเร่ิมท างานใหม่ ๆ เขาอยากใช้ของแบรนด์เนม จึงเปิดคลินิก    
เพื่อหารายไดม้าจ่ายในส่วนท่ีตอ้งการ แต่พออายมุากก็รู้สึกเหน่ือย จึงเร่ิมคิดปรับตวั คิดรู้จกัประหยดั   
ในการใชจ่้าย ท าใหรู้้วา่ ชีวติแบบธรรมดา ท าใหพ้บความสุขท่ีแทจ้ริง 

 จากบทความขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบ นพ.กมัปนาท                      
ตนัติถบุตรกุล คือ การดูแลคุณภาพชีวิตดว้ยการใชชี้วิตแบบธรรมดาท่ีน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาประยกุตใ์ช ้

 

1.2 ดร.วริไท สันติประภพ  ดงัภาพท่ี 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.3 ดร.วริไท สันติประภพ   
  ท่ีมา :  ประชาชาติธุรกิจ, 2552 : 14 

 “ หลกัท่ีท าปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็ก เราต้องมีสติ ซ่ึงคือหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยต้องมีความเข้าใจในส่ิงท่ีตนเองเผชิญอยู่ ใช้ความรู้ ความสมเหตุสมผล และ                 
มีความเพียรในการต่อสู้กบัปัญหา แยกแยะปัญหา และไม่ต่ืนตระหนกกบัเร่ืองท่ีพบมากเกินไป ”              
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ค ากล่าวของ ดร.วิรไท สันติประภพ (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2550: 171-173) และในความเป็นจริง ดร.วิรไท สันติประภพ ไดด้ าเนินชีวิตตามปรัชญา
ทางพระพุทธศาสนา เม่ือไดรู้้จกักบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็เห็นวา่ปรัชญาทั้งสองมีความเอ้ือเฟ้ือ 
สอดคล้องกนั และคิดว่าศาสนาทุกศาสนาเป็นภูมิคุม้กนัของชีวิตท่ีเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต  
ตามเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากบทความจะเห็นได้ว่าแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช ้              
ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้จริง เหมือนดัง ดร.วิรไท สันติประภพ น ามาประยุกต์รวมกับหลักปรัชญา            
ทางศาสนา  

1.3 ศ.ดร. อภิชัย พนัธเสน  ดงัภาพท่ี 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.4  ศ.ดร. อภิชยั พนัธเสน   
  ท่ีมา : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 2551 : ระบบออนไลน์ 
 

 ในการจดัสัมมนา เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียงในทศันะโลก” ซ่ึงจดัโดยบริษทั ดีแทคและ                      
โตโยตา้ ร่วมกบัส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) เม่ือวนัท่ี 21ตุลาคม 2551 ศ.ดร.อภิชยั 
พนัธเสน (ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.), 2551 : ระบบออนไลน์) กล่าวถึงเศรษฐกิจ
พอเพียงวา่  
 “วิกฤติทุกคร้ังมีพื้นฐานมาจากความโลภ เพราะระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและ             
วิชาเศรษฐศาสตร์สอนให้มนุษยแ์สวงหาผลประโยชน์ให้ตวัเองมากท่ีสุด และการผลิตเป็นส่ิงท่ีดี
เพราะก่อให้เกิดรายได้ แต่ส่ิงท่ีไม่ได้สอนคือ ยิ่งผลิตมากยิ่งก่อให้เกิดของเสียมาก และยิ่งผลาญ
ทรัพยากรในอตัราเร่งมากข้ึน ส่วนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตอ้งเน้นท่ีความพอเพียงกบัคุณธรรม                               
อันประกอบด้วย ความซ่ือสัตย์ ขย ัน อดทน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน ซ่ึงเป็นสองส่ิงท่ีส าคัญ                        
แต่คนไม่ค่อยพดูถึง” 

 นอกจากนั้นในการวิจยั เร่ืองการวิเคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม    
ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (อภิชยั พนัธเสน, 2545 : บทสรุปผูบ้ริหาร) เป็นส่ิงยืนยนัวา่
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เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้จริง ตามข้อสรุปหลักการท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

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

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

ตลอดจนผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
7) เนน้การกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย หรือ มีความสามารถ

ในการปรับเปล่ียนผลผลิตได ้
8) เน้นการบริหารความเส่ียงต ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหน้ีจนเกินความสามารถ     

ในการบริหารจดัการ 
9) เน้นการใช้ว ัตถุดิบภายในท้องถ่ิน และตอบสนองตลาดในท้องถ่ินภูมิภาค                   

ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ตามล าดบัเป็นหลกั 
 จะเห็นได้ว่า การน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้จริงเป็นแบบอย่าง     
ให้ผูป้ระกอบการ นักวิจัย ข้าราชการ ทุกกลุ่ม ทุกหน่วย สามารถน าปรับใช้ในตามแบบฉบับ        
ของตนเองได ้

1.4 เอน็นู ซ่ือสุวรรณ  
 จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การน ามาประยุกต์ปฏิบติัจริงในหน่วยงานของรัฐ                  
คือ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยรองผูจ้ดัการธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร นายเอ็นนู ซ่ือสุวรรณ ในความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
น ามาประยุกตใ์ช ้(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 73-79)                  
คือ การพัฒนาไปพร้อมกันทั้ งองค์กร พนักงาน และลูกค้า เป็นไปอย่างย ัง่ยืนและมีความสุข                     
โดยเขาเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญชาวเยอรมนัวา่ ถา้จะพฒันาประเทศตอ้งพฒันาท่ีคน และเขาสอนตั้งแต่
อยูอ่นุบาล โดยเนน้หนกั 2 เร่ือง คือ วนิยัและเงินออม เขาจึงน าเร่ืองเงินออมมาใชแ้นะน าให้พนกังาน                      
โดยประยกุตใ์ชต้ามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงดงัน้ี 

 ขั้นท่ีหน่ึง ตอ้งเร่ิมจากตวัเราเป็นอนัดบัแรก สังเกตจากค่าใช้จ่ายตอ้งจดและวิเคราะห์                   
ทุกเดือนวา่รายไดก้บัค่าใชจ่้ายสมดุลกนัหรือไม่ 
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 ขั้นท่ีสอง ให้เอารายได้ลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่าย (เงินออมให้ออมร้อยละ 10                  
ของเงินเดือน) ในการออมนั้นตอ้งมีพยานในการยืนยนัการออม เพราะจะไดมี้ก าลงัใจและเป็นตวั
ผลกัดนัใหก้ารออมนั้นส าเร็จ 

 ส่วนในการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ได้ผลักดันเร่ือง ก าหนดนโยบาย วิธีการด าเนินงานบริหารตอ้งใช้เศรษฐกิจ
พอเพียง พนกังานตอ้งประพฤติปฏิบติัตวัตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และลูกคา้ก็ด าเนินชีวิต             
ตามเศรษฐกิจพอเพียง และมีโครงการท่ีผลกัดนัในการใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการเกษตรกร     
คนเก่ง ท่ีดึงลูกค้าท่ีเป็นเกษตรกรท่ีมีกลวิธีในการด ารงชีวิตแบบพึ่ งพาตนเอง ลงหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ และ ออกรายการเพื่อนเกษตร ทางช่อง 9 และโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยเชิญชวน          
ผูท่ี้สมคัรใจในการช่วยเหลือเกษตรกรดว้ยกนั มีการอบรม 1 วนั ท่ีสถานท่ีของเกษตรกรแบบอย่าง 

ซ่ึงเป็นความคิดของชายช่ือ เอน็นู ซ่ือสุวรรณ ดงัภาพท่ี 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 2.5 เอน็นู ซ่ือสุวรรณ 

  ท่ีมา :  ภาพข่าวปฏิบติัการไทยเขม้แขง็, 2552 : ระบบออนไลน์ 
 

 จะเห็นได้ว่าการน าแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้นั้น ต้องเร่ิมจาก                   
ท่ีตวัเรา จึงจะสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้และสามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

1.5 ม.ร.ว. ดัจฉราพมิล ตุงคนาค 

ม.ร.ว. ดัจฉราพิมล ตุงคนาค  เป็นบุคคลหน่ึงท่ีซึมซับความพอเพียงตั้งแต่วยัเยาว ์       
ในความคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ                       
สังคมแห่งชาติ, 2550 : 111-113) ท่านมีความคิดเห็นวา่ 

“ ดิฉันว่าเราตอ้งทราบก่อนว่าความพอเพียงของแต่ละคน แต่ละครอบครัวมีระดับ      
ไม่ เท่ากัน คนรายได้น้อยเขาก็พอเพียงแต่น้อยตามแบบของเขา คนท่ีมีรายได้มาก เขาก็ มี                     
ความพอเพียงอีกระดบัหน่ึง ส่วนตวัดิฉันเอง ได้เห็นและซึมซับแบบอย่างมาจากท่านพ่อท่านแม่                 
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คือ หม่อมเจา้ภีศเดช และ ท่านผูห้ญิงดชัรีรัชนารัชนี มาตั้งแต่เล็ก ๆ โดยท่ีท่านไม่ได้พูดสั่งสอน           
ตรง ๆ แต่ดิฉนัเห็นจาก การกระท าและการปฏิบติัของท่าน ซ่ึงอยูใ่นระบบความพอเพียงมาตลอด 

......เราใชจ่้ายอยา่งมีเหตุผล ไม่ฟุ่มเฟือย อยา่งสมยัก่อน แม่เป็นคนตดัผมตดัเส้ือให้ลูก 
ขบัรถส่งลูกกบัสามีไปโรงเรียนและไปท างาน ท่านมีความเป็นแม่บา้นแม่เรือนท าอาหารกบัขนมเก่ง 
และเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีต่อมาเราเปิดร้านอาหาร เม่ือท่านพ่อท างานถวายการรับใช้ท่ีมูลนิธิโครงการ
หลวง เราก็ยิง่เห็นท่านใชรู้ปแบบชีวติการกินอยูเ่รียบง่ายมาก ๆ พวกเราจึงซึมซบัมาตลอดโดยปริยาย  

จากบทความข้างต้น จะเห็นได้ว่า  ในการด า เนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง                       
แบบ ม.ร.ว. ดจัฉราพิมล ตุงคนาค ดงัภาพท่ี 2.6  คือ การใช้ชีวิตอย่างธรรมดา เรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือย 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ และมีเหตุผล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 2.6 ม.ร.ว. ดจัฉราพิมล ตุงคนาค 

  ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 100 
 

 สรุปไดว้่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวความคิดท่ีช่วยให้ทุกคน ทุกระดบั ทุกหน่วยงาน 
หรทอ ทุกธุรกิจต่าง ๆ สามารถด ารงอยูท่่ามกลางวกิฤตทางเศรษฐกิจท่ีย  ่าแยไ่ด ้โดยเร่ิมจากการน าเอา                    
พระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาวิเคราะห์และปรับใช้ให้มี                   
ความเหมาะสมตามรูปแบบของตนเอง รูปแบบองค์กร หรือรูปแบบของธุรกิจ โดยยึดการใช้ชีวิต
อยา่งคุม้ค่าและมีความสุขบนพื้นฐานชีวติท่ีเรียบง่าย 

 

2. แนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 อลงกรณ์ พลบุตร (2553 : 1) กล่าวเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์วา่ คือ การพฒันา
เศรษฐกิจโดยน าความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม (การท าให้สินคา้และบริการมีราคา
แพงกว่าตน้ทุนการผลิต โดยลูกคา้มีความพึงพอใจท่ีจะใช้สินคา้และบริการนั้น ๆ เช่น เม็ดทราย        
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ท่ีราคาไม่แพง เม่ือน ามาผา่นกระบวนการผลิตเป็นแกว้ ก็จะมีราคาสูงข้ึน ยิ่งหากคิดคน้หรือประดิษฐ์
ใหมี้รูปร่างต่าง ๆ แกว้ใบนั้นก็มีราคาสูงกวา่ตน้ทุน) 
 นอกจากน้ีเมืองไทยยงัมีความได้เปรียบมากกว่าเม่ือเทียบกับประเทศต่าง ๆ  เพราะ              
มีทรัพยากร มีประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรมท่ีสามารถน ามาเช่ือมโยงกับสินค้าและบริการ               
ในการสร้างมูลคา้สินคา้และบริการ 

 จะเห็นได้ว่าคนต่างชาติ เม่ือมาเยือนเมืองไทย นิยมกล่าวถึงเร่ือง อาหารไทย ร าไทย                 
และวถีิชีวติแบบไทย โดยเฉพาะสินคา้โอทอป หากมีการต่อยอดก็จะกลายเป็น โอทอปพลสั  
 ปัจจุบนัมีกลยุทธ์ท่ีช่วยให้การด าเนินการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้ก้าวหน้าและพฒันาข้ึน             
คือ กลยุทธ์ทะเลสีน ้ าเงิน (จอมขวญั อุทยัรักษ์,ม.ป.ป. : 1-2) ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ท่ีถูกก าหนดข้ึนมาใช ้                   
เพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขนัแบบดั้งเดิม โดยผูป้ระกอบการตอ้งพยายามพฒันาสินคา้ให้มีความแตกต่าง 
หรือสร้างความตอ้งการใหม่ ๆ ข้ึนมาเสนอ โดยใชน้วตักรรมใหม่ ๆ ลกัษณะของตลาดท่ีใชก้ลยุทธ์    
แบบทะเลสีน ้าเงิน ไดแ้ก่ 

1. เป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่ไดมี้ในปัจจุบนัและไม่ทราบมาก่อนว่ามีอุตสาหกรรมประเภทน้ี
รวมอยูใ่นอุตสาหกรรม 

2. สร้างอุปสงคใ์หม่ข้ึนมา ท าใหมี้โอกาสเติบโตและมีสัดส่วนก าไรท่ีมากข้ึน 

3. ไม่มุ่งเนน้แข่งขนักบัคู่แข่ง ไม่เปรียบเทียบกนั 

4. สามารถใช้ได้ทั้ งกลยุทธ์ด้านราคาและการสร้างความแตกต่างไปพร้อมกนั ซ่ึงจะท า               
ใหเ้กิดนวตักรรมท่ีมีคุณค่า 

5. มองภาพใหญ่ โดยไม่มุ่งเนน้เร่ืองจ านวน และไม่ยดึติดกบัผลวเิคราะห์ 

6. ใชแ้รงจูงใจในการท างานไม่ใช่แรงผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายใน 

จะเห็นไดว้า่หวัใจส าคญัของกลยุทธ์แบบทะเลสีน ้ าเงิน คือ การสร้างคุณค่าอยา่งสร้างสรรค์
โดยควบคู่ไปกบันวตักรรมใหม่ 
  นกัเศรษฐศาสตร์ John Howkin ไดใ้ห้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไวว้่า เป็นผูท่ี้เช่ือว่า                      
เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศก าลังพฒันาท่ีสามารถพฒันาแบบก้าวกระโดดไปอยู ่               
ในกลุ่มท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยดว้ยความคิดสร้างสรรค์
นั้น คือ การพฒันาใหเ้กิดความส าเร็จใน 5 ประเด็น (อภิรักษ ์โกษะโยธิน, ม.ป.ป. : 1-2) คือ 

1. New Global Trend คือ แนวโน้มของโลกใหม่ท่ีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ นวตักรรม
ภาพลกัษณ์ ความเป็นสังคมเมือง มีความปลอดภยัในดา้นสุขภาพท่ีมีสังคมผูสู้งวยัมีสุขภาพดี รวมทั้ง
มีการติดต่อส่ือสารกบัเครือข่ายต่างประเทศ เนน้มรดกทางวฒันธรรม เป็นตน้ 
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2. Creative Economy คือ ประเภทท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคท่ี์แต่ละประเทศจะน ามา
พฒันาประเทศของตน ซ่ึงประเทศไทยจะครอบคลุมใน 4 ดา้น ยึดตามหลกั UNTAD คือ วฒันธรรม 
ศิลปะ มีเดีย และ งานสร้างสรรคต่์าง ๆ  

3. 5Cs Model คือ การพฒันาทุนทางวฒันธรรม ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากร ทุนสถาบนั 
และทุนความคิดสร้างสรรค ์

4. New Society / New DNA คือ สังคมใหม่รุ่นสังคมสีเขียว เป็นองค์กรเพื่อสังคมเน้น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการพัฒนาแบบยั่งยืน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนพันธุกรรมใหม่                      
คือการสร้างทกัษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทกัษะนวตักรรม ทกัษะผูป้ระกอบการ 
และความคิดสร้างสรรค ์

5. Path to success คือ หนทางท่ีจะท าให้ประเทศชาติกา้วไปสู่ความส าเร็จและกา้วหน้า                   
ทางด้านการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะผู ้ประกอบการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ                      
กลุ่มท่ีสร้างสรรค์ผลงาน กฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์ การเงินการลงทุน 
โครงสร้างพื้นฐานของสังคม และกลไกของสถาบนัหรือรัฐบาล 
 จะเห็นได้ว่าการน าประเทศไทยไปสู่การพฒันาท่ีสร้างสรรค์ ต้องได้รับความร่วมมือ        
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหป้ระเทศเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

 

3. แนวคดิเร่ืองภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 ความรู้ ความคิด ท่ีถ่ายทอดมายงับรรพบุรุษท่ีเรียกว่า “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” มีนักวิชาการ 
หลายท่านต่างแสดงความคิดเห็นถึงแนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

3.1 สามารถ จันทร์สูรย์ 
 เม่ือกล่าวถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือภูมิปัญญาชาวบา้น สามารถ  จนัทร์สูรย ์(อา้งถึงใน     
อวยชยั วยัสุวรรณ, 2543 : 7) ไดแ้สดงความคิดเห็นถึงแนวคิดน้ีวา่ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีชาวบา้น                         
ในแต่ละทอ้งถ่ินเป็นผูคิ้ดคน้เอง โดยน ามาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม 
อยา่งมีสติปัญญา จ าแนกภูมิปัญญาออกเป็น 2 ฐาน คือ 

1) ภูมิปัญญาท่ีเป็นนามธรรม 
2) ภูมิปัญญาท่ีเป็นรูปธรรม 

 จะเห็นไดว้่าแนวคิดของ สามารถ  จนัทร์สูรย ์ภูมิปัญญา คือ ความคิดท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละทอ้งถ่ิน 
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3.2 ผศ. ดร. ยิง่ยง เทาประเสริฐ ดงัภาพท่ี 2.7 
 
 

 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.7 ผศ. ดร. ยิง่ยง เทาประเสริฐ 
 ท่ีมา : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2553 : ระบบออนไลน์ 

 

 ในความหมายของค าว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินของ ผศ. ดร. ยิ่งยง เทาประเสริฐ ก็คือ                  
ภู มิ ปัญญาพื้นบ้าน ท่ี เ ป็นองค์ความ รู้  ความสามารถ ประสบการณ์ ท่ีสั่ งสมมาตั้ งแต่อดีต                              
ซ่ึงเป็นความสามารถและศกัยภาพในเชิงแกปั้ญหา การปรับตวัเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่            
เพื่อการด ารงอยู่รอดของเผ่าพนัธ์ุ จึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ เผ่าพนัธ์ุ หรือเป็นวิถี                  
ของชาวบา้น 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดภูมิปัญญาท้องถ่ินของ ผศ. ดร. ยิ่งยง เทาประเสริฐ คือ มรดก
ความรู้ท่ีถ่ายทอดมายงัปัจจุบนั เพื่อช่วยในการด ารงชีวติอยู ่

3.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกิดจาก ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเรา โดยผ่าน
กระบวนการศึกษา ในลกัษณะของภูมิปัญญาไทย (อา้งถึงในอวยชยั วยัสุวรรณ, 2543 : 9) คือ 

1) ภูมิปัญญาเป็นเร่ืองราวของการใชค้วามรู้ 
2) ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และ     

คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 
3) ภูมิปัญญาไทยเป็นองคร์วมของกิจกรรมทุกอยา่งในวถีิชีวติ 
4) ภูมิปัญญาไทยเป็นเร่ืองของการแก้ปัญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรู้       

เพื่อความอยูร่อดของบุคคล ชุมชน และสังคม 
5) ภูมิปัญญาเป็นแกนหลัก หรือกระบวนทศัน์ในการมองเห็นชีวิต เป็นพื้นความรู้                  

เร่ืองต่าง ๆ 
6) ภูมิปัญญาไทยมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง 
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7) ภูมิปัญญามีการเปล่ียนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในการพัฒนาการทางสังคม
ตลอดเวลา 

 จะเห็นได้ว่าแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี คือ การน าความรู้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์และเปล่ียนแปลงเขา้กบัสังคม                 
โดยใชพ้ื้นฐานจากการเรียนรู้ในความรู้เดิมท่ีสืบทอดมา 

3.4 รศ. สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ ดงัภาพท่ี 2.8 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 2.8  รศ. สายนัต ์ไพรชาญจิตร์ 

 ท่ีมา :  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545 : ระบบออนไลน์ 
 

 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในความคิดของ รศ. สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ (สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ 
อา้งถึงในวิมลศรี ชาญจารุติร์, 2550 : 15-17) คือ ความรู้ท่ีติดตวัท่ีผา่นการสะสมประสบการณ์ และ
ความรู้ท่ีเกิดจากส่ิงท่ีแฝงอยู่ในวตัถุส่ิงของเคร่ืองใช้ของบรรพบุรุษเป็นหนทางในการด าเนินชีวิต 
โดยมีการจดัการทางดา้นภูมิปัญญาอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรม ทั้งการศึกษาวิจยั สร้างความรู้เดิม    
ท่ีเลือนหายใหค้งอยูด่ว้ยการอนุรักษห์รือคงไว ้
 จะเห็นไดว้่า ความรู้ดั้ งเดิม หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นมรดกของชาติท่ีควรด ารงไว ้
เพื่อศึกษาและแกไ้ขปัญหาของแต่ละทอ้งถ่ิน เสมือนในสมยัอดีต 

3.5 ศ. ดร. เอกวทิย์  ณ ถลาง ดงัภาพท่ี 2.9 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.9 ศ. ดร. เอกวทิย ์ณ ถลาง 

  ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 
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 ศ. ดร. เอกวิทย ์ณ ถลาง (อา้งถึงในวิมลศรี ชาญจารุจิตร์,2550 : 8) มีทศันะเก่ียวกบั               
การเรียนรู้ของชาวบา้นท่ีท าใหเ้กิดภูมิปัญญาชาวบา้น หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คือ การเรียนรู้ท่ีเกิดจาก                          
การลองถูกลองผิดท่ีจะเรียนรู้จากการด ารงชีวิต การต่อสู้กบัภยัทางธรรมชาติ จนสามารถพฒันา
ความรู้นั้นสืบทอดมายงัลูกหลาน โดยวิธีการสาธิต หรือการอบรมสั่งสอนด้วยวาจา บางคร้ังอาจ
จารึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร สอดแทรกความรู้ในเชิงจิตวิทยาจากพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีสืบทอดกนัมา                                 
การน าหลกัธรรมทางศาสนามาประกอบใช ้หรือการเรียนรู้แบบครูพกัลกัจ า 

 จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นความรู้ท่ีถูกถ่ายทอดได้หลายรูปแบบ ไม่อิงตาม   
แบบวิทยาศาสตร์ ดว้ยวิธีการจดจ า ถ่ายทอดแบบวาจา และปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง จนสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวติ 

 สรุปภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นความรู้ท่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีไกลตวั เป็นส่ิงท่ีเกิดจากสติปัญญา              
ของบรรพบุรุษท่ีอาศยัการลองถูกลองผิดจนประสบความส าเร็จ ซ่ึงเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต  
จากนั้นจึงถ่ายทอดความรู้นั้นสู่ลูกหลานและบุคคลใกลชิ้ด ซ่ึงในปัจจุบนัภูมิปัญญาไทยควรไดรั้บ
การดูแล และด ารงไว ้ 
 ในงานวิจยัเร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมสาขางานโลหะของจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาการน าภูมิปัญญา     
มาใชใ้นการด ารงชีวติ หรือประกอบอาชีพของผูป้ระกอบการดว้ย ทั้งในเร่ืองของการคดัสรรวตัถุดิบ                    
การผลิตผลงาน และการออกแบบผลิตภณัฑ์ ท่ีผูป้ระกอบการไดน้ าความรู้นั้นมาประยุกตใ์ห้เขา้กบั
ยคุสมยัของสังคม 

 

4. แนวคดิเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชน 

 วิสาหกิจชุมชน คือ ธุรกิจของชุมชนท่ีมีผลในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน (คมกฤช                     
อุทะโก, 2550 : 18-20) เน่ืองจากถา้ไม่มีวิสาหกิจชุมชน ไม่มีเศรษฐกิจชุมชน ชนชนก็ท าไดเ้พียงรอ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐ ไม่สามารถพึ่งพาตวัเองได ้ 
 ทุนของวิสาหกิจชุมชนนั้ น นอกจากทุนท่ีเป็นเงิน ยงัรวมถึงทุนทรัพยากรธรรมชาติ          
ทุนภูมิปัญญา วฒันธรรม สังคม ความไวใ้จกนัในชุมชน อนัเป็นทุนท่ีไม่สามารถประเมินค่าได ้                   
ในการจดัการเร่ืองการตลาดของวิสาหกิจชุมชนนั้น ชุมชนตอ้งสร้างวงจรของกลุ่มธุรกิจชุมชน                      
ให้เช่ือมโยงเขา้กันกับสมาชิกภายในชุมชนและเครือข่าย ต้องรู้จกัก าหนดเป้าหมายในการผลิต                
ให้เพียงพอต่อความต้องการ แล้วค่อยเพิ่มปริมาณในการผลิตเม่ือผลตอบรับดีข้ึนจากเดิม                    
ตลาดวสิาหกิจชุมชนนั้นสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
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1. ตลาดพอเพียง หรือตลาดทอ้งถ่ิน 

2. ตลาดผกูพนั คือ ตลาดท่ีมีการตกลงการซ้ือขายระหวา่งหน่วยงานนอกชุมชน 

3. ตลาดทัว่ไป ตลาดท่ีตอ้งแข่งขนักนัคนอ่ืน ๆ 

ในการสร้างความพร้อมให้กบัชุมชนท่ีจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนั้น อยา่งนอ้ยตอ้งมีคุณสมบติั 
3 ประการ คือ 

1. มีความหลากหลายทางชีวภาพภายในชุมชน ท่ีมีคุณค่าต่อการด ารงชีวติ 

2. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถน ามาประยกุตห์รือผสมผสานกบัความรู้ใหม่ ๆ ให้เป็นส่ิงท่ี
มีคุณค่าหรือมีมูลค่า 

3. มีเครือข่ายหรือมีความสัมพนัธ์ระหว่างคนในชุมชน ท่ีมีความสามคัคี มีความร่วมมือ 
ช่วยเหลือกนัอยา่งหนาแน่น ซ่ึงเครือข่ายนั้นมีความส าคญัมากในการตั้งเป็นองคก์ร 

นอกจากนั้นหากวิสาหกิจชุมชนใดท่ีมีความพร้อม ควรมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อใหกิ้จการของชุมชนนั้นไดรั้บรองตามกฎหมาย และไดรั้บสิทธิในดา้นการสนบัสนุนจากองคก์ร
ของภาครัฐ เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนั้ น ๆ ให้สามารถพัฒนาในด้านการพึ่ งพาตนเอง                         
และเพื่อการแข่งขนัทางการคา้ในอนาคต 

 

5. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแนวคิด                            
การออกแบบตราสินค้า 

 ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ ออกแบบบรรจุภณัฑ์ และ การออกแบบตราสินคา้ ถือว่าเป็น    
กลยุทธ์หน่ึง ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านการพฒันาด้านการตลาด ซ่ึงมี
แนวทางในการออกแบบดงัน้ี 

5.1 แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 ในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดองคป์ระกอบของ
งานออกแบบผลิตภณัฑ์ นกัออกแบบตอ้งให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์ (SoftChalk LessonBuilder, 
2553: ระบบออนไลน์) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. หนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑ์ 
2. ความสวยงาม 

3. ความสะดวกสบายในการใชง้าน 

4. ความปลอดภยัในการใชง้าน 

5. ความแขง็แรงทนทาน 

6. ราคาท่ีเหมาะสม 
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7. วสัดุท่ีเหมาะสม 

8. กรรมวธีิในการผลิตท่ีไม่ยุง่ยาก 

9. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมผลิตภณัฑไ์ดง่้าย 

10. สามารถประหยดัค่าขนส่ง และสะดวกต่อการขนส่ง 

คุณสมบติัของนกัออกแบบ ผลิตภณัฑ์ท่ีดี คือเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมในการสร้างสรรค์
งานออกแบบ  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ไม่ลอกเลียนแบบ
งานใคร ควรสร้างสรรค์งานดว้ยความคิดของตนเอง ซ่ึงคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีดีท่ีนกัออกแบบ
สร้างสรรค์ออกมาตอ้งมีความแปลกใหม่ มีท่ีมาหรือเร่ืองราวในการก าเนิดผลิตภณัฑ์ และท่ีส าคญั
ผลิตภณัฑต์อ้งเป็นท่ียอมรับในกลุ่มผูบ้ริโภค 

5.2 แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 บรรจุภัณฑ์นั้ นถือว่ามีบทบาทในการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ ในการออกแบบ         
บรรจุภณัฑ์ ผูอ้อกแบบตอ้งรู้ถึงวตัถุประสงคใ์นการออกกแบบบรรจุภณัฑ์ คือ เพื่อสร้างบรรจุภณัฑ์ 
ให้สามารถเอ้ืออ านวยคุณประโยชน์ด้านหน้าท่ีใช้สอยได้ดี มีความปลอดภัยจากการคุ้มครอง
ผลิตภณัฑ์ ความประหยดั ความมีประสิทธิภาพ ในการผลิต การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา      
การวางจ าหน่าย และการอุปโภค โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์                      
และ วิทยาศาสตร์เขา้มาช่วยเป็นหลกัใหญ่ แต่หากสร้างผลกระทบทางจิตวิยาต่อผูบ้ริโภค ควรใช้
ความรู้ทางแขนงศิลปะเขา้เขา้มาสร้างคุณลกัษณะของการบรรจุภณัฑ์ให้มีเอกลกัษณ์ มีความทนัสมยั          
ท่ีดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค  

 หลกั 4 ประการในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ คือ SAFE  (ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2547. : ระบบออนไลน์) คือ 

1. S = Simple เขา้ใจง่ายสบายตา                 
2. A = Aesthetic มีความสวยงาม ชวนมอง 
3. F = Function ใชง้านไดง่้าย สะดวก            
4. E = Economic ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม   

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีบทบาทท่ีส าคัญยิ่งต่อผู ้ผลิตสินค้า ดังนั้ นผู ้ออกแบบ                   
ควรใหค้วามส าคญัทุกรายละเอียด และทุกขั้นตอนในการออกแบบ 

5.3 แนวคิดการออกแบบตราสินค้า 

 การรับรู้ตราสินค้าของผู ้บ ริโภค คือ หัวใจส าคัญในการออกแบบตราสินค้า                          
ซ่ึงตราสินคา้ถือเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 
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 คุณสมบติัของตราสินคา้(เสรี วงศ์มณฑา อา้งถึงในจตุรงค์ เกริกเกรียงไกร, 2552:                
34-35) มีดงัน้ี 

1) ตราสินคา้จะอยู่ในความคิด (สมอง) ของลูกคา้ ซ่ึงเกิดจากผูบ้ริโภคมีความรู้         
ในตราสินคา้ 

2) ตราสินคา้จะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือลูกคา้มีความรู้สึกท่ีดี ในขณะท่ีจะซ้ือสินคา้ ดงันั้น                
จึงต้องสร้างตราสินค้าให้มีลักษณะท่ีดี เพื่ อให้อยู่ในจิตใจของผู ้บ ริโภคเป็นอันดับต้น ๆ                         
เหนือตราสินคา้อ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกนั 

3) ตราสินคา้จะอยูใ่นความทรงจ าของลูกคา้ แต่อยา่งไรก็ตามตราสินคา้เป็นส่ิงไม่คงท่ี 
อาจจ าไดห้รือจ าไม่ได ้อาจดีหรือเลวลงได ้

4) คุณค่าของตราสินคา้เป็นเหมือนกบัส่ิงมีชีวิต ดงันั้นเราจึงควรตอ้งใช้เคร่ืองมือ               
ทางการตลาด เพื่อสร้างความทรงจ าในตราสินคา้อย่างต่อเน่ือง และเป็นลกัษณะความทรงจ าท่ีดี
ยิ่งข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากตราสินคา้เกิดได ้ซบเซาได ้โตได ้ตายได ้ตราสินคา้ในสมองคน ถา้ไม่หมัน่                    
รดน ้าพรวนดินตรานั้นก็เฉาหรือซบเซาและตายในท่ีสุด 

5) ตราสินคา้จะมีลกัษณะเป็นกิจกรรมทางพนัธุกรรม ซ่ึงหมายความว่า ตราสินคา้          
มีลกัษณะเฉพาะ และมีลกัษณะเด่น คือ ถา้สามารถสร้างตราสินคา้ไวอ้ยา่งไรก็จะมีการรับรู้ลกัษณะ
นั้นตลอดไป ดงันั้นกิจกรรมดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสินคา้นั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั          
เพื่อไม่ใหเ้กิดการผา่เหล่าข้ึนในพนัธุกรรมของตราสินคา้ 

6) ตราสินคา้จะเป็นตวัสร้างความหมายและก าหนดทิศทางของการส่งเสริมการตลาด
ของสินคา้ การส่ือสารทางการตลาดไม่ว่าจะใช้เคร่ืองมือใดจะตอ้งให้ความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ตราสินคา้นั้น ใหช้ดัเจนข้ึนเร่ือย ๆ และท าใหสิ้นคา้มีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีไม่สับสน การตลาดส าหรับ
สินคา้นั้น 

7) ตราสินคา้เป็นพนัธะสัญญาระหวา่งผูข้ายกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย คือ เป็นพนัธะ
สัญญาระหว่างผูส่ื้อสารกบัผูซ้ื้อ ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือตราสินคา้นั้น เพราะผูส่ื้อสารไดร้ะบุถึงลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมในตราสินคา้นั้น 

8) ความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้จะไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาด เช่น                    
การจดัแรลล่ี ความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้เปล่ียนแปลงไป การจดัแสดงสินคา้ การจดันิทรรศการก็จะท า
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัตราสินคา้เปล่ียนแปลงได ้

9) เม่ือความรู้เก่ียวกับตราสินค้าเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินค้า              
อาจเปล่ียนได ้
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 ประโยชน์ของตราสินคา้ต่อผูบ้ริโภคสินคา้ เช่น 
1) ง่ายต่อการจดจ าและจ าแนกสินคา้จากตราสินคา้ 

2) ประหยดัเวลาในการซ้ือสินคา้ เพียงแค่สังเกตตราสินคา้ 

3) ทราบแหล่งผลิตว่าผู ้ประกอบการเป็นใคร และสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือ                   
สินคา้ได ้

 ดงันั้นตราสินคา้ คือ ช่ือ ถ้อยค า  เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ การออกแบบท่ีผสมผสาน 
เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสินคา้ ซ่ึงผูอ้อกแบบตอ้งเขา้ใจหลกัเก่ียวกบัการสร้างตราสินคา้ดงัน้ี 

5.3.1 การวางต าแหน่งตราสินคา้ ซ่ึงพื้นฐานในการวางต าแหน่งคือ ขอ้ความท่ีระบุถึง
ต าแหน่งตราสินคา้ท่ีไดรั้บการพฒันามาจากผูจ้ดัการตราสินคา้ จากอุดมคติ 

5.3.2 การออกแบบตราสินคา้ ตอ้งน าจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ของผูบ้ริโภค                 
เป็นพื้นฐานในการสร้างตราสินค้าท่ีแข็งแกร่ง ซ่ึงองค์ประกอบท่ีใช้ในการสร้างตราสินค้านั้น                     
(จารุวรรณ เพง็ศิริ, 2551 : 13-20) ไดแ้ก่ 

1) เอกลกัษณ์ขององคก์ร 

2) รูปภาพ 

3) สัญลกัษณ์ส าหรับการมมองเห็น 

4) สี 

5) รูปแบบการใชง้าน 

 ซ่ึงการออกแบบตราสินค้า ต้องน าองค์ประกอบทั้ง 5 มาผสมผสาน เน้นถึง         
ความแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีมีในทอ้งตลาด 

  

6. แนวคดิการวเิคราะห์ SWOT  Analysis 

 เค ร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ซ่ึงช่วยผู ้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน             
จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ              
ท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการท างานขององคก์ร ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าวเรียกวา่ SWOT Analysis 
 SWOT เป็นค ายอ่มาจากค าวา่ Strengths , Weaknesses , Opportunities , Threats  (นภาพร   
ณ เชียงใหม่ อา้งในธนาคาร เรืองศิลป์สุวทิย,์ 2549 :7 ) คือ 

1. Strengths หรือ จุดแข็ง เป็นการวิเคราะห์เพื่อพฒันาประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง หรือจุดเด่น
ภายในองค์กร  มองว่ า มี จุด เ ด่น ท่ีท า ให้องค์กรน ามาใช้ เ ป็นประโยชน์  ในการท า งาน                                   
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์
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2. Weaknesses หรือ จุดอ่อน เป็นการวิเคราะห์คน้หาประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน หรือท่ีเป็น
ปัญหาภายในองค์กร ท่ีองค์กรมองว่าเป็นจุดด้อยไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างาน             
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์

3. Opportunities หรือ โอกาส เป็นการวิเคราะห์เพื่อคน้หาประเด็นท่ีใช้เป็นประโยชน์             
มีโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจากภายนอกองค์กร ท่ีเอ้ืออ านวยให้การท างานขององค์กร                  
บรรลุวตัถุประสงค ์

4. Threats หรือ อุปสรรค เป็นการวิเคราะห์เพื่อคน้หาประเด็นท่ีเป็นขอ้จ ากดัขดัขวางท่ีมา
จากภายนอกองคก์ร มองวา่เป็นภยัคุกคามต่อการท างานขององคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
 ส าหรับการวิเคราะห์ SWOT Analysis ผูว้ิจยัจะน ามาใชป้ระเมินธุรกิจของผูป้ระกอบการ                 
ท่ีเขา้ร่วมโครงการ เพื่อหาโอกาสในการพฒันาทางธุรกิจแบบยัง่ยนื 
 

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

 “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวทางประการหน่ึง ท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชุมชน      
ให้สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชนให้ดีข้ึน โดยการผลิตหรือจดัการทรัพยากร                   
ท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินให้กลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีสอดคลอ้งกบั
ว ัฒนธรรมในแ ต่ละท้อ ง ถ่ิน  ส าม ารถจ าห น่ า ย ในตลาดทั้ ง ภ า ย ในและ ต่ า งประ เทศ                           
โดยมีหลกัการพื้นฐาน 3 ประการ (ขอ้มูลโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์, 2553) คือ 

1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล  
2) พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์ 
3) การสร้างทรัพยากรมนุษย ์ 

 จากนโยบายของรัฐบาล ท่ีแถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การด าเนินงาน                        
ตามโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1) เพื่อสร้างงาน สร้างรายได ้แก่ชุมชน 
2) เพื่อสร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชนใหคิ้ดเอง ท าเอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
3) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4) เพื่อส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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โดยส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องชุมชนในการพฒันาผลิตภณัฑ์โดยสอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตและวฒันธรรมในท้องถ่ิน รัฐบาลมีแผนนโยบายการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ภาพเมือง                   
และสากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่ ดงัภาพท่ี 2.10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 2.10 การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล  
             ท่ีมา :  ดดัแปลงภาพจากไทยต าบล, 2545 : ระบบออนไลน์ 
 

 จากภาพท่ี 2.11 จะเห็นว่าทุกส่วนไม่ว่าธรรมชาติ คน เทคโนโลยี ว ัฒนธรรม และ                         
แรงบนัดาลใจท าให้เกิดการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่ภาพเมืองและสากล เพื่อสร้างความมัง่คัง่                   
ดว้ยการด าเนินโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ 

 ในการคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion)                                 
เป็นแนวคิด ของคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ท่ีตอ้งการ
ส่งเสริม และสนบัสนุนให้ผลิตภณัฑ์ชุมชนไดมี้โอกาสพฒันาคุณภาพ มาตรฐานสามารถส่งออกได ้                    
ในแนวทางการเช่ือมโยงมาตรฐานสินคา้จากระดบัภูมิภาคสู่สากล (Local Links Global Reaches) 
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยได้มอบหมาย                  
ให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ระดับภู มิภาค ด า เ นินการคัดสรรสุดยอด                        
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 - 2547 ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาประสบ
ความส าเร็จ อย่างดียิ่ง ก่อให้เกิดรายได้ในท้องถ่ิน รวมทั้งเกิดการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ชุมชน               
อย่างแพร่หลาย ดังนั้ นในปี2549กอ.นตผ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบล                   

ธรรมชาติ  คน  เทคโนโลย ี วฒันธรรม         ความคิดสร้างสรรค ์
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หน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรร สุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP Product 
Champion) โดยในปี 2549 เน้น “คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานท่ีก าหนดเป็นส าคญั” 
 โครงการน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 

1) เพื่อจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (Product Level) ซ่ึงเป็นการจะน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑ ์
(Product Development) 

2)  เพื่อจดัระบบฐานขอ้มูลผลิตภณัฑ์ (Profile) ท่ีจะใช้ในการท างานเชิงบูรณาการให้กบั             
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) เพื่อเสริมสร้างรายไดแ้ละความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 
4) เพื่อกระตุ้นให้เ กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และชุมชน               

ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
โดยโครงการน้ีไดว้างกรอบแนวคิดการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์สามารถ

จ าแนกไดด้งัน้ี 
1) สามารถส่งออกได ้(Exportable) โดยมีความแกร่งของตราสินคา้ (Brand Equity) 
2) ผลิตอยา่งต่อเน่ืองและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistent) 
3) ความมีมาตรฐาน (Standardization) ซ่ึงมีทั้งดา้นคุณภาพ (Quality) และทั้งน้ียงัสามารถ         

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ (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 

กรณีท่ีผูป้ระกอบการไดย้ื่นเร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ไวก่้อน
การรับสมัคร (อยู่ระหว่างการพิจารณารับรอง) สามารถสมัครเข้าคัดสรรได้ แต่จะต้องได้รับ          



28 

 

 

การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ภายในเดือนกันยายน 2549 จึงจะได้รับการพิจารณาให้          
ค่าคะแนนในระดบัประเทศ ซ่ึงผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินคา้ OTOP สามารถท่ีจะส่งผลิตภณัฑ ์               
ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นการส ารวจและลงทะเบียนผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2549 และเป็น
ผลิตภัณฑ์หลักท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ส่งสมัครเข้าคัดสรรได้รายละเอียด                          
1 ผลิตภัณฑ์หลัก 1 ชุดโดยท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีคัดสรรได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ ์                         
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 และส าเร็จรูป 

2) ประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ สุราแช่  
สุรากลั่น เช่น สาโท อุ ไวน์ เหล้าขาว 35-40 ดีกรี เป็นต้น และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์                  
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภณัฑ์ประเภทชง 
เช่น น ้าผลไม ้ น ้าสมุนไพร ขิงผงส าเร็จรูป  มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน เป็นตน้ 

3)  ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผ้าทอ และผ้าถักท่ีได้จากเส้นใยธรรมชาติ                  
หรือเส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑ์ประเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุกประเภท
ไดแ้ก่ 

3.1 ผา้ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ผา้ผืนท าจากเส้นใย เส้นดา้ย น ามาทอถกัเป็นผืนมีลวดลาย
เกิดจากโครงสร้างการทอหรือตกแต่งส าเร็จบนผืนผา้ ท าดว้ยมือ หรือเคร่ืองจกัร รวมถึงผลิตภณัฑ์ 
ท าจากผา้และเคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์ ส่ิงทอ และผลิตภณัฑ ์               
ท่ีท าจากผา้เป็นหลกัและมีวสัดุอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบผสม 

3.2 เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประดับตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุก ๆ
ประเภทเพื่อประโยชน์ใชส้อย และความสวยงาม 

4) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไวใ้ชห้รือตกแต่งประดบั
ในบ้าน สถานท่ีต่าง ๆ เคร่ืองใช้สอย หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการใช้สอย ตกแต่ง               
หรือใหเ้ป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะทอ้นวิถีชีวิตภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ทั้ ง น้ีไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ หรือประดับตกแต่งร่างกาย และสินค้านั้ นจะต้องไม่ถูกผลิต                    
โดยเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในลกัษณะโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรเป็นหลกั ใช้แรงงานคน
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เสริมโดยไม่ใช้ฝีมือการผลิตของคน ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก แบ่งออก 
เป็น 7 ประเภทไดแ้ก่ 

4.1 ไม้  หมายถึง ของใช้  ของตกแต่ง  ของท่ีระลึก ท่ีมีวสัดุท่ีท าจากไม้ เป็นหลัก               
เช่น ไมแ้กะสลกั  เฟอร์นิเจอร์  กล่องไม ้ เป็นตน้ 

4.2  จักสาน  ถักสาน หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ท่ีมีว ัสดุท่ีเป็น            
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 ผลิตภณัฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งของท่ีระลึกท่ีท าจากโลหะ              
ต่าง ๆ เช่น เงิน ทองเหลือง ดีบุก สเตนเลส  ทอง  สังกะสี  เป็นต้น เป็นส่วนประกอบหลัก                     
เช่น ช้อนส้อม มีด ผลิตภณัฑ์ภาชนะท่ีใช้โลหะ ภาชนะท าจากสเตนเลสทุบ และทองเหลืองชุบ                   
ฟิวเตอร์ 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 ของท่ีระลึกท่ี มีว ัสดุท าจากผ้า                       
และมีการตดัเยบ็ 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 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 าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 จะท าการด าเนินการคดัสรร         
ในระดับประเทศเท่านั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ (Specific Criteria)        
ก าหนดคะแนนรวมไว ้100 คะแนน ประกอบดว้ยหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ดา้น คือ หลกัเกณฑ์
ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนหลักเกณฑ์ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด                       
และหลกัเกณฑด์า้นมาตรฐานผลิตภณัฑซ่ึ์งจะน ามาก าหนดกรอบในการจดัระดบัผลิตภณัฑ์ (Product 
Level) ออกเป็น 5 ระดบั ตามค่าคะแนนดงัน้ี 

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

2) ระดบั 4 ดาว (ไดค้ะแนนระหวา่ง 80 - 89 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมีศกัยภาพ เป็นท่ียอมรับ
ระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

3) ระดบั 3 ดาว  (ไดค้ะแนนระหวา่ง 70 - 79 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพระดบักลาง     
ท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

4) ระดบั 2 ดาว (ไดค้ะแนนระหวา่ง 50 - 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 ้ป ระกอบการทั้ งหล ายจ า เ ป็นต้อ ง รักษ ากฎ เกณฑ์  และพัฒนาศัก ยภาพตน เอง                              
เพื่อเข้าสู่ การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทยให้ได้ เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพ             
การแข่งขนัทั้งยงัสามารถน าเอาระดบัชั้นท่ีตนเองไดรั้บนั้น มาเป็นเคร่ืองรับประกนั ถึงคุณภาพสินคา้
ของตนเอง 
 

8. การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 
กระทรวงอุตสาหกรรม, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์) จดัข้ึนตามค าสั่งของกระทรวงอุตสาหกรรม      
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองรวมทั้ งส่งเสริม               
ดา้นการตลาดของผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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 ในวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2545 จากค าสั่งเลขท่ี 400/2545 ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (กมช.) ข้ึน โดยมีเลขาธิการส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
เป็นประธานคณะกรรมการชุดน้ี เพื่อด าเนินการโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมีอ านาจ               
และหนา้ท่ี คือ 

1) พิจารณาก าหนด แกไ้ข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 

2) ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการออกใบรับรองและการติดตามผล
ภายหลงัท่ีไดรั้บการรับรองแลว้ 

3) ส่งเสริม พฒันา และประชาสัมพนัธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขอ้มูลให้กบัผูผ้ลิต    
ในชุมชน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยเหลือด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการวิจยั
พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยี ในคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์
แห่งชาติทราบทุกระยะ 

6) ด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนตามท่ีปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมมอบหมายและให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชน ของ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.)  มีดงัน้ี 

1) คุณสมบัติผู ้ยื่นค าขอ ต้อง เป็นผู ้ผ ลิตในชุมชน หรือ จากโครงการหน่ึงต าบล                
หน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์แห่งชาติ 
หรือเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ตามกฎหมายวสิาหกิจชุมชน 

2) ในการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน ผูผ้ลิตจะตอ้งยืน่ค าขอรับรองส านกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหรือ อุตสาหกรรมจงัหวดัเม่ือไดรั้บค าขอก็จะมีหมายนดัตรวจสอบสถานท่ี
ผลิต และเก็บตวัอยา่งจากสถานท่ีผลิตส่งตรวจสอบโดยส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
หรือ อุตสาหกรรมจงัหวดั เม่ือผา่นการประเมินก็จะไดใ้บรับรองผลิตภณัฑ์ โดยมีอายุ 3 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ีระบุในใบรับรอง 

3) หากใบรับรองหมดอายใุห้ต่ออายุใบรับรอง หรือหากมีการยา้ยสถานท่ีผลิต ให้แจง้มายงั
ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมหรือ อุตสาหกรรมจงัหวดัให้ด าเนินการตรวจสอบ
สถานท่ี 

4) การยกเลิกใบรับรองผลิตภณัฑเ์กิดข้ึนก็ต่อเม่ือ 

4.1) ผลิตภณัฑไ์ม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนถึง 2 คร้ัง 



32 

 

 

4.2) ผูผ้ลิตไดรั้บการรับรองขอยกเลิก 

4.3) มีการประกาศแก้ไขหรือยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้ก าหนดไว ้                   
ตามมาตรฐานเดิม ใหใ้ชใ้บรับรองเดิมต่อไปตามมาตรฐานเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี กรณีท่ีมีผูไ้ดรั้บ                
การรับรองนบัตั้งแต่วนัท่ีมาตรฐานใหม่ใหมี้ผลบงัคบัใช ้

4.4) เม่ือใบรับรองครบอาย ุ3 ปี 

4.5) กรณีมีการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข                  
ต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว ้

 จะเห็นไดว้่ารับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน มีส่วนท่ีสร้างคุณค่าและมาตรฐานของสินคา้
ของผูป้ระกอบการ ซ่ึงผูว้ิจ ัยต้องให้ความเข้าใจแก่ผูป้ระกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการตระหนัก          
ในความส าคญัของใบรับรองดงักล่าว เพื่อสร้างผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ียอมรับสู่ชุมชน 

 

9. แนวทางการวเิคราะห์ทางด้านการจัดการการตลาดในวสิาหกจิชุมชน 

 กลยุทธ์การตลาด คือ หลกัในการวิเคราะห์ทางดา้นการจดัการการตลาดในวิสาหกิจชุมชน 
และวิธีการท่ีสร้างความพึงพอใจ ความตอ้งการจากลูกคา้ ดงันั้นการใช้กลยุทธ์การตลาดจะเป็น                       
การกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการซ้ือจากลูกคา้โดยอาศยักิจกรรมทางตลาด ส่ิงท่ีส าคญัในการก าหนด
กลยุทธ์การตลาดคือ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การตดัสินใจตลาดเป้าหมาย เพื่อตดัสินใจ
เลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 

 ส่วนประสมการตลาด หรือ 4Ps ของ Mc Carthy (อา้งถึงในแจ่มจนัทร์ ณ กาฬสินธ์, 2547 :                 
18-23) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product)  ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) นอกจากน้ีการศึกษาของโรเบิร์ต ลอร์เทอร์บอร์น ได้แสดงความสัมพนัธ์ของ 4Ps                 
และ 4Cs ดงัตางรางท่ี 2.1 

 

 ตารางท่ี 2.1 ความสัมพนัธ์ของ 4Ps และ 4Cs 
  ท่ีมา :  แจ่มจนัทร์ ณ กาฬสินธ์, 2547 : 23 

ความสัมพนัธ์ของ 4Ps และ 4Cs 

กจิการ ผู้ผลติ 4Ps ผู้บริโภค 4Cs 

1. ผลติภัณฑ์ (Product)   1. ค าตอบของลูกค้า (Customer solution) 

2. ราคา (Price) 2. ค่าใช้จ่ายของลูกค้า (Customer cost) 

3. การจัดจ าหน่าย (Place) 3. ความสะดวกของลูกค้า (Convenience) 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4. การติดต่อส่ือสารกบัลูกค้า (Communication) 
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 จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นวา่การเสนอสินคา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ คือค าตอบ
ในการตดัสินใจของลูกคา้ และการก าหนดราคาแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์โดยเป็นเงินท่ีลูกคา้จะจ่าย 
ขณะท่ีกิจการการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าไปยงัท่ีสถานท่ีท่ีลูกค้าสะดวกจะหาซ้ือ ดังนั้ น                 
จึงมีกิจกรรมทางตลาด เพื่อติดต่อส่ือสารแก่ลูกค้า ท าให้ลูกค้าได้ตอบสนองความต้องการ                    
ตามเป้าหมาย 
 เน่ืองจากการตลาดในความหมายทางเศรษฐศาสตร์หมายถึง กิจกรรมในการตกลงซ้ือขาย
สินค้าและบริการ  รวมทั้ ง ปัจจัยการผลิต ซ่ึ งผู ้ ซ้ื อและผู ้ขายในการซ้ือสินค้าบางอย่า ง                                   
อาจไม่จ  าเป็นตอ้งมาพบกนัและตรวจสอบสินคา้ก่อนตกลงใจซ้ือ การซ้ือขายอาจเกิดไดท้ั้ง ๆ ท่ีผูซ้ื้อ
และผูข้ายอยูก่นัคนละแห่งก็ได ้
 ตลาดถือว่า เป็นส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกให้ทั้ งผู ้ซ้ือและผู ้ขาย ได้ด า เนินกิจกรรม                     
ในการซ้ือขายแลกเปล่ียน และตลาดไดจ้  าแนกไดด้งัน้ี 

1) จ าแนกตามต าแหน่งภูมิศาสตร์ เช่น ตลาดทอ้งถ่ิน คือ ตลาดท่ีซ้ือขายกนัในระดบัหมู่บา้น 
ต าบล อ าเภอ และ จงัหวดั เป็นตน้ ตลาดภายในประเทศ คือ ตลาดท่ีใช้ในการซ้ือขายสินคา้เพียง  
ชนิดเดียวภายในประเทศ เช่น ตลาดอญัมณี ส่วนอีกตลาดหน่ึงคือ ตลาดต่างประเทศและตลาดโลก 
คือการซ้ือขายผลผลิตภายในประเทศใหก้บัต่างประเทศ หรือ ทัว่โลก 

2) จ าแนกตลาดตามลกัษณะการซ้ือขาย เช่น ตลาดกลาง เป็นศูนยร์วมในการซ้ือขายสินคา้ 
มีกฎระเบียบในการเจรจาซ้ือขาย เช่น ตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ ตลาดขายส่งและขายปลีก คือการซ้ือ
ขายสินคา้ท่ีผูซ้ื้อ ซ้ือเพื่อน าไปขายต่ออีกทอดหน่ึง 

3) จ าแนกตามลกัษณะการแข่งขนั มี 4 ประเภท คือ หน่ึง ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ เป็นตลาด    
ท่ีมีผูซ้ื้อและผูข้ายจ านวนมาก เป็ดตลาดเปิดเสรี สินคา้ท่ีขายมีมาตรฐานอย่างเดียวกนั สอง ตลาด
ผูกขาด เป็นตลาดท่ีผู ้ซ้ือ มีจ านวนมาก แต่ผู ้ขายมี เพียงราย เดียว  เ น่ืองจากอาจมี เหตุผล                         
ดา้นการลงทุนท่ีสูง หรือมีกฎหมายคุม้ครองให้ผูป้ระกอบอาชีพเพียงผูเ้ดียว สาม ตลาดก่ึงแข่งขนั               
ก่ึงผูกขาด เป็นตลาดท่ีมีเฉพาะผูข้ายท่ีมาก มีความแตกต่างกันท่ีสินค้า เช่น เคร่ืองหมายการค้า                       
ส่ี  ตลาดผู ้ขายน้อยราย  เ ป็นตลาด ท่ีก าหนดราคาและปริมาณในการผลิตไม่ เ ป็นอิสระ                                
ซ่ึงผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึงนโยบายของหน่วยผลิตอ่ืน ๆ ของคู่แข่ง 
 ในการตั้งราคา ตามทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ (อา้งถึงใน พีรพงษ์ ปราบริปู, 2547:10-11)                  
ไดว้เิคราะห์การตั้งราคาแบบต่าง ๆ ในทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1) การตั้งราคาเพื่อใหผ้ลก าไรสูงสุด เป็นการตั้งราคาท่ีไม่อาจปฏิบติัไดง่้าย 
2) การตั้งราคาตน้ทุนเพิ่ม 
3) การตั้งตามราคาตน้ทุนเฉล่ีย 
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4) การตั้งตามราคาตลาด คือ การตั้งตามราคาดุลยภาพท่ีตรงกบัจุดปริมาณขายเท่ากบั
ปริมาณขาย ส่วนราคาตลาดในทางปฏิบติั คือ ราคาเฉล่ียของสินคา้ชนิดเดียวกนั โดยหน่วยผลิต     
ต่าง ๆ ท่ีวางขายอยูใ่นตลาด 

5) การตั้งราคาตามตน้ทุน จากก าหนดปริมาณผลผลิต และการก าหนดการประมาณ
จากต้นทุนท่ีเฉล่ียต่อสินค้า 1 หน่วย น าสองส่วนน้ีมารวมกันจะได้ต้นทุนรวมเฉล่ียต่อหน่วย         
เม่ือบวกก าไรต่อสินคา้ 1 หน่วยเพิ่มเขา้ไปก็จะเป็นราคาสินคา้ 

6) การตั้งราคาสินคา้ใหแ้ตกต่างกนั 
7) การตั้งราคาตามรุ่นหรือรูปแบบสินคา้ 
8) การตั้งราคาเพื่อสร้างค่านิยม 
9) การตั้งราคาตามประเพณี 

 จะเห็นไดว้า่การตลาดนั้น เป็นกิจกรรมท่ีแลกเปล่ียนการซ้ือการขายสินคา้ระหวา่งผูซ้ื้อ
และผูข้าย ท่ีได้ท าสัญญาซ้ือขายร่วมกัน ส่วนการตั้งราคาสินค้านั้น ก็ควรตั้งราคาท่ีไม่เอาก าไร      
มากเกินไป ควรตั้งเกณฑท่ี์สามารถรับไดท้ั้งผูซ้ื้อและผูข้าย 
 

10. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัหัตถกรรมโลหะ 

 ในอดีตมีการเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีท าจากหินเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (สุรพล                
นาถะพิธุ อา้งถึงใน ปิยาภา พรหมทอง, 2542:4-5) น าความคิดเก่ียวกบัการพฒันาทางวฒันธรรม      
และเช่ือในทฤษฎีการแพร่ทางวฒันธรรม จากการศึกษาจากหลกัฐานท่ีพบข้ึนโดยบงัเอิญ ซ่ึงมีอายุ
ประมาณ 8 ,000  – 9 ,000 ปี  มาแล้ว  ท าให้  นักโบราณคดีส่วนมากมองว่าการใช้โลหะ                       
ในเอเชียอาคเนย์ในช่วงระยะเวลานั้ น เ ร่ิม ข้ึนท่ีว ัฒนธรรมดองซอน ประเทศเวียดนาม                          
ท่ีเอาว ัฒนธรรมของจีนมาผสมผสาน ต่อมาได้มีการส ารวจและขุดค้นพบแหล่งโบราณคดี                         
ท่ีทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย โดยเฉพาะแหล่งโบราณคดีโนนนกทา อ าเภอภูเวียง                
จังหวดัขอนแก่น และแหล่งบ้านเชียง อ าเภอหนองหาน จังหวดัอุดรธานี ซ่ึงมีการขุดค้นทาง
โบราณคดี เม่ือ พ.ศ. 2509-2511 ไดพ้บหลกัฐานการใช้โลหะสมยัก่อนประวติัศาสตร์ของดินแดน                           
ประเทศไทยปัจจุบัน มีการใช้ส าริดก่อนท่ีจะมีการใช้เหล็กหรือโลหะเร่ิมประมาณ 4,000 ปี                      
ท่ีผ่านมาแลว้ ขณะท่ีการใช้เหล็กไดเ้ร่ิมข้ึนหลงัจากเวลาน้ีเป็นอย่างมาก จากหลกัฐานดงักล่าวน้ีได้
คัดค้านข้อคิดเห็นเดิมท่ีสรุปไว้ว่า ดินแดนแถบเอเชียอาคเนย์ได้รับเอาเทคโนโลยีทั้ งส าริด                           
และเหล็กผ่านมาทางจีน เม่ือ 2,500 ปี และท่ีส าคัญคือได้คัดค้านแนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกับ                        
การอพยพ 
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 ดังนั้ น หลักฐานแหล่งโบราณคดีโนนนกทา ได้ผลักดันและกระตุ้นให้นักโบราณคดี                
หันมาสนใจศึกษาเร่ืองโลหะวิทยาสมยัโบราณมากข้ึน เช่น สุรพล นาถะพิธุ ศึกษาโลหะวิทยา
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ในอีสาน และ พรชยั สุจิตต ์ศึกษาเทคโนโลยีและความส าคญัของการถลุง 
แร่เหล็ก ในสมยัแรกเร่ิมของประเทศไทย เป็นตน้ 
 นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานของการใช้เคร่ืองมือเหล็กข้ึน คือ ใบหอก ท่ีใบมีดท าดว้ยเหล็ก
ด้ามส าริด ซ่ึงได้ก าหนดอายุไวป้ระมาณ 2,500-3,000 ปี และต่อมามีการขุดคน้แหล่งโบราณคดี    
บา้นนาดีโดย ชาร์ล ไอแอม และคณะ พบว่าชั้นดินท่ีพบเคร่ืองมือเหล็กมีอายุ 2,500 ปี ซ่ึงตรงกบั
ระยะเดียวกบับา้นเชียง 
 ในภาคเหนือของประเทศไทย ได้มีการส ารวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวติัศาสตร์ในช่วงยุคเหล็กเพียงไม่ก่ีแห่ง เช่น แหล่งโบราณคดีบา้นยางทองใต ้ต าบลสันปูเลย 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ แหล่งโบราณคดีบ้านวงัไฮ ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง                     
จงัหวดัล าพูน และบริเวณปากถ ้ าปางคาม อ าเภอปางมะผา้ จวัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงไดพ้บเคร่ืองมือ
เหล็ก ท่ีคล้ายส่ิว หัวขวาน และเคร่ืองประดบัเหล็กท่ีคล้ายก าไล (สุภาพร นาคบลัลงัค์ อา้งถึงใน            
ปิยาภา  พรหมทอง, 2542:17-18 )  
 โลหะ คือวสัดุท่ีปกติประกอบด้วยธาตุโลหะท่ีมีอิเล็กตรอนไม่จ  ากัดเฉพาะอยู่มากมาย       
นัน่คือ อิเล็กตรอนเหล่าน้ีไม่ได้เป็นของอะตอมใดอะตอมหน่ึงโดยเฉพาะ ท าให้คุณสมบติัหลาย                    
ประการของโลหะมีผลมาจากอิเล็กตรอนเหล่าน้ี เช่น เป็นตวัน าไฟฟ้าและความร้อนได้ดีมาก                    
ไม่ยอมให้แสงผ่านจึงไม่โปร่งใสผิวของโลหะท่ีขัดเรียบจะเป็นมันวาว โลหะมีความแข็งแรง 
สามารถแปรรูปไดจึ้งถูกใช้งานดา้นโครงสร้างอย่างกวา้งขวาง โลหะเป็นสารท่ีมีความสามารถน า
ความร้อนและน าไฟฟ้าได้ดี เป็นของแข็งท่ีมีความเหนียวน ามาโค้งงอตีเป็นแผ่น ดึงเป็นเส้น                  
หรือ รูปทรงต่าง ๆ ได้ มีความหนาแน่นสูง เม่ือขดัจะเป็นเงามันวาว เม่ือเคาะมีเสียงดังกังวาน                 
เช่น เหล็ก ทอง สังกะสี ฯลฯ 
 ในการตีเหล็ก หรือการแปรรูปเหล็ก เร่ิมจากการน าเอาเหล็กน ้ าพี้ ท่ีไดจ้ากการถลุง มาเผา                 
ในเตาเผา จนเหล็กแดงได้ท่ีใช้คีมครีบมาตีด้วยค้อนบนทั่งตีเหล็ก เม่ือเหล็กเย็นลงก็จะน าไป                         
เผาซ ้ าอีก จนกว่าจะตีเหล็กให้ได้รูปล่างท่ีต้องการ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการตีเหล็ก ประกอบด้วย                        
คีมด้ามยาว ค้อน เหล็กสกัด เหล็กท ากั่น และเหล็กตะไบ ในสมยัโบราณ ก่อนตีเหล็กจะต้องท า                   
พิ ธีบวงสรวง และจะต้องท าให้ เสร็จภายในวันเดียว ผลิตภัณฑ์ ท่ี นิยมท าจากเหล็กน ้ าพี้                            
ไดแ้ก่ ดาบ (พระแสง) พระขรรค ์หอก งา้ว มีด จอบ เสียม ขวาน เป็นตน้ 
 เค ร่ืองมือเคร่ืองใช้ เ ช่น มีด คือเคร่ืองมือชนิดแรก ๆท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ ข้ึน เพื่อใช ้                         
ในชีวิตประจ าวนัมาอย่างยาวนาน เก่ียวข้องสัมพนัธ์กับแทบจะทุกกิจกรรม ในการด าเนินชีวิต                              
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ไม่ว่าจะ เ ป็นเผ่าพัน ธ์ุ  หรือก ลุ่มสั งคมใด ๆ  ก็ตาม มีด เ ป็นเค ร่ืองมือตัด เ ฉือนชนิดมีคม                        
ส าหรับใชส้ับ หัน่ เฉือน ปาด บางชนิดอาจมีปลายแหลมส าหรับกรีด หรือแทง มกัมีขนาดเหมาะสม                         
ส าหรับจบัถือดว้ยมือเดียว มีดในประเทศไทย คน้พบคร้ังแรกราว 30,000 ปี ตามแหล่งโบราณคดี  
ต่าง ๆ โดยวสัดุท่ีใชท้  ามีดจะแตกต่างกนัไปตามยคุสมยั 
   มีดในยุคหิน มกัท าจากกระดูกหรือหินท่ีกะเทาะให้มีความแหลมคมใช้เป็นเคร่ืองมือ                   
และอาวุธ ซ่ึงมีหลกัฐานจากแหล่งโบราณคดีภูมิภาคต่าง เช่น แหล่งโบราณคดีถ ้ าหลังโรงเรียน                  
จงัหวดักระบ่ี ถ ้ าในอ าเภอไทรโยค ถ ้ าต่าง ๆ ในบริเวณลุ่มน ้ าแควน้อย จงัหวดักาญจนบุรี ถ ้าผีแมน                            
ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพิงผาช้างท่ีอุทยานแห่งชาติออบหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ แหล่งโบราณคดี
บา้นเก่า จงัหวดักาญจนบุรี แหล่งโบราณคดีโนนป่าหวาย แหล่งโบราณคดีบา้นท่าแค อ าเภอเมือง 
จงัหวดัลพบุรี แหล่งโบราณคดีโคกเจริญ แหล่งโบราณคดีโนนนกทา อ าเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น 
แหล่งโบราณคดีโนนเก่าน้อยในด้านตะวนัออกของหนองหาน อ าเภอกุมภวาปี แหล่งโบราณคดี        
บา้นเชียง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี เป็นตน้ 
 มีดในยุคส าริด ท าจากวสัดุส าริด ข้ึนรูปโดยการหล่อและการตี มกัพบตามแหล่งโบราณคดี
ในพื้นท่ีซ่ึงเป็นสายแร่ทองแดงเช่น แหล่งโบราณคดีภูโลน้ ริมฝ่ังแม่น ้ าโขง จงัหวดัหนองคาย ซ่ึงมี
ช่วงอายุประมาณ 3,750-3,425 ปี แหล่งโบราณคดี บ้านนาดี อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี                
พบการหล่อสัมฤทธ์ิเป็นเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบั มีอายุประมาณ 2,700-2,400 ปี แหล่งโบราณคดี                
ในลุ่มน ้ามูล ท่ีมีการใชส้ัมฤทธ์ิ เช่นท่ีบา้นประสาท บา้นหลุมขา้ว อ าเภอโนนสูงจงัหวดันครราชสีมา 
มีแหล่งโบราณคดีแหล่งศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ พบการใช้ส าฤทธ์ิเป็นเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบั                  
มีอายุประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว แหล่งโบราณคดีโนนป่าหวาย บ้านห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง                  
จงัหวดัลพบุรี เป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตแร่ทองแดงประมาณ 3,500-3,000 ปีมาแล้ว อ่างเก็บน ้ า               
นิลก าแหง อายปุระมาณ 3,301-2,900ปี 
 มีดในยคุเหล็ก มกัท าจากเหล็กท่ีข้ึนรูปดว้ยการตี พบในเคร่ืองมือเคร่ืองใชข้องลา้นนา 
 มีด เป็นเคร่ืองมือประเภทมีคมท่ีมีหลายขนาด และมีการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง ทั้งน้ีไม่เป็น
ท่ีประจกัษว์่าก่อนหน้าท่ีจะมีมีดท าดว้ยเหล็กไวใ้ชใ้นลา้นนานั้น มีดท่ีคนโบราณใช้นั้นท าดว้ยวสัดุ
ส่ิงใด แต่ท่ีตกทอดมานั้นพบวา่มีมีดท่ีใชเ้ป็นมีดโกนผมดา้มหน่ึง วสัดุท่ีใชท้  าตวัคือทองเหลือง 
 เหล็กท่ีใชใ้นการท ามีดนั้นมกัจะเป็นเหล็กแผ่น และท่ีถือกนัวา่มีคุณภาพสูงมากก็คือ เหล็ก
แหนบรถยนต ์หรือเหล็กท่ีแกร่งอยา่งเหล็กท่ีไดจ้ากส่วนของเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 
 ในคร้ังท่ีพญามงัราย ปฐมกษตัริยใ์นราชวงศ์มงัรายไปรบกบัพม่าและมอญ ได้ขอตวัช่าง                         
เหล็กและช่างโลหะมาไวใ้นเชียงใหม่ดว้ย ซ่ึงเห็นว่าพญากาวิละคงด าเนินนโยบายเดียวกนั จึงไดมี้
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ช่างเหล็กมาตั้งเถียงเส่า หรือโรงสูบลมของช่างโลหะเพื่อตีเหล็กอยูใ่นบริเวณถนนชา้งม่อย เชียงใหม่ 
ดงัท่ีตกทอดมาถึงปัจจุบนั 
 ในเถียงเส่าของสล่าเหล็กหรือช่างท าเหล็กนั้น จะมีเส่าหรือสูบลมซ่ึงมักเป็นสูบนอน             
ขนาดใหญ่ส าหรับสูบลมเข้าสู่กองถ่านเพื่อเร่งความร้อนในไฟให้สูงข้ึน สล่าจะสูบเส่าด้วยมือ             
ขา้งหน่ึง ส่วนอีกขา้งหน่ึงก็จะจบัคีมคีบเหล็กพลิกไปมาให้เขา้ท่ี หากจะตอ้งตีเหล็กแลว้ก็จะเปล่ียน
มือขา้งท่ีถนดันอ้ยกวา่มาถือคีมจบัเหล็กและใชอี้กขา้งหน่ึงตีเหล็กใหเ้ขา้ท่ี 
  การตีมีดนั้น ช่างจะเลือกเหล็กท่ีมีขนาดตามต้องการมาทุบให้ข้ึนรูปมีขนาดใหญ่น้อย              
และไดรู้ปทรงตามตอ้งการและตอ้งตีส่วนโคนให้เป็นแกนยาวประมาณ 1-4 น้ิว เพื่อท าเป็นกัน่หย ัง่
เขา้ไปในดา้ม เม่ือไดมี้ดท่ีมีลกัษณะตามตอ้งการ เช่น มีขนาดต่างๆ แลว้ก็จะ “ปัด” หรือถูดว้ยตะไบ                    
ให้เรียบ แลว้จึงเผาบริเวณคมอีกคร้ังหน่ึง แลว้ “จาด” คือใชส่้วนคมแตะเขา้กบัน ้ าข้ีเถา้ท่ีเตรียมไว ้       
เพื่อชุบให้คมแข็งอีกคร้ังหน่ึง และจะตีเข่ียว คือปลอกรัดท่ีจะสวมกบัปลายของด้ามในส่วนท่ีรับ             
กับกั่นเพื่อเสริมความแข็งแรงอีกด้วย ทั้ งน้ีขนาดของตัวมีด กั่นและเข่ียวมีด จะต้องมีขนาด     
สอดคลอ้งกนั 
 เม่ือได้มีอย่างใดอย่างหน่ึงมาใช้งานแล้ว ชาวบา้นจะตอ้งเขา้ด้ามมือ น าตวัมีดนั้นมาตรึง            
กบัดา้มท่ีใชจ้บัถือมีดเพื่อให้ใชง้านไดส้ะดวก ไมท่ี้ใชท้  าดา้มมีดอยา่งง่ายท่ีสุดคือไมไ้ผ่ แต่หากผูใ้ด                   
จะใช้ไม้จริงท่ีถากหรือกลึงเพื่อเป็นด้ามก็ย่อมจะท าได้ ด้ามมีดท่ีเตรียมมานั้นย่อมจะให้มีขนาด
พอเหมาะกบัใบมีด มีเข่ียว คือ ปลอกรัดซ่ึงจะกวา้งไม่นอ้ยกวา่โคนของใบมีด เข่ียวจะรัดท่ีส่วนหัว
ของดา้มมีดท่ีใหใ้บมีดสอดใส่นั้นดว้ย ใหเ้จาะท่ีส่วนหวั 
 มีดเป็นเคร่ืองมือประเภทมีคมท่ีมีหลายขนาด และมีการใชง้านอย่างกวา้งขวาง ทั้งน้ีไม่เป็น  
ท่ีประจกัษว์่าก่อนหน้าท่ีจะมีมีดท าดว้ยเหล็กไวใ้ชใ้นลา้นนานั้น มีดท่ีคนโบราณใช้นั้นท าดว้ยวสัดุ
ส่ิงใด แต่ท่ีตกทอดมานั้นพบวา่มีมีดท่ีใชเ้ป็นมีดโกนผมดา้มหน่ึง วสัดุท่ีใชท้  าตวัมีดคือทองเหลือง 
 เหล็กท่ีใช้ในการท ามีดนั้นมักจะเป็นเหล็กแผ่น และท่ีถือกันว่ามีคุณภาพสูงมากก็คือ      
เหล็กแหนบรถยนต ์หรือเหล็กท่ีแกร่งอยา่งเหล็กท่ีไดจ้ากส่วนของเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 
 ในคร้ังท่ีพญามงัราย ปฐมกษตัริยใ์นราชวงศ์มงัรายไปรบกบัพม่าและมอญนั้น ก็ไดข้อตวั
ช่างเหล็กและช่างโลหะมาไวใ้นเชียงใหม่ด้วย ซ่ึงเห็นว่าพญากาวิละก็คงด าเนินนโยบายเดียวกนั      
จึงไดมี้ช่างเหล็กมาตั้งเถียงเส่าหรือโรงสูบลมของช่างโลหะ เพื่อตีเหล็กอยู่ในบริเวณถนนช้างม่อย 
เชียงใหม่ดงัท่ีตกทอดมาถึงปัจจุบนั 
 ในเถียงเส่าของสล่าเหล็กหรือช่างท าเหล็กนั้น จะมีเส่าหรือสูบลมซ่ึงมักเป็นสูบนอน                    
ขนาดใหญ่ส าหรับสูบลมเข้าสู่กองถ่านเพื่อเร่งความร้อนในไฟให้สูงข้ึน สล่าจะสูบเส่าด้วยมือ                
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ขา้งหน่ึง ส่วนอีกขา้งหน่ึงก็จะจบัคีมคีบเหล็กพลิกไปมาให้เขา้ท่ี หากจะตอ้งตีเหล็กแลว้ก็จะเปล่ียน
มือขา้งท่ีถนดันอ้ยกวา่มากถือคีมจบัเหล็กและใชอี้กขา้งหน่ึงตีเหล็กใหเ้ขา้ท่ี 
 ในการตีมีดนั้น ช่างจะเลือกเหล็กท่ีมีขนาดตามตอ้งการมาทุบให้ข้ึนรูปมีขนาดใหญ่น้อย 
และไดรู้ปทรงตามตอ้งการและตอ้งตีส่วนโคนให้เป็นแกนยาวประมาณ 1-4 น้ิว เพื่อท าเป็นกัน่หย ัง่
เขา้ไปในดา้ม เม่ือไดมี้ดท่ีมีลกัษณะตามตอ้งการ เช่น มีดขนาดต่าง ๆ แลว้ ก็จะ “ปัด” หรือถูดว้ย
ตะไบใหเ้รียบ แลว้จึงเผาบริเวณคมอีกคร้ังหน่ึง แลว้ “จาด” คือ ส่วนคมแตะเขา้กบัน ้าข้ีเถา้ท่ีเตรียมไว ้             
เพื่อชุบให้คมแข็งอีกคร้ังหน่ึง และจะตีเข่ียว คือปลอกรัดท่ีจะสวมกบัปลายของดา้มในส่วนท่ีรับกบั
กัน่เพื่อเสริมความแขง็แรงอีกดว้ย ทั้งน้ีขนาดของตวัมีด กัน่และเข่ียวมีด จะตอ้งมีขนาดสอดคลอ้งกนั 
 เม่ือไดมี้ดอยา่งใดอยา่งหน่ึงมาใชง้านแลว้ ชาวบา้นจะตอ้งเขา้ดา้มคือ น าตวัมีดนั้นมาตรึงกบั
ดา้มท่ีใช้จบัถือมีดเพื่อให้ใช้งานได้สะดวก ไมท่ี้ใช้ท าด้ามมีดอย่างง่ายท่ีสุดคือไมไ้ผ่ แต่หากผูใ้ด              
จะใชไ้มจิ้งท่ีถากหรือกลึงเพื่อเป็นดา้มก็ยอ่มจะท าได ้ดา้มมีดท่ีเตรียมมายอ่มจะให้มีขนาดพอเหมาะ
กับใบมีด มีเข่ียว คือ ปลอกรัดซ่ึงจะมีกว้างไม่น้อยกว่าโคนของใบมีด เข่ียวจะรัดท่ีส่วนหัว                     
ของด้ามมีดท่ีให้ใบมีดสอดใส่นั้นดว้ย ให้เจาะส่วนหัวของมีดให้มีความกวา้ง ความลึกอย่างน้อย             
ใหเ้ท่ากบักัน่หรือกา้นต่อจากตวัมีดเพื่อสอดลงในดา้ม 
 ชาวบา้นจะเขา้ดา้มมีดโดยเอาข้ีคร่ังอดัลงในช่องส าหรับสอดกัน่นั้น ขณะเดียวกนัก็ก่อไฟ  
ให้มีถ่านแดงมาก ๆ แลว้เอาผา้ชุบน ้ าพนัท่ีใบมีดและเอาส่วนท่ีเป็นกัน่ซุกเขา้ในถ่านไฟแดงจนร้อน
แลว้น าไปเสียบเขา้กบัช่องท่ีอดัข้ีคร่ังไว ้แลว้เอาข้ีคร่ังอดัลงไปและเผากัน่มีดเสียบลงอีก ท าเช่นน้ี
หลายคร้ังจนมัน่ใจวา่ข้ีคร่ังอดัอยูเ่ตม็ช่องและรัดกัน่มีดให้กระชบัแลว้จึงจะหยุดและน ามีดนั้นไปฝน
ใหค้มต่อไป 
 มีดบางอย่างมักจะท าให้มีฝักมีดอีกด้วย ฝักมีดมี 2 ชนิด คือแบบท่ีใช้ไม้มาเหลาให้ได้    
ขนาดกวา้งและยาวกวา่ตวัมีดเล็กนอ้ย แลว้ผา่ไมน้ั้นให้เป็นสองซีกโดยพยายามผา่ให้มีขนาดเท่ากนั 
เจาะด้านในให้เท่ากับตวัมีดทั้งความยาว ความหนาและความใหญ่ จากนั้นจึงน ามาประกบกัน                
และรัดด้วยหวายถกั ส่วนฝักมีดแบบท่ีสองนั้นจะใช้หวายยาวประมาณ 70 เซนติเมตร มาผ่าคร่ึง            
พบัเขา้แลว้ร้อยให้เป็นซอง ส่วนปากนั้นให้ใช้หวายเส้นเล็กมาสานโดยให้ผายปากออก มีดท่ีใชฝั้ก
หวายแบบน้ีจะเป็นมีดงกคือมีดโตห้วัตดัและมีดปลายวา้ยหรือปลายแหลมท่ีมีขนาดใหญ่ 
 ทั้งน้ี บางคนท่ีได้มีดมาใหม่เม่ือเข้าด้ามและฝนแล้วก็มักจะน ามีดสับกับต้นไม้ท่ีมียาง              
เช่น ตน้ขนุน เป็นตน้ สับทิ้งไวท้ั้งคืน เช่ือวา่คมมีดจะเหนียวเหมือนยางไมแ้ละมีดจะไม่บ่ินง่าย 
 มีดคมบาง เป็นมีดขนาดเล็ก เรียกช่ือตามความบางของมีดว่า มีดคมบาง มีความกวา้ง
ประมาณ 3 เซนติเมตร ยาวรวมทั้ งด้ามประมาณ 17 เซนติเมตร ตีจากแท่งเหล็กให้แบนบาง                   
หรือท าจากแผ่นเหล็กบาง ส่วนปลายและโคนจะเท่ากนัหรือส่วนโคนอาจจะเล็กกว่าส่วนปลายนิด
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หน่อย ตรงส่วนโคนของมีดเจาะรูเล็ก ๆ ตรงกลางสัก 3 รู ดา้มใช้ไม ้2 กีบ เจาะรูให้ตรงกบัรูท่ีเจาะ
บนมีดแลว้ประกบกนั ตวัเหล็กมีดอยูต่รงกลางแลว้ใส่สลกัยดึไมด้า้มกบัตวัมีดเขา้ดว้ยกนั 
 การใช้งาน ใช้หั่นซอยวตัถุท่ีอ่อนและวตัถุท่ีมีขนาดเล็กใช้เป็นมีดหั่นซอยผกัในครัวก็ได ้     
ท่ีใช้มีดน้ีโดยเฉพาะคือ การใช้ผ่าผลหมากแล้วร้อยด้วยเชือกตามแห้งไว้เป็นหมากเค้ียว                    
เม่ือใช้ผ่าหมากก็เรียกกนัว่า “มีดผ่าหมาก” โดยผูเ้ฒ่าผูแ้ก่สมยัก่อนท่ีเค้ียวหมากจะมีมีดคมบาง                        
ติดเช่ียนหมากเสมอ เพื่อใช้ตดัหัวเปลือกหมาก มีดคมบางยงัใช้น าติดตวัไปช่วยงานแต่งตาในงาน
ต่างๆ อยา่งในงานบวช เป็นตน้ 
 มีดงก เป็นมีดหัวตัดขนาดใหญ่ ค าว่ามีดงก อาจจะมาจากขนาดของมีดหัวตัดท่ีมี             
ส่วนหัวใหญ่ก็ได้ ความใหญ่ท่ีส่วนปลายของมีดงกน้ีประมาณ 7 เซนติเมตร มีความหมายของ       
สันประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ความยาวเฉพาะตวัมีดประมาณ 30 เซนติเมตร รูปลกัษณะส่วนปลาย
ใหญ่กว่าโคน ปลายตดักัน่มีดจะใหญ่และยาวกว่ามีดชนิดอ่ืน ดา้มมีดชนิดน้ีจะใชไ้มไ้ผห่รือไมจ้ริง                       
ถา้เป็นไมจ้ริง ใชไ้มท่ี้มีความแขง็ เช่น ไมแ้ดง ไมป้ระดู่ ไมปู้ เป็นตน้ ถา้เป็นไมไ้ผก่็ใชโ้คนไมร้วกด า
หรือไม้ยะคือไม้ล ามะลอก คอของด้ามรัดด้วยปลอกเหล็กหรือทองเหลือง เรียกกันว่า “เข่ียว”                   
ไวเ้พื่อกนัดา้มมีดจะเสียหายง่าย 
 มีดงกตีข้ึนจากเหล็กกล้าสันหนา ส่วนของกัน่จะไม่ท าเป็นบกัคอดเหมือนกบัมีดอ่ืน คือ                  
จะท าให้เรียวเล็กลงเพื่อความแข็งแรง เพื่อว่าในเวลาใช้งานจะไม่หักง่าย เม่ือได้ด้ามแล้วจะถาก                 
เหลาให้ได้ขนาดพอดีท่ีต้องการ ถ้าเป็นไม้ไผ่จะปอกเอาผิวออกเพื่อสามารถใช้มือจับได้แน่น                
ความยาวของด้ามมีดประมาณ ๑๕ เซนติเมตร การใส่มีดเขา้กบัตวัด้ามใช้วิธีการเดียวกบัมีดอ่ืน               
ท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ เพียงแต่ท าใหแ้น่นหนากวา่เท่านั้น 
 มีดงกเป็นมีดท่ีมีน ้ าหนัก ผูห้ญิงจึงไม่ชอบใช้ เป็นมีดท่ีใช้กบังานใหญ่ เช่น ใช้ถากตน้ไม ้        
เพื่อท าเป็นเสาบา้นเรียกว่า ซ้อมเสา ถากตน้ไมจ้ากกลมให้เป็นเหล่ียม เพื่อท าเป็นเสาบา้นใชต้ดัฟัน    
ไมข้นาดใหญ่ หรือตดัฟันกระดูกสัตว ์เช่น กระดูกหมู เป็นตน้ มีดงกน้ี บางทอ้งถ่ินเรียกวา่ พร้า  
 มีดโงง หรือ พร้าหวด เป็นมีดปลายตดั ด้ามท าด้วยไม้ไผ่มีความยาวเท่า ๆ กบัด้ามจอบ               
หรือเสียม ตดับริเวณโคนมีดให้งอเป็นมุมประมาณ 60 องศา ใช้ส าหรับตดัหญา้โดยยืนถือมีดหวด                  
ซ่ึงมีด้ามยาวเหวี่ยงตัดกอหญ้าหรือพงหญ้าคาในลักษณะคล้ายการตีลูกกอล์ฟ ทั้ งน้ีบางท่าน                     
เรียกมีดชนิดน้ีวา่ มีดคด (อ่าน “ มีดก๊ด ”) 
 มีดซอยหยวก หรือมีดท่ีใช้หั่นต้นกล้วยน้ีเป็นมีดขนาดยาวอย่างดาบ (ซ่ึงบางคนก็ใช ้                   
ดาบเก่าแทนมีดชนิดน้ี) เวลาใชห้ัน่ตน้กลว้ยหรือหยวกกลว้ยเพื่อให้เป็นอาหารหมูน้ี ผูห้ัน่จะนัง่ทบั
ต้นกล้วยไวไ้ม่ให้เคล่ือนหนี ใช้มือท่ีถนัดจบัด้ามมีด มืออีกข้างหน่ึงจบัปลายมีดแล้วหั่นหยวก                      
โดยการหัน่แบบเชือด คือ กดน ้าหนกัของมีดไล่จากส่วนปลายมีดลงไปก่อนเป็นแนวเฉียง 
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 มีดซอยอยา หรือมีดท่ีใช้หั่นใบยาสูบให้เป็นฝอยละเอียดเพื่อใช้บริโภคนั้น มกัเป็นมีด                     
ท่ีมีขนาดยาวประมาณ 1 คืบ กวา้งประมาณ 1 คืบเศษ และท าจากแผน่เหล็กแบนๆ ซ่ึงมกัจะท าจาก
เศษของใบเล่ือย มีดซอยอยาน้ีมักจะไม่นิยมท าด้าม ผู ้ใช้จะอาศัยฝ่ามือประคองให้ใบมีด                           
เคล่ือนข้ึนลงเพื่อหัน่ยาสูบท่ีผอ่นออกมาตามช่องท่ีจดัไว ้
 มีดซุยคือ มีดพกประจ าตวัท่ีชายหนุ่มมกัพกติดตวั ค าวา่ซุย หมายถึงแทงหรือผลกัดนั 
 มีดซุย เป็นมีดปลายแหลม มกัมีขนาดยาวประมาณ 6 น้ิว และกวา้งประมาณ 1 น้ิว ส่วนดา้ม
อาจใช้ไม้ไผ่หรือไม้จิงท าก็ได้ หรือบางคนท่ีพิถีพิถันใช้เขากวางหรืองาช้างหรือกระดูกสัตว ์                 
ท  าดา้มก็สวยงามตามรสนิยม มีดซุย ซ่ึงเป็นมีดพกน้ีมกัจะมีฝักมีดดว้ย การท าฝักมีดดงักล่าวใชไ้มไ้ผ่
หรือไม้จิง มาเหลาให้ได้ขนาดกวา้งและยาวกว่าตัวมีดเล็กน้อย แล้วผ่าไม้นั้ นให้เป็นสองซีก                   
ให้มีขนาดเท่ากนัเจาะดา้นในให้เท่ากบัตวัมีดทั้งความยาว ความหนาและความใหญ่ เม่ือเจาะแล้ว
น ามาประกบกนั และรัดดว้ยหวายถกัปอบหา้ คือปลอกรัดสัก 3 แห่ง 
 มีดซุยเป็นอาวุธประจ าตวั ใช้พกติดตวัไปในท่ีคิดว่าจะมีอนัตราย หรือพกพาติดตวัไปใน
เวลากลางคืนโดยเสียบไวท่ี้เอว นอกจากเป็นมีดประดับท่ีมีไว้เพื่อป้องกันตัวแล้วยงัใช้ปอก                   
ผลไมแ้ละหัน่ซอยวตัถุท่ีไม่ใหญ่มากไดอี้กดว้ย 
 มีดดาบ คือ ดาบหรืออาวุธท่ีใช้ในการสู้รบหรือเป็นเคร่ืองประกอบแสดงความเป็นชาย      
ชาตรี ซ่ึงมีลกัษณะและขนาดต่าง ๆ 
 มีดดาบสรีกญัไชย (อ่าน “ดาบสะหลีกัน๋ไจ”) หมายถึง ดาบท่ีมกัจะปรากฏในวรรณกรรม 
โดยมากจะหมายถึงดาบประจ ากายของพระเอก ซ่ึงบางคร้ังพระอินทร์จะเป็นผูม้อบดาบชนิดน้ี              
ใหพ้ระเอกก็มี 
 มีดโต้ พร้าโต้ช่ือของมีดชนิดน้ี บางแห่งเรียกว่า พร้าฟันไม้ บางท้องถ่ินเรียกว่า มีดโต ้                 
เป็นมีดขนาดใหญ่และยาว มีน ้ าหนกัมากคมโคง้เขา้นิดหน่อย มีขนาดใหญ่ประมาณ 5.5 เซนติเมตร 
ความยาวเฉพาะตวัมีดประมาณ 35 เซนติเมตร สันหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร ดา้มยาวประมาณ         
25 เซนติเมตร ปลายตดั มีเข่ียวคือปลอกรัดยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ฝักมีดชนิดน้ีนิยมท าด้วย
หวายสาน การใช้งาน มีดชนิดน้ีใช้ในงานประเภทตัดฟันไม้ขนาดใหญ่ งานถากเสาซ้อมเสา                      
งานตดัไม ้โดยใชคู้่กบัขวาน 
 มีดเทาะ หมายถึง มีดท่ีใชโ้กนผม ซ่ึงอาจเป็นโกนผมพระภิกษุหรือฆราวาสก็ได ้มีดเทาะน้ี
มกัท าดว้ยแผน่เหล็กหรือโลหะแบนบางและเน้ือกลา้ เพื่อท่ีตดัมีดจะคงความคมไดน้าน 
 มีดปลายว้าย คือ มีดท่ีส่วนปลายโค้งจากคมด้านล่างข้ึนไปรับกับสันแต่มิได้แหลม                 
มากนัก มีดชนิดน้ีมีขนาดต่าง ๆ และใช้งานได้ตามสภาพ เช่น ใช้ได้ทั้ งตัดไม้ จักตอก และ                 
กระทัง่ท าครัว หากใชใ้นการเดินป่าก็มกัจะใช้มีดชนิดน้ีเพราะใชง้านไดอ้เนกประสงค ์คือในกรณี                 
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ท่ีจ  าเป็นก็อาจใช้แทนเสียมได้ด้วย ในการน ามีดชนิดน้ีออกไปใช้นอกสถานท่ีแล้ว พ่อบ้าน                 
มกัจะตอ้งใส่ในฝักมีดแลว้ “เหน็บหลงั” คือเหน็บท่ีดา้นหลงัโดยสอดเขา้ท่ีผา้ขาวมา้หรือเขม็ขดั 
 มีดยบัหรือกรรไกร เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ตดั ท าเป็นใบมีดท าดว้ยเหล็ก 2 อนั กวา้งประมาณ   
2.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร มีขาจบัท าเป็นบ่วงให้มือสอด 2 ขา ยึดดว้ยสลกัหมุนไป
มาได ้มีหลายขนาดและหลายคุณภาพใหเ้ลือกใชต้ามลกัษณะงาน 
 มีดยบัหมาก เป็นเคร่ืองใช้ประจ าเช่ียนหมาก ใช้ส าหรับผ่าผลหมาก ท าด้วยเหล็กแบน ๆ 
เป็นรูปต่างๆ กวา้งประมาณ 2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ประกบกนั ขาหนีบ    
ดา้นใน 2 ด้านเป็นใบมีด และท่ีรองรับใบมีดมีด้ามจบัอยู่ตรงปลาย ส่วนหัวมีสลกัยึดวิธีใช้ น าเอา    
ผลหมากวางไวต้รงกลาง แล้วใช้มือกดกรรไกรเขา้หากนั จะผ่าหมากออกเป็น 2 ซีก หรือผ่าซอย
หมากเป็นช้ินเล็ก ๆ ก็ได้ การใช้มีดยบัหมากจะสะดวกและปลอดภยักว่าการผ่าด้วยมีดผ่าหมาก       
ซ่ึงอาจพลาดบาดมือไดรั้บบาดเจบ็ได ้
 มีดยาว การท่ีเราเรียกวา่มีดยาวนั้น คงเรียกช่ือตามลกัษณะความยาวของมีด ความกวา้งของ     
ส่วนปลายประมาณ 4 เซนติเมตร ส่วนโคนกวา้งประมาณ 3.5 เซนติเมตร สันหนาประมาณคร่ึง
เซนติเมตร ความยาวเฉพาะตวัมีดไม่รวมกัน่ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร เป็นมีดยาวบางปลายตดั       
มีคม ตั้งแต่ปลายถึงโคนมีด ด้ามของมีดยาวน้ี ท าด้วยไม้ไผ่หรือไมจิ้ง คอของด้ามรัดด้วยปลอก
ทองเหลืองหรือเหล็ก ส่วนการประกอบดา้มกบัตวัมีด เหมือนกบัมีดชนิดอ่ืนท่ีกล่าวไปแลว้ 
 การใช้งาน มีดยาวใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ใช้กับงานนอกบ้าน เช่น ฟันหญ้าคนันา       
ตดัหญา้ ถางหญา้บริเวณเรือกสวนน าไปเหมืองไปฝาย แผว้ถางล าเหมืองก่อนฤดูท านา ใช้กบังาน
พฒันาของหมู่บ้าน งานในบา้นใช้มีดยาวตดัแต่งร้ัวบา้นท่ีปลูกด้วยไม ้เช่น ตน้ละหุ่ง ต้นมะขาม       
ตน้ชา เป็นตน้ ใชซ้อยปาดตน้กลว้ยเพื่อเป็นอาหารเล้ียงสัตวท่ี์เรียกกนัวา่ “ซอยอยวก” ใชห้ัน่ซอยก่ิง
ไมข้่อยใหเ้ป็นข้ีโย เรียกวา่ ครุบข้ีโอย 
 มีดแลว เป็นมีดขนาดกลาง ตัวมีดมีความใหญ่ประมาณ 3.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ           
35 เซนติเมตร ส่วนสันของมีดหนาประมาณคร่ึงเซนติเมตร มีรูปร่างคลา้ยกบัดาบ ตีข้ึนจากเหล็กกลา้
และเหนียว ดา้มท าดว้ยไมไ้ผ่หรือไมจิ้ง ดา้มยาวประมาณ 15 เซนติเมตร ตรงคอดา้มมีปลอกท าดว้ย
เหล็กหรือทองเหลืองรัดไวด้ว้ย การใช้งานมีดชนิดน้ีใชใ้นการฆ่าสัตวใ์หญ่ เช่น ววั ควายหรือหมู 
ทั้งน้ีการฆ่าววัควายมีวิธีการฆ่าอยู่ 2 อย่าง คือ ฆ่าแบบชาวบา้นตามปกติ และการฆ่าแบบวิธีของ
ขโมย การฆ่าแบบชาวบา้นตามปกตินั้น คือน าววัควายท่ีจะฆ่าไปผูกกบัหลกัหรือตน้ไม ้ตรึงเชือก                   
ให้สั้ นท่ีสุด ตรึงกับหลักท่ีต ่าให้ส่วนหัวของสัตว์อยู่ต  ่า แล้วใช้ ค้อนหน้าแหวน้ หรือตะลุมพุก          
ตีหัวจนสัตวล์ม้ลงแลว้ใช้มีดแลวแทงคอซ ้ า เลือดสัตวจ์ะพุ่งออกใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว ้การฆ่าแบบ
ขโมย คือน าเอาววัควายท่ีขโมยไดผ้กูตรึงกบัก่ิงไมห้รือตน้ไม ้ผกูสูง ให้หนา้ของสัตวแ์หงนข้ึนแลว้
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ใช้มีดแลวแทงคอจนจมมีด เลือดจะพุ่งกระฉูดออก เ ม่ือเลือดออกหมดวัวควายก็จะล้มลง                      
การช าแหละหนังเน้ือนั้ นก็ใช้มีดแลวอีก นับว่ามีดแลวน้ีเป็นมีดท่ีสามารถช าแหละเน้ือสัตว ์                      
จนเหลือแต่โครงกระดูกได ้มีดแลวจึงใช้ในการฆ่าสัตวโ์ดยเฉพาะก็ว่าได้ (ในบางแห่งค าว่า แลว 
หมายถึงดาบ) 
 มีดหมอ เป็นมีดท่ีลงอาคมไวใ้ชป้ราบภูตผีปิศาจ ท าดว้ยเหล็ก กวา้งประมาณ 5 เซนติเมตร 
ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร มีดหมอเป็นของใช้ประจ าตวัของหมอพื้นบ้านแต่ละคนเช่ือกันว่า       
เม่ือคนถูกผเีขา้หมอผจี  าท าพิธีขบัไล่ผท่ีีสิงอยูใ่นตวัคน โดยการร่ายคาถาอาคมเป่าเสก แลว้ใชมี้ดกรีด
ตามตวัคนท่ีถูกผเีขา้ จะท าใหผ้ร้ีายท่ีสิงอยูอ่อกไปจากตวัผูเ้คราะห์ร้าย 
 ในกรณีท่ีหมอผูท้  าพิธีไม่มีมีดหมอแลว้ ก็อาจใชง้าช้างก าจดั คืองาชา้งท่ีหกัติดอยูก่บัตน้ไม ้
เป็นตน้ หรืองาชา้งท่ีท าพิธีแลว้มาแทนมีดหมอ ยิ่งไปกวา่นั้นหมอท่ีไม่ใชมี้ดหมอหรืองาชา้ง ก็จะใช้
ไพลท่ีชาวลา้นนาเรียกว่าพูเลย (อ่านว่า “ปูเลย”) แทน และว่ากนัว่าหมอบางคนเห็นว่าผูป่้วยหรือ                  
ผูเ้ขา้รับการท าพิธีเป็นหญิงท่ีมีลกัษณะถูกใจ ก็จะใช้พูเลยสั้นคือแง่งไพลท่ีมีขนาดสั้นกรีดไปตาม
ต าแหน่งท่ีหมายตา พร้อมกนันั้นก็ถือโอกาสลูบคล าหญิงนั้นไปดว้ย หมอดงักล่าวน้ีมกัเรียกกนัว่า
พอ่เล้ียงพเูลยสั้น 
 มีดเหน็บ เรียกตามการใชเ้หน็บเอว มีดเหน็บมีฝักใส่เหน็บเอวไปท างานนอกบา้น มีดเหน็บ
มีขนาดใหญ่ประมาณ 4.5 เซนติเมตร ยาวเฉพาะตวัมีดไม่รวมกัน่ประมาณ 30 เซนติเมตร สันหนา
ประมาณ 70 มิลลิเมตร มีรูปลักษณะคมโค้งท้องหย่อนและปลายวา้ย คือปลายแหลมเชิดข้ึนไป        
ทางสัน ดา้มท าดว้ยไมไ้ผห่รือไมจิ้ง การเขา้ดา้มเหมือนกบัมีดชนิดอ่ืนท่ีกล่าวไวแ้ลว้ 
 การท าฝัก ฝักมีดเหน็บใชว้สัดุท า 2 อยา่ง คือท าดว้ยหวาย และท าดว้ยไม ้การท าฝักดว้ยไม ้
ใช้ไมส้ักจะง่ายกว่าไมอ้ย่างอ่ืนเพราะปาดเหลาได้ง่าย หาไมกี้บท่ีมีขนาดใหญ่และยาวกว่าตวัมีด
เล็กนอ้ย มาถากเหลาใหมี้รูปดงัมีด หรือจะท าเป็นรูปตดัตรงก็ได ้เม่ือถากเหลาไดท่ี้แลว้ ผา่ไมกี้บนั้น
ให้แบ่งคร่ึงหรือจะใช้ไมท่ี้เป็นแผ่นบาง 2 แผน่ มาประกบกนัให้ไดข้นาดก็ไดแ้ลว้เจาะดา้นในให้มี
รูปตามมีดท่ีจะใส่ น าฝักทั้ ง 2 ข้างมา ประกบกันแล้วรัดด้วยหวายหรือท่ีท าเป็นบ่วงเรียกว่า                
“ปอบหา้” เท่าน้ีก็จะไดฝั้กไวใ้ส่มีดเหน็บเอวไปท างานต่อไป 
 มีดเหลา ตรงกับมีดตอกในภาษาไทยกลาง เป็นมีดเล็กสั้ นปลายแหลม ส่วนคมโค้ง          
ส่วนด้ามโค้งและยาว ส่วนโคนของมีดจะคอดเล็ก ด้ามท าด้วยไม้ไผ่หรือไม้จิง ตรงคอด้ามใส่    
ปลอกทองเหลือง หรือเหล็กท่ีเรียกวา่เข่ียวมีด เพื่อป้องกนัการแตกหกัของดา้ม การเลือกดา้มถา้เป็น
ไมไ้ผ่ก็จะหาเอาจากก่ิงไมไ้ผสี่สุกท่ีคดโคง้พอดีกบัการท่ีจะใชเ้หลา ถา้เป็นไมจิ้งก็ตอ้งถากเหลาให้
โคง้ตามความตอ้งการ 
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 มีดเหลาใช้กับงานเหลาทุกชนิดสมกับช่ือท่ีว่า มีดเหลาท่ีใช้งานประจ าของชาวบ้านคือ      
การเหลาตอกจกัสานทุกอย่าง ส่วนปลายท่ีแหลมใช้เจาะรูไมไ้ผ่ไดดี้ เช่น เจาะรูข่ือแปเคร่ืองบา้น   
แทนส่ิว และมีดเหลาใช้เป็นอาวุธได้อีกด้วย สมยัก่อนท่ีมีการอู้สาวแอ่วสาว สาวท่ีอยู่นอกบ้าน
ส่วนมากจะมีมีดเหลาไวใ้กล้มือ จึงท าให้บ่าวท่ีเกเรเกรงกลัวไม่กล้าท าอะไรเป็นการล่วงเกิน 
เพราะวา่สาวเจา้อาจเสียบเอาดว้ยมีดเหลาเม่ือใดก็ได ้
 เคียว เป็นเคร่ืองมือส าหรับเก่ียวขา้ว เก่ียวถัว่ และเก่ียวหญา้ต่าง ๆ แต่จุดประสงค์ท่ีส าคญั   
คือ ใช้เก่ียวรวงขา้วเป็นหลกั เม่ือชาวนาปักด าตน้กล้าจนกระทัง่ออกรวง และเมล็ดแก่จดัรวงขา้ว
เหลืองไปทัว่ทุ่งนา แล้วจะใช้ท่อนไมไ้ผ่ยาว ๆ นวดข้าวให้ล้มไปทิศทางเดียวกัน จะได้ใช้เคียว     
เก่ียวขา้วไดส้ะดวก ขา้วไม่พนักนั เคียวเก่ียวขา้วมีหลายแบบ เช่น 
 เคียวกระสา ลกัษณะรูปเคียวโคง้เป็นวงกวา้งเหมือนคอนกกระสา เหมาะส าหรับเก่ียวขา้ว  
ซ่ึงใชว้ธีิปักด า เพราะตน้ขา้วแบบปักด าตน้ขา้วจะกอใหญ่ จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้คียววงกวา้ง 
 เคียวกระยาง ลกัษณะรูปเคียวโคง้เป็นวงแคบกว่าเคียวกระสา วงเคียวท่ีแคบกว่าน้ีเหมือน  
คอนกกระยาง ใชเ้ก่ียวขา้วนาด าและนาหวา่นซ่ึงกอขา้วไม่ใหญ่นกั จะท าดา้มจบัยาวและนิยมใชก้นั
มากท่ีสุด 
 เคียวงู ลักษณะปลายเคียวเหมือนหัวงู วงเคียวแคบกว่าเคียวกระยาง มีคอคอดตรงคองู   
เหมาะส าหรับเก่ียวฟ่างและรวงข้าวท่ีพนักันยุ่งไม่เป็นระเบียบ จ าเป็นจะต้องเก่ียวข้าวทีละรวง        
ในบางคร้ัง เคียวงูจะท าดา้มงอ เพื่อใหมื้อจบัไดถ้นดัมีแรงดึงไดม้าก ปกติมกัใชเ้ก่ียวขา้วฟ่างมากกวา่
เพราะตน้ขา้วฟ่างค่อนขา้งเหนียว 
 เคียวขอ ส่วนใหญ่พบอยู่ในแถบจงัหวดัเพชรบูรณ์ จงัหวดัพิษณุโลก และจงัหวดัพิจิตร                
คงได้รับอิทธิพลมาจากเคียวเก่ียวข้าวของจงัหวดัแถบภาคอีสาน และประเทศกัมพูชา เป็นต้น      
เคียวขอบางทีเรียกวา่ “กรูด” เคียวขอจะใชเ้ก่ียวก่ิงไมห้รือรากไมเ้น้ือแข็ง ซ่ึงมีลกัษณะโคง้งออยูแ่ลว้
ถากและเหลาใหเ้รียบ ใหส่้วนเป็นขอมีความโคง้เป็นวงกวา้งมาก เส้ียมปลายแหลมให้แหลม ขอน้ีจะ
ใชส้ าหรับกวาดตน้ขา้วใหม้ารวมกนั เม่ือจบัรวงขา้วไดแ้ลว้จะพลิกเคียวซ่ึงอยูต่รงขา้มกบัขอมาเก่ียว
รวงขา้ว แลว้ใชข้อดา้นล่างกองรวมใชมื้อจบัประคองฟ่อนรวงขา้วให้ไปกองรวมกกัผกูมดัดว้ยตอก
หรือซงัขา้วมดัเป็นฟ่อน 
 เคร่ืองมือของงานช่างแกะสลกัท่ีส าคญั ๆ ก็มี ส่ิวและคอ้น ส่ิว คือ ส่ิงท่ีท าจากโลหะท่ีเป็น
เหล็กกล้าแข็งและเหนียว ท าให้เกิดความคมด้วยการตี การเจียร และตกแต่งให้เป็นหน้าต่าง ๆ                 
เช่นหนา้ตรง หนา้โคง้ ซ่ึงมีขนาดต่าง ๆ กนั และส่ิวท่ีจะใชแ้กะสลกัไดดี้นั้น จะตรงมีความคม ส่ิวท่ีดี
ควรจะท าจากตะไบ และเหล็กสปริง  
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 ส่ิวท่ีใช้ในการแกะสลกั เช่นส่ิวหน้าตรง ใช้ส าหรับตอกเดินเส้นในแนวตรงและขุดพื้น               
ซ่ึงมีหลายขนาด ส่ิวหน้าโคง้ โคง้เล็บมือ ใชส้ าหรับตอกเดินเส้นในส่วนท่ีเป็นเส้นโคง้และใช้ปาด
แต่งแกะแรลาย และส่ิวปากเส้ียว ลกัษณะส่ิงจะเป็นมุกเฉียงไปขา้งหน่ึงและจะมีเป็นคู่ คือเส้ียวซ้าย
และเส้ียวขวา 
 การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือของช่างแกะสลัก ส่ิว นับว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญส าหรับ                           
ช่างแกะสลกัเป็นอยา่งยิ่ง ถา้ส่ิวท่ีน ามาใชใ้นการแกะสลกันั้นไม่มีความคม ผลงานท่ีแกะออกมานั้น
ความงามก็จะดอ้ยลง เพราะความของส่ิวท่ีน ามาแกะและปาดลงบนเน้ือไมจ้ะท าให้ลวดลายสวยงาม
คมชดั และมีความเด็ดขาดอยู่ในตวั ทั้งน้ีก็เพราะฝีมือช่างประกอบกบัการมีเคร่ืองมือดี และรู้จกัใช ้
จึงจะเป็นส่ิง ท่ีช่วยให้ผลงานดียิ่ง ข้ึน ฉะนั้ นช่างจึงจ า เ ป็นท่ีจะต้องการรู้จักวิ ธีการลับส่ิว                      
ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแกะสลกัไมใ้หมี้ความคมอยูเ่สมอ 
 

11. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 วาทนีิ ภาวสุทธิกุล (2549) ศึกษาวจิยัเร่ืองการประเมินผลโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 
: กรณีศึกษากลุ่มหตัถกรรมตีแผน่แร่ตกแต่งไม ้ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  
ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษา 2 หวัขอ้ คือ 

1. กลุ่มหตัถกรรมตีแผน่แร่และกลุ่มผลิตไมมี้ความส าเร็จในการด าเนินโครงการหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก 

2. กลุ่มหตัถกรรมตีแผน่แร่และกลุ่มผลิตไมมี้ความส าเร็จในการด าเนินโครงการหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจพบวา่ สมาชิกกลุ่มหัตถกรรมตีแผ่นแร่ตกแต่งไม ้ส่วนใหญ่                
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดร้อยละ 61.10 เหตุผลท่ีท าให้มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ      
หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 3 อนัดบัแรก คือ ท าให้มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน รองมา คือขยายตลาดไดเ้พิ่ม
มากข้ึนและไดรั้บความรู้จากการฝึกอบรมเพิ่มข้ึน 

ในการด าเนินโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมตีแผ่นแร่และกลุ่ม 
ผลิตไมป้ระสบปัญหาในดา้นต่าง ๆ คือ 

1. ดา้นวตัถุดิบ ประสบปัญหาดา้นราคาแผ่นแร่ ท่ีมีราคาไม่แน่นอน ส่วนวตัถุดิบท่ีเป็นไม ้              
ก็มีราคาท่ีสูงข้ึนและเป็นราง่าย 

2. การตลาด สมาชิกยงัมีความเห็นวา่ไม่เพียงพอ ตอ้งมีการขยายตลาดมากข้ึน 

3. ดา้นการฝึกอบรม ยงัไม่ตรงตามความตอ้งการของผูรั้บการอบรม 

4. การกระจายผลผลิตยงัไม่ดี ยงักระจุกตวัอยูเ่พียงผูผ้ลิตบางกลุ่ม 
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5. ดา้นการจดังานแสดงจ าหน่ายสินคา้ ยงัไม่มีผลต่อยอดขาย 

อภิชัย พนัธเสนและคณะ (2550) ไดท้  าวจิยัเร่ือง การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
กบัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม งานวิจยัน้ีมีจุดเร่ิมตน้มาจากความเขา้ใจของคณะผูว้ิจยั     
ว่า ภายหลงัจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได้ทรงเสนอแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้ง
รูปธรรมในการท าการเกษตรส าหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพึ่งตนเอง              
มาตั้ งแต่ พ.ศ. 2537 โดยท่ีได้ทรงมีแนวคิดในเร่ืองน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เกษตรทฤษฎีใหม่                  
ดงักล่าวประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ สามขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ีหน่ึง เกษตรกรจะต้องสามารถ
พึ่งตนเองจากการเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลกัได้ ขั้นตอนท่ีสอง เม่ือมีผลผลิตมากเกิน                   
ความจ า เ ป็น เพื่ อการบริโภคในครัว เ รือน ควรมี กิจกรรมก ลุ่มในลักษณะเป็นสหกรณ์                     
เพื่อการแปรรูปหรือการจ าหน่าย ส่วนขั้นท่ีสาม สามารถร่วมมือกบักลุ่มทุนและพลงังาน เพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต ภายหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พระองค์ได้มี                     
พระราชด ารัส ในเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงหมายถึง “พอกินพอใช้” ท่ีเคยมีพระราชด ารัส                     
มาตั้ งแต่ พ.ศ. 2517 โดยอธิบายในปีต่อมาไวอ้ย่างชัดเจนว่า “ความพอเพียง” นั้น หมายถึง                             
ความพอประมาณ และ ความมีเหตุผลโดยได้เสนอเศรษฐกิจพอเพียงน้ีในฐานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์      
การพฒันาประเทศ  

 แต่คนไทยทัว่ไปก็ยงันึกภาพไม่ออกวา่ เศรษฐกิจพอเพียงจะมีรูปธรรมท่ีน ามาใชป้ฏิบติัจริง
ได้อย่างไร เน่ืองจากคุ้นกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ซ่ึงมีรูปธรรมการผลิตการเกษตรส าหรับเกษตรกร                     
รายย่อยเป็นหลกั มีแนวโน้มจะอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความหมายเช่นเดียวกบัทฤษฎีใหม่         
และเม่ือเป็นเช่นนั้นก็ยากท่ีจะปรับมาเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในลักษณะท่ีสามารถ                
ปฏิบติัได้จริง เน่ืองจากประเทศไทยมิได้มีเฉพาะภาคเกษตร แต่ได้มีอุตสาหกรรมและบริการ                  
ท่ีกา้วหนา้ไปไกลแลว้ 

พีรพงษ์ ปราบริปู (2547) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานวิสาหกิจชุมชน                
ก ลุ่มตีเหล็กบ้านฝายมูล อ า เภอท่าว ังผา จังหวัดน่าน การศึกษาน้ีศึกษาข้อมูลจาก 73 คน                      
จากกลุ่มตีเหล็กบา้นฝายมูล พบวา่ผลิตภณัฑ์หลกัท่ีผลิตคืออุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ มีดพร้า 
เสียม เป็นตน้ และตน้ทุนในการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของค่าแรงท่ีไม่เป็นตวัเงิน รองลงมาเป็น
ค่าจ้างในการผลิต และค่าวตัถุดิบตามล าดับ ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ต่อต้นทุนเป็นตัวเงิน           
อยูใ่นช่วงร้อยละ 3.76  ถึง 70.26 

 ส าหรับโครงสร้างการตลาดสมาชิกส่วนใหญ่บริหารการตลาดกันเองเป็นร้อยละ 60        
และจ าหน่ายบนแผงลอยท่ีสมาชิกสร้างข้ึนเป็นร้อยละ 30 ส่วนอีกร้อยละ 10 จะจ าหน่าย                   
ใหพ้อ่คา้คนกลางในกลุ่มและต่างหมู่บา้น 
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 เ ม่ือพิจาณาในด้านจุดแข็ง จุดอ่อนของกลุ่ม พบว่า  ภาพรวมของกลุ่มเป็นจุดเด่น                      
และจุดแข็งในการจดัองค์กร ฝีมือในการผลิตสินคา้ท่ีได้มาตรฐาน ตลอดจนผลิตภณัฑ์เป็นสินคา้       
ระดับล่างท่ี เป็นท่ีต้องการของตลาด อีกทั้ งย ัง เป็นผู ้ผลิตรายใหญ่เพียงรายเดียวของพื้นท่ี                
ส่วนขอ้จ ากดั คือ ถ่านท่ีใช้เป็นวตัถุดิบเร่ิมขาดแคลน อาจท าให้ตน้ทุนในการผลิตปรับตวัสูงข้ึน            
ในอนาคต 

 ด้านศักยภาพในการพัฒนาของกลุ่ม เ น่ืองจากทักษะและฝีมือในด้านการตีเหล็ก                            
ท่ีถูกสั่งสมมาเป็นทุนเดิม ซ่ึงสามารถพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่มไปสู่ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีตอ้งการได ้

ปิยาภา พรหมทอง (2542) ศึกษารูปแบบเคร่ืองมือเหล็กท่ีพบในประเทศไทย ซ่ึงเป็น
การ ศึกษา เฉพาะ เค ร่ือง มือ เหล็ ก ท่ีอยู่ ใน ช่วงสมัย ก่อนประวัติ ศาสต ร์  ท่ี เ ก็ บ รักษาไว ้                              
ตามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่าง ๆ จากภาคเหนือ จ านวน 36 ช้ิน ภาคกลาง จ านวน 294 ช้ิน                
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 68 ช้ิน การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะเร่ืองหน้าท่ีหลักของ                         
การใช้งานของเคร่ืองมือเป็นเกณฑ์ในการแบ่งโดยเปรียบเทียบกับการใช้งานของเคร่ืองมือ             
ในปัจ จุบันพบว่า  เค ร่ือง เหล็กสมัย ก่อนประวัติศาสตร์ ท่ีพบในประ เทศไทยแบ่ งออก                                 
ไดเ้ป็น 4 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ  

1. เคร่ืองมือเก่ียวกบังานช่างไม ้ไดแ้ก่ ขวาน ส่ิว ตะปู  
2. เคร่ืองมือในการท าเกษตร ไดแ้ก่ เสียม เคร่ืองมือขดุ 

3. เคร่ืองมือล่าสัตวแ์ละอาวธุ ไดแ้ก่ ใบหอก หวัลูกศร แหลน ฉมวก 

4. เคร่ืองมือสารหนา้ท่ี ไดแ้ก่ มีด 

จากการศึกษารูปแบบของเคร่ืองมือเหล็กท่ีพบตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย จะเห็นไดว้า่
เคร่ืองมือเหล็กท่ีพบแต่ละภาคมีรูปแบบท่ีหลากหลาย มีทั้ งเหมือนและแตกต่างกัน โดยเฉพาะ                  
ภาคกลางมีรูปแบบของเคร่ืองมือเหล็กท่ีหลากหลายกว่าทุกภาค ส่วนมากแล้วในแต่ละภาค                  
จะพบเคร่ืองมือท่ีมีรูปแบบแตกต่างกับ ยกเวน้ ขวานบ้อง ใบหอกมีบ้อง และ ใบหอกไม่มีบ้อง                       
มีลกัษณะท่ีเหมือนกนัทั้ง 3 ภาค  

 




