
 
  

บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  จงัหวดัเชียงใหม่และกลุ่มจงัหวดัในภาคเหนือตอนบน นบัวา่เป็นกลุ่มจงัหวดัทางภาคเหนือ   
ของประเทศไทย นับเป็นแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม ้
สัตวป่์า และพืชนานาชนิด ทั้งพืชเศรษฐกิจและพรรณไมป่้า ด้วยเหตุน้ีเองภาคเหนือตอนบนจึงมี
วตัถุดิบในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมท่ีหลากหลาย อีกทั้ ง ด้วยพื้นฐานของคนในภาคเหนือ
ตอนบนท่ีมีสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิตและการสร้างสรรคง์านศิลปหตัถกรรมในชีวิตประจ าวนั 
เช่น อาคารบา้นเรือนท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั และสถานท่ีส าคญัทางศาสนา โบสถ ์วหิาร การท าไมแ้กะสลกั
เพื่อประดับตกแต่งอาคาร ฯลฯ หรือแม้กระทั่งเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั และใช้ใน
ประเพณีทอ้งถ่ิน เช่น โคม ตุง สลุงเงิน (ขนั) โตก (พาน) บายศรี เคร่ืองประดบัเงิน เคร่ืองป้ันดินเผา 
ร่ม เป็นตน้ ซ่ึงงานหัตถกรรมเหล่าน้ีมีเอกลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมท่ีโดดเด่น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การท างานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ เช่น งานไมแ้กะสลกั งานผา้ทอ งานเคร่ืองป้ันดินเผา งานโลหะ 
งานเคร่ืองเงิน เคร่ืองรักเคร่ืองเขิน ฯลฯ อีกทั้ งงานหัตถกรรมยงัเป็นงานประเภทหน่ึงท่ีสามารถ   
สร้างรายไดใ้หแ้ก่ทอ้งถ่ินอีกดว้ย  
  รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (2555 : 2) รายงานว่า เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ มีแนวโน้มขยายตวัแต่อาจไม่แรงเท่าปีก่อนจากแรงส่งของการบริโภคภาคเอกชนท่ีมี
แนวโน้มขยายตัวอยู่ในระดับสูงกว่าระดับปกติต่อไปอีกระยะหน่ึง โดยรายได้ของเกษตรกร                   
ในภาคเหนือขยายตวัจากปีก่อนร้อยละ 12.8  ผลผลิตสินคา้เกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.5 จากปีก่อน              
ซ่ึงดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตวัจากปีก่อนร้อยละ 2.2 ดา้นภาวะการคา้ปลีก ขยายตวั
สูงต่อเน่ืองทั้งปี 2555 จากแรงกระตุน้ของมาตรการภาครัฐ และภาวะการคา้ส่ง ขยายตวัโดยเฉพาะ
ในคร่ึงปีแรกจากสินคา้กลุ่ม เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เคร่ืองด่ืมและวตัถุดิบการเกษตร
โดยเฉพาะเมล็ดพนัธ์ขา้วและปุ๋ยยาปราบศตัรูพืช ทั้งน้ีพืชเศรษฐกิจส าคญัของภาคเหนือ ไดแ้ก่ ขา้ว 
ออ้ย ขา้วโพด ใบยาสูบ ถัว่เหลือง พืชผกั และผลไม้ อุตสาหกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ 
สินคา้เกษตรแปรรูป เซรามิค น ้าตาล ปูนซีเมนต ์และหตัถกรรม 
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  จากรายงานขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ งานหตัถกรรมของภาคเหนือตอนบน เป็นสินคา้ท่ีไดรั้บ
ความนิยมจากผูบ้ริโภคในประเทศและต่างประเทศ และนบัเป็นสินคา้ท่ีสามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่
พื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง การพฒันางานหตัถกรรมทอ้งถ่ินให้มีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
อีกทั้งให้ไดรั้บความนิยมจากกลุ่มผูบ้ริโภคในต่างประเทศให้เพิ่มมากข้ึนนบัวา่เป็นแนวทางในการ
ขยายตลาดของผูบ้ริโภคมากข้ึน เพื่อสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศและทอ้งถ่ิน อีกทั้งยงัช่วยเสริมสร้าง
โครงสร้างเศรษฐกิจของภูมิภาค เพื่อลดการพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศท่ีเป็นรายไดห้ลกัของคน
ในทอ้งถ่ิน (ภาคอุตสาหกรรม) ท่ีมีความผนัผวนเน่ืองจากการแข่งขนั และค่าจา้งแรงงานท่ีต ่ากว่า 
ของไทย ท าให้ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ท าให้นักลงทุนยา้ยฐาน       
การผลิตไปประเทศเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการว่างงานและการปรับตวัในอุตสาหกรรมของไทย       
อย่างมาก ดังนั้น การหันมาให้ความสนใจกบัสินคา้หัตถกรรมท่ีสามารถสร้างรายได้โดยไม่ตอ้ง
พึ่ งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศนับเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานให้กับ                
คนในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 
  นอกจากน้ีอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออกของภาคเหนือพบสัญญาณดีข้ึนตามการฟ้ืนฟู
ของเศรษฐกิจโลก อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มขยายตวัตามการผลิตสินค้าใหม่            
เพื่อทดแทนสินคา้รุ่นเก่าและการโอนยา้ยสายการผลิตจากบริษทัแม่มายงัประเทศไทย อุตสาหกรรม
เซรามิคระดบับน มีแนวโน้มดีข้ึนตามอุปสงค์ต่างประเทศและการขยายตลาดรับจา้งผลิตเพิ่มข้ึน 
อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และหตัถกรรมเคร่ืองใชภ้ายในบา้น ยงัคงไดรั้บผลกระทบ
จากการชะลอตวัของเศรษฐกิจยุโรป ขณะท่ีอุตสาหกรรมผลิตเพื่อใชใ้นประเทศมีแนวโน้มชะลอตวั
ตามภาวะเศรษฐกิจ ก าลงัซ้ือและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีลดลง สามารถแจกแจงรายละเอียด
ผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรม (อัตราการเปล่ียนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน) ดังตารางท่ี 1.1 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556 : 9) 
  

 

อุตสำหกรรม 
น ำ้หนัก 2554 2555 

2550 2554 ทั้งปี ทั้งปี คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลงั 
อาหาร 14.53 13.6 13.6 9.3 5.4 15.4 
เคร่ืองด่ืม 19.62 8.4 8.4 5.4 16.5 -4.4 
ยาสูบ 0.88 0.9 0.9 -18.3 -15.9 -19.0 
ส่ิงทอและเส่ือผา้ส าเร็จรูป 7.85 0.2 0.2 -10.0 -26.4 6.1 
เคร่ืองหนงั 0.90 -15.7 -15.7 -10.8 -4.4 -16.8 
อโลหะ 6.13 17.7 17.7 -4.4 4.7 -12.7 
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อุตสำหกรรม 
น ำ้หนัก 2554 2555 

2550 2554 ทั้งปี ทั้งปี คร่ึงปีแรก คร่ึงปีหลงั 
โลหะ 1.02 5.1 5.1 -9.4 -5.9 -12.7 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 10.77 -14.1 -14.1 15.1 0.8 32.9 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัแกว้ 8.96 -14.2 -14.2 -14.8 -10.8 -18.7 
อ่ืน ๆ 6.26 0.5 0.5 -13.2 0.2 -23.7 
รวม 76.92 1.7 1.7 2.2 1.7 2.6 
หมายเหตุ : ครอบคลุมสินค้า 26 รายการ คิดเป็นร้อยละ 76.9 ของมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  
  ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ, 2555 : 9 
 
  ปัจจุบันไทยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหลาย ๆ 
โครงการ ซ่ึงมีโครงการท่ีส าคญัและเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบัเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน ได้แก่  
โครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง Greater Mekong Subregion 
(GMS) นับว่าเป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน                    
(ยูนนาน) ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2535  สาขาความร่วมมือของ GMS มี 9 สาขา ได้แก่ คมนาคมขนส่ง 
โทรคมนาคม พลงังาน การคา้ การลงทุน เกษตร ส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียว และการพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ (กองส่งเสริมเศรษฐสัมพนัธ์และความร่วมมือกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, 2550 : 1)             
จากการร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจของกลุ่มดงักล่าวส่งผลให้เกิดการร่วมมือ การติดต่อซ้ือขายสินคา้
ระหว่างกัน และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ส่งผลดีต่อ
ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมของภาคเหนือตอนบนท าให้ตลาดผูบ้ริโภคงานหัตถกรรมของ
ภาคเหนือตอนบนขยายตวัเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดผูบ้ริโภคในจีนตอนใต ้(มณฑล           
ยูนนาน) นับว่าเป็นตลาดท่ีน่าสนใจ และเป็นหนทางท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผูป้ระกอบการ
ภาคเหนือตอนบนไดเ้ป็นอยา่งดี 
  ดงัรายงานของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานภาคเหนือ (ม.ป.ป. : ค าน า) กล่าวไวว้่า 
แมว้่าในปัจจุบนัประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายประเทศ จะประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
การเงินแต่เศรษฐกิจจีนกลบัขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง จากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐเพื่อกระตุน้การใช้
จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ ทางด้านการค้าระหว่างไทยกับจีน (รวมฮ่องกง) ก็เพิ่ม
ความส าคญัข้ึนเป็นล าดบั โดยในปี 2552 ประเทศจีนเป็นคู่คา้ท่ีมีมูลค่าการคา้สูงท่ีสุดกบัประเทศไทย
เป็นปีแรก มณฑลยนูนาน เป็นมณฑลท่ีอยูใ่กลป้ระเทศไทยมากท่ีสุด และมีมูลค่าการคา้กบัภาคเหนือ
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ของไทยในปี 2550-2552 ประมาณปีละ 5,000 – 6,500 ล้านบาท เศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน          
ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง และอตัราการขยายตวัอยู่ในอนัดบัตน้ ๆ ของมณฑลทางใตข้องจีน มณฑล          
ยูนนานจึงเป็นท่ีสนใจของผูป้ระกอบการต่างประเทศ รวมทั้งผูป้ระกอบการไทยโดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือ สรุปได้ว่า สภาพเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานขยายตวัข้ึนอยู่เร่ือย ๆ อีกทั้ ง ผูบ้ริโภค              
ในมณฑลยูนนานมีรายได้ต่อหัวเพิ่มมากข้ึน และมีความต้องการผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนทุกปี             
จึงเป็นโอกาสทางการตลาดของผูป้ระกอบการในภาคเหนือตอนบนในการน าสินคา้ไปน าเสนอและ
จ าหน่ายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคดงักล่าว 
  ด้วยเหตุน้ีเอง ผู ้วิจ ัยจึงได้ริเร่ิมโครงการ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู ้ประกอบการงาน
หัตถกรรม 10 สาขาของภาคเหนือตอนบนสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค และผลกระทบดา้นการส่งออก และศึกษาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ
เพื่อรองรับการส่งออกสู่ตลาดจีนตอนใต ้อีกทั้ง ศึกษาปัจจยัในการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ        
ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการ แหล่งวตัถุดิบ การผลิต แรงงาน การขนส่ง และด้าน                 
การออกแบบผลิตภณัฑ์ ฯลฯ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม
ช่าง 10 สาขาของภาคเหนือตอนบนในการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อตอบสนองตลาดการส่งออก 
และพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการ และไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคอยา่แทจ้ริง 
  

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
  โครงการวิจยั เร่ือง “ศกัยภาพหัตถกรรมท้องถ่ินไทย 10 สาขา ของภาคเหนือตอนบนสู่
การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต”้ มีวตัถุประสงคใ์นการวจิยั ไดแ้ก่  
  1. เพื่อศึกษาศกัยภาพด้านการส่งออก ได้แก่ การบริหารจดัการ แหล่งวตัถุดิบ การผลิต 
แรงงาน การขนส่ง และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ของผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมช่าง                
10 สาขาในภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับการส่งออกสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้
  2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค เพื่อรองรับการส่งออกสู่การคา้ชายแดนไทย – จีน ตอนใต ้
  3. เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการส่งออกของผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาของ
ภาคเหนือตอนบนไปสู่ตลาดการคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้
 

ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
  โครงการวิจยั เร่ือง “ศกัยภาพหัตถกรรมท้องถ่ินไทย 10 สาขา ของภาคเหนือตอบบนสู่
การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต”้ มีขอบเขตของโครงการวจิยั ไดแ้ก่ 
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  1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
   ในการวิจยั เร่ือง “ศกัยภาพหัตถกรรมท้องถ่ินไทย 10 สาขา ของภาคเหนือตอบบนสู่
การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต”้ ไดแ้บ่งประชากรท่ีจะศึกษาออกเป็นประเภท ดงัน้ี 
   1.1  ผูป้ระกอบการงานช่างหัตถกรรม 10 สาขาของภาคเหนือตอนบน ได้แก่ สาขา         
งานเคร่ืองหนัง สาขางานกระดาษ สาขาผา้ทอ สาขาเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ สาขา               
งานโลหะ สาขางานจกัสาน สาขางานไม้แกะสลัก สาขางานเคร่ืองเขินและเคร่ืองรัก สาขางาน
เคร่ืองเงิน และสาขาศิลปะประดิษฐ์ 
   1.2  ผูป้ระกอบธุรกิจการส่งออกบริเวณการคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้
   1.3   ผูบ้ริโภคในพื้นท่ีการคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้
  2. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
   เพื่อศึกษาศกัยภาพด้านการส่งออก ได้แก่ การบริหารจดัการ แหล่งวตัถุดิบ การผลิต 
แรงงาน การขนส่ง และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในด้าน             
การส่งออก ของผู ้ประกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาในภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับ              
การส่งออกสู่การค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ และพัฒนาศักยภาพด้านการส่งออกของ
ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาของภาคเหนือตอนบนไปสู่ตลาดการคา้ชายแดนไทย – 
จีนตอนใต ้
  3. ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่แบ่งได้ คือ 
   3.1  ผูป้ระกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน อนัไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมช่าง 
10 สาขา ในจงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัล าพูน จงัหวดัล าปาง และจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
   3.2  พื้นท่ีการค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้ (นครคุนหมิงและเขตปกครองตนเอง        
สิบสองปันนา) 
 

ขั้นตอนและวธิีกำรศึกษำ 
 การวิจยัเร่ือง “ศกัยภาพหัตถกรรมท้องถ่ินไทย 10 สาขา ของภาคเหนือตอบบนสู่การค้า
ชายแดนไทย – จีนตอนใต”้ มีขั้นตอนและวธีิการศึกษาดงัน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษา 
3. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
4. ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ และปรับปรุงแกไ้ข 
5. เก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ค าตอบ 
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6.  สรุปผล/ขอ้เสนอแนะ และเขียนรายงานวจิยั 
   

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 จากการท าวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 1. ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบกำรในเขตภำคเหนือตอนบน 
  1.1 ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรม 10 สาขา ในภาคเหนือตอนบนทราบแนวทางการ
พฒันาศกัยภาพของตนสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต้ ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจดัการ 
แหล่งวตัถุดิบ การผลิต แรงงาน การขนส่ง  และการออกแบบผลิตภณัฑฯ์ลฯ 
  1.2 ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในภาคเหนือตอนบน และภาคอ่ืน ๆ 
ทราบถึงขอ้มูลดา้นปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินคา้สู่จีนตอนใต ้
  1.3 ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในภาคเหนือตอนบนน าข้อมูลและ
ความรู้ท่ีไดจ้ากผลงานวิจยัไปประยุกตใ์ชก้บักลุ่มของตนเอง และสามารถเพิ่มรายไดจ้ากการส่งออก
สินคา้สู่จีนตอนใตไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
 2. ประชำชนทัว่ไปและผู้ทีส่นใจ 
  2.1 ประชาชนทัว่ไปและผูท่ี้สนใจทราบขอ้มูลด้านศกัยภาพของผูป้ระกอบการงาน
หตัถกรรมทอ้งถ่ิน 10 สาขา ของภาคเหนือตอนบน สู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้ในดา้นต่าง ๆ 
เช่น การบริหารจดัการ แหล่งวตัถุดิบ การผลิต แรงงาน การขนส่งและดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์
ฯลฯ และสามารถน าไปต่อยอด หรือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อตดัสินใจได ้
  2.2 ประชาชนทัว่ไปและผูท่ี้สนใจทัว่ไปทราบถึงขอ้มูลดา้นปัญหาและอุปสรรคในการ
ส่งออกสินคา้สู่จีนตอนใต ้เพื่อน าไปต่อยอดและน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อตดัสินใจได ้
  2.3 ประชาชนทัว่ไปและผูท่ี้สนใจทัว่ไปน าแนวทางการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ
สู่ตลาดการคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้ไปใชเ้ป็นแนวทางประกอบธุรกิจ หรือพฒันาอาชีพให้แก่
ตนเอง หรือในทอ้งถ่ินของตนเองได ้
 3. หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และสถำนศึกษำ 
  3.1 หน่วยงานภาครัฐน าขอ้มูลดา้นปัญหา อุปสรรค และผลกระทบในดา้นการส่งออก     
ของผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาสู่ตลาดการคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้ไปใช้เป็น
ขอ้มูลพื้นฐานเพื่อน าไปต่อยอด หรือน าไปปรับใชก้บัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ได ้
  3.2 หน่วยงานภาครัฐทราบข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมช่าง              
10 สาขาในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนท่ีมีศกัยภาพด้านการส่งออกสินคา้สู่การคา้ชายแดนไทย – จีน
ตอนใต ้และน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปต่อยอดเพื่อพฒันาผูป้ระกอบการในขั้นต่อไปได ้
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  3.3 ภาครัฐสามารถน าผลการวิจัยไปต่อยอด และน าไปทดลองใช้ในชุมชนอ่ืน                   
ในเทศบาลนครเชียงใหม่ และจงัหวดัใกลเ้คียงได ้
 

ระยะเวลำในกำรท ำวจิัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาการท าวิจยัเป็นเวลา 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 15 มกราคม 2556 
ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2557 
 

นิยำมศัพท์ 
ศักยภำพ (Potential) คือ ความสามารถของหตัถกรรมทอ้งถ่ินไทย 10 สาขา ของภาคเหนือ

ตอนบนท่ีสามารถน าไปสู่การคา้ชายแดนไทย – จีนตอนใต ้
ผู้ประกอบกำรงำนหัตถกรรม (Handicrafts Entrepreneur) คือ ผูป้ระกอบการท่ีได้รับ           

การสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมทอ้งถ่ิน 10 สาขา ไดแ้ก่ งานไมแ้กะสลกั งานกระดาษ 
งานเคร่ืองหนัง งานโลหะ งานจักสาน งานผ้าทอ งานเคร่ืองเงิน  งานเคร่ืองรักและเคร่ืองเขิน               
งานศิลปะประดิษฐ ์งานเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 

หัตถกรรมประจ ำถิ่น (Local handicrafts) คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้นหรือ             
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยกลุ่มผูผ้ลิตมีความสามารถและฝีมือ ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดสืบกนัมาภายใน
ชุมชน ท าใหผ้ลิตภณัฑมี์ลกัษณะเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน  

กำรค้ำชำยแดน (Border Trade) คือ การคา้ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ ของประชาชนหรือ
ผูป้ระกอบการท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่น จงัหวดั อ าเภอ หมู่บา้น ท่ีมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น  
ไดท้  าการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งประชาชนท่ีอยูอ่าศยัตามบริเวณชายแดนของทั้งสองฝ่าย  
โดยมีมูลค่าคร้ังละไม่มากนกั 

กำรค้ำผ่ำนแดน  คือ การคา้ท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีประชาชนหรือผูป้ระกอบการคา้จาก
ประเทศท่ีหน่ึงส่งผ่านประเทศท่ีสองไปยงัประเทศท่ีสามหรือจากประเทศท่ีสามผ่านแดนประเทศ           
ท่ีสองมายงัประเทศท่ีหน่ึง ทั้งน้ี แต่ละประเทศจะตอ้งยนิยอมใหมี้การขนส่งสินคา้ผา่นแดนกนัได ้

 




