
 

 

 

บทที ่7 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

 
 ชุดโครงการวิจัย เร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลด้านงานหัตถกรรม         
10 สาขาของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี ้

1. สรุปผล 
  1.1  บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา จังหวัดเชียงใหม่ 
  1.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงาน
หัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในจังหวัดเชียงใหม่ 
  1.3 สืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล 
 2. ข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผล 
  1.1 บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในจังหวัดเชียงใหม่ 
   ชุดโครงการวิจัย เร่ือง  การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอด           
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูล                  
ภาคเอกสาร และลงพื้นที่เพื่อหาข้อสรุปด้านบริบทและศักยภาพของผู้ประกอบการงานหัตถกรรม
ช่าง 10 สาขา ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
   ภาพรวมของบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือตอนบน 
   ศักยภาพของภาคเหนือตอนบน 1 อันได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดล าปาง                  
จังหวัดล าพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นแหล่งผลิตและสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่เป็น        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นที่ส าคัญแหล่งหนึ่งของประเทศไทย เมื่อประเมินจากตัวเลขของผู้ประกอบการ 
กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จากจ านวนผู้ผลิต
สินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้า OPC ปี 2553 ของภาคเหนือตอนบนมีจ านวนทั้งสิ้น
923 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ (1) เสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย (2) ของใช้ ของที่ระลึก 
ของตกแต่งบ้าน (3) อาหาร (4) เคร่ืองดื่ม (5) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร แยกจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่    
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มีผู้ประกอบการมากที่สุด คือ จ านวน 500 ราย รองลงมา คือ จังหวัดล าปาง จ านวน 209 ราย จังหวัด
ล าพูน 142 ราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 72 ราย จากสถิติแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือตอนบน 1 นั้น น่าจะมีมากกว่า 1,500 – 2,000 ราย เพียงแต่ยัง
ไม่ผ่านการคัดสรร หรือไม่เข้ารับการคัดสรรอีกมาก จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพร้อม
ของผู้ประกอบการที่มีศักภาพและความพร้อมด้านต่าง ๆ ไม่ด้อยไปกว่าภาคอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 
โดยลักษณะงานหัตถกรรมส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างกันไปตามแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น และ
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามรูปแบบของศิลปะแต่ละท้องที่ แต่ละสกุลช่าง หรือแต่ละอิทธิพลทางศิลปะ 
โดยในภาคเหนือตอนบนนั้นเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ โดยกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 
(เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน) เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา รวมถึงจังหวัด
เชียงหม่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรที่ส าคัญด้วย โดยแต่ละจังหวัดจะมีรูปแบบศิลปกรรม
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสกุลช่าง ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะรวมถึงรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป 
ส่งผลให้งานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ได้รับอิทธิพลทางศิลปะเข้าไปด้วย 
   ภาพรวมของบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ 
   ศักยภาพด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นแหล่งผลิตและ
สร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญแหล่งหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเมิน
จากตัวเลขของผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล       
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เฉพาะรายที่ได้รับการขึ้นบัญชีสุดยอด หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เท่านั้นมีจ านวน
ผู้ประกอบการกว่า 500 ราย แบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ประเภท
ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน ประเภทอาหารประเภทเคร่ืองดื่ม และประเภทสมุนไพร     
ที่ไม่ใช่อาหาร โดยผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม 10 สาขา ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดอยู่ในประเภท
ของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน และงานผ้าทอจะอยู่ในหมวดเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  
(บัญชีสุดยอด หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2553 รายจังหวัด , 2553 : ลงพื้นที่) จากสถิติดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตอย่างมาก       
โดยองค์ประกอบส าคัญที่เป็นตัวผลักดันให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับ      
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค ได้แก่ 
    1) ปัจจัยด้านทรัพยากรทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แร่ธาตุ น้ า ฯลฯ ที่ถือว่า
เป็นต้นก าเนิดของวัตถุดิบในการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมท้องถิ่น ซึ่งผู้ผลิตจะกระจายตัวกันอยู่   
ตามแหล่งวัตถุดิบในการท างานหัตถกรรมที่ส าคัญ เช่น แหล่งผลิตภัณฑ์/หัตถกรรมจากกระดาษสา
ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง แหล่งผลิตงานหัตถกรรมไม้แกะสลักในบ้านถวาย อ าเภอหางดง 
แหล่งผลิตงานดินเผาบ้านป่าตาล บ้านเหมืองกุง และต าบลสันผักหวาน เป็นต้น 
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    2) ปัจจัยด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และ     
มีเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น เคร่ืองเงินและดุนโลหะ งานเคร่ืองเขิน ในย่านวัวลายใกล้กับวัดหมื่นสาร 
วัดนันทาราม และวัดศรีสุพรรณ ซึ่งเป็นที่พ านักอาศัยของสล่าในสมัยโบราณ ตั้งแต่สร้างเมือง
เชียงใหม่ องค์ประกอบด้านศิลปกรรมที่ส าคัญคือลวดลาย เช่น ลายดอกกระถิน ดอกทานตะวัน    
ลายสับปะรด ลายอ่ืน ๆ เช่นลายนกยูง ลายดอกหมาก  ฯ ลวดลายประเภทนี้เรียกว่า ลายกนก         
(ตามศิลปะแบบประเพณีของไทย) แต่ทางภาคเหนือนั้นจะมีลักษณะการเขี ยนลายที่เป็นรูปแบบ
เฉพาะตัว มีความแตกต่างจากทางภาคกลางของไทย ส่วนใหญ่เรียกกันว่า กนกล้านนา (จะมีลักษณะ
ที่เป็นรูปร่างดอกไม้แบบต่าง ๆ ที่ชัดเจนมากกว่ากนกทั่วไป) ลวดลายที่กล่าวมาแล้วนั้นพบได้บ่อย
ในงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน งานโลหะ รวมไปถึง ลวดลายเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในงานไม้แกะสลัก          
งานเคร่ืองเขิน งานกระดาษอีกด้วย 
    3) ปัจจัยด้านฝีมือเชิงช่างที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น และการถ่ายเท
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ฯ จากแหล่งประเทศ / ชนเผ่า หรือจากแหล่งใกล้เคียง ส่งผลต่อทักษะ     
การท างานหัตถกรรมที่ช านาญและละเอียดลออ เปรียบได้กับช่างชั้นครู อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวตามรูปแบบแต่ละสกุลช่างอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การสืบสานงานหัตถกรรมของแม่ครู
ดวงกมล ใจค าปัน ที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และส่งต่อมาสู่แม่ครู
อีกที จากนั้นจึงถ่ายทอดวิธีการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมเคร่ืองรักเคร่ืองเขินสู่รุ่นลูกของตนเอง และ
รุ่นลูกก็ได้ส่งต่อสู่ รุ่นหลานอีกที ปัจจุบันลูกชายของแม่ครูถือเป็นก าลังส าคัญในการผลิต              
เป็นผู้บริหารจัดการ เป็นผู้ผลิตรวมถึงจ าหน่ายด้วย ส่วนแม่ครูนั้นจะเป็นผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย รวมถึง
เป็นผู้ถ่ายทอดแก่รุ่นหลานและถ่ายทอดแก่บุคคลที่สนใจทั่วไปด้วย 
    ในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้า OPC ปี 2553 
ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ขึ้นบัญชีสุดยอด หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2553 ระดับ 1 - 5 ดาว แยกตาม
อ าเภอ โดยอยู่ในอ าเภอสันก าแพงมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอ
สารภี อ าเภอหางดง อ าเภอสันทราย อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอแม่ริม อ าเภอจอมทอง อ าเภอพร้าว 
อ าเภอดอยหล่อ และอ าเภออ่ืน ๆ ตามล าดับ 
    ถ้าแบ่งจ านวนผู้ประกอบการงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ตามบัญชีสุดยอด        
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2553 ระดับ 1 - 5 ดาว แยกตามอ าเภอ (โดยจะอยู่ในประเภทของใช้ 
ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้าน และหมวดเสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ) มีผู้ประกอบการงาน
หัตถกรรม โดยอยู่ในอ าเภอสันก าแพงมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอ
ดอยสะเก็ด อ าเภอสารภี อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอสันทราย อ าเภอแม่ริม อ าเภอจอมทอง อ าเภอ        
แม่แตง อ าเภอฮอด อ าเภอแม่วาง และอ าเภออ่ืน ๆ ตามล าดับ 
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   บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีเป้าหมาย โดยแยก    
ตามประเภทงานหัตถกรรม และแยกตามพื้นท่ี 
   การวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม 10 สาขา ของจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการศึกษาคร้ังนี้ แบ่งออกเป็น 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง 
อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง และอ าเภอสันทราย  จากผลการวิจัย (บทที่ 5 ในเร่ืองบริบทและ
ศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย โดยแยกตามประเภทงานหัตถกรรม 
และแยกตามพื้นที่) แสดงให้เห็นว่า พื้นที่มีศักยภาพในการผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่นของจังหวัด
เชียงใหม่ มากที่สุดคือ อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันทรายตามล าดั บ 
เพราะเนื่องจากอ าเภอสันก าแพงมีฐานการผลิตงานหัตถกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ หัตถอุตสาหกรรม     
ร่มบ่อสร้าง หัตถอุตสาหกรรมกระดาษสา หัตถอุตสาหกรรมผ้าทอ และหัตถอุตสาหกรรมเคร่ืองเงิน 
หัตถอุตสาหกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา เป็นต้น เพื่อส่งจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 
   ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 107 ราย 
เป็นผู้ประกอบการรายเด่ียวมากที่สุด แบบแรก เป็นการสืบทอดการท างานหัตถกรรมจากบรรพบุรุษ     
มีการบริหารจัดการภายในที่เป็นระบบครอบครัว บิดา/มารดา เป็นผู้น าในการด าเนินธุรกิจท าหน้าที่
เป็นเสมือนประธานกลุ่มดูแล บริหารจัดการทุกเร่ือง เช่น การผลิต การออกแบบ การจัดการการเงิน 
วัตถุดิบ การตลาดฯ บุตร/หลาน/ญาติ จะเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย และปฏิบัติงานที่มีความส าคัญ
รองลงมา โดยเฉพาะรุ่นลูกจะต้องเป็นผู้คอยดูแลการบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด เพราะเนื่องจาก
จะต้องเป็นผู้รับมอบกิจการจากผู้เป็นบิดา/มารดา การบริหารจัดการแบบนี้จะเป็นลูกโซ่ไปเร่ือย ๆ 
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนกิจการ หรือยกเลิกการท ากิจการนั้น ๆ แบบท่ีสอง ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน ฯ โดยเกิดจากคนในท้องถิ่นรวมตัวกันผลิต
งานหัตถกรรมที่เป็นงานดั้งเดิมของท้องถิ่น หรือเกิดจากความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยบางครั้งจะมีลักษะเป็นเพียงโครงการ ซึ่งมีอายุของงานเพียง 1 – 3 ปี หรือจนกว่าจะหมด
สัญญา กลุ่มประเภทนี้มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยจัดต้ังประธานกลุ่มขึ้นเพื่อ
เป็นผู้ดูแลการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การผลิต การออกแบบ ฯลฯ ภายในกลุ่ม โดย
แบ่งหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน และมีการแบ่งรายได้จากผลก าไรอย่างเป็นสัดส่วนตามหน้าที่ ความ
ยากง่ายของการปฏิบัติงาน และจ านวนวัน/หรือจ านวนชิ้นงาน 
   ศักยภาพด้านการผลิต ของผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มผู้ประกอบการ    
ส่วนใหญ่ใช้ทักษะ และความสามารถในการผลิตที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือได้เรียนรู้         
จากแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ เช่น วัด พ่อครู แม่ครู หรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จึงท าให้การผลิต    
ในรูปแบบหัตถอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้ง ชิ้นงานที่ประณีต   
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แสดงถึงทักษะชั้นครูของผู้ประกอบการหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการงานกระดาษ             
ไม้แกะสลัก เคร่ืองเงิน ผ้าทอ งานโลหะ และงานเคร่ืองรักเคร่ืองเขิน ที่บางชนิดมีเฉพาะในจังหวัด
เชียงใหม่เท่านั้น แต่ถ้าจะพูดถึงศักยภาพการผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคทั้งในท้องถิ่นเพื่อน าไปใช้ หรือเพื่อนักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        
ของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ยังนับว่า ศักยภาพด้านการผลิตยังต้องมีการพัฒนาและน าเอาเทคโนโลยี   
มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอีกมาก เพื่อพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย และพัฒนาคุณภาพ            
ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการลดมลภาวะและการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม รวมอุปสรรคที่ส าคัญที่สุด 
ได้แก่ ปัญหาด้านวัตถุดิบในการผลิต เช่น ไม้แกะสลัก เคร่ืองเงิน งานโลหะ เคร่ืองรักเคร่ืองเขิน    
เป็นการใช้วัตถุดิบที่สามารถหมดสิ้นไปได้ หายากและราคาแพงมากขึ้น เพราะใช้ทรัพยา กร         
ทางธรรมชาติ เช่น ไม้ ยางรัก เงิน ฯลฯ องค์กรทั้งสองรูปแบบจะเผชิญปัญหาด้านการผลิตคล้ายกัน 
   ศักยภาพการบริหารการตลาด ของผู้ประกอบการ ส่วนมากเป็นการบริการจัดการ
ช่องทางจ าหน่ายสินค้ามากกว่าจะท าการประชาสัมพันธ์ เช่น งานแฟร์ งานจ าหน่ายและแสดงสินค้า
ของหน่วยงานราชการในจังหวัดที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี หรือแหล่งจ าหน่ายสินค้าหัตถกรรม
ท้องถิ่นโดยตรง เช่น ถนนคนเดินวันเสาร์ (วัวลาย) วันอาทิตย์ (ท่าแพ) หรือในสถานที่/อ าเภออ่ืน ๆ 
รวมถึงจังหวัดอ่ืน ๆ อีกทั้ง ปัญหาส าคัญของผู้ประกอบการงานหัตถกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์              
มีรูปแบบคล้าย ๆ กัน ไม่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และปัญหาการลอกเลียนแบบ ท าให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ        
ที่ผู้ประกอบการบางรายคิดค้นขึ้นมาถูกผลิตออกมามากเกินความต้องการ และใช้วิ ธีการตัดราคา     
ท าให้ผลิตภัณฑ์มีราคาลดลงเกินความเป็นจริง 
   ศักยภาพการบริหารการเงิน ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ไม่มีการจดบันทึกกิจกรรม
ทางการเงินของกลุ่มตนเอง ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขยายขนาดธุรกิจของตนเอง โดยการน าเงินลงทุน     
มาใช้ของแต่ละกลุ่ม แบ่งได้ คือ (1) เงินออมส่วนตัวของผู้ประกอบการเอง เงินออมของสมาชิกใน
กลุ่ม และ (5) การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และการขยายขนาด
ธุรกิจของกลุ่ม อีกทั้ง น ามาเป็นเงินทุนส ารองในการบริหารจัดการของกลุ่มด้วย 
   ศักยภาพด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ผลิตงานหัตถกรรมที่เป็น     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนที่ได้สืบทอดมาจากรุ่นสู่ รุ่น ที่มีเอกลักษณ์ และรูปแบบแตกต่างจาก      
ภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทยซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในตลาดระดับประเทศ จุดแข็งของผู้ประกอบการ
งานหัตถกรรม คือ มีความเชี่ยวชาญในสาขางานของตนเองเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องขากการอบรม     
บ่มเพาะความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอของคนในท้องถิ่น ความถึงแรงผลักดันจากการ
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สร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากความศรัทธาในชิ้นงานเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชา และใช้ในพิธีกรรม
ทางศาสนา และประเพณีประจ าท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ช่าง / สล่า หลายรายมีฝีมือเชิงช่าง
ระดับชั้นครู ในบางส่วนผู้ประกอบการยังไม่ค านึงถึงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่าที่ควร
เพียงแต่เน้นการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
   การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของกลุ่มผู้ประกอบการงานหัตถกรรม 10 สาขา จาก
การวิเคราะห์พบว่า จุดแข็ง ของผู้ประกอบการงานหัตถกรรม คือ เป็นงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างจากแหล่งอ่ืน ๆ อีกทั้ง ผู้ผลิตมีความช านาญในการผลิตเป็นอย่างมาก       
อีกทั้ง น าวัตถุดิบในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ ส่งผลให้ราคาไม่สูง
จนเกินไป รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายทั้งชนิดและรูปแบบ สนองความต้องการผู้บริโภค
ได้หลายหลายกลุ่มทั้งชาวไทย / ต่างประเทศ อีกทั้ง นโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน    
ที่ส่งเสริมทั้งความรู้ การเงิน และช่องทางการตลาดฯ ให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเน่ือง ด้านจุดอ่อน 
คือ การขาดความรู้ในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจอย่างมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่        
เป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถพัฒนาเข้าสู่ภาคธุรกิจได้อย่างเต็มตัว เพราะเนื่องจาก      
มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ต้องใช้ความรู้ด้านการบริการจัดการเชิงธุรกิจ     
มาเป็นพื้นฐานในการประกอบธุรกิจ 
  ด้านโอกาสของกลุ่มผู้ประกอบการ คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่        
ที่ขยายตัวขึ้นเร่ือย ๆ ส่งผลให้ของที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นมียอดจ าหน่ายที่สูงไปด้วย   
อีกทั้ง อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับจากคนในภาคอ่ืน ๆ ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้รับความนิยมเพื่อน าไปใช้มากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน         
ที่ใช้ในภายในบ้าน และตกแต่งภายในโรงแรม หรือสถานที่ราชการ และส านักงานของหน่วยงาน    
ทั้งภาครัฐและเอกชน ฯลฯ และ อุปสรรคของผู้ประกอบการงานหัตถกรรม คือ วัตถุดิบส่วนใหญ่     
ที่ใช้ในการท างานหัตถกรรมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถหมดไปได้ ส่งผลให้วัตถุดิบ
บางอย่างขาดแคลน และมีราคาสูงขึ้นเร่ือย ๆ ส่งผลให้มีต้นทุนสูง บางรายมีการยกเลิกการผลิตไป 
เช่น ยางรักส าหรับท าเคร่ืองเขิน หรือใช้ในการดุนโลหะ หรือเม็ดเงินส าหรับท าเคร่ืองเงินที่มีราคา
สูงขึ้นเร่ือย ๆ บางคร้ังต้องน าวัตถุดิบเข้ามาจากต่างประเทศท าให้ต้นทุนสูงขึ้น และการแข่งขัน       
กับประเทศอ่ืน ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกัน ปัญหาการลอกเลียนแบบสินค้า และ      
ปัญหาการตัดราคาสินค้าของผู้ประกอบการด้วยกัน ประการสุดท้าย คือ ภาพลักษณ์ของผู้ผลิต      
งานหัตถกรรมส าหรับเยาวชนเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า และไม่ร่วมสมัย อีกทั้งให้ผลตอบแทนต่ า          
ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบัน ส่งผลให้ไม่มีผู้สืบสานงานหัตถกรรม ห รือถ้าจะมีก็มี       
เป็นเพียงส่วนน้อย 
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  1.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงาน
หัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในจังหวัดเชียงใหม่ 
   ด้านการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการงานหัตถกรรมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม กล่าวได้ ผู้ประกอบการทุกรายน าแนวทางนี้มาใช้
ในการด าเนินธุรกิจของตนอยู่เสมอ เพราะเนื่องจากประสบการณ์การในการด าเนินธุรกิจที่ต้อง     
ผ่านการแข่งขันสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบทุกรายมีความรอบคอบในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น อีกทั้ง 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นความรู้ที่มาจากพื้นฐานการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น      
อยู่แล้ว จึงไม่น่าแปลกใจที่กลุ่มผู้ประกอบการหลายรายที่ประกอบธุรกิจจนถึงปัจจุบันมีการน าเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในการด าเนินธุรกิจอยู่ เสมอ ได้แก่ การใช้ เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมราคาไม่แพง แต่ถูกหลักวิชาการ  หมายถึง เคร่ืองมือที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผลิต
สินค้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการน าเข้าเคร่ืองจักรจากต่างประเทศ อีกทั้ง ผลิตออกมาแล้ว มีคุณภาพเท่า
เทียมกัน วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ / ขนาดการผลิตที่เหมาะสมกับขนาด
ธุรกิจของตน หรือการประมาณตน วิเคราะห์ศักยภาพด้านการผลิตของตนเอง ไม่ผลิตออกมามาก
จนเกินไป และผลิตจ านวนเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ และเพียงพอต่อความต้องการ โดยต้อง
พิจารณาจากยอดสั่งซื้อของตนเองในแต่ละช่วงเวลา วางแผนการผลิตท่ีค านึงถึงความมั่นคง              
ระยะยาว / ไม่โลภเกินไป ไม่เน้นก าไรระยะสั้นเป็นหลัก มีการวางแผนที่ค านึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ 
เช่น คุณภาพ วัตถุดิบ สภาพแวดล้อม ก าลังซื้อของผู้บริโภค ฯลฯ เน้นความซื่อสัตย์ สุจริตในการ
ประกอบการ / ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่เอารัดเอาเปรียบแรงงานหรือลูกค้า ตลอดจนมา
เอารัดเอาเปรียบผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่
มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม อีกทั้ง ให้ความส าคัญกับแรงงาน/ลูกจ้าง รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เน้นการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย /หรือ มีความสามารถการ
ปรับเปลี่ยนผลผลิต ผู้ประกอบการมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มสายการผลิตเพื่อ
ลดภาวะความเสี่ยงอยู่เสมอ และเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
ผู้บริโภค เน้นการบริหารความเสี่ยงต่ า (Down side risk management) / โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อ
หนี้จนเกินขีดความสามารถการจัดการ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ค านึงถึงเสมอว่าการสร้างหนี้ใหม่ ๆ 
การกู้ยืม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะจะส่งผลต่อสภาพคล่องของธุรกิจ อีกทั้ง ยังสร้างภาระด้าน
การเงินเพิ่มด้วย  เน้นการตอบสนองตลาดในท้องถิ่น ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและ                    
ตลาดต่างประเทศเป็นหลักตามล าดับ ผู้ประกอบการทั้งหมดผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของ
คนในท้องถิ่นและในประเทศ จากนั้น เมื่อธุรกิจด าเนินไปอย่างราบร่ืนจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสู่
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ตลาดต่าง ๆ ประเทศ โดยศึกษาข้อมูลอย่างจากหน่วยงานราชการและเอกชน รวมถึงศึกษาจากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรง อีกทั้ง นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มา
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเห็นรูปแบบและคุณภาพของผลิตบางชิ้นก็มีการสั่งซื้อเพื่อน าไป
จ าหน่ายในต่าง ๆ ประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม คุณภาพ และความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์เป็น              
สิ่งส าคัญมากส าหรับการพัฒนาสู่ตลาดต่างประเทศ เป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการพึงระลึกอยู่เสมอ 
  1.3 สืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล 
   การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมทั้ง 10 สาขา ของจังหวัดเชียงใหม่นั้น 
ตามแนวทางการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริการความรู้จากคณะผู้วิจัยและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเวทีให้ความรู้ด้านต่าง ๆ การงานอบรม สัมมนา 
และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สอง คือ การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ และสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามแนวทางการด าเนินงานวิจัย โดยมีการจัดกิจกรรม 3 คร้ัง ได้แก่ การจัดนิทรรศการ     
มองภูมิปัญญาล้านนาผ่านสายธารแห่งกาลเวลา นิทรรศการช่างรุ่นใหม่สืบสานศิลปวัฒนธรรม และ
นิทรรศการมิติสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงช่าง  เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานวิจัย และ                 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรม 10 สาขา ของจังหวัดเชียงใหม่ สู่สาธารณชนในรูปแบบ       
การจัดนิทรรศการ และการสาธิตขั้นตอนการท างานหัตถกรรมท้องถิ่นจากพ่อครู แม่ครูสล่าล้านนา
หลากหลายสาขา เพื่อสืบสานงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ต่อไปผ่านการจัดนิทรรศการซึ่งเป็น
ช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญทางหนึ่ง 
   จากผลการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล กล่าวได้ว่า การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
งานหัตถกรรม ทั้ง 10 สาขา ของจังหวัดเชียงใหม่ มีวิธีการสืบทอดและแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ 
แหล่งเรียนรู้ภายในครอบครัว คือ การสืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย สู่รุ่นลูก      
รุ่นหลาน  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / วัด คือ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จากความร่วมมือของคนในท้องถิ่น
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป เป็นการประสานงาน
และความร่วมมือของคนในชุมชนที่ เห็นความส าคัญศิลปหัตถกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยกตัวอย่าง เช่น โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา มูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา วัดโลกโมฬี เป็นต้น   
ศูนย์การเรียนรู้เอกชน / ผู้ท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัด คือ ศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งโดยเอกชน หรือพ่อครู   
แม่ครูที่มีความรู้และมีชื่อเสียงด้านงานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป แหล่งการศึกษาของภาครัฐ โรงเรียน / มหาวิทยาลัย  คือ         
ภาคการศึกษาเห็นความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงได้ริเร่ิมการจัดท าหลักสูตร และบรรจุวิชา     
ที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมท้องถิ่นไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี / ระดับอ่ืน ๆ เช่น สาขาวิชา
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ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้บรรจุวิชา 
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านไว้ในหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านงานหัตถกรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในศาสตร์สมัยใหม่สาขาอ่ืน ๆ รวมถึงสามารถใช้ความรู้
ด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ 
 

2. ข้อเสนอแนะ 
  หน่วยงานราชการ และเอกชน 
   ผู้ที่จะน าผลงานวิจัยเหล่านี้ไปต่อยอดในการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสองประเด็นหลัก ได้แก่  
   (1)  สืบสานงานหัตถกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
หรือให้ความช่วยเหลือ และสืบงานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทุน และความรู้ด้านต่าง ๆ 
เช่น การบริหารจัดการ การตลาด และการผลิต รวมถึงความร่วมมือ ฯลฯ แก่ผู้ประกอบการงาน
หัตถกรรม หรือกลุ่มมูลนิธิ ฯ ที่มีศักยภาพ เพื่อให้งานหัตถกรรมท้องถิ่นยังคงอยู่ต่อไป 
   (2)  พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น ในประเด็นนี้กล่าวได้ว่า นอกจากจะอนุรักษ์
รูปแบบดั้งเดิมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้ว ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่
สามารถใช้งาน (Function) ได้อย่างหลากหลายรวมถึงมีรูปแบบที่ร่วมสมัย (Contemporary) อีกทั้ง 
ตรงตามความต้องการ (Need) รูปแบบการใช้ชีวิต (LifeStyle) ของคนในสังคมสมัยใหม่ด้วย          
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรเป็นผู้ ขับเคลื่อนแนวคิดนี้สู่ผู้ประกอบการ เพื่อให้งาน
หัตถกรรมที่นอกจากจะเป็นเพียงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และถูกน ามาใช้จริงเฉพาะในท้องถิ่น
หรือเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในวงแคบแล้ว ต้องพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างดีในปัจจุบัน และ
สร้างรายได้ สร้างอาชีพ จากต้นทุนที่มี (ภูมิปัญญา ฝีมือเชิงช่าง วัตถุดิบฯ) ให้แก่ท้องถิ่นด้วย  
  ภาคการศึกษา 
   ภาคการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ควรให้การสนับสนุน 
และส่งเสริมการเรียนรู้งานหัตถกรรมท้องถิ่น รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาอ่ืน ๆ แก่นักเรียน 
นักศึกษาด้วย โดยน าเข้ามาบรรจุเป็นวิชาเลือกเสร ีวิชาศึกษาทั่วไป เป็นต้น รวมถึง มหาวิทยาลัยควร
เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ชุมชนด้วย เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างเป็นระบบและรอบด้านอย่างแท้จริง 
  ผู้ประกอบการ และบุคลทั่วไป 
   ส าหรับผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไปก าลังประกอบธุรกิจ หรือเร่ิมต้นประกอบ
ธุรกิจด้านงานหัตถกรรมท้องถิ่นนั้น ควรท าความเข้าใจและศึกษาความรู้ในหลากหลายด้าน เช่น 
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ควรศึกษาวิธีการด าเนินธุรกิจ ได้แก่ การบริหารจัดการ การตลาด การผลิต เป็นต้น พร้อมกับศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และการออกแบบผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
การศึกษาหาความรู้เหล่านี้จะเป็นการสร้างศักยภาพด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการให้มีอย่างรอบด้าน 
โดยจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะงานหัตถกรรมเหล่านี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ      
ความต้องการในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค รูปแบบการใช้ชีวิตและรสนิยมของผู้บริโภคปัจจุบัน
ล้วนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การที่จะด าเนินธุรกิจได้นั้นจะต้องมีการศึกษาและ
พัฒนาที่เป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจงานหัตถกรรม และสาขาอื่น ๆ ด้วย 
 




