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หมูบานทั้ง 8 หมูบานในตําบลทาชาง
ที่ตั้งของอําเภอนครหลวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสนทางคมนาคมทางบกภายในอําเภอนครหลวง
แมน้ํา และคลองชลประทานในอําเภอนครหลวง
การแบงพื้นที่ในรูปแบบของการปกครองสวนภูมิภาคในอําเภอนครหลวง
ที่ตั้งของตําบลทาชาง และเสนทางคมนาคมในอําเภอนครหลวง
ความเชื่อมโยงระหวางที่ตั้งของแหลงจําหนายเหล็กในทองถิ่นที่นําเหล็กแปรรูป
เขามาจําหนาย กับกลุมวิสาหกิจชุมชน
ความเชื่อมโยงระหวางที่ตั้งของสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และบริษัทที่เปนตัวแทนนําเขา แปรรูป และจําหนายเหล็ก
ที่ตั้งของรานจําหนายไมในชุมชน โรงเลื่อยในอําเภอบางปะหัน และครัวเรือนที่
ผลิตดามมีดและแทนมีดฝงมุกในตําบลหนองปลิง
ที่ตั้งของสถานที่เผาถาน รานจําหนายถานในชุมชน และแหลงที่มาของถานจาก
ภายนอกทองถิ่น
ที่ตั้งของรานจําหนายวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบในชุมชน และแหลงที่มาของ
วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบจากภายนอกทองถิ่น
ที่ตั้งของรานคาในชุมชนที่รับซื้อผลิตภัณฑมีดอรัญญิกจากครัวเรือนที่เปนสมาชิก
ในกลุมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดตางๆ ที่เปนตลาดรับซื้อและจําหนายผลิตภัณฑมีดอรัญญิก
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ของสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ เมื่อป พ.ศ. 2540 ตลอดจนปญหาความยากจนของประชากรใน
ทองถิ่นแตละแหงที่มีเปนจํานวนมาก เปนสาเหตุใหรัฐบาลไดกําหนดมาตรการ รวมทั้งนโยบาย
ต า งๆ ที่ มุ ง สร า งความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ ชุ ม ชนให เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก พื้ น ที่ ตาม
แนวความคิดของการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อไมใหมีการกระจุกตัวอยูแตเพียง
ในเขตเมืองใหญๆ ของประเทศ โดยมีแนวทางในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวคือ สงเสริม
ใหแตละทองถิ่นไดพัฒนาศักยภาพดานตางๆ ที่ถือเปนจุดแข็งของตนเอง เพื่อนําทรัพยากรที่มีอยูนั้น
มาผลิตเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคา ในขณะที่ทางภาครัฐจะเปนผูใหการสนับสนุนในดานตางๆ อาทิเชน
การใหบริการเกี่ยวกับความรูดานการบริหารจัดการ ฯลฯ เพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนในแตละ
ทองถิ่นใหออกสูตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ (2546) อธิบายวา การดําเนิน
โครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” ภายใตนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ซึ่ ง เป น นโยบายระดั บ ชาติ เป น กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ แนวความคิ ด ของการกระจายความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีบทบาทในการคัดสรรผลิตภัณฑชุมชนที่เปนสุดยอดของแตละ
ทองถิ่น ทั้งในระดับตําบล ไปจนถึงในระดับภาค ในแตละป โครงการฯ นี้ เปดโอกาสใหสถาน
ประกอบการทุกประเภทเขามามีสวนรวม ตั้งแตสถานประกอบการที่เปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ไปจนถึงสถานประกอบการขนาดตางๆ ที่มีการจางแรงงาน โดยตองยึดตามหลักการในการดําเนิน
กิจการที่เนนใหเกิดความเชื่อมโยงของทรัพยากรตางๆ ที่อยูในรูปของวัตถุดิบตามธรรมชาติ และภูมิ
ปญญาที่มีอยูในตัวคนเขาดวยกัน ในการสรางสรรคขึ้นเปนผลิตภัณฑแตละรายการ หากผลิตภัณฑ
ใด ผานเกณฑการพิจารณาของสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม จะไดตรารับประกันเปนผลิตภัณฑ
ดีเดนของตําบล (OTOP) พรอมทั้งเครื่องหมายรูปดาวที่มีจํานวนตั้งแต 1 ถึง 5 ดวง แสดงถึงระดับ
ของคุณภาพของผลิตภัณฑรายการนั้นจากนอยไปหามาก ซึ่งสามารถนําไปใชเพื่อประโยชนในเชิง
พาณิชยไดตอไป
กรมการพัฒนาชุมชน (2546) ไดแสดงรายการตามบัญชีสินคาชุมชน หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑจากทุกตําบลทั่วประเทศ ที่ผานกระบวนการประชาคม ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2546
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จํานวนทั้งสิ้น 15,133 รายการ ในจํานวนนี้พบวา สินคาชุมชนฯ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
จํานวนที่ขึ้นบัญชีไวแลวทั้งสิ้น 319 รายการ ซึ่งเปนจํานวนที่มากเปนอันดับ 2 รองจากจังหวัดที่มี
มากที่สุดคือราชบุรีที่มี 344 รายการ เพียงเล็กนอย เมื่อเปรียบเทียบกับทุกจังหวัดในภาคกลาง (ไม
รวมกรุงเทพมหานคร) จํานวนของสินคาชุมชนฯ ของจังหวัดที่ขึ้นบัญชีไวจํานวนหลายรายการ
เหลานี้ แสดงใหเห็นถึงความรวมมือจากผูประกอบกิจการตางๆ ที่เปนครัวเรือนแตละครัวเรือน
ตลอดจนกลุมผูประกอบกิจการที่รวมกันเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนแตละกลุม ไปจนถึงผูประกอบ
กิจการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแตละราย ที่ไดพยายามสรางสรรคผลิตภัณฑของ
ตนเองขึ้นดวยภูมิปญญาที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษอันมีลักษณะเฉพาะตัว
ผลิตภัณฑมีดอรัญญิก เปนผลิตภัณฑหนึ่งในรายการตามบัญชีสินคาชุมชนฯ ของกรมการ
พัฒนาชุมชน ซึ่งมีความสําคัญในฐานะที่เปนสัญลักษณอยางหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกมีความเปนมาทางประวัติศาสตรมาอยางยาวนาน นับตั้งแตราวสมัย
รัชกาลที่ 2 เปนตนมา ประชากรกลุมหนึ่งในบริเวณหมูบานตนโพธิ์และหมูบานไผหนอง ของตําบล
ทาชาง อําเภอนครหลวงที่ยังชีพดวยการผลิตมีดขาย เปนชาวลาวจากเวียงจันทนซึ่งไดอพยพเขามา
ตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุมของแมน้ําปาสัก ตามแนวริมฝงที่เปนคุงน้ําอันอุดมสมบูรณ โดยไดนํา
ทักษะวิชาความรูทางดานการตีเหล็กที่มีติดตัวมาแตเดิม มาใชในการผลิตมีดซึ่งมีความงดงาม และ
คงทน มีดที่ผลิตขึ้นจากทั้ง 2 หมูบานในตําบลทาชาง เปนที่รูจักกันดีในชื่อของ “มีดอรัญญิก” จาก
การสงไปขายที่โรงบอนอรัญญิก ในตําบลปากทา อําเภอทาเรือ ซึ่งเปนแหลงตลาดประจําที่ไมมีการ
ผลิตมีดแตอยางใด ความเชื่อมโยงระหวางแหลงผลิตและตลาดดังกลาวเปนเชนนี้เรื่อยมา จนกระทั่ง
เมื่อบอนพนันไดถูกปดลงในสมัยรัชกาลที่ 5 สงผลใหตลาดเกิดความซบเซาจนตองปดตัวลงไปใน
ที่สุด แตถึงกระนั้น ชาวบานตนโพธิ์และบานไผหนอง ก็ยังคงประกอบอาชีพผลิตมีดสืบมาจนทุก
วันนี้
ตลอดระยะเวลาที่ ผ า นมา กิ จ กรรมการผลิ ต มี ด อรั ญ ญิ ก ต อ งเผชิ ญ กั บ สภาวะความ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีผลกระทบตอชาวบานผูประกอบกิจการ
ผลิตในระดับครัวเรือนในหลายๆ ดาน บางสวนมีการลมเลิกการผลิตมีดเพื่อการยังชีพไป ดวยเห็น
วาความนิยมเริ่มลดลง รวมทั้งมีปญหาและอุปสรรคหลายประการที่ทําใหรายไดไมคุมตอการลงทุน
ในขณะที่บางสวนซึ่งยังคงมีการสืบทอดการผลิตมีดภายในครัวเรือนจนถึงปจจุบัน ก็มีการผลิตมีด
เพียงบางประเภทที่ยังคงเปนที่ตองการของตลาด โดยจําตองปลอยใหมีดหลายประเภทที่ไมไดรับ
ความนิยมตองสูญสลายไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีดแนวศิลปชนิดตางๆ ซึ่งเปนแนว
ทางการผลิตที่สามารถตอบสนองตอสุนทรียภาพของชางทํามีดไดเปนอยางดี
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จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามโครงการหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ภายใต น โยบายการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา ผูประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกที่ไดรับรางวัล
จากโครงการฯ มีการเขารวมในนามของกลุมวิสาหกิจชุมชนซึ่งประกอบไปดวยสมาชิกจากหลาย
ครัวเรือน จํานวนทั้งสิ้น 3 กลุม ซึ่งไดแก กลุมฝกอาชีพบานตนโพธิ์ กลุมผลิตมีดอรัญญิก และกลุม
อาชีพทํามีดอรัญญิก รวมทั้งในนามของสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตางๆ ที่ดําเนินกิจการผลิตและจําหนายโดยการจางแรงงานที่มีทักษะเฉพาะดานในการผลิต กลุมผู
ประกอบกิ จ การเหล า นี้ ต า งก็ผ ลิ ต มี ด อรั ญ ญิ ก ที่ มี คุ ณ ภาพแตกต า งกั น ไปตามลั ก ษณะของช อ ง
ทางการจั ด จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ปสู ต ลาดของตน เช น การผลิ ต เพื่ อ จํ า หน า ยในท อ งถิ่ น หรื อ
ภายในประเทศ ไปจนถึงการผลิตเพื่อสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ
อยางไรก็ตาม ถึงแมวาผูประกอบการแตละรายจะมีวัตถุประสงคทางการตลาดที่แตกตาง
กั น แต แ รงงานที่ ใ ช ใ นการผลิ ต ก็ ล ว นต อ งเป น ผู ที่ มี ทั ก ษะในด า นการตี เ หล็ ก ที่ มี ค วามชํ า นาญ
เชนเดียวกัน สถานประกอบการบางแหงมีการใชเครื่องจักรในกระบวนการผลิตบางขั้นตอนแทน
แรงงานคน ก็ยังคงตองมีคนคอยกํากับดูแล รวมถึงตองลงมือดวยตัวเองในหนาที่บางอยาง เชน การ
ตกแตงใหมีความคม และการประดิษฐลวดลายบนดามมีด เปนตน ดังนั้น จึงสามารถกลาวไดวา
กิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกในปจจุบันนี้ ยังคงมีความสําคัญตอกลุมแรงงานที่มีทักษะฝมือในการ
ผลิตมีด ถึงแมวารูปแบบของกระบวนการผลิตจะมีความทันสมัยมากขึ้น
ส ว นความเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ของกิ จ กรรมการผลิ ต ในป จ จุ บั น พบว า การดํ า เนิ น
กระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยสรางชิ้นงานใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานการ
สงออก มีความเชื่อมโยงทางการผลิตกับผูประกอบการรายอื่นๆ ที่ประกอบการเกี่ยวเนื่องกับการ
ผลิตมีดเพื่อใหมีคุณภาพตามตองการนั้น มากมายหลายแหง เชน การนําเขาเหล็กที่มีคุณภาพจาก
บริษัทตั วแทนนําเข าเหล็ กแปรรูปที่มีคุ ณภาพดีจากตางประเทศซึ่งหาไมได ในทองถิ่น เป นตน
นอกจากนี้ สินคาซึ่งผลิตสําเร็จแลว สวนหนึ่งก็จะนําไปจําหนายภายในทองถิ่น ทั้งแกผูบริโภค
ภายในจังหวัด รวมไปถึงนักทองเที่ยวจากตางถิ่นซึ่งไดซื้อหากลับไปเปนที่ระลึก และอีกสวนหนึ่งก็
ไดถูกจําหนายไปสูภายนอกจังหวัด รวมทั้งสงออกโดยตรงจากกลุมผูผลิต และสงออกโดยผาน
ผูประกอบการที่เปนตัวแทนจําหนายรายตางๆ ซึ่งก็นับวาเปนความเชื่อมโยงทางการตลาดที่มีมาก
ขึ้นกวาเดิม และกวางกวาความเชื่อมโยงของครัวเรือน
อย า งไรก็ ต าม แม ว า กลุ ม ผู ป ระกอบกิ จ การทั้ ง 2 ประเภท จะมี บ ทบาททางด า นความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับแหลงนําเขาและแหลงตลาดที่กวางหรือแคบกวากันเพียงใด แตกิจกรรม
การผลิ ต มี ด อรั ญ ญิ ก ก็ ยั ง คงมี ค วามสํ า คั ญ ต อ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาทั้ ง ทางด า นคุ ณ ค า ทาง
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ประวัติศาสตร และทางเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหแกชุมชน ตามแนวนโยบายสงเสริมจากภาครัฐที่
ตองการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหแกทองถิ่น ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการศึกษาถึง
รูปแบบและความเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิ จของกิ จกรรมการผลิตมีดอรัญญิกตลอดจนเสนอแนะ
แนวทาง ในการพัฒนาปจจัยที่มีความสําคัญตอการสงเสริมกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกในพื้นที่
ศึกษาตอไป
1.2 วัตถุประสงค
1. ศึกษาประวัติความเปนมาของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกกอนเขาสูโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ
2. ศึกษารูปแบบและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกรูปแบบของการรวมกลุม ซึ่งไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชน
และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปจจัยที่มีสวนในการสงเสริมกิจกรรมการผลิตมีด
อรัญญิกของผูประกอบกิจการผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกลุมผูประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกซึ่งพบอยูใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีอยู 2 กลุม ไดแก 1. กลุมวิสาหกิจชุมชน และ 2. กลุมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ทั้งนี้ ลวนมีที่ตั้งอยูในตําบลทาชาง ของอําเภอนครหลวง
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย
1. กําหนดกรอบแนวความคิด และประเด็นในการวิจัย
2. คนควา และรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากหองสมุด และหนวยงานของรัฐ
3. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิจากการสํารวจพื้นที่ โดยออกแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ
แกตัวแทนของกลุมผูประกอบกิจการมีดอรัญญิก
4. วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ
5. นําเสนอผลการศึกษาในลักษณะของการบรรยายประกอบสื่อ ซึ่งไดแก ตาราง แผนภาพ
และแผนที่
6. สรุปผลและเสนอแนะ
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1.5 แหลงขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ สามารถจําแนกตามแหลงที่มาได 3 ประเภท ไดแก
1. ขอมูลทางสถิติ และเอกสารจากหนวยงานราชการตางๆ เชน กรมการพัฒนาชุมชน กรม
โยธาธิการและผังเมือง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการสงออก ในสังกัดกระทรวงพาณิชย
กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน
2. แผนที่แสดงที่ตั้งของผูประกอบกิจการมีดอรัญญิก จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
3. ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูประกอบกิจการมีดอรัญญิกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.6 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1. ทราบความสําคัญในเชิงประวัติศาสตร ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมการ
ผลิตมีดอรัญญิกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากอดีตจนถึงปจจุบัน
2. ทราบรู ป แบบ และความเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ของกิ จ กรรมการผลิ ตมี ด อรัญ ญิ ก
ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑของกลุมผูประกอบกิจการแตละประเภท
3. ทราบแนวทางในการพัฒนาปจจัยที่มีสวนในการสงเสริมกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิก
ของกลุมผูประกอบกิจการแตละประเภท

บทที่ 2
ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัย
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิต
2.1.1 ความหมายของรูปแบบของกิจกรรมการผลิต
คณะกรรมการส ง เสริ มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (2546) อธิบ ายวา การผลิต
(Production) หรือกิจกรรมการผลิต (Production Activity) หมายถึง การเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปน
ผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักร หรือเคมีภัณฑ ทั้งโดยเครื่องจักรและดวยมือ
สวน ภราดร ปรีดาศักดิ์ (2549 : 337) อธิบายถึงความหมายของการผลิตไว 2 นัย ไดแก
1. การนําปจจัยการผลิตประเภทตางๆ มาประสมประสานกันเพื่อใหเกิดเปนผลผลิตในรูป
ของสินคาหรือบริการ
2. กระบวนการในการแปลงสภาพของปจจัยการผลิตตางๆ ใหกลายมาเปนสินคาหรือ
บริการ โดยที่สินคา อาจถูกนําไปใชสําหรับการบริโภคโดยตรง หรือนําไปผลิตสินคาอื่นอีกทอด
หนึ่งก็ได
สําหรับการวิจัยนี้ รูปแบบของกิจกรรมการผลิต หมายถึง ลักษณะของการดําเนินกิจการเพือ่
การผลิต โดยศึกษาถึงการดําเนินกิจการผลิตในกลุมผูประกอบการประเภทตางๆ ตามทฤษฎีและ
แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2.1.2 ความหมายของความเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิต
ความเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิต หมายถึง ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจระหวางหนวย
ผลิตที่มีความเกี่ยวเนื่อง เปนการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงทางดานการผลิต และความเชื่อมโยง
ทางดานการตลาด แนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนแนวความคิด
หนึ่งในหลายๆ แนวความคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภูมิภาค โดยเปนสวนหนึ่งของแนวความคิด
ในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบไมสมดุลเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่มีจุดมุงหมาย
เพื่อกอใหเกิดการสงเสริมการลงทุนในกิจกรรมการผลิตบางสาขา หรือในพื้นที่บางพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อมี
การสงเสริมการลงทุนในหนวยผลิตของกิจกรรมการผลิตในสาขาหนึ่ง ก็จะสงผลใหเกิดการพัฒนา
กิจกรรมการผลิตในสาขาการผลิตนั้น รวมทั้งในภูมิภาคอื่น เปนลําดับตอๆ ไป
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Sargent Laurence F. (1958 : 144) ไดอธิบายถึงความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่อง 4 รูปแบบ ไดแก
แบบแรก คือ ความสัมพันธในแนวดิ่ง (Vertical Integration) หมายถึง ความสัมพันธใน
กระบวนการผลิตที่มีความตอเนื่องกันในสินคาชิ้นเดิมระหวางกระบวนการผลิต เชน ความสัมพันธ
ในกระบวนการผลิตสิ่งทอ อันไดแก การปน ดาย การทอผา และการยอมผา เปนตน
แบบที่สอง คือ ความสัมพันธในแนวขนาน (Horizontal Integration) หมายถึง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ ในยานอุตสาหกรรม ไดแก วัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูปชิ้นสวน
ตางๆ ของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ที่สงไปยังโรงงานซึ่งประกอบขึ้นเปนสินคาสําเร็จรูป เชน
โรงงานผลิตชิ้นสวนตางๆ ของรถยนต ที่สงไปยังโรงงานประกอบรถยนต เปนตน
แบบที่สาม คือ ความสัมพันธในแนวทแยง (Forward Integration) หมายถึง ความสัมพันธ
จากการใชสินคาจากอุตสาหกรรมตางประเทศ เชน กลุมอุตสาหกรรมเคมี ยางและพลาสติก ซึ่งเปน
กลุมอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงอุตสาหกรรมทุกประเภท
และแบบสุดทาย คือ ความสัมพันธในทางออม (External Integration) หมายถึง
ความสัมพันธภายในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เชน อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานทีม่ ีความชํานาญ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใชวัตถุดิบและเทคนิควิทยาเดียวกัน ก็จะสั่งโรงงานใกลเคียงกันเพือ่
ใชประโยชนรว มกัน
สวน R. Hartshorne (1926 : 66-69) ไดอธิบายความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่อง (Linkage) โดย
กลาวถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในศูนยกลางยานพาณิชยกรรม (Central Business District :
CBD) วามีความเชื่อมโยงกันใน 4 แงมุม ดังตอไปนี้
ความเชื่อมโยงแงมุมแรก คือ ความเชื่อมโยงเชิงการแขงขัน (Competitive Linkage)
ลักษณะของความเชื่อมโยงนี้ เปนไปในลักษณะที่วา มีรานคาปลีกตางๆ มาอยูรวมกัน เพื่อตองการ
ดึงดูดลูกคาใหไดมากที่สุด และมีการแบงเขตการตลาดเพื่อใหลูกคาไดมีโอกาสเปรียบเทียบสินคา
แตรานคาปลีกเหลานั้น ไมไดมีความสัมพันธตอกันโดยตรง เชน รานขายเสื้อผา
ความเชื่อมโยงแงมุมที่สอง คือ ความเชื่อมโยงเชิงสงเสริมซึ่งกันและกัน (Complementary
Linkage) มีลักษณะคือ มีรานคา หรือธุรกิจที่มีสวนสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจที่ตั้งอยูภายในเขต
เมือง ในบริเวณที่ใกลเคียงกัน เชน สํานักงาน โรงพิมพ และรานถายเอกสาร
ความเชื่อมโยงแงมุมที่สาม คือ ความเชื่อมโยงเชิงรวมสถานที่ (Commensal Linkage) มี
ลักษณะคือ มีการใชพื้นที่คลายกันในการจัดตั้งสํานักงานที่มีกิจกรรมที่ตองการใชสถานที่รวมกัน
เชน สํานักงานวางแผน สํานักงานวิศวกรรม และสถาปตยกรรม
และความเชื่อมโยงแงมุมสุดทาย คือ ความเชื่อมโยงเชิงประกอบ (Ancillary Linkage) ที่มี
ลักษณะ คือ ธุรกิจบริการตางๆ อยูใกลกับศูนยกลางของการจางงาน เพื่อประโยชนในการจัดหา
สินคาและบริการใหกับพนักงาน
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เมื่อพิจารณาจากความคิดเห็นของ R. Hartshorne พบไดวา แงมุมของความเชื่อมโยงที่มี
ความเกี่ยวของกับความเชื่อมโยงของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิก ก็คือความเชื่อมโยงเชิงประกอบ
เนื่องจากเปนการศึกษาถึงความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจระหวางหนวยผลิต ซึ่งมีขอบขายขยายไปถึง
แรงงาน และตลาดดวย ดังนั้น จึงหมายถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน 2 ลักษณะ
ซึ่งไดแก ความเชื่อมโยงไปขางหลัง (Backward Linkage) และความเชื่อมโยงไปขางหนา (Forward
Linkage)
A.O. Hirschman (1958 : 62-63) ไดกลาวถึงการนําวิธีการลงทุนดวยทุนอันจํากัด มาใชเปน
กลยุทธในการพัฒนาพื้นที่ในประเทศที่กําลังพัฒนา ในวิธีการลงทุนดวยทุนอันจํากัดนี้ จะมีการ
ตัดสินใจลงทุนในสาขาเศรษฐกิจที่จะกอใหเกิดผลเชื่อมโยงไปขางหนาหรือขางหลัง
นอกจากนี้ V.F.S. Sit (1984 : 233) ยังไดอธิบายถึงความเชื่อมโยงใน 3 ลักษณะ ที่มีความ
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก
ลักษณะแรก คือ ความเชื่อมโยงไปขางหลัง (Backward Linkage) หมายถึง ความสัมพันธ
ของโรงงานกับแหลงจัดสรรวัตถุดิบในการผลิต
ลักษณะที่สอง คือ ความเชื่อมโยงไปขางหนา (Forward Linkage) หมายถึง ความสัมพันธ
ของโรงงานกับแหลงตลาด โดยโรงงานผลิตผลิตภัณฑขึ้นเพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบใหแกโรงงานที่
เปนตลาด หรือการผลิตเพื่อการบริโภคตอไป
และลักษณะสุดทาย คือ ความเชื่อมโยงในระดับโรงงานที่มีความสัมพันธในดานการจัดการ
รวมกัน (Commensal Linkage)
จะเห็นไดวา V.F.S. Sit ไดอธิบายถึงความความเชื่อมโยงไปขางหลัง และความเชื่อมโยงไป
ขางหนาในความหมายโดยสังเขป โดยความหมายที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาจพิจารณาได
จากนิยามของภราดร ปรีดาศักดิ์ ดังนี้
ภราดร ปรีดาศักดิ์ (2549 : 22) อธิบายวา การเชื่อมโยงไปขางหลัง หรือ Backward Linkage
หมายถึง ความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมหรือหนวยผลิตหนึ่งๆ กับอีกอุตสาหกรรมหรือหนวย
ผลิตอื่นๆ ที่เปนผูปอนปจจัยการผลิตใหกับอุตสาหกรรมหรือหนวยผลิตนั้นๆ เมื่ออุตสาหกรรมหรือ
หน ว ยผลิ ต นั้ น เปลี่ ย นแปลงปริ ม าณการผลิ ต สิ น ค า หรื อ บริ ก าร ก็ จ ะส ง ผลเชื่ อ มโยงไปสู
อุตสาหกรรมหรือหนวยผลิตที่ผลิตสินคาเพื่อใชเปนปจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบดวย โดยผานทาง
อุปสงคสําหรับปจจัยการผลิต
สวนการเชื่อมโยงไปขางหนา หรือ Forward Linkage นั้น ภราดร ปรีดาศักดิ์ (2549 : 159)
อธิ บายวา หมายถึง การที่ห นว ยผลิตหรืออุตสาหกรรมหนึ่งมีความสัมพันธกับ หนวยผลิ ตหรือ
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อุตสาหกรรมอื่นในลักษณะที่ผลผลิตของหนวยผลิตหรืออุตสาหกรรมดังกลาว ถูกนําไปใชเปน
ปจจัยการผลิตของหนวยผลิตหรืออุตสาหกรรมอื่น
สําหรับความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม A.G. Hoare (1985) ไดอธิบายถึงความเชื่อมโยง
ของโรงงานที่เกี่ยวของกับการผลิตทางดานวัตถุดิบ หรือแรงงาน โดยไดอธิบายถึงความเชื่อมโยงไป
ขา งหลัง เกี่ ย วกั บวั ตถุ ดิ บ ที่ ปอ นเขาสู โรงงานวา ไดม าจากแหล ง ใดบ าง และความเชื่ อมโยงไป
ขางหนาเกี่ยวกับแหลงตลาดจนกระทั่งถึงผูบริโภคขั้นสุดทาย ซึ่งมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 2-1
แผนภูมิที่ 2-1 แสดงความเชื่อมโยงของโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มา : ดัดแปลงมาจาก A.G. Hoare, “Industrial Studies” In Progress in Industrial Geography, p.44
Edited by M. Pacione, London: Croomhelm, 1985.
จากแผนภาพที่ 2-1 อธิบายไดวา ในความสัมพันธแบบความเชื่อมโยงไปขางหลัง โรงงาน
(P) จะไดรับวัตถุดิบจากผูผลิตขั้นตน (R) วัตถุดิบที่ไดผานกรรมวิธีจากโรงงานอื่นมาแลว (MP)
และเครื่องมือเครื่องใชในโรงงานจากโรงงานอื่น (ME) นอกจากนั้น อาจมีผูเหมาชวง (MS) รับ
ดําเนินการเชนเดียวกับที่โรงงาน (P) ไดผลิตอยู เมื่อความตองการของตลาดมีมากกวาที่โรงงาน (P)
จะตอบสนองได และในอีกดานหนึ่ง วัตถุดิบก็จะอยูในรูปของขอมูลขาวสารจากภาคบริการ (S)
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เชน ที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย และการตลาด เปนตน สวนในความสัมพันธแบบความเชื่อมโยงไป
ขางหนานั้น ไดแสดงถึงความตอเนื่องจากผลผลิตของโรงงานไปยัง ผูบริโภคในทองถิ่น หนวยงาน
ราชการ ผูผลิตขั้นตน ภาคบริการ และโรงงานอื่นๆ เปนตน โดยนอกจากนี้ ผลผลิตจากโรงงาน (P)
ยังสามารถเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานอื่นตอไปได แตในกรณีที่ขายผลผลิตใหกับตัวกลางในการสรร
หาวัตถุดิบใหกับโรงงานอื่น (MI) นั้น ผลผลิตจากโรงงาน (P) จะกลายเปนวัตถุดิบที่ไดผานกรรมวิธี
จากโรงงานอื่นมาแลว (MP) เพื่อปอนเปนวัตถุดิบแกโรงงานอื่นตอไปนั่นเอง
นอกจากนี้ Leontief (1930 : 1-5) ยังไดอธิบายถึงแนวความคิดในการวิเคราะหความ
เชื่อมโยงระหวางกิจกรรมการผลิตไววา กิจกรรมทางเศรษฐกิจในขอบเขตของพื้นที่หนึ่ง เปนสิ่งที่
สามารถจัดใหเปนระบบ และสามารถศึกษาถึงความสัมพันธในแงของความเชื่อมโยงของกิจกรรม
แตล ะประเภท ทั้ ง ในแง ของความเชื่ อมโยงไปข า งหนา และขา งหลัง โดยมี สมมติ ฐ านของการ
แบงแยกกิจกรรมอยู 2 ประการ ซึ่งไดแก
ประการแรก คือ Homogeneity Assumption หมายถึง การมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง
ของกิจกรรมการผลิตแตละประเภท และยังถือวากิจกรรมแตละประเภทนั้นมีการผลิตเพียงอยาง
เดียว ภายใตโครงสรางของการผลิตแบบเดียว รวมทั้งไมมีการทดแทนกันระหวางปจจัยการผลิต
ประการที่สอง คือ Proportionality Assumption ซึ่งหมายถึง การใชปจจัยการผลิตใน
สัดสวนที่คงที่ในกิจกรรมการผลิตแตละประเภท ซึ่งหมายความวาการเพิ่มหรือการลดการผลิต
สินคาและบริการ จะตองเปนไปโดยใชปจจัยการผลิตเพิ่มหรือลดในสัดสวนที่คงที่
สมมติฐานทั้ง 2 ประการ สามารถใชเปนกรอบในการรวบรวมขอมูลความเชื่อมโยงอยาง
ระบบ กล า วคื อ ใช เ ป น กรอบในการพิ จ ารณาวา กิ จ กรรมแต ล ะกิ จ กรรมต อ งใช ป จ จั ย การผลิ ต
อะไรบางในการผลิตสินคาและบริการ และในขณะเดียวกัน เมื่อผลิตแลวไดกระจายผลิตผลเหลานัน้
ไปสูกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการผลิตตอ หรือเพื่อการบริโภคในที่สุด
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2.2.1 การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
2.2.1.1 ที่มาของแนวความคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
เสรี พงศพิศ (254 : 43) อธิบายวา แนวความคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนพัฒนามาจาก
แนวความคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีการตื่นตัวมากขึ้นในประเทศตางๆ

11

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะในทวีปยุโรป การเกิดขึ้นของวิสาหกิจชุมชนนั้น เห็นได
ชัดเจนในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งไดเริ่มตนใหความสําคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมราว 20
ปที่ผานมา ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญสวนหนึ่งมาจากความริเริ่มของภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเมื่อ
ป พ.ศ. 2523 ไดมีการกอตั้งหนวยงานที่ใหการสงเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดยอมขึ้นมาใน
ประเทศชื่อ Boutique de Gestion (Management Shop) ซึ่งเปนหนวยงานที่ผูคนหลายสาขาอาชีพ
เชน อาจารย ข าราชการ นัก กฎหมาย นักธุรกิจ นักศึกษา มารว มมือกันทํ างาน ส ง เสริ มให เ กิด
วิสาหกิจขนาดยอมในแตละทองถิ่น โดยมีศูนยประสานงานกลางอยูที่กรุงปารีส (Paris) สวนใหญ
แลว หนวยงานนี้ใหการสนับสนุนปจเจกบุคคล เนื่องจาก องคกรชุมชนนั้น ประกอบไปดวยบุคคล
จากหลายสาขาอาชีพ และยังมีอาสาสมัครที่ใหความชวยเหลือกันเองได โดยเฉพาะการอาศัยการ
ดําเนินการในรูปแบบสหกรณ ซึ่งมีมากวา 100 ป อยางไรก็ตาม องคกรชุมชน อันประกอบไปดวย
หมูบานตางๆ สามารถมารวมตัวกัน และดําเนินวิสาหกิจชุมชนรวมกันไดในภายหลัง ก็เนื่องมาจาก
วา มีความจําเปนในการรวมตัวกันเพื่อประทวงแผนการสรางทางดวน 6 เลนของรัฐบาลกลาง ซึ่ง
เหตุการณนั้นก็ไดถือเปนการเกิดขึ้นของวิสาหกิจชุมชนเปนครั้งแรก
2.2.1.2 การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนของประเทศไทย
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2546) อธิบายวา เนื่องจาก
ประเทศไทยยังมีทุนที่เปนทรัพยากร ผลผลิตโภคทรัพย รวมทั้งทุนทางสังคม โดยเฉพาะความรู ภูมิ
ปญญา ระบบคุณคาและวัฒนธรรมในทองถิ่นอีกเปนอันมาก ถาหากมีการสงเสริมสนับสนุนที่
เหมาะสมให ชุ ม ชนได เ รี ย นรู ได ค น พบทุ น เหล า นี้ ได พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการจั ด การ
ทรัพยากรและทุ นที่ มีอยูใ หเ กิดเป นระบบเศรษฐกิจรากหญาที่เขมแข็ง ด วยการประกอบการที่
เรียกวาวิสาหกิจชุมชนแลว ชุมชนจะไดความเชื่อมั่นกลับคืนมา จะเพิ่มมูลคาใหทรัพยากรและ
ผลผลิตตางๆ ในทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ สรางรายได สวัสดิการและความมั่นคงใหครอบครัว
และชุ ม ชน เป น รากฐานสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น สํ า หรั บ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น และสํ า หรั บ
ประเทศชาติโดยรวม
2.2.1.3 หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจชุมชน
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2546) ไดกําหนดหลักเกณฑ
ตางๆ ไวดังนี้
ชุ ม ชน หมายความว า กลุ ม บุ ค คลที่ มี ร ะบบความสั ม พั น ธ แ ละวิ ถี ชี วิ ต ร ว มกั น ทั้ ง การ
ประกอบอาชีพที่มีเปาหมายแหงการพัฒนารวมกัน ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมแบบเดียวกัน
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มีการเรียนรูและจัดการทรัพยากรรวมกัน สามารถกําหนดขอบเขตกิจกรรมการผลิตและการใช
ทรัพยากรในทองถิ่นเพื่อสรางความมั่นคง ความสงบสุขและระบบนิเวศนของสังคมโดยรวม
วิสาหกิจชุมชน หมายความวา วิสาหกิจของชุมชนที่มุงประกอบการเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของครอบครัวชุมชน และระหวางชุมชน โดยนําวัตถุดิบทรัพยากรและภูมิปญญาของชุมชน รวมทั้ง
งานวิจัยตนแบบมาสรางสรรคผลผลิต เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรูของ
ชุมชน
2.2.1.4 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2546) ใหคําจํากัดความวา
วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community Enterprise: SMCE) หมายถึง กิจการของชุมชน
รูปแบบหนึ่งที่สรางรายไดใหกับคนในชุมชนไดอยางมั่นคง มีขนาดของกิจการเล็กกวาวิสาหกิจ
ขนาดยอม (Small Enterprise) โดยผลผลิตของกิจการเกิดจากทรัพยสินของชุมชนที่มีรูปแบบการ
บริหารจัดการสมัยใหมซึ่งดําเนินการโดยคนในชุมชน และมีผลทําใหภูมิปญญาในทองถิ่นนั้นๆ
ไดรับการกระตุนใหเปนพลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
ส ว นเสรี พงศ พิ ศ (2548 : 33) ได อ ธิ บ ายถึ ง คํ า ว า “วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน” (Enterprise) โดย
พิจารณาถึงองคประกอบของคําในภาษาไทย ซึ่งไดแก คําวา “วิสาหกิจ” และคําวา “ชุมชน” ทั้งนี้ ได
แสดงความคิดเห็นประกอบในเบื้องตนวา แตเดิมนั้นคําวาวิสาหกิจชุมชน เปนที่ทราบและเขาใจกัน
ในนามของ “อุตสาหกรรมชุมชน” และ “ธุรกิจชุมชน” โดยใชคําทั้ง 2 คํานี้ ในวาระที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับวาตองการมุงเนนความหมายไปในแงมุมใด โดยอุตสาหกรรมชุมชน เนนถึงกระบวนการ
ผลิต การแปรรูป สวนธุรกิจชุมชน เนนถึงการบริหารจัดการ
ในขณะที่ วิสาหกิจ ชุมชน ซึ่งใชกั นในปจจุบัน หมายถึง การประกอบกิ จการดวยหลัก
สามัคคีธรรมของชุมชน โดยชุมชน ในการผลิตสินคา การใหบริการ และอื่นๆ เพื่อการเรียนรู การ
พึ่งตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน โดยนําทุนของชุมชนมาดําเนินการดวยรูปแบบ
การจัดการที่เหมาะสม กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
เสรี พงศพิศ (2548 : 34) ไดอธิบายดวยวา วิสาหกิจชุมชนมีองคประกอบ 5 ประการ ไดแก
ประการแรก คือ เปนกิจการของชุมชน
ประการที่สอง คือ ดําเนินการโดยใชทุนของชุมชนและมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ประการที่สาม คือ ดําเนินการดวยหลักสามัคคีธรรม
ประการที่สี่ คือ เนนกระบวนการเรียนรูในการดําเนินการ
และประการสุดทาย คือ มีเปาหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน
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นอกจากนี้ เมือ่ พิจารณาถึงองคประกอบของคําในภาษาไทยแลว เสรี พงศพิศ (2548 : 35)
ใหความคิดเห็นวา “วิสาหกิจ” มีความหมายถึง การสรางนวัตกรรม ดังนั้น บุคคลผูสรางนวัตกรรม
ตั้งแตเริ่มตน หรือคิดริเริ่มขึ้นใหม และเริม่ ลงมือทําเปนคนแรก จึงหมายถึงนักวิสาหกิจนั่นเอง ความ
คิดเห็นเชนนี้ แสดงถึงการสนับสนุนแนวความคิดของ Joseph A. Schumpeter (1883-1950) นัก
เศรษฐศาสตรชาวเยอรมัน ซึ่งไดใหลักษณะของนักวิสาหกิจวาเปนผูท ี่มีความคิดริเริ่มใหมๆ ในการ
บุกเบิกเสนทางทําธุรกิจ โดยไมยดึ ถือแนวทางเดิมหรือแนวทางที่คนสวนใหญยดึ ถือปฏิบัติ ทั้งยังมี
บทบาทในระดับของการเปนผูวาจางแรงงานใหเขามาทํางานในกิจการของตน โดยมีจดุ มุงหมาย
เพื่อบรรลุถึงเปาหมายของเจาของกิจการเอง ทั้งนี้ อาจกลาวไดวาเปนการนําความรูไปสูชีวิตและ
ตลาด ซึ่งก็คือนวัตกรรม (Schumpeter 2004 : 139)
2.2.2 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2.2.2.1 นโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย
นโยบายที่รัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 ระบุถึงการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไวอยางชัดเจน ดังนี้
นโยบายเรงดวน มีเรื่องการจัดตั้งธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อพัฒนา
ผูประกอบการเดิม และเพิ่มจํานวนผูประกอบการใหมอยางเปนระบบและเปนแกนหลักในการสราง
ความเติบโต รวมทั้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต
นโยบายดานเศรษฐกิจ ในสวนของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอมใหมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ สงเสริมบทบาทของ
สถาบั น การเงิ น เพื่ อ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย อ ม และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด
ผูประกอบการใหมสําหรับเศรษฐกิจใหมที่ใชความรูเปนฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว โดยสรางกิจกรรมทองเที่ยวทั้งระดับภายในประเทศและระหวาง
ประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
นโยบายการพาณิชยและเศรษฐกิจระหวางประเทศ สงเสริมใหธุรกิจคาปลีกขนาดกลางและ
ขนาดยอมสามารถดํารงอยู และปรับตัวเพื่อรองรับการแขงขันการเปดเสรีดานการคาและบริการได
สวนนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย พ.ศ. 25452549 มีรายละเอียดดังนี้
ประการแรก คื อ การพั ฒ นาใหวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อ มมี บ ทบาทสํ าคั ญต อ
เศรษฐกิจโดยรวม สามารถเปนกลไกหลักในการสนับสนุนใหเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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เติบโตไดอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยใหความสําคัญในลําดับสูง กับวิสาหกิจระดับลางและ
ระดับกลางที่มีศักยภาพ
ประการที่สอง คือ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม และ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันโดยมุงเนนการปรับโครงสรางภาคการผลิต ภาคการคา
และภาคบริการ เพื่อสรางศักยภาพของสินคาและบริการโดยรวม และสินคาและบริการสงออก
เปาหมาย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพคน เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อยกระดับสินคา
และบริการสงออกไปสูตลาดในระดับที่สูงขึ้น
ประการที่ ส าม คื อ การพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มเป น แกนหลั ก ของ
เศรษฐกิจที่สามารถสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชน มีบทบาทสําคัญ
ตอการสรางงานและรายไดใหกับสังคมและทองถิ่น โดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตรการสงเสริม
เพื่อใหเกิดการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจที่ตอเนื่องจากระดับลางหรือระดับพื้นฐาน ไปสูระดับที่
สูงขึ้น และใหสามารถกาวสูระดับสากลไดในที่สุด
และประการสุ ด ท า ย คื อ การสร า งวั ฒ นธรรมหรื อ สั ง คมผู ป ระกอบการให แ พร ห ลาย
สนับสนุนใหเกิดผูประกอบการรุนใหมที่มีพื้นฐานความรู และมีขีดความสามารถในการวิเคราะห
การใชประโยชนจากสังคมขาวสารขอมูล เพื่อใหเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่
กลมกลืนกับกระแสเศรษฐกิจใหม
2.2.2.2 ขอกําหนดและหลักเกณฑเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พระราชบัญ ญั ติ สง เสริ ม วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อม พ.ศ. 2543 ไดกํ า หนดให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหมายถึง กิจการผลิตสินคา กิจการบริการ กิจการคาสงและคา
ปลีก หรือกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ ทั้งนี้ กิจการในแตละประเภทไดปรากฏคํานิยาม
ดังตอไปนี้
กิจการผลิตสินคา หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที่เปนลักษณะของการประกอบการ
อุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายที่เปนสากลของการผลิตก็คือการเปลี่ยนรูปวัตถุใหเปน
ผลิตภัณฑชนิดใหมดวยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ โดยไมคํานึงวางานนั้นทําโดยเครื่องจักรหรือ
ดวยมือ ทั้งนี้กิจการผลิตสินคาในที่นี้รวมถึงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอยางงายที่มีลักษณะ
เปนการอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลักษณะเปนวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่มีลักษณะเปนการ
ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
กิจการบริการ หมายถึง กิจการที่เกี่ยวกับการศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนสง การ
ก อ สร า งและอสั ง หาริ ม ทรั พ ย การโรงแรมและหอพั ก การภั ต ตาคาร การขายอาหาร การขาย
เครื่องดื่มของภัตตาคารและรานอาหาร การใหบริการเชาสิ่งบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ การ
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ใหบริการสวนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ใหกับธุรกิจ การซอมแซมทุกชนิด และการ
ทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว
กิจการคาสงและคาปลีก หมายถึง การใหบริการเกี่ยวกับการคา โดยแบงเปน การคาสง ซึ่ง
หมายถึ ง การขายสิ น ค า ใหม แ ละสิ น ค า ใช แ ล ว ให แ ก ผู ค า ปลี ก ผู ใ ช ใ นงานอุ ต สาหกรรม งาน
พาณิชยกรรม สถาบันผูใชในงานวิชาชีพ รวมทั้งการขายใหแกผูคาสงดวยกันเอง สวนการคาปลีก
หมายถึง การขายโดยที่ไมมีการเปลี่ยนรูปสินคา ทั้งสินคาใหมและสินคาใชแลวใหกับประชาชน
ทั่วไปเพื่อการบริโภค หรือการใชประโยชนเฉพาะสวนบุคคลในครัวเรือน ทั้งนี้ การคา หมายถึง
การเปนนายหนา หรือตัวแทนการซื้อขาย สถานีบริการน้ํามัน และสหกรณผูบริโภค
สวนหลักเกณฑในการกําหนดขนาดของวิสาหกิจ เพื่อแบงแยกวาประเภทของกิจการขนาด
ใดจัดเปนขนาดกลางและขนาดใดจัดเปนขนาดยอมนั้น คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (2546) ไดกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม โดยแบงประเภทของกิจการออกเปนกิจการผลิตสินคา กิจการบริการ กิจการคา
สง และกิจการคาปลีก ตามประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดจํานวนการจางงานและ
มูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจา
นุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน พ.ศ. 2545 ซึ่ ง ทั้ ง นี้ ได ใ ช ก ารจ า งงานและสิ น ทรั พ ย ถ าวรเป น
ตัวกําหนดเกณฑมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดในแตละประเภทดังที่ไดแสดงในตารางที่ 2-1 และ 2-2
ตารางที่ 2-1 แสดงเกณฑกําหนดวิสาหกิจขนาดยอม
ประเภทกิจการ
การจางงาน (คน)
ทรัพยสินถาวร (ลานบาท)
ผลิตสินคา
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50
บริการ
ไมเกิน 50
ไมเกิน 50
คาสง
ไมเกิน 25
ไมเกิน 50
คาปลีก
ไมเกิน 15
ไมเกิน 30
ที่มา : ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545
จากตารางที่ 2-1 จะเห็นไดวา กิจการผลิตสินคาขนาดยอม และกิจการบริการขนาดยอม ใช
เกณฑเดียวกันในการกําหนดขนาด นั่นคือ มีจํานวนแรงงานไมเกิน 50 คน และสินทรัพยถาวรไม
เกิน 50 ลานบาท สวนกิจการคาสงขนาดยอม มีจํานวนแรงงานไมเกิน 25 คน และสินทรัพยถาวรไม
เกิน 50 ลานบาท ในขณะที่กิจการคาปลีกขนาดยอม มีจํานวนแรงงานไมเกิน 15 คน และสินทรัพย
ถาวรไมเกิน 30 ลานบาท
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ตารางที่ 2-2 แสดงเกณฑกําหนดวิสาหกิจขนาดกลาง
ประเภทกิจการ
การจางงาน (คน)
ทรัพยสินถาวร (ลานบาท)
ผลิตสินคา
51-200
เกินกวา 50 แตไมเกิน 200
บริการ
51-200
เกินกวา 50 แตไมเกิน 200
คาสง
26-50
เกินกวา 50 แตไมเกิน 100
คาปลีก
16-30
เกินกวา 30 แตไมเกิน 60
ที่มา : ประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545
ตารางที่ 2-2 แสดงใหเห็นวา กิจการผลิตสินคาขนาดกลาง และกิจการบริการขนาดกลาง ใช
เกณฑเดียวกันในการกําหนดขนาด นั่นคือ มีจํานวนแรงงานตั้งแต 51 คนขึ้นไป แตไมเกิน 200 คน
และมีสินทรัพยถาวรมากกวา 50 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 100 ลานบาท สวนกิจการคาสงขนาด
กลาง มีจํานวนแรงงานตั้งแต 26 คนขึ้นไป แตไมเกิน 50 คน และมีสินทรัพยถาวรมากกวา 50 ลาน
บาท แตไมเกิน100 ลานบาท ในขณะที่กิจการคาปลีกขนาดกลาง มีจํานวนแรงงานตั้งแต 16 คนขึ้น
ไป แตไมเกิน 30 คน และมีสินทรัพยถาวรมากกวา 30 ลานบาท แตไมเกิน 60 ลานบาท
จํานวนการจางงาน พิจารณาจากหลักฐานการแสดงจํานวนการจางงานที่ไดจัดทําขึ้นตามที่
กฎหมายกําหนด สวนมูลคาทรัพยสินถาวร พิจารณาจากมูลคาทรัพยสินถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดิน
ตามที่ปรากฏในงบการเงินลาสุดของกิจการที่ไดจัดทําขึ้นโดยผูทําบัญชีของผูมีหนาที่จัดทําบัญชี
หรืองบการเงินลาสุดของกิจการที่ไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว ตามกฎหมายวาดวยการบัญชี และมูลคาสินทรัพยถาวรสุทธิซึ่งไมรวมที่ดินตามที่ไดรับ
2.2.2.3 ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตในรูปแบบวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2546) ไดใหความหมายของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprise: SME) ไววา หมายถึงการ
ประกอบการด า นอุ ตสาหกรรม การเกษตร และการบริการ ซึ่งก็คื อการผลิตสิ น คา การจัด การ
การตลาด และการบริก ารต างๆ ซึ่ งริเ ริ่มและดํา เนิ น การโดยบุคคลหรื อ กลุ มบุคคล เนน การใช
ทรัพยากรหรือวัตถุดิบสวนใหญในทองถิ่นหรือในประเทศ ไมพึ่งโรงงานหรือกิจการขนาดใหญ
เปนกระบวนการจัดการทรัพยากรและทุนของทองถิ่นและในประเทศ โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่น
บวกความรูสากลและความคิดสรางสรรค เพื่อสรางผลงานอันเปนนวัตกรรม
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ภราดร ปรีดาศักดิ์ (2549 : 379) อธิบายความหมายของ “small and medium enterprises”
หรือ “วิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลาง” วา เปนคําที่อาจเรียกสลับเปน “วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม” หรือเรียกสั้นๆ วา “ธุรกิจขนาดกลางยอม” หรืออาจเรียกชื่อตามตัวยอในภาษาอังกฤษวา
เอสเอ็มอี (SMEs) หมายถึงสถานประกอบการธุรกิจที่มีขนาดไมใหญ กลาวคือ ขนาดของเงินทุน
และ/หรือจํานวนคนงาน กําลังเครื่องจักร และยอดขายอยูในระดับที่ไมสูงนัก เกณฑดังกลาวนี้ อาจ
แตกตางกันไปในแตละประเทศและแตละสาขาธุรกิจ สําหรับการนิยามวิสาหกิจขนาดยอมและ
ขนาดกลางในประเทศไทย โดยความรวมมือของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดใชมูลคาขั้นสูงของ
ทรัพยสินถาวรตามประเภทของกิจการเปนเกณฑ
สวนเสรี พงศพิศ (2547 : 130) ไดกลาวถึงประเภท และหลักเกณฑที่ใชในการจัดจําแนก
กิจการไววา วิสาหกิจที่ดําเนินกิจการประเภทการผลิตและการบริการ จัดอยูในขนาดกลาง เมื่อมี
ทรัพยสินถาวรไมเกิน 200 ลานบาท และจัดอยูในขนาดยอม เมื่อมีทรัพยสินถาวรไมเกิน 50 ลาน
บาท ในขณะที่วิสาหกิจที่ดําเนินกิจการประเภทคาสง จัดอยูในขนาดกลาง เมื่อมีทรัพยสินถาวรไม
เกิน 100 ลานบาท และจัดอยูในขนาดยอม เมื่อมีทรัพยสินถาวรไมเกิน 50 ลานบาท สวนวิสาหกิจที่
ดําเนินกิจการประเภทคาปลีก จัดอยูในขนาดกลาง เมื่อมีทรัพยสินถาวรไมเกิน 60 ลานบาท และจัด
อยูในขนาดยอม เมื่อมีทรัพยสินถาวรไมเกิน 30 ลานบาท
จะเห็นไดวา ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตในรูปแบบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมอันเปนนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรนี้ เปนสิ่งที่กอใหเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ อั น เป น ส ว นหนึ่ ง ของสวั ส ดิ ภ าพทางสั ง คม ซึ่ ง ประเทศไทยเองก็ ไ ด มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหทําหนาที่ในการจัดทําแผนแมบท
ภายใตชื่อวา “แผนแมบทการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย” ซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงการกําหนดหลักเกณฑในการจําแนกวิสาหกิจออกเปนประเภทตางๆ โดยพิจารณา
จากจํานวนของแรงงานและสินทรัพยถาวรของกิจการ ตลอดจนมีบทบาทในการใหความชวยเหลือ
เพื่อการสงเสริมการดําเนินกิจการในดานตางๆ
2.2.2.4 บทบาทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอนโยบายสงเสริมการกระจาย
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2546) อธิบายวา วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย อ ม เป น รากฐานของการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น เป น กลไกหลั ก ในการฟ น ฟู ท าง
เศรษฐกิจ การแกไขปญหาความยากจน รวมทั้งมีบทบาทสําคัญที่ชวยเสริมสรางความกาวหนาทาง
เศรษฐกิจหลายประการ ดังนี้
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ประการแรก คือ กอใหเกิดการจางงาน ตามขอเท็จจริง ในป พ.ศ. 2542 วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมกอใหเกิดการจางงานรวมทั้งประเทศประมาณ 6.6 ลานคน โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
ในป พ.ศ. 2537 ที่มีการจางงานรวมทั้งประเทศ 5.2 ลานคน จึงพบวามีการขยายตัวถึงรอยละ 4.73
ตอป ในจํานวนการจางงานในป พ.ศ. 2542 วิสาหกิจขนาดกลางมีการจางงานจํานวน 0.88 ลานคน
หรือรอยละ 10.62 ของการจางงานรวมทั้งหมดทั่วประเทศ และวิสาหกิจยอมมีการจางงานจํานวน
5.7 ลานคน หรือรอยละ 68.63 สวนที่เหลือ 1.7 ลานคน หรือรอยละ 20.71 เปนการจางงานของ
วิสาหกิจขนาดใหญ การจางงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมดนี้ ประกอบดวยการ
จางงานในภาคการผลิตจํานวน 1.9 ลานคน ภาคการคาจํานวน 2.5 ลานคน และภาคการบริการ
จํานวน 2.2 ลานคน
ประการที่ ส อง คื อ เปน จุ ด กํ า เนิ ด ให แ ก ผู ที่ ส นใจจะลงทุ น เป น ผู ป ระกอบการรายใหม
เนื่องจาก กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใชเงินทุนไมสูงและมีความเสี่ยงนอยกวาการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ
และประการที่สุดทาย คือ เปนแหลงฝกอาชีพของแรงงานประเภทตางๆ ซึ่งสามารถฝกฝน
เรียนรูจากประสบการณการทํางานจริง
นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการเชื่อมโยงกับกิจการขนาดใหญหรือกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพิ่ม
มูลคาใหวัตถุดิบในประเทศเพราะเปนอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรในประเทศเปนหลัก สรางรายได
ใหแกประเทศ โดยเฉพาะจากภาคการผลิตเพื่อการสงออก และภาคการทองเที่ยว รวมทั้งปองกัน
การผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมชวยทําใหเกิดการแขงขัน
ในการดําเนินธุรกิจและการแขงขันที่เปนธรรม ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม
2.2.3 โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
2.2.3.1 ที่มาของแนวความคิด “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ”
สํานักบริการสงออก กรมสงเสริมการสงออก (2547) อธิบายวา ประเทศไทยนั้น ไดนํา
นวัตกรรมอันไดแก “แนวความคิดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” มาจากจังหวัดโออิตะ (Oita) ประเทศ
ญี่ปุน ซึ่งมีนายโมริฮิโกะ ฮิรามัทสุ (Morihiko Hiramatsu) ผูวาราชการจังหวัด เปนผูคิดริเริ่มและ
ดําเนินการในระดับทองถิ่น ภายใตชื่อโครงการ One Village One Product (OVOP) จนประสบ
ผลสําเร็จเปนที่รูจัก กันดีทั่ วโลก โดยแตเดิม จังหวัดโออิตะเป นจังหวัดเล็ก ๆ ที่อยู บนเกาะคิว ชู
(Kyusyu) ซึ่ ง อยู ท างตอนใต ข องประเทศ มี ป ระชากรที่ มี ค วามล า หลั ง ทางเศรษฐกิ จ อย า งมาก
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เนื่องจากมีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําการเกษตรเพียงรอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด รวมทั้ง
โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักก็ยังดอยกวาจังหวัดอื่นๆ สงผลใหเกิดการอพยพยายถิ่นของ
แรงงานออกจากพื้นที่เปนจํานวนมาก จากปรากฏการณดังกลาว นายโมริฮิโกะ ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูวาราชการจังหวัด จึงไดพยายามทุมเทและวางแนวทางโครงการ One Village One Product ภายใต
หลักการที่วา หมูบานแตละหมูบานตองมีผลิตภัณฑหลักของตนเอง 1 ประเภท โดยทั้งนี้ ผลิตภัณฑ
ก็จะตองใชวัตถุดิบจากผลผลิต หรือทรัพยากรของทองถิ่นเปนสําคัญ
อยางไรก็ดี เมื่อนวัตกรรมนี้ไดเขามาสูประเทศไทย และไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สวัสดิภาพทางสังคมของประชาชนในชุมชนทั่วประเทศ ทําใหกลาวไดวา แนวความคิดหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิ ตภั ณ ฑ ภายใต โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณ ฑ (OTOP) ของประเทศไทย ประสบ
ความสําเร็จยิ่งกวาโครงการ One Village One Product (OVOP) ของประเทศญี่ปุนอยางมาก โดย
สยุมพร ลิ่มไทย (2548) ไดแสดงความคิดเห็นวา ประเทศญี่ปุนซึ่งเปนตนแบบของโครงการนี้ยัง
ยอมรับในความสําเร็จของประเทศไทย ซึ่งที่เปนเชนนี้ก็เพราะประเทศไทยดําเนินโครงการภายใต
นโยบายของรัฐบาล อันเปนวาระแหงชาติ (National Agenda) ในขณะที่ประเทศญี่ปุนดําเนิน
โครงการในบางพื้นที่ของประเทศ และไมไดอยูในนโยบายของรัฐบาล โดยเปนเพียงนโยบายใน
ระดับทองถิ่นนั่นเอง
2.2.3.2 โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑในประเทศไทย
“หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” เปนโครงการสําคัญที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2544 โดยมี
กรอบแนวความคิดคือ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) และการ
กระจายรายไดในสังคมใหเปนไปอยางยุติธรรม (Economic Equity) หรือกลาวโดยสาระสําคัญได
อีกนัยก็คือ เปนการสรางการกินดีอยูดีทางเศรษฐกิจ (Economic Welfare) ขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้ มี
กลุมเปาหมายคือประชากรในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประชากรที่อาศัยอยูในชุมชนชนบท ใหมี
ระดับของการกินดีอยูดีทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งทําใหพิจารณาไดวา ภายใตกรอบแนวความคิด
ของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มีขอบขายที่เกี่ยวของกับแนวความคิดของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Development) เปนสําคัญอีกดวย สวนในแงของการดําเนินการนั้น มีหลักการ
กําหนดวา หมู บานแต ละแห งทั่ว ประเทศ จะต องมีผลิตภัณ ฑห ลัก เปนของตนเองหมูบา นละ 1
ประเภท โดย “ผลิตภัณฑ” ตามแนวความคิดนี้ หมายถึงสินคา และการบริการ รวมถึงการประกอบ
กิจกรรมตางๆ เชน การแสดงออกตามประเพณี หรือศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการทองเที่ยวในเชิง
อนุรักษ เปนตน ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการสรางงานใหเกิดขึ้นแกประชาชนในชนบท ดวยกระบวนการผลิต
ที่เนนในการใชวัตถุดิบหรือทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น โดยผสมผสานเขากับภูมิปญญาที่บรรพบุรุษ
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ไดตกทอดไวใหแกลูกหลาน และนํามาเขาสูกระบวนการบริหารการจัดการ การผลิต และการตลาด
ดวยการพึ่งพาตนเองเปนหลัก เพื่อใหกลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีจุดเดน และจุดขาย อันเขา
กับหลักเกณฑที่คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ (กอ.นตผ.) ไดกําหนด
ไว รวมทั้งเพื่อใหมีรูปแบบการใชงานที่เขากับยุคสมัย เปนที่ยอมรับของคนทั้งในและตางประเทศ
โดยทั้งนี้ ภาครัฐยังเปนฝายทําหนาที่ในการสนับสนุนทางดานความรูสมัยใหม เทคนิคการผลิต และ
การใช บ รรจุ ภั ณ ฑ ที่ เ หมาะสม ตลอดจนการประชาสั ม พั น ธ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห เ ป น ที่ รู จั ก
แพรหลายทั้งในประเทศและทั่วโลก
นอกจากนี้ ดวยเหตุที่วา โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ไดชวยสรางการกินดีอยูดีทาง
เศรษฐกิจ ใหแกชุมชนในทุกหมูบาน ทุกตําบล โดยการทําใหประชากรมีงานทํา อันเปนที่มาของ
รายได ดังนั้น โดยนัยดังกลาว จึงมีสวนชวยในการสรางสวัสดิภาพทางสังคมดวย ซึ่งก็คือ สามารถ
ชวยใหปญหาทางสังคมตางๆ นั้นลดนอยลง เชน ปญหาความยากจน ปญหาการอพยพยายถิ่นของ
แรงงานสู เ มื อ งใหญ เป น ต น แต อ ย า งไรก็ ดี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของโครงการหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ ยังมุงเนนอยูที่การสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ และสวัสดิภาพทางสังคมใหกับชุมชน
เพื่อชวยยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้นเปนสําคัญ
2.2.3.3 หลักการพื้นฐานของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
สํานักบริการสงออก กรมสงเสริมการสงออก (2547) อธิบายวา หลักการพื้นฐานของ
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มี 3 ประการ ไดแก
ประการแรก คือ มาตรฐานผลิตภัณฑคุณภาพระดับสากล หมายความวา ผลิตภัณฑจะตองมี
คุณภาพไดมาตรฐาน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สอดคลองกับวัฒนธรรม มีจุดเดนเฉพาะ และเปนที่
ยอมรับของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
ประการที่สอง คือ มีเอกลักษณอันเปนที่ลือชื่อเพียงหนึ่งเดียว หมายความวา ตองมีการ
ระดมความคิดในการคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุด โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม
ประเพณีในแตละทองถิ่นใหสอดคลองอยางเหมาะสม ไมซ้ําแบบกัน และเปนเอกลักษณเฉพาะของ
หมูบานหรือตําบลใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
ประการสุดทาย คือ พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการปรับปรุงเทคโนโลยี หมายความวา ตอง
สรางบุคคลที่มีความคิดกวางไกล มีความรูความสามารถใหเกิดขึ้นในสังคม มีการวางแผนการตลาด
มุงเนนการผลิตและการบริการโดยคํานึงถึงผูบริโภคทั้งในและตางประเทศเปนสําคัญ
สวนกิตติ ลิ่มสกุล (2546) ไดกลาวถึงหลักการพื้นฐาน 3 ประการของโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ดังนี้
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ประการแรก คือ ภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล (Local Yet Global) หมายถึง ผลิตสินคาและ
บริการที่ใชภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ประการที่สอง คือ การพึ่งตนเองและมีความคิดอยางสรางสรรค (Self-Reliance and
Creativity) หมายถึง ทําความฝนใหเปนจริงดวยกระบวนการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ โดยสราง
กิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของทองถิ่น
ประการสุดทาย คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) หมายถึง
ฟูมฟกประชาชนใหสูชีวิตดวยความทาทายและจิตวิญญาณแหงการสรางสรรค
2.2.3.4 กิจกรรมหลักที่สําคัญของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
กิจกรรมหลักที่สําคัญของโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มี 3 ประการ ดังนี้
1. ขยายสินคาทองถิ่นไปยังตลาด
ผลิตภัณฑที่ผลิตตองสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นเพื่อเปนการอนุรักษและเปน
จุดเดนของทองถิ่นรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ เพื่อขยายตลาดออกสูเครือขายทองถิ่นภาคเมืองและ
ตลาดโลก
2. ผลิตและคิดคนขึ้นเองในทองถิ่น
มีการผลิตและคิดคนขึ้นโดยอาศัยความรูความสามารถของคนในชุมชน มีการใหความ
รวมมือกัน รวมทั้งหนวยงานรับผิดชอบของจังหวัด กระทรวง กรม และกอง เปนผูคอยใหคาํ แนะนํา
และคอยใหการสนับสนุนในดานของเทคโนโลยี การคิดคนอุปกรณ และเครื่องมือตางๆ ตลอดจน
การวิจัยอยางครบวงจร
3. สรางบุคลากรคุณภาพของทองถิ่น
ชุมชนตองมีการเลือกเฟนบุคลากรที่มีความรูความสามารถมองการณไกล สามารถวางแผน
งานในระยะยาวที่เปนที่ยอมรับของคนในทองถิ่น รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อชวยกัน
แกปญหาและพัฒนาผลิตภัณฑที่จะผลิตขึ้น
2.3 กรอบความคิดในการศึกษาวิจัย
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงประวัติความเปนมาของการผลิตมีดอรัญญิก
กอนเขาสูโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ตลอดจนรูปแบบ และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ของกิจกรรมการผลิตมีด อรั ญญิก ในจัง หวั ดพระนครศรี อยุธยา โดยมี ป ระเด็น ย อ ยในแต ละขอ
ดังตอไปนี้
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การศึกษาประวัติความเปนมาของการผลิตมีดอรัญญิกกอนเขาสูโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ เป น การพิ จ ารณาถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงในระบบของการแลกเปลี่ ย นวั ต ถุ ดิ บ และ
ผลิตภัณฑมีดอรัญญิก ระหวางผูประกอบการกับแหลงวัตถุดิบ และผูประกอบการกับตลาด ตั้งแต
เริ่มมีการเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวลาวเวียงจันทนในพื้นที่หมูบานตนโพธิ์ และไผหนอง ในตําบล
ทาชาง อําเภอนครหลวง จนถึงป พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนปสุดทายกอนมีการจัดตั้งโครงการฯ
ส ว นการศึ ก ษารู ป แบบของกิ จ กรรมการผลิ ต ซึ่ ง หมายถึ ง การศึ ก ษารู ป แบบของการ
รวมกลุมในการประกอบกิจการผลิตสินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม เปนการพิจารณาถึงประเด็นตางๆ ไดแก จํานวนของสมาชิก ประเภทของผลิตภัณฑ
มีดอรัญญิกที่มีการผลิต กระบวนการผลิตมีด ปจจัยที่จําเปนตอการประกอบอาชีพผลิตมีด และการ
เขารวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
และสุดทาย การศึกษาความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึง การศึกษาความสัมพันธเชิง
เศรษฐกิจระหวางหนวยผลิตที่มีความเกี่ยวเนื่อง เปนการพิจารณาถึงความเชื่อมโยงทางดานการผลิต
และความเชื่อมโยงทางดานการตลาด โดยมีประเด็นสําคัญในแตละดาน ดังนี้
ความเชื่อมโยงทางดานการผลิต เปนศึกษาถึงการใชปจจัยการผลิตตางๆ ของหนวยผลิตมีด
อรัญญิกในปจจุบัน โดยพิจารณาในแงของแหลงที่มาและวิธีการจัดหาวัตถุดิบหลัก วัสดุที่เปน
ส ว นประกอบ และบรรจุ ภั ณ ฑ แ ต ล ะประเภทเข า สู ส ถานประกอบการ อั น เป น เรื่ อ งของความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแบบไปขางหลัง
ส ว นความเชื่ อ มโยงทางด า นการตลาด เป น การศึ ก ษาถึ ง ช อ งทางในการจั ด จํ า หน า ย
ผลิตภัณฑไปสูและตลาด และการขนสง ซึ่งจัดเปนเรื่องของความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแบบไป
ขางหนา
รายละเอียดของกรอบแนวความคิด และคําถามในการศึกษาวิจัย แสดงไวในแผนภาพที่ 2-2
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 พื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาสําหรับงานวิจัย คือ ตําบลทาชาง ในอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่ ง เป น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารประกอบอาชี พ ทํ า มี ด ของประชากรส ว นหนึ่ ง ในชุ ม ชนมาอย า งยาวนาน
นับตั้งแตสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน กิจกรรมการผลิตมีดเปนการผลิตสินคาพื้นบานซึ่งเปนที่
รู จั ก กั น ดี ใ นชื่ อ ที่ เ รี ย กว า “มี ด อรั ญ ญิ ก ” สถานประกอบการที่ ดํ า เนิ น กิ จ การผลิ ต และจํ า หน า ย
ผลิตภัณฑ ลวนมีที่ตั้งอยูในบริเวณหมู 6 และ 7 ของตําบลทาชาง โดยหมู 6 คือบานตนโพธิ์ และหมู
7 คือบานไผหนอง ซึ่งเรียกรวมกันวา หมูบานหัตถกรรมมีดอรัญญิก แตการประกอบอาชีพทํามีด
ของประชากร สามารถพบไดทั่วไปในระดับครัวเรือนซึ่งมีที่ตั้งอยูนอกขอบเขตพื้นที่ของหมูบาน
หัตถกรรมมีดอรัญญิกออกไปโดยรอบ ตอเนื่องไปตลอดสองฝงของแมน้ําปาสัก ในตอนที่ไหลผาน
พื้นที่ของหมูบานตางๆ ในตําบลทาชาง ซึ่งไดแก หมู 1 บานกุฎีกรู หมู 2 บานทาชางใต หมู 3 บาน
ทาชาง หมู 4 บานทาชางเหนือ หมู 5 บานสาไร และหมู 8 บานทาชางไห
ตําบลทาชาง เปน 1 ใน 12 ตําบล ของอําเภอนครหลวง มีที่ตั้งอยูในบริเวณตอนบนของ
อําเภอ มีระยะทางหางจากที่วาการอําเภอนครหลวงซึ่งตั้งอยูในบริเวณหมู 1 ตําบลนครหลวง ริม
ถนนสายนครหลวง-ภาชี ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11.75 ตารางกิโลเมตร
ทางทิศเหนือติดตอกับอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ทางทิศใตติดตอกับตําบลสามไถ และตําบล
พระนอน ทางทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอทาเรือ และทางทิศตะวันตกติดตอกับตําบลพระนอน
สามารถเดินทางเขาสูกรุงเทพฯ โดยใชทางหลวงทองถิ่น ซึ่งเชื่อมตอกับเสนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 32
ภาพรวมในระดับอําเภอ พบวา อําเภอนครหลวง เปนพื้นที่ที่สาขาการผลิตมีบทบาทสําคัญ
ตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตทางดานอุตสาหกรรม เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยูที่ตําบล
บางพระครู รวมทั้งที่ตําบลบานขลอซึ่งอยูในอําเภอบางปะหันที่ติดตอกัน แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวา
สาขาการผลิตจะมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก แตประชากรสวนใหญกลับประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งก็คือ การทํานา ผลิตผลทางเกษตรกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเปน
อันดับหนึ่งของอําเภอ คือ ขาว สวนเกษตรกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่งไดแก การทําประมงน้ําจืด และ
การทําปศุสัตว จัดวามีบทบาทรองลงไป
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3.2 วิธีการคัดเลือกตัวอยาง
3.2.1 การเลือกพื้นที่ในการศึกษา
ขอบเขตของพื้นที่ศึกษาสําหรับการศึกษาวิจัย คือ หมูบานทั้ง 8 หมูบาน ในตําบลทาชาง
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนที่ตั้งของสถานประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิก
ของกลุมผูประกอบการ 2 ประเภท ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (แผนที่ 3-1)
3.2.2 การเลือกสถานประกอบการ
สถานประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกในพื้นที่ศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะ
ของกลุมผูประกอบการ ไดแก
1. สถานประกอบการที่เปนครัวเรือนซึ่งเปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน
สถานประกอบการประเภทนี้เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน และประกอบกิจการโดย
ไมมีการจางแรงงานจากภายนอกครัวเรือน กลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ศึกษา มีทั้งหมด 3 กลุม
ไดแก กลุมฝกอาชีพบานตนโพธิ์ (หมู 6) มีสมาชิกจํานวน 24 ครัวเรือน กลุมผลิตมีดอรัญญิก (หมู 6)
มีสมาชิกจํานวน 12 ครัวเรือน และกลุมอาชีพทํามีดอรัญญิก (หมู 7) มีสมาชิกจํานวน 24 ครัวเรือน
2. สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สถานประกอบการประเภทนี้มีการจางงาน และมีการแสดงมูลคาทรัพยสินถาวรในการ
ประกอบการที่แนนอน ประกอบไปดวย สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดยอม ซึ่งหมายถึง
สถานประกอบการที่มีการจางงานไมเกิน 50 คน และมีมูลคาทรัพยสินถาวรไมเกิน 50 ลานบาท มี
จํานวน 6 แหง (อยูในหมู 6 จํานวน 4 แหง และในหมู 7 จํานวน 2 แหง) และสถานประกอบการที่
เปนวิสาหกิจขนาดกลาง ซึ่งหมายถึง สถานประกอบการที่มีการจางงานตั้งแต 51 คน แตไมเกิน 200
คน และมีมูลคาทรัพยสินถาวรเกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท (อยูในหมู 7 จํานวน 1
แหง
3.3 กลุมประชากรเปาหมาย และกลุมตัวอยาง
ประชากรที่เปนเปาหมายในการศึกษาวิจัย คือ กลุมผูประกอบการ 2 ประเภท ไดแก
1. ผูประกอบการที่ดําเนินกิจการผลิตในครัวเรือนที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3
กลุม ครัวเรือนละ 1 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 56 ราย
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2. ผูประกอบการที่ดําเนินกิจการผลิตในสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ทั้ง 7 แหง จํานวนแหงละ 1 ราย เปนจํานวนทั้งสิ้น 7 ราย
ในการคัด เลือ กกลุ มตั ว อย าง ทํา การเลื อ กจากประชากรของกลุ มผู ป ระกอบการแต ล ะ
ประเภทมาทั้ ง หมดโดยไม มี ก ารสุ ม ดั ง นั้ น จึ ง ได จํ า นวนของกลุ ม ตั ว อย า งเท า กั บ จํ า นวนของ
ประชากรที่ศึกษา
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4.1 ขอมูลทุติยภูมิ
ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลซึ่งเกี่ยวของกับนโยบายสงเสริมการกระจายความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งไดแก การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิ ตภั ณฑ ตลอดจนขอกํ าหนดตางๆ ดั งที่ ปรากฏในพระราชบั ญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543
นอกจากนี้ ยังรวมถึงขอมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา ทั้งทางดานกายภาพ และเศรษฐกิจ โดย
เก็บขอมูลจากหนวยงาน บุคลากร และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.4.2 ขอมูลปฐมภูมิ
ในการออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ (Interviewing) เริ่มตนจากการติดตอเทศบาลตําบลอรัญญิกซึ่งเปนหนวยงานทองถิ่นที่
ตั้งอยูในพื้นที่ เพื่อประสานไปยังผูนําชุมชน ทําใหทราบรายชื่อและจํานวนของครัวเรือนที่เปน
สมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนแตละกลุม รวมทั้งสถานประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกทั้งหมดใน
ตํ า บลท า ช า ง เมื่ อ ทราบจํ า นวนและที่ ตั้ ง ของสถานประกอบการแต ล ะประเภทที่ แ น น อน จึ ง
ดําเนิ นการเก็บขอมูลจากผู ประกอบการที่ดํา เนิน กิจการผลิตในครั วเรือนที่เ ป นสมาชิกในกลุม
วิสาหกิจชุมชนทั้ ง 3 กลุม และผูประกอบการที่ดําเนินกิจการผลิตในสถานประกอบการที่เปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้ง 7 แหง ใชแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 63 ฉบับ
แบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อตอบคําถามตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดนําไปทดสอบ
โดยการสัมภาษณครัวเรือนที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน 1 ครัวเรือน และผูประกอบการที่
ดําเนินกิจการผลิตในสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 1 ราย รวมเปน
จํานวน 2 ราย เพื่อตรวจสอบคําถามที่ตั้งขึ้น โดยพิจารณาถึงการตอบคําถามของผูใหสัมภาษณวา
สามารถให ข อ มู ล ได ต รงประเด็ น ตามที่ ต อ งการทั้ ง หมดหรื อ ไม เมื่ อ พบข อ บกพร อ งจากการ
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สัมภาษณโดยใชแบบสอบถามแตละชุดดังกลาว จึงนํากลับมาปรับปรุงแกไขจนเสร็จเรียบรอย แลว
นําไปใชสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เลือกมาทั้งหมด ในระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 2 สัปดาห และใน
กรณี ที่ ต รวจพบภายหลั งว า แบบสอบถามฉบั บใดที่ ใ ชสั ม ภาษณ ไ ปแลว ยั ง ไม ไ ด รั บคํ า ตอบที่
ครบถวนสมบูรณ ก็ไดทําการติดตอกลับไปยังผูตอบแบบสอบถามฉบับนั้นอีกครั้ง เพื่อสอบถาม
ขอมูลเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณผูนําชุมชน ผูใหญบานบางหมูบาน ตัวแทนของผูประกอบการ
ที่เปนครัวเรือน และตัวแทนของผูประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมบางราย ใน
ประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสรางตนทุนในการผลิต และการกําหนดราคา ตลอดจนลักษณะของ
การเพิ่ ม มู ล ค า ในการจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ มี ด อรั ญ ญิ ก ผ า นช อ งทางต า งๆ เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการ
วิเคราะหเกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกที่เปนอยูในปจจุบัน
จากการเก็ บ ข อ มู ล ในภาคสนาม พบว า ป ญ หาที่ สํ า คั ญ คื อ ผู ป ระกอบการในสถาน
ประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีเวลาในการใหสัมภาษณที่จํากัด และไมได
ใหขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบตางๆ ที่มีการนําเขา ผูวิจัยจึงจําเปนตองสอบถามราคาไปยัง
บริษัทที่เกี่ยวของดวยตนเองโดยตรง สวนผูประกอบการที่เปนครัวเรือน ก็มีเวลาในการสัมภาษณที่
จํากัดเชนเดียวกัน เนื่องจากตองดําเนินกระบวนการผลิตดวยตนเองในเวลากลางวัน ผูวิจัยจึงตองรอ
ใหถึงเวลาพัก หรือเวลาเลิกงานไปจนถึงค่ํา ตลอดจนนัดหมายเวลาเพื่อเขามาเก็บขอมูลในวันอาทิตย
ซึ่งเปนวันหยุดพักผอน
3.5 ตัวแปรในการศึกษา
ประเด็นคําถามในแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน เปนการสอบถามถึงขอมูลซึ่งเปนตัว
แปรในการศึกษา ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
1. ชื่อของผูใหสัมภาษณ หรือชื่อสถานประกอบการ
2. สถานที่ตั้ง
3. ปที่เริ่มประกอบกิจการผลิต
4. จํานวนของแรงงานทั้งหมดที่ผลิตมีด
5. ภูมิลําเนาเดิมของแรงงานที่ผลิตมีด
6. ปจจัยที่ทําใหแรงงานตัดสินใจยายจากภูมิลําเนาเดิม เขามาประกอบอาชีพผลิตมีดใน
ตําบลทาชาง
7. มูลคาทรัพยสินถาวร (สําหรับสถานประกอบการที่มีการจางแรงงาน)
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรมการผลิต
1. ประเภทของมีดที่มีการผลิตในสถานประกอบการ
1.1 ประเภทของมีดที่มีการผลิตในสถานประกอบการในปจจุบัน
1.2 ปจจัยที่เลือกผลิตมีดแตละประเภทในปจจุบัน
1.3 ปจจัยที่เลิกผลิตมีดแตละประเภทที่มีการผลิตในอดีต
2. กระบวนการผลิตมีด
2.1 กระบวนการผลิตมีดในสถานประกอบการในปจจุบัน
2.2 จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิตตอผลิตภัณฑ 1 ชิ้นงาน
2.3 ชวงเวลาในการทํางานในแตละวัน และปจจัยในการเลือกชวงเวลาดังกลาว
2.4 ปจจัยที่ทําใหตองทํางานลวงเวลา
2.5 เทคนิคการผลิตในสถานประกอบการ
2.6 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในเทคนิคการผลิตแบบสมัยใหม
3. ปจจัยทีจ่ ําเปนตอการประกอบอาชีพผลิตมีด
3.1 ทักษะการผลิตมีดของแรงงานในสถานประกอบการ
3.2 แหลงที่มาของเงินทุนที่ใชในการประกอบกิจการผลิต
3.4 ลักษณะของการไดรับคาตอบแทนของแรงงาน
3.5 การไดรับการสงเสริม หรือสนับสนุนในการประกอบอาชีพผลิตมีดจาก
สมาชิกในครัวเรือนเดียวกันที่ประกอบอาชีพอื่นๆ (สําหรับครัวเรือน)
3.6 ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมเปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน
(สําหรับครัวเรือน)
4. การเขารวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
4.1 ประเภท และระดับรางวัลประจําปของผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัลจากโครงการฯ
4.2 การออกแบบรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัลจากโครงการฯ
4.3 บทบาทของโครงการฯ ในดานการมีสวนชวยสรางความกินดีอยูด ที าง
เศรษฐกิจใหแกชาวบานอรัญญิก
4.4 การไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากหนวยงานทีร่ ับผิดชอบโครงการฯ
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิต
1. ประเภทของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
2. แหลงที่มา วิธีการขนสง พาหนะที่ใชในการขนสง และคาใชจายในการขนสงของ
วัตถุดิบแตละประเภท
3. ชองทางการจัดจําหนาย ลักษณะของลูกคา และการขนสงผลิตภัณฑไปสูลูกคา
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สวนประเด็นคําถามเพิ่มเติม เปนการสอบถามถึงขอมูลเกี่ยวกับ แหลงที่มาของเงินทุนใน
การประกอบการของครั ว เรื อ น และผู ป ระกอบการที่ เ ป น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
ตลอดจนการกําหนดราคา และลักษณะของการเพิ่มมูลคาในการจําหนายผลิตภัณฑมีดอรัญญิกผาน
ชองทางตางๆ
3.6 วิธีการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ การออกภาคสนาม และ
ขอมูลทุติยภูมิ มาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งไดแก การหาคารอยละ และการแสดงแผนที่
ในสวนของความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โดยมีประเด็นในการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ดังนี้
3.6.1 การศึกษาถึงประวัติความเปนมาของการผลิตมีดอรัญญิกกอนเขาสูโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิก ตั้งแตเริ่มมีการตั้งถิ่น
ฐานของประชากรในพื้นที่ศึกษา จนถึงป พ.ศ. 2545 อันเปนปสุดทาย กอนมีการจัดตั้งโครงการฯ
3.6.2 การศึ ก ษาถึ ง รู ป แบบและความเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ของกิ จ กรรมการผลิ ต มี ด
อรัญญิกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกรูปแบบการรวมกลุม ซึ่งไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชน และ
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ไดแก
(1) รูปแบบของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกของสถานประกอบการที่เปนครัวเรือนซึ่งเปน
สมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน และสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตั้งแตป พ.ศ. 2546 เปนตนมา ซึ่งประกอบไปดวยการศึกษาเกี่ยวกับจํานวนแรงงาน ประเภทของมีด
ที่มีการผลิต กระบวนการผลิตมีด ปจจัยที่จําเปนตอการประกอบอาชีพผลิตมีด และการเขารวมใน
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ของสถานประกอบการแตละกลุม
(2) ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกของกลุมวิสาหกิจชุมชน
และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งแบงแนวทางในการศึกษาออกเปนความเชื่อมโยงไป
ขางหนา และความเชื่อมโยงไปขางหลัง
การศึ ก ษาถึ ง ความเชื่อ มโยงไปขา งหลัง คื อ การวิเ คราะหถึ งหน ว ยผลิต ที่เ ชื่อ มโยงกั บ
กิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกของผูประกอบการแตละกลุม ประกอบไปดวย แหลงที่มา และวิธีการ
จัดหาวัตถุดิบตางๆ เขาสูสถานประกอบการ (ไดแก เหล็ก ไม ถานลวด อลูมิเนียม ทองเหลือง ทิน
เนอร และแลกเกอร กลองบรรจุ กระดาษหนังสือพิมพ และอื่นๆ)
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สวนการศึกษาถึงความเชื่อมโยงไปขางหนา คือ การวิเคราะหถึงชองทางการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑไปสูตลาด และการขนสงผลิตภัณฑ
3.6.3 การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปจจัยที่มีสวนในการสงเสริมกิจกรรมการผลิต
มีดอรัญญิกของผูประกอบกิจการผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากผลการศึกษาถึงประวัติความเปนมาของการผลิตมีดอรัญญิกกอนเขาสูโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ รูปแบบ และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิก
ของกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดนํามาวิเคราะหรวมกับ
ขอมูลทุติยภูมิตางๆ เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปจจัยที่มีสวนในการสงเสริมกิจกรรมการ
ผลิตมีดอรัญญิกของผูประกอบกิจการผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหสามารถดําเนินการผลิต
ไดอยางตอเนื่อง อยางสอดคลองกับนโยบายสงเสริมการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

บทที่ 4
สภาพทั่วไป และกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกในพื้นที่ศึกษา
พื้ น ที่ใ นการศึ ก ษาสํ าหรับ การวิจั ย นี้ คือ ชุ ม ชนบ า นอรั ญ ญิก ซึ่ ง หมายถึง หมูบ า นทั้ง 8
หมูบานของตําบลทาชาง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันประกอบไปดวย หมู 1
บานกุฎีกรู หมู 2 บานทาชางใต หมู 3 บานทาชาง หมู 4 บานทาชางเหนือ หมู 5 บานสาไร หมู 6
บานตนโพธิ์ หมู 7 บานไผหนอง และหมู 8 บานทาชางไห การพิจารณาถึงภาพรวมของพื้นที่ศึกษา
เปนการพิจารณาถึงลักษณะในดานตางๆ ของพื้นที่ตําบลทาชางในแงที่เปนสวนหนึ่งของพื้นที่
อําเภอนครหลวง
4.1 ภาพรวมของอําเภอนครหลวง
อําเภอนครหลวงเปนอําเภอหนึ่งใน 16 อําเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแตเดิมมีชื่อ
เรียกวา อําเภอนครกลาง ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2440 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวไดทรงโปรดฯ ใหสรางที่วาการอําเภอขึ้นที่บริเวณหมูที่ 1 ตําบลบอโพง ทางตอนทิศใต
ของวัดเกาะแกวเกษฎาราม ครั้นตอมาในป พ.ศ.2445 ไดทรงโปรดฯ ใหยายที่วาการอําเภอมาตั้งอยูท ี่
หมูที่ 1 ตําบลนครหลวง มาจนถึงปจจุบัน และไดเปลี่ยนชื่อจากนครกลางมาเปนนครหลวง เพื่อให
สอดคลองกับตําบลที่ตั้ง
4.1.1 ลักษณะทางดานกายภาพของอําเภอนครหลวง
4.1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
อําเภอนครหลวงมีขอบเขตพื้นที่อยูทางทิศเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หางจาก
อําเภอพระนครศรีอยุธยาประมาณ 20 กิโลเมตร ที่วาการอําเภอนครหลวงตั้งอยูบริเวณหมูที่ 1 ตําบล
นครหลวง ริมถนนสายนครหลวง-ภาชี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 198.92 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ทิศใต
ติดกับ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก
ติดกับ อําเภอภาชี และอําเภออุทยั พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก
ติดกับ อําเภอบางปะหัน และอําเภอมหาราชจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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4.1.1.2 การคมนาคม
อําเภอนครหลวง มีเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา แตในปจจุบันการคมนาคมทาง
น้ําไดลดบทบาทความสําคัญลง คงเหลือแตการใชเปนเสนทางคมนาคมและขนสงผลผลิตทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่อําเภอไปยังที่ตางๆ สวนเสนทางคมนาคมทางบกมีเสนทางสาย
หลักที่ใชสัญจรไป-มา ระหวางอําเภอและจังหวัด ไดแก
ถนนสายบอโพง – นครหลวง – ทาชาง – สามไถ (เลียบแมน้ําปาสักฝงใต)
ถนนสายแมลา – สามไถ (เลียบแมน้ําปาสักฝงเหนือ)
ถนนสายบางปะหัน – ภาชี (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 329)
เมื่อพิจารณาจากแผนที่ 4-2 ถึงเสนทางคมนาคมทางบกภายในอําเภอนครหลวงซึ่งเชื่อมตอ
กับอําเภอและจังหวัดที่ติดตอกัน พบวา เสนทางคมนาคมที่ใชในการเดินทางเขาสูพื้นที่ตําบลทาชาง
อันเปนพื้นที่ศึกษาไดแก
เสนทางที่ 1 คือ ถนนสายบอโพง – นครหลวง – ทาชาง – สามไถ หรือถนนเลียบแมน้ําปา
สักฝงใต ซึ่งแยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ที่ตําบลบอโพง โดยมีเสนทางผานตําบลคลอง
สะแก ตําบลปากจั่น ตําบลพระนอน ตําบลทาชาง และไปสิ้นสุดที่ตําบลสามไถ เสนทางดังกลาว
ในชวงที่ผานตําบลทาชาง จัดเปนเสนทางหลักที่ใชในการสัญจรภายในชุมชนบานอรัญญิก ซึ่ง
เชื่อมตอกับพื้นที่ภายนอก
เสนทางที่ 2 คือ ถนนสายแมลา – สามไถ หรือถนนเลียบแมน้ําปาสักฝงเหนือซึ่งแยกจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 ที่อําเภอบางปะหัน โดยมีเสนทางผานตําบลแมลา ตําบลทาชาง และ
ไปสิ้นสุดที่ตําบลสามไถ
4.1.1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของอําเภอนครหลวงเปนที่ราบลุม สภาพพื้นดินสวนใหญเปนดิน
เหนียว และดินเหนียวปนรวน เหมาะแกการเพาะปลูก โดยเฉพาะการทํานา มีแมน้ําสายสําคัญไหล
ผาน ไดแก แมน้ําลพบุรี และแมน้ําปาสัก นอกจากนี้แลวยังมีคลองบางพระครู ซึ่งเชื่อมแมน้ําปาสัก
เขากับแมน้ําลพบุรี
4.1.1.4 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของอําเภอนครหลวงเปนแบบมรสุม โดยแบงออกเปน 3 ฤดู ไดแก
ฤดูรอน
เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
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4.1.1.5 รูปแบบการปกครอง
ภายในอําเภอนครหลวง มีการปกครอง 2 รูปแบบ ไดแก การปกครองสวนภูมิภาค และการ
ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีลักษณะดังนี้
(1) การปกครองสวนภูมภิ าค
ภายใตการปกครองของอําเภอนครหลวง ไดแบงเขตการปกครองออกเปน 12 ตําบล 74
หมูบาน ไดแก
1. ตําบลนครหลวง
2. ตําบลแมลา
3. ตําบลบางพระครู
4. ตําบลบางระกํา
5. ตําบลปากจัน่
6. ตําบลคลองสะแก
7. ตําบลบอโพง
8. ตําบลบานชุง
9. ตําบลหนองปลิง
10. ตําบลพระนอน
11. ตําบลสามไถ
12. ตําบลทาชาง

มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

9
6
4
6
6
5
7
7
5
8
4
8

หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน
หมูบาน

ตําบลทาชางอันเปนพื้นที่ศึกษา เปน 1 ใน 12 ตําบลของอําเภอนครหลวงขอบเขตที่เกิดขึ้น
จากการแบงโดยการปกครองสวนภูมิภาค
(2) การปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตพื้ น ที่ อํา เภอนครหลวง มี ก ารปกครองทองถิ่ น ในรู ป แบบเทศบาล 2 แห ง ได แ ก
เทศบาลตําบลนครหลวง และเทศบาลตําบลอรัญญิก ซึ่งเทศบาลทั้ง 2 แหงนี้ เปนเทศบาลจัดตั้งใหม
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 ตั้งแต
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ซึ่งแตละแหงมีอาณาเขตและพื้นที่ตามเขตการปกครอง ดังนี้
เทศบาลตําบลนครหลวง มีพื้นที่ 4.31 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ดังนี้
1. ตําบลนครหลวง
หมูที่ 1-8
2. ตําบลบางระกํา
หมูที่ 2-6
3. ตําบลบางพระครู
หมูที่ 1-3
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เทศบาลตําบลอรัญญิก มีพื้นที่ 5.58 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จําแนกตามเขตการ
ปกครองจํานวน 3 ตําบล 16 หมูบาน ประกอบดวย
1. ตําบลทาชาง
ครอบคลุมเต็มพื้นที่

ครอบคลุมพื้นที่บางสวน

2. ตําบลพระนอน
ครอบคลุมพื้นที่บางสวน

3. ตําบลสามไถ
ครอบคลุมเต็มพื้นที่
ครอบคลุมพื้นที่บางสวน

หมูที่ 1 บานกุฎีกรู
หมูที่ 3 บานทาชาง
หมูที่ 6 บานตนโพธิ์
หมูที่ 7 บานไผหนอง
หมูที่ 2 บานทาชางใต
หมูที่ 4 บานทาชางเหนือ
หมูที่ 5 บานสาไร
หมูที่ 8 บานทาชางไห
หมูที่ 2 บานพระนอนไทย
หมูที่ 3 บานพระนอนลาว
หมูที่ 4 บานทาหาด
หมูที่ 5 บานหัวคุงลาว
หมูที่ 7 บานคุงหัวไทย
หมูที่ 3 บานทายวัดคงหวาย
หมูที่ 1 บานตําหรุ
หมูที่ 2 บานสันเจา

สวนการปกครองทองถิ่นในรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอนครหลวง มี
จํานวน 6 แหง ไดแก
1. องคการบริหารสวนตําบลคลองสะแก
2. องคการบริหารสวนตําบลบางพระครู
3. องคการบริหารสวนตําบลบานชุง
4. องคการบริหารสวนตําบลปากจั่น
5. องคการบริหารสวนตําบลบอโพง
6. องคการบริหารสวนตําบลแมลา
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4.1.2 ลักษณะทางดานเศรษฐกิจของอําเภอนครหลวง
สาขาเกษตรกรรมของอําเภอนครหลวง เปนสาขาที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของอําเภอ
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งก็คือ การทํานา โดยมีขาว เปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญ นอกจากนี้ ยังมีการทําประมงน้ําจืดและการทําปศุสัตว ซึ่งเกษตรกรจะผลิตเพื่อทั้งการบริโภค
ในครัวเรือน และการขายสงในทองถิ่นหรือบริเวณใกลเคียง
สาขาการผลิตอุตสาหกรรม เปนสาขาการผลิตที่มีความสําคัญอีกสาขาหนึ่ง เนื่องจากมีนิคม
อุตสาหกรรมตั้งอยูที่ตําบลบางพระครู ในอําเภอนครหลวง และตําบลบานขลอ ในอําเภอบางปะหัน
เปนนิคมอุตสาหกรรมที่ทางเอกชนรวมดําเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มี
พื้นที่ประมาณ 3.28 ตารางกิโลเมตร โดยที่อุตสาหกรรมที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมสวนใหญเปน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนโลหะและพลาสติก อุตสาหกรรมดานการผลิต และการประกอบเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน ดังนั้นจึงเปนแหลงดึงดูดใหมีการจางงานทั้งจากแรงงานในทองถิ่น และการ
อพยพของแรงงานที่เขามารับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก
4.1.2.1 ดานเกษตรกรรม
อําเภอนครหลวงมีพื้นที่ทั้งหมด 154.06 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่ทําการเกษตรจํานวน
106.28 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 68.99 ของพื้นที่ทั้งหมด แยกเปนที่นา จํานวน 103.47 ตาราง
กิโลเมตร หรือรอยละ 97.36 ของพื้นที่ทําการเกษตร รองลงมาไดแก พืชไร และไมผล จํานวน 2.66
และ 1.84 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 2.50 และ 1.73 ของพื้นที่ทําการเกษตร ตามลําดับ
ครัวเรือนที่ทําการเกษตรมีทั้งหมด 5,162 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ขาว สวนสัตวน้ํา
และสัตวเ ลี้ย งเศรษฐกิจ ที่ สําคั ญไดแ ก ปลาดุก ปลาชอน ปลาตะเพียน เปด ไก และโค เป น ตน
(ตารางที่ 4-1)
ตารางที่ 4-1 แสดงใหเห็นวา ตําบลทาชาง มีพื้นที่ทั้งหมด 11.75 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นที่
ทําการเกษตรจํานวน 11.02 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 93.79 ของพื้นที่ทั้งหมด แยกเปนที่นา
จํานวน 12.45 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 112.98 ของพื้นที่ทําการเกษตร รองลงมาไดแก พืชไร
และไมผล จํานวน 0.64 และ 0.17 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 5.81 และ 1.54 ของพื้นที่ทํา
การเกษตร ตามลําดับ สวนครัวเรือนที่ทําการเกษตรมีทั้งหมด 472 ครัวเรือน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางตําบลทาชางและอําเภอนครหลวง (ตารางที่ 4-2) จะพบวา
ตําบลทาชางมีพื้นที่ทั้งหมดราว รอยละ 7.63 ของพื้นที่ทั้งอําเภอ (ลําดับที่ 5) มีพื้นที่ทําการเกษตร
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ราวรอยละ 10.37 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งอําเภอ (ลําดับที่ 3) โดยมีสัดสวนของพื้นที่ทําการเกษตร
ตอพื้นที่ทําการเกษตรในแตละประเภทของทั้งอําเภอ ซึ่งไดแก สัดสวนของที่นา รอยละ 12.03
(ลําดับที่ 3) สัดสวนของไมผล รอยละ 9.24 (ลําดับที่ 3) สัดสวนของพืชไร รอยละ 24.06 (ลําดับที่ 1)
และมีสัดสวนของครัวเรือนที่ทําการเกษตรตอครัวเรือนเกษตรทั้งหมดในอําเภอนครหลวง คิดเปน
รอยละ 9.14 (ลําดับที่ 5) ดั งนั้ น จึงเห็นไดวา ลักษณะตางๆ ทางพื้นที่ พื้นที่ทําการเกษตร และ
ครัวเรือนที่ทําการเกษตรของตําบลทาชางเหลานี้ มีความสําคัญเปนลําดับตนๆ ในอําเภอนครหลวง
4.1.2.2 ดานอุตสาหกรรม
อํ า เภอนครหลวงเป น อํ า เภอหนึ่ ง ของจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ เ ป น แหล ง ที่ ตั้ ง ของ
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญและขนาดเล็กเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีเสนทางคมนาคมสาย
สําคัญทั้งทางบกและทางน้ํา ซึ่งเชื่อมตอกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเปนพื้นที่ที่ติดตอกัน
โดยความสําคัญของการเปนเขตตอเนื่องกับภาคมหานครนั้น ไดทําใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปน
สถานที่รองรับความเจริญทางดานการลงทุนอุตสาหกรรมของประเทศ
เสนทางคมนาคมทางบก ซึ่งไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 และ 1 เปนเสนทาง
คมนาคมสายหลักที่เชื่อมโยงไปยังจังหวัดตางๆ ทั้งในภาคเหนือ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดังนั้น จึงมีนิคมอุตสาหกรรมเขามาตั้งอยูในเขตอําเภอนครหลวงนี้ 1 แหง คือ นิคมอุตสาหกรรม
สหรั ต นนคร โดยอุ ต สาหกรรมที่ เ ข า มาอยู ส ว นใหญ ได แ ก อุ ต สาหกรรมเพื่ อ การส ง ออก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากโลหะ เปน ตน ในขณะที่เสนทาง
คมนาคมทางน้ําจะมีคลังสินคา (ไซโล) ทางการเกษตร ตั้งเรียงรายอยูบริเวณริมแมน้ําปาสักฝง
ตะวันออก ซึ่งจะเปนแหลงที่รับสินคามาจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อทําการ
ขนสงสินคาโดยทางเรือเพื่อตอไปที่กรุงเทพมหานครและตางประเทศ
จากขอมูลศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตารางที่ 4-3)
จะพบว า อํ า เภอนครหลวงมี จํ า นวนโรงงานอุ ต สาหกรรมทั้ ง สิ้ น 112 แห ง ส ว นใหญ เ ป น
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช (โรงสีขาว และคลังสินคาทางการเกษตร) จํานวน 28 แหง หรือรอย
ละ 25.00 ของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด รองลงมาไดแก แปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม
รอยละ 14.29 ผลิตภัณฑโลหะ รอยละ 11.61 และผลิตภัณฑอโลหะ รอยละ 9.82 ตามลําดับ
สวนขนาดการจางงาน พบวา มีการจางงานจํานวน 7,851 คน อุตสาหกรรมที่มีการจางงาน
มากที่สุดคือ อุตสาหกรรมผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนังสัตว คิดเปนรอยละ 42.64 รองลงมา
ไดแ ก อุตสาหกรรมผลิ ตภัณ ฑจากพืช รอยละ 12.61 เคมีภัณฑและผลิตภั ณฑเคมี รอยละ 9.50
ผลิตภัณฑโลหะ รอยละ 6.62 และผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ รอยละ 6.39 ตามลําดับ
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แผนภูมิที่ 4-1 แสดงสัดสวนของพื้นที่ตําบลในอําเภอนครหลวง

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนภูมิที่ 4-2 แสดงสัดสวนของพื้นที่ทําการเกษตรของแตละตําบลในอําเภอนครหลวง

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนภูมิที่ 4-3 แสดงสัดสวนของครัวเรือนที่ทําการเกษตรของแตละตําบลในอําเภอนครหลวง

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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จากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 112 แหง มีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 7,630 ลานบาท เงิน
ลงทุนสวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี จํานวน 2,042 ลานบาท หรือรอย
ละ 26.76 ของเงินลงทุนทั้งหมด รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืช รอยละ 23.00
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม รอยละ 9.04 และอุตสาหกรรมผลิตหนังสัตวและผลิตภัณฑจากหนังสัตว
รอยละ 8.51 ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาพื้นที่โรงงาน พบวา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากพืชจะมีพื้นที่โรงงานมาก
ที่สุด จํ า นวน 970,088 ตารางเมตร หรื อร อ ยละ 44.48 ของพื้น ที่ โ รงงานทั้ง หมด รองลงมาคื อ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑและผลิตภัณฑเคมี จํานวน 525,006 ตารางเมตร หรือคิดเปนรอยละ 24.07
4.1.2.3 ดานการคาและบริการ
การคาและบริการสวนใหญในพื้นที่อําเภอนครหลวงเปนการใหบริการพื้นฐานแกชุมชน
ซึ่งไดแก สินคาอุปโภคบริโภคประจําวัน เนื่องจากที่ตั้งของอําเภอนครหลวงนั้นอยูใกลกับจังหวัด
และมีเสนทางคมนาคมติดตอกับจังหวัด ทําใหการเดินทางเปนไปดวยความสะดวก
จากขอมูลสํามะโนธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการของสํานักงานสถิติ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ป 2545 ซึ่งไดทําการสํารวจและจัดจําแนกสถานประกอบการตามการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามมาตรฐานสากล เปนขอมูลเฉพาะสถานประกอบการทุกประเภทที่มี
คนทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป (ตารางที่ 4-4) ปรากฏวา อําเภอนครหลวงมีจํานวนสถานประกอบการ
รวมทั้งสิ้น 986 แหง สวนใหญเปนการขายปลีก และการผลิต (การดัดแปลง/ประกอบชิ้นสวน)
จํานวน 298 แหง และ 271 แหง รองลงมาไดแก โรงแรมและภัตตาคาร (รานขายอาหาร-เครื่องดื่ม)
จํานวน 118 แหง
สถานประกอบการคาและบริการสวนใหญจํานวน 866 แหง เปนสถานประกอบการขนาด
เล็กที่มีขนาดคนงาน 1-4 คน รองลงมาเปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 5-9 คน
สวนการกระจายตัว ของสถานประกอบการคาและบริการในอํ าเภอนครหลวงนั้น เมื่อ
พิจารณาจากตารางที่ 4-5 พบไดวา โดยสวนมากจะมีที่ตั้งอยูในตําบลทาชางซึ่งเปนแหลงผลิตมีด
อรัญญิก ซึ่งมีจํานวนมากถึง 101 แหง จากจํานวนสถานประกอบการทั้งหมด 193 แหง รองลงมาคือ
ตําบลปากจั่น บอโพง บางพระครู และบานชุง
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4.2 ภาพรวมของตําบลทาชาง
4.2.1 ลักษณะทางดานกายภาพของตําบลทาชาง
4.2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ตําบลทาชางมีขอบเขตพื้นที่อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอนครหลวง มีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 11.75 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับ อําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
ทิศใต
ติดกับ ตําบลสามไถ ตําบลพระนอน
ทิศตะวันออก
ติดกับ อําเภอทาเรือ
ทิศตะวันตก
ติดกับ ตําบลพระนอน
4.2.1.2 การคมนาคม
ตําบลทาชาง มีถนนลาดยางเชื่อมจากอําเภอนครหลวง ไปยังอําเภอทาเรือซึ่งมีระยะทาง
ประมาณ 20 กิโลเมตร และถนนลาดยางจากตําบลบอโพงไปยังอําเภอทาเรือซึ่งอยูฝงขวาของแมน้ํา
ที่มีระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร การคมนาคมภายในตําบลไมมีปญหามากนัก มีถนนลูกรังเชื่อม
ระหวางหมูบาน ใชในการเดินทาง และขนสงปจจัยการผลิตตางๆ เขาสูครัวเรือน รวมทั้งขนสง
ผลิตภัณฑมีดอรัญญิก และผลิตผลทางการเกษตรออกสูตลาด
การเดินทางเพื่อติดตอกับตําบล อําเภอ และจังหวัดใกลเคียง สามารถใชทางหลวงทองถิ่น
ซึ่งเปนถนนลาดยางสภาพดี ที่เชื่อมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 32 มีบริการรถโดยสารประจํา
ทาง 2 สายที่วิ่งผานตําบล ซึ่งไดแก สายอําเภอทาเรือ-อยุธยา และสายวัดดงหวาย-อยุธยา

ภาพที่ 4-1 แสดงรถประจําทางสายทาเรือ-อยุธยา
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4.2.1.3 แหลงน้ํา
แหลงน้ําที่ใชเพื่อการบริโภค อุปโภค และเพื่อการเกษตรในตําบลทาชาง ไดแก น้ําฝน น้ํา
จากแมน้ําปาสัก 1 สาย และน้ําจากคลองชลประทาน 1 สาย สวนแหลงน้ําที่สรางขึ้นเพื่อการบริโภค
และอุปโภคภายในตําบล ไดแก ประปาหมูบานซึ่งมีอยู 3 แหง
4.2.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตําบลทาชางเปนที่ราบลุม สภาพพื้นดินสวนใหญเปนดินเหนียว
จัด ไถพรวนลําบาก สีดินชั้นบนสวนมากเปนสีดําหรือสีเทาแก อาจมีจุดประสีน้ําตาลหรือสีเหลือง
ปะปนอยูบาง หนาดินแตกระแหงเปนรองลึกในฤดูรอน ทําใหน้ําซึมหายไดงายเมื่อฝนทิ้งชวงนาน
กวาปกติ สวนในชวงฤดูฝนมักมีน้ําแชขังนาน 3-4 เดือน ซึ่งเปนศักยภาพที่เหมาะสมตอการทํานา
และสามารถปลูกพืชไร เชน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว และผักตาง ๆ กอนและหลังการปลูกขาวได
โดยอาศัยน้ําชลประทาน หรือแหลงน้ําธรรมชาติ
4.2.1.5 รูปแบบการปกครอง
(1) การปกครองสวนภูมภิ าค
ตําบลทาชาง แบงเขตการปกครองออกเปน 8 หมูบาน ไดแก
หมู 1 บานกุฎกี รู
หมู 2 บานทาชางใต
หมู 3 บานบานทาชาง
หมู 4 บานทาชางเหนือ
หมู 5 บานสาไร
หมู 6 บานตนโพธิ์
หมู 7 บานไผหนอง
หมู 8 บานทาชางไห
(2) การปกครองสวนทองถิ่น
ตําบลทาชาง มีพื้นที่บางสวนอยูในเขตเทศบาลตําบลอรัญญิก ไดแก
ครอบคลุมเต็มพื้นที่
หมู 1 บานกุฎีกรู
หมู 3 บานทาชาง
หมู 6 บานตนโพธิ์
หมู 7 บานไผหนอง
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ครอบคลุมพื้นที่บางสวน หมู 2 บานทาชางใต
หมู 4 บานทาชางเหนือ
หมู 5 บานสาไร
หมู 8 บานทาชางไห
4.2.1.6 การประกอบอาชีพ
ครัวเรือนสวนใหญในตําบลทาชางประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีสัดสวนราวรอยละ 40
ของครัวเรือนทั้งหมด ในขณะที่ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทํามีดมีสัดสวนราวรอยละ 25 หรือเพียง
1 ใน 4 ของครัวเรือนทั้งหมดในปจจุบัน (ตารางที่ 4-6)
เมื่อพิจารณาเปนรายหมูบาน พบวา โดยสวนใหญแลว ในแตละหมูบานประกอบไปดวย
ครัวเรือนเกษตรกรที่มีสัดสวนเกินกวาครึ่งหนึ่งของครัวเรือนทั้งหมดที่มีในแตละหมูบานนั้น มีเพียง
หมู 6 บานตนโพธิ์ ที่ไมมีครัวเรือนใดประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลย ในขณะที่หมู 7 บานไผหนอง
ก็มีสั ดสวนของครั วเรื อนเกษตรกรที่นอยมาก คือราวรอยละ 15 ทั้ง 2 หมูบ านนี้ มีจํ านวนของ
ครัวเรือนที่ทํามีดมากเปนอันดับตนๆ ของตําบล โดยหมู 6 มีจํานวนมากที่สุด คือ 62 ครัวเรือน และ
หมู 7 มีจํานวนมากเปนอันดับ 2 คือ 44 ครัวเรือน แตเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนของครัวเรือนที่ทํา
มีดในแตละหมูบาน กลับพบวา มีสัดสวนที่ใกลเคียงกับหมูบานอื่นๆ ไมแตกตางกันมากนัก
ตารางที่ 4-6 แสดงการประกอบอาชีพของประชากรในระดับครัวเรือนในตําบลทาชาง จําแนกตาม
หมูบาน
หมู

1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหมูบาน

บานกุฎีกรู
บานทาชางใต
บานทาชาง
บานทาชางเหนือ
บานสาไร
บานตนโพธิ์
บานไผหนอง
บานทาชางไห
รวม

จํานวนครัวเรือน
ครัวเรือนเกษตรกร
ทั้งหมด
จํานวน
สัดสวนตอ
(ครัวเรือน)
(ครัวเรือน) ครัวเรือน
ทั้งหมด
159
87
54.72
123
75
60.98
132
79
59.85
109
69
63.30
157
67
42.68
216
0
0.00
198
30
15.15
110
65
59.09
1,204
472
39.20

ที่มา : เทศบาลตําบลอรัญญิก, 2550 และการคํานวณ

ครัวเรือนที่ทํามีด
จํานวน
(ครัวเรือน)
33
35
28
21
32
62
44
36
291

สัดสวนตอ
ครัวเรือน
ทั้งหมด
20.75
28.46
21.21
19.27
20.38
28.70
22.22
32.73
24.17
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4.2.2 กิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกจากอดีตสูปจจุบัน
ประสิทธิ์ พันหนอง (2517 : 2) บรรยายถึงการกอตัวของชุมชนบานอรัญญิกในพื้นที่ตําบล
ทาชางวา เริ่มตนขึ้นเมื่อราว 200 ปกอน โดยมีการกอตั้งขึ้นเพียง 2 หมูบาน ซึ่งไดแก บานตนโพธิ์
และบานไผหนอง ในอดีต ทั้ง 2 หมูบานนี้จัดเปนหมูบานที่มีขนาดใหญ มีประชากรอาศัยอยูอยาง
หนาแนน และเปนแหลงทํามีดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย บรรพบุรุษของชาวบานตนโพธิ์ และ
ชาวบานไผหนอง เปนชาวเวียงจันทน จากประเทศลาว ที่ไดอพยพเขามาตั้งรกรากอยูในประเทศ
ไทยตั้งแตเมื่อราวชวงตนกรุงรัตนโกสินทร ชาวเวียงจันทนเหลานี้ เปนผูมีทักษะดานการตีเหล็กและ
ตีทอง โดยมีการแบงแยกกันอยางชัดเจนระหวางผูที่ความสามารถดานการตีเหล็ก กับดานการตี
ทองคําซึ่งเปนสวนหนึ่งของเครื่องอาภรณประดับกายตางๆ ผูที่มีความแข็งแรงจะทําหนาที่ในการตี
เหล็ก สวนผูที่บอบบางกวาก็จะตีทองคํา
สาเหตุของการอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยของชาวเวีย งจันทนก ลุมนี้ ไมมี
หลักฐานที่แนชัดวา เปนการอพยพเขามาเองในคราวที่สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก (พ.ศ. 2325พ.ศ. 2352) ยกทั พ ไปตี เ มื อ งเวี ย งจั น ทน ห รื อ ไม แต มี ห ลั ก ฐานบั น ทึ ก ไว อ ย า งชั ด เจนว า ชาว
เวียงจันทนกลุมนี้ มีนายเทาเปนผูนํากลุมเขามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2352-พ.ศ. 2367)
ลักษณะภูมิประเทศของหมูบานตนโพธิ์ และหมูบานไผหนองในสมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อครั้งที่
ชาวเวียงจันทนกลุมนี้อพยพเขามา อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรที่เอื้อประโยชนตอการประกอบ
อาชีพทํามีด กลาวคือ เปนบริเวณที่มีแมน้ําปาสักไหลผาน มีหนองน้ําและดงไผขึ้นอยูอยางหนาแนน
การมี ต น ไผ เ ป น จํ า นวนมาก เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ช า งตี มี ด เลื อ กใช เ ป น บริ เ วณสํ า หรั บ การทํ า มี ด
ตลอดจนยึดทําเปนอาชีพหลัก รวมถึงขั้นลงหลักปกฐานเปนการถาวร ดวยเหตุที่วาไมไผเปนวัสดุที่
สําคัญมากในการตีมีด เมื่อนํามาเผาเปนถานไมไผ จะใหความรอนที่สูงกวาถานชนิดอื่นๆ เหมาะแก
การนําไปใชเปนวัสดุในการเผาเหล็ก ชาวบานยึดอาชีพทํามีดเปนหลักนับแตนั้น โดยไมไดประกอบ
อาชีพอื่นปะปนเลย นับตั้งแตราว พ.ศ. 2365 เมื่ออาชีพทําทองไดเลิกราไป
สุวิทย ไพทยวัฒน (2530 : 45) อธิบายวา นับตั้งแตแรกเริ่มจนถึงปจจุบัน กิจกรรมการผลิต
มีดอรัญญิกไดรับอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในแตละ
ชวงเวลา ซึ่งสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบของการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ และผลิตภัณฑมีด
อรัญญิก ระหวางผูประกอบการกับแหลงวัตถุดิบ และผูประกอบการกับตลาด ความเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวที่เกิดขึ้น แบงออกเปนชวงเวลาไดดังนี้
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1. ยุคของการผลิตเพื่อแลกเปลี่ยน (พ.ศ. 2365-พ.ศ. 2449)
2. ยุคของการกอเกิดระบบตลาด (พ.ศ. 2450-พ.ศ. 2507)
3. ยุคของระบบตลาดผูกขาด (พ.ศ. 2508-2545)
4.2.2.1 ยุคของการผลิตเพื่อแลกเปลี่ยน (พ.ศ. 2365-พ.ศ. 2449)
ชวงเวลาแรกเริ่มของการตั้งถิ่นฐาน ชาวบานดําเนินการผลิตโดยที่แตละคนตางเดินทางไป
หาวัตถุดิบกันเอาเอง ไมมีพอคา หรือตัวแทนนําวัตถุดิบไปขายในหมูบานโดยตรง การหาวัตถุดิบ
หลัก เชน เหล็ก ชาวบานสามารถนําเอาวัสดุอุปกรณ หรือเครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือนที่ทําดวย
โลหะตางๆ เชน เหล็ก หรือทองแดง มาหลอมใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน โดยโลหะที่หลอมแลวจะมี
ลักษณะเปนกอนๆ ซึ่งการนํามาแปรรูปหลังจากนั้น จะตองนําเอาไปใสในไฟที่มีความรอนสูง จึงจะ
สามารถตีออกมาใหมีรูปรางตามแบบมีดที่ตนเองตองการ
สวนการออกไปหาวัตถุดิบจากแหลงตางๆ ภายนอกครัวเรือน ชาวบานเดินทางไปหาจาก
หมูบานหรือบริเวณที่มีแรเหล็กเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีการถลุงออกมาใช โดยซื้อเหล็กที่เรียกวา
“เหล็กน้ําพี้” จากชาวบานในหมูบานหนึ่งในอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งมีอาชีพถลุงแรเหล็ก
มาหลอมเปนเหล็กแทงเพื่อนําไปทํามีด เหล็กน้ําพี้ จัดเปนเหล็กที่มีคุณภาพดีมาก มีความแข็งแกรง
คงทน ชางทํามีดจะไมนําเหล็กน้ําพี้มาทําเปนตัวมีดทั้งตัว แตจะใชเหล็กน้ําพี้หลอมตีเขากับตัวมีดใน
บริเวณเฉพาะที่เปนคมมีดเทานั้น ซึ่งจะใหมีความคงทน ไมบิ่น หรือหักงาย การลงทุนลงแรงทํามีด
ของชาวบานเปนไปโดยโดยอิสระ ไมมีใครมากําหนดราคาเหล็ก รวมทั้งวัตถุดิบอื่นๆ
เสนทางในการนําเหล็กน้ําพี้มาจากอําเภอตรอน มีอยู 2 ทาง ซึ่งไดแก ทางบก และทางน้ํา
ในทางบก ชาวบานจะนําเกวียนไปบรรทุกพรอมๆ กันหลายครัวเรือน สวนทางน้ํา ชาวบานจะใช
เรือหรือแพ ลองไปตามลําน้ําปาสัก และเมื่อเดินทางไป ชาวบานจะนํามีดของตนที่ผลิตขึ้น บรรทุก
ติดตัวไปดวย เพื่อนําไปใชแลกเปลี่ยนกับสินคาเครื่องใชตางๆ ของชาวบานที่อยูในหมูบานระหวาง
การเดินทาง
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งไดมีการนํารถยนตเขามาใชในประเทศไทยกันอยางแพรหลาย
ชาวบานไดมีการเดินทางไปยังเขตอุตสาหกรรมบริเวณตัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนําเหล็ก
แหนบรถยนต มาใชเปนวัตถุดิบในการทํามีด โดยเฉพาะในการนํามาผลิตเปนมีดโต มีดดาบ ที่มี
ขนาดใหญ และมีความคงทนมาก และในราวป พ.ศ. 2439 เมื่อมีการสรางทางรถไฟสายกรุงเทพฯอยุธยา ชาวบานก็ไดเริ่มนําเอาเศษเหล็กที่เหลือจากการวางทางรถไฟมาใชทํามีด ซึ่งมีคุณภาพที่ไม
แตกตางจากเหล็กแหนบรถยนตมากนัก
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สวนวัตถุดิบหลักอื่นๆ เชน ถาน ที่เกิดจากการเผาไมไผ รวมทั้งไมประเภทอื่น ซึ่งเปน
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช สิ้ น เปลื อ งในขั้ น ตอนต า งๆ ในกระบวนการผลิ ต ในสมั ย ก อ นรั ช กาลที่ 5 จั ด เป น
ชวงเวลาที่ชาวบานสามารถหาไดงายในบริเวณหมูบาน เนื่องจากอยูติดกับแมน้ําปาสัก ภูมิประเทศ
ทั้ง 2 ฝงอุดมสมบูรณไปดวยไมไผ และไมชนิดอื่นอยางมากมาย บางครั้งชาวบานอรัญญิกจะเผาถาน
ไมไผกันเอง เพราะมีเวลาเหลือมาก ไมตองใชเวลาในการผลิตมีดเกือบทั้งวันเชนในปจจุบัน (ตั้งแต
ตี 5 จนถึง 6 โมงเย็น) แตก็มีบางเปนบางครั้งที่หาซื้อมาใชเอง ดังนั้นจึงไมมีใครสามารถกักตุนถาน
เพื่อขึ้นราคา เพราะไมที่ใชทําถานมีเปนจํานวนมาก ไมไผ เปนไมที่เหมาะสําหรับนํามาเผาเปนถาน
เพื่อเผาเหล็กใหรอนแดงไดดีกวาไมชนิดอื่น เนื่องจากใหความรอนสูง โดยชาวบานจะเลือกเฉพาะ
สวนที่เปนขอปลองมาเผา สวนที่เปนกลางลําปลองจะนําไปใชประโยชนอื่นๆ เชน ทําเปนดามมีด
ดามพะเนิน หรือเปนดามจับของผลิตภัณฑตางๆ
แต ต อ มาในภายหลั ง เมื่ อ รั ช กาลที่ 5 ได ท รงฟ น ฟู ศิ ล ปวิ ท ยาการให ทั น สมั ย ตามแบบ
ตะวันตก รวมทั้งปรับปรุงขอกฎหมายตางๆ มีการออกโฉนดใหแกผูถือครองที่ดินทํากินใหเปน
สัดสวน และมีการกําหนดหลักเขตที่แนนอนโดยใชมาตราสวน เชน ศอก วา และเสน สงผลให
เจาของที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองที่ชัดเจนและเขมงวดมากขึ้น พื้นที่ทํากินมีการขยายตัว
ออกไปตามกรรมสิทธิ์ของผูถือครอง ความตองการในการใชไมในกิจกรรมตางๆ ก็เพิ่มมากขึ้นตาม
จํานวนประชากร ปริมาณของปาไมในบริเวณพื้นที่การผลิตจึงลดนอยลง ไมสามารถทดแทนไดทัน
ดังนั้น ชาวบานที่ออกไปแสวงหาถานไมมาเผาเองก็ตองเดินทางไกลขึ้น เพราะพื้นที่ใกลเคียงมี
เจาของแลว ไมเหลือปาไมใหใชประโยชนไดอยางเต็มที่อีกตอไป ในที่สุดจึงตองเลิกเผาถานเอง
ทั้งหมด เพราะประสบกับความยากลําบากในการหาวัตถุดิบ
กระบวนการผลิ ต ในช ว งนี้ ไ ม มี ก ารใช เ ครื่ อ งจั ก รที่ นํ า เข า จากต า งประเทศ และยั ง ไม
จําเปนตองใชวัสดุสิ้นเปลืองตางๆ เชน กาว กากเพชร ยาขัดเงา และลูกปด เปนตน จะใชแตเพียง
ถ า นไม เ ท า นั้ น ชาวบ า นใช เ ทคนิ ค ในการผลิ ต แบบดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง ได แ ก การใช เ ครื่ อ งสู บ ลมที่ ใ ช
แรงงานคนสําหรับเปาไฟใหรอนแดงเพื่อใชในการตีมีด การใชตะไบนวลดามมีด และการใชเหล็ก
แข็งในการโสก หรือพานคม หรือขูดตัวมีดใหบางและขาว โดยไมมีเครื่องทุนแรงชวย เทคโนโลยีที่
ใชทั้งหมดนี้เปนแบบดัดแปลงขึ้นมาจากวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นและใชแรงงานคนเปนหลัก สงผลให
ปริมาณการผลิตในแตละวันแตกตางกันมาก ผูผลิตที่สามารถผลิตมีดใหมีความคม ทนทาน และมี
คุณภาพเปนที่เชื่อถือไดทั่วไปนั้น จึงตองเปนผูที่มีประสบการณในการผลิตเปนอยางดี
โดยสรุป กิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกทามกลางสภาพสังคมในชวงนี้ เปนไปอยางเรียบงาย
ไมซับซอน และไมมีการแขงขัน ทรัพยากรที่นํามาใชมีอยางไมจํากัด แตตองเดินทางไปหาเปนระยะ
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ทางไกลๆ เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชน หรือในบริเวณใกลเคียงไมมีแหลงที่แนนอน
สําหรับนํามาใชในการผลิตมีดในระยะยาว ปริมาณการผลิตในแตละวันมีเปนจํานวนไมมาก
4.2.2.2 ยุคของการกอเกิดระบบตลาด (พ.ศ. 2450-พ.ศ. 2507)
ในราวป พ.ศ. 2450 ไดมีชาวจีนจํานวนหนึ่งอพยพเขามาในหมูบานตนโพธิ์ และหมูบานไผ
หนอง ในตอนแรก ชาวจีนเหลานี้ประกอบอาชีพดวยการหาบเรขายสินคาเล็กๆ นอยๆ ประเภท
เครื่องอุปโภค บริโภค อยูภายในชุมชน ชาวจีนเหลานี้คาขายเกง และรูจักแหลงคาขายในยานชาวจีน
ในกรุงเทพฯ เชน แถวสําเพ็ง และเยาวราช ดังนั้น ในเวลาตอมา เมื่อเกิดความสนิทสนมกับผูผลิตมีด
ในชุมชนมากขึ้น จึงชวยนํามีดของชาวบานไปขายในตลาดเหลานั้น ตลาดรับซื้อมีดอรัญญิกจึงกวาง
ออกไป พอคาชาวจีนสามารถขายมีดไดคราวละมากๆ ทําใหชาวบานจําตองเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้น
และดวยความสามารถในการคาขายของพอคาชาวจีนที่เกงกวาชาวบานอรัญญิก ไดทําใหชาวบาน
หันมาสนใจการผลิตมีดแตเพียงอยางเดียว โดยพอคาชาวจีนเปนผูรับหนาที่ในการนําผลิตภัณฑไป
ขายแกลูกคาตามแหลงตลาดตางๆ สวนการหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแตละชนิด ในตอนแรก
ชาวบานยังคงเปนผูหาเองอยูเชนเดิม แตเมื่อพอคาชาวจีนไดรับซื้อเศษเหล็กจากเซียงกงซึ่งเหลือจาก
การผลิตรถยนตที่ไดนําเขามาในสมัยรัชกาลที่ 5 กลับมาขายใหกับชาวบาน ทําใหไมตองไปหาซื้อ
เศษเหล็กเองจากที่อื่นๆ อีกตอไป
ในป พ.ศ. 2485 จํานวนครัวเรือนที่ทํามีดทั้งหมดมีประมาณ 50-60 ครัวเรือน โดยยังคงพบ
แตในหมูบานตนโพธิ์ และหมูบานไผหนองเทานั้น สวนในหมูบานอื่นๆ ในตําบลทาชางมีทํากัน
นอยมาก แตในระยะเวลาตอมาไมนาน ครัวเรือนที่ทํามีดก็ไดเพิ่มจํานวนมากขึ้น และมีการขยายตัว
จากหมูบานทั้ง 2 หมูไปสูหมูบานใกลเคียง โดยเริ่มไปสูหมูบานสาไร (หมู 5) ซึ่งอยูฝงตรงขามของ
แมน้ําปาสักเปนแหงแรก จากนั้นจึงมีการขยายตัวเขาไปในหมูบานกุฎีกรู (หมู 1) หมูบานทาชาง
เหนือ (หมู 4) เรื่อยไปจนถึงหมูบานทาชางไห (หมู 8) จนครอบคลุมไปทั้งตําบล ตลอดสองฝงของ
แมน้ําปาสัก
ชาวบานอรัญญิกที่อาศัยอยูในพื้นที่โดยรอบหมูบานตนโพธิ์ และหมูบานไผหนอง แตเดิม
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งไดแก การทํานา เปนอาชีพหลัก โดยใชเวลาวางจากการทํานาไป
รับจางทํามีดใหแกชาวบานในหมูบานตนโพธิ์ และหมูบานไผหนอง เปนอาชีพเสริม การถายทอด
อาชีพการทํามีดจึงเปนการถายทอดจากชาวบานหมูบานตนโพธิ์ และหมูบานไผหนองไปสูชาวบาน
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในหมูบานรอบๆ เหลานั้น ตอมา เมื่อมีทักษะความชํานาญมากขึ้นจึง
เริ่มทํามีดเองโดยไมไดไปรับจางทําอยางแตกอน
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ปจ จั ย สําคั ญอีกประการหนึ่ งที่ทํ า ใหช าวบานหั นมาประกอบอาชีพ ทํามีด กั นมากขึ้น ก็
เนื่องมาจากความไมแนนอนของผลิตผลทางการเกษตร ปใดที่น้ํามาก ก็จะทวมพืชผลเสียหาย ปใดที่
น้ํานอยก็ไมอาจไดผลิตผลตามตองการ และยังไมมีการประกันราคาขาวเหมือนในปจจุบัน การหัน
มาทํามีดกันมากขึ้นของชาวบาน เปลี่ยนจากการทําเปนอาชีพเสริมมาเปนอาชีพหลัก โดยทําเปน
ประจําอยูกับบาน ไมตองออกไปไกลจากบานเรือน สามารถกําหนดเวลาทํางานในแตละวันได
แนนอน และทําไดเกือบตลอดทั้งป ยกเวนแตเพียงฤดูน้ําหลากที่ไมสามารถทําได เพราะน้ําจะไหล
บาเขาทวมใตถุนเรือน ซึ่งเปนสถานที่ที่ใชในการดําเนินการผลิตของแตละครัวเรือน
ตอมาในราวป พ.ศ. 2490 พอคาชาวจีนที่หมูบานตนโพธิ์รายหนึ่ง คือ นายตี๋ (ฉั่วฮั่วไถ) ได
ยายออกจากหมูบานไปประกอบอาชีพคาขายเครื่องเหล็ก และอะไหลรถยนต ไดเปนตัวแทนในการ
สั่งเหล็กจากตางประเทศเขามาเพื่อการผลิตมีดใหแกชาวบานแทบทุกครัวเรือนโดยตรง จึงนับเปน
การผูกขาดดานการซื้อ-ขายเหล็กตั้งแตนั้นเปนตนมา สวนวัตถุดิบชนิดอื่นๆ ซึ่งไดแก เหล็ก กาว
กากเพชร ลูกปด ยาขัดเงา และถาน นายตี๋ ก็มีการควบคุมไวหมด ตั้งแตกระบวนการในการนําเขา
ประเทศ ผู ก ขาดในการเป น ผู รั บ ซื้ อ และกํ า หนดราคาขายแต เ พี ย งผู เ ดี ย ว มี ร ถบรรทุ ก ขนจาก
กรุงเทพฯ เขามาในหมูบานสัปดาหละ 2-3 เที่ยว ขึ้นอยูกับสภาวะของตลาดวามีความตองการมาก
นอยเพียงใด ชาวบานอรัญญิกจะมาซื้อวัตถุดิบจากนายตี๋นี้ตลอดเวลา
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากป พ.ศ. 2490 เปนตนมา การคาขายมีดอรัญญิกของชาวบาน ไม
จําเปนที่จะตองพึ่งพาพอคาชาวจีนใหเปนผูนําไปขายในกรุงเทพฯ แตเพียงชองทางเดียวอีกตอไป
ชองทางในการจัดจําหนายมีดของชาวบานมีมากขึ้น โดยมีทั้งการขายปลีกดวยตนเอง และการขาย
สงใหแกลูกคาที่เดินทางเขามารับซื้อเพื่อไปจําหนายตอในคราวละมากๆ
สุวิทย ไพทยวัฒน (2530 : 45) กลาววา การขายปลีกของชาวบานในชวงนี้ มี 3 ลักษณะ ซึ่ง
ไดแก การเรขาย การออกรานขาย และการขายปลีกหนาราน สวนการขายสง ชาวบานยังคงตอง
พึ่งพาพอคาชาวจีนที่เดินทางเขา-ออกหมูบานอยูเปนประจํา ในการนําสินคาไปจําหนายยังแหลง
ตลาดทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
(1) การขายปลีก
(1.1) การเรขาย
ลักษณะของการเรขายมีดของชาวบานก็คือ การเรขายไปตามสถานที่ตางๆ พรอมทั้งรอง
ตะโกนขายมีดดวยคํารองเฉพาะที่มีความวา “มีดโต มีดตอก กระบอกกัญชา หัวเสียมดายหญา
ตะละปาปอกออย มีดนอยหั่นผัก มีดเหน็บสลักแมเอย”
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(1.2) การออกรานขาย
การขายในลัก ษณะนี้คื อการนํามีดไปวางจํา หนายตามงานเทศกาลตางๆ ที่จั ด ขึ้นอย าง
สม่ําเสมอทุกๆ ป เชน การไปวางจําหนายที่งานวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และงานวัดปาเรไร
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน
(1.3) การขายปลีกหนาราน
การขายปลีกหนารานของชาวบาน คือการนํามีดที่ตนผลิตขึ้นมาวางขายใหแกพอคาชาวจีน
ในหมูบาน พอคาชาวจีนจะเขามาเลือกซื้อผลิตภัณฑตามครัวเรือนตางๆ ที่ตลาดภายนอกชุมชน
ตองการ หากชนิดใดเปนที่ตองการมากก็จะรับซื้อไปมาก และสั่งใหผลิตเปนจํานวนมากเพื่อมารับ
ซื้อในภายหลังดวย
(2) การขายสง
ชาวบานมีการขายสงผลิตภั ณฑมีดอรัญญิกของตนใหแกพ อคาชาวจีนที่สั่งซื้อคราวละ
มากๆ เพื่อนําไปจําหนายภายนอกทองถิ่น ทั้งในประเทศ และตางประเทศ การรับซื้อเพื่อไปจําหนาย
ตอคราวละมากๆ นี้ ก็เนื่องมาจากการคมนาคมยังไมสะดวก และไมเปนการประหยัดเวลา ตลอดจน
คาใชจายตางๆ ในการเดินทางเขาออกหมูบานบอยๆ
(2.1) การขายสงภายในประเทศ
พอคาชาวจีนรับซื้อมีดจากชาวบานอรัญญิก แลวไปจําหนายตอใหแกพอคาขายปลีกที่อยู
ตามหัวเมืองตางๆ
(2.2) การขายสงตางประเทศ
เมื่ อ มี ก ารเป ด ประเทศมากขึ้ น พ อ ค า ชาวจี น ซึ่ ง มี ญ าติ พี่ น อ งอยู ใ นต า งประเทศ จึ ง ส ง
ผลิตภัณฑมีดอรัญญิกไปขายยังประเทศนั้นๆ ที่ตนเองมีญาติพี่นองอยู เชน สวิสเซอรแลนด ฝรั่งเศส
และสหรัฐอเมริกา เปนตน
4.2.2.3 ยุคของระบบตลาดผูกขาด (พ.ศ. 2508-2545)
ในชวงเวลากอน ป พ.ศ. 2508 ซึ่งเปนปที่การไฟฟาสวนภูมิภาคเริ่มจายกระแสไฟฟาใหแก
ชุมชน เทคนิคในการผลิตมีดของชาวบาน ยังคงเปนการผลิตแบบดั้งเดิมซึ่งใชแรงงานคนเปนหลัก
และนิยมผลิตมีดเฉพาะประเภทที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวันเทานั้น อัตราการผลิตมีดของแตละ
ครัวเรือนอยูในราวเพียง 10-15 เลมตอวัน ซึ่งไมสามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดที่เพิ่ม
มากขึ้นได แตหลังจากที่มีกระแสไฟฟาใชในชุมชนบานอรัญญิกครบทุกหมูบานแลว (ป พ.ศ. 2517)
ไดมีการนําเอาเครื่องจักรที่ใชกําลังไฟฟามาใช เชน เครื่องตัดเหล็ก และเครื่องสูบลม ฯลฯ สงผลให
อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม เปนจํานวน 100-150 เลมตอวัน สามารถปอนตลาดไดอยางไมจํากัด
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เมื่ออัตราการผลิตมีดของแตละครัวเรือนมีมากขึ้น จึงเกิดการแขงขันกันทางการคา แตละ
ครัวเรือนตางก็พยายามผลิตมีดเพื่อขายสงใหแกพอคาคนกลางใหไดจํานวนมากที่สุด พอคาคนกลาง
จึงสามารถกําหนดราคาในการรับซื้อไดแตเพียงผูเดียว การรับซื้อผลิตภัณฑของพอคาคนกลาง
พิจารณาถึงคุณภาพ ตลอดจนความสวยงาม ที่อาจมีความแตกตางกันไปในแตละครัวเรือน ไมไดรับ
ซื้อเทากับที่แตละครัวเรือนผลิตขึ้นทั้งหมด ดังนั้น จากการแขงขันกันในดานปริมาณการผลิตที่
เกิดขึ้น จึงสงผลใหเกิดการแขงขันกันในดานการเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ที่สามารถนํามาใชใน
การผลิตมีดไดสวยงามนาใชอีกดวย เชน มีการนําเหล็กสเตนเลสที่มีความเงางาม และไมเปนสนิม
มาใชแทนเหล็กแบบเดิมที่หามาจากเครื่องใชในครัวเรือน เหล็กแหนบรถยนต และเหล็กรางรถไฟ
จากการแขงขันกันในดานปริมาณการผลิตที่ขึ้นอยูกับความตองการของตลาด ตลอดจนการ
แขงขันกันในดานการเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไดสงผลใหอิสระในการผลิตของชาวบานถูก
จํากัด จากเดิมที่สามารถผลิตไปตามทักษะความชํานาญของตนเอง สามารถออกแบบรูปรางลักษณะ
ของมีดในแตละประเภทตามที่ตนเองตองการ ไปเปนระบบการผลิตที่ผูผลิตไมมีอิสระในการใช
ความคิดสรางสรรคอีกตอไป ไมสามารถเลือกผลิตมีดในประเภทที่ตนเองตองการได ตองผลิตตาม
ความตองการของพอคาคนกลาง หรือผูบริโภค โดยเนนประเภทใดประเภทหนึ่งในปริมาณคราวละ
มากๆ ผูผลิตจึงขาดทักษะความชํานาญในมีดประเภทอื่นๆ ที่ตนเคยผลิตไดไป
อยางไรก็ตาม ในระยะ 20 ปที่ผานมา ตลาดของผลิตภัณฑมีดอรัญญิกมีแนวโนมที่จํากัดตัว
ลง เนื่องจากมีผูประกอบการหลายรายทั้งจากในประเทศและตางประเทศแขงขันกันผลิตมีดประเภท
ตางๆ ออกจําหนาย ทางดานเทคโนโลยีในการผลิตของผูประกอบการแตละราย ก็มีการพัฒนา
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีความสวยงาม คงทน ตลอดจนมีการออกแบบใหเปนที่ถูกใจผูบริโภคมาก
ยิ่งขึ้น ผูประกอบการเหลานี้ บางรายก็มีชองทางในการจัดจําหนายผลิตภัณฑของตนเองโดยไมตอง
ผานกลไกซึ่งเปนคนกลางใดๆ ซึ่งก็เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไดรับคาตอบแทนที่คุมคา และสามารถ
ดําเนินธุรกิจตอไปได ในขณะที่ชองทางการจัดจําหนายมีดของชาวบานอรัญญิก ซึ่งมีลักษณะเปน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ยังคงถูกผูกขาดโดยพอคาคนกลางในทองถิ่นเพียงไมกี่รายอยูเชนเดิม
ดังนั้นจึงไดรับคาตอบแทนจากการจําหนายมีดไดเพียงบางสวน สภาวการณดังกลาว เกิดขึ้นและคง
อยูเชนนั้นมาโดยตลอด เมื่อรายไดของครัวเรือนจากการจําหนายมีดไมเพียงพอตอคาใชจายเพื่อการ
ดํารงชีพ ชาวบานสวนหนึ่งจึงลมเลิกการประกอบอาชีพผลิตมีดไป โดยจะเห็นไดจาก ในระหวางป
พ.ศ. 2525 ถึ ง พ.ศ. 2545 ภาพรวมของจํ า นวนของครั ว เรื อ นที่ ผ ลิ ต มี ด ในชุ ม ชนบ า นอรั ญ ญิ ก
แนวโนมลดลงมาโดยตลอด ถึงแมวาในระหวางป พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2545 จะมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
ใน 2 หมูบาน นั่นคือ หมู 1 บานกุฎีกรู และหมู 8 บานทาชางไห แตหมูบานอื่นอีก 6 หมูบาน ลวนมี
แนวโนมที่ลดลงทั้งสิ้น และลดลงทั้งหมดในระหวางป พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2545 (แผนภูมิที่ 4-1)
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4.2.3 ประเภทของมีดอรัญญิกในปจจุบัน
นั บ แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น ผลิ ต ภั ณ ฑ มี ด อรั ญ ญิ ก แบ ง แนวทางในการผลิ ต ออกเป น 2
แนวทาง ไดแก แนวโรงงาน และแนวศิลป ชางทํามีดในแตละครัวเรือน มีความชื่นชอบ ตลอดจน
ความสามารถในการผลิตตามแนวทางใด ก็จะเลือกดําเนินการผลิตไปตามแนวทางนั้น และมีการสืบ
ทอดสูรุนลูกรุนหลานภายในครัวเรือนเดียวกันเรื่อยมา
ผลิตภัณฑมีดแนวโรงงาน (Mass Knife-Products) นั้นหมายถึง ผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาด ใหความสําคัญตอปริมาณการผลิตเปนจํานวนมากๆ โดยหวัง
เพียงคาตอบแทนจากการจําหนายผลิตภัณฑ หรือคาจางแรงงาน ตลาดเปนตัวกําหนดรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ
สวนผลิตภัณฑมีดแนวศิลป (Artistic Knife-Products) หมายถึง ผลิตภัณฑที่แสดงถึงภูมิ
ปญญาของชาวบานอรัญญิกที่ผลิตออกมาดวยอารมณ และความรูสึกของผูทําตามสมัยนั้นๆ เพื่อ
เปนการตอบสนองความตองการทางดานจิตใจ สุนทรียภาพ และประโยชนใชสอย ทั้งแกตนเอง
ครอบครัว และชุมชน จนกลายมาเปนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของชาวบานอรัญญิก โดยถือวา
เปนผลงานที่มีความหมาย มีหนาที่ หรือมีประโยชน จากความคิดสรางสรรค
ผลิตภัณฑมีดในแตละแนวทาง ยังมีการจําแนกออกเปนประเภทตางๆ ไดตามกิจกรรมการ
ใชสอย โดยผลิตภัณฑมีดแนวโรงงาน แบงออกเปน มีดประเภทเกษตรกรรม และประเภทคหกรรม
สวนผลิตภัณฑมีดแนวศิลป แบงออกเปน มีดประเภทอาวุธ และประเภทอื่นๆ มีดประเภทตางๆ ที่
ใชสอยในกิจกรรมที่ตางกันนี้ ยังมีการจําแนกออกเปนประเภทยอยตางๆ ลงไปอีกมากมาย ซึ่ง
สามารถพิจารณาไดจากการจัดหมวดหมูของมีดประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
4.2.3.1 ผลิตภัณฑมีดแนวโรงงาน
(1) ประเภทเกษตรกรรม
- มีดขุด ไดแก เสียมทั่วไป จอบผูดี และจอบขยัน
- มีดดายหญา ไดแก เคียว มีดดายหญา และมีดขอถางปา
- มีดตัด ไดแก มีดขอ ขอชักมะพราว มีดจักตอก และมีดปอกออย
(2) ประเภทคหกรรม
- มีดครัว ไดแก มีดหมู มีดปงตอ มีดสับกระดูก มีดปาดเนื้อ มีดแกะสลัก
มีดเสียบพริก และเสียบเนื้อยางบารบีคิว
- มีดบนโตะอาหาร ไดแก มีดปอกผลไม มีดชุด และมีดควานผลไม
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4.2.3.2 ผลิตภัณฑมีดแนวศิลป
(1) ประเภทอาวุธ
- มีดพก ไดแก มีดโบวี เสือซอนเล็บ และมีดปากกา
- มีดพกพา ไดแก มีดดาบ มีดเหน็บ และพระขรรค
- มีดที่เก็บไวในครัวเรือน ไดแก หอก ทวน งาว และโตมร
(2) ประเภทอืน่ ๆ
- ของขวัญ ไดแก มีดตัดลูกนิมิต มีดชุดพระขรรคดามมุก และกริชดามมุก
- ของชํารวย ไดแก ชนิดพวงกุญแจ และอาวุธโบราณจิว๋
- ของประดับ ไดแก ดาบโชวไขว มีดตัดหวายลูกนิมิตดามมุกพรอมแทน
ดาบโชวพรอมแทน กริชมุกพรอมแทน มีดชุดพรอมแทน และตรี
4.2.4 ขั้นตอนการผลิตมีดอรัญญิกในปจจุบัน
4.2.4.1 การเตรียมการ
(1) การเตรียมคน
จํานวนคนที่ใชในการผลิตมีด ตองใชคน 3-4 คน โดยเฉพาะในขั้นตอนแรก ซึ่งก็
คือ การหลาบนั้น ตองใชคนที่มีรางกายแข็งแกรง เนื่องจากตองใชพละกําลังในขั้นตอนนี้
เป น อย า งมาก อี ก ทั้ ง 3-4 คนดั ง กล า ว ยั ง ต อ งร ว มกั น ทํ า ด ว ยความสามั ค คี อั น เกิ ด จาก
ประสบการณจากการทํางานรวมกันจนรูใจนั่นเอง
(2) การเตรียมเครือ่ งมือ และอุปกรณ
เครื่องมือ และอุปกรณสําหรับการผลิตมีด แบงออกเปน 2 ประเภท ตามประเภท
ของพลังงานที่ใช ไดแก เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในเทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิม และ
เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในเทคนิคในการผลิตแบบสมัยใหม โดยมีรายละเอียดในแตละ
ประเภทดังนี้
(2.1) เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในเทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิม
เปนเครื่องมือและอุปกรณที่ใชแรงงานคนเปนหลัก ไดแก
(2.1.1) ที่ตัดเหล็ก
ใชสําหรับตัดเหล็กใหมีขนาดและรูปรางหยาบๆ ตามประเภทของมีดที่
ตองการ
(2.1.2) เตาเผามีดหรือชุบมีด
ใชสําหรับเผาเหล็กใหออนตัว เพื่อใหงายในการดัดแปลงใหเปนเหล็ก
รูปพรรณตางๆ ทําดวยดินเหนียวปนแกลบ โดยกอเปนเนินดินเล็กๆ 2 เนิน หางกัน
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ประมาณ 1 ฟุต ใหเปนชองวางสําหรับใสถานและเหล็กที่จะนําไปเผา บางเตาจะ
กอดวยอิฐเผา พื้นเตาอยูสูงกวาพื้นดินพอสมควร มีชองตอกับสูบเปาลมเพื่อใหลม
เขาดานขาง และพุงขึ้นขางบนพื้นเตา สวนบนเนินดินทั้งสองที่กอเปนขอบเตาเปน
ที่วางเปลา เพื่อใหอากาศถายเทไดสะดวกซึ่งชวยใหถานติดไฟไดดี การกอเตาใน
ครัวเรือนของชาวบานจะทําเปนประจําทุกป โดยทําการกอในพิธีไหวครูบูชาเตา

ภาพที่ 4-2 แสดงเตาเผามีดหรือชุบมีด
(2.1.3) สูบสําหรับเปาลม
มี 2 ชนิด ไดแก สูบยืน และสูบนอน ลักษณะของสูบยืนเปนสูบคู คนสูบ
จะนั่งบนรานใกลๆ กับสูบ ทําการชักดันสูบขึ้น-ลง สูบลมเขาไปในเตาเพื่อใหถาน
ไมไผลุกแดง ใชสําหรับมีดใหญที่ตองการความรอนสูง สวนสูบนอน มีลักษณะ
เปนสูบเดี่ยว คนสูบกับผูที่ตีมีดจะเปนคนๆ เดียวกัน ใชสําหรับเปาลมเขาไปในเตา
ที่มีความรอนไมสูงนัก ใชสําหรับทํามีดเล็ก เชน มีดเจียนหมาก มีหั่นผัก เปนตน
(2.1.4) ทั่ง
ใชสําหรับตีมีด มี 4 ขนาด ไดแก 10 กิโลกรัม 15 กิโลกรัม 16 กิโลกรัม
และ 17 กิโลกรัม จํานวนทั่งที่ใชในแตละครัวเรือน ขึ้นอยูกับจํานวนของสมาชิกที่
ผลิตมีดในครัวเรือนนั้น

ภาพที่ 4-3 แสดงทั่ง

65

(2.1.5) ไห หรือคอนตีมีด
มี 3 ขนาด ไดแก 1.7 กิโลกรัม 1.8 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัม จํานวนไหที่
ใชในแตละครัวเรือน ขึ้นอยูกับจํานวนของสมาชิกที่ผลิตมีดในครัวเรือนนั้น

ภาพที่ 4-4 แสดงไห หรือคอนตีมีด
(2.1.6) ราวเคาะมีด
ใชในการดัดหลังมีดใหมีลักษณะตรงหรือโคงตามที่ตองการ

ภาพที่ 4-5 แสดงราวเคาะมีด
(2.1.7) คีมจับมีด
ใชจับเหล็กที่ถูกเผาจนรอนหนาเตา มาวางและตีบนทั่ง

ภาพที่ 4-6 แสดงคีมจับมีด
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(2.1.8) เหล็กสกัดหรือเขื่อม
ใชตัดหรือสกัดเหล็ก ใหมีรูปรางตามประเภทของมีดที่ตองการ

ภาพที่ 4-7 แสดงเหล็กสกัดหรือเขื่อม
(2.1.9) ปากกา หรือเสือ
ใชสําหรับจับมีดใหติดแนน ไมเคลื่อนที่ กอนที่จะใชตะไบตกแตงใหมี
รูปรางตามประเภทของมีดที่ตองการ

ภาพที่ 4-8 แสดงปากกา หรือเสือ
(2.1.10) แทนขูดมีด
ใชสําหรับเปนแทนวางมีด แลวใชตะไบขูดมีดใหบางและคม

ภาพที่ 4-9 แสดงแทนขูดมีด
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(2.1.11) ถาน
สวนมากเปนถานที่เผาขึ้นจากไมไผ ลักษณะของกอนถานที่ใชจะเปน
กอนเล็กๆ เพื่อใหสามารถปกคลุมเหล็กไดหมด โดยไมสูญเสียความรอนออกไป

ภาพที่ 4-10 แสดงถาน
(2.1.12) กาว
เปนกาวน้ํา ใชสําหรับทาลูกปด แลวจึงโรยดวยกากเพชรบนบริเวณที่ทา
กาวนั้น เพื่อขัดตัวมีดใหบางและขาว

ภาพที่ 4-11 แสดงกาว
(2.1.13) กากเพชร
มีลักษณะเปนวัตถุละเอียดสีดํา ใชสําหรับขัด นําไปโรยบนลูกปดที่หมด
ความคมที่ทากาวไว มี 2 ชนิด ไดแก ชนิดหยาบ (เบอร 70 และ 90) และชนิดนวล
(เบอร 120 และ 180)

ภาพที่ 4-12 แสดงกากเพชร
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(2.2) เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในเทคนิคการผลิตแบบสมัยใหม
เปนเครื่องมือและอุปกรณที่ใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก ไดแก
(2.2.1) พัดลมเตา
ใชสําหรับเปาลมใหถานไฟในเตาลุกรอน โดยผานทอตอเขาไปในเตา

ภาพที่ 4-13 แสดงพัดลมเตา
(2.2.2) เครื่องขัดมีด
มีลักษณะเปนมอเตอรหมุนลูกลอวงกลมที่มีกากเพชรเคลือบอยูบนผิว ใช
สําหรับขัดตัวมีด

ภาพที่ 4-14 แสดงเครื่องขัดมีด
(2.2.3) เครื่องตัดเหล็กชนิดใชพลังงานไฟฟา
ใชสําหรับตัดเหล็กใหมีขนาดและรูปรางหยาบๆ

ภาพที่ 4-15 แสดงเครื่องตัดเหล็กชนิดใชพลังงานไฟฟา
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(2.2.4) สวานเจาะดามมีด
ใชสําหรับหรับเจาะดาม และแกนดามมีด เพื่อนําหมุดที่ตัดจากลวด ฝงลง
ไปใหติดแนน

ภาพที่ 4-16 แสดงสวานเจาะดามมีด
(2.2.5) คีมตัดลวด
ใชสําหรับตัดลวดใหไดขนาดตามตองการ กอนนําไปใชเปนหมุดสําหรับ
ยึดดามมีดเขากับตัวมีด

ภาพที่ 4-17 แสดงคีมตัดลวด
(2.2.6) เครื่องแทงดามมีด
มีลักษณะคลายตะไบ ใชสําหรับตกแตงดามมีดที่นํามาเขาดามใหเรียบรอย
(2.2.7) กรรไกรตัดดามมีดใหเขารูป
ใชสําหรับตัดดามมีดใหเขารูป กอนที่จะนํามีดที่หลอเสร็จแลวไปเขาดาม
(2.2.8) เปาหลอมโลหะ
ใชสําหรับแปรรูปเศษโลหะใหเปนโลหะเหลวกอนเทใสลงในแมพิมพ
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(3) การเตรียมวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีด แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก
(3.1) วัตถุดบิ หลัก ไดแก เหล็ก ไม และ ถาน
(3.2) วัสดุทเี่ ปนสวนประกอบ ไดแก ลวด อลูมิเนียม ทองเหลือง ทินเนอร และ
แลกเกอร
(3.3) บรรจุภัณฑ ไดแก กลองบรรจุ แผนพลาสติกใส และกระดาษหนังสือพิมพ
4.2.4.2 การดําเนินการผลิต
โดยทั่วไปแลว การผลิตมีดอรัญญิกทุกประเภท มีลําดับในการดําเนินการผลิตเหมือนกัน
โดยสามารถสรุปไดเปน 10 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การหลาบ
หมายถึง การนําเหล็กที่ตัดไดขนาดตามตองการไปเผาไฟใหแดง แลวใชพะเนินตีจนไดรูป
หุน หรือกูน ทั้งนี้ ในการตัดเหล็กแบบโบราณนั้น ใชพะเนินกระหน่ําลงไปบนเขื่อมทําหนาที่คลาย
เหล็กสกัด
ขั้นตอนที่ 2 การซ้ําหรือทอม
หมายถึง การตีเหล็กดวยคอนเพื่อขึ้นรูปมีดใหไดตามตองการ
ขั้นตอนที่ 3 การไหหรือการลําเลียบ
หมายถึง การตีแผนเหล็กจนเนื้อเหล็กเรียบเปนมัน เพื่อใหไดตัวมีดที่มีความคมบาง ตรง
และเหนียวแนน ดวยคอนที่ทําดวยเหล็กคลายทั่ง ซึ่งมีดามเปนกิ่งไผขนาดเหมาะมือ
ขั้นตอนที่ 4 การแตง
หมายถึง การแตงตัวมีดดวยตะไบ เพื่อใหไดรูปเลมที่สวยงามขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 การขูด
หมายถึง การใชเหล็กขูดคมมีดใหมีความขาวและบาง
ขั้นตอนที่ 6 การโสก
หมายถึง การใชตะไบหยาบและตะไบละเอียด ตะไบตามตัวมีดเพื่อใหตัวมีดมีความขาว
เรียบรอย และคมมีดมีความบางมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 การพานคมมีด
หมายถึง การใชตะไบละเอียดพานขวางของคมมีดเพื่อใหคมมีดมีความบางเฉียบ
ขั้นตอนที่ 8 การชุบ
หมายถึง การนําตัวมีดเขาไปเผาไฟในเตา เพื่อใหไดคมแดงตามความตองการ จากนัน้ จึง
นําไปชุบกับน้าํ ซึ่งจะทําใหคมของมีดมีความกลาแข็ง ไมออน และไมบนิ่
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คมไดที่

ขั้นตอนที่ 9 การลับคม
หมายถึง การฝนหรือลับตัวมีดดวยหินหยาบ หินละเอียด หรือหินกากเพชรเพื่อใหมีความ
ขั้นตอนที่ 10 การเขาดาม
หมายถึง การเขาดามจับ และใชน้ํามันทาตัวมีดเพื่อกันสนิม
4.2.5 ความเชื่อและพิธีกรรมในการผลิตมีดอรัญญิก

ชาวบานอรัญญิก มีพิธีกรรมที่เปนเอกลักษณของชุมชน คือพิธีไหวครู หรือพิธีไหวครูบูชา
เตา พิ ธีดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตของชาวชุ มชนอยางแบงแยกไมไ ด เพราะไม
เพียงแตจะเปนปทัสถานของชุมชนที่ทุกคนที่เปนสมาชิกพึงยึดถือปฏิบัติหรือแสดงออกโดยการ
กระทํา หากแตความหมายของพิธีกรรมนั้นยังมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดอันเปนเรื่องทางจิตใจซึ่ง
มีความสําคัญในการควบคุมการแสดงออกทางรางกายอีกดวย
การประกอบพิธี “ไหวครู” หรือ “ไหวครูบูชาเตา” เปนการปฏิบัติตามประเพณีที่มีอิทธิพล
ตอชีวิต และจิตใจของชาวบานอรัญญิกทุกคน ดังนั้นจึงถือเปนประเพณีที่มีความสําคัญมาก ซึ่งปกติ
แลวจะปฏิบัติกันเปนประจําทุกป โดยกําหนดระยะเวลาอยูในชวงภายหลังการทําบุญบําเพ็ญกุศล
ตรุษ และสงกรานต เมื่อประเพณีดังกลาวผานพนไป ก็จะมีการจัดประชุมหารือเพื่อกําหนดวันไหว
ครู ซึ่งมักถือเอาวันขางขึ้น เดือน 6 และตรงกับวันพฤหัสบดี
สําหรับการเตรียมการกอนถึงวันประกอบพิธีกรรม ชาวบานทุกบานจะพรอมใจกันลงมือ
ซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ที่ใชในการตีมีด พรอมทั้งทําความสะอาด และนํามาวางไวในที่
อันสมควร โดยอาจเปนชวงระยะกอนถึงวันงาน 1 หรือ 2 วัน ในสวนของเตาเผาเหล็ก จะเปนสิ่งที่
ไมมีการซอมแซม ตองปนกันขึ้นมาใหม และยังตองมีการจัดเตรียมหมวดหมูเครื่องบูชาตางๆ พรอม
ทั้งเครื่องสังเวย ซึ่งไดแก
- เครื่องบูชาพระพุทธ
จัดแตงเปนขันธหา ประกอบดวยขาวตอกดอกไม ธูปเทียน และกรวยดอกไม 5 กรวย
- เครื่องบูชาพระภูมิ
ประกอบดวย อาหารคาวหวาน
- เครื่องบูชาแมธรณี
ประกอบดวย อาหารคาวหวาน
- เครื่องบูชาเทพเจา (พระวิษณุกรรม)
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ประกอบด ว ย ดอกไม ธู ป เที ย น ด า ยสายสิ ญ จน ทองคํ า เปลว น้ํ า หอม แป ง กระแจะ
เครื่องนุงหม แกวแหวนเงินทอง โตกบายศรี ขนมตมขาว ขนมตมแดง (ภาษาชาวบานเรียก พาขวัญ)
และใบตองซึ่งนํามาประดิษฐเปนกรวยจํานวนมาก โดยภายในกรวยบรรจุในคูณ ดอกคูณ ดอก
ดาวเรือง ดอกบานชื่น ดอกบานไมรูโรย ใบทอง ใบนาค และใบชมชื่น
- เครื่องสังเวย
ประกอบดวย หมู ไก และสุรา
4.2.5.1 ขั้นตอนของการประกอบพิธีไหวครูบูชาเตา
พิธีกรรมเริ่มตนขึ้นตั้งแตรุงอรุณของเชาวันพฤหัสบดี ขางขึ้น ของเดือน 6 ซึ่งไดกําหนดไว
ลวงหนา มีการนําเครื่องบูชาพระพุทธ เครื่องบูชาพระภูมิ และเครื่องบูชาพระแมธรณี มาจัดแยกไว
ตางหาก โดยไมนําไปรวมไวกับเครื่องสังเวยซึ่งเปนสวนที่ตองนํามาวางไวที่เครื่องมือ ตอจากนั้นจึง
มีการทําพิธีสวดโองการเชิญเทพเจามาเปนสิริมงคล แลวผูใหญในเรือนก็จะเรียกลูกหลานมาบูชา
กราบไหว พรอมทั้งขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเปนมงคลแกทุกคน
หลังจากนั้น เมื่อธูปหมดดอกแลว จึงเลิกพิธี (เสสัง) โดยผูใหญจะเรียกทุกๆ คนมาชวยกัน
ผูกกรวยดอกไมติดกับเครื่องมือทุกชิ้น เติมดวยแปงกระแจะหอม และปดดวยทองคําเปลว สุราที่
นําไปไหวนั้นทุกคนจะตองดื่ม เพราะถือวาเปนน้ําอมฤตของครูอาจารย ซึ่งประสิทธิ์ประสาทให
ประสพแตความสําเร็จทุกประการ ตอมา จึงมีการยกจักโตก บายศรี มาวางไวกลางบาน โดยใหปู ยา
ตา ยาย รวมทั้งพอและแม มาทําการผูกขวัญดวยสายสิญจนผูกขอมือ พรอมใหศีลใหพรแกลูกหลาน
ทุกคน ทั้งนี้ ผูใหญในแตละบานก็จะใหลูกหลานเรียกญาติและผูที่เคารพนับถือมาที่บานของตน
(ภาษาชาวบานเรียกวาค้ําคูณ) เพื่อความเปนสิริมงคลระหวางกัน โดยในวันนั้นทุกบานจะมีการ
ตอนรับทุกคนที่มาเยือน ดวยสุรา และอาหาร อยางอบอุน ปราศจากเรื่องอัปมงคล
4.2.5.2 คุณคาและประโยชนของการประกอบพิธีไหวครูบูชาเตา
ประเพณีไหวครูบูชาเตา แฝงไวดวยคุณคาและประโยชนในดานตางๆ ไดแก
(1) สรางจิตสํานึก ถึงความกตัญูกตเวทีตอผูอบรมสั่งสอน ซึ่งไดแก ครูอาจารย และ
เครื่องมือเครื่องใช ใหเกิดขึ้นในอนุชนรุนหลัง โดยเฉพาะกับเด็กรุนลูกรุนหลาน สําหรับการดําเนิน
แนวทางประกอบอาชีพอันมีคุณคา
(2) สรางความสามัคคี ซึ่งเกิดขึ้นจากการถือโอกาสแลกเปลี่ยนอาหารคาวหวานในวาระ
เยี่ย มเยี ยนและให ศีลใหพรซึ่งกันและกันในกลุมชางตีมี ดและเพื่อ นบาน โดยความสัมพัน ธ ใ น
ลักษณะนี้ ชาวบานอรัญญิกเรียกวา “ค้ําคูณ”
(3) เปนการซอมแซมและทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพทุกชิ้น
ตลอดจนทาสี รวมไปถึงการปนเตาใหม

บทที่ 5
รูปแบบของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิก
การศึกษาถึงรูปแบบของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนการ
อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของการรวมกลุมเพื่อการผลิตมีดในชุมชนบานอรัญญิกในปจจุบัน ซึ่งแบง
ออกเปนกลุมวิสาหกิจ 2 ลักษณะ ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม โดยกลุมวิสาหกิจชุมชนประกอบไปดวยสมาชิกในระดับครัวเรือนซึ่งประกอบอาชีพ
ผลิตมีดจากหมูบานตางๆ ในตําบลทาชาง สวนกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนการ
จัดตั้งในลักษณะของสถานประกอบการเพื่อการผลิตและจําหนาย และมีการจางแรงงานเพื่อการ
ดําเนินการ ทั้ง 2 กลุมนี้ ลวนมีที่ตั้งอยูในหมูบานหัตถกรรมมีดอรัญญิก (หมู 6 บานตนโพธิ์ และหมู
7 บานไผหนอง) (ตารางที่ 5-1)
ตารางที่ 5-1 แสดงจํานวนและรูปแบบของการรวมกลุม จําแนกตามพืน้ ที่หมูบาน
รูปแบบของการรวมกลุม
กลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
หมูบาน
หมู 1 บานกุฎีกรู
หมู 2 บานทาชางใต
หมู 3 บานทาชาง
หมู 4 บานทาชางเหนือ
หมู 5 บานสาไร
หมู 6 บานตนโพธิ์
หมู 7 บานไผหนอง
หมู 8 บานทาชางไห
รวม

จํานวน (กลุม)

สมาชิก (ครัวเรือน)

จํานวน (แหง)

คนงาน (คน)

0
0
0
0
0
2
1
0
3

0
0
0
0
0
36
20
0
56

0
0
0
0
0
4
3
0
7

0
0
0
0
0
106
135
0
241

ที่มา : เทศบาลตําบลอรัญญิก และการสัมภาษณผูนําชุมชน, 2550
ชุมชนบานอรัญญิก มีกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 3 กลุม อยูในหมู 6 บานตนโพธิ์ 2 กลุม
ไดแก กลุมฝกอาชีพบานตนโพธิ์ และกลุมผลิตมีดอรัญญิก อยูในหมู 7 บานไผหนอง 1 กลุม คือ
กลุ ม อาชี พ ทํามี ด อรัญ ญิ ก มี จํ า นวนสมาชิ ก ทั้ง สิ้น 56 ครัว เรือน สว นสถานประกอบการที่ เ ป น
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีจํานวน 7 แหง อยูในหมู 6 จํานวน 4 แหง และอยูในหมู 7
จํานวน 3 แหง มีจํานวนคนงานทั้งสิ้น 241 คน
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5.1 กลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมวิสาหกิจชุมชน เปนการรวมกลุมกันเองของชาวบานอรัญญิก ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นพรอมกัน
ในป พ.ศ. 2546 อั น เป น ป เ ดี ย วกั บ การเริ่ ม ต น โครงการหนึ่ ง ตํา บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ภายใต ก าร
สนับสนุนของเทศบาลตําบลอรัญญิก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือครัวเรือนที่เขารวมเปน
สมาชิกในดานชองทางการจัดจําหนายเปนหลัก เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผานมาตลาดรับซื้อ
ผลิตภัณฑมีดอรัญญิกจะตองผานชองทางซึ่งควบคุมโดยพอคาคนกลางเพียงไมกี่ราย นอกจากนี้
ยังใหความชวยเหลือกันในดานการฝกฝนทักษะในการทํามีดเพื่อใหสามารถนําไปประกอบอาชีพ
ได สวนใหญแลว สมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุม เปนชาวบานที่อาศัยอยูในหมู 6 บานตน
โพธิ์ และหมู 7 บานไผหนอง โดยมีชาวบานจากหมูอื่นๆ เขารวมเปนสมาชิกในแตละกลุมเปนสวน
นอย
กลุมวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนทั้งสิ้น 3 กลุม โดยมีที่ตั้งของครัวเรือนซึ่งเปนผูนํากลุม ดังนี้
1. กลุมฝกอาชีพบานตนโพธิ์ ตั้งอยูเลขที่ 190/2 หมู 6 บานตนโพธิ์ ตําบลทาชาง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
2. กลุมผลิตมีดอรัญญิก ตั้งอยูเลขที่ 192 หมู 6 บานตนโพธิ์ ตําบลทาชาง อําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
3. กลุมอาชีพทํามีดอรัญญิก ตั้งอยูเลขที่ 162/3 หมู 7 บานไผหนอง ตําบลทาชาง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
5.1.1 จํานวนของครัวเรือนที่เปนสมาชิก
กลุมวิสาหกิจชุมชนแตละกลุม มีจํานวนสมาชิกที่มาจากหมูบานตางๆ ดังตอไปนี้
กลุมฝกอาชีพบานตนโพธิ์ มีจํานวนสมาชิก 30 คน จาก 24 ครัวเรือน อาศัยอยูในหมู 6
จํานวน 12 ครัวเรือน หมู 7 จํานวน 6 ครัวเรือน หมู 5 จํานวน 3 ครัวเรือน หมู 1 จํานวน 2 ครัวเรือน
และหมู 8 จํานวน 1 ครัวเรือน ตามลําดับ
กลุมผลิตมีดอรัญญิก มีจํานวนสมาชิก 16 คน จาก 12 ครัวเรือน อาศัยอยูในหมู 6 จํานวน 6
ครัวเรือน หมู 7 จํานวน 4 ครัวเรือน และหมู 1 และหมู 5 จํานวนหมูละ 1 ครัวเรือน ตามลําดับ
กลุ มอาชี พ ทํามี ด อรั ญญิ ก มีจํานวนสมาชิก 26 คน จาก 20 ครั วเรือน อาศัยอยูใ นหมู 6
จํานวน 8 ครัวเรือน หมู 7 จํานวน 6 ครัวเรือน หมู 1 และหมู 5 จํานวนหมูละ 2 ครัวเรือน และหมู 2
และหมู 8 จํานวนหมูละ 1 ครัวเรือน ตามลําดับ
ภูมิลําเนาเดิมของครัวเรือนทั้ง 56 ครัวเรือน ซึ่งเปนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3
กลุม โดยสวนใหญ ราวรอยละ 93 อยูในหมูบานเดียวกันกับสถานที่ตั้งของครัวเรือนในปจจุบัน เปน

75

ลักษณะการแยกทะเบียนบานออกจากครัวเรือนเดิม เพื่อตั้งครัวเรือนใหมกับคูสมรส ในบริเวณที่ไม
หางจากครัวเรือนเดิมมากนัก ที่เหลือเปนสวนนอย ราวรอยละ 7 เปนการยายออกจากหมูบานเดิม มา
ตั้งครัวเรือนใหมในหมูบานอื่น ในตําบลทาชาง โดยมีการเขามาอยูในหมู 6 มากที่สุด ถึงรอยละ
58.24 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดที่มีการยายภูมิลําเนาจากหมูบานหนึ่ งไปสูอีกหมูบานหนึ่ง
ภายในตําบลทาชาง รองลงมาคือการยายเขามาอยูในหมู 7 คิดเปนรอยละ 33.25 ทั้ง 2 หมูบาน ไดรับ
การจัดตั้งรวมกันเปนหมูบานหัตถกรรมมีดอรัญญิก โดยเปนพื้นที่ที่มีจํานวนสถานประกอบการ
ประเภทรานคาซึ่งดําเนินกิจการจําหนายผลิตภัณฑมีดอรัญญิก มากที่สุดของตําบล
5.1.2 ประเภทของมีดที่มีการผลิตในสถานประกอบการ
สมาชิกในแตละครัวเรือนของกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุม มีทักษะในการผลิตมีดแตละ
ประเภทที่แตกตางกัน โดยพบวาสมาชิกในแตละกลุมโดยสวนใหญ คิดเปนสัดสวนราวรอยละ 60 มี
การผลิตมีดประเภทคหกรรม โดยผลิตมีดประเภทเกษตรกรรมเปนอันดับรองลงมา ในขณะที่มีด
ประเภทอาวุธและประเภทอื่นๆ มีการผลิตในครัวเรือนที่เปนสมาชิกเพียงเล็กนอยในสัดสวนที่เทาๆ
กันในกลุมฝกอาชีพบานตนโพธิ์ และกลุมอาชีพทํามีดอรัญญิก ไดแก รอยละ 12.50 และรอยละ
10.00 ตามลําดับ สวนสมาชิกในกลุมผลิตมีดอรัญญิกไมพบวามีการผลิตมีดประเภทอื่นๆ
ตารางที่ 5-2 แสดงประเภทของผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่มีการผลิตภายในครัวเรือนของสมาชิกกลุม
วิสาหกิจชุมชนแตละกลุม
แนวทางในการผลิต
ของผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑมีดอรัญญิก
แนวศิลป
อาวุธ
อื่นๆ

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

รวม

จํานวน

ประเภทของผลิตภัณฑ
มีดอรัญญิก

ผลิตภัณฑมีดอรัญญิก
แนวโรงงาน
เกษตรกรรม
คหกรรม

กลุมฝกอาชีพบานตนโพธิ์
กลุมผลิตมีดอรัญญิก

4
3

28.57
42.86

14
7

58.33
58.33

3
2

12.50
16.67

3
0

12.50
0.00

24
12

100.00
100.00

กลุมอาชีพทํามีดอรัญญิก

4

33.33

12

60.00

2

10.00

2

10.00

20

100.00

รวม

11

33.33

33

58.93

7

12.50

5

8.93

56

100.00

ที่มา : การสัมภาษณ, 2550
เมื่อพิจารณาในภาพรวม มีดประเภทคหกรรม ซึ่งเปนมีดที่มีการผลิตมากที่สุดถึงราวรอยละ
60 ของจํานวนครัวเรือนที่เปนสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด และไดแบงเปนชนิดยอย
ตางๆ เชน มีดหมู และมีดปงตอหรือมีดสับกระดูก เปนตน จัดเปนมีดที่มีความจําเปนที่ตองใชเพื่อ
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การดําเนินในชีวิตประจําวันในครัวเรือน ทําใหชาวบานอรัญญิกสวนใหญนิยมผลิตมีดประเภทนี้
และมีทักษะที่ไดรับการถายทอดมาเปนอยางดี
อย า งไรก็ ต าม การผลิ ต มี ด ประเภทอื่ น ในสั ด ส ว นที่ ร องลงไป ซึ่ ง ได แ ก มี ด ประเภท
เกษตรกรรม ที่มีราวรอยละ 33 ก็ยังจัดเปนมีดที่มีความจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทั้งใน
กลุมชาวบานที่เปนเกษตรกร และที่ไมไดทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก เชนเดียวกับความจําเปนที่
จะตองใชมีดประเภทคหกรรม สวนมีดประเภทอาวุธ เปนมีดที่ยังคงมีความตองการจากกลุมคนบาง
กลุม เชน ตํารวจ ทหาร หรือแมแตคนทั่วไปที่มีความชื่นชอบเปนการสวนตัว ซึ่งยังคงมีความจําเปน
ในการใชสอยในบางกรณี ชาวบานที่ยังคงสืบทอดทักษะในการผลิตมีดประเภทนี้ จึงยังคงมีอยูเปน
จํา นวนหนึ่ ง (ร อยละ 12.50) ส ว นที่เ หลือ เป น สัด ส ว นจํา นวนนอ ย (รอ ยละ 8.93) จัด เปน กลุ ม
ชาวบานที่มีความชํานาญเปนพิเศษในการผลิตมีดที่ไมไดใชสอยในชีวิตประจําวัน แตลวนมีคุณคา
ทางวัฒนธรรม อัน ไดแ ก การผลิ ตมีดในประเภทที่ใ ชเ ปนของขวัญ ของชํารว ย รวมไปถึงของ
ประดับตางๆ
การเลือกผลิตมีดประเภทตางๆ ของครัวเรือน ในปจจุบัน มาจากปจจัยหลัก 2 ประการ ซึ่ง
ไดแก การไดรับการสืบทอดทักษะในการผลิตมีดประเภทนั้นๆ มาจากบรรพบุรุษ โดยไดมีการ
ฝกฝนเพราะใจรัก จนเกิดเปนความชํานาญสวนตัว และการไดรับใบสั่งผลิตจากผูบริโภคใหผลิต
ตามประเภทและรูปรางลักษณะที่ตองการ ซึ่งคิดเปนสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือราวรอยละ 55 และ
รอยละ 45 ตามลําดับ
ประเภทของมีดที่แ ตละครัวเรือนยังคงมีก ารผลิ ตอยู ในปจจุบัน สวนใหญเปนประเภท
เดียวกับที่เคยมีการผลิตมาแตเดิม (รอยละ 77.24) โดยพบบางครัวเรือนเปนสวนนอยที่ไดลมเลิกการ
ผลิตมีดจากประเภทเดิมมาเปนประเภทที่มีการผลิตอยูในปจจุบัน (รอยละ 22.76) เนื่องจากสาเหตุ
สําคัญ คือ ความตองการของผูรับซื้อที่สั่งผลิตในปริมาณมากๆ เพื่อไปจําหนายตอ (รอยละ 95.74)
5.1.3 กระบวนการผลิตมีด
ในดานการดําเนินการผลิต สมาชิกในแตละครัวเรือนของกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุม
ดํ า เนิ น การผลิ ต มี ด ภายในครั ว เรื อ นของตนเองทุ ก ขั้ น ตอนตั้ ง แต ต น จนสํ า เร็ จ เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
สมบูรณ ตั้งแตการเผาเหล็กเพื่อขึ้นรูปจนไปถึงการทําดามหรือเขาดาม ไมมีครัวเรือนใดเลยที่รับจาง
ผลิตเพียงบางขั้นตอน หรือรับจางผลิตเพียงสวนประกอบหนึ่งสวนประกอบใดของมีด ครัวเรือน
โดยสวนใหญ (รอยละ 68.25) ดําเนินการผลิตดวยแรงงานจํานวน 2 คน ตอผลิตภัณฑ 1 ชิ้นงาน
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รองลงมาเป นการผลิตด วยแรงงานจํานวน 3 คน (ร อยละ 31.75) โดยไมพบครั ว เรือ นใดเลยที่
ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑแตละชิ้นทุกขั้นตอน จนเสร็จสมบูรณ ไดดวยแรงงานเพียงคนเดียว
กระบวนการผลิตมีดในครัวเรือนทั้งหมดจะเริ่มขึ้นตั้งแตเชา กอนรุงสาง ประมาณตี 4 หรือ
ตี 5 ในแตละวัน เนื่องจากสภาพอากาศไมรอน เหมาะแกการอยูหนาเตาเพื่อนําเหล็กไปเผาไฟดวย
ความรอนสูง และเมื่อถึงเวลาสายไปจนถึงเย็น ก็จะผลิตในขั้นตอนอื่นตอเนื่องกันไป โดยไมตองใช
ความรอนจากเตาเผาเหล็ก กระบวนการผลิตดําเนินไปจนถึงชวงเวลาประมาณ 4 โมงเย็น หลังจาก
นั้นจึงเลิกงาน เพื่อประกอบกิจสวนตัว ในแตละสัปดาห ครัวเรือนมีการผลิตมีดทุกวัน ตั้งแตวัน
จันทรถึงวันเสาร หยุดวันอาทิตยเพื่อพักผอน แตหากมีใบสั่งผลิตเขามากกวาปกติ ก็มักทําลวงเวลา
ในแตละวัน ไปจนถึงค่ํา ตลอดจนทําในวันอาทิตยดวย
เทคนิคในการผลิตของครัวเรือนในกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุม มีการผสมผสานระหวาง
เทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิมกับเทคนิคการผลิตแบบสมัยใหม โดยการนําเครื่องจักรกลมาชวยใน
กระบวนการผลิต ครัวเรือนทั้งหมดมีการใชพัดลมเตาตอทอเขาไปในเตาโดยตรง โดยสามารถกด
สวิทซเพื่อตัดไฟเมื่อเห็นวาไฟมีความรอนสูงเกินไป และสับสวิทซใหมเมื่อตองการใหมีความรอน
สูงขึ้น และยังพบวาครัวเรือนทุกครัวเรือนมีการใชเครื่องขัดมีดที่มีลูกปดซึ่งโรยดวยกากเพชรเพื่อทํา
การขัดใหใบมีดมีความขาวและคม นอกจากนี้ ยังพบดวยวา สัดสวนของครัวเรือนถึงรอยละ 92.45
มีการใชเครื่องตัดเหล็กชนิดใชพลังงานไฟฟาในการตัดเหล็กเพื่อผลิตมีดใหเปนไปตามรูปแบบที่
ตองการ และยังพบการใชเครื่องมือและอุปกรณอื่นๆ เชน สวานเจาะดามมีด เครื่องแทงดามมีด
กรรไกรตัดดามมีดใหเขารูป และคีมตัดลวด ในครัวเรือน เปนสัดสวนที่ลดหลั่นกันลงไป แตไม
พบวามีครัวเรือนใดเลยที่มีการนําเบาหลอมโลหะมาใช
การไมนําเบาหลอมโลหะมาใช แสดงใหเห็นวา ครัวเรือนทุกครัวเรือนไมมีการนําเศษ
โลหะที่เหลือจากการตัดแตงในกรรมวิธีการผลิต มาหลอมรวมกันเพื่อนํากลับมาใชใหม โดยจะ
นําไปขายตามน้ําหนักใหแกพอคาเรที่รับซื้อ ซึ่งแตกตางจากในสมัยกอนที่มีการนําเศษโลหะตางๆ
ที่หาไดในครัวเรือนมาหลอมรวมกันเพื่อนําไปผลิตเปนมีดซึ่งสามารถจําหนายไดราคา เหตุผลของ
การไมหลอมเศษโลหะขึ้นใหมเพื่อใชผลิตมีดของครัวเรือนในปจจุบัน เนื่องจากเห็นวาเปนการ
เสียเวลา เศษเหล็กที่เหลือมีปริมาณที่เพียงพอตอการผลิตมีดในจํานวนที่สามารถขายไดในราคาที่
ใกลเคี ย งกั บการขายเป นเศษเหล็ กให แกพ อคารับซื้อ และเห็น ดวยวาการนํ าเหล็กแผ นรี ดเรีย บ
สําเร็จรูปที่มีจําหนาย มาตัดแตงตามรูปรางลักษณะที่ตองการกอนนําไปเผาไฟ เปนการเริ่มตน
กรรมวิธีการผลิตที่สะดวกรวดเร็ว เปนการประหยัดเวลา
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5.1.4 ปจจัยที่จําเปนตอการประกอบอาชีพผลิตมีด
การประกอบอาชีพผลิตมีดของครัวเรือนมีปจจัยตางๆ ที่จําเปน ไดแก ทักษะการผลิตมีด
แหลงที่มาของเงินทุนที่ใชในการประกอบกิจการผลิต ลักษณะของการไดรับคาตอบแทน การไดรับ
การส ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ในการประกอบอาชี พ ผลิ ต มี ด จากสมาชิ ก ในครั ว เรื อ นเดี ย วกั น ที่
ประกอบอาชีพอื่นๆ และประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมเปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน
ทักษะการผลิตมีดของครัวเรือนโดยสวนใหญ รอยละ 78.08 ไดรับการสืบทอดมาจาก
สมาชิกในครัวเรือนเดียวกันโดยตรง โดยเปนภูมิปญญาที่ไดมีการสืบทอดในลักษณะของการเรียนรู
จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ในระหวางการดําเนินกระบวนการผลิตรวมกัน สวนที่เหลือเปนลําดับ
รองลงมา รอยละ 21.92 ไดเรียนรู และฝกฝนทักษะจากครัวเรือนของผูนํากลุมซึ่งฝกสอนการผลิต
มีด การเรียนรู และฝกฝนทักษะในการผลิตมีดจากทั้ง 2 แหลงของสมาชิกทั้งหมดในกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ถือเปนการสืบทอดภูมิปญญากันภายในทองถิ่น ในลักษณะของการถายทอดโดยตรงจากคน
หนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง
ทางด า นแหล ง ที่ม าของเงิ น ทุ น ที่ ค รัว เรื อนที่ ใ ช ใ นการประกอบกิ จ การผลิ ต มีด มาจาก
แหลงที่มาซึ่งมี 3 ลักษณะ ไดแก ทุนของตนเอง ทุนนอกสถาบันทางการเงิน และทุนสถาบันทาง
การเงิน ครัวเรือนโดยสวนใหญราวรอยละ 70 อาศัยการกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนนอกสถาบันทาง
การเงิน เชน นายทุน เจาของรานคา และพอคาคนกลาง โดยแหลงเงินกูเหลานี้ ใหสินเชื่อใน 2
รูปแบบ ซึ่งไดแก เงินสด และวัตถุดิบ สวนใหญ ครัวเรือนจะกูเปนเงินสด ซึ่งตองจายดอกเบี้ยใหแก
ผูปลอยสินเชื่อในอัตราสูง ในอัตราตั้งแตรอยละ 5 ถึง 20 ตอเดือน แตถาหากมีทรัพยสินใหเจาหนี้
ยึด หรือถือครอง จะไดเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ํา แตก็ยังสูงกวาดอกเบี้ยที่ตองเสียใหแกสถาบันทาง
การเงิน ซึ่งระบุไวสูงสุดคือรอยละ 18 ตอป
ครัวเรือนราวรอยละ 20 ใชทุนของตนเองในการผลิต เนื่องจากไมมีเงื่อนไขในการขอ
สินเชื่อจากแหล งเงินกูนอกสถาบันทางการเงิน และสถาบันทางการเงิน ในขณะที่บางสวนซึ่ง
สามารถขอสินเชื่อไดก็ไมตองการเสียดอกเบี้ยที่มีราคาสูงจึงพยายามซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณตางๆ ดวยเงินสดของตนเอง ที่เหลือเปนสวนนอย ราวรอยละ 10 อาศัยการกูยืมเงิน
จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขานครหลวง ซึ่งเปนสถาบันทางการเงินที่มีการใหสินเชื่อ
แกผูประกอบกิจการผลิตมีดในชุมชนบานอรัญญิกเพียงแหงเดียวในปจจุบัน โดยมีการปลอยสินเชื่อ
ใหแกผูประกอบกิจการผลิตมีด ตั้งแตป พ.ศ. 2529 ซึ่งเปนปที่กอตั้งสาขาประจําอําเภอ การปลอย
สินเชื่อของธนาคารนี้มี 2 รูปแบบ ไดแก การปลอยสินเชื่อที่มีหลักทรัพยค้ําประกัน และที่ไมมี
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หลั ก ทรั พ ย ค้ํ า ประกั น ครั ว เรื อ นที่ กู ยื ม เงิ น จากธนาคารทั้ ง หมด ได ทํ า การกู ใ นรู ป แบบที่ ไ ม มี
หลักทรัพยค้ําประกัน ซึ่งจะตองรวมกลุมกันมา 3-4 คน เพื่อกูเงินเปนจํานวนรายละ 30,000 บาท
โดยตางคนตางค้ําประกันกันเอง ผูกูทุกคนในกลุมจะตองแสดงหลักฐาน ซึ่งไดแก สํามะโนครัวที่มี
ชื่อผูกูปรากฏอยู และภาพถายของผูกูกับเครื่องจักรที่ใชในการผลิต เชน มอเตอร หรือแทนกลึง เปน
ตน
การปลอยสินเชื่อใหแกผูประกอบการที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันที่เปนครัวเรือนเหลานี้
กอใหเกิดหนี้เสียซึ่งทางธนาคารตองตามเรียกคืนจากผูกูหลายรายเมื่อครบกําหนดชําระ เพราะผูกูไม
นําเงินที่ไดมาไปลงทุนตอ ตามวัตถุประสงคที่แจงไว กลับนําเงินไปซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่
ไม ใ ช เ ครื่ อ งมื อ หรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ เ กี่ย วข อ งกั บ การผลิ ตมี ด เช น รถจั ก รยานยนต โทรทั ศ น สี
ทองรู ป พรรณ และเสื้อผ า ดั ง นั้ น จึ ง ไมก อ ให เ กิด รายไดที่ ง อกเงยขึ้ น จากเงิ น ทุ น ที่กู ไ ป และไม
สามารถหาเงินมาใชคืนแกธนาคารไดตามจํานวนเมื่อครบกําหนด
ปญหาเกี่ยวกับความลมเหลวในการปลอยสินเชื่อของธนาคาร อันเนื่องมาจากความไม
ซื่อสัตยของผูกูดังกลาว ทําใหทางธนาคารไดระงับการปลอยสินเชื่อในลักษณะที่ไมมีหลักทรัพยค้ํา
ประกันอีกตอไป เชนเดียวกับความลมเหลวในการปลอยสินเชื่อของสหกรณมีดอรัญญิก ซึ่งเปน
สถาบันทางการเงินอีกแหงหนึ่ง ที่เคยมีบทบาทตอการใหทุนกูยืมแกผูประกอบกิจการผลิตมีดใน
ชุมชนบานอรัญญิกในอดีต โดยแตเดิม สหกรณไดปลอยสินเชื่อโดยดําเนินการจัดหาวัตถุดิบตางๆ
ใหแกสมาชิก เชน เหล็ก กาว และกากเพชร เพื่อใหสมาชิกไดนําไปผลิตมีด และนํามีดที่ผลิตเสร็จ
สมบูรณกลับมาใหสหกรณเพื่อนําไปจําหนายตอไป แตในภายหลัง เมื่อสมาชิกไมนํากลับมาใหแก
สหกรณนําไปจําหนาย โดยนําไปจําหนายใหแกรานคาที่หมูบานตนโพธิ์โดยตรงดวยตนเอง จึงทํา
ใหการดําเนินการของสหกรณเกิดสภาพขาดความคลองตัวที่จะนําเงินมาหมุนเวียนเพื่อรับซื้อมีด
จากสมาชิ ก รายอื่ น ๆ และล ม เหลวในที่ สุด ดัง นั้น ลั ก ษณะของการดํ า เนิ น การของสหกรณ มี ด
อรัญญิกในปจจุบัน จึงเปนเพียงชองทางหนึ่งในการจําหนาย โดยรับซื้อมีดจากสมาชิกแลวนํามา
จําหนายใหแกลูกคาทั่วไปในราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคารับซื้อรอยละ 15 โดยไมมีการจัดหาวัตถุดิบ
ใหแกสมาชิกเชนเดิม เนื่องจากไมสามารถตามเก็บหนี้คืนได
สําหรับลักษณะของการไดรับคาตอบแทนของครัวเรือน ทั้งหมดรับจางผลิตมีดตามใบสั่ง
ผลิ ต ของผู รั บ ซื้ อ ผู รั บ ซื้ อ จะสั่ ง ผลิ ต โดยกํ า หนดประเภทของมี ด รู ป ร า งลั ก ษณะ และปริ ม าณ
ตลอดจนประเภทของวัตถุดิบที่ใช แตการรับซื้อ จะไมรับซื้อเอาทั้งหมดที่ผลิตไดตามจํานวน ผูรับ
ซื้อ จะคัดเลือกเอาชิ้นงานที่ ไ ม มีตํ า หนิ ไดคุ ณ ภาพตามเกณฑซึ่งกํา หนดโดยผูรับซื้อมี ดเองเปน
มาตรฐานตัดสิน ครัวเรือนจะไดรับคาตอบแทนตามจํานวนชิ้นงานที่ผูรับซื้อเปนผูเลือกไป มีดที่มี
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ตําหนิซึ่งขายไมได ครัวเรือนจะนํามาทําการแกไขใหมใหไดคุณภาพเพื่อจําหนายในครั้งตอไป เชน
การนําตัวมีดที่มีรอยบิ่น และเนื้อเหล็กไมมีความเสียหายมากนัก มาเผาไฟอีกครั้งเพื่อตีขึ้นใหม หรือ
การขัดตัวมีดใหมีความขาวสวยงามยิ่งขึ้นตามความตองการของผูรับซื้อ เปนตน
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพผลิตมีดทั้งหมด โดยสวนใหญ รอยละ 68.56 ไมมีสมาชิกคนอื่น
ในครัวเรือนเดียวกันที่ประกอบอาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากการผลิตมีด สวนที่เหลืออีกรอยละ 31.44
อาศัยอยูรวมกับสมาชิกที่ประกอบอาชีพอื่นๆ โดยประกอบไปดวย สมาชิกที่ทําเกษตรกรรมเปน
สัดสวนที่มากที่สุด (รอยละ 87.14) รองลงมาคืออาชีพรับจางทั่วไป (รอยละ 34.69) มีเปนสวนนอย
ที่เปนลูกจางในหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน (รอยละ 20.42) โดยมีสมาชิกที่รับราชการ
เปนสัดสวนที่นอยที่สุด (รอยละ 14.63) สมาชิกเหลานี้ ใหความชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุน
การผลิตมีดในครัวเรือน โดยเปนผูทําการขนสงเพื่อนําเขาวัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณที่
จําเป นตางๆ เปน สัดสวนที่มากที่ สุด (รอยละ 54.91) รองลงมาใหความชวยเหลือโดยรวมเปน
แรงงานในการผลิตเมื่อมีเวลาวางจากงานประจํา (รอยละ 35.76) และมีเพียงสวนนอยที่ชวยออก
คาใชจายเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในเทคนิคการผลิตแบบสมัยใหมซึ่ง
มีราคาสูง (รอยละ 9.33)
ทางดานประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมเปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน เปนไปตาม
หลักการของวิสาหกิจชุมชนซึ่งก็คือ ชวยใหสมาชิกไดฝกฝนทักษะการผลิตมีด และชวยเหลือใน
ดานชองทางการจัดหนาย โดยการรับซื้อผลิตภัณฑจากครัวเรือนที่เปนสมาชิกเพื่อไปจําหนายตอ แต
อยางไรก็ตาม การรวมกลุมซึ่งจัดตั้งกันเองนี้ไมไดสนับสนุนในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบตางๆ แตอยาง
ใด ดังนั้น ถึงแมวากลุมตางๆ จะรับซื้อมีดจากสมาชิกในราคาที่สูงกวากลุมพอคา แมคา แตสมาชิก
กลับไมสามารถนํามีดของตนมาขายใหแกกลุมที่ตนเปนสมาชิกอยูไดอยางเต็มที่ เนื่องจากยังตอง
พึ่งพากลุมพอคา แมคา ในดานการจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต กลุมพอคา แมคาที่อยูในชุมชน ซึ่ง
ไดใหเงินทุนกูยืม ตลอดจนสินเชื่อแกครัวเรือนที่ไมมีทุนเพียงพอในลักษณะของวัตถุดิบ เครื่องมือ
และอุปกรณตางๆ ที่จําเปน และยังมีบทบาทในการเปนชองทางการจัดจําหน ายผลิตภัณฑของ
ครัวเรือนอยู เปนประจํ า ทํา ใหครัวเรือนจะตองผลิตตามใบสั่งของกลุ มพ อคา แมคา และนํามา
จําหนายใหแกกลุมพอคา แมคาเหลานั้น ในราคารับซื้อที่ต่ํากวาราคารับซื้อของกลุมวิสาหกิจชุมชน
การดําเนินกิจการของครัวเรือนจึงถูกผูกขาดโดยกลุมพอคา แมคาในทองถิ่นอยางครบวงจร
จากสภาวการณที่เกิดขึ้น และเปนอยู ทําใหเห็นไดวา การรวมกลุมของครัวเรือนไมประสบ
ความสําเร็จอยางสิ้นเชิง ในแงของการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑใหมากขึ้น เนื่องจาก
ครัวเรือนมักไมนําผลิตภัณฑของตนเองมาขายภายในกลุม แตยังคงขายใหแกรานคาเจาประจํา สวน
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ในแงของการถายทอดทักษะการผลิตซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของกลุมวิสาหกิจชุมชน ก็ไมประสบ
ความสําเร็จเชนเดียวกัน เนื่องจากการถายทอดความรูสวนใหญจะเกิดขึ้นภายในครัวเรือนเดียวกัน
จากการดําเนินการผลิตรวมกันในแตละครัวเรือน มีเปนสวนนอยที่มาเรียนรู และฝกฝนจากสถานที่
ฝกสอนของกลุมวิสาหกิจชุมชนแตละกลุม
5.1.5 การเขารวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
กลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุม ตางมีผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่ไดรับรางวัลจากโครงการฯ
ประจํากลุมของตน โดยลวนเริ่มไดรับรางวัลในป พ.ศ.2547 พรอมๆ กัน ดังตอไปนี้
กลุมฝกอาชีพบานตนโพธิ์ มีผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัล 1 ผลิตภัณฑ คือ มีดดาบไทยโบราณ
(ประเภทอาวุธ) ซึ่งไดรับรางวัลระดับ 2 ดาว ในป พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2549 ทั้ง 2 ป
กลุมผลิตมีดอรัญญิก มีผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัล 1 ผลิตภัณฑ คือ มีดแกะสลัก (ประเภท
คหกรรม) ซึ่งไดรับรางวัลระดับ 2 ดาว ในป พ.ศ. 2547 เพียงปเดียว
กลุ มอาชีพ ทํามีด อรั ญญิก มี ผลิตภัณ ฑที่ ไ ดรับรางวัล 2 ผลิตภั ณ ฑ ไดแ ก ชุ ด มี ดทํ าครัว
(ประเภทคหกรรม) ซึ่งไดรับรางวัลระดับ 4 ดาว ในป พ.ศ. 2547 เพียง 1 ป และเคียว (ประเภท
เกษตรกรรม) ซึ่งไดรับรางวัลระดับ 3 ดาว ในป พ.ศ. 2549 เพียง 1 ปเชนเดียวกัน
ผลิตภัณฑมีดอรัญญิกจากกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุม ที่ไดรับรางวัลเหลานี้ เปนมีดเกือบ
ทุกประเภทที่มีการผลิตในชุมชนในปจจุบัน ยกเวนเพียงมีดประเภทอื่นๆ เพียงประเภทเดียวที่มีการ
ผลิตในกลุมวิสาหกิจชุมชนบางกลุม ที่ไมเคยไดรับรางวัลใดๆ เลยจากโครงการฯ
การออกแบบรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่ไดรับรางวัลจากโครงการฯ ของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุม มีทั้งการออกแบบที่เกิดขึ้นมาจากความคิดสรางสรรคของชางทํามีด
เอง และการออกแบบที่มีการดัดแปลงใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค กลุมฝกอาชีพ
บานตนโพธิ์ เห็นวา มีดดาบไทยโบราณของตน ไดรับการออกแบบรูปรางลักษณะบางสวนขึ้นใหม
ตามความคิดสรางสรรค และภูมิปญญาของทองถิ่น โดยมีการประยุกตใหเขากับยุคสมัยดวยแรง
บันดาลใจทางดานศิลปะและวัฒนธรรม เห็นไดจากลวดลายไทยที่ประทับบนตัวมีด สวนกลุมผลิต
มีดอรัญญิก เห็นวา มีดแกะสลักของตนเองที่ไดรับรางวัล ไดรับออกแบบรูปรางลักษณะบางสวนขึน้
ใหม โดยมี ก ารดั ด แปลงไปตามความนิ ย มของผู บ ริ โ ภค และกลุ ม อาชี พ ทํ า มี ด อรั ญ ญิ ก ซึ่ ง มี
ผลิตภัณฑ 2 ผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัล เห็นวา ชุดมีดทําครัวของตนเอง ไดรับการออกแบบรูปราง
ลักษณะขึ้นใหมทั้งหมดตามความคิดสรางสรรค และภูมิปญญาของทองถิ่น โดยขึ้นอยูกับความ
ตองการของผูผลิต ในขณะที่การออกแบบเคียว ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะไปจากเดิม
กอนเขารวมโครงการฯ
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ครั ว เรื อ นส ว นใหญ ร อ ยละ 94.62 เห็ น ว า การเข า ร ว มในโครงการหนึ่ ง ตํ า บล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ มีสวนชวยในการสรางความกินดีอยูดีทางเศรษฐกิจใหแกชาวบานอรัญญิก ในแงที่ชวย
สรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหชาวบานในแตละครัวเรือนมีรายไดเพิ่มมากขึ้นจากการ
จําหนายสินคา รองลงมารอยละ 63.55 เห็นวา เปนการชวยสรางงาน โดยการยึดกิจกรรมการผลิตมีด
เปนอาชีพ อันเปนการกระจายรายไดไปสูชาวบานในแตละครัวเรือน และมีเปนสวนนอย รอยละ
20.56 ที่เห็นวา เปนการชวยลดอัตราการยายออกจากพื้นที่ของชาวบานอรัญญิกเพื่อไปหางานทําที่
อื่น โดยไมมีครัวเรือนใดเลย ที่เห็นวาเปนการชวยยกระดับฐานะความเปนอยูของชาวบานในแตละ
ครัวเรือนจากเดิมใหดีขึ้น
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการในระดับครัวเรือนสวนใหญ (รอยละ 96.74) เห็นวา ประโยชน
จากการจัด ตั้ งโครงการหนึ่งตํ า บล หนึ่ง ผลิตภั ณ ฑ ที่ ไ ดรับ จากหน ว ยงานที่ เ กี่ย วขอ งคือ ทําให
ผลิ ต ภั ณ ฑ มี ด อรั ญ ญิ ก ที่ ผ ลิ ต ขึ้น จากกลุ ม วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนเป น ที่ รูจั ก มากยิ่ ง ขึ้น จากการเผยแพร
ประชาสัมพันธของจังหวัด และมีเปนบางสวน (รอยละ 23.56) ใหขอเสนอแนะวา หนวยงานใน
ระดับทองถิ่น คือ เทศบาลตําบลอรัญญิก พยายามใหการสนับสนุนในดานการจัดหาสถานที่ตั้งของ
ตลาดจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ มี ด อรั ญ ญิ ก ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จากครั ว เรื อ น ภายในชุ ม ชน โดยมี ที่ ตั้ ง อยู น อก
ขอบเขตของพื้นที่หมูบานหัตถกรรมมีดอรัญญิก ซึ่งเต็มไปดวยรานคา เพื่อแกปญหาการผูกขาดการ
ดําเนินกิจการของครัวเรือนจากกลุมพอคา แมคาคนกลาง
5.2 กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สถานประกอบการที่ เป นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งดําเนิน กิจการผลิตมีด
อรัญญิกในตําบลทาชาง มีจํานวนทั้งสิ้น 7 แหง ไดแก
1. รานศรีสุขสมวรรณ ตั้งอยูเลขที่ 32 หมู 6 บานตนโพธิ์ ตําบลทาชาง อําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. รานบรรจง อาวุธโบราณ ตั้งอยูเลขที่ 36/2 หมู 7 บานไผหนอง ตําบลทาชาง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
3. รานศรีสุข ตั้งอยูเลขที่ 41/2 หมู 6 บานตนโพธิ์ ตําบลทาชาง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13260
4. รานโพธิ์ทอง อรัญญิก ตั้งอยูเลขที่ 44/1 หมู 6 บานตนโพธิ์ ตําบลทาชาง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
5. รานมีดวินัย รวยเจริญ ตั้งอยูเลขที่ 162/3 หมู 7 บานไผหนอง ตําบลทาชาง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
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6. รานส. อรัญญิก ตั้งอยูเลขที่ 190/2 หมู 6 บานตนโพธิ์ ตําบลทาชาง อําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
7. บริษัท น.ว.อรัญญิก จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 80 หมู 7 บานไผหนอง ตําบลทาชาง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.2.1 จํานวนของคนงาน และมูลคาทรัพยสินถาวร
จํานวนคนงานในสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีจํานวน
ทั้งสิ้น 241 คน สวนใหญอยูในสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดยอม (จํานวนคนงานไมเกิน
50 คน และมีมูลคาทรัพยสินถาวร ไมเกิน 50 ลานบาท) ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 6 แหง โดยมีสถาน
ประกอบการที่เ ปน วิ ส าหกิจ ขนาดกลาง (มี ค นงานเกิน 50 คน แต ไ มเ กิน 200 คน และมีมู ลค า
ทรัพยสินถาวรเกินกวา 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท) เพียงแหงเดียว ซึ่งมีคนงานจํานวน 90
คน (ตารางที่ 5-3)
ตารางที่ 5-3 แสดงจํานวนคนงาน และมูลคาทรัพยสินถาวรของสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
รานศรีสุขสมวรรณ
รานบรรจง อาวุธโบราณ
รานศรีสุข
โพธิ์ทอง อรัญญิก
รานมีดวินัย รวยเจริญ
รานส. อรัญญิก
น.ว.อรัญญิก
รวม

จํานวนคนงาน
30
15
30
30
30
16
90
241

มูลคาทรัพยสินถาวร
ไมเกิน 50 ลานบาท
มากกวา 50 ลานบาท
แตไมเกิน 200 ลานบาท
x
x
x
x
x
x
x

ที่มา : การสัมภาษณ, 2550
สถานประกอบการทั้ ง หมด เริ่ ม จั ด ตั้ งขึ้ น กอ นป พ.ศ. 2546 ซึ่ ง เป น ป ที่ เ ริ่ ม มี ก ารจั ด ตั้ ง
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดยสถานประกอบการแหงแรกที่เริ่มมีการจัดตั้งคือรานมีดวินัย
รวยเจริญ จัดตั้งขึ้นใน ป พ.ศ. 2541 ถัดจากนั้นในปตอมา น.ว.อรัญญิก จึงมีการจัดตั้งขึ้น พรอมๆ
กับราน ส.อรัญญิก และรานบรรจง อาวุธโบราณ สวนรานศรีสุขสมวรรณ และรานศรีสุข จัดตั้งขึ้น
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พรอมกันในป พ.ศ. 2544 ในขณะที่โพธิ์ทอง อรัญญิก เปนสถานประกอบการลาสุดที่จัดตั้งขึ้นใน
ชุมชน โดยจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2545 กอนการจัดตั้งโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑเพียงปเดียว
ผูประกอบการในสถานประกอบการเหลานี้ แตเดิมดําเนินกิจการผลิตในครัวเรือน โดยมี
การสืบทอดทักษะการผลิตมีดมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ และมีภูมิลําเนาเดิมอยูในหมู 6 และหมู 7
เชนเดียวกับที่ตั้งของสถานประกอบการในปจจุบัน ตอมาเมื่อเห็นชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ไปสูตลาดภายนอกชุมชนดวยตนเอง ในลักษณะขายสงตามใบสั่งครั้งละมากๆ ประกอบกับมีเงิน
ลงทุ น จํ า นวนหนึ่ ง จึ ง ได นํ า มาจ า งแรงงานเพื่ อเพิ่ ม กํา ลั ง การผลิต ใหรั บ กั บ ความต อ งการของ
ผูบริโภคภายนอกชุมชน ตามชองทางการจัดจําหนายที่กวางขึ้น
แรงงานสวนใหญในสถานประกอบการ มีภูมิลํานาเดิมอยูในตําบลทาชาง (รอยละ 87.15)
โดยมาจากหมูบานตางๆ ในชุมชน มีเปนสวนนอยที่เปนแรงงานที่มาจากหมูบานตางๆ ในตําบลที่
ติดกัน ซึ่งไดแก ตําบลสามไถ และตําบลพระนอน (รอยละ 11.40) และยังพบวา แรงงานบางสวน
(รอยละ 1.45) เปนแรงงานที่มาจากจังหวัดหนองคาย และมุกดาหาร ซึ่งเปนจังหวัดชายแดนที่ติดตอ
กับประเทศลาว อันเปนแหลงกําเนิดของบรรพบุรุษของชาวบานตนโพธิ์ และไผหนองตามหลักฐาน
ทางประวั ติ ศ าสตร แรงงานที่ ม าจากทั้ ง 2 จั ง หวั ด นี้ ล ว นมี ทัก ษะในการผลิ ต มี ด ติ ด ตั ว มาก อ น
เชนเดียวกับแรงงานที่มาจากหมูบานตางๆ ในตําบลที่ติดกัน
5.2.2 ประเภทของมีดที่มีการผลิตในสถานประกอบการ
มีดอรัญญิกที่มีการผลิตในสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ปจจุบัน มี 4 ประเภท ไดแก เกษตรกรรม คหกรรม อาวุธ และอื่นๆ โดยในแตละแหงมีการผลิตมีด
ประเภทตางๆ ดังที่ปรากฏตามตารางที่ 5-4
จากตารางที่ 5-4 พบวา สถานประกอบการสวนใหญ มีการผลิตมีดประเภทคหกรรม โดยมี
การผลิตเกือบทุกแหง (6 แหง) สถานประกอบการเพียงแหงเดียวที่ไมไดผลิตมีดประเภทนี้ คือราน
บรรจง อาวุธโบราณ รองลงมา เปนการผลิตมีดประเภทอาวุธ (3 แหง) ประเภทอื่นๆ (2 แหง) และมี
การผลิตมีดประเภทเกษตรกรรมเพียงแหงเดียว ซึ่งไดแก รานมีดวินัย รวยเจริญ
นอกจากนี้ รานมีดวินัย รวยเจริญ ยังเปนสถานประกอบการเพียงแหงเดียวที่มีการผลิตมีด
ครบทั้ง 4 ประเภท ในขณะที่ราน ส. อรัญญิก และรานบรรจง อาวุธโบราณ เปนสถานประกอบการ
อีกเพียง 2 แหง ที่มีการผลิตมีดมากกวา 1 ประเภท สวนที่เหลืออีก 4 แหง ลวนดําเนินการผลิตเฉพาะ
มีดประเภทคหกรรมเพียงประเภทเดียวเทานั้น
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ตารางที่ 5-4 แสดงประเภทของผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่มีการผลิตภายในสถานประกอบการที่เปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แนวทางในการผลิต
ของผลิตภัณฑ
ประเภทของผลิตภัณฑ
มีดอรัญญิก

ผลิตภัณฑมีดอรัญญิก
แนวโรงงาน
เกษตรกรรม
คหกรรม

ผลิตภัณฑมีดอรัญญิก
แนวศิลป
อาวุธ
อื่นๆ

มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

ไมมี

มี

ไมมี

รานศรีสุขสมวรรณ
รานบรรจง อาวุธโบราณ
รานศรีสุข
โพธิ์ทอง อรัญญิก
รานมีดวินัย รวยเจริญ
รานส. อรัญญิก
น.ว.อรัญญิก
รวม

X
1

X
X
X
X
X
X
6

X
X
X
X
X
X
6

X
1

X
X
X
3

X
X
X
X
4

X
X
2

X
X
X
X
X
5

1
2
1
1
4
2
1

3
2
3
3
0
2
3

รวม

ที่มา : การสัมภาษณ, 2550
สถานประกอบการ 4 ใน 7 แหง ไดแก รานศรีสุขสมวรรณ รานศรีสุข โพธิ์ทอง อรัญญิก
และน.ว.อรัญญิก ซึ่งมีการผลิตมีดชุดเครื่องใชสเตนเลสบนโตะอาหาร เปนผลิตภัณฑหลัก ไดเลือก
ผลิตผลิตภัณฑประเภทนี้ เนื่องจากเห็นวา นอกจากจะไดใชประโยชนในดานคหกรรมแลว ยังเปน
การเพิ่มชองทางในการจัดจําหนายไปสูตลาดผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก หรือของขวัญ ซึ่งมีกลุม
ผูบริโภคที่มีความตองการและกําลังซื้อ ในวาระโอกาสตางๆ ตลอดทั้งป การใหความสําคัญกับ
มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑประเภทนี้ ทําใหตองลมเลิกการผลิตมีดบางประเภทที่เคยผลิตในอดีตไป
5.2.3 กระบวนการผลิตมีด
กระบวนการผลิตมีดอรัญญิกในสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมทั้ง 7 แหง มีการแบงคนงานเพื่อทําการผลิตใน 3 ลักษณะ ซึ่งไดแก กลุมคนงานที่ดําเนินการ
ผลิ ตตั้ง แตเ ริ่ มต น จนสําเร็ จ เป นผลิตภัณ ฑที่ สมบูรณ (3 แหง ) กลุมคนงานที่รับผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการผลิตเพียงบางขั้นตอน (2 แหง) และกลุมคนงานที่ดําเนินการผลิตเพียงบางชิ้นสวนของมีด
(1 แหง) น.ว.อรัญญิก ซึ่งเปนสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางเพียงแหงเดียว มีการแบง
หนาที่คนงาน เพื่อทําการผลิตในบางขั้นตอน และในบางชิ้นสวนที่เปนสวนประกอบของมีด โดย
ไมมีคนงานกลุมใดรับผิดชอบในการดําเนินการผลิตเองโดยลําพังตั้งแตตนจนเสร็จสมบูรณทั้ง
ชิ้นงาน นอกจากนี้ ยังเปนสถานประกอบการเพียงแหงเดียว ที่มีการตรวจสอบความเรียบรอยของ
ผลงานในแตละขั้นตอนจากผูคุมงานตลอดกระบวนการผลิต
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สํ า หรั บ สถานประกอบการที่ มี ก ลุ ม คนงานดํ า เนิ น การผลิ ต ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น จนสํ า เร็ จ เป น
ผลิตภัณฑที่สมบูรณ ทั้ง 3 แหง ซึ่งประกอบไปดวย รานบรรจง อาวุธโบราณ รานมีดวินัย รวยเจริญ
และรานส. อรัญญิก ลวนดําเนินการผลิตดวยจํานวนแรงงานอยางต่ํา 2 คน ตอผลิตภัณฑ 1 ชิ้นงาน
โดยพบวาการผลิตมีดแตละประเภท ลวนใชแรงงานในการผลิตไมเกิน 3 คน
กระบวนการผลิตมีดในสถานประกอบการที่ดําเนินการผลิตดวยกรรมวิธีตีเหล็กทั้งหมด ซึง่
ไดแก รานบรรจง อาวุธโบราณ รานมีดวินัย รวยเจริญ และรานส. อรัญญิก จะเริ่มขึ้นตั้งแตเชา กอน
รุงสาง ประมาณตี 4 หรือตี 5 ในแตละวัน เชนเดียวกับการดําเนินการผลิตมีดของครัวเรือน เนื่องจาก
ปจจัยเดียวกันคือ สภาพอากาศไมรอน เหมาะแกการอยูหนาเตาเพื่อนําเหล็กไปเผาไฟดวยความรอน
สูง และเมื่อถึงเวลาสายไปจนถึงเย็น ก็จะผลิตในขั้นตอนอื่นตอเนื่องกันไป โดยไมตองใชความรอน
จากเตาเผาเหล็ก กระบวนการผลิตจะดําเนินไปจนถึงชวงเวลาประมาณ 4 โมงเย็น ในแตละวัน
ตั้งแตวันจันทรถึงวันเสาร หยุดวันอาทิตยเพื่อพักผอน แตหากมีใบสั่งผลิตเขามากกวาปกติ ก็มักทํา
ลวงเวลาในแตละวัน ไปจนถึงค่ํา
สวนสถานประกอบการที่ดําเนินการผลิตดวยกรรมวิธีเจียรเหล็ก เพื่อผลิตชุดเครื่องใชสเตน
เลสบนโตะอาหารทั้งหมด ซึ่งไดแก รานศรีสุขสมวรรณ รานศรีสุข โพธิ์ทอง อรัญญิก และน.ว.
อรัญญิก จะเริ่มดําเนินการผลิตตั้งแต 8 โมงเชา ไปจนถึง 5 โมงเย็น เนื่องจากไมตองอาศัยความรอน
จากเตาเผาเหล็ก สถานประกอบการเหลานี้จะใชการตัดแตงเหล็กสเตนเลสดวยกรรไกรตัดเหล็ก
แลวนํามาเจียรใหเปนรูปราง ตลอดจนลวดลายที่สวยงามดวยเครื่องเจียรเหล็กที่ใชพลังงานไฟฟา
5.2.4 ปจจัยที่จําเปนตอการประกอบอาชีพผลิตมีด
ทักษะในการผลิตของแรงงาน เปนปจจัยที่ผูประกอบการพิจารณารับคนงานเขาทํางานใน
สถานประกอบการของตนเอง คนงานในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดยสวนใหญ
ไดรับการสืบทอดทักษะการผลิตมีดมาจากสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน โดยสืบตอกันมาตั้งแตสมัย
บรรพบุรุษ คิดเปนสัดสวนถึงครึ่งหนึ่งจากจํานวนคนงานในสถานประกอบการทั้งหมด ซึ่งแสดงให
เห็นวา ในปจจุบันนี้ ชาวบานอรัญญิกอยางนอยครึ่งหนึ่งยังคงสามารถเรียนรูทักษะการผลิตมีด
ภายในครัวเรือนของตนเองไดจากสมาชิกในครัวเรือนที่ยังมีชีวิตอยู และนําไปใชในการประกอบ
อาชีพได อยางไรก็ตาม มีคนงานบางสวนราวรอยละ 10 ที่เปนคนงานที่มีภูมิลําเนามาจากภายนอก
ชุมชน และมีทักษะในการผลิตมีดติดตัวมาบาง และเมื่อไดรับการวาจางใหเขาทํางานในสถาน
ประกอบการ จึงเกิดการเรียนรูทักษะในการผลิตอันเปนภูมิปญญาของทองถิ่นเพิ่มเติมจนเกิดความ
ชํานาญในที่สุด
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เหตุ ผ ลที่ ค นงานเลื อ กเข า มาเป น แรงงานในสถานประกอบกิ จ การผลิ ต ส ว นใหญ คิ ด
สัดสวนเปนราวรอยละ 70 เปนเพราะฐานะความเปนอยูยากจน ไมมีโอกาสไดสินเชื่อในระบบ และ
ไมไดรับความไวเนื้อเชื่อใจจากแหลงเงินกูนอกระบบ ทําใหไมมีทุนในการนํามาเปนคาใชจายเพื่อ
ซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ ตลอดจนวัตถุดิบที่จําเปนสําหรับการผลิตตางๆ สวนที่เหลืออีกราวรอยละ
30 ไมตองการเสี่ยงตอการขาดทุนเมื่อลงทุนผลิตมีดดวยตนเอง จึงไมกูยืมเงิน หรือรับผลิตตามใบสั่ง
ของพอคาคนกลางในชุมชน การเขาเปนคนงานในสถานประกอบการจะไดรับคาแรงเปนรายวัน
ตามจํานวนชิ้นงานที่ผลิตได โดยผลิตตามจํานวน และรูปแบบที่ผูประกอบการตองการ ดังนั้นจึงมี
รายไดที่แนนอนเปนประจําในทุกวันที่ทํางาน มีรายไดมากหรือนอย ขึ้นอยูกับความขยันของตนเอง
สวนแหลงที่มาของเงินทุนที่ใชในการประกอบกิจการผลิตของผูประกอบการ พบวา โดย
สวนใหญ 4 ใน 7 แหง ซึ่งเปนวิสาหกิจขนาดยอมทั้งหมด ใชทุนตนเองในการผลิต เนื่องจากเห็นวา
ดอกเบี้ยมีราคาสูง จึงพยายามซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณตางๆ ดวยเงินสด ตาม
กําลังซื้อที่ตนเองมี สวนที่เหลืออีก 3 แหง ซึ่งประกอบไปดวย สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจ
ขนาดยอม 2 แหง และวิสาหกิจขนาดกลาง 1 แหงนั้น พบวา ไดกูยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขานครหลวง เช น เดี ย วกั บ ครัว เรื อ น แต แ ตกตา งตรงที่ ไ ดทํ า การกู ใ นลั ก ษณะที่ มี
หลักทรัพยค้ําประกัน โดยไดกูในวงเงินตั้งแตขนาดปานกลาง ซึ่งเปนจํานวนเงินตั้งแต 100,000 บาท
ถึง 500,000 บาท และวงเงินขนาดใหญ ซึ่งเปนจํานวนเงินตั้งแต 1,000,000 บาท ถึง 10,000,000
บาทขึ้นไป การปลอยสินเชื่อของธนาคารใหแกสถานประกอบการในลักษณะที่มีหลักทรัพยค้ํา
ประกัน ไมมีปญหาในการผอนชําระคืน โดยผูประกอบการไดนําเงินไปลงทุน หรือขยายธุรกิจ เชน
ซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ ตามวัตถุประสงคที่แจงไว และยังมีการนําเงินสวนหนึ่งไปปลอยกูตอดวย
5.2.5 การเขารวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
สถานประกอบการทั้ง 7 แหง ตางมีผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่ไดรับรางวัลจากโครงการฯ โดย
ลวนเริ่มไดรับรางวัลในป พ.ศ.2547 พรอมๆ กัน ผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัลของสถานประกอบการ
จํานวน 6 ใน 7 แหง คือ ชุดเครื่องใชสเตนเลสบนโตะอาหาร โดยมีมีดเปนองคประกอบหนึ่งในแต
ละชุดของผลิตภัณฑ
ระดับรางวัลในแตละป ของชุดเครื่องใชสเตนเลสบนโตะอาหารที่สถานประกอบการแตละ
แหงไดรับจากการประกวดในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มีดังตอไปนี้
รานศรีสุขสมวรรณ ไดรับรางวัลในระดับ 3 ดาว ในป พ.ศ.2547 และ 4 ดาว ในป พ.ศ.2549
รานศรีสุข ไดรับรางวัลในระดับ 3 ดาว ในป พ.ศ. 2547 และ 4 ดาว ในป พ.ศ. 2549
โพธิ์ทอง อรัญญิก ไดรับรางวัลในระดับ 4 ดาว ในป พ.ศ. 2547 และ 5 ดาว ในป พ.ศ. 2549
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รานมีดวินัย รวยเจริญ ไดรับรางวัลในระดับ 3 ดาว ในปพ.ศ.2547 และ 4 ดาวในปพ.ศ.2549
ส. อรัญญิกไดรับรางวัลในระดับ 3 ดาว ในป พ.ศ. 2547 และ 4 ดาว ในป พ.ศ. 2549
น.ว.อรัญญิก ไดรับรางวัลในระดับ 5 ดาว ในปพ.ศ.2546 ปพ.ศ.2547 และปพ.ศ.2549ทั้ง3 ป
การได รั บ รางวั ล ในแต ล ะป แสดงให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องสถาน
ประกอบการแตละแหง ทั้งในดานการเลือกใชวัตถุดิบ เทคนิคในการผลิต ตลอดจนทักษะของคน
ในสถานประกอบการแตละแหง อยางไรก็ตาม รานบรรจง อาวุธโบราณ เปนสถานประกอบการ
เพียงแหงเดียวที่ไมมีการผลิตชุดเครื่องใชสเตนเลสบนโตะอาหารเนื่องจากมีความชํานาญในการ
ผลิตมีดแนวศิลป ซึ่งไดแก มีดตัดหวายลูกนิมิต โดยไดรับรางวัลในระดับ 3 ดาวในป พ.ศ. 2547
รวมทั้งมีการผลิตมีดประเภทอื่นๆ ที่ไมใชมีดแนวโรงงาน เชนเดียวกับสถานประกอบการสวนใหญ
ผลที่ตามมาจากการไดรับรางวัลของสถานประกอบการทุกแหง คือ การเปนที่รูจักและไดรับการ
ยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น จํานวนสถานประกอบการถึง 5 ใน 7 แหงมียอดสั่งผลิต
เพิ่มมากขึ้นในระหว างป พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2549 และเมื่อมีการสั่งผลิตมากขึ้น คนงานในสถาน
ประกอบการจึงตองทํางานหนักมากขึ้น แตก็ไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้นตามไปดวย
5.3 สรุปเรื่องรูปแบบของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิก
สถานประกอบกิ จการผลิตที่ เ ปนครั ว เรือน ไดรวมกัน เปน กลุมวิสาหกิ จ ชุม ชนขึ้น เพื่ อ
ชวยเหลือกันในดานชองทางการจัดจําหนาย และฝกฝนทักษะในการทํามีดเพื่อเปนการสืบทอดภูมิ
ปญญาของทองถิ่น โดยไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลอรัญญิกในดานการแสวงหาตลาด
ภายนอกชุมชน และพื้นที่ตั้งของตลาดภายในชุมชนที่เปนอิสระจากการรับซื้อผลิตภัณฑมีดอรัญญิก
จากครัวเรือนของผูประกอบการประเภทรานคาในหมูบานหัตถกรรมมีดอรัญญิก นอกจากนี้ การ
รวมกลุมวิสาหกิจชุมชน ยังเปนผลมาจากการจัดตั้งโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของรัฐบาล
เพื่อตอบสนองตอแนวความคิดดานการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเขารวม
โครงการฯ จากการสงผลิตภัณฑมีดอรัญญิกเขารวมการคัดสรร ชวยใหผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่ผลิต
ขึ้นจากกลุมวิสาหกิจชุมชนเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นโดยการเผยแพรประชาสัมพันธของจังหวัด แต
ไมไดชวยยกระดับฐานะความเปนอยูของชาวบานในแตละครัวเรือนใหดีขึ้นจากเดิม
การดํา เนินกิ จกรรมการผลิตของครั ว เรือน โดยสว นใหญเ ป นการผลิตมี ดแนวโรงงาน
ประเภทคหกรรม โดยไดรับการสืบทอดทักษะทางการผลิตมาจากสมาชิกในครัวเรือนเดียวกันเปน
หลัก ครัวเรือนเลือกผลิตมีดประเภทคหกรรมเนื่องจากเปนที่ตองการของตลาด โดยมีลักษณะเปน
การผลิตตามใบสั่งของพอคา แมคาที่เปดรานจําหนายในชุมชน พอคา แมคาเหลานี้มีบทบาทในการ
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ปลอยสินเชื่อในการผลิตมีดใหแกครัวเรือนในรูปแบบตางๆ ทําใหครัวเรือนไมสามารถนํามีดที่ผลิต
ขึ้นไปจําหนายเองไดโดยสะดวก เพราะถูกควบคุมการผลิตจากรานคาผูปลอยสินเชื่อ โดยมีการ
กําหนดตั้งแตลักษณะของวัตถุดิบ ประเภท รูปแบบ และปริมาณ ไปจนถึงแหลงจําหนาย ซึ่งมีผลทํา
ให ก ารรวมกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนไม ป ระสบความสํ า เร็ จ เพราะเทศบาลตํ า บลอรั ญ ญิ ก ไม มี ก าร
สนับสนุนในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนํามาจําหนายใหแกครัวเรือนแทนรานคา ครัวเรือนสวนใหญจึง
ยังคงตองพึ่งพารานคาเปนชองทางในการจัดจําหนายหลัก โดยไมผานกลุมวิสาหกิจชุมชน
สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในชุมชนบานอรัญญิก เกิดขึ้น
จากการที่ผูประกอบการแตละราย ไดลงทุนจางแรงงานเพื่อการผลิตในปริมาณมาก โดยมีทั้งที่มี
เงินทุนของตนเอง และที่ มีการกู เงินจากสถาบันทางการเงินตามกฎหมายโดยใช หลักทรัพย ค้ํา
ประกัน ซึ่งทําใหสามารถทําการกูในวงเงินตั้งแตขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดใหญได การดําเนิน
กิจการผลิตของสถานประกอบการเปนอิสระจากการผูกขาดของแหลงเงินกูนอกสถาบัน ซึ่งไดแก
รานคาตางๆ ในชุมชน ดังนั้น จึงสามารถกําหนดลักษณะของวัตถุดิบ ประเภท รูปแบบ และปริมาณ
ไปจนถึงแหลงจําหนายมีดบางประเภทไดดวยตนเอง โดยบางประเภทยังคงมีความสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดภายนอกชุมชน
สถานประกอบการสวนใหญ จางแรงงานที่มีทักษะในการผลิตติดตัวมาแตเดิม ซึ่งโดย
สวนมากแลวไดแกชาวบานในตําบลทาชางและพื้นที่ใกลเคียง ผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่มีการผลิตใน
สถานประกอบการโดยสวนใหญจะเนนไปที่มีดแนวโรงงาน ประเภทคหกรรม ชนิดชุดเครื่องใช
สเตนเลสบนโตะอาหารซึ่งไดรับรางวัลจากโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑจนเปนที่ยอมรับใน
คุณภาพ และเปนที่รูจักโดยการเผยแพรประชาสัมพันธของจังหวัด

บทที่ 6
ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิก
การศึ ก ษาความเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ของกิ จ กรรมการผลิ ต มี ด อรั ญ ญิ ก ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เปนการพิจารณาถึงการเคลื่อนยายใน 2 ลักษณะ ไดแก
1. การขนสงปจจัยการผลิต ระหวางสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ กับแหลงวัตถุดิบ
หลัก วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ และบรรจุภัณฑ
2. การขนสงผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่ผลิตขึ้นในสถานประกอบการ ไปสูแหลงตลาด
การเคลื่ อ นย า ยในลั ก ษณะแรก เรี ย กว า ความเชื่ อ มโยงทางด า นการผลิ ต (Production
Linkages) ส ว นการเคลื่ อ นย า ยในลั ก ษณะที่ ส อง เรี ย กว า ความเชื่ อ มโยงทางด า นการตลาด
(Marketing Linkages)
6.1 ความเชื่อมโยงทางดานการผลิต (Production Linkages)
ความเชื่อมโยงดานการผลิตมีทิศทางความเชื่อมโยงแบบไปขางหลัง (Backward Linkages)
เมื่อตั้งตนพิจารณาจากสถานประกอบการที่เปนหนวยของการวิเคราะห ซึ่งไดแก ครัวเรือนที่เปน
สมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน และสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ความเชื่ อ มโยงในลั ก ษณะนี้ เกิ ด จากความต อ งการในการซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ หลั ก วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป น
สวนประกอบ และบรรจุภัณฑ เขามาเพื่อดําเนินการผลิตตามขั้นตอน โดยมีลักษณะของการผลิตใน
แตละกลุมที่แตกตางกันคือ การผลิตมีดในครัวเรือนทุกครัวเรือน ลวนผลิตดวยกรรมวิธีตีเหล็ก (10
ขั้นตอน) สวนการผลิตมีดในสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีทั้งการ
ผลิตดวยกรรมวิธีตีเหล็ก และการผลิตดวยกรรมวิธีเจียรเหล็ก ซึ่งใชเฉพาะสําหรับการผลิตมีดชุดบน
โตะอาหาร
การผลิตดวยกรรมวิธีทั้ง 2 แบบ ของสถานประกอบการทั้ง 2 กลุม ลวนเกี่ยวของกับปจจัย
การผลิต ซึ่งไดแก
1. วัตถุดิบหลัก ประกอบไปดวย เหล็ก ไม และ ถาน
2. วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ ประกอบไปดวย ลวด อลูมิเนียม ทองเหลือง ทินเนอร และ
แลกเกอร
3. บรรจุภัณฑ ประกอบไปดวย กลองบรรจุ แผนพลาสติกใส และกระดาษหนังสือพิมพ
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ครัวเรือนในกลุมวิสาหกิจชุมชน และสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม จัดหาปจจัยการผลิตดังกลาว ทั้งจากแหลงที่มาเดียวกันและตางกัน โดยมีรายละเอียดของ
ปจจัยการผลิตแตละประเภทดังตอไปนี้
6.1.1 วัตถุดิบหลัก
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตมีดอรัญญิก ไดแก เหล็ก ไม และถาน วัตถุดิบหลักเหลานี้ เปน
ปจจัยในการผลิตที่สําคัญ จะขาดอยางหนึ่งอยางใดไปไมได ครัวเรือน และสถานประกอบการ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม ล ว นใช วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ทั้ ง 3 ชนิ ด นี้ ทั้ ง สิ้ น ในการผลิ ต เป น
ผลิตภัณฑที่ไดรับรางวัลในโครงการฯ รวมทั้งผลิตภัณฑที่ไมไดรับรางวัลดวย
6.1.1.1 เหล็ก
เหล็กที่สําคัญที่ใชในการผลิตมีดอรัญญิก ประกอบไปดวย เหล็กกลาโลหะผสม (Alloy
Steels) และเหล็กสเตนเลส (เหล็กกลาไรสนิม : Stainless Steels) แตละครัวเรือนในกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน และสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแตละแหง จะมีสัดสวนของ
การใช วั ต ถุ ดิ บ เหล า นี้ ใ นปริ ม าณที่ แ ตกต า งกั น โดยขึ้ น อยู กั บ ประเภท ขนาด และปริ ม าณของ
ผลิตภัณฑประเภทนั้นๆ นอกจากนี้ ในแตละกลุม ยังมีความเชื่อมโยงทางดานการผลิตกับกลุม
ผูประกอบการที่ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับเหล็กที่แตกตางกัน ในที่นี้ สามารถจําแนกประเภทของ
กลุมผูประกอบการตางๆ ที่ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับเหล็กทั้งหมด ออกเปน 6 กลุม ไดแก
1. กลุมผูที่ทําเหมืองแรเพื่อผลิตแรเหล็กดิบ
2. กลุมผูปรับปรุงคุณภาพแรเหล็กดิบ เพื่อใหไดเปนเหล็กประเภทตางๆ
3. กลุมผูที่รับชวงในการนําเหล็กประเภทตางๆ ไปแปรรูปเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของ
การใชงาน
4. กลุมที่เปนตัวแทนนําเขาเหล็กประเภทตางๆ โดยนําไปแปรรูป และจําหนาย
5. กลุมที่เปนตัวแทนจําหนายเหล็กแปรรูป
6. กลุมที่เปนรานคาในทองถิ่นที่นําเหล็กแปรรูปเขามาจําหนาย
จากกลุมผูประกอบการทั้ง 6 กลุม จะเห็นไดวา ผูประกอบการที่ดําเนินทั้งกิจการผลิตและ
จําหนายเหล็ก ไดแก กลุมที่ 1-4 สวนกลุมที่ 5 และ 6 จัดเปนผูประกอบการที่ดําเนินกิจการคาเหล็ก
เพียงอยางเดียว โดยไมไดมีความเกี่ยวของกับกระบวนการในการผลิตเหล็ก จากการศึกษาพบวา
การซื้อเหล็กของครัวเรือนและผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในชุมชนบาน
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อรัญญิกมีความเชื่อมโยงแบบไปขางหลังกับผูประกอบการ 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 และ
กลุมที่ 6 โดยมีความเชื่อมโยง 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ผูประกอบการเกี่ยวกับเหล็ก กลุมที่ 4 นําเขาเหล็กประเภทตางๆ โดยมีการนําไปแปรรูป
และจําหนายใหแก สถานประกอบกิจการผลิตมีดที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในชุมชน
นอกจากนี้ สถานประกอบกิจการผลิตมีดขนาดยอมบางแหงที่ซื้อเหล็กมาเพื่อการผลิต ยังคงมีการ
จําหนายเหล็กจํานวนหนึ่งตอไปใหแก ครัวเรือนที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนบางครัวเรือน
ดวย
2. ผูประกอบการเกี่ยวกับเหล็ก กลุมที่ 5 จําหนายเหล็กแปรรูป ใหแก รานคาในทองถิ่น
(กลุมที่ 6) และรานคาไดนํามาจําหนายตอใหกับครัวเรือนที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนบาง
ครัวเรือน
แผนภูมิที่ 6-1 แสดงความเชื่อมโยงของผูประกอบการเกี่ยวกับเหล็กและกลุมผูประกอบการใน
ชุมชนบานอรัญญิก

จําหนาย

สถานประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกที่
เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ครัวเรือนที่เปนสมาชิก
ในกลุมวิสาหกิจชุมชน

จําหนาย

กลุมที่ 5 ตัวแทนจําหนายเหล็ก
แปรรูป

กลุมที่ 6 รานคาในทองถิ่นที่นํา
เหล็กแปรรูปเขามาจําหนาย

จําหนาย

จําหนาย

กลุมที่ 4 ตัวแทนนําเขาเหล็ก
ประเภทตางๆ โดยนําไปแปรรูป
และจําหนาย

ครัวเรือนที่เปนสมาชิก
ในกลุมวิสาหกิจชุมชน
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(1) แหลงที่มาของเหล็ก
ถึงแมวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะไมใชพื้นที่ที่มีการทําอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา
กันอยางหนาแนนในปจจุบัน แตดวยความเปนเมืองที่มีชุมชนบานอรัญญิกซึ่งประกอบอาชีพผลิต
มีดกันมาอยางชานาน ดังนั้น จึงมีความตองการเหล็กที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และอยูในรูปของ
เหล็กแผนที่พรอมสําหรับการนํามาตีเพื่อขึ้นรูปได บริษัทจําหนายเหล็กแปรรูปที่อยูในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยสวนใหญ จะผลิตเหล็กเพื่อจําหนายในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ไดแก
อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมผลิตวัสดุเพื่อใชเปนสวนประกอบของโครงสรางพื้นฐาน และ
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต เปนตน เหล็กจากสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมดังกลาว จะอยู
ในรูปของเหล็กเสน และเหล็กทอ รวมทั้งเหล็กที่มีสวนผสมของโลหะอื่น ซึ่งไมจัดวาเปนเหล็กเนื้อ
ดีนักสําหรับนํามาผลิตมีดที่มีคุณภาพดีมาก ดังนั้น ผูประกอบการเกี่ยวกับมีดอรัญญิกที่มีกําลังซื้อ
และจําเปนที่จะตองซื้อเหล็กในประเภท เกรด ขนาด และรูปแบบที่ตองการ ซึ่งก็คือ กลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด จึงมักสั่งจากบริษัทซึ่งสวนใหญมีที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร
สวนครัวเรือนในกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีกําลังซื้อไมมากนักในการซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จึงมีการ
ซื้อตอจากสถานประกอบการในกลุมวิสาหกิจขนาดยอมบางแหง รวมทั้งจากรานคาในชุมชนที่ซื้อ
เหล็กมาจากบริษัทจําหนายเหล็กแปรรูปที่อยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเอง
(1.1) กลุมวิสาหกิจชุมชน
ครัวเรือนที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 56 ครัวเรือน ซื้อเหล็กจาก
แหลงจําหนายเหล็ก 2 แหลงที่แตกตางกันคือ ครัวเรือนจํานวน 30 ครัวเรือน (รอยละ 52.54) เปน
ลูกคาประจําที่ซื้อเหล็กจากรานคาที่จําหนายเหล็กในทองถิ่น สวนที่เหลืออีก 26 ครัวเรือน (รอยละ
47.46) ซื้อเหล็กจากสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดยอม ซึ่งแบงเหล็กสวนหนึ่งที่ซื้อมาเพื่อ
จําหนายตอ
รานคาที่จําหนายเหล็กในทองถิ่นไดมีการสั่งซื้อเหล็ก 2 ประเภท จากบริษัทนิปปอนคินโซ
คุ ในอําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนํามาจําหนายใหแกครัวเรือน เหล็กที่นํามาจําหนาย
ไดแก เหล็กกลาโลหะผสม (Alloy Steels) และเหล็กสเตนเลส (เหล็กกลาไรสนิม : Stainless Steels)
โดยจัดเปนเหล็กเกรดบีที่มีราคาถูกกวาเหล็กที่ผูประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกที่เปนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสั่งซื้อจากบริษัทตัวแทนจําหนายในกรุงเทพมหานคร
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รานคาที่จําหนายเหล็กดังกลาวในทองถิ่น มีจํานวนเพียง 2 ราน ไดแก รานส.สมนึกโลหะ
กิจ ซึ่งตั้งอยูในหมู 1 บานกุฎีกรู และรานสุยเฮง ในหมู 6 บานตนโพธิ์ รานคาทั้ง 2 แหงนี้จําหนาย
เหล็กใหแกครัวเรือนที่ผลิตมีดอรัญญิกทั้งหมดในตําบล ทั้งครัวเรือนที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน และครัวเรือนที่ไมไดเขารวมเปนสมาชิก ในขณะที่สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาด
ยอมที่จําหนายเหล็กใหแกครัวเรือน มีอยูเพียงแหงเดียวคือรานมีดวินัย รวยเจริญ
เหล็กที่ครัวเรือนซื้อจากรานคา ไดแก เหล็กกลาโลหะผสม ขนาดแผนหนา 1.5 มิลลิเมตร
และ 2.0 มิ ล ลิ เ มตร และเหล็ ก สเตนเลส ขนาดแผ น หนา 1.5 มิ ล ลิ เ มตร และ 2.0 มิ ล ลิ เ มตร
เชนเดียวกัน เหล็กทั้ง 2 ประเภทและทั้ง 2 ขนาด เปนเหล็กเกรดบีที่จําหนายในราคาเดียวกัน คือ
กิโลกรัมละ 40 บาท สวนปริมาณความตองการเหล็กในการซื้อขายแตละครั้ง จะเปนที่ทราบกันดี
ระหวางผูซื้อและผูขาย แตโดยสวนมากแลว จะไมเกิน 200 กิโลกรัมตอครั้ง
(1.2) กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ผูประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแตละแหง มีการ
ซื้อเหล็กกลาโลหะผสม และเหล็กสเตนเลส ทั้งที่มาจากบริษัทตัวแทนจําหนายแหงเดียวกัน และ
ที่มาจากคนละแหง สถานประกอบการบางแหงมีความตองการในการซื้อเหล็กกลาโลหะผสมเพื่อ
ใชในการผลิต แตบางแหงก็ไมมีความจําเปนตองใชเหล็กประเภทนี้ บางแหงมีความตองการในการ
ใชเหล็กสเตนเลสเพียงอยางเดียว และในขณะที่บางแหงตองใชเหล็กทั้ง 2 ประเภท
(1.2.1) เหล็กกลาโลหะผสม (Alloy Steels)
บริษัทตัวแทนจําหนายเหล็กกลาโลหะผสม ที่มีการจําหนายใหแกผูประกอบกิจการผลิตมีด
อรัญญิกที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดแก บริษัทจุฑาวรรณ และบริษัทวีเอส สตีล เอ็น
จิ เ นี ย ริ่ ง ซึ่ ง ทั้ ง 2 แห ง มี ที่ ตั้ ง ของสํ า นั ก งานอยู ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ส ว นที่ ตั้ ง ของโรงงาน
โดยเฉพาะของบริษัทจุฑาวรรณนั้น อยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในขณะที่โรงงานของบริษัทวีเอส
สตีล เอ็นจิเนียริ่ง ไมไดระบุถึงแหลงที่ตั้ง เหล็กจากบริษัทตัวแทนจําหนายทั้ง 2 แหง ลวนนําเขามา
จากประเทศเยอรมนี และญี่ปุน โดยไดนํามาปรับปรุงคุณภาพและจําแนกประเภทกอนที่จะจําหนาย
ใหแกผูประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สําหรับเกรดของเหล็กกลาโลหะผสมซึ่งเปนที่ตองการสําหรับการผลิตมีดคือ เหล็ก D-2
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาเหล็กกลากึ่งปลอดสนิม เหล็ก D-2 นี้มีสวนผสมของโครเมียมถึงรอยละ 12
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แตไมมากถึงขนาดที่จะจัดเขาอยูในประเภทของเหล็กสเตนเลส โดยคุณสมบัติที่สําคัญของเหล็ก D2 นั้น สามารถตานทานสนิมไดดีกวาเหล็กกลาโลหะผสมที่มีสวนผสมของคารบอนในสัดสวนที่
มากกวา และเมื่อถูกนําไปตีเปนมีด ยังสามารถผลิตเปนมีดที่มีคุณสมบัติในการรักษาความคมไวได
นานกวามีดที่ตีจากเหล็กประเภทอื่นๆ อีกดวย
นอกจากนี้ ยังมีเหล็กกลาโลหะผสมเกรดอื่นๆ ที่เปนที่นิยมในการนํามาผลิตมีดเชนกันคือ
เหล็ก 5160 ซึ่ง เป นเหล็ กที่ มี ความยื ด หยุน เนื่องจากมีสัด ส วนของโครเมีย มที่สูงกว าเหล็ ก กลา
ประเภทอื่นๆ ทําใหสามารถชุบแข็งและรักษาความคมไดดี แตคุณสมบัติที่โดดเดนที่สุดคือ ความ
แข็งแกรง ดังนั้นจึงเปนที่นิยมในการนําไปผลิตมีดประเภทเกษตรกรรม และอาวุธ
ตารางที่ 6-1 แสดงใหเห็นวาสถานประกอบการที่มีการสั่งซื้อเหล็กกลาโลหะผสมจากทั้ง 2
บริษัท มีจํานวนทั้งสิ้น 3 แหง จากทั้งหมด 7 แหง ซึ่งไดแกรานบรรจง อาวุธโบราณ รานมีดวินัย
รวยเจริญ และรานส. อรัญญิก โดยทั้ง 3 แหงมีการผลิตมีดประเภทเกษตรกรรม อาวุธ และอื่นๆ ซึ่ง
เปนผลิตภัณฑที่ตองใชงานหนัก และมีความทนทานสูง
ตารางที่ 6-1 แสดงการสั่งซื้อเหล็กกลาโลหะผสม (Alloy Steels) จากบริษัทตัวแทนจําหนายของผู
ประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
รานศรีสุขสมวรรณ
รานบรรจง อาวุธโบราณ
รานศรีสุข
โพธิ์ทอง อรัญญิก
รานมีดวินัย รวยเจริญ
รานส. อรัญญิก
น.ว.อรัญญิก
รวม

บริษัท จุฑาวรรณ จํากัด

บริษัท วีเอส สตีล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

X
X
X
3

X
X
X
3

ที่มา : การสัมภาษณ, 2550
(1.2.2) เหล็กสเตนเลส (เหล็กกลาไรสนิม : Stainless Steels)
เหล็กสเตนเลส เปนที่นิยมในการนํามาผลิตมีดประเภทคหกรรม อันเปนประเภทที่มีการ
ผลิตมากที่สุด เนื่องจากมีความแข็งพอประมาณ เพียงพอตอการนํามาผลิตเพื่อใชเปนมีดครัว รวมทั้ง
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เครื่องใชบนโตะอาหารชนิดตางๆ โดยไมจําเปนตองผลิตจากเหล็กที่มีความแข็งเทียบเทามีดใน
ประเภทเกษตรกรรม ประเภทอาวุธ หรือประเภทอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองใชเหล็กกลาโลหะผสม เพื่อให
เหมาะกับการใชงานที่สมบุกสมบันกวา
บริษัทจุฑาวรรณ และบริษัทวีเอส สตีล เอ็นจิเนียริ่ง ยังคงเปน 2 บริษัทที่มีการจําหนาย
เหล็กสเตนเลสใหแกผูประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แต
กลุมผูประกอบกิจการผลิตมีดเหลานี้ยังมีทางเลือกอื่นเพิ่มขึ้น โดยการสั่งซื้อเหล็กสเตนเลสจาก
ตั ว แทนจํา หน ายอี ก 1 แห ง ได แ ก บริษัท ไทย-เยอรมันโปรดัก ส ซึ่ งมีที่ตั้ ง ของสํ านั กงานอยูใ น
กรุงเทพมหานครเชนเดียวกัน และมีที่ตั้งของโรงงานอยูในจังหวัดระยอง
ตารางที่ 6-2 แสดงใหเห็นถึงการซื้อเหล็กสเตนเลสจากบริษัททั้ง 3 ของสถานประกอบการ
แตละแหง ซึ่งจะเห็นไดวาเหล็กสเตนเลสจากบริษัทจุฑาวรรณเปนที่นิยมมากที่สุด โดยมีการสั่งซื้อ
จากสถานประกอบการถึง 6 ใน 7 แหง ในขณะที่บริษัทวีเอส สตีล เอ็นจิเนียริ่ง ไดรับความนิยม
รองลงมาในจํานวนที่ใกลเคียงกัน (5 แหง) สวนบริษัท ไทย-เยอรมันโปรดักส ซึ่งจัดเปนทางเลือกที่
เพิ่มขึ้นมา มีการจําหนายเหล็กสเตนเลสใหแกสถานประกอบการนอยที่สุด (3 แหง)
ตารางที่ 6-2 แสดงการสั่งซื้อเหล็กสเตนเลส (เหล็กกลาไรสนิม : Stainless Steels) จากบริษัท
ตัวแทนจําหนายของผูประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
วิสาหกิจขนาดกลาง
บริษัท จุฑาวรรณ บริษัท วีเอส สตีล บริษัท ไทย-เยอรมัน
และขนาดยอม
จํากัด
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
โปรดักส จํากัด
รานศรีสุขสมวรรณ
X
X
รานบรรจง อาวุธโบราณ
X
X
รานศรีสุข
X
X
โพธิ์ทอง อรัญญิก
X
X
รานมีดวินัย รวยเจริญ
X
X
รานส. อรัญญิก
X
X
น.ว.อรัญญิก
X
X
รวม
6
5
3
ที่มา : การสัมภาษณ, 2550
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(2) วิธีการจัดหาเหล็กเขาสูสถานประกอบการ
(2.1) กลุมวิสาหกิจชุมชน
ในการสั่ ง ซื้ อ เหล็ ก จากร า นส.สมนึ ก โลหะกิ จ ร า นสุ ย เฮง และร า นมี ด วิ นั ย รวยเจริ ญ
ผูประกอบการในครัวเรือนจะตองเดินทางไปติดตอและดําเนินการขนสงเอง โดยทางรานสามารถ
ขายเหล็ ก ให ไ ด ใ นทั น ที ถ า หากว า มี เ หล็ ก ในประเภทที่ ต อ งการอยู ภ ายในร า นในช ว งเวลานั้ น
ครัวเรือนใดตองการเหล็กที่มีคุณภาพดีมาก ก็จะไปซื้อที่รานมีดวินัย รวยเจริญ ซึ่งจําหนายในราคา
กิโลกรัมละ 100 บาท สวนครัวเรือนที่ซื้อจากรานส.สมนึกโลหะกิจ และรานสุยเฮง ก็จะไดเหล็กที่มี
คุณภาพรองลงไป (กิโลกรัมละ 40 บาท)
ครัวเรือนที่ตองการเหล็กคุณภาพดีมาก ไมมีกําลังซื้อเพียงพอที่จะซื้อจากบริษัทตัวแทน
จําหนายเหล็ก เชน บริษัทจุฑาวรรณ บริษัทวีเอส สตีล เอ็นจิเนียริ่ง หรือบริษัท ไทย-เยอรมันโปร
ดักส ซึ่งจํากัดปริมาณขั้นต่ําในการสั่งซื้อ ที่มีราคาสูงมากได จําเปนที่จะตองพึ่งพาความสามารถใน
การจัดซื้อเหล็กจากรานมีดวินัย รวยเจริญ ซึ่งนํามาแบงขายใหแกครัวเรือนอีกตอหนึ่ง
ในการขนสงเหล็กไปสูแตละครัวเรือน ทําการเคลื่อนยายเหล็กจากรานซึ่งเปนสถานที่ที่
บริษัทนําเหล็กมาสง กระจายไปสูครัวเรือนของลูกคา โดยลูกคาแตละรายจะตองจัดหารถที่ใช
สําหรับการขนสงเอง ครัวเรือนสวนมาก (รอยละ 74.45) จะนิยมวาจางรถเครื่อง 3 ลอ ที่ประจําอยู
บริเวณลานวัดมเหยงคในชวงตลาดเชา (มีจํานวนราว 10 คัน) เปนพาหนะสําหรับใชขนสง โดยมีคา
ขนสงเที่ยวละ 60-70 บาท ต อน้ําหนัก สูงสุด ที่รองรับไดไม เกิน 200 กิโลกรัม รองลงมาคือ รถ
กระบะ (รอยละ 25.55) ครัวเรือนที่มีรถกระบะก็จะไมตองเสียคาขนสง เพียงแตมีคาใชจายเพื่อ
รองรับคาน้ํามันของตนเองตามปกติเทานั้น
สวนเสนทางที่ใชในการขนสง ก็เปนเสนทางเดียวกันกับที่ใชในการเดินทางโดยทัว่ ไป ซึง่ มี
2 เสนทางหลัก ไดแก ถนนสายบอโพง – นครหลวง – ทาชาง – สามไถ ในชวงที่ผานตําบลทาชาง
ซึ่งมีลักษณะเปนถนนลาดยางตัดผานหมู 1 หมู 3 หมู 6 และหมู 7 และถนนสายแมลา – สามไถ
ในชวงที่ผานตําบลทาชาง ซึ่งมีลักษณะเปนถนนลาดยางเชนเดียวกัน โดยตัดผานหมู 1 หมู 8 หมู 2
หมู 4 และหมู 5 ในทิศทางจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ที่ตั้งของบางครัวเรือนที่ไมไดอยูติดกับ
เสนทางหลักทั้ง 2 ก็สามารถเขาถึงไดโดยใชถนนลูกรังเปนเสนทางเชื่อมตอ ซึ่งรถกระบะ หรือรถ
เครื่อง 3 ลอสามารถแลนผานได แตเปนในลักษณะของการเดินรถเพียงชองทางเดียว
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(2.2) กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เหล็กที่ใชในสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีการสั่งจาก
บริษัทตัวแทนนําเขาเหล็กประเภทตางๆ จากตางประเทศ โดยเหล็กที่ผานการแปรรูปจากโรงงาน
ของบริษัทดังกลาว จะมีลักษณะที่ถูกรีดเปนแผน เมื่อมีการสั่งซื้อ ผูจําหนายเหล็กจะนําเหล็กมาสง
ยังสถานประกอบการ โดยมีเงื่อนไขในการจัดสงคือ มีการกําหนดปริมาณการสั่งขั้นต่ําอยูที่ 5 ตัน
ตอครั้ง ซึ่งคิดเปนราคาประมาณ 150,000-160,000 บาทตอตัน โดยคิดคาจัดสงเที่ยวละ 1,500-2,000
บาท
สถานประกอบการสวนมาก มักนิยมสั่งเหล็กจากบริษัทจุฑาวรรณมากกวาบริษัทวีเอส
สตีล เอ็นจิเนียริ่ง ถึงแมคาขนสงจะมีราคาสูงกวา เนื่องจากบริษัทจุฑาวรรณเปนบริษัทนําเขาแร
เหล็กที่เปนองคกรขนาดใหญ มีบริการจัดสงดวยรถบรรทุกที่มีสภาพการใชงานไมมากนัก มีการ
ผลิตเหล็กตามสวนผสมของโลหะใหเลือกมากมายหลายประเภท หลายเกรด และยังผลิตในรูปแบบ
เหล็กรีดแผน ซึ่งเปนลักษณะที่เหมาะสําหรับการนํามาตีมีด นอกจากนี้ การสั่งซื้อเหล็กจํานวนมาก
เปนประจํา ทําใหเกิดความคุนเคยกับบริษัทจนไดสวนลดหรือสินเชื่อ ซึ่งมีผลตอตนทุนในการผลิต
ที่ลดลงอีกดวย สวนเหล็กจากบริษัทวีเอส สตีล เอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทไทย-เยอรมันโปรดักสนั้น
ไดรับความนิยมจากสถานประกอบการนอยกวา เนื่องจากมีการผลิตเหล็กตามสวนผสมของโลหะ
เพื่อจําแนกออกเปนประเภทตางๆ ในจํานวนนอยกวา ถึงแมวาคุณภาพเหล็กจะมีมาตรฐานเดียวกัน
การนําเขาเหล็กกลาโลหะผสมจากบริษัทวีเอส สตีล เอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทไทย-เยอรมันโปรดักส
ของสถานประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงเปนไปใน
ลักษณะที่เปนทางเลือกรองในกรณีที่บริษัทจุฑาวรรณขาดแคลนเหล็กตามจํานวนในชวงเวลาที่
ตองการ
สํ าหรั บ การดํ า เนิ น การจัด สง เมื่ อมี ก ารสั่ง ซื้อ จากบริ ษัทผู จํา หน า ยเหล็ก ทางบริษั ท จะ
ดําเนินการภายใน 1 สัปดาห หลังจากที่สถานประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกสั่งซื้อไป โดยบริษัท
จุฑาวรรณ ทําการขนสงจากยานถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
คิดคาขนสงในอัตรา 2,500-3,000 บาท เชนเดียวกับการขนสงเหล็กจากบริษัทไทย-เยอรมันโปรดักส
ซึ่งทําการขนสงจากยานถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
สวนบริษัทวีเอส สตีล เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งนําสงจากยานถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร คิดคาขนสงในอัตรา 2,200-2,500 บาท และบริษัทนิปปอนคินโซคุ ซึ่งตั้งอยูที่ ต.
อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา คิดคาขนสงในอัตรา 1,000-1,500 บาท
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6.1.1.2 ไม
ประเภทของไมที่เปนที่นิยมในการนํามาผลิตเปนสวนของดามมีด มี 2 ประเภท ไดแก ไม
ประดู และไมชิงชัน เนื่องจากเปนไมที่มีคุณภาพสูง เนื้อแข็ง ลายไมสวยงาม มีความคงทน สามารถ
ใชทดแทนระหวางกันได และที่สําคัญก็คือ มีน้ําหนักเบา ซึ่งเหมาะแกการหยิบ จับ หรือพกพาไปใช
งาน ผูประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิก โดยเฉพาะที่ผลิตมีดดาบไทยโบราณ มีดทําครัว มีดตัดหวาย
ลูกนิมิต ลวนแลวแตใชไมทั้ง 2 ประเภทนี้ทั้งสิ้น โดยมีความตองการในการใชไมในปริมาณที่
แตกตางกัน ตามขนาดของผลิตภัณฑ ปริมาณการสั่งซื้อ และอัตราการผลิต
(1) แหลงที่มาของไม
ภายในชุ ม ชนบ า นอรั ญ ญิ ก มี ค รั ว เรื อ นที่ ป ระกอบกิ จ การผลิ ต ด า มมี ด ที่ ทํ า มาจากไม
โดยเฉพาะ โดยพบเปนจํานวนทั้งสิ้น 5 ครัวเรือน ซึ่งมีตั้งอยูในหมู 5 จํานวน 1 ครัวเรือน หมู 7
จํานวน 3 ครัวเรือน และหมู 8 จํานวน 1 ครัวเรือน ครัวเรือนเหลานี้ ซื้อไมแปรรูปในลักษณะที่เปน
เศษไมมาจากโรงเลื่อยในอําเภอบางปะหัน ซึ่งมีระยะทางหางจากอําเภอนครหลวงราว 20 กิโลเมตร
ขนสงโดยบรรทุกใสรถกระบะของตนเองมาจากโรงเลื่อย โดยใชเสนทางบางปะหัน – ภาชี
(2) วิธีการจัดหาไมเขาสูสถานประกอบการ
ครั ว เรื อ นแต ละครั ว เรื อ น และสถานประกอบการแต ละแห ง จะเดิ น ทางไปซื้อ ไม จ าก
ครัวเรือนที่มีการผลิตดามมีดทั้ง 5 ครัวเรือนนั้น ไมที่นํามาจําหนาย จะมี 2 ลักษณะก็คือ ไมที่ไดรับ
การตัดแตงใหไดรูปรางและขนาดที่พอเหมาะกับดามมีด และไมที่ยังไมไดรับการตัดแตงใดๆ โดยมี
ลักษณะเปนเศษชิ้นไมขนาดตางๆ กัน

ภาพที่ 6-1 แสดงไมที่ไดรับการตัดแตงใหไดรูปรางและขนาดที่พอเหมาะกับดามมีด
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ราคาจําหนายของไมที่ไดรับการตัดแตงแลว ขึ้นอยูกับรูปรางและขนาดที่นํามาทําเปนดาม
มีด หากเปนดามมีดครัวขนาดเล็กสุด จะจําหนายในราคาคูละ 1 บาท สวนขนาดใหญจะจําหนายคู
ละ 2.50 บาท

ภาพที่ 6-2 แสดงรูปรางของดามมีดที่มีลักษณะคลายๆ กันของมีดแนวโรงงาน ประเภทคหกรรม
เมื่อประกอบดามมีดเขากับตัวมีดจนเสร็จสมบูรณแลว

ภาพที่ 6-3 แสดงรูปรางของดามมีดที่มีลักษณะหลากหลายของมีดแนวศิลป ประเภทอาวุธ เมื่อ
ประกอบดามมีดเขากับตัวมีดจนเสร็จสมบูรณแลว
สวนไมที่ยังไมไดรับการตัดแตง ซึ่งมีลักษณะเปนเศษชิ้นไม ทางครัวเรือนที่ผลิตดามมีดก็
ยังมีการนํามาจําหนายดวย โดยจําหนายในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ผูประกอบการที่ซื้อเศษไมไป
จะตองนําไปตัดแตงเอาเอง เศษไมเหลานี้เปนที่นิยมในการนํามาผลิตมีดแนวศิลป เชน มีดประเภท
อาวุ ธ และประเภทอื่ น ๆ เนื่ อ งจากสามารถออกแบบให เ ป น รู ป ร า งที่ ห ลากหลายตามความคิ ด
สรางสรรคของตนเองไดมากกวามีดแนวโรงงาน
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นอกจากนี้ สถานประกอบการในชุมชนบานอรัญญิกที่มีการผลิตมีดแนวศิลป เชน มีดตัด
หวายลูกนิมิต ซึ่งมี การประดับมุกในดามมีด รวมทั้งแทนวางมีดดวยนั้น พบวา ไมมีการนําเขา
วัตถุดิบที่เปนมุกแตอยางใด เนื่องจากเปนการสั่งทําดามมีดประดับมุกพรอมแทน จากครัวเรือนใน
ตําบลหนองปลิง ดังนั้น ความเชื่อมโยงแบบไปขางหลังของสถานประกอบการที่มีการผลิตมีดแนว
ศิลปที่มีดามมีดประดับมุกพรอมแทน จึงจัดอยูในความเชื่อมโยงเกี่ยวกับไมที่ใชในการผลิตดามมีด

ภาพที่ 6-4 แสดงเศษชิ้นไมทยี่ ังไมไดรับการตัดแตง ที่สามารถนํามาใชในการผลิตดามมีด
ครัวเรือนที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุม โดยสวนใหญแลว (44 ครัวเรือน)
ซื้อไม สําหรับนํามาใชเปนดามมีด และดามมีดทําสําเร็จจากครัวเรือนที่เปนแหลงผลิตและจําหนาย
ในหมู 5 รองเปนไปเปนการซื้อจากครัวเรือนที่มีที่ตั้งในหมู 8 และหมู 7 ในจํานวนที่ใกลเคียงกัน
(36 ครัวเรือน และ 34 ครัวเรือน ตามลําดับ) โดยไมพบการนําเขาดามมีดประดับมุก รวมทั้งแทนวาง
มีดจากตําบลหนองปลิงแตอยางใด (ตารางที่ 6-4)
ตารางที่ 6-4 แสดงจํานวนครัวเรือนที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ซื้อไม สําหรับนํามาใช
เปนดามมีด และดามมีดทําสําเร็จ จากครัวเรือนที่เปนแหลงผลิตและจําหนาย
จํานวนครัวเรือนที่มีความเชือ่ มโยงแบบไปขางหลัง
วิสาหกิจชุมชน
กับครัวเรือนที่มีการผลิตดามมีด
ตําบลทาชาง
ตําบล
หนองปลิง
หมู 5
หมู 7
หมู 8
กลุมฝกอาชีพบานตนโพธิ์
20
15
18
กลุมผลิตมีดอรัญญิก
10
8
10
กลุมอาชีพทํามีดอรัญญิก
14
11
8
รวม
44
34
36
0
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ
ที่มา : การสัมภาษณ, 2550
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สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทุกแหง ที่มีการผลิตมีดแนว
โรงงานประเภทเกษตรกรรม และคหกรรม มีการซื้อไม สําหรับนํามาใชเปนดามมีด และดามมีดทํา
สําเร็จจากครัวเรือนที่เปนแหลงผลิตและจําหนายในตําบลทาชาง โดยพบสถานประกอบการจํานวน
2 แหง ไดแก รานบรรจงอาวุธโบราณ และรานมีดวินัย รวยเจริญ ซึ่งมีการผลิตแนวศิลป นําเขาดาม
มีดประดับมุก รวมทั้งแทนวางมีดจากตําบลหนองปลิง สวนสถานประกอบการที่มีการผลิตมีด
ประเภทคหกรรม โดยมี ก ารผลิ ต เฉพาะเครื่ อ งใช ส เตนเลสบนโต ะ อาหาร ซึ่ ง ได แ ก ร า นศรี สุ ข
สมวรรณ รานศรีสุข โพธิ์ทองอรัญญิก และน.ว.อรัญญิก ไมมีการนําเขาดามมีดที่เปนไม เนื่องจาก
เปนการผลิตมีด รวมทั้งอุปกรณบนโตะอาหารอื่นๆ จากเหล็กสเตนเลสทั้งชิ้นงาน
ตารางที่ 6-5 แสดงจํานวนสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ซื้อไม
สําหรับนํามาใชเปนดามมีด และดามมีดทําสําเร็จ จากครัวเรือนที่เปนแหลงผลิตและ
จําหนาย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รานศรีสุขสมวรรณ
รานบรรจง อาวุธโบราณ
รานศรีสุข
โพธิ์ทอง อรัญญิก
รานมีดวินัย รวยเจริญ
รานส. อรัญญิก
น.ว.อรัญญิก
รวม

หมู 5
X
X
2

ครัวเรือนที่มีการผลิตดามมีด
ตําบลทาชาง
หมู 7
หมู 8
X
X
X
X
X
3
2

ตําบล
หนองปลิง
X
X
2

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ
ที่มา : การสัมภาษณ, 2550
6.1.1.3 ถาน
ถานที่ใชสําหรับเปนเชื้อเพลิงมีมากมายหลายชนิด เนื่องจากพรรณไมเกือบทุกชนิดสามารถ
นํามาเผาเปนถานได แตถานที่นิยมในการนํามาใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อเผาเหล็กในกระบวนการผลิตมีด
คือ ถานไมไผ เนื่องจากเปนถานที่ใหความรอนไดนานและสูงกวาถานที่ทําจากไมประเภทอื่น
รวมทั้งยังไมเกิดเขมาควันเมื่อนําไปเผา การรูจักนําถานไมไผมาใชถือเปนภูมิปญญาของทองถิ่น ซึ่ง
มีอิทธิพลตอการเลือกตั้งถิ่นฐานของชาวบานอรัญญิกในบริเวณพื้นที่ศึกษา
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อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ไดมีการนําถานหลายชนิดสําหรับนํามาใชเปน
เชื้อเพลิงในการเผาเหล็ก เชน ถานไมยูคาลิปตัส ถานไมแดง และถานหินลิกไนต เปนตน ถาน
เหลานี้มีราคาถูกกวา แตคุณภาพไมอาจเทียบเทากับถานไมไผได ในปจจุบัน ไมมีการนําถานลิกไนต
มาใชแลว เนื่องจากเมื่อนํามาเผาเหล็ก จะทําใหเหล็กมีสีเหลืองหมน ไมขาวใสสวยงาม และยังเกิด
มลพิษ ถานที่ผูประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกที่มีการผลิตมีดโดยการตีเหล็กนิยมนํามาใช เปนถาน
ที่สามารถหาซื้อไดในทองถิ่น ซึ่งมีผูประกอบกิจการเกี่ยวกับถานเพียงไมกี่รายเทานั้น
(1) แหลงที่มาของถาน
ในป จ จุ บั น พื้ น ที่ ชุม ชนบ า นอรั ญ ญิ ก ไม มี ด งไผ รวมทั้ ง ไม ช นิ ด อื่ น ๆ ขึ้ น กั น อย า งอุ ด ม
สมบูรณเหมือนแตกอน แตดวยความตองการในการใชถานไมไผ รวมถึงถานไมชนิดอื่นๆ ของ
ผูประกอบการที่ตองใชเพื่อเผาเหล็กในกระบวนการผลิตมีด รวมไปถึงการนํามาเปนเชื้อเพลิงในการ
หุงตม ทําใหถานไม ยังคงเปนที่ตองการจากชาวบานในชุมชน ถานที่นํามาใชในการเผาเหล็กเพื่อตี
มีดในปจจุบัน คือ ถานไมทั่วไป ซึ่งเกิดจากการเผาเศษไมยูคาลิปตัส ไมแดง และไมไผในสวนที่เปน
ขอ ที่ไมสามารถนําไปใชประโยชนอื่นได

ภาพที่ 6-5 แสดงดงไผที่ยังคงเหลืออยูเปนจํานวนไมมากนักในตําบลทาชาง
กลุมผูประกอบการตางๆ ที่ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับถานไมทั้งหมด สามารถจําแนก
ประเภทออกเปน 4 กลุม ไดแก
1. กลุมผูที่ไดสัมปทานปาที่จําหนายสวนตางๆ ของไม
2. กลุมผูรับซื้อเศษไม และขอไมไผ เพื่อนํามาเผาเปนถานออกจําหนาย
3. กลุมที่เปนพอคาเรจากนอกทองถิ่นที่เขามาจําหนายถานไมในทองถิ่น
4. กลุมที่เปนรานคาในทองถิ่นที่นําถานไมเขามาจําหนาย

108

จากการศึกษาพบวา กิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกของผูประกอบการในชุมชน มีความ
เชื่อมโยงแบบไปขางหลังกับผูประกอบการเกี่ยวกับถานไม กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 และกลุมที่ 4
ผูประกอบการที่รับซื้อเศษไม และขอไมไผ เพื่อนํามาเผาเปนถานออกจําหนาย (กลุมที่ 2) มี
อยู 2 ราย โดยอยูในหมู 2 และหมู 3 จํานวนหมูละ 1 ราย ไดจําหนายถานไมใหแกผูประกอบการที่มี
รานคาในทองถิ่น (กลุมที่ 4) และรานคาเหลานี้ ก็ไดจําหนายใหแกผูประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิก
อีกตอหนึ่ง รานคาที่จําหนายถานในชุมชนมีอยูทั้งสิ้น 5 ราย อยูในหมู 2 หมู 5 และหมู 7 จํานวนหมู
ละ 1 ราย และอยูในหมู 8 จํานวน 2 ราย

ภาพที่ 6-6 แสดงสถานที่เผาถานของผูประกอบการรายหนึ่งในตําบลทาชาง
นอกจากนี้ รานคาทั้ง 5 รายดังกลาว ยังไดนําเขาถานไมมาจากแหลงอื่นดวย ซึ่งก็คือ การรับ
ซื้อจากพอคาเร (กลุมที่ 3) ถานไมที่รับซื้อมามีหลายชนิด และจําหนายในราคาที่ตางกัน โดยมีการ
นํา เข ามาที ละ 100 กระสอบ ถา นไมยูคาลิปตัสนํา เขามาจากระนอง นํา เขามาจํา หน ายในราคา
กระสอบละ 160-180 บาท ในขณะที่ถานไมไผนําเขามาจากจังหวัดชัยนาท โดยมีราคาจําหนาย
กระสอบละ 200-220 บาท

ภาพที่ 6-7 แสดงกองกระสอบถานไมพรอมจําหนายในรานคาแหงหนึ่งในตําบลทาชาง
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(2) วิธีการจัดหาถานเขาสูสถานประกอบการ
ครัวเรือนที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุม รวมทั้งสถานประกอบการที่เปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีความเชื่อมโยงแบบไปขางหลังกับผูประกอบการเกี่ยวกับถาน
กลุมที่ 4 ผูประกอบกิจการผลิตมีดอรัญญิกทั้งหมดนี้ ลวนซื้อถานจากรานคาทั้ง 5 แหงเปนประจํา
โดยแตละราย จะเลือกซื้อถานจากรานคาที่ตนคุนเคย เมื่อตองการซื้อ จะมีการติดตอกับรานใน 2 วิธี
ไดแก การติดตอทางโทรศัพท และการเดินทางไปติดตอเอง สวนการขนสงกระสอบถานจากรานไป
ยังครัวเรือน และสถานประกอบการนั้น หากลูกคามีรถสําหรับบรรทุกกระสอบถานเอง เชน รถ
กระบะ หรือรถสามลอเครื่อง ก็สามารถขนไปไดในทันที แตหากไมมีรถ ทางรานก็จะนําสงใหโดย
ไมคิดคาใชจาย

ภาพที่ 6-8 แสดงกองถานที่เกิดจากการเผาเศษไมหลายชนิดของ
ผูประกอบการรายหนึ่งในตําบลทาชาง
6.1.2 วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ และบรรจุภัณฑ
6.1.2.1 ลวด อลูมิเนียม ทองเหลือง ทินเนอร และแลกเกอร
วัสดุที่เปนสวนประกอบที่สําคัญในการผลิตมีดอรัญญิก ไดแก ลวด อลูมิเนียม ทองเหลือง
ทินเนอร และแลกเกอร สวนประกอบทั้ง 5 ชนิดนี้ เปนสิ่งที่สามารถทําใหประกอบขึ้นเปนตัวมีดได
อยางคงทน และติดอยูกับตัวมีดตลอดการใชงาน โดยลวด จะนํามาทําเปนหมุดเพื่อยึดดามมีดเขากับ
แผนเหล็กที่ผานขั้นตอนตีจนจบกระบวนการแลว โดยมีแผนทองเหลืองบางๆ หรือวัสดุที่เปนโลหะ
ชนิดอื่น เชนอลูมิเนียม ทําการยึดไวรอบนอกอีกชั้นหนึ่ง สวนทินเนอร และแลกเกอร จะนํามาผสม
กันตามอัตราสวนที่พอเหมาะ แลวใชทาสวนของไมที่เปนดามมีดเพื่อใหเกิดความเงางาม
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ภาพที่ 6-9 แสดงลวด อลูมิเนียม และทองเหลือง

ภาพที่ 6-10 แสดงทินเนอร แลกเกอร
ครัวเรือนทั้งหมดที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน ตองใชวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ
เหลานี้เกือบทุกชนิด ขึ้นอยูกับประเภทของมีดที่ผลิต โดยอาจมีการใชวัตถุดิบบางอยางทดแทนกัน
ได เชน การใชอลูมิเนียมแทนทองเหลือง เปนตน วัตถุดิบทั้ง 5 ชนิดนี้ จะใชในการผลิตมีดประเภท
เกษตรกรรม และคหกรรม ซึ่งเปนมีดแนวโรงงาน เปนหลัก สวนมีดแนวศิลป ซึ่งไดแก มีดประเภท
อาวุธ และอื่นๆ ที่พบวามีการผลิตในสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
บางแหงนั้น นอกจากจะใชวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบตางๆ เหลานี้แลว ยังอาจมีการใชวัสดุตกแตง
อื่นๆ เพื่อเติมอีกโดยเฉพาะ ซึ่งเปนไปตามความคิดสรางสรรคของผูผลิต และความพึงพอใจของ
ลูกคา
(1) แหลงที่มาของลวด อลูมิเนียม ทองเหลือง ทินเนอร และแลกเกอร
ในปจจุบันนี้ แหลงจําหนายวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบตางๆ ในการผลิตมีดของครัวเรือน
และสถานประกอบการตางๆ ในชุมชนบานอรัญญิก คือรานคาที่อยูในทองถิ่นนั่นเอง รานคาที่มีการ
จําหนายวัตถุดิบเหลานี้ เปนรานเดียวกับที่จําหนายเหล็กใหแกครัวเรือน ซึ่งไดแก รานส.สมนึก
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โลหะกิจ และรานสุยเฮง ราคาจําหนายของวัตถุดิบทั้ง 5 ชนิดของทั้ง 2 ราน จําหนายในราคาที่
เทากัน คือ ลวด ยาว 5 เมตร เสนละ 135 บาท อลูมิเนียม ขนาด 1.50 x 150.00 เซนติเมตร ราคาเสน
ละ 175 บาท ทองเหลือง ขนาด 2.00 x 150.00 เซนติเมตร ราคาเสนละ 200 บาท ทินเนอร และแลก
เกอร ราคากิโลกรัมละ 120 บาท และ 140 บาท ตามลําดับ วัตถุดิบเหลานี้ รานคาไดนําเขามาจาก
แหลงจําหนายในกรุงเทพมหานคร ยานถนนเยาวราช โดยทางรานไดเปนผูลงทุนจัดซื้อและทําการ
ขนสงวัตถุดิบตางๆ มาจําหนายเองทั้งหมด
(2) วิธีการจัดหาลวด อลูมิเนียม ทองเหลือง ทินเนอร และแลกเกอรเขาสูสถานประกอบการ
การจัดหาวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบตางๆ เหลานี้ของครัวเรือน โดยปกติแลวมักจะสั่งซื้อ
พรอมกับการซื้อเหล็ก และขนสงมาสูครัวเรือนพรอมกันในคราวเดียว โดยการวาจางรถสามลอ
เครื่องที่ประจําอยูในลานวัดมเหยงค แตหากมีความตองการเพิ่มเติมก็สามารถขี่รถจักรยานยนตเพื่อ
ไปซื้อและบรรทุกกลับมาดวยตนเองได การซื้อวัตถุดิบของครัวเรือนจากรานคา เปนไปในลักษณะ
ของการซื้อปลีก เปนจํานวนคราวละไมมากนัก ไมมีการกักตุน เมื่อวัตถุดิบประเภทใดหมดก็จัดหา
เขามาใหมจากรานคาเจาประจํา การจําหนายวัตถุดิบใหแกครัวเรือนของรานคาจึงมีลักษณะเปนการ
ผูกขาดโดยรานคาเพียง 2 ราย
สําหรับสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดมีการจัดหาวัตถุดิบ
ที่เปนสวนประกอบจากรานคาทั้ง 2 รานเชนเดียวกัน เนื่องจากไดรับความสะดวกในการหาซื้อ
วัตถุดิบทุกชนิดในคราวเดียว การซื้อวัตถุดิบแตละครั้ง ก็เปนไปในคราวละมากๆ เชน ซื้อลวด
อลูมิเนียม และทองเหลืองทีละหลายเสน และซื้อทินเนอรและแลกเกอรครั้งละหลายถัง โดยมีราคา
ถึงละ 1,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลําดับ การซื้อครั้งละเปนจํานวนมากนี้ รานคาก็มีการให
สวนลดบาง แตไมมากนัก
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6.1.2.2 กลองบรรจุ แผนพลาสติกใส และกระดาษหนังสือพิมพ
(1) แหลงที่มาของกลองบรรจุ แผนพลาสติกใส และกระดาษหนังสือพิมพ
เนื่องจากมีดเปนของมีคม และสามารถใชเปนอาวุธได ไมวาจะเปนมีดประเภทใดๆ ก็ตาม
ดังนั้น ในการเคลื่อนยายหลังจากมีการจําหนาย ทั้งปลีก และสง จึงจําเปนตองมีบรรจุภัณฑในการ
เก็บรั กษาไวอยางมิด ชิ ด จากการศึก ษาพบวา ผู ประกอบการในครัวเรือนที่ เ ปน สมาชิกในกลุม
วิสาหกิจชุมชนทุกแหง ใชบรรจุภัณฑที่สามารถหาไดงาย ซึ่งก็คือ กระดาษหนังสือพิมพ ในการเก็บ
รักษา และเมื่อมีการเคลื่อนยาย ในขณะที่บรรจุภัณฑที่ใชในสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม จะใชกลองบรรจุซึ่งสั่งทําอยางเหมาะสมกับผลิตภัณฑเครื่องใชสเตนเลสบน
โตะอาหารแตละชุดที่มีการผลิตขึ้นในสถานประกอบการของตน โดยมีการเลือกวัสดุที่ใช รวมไป
ถึง การออกแบบอย า งสวยงามตามความต องการของผูป ระกอบกิ จ การผลิ ตมี ด แตละราย ส ว น
ผลิตภัณฑมีดประเภทอื่นๆ ก็มีการใชแผนพลาสติกใสหอหุมเอาไวสําหรับพรอมจําหนาย และนําไป
หอดวยกระดาษหนังสือพิมพอีกทีหนึ่งเมื่อมีการเคลื่อนยายไปสูผูบริโภค
เมื่อครัวเรือนนําผลิตภัณฑไปสงใหแกผูรับซื้อ จะใชกระดาษหนังสือพิมพซึ่งตัดออกเปน
แผนเล็กๆ ขนาดพอเหมาะกับตัวมีด พันรอบตัวมีดเอาไว 2-3 ชั้น แลวรัดดวยหนังยาง จากนั้นจึง
นําไปหอรวมกันไวอยางมิดชิดหลายๆ ชั้นดวยกระดาษหนังสือพิมพแผนใหญ แลวมัดดวยเชือกฟาง
อีกทีหนึ่ง ขนาดของหอมีดขึ้นอยูกับความสะดวกในการขนสง ซึ่งโดยสวนมากแลวจะมีจํานวนราว
10 เลม ตอ 1 หอ สําหรับมีดเล็ก เชนมีดครัว

ภาพที่ 6-11 แสดงการเตรียมการขนสงมีดครัวของครัวเรือนหนึ่งซึ่งมีการพันตัวมีดดวย
กระดาษหนังสือพิมพแลวรัดดวยหนังยางเพื่อความปลอดภัย
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สวนสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ก็มีการหอผลิตภัณฑดวย
กระดาษหนังสือพิมพเชนเดียวกัน ในการจําหนายปลีก และสงใหแกลูกคา แตยังพบดวยวา ในการ
วางจําหนายภายในรานของสถานประกอบการบางแหง ซึ่งไดแก รานบรรจง อาวุธโบราณ รานมีด
วินัย รวยเจริญ และรานส. อรัญญิก มีการใชแผนพลาสติกใสหอหุมดามมีดเอาไวเพื่อความเรียบรอย
นาเลือกซื้ออีกดวย

ภาพที่ 6-12 แสดงมีดที่พรอมจําหนายภายในราน ซึ่งมีการหอหุมดามดวยแผนพลาสติกใส
แผนพลาสติกใส สามารถหาซื้อไดจากตลาดเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา สวนกระดาษ
หนั ง สื อ พิ ม พ เ ป น วั ส ดุ เ หลื อ ใช ใ นครั ว เรื อ นที่ ผู ป ระกอบการไม จํ า เป น ต อ งซื้ อ เพื่ อ นํ า มาใช ห อ
ผลิตภัณฑเปนการเฉพาะ ดังนั้นบรรจุภัณฑทั้ง 2 ชนิดนี้จึงเปนสิ่งที่มีคาใชจายในการลงทุนไมมาก
นัก
อยางไรก็ตาม สถานประกอบการที่มีการผลิตชุดเครื่องใชสเตนเลสบนโตะอาหาร ซึ่งไดแก
รานศรีสุขสมวรรณ รานศรีสุข รานส. อรัญญิก รานมีดวินัย รวยเจริญ โพธิ์ทอง อรัญญิก และน.ว.
อรัญญิก มีการจัดหากลองบรรจุสําหรับผลิตภัณฑแตละชุดโดยเฉพาะ กลองบรรจุเหลานี้มีการผลิต
อยูทั่วไปในหมูบานบางหมูบาน ในตําบลสามไถที่อยูติดกัน การสั่งทําและนําเขาจึงเปนไปดวย
ความสะดวก
(2) วิธีการจัดหากลองบรรจุ แผนพลาสติกใส และกระดาษหนังสือพิมพ เขาสูสถาน
ประกอบการ
ผูประกอบการที่เปนครัวเรือน ใชกระดาษหนังสือพิมพซึ่งเปนวัสดุเหลือใชในครัวเรือน
โดยอาจมีการใชกระดาษชนิดอื่นๆ ที่ใชประโยชนแลวนํามาทดแทนไดตามความเหมาะสม สวน
ผูประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา รานบรรจง อาวุธโบราณ รานมีดวินัย
รวยเจริญ และรานส. อรัญญิก มีการรับซื้อกระดาษหนังสือพิมพจากชาวบานในตําบล และซื้อแผน
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พลาสติก ใสจากรา นส.สมนึ ก โลหะกิจ และรา นสุย เฮง ซึ่ง เป น ร า นที่ จํา หน ายวั ตถุ ดิบ เกื อ บทุ ก
ประเภทนั่นเอง ดานการขนสงก็มักเกิดขึ้นในคราวเดียวกับที่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทอื่นๆ โดยมี
ทั้งการขับรถไปเลือกซื้อเองและการโทรศัพทสั่งซื้อเปนบางคราวตามความตองการ
สําหรับการสั่งทํากลองบรรจุแกผูประกอบการในตําบลสามไถ ผูผลิตชุดเครื่องใชสเตนเลส
บนโตะอาหารทั้งหมดจะเลือกแบบและกําหนดเครื่องหมายการคาของตนเองกํากับลงไปกับบรรจุ
ภัณฑนั้นๆ ดวย ซึ่งผูรับทําก็จะทราบดี ตามแบบและราคาที่ตกลงกัน และดําเนินการผลิตตามแบบ
และจํานวนที่ตองการ จากนั้นก็จะนําสงที่สถานประกอบการแตละแหงที่เปนลูกคา ซึ่งไดแก รานศรี
สุขสมวรรณ รานศรีสุข รานส. อรัญญิก รานมีดวินัย รวยเจริญ โพธิ์ทอง อรัญญิก และน.ว.อรัญญิก

ภาพที่ 6-13 แสดงมีดซึ่งบรรจุอยูในกลองที่สั่งทําขึ้นโดยเฉพาะสําหรับจําหนายเปนชุด

6.2 ความเชื่อมโยงดานการตลาด (Marketing Linkages)
ความเชื่อมโยงดานการตลาด มีทิศทางความเชื่อมโยงแบบไปขางหนา (Forward Linkages)
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจําหนาย และการกระจายสินคาของสถานประกอบกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑมีดอรัญญิก ทั้งประเภทที่เปนครัวเรือนซึ่งเปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน และ
ประเภทที่เปนสถานประกอบการซึ่งเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในประเด็นนี้ ประกอบ
ไปดวยการพิจารณาเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑไปสูตลาด และการขนสงผลิตภัณฑ
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6.2.1 กลุมวิสาหกิจชุมชน
6.2.1.1 ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑไปสูตลาด
ครั ว เรื อ นที่ เ ป น สมาชิ ก ในกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทั้ ง 3 กลุ ม มี ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ย
ผลิตภัณฑมีดอรัญญิกใหแกลูกคาที่ซื้อสินคาตามใบสั่งที่ตองการนําไปจําหนายตอเทานั้น แบง
ออกเปน ลูกคาที่ ตองการนํ าผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่ซื้อมาไปออกรานจําหนายเอง และลู กคาที่
ตองการนําไปจําหนายใหแกพอคาสง (โดยพอคาสงก็จะนําไปจําหนายตอใหแกพอคาปลีก และ
พอคาปลีกจึงนําไปจําหนายใหแกผูบริโภคอีกทอดหนึ่ง)
(1) ลูกคาซื้อสินคาตามใบสั่งเพื่อนําไปออกรานจําหนายเอง
ลูกคาประเภทนี้ แบงออกไดเปน 2 กลุมยอย ตามตลาดที่มีการนําไปจําหนาย ไดแก
(1.1) กลุมพอคา และแมคา ที่มีรานขายผลิตภัณฑมีดอรัญญิกในทองถิ่น ซึ่งมีที่ตั้งอยูในหมู
6 จํานวน 6 ราน ไดแก รานมีดตรานกแกว รานไทยพิชิต รานวิทยแท รานจุมจิ๋ม ราน ส.แสตนเลส
และราน ล.อรัญญิก พัฒนา อยูในหมู 7 จํานวน 3 ราน ไดแก ราน ส.บุญสง พานิช รานชางทองแดง
และรานมีดอรัญญิกไทย
(1.2) กลุ ม พ อ ค า และแม ค า ที่ เ ป ด ร า นขายของที่ ร ะลึ ก ในตลาดกลาง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค และราชบุรี
การรั บ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากครั ว เรื อ นของลู ก ค า ที่ ซื้ อ สิ น ค า ตามใบสั่ ง เพื่ อ นํ า ไปออกร า น
จําหนายเอง เปนการกําหนดราคาในลักษณะของการกดราคารับซื้อ เนื่องจากครัวเรือนสวนใหญ
จําตองกูยืมทุนนอกระบบจากพอคา แมคาที่รับซื้อเหลานั้นในการดําเนินการผลิต และเมื่อพอคา
แมคานําไปจําหนายใหแกผูบริโภค จะกําหนดราคาเพิ่มขึ้นเองตามคาใชจายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไดแก คา
ดําเนินการ คาขนสง และคาสถานที่ เปนตน โดยมีสัดสวนที่แตกตางกันไปตามประเภทของมีด ซึ่ง
เปนที่ตองการของตลาดในปริมาณที่แตกตางกัน มีดประเภทเกษตรกรรมและคหกรรม จะมีราคา
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 ถึง 30 ของราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคารับซื้อจากครัวเรือน สวนมีด
แนวศิลปประเภทอาวุธ มีราคาเพิ่มขึ้นจากราคารับซื้อจากครัวเรือน ในสัดสวนที่สูงกวา คือโดยเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 20 ถึ ง 30 และมีด ประเภทอื่น ๆ มีราคาเพิ่ มขึ้นในสัด สวนที่สูงที่สุด โดยเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 20 ถึง 60 ของราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคารับซื้อจากครัวเรือน เนื่องจากมีคาใชจายใน
การเก็บรักษามากกวามีดแนวโรงงาน
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(2) ลูกคาซื้อสินคาตามใบสั่งเพื่อนําไปจําหนายใหแกพอคาสง
ลูกคาประเภทนี้ ไดแก กลุมพอคา แมคาเรจากภายนอกชุมชนที่เดินทางเขามาซื้อผลิตภัณฑ
ถึงสถานประกอบการ แลวนําไปจําหนายตออีกทอดหนึ่งใหแกพอคารายยอย ซึ่งมีตลาดอยูใน
จังหวัดสระบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร
การรับซื้อผลิตภัณฑจากครัวเรือนของลูกคาที่ซื้อสินคาตามใบสั่งเพื่อนําไปจําหนายใหแก
พอคาสง เปนการกําหนดราคาในลักษณะของการกดราคารับซื้อเชนเดียวกับการรับซื้อโดยลูกคาที่
ซื้อสินคาตามใบสั่งเพื่อนําไปออกรานจําหนายเอง โดยกลุมพอคา แมคาเรจากภายนอกไดรับซื้อใน
ราคาเดียวกันกับที่มีการรับซื้อโดยรานคาในชุมชน และเมื่อมีการจําหนายตอใหแกพอคาสง กลุม
พอคา แมคาเรเหลานี้ จะกําหนดราคาเพิ่มขึ้นตามคาใชจายที่เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน โดยมีสัดสวนที่
แตกตางกันไปตามประเภทของมีด มีดประเภทเกษตรกรรม คหกรรม และอาวุธ มีราคาในการ
จํ า หน า ยเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉลี่ ย ประมาณรอ ยละ 5 ถึ ง 10 ของราคาที่ ลูก ค าที่ สั่ งซื้ อ ตามใบสั่ งซื้ อ มา
ในขณะที่มีดประเภทอื่นๆ มีราคาในการจําหนายเพิ่มขึ้นจากราคาที่ซื้อมาในสัดสวนที่สูงที่สุด โดย
เฉลี่ยประมาณรอยละ 20 ถึง 30 เนื่องจากตองเสียคาใชจายในการเก็บรักษาที่มีมูลคามากที่สุด
6.2.1.2 การขนสงผลิตภัณฑ
ครัวเรื อนที่ เ ป นสมาชิ ก ในกลุ มวิสาหกิจชุมชน จะมี การขนสงผลิตภั ณฑ ใ น 3 ลัก ษณะ
ไดแก ครัวเรือนเปนผูนําผลิตภัณฑไปสงใหแกลูกคาเอง ลูกคามารับผลิตภัณฑถึงสถานที่ผลิต และ
คนกลางในทองถิ่นเปน ผูนําผลิตภัณฑไปสงขายภายนอก จากการศึกษาพบวา ครัวเรื อนที่เปน
สมาชิกในกลุมฝกอาชีพบานตนโพธิ์ กลุมผลิตมีดอรัญญิก และกลุมอาชีพทํามีดอรัญญิกทั้งหมด
จํานวน 56 ครัวเรือน เปนผูนําผลิตภัณฑไปสงใหแกลูกคาเอง ลูกคาของครัวเรือนเหลานี้ไดแก กลุม
พอคา แมคา ที่มีรานคาอยูในพื้นที่ชุมชนบานอรัญญิก ที่ซื้อผลิตภัณฑมาวางจําหนายที่รานของตน
ส ว นครัว เรื อ นจํ า นวน 15 ครัว เรือ น ในกลุ ม ฝ ก อาชีพ บ า นต น โพธิ์ ครั ว เรื อ นจํ า นวน 8
ครัวเรือน ในกลุมผลิตมีดอรัญญิก และครัวเรือนจํานวน 19 ครัวเรือน ในกลุมอาชีพทํามีดอรัญญิกมี
ลูกคามารับผลิตภัณฑถึงสถานที่ผลิต ลูกคาเหลานี้ไดแก กลุมพอคาเรที่เดินทางเขามาในทองถิ่นเปน
ประจําเพื่อซื้อผลิตภัณฑจากครัวเรือน เพื่อนําไปจําหนายตอในจังหวัดตางๆ
มีจํานวนครัวเรือนไมมากนักในแตละกลุม ที่อาศัยคนกลางในทองถิ่นเปนผูนําผลิตภัณฑ
ไปสงขาย โดยมีตลาดอยูที่กรุงเทพมหานคร คนกลางในทองถิ่นมีอยูเพียง 1 ราย รับฝากผลิตภัณฑ
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จากครัวเรือนเพื่อนําไปจําหนายโดยคิดคาขนสงกับลูกคาที่เปนกลุมพอคา และแมคาที่รับซื้อ เมื่อ
จําหนายไดก็นําเงินมาใหแกครัวเรือนเจาของผลิตภัณฑโดยคิดคานายหนาตามสัดสวนที่ตกลงกัน
6.2.2 กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
6.2.2.1 ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑไปสูตลาด
สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้ง 7 แหง มีชองทางการจัด
จําหนายผลิตภัณฑมีดอรัญญิกใหแกลูกคาที่แตกตางกัน ดังตอไปนี้
(1) ลูกคาผูสั่งซื้อสินคาตามใบสั่งที่ตองการนําไปบริโภคเอง
ลูกคาประเภทนี้เปนผูติดตอสั่งการผลิตตอสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมเพื่อนําไปใชเอง เปนผูบริโภคขั้นสุดทายที่ไมไดนําผลิตภัณฑที่ซื้อมาไปจําหนายตอ
ซึ่งไดแก นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวตางประเทศ นักอนุรักษงานศิลปะ ผูที่ชื่นชอบงานศิลปะ กลุม
ผูมีอาชีพตํารวจ ทหาร พระ รวมทั้งนักเลนพระ และเครื่องรางของขลัง ที่เดินทางเขามาในทองถิ่น
เพื่อสั่งใหผลิตมีดตามประเภท และรูปแบบที่ตองการ สถานประกอบการที่มีการจําหนายผลิตภัณฑ
ใหแกลูกคาประเภทนี้ มีจํานวน 3 แหง ไดแก รานบรรจง อาวุธโบราณ รานมีดวินัย รวยเจริญ และ
รานส. อรัญญิก
การซื้อผลิตภัณฑมีดอรัญญิกจากสถานประกอบการของลูกคาที่ซื้อสินคาตามใบสั่งเพื่อ
นําไปบริโภคเอง ลวนเปนการซื้อสินคาปลีกในปริมาณที่ไมมากนัก โดยสวนใหญจะเปนมีดแนว
ศิลป ซึ่งตองอาศัยทักษะความชํานาญของชางทํามีดในการผลิต ชองทางการจัดจําหนายในลักษณะ
นี้ ผูผลิตหรือผูประกอบการจะเปนผูกําหนดราคา โดยขึ้นอยูกับประเภท ฝมือ ลวดลาย ตลอดจน
ความยาก-งายในการผลิตชิ้นงาน ผูบริโภคจะตกลงสั่งซื้อตามความพอใจ ดังนั้นกลไกและราคาของ
ตลาดจึงไมมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดราคา ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแลว ผูประกอบการจะมีกําไรจากการ
จําหนายในรูปแบบนี้ประมาณรอยละ 20-30 ของตนทุนรวม
(2) ลูกคาผูสั่งซื้อสินคาตามใบสั่ง ที่ตองการนําไปจําหนายตอ
สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีการจัดจําหนายใหแกลูกคาที่
ซื้อไปเพื่อนําไปออกรานจําหนายตอทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานประกอบการที่มีการผลิต
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เครื่องใชสเตนเลสบนโตะอาหารเพียงอยางเดียว ซึ่งไดแก รานศรีสุขสมวรรณ รานศรีสุข โพธิ์ทอง
อรัญญิก และน.ว.อรัญญิก ลวนมีการจัดจําหนายใหแกลูกคาประเภทนี้เพียงประเภทเดียว ตลาดของ
ผลิตภัณฑจากสถานประกอบการเหลานี้ อยูตามเมืองใหญในจังหวัดตางๆ ของประเทศ ซึ่งไดแก
เชียงใหม ภูเก็ต ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนสงไปขายยังตางประเทศ ซึ่งไดแก ประเทศ
เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา
ส ว นสถานประกอบการแห งอื่น ที่มี การผลิ ตมีด หลายประเภท นอกเหนื อจากการผลิต
เครื่องใชสเตนเลสบนโตะอาหาร ซึ่งไดแก รานบรรจง อาวุธโบราณ รานมีดวินัย รวยเจริญ และ
รานส. อรัญญิก มีกลุมลูกคาในแตละชองทางของการจําหนายครบทุกประเภท (ตารางที่ 6-6) ตลาด
ของผลิตภัณฑจากสถานประกอบการเหลานี้ มีทั้งในประเทศ และตางประเทศเชนเดียวกัน โดย
ตลาดภายในประเทศ อยูที่ตลาดเทศบาลเมือง และหางสรรพสินคาในจังหวัดตางๆ ไดแก เพชรบุรี
นครปฐม เชียงใหม ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร สวนตลาดตางประเทศ อยูในประเทศเยอรมนี
สวิสเซอรแลนด ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนการแสวงหาชองทางในการ
จําหนายเองของผูประกอบการแตละราย เชน การติดตอกับญาติพี่นอง หรือคนรูจักที่อาศัยอยูใน
ประเทศตางๆ เหลานี้ รวมไปถึงการเดินทางไปติดตอทางการคาดวยตนเอง
การรั บซื้ อ ผลิตภั ณ ฑ จ ากสถานประกอบการของลูก ค าที่ซื้อ สิน ค า ตามใบสั่ ง เพื่อ นํ า ไป
จําหนายตอ จะมีราคาเพิ่มขึ้นในแตละขั้นตอนของการจําหนายเปนทอดๆ เชนเดียวกับการรับซื้อ
จากครัวเรือน แตสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด จะมีชองทาง
ในการจําหนายผลิตภัณฑไปสูแหลงตลาดที่กวางกวาครัวเรือนเนื่องจากสามารถรองรับคาใชจาย
ตางๆ ในการดําเนินการจัดจําหนายไปสูผูบริโภค คาใชจายเหลานี้ ไดแก คาดําเนินการขนสง คาเก็บ
รักษาสินคา ตลอดจนคารับประกันสินคา ฯลฯ นอกจากนี้ ยังดําเนินกิจการดวยทุนของตนเอง และมี
บางสวนที่กูยืมมาจากสถาบันทางการเงินอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นจึงไมตองพึ่งพาการปลอย
สินเชื่อในรูปแบบเงินสด และวัตถุดิบจากรานคาในชุมชนที่กดราคาในการรับซื้อ การกําหนดราคา
เมื่อมีการนําไปจําหนายตอจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของคาใชจาย เชน คาดําเนินการ คาขนสง คา
สถานที่ ฯลฯ
6.2.2.2 การขนสงผลิตภัณฑ
สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งหมด มีการขนสงผลิตภัณฑ
โดยใชบริการบริษัทขนสงพัสดุ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีการผลิตชุดเครื่องใชสเตนเลสบน
โตะอาหาร ซึ่งไดแก รานศรีสุขสมวรรณ รานศรีสุข รานส. อรัญญิก รานมีดวินัย รวยเจริญ โพธิ์ทอง
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อรัญญิก และน.ว.อรัญญิก สถานประกอบการเหลานี้ จะเก็บรักษาผลิตภัณฑไวในบรรจุภัณฑที่
ตนเองสั่งทําเปนพิเศษอยางดี และมีการจําหนายสงใหแกลูกคาที่สั่งซื้อสินคาตามใบสั่ง เพื่อนําไป
ออกรานจําหนายใหแกผูบริโภคอีกทอดหนึ่งทั้งสิ้น โดยราคาในการจําหนายสงนั้น ก็ไดรวมคา
ขนสงผลิตภัณฑที่มีการสั่งผลิตตามจํานวนที่ไดตกลงกันเอาไวแลว
สถานประกอบการเพียงบางแหงที่มีการจําหนายปลีกใหแกลูกคาที่ตองการซื้อเพื่อนําไป
บริโภคเอง ซึ่งไดแก รานบรรจง อาวุธโบราณ รานมีดวินัย รวยเจริญ และรานส. อรัญญิก ทั้ง 3 แหง
นี้ เปนสถานประกอบการที่มีการเปดรานจําหนายใหแกลูกคาทั่วไปที่เดินทางเขามาทองเที่ยวภายใน
ชุมชน นอกเหนือจากการดําเนินกิจกรรมการผลิตภายในสถานประกอบการของตนเพียงอยางเดียว
ดังนั้น จึงไมไดเปนผูดําเนินการขนสงเอง หรือใชบริการบริษัทขนสงพัสดุ ในการจําหนายใหแก
ลูกคาที่เดินทางเขามาซื้อเองที่ราน แตอยางไรก็ตาม เมื่อมีการสั่งจากลูกคาประจํา เพื่อจําหนายสงไป
ยังตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ก็ตองใชบริการบริษัทขนสงพัสดุเชนเดียวกัน โดยไมพบวา
มีสถานประกอบการใดๆ เลยที่นําสงผลิตภัณฑไปสูลูกคาโดยการเดินทางไปสงดวยตนเอง

122

122

123

124

125

แผนภูมิที่ 6-2 แสดงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑมีดอรัญญิก
ของครัวเรือนที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน

ผูจําหนายวัตถุดิบ
- สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจ
ขนาดยอมในชุมชนที่จําหนายเหล็ก
- รานคาในชุมชนที่จําหนายเหล็ก ถาน
ลวด อลูมิเนียม ทองเหลือง ทินเนอร
และแลกเกอร
- ครัวเรือนที่ผลิตดามมีดจากไมแปรรูป

ครัวเรือนที่เปน
สมาชิกในกลุม
วิสาหกิจชุมชน

ผูรับซื้อ และตลาด
- สถานประกอบการที่เปน
วิสาหกิจขนาดยอมในชุมชน
- รานคาที่จําหนายวัตถุดิบในชุมชน
- รานจําหนายมีดในชุมชน
- พอคาคนกลางที่นําสงไปยัง
กรุงเทพฯ
- กลุมพอคา แมคาจากภายนอกชุมชน
ที่ซื้อไปออกรานจําหนายในตลาด
กลาง จังหวัดอยุธยา นครสวรรค
และราชบุรี
- กลุมพอคาเรที่ซื้อไปจําหนายตอใน
จังหวัดสระบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี
และกรุงเทพฯ

<------------ความเชื่อมโยงแบบไปขางหลัง---------><-------ความเชื่อมโยงแบบไปขางหนา--------->
แผนภูมิที่ 6-3 แสดงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกิจกรรมการผลิตผลิตภัณฑมีดอรัญญิก
ของสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ผูจําหนายวัตถุดิบ
- บริษัทนําเขาเหล็กประเภทตางๆ
และจําหนายเหล็กแปรรูป
- รานคาในชุมชนที่จําหนายเหล็ก
ถาน ลวด อลูมิเนียม ทองเหลือง
ทินเนอร และแลกเกอร
- ครัวเรือนที่ผลิตดามมีดจากไมแปรรูป
- ครัวเรือนที่รับฝงมุกดามมีด
- รานคาในตลาดเทศบาลเมือง
พระนครศรีอยุธยาที่จําหนายแผน
พลาสติกใส
- ครัวเรือนที่รับจางทําตัวมีด และกลอง
มีด

สถานประกอบการ
ที่เปนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอม

ผูรับซื้อ และตลาด
- ลูกคาที่สั่งซื้อสินคาตามใบสั่งที่
ตองการนําไปบริโภคเอง ไดแก
นักทองเที่ยว ผูที่ชื่นชอบงาน
ศิลปะ ตํารวจ ทหาร พระ
นักเลนพระ และเครื่องรางฯ
- ลูกคาที่สั่งซื้อสินคาตามใบสั่ง
ที่ตองการนําไปจําหนายตอใน
จังหวัดเชียงใหม ภูเก็ต ชลบุรี
เพชรบุรี นครปฐม และกรุงเทพฯ
- ลูกคาในตางประเทศ ไดแก
เยอรมนี สวิสเซอรแลนด
ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด และสหรัฐอเมริกา

<------------ความเชื่อมโยงแบบไปขางหลัง---------><-------ความเชื่อมโยงแบบไปขางหนา--------->
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6.3 โครงสรางของตนทุนในการผลิต
ต น ทุน ในการผลิต ที่ ใ ช ใ นการประกอบการของกลุ มผู ป ระกอบการแตล ะประเภท ทั้ ง
ครัวเรือนที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมนั้น นอกจากจะมีการกูยืมจากแหลงเงินทุนที่แตกตางกันแลว ยังมีการจัดการเพื่อนําไปใช
ในลักษณะของการผลิตที่แตกตางกันอีกดวย ทั้งนี้ โดยเปนไปตามปจจัย 3 ประการ ซึ่งไดแก ความ
จํากัดในวงเงินของตนทุน ความตองการของผูประกอบการ และความตองการของตลาด
ความจํากัดในวงเงินของตนทุนในกลุมผูประกอบการแตละประเภท มีความแตกตางกัน
มากระหวางครัวเรือน และสถานประกอบการที่มีการจางแรงงาน จากการศึกษาถึงแหลงที่มาของ
เงินทุน ครัวเรือนที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันสามารถกูยืมเงินสดจากธนาคารไดในวงเงินเพียง
30,000 บาทตอราย ซึ่งไมเพียงพอตอการลงทุนในการซื้อปจจัยการผลิตตางๆ และยังปดโอกาสใน
การดําเนินกิจการผลิตผลิตภัณฑตามประเภทที่ตนเองตองการอีกดวย การผลิตของครัวเรือนจึงตอง
ยึดตามความตองการของตลาดเปนแนวทางหลัก ในขณะที่สถานประกอบการที่มีการจางแรงงาน
สามารถกูยืมเงินในลักษณะที่มีหลักทรัพยค้ําประกันเพื่อนํามาลงทุนในกิจการของตนเองไดใน
วงเงินขนาดกลางตั้งแต 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท และวงเงินขนาดใหญ ตั้งแต 1,000,000 บาท
ถึง 10,000,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเปนจํานวนเงินที่เพียงพอตอการนําไปใชจายเกี่ยวกับตนทุนการผลิต
ตางๆ ไดแก คาวัตถุดิบ และคาจางแรงงาน ซึ่งมีความผันแปรไปตามปริมาณการผลิต ตลอดจน คา
เครื่องมือและอุปกรณ คาสถานประกอบการ ไปจนถึงคาประกอบการ ซึ่งเปนคาใชจายที่ตองลงทุน
สูงเมื่อเริ่มตนกิจการ
จากตารางที่ 6-7 แสดงใหเ ห็น วา การผลิตผลิ ตภั ณฑมีด อรั ญญิ กของผู ประกอบการใน
ปจจุบัน มี 3 ลักษณะ ไดแก ผลิตเพื่อจําหนายสงตามใบสั่ง ผลิตเพื่อจําหนายปลีกตามใบสั่ง และ
ผลิตเพื่อจําหนายปลีกหนาราน โดยการผลิตทั้ง 3 ลักษณะแบงออกเปน การผลิตเปนประจํา และ
เปนครั้งคราว การผลิตเพื่อจําหนายปลีกหนารานเปนครั้งคราว จะทํากําไรใหแกผูประกอบการมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาจากสัดสวนของกําไรที่ไดรับตอหนวย (รอยละ 50.00) แตเนื่องจากเปนการผลิตที่
ขึ้นอยูกับความตองการของผูประกอบการเปนหลัก โดยมีการผลิตในปริมาณที่ไมมากนักในแตละ
ครั้ง และการกําหนดราคาก็ไมเปนไปตามกลไกการตลาด ทําใหการผลิตในลักษณะนี้ไมเปนที่นิยม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสถานประกอบการที่เปนครัวเรือน เพราะมีตลาดในการจําหนายที่แคบ คือ
จํากัดอยูในหนารานของตนเองเทานั้น ครัวเรือนจึงไมนิยมเปดรานเพื่อจําหนายสินคาภายในที่อยู
อาศัย การผลิตของครัวเรือนจะขึ้นอยูกับความตองการของตลาดเปนหลัก เพราะตองผลิตเพื่อให
สามารถขายสินคาได โดยนําเงินที่ไดจากการจําหนายมาใชสอย และเปนทุนในการผลิตตอไป
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นอกจากนี้ ครัวเรือนแตละครัวเรือนก็ยังไมนิยมผลิตมีดทุกประเภทเพื่อการจําหนาย เพราะ
จะตองจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชสําหรับการผลิตมีดแตละประเภทใหครบถวนตามความ
ต อ งการ โดยอาจมี ก ารดั ด แปลงเทคโนโลยี ก ารผลิ ตให ส อดคลอ งกั บ ผลิต ภั ณ ฑ นอกจากนี้ ยั ง
สิ้นเปลืองเวลามากขึ้นเนื่องจากมีความชํานาญในการผลิตมีดแตละประเภทไมเทากัน รวมทั้งการ
เปลี่ยนชนิดของผลิตภัณฑก็ยังทําใหกระบวนการผลิตไมตอเนื่อง ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาว ลวนทํา
ใหตนทุนสูงขึ้น
สถานประกอบการที่มีการผลิตและจําหนายปลีกหนารานในลักษณะนี้ มีเปนสวนนอยเพียง
3 ราย ซึ่งไดแก รานบรรจง อาวุธโบราณ รานมีดวินัย รวยเจริญ และรานส. อรัญญิก โดยรานมีด
วินัย รวยเจริญ และรานส. อรัญญิก เปนสถานประกอบการเพียง 2 แหงที่มีการจางแรงงานเพื่อการ
ผลิตมีดครบทุกประเภท โดยมีการแบงหนาที่ไปตามความชํานาญในการผลิตมีดประเภทตางๆ การ
ผลิตในลักษณะนี้เปนการผลิตเพื่อวางแสดงในตูโชว หรือนําไปขายตามงานนิทรรศการ
การผลิตเพื่อจําหนายสงตามใบสั่งเปนประจํา เปนการผลิตที่ทํากําไรใหแกผูประกอบการ
จํานวนมากในลําดับที่รองลงมา (รอยละ 28.57) ประเภทของผลิตภัณฑที่มีการผลิตในลักษณะนี้มี
ไมหลากหลาย ขึ้นอยูกับความตองการของตลาดประจําที่รองรับ ซึ่งโดยปกติแลวจะเปนพอคาสงที่
นิยมรับซื้อมีดประเภทเกษตรกรรม และคหกรรมเพื่อไปจําหนายตอ อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึง
ปริมาณความตองการในการรับซื้อในแตละครั้งที่มีเปนจํานวนมาก (2,000 ชิ้น) สงผลใหตนทุนรวม
ที่ใชในการผลิตแตละครั้งมีมูลคาสูงขึ้นตามไปดวย (70,000 บาท) ตนทุนที่สูงในระดับนี้ มีเพียง
สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และรานคาที่ปลอยสินเชื่อเทานั้น ที่
สามารถรองรับคาใชจายได ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหครัวเรือนตองรับใบสั่งผลิตตามที่รานคา
กําหนด โดยมีการแบงสรรปริมาณการผลิตไปตามสัดสวนของสินเชื่อที่แตละครัวเรือนไดกูยืมไป
เพื่อใหครบตามจํานวน และสามารถรับซื้อคืนจากครัวเรือนในลักษณะของการกดราคา
เมื่อสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งรานคา จําหนาย
ผลิตภัณฑตามปริมาณที่พอคาสงตองการรับซื้อ ก็สามารถจําหนายไดในราคาสง ซึ่งมีการลดหยอน
ราคารวมของสินคาใหแกพอคารับซื้อนั้น ทําใหพอคาสงเปนลูกคาเจาประจําของรานคา โดยไมไป
รับซื้อจากครัวเรือนโดยตรง เพราะถึงแมวาครัวเรือนจะลดปริมาณการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับ
ราคาของต น ทุ น ที่ ต นเองสามารถรองรั บ ได แตก็ ไ มสามารถจํา หน า ยใหแ กพ อคาส งโดยมี ก าร
ลดหยอนราคาสินคาไดเทากับรานคาตามสัดสวนของปริมาณการผลิตเพื่อการจําหนายที่นอยกวา
นั่นเอง
นอกจากนี้ เมื่อครัวเรือนรับจางรานคาในการผลิตไปนานๆ เปนประจํา เปนจํานวนมาก จึง
ทํ า ให เ กิ ด ทั ก ษะความชํ า นาญ และเรี ย นรู ร ะบบการทํ า งานตามความเคยชิ น รวมทั้ ง มี ก ารใช
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เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตแบบเดิมโดยไมมีการเปลี่ยนแปลง ทํ าใหไมตองลงทุ นเพื่ อซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณเพื่อการผลิตบอยๆ ซึ่งเปนการประหยัดคาใชจาย สงผลใหครัวเรือนเลือกที่จะ
ดําเนินการผลิตตามใบสั่งเปนประจําตอไป โดยยอมขายผลิตภัณฑของตนเองในราคาต่ํา
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม โดยสวนใหญถึง 4 ใน 7 แหง มีการผลิตผลิตภัณฑชุดเครื่องใชสเตนเลสบนโตะอาหารเปน
แนวทางหลัก ซึ่งตองใชเทคโนโลยีในการผลิตแบบสมัยใหมเปนสวนใหญ โดยผสมผสานกับ
เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมเปนสวนประกอบ ทําใหมีตนทุนในการผลิตสูงกวาครัวเรือนที่มีการใช
เทคโนโลยีแบบสมัยใหมนอยกวา อีกทั้งการนําเขาเครื่องมือและอุปกรณที่ตองใชพลังงานไฟฟา
เหลานั้น ยังสงผลใหมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการใชเทคโนโลยีติดตามมา ซึ่งไดแก คาเสื่อมราคาของ
เครื่องจักร รวมทั้งคาไฟ เปนตน ดังนั้น การดําเนินกิจการผลิตในลักษณะนี้ ครัวเรือนจึงไมสามารถ
รองรับคาใชจายได และสถานประกอบการก็ไมสามารถแจกจายงานเพื่อจางใหครัวเรือนดําเนินการ
ผลิตไดเชนเดียวกัน ครัวเรือนจึงตองดําเนินการผลิตตามใบสั่งของพอคาในทองถิ่นตอไป สวน
ผูประกอบการก็หันไปการจางแรงงานเพื่อการผลิตในสถานประกอบการของตนเอง
การผลิตเพื่อจําหนายปลีกหนารานเปนประจํา รวมทั้งการผลิตเพื่อจําหนายปลีกตามใบสั่ง
เปนประจําและเปนครั้งคราว ทํากําไรใหแกผูประกอบการในระดับกลาง โดยมีสัดสวนของกําไรที่
ไดรับตอหนวยตั้งแตรอยละ 22.22 ถึงรอยละ 25.00 ในขณะที่ตนทุนในการผลิตตอหนวยจะอยูที่
ระดับ 45 บาทถึง 100 บาท
การผลิตเพื่อจําหนายปลีกหนารานเปนประจํา เปนการผลิตแบบตอเนื่องตามสายงาน หรือ
สายการผลิตที่ผูประกอบการไดดําเนินเปนกิจการหลัก เริ่มตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนํามาใชใน
กระบวนการผลิต ไปจนถึงการไดผลสําเร็จเปนผลิตภัณฑ ตลอดจนทักษะความชํานาญของแรงงาน
เชนเดียวกับการผลิตเพื่อจําหนายสงตามใบสั่งเปนประจํา แตแตกตางตรงสถานที่ในการจัดจําหนาย
และจํานวนของผลิตภัณฑที่มีการจําหนายในแตละครั้ง สถานประกอบการเพียง 2 แหง ที่มีการ
จําหนายในลักษณะนี้ ไดแก รานมีดวินัย รวยเจริญ และรานส. อรัญญิก มีการผลิตมีดทุกประเภท
โดยจางแรงงานเพื่อการผลิตมีดในแตละประเภทจนเกิดความชํานาญ ทําใหไมสิ้นเปลืองตนทุนจาก
การใชวัตถุดิบตางๆ ในการผลิตตามปริมาณที่กําหนด
สวนการผลิตเพื่อจําหนายปลีกตามใบสั่งเปนประจําและเปนครั้งคราว จะคอนขางถูกจํากัด
รูปแบบและจํานวนของผลิตภัณฑในการสั่งซื้อ ซึ่งเปนไปตามความตองการของลูกคา โดยอาจมี
การสงตัวอยางหรือแบบมาใหทําการผลิตตามอยาง ปกติแลวลูกคามักจะสั่งผลิตมีดประเภทอาวุธ
และอื่นๆ ตามความตองการของตนเอง รวมทั้งยังมีการสั่งผลิตมีดประเภทเกษตรกรรมที่มีรูปแบบ
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ทั่วไปซึ่งหาซื้อไดตามทองตลาดในลักษณะของการสั่งซื้อเปนประจําดวย ดังนั้น เมื่อลูกคามีความ
ตองการผลิตภัณฑมีดหลากหลายรูปแบบ ผูประกอบการจึงตองมีการจัดหาเทคโนโลยีการผลิตเปน
การเฉพาะ รวมทั้งยังตองมีการจัดหาวัตถุดิบใหตรงตามความตองการของผูสั่งซื้อ โดยตองใชความ
พยายามในการจัด หามากขึ้ น ส งผลใหตน ทุน ในดา นวัตถุดิ บสู งขึ้น รวมทั้ งคาแรงก็สูงขึ้ นตาม
ความคิดและทักษะฝมือที่ตองใชมากกวาเดิม หรืออาจจําตองมีการตัดแรงงานที่ขาดทักษะและความ
ชํานาญออกไปเปนบางกรณี ดังนั้น ผูประกอบการที่สามารถดําเนินกิจการผลิตเพื่อตอบสนองตอ
ตลาดประเภทนี้ไดจึงไดแกผูประกอบการที่ดําเนินกิจการผลิตมีดทุกประเภทเทานั้น เนื่องจากมี
แรงงาน เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน ตลอดจนชองทางในการนําเขาวัตถุดิบตางๆ ครอบคลุม
เกือบทั้งหมด สามารถจัดการคาใชจายตางๆ ใหอยูในวงเงินที่สามารถควบคุมราคาตนทุนได และ
สงผลใหสามารถเสนอราคาแกลูกคาในระดับนาพอใจ
การผลิตเพื่อจําหนายสงตามใบสั่งเปนครั้งคราว ทํากําไรใหแกผูประกอบการในสัดสวนที่
ไดรับตอหนวยนอยที่สุด (รอยละ 16.67) การผลิตในลักษณะนี้เกิดจากวิสัยทัศนของผูประกอบการ
ซึ่งมีการสังเกตและวิเคราะหสภาพความเปนไปของตลาดรับซื้อมีดแตละประเภทในแตละชวงเวลา
โดยมีการผลิตเปนจํานวนมากเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดในชวงเวลานั้น เชน การ
ผลิตเคียวเกี่ยวขาวไวเตรียมขายสง เพื่อรองรับความตองการของชาวนาในฤดูเกี่ยวขาวของชาวนาที่
กําลังจะถึง และเมื่อหมดฤดู ก็เปลี่ยนไปผลิตมีดประเภทอื่นตอไป ผูประกอบการที่ดําเนินกิจการ
ผลิตในลักษณะนี้ จะตองมีเงินทุนเพียงพอในการผลิตไปตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของตลาด
รวมทั้งมีสถานที่ในการจัดเก็บผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นในปริมาณมากเพื่อเตรียมออกจําหนาย ดังนั้นจึงมี
การผลิตในสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเทานั้น เพราะมีพื้นที่ หรือ
สามารถตอเติมพื้นที่เพื่อใชในการเก็บรักษาสินคา รวมทั้งมีการจางแรงงานเพื่อดําเนินการผลิตใน
ปริมาณมากได ซึ่งครัวเรือนไมสามารถรองรับคาใชจายซึ่งเปนตนทุนในการผลิตที่เพิ่มขึ้นในสวนนี้
ไดทั้งหมด
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6.4 สรุปเรื่องความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิก
ครั ว เรื อ นที่ เ ป น สมาชิ ก ในกลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน มี ค วามเชื่ อ มโยงแบบไปข า งหลั ง ถึ ง
แหลงที่มาของวัตถุดิบหลัก วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ และบรรจุภัณฑ ซึ่งมีที่ตั้งอยูภายในชุมชน
เปนหลัก โดยรานคาที่เปนแหลงจําหนายวัตถุดิบตางๆ ภายในชุมชนเหลานี้ เปนตัวกลางในการ
นําเขาวัตถุดิบจากภายนอกชุมชนอีกตอหนึ่ง และยังมีบทบาทตอการกําหนดโครงสรางของตนทุน
ในการผลิต รวมทั้งเปนกลไกที่สําคัญในการกําหนดโครงสรางราคาของผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่มี
การผลิตขึ้นจากครัวเรือนในฐานะที่เปนตลาดรับซื้อผูกขาดสําหรับความเชื่อมโยงแบบไปขางหนา
เนื่องจากพอคาในชุมชนไดปลอยสินเชื่อใหแกครัวเรือนในการนําตนทุนตางๆ ไปใชในการผลิต ทํา
ใหครัวเรือนซึ่งไมมีเงินทุนในการผลิตที่เพียงพอจําตองกูยืมวัตถุดิบเพื่อนํามาใชในการดําเนิน
กิ จ การตามใบสั่ ง ผลิ ต ของร า นค า ครั ว เรื อ นไม ไ ด รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของค า
ประกอบการตางๆ มากนัก เมื่อดําเนินกิจการผลิตตามใบสั่งจากรานคาเปนประจํา ทําใหเลือกที่จะ
ผลิตเพื่อสงขายใหแกรานคาตอไป ถึงแมวาจะถูกกดราคารับซื้อคืน อยางไรก็ตาม เมื่อรานคามีการ
นําผลิตภัณฑไปจําหนายตอ จึงเกิดความเชื่อมโยงทางดานการตลาดกับตลาดภายนอกชุมชน โดย
มูลคาของผลิตภัณฑไดเพิ่มขึ้นตามสัดสวนที่แตกตางกันไปในมีดแตละประเภท ทั้งนี้ มีแนวศิลปทั้ง
ประเภทอาวุธ และอื่นๆ มีสัดสวนของมูลคาเพิ่มมากกวามีดแนวโรงงานประเภทเกษตรกรรม และ
คหกรรม เนื่องจากมีความใชจายในการเก็บรักษาที่มากกวา แตครัวเรือนโดยสวนใหญดําเนินกิจการ
ผลิตมีดแนวโรงงานเปนหลัก รานคาตางๆ จึงมีการจําหนายผลิตภัณฑมีดแนวโรงงานเปนหลัก
เชนเดียวกัน
สวนสถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความเชื่อมโยงแบบไป
ขางหลัง ถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบหลัก ซึ่งไดแก เหล็กชนิดตางๆ จากกรุงเทพฯ เนื่องจากตองการ
เหล็กที่มีคุณภาพสูงกวาเหล็กที่มีการจําหนายในชุมชนเพื่อตอบสนองตอตลาดภายนอกทองถิ่นทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีกําลังซื้อเหล็กที่มีคุณภาพซึ่งจําหนายในปริมาณขั้นต่ํา
ในราคาสูง ในขณะที่ครัวเรือนนั้นไมสามารถทําได ดานการนําเขาวัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ และ
บรรจุภัณฑ ยังคงมีการซื้อจากแหลงจําหนายภายในชุมชนเชนเดียวกับครัวเรือน โดยมีวัตถุดิบบาง
ประเภทที่นําเขาเองโดยตรงจากแหลงจําหนายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานประกอบการ
เหลานี้ สามารถแสวงหาตลาดไดดวยตนเอง มีเงินลงทุนเพียงพอที่จะกําหนดลักษณะของการผลิต
ตามความตองการของตนเองนอกเหนือจากการผลิตตามความตองการของตลาด รวมทั้งสามารถ
ดําเนินการจัดจําหนายผลิตภัณฑไปสูตลาดภายนอกทองถิ่น โดยไมถูกผูกขาดในการรับซื้อจาก
รานคาในชุมชนเชนเดียวกับครัวเรือน ชองทางในการจัดจําหนายผลิตภัณฑจึงกวางกวาในลักษณะ
ของความเชื่อมโยงแบบไปขางหนา สวนการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ เปนไปตามแนวทางของ
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มีดที่มีการผลิต โดยมีดแนวศิลปประเภทตางๆ จะกําหนดราคาโดยผูประกอบการ แตหากเปนมีด
แนวโรงงาน ตลาดรับซื้อจะเปนผูกําหนด และมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นตามคาใชจายในการดําเนินการ
จําหนายเปนทอดๆ เชน คาขนสง คาเก็บรักษาสินคา คาสถานประกอบการ ตลอดจนคารับประกัน
สินคา ฯลฯ

บทที่ 7
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
7.1 สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงประวัติความเปนมาของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กอนเขาสูโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ตลอดจนรูปแบบและความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับกลุมผูประกอบการของสถานประกอบการ
2 ประเภท ไดแก สถานประกอบการที่เปนครัวเรือนซึ่งเปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน และ
สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จากการศึกษาถึงประวัติความเปนมาของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกกอนเขาสูโครงการ
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ พบวา นับตั้งแตที่ชาวลาวเวียงจันทนเขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่หมูบานตน
โพธิ์ และไผหนอง ในตําบลทาชาง อําเภอนครหลวง ในราวสมัยรัชกาลที่ 2 จนถึงป พ.ศ. 2545 ซึ่ง
เปนปสุดทาย กอนที่จะมีการจัดตั้งโครงการฯ ในปตอมา ระบบของการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบและ
สิ น ค า ระหว า งผู ป ระกอบการกั บ แหล ง วั ต ถุ ดิ บ และผู ป ระกอบการกั บ แหล ง ตลาด มี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ในชวงเริ่มแรก ซึ่งจัดเปนยุคของการผลิตเพื่อ
แลกเปลี่ยน (พ.ศ. 2365-พ.ศ. 2449) เปนชวงที่กิจกรรมการผลิตมีด เปนไปอยางเรียบงาย ไมซับซอน
ไมมีก ารแข งขั น ตลอดจนทรัพ ยากรที่นํ า มาใชก็มี อยา งไมจํากัด แตครัว เรื อ นที่ ผลิตมีด จะตอ ง
เดินทางไปหาเปนระยะทางไกลๆ ดวยตนเอง เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชน หรือในบริเวณ
ใกลเคียงไมมีแหลงที่แนนอนสําหรับนํามาใชในการผลิตมีดในระยะยาว ปริมาณการผลิตในแตละ
วันก็มีเปนจํานวนไมมาก
ในระยะตอมา ซึ่งเปนชวงเวลาที่ตอเนื่องจากชวงแรก เปนยุคของการกอเกิดระบบตลาด
(พ.ศ. 2450-พ.ศ. 2507) ในชวงนี้พอคาชาวจีนเขามามีบทบาทเปนคนกลางในการนํามีดที่ผลิตขึ้น
จากครัวเรือนตางๆ ในชุมชน ไปจําหนายยังตลาดตามหัวเมืองตางๆ รวมทั้งในกรุงเทพฯ และยังเปน
ผูจัดหาวัตถุดิบที่จําเปนตองใชในการผลิตมีดมาจําหนายใหแกครัวเรือน ชองทางในการจัดจําหนาย
มีดของครัวเรือนเกือบตลอดชวงเวลานี้ ถูกควบคุมโดยพอคาคนกลาง แตหลังจากป พ.ศ. 2490 เปน
ตนมา ครัวเรือนที่ผลิตมีดเริ่มมีชองทางในการจัดจําหนายผลิตภัณฑของตนเองมากขึ้น ไมไดพึ่งพา
พอคาคนกลางเพียงชองทางเดียวอีกตอไป โดยมีทั้งการขายปลีก และขายสง การขายปลีกของ
ครัวเรือน ประกอบไปดวย การเรขาย การออกรานขาย และการขายปลีกหนาราน สวนการขายสง มี
ทั้งการขายสงไปยังตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ
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เมื่อครัวเรือนมีการแขงขันทางการคามากขึ้น จึงเปนการเขาสูยุคของระบบตลาดผูกขาด
(พ.ศ. 2508-พ.ศ. 2545) แตละครัวเรือนมีการนําเขาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชพลังงานไฟฟามาชวย
ในการเพิ่มกําลังการผลิต ซึ่งมีผลใหเกิดการแขงขันกันทางดานคุณภาพของวัตถุดิบตามมา อยางไรก็
ตาม ในระยะ 20 ปหลัง กอนมีการจัดตั้งโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2545)
ตลาดของผลิตภัณฑมีดอรัญญิกมีแนวโนมที่จํากัดตัวลง เนื่องจากมีผูประกอบการหลายรายทั้งจาก
ในประเทศและตางประเทศแขงขันกันผลิตมีดประเภทตางๆ ออกจําหนายมากขึ้น สงผลใหจํานวน
ของครัวเรือนที่ผลิตมีดในชุมชนบานอรัญญิกแนวโนมลดลงมาโดยตลอด
ในป พ.ศ. 2546 เมื่อมีการจัดตั้งโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ ครัวเรือนที่ผลิตมีด
หลายครัวเรือน ไดมีการรวมตัวกันเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมตางๆ เพื่อรวมมือกันในการจัดหา
ชองทางการจัดจําหนาย รวมทั้งใหความชวยเหลือกันในดานการฝกฝนทักษะการผลิตอันเปนภูมิ
ปญญาที่มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่น กลุมวิสาหกิจชุมชนในตําบลทาชางมีจํานวนทั้งสิ้น 3 กลุม อยู
ในหมู 6 บานตนโพธิ์ 2 กลุม ไดแก กลุมฝกอาชีพบานตนโพธิ์ และกลุมผลิตมีดอรัญญิก และอยูใน
หมู 7 บานไผหนอง 1 กลุม คือ กลุมอาชีพทํามีดอรัญญิก ทั้ง 3 กลุมนี้ ลวนมีบทบาทในการเขารวม
การคั ด สรรสุ ด ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ ข องโครงการฯ ในแต ล ะป จากการส ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น จาก
ครัวเรือนที่เปนสมาชิกของแตละกลุมเขาประกวด
อยางไรก็ตาม ในชวงเวลากอนป พ.ศ. 2546 เพียงเล็กนอย ครัวเรือนที่ประกอบกิจการผลิต
มีดบางครัวเรือน ไดเริ่มมีการลงทุนโดยการวาจางผูที่มีทักษะในการผลิตมีดจากครัวเรือนตางๆ ใน
ทองถิ่น ใหเขามาเปนแรงงานในกระบวนการผลิตภายในสถานประกอบการของตนเองในลักษณะ
ที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถานประกอบการเหลานี้มีกําลังในการจัดหาวัตถุดิบ
ตางๆ ที่ใชในการผลิตดวยตนเอง ตลอดจนมีชองทางในการจัดจําหนายผลิตภัณฑออกไปสูตลาด
ภายนอกโดยตรง จํานวนสถานประกอบการที่มีการเขารวมโครงการฯ นับตั้งแตป พ.ศ. 2546 มี
จํานวนทั้งสิ้น 7 แหง อยูในหมู 6 บานตนโพธิ์ 4 แหง ไดแก รานศรีสุขสมวรรณ รานศรีสุข รานโพธิ์
ทอง อรัญญิก และรานส. อรัญญิก และอยูในหมู 7 บานไผหนอง 3 แหง ไดแก รานบรรจง อาวุธ
โบราณ รานมีดวินัย รวยเจริญและบริษัท น.ว.อรัญญิก จํากัด
การศึกษาถึงรูปแบบของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีประเด็นหลักในการศึกษา 5 ประเด็น ซึ่งไดแก จํานวนของ
ครัวเรือนที่เปนสมาชิกหรือจํานวนของคนงาน ประเภทของผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่มีการผลิตใน
สถานประกอบการ ตลอดจนกระบวนการผลิตมีด ปจจัยที่จําเปนตอการประกอบอาชีพผลิตมีด และ
การเขารวมในโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ สวนการศึกษาถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
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เปนการศึกษาเกี่ยวกับแหลงที่มาของวัตถุดิบหลัก วัสดุที่เปนสวนประกอบ และบรรจุภัณฑ รวมไป
ถึงวิธีการจัดหาวัตถุดิบหลัก วัตถุดิบที่เปนสวนประกอบ และบรรจุภัณฑเขาสูสถานประกอบการ
ตลอดจนชองทางในการจัดจําหนายผลิตภัณฑไปสูตลาด และการขนสง โดยพิจารณาลักษณะของ
การดําเนินกิจการผลิตของสถานประกอบการแตละประเภทจากโครงสรางของตนทุนในการผลิต
กลุมวิสาหกิจชุมชน มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 56 ครัวเรือน จําแนกออกเปนสมาชิกในกลุม
ฝกอาชีพบานตนโพธิ์ จํานวน 24 ครัวเรือน สมาชิกในกลุมผลิตมีดอรัญญิก จํานวน 12 ครัวเรือน
และสมาชิกในกลุมอาชีพทํามีดอรัญญิก จํานวน 20 ครัวเรือน ลักษณะของการผลิตของครัวเรือนใน
แตละกลุมโดยสวนใหญเปนการผลิตเพื่อจําหนายสงตามใบสั่งเปนประจํา โดยมีรานคาในชุมชน
เปนตลาดรับซื้อแบบผูกขาด เนื่องจากรานคามีบทบาทในการปลอยสินเชื่อรูปแบบตางๆ ที่จําเปน
ตอการผลิตมีดใหแกครัวเรือนที่ไมมีตนทุนในการผลิตที่เพียงพอ ดังนั้นครัวเรือนจึงไมสามารถนํา
มี ด ที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ไปจํ า หน า ยเองได เ พราะถู ก ควบคุ ม การผลิ ต ตั้ ง แต ลั ก ษณะของวั ต ถุ ดิ บ ประเภท
รูปแบบ จํานวน ไปจนถึงแหลงจําหนาย จากรานคาผูปลอยสินเชื่อ ประกอบกับเมื่อครัวเรือนมีการ
ผลิตมีดประเภทเดิมอยูเปนประจําซึ่งไดแกมีดแนวโรงงานประเภทคหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่ง
เปนการผลิตตามความตองการของตลาดเปนหลัก ทําใหเกิดทักษะความชํานาญที่เพิ่มขึ้น และไม
ตองประกับปญหาความไมแนนอนของตนทุนในการผลิตมากนัก ครัวเรือนจึงเลือกที่จะผลิตเพื่อสง
ขายใหแกรานคาตอไปในราคารับซื้อคืนที่ถูกเอาเปรียบ จากสภาพการณดังกลาว ทําใหการรวมกลุม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนตามแนวความคิ ด ของการกระจายความเจริ ญ เติ บ โตไปสู ท อ งถิ่ น ไม ป ระสบ
ความสําเร็จเพราะครัวเรือนสวนใหญจําหนายผลิตภัณฑโดยไมผานชองทางการจัดจําหนายของกลุม
วิสาหกิจชุมชน
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 241 คน จําแนกออกเปน
สถานประกอบกิจการผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดยอม จํานวน 6 แหง และสถานประกอบการที่เปน
วิสาหกิจขนาดกลาง จํานวน 1 แหง สถานประกอบการสวนใหญถึง 6 ใน 7 แหง มีการผลิตมีด
ประเภทคหกรรม ชนิดเครื่องใชสเตนเลสบนโตะอาหารเปนแนวทางหลัก ซึ่งตองใชเทคโนโลยีใน
การผลิตที่มีราคาสูง โดยสามารถกูเงินจากสถาบันทางการเงินตามกฎหมาย ในวงเงินตั้งแตขนาด
ปานกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ เพื่อนํามาลงทุนในการจางแรงงาน คาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหลง
จําหนายในกรุงเทพฯ ตลอดจนคาใชจายในการประกอบการตางๆ การดําเนินกิจการผลิตของสถาน
ประกอบการเป น อิ ส ระจากการผู ก ขาดของแหล ง เงิ น กูน อกสถาบัน ดั งนั้ น จึ ง สามารถกํ า หนด
ลักษณะของวัตถุดิบ ประเภท รูปแบบ จํานวน ไปจนถึงแหลงจําหนายมีดบางประเภทไดดวยตนเอง
โดยการผลิตมีดในบางประเภทยังคงมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดภายนอกชุมชน
ชองทางในการจํ า หน า ยผลิ ตภั ณ ฑไปสูตลาด ประกอบไปดว ยลูก ค าผู สั่งซื้ อสิ น ค าตามใบสั่ ง ที่
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ตองการนําไปบริโภคเอง และลูกคาผูสั่งซื้อสินคาตามใบสั่งที่ตองการนําไปจําหนายตอ โดยมีแหลง
ตลาดอยูภายในชุมชน และตลาดตามเมืองใหญๆ ไปจนถึงตลาดในตางประเทศ สถานประกอบการ
สามารถรับผิดชอบคาใชจายในการขนสงผลิตภัณฑไปจําหนายแกผูบริโภคโดยตรง โดยมีบางสวน
เปดเปนหนารานขายผลิตภัณฑของตนเอง ดานการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ ขึ้นอยูกับประเภท
ของมีด โดยมีดแนวศิลปประเภทตางๆ จะกําหนดราคาโดยผูประกอบการ แตหากเปนมีดแนว
โรงงาน ตลาดรับซื้อจะเปนผูกําหนด และมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นตามคาใชจายในการดําเนินการจําหนาย
เปนทอดๆ
7.2 ขอเสนอแนะถึงแนวทางในการพัฒนาปจจัยที่มีสวนในการสงเสริมกิจกรรมการผลิต
มีดอรัญญิกของผูป ระกอบกิจการผลิต
7.2.1 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของการดําเนินกิจการ
7.2.1.1 สถานประกอบกิจการผลิตแตละแหง ทั้งที่เปนครัวเรือน และที่เปนวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ที่ผลิตมีดในประเภทที่มีการผลิตอยูเปนประจําเพื่อจําหนายสงตามใบสั่ง เปน
ประเภทเดียวกับมีดที่มีการผลิตเพื่อจําหนายสงตามใบสั่งเปนครั้งคราว โดยเฉพาะอยางยิ่ง มีด
ประเภทแนวโรงงานประเภทเกษตรกรรม และคหกรรม ซึ่งมีรูปแบบคอนขางแนนอน ควรเปลี่ยน
การดําเนินกิจการโดยนําผลิตภัณฑมีดที่มีการผลิตตามใบสั่งเปนครั้งคราว เขาสูสายงานที่มีการผลิต
ตามใบสั่งเปนประจํา เนื่องจากการผลิตมีดเปนครั้งคราว มีสัดสวนของกําไรที่ไดรับตอหนวยจาก
การจําหนายนอยลงเมื่อเทียบกับมีดประเภทเดียวกันที่มีการผลิตเปนประจํา การรวมสายงานการ
ผลิตมีดประเภทเดียวกันที่มีรูปแบบของผลิตภัณฑคอนขางแนนอน โดยดําเนินกิจการผลิตเปน
ประจําเพียงแนวทางเดียวนั้น จะชวยลดตนทุนในการผลิตตอหนวยลง ซึ่งมีผลทําใหสัดสวนของ
กําไรที่ไดรับตอหนวยนั้นเพิ่มมากขึ้น
7.2.1.2 สถานประกอบการที่มีการผลิตเพื่อจําหนายปลีกตามใบสั่ง ควรนํามีดประเภทอาวุธ
เขาสูสายงานการผลิตแบบเปนครั้งคราว แทนการผลิตแบบเปนประจํา เนื่องจากมีดประเภทอาวุธ
เปนผลิตภัณฑมีดแนวศิลปที่มีการกําหนดรูปแบบซึ่งขึ้นอยูกับลูกคาเปนหลัก การผลิตมีดตามสาย
งานประจํา ควรเปนมีดแนวโรงงานที่มีรูปแบบคอนขางแนนอน ที่สามารถกําหนดไดโดยผูผลิตเอง
ซึ่งไดแก มีดประเภทเกษตรกรรม และคหกรรม นอกจากนี้ การผลิตมีดแนวศิลป ประเภทอาวุธ และ
อื่นๆ แบบเปนครั้งคราว ยังสามารถทํากําไรใหแกผูประกอบการไดมากกวาการผลิตแบบเปนประจํา
เปนสัดสวนตอหนวยที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กนอย
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7.2.1.3 สถานประกอบการที่ มีก ารผลิต เพื่อ จํ า หน า ยปลี ก หนา รา น ควรมี ก ารจั ด แสดง
ผลิตภัณฑของตนใหลูกคาเขามาเลือกซื้อมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการผลิตเพื่อจําหนายปลีกหนาราน
สามารถทํากําไรใหผูประกอบการไดมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑที่มีการวางจําหนายในตูจัด
แสดง จะมีตนทุนในการผลิตตอหนวยที่นอยที่สุด แตมีสัดสวนของกําไรที่ไดรับตอหนวยมากที่สุด
หากมีลูกคาเขามาเลือกชม เลือกซื้อสินคาหนารานมากขึ้น การผลิตเพื่อวางจําหนายในตูจัดแสดงจะ
มีการผลิตเพิ่มขึ้นในแตละครั้งจนมีการผลิตเปนประจําในที่สุด
7.2.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการตนทุนในการดําเนินกิจการ
7.2.2.1 สถาบันการเงินที่มีการปลอยสินเชื่อใหแกผูประกอบกิจการผลิตมีดในชุมชนบาน
อรัญญิกเพียงแหงเดียว คือ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ควรมีบทบาทในการกํากับดูแลการนํา
เงินที่กูไป ไปใชใหตรงตามวัตถุประสงค เชน รวมมือกับผูนําชุมชนในการจัดตั้งองคกรสินเชื่อ
ชาวบานใหเขามาทําหนาที่กํากับติดตามการจัดการสินเชื่อที่กูยืมมาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ธนาคารผู
ปลอยสินเชื่อควรแนะนําชองทางที่เหมาะสมแกการดําเนินกิจการ เชน การทําบัญชีรายรับ-รายจาย
รวมทั้งมีการจัดอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดการตนทุนเพื่อการผลิต เปนตน
7.2.2.2 เทศบาลตําบลอรัญญิก ควรเขามาดูแลเรื่องการจําหนายถานไมที่ใชในการเผาเหล็ก
เพื่อตีมีด โดยกําหนดใหมีการจัดจําแนกประเภทของถานไมที่ใชเปนพลังงานสําหรับกิจกรรมตางๆ
อยางชัดเจน เนื่องจากในปจจุบัน รานคาในชุมชนที่นําถานไมเขามาจําหนายแกผูประกอบกิจการ
ผลิตมีดในชุมชนบานอรัญญิก มีการนําถานไมประเภทตางๆ เขามาจําหนายในปริมาณที่แตกตางกัน
ไปตามชวงเวลา ซึ่งไมมีความแนนอน เมื่อผูประกอบการไมมีทางเลือกในการนําถานไมที่มีความ
เหมาะสมตอการผลิตมีดมาใช จะเปนการสิ้นเปลืองตนทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชถานไมที่ให
ความรอนไดไมเพียงพอตอการเผาเหล็ก ทําใหตองนําถานไมชนิดนั้นๆ มาเผาในปริมาณมากเพื่อให
ไดความรอนตามตองการ ถานไมที่ใหความรอนสูงที่สุด และเหมาะสมแกการนํามาเผาเหล็กที่สุด
คือถานไมไผ โดยมีราคาในการจําหนายสูงกวาถานไมชนิดอื่นเพียงเล็กนอยในปริมาณที่เทากัน
7.2.3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําเขาวัตถุดิบ และชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
7.2.3.1 ครัวเรือนที่รวมกันเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ควรมีบทบาทในการรวมกันซื้อวัตถุดิบ
ตางๆ เพื่อเปนการชวยลดตนทุนในการผลิต เนื่องจากการซื้อสินคาปริมาณมากในแตละครั้ง จะทํา
ใหราคารวมของสินคาลดลง โดยการนําเขาวัตถุดิบในการรวมกันซื้อ ไมควรผานพอคา แมคาคน
กลางที่ เ ป ด ร า นจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ มี ด อรั ญ ญิ ก ในชุ ม ชน แต ค วรติ ด ต อ ขอซื้ อ จากแหล ง นํ า เข า
ภายนอกชุมชนโดยตรง โดยสามารถซื้อในราคาขายสงไดเชนเดียวกับการนําเขามาจําหนายของ
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พอคา แมคาคนกลางเหลานั้น นอกจากนี้ในการขนสงวัตถุดิบ ควรรวมกันออกคาใชจายในการซื้อ
พรอมกันในแตละครั้ง เพื่อเปนการประหยัดคาดําเนินการตางๆ
เมื่อครัวเรือนมีบทบาทในการรวมกันจัดหาวัตถุดิบ ทําใหไมตองพึ่งพาการปลอยสินเชื่อ
ของรานคา ซึ่งไดแก สินเชื่อในรูปแบบของเงินสด และวัตถุดิบ สงผลใหสามารถนํามีดที่ผลิตขึ้นไป
จําหนายไดโดยเปนอิสระจากการกดราคารับซื้อในทองถิ่น ในขั้นตอนของการจัดจําหนายนี้ การ
ดําเนินการในนามของกลุมวิสาหกิจชุมชนจะมีบทบาทอยางมากในการแสวงหาตลาดรับซื้อใหแก
สมาชิก โดยขอความรวมมือจากเทศบาลตําบลอรัญญิกเพื่อใหการสนับสนุนในดานตางๆ เชน
จัดหาแหลงที่ตั้งของตลาดจําหนายผลิตภัณฑในชุมชนซึ่งอยูนอกหมูบานตนโพธิ์ และไผหนองซึ่ง
หนาแนนไปดวยรานคา เพื่อใหครัวเรือนไดมีโอกาสนําผลิตภัณฑของตนเองมาออกรานจําหนาย
โดยเก็บคาสถานที่ในการประกอบการเพื่อการจําหนายในราคาถูก ซึ่งจะชวยใหนักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขามาในชุมชนไดรับความสะดวกในการเลือกซื้อโดยไมตองเดินทางเขาไปในยานที่อยูอาศัยที่
โดยสวนใหญไมไดอยูในเสนทางคมนาคมสายหลัก สวนการจัดหาชองทางการจัดจําหนายไปยัง
ตลาดที่อยูนอกทองถิ่น ซึ่งโดยปกติจะมีพอคาเร แมคาเรเขามารับซื้อ ควรรวมกันจําหนายในนาม
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ตนเปนสมาชิกโดยใชประโยชนจากตรารับประกันคุณภาพของสินคาที่
ไดรับจากโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑเพื่อใหมีบทบาทในการตอรองราคา นอกจากนี้ ยังรวม
ไปถึงการแสวงหาตลาดภายนอกทองถิ่นเองโดยตรง โดยใหเทศบาลฯ ประสานกับทางกรมสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อใหเขามาจัดการในดานการติดตอไปออกรานจําหนายตาม
สถานที่ตางๆ ในวาระตางๆ กัน เชน งานแสดงผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งจัดที่เมืองทองธานี และงาน
เกษตรแฟร ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในกรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นเปนประจําทุกป เปนตน
การให ครั ว เรื อนมี บทบาทในการออกรา นจํา หนา ยเอง เปนการช ว ยลดขั้น ตอนในการ
จําหนายลง เพื่อไมใหมีการขายตอหลายทอด ซึ่งจะมีการคิดหาผลประโยชน หรือผลกําไรเปนชวงๆ
นอกจากนี้ การออกรานเพื่อจําหนายปลีกใหแกลูกคาที่ตองการนําไปบริโภคเอง ยังเปนชองทางใน
การจําหนายที่ลูกคาสามารถซื้อสินคาไดในราคาที่ต่ําสุด ซึ่งเปนผลดีอยางยิ่ง โดยเฉพาะแกลูกคาที่
นิยมในผลิตภัณฑมีดแนวศิลป ที่จะตองซื้อในราคาที่กําหนดโดยผูผลิตเปนหลัก และยังเปนผลดีแก
ผูประกอบการดวยเชนเดียวกัน เพราะสามารถผลิตและกําหนดราคาผลิตภัณฑมีดแนวศิลปไดเอง
โดยไม ตอ งผ า นกลไกการตลาด ทั้ งนี้ ในปจ จุ บัน การออกร า นเพื่ อ จํ าหน า ยปลี ก พบในสถาน
ประกอบกิจการผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดยอมเพียงบางแหงเทานั้น
7.2.3.2 สถานประกอบการที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถรวมกันซื้อ
วัตถุดิบตางๆ เพื่อลดตนทุนในการผลิตลงได โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรวมกันซื้อเหล็กแปรรูปชนิด
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แผนเรียบ ที่มีการนําเขามาจากแหลงจําหนายแหงเดียวกัน ซึ่งลวนเปนบริษัทตัวแทนจําหนายใน
กรุงเทพฯ เพียงไมกี่ราย การลดตนทุนในการผลิตจะทําใหผูประกอบการสามารถจําหนายผลิตภัณฑ
ในราคาที่ถูกลงได ซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอผูบริโภค และยังชวยใหผูประกอบการมีกําไรเพิ่ม
มากขึ้น ในราคาจําหนายผลิตภัณฑที่เทาเดิม

รายการอางอิง
ภาษาไทย
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอย พ.ศ. 2545.
กระทรวงอุตสาหกรรม. กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. รูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมไทย. กรุงเทพฯ:
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2537.
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาหัตถกรรมไทย, 2537.
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. แผนแมบทการสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2549) (ราง). กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2546. (อัดสําเนา).
ประพนธ ผาสุขยืด. นวัตกรรมการเรียนรู สูการศึกษาทีแ่ ท. เอกสารประกอบการสัมมนาทาง
วิชาการนวัตกรรมการเรียนรูค รั้งที่ 1 เรื่อง “การเรียนรูของชุมชนทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลง”. กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.), 2547.
ประสิทธิ์ พันหนอง. ประวัติความเปนมาของหมูบานอรัญญิก. กรุงเทพฯ: หนังสืออนุสรณในการ
พระราชทานเพลิงศพ, 2517.
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543.
พจนานุกรมฉบับมติชน. กรุงเทพฯ: มติชน, 2547.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2493.
พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร
พริ้นติ้ง กรุพ จํากัด, 2532.
ภราดร ปรีดาศักดิ์. พจนานุกรมเศรษฐศาสตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549.
วิทยากร เชียงกูล. อธิบายศัพท การบริหารจัดการสมัยใหม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สายธาร
, 2543.
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั . กรุงเทพฯ:
โรงพิมพคุรุสภา, 2516-ปจจุบัน.
สุวิทย ไพทยวัฒน. วิวัฒนาการเศรษฐกิจในหมูบานภาคกลาง ค.ศ. 1857-1910. กรุงเทพฯ: กรม
เศรษฐกิจการพาณิชย, 2530.
เสรี พงศพิศ. ฐานคิด : จากแผนแมบทสูวสิ าหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ: พลังปญญา, 2548.

141

ภาษาอังกฤษ
Hartshorne, R. “The Economic Geography of Planet Location,” Annuals of Real Estate
Practice. New York (1926): 40-76.
Hoare, A.G. “Industrial Studies,” Progress in Industrial Geography. London (1985): 44.
Schumpeter, Joseph A. The Theory of Economic Development. New Jersey :
Transaction, 2004.
Sit, V.F.S. “Linkage Patterns of Small-Scale Industries in Bangkok,” Small Industry
Bulletin for Asia and The Pacific. New York (1984): 75-99.

ภาคผนวก

143

แบบสอบถาม
สําหรับผูประกอบการที่ประกอบกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิก
วิทยานิพนธเรือ่ ง
รูปแบบและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิตมีดอรัญญิก
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นายจุฑา สุพลธวณิชย
นิสิตปริญญาโท สาขาการวางแผนภาค ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คําชี้แจง กรุณาเติมขอความในชองวาง หรือทําเครื่องหมายในชองหนาขอความที่ตรงกับความเปน
จริงที่สุด
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
1. ชื่อผูใหสัมภาษณ หรือชือ่ สถานประกอบการ..................................................................................
2. สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................
3. ปที่เริ่มประกอบกิจการผลิต.............................................................................................................
4. จํานวนของแรงงานทั้งหมดที่ผลิตมีด..................คน
5. ภูมิลําเนาเดิมของแรงงานที่ผลิตมีด
F ตําบลทาชาง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ขามไปขอ 7.)
F ตําบลอื่นๆ ในอําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดแก........................................
F อําเภออื่นๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดแก...................................................................
F จังหวัดอื่นๆ ซึ่งไดแก................................................................................................................
6. ปจจัยที่ทําใหแรงงานตัดสินใจยายจากภูมิลําเนาเดิม เขามาประกอบอาชีพผลิตมีดในตําบลทาชาง
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
F มีทักษะในการผลิตมีดติดตัวมากอน และตองการเขามาเปนแรงงานในสถานประกอบการ
F ตองการเขามาเรียนรูท ักษะการผลิตมีดของชุมชนบานอรัญญิก เพื่อยึดเปนอาชีพ
F ยายตามคูสมรสเขามาในพื้นที่ และไดเรียนรูทักษะในการผลิต จนยึดเปนอาชีพ
F อื่นๆ..........................................................................................................................................
7. มูลคาทรัพยสินถาวร (สําหรับสถานประกอบการที่มกี ารจางแรงงาน).....................................บาท
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของกิจกรรมการผลิต
8. ในปจจุบนั สถานประกอบการของทาน มีการผลิตมีดประเภทใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
F เกษตรกรรม
F คหกรรม
F อาวุธ
F อื่นๆ
9. เหตุใด ทานจึงเลือกผลิตมีดประเภทดังกลาว
F ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และไดมกี ารฝกฝนเพราะใจรัก จนเกิดเปนความชํานาญ
สวนตัว
F ไดรับใบสั่งผลิตจากผูบริโภคใหผลิตตามประเภทและรูปรางลักษณะที่ตองการ
F อื่นๆ..........................................................................................................................................
10. ในอดีต สถานประกอบการของทาน มีการผลิตมีดประเภทอื่นทีแ่ ตกตางจากประเภทที่มกี าร
ผลิตในปจจุบันหรือไม หากมี เหตุใดจึงลมเลิกการผลิตมีดประเภทเดิมนั้นไป
F มี
โดยเหตุผลที่ลม เลิกไปเพราะ......................................................................
F ไมมี
11. กระบวนการผลิตมีดอรัญญิกในสถานประกอบการของทาน เปนอยางไร
F ดําเนินการผลิตเองทุกขั้นตอนตั้งแตตนจนสําเร็จเปนผลิตภัณฑที่สมบูรณ
F ดําเนินการผลิตบางขั้นตอน โดยทําการผลิตในขั้น.................................................................
ซึ่งเปนการนํามาผลิตตอจากที่.................................................................................................
และหลังจากนั้นจึงสงไปผลิตตอที่..........................................................................................
F ดําเนินการผลิตในบางชิ้นสวนของมีด โดยทําการผลิตในสวน..............................................
และหลังจากนั้นจึงสงไปประกอบที่.......................................................................................
F อื่นๆ........................................................................................................................................
12. จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิตตอผลิตภัณฑ 1 ชิ้นงาน มีจํานวน............................................คน
13. ชวงเวลาในการทํางานในแตละวัน โดยปกติเริ่มตั้งแต...........................ไปจนถึง..........................
และมีวนั หยุดประจําสัปดาห ไดแก................................................................................................
ปจจัยที่ตองทํางานในชวงเวลาดังกลาว เพราะ...............................................................................
14. มีการทํางานลวงเวลาบางหรือไม บอยแคไหน และเพราะเหตุใด
F มี
โดยเฉลี่ยเดือนละ............ครั้ง เพราะ.........................................................................
F ไมมี
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15. เทคนิคการผลิตในสถานประกอบการ
F ยังคงใชเทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่งใชแรงงานคนเปนหลักทัง้ หมด (ขามไปขอ 17.)
F มีการใชเทคนิคการผลิตแบบสมัยใหม ซึ่งใชพลังงานไฟฟาเปนหลักทั้งหมด
F มีการผสมผสานเทคนิคการผลิตระหวางแบบดั้งเดิมกับแบบสมัยใหม
16. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในเทคนิคการผลิตแบบสมัยใหม ไดแกอะไรบาง
F พัดลมเตา
F เครื่องขัดมีด
F เครื่องตัดเหล็กชนิดใชพลังงานไฟฟา
F สวานเจาะดามมีด
F เครื่องแทงดามมีด
F กรรไกรตัดดามมีดใหเขารูป
F เปาหลอมโลหะ
F คีมตัดลวด
F อื่นๆ........................................................................................................................................
17. ทักษะการผลิตมีดของแรงงานในสถานประกอบการ
F ไดรับการสืบทอดมาจากสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน โดยสืบทอดตอกันมาจากบรรพบุรุษ
F ไดเรียนรู และฝกฝนมาจากผูที่มีทกั ษะเชี่ยวชาญจากครัวเรือนอื่น ในตําบลทาชาง
F ไดรับการอบรม ฝกฝน ทักษะมาจากสถานที่ฝกฝนการทํามีด ชื่อ..........................................
F อื่นๆ........................................................................................................................................
18. ลักษณะของการไดรับคาตอบแทนของแรงงาน
F ตามจํานวนชัว่ โมงของการทํางานในแตละวัน
F ตามจํานวนชิน้ งานที่ผลิตไดในแตละวัน
F ตามจํานวนชิน้ งานที่มีผูรับซื้อ
F อื่นๆ........................................................................................................................................
19. มีสมาชิกในครัวเรือนที่ไมไดประกอบอาชีพผลิตมีดหรือไม หากมี สมาชิกเหลานั้น ประกอบ
อาชีพอะไร และมีสวนชวยสงเสริม หรือสนับสนุนการผลิตมีดอยางไรบาง
F มี โดยประกอบอาชีพ..............................................................................................................
และมีสวนชวยสงเสริม หรือสนับสนุนการผลิตมีดโดย..........................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
F ไมมี
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20. ทานไดรับประโยชนจากการเขารวมเปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนอยางไรบาง
(สําหรับครัวเรือน)
F สามารถซื้อวัตถุดิบตางๆ ที่ใชในการผลิตมีดไดในราคาที่ถูกลง
F มีชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑที่เพิ่มมากขึน้
F จําหนายผลิตภัณฑไดในราคาที่สูงขึ้น
F ไดรับการยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑมากขึน้
F อื่นๆ........................................................................................................................................
21. ผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่ผลิตขึ้นในสถานประกอบการของทาน มีประเภทใดบาง ที่ไดรับรางวัล
จากการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย โดยไดรับรางวัลในระดับกี่ดาว และ
ประจําปใด
21.1 ผลิตภัณฑมีดอรัญญิกชื่อ........................................................................................................
ไดรับรางวัลในระดับ F 1 ดาว
F 2 ดาว
F 3 ดาว
F 4 ดาว
F 5 ดาว
ประจําป................................................
21.2 ผลิตภัณฑมีดอรัญญิกชื่อ........................................................................................................
ไดรับรางวัลในระดับ F 1 ดาว
F 2 ดาว
F 3 ดาว
F 4 ดาว
F 5 ดาว
ประจําป................................................
21.3 ผลิตภัณฑมีดอรัญญิกชื่อ........................................................................................................
ไดรับรางวัลในระดับ F 1 ดาว
F 2 ดาว
F 3 ดาว
F 4 ดาว
F 5 ดาว
ประจําป................................................
22. การออกแบบรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่ไดรับรางวัลจากโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ที่ผลิตขึ้นจากสถานประกอบการของทาน เปนอยางไร
F ไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางลักษณะของผลิตภัณฑมีดที่ไดรับรางวัลไปจากเดิม กอนเขา
รวมโครงการฯ
F ออกแบบรูปรางลักษณะบางสวนขึ้นใหมตามความคิดสรางสรรค และภูมิปญ
 ญาของ
ทองถิ่น โดยมีการประยุกตใหเขากับยุคสมัย
F ออกแบบรูปรางลักษณะขึ้นใหมทงั้ หมดตามความคิดสรางสรรค และภูมิปญญาของ
ทองถิ่น โดยขึ้นอยูกบั ความตองการของผูผลิต
F ออกแบบรูปรางลักษณะบางสวนขึ้นใหม โดยมีการดัดแปลงไปตามความตองการของ
ผูบริโภค
F ออกแบบรูปรางลักษณะขึ้นใหมทงั้ หมดตามความตองการของผูบริโภค
F อื่นๆ........................................................................................................................................
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23. โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มีสวนชวยสรางความกินดีอยูดีทางเศรษฐกิจใหแกชาวบาน
อรัญญิกอยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
F ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ ซึ่งทําใหชาวบานในแตละครัวเรือนมีรายไดเพิ่มมาก
ขึ้นจากการจําหนายสินคา
F ชวยสรางงาน โดยการยึดกิจกรรมการผลิตมีดเปนอาชีพ อันเปนการกระจายรายไปสู
ชาวบานในแตละครัวเรือน
F ชวยยกระดับฐานะความเปนอยูของชาวบานในแตละครัวเรือนจากเดิมใหดีขนึ้
F ชวยลดอัตราการยายออกจากพืน้ ทีข่ องชาวตําบลทาชางเพื่อไปหางานทําที่อนื่
F อื่นๆ........................................................................................................................................
24. สถานประกอบการของทานไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากหนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ อยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
F ไดรับโอกาสในการออกรานจําหนายผลิตภัณฑมดี อรัญญิกในงานแสดงสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ในงานแสดงสินคาจากทั่วประเทศ เปนประจําในแตละป โดยสถาน
ประกอบการของทานไดรับการคัดเลือกเพื่อเขารวมแสดงในงานประจําป ดังนี้
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
F ไดรับการชวยเหลือดานการเผยแพรประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่ผลิตขึ้นจาก
สถานประกอบการของทานเพื่อใหเปนที่รจู ักอยางกวางขวาง จากหนวยงานตางๆ ดังนี้
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
F อื่นๆ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกิจกรรมการผลิต
25. วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีดอรัญญิก ไดแกอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
F เหล็ก ประเภท....................................................................................................................
F ไม
ประเภท....................................................................................................................
F ถาน ประเภท....................................................................................................................
F ลวด
F อลูมิเนียม
F ทองเหลือง F ทินเนอร และแลกเกอร
F กลองบรรจุ
F กระดาษหนังสือพิมพ
F อื่นๆ.................................
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ประเด็นคําถามเพิ่มเติม
1. แหลงที่มาของเงินลงทุนในการประกอบการ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. การกําหนดราคาในการจําหนายผลิตภัณฑมีดอรัญญิกประเภทตางๆ ที่ผลิตขึ้นในสถาน
ประกอบการ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑมีดอรัญญิกที่มีการจําหนายผานชองทางตางๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
บันทึกของผูวจิ ัยจากการสัมภาษณ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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