
 

 

บทที ่ 5 
ศักยภาพของกลุ่มธุรกจิชุมชนด้านงานหัตถกรรม  อ าเภอหางดง 

 

 จากการลงส ารวจพื้นท่ี เพื่อเก็บข้อมูลปฏิบัติการส าหรับ การวิจัยการวิเคราะห์                   
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพของธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้ ตามโครงการ                                         
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นความตอ้งการ
ของชุมชน ในด้านการพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน อนัเป็นแนวทางท่ีจะจดัล าดบัความส าคญัปัญหา              
ของสินคา้ทอ้งถ่ิน เพื่อศึกษาสถานท่ีผลิต ท่ีมาของวตัถุดิบ รูปแบบ วสัดุ อุปกรณ์ ขั้นตอนในการ
ท างานหัตถกรรม ท่ีท าการศึกษาด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพชุมชน ให้ยกระดับ          
สู่การพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ิน ตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน และทอ้งถ่ิน  
                  ในการศึกษาสภาพปัญหาความตอ้งการ เพื่อท่ีจะไดน้ าองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษา
พฒันาสินคา้ใหมี้คุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของทอ้งตลาด โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เป็นการให้ชาวบา้นได้แสดงความคิดเห็น  มีความรู้สึกเป็นเจา้ของแผนงานโครงการร่วมมือกนั
พฒันาดว้ยความสามารถของตนเองในขอ้มูลต่างๆ ส่วนบริบทของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
 การศึกษากลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม้ กรณีศึกษา หมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง หมู่ท่ี 5 ต าบล  
บา้นแหวน หมู่ท่ี 8 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 8 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 12  
ต าบลบา้นแหวน  อ าเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีรายช่ือผูป้ระกอบการทั้ง 8 กลุ่มดงัน้ี 
  1. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  1  คุณศิรินนัท ์    จนัทร์จาน 
  2. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  2  คุณสมศรี    โปธิ 
  3. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  3  คุณภีระพฒัน์  นนัทะวงศ ์
  4. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  4  คุณกนก    ศรีมูล    
  5. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  5  คุณมา     สายกนัทา 
  6. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  6  คุณอนนัต ์   ไชยยม     
  7. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  7  คุณพวงเพชร    นนัทะ 
  8. กลุ่มตวัอยา่งท่ี  8  คุณทองดี    เขียวดี 
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บริบทของกลุ่มธุรกจิชุมชน 
 
  จากการศึกษากลุ่มธุรกิจชุมชน ท่ีประกอบอาชีพงานหัตถกรรมประเภทต่างๆ ผูว้ิจยั       
ไดค้ดัเลือกผูป้ระกอบการจ านวน 8 กลุ่ม เพื่อท าการศึกษาบริบทของกลุ่มธุรกิจชุมชน ดา้นศกัยภาพ  
และความเป็นไปไดท่ี้จะพฒันาสินคา้ทอ้งถ่ินสู่มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน และทอ้งถ่ิน ขอ้มูลต่างๆ 
ไดท้  าการเก็บรวบรวมไวด้งัต่อไปน้ี 
 
1.   กลุ่มที ่1  ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์กรอบรูปกระจก 
 
 1.1 ประวตัิของผู้ประกอบการผลติภัณฑ์กรอบรูปกระจก 
         คุณศิรินนัท์  จนัทร์จาน  อายุ 52 ปี  ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขท่ี 39 หมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  อาชีพปัจจุบนัหลกั คือ การรับเหมา มีรายไดเ้ฉล่ีย 4,600 บาท / เดือน  
คุณศิรินนัทเ์ป็นผูป้ระกอบรายเด่ียว ลกัษณะการท างานของคุณศิรินนัท ์ เป็นแบบผลิตเองทุกขั้นตอน  
การท างานหตัถกรรมการแกะกระจกท ามามากกวา่ 5 ปี  ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดจ้ะน าไปวางขาย ภายใน
ต าบลขนุคงเป็นส่วนใหญ่  หรือผลิตตามท่ีลูกคา้สั่งซ่ึงเป็นงานลกัษณะงานเหมาช้ิน 
                    1.2 เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกรอบรูปกระจก 

        ความเป็นอยู่ของคุณศิรินันท์ ผูผ้ลิตผลิตภัณฑ์กรอบรูปกระจกในปัจจุบนัคุณ
ศิรินนัท ์ มีสภาพความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึด
ติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ๆ ไป มีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถ         
ในการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีทนัสมยัไดเ้ป็นอย่างดี  ส่วนรายไดน้ั้นแต่ก่อนคุณศิรินนัท ์   
มีไดจ้ากการท าอาชีพ  จกัสาน  หรือบางคร้ังก็รับจา้งทัว่ไป  แต่เงินท่ีไดม้านั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้
จ่ายภายในครอบครัว  และด ารงชีพในชีวิตประจ าวนั  เพราะเป็นอาชีพท่ีมีรายได้ ไม่มากนกั จึงหัน
มาประกอบอาชีพการรับเหมาการท ากรอบรูปกระจกท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 
                   1.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์กรอบรูปกระจก     
          ผลิตภณัฑก์รอบรูปกระจก  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง  หรือท าตามแบบ
ท่ีลูกคา้น ามาให้   ผลิตภณัฑ์ท่ีท า คือ กรอบรูปกระจก วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไม ้และกระจก   
ท่ีมีคุณภาพสูงวสัดุเหล่าน้ีไดม้าจากผูว้า่จา้งน ามาส่งให้ ส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ ซ้ือจากร้านคา้ขายกระจก  
เช่น มีดแกะกระจก มีดตดั กาว สี พู่กนั มุก แว๊ก เป็นตน้  ส่วนในด้านการผลิตนั้น คุณศิรินันท ์       
จะเป็นผูผ้ลิตเองทุกขั้นตอน ในดา้นการตรวจสอบผลิตภณัฑ์เบ้ืองตน้ก่อนน าไปส่งในลูกคา้จะมีสามี
เป็นผูท้  าการตรวจสอบ 
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                    1.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
         การผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์กรอบรูปกระจก เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีคุณศิรินันท์เป็นผู ้ผลิตเพียงคนเดียว  เป็นผู ้ประกอบรายเด่ียว จึงมี
โครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
 
 

 
 

แผนภูมิท่ี 5.1 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา ( อญัชลี โสมดี , 2549) 

 

  ในการผลิตสินคา้ จากแผนภูมิโครงสร้างขององคก์รท าให้เห็นวา่การท าผลิตภณัฑ์
ชุมชนขนาดเล็ก ตามแบบผูป้ระกอบรายเด่ียว การท างานจะท างานเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่จดัซ้ือ      
ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน  และการควบคุมการผลิต  
 

คุณศิรินนัท ์

รับใบสัง่ (Order) 

บริษทั หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

วางจ าหน่าย หมู่2 ต าบลขนุคง 
และท่ีอ่ืนๆ 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
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 1.5 การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 
  การประเมินคุณภาพของผลงาน คุณศิรินันท์  ในเบ้ืองตน้นั้นทาง คุณศิรินันท ์      
จะเป็นผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งใหลู้กคา้  โดยมีสามีเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ในขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี 
เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก  เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึงเวลาส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกค้า เป็นคนตรวจสอบเอง                    
วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
 1. 6 การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
  1.6.1 การออกแบบ งานหัตถกรรมกรอบรูปกระจก ไม่ค่อยมีแบบท่ีพฒันายงัคง  
เป็นแบบกรอบรูปกระจกท่ีมีการแกะกระจกท าเป็นแบบลายโดยทัว่ไป  การออกแบบจึงข้ึนอยู่กบั
แบบของลูกเพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ การดูแลวสัดุ  
และวตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่  มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ีการท างาน  
สถานท่ีใชบ้ริเวณลานหนา้บา้น 
  1.6.2 การผลิต ถา้เป็นฤดูเทศกาลท่ีส าคญัจะมีการผลิตทุกวนั แต่ถา้ไม่ใช่ฤดูเทศกาล
ส าคญัก็จะผลิตกนัจนถึงเวลา 6 โมงเยน็เท่านั้น  การก าหนดจ านวนการผลิตจากการวิเคราะห์พบว่า
คุณศิรินนัท ์ไม่มีอ านาจในการก าหนดจ านวนการผลิต  ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเองวา่
วนัละก่ีช้ิน/วนั  เน่ืองจากลูกคา้มีการเขม้งวดเร่ืองการผลิตให้ส่งทนัตามก าหนด เพื่อไม่ให้ลูกคา้
ต าหนิคุณศิรินนัท์จ  าเป็นตอ้งผลิตให้ทนัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั  เม่ือมีเวลาวา่งจากการท างาน  
ท่ีลูกคา้ก าหนดไวคุ้ณศิรินนัท์  ก็จะน าเวลาส่วนนั้นมาผลิตกรอบรูป  โดยใช้เศษไมท่ี้เหลือจากการ
รวบรวมไวม้าผลิตเป็นของส่วนตวัเพื่อเก็บไวส้ าหรับน าไปจดัจ าหน่ายเอง 
  1.6.3 การตลาด การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กรอบรูปกระจก จะมีการวางขายภายใน
ร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง มีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ 
ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากคือช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น  
  1.6.4 การเงิน คุณศิรินนัทมี์การควบคุมค่าใชจ่้าย โดยใชว้ิธีแบ่งก าไรจากการขายไว้
ส าหรับซ้ือวสัดุอุปกรณ์   รายไดโ้ดยเฉล่ีย จะแบ่งรายไดท่ี้ไดรั้บมาจากการจ าหน่ายสินคา้ จะแบ่งเป็น 
50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆ ไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง จะแบ่งใน
ส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิต ส่วนราคาสินคา้ในปัจจุบนัมีราคาตั้งแต่ 75 บาทข้ึนไป 
ตามขนาดของสินคา้ราคาตน้ทุนของสินคา้  
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 1.7 ขั้นตอนการผลติกรอบรูปมีวสัดุ - อุปกรณ์ และขั้นตอนในการผลติกรอบรูปดังนี้ 
 วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1. ไม้ท่ีจะน ามาใช้ส าหรับการท ากรอบรูป  ซ่ึงจะมีขนาดต่างๆ กันไปตาม
ลกัษณะการใชง้าน  

2. กระดาษลอกลาย  
3. เคร่ืองมือฉลุไม ้ 
4. แปรงปัดฝุ่ น 
5. มีดแกะกระจก 
6. มีดตดักระจก 
7. มุข 
8. สีน ้ามนั  
9. น ้ายาเคลือบเงาส าหรับงานไม ้

ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. คดัไมข้นาดต่างๆท่ีจะน ามาใชง้านตามลกัษณะการใชง้านใหถู้กตอ้ง   
2. ตดักระจกใหไ้ดข้นาดเล็กกวา่ขนาดไมข้า้งละ 2  น้ิว  
3. ลอกลายท่ีเตรียมไว ้ลอกลายลงบนกระจกท่ีตดัไว ้
4. แกะกระจกตามลอกลายไว ้ สวยงาม 
5. เม่ือแกะเสร็จเรียบร้อยแลว้น าเส้นมุขมาเดินเส้นตามแบบ 
6. ลงสีดว้ยสีน ้ามนั และรอจนแหง้ 
7. เม่ือสีแห้งสนิทแลว้น าน ้ ายาเคลือบเงาส าหรับงานไมม้าเคลือบให้เรียบร้อย
รอจนแหง้ 
8. เก็บลายละเอียด และท าการตรวจสอบ 
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2.   กลุ่มที ่2  ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.1 ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ัก 
 

 2.1 ประวตัิของผู้ประกอบการผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
  คุณสมศรี โปธิ อายุ 53 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 83 หมู่ 5 ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่ คุณสมศรีมีจ านวนสมาชิกภายในครอบครัวมีจ านวน 2 คน อาชีพปัจจุบนัหลัก      
คือ การรับเหมา มีรายได้โดยเฉล่ีย 5,000 บาท/เดือน คุณสมศรีเป็นผูป้ระกอบรายเด่ียวท่ีผลิตเอง      
ทุกขั้นตอน มีการท างานหตัถกรรมไมม้ามากกวา่ 5 ปี  ลกัษณะงานท่ีท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่ง
หรือตอ้งการ เป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 2.2 เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 

ความเป็นอยู่ของคุณสมศรีผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม้สักในปัจจุบนั         
มีสภาพความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท มีความรู้ความ
เขา้ใจ และความสามารถ  ในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 2.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
  ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ัก เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณสมศรี  เป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียว  
จะเป็นผูผ้ลิตท าเองทุกขั้นตอน  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้ให้มา   
ผลิตภณัฑท่ี์ท า คือ ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ักแบบต่างๆ วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชเ้ป็นไมส้ักขนาดต่างๆ  
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 2.4   ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินคา้ในผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมส้ัก เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยมีคุณสมศรีเป็นผลิต  และจดัการเองทุกขั้นตอน  เป็นผูป้ระกอบรายเด่ียว 
จึงมีโครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
 

คุณสมศรี  
        

             ตรวจสอบคุณภาพ                
 
            

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

  แผนภูมิท่ี 5.2 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
   
  ในการผลิตสินคา้ จากแผนภูมิโครงสร้างขององคก์รท าให้เห็นวา่การท าผลิตภณัฑ์
ชุมชนขนาดเล็ก ตามแบบผูป้ระกอบรายเด่ียว การท างานจะท างานเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่จดัซ้ือ      
ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน  และการควบคุมการผลิต 
  
 2.5   การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณสมศรี เบ้ืองต้นนั้นทางคุณสมศรีจะเป็นผู ้
ตรวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  โดยมีคนภายในครอบครัวเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ในขั้นตอน
เบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหาจะท าการแยก  เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึง
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เวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเองว่า
ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
 
 2.6   การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 

2.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบใหม่ๆ เท่าท่ีควรเพราะ
ทุกอย่างลูกคา้จะเป็นก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยู่กบัแบบของลูกเพียงเท่านั้น ตามลกัษณะ
อุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ ท่ีพอจะพฒันาไดย้งัคงเป็นการแกะสลกัรูปพระต่างๆ 
แต่ไม่ใชง้านหลกัของคุณสมศรี คุณสมศรีมีการดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่ 
มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี 

2.6.2 การผลิต ของคุณสมศรีเป็นการผลิตท่ีท าวนั/วนั โดยมีการก าหนดจ านวนการ
ผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นส่วนใหญ่  ในช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็น
ช่วงเทศกาล ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตเอง เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณสมศรี จ าเป็นตอ้ง
ผลิตให้ทันตามท่ีลูกค้าก าหนดไว้วนั/วนั เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละช่วงนั้นๆ           
แต่ช่วงเวลาท่ีไม่มีเทศกาลคุณสมศรี  สามารถก าหนดจ านวนการผลิตไดเ้องตามแต่เวลา 

2.6.3  การตลาด จะมีการวางขายภายในร้านคา้แถวชุมชนอ าเภอหางดง และอ าเภอ
ใกลเ้คียง และมีพ่อคนกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้
มากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น 

2.6.4 การเงิน  รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า      
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ส่วนราคาสินคา้ในปัจจุบนัมีราคาตั้งแต่ 50 
บาทข้ึนไป ตามขนาดของสินคา้  

2.7  ขั้นตอนการผลติกรอบรูปไม้สัก มีวสัดุ - อุปกรณ์ และขั้นตอนในการผลติกรอบรูป
ไม้สัก 
 วสัดุ - อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1. ไม้ท่ีจะน ามาใช้ส าหรับการท ากรอบรูป  ซ่ึงจะมีขนาดต่างๆ กันไปตาม
ลกัษณะการใชง้าน  
2. กระดาษสา 
3. เคร่ืองมืออุปกรณ์ช่างส าหรับแกะสลกั 
4. กาวส าหรับงานไม ้
5. กระจก 
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 ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. คดัไมส้ัก ให้ไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้านตามส่วน
ต่างๆ 
2. ตดัไมท่ี้ท าการคดัไว ้ โดยส่วนท่ีใช้ประกอบเป็นลวดลาย จะใช้เศษไมจ้าก
การตดันั้นมาประกอบ 
3. น าไมท่ี้ตดัแลว้มาประกอบกนัใหเ้กิดเป็นลายกรอบรูปตามท่ีตอ้งการ 
4. น ากระดาษสาท่ีเตรียมไวม้าวาดลวดลายตามแบบ  
5. เม่ือไดก้ระดาษสาท่ีวาดเสร็จแลว้ น าไปประกอบกบัตวักรอบไม ้
6. ติดกระจกตามแบบ 
7. เก็บลายละเอียดใหเ้รียบร้อย และท าการตรวจสอบ  

 
3.   กลุ่มที ่3 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.2 ผลิตภณัฑก์ลุ่มกรอบรูปไมส้ัก 
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 3.1 ประวตัิของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
คุณภีระพฒัน์  นันทะวงศ์ อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 67 หมู่ 8 ต าบลบ้านแหวน   

อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาจบระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี อาชีพหลกัปัจจุบนั คือ คา้ขาย 
มีรายได้โดยเฉล่ีย 8,000 บาท/เดือน คุณภีระพฒัน์เป็นผูป้ระกอบรายเด่ียวท่ีผลิตเองทุกขั้นตอน         
มีการท างานหัตถกรรมไม้มามากกว่า 5 ปี  ลักษณะงานท่ีท านั้ นจะท าตามแบบท่ีลูกค้าสั่งหรือ
ตอ้งการ เป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 

3.2   เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
ความเป็นอยู่ของคุณภีระพฒัน์  ผูผ้ลิตภณัฑ์กรอบรูปไมส้ักในปัจจุบนัน้ีมีสภาพ

ความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ  
และความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 3.3   ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 

คุณภีระพฒัน์ ผูป้ระกอบการกลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม้สัก คุณภีระพฒัน์ เป็นผู ้
ประกอบรายเด่ียวท่ีผลิตท าเองทุกขั้นตอน  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบท่ี
ลูกคา้มาให ้  ผลิตภณัฑท่ี์ท าหลกั คือ ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ัก วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไมส้ัก  
 3.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร 

การผลิตสินคา้ของคุณภีระพฒัน์ เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก  เป็นผูป้ระกอบรายเด่ียวท่ีผลิตท าเองทุกขั้นตอนจึงมีโครงสร้างขององคก์รไม่ซบัซอ้น คือ 
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 แผนภูมิท่ี 5.3 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
 ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
  ในการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม้สัก ของคุณภีระพฒัน์จากแผนภูมิ
โครงสร้างขององค์กรท าให้เห็นว่า การท าผลิตภัณฑ์ชุมชนขนาดเล็ก การท างานทุกอย่าง                    
คุณภีระพฒัน์ ผลิตท าเองทุกขั้นตอน  ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุม
การผลิต 
 
 3.5    การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณภีระพฒัน์  ในเบ้ืองตน้นั้นทางคุณภีระพฒัน์    
จะเป็นผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  โดยมีคนภายในครอบครัวเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ใน
ขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขผลิตภณัฑ ์ 
และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกค้า  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกค้าเป็นคน
ตรวจสอบเองวา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานให้หรือไม่ 

ประธานกลุ่ม 

รับใบสัง่ (Order) 
ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 
 

บริษทั หา้งร้าน 
(พอ่คา้คนกลาง) 

วางจ าหน่าย ต าบลบา้นแหวน 
และท่ีอ่ืนๆ 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 

สมาชิก 



 103 

 3.6   การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
  3.6.1 การออกแบบ ของคุณภีระพฒัน์ นั้นไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบ
ใหม่ๆ เท่าท่ีควร เพราะทุกอยา่งลูกคา้จะเป็นก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บัแบบของลูกเพียง
เท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ ต่อหน่ึงแบบ คุณภีระพฒัน์มีการดูแลวสัดุ 
วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี 
  3.6.2 การผลิต ใช้บริเวณลานหน้าบา้นเป็นท่ีท างาน  มีการท างานทุกวนั เพราะมี
การก าหนดจ านวนการผลิตในแต่ละวนัเอาไวแ้ลว้  โดยมีลูกคา้เป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตในแต่
ละวนั  เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิคุณภีระพฒัน์จ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั 
  3.6.3 การตลาด มีการจ าหน่ายวางขายในร้านคา้ภายในชุมชนอ าเภอหางดง และ
อ าเภอใกลเ้คียง และมีพ่อคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้าก
จะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น 
  3.6.4 การเงินการควบคุมค่าใชจ่้ายจะใชว้ิธีแบ่งก าไรจากการขายไวส้ าหรับซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ เก็บไวเ้พื่อความสะดวกในการท างาน  ซ่ึงรายไดโ้ดยเฉล่ีย จะแบ่งรายไดท่ี้ไดรั้บมาจากการ
จ าหน่ายสินคา้ จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 
% ส่วนท่ีสอง จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ส่วนราคาสินคา้ในปัจจุบนัมี
ราคาตั้งแต่500 บาทข้ึนไป ตามขนาดของสินคา้ราคาตน้ทุนของสินคา้ เช่นราคาขาย 500 บาท ราคา
ตน้ทุนอยูท่ี่ 100 บาท  
 

2.7  ขั้นตอนการผลติกรอบรูปไม้สัก มีวสัดุ – อุปกรณ์ และขั้นตอนในการผลติกรอบ
รูปไม้สัก 
 วสัดุ – อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1. ไม้ท่ีจะน ามาใช้ส าหรับการท ากรอบรูป  ซ่ึงจะมีขนาดต่างๆ กันไปตาม
ลกัษณะการใชง้าน  
2. กระดาษสา 
3. เคร่ืองมืออุปกรณ์ช่างส าหรับแกะสลกั 
4. กาวส าหรับงานไม ้
5. กระจก 

ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. คดัไมส้ัก ให้ไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้านตามส่วน

ต่างๆ 
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2. ตดัไมท่ี้ท าการคดัไว ้ โดยส่วนท่ีใช้ประกอบเป็นลวดลาย จะใช้เศษไมจ้าก
การตดันั้นมาประกอบ 

3. น าไมท่ี้ตดัแลว้มาประกอบกนัใหเ้กิดเป็นลายกรอบรูปตามท่ีตอ้งการ 
4. น ากระดาษสาท่ีเตรียมไวม้าวาดลวดลายตามแบบ  
5. เม่ือไดก้ระดาษสาท่ีวาดเสร็จแลว้ น าไปประกอบกบัตวักรอบไม ้
6. ติดกระจกตามแบบ 
7. เก็บลายละเอียดใหเ้รียบร้อย และท าการตรวจสอบ  
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4.   กลุ่มที ่4 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้อดั 
 

 
 

ภาพท่ี 5.3 ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมอ้ดั 
 
 4.1 ประวตัิของผู้ประกอบการกรอบรูปไม้อดั 
       คุณกนก ศรีมูล อายุ 44 ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 38/3 หมู่ 5 ต าบลบ้านแหวน   
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ คุณกนกมีสมาชิกภายในครอบครัวมีจ านวน 3 คน อาชีพหลกัปัจจุบนั
คือ รับเหมา มีรายได้โดยเฉล่ีย 6,000 บาท/เดือน คุณกนกเป็นผูป้ระกอบรายเด่ียวท่ีผลิตเองทุก
ขั้นตอน  มีการท างานหัตถกรรมไมม้ามากกว่า 5 ปี  ลกัษณะงานท่ีท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่ง  
หรือเป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 4.2 เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกรอบรูปไม้อดั 

ความเป็นอยู่ของคุณกนก  ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมอ้ดั ในปัจจุบนัน้ี  
คุณกนกมีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถ   ในการใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ทีไดอ้ย่าง
ถูกต้อง  มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบ้านทัว่ไปตามชนบท         
แต่สภาพปัจจุบนั  ท าให้คุณกนกทีค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึน  จึงจ าเป็นจะตอ้งท างานมากข้ึนตามเพื่อให้
เพียงพอตอ้งค่าใช่จ่ายต่างๆ  
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 4.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้อดั     
  คุณกนกผูป้ระกอบการกลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมอ้ดั  คุณกนก เป็นผูป้ระกอบราย
เด่ียวท่ีผลิตท าเองทุกขั้นตอน  การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้ให้มา  
ผลิตภัณฑ์ท่ีท าหลัก คือ กรอบรูปไม้อัด ว ัสดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นไม้อัดท่ีเรียกว่า MDF           
วสัดุเหล่าน้ีไดม้าจากการซ้ือจากร้านคา้ทัว่ไป ร้านขายไมอ้ดั คุณกนกมีไมอ้ดัเป็นวสัดุหลกั ซ่ึงอาจมี
ราคาถูกกวา่ไมส้ัก แต่คุณกนกไดรั้บค่าวสัดุจากลูกคา้จึงท าให้ตน้ทุนเพิ่มข้ึน ต่างจากผูป้ระกอบการ
รายอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บไมซ่ึ้งเป็นวสัดุหลกัจากลูกคา้ 
 4.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินคา้กรอบรูปไมอ้ดั เป็นการผลิตภายในชุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ท่ีมีคุณกนกเป็นผูป้ระกอบรายเด่ียว จึงมีโครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
 

ผูว้า่จา้ง 
 

คุณกนก 
       ท่ีปรึกษา 

             ตรวจสอบคุณภาพ                
         ภรรยา              

บริษทั/หา้งร้าน(ผูว้า่จา้ง) 
 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 

วางจ าหน่าย 
 

  แผนภูมิท่ี 5.4 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
 
  ในการผลิตสินคา้กรอบรูปไมอ้ดั จากแผนภูมิโครงสร้างขององค์กรท าให้เห็นว่า    
เป็นการท าผลิตภณัฑชุ์มชนขนาดเล็ก ซ่ึงส่วนใหญ่คุณกนกท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายเด่ียว ท่ีจะท างาน
เองทุกขั้นตอน ตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  
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 4.5    การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณกนก ในเบ้ืองต้นนั้นทางคุณกนกจะเป็นผู ้
ตรวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  โดยมีคนภายในครอบครัวเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ในขั้นตอน
เบ้ืองตน้น้ี  เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก   เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์ และเม่ือ
ถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง   
วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
 4.6   การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
  4.6.1 การออกแบบ คุณกนกไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบใหม่ๆ เท่าท่ีควร
เพราะทุกอย่างลูกค้าจะเป็นก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยู่กบัแบบของลูกเพียงเท่านั้น ตาม
ลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆ ต่อหน่ึงแบบ คุณกนกมีการดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการ
เก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี 
  4.6.2 การผลิต ใช้บริเวณลานหน้าบา้นเป็นท่ีท างาน  มีการท างานทุกวนั เพราะมี
การก าหนดจ านวนการผลิตในแต่ละวนัเอาไวแ้ล้ว  โดยมีลูกค้าเป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิต           
ในแต่ละวนั  เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิคุณกนกจ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั   
  4.6.3 การตลาด มีการจ าหน่ายวางขายในร้านค้าภายในชุมชนอ าเภอหางดง         
และอ าเภอใกล้เคียง และมีพ่อกลางค้ามารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆช่วงเวลาท่ีสินค้าสามารถ
จ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น 
  4.6.4 การเงิน รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า      
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ส่วนราคาสินคา้ในปัจจุบนัมีราคาตั้งแต่1, 500 
บาทข้ึนไป ตามขนาดของสินค้าราคาต้นทุนของสินค้า เช่น ราคาขาย 1,500 บาท ราคาต้นทุน         
อยูท่ี่ 900 บาท  
 4.7  ขั้นตอนการผลิตกรอบรูปไม้อัด  มีวัสดุ - อุปกรณ์  และขั้นตอนในการผลิตกรอบ
รูปไม้อดั 

 วสัดุ – อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 
  1. ไม ้MDF หรือไมอ้ดั 
  2. ไมก้ะบะอยา่งดี 
  3. แมก็ เยบ็ขนาดใหญ่สามารถเยบ็ไมติ้ดเน้ือไมไ้ด ้
  4. เล่ือย 
  5. กาวส าหรับงานไม ้
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  6. กบไสไม ้
 ขั้นตอนในการท าผลติ 
  1. น าไมก้ะบะมาเล่ือยและไสใหไ้ดต้ามขนาดท่ีตอ้งการ 
  2. น าไมก้ะบะท่ีตดัแลว้มาประกอบกนัเขา้ดว้ยกนั 
  3. น าไมอ้ดัท่ีเตรียมไวม้าเล่ือยใหไ้ดต้ามขนาดท่ีตอ้งการ 
  4. จากนั้นน าไมก้ะบะท่ีตดัแลว้มาประกอบใหเ้ขา้กบัไมอ้ดั 
  5. น ากระดาษสาท่ีเตรียมไวม้าวาดลวดลายตามแบบ 
  6. เก็บลายละเอียดใหเ้รียบร้อย และท าการตรวจสอบ 
 
5.   กลุ่มที ่5 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์หัตถกรรมไม้พืน้บ้าน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.4 ผลิตภณัฑก์ลุ่มหตัถกรรมไมพ้ื้น 
 
 5.1 ประวตัิของผู้ประกอบการหัตถกรรมไม้พืน้บ้าน 
 คุณมา  สายกันทา  อายุ 62 ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 15หมู่ 8 ต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาจบระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4  คุณมา มีสมาชิกภายใน
ครอบครัวจ านวน 2 คน อาชีพหลกัปัจจุบนัคือ ท ากรอบรูปไม ้มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 5,000 บาท/เดือน 
คุณมาเป็นผูป้ระกอบรายเด่ียวท่ีผลิตเองทุกขั้นตอน มีการท างานหัตถกรรมไม้มามากกว่า 5 ปี 
ลกัษณะงานท่ีท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่ง หรือเป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน  
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 5.2 เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบหัตถกรรมไม้พืน้บ้าน 
ความเป็นอยู่ของคุณมา ผูป้ระกอบการผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม้ปัจจุบนั  มีสภาพ

ความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบ้านทัว่ไปตามชนบท น าเอาเศษไม้เก่า        
มาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ไม่ยึดติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ๆ ไป      
คุณมามีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 
ตามแบบอยา่งช่างไมฝี้มือดี 
 5.3 ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์หัตถกรรมไม้พืน้บ้าน    
  คุณมาผูป้ระกอบการกลุ่มผลิตภณัฑ์กรอบรูปไม้ คุณมาเป็นผูป้ระกอบรายเด่ียว      
ท่ีผลิตท าเองทุกขั้นตอน การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบท่ีลูกค้ามาให ้  
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าหลกัๆ คือ กรอบรูปไม ้และตูจ้ดหมาย วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นเศษไม้ วสัดุ
เหล่าน้ีไดม้าจากผูว้า่จา้ง  ท่ีเป็นลูกคา้น ามาส่งให ้  อีกส่วนคุณมาไดซ้ื้อจากร้านคา้ขายไมเ้ก่าทัว่ไปใน
ตวัเมืองเชียงใหม่ และอ าเภอใกลเ้คียง 
 5.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินคา้กรอบรูปไมส้ัก เป็นการผลิตภายในชุมชนตามรูปแบบอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ซ่ึงคุณมาเป็นผูป้ระกอบรายเด่ียว จึงมีโครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 
 

คุณมา 
       ท่ีปรึกษา 

             ตรวจสอบคุณภาพ                
 
                 คุณบุญยวง        
     บริษทั/หา้งร้าน 

(ผูว้า่จา้ง) 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 

วางจ าหน่าย 
 

  แผนภูมิท่ี 5.5 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
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  ในการผลิตสินคา้หัตถกรรมไมพ้ื้นบา้น จากแผนภูมิโครงสร้างขององค์กรท าให้
เห็นวา่เป็นการท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก  ส่วนใหญ่คุณมาจะเป็นท่ีผูป้ระกอบรายเด่ียว จะท าเอง
ทุกขั้นตอนตั้งแต่จดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ  การตลาด  การเงิน และการควบคุมการผลิต  
 
 5.5  การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณมา ในเบ้ืองตน้นั้นทางคุณมาจะเป็นผูต้รวจสอบ
เองก่อนจะส่งให้ลูกค้า โดยมีคนภายในครอบครัวคือคุณบุญยวงเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ใน
ขั้นตอนเบ้ืองตน้น้ี   เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก  เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ ์ 
และเม่ือถึงเวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกค้า  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกค้าเป็นคน
ตรวจสอบเองวา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานให้หรือไม่ 
 5.6   การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
  5.6.1 การออกแบบ ของคุณมาท่ีมีความสามารถในการน าเอาเศษไมม้าแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งสวยงาม สามารถประยุกตไ์ดห้ลายแบบ แต่ไม่มีการพฒันารูปแบบใหม่เท่าท่ีควร
เพราะทุกอย่างลูกค้าจะเป็นก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยู่กบัแบบของลูกเพียงเท่านั้น ตาม
ลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ คุณมามีการดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บ
รักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ีในส่วนน้ีมีคุณบุญยวงเป็นผูช่้วยใน
หลายๆ อยา่ง 
  5.6.2 การผลิต ใชบ้ริเวณลานหนา้บา้นเป็นท่ีท างาน มีการท างานทุกวนั เพราะมีการ
ก าหนดจ านวนการผลิตในแต่ละวนัเอาไวแ้ลว้  โดยมีลูกคา้เป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตในแต่ละวนั  
เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิคุณมาจ าเป็นตอ้งผลิตให้ทนัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั โดยส่วนตวัแลว้คุณ
มา  มีอายุ 62 ปี ซ่ึงถือว่ามีอายุมากจึงไม่สามารถท างานไดท้นัตามก าหนดจึงท าเท่าท่ีท าได้ ท าให้
ลกัษณะงานท่ีเหมาเป็นช้ิน  ของคุณมาลดนอ้ยลง 
  5.6.3 การตลาด ผลิตภณัฑ์ของคุณมามีการจ าหน่ายวางขายในร้านคา้ภายในชุมชน
อ าเภอหางดง และอ าเภอใกลเ้คียง และมีพ่อกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ช่วงเวลาท่ีสินคา้
สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น 
  5.6.4 การเงิน รายไดโ้ดยเฉล่ียของคุณมา จะแบ่งรายไดท่ี้ไดรั้บมาจากการจ าหน่าย
สินคา้ จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 %    
ส่วนท่ีสอง จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ส่วนราคาสินคา้ในปัจจุบนัมีราคา
ตั้งแต่70 บาทข้ึนไป ตามขนาดของสินคา้ราคาตน้ทุนของสินคา้ เช่น ราคาขาย 70 บาท ราคาตน้ทุน
อยูท่ี่ 30 บาท  
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5.7  ขั้นตอนการผลติกรอบรูปไม้  มีวสัดุ – อุปกรณ์ และข้ันตอนในการท ากรอบรูปไม้  
 วสัดุ – อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

1. ไม้ท่ีจะน ามาใช้ส าหรับการท ากรอบรูป  ซ่ึงจะมีขนาดต่างๆ กันไปตาม
ลกัษณะการใชง้าน  
2. เศษไมข้นาดต่างๆ 
3. เคร่ืองมืออุปกรณ์ช่างไม ้
4. กาวส าหรับงานไม ้
5. สีน ้ามนั 

 ขั้นตอนในการท าผลติ 
1. คดัไมส้ัก ใหไ้ดข้นาดตามท่ีตอ้งการ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชต้ามส่วนต่างๆ 
2. ตดัไมท่ี้ท าการคดัไว ้ โดยส่วนท่ีใช้ประกอบเป็นลวดลาย จะใช้เศษไมจ้าก

การตดันั้นมาประกอบ 
3. น าไมท่ี้ตดัแลว้มาประกอบกนัใหเ้กิดเป็นลายกรอบรูปตามท่ีตอ้งการ 
4. ตกแต่งทาสี รอจนแหง้ 
5. เก็บลายละเอียดใหเ้รียบร้อย และท าการตรวจสอบ  
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6.   กลุ่มที ่6 ธุรกจิชุมชนกลุ่มหัตถกรรมไม้พืน้บ้าน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.5 ผลิตภณัฑก์ลุ่มหตัถกรรมไมพ้ื้นบา้น 
 

 6.1  ประวตัิผู้ประกอบการกลุ่มหัตถกรรมไม้พืน้บ้าน 
  คุณอนนัต ์ ไชยยม  ประธานหตัถกรรมไมพ้ื้นบา้นกลุ่ม  อายุ 40 ปีอยูบ่า้นเลขท่ี 2/1  
หมู่ท่ี 8 ต.บ้านแหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ อาชีพหลักคือการท ากรอบรูปจากเศษไม ้         
มีรายได้เฉล่ีย 6,000 บาท/เดือน และคุณอนันต์มีต าแหน่งเป็นสารวตัรก านันชุมชนบ้านแหวน                  
มีรายไดเ้ฉล่ีย2,500 บาท/ เดือน คุณอนนัต ์มีการท างานหตัถกรรมไมม้ามากกวา่ 5 ปี ลกัษณะงานท่ี
ท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่ง หรือเป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 
 6.2  เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการกลุ่มหัตถกรรมไม้พืน้บ้าน 
  กลุ่มหัตถกรรมไม้พื้นบ้าน เป็นการริเร่ิมจากคุณอนันต์ เน่ืองจากมีภาระหน้าท่ี      
ในการติดต่องานต่างๆ จากหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน จากต าแหน่งหน้าท่ี
สารวตัรก านนั  ท่ีมีหน้าทีรับผิดชอบช่วยเหลือราษฎรภายในชุมชนบา้นแหวน หมู่ 8 ในทุกๆ ดา้น   
ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ การมีงานท า ดูแลเศรษฐกิจของชุมชน ดูแลช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
เศรษฐกิจดา้นการลงทุนการประกอบอาชีพ การหาแหล่งทุน กองทุนเงินกู ้การอนามยั สาธารณสุข             
งานประเพณีทั้งงานบุญ งานศพ สารวตัรก านัน คุณอนันต์จะเป็นผูท่ี้คอยดูแลทุกข์สุขของคนใน
ชุมชนอยา่งใกลชิ้ด เปรียบเสมือนญาติพี่นอ้ง  สังเกตไดจ้ากการท่ีผูว้ิจยัลงพื้นท่ีไปสอบถาม ถึงบา้น



 113 

สารวตัรก านนั ไม่ว่าจะถามผูค้นในหมู่บา้นไหน ทุกคนจะรู้จกักนัทุกคน เป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบ
ในหนา้ท่ีการงาน  มีน ้าใจ โอบออ้ม อารี ไม่ถือเน้ือถือตวั ใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือในทุกๆ ดา้น 
ท่ีถูกร้องขอ จากการท่ีผูว้ิจยั และคณะสอบถามขอ้มูลดา้นต่างๆ คุณอนนัต์จะให้ขอ้มูลโดยไม่ปิดบงั 
ไม่มีการหวงัผลใดๆ และให้การตอ้นรับอย่างเต็มใจ ทุกเวลา ท าให้การไปสอบถามขอ้มูลในพื้นท่ี
ไดรั้บการตอบรับท่ีดีจากทุกฝ่าย 
  ดว้ยความมีใจรักในงานไม ้มีความสามารถทางดา้นศิลปะท่ีแอบแฝง   อยูใ่นตวัตน
ของ คุณอนนัตป์ระกอบกบัเงินประจ าต าแหน่งอนันอ้ยนิด ท่ีไม่พอกบัค่าใชจ่้าย  ในครอบครัว ท่ีตอ้ง 
“กิน” ตอ้ง “อยู”่ และตอ้งใหลู้กไดรั้บการศึกษาท่ีสูง สภาวะค่าครองชีพ ในปัจจุบนัท่ีนบัวนัจะสูงข้ึน 
ไม่พอกบัรายจ่าย จึงท าให้คุณอนนัตต์อ้งหารายไดเ้สริมดว้ยการประกอบอาชีพ การท ากรอบรูปจาก
เศษไมส้ัก จึงท าใหค้รอบครัวมีรายได ้มีอาชีพ รวมทั้ง คนในกลุ่มเป็นคนในชุมชนมีอาชีพอีกดว้ย 
 6.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมไม้พืน้บ้าน 
      ผลิตภณัฑ์กลุ่มหัตถกรรมไมพ้ื้นบา้น มีประธานกลุ่มคือ คุณอนนัต์ และมีสมาชิก
มนกลุ่มจ านวน 25 คน จากภาระหน้าท่ีในการไปติดต่อด้านอาชีพเพื่อไปศึกษาดูงานแหล่ง
ประกอบการหรือตามการแสดงงานต่างๆ ท าให้คุณอนันต์ ได้เห็นการท าผลิตภณัฑ์หลายอย่าง      
การท ากรอบรูปจากเศษไม ้เป็นงานท่ีสนใจท่ีสุด  ดว้ยความท่ีเป็นคนท่ีมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
กลา้ท า กลา้ลงทุน ประกอบกบัใจรัก ทางดา้นศิลปะงานไม ้จึงท าให้ คุณอนนัต์ ไดน้ าความรู้จากการ
ไปศึกษาดูงาน ทดลองออกแบบท ากรอบรูป โดยได้แนวคิดจากการท ากรอบรูปหลายๆชนิด 
สร้างสรรค์กรอบรูปจากเศษไม ้คุณอนนัต์  ให้สัมภาษณ์ว่า “ลองใช้เศษไมช้นิดอ่ืนท าดูแลว้ ไมจ้ะ
เน้ือแขง็ไปบา้ง ยุย่ แตกง่าย สู้ไมส้ักไม่ได ้ไมส้ัก จะท าง่ายกวา่” ไมส้ักมีคุณสมบติัท่ีแข็งแรง เน้ือไม้
ละเอียด สีสวย พื้นผวิ (texture) ดี ปลวก มอด ไม่กิน ท าใหง่้ายต่อการผลิตและการดูแลรักษา 
 6.4   ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  

การผลิตสินคา้กลุ่มหัตถกรรมไมพ้ื้นบา้น เป็นการผลิตภายในชุมชนตามรูปแบบ
หตัถกรรมขนาดกลาง เป็นการท าลกัษณะครอบครัว  หรือเครือญาติ จึงมีโครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่
ซบัซอ้น ดงัน้ี 
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  แผนภูมิท่ี 5.6 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
   

  ในการผลิตสินคา้กลุ่มหตัถกรรมไมพ้ื้นบา้น  จากแผนภูมิโครงสร้างขององคก์รท า
ให้เห็นว่า การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดกลาง  ส่วนใหญ่จะท าลกัษณะเป็นเครือญาติ มกัจะถือเอา
ประธานเป็นท่ีตั้ง ให้ความไวว้างใจในการท างานตั้งแต่ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ การตลาด การเงิน 
และการควบคุมการผลิต สมาชิกในกลุ่มอาจเป็นกรรมการร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะ  
    

ประธานกลุ่ม 

รับใบสัง่ (Order) 
ประธานกลุ่ม 

สมาชิก สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

บริษทั หา้งร้าน 
(พอ่คา้คนกลาง) 

วางจ าหน่าย ต าบลบา้นแหวน 
และท่ีอ่ืนๆ 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
 

สมาชิก 
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 6.5   การประเมินคุณค่าจากผลงาน 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณอนนัต์ ในเบ้ืองตน้นั้นทางคุณอนนัต์จะเป็นผู ้
ตรวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้ โดยจะมีคนภายในกลุ่มเป็นผูท้  าการตรวจสอบให้ในขั้นตอน
เบ้ืองตน้  เม่ือพบผลิตภณัฑ์ท่ีมีปัญหาจะท าการแยก  เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึง
เวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเองว่า
ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
   จากประสบการณ์การท างานกรอบรูปจากเศษไม้ 9 ปี ผลงานของกลุ่ม  มีการ
พัฒนาคุณภาพ โดยการปรับปรุงข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ จนปัจจุบันการผลิตเ ร่ิมอยู่ตัว                           
จากการเสนอแนะของลูกคา้ในดา้นรูปแบบ การควบคุมคุณภาพของสินคา้ ความเรียบร้อยประณีต
ของงาน  ท่ีตอ้งมีการท าให้ไดม้าตรฐานตามใบสั่งซ้ือ ประกอบกบัความตั้งใจในการท างานของคน
ในกลุ่มทุกคน ถึงแมจ้ะท างานลกัษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือน แต่ผลงานก็ออกมามีคุณภาพ ตั้งแต่
ขั้นตอนการคดัเลือกไม ้ท่ีตอ้งใชท้กัษะควบคู่กบัการออกแบบ เพื่อเลือกลวดลายท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ
ของพื้นผวิไมส้ัก อาศยัความงามจากธรรมชาติจดัวางไมใ้นพื้นท่ีของกรอบรูป ท าให้ผลงานแต่ละช้ิน
จะมีความงามท่ีแตกต่างกนัไป แมรู้ปแบบจะอยูใ่นพื้นท่ีจ  ากดัคือ ส่ีเหล่ียมผืนผา้ แต่ถา้พิจารณาความ
แตกต่างของผลงานในแต่ละช้ินจะไม่ซ ้ ากนั  เสน่ห์ของกรอบรูปจากเศษไม ้ ของกลุ่มมีคุณค่ายิง่ข้ึน 
 6.6 การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
  6.6.1 การออกแบบ กรอบรูปจากเศษไม้นั้ น  คุณอนันต์เป็นผู ้ออกแบบเอง           
โดยอาศยัประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน แลว้น ามาประยุกตใ์ช้เป็นกรอบรูปโดยใช้เศษไมม้าท า
เป็นกรอบรูปแบบต่างๆ ลักษณะผลงานกรอบรูป จะเป็นการใช้เศษไม้สัก  เลือกไมท่ี้มีลวดลาย      
และสีท่ีเขา้กนัได ้ ตดัไมด้ว้ยเล่ือยไฟฟ้าตามแนวนอนให้เป็นช้ินเล็กๆ น าไมท่ี้ไดม้าเรียงเทียบสีให้
เฉดสีไปกนัได ้จึงน าไปจดัวางเรียงกนับนกรอบรูปคู่ และกรอบรูปท่ีมีลกัษณะเจาะช่อง เป็นชุดส่ี  
หรือหกช่องตามใบสั่ง จากนั้นน ามาเก็บรายละเอียด ตกแต่งสีเพื่อความคงทน และเพิ่มมูลค่าของงาน 
มีทั้งหมด 5 แบบ 
  จากการสอบถามเร่ืองรูปแบบของกรอบรูป ได้ค  าตอบว่าท ามาแล้ว 9 ปี มีแบบ        
5 แบบ สาเหตุท่ีไม่ออกแบบเพิ่มเน่ืองจากการสั่งซ้ือ จะมีมาตลอด แบบท่ีลูกคา้สั่งก็มีอยู่ 5 แบบ       
จึงท าใหไ้ม่คิดท่ีจะออกแบบใหม่ 
  6.6.2 การผลิต  กรอบรูป คุณอนนัต ์และสมาชิกเร่ิมงานเวลา 8.00 น. ใชบ้ริเวณลาน
หน้าบา้นเป็นท่ีท างาน  มีการท างานทุกวนัไม่มีวนัหยุด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั การท าช้ินงาน เพราะมีการ
ก าหนดจ านวนการผลิตในแต่ละวนัเอาไวแ้ลว้  โดยมีลูกคา้เป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตในแต่ละวนั  
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เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณอนนัตจ์  าเป็นตอ้งผลิตให้ทนัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั ถา้งานไม่เสร็จ
ตามค าสั่งซ้ือก็จะท าจนมืดค ่า  แต่ถา้งานไม่เร่งก็จะเลิกงานเวลาประมาณ 17.30 น. 
  6.6.3 การตลาดแหล่งจ าหน่ายคือแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีบ้านถวาย และ
กรุงเทพฯ ตลาดกรุงเทพฯ เป็นท่ีสั่งซ้ือสินคา้เป็นประจ า  และมีพ่อกลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ี
ต่างๆช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของ
ตกแต่งบา้น 
  6.6.4 การเงิน จากการไปออกร้านจ าหน่ายสินคา้ท่ีบา้นถวาย การสั่งสินคา้จะส่ง
ประมาณ 50 – 100 ช้ินต่อเดือน ราคาย ขนาด 6×15 ราคาอันละ 80-100 บาท ขนาด 16×20             
อนัละ15-200 และขนาด 12×15 ราคาอนัละ 200-300 บาท ทั้งน้ีไม่รวมกระจก  เม่ือไดเ้งินจากการ
ขายก็จะน าไปซ้ือวสัดุอุปกรณ์ และจ่ายค่าแรงใหก้บัสมาชิกในกลุ่ม เป็นเงินท่ีหมุนเวยีนตลอดเวลา 

6.7  ข้ันตอนการผลติกรอบรูปจากเศษไม้  มีวสัดุ – อุปกรณ์ และข้ันตอนในการผลติ
กรอบรูปจากเศษไม้  
 วสัดุ – อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 
 1. เล่ือยวงเดือน ไดแ้ก่ เล่ือยไฟฟ้า ใชส้ าหรับตดัไม ้
  2. เล่ือยมือ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับงานไม ้ 
 3. เคร่ืองยงิ ส าหรับยงิไม ้โดยใชแ้รงอดัจากเคร่ืองป้ัมลม   

4. เคร่ืองเจียร และขดัดว้ยกระดาษทราย ไฟฟ้าเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว   
 5. คอ้น เป็นอุปกรณ์ส าคญัยิง่  
 6. ตะปู  ใชส้ าหรับตอกยดึระหวา่งไมแ้ละวสัดุต่างๆ 
 7. สวา่นไฟฟ้า ส าหรับเจาะ เน้ือไม ้ 

ขั้นตอนในการท าผลติ 
 1. ไมส้ัก ใชไ้มปี้กหรือเศษไมข้นาดต่างๆในการท ากรอบรูป  
 2. ไมอ้ดั ใชส้ าหรับท าฝาดา้นหลงัของกรอบรูป    
 3. กาวลาเทก็ซ์ ไวติ้ดวสัดุให้ยดึติดกนั   
 4. กาวร้อน ส าหรับติดยดึวสัดุมีความคงทนแขง็แรง   
 5. สียอ้มไม ้สีน ้าตาล ส าหรับทาสีไม ้ 
 6. แปรงทาสี ขนาดต่างๆ ใชส้ าหรับทาสีกรอบรูป  
 7. กระดาษทราย  ส าหรับขดัไมใ้หเ้รียบ   
 8. หู ส าหรับแขวนกรอบรูป  
 9. ข้ีเล่ือย  ส าหรับเช่ือมรอยต่อของไมเ้พื่อความเรียบร้อย   
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 10. วานิชด า  ส าหรับทาสีตกแต่งกรอบรูป 
 11. ยาขดัข้ีผึ้งสีขาว  ส าหรับเคลือบเงาไมข้ั้นสุดทา้ย  

ขั้นตอนในการท าผลติกรอบรูปจากเศษไม้ 
 1. เล่ือยไมท้  ากรอบขนาดตามตอ้งการ         

2.น ามาประกอบใหเ้ป็นกรอบส่ีเหล่ียม ดว้ยการใชเ้คร่ืองยงิ ยิงดา้นหลงั แลว้ใช้
กาวตราชา้งติดมุมใหส้นิททั้ง4ดา้น   

3. น าเศษไมท่ี้ตดัมาติดบนกรอบท่ีเตรียมไว ้ดว้ยเคร่ืองยงิ ยงิดา้นบนของไม ้
4. เม่ือกาวแห้งแล้วน าข้ีเล่ือยผสมกาวลาเท็กซ์ ทาเช่ือมรอยต่อเพื่อ ความ

เรียบร้อย   
5. ทิ้งไวจ้นรอยเช่ือมแห้ง น าไปขดักระดาษทราย โดยใช้เคร่ืองขดักระดาษ

ทรายขดัตามรอยต่อ หรือส่วนเกินใหเ้รียบ  
6. ตกแต่งสีด้วยการใช้วานิชด าผสมยาขดัข้ีผึ้ งสีขาวจะได้สีโอ๊ก โดยการใช้

แปรงทาตกแต่ง 
7. เม่ือสีแห้งแลว้ ขดัเงาคร้ังสุดทา้ยดว้ย เคร่ืองขดักระดาษทรายขดัเพื่อให้เกิด
ความเงา  
8. เล่ือยไมอ้ดัตามขนาดกรอบด้านใน ติดลงบนดา้นหลงักรอบรูปใส่ท่ีแขวน
ดา้นหลงั และเจาะรูใส่หูส าหรับแขวน จะได ้กรอบรูปท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 
7.   กลุ่มที ่7 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สักอดั 
 
  7.1 ประวตัิของผู้ประกอบการผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สักอดั 

คุณพวงเพชร  นันทะวงศ์  อายุ 31 ปี  ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขท่ี 67 หมู่ 8 ต าบลบา้น
แหวน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาจบระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี คุณพวงเพชรสมาชิก
ภายในครอบครัวจ านวน 2 คน อาชีพหลกัปัจจุบนัคือ คา้ขาย มีรายได้โดยเฉล่ีย 8,000 บาท/เดือน   
คุณพวงเพชรเป็นผูป้ระกอบรายเด่ียวท่ีผลิตเองทุกขั้นตอน มีการท างานหตัถกรรมไมม้ามากกวา่ 5 ปี 
ลกัษณะงานท่ีท านั้นจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่ง หรือเป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 

7.2 เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สักอดั 
ความเป็นอยู่ของผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมอ้ดัในปัจจุบนัน้ี     

มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย พออยู่พอกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท น าเอาเศษไม้
เก่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ยึดติดกับว ัฒนธรรมสมัยใหม่  มีความรู้ ความเข้าใจ               
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และความสามารถ   ในการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี  ตามแบบอยา่งช่างฝีมือดี  
โดยมีลูกจา้งในการท างานจ านวน 2 คน 
 7.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์กลุ่มกรอบรูปไม้สักอดั     
  ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ักอดั การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบ
ท่ีลูกคา้น ามาให ้  ผลิตภณัฑ์ท่ีท าหลกัๆ  คือ กรอบรูปไมอ้ดั  และเดินเส้นลวดลายรูปสัตว ์วสัดุส่วน
ใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นเศษไมอ้ดั วสัดุเหล่าน้ีไดม้าจากการซ้ือจากร้านคา้ขายไมอ้ดัทัว่ไปในตวัเมือง
เชียงใหม่ และอ าเภอใกลเ้คียง  
 7.4  ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินค้าในกลุ่มกรอบรูปไม้สักอัด เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ท่ีมีคุณพวงเพชรเป็นการท าแบบผูป้ระกอบรายเด่ียว จึงมีโครงสร้างของ
องคก์ร ท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัน้ี 

 
คุณพวงเพชร 

 
ลูกจา้ง              ลูกจา้ง 

ตรวจสอบคุณภาพ 
 
 

บริษทั/หา้งร้าน 
(ผูว้า่จา้ง) 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 
 
 
 

วางจ าหน่าย 
 

แผนภูมิท่ี 5.7 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 
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ในการผลิตสินคา้ของกลุ่มกรอบรูปไมส้ักอดั จากแผนภูมิโครงสร้างขององคก์รท า
ให้เห็นว่า การท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก ซ่ึงมีคุณพวงเพชรผูป้ระกอบรายเด่ียว เพียงแต่ในการ
ท างานของคุณพวงเพชรจะมีผูช่้วยในการท างานท่ีเป็นลูกจา้งจ านวน 2 คน 

 
 7.5    การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณพวงเพชร  ในเบ้ืองตน้นั้นทางคุณพวงเพชร     
จะเป็นผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  โดยมีลูกจา้งคอยรับฟังขอ้ผิดพลาด  เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้น
การแกไ้ข เม่ือพบผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหาจะท าการแยก  เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึง
เวลาส่งผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกคา้เป็นคนตรวจสอบเอง     
วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
 7.6   การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
  7.6.1 การออกแบบ ไม่ค่อยมีออกแบบ หรือพฒันารูปแบบใหม่ๆ เท่าท่ีควรเพราะ
ทุกอย่างลูกคา้จะเป็นก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยู่กบัแบบของลูกเพียงเท่านั้น ตามลกัษณะ
อุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ มีการดูแลวสัดุ วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็น
หมวดหมู่ มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี 
  7.6.2 การผลิต ใช้บริเวณลานหน้าบา้นเป็นท่ีท างาน  มีการท างานทุกวนั เพราะมี
การก าหนดจ านวนการผลิตในแต่ละวนัเอาไวแ้ลว้  โดยมีลูกคา้เป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตในแต่
ละวนั  เพื่อไม่ใหลู้กคา้ต าหนิคุณพวงเพชรจ าเป็นตอ้งผลิตใหท้นัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั 
  7.6.3 การตลาด มีการจ าหน่ายวางขายในร้านคา้ภายในชุมชนอ าเภอหางดง และ
อ าเภอใกลเ้คียง และมีพอ่กลางคา้มารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายได้
มากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาลมหกรรมของตกแต่งบา้น 
  7.6.4 การเงิน  รายได้โดยเฉล่ีย จะแบ่งรายได้ท่ีได้รับมาจากการจ าหน่ายสินค้า      
จะแบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าไปเป็นทุนส ารองในการผลิตคร้ังต่อๆไป และอีก 50 % ส่วนท่ีสอง 
จะแบ่งในส่วนของการจดัซ้ืออุปกรณ์ต่างในการผลิต ส่วนราคาสินค้าในปัจจุบันมีราคาตั้งแต่        
500 บาทข้ึนไป ตามขนาดของสินคา้ราคาตน้ทุนของสินคา้ เช่น ราคาขาย 500 บาท ราคาตน้ทุนอยูท่ี่ 
100 บาท  
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8.   กลุ่มที ่8 ธุรกจิชุมชนผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.6 ผลิตภณัฑก์รอบรูปไมส้ัก 
 
 8.1 ประวตัิของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 

คุณทองดี   เขียวดี  อาย ุ43 ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี 96/5 หมู่ท่ี 12  ต าบลบา้นแหวน 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่   การศึกษาจบระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  คุณทองดีมีสมาชิกใน
ครอบครัวมีจ านวน 2 คน  อาชีพหลกัปัจจุบนัคือ งานรับเหมา มีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 7,000 บาท/เดือน 
อีกทั้งคุณทองดีเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเม่ือไดเ้ขา้กลุ่มก็มีต าแหน่งเป็น
หัวหน้ากลุ่ม มีรายได้โดยเฉล่ีย 4,000 บาท/เดือน คุณทองดีเป็นประธานกลุ่มในการท างาน
หตัถกรรมไมม้ามากกวา่ 5 ปี  ลกัษณะงานจะท าตามแบบท่ีลูกคา้สั่ง หรือเป็นลกัษณะงานเหมาช้ิน 

8.2 เร่ืองเล่าจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
คุณทองดีผูผ้ลิตผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์มจ้ากงานหตัถกรรมไมปั้จจุบนั มีสภาพ

ความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย พออยูพ่อกินเหมือนชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ไม่ยึดติดกบัวฒันธรรม
สมยัใหม่ ท่ีแพร่ขยายตามสังคมทัว่ๆไปท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  ส่วนรายได้สุทธิของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม รายได้หลัก          
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ของสมาชิกจะไดจ้ากการท าอาชีพจกัสานหรือบางคร้ังก็รับจา้งทัว่ไป  แต่เงินท่ีไดม้านั้น  ไม่เพียงพอ
ต่อการใชจ่้ายภายในครอบครัว และด ารงชีพในชีวติประจ าวนั เพราะเป็นอาชีพท่ีมีรายได ้ไม่มากนกั  

8.3  ข้อมูลการศึกษาผลติภัณฑ์กรอบรูปไม้สัก 
ผลิตภณัฑ์กรอบรูปไมส้ัก มีสมาชิกภายในกลุ่มจ านวน 2 คน การผลิตส่วนใหญ่    

จะผลิตตามใบสั่ง หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้ให้มา ผลิตภณัฑ์ท่ีท าหลกั คือ กรอบรูปไมส้ัก วตัถุดิบ
ส่วนใหญ่เป็นวตัถุดิบท่ีเป็นไมส้ัก ซ้ือมาจากร้านจ าหน่ายคา้ส่ง ร้านคา้ในชุมชน และซ้ือจากบริษทั
คา้ไมจ้ากล าปาง  การท างานจะแบ่งตามความสามารถของแต่ละคน คุณทองดีจะเป็นผูก้ระจายงาน
ใหทุ้กคนในกลุ่มจะช่วยกนัท า  กลึง  เจาะ  ผา่  อบ ขดั ท าสี และแกะลายตามความถนดัของบุคคล 
 8.4   ข้อมูลการผลติและโครงสร้างขององค์กร  
  การผลิตสินค้าของกลุ่มกรอบรูปไม้สัก เป็นการผลิตในชุมชนตามรูปแบบ
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  แต่ท างานกนัเป็นการท าลกัษณะเครือญาติ  จึงมีโครงสร้างขององคก์ร ท่ีไม่
ซบัซอ้น ดงัน้ี 

 
  แผนภูมิท่ี 5.8 ลกัษณะแผนภูมิขององคก์ร 
  ท่ีมา: อญัชลี โสมดี, 2550. 

ประธานกลุ่ม 

รับใบสัง่ (Order) 
ประธานกลุ่ม 

สมาชิก 
 

บริษทั หา้งร้าน 
(พอ่คา้คนกลาง) 

วางจ าหน่าย ต าบลบา้นแหวน 
และท่ีอ่ืนๆ 

ตรวจสอบคุณภาพคร้ังสุดทา้ย 

สมาชิก 
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  ในการผลิตสินคา้ภายในกลุ่มกรอบรูปไมส้ัก จากแผนภูมิโครงสร้างขององคก์รท า
ให้เห็นว่าการท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก  จะมีการท างานลกัษณะเป็นเครือญาติ มกัจะถือเอา
ประธานเป็นท่ีตั้ง ให้ความไวว้างใจในการท างานตั้งแต่ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายออกแบบ การตลาด การเงิน 
และการควบคุมการผลิต สมาชิกในกลุ่มสามารถให้ขอ้เสนอแนะใหม่ๆ ได ้โดยมีคุณทองดีประสาน
กบัสมาชิกทุกคนมีการตกลงร่วมกนัดา้นบริหารจดัการทุกๆ ดา้น   
 

 8.5    การประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์ 
  การประเมินคุณภาพของผลงานคุณทองดี ในเบ้ืองต้นนั้นทางคุณทองดีจะเป็น        
ผูต้รวจสอบเองก่อนจะส่งให้ลูกคา้  โดยมีสมาชิกคอยรับฟังขอ้ผิดพลาด  เพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการ
แกไ้ข เม่ือพบผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหาจะท าการแยก เพื่อน าไปปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑ์ และเม่ือถึงเวลา
ส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า  ก็จะมีการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมีลูกค้าเป็นคนตรวจสอบเอง             
วา่ผลิตภณัฑถู์กตอ้งตามท่ีไดม้อบหมายงานใหห้รือไม่ 
 8.6   การออกแบบ การผลติ การตลาด และการเงิน 
  8.6.1 การออกแบบ ไม่ต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืนมากนัก ไม่ค่อยมีออกแบบ 
หรือพฒันารูปแบบใหม่ๆ เท่าท่ีควรเพราะทุกอยา่งลูกคา้จะเป็นก าหนดเอง การออกแบบจึงข้ึนอยูก่บั
แบบของลูกเพียงเท่านั้น ตามลกัษณะอุสาหกรรมท่ีมีการผลิตทีละมากๆต่อหน่ึงแบบ มีการดูแลวสัดุ 
วตัถุดิบ จะมีการเก็บรักษาไวเ้ป็นหมวดหมู่ มีการท าความสะอาดในส่วนของสถานท่ี 
  8.6.2 การผลิต ใช้บริเวณลานหน้าบา้นเป็นท่ีท างาน  มีการท างานทุกวนั เพราะมี
การก าหนดจ านวนการผลิตในแต่ละวนัเอาไวแ้ลว้  โดยมีลูกคา้เป็นผูก้  าหนดจ านวนการผลิตในแต่
ละวนั  เพื่อไม่ให้ลูกคา้ต าหนิคุณทองดีจ าเป็นตอ้งผลิตให้ทนัตามท่ีลูกคา้ก าหนดไวว้นั/วนั  มีการ
แบ่งงานกนัท าตามความถนดั  เพื่อความสะดวกในการผลิต 
  8.6.3 การตลาด มีการจ าหน่ายวางขายในร้านค้าภายในชุมชนอ าเภอหางดง         
และอ าเภอใกล้เคียง และมีพ่อกลางค้ามารับไปขายตามสถานท่ีต่างๆ อย่างท่ีถนนคนเดินบ้าง 
กรุงเทพบา้ง  เป็นตน้ ช่วงเวลาท่ีสินคา้สามารถจ าหน่ายไดม้ากจะเป็นช่วงเทศกาล โดยเฉพาะเทศกาล
มหกรรมของตกแต่งบา้น จึงท าใหส้มาชิกในกลุ่มมีรายไดเ้สริมกนัทุกคน การรวมตวักนัก่อตั้งกลุ่มน้ี
ข้ึนมา เป็นท่ียอมรับ  และไดเ้สียงตอบรับอยา่งดีจากสมาชิกในกลุ่มทุกๆคน เพราะแรกๆ รายไดข้อง
แต่ละคนไม่เพียงพอต่อ การด ารงชีพ  ปัจจุบนัน้ีค่าครองชีพต่างๆ เร่ิมสูงข้ึนตามความเปล่ียนแปลง
ของยคุสมยั  รายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ไมข้องกลุ่ม ช่วยใหส้มาชิกทุกคนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนเพราะใน
การผลิตจะใช้ต้นทุนต ่ า แต่ได้ก าไรสูง ซ่ึงสามารถน าไปเป็นค่าใช้จ่าย ในครอบครัวหรือใน
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ชีวิตประจ าวนัได้อย่างสบาย  และยงัน าไปเก็บสะสมเป็นทุนในครอบครัวไวใ้ช้ ยามฉุกเฉินตาม
ความจ าเป็น 
  8.6.4รายไดข้องกลุ่มโดยเฉล่ีย จะแบ่งรายไดท่ี้ไดรั้บมาจากการจ าหน่ายสินคา้ จะ
แบ่งเป็น 50 % ส่วนแรกจะน าเขา้กลุ่มเพื่อน าไปเป็นทุนในการผลิตคร้ังต่อๆ ไป และอีก 50 % ส่วนท่ี
สอง จะแบ่งใหส้มาชิกแต่ ละคนก็ข้ึนอยูก่บัจ  านวนสินคา้ท่ีสามารถจ าหน่ายไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ส่วน
ราคาสินคา้ในปัจจุบนันั้นข้ึนอยูต่ามขนาดของสินคา้ราคาตน้ทุนของสินคา้ 
 8.7 ข้ันตอนการผลติกรอบรูปไม้สัก มีวสัดุ – อุปกรณ์ และข้ันตอนในการท ากรอบรูป
ไม้สัก 
  วสัดุ – อุปกรณ์ทีส่ าคัญ 

   1. ไมส้ักอดั  
  2. ป้ัมลม 
  3. สีน ้ามนั 
  4. น ้ายาเคลือบเงา 
 ขั้นตอนในการท าผลติ 
  1. คดัไม ้ใหไ้ดต้ามขนาดท่ีตอ้งการ 
  2. ตดัไมโ้ดยการแบ่งเป็นขนาดท่ีแต่ละส่วนนั้นจะมีขนาดไม่เท่ากนั 

 3. น าไมท่ี้ตดัแล้วมาประกอบกันเป็นโครงท่ีต้องการโดยใช้ป้ัมลมยิงเพื่อ
ประกอบเขา้ดว้ยกนั 
  4. ทาสีตามตอ้งการหรือตามท่ีลูกคา้สั่ง 
  5. เคลือบดว้ยน ้ายาเคลือบเงาใหท้ัว่ 
  6. เก็บลายละเอียดใหเ้รียบร้อย และท าการตรวจสอบ 
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ข้ันตอนการผลติกรอบรูปไม้ 

1. น าเศษไมข้นาดต่างๆ ท่ีจดัซ้ือ มาคดัขนาดแยกไวเ้ป็นส่วนๆ  เพื่อท่ีจะเตรียม           
ใหเ้หมาะสม เพื่อไปใชต้ามลกัษณะการใชง้านใหเ้หมาะสม  
 

 
  

  ภาพท่ี 5.7 วสัดุไมช้นิดต่างๆ 
 

 
 

  ภาพท่ี 5.8 วสัดุไมแ้ผน่ ขนาดและชนิดต่างๆ 
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2. น าไม้ท่ีคดัแยกลักษณะการใช้งานไวใ้นขั้นตอนแรก  มาตดัด้วยเคร่ืองตัด                        
เล่ือยวงเดือน ท่ีใชส้ าหรับงานไมโ้ดยเฉพาะ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.9 การตดัไม ้ดว้ยเล่ือยวงเดือน 

 

 
       

ภาพท่ี 5.10 การตดัไมใ้หไ้ดข้นาดตามความตอ้งการดว้ยเล่ือยวงเดือน 
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3. ไม้ท่ีถูกตัดให้เป็นขนาดต่างๆ ตามท่ีได้คัดแยกลักษณะการใช้งานเอาไว ้       
ในส่วนท่ีใช้ในการตกแต่งจะถูกตดัทอนเป็นช้ินเล็กๆ ขนาดต่างๆ มากมาย ในส่วนของกรอบไมจ้ะ
ถูกตดัให้มีขนาดกวา้ง - ยาวตามสัดส่วนท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยท่ีส่วนปลายของตวักรอบไมจ้ะถูกตดั
เป็นแนวเฉียง  เพื่อใหง่้ายส าหรับการประกอบ   

 

 
 

ภาพท่ี 5.11 ไมต้กแต่งท่ีถูกตดัเป็นช้ินเล็กๆ เพื่อน าไปประกอบเป็นช้ินงานใหญ่ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.12 ไมต้กแต่งกรอบรูปแบบต่างๆ  
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4. ขั้นตอนของการประกอบตวักรอบไม ้จะประกอบดว้ยเคร่ืองมือป้ัมลม เคร่ืองมือ   
ช้ินน้ีมีลกัษณะการท างานคลา้ยกบัแม็กเยบ็กระดาษ  ต่างเพียงเคร่ืองมือช้ินน้ีใชล้มเป็นตวัอดัแรงดนั 
เพื่อท่ีจะใหต้วัไส้  ซ่ึงเป็นวสัดุคลา้ยแม็กเยบ็กระดาษสามารถยึดไมใ้ห้ประกบเขา้ดว้ยกนัได ้ ท าการ
เก็บรายละเอียดดว้ยการใชก้าวร้อนติดตรงรอยต่อกนัไมห้ลุดหรือหกั และยงัเพิ่มความแข็งแรงให้แก่
กรอบไม ้   

 

 
 

ภาพท่ี 5.13 การยดึส่วนต่างๆ ของกรอบรูปไมด้ว้ยปืนลม 

 

 
 

ภาพท่ี 5.14 การหยอดกาวตามส่วนต่างๆ เพื่อเสริมความแขง็แกร่งของช้ินงาน 
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5. ขั้นตอนการประกอบเศษไมใ้ห้เป็นลวดลายต่างๆ ในขั้นตอนน้ีสามารถท าได้
หลายวธีิตั้งแต่การใชเ้คร่ืองป้ัมลมยงิ การใชค้อ้นตอกปะตูตวัเล็ก  เป็นตน้   
 

       
 

ภาพท่ี 5.15 ขั้นตอนการประกอบ ต่อ เช่ือม เศษไมใ้หเ้ป็นรูปแบบต่างๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.16 การยดึลวดลายต่างๆ ใหแ้น่น 
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6. น าไมท่ี้ประกอบเสร็จแลว้ไปอบเพื่อไล่ความช้ืนออก ป้องกนัการเกิดเช้ือรา 
 

 
 

ภาพท่ี 5.17 การอบกรอบไมใ้นเตาอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 5.18 การอบกรอบไมใ้นเตาอบ 
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7. เม่ือเสร็จจากขั้นตอนการอบ  เพื่อไล่ความช้ืนแลว้   น ากรอบไมท่ี้ไดจ้ากขั้นตอน
เหล่านั้นมาเผา  เพื่อเอาเศษเผาเส้ียนไมอ้อก จากนั้นใชเ้คร่ืองมือปัดเงา ท าการขดัผวิหนา้ไมใ้หเ้รียบ 

เพื่อใหง่้ายต่อการลงสี 

 

 
 

ภาพท่ี 5.19 การเผาเพื่อเอาเศษเผาเส้ียนไมอ้อก 
 

 
 

ภาพท่ี 5.20 การเคร่ืองมือปัดเงา ท าการขดัผวิหนา้ไมใ้หเ้รียบ 
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8. กรอบไมท่ี้เก็บลายละเอียดเรียบร้อย  เตรียมเขา้สู่ขั้นตอนในการท าสีต่อไป 

 

     
 

ภาพท่ี 5.21 กรอบรูปท่ีส าเร็จแลว้ น ามาพึ่งเพื่อรอการลงสีในข้ึนตอนต่อไป 

 

  9. การท าสีจะใช้วานิช และแวก็ผสมเขา้ดว้ย   เลือกใชแ้ปรงขนาดใหญ่ในการทาสี
ส าหรับพื้นท่ี  ท่ีมีขนาดใหญ่ ใชแ้ปรงขนาดเล็กส าหรับทาในพื้นท่ี  ท่ีมีขนาดเล็ก  เลือกใช้แปรงให้
เหมาะสมกบัขนาดของพื้นท่ี  จะช่วยใหก้ารทาสีง่ายยิง่ข้ึน 

 

 
 

ภาพท่ี 5.22 น ากรอบรูปมาลงสีใหท้ัว่ ดว้ยแวก๊ และวานิช 
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ภาพท่ี 5.23 น ากรอบรูปมาลงสีใหท้ัว่ ดว้ยแวก๊ และวานิช 
 

10. การขดัมนั  เม่ือเสร็จจากการลงสี  ทิ้งกรอบไมต้ากไวใ้ห้แห้ง หลงัจากกรอบ
ไมแ้หง้แลว้ใชเ้คร่ืองมือปัดเงา ท าการขดัผวิหนา้อีกคร้ัง  เพื่อใหก้รอบไมข้ึ้นเงาเป็นมนัสวยงาม 

 

 
 

ภาพท่ี 5.24 น ากรอบรูปมาขดัมนั หรือการปัดเงา เพื่อใหช้ิ้นงาน มนั วาว 
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ภาพท่ี 5.25 การปัดเงากรอบรูป ดว้ยเคร่ืองปัดเงา 
 

11. ประกอบไม้อดัด้านหลังกรอบไม้  ตามขนาดของกรอบไม้นั้นๆ  เพื่อให้
กรอบไมมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน พร้อมกบัติดขาตั้งส าหรับตั้งกรอบรูป  ตรวจสอบเก็บรายละเอียด
อีกเล็กนอ้ย   
 

 
 

ภาพท่ี 5.26 การใส่เฟรมดา้นหลงัของกรอบรูป และการเก็บรายละเอียดปลีกยอ่ย 
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ภาพท่ี 5.27 การใส่เฟรมดา้นหลงัของกรอบรูป และการเก็บรายละเอียดปลีกยอ่ย 
 

12. กรอบรูปไมท่ี้ผลิตเสร็จออกมาเรียบร้อย  พร้อมใชง้าน 
 

 
 

ภาพท่ี 5.28 ภาพกรอบรูปท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ 




