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บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในบทน้ีจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการพฒันาการดาํเนินงานวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี 

เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบ่งการ

นาํเสนอออกเป็น  5 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเขต

ธนบุรี 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดีและการ
ออกแบบผลติภัณฑ์ของวสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 2.1 ผลการศึกษาสภาพและปัจจยัเง่ือนไขการบริหารจดัการและการออกแบบ
ผลิตภณัฑข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี 
  2.2ผลการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีของวิสาหกิจชุมชนเขต
ธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.3การพฒันากระบวนการเรียนรู้การออกแบบผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 ตอนที ่3ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการพฒันากระบวนการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการตลาดของวสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้กระบวนการผลติและการบริหารจัดการ 
วสิาหกจิชุมชนต้นแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ตอนที ่5ผลการพฒันาการดาํเนินงานวสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของเศรษฐกจิชุมชนอย่างยัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 รายละเอียดของแต่ละตอน มีดงัน้ี 
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ตอนที ่1 ผลการรศึกษาสภาพทัทัว่ไปและข้อมูมูลพืน้ฐานการดําเนินงานขอองวสิาหกจิชุมชชนเขตธนบุรี  

 
ธ
ชุ
ป
ชุ
ข

 
นบุรี จากการศึ
มชนกลุ่มตวัอ
ลาตะเพียนฉล
มชนกลุ่มอาชี
องการดาํเนินง

การวิเคราะ
ศึกษาเอกสาร 
อยา่งในการศึก
ลุไทยลายวิจิต
ชีพหัตถกรรมข
งานของกลุ่มวิ

ห์สภาพทัว่ไป
 หนงัสือ งานวิ
กษา จาํนวน 4 
ร กลุ่มวิสาหกิ
ของจ๋ิวชุมชนว
วสิาหกิจชุมชน

ปและขอ้มูลพื้
วิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
 กลุ่ม คือ กลุ่ม
กิจชุมชนเจียร
วดับางนํ้ าชน 
น ดงัน้ี 

พื้นฐานการดาํ
ง  การสัมภาษ
มวิสาหกิจชุมช
ะไนพลอยอญั
ไดข้อ้มูลพื้นฐ

าเนินงานของวิ
ณ์เชิงลึกและก
ชนขนมบดิน ก
ญมณีเขตธนบุรี
ฐานความเป็น

วิสาหกิจชุมช
การสังเกต วิส
กลุ่มวิสาหกิจช
รี และกลุ่มวิส
มาและสภาพท

ชนเขต
สาหกิจ
ชุมชน
สาหกิจ
ทัว่ไป

 
 1.1 กลุ่มวสิาหหกจิชุมชนขนนมบดิน 

ผู ้ผูมี้อาํนาจทาํกาารแทน :1.นางงยพุิน  นอ้ยปลลา  2. นางสุนียย ์ ฆอ้งวงษก์ลุ่ลุ่มชุมชนมสัยดิดสวนพลู ท่ีตั้งง  
 

 
78
โททร :02 4663907,4663998, 00815828523 
 

 
 

8 ซ.เทอดไท 99ถนนเทอดไทท แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบุรี จัจงัหวดักรุงเทพพมหานคร 106600   

ภาพ 16 วิสาหกิจชุมชนขนมบดิน  

ช่ือวิสาหกิจชุมชนนขนมบดิน เขขตธนบุรีรหสัททะเบียน 1-10--15-03/1-00011  
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สํานักงานเขตธนบุรี เป็นหน่ึงในเขตของกรุงเทพมหานคร มีการจดัตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
สนบัสนุนประชาชนในชุมชนรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได ้สร้างความเขม้แขง็ให้แก่ชุมชนมสัยิดสวนพลู 
เขตธนบุรี เป็นชุมชนท่ีรวมกลุ่มของประชาชนผลิตและจดัจาํหน่ายขนมบดิน ซ่ึงมีตน้กาํเนิดดั้งเดิมจาก
ชุมชนมสัยดิสวนพลู กรุงเทพมหานคร  

นโยบายของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน ชุมชนมสัยิดสวนพลู สร้างชุมชนให้เป็น
ชุมชนท่ีมีเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองได ้ประชาชนมีรายไดส้นบัสนุนวิสาหกิจชุมชนใหเ้ป็นวิสาหกิจชุมชนท่ี
เป็นท่ีรู้จกั โดยการส่งเสริมไปจดัแสดงสินคา้ ณ ท่ีต่างๆ   อนุรักษข์นมบดินใหเ้ป็นขนมของชาวชุมชน
สวนพลู มุ่งใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ประวัติขนมบดินและการดําเนินงานของกลุ่ม เดิมจะทาํรับประทานในงานของชาวอิสลาม ซ่ึง
ตน้กาํเนิดของขนมบดินมาจากพ่อครัวชาวมุสลิมคนหน่ึงไปเป็นพ่อครัวในห้องอาหารฝร่ัง ทาํให้ได้
เรียนรู้วิธีทาํเคก้ แลว้นาํมาปรับปรุงใส่นมขน้หวาน เนยแบบอาหารมุสลิมอ่ืนๆ  ช่ือ"ขนมบดิน" คาดว่า
ไดม้าจากกระบวนการทาํขนมในอดีตท่ีใส่ในหมอ้ดินอบโดยเอาถ่านมาวางบนฝาหมอ้เป็นไฟบน ทาํให้
เรียกกนัว่าขนมหมอ้ดิน ต่อมาเลยกลายเป็นขนมบดินฮจัยะห์ยพุิน นอ้ยปลา หรือเป็นท่ีรู้จกัในนาม“ ป้า
เลก็ ” วยั 67 ปี ไดเ้ร่ิมทาํขายในชุมชนมสัยดิสวนพลูและชุมชนใกลเ้คียง เป็นเวลากว่า 30 ปีแลว้ จนเป็น
ท่ีรู้จกัและไดรั้บคดัเลือกให้เป็นขนมหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ ป้าเล็กและลูกๆ ได้พฒันาปรับปรุง
รูปแบบขนมใหมี้หลากหลายรูปแบบ และใชหี้บห่อท่ีสวยงาม เพื่อใหเ้ขา้กบัยคุสมยั ป้าเลก็ เล่าวา่ 

“ขนมบดินมีตั้งแต่เราโตข้ึนมาก็เห็นขนมแลว้รุ่นผูใ้หญ่เขาทาํกนั ญาติพี่นอ้งลุงป้านา้อาทาํกนั
มาหลายสิบปี เราก็ช่วยเขาทาํเวลามีงานบุญ ผูใ้หญ่เขาจะทาํขนมบดินข้ึนมา เราเป็นรุ่นท่ีสอง
แลว้ ช่วงแรกทาํอยูใ่นบา้นยงัไม่มีหนา้ร้าน มีคนมาสั่งซ้ือ สั่งทาํบุญ พอไดรั้บเลือกใหเ้ป็นขนม 
๑ ตาํบล ๑ ผลิตภณัฑ ์เราจึงทาํเป็นหนา้ร้านท่ีบา้น ทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากข้ึน” 

(ยพุิน นอ้ยปลา,สมัภาษณ์ 9 ธนัวาคม 2558) 
 ด้านคุณค่าความเช่ือ ขนมบดินเป็นขนมท่ีหาทานยากมากในปัจจุบนั ซ่ึงขนมบดินน้ีเป็นขนมท่ี
เป็นท่ีนิยมในหมู่ชาวมุสลิมท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพ เพชรบุรี เชียงใหม่ แต่ก็เ ช่ือว่าขนมบดินน้ีมี
แหล่งกาํเนิดมาจากชุมชนมสัยิดสวนพลูขนมบดินซ่ึงมกัจะเห็นได้มากในพิธีการต่างๆของศาสนา
อิสลาม อาทิ ในงานแต่งงานงานมงคลต่างๆซ่ึงชาวมุสลิมจะนิยมทาํขนมบดินกนัในงานมงคลต่างๆ
เหล่าน้ี 
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ชุ
ก
มชนมสัยดิสว
ารกระจายสิน

วนพลูในการร่
คา้การส่งขนม

รวมผลิตสินคา้
มไปขายยงัชุมช

าและความร่วม
ชนใกลเ้คียง เช

มมือกบัชุมชน
ช่นชุมชนบา้น

นใกลเ้คียงในก
นแขก ในเขตธน

ารร่วมพฒันา
นบุรี เป็นตน้ 

สินคา้ 
ด้านเครืือข่ายทางสังงคมการร่วมกบับองคก์รต่างๆในการออกแสสดงสินคา้ การรร่วมมือกบัผูค้คนใน 

 
ต
ก
ค
แ
ช่
เป็
โย

การดํา
ามปรัชญาเศร
ารรวมกลุ่มวิส
รัวเรือนและช
บบพึ่งพาอาศั
วยเหลือเก้ือกูล
ป็นไปอยา่งสมั
ยงความผกูพนั

เนินงานปรัชญ
รษฐกิจพอเพีย
สาหกิจชุมชน 
ชุมชนก่อให้เกิ
ศยักนั อนัเน่ือ
ลระหว่างกนัข
มคัรใจ โดยไม่
นของกลุ่มคนที

ญาเศรษฐกจิพ
ยง การรวมกล
 การใชรู้ปแบ
กิดประโยชน์ม
งมาจากมีภูมิห
ของคนในชุมช
ม่ตอ้งมีบงัคบัเป็
ท่ีนบัถือศาสนา

พอเพยีงวิสาหกิ
ลุ่มของชุมชน
บเศรษฐกิจท่ีพ
มากมายอาทิเช
หลงัทางวฒัน
ชนสร้างความ
ป็นการสร้างง
าอิสลาม 

กิจชุมชนขนมบ
มุสลิม มสัยิด
พึ่งตนเอง การ
ช่นความมีจิต
นธรรม ศาสน
สัมพนัธ์ภายใ
าน  สร้างรายไ

บดินเป็นเศรษ
สวนพลู ทาํให
รพอประมาณ 
สํานึกร่วมกนั
าและประเพณี
นชุมชนและก
ไดใ้ห้กบัคนใน

ษฐกิจชุมชนท่ีด
ห้เกิดความเข้
 พอมีพอกิน ภ
นและความสัม
ณีร่วมกนั      
การแสดงออกต
นชุมชน จากก

ดาํเนิน
ม้แข็ง  
ภายใน
มพนัธ์
 ความ
ต่อกนั
การยึด

 

 
ก

กลุ่มวิส
รุงเทพมหานค

สาหกิจชุมชนป
คร รหสัไปรษณ

ปลาตะเพียนฉ
ณีย ์10600โทร

ฉลุไทยลายวจิิต
รศพัย ์ 0-2891

ตร ท่ีตั้ง: เลขท่ี
-3894  

 1415 แขวงตลลาดพลู เขตธนนบุรี 
1.2 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มปลาตตะเพยีนฉลุไทยยลายจิิตร 

E
ต
พ

-mail address
ามพระราชบญั

พฤศจิกายน พ.ศ

:NATTATON
ญญติัวิสาหกิจช
ศ.2549  ผูน้าํก

N@yahoo.com
ชุมชน พ.ศ.25
กลุ่ม คือ คุณณฐั

m , chadanang@
548 รหสัทะเบี
ฐธร แดงสีผล(

@hotmail.com
ยน 1-10-15-0
(คุณเป้ิล) 

m ไดจ้ดทะเบีย
05/1-0001เม่ือวั

ยนวิสาหกิจชุม
วนัท่ี 4เดือน

มชน

ภาพ 17วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปปลาตะเพียนฉลลุไทยลายวิจิตร 
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ประวตัิความเป็นมาและการดําเนินงานวสิาหกจิชุมชน 
 การสานปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพเก่าแก่ท่ีทาํสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษนานกว่า 100 
ปี โดยสันนิษฐานว่าชาวไทยมุสลิมซ่ึงล่องเรือขายเคร่ืองเทศอยูต่ามแม่นํ้ าเจา้พระยาและอาศยัอยูใ่นเรือ
เป็นผูป้ระดิษฐ์ปลาตะเพียนสานดว้ยใบลานข้ึนเป็นคร้ังแรก แรงบนัดาลใจอาจจจะมาจากความผูกพนั
กบัทอ้งนํ้าและความคุน้เคยกบัรูปร่างหนา้ตาของปลาตะเพียนเป็นอยา่งดี 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร ไดก่้อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซ่ึงเป็นการ
รวมกลุ่มของคนในชุมชนตลาดพลู เพื่อผลิตผลิตภณัฑป์ลาตะเพียน โดยไดส่้งประกวดคร้ังแรก เม่ือปี 
2550 ไดร้ะดบั 3 ดาว มีสมาชิกเร่ิมตน้ 10 คน และต่อมาเม่ือ ปี 2553 ไดมี้เครือข่ายการร่วมมือจากผูผ้ลิต
ปลาตะเพียนท่ีอยูจ่งัหวดัพระนครศรีอยธุยาหลายกลุ่มเขา้มาทาํปลาตะเพียนสีร่วมกนัจนถึงปัจจุบนั 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีผลิต สินคา้ประเภท
เคร่ืองสานใบลาน โดยนําใบลานมาสานเป็นรูปปลาตะเพียน และตกแต่ง เป็นลวดลายฉลุ มีสีสัน
สวยงาม เป็นเคร่ืองแขวนประดับตามบ้าน หรือแขวนท่ีเปลนอนเด็ก ซ่ึงเอกลกัษณ์ ของสินคา้ใน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร คือปลาตะเพียนท่ีสานดว้ยใบลานฉลุเป็นลวดลายท่ีมี
ความประณีต งดงาม ลกัษณะของการดาํเนินงานของกลุ่ม จะมีคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้โดยผูน้าํกลุ่มรับสั่ง
สินคา้จากลูกคา้และส่งคาํสั่งซ้ือสินคา้ไปใหแ้ก่กลุ่มสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนเพื่อทาํการผลิตสินคา้ตาม
คาํสั่งซ้ือท่ีไดรั้บ ลูกคา้ของกลุ่มแบ่งออกเป็นลูกคา้ท่ีสั่งสินคา้คร้ังละจาํนวนมาก เพื่อนาํไปประดับ
ตกแต่ง สถานท่ี ไดแ้ก่ โรงแรม ท่ีพกั และกลุ่มลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้จากการออกร้านแสดงสินคา้ตามงาน
ต่างๆท่ีจดัโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไดแ้ก่งานแสดงสินคา้โอทอป เป็นตน้ 
 ปัจจุบนัไดจ้ดทะเบียนสินคา้ OTOP ท่ีเขตธนบุรี ใช้ช่ือ กลุ่มปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 
ผลงานไดท่ี้ 2 จากการจดัประกวดของสมาคมคหกรรมแห่งประเทศไทย และไดถ้วายปลาตะเพียนแด่
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกนัยา  ถวายปลาตะเพียนแด่พระองคเ์จา้โสมสวลี และถวายเต่าใบลาน
แด่สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามราชกุมารี คุณณัฐกร แดงสีพล ผูก่้อตั้งกลุ่มไดเ้ป็นวิทยากรในการ
ประชุมระดบัชาติและนานาชาติ ไดแ้ก่   งานประชุมใหญ่ไลออนด ์งาน TCEB10เป็นตน้ 
 ด้านคุณค่าความเช่ือ ปลาตะเพียนเป็นสัญลกัษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เพราะช่วงท่ีปลาโต
เต็มท่ีกินไดอ้ร่อยเป็นช่วงท่ีขา้วตกรวงพร้อมเก็บเก่ียวพอดี เรียกว่าเป็นช่วง “ขา้วใหม่ปลามนั” ดว้ย
ความเช่ือดงักล่าว จึงมีผูนิ้ยมนาํใบลานแห้งมาสานขดเป็นปลาตะเพียนจาํลองขนาดต่างๆแลว้ผูกเป็น
พวงแขวนไวเ้หนือเปลนอนของเดก็อ่อนเพื่อใหเ้ดก็ดูเล่นและถือเป็นส่ิงมงคลสาํหรับชีวิตเดก็ 
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ผ
เข้
ธ
เอ

ด้านเค
ล ผูน้าํกลุ่ม ได
ขา้มาทาํปลาตะ
นบุรีและพื้น
อกชนและมูลนิ

รือข่ายทางสัง
ดมี้เครือข่ายคว
ะเพียนร่วมกนั
ท่ีใกลเ้คียงใน
นิธิต่างๆ 

งคม  กลุ่มวิสา
วามร่วมมือกบั
น นอกจากน้ีย ั
นการออกบูท

าหกิจชุมชนปล
บผูผ้ลิตปลาตะ
งัมีเครือข่ายคว
แสดงสินคา้ใ

ลาตะเพียนฉลุ
ะเพียนท่ีอยูจ่งัห
วามร่วมมือใน
ในงานต่างๆร่

ลุลายไยวิจิตรโ
หวดัพระนครศ
นกลุ่มวิสาหกิจ
วมกัน  ทั้งกับ

โดยคุณณัฐธร 
ศรีอยธุยาหลา
จชุมชนในพื้น
บหน่วยงานภ

 แดงสี
ยกลุ่ม
นท่ีเขต
ภาครัฐ 

 
ป
ก
ศิ

การดํา
ลาตะเพียน ส่
ารทาํปลาตะเพ
ลปหตัถกรรม

เนินการตามป
ส่วนใหญ่ใชชี้วิ
พียนเป็นอาชีพ
ไทยใหสื้บทอ

ปรัชญาเศรษฐ
วิตเรียบง่าย  ไ
พเสริมตามคว
อดต่อไป และใ

ฐกิจ จากการสั
ไม่มีหน้ีสิน  มี
วามชอบ และภ
ใชชี้วิตตามวิถี

สัมภาษณ์ผูป้ระ
มีรายไดจ้ากกา
ภูมิปัญญาดั้งเดิ
ความพอเพียง

ะกอบการในก
ารทาํงานของบ
ดิมท่ีสืบทอดม
 และดาํรงชีวิต

กลุ่มวิสาหกิจช
บุคคลในครอ
มา  ตอ้งการอน
ตอยูใ่นคุณธรร

ชุมชน
บครัว 
นุรักษ์
รม 

  
 1..3 

 

เส

ธ

พ

ก

  

สกสรร นันทะ

นวฒัน์ สัมมา

พลอยรหัสทะเ

รุงเทพมหานค

วิสาหกิจชุม

ะวงศา และน

สูงเนิน (เมษา

เบียน  1-10-1

คร โทร 02 878

ชนกลุ่มเจียระ

ายกญัญารัตน์

) เป็นผูแ้ทน ใ

5-04/1-0004ท่ี

8-9934 

ะไนพลอย อญั

น์ ดีเจริญ  โดย

ในการให้ขอ้มู

ท่ีอยู่เลขท่ี 97ซ

มณีเขตธนบุรี

ยนายเสกสรร

มูลและนาํเยีย่ม

ซ.ตากสิน 15 แ

 ผูมี้อาํนาจทาํ

 นันทะวงศา 

มชมวิสาหกิจชุ

แขวงบุคคโล

การแทนไดแ้ก

 ไดม้อบให้ น

ชุมชนกลุ่มเจีย

 เขตธนบุรี จั

ก่ นาย

นายชัย

ยระไน

งัหวดั

 
ภาพ 18วิสาหกิจชุมชนเจียระไนพลอยอญัมมณี เขตธนบุรี  

 

วสิาหกจิชุมชชนกลุ่มเจียระะไนพลอย อญัมมณเีขตธนบุรี  
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 ประวตัิความเป็นมาและการดําเนินงานวสิาหกจิชุมชน 
 เร่ิมข้ึนตน้ดว้ยนายเสกสรร นนัทะวงษา เป็นผูเ้ร่ิมกิจการการทาํเจียระไนพลอย อญัมณีต่อมาคน
ในชุมชนก็ไดร้วมตวักนัโดยความสมคัรใจ เพ่ือจดัตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนระดบัตาํบล โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบการวิสาหกิจชุมชน คณะผูจ้ดัตั้ง
จัดทําบัญชีราย ช่ือผู ้เข้า ร่วมกันจัดตั้ งและแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้ ง เ ป็นวิสาหกิจชุมชน 
บริการและถ่ายทอดความรู้ต่อ ๆ ใหก้นัในชุมชน 
 ลักษะการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเจียระไนพลอย อัญมณีเขตธนบุรี เป็นการ

ดาํเนินงานการผลิตสินคา้เก่ียวกบัอญัมณีต่างๆ เช่น การทาํแหวนเพชร พลอย กาํไร ต่างหู และอ่ืนๆ โดย

ลูกคา้หลกัจะเป็นการสั่งทาํจากเจา้ของร้านเพชร ทอง เคร่ืองประดบั เพื่อนาํงานของกลุ่มไปขายให้กบั

ลูกคา้อีกทอดหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงจะเป็นการสั่งทาํโดยตรงจากลูกคา้ โดยกลุ่มจะมีทั้งผลิตสินคา้ตาม

แบบท่ีลูกคา้กาํหนด หรือมีการออกแบบให้แก่ลูกคา้ข้ึนใหม่ โดยการดาํเนินในการผลิตจะแบ่งงานกนั

ตามความชาํนาญของช่าง  ประกอบไปดว้ย 1) ช่างข้ึนแม่พิมพ ์ช่างแวก็ 2) ช่างแต่งประกอบ 3) ช่างคดั

เพชร คดัพลอย 4) ช่างฝังเพชร ฝังพลอย 5) ช่างขดัและชุบ โดยท่ีกลุ่มคนเหล่าน้ีส่วนหน่ึงจะทาํงาน

ประจาํอยูต่ามร้านเคร่ืองประดบัดว้ยส่วนหน่ึง และเม่ือมีเวลาวา่งกจ็ะทาํงานในส่วนของกลุ่ม  

 ด้านคุณค่าความเช่ืออญัมณีเด่นท่ีมีความเช่ือ ช่วยเสริมดวงชะตาโชคลาภวาสนา ความเป็น
ธรรมชาติ การมีศาสนา การมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและความเช่ือ ส่ิงเหล่าน้ีอยูคู่่คนไทยมาชา้นาน 
หล่อหลอมจิตใจช่างไทยและถ่ายทอดสู่ฝีมือการสร้างงานหัตถกรรมตั้งแต่การเจียระไนอญัมณี จนถึง
การประกอบจนเป็นเคร่ืองประดบั ทาํดว้ยความตั้งใจอนับริสุทธ์ิอยา่งพิถีพิถนัจากช้ินเลก็จนถึงช้ินใหญ่
อนัเลอค่าและให้คุณต่อผูท่ี้มีอยู่ในครอบครอง ด้วยความเช่ือเร่ืองเสริมดวงชะตา โชคลาภ วาสนา 
ตลอดจนป้องกนัอนัตราย และช่วยให้สุขภาพแขง็แรง ตามความเช่ือแห่งพลงัอนัลึกลบัท่ีแฝงอยูใ่นอญั
มณีไทยตามท่ีมีมาแต่โบราณ และคนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีธนบุรีมีความเช่ือและแรงบนัดาล
ใจในการประดิษฐช้ิ์นงานอนัทรงคุณค่าทางหตัถกรรม 
 ด้านเครือข่ายทางสังคมในการจัดตั้ งวิสาหกิจชุมชนน้ี  ได้มีการรับความรู้จากผู ้ท่ี เคยมี
ประสบการณ์ในการทาํแลว้มีการขยายเขา้มาสู่ชุมชนให้คนในชุมชนมีงานทาํ โดยแต่ละบา้นจะทาํงาน
เป็นเครือข่ายในการผลิตช้ินงานร่วมกนั ทาํให้มีความสัมพนัธ์เป็นเครือข่ายทางสังคม และในการผลิต
สินคา้แต่ละคร้ังน้ีก็ได้มีการติดต่อกับลูกคา้เม่ือมีออเดอร์จากลูกคา้ และแบ่งงานกันในกลุ่ม จึงจะ
สามารถผลิตสินคา้ไดเ้พราะในการผลิตแต่ละคร้ังมีค่าใชจ่้ายสูงจึงไม่สามารถผลิตรอลูกคา้ จากนั้นก็มี
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ท่ี
พ
ก
ดํ
พ
ใช

ตั้งของกลุ่มวิ
พลอยอญัมณีใน
ารประชาสมัพ
าเนินชีวิตแบบ

พอเพียง โดยน้
ชใ้นชุมชนแล

สาหกิจชุนเจีย
นชุมชนน้ีจึงยดึ
พนัธ์ใหทุ้กคนป
บเรียบง่ายพอเพ
อ้มนาํเอาหลกั
ะการดาํเนินงา

ยระไนพลอยอั
ดหลกัอาชีพท่ีส
ปฏิบติัตาม ใน
พียง พอกิน แล
กปรัชญาของเ
านของกลุ่มจึง

อญัมณี  สมาชิ
สุจริต คนในชุ
นเร่ือง ความขยั
ละพอใชไ้ดย้ดึ
ศรษฐกิจพอเพี
เกิดการเรียนรู้

ชิกในกลุ่มต่าง
ชุมชนยดึหลกัเ
ยนั ประหยดั ซื
ดทางสายกลาง
พียงของพระบ
รู้การพึ่งตนเอง

ก็ประกอบอา ี
ศรษฐกิจพอเพี
ซ่ือสตัย ์อดทน
งในการดาํรงชี
บาทสมเด็จพร
งมาโดยตลอด 

ชีพในการเจีย
พียงดาํเนินชีวิต
น ปฏิบติัตนเป็น
ชวิตตามวิถีเศร
ะเจา้อยู่หัว  ม
 

ระไน
ต โดย
นคนดี 
ษฐกิจ
าปรับ

การดําเนินงานตามวิวถิีเศรษฐกจิพออเพยีงชุมชนสสายสมัพนัธ์  ซซอยสมเดจ็พระเจา้ตากสิน  118 

 
1.4 วสิสาหกจิชุมชนกกลุ่มอาชีพหัตถถกรรมของจ๋ิว  

 
ชุ
ก
2 

กลุ่มวิส
มชน ทะเบียน
รุงเทพมหานค
 คือ นายบุญเลิ

สาหกิจชุมชน
น 1-10-15-04/
ครโทร: 02-87
ลิศ พวงทอง  

กลุ่มอาชีพหตั
1-0003 เม่ือวั
77-6406โดยผูมี้

ตถกรรมของจ๋ิว
นัท่ี  7 เมษายน
มีอาํนาจทาํกา

ว ชุมชนวดับา
น 2549  ตั้งอยู
รแทนคนท่ี 1 

างนํ้ าชน จดทะ
ยูท่ี่ 563 แขว
 คือ นายชูพนั

ะเบียนเป็นวิส
งบุคคโล เขตธ
ธ์ บรรจงชาติ 

สาหกิจ
ธนบุรี 
  คนท่ี 

 

ภาพ 19 วิสาหกิกิจชุมชนกลุ่มออาชีพหตัถกรรรมของจ๋ิว  
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 ประวตัิความเป็นมาและการดําเนินงาน 
      กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมของจ๋ิววดับางนํ้ าชนไดจ้ดทะเบียนเป็น

วิสาหกิจชุมชน  โดยนายชูพนัธ์  บรรจงชาติ  เป็นเจา้ของ เงินทุน  ซ่ึงนายชูพนัธ์ บรรจงชาติ ประธาน
กลุ่ม  แต่เดิมเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์  ไดล้าออกมาประกอบอาชีพส่วนตวั  แต่เล็งเห็นชาวบา้นชุมชน
ชาวเชิงสะพานกรุงเทพ ยากจน  และไม่มีอาชีพ  จึงไดท้าํการรวมกลุ่มสมาชิก และสอนชาวบา้นเป่าแกว้  
ตามความรู้ความสามารถท่ีตนมีอยู่  แต่ไม่ประสบความสาํเร็จ  เน่ืองจากชาวบา้นทาํไม่ไดแ้ละทาํแตก
หมดเป็นเหตุให้ส้ินเปลืองวัสดุ  ตนจึงเกิดความคิดทาํของจ๋ิวจําลองจากชีวิตความเป็นจริงและ
วฒันธรรมในสมยัโบราณ  เป็นการอนุรักษชี์วิตความเป็นอยู่และอาชีพของคนไทยในสมยัโบราณไว้
ถ่ายทอดออกมาเป็นเร่ืองราว  จดัฉากของจ๋ิวแต่ละเร่ืองเช่น ชุมชนแออดั วิถีชีวิตไทย สภาพความเป็นอยู่
อย่างไทย โดยส่ือให้ชนรุ่นหลงัไดรู้้ถึงวิถีชีวิตของคนสมยัก่อนโดยตนเองเป็นผูอ้อกเงินทุนและจดัหา
วสัดุให้  จ่ายค่าแรงให้  ช่วยให้ชาวบา้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  โดยตนเองเป็นผูห้าตลาด  สร้างเวป็ไซด ์ 
ใหค้นรู้จกัไปทัว่โดยแนวทางการบริการจดัการของกลุ่มแบ่งดั้งน้ี   
      หัตถกรรมของจ๋ิวเป็นส่วนหน่ึงและวิธีการหน่ึงท่ีใชใ้นการเก็บเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์
และวฒันธรรมมีมาตั้งแต่โบราณกาลแลว้  เช่น  การทาํพระพุทธรูป  พระเคร่ือง  การป้ันตุ๊กตาดินเผา  
หรือแมก้ระทัง่การป้ันววัป้ันควายเพื่อให้ลูกหลานเล่นก็ถือว่าเป็นตน้กาํเนิดของ  ของจ๋ิวของไทยในยคุ
แรกทั้งส้ินในปัจจุบนัน้ีของจ๋ิวไม่ไดเ้ป็นของเล่นเดก็เล่นแต่อยา่งเดียวเป็นทั้งของสะสมและของฝากของ
ท่ีระลึกท่ีเกือบทุกประเทศทัว่โลกไดผ้ลิตข้ึน  สามารถแบ่งของจ๋ิวออกเป็น  2  แบบ  คือ 

1) แบบเลก็จ๋ิวท่ีสุดเท่าท่ีฝีมือผูท้าํของจ๋ิวจะทาํไดเ้ป็นการแสดงฝีมือ  แบบสุด ๆ 
ของผูท้าํ  เช่นการเขียนภาพบนหนวดเสือของจีน  การป้ันเคร่ืองป้ันเดินเผาของคุณไพฑูรณ์  บุญถนอม  
การเป่าแกว้จ๋ิวของคุณชูพนัธ์  บรรจงชาติ  การทาํครกจ๋ิวดว้ยหินของคุณยายสาํอาง  ฯลฯ 

2) แบบท่ีมีมาตราส่วน  เช่น1 : 6, 1 : 10, 1 : 12, 1 : 100  ซ่ึงมาตราส่วนน้ีแต่ละ 
ประเทศจะใชต่้างกนัแต่สากลจะใช ้ 1:12 และ 1:10 แต่ตุ๊กตา BABY จะใช1้ : 6 จุดเร่ิมตน้ของจ๋ิววดับาง
นํ้ าชน  เร่ิมมาจากนายชุพนัธ์  บรรจงชาติ เดิมทาํงานเป่าแกว้มาก่อนและไดด้าํเนินการตั้งศูนยฝึ์กอาชีพ
ข้ึนโดยเร่ิมจากงานแกว้แต่เน่ืองจากงานเป่าแกว้เป็นงานท่ีมีความยาก จึงผนัมาทาํของจ๋ิว โดยศึกษาดว้ย
ตวัเอง ซ่ึงมีพื้นฐานดา้นงานศิลปะอยูแ่ลว้ จึงทาํไดไ้ม่ยาก ซ่ึงดินท่ีใชแ้บ่งเป็นดินทึบ และดินแกว้  โดย
ทางกลุ่มหตัถกรรมของจ๋ิววดับางนํ้ าชนจึงไดมี้การสอนทาํของจ๋ิวข้ึนโดยยดึการทาํของจ๋ิวแบบมีมาตรา
ส่วนท่ีสากลใชก้นัเพื่อท่ีจะใหช้าวต่างชาติไดซ้ื้อไปประกอบกบังานของประเทศเขาได ้โดยทางกลุ่มได้
ผลิตทั้งช้ินงานท่ีประกอบสําเร็จรูปและเป็นอุปกรณ์เพื่อนาํไปประกอบเอง  โดยแบ่งการผลิตเป็น 4 
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ซ่ึงประโยชน์หลกัของผลิตภณัฑ ์ คือ  นาํไปตั้งโชวไ์ปเป็นของฝากท่ีระลึก  หรือเป็นงานสะสม
ของผูท่ี้ช่ืนชอบ   เพราะผลิตภณัฑ์เป็นงานท่ีแสดงฝึกมือทาํให้เห็นถึงความประณีต  ท่ีตอ้งทาํอย่าง
ละเอียดอ่อนพิถีพิถนัโดยสินคา้กว่าจะทาํข้ึนไดใ้นแต่ละช้ินนั้น  จะตอ้งอาศยัทกัษะ  ความชาํนาญ  และ
ฝีมือเฉพาะแต่ละบุคคลลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้ไป  หรือผูท่ี้ไดรั้บก็จะประทบัใจ  เพราะนอกจากจะแสดงให้
เห็นถึงวฒันธรรมและชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยแลว้  ยงัชวนใหนึ้กถึงภาพในวยัเยาวด์ว้ยซ่ึงงานจ๋ิวท่ี
เป็นเร่ืองราว เร่ืองแรกคือเร่ือง สลมั (ชุมชนแออดั) ช่ือว่า ชุมชนเถิดเทิง หลงัจากนั้นจึงจดัเร่ืองงานวดั 
จดัแสดงท่ีเซ็นทรัลเวิลดง์านของกลุ่มหัตถกรรมของจ๋ิวไดรั้บการคดัสรรเป็นผลิตภณัฑโ์อทอประดบั 5 
ดาว ในปี 2549 และไดพ้ฒันาผลิตภณัฑม์าอยา่งต่อเน่ือง 
 ด้านคุณค่าและความเช่ืองานหัตถกรรมของจ๋ิว เป็นงานท่ีมีคุณค่าทางศิลปะและวฒันธรรม เป็น

การถ่ายทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนความเช่ือในดาํรงชีวิต เป็นการจาํลองวิถี

ชาวบา้นต่างๆ เช่น งานชุดวิถีชาวบา้นแบบไทยไทย  การจาํลองร้านอาหารไทย การจาํลองการละเล่น

ตามประเพณีวฒันธรรมไทย เป็นตน้ซ่ึงงานทุกช้ิน สามารถเลียนแบบความเป็นอยูข่องชาวบา้นและเก็บ

ภาพชีวิตและวฒันธรรมของคนไทยแต่ละยคุแต่ละสมยัโดยการยอ่ส่วนใหค้ลา้ยของจริงใหม้ากท่ีสุด  

 ด้านเครือข่ายทางสังคมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหัตถกรรมของจ๋ิวได้สร้างเครือข่าย

ความสัมพนัธ์ในชุมชนให้คนในชุมชนมีงานทาํ ลดปัญหายาเสพติด การใชเ้วลาว่างสร้างรายได ้และ

ช่วยเหลือสงัคม โดยกลุ่มไดมี้เครือข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคมในการนาํสินคา้ไปจดัแสดงในงานต่างๆ

รวมทั้งการเปิดสอนใหก้บัผูส้นใจไดม้าศึกษาเรียนรู้   

 ด้านการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มพบว่า การ

ดาํเนินงานของกลุ่มยึดหลกัความมีเหตุผล ความพอเพียง และยึดหลกัคุณธรรม ทุกคนอยู่ร่วมกนัอย่าง

ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั และการดาํเนินงานในการผลิตสินคา้กใ็ชห้ลกัการมีส่วนร่วม การมีคุณภาพของงาน 

และการประหยดั ความพอเพียงไม่มีหน้ีสิน 
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ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการทีด่ีและการออกแบบ
ผลติภณัฑ์ของวสิาหกจิชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การดาํเนินการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้การบริหารจดัการท่ีดีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยืนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ในช่วงแรก เป็นการศึกษาสภาพและปัจจัยเง่ือนไขการบริหารจัดการและการ
ออกแบบผลิตภณัฑข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันากระบวนการเรียนรู้
การบริหารจดัการท่ีดีของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการพฒันากระบวนการเรียนรู้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาสภาพและปัจจยัเง่ือนไขการบริหาร
จัดการและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี 
 การเข้าถึงพืน้ทีก่รณศึีกษา  
  การเขา้ถึงพ้ืนท่ีวิจยั ตามท่ีนกัวิจยัไดเ้ลือกกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน 2 แห่ง ท่ีเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์กาํหนด คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลาย
วิจิตร ทีมผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีเพื่อแจง้วตัถุประสงคใ์ห้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งสองแห่งเขา้ใจแนวทางใน
การศึกษา บทบาทของผูว้ิจยั  และประโยชน์ท่ีทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะไดรั้บ การบูรณาการตวัผูว้ิจยั
ให้เขา้ถึงชุมชนโดยใน การลงพื้นท่ีของผูว้ิจัยได้นํานักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัธนบุรี ท่ีเรียนในรายวิชาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ลงพ้ืนท่ีปฏิบติัการร่วมกบัทีม
ผูว้ิจยัดว้ย ในช่วงประมาณเดือน  ธนัวาคม 2557 –กุมภาพนัธ์ 2558 เพ่ือศึกษาสภาพและปัจจยัเง่ือนไข
การบริหารจดัการและการออกแบบผลิตภณัฑข์องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตธนบุรี โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก  การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุป
ไดด้งัน้ี 
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วสิ
2.1ผลก

สาหกจิชุมชน
การศึกษาสภา
เขตธนบุรี 

พและปัจจัยเง่ืง่ือนไขการบริหหารจัดการและะการออกแบบบผลติภัณฑ์ขอองกลุ่ม

กรณศึีกษาที ่1 กลุ่มวิวสิาหกจิชุมชนนขนมบดิน  

1)การบบริหารจัดการขของกลุ่ม  
ด้านกาารผลติ 

ห
เนื
ท่ี
ก
คื
เค
สู
โบ
ต่

หอมและผิวหน
น้ือขนมจะไม่ร่
ใช ้ในการทาํข
ระป๋อง นํ้าตาล
อผสมส่วนผส
คลด็ลบัในการ
สตรเฉพาะและ
บราณน้ีไม่ใชส้
อไปน้ี 

น้ากรอบนิดๆ 
ร่วนเท่าขนมไข
ขนมบดินประ
ลทรายละเอียด
สมเขา้ดว้ยกนั 
รทาํขนมบดินสู
ตอ้งละลายเน
สารผงฟู ยสีต ์

 คลา้ยขนมไข
ข่กุฎีจีน ซ่ึงชุม
ะกอบดว้ย  แป้
ด 120 กรัม เนย
 บรรจุใส่ถาด 
สูตรโบราณ คื
ยใหอุ่้น ๆ ส่วน
 สารกนัช้ืน กนั

ข่ แต่เน้ือขนมจ
มชนมสัยดิสวน
ป้งอเนกประสง
ย100 กรัม ไขไ่
 นาํไปอบ และ
อ นํ้าตาลทราย
นแป้งตอ้งหมั
นรา ทาํใหเ้ป็น

จะนุ่มแน่นท่ีอ
นพลู ธนบุรี เป็
งคร่์อน 200 ก
ไก่ 5 ฟอง (เบอ
ะแต่งหนา้ บร
ยตอ้งผสมกบัไ
กัท้ิงไวใ้หไ้ด ้4
นขนมท่ีมีประโ

อยู่ระหว่างเคก็
ป็นตน้กาํเนิดข
กรัม (ร่อนก่อน
อร์ 1) มีขั้นตอ
รจุผลิตภณัฑต์
ไข่แลว้ตีใหเ้ข้
4 ชัว่โมงพอดี
โยชน์ต่อสุขภา

กเนยกบัเค็กส
ขนมชนิดน้ี  วตั
นชัง่) นมขน้หว
นการทาํโดยค
ตามขนาดท่ีตอ้
า้กนั เนยตอ้งใ
 และขนมบดิน
าพ ดงัภาพปร

ปองจ ์
ตถุดิบ
วาน 1 
คร่าวๆ 
องการ 
ใชเ้นย
นสูตร
ะกอบ

ลกัษณะผลติตภัณฑ์และขั้นนตอนการผลติตของขนมบดนินขนมบดินเป็นนขนมท่ีมีกล่ินน 

 

ภาพ 20ขั้นตอนนการทาํขนมบบดิน 
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ด้านการเงิน 
จากการสมัภาษณ์ดา้นการเงิน เก่ียวกบัการวางแผนการทาํบญัชีการควบคุมเก่ียวกบั 

การเงินและระบบบญัชี กลุ่มจะดาํเนินการอยา่งไม่เป็นทางการและไม่เป็นระบบ ผูแ้ทนกลุ่มไดใ้หข้อ้มูล
ว่า เน่ืองจากการขายเป็นเพียงการขายหนา้ร้านและการสั่งสินคา้ตามการสั่งซ้ือของลูกคา้จาํนวนไม่มาก
นกั ดงันั้นเม่ือมีการผลิตก็จะช่วยกนัทาํในกลุ่มสมาชิก และลูกหลาน รายไดห้ักค่าใชจ่้ายแลว้ก็แบ่งกนั
บา้งตามสดัส่วน การลงทุนต่างๆ จะไม่ใชร้ะบบสินเช่ือจะเป็นการลงทุนดว้ยเงินสดท่ีบริหารจดัการจาก
เงินทุนท่ีมีและท่ีลูกคา้มอบให ้ ทั้งค่าวตัถุดิบ หีบห่อต่างๆ แลว้กจ่็ายค่าจา้งสมาชิกท่ีมาช่วยกนัทาํ 

ด้านการตลาด 
  การตั้งราคาขาย ราคาสินคา้ขนมบดินจะไม่แพง เม่ือเทียบกบัขนมเบเกอร่ีอ่ืนๆ โดย
การตั้งราคาสินคา้ตามขนาดของกล่องท่ีขาย จะตั้งโดยคิดจากตน้ทุนทั้งหมด บวกกาํไรท่ีตอ้งการ  เป็น  
ราคาขาย ตวัอยา่งเช่น  ขายเป็นช้ิน ช้ินละ 10 บาท ถา้เป็นกล่องมี 3 ขนาด กล่องใสขนาดเลก็ กล่องละ 
35 บาท และ 40 บาท กล่องใสขนาดใหญ่ กล่องละ 170 บาท (ปริมาณขนาด 1 ถาด) กล่องกระดาษขนาด
ใหญ่ กล่องละ 200 บาท  

การจัดจําหน่ายและการกระจายสินค้าลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ไดจ้ากหนา้ร้านท่ีตั้งอยู ่
ในชุมชนมสัยดิสวนพลู   งานจดัแสดงสินคา้ OTOP งานแสดงสินคา้ท่ีจดัโดยสาํนกังานเขตธนบุรี ตลาด
บริเวณชุมชนใกลเ้คียง 

การส่งเสริมการตลาดในเร่ืองของการส่งเสริมการตลาดนั้นส่วนใหญ่ ตวัแทน 
ผูป้ระกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดินเล่าวา่ ไดจ้ากการประชาสมัพนัธ์เวลาไปจดังานสินคา้ท่ีทาง
สาํนกังานเขตจดัข้ึน มีการแจกใบปลิวแก่ผูท่ี้มาชมงาน และใหน้ามบตัรสาํหรับผูท่ี้สนใจสินคา้ อีกทั้งยงั
มีการประชาสัมพนัธ์ ผ่านทาง   เวบ็ไซทw์ww.thaitambon.com และเวบ็ไซทข์องสํานักงานเขตธนบุรี 
และเคยมีทีวีมาทาํรายการ ของดีเขตธนบุรี  และถ่ายทอดออกอากาศทาํให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง
มากข้ึน 

ช่องทางการจําหน่าย การขายโดยผา่นสาํนกังานเขตธนบุรีนาํไปขายในงานแสดง 
สินคา้ ถือไดว้่าเป็นของดีของชุมชนเขตธนบุรี จากการไดไ้ปออกบูธงานต่างๆไดท้าํใหข้นมบดินเป็นท่ี
รู้จกัแพร่หลายมากยิ่งข้ึน โดยมีคนจีน   และคนท่ีนบัถือศาสนาพุทธเร่ิมให้ความสนใจและเร่ิมมาแวะ
เวียนสั่งซ้ือ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการเปิดตลาดให้กบับุคคลอ่ืนนอกเหนือจากเป็นขนมเฉพาะบุคคลท่ีนบัถือ
ศาสนาอิสลามและปัจจุบนัมีขายหน้าร้านในบริเวณชุมชนดว้ย ช่ือร้านบา้นขนมบดินมสัยิดสวนพลู   
จาํหน่ายขนมบดินทั้ง ปลีก และส่ง   ตั้งอยู่  เลขท่ี  78  ซ.เทอดไท 9    แขวงบางยี่เรือ   เขตธนบุรี  
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เฉ
พ
ห

ฉพาะท่ีพฒันาส
พอดี และรสชา
หรือจา้งคนเพิม่

สูตรกนัเองใน
าดอร่อย จึงทาํก
มกจ็ะไม่คุม้ดงัค

ครอบครัว ดงั
กนัในครอบค
คาํใหส้มัภาษณ

งนั้นตอ้งมีเทค
รัว ในปัจจุบนั
ณ์ของผูป้ระกอ

นิค ใชท้กัษะแ
นสมาชิกหลกัมี
อบการกลุ่มวสิ

และฝีมือในกา
มีเพียง 3 คน ก
สาหกิจชุมชน ที

ารทาํขนมใหมี้
การรับออเดอร์
ท่ีกล่าววา่ 

มีความ
์มากๆ 

เน่ืองจากการผลิตขนมบดิดินซ่ึงเป็นขนมมโบราณท่ีทาํสืสืบทอดกนัมาหหลายรุ่น และมีมีสูตร 

“ขนมบดินมีมีตั้งแต่เราโตข้ึข้ึนมากเ็ห็นขนนมแลว้รุ่นผูใ้หญ่เขาทาํญาติพีพี่นอ้งลุงป้านา้อาทาํ 

 

ข
ที

ผลิตภณัฑข์น
ขนมโบราณท่ีเ
ท่ีมีราคาถูกใน

นมบดิน ไม่ไดมี้
เป็นของชาวมุ
นการบรรจุสินค

มีการออกแบบ
สลิม การบรร
คา้ ไม่มีตราสญั

บภาพลกัษณ์แ
จุขนมใชก้ล่อง
ญญลกัษณ์ ทาํใ

ละบรรจุภณัฑ์
งพลาสติกใส ข
ใหล้กัษณะขอ

ฑ ์ผลิตภณัฑท่ี์ส
ขนาดต่างๆรว
องขนม ยงัไม่มี

สวยงามและส่ือ
วมทั้งกล่องกระ
มีความโดดเด่น

อถึง
ะดาษ  
นและ 

ไมม่มีเอกลกัษณ์ขของสินคา้ ดงัภภาพประกอบตต่อไปน้ี 

ภาพ 18ตวัอยา่งงบรรจุภณัฑข์นนมบดินเดิมก่ออนท่ีจะพฒันาาจากการวิจยั 

2.การอออกแบบผลติภัภณัฑ์ของกลุ่มมวสิาหกจิชุมชนขนมบดิน 

กนัมาหลาย
ข้ึนมา เป็น
ครอบครัวแ
ไม่รู้เทคนิค 

ยสิบปี เราก็ช่ว
รุ่นท่ีสองแลว้
ละพี่ๆนอ้งกนั
 ไม่คุม้ค่าจา้ง”

วยเขาทาํเวลา
ว… ตอนน้ีก็มี
น ถ่ายทอดเทค
”  (ยพุิน

ามีงานบุญ งาน
มีลูกสาวท่ีลงม
นิค สูตรต่างๆ
น นอ้ยปลา,สมั

นแต่ง ผูใ้หญ่
มาทาํต่อเพื่อสื
ให ้เราไม่ไดจ้้
มภาษณ์, 9  ธนั

เขาจะทาํขนม
สืบทอด ก็ทาํก
จา้งคนนอกเพร
นวาคม 2558) 

มบดิน
กันใน
ราะจะ
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4. ปัจจัยเง่ือนไขการบริหารจัดการและการออกแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ขนมบดิน 

ผลการศึกษาโดยการสมัภาษณ์สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมบดิน พบวา่ การ 
ดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขหรืออุปสรรคในการบริหารจดัการ ดงัน้ี 

1) ขั้นตอนการทาํขนมบดินแตกต่างจากการทาํขนมทัว่ไป การทาํขนมบดินตอ้งใส่ใจ 
ทุกขั้นตอนอย่างละเอียด มีการลองผิดลองถูกอยู่หลายคร้ังกว่าจะไดสู้ตรขนมบดินท่ีอร่อยและรักษา
ความเป็นขนมบดินสูตรดั้งเดิม จึงหาคนท่ีจะมาทาํการผลิตยาก 

2) บุคคลภายนอกยงัไม่รู้จกัขนมบดินและร้านขายขนมบดินท่ีอยูใ่นชุมชนมสัยดิ 
สวนพลูมากนกั 

3) ขาดส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินคา้  
4) ขาดช่องทางการตลาดใหม่ๆและ ช่องทางการวางขายสินคา้ในโอกาสต่างๆ 
5) การออกแบบบรรจุภณัฑย์งัไม่น่าสนใจ 
6) ปัญหาเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ค่อยดี ทาํใหผู้ค้นซ้ือสินคา้นอ้ย บริโภคเฉพาะ 

อาหารท่ีจาํเป็น ยอดขายขนมไดน้อ้ย 
7) การสนบัสนุนจากภาครัฐยงัมีนอ้ยและขาดความต่อเน่ือง 
8) สถานท่ีไม่เอ้ืออาํนวย ถนนทางเขา้ชุมชน ค่อนขา้งแคบ ไม่มีท่ีจอดรถลูกคา้ท่ีมา 

ซ้ือสินคา้ตอ้งจอดดา้นนอกแลว้เดินเขา้ซอยมา 
9) ขาดการจดัการระบบบญัชีการเงินท่ีดี มีการลงบญัชีบา้งเพียงบางรายการและ 

ไม่ต่อเน่ือง ขาดการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 
 

กรณศึีกษาที ่2 กลุ่มวสิาหกจิชุมชนกลุ่มปลาตะเพยีนฉลุไทยลายจิิตร 
1.การบริหารจัดการของกลุ่ม 

ด้านการผลติ  

ลกัษณะผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนลายฉลุ จากกการสมัภาษณ์ คุณณฐัธร แดงสีผล ผูน้าํ 
กลุ่มซ่ึงมาอาํนาจทาํการแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร ไดใ้หข้อ้มูลลกัษณะของ
ผลิตภณัฑแ์ละขั้นตอนการผลิตปลาตะเพียนลายฉลุโดยเล่าว่า ปัจจุบนัการสานปลาตะเพียนฉลุไทยลาย
วิจิตรมีการใชว้สัดุทั้งใบลาน  พลาสติก และผา้ไหม  แต่ท่ีนิยมทาํกนัมากคือใชพ้ลาสติก  เพราะวสัดุ   
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  ขั้นตอนการผลิตปลาตะเพียนลายฉลุ   วสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบดว้ย  ใบลาน 
พลาสติก กระดาษหรือผา้ไหม  เคร่ืองรีดเส้น คีม  กาวชนิดไม่ละลายนํ้ า กรรไกร กระด่ิง ห่วง และเขม็ 
ขั้นตอนการผลิตการสานปลาตะเพียนลายฉลุ   มีขั้นตอนการผลิตโดยการสานส่วนประกอบต่างๆตาม
ขั้นตอนดงัน้ี  
   1) กระโจม  มีรูปร่างคลา้ยดาวนูนทั้งสองดา้น มี 8 แฉก อยูด่า้นบนสุด ช่วย
เพ่ิมความสมดุลของแผงปลาตะเพียนท่ีอยู่ในรูปโมบาย ตวัแม่ปลา เป็นส่วนท่ีเด่นท่ีสุด ทาํให้ตอ้ง
พิถีพิถนัในการสานมากกว่าส่วนประกอบอ่ืน รวมทั้งการตกแต่งลวดลายท่ีสวยงาม ใชสี้ท่ีสดใสสะดุด
ตา  วิธีสาน เร่ิมจากการรีดพลาสติก 4 เส้น ให้ไดข้นาดกวา้ง 1 น้ิว แลว้นาํพลาสติกทั้งส่ีเส้นมาพบัทบ
คร่ึง สอดขดักนัดึงใหตึ้ง พบัซอ้นข้ึนไปอีกชั้นหน่ึง สานส่วนท่ีเป็นแฉกใหเ้ป็นรูปดาว 
   2) กระทงเกลือหรือดาวหา้แฉก เป็นส่วนท่ีใชส้าํหรับแขวนลูกปลาตะเพียนใบ
ลานเพื่อเขา้ชุดหรือเขา้พวงปลาโดยการแขวนลูกปลาต่อจากแม่ปลาตะเพียนในพวง ให้ห่างจากตวัแม่
ปลาพอประมาณ โดยแขวนลูกปลาตะเพียนใตก้ระทงเกลือเหมือนกบัแม่ปลา แลว้ก็ตกแต่งดาวหา้แฉก
ใหส้วยงาม  วิธีสานกระทงเกลือ  เร่ิมจากรีดพลาสติก 2 เสน้ ขนาดตามตอ้งการ แลว้นาํพลาสติกมาซอ้น
กนั โดยให้ปลายขา้งใดขา้งหน่ึงทบัซอ้นกนั ทาํมุม 45 องศา พบัพลาสติกทั้งสองเส้นทบักนัไปมา  6 
คร้ัง ใชห้ัวแม่มือกดก่ึงกลางจบัให้เป็นรูปกรวย ต่อจากนั้นใชพ้ลาสติกพบัสามเหล่ียมโดยรอบให้ไดห้้า
เหล่ียมจะไดด้าวหา้แฉกหรือกระทงเกลือตามตอ้งการ 
   3) ปักเป้าหรือเมด็ เป็นส่วนตกแต่งในการเขา้ชุดปลาตะเพียน ปักเป้าหรือเมด็
เป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งท่ีสําคญัท่ีช่วยกาํหนดระยะห่างระหว่างตวัปลาตะเพียนแม่ปลากบักระโจม
ปลา และระยะห่างระหว่างลูกปลาตะเพียนกบักระทงเกลือ   รวมทั้งใชใ้นการตกแต่งในส่วนปลายแฉก
ทั้งปลายกระโจมปลา ปลายกระทงเกลือ และดา้นล่างของลูกปลาตะเพียนดว้ย   วิธีสาน  โดยการนาํ
พลาสติก 1 เส้น มาพบังอระหว่างกลางให้ริมเส้นทางขวาทบัริมทางซา้ย   สอดริมเส้นทางซา้ยลอดลง
มาแลว้บิดกลบัจบัใหเ้ป็นรูป ดึงใหตึ้ง แลว้พบัพลาสติกในลกัษณะเดียวกนัทบัซอ้นอีกคร้ัง 
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   4) ตุง้ต้ิง เป็นส่วนประกอบหน่ึงในการตกแต่งกระโจมปลา และกระทงเกลือ 
โดยหอ้ยไวส่้วนล่างสุดต่อจากปักเป้า 
   5) หางปลาตะเพียน นับว่าเป็นอีกส่วนท่ีสาํคญัของการสานปลาตะเพียน ซ่ึง
ในการสานปลาตะเพียนท่ีใชพ้ลาสติกสองเส้นมาข้ึนรูปไดป้ลาตะเพียนพลาสติกกลมๆท่ีครีบบนและ
ครีบล่างสองครีบ  ดงันั้นขั้นตอนต่อมาคือการสานส่วนหางปลาตะเพียน โดยใชข้นาดเดียวกนัมาเยบ็ต่อ
กนัดา้นกวา้งสองใบใหส้มดุลเป็นส่วนหางปลา  วิธีทาํ คือ นาํพลาสติกเสน้เลก็ๆหรืแศษพลาสติกท่ีเหลือ
จากการสานแม่ปลามาใชเ้ป็นวสัดุ ใช้กรรไกรตดัพลาสติกนั้นให้มีลกัษณะคลา้ยหางปลาในขนาดท่ี
สมดุลกบัตวัปลาแลว้นาํไปต่อตรงส่วนทา้ยของตวัปลาเป็นหางของปลาตะเพียน  จะไดป้ลาตะเพียนท่ีมี
ส่วนประกอบท่ีสมบูรณ์ 
   6) ใบโพธ์ิ  เคร่ืองตกแต่งในส่วนท่ีช่วยให้ชุดปลาตะเพียนดูสวยงามมากข้ึน  
โดยใบโพธ์ิจะแขวนไวใ้ตปั้กเป้าหรือเม็ดท่ีประดบัอยู่บริเวณปลายแฉกทั้งของกระโจมปลา ปลาย
กระทงเกลือ และใตลู้กปลาตะเพียนดว้ย  วิธีทาํ  นาํพลาสติกเส้นเลก็ๆหรือเศษพลาสติกท่ีเหลือมาเป็น
วสัดุ ใชก้รรไกรตดัพลาสติกใหมี้ลกัษณะคลา้ยใบโพธ์ิ ตามขนาดท่ีตอ้งการเท่าๆกนั 
   7) ลูกปลาตะเพียน  เป็นส่วนประกอบของชุดปลาตะเพียนท่ีมีแม่ปลาและลูก
ปลา  โดยลูกปลาตะเพียนตอ้งมีขนาดเหมาะสมกบัแม่ปลา เพื่อให้เกิดความสมดุลเม่ือนาํมาร้อยชุดกนั 
ลูกปลาตะเพียนจะมีจาํนวนเท่าไรข้ึนอยูก่บัขนาดของแม่ปลาตะเพียน  วิธีทาํลูกปลาตะเพียน ใชว้ิธีสาน
เหมือนกบัแม่ปลา แต่ใชใ้บลานหรือขนาดพลาสติกท่ีมีความกวา้งนอ้ยกวา่ สานตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 
   เม่ือไดส่้วนประกอบตามรายการขา้งตน้ครบแลว้ก็สามารถนาํมาร้อยเป็นชุด
ปลาตะเพียนในลกัษณะโมบาย  หรือเป็นพวงกุณแจ โดยร้อยกระด่ิงเขา้กบัเส้นดา้ย นาํเข็มมาเจาะใต้
ทอ้งปลาเพ่ือนาํกระด่ิงมาติดไวแ้ลว้แทงทะลุข้ึนไปบนหลงัปลา เสร็จแลว้นาํห่วงมาร้อยเขา้ไวบ้นหลงั
ปลาใชส้าํหรับหอ้ยพวงกญุแจ เป็นตน้ กจ็ะไดชุ้ดปลาตะเพียนตามตอ้งการ ดงัภาพต่อไปน้ี 
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ด้านการเงิน 
       จากการสัมภาษณ์ดา้นการเงิน เก่ียวกบัการวางแผนการเงิน  การควบคุมเก่ียวกบัการเงิน 

และระบบบญัชี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร โดยคุณณฐัธร แดงสีพล ผูน้าํกลุ่ม จะ
เป็นเจา้ของเงินทุน และจดัการดา้นการเงินของกลุ่ม โดยจะดาํเนินการอยา่งไม่เป็นทางการและยงัไม่มี
ระบบบญัชีท่ีดี  ผูน้าํกลุ่มไดใ้ห้ขอ้มูลว่า เน่ืองจากการขายเป็นการขายโดยออกร้านในงานแสดงสินคา้
ต่างๆ และการสั่งสินคา้ตามการสั่งซ้ือของลูกคา้โดยตรง หรือผา่นสมาคม ชมรมต่างๆ ดงันั้นเม่ือมีการ
ผลิตก็จะช่วยกนัทาํในกลุ่มสมาชิก และลูกหลาน บางคร้ังออเดอร์เขา้มามากก็จะผลิตไม่ทนั รายไดเ้ม่ือ
หกัค่าใชจ่้ายแลว้ก็แบ่งกนัตามสัดส่วน การลงทุนต่างๆ จะไม่ใชร้ะบบสินเช่ือจะเป็นการลงทุนดว้ยเงิน
สดท่ีบริหารจดัการจากเงินทุนท่ีมี จะไม่กูย้มืเพราะจะทาํใหมี้หน้ีสินดงัคาํใหส้มัภาษณ์ท่ีวา่ 

      “จะใชเ้งินทุนส่วนตวัในการซ้ือของท่ีเป็นวตัถุดิบต่างๆ มีการลงบญัชีบา้ง แต่ยงัไม่เป็น 
ระบบ เคย อบรมหลายคร้ัง แต่ไม่ค่อยมีเวลาทาํ การซ้ึอของต่างๆกใ็ชเ้งินสดไม่กูเ้งิน 
ไม่ชอบมีหน้ีสิน”         (ณฐัธร แดงสีพล,สมัภาษณ์  12 ธนัวาคม  2558) 
ด้านการตลาด 

       การตั้งราคาขาย ปลาตะเพียนฉลุลายจะเป็นผลิตภณัฑห์ตัถกรรมท่ีผลิตโดยใชฝี้มือท่ีปราณีต 
และใชเ้วลาในการทาํ การประดิษฐ์มีหลายขนาด หลายลวดลาย และมีวสัดุหลายประเภท ถา้ทาํจาก
พลาสติกจะถูกกว่าทาํจากใบลาน เพราะใบลานตอนน้ีหายาก ใบลานท่ีคุณภาพดีตอ้งไปซ้ือท่ีอาํเภอทบั
ลาน จงัหวดักาํแพงเพชร การตั้งราคาขายถา้ช้ินเลก็ๆ ราคาประมาณช้ินละ 30 บาท  ช้ินใหญ่ข้ึนมาก็มี
ราคา 70  - 200 บาท ถา้เป็นงานสั่งทาํปลาตะเพียนพวงใหญ่ฉลุลวดลายสวยงาม  ก็จะตั้งราคาสูงเช่น 
ลายมหามงคล  ราคาประมาณ  3,500 บาท เป็นตน้ 

การจัดจําหน่ายและการกระจายสินค้า ลูกคา้สามารถซ้ือสินคา้ไดจ้ากงานจดัแสดงสินคา้ 
OTOP งานแสดงสินคา้ท่ีจัดโดยสํานักงานเขตธนบุรี และงานศิลปหัตกรรมต่างๆท่ีจัดโดยภาครัฐ 
เอกชน ชมรมต่างๆ หรือจากการท่ีแจกนามบตัร ในงานต่างๆและมีการบอกต่อจึงมีคาํสัง่ซ้ือเขา้มาเร่ือยๆ
ตอนน้ีลูกคา้นิยมซ้ือเป็นของท่ีระลึก ตกแต่งประดบับา้น  ร้านคา้ หรือตามท่ีพกัโรงแรม รีสอร์ทต่างๆ 
ชาวต่างชาติจะชอบมาก 

การส่งเสริมการตลาดในการส่งเสริมการตลาดนั้น ผูน้าํกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุ
ไทยลายวิจิตรเล่าว่า ส่วนใหญ่ ไดจ้ากการประชาสัมพนัธ์เวลาไปจดังานสินคา้ท่ีหน่วยงานต่างๆจดั 
รวมทั้งท่ีทางสาํนกังานเขตธนบุรีจดัข้ึน มีการแจกใบปลิวแก่ผูท่ี้มาชมงาน และให้นามบตัรสาํหรับผูท่ี้
สนใจสินคา้ อีกทั้งยงัมีการประชาสัมพนัธ์ ผ่านทาง   เวบ็ไซทw์ww.thaitambon.com และเวบ็ไซทข์อง
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ช่องทางการจําหน่ายการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 
โดยการนาํไปขายในงาน แสดงสินคา้ ถือไดว้่าเป็นสินคา้โอทอ้ปของดีของชุมชนเขตธนบุรี การไดไ้ป
ออกบูธงานต่างๆ ท่ีจดัโดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  การรับคาํสั่งซ้ือหรือออเดอร์เพื่อจดัแสดงและ
รับไปจาํหน่ายโดยลูกคา้ของสมาคมและมูลนิธิต่างๆ เช่น งานแสดงสินคา้ท่ีจดัโดยรัฐบาลท่ีคลองผดุง
กรุงเกษม  งานจดัแสดงสินคา้ของสโมสรไลออนด์การแสดงสินคา้ในงานประชุมนานาชาติ  สมาคม
ศิลปหตัถกรรมแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

 

ภาพ 23การออกร้านแสดงสินคา้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาตะเพียนฉลุไทยลายวิจิตร 

ด้านบุคลากร 
      ตอนน้ีในกลุ่มจะมีสมาชิกท่ีสานปลาตะเพียนน้อยลง ส่วนใหญ่จะทาํเป็นรายได้
เสริม ผูน้าํกลุ่ม ไดเ้ล่าว่า ถา้คาํสั่งซ้ือมีจาํนวนมาก จะจา้งคนในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ช่วยใน
การผลิตเพิ่มข้ึน และการถ่ายทอดความรู้ให้กบัลูกหลานท่ีเป็นทายาททางธุรกิจไว ้จะไดสื้บสานภูมิ
ปัญญาการสานปลาตะเพียนไม่ให้หายไป เป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตภกรรมให้คงอยู่ต่อไปด้วย และ
ตอ้งการใหท้ายาทท่ีสืบต่อมีการศึกษาในระดบัสูง เพื่อช่วยพฒันางานในดา้นต่างๆใหก้า้วหนา้ข้ึน ดงัคาํ
ใหส้มัภาษณ์ท่ีวา่ 
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“ตอนนี
ธุรกิจจ
วิทยาศ
ให้ลูกมี
มีความ

น้ีลูกชายท่ีเรียน
จะไดสื้บต่อกา
ศาสตร์ตอนน้ีก็
มีความรู้สูงจบ
มสาํคญั ตอนน้ี

นดา้นวิทยาศา
รสานปลาตะเ
ก็กาํลงัคิดหาวิธี
บปริญญาโทแล
น้ีลูกกาํลงัเรียน

สตร์ สนใจมา
พียนแลว้กเ็ป็น
ธีเก็บรักษาใบ
ลว้จึงจะมาทาํด
ปริญญาโทอยู่

าทาํเร่ืองสานป
นการอนุรักษด์้
ลานท่ีทาํปลาต
ดา้นน้ีให้มากขึ
ยู”่ 

ปลาตะเพียนต่อ
ดว้ย   ลู กช า
ตะเพียนใหอ้ยู
ข้ึน เพราะคิดว

อ จะเป็นทายา
า ย เ รี ยนทา ง
ยูไ่ดน้าน จะส่ง
ว่าพื้นฐานการ

าททาง
งด้ าน
งเสริม
ศึกษา

(

ค
ก
บ

 
วามรู้ภูมิปัญญ
ารออกแบบบ
รรจุใส่ถุงพลา

จากการศึกษ
ญาในการสาน
รรจุภณัฑท่ี์ส่ือ
าสติกใสธรรม

ษาพบว่าการอ
ปลาตะเพียนแ
อสารเร่ืองราว
ดาท่ีมีราคาถูก

ออกแบบตวัผลิ
และออกแบบ
ของปลาตะเพี
ก ทาํใหสิ้นคา้ไ

ลิตภณัฑป์ลาต
ลวดลายตวัปล
พียน และยงัไม
ไม่มีความโดด

ตะเพียนสาน ผู ้
ละตะเพียน แต
ม่มีตราสัญญลกั
เด่น ดงัภาพปร

ผูป้ระกอบการ
ต่กลุ่มวิสาหกิ
กษณ์สินคา้ กา
ระกอบต่อไปนี

มีองค์
จไม่มี
ารขาย
น้ี  

ภาพ 24ปลาตะเพียนสานในบรรรจุภณัฑถุ์งพลลาสติกใสก่อนกการพฒันาการอออกแบบในงานนวิจยัน้ี 

 
การอออกแบบผลติภัณฑ์ของกลุ่มมวสิาหกจิชุมชชนปลาตะเพยีนฉลุไทยลายวิวจิิตร 2. 

 

 

 
 
 

ณฐัธธร แดงสีผล,สัสมัภาษณ์, 12ธัธนัวาคม 2558)) 

 




