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บทคัดย่อ
การวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพครั้ง นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ ของการวิ จัย คือ ศึก ษาบริ บทและศัก ยภาพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมโลหะในจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นงานหั ต ถกรรมโลหะในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ
เพื่ อสืบ ทอดองค์ ค วามรู้ภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นด้า นงานหั ตถกรรมสาขาโลหะของจังหวัดเชี ย งใหม่
เป็ น การเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ชุ ม ชน ระดั บ ประเทศสู่ ส ากล โดย
ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 9 กลุ่ม จากทั้งหมด 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง
อาเภอสันทราย และอาเภอหางดง
ผลการวิจัย จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 กลุ่ม พบว่า (1) กลุ่มผู้ประกอบการอาศัยอยู่ใน
อาเภอเมืองคิดเป็นร้อยละ89 และอาศัยอยู่ในอาเภอสันกาแพงคิดเป็นร้อยละ11วัตถุดิบและวัสดุ
อุป กรณ์ส่วนใหญ่ม าจากแหล่งผลิตภายในจังหวัดเชีย งใหม่คิดเป็นร้อยละ 67วัตถุดิบที่ซื้อ เช่น
ทองคา เงิน อลูมิเนียม แผ่นโลหะ (ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย ร้านธนบุรีอลูมิเนียม ร้านกฤติหนองหอย
และร้านเครื่องเงินชาวเขา) รองลงมาจะเป็นการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอกชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 33 วัตถุดิบที่จัดซื้อ ได้แก่ ทองแดง ทองเหลือง นิกเกิล บางส่วนมาจากกรุงเทพฯ ส่วนการ
บริหารงานร่วมกั บ สมาชิ ก ภายในกลุ่มคิดเป็นร้อ ยละ 78 รองลงมาเป็นการบริหารงานร่วมกั บ
สมาชิกภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 56 และการบริหารด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 44 สถานที่
ผลิตของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บ้านเป็นสถานที่ในการผลิตคิดเป็นร้อยละ55รองลงมาเป็นการใช้
สถานที่ของกลุ่ม (กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ และกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ) คิดเป็นร้อยละ 33
ส่วนการใช้สถานที่อื่น ๆ เป็นที่ปฏิบัติงานนั้น เช่น การใช้ศูนย์การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 22 และการ
เช่าสถานที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ11 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ออกแบบตามที่

ผู้ว่าจ้างออกแบบให้ผลิตคิดเป็นร้อยละ 22 การออกแบบด้วยการคิดค้นแบบเองทั้งหมด คิดเป็นร้อย
ละ 11โดยอาศั ย รู ป แบบดั้ง เดิม ผสมผสานลวดลายใหม่ ๆ ส่ว นด้านการประชาพั น ธ์ผลิ ตภัณ ฑ์
ผู้ประกอบการจะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทางตลาดนัดหรือถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ 56
รองลงมาจะเป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นงานแสดงสิ น ค้ า ต่ า ง ๆ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44 ส่ ว นการ
ประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ (นิตยสาร แผ่นพับ) คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธี
อื่น ๆ เช่น ทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 22 และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ ( Internet) คิด
เป็นร้อยละ 11ตลอดจนผู้ประกอบการใช้ช่องทางในการจัดจาหน่ายที่เป็นร้านค้าของผู้ประกอบการ
เอง ในการจาหน่า ยสินค้ า ไปยั งผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 33 ตัวแทนจาหน่ายคิดเป็นร้อยละ 22
สาหรับในการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysisในการบริหารจัดการธุรกิจ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีจุดแข็งคือ ได้รับการถ่ายทอดความรู้การทาผลิตภัณฑ์โลหะมาจากบรรพบุรุษ ผลิตภัณฑ์ที่
ทาการผลิตออกมานั้นได้รับการรับรองคุณภาพจากทางภาครัฐ (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) ราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับท้องตลาด สาหรับปัญหาสาคัญที่พบ
คือ ขาดบุคคลที่สืบทอดความรู้ ด้านงานหัตถกรรมสาขาโลหะ ผู้ประกอบการบางรายขาดความรู้
ความเข้าใจทางด้านการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่วนโอกาสในการทาธุรกิจคือ
รัฐบาลมีการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ งมีหน่วยงานของทางภาครัฐ
และเอกชนที่พร้อมให้คาปรึกษากับผู้ประกอบการทางด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การตลาด แหล่ง
เงินทุน เป็นต้น และอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองที่ทาให้วัตถุดิบ
มีราคาสูงขึ้น มีคู่แข่งขันในตลาดเดียวกันเป็นจานวนมาก และจุดอิ่มตัวของผู้บริโภค เป็นต้น
(2) สาหรับการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมโลหะนั้น กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีก ารนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ย ง
ประยุกต์ใช้กับการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ถือว่าเป็นหนทางที่จะสร้างความเจริญเติบโต
ให้กับท้องถิ่น สร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต้านทานกระแสความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลก
ภายนอกได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสร้างค่านิยมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย ส่งผลให้การสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมโลหะยังคงอยู่สืบต่อไป
(3) สาหรับการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาโลหะของ
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การจัดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น ป้ายไวนิล สื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ (ใบปลิว)ขั้นตอนที่สองเป็นการเชิญสล่า หรือพ่อ
ครูแม่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น จากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มสล่าล้านนาวัด
โลกโมฬี มาสาธิตและให้ความรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ทางด้านงานหัตถกรรมภายใน

ท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปและคงอยู่กับลูกหลานต่อไปนอกจากนี้ได้มีการส่งเสริมการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่สล่าหรือผู้ประกอบการด้วยและได้มีการส่งเสริม ให้สล่าหรือ
ผู้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการอบรมสั ม มนา ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
ภาคเอกชนจัดขึ้น ซึ่งสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะกับธุรกิจของ
ตนเองรวมทั้งมีการประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ หอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการส่งออกเพื่อการจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ
โดยให้ผู้ ป ระกอบการทั้ ง สองฝ่า ยเจรจาด้า นการค้า โดยตรง และขั้น ตอนที่ ส าม เป็ นการจัด ตั้ ง
โครงการช่างรุ่นใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้หัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ของ
จังหวัดเชียงใหม่ และนาองค์ความรู้ที่ได้รับนั้นไปถ่ายทอดและทาให้หัตถกรรมท้องถิ่นยังคงสืบ
ต่อไปทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น และระดับประทศ

Abstract
The purpose of this study aims to inherit local wisdom of Metal Works by utilizing
Qualitative Research Method together with Participatory Action Research Method, in which the
research’s purposes aim to (1) study the context and potential of local wisdom of Metal Works in
Chiang Mai province, (2) analyze the consistency of Self-Sufficiency Economy and local wisdom
of Metal Works in Chiang Mai province, and (3) inherit the local wisdom knowledge of Metal
Works in Chiang Mai province in order to publicize and broadcast in local level, communal level,
and international level by performing research from sample groups in 4 districts as follows; Hang
Dong District, San Sai district, San Kamphaeng district, and Mueang Chiang Mai district.
According to 9 sample groups, it is found that the entrepreneurs 89 percent of the reside
in Mueang Chiang Mai district, 11 percent is in San Kamphaeng district. Most of raw materials
and equipment are from locality of Chiang Mai province (67%) ; e.g. gold, silver, aluminums,
metal sheet (Thonburi aluminums Shop, Kritti Nonghoi Shop, and Hilltribe silver shop ; wuailai
street); raw material from external manufacturing sources (33%); e.g. Copper, Brass, Alloy steel
(From Bangkok). Sample groups’ 78 percent of operating their business with groups’ 56 percent
by family and 44 percent by own. Sample groups’ production place 55 percent of manufactures in
their home and 33 percent of manufactures by the groups’ places; such as temple, etc. 22 percent
of manufactures in other places; such as local learning center and etc and 11 percent of
manufactures in rent store. Sample groups’ 22 percent of product design by consumer or dealer,

22 percent of product design by own or by member of groups’. The product’s distribution channel
and public relation, it is distributed by the entrepreneurs’ stores and Exhibition or walking street
sat - sun market and public relation of printing by Magazine Boucher, and broadcasting by
television internet and etc.
According to SWOT Analysis, it is found that entrepreneurs have feature in operating
their business that they have been inherited knowledge from their previous generations or their
ancestors. For the problems found during the process, some entrepreneurs still lack of knowledge
and understanding in creating their product symbol, design, and packaging. For the opportunity
of performing the business, the governmental sector has supported SME (Small and Medium
Enterprises) more. However, the trouble where entrepreneurs are facing currently are; economic
problem, consumer’s saturation point and numerous competitors.
According to the analysis of the consistency in Self-Sufficiency Economy Philosophy
and local wisdom inheritance on Metal Works, all sample groups have applied Self-Sufficiency
Economy Philosophy to their business operation rationally by applying principles to combine
with knowledge of management, marketing, finance, accounting, manufacturing, product design,
and product logo design, etc. in order to create potential for their business with balance and
sustainability.
However, regarding to the inheritance of local wisdom on Metal Works of Chiang Mai
province by 3 stage, first the researcher group organizes an exhibition in order to broadcast local
wisdom knowledge and public relation media are vinyl posters, television media, electronic
media, printed matters, etc. to publicize and broadcast Metal Works, second by inviting local
craftsmen or teachers who teach local wisdom to demonstrate and provide knowledge of Metal
Works which is to inherit the knowledge of handicraft within the locality to prevent from
vanishing and to make it exists. Moreover, there is a sales promotion in order to increase the
income from product distribution, and it promotes entrepreneurs to join the activities of seminars
and lectures which are activities organized by researcher group or governmental and private
sectors. Entrepreneurs are able to apply those acquired knowledge for their business. Also, the
researcher has published the public relation media within Chiang Mai province as Metal Works
database in Chiang Mai province. This is also for inheriting folk intellect and Metal Works
handicraft to locality, country and international level.

บทนา
หลังจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย
เช่น การล้มละลายของบริษัทเอกชน หรือผู้ประกอบการรายย่อย ก่อให้เกิดปัญหาการลดจานวน
คนงาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่า ย ส่งผลให้เกิดปัญหาการตกงาน รวมถึงบัณฑิตที่เพิ่ งจบใหม่ไม่มี
งานทา เกิดภาวการณ์ ว่างงาน ประชาชนขาดสภาพคล่อง รายจ่ายที่มากว่ารายได้ นับเป็นปัญหา
เศรษฐกิจที่ร้ายแรงเป็นอย่างยิ่ง และในขณะเดียวกันภาครัฐบาลก็ได้กาหนดนโยบายในการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในหลายด้าน ซึ่ง นโยบายที่ส าคัญด้านหนึ่งก็คือ การพัฒนาและแก้ไ ขปัญหาเศรษฐกิ จ
ระดับรากหญ้า โดยการเลือกพัฒนาสินค้าท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการนาเอาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ดั้งเดิมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ และนามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อสร้างจัดจาหน่ายทั้งในท้องถิ่น หรือผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้ให้แก่
คนในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งสามารถลดภาวการณ์ว่างงานของแรงงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้ งไม่ทาให้
แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองหลวง
ในปัจจุบัน“ภูมิปัญญาท้องถิ่น”ซึ่งถือเป็นตัวแปรสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จากการสร้ า งหน่ ว ยธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก เช่ น ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ย อุ ต สาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม โดยเน้น ที่ ก ารผลิต เพื่ อจ าหน่ ายทั้ง สิน ค้า และบริ ก าร ซึ่ง ผลิ ตภั ณ ฑ์
เหล่านั้นจะต้องนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ และต่อยอดและเป็นผลิตภัณฑ์ ของชุมชนที่มี
คุณภาพ และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังต้องสร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย
สอดคล้องกับ กระทรวงพาณิชย์ (2548 : ระบบออนไลน์) ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชุมชนที่เป็นรากฐานในการสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และ
ยังสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจะเน้นหลักการที่สาคัญ คือ ต้องเน้น
การใช้เทคโนโลยีที่ราคาไม่แพง แต่ถูกหลักวิชาการ ไม่นาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ วัตถุดิบที่
ใช้ใ นการผลิตต้องเป็นวัตถุดิบ ที่มีอยู่แล้วในประเทศ รวมถึงการจ้างแรงงานในชุมชน เพื่อเป็น
การสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น เมื่อผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจ
ชุมชน ฯลฯ สามารถดาเนินแนวทางการปฏิบัติงานเช่นนี้ได้แล้ว ก็จะสามารถสร้างให้เศรษฐกิจ
ของท้ อ งถิ่ น เจริ ญ เติ บ โตได้ และเป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้
กลุ่มธุรกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการงานหัตถกรรมท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจานวน
กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้เข้ารับการคัดสรรและได้ขึ้นบัญชี “สุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
ปี 2553” ในจังหวัดเชียงใหม่ จานวนเกินกว่า 500 กลุ่ม (ยังไม่ได้รวมผู้ประกอบการทั่วไปที่ยังไม่ได้
รับการขึ้นทะเบียน) แบ่งเป็นประเภทของผลิต ภัณฑ์ คือ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม มีจานวน

ทั้งสิ้น 87 กลุ่ม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย มีจานวน 185 กลุ่ม ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
มีจานวน 13 กลุ่ม ประเภทของใช้และของตกแต่งบ้าน มีจานวน 229 กลุ่ม (ไทยตาบล ดอท คอม,
2542 : ระบบออนไลน์ ) จากตัวเลขดังกล่าวนี้ แสดงให้ทราบว่าผู้ประกอบการงานหัตถกรรม
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนหรื อ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี อ ยู่ เ ป็ น จ านวนมากเป็ น อั น ดั บ สอง
รองจากกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มอย่ า งมาก เนื่ อ งจากความได้เ ปรี ย บของลั ก ษณะภู มิ ศ าสตร์ จั ง หวั ด
เชีย งใหม่นับเป็ นแหล่ง ท่องเที่ ยวที่สาคัญของประเทศ มีต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม
ที่สืบ ทอดต่อกั นมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง งานหัตถกรรมท้องถิ่นสาขางานโลหะที่มี
รายชื่ อ ผู้ไ ด้รับ ขึ้ นบั ญ ชี “สุด ยอดหนึ่งตาบล หนึ่ งผลิตภั ณฑ์ ไ ทย ปี 2553” ในจัง หวัดเชี ย งใหม่
จานวนกว่า 20 ราย (ไทยตาบล ดอท คอม, 2542 : ระบบออนไลน์) ซึ่งงานหัตถกรรมท้องถิ่นสาขา
งานโลหะถือเป็นงานหัตถกรรมที่เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ โดยจะพบว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้
ของล้านนา ได้แก่ ขัน มีด พร้า เป็นต้น
หัตถกรรมท้องถิ่นสาขางานโลหะ ถือเป็นงานหัตถกรรมประจาจังหวัดเชียงใหม่ มีการทา
กระจายกันอยู่มากในอาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง อาเภอสันทราย และมีมากที่สุดในอาเภอเมือง
บริเวณหมู่ บ้ า นวัวลาย งานหัตถกรรมโลหะเก่ าแก่ ที่ส าคัญคือ ดุนลายตกแต่งขั น เป็นเครื่องใช้
ไม้สอยที่สาคัญในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ รดน้าดาหัว สรงน้าพระ เป็นต้น ผู้สืบสาน
งานหรือสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมโลหะจะเรียกว่า “สล่าต้องสลุง ”(ชมรมสล่าล้านนา, 2537 :
ระบบออนไลน์ ) จะเห็ น ได้ ว่ า งานศิ ล ปะหั ต กรรมท้ อ งถิ่ น ถู ก สื บ สานต่ อ มาจากบรรพบุ รุ ษ
ผ่านข้า วของเครื่องใช้ในชี วิตประจาวัน ซึ่งมีทั้งงานแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกั นมาแต่โบราณ และ
อี ก แบบคื อ งานที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ห้ เ ป็ น พาณิ ช ย์ ศิ ล ป์ ม ากขึ้ น ถู ก ปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ห้ มี ค วามร่ ว มสมั ย
เพื่อจาหน่ายเป็นของใช้ ของที่ระลึก เช่น ภาพดุนลายโลหะเพื่อตกแต่งบ้าน พวงกุญแจดุนลายโลหะ
หรือนาแผ่นภาพดุนลายโลหะไปตกแต่งหีบใส่ของ กล่องใส่เครื่องประดับ รวมไปถึงภาพดุนลาย
ขนาดใหญ่เพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ หรืออาคาร เป็นต้น
การที่จะอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการดุนลายโลหะนี้ได้นั้น ผู้วิจัยจึงได้ริเริ่ มงานวิจัย เรื่อง
“การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตกรรมสาขา
โลหะของจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ลูกหลานได้สืบทอด และยัง
ได้สอดแทรกกระบวนการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ด้วยการให้ความรู้ด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และความรู้เกี่ยวกับการจัดการ การตลาด การเงิน การบัญชี และ
การผลิต เป็นต้น อีกทั้งยังได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดาเนินธุรกิจที่มี

หัวใจสาคัญสามประการคือ ความพอเพียง ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อ ให้ผู้ประกอบการ
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเข้มแข็ง สร้างศักยภาพในการดาเนินธุรกิจอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสาคัญที่เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมโลหะในจังหวัดเชียงใหม่
2. วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น งาน
หัตถกรรมโลหะในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมโลหะในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล

ระเบียบวิธีวิจัย
การดาเนินงานวิ จัย ครั้ง นี้ ผู้วิจัย ได้ ใ ช้ระเบี ย บวิธีวิจั ย เชิงคุณ ภาพ ร่ว มกั บการนาวิธี วิจั ย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อมาปรับใช้ ในพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง
อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ อีกทั้งยั งได้ น้อมนาเอาพระราชดาริเศรษฐกิ จพอเพี ยงเพื่อ มา
ประยุกต์ใช้สาหรับการดาเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผู้ประกอบการสาขางานโลหะให้สามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่มได้อย่างอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน

เครื่องมือในการวิจัย
ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค้นข้อมูลกลุ่มงานหัตถกรรมงานโลหะด้วยการจดบันทึก
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทัศน์ อาศัยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
(Participatory research) เพื่อจัดเก็บข้อมูล
4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรม
งานโลหะของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการทางาน ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านงานโลหะ เป็นข้อมูลจากการรวบรวมขององค์กรต่าง ๆ
และภาครัฐบาล โดยนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ จากการบูรณาการในการเรียนการสอน
เพื่อการพัฒนาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมใหม่ ๆ และนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ

ทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่ด้วยการศึกษา วิจัย แบบมีส่วนร่วมจากส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
(1) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่อยู่ อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ และ
โทรสาร : 053-88-5950
(2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล
ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 053-254361-2 โทรสาร : 053-248315
E-Mail : ipc1@dip.go.th
(3) ส านัก งานส่ง เสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์ก ารมหาชน) SIPA
สาขาเชียงใหม่ 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 053-247282
โทรสาร : 053-247272
(3) เทศบาลตาบลหางดง ที่อยู่ สานักงานเทศบาลตาบลหางดง 999 หมู่ที่ 3 ตาบล
หางดง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ : 053-441543, 053-442105 โทรสาร ต่อ
214 E-mail : ed_hangdongtbs@yahoo.com
(4) สานักงานเทศบาลตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-397248 โทรสาร ต่อ 207 E-Mail : info@sansailuang.org
(5) เทศบาลตาบลสันกาแพง ที่อยู่ ต.สันกาแพง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
50130 โทรศัพท์ : 053-331904 E-Mail : 5501310@thailocaladmin.go.th
4.3 ชนิดของเครื่องมือในการวิจัย
(1) แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule)
ได้แ ก่ แบบสอบถามจานวน 20 ชุด ซึ่ง เป็น เครื่องมือ เพื่ อ เก็ บรวบรวมข้ อมู ล
โดยเป็นลักษณะคาถาม กาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้าให้เลือกตอบ (Closed ended question) และ
แบบเติมคา (Open ended question) ผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์ สังเกต การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
แบ่งเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ เป็น 3 ตอน ดังนี้
(1.1) ข้ อมู ล ลัก ษณะพื้ นฐานเกี่ ย วกั บประวัติความเป็ นมาของผู้ประกอบการ
ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับงานโลหะ
(1.2) ข้ อ มู ล ด้ า นรู ป แบบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ขั้ น ตอนการท างาน วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมงานโลหะของท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่
(1.3) ข้อมูลด้านความต้องการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถามได้แบ่งข้อมูลเป็น 8 ส่วน ลักษณะเป็นคาถามแบบปลายปิด
และคาถามแบบปลายเปิด ซึ่งมีลักษณะดังนี้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการทาผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 5 ข้อมูลของโครงการ
ส่วนที่ 6 ส่วนของการผลิต
ส่วนที่ 7 ส่วนของการตลาด
ส่วนที่ 8 เกณฑ์วิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของธุรกิจชุมชน
(1.4) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอื่น ๆ ได้แก่
1) การประชุมวางแผนงานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ ยวข้องในท้องถิ่ น
เพื่อดาเนินแผนกิจกรรม
2) การจั ดเวทีชาวบ้านเพื่ อ ระดมความคิด เห็น และหาข้ อสรุ ปเพิ่ มเติ ม
ด้านประวัติความเป็นมา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
3) จัดประชุมกลุ่มย่อยเป็นการติดตามผล ประเมินผล
4) จัดประชุมปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และเผยแพร่
องค์ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจ
5) จั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ วิ เ คราะห์ ประเมิ น ผล และสรุ ป
ผลการวิจัย
6) ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
การประชุมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หนังสือ วีดิทัศน์ ฯลฯ

วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านงานหัตถกรรมสาขาโลหะของจังหวัดเชียงใหม่” มีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
4.1 ประชากรศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการงานหัตถกรรมโลหะ ในอาเภอเมือง อาเภอ
หางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multi – stage random
sampling) โดยมีขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดกลุ่มตั วอย่ างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling)
จากกลุ่มผู้ประกอบการที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 16 กลุ่ม ซึ่งคัดเลือกจาก
1) รายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)
ในงานผลิตภัณฑ์โลหะ ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย
2) กลุ่มตัวอย่างจากเครือข่ายผู้ประกอบการ ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง
อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
3) ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ในอาเภอเมือง อาเภอหางดง อาเภอสันกาแพง และอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค์ (Purposive
sampling) โดยแยกกลุ่มงานหัตถกรรมโลหะที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ แยกตามประเภทการจัดตั้ง
ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน ร้านค้า ฯลฯ
4.2 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อ มู ล ปฐมภู มิ เป็ น การสื บค้ น ข้ อมู ล กลุ่ มงานหัต ถกรรมโลหะด้ ว ยการจดบั น ทึ ก
การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ และถ่ายวีดิทัศน์ โดยอาศัยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Participatory research) เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรม
โลหะของจัง หวัดเชี ย งใหม่ เพื่ อศึก ษารู ปแบบ ขั้นตอนการทางาน ข้อมูล เกี่ ย วกั บวัส ดุอุปกรณ์
เครื่อ งมื อ และวิธีก ารถ่า ยทอดภูมิปั ญญาสาขาโลหะ เป็น ชุดข้ อมูล จากการรวบรวมและศึก ษา
ขององค์กรต่าง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการเรียนการสอน นอกนั้น สามารถนาไปพัฒนาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมแนวใหม่ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ทาให้ได้องค์ความรู้ใหม่จากวิจัยแบบมีส่วนร่วม ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากส่วนราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้องที่ถือเป็นผู้ร่วมการวิจัยในท้องถิ่นด้วย ได้แก่
1) กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ น ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน
ส่งเสริมศักยภาพของประชาชน ผู้นาชุมชน องค์กร เครือข่ายชุมชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ด้านต่าง ๆ ของประชาชน โดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพ
2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชีย งใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรหลักในการนาภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

3) ศูนย์ประสานงาน OTOP ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นศูนย์ประสานงาน
ด้านต่าง ๆ ในโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่
4) สถานที่ราชการ เอกชนที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเช่น พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
หอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ
4.3 ชนิดของเครื่องมือในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule)ได้แก่ เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นลักษณะคาถาม กาหนดคาตอบไว้ล่วงหน้าให้เลือกตอบ(Closed ended question) และ
คาตอบแบบเติมคา (Open ended question) ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ สังเกต และจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
แบ่งเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน ดังนี้
1) ข้ อ มู ล ลั ก ษ ณ ะ พื้ น ฐ า น แ ล ะ ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า ข อ ง
ผู้ประกอบการ ข้อมูลในด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านงานเครื่องโลหะ
2) ข้อมูล รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทางาน วัส ดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมเครื่องโลหะในท้องถิ่น
3) ข้ อ มู ล ด้ า นความต้ อ งการ ปั ญ หาอุ ป สรรคของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่
จาเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
4) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอื่นได้แก่ การประชุม
วางแผนงานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อดาเนินแผนกิจกรรม การจัดเวทีชาวบ้าน
เพื่อระดมความคิดเห็น และหาข้อสรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเนื้อหา ด้านประวัติความเป็นมา
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามผล
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ ค วามรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายทุ ก กลุ่ ม และการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ แ ก่
ประชาชนผู้สนใจ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวิจัย

แผนดาเนินการวิจัย
กาหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ผลิตหัตถกรรม
งานโลหะที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) มีจานวนทั้งหมด 11
กลุ่ม โดยมีรายชื่อกลุ่ม ดังต่อไปนี้

รายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมงานโลหะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ในพื้นที่อาเภอเมือง อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง และอาเภอสันทราย
ชื่อกลุ่ม
กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์
คุณดิเรก สิทธิการ
กลุ่มนายสนิท พันธวงค์คุณ
สนิท พันธวงค์
กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา วัด
ศรีสุพรรณ
คุณ
มณฑกานต์ ตันทรัตน์
คุณดวงใจ ปัญญาวงค์

กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ คุณ
หทัยรัตน์ ไชยรักษ์
คุณสุพรรณ สิทธิ์การ

กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์
วัฒนา เรืองศรี
คุณรัตติกาล พรมมี
คุณสุรัตน์ ทานา

คุณ

ที่อยู่
บ้านเลขที่ 27 ถนนวัวลาย ซอย 2ก ตาบลหาย
ยา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 67/1 ซอย 1 ถนนวัวลาย ตาบลหาย
ยา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 9/4 ซอย 2 ถนนวัวลาย ตาบลหาย
ยา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์
เครื่องเงินตกแต่งและ
กรอบรูปเงิน
งานแผ่นโลหะตอกลาย
มังกร และหงส์
การบุดุลทองแดงรูปพระ
พิฆเนศ

บ้านเลขที่ 21/1 ถนนวัวลาย ตาบลหายยา อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่

สลุง ขัน กรอบรูป
ที่คั่นหนังสือ ปิน่ และ
จานรองแก้ว
บ้านเลขที่ 27 หมู่ 1 ซอย 2(ก) ถนนวัวลาย ตาบล ของที่ระลึก ของใช้และ
หายยา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ของตกแต่ง
บ้านเลขที่ 27/1/2 ถนนวัวลาย ตาบลหายยา
แผ่นภาพรูปเหมือนกรอบ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รูป ของตกแต่ง และ
เครื่องประดับ
บ้านเลขที่ 47 ตาบลหายยา อาเภอเมือง จังหวัด ป้ายทะเบียนรถ
เชียงใหม่
บ้านเลขที่ 1 ซอย 6 ถนนวัวลาย
ตาบลหาย แผ่นภาพอลูมิเนียม
ยา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเลขที่ 76 หมู่ 13 ตาบลสันกาแพง อาเภอสัน กรอบรูป 12 ราศี
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่

มีแผนการดาเนินกิจกรรมการวิจัยในปี 2553 ดังนี้
กิจกรรมการดาเนินงาน
1.คณะผู้วิจัยประชุมวางแผนดาเนินการวิจัย ระยะที่ 1
2.ศึ กษาการทางานหั ตถกรรมโลหะ และจั ดเวที การ
เรี ยนรู้ ค รั้ งที่ 1 เ พื่ อ ท าควา มเข้ าใ จเ กี่ ย วกั บ ชุ ด
โครงการวิจัยและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย อีก
ทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคม
กุมภาพันธ์

ผู้ดาเนินการ
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

กิจกรรมการดาเนินงาน
3.กาหนดกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่เฉพาะของงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมโลหะ
4.ศึกษาบริบทและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายสรุปผล
งานระยะที่ 1 รวมถึงการอบรมเรื่องSMEs ไทยเข้มแข็ง
ด้วย ICT
5. จัดประชุมวางแผนงานวิจัยร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในท้องถิ่นตามแผนระยะที่ 2 และการสัมมนาเรื่อง กล
ยุทธ์ทางรอด SME
6.ศึกษาบริบทชุมชนโดยการติดต่อประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อทาการศึกษาเรื่องของการนาเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและการสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์
การค้า การลงทุน และการตลาด
7. นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาผลลัพธ์จากการ
นามาใช้ และสร้างแนวทางในการประยุกต์ใช้กับกลุ่ม
อื่น
8. สรุ ป ขั้ น ตอนการท างานหั ต ถกรรม พร้ อ มสรุ ป
งานวิจัยในระยะที่ 2 และการสัมมนาเรื่องเปิดแผนที่
เศรษฐกิจปี 54 จัดทัพ SME ก้าวไกลสู่ภูมิภาคอาเซียน
9. นาข้อมูลที่ได้มาสร้างสื่อที่เป็นชุดองค์ความรู้ด้าน
หัตถกรรมท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ โดยจัดนิทรรศการ
มองภูมิปัญญาล้านนาผ่านสายธารแห่งกาลเวลา
10. จั ด อบรมและประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร ให้ ค วามรู้ แ ก่
กลุ่มเป้าหมายเรื่อง โครงการสัมมนาและการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ระดั บ ประเทศ
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และเศรษฐกิจ
ล้านนาเชิงสร้างสรรค์
11.จัดเวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 2 การสร้างตราสินค้าและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่ อ งของการสร้ า งตราสิ น ค้ าและบรรจุ ภัณ ฑ์ แ ก่
ผู้ประกอบการ

ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม
มีนาคม - เมษายน

เมษายน

พฤษภาคม - กรกฎาคม

กรกฎาคม

สิงหาคม - ตุลาคม

กันยายน - ตุลาคม

ตุลาคม

ตุลาคม - พฤศจิกายน

ผู้ดาเนินการ
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- นักศึกษา
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

กิจกรรมการดาเนินงาน
12.จั ดการสัม มนา ให้ค วามรู้ แก่กลุ่ ม เป้ าหมาย เรื่ อ ง
การเตรี ยมความพร้ อ มใน การส่ ง อ อกสู่ ต ลาด
สหรัฐอเมริกา
13.จัดนิทรรศการมิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง
เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่ วยเหลือ ผู้ประกอบการ
ทางด้านการจัดจาหน่ายสินค้า ตลอดจนเพื่อวิเคราะห์
ประเมินผล สรุปผลการวิจัยระยะที่ 3
14.ประชาสัมพันธ์และการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิ จั ย “การประยุ ก ต์ พ ระราชด าริ เ ศรษฐกิ จ
พอเพี ย งเพื่ อ สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นงาน
หัตถกรรมสาขางานโลหะของจังหวัดเชียงใหม่”

ระยะเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน - ธันวาคม

ธันวาคม

ผู้ดาเนินการ
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย
- ผู้ประกอบการ
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
- ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย

ธันวาคม

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึก ษาเรื่อง “การประยุก ต์พ ระราชดาริเศรษฐกิ จพอเพีย งเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้า นงานหัตกรรมสาขาโลหะของจังหวัดเชีย งใหม่ ” เป็นการสรุปให้เห็นถึงปัญหาและ
แนวทางแก้ ไ ข ตามความต้ อ งการของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ซึ่ ง ท าการศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
จากผู้ประกอบการทั้งหมด 9 กลุ่ม ซึ่งสามารถสรุปถึงแนวทางตามวัตถุประสงค์ที่จะนาไปสู่การ
พัฒนา ดังนี้
1. บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมโลหะในจังหวัดเชียงใหม่
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม
โลหะในจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมโลหะในจังหวัดเชียงใหม่
เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล
ในการสรุปผลการศึกษานั้น คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมโลหะในจังหวัดเชียงใหม่
คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขา
โลหะในจังหวัดเชียงใหม่ มีประเด็นสาคัญที่นามาวิเคราะห์และสามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะที่เข้าร่วมในงานวิจัยครั้งนี้
อาศัยอยู่ในเขตอาเภอเมืองคิดเป็นร้อยละ 89 และอาศัยอยู่ในอาเภอสันกาแพงคิดเป็นร้อยละ 11

1.2 ในการเลือกสรรวัตถุดิบของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะนั้น สังเกต
ได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 67 วัตถุดิบที่ซื้อ
เช่น ทองคา เงิน อลูมิเนียม แผ่นโลหะ ซื้อมาจากร้านแถวถนนวัวลาย ร้านธนบุรีอลูมิเนียม ร้านกฤติ
หนองหอย และร้านเครื่องเงินชาวเขา รองลงมาจะเป็นการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอก
ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 33 วัตถุดิบที่จัดซื้อ ได้แก่ ทองแดง ทองเหลือง นิกเกิล ซึ่งสั่งซื้อจากกรุงเทพฯ
และวัตถุดิบที่ผู้ว่าจ้างนามาให้คิดเป็นร้อยละ 0
1.3 การบริห ารงานในการผลิต ของหัต ถกรรมสาขางานโลหะ ส่ วนใหญ่ เป็ น
การบริหารงานร่วมกับสมาชิกภายในกลุ่มถึงร้อยละ 78 รองลงมาเป็นการบริหารงานร่วมกับสมาชิก
ภายในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 56 และการบริหารด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 44 และการบริหารงาน
ร่วมกับสมาชิกภายนอกชุมชน คิดเป็นร้อยละ 0
1.4 ผู้ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขาโลหะ ส่ ว นใหญ่นิ ย มใช้ บ้ า นเป็ น สถานที่
ในการผลิตคิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาเป็นการใช้สถานที่ของกลุ่ม ได้แก่ การใช้สถานที่ของกลุ่ม
ฮ่วมเฮียนศิลป์ และกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนการใช้สถานที่อื่น ๆ
เป็ นที่ ป ฏิ บั ติง านนั้น เช่ น การใช้ ศูนย์ ก ารเรีย นรู้ คิดเป็นร้อยละ 22 ส าหรับ การเช่าสถานที่เป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 11 และการใช้สถานที่ของผู้ว่าจ้างเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน คิดเป็น
ร้อยละ 0 ตามลาดับ
1.5 การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมสาขาโลหะ ผู้ ป ระกอบการออกแบบ
ตามที่ผู้ว่าจ้างออกแบบให้ผลิตถึงร้อยละ 22 รองลงมาจะเป็นการออกแบบด้วยการคิดค้นแบบเอง
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 11 โดยในการคิดค้นแบบเองทั้งหมดนั้น ยึดลวดลายของงานแบบดั้งเดิม
และผสมผสานลวดลายใหม่ ๆ เข้ า ไปด้ ว ยกั น ตลอดจนการออกแบบโดยได้ ข้ อ เสนอแนะ
จากผู้ว่าจ้าง และการออกแบบโดยการศึกษาด้วยวิธีอื่น ๆ นั้น มีค่าร้อยละเท่ากันคือ 0
1.6 ผู้ป ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ มี การประชาสัมพั นธ์ผลิตภัณฑ์ผ่าน
ทางตลาดนัดหรือถนนคนเดิน มากที่สุดถึงร้อยละ 56 รองลงมาจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านงาน
แสดงสินค้ าต่าง ๆ เช่ น งาน OTOP งานที่ทางอาเภอหรือทางจังหวัดจัดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 44
ส่วนการประชาสั ม พั น ธ์ ผ่า นสื่อนิต ยสาร แผ่ นพั บ คิดเป็ นร้อ ยละ 33 ส่ วนการประชาสั มพั น ธ์
ด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น ทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 22 และการประชาสัมพันธ์ทางด้านสื่อออนไลน์คิด
เป็นร้อยละ 11
1.7 ผู้ป ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ ใช้ช่องทางในการจัดจาหน่ายที่เป็น
ร้า นค้ า ของผู้ ป ระกอบการเอง ในการจาหน่ ายสินค้ าไปยั งผู้บริ โภค คิ ดเป็น ร้ อยละ 33 ส าหรั บ

การจัดจาหน่า ยโดยการใช้ตัวแทนจาหน่ายนั้น คิดเป็น ร้อยละ 22 ส่วนทางด้านการจัดจาหน่าย
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดจาหน่ายโดยวิธีการอื่น ๆ คิดเป็นค่าร้อยละ 0
1.8 ในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะนั้น
ส่วนใหญ่จะเป็ นการให้ความรู้แก่ ผู้ที่ส นใจงานทางด้านหัตถกรรมสาขาโลหะ ได้มาหัดลองทา
การดุนโลหะหรือวิธีการทาได้ที่กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ และกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ และ
ในบางครั้ง ก็ จะมี นัก เรีย น นัก ศึ ก ษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านผลิตภัณฑ์ เข้ามา
ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะทุกท่านก็มีความยิ นดีที่จะ
ตอบทุกคาถาม
1.9 ในการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT ในการบริหารจัดการธุรกิจหัตถกรรม
สาขาโลหะสามารถสรุปได้ดังนี้คือ
1.9.1 จุดแข็ง (Strengths )
สาหรับจุดแข็งในการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขา
โลหะ นั้น จุดแข็ ง ที่ มี ค วามส าคั ญมากที่สุ ดในตอนนี้ คือ ผู้ประกอบการมี ความรู้ ความชานาญ
ทางด้านการดุนโลหะมานาน เพราะได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่ทาการ
ผลิตออกมานั้นมีรูปแบบ ลวดลายที่สวยงาม ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสินค้าได้รับ
การรั บ รองคุ ณ ภาพจากหน่ ว ยงานของทางรั ฐ ไม่ ว่ า จะเป็ น มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน สิ น ค้ า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทางด้านราคาผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับท้องตลาด ส่วนทางด้าน
ช่องทางในการจัดจาหน่ายของผู้ประกอบการมีช่องทางที่ใช้ในการจัดจาหน่ายที่แน่นอนคือ ผ่าน
ทางร้านค้าของผู้ประกอบการ และมีสถานที่ในการผลิตอยู่ในแหล่งชุมชน ทาให้กระจายสินค้าไป
ยังผู้บริโภคได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ตลอดจนผู้ประกอบการมีการจัดทาการส่งเสริมการตลาด
และการส่งเสริมการขายอยู่เป็นประจา
1.9.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
ส าหรั บ จุ ด อ่ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมโลหะ คื อ
ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมโลหะขาดความรู้ทางด้านการสร้างตราสินค้าและการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ผู้ประกอบการไม่มีการส่งเสริมการขาย และมีการประชาสัมพันธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ค่อนข้าง
น้อย ตลอดจนขาดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานหัตถกรรมสาขาโลหะ
1.9.3 โอกาส (Opportunities)
สาหรับโอกาสในการทาธุรกิจของผู้ประกอบหัตถกรรมสาขาโลหะคือ
รั ฐ บาลมี ก ารส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ขนาดกลาง ขนาดย่ อ มเพิ่ ม มากขึ้ น อี ก ทั้ ง มี ห น่ ว ยงานทางภาครั ฐ
และเอกชนที่พร้อมให้คาปรึกษากับผู้ประกอบการทางด้านต่าง ๆ เช่น การผลิต การจัดจาหน่าย

การตลาด ตลอดจนการเปิดการค้าเสรีสู่อาเซียน และกระแสความนิยมของผู้บริโภคในเรื่องของ
สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
1.9.4 อุปสรรค (Threats)
สาหรับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดาเนินธุรกิจหัตถกรรมสาขาโลหะของ
ผู้ประกอบการนั้น ได้แก่ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ที่ทาให้ราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น
จุดอิ่มตัวของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหัตถกรรมโลหะ ตลอดจนการมีคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน
เป็นจานวนมาก

2. วิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
งานหัตถกรรมโลหะ ในจังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงาน
หัตถกรรมโลหะในจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้วิจัยได้นาหลักการเรื่อง “การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อมตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง” เข้ามาใช้ในงานหัตถกรรมโลหะ
ด้วย ซึ่งสามารถสรุปหลักการที่จะนามาประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
2.1 ผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สามารถนา
องค์ ค วามรู้ที่ไ ด้จากการนาภูมิ ปั ญญาท้องถิ่นมาปรับใช้กั บการดาเนินธุรกิ จได้เป็นอย่ างดี และ
ยังสามารถนาเทคโนโลยีชาวบ้านที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองในราคาประหยัด มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
2.2 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะยึดมั่ นในหลักของความพอเพีย ง
และนามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบของท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบ
หลั ก ในการผลิ ต สิ น ค้ า ของตน อี ก ทั้ ง ยั ง ค านึ ง ถึ ง การรู้ จั ก ใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด
ด้วยความประหยัดและรู้คุณค่า
2.3 กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขาโลหะทุ ก กลุ่ ม มี ก ารจ้ า งงานที่ มี อ ยู่
ในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนหรือท้องถิ่น
ที่ตนเองอาศัยอยู่
2.4 กลุ่ม ผู้ป ระกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ ส่วนใหญ่ยึ ดมั่น หลัก ของความ
มีเหตุผลในการประกอบธุรกิจ โดยคานึงถึงการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานภาพของตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเกิดภาวะหนี้สิน
2.5 กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการหั ต ถกรรมสาขาโลหะ มี ค วามตระหนั ก ในเรื่ อ งของ
คุ ณ ธรรม ความซื่ อ สั ต ย์ และการไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค มี ก ระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า

ที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค มีความยุติธรรมต่อสมาชิกในกลุ่มหรือลูกจ้าง และ
ผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
2.6 กลุ่ม ผู้ป ระกอบการหั ตถกรรมสาขาโลหะ คานึ งถึง การซื้อ ง่าย ขายคล่อ ง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจหัตถกรรมสาขาโลหะของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง
ความมั่ น ใจให้ แ ก่ ผู้ บ ริ โ ภค ไม่ โ ลภมาก ไม่ ค้ า ก าไรเกิ น ควร และค านึ ง ถึ ง การประกอบธุ ร กิ จ
ในระยะยาว
2.7 กลุ่มผู้ประกอบการหัตถกรรมสาขาโลหะ มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง
และธุรกิจ โดยเตรียมตัวให้พ ร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ย นแปลง
อยู่เสมอ โดยการคิดวางแผนอย่างรอบคอบตลอดเวลา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. เพื่ อ สื บ ทอดองค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นงานหั ต ถกรรมโลหะในจั ง หวั ด
เชียงใหม่เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศ
สู่สากล
จากการศึก ษาของคณะผู้วิจัยในเรื่องเพื่ อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงาน
หัตถกรรมโลหะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน
ระดับประเทศสู่สากล สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
3.1 ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านหัตถกรรมโลหะนั้น คณะผู้วิจัยได้มีการเชิญ
สล่า หรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสาธิตและให้ความรู้ทางด้านการทาหัตถกรรมโลหะแก่
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้านงานหัตถกรรมโลหะอยู่แล้ว โดยในการ
จัดงานเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานหัตถกรรมโลหะนั้น สล่าหรือพ่อครูแม่ครูก็จะมีการเตรียม
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทางานหัตถกรรมโลหะมาด้วย เพื่อผู้ที่สนใจได้ทดลองทาดู และถ้ามี
ข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการทางานโลหะ ก็สามารถที่จะสอบถามจากสล่าหรือพ่อครูแม่ครูได้
ทุกเรื่อง โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการจัดตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ โฮงเฮีย นสืบสาน
ภูมิปัญญาล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เช่น การจัดนิทรรศการ “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม
เชิงช่าง” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมสาขาโลหะ
ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จัก และเพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้เ ด็ ก รุ่ น ใหม่ ตระหนัก และเล็ งเห็ น ถึ ง คุ ณค่ า ของงาน
หัตถกรรม ตลอดจนอยากอนุรักษ์ และสืบทอดงานหัตถกรรมดังกล่าวให้อ ยู่คู่กั บชุมชนท้องถิ่น
ต่อไป
3.2 คณะผู้วิจัยได้มีการจัดทาโครงการช่างรุ่นใหม่ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
ครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้วิชาชีพทางด้านศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่นล้านนา โดยนาความรู้ที่ได้รับไป

ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อเป็นการสืบสานงานหัตถกรรม
สาขาต่าง ๆ เช่น โลหะ เครื่องเงิ น เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ ให้เป็นที่รู้จัก ของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น
ตลอดจนเป็นการเพิ่มจานวนของสล่าและพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ ให้เพิ่มมาก
ขึ้ น ด้ ว ย เช่ น การจั ด นิ ท รรศการ “มองภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนาผ่ า นสายธารแห่ ง กาลเวลา” ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
3.3 ส าหรั บ ทางด้ า นการส่ ง เสริ ม การจั ด จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องสล่ า และ
ผู้ประกอบการนั้น ทางคณะผู้วิจัยได้จัดให้มีโครงการ “มิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง” ขึ้น
โดยมี วั ตถุป ระสงค์ ข องการจัดงานคือ เพื่ อเป็ นการสนับสนุ น การใช้ของพื้ นบ้า นของสล่าและ
ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรจะอนุรักษ์ไว้ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ถือได้ว่าเป็น
โอกาสที่ ดี ที่ ส ล่ า และผู้ ป ระกอบการจะน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตนเองให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก มากขึ้ น
และ สามารถวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
ของตนเองได้ ตลอดจนการจั ด งานในครั้ ง นี้ ถื อ ว่ า เป็ น การกระจายรายได้ ใ ห้ กั บ สล่ า และ
ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง
3.4 ทางคณะผู้วิจัย ได้มีการจัดเวทีการเรียนรู้ขึ้ น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความรู้
และความเข้าใจทางด้านการพัฒนางานหัตถกรรมทางด้านต่าง ๆ ตลอดจนสล่าหรือผู้ประกอบการ
สามารถนาความรู้ ที่ ไ ด้รับ นั้นไปประยุ ก ต์ใ ช้กั บธุรกิ จของตนเอง ในการจัด เวทีก ารเรีย นรู้ของ
คณะผู้วิจัยนั้น จะมีการจัดเวทีการเรียนรู้ขึ้น ด้วยกัน 2 ครั้ง โดยการจัดเวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 1 จะเป็น
การประชุมทีมวิจัย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดาเนินงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง
ความเข้ าใจในเรื่องโครงการวิจัย ย่ อย ระหว่างผู้วิจัย ผู้นาท้องถิ่น นัก วิจัย ท้องถิ่น และนักศึกษา
รวมถึงกลุ่มธุรกิจชุมชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ก่อนการเปิดเวที การเรียนรู้
ผู้ ร่ ว มโครงการมี ค วามเข้ า ใจโครงการในระดั บ หนึ่ ง เท่ า นั้ น แต่ เ มื่ อ ปิ ด เวที ก ารเรี ย นรู้ แ ล้ ว
ผู้ ร่ ว มโครงการวิ จั ย มี ค วามเข้ า ใจมากขึ้ น พร้ อ มทั้ ง คั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ จ ะท าการวิ จั ย
โดยกลุ่ม ตัวอย่ า ง ที่ ท าการวิจัย ของหัตถกรรมโลหะในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยเขตอาเภอเมือง
จานวน 8 ราย และอาเภอสันกาแพง จานวน 1 ราย สาหรับการจัดเวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 2 จะเป็นการ
ให้ ค วามรู้ แ ละฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ทางด้ า นการสร้ า งตราสิ น ค้ า และการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขทางด้านการสร้าง
ตราสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากวิทยากรและคณะผู้วิจัย ทาให้สล่าหรือกลุ่มธุรกิจที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงเรื่อง การสร้างตราสินค้า
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์มากขึ้น และสามารถช่วยส่งเสริมให้ ผู้ประกอบมีแนวทางที่คิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองมากยิ่งขึ้น

จากการจัดเวทีการเรียนรู้ คณะผู้วิจัยพบว่า สล่าหรือผู้ประกอบการมีความ
ต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงศักยภาพผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับของทุกคนใน
ทุก ๆ ด้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นข้อดี ในการช่วยเหลือกลุ่ มธุรกิจชุมชนให้ได้รับการพัฒนาสืบ
ต่อไป
3.5 จากการที่ ค ณะผู้วิจั ย มีก ารส่ งเสริม ให้ส ล่า หรือ กลุ่ ม ธุร กิ จ ชุมชน เข้า ร่ว ม
กิ จ กรรมที่ ท างภาครั ฐ และภาคเอกชนจั ด ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางด้ า นการอบรม การสั ม มนา
ทางคณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สล่าและกลุ่มธุรกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางด้าน
ธุรกิจการค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิต การจั ดจาหน่าย การตลาด ฯลฯ ตลอดจนสล่า
หรือกลุ่มธุรกิจชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับนั้นมาปรับใช้กับ
ธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกิจกรรมที่ทาง
ภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้นมานั้นก็จะมีโครงการต่าง ๆ เช่น การสัมมนาเรื่อง “SMEs ไทยเข้มแข็งด้วย
ICT” ได้รับการสนับสนุนจากซึ่งได้รับความร่วมมือจากสานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA สาขาเชียงใหม่ และการอบรมเรื่อง “จัดทัพ SME ก้าวไกลสู่
ภูมิภาคอาเซียน” โดยธนาคารทหารไทย จากัด มหาชน
3.6 คณะผู้ วิ จั ย ได้ มี ก ารจั ด ท าการประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป้ายไวนิล สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่
แผ่ น พั บ วารสาร ทั้ ง นี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็น ฐานข้ อ มู ล ส าหรั บการเผยแพร่โ ครงการวิ จั ย
ในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางด้านงานหัตถกรรมโลหะ
ซึ่งจะสืบเนื่องไปถึงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมโลหะคือ
4.1 ควรมีการจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพในการผลิตหัตถกรรม โดยเชิญผู้ผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมประเภทเดี ย วกั น หรื อ ประเภทที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น มาแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านทักษะ ความรู้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิต ตลอดจน
เพื่อรักษาเอกลักษณ์ทางด้านการทาหัตถกรรมโลหะของท้องถิ่นให้คงสืบต่อไป
4.2 ควรมีการจัดทาโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ประกอบการด้วยกัน เพื่อที่จะได้นาข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเหล่านั้น มาปรับปรุงและ
แก้ไขผลิตภัณฑ์ต่อไป

4.3 รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการให้ความรู้ทางด้านการสร้างตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ การตกแต่งร้าน เทคนิคการขาย การบริการ ฯลฯ ตลอดจนสร้างความตระหนักใน
การใช้วัสดุภายในท้องถิ่นให้มาก และคานึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือท้องถิ่นแก่ผู้ประกอบการ
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