บทความวิจัย
เรื่อง
“การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงาน
หัตถกรรม สาขา เครื่องรักเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่”
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านงานหัตถกรรมเครื่องรัก และเครื่องเขิน ในจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการสืบสานงานหัตถกรรมสาขา
เครื่องรักและเครื่องเขิ น และ 3) เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขา
เครื่องรักและเครื่องเขิ น ของจังหวัดเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสานวิธีการวิจัยประยุกต์กับวิธีการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง ประกอบด้วยข้อมูล
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย 2 ส่วน คือ ความเป็นมาของกลุ่มหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขิน จังหวัด
เชียงใหม่ และข้อมูลของคณะกรรมการกลุ่มพร้อมสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านงานหัตถกรรม
สาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก รายได้ สถานภาพใน
ครอบครัว โดยลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายปิด (Closed-Ended Question) และส่วนที่เป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขา
เครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่ โดยลักษณะคาถามเป็นแบบวัดประมาณค่า (Rating

Scale) โดยกาหนดน้าหนักคาตอบการให้คะแนนตามวิธี Arbitrary Weithting ของ Likert
การเก็บข้อมูลทาเป็น 3 ระยะ คือ 1) ก่อนเก็บข้อมูล มีการสารวจพื้นที่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่ และสังเกตสภาพแวดล้อมของ
หมู่บ้าน 2) ระหว่างเก็บข้อมูล ดาเนินการสัมภาษณ์ประกอบการสังเกต เกี่ยวกับความเป็นมาของ
กลุ่มที่ประกอบอาชีพด้านงานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง
เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สอบถามจากกรรมการ

2

และสมาชิกกลุ่มที่ประกอบอาชีพผลิตครื่องรักและเครื่องเขิน รวมทั้งสังเกตกระบวนการทาเครื่องรัก
และเครื่องเขิน และบันทึกภาพ 3) หลังเก็บข้อมูล ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล ประมวลรูปภาพจาก
การลงพื้นที่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
ผลการวิจัย ด้า นบริบ ทของเครื่องเขินจังหวัดเชีย งใหม่ พบว่า เครื่องเขิน มี เส้นทางการ
ขยายตัวจากเครื่องเขินของจีน ลงมาถึงประเทศไทยทางตอนบน โดยชาวไทยเขิน หรือ ไทยขืน ที่มี
ถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเชียงตุง โดยชาวไทเขินกลุ่มนี้มาตั้งบ้านเรือนใหม่บริเวณถนนวัวลาย ตลอดจนถึง
ถนนนันทาราม ในตัวเมืองเชียงใหม่ มีการพัฒนาเครื่องเขินเชิงอุตสาหกรรมในราว พ.ศ. 2494 –
2532 เทคนิคการเขียนลายมีอยู่ 4 แบบ ได้แก่ ลายรดน้า ลายขุด ลายเขียนสี และลายเปลือกไข่
อย่างไรก็ตาม พบว่า ด้านการตลาดนั้นหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขินต้องการไดัรับการสนับสนุนอีก
มาก เพราะประสบปั ญ หาด้ า นการตลาด เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ การใช้ ส อยใน
ชีวิตประจาวัน ส่วนการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิต และการสืบทอดภูมิ ปัญญาด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรัก และเครื่องเขิน ของจังหวัด
เชียงใหม่นั้น พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มสล่า (ช่างเครื่องเขิน) และหน่วยงานที่สนับสนุนการ
สืบทอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักเครื่องเขินนั้น ได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกกลุ่ม ส่วนผู้ที่มีการสืบทอดในแนวทางที่ต่างออกไป พบว่า กลุ่มดังกล่าวไม่สามารถสืบทอด
ภูมิปัญญาเพื่อเป็นอาชีพหรือเป็นงานรองได้ จึงหันไปประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่มีรายได้ตามที่ต้องการ
ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจัยไปใช้สาคัญคือ ควรมีการส่งเสริมการผลิตเครื่องรักเครื่อง
เขินในรูปแบบเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยตามความต้องการของตลาด และเพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ที่จะทาให้อาชีพผลิตเครื่องรักและเครื่องเขินอยู่รอดต่อไป และ ควรจัดเวทีเรียนรู้ด้วยการทบทวน
อดีต ร่วมบอกเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวของเครื่องเขิน เพื่อให้ตนรุ่นหลังเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน มีความภาคภูมิใจในความเป็นแหล่งผลิตแห่งเดียว
ในประเทศ ส่วนข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อนั้น เห็นควรศึกษาเพื่อหาแนวทาง เทคนิค วิธีการ
รวมทั้งรูปทรงแบบใหม่ ๆ ของเครื่องเขิน เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานให้มากขึ้น และควรศึกษาหา
ความคงอยู่ของระดับคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในด้านงานหัตถกรรมเมื่อระยะเวลาผ่าน
ไปแล้ว 2 ปี เพื่อดูแนวโน้มพัฒนาการของเครื่องรักเครื่องเขิน
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ที่มาและความสาคัญ
ช่างสิบหมู่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่มีการบันทึกกระบวนการผลิตไว้เป็นหลักฐาน มี
แต่การบอกเล่าและสืบทอดกันภายในครอบครัว จนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงได้มีการจัด
ช่างเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะงานอย่างเป็นกิจจะลักษณะตามชื่อของกลุ่มงานช่างประเภทต่าง ๆ ที่
รวบรวมเอาไว้ได 10 กลุ่ม ด้วยกัน จึงเรียกว่าช่างสิบหมู่ ต่อมาได้มีการจัดตั้งกรมช่างสิบหมู่ขึ้นซึ่ง
ต่อมาในปัจจุบัน คือ สานักช่างสิบหมู่ สังกัดกรมศิลปากร ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักใน
การรักษา ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปะ วิทยาการทางด้านช่างฝีมือ และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศิลปกรรมของ
ประเทศชาติ
สาหรับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรล้านนาก็มีช่างสาขาต่าง ๆ ทีม่ ีหน้าที่
หลักเช่นเดียว กับช่างในกรุงรัตนโกสินทร์ และยังมีช่างพื้นบ้านอีกหลากหลายสาขา เมื่อสารวจรวม
แล้วพบว่ามีสาขาช่างที่ต่างกันออกไปมากกว่า 10 ช่าง ดังที่มีการจาแนกไว้ข้างต้น โดยเฉพาะช่าง
เครื่องเขิน มีการผลิตผลงานหลากหลายประเภท และรูปแบบ เช่น เครื่องเขินแบบพื้นบ้าน จะผลิต
เป็นสิ่งของ เครื่องใช้ที่สานจากไม้ไผ่เพื่อเป็นของใช้ในชีวิตประจาวัน และสามารถผลิตขึ้นใช้เอง
ภายในครัวเรือนได้ โดยนาไม้ไผ่มาสานและลงรักสีดาหากจะมีการตกแต่งให้สวยงาม ก็จะตกแต่ง
ประดับประดาอย่างง่าย ๆ เช่นทาสีแดงชาดอย่างเรียบ ๆ เครื่องเขินชนิดนี้เชื่อกันว่าเป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ชาวล้านนาใช้กันมาแต่ดั้งเดิม
ส่วนเครื่องเขินของบ้านนันทารามซึ่งเป็นเครื่องเขินที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเครื่องเขินที่มีโครงสานลาย แล้วขัดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่ที่ผ่านการ
เหลาให้ได้ขนาด เรียบบางคล้ายทางมะพร้าว สานขัดกับตอกเส้นบางแบนเป็นรูปแฉกรัศมีจากก้น
ของภาชนะจนได้รูปทรงตามความต้องการทาให้เครื่องเขินมีโครงที่แน่น แข็งแรง เรียบเสมอกัน เมื่อ
ทารักสมุกแล้ว ขัดก็จะได้รูปภาชนะที่ค่อนข้างเรียบ เกลี้ยงเกลา ดูงดงาม ซึ่งงานช่างเหล่านี้ยังคง
หลงเหลืออยู่ตามแหล่งเดิม เช่น ช่างทาเครื่องรัก เครื่องเขินจะอยู่บริเวณ ถนนนันทราม และ ถนน
เชียงใหม่ - สันกาแพง ซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวไทเขินอาศัยอยู่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีงาน
ช่างประเภทต่าง ๆ หลงเหลืออยู่หลายประเภท แต่นับวันก็จะหาผู้สืบทอดได้น้อยลงทุกที ด้วยสาเหตุ
ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ และความเจริญในยุคโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตของ
ช่างและประชาชน นอกจากนี้ยังเกิดอาชีพใหม่ ๆ ที่ได้รับผลตอบแทนง่าย และรวดเร็วกว่า ผู้ที่สืบ
ทอดงานช่างเหล่านี้ไว้ได้ สิ่งที่เหลืออยู่จึงเป็นเพียงความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเท่านั้น มิได้ยึดถือเป็น
อาชีพ และมีการถ่ายทอดดังแต่ก่อน
อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ได้ทรงตระหนักถึงความ
สาคัญของงานช่างเหล่านี้ จึงมีพระราชดาริเกี่ยวกับศิลปะโบราณ ที่มีอยู่ในพระบรมมหาราชวัง และ
ตามสถานที่ทั่วไปว่า มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป จึงทรงจัดให้มีการ
เรียนรู้ และการฝึกอบรมงานช่างฝีมือ จนสามารถนามาใช้ในงานอนุรักษ์ศิลปะ โบราณวัตถุต่าง ๆ ได้
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นอกจากนี้ สานักพระราชวังยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่พระตาหนักสวน
กุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และเริ่มทาการเรียนการสอน งานช่างสาขา
ต่าง ๆ ในปีพุทธศักราช 2532 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ได้ทรง
พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้หออุเทสทักสินาเป็นอาคารเรียน นอกจากนี้ยังทรงมีพระเมตตา
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการดาเนินงาน และกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
โรงเรียนอีกด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีความเห็นพ้องกับความจาเป็น
ดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้มีการดาเนินการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเรื่อง
“การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่” โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และ
แนวทางในการดาเนินชีวิตแก่ประชาชน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในอาชีพของตน กับงานหัตถกรรม 10 สาขาของจังหวัดเชียงใหม่ อันประกอบด้วย
สาขาเครื่องเงิน สาขาจักสาน สาขาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบ สาขาเครื่องหนัง สาขางาน
กระดาษ สาขาไม้แกะสลัก สาขาศิลปะประดิษฐ์ สาขาผ้าทอ สาขางานโลหะ โดยเฉพาะ สาขา
เครื่องรักและเครื่องเขินซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยในครั้งนี้
คาถามเพื่อการวิจัย
การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรม
สาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีความเหมาะสมตามสภาพบริบทของกลุ่ม
อาชีพเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญาหรือไม่
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเครื่อ งรัก และเครื่อ ง
เขินในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อวิเคราะห์ค วามสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย งกั บ การสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านการสืบสานงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขิน
3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่อ งรัก และเครื่อ ง
เขินของจังหวัดเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
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สมมุติฐานของการวิจัย
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น งาน
หัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชีย งใหม่ มีความเหมาะสมโดยไม่ขัดต่อการ
ดารงชีวิตพื้นฐานตามสภาพบริบทของกลุ่มอาชีพ
กรอบแนวคิด (Model)
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาเนินไปในทางสายกลางแต่ทันโลกยุคโลกาภิวัตน์

ประยุกต์

บริบทเชียงใหม่
อ.เมือง อ.สันกาแพง องหางดง

หัตถกรรมท้องถิ่นงานเครื่องรักและเครือ่ งเขิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน

วัตถุดิบ

ข้อมูลวัสดุอุปกรณ์

วัฒนธรรมที่หลากหลาย

องค์ความรู้งานหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขิน
ประวัติความเป็นมา

ขั้นตอนการทา

ภาคการศึกษา
วิถชี ีวิต สังคม

การบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์
เศรษฐกิจ
ภาคเอกชน

ภาครัฐบาล
สิง่ แวดล้อม

แผนภูมิที่ 1 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสืบทอดภูมิปัญญาการทาเครื่องรักเครื่องเขิน
(ปรับจาก เอกพงศ์ สุริยงค์, 2551)
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ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
งานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่” เป็นการศึกษาบริบทและศักยภาพ
ของกลุ่ ม อาชี พ หั ตถกรรมสาขาเครื่ อ งรั ก และเครื่อ งเขิ น ของจัง หวัด เชีย งใหม่แ ละการประยุก ต์
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเขต พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปี
พ.ศ. 2553 ได้กาหนดไว้ 3 อาเภอ คือ อาเภอเมือง อาเภอหางดง และ อาเภอสันกาแพง จาก
พื้นที่การปกครองทั้งสิ้น 24 อาเภอ
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขิ นของจังหวัด
เชียงใหม่ ในเขตอาเภอเมือง อาเภอหางดง และอาเภอสันกาแพง
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random
sampling) โดยมีขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ระบุพื้นที่หมู่บ้านที่มีการดาเนินงานด้านหัตถกรรมเครื่องรักเครื่องเขิน
ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจงโดยเน้นกลุ่มผลิตที่เป็นการ
รวมกลุ่มผลิตของคนในท้องถิ่น
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มงานหัตถกรรมด้วยการจดบันทึก
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การถ่ายภาพ การถ่าย วิ ดี ทัศน์ โดยอาศัยการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory research) ในการจัดเก็บข้อมูล
2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงาน
หัตถกรรมเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและ
ศึกษาขององค์กรต่าง ๆ และองค์กรของภาครัฐบาล เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการทางาน ข้อมูล
เกีย่ วกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเครื่องรักและเครื่องเขินในปัจจุบัน
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน เป็นต้น
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีลักษณะ
คาถามที่กาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้าให้เลือกตอบ (Closed ended question) และคาตอบแบบเติมคา
(Open ended question) ซึ่งผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์ เพื่อบันทึกข้อมูลที่ได้ โดยแบ่งเนื้อหาของแบบ
สัมภาษณ์เป็น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลลักษณะพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ประกอบการ 2)
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ข้อมูลด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ แหล่งวัตถุดิบ และ
วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญา และ 3) ข้อมูลด้านความต้องการและปัญหาอุปสรรคของกลุ่มผู้ผลิต
หัตถกรรม
3.2 แบบสังเกต (Observation form) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ภาพรวมตามประเด็นหลักที่ระบุไว้ โดยบันทึกเป็นหลักฐานด้วยภาพถ่าย เสียงและการจดบันทึก
3.3 เครื่องมืออื่น ๆ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่รวบ
รวมได้ และใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น 1) การประชุมหรือการจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น
2) การฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน 3) การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น การประชุมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หนังสือ
วี ดิ ทัศน์ เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในส่วนของความ
เป็นมาของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่
เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจะนามาวิเคราะห์โดยการบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห์
2. ข้อมูลเชิงปริมาณจะนามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักเครื่อง
เขินของจังหวัดเชียงใหม่
3. นาผลจากการวิเคราะห์มาจัดหมวดหมู่ เพื่อหาข้อสรุปนาไปสู่แนวทางในการสืบทอดองค์
ความรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัดเชียงใหม่กับแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
นิยามศัพท์
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ดาเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร
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มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
การประยุกต์ใช้ (Application) คือ การนาความรู้ ความเข้าใจที่ ได้เรียนรู้มาใช้ในการจัดการ
เรื่องต่างๆ ในสถานการณ์ใหม่ได้อย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์และประเมินถึงผลประโยชน์และ
ข้อเสียได้อย่างรอบด้าน
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom Inheritance) คือ การถ่ายทอดความรู้และ
ทั ก ษะเฉพาะบุ ค คลในท้ องถิ่น ให้ ผู้อื่นได้เรี ย นรู้ อย่ า งครบถ้วนทุ ก กระบวนการและเป็นไปอย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อดารงรักษาไว้ให้เป็นมรดกของท้องถิ่นและของชาติสืบไป
เครื่องรักและเครื่องเขิน (Lacquer Ware) หมายถึง ภาชนะเครื่องใช้ที่สานด้วยไม้ไผ่แล้ว
เคลือบด้วยรัก เขียนลาดลายประดับตกแต่งด้วยชวด ทองคาเปลว หรือ เงินเปลว เป็นที่นิยมใช้กันใน
ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ และ งานเครื่องรักเครื่องเขินที่ปรับตัวไป
ตามสภาพปัจจุบัน
สรุปผลการวิจัยด้านบริบท
เครื่องเขินในจังหวัดเชียงใหม่ มี เส้นทางการขยายตัวจากเครื่องเขินของจีน ลงมาถึงประเทศ
ไทยทางตอนบน โดยชาวไทยเขิน หรือ ไทยขืน ที่มีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเชียงตุง และได้รับกรรมวิธีการ
ผลิตจากจีน ผ่านน่านเจ้ามาเป็นเวลานานก่อนที่อพยพเข้ามาทางรัฐฉาน แยกเข้าพุกามและเชียงใหม่
ตามลาดับ แต่นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่า ชาวไทยเขินที่เข้ามาตั้งรกรากที่เมืองเชียงใหม่นี้
คือ เชลยที่ถูกไทยกวาดต้อนเข้ามาเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ขณะดารง
ตาแหน่งแม่ทัพไปตีเวียงจัน (ประเทศลาว) แต่ด้วยข้อสันนิษฐานใดก็ตาม โดยสรุปแล้วเครื่องเขิน
เชียงใหม่ ถือกาเนิดจากชาวไทยเขินจากเมืองเชียงตุง ซึ่งเรียกชื่อเครื่องใช้สอยที่ชาวไทยเขินประดิษฐ์
ขึ้นจากไม้ไผ่ตามชื่อชนชาติของตนจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในเมืองเชียงใหม่ โดยชาวไทเขินกลุ่ม
นีม้ าตั้งบ้านเรือนใหม่บริเวณถนนวัวลาย ตลอดจนถึงถนนนันทาราม ในตัวเมืองเชียงใหม่
การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเขินในจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นราว พ.ศ. 2494 โดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดส่งครูผู้เชี่ยวชาญการทาเครื่องเขินจากกรมศิลปากร ไป
อบรมการเขียนลวดลายรดน้าปิดทองแก่ชาวเชียงใหม่ ที่วัดลอยเคราะห์อาเภอเมือง แต่มีอุปสรรค
มากมายและขาดแคลนวัสดุและไม่ถนัดในวิธีการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ได้ส่งเสริมให้จัดตั้งโรงงานเครื่องเขินเชียงใหม่ที่ถนนทุ่งโฮเต็ล เพื่อเป็นที่ฝึกอบรมเพื่อรักษาศิลปะ
การท าเครื่องเขิ นแบบพื้นเมืองไว้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ด้วยความช่วยเหลือขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ (LLO) ได้มีการอบรมการทาเครื่องเขินและค้นคว้าทดลองยางรักไทยให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. 2530 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ การมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ขอ
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ความสนับสนุนจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (A.P.O) ให้ส่งผู้เชี่ยวชาญ เข้ามาพัฒนาเทคนิค
การทาลวดลายบนพื้นรัก และมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไปดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และ
ประเทศเกาหลี ในปี พ.ศ. 2531 -2532 ผลจากการช่วยเหลือดังที่กล่าวมาแล้วทาให้ผลผลิตเครื่อง
เขินพัฒนาขึ้นจนได้มาตรฐานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้น และ
ทาให้เครื่องเขินกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้สอดคล้องกับที่ ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา (2552) พบว่า
งานหัตถกรรมเครื่องเขินเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนามาแต่
อดีตกาล และสรุปได้ว่า 1) ประวัติความเป็นมาของงานเครื่องเขิน มีจุดกาเนิดมาจากจีน และมีการ
ขยายตัวของเครื่องเขินลงมาทางตอนใต้ และตะวันออกของจีน สู่ประเทศต่างๆ ในแถบเอเซีย โดยมี
การถ่ายทอดกรรมวิธีเทคนิคการทาเครื่องเขินลักษณะต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ ส่วน
งานเครื่องเขินล้านนานั้นผู้ผลิตงานเครื่องเขินเป็นชุมชนที่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยเขินที่ถูกกวาด
ต้อนมาจากเมืองเชียงตุงในสมัยพระเจ้ากาวิละ 2) จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการผลิตงานเครื่อง
เขินอยู่บริเวณชุมชน วัดนันทาราม ตาบลหายยา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณถนน
เชียงใหม่-สันกาแพง 3) วัสดุและกรรมวิธีการผลิตงานเครื่องเขินประกอบด้วย (1) ยางรัก ซึ่งชาว
ล้านนาได้ยางมาจากต้นรักใหญ่ (2) วัสดุทาโครงเครื่องเขิน ได้แก่ ไม้ไผ่เฮียะ ไม้มะม่วงและไม้
ฉาฉา (3) การเคลือบยางรักมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงเครื่องเขินและปิดพื้นผิว
ให้เรียบและเป็นมันเงางาม (4) การเขียนลายเครื่องเขินมีเทคนิคการเขียนลายอยู่ 4 แบบ ได้แก่ ลายรด
น้า ลายขุด ลายเขียนสี และลายเปลือกไข่ อย่างไรก็ตาม พบว่า ด้านการตลาดนั้นหัตถกรรมเครื่อง
รัก เครื่องเขิ นต้องการไดัรับ การสนับ สนุนอีก มาก เพราะประสบปัญหาด้านการตลาด เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับการใช้สอยในชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับ เอกสารการวิจัย เรื่อง “รัก
และกรรมวิธีการผลิตเครื่องเขิน ” ของกองแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (พ.ศ.2521) ที่สรุปว่า
ตลาดเครื่องเขินในปัจจุบันนี้ยังมีช่องทางพอแจ่มใสอยู่บ้าง และเครื่องเขินของไทยจะยังเป็นที่นิยม
ของชาวไทยและชาวต่างชาติไปอีกนาน ทั้งนี้ เพราะเครื่องเขินของไทยมีลักษณะอันประณีตสวยงาม
และเป็นวิจิตรศิลป์อยู่ในตัวซึ่งไม่เหมือนกับชนชาติอื่นๆ โดยเฉพาะเครื่องเขินลายทองนั้นเป็นสิ่งที่
ชาวต่างชาตินิยมมากที่สุด แต่ปัญหาสาคัญของการผลิตเครื่องเขินไทย อยู่ที่กรรมวิธีการผลิตไม่ได้
มาตรฐานดีพอ มีราคาสูง และผลิตได้ในวงแคบ “มักอยู่ในรูปของเครื่องตกแต่งบ้านเรือน หรือของ
ที่ระลึกเสียเป็นส่วนมาก ถึงแม้ว่าบางอย่างจะเป็นของใช้ประจาบ้านอยู่บ้าง หรือในรูปของภาชนะที่
ต้องใช้ภายในครัวเรือนก็จริงอยู่ แต่ก็ไม่อาจใช้เป็นของถาวรได้ ทาให้ความต้องการใช้ไม่เป็นที่
แพร่หลาย และไม่สามารถที่จะขยายออกไปให้กว้างขวางได้เท่าที่ควร”
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สรุปการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรัก
เครื่อ งเขิน และการสื บ ทอดองค์ ค วามรู้ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นที่ สอดคล้ องกับ พระราชด าริเศรษฐกิ จ
พอเพียง
ในการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การผลิต
และการสืบทอดภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องรักและเครื่องเขินของจังหวัด
เชียงใหม่นั้น ผู้วิจัยได้ใช้หลัก เกณฑ์ 3 หว่ง 2 เงื่อนไขเป็นหลักในการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่ม
ผู้ประกอบการ กลุ่มสล่า (ช่างเครื่องเขิน) และหน่วยงานที่สนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญางาน
หัตถกรรมสาขาเครื่องรักเครื่องเขินนั้น ได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่ม ทั้งนี้
เนื่องมาจากงานช่าง ฝีมือนั้นเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม จึงมีการดาเนินงานและมีการถ่ายทอดความรู้จาก
บรรพบุรุษมาสู่รุ่นลูกหลาน และเครือญาติ ไม่มีการก้าวกระโดด หรือข้ามขั้นสู่อุตสาหกรรมทีเดียว
ซึ่งถือเป็นการสืบทอดด้วยแนวเดียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการดาเนินงานในรูปแบบที่มี
การผลิตตามศักยภาพที่ทาได้ มีการดาเนินการตามขั้นตอนที่ได้รบการถ่ายทอด ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
ในการดาเนินงาน ส่งผลให้ผู้ที่มีใจรักงานหัตกรรม และมีความชานาญด้านนี้จริง ๆ
เท่านั้นที่สามารถสืบทอดภูมิปัญญาด้านนี้และยึดเป็นอาชีพไว้ได้ ส่วนผู้ที่มีการสืบทอดในแนวทางที่
ต่างออกไป เช่น ผู้ประกอบการที่หวังผลกาไรในช่วงเครื่องเขินเฟื่องฟู หรือช่วงที่รัฐบาลให้การ
สนับสนุนเงินทุนในการดาเนินกิจการนั้น พบว่า กลุ่มดังกล่าวไม่สามารถสืบทอดภูมิปัญญาเพื่อเป็น
อาชีพหรือเป็นงานรองได้ จึงหันไปประกอบอาชีพอื่น ๆ ซึ่งมีรายได้ตามที่ต้องการ เช่น ในช่วงปี
พ.ศ.2545 พบว่า ชุมชนวัดนันทารามและชาวบ้านส่วนหนึ่งได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพคัวฮัก
คัวหางบ้านนันทาราม จัดงานแสดงสินค้าผลผลิตของชุมชนเรียกว่า “กาดหมั้ว คัวเงิน คัวฮักคัวหาง”
โดยเริ่มต้นจัดร่วมกับช่างด้านอื่น ๆ ที่วัดศรีสุพรรณ เมื่อ 1-2 พย. 2545 ครั้งสองจัดที่วัดหมื่นสาร ใน
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2545 และครั้งที่สาม ที่วัดนันทาราม ในวันที่ 3-4 มกราคม 2546 โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย แต่ในที่สุดก็ค่อย ๆ หายไปไม่สามารถฟื้นฟู
งานหัตกรรมตามที่คิดไว้ได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวขาดองค์ประกอบ 3 ห่วง 2
เงื่อนไข ตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตและการสืบทอดภูมิปัญญา จึงทา
ให้การกระตุ้นดังกล่าวไม่ได้ผลที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตามในส่วนของวิธีการสืบทอดภูมิปัญญางานหัตกรรมเครื่องรักเครื่องเขินที่พบใน
ปัจจุบันนั้นสอดคล้องกับที่ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยที่ได้แบ่งการสืบสานภูมิปัญญาออกเป็น
4
รูปแบบ คือ
1. ศูนย์การเรียนครอบครัว ถือเป็นการถ่ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาแห่งแรก คือ
ครอบครัว จากพ่อแม่สู่ลูก จากพี่น้อง เครือญาติใกล้ชิด ถ่ายทอดแก่กันและกัน เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
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ไว้ ความรู้หลายอย่างจะไม่มีการเผยแพร่ให้ผู้อื่น เพราะถือเป็น "มรดก" ของวงศ์ตระกูล เช่น ความรู้
เรื่องการรักษาโรค ยาสมุนไพร ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรมต่างๆ เป็นต้น ส่วนใหญ่จะมี
"เคล็ดลับ"เก็บไว้ถ่ายทอดให้ผู้ที่ตนต้องการให้เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญานี้
2. ศูนย์การเรียนวัดและชุมชน วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ศูนย์กลางการจัดกิจกรรม
นานาประการทั้งที่เป็นกิจกรรมทางศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการจัดงานตามประเพณี
กิจกรรมทางสังคมของส่วนรวม ผู้นาฝ่ายสงฆ์ และผู้นาฝ่ายฆราวาสต่างมีความสาคัญในฐานะที่เป็น
"ครู" แม้อาจจะไม่เป็นผู้ถ่ายทอดเองโดยตรง แต่ก็ทาหน้าที่กากับดูแลการจัดพิธีกรรมต่างๆ ให้ถูกต้อง
ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความชานาญปฏิบัติไม่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม
ปัจจุบันวัดได้ฟื้นฟูบทบาทของตนเอง ภิกษุสงฆ์จานวนมากมีบทบาทสาคัญในสังคม มีบทบาทใน
การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน และวัดเองก็
ได้กลับมาทาหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนดังที่เคยเป็นในอดีตมาช้านาน วัดนอกจากจะเป็น
สถานที่ให้การศึกษาในระบบแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษานอกระบบ เป็นที่ฝึกอาชีพ อีกด้วย
3. ศูนย์การเรียนครูเจ้าสานัก การถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เด่นชัดที่สุด คือ การถ่ายทอดโดย
บุคคลซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ชานาญให้แก่บุคคลอื่น ลูกศิษย์อาจเป็นลูกหลาน หรือผู้สนใจสมัครเป็นลูกศิษย์ ครู
เองก็ได้รับการถ่ายทอดมาจาก "ครู" ของตนเองในลักษณะเดียวกัน ทาให้เกิดความเชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีการรับครูและศิษย์จะเริ่มด้วยพิธีกรรม ที่เรียกว่า "ยกครู" อันเป็นเครื่องหมาย
สาคัญของความสัมพันธ์ ซึ่งมีความลึกซึ้งอย่างยิ่ง เพราะครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดไม่เพียงแต่ทักษะหรือ
วิธีการต่างๆ ให้เท่านั้น แต่จะถ่ายทอด "จิตวิญญาณ" ให้แก่ศิษย์ ศิษย์ที่เก่งและดีจริง จะสามารถสืบ
ทอด "ทุกอย่าง" จากครู ทั้งในเรื่องทักษะ เนื้อหา รูปแบบ และจิตวิญญาณของเรื่องนั้นๆ ด้วยเหตุนี้
กระบวนการถ่ายทอดของครูและกระบวนการสืบทอดของศิษย์จึงมิใช่การนั่งฟังคาสอนจากครู
หากแต่เป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริง ปฏิบัติจริงร่วมกับครู
4. เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ใหม่ของชุมชน การรวมกลุ่มเพื่อจัดการทรัพยากร จัดการ
ผลผลิต จัดการทุนของตนเอง จาเป็นต้องมีการเรียนรู้ใหม่เพราะการเรียนรู้ภายในชุมชนเท่านั้นไม่
เพียงพอ ต้องอาศัยผู้รู้ภายนอกหรือจากการไปศึกษาดูงาน จากการประชุมสัมมนา การฝึกงาน และ
การทดลองปฏิบัติ ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป รวมทั้งกรณีอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็น "มหาวิทยาลัย
ชาวบ้าน" โดยส่วนใหญ่มิได้ก่อตั้ง "สถาบัน" หรือ "สานัก" แต่ประการใด หากแต่มีบุคคลอื่นมาช่วย
ดาเนินการจัดตั้งให้สิ่งที่เหมือนกันใน "ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา" ทั้ง 4 แบบที่กล่าวมาข้างต้น คือ 1)
รูปแบบการถ่ายทอดการเรียนรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ 2) เป็นการเรียนรู้ "ตัวต่อตัว" เกิดจาก
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชดิ ระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้สืบทอด และ 3) เป็นกระบวนการถ่ายทอดที่มี
ลักษณะบูรณาการ ทั้งเนื้อหาสาระและจิตวิญญาณ เป็นกระบวนการแบบองค์รวม
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรมีการส่งเสริมการผลิตเครื่องรักเครื่องเขินในรูปแบบเพื่อประโยชน์ในการ
ใช้สอยตามความต้องการของตลาด และเพื่อประโยชน์เชิงการค้าที่จะทาให้อาชีพผลิตเครื่องรักและ
เครื่องเขินอยู่รอดต่อไป
1.2 ควรพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอื่น
ๆ เพื่อให้เครื่องเขินมีการขยายขอบเขตการผลิตมากขึ้น
1.3 ควรจัดเวทีเรียนรู้ด้วยการทบทวนอดีต ร่วมบอกเล่าประวัติศาสตร์เรื่องราวของ
เครื่องเขิน เพื่อให้ตนรุ่นหลังเกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านงานหัตถกรรมเครื่องรักเครื่อง
เขิน มีความภาคภูมิใจในความเป็นแหล่งผลิตแห่งเดียวในประเทศ
1.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาในด้านการผลิตการ
ส่งเสริมอาชีพ การออกแบบ และการส่งเสริมการตลาด ทั้งกระบวนการ โดยการร่วมคิด ร่วม
วางแผน และร่วมปฏิบัติภายใต้บทบาทความเหมาะสมและข้อจากัดของแต่ละฝ่าย
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อ
2.1 ควรศึกษาหาความคงอยู่ของระดับคุณภาพชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
งานหัตถกรรมเมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้ว 2 ปี
2.2 ควรมีการวิจัยสืบทอดความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตกรรมอื่น ๆ เพื่อ
เป็นการรักษาอาชีพ และวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่
2.3 ควรมีการศึกษากระบวนการสร้างค่านิยม ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของการ
ดาเนินชีวิตให้กับเยาวชนตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ควรศึกษาเพื่อหาแนวทาง เทคนิค วิธีการ รวมทั้งรูปทรงแบบใหม่ ๆ ของ
เครื่องเขิน เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานให้มากขึ้น
2.5 ควรทาการวิจัยในลักษณะการต่อยอดองค์ความรู้ ในการนากรรมวิธีของเครื่อง
เขินไปใช้กับงานหัตถกรรม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชน

