
 

 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 เคร่ืองหนัง เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านจากหนังสัตว์ มีความประณีตและมีความทนทาน                 
ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น มีลวดลายเฉพาะตวั ในงานวิจยัเร่ือง การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนังของจังหวดัเชียงใหม่                         
น้ี เล็ง เห็นความส าคัญในการศึกษาความรู้ท้องถ่ินเก่ียวกับช่างหนัง เพื่อส่งเสริมให้คงอยู ่                       
เป็นอาชีพของชุมชนสืบไป ในบทน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูล บทความ งานวิจยั เพื่อน ามา
วเิคราะห์และประเมินผลในงานวจิยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3. แนวคิดเร่ืองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4. แนวคิดเก่ียวกบัวสิาหกิจชุมชน 

5. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์  แนวคิดการออกแบบตราสินค้า และแนวคิด                              
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์

6. แนวคิดการวเิคราะห์ SWOT  Analysis 

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

8. การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) 
9. แนวทางการวเิคราะห์ทางดา้นการจดัการการตลาดในวสิาหกิจชุมชน 

10. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงั 

11. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

 หน่ึงในแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการช่วยเหลือประเทศชาติให้ด ารงอยู่ได ้แมจ้ะเกิด
วิกฤติทางเศรษฐกิจท่ีย  ่าแย่ หน่ึงในคุณธรรมเร่ืองความพอเพียงท่ีพระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว           
ทรงพระราชทานให้ประชาชน ดงับทความบางตอนของพระราชทานในโอกาสท่ีคณะบุคคลต่าง ๆ 
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จ านวน 20,008 คน เขา้เฝ้าถวายพระพรชยัมงคลในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิต  
ดาลยั เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม พุทธศกัราช 2541 (คลงัความรู้ชุมชน สถาบนัถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา, 2553 : ระบบออนไลน์) ท่ีวา่ 

 “...ค  าว่าพอเพียง มีความหมายว่า พอมีพอกิน เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า                  
ผลิตอะไรมีพอท่ีจะได้ไม่ต้องไปขอยืมคนอ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเอง แปลจากภาษาฝร่ังได้ว่าให้ยืน                 
บนขาตวัเอง หมายความวา่ สองขาของเรายนืบนพื้นใหอ้ยูไ่ดไ้ม่หกลม้ ไม่ตอ้งไปขอยมืขาของคนอ่ืน                
ท่ีจะยืนอยู่ ค  าว่า พอ คนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อย เม่ือมีความโลภน้อย                   
เม่ือมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย...พอเพียงอาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได ้แต่ว่าตอ้ง                 
ไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ควรคิดว่าท าอะไรพอเพียง..ถ้ามีใครมีความคิดอย่างหน่ึงและต้องการ                
ให้คนอ่ืนมี ความคิดอย่างเดียวกนั ซ่ึงอาจไม่ถูก อนัน้ีไม่ใช่พอเพียง การพอเพียงในความคิดก็คือ
เสนอความคิดของตัวและปล่อยให้คนอ่ืนพูดบ้าง และไปพิจารณาว่าท่ีเขาพูดและท่ีเราพูด                      
อันไหนพอเพียง อันไหนเข้าเร่ือง ถ้าไม่เข้าเร่ืองก็ไปแก้ไข เพราะถ้าพูดกัน โดยท่ีไม่ รู้เ ร่ือง                     
จะกลายเป็นการทะเลาะ...ฉะนั้นความพอเพียง ก็แปลวา่ ความพอประมาณและความมีเหตุผล...” 

 ในการเดินตามสายกลางบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจพอเพียง จะมีแนวทางในการปฏิบัติ         
สู่แนวทางแห่งความพอเพียง ท่ีเรียกวา่ 3 ห่วง 2 เง่ือนไข ดงัภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.1 หลกั 3 ห่วง 2 เง่ือนไขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 ท่ีมา :  ดดัแปลงภาพจากคณะอนุกรมกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง  
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 5 

พอประมาณ 

มีภูมิคุ้มกนั

ในตัวที่ด ี

มเีหตุผล 

ทางสายกลาง 

เง่ือนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(ซ่ือสตัย ์ขยนัอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สงัคม/ส่ิงแวดลอ้ม/กา้วหนา้อยา่งสมดุล/มัน่คง/ย ัง่ยนื 
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 จากแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีนกัวิจยั นกัวิชาการ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง และมีมุมมอง   
ในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคลา้ยกนัและต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัไดข้อยกตวัอยา่งแนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงของแต่ละท่าน ดงัน้ี 

1.1 วลัลภา  นฤนาทวานิช ดงัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2  วลัลภา นฤนาวานิช 
ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 150 

 

 ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง คุณวลัลภา นฤนาวานิช ได้น าแนวทางน้ี              
มาประยุกต์ใช้และถูกซึมซับความพอเพียงจากบิดามารดาตั้ งแต่เล็ก ในความคิดของวลัลภา                     
เศรษฐกิจพอเพียงคือ การรู้จกัประหยดัโดยใชเ้หตุผลในการตดัสินใจทุกคร้ัง 
 คร้ังสมัยท่ีเรียนอยู่มหาวิทยาลัย วลัลภา ได้มีประสบการณ์ในด้านการประหยดั                 
และพอเพียง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 150)  คือ 
ในขณะท่ียงัศึกษาเธอไดท้  างานพิเศษควบคู่ ท าใหไ้ดมี้ประสบการณ์ในการท างาน และเธอมีความใส่
ใจในเร่ืองค่าใชจ่้ายอยา่งมาก โดยเนน้ถึงความพอประมาณ ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตวั และนอกจากนั้นเธอยงั
ช่วยเหลือและแบ่งปันผูค้นรอบขา้งเสมอ ท าให้วลัลภา คิดวา่ส่ิงน้ีคือแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีเธอน ามาปฏิบติัใชใ้หเ้ขา้กบัตนเอง 
 จะเห็นได้ว่าแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพึ่งตนเองท่ีสามารถเร่ิมได้ทุกวยั                  
ไม่วา่จะเป็นเด็ก เยาวชน นกัศึกษา ก็สามารถน าแนวคิดน้ีมาปรับใช้  เช่นดงัคุณวลัลภา ท่ีเร่ิมเขา้ใจ
และตระหนักถึงความอยู่รอด โดยพยามแบ่งเบาภาระครอบครัว ก าหนดหรือควบคุมค่าใช้จ่าย                 
โดยใชชี้วติอยูบ่นพื้นฐานแห่งความสุข 

1.2 ดร. จุฑามาศ แก้วพจิิตร  
 ดร. จุฑามาศ แกว้พิจิตรไดแ้สดงทศันะในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงวา่ “เศรษฐกิจพอเพียง
คือกระบวนการท่ีมุ่งเนน้ “คน” เป็นหลกั” 
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 ในการน าเอา เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ภาคธุรกิจ ต้องเน้น                       
ใน 3 ลกัษณะ (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2550 : ระบบออนไลน์) คือ 

1. เนน้ท่ีความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั 
2. เนน้การช่วยเหลือเก้ือกลูมากกวา่การแสวงหาผลประโยชน์และการสะสม 
3. เน้นปัญญาเป็นวิถีการผลิตแทนการเน้นทุนในฐานะปัจจยัการผลิตเพียงประการ

เดียว ซ่ึงผูผ้ลิตตอ้งค านึงผลประโยชน์ของตนทั้งในฐานะผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคควบคู่กนั พร้อมน า
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดข้ึนในภาคธุรกิจ เป็นค ากล่าวของ ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร                     
ในภาพท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ภาพท่ี 2.3  ดร. จุฑามาศ แกว้พิจิตร 
 ท่ีมา :  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 

 

 นอกจากน้ี ดร. จุฑามาศ แกว้พิจิตร ยงัเป็นแบบอยา่งให้นกัศึกษา วา่ชีวิตคือการเรียนรู้ 
และความรู้ต้องอยู่คู่คุณธรรม เหมือนกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีว่า “คนเราตอ้งเร่ิมจากรู้จกั
ตนเองก่อน โดยอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ว่าอะไรคือส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับชีวิต ถ้าเป็นหน้ีแล้ว                        
จะแกปั้ญหาตรงน้ีอยา่งไร เพื่อชีวติจะไดไ้ม่ทุกข”์ 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงของ ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร คือ                   
เน้นการศึกษาให้เข้าใจแล้วใช้คุณธรรมควบคู่ เหมือนกับการท่ีจะเข้าใจในวิธีการน าแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ตอ้งศึกษาถึงแก่นแทข้องเศรษฐกิจพอเพียงวา่เป็นเช่นไร เม่ือเขา้ใจจึงน ามา
ประยุกตใ์ชโ้ดยอยูบ่นพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นตวัควบคุมการกระท า ในการด าเนินชีวิต
อยา่งพอเพียงโดยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 

1.3 ศ. ดร. อภิชัย พนัธเสน   
จากการวิจยัต่าง ๆ ท าให้ ศ.ดร.อภิชยั  พนัธเสน มีความคิดเก่ียวกบัแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เป็นเพียงแนวคิดท่ีใครต่างคิดกนั แต่เป็นแนวทางปฏิบติัท่ีผ่าน
การปฏิบติัจริง ซ่ึงเป็นวิธีคิดท่ีแตกต่าง คือ การด ารงชีวิตให้อยู่อย่างมีความสุขและพอประมาณ              
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ในการวจิยัเร่ือง การวเิคราะห์อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง (อภิชยั พนัธเสน, 2545 : บทสรุปผูบ้ริหาร) ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีมีขอ้สรุปหลกัการท่ีจะน ามา
ประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

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

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

ลูกคา้ ตลอดจนผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
7) เนน้การกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย หรือ มีความสามารถ

ในการปรับเปล่ียนผลผลิตได ้
8) เน้นการบริหารความเส่ียงต ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อหน้ีจนเกินความสามารถ    

ในการบริหารจดัการ 
9) เน้นการใช้ว ัตถุดิบภายในท้องถ่ิน และตอบสนองตลาดในท้องถ่ินภูมิภาค                 

ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ตามล าดับ เป็นหลักซ่ึงทั้งหมดเป็นแนวคิดของอภิชัย               
พนัธเสน ดงัภาพท่ี 2.4 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4  ศ.ดร.อภิชยั  พนัธเสน 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี, 2550 : ระบบออนไลน์ 
 

1.4 ศ.นพ. เกษม วฒันชัย   
 ในแนวคิด เ ก่ียวกับ เศรษฐกิจพอเพียง  ศ .นพ.  เกษม ว ัฒนชัย  มีความคิดว่า                        
ความพอเพียงต้องเร่ิมจากบุคคลพอเพียง ครอบครัวพอเพียง หมู่บ้านพอเพียง ต าบลพอเพียง                  
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อ าเภอพอเพียง จงัหวดัพอเพียง ประเทศพอเพียง เพื่อน าไปสู่ความเจริญอยา่งย ัง่ยืน (เกษม วฒันชยั 
อา้งถึงใน วฒันะชยั ยะนินทร, 2549) ซ่ึงความส าคญัของเศรษฐกิจพอเพียงมี 5 ประการ (วิทยาลยั
ป้องกนัราชอาณาจกัร, 2552 : ระบบออนไลน์) คือ 

1) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเส่ียง             
ทางเศรษฐกิจของคนจน 

2) เศรษฐกิจพอเพียงจะท าใหพ้ฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ไม่วา่แห่งใดทั้งส้ิน 
3) เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการสร้างธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักคุณธรรม                      

ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความมีเหตุผล  ความพอประมาณ  และยึดประโยชน์ประชาชน ทั้ งน้ี                     
หากองค์กรใดอา้งว่ามีหลกัธรรมาภิบาลไม่อาจเช่ือได้ หากไม่มีพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดงักล่าวเป็นฐานก่อนแลว้  จึงน าหลกัธรรมาภิบาลมาวางไวเ้ป็นเง่ือนไขล าดบัแรก หรือขา้งบนก่อน 
ซ่ึงจะเกิดธรรมาภิบาลอยา่งแทจ้ริง 

4) เศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้ธุรกิจยืนยาว ยืนยง และมีเกียรติ โดยธุรกิจนั้นต้องมี                      
ความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบการอย่างสุจริต  และไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค ทั้งน้ีพนกังานบริษทั
ตอ้งด ารงตนไม่มีภาระหน้ีสิน  มีความประหยดั  อดทน  และมีความเพียร ส่งผลให้สภาวะแวดลอ้ม
โดยรวมขององคก์ร มีความเขม้แขง็ ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์ร 

5) เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานส าหรับรัฐบาลในการก าหนดนโยบายสาธารณะ                
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างย ัง่ยืน รัฐบาลสามารถน าหลักของปรัชญามาปรับใช้ในนโยบาย
สาธารณะได ้ 

ดังนั้ นในการพัฒนาประเทศให้ด าเนินไปทางสายกลาง ศ.นพ. เกษม ว ัฒนชัย               
ดังภาพท่ี 2.5จะมุ่งเน้น การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เ ร่ิมจากฐานรากของสังคม                    
แลว้ไล่สู่ระดบัสูงสุดของสังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.5 ศ.นพ. เกษม วฒันชยั   
 ท่ีมา : สารานุกรมวกิิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน์ 
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1.5 บรรเจิด ลบล า้เลศิ   ดงัภาพท่ี 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.6 บรรเจิด ลบล ้าเลิศ    
ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 114 
 

 ในการท า ธุร กิจการเข้า ใจถึ งแนวคิด เศรษฐกิจพอเพี ยง  ย่อม เ ป็นวิ ธี คิด ท่ี ดี                    
ส าหรับบรรเจิด ลบล ้ าเลิศ  ท่ีอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารร้านอาหาร                  
“บ้านน ้ าเคียงดิน” กล่าวถึงแนวคิดเศรษฐกิจในความเข้าใจของเขา (ส านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 115-16) วา่ 

 “การด าเนินชีวติบนพื้นฐานแห่งการประมาณตนและศกัยภาพท่ีเป็นจริง ยอ่มท าให้เกิด    
ความมัง่คงและย ัง่ยนื” 

  เน่ืองจากในการบริหารงาน มีงบท่ีจ ากดั ดงันั้นตอ้งคิดอย่างรอบคอบ และค านึงถึง  
เร่ืองการประหยดัอยา่งมาก 

  จะเห็นได้ว่าการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ บรรเจิด ลบล ้ าเลิศ มาปรับใช้คือ                    
การค านึงถึงสถานการณ์และสภาวะของปัญหาของตนเองท่ีก าลังประสบอยู่ เน้นถึงความเส่ียง           
และประโยชน์ในการลงทุนบนพื้นฐานของความพอเพียง 
 สรุปเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลกัในการปรับตวักบัสภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวั 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัหรือด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยอาศยั ความรู้ ประสบการณ์ 
คุณธรรม บนพื้นฐานของความพอประมาณ ไม่โลภหรือกระท าในส่ิงท่ีเกินตวั 

 

2. แนวคดิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

 ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เทคโนโลยีท่ีกา้วหนา้ทนัสมยั และเศรษฐกิจสากล
มีการเปล่ียนแปลง จนเกิดกลยทุธ์ใหม่ในการด าเนินทางธุรกิจข้ึนท่ีเรียกวา่ “เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ 
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 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้ น (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2552:3) หมายถึง    
แนวคิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน       
และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ี เ ช่ือมโยงกับพื้นฐานทางว ัฒนธรรม การสั่งสมความรู้                        
ของสังคมไทย และเทคโนโลยี รวมถึงนวตักรรมใหม่ ๆ โดยยึดรูปแบบของ UNCTAD เป็นกรอบ  
จึงสามารถแบ่งขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็น 4 กลุ่ม ดงัตารางท่ี 2.1 
 

ขอบเขตของเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

การสืบทอดทางมรดก
และวฒันธรรม 

 

ศิลปะ 
 

ส่ือสมัยใหม่ 
งานสร้างสรรค์และ

ออกแบบ 
1) งานฝีมือและ 
     หตัถกรรม 
2) การท่องเท่ียวเชิง  
     วฒันธรรมและ    
     ความหลากหลาย 
     ทางชีวภาพ 
3) การแพทยแ์ผน 
     ไทย 
4) อาหารไทย 

1) ศิลปะการแสดง 
2) ทศันศิลป์ 

1) ภาพยนตร์และ         
     วดีีทศัน์ 
2) การพิมพ ์
3) การกระจายเสียง 
4) ดนตรี 

1) การออกแบบ 
2) แฟชัน่ 
3) สถาปัตยกรรม 
4) การโฆษณา 
5) ซอฟทแ์วร์ 

 

ตารางท่ี 2.1 ขอบเขตของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

ท่ีมา : ดดัแปลงขอ้มูลจาก อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2552 : 3 
 

 จากการจัดรูปแบบขอบเขตของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย เป็นการหยิบ                 
เอาจุดแข็งของประเทศไทยท่ีสามารถน ามาพฒันาสู่ตลาดสากลได้ จึงท าให้การก าหนดกรอบ                   
ในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องไทย แบ่งยอ่ยเป็น 15 ประเภท ท่ีทั้งภาครัฐและเอกชน
ตอ้งร่วมมือกนัในการผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจสร้างสรรคเ์กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 
 นอกจากน้ีเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการจัดประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์                     
ในรูปแบบต่าง ๆ ขอแจกแจงตามตารางท่ี 2.2 ดงัน้ี 
ประเภทสินค้า/บริการ DCMS 

(UK) 
Symbolic 

Textes 
Conce 
ntric 

Cicles 

WIPO UNCTAD UNESCO/ 
UIS 

NESB 

การโฆษณา * * * * * * * 
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ประเภทสินค้า/บริการ DCMS 
(UK) 

Symbolic 
Textes 

Conce 
ntric 

Cicles 

WIPO UNCTAD UNESCO/ 
UIS 

NESB 

สถาปัตยกรรม * - * * * * * 

การออกแบบ * - * * * * * 

แฟช่ัน * * * - - * * 

ฟิล์มและวดิโิอ * * * * * * * 

ฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์) * * - * - * - 

บริการท่องเทีย่ว - * * - * * * 

วรรณกรรม - * * * * * * 

ดนตรี * * * * * * * 

พพิทิธภัณฑ์  
ห้องแสดง 
ห้องสมุด 

- - * * - * * 

การพมิพ์  
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

* * * * * * * 

ซอฟต์แวร์ * * - * * - * 

กฬีา - * - - - - - 

ศิลปะการแสดง 
(ละครเวทแีละเต้นร า) 

* * * * * * * 

การกระจายเสียง - * * * * * * 

วดีโิอเกมส์ * * * * * * * 

ทศันศิลป์  
การถ่ายภาพ  
งานฝีมอื 

* * * * * * * 

อาหารไทย - - - - - - * 

การแพทย์แผนไทย - - - - - - * 
 

ตารางท่ี 2.2 การจดัประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ 
ท่ีมา :  ดดัแปลงขอ้มูลจาก อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2552 : 4 
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หมายเหตุ 
DCMS (UK) คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบสหราชอาณาจกัร 
Symbolic Textes  คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบใชว้ฒันธรรมเป็นหลกั 
Concentric Cicles คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบใชศิ้ลปะเป็นหลกั 
WIPO คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบองคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก  
UNCTAD คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบการประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้           
และการพฒันา 
UNESCO ซ่ึงไดแ้ก่ การจดัประเภทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์                        
และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ 
NESB คือ การจดัประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์บบส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 ในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถด าเนินงานต่อไปในการพฒันาประเทศ 
รัฐบาลไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1) เร่งสร้างความตระหนักในเร่ืองของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และให้โอกาสทางธุรกิจ                           
แก่ผูป้ระกอบการในประเทศอยา่งทัว่ถึง 

2) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดลอ้มภายในประเทศให้เอ้ืออ านวยในการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละเหมาะในการลงทุนทางธุรกิจ 

3) จดัท าแผนแม่บทข้ึนมาใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่หน่วยงาน เพื่อเป็นแรง                    
ในการด าเนินงานขบัเคล่ือนพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคต่์อไป 

4) เนน้การศึกษาวิจยัและพฒันาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละทุนทางวฒันธรรม 
เพื่อสามารถเก็บขอ้มูลเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นท่ียอมรับ และน ามาก าหนดนโยบาย       
ในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคต่์อไป 
 จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์แม้เป็นเร่ืองใหม่ส าหรับประเทศไทย แต่ควรด าเนิน
การศึกษาอยา่งค่อยเป็นค่อยไปเพื่อท่ีจะสามารถระดมความคิดเห็นจากนกัวิชาการ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นการท าธุรกิจของประเทศอยา่งเป็นรูปธรรมสืบไป 
 

3. แนวคดิเร่ืองภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 ในปัจจุบันอาจคิดว่าภูมิปัญญาเป็นส่ิงท่ีไกลตัว แต่ความจริงนั้ นคือส่ิงท่ีเราคลุกคลี                     
และสัมผสัได ้นบัตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูว้ิจยัจึงขอยกแนวคิด
จากนกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี 
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3.1 ศ. นพ. ประเวศ  วะสี  ดงัภาพท่ี 2.7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.7  ศ. นพ. ประเวศ  วะสี 
 ท่ีมา :  มูลนิธิเกษตรย ัง่ยนื,2553 : ระบบออนไลน์ 
 

 ศ. นพ. ประเวศ  วะสี (อา้งถึงใน อวยชยั วยัสุวรรณ, 2543:5) กล่าววา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
สะสมข้ึนมาจากประสบการณ์หรือความชดัเจนจากชีวิตและสังคมในทอ้งถ่ินหน่ึง ๆ เพราะฉะนั้น  
จึงมีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองของทอ้งถ่ินมากกว่าภูมิปัญญาท่ีมาจากขา้งนอก ซ่ึงลกัษณะส าคญัของ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินก็คือ มีวฒันธรรมเป็นพื้นฐาน มีความเป็นบูรณาการสูงทั้งในเร่ืองของกาย ใจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม และเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมท่ีลึกซ้ึงสูงส่ง อีกทั้งยงัเน้นความส าคญัของ
จริยธรรมมากกว่าวตัถุ เพราะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้ความส าคญัแก่ประสบการณ์จึงมีความเคารพผู้
อาวโุส ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์มากกวา่ และบางคร้ังการศึกษาและวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัภูมิปัญญา
จะผสมกลมกลืนกนัไปบางทีแยกไม่ออก หรือบอกไดว้า่เป็นวชิาอะไร 
 จะ เ ห็นได้ว่ า แนว คิด เ ก่ี ยวกับ ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินของ  ศ .นพ .ประ เวศ  วะ สี                              
คือการสะสมความรู้ในทอ้งถ่ินกบัคุณธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวติ 

3.2 พชัรา อุยตระกูล 

 พัชรา อุยตระกูล  (อ้าง ถึงใน อวยชัย  ว ัย สุวรรณ , 2543 :5)ได้ให้ความหมาย                        
ของภูมิปัญญาท้องถ่ินว่า  เป็นเ ร่ืองท่ีสั่ งสมกันมาตั้ งแต่อดีต และเป็นเ ร่ืองของการจัดการ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติแวดลอ้ม และ คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยผา่น
กระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การท ามาหากิน และพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสมดุล
กนัระหวา่งความสัมพนัธ์เหล่าน้ี เป้าหมายคือ เพื่อใหเ้กิดความสุขทั้งในส่วนหมู่บา้น ชุมชน 

 จะเห็นไดว้า่แนวคิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของ  พชัรา อุยตระกูล คือ การเกิดของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินจากความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติแวดลอ้ม และ คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ 
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3.3 เอนก  นาคะบุตร ดงัภาพท่ี 2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.8  เอนก นาคะบุตร 

 ท่ีมา :  สถาบนัอิศรา, ม.ป.ป. : ระบบออนไลน์ 
 

 ปัจจุบนัชุมชนก าลงัมีปัญหา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คือ พลงัวฒันธรรม                 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (เอนก นาคะบุตร, 2551 : ระบบออนไลน์)ในความคิดของ เอนก นาคะบุตร              
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบา้น เกิดจาการสะสมการเรียนรู้มาช้านานต่างจากความรู้ท่ีมี
หนงัสือทฤษฎี มีขั้นตอนคือ ปริยติั ปฏิบติั และปฏิเวธ รวมเรียกวา่ สัทธรรม เป็นหลกัธรรมท่ีดี 

 ในความคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินของเอนก นาคะบุตร คือการน าขั้ นตอน           
จากสัทธรรม หรือ คุณธรรม มาประกอบการเรียนรู้ทางภูมิปัญญา คือ ทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้              
และเขา้ใจในภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินของตน จากนั้นก็เกิดการเรียนรู้ดว้ยการทดลองหรือปฏิบติัจริง 
เพื่อเขา้ใจแก่นแทข้องภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.4 ดร. ฉลาดชาย รมิตานนท์ ดงัภาพท่ี 2.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ภาพท่ี 2.9 ดร. ฉลาดชาย รมิตานนท ์(ชาย) 
 ท่ีมา : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวยิาลยัเชียงใหม่, 2549 : ระบบออนไลน์ 
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 ดร. ฉลาดชาย รมิตานนท์ ได้กล่าวเก่ียวกบั (อา้งในสมเจตน์ วิมลเกษม, 2546:34) 
แนวคิดของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินว่า ภูมิปัญญาหมายถึง สติและปัญญา อนัเกิดจากการเรียนรู้ สะสม    
และถ่ายทอดประสบการณ์ท่ียาวนานของบุคคลในทอ้งถ่ิน ซ่ึงท าหน้าท่ีช้ีน าแนวทางการจะใช้ชีวิต                           
อยา่งย ัง่ยนืถาวรกบัธรรมชาติรอบตวั 

 จะเห็นไดว้า่ แนวคิดของ ดร. ฉลาดชาย รมิตานนท์  มุ่งเนน้ถึงความส าคญัของการใช้
ชีวติระหวา่งคนกบัธรรมชาติ 

3.5 ส าเนียง สร้อยนาคพงษ์ 

 ส าเนียง สร้อยนาคพงษ์ (2539:23) ได้กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน มิใช่เป็นการฉุดร้ังเพื่อการ“กลบัไปสู่”สังคมในแบบดั้งเดิม แต่หากเป็นเพียงการถ่ายโยง
ประสบการณ์ ซ่ึงไดรั้บโดยตรงจากชาวบา้น ออกมาน าเสนอใหผู้ท้  างานพฒันาทั้งหลาย ไดต้ระหนกั
ถึงภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในชาวบา้น การปลูกส านึกรับรู้ในคุณค่าทางการศึกษาของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน                
จึงนับเป็นเ ง่ือนไขในเบ้ืองแรกท่ีจะส่งเสริมให้ เ กิดการมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน หลักสูตร                   
และกระบวนการการเรียนการสอนจะตอ้งสัมพนัธ์สอดคล้อง ทั้งต่อพื้นฐานแวดล้อมและปัญหา             
ของความตอ้งการในการพฒันาประเทศไทย เพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและ
ดา้นสังคม 
 ดังจะเห็นได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินของส าเนียง สร้อยนาคพงษ์                       
คือกระบวนการน าความรู้เดิมท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัสภาวะของสังคม 
 สรุปภูมิปัญญาทอ้งถ่ินคือ ความรู้ ความเช่ือ ความเช่ียวชาญ ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว                    
หรือจดัการเพื่อความอยูร่อดของชีวติ  
 การวจิยัเร่ือง การประยกุตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
งานหัตถกรรมสาขาช่างหนังของจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัจะศึกษาจากผูป้ระกอบการท่ีถูกถ่ายทอด
วิธีการในการท าเคร่ืองหนงั กระบวนการเลือกเฟ้นวสัดุ วิธีการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ตลอดจน
วิธีการดูแลรักษาเคร่ืองหนังให้สามารถใช้ได้นาน เพื่อให้เข้าใจถึงการน าความรู้หรือภูมิปัญญา              
มาใชใ้นการประกอบอาชีพของผูป้ระกอบการ 

 

4. แนวคดิเกีย่วกบัวสิาหกจิชุมชน 

 วิสาหกิจชุมชน (วีระพงษ์ กังวานนวกุล, 2548:6-7) หมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกับ         
การผลิตสินคา้ การให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิต
ร่วมกนัเพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน 
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 ซ่ึงหากวิสาหกิจชุมชนประสบความส าเร็จ เท่ากบัสร้างหลกัประกนัทางสังคมให้กบัชุมชน 
ในการสร้างความเขม้แขง็สู่ชุมชน 

 ในการจดัประเภทของวิสาหกิจชุมชน สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท (คมกฤช อุทะโก, 
2550 : 14) คือ 

1. ระดับครอบครัว  คือ  วิสาหกิจของ ชุมชนแบบพึ่ งตนเอง  ประกอบกิจกรรม                            
เพื่อใชใ้นครอบครัว เพื่อทดแทนการพึ่งพาจากภายนอก 

2. ระดับชุมชนและเครือข่าย คือวิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียง เป็นการประกอบกิจการ    
โดยกลุ่ม เพื่อสนองการอุปโภคบริโภคในชุมชนและเครือข่าย 

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

 แผนภูมิท่ี 2.1 การรับจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน 
 ท่ีมา : ดดัแปลงขอ้มูลจากทะเบียนขอ้มูลวสิาหกิจชุมชน, 2548 : 5 

ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

การเกษตรประจ าต าบล /แขวง 
(กทม.) หรือสถานท่ี อ่ืนตามท่ีผู ้
รักษาการประกาศก าหนด 

ส านักงานเกษตรอ า เภอ / ก่ิงอ า เภอ/
ส านักงานเกษตรเขต (กทม.) (ให้แบบ 
ท.ว.ช. 1 แก่ผูข้อจด) 

ขั้นตอนการรับจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน 

ผูต้อ้งการขอจดทะเบียน ยืน่แบบค าขอทะเบียน (แบบ สวช.01) 

ศูนยพ์ิจารณา 

ภายใน 7 วนั 
นายทะเบียนพิจารณา  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 7วนั 

ไม่รับจดทะเบียน รับจดทะเบียน 

ผูย้ืน่ค  าขออุทธรณ์ 

(แบบ สวช. 06) 
เพื่อใหส้ามารถรับ
จดทะเบียนต่อไป 

ปิดประกาศให้มีการคดัคา้นภายใน 7 วนั  
ถา้ไม่มีผูค้ดัคา้น หรือคดัคา้นแต่ตรวจสอบ
ว่าไม่ขาดคุณสมบติัจะออกหนังสือส าคญั                             
การรับจดทะเบียน (ท.ว.ช. 2-3) แต่ถ้ามี   
การคัดค้านและขาด คุณสมบัติ ก็ไ ม่ มี                   
การรับรอง 

แจง้ผลใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 15วนั (ท.ว.ช. 7) 

ยืน่อุทธรณ์ ภายใน 30 วนั 
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        จะเห็นไดว้่า ในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ไม่ใช่เร่ืองยากเพียงแค่ท าถูกตามขั้นตอน                    
ซ่ึงสิทธิประโยชน์ส าหรับการได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนั้น ท าให้กิจกรรมหรือธุรกิจชุมชน        
มีความน่าเช่ือถือและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 

5. แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ แนวคิดการออกแบบตราสินค้า และแนวคิด                              
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอนไม่ว่าการออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบตราสินคา้ หรือ
แม้กระทั่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ย่อมท าให้ผลงานท่ีออกมานั้ นมีคุณภาพในระดับหน่ึง                        
ซ่ึงการออกแบบดงักล่าวมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

5.1 แนวคิดการออกแบบผลติภัณฑ์ 

 การออกแบบผลิตภณัฑ์ คือ การใชค้วามคิดสร้างสรรคท์ั้งศาสตร์ของศิลปะ ในการท า
ให้เกิดรูปร่างของผลิตภัณฑ์ โดยอาจเป็นผลงานท่ีถูกดัดแปลงข้ึน หรือพัฒนาจากของเดิม                       
ใหมี้ความหลากหลาย แต่การออกแบบนั้นตอ้งมีจรรยาบรรณไม่ละเมิดผลงานของผูอ่ื้น 

 ขั้นตอนการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่มีทั้ งหมด 8 ขั้นตอน (จิรพรรณ เล่ียงโรคาพาธ, 
ม.ป.ป. : 3)  คือ 

1. การสร้างความคิดใหม่ 
2. การคดัเลือกความคิด 

3. การทดสอบความคิด 

4. การวางกลยทุธ์ทางการตลาด 

5. การวเิคราะห์ธุรกิจ 

6. การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
7. การทดสอบตลาด 

8. การน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด 
 

 การรับรู้ของกลุ่มผูบ้ริโภค มีผลต่อการออกแบบผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

 ประนอม สโรธมาน (อา้งถึงใน จิราวรรณ เอ่ียมชลวิเลิศ, 2552 : 42) ไดแ้สดงความเห็น           
ไวว้่า การรับรู้เป็นกระบวนการของการท่ีเรารู้สึกได้ต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด หมายถึง การแปลหรือ
ตีความหมายการรับรู้ ความรู้สึกท่ีไดอ้อกเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมายหรือท่ีเรารู้จกั ท่ีเราเขา้ใจ 

 สุรางค์ จนัทร์เอม (อ้างถึงใน จิราวรรณ เอ่ียมชลวิเลิศ, 2552 : 43) ได้ให้ความหมาย                
ของการรับรู้ไวเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 
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1) การรับรู้ คือ การจดัระบบการรวบรวมและตีความหมายจากการสัมผสั 

2) การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีส่ิงมีชีวิตรับเอาเร่ืองราวต่าง ๆ โดยอาศยัอวยัวะรับสัมผสั
เป็นส่ือกลาง 

3) การรับรู้  คือ กระบวนการท่ี เ กิดข้ึนระหว่างส่ิง เ ร้าและการตอบสนองส่ิง เ ร้า                     
ดงัภาพท่ี 2.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.10 ภาพประกอบแสดงกระบวนการรับรู้ 

 ท่ีมา : ดดัแปลงขอ้มูลจากจิราวรรณ เอ่ียมชลวเิลิศ, 2552 : 43 
  

ดงันั้นการรับรู้ เป็นกระบวนการในการตอบสนองความตอ้งการต่อส่ิงเร้า โดยใชค้วามรู้สึก 
ความรู้และประสบการณ์ในการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัในการออกแบบสินคา้และตราสินคา้ 

5.2 แนวคิดการออกแบบตราสินค้า 

 Schultz and Schultz (อา้งถึงในธีรพนัธ์ โล่ทองค า,2550 :17)ไดก้ล่าวว่า ตราสินคา้                       
คือ ช่ือ เคร่ืองหมายทางกการคา้เพื่อท าให้สินคา้นั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่งซ่ึงท าให้ลูกคา้ยินยอม             
ในคุณค่าและคุณสมบติัของสินคา้ท่ีระบุไว ้ซ่ึงประโยชน์ของตราสินคา้คือ 

1. การป้องกนัดา้นกฎหมายตราสินคา้ท่ีมีลกัษณะผกูขาดและไม่ให้ผูใ้ดสามารถน าไป
ลอกเลียนแบบได ้

2. ช่วยสร้างความสัมพนัธ์กับกลุ่มลูกคา้ ในด้านอารมณ์ ความพึงพอใจของลูกค้า       
ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  
 ในการออกแบบตราสินคา้ตอ้งมีองคป์ระกอบ 5 อยา่งในการสร้างคุณค่าตราสินคา้ คือ  

1. การรู้จกัช่ือตราสินคา้ของลูกคา้เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

2. คุณภาพท่ีถูกรับรู้ การรักษาคุณภาพท าให้ตราสินคา้ท่ีถูกรับรู้มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค
และจะเกิดการภกัดีต่อสินคา้ตามมา 

3. ความเช่ือมโยงกบัตราสินคา้เขา้กบักลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

ส่ิงเร้า     การรับรู้            การตอบสนอง 
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4. ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

5. สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ ของตราสินคา้ 

 การออกแบบพฒันาตราสินคา้ท าได ้3 วธีิ คือ 

1. การปรับต าแหน่งของตราสินคา้ใหท้นัสมยัข้ึน 

2. การปรับเปล่ียนองคป์ระกอบของตราสินคา้ 

3. การน าตราสินคา้เขา้สู่ตลาดใหม่ 
จากขอ้มูลขา้งตน้จะแสดงเห็นไดว้่าการท าให้ลูกคา้มีความพึงพอใจและมีส่วนร่วม และมี

ความผูกพนักบัตราสินคา้จะท าให้ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้ และสามารถตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ไดง่้ายข้ึน  

5.3 แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 การบรรจุภณัฑ์ (งามทิพย ์อา้งใน สุนีย ์วรรธนโกมล, 2546 : 7-8) คือ กระบวนการ   
และขั้นตอนท่ีใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุ เพื่อน าผลิตภณัฑ์ไปถึงยงัผูบ้ริโภคในสภาพท่ีสมบูรณ์ 
และเม่ือมีการแข่งขันกันทางการตลาดท่ีรุนแรงและมากข้ึน ทั้ งสินค้าท่ีไม่มีความแตกต่าง             
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ ย่อมเป็นการสร้างส่ิงเร้าให้ผู ้บริโภค จนท าให้เกิด                         
การทดลองสินคา้หรือเกิดการซ้ือซ ้ า 

 หลกัในการออกแบบบรรจุภณัฑ ์คือ การศึกษาขอ้มูลดงัน้ี 

1. ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ จ  าเป็นต้องรู้และศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เบ้ืองต้น        
ใหเ้ขา้ใจ 

2. ขอ้มูลดา้นการผลิต 

3. ข้อมูลกระบวนการในการบรรจุ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของวสัดุท่ีใช้                 
ท าบรรจุภณัฑ ์

4. หลังจากนั้ นจึงเลือกวัสดุ ออกแบบโครงสร้าง และสร้างต้นแบบ ทดสอบ                     
ความคงทนบรรจุภณัฑ ์
 องคป์ระกอบในการออกแบบบรรจุภณัฑ ์มีดงัน้ี 

1. ภาพประกอบ ไม่นิยมภาพของสินคา้โดยตรง 
2. สี ตอ้งมีความเหมาะสม 
3. รูปทรง ตอ้งสามารถเสริมภาพลกัษณ์ของสินคา้ได ้
4. ขอ้ความบนบรรจุภณัฑแ์ละฉลาก ตอ้งส่ือความหมายยงัผูซ้ื้อโดยตรง 
 จะเห็นได้ว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญท่ีไม่ยิ่ งหย่อนไปจาก                            

การออกแบบตราสินคา้และผลิตภณัฑ ์ดงันั้นผูอ้อกแบบตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
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6. แนวคดิการวเิคราะห์ SWOT  Analysis 

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

การวเิคราะห์ SWOT Analysis มาจากการวเิคราะห์ 4 ดา้น คือ 

1) จุดแข็ง โดยให้องค์กรประเมินจุดแข็งของตนเอง โดยพิจารณาจากความส าเร็จ                    
ขององคก์ร 

2) จุดอ่อนขององค์กร โดยพิจารณาจากเง่ือนไขความลม้เหลวขององค์กร หรือส่วนนั้น ๆ 
ในมิติต่าง ๆ  

3) โอกาสท่ีองคก์รไดเ้ปรียบคู่แข่งจากปัจจยัภายนอก 
4) อุปสรรคจากภายนอกท่ีขดัขวางการพฒันาขององคก์ร 

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

 

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

7.1 แนวคิดด้านโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 
  จากปรัชญาของหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ได้ตั้ งแนวคิดไว้ท่ีว่า  “หน่ึงต าบล                       
หน่ึงผลิตภณัฑ์” เป็นแนวทางประการหน่ึง ท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดบัฐานะ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดี ข้ึน โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน               
ให้กลายเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ มี จุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองท่ีสอดคล้องกับวฒันธรรม                  
ในแต่ละท้องถ่ิน สามารถจ าหน่ายในตลาดทั้ งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการพื้นฐาน                    
3 ประการ คือ 

1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล  
2) พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์

3) การสร้างทรัพยากรมนุษย ์ 
 ผลิตภณัฑ์ ไม่ไดห้มายถึงตวัสินคา้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นกระบวนการทางความคิด
รวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การรักษาภูมิปัญญาไทย                  
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การท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน การแลกเปล่ียนเรียนรู้                 
เพื่อใหก้ลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายท่ีรู้จกักนัแพร่หลายไปทัว่ประเทศและทัว่โลก 

 วัตถุประสงค์ของหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  เ น่ืองจากนโยบายของรัฐบาล                                       
ท่ีแถลงต่อรัฐสภา และตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล                           
หน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การด าเนินงานตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ ์                                    
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1) สร้างงาน สร้างรายได ้แก่ชุมชน 

2) สร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชน ใหส้ามารถคิดเอง ท าเอง ในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

3) ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4) ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

5) ส่ ง เส ริมความ คิด ริ เ ร่ิมส ร้า งสรรค์ของ ชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์                               
โดยสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

7.2 แนวทางคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2549 
  การคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย เป็นแนวคิดของคณะกรรมการ
อ านวยการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ท่ีต้องการส่งเสริม และสนับสนุน                     
ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสามารถส่งออกได้ ในแนวทาง                        
การเช่ือมโยงมาตรฐานสินค้าจากระดับภูมิภาคสู่สากล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล                   
ตามโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ์ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2546 - 2547 ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง ก่อให้เกิดรายไดใ้นทอ้งถ่ิน 
รวมทั้ ง เ กิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างแพร่หลาย ดังนั้ น  ในปี 2549 กอ.นตผ                        
จึงไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ระดบัภูมิภาค ด าเนินการคดัสรรสุด
ยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ โดยในปี 2549 เนน้คุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ตอ้งไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานท่ีก าหนดเป็นส าคญั 

 คุณสมบติัของผูผ้ลิต และผูป้ระกอบการท่ีสามารถส่งผลิตภณัฑ์เขา้คดัสรร สามารถจ าแนก
ไดด้งัน้ี 

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 
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3) ผลิตภัณฑ์ท่ีส่งเข้าคัดสรร ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด                            
และหากผลิตภณัฑ์ใดไม่มีขอ้ก าหนดของกฎหมายระบุไว ้ตอ้งผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใด                     
อยา่งหน่ึงเช่น อย. มผช. มอก. ฮาลาล คิว  GAP GMP HACCP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ 
   ทั้งน้ี กรณีท่ีผูป้ระกอบการได้ยื่นเร่ืองขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ไวก่้อน     
การรับสมคัร สามารถสมคัรเขา้คดัสรรได้ แต่จะตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ภายในเดือนกนัยายน 2549 จึงจะไดรั้บการพิจารณาใหค้่าคะแนนในระดบัประเทศ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.11 ตราสัญลกัษณ์หน่วยงานท่ีรับรองมาตรฐานสินคา้ 
 ท่ีมา : รวบรวมภาพโดยอญัชลี โสมดี 
 

 ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการสินค้า OTOPสามารถส่งผลิตภัณฑ์ ท่ีได้แจ้งไวใ้นการส ารวจ                
และลงทะเบียนผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP ปี พ.ศ.2549 ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ส่งสมคัรเขา้คดัสรรไดร้ายละเอียด 1 ผลิตภณัฑห์ลกั 1 ชุด 
 ผลิตภัณฑ์ท่ีคัดสรร ได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ ตามนิยามความหมาย                     
ท่ีระบุต่อไปน้ี 

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

2) ประเภทเคร่ืองด่ืม หมายถึง ผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ไดแ้ก่ สุราแช่  
สุรากลั่น เช่น สาโท ไวน์  เหล้าขาว 35-40 ดีกรี เป็นต้น และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ มีแอลกอฮอล ์                      

หน่วยงานรับรองมาตรฐาน 
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ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม ประเภทพร้อมด่ืม ผลิตภณัฑ์ประเภทชงละลาย และผลิตภณัฑ์ประเภทชง 
เช่น น ้าผลไม ้ น ้าสมุนไพร ขิงผงส าเร็จรูป  มะตูมผง ชาใบหม่อน ชาจีน เป็นตน้ 

3) ประเภทผ้า เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผ้าทอ และผ้าถักท่ีได้จากเส้นใยธรรมชาติ                    
เส้นใยสังเคราะห์ ผลิตภณัฑป์ระเภทเส้ือผา้ เคร่ืองประดบัตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุกประเภทไดแ้ก่ 

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

3.2  เคร่ืองแต่งกาย หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ประดับตกแต่งร่างกาย จากวสัดุทุก ๆ
ประเภทเพื่อประโยชน์ใชส้อย และความสวยงาม 

4)  
5) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีไวใ้ชห้รือตกแต่งประดบั

ในบา้น สถานท่ีต่าง ๆ เคร่ืองใช้สอย หรือเคร่ืองเรือน ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการใช้สอย ตกแต่งหรือ
ให้เป็นของขวญั รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์ท่ีสะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน    
ทั้ ง น้ีไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ หรือประดับตกแต่งร่างกาย และสินค้านั้ นจะต้องไม่ถูกผลิต                    
โดยเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในลกัษณะโรงงานท่ีใช้เคร่ืองจกัรเป็นหลกั ใช้แรงงานคน
เสริมโดยไม่ใช้ฝี มือการผลิตของคน ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก                              
แบ่งออกเป็น 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 ท่ีรองจานจากเส่ือกก ท่ีใส่ของจากพลาสติกสาน เป็นตน้ 

4.3  ดอกไมป้ระดิษฐ์จากกระดาษสา หมายถึง ดอกไม ้ตน้ไม ้กลว้ยไม ้ผลไมท่ี้ไม่ใช่
ส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติ แต่ท าจากวสัดุต่าง ๆ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ หรือผลิตภณัฑ์ประเภทของใช ้ 
ของตกแต่ง ของท่ีระลึก 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 
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ชอ้นส้อม มีด ผลิตภณัฑ์ภาชนะท่ีใชโ้ลหะ  ภาชนะท าจากสเตนเลสทุบ  และทองเหลืองชุบฟิวเตอร์ 
บรอนซ์ แกะสลกัท่ีใชต้กแต่งสถานท่ีต่าง ๆ เป็นตน้ 

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

4.6  เคหะส่ิงทอ หมายถึง ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึกท่ีมีวสัดุท าจากผา้ และ                     
มีการตดัเยบ็ เช่น ชุดเคร่ืองนอน พรมเช็ดเทา้  ผา้ปูโตะ๊ เป็นตน้ 

4.7  และอ่ืน ๆ ไดแ้ก่  ของใช ้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้วสัดุ
อ่ืนใด นอกเหนือจาก ขอ้ 1- 6 เช่น ท าจากพลาสติก เรซิน แกว้ เทียน รูปวาด เปเปอร์มาเช่ กระจก 
ซีเมนต ์เป็นตน้ 
 ประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร หรือมีสมุนไพร              
เป็นส่วนประกอบอา้งใช้ประโยชน์และอาจส่งผลต่อสุขภาพได้แก่ ยาจากสมุนไพร เคร่ืองส าอาง
สมุนไพร วตัถุอนัตรายท่ีใช้ในบา้นเรือน เช่น น ้ ายาลา้งจานสมุนไพร สมุนไพรไล่หรือก าจดัแมลง
และรวมถึงผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรท่ีใช้ทางการเกษตร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีปัญหาการจดัประเภท
ผลิตภณัฑ์ให้พิจารณาจดัประเภทผลิตภัณฑ์โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ หรือค านึงถึงประโยชน์        
ในการใชส้อย และเจตนารมณ์ของผูส้มคัรเป็นหลกั 
 การคัดสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2549 จะด าเนินการ คดัสรร         
ในระดบัประเทศเท่านั้น โดยใช้หลกัเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ ก าหนดคะแนนรวม               
ไว ้100 คะแนน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ด้าน คือ หลักเกณฑ์ด้านผลิตภณัฑ์                 
และความเข้มแข็งของชุมชนหลักเกณฑ์ด้านความเป็นไปได้ทางการตลาด และหลักเกณฑ์                    
ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ซ่ึงจะน ามาก าหนดกรอบในการจดัระดับผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ                   
ตามค่าคะแนนดงัน้ี 

1) ระดบั 5 ดาว              (ไดค้ะแนนตั้งแต่ 90 คะแนนข้ึนไป) เป็น
สินคา้มีคุณภาพ หรือมีศกัยภาพในการส่งออก 

2) ระดบั 4 ดาว               (ไดค้ะแนนระหวา่ง 80 - 89 คะแนน) เป็นสินคา้
ท่ีมีศกัยภาพเป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ และสามารถพฒันาสู่สากลได ้

3) ระดบั 3 ดาว                     (ไดค้ะแนนระหวา่ง 70 - 79 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีมี
คุณภาพระดบักลางท่ีสามารถพฒันาสู่ระดบั 4 ดาวได ้

4) ระดบั 2 ดาว             (ได้คะแนนอยู่ระหว่าง 50 - 69 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ี
สามารถพฒันาสู่ระดบั 3 ดาว มีการประเมินศกัยภาพเป็นระยะ 



32 

 

 

5) ระดบั 1 ดาว        (ไดค้ะแนนต ่ากว่า 50 คะแนน) เป็นสินคา้ท่ีไม่สามารถจะ
พฒันาสู่ระดบั 2 ดาวได ้เน่ืองจากมีจุดอ่อนมาก และยากต่อการพฒันา 

8. การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ไดจ้ดัท าโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนข้ึน โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี วงเงินประมาณ 112,475,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบสองลา้น 
ส่ีแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนับาท) เพื่อรองรับการพฒันาคุณภาพ ผลิตภณัฑ์ชุมชน หรือระดบัพื้นบ้าน                       
ท่ียงัไม่ได้รับการพฒันาเท่าท่ีควร ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายจดัตั้ งโครงการ หน่ึงต าบล                              
หน่ึงผลิตภณัฑ์ เพื่อเสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์                        
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเพื่อผลิตจ าหน่ายสู่ตลาดผูบ้ริโภค  
 ดงันั้นโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน สมอ. จึงเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งและสนบัสนุน
ในดา้นมาตรฐานและการรับรองคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
เพื่อให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับและสามารถประกนัคุณภาพให้กับผูบ้ริโภคซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึง        
ท่ีเช่ือมโยงผลิตภณัฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผูบ้ริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์
ท่ีส าคญั คือ  

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดง
เคร่ืองหมายการรับรอง 

2. เพื่ อ ส่ ง เส ริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ให้ เ ป็น ท่ียอม รับอย่า งแพ ร่หลาย                           
และการสร้างความมัน่ใจให้กับผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ชุมชน ทั้งในประเทศและใน
ต่างประเทศ 

3. เพื่อเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน อีกทั้ งสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล                    
ในโครงการ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 

แนวทางการด าเนินงานโครงการมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน ของ สมอ.  คือ 
1. การก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน สมอ.จะก าหนดมาตรฐาน โดยมีข้อก าหนด                                     

ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของผลิตภณัฑ์เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีแนวทางปฏิบติัไม่ซบัซ้อน 
เพื่อใหผู้ผ้ลิตเขา้ถึงมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนไดง่้ายและค านึงถึงระยะเวลาในการก าหนดมาตรฐาน   
โดยใช้ข้อมูลจากประชุมสัมมนาเพื่อจัดท ามาตรฐาน โดย สมอ. หรือจัดจ้างกลุ่มนักวิชาการ                      
และใหผ้า่นการประชาพิจารณ์จากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายก่อนประกาศใช ้

2. การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน มอ. จะให้การรับรองและการตรวจติดตามผล                
เพื่อสนับสนุนผูท้  าให้ผลิตผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพเป็นท่ีเช่ือถือของผูบ้ ริโภค โดยการเก็บ
ตวัอย่างทดสอบ และค่าใช้จ่ายในการทดสอบตวัอย่างทางโครงการฯ จะให้การสนับสนุน สมอ.              
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จะก าหนดรูปแบบเคร่ืองหมายรับรองและจะประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ เพื่อให้ผูบ้ริโภครับทราบ               
และยอมรับอยา่งทัว่ถึง 

3. ด้านพัฒนาผู ้ผลิตในชุมชน ในกรณีท่ีผู ้ผลิตบางรายมีปัญหาในการท าผลิตภัณฑ์                         
ใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนด  สมอ.จะส่งผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวชิาการเขา้ไปให้ความรู้เบ้ืองตน้                  
โดยการฝึกอบรมและให้ค  าปรึกษาแนะน า  ณ ต าบลสถานท่ีผลิต จนมีขีดความสามารถขอรับ                     
การรับรองได ้

4. ด้านส่ง เสริมและประชาสัมพันธ์  สมอ.  จะสร้างการรับรู้ เพื่อให้ รู้จักและเกิด                            
ความตระหนักต่ืนตัว โดยเปิดตัวและแนะน าโครงการผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือวิทยุ โทรทัศน์  
หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ  สร้างแรงจูงใจทั้งทางตรงและทางออ้มกล่าวคือ  จดัประชุมผูน้ า ชุมชนหมู่บา้น                 
ท่ีมีผลิตภัณฑ์ชุมชน และเผยแพร่โครงการให้ทราบด้วยวิธีการต่าง ๆ เน้นใช้ส่ือในท้องถ่ิน                        
ใน รูปแบบ ต่ า งๆ  เ ช่ น  สปอตโฆษณาทา ง วิ ท ยุ โท รทัศน์  ฯ ลฯ  ตอกย  ้ า ค ว ามส า เ ร็ จ                                    
ของผูไ้ด้รับการรับรองและยกย่องเชิดชู เพื่อเป็นแบบอย่างความส าเร็จของผลิตภณัฑ์ชาวบ้าน                 
ภูมิปัญญาไทย  และใหผู้ผ้ลิตเกิดภาพพจน์ท่ีดีวา่เป็นสินคา้คุณภาพเทียบสินคา้แบรนดเ์นมทั้งหลาย 
 หลกัเกณฑ/์ เง่ือนไขการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน คือ 

1. ขอบข่าย เอกสารน้ีก าหนดนิยาม คุณสมบติัของผูย้ื่นค าขอ การรับรอง การตรวจติดตาม
ผลการยกเลิกการรับรอง และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน 

2. นิยาม  ความหมายของค าท่ีใชใ้นเอกสารน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
2.1 การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน หมายถึง การให้การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑ์

ชุมชนของผู ้ผลิตในชุมชนท่ี เ กิดการรวมกลุ่มกันประกอบกิจกรรมหน่ึงทั้ ง ท่ีจดทะเบียน                        
อย่างเป็นทางการหรือท่ีไม่มีการจดทะเบียนเป็นการรวมกลุ่มเองโดยธรรมชาติ หรือชุมชน                           
ในโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ท่ีผ่านการคัดเลือกจากจังหวดั และ/หรือหน่วยงาน                       
ท่ีเก่ียวขอ้งตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมไดป้ระกาศ
ก าหนดไวแ้ลว้ 

2.2 ผู ้ยื่นค าขอ หมายถึง ผู ้ผลิตท่ีอยู่ในชุมชน และ/หรือจากโครงการหน่ึงต าบล                   
หน่ึงผลิตภณัฑ ์ท่ีผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ  

2.3 ผูไ้ด้รับการรับรอง หมายถึง ผูย้ื่นค าขอท่ีผ่านการตรวจประเมินแล้ว และได้รับ    
การรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 

3. คุณสมบติัของผูย้ืน่ค  าขอ ซ่ึงผูย้ืน่ค  าขอตอ้งมีคุณสมบติัในขอ้หน่ึงขอ้ใด ดงัต่อไปน้ี 
3.1 เ ป็นผู ้ผ ลิตใน ชุมชนและ /ห รือจากโครงการห น่ึงต าบลห น่ึงผ ลิตภัณฑ ์                        

ท่ีผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการอ านวยการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติ (กอ.นตผ.) 
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3.2 เป็นกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย
วสิาหกิจชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพกา้วหนา้ กลุ่มธรรมชาติ เป็นตน้ 

4. การรับรอง 
4.1 การรับรองคุณภาพผลิตภณัฑชุ์มชน ประกอบดว้ยการด าเนินการดงัน้ี 

4.1.1 ตรวจสอบสถานท่ีผลิตและเก็บตัวอย่างจากสถานท่ีผลิตส่งตรวจสอบ                 
เพื่อพิจารณาออกใบรับรอง 

4.1.2 ตรวจติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้รับการรับรอง โดยสุ่มซ้ือ
ตวัอยา่งท่ีไดรั้บการรับรองจากสถานท่ีจ าหน่ายหรือสถานท่ีผลิตเพื่อตรวจสอบ 

4.2 การขอรับรอง ให้ยื่นค าขอต่อส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม                  
หรือส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั หรือศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาค พร้อมหลกัฐานและเอกสาร
ต่าง ๆ ตามแบบท่ีส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมก าหนด 

4.3 เม่ือได้รับค าขอตามข้อ 4.2 แล้ว ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั หรือศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาค จะนดัหมายการตรวจสถานท่ี
ผลิต เก็บตวัอยา่งส่งทดสอบ หรือทดสอบ ณ สถานท่ีผลิต 

4.4 ประเมินผลการตรวจสอบ วา่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีไดก้ าหนดไว้
หรือไม่ 

4.5 ใบรับรองผลิตภณัฑ ์มีอาย ุ3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีระบุในใบรับรอง 
4.6 การขอต่ออายุใบรับรองหรือการออกใบรับรองฉบบัใหม่ เม่ือใบรับรองฉบบัเก่า 

ส้ินอาย ุใหด้ าเนินการตามขอ้ 4.2 ถึง 4.4 
4.7 กรณีท่ีมีการยา้ยสถานท่ีผลิต หากเป็นผลิตภณัฑ์อาหารเคร่ืองด่ืม และสมุนไพร      

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

4.8 ค าขอท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา กรณีท่ีมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนใหม่ มีผลบงัคบั
ใชใ้หป้ระเมินผลกาตรวจสอบตามมาตรบานผลิตภณัฑ์ชุมชนใหม่ กรณีท่ีมาตรฐานผลิตภณัฑ์ใหม่
มี เกณฑ์หรือข้อก าหนดเพิ่ม เ ติม หรือการแก้ไขข้อก าหนดท่ีมีผลกระทบกับคุณสมบัติ                            
ของผลิตภัณฑ์ ให้ท าการเก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจประเมินตามรายการต่าง ๆ ตามเกณฑ์ หรือ
ขอ้ก าหนดท่ีเพิ่มเติมนั้น 

5. เง่ือนไขและการตรวจติดตาม 
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5.1 ผู้ได้รับการรับรองต้องรักษาไว้ ซ่ึงคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน                     
ท่ีก าหนดไว ้ตลอดระยะเวลาท่ีไดรับการรับรอง 

5.2 การประเมินผลการตรวจสอบตวัอยา่งท่ีสุ่มซ้ือ เพื่อตรวจติดตามผลตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีก าหนด 

5.3 การตรวจติดตามผลท าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
6. การยกเลิกการรับรอง ทางส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะยกเลิก

ใบรับรอง กรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
6.1 ผลิตภัณฑ์ท่ีผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน2คร้ัง

ติดต่อกนั 
6.2 ผูไ้ดรั้บการรับรองขอยกเลิกใบรับรอง 
6.3 เม่ือใบรับรองครบอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการรับรอง 
6.4 มีการประกาศแก้ไขหรือยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้ก าหนดไว ้                  

ตามมาตรฐานเดิม ใหใ้ชใ้บรับรองเดิมต่อไปตามมาตรฐานเดิมภายในระยะเวลา 1 ปี กรณีท่ีมีผูไ้ดรั้บ                  
การรับรองนบัตั้งแต่วนัท่ีมาตรฐานใหม่มีผลบงัคบัใช ้

6.5 กรณีมีการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขต่าง ๆ 
ท่ีก าหนด เช่น การอวดอ้างเกินความเป็นจริง โฆษณาการได้รับการรับรองครอบคลุมรวมถึง
ผลิตภณัฑท่ี์ไม่ไดรั้บการรับรอง 

7. อ่ืน ๆ 
7.1 ในกรณีท่ียกเลิกใบรับรอง ผูไ้ด้รับการรับรองตอ้งยุติการใช้ส่ิงพิมพ์ ส่ือโฆษณา             

ท่ีมีการอา้งอิงถึงการไดรั้บการรับรองทั้งหมด 
7.2  ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม ไม่รับผิดชอบในการกระท าใด ๆ              

ของผู ้ได้รับการรับรองท่ีได้กระท าไปโดยไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ ์                 
และเง่ือนไขท่ีก าหนด 
 

9. แนวทางการวเิคราะห์ทางด้านการจัดการการตลาดในวสิาหกจิชุมชน 

 ในการวิเคราะห์ด้านการจัดการตลาดในธุรกิจชุมชนจ าเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์ต่าง ๆ                     
ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจของชุมชนให้ประสบความส าเร็จ ในอดีตการศึกษากลยุทธ์                 
แบบ 4P’s ถือเป็นกลยทุธ์พื้นฐาน ท่ีน ามาใชใ้นกระบวนการวิเคราะห์ แต่ในปัจจุบนัตอ้งมีการน ากล
ยุทธ์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสามารถผลักดันธุรกิจ ซ่ึงกลยุทธ์แต่ละอย่างย่อมมีความส าคัญ               
ไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูเ้ลือกใชว้า่มีความถนดัในกลยทุธ์อะไร  
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 กลยุทธ์ท่ีน่าสนใจท่ีหยิบยกมาเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการเร่ิมศึกษาและท าความเขา้ใจ
ก่อนศึกษาในกลยทุธ์ท่ีซบัซอ้นข้ึนคือ CRM (Customer Relation Management) ดงัน้ี 
 กลยุทธ์ CRM (Customer Relation Management) (เกษม พิพฒัน์เสรีธรรม,ม.ป.ป. : 1) คือ 
กิจกรรมทางการตลาดท่ีสานสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจ 
 หลกัการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ มีดงัน้ี 

1. การก าหนดลูกคา้เป้าหมาย (หลกั 80 : 20) 
2. การเรียนรู้ความพอใจของลูกคา้เป้าหมาย 
3. การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
4. การมีส่วนร่วมของลูกคา้ 
นอกจากน้ี ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองมือการวดัความพึงพอใจของลูกคา้ ไดแ้ก่ 
1. ค าติชม เสนอแนะของลูกคา้ 
2. การส ารวจความพึงพอใจ 
3. การวเิคราะห์ลูกคา้ท่ีซ้ือซ ้ า 
4. การวเิคราะห์ลูกคา้ท่ีสูญเสีย  

 สูตรท่ีใชใ้นการประเมินผลส าเร็จตาม กลยทุธ์ CRM คือ 
 อตัราการสูญเสียลูกคา้        =  จ  านวนลูกคา้ท่ีหายไปเม่ือส้ินปี 
 

                    จ านวนลูกคา้ท่ีมีทั้งหมดเม่ือส้ินปี 
 
 อตัราการกลบัมาเป็นลูกคา้อีกคร้ัง  =   จ  านวนลูกคา้ท่ีกลบัมาซ้ือซ ้ าในระยะเวลาหน่ึง 
      

          จ  านวนลูกคา้ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในระยะเวลาหน่ึง 
  

 เหตุท่ีเลือกกลยุทธ์ CRM มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์การจดัการการตลาดในวิสาหกิจ
ชุมชน เพราะ หลกัการส าคญัของกลยุทธ์ CRM คือ การสร้างคุณค่าเพิ่มในกบัลูกคา้ ทั้งการรักษา
ลูกคา้ปัจจุบนั การหาลูกคา้ใหม่ และดึงลูกคา้เก่า ดว้ยการลดกระบวนการท างานของลูกคา้ในการซ้ือ
สินคา้ของบริษทัดว้ยระบบ “One Stop Service”  การจดัจดัตั้ง Call Center เพื่อให้ขอ้มูลสินคา้                
ของบริษทัแก่ผูส้นใจทัว่ไป และ การให้ผลประโยชน์แก่ลูกคา้ปัจจุบนัท่ีแนะน าลูกคา้ใหม่ให้บริษทั                  
จนท าใหลู้กคา้เก่ามีความเช่ือมัน่ในบริษทัและกลบัมาใชสิ้นคา้และบริการเหมือนเดิม 
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10. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบังานหัตถกรรมสาขาช่างหนัง 

มนุษยมี์การฟอกหนงัมาตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์ โดยชาวอียิปต์โบราณสามารถผลิต
หนงัสัตวท่ี์ใช้งานไดอ้ย่างคงทน โดยคน้พบหลกัฐานน้ีได้อีก 3,000 ปีต่อมาในสภาพท่ีเกือบจะ
สมบูรณ์แบบ ส่วนหลกัฐานของน ้ ามนัฟอกหนงัไดถู้กพบในสุสานชาวอียิปต ์ในยุคตน้ของชาวกรีก
และโรมนัก็มีการผลิตสารต่าง ๆ เพื่อการผลิตหนังสัตว์ข้ึนมาเช่นกันซ่ึงบางศาสตร์ยงัคงใช้อยู ่        
ในปัจจุบนับรรพบุรุษส่วนมากท าลายหนังโดยใช้วิธีวางเปลือกไม้ใบไมแ้ละผลไม้บนหนังสัตว ์  
และใส่น ้ าลงไปเพื่อการท าลาย กระบวนการน้ีใช้ระยะเวลาหลายเดือน และถา้ในกรณีท่ีหนงัสัตว ์    
มีความหนามากจะใช้ระยะเวลานานเป็นปี ในยุคตน้ของเม่ือประมาณ 800 ปีก่อนคริสตศกัราช 
บรรพบุรุษได้คน้พบสารส้มเกลือแร่และเร่ิมใช้เป็นวตัถุดิบในการฟอกหนังโดยชาวแอสสิเรียน     
ชาวบาบิโลเนียน ชาวกรีกและชาวสุเมเรียนใช้สารส้มเกลือแร่น้ีเป็นส่วนส าคญัในการฟอกหนัง
เพราะกระบวนการน้ีได้ผลเร็วกว่าวิธีแรกเป็นอย่างมากชาวอเมริกัน-อินเดียนโดยใช้หนังกวาง              
ท  ารองเทา้ล่าสัตว ์เส้ือคลุมและเตน้ท ์
 ต่อมาผูล่้าอาณานิคมจึงน ากระบวนการน้ีมากลัน่กรองจนหนงัสัตว ์เป็นท่ีนิยมแพร่หลาย   
ในสหรัฐอเมริกานาย Samuel Parker นกัประดิษฐช์าวอเมริกนั ไดจ้ดสิทธิบตัรเคร่ืองท าลายหนงัสัตว์
ในปี 1890 เคร่ืองน้ีสามารถให้ผูใ้ชผ้ลิตลายหนงัไดถึ้งสองผืนในเวลาเดียวกนั แทนท่ีจะท าการผลิต
สองคร้ัง และต่อมาในระยะเวลาอนัสั้น เคร่ืองลอกหนงัและเคร่ืองถอนขนก็ไดถู้กประดิษฐข้ึ์น 
 ในวงการอุตสาหกรรมยงัไม่ต่ืนตวัในการผลิตหนงัสัตวอ์อกมาสู่ตลาดมากนกั จนกระทัง่   
ปี 1800 หนงัสัตวฟ์อกจึงไดรั้บความนิยมเป็นวงกวา้ง จึงท าให้ นาย Augustus Schultz เซลล์แมน         
ขายสียอ้มผา้ชาวอเมริกนัไดค้น้พบวิธีการฟอกหนงัท่ีเรียกวา่ chrome-tanning ข้ึนในปี 1884 ซ่ึงวิธีน้ี          
มีความสมบูรณ์แบบเป็นอยา่งมากจนกระทัง่อีก 10 ปีต่อมา นาย Martin Dennis ไดท้  าการพฒันาวิธีน้ี
ใหมี้ความสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน โดยท าให้หนงัสัตวมี์ความยืดหยุน่และท าการผลิตไดร้วดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีความตอ้งการหนงัสัตวเ์พิ่มมากข้ึน ทีมนกัวิจยัจึงไดท้  าการพฒันาเพื่อท าการผลิต
หนงัสังเคราะห์ข้ึนมาใชง้าน ซ่ึงหนงัสังเคราะห์มีคุณภาพใกลเ้คียงกบัหนงัแท ้และมีการใช้ทัว่ไป 
อยา่งไรก็ตามหนงัสังเคราะห์ไม่เหมือนกบัหนงัแทซ่ึ้งมีท่ีระบายอากาศ ดงันั้น เหง่ือจึงไม่สามารถ
ระบายออกมาได้หนังสัตว์ท่ีถูกค้นพบจากยุคอดีตมักอยู่ในสภาพดีเพราะมีคุณภาพ ในการท า                     
ท่ีเป็นมาตรฐาน 
 ถ้าหากลองส ารวจเค ร่ืองใช้ไม้สอยใกล้ ๆ ตัวจะพบว่าเคร่ืองหนังก็มีบทบาทส าคัญ                        
ท่ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของเรา เป็นเคร่ืองประดบั ของใชร้วมทั้ง เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นบา้นลว้น
สร้างความภูมิใจใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ป็นอยา่งยิง่ 
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 ศิลปะการท าเคร่ืองหนังจากหลากหลายท่ีจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีรูปแบบเฉพาะตัว 
ลวดลาย และสีสันท่ีแตกต่างกนัไป เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือก ส าหรับผูท่ี้ชอบผลิตภณัฑ์ เคร่ืองหนงั             
“หนงัฟอกฝาด” คืออีกหน่ึงทางเลือก หนงัฟอกฝาดซ่ึงเป็นหนงัท่ีผา่นการฟอกแลว้แต่ยงัไม่ยอ้มสี                 
มีลักษณะเฉพาะตัวสามารถน ามาดุนลาย ข้ึนรูปและยอ้มสีได้ตามต้องการท าให้ได้ผลิตภัณฑ ์                 
ท่ีมีความหลากหลาย สวยงาม ไม่แพผ้ลิตภณัฑห์นงัประเภทอ่ืน ๆ  
 ดวงใจ ล้ิมสกุล และพิสมยั เลิศวฒันะพงษช์ยั ( 2542 : 13-16) ไดก้ล่าววา่ ตั้งแต่โบราณมา         
ชาวไอยคุปตเ์ป็นผูริ้เร่ิมรู้จกัดว้ยการสังเกต พบวา่ หนงัสัตวท่ี์ตกคา้งอยูบ่นใบไมท่ี้วางอยูบ่นพื้นดิน     
มีสมบติัคงทน ไม่เน่าเป่ือยเหมือนหนังสัตว์ท่ีทิ้งไวเ้ฉย ๆ ซ่ึงต่อมาได้พิสูจน์พบว่า ในใบไมน้ั้น                
มีสารเคมีช่ือแทนนิน (tannin) อยู ่การน าหนงัสัตวไ์ปแช่ไวใ้นสารละลายแทนนินนั้น จะช่วยให้หนงั
มีคุณภาพไม่เน่าเป่ือย จึงเรียกวิธีการน้ีว่า แทนน่ิง (tanning) ตามช่ือสารเคมีท่ีใช้ ซ่ึงมีความหมาย
เดียวกนักบัค าว่า “การฟอกหนัง” ท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป หนงัท่ีผ่านการฟอกแลว้เรียกว่า หนังฟอก 
หนังสัตว์ท่ีน ามาฟอกประมาณร้อยละ 90 เป็นหนังโคและหนังกระบือ นอกจากนั้นเป็นสัตว ์                 
ท่ีมีขนาดเล็กหรือสัตวเ์ล้ือยคลาน เช่น แกะ กระต่าย งู จระเข ้เป็นตน้ หนงัสัตวท่ี์ช าแหละจากสัตว์
โดยวิธีธรรมดาหรือโดยการใช้เคร่ืองจกัร และยงัไม่ได้ผ่านกรรมวิธีเก็บรักษาเรียกว่า หนังสด        
(green hide) ซ่ึงจะประกอบดว้ย น ้ าประมาณร้อยละ 65 โปรตีนประมาณ ร้อยละ 30 ส่วนท่ีเหลือ       
เป็นไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเกลือแร่ ส่วนของหนังสดท่ีเป็นโปรตีนประมาณร้อยละ 30             
สามารถแยกเป็นส่วนของหนังสัตว์ชั้ นต่าง ๆ ท่ี มีลักษณะแตกต่างกันได้ ดังภาพท่ีแสดง                    
โครงสร้างท่ี 2.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.12 โครงสร้างของหนงัสัตว ์
ท่ีมา : ดวงใจ ล้ิมสกุล และพสิมยั เลิศวฒันะพงษช์ยั, 2542 :  14 
 

จากภาพท่ี 2.12 สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 
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1. หนังชั้ นนอกเป็นหนังก าพร้าซ่ึงจะมีขนติดอยู่ ท่ี เรียกว่า เอพิเดอร์มิส (epidermis) 
ส่วนประกอบทางเคมีท่ีส าคญัเป็นโปรตีนชนิดท่ีเรียกว่า เคราติน (keratin) โดยทัว่ไปมีความหนา
ประมาณร้อยละ 0.5-2.0 ของความหนาของหนงัสด ทั้งน้ีแลว้แต่ชนิดของหนงัสัตวน์ั้น ๆ 

2. หนังชั้นกลางหรือหนังแท้ เรียกว่า เดอร์มา (derma) หรือคอเรียม (corium) หนามาก     
ชั้ นน้ีเป็นชั้นท่ีมีเส้นใยโปรตีนสานกันอยู่อย่างหนาแน่น ส่วนบนของชั้นน้ีมีต่อมเหง่ือ ชั้ นน้ี                   
จะมีความหนาประมาณร้อยละ 95-98 ของความหนาของหนังสดเป็นชั้นท่ีน าไปฟอกเพื่อใช้ท า
เคร่ืองหนงัต่าง ๆ  

3. หนังชั้นใน หมายถึง หนงัชั้นล่างท่ีติดกบัเน้ือ (hypodermis) หนังส่วนน้ีประกอบด้วย
ไขมนัต่าง ๆ ซ่ึงอยู่ระหว่างเน้ือกบัหนงัสดค่อนขา้งบาง โดยเฉล่ียมีความหนาประมาณร้อยละ 1-5 
ของความหนาของหนงัสัตวเ์ป็นชั้นท่ีตอ้งก าจดัออก 

วธีิเก็บรักษาหนงัสัตวก่์อนฟอก  มีดงัน้ี 
1. การรักษาโดยวิธีของการตากแห้ง (air drying) หรือเรียกว่าหนงัตากแห้ง (dried hide)                     

เหมาะส าหรับชนบททางไกล โดยท าความสะอาดหนงัใหป้ราศจากเลือดและส่ิงสกปรกแลว้น าไปขึง
ตากใหแ้หง้  

2. การเก็บรักษาโดยวิธีอาบน ้ ายา (arsenated hide) หรือเรียกวา่หนงัอาบน ้ ายา วิธีน้ีเป็นวิธี
หน่ึงของการตากแห้ง โดยใชห้นงัจุ่มลงในน ้ ายาเคมีหรือใชพ้่นเพื่อกนัแมลงหรือสัตวเ์สียก่อน เช่น 
ยาฆ่าแมลง สารหนู แลว้จึงน าไปตากแหง้ 

3. การเก็บรักษาโดยวธีิหมกัเกลือ (Salt curing) เป็นการเก็บรักษาท่ีนิยมกนัอยา่งกวา้งขวาง
เพราะสะดวกและประหยดัเป็นท่ียอมรับว่าเป็นวิธีการเก็บรักษาท่ีไดห้นงัท่ีมีคุณภาพดีกว่าการเก็บ
รักษาโดยวิธีอ่ืน เหลือท่ีใช้ในการหมกัก็มีความส าคญั เกลือทะเลมีแบคทีเรียจ าพวก halophilic 
bacteria ท าให้เกิดรอยด่างเช่นเดียวกบัเกลือท่ีไม่สะอาด เกลือท่ีดีท่ีสุด คือ เกลือสินเธาวท่ี์บริสุทธ์ิ
และควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดเกลือไม่เ กิด 3 มิลลิเมตร เพราะเกลือเม็ดโตจะดูดน ้ า                           
ไดดี้กวา่เมด็เล็ก ท าใหห้นงัมีต าหนิเช่นกนั การท าหนงัหมกัเกลือท าได ้3 วธีิคือ 

3.1 หนงัหมกัเกลือ (wet salted hide) หรือหนงัใส่เกลือนั้นอาจ หมายถึง การเก็บรักษา                 
โดยใช้เกลือเป็นสารกันเสีย ด้วยการน าหนังสดท่ีท าความสะอาดแล้วปูบนแผงไม้ท่ีเตรียมไว ้                    
สูงจากพื้นดินประมาณ 5-7 เซนติเมตร เอาส่วนท่ีเป็นหนังชั้ นในข้ึนด้านบนโรยเกลือให้ทั่ว                        
ใช้เกลือประมาณร้อยละ 30-40 ของน ้ าหนักหนังสด แล้วพับส่วนริมของหนังเข้าเป็นขอบ                      
เพื่อป้องกันเกลือหล่นหลุดจากแผ่นหนัง แล้วน ามาทบัซ้อนให้เป็นกองสูงข้ึนไป ทิ้งไว ้2-3 วนั                      
น ามาตรวจสอบถ้าหนังมีกล่ินเหม็นเน่า หรือขนหลุด แสดงว่าเหลือไม่พอให้เพิ่มเกลือเขา้ไปอีก                  
ทิ้งไว ้5-7 วนั เก็บเขา้โกดงัหรือหอ้งเยน็เพื่อรอฟอกต่อไป 
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3.2 หนงัหมกัเกลือตากแห้ง (Dry salted hide) หรือหนงัเค็มตากแห้ง วิธีน้ีท  าเหมือน
หนังหมกัเกลือท่ีเม่ือใส่เกลือจนซึมเข้าไปในเน้ือหนังดีแล้ว น าไปผึ่งให้แห้ง แต่วิธีน้ีเหมาะกับ
ประเทศท่ีมีภูมิอากาศแหง้ 

3.3 หนงัชาน ้ าเกลือ (Brine cure) ตอ้งขดูไขมนัออกจากหนงัสดและลา้งให้สะอาดแช่
ในน ้าเกลือเขม้ขน้ ระยะเวลาแช่ข้ึนอยูก่บัความหนาของหนงัสัตว ์คือตั้งแต่ 12-48 ชัว่โมง น าหนงัข้ึน
จากบ่อโรยบนผิวหน้าของหนังชั้ นในด้วยเกลือ ทับหรือกองเก็บไว้ให้ได้นานถึง 30 ว ัน                               
หรือมากกวา่นั้น  

 หนงัสดหรือหนงัท่ีผา่นกรรมวธีิการเก็บรักษาแลว้ดงักล่าวขา้งตน้จะเรียกรวมกนัวา่
หนังดิบ (Hide) ซ่ึงหมายถึง หนังสัตว์ท่ียงัไม่ผ่านกรรมวิธีการฟอกหนัง และจะถูกรวบรวมมา
จ าหน่ายให้แก่โรงฟอกหนัง แล้วเข้าสู่กรรมวิธีการผลิตหนังส าเร็จรูปต่อไป สามารถแสดง                   
แผนภูมิกรรมวธีิการผลิตหนงัส าเร็จรูป ดงัแผนภูมิท่ี 2.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     
 แผนภูมิท่ี 2.2 กรรมวธีิการผลิตหนงัส าเร็จรูป 
 ท่ีมา : ดวงใจ ล้ิมสกุล และพิสมยั เลิศวฒันะพงษช์ยั, 2542 :  15 

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตหนงัส าเร็จรูป สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
การล้างเกลอื หนงัดิบท่ีผา่นการหมกัเกลือมาก่อน จะตอ้งน ามาลา้งเอาเกลืออกใหห้มด 
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การคัดแยกหนัง  เป็นการตรวจคุณภาพหนังดิบ แล้วคัดเอาส่วนท่ีเน่าหรือหนัง                 
ท่ีดอ้ยคุณภาพออกไป ส าหรับส่วนท่ีไม่ตอ้งการเช่น หาง หู และช้ินส่วนเล็ก ๆ อ่ืน ๆ จะถูกตดัออก 
คงเหลือไวแ้ต่ส่วนท่ีจะใชป้ระโยชน์ไดเ้ท่านั้น  

การล้างและแช่น ้าให้คืนตัว  ปกติหนังดิบท่ีผ่านการหมักเกลือมาแล้วจะหดตัว                          
แต่มีน ้ าหนักมากข้ึน เน่ืองจากดูดซึมเอาเกลือเข้าไปในชั้ นหนัง ดังนั้ นเม่ือผ่านการล้างเกลือ                  
และคดัแยกหนงัแล้ว ตอ้งน าหนงัไปแช่น ้ าประมาณ 12-14 ชั่วโมง เพื่อให้หนังคืนตวัเป็นการลา้ง            
เอาส่ิงสกปรกต่าง ๆ เช่น พวกมูลสัตว ์ดิน ออกจากหนังดิบด้วย เพื่อประหยดัเวลา บางโรงงาน                
ใช้ใบพัดหมุนกวนตลอดเวลา ซ่ึงจะใช้เวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมงอาจเติมโซเดียมเตตะซัลไฟต ์
(Sodiumtetrasulfide Na2S4) ลงไปดว้ยเพื่อใหห้นงัคืนตวัไดเ้ร็วข้ึน 

การแ ช่น ้ า ปูนและการก า จั ดขน  การก า จัดขนโดยปก ติแล้ว จะใช้ปูนขาว                       
ประมาณร้อยละ 6 ของน ้ าหนักหนังดิบ ซ่ึงมีความเข้มข้นมากพอท่ีจะละลายเอาไขมนั โปรตีน                
และขนออกได ้บางคร้ังอาจจะมีการผสมโซเดียมซัลไฟด์ (Sodium sulfide, Na2S) หรือไดเมทิลลา
ไมด์ (Dimethylamine,(CH3)2NH) ลงไปเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาด้วย การแช่น ้ าปูนน้ีถ้าแช่ในบ่อพกั
ธรรมดาจะใช้เวลา 5-6 วนั หนังท่ีได้จะเหมาะส าหรับน าไปฟอกเป็นหนังหนัก (heavy leather)               
แต่ถา้แช่ใน  ถงัป่ัน (drum) จะใชเ้วลาเพียง 24 ชัว่โมง หนงัท่ีไดจ้ะเหมาะส าหรับน าไปฟอกเป็นหนงั
เบา (light leather) โดย heavy leather ใชท้  าพื้นรองเทา้ เข็มขดั light leather ใชท้  ารองเทา้ เบาะ เกา้อ้ี 
กระเป๋า  ถือสตรี 

การขดูพงัผดืและผา่หนงั หนงัท่ีผา่นการชาน ้าปูนแลว้จะถูกน าไปขดูแยกเอาพงัผืดออก
อาจจะใช้คนหรือเคร่ืองจกัรก็ได ้ส่วนท่ีเป็นหนังจะถูกแล่เป็นแผ่นบาง ๆ ดว้ยเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า 
Splitting machine ความหนาบางอขงชั้นหนงัท่ีแล่ออกมาน้ีจะข้ึนอยูก่บัประเภทงานท่ีจะน าไปใช ้
ตามปกติจะสามารถผ่าแบ่งออกได้เป็น 4 ชั้นหนัง และอีก 2 ชั้นหนังพงัผืด ในระหว่างผ่าหนัง                      
น้ีอาจเติมสารส้มลงไปเพื่อช่วยใหเ้กิดความฝืด ท าใหผ้า่หนงัไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

การล้างน ้ าปูน หนังท่ีถูกแร่แล้วจะน าไปแช่ในสารละลายท่ีมีเกลือแอมโมเนียม
ฟอสเฟตหรือคลอไรด์ผสมกับเอนไซม์ท่ีเรียกว่า Bateเป็นเวลา 1-3 ชั่วโมง ปูนท่ีจับกับหนัง                
จะท าปฏิกิริยากบัสารเคมีจนหมดสภาพไป ส่วนสารอินทรีย์ท่ีเกิดจากการสลายตวัของเคราติน              
จะถูกก าจัดออกไปด้วยเอนไซม์ดังกล่าว นอกจากนั้ นเอนไซม์ยงัช่วยท าให้หนังจับสารฟอก       
(tanning agent) ในกระบวนการฟอกหนงัไดดี้ยิง่ข้ึนอีกดว้ย 

กระบวนการฟอกหนัง 
 กระบวนการฟอกหนงัท่ีใชก้นัอยูมี่ 2 วิธีคือ การฟอกโครม เหมาะส าหรับฟอกเป็นหนงัเบา
ด้วยการน าหนังท่ีผ่านการล้างน ้ าปูนแล้วไปป่ันในถงัฟอก เติมกรดซัลฟิวริกเพื่อท าลายฤทธ์ิด่าง 
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ละลายไขมนัและโปรตีนให้หมดไปใชเ้วลาประมาณ 1/2-2 ชัว่โมง จากนั้นจึงน าไปแช่ในสารฟอก
โครมหรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่ผงเขียว ซ่ึงจะเป็นเกลือโครเมียม เช่น โครมิกซลัเฟต (Chromic sulfate) 
โซเดียมไดโครเมต (Sodium dichromate) โครเมียมจะเขา้ท าปฏิกิริยากบัหมู่คาร์บอกซิลของโปรตีน
ใช้เวลาฟอกประมาณ 8-10 ชั่วโมง จากนั้ นน าไปรีดน ้ าออกให้แห้ง แล้วน าไปเข้าขั้ นตอน                       
การปรับปรุงผิวด้วยวิ ธีการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น การขัดผิวให้ เ รียบ                         
เพื่อให้หนังหนาสม ่าเสมอ ยอ้มสีและใส่น ้ ามนัให้หนังนุ่มน าไปตากแดดให้แห้งหรืออบในเตา                 
ซ่ึงจะใหห้นงัท่ีมีคุณภาพดีกวา่ เพราะสามารถควบคุมอุณหภูมิไดแ้ละประหยดักวา่ เม่ือหนงัแห้งแลว้
จะน ามาขัดผิวและตกแต่งสีอัดลายตามความต้องการของตลาด เช่น ลายหนังช้าง ลายจระเข ้                     
วดัขนาดและชัง่น ้าหนกัก่อนน าออกจ าหน่าย 
 การฟอกฝาด เหมาะส าหรับฟอกเป็นหนงัหนกั หนังท่ีผ่านการลา้งน ้ าปูนแลว้จะถูกน ามา
ท าลายฤทธ์ิด่างเสียก่อน แล้วจึงน าไปแช่ในบ่อฟอกฝาดท่ีมีสารฟอกฝาดคือ แทนนิน ซ่ึงได้จาก                 
การสกดัจากตน้พืชต่าง ๆ เช่น เปลือกไมย้คูาลิปตสั เปลือกตน้แวดเติล เปลือกการบูร สีเสียด หมาก 
และไมโ้กงกาง แทนนินจะมีราคาสูงกว่าสารฟอกโครม ดงันั้น โรงงานฟอกหนงัทัว่ไปเม่ือใช้แลว้   
จะไม่ปล่อยทิ้งไปแต่จะคอยเติมสารฟอกฝาดลงไปเพื่อใชฟ้อกต่อไปไม่มีท่ีส้ินสุด แทนนินมีสมบติั
เปล่ียนหนังดิบให้เป็นหนังส าเร็จรูปได้ดี ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนช้ากว่าการฟอกโครม จะกินเวลา             
1-2 สัปดาห์ ท าให้หนงัมีน ้ าหนกัมากข้ึนอาจถึงร้อยละ 350 ของน ้ าหนกัเดิม แทนนินท่ีถูกดูดเอาไว้
จะไปอุดรูขมุขนหนงัดิบท าใหห้นงัแข็งตวัไม่บิดงอเสียรูป จึงเหมาะท่ีจะน าหนงัท่ีไดไ้ปใชง้านหนกั                   
สารฟอกฝาดนอกจากสกัดได้จากพืชแล้ว อาจเกิดการสังเคราะห์ทางเคมีก็ได้เรียกว่า Syntan                 
โดยเป็นผลจากการกลัน่ตวัของสารซัลโฟเน็ตฟีนอล (Sulfonated phenol) กบัสารฟอร์มลัดีไฮด ์
(Formaldehyde) แทนนินท่ีสังเคราะห์ข้ึนได้น้ีสามารถน าไปใช้ในการฟอกฝาดได้ดีเช่นเดียว            
กบัสารฟอกฝาดตามธรรมชาติ 
 หนงัท่ีผ่านการฟอกฝาดแลว้จะถูกน าเขา้เคร่ืองป่ันเพื่อลา้งเอาแทนนินท่ีเหลือออก จากนั้น   
จึงเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงผิวเช่นเดียวกับหนังท่ีผ่านการฟอกโครม เพื่อให้ได้คุณภาพ                      
ตรงตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านก่อนน าออกจ าหน่ายเป็นหนงัส าเร็จรูป เพื่อใช้ในการท าผลิตภณัฑ์
หนงัต่าง ๆ ต่อไป 
 ผลพลอยได้ของโรงฟอกหนัง 
 ผลผลิตพลอยไดข้องโรงฟอกหนงัช่วยลดตน้ทุนการผลิตใหแ้ก่โรงงานไดส่้วนหน่ึง มีดงัน้ี 

1. กาวด า  เ ป็นพังผืด เ น้ือติดมันใต้ผิวหนัง  ซ่ึ งจะ ถูกขูดออกหลังจาก ท่ีหนัง ดิบ                        
ผา่นการแช่น ้ าปูนและก าจดัขนแลว้ หนงัชนิดน้ีใชเ้ป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย ์ขายให้แก่โรงงาน 
ท าปุ๋ยในสภาพเปียกและตากแหง้ 
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2. กาวขาว เป็นหนงัท่ีเหลือจากการผ่าหนงัชั้นท่ีสอง แลว้โรงงานไม่น าไปฟอก แต่น าไป
ตากแหง้เป็นแผน่เรียกวา่กาวขาว ขายใหผู้ผ้ลิตแคปซูลยา เยลล่ี หมากฝร่ัง หรือส่งออกต่างประเทศ 
 ปัญหาของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง 

1. วตัถุดิบ 
1.1 หนังดิบไม่เพียงพอ ซ่ึงได้แก่ หนังโคและหนังกระบือ เน่ืองจากอุตสาหกรรม    

หนงัสัตว ์ขยายตวัอยา่งรวดเร็วท าให้ความตอ้งการหนงัสัตวเ์พิ่มมากข้ึน และเกษตรกรใชเ้คร่ืองจกัร
ท าการเกษตรแทนโค-กระบือ ดงันั้นจึงควรส่งเสริมใหมี้การเล้ียงโค-กระบือมากข้ึน 

1.2 หนงัสัตวไ์ม่มีคุณภาพเน่ืองจากผูช้  าแหละมกัจะสนใจแต่เน้ือท่ีได ้จึงไม่ค่อยระวงั
คุณภาพของหนังท าให้หนังสัตว์มีต าหนิเช่น รอบจากการขีดข่วน รอบแมลงกัด ดังนั้ นควรมี                     
การส่งเสริมการเล้ียงสัตว์เชิงพาณิชย์ท่ี เป็นฟาร์มมากข้ึน จะท าให้ได้หนังสัตว์ท่ีมีคุณภาพ                  
มีต าหนินอ้ย 

2. กระบวนการผลิต เน่ืองจากต้นทุกการผลิตมีแนวโน้มสูงข้ึน ปัญหาการขาดแคลน
วตัถุดิบ และค่าจา้งแรงงานท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัต่อการแข่งขนัทางการคา้กบัต่างประเทศ
ในระยะยาว ผูป้ระกอบการของไทยจ าเป็นต้องมีการพฒันาเทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะ                   
การฟอกหนงัเพื่อให้สามารถผลิตหนังส าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพสูง และยงัมีตน้ทุนการผลิตใกลเ้คียง  
กบัประเทศคู่แข่ง เพื่อใหก้ารส่งออกผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัของไทยสามารถขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง         
ในอนาคต 

3. บุคลากร ประเทศไทยยงัขาดแคลนช่างท่ีมีความช านาญในการท าผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั
จ านวนมาก ดังนั้ นจึงควรส่งเสริมให้มีหลักสูตรด้านการผลิตหนังส าเร็จรูป การเย็บหนัง                    
และการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงัต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพแก่บุคลากรทางดา้นน้ี ซ่ึงจะมีผล  
ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบทนัสมยั สวยงาม ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

4. ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมฟอกหนงัเป็นอุตสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดน ้ าเสีย เน่ืองจาก
น ้าท่ีปล่อยออกจากโรงงานจะประกอบดว้ยจุลินทรีย ์มีกล่ินเหม็น เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคและยงัมี
โลหะหนกัของธาตุโครเมียมท่ีใชใ้นการฟอกโครมอีกดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งมีการบ าบดัก่อนท่ีจะปล่อย
ลงในท่ีสาธารณะ 

สรุปได้ว่า  กระบวนการผลิตหนังเป็นกระบวนการซ่ึงต้องอาศัยความช านิช านาญ                          
ในการท าอยา่งมาก เพื่อให้ไดว้ตัถุดิบ หรือหนงัท่ีมีคุณภาพและคงทน วตัถุดิบเหล่าน้ีเม่ือน าไปผลิต
เป็นสินค้า  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี มี คุณภาพและทนทาน อีกทั้ ง                    
มีความสวยงามตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง  

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังของไทย 
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อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัของไทยมีการพฒันามานานกวา่ 70 ปี โดยการพฒันาจากการเป็น
อุตสาหะกรรมในครัวเรือน เนน้การใชแ้รงงานจ านวนมากในการผลิตมาเป็นการผลิตแบบโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีการน าเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่มาใช้ ตลอดจนจะมีการพฒันา
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอยูเ่สมอ ซ่ึงควบคู่ไปกบัการพฒันาฝีมือการตดัเยบ็
และรูปแบบผลิตภณัฑจ์นสามารถพฒันาเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัตวัหน่ึงของประเทศ 

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัของไทยส่วนใหญ่ เป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง กล่าวคือ มีการจา้งงานต ่ากวา่ 200 คน มีก าลงัการผลิตไม่มากนกั โดยเป็นการผลิต
เพื่อการส่งออก และขายในประเทศควบคู่กนัไป ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงัท่ีผลิตไดร้้อยละ 80 ส่งออก   
ไปจ าหน่ายต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการผลิตของโรงงานขนาดใหญ่ 

การผลติเคร่ืองหนังสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลกัษณะดังนี ้
1. การผลิตเคร่ืองหนังอยู่ภายใต้ใบอนุญาตของบริษัทแม่ ท่ีท าการผลิตเคร่ืองหนัง                       

ในต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีมีเงินทุน เคร่ืองจกัร และเทคโนโลยใีนระดบัสูง 
2. การรับจา้งหรือรับช่วงผลิตตามใบสั่งซ้ือของลูกคา้ท่ีมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีมีช่ือเสียง 

หรือผูผ้ลิตท่ีผลิตตามใบอนุญาตในประเภทแรก โดยผลิตตามรูปแบบท่ีก าหนด 
3. การผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้หรือตรายีห่อ้ของตนเอง  
การผลิตเคร่ืองหนงัในไทยส่วนใหญ่เป็นการผลิตในลกัษณะท่ี 2 คือ ผลิตให้บริษทัต่างชาติ

ท่ีเขา้มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยอยา่งไรก็ตามลกัษณะการผลิตปัจจุบนัไดมี้การปรับเปล่ียนไป 
โดยบริษทัต่างชาติท่ีมีฐานการผลิตในประเทศเร่ิมยา้ยฐานการผลิตไปประเทศอ่ืนท่ีมีความไดเ้ปรียบ
ในดา้นตน้ทุนการผลิตเหนือกวา่ไทยอยา่ง จีน เวียดนาม และอินเดีย เน่ืองจากมีแรงงานจ านวนมาก 
ไดรั้บค่าจา้งแรงงานต ่าและมีความพร้อมในเร่ืองของวตัถุดิบมากกวา่ประเทศไทย ในปัจจุบนัท าให้
ผูป้ระกอบการไทย จึงปรับการผลิตจากเดิมท่ีเคยผลิตภายใตต้รายีห่อ้ของต่างประเทศมาเป็นการผลิต
ภายใต้ตรายี่ห้อของตนเองและให้ความส าคัญกับตลาดต่างประเทศมากข้ึนและมุ่งเน้นตลาด
ระดบักลางข้ึนไป ซ่ึงมีความตอ้งการในตวัสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง มีรูปแบบท่ีทนัสมยัแทนการผลิต
แบบเดิมท่ีเป็นการผลิตปริมาณมาก เน่ืองจากการแข่งขนัในตลาดระดบักลางลงมา ความไดเ้ปรียบ
เร่ืองตน้ทุนเป็นส่ิงส าคญัและเป็นการแข่งขนักนัดว้ยราคา ประกอบกบัไทยไดสู้ญเสียความไดเ้ปรียบ
ดา้นตน้ทุนแรงงาน ซ่ึงปรับตวัสูงข้ึนเร่ือย ๆ โดยไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาฝีมือแรงงาน  

อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยยงัคงมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในดา้นฝีมือแรงงานท่ีมี
คุณภาพ ในดา้นการผลิต สถานการณ์ทางการเมืองท่ีสงบ บรรยากาศการลงทุนท่ีเอ้ืออ านวยต่อนกั
ลงทุนต่างชาติ ท าให้ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านศกัยภาพการผลิตเหนือกว่า            
หลาย ๆ ประเทศ ในภูมิภาคท่ีมีค่าจา้งแรงงานต ่ากวา่ไทย ตวัอยา่งเช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย 
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เป็นตน้ แต่ไทยมีความดอ้ยกว่าประเทศเหล่าน้ีในดา้นตน้ทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าจา้งแรงงาน 
นอกจากน้ี ประเทศไทยยงัมีความไดเ้ปรียบในการผลิตเคร่ืองหนงัดว้ยหนงัสัตวป์ระเภทแปลก ๆ 
(Exotic skin) เช่น หนงัจระเข ้หนงังู หนงันกกระจอกเทศ หนงัปลากระเบน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสินคา้
ใหม่ของตลาดจากการผลิตดว้ยหนงัโค กระบือฟอก เป็นหลกั 

เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้ปรับให้
ผลิตภณัฑมี์ความทนัสมยัมากนกั เน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง ส่งผลต่อการตดัสินใจในการปรับเปล่ียนเทคโนโลย ีเน่ืองจากตอ้งใชต้น้ทุนสูง ในขณะท่ี
ผูป้ระกอบการเหล่าน้ีมีเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนค่อนขา้งนอ้ยมาก อีกทั้งการลงทุนดงักล่าวยงัมี
ความเส่ียง จากการเปล่ียนแปลงทิศทางความตอ้งการตลาด ผูป้ระกอบการบางรายจึงลดตน้ทุนดว้ย
การน าเขา้สินคา้จากจีนเพื่อมาจ าหน่ายในประเทศแทนการผลิตสินคา้เอง เพราะสินคา้จากจีนมีราคา
ถูกกวา่สินคา้ท่ีผลิตในประเทศมาก โดยน ามาปรับแต่งเพิ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าและน ามาติดตรายี่ห้อของ
ไทย นอกจากน้ี ยงัมีการหลบเล่ียงภาษีดว้ยการลกัลอบน าเขา้ตามชายแดนอีกดว้ย 

แม้ว่าไทยจะเคยเป็นฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ แต่เทคโนโลยีการผลิตท่ีไทย     
ไดรั้บการถ่ายทอดจากการเขา้มาลงทุนของต่างชาตินั้น ส่วนใหญ่เป็นดา้น Know-how ในการผลิต   
ซ่ึงไม่สามารถสร้างศกัยภาพการแข่งขนัได ้ทั้งน้ี ตอ้งอาศยัการพฒันาทางดา้นการตลาดควบคู่ไปดว้ย 
นอกจากน้ีท่ีผ่านมาไทยไม่ค่อยได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการหาตลาดมากนัก โดยเป็นการดูแล
จดัการของนกัลงทุนต่างชาติทั้งหมด 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัไทยได้มีการวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังมากข้ึน      
เป็นล าดับ โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพและรูปแบบให้ทันสมัยด้วยการพฒันาอุตสาหกรรม
สนบัสนุน และช่วยเหลือผูป้ระกอบการดา้นการออกแบบ ตวัอยา่งเช่น มีการจดัให้ผูผ้ลิตเคร่ืองหนงั
เพื่อท าการส่งออกพบกบัผูผ้ลิตของส่วนหนงัฟอกในประเทศ ไดมี้การมุ่งเนน้การพฒันารูปแบบของ
หนงัฟอก หนงัดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบขั้นพื้นฐานของส่วนหนงัฟอก โดยรัฐไดจ้ดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
ฟอกหนงัชาวต่างประเทศ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมฟอกหนงัไดพ้ฒันาและเรียนรู้ทกัษะ
และเทคนิคการฟอกหนงัท่ีมีคุณภาพสูงและมีรูปแบบตามสมยัท่ีนิยมรวมทั้งไดมี้การปรับวสัดุท่ีใช ้              
ในการผลิตจากเดิมท่ีใช้วสัดุสังเคราะห์มาเป็นหนงัคุณภาพสูง และหนงัสัตวจ์  าพวก  Exotic skin 
อยา่งเช่น หนงัจระเข ้หรือหนงัปลากระเบน และหนงันกกระจอกเทศ เป็นตน้ 

ขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง                 
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 

1. ขั้นเตรียมงาน เป็นการเตรียมหนงัตามขั้นตอนต่าง ๆ ดงัเช่น การลอกแบบ การถ่ายแบบ 
การเยบ็ เป็นตน้ เพื่อน าหนงัท่ีไดต้ดัตามแบบและเยบ็เรียบร้อยแลว้ ไปผลิตเป็นเคร่ืองหนงัประเภท
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ต่าง ๆ ตามขั้นตอนต่อไป โดยหนงัท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีเรียกวา่ หนงัหนา้ หรือคนงานแผนกน้ีเรียกวา่ 
ช่างหนงัหนา้ 

2. ขั้นประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ เป็นการน าหนงัหนา้ท่ีไดจ้ากขั้นตอนแรกมาประกอบเขา้กบั
อุปกรณ์หรือวสัดุอ่ืน ๆ ใหเ้ป็นรูปร่าง หรือรูปแบบของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ 

3. ขั้นตรวจสอบและตกแต่ง เป็นการน าส่วนประกอบท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ีสองมาตรวจสอบ
ความเรียบร้อย และตกแต่งเพิ่มเติมใหส้วยงามตามแบบท่ีตอ้งการหรือท่ีก าหนดไว ้

สรุปได้ว่า การผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังในประเทศมีกระบวนการ          
อยา่งต่อเน่ือง โดยพฒันามาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนไปสู่อุตสาหกรรมหนงัตลาดใหญ่ ซ่ึงไดรั้บ
การสนบัสนุนทั้งทางภาครัฐและดว้ยการพฒันาจากภาคเอกชนเอง ส่งผลให้อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงั
ในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตข้ึนตามล าดบั มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึน อีกทั้งยงัมี                      
การพฒันาคุณภาพของฝีมือแรงงาน และการออกแบบผลิตภณัฑเ์พื่อการส่งออกเป็นส าคญัอีกดว้ย  
 การรักษาหนังสัตว์ (CURING OR PRESERVATION) 
              กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2539, หนา้ 9) เป็นท่ียอมรับกนัแลว้วา่ หนงัฟอกท่ีดีนั้นจะตอ้ง
ไดม้าจากวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพดี ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นท่ีจะหาวิธีการเก็บรักษาให้หนังท่ีได้มานั้น    
คงอยูแ่ละมีคุณภาพดีเหมือนถลกออกมาจากซากสัตวใ์หม่ ๆ ประโยชน์ของการรักษาหนงัสัตว ์ดงัน้ี 

1. เป็นการเก็บรักษา ไม่ใหเ้กิดการเน่าเป่ือย ปราศจากส่ิงรบกวน เช่น แบคทีเรีย แมลง 
2. สามารถเก็บไวไ้ดน้านก่อนจะน าไปฟอก เช่น เก็บไวเ้พื่อรอเขา้ขบวนการฟอก ฯลฯ 
3. เพื่อจดัส่งไปขายในต่างประเทศ 

 ตามปกติแล้วหนังดิบท่ีถลกออกมาจากซากสัตว์นั้ นจะยงัมีความช้ืนประมาณ 2 ใน 3                  
ของน ้ าหนกัของหนงั (60%) จากความช้ืนดงักล่าวแลว้ถา้ปล่อยทิ้งไวจ้ะท าให้เกิดแบคทีเรียไดง่้าย    
เพราะปัจจยัของการเกิดและการขยายตวัของแบคทีเรียข้ึนอยูก่บัเหตุดงัน้ี คือ 

1. หนงัมีความช้ืนพอเหมาะ 
2. มีอาหารของแบคทีเรียอยา่งสมบูรณ์ 
3. ส่ิงแวดลอ้มและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 

 ในประเทศท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 10oซ.(50oฟ) หนังจะเกิดการเน่าและส่งกล่ินเหม็น               
ภายใน 3 - 4 วนั และในประเทศท่ีมีอากาศอย่างประเทศไทย อุณหภูมิประมาณ38oซ.(100oฟ.)           
หนงัจะส่งกล่ินและเร่ิมเสียในระยะเวลา 12 ชัว่โมง  การรักษาหนงัดิบเพื่อให้พน้จากการเน่าเป่ือยนั้น 
ไดมี้การคน้ควา้ทดลองท่ีจะหาวธีิการง่าย สะดวก ประหยดัมีคุณภาพดี วธีิการต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ีคือ                   

1. การรักษาโดยวธีิตากแหง้ (AIR-DRYING) 
2. การรักษาโดยวธีิอาบน ้ายา (ARSENATED HIDES & SKINS) 
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 การตากบนพื้นดิน(DRYING ON THE GROUND) คือการปูหนงับนพื้นดิน กลางแดด              
ให้แห้ง ขอ้เสียในการตากโดยวิธีน้ีคือ เม่ือหนังแห้งแล้วจะมีการหดตวัและมีรอยย่นเกิดข้ึนมาก 
(CRUMPLED-HIDES) 
 การขึงหรือตากในกรอบไม(้DRYING BY SUSPENSION OR FRAME DRYING)วิธีน้ี
ควรตากในร่ม ซ่ึงอากาศผ่านได้สะดวก การขึงในกรอบไม้ ไม่ควรให้ตึงจนเกินไปและต้องให้
แสงแดดในตอนเชา้และบ่ายส่องถึงได ้
 การตากโดยวิธีพาดบนราว หรือลวด (DRYING BY SUSPENSION OVER CORDS OR 
WIRES “LINEDRYING”) เป็นการพาดหนงับนเชือกท่ีขงัไว ้ลวด หรือราวไมท่ี้ท าไว ้
 การตากแบบท าเป็นเต็นท์ (TENT AND PARASOL DRYING) 
 นอกจากท่ีกล่าวน้ียงัมีอีกหลายวิธี เช่น ตอกขึงบนพื้นดิน ฯลฯ แต่ส่ิงส าคญัท่ีควรระวงั คือ 
หนงัตอ้งมีความสะอาดปราศจากเลือดและส่ิงสกปรก การตากควรกระท าในร่มซ่ึงมีอุณหภูมิของ
ความร้อนไม่มากจนเกินไป การตากท่ีท าให้แห้งเร็วเกินไป ความช้ืนภายในของหนังอาจมีอยู ่            
ไม่สามารถจะระเหยผ่านส่วนท่ีแห้งภายนอกได้ความช้ืนท่ีมีอยู่ข้างในท าให้หนังส่วนในเน่า                   
ถา้การตากแหง้ชา้จนเกินไปโดยเฉพาะในฤดูฝนหนงัจะเน่าก่อนท่ีหนงัจะแหง้ 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.13  การตากหนงัสัตวใ์นกรอบไมใ้ชต้ากหนงัสัตวท่ี์ใชอ้าบน ้ายาหรือท าหนงัแหง้ 
 ท่ีมา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2539 : 12 
 

 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 2.14 วธีิตากหนงัสัตวโ์ดยพาดบนลวด หรือ บนราว 
 ท่ีมา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2539 หนา้ 13 
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 การรักษาโดยวธีิอาบน า้ยา (ARSENATED HIDES & SKINS) 
 วิธีน้ีเป็นวิธีหน่ึงของการตากหนงัแต่การท่ีน าหนงัดิบไปตากแห้งเป็นการไม่ปลอดภยั  
เพราะระยะตากหนังอาจมีแมลงต่าง ๆ มาวางไข่และรบกวนและเม่ือหนังแห้งเก็บไวใ้นโกดัง               
อาจมีแมลงจ าพวกมอด แมลงปีกแขง็ หนู มาท าลายหนงัได ้ดงันั้น จึงมีผูริ้เร่ิมโดยใชห้นงัจุ่มในน ้ ายา     
กนัแมลงและสัตวเ์สียก่อน โดยการจุ่มลงในน ้ ายา 2 - 3 นาที จึงน าไปตากให้แห้งหรือหนงัแห้งแลว้
อาจจุ่มหรือพน่ยาก่อนท่ีจะเก็บไวใ้นโกดงัก็ไดเ้ช่นกนั 
 
 

 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.15 การตากหนงัสัตวใ์หพ้งัผดืและ เน้ือท่ีติดออก ก่อนท่ีจะไปท าหนงัอาบน ้ายา 
 ท่ีมา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2539 : 13 
  
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 2.16 การตดัหนงัสัตวใ์หไ้ดส้ัดส่วน ก่อน อาบน ้ายาหรือเก็บรักษาโดยวธีิอ่ืน 
            ท่ีมา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2539 หนา้ 13 
 

 น ้ ายาท่ีใช้กันมากท่ีสุดในขณะน้ี (ในประเทศไทย) คือน ้ ายาสารหนู(SODIUM 
ARSENITE) มีวธีิเตรียมน ้ายาดงัน้ีคือ 
 เตรียมจากสารหนูขาว (WHITE ARSENIC) 
 คุณสมบติัของสารหนูขาวเป็นสารท่ีละลายในน ้าไดย้าก อาจละลายในน ้าร้อนแต่ตอ้งใช้
น ้าจ  านวนมาก ดงันั้น จึงนิยมละลายในส่วนผสมของสารต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ก. ใชส้ารหนู (White Arsenic)    1.5  กิโลกรัม 
  ละลายในโซดาซกัผา้ (Soda Crystals)  1.5 กิโลกรัม 
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  น ้าขณะท่ีเดือด     
2
12  แกลลอน 

  (หลงัจากละลายดีแลว้เติมน ้าอีก 150 แกลลอน) 
 ข. สารหนู (White Arsenic)     1.5  กิโลกรัม 
  โซดาแอช (Soda ash)    550 กรัม 

  น ้าขณะท่ีตม้ใหเ้ดือด    
2
12  แกลลอน 

  (หลงัจากละลายดีแลว้เติมน ้าอีก 150 แกลลอน) 
 ค. สารหนู (Sodium Arsenate)    1.5  กิโลกรัม 
  โซดาแผดเผา (Caustic Soda)   450 กรัม 
  น ้า       150 แกลลอน 
 การเตรียมโดยวิธีดงักล่าวน้ีจะได้ความเขม้ข้นของน ้ ายาประมาณ 0.25%ใช้ส าหรับ      
จุ่มหนังสัตวก่์อนน าไปตาก หรือใช้พ่นหนังแห้ง เพื่อเก็บไวใ้นโกดังก็ได้ ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด คือ     
ใชห้นงัจุ่มประมาณ 2 – 3 นาทีแลว้น าไปตาก ซ่ึงเรียกวา่หนงัอาบน ้ายา 
 ค. การเกบ็รักษาโดยวธีิหมักเกลอื (SALT CURING) 
  หนงัหมกัเกลือหรือหนงัเคม็ เป็นกรรมวธีิการเก็บรักษาท่ีนิยมท ากนัอยา่งกวา้งขวาง  
เพราะเป็นท่ียอมรับว่าเป็นการเก็บรักษาท่ีได้หนังท่ีมีคุณภาพดีกว่าการเก็บรักษาโดยวิธี อ่ืน                     
อนัท่ีจริงแลว้ การรักษาโดยวธีิน้ีไม่เป็นการท าลายแบคทีเรียโดยตรงเพียงแต่เป็นการป้องกนัควบคุม
การเกิดการขยายตัวและการท างานของแบคทีเรียเท่านั้ น การควบคุมจะได้ดีหรือไม่นั้ น                         
ข้ึนอยูก่บัชนิด และคุณภาพของเกลือท่ีน ามาใช้ส าหรับเกลือทัว่ ๆ ไป มกัมีส่วนผสมของธาตุต่าง ๆ               
หลายชนิด เช่น โปแตสเซียม (POTASSIUM) แคลเซียม (CALCIUM) แมกนีเซียม (MAGNESIUM) 
และโซเดียมซัลเฟตส์ (SODIUM SUL-HATES)ฯลฯ ธาตุจะมีมากหรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กบัชนิดและ
แหล่งท่ีมา   ของเกลือ ธาตุท่ีติดมากับเกลือบางจ าพวกก็อ านวยผลประโยชน์บางจ าพวกก็ไม่มี
ประโยชน ์ในการรักษาหนงั เช่น ในเกลือทะเล (MARINESALT) ซ่ึงมีแบคทีเรียจ าพวกเหล่าน้ีอาศยั
อยู ่HALOPHILIC BACTERIA ซ่ึงจะท าให้หนงัเกิดรอยด่าง (REDHEAT) เกลือท่ีไม่สะอาดจะท า
ให้เกิดจุดด่าง (SALT STAIN) บนผิวหนงัได้ เกลือท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดคือ เกลือสินเธาวท่ี์บริสุทธ์ิ 
(MINERAL SALT) 
  ในปัจจุบนัวิทยาการได้เจริญก้าวหน้า จึงมีผูคิ้ดหาสารบางจ าพวกผสมกับเกลือ  
เพือ่ป้องกนัการเกิดแบคทีเรียและรอยต่าง ๆ จะกล่าวใหล้ะเอียดในเร่ืองเกลือต่อไป 
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 วธีิท าหนังหมักเกลอื  แบ่งออกได้ 3 วธีิ 
1. หนงัใส่เกลือหรือหนงัหมกัเกลือ (WET SALTED HIDES & SKINS) หลงัจากท่ีท า

ความสะอาดหนงัดิบแลว้ เอาหนงัปูบนแผงไมท่ี้เตรียมเอาไวสู้งจากพื้นประมาณ 6 – 7 เซนติเมตร 
โดยเอาดา้นทอ้งข้ึน แลว้ใช้เกลือโรยให้ทัว่ ปริมาณของเกลือท่ีใชป้ระมาณ 30 - 40% ของน ้ าหนกั
ของหนงัดิบ เช่น ววั ควาย และใช ้40 - 45% ของน ้ าหนกัประเภท แพะ แกะ และลูกววั เม่ือโรยเสร็จ
แลว้พบัส่วนริมของหนงัเขา้ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กลือหล่นออกจากหนงัและเอาหนงัดิบมาวางทบัหนงั
ท่ีใส่เกลือแล้วซ้อนกันให้เป็นกองสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ แต่ไม่ควรให้สูงเกินไป เพราะถ้าสูงเกินไป      
อาจจะท างานไม่สะดวกและไม่ปลอดภยัในการตรวจอาจจะท าให้เกิดการเน่าเป่ือยข้ึนได ้กองหนงั
ดงักล่าวน้ีควรทิ้งไว ้2 - 3 วนั ต่อจากนั้นเอากองหนงัท่ีใส่เกลือแลว้มาตรวจดูทีละแผ่นว่าเกลือท่ีใช้
พอหรือไม่  ถา้เกลือไม่พอก็ใส่เกลือเพิ่มอีกซ่ึงเรียกว่าใส่เกลือคร้ังท่ีสอง ทิ้งไวป้ระมาณ 5 - 7 วนั 
หลงัจากนั้น จึงน าไปเก็บไวใ้นโกดงัหรือหอ้งเยน็เพื่อรอเขา้ขบวนการฟอก 

2. หนงัเคม็ตากแหง้ (DRY SALTED HIDES & SKILS) วธีิน้ีมีการท าเหมือนหนงัเค็ม 
(หนงัหมกัเกลือ) แต่เม่ือใส่เกลือคร้ังท่ีหน่ึง เกลือซึมเขา้ไปในเน้ือหนงัดีแลว้เอาไปผึ่งแดดให้แห้ง 
โดยจะให้ถูกแสงแดดโดยตรงหรือจะผึ่งในร่มอย่างเดียวกับการท าหนังแห้งดังท่ีกล่าวข้างต้น 
ส าหรับวธีิท าหนงัเคม็ตากแหง้น้ีเหมาะส าหรับภูมิประเทศท่ีอากาศแหง้แต่ในประเทศท่ีมีความช้ืนสูง 
(75 R.H.) จะท าให้เกลือละลายกลายเป็นน ้ าและไหลออกจากหนงัสัตวก่์อนท่ีเกลือจะซึมเขา้ไปถึง
ชั้นในของหนงั ดงันั้น ควรใชแ้อนไฮดรัสโซเดียมซลัเฟท (ANHYDROUS SODIUM SULPHATE) 
ผสมกับเกลือในอตัราส่วน 1 ต่อ 5 เพราะโซเดียมซัลเฟทเป็นตัวดูดความช้ืนจากอากาศก่อนท่ี
ความช้ืนจะไปละลายเกลือดงักล่าว 

3. หนงัหมกัเกลือโดยมีวธีิแช่น ้าเกลือ (BRINING) เม่ือถลกหนงัออกจากซากสัตวแ์ลว้    
ถากไขมนัออกลา้งให้สะอาดแลว้น าไปแช่ในน ้ าเกลือท่ีเตรียมไว ้น ้ าเกลือมีความเขม้ขน้ประมาณ 
180o - 200o B.K. (22 – 24 Be) ระยะเวลาการแช่น ้ าเกลือนั้นข้ึนอยูก่บัขนาดความหนาของหนงัสัตว์
ตั้งแต่ 12 ถึง 48 ชัว่โมง เม่ือน าหนงัข้ึนจากบ่อก็ใชเ้กลือเมด็เล็ก ๆ โรยบนผิวหนงัดา้นเน้ือ แลว้จึงพบั
หรือกองเก็บไว ้และสามารถเก็บไวไ้ดถึ้ง 30 วนั หรือมากกวา่นั้น โดยไม่เสียหายหรือเน่าเป่ือย 
 ขอ้ควรระวงัก่อนท่ีจะน าหนงัชุดใหม่ลงไปแช่ในน ้ าเกลือตอ้งตรวจดูว่าความเขม้ขน้
ของน ้าเกลือวา่มีมากนอ้ยเท่าใด ถา้ความหนาแน่นของน ้าเกลือลดลงก็เอาเกลือเติมอีก และตอ้งแน่ใจ
วา่น ้าเกลือท่ีใชไ้ม่สกปรก หรือมีส่ิงโสโครกปนอยู ่ถา้มีตอ้งตกัส่ิงโสโครกออกตม้ให้เดือดก่อนท่ีจะ
น าหนังชุดใหม่ลงไปแช่ หรือเทน ้ าเกลือทิ้งถ้าสกปรกมาก  เพราะน ้ าเกลือสกปรกเป็นการเส่ียง                 
แก่การรักษาหนงัสัตว ์
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 ขอ้ดีในการรักษาโดยวิธีแช่น ้ าเกลือ (BRINING) คือ การรักษาท าไดร้วดเร็วกว่าวิธีอ่ืน
และปราศจากการเน่าเป่ือย ไม่เกิดรอยเม็ดเกลืออย่างใช้เกลือโรยเวลาฟอกไม่ตอ้งลา้ง น าไปแช่น ้ า 
เม่ือฟอกเสร็จมีคุณสมบติัอ่อนนุ่มดีกวา่การรักษาโดยวธีิการดองหนงั (CURING BY PICKLING) 
 การดองหนงัจะไม่กล่าวอยา่งละเอียดเพราะการดองส่วนมากท ากนัในโรงงานฟอกหนงั 
ในบางประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย นิยมดองหนังแกะส่งเป็นสินค้าออกการดองน้ี                 
จะตอ้งผ่านกรรมวิธีหลายชั้น เช่น แช่น ้ าปูน ขูดขนถากพงัผืด ลา้งน ้ าปูน ลา้งน ้ า จึงท าการดองได ้
การดองจึงไม่เหมาะส าหรับชนบทท่ีอยู่ห่างไกลตลาดเคมีภณัฑ์ และแหล่งท่ีเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ              
ไม่พร้อมมูล เพื่อเป็นแนวความคิดจะได้อธิบายไวบ้้าง การดองส่วนมากนิยมใช้กรดก ามะถัน                 
(H2SO4) กบัเกลือปริมาณการใชส่้วนใหญ่ ใชด้งัน้ี 

กรดก ามะถนั (H2SO4 cone) 1.5 – 2% 
เกลือ (Sodium Chloride) 12 – 15% 
น ้า     100 – 150% 
ถา้ใช้กรดมากไป  จะท าให้เส้นใยภายในของหนงัขาดความเหนียวและหย่อนคุณภาพ  

แต่ถ้าใช้เกลือน้อยจะท าให้หนังท่ีดองแล้วเกิดราและเห็ดด า ๆ ได้ เม่ือดองเสร็จควรใช้ยาจ าพวก            
พีไนโตรฟีนอล (P. Nitrophenal) 0.1% ผสมลงไปในน ้ าดองหนงัก่อนท่ีจะน าหนงัไปเก็บ และห่อ
ส่งไปขายการดองน้ีสามารถเก็บไวไ้ดน้านตั้งแต่ 3 เดือน หรือมากกวา่นั้น 

การดองน้ีในประเทศเยอรมนั บริษทัผลิตภณัฑ์น ้ ายาฟอกหนังสามารถคน้พบน ้ ายา               
ท่ีใชด้องดว้ยวิธีดองแห้ง ซ่ึงสะดวกและน ้ าหนกัเบา สามารถเก็บไวไ้ดน้านกวา่การดองอยา่งวิธีแรก               
แต่ในดา้นการคา้ยงัไม่มีผูนิ้ยมใชก้นั และยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง 
 

11. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 เอกจิตรา เพ็งวิชัย (2549) ศึกษาเร่ือง การจดัการธุรกิจชุมชนประเภทเคร่ืองหนงั (รองเทา้) 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาร จงัหวดัอุดรธานี พบวา่ จากการสัมภาษณ์
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นคณะกรรมการด าเนินธุรกิจชุมชนในการจดัการธุรกิจชุมชนประเภทเคร่ืองหนงั 
(รองเท้า) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงเป็น             
เพศชาย 3 คน และเพศหญิง 3 คน อายุเฉล่ีย 46 ปีข้ึนไป มีอาชีพหลกัคือเกษตรกรรม มีการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา 
 ในดา้นการบริหารการผลิต มีการก าหนดตน้ทุนการผลิตตามเกรดของเคร่ืองหนงั ถา้หนงัมี
คุณภาพดี ตน้ทุนในการผลิตจะสูงตาม ในการออกแบบและพฒันาสินคา้นั้นจะมีอย่างต่อเน่ือง                   
มีการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ มีการส่งเสริมการสร้างความช านาญเฉพาะผลิตภัณฑ ์                    

ต่อน ้าหนกัของหนงั 
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โดยมีการก าหนดใหส้มาชิกแต่ละคนผลิตสินคา้เฉพาะอยา่ง เพื่อสร้างความช านาญ ไดมี้การก าหนด
โควตา้ในการผลิตเพื่อการกระจายสินคา้ไปสู่สมาชิกอยา่งทัว่ถึงและเพื่อรักษาระดบัการผลิต 
 ดา้นการบริหารการตลาด มีการก าหนดตลาดเป้าหมายเป็นลูกคา้ท่ีอยูใ่นช่วงของวยัท างาน 
การตั้งราคาสินคา้สูงกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ในลกัษณะเดียวกนัมีการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีแหล่งผลิต และ
สถานท่ีจ าหน่ายสินคา้โอทอป ใหส่้วนลดพิเศษควบคู่กนัในกรณีท่ีซ้ือสินคา้ท่ีแหล่งผลิต 
 ดา้นการบริหารการเงิน ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน บางส่วนจะได้
จากการระดมหุน้ของสมาชิกภายในกลุ่ม ท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนอยา่งเพียงพอและมีความสามารถ
ท าก าไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีระบบการตรวจสอบทางการเงินท่ีดีสามารถตรวจสอบได ้อีกทั้งสมาชิก
ในกลุ่มยงัได้รับผลประโยชน์ โดยได้รับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและผลประโยชน์เหล่านั้น        
ยงัเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 
 ดา้นบุคลากร กลุ่มผลิตเคร่ืองหนงัไดมี้การจดัฝึกอบรมดา้นการพฒันาฝีมือแรงงานให้กบั
สมาชิกทุกปี และคณะกรรมการกลุ่มให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อย่างดี                
ท  าใหส้มาชิกมีขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
 พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกซ้ือสินค้า               
เน้นท่ีประโยชน์การใช้สอย และเป็นรองเทา้หนงัแทท่ี้มีความทนทาน และยงัมีเคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพ 

อภิชัย พนัธเสนและคณะ (2550) ไดท้  าวจิยัเร่ือง การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
กบัอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม งานวจิยัน้ีมีจุดเร่ิมตน้มาจากความเขา้ใจของคณะผูว้ิจยัวา่ 
ภายหลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสนอแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้ ง
รูปธรรมในการท าการเกษตรส าหรับเกษตรกรรายย่อย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการพึ่งตนเอง         
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยท่ีไดท้รงมีแนวคิดในเร่ืองน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เกษตรทฤษฎีใหม่ดงักล่าว
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ สามขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ีหน่ึง เกษตรกรจะตอ้งสามารถพึ่งตนเอง            
จากการเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคเป็นหลกัได ้ขั้นตอนท่ีสอง เม่ือมีผลผลิตมากเกินความจ าเป็น
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ควรมีกิจกรรมกลุ่มในลักษณะเป็นสหกรณ์เพื่อการแปรรูป                  
หรือการจ าหน่าย ส่วนขั้นท่ีสาม สามารถร่วมมือกบักลุ่มทุนและพลงังาน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
ภายหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม พระองค์ได้มีพระราชด ารัส               
ในเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงหมายถึง “พอกินพอใช”้ ท่ีเคยมีพระราชด ารัสมาตั้งแต่ พ.ศ. 2517 
โดยอธิบายในปีต่อมาอยา่งชดัเจนว่า “ความพอเพียง” นั้น หมายถึง ความพอประมาณ และความมี
เหตุผลโดยได้เสนอเศรษฐกิจพอเพียงน้ีในฐานะท่ีเป็นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ แต่คนไทย
ทัว่ไปก็ยงันึกภาพไม่ออกวา่ เศรษฐกิจพอเพียงจะมีรูปธรรมท่ีน ามาใชป้ฏิบติัจริงไดอ้ยา่งไร เน่ืองจาก
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คุ ้นกับเกษตรทฤษฎีใหม่ซ่ึงมีรูปธรรมการผลิตการเกษตรส าหรับเกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก                      
มีแนวโนม้จะอธิบายเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความหมายเช่นเดียวกบัทฤษฎีใหม่ และเม่ือเป็นเช่นนั้น            
ก็ยากท่ีจะปรับมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในลักษณะท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง                   
เน่ืองจากประเทศไทยยงัมิได้มีธุรกิจในเฉพาะภาคเกษตร แต่ยงัได้มีอุตสาหกรรมและการบริการ      
ท่ีกา้วหนา้ไปไกลแลว้ 
 อัจฉราวดี แก้ววรรณคดี (2545) ศึกษาเร่ือง การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ี           
การท างานเชิงคุณภาพส าหรับการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง  พบว่า แนวทาง                 
ในการปรับปรุงเคร่ืองหนงัใหเ้ป็นไปตามขั้นตอนนั้น จะเร่ิมตน้ท่ีของเทคนิค QFD คือ จะตอ้งทราบ                    
ความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บจากทีมฝ่ายการตลาดของบริษทั หลงัจากนั้นตอ้ง
ท าการหาความต้องการเชิงเทคนิค ซ่ึงข้อมูลส่วนใหญ่ท่ีได้รับมาจากฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ                  
ของบริษทั แบบสอบถามเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั เพราะเป็นส่ิงท่ีท าให้ทราบวา่ผลิตภณัฑ์ของบริษทั              
มีส่ิงใดท่ีตอ้งท าการปรับปรุงเพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจกบัลูกคา้ 
 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับหลังจากการท าวิจยัด้วยเทคนิค QFDนั้น เม่ือท าการเปรียบเทียบกับ
ผลิตภณัฑรู์ปแบบเดิมของบริษทัและผลิตภณัฑคู์่แข่งทั้ง 2 ราย ดว้ยการเปรียบรูปลกัษณ์ภายนอกนั้น
จากผลท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นจากลูกค้าด้วยแบบสอบถาม พบว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
หลงัจากท าการวิจยัดว้ยเทคนิค QFD สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้มากกวา่ผลิตภณัฑ์รูปแบบเดิม     
ร้อยละ 47 และมากกวา่ผลิตภณัฑคู์่แข่ง A และ B เท่ากบัร้อยละ 45 และ ร้อยละ 25 ตามล าดบั 
 เน่ืองจากการส ารวจความคิดเห็นของลูกคา้นั้นไม่สามารถท าการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบถึง                   
การใชง้านของลูกคา้เหมือนกบัการส ารวจดว้ยแบบสอบถามคร้ังแรก จึงตอ้งท าการศึกษาถึงคุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์อีกคร้ังในห้องทดลอง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ได้ด้อยลงไป                   
โดยรายละเอียดของการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวมี้คุณภาพท่ีดีกวา่ผลิตภณัฑ์รูป
แบบเดิมของบริษทัและบริษทัคู่แข่งทั้งสองราย 
 อิฐิรัตน์ ตาปวน (2552) ได้ท าศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ                   
การส่งออกรองเทา้และผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังของไทยไปตลาดสหรัฐอเมริกา พบว่า การส่งออก
รองเทา้ของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงผลการวิเคราะห์ค่า RCA ของประเทศไทยมี           
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกรองเทา้ไปยงัตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาลดต ่าลง            
ทุก ๆ ปี โดยค่า RCA ของประเทศไทยมีค่ามากวา่ 1 แต่ไม่มากหากเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนั
รายอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัในช่วงปี พ.ศ. 2538-2550 ของประเทศไทยมีค่า RCA โดยเฉล่ียลดลงสูงสุดเท่ากบั 
1.27 และเม่ือเปรียบเทียบกบัปีฐานของประเทศไทย พบวา่ค่า RCA เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัพบว่า 
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยลดลง ซ่ึงประเทศคู่แข่งท่ีส าคญั คือ ประเทศเวียดนาม   
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มีค่า RCA สูงท่ีสุด รองลงมาคือประเทศจีน อิตาลี บราซิล และประเทศอินโดจีน แต่มีขอ้สังเกตคือ               
ค่า RCA ของทุกประเทศมีค่าลดลงในปี พ.ศ. 2550 
 ผลการวิ เคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาดรองเท้าของประเทศไทยในตลาดประเทศ
สหรัฐอเมริกามีค่าน้อยท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งท่ีส าคัญ ประเทศท่ีส่วนแบ่ง                    
ทางการตลาดในการส่งออกรองเทา้ไปตลาดสหรัฐเรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไปยงัค่าน้อยท่ีสุด คือ     
ประเทศจีน อิตาลี เวยีดนาม บราซิล และประเทศอินโดนีเซีย หากพิจารณาจากค่า RCA ของประเทศ                 
คู่แข่งขนัท่ีน่าสนใจแลว้ ประเทศจีนและประเทศเวียดนามเป็นประเทศท่ีมีค่า RCA สูงท่ีสุด และ                  
มีแนวโนม้ท่ีค่า RCA จะเพิ่มสูงข้ึนจากปีฐานทุก ๆ ปี เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีมีตน้ทุนและแรงงาน 
ท่ีต ่า จึงสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดไดม้ากข้ึน 
 การพิจารณาค่า RCA ร่วมกบัส่วนแบ่งทางการตลาด พบวา่ประเทศไทยมีค่า RCA มากกวา่ 
1 เพียงเล็กน้อยและมีส่วนแบ่งทางตลาดท่ีน้อย และมีค่าโดยเฉล่ียลดลงจากปีฐานในทุก ๆ ปี              
แสดงถึงส่วนแบ่งทางการตลาดมีแนวโน้มท่ีทรงตวั และมีความสามารถในการแข่งขนัท่ีลดลง              
เร่ือย ๆ  เม่ือเปรียบเทียบกับปีฐาน แต่หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งพบว่าประเทศจีนและประเทศ
เวียดนามมีความสามารถในการแข่งขันท่ีมากกว่าประเทศไทย และมีแนวโน้มส่วนแบ่ง                      
ทางการตลาดท่ีเพิ่มสูงข้ึนใน ทุก ๆ ปี เม่ือเปรียบเทียบกบัปีฐาน ส่วนประเทศอิตาลี บราซิล และ
ประเทศอินโดนีเซีย มีความสามารถในการแข่งขนัท่ีมากข้ึนกวา่ประเทศไทย แต่มีแนวโนม้ส่วนแบ่ง
ทางตลาดท่ีลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัปีฐาน (พ.ศ. 2537) 
 ณัชชา สมจันทร์ (2551) ศึกษาเร่ือง การศึกษาการปรับตวัผูป้ระกอบการเคร่ืองหนังไทย  
เพื่อการส่งออก พบวา่ อุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัไทยก าลงักา้วสู่ช่วงส าคญัของการแข่งขนั เน่ืองจาก
ระบบโควตาน าเขา้เคร่ืองหนงัไทยเคยไดรั้บประโยชน์อยูเ่ดิม ก าลงัจะหมดภายใตก้ารเปิดเสรีการคา้
ขององคก์ารคา้โลก (WTO) และคู่แข่งส าคญัของไทยคือประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไดเ้ขา้สู่
การเป็นสมาชิกองค์การคา้โลก ซ่ึงการเปิดเสรีการคา้เคร่ืองหนังจะท าให้ผูน้  าเคร่ืองหนงัรายใหญ่   
ของโลก คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น ต้องยกเลิกระบบโควตาน าเข้าเคร่ืองหนัง                            
ท่ีให้แก่ประเทศผู ้ส่ งออกเค ร่ืองหนัง  รวมทั้ งประเทศไทยด้วยการท าให้ผู ้ประกอบการ                           
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง โดยเฉพาะเคร่ืองหนังท่ีพึ่ งพาตลาดดังกล่าวข้างต้น เป็นตลาด                     
ส่งออกหลัก (คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 ของการส่งออกเคร่ืองนุ่งหนังทั้งหมดของไทย)                 
ตอ้งเร่งปรับตวัให้อยู่รอด ในท่ามกลางการแข่งขนัท่ีทวีความรุนแรงของทุกขณะ ส าหรับสถานะ                
ของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังไทยในปัจจุบัน ประสบปัญหาด้านความสามารถในการแข่งขัน                   
ท  าใหส่้วนแบ่งเคร่ืองหนงัในตลาดโลก มีสัดส่วนท่ีลดลง 
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 แมว้่าผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัเน้นการผลิตเพื่อส่งออกมากกวา่ผลิตจ าหน่าย
ในประเทศ แต่ยงัมีปัญหาประเด็นดา้นคุณภาพของวตัถุดิบท่ีตอ้งการพึ่งพาการน าเขา้จากต่างประเทศ 
ในการผลิตผลิตภณัฑ์สู่ตลาดระดบับน จากการศึกษาได้เห็นประเด็นการสร้างวตัถุดิบใหม่ด้วย     
เคร่ืองหนังพิเศษ สามารถแข่งขนัในตลาดเพื่อหลีกเล่ียงสงครามราคาได้ ด้านแรงงานในเทคนิค          
การออกแบบและดีไซน์ ยงัไม่สามารถก าหนดแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัจนกลายเป็นผูน้ า
แฟชัน่ได ้แต่จากการศึกษาประเด็นท่ีคน้พบกลบัเป็นเร่ือง ท าอย่างไรจะรักษาแรงงานท่ีมีอยู่ให้อยู ่  
กบัหน่วยงานได้ตลอดจนพฒันามาเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือและเป็นก าลงัส าคญัของหน่วยงานให้ได ้               
ดงัค ากล่าวท่ีว่า “จดัคนให้เหมาะสมกับงาน” แต่ควรสร้างประเด็นท่ีว่า “สร้างคนให้เหมาะสม                  
กบังาน” มากกวา่ ดา้นการส่งออก ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาดา้นการขาดประสบการณ์
ในการส่งออก ดว้ยการขาดการศึกษาขอ้จ ากดัและกฎเกณฑ์ของประเทศท่ีตนท าการส่งออก แต่จาก
การศึกษาศึกษาประเด็นท่ีคน้พบ ถึงแมผู้ป้ระกอบการจะขาดประสบการณ์ดา้นการส่งออก แต่ปัญหา
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยตวัแทนจ าหน่าย แนวโน้มในอนาคตพบว่าผูป้ระกอบการเคร่ืองหนงัตอ้งการ
เปิดตลาดต่างประเทศดว้ยตราสินคา้ของตนเอง และพฒันาตนเองจากการรับจา้งผลิตเป็นการสร้าง
ตราสินคา้ โดยท าให้ตราสินคา้เป็นท่ียอมรับด้วยวิธีการประกวดแฟชั่นดว้ยตราสินคา้ของตนเอง  
เพื่อสร้างต านาน ท าให้ตราสินคา้มีประวติัความเป็นมาท่ีน่าสนใจ หรือมีเร่ืองเล่า ความน่าเช่ือถือ              
มีจุดจดจ าหรือเอกลกัษณ์ท่ีจดจ าไดง่้าย โดยใช ้สี สัญลกัษณ์ การสร้างบุคลิกภาพหรืออุปนิสัยให้กบั
ผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง ดังนั้ น ผู ้ประกอบการเคร่ืองหนังควรปรับตัวจากการรับจ้างผลิต                        
สู่การสร้างตราสินคา้ขงตนเอง เพื่อเพิ่มยอดขาย ยอดส่งออก และเพื่อขยายฐานตลาดเคร่ืองหนงัไทย           
สู่ตลาดเคร่ืองหนงัโลกต่อไป 
 กิตติพร ราชวงค์  (2549) การออกแบบพฒันาบรรจุภณัฑ์ส าหรับ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนัง 
บริษัทหัตถกรรมวานิช ต าบลส าโรงใต้ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า                        
จากการ ศึกษาสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์วา นิช  ต าบลส าโรงใต้  อ า เภอพระประแดง                             
จังหวัดสมุทรปราการ เร่ิมก่อตั้ งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2544 ด าเนินการก่อตั้ งโดย คุณพิเชษฐ์ วานิช                    
โดยมีการด าเนินการเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เร่ิมแรกเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเอง โดยเร่ิมออกแบบ                
เคร่ืองหนงัต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋า ประเภทกระเป๋าสตางค ์กระเป๋าถือ กระเป๋าคาดเอว 
ส่งขายตามร้านเคร่ืองหนังต่าง ๆ จนได้รับความนิยมของกลุ่มลุกค้าท่ี ช่ืนชอบเคร่ืองหนัง                       
ดว้ยผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังของบริษทัหัตถกรรมวานิช มีจุดเด่นตรงท่ีเป็นงานฝีมือ มีความสวยงาม             
มีเอกลกัษณ์จากผลตอบรับท่ีดี คุณพิเชษฐ ์วานิช จึงไดจ้ดทะเบียนก่อตั้งบริษทัหตัถกรรมวานิชข้ึนมา 
 ในดา้นการศึกษาปัญหาและความตอ้งการของบรรจุภณัฑ์ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั ของบริษทั
หตัถกรรมวานิช ต าบลส าโรงใต ้อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ในดา้นโครงสร้าง
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บรรจุภณัฑ์นั้น ตน้ทุนไม่แพง สั่งท าไดง่้าย โครงสร้างสามารถป้องกนัสินคา้ไดดี้ แต่รูปแบบถุงผา้             
ท่ีบรรจุย ังไม่ มีความแปลกใหม่ ท่ีน่าสนใจหรือดึงดูผู ้บริโภค ไม่ เสริมสร้างความสง่างาม                       
และเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง อีกทั้ งย ังไม่สามารถสร้างบ่งบอกเอกลักษณ์                     
ในตัวผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนด้านกราฟฟิก ย ังไม่ มีข้อมูลทั้ งตราสัญลักษณ์ ไม่สามารถแสดง                        
ความเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์ได ้ซ่ึงเป็นประโยชน์ในดา้นการโฆษณาหรือการจดัสินคา้ สร้างช่ือเสียง
ให้กบักิจการ เน่ืองจากยงัเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ผูผ้ลิตยงัไม่มีเงินทุนในเร่ืองบรรจุภณัฑ์ เพราะท าให้
ตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน จึงท าให้สินค้าในตลาดมีรูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีคล้ายกนัมาก ท าให้ขาด
จุดเด่นของผูผ้ลิตแต่ละรายไป แต่หากมีการพฒันาบรรจุภณัฑ์ จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภณัฑ์มากข้ึน รวมถึงเป็นการสร้างความรู้จกัให้กบัตราสินคา้และสร้างความน่าเช่ือถือให้กบั
ผูบ้ริโภคมากข้ึน 
 พรพิศ ไชยมหาพฤกษ์ (2544) ศึกษาเร่ือง ความรู้และทกัษะของแรงงานฝีมือท่ีตรงกับ          
ความตอ้งการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง พบว่าจากการวิจยัขอ้มูลเก่ียวกับ
ความรู้และทกัษะของแรงงานฝีมือตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยรวมน าความรู้           
ไปใช้อยู่ในระดับมาก ส่วนความรู้เร่ืองโครงสร้างมาตรฐานและรูปทรง มาตราส่วนและขนาด
รองเทา้ สัดส่วนและหุ่นรองเทา้ มีความตอ้งการน าความรู้ไปใชใ้นระดบัมากท่ีสุด เพราะว่าความรู้
ทั้ง 3 เร่ืองมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั การท ารองเทา้ให้สวมใส่ไดส้บายและเสริมสร้างบุคลิกท่ีดี
ใหก้บัผูส้วมใส่ ผูผ้ลิตตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจมาตราส่วนการวดัขนาด สรีระโครงสร้างเทา้ของผูใ้ช้
แต่ละเช้ือชาติ อาจแตกต่างกนัซ่ึงมีผลต่อการสร้างหุ่นรองเทา้ คือการท าหุ่นรองเทา้ให้ได้สัดส่วน            
ท่ีถูกตอ้งและตอ้งสัมพนัธ์กบัความสูงต ่าของรองเทา้ ซ่ึงจะมีผลต่อการเดินของผูส้วมใส่ สัดส่วน   
ความสูงต ่าของส่วนประกอบแต่ละชนิดไดข้นาดกนั เม่ือประกอบเป็นรองเทา้ส าเร็จรูปแลว้ท าให ้           
ผูต้อ้งการใชมี้ความปรารถนาท่ีจะตดัสินใจซ้ือจึงจะถือว่ารองเทา้ไดส้ัดส่วนท่ีถูกตอ้ง ดงันั้นผูผ้ลิต
ต้องให้ความส าคัญในเร่ืองน้ีอย่างมาก  ส่วนเร่ืองการประกอบโดยใช้จักรในการเย็บระบบ
คอมพิวเตอร์ใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ย เพราะเคร่ืองจกัรระบบคอมพิวเตอร์มีราคาสูงจึงไม่นิยมใช ้
ในส่วนของทักษะการทดสอบความเปราะบางของพลาสติก มีระดับการน าไปใช้น้อยท่ีสุด                   
เพราะในปัจจุบนัมีผูผ้ลิตจ านวนมากรายให้ผูป้ระกอบการได้เลือกใช้ และสามารถก าหนดระดบั
คุณภาพของพลาสติกท่ีจะน ามาเป็นส่วนประกอบได ้ดงันั้นทกัษะในดา้นน้ีจึงมีความจ าเป็นลดลง 
ส่วนในการทดสอบ ความทนทานของช้ินส่วนโดยใช้สารเคมีนั้ น  หากเป็นบริษัทผู ้ผลิต                    
จะให้ความส าคญัในจุดน้ีมาก  แต่โรงงานเป็นผูซ้ื้อมาใช้มีผูผ้ลิตอุปกรณ์และช้ินส่วนจ านวนมาก 
สามารถเลือกซ้ือและก าหนดคุณภาพของอุปกรณ์ได ้จึงท าให้ไม่มีความจ าเป็นตอ้งน ามาตรวจสอบ
เองและทกัษะในการวางวตัถุดิบท่ีส าคญัในการผลิตและมีตน้ทุนสูง หากแรงงานไม่มีความช านาญ
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ในด้านน้ี จะก่อให้เกิดผลเสียหายหลายประการ เช่น หากไม่รู้ทิศทางของการยืดหยุ่นของหนัง               
จะท าให้รูปทรงผลิตภณัฑ์เสียหาย ไม่ตรงตามรูปแบบท่ีก าหนดไว ้และถา้ไม่สามารถค านวณพื้นท่ี 
การตดัหนงัให ้ ใชง้านไดม้ากท่ีสุด หากมีเศษหนงัเหลือมากก็จะเพิ่มตน้ทุนการผลิตใหสู้งข้ึน 
 ส่วนในด้านคุณลกัษณะของแรงงานท่ีส าคญัท่ีสุดของแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมผลิต
กระเป๋าท่ีตอ้งการคือ ผูท่ี้มีทกัษะในการปฏิบติังานเป็นอย่างดี เพราะในงานอุตสาหกรรมกระเป๋า       
ตอ้งใช้ทกัษะในการปฏิบติังานได้อย่างดี เพราะในงานอุตสาหกรรมกระเป๋าต้องใช้ทกัษะฝีมือ
ประณีตเป็นอย่างมาก จึงจะสร้างผลงานไดรู้ปทรง สัดส่วนสวยงามและสามารถเพิ่มมูลค่าสินคา้                      
และสร้างก าไรใหก้บัธุรกิจ 




