
 
หัวข้อวจัิย  การประยุกตพ์ระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน        

งานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่ 
ช่ือผู้วจัิย  ดร. บงัอร ฉตัรรุ่งเรือง 
ทุนอุดหนุนการวจัิย ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
ระยะเวลาการท าวจัิย 2553 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั คือ  ศึกษาบริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินในจังหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่และเพื่อสืบทอดองค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ินระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากลโดยไดท้ าการศึกษาจาก
กลุ่มตวัอยา่ง 10 กลุ่ม จาก 4 อ าเภอไดแ้ก่ อ าเภอหางดง อ าเภอสันทราย อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอ
เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 

ผลจากการวิจยัพบวา่ (1)กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 10 กลุ่ม เป็นกลุ่มท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองคิด
เป็นร้อยละ 90 และอาศยัอยูใ่นอ าเภอสันก าแพงคิดเป็นร้อยละ 10 วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่
มาจากในทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 40 จากแหล่งผลิตภายนอกชุมชนคิดเป็นร้อยละ 
20 และรับมาจากผูว้่าจ้างคิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนในด้านการจ้างแรงงานมาจากแรงงานภายใน
ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 90 สมาชิกภายในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 30 และผูป้ระกอบการเองคิดเป็น
ร้อยละ10 ผูป้ระกอบการใชส้ถานท่ีของกลุ่มเป็นสถานท่ีปฏิบติังานคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็น
การใช้สถานท่ีบา้นคิดเป็นร้อยละ 30 และสถานท่ีผูว้่าจา้งคิดเป็นร้อยละ 20 รูปแบบของผลิตภณัฑ์
ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบท่ีมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมคิดเป็นร้อยละ70 ผูว้่าจา้งออกแบบให้ผลิตโดยคิดเป็น
ร้อยละ 50 และในการออกแบบลวดลายเอง คิดเป็นร้อยละ 30 ผูป้ระกอบการมีการประชาสัมพนัธ์
และช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านงานแสดงสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 80 การใช้ร้านคา้ของ
ตนเองคิดเป็นร้อยละ 40และผา่นทางตลาดนดัหรือถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ 30 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
คิดเป็นร้อยละ 20 และใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 10 ส าหรับการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ ์
(SWOTAnalysis)ในการบริหารจัดการธุรกิจหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินนั้น พบว่า จุดแข็งของ
ผูป้ระกอบการคือ ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ดา้นเคร่ืองเงินมาจากบรรพบุรุษ ดา้นราคาผลิตภณัฑ์มี



ง 
 

ความเหมาะสมกบัทอ้งตลาด อีกทั้งผลิตภณัฑ์ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทางภาครัฐ 
ส่วนปัญหาท่ีพบคือขาดบุคคลท่ีสืบทอดทางดา้นการท าเคร่ืองเงิน ผูป้ระกอบการบางรายขาดความรู้
ความเขา้ใจทางด้านตราสินค้าหรือบรรจุภณัฑ์ ไม่มีการส่งเสริมการขายและการตลาด อีกทั้งไม่
สามารถควบคุมราคาของเมด็เงินได ้ 

(2)วเิคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจาก
การอบรมให้ความรู้ดา้นหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบวา่ กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กบัการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีสร้างความเจริญเติบโตให้แก่
ทอ้งถ่ิน สร้างให้ชุมชนมีความเขม้แข็งตา้นทานกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกภายนอกท่ีมีอยู่
ตลอดเวลา และสร้างค่านิยมการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของไทย ส่งผลให้การสืบทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินของไทยยงัคงอยูสื่บต่อไป 

(3)ดา้นการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการเผยแพร่ดว้ยการจดันิทรรศการโดย
เชิญสล่า หรือพ่อครูแม่ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาสาธิตให้ความรู้และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เพื่อช่วยเพิ่ม
รายได้ยงัให้ความรู้ดว้ยการเขา้ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาจากการจดัโดยคณะผูว้ิจยัหรือประสาน
กลุ่มตวัอย่างให้เข้าร่วมอบรมสัมมนากบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจดัข้ึน ซ่ึงสามารถน าองค์
ความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้กบัธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการประสานกบัศูนย์
ส่งเสริมการส่งออก หอการคา้และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นการส่งออกเพื่อการจ าหน่ายสินคา้ไปยงั
ต่างประเทศ โดยให้ผู ้ประกอบการทั้ งสองฝ่ายเจรจาด้านการค้าโดยตรงรวมทั้ งได้จัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ เช่นป้ายไวนิล ส่ือส่ิงพิมพ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลองค์
ความรู้ให้กบัผูท่ี้สนใจและเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินในระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศสู่สากล 
  

 



 
Research Title  Applied an Edict of a King in Sufficiency Economy to Inherit the Local 

Knowledge in the Field of Handicrafts in Chiang Mai Province, the 
Department of Silver Ware 

Researcher  Dr. BungonChatrungreung 
Research Fund  National Research Council of Thailand (NRCT) 
Period of Research 2010 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this study aims to inherit local wisdom of Silver Ware by utilizing 
Qualitative Research Method together with Participatory Action Research Method, in which the 
research’s purposes aim to (1) study the context and potential of local wisdom of Silver Warein 
Chiang Mai province, (2) analyze the consistency of Self-Sufficiency Economy and local wisdom 
of Silver Ware in Chiang Mai province, and (3) inherit the local wisdom knowledge of Silver 
Ware in Chiang Mai province in order to publicize and broadcast in local level, communal level, 
and international level by performing research from sample groups in 4 districts as follows; Hang 
Dong District, San Sai district, San Kamphaeng district, and Mueang Chiang Mai district. 
 From the research, it was found that (1) from 10 sample groups, 90 percent of the 
recipients reside in Muang district and 10 percent is in Sankampaeng district. Most of the 
materials and equipment’s used (40%) are from local Chiang Mai. 20 percent is from other 
communities and 10 percent is from employer. Regarding the labour, 90 percent of the labour is 
the family members. 30 percent is the members within the community and 10 percent is the 
business owner. A half of business owners use places of their group as the workplaces. 30 percent 
uses their own houses and 20 percent uses their own places. Product packaging is mostly in 
traditional styles (70%). 50 percent of the packaging is designed by the employers while 30 
percent is the business owners’ designs. For the advertising and sales channels, 80 percent of the 
business owners advertise and sell through product exhibition. Some (40%) uses their own shops. 
One third (30%) uses markets or walking street. One fifth uses electronic media and 10 percent 
uses printed media. 



ฉ 
 

 According to the analysis based on SWOT (SWOT analysis) in silverware business 
management, it was found that the strength of the business owner is inheriting the knowledge 
about silverware from their ancestors. The prices are suitable for the market and products are 
guaranteed by the government. The problems found for the business owner are lacking of 
successor, lacking of knowledge in logo or packaging, lacking of support in sales and marketing 
and no ability of controlling money value. 
 (2) Analysis on concordance of sufficient economy theory and inheriting folk 
intellectFrom providing knowledge on sufficient economy theory to the sample groups, all sample 
groups can apply the theory to manage their business well. This creates the growth in locality and 
the community has the strength which can withstand against the global changes. Creating the 
social value in using Thai products and service affects in inheriting folk intellect and preserving 
Thai silverware handicraft. 

(3) In inheriting folk intellect, the publication is done by exhibition. Sa-La or skilled elder 
people are invited to teach and show their skills. Products are exhibited for sales. This increases 
income to the groups. The sample groups can also get knowledge by attending the seminar 
arranged by the researcher or the researcher can cooperate with the government and individual 
organization in arranging seminar. The sample groups can apply the knowledge gained in their 
business properly. There is cooperation with the export center, chamber of commerce and related 
organization’s in order to export products overseas and let the business owners have the 
opportunity in bartering and trading directly. There is also organizing advertising media such as 
vinyl board, printed media and electronic media which can be information databases for anyone 
who is interested. This is also for inheriting folk intellect and silverware handicraft to locality, 
country and international level. 
 




