
 

บทที� 2 

ทฤษฏแีนวคดิและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 
ข้อมูลพื	นฐานของผ้าไหมลายสันกาํแพง 

 1. ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ อาํเภอสันกาํแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
 ลกัษณะภูมิประเทศ สภาพพื�นที�เป็นที�ราบลุ่มกวา้ง มีพื�นที�ทั� งหมดประมาณ 196.69
ตารางกิโลเมตร มีลาํนํ�าที�สาํคญั ลาํนํ� าแม่ออน ลาํนํ� าแม่ปูคา ลาํนํ� าแม่กวง เป็นแหล่งนํ� าสําคญัอาํเภอ
สันกาํแพงอยู่ทางทิศตะวนัออกของอาํเภอเมืองเชียงใหม่ มีอาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอและจงัหวดั
ใกลเ้คียงดงันี�  

ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอดอยสะเก็ดและอาํเภอสันทราย 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอาํเภอแม่ออน 
ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอแม่ออน และอาํเภอบา้นธิ (จงัหวดัลาํพนู) 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอสารภีและอาํเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2.1 แผนที�อาํเภอสันกาํแพง 
 

 2. ประวตัิ อาํเภอสันกาํแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
จากหลักฐานศิลาจารึกที�ต้นพบ ณ วดัเชียงแสน ตําบลออนใต้ สันนิษฐานกันว่า          

ชาวอาํเภอสันกาํแพงอพยพมาจากพนันาภูเลา แขวงเมืองเชียงแสน (ปัจจุบนัอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย) 
มาตั�งอยู่ริมนํ� าแม่ออน โดยในสมยัพระเจา้ศิริลทัธมัมงักร มหาจกัพรรดิราชธิราช ไดเ้สวยราชเป็น
กษตัริยค์รองนครเชียงใหม่ ไดโ้ปรดใหร้าชมนตรีนายหนึ�งชื�อเจา้อภิชวฌาณบวรสิทธิ เป็นหมื�นดาบ
เรือนไดมี้จิตศรัทธาชกัชวนบรรดาทายกทายิกาทั�งหลายมาประชุมกนัเพื�อสร้างวิหารพระเจดียแ์ละ



8 
 

 

หอพระไตรปิฎก เมื�อสร้างเสร็จแลว้ขนานนามวดัที�สร้างขึ�นวา่ "สาลกิจญาณหนัตาราม" วดันี� ต่อมา
ชาวบา้นเรียกว่า "วดัเชียงแสน" นอกจากนั�น ชาวบา้นในหลายทอ้งถิ�นของอาํเภอเป็นไทยองและ   

ไทลื�อ สําเนียงพูดของชาวบา้นในอาํเภอเชียงแสน ต่อมาไดรั้บการยกฐานะขึ�นเป็นอาํเภอเรียกว่า 
"แขวงแม่ออน" อยูใ่นการปกครองของนครเชียงใหม่ ถึง พ.ศ. 2445 ในรัชสมยัของเจา้อินทวโรรส 
สุริยวงศ ์ครองนครเชียงใหม่ ไดเ้กิดกบฏเงี�ยวขึ�นที�อาํเภอเมืองแพร่ ที�แขวงแม่ออนมีชาวเงี� ยว 11 คน 
มีอาวุธครบไดท้าํการบุกปลน้โรงกลั�นสุราที�บา้นป่าไผ่ ตาํบลแช่ช้าง แลว้ทาํการเผาที�ทาํการแขวง     
แม่ออนเสียหายทั�งหลงั แลว้ไดห้นีไปทางอาํเภอดอยสะเก็ด ต่อมาในปี พ.ศ. 2446ทางราชการไดย้า้ย
ที�ทาํการแขวงแม่ออนมาปลูกสร้างที�บา้นสันกาํแพง จึงไดชื้�อว่า "อาํเภอสันกาํแพง" มาจนถึงทุก
วนันี�  ในปี พ.ศ. 2537กระทรวงมหาดไทยไดแ้บ่งพื�นที�บางส่วนของอาํเภอสันกาํแพงยกฐานะเป็น 
"กิ�งอาํเภอแม่ออน" 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที� 2.2 สันกาํแพงในอดีต 
 

ประวตัิความเป็นมาของผ้าไหมสันกาํแพง 
 เมื�อประมาณ 100 กว่าปีมาแล้วได้เริ� มมีการค้าขายระหว่างเชียงใหม่และพม่า โดยใน
เบื�องตน้เป็นการคา้ชา้ง มา้ต่าง ววัต่าง  ต่อมาจึงไดมี้การนาํเส้นไหมดิบจากพม่ากลบัมาเชียงใหม่ นาํ
เส้นไหมดงักล่าวมาทอเป็นผา้ซิ�นไหม ผา้โสร่งไหม แลว้ดาํเนินการส่งกลบัไปขายให้พม่าอีกต่อ
หนึ� งสําหรับเหตุผลที�ตอ้งซื�อไหมดิบจากพม่านั�น เพราะคนสันกาํแพงไม่ไดเ้ลี� ยงไหม ดว้ยเหตุผล
สาํคญัคือโดยพื�นฐานของคนสันกาํแพง จะเป็นคนใจบุญสุนทาน ใจอ่อน ขี�สงสาร กลวับาป ดงันั�น   
การที�จะตอ้งฆ่าตวัไหมหลายชีวิตกวา่จะไดเ้ส้นไหมออกมาจึงทาํให้คนสันกาํแพงสมยันั�นไม่อยาก
ทาํเพราะสงสารและกลวับาปการคา้ขายในลกัษณะนี�ดาํเนินการมาหลายปี ซึ� งระยะทางที�เดินทางไป
พม่าในสมยัก่อนนั�นมีความยากลาํบากมาก ต่อมาจึงมีพอ่คา้ชาวจีนไดน้าํไหมจากประเทศจีน เกาหลี 
เขา้มาขาย ชาวสันกาํแพงส่วนใหญ่จึงเริ�มมีการเปลี�ยนมาใชไ้หมจากประเทศจีนและเกาหลีแทนไหม
จากประเทศพม่า ผา้ที�ทอในสมยันั�น ได้มีการทอผา้ไหมที�มีลวดลายเฉพาะคือ ลายโสร่งและลาย
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ตารางผา้ขาวมา้ ในอดีตไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ผา้ไหมมากนกัเพราะว่าราคาแพง แต่สมยันั�นไดนิ้ยม   
ทอผา้ไหมที�เรียกว่าผา้ซิ�นขนาดยาว 1  เมตร หน้ากวา้ง 60 ซม.  ซึ� งจาํหน่ายในราคา 0.2 บาท 2 
สตางค ์ต่อผืนผา้ซิ�นนั�นมีทั�งผา้พื�นที�เรียกว่าผา้ดา้น คือผา้ไหมที�ใชเ้ส้นไหมพุ่งสีเดียว ทอตลอดกนั
ไปทั�งผืน ไม่มี ดอกดวงหรือลวดลายอื�น นอกจากนั�นมีผา้ซิ�นหางกระรอกคือแบบปั�นไก หรือ ซิ�น
ไก หมายถึงเอาเส้นไหมสีต่างๆ มาเป็นสีๆ ให้เขา้กนัแลว้ทอ ลายของผา้ซิ�นเวลานั�นเป็นลายขวาง
เป็นส่วนใหญ่จุดเด่นของผา้ไหมสันกาํแพงคือ ลวดลายเฉพาะของสันกาํแพง  ซึ� งต่อมาไดมี้การ
พฒันามาเป็น “ลาย 7 วนั”  คือการใส่สี 7 สีตามวนัใน 1 สัปดาห์ หรือเรียกวา่ เชิง 7 วนัจากนั�นก็มี 
ลายวงเดือน ลาย    นํ� าไหล ซึ� งมีเฉพาะที�สันกาํแพงเท่านั�น ในปี พ.ศ. 2479 ผา้ไหมสีฟ้าไดรั้บความ
นิยมเป็นอยา่งมาก เนื�องมาจาก พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้พีรพงศภ์าณุเดช ทรงขบัรถแข่งคู่พระทยั 
ชื�อวา่รอมิวลุส (Romulus) ซึ� งมีสีฟ้าสด ต่อมาเรียกกนัวา่สีฟ้าพีระ สีฟ้าจึงเป็นสีที�นิยมที�สุดในเวลา
นั�น และมีการยอ้มเสื�อไหมเป็นสีฟ้าและผา้ซิ�นก็ยอ้มสีฟ้า แลว้จึงตั�งชื�อวา่ “ผา้ไหมลายสีพีระ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2.3 ซิ�นไหมสันกาํแพงลายขวาง 
 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ไดมี้การประกวดนางสาวไทย โดยผูช้นะการประกวดในปีนั�น ได้
สวมชุดที�ตกแต่งและเล่นเชิงผา้ไหมของสันกาํแพงขึ� นไปประกวดบนเวที ส่งผลให้รัฐบาลใน
ขณะนั�น ไดเ้ชิญร้านคา้ผา้ไหมจากสันกาํแพงไปออกร้านขายของในงานวนัรัฐธรรมนูญที�สวนอาํพร 
ซึ� งขายดีและมีชื�อเสียงโด่งดงัมาก 
 ส่วนใหญ่ลูกคา้ที�มาซื�อผา้เป็นคนในทอ้งถิ�น ต่อมาก็มีคนต่างจงัหวดัเดินทางมาซื�อกนัมาก
ขึ�นเช่น จงัหวดัลาํปาง ลาํพูน หลงัจากนั�นก็เริ�มมีการปรับรูปแบบการขายโดย เปิดการทอผา้ให้
นกัท่องเที�ยวดู ว่าทอผา้ไหมยงัไงโดยนาํกี�ทอผา้มาทอผา้ไหมโชว ์ยอ้มผา้ไหมยงัไง ต่อมาไกด์รู้จึง
เขียนโปรแกรมทวัร์วา่เที�ยวสันกาํแพงชมทอผา้ไหม สมยันั�นนกัท่องเที�ยวเขา้มาเที�ยวจนรับไม่ทนั
ส่วนใหญ่ทัว ร์มาว ันละ๑๐กว่าคัน จํานวนคนที� ซื� อผ้าไหม 30  กว่าคนต่อจํานวน 1  คัน
รถทวัร์ นอกจากขายผา้ไหมปลีกหน้าร้านแล้วยงัมีการส่งผา้ไหมไปขายตามร้านต่างๆ ในเมือง
เชียงใหม่ ส่วนกรุงเทพขายส่งแถวถนนสาทรเหนือ-สาทรใต ้ สุริวงศ ์พาหุรัตน์ และยงัขายส่งไปยงั
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จงัหวดัอื�นๆ เช่น กรุงเทพ แพร่ ลาํพนู ลาํปาง ซึ� งขายดีมาก  ลูกคา้รู้วา่ผา้ไหมสันกาํแพงต่างจากที�อื�น
เพราะมีลวดลายไม่เหมือน และมีการใส่สีผา้ไม่เหมือนที�อื�นสมยันั�นมีนางงามมาช่วยขายผา้ไหม 
โดยที�แต่ละร้านจะเลือกคนสวยๆมาขายผา้ไหม โดยเลือกนางงามจากตามหมู่บา้นและมีนางงามมา
สมคัรขายดว้ย สาเหตุที�เลือกเอานางงามมาขายเพราะเอาผา้ไหมมาเทียบกบัตวัแลว้ดูสวย นอกจากนี�
ก็ยงัส่งเขา้ประกวดตามงานฤดูหนาวดว้ย พอเสร็จจากการประกวดก็นาํนางงามมาขายของที�ร้าน 
ดงันั�นสันกาํแพงจึงถือว่าเป็นแหล่งนางงามและนางงามมีส่วนทาํให้ผา้ไหมสันกาํแพงขายดีต่อมา
ลูกค้าเริ� มหายไป เพราะต่างจงัหวดัหรือแถบอีสานเริ� มมีการทอผา้ไหมเพิ�มมากขึ� น และมีการ
เปลี�ยนแปลงไปใชไ้หมญี�ปุ่นที�มีความหนา และความสวย แต่ของสันกาํแพงเป็นผา้ซิ�นไหม และคน
มาเที�ยวก็ลดลงมาก พอไม่มีคนมาซื�อ ร้านคา้ส่วนใหญ่ก็เปลี�ยนมาเป็นทอผา้ฝ้าย ทอผา้ขาวมา้ และ
ทอผา้แบบอื�นแทนผา้ไหม หลงัจากนั�นผา้ไหมสันกาํแพงก็เริ�มหายไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2.4 ภาพดา้นซา้ยมือ: คุณอาภสัรา หงสกุล สวมผา้ไหมสันกาํแพงตอนประกวด นางงาม      
จกัรวาล  ภาพดา้นขวามือ: บนเวทีประกวดนางสาวสันกาํแพงสวมใส่ซิ�นไหมสันกาํแพง 

 
ความรู้เกี�ยวกบัสิ�งบ่งชี4ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์คือ ชื�อหรือสัญลกัษณ์หรือสิ�งอื�นใดที�บอกแหล่งผลิตของสินคา้โดย
สามารถสื�อให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจไดว้่าสินคา้นั�นมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะพิเศษแตกต่างจากสินคา้ที�
ผลิตในแหล่งผลิตอื�น เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ที�ประกอบด้วยคาํว่า มะขามหวานซึ� งบอกว่า
สินคา้คืออะไรและคาํวา่เพชรบูรณ์ซึ� งบอกแหล่งผลิตมะขามหวานดงักล่าว และยงัสื�อให้คน ทั�วไป
เขา้ใจวา่มะขามหวานดงักล่าวมีคุณภาพสูงมีรสชาติหวานและไม่แฉะอนัเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของ
มะขามหวานเพชรบูรณ์ ซึ� งได้รับอิทธิพลจากดินที�เหมาะสมสําหรับการปลูกมะขามและปริมาณ
นํ� าฝนที�พอ เหมาะพอดีในจังหวดัเพชรบูรณ์ประกอบกับฝีมือการเพาะปลูกของเกษตรกรชาว
เพชรบูรณ์ ซึ� งมีกรรมวิธีในการปลูกโดยเฉพาะจึงทาํให้มะขามที�ปลูกในจงัหวดัเพชรบูรณ์มีความ
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หวานมากกว่าทอ้งถิ�นอื�น ฉะนั�น สิ� งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์จะเกิดขึ�นไดก้็ต่อเมื�อมีองค์ประกอบหรือ
ปัจจยัสาํคญัสองประการคือ ธรรมชาติกบัมนุษยใ์นแหล่งหรือทอ้งที�นั�น 

โดยธรรมชาตินั�นสร้างสิ� งแวดล้อมหรือวตัถุดิบให้แก่การผลิตสินค้า ส่วนมนุษยน์ั�นใช้
ทกัษะ ความชาํนาญ และภูมิปัญญาในการผลิตสินคา้นั�น ทั�งสองปัจจยัจึงได้ก่อให้เกิดสินคา้ที�มี
คุณภาพหรือคุณลกัษณะพิเศษเฉพาะ ด้วยเหตุนี�  สิทธิในสิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์จึงเป็นสิทธิชุมชน 
หรือสิทธิของกลุ่มคนที�อยูใ่นทอ้งถิ�นที�ผลิตสินคา้นั�น 

สินคา้สิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง สินคา้ที�มีความเป็นเอกลกัษณ์ มีลกัษณะพิเศษ โดย
สามารถบ่งชี� ไดว้า่เป็นสินคา้ที�เกิดขึ�น ณ ที�ใดที�หนึ� งมีลกัษณะจาํเพาะขององค์ประกอบ ปัจจยัการ
ผลิต สิ�งแวดลอ้มในพื�นที�ที�ผลิตระบบการผลิต เอกลกัษณ์ของผูผ้ลิต ประเพณี วฒันธรรมของพื�นที�
ที�ผลิตและเป็นผลผลิตที�มีความพิเศษในตวั 

ข้อมูลการเตรียมความพร้อมการขึ� นทะเบียนสิ� งบ่ง ชี� ทางภูมิศาสตร์ในเบื� องต้น 
ผูป้ระกอบการผลิตจะต้องทาํความเข้าใจก่อนว่า ไม่ใช่ชื�อพื�นที�ทุกพื�นที�หรือสินคา้ทุกประเภท
จําเป็นจะต้องได้รับการคุ้มครองเป็นสิ� งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ ผู ้ประกอบการผลิตควรจะต้อง
ทาํการศึกษาให้ดีและตอ้งพยายามรวมกลุ่มกนัเพื�อพูดคุยหาขอ้สรุป  สําหรับขั�นตอนของการไดม้า
ซึ� งสิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์นั�น  เราอาจสรุปออกมาไวไ้ด ้ดงันี�  

1. กาํหนดสินคา้ที�ตอ้งการคุม้ครอง และรวมกลุ่มผูป้ระกอบการทั�งสายการผลิต (ตั�งแต่
ผูผ้ลิต   วตัถุดิบตน้นํ� า จนถึงผูป้ระกอบการแปรรูปปลายนํ� า) เพื�อศึกษาความเป็นไปไดข้องการขอ
ขึ�นทะเบียนสิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ รวมทั�งในแง่มุมทางเศรษฐศาสตร์วา่ การขึ�นทะเบียนดงักล่าว จะ
ให้ผลที�คุม้ค่าต่อกลุ่มหรือไม่ เมื�อเทียบกบัค่าใช้จ่ายสําหรับระบบรับรองมาตรฐาน และกลุ่มจะมี
แผนทาํการตลาดเพื�อประชาสัมพนัธ์สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์นั�นอยา่งไรใหติ้ดตลาด 

2. กาํหนดข้อกําหนดมาตรฐานขั�นตํ�าของสินค้า รวมถึงมาตรฐานในการผลิตสินค้า
(Specification and Standard of Production) โดยยดึความเขา้ใจของผูบ้ริโภคเป็นหลกั เช่น  ถา้พูดถึง
สินคา้จากแหล่งนี�  ผูบ้ริโภคจะนึกถึงคุณลกัษณะอะไรเป็นสาํคญั 

3. กาํหนดขอบเขตพื�นที�ในการผลิต (Zoning or Boundary setting) ตามสภาพของพื�นที�     
ที�เอื�อในการผลิตสินคา้นั�นจริง (ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นไปตามเขตการปกครอง) 

4. ยกร่างคาํขอขึ�นทะเบียนพร้อมทั�งจดัทาํคู่มือปฎิบติังานเพื�อใช้เป็นหลกัฐานประกอบใน
การขอยื�นขึ�นทะเบียนตามกฎหมาย 

5. ยื�นคาํขอขึ�นทะเบียนสิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
6. จดัสร้างระบบการควบคุมการผลิตสินคา้สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์(Control Plan) ให้เป็นไป

ตามที�กาํหนดไวใ้นคาํขอขึ�นทะเบียน ทั�งระบบการควบคุมภายในและระบบการควบคุมภายนอก 
และ/หรือ นาํร่างมาตรฐานการผลิตมาขอรับรองกบัหน่วยงานรับรอง (Certification Boby: CB) วา่
ไดม้าตรฐานหรือไม่ 
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7. ดําเนินจดัทาํแผนการตลาดและประชาสัมพนัธ์สิ� งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์นั�น โดยใช้
คุณลกัษณะพิเศษของสินคา้จากแหล่งภูมิศาสตร์นั�นเป็นตวันาํ เพื�อทาํให้ผูบ้ริโภคสนใจและเกิด
ภาพลกัษณ์เชื�อมโยงระหวา่งคุณลกัษณะพิเศษ กบัพื�นที�แหล่งผลิตสินคา้ที�เป็นสิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ 

การนาํสินคา้ขอขึ�นจดทะเบียนสิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์นั�นผูข้อจดทะเบียนจะตอ้งดาํเนินการ
จดัทาํรายละเอียดของสินคา้สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ ดงันี�  

1. รายละเอียดเกี�ยวกบัคุณภาพ ชื�อเสียง คุณสมบติัหรือคุณลกัษณะอื�นของสินคา้ที�ใช้สิ� ง
บ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ซึ� งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากสินคา้ชนิดเดียวกนัที�มีแหล่งกาํเนิดมาจาก
พื�นที�อื�น                                                                          

1) ชื�อเสียงหรือคุณภาพของสินค้า ได้แก่ ขนบธรรมเนียม จุดกําเนิด ประวติัของ
ผลิตภณัฑ ์

2) ลกัษณะหลกัของสินคา้ ลกัษณะทางกายภาพ ลกัษณะทางจุลชีวภาพหรือเคมี ลกัษณะ
อื�น ๆ 

3) วตัถุดิบ ( ระบุชื�อของวตัถุดิบ และชื�อพื�นที�แหล่งวตัถุดิบ ) 
4) วธีิการผลิต ( ที�สามารถเปิดเผยได ้) 
5) ความแตกต่างจากสินคา้ชนิดเดียวกนัที�มีแหล่งกาํเนิดมาจากพื�นที�อื�น อธิบายความ

แตกต่างของสินคา้ในพื�นที�แหล่งภูมิศาสตร์เปรียบเทียบกบัสินคา้ในแหล่งภูมิศาสตร์อื�น 
2. รายละเอียดแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างสินค้าที�ใช้สิ� งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์กับแหล่ง

ภูมิศาสตร์นั�น 
3. รายละเอียดเกี�ยวกบัที�ตั�งแหล่งภูมิศาสตร์ที�ขอขึ�นทะเบียน ขอบเขตพื�นที�ทางภูมิศาสตร์ที�

ครอบคลุมโดยสิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ รวมทั�งรายละเอียดคุณลกัษณะของพื�นที�ในเรื�อง  ธรณีวิทยา 
ภูมิอากาศและอุทกศาสตร์ เป็นตน้  

4. รายละเอียดแสดงการใชสิ้�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ที�ขอขึ�นทะเบียนบนฉลากสินคา้ 
5. รายละเอียดผูมี้หนา้ที�ตรวจสอบสินคา้ที�ใชสิ้�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ที�ขึ�นทะเบียน 
6. รายละเอียดวธีิการควบคุมคุณภาพสินคา้ที�ใชสิ้�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ที�ขึ�นทะเบียน 

 
แนวคิดธุรกจิชุมชน  

ธุรกิจชุมชน คือ กิจกรรมที�บุคคลหรือองคก์รในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจกรรม และ
ช่วยดาํเนินงานบางส่วนหรือทั�งหมด โดยประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ มีการเรียนรู้ 
และ การจดัการร่วมกนั เพื�อดาํเนินการในกิจกรรมการผลิต การแปรรูป การคา้ และการบริการที�มุ่ง 
พฒันาเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับสังคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ�งแวดล้อมของชุมชน อนัจะนาํไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที�ดี และการพฒันาที�ย ั�งยืน โดยยึดเหตุผล
ต่างๆ ในการส่งเสริมชุมชน ดงันี�  
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1.  ธุรกิจชุมชนสามารถสร้างรายไดเ้พิ�มใหแ้ก่สมาชิก  หรืออาจยดึเป็นอาชีพเสริมได ้
2.  เพื�อสร้างงานให้เกิดขึ�นในชุมชน  คนในชุมชนก็ไม่ตอ้งไปทาํงานในต่างถิ�น  ทาํให้

สามารถมีเวลาในการดูแลครอบครัวของตนได ้
3.  เพื�อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเดิมที�มีอยู ่
4.  เป็นการสร้างความสามคัคีในชุมชน จากการร่วมกนัคิดร่วมกนัทาํกิจกรรมของธุรกิจ

ชุมชน 
5.  ธุรกิจชุมชนสามารถสร้างความเขม้แข็งของชุมชน ดว้ยการนาํกาํไรที�ไดจ้ากการดาํเนิน

ธุรกิจไปจดัเป็นสวสัดิการให้แก่ชุมชน เช่น เงินกูย้ืมกองกลาง การซื�อเครื�องอุปโภคบริโภคในราคา
ทุน เป็นตน้ 
 

ธุรกิจชุมชน หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มคน ที� เกิดจากการรวมตัวด้วยความสมัครใจ  
ของประชาชนจาํนวนหนึ� งเพื�อทาํธุรกิจต่าง ๆ ในชุมชน มีวตัถุประสงค์และอุดมคติรวมกนั และ
ดาํเนินการโดยสมาชิกในชุมชน กล่าวคือสมาชิกมีสวนร่วมในการลงทุน รวมในการบริหารจดัการ 
และร่วมรับผลประโยชน์ที�เกิดขึ�นจากการดาํเนินงานของธุรกิจชุมชน และ มีการเรียนรู้รวมกัน 
อย่างต่อเนื�องในกระบวนการทาํงานเพื�อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมจิตใจ และ สิ� งแวดล้อม มีผูน้ําตามธรรมชาติทั� งหญิงและชายเกิดขึ� นโดยผ่าน 
กระบวนการทาํงานร่วมกนัดงักล่าว ซึ� งในชุมชนหนึ�งอาจมีองคก์รธุรกิจชุมชนมากกวา่หนึ�งองคก์ร 
ทั�งที�เป็นองคก์รธุรกิจชุมชนที�เป็นการริเริ�มและดาํเนินการโดยชุมชนเอง และที�เป็นธุรกิจที�เกิดจาก 
การลงทุนโดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกโดยชุมชนเป็นเพียงแรงงานหรือรวมทุนบางส่วน ซึ� ง 
การส่งเสริมธุรกิจชุมชนควรเนน้การพฒันาธุรกิจชุมชนที�เป็นของชมชน เพื�อผลประโยชน์แก่ชุมชน 
และการพฒันาที�ย ั�งยืน ทั�งนี� องคก์รธุรกิจชุมชนในที�นี� มิไดห้มายถึงสภาตาํบล เพราะสภาตาํบลเป็น
องคก์รปกครองระดบัตาํบล 

ลกัษณะของธุรกิจชุมชน 
ธุรกิจชุมชนมีเอกลกัษณ์เฉพาะที�แตกต่างจากกิจกรรมอื�น ๆ ในชุมชน และธุรกิจชุมชนมี 

ความแตกต่างจากธุรกิจทั�วๆ ไป ทั�งนี� เพราะธุรกิจชุมชนมีลกัษณะเฉพาะตวัที�แตกต่างจากกิจกรรม 
อื�น ๆ ที�เกิดขึ�นในชุมชน เนื�องจากธุรกิจชุมชนไดรั้บอิทธิพลจากตวัแปรจากภายนอกชุมชนที�อยู ่
เหนือการควบคุมของชาวบา้นค่อนขา้งสูง คือ ความตอ้งการของตลาด การกาํหนดราคา  

ในขณะเดียวกนัธุรกิจชุมชนต่างจากธุรกิจอื�น ๆ เพราะธุรกิจชุมชนมีเป้าหมายนอกจาก 
กาํไรแลว้ยงัตอ้งการพฒันาคนในทอ้งถิ�น โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั รวมทั�งตอ้งเป็นธุรกิจที� 
ไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม ใช้เทคโนโลยีที�สะอาด ซึ� งสามารถสรุปความแตกต่างระหว่างธุรกิจชุมชน 
และธุรกิจอื�น ๆ ไดด้งันี�  
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1. รูปแบบการจดัการ โดยรูปแบบของธุรกิจทั�วไปคือบริษทั ส่วนธุรกิจชุมชนนั�นมีรูปแบบ
ที�หลากหลายทั�งที� จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการผลิต กลุ่มการค่า รวมถึง
ลกัษณะของบริษทั มหาชน เป็นตน้ ซึ� งกลุ่มที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนจะใชว้ฒันธรรมชุมชนเป็นกลไกใน
การควบคุมตรวจสอบการทาํงานแทนขอ้กาํหนดดา้นกฎหมาย  

2. กรรมสิทธิx ในส่วนของธุรกิจชุมชนนั�นกรรมสิทธิจะตอ้งเป็นของชุมชน โดยอาจมีภาค
ธุรกิจทั�วไปหรือองคก์รภายนอกเขา้ร่วม  แต่ชาวบา้นตอ้งสามารถควบคุมจดัการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

3. เป้าหมาย โดยที�เป้าหมายของธุรกิจทั�วไปคือ กาํไรสูงสุด อนัจะจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นและ
ผูป้ระกอบการในรูปของทรัพยสิ์น   แต่สําหรับธุรกิจชุมชนเป้าหมายคือการจดัสรรกาํไรเป็นความ
มั�นคั�งแก่ชุมชน ไม่วา่ในรูปของทรัพยสิ์น สวสัดิการ หรือการพฒันาคุณภาพชีวิต รวมทั�งการพฒันา
คน  

ลกัษณะของธุรกิจชุมชนจะเป็นการถือหุ้นของชาวบา้น โดยที�เจา้ของทุนและคนทาํงาน
เป็นบุคคลเดียวกนั จึงทาํใหเ้กิดแรงจูงใจสูงต่อธุรกิจและมีผลกบัการควบคุมคุณภาพสินคา้ดว้ย ส่วน
การบริหารจดัการโดยสมาชิกในชุมชน  ซึ� งมุ่งลกัษณะการกระจายอาํนาจและตอ้งมีความรับผิดชอบ 
ร่วมกนั 

 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 

เพื�อจะไดท้ราบว่าในปัจจุบนัสถานการณ์ดาํเนินการของธุรกิจนั�นเป็นอยา่งไร  เราจะทาํ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั� งภายนอกและภายในของธุรกิจ โดยจะทําให้ทราบ จุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค ์(Threats) ซึ� งมีชื�อเรียกอีก
อยา่งหนึ�งวา่ SWOT Analysis 

วตัถุประสงคส์ําคญัในการทาํ  SWOT Analysis  คือ การศึกษาดว้ยตวัเองพร้อมทั�งคน้หา
โอกาสและอุปสรรคต่างๆ ที�มีผลต่อการทาํธุรกิจการคา้ลกัษณะการวิเคราะห์แต่ละส่วนมีเป้าหมาย
โดยสังเขป ดงันี�  (ศุภฤกษ ์ธาราพิทกัษว์งศ,์ 2555) 

1.  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal environment) 
เป็นการวเิคราะห์ถึงปัจจยัที�ธุรกิจควบคุมได ้(Controllable factors) ประกอบดว้ย  การ

ผลิต การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การเงิน และการวิจยัและพฒันา ซึ� งในแต่ละหน้าที�จะ
ศึกษาทางดา้นโครงสร้างองคก์ร (Structure) วฒันธรรมองคก์ร (Culture) และทรัพยากร (Resource) 
ทางด้านต่าง ๆ  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะแยกวิเคราะห์เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) คือข้อได้เปรียบของธุรกิจที�มีความสามารถเหนือกว่าธุรกิจอื�นในการจดัการกับ
สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร ส่วนจุดอ่อน (Weaknesses) คือขอ้เสียเปรียบของธุรกิจที�ไม่สามารถ
พฒันาให้เหนือกวา่ธุรกิจอื�นและธุรกิจตอ้งทาํการปรับปรุงเพราะเป็นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
ซึ� งธุรกิจสามารถปรับปรุงได ้(Wheelen and Hunger, 2004) 
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1.1  การวเิคราะห์จุดแขง็ (Strength  analysis) 
การวิเคราะห์จุดแข็ง หรือ Strength Analysis เป็นการศึกษาตนเองจากมุมภายใน

วา่ภายนอก จุดแข็งของเราในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งนั�น เป็นเช่นไรหากจุดแข็งดงักล่าวเป็นสิ�งที�
ทุกคนมีก็ไม่ถือว่าเป็นจุดแข็งแต่เป็นความจาํเป็น (Necessity) สําหรับการทาํธุรกิจ  เช่น การผลิต
เครื�องใช้ไฟฟ้าที�ได้รับฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 อาจจะเคยเป็นจุดแข็งในอดีต  แต่ปัจจุบนัได้
กลายเป็นสิ�งจาํเป็นที�ผูผ้ลิตเครื�องใชไ้ฟฟ้าใดไม่มีไม่ได ้   ดงันั�นแลว้การมีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
จึงไม่ถือเป็นจุดแขง็ของธุรกิจเป้าหมายสาํคญัในการวเิคราะห์จุดแขง็คือการคน้หาสิ�งต่างๆ เหล่านี�  

1) อะไรคือสิ�งที�เราไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง 
2) อะไรคือสิ�งที�เราทาํไดดี้เหนือคู่แข่ง 
3) อะไรคือสิ�งที�เรามีเหนือคู่แข่ง 
4) คนอื�นๆ (ผูบ้ริโภค, พนกังาน, คู่แข่ง ฯลฯ) มีความเห็นอยา่งไรต่อสิ�งที�เราคิด

วา่เป็นจุดแขง็ของเรา 
1.2  การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness  analysis) 

เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์จุดแข็ง การวิเคราะห์จุดอ่อน หรือ Weakness Analysis 
เป็นการศึกษาตนเองจากมุมมองภายในและภายนอกวา่  จุดอ่อนของเราในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง
เป็นอย่างไร  หากจุดอ่อนดังกล่าวเป็นสิ� งที�ทุกคนมีก็ไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อนที�มีนัยสําคญั  แต่ใน
ขณะเดียวกนัถา้เราสามารถแกไ้ขจุดอ่อนเหล่านั�นไดก้็จะเปรียบเสมือนวา่เรามีจุดแขง็ขึ�นมา 

โดยทั�วไปแลว้หลายๆ บริษทัไม่สามารถวิเคราะห์จุดอ่อนของตนไดดี้ เพราะเหตุผลหลาย
ประการ  อาทิ  มองไม่เห็นวา่ประเด็นต่างๆ นั�นเป็นจุดอ่อนไดอ้ย่างไร  หรืออาจจะเป็นเพราะการ
นาํเสนอจุดอ่อนจะเป็นการตาํหนิฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง  การวิเคราะห์จุดอ่อนที�ดีจึงควรอาศยัการช่วยเหลือ
จากบุคคลภายนอกหรือคณะทาํงานที�มีความมุ่งมั�นที�จะคน้ควา้ความจริงที�เป็นจุดอ่อนของกิจการ 

2.  การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External environment)  
โดยการวิ เคราะห์สิ� งแวดล้อมภายนอกองค์กรจะแยกวิ เคราะห์เ ป็นโอกาส 

(Opportunity) คือ กลุ่มที�ธุรกิจไม่สามารถควบคุมไดแ้ต่จะเอื�อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ  ส่วนอุปสรรค ์
(Threats) คือสิ�งที�ธุรกิจไม่สามารถควบคุมไดแ้ละส่งผลไหธุ้รกิจไม่สามารถที�จะเจริญเติบโตไดด้งัที�
ธุรกิจคาดหวงัไวแ้ต่ธุรกิจตอ้งอยูก่บัมนั  ซึ� งสามารถอธิบายการวเิคราะห์ไดด้งันี�  

2.1  การวเิคราะห์โอกาส (Opportunity analysis) 
การวิเคราะห์โอกาส หรือ Opportunity Analysis เป็นการศึกษาวา่โอกาสที�มีอยู่

นั�นคืออะไร โดยทั�วไปแลว้โอกาสทางธุรกิจมกัเป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีในระดบั
กวา้งและระดับลึกการเปลี�ยนแปลงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลการเปลี�ยนแปลงลักษณะทาง
สังคมศาสตร์การเปลี�ยนแปลงลักษณะทางประชากรศาสตร์  หรือการเปลี�ยนแปลงในวิถีการ
ดาํรงชีวติของผูบ้ริโภคโดยทั�วไป 



16 
 

 

ตวัอยา่งหนึ�งที�น่าสนใจคือ พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที�ให้ความสําคญักบั
การครอบครองวตัถุแมก้าํลงัทรัพยไ์ม่พอ  ค่านิยมใชก่้อนผอ่นทีหลงัจึงเป็นค่านิยมที�ทวีความรุนแรง
ขึ�นในยุคนี�  จากพฤติกรรมและค่านิยมดังกล่าวทาํให้กลายเป็นโอกาสทางการตลาดของสินค้า
หลายๆ  ประเภท  อาทิ  บริการผอ่นชาํระจากบริษทัสินเชื�อต่างๆ หรือบริการสินเชื�อส่วนบุคคล เป็น
ตน้เป้าหมายสาํคญัในการวเิคราะห์โอกาสคือการคน้หาสิ�งต่างๆ เหล่านี�  

1) การเปลี�ยนแปลงภายนอกต่างๆ ที�เกิดขึ�นและมีประโยชน์ต่อการเติบโตทางธุรกิจ
คืออะไร 

2) เราสามารถนาํโอกาสเหล่านั�นเขา้มาช่วยแกไ้ขจุดอ่อนต่าง ๆ ของบริษทัหรือไม่
อยา่งไร 

3) เราสามารถนาํโอกาสเหล่านั�นมาผสมผสานกบัจุดแข็งที�เรามีอยู่ เพื�อการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษทัไดห้รือไม่ อยา่งไร 

2.2  การวเิคราะห์อุปสรรค (Threat analysis) 
ในทางตรงขา้มกบัการวิเคราะห์โอกาสของบริษทั การวิเคราะห์อุปสรรค หรือ 

Threat Analysis เป็นการศึกษาวา่ปัจจยัภายนอกที�มีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัคืออะไร
ปัจจัยเหล่านั� นมักเป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีในระดับกว้างและระดับลึกการ
เปลี�ยนแปลงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล  การเปลี�ยนแปลงลักษณะทางสังคมศาสตร์  การ
เปลี�ยนแปลงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หรือการเปลี�ยนแปลงในวิถีการดาํรงชีวิตของผูบ้ริโภค
โดยทั�วไปเป้าหมายสาํคญัในการวเิคราะห์อุปสรรคในการคน้หาสิ�งต่างๆ เหล่านี�  

1) การเปลี�ยนแปลงภายนอกต่างๆ ที�เกิดขึ� นและส่งผลกระทบต่อการเติบโตทาง
ธุรกิจของบริษทัคืออะไร 

2) เราสามารถนาํจุดแข็งที�มีอยู่มาช่วยบรรเทาผลกระทบจากอุปสรรคเหล่านั�นได้
หรือไม่ อย่างไร หากไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ เราสามารถหลีกเลี�ยงผลกระทบที�จะเกิดขึ�นจาก
อุปสรรคต่างๆ เหล่านั�นอยา่งไร 
 
ระบบการผลติและการปฏิบัติการ  

การบริหารการผลิต หมายถึง การบริหารกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการผลิต  ตั�งแต่การเตรียม
ปัจจยันาํเขา้ ผา่นกระบวนการแปลงสภาพ เพื�อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของลูกคา้ ตรงตามเวลา ปริมาณ และคุณภาพที�กาํหนด โดยมีตน้ทุนในการดาํเนินงานที�เหมาะสม 
(ธวชัชยั  บุญมี, 2551) 

ระบบการผลิตและการปฏิบติัการประกอบดว้ยองค์ประกอบที�สําคญั  5  ส่วน  ไดแ้ก่  
ปัจจยันาํเขา้ (Input) กระบวนการผลิตและแปลงสภาพ  (Production  or  conversion  process)  
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ผลได ้  (Output)  ส่วนป้อนกลบั (Feedback) และผลการกระทบจากภายนอกที�เปลี�ยนแปลงโดย
ไม่ไดค้าดหมาย(Random fluctuation)  ดงัแสดงในภาพที� 1 (พิชิต  สุขเจริญพงษ,์ 2546 ,หนา้ 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที� 2.5 องคป์ระกอบของระบบการผลิตและปฏิบติัการ 

ที�มา : พิชิต  สุขเจริญพงษ.์ การจดัการวศิวกรรมการผลิต, 2546. 
 

1. ปัจจยันาํเขา้  คือทรัพยากรของธุรกิจหรือสิ�งที�จาํเป็นตอ้งใช้ในการผลิตสินคา้หรือ
บริการ ประกอบด้วยสินทรัพยที์�มีตวัตน เช่น  เงินลงทุน การจา้งแรงงาน เครื�องจกัรในการผลิต 
ที�ดินในการจดัตั�งโรงงาน รวมถึงวตัถุดิบที�ใช้ในการผลิตสินคา้ เช่น เส้นไหม สียอ้ม กี�ทอผา้และ
อุปกรณ์การทอผา้ ที�ใชใ้นการทอผา้ไหม  และสินทรัพยที์�ไม่มีตวัตน เช่น ความรู้ความสามารถใน
ดา้นการจดัการ บริหารธุรกิจใหมี้ระบบที�ดี 

2. กระบวนการผลิตและแปลงสภาพ  คือ  ส่วนที�ทาํหนา้ที�นาํเอาปัจจยันาํเขา้มาผลิต  และ
แปลงสภาพเพื�อให้ได้เป็นสินค้าหรือบริการตามที�ตอ้งการ  กระบวนการผลิตหรือแปลงสภาพ
ประกอบดว้ย วิธีการในการผลิตสินคา้  วิธีการจดัลาํดบัการผลิต  การวางแผนการผลิต  การจดัสรร
กาํลงัคนเพื�อการผลิต  และอื�น ๆ ซึ� งเป็นการเปลี�ยนแปลงดา้นต่าง ๆ เช่น การแปลงสภาพโดยการ
แยกออก การแปลงสภาพโดยการรวมตวัและการแปลงสภาพโดยการบริการ เช่น วตัถุดิบที�ใช้ใน
การดาํเนินการทอผา้ไหม ผา่นกระบวนการและได ้ผา้ไหมมา 1 ผนื จาํหน่ายต่อใหก้บัลูกคา้ 

3.  กาํลงัการผลิต (Production capacity) หมายถึง ความสามารถสูงสุดที�เครื�องจกัร 
อุปกรณ์และปัจจยัการผลิตจะสามารถผลิตสินคา้ หรือให้บริการไดใ้นช่วงเวลาที�กาํหนด  กาํลงัการ
ผลิตโดยทั�วไปมีหน่วยเป็นปริมาณผลผลิตต่อเวลา อาจจะวดัเป็น ชิ�นต่อเดือน  หรือ  ตันต่อปี 
ยกตวัอยา่งเช่น การทอผา้ไหมลาย 7 วนัใชเ้วลาในการทอผนืละ 3 วนั เป็นตน้ 

 

ปัจจัยนําเข้า ผลได้ กระบวนการผลติ 

และแปลงสภาพ 

การเปรียบเทยีบผลได้

กบัที%วางแผนไว้ 

การเปลี%ยนแปลงที%ไม่ได้คาดหมาย 

- เงนิทุน 

- แรงงาน 

- เครื%องจกัร 

- ที%ดนิ 

- วตัถุดบิ 

- การจดัการ 

- สินค้า 

- บริการ 

การประเมนิ 

ผลได้ 
ต้องปรับปัจจยั 

นําเข้าหรือไม่ 
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4.  ผลไดคื้อ  ผลผลิตที�อยูใ่นรูปของสินคา้หรือบริการที�จะนาํเสนอต่อตลาด  ในปริมาณ
และคุณภาพที�กาํหนดเป็นมาตรฐานและในวนัที�ลูกคา้ตอ้งการซึ� งจะมีมูลค่าที�สูงกวา่ปัจจยันาํเขา้จาก
กระบวนการแปลงสภาพที�มีประสิทธิภาพ  เช่น ผา้ไหมลาย 7 วนั หรือสินคา้ที�แปรรูปจากผา้ไหม 
เป็นตน้ 

5.  ส่วนป้อนกลบัคือ  ส่วนที�ใช้ในการควบคุมการทาํงานของกระบวนการเพื�อให้การ
ทาํงานของระบบการผลิตบรรลุเป้าหมายที�ตั�งไว ้ ส่วนป้อนกลบันี� จะทาํหน้าที�ประเมินผลได ้ เช่น  
ปริมาณและคุณภาพของสินคา้ที�ผลิตได้ นาํมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที�วางแผนไว ้จากผลการ
เปรียบเทียบจะนาํไปสู่การปรับปัจจยันาํเขา้หรือกระบวนการผลิตหรือแปลงสภาพ เพื�อสร้างผลได้
ตามที�ตอ้งการออกมา 

6. การเปลี�ยนแปลงที�ไม่ได้คาดหมาย  ระบบการผลิตและการปฏิบติัการใด ๆ เมื�อ
ดาํเนินการอยูอ่าจมีการเปลี�ยนแปลงที�ไม่ไดค้าดหมายแต่มีผลกระทบต่อการดาํเนินการ โดยทั�วไป
การเปลี�ยนแปลงเหล่านี� จะมาจากภายนอกระบบหรือนอกองคก์ร  และอยูน่อกเหนือจากอาํนาจการ
ควบคุมของผูบ้ริหาร ไม่ว่าจะเป็น การเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อุบติัเหตุและภยัธรรมชาติ การ
ขดัขอ้งเสียหายของเครื�องจกัรหรืออุปกรณ์ในการผลิต เช่น ฝนตกทาํให้ไม่ไดเ้ส้นไหมตามปริมาณ
และคุณภาพที�กาํหนดซึ�งส่งผลต่อการผลิต เป็นตน้ 

การวางแผนผลิตสินคา้และบริการ  
ถึงแมว้า่กิจกรรมหลกัของผูบ้ริหารการผลิตและการปฏิบติัการจะมีถึง 5 ประการแต่

กิจกรรมหลกัของผูบ้ริหารคือการวางแผน  ซึ� งหนา้ที�สาํคญัประการหนึ�งของผูบ้ริหารในการบริหาร
การผลิตและการปฏิบติัการ คือการวางแผนผลิตสินคา้และบริการ ซึ� งประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี� คือ 

1. การพฒันาแนวคิดของสินคา้และบริการ  
เป็นกระบวนการพฒันาต่อยอดจากแนวคิด โดยส่วนมากจะเป็นแนวคิดที�ได้มาจาก

ความตอ้งการของผูใ้ช ้เช่น ตอ้งการทาํความสะอาดบา้นแต่ไม่มีเวลามากพอ จึงพฒันาจากปัญหานั�น 
ๆ เป็นสินคา้อะไรสักอยา่งเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. การวเิคราะห์เบื�องตน้ทางดา้นการตลาดของสินคา้และบริการ 
อาจไดม้าจากการทาํวิจยัตลาดโดยศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค อาจวิเคราะห์จากการการ

สอบถาม จดักลุ่มสัมภาษณ์ หรือการสังเกตพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น หาขอ้มูลว่าผูที้�มีความ
ตอ้งการในการทาํความสะอาดบา้นดว้ยตนเองแต่ไม่ค่อยมีเวลา มีจาํนวนมากนอ้ยเพียงใดและความ
เป็นไปไดข้องการผลิตสินคา้ นั�น ๆ เป็นอยา่งไร 

3. การออกแบบเบื�องตน้สาํหรับสินคา้และบริการ   
เมื�อทราบความเป็นไปได้ว่าผูป้ระกอบการสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภคได้ ทางผูป้ระกอบการอาจผลิตสินคา้ขึ�นมาเป็นตน้แบบและให้ลูกคา้ได้ทดลองใช้ เช่น 
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ผลิตไมถู้พื�นแบบเติมนาํยาทาํความสะอาดไดท้าํใหเ้กิดความรวดเร็วในการทาํความสะอาดบา้นดว้ย
ตนเอง โดยผูป้ระกอบการตอ้งคอยสอบถามถึงประสิทธิภาพของสินคา้อยา่งสมํ�าเสมอ 

4. การออกแบบขั�นสุดทา้ยเพื�อการผลิตและบริการ 
หลงัจากที�ผูบ้ริโภคไดท้ดลองใช้สินคา้แลว้ ผูป้ระกอบการจะนาํขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ มา

พฒันาตวัสินคา้ให้มีความสมบูรณ์แบบไม่เกิดความผิดพลาดในการใชง้าน หรือ เกิดความผิดพลาด
นอ้ยที�สุด 

5. การวางแผนระบบการผลิตและแปลงสภาพ 
เมื�อไดต้น้แบบที�เหมาะสมมีประสิทธิภาพในการใชง้านแลว้ ผูป้ระกอบการจะตอ้ง

ออกแบบระบบการผลิตใหไ้ดต้น้ทุนที�ประหยดัที�สุด (Economy of scale) และนาํสินคา้ออกสู่ตลาด
ไดท้นัคู่แข่งขนั 

6. การวางแผนการใชร้ะบบการผลิตและแปลงสภาพ 
เป็นกระบวนการที�ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหารการผลิตตอ้งกาํหนดกฎเกณฑใ์นการใช ้

สถานที�และเครื�องจกัรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต รวมถึงการจดัคนที�เหมาะสมกบัแต่ละหนา้ที�ใน
กระบวนการผลิตเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินการผลิต 

7. การผลิตสินคา้และบริการออกสู่ทอ้งตลาด  
หลงัจากการทดสอบตลาดจนผูป้ระกอบการเกิดความหมั�นใจแลว้  ก็สามารถที�จะจดัหา

แหล่งทุน เพื�อดาํเนินธุรกิจนั�น ๆ ไดใ้นทนัที 
 
มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 

สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ไดจ้ดัทาํโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนขึ�น โดยมีระยะเวลาดาํเนินการ ๕ ปี เพื�อรองรับการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน หรือ
ระดับพื�นบ้านที�ย ังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที�ควร  ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายจัดตั� ง
โครงการ  หนึ�งตาํบล หนึ�งผลิตภณัฑ์ เพื�อเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นพฒันา
คุณภาพผลิตภณัฑ์ ที�เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�น เพื�อผลิตจาํหน่ายสู่ตลาดผูบ้ริโภค  ฉะนั�นโครงการ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน สมอ. จึงเป็นแนวทางที�สอดคลอ้งและสนบัสนุนในดา้นมาตรฐานและ
การรับรองคุณภาพของ ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากโครงการ หนึ�งตาํบลหนึ�งผลิตภณัฑ์ เพื�อให้ผลิตภณัฑ์
เป็นที�ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้กับผูบ้ริโภค ซึ� งเป็นแนวทางหนึ� งที�เชื�อมโยง
ผลิตภณัฑ์  จากชุมชนสู่ตลาดผูบ้ริโภคทั�งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคที์�สําคญั 
คือ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดง
เครื�องหมายการรับรอง 
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2. เพื�อส่งเสริมดา้นการตลาดของผลิตภณัฑ์ให้ เป็นที�ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้าง
ความมั�นใจใหก้บัผูบ้ริโภคในการเลือกซื�อ ผลิตภณัฑชุ์มชน ทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

3. เพื�อเน้นให้มีการพฒันาแบบยั�งยืน อีกทั�งสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลใน
โครงการหนึ�งตาํบล หนึ�งผลิตภณัฑ ์

ต่อมากระทรวงอุตสาหกรรม โดยปลดักระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ สมอ. 
ดาํเนินการในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการกาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนตามความเห็น ของ
คณะอนุกรรมการวิจยั พฒันาคุณภาพและพฒันาเทคโนโลยี ในคณะกรรมการอาํนวยการ หนึ� ง
ตาํบล หนึ�งผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ (กอ. นตผ.) ที�ไดม้อบหมายงานให้อก. เป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการทั�งนี�
ไดเ้สนอจดัสรรเงินงบประมาณปี ๒๕๔๖ ให้จาํนวน ๑๕ ลา้นบาท โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
(ผูแ้ทน อก. ในคณะอนุกรรมการฯ) เป็นผูป้ระสานงานและสนบัสนุนขอ้มูลของการดาํเนินการใน
เรื�องนี� ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม มีคาํสั�งกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั�งคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน (กมช.) ขึ�น โดยมีเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม เป็น
ประธานคณะกรรมการชุดนี�  เพื�อดาํเนินการโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนมีอาํนาจและหนา้ที� 
คือ 

1. พิจารณากาํหนด แกไ้ข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 
2. ให้การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยการออกใบรับรองและการติดตามผล

ภายหลงัที�ไดรั้บการรับรองแลว้ 
3. ส่งเสริม พฒันา และประชาสัมพนัธ์ เพื�อเพิ�มขีดความสามารถและขอ้มูลให้กบัผูผ้ลิตใน

ชุมชน 
4. แต่งตั�งคณะอนุกรรมการ เพื�อช่วยเหลือดาํเนินการตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
5. ติดตามประเมินผล และรายงานความกา้วหนา้การดาํเนินงานให้คณะอนุกรรมการวิจยั

พฒันาคุณภาพ ผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลย ี ใน กอ. นตผ. แห่งชาติ ทราบทุกระยะ 
6. ดําเนินการอื�นๆ ที� เกี�ยวข้องกับงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชน ตามที�

ปลดักระทรวงอุตสาหกรรมอบหมายและให้ความเห็นชอบแนวทางการดาํเนินงาน โครงการ
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน ของ สมอ. 

การกาํหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 
สมอ. จะกาํหนดมาตรฐาน โดยมีขอ้กาํหนดที�เหมาะสมกบัสภาพของผลิตภณัฑ์เป็นที�

ยอมรับของทุกฝ่ายที� เกี�ยวขอ้งมีแนวทางปฏิบติัไม่ซบัซ้อน เพื�อให้ผูผ้ลิตเขา้ถึงมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนไดง่้ายและคาํนึงถึงระยะเวลาใน การกาํหนดมาตรฐาน โดยใชข้อ้มูลจากประชุมสัมมนาเพื�อ
จดัทาํมาตรฐาน โดย สมอ. หรือจดัจา้งกลุ่มนกัวชิาการ และใหผ้า่นการประชาพิจารณ์จากผูเ้กี�ยวขอ้ง
ทุกฝ่ายก่อนประกาศใช ้
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การรับรองคุณภาพผลติภัณฑ์ชุมชน 
สมอ. จะใหก้ารรับรองและการตรวจติดตามผล เพื�อสนบัสนุนผูท้าํให้ผลิตผลิตภณัฑ์ชุมชน

ให้มีคุณภาพเป็นที�เชื�อถือของผู ้ บริโภค โดยการเก็บตวัอยา่งทดสอบ และค่าใชจ่้ายในการทดสอบ
ตวัอย่างทางโครงการฯ จะให้การสนบัสนุน สมอ. จะกาํหนดรูปแบบเครื�องหมายรับรองและจะ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ เพื�อใหผู้บ้ริโภครับทราบและยอมรับอยา่งทั�วถึง 

 
ด้านพฒันาผู้ผลติในชุมชน 
ในกรณีที�ผูผ้ลิตบางรายมีปัญหาในการทาํผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพตามที�มาตรฐานกาํหนด 

สมอ.จะส่งผเูชี�ยวชาญหรือนกัวิชาการเขา้ไปให้ความรู้เบื�องตน้โดยการฝึกอบรม และให้คาํปรึกษา
แนะนาํ ณ ตาํบลสถานที�ผลิตจนมีขีดความสามารถขอรับการรับรองได ้

 
ด้านส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ 
สมอ. จะสร้างการรับรู้เพื�อให้รู้จกัและเกิดความตระหนกัตื�นตวั โดยเปิดตวัและแนะนาํ

โครงการผ่านสื�อต่างๆเช่น สื�อวิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ สร้างแรงจูงใจทั�งทางตรงและ
ทางออ้มกล่าวคือ จดัประชุมผูน้าํชุมชนหมู่บา้นที�มีผลิตภณัฑ์ชุมชน และเผยแพร่โครงการให้ทราบ
ดว้ยวิธีการต่างๆ เนน้ใชสื้�อในทอ้งถิ�นในรูปแบบต่างๆ เช่น สปอตโฆษณา ทางวิทยุโทรทศัน์ ฯลฯ 
ตอกย ํ�าความสําเร็จของผูไ้ด้รับการรับรอง และยกย่องเชิดชูเพื�อเป็นแบบอย่างความสําเร็จของ
ผลิตภณัฑ์ชาวบา้นภูมิปัญญา ไทย และให้ผูผ้ลิตเกิดภาพพจน์ที�ดีวา่เป็นสินคา้คุณภาพเทียบสินคา้ 
แบรนดเ์นมทั�งหลาย 

 
 หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน ดงันี�  

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดง
เครื�องหมายการรับรอง เป็นผูผ้ลิตในชุมชนของโครงการ หนึ�งตาํบล หนึ�งผลิตภณัฑ์ ไดรั้บการ
คดัเลือกจากคณะกรรมการอาํนวยการ หนึ�งตาํบล หนึ�งผลิตภณัฑ ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) เป็นกลุ่มหรือ
สมาชิกของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอื�นๆ ตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน เช่นกลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพกา้วหนา้ กลุ่มธรรมชาติ เป็นตน้ 

 
2. การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน ประกอบดว้ยการดาํเนินการ ดงันี�  

2.1 ตรวจสอบสถานที�ผลิตและเก็บตวัอยา่งจากสถานที�ผลิตส่งตรวจสอบ เพื�อพิจารณา
ออกใบรับรอง 

2.2 ตรวจติดตามผลคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชนที�ไดรั้บการรับรอง โดยสุ่มซื�อตวัอย่างที�
ไดรั้บการรับรองจากสถานที�จาํหน่ายเพื�อตรวจสอบ 
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3. การขอการรับรอง ให้ยื�นคาํขอต่อสํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม หรือ
สํานกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั หรือจงัหวดัพร้อมหลกัฐานและเอกสารต่างๆ ตามแบบที�สํานกังาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมกาํหนด 

4. เมื�อได้รับคาํขอแล้ว สํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมจะนัดหมายการ
ตรวจสอบสถานที�ผลิตเก็บตวัอยา่งส่งทดสอบ หรือทดสอบ ณ สถานที�ผลิต 

5. ประเมินผลการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนที�ได้กาํหนดไว้
หรือไม่ 

6. ใบรับรองผลิตภณัฑ ์มีอาย ุ๓ ปี นบัตั�งแต่วนัที�ระบุในใบรับรอง 
7. การขอต่ออายใุบรับรองหรือการออกใบรับรองฉบบัใหม่เมื�อใบรับรองฉบบัเก่าสิ�นอาย ุ
8. เงื�อนไขและการตรวจติดตาม 

 8.1 ผูไ้ดรั้บการรับรองตอ้งรักษาไวซึ้� งคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนที�กาํหนด
ไว ้ตลอดระยะเวลาที�ไดรั้บการรับรอง 
 8.2 การประเมินผลการตรวจสอบตวัอยา่งที�สุ่มซื�อ เพื�อตรวจติดตามผลตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนที�กาํหนด 

9. การตรวจติดตามผลทาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง 
10. การยกเลิกการรับรอง สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมจะยกเลิกใบรับรอง

กรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี�  
 10.1 ผลิตภณัฑ์ที�ตรวจติดตามผลไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ๒ ครั� ง 
ติดต่อกนั 
 10.2 ผูไ้ดรั้บการรับรองขอยกเลิกใบรับรอง 
 10.3 มีการประกาศแกไ้ขหรือยกเลิกมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนที�ไดก้าํหนดไว ้
 10.4 เมื�อใบรับรองครบอายุ ๓ ปี นบัจากวนัที�ไดรั้บการรับรองกรณีมีการกระทาํอนั
เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไข ต่างๆ ที�กาํหนด เช่น การอวดอา้งเกินความ
เป็นจริงโฆษณาการไดรั้บการรับรองครอบคลุมรวมถึงผลิตภณัฑ ์ที�ไม่ไดรั้บการรับรอง  

11. อื�นๆ ในกรณีที�ยกเลิกใบรับรองผูไ้ดรั้บการรับรองตอ้งยุติการใชสิ้�งพิมพ ์สื�อโฆษณา ที�
มีการอ้างอิงถึงการได้รับการรับรองทั� งหมดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม่
รับผิดชอบในการกระทาํใด ๆ ของผูไ้ดรั้บการรับรองที�ไดก้ระทาํไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบติั
ตามหรือฝ่าฝืนหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�กาํหนด 

 
ประโยชน์ที�ได้รับจากโครงการมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน 
1. เป็นการสนับสนุนผูผ้ลิตรายย่อยให้ทาํผลิตภณัฑ์ที�มีคุณภาพ และสนับสนุนด้าน

การตลาดโดยการใหเ้ครื�องหมายรับรองซึ�งจะเป็นการพฒันาที� ย ั�งยนื และยกระดบัการผลิตต่อไป 
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2. เป็นการสนองตอบนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการ หนึ�งตาํบล หนึ�งผลิตภณัฑ ์
ในดา้นคุณภาพผลิตภณัฑห์นึ�งตาํบลหนึ�งผลิตภณัฑ์ ให้ผา่นการรับรองเพื�อสามารถแสดงสัญลกัษณ์  
เป็นการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์เพื�อยกระดบัให้มีการปรับปรุง การผลิตให้ดียิ�งขึ�น 
เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจชุมชน โดยเฉพาะในโครงการ หนึ�งตาํบล หนึ�งผลิตภณัฑ ์
ทั�วประเทศ 

3. เป็นการส่งเสริมดา้นการตลาด ให้เป็นที�ยอมรับและเพิ�มความเชื�อถือของผูซื้�อในและ
ต่างประเทศ 
 

มาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน ประเภทงานประดิษฐ์จากผ้า 

ขอบข่าย 
1. มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนนี� ครอบคลุมผลิตภณัฑ์ที�ประดิษฐ์ขึ�นจากผา้เป็นวสัดุหลกั 

สาํหรับใชเ้ป็นของที�ระลึก ของใชท้ั�วไป และของประดบัตกแต่ง 
2. มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนนี�ไม่ครอบคลุมถึงของเล่นจากผา้ เช่น ตุ๊กตายดัไส้ ดอกไม้

ประดิษฐ์จากวสัดุแปรรูปผลิตภณัฑ์ที�ประดิษฐ์จากผา้ผืน เช่น ผา้พนัคอ ผลิตภณัฑ์เคหะสิ�งทอ เช่น 
ผา้ห่มนอนทอมือ ผา้คลุมเตียง ผา้ปูที�นอนและปลอกหมอน ผา้ม่านสาํเร็จรูป และผลิตภณัฑ์จากผา้ที�
ไดป้ระกาศเป็นมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนแลว้ 

 

บทนิยาม 
ความหมายของคาํที�ใช้ในมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนนี�  มีดงัต่อไปนี�  งานประดิษฐ์จากผา้ 

หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากการนาํผา้มาประดิษฐ์เป็นของที�ระลึก ของใชท้ั�วไป หรือ ของประดบั
ตกแต่ง ซึ� งใชผ้า้เป็นส่วนประกอบหลกั อาจประกอบหรือตกแต่งดว้ยวสัดุอื�น เช่น ซิป กระดุม 
กระดาษแข็ง พลาสติก ไม ้ ลวด ฟองนํ� า ใยสังเคราะห์ โดยการเยบ็ ใชก้าว หรือวิธีการอื�นๆ เพื�อ
ความสวยงามและเพิ�มความแขง็แรง 

 

คุณลกัษณะที�ต้องการ 
1. ลกัษณะทั�วไป ตอ้งสะอาด เรียบร้อย ประณีต สวยงาม มีรูปแบบรูปทรงและสัดส่วนที�

เหมาะสม และตอ้งไม่มีขอ้บกพร่องหรือตาํหนิที�มีผลต่อการใชง้าน เช่น รอยขาด รอยแยก รู สีไม่
สมํ�าเสมอ ด่าง เปรอะเปื� อน  การทดสอบใหท้าํโดยการตรวจพินิจ 

2. สี ตอ้งสมํ�าเสมอ (ยกเวน้กรณีเป็นลกัษณะเฉพาะของชิ�นงาน) ไม่หลุดหรือลอก และเมื�อ
ลูบผลิตภณัฑแ์ลว้สีตอ้งไม่ติดมือ การทดสอบใหท้าํโดยการตรวจพินิจ 

3. การเยบ็ (ถา้มี) ตอ้งเรียบร้อย ประณีต ฝีเขม็สมํ�าเสมอทั�งนอกและในตวัผลิตภณัฑ ์
3.1 ผา้เนื�อหนา ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 32 ฝีเขม็ต่อความยาว 10 เซนติเมตร 
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3.2 ผา้เนื�อปานกลาง ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 38 ฝีเขม็ต่อความยาว 10 เซนติเมตร 
3.3 ผา้เนื�อบางหรือผา้โปร่ง ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 40 ฝีเข็มต่อความยาว 10 เซนติเมตรการ

ทดสอบใหท้าํโดยการตรวจพินิจและการวดั 
4. การประกอบดว้ยวสัดุอื�น (ถา้มี) ตอ้งประณีต ติดแน่น สวยงาม เหมาะสมกบัชิ�นงาน 

รอยต่อตอ้งไม่แยกออกจากกนั ไม่มีกลิ�นของสารเคมี และรอยเปรอะเปื� อนของสารที�ใช้ยึดติด
ชิ�นส่วนเขา้ดว้ยกนั ไม่มีขอบคม และปลายแหลม กรณีวสัดุประกอบ หรือตกแต่งเป็นโลหะตอ้งไม่
มีสนิม กรณีใช้ไมต้อ้งไม่มีราหรือตาํหนิที�เกิดจากการทาํลายของปลวกหรือ แมลงอื�น กรณีใช้
พลาสติกตอ้งไม่มีเสี� ยนหรือครีบ การทดสอบใหท้าํโดยการตรวจพินิจ 

5. การใชง้าน ตอ้งมีความเหมาะสมและสามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงคข์องการใชง้าน 
การทดสอบใหท้าํโดยการตรวจพินิจ 
 

การบรรจุ 
ใหหุ้ม้ห่อหรือบรรจุงานประดิษฐจ์ากผา้ในบรรจุภณัฑที์�เหมาะสม สะอาด แหง้ เรียบร้อย 

และสามารถป้องกนัความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นกบัไดง้านประดิษฐจ์ากผา้ได ้การทดสอบใหท้าํโดย
การตรวจพินิจ 

 

เครื�องหมายและฉลาก 
ที�ฉลากหรือบรรจุภณัฑ์งานประดิษฐ์จากผา้ทุกหน่วย อย่างน้อยตอ้งมีเลข อกัษร หรือ

เครื�องหมายแจง้รายละเอียดต่อไปนี�ใหเ้ห็นไดง่้าย ชดัเจน 
1. ชื�อผลิตภณัฑ์ (ตามชื�อ มผช.) อาจตามดว้ยชื�อเรียกผลิตภณัฑ ์เช่น กล่องทิชชูบุผา้ไหม 

กรอบรูป 
2. ผา้ไหม กล่องเครื�องประดบั 
3. ขนาด (ถา้มี) เป็นเซนติเมตรหรือมิลลิเมตร 
4. เดือน ปีที�ทาํ 
5. ขอ้แนะนาํในการใชแ้ละการดูแลรักษา 
6. ประวติัผลิตภณัฑ์ (ถา้มี) 
7. ชื�อผูท้าํหรือสถานที�ทาํ พร้อมสถานที�ตั�ง หรือเครื�องหมายการคา้ที�จดทะเบียนในกรณีที�

ใชภ้าษาต่างประเทศ ตอ้งมีความหมายตรงกบัภาษาไทยที�กาํหนดไวข้า้งตน้ 
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ภาพที� 2.6 การรับรองมาตรฐานชุมชน 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

 

สาํเริง แซ่ตนั (2549) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง ขา้วพนัธ์ุแรก : สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ (GI) สังข-์
หยดเมืองพทัลุง โดยมีวตัถุประสงคก์ารศึกษาเพื�อพฒันาอาชีพการปลูกขา้วมีความย ั�งยืนในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและกระตุน้ความพึงพอใจในอาชีพการทาํนา จึงมีแนวทางการศึกษาคือ เกษตรกร
ตอ้งปรับตวัด้วยการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานแมก้ารผลิตขา้วจะเป็นกิจกรรมที�
สาํคญั  และมีความถนดัของเกษตรกรซึ� งมีพื�นฐานเดิม แต่สภาวะการผลิตขา้วมีการเปลี�ยนแปลงไป

การสร้างผลิตตามแนวทางที�ตกลงกนั

ของสมาชิกกลุ่ม 

การขอรับรองมตราฐานผลิตภณัฑ ์

ศึกษาบริบทตัวผลิตภัณฑ์ 

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สร้างรูปแบบท่ีเหมาะสม 

แนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์ 

การสร้างผลิตภณัฑ์เทียบเคียงตาม 

มาตรฐาน มผช. 

ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการคัดเลือก 

ผลการวจิยั 

การเผยแพร่งานวจิยัสู่เวทีสาธารณะ 
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ในแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะการทาํนาในภาคใต ้เนื�องจากการเปลี�ยนระบบนิเวศและผลตอบแทน
จากการทาํนาไม่เพียงพอต่อการครองชีพ เพื�อคงไวใ้นแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระตุน้
ความพึงพอใจของอาชีพทาํนา จาํเป็นตอ้งให้เกษตรกรเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการสร้าง
ความตื�นตวัใหม่การพฒันาคุณภาพสินคา้จากหลาย ๆ แนวทางการผลิตสินคา้ภายใตร้ะบบการผลิต
ที�เป็นสินคา้สิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นแนวทางหนึ� ง ซึ� งให้ความสําคญัในการคุม้ครองกลุ่ม
ผูผ้ลิตที�ได้อาศยัภูมิปัญญาท้องถิ�นสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ขึ�น โดยเฉพาะขา้วสังข์หยดเมืองพทัลุง 
นบัเป็นสินคา้สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ ซึ� งเป็นขา้วพนัธ์ุแรกของประเทศไทยที�ไดรั้บการขึ�นทะเบียน
ตามกฎหมายคุม้ครองสิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ของไทยและไดมี้การดาํเนินการเป็นไปตามแผนที�จะ
ผลิตสินคา้ขา้วสังขห์ยดเมืองพทัลุง ให้เป็นสินคา้มาตรฐานสร้างความมั�นใจให้กบักลุ่มผูบ้ริโภค ที�
ให้ความสนใจกบัสินคา้ที�มีลกัษณะพิเศษเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ  ซึ� งจะนาํไปสู่การเพิ�มรายไดข้อง
เกษตรกร  จากการจาํหน่ายสินคา้ที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะและเป็นสินคา้ที�ไดม้าตรฐาน  

จกัรกฤษณ์  ควรพจน์ และ บณัฑูร  เศรษฐศิโรตม(์2551) ไดท้าํการศึกษาเกี�ยวกบั กฎหมาย
คุม้ครองสิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์เพื�อการส่งเสริมการส่งออกและการสร้างความเขม้แข็งของชุมชน
ทอ้งถิ�น โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาการใช้ประโยชน์กฎหมายสิ� งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ รวมทั�ง
บทบาทของสิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ในทางเศรษฐกิจสังคม โดยเน้นการส่งเสริมการส่งออกและการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ�น ซึ� งการศึกษาพบว่าการคุ้มครองสิ� งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ 
เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัภูมิปัญญาชาวบา้นและชุมชนทอ้งถิ�น โดยส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคา้ดงักล่าว 
หากสินคา้ของชุมชนไดรั้บสิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์จะเป็นการสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน และ
สามารถใช้กฎหมายคุม้ครองและควบคุมกาํกบัคุณภาพของสินคา้ที�ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
คุ้มครองชื�อเสียงและความนิยมของสินค้าชุมชน นอกจากนี� การได้รับขึ� นทะเบียนสิ� งบ่งชี� ทาง
ภูมิศาสตร์ยงัเป็นเครื�องมือในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจและสังคมทั�งในระดบัประเทศหรือตลาดโลก 
เป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าชุมชน สร้างรายได้แก้ปัญหาความยากจน การพฒันาชนบท 
อนุรักษ์สิ� งแวดล้อม ดาํรงรักษาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และยงัเป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และการจดัการชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถิ�น 

Adinolfi, F. et al., (2011).ไดท้าํการศึกษาเรื�อง การมุ่งเนน้กาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ที�
ไม่ได้เชื�อมโยงระหว่างสิ� งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์กับพฤติกรรมผู ้บริโภคในประเทศอิตาลีโดยมี
วตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื�อ วิเคราะห์การรับรู้ของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์ไวน์ในระดบัภูมิภาคที�มี
ชื�อเสียงในต้นกาํเนิดของสินค้า โดยการใช้แบบสอบถามแบบกึ� งโครงสร้าง ในการสอบถาม
ผูบ้ริโภคไวน์ ในพื�นที�กรุงโรมประเทศอิตาลี โดยคาํถามในแบบสอบถามเป็นคาํถามในการทดสอบ
ความรู้และความเข้าใจของผูบ้ริโภคเกี�ยวกับการกาํหนดต้นกาํเนิดของสินค้าจากเมืองลาซิโอ        
ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคมีความความคิดเห็นวา่ความเหมาะสมของการกาํหนดแหล่งกาํเนิดของ
สินคา้ซึ� งแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ 
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1. กลุ่มที�คิดเห็นว่ามีความเหมาะสม ซึ� งเป็นกลุ่มที�มีความรู้เกี�ยวกบัเครื�องหมายในการ
กาํหนดตน้กาํเนิดของสินคา้ 

2. เป็นกลุ่ม ไม่ไดส้นใจ ต่อแหล่งกาํเนิดของสินคา้ 
3. เป็นกลุ่มที� มีความรู้ในเรื� องของตน้กาํเนิดของสินคา้แต่ให้ความสําคญักบัราคาของ

สินคา้เป็นหลกั 
ซึ� งผลสรุปชี� ให้เห็นวา่การกาํหนดแหล่งกาํเนิดของสินคา้เป็นสิ�งที�จาํเป็นและผูบ้ริโภคได้

ให้ความสําคัญแต่ยงัไม่มีการดาํเนินกิจกรรมด้านการตลาดที�ดีในการสร้างความตระหนักให้
ผูบ้ริโภครับรู้ 

Rashmi Aggarwal et al., (2014). ไดท้าํการศึกษา การสร้างตราสินคา้ของสิ�งบ่งชี� ทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศอินเดีย ในกระบวนทศัน์ของความย ั�งยนืในคุณค่าระดบัพรีเมียม เป็นการศึกษา
เพื�อตระหนกัถึงศกัยภาพที�สมบูรณ์ของสิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ในอินเดียที�จะดึงดูดความสนใจและ
ไดรั้บการยอมรับในวงกวา้งของลูกคา้ ยกเวน้ขา้วบาสมาติกและชาดาร์จีลิงซึ� งเป็นที�รู้จกัทั�วโลกและ
เป็นที�ตอ้งการ และยงัคงคลุมเครือสําหรับสิ�งบ่งชี� ทางภูมิศาสตร์ในประเทศอินเดีย เกือบร้อยละ 90 
ของสินคา้สิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ในประเทศอินเดียเป็นสินคา้เกี�ยวกบังานฝีมือและผลผลิตทางการ
เกษตรและที�สําคญัคือมาจากผูผ้ลิตขนาดเล็ก  ผูผ้ลิตที�ไม่สามารถที�จะสร้างระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื�อตลาดทั�วโลก จึงเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจการผลิตและเติบโตดว้ยการสิ�ง
สารคุณค่าและมาตรฐานในตลาดระดบัโลก 

อยา่งไรก็ตามขอ้เสนอที�ถูกผกูไวเ้พื�อเผชิญกบัความทา้ทายทีหลากหลาย ผูจ้าํหน่ายปัจจยั
การผลิตและผูผ้ลิตมีตราสินคา้ที�แข็งแกร่งในสินคา้ประเภทนี�  (เช่น ขา้วบาสมาติก) ซึ� งอาจไม่มี
แนวโนม้ของความเขม้แขง็ของตราสินคา้ของเจา้ของ อาจจะเป็นขอ้เสนอที�ดีในกรณีที�มีการผกูขาด
ของแต่ละแบรนด์ที�แข็งแกร่ง แนวทางต่อไปอาจจะเป็นทางเลือกระหว่างการสร้างคาํแนะนาํที�
บงัคบัใชห้รือสมคัรใจ ทางออกที�ดีที�สุดคือการเปิดเสรีในการเลือกใชว้ธีิที�จะสร้างอตัลกัษณ์ร่วมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 2.7 กรอบแนวความคิดของการวจิยั 

           

การบริหารจดัการการผลิต 

ศกัยภาพระบบการผลิต 
1. การบริหารการผลิต 
2. การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
3. เทคนิคการผลิต 

ระบบการบริหารผลิตภณัฑช์ุมชน 
1. การใชภู้มิปัญญา 
2. บนพื�นฐานทรัพยากร 
3. ความสามารถของผูน้าํในการจดัการ 
4. ความสามารถในการปรับการผลิต 
5. การใชเ้ทคโนโลยใีนระบบผลิต 
6. การพึ�งพาจากแหล่งภายนอก 

รูปแบบการบริหารจดัการตามเกณฑส์ิ�ง
บ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ 

 
ผลิตภณัฑผ์า้ไหมสันกาํแพงที�ได้
มาตรฐานสิ�งบ่งชี�ทางภูมิศาสตร์ 

ความเขม้แขง็+ทุนทางสังคมและผลประโยชน์อื�น ๆ 

ปัจจยัดา้นอุปสงคอ์ุปทาน นโยบายรัฐบาลต่าง 
ๆ 

ประเพณี และวฒันธรรม 

ระ
บบ

ชุม
ชน

ทอ้
งถิ

�น 
 

ปัจจยัเศรษฐกิจ สังคม(การศึกษา/ประชากร) หลกัเกณฑม์าตรฐานสิ�งบ่งชี�
ทางภูมิศาสตร์ 
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