
 

 

 
บทที ่2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ชุดโครงการวิจัย “การประยุกต๑พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ด๎านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหมํ” ประกอบไปด๎วยการศึกษางานหัตถกรรม 10 สาขา ได๎แกํ 
งานผ๎าทอ งานเคร่ืองหนัง งานเคร่ืองจักสาน งานไม๎แกะสลัก งานเคร่ืองปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
งานเคร่ืองเงิน งานเคร่ืองเขิน งานกระดาษ งานโลหะ และงานศิลปะประดิษฐ๑ โดยมีการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ 
งานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหมํสามารถแบํงได๎หลายประเภท ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผู๎วิจัย

ได๎แบํงหมวดหมูํของงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัดเชียงใหมํ แบํงออกเป็น
ประเภท ได๎แกํ งานผ๎าทอ งานเคร่ืองหนัง งานเคร่ืองจักสาน งานไม๎แกะสลัก งานเคร่ืองปั้นดินเผา
และเคร่ืองเคลือบ งานเคร่ืองเงิน งานเคร่ืองเขิน งานกระดาษ งานโลหะ งานศิลปะประดิษฐ๑                       
ความเป็นมาของงานหัตถกรรมแตํละชนิด สามารถอธิบายได๎ ดังนี้ 

1.1 งานหัตถกรรมสาขาช่างเครื่องเงิน 
 การทําเคร่ืองเงินของจังหวัดเชียงใหมํ เร่ิมขึ้นตั้งแตํสมัยพญามังรายสร๎างเมืองเชียงใหมํ 

เมื่อปี พ.ศ. 1839 โดยได๎สร๎างความสัมพันธ๑กับเมืองพุกามและเจรจาของชํางฝีมือ ได๎แกํ ชํางทอง 
ชํางฆ๎อง ชํางต๎อง ชํางแต๎ม ชํางเหล็ก ชํางเงิน ชํางเขิน ฯลฯ มายังเมืองเชียงใหมํ เพื่อฝึกเป็นอาชีพ
เสริมให๎กับชาวเมืองเชียงใหมํ แตํปัจจุบันไมํพบหลักฐานเคร่ืองเงินสมัยเกํ าเหลืออยูํ ซึ่งในชํวงนั้น
ชํางเคร่ืองเงินได๎จัดให๎มาอยูํในยํานวัวลายใกล๎กับวัดหมื่นสาร วัดนันทาราม และวัดศรีสุพรรณ 
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหมํ (ภาณุพงศ๑ จงชานสิทโธ, 2546:71) ในอดีตนั้นเคร่ืองเงินสํวนใหญํ       
มีความเกี่ยวข๎องกับสิ่งตํอไปนี้ (ปรีชา ขันทนันต๑ อ๎างใน ภาณุพงศ๑ จงชานสิทโธ, 2546:73) คือ เป็น
เคร่ืองใช๎ในครอบครัว และใช๎ในประเพณีทําบุญ โดยนิยมทําเคร่ืองใช๎ ภาชนะทําด๎วยเงินใสํอาหาร
ไปถวายพระ 

 เงินบริสุทธิ์แท๎ คือเงินที่ไมํผสมกับโลหะใด ๆ มีความอํอนตัวสูง เงิน 90% คือ เงิน      
ที่ผสมกับโลหะอ่ืน เพื่อให๎เกินความแข็งตัว และสามารถทําเคร่ืองประดับหรือภาชนะใสํของได๎ 
และรูปแบบของเคร่ืองเงินเชียงใหมํ สํวนใหญํนิยมทําเป็นขัน หรือ สลุง ที่มีลักษณะปากกว๎าง
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เกือบจะตรงเป็นทรงกระบอก วิธีการในแกะสลักลาย ชํางเชียงใหมํจะตอกลายจากด๎านในให๎นูนตาม
โครงสร๎างรอบนอกของลายกํอน แล๎วจึงตีกลับจากด๎านนอกเป็นลายละเอียดอีกทีหนึ่ง และ          
สํวนใหญํนิยมตอกลายสิบสองนักษัตร ในการทําเคร่ืองเงิน ผู๎ที่เป็นชํางเงินต๎องได๎รับการฝึกฝนและ
พัฒนาประสบการณ๑ให๎เกิดความชํานาญ และอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการทําเคร่ืองเงิน ได๎แกํ 

 1) อุปกรณ๑ในการทุบ ได๎แกํ ค๎อนเหล็กขนาดตําง ๆ แทํนเหล็กสําหรับรองเคาะ 
 2) อุปกรณ๑ในการขัด ได๎แกํ แปรงทองเหลือง ตะไบ หินขัด หรือกระดาษทราย และ

น้ํามะขามเปียก 
 3) อุปกรณ๑ในการแกะลาย ได๎แกํ แทํนสําหรับแกะลาย เคร่ืองมือแกะลาย 
 ในการผลิตเคร่ืองเงินน้ัน มีขั้นตอนในการผลิตดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 หลอมเงิน คือ นําโลหะเงินมาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใสํลงในเบ๎าหลอม แล๎วนําไป

เผาในเตาสูบลม ซึ่งขณะเผาให๎เติมดินประสิวกับข๎าวสารลงไปในเบ๎าหลอม เพื่อให๎เงินอํอนตัว และ
กํอนเทเงินให๎เติมผงถําน จากนั้นเมื่อจะเทเงินลงแมํพิมพ๑ให๎ใสํนํามันลงในแมํพิมพ๑กํอน จึงคํอยนํา
เงินไปจุํมกรดกํามะถันแล๎วล๎างด๎วยน้ํามะขามเปียก ขัดด๎วยแปลงทองเหลืองจึงจะสามารถนําเงินมา
ขึ้นรูปได๎ 

 ขั้นตอนท่ี 2 การท ารูปแบบเครื่องเงิน ได๎แกํ 
 การหลํอ หมายถึง การทําแมํพิมพ๑แล๎วนําโลหะที่หลอมละลายแล๎วนํามาเทลงใน

แมํพิมพ๑ให๎เป็นรูปทรงและลวดลายตามแมํพิมพ๑ 
 การทุบ หมายถึง การใช๎ค๎อนทุบแทํนเงินที่หลอมจากเบ๎า ให๎เป็นรูปทรงที่ต๎องการ 
 การดุน หมายถึง การตีหรือรีดเงินให๎เป็นแผํนบาง ๆ แล๎วใช๎เคร่ืองมือกดลงบนผิวหน๎า

โลหะให๎เกิดเป็นรอยลวดลาย 
 การติดตํอ หมายถึง การรีดเงินให๎เป็นแผํน แล๎วนํามาตัดเป็นชิ้นแล๎วนํามาเชื่อมตํอให๎

เป็นรูปที่ต๎องการ 
 การสาน หมายถึง การนําเงินไปรีดให๎เป็นแผํนบาง ๆ ตัดเป็นสํวน ๆ แบบตอกไม๎ไผํ 

จากนั้นสานเป็นรูปทรง 
 การพัน หมายถึง การรีดเงินให๎เป็นเส๎นกลมเล็ก ๆ แล๎วนํามาพันกับตัวเงินหลัก 
 การหุ๎ม หมายถึง การตีหรือรีดเงินเป็นแผํนบาง ๆ แล๎วนํามาหุ๎มหรือคลุมวัตถุตําง ๆ  
 กะไหลํ หมายถึง การเคลือบสิ่งที่เป็นโลหะด๎วยเงิน 
 การครํ่า หมายถึง การนําเงินฝังเป็นลวดลายลงในโลหะอื่น ๆ 
 ขั้นท่ี 3 การแกะสลักลวดลาย สํวนใหญํจะใช๎เคร่ืองมือ คือสิ่ว หรือเคร่ืองมือแกะสลัก

ตอกด๎วยค๎อนให๎เกิดความสูงต่ําของลวดลาย การแกะสลักลายมี 2 วิธี คือ การแกะสลักลายด๎านใน 
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และการแกะสลักลายด๎านนอก ซึ่งการแกะสลักลายด๎านในจะเป็นการวางโครงสร๎างของลวดลาย
กํอนการแกะสลักลายข๎างนอก 

 ภาชนะเคร่ืองเงินของจังหวัดเชียงใหม่ แบํงเป็น 2 ประเภท คือ (แนํงน๎อย ปัญจพรรค๑     
อ๎างใน ภาณุพงศ๑ จงชานสิทโธ, 2546:74-75) ดังนี ้

 1) ขันเงิน เป็นภาชนะสําหรับตักน้ํา รูปมะนาวตัด ก๎นแบน มีทั้งแบบเรียบและแตํง
ลวดลายสวยงามด๎านนอก 

 2) สลุงเงิน เป็นภาชนะใสํน้ํา มีขนาดใหญํกวําขัน มีการทําปุ่มกลมรองไว๎ใต๎สลุง 3-4 
ปุ่ม เพื่อกันครูดกับพื้น 

 ลวดลายที่ปรากฏในภาชนะเครื่องเงิน ได๎แกํ 
 1) ลวดลายดอกกระถิน เป็นลักษณะของดอกเป็นตะแกรงถี่นูนรูปกลม มีใบยาวขึ้น

ด๎านบน 2 ด๎าน เหมือนเขาสัตว๑ 
 2) ลวดลายดอกทานตะวัน มีลักษณะเป็นกลีบเล็ก ๆ รอบเกสรดอก ขนาดของกลีบไมํ

เทํากันทุกดอก 
 3) ลวดลายสับปะรด ลักษณะคล๎ายกับลวดลายดอกกระถิน แตํตัวดอกหรือตัว

สับปะรดมีขนาดยาวกวําดอกกระถิน มีใบยาวขึ้นข๎างบน 
 4) ลวดลายอ่ืน ๆ เชํนลายนกยูง ลวดลายดอกหมาก มีลักษณะเป็นทางยาวตามแนวตั้ง 

ซ๎อนกันคล๎ายกับลวดลายประเภทตํอก๎านตํอดอก 
 จะเห็นได๎วําชํางเงินนั้นต๎องมีประสบการณ๑อยํางมากในการผลิตผลงานขึ้นมาสัก    

หนึ่งชิ้น ต๎องใช๎ความพยายามและอดทน รวมทั้งถึงความรักในการผลิตงานศิลปะด๎านนี้ จึงจะ
สามารถสร๎างสรรค๑ผลงานที่มีคุณคําได๎ 

1.2 งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบ 
 เคร่ืองปั้นดินเผาน้ัน ได๎มีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายไว๎ ดังนี้ 
 สราธิป ชัยชนะ ,2551 :28 ได๎ให๎อธิบายความหมายของเค ร่ืองถ๎วยวําตรงกับ

ภาษาอังกฤษวําเซรามิค หมายถึง เคร่ืองปั้นดินเผาทุกชนิดทั้งที่เคลือบ และไมํเคลือบมีความหมาย
เดียวกับคําวํา เคร่ืองปั้นดินเผา สํวนคําวํา เซรามิค ใช๎ในความหมายที่กว๎างกวําสามารถครอบคลุม  
ถึงโลหะเคลือบ เชํน ช๎อน สังกะสี อิฐ ตลอดจน แก๎วทุกชนิด แตํคําวํา เคร่ืองปั้นดินเผา โดยทั่วไป  
จะเข๎าใจวํามีความหมายเฉพาะแตํที่ไมํเคลือบเป็นสํวนใหญํ และเผาในอุณหภูมิไมํสูงพอที่จะเป็น
เน้ือกระเบื้อง ได๎ ซึ่งความจริงแล๎วคําวํา เคร่ืองปั้นดินเผา นั้นครอบคลุมได๎ทั้งประเภทไมํเคลือบและ
ประเภทเคลือบทั้งที่เผาไฟแรงสูงและต่ําก็ได๎ 
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 สราธิป ชัยชนะ (2551: 28) ได๎กลําววํา เคร่ืองเคลือบดินเผา หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นด๎วย   
ดินเป็นรูปทรงตําง ๆ เป็นลักษณะของสิ่งของเคร่ืองใช๎ โดยผํานกรรมวิธีเผาเพื่อนําไปใช๎งานตํอไป 

 “เคร่ืองถ๎วย” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวํา “เซรามิค” (มูลนิธิอนุรักษ๑โบราณสถาน             
ในพระราชวังเดิม กองทัพเรือ, 2546 : ออนไลน๑) หมายถึง เคร่ืองปั้นดินเผาทุกชนิดทั้งที่เคลือบและ
ไมํเคลือบ มีความหมายเดียวกับคําวํา “เคร่ืองปั้นดินเผา” สํวนคําวํา “เซรามิค” ใช๎ในความหมายที่ 
กว๎างกวําสามารถครอบคลุมถึงโลหะเคลือบ เชํน ช๎อน สังกะสี อิฐ ตลอดจนแก๎วทุกชนิด แตํคําวํา 
“เคร่ืองปั้นดินเผา” โดยทั่วไปมักเข๎าใจวํามีความ หมายถึงเฉพาะแตํที่ไมํเคลือบเป็นสํวนใหญํ และ
เผาในอุณหภูมิ ไมํสูงพอ ที่จะเป็นเนื้อกระเบื้องได๎ ซึ่งความจริงแล๎วคําวํา “เคร่ืองปั้น ดินเผา” นั้น
ครอบคลุมได๎ทั้งประเภทไมํเคลือบและประเภทเคลือบทั้งที่ เผาไฟแรงสูง และไฟแรงต่ําก็ได๎ 
เคร่ืองปั้นดินเผาอาจจําแนก ตามแหลํงผลิตที่สําคัญ ๆ เชํน เคร่ืองปั้นดินเผากํอนประวัติศาสตร๑        
ที่บ๎านเชียง บ๎านปราสาทเคร่ืองปั้นดินเผาบุรีรัมย๑ เคร่ืองถ๎วยสุโขทัย หรือเคร่ืองถ๎วยล๎านนา เป็นต๎น 

 ความเป็นมาของเคร่ืองปั้นดินเผาในไทย (มูลนิธิอนุรักษ๑โบราณสถานในพระราชวัง
เดิม กองทัพเรือ, 2546 : ออนไลน๑) วําเคร่ืองปั้นดินเผา มีความผูกพันกับการดํารงชีวิตของมนุษย๑     
มาตั้งแตํ สมัยกํอนประวัติศาสตร๑ เพราะมนุษย๑ได๎ใช๎เป็นเคร่ืองใช๎ไม๎สอยในชีวิต ประจําวัน บรรจุ
อาหารและสิ่งของ ฉะนั้นจึงได๎มีการประดิษฐ๑คิดค๎น และปรับปรุงเทคโนโลยีตําง ๆ อยูํตลอดเวลา 
จากการสํารวจแหลํงโบราณ คดีในประเทศไทย พบวํานับตั้งแตํราวพุทธศตวรรษที่ 15 -16 เป็นต๎น
มา ในพื้นที่ของราชอาณาจักรไทยได๎ปรากฏแหลํงเตาเผาตั้งกระจัดกระจาย อยูํมากมายหลายแหํง 
รวมทั้งได๎มีการค๎นพบเคร่ืองปั้นดินเผาเป็นจํานวน มากมายหลายชนิดทั้งที่ผลิตจากแหลํงเตาเผา    
ในราชอาณาจักรไทยและ ที่ผลิตจากแหลํงเตาในตํางประเทศ ซึ่งได๎ถูกนํามาเพื่อใช๎สอยและจําหนําย 
ให๎กับกลุํมชนบางกลุํม เคร่ืองปั้นดินเผาเหลํานี้ถูกผลิต/ตกแตํงด๎วย เทคนิคและลวดลายที่แตกตําง
กันออกไปตามความสามารถของชํางใน แตํละท๎องถิ่นหรือตามสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร๑ของแตํละ
ชุมชน ซึ่ง บางแหํงอาจมีแหลํงดินที่อุดมสมบูรณ๑เอ้ืออํานวยตํอการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา นอกจากนี้ 
จากการที่ชุมชนบางแหํงมีพื้นที่ติดตํอกันหรือมีการ ทําการค๎ารํวมกัน จึงทําให๎อิทธิพลตําง ๆ 
สามารถสํงผํานไปยังอีกชุมชน หนึ่งได๎อยํางงํายดายกํอให๎เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะและเทคโนโลยี 
ซึ่งกันและกัน 

 เคร่ืองปั้นดินเผายุคกํอนประวัติศาสตร๑ที่ปรากฏในประเทศไทย มีดังนี้ 
 1) เคร่ืองปั้นดินเผาบ๎านเชียง (อายุประมาณ 5,600 - 1,800 ป)ี เป็นเคร่ืองปั้นดินเผาของ

ไทยสมัยกํอนประวัติศาสตร๑ ที่ขุดพบได๎ที่หมูํบ๎านบ๎านเชียง จ.อุดรธานี แบํงออกเป็น 3 สมัย คือ 
สมัยต๎น (อายุประมาณ 5,600 - 3,000 ปี) สมัยกลาง (อายุประมาณ 3,000 - 2,300 ปี) และสมัยปลาย                       
(อายุประมาณ 2,300 - 1,800 ปี) 
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 2) เคร่ืองปั้นดินเผาบ๎านปราสาท เคร่ืองปั้นดินเผาชนิดนี้ได๎มีการขุดพบที่บริเวณบ๎าน
ปราสาทใต๎ จังหวัดนครราชสีมา มีอายุประมาณ 3, 000-1,500 ปี ลักษณะเคร่ืองปั้นดินเผาบ๎าน
ปราสาท มีทั้งชนิดที่ตกแตํงและไมํตกแตํงลวดลาย โดยการตกแตํงอาจจะเป็นลายเชือกทาบ ผิวด๎าน
นอกและด๎านในเคลือบด๎วยน้ําดินสีแดง สํวนรูปทรงที่พบเป็นจานหรือคนโท ปากแตร คอแคบสูง 
ปากกว๎างบาน ลําตัวกลมแป้น 

 เคร่ืองปั้นดินเผาสุโขทัย (สังคโลก) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-22 มีแหลํงเตาเผาที่พบ
แล๎ว 2 แหํง ได๎แกํ 

 1) แหลํงเตาเผาที่อําเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งแหลํงเตาเผานี้อยูํบริเวณใกล๎ลําน้ําโจน                   
ผลิตเคร่ืองถ๎วยชนิดที่มีการเขียนลายสีดําใต๎เคลือบ และประเภทเคลือบสีขาว ลักษณะเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ๑ คือ มีเนื้อดินที่หยาบ สีเทาดํา บางครั้ง ออกสีน้ําตาล 

2) แหลํงเตาเผาที่อําเภอศรีสัชนาลัย (สวรรคโลกเกํา) ซึ่งแหลํงเตาเผานี้ตั้งอยูํริมฝั่ง
แมํน้ํายม นอกเมืองศรีสัชนาลัย เคร่ืองปั้นดินเผาจากแหลํงนี้ มีทั้ง ชนิดเคลือบและไมํเคลือบ ชนิดที่
เคลือบยังแยกได๎เป็น เคลือบสีขาว เคลือบสีน้ําตาล เคลือบสีเขียว เคลือบสองสี และเขียนลายสีดํา   
ใต๎เคลือบ 

สํวนเคร่ืองปั้นดินเผาล๎านนา  (มูลนิธิอนุ รักษ๑โบราณสถานในพระราชวังเดิม 
กองทัพเรือ, 2546) กลําววํา อาณาจักรล๎านนาได๎แกํ เชียงราย เชียงใหมํ พะเยา ลําพูน และลําปาง 
รวมทั้ง ดินแดนบางสํวนใน พมํา จีน ลาว สําหรับแหลํงผลิตเคร่ืองปั้น ดินเผาที่สําคัญ ได๎แกํ แหลํง
เตาสันกําแพง แหลํงเตาเวียงกาหลงและแหลํงผลิตที่อําเภอพาน 

เคร่ืองปั้นดินเผาสันกําแพง (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20) ลักษณะโดยทั่วไปมักมี
เน้ือดินหยาบ และหนัก มีทั้งประเภทเคลือบสีน้ําตาลหรือ เขียนลายสีดําใต๎เคลือบ ลวดลายที่นิยม คือ 
ลายปลาคูํ (แบบหยิน-หยาง) และลายพันธุ๑พฤกษา 

เคร่ืองปั้นดินเผาเวียงกาหลง (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21) ลักษณะเดํนคือมีน้ําหนัก
เบา เนื้อดินละเอียด ลวดลายตกแตํงที่เป็นเอกลักษณ๑ของเคร่ืองถ๎วยเวียงกาหลง คือลายกลีบดอกไม๎ 
หรือใบไม๎ ที่เรียกกันวํา “ลายกา” โดยมักจะเขียนลายใต๎เคลือบใส แหลํงผลิตของเคร่ืองปั้นดินเผา
ชนิดน้ี อยูํที่บริเวณ ตําบลหัวฝาย อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย 

เคร่ืองปั้นดินเผาอําเภอพาน (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21) แหลํงผลิตอยูํที่บ๎าน      
โป่งแดง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อดินละเอียด สีเทา ตกแตํงด๎วยการขูดขีด ตัวภาชนะเป็นลายดอกไม๎
และลายเรขาคณิต 
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1.3 งานหัตถกรรมสาขาช่างหนัง 
 มนุษย๑มีการฟอกหนังมาตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร๑ โดยชาวอียิปต๑โบราณสามารถ

ผลิตหนังสัตว๑ที่ใช๎งานได๎อยํางคงทน โดยค๎นพบหลักฐานนี้ได๎อีก 3,000 ปีตํอมาในสภาพที่เกือบจะ
สมบูรณ๑แบบ สํวนหลักฐานของน้ํามันฟอกหนังได๎ถูกพบในสุสานชาวอียิปต๑ ในยุคต๎นของชาวกรีก
และโรมันก็มีการผลิตสารตําง ๆ เพื่อการผลิตหนังสัตว๑ขึ้นมาเชํนกัน ซึ่งบางศาสตร๑ยังคงใช๎อยูํ         
ในปัจจุบัน บรรพบุรุษสํวนมากทําลายหนังโดยใช๎วิธีวางเปลือกไม๎  ใบไม๎และผลไม๎บนหนังสัตว๑   
และใสํน้ําลงไปเพื่อการทําลาย กระบวนการนี้ใช๎ระยะเวลาหลายเดือน และถ๎าในกรณีที่หนังสัตว๑     
มีความหนามากจะใช๎ระยะเวลานานเป็นปี ในยุคต๎นของเมื่อประมาณ 800 ปีกํอนคริสตศักราช 
บรรพบุรุษได๎ค๎นพบสารส๎มเกลือแรํ และได๎เร่ิมใช๎เป็นวัตถุดิบในการฟอกหนังโดยชาวแอสสิเรียน     
ชาวบาบิโลเนียน ชาวกรีก และชาวสุเมเรียนใช๎สารส๎มเกลือแรํนี้เป็นสํวนสําคัญในการฟอกหนัง
เพราะกระบวนการนี้ได๎ผลเร็วกวําวิธีแรกเป็นอยํางมาก  ชาวอเมริกัน - อินเดียน โดยใช๎หนังกวาง      
ทํารองเท๎าลําสัตว๑ เสื้อคลุมและเต็นท๑ 

 ตํอมาผู๎ลําอาณานิคมจึงนํากระบวนการนี้มากลั่นกรองจนหนังสัตว๑ เป็นที่นิยม
แพรํหลายในสหรัฐอเมริกา นาย Samuel Parker นักประดิษฐ๑ชาวอเมริกัน ได๎ทําการจดสิทธิบัตร
เคร่ืองทําลายหนังสัตว๑ในปี 1890 เคร่ืองนี้สามารถให๎ผู๎ใช๎ผลิตลายหนังได๎ถึงสองผืนในเวลาเดียวกัน 
แทนที่จะทําการผลิตสองคร้ัง และตํอมาในระยะเวลาอันสั้น เคร่ืองลอกหนังและเคร่ืองถอนขนก็ได๎
ถูกประดิษฐ๑ขึ้น 

 วงการอุตสาหกรรม ยังไมํตื่นตัวในการผลิตหนังสัตว๑ออกมาสูํตลาดมากนัก จนกระทั่ง
ปี 1800 หนังสัตว๑ฟอกจึงได๎รับความนิยมเป็นวงกว๎าง จึงทําให๎ นาย Augustus Schultz เซลล๑แมน  
ขายสีย๎อมผ๎าชาวอเมริกันได๎ค๎นพบวิธีการฟอกหนังที่เรียกวํา chrome-tanning ขึ้นในปี 1884 ซึ่งวิธีนี้
มีความสมบูรณ๑แบบเป็นอยํางมากจนกระทั่งอีก 10 ปีตํอมา นาย Martin Dennis ได๎ทําการพัฒนาวิธี
นี้ให๎มีความสมบูรณ๑แบบมากยิ่งขึ้น โดยทําให๎หนังสัตว๑มีความยืดหยุํนและทําการผลิตได๎รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความต๎องการหนังสัตว๑เพิ่มมากขึ้น ทีมนักวิจัยจึงได๎ทําการพัฒนาเพื่อผลิต  
หนังสังเคราะห๑ขึ้นมาใช๎งาน ซึ่งหนังสังเคราะห๑มีคุณภาพใกล๎เคียงกับหนังแท๎ และมีการใช๎ทั่วไป  
อยํางไรก็ตามหนังสังเคราะห๑ไมํเหมือนกับหนังแท๎ซึ่งมีที่ระบายอากาศ  ดังนั้นเหงื่อจึงไมํสามารถ
ระบายออกมาได๎ หนังสัตว๑ที่ถูกค๎นพบจากยุคอดีตมักอยูํในสภาพดีเพราะมีคุณภาพในการทําที่เป็น
มาตรฐาน 

 ถ๎าหากลองสํารวจเคร่ืองใช๎ไม๎สอยใกล๎ ๆ ตัวจะพบวําเคร่ืองหนังก็มีบทบาทสําคัญที่อยูํ
ในชีวิตประจําวันของเรา เป็นเคร่ืองประดับ ของใช๎รวมทั้ง เฟอร๑นิเจอร๑ตําง ๆ ที่ใช๎ในบ๎านล๎วนสร๎าง
ความภูมิใจให๎กับผู๎เป็นเจ๎าได๎เป็นอยํางยิ่ง 
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 ศิลปะการทําเคร่ืองหนังจากหลากหลายที่จึงมีเอกลักษณ๑โดดเดํน  มีรูปแบบเฉพาะตัว 
ลวดลาย และสีสันที่แตกตํางกันไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก สําหรับผู๎ที่ชอบผลิตภัณฑ๑ เคร่ืองหนัง             
“หนังฟอกฝาด” คืออีกหนึ่งทางเลือก หนังฟอกฝาดซึ่งเป็นหนังที่ผํานการฟอกแล๎วแตํยังไมํย๎อมสี                 
มีลักษณะเฉพาะตัวสามารถนํามาดุนลาย ขึ้นรูปและย๎อมสีได๎ตามต๎องการทําให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่มี               
ความหลากหลาย สวยงาม ไมํแพ๎ผลิตภัณฑ๑หนังประเภทอื่น ๆ 

 ดวงใจ ลิ้มสกุล และพิสมัย เลิศวัฒนะพงษ๑ชัย (2542 : 13-16) กลําววํา แตํโบราณมา
ชาวไอยคุปต๑เป็นผู๎ริเร่ิมร๎ูจักด๎วยการสังเกต พบวํา หนังสัตว๑ที่ตกค๎างอยูํบนใบไม๎ที่วางอยูํบนพื้นดิน   
มีสมบัติคงทน ไมํเนําเปื่อยเหมือนหนังสัตว๑ที่ทิ้งไว๎เฉย ๆ ซึ่งตํอมาได๎พิสูจน๑พบวํา ในใบไม๎นั้น        
มีสารเคมีชื่อแทนนิน (tannin) อยูํ การนําหนังสัตว๑ไปแชํไว๎ในสารละลายแทนนินนั้นจะชํวยให๎หนัง
มีคุณภาพไมํเนําเปื่อย จึงเรียกวิธีการนี้วํา แทนนิ่ง ( tanning) ตามชื่อสารเคมีที่ใช๎ ซึ่งมีความหมาย
เดียวกันกับคําวํา “การฟอกหนัง” ที่ร๎ูจักกันโดยทั่วไป หนังที่ผํานการฟอกแล๎วเรียกวํา หนังฟอก 
หนังสัตว๑ที่นํามาฟอกประมาณร๎อยละ 90 เป็นหนังโคและหนังกระบือ นอกนั้นเป็นสัตว๑ที่มีขนาด
เล็กหรือสัตว๑เลื้อยคลาน เชํน แกะ กระตําย งู จระเข๎ เป็นต๎น หนังสัตว๑ที่ชําแหละจากสัตว๑โดยวิธี
ธรรมดาหรือโดยการใช๎เคร่ืองจักร และยังไมํได๎ผํานกรรมวิธีเก็บรักษาเรียกวํา หนังสด (green hide) 
ซึ่งจะประกอบด๎วย น้ําประมาณร๎อยละ 65 โปรตีนประมาณ ร๎อยละ 30 สํวนที่เหลือเป็นไขมัน 
คาร๑โบไฮเดรต และเกลือแรํ สํวนของหนังสดที่เป็นโปรตีนประมาณร๎อยละ 30 สามารถแยกเป็น
สํวนของหนังสัตว๑ชั้นตําง ๆ ที่มีลักษณะแตกตํางกันได๎ 

 1.3.1 อุตสาหกรรมเครื่องหนังของไทย 
   อุตสาหกรรมเคร่ืองหนังของไทยมีการพัฒนามานานกวํา 70 ปี โดยการพัฒนา

จากการเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เน๎นการใช๎แรงงานจํานวนมากในการผลิตมาเป็นการผลิต
แบบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการนําเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมํมาใช๎  ตลอดจนมี
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอยูํเสมอ ควบคูํไปกับการพัฒนาฝีมือการตัดเย็บและ
รูปแบบผลิตภัณฑ๑จนสามารถพัฒนาเป็นสินค๎าสํงออกที่สําคัญตัวหนึ่งของประเทศ 

   ผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังของไทยสํวนใหญํเป็นผู๎ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง กลําวคือ มีการจ๎างงานต่ํากวํา 200 คน มีกําลังการผลิตไมํมากนัก โดยเป็น
การผลิตเพื่อการสํงออก และขายในประเทศควบคูํกันไป ผลิตภัณฑ๑เคร่ืองหนังที่ผลิตได๎ร๎อยละ 80 
สํงออกไปจําหนํายตํางประเทศซึ่งสํวนใหญํเป็นการผลิตของโรงงานขนาดใหญํ 

 13.2 การผลิตเคร่ืองหนังสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
   1) การผลิตภายใต๎ใบอนุญาตของบริษัทแมํในตํางประเทศ สํวนใหญํเป็นผู๎ผลิต

รายใหญํที่มีเงินทุน เคร่ืองจักร และเทคโนโลยีในระดับสูง 
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   2) การรับจ๎างหรือรับชํวงผลิตตามใบสั่งซื้อของลูกค๎าที่มีเคร่ืองหมายการค๎าที่มี
ชื่อเสียง หรือผู๎ผลิตที่ผลิตตามใบอนุญาตในประเภทแรก โดยผลิตตามรูปแบบที่กําหนด 

   3) การผลิตภายใต๎เคร่ืองหมายการค๎าหรือตรายี่ห๎อของตนเอง 
   การผลิตเคร่ืองหนังในไทยสํวนใหญํเป็นการผลิตในลักษณะที่  2 คือ ผลิตให๎

บริษัทตํางชาติที่เข๎ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย อยํางไรก็ตามลักษณะการผลิตปัจจุบันได๎มี
การปรับเปลี่ยนไป โดยบริษัทตํางชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศเร่ิมย๎ายฐานการผลิตไปประเทศ
อ่ืนที่มีความได๎เปรียบในด๎านต๎นทุนการผลิตเหนือกวําไทยอยําง จีน เวียดนาม และอินเดีย เนื่องจาก
มีแรงงานจํานวนมาก คําจ๎างแรงงานต่ําและมีความพร๎อมในเร่ืองวัตถุดิบมากกวําไทย  ในปัจจุบัน
ผู๎ประกอบการไทย จึงปรับการผลิตจากเดิมที่เคยผลิตภายใต๎ตรายี่ห๎อของตํางประเทศมาเป็นการผลิต
ภายใต๎ตรายี่ห๎อของตนเองและให๎ความสําคัญกับตลาดตํางประเทศมากขึ้น และมุํงเน๎นตลาด
ระดับกลางขึ้นไป ซึ่งมีความต๎องการในสินค๎าที่มีคุณภาพสูงมีรูปแบบที่ทันสมัยแทนการผลิต
แบบเดิมที่เป็นการผลิตปริมาณมาก เนื่องจากการแขํงขันในตลาดระดับกลางลงมา ความได๎เปรียบ
เร่ืองต๎นทุนเป็นสิ่งสําคัญและเป็นการแขํงขันกันด๎วยราคา ประกอบกับไทยได๎สูญเสียความได๎เปรียบ
ด๎านต๎นทุนแรงงาน ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นเร่ือย ๆ โดยไมํสอดคล๎องกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   อยํางไรก็ตาม ไทยยังคงมีความได๎เปรียบโดยเปรียบเทียบในด๎านฝีมือแรงงาน   
ที่มีคุณภาพในการผลิต สถานการณ๑ทางการเมืองที่สงบ บรรยากาศการลงทุนที่เอ้ืออํานวยตํอ                     
นักลงทุนตํางชาติ ทําให๎ไทยมีความได๎เปรียบโดยเปรียบเทียบในด๎านศักยภาพการผลิตเหนือกวํา
หลาย ประเทศในภูมิภาคที่มีคําจ๎างแรงงานต่ํากวําไทย ตัวอยํางเชํน อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย 
เป็นต๎น แตํไทยมีความด๎อยกวําประเทศเหลํานี้ในด๎านต๎นทุนการผลิตโดยเฉพาะคําจ๎างแรงงาน  
นอกจากนี้ ไทยยังมีความได๎เปรียบในการผลิตเคร่ืองหนังด๎วยหนังสัตว๑ประเภทแปลก ๆ (Exotic 
skin) เชํนหนังจระเข๎ หนังงู หนังนกกระจอกเทศ หนังปลากระเบน เป็นต๎น ซึ่งเป็นสินค๎าใหมํของ
ตลาดจากการผลิตด๎วยหนังโค กระบือฟอกเป็นหลัก 

   เทคโนโลยีที่ใช๎ในการผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังสํวนใหญํไมํคํอยได๎ปรับ
ให๎ทันสมัยมากนัก เนื่องจากผู๎ประกอบการสํวนใหญํเป็นผู๎ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
สํงผลตํอการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เน่ืองจากต๎องใช๎ทุนสูง ในขณะที่ผู๎ประกอบการ
เหลํานี้มีเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนคํอนข๎างน๎อยมาก อีกทั้งการลงทุนดังกลําวยังมีความเสี่ยง     
จากการเปลี่ยนแปลงทิศทางความต๎องการตลาด ผู๎ประกอบการบางรายจึงลดต๎นทุนด๎วยการนําเข๎า
สินค๎าจากจีนเพื่อมาจําหนํายในประเทศแทนการผลิตสินค๎าเอง  เพราะสินค๎าจากจีนมีราคาถูกกวํา
สินค๎าที่ผลิตในประเทศมาก โดยนํามาปรับแตํงเพิ่มเพื่อเพิ่มมูลคําและนํามาติดตรายี่ห๎อของไทย 
นอกจากนี ้ยังมีการหลบเลี่ยงภาษีด๎วยการลักลอบนําเข๎าตามชายแดนอีกด๎วย 
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   แม๎วําไทยจะเคยเป็นฐานการผลิตของนักลงทุนตํางชาติ แตํเทคโนโลยีการผลิต        
ที่ไทยได๎รับการถํายทอดจากการลงทุนของตํางชาตินั้นสํวนใหญํเป็นด๎าน know-how ในการผลิต   
ซึ่งไมํสามารถสร๎างศักยภาพการแขํงขันได๎ ทั้งนี้ ต๎องอาศัยการพัฒนาทางด๎านการตลาดควบคูํ        
ไปด๎วย นอกจากนี้ที่ผํานมาไทยไมํคํอยได๎ให๎ความสําคัญในเร่ืองการหาตลาดมากนัก โดยเป็น      
การดูแลจัดการของนักลงทุนตํางชาติทั้งหมด 

   อยํางไรก็ตาม ปัจจุบันไทยได๎มีการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง   
มากขึ้นเป็นลําดับ โดยมุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบให๎ทันสมัยด๎วยการพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน และชํวยเหลือผู๎ประกอบการด๎านการออกแบบ ตัวอยํางเชํน มีการจัดให๎ผู๎ผลิตเคร่ืองหนัง
เพื่อการสํงออกพบกับผู๎ผลิตหนังฟอกในประเทศ และการมุํงเน๎นการพัฒนารูปแบบของหนังฟอก     
หนังดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นพื้นฐาน โดยรัฐได๎จัดจ๎างผู๎เชี่ยวชาญด๎านการฟอกหนังชาวตํางประเทศ 
เพื่อให๎ผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมฟอกหนังได๎พัฒนาและเรียนร๎ูทักษะและเทคนิคการฟอกหนัง
ที่มีคุณภาพสูง และมีรูปแบบตามสมัยนิยม รวมทั้งได๎มีการปรับวัสดุที่ใช๎ในการผลิตจากเดิมที่ใช๎
วัสดุสังเคราะห๑มาเป็นหนังคุณภาพสูง และหนังสัตว๑จําพวก  Exotic skin อยํางเชํน หนังจระเข๎ หรือ
หนังปลากระเบน และหนังนกกระจอกเทศ เป็นต๎น 

   ขั้นตอนการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังแบํงออกได๎เป็น 3 ประเภทคือ 
   1) ขั้นเตรียมงานเป็นการเตรียมหนังขั้นตอนตําง ๆ เชํน การลอกแบบ ถํายแบบ 

การเย็บ เป็นต๎น เพื่อนําหนังที่ได๎ตัดตามแบบและเย็บเรียบร๎อยแล๎ว ไปผลิตเป็นเคร่ืองหนังประเภท
ตําง ๆ ตามขั้นตอนตํอไป ขั้นตอนนี้เรียกวํา หนังหน๎า หรือคนงานแผนกนี้เรียกวํา ชํางหนังหน๎า 

   2) ขั้นประกอบชิ้นสํวนตําง ๆ เป็นการนําหนังหน๎าที่ได๎จากขั้นตอนแรกมา
ประกอบเข๎ากับอุปกรณ๑หรือวัสดุอื่น ๆ ให๎เป็นรูปรําง หรือรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ที่ต๎องการ 

   3) ขั้นตรวจสอบและตกแตํง เป็นการนําสํวนประกอบที่ได๎จากขั้นตอนที่สอง
มาตรวจสอบความเรียบร๎อย และตกแตํงเพิ่มเติมให๎สวยงามตามแบบที่ต๎องการหรือที่กําหนดไว๎ 

   สรุปได๎วํา การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ๑เคร่ืองหนังในประเทศมีกระบวนการ          
อยํางตํอเนื่อง โดยพัฒนามาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนไปสูํอุตสาหกรรมหนังตลาดใหญํ           
ซึ่งได๎รับการสนับสนุนทั้งทางภาครัฐและด๎วยการพัฒนาจากภาคเอกชนเอง สํงผลให๎อุตสาหกรรม
เคร่ืองหนังในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ มีการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น     
ทั้งยังมีการพัฒนาคุณภาพของฝีมือแรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ๑เพื่อการสํงออกเป็นสําคัญด๎วย 

1.4 งานหัตถกรรมสาขาผ้าทอ 
 การทอผ๎าเพื่อใช๎เป็นเคร่ืองนุํงหํมเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่มีความสําคัญตํอการดํารงชีวิตของ                    

ชาวล๎านนาเป็นอยํ างมาก เป็นงานที่ผู๎หญิงแทบทุกคนจะต๎องทําได๎  เพราะความจํา เป็น                                
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ในการใช๎สอยในครอบครัวเป็นกรอบบังคับอยูํในอดีต การทอผ๎าพื้นบ๎านพื้นเมืองของล๎านนา                          
นั้นจะทอขึ้นเพื่อประโยชน๑ในการใช๎สอยในชีวิตประจําวันเป็นหลัก สุรพล ดําริกุล (2542 : 227-251)                                   
ได๎ศึกษาไว๎วํา ผ๎าพื้นเมืองในล๎านนาสามารถแบํงออกได๎เป็นสองประเภทกว๎าง ๆ คือ 

 ประเภทที่หนึ่ง เป็นผ๎าที่ทอขึ้นเพื่อใช๎สอยในชีวิตประจําวัน ผ๎าประเภทนี้จะไมํให๎
ความสําคัญกับความประณีตงดงามนัก เชํน ผ๎าซิ่นที่ชาวบ๎านใช๎นุํงทํางาน หรืออยูํกับบ๎านมักทอ   
เป็นผ๎าฝ้ายสีเรียบ ๆ มีลวดลายงําย ๆ มักมีสีพื้นเป็นหลัก เชํน สีพื้นดําหรือสีก รมทํา สลับด๎วย         
ลายขวางเป็นแถบสีแดงหรือสีส๎ม เชํน ผ๎าซิ่นเมืองแพรํ เป็นต๎น หรือถ๎าจะทอเป็นผ๎าสําหรับตัดเสื้อ    
ที่ใช๎ในงานประจําวันอยํางเสื้อหม๎อห๎อมก็จะเป็นผ๎าเนื้อหยาบ ๆ เพื่อความคงทน แล๎วย๎อมสีด๎วย     
ใบต๎นคราม หรือต๎นห๎อม เป็นต๎น นอกจากเคร่ืองนุํงหํมแล๎ว ผ๎าที่ใช๎สอยอยํางอ่ืน เป็นต๎นวํา 
ผ๎าขาวม๎า ยําม ผ๎าหํม ก็มักทอขึ้นอยํางเรียบ ๆ แตํบางท๎องถิ่นก็จะทําให๎มีสีสันสดใสนําใช๎ก็มี 

 สํวนผ๎าอีกประเภทหนึ่ง เป็นผ๎าที่ทอไว๎ใช๎ในโอกาสพิเศษ เชํน ผ๎าสําหรับนุํงหํม                            
หรือใช๎ในงานทําบุญ งานนักขัตฤกษ๑ งานเทศกาล และพิธีการสําคัญ ๆ อาจจะต๎องใช๎ผ๎าที่มี                       
ความประณีตงดงามเป็นพิเศษ เพราะการทอผ๎าประเภทนี้นอกเหนือจากจะต๎องประกวด                          
ประชันกันในด๎านความประณีตงดงามแล๎ว ยังต๎องสอดคล๎องกับความเชื่อและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมในกลุํมชนนั้นด๎วย ในโอกาสพิเศษเหลํานี้ผู๎หญิงมักจะแตํงตัวด๎วยเสื้อผ๎า              
ที่มีลักษณะพิเศษ ซิ่นอาจจะเป็นซิ่นตีนจกที่มี เชิงหรือตีนทอเป็นลวดลาย และสีสันที่งดงาม          
เป็นพิเศษ 

 นอกจากการทอผ๎าเพื่อใช๎สอยโดยตรงแล๎ว ชาวล๎านนายังใช๎ผ๎าและวัตถุที่ใช๎                       
ทอผ๎า คือ เส๎นด๎าย มาเกี่ยวข๎องสนองความเชื่อและงานประเพณีพื้นบ๎านของตนด๎วย เชํน                           
การใช๎ด๎ายและผ๎ามาประดิษฐ๑เป็นตุงหรือธงใช๎ในประเพณีทานตุง หรือแม๎ในงานพิธีศพ                                  
ก็ใช๎ผ๎าดิบสีขาวมาทํา เป็นตุงสามหาง ถือนําหน๎าศพ เพื่อที่จะชํวยนําวิญญาณของผู๎ตาย                                  
ไปสูํสุขคติได๎ ประเภทของผ๎าทอแบบพื้นเมืองของชาวล๎านนา ซึ่งเป็นผ๎าที่มีอยูํในพื้นถิ่นที่สืบทอด                    
มาแตํโบราณ และยังปรากฏมีการทอและใช๎อยูํในดินแดนล๎านนาในทุกวันนี้ ซึ่งอาจจําแนกไปตาม
กรรมวิธีของการผลิตและวัตถุที่ใช๎ได๎ดังตํอไปนี้ 

1) ผ๎าฝ้ายทอมือ เป็นผ๎าทอที่ผลิตจากฝ้ายพันธุ๑พื้นเมือง ซึ่งมีอยูํ 2 พันธุ๑ คือ ฝ้ายสีขาว                     
และฝ้ายสีตุํนหรือสีเนื้อ ซึ่งเป็นฝ้ายที่มีคุณลักษณะพิเศษ คือ มีเส๎นใยที่นุํมและเหนียว โดยเฉพาะ        
ฝ้ายสีตุํนนั้นเป็นสีธรรมชาติที่งดงาม ผ๎าฝ้ายทอมือนอกจากจะใช๎สีตามธรรมชาติแล๎ว ยังนิยมย๎อมสี                     
เส๎นใยด๎วยสีธรรมชาติตามกรรมวิธีย๎อมแบบโบราณ โดยใช๎สีที่ได๎จากต๎นไม๎และสมุนไพรตํา ง ๆ                     
ซึ่งจะได๎ผ๎าที่มีสีประสานกลมกลืนกันมาก และให๎ความนุํมนวลไมํฉูดฉาดเหมือนผ๎าที่ย๎อมด๎วย         
สีวิทยาศาสตร๑ 
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  ผ๎าฝ้ายทอมือมีทั้งทอเป็นผ๎าพื้น คือผ๎าที่มีสีเดียว อาจเป็นสีเดิมของฝ้ายหรือสีย๎อม                    
สีเดียวแล๎วทอเป็นผืนยาวติดตํอกันไป สําหรับนําไปใช๎สอย เชํน ตัดเย็บเป็นเสื้อผ๎าสวมใสํ หรือเป็น
เคร่ืองใช๎ตําง ๆ แตํปัจจุบันมีการทอเป็นลวดลายในตัวอยํางสวยงาม การทอผ๎าฝ้ายนั้นยังปรากฏ                         
มีอยูํทั่วไป โดยเฉพาะตามหมูํบ๎านในแถบชนบท แตํสําหรับแหลํงทอผ๎าพื้นเมืองที่ผลิ ตเป็น                      
การค๎าที่มีชื่อเสียงเป็นที่ร๎ูจักกันดี คือผ๎าทอบ๎านไรํไผํงามของนางแสงดา บันสิทธิ์ ที่ตําบลสบเตี๊ยะ                              
ผ๎าทอที่บ๎านหนองอาบช๎าง ผ๎าทอจากร๎านฝ้ายซอคํา ของอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ และผ๎าทอ
จากร๎านผลิตและชาวบ๎านในเขตอําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน เป็นต๎น 

2) ผ๎าไหม ถูกใช๎เป็นเคร่ืองแตํงกายในกลุํมเจ๎านายชั้นสูงเทํานั้น ในสํวนของชาวบ๎าน
ธรรมดาไมํปรากฏหลักฐานวํามีการทอและใช๎  ดังนั้น จึงมีการทออยูํแตํเฉพาะในเวียงหรือ                      
ในคุ๎มของเจ๎านายเทํานั้น โดยมีทั้งการทอเป็นซิ่นไหม ตีนจก ซิ่นไหมสอดดิ้นเงินดิ้นทอง และ                   
ผ๎าไหม ยกดอก เป็นต๎น ผ๎าไหมเป็นผ๎าที่ทําจากใยของไหม มีความสวยงามแวววาว สันนิษฐานวํา                      
ใ น อ ดี ต คง มี ก า รสั่ ง ซื้ อ ไ ห ม ดิ บ จา ก แ ค ว๎น ล๎ า น ช๎ าง  เ ชํ น  เ มื อ งห ล ว ง พ ร ะ บ า ง  เ ป็ น ต๎ น                                          
แตํการทอผ๎าไหมเพื่อสําหรับจําหนํายให๎ชาวบ๎าน ธรรมดาสามารถหาไว๎ใช๎ได๎โดยทั่วไปนั้น                          
เพิ่งจะมีการผลิตขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2453 เป็นต๎นมา ด๎วยการริเ ร่ิมของคหบดีในสายสกุลชินวัตร                            
ได๎มีการทอผ๎าไหมเป็นสินค๎าขึ้นคร้ังแรกที่อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมํ โดยสั่งไหมดิบ                          
มาจากพวกจีนฮํอเมืองยูนนาน และจากมณฑลอีสาน ตํอมาได๎มีการพัฒนาการทอผ๎าไหมมา
ตามลําดับ จนเป็นอุตสาหกรรมการทอผ๎าไหมและได๎มีการจําหนํายแพรํหลายออกไป                                  
เป็นที่ร๎ูจักกันในชื่อ ผ๎าไหมเชียงใหมํ หรือ ผ๎าไหมชินวัตร ปัจจุบันผ๎าไหมเชียงใหมํได๎มีการผลิต
จําหนํายอยํางกว๎างขวางและสํงเป็นสินค๎าออกไปถึงตํางประเทศ ทําผ๎าไหมเชียงใหมํมีชื่อเสียง                             
เป็นที่ร๎ูจักกันเป็นอยํางดีทั้งชาวไทยและตํางประเทศ 
  ปัจจุบันผ๎าไหมเชียงใหมํมีทั้งผ๎าพื้น ผ๎าพิมพ๑ ผ๎ายก และผ๎าจก ผลิตจากโรงงาน                
อุตสาหกรรม มีคุณภาพดี ราคาไมํสูงมากนัก หาซื้อได๎โดย  การใช๎ผ๎าและการแตํงกายของ                  
ชาวล๎านนาในอดีต จากหลักฐานที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังหลาย ๆ แหํงในภาคเหนือ                                
ได๎สะท๎อนให๎เห็นถึงการแตํงกายของชาวล๎านนาในสมัยโบราณได๎เป็นอยํางดี โดยเฉพาะภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอยํางน๎อยจํานวน 4 แหํง ซึ่งได๎แกํ ที่วิหารน้ําแต๎ม วัดพระธาตุลําปางหลวง                   
จังหวัดลําปาง ซึ่ งนับเป็นหลักฐานของงานจิตรกรรมล๎านนาที่ เกําสุด ประมาณวําเขียนขึ้น              
ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต๎นพุทธศตวรรษที่ 22 วิหารลายคํา วัดพระสิงห๑วรมหาวิหาร                     
จังหวัดเชียงใหมํ วิหารวัดภูมินทร๑ อําเภอเมือง และวิหารวัดหนองบัว อําเภอทําวังผ า จังหวัดนําน 
เป็นต๎น การแตํงกายของผู๎คนที่ปรากฏในภาพจิตรกรรมเหลํานั้นทําให๎เราทราบวํา กษัตริย๑และ
เจ๎านายชั้นสูง จะนุํงผ๎าโจงกระเบนหยักร้ัง ถกสูงขึ้นไปจนเห็นรอยสักที่ขา มีผ๎าคล๎องคอห๎อยไหลํ      
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ไมํสวมเสื้อหรือสวมเสื้อคอปิด แขนกระบอก มีทั้งโพกผ๎าและไมํโพกผ๎ า ไว๎มวย และทําผม                       
เกล๎าโน๎ม มาข๎างหน๎าอยํางมอญ ซึ่งรอยสักนั้นผู๎ชายชาวล๎านนาในอดีตจะนิยมกันมาก การสัก                          
ในภาษาท๎องถิ่นเรียกวํา สับหมึก คือ การสักยันต๑ด๎วยหมึกดํา เมื่อเร่ิมเข๎าสูํวัยหนุํม โดยจะสัก                              
ตั้งแตํเอวลงมาถึงเขําหรือต่ํากวําเขําเล็กน๎อย 
  สํวนผู๎ชายชาวบ๎านทั่วไปจะนุํงหยักร้ังไปสูงถึงโคนขาเห็นรอยสักที่ขา มีผ๎าคาดเอว      
ปลํอยชายห๎อยไว๎ข๎างหน๎า ผ๎าที่นุํงเรียกวํา ผ๎าต๎อย เป็นลักษณะผ๎าผืนสี่เหลี่ยมที่ใช๎ผ๎าฝ้ายสีพื้น                            
หรือมีลายดําสลับขาวที่เรียกวํา ผ๎าตาโก๎ง ผ๎าต๎อยนี้มีสองขนาด คือ ขนาดสั้น และขนาดยาว                               
ถ๎าขนาดสั้นนิยมนุํงแบบ เค็ดหม๎าม หรือ เก๏นหม๎าม คือ ม๎วนชายผ๎าเป็นเกลียวสอดระหวํางขาให๎
รัดกุมแบบเดียวกับนุํงถกเขมร โชว๑ลายสักหมึกให๎เห็นเดํนชัด ถ๎าเป็นผ๎าขนาดยาวก็จะนุํงแบบโจง
กระเบน สําหรับสํวนบนของรํางกายจะเปลือยอก และในเวลามีงานหรือในโอกาสพิเศษ                                
จะมีผ๎าพาดบําที่เรียกวํา ผ๎าเช็ด สํวนในเวลาหน๎าหนาวก็จะมี ผ๎าตุ๏ม  (ผ๎าหํม) คือผ๎าฝ้ายทอเส๎นใหญํ
หนา ๆ ใช๎หํมคลุมตัวกันทั้งหญิงและชาย 
  ผู๎หญิงชั้นสูงจะนุํงซิ่นยาวกรอมเท๎า เป็นซิ่นลายขวางลําตัว ตีนซิ่นมีลายตีนจก                                  
แตํสําหรับผู๎หญิงที่เป็นชาวบ๎านโดยทั่วไปจะนุํงผ๎าซิ่นลายขวางกรอมเท๎า เรียกวํา ซิ่นตํอตีนตํอเอว
เป็นซิ่นสีพื้น มีลายสีเข๎ม เชํน สีแดง สีส๎ม และสีดํา เป็นลายขวางสลับเป็นร้ิวขวางลําตัว ที่เชิงซิ่น     
มีทั้ งที่ เป็นแถบสีส๎ม สีแดง เป็นแถบใหญํ ๆ ไมํมีลวดลายตีนจก ที่ เ รียกวํา ซิ่นต๐า ผู๎หญิง                                       
ในสมัยโบราณนั้นจะไมํสวมเสื้อ เพราะโดยทั่วไปแล๎วการเปลือยอกของผู๎หญิงเป็นเร่ืองธรรมดา
เชํนเดียวกับผู๎ชาย แตํจะมีเพียงผ๎าสีอํอนใช๎พันรอบอก หรือใช๎ผ๎าคล๎องคอ ห๎อยสองชายลงมา
ข๎างหน๎าปิดสํวนอก หรือหํมเฉียงแบบสไบ ที่เรียกวํา สะหว๎ายแลํง หรือ เบี่ยงบ๎าย ในเวลาปกติ                       
แล๎ว ผู๎หญิงจะนุํงซิ่นตํอตีนสีแดงดํา แตํใ นเวลาไปวัดหรือในโอกาสพิเศษจะนุํงซิ่นตํอตีน                               
หรือเชิงด๎วย ตีนจก เป็นลวดลายงดงามพิเศษ ลักษณะของตีนจกของชาวไทยวนหรือชาวล๎านนา                    
ในแตํละแหํงจะมีลวดลายการเลํนสี  รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ๑ของตน เชํน ตีนจกแบบเจ๎านาย                      
ในคุ๎ม ตีนจกแบบสันป่าตอง จอมทอง ฮอด ดอยเตํา  แมํแจํม ตีนจกแบบเมืองลอง ตีนจก              
แบบลําปาง และตีนจกแบบเมืองนําน เป็นต๎น นอกจากนี้ ทั้งหญิงและชายในสมัยโบราณจ ะนิยม
เจาะหู ใสํลาน คือ ตํางหูขนาดใหญํมีลักษณะเป็นกระบอกทําด๎วยเงินหรือทองคําม๎วน ใช๎เสียบเข๎า     
จึงทําให๎รูที่เจาะมีขนาดใหญํด๎วย 
  อยํางไรก็ตามการแตํงกายของชาวล๎านนาได๎เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะ
พื้นเมืองหรือพื้นถิ่นมากขึ้น เมื่อได๎รับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของล๎านนาจากการเป็น                                
ประเทศราชมาเป็นมณฑลพายัพในรัชกาลที่ 5 ได๎มีการรับเอาคํานิยมและรูปแบบการแตํงตัว                              
จากภาคกลางและตํางประเทศเข๎ามาในหัวเมืองฝ่ายเหนือมากขึ้น ดังนั้น ผู๎ชายชาวล๎านนา                           
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โดยเฉพาะที่อาศัยอยูํในเมืองจะนิยมสวมเสื้อและกางเกง ซึ่งเสื้อที่ใช๎นั้ นจะเป็นเสื้อคอกลม                          
แบบจีน ที่ชาวไทใหญํหรือเงี้ยวนําเข๎ามา ลักษณะเสื้อของผู๎ชายที่ เ ร่ิมสวมใสํกันในล๎านนา                              
ยุคแรกนั้น จะเป็นเสื้อคอกลม แขนสั้น หรือแขนยาวตํอแขนต่ํา  ผําหน๎าตลอด ผูก เชือก                                      
มีกระเป๋าปะทั้งสองข๎าง เย็บด๎วยผ๎าฝ้ายสีขี้ตุํน หรือย๎อมสีหม๎อห๎อม อีกแบบหนึ่ง คือ เสื้อคร่ึง                               
อกติดกระดุมหอยสองเม็ด จะมีกระเป๋าหรือไมํมีก็ได๎ 
  ในสํวนของกางเกงนั้นผู๎ชายจะสวมกางเกงจีนหรือของไทใหญํ ซึ่งมีลักษณะเป็น
กางเกงเป้ายาวทรงหลอม ตัดเย็บจากผ๎าฝ้ายสีตุํนหรือย๎อมสีหม๎อห๎อม มี 2 ขนาด คือ ขนาดขา                           
สั้นคร่ึงหน๎าแข๎ง ที่ชาวเชียงใหมํเรียกกันวํา เตี่ยวสะดอ ซึ่งมีความหมายวําขนาดกึ่งกลาง และ                       
ขนาดขายาวถึงข๎อเท๎า ในปัจจุบันกางเกงแบบนี้ทั้งสองขนาดจะถูกเรียกรวมไปวํา เตี่ยวสะดอ                        
แตํมีบางท๎องถิ่น เชํน ที่เมืองนํานเรียกวํา เตี่ยวสามดูก เพราะเย็บสามตะเข็บ และที่เมืองแพรํ                            
บางทีก็นิยมเรียกกันวํา เตี่ยวกี การแตํงกายของชาวบ๎านโดยทั่วไปเวล าไปทํางานในไรํสวน                          
ท๎องนาก็จะสวมเสื้อเกํา ๆ ที่ย๎อมสีดําหม๎อห๎อมและเตี่ยวสะดอคร่ึงแข๎ง 
  สํวนผู๎หญิงก็จะนิยมสวมเสื้อผ๎าฝ้ายคอกลมหลวม ๆ แบบจีน แขนสามสํวน สีอํอน
เหมือนผู๎ชาย แตํยังคงนุํงซิ่นแบบโบราณอยูํ  การใช๎สไบก็จะใสํทับลงไปบนเสื้ออีก ทีหนึ่ง                         
เวลาไปงานพิธี เกล๎าผมสูงแบบโบราณ สับหวีทัดดอกไม๎แล๎วแตํโอกาส 
  ตํอมาสมัยรัชกาลที่ 6 พระราชชายาเจ๎าดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จ      
พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ได๎นํา เอาเสื้อแขนหมูแฮมแบบยุโรปและเสื้อคอยะวามาใช๎ใน                            
คุ๎มเชียงใหมํ ใสํกับซิ่นไหมลายพมําที่เรียกวํา ซิ่นลุนตยา อะชีค ตํอตีนจกยกดิ้นแบบเชียงใหมํ                    
และแบบเชียงตุง เกล๎าผมทรงญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นที่นิยมกันทางยุโรปขณะนั้น ปักด๎วยดอกไม๎ไหวทองคํา     
ใสํตํางหูเพชรและเคร่ืองประดับแบบตะวันตก รูปแบบการแตํงกายเชํนนี้ได๎แพรํหลายไป                        
ในกลุํมชนชั้นสูงของมณฑลพายัพเทํานั้น แตํผู๎หญิงชาวบ๎านธรรมดายังคงสวมเสื้อคอกลม                           
ซึ่งลักษณะเสื้อของผู๎หญิงที่นิยมในสมัยนี้จะเป็นเสื้อฝ้ายคอกลม สีขาว ตัวหลวม แขนกระบอก                      
ตํอต่ํา ผําอกตลอด ผูกเชือกหรือติดมะตํอมแต๏บ (กระดุมแป๊บ) มีกระเป๋าปะทั้งสองข๎าง หรือ                        
เป็นเสื้อผําคร่ึงอก ติดกระดุมสองเม็ด เสื้ออีกลักษณะหนึ่งคือ เป็นเสื้อรัดรูปเอวลอย แขนสามสํวน                         
คอกลม ผําหน๎าตลอด ผูกเชือก หรือติดกระดุมผ๎าแบบจีน ในยุคหลังลงมานิยมใช๎ผ๎าป่าน                           
มัสลินตัดเย็บ นอกจากนี้  ยังมีเสื้อลําลองทั่วไปอีกอยํางหนึ่ง ซึ่งเป็นเสื้อเย็บแบบห๎าตะเข็บ            
เย็บแบบพอดีตัว คอกลมต่ําเว๎าแขน หรือเป็น เสื้ออก คือไมํมีแขน มีลักษณะพันรอบอกแบบพอดีตัว                            
มีกระเป๋าปะ เวลาไปวัดก็นิยมหํมผ๎าสะหว๎ายแลํงทับเสื้ออีกที และยังคงนิยมนุํงซิ่นลายขวาง                           
และเกล๎าผมแบบเดิมอยูํ 
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  สํวนผู๎ชายที่มีฐานะดีก็จะสวมกางเกงแพรจีนสีตําง ๆ หรือแพรปังลิ้น (ผ๎าซาติน)                       
ใสํเสื้อคอกลมตัดเย็บด๎วยผ๎ามัสลินหรือผ๎าป่าน ผําคร่ึงอก ติดกระดุม ตํอแขนต่ํา มีกระเป๋า                
ปะด๎านหน๎าตรงกลางลําตัวหรือมีกระเป๋าปะสองข๎างก็ได๎ สําหรับบรรดาเจ๎านายจะนิยมใช๎ผ๎าไหม
เย็บเสื้อ นุํงโจงกระเบนผ๎าไหมหางกระรอก หรือนุํงเตี่ยวย๎ง ซึ่งเป็นกางเกงเป้ายาวมากแบบเดียวกับ
กางเกงของชาวเขาเผําม๎ง ในโอกาสพิเศษสวมเสื้อราชปะแตน สวมหมวกกะโลํ สําหรับผู๎ชาย
พื้นบ๎านชาวนาชาวสวนก็ยังคงนุํงกางเกงและเสื้อเป็นผ๎าฝ้าย จะสวมเสื้อสีขาวเวลามีงานพิธีและ                       
จะแสดงความคารวะหรือให๎เกียรติอยํางสูงสุดด๎วยการแตํงตัวสีขาวทั้งชุดเวลาออกงาน 
  ตํอมาการแตํงกายของชาวล๎านนาได๎มีเปลี่ยนแปลงครั้งใหญํในยุคหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได๎สํงเสริมให๎คนไทยทั่วประเทศแตํงกายแบบสากลนิยม 
ดังนั้น การแตํงกายของชาวล๎านนาจึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นดังเชํนทุกวันนี้ ผ๎าทอกับชีวิตผู๎คนเป็นเร่ือง
ที่แยกกันไมํออก เกิดมาก็ต๎องนุํงผ๎า ผ๎าอ๎อม ยิ่งโต ผ๎าที่ใช๎ก็ยิ่งมีมากขึ้น ๆ มากประเภท ทั้งเสื้อ ผ๎านุํง 
ผ๎าหํม ผ๎าปูที่นอน มุ๎ง ผ๎าขาวม๎า ฯลฯ งานทอผ๎าจึงเป็นงานที่เกิดขึ้นจากความจําเป็นของชีวิตโดยแท๎ 
  สําหรับในล๎านนาและเชียงใหมํ ผ๎ามิใชํเป็นเพียงหัตถกรรมในครัวเรือนเทํานั้น 
ทํามกลางเทือกเขาอันสลับซับซ๎อน บนเส๎นทางการค๎าของม๎าตําง วัวตําง จนถึงยุคของการค๎า                      
ทางเรือและรถไฟ สินค๎าที่ เกี่ยวกับผ๎าไมํวําจะเป็น ฝ้าย ไหม ผ๎ าทอเป็นผืน ล๎วนแตํเป็นสินค๎า                             
ที่ไมํเคยตกจากหน๎าประวัติศาสตร๑การค๎าในภาคเหนือ 
  แม๎จะทอผ๎ากันได๎เกือบทุกครัวเรือน แตํใชํวําทุกท๎องที่จะปลูกฝ้าย ผืนดินที่ราบลุํม                    
อันอุดมสมบูรณ๑มักจะใช๎ปลูกข๎าว ทําสวน ปลูกผัก สํวนที่ราบคํอนข๎างจะแห๎งแล๎ง ปลูกข๎าวได๎       
ไมํพอกิน จึงมีการปลูกฝ้ายกันมาก สําหรับนําไปแลกข๎าวหรือสินค๎าอยํางอ่ืนที่จําเป็น ฝ้ายสํวนใหญํ
จะนํามาทอเป็นผ๎าที่ใช๎ในชีวิตประจําวัน เชํน ผ๎าซิ่น ผ๎าปูที่นอน ผ๎าขาวม๎า ยําม หรือผ๎าทอที่ใช๎ทําบุญ 
เชํน ทอและย๎อมผ๎าสบง จีวร ถวายพระ ทอตุง ผ๎าหํอคัมภีร๑ ผ๎าที่ใช๎ในชีวิตประจําวันสํวนใหญํเป็น
ผ๎าพื้น ไมํมีลวดลาย หรือเป็นลายงําย ๆ เชํน ลายตาราง การทอผ๎าที่มีลวดลายสวยงามเป็น
ความสามารถพิเศษ ใชํวําทุกคนจะทอได๎ ลายบางลายก็เป็นลายเฉพาะของคนแตํละกลุํม เชํน                       
ลายน้ําไหลของไทลื้อ บางทีเรียกตามชื่อชาติพันธุ๑  เชํน ซิ่นลัวะ ซิ่นยาง ความหลากหลาย                            
ของกลุํมคนในเชียงใหมํ สํงผลให๎ลายผ๎าของเชียงใหมํมีหลากหลายจนยากที่จะกําหนดวําผ๎า         
แบบไหนลายอยํางไร นุํงอยํางไร เป็นเอกลักษณ๑แท๎จริงของเชียงใหมํ 
  กลําวได๎วํา ผ๎าทอของจังหวัดเชียงใหมํนั้นมีความสําคัญตํอการดําเนินชีวิตของคน
ในท๎องถิ่นมาตั้งแตํในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งลวดลายของผ๎าทอยังสามารถสื่อสารถึง
วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อของคนในท๎องถิ่นได๎เป็นอยํางดี โดยผ๎าทอของจังหวัดเชียงใหมํ 
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สามารถจําแนกตามการผลิตและถิ่นที่มา ได๎แกํ ซิ่นตีนจกแมํแจํม ผ๎าฝ้ายทอมือ ผ๎าไหมสันกําแพง     
ผ๎าทอกี่เอวของชาวเขา เป็นต๎น 

1.5 งานหัตถกรรมสาขาช่างโลหะ 
 ในภาคเหนือของประเทศไทย ได๎มีการสํารวจและขุดค๎นแหลํงโบราณคดีสมัยกํอน

ประวัติศาสตร๑ในชํวงยุคเหล็กเพียงไมํกี่แหํง ดังเชํน แหลํงโบราณคดีบ๎านยางทองใต๎ ตําบล            
สันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ และแหลํงโบราณคดีบ๎านวังไฮ ตําบลเวียงยอง อําเภอ
เมือง จังหวัดลําพูน และบริเวณปากถ้ําปางคาม อําเภอปางมะผ๎า จังหวัดแมํฮํองสอน ซึ่งได๎พบ
เคร่ืองมือเหล็กที่คล๎ายสิ่ว หัวขวาน และเคร่ืองประดับเหล็กที่คล๎ายกําไล (ปิยาภา  พรหมทอง, 
2542:17-18) 

 โลหะ คือวัสดุที่ปกติประกอบด๎วยธาตุโลหะที่มีอิเล็กตรอนไมํจํากัดเฉพาะอยูํมากมาย 
นั่นคืออิเล็กตรอนเหลํานี้ไมํได๎เป็นของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ ทําให๎คุณสมบัติหลาย                    
ประการของโลหะมีผลมาจากอิเล็กตรอนเหลํานี้เชํน เป็นตัวนําไฟฟ้าและความร๎อนได๎ดีมาก                    
ไมํยอมให๎แสงผํานจึงไมํโปรํงใสผิวของโลหะที่ขัดเรียบจะเป็นมันวาว  โลหะมีความแข็งแรง 
สามารถแปรรูปได๎จึงถูกใช๎งานด๎านโครงสร๎างอยํางกว๎างขวาง โลหะ เป็นสารที่มีความสามารถนํา
ความร๎อนและนําไฟฟ้าได๎ดี เป็นของแข็งที่มีความเหนียวนํามาโค๎งงอตีเป็นแผํน ดึงเป็นเส๎น หรือ 
รูปทรงตํางๆได๎ มีความหนาแนํนสูง เมื่อขัดจะเป็นเงามันวาว เมื่อเคาะมี เสียงดังกังวาน เชํน เหล็ก 
ทอง สังกะสี ฯลฯ 

 การตีเหล็ก หรือการแปรรูปเหล็ก เร่ิมจากการนําเอาเหล็กน้ําพี้ที่ได๎จากการถลุง มาเผา                  
ในเตาเผา จนเหล็กแดงได๎ที่  ใช๎คีมครีบมาตีด๎วยค๎อนบนทั่งตีเหล็ก เมื่อเหล็กเย็นลงก็จะนําไป                         
เผาซ้ําอีก จนกวําจะตีเหล็กให๎ได๎รูปรํางที่ต๎องการ เคร่ืองมือที่ใช๎ในการตีเหล็ก ประกอบด๎วย                        
คีมด๎ามยาว ค๎อน เหล็กสกัด เหล็กทํากั่น และเหล็กตะไบ ในสมัยโบราณ กํอนตีเหล็กจะต๎องทํา                    
พิธีบวงสรวง และจะต๎องทําให๎เสร็จภายในวันเดียว ผลิตภัณฑ๑ที่นิยมทําจากเหล็กน้ําพี้ ได๎แกํ ดาบ 
(พระแสง) พระขรรค๑ หอก ง๎าว มีด จอบ เสียม ขวาน เป็นต๎น 

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ เชํน มีด คือเคร่ืองมือชนิดแรก ๆ ที่มนุษย๑ประดิษฐ๑ขึ้น เพื่อใช๎ใน
ชีวิตประจําวันมาอยํางยาวนาน เกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กับแทบจะทุกกิจกรรม ในการดํา เนินชีวิต                              
ไมํวําจะเป็นเผําพันธุ๑ หรือกลุํมสังคมใดๆ ก็ตาม มีดเป็นเคร่ืองมือตัดเฉือนชนิดมีคมสําหรับใช๎                        
สับ หั่น เฉือน ปาด บางชนิดอาจมีปลายแหลมสําหรับกรีด หรือแทง มักมีขนาดเหมาะสม                         
สําหรับจับถือด๎วยมือเดียว มีดในประเทศไทย ค๎นพบคร้ังแรกราว 30,000 ปี ตามแหลํงโบราณคดี   
ตําง ๆ โดยวัสดุที่ใช๎ทํามีดจะแตกตํางกันไปตามยุคสมัย 
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 มีดในยุคหิน มักทําจากกระดูกหรือหินที่กะเทาะให๎มีความแหลมคมใช๎เป็นเคร่ืองมือ
และอาวุธ ซึ่งมีหลักฐานจากแหลํงโบราณคดีภูมิภาคตําง  เชํน แหลํงโบราณคดีถ้ําหลังโรงเรียน
จังหวัดกระบี่ ถ้ําในอําเภอไทรโยค ถ้ําตําง ๆ ในบริเวณลุํมน้ําแควน๎อย จังหวัดกาญจนบุรี ถ้ําผีแมน                            
ในจังหวัดแมํฮํองสอน เพิงผาช๎างที่อุทยานแหํงชาติ ออบหลวง จังหวัดเชียงใหมํ แหลํงโบราณคดี
บ๎านเกํา จังหวัดกาญจนบุรี แหลํงโบราณคดีโนนป่าหวาย แหลํงโบราณคดีบ๎านทําแค อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี แหลํงโบราณคดีโคกเจริญ แหลํงโบราณคดีโนนนกทา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกํน 
แหลํงโบราณคดีโนนเกําน๎อยในด๎านตะวันออกของหนองหาน อําเภอกุมภวาปี แหลํงโบราณคดี         
บ๎านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นต๎น 

 มีดในยุคสําริด งานสํวนใหญํทําจากวัสดุสําริด ขึ้นรูปโดยการหลํอและการตี มักพบ
ตามแหลํงโบราณคดีในพื้นที่ซึ่งเป็นสายแรํทองแดงเชํน แหลํงโบราณคดีภูโล๎น ริมฝั่งแมํน้ําโขง 
จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีชํวงอายุประมาณ 3,750-3,425 ปี แหลํงโบราณคดี บ๎านนาดี อําเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานีพบการหลํอสัมฤทธ๑เป็นเคร่ืองใช๎และเคร่ืองประดับ มีอายุประมาณ 2,700-2,400 ปี 
แหลํงโบราณคดี ในลุํมน้ํามูล ที่มีการใช๎สัมฤทธิ์ เชํนที่บ๎านประสาท บ๎านหลุมข๎าว อําเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา มีแหลํงโบราณคดีแหลํงศูนย๑การทหารปืนใหญํ พบการใช๎สําฤทธิ์เป็นเคร่ืองใช๎
และเคร่ืองประดับ มีอายุประมาณ 3,000 ปีมาแล๎ว แหลํงโบราณคดีโนนป่าหวาย บ๎านห๎วยโป่ง 
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี เป็นแหลํงใหญํในการผลิตแรํทองแดงประมาณ 3,500-3,000 ปี
มาแล๎ว อํางเก็บน้ํานิลกําแหง อายุประมาณ 3,301-2,900ปี 

 มีดในยุคเหล็ก มักทําจากเหล็กที่ขึ้นรูปด๎วยการตี พบในเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ของล๎านนา
มีด เป็นเคร่ืองมือประเภทมีคมที่มีหลายขนาด และมีการใช๎งานอยํางกว๎างขวาง ทั้งนี้ไมํเป็นที่
ประจักษ๑วํากํอนหน๎าที่จะมีมีดทําด๎วยเหล็กไว๎ใช๎ในล๎านนานั้น มีดที่คนโบราณใช๎นั้นทําด๎วยวัสดุสิ่ ง
ใด แตํที่ตกทอดมานั้นพบวํามีมีดที่ใช๎เป็นมีดโกนผมด๎ามหนึ่ง วัสดุที่ใช๎ทําตัวคือทองเหลืองเหล็กที่
ใช๎ในการทํามีดนั้นมักจะเป็นเหล็กแผํน และที่ถือกันวํามีคุณภาพสูงมากก็คือเหล็กแหนบรถยนต๑ 
หรือเหล็กที่แกรํงอยํางเหล็กที่ได๎จากสํวนของเคร่ืองยนต๑ เป็นต๎น  ในคร้ังที่พระญามังราย ปฐม
กษัตริย๑ในราชวงศ๑มังรายไปรบกับพมําและมอญ ได๎ขอตัวชํางเหล็กและชํางโลหะมาไว๎ในเชียงใหมํ
ด๎วย ซึ่งเห็นวําพระญากาวิละคงดําเนินนโยบายเดียวกัน จึงได๎มีชํางเหล็กมาตั้งเถียงเสํา หรือโรงสูบ
ลมของชํางโลหะเพื่อตีเหล็กอยูํในบริเวณถนนช๎างมํอย เชียงใหมํ ดังที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ในเถียง
เสําของสลําเหล็กหรือชํางทําเหล็กนั้น จะมีเสําหรือสูบลมซึ่งมักเป็นสูบนอนขนาดใหญํสําหรับสูบ
ลมเข๎าสูํกองถํานเพื่อเรํงความร๎อนในไฟให๎สูงขึ้น สลําจะสูบเสําด๎วยมือข๎างหนึ่ง สํวนอีกข๎างหนึ่งก็
จะจับคีมคีบเหล็กพลิกไปมาให๎เข๎าที่ หากจะต๎องตีเหล็กแล๎วก็จะเปลี่ยนมือข๎างที่ถนัดน๎อยกวํามาถือ
คีมจับเหล็กและใช๎อีกข๎างหนึ่งตีเหล็กให๎เข๎าที่ การตีมีดนั้น ชํางจะเลือกเหล็กที่มีขนาดตามต๎องการ
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มาทุบให๎ขึ้นรูปมีขนาดใหญํน๎อยและได๎รูปทรงตามต๎องการและต๎องตีสํวนโคนให๎เป็นแกนยาว
ประมาณ 1-4  นิ้ว เพื่อทําเป็นกั่นหยั่งเข๎าไปในด๎าม เมื่อได๎มีดที่มีลักษณะตามต๎องการ เชํน มีขนาด
ตําง ๆ แล๎วก็จะ “ปัด” หรือถูด๎วยตะไบ ให๎เรียบ แล๎วจึงเผาบริเวณคมอีกคร้ังหนึ่ง แล๎ว “จาด” คือใช๎
สํวนคมแตะเข๎ากับน้ําขี้เถ๎าที่เตรียมไว๎ เพื่อชุบให๎คมแข็งอีกคร้ังหนึ่ง และจะตีเขี่ยว คือปลอกรัดที่จะ
สวมกับปลายของด๎ามในสํวนที่รับกับกั่นเพื่อเสริมความแข็งแรงอีกด๎วย ทั้งนี้ขนาดของตัวมีด กั่น
และเขี่ยวมีด ต๎องมีขนาดสอดคล๎องกัน 

 เมื่อได๎มีดอยํางใดอยํางหนึ่งมาใช๎งานแล๎ว ชาวบ๎านจะต๎องเข๎าด๎ามมือ นําตัวมีดนั้นมา
ตรึงกับด๎ามที่ใช๎จับถือมีดเพื่อให๎ใช๎งานได๎สะดวก ไม๎ที่ใช๎ทําด๎ามมีดอยํางงํายที่สุดคือไม๎ไผํ แตํหาก
ผู๎ใดจะใช๎ไม๎จิงที่ถากหรือกลึงเพื่อเป็นด๎ามก็ยํอมจะทําได๎ ด๎ามมีดที่เตรียมมานั้นยํอมจะให๎มีขนาด
พอเหมาะกับใบมีด มีดเขี่ยว คือ ปลอกรัดซึ่งจะกว๎างไมํน๎อยกวําโคนของใบมีด เขี่ยวจะรัดที่สํวนหัว
ของด๎ามมีดที่ให๎ใบมีดสอดใสํนั้นด๎วย ให๎เจาะที่สํวนหัว ชาวบ๎านจะเข๎าด๎ามมีดโดยเอาขี้คร่ังอัดลงใน
ชํองสําหรับสอดกั่นนั้น ขณะเดียวกันก็กํอไฟให๎มีถํานแดงมาก ๆ แล๎วเอาผ๎าชุบน้ําพันที่ใบมีดและ
เอาสํวนที่เป็นกั่นซุกเข๎าในถํานไฟแดงจนร๎อนแล๎วนําไปเสียบเข๎ากับชํองที่อัดขี้คร่ังไว๎ แล๎วเอาขี้คร่ัง
อัดลงไปและเผากั่นมีดเสียบลงอีก ทําเชํนนี้หลายคร้ังจนมั่นใจวําขี้คร่ังอัดอยูํเต็มชํองและรัดกั่นมีด
ให๎กระชับแล๎วจึงจะหยุดและนํามีดนั้นไปฝนให๎คมตํอไป 

 มีดบางอยํางมักจะทําให๎มีฝักมีดอีกด๎วย ฝักมีดมี 2 ชนิด คือแบบที่ใช๎ไม๎มาเหลาให๎ได๎
ขนาดกว๎างและยาวกวําตัวมีดเล็กน๎อย แล๎วผําไม๎นั้นให๎เป็นสองซีกโดยพยายามผําให๎มีขนาดเทํากัน 
เจาะด๎านในให๎เทํากับตัวมีดทั้งความยาว ความหนาและความใหญํ จากนั้นจึงนํามาประกบกันและรัด
ด๎วยหวายถัก สํวนฝักมีดแบบที่สองนั้นจะใช๎หวายยาวประมาณ 70 เซนติเมตร มาผําคร่ึง พับเข๎าแล๎ว
ร๎อยให๎เป็นซอง สํวนปากนั้นให๎ใช๎หวายเส๎นเล็กมาสานโดยให๎ผายปากออก มีดที่ใช๎ฝักหวายแบบนี้
จะเป็นมีดงกคือมีดโต๎หัวตัดและมีดปลายว๎ายหรือปลายแหลมที่มีขนาดใหญํ ทั้งนี้ บางคนที่ได๎มีดมา
ใหมํเมื่อเข๎าด๎ามและฝนแล๎วก็มักจะนํามีดสับกับต๎นไม๎ที่มียาง เชํน ต๎นขนุน เป็นต๎น สับทิ้งไว๎ทั้งคืน 
เชื่อวําคมมีดจะเหนียวเหมือนยางไม๎และมีดจะไมํบิ่นงําย 

 ประเภทของมีดที่พบได๎ทั่วไปในจังหวัดเชียงใหมํ แยกประเภทได๎ ดังนี ้
 1) มีดคมบาง เป็นมีดขนาดเล็ก เรียกชื่อตามความบางของมีด 
 2) มีดงก 
 3) มีดโงง หรือ พร๎าหวด เป็นมีดปลายตัด ด๎ามทําด๎วยไม๎ไผํมีความยาวเทํา ๆ กับด๎าม

จอบหรือเสียม 
 4) มีดซอยหยวก หรือมีดที่ใช๎หั่นต๎นกล๎วยนี้เป็นมีดขนาดยาวอยํางดาบ (ซึ่งบางคนใช๎

ดาบเกําแทนมีดชนิดน้ี) 
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 5) มีดซอยอยา หรือมีดที่ใช๎หั่นใบยาสูบให๎เป็นฝอยละเอียดเพื่อใช๎บริโภค 
 6) มีดซุย คือ มีดพกประจําตัวที่ชายหนุํมมักพกติดตัว คําวําซุย หมายถึงแทงหรือ

ผลักดัน 
 7) มีดดาบ คือ ดาบหรืออาวุธที่ใช๎ในการสู๎รบหรือเป็นเคร่ืองประกอบแสดงความเป็น

ชายชาตรี ซึ่งมีลักษณะและขนาดตําง ๆ 
 8) มีดดาบสรีกัญไชย (อํานวํา “ดาบสะหลีกั๋นไจ”) หมายถึง ดาบที่มักจะปรากฏใน

วรรณกรรม โดยมากจะหมายถึงดาบประจํากายของพระเอก ซึ่งบางคร้ังพระอินทร๑จะเป็นผู๎มอบดาบ
ชนิดน้ีให๎พระเอกก็มี 

 9) มีดโต๎ พร๎าโต๎ชื่อของมีดชนิดนี้บางแหํงเรียกวําพร๎าฟันไม๎ บางท๎องถิ่นเรียกวํามีดโต ๎
 10)  มีดเทาะ หมายถึง มีดที่ใช๎โกนผม ซึ่งอาจเป็นโกนผมพระภิกษุหรือฆราวาสก็ได๎  

มีดเทาะนี้มักทําด๎วยแผํนเหล็กหรือโลหะแบนบางและเน้ือกล๎า เพื่อที่ตัดมีดจะคงความคมได๎นาน  
 11)  มีดปลายว๎าย คือ มีดที่สํวนปลายโค๎งจากคมด๎านลํางขึ้นไปรับกับสันแตํมิได๎แหลม

มากนัก 
 12)  มีดยับหรือกรรไกร เป็นเคร่ืองมือที่ใช๎ตัด ทําเป็นใบมีดทําด๎วยเหล็ก 2 อัน 
 13) มีดยับหมาก เป็นเคร่ืองใช๎ประจําเชี่ยนหมาก ใช๎สําหรับผําผลหมาก ทําด๎วยเหล็ก

แบน ๆ เป็นรูปตําง ๆ 
 14) มีดยาว การที่เรียกมีดยาวนั้นคงเรียกเชื่อตามลักษณะความยาวของมีด 
 15) มีดแลว เป็นมีดขนาดกลาง ตัวมีดมีความใหญํประมาณ 3.5 เซนติเมตร ยาว

ประมาณ 35 เซนติเมตร สํวนสันของมีดหนาประมาณคร่ึงเซนติเมตร มีรูปรํางคล๎ายกับดาบ 
 16) มีดหมอ เป็นมีดที่ลงอาคมไว๎ใช๎ปราบภูตผีปิศาจ ทําด๎วยเหล็ก กว๎างประมาณ 5 

เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร มีดเหน็บ เรียกตามการใช๎เหน็บเอว มีดเหน็บมีฝักใสํเหน็บ
เอวไปทํางานนอกบ๎าน 

 17) มีดเหลา ตรงกับมีดตอกในภาษาไทยกลาง เคียว เป็นเคร่ืองมือสําหรับเกี่ยวข๎าว 
เกี่ยวถั่ว และเกี่ยวหญ๎าตําง ๆ แตํจุดประสงค๑ที่สําคัญ คือ ใช๎เกี่ยวรวงข๎าวเป็นหลัก เคียวเกี่ยวข๎าวมี
หลายแบบ เชํน เคียวกระสา ลักษณะรูปเคียวโค๎งเป็นวงกว๎างเหมือนคอนกกระสา เคียวกระยาง 
ลักษณะรูปเคียวโค๎งเป็นวงแคบกวําเคียวกระสา วงเคียวที่แคบกวํานี้เหมือนคอนก กระยาง เคียวงู 
ลักษณะปลายเคียวเหมือนหัวงู วงเคียวแคบกวําเคียวกระยาง มีคอคอดตรงคองู เคียวขอ สํวนใหญํ
พบอยูํในแถบจังหวัดเพชรบูรณ๑ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร ได๎รับอิทธิพลมาจากเคียวเกี่ยว
ข๎าวของจังหวัดแถบภาคอีสาน และประเทศกัมพูชา เป็นต๎น เคียวขอบางทีเรียกวํา “กรูด” เคียวขอ   
จะใช๎เกี่ยวกิ่งไม๎หรือรากไม๎เนื้อแข็ง ซึ่งมีลักษณะโค๎งงออยูํแล๎วถากและเหลาให๎เรียบ 
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 18) เคร่ืองมือของงานชํางแกะสลักที่สําคัญ ๆ ก็มี สิ่วและค๎อน สิ่ว คือ สิ่งที่ทําจาก
โลหะที่เป็นเหล็กกล๎าแข็งและเหนียว ทําให๎เกิดความคมด๎วยการตี การเจียร และตกแตํงให๎เป็น
หน๎าตําง ๆ เชํนหน๎าตรง หน๎าโค๎ง ซึ่งมีขนาดตําง ๆ กัน และสิ่วที่จะใช๎แกะสลักได๎ดีนั้น จะตรงมี
ความคม สิ่วที่ดีควรจะทําจากตะไบ และเหล็กสปริง 

 19) สิ่วที่ใช๎ในการแกะสลัก เชํนสิ่วหน๎าตรง ใช๎สําหรับตอกเดินเส๎นในแนวตรง และ
ขุดพื้น ซึ่งมีหลายขนาด สิ่วหน๎าโค๎ง โค๎งเล็บมือ ใช๎สําหรับตอกเดินเส๎นในสํวนที่เป็นเส๎นโค๎งและใช๎
ปาดแตํงแกะแรลาย และสิ่วปากเสี้ยว ลักษณะสิ่งจะเป็นมุกเฉียงไปข๎างหนึ่งและจะมีเป็นคูํ คือเสี้ยว
ซ๎ายและเสี้ยวขวา 

1.6 งานหัตถกรรมสาขาช่างไม้แกะสลัก 
 การแกะสลักนั้นเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ๎านมีความเชื่อวํา มีมาแตํคร้ังโบราณ เป็น

อุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีอยูํทั่วไปในจังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหมํ นับตั้งแตํ 
พ.ศ. 2500 (ทรงเดช สุทธสา, 2545 : 6-7) ในจังหวัดเชียงใหมํมีร๎านเคร่ืองแกะสลักไม๎ จํานวน 2-3 
ร๎าน มีผู๎ประกอบอาชีพแกะสลักจริงจังประมาณ 10 คนเทํานั้น โดยมีศูนย๑กลางตั้งอยูํหลังวัดพวกช๎าง 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ตํอมาโรงพยาบาลโรคเร้ือนแมคเคนได๎จัดกิจกรรมการฝึกการแกะสลัก
ไม๎อยํางจริงจัง แล๎วสํงผู๎ฝึกที่มีความเชี่ยวชาญไปยังหมูํบ๎านตําง ๆ ที่ใกล๎เคียงเพื่อพัฒนาอาชีพให๎กับ
ครอบครัว จึงทําให๎เกิดหมูํบ๎านแกะสลักไม๎ขึ้นในจังหวัดเชียงใหมํ 

 ปี พ.ศ. 2503 ได๎เพิ่มจํานวนผู๎ประกอบอาชีพไม๎แกะสลัก ประมาณ 400 – 500 คน ทั้งมี                
การสํงเสริมทั้งภาครัฐและเอกชนอยํางมาก และ พ.ศ. 2518  ได๎มีการพัฒนาเทคโนโลยีแกะสลักไม๎
เพื่อเป็นสินค๎าสํงออกไปยังตํางประเทศ 

 การพัฒนาการรูปแบบของสินค๎าไม๎แกะสลักพบปรากฏในงานไม๎แกะสลักของจังหวัด
เชียงใหมํ ดังนี ้

 พ.ศ. 2503 แกะสลักเป็นรูปสัตว๑ เชํน เสือ ม๎า วัว ควาย กระทิง เป็นต๎น 
 พ.ศ. 2504 เร่ิมมีการแกะรูปช๎าง จระเข๎ แกะสลักเคร่ืองใช๎อื่น ๆ เชํน โป๊ะไฟ เป็นต๎น 
 พ.ศ. 2506 -2513 มีชาวตํางชาติ และทหารอเมริกันเดินทางเข๎ามายังประเทศไทย และ

ให๎ความสนใจในสินค๎าไม๎แกะสลัก สินค๎ามี่นิยมคือ ชาม ถ๎วย ซึ่งทําแบบทรงยุโรปหรือ อเมริกา     
รูปงูเหํา ภาพติดผนัง แกะสลักรูปมือชูสองนิ้ว รูปมือชูเฉพาะนิ้วกลาง รูปช๎าง ม๎า วัว ควาย กระทิง 
แรด และเฟอร๑นิเจอร๑ไม๎ตําง ๆ 

 พ.ศ. 2511-2518 ผลิตเฟอร๑นิเจอร๑ไม๎ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตก รวมทั้งรูปภาพ
แกะสลักติดผาผนัง กลายเป็นสินค๎าสํงออกไปยังตํางประเทศ 
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 พ.ศ. 2518 ความประณีตในการแกะสลักไม๎ลดลง เนื่องจากต๎องสนองความต๎องการ
ทางด๎านปริมาณของตลาด ทั้งยังมีปัญหาในเร่ืองไม๎สัก รัฐได๎ออกกฎหมายควบคุมการใช๎ไม๎และให๎
ประชาชนซื้อไม๎จากองค๑การอุตสาหกรรมป่าไม๎เพียงที่เดียว โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพไม๎
แกะสลักต๎องรวมตัวกันเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ๑ 

 การแกะสลักไม้ เป็นศิลปะท่ีมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่ เรียกงานไม้
จ าหลัก งานศิลปะการแกะสลักไม้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 

 1) ภาพมนุษย๑ เชํน การสลักภาพเหมือน วีรชน พระพุทธรูป เทวรูป ภาพในวรรณคดี 
 2) ภาพสัตว๑ เชํน แกะสลักสัตว๑ในอิริยาบถตําง ๆ ทั้งในธรรมชาติและวรรณคดี 
 3) ลวดลายประดับ คือ ลวดลายทั้งแบบไทยและสากล เพื่อนํามาใช๎ในการตกแตํง

เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช๎ ฯลฯ 
 4) ภาพทิวทัศน๑ เชํน ภาพช๎างเป็นโขลงกําลังลากซุงในป่าใหญํ ภาพชีวิตความเป็นอยูํ 

ทัศนียภาพทางธรรมชาติตําง ๆ 
 5) ภาพองค๑ประกอบศิลป์ คือ นําเอาความร๎ูเร่ืองรูปทรงในแบบตําง ๆ มาจัดวาง

องค๑ประกอบใหมํ 
 6) การแกะสลักอักษร เป็นการแกะสลักป้ายตําง ๆ 
 รูปแบบงานแกะสลักไม้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1) การแกะแบบนูนต่ํา คือการแกะให๎มีลักษณะแบน ๆ เพียงด๎านเดียว เน๎นที่เส๎นขอบ 

เชํน การแกะสลักอักษรป้าย โลโก๎ และลวดลายประกอบมุมกรอบบานตู๎ในงานเคร่ืองเรือน 
 2) การแกะสลักแบบนูนสูง การแกะสลักที่มองเห็นเพียงคร่ึงตัว หรือเป็นซีกเดียว เชํน 

ภาพประกอบทิวทัศน๑ 
 3) การแกะสลักแบบลอยตัว เป็นการแกะสลักที่ดูได๎ทุกด๎าน เชํน การแกะสลัก

พระพุทธรูป เทวรูปปางตําง ๆ รูปคน รูปสัตว๑ และองค๑ประกอบศิลป์ 
 วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานแกะสลักไม้  (นิภาภรณ๑ ใจคํา, 2549:27-28) มีดังนี ้
 1) วัตถุดิบในการผลิตที่สําคัญ คือ ไม๎เนื้ออํอน เชํน ไม๎สัก ไม๎ขนุน ไม๎มะมํวง และ    

ไม๎จามจุรี เป็นต๎น 
 2) เคร่ืองมือที่ใช๎ได๎แกํ 
  2.1) สิ่ว เป็น เหล็กยาวทําจากเหล็กกล๎า โดยมีด๎ามถือที่ทําด๎วยไม๎เนื้อแข็ง เชํน   

ไม๎ตะโก ปลายมีคม มีรูปรํางขนาดที่แตกตํางกันไป เชํน สิ่วโต๎หรือสิ่วคมแบน สิ่วรูปตัววีหรือ       
สิ่วฮาย สิ่วรูปตัวยูหรือสิ่วเล็บมือหรือสิ่วว๎อง เป็นต๎น 
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  2.2 ) เหล็กปั๊มลาย หรือ เหล็กดอก ใช๎สําหรับตอกลงบนผิวไม๎ หรือสํวนที่เป็นพื้น
ภาพ เพื่อให๎ได๎ลวดลายตามที่ต๎องการ 

  2.3) มีด ใช๎สําหรับถาก หรือเหลาไม๎เพื่อตกแตํงให๎ได๎รูปทรงตามต๎องการกํอน        
ที่จะแกะสลัก 

  2.4) หินลับ ใช๎สําหรับลับคมมีดหรือสิ่ว เพื่อให๎เกิดความคม 
  2.5) ค๎อนไม๎ ทําจากไม๎เนื้อแข็ง เชํน ไม๎แดง ไม๎ชิงชัน เนื่องจากมีความคงทน 

สามารถควบคุมน้ําหนักในขณะตอกและชํวยยืดอายุการทํางานของสิ่ว 
  2.6) ดินสอหรือสีเมจิก ใช๎เขียนลวดลายลงบนไม๎กํอนลงมือแกะสลัก 
  2.7) กระดาษทราย ใช๎ขัดงานแกะสลักให๎มีผิวเรียบกํอนนําไปน้ํามันหรือทาสี 
  2.8) แปรง ใช๎ปัดเศษไม๎จากการแกะสลัก ทําจากก๎านมะพร๎าวมัดรวมกัน 
 กลําวได๎วํา งานหัตถกรรมไม๎แกะสลัก นับเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สําคัญสาขาหนึ่ง

ในจํานวนงานหัตถกรรมทั้ง 10 สาขา ที่เป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัดเชียงใหมํ ที่บํงบอกถึง                 
ภูมิปัญญาและความเกํงในเชิงชํางพื้นบ๎านที่มีความประณีตไมํแพ๎งานศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค    
อ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

1.7 งานหัตถกรรมสาขาช่างกระดาษ 
 ประเทศไทยมีการทํากระดาษใช๎ตั้งแตํสมัยโบราณ คือ การผลิตกระดาษขํอยและ           
กระดาษสา (วันทนีย๑ ป้อมบุบผา, 2549:4) ซึ่งวิธีการทํากระดาษนั้น ด๎วยวิธีงําย ๆ คือ ตัดต๎นขํอยหรือ
กิ่งที่มีอายุประมาณ 1 ปี เป็นทํอน ๆ แล๎วนําไปแชํน้ําให๎เปลือกอํอนตัว จึงฉีกเปลือกออกมาเป็นฝอย  
แล๎วผสมปูนขาวให๎เกาะกับเปลือกขํอย เติมน้ําแล๎วคลุกให๎เข๎ากันจึงหมักทิ้งไว๎ในโอํง 3 -4 วัน                
คํอยล๎างปูนขาวออก เพื่อนําไปต๎มให๎เปื่อยจึงใช๎ตะแกรงกรอง แล๎วทุบเปลือกขํอยด๎วยทํอนไม๎จน
แหลกละเอียด คํอยผสมน้ําปั้นเป็นก๎อน จากนั้นใช๎ตะแกรงกรอบไม๎บุด๎วยผ๎ามุ๎งวางในน้ําสะอาด          
แล๎วคํอยใสํก๎อนเยื่อกระดาษขํอยที่ปั้นไว๎ลงไป กวนให๎กระจายทั่วกรอบไม๎  แล๎วคํอย ๆ                        
ยก ตะแกรงขึ้นจากน้ํา และรีดน้ําให๎ออก แล๎วนําไปตากแดดจนแห๎ง จึงคํอยลอกกระดาษออก                 
สํวนวิธีทํากระดาษสาก็ทําคล๎ายกัน วัตถุดิบที่นิยมนํามาใช๎ในการผลิตการดาษ ได๎แกํ ประเภทเส๎นใย
พืชที่ใช๎ในการผลิตเยื่อกระดาษ คือ พืชเกือบทุกชนิดสามารถนํามาทําเยื่อกระดาษได๎ สํวนวัตถุดิบ   
ที่ใช๎ผลิตเยื่อกระดาษในประเทศไทย ได๎แกํ  ไม๎ยูคาลิปตัส ชานอ๎อย ไม๎ไผํ ปอ ฟางข๎าว ปอสา      
เป็นต๎น และในปัจจุบันมีการพัฒนาการในการทํากระดาษ เชํน การนํามูลสัตว๑มาใช๎ในการทํา
กระดาษ และมูลสัตว๑ที่ได๎นํามาผลิตกระดาษ ได๎แกํ มูลช๎าง เป็นต๎น 
 เมื่อกลําวถึงงานหัตกรรมกระดาษ ได๎มีนักวิชาการและ ผู๎เชี่ยวชาญได๎จํากัดความ หรือ 
อธิบายถึงคําวํา “ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรม” ไว๎ดังนี ้
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 ดังที่ สุพรรณี พุมมา (2550:25) ได๎ให๎ความหมายของผลิตภัณฑ๑หัตถกรรม หมายถึง 
การสร๎างสรรค๑สิ่งของเคร่ืองใช๎ด๎วยมือของชาวบ๎านในท๎องถิ่นตําง ๆ งานศิลปหัตถกรรมเหลํานี้  
ยํอมจะต๎องมีคุณคํา ในด๎านประโยชน๑ใช๎สอย และความประณีตงดงาม ตลอดจนสอดคล๎องกับ
สภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ เป็นอยํางดี 
 สํวนวิบูลย๑ ลี้สุวรรณ ได๎ให๎ความหมาย ของ ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรม หมายถึง สิ่งที่สร๎าง
ขึ้นด๎วยฝีมือมนุษย๑ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อการใช๎ประโยชน๑เป็นสําคัญ รูปแบบของงานหัตถกรรม
พัฒนาขึ้นตามความชํานาญของชํางผู๎ผลิตและการปรับปรุงเพื่อสนองประโยชน๑ใช๎สอยให๎ดียิ่งขึ้น         
จึงต๎องใช๎ เวลาในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและเลือกสรรวัสดุ เพื่อให๎สนองการใช๎สอย                                
ได๎สมบูรณ๑ 
 กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม ปี 2537 ให๎ความหมายของ
ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรม วําหมายถึง สิ่งที่ต๎องใช๎ฝีมือในการประดิษฐ๑ และมีความงามด๎านศิลปะแฝงอยูํ                         
โดยอาจจะใช๎เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ เคร่ืองทุํนแรง ชํวยในการผลิตด๎วยก็ได๎ 
 สุพรรณี พุมมา (2550:25) กลําววํา ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรม หมายถึง สิ่งสร๎างขึ้นด๎วยมือ
โดยการใช๎ฝีมือและศิลปะในการประดิษฐ๑ เพื่อสนองความต๎องการในด๎านรูปแบบ ประโยชน๑ใช๎สอย 
 สรุป ผลิตภัณฑ๑หัตถกรรม คือ งานที่ใช๎ฝีมือในการสร๎างสิ่งตําง ๆ ที่ผลงานออกมาด๎วย
งานที่ประณีตและมีคุณคําทางจิตใจของผู๎สร๎างผลงาน 
 ในด๎านผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวกับหัตถกรรมงานกระดาษที่ปรากฏในจังหวัดเชียงใหมํ ได๎แกํ                   
งานแปรรูปจากกระดาษสา  เชํน การทํารํม ทําโคม ทําสมุดบันทึก ถุงใสํของ กรอบรูป การ๑ด และ                   
กลํองใสํของและ ตุง  ซึ่งผลิตภัณฑ๑ดังกลําวนับวําได๎ใช๎ความประณีตและความคิดสร๎างสรรค๑ของ
ผู๎ประกอบการหรือเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่นํามาดัดแปลงให๎เข๎ากับยุคสมัย 
 การทํารํม เป็นของใช๎สอยชนิดหนึ่งไว๎สําหรับกันแดดกันฝน ปัจจุบันรํมนั้นเป็นสินค๎า
ประเภทเพื่อประดับตกแตํง แหลํงผลิตรํมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหมํ ได๎แกํ อําเภอสันกําแพง 
เรียกวํา “รํมบํอสร๎าง” 
 กลําววําประวัติของรํมในจังหวัดเชียงใหมํมีที่มา 2 เร่ืองราว (พิชัย เหลี่ยวเรืองรัตน๑,                         
2549:1-2) คือ เร่ืองที่หนึ่ง กลําวคือในสมัยโบราณมีพระธุดงค๑รูปหนึ่งมาปักกลดที่บ๎านบํอสร๎าง 
บังเอิญมีลมพายุพัดแรงจนทําให๎กลดของพระรูปนั้นเสียหาย จึงมีชายชราคนหนึ่งชื่อ เผือก ได๎เป็น                     
ผู๎ซํอมแซมกลดให๎ใช๎การได๎ ตํอมาก็ดัดแปลงกลดมาเป็นรํมใช๎ในเวลาตํอมา 
 เร่ืองที่สอง กลําวถึงพระธุดงค๑ที่ธุดงค๑ไปยังประเทศพมํา แล๎วได๎ไปพบวิธีการทํารํม
ของพมําจึงนํามาเผยแพรํให๎กับชาวบ๎านบํอสร๎าง 
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 ในการทํารํมของบํอสร๎างนั้น  แตํเดิมใช๎โครงจากไม๎ไผํ ใช๎กระดาษสาเป็นพื้นรํมแล๎ว
ใช๎สีจากธรรมชาติเพียง 2 สี คือสีดําและสีแดง ซึ่งมาจากเปลือกไม๎ ดินแดง และเขมําไฟผสมยางไม๎                   
มาย๎อมทารํมที่ทําขึ้น ซึ่งชาวบ๎านสํวนใหญํจํานํารํมที่ทําขึ้นถวายวัดในเทศกาลตําง ๆ ของพวกเขา  
 เมื่อมีรํมโครงเหล็กปิดด๎วยพลาสติกหรือไนลอนจากตํางประเทศเข๎ามา ทําให๎รํม      
บํอสร๎างไมํได๎รับความนิยม จนกระทั้งมีการตั้งศูนย๑หัตถกรรมการทํารํมที่บํอสร๎างจนกลายเป็น                            
แหลํงผลิตรํมกระดาษขนาดใหญํที่รับผลิตและขายทั้งปลีกและสํง รํมบํอสร๎างจึงกลายเป็นสินค๎า      
ที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ๑ของเมืองเชียงใหมํ 
 สํวนการนํากระดาษมาใช๎ในการทําโคมนั้น จะเห็นวําโคมแบบล๎านนานั้นมีหล าย
รูปแบบหรือหลายประเภท เชํน โคมลอย โคมผัด โคมแขวน เป็นต๎น 
 โกมลอยล๎านนา หรือ โคมลอยนั้น จะสร๎างขึ้นในชํวงเดือนพฤศจิกายน หรือในชํวงวัน
ลอยกระทง ที่ชาวล๎านนาเรียกวํา ประเพณียี่เป็ง แตํกระดาษที่ใช๎ในการทําโคมนั้น ไมํได๎ใช๎กระดาษ
สา แตํใช๎กระดาษขาวบางหรือกระดาษวําว แตํก็เป็นงานหัตถกรรมกระดาษอีกแขนงหนึ่ง 
 ขั้นตอนการทํานั้นมีวิธีการทําแบบครําว ๆ (นิคม พรหมมาเทพย๑ 1, 2539:16-20) ดังนี ้
 1) วาดรูปแบบของโคมลอยวําต๎องการแบบใด เชํน แบบสี่เหลี่ยม แบบลูกฟัก แบบมน 
(กลม) จากนั้นจึงทําปากโคมลอย โดยวัดความกว๎างจากเส๎นผําศูนย๑กลางของโคมแล๎วแบํงเป็น 8 
สํวน แล๎วนําความยาวที่ได๎หน่ึงในแปดมาทําความกว๎างของปากโคม 
 2) เมื่อเจาะปากโคมลอยแล๎วจะตัดกระดาษมาทํากรอบริมปากโคมเป็นรูปรํางตามที่
ออกแบบและเพิ่มลูกเลํนด๎วยการเติมหาง คือ ตัดกระดาษปะติดที่เป็นเส๎นยาว ๆ จะได๎โคมที่ต๎องการ 
 สํวนโคมไฟ จะปลํอยขึ้นในเวลากลางคืน และวิธีในการทําโคมไฟมีดังนี้ 
 1) เหลาไม๎ไผํมาจักตอกเป็นเส๎นกลมยาวประมาณ 3 เมตร เส๎นผําศูนย๑กลาง 0.5 ซม. 
 2) นําเส๎นตอกมาม๎วนทับเหลี่ยมกันให๎ได๎เส๎นผําศูนย๑กลางประมาณ 1.5 เมตร 
 3) ใช๎ด๎ายเหนียวพันหัวไม๎ที่ทับกันให๎แนํน จะได๎วงไม๎ ที่เรียกวํา “วงปาก” 
 4) เลือกกระดาษวําวแล๎วมาตํอเป็นผืนใหญํ แล๎วมาม๎วนเป็นวงตามขนาดของวงไม๎ที่                
เตรียมไว๎ แล๎วใช๎กาวติดริมตํอกันให๎เป็นทรงกระบอกกลวง โดยมีวงไม๎อยูํด๎านในแล๎ววัดจากปากขึ้น
ไปประมาณ 2 เมตร 
 5) นําแผํนกระดาษมาปิดปากด๎านบนให๎มิดชิดเป็นตัวโคมไฟ จึงนําปากด๎านลํางเข๎า
ติดกับวงไม๎ไผํจนรอบเพื่อเป็นปากโคมไฟด๎านลําง จึงหาเศษผ๎าทําเป็นก๎อนชุบน้ํามันขี้ยา (ชัน)     
เพื่อนํามาผูกกับตัวโคม ด๎วยการใช๎ลวดสองเส๎นผูกขวางเป็นเส๎นผําศูนย๑กลาง ตัดกันเป็นกากบาท 
แล๎วนําก๎อนเชื้อเพลิงไว๎ตรงกลาง ก็เสร็จขั้นตอนการทําโคมไฟ 
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 เมื่อกลําวถึงโคมอีกประเภทที่เรียกวํา “โคมแขวน” เศรษฐมันตร๑ กาญจนกุล (2552:ก) 
กลําววํา โคมแขวน เป็นเร่ืองราวที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เป็นมากกวําเคร่ืองให๎แสงสวําง ซึ่งเป็นเร่ือง
เลําเกี่ยวกับความรํ่ารวยทางศิลปะที่มากด๎วยฝีมือ น้ําใจ ไมตรี  สํวนใหญํโคมแขวนจะใช๎เป็นโคมที่
ไว๎บูชาพระตกแตํงในงานยี่เป็ง หรือใช๎ตกแตํงตามบ๎านเรือน ห๎างร๎านตําง ๆ  มีหลายแบบ เชํน โคม
บาตรพระ โคมรูปดาว โคมตะกร๎า และโคมรูปธรรมจักร 
 ภูมิปัญญาอีกอยํางที่เรียกวํา “ตุง” ซึ่ง สากล จริยวิทยานนท๑ (ม.ป.ป.:178) กลําววํา “ตุง”              
ซึ่งหมายถึง “ธง” ในภาษาภาคกลาง ถือวําเป็นสิ่งประดิษฐ๑ที่หลํอหลอมจากความเชื่อ ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันเกําแกํของล๎านนาไว๎ ที่แสดงให๎เห็นถึงเอกลักษณ๑ของวัฒนธรรมของล๎านนา ที่มี                         
ความเชื่อมโยงข๎องเกี่ยวกับวิถีในการดํารงชีวิตของชาวล๎านนา ตั้งแตํอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน 
 จุดหมายหลักของการทําตุง คือ เป็นพุทธบูชา ด๎วยความเชื่อของชาวล๎านนาที่วําการ
ถวายตุงเป็นการสร๎างกุศลและอุทิศสํวนกุศลให๎กับผู๎ลํวงลับไปแล๎ว อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลอง  
ศาสนสถาน หรือ ศาสนวัตถุด๎วย ในความเชื่อด๎านไสยศาสตร๑และพิธีกรรม มีความเชื่อที่วําตุง
สามารถชํวยสะเดาะเคราะห๑ขจัดภัยพิบัติตําง ๆ และใช๎ในการบูชาผีสางเทวดา และพิธีกรรมอ่ืน  ๆ 
เชํน งานปอยหลวง งานทอดกฐิน ประเพณีสงกรานต๑ ประเพณีเกี่ยวกับคนตาย เป็นต๎น กลําวได๎วํา 
ตุงล๎านนา เป็นเคร่ืองหมายแหํงการทําบุญทําทาน 
 ตุงได๎แบํงเป็น 2 ประเภทใหญํ ๆ  คือ 
 1) ตุงที่ใช๎ในงานมงคล ถือเป็นตุงทําบุญ 
 2) ตุงที่ใช๎ในงานอวมงคล ถือเป็นตุงทําทาน แตํตุงที่ใช๎วัสดุจากกระดาษในการ
สร๎างสรรค๑ผลงานหรือผลิตตุง ได๎แกํ ตุงตัวเปิ้ง (ตุงสิบสองราศี) ตุงไส๎หมู (ตุงพญายอ)  เป็นต๎น  
 ในชํวงประเพณีสงกรานต๑ หรือ ปี๋ใหมํเมือง จะพบวําชาวล๎านนาสํวนใหญํ จะนําตุง     
ไส๎หมูกับตุงตัวเปิ้ง หรือ ตุงสิบสองราศี มาปักที่กองเจดีย๑ทรายตอนเช๎าที่วัด ในวันมหาวัน ซึ่ง
ลักษณะของตุงไส๎หมู มีรูปรํางคล๎ายจอมแห หรือ ปรางค๑เจดีย๑  สํวนตุงตัวเปิ้ง หรือ ตุงสิบสองราศี 
สังเกตวําในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมาก คือ ลักษณะของตุงแม๎ยังคงเป็นกระดาษ          
แตํลักษณะลวดลายของภาพสิบสองราศี จากเดิมเป็นการใช๎ฝีมือในการวาดเปลี่ยนเป็นการใช๎ตรายาง
ในการปั้มลายแทน ซึ่งในความเชื่อของชาวล๎านนา หากได๎ถวายตุงชนิดนี้ จะทําให๎ชะตาชีวิตของ      
ผู๎ถวายมีความเจริญรํุงเรือง ทํามาค๎าขึ้น 

1.8 งานหัตถกรรมสาขาเครื่องจักสาน 
 ประวัติความเป็นมาของเคร่ืองจักสาน (วิบูลย๑ ลี้สุวรรณ อ๎างใน อมรรัตน๑ ขัติยศ, 

2546:8-9)  กลําววํา นักโบราณคดีได๎พบหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับการทําเคร่ืองจักสานในยุคหินใหมํ 
ในบริเวณถ้ํา อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบเคร่ืองจักสานที่ทําด๎วยไม๎ไผํเป็นลายขัดสองเส๎น 
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อายุประมาณ 4,000 ปี และในสมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 18-20 (ราชวดี  งามสงํา, 2535:13-14) 
ได๎พบ ครุ หรือ กระออม เป็นเคร่ืองจักสานขนาดใหญํ ยาด๎วยชันหรือน้ํามันยางไม๎ใสํน้ําแทนโอํง
หรือตุํม และได๎พบหลักฐานภาพกระบุงที่ฝาผนังวัดพระสิงห๑ อ.เมือง จ.เชียงใหมํ และฝาผนังวัด
ภูมินทร๑ อ.เมือง จ.นําน 

 ในพื้นที่ล๎านนาไมํสามารถค๎นหาตัวอยํางภาชนะจักสานที่เกําแกํ มีเพียงหลักฐานทาง
วัฒนธรรมที่ วัฒนะ วัฒนาพันธ๑ (ม.ป.ป.: 6-7) ได๎ศึกษาพบวํา ภาพเขียนฝาผนังที่วิหารลายคําด๎าน                        
ทิศเหนือที่กลําวถึงฉากชีวิตชาวบ๎าน ขณะทํางานและนั่งพักผํอนสูบยา ข๎างกายมีภาชนะหาบคอน 
และเคร่ือง จักสาน พบภาพนี้ไมํต่ํากวํา 10 แหํงบนเร่ืองราวสุวรรณสังข๑ชาดก (สังข๑ทอง) มีอายุ    
100-150 ปี และที่วัดบวกครกหลวง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ โดยผนังด๎านทิศเหนือเลําเร่ือง  
พระเวสสันดร ตรงมุมขวาตอนบน มีภาพนางมัทรียกพระหัตถ๑วันทา ราชสีห๑ เสือโครํง และเสือ
เหลือง ข๎าง ๆ ด๎านซ๎ายของพระนางมีเบี้ยด (กระบุง) หาบหนึ่งวางอยูํพร๎อมไม๎คาน ภาพเขียนนี้มีอายุ
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 24 แสดงถึงวัฒนธรรมการใช๎ภาชนะหาบคอน 

 เคร่ืองจักสานที่พบในภาคเหนือ มีดังนี้ 
 1) ซ๎าหวด เป็นภาชนะสานด๎วยไม๎ไผํ สูงประมาณ 9 นิ้ว เส๎นรอบวงประมาณ 30 นิ้ว 

ก๎นเหลี่ยม ปากกลมใช๎ใสํข๎าวเหนียวหลัง จากแชํน้ําไว๎ปลํอยให๎สะเด็ดน้ํา กํอนนําไปใสํไหข๎าวนึ่ง  
 2) กํองข๎าว เป็นภาชนะสําหรับใสํข๎าวหนียว  
 3) แอ๎บข๎าว หรือ แอบข๎าว เป็นภาชนะใสํข๎าวเหนียวเหมือนกํองข๎าวแตํขนาดเล็กกวํา  
 4) โตก เป็นที่วางกับข๎าวคล๎ายโต๏ะอาหาร มีรูปรํางกลม มีขาสูงประมาณ 1 ฟุตมีทั้งที่

สานด๎วยไม๎ไผํและหวาย และที่ทําด๎วยไม๎สัก บางทีก็เรียก ขันโตก 
 5) กุ๏บ หรือ หมวกงอบ สานด๎วยใบตาลหรือใบไม๎ไผํ กุ๏บที่ลําปางคล๎ายงอบภาคกลาง

แตํเต้ีย และแบนกวํา สํวนกุ๏บของเชียงใหมํมีโครงกลมคล๎ายผลส๎มผําซีก ปีกกว๎าง กุ๏บเมือง แพรํสํวน
ที่เป็นตัวงอบจะคํอย ๆ ลดชั้นเล็ก ๆ ลงไป 2 ชั้น จนถึงกระหมํอมงอบ 

 6) หมวกสาน เป็นเคร่ืองสวมศรีษะประเภทกุ๏บหรืองอบ นิยมทํากันมากที่ จ.ลําพูน              
โดยเฉพาะที่ ต.บ๎านแป้น 

 7) ก๐วย เป็นภาชนะเชํนเดียวกับเขํงของภาคกลาง เพื่อใช๎ใสํสิ่งของตําง ๆ ถ๎าใสํหมู
เรียกก๐วยหมู ใสํไกํเรียก ก๐วยไกํ ฯลฯ 

 8) เขํงลําไย เป็นภาชนะสานด๎วยไม๎ไผํ ใช๎ใสํลําใย ก๎นเหลี่ยม ปากกลม มีขอบปากเม๎ม                          
ด๎วยตอก 

 9) ซ๎าลอม หรือชะลอม นับเป็นภาชนะใสํของสานด๎วยลายเฉลาตาหําง ๆ ใช๎ใสํของ
เดินทาง 
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 10)  ซ๎าตาหําง มีลักษณะคล๎ายกระบุงหรือ เปี๊ยด สานด๎วยตอกดไม๎ไผํ ลายสานหําง ๆ
เม๎มขอบด๎วย 

 11)  ตอกในตัว ใช๎ใสํของใหญํ ๆ เชํนผัก หญ๎า มีใช๎มากแถบ จ.นําน จ.แพรํ 
 12) ซ๎าตาทึบ หรือ บุงตีบ เป็นภาชนะคล๎ายกระบุง หรือซ๎าตาหําง แตํสานด๎วยลาย

ละเอียดทึบ มีหู ไมํเข๎าขอบ แตํเก็บริมในตัว มีใช๎มากใน จ. นําน 
 13) น้ําถุ๎ง หรือ น้ําทุํง เป็นภาชนะสานด๎วยไม๎ไผํยาด๎วยชัน ลักษณะคล๎ายกรวยหงาย    

มีหูทํา ด๎วยไม๎สําหรับตักน้ํา สาวขึ้นมาจากบํอน้ํา 
 14) น้ําเต๎า เป็นภาชนะสําหรับใสํน้ําเดินทางโดยใช๎ผลน้ําเต๎าแห๎ง แล๎วสานหรือถักหุ๎ม

ด๎วยหวาย 
 15) คุ หรือ ครุ นับวําเป็นภาชนะขนาดใหญํ สานด๎วยไม๎ไผํคล๎ายกระบุง หรือกระด๎ง

ขนาดใหญํ ใช๎สําหรับนวดข๎าวหรือ ตีข๎าวเปลือกให๎หลุดจากรวง 
 16) วี เป็นพัดขนาดใหญํ ใช๎พัดเอาเศษหญ๎าและฟาง หรือขี้รีบออกจากรวงข๎าว 
 17) ตําง สัด หรือ ถังตวงข๎าว รูปรํางคล๎ายเปี๊ยดหรือบุง 1 ตําง เทํากับ 14 ลิตรสานด๎วย

ไผํและหวาย 
 18) เปี๊ยด บางที่ก็เรียกวํา บุง สานด๎วยไม๎ไผํคล๎ายกระบุงภาคกลาง มีขอบไม๎ไผํที่ปาก 

เปี๊ยดหรือบุง มักทําเป็นคูํ ๆ สําหรับหาบข๎าว ถั่ว งา รํา ฯลฯ 
 19) บุํง หรือบุ๎งข๎าวเจื๊อ เป็นภาชนะสานด๎วยไม๎ไผํ ที่ใหญํกวํา เปี๊ยด ใช๎สําหรับเก็บ

เมล็ดพันธุ๑ข๎าว 
 20) เปลเด็ก เป็นที่นอนสําหรับเด็ก สานด๎วยไม๎ไผํมีหูสําหรับแขวนเพื่อให๎แกวํงไกวได๎  
 21) เอิบ นับวําเป็นภาชนะสําหรับใสํเสื้อผ๎าข๎าวของตําง ๆ เป็นรูปกลํองสี่เหลี่ยมมีฝา 

สานด๎วยไผํและหวาย 
 22) ไซ เป็นเคร่ืองดักจับสัตว๑น้ําจําพวก กุ๎ง ปู ปลา สานด๎วยไม๎ไผ มีรูปทรงและขนาด

ตําง ๆ 
 23) สุํม เป็นเคร่ืองมือจับลาชนิดหนึ่ง รูปรํางคล๎ายกรวยคว่ํา ดัดด๎านแหลมเป็นชํอง

สําหรับใช๎มือ ล๎วงลงไปจับปลา ใช๎จับปลาในบริเวณน้ําต้ืน ๆ 
 24) ข๎อง เป็นภาชนะสําหรับใสํสัตว๑จําพวก กุ๎ง ปู ปลา รูปทรงกลม ป่อง คอคอด ฝา

ครอบมีงา สําหรับใสํปลาลอดลงไปโดยไมํต๎องเปิดฝา มีหูสําหรับหิ้วหรือสะพายบํา 
 25) อีจู๎ เป็นภาชนะสานด๎วยไม๎ไผํ มีงาสําหรับดักปลาโดยมีเหยื่อลํอ 
 26) ฝักมีด เป็นฝักมีด หรือปลอกมีด สานด๎วยไม๎ไผํรูปรํางแบน ๆ มีปากสําหรับเสียบ

มีด เพื่อป้องกัน คมมีด ใช๎พกพาโดยคาดไว๎กับเอว 
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 เคร่ืองมือที่ใช๎จักสาน มีดังนี ้
 1) มีดโต๎ เป็นมีดที่ใช๎สําหรับตัดไม๎ มีขนาดใหญํ สันหนา หนัก ยาวประมาณ 40 - 50 

ซ.ม. มี 2 ชนิด คือ สันโค๎งและ สันตรง 
 2) มีดจักตอก เป็นมีดทรงเรียวแหลม คมมีดและโค๎งมน เพื่อให๎เหมาะกับการใช๎งาน 

สํวนใหญํชํางจะตํอด๎ามยาวออกไปอีกประมาณ 60 ซ.ม. มีน้ําหนักเบา คม ใช๎เป็นเคร่ืองมือประจําตัว  
 3) เหล็กหมาด เป็นเหล็กแหลมยาวประมาณ 4 นิ้ว มีด๎ามขนาดเหมาะมือทําหน๎าที่เจาะ

รูและประกอบการถัก สาน เหล็กหมาดมี 2 ชนิดคือ ชนิดปลายแหลมใช๎เจาะร๎อยเส๎นหวาย และ
ปลาย แบนใช๎เจาะร๎อยเส๎นตอก 

 4) เลียด บ๎างเรียกวํา รูร๎อยหวาย และทําด๎วยเหล็ก สังกะสี หรืออลูมิเนียม นํามาเจาะรู   
ขนาดตําง ๆ ใช๎สําหรับสอดหวายเข๎าไปเพื่อลบคมและให๎มีขนาดเทํากัน 

 5) หินลับมีด เคร่ืองมือที่ใช๎ลับมีด ให๎มีดคมอยูํเสมอซึ่งสําคัญมากในการจักตอก 
 6) ฟาง เป็นเคร่ืองมือที่ชํวยให๎งานมีความงดงามมากขึ้น หลังจากทําสําเร็จแล๎ว 
 7) เชลแลก แลกเกอร๑ และสีย๎อม ใช๎ในกรณีที่ต๎องการให๎งานจักสานมีสีสันงดงาม  
 นอกจากนี้ในงานวิจัยเร่ืองศิลปะพื้นบ๎านล๎านนาของวัฒนะ วัฒนาพันธ๑ ได๎ศึกษา

เกี่ยวกับลายจักสานโดยการบอกเลําแบบมุขปาถะ คือ “ขึ้นสอง ขํมสี่ ปิ๊กมาที่ขึ้นสี่ ขํมสอง” ซึ่งเป็น
การไขว๎ไม๎ไผํให๎เกิดความแข็งแรง ลวดลายที่ใช๎ในการสานได๎แกํ 

 1) ลายขัด หรือลายตาน เป็นลายพื้นฐานในการจักสาน แบบขึ้นหนึ่งขํมหนึ่ง ด๎วย                    
การขัดกันระหวํางแนวตั้งและแนวนอน พบในภาชนะจักสาน ก๐วย ซ๎า รวมทั้งฝาบ๎าน และเล๎าไกํ 

 2) ลายสอง แบบขึ้นสองขํมสองตลอด เน๎นในงานที่ประณีต พบในการสานเบี้ยด หรือ 
กระบุง 

 3) ลายสาม คล๎ายลายสองแตํเพิ่มเป็นขึ้นสามขํมสาม ใช๎ในการสานสาดกะลา เสื่อ
ลําแพน หรือภาชนะที่มีขนาดใหญํไมํเน๎นความละเอียดมากนัก 

 4) ลายอํา เป็นลายแบบขึ้นสอง ขํมสาม ขึ้นสี่ ขํมสาม ขึ้นสองตลอด เป็นลายที่ซับซ๎อน                  
พบมากในการสาน คุตีข๎าว แอํว ฝาบ๎าน กระด๎ง 

 5) ลายสองดีกา (ดี คือการหักเหเปลี่ยนลายด๎วยการขึ้นหนึ่ง ลงหนึ่ง) คือใช๎ลายสอง              
เมื่อต๎องการยกดอกหรือเปลี่ยนลายให๎ใช๎ “ดี” 

 6) ลายสามดีกา คล๎ายลายสองดีกาแตํเพิ่มเส๎น 
 7) ลายสองดีกรอก แบบขึ้นสองขํมสอง มี “ดี”  ใช๎สานเบี้ยด แอ๎บข๎าว วี 
 8) ลายสามยกดอก คือใช๎ลายสามแล๎วมี “ดี” 
 9) ลายสายดีกรอก คล๎ายลายสองดีกรอก แตํเพิ่มเส๎น 
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 10)  ลายเก็ดเตํา (เกล็ดเตํา) ใช๎สาน โตก แอ๎บข๎าว แอ๎บยาเส๎น ฯลฯ 
 11) ลายหกเหลี่ยม หรือ ลายตะแหลว  ใช๎สานชะลอม ก๐วย ซ๎า ฯลฯ 
 12) ลายพระจันทร๑ หรือ ลายหัวกุํม (สุํม) ใช๎สานสุํมไกํ สุํมปลา รังงอบ รังหมวก ฯลฯ 
 13) ลายก๎นเขํง ใช๎สานเขํงลําไย ก๐วยเมี่ยง ฯลฯ 
 กลําวได๎วํา  เคร่ืองจักสานเป็นสิ่งประดิษฐ๑ที่ทําขึ้นเพื่อตอบสนองการใช๎งาน

ชีวิตประจําวันของมนุษย๑มาตั้งแตํสมัยโบราณตามหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ ไมํวําจะเป็น 
ภาพเขียนฝาผนัง หรือบริเวณแหลํงโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ขุดค๎นพบ แม๎กระทั่งในปัจจุบัน
ถึงแม๎วําจะมีการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีในด๎านตําง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของ
ชีวิตมนุษย๑มากขึ้น แตํเคร่ืองจักสานก็ยังนิยมนํามาใช๎ในครัวเรือนอยูํเสมอ ๆ แสดงให๎เห็นวํา หน๎าที่
ของเคร่ืองจักสานสามารถนํามาใช๎ได๎อยํางหลากหลายและสามารถประยุกต๑เข๎ากับชีวิตประจําวัน
ของมนุษย๑ในสมัยใหมํได๎ และจะสามารถดํารงอยูํตํอไปในอนาคตได๎เชํนเดียวกัน 

1.9 งานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ 
 ศิลปะประดิษฐ๑ คือ การสร๎างสรรค๑ผลงานจากความคิดเดิม ประกอบกับการตํอยอด                 

ความคิดในการสร๎างผลงานให๎มี รูปแบบที่แปลกใหมํ  หรือใช๎ฝีมือในการผลิตผลงานนั้น                         
ด๎วยความประณีตบรรจง ในที่นี่รวมถึงการนําหัตถกรรมชําง ไมํวําจะเป็นงานไม๎ ทอผ๎า แกะสลัก 
งานกระดาษ งานโลหะ มาประยุกต๑เกิดชิ้นงานใหมํที่ผสมผสานกับความคิดใหมํ และความร๎ู       
ด๎านศิลปะอยํางลงตัว 

 ถ๎านํามาเปรียบเทียบกับความหมายของคําวํา “ศิลปะ” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต, 
2530) คือ ผลแหํงความคิดสร๎างสรรค๑ของมนุษย๑ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ๑ตําง ๆ ให๎ปรากฏซึ่ง
สุนทรียภาพ ความประทับใจ ความสะเทือนอารมณ๑ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ๑ 
รสนิยมและทักษะของแตํละคน เพื่อความพอใจ  ความร่ืนรมย๑  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี หรือ
ความเชื่อทางศาสนา และคําวํา “ประดิษฐ๑” หมายถึง  ตั้งขึ้น จัดทําขึ้น คิดทําขึ้นสร๎างขึ้น แตํงขึ้นหรือ
จัดทําขึ้นให๎เหมือนของจริง เชํน ดอกไม๎ประดิษฐ๑ เป็นต๎น หรือคิดทําขึ้นไมํเหมือนธรรมชาติ เชํน 
ลายประดิษฐ๑ เป็นต๎น 

 ดังนั้น ศิลปะประดิษฐ๑ หมายถึง สิ่งที่มนุษย๑สร๎างขึ้นเกิดจากการดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูํ
ธรรมชาติ ด๎วยความคิดที่สร๎างสรรค๑ และผลงานนั้นมีความสวยงาม ประณีตและละเอียดละอํอน 
หรือเกิดจากการดัดแปลงสิ่งที่มีอยูํให๎เป็นผลงานในรูปแบบใหมํ 

 งานด๎านศิลปะประดิษฐ๑ จึงเป็นการออกแบบที่แสดงความวิจิตรบรรจงมีความสวยงาม
เพื่อให๎เกิดความสุขสบาย ร่ืนรมย๑ มากกวําการแสดงออกซึ่งความร๎ูสึกนึกคิดอ่ืนใด ความวิจิตร
บรรจงในที่นี้หมายถึง การตกแตํงสร๎างสรรค๑ลวดลายหรือรูปแบบด๎วยความพยายามเป็นงานฝีมือที่
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ละเอียดประณีต เชํน การจัดผัก ซึ่งเป็นเคร่ืองจิ้มอาหารคาวของไทยแทนที่จะจัดพริก มะเขือ 
แตงกวา ต๎นหอมลงในจานเทํานั้น แมํครัวระดับฝีมือบางคนจะประดิษฐ๑ตกแตํ งพืช ผักเหลํานั้น  
อยํางสวยงาม เชํน ประดิษฐ๑เป็นดอกไม๎ รูปสัตว๑หรือลวดลายตําง ๆ งานศิลปะประดิษฐ๑มีหลาย
ประเภท เชํน 

 1) งานแกะสลักของอํอนเชํนผัก ผลไม๎ สบูํ เทียน 
 2) งานจัดดอกไม๎ใบตอง เชํน ร๎อยมาลัย จัดพวงระย๎าดอกไม๎ โคมดอกไม๎ 
 3) งานเย็บปักถักร๎อยตกแตํงเชํน ปักลวดลายตําง ๆ ถักโครเชท๑ 
 4) เคร่ืองตกแตํงรํางกายเชํน แหวน กําไล ตํางหู เข็มกลัด 
 5) งานกระดาษ เชํน ฉลุกระดาษ ประดิษฐ๑กระดาษเป็นดอกไม๎ 
 6) งานประดิษฐ๑เศษวัสดุ เชํน ใบไม๎ เปลือกหอย ดอกหญ๎า หลอดกาแฟ 
 7) งานแกะสลักของแข็ง เชํน แกะสลักหน๎าบัน คันทวย บานประตู โลหะ 
 องค๑ประกอบของการประดิษฐ๑ชิ้นงานอยํางสร๎างสรรค๑ คือ 
 1) เป็นสิ่งที่มีอยูํในคนทุกคน พบในพฤติกรรม 2 ทาง ได๎แกํ พฤติกรรมทางสมองและ

พฤติกรรมทางกาย 
 2) กระบวนการตํอเนื่องที่เกิดจาก ประสบการณ๑ สิ่งแวดล๎อม ความคิดจินตนาการ 

และการแสดงออก 
 3) เป็นความคิดและการกระทําที่อยูํภายใต๎กฎเกณฑ๑ของความดีและความถูกต๎อง 
 4) เป็นความคิดและการกระทําในขณะที่สมองทํางานตามปกติและมีสตอิยํางสมบูรณ๑ 
 5) เป็นความฉลาดของมนุษย๑ ในการปรับสิ่งแวดล๎อมและการรับรู๎ให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 กลําวได๎วํา งานศิลปะประดิษฐ๑นับเป็นงานที่ใช๎เรียกการผลิต การสร๎างสรรค๑งาน

หัตถกรรมที่ใช๎เทคนิคที่หลากหลายและผสมผสานกันในหลาย ๆ เทคนิค และวัสดุที่หลากชนิดด๎วย 
โดยจะต๎องเป็นการผลิตที่สร๎างขึ้นด๎วยภูมิปัญญาของชาวบ๎านและผลิตขึ้นด๎วยมือ ทั้งต๎องมีลักษณะที่
สวยงาม และมีคุณภาพ และสามารถสื่อสารภูมิปัญญาท๎องถิ่นของจังหวัดเชียงใหมํแกํผู๎พบเห็นด๎วย 

1.10 งานหัตถกรรมเครื่องเขิน 
 “เคร่ืองเขิน” เป็นภาชนะที่ทําจากไม๎ไผํสาน เป็นรูปทรงตําง ๆ ตามความต๎องการ 

เคลือบด๎วยน้ํารักสีดํา ถ๎าต๎องการสีแดงจะทาเคลือบด๎วยชาด ซึ่งเชียงใหมํเรียกวํา “สีหาง” เคร่ืองเขิน
ของเจ๎านายและผู๎มีอันจะกินอาจจะประดับตกแตํงด๎วยสีทองและมีการเขียนลายอยํางสวยงาม    
เคร่ืองเขินเป็นงานศิลปหัตถกรรมของเชียงใหมํที่นักทํองเที่ยวร๎ูจักดีอีกอยํางหนึ่ง “สารานุกรมไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เลํม 4” ได๎กลําวถึงเคร่ืองเขินวํา “ในประเทศไทยนี้มีการทําเคร่ืองเขินอยูํที่
เชียงใหมํแหํงเดียว ที่อื่นไมํมีทํากัน ณ ที่ใด” 
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 สมโชติ อ๐องสกุล (2543) กลําวสรุปในงานวิจัยเร่ือง การสืบค๎นหลักฐานทางการศึกษา
ในล๎านนา : ชุมชนในเวียงเชียงใหมํ กรณีเคร่ืองเงินและเคร่ืองเขิน วําแหลํงผลิตเคร่ืองเขินหรือ     
“คัวฮักคัวหาง” ในเชียงใหมํที่สําคัญ คือ บ๎านนันทาราม หรือ บ๎านเขิน มีวัดนันทารามเป็นศูนย๑กลาง
อยูํทางด๎านใต๎ของวัดหมื่นสาร เป็นชุมชนเกําอยํางน๎อยตั้งแตํสมัยราชวงศ๑มังรายยุคนั้นวัดนี้              
มีพระสงฆ๑ที่มีชื่อเสียงพระญาณคัมภีร๑ หรือพระมหาญาณคัมภีร๑ (พ.ศ.1924-1995) ผู๎นําศาสนา    
ลังกาวงศ๑ใหมํ มาล๎านนาเกิดเป็น “ฝ่ายป่าแดง” ขณะที่ลังกาวงศ๑ที่มีอยูํเดิมเป็น “ฝ่ายสวนดอก”      
โดยอยูํใต๎การอุปภัมภกของพระเจ๎าติโลกราช (พ.ศ.1984-2030) คนที่มาตั้งถิ่นฐานบริเวณรอบ   
วัดนันทารามตั้งแตํปี พ.ศ.2347เป็นกลุํมเขินจากเชียงตุงที่พระเจ๎ากาวิละให๎ท๎าวแกํนคําคุมกําลัง     
ไปเกลี้ยกลํอมมา นํามาโดยเจ๎ามหาสิริชัยสารัมพยะ  มีทั้งเจ๎านายเชื้อพระวงศ๑ ขุนนางข๎าราชบริพาร 
พระภิกษุและไพรํ พระเจ๎ากาวิละ โปรดให๎อยูํรอบวัดนันทารามเรียกวําบ๎านเขินหรือบ๎านนันตา
ตั้งแตํนั้นมา ในสมัยพระเจ๎าอินทวิชยานนท๑ เจ๎าหลวงองค๑ที่ 7 (พ.ศ.2416-2439) โปรดให๎เจ๎าอาวาส
วัดนันทารามเป็น 1 ใน 7 ของสังฆราชแหํงเมืองเชียงใหมํเรียกวําสังฆราชาสรภังค๑ วัดนันทาราม 

 “คัวฮักคัวหาง” เป็นภาษาพูดที่หมายถึงเคร่ืองเขิน (Lacquer ware) ฮักหรือรักคือน้ํารัก
น้ํายางที่ได๎จากต๎นรักขนาดใหญํและต๎นรักหมูหรือรักน้ํา แรกกรีดจะมีสีเหลืองเมื่อทิ้งไว๎จะสีดํา แบํง
ประเภทตามการใช๎งานเป็นรักรองพื้นคือ (1) ยางรักที่ผํานการกรองแล๎ว ใช๎แปรงทาบนพื้นวัสดุที่ขัด
แตํงแล๎ว (2) รักสมุก คือ ยางรักที่ผสมกับถํานใบตอง หรือ ถํานหญ๎าคา หรือ ผงดินที่บดละเอียด       
(3) รักน้ําเกลี้ยงคือรักแห๎งเร็วใช๎ทาบนรักสมุกเพื่อเคลือบให๎เคร่ืองเขินมีเงางาม ผู๎ใช๎รักไมํถูกวิธี     
จะมีอาการคันมาก ปัจจุบัน “ฮัก” หรือรักในไทยหายากคนผลิตเคร่ืองเขินต๎องซื้อจากพมํา สํวนหาง
หรือชาดเป็นสารสีแดง ล๎านนาใช๎ดินตามดอยมาบดผสมกับน้ํามันมะเยาและน้ํามันยาง หางเป็นสาร
อันตราย คนขุดไมํถูกวิธีถึงกับเล็บหลุด เมื่อได๎แล๎วต๎องทําลายสารปรอทด๎วยการหํอดินด๎วยใบตอง
แล๎วนําไปหมกไฟเสียกํอนนําไปบดที่ถนนนันทาราม ร๎านเคร่ืองเขินที่มีชื่อเสียง คือ (1) ร๎านวิชัยกุล 
(ของนางศรีพรรณ สุวรรณชมภู) ผลผลิต 800 ชิ้นตํอ คนงาน 21 คน ข๎อมูลปี 2527 (2) ร๎านประเทือง
เคร่ืองเขิน (ของนางประเทือง สมศักดิ์) (3) ร๎านใจฟ้าเคร่ืองเขินเชียงใหมํ (ของลูกสาวนางบานเย็น 
อักษรศรี) เป็นต๎น นักทํองเที่ยวได๎มีโอกาสซื้อ “คัวเงิน” บนถนนวัวลายแล๎วมาซื้อเคร่ืองเขินหรือ 
“คัวฮักคัวหาง” ที่แหลํงผลิตยํานถนนนันทารามอยํางมีความสุขทั่วหน๎าทั้งคนซื้อ คนขาย คนผลิต  

 ปัจจุบันการทําเคร่ืองเขินได๎แพรํกระจายไปทั่วทั้งภาคเหนือ มีชื่อเสียงเป็นที่ ร๎ูจัก        
กันโดยทั่วไป  และได๎รับการยกยํองวําประณีตงดงาม คือ เคร่ืองเขินเชียงใหมํ โดยเฉพาะเขตอําเภอ
เมือง อําเภอหางดง และอําเภอสันกําแพง เป็นอําเภอที่ยังคงมีการทําเคร่ืองรักเคร่ืองเขินเป็นอาชีพอยูํ    
เคร่ืองเขินจึงนับได๎วําเป็นหัตถกรรมที่นําสนใจไมํน๎อย ด๎วยเหตุที่สามารถนําเอาวัสดุในท๎องถิ่นที่มี
อยูํมากตามธรรมชาติ ได๎แกํ ไม๎สัก ไม๎ไผํ มาประดิษฐ๑เป็นภาชนะเคร่ืองใช๎สอยตําง ๆ แล๎วลงยางรัก   
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ตกแตํงด๎วยสีชาด มุก ทองคําเปลว เงินเปลว เปลือกไขํได๎อยํางงดงาม ทั้งลวดลายอันประณีตและ
เป็นเอกลักษณ๑ จนอาจกลําวได๎วําเป็นงานประณีตศิลป์อยํางหนึ่ง  ในสมัยดั้งเดิมนั้นเคร่ืองเขิน
เชียงใหมํมักเป็นโครงไม๎หรือโครงไม๎ไผํสานแล๎วลงยางรัก ตกแตํงด๎วยสีแดงชาด และเขียนลายให๎
งดงาม มักนิยมประดิษฐ๑เป็นเคร่ืองใช๎สอยจําพวกขันหมาก เชี่ยนหมาก หีบผ๎า โอ ตะลุํม เป็นต๎น  
สํวนเคร่ืองเขินที่มาจากตํางประเทศ เชํน ญ่ีปุ่น พมํา หรือเวียดนาม มักเป็นโครงไม๎ และใช๎กรรมวิธี
ตกแตํงเชํนเดียวกันแตํนิยมประดิษฐ๑เป็นชาม จานรองถ๎วยแก๎ว แผํนภาพ ถ๎วยน้ํา เป็นต๎น 

 เคร่ืองเขินได๎พัฒนาการในด๎านการใช๎โครงภาชนะเคร่ืองใช๎ไปตามความเจริญของ
บ๎านเมือง ตลอดจนวัสดุจําพวกไม๎และเนื่องจากไม๎ไผํมีคํอนข๎างจํากัด  จึงนิยมใช๎โครงวัสดุจําพวก
โลหะ  พลาสติก  ดินเผาไปจนถึงกระดาษ แล๎วใช๎กรรมวิธีตกแตํงสําเร็จด๎วยยางรักตามแบบดั้งเดิม  
ตลอดจนพัฒนาลวดลายสีและติดผิววัสดุให๎หลากหลายมากยิ่งขึ้น เคร่ืองเขินสมัยใหมํเหลํานี้           
จึงเปลี่ยนรูปลักษณ๑ไป อีกทั้งหน๎าที่ใช๎สอยก็ขยายกว๎างขึ้นคือ เป็นเคร่ืองใช๎สอยในชีวิตประจําวัน
และยังใช๎เป็นเคร่ืองประดับตกแตํงบ๎าน  นักทํองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยียนเชียงใหมํจึงมั กนิยมหาซื้อ       
ไปเป็นของฝากที่ระลึกแกํญาติมิตรเสมอ ๆ 

 อยํางไรก็ตามถึงแม๎วําเคร่ืองเขินจะปรับเปลี่ยนโครงสร๎างของสี ลวดลายไปอยํางไร  
แตํถ๎าใช๎กลวิธีแตํงสําเร็จโดยการลงยางรักบนภาชนะหรือเคร่ืองใช๎สอยตําง ๆ ก็เรียกวํา เคร่ืองรัก
หรือเคร่ืองเขินทั้งสิ้น ในภาษาอังกฤษเรียกเคร่ืองใช๎สอยลงยารักวํา แลคเกอร๑แวร๑ (lacquer ware)  
ซึ่งหมายถึงยางรักนั้นเอง สํวนงานประณีตศิลป์อยํางอ่ืน ๆ ที่ใช๎วิธีการลงรักแล๎วปิดทองบน
สิ่งกํอสร๎างจําพวก ชํอฟ้า หน๎าประตู หน๎าตํางตามโบสถ๑ วิหารตําง ๆ นั้น ไมํเรียกวําเคร่ืองเขินแตํจะ
เรียกตามกรรมวิธีวํา การลงรักปิดทอง การทําเคร่ืองเขินเชียงใหมํในปัจจุบัน อาจจําแนกได๎เป็น 2 
แบบคือ แบบดั้งเดิมที่ถือเป็นเอกลักษณ๑แตํโบราณที่นิยมใช๎โครงไม๎หรือไม๎ไผํสานลงรัก ลงสีแดง 
(ชาด)  และดํา และเขียนลายแบบลายลดน้ํา หรือลายกํามะลอ อีกแนวหนึ่งเป็นแนวสมัยใหมํที่นิยม
ใช๎  โครงวัสดุอ่ืน ๆ เชํน โลหะ พลาสติก ดินเผา กระดาษ โดยนิยมทําของประดับตกแตํง สี และลาย
หลากหลายรูปแบบตามความนิยมของคนในปัจจุบัน และจากการสํารวจพบวิธีการทําเคร่ืองเขิน                   
โดยจําแนกตามลวดลายและการประดับพบวํามีด๎วยกันอยํางน๎อย 4 แบบ ได๎แกํ เคร่ืองเขินลายขูด  
เคร่ืองเขินลายทองลดน้ํา เคร่ืองรักสีแบบญี่ปุ่น และเคร่ืองเขินประดับเปลือกไขํ 
 กลําวได๎วํา งานหัตถกรรม 10 สาขา ได๎แกํ งานผ๎าทอ งานเคร่ืองหนัง งานเคร่ืองจักสาน 
งานไม๎แกะสลัก งานเคร่ืองปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบ งานเคร่ืองเงิน งานเคร่ืองเขิน งานกระดาษ 
งานโลหะ และงานศิลปะประดิษฐ๑ ซึ่งแตํละงานชํางนั้นจะถูกแบํงแยกตามเทคนิค วิธีการผลิต หรือ
วัสดุที่ใช๎ในการเรียกชื่อแตํละสาขางานนั่นเอง โดยงานหัตถกรรมทั้ง 10 สาขา นับเป็นภูมิปัญญา
ด๎านงานหัตถกรรมที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหมํ รวมถึงของภาคเห นือตอบบนด๎วย ซึ่งงาน
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หัตถกรรมเหลํานี้แสดงให๎เห็นถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณี และฝีมือเชิงชํางท๎องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหมํ ที่ไมํด๎อยไปกวําจากแหลํงอื่น ๆ ของประเทศ 
 

2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) นับได๎วําเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ 

พระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
รวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยูํบนพื้นฐานทางสายกลาง คํานึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช๎ความร๎ู ความรอบคอบ และคุณธรรม 
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทํา 

อยํางไรก็ตาม ประชาชนสํวนใหญํยังมีความเข๎าใจหลากหลาย และไมํชัดเจนถึงความหมาย
และหลักแนวคิดที่แท๎จริงของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปรัชญาที่มุํงเน๎นความมั่นคง      
และความยั่งยืนของการพัฒนาอันมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ สามารถประยุกต๑ใช๎ได๎ในทุกระดับ      
คํานิยามของความพอเพียงที่ประกอบด๎วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัว 
ภายใต๎เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่ต๎องอาศัยเงื่อนไขความร๎ูและเงื่อนไข
คุณธรรม 

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ได๎พัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อที่จะให๎พสกนิกรชาวไทยได๎เข๎าถึงทางสายกลางของชีวิต และเพื่อคงไว๎ซึ่งทฤษฏีของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานการดํารงชีวิตซึ่งอยูํระหวํางสังคมระดับท๎องถิ่น และตลาดระดับสากล 
จุดเดํนของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยชาติสามารถทันสมัยและก๎าวสูํความเป็นสากลได๎ 
โดยปราศจากการตํอต๎านกระแสโลกาภิวัตน๑ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในชํวงปี พ.ศ. 2540 เมื่อปีที่ประเทศไทย
ต๎องการรักษาความมั่นคง และเสถียรภาพเพื่อที่จะยืนหยัดในการพึ่งตนเอง แล ะพัฒนานโยบาย         
ที่สําคัญเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสร๎างแนวคิดเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได๎ ซึ่งคนไทย
จะสามารถเลี้ยงชีพโดยอยูํบนพื้นฐานของความพอเพียง 

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมีพระราชดําริวํา มันไมํได๎มีความจําเป็นที่เราจะกลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมใหมํ (NIC) พระองค๑ได๎ทรงอธิบายวํา ความพอเพียงและการพึ่งตนเอง คือ   
ทางสายกลางที่จะป้องกันการเปลี่ยนแปลงความไมํมั่นคงของประเทศได๎เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อวํา
สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร๎างทางสังคมของชุมชนให๎ดีขึ้นมีปัจจัย 2 อยําง คือ 

1. การผลิตจะต๎องมีความสัมพันธ๑กันระหวําง ปริมาณผลผลิต และการบริโภค 
2. ชุมชนจะต๎องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเอง 
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กรอบแนวทางคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จากการประเมินผลการพัฒนาชํวง 4 ทศวรรษที่ผํานมาชี้ให๎เห็นอยํางชัดถึงการพัฒนา ที่ขาด

สมดุลไมํยั่งยืนและเปราะบางตํอผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัยภายนอก จนเกิดเป็นวิกฤต
เศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 และนอกจากนี้ยังมีปัญหาในเชิงโครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมที่กํอให๎เกิด
ความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายได๎ ปัญหาทางสังคม ตลอดจนปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ โดยในฐานะหนํวยงานหลัก 
ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และได๎ตระหนักในปัญหาจากการพัฒนา
ดังกลําว จึงเล็งเห็นถึงความจําเป็นที่จะต๎องกําหนดแนวทางการพัฒนาของประเทศในทิศทางใหมํ        
ที่มุํงสํงเสริมความสมดุลในด๎านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการ เน๎นความยั่งยืน
ของการพัฒนาเพื่อให๎คนรํุนหลังมีคุณภาพชีวิตที่ไมํด๎อยหรือดีกวําคนรํุนปัจจุบัน ให๎ความสําคัญกับ
กระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกระดับตั้งแตํครอบครัว ชุมชน และทุกภาคสํวนของสังคม  

ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 9) สํานักงานฯ       
จึงได๎อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงได๎พระราชทาน 
เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทย ซึ่งได๎เน๎นการพัฒนาที่ยึดมั่นในทางสายกลาง             
ความพอเพียง ความมีเหตุมีผลในการดําเนินชีวิต และการสร๎างภูมิคุ๎มกันในตัวเอง ควบคูํไปกับ    
การเสริมสร๎างความรู๎คูํกับคุณธรรม มาใช๎เป็นปรัชญานําทางในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 9 

อยํางไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันความเข๎าใจในหลักปรัชญาดังกลําว ยังมีคว ามไมํชัดเจน      
และมีการตีความที่หลากหลาย ดังนั้น เพื่อให๎ทุกฝ่ายเกิดความเข๎าใจในหลักปรัชญาฯ อยํางถูกต๎อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สํานักงานฯ จึงได๎รํวมกับสํานักงานทรัพย๑สินสํวนพระมหากษัตริย๑ 
จัดทําโครงการพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร๑ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได๎จัดตั้ง
กลุํมพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร๑ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับผิดชอบการนําเสนอ
แนวทางการอธิบายหลักปรัชญาดังกลําวในรูปทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร๑ และเพื่อใช๎เป็นตัวอยําง    
การสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องอยํางเป็นระบบเกี่ยวกับปรัชญาฯ ตลอดจนเพื่อเผยแพรํหลักปรัชญาฯ 
และกรอบแนวคิดทางทฤษฎีดังกลําวไปยังหนํวยงานและผู๎ที่สนใจทั้งภายในและนอกประเทศตํอไป 
ความเข๎าใจที่ถูกต๎องรํวมกันในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดประกายให๎เกิดแนวคิดในการ
นําหลักปรัชญาดังกลําวไปประยุกต๑ใช๎เป็นหลักในการดําเนินชีวิตด๎านตําง ๆ เพื่อผลแหํงการพัฒนา
อยํางสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสร๎างองค๑ความร๎ูให๎เกิดประโยชน๑แกํวงการศึกษา 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูํบนพื้นฐานของทาง
สายกลาง และความไมํประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร๎างภูมิคุ๎มกัน   
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ที่ดีในตัว ตลอดจนใช๎ความร๎ูความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และ
การกระทํา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักพิจารณาอยูํ 5 สํวน ดังนี ้

1) กรอบแนวคิด นับเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูํ และปฏิบัติตนในทางที่ควร
จะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ได๎ตลอดเวลา 
และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา มุํงเน๎นการรอดพ๎น จากภัย และ
วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎กับการปฏิบัติตนได๎ทุกระดับ 
โดยเน๎นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอยํางเป็นขั้นตอน 

3) คํานยิาม ความพอเพียงจะต๎องประกอบด๎วย 3 คุณลักษณะ พร๎อม ๆ กันดังนี้ 
 3.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมํน๎อยเกินไป ไมํมากเกินไป โดยไมํ

เบียดเบียนตนเอง และผู๎อ่ืน เชํนการผลิต และการบริโภคที่อยูํในระดับพอประมาณ 
 3.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 

จะต๎องเป็นไปอยํางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข๎องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวํา      
จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยํางรอบคอบ 

 3.3) การมีภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให๎พร๎อมรับผลกระทบ และ       
การเปลี่ยนแปลงด๎านตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได๎ของสถานการณ๑ตําง ๆ ที่คาดวํา     
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล๎ และไกล 

4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตําง ๆ ให๎อยูํในระดับพอเพียงนั้น ต๎อง
อาศัยทั้งความร๎ู และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กลําวคือ 

 4.1) เงื่อนไขความร๎ู ประกอบด๎วย ความรอบร๎ูเกี่ยวกับวิชาการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
อยํางรอบด๎าน ความรอบคอบที่จะนําความร๎ูเหลํานั้นมาพิจารณาให๎เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 4.2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่ต๎องเสริมสร๎างประกอบด๎วย มีความตระหนักในคุณธรรม   
มีความซื่อสัตย๑สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช๎สติปัญญาในการดําเนินชีวิต  

5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวําจะได๎รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต๑ใช๎ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร๎อมรับตํอการเปลี่ยนแปลงทุกด๎าน ทั้งด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล๎อม ความรู๎ และเทคโนโลยี 

โดยกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด๎วยหลัก 3 หํวง (ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัว) 2 เงื่อนไข (เงื่อนไขความร๎ู และเงื่อนไขด๎านคุณธรรม) 
นั้นสามารถแสดงได๎ดัง แผนภูมิที่ 2.1 
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 แผนภูมิที่ 2.1 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ที่มา : งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ฯ 

 
การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูํบนพื้นฐานทางสายกลาง      
และความไมํประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัว 
โดยใช๎ความรอบรู๎ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการตัดสินใจและการกระทํา 

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ได๎ทําให๎คนไทยหันมาให๎ความสําคัญกับการพัฒนาตามหลัก
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามคําชี้แนะของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมากขึ้น สศช. จึงได๎เชิญ
ผู๎ทรงคุณวุฒิจากสาขาตําง ๆ มารํวมกันกลั่นกรองและสรุปเป็นนิยามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
และอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาในการทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพื่อสํงเสริม    
ให๎ประชาชนทุกระดับมีความเข๎าใจเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปประกอบการดําเนินชีวิต 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายหลักเพื่อสร๎างกระแสสังคมให๎มีการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎เป็นกรอบความคิดหรือสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน  
โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อสร๎างความร๎ูความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง                  
ให๎ประชาชนทุกระดับสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต๑ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 
และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน๑ในการดํารงชีวิตให๎อยูํบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนนําไปสูํการปรับแนวทางการพัฒนาให๎อยูํบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธวิธีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จะมีการดําเนินการอยํางเป็นขั้นตอนและชัดเจน 
โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน 4 ด๎านควบคูํกัน คือ เชื่อมโยงเครือขํายเรียนร๎ูเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
วิชาการและศึกษาวิจัย สร๎างหลักสูตรและกระบวนการเรียนร๎ู และเผยแพรํประชาสัมพันธ๑            
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นในลักษณะเครือขํายและระดมพลังจากทุกภาคสํวน โดยมี
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนกลางในการดําเนินงาน และทูลเกล๎า ฯ ถวาย
ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 80 พรรษา ในเดือนธันวาคม 2540 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนี้ จะเป็นการเสริมพลังการดําเนินนโยบายของรัฐบาล        
ที่เน๎นการพัฒนาเพื่อให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได๎อยํางมั่นคงภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน๑    
โดยให๎ความสําคัญกับการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมในระดับรากหญ๎าให๎เข๎มแข็ง ขณะที่สํงเสริม 
การพัฒนาประเทศให๎มีเสถียรภาพในระดับระประเทศ สามารถปรับตัวเลือกรับสิ่งที่เป็นประโยช น๑
และพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ได๎ และนําไปสูํความอยูํดีมีสุขของคนไทยในที่สุด 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑ใช๎กับอุตสาหกรรมขนาดกลาง  และ     

ขนาดยํอม ดังที่ อภิชัย พันธเสน (2545:7)ได๎กลําววํา จากการประมวลพระราชดําริจากเอกสาร         
ทางราชการและตัวอยํางที่ทรงมีทั้งหมดมาศึกษา มีกรณีดังตํอไปนี้ 

1) การนําองค๑ความร๎ูที่ได๎จากการดําเนินชีวิต ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและเทคโนโลยีชาวบ๎าน 
สิ่งประดิษฐ๑คิดค๎นในราคาประมาใช๎ในการผลิตหยัดใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม นั่นคือ ใช๎เทคโนโลยี
ที่มีราคาไมํแพง แตํถูกหลักวิชาการ 

2) มีความพอเพียงโดยการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ และวัตถุดิบท๎องถิ่นมาใช๎ในการผลิต
คํานึงถึงการใช๎อยํางประหยัดและร๎ูคุณคํา อีกทั้งเน๎นการกระจายความเสี่ยงจากการมีผลิตภัณฑ๑ที่
หลายหลาย และ/หรือ มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนผลผลิตได๎ด๎วย 

3) มีการจ๎างงานอยํางประหยัด โดยใช๎แรงงานในท๎องถิ่นเพื่อลดคําใช๎จําย และเน๎นการ
บริหารความเสี่ยงต่ํา (Down side risk Management) ไมํกํอหนี้จนเกินขีดความสามารถในการจัดการ 

4) ความมีเหตุผลในการประกอบธุรกิจที่คํานึงถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
สถานภาพของผู๎ประกอบการ เพื่อหลีกเลี่ยงตํอการเกิดภาวะหนี้สิน โดยมีขนาดการผลิตที่เหมาะสม 
และสอดคล๎องกับความสามารถในการบริหารจัดการ 

5) มีความตระหนักในคุณธรรม ซื่อสัตย๑ไมํเอาเปรียบตํอผู๎บริโภค การผลิตสินค๎าที่มี
คุณภาพ ยุติธรรมตํอแรงงาน หรือลูกจ๎างและผู๎จําหนํายวัตถุดิบ 
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6) เพื่อการประกอบธุรกิจที่สร๎างความมั่นใจ ไมํโลภมาก ไมํค๎ากําไรเกินควร และไมํเน๎น
กําไรระยะสั้น ควรคํานึงถึงการค๎าในระยะยาวเป็นหลักได๎แกํ “ซื้องําย ขายคลํอง” 

7) การมีภูมิคุ๎มกัน เป็นการเตรียมตัวให๎พร๎อมกับการประกอบธุรกิจ ต๎องคํานึงถึง
สถานการณ๑ตําง ๆ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ และเน๎นการตอบสนองตลาด
ภายในท๎องถิ่น ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศและตลาดตํางประเทศเป็นหลักตามลําดับ 

ปัจจัยเหลํานี้จะชํวยให๎วิสาหกิจสามารถพัฒนาได๎อยํางมั่นคงในระยะยาว ซึ่งจะศึกษาได๎จาก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่สามารถผํานวิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจมาได๎ เพื่อพัฒนาเป็น
ตัวชี้วัดและกําหนดเป็นเกณฑ๑ที่จะให๎การสนับสนุน แทนกา รเน๎นปัจจัยด๎านการเงินแตํเพียง       
อยํางเดียวซึ่งเป็นจุดเน๎นสําคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม             
โดยรัฐบาลและหนํวยงานของรัฐมาโดยตลอด และเป็นแนวทางสําคัญตํอไปในอนาคต ถ๎าหากไมํมี
การศึกษาในประเด็นทั้ง 7 ข๎อที่กลําวมาข๎างต๎นนี้อยํางจริงจัง เพื่อชํวยให๎อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยํอมเป็นสํวนประกอบในการพัฒนาประเทศภายใต๎ยุทธศาสตร๑เศรษฐกิจพอเพียงสืบไป 
 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

“ภูมิปัญญา” สามารถแปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได๎วําเป็นพื้นความร๎ู
ความสามารถ ดังนั้น ภูมิปัญญาท๎องถิ่นนําจะหมายถึงพื้นความร๎ูความสามารถของ (คนใน) ท๎องถิ่น 

สํานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (สสว.) (2549) ได๎ให๎ความหมายของ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นวํา  เป็นองค๑ความร๎ูของกลุํมบุคคลในท๎องถิ่น รวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน  
ที่มีอยูํในทุกภาคของประเทศ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น สามารถแบํงออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ 
ภูมิปัญญาฯ ประเภทองค๑ความร๎ูของกลุํมบุคคลท๎องถิ่น เชํน การผลิตอาหารและเคร่ืองดื่ม การผลิต
ผลิตภัณฑ๑จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ๑จากวัสดุเหลือใช๎ และการผลิตผลิตภัณฑ๑จากไม๎ หิน 
โลหะ แก๎ว เซรามิค ดินเผา เคร่ืองหนัง เป็นต๎น  สํวนภูมิปัญญาอีกประเภท คือ ภูมิปัญญาประเภท
งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ๎าน เชํน เร่ืองเลําพื้นบ๎าน กวีนิพนธ๑พื้นบ๎าน ปริศนาพื้นบ๎าน เพลงพื้นบ๎าน  
ดนตรีพื้นบ๎าน การฟ้อนรําพื้นบ๎าน ละครพื้นบ๎าน ประติมากรรมพื้นบ๎าน งานจิตรกรรมพื้นบ๎าน  
หัตถกรรมพื้นบ๎าน เคร่ืองแตํงกายพื้นบ๎าน และสิ่งทอพื้นบ๎าน เป็นต๎น 

มนตรี โคตรคันทา (2541) ได๎จําแนกภูมิปัญญาท๎องถิ่นออกเป็น 10  ลักษณะดังนี้ 
1) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา ซึ่งภูมิปัญญาประเภทนี้มีลักษณะที่แตกตําง

กันไปในแตํละท๎องถิ่น เนื่องจากมีพื้นฐานทางความเชื่อในศาสนาที่แตกตํางกัน สําหรับภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นของไทยซึ่งเกี่ยวกับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้นได๎มีสํวนสร๎างสรรค๑สังคม
โดยการผสมผสานกับความเชื่อเดิมจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแตํละท๎องถิ่น 
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2) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม เป็นประเพณีและพิธีกรรมที่ดีงาม    
ที่คนในท๎องถิ่นสร๎างขึ้นมา โดยเฉพาะเป็นการเพิ่มขวัญและกําลังใจคนในสังคม ภูมิปัญญาประเภท
นี้จึงมีความสําคัญตํอการดําเนินชีวิตในสังคมเป็นอยํางมาก ดังที่เราจะเห็นได๎จากประเพณีและ
พิธีกรรมที่สําคัญในประเทศไทยวําล๎วนแตํเกี่ยวข๎องกับการดําเนินชีวิต วิถีชีวิตของคนในสังคมแทบ
ทั้งสิ้น 

3) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ๎าน นับวําเป็นการสร๎างสรรค๑งานศิลปะตําง ๆ 
โดยการนําทรัพยากรที่มีอยูํมาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันหลังจากนั้นได๎สืบทอดโดยการพัฒนา
อยํางไมํขาดสายกลายเป็นศิลปะที่มีคุณคําเฉพาะถิ่น 

4) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหาร และผักพื้นบ๎าน และเกิดจากการที่มนุษย๑นําอาหาร
มาบริโภคเพื่อการอยูํรอดแล๎ว มนุษย๑ยังได๎นําเทคนิคการถนอมอาหารและการปรุงอาหารมาใช๎ 
เพื่อให๎อาหารที่มีมากเกินความต๎องการ สามารถเก็บไว๎บริโภคได๎เป็นเวลานาน ถือวําเป็นภูมิปัญญา
อีกประเภทหนึ่งที่สําคัญตํอการดํารงชีวิต นอกจากนี้ยังนําผักพื้นบ๎านชนิดตําง ๆ มาบริโภคและใช๎
เป็นยารักษาโรคอีกด๎วย 

5) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเลํนพื้นบ๎าน เป็นการละเลํนที่ถือเป็นการผํอนคลาย
โดยเฉพาะในวัยเด็กซึ่งชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญาท๎องถิ่นของไทยในด๎านนี้จะใช๎
อุปกรณ๑ในการละเลํนที่ประดิษฐ๑มาจากธรรมชาติ ของเหลือใช๎ ซึ่งแสดงให๎เห็นวิถีชีวิตที่ผูกพัน     
กับธรรมชาติ และร๎ูจักปรับตัวให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมอยํางกลมกลืน 

6) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
อันเกิดจากการสร๎างสรรค๑ของคนในแตํละภาค ที่สามารถพบหลักฐานจากรํองรอยศิลปวัฒนธรรม   
ที่ปรากฏกระจายอยูํทั่วไป เชํน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นต๎น ซึ่งแสดงให๎เห็นถึง
เทคนิค ความคิด ความเชื่อของบรรพบุรุษเป็นอยํางดี 

7) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ๎าน ภูมิปัญญาประเภทนี้สํวนมากแสดงออกถึง
ความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นคติสอนใจสําหรับคนในสังคมซึ่งมีสํวนแตกตํางกันไปตามโลกทัศน๑
ของคนในภาคตําง ๆ 

8) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและตํารายาพื้นบ๎าน ภูมิปัญญาประเภทนี้เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ๑ของคนในอดีตและถํายทอดให๎กับคนรํุนหลัง ซึ่งถือวํามีความสําคัญเป็น
อยํางมาก เพราะถือวําเป็นปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจําเป็นสําหรับมนุษย๑ หากได๎รับการพัฒนาหรือสํงเสริม
จะเป็นประโยชน๑ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได๎ 

9) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม หมายถึง เทคโนโลยี สิ่งของเคร่ืองใช๎
ตําง ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแตํละภาค ถือเป็นการประดิษฐ๑กรรมและหัตถกรรม        
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ชั้นเยี่ยมซึ่งปัจจุบันไมํได๎รับความสนใจในการพัฒนาและสํงเสริมภูมิปัญญาประเภทนี้เทําที่ควร 
หากมีการเรียนรู๎และสืบทอดความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรมและหัตถกรรมให๎แกํเยาวชน ซึ่งจะ
เป็นการรักษาภูมิปัญญาของบรรพชนได๎อีกทางหนึ่ง 

10) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตตามสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติ ได๎แกํ     
การที่คนไทยมีอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทํานา ทําไรํ จึงทําให๎เกิดภูมิปัญญา      
ที่เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมในการดํารงชีวิตเพื่อแก๎ปัญหา หรือ การอ๎อนวอนเพื่อให๎เกิด      
ความอุดมสมบูรณ๑ในการเพราะปลูก และเพื่อเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรกรรม ดังจะเห็นได๎จาก
พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรทั่วทุกภูมิภาคของไทย 

จากความหมายและการจําแนกลักษณะภูมิปัญญาท๎องถิ่นข๎างต๎น สามารถสรุปได๎วํา         
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ๎าน หมายถึง ความร๎ูที่บุคคลหนึ่งเรียนร๎ูมาจากพํอแมํ ปู่ยํา     
ตายาย ญาติพี่น๎อง หรือผู๎มีความร๎ูในหมูํบ๎านในท๎องถิ่นตําง  ๆ ซึ่งมีทั้งภูมิปัญญาที่เป็นความร๎ู
คุณธรรม และภูมิปัญญาที่เป็นความร๎ูเร่ืองการทํามาหากิน ทั้งการเกษตรกรรม การหัตถกรรมและ
การปศุสัตว๑ นอกจากนั้น ยังมีภูมิปัญญาที่เป็นความร๎ูทางด๎านศาสตร๑และศิลป์ เชํน ดนตรี ฟ้อนรํา
การละเลํนตําง ๆ และการรักษาโรคด๎วยวิธีตําง ๆ ด๎วย และงานหัตถกรรมชําง 10 สาขา นับได๎วําเป็น
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ๎าน เป็นการสร๎างสรรค๑งานศิลปะตําง ๆ โดยการนําทรัพยากร
ที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันหลังจากนั้นได๎สืบทอดโดยการพัฒนาอยํางไมํขาด
สายกลายเป็นศิลปะที่มีคุณคําเฉพาะถิ่น อันได๎แกํ งานกระดาษ งานเคร่ืองเงิน  
 

4. บริบทชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
4.1 ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ 
 จากตํานานสิงหนวัติ (วิบูลย๑วรรณ มุสิกะนุเคราะห๑, 2552 : 1-20) ดินแดนทางตะวันตก

เฉียงใต๎ของประเทศจีน เป็นถิ่นของคนไตสร๎างเมืองในเขตลุํมแมํน้ํากก ชื่อเมืองโนยกนาคพันธุนคร 
(เชียงราย) เมื่อ พ.ศ. 162 แตํตํอมาชาวเมืองกินปลาไหลเผือกทําให๎เกิดอาเพศเมืองกลายเป็นหนองน้ํา 
เมื่อ พ.ศ. 1003 และใน พ.ศ. 1181 ปรากฏหัวหน๎ากลุํมชนนาม ลวจักราช (ปู่เจ๎าลาวจง) ที่ดอยตุง 

 พระยามังราย คือหนึ่งในราชวงศ๑ลวจังกราชได๎ครองเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน)              
ใน พ.ศ. 1802 ทรงได๎แผํพระราชอํานาจไปยังหัวเมืองตําง ๆ และได๎เข๎าตีเมืองหริภุญไชยไว๎ได๎ใน                  
พ.ศ.1824 จากนั้นจึงทรงสร๎างเมืองกุมกามขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 จากนั้นจึงได๎เข๎าตีเมืองรามัญ (มอญ) 
ในพ.ศ. 1831 และตีเมืองพุกาม พ.ศ. 1833 ซึ่งได๎ต๎อนผู๎คนและชํางฝีมือมาไว๎เชียงใหมํจํานวนมาก 

 ในวันพฤหัสบดี เพ็ญเดือน 8 (เดือน 6 เหนือ) ปีวอก อัฐศก จุลศักราช 658 (พ.ศ. 1839)             
พระยามังรายทรงเชิญพระยารํวงและพยางําเมือง พระสหายมาปรึกษาในการสร๎างเมืองบริเวณ                 
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ที่ราบลุํมแมํน้ําปิง บริเวณเชิงดอยสุเทพ ชื่อวํา เมืองนพบุรีศรีนครพิงค๑เชียงใหมํ นอกจากนี้ตลอด
ประชนม๑ชีพพระองค๑ประทับอยูํที่เชียงใหมํ สํวนเมืองอ่ืน ๆ ให๎พระโอรสและขุนนางไปปกค รอง     
ในสมัยของพระองค๑เป็นสมัยที่มีความเจริญรํุงเรือง และมีความเข็มแข็งทางทหาร อีกทั้งมีอาณาเขต 
ที่กว๎างขวาง มีประชากรที่มาก และยังมีความสัมพันธ๑อันดีกับอาณาจักรสุโขทัย พะเยา และพุกาม 

 ราชวงศ๑มังรายปกครองอาณาจักรล๎านนาได๎ 261 ปี ก็สูญสิ้นเอกราชในพ.ศ. 210 1     
เมื่อพระเจ๎าบุเรงนอกมาตีเชียงใหมํในสมัยของพระเมืองแก๎วและตกอยูํในอํานาจพมํานานถึง 200 ปี 

 ใน พ.ศ. 2314 พระเจ๎าตากสินได๎ยกทัพมาตีเชียงใหมํ ซึ่งขณะนั้นพระยาจําบ๎านชักชวน                         
พระยากาวิละให๎ติดตํอทัพไทยมาตีเชียงใหมํอีก ถึง 2 คร้ัง ใน พ.ศ. 2339 พระยากาวิละได๎ตั้งเมือง   
อยูํที่เชียงใหมํที่ปลํอยทิ้งร๎าง ขึ้นครองเมืองในราชวงศ๑เจ๎าเจ็ดตนตั้งแตํนั้นมา ในขณะนั้นคนล๎านนา
แสวงหาอิสรภาพ จากที่วัฒนธรรมของล๎านนาและธนบุรีไมํแตํงตํางกันมากนัก จึงทําให๎ฝักใฝ่มาทาง
กรุงธนบุรี จึงทําให๎ยอมรับอํานาจจากกรุงรัตนโกสินทร๑ และกลืนล๎านนาให๎มีความร๎ูสึกเป็นพลเมือง
ไทยด๎วยการปกครองและการศึกษา จนกระทั่งเมื่อรถไฟมาถึงเชียงใหมํมาถึงเชียงใหมํเมื่อ พ.ศ. 
2464 เชียงใหมํจึงคํอย ๆ ผนึกเข๎าเป็นสํวนหน่ึงของราชอาณาจักรไทย 

4.2 ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม ่
 ข๎อมูลด๎านภูมิศาสตร๑จังหวัดเชียงใหมํ (ศิริศักดิ์ คุ๎มรักษา, 2543 : 18-34) มีดังนี้ 
 1) ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมํ, 2552 : 3) จังหวัดเชียงใหมํตั้งอยูํ

ทางทิศเหนือของประเทศไทย หํางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 720 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 
20,107.057 ตร.กม. หรือ 12,566,910 ไรํ 

 2) ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดเชียงใหมํมีลักษณะแบบทิวเขาสลับซับซ๎อนมีลักษณะ
เป็นแนวยาวขนานกันในทิศทางเหนือใต๎ ในระหวํางภูเขามีที่ราบก๎นหุบเขาซึ่งเป็นที่ราบที่มีดิน
ตะกอนทับถมกันเป็นชั้น ๆ ประกอบกับมีแมํน้ําที่มีต๎นกําเนิดจากเทือกเขาไหลสูํที่ราบลุํม เหมาะแกํ
การเกษตร จึงทําให๎มีผู๎คนมาตั้งถิ่นฐานในที่ราบแหํงน้ี ที่ราบที่สําคัญในสํวนนี้คือที่ราบลุํมเชียงใหมํ
ลําพูน ซึ่งเป็นที่ราบขนาดใหญํตํอเน่ืองเป็นผืนเดียวกัน มีแมํน้ําปิงเป็นแมํน้ําใหญํ 

 3) อาณาเขตติดตํอ ได๎แกํ ด๎านทิศเหนือติดตํอกับรัฐฉานของพมํา โดยมีทิวเขาแดนลาว
เป็นเขตกั้นแดน ทิศใต๎ ติดตํอกับ อําเภอสามเงา อําเภอแมํระมาด และอําเภอทําสองยาง จังหวัดตาก                  
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ อําเภอแมํฟ้าหลวง อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแมํสรวย อําเภอเวียงป่าเป้า 
จังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองปาน อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง และอําเภอบ๎านธิ อําเภอเมือง
ลําพูน อําเภอป่าซาง อําเภอเวียงหนองลํอง อําเภอบ๎านโฮํง และอําเภอบ๎านลี้ จังหวัดลําพูนสํวนทาง
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ อําเภอปาย อําเภอเมืองแมํฮํองสอน อําเภอขุนยวง อําเภอแมํลาน๎อย อําเภอ              
แมํสะเรียง และอําเภอสบเมย จังหวัดแมํฮํองสอน 
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4.3 ข้อมูลด้านประชากรจังหวัดเชียงใหม่ 
 ข๎อมูลด๎านประชากร (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมํ, 2552 : 4) แจกแจงข๎อมูลดังนี้ 
 1) จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,666,024 ด๎านเชื้อชาติ ประชากรสํวนใหญํในจังหวัด

เชียงใหมํเป็นคนไทย และกลุํมชนชาติพันธ๑ ได๎แกํ กะเหร่ียง ม๎ง เมี่ยน อาขํา ลาหูํ ลีซอ ลัวะ ปะหลํอง 
ไทยใหญํ จีนฮํอ เป็นต๎น 

 2) การศึกษาของประชากรนั้น จังหวัดเชียงใหมํมีระบบการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาล
จนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

 3) การใช๎ภาษาของประชาชนจังหวัดเชียงใหมํ สํวนใหญํใช๎ภาษาล๎านนา หรือภาษาคํา
เมือง หากติดตํอราชการจะใช๎ภาษาไทยเป็นหลัก 

 4) ศาสนาที่นับถือ สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร๎อยละ 91.80 ศาสนาคริสต๑     
คิดเป็นร๎อยละ 5.60 ศาสนาอิสลามคิดเป็นร๎อยละ 1.17 ศาสนาพราหมณ๑ ฮินดูและสิกข๑ คิดเป็น                
ร๎อยละ0.02 

4.4 ลักษณะการปกครองของจังหวัดเชียงใหม่ 
 จังหวัดเชียงใหมํแบํงเขตการปกครองออกเป็น 25 อําเภอ 204 ตําบล 2,066 หมูํบ๎าน 

และมีการปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งมีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจํานวน 211 แหํง ดังนี้ 
 1) องค๑การบริหารสํวนจังหวัด จํานวน 1 แหํง 
 2) เทศบาลนคร จํานวน 1 แหํง 
 3) เทศบาลเมือง จํานวน 2 แหํง 
 4) เทศบาลตําบล จํานวน 94 แหํง 
 5) องค๑การบริหารสํวนตําบล จํานวน 113 แหํง 
4.5 สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ 
 จากข๎อมูลในวันที่ 20 กุมภาพันธ๑ 2553 ของข๎อมูลเศรษฐกิจการค๎าจังหวัดเชียงใหมํ 

(สํานักงานพาณิชย๑จังหวัดเชียงใหมํ, 2552 : 1-2) ดังนี ้
 1) ผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัด (GPP ปี 2550) ประมาณ 112,221 ล๎านบาท แจกแจงเป็น 
  1.1) การขายสํง ขายปลีก ซํอมแซมยานยนต๑ ของใช๎สํวนบุคคลและของใช๎         

ในครัวเรือน ร๎อยละ 15.05 
  1.2) เกษตรกรรม การลําสัตว๑และป่าไม๎ คิดเป็นร๎อยละ 16.35 
  1.3) โรงแรมและภัตตาคาร คิดเป็นร๎อยละ 10.93 
  1.4) การผลิตอุตสาหกรรม คิดเป็นร๎อยละ 9.51 
  1.5) การศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 10.18 
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  1.6) การขนสํง สถานที่เก็บสินค๎าและคมนาคม คิดเป็นร๎อยละ 7.23 
  1.7) อสังหาริมทรัพย๑ คิดเป็นร๎อยละ 3.94 
  1.8) การบริหารราชการแผํนดินและการป้องกันประเทศ คิดเป็นร๎อยละ 7.23 
  1.9) อ่ืน ๆ คิดเป็นร๎อยละ 19.58 
 2) รายได๎เฉลี่ยตํอหัวตํอปี 76,388 บาท 
 3) อัตราการวํางงาน คิดเป็นร๎อยละ 1.4 
 4) คําแรงขั้นต่ํา 168 บาทตํอวัน 
 5) ทะเบียนนิติบุคคล คงอยูํ 13,914 ราย เงินทุนจดทะเบียน 66,261.96 ล๎านบาท 
 6) การจัดเก็บภาษี แบํงเป็น 3 ประเภท คือ 
  6.1) ภาษีนิติบุคคล 50.28 ล๎านบาท 
  6.2) ภาษีมูลคําเพิ่ม 184.36 ล๎านบาท 
  6.3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 7.58 ล๎านบาท 
 7) การยื่นคําขอจดทะเบียนทรัพย๑สินทางปัญญา (ม.ค. 52) มี 4 ประเภท คือ 
  7.1) สิทธิบัตร จํานวน 7 ราย 
  7.2) เคร่ืองหมายทางการค๎า จํานวน 14 ราย 
  7.3) ลิขสิทธิ์ จํานวน 11 ราย 
  7.4) ความลับฯ ยังไมํมี 
 8) การจําหนํายสินค๎า OTOP (ม.ค. 52) ยอดจําหนํายทั้งจังหวัด จํานวน 6,863,104.93 

บาท สินค๎าสําคัญของ OTOP ได๎แกํ ผ๎าและเคร่ืองแตํงกาย ศิลปะประดิษฐ๑และของที่ระลึก ของใช๎
ของประดับตกแตํงดังนี ้

  8.1) การจําหนํายผําน Kiosk จํานวน 28,000 บาท 
  8.2) งานแสดงสินค๎าภายในประเทศ จํานวน 638,200 บาท 
  8.3) สถานที่อื่น ๆ ที่ สํานักงานพาณิชย๑จัดให๎จําหนํายสินค๎า OTOP (ถนนคนเดิน

ทุกวันอาทิตย๑ คาร๑ฟูร๑) จํานวน 25,000 บาท 
  8.4) ที่กลุํม และอื่น ๆ  จํานวน 4,139,753.55 บาท 
  8.5) การสํงออก จํานวน 2,032,151.38 บาท 
4.6 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 อําเภอสันทรายเป็นอําเภอที่ขนาดใหญํอําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหมํ ข๎อมูลทั่วไป

ของอําเภอสันทราย (สารานุกรมวิกีพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน๑) มีดังนี้ 
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 1) ประวัติความเป็นมา ความหมายของอําเภอสันทรายมาจากเนินทรายใหญํ ในอดีต  
เมื่อมีน้ําหลากมาตั้งแตํแมํน้ําปิงและแมํน้ําคาว จะพัดพาเอาทรายมาสะสมไว๎ในท๎องที่บริเวณตําบล
สันทรายหลวงและสันทรายน๎อยเป็นประจําทุกปี จึงเรียกวํา สันทราย และได๎ชื่อวําเป็นอําเภอที่มี
ความอุดมสมบูรณ๑อําเภอหนึ่งของเชียงใหมํ มีข๎าวพันธุ๑ดี มีสวนหมาก สวนพลู ซึ่งปัจจุบันอําเภอ             
สันทรายก็ยังมีผลผลิตด๎านการเกษตรเป็นอยํางมาก ในด๎านศิลปวัฒนธรรมทางอําเภอสันทราย                  
ได๎สร๎างสรรค๑และสืบสานประเพณีท๎องถิ่น และเอกลักษณ๑สําคัญอําเภอสันทราย คือ การทําอาหาร
พื้นบ๎านของกลุํมแมํบ๎านอําเภอสันทรายจนเป็นที่นิยม เชํน การทําแคบหมู ข๎าวแตน เป็นต๎น 

 2) ที่ตั้งและอาณาเขต ติดตํอกับอําเภอใกล๎เคียง คือ ทิศเหนือ ติดตํอกับอําเภอแมํแตง                    
ทิศตะวันออก ติดตํอกับอําเภอดอยสะเก็ด  ทิศใต๎ ติดตํอกับอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง และ
อําเภอเมืองเชียงใหมํ สํวนทิศตะวันตก ติดตํอกับอําเภอเมืองเชียงใหมํ และอําเภอแมํริม 

 3) การปกครองของอําเภอสันทราย มี 2 ประเภท คือ 
  3.1) การปกครองสํวนภูมิภาค อําเภอสันทรายแบํงการปกครองนี้ออกเป็น 12 

ตําบล 117 หมูํบ๎าน 
  3.2) การปกครองสํวนท๎องถิ่นประกอบด๎วยองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 12 แหํง 

คือ เทศบาลเมือง 1 แหํง เทศบาลตําบล 11 แหํง 
 4) สถานศึกษาประจําอําเภอในระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม     

สํวนในระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ 
 5) แหลํงทํองเที่ยวของอําเภอสันทราย ได๎แกํ 
  5.1) อํางเก็บน้ําห๎วยโจ๎ (การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑บ๎านโปง) ม.6 ต.ป่าไผํ อําเภอ

สันทราย  จังหวัดเชียงใหมํ 
  5.2) ชลประทานแมํแฝก ม.7 ต.แมํแฝก อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหมํ 
  5.3) อํางเก็บน้ําฮ๎วยฮัก ม.9 ต.หนองแหยํง อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหมํ 
4.7 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 อําเภอเมืองเชียงใหมํ ในอดีตเคยเป็นศูนย๑กลางของอาณาจักรล๎านนา ปัจจุบันนับเป็น

เมืองหลวงเมืองที่ 2 ของประเทศ ข๎อมูลทั่วไปของอําเภอเมืองเชียงใหมํ (สารานุกรมวิกิพีเดีย , 2553 : 
ระบบออนไลน๑) มีดังนี้ 

 1) ประวัติความเป็นมาของอําเภอเมือง คือ ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหมํ    
ที่ถูกสร๎างโดยพระยามังราย ซึ่งได๎กลําวไว๎ในหัวข๎อที่ 1 ประวัติความเป็นมาของเชียงใหมํแล๎ว 

 2) อําเภอเมืองเชียงใหมํ  มีประชากรประมาณ 369,460 คน โดยมีความหนาแนํน      
ของประชากร 1,768.11 คน/ตร.กม. 
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 3) ที่ตั้งและอาณาเขตติดตํอกับอําเภอใกล๎เคียง คือ ทิศเหนือ ติดตํอกับอําเภอแมํริม                     
ทิศตะวันออก ติดตํอ กับอําเภอสันทรายและอําเภอสันกําแพง ทิศใต๎ ติดตํอกับ อําเภอสารภีและ
อําเภอหางดง สํวนทิศตะวันตก ติดตํอกับ อําเภอหางดง 

 4) สถานศึกษาระดับประถามศึกษาถึงมัธยมศึกษา ได๎แกํ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ  โรงเรียนหอพระ 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นต๎น สํวนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ได๎แกํ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา     
ภาคพายัพเชียงใหมํ เป็นต๎น 

 5) การแบํงเขตการปกครอง มี 2 แบบ คือ 
  5.1) การปกครองสํวนภูมิภาคแบํงออกเป็น 16 ตําบล 78 หมูํบ๎าน 
  5.2) การปกครองสํวนท๎องถิ่น 11 แหํง ประกอบไปด๎วย เทศบาลนคร 1 แหํง 

เทศบาลตําบล 8 แหํง และองค๑การบริหารสํวนตําบล 2 แหํง 
 6) แหลํงทํองเที่ยวของอําเภอเมืองเชียงใหมํ ยกตัวอยําง เชํน  
  6.1) กําแพงเมืองเชียงใหมํ 4 ทิศ ได๎แกํ 
    (1) แจํงศรีภูมิ ตั้งอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
    (2) แจํงกะต้ํา ต้ังอยูํทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ 
    (3) แจํงกูํเฮือง ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ 
    (4) แจํงหัวริน ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ 
  6.2) ประตูเมือง ได๎แกํ 
    (1) ประตูสวนดอก ตั้งอยูํทางทิศตะวันตก 
    (2) ประตูช๎างเผือก ตั้งอยูํทางทิศเหนือ 
    (3) ประตูทําแพ ตั้งอยูํทางทิศตะวันออก มีชื่อวําทําแพ เนื่องจากเป็นประตู    

ที่นําไปสูํทําน้ําแมํน้ําปิงทางทิศตะวันออกของเมือง 
    (4) ประตูเชียงใหมํ ตั้งอยูํทางทิศใต๎ 
    (5) ประตูหายยา หรือ ประตูสวนบวกหาด ตั้งอยูํทางทิศใต๎คํอนไปทางทิศ

ตะวันตก เป็นประตูที่เชื่อวําเป็นประตูสํงศพ จากในเมืองออกไปสูํเมรุเผาศพ 
  6.3) วัดที่สําคัญตําง ๆ เชํน วัดเจดีย๑หลวงวรวิหาร วัดเจ็ดยอด วัดพระธาตุดอยคํา                     

วัดเชียงมั่น วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร วัดสวนดอก วัดอุโมงค๑เถรจันทร๑ เป็นต๎น 
  6.4) ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหมํ ทุกวันวันเสาร๑ที่ถนนวัวลาย และทุกวันอาทิตย๑

ที่ใจกลางเมืองเชียงใหมํ 
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4.8 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 อําเภอสันกําแพงขึ้นชื่อวําเป็นแหลํงเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมํ (สารานุกรมวิกิพีเดีย , 

2553 : ระบบออนไลน๑) ดังคําขวัญที่วํา “ทิวทัศน๑ขึ้นชื่อ เลื่องลือคนงาม เขตคามโคนม ชื่นชม
หัตถกรรม” ซึ่งข๎อมูลของอําเภอสันกําแพงมีดังนี้ 

 1) อําเภอสันกําแพง มีจํานวนประชากร 76,611 คน มีความหนาแนํนของประชากร 
387.25 คน/ตร.กม. 

 2) อําเภอสันกําแพงมีพื้นที่ 197.883 ตร.กม. 
 3) อาชีพของประชากรในอําเภอสันกําแพง สํวนใหญํทําอาชีพหัตถกรรมพื้นบ๎าน เชํน 

กระดาษสา เคร่ืองเงิน เคร่ืองเขิน รํมกระดาษ เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีอาชีพเกษตรกรรม และค๎าขาย 
 4) การปกครองของอําเภอสันกําแพง แบํงเป็น 2 สํวน คือ 
  4.1) การปกครองสํวนภูมิภาคแบํงเป็น 10 ตําบล 100 หมูํบ๎าน 
  4.2) การปกครองครองสํวนท๎องถิ่น มี 10 แหํง ประกอบไปด๎วย เทศบาลตําบล     

5 แหํง และองค๑การบริหารสํวนตําบล 5 แหํง 
 5) สถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอสันกําแพง ได๎แกํ 
  5.1) บ๎านบํอสร๎าง เป็นแหลํงรวมหัตถกรรมรํมบํอสร๎างจากกระดาษสา 
  5.2) บ๎านต๎นเปา เป็นแหลํงผลิตกระดาษสาที่ขึ้นชื่อ 
  5.3) บํอน้ําพุร๎อนสันกําแพง ซึ่งจะมีบํอน้ําพุร๎อนอยูํสองแหํงตกแตํงสถานที่     

ด๎วยสวนดอกไม๎สวยงาม มีห๎องอาบน้ําแรํ ที่พัก สถานที่กางเต็นท๑ ร๎านอาหาร 
  5.4) อุทยานแหํงชาติแมํตะไคร๎ มีพื้นที่ครอบคลุมอยูํในท๎องที่อําเภอสันกําแพง 

และอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ๎อน เป็นพื้นที่ลุํมน้ําปิง วัง 
ยม และ นําน มีพันธุ๑ไม๎มีคําและ สัตว๑ป่าที่สําคัญหลายชนิด และประกอบด๎วยจุดเดํนทางธรรมชาติที่
สวยงามหลายแหํง เชํน น้ําตก หน๎าผา น้ําพุร๎อน อํางเก็บน้ํา เขื่อนตําง ๆ 

4.9 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 อําเภอหางดงเปรียบเสมือนอําเภอเมืองเชียงใหมํ เน่ืองจากมีความเจริญในหลาย ๆ ด๎าน 

(สารานุกรมวิกิพีเดีย, 2553 : ระบบออนไลน๑) ข๎อมูลของอําเภอหางดงมีดังนี้ 
 1) อําเภอหางดงมีเนื้อที่ 277.1 ตร.กม. 
 2) อําเภอหางดงมีประชากรประมาณ 76,513 คน มีความหนาแนํนของประชากร 

276.12 คน/ตร.กม. 
 3) การปกครองของอําเภอหางดง แบํงเป็น 2 สํวน คือ 
  3.1) การปกครองสํวนภูมิภาคแบํงออกเป็น 11 ตําบล 113 หมูํบ๎าน 
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  3.2) การปกครองสํวนท๎องถิ่น 12 แหํง ประกอบไปด๎วย เทศบาลตําบล 5 แหํง 
และองค๑การบริหารสํวนตําบล 7 แหํง 

 4) อาชีพของประชากร อาชีพหลัก ทํางานหัตถกรรม รับจ๎างและค๎าขาย และมีอาชีพ
เสริม คือ ทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 5) สถานที่ทํองเที่ยวที่สําคัญของอําเภอหางดง ได๎แกํ 
  5.1) โครงการหลวงห๎วยผักไผํ (ทุํงเริง) ซึ่งตั้งอยูํที่บ๎านแมํฮะ ตําบลบ๎านปง อําเภอ

หางดง 
  5.2) ศูนย๑วัฒนธรรมเชียงใหมํ ตั้งอยูํบนถนนสายเชียงใหมํ-หางดง เป็นที่รวม

ศิลปะและวัฒนธรรมของล๎านนา เป็นหมูํเรือนไทยไม๎สักประตูหน๎าตํางประดับด๎วยไม๎แกะสลัก
อยํางสวยงาม ภายในบริเวณมีพิพิธภัณฑ๑ผ๎าโบราณชื่อวํา สบันงา อีกทั้งมีร๎านขายของที่ระลึก และ         
บ๎านชาวเขา 

  5.3) หมูํบ๎านเคร่ืองปั้นดินเผาเหมืองกุง มีผลิตภัณฑ๑เคร่ืองปั้นดินเผามากมาย 
  5.4) บ๎านถวาย อยูํถัดจากบ๎านเหมืองกุงเป็นแหลํงรวมหัตกรรมไม๎แกะสลัก 
  5.5) อุทยานแหํงชาติออบขาน เป็นภูเขาหินปูนและหินอัคนี และเป็นต๎นกําเนิด

น้ําแมํวาง น้ําแมํวิน และน้ําแมํขาน ครอบคลุมพื้นที่อําเภอสะเมิง หางดง แมํวาง และสันป่าตอง 
  5.6) วัดต๎นแกว๐น (วัดอินทราวาส) ต้ังอยูํที่บ๎านต๎นแกว๐น ตําบลหนองควาย อําเภอ

หางดง เป็นวัดเกําแกํที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่นําสนใจ คือศาลาจัตุรมุขซึ่งพบเพียงหลังเดียว       
ในภาคเหนือ 

  5.7) เชียงใหมํไนท๑ซาฟารี อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมํ จัดสร๎างขึ้นเพื่อเป็น
แหลํงเรียนร๎ูธรรมชาติและชีวิตสัตว๑ป่าที่หากินกลางคืนที่ใหญํที่สุดของประเทศไทย แบํงพื้นที่     
สํวนแสดงสัตว๑เป็น 3 โซน คือ โซน Savanna Safari โซน Predator Prowl และโซน Jaguar Trail 
ขนาดพื้นที่ 819 ไรํ 

  5.8) กฤษดาดอย รีสอร๑ท เชียงใหมํ เป็นสวนและบ๎านพักตากอากาศแบบสวิสต๑ 
ชาเลท๑ มีสวนพฤกษชาติและบุบผาชาติบนพื้นที่ 20 ไรํ ทํามกลางหุบเขาจากดอยสองยอดของ      
ดอยสุเทพ 
 กลําวได๎วํา ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรม 10 สาขา ของจังหวัดเชียงใหมํ อันได๎แกํ 
งานกระดาษ งานผ๎าทอ งานไม๎แกะสลัก งานเคร่ืองเงิน งานโลหะ งานจักสาน งานเคร่ืองหนัง      
งานเคร่ืองปั้นดินเผาและเคร่ืองเคลือบ งานเคร่ืองเขิน และงานศิลปะประดิษฐ๑ นับวําเป็นภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นของจังหวัดเชียงใหมํ 
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5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ชุดโครงการวิจัย เร่ือง การประยุกต๑พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นด๎านงานหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหมํ ได๎มีการศึกษา และรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
ดังนี ้
 5.1 ปริญญา แก้วโพธิ์ และคณะ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา เร่ือง โครงการศึกษา
หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในการสนับสนุนการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงราย การศึกษาคร้ังนี้     
มีวัตถุประสงค๑เพื่อสํารวจงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ๑พื้นบ๎านที่มีอยูํในเขตจังหวัดเชียงราย สํารวจ
ผลงานที่ไมํใชํสินค๎า OTOP ที่ควรจะได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา สํารวจรายการและรูปแบบที่เป็น
งานศิลปะอันควรคําแกํการสํงเสริม อนุรักษ๑และเผยแพรํและหาแนวทางการสํงเสริมและพัฒนา
ผลงานในรูปแบบที่เหมาะสม โดยมีขอบเขตการศึกษาด๎านพื้นที่  คือ จังหวัดเชียงราย กลุํมตัวอยําง    
ที่ใช๎ในการศึกษาคือ นักทํองเที่ยวชาวไทย นักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ ผู๎ประกอบการจํานวน   
1200 ตัวอยําง ใช๎แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ซึ่งข๎อมูลที่ได๎นํามาวิเคราะห๑     
ด๎วย วิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา และนําเสนอเป็นตารางในรูปของการแจกแจงความถี่การหา
อัตราสํวนร๎อยละ และทําการสัมภาษณ๑ จัดเสวนา จากผู๎ประกอบการ ผู๎ผลิตสินค๎า หนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน จํานวน 60 ตัวอยําง 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวชาวไทย สรุปได๎วําสินค๎าที่นิยมซื้อ        
สํวนใหญํจะเป็นเคร่ืองประดับและงานแกะสลักไม๎ และมีความคิดเห็นระดับดีด๎านความมีเอกลักษณ๑ 
ความคงทนและประโยชน๑ใช๎สอย สํวนนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ เลือกซื้อสินค๎าประเภทงาน
แกะสลักไม๎มากที่สุด และมีความคิดเห็นในระดับดีเร่ืองความเหมาะสมของราคา การมีป้ายระบุ
ราคาที่ชัดเจน ไมํทําลายสิ่งแวดล๎อม มีประโยชน๑ตํอการใช๎สอย สนองตํอประเพณี ฉลากสินค๎าระบุ
แหลํงผลิต มีคําแนะนําวิธีใช๎ มีเอกลักษณ๑แสดงถึงศิลปะท๎องถิ่น ความคิดเห็นของผู๎ประกอบการ 
สรุปวําสินค๎าที่นักทํองเที่ยวนิยมซื้อ คือ เคร่ืองประดับ และมีความคิดเห็นในระดับดี เร่ืองของ   
ความคงทน ประโยชน๑ตํอการใช๎สอย และบรรจุภัณฑ๑มีความสวยงาม ไมํทําลายสิ่งแวดล๎อม          
ผลการศึกษาจากการสํารวจและสัมภาษณ๑ พบวํา มีผลงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ๑พื้นบ๎านอยูํ    
ตามพื้นที่ตําง ๆ ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงราย มีงานแกะสลักไม๎ เคร่ืองจักสาน เคร่ืองปั้นดินเผา      
ผ๎าทอ และงานประดิษฐ๑จากผ๎า งานเคร่ืองประดับ ของตกแตํงบ๎าน และอ่ืน ๆ เชํน งานปูนปั้น 
ประดิษฐ๑ของเลํน เป็นต๎น มีแหลํงผลิตอยูํตามอําเภอเมือง อําเภอเทิง อําเภอพาน อําเภอเชียงแสน 
อําเภอขุนตาล อําเภอเวียงชัย อําเภอเวียงป่าเป้า  อําเภอแมํจัน อําเภอพญาเม็งราย อําเภอ                               
เชียงของ อําเภอป่าแดด และอําเภอแมํสรวย มีผลงานที่ไมํใชํสินค๎า OTOP แตํนักทํองเที่ยวให๎ความ
สนใจ ควรได๎รับการสํงเสริมและพัฒนา เชํน งานแกะสลักไม๎ ที่ตําบลทําสุด ตําบลป่าตาล ตําบล
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ยางฮอม ตําบลริมกก เคร่ืองจักสาน ที่ตําบลแมํข๎าวต๎ม ตําบลเวียงชัย เคร่ืองปั้นดินเผา ที่ตําบลเวียง
กาหลง     ผ๎าทอและงานประดิษฐ๑จากผ๎า ที่ตําบลศรีดอนมูล ตําบลโยนก ตําบลสันมะคํา ตําบลศรี
ดอนชัย     งานเฟอร๑นิเจอร๑และของตกแตํงบ๎าน ที่ตําบลผางาม ตําบลนางแล และอ่ืน ๆ เชํน งานของ
เลํนพื้นบ๎านที่ ตําบลป่าแดด งานแกะสลักหินและหยก จาก ตําบลเวียงพางคํา ตําบลเหมืองแดง เป็น
ต๎น งานที่ถือเป็นศิลปะควรคําแกํการสํงเสริม อนุรักษ๑และเผยแพรํ มีรายการตําง ๆ เชํน งานแกะสลัก
ไม๎บางสํวนของคุณสุวรรณ สามสี คุณคําจันทร๑ ยาโน คุณ ศราวุธ ภูมะตัน งานเคร่ืองปั้นดินเผา
บางสํวนของคุณทัน ธิจิตตัง คุณสมรักษ๑ ปันติบุญ งานผ๎าทอ ของคุณแวํนแก๎ว ภิรมย๑พลัด คุณบัวคลี่ 
ฟูวัน คุณยวน ธานีวรรณ๑ คุณบัวสอน รักษ๑ศิลป์ งานแกะสลักหินและหยก ของคุณ นริศ รัตนวิมล 
งานอื่น ๆ ประเภทงานประดิษฐ๑ของเลํน ของคุณแมํแสง สุธรรมนา คุณอํอนแก๎ว อุปละ 
  ข๎อเสนอแนะจากการวิจัย การผลิตงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ๑พื้นบ๎านต๎องคํานึงถึง
เอกลักษณ๑เฉพาะตัว มีความเป็นสากลจากประโยชน๑ใช๎สอย ภาครัฐและภาคเอกชน  ควรจะมี         
การสนับสนุนโดยการให๎ความร๎ูด๎านการออกแบบสินค๎าและบรรจุภัณฑ๑ เทคนิคการขาย การบริการ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณการผลิต เน๎นการใช๎วัสดุภายในท๎องถิ่นให๎มาก มีการแลกเปลี่ยนความร๎ู
และประสบการณ๑ระหวํางผู๎ประกอบการและผู๎ผลิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค๎า
หัตถกรรมและผลิตภัณฑ๑พื้นบ๎านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลงาน 
 5.2 ชวิศา ศิริ (2550) ท าการศึกษา เร่ือง การค้าของอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ถึงต้นศตวรรษท่ี 22 มีวัตถุประสงค๑ คือ เป็นการศึกษาการค๎าของอาณาจักรล๎านนา
ในชํวงสมัยราชวงศ๑มังราย (ระหวํางต๎นพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต๎นพุทธศตวรรษที่ 22) โดยมุํงประเด็น
เกี่ยวกับสถานะทางการค๎าของอาณาจักรล๎านนา ซึ่งนับเป็นรัฐที่ตั้งอยูํในเขตภาคพื้นทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ตอนบน โดยมีเชียงใหมํในเขตที่ราบลุํมแมํน้ําปิงเป็นศูนย๑กลางทางการเมือง      
การปกครองและเป็นศูนย๑รวมของเครือขํายการค๎าภายใน ภายใต๎เงื่อนไขของสภาพแวดล๎อม        
ทางภูมิศาสตร๑ที่เป็นพื้นที่ราบลุํมระหวํางหุบเขาสลับกับเทือกเขาสูง จึงสํงผลตํอศักยภาพในการผลิต 
โดยเฉพาะผลผลิตในภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรม รวมถึงสํงผลให๎อาณาจักรล๎านนาอุดมสมบูรณ๑
ด๎วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งผลผลิตเหลํานี้ถูกนําไปใช๎เพื่อการยังชีพของผู๎คนและเพื่อเป็นสินค๎า
แลกเปลี่ยนระหวํางกลุํมเมืองภายในกันเองกับกลุํมเมืองเพื่อนบ๎านที่อยูํโดยรอบอาณาจักรล๎านนา 
โดยเฉพาะการค๎ากับกลุํมเมืองภายนอกมีกษัตริย๑และข๎าราชการสํานักเป็นผู๎ประกอบการค๎าหรือผู๎ค๎า
รายใหญ ํอีกทั้งยังเป็นผู๎จัดการบริหารและผู๎ควบคุมระบบการค๎าทั้งหมดภายใต๎ระบบจารีตประเพณี
แบบโบราณของล๎านนา นอกจากนี้ยังมุํงประเด็นการศึกษาที่กลุํมพํอค๎าทั้งภายในและภายนอก
ล๎านนา ผู๎มีสํวนรํวมสําคัญในการขับเคลื่อนการค๎าในเชียงใหมํซึ่งเป็นศูนย๑กลางเครือขํายกับ        
กลุํมเมืองเครือขํายตําง ๆ ภายในล๎านนารวมทั้งกลุํมเมืองภายนอกโดยรอบล๎านนา อีกทั้งมุํงประเด็น
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ศึกษาเกี่ยวกับเส๎นทางและเครือขํายการค๎าโบราณของอาณาจักรล๎านนา ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงไปยัง     
กลุํมเมืองทั้งภายในอาณาจักร และกลุํมเมืองเพื่อนบ๎านในทิศทางตําง ๆ นั้น โดยมีแหลํงสินค๎าเป็น
ตัวกําหนดสําคัญ และผู๎ศึกษายังได๎กลําวถึงรายละเอียดของประเภทสินค๎าและเส๎นทางที่นําไปสูํ
เครือขํายและกลุํมเมืองปลายทางที่เป็นคูํค๎าด๎วย 
 5.3 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ และคณะ (2547) ได้ท าการศึกษา เร่ือง การปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน  พบวํา หัตถกรรมพื้นบ๎านเป็นกิจกรรม        
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของชุมชน เป็นแหลํงรายได๎เสริมของครัวเรือนเกษตร และอาจเป็นรายได๎หลัก    
ของผู๎ไร๎ที่ดินทํากินในชุมชน ซึ่งปัจจุบันได๎รับการสนับสนุนจากภาครัฐให๎เป็นสํวนหนึ่งของ       
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน การพัฒนาภาคหัตถกรรมจึงต๎องได๎รับการวางยุทธศาสตร๑ด๎วย
ฐานความร๎ูความเข๎าใจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค รายงานฉบับนี้เป็นผลจากการสังเคราะห๑และ
วิเคราะห๑รวบยอดจาก 40 รายงานเจาะลึกกรณีศึกษา ตลอดจนการวิจัยในสํวนของผู๎บริโภครํวมกับ
การวิจัยเอกสาร โดยเน๎นจังหวัดภาคเหนือตอนบน ครอบคลุม 5 ประเภทผลิตภัณฑ๑ คือ ผ๎าทอ        
จักสาน กระดาษสา เคร่ืองปั้นดินเผา และไม๎แกะสลัก และผู๎บริโภคท๎องถิ่นและผู๎ซื้อจากตํางถิ่น     
ซึ่งเป็นนักทํองเที่ยว รวม 723 คน ในระยะเวลาของการเก็บข๎อมูล ตั้งแตํ พฤศจิกายน 2544 – 
มกราคม 2546  
  หนํวยประกอบการซึ่งยินดีเข๎ารํวมโครงการเพื่อเรียนร๎ูตนเอง ประกอบด๎วย 23 กลุํม
ชุมชน 12 กลุํมประยุกต๑ 5 รายผู๎ประกอบการธุรกิจ และ 1 มูลนิธิ อายุของหนํวยประกอบการมีตั้งแตํ 
1 ถึง 34 ปี กลุํมมีสมาชิกตั้งแตํ 11 คน ถึง 300 คน โดยมียอดขายรวมต้ังแตํ 8,365 ถึง 9,688,000 บาท
ตํอปี บางกลุํมจัดต้ังขึ้นเน่ืองจากสถานการณ๑แวดล๎อมซึ่งไมํใชํความต๎องการของสมาชิกเอง ลักษณะ
การประกอบการ (กลุํมประยุกต๑) และความสามารถด๎านการตลาดของผู๎นํากลุํมฯ มีความสัมพันธ๑กับ
ผลประกอบการชัดเจน เนื่องจากความคลํองตัวในการตัดสินใจ และการบริหารจัดการที่ดี และการมี
สวัสดิการให๎แกํสมาชิก บางกรณีที่ เป็นการสร๎างกลุํมจากธุรกิจรายเดี่ยวนั้น การดําเนินงาน            
ในลักษณะกลุํมกลับกลายเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการของหนํวยธุรกิจนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
ลักษณะผลิตภัณฑ๑กับความต๎องการของผู๎บริโภคในปัจจุบัน พบวํา มีความจําเป็นต๎องพัฒนาและ
ประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีเพื่อตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นอีกมาก เทคโนโลยีที่สําคัญ คือ เทคโนโลยี    
เพื่อเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ๑ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ และลดมลภาวะหรือเพื่อนําวัสดุเหลือใช๎
ตําง ๆ มาทดแทนวัตถุดิบที่เร่ิมขาดแคลน 
  ด๎านการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและทรัพยากรของชุมชนนั้น กลุํมชุมชน / กลุํมประยุกต๑ 
ไมํได๎เน๎นการใช๎ทรัพยากรเพื่อประโยชน๑ของกลุํมในภาพกว๎าง แตํมีความตั้งใจในการใช๎วัตถุดิบ    
ในท๎องถิ่นให๎เกิดมูลคําเพิ่มสําหรับธุรกิจของกลุํมกํอนที่จะแสวงหาวัตถุดิบจากแหลํงอ่ืน การบริหาร
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จัดการด๎านการเงินเป็นสิ่งที่ได๎รับความใสํใจน๎อยที่สุด และหลายหนํวยประกอบการขาดความร๎ู 
ความเข๎าใจมากที่สุด จึงเป็นเหตุให๎หนํวยประกอบการทุกรูปแบบไมํสามารถวิเคราะห๑และบริหาร
การผลิต การตลาด และความเสี่ยงได๎อยํางเหมาะสม หนํวยประกอบการเกือบทั้งหมดไมํเข๎าใจถึง
การวางแผนธุรกิจแม๎วําทุกหนํวยประกอบการจะเห็นความสําคัญของการตลาด แตํการดําเนินงาน   
ที่ผํานมาเป็นการบริหารจัดการจัดจําหนํายมากกวําการตลาด ทุกหนํวยประกอบการใช๎วิธีการตลาด
เชิงรับ และไมํมีความเข๎าใจวิธีการตั้งราคา แม๎แตํหนํวยที่มีผลิตภัณฑ๑สํงออกด๎วย จึงเป็นเหตุให๎
ได๎รับราคาต่ําจนไมํเกิดกําลังใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และขาดผู๎สนใจสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น
อยํางแท๎จริง  
  จากการวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภค พบวํา มีแนวโน๎มการซื้อสินค๎าหัตถกรรมเพิ่มขึ้น 
แม๎วําสัดสํวนของคําใช๎จํายในหมวดนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับคําใช๎จํายรวมจะไมํเพิ่มขึ้นตามระดับ
รายได๎ของผู๎บริโภคก็ตาม ในการวิเคราะห๑ด๎วย Factor Analysis และ Hedonic Price พบวํา ผู๎ซื้อ
สินค๎ าหัตถกรรมให๎คุณคํากับความเป็นงานหัตถกรรม ซึ่ งสะท๎อนวิถีชีวิตพื้นบ๎ านและ
ศิลปวัฒนธรรมเป็นสําคัญ แตํการที่จะเลือกซื้อสินค๎าชิ้นใดชิ้นหนึ่งนั้นจะพิจารณาจากความแปลก
ใหมํ ความประณีต ความสวยงามเป็นหลัก และยินดีให๎ราคาตามคุณสมบัติเฉพาะตัวของสินค๎า      
จุดแขง็และโอกาสที่สําคัญที่สุดของหัตถกรรม คือ การมีภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่หลากหลายเป็นทุนเดิม
และนโยบายสนับสนุนด๎านการตลาดและการเงินอยํางมากเป็นประวัติการ สํวนจุดอํอนและ
อุปสรรคคือการขาดชํางฝีมือระดับสูง ทําให๎ผลิตภัณฑ๑ขาดความประณีต ไมํอาจสร๎างมูลคําได๎
เทําที่ควรและมีผลตอบแทนต่ํา มีการลอกเลียนแบบโดยไมํรักษาเอกลักษณ๑ประจําท๎องถิ่น และ    
ขาดความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจซึ่งมีลักษณะพลวัตสูง ตลาดมีการแขํงขันสูง และ
ตลาดสํงออกยังจํากัด การวิเคราะห๑ทั้งหมดนํามาสูํยุทธศาสตร๑หลัก 5 ประการ ได๎แกํ ยุทธศาสตร๑
ปรับโครงสร๎างองค๑กรเพื่อลดอุปสรรคในการเสนอการประกอบการเชิงธุรกิจ ยุทธศาสตร๑การปรับ
ฐานความร๎ูในการประกอบธุรกิจหัตถกรรมเพื่อพัฒนาอยํางยั่งยืน ยุทธศาสตร๑การสร๎างและพัฒนา
นักออกแบบงานหัตถกรรมรํุนใหมํ ยุทธศาสตร๑การพัฒนาตลาดหัตถกรรมอยํางตํอเนื่อง และ
ยุทธศาสตร๑การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ๑หัตถกรรม นอกจากยุทธศาสตร๑เพื่อการพัฒนา
ภาคหัตถกรรมโดยรวมแล๎ว รายงานนี้ ได๎เสนอกลยุทธ๑การพัฒนางานหัตถกรรมเจาะจงเป็น          
รายประเภทผลิตภัณฑ๑ และสุดท๎ายได๎สรุปบทเรียนการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบครบวงจรด๎วย 
  
  
 




