
 
บทที ่5 

สถานภาพและการจดัการธุรกจิชุมชนของผู้ประกอบการ 
ธุรกจิหัตถกรรมสาขางานโลหะจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 จากการรวบรวมข้อมูลทั้ งการส ารวจลงพื้นท่ีและการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการธุรกิจ
หตัถกรรมสาขางานโลหะจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีเขา้ร่วมในโครงการวิจยั เร่ือง การประยุกตพ์ระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมสาขางานโลหะของจงัหวดัเชียงใหม่ 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวเิคราะห์  ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงตามเน้ือหาดงัน้ี 

1.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณดิเรก สิทธิการ 
2.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มนายสนิท พนัธวงค ์
3.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มหตัถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณ 
4.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณดวงใจ ปัญญาวงค ์
5.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณหทยัรัตน์  ไชยรักษ ์
6.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณสุพรรณ สิทธิการ 
7.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณวฒันา เรือนศรี 

 8.  สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของคุณรัตติกาล พรมมี 
             9.   สถานภาพและการจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่มแกะสลกัลา้นนา   
           10.  ขั้นตอนการผลิตหตัถกรรมงานโลหะ 
 

1.  สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณดิเรก สิทธิการ 
  ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณดิเรก จะกล่าวถึงประวติัของ
ผูป้ระกอบการ จุดเร่ิมตน้ของงานหตัถกรรมงานโลหะ สถานท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม 
และการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี 
  1.1   ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณดิเรก สิทธิการ (สล่าดิเรก สิทธิการ) อายุ 56 ปี อาศยัอยู่บา้นเลขท่ี 27 ถนนววัลาย 
ซอย 2ก ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้    
(ม.3) จากโรงเรียนสิริมงัคลานุสรณ์ ปัจจุบนัประกอบอาชีพอิสระ(ครูปัญญาท้องถ่ิน) มีสมาชิก
ภายในครอบครัวทั้งหมด 3 คน รายได้โดยเฉล่ีย 12,000 บาทต่อเดือน คุณดิเรก สิทธิการ ได้รับ
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รางวลัเกียรติคุณ ระหว่างปี 2544 - 2546 รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การต่าง ๆ ปี 2546           
รับรางวลัเชิดชูเกียรติ เพชรราชภฏั-เพชรลา้นนา จากสถาบนัราชภฎัเชียงใหม่ และรับรางวลับุคลากร
ดีเด่นดา้นครูภูมิปัญญาภาคเหนือ จากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.1  การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ โดยนกัศึกษาสาขาวชิาศิลปกรรม 
                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

  1.2 จุดเร่ิมต้นของงานหัตถกรรมงานโลหะของคุณดิเรก สิทธิการ 
   คุณดิเรก สิทธิการ กล่าววา่ การสลกัลายเคร่ืองเงินในครอบครัวของคุณดิเรก สืบทอด
มาจากปู่ ย่าตายาย ซ่ึงปู่ เป็นช่างมาจากพม่า ตอนเด็ก ๆ เห็นพ่อกับแม่ท างานสลักเงินทุกว ัน               
ใจก็อยากจะท าบา้ง แต่พ่อแม่ก็ยงัไม่สอนให้เพราะยงัเด็กอยู่ บางคร้ังก็จะแอบท าเอง จนพ่อกบัแม่
เห็นแววจากงานท่ีคุณดิเรกแอบท า ก็เร่ิมสอนให้ท างานช้ินเล็ก ๆ ไปก่อน หลงัจากนั้นคุณดิเรกก็เร่ิม
ฝึกปรือมาตั้งแต่เด็กและพฒันาฝีมือข้ึนมาเร่ือย ๆ และเร่ิมน าเอาวิธีการดุนโลหะสลกัเงินมาใช้กบั
อะลูมิเนียม เพราะอะลูมิเนียมไม่แข็งตวั ท าออกมาไดล้วดลายสวยงามเช่นกนั ผลงานของคุณดิเรก
ไดแ้ก่ ผลงานดุนโลหะ "รถบุสบก" ขนาดความสูงประมาณ 5.00 เมตร  
   ในปี 2525 หลงัจากจบการศึกษา คุณดิเรก สิทธิการ ก็เร่ิมตน้ศึกษางานศิลปหตัถกรรม
การดุนสายสลกัโลหะ จากภูมิปัญญา จากญาติพี่นอ้งและไดพ้ยายามศึกษาคน้ควา้ปรับปรุงคุณภาพ
หัตถกรรมน้ีมาตลอด และเป็นผูเ้ร่ิมต้นพัฒนารูปแบบงานในลักษณะต่าง ๆ ท่ีไม่เหมือนใคร                    
เช่น การท าภาพเหมือนบุคคลส าคญั ภาพเหตุการณ์ในประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั ภาพในวรรณคดี และ     
ภาพพุทธประวติั โดยโลหะท่ีท ามีทั้ง ทองค า เงิน ทองแดง และอลูมิเนียม   
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  1.3 สถานทีใ่นประกอบการธุรกจิชุมชนของคุณดิเรก สิทธิการ 
   ในปี พ.ศ.2544  นายดิเรก สิทธิการ ไดท้  าการสอนวิชาการตอ้งลาย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนวดัศรีสุพรรณ และได้เป็นครูภูมิปัญญา    
สอนมาได ้3 รุ่นแลว้ และปัจจุบนัไดท้  าการสอนวิชาภูมิปัญญาการตอ้งลาย ให้เด็กนกัเรียนโรงเรียน
เทศบาลวดัศรีสุพรรณ และสอนให้กบัผูท่ี้สนใจ โดยตั้งกลุ่มช่ือว่า “กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์” ตั้งอยู่ท่ี 
ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นสถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑ์ และเป็น
สถานท่ีศึกษาเรียนรู้ศิลปะการดุนโลหะท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึง   
  1.4 การบริหารจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มคุณดิเรก สิทธิการ 
   ในการส ร้ า งคว ามส า เ ร็ จ ให้ กับ ธุ ร กิ จของผู ้ประกอบการ คือ  ก า รจัดก า ร                        
ในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่มอย่างมีกระบวนการ ซ่ึงวิธีการบริหารงานนั้นย่อมเป็นไปตาม
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูก้  าหนดแนวทางในการน ากลุ่มเขา้สู่ธุรกิจชุมชุน ซ่ึงการบริหารจดัการธุรกิจ
ชุมชนของกลุ่มประกอบไปดว้ย 
   1.4.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
    ในการจดัโครงสร้างของผูป้ระกอบการนั้น มีการด าเนินการบริหารกลุ่มโดยการ
แบ่งหน้าท่ีการท างานจากโครงสร้างของกลุ่ม ซ่ึงทางกลุ่มของคุณดิเรก คือ “กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์”    
ไดมี้การจดัโครงสร้างกลุ่ม ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ (คุณดิเรก สิทธิการ) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 
สมาชิกภายในชุมชนววัลาย 9 

รวม 12 
 

ตารางท่ี 5.1 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ 
ท่ีมา : ดิเรก สิทธิการ, 2553, มกราคม 10 
 

    เน่ืองจากกลุ่มของผูป้ระกอบการ เกิดจากการก่อตั้งของสมาชิกภายในชุมชน    
ววัลาย สมาชิกภายในกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิลป์ท่ีมาเรียน และเป็นสมาชิกในชุมชน ซ่ึงแผนภูมิ
โครงสร้างกลุ่มมีลกัษณะดงัแผนภูมิท่ี 5.1 ดงัน้ี 
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โครงสร้างของกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 แผนภูมิท่ี 5.1 โครสร้างของกลุ่มฮ่วมเฮียนศีลป์ 
 

    จากแผนภูมิท่ี 5.1 จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มนั้ น             
มีความเท่าเทียม และเสมอภาคกัน เพียงแต่จะยกต าแหน่งประธานกลุ่มให้ คุณดิเรก สิทธิการ        
เป็นผูดู้แลกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกกลุ่ม 
   1.4.2 การจัดการด้านการผลติ 
    การผลิตผลิตภณัฑ์ของผูป้ระกอบการ ไดผ้ลิต เคร่ืองเงินตกแต่ง (ในการผลิต     
1 คร้ัง ใช้เวลา ประมาณ 4-5 วนั ตามขนาดของงาน ได้จ  านวน 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคาสินค้า          
500-600 บาท) กรอบรูปเงิน (ในการผลิตแต่ละคร้ัง ใชเ้วลา 1 วนั ไดจ้  านวน 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 
300-400 บาท) ในการผลิตแต่ละคร้ัง โดยทัว่ไปทางกลุ่มจะเลือกสรรวตัถุดิบ เช่น ทองค า (แสนต่อ    
1 กิโลกรัม ซ้ือจากร้านทองช้างดาว) เงิน (440 บาทต่อ 1 บาท ซ้ือจากร้านทองช้างดาว) อลูมิเนียม 
(1,500 บาทต่อ 1 แผ่น ซ้ือจากร้านธนบุรี อลูมิเนียม) ทองแดง (1,500 บาทต่อ 1 แผ่น สั่งมาจาก
กรุงเทพฯ) ทองเหลือง (1,000 บาทต่อ 1 แผ่นสั่งมาจากกรุงเทพฯ) นิดเกิล (7,000 -8,000 บาทต่อ       
1 แผน่สั่งจากกรุงเทพฯ)  

ประธานกลุ่ม 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง (Order) 

สมาชิกกลุ่ม 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่าย 

คุณดิเรก    สิทธิการ 

สมาชิกกลุ่ม 

สมาชิกภายในครอบครัว 
 

ถนนคนเดินววัลาย 
และงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ลูกค้าทัว่ไป 
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   1.4.3 การจัดการด้านการตลาด 
    ผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการได้รับการยอมรับจาก โครงการหน่ึงต าบล        
หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นจะรับตามใบสั่ง และมีการจัดจ าหน่ายอยู่ท่ี     
ถนนคนเดินววัลาย รวมไปถึงการออกงานแสดงสินคา้ตามกิจกรรมต่าง ๆ ของทางจงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นตน้ 
 

2. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มนายสนิท พนัธวงค์ 
  ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของกลุ่มนายสนิท จะกล่าวถึงประวติัของ
ผูป้ระกอบการ จุดเร่ิมตน้ของงานหตัถกรรมงานโลหะ สถานท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม 
และการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี 
  2.1 ประวตัิของผู้ประกอบการกลุ่มนายสนิท พนัธวงค์ 
 ผู ้ประกอบการ คือ คุณสนิท พันธวงค์ อยู่บ้านเลขท่ี  67/1 ซอย  1 ถนนววัลาย                 
ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  อายุ  47 ปี จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5             
มีสมาชิกภายในครอบครัว 5 คน รายไดข้องครอบครัวโดยเฉล่ียประมาณ  10,000  บาทต่อเดือน 
   2.2 จุดเร่ิมต้นของงานหัตถกรรมงานโลหะของกลุ่มนายสนิท พนัธวงค์ 
   การประกอบ ธุ ร กิ จของก ลุ่ มได้ด า เ นิ น กิ จก า รม าตั้ ง แ ต่ รุ่น คุณพ่ อ คุณแม่                              
ของผูป้ระกอบการเอง โดยตวัคุณสนิทเอง ก็ไดรั้บการถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างานมาจาก       
คุณพ่อคุณแม่ จากประสบการณ์ท่ีได้รับมาท าให้คุณสนิทได้จดัตั้งกลุ่มข้ึนมา คือ กลุ่มนายสนิท 
พันธวงค์ ซ่ึงทางกลุ่มได้จัดตั้ งกลุ่มส าหรับการผลิตงานแผ่นโลหะตอกลายมังกรและหงส์             
เพื่อจ าหน่ายแก่นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ  
  2.3 สถานทีใ่นประกอบการธุรกจิชุมชนของกลุ่มนายสนิท พนัธวงค์ 
 กลุ่มนายสนิท พนัธวงค์ มีประสบการณ์ในการท างานมาแล้ว 20ปี โดยมีแหล่งผลิต
สินค้าตั้ งอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี  129/132 หมู่ท่ี 2 หมู่บ้านเชียงใหม่วิลล่า 1 ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง               
จงัหวดัเชียงใหม่  โดยผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเร่ิมผลิตมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 สาเหตุท่ีตั้งของแหล่งผลิต            
ท่ีบา้น เพราะวา่สะดวกในการจดัสรรวสัดุและวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ สะดวกในการขนส่งสินคา้
ไม่ตอ้งเสียค่าเช่าท่ีเป็นของตนเอง และเป็นแหล่งแรงงานดว้ย 
  2.4 การบริหารจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มนายสนิท พนัธวงค์ 
   การจดัการบริหารธุรกิจชุมชนในระบบเศรษฐกิจพอเพียงของทางกลุ่ม ผูป้ระกอบการ
จะด าเนินการบริหารเพียงผูเ้ดียว เพราะเป็นผูค้า้รายเดียว โดยคณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาในลกัษณะการจดั
โครงสร้างกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
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   2.4.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
    จากการให้สัมภาษณ์ของผู ้ประกอบการ ท าให้ทราบถึงการแบ่งหน้า ท่ี                        
ในการบริหารจดัการการผลิตสินคา้ ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มนายสนิท พนัธวงค์ 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มนายสนิท พนัธวงค์ จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการกลุ่มนายสนิท พนัธวงค ์ 1 
สมาชิกภายในกลุ่มนายสนิท พนัธวงค ์(ลูกจา้ง) 6 
พนกังานขาย 1 

รวม 8 
 

ตารางท่ี 5.2 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มนายสนิท พนัธวงค ์
ท่ีมา : สนิท พนัธวงค,์ 2553, มกราคม 10 

โครงสร้างของกลุ่มนายสนิท พนัธวงค์ 
 
 

 
 
 
    
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 แผนภูมิท่ี 5.2 โครงสร้างของกลุ่มหตัถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณ 
    จากแผนภูมิท่ี 5.2 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างของกลุ่มเป็นแบบแนวนอน ซ่ึงมี
ระบบการแจกแจงงานตามจ านวนของลูกจา้งภายในกลุ่ม ซ่ึงเหมาะส าหรับกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีระบบ    
การท างานท่ีไม่ซบัซ้อน ท าให้การประสานงานภายในกลุ่มสะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยการจ าหน่าย
สินคา้จะใชร้้านคา้ของผูป้ระกอบการและพนกังานขาย ช่วยในการกระจายสินคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ 

คุณสนิท พนัธวงค์ 

ลูกจ้าง 

ผลติสินค้า ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ลูกจ้าง 

ลูกจ้าง 
ลูกจ้าง 

ลูกจ้าง 

ลูกจ้าง 

ร้านค้าผู้ประกอบการ 

ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

พนักงานขาย 
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   2.4.2 การจัดการด้านการผลติ 
 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนั้ น ทางกลุ่มได้มีการแบ่งกระบวนการใน        
การผลิตออกเป็น การเลือกซ้ือวตัถุดิบและอุปกรณ์ (แผ่นโลหะ ราคาประมาณ 1,350 บาทต่อแผ่น      
และข้ีเล่ือย) การผลิตสินคา้จะผลิตตามแบบท่ีทางกลุ่มมีการคิดคน้เองทั้งหมด การท างานจะท า       
ทั้งท่ีบา้นและท่ีร้านของผูป้ระกอบการเอง ปัจจุบนัทางกลุ่มได้ผลิตสินคา้ คือ แผ่นโลหะตอกลาย
มงักรและหงส์ ส่วนกลวธีิในการผลิต คือ ขั้นแรกจะน าแผน่โลหะมาตดัตามขนาดท่ีตอ้งการ จากนั้น
ก็วาดลายตามแบบ  แล้วก็ตอกแผ่นให้เป็นรอยนูนข้ึนมาตามแบบท่ีวาด จากนั้นตม้ชันให้ละลาย 
เพื่อท่ีจะน ามาใส่ในแผน่ท่ีข้ึนรูปไว ้ แลว้คว  ่าลงกบัแท่นไม ้ และรองดว้ยแผน่พลาสติก ยึดดว้ยตะปู  
หลงัจากนั้นก็จะท าการมือตอกจนเสร็จ (ใช้เวลาประมาณ 5 วนัต่อ 1 ช้ิน ตน้ทุนสินคา้ประมาณ 
3,200 บาท และจ าหน่ายในราคา 8,000 บาทต่อช้ิน) ปัจจุบนัผูป้ระกอบการยงัมีสินค้าใหม่คือ     
นาฬิกา 12 ราศี 
   2.4.3 การจัดการด้านการตลาด 
 สินคา้เนน้การผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีการตรวจสอบ
สินคา้ก่อนการจ าหน่ายให้ลูกคา้ โดยผูป้ระกอบการจะดูการขดัเงาว่าข้ึนเงาเท่าท่ีควรหรือไม่ และ
ตรงไหนข้ึนรูปไม่ได้สัดส่วนบ้าง ลงสีสวยตามท่ีตอ้งการหรือไม่ และกรอบรูปควรเป็นสีอะไร      
เม่ือเรียบร้อยแลว้ถึงน าออกจ าหน่ายให้ลูกคา้  ลูกคา้ส่วนใหญ่จะเป็นนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  ซ่ึงจะซ้ือไปเป็นของฝากหรือตกแต่งบา้นดว้ย สินคา้ของทางกลุ่มไดรั้บการยอมรับ
คุณภาพจากหน่วยงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) ในการจ าหน่ายสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการ    
มีร้านเป็นของตนเองอยู่ 2 แห่ง แห่งหน่ึงจะตั้งอยู่ท่ีถนนววัลาย และอีกแหล่งหน่ึงได้มีการจ้าง
พนกังานขายประจ าอยูท่ี่ร้าน ร้านจะตั้งอยูท่ี่บา้นถวาย (ร้านสองฝ่ังคลอง) ในการจ่ายค่าตอบแทนนั้น
จะจ่ายในพนกังานเป็นรายวนั โดยมีการจ่ายค่าอาหาร และค่าน ้ามนัรถใหด้ว้ย 
 

3. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวดัศรีสุพรรณ 
  ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของกลุ่มหัตถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณ 
จะกล่าวถึง  ประวัติของผู ้ประกอบการ จุดเ ร่ิมต้นของงานหัตถกรรมงานโลหะ สถานท่ี                   
ในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม และการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี 

  3.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณมณฑกานต์ ตันทรัตน์ อยู่บ้านเลขท่ี 9/4 ซอย 2 ถนนวัวลาย ต าบลหายยา         
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อายุ 43 ปี การศึกษาขั้นสูงสุดระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสุโขทยั
ธรรมธิราช มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 6 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวมาจาก งานสลกัดุนโลหะ 
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(เป็นช่างบุดุนโลหะ) มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 8,000-10,000 บาท  ผูป้ระกอบการมีประสบการณ์
ในการท างานมาแลว้ 10 ปี โดยเป็นสมาชิกใน “กลุ่มหตัถศิลป์ลา้นาวดัศรีสุพรรณ” 
  3.2  จุดเร่ิมต้นของงานหัตถกรรมงานโลหะของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวดัศรีสุพรรณ 
  จุดเร่ิมต้นของการประกอบธุรกิจของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวดัศรีสุพรรณ เกิดจาก   
ความเส่ือมถอยของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของหตัถกรรมเคร่ืองเงินววัลาย อนัเป็นมรดกท่ีสืบทอดมาจาก
บรรพบุ รุษมากว่า  200  ปี  ท าให้ผู ้ประกอบการได้หันตัว เองมาท างานบุ ดุนโลหะแทน                          
เพราะอะลูมิเนียมและทองแดงท่ีเป็นวตัถุดิบมีราคาถูกกว่าเงินมาก และตอนน้ีงานดุนโลหะก็เป็น           
ท่ีนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดว้ย 
 
 

  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

   ภาพท่ี 5.2 คุณมณฑกานต ์ตนัทรัตน์และผลิตภณัฑ์   
    
  3.3 สถานทีใ่นประกอบการธุรกจิชุมชนของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวดัศรีสุพรรณ 
   กลุ่มหัตถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณ ตั้งอยู่เลขท่ี 100 ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สถานท่ีประกอบการเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน และทางกลุ่มยงัได ้    
มีการจดัตั้ง “ศูนยจ์  าหน่ายผลิตชุมชน: ในรูปแบบของสหกรณ์” ภายในวดัศรีสุพรรณดว้ย เพื่อเป็น
การกระจายรายไดใ้หแ้ก่คนในชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
  3.4 การบริหารจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวดัศรีสุพรรณ 
   ในการสร้างความส าเร็จใหก้บักลุ่มหตัถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณคือ การจดัการในการ
บริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่มอย่างมีกระบวนการ ซ่ึงวิธีการบริหารงานนั้ นย่อมเป็นไปตาม
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูก้  าหนดแนวทางในการน ากลุ่มเข้าสู่ธุรกิจชุมชน ซ่ึงการบริหารดังกล่าว
ประกอบไปดว้ย 
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   3.4.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
    เม่ือกล่าวถึงโครงสร้างองค์กรของคุณมณฑกานต์ ตนัทรัตน์ ท าให้ทราบว่า 
ผูป้ระกอบการไดด้ าเนินการผลิตร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่มหตัถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณ ซ่ึงทาง   
คุณมณฑกานต ์ตนัทรัตน์ ไดมี้การจดัโครงสร้างองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงดงัน้ี 
 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวดัศรีสุพรรณ 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวดัศรีสุพรรณ จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการกลุ่มหตัถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณ 1 
สมาชิกภายในชุมชนวดัศรีสุพรรณ 12 

รวม 13 
 

ตารางท่ี 5.3 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มหตัถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณ 
ท่ีมา : มณฑกานต ์ตนัทรัตน์, 2553, มกราคม 11 
 

โครงสร้างของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวดัศรีสุพรรณ 
 
 

 
 
 
    
 
 
 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 5.3 โครงสร้างของกลุ่มหตัถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณ 

    จากแผนภูมิท่ี 5.3 จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มนั้ น           
มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกคน ซ่ึงในการท างานนั้นประธานกลุ่มจะเป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ี        

ประธาน 

สมาชิก 
ค าส่ังผู้ว่าจ้าง (Order) 

สมาชิก 

ผูป้ระกอบการ 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

ผลติสินค้า ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่าย 

คุณมณฑกานต ์ ตนัทรัตน์ 

ลูกค้าชาวไทย ลูกค้าชาวต่างประเทศ 
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ในการประสานงานกบับุคคลอ่ืน ๆ ตลอดจนท าหนา้ท่ีในการแบ่งงานใหก้บัสมาชิกภายในกลุ่มทุก ๆ 
คนอยา่งเท่ากนัหรือตามความสามารถของสมาชิก 
   3.4.2 การจัดการด้านการผลติ 
 เน่ืองจากคุณมณฑกานต ์ตนัรัตน์  ไดด้ าเนินการผลิตแต่เพียงผูเ้ดียว ในการผลิต
สินคา้ ผูป้ระกอบการจะจดัหาวตัถุดิบเอง โดยซ้ือจากร้านขายอะลูมิเนียมและโลหะ ส่วนเงินจะซ้ือ
มาจากร้านขายทอง (การจดัซ้ือวตัถุดิบจะซ้ือเม่ือมีลูกคา้มาสั่งสินคา้ เพราะถา้เก็บไวม้าจะท าให้เกิด
ความเสียหาย) ปัจจุบนัผูป้ระกอบการไดสิ้นคา้ คือ การบุดุลทองแดงรูปพระพิฆเนศ (ในการผลิตแต่
ละคร้ัง ใชเ้วลา 10 วนั ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน ซ่ึงจ าหน่ายในราคาสินคา้ 8,000 บาท) ในด าเนินธุรกิจ
ของผู ้ประกอบการเคยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ คือ ศูนย์ส่ง เสริมอุตสาหกรรม                        
จงัหวดัเชียงใหม่  ปัจจุบนัผูป้ระกอบการไดป้ระสบปัญหา ในเร่ืองของสุขภาพของตนเอง ในการนัง่
ท างานนาน ๆ และการใชส้ายตามากเกินไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพท่ี 5.3 ขั้นตอนการบุดุนทองแดงรูปพระพิฆเนศ 
   

   3.4.3 การจัดการด้านการตลาด 
    เน่ืองจากทางกลุ่มของผูป้ระกอบการมีหน่วยงานภาครัฐเขา้มาให้การสนบัสนุน
เก่ียวกบัการจดัแสดงสินคา้ในงานมหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการจดัท าส่ือโฆษณาสินคา้ เช่น การท า
ใบปลิวและแผ่นพบั การตั้งโชวสิ์นคา้ภายในวดัศรีสุพรรณ และการถ่ายท ารายการทางโทรทศัน์            
ของ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
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4. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณดวงใจ ปัญญาวงค์ 
            ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณดวงใจ  จะกล่าวถึงประวติัของ
ผูป้ระกอบการ จุดเร่ิมตน้ของงานหตัถกรรมงานโลหะ สถานท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม 
และการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี 
  4.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
 คุณดวงใจ  ปัญญาวงค์ อายุ 45 ปี อาศยัอยู่บา้นเลขท่ี 21/1 ถนนววัลาย ต าบลหายยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมาชิกใน
ครอบครัวทั้งหมด 4 คน มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 15,000 บาท ปัจจุบนัผูป้ระกอบการเป็นสมาชิก
ภายในกลุ่ม ฮ่อมเฮียนศิลป์ มีประสบการณ์ในการท ามาแลว้ 10 ปี ดงัภาพท่ี 5.4 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.4  คุณดวงใจ ปัญญาวงค ์และการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
 

  4. 2 จุดเร่ิมต้นของงานหัตถกรรมงานโลหะของคุณดวงใจ ปัญญาวงค์ 
  การผลิตหัตถกรรมดุนโลหะของผูป้ระกอบการนั้น จากการสอบถามผูป้ระกอบการ
พบว่า  ได้ฝึกการดุนโลหะโดยเป็นลูกมือของบิดามารดามาตั้ งแต่สมัยย ังเด็ก และปัจจุบัน
ผูป้ระกอบการก็ไดเ้ป็นผูสื้บทอดงานดุนโลหะจากบรรพบุรุษเพื่อจะสืบทอดใหค้นรุนหลงัต่อไป 
 4.3 สถานทีใ่นประกอบการธุรกจิชุมชนของคุณดวงใจ ปัญญาวงค์ 
 สถานท่ีตั้งในการปฎิบติังานของผูป้ระกอบการ จะตั้งอยู่ท่ีถนนววัลาย ต าบลหายยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ลกัษณะของสถานท่ีประกอบการเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ แต่จะมีขอ้เสีย        
ในการจดัตั้งคือ สถานท่ีประกอบการจะตั้งอยู่ในซอยลึกและไกล ท าให้ลูกคา้ไม่อยากหรือไม่กลา้   
เขา้ไป  
 4.4 การบริหารจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มคุณดวงใจ ปัญญาวงค์ 
                    ในการสร้างความส าเร็จให้กบักลุ่มนั้น คุณดวงใจมีการจดัการในการบริหารธุรกิจ
ชุมชนอย่างมีกระบวนการ ซ่ึงวิธีการบริหารงานนั้นย่อมเป็นไปตามผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูก้  าหนด
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แนวทางในการน ากลุ่มเขา้สู่ธุรกิจชุมชน ซ่ึงการบริหารดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ ประกอบไปดว้ยดงัน้ี 
 4.4.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
                        ในการท างานต่าง ๆ ยอ่มมีการด าเนินการบริหารเพื่อให้ไดบ้รรลุตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนดไวน้ั้น ส าหรับคุณดวงใจได้มีการจดัโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณดวงใจ ปัญญาวงค์ 
ประเภทสมาชิกกลุ่มของคุณดวงใจ ปัญญาวงค์ จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ (คุณดวงใจ ปัญญาวงค)์ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 3 
สมาชิกภายในชุมชน 6 

รวม 10 
 

ตารางท่ี 5.4 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณดวงใจ ปัญญาวงค ์
ท่ีมา : ดวงใจ ปัญญาวงค,์ 2553, มกราคม 11 

โครงสร้างกลุ่มของคุณดวงใจ ปัญญาวงค์ 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 แผนภูมิท่ี 5.4 โครงสร้างกลุ่มของคุณดวงใจ ปัญญาวงค ์

ผู้ประกอบการ 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง (Order) 

สมาชิก 

ผลติสินค้า ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้บริโภค 

(คุณดวงใจ ปัญญาวงค)์ 

สมาชิกภาย 

ในครอบครัว 

สมาชิก สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิกภาย 

ในครอบครัว 

สมาชิกภาย 

ในครอบครัว 

ถนนคนเดินววัลาย 
พ่อค้าคนกลาง ร้านค้าผู้ประกอบการ 
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  จากแผนภูมิ ท่ี  5.4 จะเห็นได้ว่า  โครงสร้างของกลุ่มผู ้ประกอบการนั้ น             
เป็นโครงสร้างท่ีผูป้ระกอบการประกอบอาชีพร่วมกบัสมาชิกภายในครอบครัวและภายในชุมชน 
โดยจะมีพอ่คา้คนกลางเขา้มาช่วยในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภค 
 4.4.2 การจัดการด้านการผลติ 
 ผูป้ระกอบการไดผ้ลิตสินคา้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505 ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตคือ สะลุง ขนั 
ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีท ามาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ ในการผลิตสินค้าแต่ละคร้ังผูป้ระกอบการจะมี       
การเลือกซ้ือวตัถุดิบด้วยตนเอง ปัจจุบนัผูป้ระกอบการไดผ้ลิตสินคา้หลายชนิด เช่น ท่ีคัน่หนงัสือ        
(ในการผลิตแต่ละคร้ัง ใชเ้วลา 20 นาที ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 15 บาท) กรอบรูป 
(ในการผลิตแต่ละคร้ัง ใชเ้วลา 1 วนั ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 300 บาท) จานรองแกว้ 
(ในการผลิตแต่ละคร้ัง ใช้เวลา 15 นาที ได้จ  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 30 บาท) และป่ิน 
(ในการผลิตแต่ละคร้ัง ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง ไดจ้  านวนสินคา้ 12 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 200 บาท) 
         ในท่ีน้ีทางผูว้ิจยัจะไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนการผลิต ป่ิน อยา่งคร่าว ๆ วตัถุดิบท่ีใช ้
คือ อลูมิเนียม คอ้น เหล็กแท่ง ขั้นตอนในการผลิต ขั้นแรกจะตดัแผ่นโลหะให้มีขนาดเท่ากบัแบบ     
ท่ีท  าไวแ้ล้ว จากนั้นก็วาดแบบลงบนแผ่นเหล็ก แล้วใช้เหล็กและใช้ค้อนตีเดินลวดลายตามแบบ 
หลงัจากท าแบบเสร็จก็ท าการตดัแต่ง ลงด าดว้ยไฟ แลว้ทาทบัดว้ยน ้ายาลงด า ขั้นสุดทา้ยจะใชฝ้อยขดั
ช้ินงานให้เงา ก็เป็นอนัว่าเสร็จ ก่อนการจ าหน่ายผูป้ระกอบการก็จะมีการตรวจสอบสินค้าก่อน      
ทุกคร้ังเพื่อความพึงพอใจของลูกคา้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.5 ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ 
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 4.4.3 การจัดการด้านการตลาด 
    ในดา้นของการตลาดทางกลุ่มของผูป้ระกอบการ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้
ในถนนคนเดินววัลาย ผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการไดรั้บยอมรับคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการจ าหน่ายสินคา้ ราคาท่ีตั้งจะค านวณจากลวดลายและความยากง่าย
ของสินคา้ แต่ไม่คิดรวมกบัค่าขนส่ง ในการจดัจ าหน่ายสินคา้ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดั
จ าหน่าย 1 แห่ง มีร้านเป็นของตนเอง 2 แห่ง ปัจจุบนัมีการจดัจ าหน่ายผ่านตวัแทนจ าหน่ายหรือ
พ่อคา้คนกลาง 2 คน โดยราคาสินคา้ท่ีจ  าหน่ายให้ตวัแทนจ าหน่ายเท่ากบัราคาขายปกติ ซ่ึงพ่อคา้    
คนกลางจะจดัจ าหน่ายในราคาท่ีสูงข้ึน เม่ือสัมภาษณ์เก่ียวกบัตราสินคา้ของผูป้ระกอบการ พบว่า      
ย ังไม่มีตราสินค้า เ น่ืองจากทางผู ้ประกอบการเองไม่มีความรู้ในเร่ืองการสร้างตราสินค้า                       
จึงมีความเห็นวา่ยงัไม่จ  าเป็น  
    ในด้านของการส่งเสริมการตลาดนั้น ผูป้ระกอบการได้มีการติดป้ายโฆษณา     
มีการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ลงนิตยสาร และโทรทศัน์ ทางผูป้ระกอบการได้รับความช่วยเหลือ 
จากองค์กรของภาครัฐเขา้มาช่วยในด้านการจดังบประมาณมาให้ ส่วนการส่งเสริมการขายนั้น                  
ไดมี้การลดราคาให้กบัผูบ้ริโภค จุดเด่นของสินคา้ของผูป้ระกอบการ คือ มีแบบและลวดลายท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร  
 

5. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณหทยัรัตน์  ไชยรักษ์ 
       ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณหทยัรัตน์ จะกล่าวถึงประวติัของ
ผูป้ระกอบการ จุดเร่ิมตน้ของงานหตัถกรรมงานโลหะ สถานท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม 
และการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี   
  5.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   คุณหทยัรัตน์ ไชยรักษ์ อยู่บา้นเลขท่ี 27 หมู่ท่ี 1 ซอย 2(ก) ถนนววัลาย ต าบลหายยา 
อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีสมาชิก          
ภายในครอบครัวทั้งหมด 9 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวมาจากการรับจา้งและคา้ขาย โดยมีรายได้
เฉล่ียประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน  
  5.2  จุดเร่ิมต้นของงานหัตถกรรมงานโลหะของคุณหทยัรัตน์  ไชยรักษ์ 
   จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ ท าใหท้ราบวา่ ผูป้ระกอบการเร่ิมประกอบธุรกิจตั้งแต่ 
พ.ศ.2544 จนมาถึงปัจจุบนัก็เป็นเวลา 10 ปีแล้ว โดยทางผูป้ระกอบการได้ผลิตเคร่ืองเงินมาก่อน
จากนั้ นก็ เ ร่ิมมีการพัฒนามาเป็นงานดุนสายสลักโลหะ ส่วนเทคนิคและวิธีการผลิตนั้ น                    
ผูป้ระกอบการเองไดรั้บการถ่ายทอดมาจากรุ่นคุณปู่ คุณยา่ จนมาถึงรุ่นของผูป้ระกอบการเอง   
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 5.3 สถานทีใ่นประกอบการธุรกจิชุมชนของคุณหทยัรัตน์  ไชยรักษ์ 
   สถานท่ีในการสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมงานโลหะของผูป้ระกอบการจะเป็น
สถานท่ีเช่า ตั้งอยูใ่นชุมชนววัลาย โดยผูป้ระกอบการเป็นสมาชิกกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ ท่ีจดัตั้งร่วมกบั
คนในชุมชนววัลาย 
 
  
    

 
 

 

 
 

 ภาพท่ี 5.6  ผูป้ระกอบการ คุณหทยัรัตน์  ไชยรักษ ์ 
 5.4 การบริหารจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มคุณหทยัรัตน์ ไชยรักษ์ 
   ในดา้นของการจดัการธุรกิจชุมชนของผูป้ระกอบการ คุณหทยัรัตน์ไดมี้การบริหารงาน
ร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่มท่ีคุณหทยัรัตน์เขา้ร่วม แต่การปฏิบติังานนั้นคุณหทยัรัตน์จะท างานร่วม           
กบัสมาชิกภายในครอบครัวของตนเอง  
   5.4.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
    การผลิตผลิตภัณฑ์ง านดุนโลหะเ ป็นการผลิตในชุมชน ตามรูปแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กท่ีท ากนัในครอบครัว ท่ีมีคุณหทยัรัตน์ เป็นผูป้ระกอบการ โดยคณะผูว้ิจยัได้
จดัโครงสร้างกลุ่ม ดงัน้ี  

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณหทยัรัตน์ ไชยรักษ์ 
 

ประเภทสมาชิกของคุณหทยัรัตน์ ไชยรักษ์ จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ (คุณหทยัรัตน์ ไชยรักษ)์ 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน 8 

รวม 10 
 

ตารางท่ี 5.5 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณหทยัรัตน์ ไชยรักษ ์
ท่ีมา : หทยัรัตน์ ไชยรักษ,์ 2553, มกราคม 13      
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โครงสร้างกลุ่มของคุณหทยัรัตน์ ไชยรักษ์ 
 
 

 
 
 
    
 
 

 
 

 

 

 แผนภูมิท่ี 5.5 โครสร้างกลุ่มของคุณหทยัรัตน์ ไชยรักษ ์
    จากแผนภูมิท่ี 5.5 จะเห็นไดว้่า ในมุมมองของผูป้ระกอบการ สามารถอธิบาย  
การจดัโครงสร้างของกลุ่มว่ามีสมาชิกในการบริหารธุรกิจ 2 ส่วน ส่วนหน่ึงจะเป็นสมาชิกภายใน
ชุมชน  อีกส่วนหน่ึงจะเป็นสมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ เม่ือมีการผลิตสินคา้เสร็จ
แล้วก็จะมีการตรวจสอบสินคา้ก่อนน าออกไปจดัจ าหน่าย โดยการจดัจ าหน่ายนั้นจะใช้ช่องทาง      
ในการจ าหน่ายคือ ร้านคา้ของผูป้ระกอบการเอง 
   5.4.2 การจัดการด้านการผลติ 
 ในการผลิตสินคา้แต่ละคร้ังผูป้ระกอบการจะมีการเลือกซ้ือวตัถุดิบดว้ยตนเอง 
การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่งของลูกค้า หรือท าตามแบบท่ีลูกค้าน ามาให้ วตัถุส่วนใหญ่              
ก็จะเป็นอลูมิเนียม ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ก็จะซ้ือจากร้านค้าทั่วไป ส่วนในด้านการผลิตนั้ น
ผูป้ระกอบการจะเป็นผูผ้ลิตเอง ปัจจุบนัผูป้ระกอบการได้ผลิตสินคา้หลายชนิด คือ ของท่ีระลึก               
(ในการผลิตแต่ละคร้ังใช้เวลา ประมาณ 1 เดือนตามขนาดของช้ินงาน ไดจ้  านวน 10 ช้ิน จ าหน่าย                 
ในราคา 10 บาท ข้ึนไป) ของตกแต่งภายใน (ในการผลิตแต่คร้ัง ใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน ไดจ้  านวน            
1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 10,000 บาท) ของใช้ในครัวเรือน (ในการผลิตแต่ละคร้ัง ใช้เวลาประมาณ       
1-2 สัปดาห์  ไดจ้  านวน 10 ช้ิน ราคาจ าหน่ายจะข้ึนอยูต่ามน ้าหนกัของสินคา้)   
   5.4.3 การจัดการด้านการตลาด 
  ในส่วนของการตลาดทางคุณหทัยรัตน์  ได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า                  
โดยใช้ส่ือส่ิงพิมพ์คือ แผ่นพับ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ของ สล่าคนเมือง                  

ผู้ประกอบการ 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง (Order) 

ผลติสินค้า   ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

คุณหทยัรัตน์ ไชยรักษ ์

สมาชิกภายในครอบครัว  สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

ลูกค้าทัว่ไป ร้านค้าผู้ประกอบการ 
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ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของผู ้ประกอบการได้รับยอมรับคุณภาพ  คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                 
ในการจ าหน่ายสินคา้ของผูป้ระกอบการจะน าไปวางขายภายในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ราคาท่ีตั้ ง               
จะค านวณจากขนาดและลวดลายของสินคา้ โดยพิจารณาจากดุลยภาพของผูซ้ื้อและผูข้าย หากลูกคา้
ต้องการบริการส่งของไปย ังลูกค้าก็จะมีการร่วมราคาค้าขนส่ง ในการจัดจ าหน่ายสินค้า
ผูป้ระกอบการมีช่องทางในการจดัจ าหน่าย 5 แห่ง มีร้านเป็นของตนเอง 5 แห่ง เม่ือสัมภาษณ์
เก่ียวกับตราสินค้าของผูป้ระกอบการ พบว่ายงัไม่มีตราสินค้า เน่ืองจากทางผูป้ระกอบการเอง               
ไม่มีความรู้ในเร่ืองการสร้างตราสินคา้ จึงมีความเห็นว่ายงัไม่จ  าเป็น แต่ผูป้ระกอบการมีการจดัท า
บรรจุภณัฑแ์บบง่าย ท่ีท าข้ึนมาเอง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัสินคา้ 

 

6. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณสุพรรณ สิทธิการ 
            ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณสุพรรณ จะกล่าวถึงประวติัของ
ผูป้ระกอบการ จุดเร่ิมตน้ของงานหตัถกรรมงานโลหะ สถานท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม 
และการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี 

 

  6.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
 คุณสุพรรณ สิทธ์ิการ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 27/1/2  ถนนววัลาย ต าบลหายยา                 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด                
3 คน รายได้หลกัของครอบครัวคือ ท าเคร่ืองเงินและงานโลหะ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ         
10,000 บาท  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
              ภาพท่ี 5.7  ผูป้ระกอบการและการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
                                       โดยนกัศึกษาสาขาวชิาศิลปกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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  6.2  จุดเร่ิมต้นของงานหัตถกรรมงานโลหะของคุณสุพรรณ สิทธิการ 
   คุณสุพรรณ กล่าวว่า ก่อนท่ีคุณสุพรรณจะมาประกอบอาชีพน้ี คุณสุพรรณได้ท า
เคร่ืองเงินมาก่อน ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อ คุณแม่ของคุณสุพรรณเอง โดยคุณสุพรรณได้
เร่ิมประกอบอาชีพในปี พ.ศ. 2544 และมีช่ือกลุ่มวา่ “ กลุ่มฮ่อมเฮียนศิลป์ ”  
  6.3 สถานทีใ่นประกอบการธุรกจิชุมชนของคุณสุพรรณ สิทธิการ 
  คุณสุพรรณใชส้ถานท่ีบา้นในการผลิตสินคา้ ตั้งอยูท่ี่ถนนววัลาย ซ่ึงมีการแบ่งสัดส่วน
ในการใชพ้ื้นท่ีในการบริหารจดัการธุรกิจอยา่งลงตวั และชดัเจน 
  6.4 การบริหารจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มคุณสุพรรณ สิทธิการ 
   ในดา้นของการจดัการธุรกิจชุมชนของผูป้ระกอบการ คุณสุพรรณไดมี้การบริหารงาน
ร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่มท่ีคุณสุพรรณเขา้ร่วม แต่การปฏิบติังานนั้น คุณสุพรรณจะท างานร่วม           
กบัสมาชิกภายในครอบครัวของตนเอง ในดา้นการจดัการเก่ียวกบัธุรกิจชุมชนของคุณสุพรรณนั้น 
ไดมี้กลยทุธ์ในการบริหารงานดงัน้ี 
   6.4.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
    จากการสัมภาษณ์คุณสุพรรณ ท าให้ทราบว่า ผู ้ประกอบการเป็นสมาชิก       
กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์  มีการบริหารงานร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่มสมาชิกภายในชุมชนและสมาชิก
ภายในครอบครัว ซ่ึงสามารถจดัโครงสร้างของกลุ่มไดด้งัน้ี  

 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณสุพรรณ สิทธิการ 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มของคุณสุพรรณ สิทธิการ จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ(คุณสุพรรณ สิทธิการ) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 
สมาชิกภายในชุมชนววัลาย 9 

รวม 12 
 

ตารางท่ี 5.6 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณสุพรรณ สิทธิการ 
ท่ีมา : สุพรรณ สิทธิการ, 2553, มกราคม 13 
 

    จากตารางท่ี 5.6 จะเห็นไดว้า่ผูป้ระกอบการจะรับงานการผลิตผลิตภณัฑ์มาท าท่ี
บา้น โดยจะมีสมาชิกภายในชุมชนและสมาชิกภายในครอบครัวเขา้มาช่วยในกระบวนการผลิต ซ่ึง
สามารถจดัโครงสร้างของกลุ่มไดด้งัน้ี  
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โครงสร้างกลุ่มของคุณสุพรรณ สิทธิการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิท่ี 5.6 โครสร้างกลุ่มของคุณสุพรรณ สิทธิการ 
 จากแผนภูมิท่ี 5.6 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างของกลุ่มคุณสุพรรณ สมาชิกภาย      
ในกลุ่มมีความสัมพนัธ์แบบมิตรสหาย ท าให้การบริหารงานร่วมกันของกลุ่มไม่มีข้อก าหนด
กฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัดมากนกั แต่จะเป็นแบบถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนัมากกวา่ ซ่ึงในการจ าหน่ายสินคา้ไป
ยงัผูบ้ริโภคนั้น ผูป้ระการจะน าสินคา้ไปจดัแสดงตามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ท่ีทางจงัหวดัจดัข้ึน 
หรืองานสล่า และถนนคนเดินววัลาย 
 

    
 
 
 

 
 
 

 
 

   ภาพท่ี 5.8 ผลิตภณัฑข์องคุณสุพรรณ สิทธิการ 

สมาชิกในครอบครัว 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง (Order) 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

คุณสุพรรณ   สิทธิการ 

สมาชิกในชุมชน (กลุ่ม) 

ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

ถนนคนเดินววัลาย งานแสดงสินค้าต่าง ๆ 
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   6.4.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ในด้านการผลิตจากการสัมภาษณ์ของคุณสุพรรณ ท าให้ทราบว่าคุณสุพรรณ 
เร่ิมผลิตงานตกแต่ง (เม่ือ พ.ศ. 2544) แผนภาพ (ปี พ.ศ. 2544) รูปเหมือน (ปี พ.ศ. 2544) กรอบรูป  
(ปี พ.ศ. 2546) เคร่ืองประดบั (ปี พ.ศ. 2550) โดยมีการเลือกซ้ือวตัถุดิบคือ ทองค า ราคา 100,000     
ต่อ 1 กิโลกรัม (ซ้ือจากร้านทองช้างดาว) เงิน ราคา 440 บาทต่อ 1บาท (ซ้ือจากร้านทองช้างดาว) 
อลูมิเนียม ราคา 1,500 บาทต่อ 1 แผน่ (ซ้ือจากร้านธนบุรี) อะลูมิเนียม, ทองแดง ราคา 1,500 บาทต่อ 
1 แผ่น (สั่งมาจากกรุงเทพฯ) ทองเหลือง ราคา 1,000 บาทต่อ 1 แผ่น (สั่งจากกรุงเทพฯ) นิคเกิล    
ราคา 7,000-8,000 บาต่อแผน่ (สั่งจากกรุงเทพฯ) ในการผลิตแต่ละคร้ังจะใชเ้วลาต่างกนัข้ึนอยูก่บั
ขนาด และความยากง่ายของลวดลายและแบบ 
   6.4.3 การจัดการด้านการตลาด 
    ผลิตภัณฑ์ของคุณสุพรรณได้รับการยอมรับจาก โครงการหน่ึงต าบล             
หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ซ่ึงในการจดัจ าหน่ายสินคา้นั้น ผูป้ระกอบการจะน าสินคา้ไปจดัแสดงสินคา้
ในงานสล่า การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ตามใบสั่งของผูว้่าจา้ง รวมไปถึงการจ าหน่ายอยู่ท่ีถนนคนเดิน    
ววัลาย และการออกงานแสดงสินคา้ตามกิจกรรมต่าง ๆ ของทางจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ 
 

7. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณวฒันา เรือนศรี 
            ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณวฒันา จะกล่าวถึงประวติัของ
ผูป้ระกอบการ จุดเร่ิมตน้ของงานหตัถกรรมงานโลหะ สถานท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม 
และการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี 
  7.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   ผูป้ระกอบการ คือ คุณวฒันา เรืองศรี อยู่บา้นเลขท่ี 47 ซอยนันทาราม ต าบลหายยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ อายุ 26 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างาน 
6 ปี 8 เดือน เป็นสมาชิกใน “กลุ่มฮ่อมเฮียนศิลป์” มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน รายไดห้ลกั
ของครอบครัว คือ มาจากคุณพอ่และคุณแม่ มีรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 6,000-10,000 บาท  
  7.2  จุดเร่ิมต้นของงานหัตถกรรมงานโลหะของคุณวฒันา เรือนศรี 
   จากการสัมภาษณ์คุณวฒันา ผูป้ระกอบการท าให้ทราบวา่ เดิมทีคุณวฒันาไดฝึ้กท างาน
ดุนโลหะจากอาจารย ์รุ่นพี่และเพื่อนร่วมงาน คุณวฒันาไดเ้ร่ิมผลิตลายเป่า (เม่ือปี พ.ศ.2548 ตั้งแต่
เดือนมกราคม-เมษายน) ลายนูนต ่า (เม่ือปี พ.ศ. 2549 เดือนมกราคม-เมษายน) ลายนูนสูง (เม่ือปี พ.ศ.
2549 เดือนเมษายน-พฤษภาคม) จนมาถึงปัจจุบนัคุณวฒันาก็ได้มีการพฒันาฝีมือของตนเองมา
ตลอดจนเกิดความช านาญ และสามารถถ่ายทอดใหก้บัผูท่ี้สนในงานดุลโลหะได ้
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 7.3 สถานทีใ่นประกอบการธุรกจิชุมชนของคุณวฒันา เรือนศรี 
   ตั้งอยูใ่นชุมชนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองด้วยการท างาน
ดุนโลหะเป็นส่ิงท่ีคุณวฒันารัก และไดรั้บการถ่ายทอดจากอาจารย ์รวมไม่ถึงรุ่นพี่และเพื่อนร่วมงาน
การท างานจะท ารวมกนัเป็นกลุ่มและจะท าตั้งแต่เชา้จนถึงเยน็ 

  
 

 

 ภาพท่ี 5.9  ผูป้ระกอบการและการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
                                      โดยนกัศึกษาสาขาวชิาศิลปกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 7.4 การบริหารจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มคุณวฒันา เรือนศรี 
   ในด้านการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของคุณวฒันา จากการสัมภาษณ์ ท าให้เขา้ใจ    
ในรูปแบบการบริหารงานดงัน้ี  
   7.4.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
    เม่ือกล่าวถึงโครงสร้างกลุ่มของคุณวฒันา ท าให้ทราบถึงการแบ่งหน้าท่ี         
การท างานจากโครงสร้างของกลุ่ม ซ่ึงไดมี้การจดัโครงสร้างกลุ่ม ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณวฒันา เรือนศรี 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มของคุณวฒันา เรือนศรี จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ (คุณวฒันา เรือนศรี) 1 
สมาชิกภายในชุมชน 9 
ตวัแทนจ าหน่าย (พ่อคา้คนกลาง) 3 

รวม 13 
                             
ตารางท่ี 5.7 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณวฒันา เรือนศรี 
ท่ีมา : วฒันา เรือนสรี, 2553, มกราคม 14 



98 

 

 

    จากขอ้มูลจ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณวฒันา ทางผูว้ิจยัสามารถแจกแจง
เป็นแผนภูมิท่ี 5.7 ดงัน้ี  
                                                   โครงสร้างกลุ่มของคุณวฒันา เรือนศรี 

 
 

 
 
 
    
 
 

 

 

 แผนภูมิท่ี 5.7 โครงสร้างกลุ่มของคุณวฒันา เรือนศรี 
    จากแผนภูมิท่ี 5.7 จะเห็นไดว้า่โครงสร้างกลุ่มของคุณวฒันา เป็นโครงสร้างท่ีมี
การบริหารจดัการร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าท่ีให้การท างานในสัดส่วนท่ีเท่า ๆ 
กนัหรือตามความสามารถของแต่ละคน ในการกระจายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคนั้นจะมีตวัแทนจ าหน่าย
เขา้มาช่วยดว้ย  
   7.4.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ในการผลิตสินค้าทางคุณวฒันาได้แบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น การเลือก
วตัถุดิบ ได้แก่ อลูมิเนียมเบอร์ 20 ราคา 1,250 บาทต่อ 1 แผ่น (ซ้ือจากร้านธนบุรีและกฤษติ                
หนองหอย) เงิน 450 บาทต่อ1แผ่น ซ้ือจากร้านทองทั่วไป แถวววัลาย, ทองแดง 22,000 บาท                    
ต่อ 1 แผน่ (ซ้ือจากร้านกฤษติหนองหอย) ทองเหลือง 12,000 บาทต่อ 1 แผน่ (ซ้ือจากร้านเคร่ืองเงิน
ชาวเขา) การซ้ือจะซ้ือคราวละไม่มาก วิธีการเก็บรักษาจะเก็บให้พน้จากมือเด็ก หุ้มด้วยพลาสติก 
ปัจจุบนัผูป้ระกอบการได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ ป้ายทะเบียนรถ แรงจูงใจเกิดจากความคิด
สร้างสรรค ์
   7.4.3 การจัดการด้านการตลาด 
 สินค้าท่ีผลิตของผู ้ประกอบการจะเน้นการเสนอความต้องการของลูกค้า               
โดยการสร้างสินคา้ให้มีความหลากหลาย สินคา้ของคุณวฒันาไวว้างจ าหน่ายท่ีถนนคนเดินววัลาย      
โดยเสียค่าเช่าท่ี 20 บาทต่อคร้ัง และยงัมีการจดัแสดงสินคา้ท่ีหอศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และ    

กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ 

 
  สมาชิกในกลุ่ม 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง (Order) 

ผลติสินค้า ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้บริโภค 

คุณวฒันา เรือนศรี 

พ่อค้าคนกลาง 
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หอศิลป์สามกษัตริย์ ในการจ าหน่ายสินค้า ราคาท่ีตั้ งจะค านวณจากลวดลายและระยะเวลา                       
ในการผลิตสินคา้แต่ไม่คิดร่วมกบัราคาค่าขนส่ง ในการจ าหน่ายสินคา้ นอกจากจะขายท่ีร้านแล้ว            
จะมีตวัแทนจ าหน่าย หรือพอ่คา้คนกลาง มารับสินคา้ยงัแหล่งผลิตเพื่อน าไปจ าหน่ายต่อไป จ านวน 3 
ราย เม่ือสอบถามเก่ียวกบัตราสินคา้ของผูป้ระกอบการยงัไม่มีตราสินคา้ เน่ืองจากทางคุณวฒันาเอง
ยงัไม่มีความรู้ในเร่ืองการสร้างสรรค์ตราสินค้า ปัจจุบนัในด้านการประชาสัมพนัธ์สินค้าก าลัง                
จะไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐในโครงการไทยเขม้แขง็ 
 

8. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของคุณรัตติกาล พรมม ี
           ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของธุรกิจชุมชนของคุณรัตติกาล จะกล่าวถึงประวติัของ
ผูป้ระกอบการ จุดเร่ิมตน้ของงานหตัถกรรมงานโลหะ สถานท่ีในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม 
และการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี 
  8.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
                         ผูป้ระกอบการ คือ คุณรัตติกาล พรมมี อายุ 53 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1 ซอย 6 ถนนววัลาย 
ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาขั้นสูงสุดระดบัปริญญาตรี มีสมาชิกภายใน
ในครอบครัวทั้งหมด 3 คน  มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 6,000 บาทต่อเดือน เน่ืองดว้ยการท างานดุนโลหะเป็น
ส่ิงท่ีคุณรัตติกาลรัก ท าใหคุ้ณรัตติกาลมีใบหนา้ท่ีอ่ิมเอิบ และดูสดใสอยูต่ลอดเวลา 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 5.10  การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ 
                                     โดยนกัศึกษาสาขาวชิาศิลปกรรมมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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  8.2  จุดเร่ิมต้นของงานหัตถกรรมงานโลหะของคุณรัตติกาล พรมมี    
   หัตถกรรมงานโลหะของคุณรัตติกาล พรมมี เกิดจากความมีใจรักในงานดุนโลหะ    
และความสามรถทางด้านศิลปะท่ีมีอยู่ในตวัของคุณรัตติกาลเอง ท าให้ตวัคุณรัตติกาลเร่ิมหันมา
ประกอบอาชีพเป็นช่างดุนโลหะ จนมาถึงปัจจุบนัก็เป็นเวลา 10 ปีแลว้ 
 8.3 สถานทีใ่นประกอบการธุรกจิชุมชนของคุณรัตติกาล พรมมี 
   แหล่งผลิตสินค้าของผู ้ประกอบการจะผลิตท่ีบ้านแม่จ้อง  ต าบลตลาดใหญ่                           
อ  าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เพราะสะดวกต่อการจดัเก็บวสัดุและวตัถุดิบ สามารถใชพ้ื้นท่ีได้
เตม็ท่ีในการผลิตผลิตภณัฑ ์ 
  8.4 การบริหารจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มคุณรัตติกาล พรมมี 
   ในดา้นของการจดัการธุรกิจชุมชนของผูป้ระกอบการ คุณรัตติกาลไดมี้การบริหารงาน
เพียงผูเ้ดียว และไดมี้การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการท าธุรกิจชุมชน 
ดงัน้ี 
   8.4.1 การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 

              เม่ือกล่าวถึงโครงสร้างองคก์รของคุณรัตติกาล ท าให้ทราบว่า ผูป้ระกอบการ                
ได้ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เพียงผู ้เ ดียว ซ่ึงทางคุณรัตติกาลได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร               
ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงดงัน้ี 
 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณรัตติกาล พรมมี 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มของคุณวฒันา เรือนศรี จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการ (คุณวฒันา เรือนศรี) 1 
สมาชิกภายในครอบครัว - 
สมาชิกภายในชุมชน - 

รวม 1 
 

ตารางท่ี 5.8 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณรัตติกาล พรมมี 

ท่ีมา : รัตติกาล พรมมี, 2553, มกราคม 14 
 

    เน่ืองจากผูป้ระกอบการเป็นทั้งผูผ้ลิต และผูจ้ดัจ  าหน่ายเพียงผูเ้ดียว ซ่ึงท าให ้  
ทางผูว้จิยัสามารถแจกแจงเป็นแผนภูมิท่ี 5.8 ดงัน้ี 
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                                       โครงสร้างภายในกลุ่มของคุณรัตติกาล พรมมี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            
 แผนภูมิท่ี 5.8 โครงสร้างภายในกลุ่มของคุณรัตติกาล พรมมี 
 

                  จากแผนภูมิท่ี 5.8 จะเห็นว่าโครงสร้างของคุณรัตติกาล พรมมี จะเป็นระบบการท างาน   
ท่ีไม่ซบัซอ้น เพราะผูป้ระกอบการเป็นทั้งผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ  าหน่ายเอง  
   8.4.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ในการผลิตผลิตภณัฑ์ของคุณรัตติกาล พรมมีนั้น ได้มีการแบ่งกระบวนการ     
ในการผลิตสินคา้คือ จะผลิตตามแบบของผูว้า่จา้ง การท างานจะท าทั้งท่ีบา้นของผูป้ระกอบการเอง 
ปัจจุบนัทางคุณรัตติกาล พรมมี ได้ผลิตสินค้า คือ แผ่นภาพอลูมิเนียม โดยขั้นตอนในการท า
ผลิตภัณฑ์มี เ ง่ือนไขทางด้านเวลามาก าหนดจ านวนช้ินงาน ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับความละเอียด              
ความประณีตของสินคา้ท่ีผลิต 

ผู้ประกอบการ                          

(คุณพรหม)  

ค าส่ังว่าจ้าง 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

การจ าหน่ายสินค้า 

ลูกค้าทัว่ไป 

 

ผลติตามแบบผู้ว่าจ้าง 
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   8.4.3 การจัดการด้านการตลาด 
    ส าหรับในด้านการจัดการการตลาด สินค้าของคุณรัตติกาล พรมมี จะเน้น     
การผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีการตรวจสอบสินคา้ก่อนการจ าหน่ายให้ลูกคา้ 
คือ จะเก็บรายละเอียดของสินคา้ก่อนวางจ าหน่ายเสมอ 
 

9. สถานภาพและการจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มแกะสลกัแผ่นแร่ล้านนา 
             ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของธุรกิจชุมชนของกลุ่มแกะสลักแผ่นแร่ล้านนา             
จะกล่าวถึง  ประวัติของผู ้ประกอบการ จุดเ ร่ิมต้นของงานหัตถกรรมงานโลหะ สถานท่ี                   
ในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่ม และการบริหารจดัการธุรกิจชุมชนของกลุ่ม ดงัน้ี  
   9.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
   ผูป้ระกอบการกลุ่มแกะสลกัแผ่นแร่ลา้นนา  คือ คุณสุรัตน์  ทาน า เป็นชาวสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7  มีประสบการณ์ในการท างาน 33 ปี  
ปัจจุบนัเป็นอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 3  คน รายไดห้ลกัของ
ครอบครัวมาจากการแกะสลกังานแผน่แร่ (อลูมิเนียม) มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 9,000 บาทต่อเดือน 
 9.2  จุดเร่ิมต้นของงานหัตถกรรมงานโลหะของกลุ่มแกะสลกัแผ่นแร่ล้านนา   
  กลุ่มแกะสลกัล้านนาก่อตั้งข้ึนโดยคุณสุรัตน์  ทาน า จดัตั้งเพื่อเป็นการสร้างรายได้
ให้กบัครอบครัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์อาชีพเก่าแก่ของบรรพบุรุษให้คงอยู ่เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาย
เป็นผูสื้บทอดต่อไป 
 9.3 สถานทีใ่นประกอบการธุรกจิชุมชนของกลุ่มแกะสลกัแผ่นแร่ล้านนา   
  คุณสุรัตน์  ทาน า ใช้สถานท่ีบ้านในการผลิตสินค้า ตั้ งอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี 76 หมู่ 13              
ต  าบลสันก าแพง  อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  9.4  การบริหารจัดการธุรกจิชุมชนของกลุ่มแกะสลกัแผ่นแร่ล้านนา   
  ในดา้นของการจดัการธุรกิจชุมชนของผูป้ระกอบการ คุณสุรัตน์ได้มีการบริหารงาน
เพียงคนเดียว และในดา้นการบริหารจดัการธุรกิจของคุณสุรัตน์นั้น มีการนอ้มน าเอาระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเขา้มาประยุกต์ใช้กบัทางกลุ่มแกะล้านนาด้วย  ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ ซ่ึงไดมี้กลยทุธ์ในการบริหารงานดงัน้ี 
 9.4.1  การจัดโครงสร้างของกลุ่ม 
  กลุ่มแกะสลักแผ่นแร่ล้านนา เป็นกลุ่มของผูป้ระกอบการท่ีด าเนินการผลิต       
แต่เพียงผูเ้ดียว โดยผูว้จิยัสามารถจดัโครงสร้างของกลุ่มดงัน้ี 
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จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มแกะสลกัแผ่นแร่ล้านนา 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มแกะสลกัแผ่นแร่ล้านนา   จ านวน (คน) 
ผูป้ระกอบการกลุ่มแกะสลกัแผน่แร่ลา้นนา   1 

รวม 1 
 

ตารางท่ี 5.9 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มแกะสลกัแผน่แร่ลา้นนา   
ท่ีมา : สุรัตน์ ทาน า, 2553, มกราคม 14 
 

โครงสร้างของกลุ่มแกะสลกัแผ่นแร่ล้านนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 แผนภูมิท่ี 5.9 โครงสร้างของกลุ่มแกะสลกัแผน่แร่ลา้นนา   
  จากแผนภูมิ ท่ี  5.9 จะเห็นได้ว่า  โครงสร้างของกลุ่มผู ้ประกอบการนั้ น            
เป็นโครงสร้างแบบแนวนอน ซ่ึงมีรูปแบบการบริหารท่ีไม่ซบัซ้อน ท าให้ง่ายต่อการบริหารจดัการ 
รวมถึงผูป้ระกอบการเป็นทั้งผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเอง โดยการจดัจ าหน่ายสินค้านั้นจะมีแหล่ง
จ าหน่ายคือท่ีบา้นของผูป้ระกอบการ งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ และถนนคนเดินวนัอาทิตย ์เป็นตน้ 
 9.4.2 การจัดการด้านการผลติ 
 ในส่วนของการผลิตสินคา้นั้นทางกลุ่ม ไดมี้การจดักระบวนการผลิตออกเป็น
สันส่วน โดยเร่ิมจาการเลือกวตัถุดิบและจดัเตรียมอุปกรณ์ (แผ่นอลูมิเนียม ราคา 1,800 บาท ชัน               
(ข้ีหยา้) 50 บาทต่อกิโลกรัม เหล็กส าหรับท าลาย ไมส้ าหรับท าแท่น น ้ ามนั  สี  และผา้) สินคา้หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผู ้ประกอบการท าอยู่ปัจจุบันคือ แผ่นอลูมิเนียมสลักลายแบบล้านนา และย ังมี                

ผู้ประกอบการ 

ค าส่ังผู้ว่าจ้าง (Order) 

ผลติสินค้า 

ตรวจสอบสินค้า 

(คุณสุรัตน์  ทาน า) 

นักท่องเทีย่ว 

จ าหน่ายสินค้า 

งานแสดงสินค้าต่าง ๆ
ถนนคนเดินวันอาทติย์ 
บ้านของผู้ประกอบการ 
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การคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ข้ึนมา คือ กรอบรูป 12 ราศี ในส่วนของการควบคุมการผลิตสินค้าคือ     
ทางกลุ่มจะรักษาคุณภาพสินคา้ให้ไดต้ามมาตรฐานท่ีทางกลุ่มตั้งไว ้ปัจจุบนัทางกลุ่มมีสินคา้คงคลงั 
(สินคา้ท่ียงัไม่ไดจ้  าหน่าย) มีมูลค่า 45,000 บาท  
 9.4.3   การจัดการด้านการตลาด 

  ในด้านการตลาดทางกลุ่มได้มีการประชาสัมพนัธ์สินค้าและผลิตภณัฑ์ตาม        
งานแสดงสินคา้ท่ีอ าเภอ และสถานท่ีราชการ รวมไปถึงถนนคนเดินวนัอาทิตย์ ในการจดัแสดง
สินคา้ท่ีถนนคนเดินนั้น ทางกลุ่มตอ้งเสียค่าใช้จ่าย ค่าเช่าท่ีประมาณ 150 บาทต่อคร้ัง สินคา้ท่ีทาง
กลุ่มผลิตจะเน้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยการสร้างสินคา้ให้มีความหลากหลาย  
ในการจ าหน่ายสินค้า ราคาท่ีตั้ งจะค านวณจากความยากง่ายของลวดลาย ซ่ึงผู ้ประกอบการ                       
จะก าหนดราคาร่วมกับลูกค้า หากลูกค้าท่ีต้องการให้ทางผูป้ระกอบการบริการส่งของให้นั้ น
ผู ้ประกอบการก็จะรวมราคาค่าขนส่ง โดยคิดตามระยะทางกับค่าน ้ ามันท่ีใช้ในการขนส่ง             
กลุ่มแกะสลกัลา้นนามีแหล่งจ าหน่ายสินคา้อยูท่ี่บา้นของผูป้ระกอบการเอง ซ่ึงจะมีนกัท่องเท่ียวมา
อุดหนุนและแวะมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตดว้ย สินคา้ของทางกลุ่มนั้นไดรั้บการยอมรับคุณภาพ
จากหน่วยงานท่ีรับรองคุณภาพสินค้าคือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม   
 

10. ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมงานโลหะ 

  ในส่วนของขั้นตอนการท าหตัถกรรมงานโลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถอธิบาย
ถึงขั้นตอนในการผลิตตามท่ีไดส้ัมภาษณ์จากผูป้ระกอบการและช่างบุดุนโลหะทั้ง 9 กลุ่มตวัอย่าง
วิจยั โดยภาพท่ีน ามาประกอบบทความนั้นอาจจะน ามาจากหลายกลุ่มเพื่ออธิบายให้เกิดความเขา้ใจ
ตรงกนั อาจจะเป็นภาพท่ีไม่ต่อเน่ืองกนั เน่ืองจากเวลาท่ีไปสัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลนั้น คณะผูว้ิจยั        
ไม่สามารถบันทึกภาพขั้นตอนการผลิตได้ทั้ งหมด ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงประมวลผลข้อมูลดังกล่าว                   
และเรียบเรียงขอ้มูลใหเ้กิดความสมบูรณ์ ดงัน้ี  
  10.1 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการผลติหัตถกรรมงานโลหะ  มีดงัน้ี  
   1) แผ่นอลูมิเนียม ท่ีใช้ในงานสลักดุนจะมีหลายขนาดข้ึนอยู่กับการเลือกใช ้                        
ของช่างแต่ละคน แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้แผ่นอลูมิเนียมเบอร์ 20 นอกจากแผ่นอลูมิเนียมแลว้ยงัมี
การน า ทองแดง ทองเหลือง เงินและทองค ามาใช้ในงานสลักดุนด้วย แผ่นอลูมิเนียมมีลักษณะ                  
ท่ีอ่อนกว่าเงินท าให้ง่ายต่อการเก็บรายละเอียด และท าให้ช้ินงานท่ีออกมามาความละเอียด                   
และสวยงาม  ดงัภาพท่ี 5.11 
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 ภาพท่ี 5.11 แผน่อลูมิเนียม 
   

 2) แผ่นแบบ หรือ ลวดลาย ท่ีวาดไวบ้นกระดาษ เพื่อท่ีน ามาใช้เป็นแบบดุนโลหะ             
แต่ช่างบางคนก็อาจจะไม่ใช้แผ่นแบบก็ได ้แต่จะท าการวาดแบบและลายลงบนแผ่นอลูมิเนียมเลย               
โดยใชป้ากกาหมึกซึมสีด า  ดงัภาพท่ี 5.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.12 แผน่แบบและลวดลาย และการเขียนแบบลงบนแผน่ทองแดง 

 

 3) แผ่นพลาสติกใส ใช้ส าหรับรองบนแผ่นไม้ หรือเขียงไม้ เพื่อป้องกันเน้ือชัน                   
ติดบนแผน่ไม ้ 
 4) คอ้นขนาดต่าง ๆ ใช้ส าหรับการตองลายลงบนแผ่นอลูมิเนียม ค้อนแต่ละขนาด                
ก็มีการใช้งานท่ีแตกต่างกันไป เช่นค้อนขนาดเล็กใช้ในการตองลายข้ึนรูปด้านหลังท าให้รูป                       
ท่ีร่างไวนู้นข้ึนมา  
 

 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.13 คอ้น 
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 5) ส่ิวสลักดุน ขนาดต่างๆ ส่ิวท่ีใช้ในงานสลกัดุนจะมีขนาดตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่       
การเลือกใช้ข้ึนอยู่กบัความละเอียดของลวดลาย ถ้ามีความละเอียดน้อยก็จะใช้ขนาดปานกลาง             
ถึงใหญ่ แต่ถา้มีความละเอียดมากจะใชส่ิ้งท่ีมีขนาดเล็กลงมาตามล าดบั ดงัภาพท่ี 5.14 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.14 ส่ิวสลดัดุน 
 

 6) โต๊ะไม้ หรือ แผ่นไม้ ใช้ส าหรับวางช้ินงานในการดุนลวดลายลงบนช้ินงาน                  
หรือบางคร้ังอาจใชเ้ขียงไมก้็ได ้ดงัภาพท่ี 5.15 
 

 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 5.15 โตะ๊ไม ้
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 7) กรรไกรส าหรับใช้ตัดแผ่นอลูมิเนียม ให้ได้ขนาดตามท่ีต้องการ จะใช้ส าหรับ          
ตดัแต่งขอบช้ินงานหลกัจากท าเสร็จ  ดงัภาพท่ี 5.16  
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.16 กรรไกรส าหรับตดัแผน่อลูมิเนียม 
  

 8)  ถังแก๊ส  และหัวแก๊ส  ใช้ส าหรับการน าชันออกหลังจากท า ช้ินงานเสร็จ                     
ดงัภาพท่ี 5.17  
 
 
 
 
 
 
                                     
 ภาพท่ี 5.17 ถงัแก๊ส 

 

 9) ชัน( ข่ีหย้า) หรือคร่ัง ใช้ส าหรับรองพื้นแผ่นช้ินงาน เพื่อป้องกันการยุบตัว                      
ของช้ินงานตอนท่ีท าการดุน และ ช่วยใหไ้ม่เสียรูปทรง ดงัภาพท่ี 5.18  
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.18 ชนั 
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 10) กระทะท่ีใชใ้นการเค่ียวชนั ดงัภาพท่ี 5.19 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 5.19 กระทะ 

 

 11) แปรงทองเหลือง ใชส้ าหรับขดัช้ินงานให้ข้ึนเงา เพื่อเพิ่มความสวมงามของช้ินงาน 
ดงัภาพท่ี 5.20 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.20 แปรงทองเหลือง 
 

 12) ตะไบ  ตะไบเป็นเคร่ืองมือท่ีมีคมตดัชนิดหน่ึง ใช้ส าหรับตะไบหรือถูเน้ือโลหะ
ออกจากแท่งโลหะธรรมดา ให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ หรือใช้เพื่อตกแต่งผิวของโลหะท่ีหยาบขรุขระ               
ใหล้ะเอียดราบเรียบได ้ ดงัภาพท่ี 5.21 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.21 ตะไบ 
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 13) กระดาษทราย ใชส้ าหรับขดัช้ินงานใหข้ึ้นเงา ดงัภาพท่ี 5.22  
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.22 กระดาษทราย   
  

 14) อุปกรณ์รมด า และระบายสีงาน ดงัภาพท่ี 5.23 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.23 อุปกรณ์รมด า และระบายสีงาน 
 

 10.2 ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมงานโลหะ มีดงัน้ี 
  1) น าแผ่นอลูมิเนียมมาตดัให้ได้ขนาดตามต้องการด้วยกรรไกรตดัแผ่นอลูมิเนียม                
หลงัจากไดข้นาดตามตอ้งการแล้ว ก็น าแผ่นอลูมิเนียมมาเผาให้แผ่นอลูมิเนียมอ่อนตวั ก่อนท่ีช่าง           
จะน ามาวาดลวดลาย ดงัภาพท่ี 5.24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 5.24 การเผาแผน่อลูมิเนียม 
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  2) เม่ือเผาแผน่อลูมิเนียมใหอ่้อนตวั ก็เร่ิมเขียนลาย วาดลวดลาย หรือกดแบบท่ีมีลงบน
แผ่นอลูมิเนียมท่ีเผาแลว้ ก็น าแผน่อลูมิเนียมมาดุนให้เป็นตวัลวดลายตามท่ีวาดไวใ้ห้นูนออกมาอีก
ดา้นหน่ึง (ลกัษณะการท าดุนลายจะใช้หลกัการ คือ การดุนให้จม และดนัให้โป่งข้ึน) แต่ในขั้นน้ี            
จะดุนใหโ้ด่งข้ึน ดงัภาพท่ี 5.25  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.25 การดุนลายใหโ้ด่งข้ึน  
 

  3) จากนั้ นก็น าแผ่นอลูมิเนียมมาเข้าแผ่น หรือพับขอบข้างทั้ งส่ีด้านของช้ินงาน 
เพื่อท่ีจะเททนัลงในช้ินงาน ส าหรับช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่ก็จะท าการเคียวชนัให้ไดท่ี้ก่อนแลว้ค่อยเท่
ลงช้ินงาน แต่ถา้เป็นช้ินงานขนาดเล็กก็จะน าชนัใส่ลงในแผน่อลูมิเนียม แลว้ก็ท  าการเผาในแผน่เลย 
เพราะไม่ตอ้งเสียเวลาในการเคียวชนั ดงัภาพท่ี 5.26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.26 การเผาชดัลงในแผน่อลูมิเนียม 
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  4) น าช้ินงานมาติดกับแผ่นไม้ หรือ เขียงไม้ โดยใช้แผ่นพลาสติกรองพื้นหรือ                      
จะใช้แผ่นกระดาษรองก็ได้ เพื่อไม้ให้เน้ือชันติดแผ่นไม้ แล้วใช้ตะปูตอกยึดไวร้อบ ๆ ช้ินงาน                           
ดงัภาพท่ี 5.27 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.27 ช้ินงานท่ียดึติดกบัแผน่ไม ้
 

  5) จากนั้นน าช้ินมาวาดลายลงบนช้ินงานอีกคร้ังหน่ึง ดงัภาพท่ี 5.28 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.28 การวาดลายลงช้ินงาน 
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  6) จากนั้นการเร่ิมการตอ้งลาย หรือการตอกลาย ดงัภาพท่ี 5.29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.29 การตอ้งลาย ตอกลาย 
 

  7) งานท่ีตอกลายเสร็จแล้ว ก็จะน ามาเผาเพื่อให้ชันท่ีติดแผ่นช้ินงานออกให้หมด 
จากนั้ นก็น ามาท าความสะอาดอีกคร้ัง  หลักจากนั้ นก็น า ช้ินงานมารมด า  หรือระบายสี                            
เพื่อความสวยงาม ดงัภาพท่ี 5.30 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.30 การเผาเพื่อน าชนัออก 
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  8) เม่ือท าการรมด าเสร็จก็จะน าช้ินงานมาขดัใหข้ึ้นเงา เพื่อความสวยงาม ดงัภาพท่ี 5.31 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.31 การขดัช้ินงานให้ข้ึนเงา 
 
 
 
 




