
 

บทที ่6 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม ่

 
 ชุดโครงการวิจัย เร่ือง การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหมํ ได๎ด าเนินการศึกษาข๎อมูลงานหัตถกรรมชําง 10 สาขา
ของจังหวัดเชียงใหมํ รวบรวมเป็นชุดความร๎ู เพื่อเผยแพรํ ประชาสัมพันธ์ สรุปได๎ดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
2. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
3. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาชํางหนัง 
4. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาผ๎าทอ 
5. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาโลหะ 
6. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาไม๎แกะสลัก 
7. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขากระดาษ 
8. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองจักสาน 
9. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ 
10. ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเขิน 

 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงิน 
  งานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินนับเป็นงานหัตถกรรมท๎องถิ่นของจังหวัดเชียงใหมํ ที่สามารถ
พบเห็นได๎ทั่วไปในรูปแบบประเพณีและแบบรํวมสมัย จากการศึกษา สรุปได๎ คือ 

1.1 หัตถกรรมสาขาเครื่องเงิน 
   งานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจังหวัดเชียงใหมํ เร่ิมขึ้นตั้งแตํสมัยพญามังรายสร๎าง
เมืองเชียงใหมํ เมื่อ พ.ศ. 1839 โดยเจรจาขอชํางฝีมือจากเมืองพุกาม ได๎แกํ ชํางทอง ชํางฆ๎อง ชํางต๎อง 
ชํางแต๎ม ชํางเหล็ก ชํางเงิน ชํางเขิน ฯลฯ มายังเมืองเชียงใหมํ เพื่อฝึกเป็นอาชีพเสริมให๎กับชาวเมือง
เชียงใหมํ ชํางเหลํานี้สมัยกํอนนั้นถูกจัดอยูํในยํานวัวลายใกล๎กับวัดหมื่นสาร วัดนันทาราม และ       
วัดศรีสุพรรณ รวมถึง บ๎านแมํยํอย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมํ ผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํม
ตัวอยําง    ในงานวิจัยจ านวน 10 ราย ทั้งหมดมีร๎าน/สถานประกอบการ/กลุํม บนถนนวัวลาย ต าบล
หายยา ทั้งหมด เพียงแตํในบางรายอาจจะมีที่อยูํอาศัยนอกพื้นด๎วยเนื่องจากย๎ายบ๎าน/สมรส/อ่ืน ๆ  
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  1.2 รูปแบบและลวดลาย เคร่ืองเงินเชียงใหมํ โดยเฉพาะบริเวณถนนวัวลาย (วัดหมื่นสาร 
วัดนันทาราม วัดศรีสุพรรณ) เป็นชุมชนชํางเคร่ืองเงินมาต้ังแตํโบราณ เคร่ืองเงินที่พบได๎บํอย ได๎แกํ 
   แบบประเพณีนิยม ขัน สลุง หรือ  ขันดอก (ขันใบใหญํลักษณะคล๎ายบาตร) พาน 
เชี่ยนหมาก เป็นต๎น มักใช๎ในงานพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีส าคัญอ่ืน ๆ สลุงเงินของบริเวณ
ถนนวัวลาย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ แกะลายสองด๎าน และตอกลายจากด๎านในให๎นูนตามโครงรําง
รอบนอกของลายกํอนแล๎วตีกลับจากด๎านนอกให๎เป็นลายละเอียดอีกที และมีลักษณะนูนสูง แตํก็    
ไมํสูงมากเทําเคร่ืองเงินของพมํา ลักษณะรูปทรงของสลุงเชียงใหมํนั้นเส๎นผําศูนย์กลาง ก๎นสลุงและ
ปากสลุงไมํตํางกันมากนัก เกือบเป็นทรงกระบอก ตํางจากขันภาคกลางที่เป็นปากกว๎างแตํก๎นแคบ
(ทรงมะนาวตัด) สํวนลวดลาย สลุงพมํานิยมท าลายลึกแตํของเชียงใหมํลายไมํลึกเทําพมํา แตํก็ลึก
กวําของภาคกลาง (โบราณใช๎สลุงเรียบ) ลวดลายท่ีเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ลายดอกกระถิน ลายดอก
ทานตะวัน ลายสับปะรด ลายนกยูง ลายดอกหมาก ฯลฯ รวมถึงลวดลายสิบสองนักษัตร 
   แบบรํวมสมัย ได๎แกํ เคร่ืองประดับ ของตกแตํงบ๎าน ภาชนะเคร่ืองใช๎ ของที่ระลึก ฯลฯ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นมาภายหลังเพื่อปรับ/ประยุกต์ให๎เข๎ากับสังคมปัจจุบัน โดยเป็นลวดลายแบบ
รํวมสมัย เชํน ลายสัตว์ ได๎แกํ ช๎าง ม๎า ฯ ลายวิถีชีวิตท๎องถิ่น สายหยดน้ า ลายดอกไม๎ตําง ๆ เป็นต๎น 
 

 
 

 ภาพที่ 6.1  หัตถกรรมเคร่ืองเงินแบบประเพณี ได๎แกํ สลุง พาน และเชี่ยนหมากแบบตําง ๆ 
 

          
  

 ภาพที่ 6.2  หัตถกรรมเคร่ืองเงินแบบรํวมสมัย ได๎แกํ เคร่ืองประดับ และของใช๎แบบตําง ๆ 
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   รูปแบบและลวดลายที่ปรากฏในงานสํวนใหญํเป็นลวดลายกนกล๎านนา มีแบบอยําง 
เหมือนกนกทางภาคกลางของไทย (งานชํางหลวง) ลวดลวดลายกนกภาคเหนือมีเอกลักษณ์ 
เฉพาะตัวเรียกวํา “กนกล๎านนา” ลวดลายและรูปรํางที่ปรากฏบนงานเคร่ืองเงินในชุมชนวัวลาย              
สรุปได๎ดังนี้ 
    1.2.1 ลวดลาย 
      ลายท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ ลายสิบสองนักษัตร (ความเชื่อแบบจีน) ท ากันมา
ตั้งแตํโบราณและท ากันทั่วไปในภูมิภาคแถบนี้ เป็นรูปสัตว์ 12 ราศี แตํลวดลายนี้ที่หมูํบ๎านวัวลาย 
ตํางจากหมูํบ๎านอ่ืนคือปีกุนจะเป็นรูปช๎างไมํใชํรูปหมูแบบที่อ่ืน ลวดลายที่ปรากฏในเคร่ืองเงิน คือ 
เส๎นที่ประกอบเป็นรูปรํางตําง ๆ ได๎แกํ 
      (1) ลายกนกล้านนา มีลวดลายคล๎ายภาคกลางแตํจะมีเอกลัษณ์เฉพาะตัว 
เชํน มีการตํอลายอยํางอํอนช๎อย มีลักษณะเป็นดอกไม๎ ใบไม๎ มากกวําเป็นเปลวแบบภาคกลาง ทั้งยัง
ตํอลายออกไปได๎เร่ือย ๆ ตามจินตนาการของศิลปิน มีการผูกลายสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยํางแยบยล 
ให๎ความรู๎สึกวําลายเกี่ยวพันกันหมด กนกภาคกลางมักเป็นเปลวละเอียดแนํน แตํกนกล๎านนาขดกลม 
เชํน กนกชิงหาง นกผักกูด ก๎านขดฝักมะขามฯ กนกล๎านนามีหางตวัดอยํางเสรีมาก อาจตวัดโค๎งงอน
มาทางหัวที่ขมวดหรือตวัดไปในทิศทางตรงกันข๎ามก็ได๎ แล๎วแต ํ ความกลมกลืนของตัวลาย 
      (2) ลายดอกไม้ ใบไม้  เป็นลวดลายที่มีดัดแปลงจากธรรมชาติ ไมํมี
ลวดลายกนกปะปน ลวดลายเป็นรูปดอกไม๎แตกตํางกันออกไป ลายดอกไม๎ที่ส าคัญของเชียงใหมํ 
ได๎แกํ ลายดอกกระถิน ดอกสับปะรด ดอกทานตะวัน ลายดอกพิกุล ลายดอกหมาก ฯลฯ  
      (3) ลายเครือเถา รวมลายก๎านขด ลายกาบหมาก และลายผักกูดไว๎ด๎วยกัน 
ลายชนิดน้ีอาจมีดอกหรือไมํมีดอกเลย เน๎นที่ก๎านและใบ มักใช๎เป็นลายประดับตกแตํงบริเวณวําง 
      (4) ลายเมฆไหล เป็นลายเฉพาะของล๎านนา ได๎รับอิทธิพลจีน ใช๎ในงาน
ไม๎แกะสลัก งานปูนปั้นบ๎าง แตํน๎อยมาก มีความหมายถึงการอยูํเย็นเป็นสุข ฝนฟ้าตกต๎องตามฤดูกาล 
และความอุดมสมบูรณ์ ลายเมฆไหลสมัยกํอนไมํมีกนกปน สมัยหลัง ๆ มีปะปนกับลายอ่ืน ๆ     
แทบทุกลาย ดังภาพ (ภาพถํายจากการลงพื้นที่ในวัดหมื่นสาร และหอศิลป์สุทธจิตโต) 
 

 
 
  
 

 ภาพที่ 6.3  ลายดอกกระถิน สลับกับรูปรํางสัตว์ประจ าแตํละนักษัตร ตามความเชื่อแบบจีน 
     ถือเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหมํ 



170 

 

               
  

  ภาพที่ 6.4  ลายดอกไม๎ ลายเครือเถา ถูกใช๎ประดับอาคารปะปนผสมผสานกับลวดลายอ่ืน ๆ 
 

                
 

 ภาพที่ 6.5 ลายเมฆไหล     ภาพที่ 6.6 ภาพดุนลายเมฆไหล 
 ที่มา : คลังปัญญาไทย, 2553 : ออนไลน ์ 
   
    1.2.1 รูปร่าง 
      คือ ลวดลายที่เป็นรูป ที่พบเห็นโดยทั่วไปบนขันเงิน ได๎แกํ  
      (1) รูปธรรมชาติและเหมือนจริงต่าง ๆ เชํน ทิวทัศน์ทั่วไป ชาวนาท านา
ไถนา ลายสถานที่ตําง ๆ ลวดลายความเป็นอยูํในของในสมัยกํอน สถานที่ส าคัญทางศาสนา รวมถึง
รูปเหมือนของบุคคลส าคัญตําง ๆ  เป็นต๎น 
      (2) รูปเทพเจ้า หรือรูปเทพพนม มาจากความเชื่อโบราณแบบฮินดู เชํน 
พระวิษณุกรรม พระพิฆเนศวร พระสุรัสวดี เทพบุตรเทพธิดาทั่วไป เป็นต๎น 
      (3) รูปสัตว์หิมพานต์ โดยมักใช๎ประกอบโครงสร๎างทางสถาปัตยกรรม         
ทางพุทธศาสนา เชํน ประดับตกแตํงประตูหน๎าตํางโบสถ์ เป็นต๎น นอกจากนั้นลวดลายเหลํานี้ถูกใช๎
ในงานเคร่ืองใช๎ทั่วไปด๎วย 
      (4) รูปตัวละครในวรรณคดี / นิทานชาดก รูปตัวละครในวรรณคดีที่นิยม 
คือ รามเกียรติ์ ได๎แกํ รูปพระราม รูปนางสีดา รูปยักษ์ รูปลิง ทั้งเต็มตัว คร่ึงตัวในอิริยาบถตําง ๆ ฯลฯ 
หรือภาพเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งทั้งตอน 
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ภาพที่ 6.7 รูปเหมือนจริง        ภาพที่ 6.8 รูปเทพเจ๎า    ภาพที่ 6.9 รูปสัตว์หิมพานต์   ภาพที่ 6.10 รูปตัวละคร 
 
   สรุปได๎วํา ลวดลายที่ใช๎คือรูปรํางที่เป็นองค์ประกอบหลักของภาพและลวดลายที่เป็น
องค์ประกอบในการตกแตํงชิ้นงานให๎สวยงามและอํอนช๎อยตามแบบฉบับลวดลายกนกล๎านนา     
โดยในงานชิ้นหน่ึง ๆ มักประกอบด๎วยภาพหรือตัวละครที่เป็นจุดเดํนและลวดลายหลายลายผสมกัน
ไป มิสามารถแยกออกเป็นสํวนใดสํวนหนึ่งได๎ เพราะถือวําทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่น ามา
สร๎างสรรค์ชิ้นงานศิลปกรรมและหัตถกรรม 
  1.3 วิธีการผลิต 
   ขั้นตอนการผลิตของผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยําง ใช๎กรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิม วัสดุ อุปกรณ์ที่ส าคัญ ได๎แกํ อุปกรณ์ในการใช้ทุบตี ค๎อนเหล็ก หลายขนาด/ชนิด แทํนเหล็ก 
หรือแผํนไม๎ใช๎รองตี อุปกรณ์การขัด แปรงทองเหลือง ฝอยขัดหม๎อมะขามเปียก หินขัด หรือกีวี
ส าหรับขัดมัน น้ า/สีส าหรับอุดรอยรั่ว อุปกรณ์แกะลาย แทํนที่สลักลายท าด๎วยชันผสมด๎วยน้ ามันหมู 
ค๎อน ลิ่ม หรือสิ่ว เป็นอุปกรณ์การท าลวดลาย และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ได๎แกํ คีม ตะไบ รางเท เบ๎าหลอม 
เคร่ืองรีดเงิน แป้นดึงเงิน กระดานไฟ ชัน น้ าประสานเงิน เป็นต๎น 
 

   
 
  ภาพที่ 6.11 วัสดุ อุปกรณ์ที่ส าคัญในการผลิต และดุนลายเคร่ืองเงิน ได๎แกํ ค๎อน 
     สิ่วแบบตําง ๆ เบ๎าหลอม ฯลฯ 
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   ขั้นตอนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของเคร่ืองเงินวัวลาย คือการดุนให๎เป็นรูปรํางนูนขึ้น 
อธิบายได๎ คือ (1) วาดลายลงบนแผํนเงิน (2) ตอกลายจากด๎านในให๎นูนออกมา (3) เอาชิ้นงานวางลง
ไปบนชัน แตํงลวดลายภายนอกให๎สวยงามด๎วยเคร่ืองมือชนิดตํางๆให๎เหมาะสมกับลายนั้น  (4) เอา
ชันออกจากขันเงินโดยการลนไฟ (5) ขัดผิวด๎วยกระดาษทรายให๎ผิวเนื้อเรียบ (6) น าชิ้นงานที่เสร็จ
แล๎วไปต๎มด๎วยน้ ากรดผสมก ามะถัน ประมาณ 30 นาที ให๎อุณหภูมิที่สูงมาก ถ๎าอุณหภูมิไมํสูง วัตถุ    
ที่ต๎มจะไมํขาว (7) ขัดขันเงินในน้ าสะอาดด๎วยแปรงทองเหลือง จะใช๎ผงซักฟอกกับน้ ามะขามเปียก 
หรือผงหินขัดก็ได๎ ขันเงินจะขาวเป็นเงางาม ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส าหรับการดุนลายในผลิตภัณฑ์
ทุกชนิด ที่ใช๎วิธีการคล๎ายคลึงกัน อาจมีความแตกตํางกันบ๎างในบางผลิตภัณฑ์ หรือความยากงําย
และลวดลายเทํานั้น อธิบายได๎ดังภาพ 6.12 
 
            
  
 
 
 
 วาดและดุนลายจากด๎านใน             พลิกกลับและวางลงไปบนชัน                น าไปต๎มและล๎าง/ขัดด๎วยแปรง 
      และต๎องลายตามแบบให๎มีมิติ                ทองเหลืองและน้ ามะขามเปียก 

   

   ภาพที่ 6.12 ขั้นตอนในการผลิต และดุนลายเคร่ืองเงิน 
 
   ด๎านแรงงาน แบํงเป็นสองประเภทได๎แกํ (1) การใช๎แรงงานจากสมาชิกภายในกลุํม 
ได๎แกํ กลุํมเชียงใหมํศิลป์ กลุํมเคร่ืองเงินบ๎านวัวลาย (วัดหมื่นสาร) ที่สมาชิกเป็นผู๎ผลิตชิ้นงานและ
ได๎รับคําแรงตามจ านวน ขนาด และรูปแบบของชิ้นงาน (2) ลูกจ๎าง /แรงงานที่จ๎างเป็นรายวัน และ
รายเดือน ได๎แกํ ร๎านทองยนต์ เป็นต๎น 
   คูํแขํงขันที่ส าคัญของตลาดเคร่ืองเงินเชียงใหมํ ระดับคูํแขํงขันรายใหญํ ได๎แกํ จังหวัด
นําน ล าพูน และเครื่องเงินกลุํมชนเผํา และตํางประเทศได๎แกํ  ประเทศจีน อินเดีย และเวียดนาม ซึ่งมี
ความได๎เปรียบในเร่ืองของต๎นทุนแรงงานที่ถูกกวํา แตํเคร่ืองเงินของเชียงใหมํโดยเฉพาะถนนวัวลาย
จะมีเอกลักษณ์และความวิจิตรบรรจงมากกวําคูํแขํงขันทุกราย ถือเป็นจุดแข็งของผู๎ประกอบการ 
  1.4 วัตถุดิบ 
   ผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยําง และกลุํมอ่ืน ๆ ได๎วัตถุดิบมาโดยการซื้อเม็ดเงินจาก
ร๎านทองช๎างดาว (ตลาดวโรรส) ซึ่งเป็นพํอค๎าคนกลางรายส าคัญในจังหวัดเชียงใหมํ ที่รับเม็ดเงินมา
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จากแหลํงผลิต (น าเข๎ามาจากประเทศไต๎หวัน ฮํองกง) และน ามาจ าหนํายตํอให๎กับผู๎ประกอบการ  
รายยํอยในเชียงใหมํ (ราคาของเม็ดเงินจะขึ้นอยูํกับราคาทองค า หากราคาทองค ามีราคาสูงขึ้นราคา
เม็ดเงินก็จะสูงขึ้นเชํนกัน) เงินบางสํวนจะได๎มาจากการน าขันเงินหรือเคร่ืองเงินโบราณที่ช ารุด      
มาหลอมและดุนลายขึ้นมาใหมํ สํวนชัน / คร่ัง / ขี้หย๎า เป็นยางไม๎ที่หายากในปัจจุบันต๎องพึ่งพา     
การน าเข๎าสํวนมากจะน าเข๎ามาจากพมํา 
 

                 
 
  ภาพที่ 6.13 เงิน เม็ดเงิน วัตถุดิบส าคัญในการผลิตเคร่ืองเงิน 
 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบ 
  หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบเป็นงานหัตถกรรมท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ     
ที่พบเห็นได๎ทั่วไป จากการศึกษา สรุปได๎ คือ 

2.1 หัตถกรรมสาขาเครื่องปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
   หัตถกรรมสาขาเคร่ืองปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบของจังหวัดเชียงใหมํแบํงพื้นที่    
การงานหัตถกรรมในพื้นที่เป้าหมายออกเป็นสํวนดังนี้ พื้นที่อ าเภอหางดง ได๎แกํ เคร่ืองปั้นดินเผา  
บ๎านป่าตาล เคร่ืองปั้นดินเผาต าบลหารแก๎ว เคร่ืองปั้นดินเผาบ๎านเหมืองกุง (แบบไมํเคลือบ)      
อ าเภอสันก าแพง ได๎แกํ เคร่ืองเคลือบศิลาดล (เคร่ืองปั้นที่มีการเคลือบ) และอ าเภอสันทราย ได๎แกํ 
กลุํมเตาเผาสันทราย (แบบเคลือบและไมํเคลือบ) 
  2.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์และลวดลาย 
   เคร่ืองปั้นดินเผาของเชียงใหมํของกลุํมผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยํางที่พบได๎บํอย 
แบํงออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ 
   2.2.1 เคร่ืองปั้นดินเผาเนื้อดินธรรมดา (Terracotta or Earthenware) ผลิตภัณฑ์
ชนิดนี้มีผู๎ประกอบการผลิต ได๎แกํ เคร่ืองปั้นดินเผาต าบลหารแก๎ว  กลุํมบ๎านตุ๏กตา ป้าสงวน                            
กลุํมต๎าหงส์ ตุ๏กตาดินเผา ป้าบัวแก๎ว ศรีจันทร์ กลุํมเคร่ืองปั้นดินเผาเหมืองกุง (ชุจิตรา) กลุํมตูบปั้น
ดินเผา ประติมากรรมเคร่ืองปั้นดินเผา (ถวิล) และกลุํมเตาเผาสันทราย มีลักษณะเป็นเนื้อดินไม่มีการ
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เคลือบ หรือลวดลาย นอกจากการท าลวดลายด้วยการเจาะ ขูด ขีด ท่ีชิ้นงาน (การสลัก) สีผลิตภัณฑ์
จะเป็น   สีธรรมชาติ  ถ้าเป็นสี ก็จะเป็นการลงสีก่อนหรือหลังจากท่ีเผา ผลิตภัณฑ์ในกลุํมนี้ได๎แกํ 
แจกัน คนโท (น้ าต๎น) กระถางต๎นไม๎ ของประดับตกแตํงสวน ตกแตํงอาคาร ฯลฯ  ดังตัวอยํางภาพที่ 
6.14 

 
 

  
   
 
 
 

  ภาพที่ 6.14 น้ าต๎น (คนโท) ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาเอกลักษณ์ของบ๎านเหมืองกุง 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 6.15 เคร่ืองปั้นรูปทรงอิสระ/เร่ืองราวในวรรณคดี/ความเชื่อ ของกลุํมเตาเผาสันทราย  
 
    
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 6.16 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาของกลุํมบ๎านป่าตาลและสันผักหวาน แบบรํวมสมัย 
     มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์งานตกแตํงสถานที่ ตกแตํงสวน 
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   2.2.1 เครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่ง (Stoneware) เป็นเคร่ืองปั้นดินเผาที่มีการเคลือบ เชํน
เคลือบสีเขียว แบบเซลาดอน เคลือบสีขาว เคลือบสีเขียวขุํน เคลือบสีน้ าตาล เป็นต๎น จะเผาด๎วยไฟ
ในอุณหภูมิระหวําง 1,180 - 1,280 องศาเซลเซียส ผู๎ประกอบการกลุํมนี้ ได๎แกํ กลุํมเรียงดินเซรามิค
กลุํมเตาเผาสันทราย และกลุํมเคร่ืองปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล ชิ้นงานจะมีลักษณะผิวเรียบ แวววาว    
มีลวดลายงดงามจากการวาดลวดลาย รวมถึงลวดลายแตกที่เกิดเทคนิคในการเคลือบและเผา เป็นต๎น 
มีสีสีนที่สวยงาม เชํน สีเขียว สีฟ้า โดยเฉพาะของกลุํมเตาเผาสันทรายจะเน๎นที่ลวดลายและรูปทรง
ทั้งแบบประเพณีและรํวมสมัย มักลวดลายเป็นรูปแบบอิทธิพลเคร่ืองเคลือบจีน/ญ่ีปุ่น และน ามา
ผสมผสานกับลวดลายกนกล๎าน เป็ฯผลิตภัณฑ์มีราคาสูงมากกวําประเภทแรก ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ 
ได๎แกํ คนโท (น้ าต๎น) พาน กระถาง จาน ชาม เคร่ืองใช๎บนโต๏ะอาหาร และของตกแตํงบ๎าน ฯลฯ     
ดังภาพที่ 6.17 
 

              
 

  ภาพที่ 6.17 เคร่ืองเคลือบเน๎นการเขียนลวดลาย/รูปทรง ของกลุํมเตาเผาสันทราย 
 
  2.3 วิธีการผลิต 

แรงงาน ผู๎ประกอบการสํวนใหญํใช๎แรงงานที่เป็นสมาชิก ไมํวําจะเป็นสมาชิกใน
หมูํบ๎าน และสมาชิกในครอบครัว ได๎แกํ กลุํมบ๎านป่าตาล กลุํมบ๎านเหมืองกุง กลุํมบ๎านสันผักหวาน 
และกลุํมเตาเผาสันทราย นอกเหนือจากนั้น กลุํมเรียงดินเซรามิกส์และกลุํมเคร่ืองเคลือบศิลาดล  
รวมไปถึงกลุํมผู๎ประกอบการรายใหญํในบ๎านเหมืองกุงบางราย มีการจ๎างแรงงานในการผลิต        
โดยได๎รับคําจ๎างรายวันและรายเดือน 
   ขั้นตอนการขึ้นรูป เป็น 2 ประเภท ได๎แกํ การขึ้นรูปด้วยมือ (แป้นมือ ใช๎มือหมุน) 
คิดค๎นโดยชาวบ๎านเพื่อใช๎ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และทดแทนเคร่ืองจักรที่มีราคาสูง ผู๎ประกอบการ
ที่ผลิตด๎วยวิธีนี้ คือ บ๎านป่าตาล บ๎านเหมืองกุง บ๎านสันผักหวาน กลุํมเตาเผาสันทราย และ การขึ้นรูป
ด้วยแป้นหมุน (ใช๎เคร่ืองจักร) ผู๎ประกอบการที่ใช๎วิธีการขึ้นรูปแบบนี้ ได๎แกํ กลุํมเรียงดินเซรามิกส์
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และกลุํมเคร่ืองเคลือบศิลาดล รวมถึงกลุํมบ๎านเหมืองกุงด๎วย (บางรายที่เป็นผู๎ประกอบการรายใหญํ) 
ลักษณะดังภาพที่ 6.18 – 6.19 
 

       
 

           ภาพที่ 6.18 ขึ้นรูปด๎วยแป้นมือ (ใช๎มือหมุน)     ภาพที่ 6.19 ขึ้นรูปด๎วยแป้นหมุน (มอเตอร์) 
 
   การลงสี เขียนลาย สลักลาย ขัดเงา นับเป็นการตกแตํงลวดลายบนชิ้นงาน กลําวได๎คือ 
ผู๎ประกอบการสํวนใหญํจะมีการลงสีและเขียนลวดลายผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดทุกกลุํม ทั้งกํอน    
และหลังการเผา การเขียนสีกํอนการเผาผลงานที่ออกมาจะมีลักษณะสีที่อยูํในเนื้อเดียวกับดิน       
หรือใต๎เคลือบ สํวนลงสีหลังจากเผาแล๎วนั้นจะมีลักษะสีจะอยูํบนผิวนอกของชิ้นงาน การสลักลาย 
คือ การควักเนื้อดินออกให๎เป็นลวดลายด๎วยเคร่ืองมือกํอนน าไปเผา (กํอนดินแห๎ง) กลุํมที่ท างาน
ประเภทนี้ได๎แกํ กลุํมบ๎านป่าตาล บ๎านเหมืองกุง และกลุํมเตาเผาสันทราย การลงสีทั้งสองแบบจะมี
ลักษณะและรูปแบบที่แตกตํางกันตามความต๎องการของผู๎บริโภค และรสนิยม สํวนการขัดเงานั้น
เป็นเทคนิคเพิ่มเพิ่มความแวววาวของชิ้นงานหลังจากเผาแล๎วโดยไมํต๎องเคลือบแตํใช๎หินชุบน้ ามัน
ขัดผิวชิ้นงานหลังจากเผาและเย็นแล๎ว ถือเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุํมดินเผา   
บ๎านเหมืองกุง ชิ้นงานจะมีลักษณะแวววาว คล๎ายการเคลือบด๎วยสารเคมี ดังภาพที่ 6.20 – 21 
 

  
 
      ภาพที่ 6.20 การเขียนสีจริงกํอนน าไปเผา                 ภาพที่ 6.21 การเขียนสีหลังจากเผาแล๎ว  
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  ภาพที่ 6.22 การขัดเงาด๎วยหินและน้ ามันภูมิปัญญาท๎องถิ่นของหมูํบ๎านเหมืองกุง 
     โดยกลุํมผู๎ประกอบการหลายรายน าวิธีนี้มาใช๎เพื่อเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ 
 
   เตาเผา / ขั้นตอนการเผา คือ ขั้นตอนการเพิ่มความแข็งแกรํงของผลิตภัณฑ์ที่ท าจากดิน 
ด๎วยกรรมวิธีการเผา ในระดับอุณหภูมิตําง ๆ แบํงออกเป็นวิธีการเผา 2 วิธี คือ แบบแรก คือ เตาเผา
โดยใช๎เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ (ฝืน หรือ ถําน ฯลฯ) กลุํมที่ใช๎วิธีการเผาแบบนี้ได๎แกํ บ๎านป่าตาล            
บ๎านเหมืองกุง บ๎านสันผักหวาน แบบที่สองได๎แกํ เตาแก๏ส มีกลุํมที่ใช๎ คือ กลุํมเตาเผาสันทราย    
กลุํมเรียงดินเซรามิกส์ และกลุํมเคร่ืองเคลือบศิลาดล เตาเผามีลักษณะดังภาพที่ 6.23 - 24 
 

 
   
  ภาพที่ 6.23 เผาเตาแบบใช๎ถําน ฝืน ของหมูํบ๎านเหมืองกุง 
 

 
 

  ภาพที่ 6.24 เผาเตาแบบใช๎แก๏ส ของกลุํมเตาเผาสันทราย 
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  2.4 วัตถุดิบ 
   วัตถุดิบที่ ใช๎ผู๎ประกอบการทั้งหมดเลือกใช๎วัตถุดิบในท๎องถิ่นเป็นอันดับแรก            
หากวัตถุดิบมีไมํเพียงพอในการผลิตตามใบสั่งซื้อ จึงจะจัดหาวัตถุดิบจากภายนอกท๎องถิ่น เชํน ดิน / 
ดินขาว / ดินส าเร็จรูป จากจังหวัดล าปาง สํวนสารเคมีที่ใช๎เคลือบ หรือสีส าหรับเขียนลายจะซื้อจาก
พํอค๎าคนกลางในจังหวัดเชียงใหมํ / กรุงทพฯ สํวนเชื้อเพลิง (ฝืน เศษไม๎) ได๎มาจากในท๎องถิ่น      
หากไมํพอถึงจะสั่งซื้อจากแหลํงอื่น ๆ 
 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาช่างหนัง 
  งานหนังเป็นหัตถกรรมท๎องถิ่นอีกประเภทที่พบเห็นได๎ทั่วไป จากการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 

3.1 หัตถกรรมสาขาช่างหนัง 
   ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังของจังหวัดเชียงใหมํ ที่เป็นกลุํมตัวอยํางในงานวิจัย จากจ านวน
ทั้งหมด 17 กลุํม สํวนมากเป็นผู๎ประกอบการรายยํอยที่ผลิตผลิตภัณฑ์ของใช๎ส าหรับผู๎บริโภค ได๎แกํ 
รองเท๎า กระเป๋า สมุดบันทึก กระเป๋ามือถือ รองเท๎า ของที่ระลึก ของตกแตํงบ๎าน ฯลฯ 
  3.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์และลวดลาย 
   ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมชํางหนังแบํงออกเป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ ได๎แกํ แบบแรก 
ผลิตภัณฑ์ที่ท าด๎วยหนังแท๎ เชํน หนังวัว หนังหมู หนังจระเข๎ เป็นต๎น กลุํมตัวอยํางในประเภทนี้
ได๎แกํ คุณทศพร กุมภัณฑ์ คุณอุดมศิลป์ ขันทะพัน คุณวีระชัย ปัญญาภากุล คุณกัลยานี อินทรสรณ์ 
คุณชยอร ธรรมาวรานุคุปต์ เป็นต๎น แบบที่สอง ผลิตภัณฑ์จากหนังเทียม ผลิตจากหนังเทียม (PVC 
คือหนังเทียมไมํมีรอยยํนเวลาพับ / PU หนังเทียมที่ดูคล๎ายหนังแท๎มาก จะมีรอยยํนคล๎ายหนังแท๎) 
ผู๎ประกอบการในกลุํมนี้ ได๎แกํ คุณอ๎อย คุ๎มผํอง (SP/กลุํมสันป่าขํอยฟองน้ า หนังเทียม) ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ดังภาพที่ 6.25 - 26 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 6.25 ผลิตภัณฑ์หนังแท๎ เชํน สมุดบันทึก กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใสํโทรศัพท์ 
     ของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วัตถุดิบจากหนังสัตว์ประเภทตําง ๆ 
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  ภาพที่ 6.26 ผลิตภัณฑ์หนังเทียมของกลุํมสันป่าขํอย ฟองน้ า หนังเทียม 
 

  3.3 วิธีการผลิต 
   วัสดุที่ส าคัญ ได๎แกํ หนังสัตว์ และหนังเทียม สํวนอุปกรณ์ที่ส าคัญในการผลิต ได๎แกํ 
เข็มขอหรือเข็มชัก กรรไกรตัดหนัง คัตเตอร์ เข็มสอย มีดเจียน หินรองเจียน เข็มงอ ค๎อน คีม       
เหล็กเจาะ เหล็กสามขา มอเตอร์ จักรเย็บหนัง กาวกระดาษทราย ด๎าย ด๎ายชุบเทียน ฯลฯ 
 

     
 

   
 
 
 
   ภาพที่ 6.27 หนังสัตว์ (หนังแท๎) ภาพที่ 6.28 หนังเทียม (PCV/PU) 
 

   ขั้นตอนการผลิต ของผลิตภัณฑ์หนังทุกชนิดจะมีขั้นตอนคล๎าย ๆ กัน เร่ิมจากการ     
รํางแบบ และวาดลงบนชิ้นงาน จากนั้นตัดแตํงตามแบบ แล๎วจึงน าไปยึดกับสํวนประกอบอ่ืน ๆ     
ด๎วยวิธีการติดกาว เย็บ เป็นต๎น จากนั้นเก็บรายละเอียดปลีกยํอยให๎สวยงาม สํวนลวดลายบนผิวหน๎า
จะต๎องท ากํอนการวาดแบบ ผู๎ประกอบการจะย๎อมสีและดุนลายกํอนเสมอ 
  3.4 วัตถุดิบ 
   ผู๎ประกอบการสํวนใหญํให๎วัตถุดิบที่เป็นหนังทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญํ (เศษหนัง
และชิ้นหนัง) ที่ได๎มาจากร๎านค๎าในจังหวัดเชียงใหมํ จังหวัดใกล๎เคียงรวมถึงสั่งซื้อจากกรุงเทพฯ 
สํวนหนังเทียม (PVC/PU) ได๎มาจากพํอค๎าคนกลางในจังหวัดเชียงใหมํ รวมไปถึงสั่งหนังเทียม     
จากกรุงเทพฯ เชํนกัน วัสดุอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ รวมถึงวัสดุตกแตํงชิ้นงานอ่ืน ๆ เชํน กระดุม 
เชือกเทียน ด๎าย ฯลฯ หาซื้อได๎จากในกาดวโรรส แหลํงค๎าสํงสินค๎าที่ส าคัญในเชียงใหมํเชํนเดียวกัน  
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4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาผ้าทอ 
  ผ๎าทอ หรือ งานหัตถกรรมชนิดหนึ่งเพื่อน ามาใช๎ท าเคร่ืองนุํงหํมของคนในทุกยุคทุกสมัย 
ในงานผ๎าทอจะปรากฏลวดลาย สี และเส๎น ที่เป็นเอกลักษณ์ของแตํละท๎องที่ โดยเฉพาะผ๎าทอ        
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํก็เป็นแหลํงทอผ๎าที่ส าคัญอีกแหลํงเชํนกัน จากการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 

4.1 หัตถกรรมสาขาผ้าทอ 
 ผ๎าทอ เป็นหัตถกรรมพื้นบ๎านที่สืบทอดกันมาอยํางแพรํหลาย จากรํุนสูํรํุน และมีอยูํ            

ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไมํวําจะเป็นภาคกลาง ภาคใต๎ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
ซึ่งในอดีตการทอผ๎า สํวนใหญํจะท าการผลิต เพื่อการใช๎สอยภายในครัวเรือน และหากเหลือจากการ
ใช๎สอยก็น าไปขาย ซึ่งแตกตํางจากปัจจุบันการทอผ๎าสํวนใหญํเป็นการผลิต เพื่อการขาย เป็นอาชีพ
สร๎างรายได๎ให๎กับครอบครัว หรือชุมชน ซึ่งผ๎าทอหรือผลิตภัณฑ์ผ๎าในแตํละท๎องถิ่นจะมี                      
ความแตกตํางกัน ขึ้นอยูํกับสภาพภูมิศาสตร์ รูปแบบลวดลาย เอกลักษณ์ วัตถุดิบ วัฒนธรรม 
ประเพณีที่สืบทอดมาจากต๎นก าเนิด ส าหรับจังหวัดเชียงใหมํ ถือเป็นแหลํงที่มีชื่อเสียงในด๎านฝีมือ
การทอผ๎าเมืองเหนือที่ส าคัญแหลํงหนึ่ง โดยแหลํงทอผ๎าพื้นเมืองที่ส าคัญได๎แกํ อ.เมือง อ.สันก าแพง 
อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.จอมทอง อ.แมํริม อ.ฮอด และ อ.แมํแจํม 

 ส าหรับจังหวัดเชียงใหมํ ผ๎าหรือผลิตภัณฑ์ผ๎าสํวนใหญํจะเป็นผ๎าพื้น ไมํมีลวดลายหรือ
เป็นลายงําย ๆ เชํน ลายตาราง สํวนการทอผ๎าที่มีลวดลายสวยงามสํวนใหญํเป็นลายเฉพาะของกลุํม
คน เชํน ลายน้ าไหล ของไทลื้อ ซิ่นลัวะ ซิ่นยาง เป็นต๎น ท าให๎ผ๎าทอของเชียงใหมํมีหลากหลาย      
จนยากจะก าหนดวําผ๎าแบบใดลายใดเป็นเอกลักษณ์ที่แท๎จริงของเชียงใหมํ ปัจจุบันผ๎าทอเชียงใหมํ   
ที่เป็นที่นิยมมีอยูํหลายแหํง คือ ตีนจกแมํแจํม ผ๎าทอบ๎านไรํไผํงาม ผ๎าไหมสันก าแพง เป็นต๎น 
   หัตถกรรมสาขาผ๎าทอของจังหวัดเชียงใหมํ แบํงพื้นที่งานหัตถกรรมในพื้นที่เป้าหมาย
ออกเป็นสํวนดังนี้ พื้นที่อ าเภอหางดง ได๎แกํ กลุํมตัดเย็บผ๎าหม๎อฮํอม อ าเภอสันก าแพง ได๎แกํ               
กลุํมทอผ๎าบ๎านสันก๎างปลา วิสาหกิจชุมชนกลุํมเย็บผ๎าแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านแมํตาด กลุํมตัดเย็บ              
ผ๎าฝ้ายส าเร็จรูป อ าเภอสันทราย ได๎แกํ ผู๎ประกอบการรายเดี่ยว กลุํมทอผ๎าบ๎านทํายาว อ าเภอเมือง 
ได๎แกํ ผู๎ประกอบการรายเด่ียว กลุํมขุนทองผ๎าฝ้าย และกลุํมเชียงใหมํแบรนด์ 
   ผู๎ประกอบการที่ เป็นกลุํมตัวอยํางได๎มีการผลิตงานผ๎าทอ เพื่อเป็นของฝากของ               
ที่ระลึก ของใช๎ ของตกแตํง และเพื่อน าไปสวมใสํ ผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิตสํวนใหญํ ได๎แกํ เสื้อ 
กระโปรง กางเกง กระเป๋า ผ๎าคลุมเตียง ผ๎าถุงปักมือ ผ๎าขาวม๎า เป็นต๎น 

  4.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์และลวดลาย 
   ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมผ๎า หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ๎าทอมือ  แบํงตามเทคนิค
การสร๎างสรรค์ลวดลายงานเป็นประเภท ดังนี้ (1) ลวดลายดั้งเดิมที่ได๎มาจากการทอผ๎า (2) ลวดลาย  
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ที่เกิดขึ้นจากการเพ๎นท์ การพิมพ์ การวาด (3) ลวดลายที่เกิดจากการปักด๎วยด๎าย/วัสดุอ่ืน ๆ รวมไปถึง
การตํอผ๎า (เศษผ๎าตํอกันเป็นชิ้นใหญํ) ลักษณะดังภาพที่ 6.29  
 
 
 
 
ภาพที่ 6.29 ลวดลายจากการตัดตํอ และทอ  ผลิตภัณฑ์กลุํมคุณวิญาภร แวํนทอง  และคุณจุรีย์ เดชยิ่ง 
 
 
 
 
ภาพที่ 6.30 ลวดลายผ๎าจากการปัก  ผลิตภัณฑ์ของกลุํมทอผ๎าบ๎านสันก๎างปลา และคุณจุรีย์ เดชยิ่ง 
 
 
 

 
 ภาพที่ 6.31 ลวดลายจากการเขียนเทียน (บาติก)  ผลิตภัณฑ์ของคุณปวีณ์ธิดา กันมะโน 
 
  4.3 วิธีการผลิต 
   ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมผ๎าทอแบํงออกเป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ ได๎แกํ แบบแรก 
ผลิตภัณฑ์ที่ท าผ๎าฝ้ายทอมือ กลุํมตัวอยํางในประเภทนี้ได๎แกํ กลุํมผลิตผ๎าฝ้าย และกลุํมทอผ๎า                 
บ๎านสันก๎างปลา แบบที่สอง ผลิตภัณฑ์จากผ๎าส าเร็จรูป (ผ๎าฝ้าย ผ๎าไหม ผ๎าหม๎อฮํอม) ผู๎ประกอบการ                        
ในกลุํมนี้ ได๎แกํ กลุํมเชียงใหมํแบรนด์ กลุํมขุนทองผ๎าฝ้าย กลุํมตัดเย็บผ๎าหม๎อฮํอม กลุํมทอผ๎า          
บ๎านทํายาว วิสาหกิจชุมชนกลุํมเย็บผ๎าแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านแมํตาด และกลุํมตัดเย็บผ๎าฝ้ายส าเร็จรูป 
   อุปกรณ์ที่ส าคัญในการผลิต ได๎แกํ กรรไกร กี่ทอผ๎า ด๎ายสีตําง ๆ เข็มสอย จักรเย็บผ๎า  
คัตเตอร์ ฯลฯ 
   ขั้นตอนการผลิตผ๎าทอจะมีขั้นตอนคล๎าย ๆ กัน ซึ่งขั้นตอนในการผลิตผ๎าฝ้ายนั้น               
จะเร่ิมด๎วยการเตรียมฝ้าย การหีบฝ้าย การดีดฝ้าย การปั่นฝ้าย การย๎อม การทอผ๎า การตัดเย็บ               
สํวนขั้นตอนของการผลิตผ๎าทอโดยใช๎ผ๎าส าเร็จรูปนั้น เร่ิมจากการรํางแบบ ฟอกสีหรือย๎อมสีผ๎า และ
วาดแบบลงบนชิ้นผ๎า จากนั้นจึงท าการตัดเย็บและเก็บรายละเอียดปลีกยํอยให๎สวยงาม 
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  4.4 วัตถุดิบ 
   ผู๎ประกอบการสํวนใหญํใช๎วัตถุดิบที่เป็นผ๎าฝ้าย และผ๎าส าเร็จรูปที่ได๎มาจากภายใน
ชุมชน และร๎านค๎าในจังหวัดเชียงใหมํ สํวนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ รวมถึงวัสดุตกแตํงชิ้นงาน
หาซื้อได๎ตัวเมืองเชียงใหมํ (ตลาดวโรรส) เชํนเดียวกัน 
    

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขางานโลหะ 
 งานหัตถกรรมโลหะนับเป็นงานหัตถกรรมท๎องถิ่นที่พบเห็นได๎ทั่วไป จากการศึกษา สรุปได๎ คือ 
  5.1 หัตถกรรมโลหะ 
   หัตถกรรมโลหะ ถือเป็นงานหัตถกรรมประจ าจังหวัดเชียงใหมํ มีการท ากระจายกันอยูํ
ในอ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทรายและมากที่สุดในอ าเภอเมือง บริเวณหมูํบ๎านวัวลาย 
งานหัตถกรรมโลหะเกําแกํที่ส าคัญ คือ การดุนลายตกแตํงขัน เป็นเคร่ืองใช๎ในงานประเพณีตําง ๆ 
เชํน วันสงกรานต์ รดน้ าด าหัว สรงน้ าพระ เป็นต๎น ผู๎สืบสานหัตถกรรมโลหะเรียกวํา “สลําต๎องสลุง” 
จะเห็นได๎วํา งานศิลปหัตกรรมท๎องถิ่น ถูกสืบสานตํอมาจากบรรพบุรุษผํานข๎าวของเคร่ืองใช๎          
ในชีวิตประจ าวัน มีทั้งแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาแตํโบราณ และประยุกต์ให๎เป็นพาณิชย์ ศิลป์     
มากขึ้น ประยุกต์ให๎มีความรํวมสมัย เพื่อจ าหนํายเป็นของใช๎ ของที่ระลึก เชํน ของตกแตํงบ๎าน     
พวงกุญแจดุนลายโลหะ ภาพดุนลายโลหะตกแตํงหีบใสํของ กลํองใสํเคร่ืองประดับ ภาพดุนลาย
ขนาดใหญํเพือ่ตกแตํงสถานที่/อาคาร เชํน โรงแรม หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ประชุม เป็นต๎น 
  5.2 รูปแบบและลวดลาย 
   งานโลหะเชียงใหมํ โดยเฉพาะถนนวัวลาย (วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม วัดศรีสุพรรณ 
วัดโลกโมฬี) เป็นชุมชนชํางเคร่ืองเงินและดุนโลหะมาตั้งแตํโบราณ ดุนโลหะที่พบได๎บํอย ได๎แกํ 
   แบบรํวมสมัย ได๎แกํ เคร่ืองประดับ ของตกแตํงบ๎าน ภาชนะเคร่ืองใช๎ ของที่ระลึก ฯลฯ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นมาภายหลังเพื่อปรับ/ประยุกต์ให๎เข๎ากับสังคมปัจจุบัน โดยเป็นลวดลาย            
แบบรํวมสมัย เชํน ลายสัตว์ ได๎แกํ ช๎าง ม๎า  ลายวิถีชีวิตท๎องถิ่น สายหยดน้ า ลายดอกไม๎ตําง ๆ 
 
 
 
 
 
 

 

   ภาพที่ 6.32 สลํางานโลหะ ในขณะปฏิบัติงานดุนลวดลาย 
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   รูปแบบและลวดลายที่ปรากฏในงานสํวนใหญํเป็นลวดลายสัตว์ตําง ๆ ลายวิถีชีวิต
ท๎องถิ่น มีแบบอยํางมาจากภูมิปัญญาล๎านนาของไทย ทางภาคเหนือมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว                      
แตํลวดลายและรูปรํางที่ปรากฏบนงานโลหะในวัดโลกโมฬี สรุปได๎ดังนี้ 
    5.2.1 ลวดลาย 
      ลายท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ รูปรํางสัตว์ตําง ๆ วิถีชีวิตท๎องถิ่น พระพิฆเนศ 
ลวดลายที่ปรากฏในงานโลหะ คือ เส๎นที่ประกอบเป็นรูปรําง  ได๎แกํ ลายกนกล้านนา ลายดอกไม้ 
ใบไม้ เป็นลวดลายที่มีดัดแปลงจากธรรมชาติ ไมํมีลวดลายกนกปะปน ลายเครอืเถา เป็นต๎น 
    5.2.2 รูปร่าง 
      คือ ลายที่เป็นรูป พบเห็นโดยทั่วไปบนแผํนโลหะ ได๎แกํ รูปธรรมชาติ   
และเหมือนจริงต่าง ๆ รูปเทพเจ้า หรือรูปเทพพนม มาจากความเชื่อแบบฮินดู เชํน พระวิษณุกรรม 
พระพิฆเนศ พระสุรัสวดี เทพบุตรเทพธิดาทั่วไป เป็นต๎น รูปสัตว์หิมพานต์ โดยมักใช๎ประกอบ
โครงสร๎างทางสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา เชํน ประดับตกแตํงประตูหน๎าตํางโบสถ์ เป็นต๎น 
นอกจากนั้นลวดลายเหลํานี้ถูกใช๎ในงานเคร่ืองใช๎ทั่วไปด๎วย รูปตัวละครในวรรณคดี / นิทานชาดก 
รูปตัวละครในวรรณคดีที่นิยม คือ รามเกียรติ์ ได๎แกํ รูปพระราม รูปนางสีดา รูปยักษ์ รูปลิง เต็มตัว 
คร่ึงตัวในอิริยาบถตําง ๆ ฯลฯ หรือภาพเหตุการณ์ตอนใดตอนหนึ่งทั้งตอน 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 6.33 ผลิตภัณฑ์ของงานโลหะประเภทของที่ระลึก และแผํนภาพตกแตํง 

 
  5.3 วิธีการผลิต 
   ขั้นตอนการผลิตของผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยําง ใช๎กรรมวิธีที่เป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิม วัสดุ อุปกรณ์ที่ส าคัญ ได๎แกํ อุปกรณ์ในการใช้ทุบตี ค๎อนเหล็ก หลายขนาด/ชนิด แทํนเหล็ก 
หรือแผํนไม๎ใช๎รองตี อุปกรณ์การขัด แปรงทองเหลือง กระดาษทราย อุปกรณ์แกะลาย แทํนที่สลัก
ลายท าด๎วยชันผสมด๎วยน้ ามันหมู ค๎อน ลิ่ม หรือสิ่ว เป็นอุปกรณ์การท าลวดลาย และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
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ได๎แกํ คีม ตะไบ แผํนอลูมิเนียม ชัน แผํนแบบ แผํนพลาสติก โต๏ะไม๎ ถังแก๏ส กระทะ อุปกรณ์รมด า
และระบายสี เป็นต๎น 
  
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 6.34 วัสดุ อุปกรณ์ที่ส าคัญในการผลิต และดุนลายโลหะ 

 
   ขั้นตอนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของดุนโลหะ คือ การดุนให๎เป็นรูปรํางนูนขึ้น อธิบาย
ได๎ คือ (1) วาดลายลงบนแผํนอลูมิเนียม (2) ดุนให๎เป็นตัวลวดลายตามที่วาดไว๎ให๎นูน (3) เอาชิ้นงาน
วางลงไปบนชัน แตํงลวดลายภายนอกให๎สวยงามด๎วยเคร่ืองมือชนิดตํางๆให๎เหมาะสมกับลายนั้น 
(4) เอาชันออกจากแผํนอลูมิเนียมโดยการลนไฟ (5) ขัดโลหะในน้ าสะอาดด๎วยแปรงทองเหลือง     
จะใช๎ผงซักฟอกกับน้ ามะขามเปียก หรือผงหินขัดก็ได๎ โลหะนั้นจะขาวเป็นเงางาม อธิบายได๎ภาพ 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 6.35 ขั้นตอนในการผลิตแผํนดุนโลหะ 

 
   ด๎านแรงงาน สํวนใหญํเป็นการบริหารงานรํวมกับสมาชิกภายในกลุํม รองลงมาเป็น
การบริหารงานรํวมกับสมาชิกภายในครอบครัว และการบริหารด๎วยตนเองและการบริหารงาน
รํวมกับสมาชิกภายนอกชุมชน ในการบริหารงานรํวมกับสมาชิกภายในกลุํมและสมาชิกภายใน
ครอบครัว ก็เป็นเพราะวํามีความร๎ูจักและสนิทสนมกันเป็นอยํางดี ท าให๎การบริหารงานรํวมกันนั้น
ไมํมีปัญหาอะไร ด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ์ สํวนใหญํ ผู๎ประกอบการออกแบบตามที่ผู๎วําจ๎าง
ออกแบบให๎ผลิต ซึ่งผู๎วําจ๎างออกแบบจากการสังเกตวําผู๎บริโภคชอบรูปแบบผลิตภัณฑ์แบบใด 
อยากให๎มีรูปแบบใดเพิ่มเติม เป็นต๎น รองลงมาเป็นการออกแบบด๎วยการคิดค๎นแบบเองทั้งหมด   

 

 

 

 

 การวาดลายลงช้ินงาน การดุนลายให๎นูนขึ้น การเผาเพื่อน าชันออก การขัดชิ้นงานให๎ขึน้เงา 
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โดยในการคิดค๎นแบบเองทั้งหมดนั้น ยึดลวดลายของงานแบบดั้งเดิม และผสมผสานลวดลายใหมํ ๆ 
เข๎าไปด๎วยกัน 
  5.4 วัตถุดิบ 
   ผู๎ประกอบการซื้อวัตถุดิบจากแหลํงผลิตภายในชุมชน  วัตถุดิบที่ซื้อ ได๎แกํ อลูมิเนียม 
แผํนโลหะ ซื้อมาจากร๎านขายทองแถวถนนวัวลาย ร๎านธนบุรีอลูมิเนียม ร๎านกฤติหนองหอย และ
ร๎านเคร่ืองเงินชาวเขา เป็นต๎น รองลงมาจะเป็นการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหลํงผลิตภายนอกชุมชน 
วัตถุดิบที่จัดซื้อ เชํน ทองแดง ทองเหลือง นิกเกิล ซึ่งสั่งซื้อจากกรุงเทพ ฯ 
 

6.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลัก 
  การแกะสลักนั้นเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ๎านมีความเชื่อวํา มีมาแตํคร้ังโบราณเป็นอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนที่มีอยูํทั่วไปในจังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหมํ นับตั้งแตํ พ.ศ. 2500 
(ทรงเดช สุทธสา, 2545 :6-7) ในจังหวัดเชียงใหมํมีร๎านเคร่ืองแกะสลักไม๎ จ านวน 2  - 3 ร๎าน                    
มีผู๎ประกอบอาชีพแกะสลักจริงประมาณ 10 คนเทํานั้น มีศูนย์กลางอยูํที่หลังวัดพวกช๎าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ ตํอมาโรงพยาบาลโรคเร้ือนแมคเคนได๎จัดกิจกรรมฝึกการแกะสลักไม๎อยํางจริงจัง 
แล๎วสํงผู๎ฝึกที่มีความเชี่ยวชาญไปยังหมูํบ๎านตําง ๆ ที่ใกล๎เคียง  เพื่อพัฒนาอาชีพให๎กับครอบครัว      
จึงท าให๎เกิดหมูํบ๎านแกะสลักไม๎ขึ้นในจังหวัดเชียงใหมํ จากการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 
  6.1   หัตถกรรมสาขาไม้แกะสลัก 

 กํอนที่มนุษย์จะร๎ูจักน าโลหะมาใช๎ท าเคร่ืองใช๎ตําง ๆ นั้นมนุษย์ได๎ร๎ูจักน าเอาไม๎มาใช๎
ท าสิ่งของตําง ๆ กํอนโดยเร่ิมจากการร๎ูจักใช๎ทํอนไม๎เป็นอาวุธ และท าเคร่ืองทุํนแรงตําง  ๆ              
การท าไม๎แกะสลักสืบเนื่องมาจากความเชื่อความเชื่อของชาวบ๎านประกอบกับประสบการณ์ที่     
สานตํอมาจากบรรพบุรุษ ดังนั้น ยามวํางชาวบ๎านจึงได๎คิดจ าลองภาพจากแหลํงตําง ๆ และน ามา
แกะสลักลวดลายลงบนไม๎ เชํน การแกะสลักสิงโต เร่ิมจากการจ าลองภาพจากหนังสือวรรณคดีเร่ือง
สัตว์ป่า หิมพาน จากนั้นได๎หาเศษไม๎ รากไม๎ที่ไมํใช๎แล๎วในหมูํบ๎านน ามาแกะสลักจากฝีมือและ              
ภูมิปัญญาที่ชาวบ๎านมีอยูํ โดยใช๎ไม๎สักในการแกะเนื่องจากเป็นไม๎เนื้อแข็งงํายส าหรับการแกะสลัก
ออกเป็นลวดลายตามแบบของสิงห์โต โดยเน๎นลวดลายที่อํอนช๎อย งดงามแสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของล๎านนาไทย เมื่อชาวบ๎านจ าลองภาพสิงห์โตออก มาโดยการแกะสลักแล๎วก็จะน า
สิงห์โตไปตั้งไว๎หน๎าวัดเพื่อป้องกันสิ่งเลวร๎าย ที่จะเข๎ามาคุกคามหมูํบ๎านหรือป้องกันภั ยส าหรับ
ชาวบ๎านหรือลูกหลานในหมูํบ๎านนั้น นอกจากการแกะสลักเป็นภาพสัตว์ในวรรณคดีแล๎วยังมี             
การพัฒนารูปแบบตําง ๆ อยํางหลากหลาย โดยจะเน๎นลวดลายความเป็นล๎านนาไทยที่สืบทอดมา
อยํางยาวนาน 
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   หัตถกรรมสาขาไม๎แกะสลักของจังหวัดเชียงใหมํ แบํงงานหัตถกรรมในพื้นที่เป้าหมาย
ออกเป็นสํวนดังนี้ พื้นที่อ าเภอหางดง ได๎แกํ กลุํมแกะสลักบ๎านถวาย อ าเภอสันก าแพง ได๎แกํ                
กลุํมแกะสลัก กลุํมสลําและแกะสลักล๎านนา เป็นต๎น 
   ผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยํางผลิตผลิตภัณฑ์ไม๎แกะสลัก ได๎แกํ ของที่ระลึก  และ
ตกแตํงบ๎าน ได๎แกํ สิงห์ไม๎แผํน ตุ๏กตากินรี ช๎าง เศียรเทพ แหยํงช๎าง หอบันค าหลวง นาฬิกา เป็นต๎น 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที่ 6.36 ผลิตภัณฑ์ไม๎แกะสลักของกลุํมตัวอยําง เชํน ตุ๏กตากินรี ช๎าง นาฬิกา 
 
  6.2 รูปแบบและลวดลายของงานไม้แกะสลัก 
   ผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยํางในงานวิจัย มีรูปแบบการผลิตงานไม๎แกะสลักเป็น
แบบนูนต่ า การแกะสลักแบบลอยตัว และการแกะสลักแบบนูนสูง ลวดลายของงานไม๎แกะสลัก           
ที่เป็นรูปที่พบเห็นโดยทั่วไปบนงานไม๎แกะสลัก ได๎แกํ ภาพมนุษย์  ภาพสัตว์ เชํน แกะสลักสัตว์              
ในอิริยาบถตําง ๆ ทั้งในและ นอกธรรมชาติและวรรณคดี ภาพทิวทัศน์ เชํน ภาพช๎างเป็นโขลงก าลัง
ลากซุงในป่าใหญํ ภาพชีวิตความเป็นอยูํ  ทัศนียภาพทางธรรมชาติตําง ๆ ลวดลายประดับ                       
ทั้งแบบไทยและสากล เพื่อใช๎ในการตกแตํงเคร่ืองเรือน เคร่ืองใช ๎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 6.37 ลวดลายของไม๎แกะสลัก เชํน ภาพสัตว์ และภาพทิวทัศน์ 
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  ภาพที่ 6.38 การแกะสลักแบบนูนต่ า แบบลอยตัว และแบบนูนสูง 
 
  6.3 วิธีการผลิต 

ผู๎ประกอบการสํวนใหญํใช๎แรงงานที่เป็นของผู๎ประกอบการเอง หรือแรงงานของ
สมาชิก ไมํวําจะเป็นสมาชิกในชุมชน และสมาชิกในครอบครัว ได๎แกํ กลุํมแกะสลักบ๎านถวาย   
กลุํมแกะสลัก กลุํมสลําและแกะสลักล๎านนา เป็นต๎น 
   อุปกรณ์ที่ส าคัญในการผลิต ได๎แกํ ค๎อนไม๎ ชุดสิ่ว กระดาษลอกลาย สวําน แปรงทาสี 
ดินสอ กระดาษทราย กบไฟฟ้า แล็คเกอร์ กาวลาเท็กซ์ กาวแห๎ง หินลับสิ่ว เลื่อย ตลับเมตร ฯลฯ 
 
 
 
 
 
    ภาพที่ 6.39  สลําหนึ่งคน จะมีสิ่วคูํใจของตัวเองหนึ่งชุด  
 
   ขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมสาขาไม๎แกะสลักทุกชนิดจะมีขั้นตอนคล๎าย ๆ กัน เร่ิมจาก
การเตรียมอุปกรณ์ การวัดขนาดของไม๎ที่จะน ามาแกะสลัก การลอกลาย การขึ้นรูป การแกะสลัก
ลวดลาย  การเก็บรายละเอียดปลีกยํอยสํวนตําง ๆ ของชิ้นงาน การขัด และการลงสีตามที่ต๎องการ                 
 
 
 
 
 

 
    ภาพที่ 6.40  วิธีการแกะสลักลวดลาย  
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  6.4 วัตถุดิบ 
   ผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยําง ได๎จัดหาวัตถุดิบเอง มีพํอค๎าไม๎น ามาขายให๎ถึงที่บ๎าน
และรับมาจากผู๎วําจ๎าง ไม๎ที่ซื้อสํวนใหญํ คือ ไม๎สัก รากไม๎สักเกํา ตอไม๎สักเกํา เสาไม๎สักเกํา          
ไม๎ค๎อนร๎าง ไม๎ขนุน ซึ่งวัตถุดิบเหลํานี้จะซื้อจากภายในท๎องถิ่น หรืออ าเภอใกล๎เคียง 
 

7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขากระดาษ 
  ในอดีตงานหัตถกรรมถูกตีคําเป็นเพียงสินค๎าของที่ระลึกจ านํายทั่วไปให๎กับนักทํองเที่ยว 
แตํในปัจจุบันคําของงานหัตถกรรมเชียงใหมํได๎ถูกยกระดับให๎สูงขึ้น จนกลายเป็นสินค๎าสํงออก    
ไปยังตลาดตํางประเทศ และสามารถท ารายได๎กลับคืนสูํจังหวัดได๎อยํางมหาศาล เชียงใหมํจึงถือเป็น
แหลํงผลิตสินค๎าหัตถกรรมที่ส าคัญและแหลํงใหญํของประเทศ รวมถึงยังคงความเป็นเอกลักษณ์           
ในชิ้นงานและด๎านฝีมือที่มีความช านาญ เชี่ยวชาญ และความประณีตที่ถูกถํายทอดออกมา               
ในชิ้นงานหัตถกรรมแตํละชิ้น จุดเดํนดังกลําวจึงท าให๎หัตถกรรมเชี ยงใหมํ มีโอกาสเติบโต                       
สูํตลาดโลก จากการศึกษาสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

7.1   หัตถกรรมสาขากระดาษ 
  ประเทศไทยมีการท ากระดาษใช๎ตั้งแตํสมัยโบราณ คือ การผลิตกระดาษขํอยและ           
กระดาษสา ซึ่งวิธีการท ากระดาษคือ ตัดต๎นขํอยหรือกิ่งที่มีอายุประมาณ 1 ปี เป็นทํอน ๆ แล๎วน าไป
แชํน้ าให๎เปลือกอํอนตัว จึงฉีกเปลือกออกมาเป็นฝอย แล๎วผสมปูนขาวให๎เกาะกับเปลือกขํอย เติมน้ า
แล๎วคลุกให๎เข๎ากันจึงหมักทิ้งไว๎ในโอํง 3-4 วัน คํอยล๎างปูนขาวออก เพื่อน าไปต๎มให๎เปื่อยจึงใช๎
ตะแกรงกรอง จึงทุบเปลือกขํอยด๎วยทํอนไม๎ จนแหลกละเอียด จึงคํอยผสมน้ าปั้นเป็นก๎อน จากนั้น
ใช๎ตะแกรงกรอบไม๎บุด๎วยผ๎ามุ๎งวางในน้ าสะอาด แล๎วคํอยใสํก๎อนเยื่อกระดาษขํอยที่ปั้นไว๎ลงไป 
กวนให๎กระจายทั่วกรอบไม๎ แล๎วคํอย ๆ ยกตะแกรงขึ้นจากน้ า และรีดน้ าให๎ออก แล๎วน าไปตากแดด
จนแห๎ง จึงคํอยลอกกระดาษออก สํวนวิธีท ากระดาษสาก็ท าคล๎ายกัน 
  ในด๎านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับหัตถกรรมงานกระดาษที่ปรากฏในจังหวัดเชียงใหมํ ได๎แกํ                   
งานแปรรูปจากกระดาษสา เชํน การท ารํม การท าโคม การท าตุง และของที่ระลึก (สมุดบันทึก              
ถุงใสํของ กรอบรูป การ์ด กลํองใสํของฯลฯ) เป็นผลิตภัณฑ์ใช๎ความประณีต/ความคิดสร๎างสรรค์
ของผู๎ประกอบการหรือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่น ามาดัดแปลงให๎เข๎ากับยุคสมัย 
  ผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยํางในงานวิจัย มีร๎าน/สถานประกอบการ/กลุํม อยูํใน
อ าเภอเมืองจ านวน 4 ราย (หมูํบ๎านเมืองสาตร บ๎านอาภรณ์ (เชิงสะพานนวรัฐ) และต าบลทําศาลา) 
อ าเภอสันก าแพง จ านวน 4 ราย (ต าบลต๎นเปา อ.สันก าแพง) และอ าเภอสันทราย จ านวน 2 ราย 
(หมูํบ๎านร๎องสัก)  
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  7.2 ประเภทและลวดลายของโคม 
   7.2.1 ประเภทของโคม  
     โคมล๎านนา แบํงได๎เป็น 8 ชนิด คือ โคมแปดเหลี่ยม โคมไห โคมดาว โคม             
หูกระตําย โคมไต โคมดอกบัว โคมผัด โคมรูปสัตว์ ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบให๎แตกตําง
ออกไปอีกเป็นจ านวนมากและยังมีการท าโคมเพื่อใช๎ประกอบพิธีกรรมตําง  ๆ อยํางตํอเนื่อง อีกทั้ง
ประยุกต์ใช๎ในการตกแตํงอาคารสถานที่ เพื่อให๎เกิดความสวยงามได๎บรรยากาศแบบล๎านนา         
การเรียนร๎ูการท าโคมไฟแบบล๎านนายังมีผู๎ให๎ความส าคัญอนุรักษ์และสืบสานอยํางตํอเนื่อง                 
ทั้งในระดับครอบครัวและหมูํบ๎าน ผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยํางฯ มีการผลิตโคมล๎านนา       
เป็นโคมประเภทแขวน โคมแขวนนั้นชาวล๎านนาสํวนใหญํใช๎ในงานประเพณียี่เป็ง  โคมแขวน                      
ที่ผู๎ประกอบการผลิต ได๎แกํ  
     1.  โคมดาว เป็นโคมที่ประยุกต์ขึ้นมาใหมํจากโคมดั้งเดิมแตํยังคงใช๎วัสดุ และ
วิธีการเดิม แตํดัดแปลงในรูปแบบของโครงสร๎างการขึ้นโครงของตัวโมเทํานั้นที่ต๎องหักไม๎ไผํเป็น
แฉก 5 แฉกคล๎ายรูปดาว สํวนลวดลายประดับบนตัวโคมคงใช๎ลายที่แตกตํางจากโคมอ่ืนนั่นคือ   
ลายแก๎วชิงดวง เป็นลวดลายที่คงเอกลักษณ์ของความเป็นล๎านนา 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 6.41 โคมดาว ผลงานของพํอครูเบญจพล สิทธิประณีต 
 
     2. โคมแปดเหลี่ยม หรือ โคมธรรมจักร มีแปดด๎าน หมายถึง มรรคมีองค์แปด
นิยมถวายวัดเพื่อบูชาพระรัตนตรัย บูชาพระธรรม ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ๎า ท าให๎อยูํเย็นเป็นสุข 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 6.42 โคมแปดเหลี่ยม ผลงานของคุณลมัย ประชุมพันธ์ 
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     3. โคมเพชร หรือโคมไห หรือโคมดิ่ง เป็นโคมที่พัฒนามาจากโคมรังมดส๎ม 
หรือโคมเสมาธรรมจักรน่ันเอง โคมเพชรเรียกชื่อตามลักษณะของรูปทรงที่มีลักษณะเหมือนของจริง
วัสดุที่ใช๎ในการประดิษฐ์ไมํแตกตํางจากโคมอื่น ๆ เลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที่ 6.43 โคมเพชร ผลงานของแมํครูบัวไหล คณะปัญญา 
 
    4.  โคมสี่เหลี่ยม โคมนี้ใช๎ประดับตกแตํงให๎งดงามยามกลางคืน นิยมท าให๎ยาวห๎อย
ลงมาเพื่อถํวงน้ าหนักและความสวยงาม อาจมีการใสํหางที่ติดเป็นลวดลายสวยงาม ตกแตํงด๎วยผ๎า     
ที่มีลวดลายพร๎อมกับเพิ่มความแวววาวด๎วยลูกปัดสีเงินและสีทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ภาพที่ 6.44 โคมเพชร ผลงานของสลําสุพิศ  มอแสง 
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     5.  โคมผัด เป็นโคมไฟชนิดหนึ่งที่ใช๎จุดในคืนวันเพ็ญเดือนยี่เป็ง สํองสวําง           
ในยามราตรี โคมผัด (หมุน) โดยใช๎ความร๎อนจากควันเทียนท าให๎หมุน มีสองชั้นด๎วยกัน ชั้นในจะมี
แกนฝนเป็นลักษณะเข็มวางไว๎ และจะมีลวดลายตําง ๆ เวลาหมุนเงาลวดลายจะปรากฏที่ชั้นนอก 
สํวนมากโคมผัดจะตั้งไว๎ที่วัดและเคลื่อนย๎ายไมํได๎ โคมผัดเป็นโคมที่หมุนได๎ ซึ่งคล๎ายกับทางภาค
กลาง เรียกวํา โคมเวียน โคมนี้ท าเป็นรูปทรงกระบอก ขนาดกว๎างประมาณ 50 เซนติเมตร             
สูงประมาณ 70 เซนติเมตร หุ๎มด๎วยกระดาษสาหรือกระดาษสา หรือกระดาษวําวสีขาวอาจท าเป็น
สองชั้นเดียวกันก็ได๎หากท าครอบสองชั้นแล๎ว ชั้นในจะมีภาพตําง ๆ ปิดไว๎เป็นระยะ ๆ พองาม มีสาย
หรือซี่โยงจากกรอบเข๎าหาแกนกลางซึ่งท าเป็นตุํมใสํไว๎ในก๎นถ๎วย ปิดแถบกระดาษเข๎ากับสายหรือ  
ซี่นั้นโดยให๎มีมุมและระยะที่ลงตัว เมื่อจุดเทียนซึ่งติดตั้งไว๎กลางโคมนั้น ความร๎อนจากเปลวเทียน  
จะไปกระทบกับแถบกระดาษและจะผลักให๎สํวนที่เป็นโค๎งครอบนั้นให๎ผัด คือ  หมุนไปเร่ือย ๆ เงา
ของภาพที่ปิดไว๎จะสํองไปกระทบกับครอบชั้นนอก สร๎างความเคลื่อนไหวด๎วยแสงเงาได๎ระดับหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ภาพที่ 6.45 โคมผัด ผลงานของคุณจักรพันธ์ ชัยแปง 

 
     6. โคมญ่ีปุ่น คือ โคมที่ท าจากโครงเส๎นหวายหุ๎มด๎วยกระดาษสา มีหลายสี                
มีทั้งขนาดแบบกลม และแบบยาว (แคปซูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 6.46 โคมญี่ปุ่น ผลงานของคุณละเอียด ทิพย์แดง 
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   7.2.2 ลวดลายของโคม 
     ลวดลายที่เป็นรูปที่พบเห็นโดยทั่วไปบนโคม เป็นลายประจ ายาม ลายประยุกต์
ที่มาจากลายกนกของไทย และลายของผ๎าไทย เป็นต๎น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 6.47 ลายประจ ายาม ภาพที่ 6.48 ลายประยุกต์  ภาพที่ 6.49  ลายผ๎าไทย       ลายที่ 6.50  ลายสัตว์                
 
  7.3 ประเภทและลวดลายของร่มบ่อสร้าง 
   การท ารํม เป็นของใช๎สอยชนิดหนึ่งไว๎ส าหรับกันแดดกันฝน ในปัจจุบันรํมนั้นเป็น
สินค๎าประเภทเพื่อประดับตกแตํง แหลํงผลิตรํมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหมํ คือ อ าเภอ                    
สันก าแพง เรียกวํา “รํมบํอสร๎าง”  
   ประวัติของรํมในจังหวัดเชียงใหมํมีที่มา 2 เ ร่ืองราว  คือ เร่ืองท่ีหนึ่ง ในสมัยโบราณ          
มีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักกลดที่บ๎านบํอสร๎าง บังเอิญมีลมพายุพัดแรงจนท าให๎กลดของพระรูปนั้น
เสียหาย จึงมีชายชราคนหนึ่งชื่อ เผือก ได๎เป็นผู๎ซํอมแซมกลดให๎ใช๎การได๎ ตํอมาก็ดัดแปลงกลด               
มาเป็นรํมใช๎ในเวลาตํอมา และเร่ืองท่ีสอง กลําวถึงพระธุดงค์ที่ธุดงค์ไปยังประเทศพมํา แล๎วได๎ไป
พบวิธีการท ารํมของพมําจึงน ามาเผยแพรํให๎กับชาวบ๎านบํอสร๎าง (พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน์,                         
2549 : 1-2) 
   7.3.1 ประเภทของร่มกระดาษสา 
     รํมบํอสร๎าง เป็นสินค๎าพื้นเมืองที่ได๎รับความนิยมอยํางมาก ในหมูํนักทํองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตํางประเทศอยํางหนึ่ง รํมที่ผลิตในหมูํบ๎านบํอสร๎างนี้มี  3 ชนิดด๎วยกันคือ                
รํมที่ท าด๎วยผ๎าแพร ผ๎าฝ้ายและกระดาษสา ซึ่งแตํละชนิดมีวิธีท าอยํางเดียวกัน และขนาดของรํม
กระดาษสาแบํงเป็น 5 ขนาดคือ รํมขนาด 44 นิ้ว ขนาด 20 นิ้ว ขนาด 17 นิ้ว ขนาด 14 นิ้ว และขนาด 
10 นิ้ว ส าหรับผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยํางในงานวิจัย มีการผลิตรํมด๎วยกระดาษสาเทํานั้น 
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 ภาพที่ 6.51  บรรยากาศการท างานของคุณฟองจันทร์ คุณจันทรา และผลิตภัณฑ์รํมกระดาษสา 

 
   7.3.2 ลวดลายของร่มกระดาษสา 
     ลวดลายที่เป็นรูปที่พบเห็นโดยทั่วไปบนรํมกระดาษสา เป็นรูปธรรมชาติและ
เหมือนจริงตําง ๆ เชํน ทิวทัศน์ทั่วไป ชาวนาท านาไถนา ลายสถานที่ตําง ๆ ลวดลายความเป็นอยูํของ
คนในสมัยกํอน รูปดอกไม๎ รูปสัตว์ เป็นต๎น 
      
       
 
 
 
  

                        ภาพที่ 6.52 รูปดอกไม๎ รูปสัตว์ และรูปทิวทัศน์    
 

   สรุปได๎วํา ลวดลายที่ใช๎บนรํมกระดาษสามีจุดเดํนและหลายลายผสมกันไป มิสามารถ
แยกออกเป็นสํวนใดสํวนหนึ่งได๎ ถือวําเป็นองค์ประกอบที่น ามาสร๎างสรรค์ชิ้นงานหัตถกรรม 
 
  7.4 ประเภทและลวดลายของท่ีระลึกและตกแต่ง 
   งานหัตถกรรมกระดาษสาได๎มีการพัฒนารูปแบบให๎มีความหลากหลายจากเดิม  
สามารถน ามาผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตําง ๆ เพิ่มมากขึ้นเชํนการ์ดอวยพร ถุงกระดาษ             
สมุดบันทึก กระดาษหํอของขวัญ ของที่ระลึก กระดาษหํอขอขวัญ โคมไฟ งานศิลปะตําง ๆ ฯลฯ 
   7.4.1 ประเภทของท่ีระลึกและตกแต่ง 
     ประเภทของที่ระลึกและของตกแตํงที่ผู๎ประกอบการที่ เป็นกลุํมตัวอยําง                   
ในงานวิจัยผลิตได๎แกํ กระดาษสามีลักษณะของกระดาษเป็นแผํน และรูปแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ท า
จากกระดาษสา ได๎แกํ สมุดบันทึก กรอบรูปกระดาษสา กลํองใสํ การ์ดกระดาษสา ฯลฯ เป็นต๎น 
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 ภาพที่ 6.53 ผลิตภัณฑ์จากกระดาสา เชํน สมุดบันทึก กลํองใสํของ ถุงกระดาษ แผํนกระดาษสา 
 
   7.4.2 ลวดลายบนของท่ีระลึกและตกแต่ง 
     ลวดลายที่พบเห็นโดยทั่วไปบนผลิตภัณฑ์ คือ รูปสัตว์ รูปดอกไม๎ เป็นต๎น 
      
       
 
 
 

                                    ภาพที่ 6.54 รูปดอกไม๎ และ รูปสัตว์ เชํน ช๎าง  
                
  7.5 วิธีการผลิต 
   ขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมสาขากระดาษของผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยําง               
จะประกอบด๎วยการตัดกระดาษ การตอกกระดาษ และการวาดภาพบนรํม ซึ่งถือวําเป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิมและมีการสืบทอดกันตํอ ๆ มานาน ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์ที่ส าคัญในการท าโคม ได๎แกํ 
กระดาษสา กาว ไม๎ไผํ กรรไกร ด๎าย  สํวนวัสดุอุปกรณ์ในการท ารํมคือ หัวรํม ตุ๎มรํม ซี่รํม ท าด๎วย 
ไม๎ไผํ กระดาษปิดรํม (กระดาษสา) น้ ามันทารํม สีทารํม น้ ายางปิดรํม ด๎าย คันรํม หวายส าหรับ          
พันด๎ามรํม ปลอกสวมหัวรํม หํวงรํม โลหะครอบหัวรํม และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในการท าของที่ระลึก
และตกแตํง คือ กระดาษสา กาวกรรไกร และอุปกรณ์ตกแตํง  
 
      
 
 
 
 

 
  ภาพที่ 6.55 วิธีการผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา เชํน การตัด การตอก และการวาด 
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   ด๎านแรงงาน แบํงเป็นสามประเภทได๎แกํ (1) แรงงานจากสมาชิกภายในกลุํม ได๎แกํ 
ศูนย์หัตถกรรมรํมกระดาษสา ศูนย์การเรียนร๎ูหัตถกรรมพื้นบ๎านสลําสันทราย สุดารัตน์กระดาษสา 
และกลุํมบ๎านอนุรักษ์กระดาษสา ที่สมาชิกเป็นผู๎ผลิตชิ้นงานและได๎รับคําแรงตามจ านวน ขนาด และ
รูปแบบของชิ้นงาน (2) แรงงานภายในครอบครัว ได๎แกํ แมํครูบัวไหลและคุณละเอียด (3) แรงงาน
ของผู๎ประกอบการเอง ได๎แกํ พํอครูเบญจพล และคุณลมัย เป็นต๎น 
   ตลาดส าคัญการสํงออกสินค๎าหัตถกรรมโดยเฉพาะกระดาษสาและผลิตภัณฑ์ได๎แกํ
ตลาดอาเซียน เชํน ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลีและประเทศไต๎หวัน  ตลาดยุโรป เชํน ประเทศ
เยอรมัน และประเทศสวีเดน ตลาดประเทศสหรัฐ อเมริกาและประเทศแคนาดา 
   อุปสรรคและปัญหาของกระดาษสาและผลิตภัณฑ์ของกระดาษสานอกจากเร่ืองของ
คุณภาพรูปแบบสีสันแล๎วปัญหาใหญํคือ เร่ืองตลาดการพัฒนาตลาดกระดาษสาและผลิตภัณฑ์            
ควรจะจัดให๎เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงรูปแบบผลิตภัณฑ์ดีตามความต๎องการของลูกค๎าหวังให๎ไปสูํ
สินค๎าชั้นสูง (High End) ที่เข๎าถึงเป้าหมายในตลาดระดับบนหรือระดับกลางได๎ ดังนั้น การสํงเสริม
พัฒนาคุณภาพให๎ได๎มาตรฐานตามความต๎องการของตลาดทั้งในประเทศ/ตํางประเทศจึงจ าเป็นมาก
ในการให๎ความชํวยเหลือให๎ผู๎ผลิตรายยํอยให๎เข๎าใจหรือมีความร๎ูในด๎านคุณภาพมาตรฐานและ
การตลาด 
 

  7.6 วัตถุดิบ 
   ผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยําง ได๎กระดาษสาและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระดาษสา 
มาจากต าบลต๎นเปา อ าเภอสันก าแพง ถือได๎วําเป็นแหลํงผลิตกระดาษสาต๎นก าเนิดและมีทั้งผู๎ผลิต
รายเล็กรายใหญํจ านวนมาก สํวนไม๎ไผํหาซื้อได๎ที่จังหวัดแพรํ เนื่องจากไม๎ไผํของจังหวัดแพรํ          
มีคุณสมบัติที่ดี คือ มีล าป้องไม๎ไผํที่ยาว ตรง ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อจกแตํงชิ้นงานอ่ืน ๆ เชํน ลูกปัด 
กาว กระดาษตะกั่ว กระดาษวําว ดอกไม๎ประดิษฐ์ ฯลฯ ซื้อภายในตลาดชุมชนใกล๎เคียงหรือจาก
แหลํงค๎าสํงสินค๎าส าคัญในเขตอ าเภอเมือง (ตลาดวโรรส)  
 

 
 
 
 
                 

 
  ภาพที่ 6.56 กระดาษสาและไม๎ไผํ วัตถุดิบส าคัญในการผลิตหัตถกรรมกระดาษ 
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8. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องจักสาน 
  เคร่ืองจักสาน เป็นงานศิลปหัตถกรรมอยํางหนึ่ง คิดค๎นขึ้นโดยมนุษย์เพื่อใช๎สร๎างเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช๎ในชีวิตประจ าวัน ผลิตขึ้นโดยการสอด ขัด และการสานของวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส๎น      
เป็นร้ิว เพือ่ให๎ได๎ลวดลายที่สวยงาม และให๎เกิดความคงทนของเคร่ืองจักสาน จากการศึกษา สรุปได๎ 
ดังนี ้
  8.1 หัตถกรรมเครื่องจักสาน 
   วิบูลย์ ลี้สุวรรณ อ๎างถึงใน อมรรัตน์ ขัติยศ (2546 : 8-9) กลําววํา นักโบราณคดีได๎พบ
หลักฐานส าคัญเกี่ยวกับการท าเคร่ืองจักสานในยุคหินใหมํในบริเวณถ้ า อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี พบเคร่ืองจักสานที่ท าด๎วยไม๎ไผํเป็นลายขัดสองเส๎น อายุประมาณ 4,000 ปี และในสมัย
สุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 18-20 (ราชวดี  งามสงํา, 2535 :13-14) ได๎พบ ครุ หรือ กระออม         
เป็นเคร่ืองจักสานขนาดใหญํ ยาด๎วยชันหรือน้ ามันยางไม๎ใสํน้ าแทนโอํงหรือตุํมและได๎พบหลักฐาน
เกี่ยวกับภาพกระบุงที่ฝาผนังวัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหมํ ภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดบวกครก
หลวง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ และฝาผนังวัดภมูินทร์  อ.เมือง จ.นําน 
   หัตถกรรมสาขาเคร่ืองจักสานของจังหวัดเชียงใหมํ แบํงพื้นที่งานหัตถกรรมในพื้นที่
เป้าหมายออกเป็นสํวนดังนี้ พื้นที่อ าเภอสันก าแพง ได๎แกํ กลุํมวัดศรีมาราม อ าเภอเมือง ได๎แกํ 
ผู๎ประกอบการรายเดี่ยว (คุณเสาวลักษณ์และคุณพรหม) และกลุํมภูมิปัญญาท าขันแดง อ าเภอ        
ไชยปราการ ได๎แกํ กลุํมผู๎สูงอายุบ๎านหนองบัว อ าเภอสันทราย ได๎แกํ ผู๎ประกอบรายเดี่ยว (คุณป้อม) 
กลุํมแมํบ๎านเกษตรกร กลุํมเคร่ืองจักสานบ๎านมูเซอ กลุํมหวายขดบ๎านป่าไผํ และอ าเภอหางดง ได๎แกํ 
ผู๎ประกอบการรายเด่ียว (คุณอนุสรณ์)   
   ผู๎ประกอบการที่ เป็นกลุํมตัวอยํางได๎มีการผลิตเค ร่ืองจักสาน ได๎แกํ  กรงนก                
เคร่ืองสักการะ ตะกร๎าหวาย กระติ๊บข๎าวเหนียว พานรองขันโตก เสื่อกก กรวยตีนช๎าง กระเป๋ากระจูด 
ตํางหูไม๎ไผํ เป็นต๎น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ 6.57 ผลิตภัณฑ์จักสานของกลุํมตัวอยําง เชํน กรงนก ตะกร๎าหวาย กระเป๋ากระจูด 
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  8.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์และลวดลาย  
   หัตถกรรมจักสานเชียงใหมํ จัดวําเป็นศิลปะพื้นบ๎านอยํางหนึ่งที่มีมาแตํโบราณ 
รูปแบบของเคร่ืองจักสานแตํละชนิดเป็นไปตามประโยชน์ใช๎สอย และตามความนิยมของแตํละ
ท๎องถิ่น ลวดลายการสานที่ปรากฏในงานสํวนใหญํเป็นลวดลายที่เป็นลายพื้นบ๎านมีแบบอยํางจาก
ทางภาคเหนือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลวดลายที่ปรากฏบนเคร่ืองจักสานสํวนใหญํเป็นลายขัด             
ลายสอง และลายสาม 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 6.58 ลวดลายบนเคร่ืองจักสาน เชํน ลายขัด  ลายสอง และลายสาม 
 
  5.3 วิธีการผลิต 

ผู๎ประกอบการสํวนใหญํใช๎แรงงานที่เป็นของผู๎ประกอบการเอง หรือแรงงานของ
สมาชิก ไมํวําจะเป็นสมาชิกในชุมชน และสมาชิกในครอบครัว อุปกรณ์ที่ใช๎ในการผลิตหัตถกรรม
เคร่ืองจักสาน ได๎แกํ มีดโต๎ มีดจักตอก เหล็กหมาด เขียง เลียด หินลับมีด ฯลฯ    
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 6.59 อุปกรณ์การท าเคร่ืองจักสาน เชํน มีดโต๎ มีดจักตอก เหล็กหมาด หินลับมีด เขียง 
 
   ขั้นตอนการผลิตเคร่ืองจักสาน ผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยํางใช๎กรรมวิธีการผลิต            
ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งมีอยูํ 3 ขั้นตอน คือ  
   1)  การจัก เป็นการเตรียมวัสดุที่จะใช๎ในการจักสาน โดยน าวัสดุมาท าให๎เป็นเส๎น          
เป็นแฉก หรือเป็นร้ิว เพื่อความสะดวกในการสาน ลักษณะของการจักจะขึ้นอยูํกับลักษณะของวัสดุ
แตํละชนิด ซึ่งจะมีวิธีการเฉพาะที่แตกตํางกันไป เชํน วัสดุที่น ามาจักเป็นไม๎ไผํ หวาย เรียกวํา ตอก 
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   2)  การสาน เป็นขั้นตอนถัดจากการจัก ถือวําเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก เป็นขบวนการ
ทางความคิดสร๎างสรรค์และฝีมือของมนุษย์เป็นหลัก  
   3)  การถักเป็นกระบวนการที่เข๎ามาเสริมหรือชํวยท าให๎เคร่ืองจักสานดูเรียบร๎อย
สมบูรณ์มากขึ้น เป็นการเสริมความแข็งแรงของโครงสร๎างภายนอก  เชํน ขอบ ปาก ก๎น ของ           
เคร่ืองจักสาน โดยมักจะใช๎วัสดุที่เป็นเส๎นอํอนและมีความยาวพอสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ภาพที่ 6.60 ขั้นตอนการจัก การสาน และการถัก ในงานหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน 
 
   การรมควัน นับวําเป็นขั้นตอนสุดท๎ายของการสานเพื่อเพิ่มความแข็งแรง สวยงาม     
แกํเคร่ืองจักสานด๎วยหวาย ในสํวนที่ต๎องการเสริมเป็นพิเศษได๎แกํ  ปาก ขา หู การผูกและพันด๎วย
หวาย  จะเสริมให๎เคร่ืองจักสานเกิดความสวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 6.61 การคมควันของการสานเพื่อความแข็งแรง สวยงาม 
 
  8.4 วัตถุดิบ 
   ผู๎ประกอบการหัตถกรรมจักสานสํวนใหญํใช๎วัตถุดิบจากแหลํงผลิตภายในชุมชน 
วัตถุดิบที่รับมาจากพํอค๎าคนกลาง และภายนอกชุมชน วัตถุดิบที่จัดซื้อภายในชุมชน เชํน ไม๎ไผํ 
ใบตอง ใบลาน และวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ซื้อจากตลาดในอ าเภอเมือง (ตลาดวโรรส ตลาดหนองหอย) 

 
 
 
 

  
 
 
 

                 การรมควันกระเป๋า                                        โรงที่รมควันจักสาน 
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สํวนวัตถุดิบที่จัดซื้อจากแหลํงผลิตภายนอกชุมชน ได๎แกํ หวาย ต๎นแหยํง  ต๎นกระจูด และต๎นกก    
ซื้อจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพ ประเทศพมํา และประเทศอินโดนีเซีย        
สํวนวัตถุดิบตกแตํงอ่ืน ๆ เชํน เชือก เชือกเทียน กระดุมไม๎ไผ๎ ผ๎า และอ่ืน ๆ ซื้อได๎จากตลาดวโรรส 
และตรอกเล๎าโจ๏ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งเป็นแหลํงค๎าสํงสินค๎าวัสดุ อุปกรณ์งานประดิษฐ์
ที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหมํ  
 

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ 
  ศิลปะประดิษฐ์คือ การสร๎างสรรค์ผลงานจากความคิดเดิม ประกอบกับการตํอยอด                 
ความคิดในการสร๎างผลงานให๎มีรูปแบบที่แปลกใหมํ มาประยุกต์เกิดชิ้นงานใหมํที่ผสมผสานกับ
ความคิดใหมํและความร๎ูด๎านศิลปะอยํางลงตัว หัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์เป็นงานหัตถกรรม
ท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ ที่พบเห็นได๎ทั่วไปจากการศึกษาสรุปได๎ดังนี้ 
  9.1 หัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ 
   งานด๎านศิลปะประดิษฐ์เป็นการออกแบบที่แสดงความวิจิตรบรรจงมีความสวยงาม
เพื่อให๎เกิดความสุขสบาย ร่ืนรมย์ มากกวําการแสดงออกซึ่งความร๎ูสึกนึกคิดอ่ืนใด ความวิจิตร
บรรจงในที่นี้หมายถึง การตกแตํงสร๎างสรรค์ลวดลายหรือรูปแบบด๎วยความพยายาม  เป็นงานฝีมือ     
ที่มีความละเอียดประณีต  
   หัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหมํ แบํงพื้นที่งานหัตถกรรมในพื้นที่
เป้าหมายออกเป็นสํวนดังนี้ พื้นที่อ าเภอสันก าแพง ได๎แกํ กลุํมท าอุปกรณ์บ าบัดสุขภาพให๎แข็งแรง 
และผู๎ประกอบการรายเดี่ยว (คุณประกายแก๎วและคุณเมสิณี) อ าเภอเมือง ได๎แกํ ผู๎ประกอบการ             
รายเดี่ยว (คุณประกอบ คุณจ าลองรักษ์ คุณวรวิทย์ และคุณธัญรัศมิ์) กลุํมพันธ์ศรีและกลุํมผ๎าสาลู
เพ๎นท์ลาย อ าเภอสันทราย ได๎แกํ ผู๎ประกอบรายเด่ียว (คุณกุมาลี)  
   ผู๎ประกอบการที่เป็นกลุํมตัวอยํางได๎มีการผลิตงานศิลปะประดิษฐ์ ได๎แกํ ดอกไม๎
ประดิษฐ์ ลูกจี้เส๎น ตะเกียงเปลือกหอย ตุ๏กตาผ๎า กระเป๋าผ๎า หมวกไหมพรม ตุ๏กตาฐานไม๎เสียบ            
เป็นต๎น 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที่ 6.62 ผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์ของกลุํมตัวอยําง เชํน ตุ๏กตาผ๎า กระเป๋าผ๎า  
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  9.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
   รูปแบบของหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์สํวนใหญํจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์            
ตามแบบที่คิดค๎นเองทั้งหมดของผู๎ประกอบการ โดยในการคิดค๎นแบบเองนั้น ผู๎ประกอบการดูจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภค ตามค าแนะน าของผู๎บริโภค ทางด๎านสีและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู๎ประกอบการผลิตจะเป็นงานศิลปะประดิษฐ์ประเภทงานเย็บปักถักร๎อยตกแตํง เชํน   
ปักลวดลายตําง ๆ ถักโครเชท์ เคร่ืองตกแตํงรํางกาย เชํน แหวน ก าไล  ตํางหู เข็มกลัด งานประดิษฐ์
เศษวัสดุ เชํน ใบไม๎ เปลือกหอย งานจัดดอกไม๎ใบตอง เป็นต๎น 
 
 
 
 

 
 
 ภาพที่ 6.63 ตัวอยํางผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์เศษวัสดุ งานเย็บปักถักร๎อยของผู๎ประกอบการ 
      ศิลปะประดิษฐ์ 
 
  9.3 วิธีการผลิต 
   ผู๎ประกอบการสํวนใหญํใช๎แรงงานที่เป็นของผู๎ประกอบการเอง หรือแรงงานของ
สมาชิก ไมํวําจะเป็นสมาชิกในชุมชน และสมาชิกในครอบครัว อุปกรณ์ที่ใช๎ในการผลิตหัตถกรรม
สาขาศิลปะประดิษฐ์ ได๎แกํ กรรไกร เข็ม ด๎าย กาว ลวด กระดุม ไหมพรม เศษผ๎า หนังแท๎ หนังเทียม
เชือกเทียน เชือกป่าน ตาตุ๏กตา ฯลฯ 
   ขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมสาขาศิลปะประดิษฐ์ทุกชนิดจะมีขั้นตอนคล๎าย ๆ กัน            
เร่ิมจากการเตรียมอุปกรณ์ การรํางแบบ และวาดลงบนชิ้นงาน จากนั้นตัดแตํงตามแบบ แล๎วจึงน าไป
ยึดกับสํวนประกอบอ่ืน ๆ ด๎วยวิธีการติดกาว เย็บ เป็นต๎น ในสํวนของลวดลายนั้นจะท าหลังจาก
ประกอบชิ้นงานเสร็จแล๎ว   
  9.4 วัตถุดิบ 
   สํวนใหญํผู๎ประกอบการซื้อวัตถุดิบจากแหลํงผลิตภายในชุมชน ได๎แกํ ผ๎าก ามะหยี่ 
กระดุม นุํน ใยสังเคราะห์ ฯลฯ ซื้อจากตลาดวโรรส และวัสดุที่เหลือใช๎จากบ๎านและร๎านอาหาร เชํน 
เศษไม๎ ฝาขวดน้ า เปลือกหอย ส าหรับวัตถุดิบที่ซื้อจากแหลํงผลิตภายนอกชุมชน ได๎แกํ ดินไทยและ
ดินญ่ีปุ่น ซึ่งสั่งซื้อมาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงราย  



201 

 

10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเขิน 
  หัตถกรรมเคร่ืองเขินเป็นงานหัตถกรรมท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ ที่มีประวัติความเป็นมา
ยาวนาน คล๎ายงานเคร่ืองเงิน งานโลหะ และงานกระดาษ จากการศึกษา สรุปได๎ คือ 
  10.1 หัตถกรรมเครื่องเขิน 
   ประวัติความเป็นมาของงานเคร่ืองเขิน มีจุดก าเนิดมาจากจีน  และมีการขยายตัวของ
เคร่ืองเขินลงมาทางตอนใต๎ และตะวันออกของจีน สูํประเทศตําง ๆ ในแถบเอเซีย โดยมีการถํายทอด
กรรมวิธีเทคนิคการท าเคร่ืองเขินลักษณะตําง ๆ ในแตํละชํวงเวลาของประวัติศาสตร์ งานเคร่ืองเขิน
ล๎านนานั้นผู๎ผลิตงานเคร่ืองเขินเป็นชุมชนที่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยเขินที่ถูกกวาดต๎อนมาจาก
เมืองเชียงตุงในสมัยพระเจ๎ากาวิละ 
  10.2 รูปแบบและลวดลาย 
   จังหวัดเชียงใหมํเป็นศูนย์กลางการผลิตงานเคร่ืองเขิน บริเวณชุมชนวัดนันทาราม 
ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ และบริเวณถนนเชียงใหมํ – สันก าแพง การเขียนลาย
เคร่ืองเขินมีเทคนิคการเขียนลายอยูํ  4 แบบ ได๎แกํ 1) ลายรดน้ า เป็นชื่อเรียกงานประณีตศิลป์       
แขนงหนึ่งของหัตถกศิลป์ไทยมีต๎นแบบมาจากกรุงสุโขทัย ซึ่งได๎รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน          
มีลักษณะ คือ การปิดทองค าเปลวบนพื้นรักจากนั้นจึงเอาน้ ารดให๎เกิดลวดลายในขั้นตอนสุดท๎าย      
2) ลายขุด คือ การใช๎เคร่ืองมือเฉพาะ (เหล็กแหลม) ในการขูดยางรักที่ลงเป็นพื้นไว๎ให๎เป็นลวดลาย
แบบตําง ๆ ตามต๎องการ ถือเป็นเคร่ืองเขินลายขุดเอกลักษณ์เฉพาะของล๎านนา 3) ลายเขียนสี คือ     
การวาด เขียน ลงบนพื้นผิวให๎เป็นลวดลายตําง ๆ ตามต๎องการ และ 4) ลายเปลือกไขํ น าเปลือกไขํไกํ 
เปลือกไขํเป็ดหรือเปลือกไขํนกกระทามาแปะติดเป็นลวดลายและรูปรํางที่สวยงามบนชิ้นงาน     
โดยเน๎นความงามที่แปลกตาของลายแตกเปลือกไขํ ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยูํกับการน าไปใช๎ 
สํวนใหญํผลิตภัณฑ์เคร่ืองเขินของจังหวัดเชียงใหมํ ได๎แกํ พาน ขัน กลํองและหีบใสํของ เป็นต๎น 
ลักษณะดังภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
   ภาพที่ 6.64 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเขินแบบรายรดน้ า และเคร่ืองเขินลายขุด 
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   ภาพที่ 6.65 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเขินแบบเขียนลาย และเคร่ืองเขินลายเปลือกไขํ 
 
   ลายลายที่ปรากฏ แบํงเป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ ได๎แกํ แบบที่หนึ่ง ลวดลายจากธรรมชาติ 
เชํน สัตว์ ต๎นไม๎ ใบไม๎ ทิวทัศน์ เป็นต๎น แบบที่สอง ลวดลายประดิษฐ์ เป็นลวดลายที่ถูกดัดแปลงจาก
ธรรมชาติ และสร๎างสรรค์ให๎เป็นลวดลายแปลกตาแบบตําง ๆ เชํน ลายกนกล๎านนา ซึ่งพบได๎ทั่วไป
บนเคร่ืองเขินของจังหวัดเชียงใหมํ มีลักษณะเป็นดอกไม๎ มากกวําที่จะเป็นเปลวแบบกนกภาคกลาง
และภาคอื่น ๆ และรูปเรขาคณิต เป็นต๎น 

10.3 วิธีการผลิต 
   ขั้นตอนในการผลิตเคร่ืองเขิน โดยสรุป มีดังนี้  การขึ้นโครงเคร่ืองเขิน ให๎เป็นรูปรําง
ตามแบบที่ต๎องการ จากนั้น คือ การลงรัก แบํงออกเป็น 2 สํวน คือ ปรับพื้นผิว หรืออุดแนวสานให๎
เรียบด๎วยสมุกอุดเนื้อไม๎หรือสมุกยารํอง (สมุกหยาบ, สมุกละเอียด) สอง ขั้นการทารัก หรือเคลือบ
ยางรักมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให๎กับโครงเคร่ืองเขินและปิดพื้นผิวให๎เรียบและเป็นมัน
เงางาม แบํงเป็น การทารักชั้นแรก การทารักชั้นกลาง การทารักชั้นสุดท๎าย การตกแตํงในขั้นสุดท๎าย 
(การตกแตํงลวดลายลงบนเคร่ืองเขิน) ตามความต๎องการ 

 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที่ 6.66 ขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์เคร่ืองเขิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

        
 

                    การขึ้นโครง                                  การลงรักทีละชั้น                                 การเขียนลาย 
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10.4 วัตถุดิบ 
   วัสดุและกรรมวิธีการผลิตงานเคร่ืองเขิน ประกอบไปด๎วย 2 สํวน ได๎แกํ 1) ยางรัก      
ซึ่งชาวล๎านนา และผู๎ประกอบการในปัจจุบันได๎ยางมาจากต๎นรักใหญํ 2) วัสดุท าโครงเคร่ืองเขิน 
ได๎แกํ ไม๎ไผํเฮียะ ไม๎มะมํวงและไม๎ฉ าฉา ได๎มาจากท๎องถิ่นในจังหวัดเชียงใหมํ 
 




