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การศึกษาเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดงานภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่” นับเป็นกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยใช้กลวิธีด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการงานหัตกรรมสาขาต่าง ๆ 
ด้านการจัดการ การตลาด การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้
แนวคิดการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ด ารงธุรกิจของตนได้อย่างสมดุล และยั่งยืน ซึ่งนับเป็นกลวิธีในการสืบทอดงานหัตถกรรมท้องถิ่น
อีกทางหนึ่ง ความส าคัญ ที่มา และกระบวนการปฏิบัติงานกล่าว ได้ดังนี ้
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 หัตถกรรมท้องถิ่นเป็นค าที่ได้พบเจอมากขึ้นในปัจจุบัน เมื่อระบบเศรษฐกิจของไทยต้อง
พึ่งพาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการด าเนินธุรกิจเพื่อแข่งขันกับชาติอ่ืนในบริเวณ
ใกล้เคียงและทวีปอื่น ๆ ในสังคมที่ด าเนินธุรกิจในแบบ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ในด้านความเป็นมา
ของงานหัตถกรรมนั้น กล่าวได้ดังที่ นิจ หิญชีระนันทน์ และคณะ (2551 : 1) กล่าวว่า ในสมัยก่อน 
คนไทยยังมิได้ถือว่า “ศิลปะ” เป็นสาขาของการงานหรือการเรียนวิชาอิสระแขนงหนึ่งเช่นทุกวันนี้ 
เพราะ “ศิลปะ” เป็นสิ่งซึ่งสอดแทรกและผสมผสานอยู่กับชีวิตประจ าวันและมีความเกี่ยวข้อง       
กับทุกคนอยู่แล้ว “ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน” ก็ผูกพันอย่างแนบแน่นอยู่กับคนไทยยิ่งกว่านั้น            
อีกเป็นหลายเท่า ด้วยเหตุนี้ คนไทยส่วนใหญ่จึงถือเป็นเร่ืองธรรมดาเมื่อเห็นการท าเคร่ืองปั้นดินเผา 
และการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่เคยท ากันมานับเป็นพัน ๆ ปี เช่น วิธีการตีหม้อด้วยไม้ตามหรือกะต่าม    
คู่กับหินดุ (paddle and anvil) ตามหมู่บ้านในชนบท และการทอผ้าผืนแคบด้วยกี่แบบ “แถบร้ังเอว” 
(backstrap loom) ตามหมู่บ้านชาวเขา แต่ตรงกันข้าม เมื่อชาวต่างชาติมาเห็นเข้าก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่ 
เพราะวิธีการเช่นนี้ตามความคิดของเขา ไม่น่าเหลือรอดอยู่มาได้ถึงวันนี้ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้พื้นบ้าน   
มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการ        
ของมนุษย์ในการด ารงชีพ ในสังคมแบบเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นสมัยก่อนที่จะมีระบบการใช้เงินตรา ผู้ที่ไม่
สามารถจะท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ได้เองย่อมไม่สามารถจะด ารงชีพอยู่ได้ในสังคมแบบพึ่งพาตนเอง
เช่นน้ัน ต่อมาในสังคมแบบชาวนา งานหัตถกรรมพื้นบ้านเกิดขึ้นจากคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งมี
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อาชีพในด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก คนเหล่านี้มักจะเป็นผู้มีความรู้น้อย และบางทีเป็นผู้ที่ไม่รู้
หนังสือด้วยซ้ าไป งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจึงมักจะถูกมองไปในแง่ที่ว่าเกี่ยวโยงและควบคู่ไปกับ
ความยากจน ความไม่รู้หนังสือ ความล้าหลังและความขัดสนนานัปการ โดยมิได้หยุดคิดว่าสิ่งเหล่านี้
หาได้มีประโยชน์เพียงไว้ใช้สอยแต่อย่างเดียวไม่ หากยังมีคุณค่าในฐานะที่เป็นงานศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติด้วย 
 คุณค่าของงานหัตถกรรมที่นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยแล้วนั้น กล่าวได้ว่า หัตถกรรม
พื้นบ้านมีคุณค่าทางด้านจิตใจในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์การด ารงชีวิตของคนสมัยก่อน ซึ่งถือเป็น
รากเหง้าของวัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน อีกทั้ง คุณค่าทางความงามที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางศิลปที่
แสดงถึงสุนทรียภาพของคนในสมัยก่อน ที่สามารถสร้างสรรค์แรงบัลดาลใจจากธรรมชาติและ
ถ่ายทอดเป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าได้อย่างงดงาม ดังที่ นิจ หิญชีระนันทน์ และคณะ(2551 : 
5) ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงในอดีตท าให้เราในปัจจุบันทราบว่า ประติมากรหรือศิลปินผู้สลักหิน
ท าพระแท่นมนังศิลาบาตรนั้น ในสมัยสุโขทัยเรียกแต่เพียงว่าเป็น “ช่างฟันขดานหิน” เท่านั้น ค าว่า 
“ศิลปะ” หรือ “ศิลปิน” คงจะยังไม่มีใช้ในสมัยนั้น แต่จะมีค าดังกล่าวใช้หรือไม่ก็ตาม เนื้อแท้ของ
ศิลปะก็ก าซาบซ่านอยู่ในสายเลือดและชีวิตประจ าวันของคนไทยโดยเคล้าระคนไม่มาก ก็น้อยอยู่กับ
ความเชื่อและพิธีกรรมตลอดมาอยู่แล้ว “ศิลปะ” หรือ “ศิลปิน” ในความหมายที่ชาติตะวันตกนิยาม
ไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายในประเทศไทย โดยเฉพาะในสมัยก่อน ๆ ซึ่งทุกคนเป็น “ช่าง” อยู่แล้ว 
เมื่องานในท้องนาซึ่งเป็นงานหลักจบเสร็จลงด้วยการเก็บเกี่ยวและนวดข้าวแล้ว  ก็จะถึงฤดูของ      
“งานช่าง” เช่น การปั้น หล่อ ทอ ถัก จักสาน ฯลฯ เหย้าเรือนในชนบทจะเป็นแหล่งผลิตหม้อและไห 
กระดึงและระฆัง ผ้าฝ้ายและผ้าไหม กระบุงและกระจาด ฯลฯ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นามสกุลที่มีสร้อยท้ายว่า “ศิลปิน” 
หลายสกุล เช่น สกุล “บูรณศิลปิน” แก่พระยาหัตถการบัญชา (อ่ิม) และสกุล “วิมลศิลปิน” แก่ขุน
สุวรรณนิมิต (แช่ม) ทั้งสองท่านนี้รับราชการเป็นช่างอยู่ในกรมช่างสิบหมู่ สังกัดกระทรวงวัง เป็นที่
น่าสังเกตว่าแม้จะมีค าว่า “ศิลปะ” หรือ “ศิลปิน” ใช้แล้ว แต่หน่วยงานช่างหลวงในสังกัดกระทรวง
วังในสมัยนั้นก็ยังคงใช้ชื่อกรมช่างสิบหมู่อยู่ดังเดิม 
 “ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน = ศิลปะพื้นบ้าน + หัตถกรรมพื้นบ้าน ” 
 เส้นคั่นพรมแดนระหว่าง “ศิลปะ” กับ “หัตถกรรม” มักเหลื่อมล้ ากันอยู่เสมอ และนี่อาจเป็น
เหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ค าทั้งสองนี้เป็นชื่อที่ถูกเรียกควบคู่กันอยู่ตลอดมา เป็นการยากและ
ในหลายกรณีก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกงานหัตถกรรมกับงานศิลปะออกจากกันได้อย่างชัดเจน 
เพราะสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากสมองและมือนั้น แต่ละชิ้นมักจะเป็นทั้งเคร่ืองใช้ เคร่ืองเล่น     
เคร่ืองประกอบพิธีกรรมและเป็นศิลปะในตัวของมันเอง ตัวอย่างเช่น กล่องข้าวขวัญ ขันหมากเบ็ง 
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ว่าววงเดือน ตุง ลูกชั่งฝิ่น “เป้ง” ที่หล่อเป็นรูปนกกรวิกและแม้แต่ไม้กวาดที่บางคนใช้เป็นสิ่งประดับ
ตกแต่งผนังห้อง จึงเป็นความประสงค์ในที่นี้ว่าจะไม่มีความพยายามที่จะแยกศิลปะกับหัตถกรรม           
ออกจากกัน กล่าวได้ว่า งานหัตถกรรมท้องถิ่นนับว่าเป็นงานที่คุ้นเคยกันดีของคนในชุมชนท้องถิ่น
ของประเทศไทย เพราะเนื่องจากเป็นวิถีชีวิตในสังคมแบบเกษตรกรรมอันเป็นพื้นฐานของคนไทย       
ทุกภาคในสมัยก่อน โดยเฉพาะในภาคเหนือนั้น ผู้ประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานประเภทนี้จะเรียกกัน
ติดปากว่าสล่า (ช่าง) สล่าเหล่านี้เป็นผู้สร้างสรรค์งานหัตถกรรมต่าง ๆ เพื่อมาใช้ในชีวิตประจ าวัน       
โดยเลือกใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก  อีกทั้ง ถ่ายทอดฝีมือเชิงช่างและรูปแบบ
ศิลปกรรมตามแบบฉบับท้องถิ่นของตนได้อย่างงดงาม แบ่งเป็นสาขา ได้แก่ ผ้าทอ เคร่ืองปั้นดินเผา 
เคร่ืองรักเคร่ืองเขิน ไม้แกะสลัก ดุนโลหะ งานกระดาษ/สา (ต้องลาย ฉลุลาย / ร่ม ตุง โคม) จักสาน 
ศิลปะประดิษฐ์ และเคร่ืองเงิน ฯลฯ งานหัตถกรรมท้องถิ่นในแต่ละสาขามีพื้นฐานมาจากความรู้     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน งานหัตถกรรมในสมัยก่อนของจังหวัด
เชียงใหม่ก็คล้ายที่อื่น ๆ ในประเทศไทย คือ เป็นการสร้างสรรค์เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น จักสาน 
ผ้าทอ เคร่ืองปั้นดินเผา เคร่ืองรักเคร่ืองเขิน เป็นต้น และใช้ประกอบในพิธีทางศาสนาด้วย เช่น      
งานกระดาษ (ตุง โคม) เคร่ือเงิน (สลุงเงิน) เป็นต้น โดยใช้เวลาว่างจากการท านาท าไร่ รูปแบบ       
ของงานหัตถกรรมมีความแตกต่างกันออกไปตามวัสดุที่มีในท้องที่ และแตกต่างกันออกไปตาม
รูปแบบศิลปกรรมท้องถิ่น ลวดลายที่ใช้ที่พบได้บ่อยในงานดุนโลหะ เคร่ืองเงิน ต้องกระดาษ         
ไม้แกะสลัก จะเป็นลวดลายกนกล้านนา งานหัตถกรรมทั้ง 10 สาขา ของจังหวัดเชียงใหม่ ล้วนมี
คุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอยและความงาม เนื่องจากประสบการณ์เชิงช่ างที่มีมาอย่างยาวนาน      
ด้วยเน่ืองจากเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาที่เป็นแหล่งรวบรวมงานหัตศิลป์ที่ส าคัญ
ในอาณาจักรล้านนา ผนวกกับสุนทรีภาพของสล่าส่งผลให้เกิดเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่น มีความงดงามแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของงาน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า 
งานหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่มายาวนาน แม้จะถูกปรับเปลี่ยนไป          
ตามสภาพสังคมในปัจจุบันแล้วก็ตาม แต่งานหัตถกรรมท้องถิ่นเหล่านั้นมีคงมีให้เห็นทั่วไป          
ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งเป็นงานหัตถกรรมรูปแบบดั้งเดิมและสินค้าหัตถอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนอง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ตาม กล่าวได้ว่า ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่แสดงอัตลักษณ์ทางศิลปและ
วัฒนธรรม และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่อย่างแท้จริง 
 แนวคิดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้น ได้รับการตอบรับ
อย่างดีจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และไปจนถึงระดับ
ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการก่อตั้งกลุ่มเพื่อน าภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านี้มาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อผลิตออกจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และสามารถส่งออกไปต่างประเทศ      
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ได้อีกด้วย ตัวอย่างของกลุ่มประเภทนี้ ตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน 
กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น เป็นต้น นับเป็นผู้ประกอบการระดับฐานราก เป็นการรวมกลุ่มกัน       
เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อน ารายได้เข้าสู่ชุมชน และสู่ตนเอง เป็นการสร้างรายได้อีกทาง
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาและการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เน้นรายได้   
ในการผลิต และทุนในการประกอบธุรกิจของภาครัฐบาลนั้นไม่ได้ส่งผลดีในระยะยาวให้แก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการแต่อย่างใด และเป็นผลเสียแก่กลุ่มอีกด้วยเนื่องจากการพัฒนาที่รวดเร็ว เน้นการลงทุน 
การเพิ่มทุนเข้าสู่ระบบ เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงปี พ.ศ. 2540 ท าให้ความต้องการของ
ผู้บริโภคจ ากัดมีอัตราและลดน้อยลง การลงทุนสูงในด้านเคร่ืองจักร ผลผลิตที่ไม่สอดคล้องกับ  
ความต้องการและเกินความจ าเป็นของผู้ประกอบการท าให้เกิดภาวะขาดทุนไม่สามารถช าระหนี้      
ที่กู้ยืมมาได้ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องเลิกกิจการ แม้เลิกกิจการแล้วแต่หนี้สินที่ค้างอยู่ก็ยัง
จ าเป็นต้องช าระ เกิดภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบ ไปทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่ด้านการเงิน
และการผลิตเท่านั้น ผลเสียอ่ืน ๆ ก็ตามมาด้วย เช่น ในยุคบริโภคนิยมเกิดผลเสียสภาพแวดล้อม      
ในท้องถิ่นเช่นเดียวกัน เช่น การรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิต     
การตัดไม้ท าลายป่าเพื่อน ามาเป็นวัตถุดิบ ขยะและของเสียจากระบบการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ 
นับเป็นปัญหาที่ตามมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไม่รอบคอบและไม่ค านึงถึงความยั่งยืน 
 จากข้อบกพร่องและผลเสียในหลากหลายด้าน รัฐบาลได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาฯ
บนพื้นฐานความยั่งยืนจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2552-2554) : 1-8) ได้แก่ ข้อที่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมให้เป็นฐานรากที่มั่นคงของประเทศ 3) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล
และยั่งยืน และ4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนพื้นฐานความหลาหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคง   
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่าภาครัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และ
ปัญหาส าคัญของชุมชนระดับฐานราก คือ ความยากจน และในขณะเดียวกันก็เล็งเห็นถึงความส าคัญ       
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น ามาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศได้ ในประเทศไทยชุมชนและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือว่าเป็นสิ่งเดียวกันแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ เนื่องจากชุมชนระดับฐานราก
นั้นใช้ภูมิปัญญาที่เป็นมรดกตกทอด หรือเป็นความรู้เก่าแก่เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตแบบสังคม
เกษตรกรรมมาเนิ่นนาน 
 การที่จะสร้างให้การพัฒนาระดับฐานรากมีความสมดุล ยั่งยืน และต้านทานภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วได้นั้น “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากแนวทางพระราชด าริ    
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการปรับสมดุลของการด าเนินธุรกิจ
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ชุมชนเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ เป็นแนวคิดในพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยค านึงถึงปัจจัยและการปรับสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ใจความส าคัญ   
ของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน การน าพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นอ้างถึงแนวทาง      
ที่ส าคัญ 7 ประการดังนี้ (อภิชัย พันธเสน, 2545 : 7) 

1. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นั่นคือ ใช้เทคโนโลยีที่มีราคาไม่แพง แต่ถูกหลักวิชาการ 
2. มีขนาดการผลิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการ 
3. ไม่โลภเกินไปและไม่เน้นก าไรระยะสั้นเป็นหลัก 
4. เน้นความซื่อสัตย์ สุจริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่เอารัด

เอาเปรียบแรงงานหรือลูกค้า ตลอดจนมาเอารัดเอาเปรียบผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
5. เน้นการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และ/หรือ มีความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนผลผลิตได้ด้วย 
6. เน้นการบริหารความเสี่ยงต่ า (Down side risk management) โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อ

หนี้จนเกินขีดความสามารถในการจัดการ 
7. เน้นการตอบสนองตลาดภายในท้องถิ่น ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและตลาด

ต่างประเทศเป็นหลักตามล าดับ 
จากแนวทางดังกล่าวผู้วิจัยเห็นแนวทางพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ และ 

วิสาหกิจชุมชน อย่างสมดุลด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งและสมดุล ผ่านการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดขึ้น ได้แก่ การเรียนรู้ถึงพื้นฐานการด าเนินธุรกิจ การให้ความรู้ด้านการจัดการการตลาด เช่น 
การเงิน การบริหารจัดการ การผลิต และการบัญชี เป็นต้น รวมไปถึงการให้ความรู้เร่ืองกระบวนการ
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิธีการให้ความรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้วิจัยและครูภูมิปัญญา รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการ สัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เป็นต้น เพื่อสร้างให้ธุรกิจชุมชนมีพื้นฐานที่เข้มแข็ง ผสมผสานกับสร้างทรรศนะคติความพอเพียง 
รู้จักใช้เหตุผล และกลุ่มธุรกิจชุมชนสามารถปรับประยุกต์แนวทางมาใช้กับตนได้ สุดท้ายเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการต่อไป ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ
งานหัตถกรรมในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย มีผู้ประกอบการ
ขนาดย่อมจ านวนมาก การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินธุรกิจของกลุ่ม
ผู้ประกอบการเหล่านี้ถือว่าเป็นหนทางที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ท้องถิ่น ขจัดปัญหา       
ความยากจน สร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งต้านทานกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้
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เป็นอย่างดี และในอีกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมีความสมดุล ลดภาวการณ์ย้ายถิ่นฐาน
ของแรงงาน สร้างค่านิยมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของไทย ส่งผลให้การสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอยู่สืบต่อไป ดังค าที่ว่า “เมื่อธุรกิจชุมชนอยู่ได้      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะไม่สูญหาย เน่ืองจากคนนิยมสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผู้ประกอบการก็สามารถ
ขายได้และด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน” (ผู้วิจัย, 2552) 

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ริเร่ิม การวิจัย เร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ”  เพื่อรักษาไว้ซึ่ ง                 
งานศิลปหัตถกรรมอันดีงาม ที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้อยู่สืบต่อไปคู่เมืองเชียงใหม่ อีกทั้ง 
ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพ และด าเนินธุรกิจ   
ของตนได้อย่างสมดุล และยั่ งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ              
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 2.1 บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 2.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงาน
หัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.3 เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ในจังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล 
 

3.  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
งานวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาขั้นตอนการท างานหัตถกรรมทั้ง 10 สาขา ได้แก่ งานโลหะ 

เคร่ืองจักสาน ผ้าทอ เคร่ืองรักเคร่ืองเขิน เคร่ืองเงิน งานกระดาษ เคร่ืองปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
เคร่ืองหนัง งานไม้แกะสลัก และงานศิลปะประดิษฐ์  เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษาบริบท
และศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ทั้ง 10 สาขา ในอ าเภอหางดง 
อ าเภอสันก าแพง อ าเภอเมือง และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

4.  ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 
 การวิจัยเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่” มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
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4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขา ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

(มผช.) ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จ านวนทั้งสิ้น 205 ราย 
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random 

sampling) โดยมีขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) จาก

กลุ่มผู้ประกอบการที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 205 กลุ่ม ในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 4 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  คัดเลือก   
จาก 1) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  สาขางานหัตถกรรม            
2) เครือข่ายผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ 3) ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล               
หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกให้เหลือคร่ึงหนึ่ง หรือความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการ 
จ านวนทั้งสิ้น 107 ราย 

 ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค์ (Purposive 
sampling) แยกกลุ่มตัวอย่างงานหัตถกรรม 10 สาขา ได้แก่ งานโลหะ 9 ราย  งานเคร่ืองจักสาน       
10 ราย งานผ้าทอ 11 ราย เคร่ืองรักเคร่ืองเขิน 9 ราย เคร่ืองเงิน 10 ราย และงานกระดาษ 10 ราย            
งานเคร่ืองปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 11 ราย งานเคร่ืองหนัง 17 ราย และงานไม้แกะสลัก 10 ราย       
งานศิลปะประดิษฐ์ 10 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ แยกตามประเภทการจัดตั้ง ได้แก่  วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการ กลุ่มแม่บ้าน ร้านค้า ฯลฯ 

4.2 ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบค้นข้อมูลกลุ่มงานหัตถกรรมทั้ง 10 สาขา ด้วยการจดบันทึก  

การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ และถ่ายวิดีทัศน์ โดยอาศัยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory research) เพื่อจัดเก็บข้อมูล 

 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรม
ช่าง 10 สาขา ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญางานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลจาก  
การรวบรวมและศึกษาขององค์กรต่าง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยการน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังสามารถน าไปพัฒนาให้เกิดรูปแบบ             
งานหัตถกรรมแนวใหม่ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ  ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ด้วย
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้องที่ถือเป็นผู้ร่วม
การวิจัยในท้องถิ่นด้วย ได้แก่ 
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 1) กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับความเข้มแข็ง
ของชุมชน ส่งเสริมศักยภาพของประชาชน ผู้น าชุมชน องค์กร เครือข่ายชุมชน เพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาด้านต่าง ๆ ของประชาชน โดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพ 

 2) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรหลักในการน าภูมิปัญญา นวัตกรรม             
องค์ความรู ้เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 3) ศูนย์ประสานงาน OTOP ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็น           
ศูนย์ประสานงานด้านต่าง ๆ ในโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ 

 4) ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) SIPA สาขาเชียงใหม่ 

 5) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 6) ส านักประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 7) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
 8) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 9) กรมส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
 10) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
 11) สถานที่ราชการ เอกชนที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น  

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา หอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ 
4.3 ชนิดของเครื่องมือในการวิจัย 
 แบบสอบถาม (Questionnaire) ได้แก่ เคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นลักษณะ

ค าถาม ก าหนดค าตอบไว้ล่วงหน้าให้เลือกตอบ (Closed ended question) และค าตอบแบบเติมค า 
(Open ended question) ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ สังเกต และจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ แบ่งเนื้อหาเป็น 6 ตอน 
ดังนี ้

1) ข้อมูลลักษณะพื้นฐานของผู้ประกอบการ/กลุ่มธุรกิจ/วิสาหกิจ
ชุมชน 

2) ประวัตคิวามเป็นมาของผู้ประกอบการ ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม 
การสืบทอดและการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3) ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ การบริหารการผลิต รูปแบบ วัสดุ
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และข้อมูลการจัดการผลิตภัณฑ์ ความต้องการ/ปัญหา/อุปสรรคที่จ าเป็นต้องแก้ไข
อย่างเร่งด่วน 
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4) ข้อมูลด้านการผลิต/ขั้นตอนการผลิต 
5) ข้อมูลด้านการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรม

ขนาดย่อม 
6) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอ่ืน ได้แก่ การประชุม

วางแผนงานวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเพื่อด าเนินแผนกิจกรรม การจัดเวทีชาวบ้าน
เพื่อระดมความคิดเห็น และหาข้อสรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเนื้อหา ประวัติความเป็นมา    
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามผล 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่
ประชาชนผู้สนใจ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวิจัย 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ได้แก่ การน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์/จัดหมวดหมู่ข้ และแสดงข้อมูลที่ได้

เป็นจ านวนร้อยละ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของแต่ละจ านวน โดยแสดงเป็นตารางและอภิปรายผล
ประกอบตัวเลขที่สถิติ รวมถึงการพรรณนาเพื่ออธิบายรายละเอียดประเด็นต่าง ๆ พร้อมแสดงรูปถ่าย
ประกอบขั้นตอนการท างานหัตถกรรมท้องถิ่น 10 สาขา แบ่งเป็น 

 (1) บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (2) ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม 
 (3) การสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 
 5.1 เพื่อให้เห็นภาพรวมของหัตถกรรมพื้นบ้านในชุมชนต่าง ๆ และเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีพื้นบ้านว่าเป็นอย่างไร มีการถ่ายทอดภูมิปัญญามานานแค่ไหน ซึ่งเป็นการรวบรวม
องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะชน 
 5.2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทราบถึงประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรม 10 สาขาได้ และทราบขั้นตอนการท างานหัตถกรรม รวมถึงแหล่งผลิต 
แหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ จากชุดความรู้ด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.3 เป็นการบริการความรู้แก่ประชาชนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา    
เปิดอบรมให้ประชาชนที่สนใจ จัดนิทรรศการและจัดท าคู่มือวารสารประสานกับหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เพื่อให้ความรู้ และน ารวบรวมในเอกสาร 
ฐานข้อมูล เพื่อถ่ายทอดให้แก่ประชาชนทุกระดับได้ 
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 5.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ ในสาขาต่าง ๆ เช่น การจัดการ การตลาด การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน โดยสืบทอด       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และน าไปต่อยอดภูมิปัญญาในด้านพัฒนาการออกแบบ ให้เป็นสินค้าที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค 
 5.5 จากการบริการความรูข้องคณะผู้วิจัยด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบ การผลิต การจัดการ
และการตลาด ฯลฯ ผู้ประกอบการน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับกลุ่มตนเองได้ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพ
การแข่งขันได้เป็นอย่างดี 
 5.6 การท าวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในด้านการเพิ่มศักยภาพ
การจัดการในธุรกิจชุมชนให้สามารถพัฒนาธุรกิจอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาสินค้าสู่โครงการ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น สามารถบริหารทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนท าธุรกิจของตนสู่สากล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
 5.7 การพัฒนาผู้ประกอบการงานหัตถกรรม โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไป
บริหารจัดการ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชุมชนอื่น จังหวัดอ่ืนได้ 
 5.8 กลุ่มผู้ประกอบการงานหัตถกรรม ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง สามารถ
ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยกับกลุ่มของตนเองได้ โดยสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การวิจัยที่  2 คือ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่งคงของประเทศ และ
ยุทธศาสตร์พัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวะภาพและสร้างความมั่นคงของทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 
 5.9 สามารถน าหลักการบริหารจัดการในด้านการตลาด การจัดการ การเงิน ต้นทุนการผลิต 
ไปใช้ในแหล่งชุมชนอ่ืน ๆ ได้ 
 5.10 วิจัยต่อยอดในท้องถิ่นและชุมชนอ่ืน ๆ ได้ 
 

6.  ระยะเวลาในการท าวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้มีระยะเวลา 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 

7.  นิยามศัพท์ 
การประยุกต์ (Applied) หมายถึง การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่     

เข้าด้วยกันให้เหมาะสมกับสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือส่วนรวม เช่น การประยุกต์
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มงานหัตถกรรม
เคร่ืองเงิน ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หมายถึง   
การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม              
ในเบื้องต้นมีหลักการดังนี้ (อภิชัย พันธเสน, 2545 : 7) 

1. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นั่นคือ ใช้เทคโนโลยีที่มีราคาไม่แพง แต่ถูกหลักวิชาการ 
2. มีขนาดการผลิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถในการบริหารจัดการ 
3. ไม่โลภเกินไปและไม่เน้นก าไรระยะสั้นเป็นหลัก 
4. เน้นความซื่อสัตย์ สุจริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และไม่เอารัด

เอาเปรียบแรงงานหรือลูกค้า ตลอดจนมาเอารัดเอาเปรียบผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
5. เน้นการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และ/หรือ มีความสามารถ

ในการปรับเปลี่ยนผลผลิตได้ด้วย 
6. เน้นการบริหารความเสี่ยงต่ า (Down side risk management) โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ก่อ

หนี้จนเกินขีดความสามารถในการจัดการ 
7. เน้นการตอบสนองตลาดภายในท้องถิ่น ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและตลาด

ต่างประเทศเป็นหลักตามล าดับ 
ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้วิสาหกิจสามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงในระยะยาว ซึ่งจะศึกษา

ได้จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สามารถผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได้ เพื่อพัฒนา
เป็นตัวชี้วัดและก าหนดเป็นเกณฑ์ที่จะให้การสนับสนุน แทนเน้นปัจจัยด้านการเงินแต่เพียง        
อย่างเดียว ซึ่งเป็นจุดเน้นส าคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม            
โดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมาโดยตลอด และคงจะเป็นแนวทางส าคัญต่อไปในอนาคต ถ้าหาก
ไม่มีการศึกษาในประเด็นทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อจะช่วยให้อุตสาหกรรม
เหล่านี้เป็นส่วนประกอบส าคัญของการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Knowledge) หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า 
ตา ยาย ญาติพี่น้องและความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ 
ด้านงานหัตถกรรม 10 สาขา ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เคร่ืองเงิน เคร่ืองจักสาน เคร่ืองปั้นดินเผา
และเคร่ืองเคลือบ เคร่ืองหนัง ผ้าทอ โลหะ ไม้แกะสลัก งานกระดาษ และงานศิลปะประดิษฐ์ 

งานหัตถกรรม (Handicraft) หมายถึง งานช่างฝีมือชาวบ้าน ที่ได้รับการสืบทอดมากจาก
บรรพบุรุษ หรือสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เป็นงานประณีตศิลป์ มีความละเอียดลออในการประดิษฐ์
เป็นอย่างมาก 

เคร่ืองเงิน (Silverware) หมายถึง งานหัตถกรรมท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเงินในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
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เคร่ืองปั้นดินเผา และเคร่ืองเคลือบ (Pottery and Porcelain) หมายถึง งานหัตถกรรม
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 
อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

เคร่ืองหนัง (Leather) หมายถึง งานหัตถกรรมของท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์   
เคร่ืองหนัง เช่น การฟอกหนัง และการแปรรูปหนังเพื่อน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า
ประเภทเคร่ืองหนังต่าง ๆ ของอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

งานผ้าทอ (Handmade Textile) หมายถึง งานหัตถกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์
ผ้าทอ ที่ผลิตในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

งานโลหะ (Metal Work) หมายถึง งานหัตถกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการท าผลิตภัณฑ์   
เคร่ืองโลหะ เช่น พาน ขัน มีด พร้า งานดุนโลหะ ของประดับ ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก    
จากงานโลหะ เป็นต้น ที่ผลิตในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

งานไม้แกะสลัก (Wood Carving) หมายถึง หัตถกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์
ไม้แกะสลักที่ผลิตขึ้นด้วยมือและใช้วิธีการแกะ ของผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 
อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

งานกระดาษ (Paper Craft) หมายถึง งานหัตถกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์
กระดาษสา หรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษสาที่ผลิตในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอ       
สันก าแพง และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

งานจักสาน (Wicker Ware) หมายถึง งานหัตถกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์
เคร่ืองจักสานที่ผลิตขึ้นด้วยมือ โดยวิธีการจัก การสาน การถัก ของผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง 
อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

งานศิลปะประดิษฐ์ (Invent Art) หมายถึง หัตถกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการท างานประดิษฐ์
ที่ผลิตขึ้นด้วยมือ และมีการผสมผสานหัตถกรรมอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น งานทอผ้าผสมผสานกับ
งานปัก งานไม้ผสมผสานกับงานกระดาษ เป็นต้น ซึ่งเป็นงานประดิษฐ์ที่มีขนาดเล็ก รวมถึงการ
น าเอาเศษวัสดุที่เหลือใช้มาผสมผสานให้เป็นชิ้นงานที่มีคุณค่า และความสวยงาม ซึ่งเป็นงานที่ไม่
สามารถจัดเข้ากลุ่มของงานหัตกรรมทั้ง 9 สาขาได้ จึงรวบรวมเพื่อน ามาแยกเป็นสาขางานศิลปะ
ประดิษฐ์นั่นเอง งานประเภทนี้ตัวอย่างเช่น งานถัก ทอ งานโครเชต์ เย็บผ้านวม การท าเคร่ืองประดับ 
ฯลฯ ของผู้ประกอบการในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม่ 




