
 

 

 
บทที ่5 

สถานภาพและการจดัการธุรกจิชุมชนของผู้ประกอบการ 
ธุรกจิหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงนิจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
 จากการรวบรวมข้อมูลทั้ งการส ารวจลงพื้นท่ีและการสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการธุรกิจ
หัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินจังหวดัเชียงใหม่ท่ีเข้าร่วมในโครงการวิจัย เร่ือง การประยุกต์
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของ
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวเิคราะห์  ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้รียบเรียงตามเน้ือหาดงัน้ี 

1. สถานภาพหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณทองยนต ์วงษว์ชิาสวสัด์ิ 
2. สถานภาพหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินสล่าอนงค ์แสงมณี 
3. สถานภาพหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 
4. สถานภาพหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณเจริญ บุญตนั 
5. สถานภาพหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณอ าภาพร  ฟรังเค ้
6. สถานภาพหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณดุสิต  โอมา 
7. สถานภาพหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณเสนีย ์ไชยรังษี 
8. สถานภาพหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณมานพ ชยัแกว้ 

 9. สถานภาพหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณชลกาล  สัตวต่์อชาติ 
 10. สถานภาพหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณเอกชยั ถวลิวศิาล 
 11.ขั้นตอนการผลิตหตัถกรรมงานเคร่ืองเงิน 
 

1.  สถานภาพหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณทองยนต์ วงษ์วชิาสวสัดิ์ 
  ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของ             
คุณทองยนต์นั้น ทางคณะผูว้ิจ ัยจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ ความเช่ียวชาญในด้าน
หตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ต่อชุมชนความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงการด ารงชีพดว้ยเศรษฐกิจพอเพียงกบังานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินความเปล่ียนแปลงจาก
หัตถกรรมพื้นบา้นสู่ธุรกิจชุมชนการบริหารธุรกิจชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจพอเพียงและ      
อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงิน ดงัน้ี 
 



89 

 

 

  1.1 ประวตัิของคุณทองยนต์ วงษ์วชิาสวสัดิ์ 
   คุณทองยนต์ วงษ์วิชาสวสัด์ิ อายุ 60 ปี อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 1 ซอย 7 ถนนสวนดอก 
ต าบลสุเทพ อ าเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีประสบการณ์ในการท างานเคร่ืองเงินมากกวา่ 20 ปี มีสมาชิก
ในครอบครัว 4 คน คือ คุณทองยนต์ สามี และบุตรอีก 2 คน รายไดห้ลกัของครอบครัว คือ การท า
เคร่ืองเงิน จุดเร่ิมตน้ท่ีท าให้คุณทองยนต์สนใจในงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน เร่ิมจากคุณทองยนต์ได้
ไปเห็นวธีิการท าเคร่ืองเงินจากญาติพี่นอ้ง และเกิดความสนใจในการท าเคร่ืองเงินและคิดท่ีจะศึกษา
การท าเคร่ืองเงินเพื่อท่ีจะน ามาประกอบเป็นอาชีพหลกัใหก้บัครอบครัว 
  1.2 ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
   จากท่ีได้กล่าวไปแล้วว่าคุณทองยนต์ วงษ์วิชาสวสัด์ิ มีประสบการณ์ในการท างาน
เคร่ืองเงินมากกว่า 20 ปี จากการผลิตเคร่ืองเงินท่ีมีความหลากหลาย และสวยงาม เป็นท่ีช่ืนชอบ   
ของชาวไทยและชาวต่างชาติ ท าให้หัตถกรรมเคร่ืองเงินของคุณทองยนต์ได้รับการยอมรับจาก     
ทุกภาคส่วน ประกอบกับประสบการณ์ท างานหัตถกรรมกว่า 20 ปี สามารถเป็นเคร่ืองยืนยนั     
ความเช่ียวชาญในการท าเคร่ืองเงินของคุณทองยนตไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 
  1.3 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ต่อชุมชน 
   ถา้กล่าวถึงตน้ก าเนิดการท าเคร่ืองเงินของคุณทองยนตก์็ตอ้งยอ้นกลบัไปในสมยั 20 ปี
ท่ีแลว้คุณทองยนต์ไดเ้ร่ิมตน้การท าเคร่ืองเงินมาจากญาติพี่นอ้ง ซ่ึงในสมยันั้นเคร่ืองเงินเป็นท่ีนิยม
มากท าให้เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป คุณทองยนต์เองก็ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หัตถกรรม
เคร่ืองเงิน โดยการจดัแสดงวิธีการท าเคร่ืองเงินให้กบันกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจไดช้ม และรับรู้ว่า
กว่าจะไดเ้คร่ืองเงินออกมาแต่ละช้ินนั้นช่างตอ้งมีความช านาญมาก ถึงจะผลิตเคร่ืองเงินให้มีความ
ประณีตและสวยงาม แต่ในปัจจุบนัหตัถกรรมเคร่ืองเงินไดมี้การเส่ือมถอยลงไปทุกที เน่ืองจากเด็ก
และเยาวชนรุ่นหลงัไม่ค่อยให้ความสนใจในเร่ืองของหัตถกรรมเคร่ืองเงินเท่าท่ีควร จึงท าให้ใน
ปัจจุบนัน้ีหาช่างฝีมือท่ีมีความช านาญในการท าเคร่ืองเงินไดย้าก แต่ในส่วนของคุณทองยนต์เองก็
ยงัคงจะอนุรักษแ์ละสืบสานศิลปะการท าเคร่ืองเงินต่อไปเพื่อเก็บรวบรวมความรู้ไวใ้ห้แก่รุ่นลูกรุ่น
หลานไดรั้กษาไวซ่ึ้งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ต่อไป 
   ในปัจจุบนัคุณทองยนต์ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรม
เคร่ืองเงินท่ีก าลงัจะสูญหาย ท าใหคุ้ณทองไดสื้บทอดงานหตัถกรรมทอ้งถ่ินไว ้รวมไปถึงการด าเนิน
ธุรกิจดา้นการท าเคร่ืองเงิน เพื่อรักษาให้เป็นมรดกทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหตัถกรรมเคร่ืองเงินววัลาย
อนัล ่าค่าเหล่าน้ีไม่ให้สูญหายไปและยงัเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาส าหรับลูกหลานให้ได้
เรียนรู้สืบต่อไปอีกดว้ย 
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  1.4 ความเข้าใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพียงของคุณทองยนต์  วงษ์วชิาสวสัดิ์ 
   ในดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ในส่วนตวัของคุณทองยนต์เองก็เห็นดว้ยกบัการ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แลว้ นอกจากท่ีจะน าเอาแนวทางและหลกัการด าเนิน
ชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชก้บัตนเองและครอบครัวแลว้ คุณทองยนตย์งัไดน้ าแนวทางการ
ด าเนินชีวิตมาสอนลูกหลานให้รู้จกัด า เนินชีวิตอย่างพอเพียง รู้จกัช่วยเหลือและพึ่ งพาอาศยักัน 
นบัเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งครอบครัวและชุมชน 
  1.5 การด ารงชีพด้วยเศรษฐกจิพอเพยีงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
   การด ารงชีพด้วยการประกอบอาชีพท างานหัตถกรรมเคร่ืองเงินนั้น คุณทองยนต ์  
กล่าวว่า ตนเองสามารถด ารงชีพอยู่ได้ด้วยรายได้จากการท าเคร่ืองเงิน และจ าหน่ายเคร่ืองเงิน       
เม่ือยี่สิบกว่าปีก่อนหน้าน้ีผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินของชุมชนววัลายได้รับความสนใจ และเป็นท่ีนิยม
อยา่งมากของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ  ท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่และมกัจะมา
แวะซ้ือเคร่ืองเงินกลบัไปใชเ้อง หรือซ้ือกลบัไปเป็นของฝาก ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเงินส่วนใหญ่ท่ีคุณทอง
ยนต์ผลิตจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หน่ึง แบบท่ีใช้ในงานประเพณีวฒันธรรม เช่น สลุง (ขนัเงิน) 
แบบท่ีสอง คือ เคร่ืองประดบัเงิน เช่น สร้อยคอ ก าไร แหวน ต่างหู กระเป๋า  เป็นตน้  
   ปัจจุบนัเม่ือสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่เฟ่ืองฟูเหมือนเช่นเคย รายรับลดลง รวมไปถึงยอดการ
สั่งซ้ือ สั่งจา้งก็ลดนอ้ยลงเช่นกนั  ท าให้คุณทองยนต์มีวิธีการเพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอยลง
โดยไดน้อ้มน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาประยุกตใ์ช้ในการ
ด าเนินชีวติของตนและครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี 
  1.6 ความเปลีย่นแปลงจากหัตถกรรมพืน้บ้านสู่ธุรกจิชุมชน 
   คุณทองยนต์  วงษ์วิชาสวสัด์ิผู ้เ ช่ียวชาญด้านการท าเคร่ืองเงิน ได้ริเร่ิมผลิตงาน
หตัถกรรมเคร่ืองเงิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เพราะมีความสนใจในงานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน และไดเ้ร่ิม
ประกอบอาชีพการท าเคร่ืองเงินตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ซ่ึงมีร้านจ าหน่ายเป็นของตนเองช่ือว่า ร้านเงิน
ทองยนต ์ดงัภาพท่ี 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ภาพท่ี 5.1ร้านเงินทองยนต ์ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 



91 

 

 

 1.7 การบริหารธุรกจิชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  การบริหารธุรกิจของคุณทองยนต์นั้น ทางผูว้ิจยัไดอ้ธิบายการจดัการธุรกิจท่ียึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง การจดัการดา้นการตลาด การจดัการดา้นการผลิต การจดัการดา้นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์และการจดัการดา้นสถานท่ีการผลิต (ทองยนต ์วงษว์ชิาสวสด์ิ, 2553 : สัมภาษณ์) ดงัน้ี 
  1.7.1 การจัดการด้านการตลาด 
    คุณทองยนต ์และสมาชิกภายในครอบครัว มีวธีิการจดัการดา้นการตลาดโดยเร่ิม
จากการน าผลิตภณัฑ์ วางจ าหน่ายท่ีร้านของตนเอง และการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ ทางเวบ็ไซต์
ของตนเองคือ www.thongyonsilver.com หรือทางเวบ็ไซต์ของไทยต าบลดอทคอมโดยคุณทองยนต์
จะน าสินคา้ท่ีมีความหลากหลายมาจดัแสดงเพื่อใหลู้กคา้มีทางเลือกในการซ้ือสินคา้ ปัจจุบนัคุณทอง
ยนต์มีร้านจ าหน่าย 1 ร้าน และมีการจ าหน่ายผ่านทางเวบ็ไซต์ดว้ย เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัลูกคา้ท่ี
สนใจในสินคา้ของคุณทองยนตอี์กทางหน่ึงดว้ย 
  1.7.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ในดา้นการผลิตนั้น คุณทองยนตไ์ดมี้การจดัการการผลิตอยา่งเป็นกระบวนการ 
คือ การเลือกซ้ือวตัถุดิบ (เม็ดเงิน ซ้ือมาจากร้านขายทอง, และไดจ้ากเงินเก่าท่ีมีลูกคา้น ามาขายให้)
การผลิตเคร่ืองเงินคุณทองยนต ์จะผลิตตามแบบท่ีตนคิดเอง และผลิตตามแบบของผูว้า่จา้งดว้ย ใน
ดา้นของการท างานจะท าทั้งวนัท่ีร้าน ซ่ึงเป็นทั้งแหล่งผลิตสินคา้และจ าหน่ายสินคา้ดว้ย การผลิต
สินคา้นั้นจะผลิตอยา่งรอบคอบ และไม่เนน้การผลิตจ านวนมาก เพราะการท าเคร่ืองเงินเป็นงานท่ีมี
ความประณีตและละเอียดอ่อนมากบางช้ินอาจตอ้งใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน บางช้ินก็ไม่นาน
ข้ึนอยูก่บัช้ินงานแต่ละช้ินการบริหารจดัการกลุ่ม แบ่งสมาชิกกลุ่ม ไดต้ารางท่ี 5.1 ดงัน้ี 
 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณทองยนต์ วงษ์วชิาสวสัดิ์ 

  

ตารางท่ี 5.1จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณทองยนต ์ วงษว์ชิาสวสัด์ิ 

ท่ีมา : ทองยนต ์วงษว์ชิาสวสัด์ิ, 2553: สัมภาษณ์ 

  

ประเภทสมาชิกกลุ่มของคุณทองยนต์ วงษ์วชิาสวสัดิ์ จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ (คุณทองยนต)์ 1 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 2 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 
รวม 5 



92 

 

 

  เงิน นบัเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตเคร่ืองใช้ส าหรับงานประเพณีท่ีส าคญัของไทย 
เช่น ประเพณีสงกรานต ์(ประเพณีป๋ีใหม่เมือง) และเป็นวตัถุดิบท่ีหาซ้ือไม่ไดจ้ากในประเทศ เพราะ
จะตอ้งมีการสั่งซ้ือมาจากต่างประเทศเท่านั้น ซ่ึงตอนน้ีราคาของเม็ดเงินก็มีราคาแพงมากข้ึนด้วย 
เน่ืองจากราคาของเม็ดเงินมีการผนัผวนตามราคาของทองอยูต่ลอดเวลา จึงเป็นวตัถุดิบเดียวท่ีตนเอง
ไม่สามารถควบคุมและก าหนดราคาเองได ้โดยโครงสร้างองค์กรของคุณทองยนต์ วงษว์ิชาสวสัด์ิ
นั้น สามารถอธิบายไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.1 
 

โครงสร้างองค์กรของคุณทองยนต์  วงษ์วชิาสวสัดิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.1 โครงสร้างองคก์รของคุณทองยนต ์ วงษว์ชิาสวสัด์ิ 
    

  จากแผนภูมิท่ี 5.1 จะเห็นไดว้่า โครงสร้างองค์กรเป็นแบบแนวนอน ซ่ึงมีการบริหาร
จดัการ และแจกแจงงานตามจ านวนของสมาชิก ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะส าหรับ หัตถกรรม
ภายในครัวเรือนท่ีมีขนาดเล็ก มีระบบการท างานท่ีไม่ซับซ้อนมากนัก ท าให้การประสานงาน
ระหวา่งคุณทองยนต ์กบัลูกจา้งมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยการจ าหน่ายสินคา้นั้นจะจ าหน่าย
ผา่นทางอินเตอร์เน็ตและหนา้ร้าน  
  1.7.3 การจัดการด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
    ในด้านของการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น ผลงานส่วนใหญ่ของคุณทองยนต์จะ
ผลิตตามแบบดงัเดิมเป็นส่วนใหญ่ และมีไดมี้การคิดคน้แบบใหม่ข้ึนมาดว้ย คือ การน าแบบดั้งเดิม
มาผสมผสานกบัลวดลายศิลปะสมยัใหม่ เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคทัว่ไป 
  1.7.4 การจัดการด้านสถานทีก่ารผลติ 
    แหล่งผลิตสินคา้ ตั้งอยูท่ี่ ร้านเงินทองยนตเ์ลขท่ี 122/1-2 ถนนววัลาย ต าบลหาย
ยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองเงิน 
 

ผลติเคร่ืองเงิน 

ตรวจสอบสินค้า 

สินค้าพร้อมจ าหน่าย 

คุณทองยนต์  วงษ์วชิาสวสัดิ์ 

สมาชิกในครอบครัว ลูกจ้าง 

ร้านค้าผู้ประกอบการ ทางอนิเตอร์เน็ต 
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 ภาพท่ี 5.2 แผนผงับริเวณแสดงบริเวณพื้นท่ีผลิตงานของคุณทองยนต ์ 
  

 1.8 อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงินของคุณทองยนต์วงษ์วชิาสวสัดิ์ 
  เคร่ืองเงินของหมู่บา้นววัลายมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน ในดา้นของแหล่งก าเนิด
หตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงจากการสัมภาษณ์คุณทองยนต ์ท าให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงอตัลกัษณ์ 
และความเป็นมาของเคร่ืองเงินของคุณทองยนต ์ดงัน้ี 
  รูปแบบท่ีเป็นลกัษณะโดนเด่นของเคร่ืองเงินของคุณทองยนต ์กล่าวไดคื้อ การดุนลาย        
การแกะลายทั้งสองดา้น โดยเร่ิมจากการตอกลายจากดา้นในให้นูนตามโครงร่างรอบนอกของลาย
ก่อนแลว้ตีกลบัจากดา้นนอกเพื่อเป็นการเก็บลายละเอียดปลีกยอ่ยอีกทีซ่ึงเรียกรูปแบบน้ีวา่ แบบนูน
สูง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชใ้ชก้นัมากในการท าเคร่ืองเงิน ในส่วนของคุณทองยนตเ์องก็ไดน้ าวิธีการท าแบบ
นูนสูงมาใช้ในการท าเคร่ืองเงินของตนเอง คือ การท าสลุงเงิน (ขนัเงิน) พาน และแจกนัซ่ึงมีความ
งดงาม และใหค้วามรู้ลึกท่ีสมจริงดงัภาพท่ี 5.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.3สลุงเงิน (ขนัเงิน) 

 
 

ร้านจ าหน่ายสินค้า 
 

 

ส่วนปฏบิัตงิาน

ของคุณทองยนต์ 

ส่วนปฏบิัตงิานของคุณทองยนต์ 

ส่วนปฏบิัตงิานของคุณทองยนต์ 
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2.  สถานภาพหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงิน สล่าอนงค์ แสงมณ ี
 ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของ             
สล่าอนงค์นั้น ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรม
สาขาเคร่ืองเงินการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ต่อชุมชนความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง
การด ารงชีพด้วยเศรษฐกิจพอเพียงกับงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินความเปล่ียนแปลงจาก
หัตถกรรมพื้นบ้านสู่ธุรกิจชุมชนการบริหารธุรกิจชุมชนให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง       
และอตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงิน ดงัน้ี 
 2.1 ประวตัิของสล่าอนงค์ แสงมณี 
  สล่าอนงค์ แสงมณี สล่าดุนโลหะและท าเคร่ืองเงิน อายุ 57 ปี อาศยัอยู่บา้นเลขท่ี 33 
ซอย 3 ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
สล่าอนงค์ แสงมณี มีประสบการณ์ในการท างานดุนโลหะและท าเคร่ืองเงินมากว่า 40 ปี มีสมาชิก   
ในครอบครัว 4 คน คือ สล่าอนงค ์สามี และบุตรอีก 2 คน ซ่ึงสล่าอนงคย์งักล่าวต่อไปวา่ ตนเองนั้น
ไดร้ ่ าเรียนวชิาการดุนโลหะมาจากบรรพบุรุษ โดยเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจากรุ่นสู่รุ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.4สล่าอนงค ์แสงมณี 
 

 2.2 ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  ดงัท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า สล่าอนงค์ แสงมณี มีประสบการณ์ในการท างานดุนโลหะ    
และท าเคร่ืองเงินมากว่า 40 ปี มีรายได้จากการท างานหัตถกรรมประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน    
สล่าอนงค์ถือว่าเป็นสล่าเคร่ืองเงิน และสล่าดุนโลหะท่ีมีความเช่ียวชาญมาก ซ่ึงสล่าอนงค์ไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงในการสร้างอุโบสถเงิน (โลหะ) บริเวณวดัหม่ืนสาร ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ดว้ย เรียกไดว้า่เป็นสล่าครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเลยก็วา่ได ้ระยะเวลาในการผลิตผลงาน
หน่ึงช้ิน ขนาดประมาณ 1 เมตร x 0.30 เมตร จะใช้เวลาเพียง 3 วนัเท่านั้น ซ่ึงประสบการณ์ท างาน
หตัถกรรมกวา่ 40 ปี สามารถเป็นเคร่ืองยนืยนัความเช่ียวชาญของสล่าอนงค ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 2.3 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ต่อชุมชน 
  ถ้ากล่าวถึงต้นก าเนิดการท าเคร่ืองเงินของสล่าอนงค์ต้องยอ้นกลับไปในสมยัก่อน 
เพราะตนเองก็ไดรั้บการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ รุ่นปู่ ย่าตายาย อีกที เม่ือจ าความไดก้็จะเห็นงาน
เคร่ืองเงินมีอยู่ในแทบทุกครัวเรือนของหมู่บา้นววัลายอยู่แล้ว ซ่ึงภาพเหล่าน้ีกลายเป็นเร่ืองปกติ
ส าหรับตนเอง อีกทั้งเด็กและเยาวชนในรุ่นของตนนั้นจะไดรั้บการปลูกฝังเร่ืองการท างานหตัถกรรม
เคร่ืองเงินอยู่ตลอดเวลา แต่ส าหรับเด็กรุ่นใหม่ท่ีเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของตนนั้นความสนใจในเร่ือง
การท างานหัตถกรรมเคร่ืองเงินลดน้อยลงไปทุกที เพราะเน่ืองจากความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของสภาพสังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงเทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่รับเอา
วฒันธรรมจากต่างชาติ ท าให้ความสนใจต่อวฒันธรรมดั้งเดิมของตนเองลดน้อยลง กลบัน าเอา
รูปแบบวฒันธรรมอ่ืน ๆ มาเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต ส่งผลให้ผูสื้บทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงาน
หตัถกรรมเคร่ืองเงินลดนอ้ยลงไปดว้ย อีกทั้งความตอ้งการงานหัตถกรรมประเภทน้ีก็เส่ือมถอยลง
ไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงด้านสังคม วฒันธรรม รูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) เพราะ
เคร่ืองเงินถือเป็นส่ิงท่ีถูกใชใ้นงานประเพณีส าคญัต่าง ๆ ในสมยัโบราณ ดงัเช่น ประเพณีป๋ีใหม่เมือง 
(สงกรานต)์ งานแต่งงาน หรืองานศพ เป็นตน้  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.5 อุโบสถเงิน (โลหะ) วดัหม่ืนสาร ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

  แต่ในปัจจุบนัชุมชนววัลายไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรม
เคร่ืองเงิน จึงไดก่้อตั้งกลุ่มเคร่ืองเงินบา้นววัลายข้ึน เพื่อสืบทอดงานหัตถกรรมทอ้งถ่ิน รวมไปถึง
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การด าเนินธุรกิจดา้นการท าเคร่ืองเงินและการดุนโลหะ โดยมีท่ีตั้งของกลุ่มคือ บริเวณวดัหม่ืนสาร 
ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัวดัหม่ืนสารมีพระครูสุทธิจิตตาภิรัต 
เป็นเจา้อาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ถึงปัจจุบนั ท่านพระครูไดพ้ฒันาวดัในดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองมา
โดยตลอดทั้งดา้นศาสนวตัถุการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในวดัการจดัวดัให้
เป็นสถานท่ีร่มร่ืนอนัน่าสวยงามและการรักษาไวซ่ึ้งฮีตฮอยและศิลปวฒันธรรมแบบดั้งเดิมของ
ชุมชนชาวบา้นววัลายดงัจะเห็นไดจ้ากความคิดริเร่ิมในการก่อสร้างศาลาโลหะ 3 ครูบาเพื่อรักษาให้
มรดกทางภูมิปัญญาการท าเคร่ืองเงินอนัล ้ าค่าเหล่าน้ีไม่ให้สูญหายไปไหนและยงัเป็นมรดกทาง
ปัญญาส าหรับลูกหลานใหเ้รียนรู้สืบต่อไปอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.6สล่าอนงค ์แสงมณี (ดา้นหลงั)  
เม่ือคร้ังเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างอุโบสถเงิน (โลหะ) วดัหม่ืนสาร 

 ท่ีมา : ลานนาทอร์ค, 2553 : ระบบออนไลน์ 
 

 2.4 ความเข้าใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงของสล่าอนงค์ แสงมณี 
  ในดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สล่าอนงคเ์คยไดย้นิมาจากส่ือต่าง ๆ เช่นโทรทศัน์ 
วิทยุ หนงัสือ ฯลฯ และบ่อยคร้ังท่ีสุดคือ ในส่วนตวันั้นตนเองก็มีความเห็นดว้ยกบัการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แลว้ นอกจากจะน าเอาแนวทาง และหลกัการด าเนินชีวิตมาใชก้บั
ตนเองแล้วนั้น สล่าอนงค์ยงัได้น าแนวทางเหล่าน้ีบอกกล่าวและสั่งสอนต่อรุ่นลูกรุ่นหลานด้วย 
เพราะนอกจากจะเป็นแนวทางท่ีสามารถตา้นทานสังคมแห่งการบริโภคนิยมไดแ้ลว้ จะเป็นแนวทาง
ท่ีจะสามารถสร้างให้ครอบครัวสามารถด ารงอยู่ในโลกปัจจุบนัได้อย่างมัน่คง และรู้เท่าทนัโลก
ภายนอกอีกดว้ย นบัเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดีท่ีจะตอ้งเร่ิมสร้างจากสถาบนัครอบครัวเป็นอนัดบัแรก 
 2.5 การด ารงชีพด้วยเศรษฐกจิพอเพยีงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
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  การด ารงชีพดว้ยการประกอบอาชีพท างานหตัถกรรมเคร่ืองเงินนั้น สล่าอนงคก์ล่าววา่ 
ตนเองสามารถด ารงชีพอยู่ไดด้ว้ยรายไดจ้ากการท าเคร่ืองเงิน และดุนโลหะเม่ือสิบกวา่ปีก่อนหน้า
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินไดรั้บความสนใจ และเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียว ท่ีมกัจะซ้ือกลบัไปใช้เอง  
หรือกลบัไปเป็นของฝาก ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หน่ึง แบบท่ีใช ้ 
ในงานประเพณี วฒันธรรม เช่น สลุง (ขนัเงิน) ถาดเงิน พาน รวมไปถึงของตกแต่งบา้น เป็นตน้ แบบ
ท่ีสอง คือ เคร่ืองประดบัเงิน เช่น สร้อยคอ ก าไร แหวน ต่างหู เป็นตน้ ทั้งสองแบบเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยา่งมาก 
  ปัจจุบนัเม่ือสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่เฟ่ืองฟูเหมือนเช่นเคย รายรับลดลง รวมไปถึงยอดการ
สั่งซ้ือ สั่งจา้งก็ลดนอ้ยลงเช่นกนั สล่าอนงคก์็มีวธีิการเพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย สล่าอนงค์
กล่าวว่า ตนเองได้น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
ประยกุตใ์ชก้บัการด าเนินชีวติของตนไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากจะทรงพระราชทานแนวทางท่ีดีแลว้นั้น 
พระองค์ยงัทรงเป็นตวัอย่างการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงท่ีดีให้แก่ตนเองอีกด้วย สล่าอนงค์กล่าว
ต่อไปว่า เม่ือตนเองได้รับเงินมาแล้วจะต้องแบ่งเงินออกเป็นหลายส่วน เช่น เพื่อใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวนั เพื่อซ้ือวตัถุดิบในการท างาน และรายจ่ายอ่ืน ๆ อีกทั้งตอ้งแบ่งเพื่อเก็บออมเสมอ 
นอกจากเวลาวา่งจากงานประจ าสล่าอนงคก์็จะท างานเสริมอ่ืน ๆ เพื่อหารายไดพ้ิเศษ อีกทั้งรายจ่าย  
ท่ีจะตอ้งจ่ายออกไปนั้นจะตอ้งมีประโยชน์และจ าเป็นจริง ๆ เท่านั้น รวมถึงเลือกซ้ือเลือกใชข้า้วของ
ท่ีพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในทอ้งถ่ิน
ของตน เพียงเท่านั้นตนเองก็สามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยูภ่ายในสภาวะสังคมท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วได้
อยา่งรู้เท่าทนั 
 2.6 ความเปลีย่นแปลงจากหัตถกรรมพืน้บ้านสู่ธุรกจิชุมชน 
  สล่าอนงค ์แสงมณีสล่าผูเ้ช่ียวชาญดา้นการท าเคร่ืองเงินและดุนโลหะ ไดริ้เร่ิมผลิตงาน
หตัถกรรมเคร่ืองเงิน และงานดุนโลหะตั้งแต่อายุได ้17 ปี เพราะเน่ืองจากเป็นงานท่ีสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษเม่ือคร้ังยงัเยาว ์ต่อมาเม่ือเติบโตเป็นวยัสาวก็ไดเ้ลือกท่ีจะประกอบอาชีพน้ีนบัแต่นั้นมา 
สล่าอนงค์ กล่าวว่า ตนเองเคยหันเหไปท างานเคร่ืองเขินอยู่ประมาณ 6 - 7 ปี ตามกระแส            
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค แต่เม่ือความตอ้งการลดน้อยลงตนเองก็ไดห้ันกลบัมาท างานเคร่ืองเงิน
อยา่งถาวร วิธีการประกอบธุรกิจของสล่าอนงค์ คือ การผลิตสินคา้เป็นกลุ่ม โดยใช้ช่ือวา่ กลุ่มสล่า
บา้นววัลาย ซ่ึงจะมีสมาชิกในกลุ่ม คือ ชาวบา้นในชุมชนววัลาย รวมไปถึงมีสมาชิกในครอบครัว
ของสล่าอนงคท่ี์เขา้ไดร่้วมกลุ่มสล่าบา้นววัลาย เพื่อสืบทอดงานหตัถกรรม และด ารงอาชีพสล่างาน
หตัถกรรมเคร่ืองเงินเพื่อเล้ียงชีพตนเองต่อไปดว้ย 
 2.7 การบริหารธุรกจิชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
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  การบริหารธุรกิจของกลุ่มบา้นววัลายนั้น สล่าอนงค์ได้อธิบายการจดัการธุรกิจท่ียึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง (อนงค ์แสงมณี, 2553 : สัมภาษณ์) ดงัน้ี 
  2.7.1 การจัดการด้านการตลาด 
    สล่าอนงค์และสมาชิกกลุ่ม มีวิธีการจ าหน่ายโดยเร่ิมจากการน าผลิตภณัฑ์ ไป
จ าหน่ายตามแหล่งต่าง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น งานแสดงสินคา้ และถนนคนเดินววัลาย ถนนคน
เดินวนัอาทิตย ์เป็นตน้ และในจงัหวดัใกลเ้คียง ส่งผลให้กลุ่มลูกคา้ของทางกลุ่มจึงมีมากข้ึนเร่ือย ๆ 
อีกทั้ง ประสบการณ์ ความช านาญ และฝีมือของสล่าอนงคท์  าให้ลูกคา้ประทบัใจ และกลบัมาสั่งซ้ือ
สินคา้บ่อย ๆ นอกจากมีลูกคา้ภายในประเทศแลว้ สล่าอนงคย์งัมีลูกคา้ท่ีเป็นชาวต่างประเทศอีกดว้ย 
กล่าวไดว้า่ เป็นการเร่ิมจากกลุ่มลูกคา้ภายในประเทศก่อน หลงัจากเม่ือทางกลุ่มมีความเขม้แข็งและมี
ศกัยภาพเพียงพอจึงขยายสู่ลูกคา้ในประเทศ และต่างประเทศตามล าดบั 
  2.7.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ในด้านการผลิตนั้น สล่าอนงค์มีวิธีการจดัการการผลิต คือ สล่าอนงค์จะผลิต
งานตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ (Order) จากนั้นเม่ือตกลงราคา และรูปแบบแล้วนั้น ผูค้า้จะจ่ายมดัจ า
ก่อนเสมอ เงินมดัจ าน้ีสล่าอนงค์จะน ามาซ้ือวตัถุดิบในการสินคา้ก่อน เม่ือเรียบร้อยแลว้ลูกคา้จึงจะ
จ่ายส่วนท่ีเหลือให้แก่สล่าอนงค์ในวนัรับงานวนัสุดทา้ย จากวิธีการแบบน้ีแลว้ ท าให้สามารถลด
ความเส่ียงดา้นตน้ทุนการผลิตลงไปมาก ท าให้สล่าอนงคย์งัสามารถประกอบอาชีพดา้นการท างาน
หตัถกรรมได ้โดยไม่ตอ้งมีเงินลงทุนมากนกั ถึงแมจ้ะเป็นงานท่ีมีจ านวนมาก หรือจ านวนนอ้ยก็ตาม 
กล่าวไดว้า่ เป็นการระบบการผลิตอยา่งรอบคอบ และไม่เนน้การผลิตจ านวนมากโดยสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและการบริหารจดัการกลุ่ม รวมถึงการแบ่งสมาชิกกลุ่มดงัตารางท่ี 5.2 
ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มเคร่ืองเงินบ้านววัลาย 

 

ตารางท่ี 5.2จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มเคร่ืองเงินบา้นววัลาย 
ท่ีมา : อนงค ์แสงมณี, 2553 : สัมภาษณ์ 

ประเภทสมาชิกกลุ่มเคร่ืองเงินบ้านววัลาย จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ (คุณอนงค)์ 1 
สมาชิกภายในชุมชน (ลูกจา้ง) 2 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 
รวม 4 
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  เงิน นบัเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิต เป็นวตัถุดิบท่ีตอ้งสั่งซ้ือจากต่างประเทศ ซ่ึงราคา
ของเงินจะผนัผวนตามราคาทองตลอดเวลา ดงันั้น จึงเป็นวตัถุดิบเดียวท่ีตนเองไม่สามารถควบคุม
และก าหนดราคาเองได ้อีกทั้งไม่สามารถหาไดจ้ากในทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือเป็นจุดอ่อนในการผลิตงาน
หตัถกรรมเคร่ืองเงินของตน และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในหมู่บา้นววัลายดว้ย นอกเสียจากวา่จะ
น าเอาเคร่ืองเงินท่ีมีอยู่เดิมแล้วมาทุบและหลอมท าให้ก็จะไดต้น้ทุนท่ีต ่าลง แต่ในกรณีแบบน้ีจะมี
นอ้ยมาก แต่วตัถุดิบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบ และเคร่ืองมือ ก็สามารถหาซ้ือไดจ้ากภายในทอ้งถ่ิน
เอง อีกทั้ ง มีการน าเอาเทคโนโลยีชาวบ้าน ท่ีเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการผลิตด้วย                
โดยโครงสร้างองคก์รของสล่าอนงค ์และกลุ่มเคร่ืองเงินบา้นววัลายนั้นอธิบายไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.2 

 

โครงสร้างองค์กรของกลุ่มเคร่ืองเงินบ้านววัลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิท่ี 5.2 โครงสร้างองคก์รของกลุ่มเคร่ืองเงินบา้นววัลาย 
 

  จากแผนภูมิท่ี 5.2 เม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือ (Order) จ  านวนมาก สล่าอนงคจ์ะเลือกส่งต่องาน
ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มเป็นอนัดบัแรก หรือถา้ตอ้งจา้งงานก็จะเลือกจา้งคนในทอ้งถ่ินเป็นอนัดบั
แรก เพื่อเป็นการกระจายรายไดใ้หแ้ก่คนในทอ้งถ่ิน ส่วนสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ก็จะถูกน าไปจ าหน่าย
ตามงานแสดงสินต่าง ๆ และถนนคนเดินวนัเสาร์-วนัอาทิตย ์ 
 
 

ผลติเคร่ืองเงิน 

ตรวจสอบสินค้า 

จ าหน่ายสินค้า 

ถูกว่าจ้างให้ผลติ 

ประธานกลุ่มเคร่ืองเงินบ้านวัวลาย 

สล่าอนงค์ สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

ถนนคนเดินวันเสาร์-อาทติย์ งานแสดงสินค้า 
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  2.7.3 การจัดการด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
    ดา้นการออกแบบนั้น ผลงานส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือแบบท่ีหน่ึง 
แบบดั้ งเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นขนัเงิน ขันโลหะ และขันทองแดง ซ่ึงเป็นงานดั้ งเดิมของการท า
เคร่ืองเงิน และดุนโลหะแบบท่ีสอง คือ เคร่ืองประดบัเงิน เช่น สร้อยคอ ก าไร แหวน ต่างหู เป็นตน้ 
  2.7.4 การจัดการด้านสถานทีก่ารผลติ 
    สล่าอนงค ์แสงมณี และสมาชิกภายในกลุ่ม จะใชพ้ื้นท่ีบริเวณวดัหม่ืนสาร ถนน
ววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีในการผลิต โดยจะแบ่งพื้นท่ีบางส่วน
ของวดัเพื่อใชท้  ากิจกรรมเหล่าน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.7 แผนผงับริเวณแสดงบริเวณพื้นท่ีผลิตงานของกลุ่มเคร่ืองเงินบา้นววัลาย 
 

 2.8 อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงินบ้านววัลาย 
  หมู่บา้นววัลายมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน อีกทั้งยงัถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดงาน
หัตถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ท าให้ไดท้ราบถึง    
อตัลกัษณ์ และประวติัความเป็นมาของเคร่ืองเงินบา้นววัลาย (อนงค ์แสงมณี, 2553 : สัมภาษณ์) ดงัน้ี 

 
อุโบสถเงนิ 

(โลหะ) วดัหมืน่สาร 

 

ศาลา 

การเปรียญ 

 
 

อุโบสถหลงัเดมิ 

 
 
 

ศาลา 

การเปรียญ 
 

ส่วนปฏบิัตงิาน

ของกลุ่ม 

บริเวณประตูทางออก ประตูทางเข้าวดั 

 
 

บริเวณวดัหมืน่สาร ถนนววัลาย 
ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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  รูปแบบท่ีเป็นลกัษณะโดดเด่นของเคร่ืองเงินหมู่บา้นววัลายก็คือ การดุนลาย การแกะ
ลายทั้งสองดา้น โดยจะเร่ิมท าการแกะลายตามแบบแล้วตอกลายคร่าว ๆ จากดา้นในให้เป็นแบบ
ตามท่ีตอ้งการ จากนั้นจึงจะไปสู่อีกขั้นตอนโดยวธีิการพลิกกลบัอีกดา้นเพื่อเก็บรายละเอียดปลีกยอ่ย 
ผลงานท่ีไดคื้อ งานจะมีความเป็น 3 มิติ หรือเรียกวา่เป็นงานแบบนูนสูง ซ่ึงช้ินงานจะลดระดบักนัลง
ไปตามลวดลาย จะมีความงดงามเป็นอยา่งยิ่ง ให้ความรู้สึกสมจริง ลวดลายท่ีแกะ หรือดุนนั้น ส่วน
ใหญ่จะเป็นลวดลาย 12 ราศี ลายดอกพิกุล ลายดอกกระถิน รวมไปถึงลวดลายแบบร่วมสมยั เช่น 
ภาพเหมือนของบุคคล ภาพทิวทศัน์ แกะลายชา้ง เป็นตน้ การแกะลายมีลกัษณะดงัภาพท่ี 5.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.8 ตอกลายตามแบบท่ีร่างไว ้จากนั้นผลิกกลบัอีกดา้นเพื่อเก็บรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.9 ผลงานท่ีไดจ้ะให้ความรู้สึกสามมิติ เป็นแบบนูนสูง 
 ท่ีมา : อุโบสถเงิน (โลหะ) วดัหม่ืนสาร ถนนววัลาย จงัหวดัเชียงใหม่, 2554 
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  การตกแต่งสีของเคร่ืองเงินนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หน่ึง ขดัขาว เคร่ืองเงิน
จะมีลกัษณะเป็นสีขาวแวววาว แบบท่ีสอง การลงยาโดยใช้วิธีการรมด าด้วยน ้ ายาเคมีโดยเฉพาะ 
เคร่ืองเงินจะมีลกัษณะเป็นสีคล ้ า คลา้ยวตัถุโบราณ และแบบท่ีสามคือ เคร่ืองเงินลงสี (เบญจรงค์) 
เป็นการลงสีเพื่อประดบัตกแต่งเคร่ืองเงินเพื่อใหมี้ความแปลกใหม่มากข้ึน 

 
 
 
   
 
 
 
 ภาพท่ี 5.10 สลุงเงิน (ขนั) แบบดั้งเดิมของลา้นนาแบบขดัขาว 
 ท่ีมา : วดัศรีสุพรรณ ถนนววัลาย จงัหวดัเชียงใหม่, 2554 
 
 
 
       
 
 

 
 ภาพท่ี 5.11 ก าไรเงินแบบลงยา 
 ท่ีมา : วดัศรีสุพรรณ ถนนววัลาย จงัหวดัเชียงใหม่, 2554 
 
 
 
   
 
 
 

  ภาพท่ี 5.12 สร้อยเงินแบบลงสี (เบญจรงค)์ 

 ท่ีมา : วดัศรีสุพรรณ ถนนววัลาย จงัหวดัเชียงใหม่, 2554 
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  จากภาพจะเห็นไดว้่า ลกัษณะสีของเคร่ืองเงินจะแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีผลิตภณัฑ ์     
ท่ีผลิตออกมานั้นก็จะตอ้งดูความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นส าคญัดว้ย เช่น ถา้ตอ้งใชใ้นงานพิธีกรรม
ทางศาสนาก็จะใช้แบบลงยา และแบบขัดขาว ส่วนแบบท่ีลงสีนั้นจะใช้กับเคร่ืองประดับเงิน
สมยัใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างและแปลกใหม่ เป็นตน้ 
 

3.  สถานภาพหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 
  ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของ             
กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์นั้น ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ ความเช่ียวชาญในด้าน
หตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ต่อชุมชนความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจ
พอเพียงการด ารงชีพดว้ยเศรษฐกิจพอเพียงกบังานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินความเปล่ียนแปลงจาก
หัตถกรรมพื้นบา้นสู่ธุรกิจชุมชนการบริหารธุรกิจชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจพอเพียงและ      
อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงิน ดงัน้ี 
  3.1 ประวตัิของผู้ประกอบการกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 
   ผูป้ระกอบการกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ คือ คุณประธาน ลอ้บุญมา อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 10/11 
ซอย 3 ถนนววัลาย ต าบลหายยา จงัหวดัเชียงใหม่ โดยครอบครัวของคุณประธานมีสมาชิกภายใน
ครอบครัว 5 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวมาจากการท าเคร่ืองเงิน และมีประสบการณ์ในการท างาน 
10 ปี ไดจ้ดัตั้งกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ เพื่อการร่วมกลุ่มกนัสร้างเครือข่ายของชุมชนจากสมาชิกภายใน
ชุมชนววัหม่ืนสารบา้นววัลาย โดยมีคุณประธาน ลอ้บุญมา ด ารงต าแหน่งเป็นประธานกลุ่ม ดงัภาพท่ี 
5.13 
 

 
 
 

 
 
  
 

 
 

 
 

   ภาพท่ี 5.13 คุณประธาน ลอ้บุญมา 
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 3.2 ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  จากท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่คุณประธาน ลอ้บุญมา มีประสบการณ์ในการท างานเคร่ืองเงิน
มากกวา่ 10 ปี คุณประธาน ลอ้บุญมาถือไดว้า่เป็นช่างท าเคร่ืองเงินท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นอยา่งมาก
ซ่ึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ ไดจ้ดัแสดงผลิตภณัฑ์อยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป์ ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความเช่ียวชาญในการท าเคร่ืองเงินของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 3.3 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ต่อชุมชน 
  ถา้จะกล่าวถึงตน้ก าเนิดของการท าเคร่ืองเงินนั้น คุณประธานกล่าววา่ ในสมยัก่อนคุณ
แม่ของคุณประธาน คือ คุณประมวล ขนัทรัตน์ ไดศึ้กษาการท าเคร่ืองเงินมาจาก รุ่นคุณปู่ ยา่ ตายาย 
ซ่ึงมีพ่ออุย้จนัทร์ แม่อุย้มูล ขนัทรัตน์ เป็นผูริ้เร่ิมการท าเคร่ืองเงินข้ึน โดยเร่ิมท าเคร่ืองเงินประเภท
ขนั พาน ซ่ึงเป็นเคร่ืองใช้ส าหรับผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในสมยัก่อนใช้ใส่ดอกไม ้ธูปเทียน อาหารคาวหวาน 
เพื่อท่ีจะน าไปท าบุญท่ีวดัในวนัพระ และงานประเพณีต่าง ๆ ท่ีส าคญั โดยท่ีพ่ออุย้จนัทร์ไดเ้ร่ิมท า
เป็นลวดลายแรก คือ ลายดอกพ่าย และลาย 12 ราศีข้ึน ซ่ึงลวดลายเหล่าน้ีจะมีการท าเฉพาะกลุ่ม
ครอบครัวและญาติพี่น้องเท่านั้ น และยงัได้มีการสืบทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรวมทั้งรุ่นของ          
คุณประธานด้วย ในส่วนตวัของคุณประธานเองก็ได้มีการเผยแพร่ลวดลายท่ีเป็นแบบดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษให้กบัลูกหลายของตน และสมาชิกภายในกลุ่มชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลายอีกดว้ย เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลายไม่ให้เลือน
หายไปกบักาลเวลา (ประธาน ลอ้บุญมา, 2553 : สัมภาษณ์) 
 3.4 ความเข้าใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 
  ในส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ทางกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ไดเ้รียนรู้และรับฟังมา
จากส่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เป็นปรัชญาท่ีพระองคท์รงพระราชทานแนวทางการด าเนินชีวิตอยา่ง
พอเพียงใหก้บับวงชนชาวไทย  อีกทั้งพระองคท์รงเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
ท าให้ทางกลุ่มไดน้้อมน าแนวคิดและหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับและประยุกตใ์ชก้บั
การด าเนินชีวิตของสมาชิกภายในชุมชนและครอบครัว อีกทั้งยงัได้น าเอาแนวคิดและหลักการ
เหล่าน้ีมาสอนให้ลูกหลานได้รู้จักการเอาตัวรอด และรู้จักการแก้ปัญญาการใช้ชีวิตในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีก าลงัตกต ่าในปัจจุบนั 
 3.5 การด ารงชีพด้วยเศรษฐกจิพอเพยีงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  ในการประกอบอาชีพการท างานหัตถกรรมเคร่ืองเงินนั้น ทางกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 
สามารถด ารงชีพอยู่ไดด้ว้ยรายไดจ้ากการท าเคร่ืองเงิน และแผ่นภาพดุนโลหะ เพื่อจ าหน่ายให้แก่
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นกัท่องเท่ียว และบุคคลทัว่ไป ท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ของทางกลุ่มจะ
ประกอบไปดว้ย เคร่ืองประดบั เข็มกลดั ขนัเงิน และ แผน่ภาพแกะสลกัเงิน และแผน่ภาพดุนโลหะ 
ซ่ึงตอนน้ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
  ปัจจุบนัเม่ือสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่เฟ่ืองฟูเหมือนเช่นเคย รายรับลดลง แต่รายจ่ายเพิ่มข้ึน
รวมไปถึงยอดการสั่งซ้ือก็ลดลงดว้ย ทางกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ก็ไดมี้จดัการบริหารกลุ่มของตนเพื่อ
รองรับสภาพเศรษฐกิจท่ีก าลงัถดถอยลงไปทุกที  ทางกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ก็ได้น้อมน าเอาแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมาประยุกต์ใช้กบัการด าเนินชีวิตใน
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 3.6 ความเปลีย่นแปลงจากหัตถกรรมพืน้บ้านสู่ธุรกจิชุมชน 
  การเปล่ียนแปลงจากหัตถกรรมเคร่ืองเงินของท้องถ่ินเข้าสู่ธุรกิจชุมชนของกลุ่ม
เชียงใหม่ศิลป์นั้น เร่ิมตน้ข้ึนในปี พ.ศ. 2540 โดยคุณประธาน ลอ้บุญมา ซ่ึงเป็นคนในชุมชนหม่ืน
สารบา้นววัลายไดเ้ร่ิมท าการคา้เก่ียวกบัเคร่ืองเงินและแผ่นภาพโลหะ และไดมี้การพฒันารูปแบบ
ใหม่ ๆ ให้ตรงตามความต้องการของท้องตลาด จนกระทั่งเป็นเป็นท่ีรู้จักของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ คุณประธานจึงไดคิ้ดเร่ิมท่ีจะจดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองเงินข้ึนมาโดยไดมี้การปรึกษากบั
ญาติพี่นอ้งและคนในชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลายถึงการจดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองเงิน และไดมี้การจดัตั้ง
กลุ่มข้ึนมา โดยใชช่ื้อวา่ “กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์” ซ่ึงมีคุณประธาน ลอ้บุญมาเป็นประธานกลุ่ม และเร่ิม
น าผลิตภณัฑข์องทางกลุ่มไปจดัแสดงและจดัจ าหน่ายตามงานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ทัว่ประเทศจนเป็น
ท่ีรู้จกัของคนภายในประเทศและต่างประเทศมากข้ึน 
 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพท่ี 5.14กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 
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  ในปี พ.ศ. 2545 ทางกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ไดรั้บความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนบัสนุน
จากส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ โดยให้น าผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มไปจ าหน่ายในงานถนนคน
เดินท่ีข่วงประตูท่าแพเชียงใหม่ นบัตั้งแต่นั้นมาทางกลุ่มก็เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลต่าง ๆ มากข้ึนจนมี
การคดัสรรผลิตภณัฑ์ของอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ก็ไดน้ าผลิตภณัฑ์เขา้ร่วม
การประกวดดว้ยในโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผลิตภณัฑ์ระดบั 5 
ดาวของภาคเหนือ จนมาถึงปัจจุบนั (ประธาน ลอ้บุญมา, 2553 : สัมภาษณ์) 
 3.7 การบริหารธุรกจิชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ในการสร้างความส าเร็จใหก้บักลุ่มเชียงใหม่ศิลป์นั้นคือการจดัการในการบริหารธุรกิจ
ชุมชนของกลุ่มอย่างเป็นกระบวนการ และมีระบบการบริหารท่ีเก้ือกูลกันตามโครงสร้างแบบ
พฤติกรรมศาสตร์ ไม่มีช่องวา่งระหวา่งประธานกลุ่มกบัสมาชิกในชุมชน เพราะเป็นธุรกิจชุมชนท่ีใช้
ฝีมือแรงงานจากสมาชิกภายในชุมชนเท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์แบบฉนัทมิ์ตร ในการท างานจึงคลา้ย
ลกัษณะพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั (ประธาน ลอ้บุญมา, 2553 : สัมภาษณ์) ดงัน้ี 
  3.7.1 การจัดการด้านการตลาด 
    ในด้านการตลาดของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ ได้มีการผลิตสินคา้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า โดยมีการสร้างสินค้าให้มีความหลากหลาย ในการจดัจ าหน่ายสินค้า 
นอกจากจะจ าหน่ายท่ีร้านของกลุ่มแลว้ ทางกลุ่มไดมี้จ าหน่ายสินคา้ออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ 
โดยมีการสั่งซ้ือทางโทรศพัท ์และทางอีเมล์ของทางกลุ่ม เม่ือสัมภาษณ์เก่ียวกบัตราสินคา้ของทาง
กลุ่มก็ได้ทราบว่า ทางกลุ่มมีตราสินค้าช่ือว่า ช้างชูงวง ในด้านการประชาสัมพนัธ์สินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ตามงานแสดงสินค้างานต่าง ๆ ของระดบัจงัหวดัและประเทศ  อาทิเช่น งานโอท็อป 
(OTOP) ท่ีเมืองทองธานีเม่ือเดือนตุลาคม 2546 งาน Big ท่ีศูนย์ไบเทคบางนา และยงัได้มีการ
ประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซตด์ว้ย คือ www.chiangmaisilpa.com และ www.ThaiTambon.comและมี
การจดัท าแผน่พบัเพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ของทางกลุ่มให้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ตลอดจน
ทางกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ยงัไดรั้บการยอมรับจากทุกภาคส่วนของภาครัฐฯ อาทิ เช่น เชียงใหม่แบรนด์
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช) 
  3.7.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ในดา้นการผลิตภณัฑเ์คร่ืองเงินของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์นั้น ทางกลุ่มไดมี้การแบ่ง
กระบวนการผลิตออกเป็น การเลือกวตัถุดิบ (เม็ดเงิน มีการสั่งซ้ือ) และการจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์  
ผลิตภณัฑท่ี์ทางกลุ่มผลิตอยูใ่นปัจจุบนั คือ สุลงเงิน (ขนัเงิน)ก าไร สร้อยเงิน แผน่ภาพเงิน และโลหะ 
การผลิตสินคา้ของทางกลุ่มจะผลิตงานตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ (Order) จากนั้นก็ท าการตกลงราคา
กบัลูกคา้ เง่ือนไขในการตกลงราคาสินคา้ทางกลุ่มจะให้ลูกคา้จ่ายเงินซ้ือค่าวตัถุดิบก่อนถา้ตกลงกนั
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ได้จากนั้นก็จะเร่ิมผลิตช้ินงาน แล้วตกลงราคากนัอีกคร้ังหน่ึง หลังจากท างานเสร็จ การบริหาร
จดัการกลุ่มสามารถแบ่งสมาชิกกลุ่ม ไดต้ารางท่ี 5.3 ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 

ตารางท่ี 5.3จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 
ท่ีมา : ประธาน ลอ้บุญมา, 2553: สัมภาษณ์ 
 

 เน่ืองจากกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ เกิดข้ึนมาจากการร่วมกลุ่มของสมาชิกภายในชุมชนวดั
หม่ืนสารบา้นววัลาย ซ่ึงทางผูว้จิยัสามารถอธิบายโครงสร้างองคก์รดงัแผนภูมิท่ี 5.3ดงัน้ี 
 

โครงสร้างองค์กรของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 แผนภูมิท่ี 5.3 โครงสร้างองคก์รของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 

ประเภทสมาชิกกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ (คุณประธาน) 1 
สมาชิกเคร่ืองเงินชุมชนวดัหม่ืนสานบา้นววัลาย 33 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 8 
รวม 42 

ผลติเคร่ืองเงิน 

ตรวจสอบสินค้า 

สินค้าพร้อมจ าหน่ายผู้บริโภค 

ถูกว่าจ้างให้ผลติ 

ประธานกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 

คุณประธาน   ลอ้บุญมา 

สมาชิกในครอบครัว 

สมาชิก 
สมาชิก สมาชิก 

สมาชิกใน

ครอบครัว 

สมาชิก 
สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

ร้านค้าผู้ประกอบการ

และงานแสดงสินค้า 

 

ทางอนิเตอร์เน็ต

และถนนคนเดิน 
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  จากแผนภูมิท่ี 5.3 จะเห็นไดว้า่ ความสัมพนัธ์ของสมาชิกภายในกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์นั้น
มีความเท่าเทียม และเสมอภาคกนั เพียงแต่มีการยกต าแหน่งประธานกลุ่มให้คุณประธาน  ลอ้บุญมา 
ใหดู้แลกลุ่มเพื่อเป็นตวัแทนของกลุ่ม ในดา้นของการติดต่อประสานงานเพื่อความสะดวกของลูกคา้
และสมาชิกภายในกลุ่ม 
  3.7.3 การจัดการด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
    ในดา้นของการออกแบบทางกลุ่มยงัคงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นแบบดั้งเดิมไว ้เช่น
ลายขนัและลายเข็มขดั แต่ก็ไดมี้การพฒันาออกแบบลวดลายใหม่ ๆ ข้ึน โดยน าลายเก่าท่ีมีอยูด่ ั้งเดิม
มาประยกุตใ์ชท้  าใหเ้กิดลายใหม่ข้ึนมา คือ ลายรอดคอ้น ซ่ึงเป็นลายท่ีทางกลุ่มคิดข้ึนมาใหม่ 
  3.7.4 การจัดการด้านสถานทีก่ารผลติ 
    กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 35 ซอย 3 ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมจดัตั้งข้ึนเม่ือปี 2540ผลิตภณัฑ์ท่ีทางกลุ่มเร่ิมผลิตในช่วงแรกๆ คือ พวงกุญแจ 
ไมค้ัน่หนงัสือ และกล่องใส่นามบตัร 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ภาพท่ี 5.15 แผนผงับริเวณแสดงบริเวณพื้นท่ีผลิตงานของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 
 

 3.8 อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงินกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 
  ชุมชนหม่ืนสารบา้นววัลายมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน ในเร่ืองของตน้ก าเนิด
และแหล่งผลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียง ทางผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์
ท าใหท้ราบถึงอตัลกัษณ์และประวติัความเป็นมาของเคร่ืองเงินของกลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ (ประธาน ลอ้
บุญมา, 2553 : สัมภาษณ์) ดงัน้ี 

 
วดัหมืน่สาร ถนนววัลาย 
ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง  

จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนปฏบิัตงิานของ

กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์ 

 
 

ร้านจ าหน่าย
สินค้าของ
กลุ่ม 

ประตูทางเข้าวดั  
 

ชุมชนวดั
หมืน่สารบ้าน

ววัลาย 
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  รูปแบบท่ีเป็นลกัษณะโดดเด่นของเคร่ืองเงินกลุ่มเชียงใหม่ ก็จะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั
กลุ่มอ่ืนๆ คือการดุนลายและการแกะลายทั้งสองดา้น แต่จะมีลกัษณะท่ีโดดเด่นในเร่ืองของลวดลาย
ท่ีเป็นลวดลายดั้งเดิมของบรรพบุรุษ คือ ลายดอกพ่าน และลาย 12 ราศี ซ่ึงทางกลุ่มไดน้ าลวดลายทั้ง
สองมาประยุกต์ใช้ให้เขา้กบัยุคสมยัใหม่ และตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ แต่ก็ยงัไม่ลืมท่ีจะ
อนุรักษแ์ละคงไวซ่ึ้งรูปแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษท่ีไดสื้บทอดกนัมาหลายร้อยปี ช้ินงานแต่ละช้ินจึง
มีลกัษณะเฉพาะตวั และมีความงดงามเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงผลิตภณัฑห์ลกัท่ีทางกลุ่มผลิต คือ ขนัเงิน พาน
เงิน ก าไลเงิน สร้อยเงิน กระเป๋า เขม็ขดั และแผน่ภาพโลหะ ดงัภาพท่ี 5.17 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.16ชุดเคร่ืองเงิน(กลุ่มเชียงใหม่ศิลป์) 
 

4.  สถานภาพหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณเจริญ บุญตัน 
 ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของ             
คุณเจริญนั้น ทางผูว้จิยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ ความเช่ียวชาญในดา้นหตัถกรรมสาขา
เคร่ืองเงินการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ต่อชุมชนความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงการ
ด ารงชีพดว้ยเศรษฐกิจพอเพียงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินความเปล่ียนแปลงจากหัตถกรรม
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พื้นบา้นสู่ธุรกิจชุมชนการบริหารธุรกิจชุมชนให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงและอตัลกัษณ์ของ
เคร่ืองเงิน ดงัน้ี 
 4.1 ประวตัิของคุณเจริญ  บุญตัน 
  ผูป้ระกอบการ คือ คุณเจริญ บุญตนั อาย ุ61 ปีประกอบอาชีพสล่าท าเคร่ืองเงิน และงาน
ดุนโลหอาศยัอยู่บา้นเลขท่ี 102/1 ซอย 3 ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จบ
การศึกษาในระดบั มส.3 โดยประสบการณ์ในการท างานเคร่ืองเงินและดุนโลหะมากว่า 50 ปี มี
สมาชิกในครอบครัว 2 คนและจากการสัมภาษณ์คุณเจริญ ท าให้ผูว้ิจยัทราบว่าคุณเจริญไดร้ ่ าเรียน
วชิาการท าหตัถกรรมเคร่ืองเงินและดุนโลหะมาจากรุ่นของคุณปู่  คุณยา่ และคุณพ่อของคุณเจริญเอง 
เพื่อเป็นการสืบทอดหตัถกรรมทอ้งถ่ินจากรุ่นสู่รุ่น (เจริญ  บุญตนั, 2553: สัมภาษณ์) 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.17 คุณเจริญ บุญตนั 
 

 4.2 ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วว่า คุณเจริญ บุญตัน มีประสบการณ์ในการท าเคร่ืองเงินและ      
ดุนโลหะ มากวา่ 50  ปี มีรายไดจ้ากการท างานหตัถกรรมประมาณ 10,000 บาท ต่อเดือนถือไดว้า่มี
ฐานะความเป็นอยูพ่ออยูพ่อกินตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คุณเจริญถือไดว้า่เป็นสล่าเคร่ืองเงินและ
ดุนโลหะท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นอยา่งมาก โดยสังเกตไดจ้ากผลงานท่ีคุณเจริญสร้างไวม้ากมาย เช่น 
การมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างอุโบสถเงิน (โลหะ) วดัหม่ืนสาร ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่นับได้ว่าคุณเจริญ บุญตนั เป็นครูภูมิปัญญาท้องถ่ินสาขางานหัตถกรรม
เคร่ืองเงินอีกคนหน่ึงเลยก็วา่ได ้ และจากประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 50 ปี เป็นเคร่ืองยืนยนั
ไดถึ้งความเช่ียวชาญในการท างานหตัถกรรมเคร่ืองเงินและดุนโลหะไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 4.3 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ต่อชุมชน 
  ถ้าจะกล่าวถึงตน้ก าเนิดการท าเคร่ืองเงินของคุณเจริญ  บุญตนั ตอ้งยอ้นกลบัไปใน
สมยัก่อน เพราะคุณเจริญไดรั้บการถ่ายทอดการท างานหัตถกรรมมาจากรุ่นพ่อแม่ ปู่ ย่าตายายอีกที 
โดยคุณเจริญเติบโตมากบัการท าเคร่ืองเงินและเห็นมาตั้งแต่เด็ก ๆ เพราะในหมู่บา้นจะท าเคร่ืองเงิน
กนัแทบทุกครัวเรือน ซ่ึงไดรั้บการปลูกฝังในเร่ืองของหตัถกรรมเคร่ืองเงินอยูต่ลอดเวลา แต่ส าหรับ
เด็กรุ่นใหม่แลว้ ให้ความสนใจในเร่ืองหัตถกรรมเคร่ืองเงินน้อยลงไปทุกที เพราะสภาพเศรษฐกิจ
และวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตามสมยันิยม รวมไปถึงเทคโนโลยีและการส่ือสาร
สมยัใหม่ ส่งผลท าใหเ้ด็กรุ่นใหม่ ๆ รับวฒันธรรมจากต่างชาติเขา้มา ท าให้ความสนใจต่อวฒันธรรม
ดั้งเดิมของตนเองลดนอ้ยลง และน ารูปแบบวฒันธรรมอ่ืน ๆ เขา้มาเป็นหลกัในการด าเนินชีวิต ส่งผล
ท าให้ผูท่ี้จะสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินลดน้องลงไป อีกทั้ง           ความ
ตอ้งการงานหัตถกรรมประเภทน้ีก็เส่ือมถอยลงไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ และ
สังคม รวมถึงตน้ทุนในการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วดว้ย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.18 อุโบสถเงิน (โลหะ) วดัหม่ืนสาร ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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  ปัจจุบนัคุณเจริญ และชาวบ้านในชุมชนบา้นววัลายได้เล็งเห็นความส าคญัของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีก าลงัจะสูญหาย จึงไดก่้อตั้งกลุ่มเคร่ืองเงินบา้นววัลายข้ึน 
เพื่อเป็นการสืบทอดงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินของทอ้งถ่ิน รวมไปถึงการด าเนินธุรกิจด้านการท า
เคร่ืองเงินและการดุนโลหะ โดยมีท่ีตั้งของกลุ่มคือ บริเวณภายในวดัหม่ืนสาร ถนนววัลาย ต าบลหาย
ยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัชาวบา้นววัลายไดมี้การก่อสร้างศาลาโลหะ3 ครูบา หรือท่ี
เรียกอีกอย่างว่า อุโบสถเงิน (โลหะ) ข้ึนภายในวดัหม่ืนสาร เพื่อรักษามรดกทางภูมิปัญญาการท า
เคร่ืองเงินอนัล ้ าค่าเหล่าน้ีไม่ให้สูญหายไปไหนและยงัเป็นมรดกทางปัญญาส าหรับลูกหลานให้
เรียนรู้สืบต่อไปอีกดว้ย 
 4.4   ความเข้าใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงของคุณเจริญ  บุญตัน 
  ในดา้นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คุณเจริญกล่าววา่เคยไดย้ินเร่ืองน้ีมานานแลว้ 
และตนเองก็เห็นดว้ยกบัพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ในเร่ืองของการด าเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แลว้ นอกจากจะน าเอาแนวทาง และหลกัการด าเนินชีวิตมาใชก้บั
ตนเองและครอบครัวแลว้นั้น คุณเจริญยงัไดน้ าแนวทางและหลกัการเหล่าน้ีมาสอนให้ลูกหลานของ
ตนเองดว้ย เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีในกรด าเนินชีวติต่อไป 
 4.5 การด ารงชีพด้วยเศรษฐกจิพอเพยีงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  การด ารงชีพด้วยการประกอบอาชีพการท างานหัตถกรรมเคร่ืองเงินนั้น คุณเจริญ
สามารถด ารงชีพอยูไ่ดด้ว้ยรายไดจ้ากการท าเคร่ืองเงิน และดุนโลหะ ก่อนหนา้น้ีผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงิน
ได้รับความสนใจ และเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่
ปัจจุบนัน้ีเม่ือสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ืออ านวยเหมือนเช่นเคย ท าให้ความนิยมในผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงิน
ลดลง รายไดก้็ลดลง รวมไปถึงยอดการสั่งซ้ือสั่งจา้งก็ลดลงดว้ยเช่นกนั ท าให้คุณเจริญตอ้งปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัสภาพเศรษฐกิจท่ีถดทอด โดยตนเองไดน้อ้มน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้
ใหเ้ขา้กบัการด าเนินชีวิตของตนและครอบครัวไดเ้ป็นอยา่งดี โดยคุณเจริญไดแ้บ่งรายไดข้องตนเอง
ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อน าไปใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั และไดแ้บ่งเก็บไวอี้กส่วนหน่ึงเพื่อเก็บออมไวใ้ช้
จ่ายยามท่ีจ าเป็นดว้ย 
 4.6 ความเปลีย่นแปลงจากหัตถกรรมพืน้บ้านสู่ธุรกจิชุมชน 
  คุณเจริญ บุญตนั ไดเ้ร่ิมผลิตงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน และดุลโลหะ ตั้งแต่ตนยงัเป็น
เด็ก ๆ อยู ่สืบเน่ืองจากเป็นงานท่ีไดรั้บการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเม่ือคร้ังยงัเยาว ์แต่เม่ือเติบโตมา
ก็ไดห้นัเหไปประกอบอาชีพอ่ืนอยูส่ักระยะหน่ึง แต่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรคุณเจริญเองก็ได้
หนักลบัมาท างานเคร่ืองเงินและดุนโลหะอยา่งถาวรจนถึงทุกวนัน้ี โดยคุณเจริญไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มเป็น
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สมาชิกของ “กลุ่มบา้นววัลาย” ซ่ึงเป็นการร่วมกลุ่มของสมาชิกชาวบา้นววัลาย เพื่อตอ้งการท่ีจะ
อนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานเคร่ืองเงินของบรรพบุรุษไวใ้หลู้กหลานสืบทอดต่อไป 
 4.7 การบริหารธุรกจิชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ในการบริหารธุรกิจชุมชนของกลุ่มบ้านววัลายนั้นทางกลุ่มได้มีการจัดกระบวน
ทางดา้นบริหารงานภายในกลุ่ม โดยมีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบในการท างานให้เท่าเทียมและเสมอ
ภาคกนัทุกคน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
  4.7.1 การจัดการด้านการตลาด 
    ในดา้นการตลาดของคุณเจริญและสมาชิกภายในกลุ่ม ไดมี้การประชาสัมพนัธ์
สินคา้และผลิตภณัฑ์ตามแหล่งจ าหน่ายสินคา้ต่าง ๆ ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น งานแสดงสินคา้ 
ถนนคนเดินววัลายและถนนคนเดินวนัอาทิตย ์เป็นตน้ ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของตนเองและทางกลุ่ม
เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มลูกคา้มากข้ึนดว้ย อีกทั้งประสบการณ์ ความช านาญ และฝีมือท่ีมีความประณีต
และละเอียดอ่อน ท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบและประทบัใจของลูกค้า และกลับมาซ้ือสินค้าอีกบ่อย ๆ 
นอกจากลูกคา้ภายในประเทศแลว้ ยงัมีลูกคา้ท่ีเป็นชาวต่างชาติดว้ย ซ่ึงถือวา่เป็นการท าการตลาดท่ี
เร่ิมตน้จากกลุ่มลูกคา้ภายในประเทศก่อน หลกัจากนั้นก็มีการขยายการตลาดสู่กลุ่มลูกคา้ต่างประเทศ
ตามล าดบั 
  4.7.2 การจัดการด้านการผลติ 
    คุณเจริญ มีกระบวนการจดัการการผลิต คือ ตนจะผลิตช้ินงานตามค าสั่งของ
ลูกคา้ (Order) จากนั้นก็จะท าการตกลงราคาและรูปแบบของช้ินงานกบัผูว้า่จา้งโดยท่ีผูว้า่จา้งจะตอ้ง
จ่ายค่ามดัจ าก่อนเสมอ เงินมดัจ าท่ีไดน้ี้ตนเองจะน าไปจดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ก่อน เม่ือผลิต
สินคา้เรียบร้อยแลว้ผูว้า่จา้งจึงจะจ่ายในส่วนท่ีเหลือให้คุณเจริญในวนัรับช้ินงานในวนัสุดทา้ย การ
บริหารจดัการกลุ่มแบ่งสมาชิกกลุ่ม ไดต้ารางท่ี 5.4 ดงัน้ี 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มบ้านววัลาย 

 

ตารางท่ี 5.4จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มบา้นววัลาย 
ท่ีมา : เจริญ บุญตนั, 2553: สัมภาษณ์ 

ประเภทสมาชิกกลุ่มบ้านววัลาย จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ (คุณเจริญ) 1 
สมาชิกบา้นววัลาย 13 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 2 
รวม 16 
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  จากขอ้มูลของจ านวนสมาชิกภายในกลุ่มบา้นววัลาย ทางผูว้ิจยัสามารถแจกแจงเป็น
แผนภูมิท่ี 5.4 ดงัน้ี 

โครงสร้างองค์กรของกลุ่มบ้านววัลาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิท่ี 5.4 โครงสร้างองคก์รของกลุ่มบา้นววัลาย 
 

 จากแผนภูมิท่ี 5.4เห็นไดว้่าโครงสร้างของกลุ่มนั้นเป็นแบบแนวนอน มีการแจกแจง
งานตามจ านวนของสมาชิกภายในกลุ่มและความถนดัของแต่ละคนโดยคุณเจริญมีสมาชิกภายใน
ครอบครัวเขา้มาช่วยงานดว้ยโดยในการจดัจ าหน่ายสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคนั้นจะมีการจดัจ าหน่ายผา่น
งานแสดงสินคา้ และถนนคนเดินวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
 4.7.3 การจัดการด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
  ในด้านการออกแบบนั้น ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นแบบดั้ งเดิม คือ ลายดอก
กระถิน ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ท่ีคุณเจริญผลิตคือ ขนัเงิน ขนัโลหะ ขนัทองแดง และผลิตแผน่ภาพดุน
โลหะซ่ึงเป็นงานดั้งเดิมของการท าเคร่ืองเงิน และดุนโลหะ 
 

ผลติเคร่ืองเงิน 

ตรวจสอบสินค้า 

ถูกว่าจ้างให้ผลติ 

ประธานกลุ่มบ้านววัลาย 

คุณเจริญ สมาชิก สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

สินค้าพร้อมจ าหน่ายผู้บริโภค 

ลูกค้าทัว่ไป 

งานแสดงสินค้า ถนนคนเดิน       
วนัเสาร์-อาทติย์ 
 

สมาชิกภายใน
ครอบครัว 
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  4.7.4 การจัดการด้านสถานทีก่ารผลติ 
    สถานท่ีในการผลิตผลิตภณัฑ์ของคุณเจริญ และสมาชิกกลุ่ม จะใชพ้ื้นท่ีบริเวณ
วดัหม่ืนสาร ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีในการผลิต โดยจะ
แบ่งพื้นท่ีบางส่วนของวดัตรงบริเวณทางออกของปะตูวดัเพื่อใชใ้นการผลิตหัตถกรรมเคร่ืองเงิน ดงั
ภาพท่ี 5.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.19 แผนผงับริเวณแสดงบริเวณพื้นท่ีผลิตงานของกลุ่มบา้นววัลาย 

 
อุโบสถเงนิ 

(โลหะ) วดัหมืน่สาร 

 
 

ศาลา 

การเปรียญ 

 
 

อุโบสถหลงัเดมิ 

 
 
 

ศาลา 

การเปรียญ 
 

 

ส่วนปฏบิัตงิาน

ของกลุ่ม 

 

บริเวณประตูทางออก 

 

ประตู
ทางเ
ข้าวดั 

 
 

บริเวณวดัหมืน่สาร ถนนววัลาย 
ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

บริเวณประตูทางเข้า 
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 4.8 อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงินบ้านววัลาย 
  ชุมชนบา้นววัลายมีประวติัความในด้านการท าเคร่ืองเงินอนัยาวนาน อีกทั้งยงัเป็น
แหล่งก าเนิดงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ท า
ให้ไดท้ราบถึงอตัลกัษณ์ และประวติัความเป็นมาของเคร่ืองเงินบา้นววัลาย (เจริญ บุญตนั, 2553 : 
สัมภาษณ์) ดงัน้ี 
  รูปแบบท่ีมีลักษณะโดดเด่นของเคร่ืองเงินของคุณเจริญนั้ นมีรูปแบบโดยทั่วไป
เหมือนกบัท่านอ่ืน ๆ คือ การดุนลายและการแกะลายทั้งสองดา้นเหมือนกนั แต่จะเนน้ลวดลายท่ีเป็น
รูปแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษผลงานต่าง ๆ ท่ีไดจ้ะให้ความรู้สึกสมจริง มีความประณีตละเอียดอ่อน 
โดยเฉพาะลายดอกกระถิน และลายดอกพิกุล ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัของคุณเจริญ ท าให้สร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ทั้งในประเทศและต่างประเทศดว้ย รวมไปถึงความคิดท่ีอยากจะอนุรักษ์
สืบสานงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินและดุนลายของชุมชนววัลายไวใ้ห้ลูกหลานไดเ้รียนรู้และสืบสาน
ต่อไป 
 

5.  สถานภาพหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณอ าภาพร ฟรังเค้ 
 ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของ             
คุณอ าภาพรนั้น ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ ความเช่ียวชาญในดา้นหัตถกรรม
สาขาเคร่ืองเงินการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ต่อชุมชนความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง
การด ารงชีพด้วยเศรษฐกิจพอเพียงกับงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินความเปล่ียนแปลงจาก
หตัถกรรมพื้นบา้นสู่ธุรกิจชุมชนการบริหารธุรกิจชุมชนให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงและอตั
ลกัษณ์ของเคร่ืองเงิน ดงัน้ี 
 5.1 ประวตัิของคุณอ าภาพร ฟรังเค้ 
  คุณอ าภาพร ฟรังเค้อาศยัอยู่บา้นเลขท่ี 102/3ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่อายุ 56  ปี จบการศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปัจจุบนัด ารง
ต าแหน่งประธานกลุ่มเยาวชน และเป็นครูภูมิปัญญาชาวบ้านสอนการดุนลาย มีประสบการณ์        
ในการท างานเคร่ืองเงินมากว่า 4 ปี มีสมาชิกภายในครอบครัว 6 คน รายไดห้ลกัของครอบครัว คือ 
การดุนลายเคร่ืองเงิน ครอบครัวของคุณอ าภาพรมีฐานะความเป็นอยู่ท่ีพออยู่พอกินตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายร่วมกับสมาชิกภายในชุมชน(อ าภาพร 
ฟรังเค,้ 2553: สัมภาษณ์) 
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    ภาพท่ี 5.20 คุณอ าภาพร ฟรังเค ้
 

 5.2 ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  จากท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่คุณอ าภาพร ฟรังเคน้ั้น เป็นครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสอนการดุน
ลายเคร่ืองเงินและดุนโลหะให้กบัลูกศิษยห์ลายต่อหลายรุ่นมาแลว้ นอกจากคุณอ าภาพรจะเป็นครู
สอนการดุนลายแล้ว คุณอ าภาพรได้มีการฝึกฝนฝีมือของตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความ
ช านาญและเป็นการพฒันาฝีมือดว้ยซ่ึงถือเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความเช่ียวชาญในการท างานการดุน
ลายเคร่ืองเงินไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.3 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ต่อชุมชน 
  จากการสัมภาษณ์คุณอ าภาพร ท าให้ทราบว่า ตนเองนั้นไดเ้รียนการดุนลายมาจากรุ่น
คุณพอ่คุณแม่ ท่ีเป็นผูถ่้ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการท าเคร่ืองเงินให้ ตั้งแต่สมยัท่ีตนยงัเป็นเด็ก ๆ ซ่ึง
ในสมยันั้นงานเคร่ืองเงินเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีสนใจของเด็ก ๆ ภายในชุมชนเป็นอย่างมาก รวมถึง
คุณอ าภาพรดว้ย แต่ผิดกบัในปัจจุบนัน้ีท่ีเด็กสมยัใหม่ หนัไปสนใจในดา้นเทคโนโลยีมากกวา่ท่ีจะ
สนใจงานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีคุณอ าภาพรหนัมาเป็นครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสอน
การดุนลาย เพื่อท่ีอยากให้เด็กรุ่นหลัง ๆ ได้รู้จักและช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินการท า
เคร่ืองเงินไม่ใหสู้ญหายไปและเก็บไวเ้พื่อเป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาส าหรับลูกหลานให้ได้
เรียนรู้สืบต่อไปอีกดว้ย 
 5.4 ความเข้าใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงของคุณอ าภาพร ฟรังเค้ 
  ในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ คุณอ าภาพรเองก็เห็นดว้ยกบั
การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ตน้นอกจากท่ีตนเองจะเห็นด้วยแลว้ยงัได้น า
แนวทางและหลกัการด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิประจ าวนัของตนเอง
และครอบครัวดว้ย  ซ่ึงนอกจากท่ีคุณอ าภาพรจะสอนการดุนลายให้ลูกศิษยแ์ลว้ คุณอ าภาพรเองก็ยงั
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ไดมี้การสอดแทรกเน้ือหาการด าเนินชีวติตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเขา้ไปดว้ย เพื่อท่ีลูกศิษยข์องคุณ
อ าภาพรจะไดน้ ากลบัไปปรับใชก้บัการด าเนินชีวติของตนเองไดต่้อไป 
 5.5 การด ารงชีพด้วยเศรษฐกจิพอเพยีงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  การด ารงชีพดว้ยหลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบังานหัตถกรรมเคร่ืองเงินนั้น คุณอ าภาพร 
กล่าววา่ ตนเองสามารถด ารงชีพอยูไ่ดด้ว้ยรายไดจ้ากการการดุนลายเคร่ืองเงินรวมไปถึงการเป็นครู
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดว้ยเม่ือก่อนหนา้ในยุคเศรษฐกิจท่ีเฟ่ืองฟูรายไดข้องตนเองเพียงพอกบัรายจ่าย แต่
ตอนน้ีในสภาพเศรษฐกิจท่ีขา้วของเคร่ืองใช้ท่ีแพงข้ึน รวมถึงราคาของวตัถุดิบก็สูงข้ึนดว้ย ท าให้
รายไดข้องตนเองไม่พอกบัรายจ่ายอีกทั้งยงัมีรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึนตามมาดว้ย คุณอ าภาพรเองไดน้ าหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเอง โดยเร่ิมจากการจัดท าสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายภายใน
ครอบครัวข้ึน ซ่ึงไดแ้นวคิดมาจากหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาช่วย ท าใหส้ามารถจดัสรรเงิน
ท่ีไดมี้จากการท างานไดอ้ยา่งลงตวัและเพียงพอ อีกทั้งยงัเหลือเงินไวส่้วนหน่ึงเพื่อเก็บออมไวใ้ชใ้น
ยามจ าเป็นดว้ย 
  ปัจจุบนัสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่เฟ่ืองฟูเหมือนอย่างเช่นเคย ท าให้การด ารงชีพของคุณอ า
ภาพรเองก็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั การใชจ่้ายเพื่อซ้ือของแต่ละคร้ังคุณ
อ าภาพรเองก็จะคิดให้รอบคอบ และจะเลือกซ้ือแต่ของใช้ท่ีจ  าเป็นและมีราคาท่ีไม่แพงมาก  แต่มี
คุณภาพท่ีสามารถใชไ้ดน้าน เพื่อเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของตนเอง รวมทั้งไม่
สร้างหน้ีสินเพิ่มข้ึนดว้ย 
 5.6 ความเปลีย่นแปลงจากหัตถกรรมพืน้บ้านสู่ธุรกจิชุมชน 
  จากงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินพื้นบา้นเขา้สู่ธุรกิจชุมชนท าให้ทางคุณอ าภาพรมีความ
ต่ืนตวัในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีความหลากหลายและเนน้ลายลายท่ีผสมผสาน ทั้งลวดลายดั้งเดิม
และลวดลายสมยัใหม่ โดยทางคุณอ าภาพร ได้มีการศึกษาเก่ียวกบัการวาดลวดลายและออกแบบ
ลวดลายเองจากการอ่านหนังสือ และไดน้ าประยุกต์ให้เขา้กบังานของตนเอง เพื่อเป็นการพฒันา
ผลงาน และเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว จากเดิมท่ีเป็นเพียงรายไดเ้สริม แต่เม่ือไดรั้บการ
พฒันารูปแบบการผลิตให้ทนัสมยัยิ่งข้ึน ก็ท  าให้สินค้าของคุณอ าภาพรสามารถดึงดูดผูบ้ริโภค
ไดม้ากข้ึนดว้ย 
 5.7 การบริหารธุรกจิชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  การบริหารธุรกิจของคุณอ าภาพรนั้น จะมีการบริหารร่วมกบัสมาชิกภายในครอบครัว  
เน่ืองจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กท่ีท ากนัภายในครอบครัว จึงไม่มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน แต่สมาชิกภายใน
ครอบครัวจะช่วยกนับริหารงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงดงัน้ี(อ าภาพร ฟรังเค้, 
2553 : สัมภาษณ์) 
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  5.7.1 การจัดการด้านการตลาด 
    คุณอ าภาพรไดมี้การประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์และสินคา้ตามงานแสดงสินคา้
ต่าง ๆ ทั้งภายในจงัหวดัเชียงใหม่ และต่างจงัหวดัโดยสินคา้ท่ีผลิตจะเนน้การเสนอความตอ้งการของ
ลูกคา้ ในการจ าหน่ายสินคา้ ราคาท่ีตั้งจะค านวณจากเวลาในการท า และดูความยากง่ายของช้ินงาน  
ส่วนเง่ือนไขในการตกลงการซ้ือนั้น ถ้ามีลูกค้าสั่งท า ลูกค้าจะต้องจ่ายค่ามัดจ าเป็นจ านวนเงิน
คร่ึงหน่ึงของช้ินนั้น ๆ เม่ือสัมภาษณ์เก่ียวกบัตราสินคา้ของคุณอ าภาพร พบว่าไม่มีตราสินคา้ แต่มี
การจดัท าบรรจุภณัฑ์เป็นบรรจุภณัฑ์แบบง่าย มีลกัษณะเป็นถุงผา้ธรรมดา (ผา้ท่ีใชจ้ะเป็นผา้ฝ้ายทอ
มือ) ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายของคุณอ าภาพรนั้นจะมีลูกคา้ประจ ามาซ้ือถึงสถานท่ีผลิต 
  5.7.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ในดา้นการผลิตนั้น คุณอ าภาพรไดมี้การจดัการการผลิตอยา่งเป็นกระบวนการ 
คือ การเลือกซ้ือวตัถุดิบ (เม็ดเงิน ซ้ือมาจากร้านขายทอง แผ่นเงิน แผ่นอลูมิเนียม ทองแดงและ
ทองเหลือง ซ้ือจากร้านขายอลูมิเนียมใกล้บา้น )ในการผลิตเคร่ืองเงินคุณอ าภาพรนั้นจะผลิตตาม
แบบท่ีตนคิดเอง และผลิตตามแบบของผูว้า่จา้งดว้ย ในดา้นของการท างานจะท าทั้งวนัท่ีบา้นซ่ึงเป็น
ทั้งแหล่งผลิตสินคา้และจ าหน่ายสินคา้ดว้ย การผลิตสินคา้นั้นจะมีกระบวนการผลิตอยา่งเป็นระบบ
และรอบคอบ แต่ไม่เน้นการผลิตจ านวนมาก เพราะการท าเคร่ืองเงินเป็นงานท่ีมีความประณีตและ
ละเอียดอ่อนมาก บางช้ินอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการผลิตนาน บางช้ินก็อาจไม่นานข้ึนอยูก่บัช้ินงาน
แต่ละช้ินและจะข้ึนอยูก่บัก าลงัการผลิตของคุณอ าภาพรเองดว้ย 
    ปัจจุบนัผลิตภณัฑท่ี์คุณอ าภาพรผลิตอยู ่คือ การดุนเคร่ืองเงินและท่ีรองแกว้ (ใน
การผลิตแต่ละคร้ัง ใช้เวลา 30 นาที ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน โดยจ าหน่ายในราคา 30 บาท) โคมไฟ 
(ในการผลิตแต่ละคร้ัง ใชเ้วลา 5 ชัว่โมง ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน โดยจ าหน่ายในราคา 950 บาท) พวง
กุญแจ (ในการผลิตแต่ละคร้ัง ใชเ้วลา 15 นาที ไดจ้  านวนสินคา้ 1 ช้ิน จ าหน่ายในราคา 15 บาท) 
 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณอ าภาพร  ฟรังเค้ 

 

ตารางท่ี 5.5จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณอ าภาพร ฟรังเค ้
ท่ีมา :อ าภาพร ฟรังเค,้ 2553: สัมภาษณ์ 
  

ประเภทสมาชิกกลุ่มของคุณอ าภาพร  ฟรังเค้ จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ (คุณอ าภาพร) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 6 
รวม 7 
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  การบริหารจดัการกลุ่ม การผลิตและการด าเนินการจ าหน่ายร่วมกบัสมาชิกภายใน
ครอบครัวนั้น จึงสามารถเขียนเป็นโครงสร้างองคก์ร ดงัแผนภูมิท่ี 5.5ดงัน้ี 
 

โครงสร้างองค์กรของคุณอ าภาพร  ฟรังเค้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  แผนภูมิท่ี 5.5 โครงสร้างองคก์รของคุณอ าภาพร  ฟรังเค ้
    

  จากแผนภูมิท่ี 5.5 จะเห็นได้ว่า โครงสร้างองค์กรจะคล้ายคลึงกับทุกกลุ่มคือเป็น
โครงสร้างแบบเครือญาติ เน่ืองจากเป็นการท างานร่วมกนักบัสมาชิกภายในครอบครัวท่ีร่วมกัน
ประกอบอาชีพการท าเคร่ืองเงินและดุนลาย เพือ่สร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัวของตนเองโดยการผลิต
สินคา้นั้นจะออกแบบตามค าสั่งของผูว้า่จา้ง และตามแบบท่ีคิดคน้เองส าหรับการกระจายสินคา้ไปยงั
ผูบ้ริโภคนั้นจะใชช่้องทางการจ าหน่ายคือ งานแสดงสินคา้ต่าง ๆ ถนนคนเดิน เป็นตน้ 

ผลติเคร่ืองเงิน 

ตรวจสอบสินค้า 

คุณอ าภาพร  ฟรังเค้ 

สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว 

ลูกค้าชาวไทย 

งานแสดงสินค้า ถนนคนเดิน       
วนัเสาร์ 

 

ตามแบบผู้ว่าจ้าง ตามแบบคิดค้นเอง 

จ าหน่ายสินค้า 

ค าส่ังการผลติ 

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
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  5.7.3 การจัดการด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
    ในดา้นของการออกแบบผลิตภณัฑน์ั้น ผลงานส่วนใหญ่ของคุณอ าภาพรจะผลิต
ตามแบบลวดลายท่ีคิดคน้ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงเป็นลวดลายสมยัใหม่ท่ีมีการผสมผสานเขา้กบัลวดลายแบบ
ดั้งเดิม เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะเน้นลวดลายท่ีเป็นลายพระพุทธเจา้ และ
ลวดลายทางวรรณคดีไทย ดงัภาพท่ี 5.22 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    

 

  ภาพท่ี 5.21 งานดุนลายของคุณอ าภาพร ฟรังเค ้
 

  5.7.4 การจัดการด้านสถานทีก่ารผลติ 
    แหล่งผลิตสินคา้ของผูป้ระกอบการนั้น ตั้งอยู่ท่ี บา้นเลขท่ี102/3 ถนนววัลาย 
ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นสถานท่ีในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเงินและงานดุนลายคุณอ าภาพรกกล่าวว่าแหล่งผลิตของตนเองเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของ
ครอบครัวมาตั้งแต่สมยัของบรรพบุรุษแลว้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.22 แผนผงับริเวณแสดงบริเวณพื้นท่ีผลิตงานของคุณอ าภาพร ฟรังเค ้

 
 

บริเวณทีอ่ยู่อาศัย 

 

ส่วนปฏบิัตงิาน

ของคุณอ าภาพร 
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 5.8 อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงินของคุณอ าภาพร  ฟรังเค้ 
  งานหัตถกรรมเคร่ืองเงินของหมู่บา้นววัลายนั้นมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนานใน
ดา้นของแหล่งก าเนิดหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงจากการสัมภาษณ์คุณอ าภาพรท าให้ผูว้ิจยัได้
ทราบถึงอตัลกัษณ์ และความเป็นมาของเคร่ืองเงินของคุณอ าภาพร ดงัน้ี 
  รูปแบบท่ีเป็นลักษณะเด่นของเคร่ืองเงินของคุณอ าภาพรนั้ น คุณอ าภาพรได้ใช้
จินตนาการของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานข้ึนมา ผลงานแต่ละช้ินของคุณอ าภาพรจะมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือมีลวดลายท่ีเป็นแบบไทยเดิมและมีการผสมผสานเขา้กบัลวดลายสมยัใหม่ ซ่ึง
ผลงานท่ีไดจ้ะให้ความรู้ลึกท่ีสมจริง และความสวยงาม โดยรูปแบบท่ีคุณอ าภาพรน ามาใช้จะเป็น
รูปแบบเดียวกบัการท าเคร่ืองเงินโดยทัว่ไปคือ การดุนลายและการแกะลายทั้งสองดา้น หรือท่ีเรียกวา่ 
การดุนลายแบบนูนสูง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก ในส่วนของคุณอ าภาพรเองไดน้ าวิธีการท าแบบนูน
สูงน้ีมาใชใ้นการท าเคร่ืองเงินของตนเอง ลวดลายท่ีใชส่้วนใหญ่จะเป็น ลวดลายรูปพระพุทธรูป และ
ลายรูปตวัละครในวรรณคดีไทย ดงัภาพท่ี 5.25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 5.23ผลิตภณัฑข์องคุณอ าภาพร ฟรังเค ้
 

6.  สถานภาพหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของคุณดุสิต  โอมา 
 ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของ             
คุณดุสิตนั้น ทางผูว้จิยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ ความเช่ียวชาญในดา้นหตัถกรรมสาขา
เคร่ืองเงินการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ต่อชุมชนความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงการ
ด ารงชีพดว้ยเศรษฐกิจพอเพียงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินความเปล่ียนแปลงจากหัตถกรรม
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พื้นบา้นสู่ธุรกิจชุมชนการบริหารธุรกิจชุมชนให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงและอตัลกัษณ์ของ
เคร่ืองเงิน ดงัน้ี 
 
 6.1 ประวตัิของคุณดุสิต  โอมา 
  คุณดุสิต โอมาอาย ุ58 ปี อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 40 ซอย 3 ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6โดยคุณดุสิตมีประสบการณ์ในการท างาน
ดุนโลหะและท าเคร่ืองเงินมากว่า 42 ปี มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน รายไดห้ลกัของครอบครัวมา
จากการดุนลายเคร่ืองเงิน และดุนลายโลหะ 
 

 
  
 
 
 

 

 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.24คุณดุสิต โอมา 
 

 6.2 ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  คุณดุสิต โอมา มีประสบการณ์ในการท างานดุนเคร่ืองเงิน และดุนโลหะมากวา่ 42 ปี มี
รายได้จากการท างานหัตถกรรมประมาณ 8,000 - 9,000 บาทต่อเดือน จากประสบการณ์ท างานท่ี
ยาวนานกวา่ 42 ปี สามารถเป็นเคร่ืองยนืยนัความเช่ียวชาญของคุณดุสิต ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 6.3 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ต่อชุมชน 
  ในปัจจุบนัชาวบา้นชุมชนวดัศรีสุพรรณไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
งานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน เพื่อสืบทอดงานหตัถกรรมทอ้งถ่ิน รวมไปถึงการด าเนินธุรกิจดา้นการดุน
ลายเคร่ืองเงินและการดุนโลหะ โดยมีท่ีตั้งอยูท่ี่บริเวณวดัศรีสุพรรณ ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัตนเองด ารงต าแหน่งเป็นครูสอนอยูท่ี่วดัศรีสุพรรณซ่ึงการปฏิบติังาน
ของคุณดุสิตจะอยู่ท่ีวดัศรีสุพรรณส่วนใหญ่ เน่ืองจากจะมีนกัท่องเท่ียวและนกัเรียนเขา้มาเยี่ยมชม
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ภายในวดัศรีสุพรรณอยูต่ลอดเวลา รวมถึงเขา้มาเรียนรู้วิธีการดุนลายเคร่ืองเงินและดุนโลหะกบัคุณ
ดุสิตอยู่ตลอด ท าให้คุณดุสิตเองภูมิใจท่ีลูกหลานของตนเองยงัไม่ลืมภูมิปัญญาท้องถ่ินงาน
หัตถกรรมเคร่ืองเงิน ซ่ึงคุณดุสิตเองจะสอนทุกคนท่ีมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้หัตถกรรมเคร่ืองเงิน 
โดยไม่หวงความรู้ของตนเองแมแ้ต่นอ้ย เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกในการรักษามรดกทางภูมิปัญญา
การท าเคร่ืองเงินอนัล ้ าค่าเหล่าน้ีไม่ให้สูญหายไปกบัยุคสมยันิยม และเพื่อให้ลูกหลานไดเ้รียนรู้สืบ
ต่อไป 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   ภาพท่ี 5.25 อุโบสถเงิน วดัศรีสุพรรณ ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
   

  แต่ในปัจจุบันชุมชนววัลายวดัศรีสุพรรณได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน จึงได้จดัท าอุโบสถเงินข้ึน เพื่อสืบทอดงานหตัถกรรมทอ้งถ่ิน รวม
ไปถึงการด าเนินธุรกิจดา้นการท าเคร่ืองเงินโดยมีท่ีตั้งคือ บริเวณวดัศรีสุพรรณ ถนนววัลาย ต าบล
หายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ปัจจุบนัวดัศรีสุพรรณมีพระครูพิทกัษ์สุทธิคุณเป็นเจา้อาวาส
ท่านพระครูไดพ้ฒันาวดัในดา้นต่าง ๆอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอดทั้งดา้นศาสนาวตัถุการก่อสร้างและ
ปฏิสังขรณ์ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในวดัการจดัวดัใหเ้ป็นสถานท่ีร่มร่ืนอนัน่าสวยงามและการรักษา
ไวซ่ึ้งฮีตฮอยและศิลปวฒันธรรมแบบดั้งเดิมของชุมชนชาวบา้นววัลายตลอดจนเพื่อรักษาให้เป็น
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มรดกทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหตัถกรรมเคร่ืองเงินววัลายอนัล ่าค่าเหล่าน้ีไม่ให้สูญหายไปและยงัเป็น
มรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญาส าหรับลูกหลานใหไ้ดเ้รียนรู้สืบต่อไปอีกดว้ย 
 6.4 ความเข้าใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงของคุณดุสิต  โอมา 
  ในดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คุณดุสิตเองก็เคยไดย้ินมาบางแลว้ ตอนแรก ๆ ก็
ไม่ค่อยเขา้ใจสักเท่าไร แต่พอไดย้นิบ่อยคร้ังก็เร่ิมเขา้ใจและก็เห็นดว้ยกบัการด าเนินชีวติตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากคุณดุสิตจะเห็นด้วยแล้วยงัน าเอา
แนวทาง และหลกัการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาให้กบัตนเองและครอบครัวนั้นคุณ
ดุสิตยงัไดน้ าแนวทางเหล่าน้ีมาบอกและสอนใหลู้กหลานและคนในชุมชนของตนเองไดรู้้ และเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพราะนอกจากจะเป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปปรับใชก้บัการด าเนิน
ชีวิตแลว้ยงัสามารถตา้นทานสังคมแห่งการบริโภคนิยม รวมถึงเป็นแนวทางท่ีสามารถสร้างความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของครอบครัวดว้ย นบัเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีให้กบัคุณดุสิตและชุมชนของตนเอง
ในดา้นการด ารงชีวติไดเ้ป็นอยา่งดี 
 6.5 การด ารงชีพด้วยเศรษฐกจิพอเพยีงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  การด ารงชีพด้วยการประกอบอาชีพท างานหัตถกรรมเคร่ืองเงินนั้น คุณดุสิตกล่าวว่า 
ตนเองสามารถด ารงชีพอยู่ไดด้ว้ยรายไดจ้ากการดุนลายเคร่ืองเงิน และดุนโลหะ รายไดท้ั้งหมดมา
จากการท างานของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงก่อนหนา้น้ีงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินเป็นท่ีนิยมมากของ
บุคคลทัว่ไปท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ และมกัจะซ้ือเคร่ืองเงินกลบัไปใชเ้อง หรือซ้ือกลบัไปเป็น
ของฝาก เป็นตน้ 
  แต่ในสภาพเศรษฐกิจท่ีตกต ่าในปัจจุบนั ท าให้รายรับของคุณดุสิตลดลง แต่รายจ่าย
เพิ่มข้ึน คุณดุสิตเองก็น าแนวทางและหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมา
ประยุกต์ใช้กบัการด าเนินชีวิตของตนเอง เพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจท่ีก าลงัถดถอยอยู่ในปัจจุบนั  
ซ่ึงวธีิการนั้นคุณดุสิตเองเม่ือไดรั้บเงินมาแลว้จะมีการแบ่งเงินออกเป็นหลายส่วน เช่น เพื่อใชจ่้ายใน
ชีวิตประจ าวนั เพื่อซ้ือวตัถุดิบในงานดุลลายเคร่ืองเงินและ ดุนโลหะ และรายจ่ายอ่ืน ๆ ของตนเอง
และครอบครัว อีกทั้งตอ้งแบ่งส่วนหน่ึงเพื่อเก็บออมเสมอไวใ้ชใ้นยามจ าเป็น ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เพียงเท่านั้นคุณดุสิตก็สามารถด ารงชีวิตอยู่ภายใน
โลกท่ีเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั 
 6.6 ความเปลีย่นแปลงจากหัตถกรรมพืน้บ้านสู่ธุรกจิชุมชน 
  จากการสัมภาษณ์คุณดุสิตกล่าวว่า นบัตั้งแต่ท่ีวดัศรีสุพรรณ จดัสร้างอุโบสถเงินข้ึน
ภายในวดั ท าให้มีนกัท่องเท่ียวไดแ้วะมาซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินถึงแหล่งผลิต ซ่ึงคุณดุสิตเองไดรั้บ
การฝึกอบรมในด้านการตลาด ด้านการผลิตและด้านการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากส านัก                  
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พุทธสภาวฒันธรรม มหาวทิยาลยัของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมรี ท าให้ตนเอง
เกิดการประยุกต์ในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์มากข้ึน และผลิตภณัฑ์ของตนเองก็เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่ง
แพร่หลายของนกัท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 6.7 การบริหารธุรกจิชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ในการบริหารจดัการเก่ียวกบัธุรกิจชุมชนของคุณดุสิตนั้นไดมี้การก าหนดกลยุทธ์การ
บริหารงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
  6.7.1 การจัดการด้านการตลาด 
    คุณดุสิตได้เปล่ียนรูปแบบการผลิตสินคา้ท่ีต่างจากคนอ่ืน ๆ ในชุมชนววัลาย       
วดัศรีสุพรรณคือ การดุนลายรูปนกหสัดิน โดยเนน้การจ าหน่ายให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ซ่ึงสามารถจ าหน่ายไดใ้นราคาท่ีสูง ส่วนการประชาสัมพนัธ์สินคา้ทางคุณดุสิตนั้นจะมี
การประชาสัมพนัธ์โดยการบอกต่อของลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้แลว้ประทบัใจ การผลิตสินคา้ของคุณ
ดุสิตจะผลิตเพื่อรักษาภูมิปัญญาหตัถกรรมเคร่ืองเงินของทอ้งถ่ินไม่ให้สูญหายไป แต่คุณดุสิตเองก็มี
ร้านจ าหน่ายเป็นของตนเอง 1 แห่ง 
  6.7.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ในการผลิต คุณดุสิตกล่าวา่ ตนไดท้ าการผลิตเพียงผูเ้ดียว ในการผลิตน้ีเป็นส่วน
หน่ึงในขั้นตอนการตลาดคือ สินคา้ของตนเองตอ้งมีคุณภาพและลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจในงาน
ดุนลายเคร่ืองเงินและดุนโลหะแต่ละช้ินคุณดุสิตจะใส่ใจละเอียดของช้ินงานทั้งหมดท่ีผลิตออกมาให้
ครบถว้นและถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีตนเองตั้งไว ้
 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณดุสิต  โอมา 
 

 

ตารางท่ี 5.6จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มของดุสิต  โอมา 
ท่ีมา : ดุสิต โอมา, 2553 : สัมภาษณ์ 
  

  เน่ืองจากคุณดุสิตได้ด าเนินการผลิตและการจ าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว โครงสร้างองคก์ร
จึงเป็นแบบท่ีไม่ซบัซอ้น ดงัแผนภูมิท่ี 5.6 ดงัน้ี 

ประเภทสมาชิกกลุ่มบ้านววัลาย จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ  (คุณดุสิต) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในครอบครัว - 
รวม 2 
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โครงสร้างองค์กรของคุณดุสิต  โอมา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.6 โครงสร้างองคก์รของคุณดุสิต โอมา 
 

  จากแผนภูมิท่ี 5.6 จะเห็นไดว้า่ในการผลิตภณัฑเ์คร่ืองเงินของคุณดุสิตท าให้เห็นถึงการ
ท าผลิตภณัฑ์ชุมชนขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่กลุ่มของคุณดุสิตจะท างานเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
จดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิต การออกแบบผลิตภณัฑก์ารตลาด การเงิน การควบคุมการผลิต และการจดั
จ าหน่าย 
  6.7.3 การจัดการด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 

    ในส่วนของการออกแบบผลิตภณัฑ์คุณดุสิตกล่าววา่ถา้เป็นงานของตนเองจะมี           
การออกแบบลวดลายเอง แต่ถา้เป็นงานท่ีมีผูว้า่จา้งใหผ้ลิตนั้นผูว้า่จา้งจะก าหนดรูปแบบและลวดลาย
มาให ้

  6.7.4 การจัดการด้านสถานทีก่ารผลติ 

    คุณดุสิต โอมา มีสถานท่ีในการผลิตอยู่ 2 แห่ง คือ แห่งหน่ึงจะเป็นบริเวณของ
ตนเอง และอีกแห่งหน่ึงจะใช้พื้นท่ีบริเวณวดัศรีสุพรรณ ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง 

ผลติเคร่ืองเงิน 

คุณดุสิต  โอมา 

ตรวจสอบสินค้า 

ลูกค้าชาวไทย 

ร้านค้า 
ผู้ประกอบการ จ าหน่ายสินค้า 

ลูกค้าชาวต่างชาต ิ

ค าส่ังว่าจ้าง 
สมาชิกภายในครอบครัว 
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จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีในการผลิต และจดัจ าหน่าย โดยจะแบ่งพื้นท่ีบางส่วนภายในบริเวณวดั
เพื่อใชท้  ากิจกรรมเหล่าน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.26 แผนผงับริเวณแสดงบริเวณพื้นท่ีผลิตงานของคุณดุสิต โอมา 
 

 6.8 อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงิน คุณดุสิต  โอมา 
  ถา้พูดถึงงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน ทุกคนก็ตอ้งนึกถึงงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินชุมชน
บา้นววัลายท่ีมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน อีกทั้งชุมชนบา้นววัลายยงัเป็นแหล่งก าเนิดและแหล่ง
ผลิตเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียงมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษแลว้ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์คุณดุสิต โอมา ท าให้ทาง
ผูว้จิยัไดท้ราบถึงอตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงินของคุณดุสิต ดงัน้ี 
  รูปแบบท่ีเป็นลกัษณะเด่นของเคร่ืองเงินคุณดุสิต จะมีลกัษณะท่ีเป็นรูปแบบการดุนลาย
เป็นส่วนใหญ่ ผลงานท่ีออกมา จะเป็นงานท่ีเป็นรูปแบบนูนสูง ซ่ึงช้ินงานจะลดระดบักนัลงไปตาม

 
อุโบสถเงนิ 

(โลหะ) วดัศรีสุพรรณ 

 
 
 
 
 

ร้านจ าหน่าย
ผลติภัณฑ์

เคร่ืองเงนิและ
งานดุนโลหะ 

 
 

อุโบสถหลงัเดมิ 

 
 
 
 
 
 

สถานทีฝึ่กอบรม
ศิลปหัตถกรรม
เคร่ืองเงนิและ

เคร่ืองประดบั วดัศรี
สุพรรณ ฯ 

 
 

 

ส่วนปฏบิัตงิานของ

คุณดุสิต  โอมา 

บริเวณประตูทางออก 

ประตูทางเข้าวดั 

 
 

บริเวณวดัศรีสุพรร ถนนววัลาย 
ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ลวดลาย ท่ีมีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง ให้ความรู้สึกสมจริง ลวดลายท่ีแกะหรือดุนลายนั้น ส่วนใหญ่
จะเป็นลวดลาย นกหสัดิน ราหูอมจนัทร์ และกรอบตูพ้ระไตรปิฎก ดงัภาพท่ี 5.28 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.27ผลงานดุนลายของคุณดุสิต โอมา 
 

7.  สถานภาพหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณเสนีย์  ไชยรังสี 
 ในส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพและการจดัการหตัถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของคุณเสนีย ์
ทางผูว้จิยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ ความเช่ียวชาญในดา้นหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินการ
น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ต่อชุมชนความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงการด ารงชีพด้วย
เศรษฐกิจพอเพียงกบังานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองเงินความเปล่ียนแปลงจากหตัถกรรมพื้นบา้นสู่ธุรกิจ
ชุมชนการบริหารธุรกิจชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงและอตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงิน ดงัน้ี 
 7.1 ประวตัิของคุณเสนีย์  ไชยรังสี 
  คุณเสนีย์ ไชยรังสี อายุ 51 ปี อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 4 หมู่ท่ี 2 ต าบลตน้เปา อ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่จบการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีสมาชิกภายในครอบครัว 4 
คน มีประสบการณ์ในการท างานเคร่ืองเงินมากกว่า 30 ปี รายไดโ้ดยเฉล่ีย 9,000-10,000 บาทต่อ
เดือน อาชีพหลกัท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั คือ เป็นสล่าดุนเคร่ืองเงิน และดุนโลหะ อาชีพเสริมของคุณ
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เสนีย ์คือ เป็นครูสอนอยูท่ี่วดัศรีสุพรรณ ปัจจุบนัเป็นลูกจา้งของร้านเชียงใหม่ซิลเวอร์แวร์ท าหนา้ท่ี
ดุนลายเคร่ืองเงินและดุนลายโลหะ ดงัภาพท่ี5.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  ภาพท่ี 5.28 คุณเสนีย ์ไชยรังษี 
 

 7.2 ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่คุณเสนีย ์ไชยรังสี  มีประสบการณ์ในการท างานดุนเคร่ืองเงิน 
และท าดุนโลหะมากกวา่ 30 ปี  มีรายไดจ้ากการท างานหตัถกรรมเคร่ืองเงินประมาณเดือนละ9,000-
10,000 บาท คุณเสนียถื์อว่าเป็นสล่าดุนเคร่ืองเงินและดุนโลหะ ท่ีมีความเช่ียวชาญเป็นอย่างมาก 
ปัจจุบนัน้ีคุณเสนียเ์องได้ประกอบอาชีพเป็นครูสอนอยู่ท่ีวดัศรีสุพรรณจากประสบการณ์ท างาน
หตัถกรรมกวา่ 30 ปี สามารถเป็นเคร่ืองยืนยนัความเช่ียวชาญงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินของคุณเสนีย์
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 7.3 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ต่อชุมชน 
  การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินมาเผยแพร่สู่ชุมชนของคุณเสนียน์ั้น
เร่ิมตน้จากการท่ีตนเองไดเ้ขา้มาเป็นครูสอนงานหตัถกรรมทอ้งถ่ินงานดุนลายเคร่ืองเงิน และดุนลาย
โลหะอยู่ท่ีวดัศรีสุพรรณ ก็ไดน้ าเอาทกัษะและความช านาญของตนเองท่ีมีอยู่มาสอนให้ลูกหลาน 
และผูท่ี้สนใจในงานดุนลายเคร่ืองเงินและดุนลายโลหะ ได้เขา้มาศึกษาและเรียนรู้เก่ียวกบังาน
หัตถกรรมเคร่ืองเงินบา้นศรีสุพรรณ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้คงอยู่
ต่อไป 



131 

 

 

  ในปัจจุบนัท่านพระครูพิทกัษสุ์ทธิคุณ เจา้อาวาสวดัศรีสุพรรณและชาวบา้นชุมชนบา้น
ศรีสุพรรณไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษ์ และสืบสานมรดกงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน 
โดยจดักิจกรรมส่งเสริมและพฒันาหัตถกรรมเคร่ืองเงินววัลายข้ึนในโอกาสจดังาน “มรดกลา้นนา 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 500 ปี วดัศรีสุพรรณ” เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2543 และไดอ้นุญาตให้ใชพ้ื้นท่ีส่วน
หน่ึงภายในวดัจดัตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหตัถกรรมเคร่ืองเงิน  เพื่ออนุรักษ ์ส่งเสริม
และพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหัตถกรรมเคร่ืองเงิน อะลูมิเนียมของบา้นศรีสุพรรณ รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมและพฒันาอาชีพ รายได ้ความเป็นอยูข่องชาวบา้นศรีสุพรรณให้เขม้แข็งอีกทางอีกดว้ย และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมใหว้ดัศรีสุพรรณเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดัเชียงใหม่อีกแห่ง
หน่ึง 
 7.4 ความเข้าใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงของคุณเสนีย์  ไชยรังสี  
  ในดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ในส่วนตวัของคุณเสนียเ์องไดดู้และรับฟังมาจาก
โทรทศัน์มาบา้งแลว้ แต่ก็ยงัไม่ค่อยเขา้ใจอะไรมากนกั คุณเสนียเ์องก็เห็นดว้ยกบัการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท าใหต้นเองเร่ิมศึกษาถึงปรัชญาและแนวทางในการด าเนินชีวิตตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงจนเขา้ใจอย่างถ่องแท ้และได้น้อมน าเอาพระราชด าริหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยเร่ิมต้นจากตนเองก่อน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนใน
ครอบครัวและในชุมชนต่อไป 
 7.5 การด ารงชีพด้วยเศรษฐกจิพอเพยีงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  การด ารงชีพดว้ยการประกอบอาชีพท างานหัตถกรรมเคร่ืองเงินนั้นคุณเสนียก์ล่าวว่า 
ตนเองสามารถด ารงชีพอยูไ่ดด้ว้ยรายไดจ้ากการดุนลายเคร่ืองเงินและดุนโลหะ โดยรายไดข้องคุณ
เสนียจ์ะมาจาก 2 ส่วน คือ ส่วนหน่ึงมาจากการเป็นลูกจา้งของร้านเชียงใหม่ซิสเวอร์แวร์ และอีก
ส่วนหน่ึงมาจากการรับจา้งดุนลายนอกเวลางาน ซ่ึงในสภาพเศรษฐกิจท่ีก าลงัถดถอยอยูใ่นปัจจุบนัน้ี 
คุณเสนียเ์องไดน้อ้มน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ตนเอง โดยท่ีคุณเสนียเ์องจะแบ่งเงินส่วนหน่ึงเพื่อเก็บออม และส่วนท่ีเหลือก็จะน าไปใช้จ่ายใน
ชีวติประจ าวนั ซ่ึงจะใชใ้ห้เหมาะสมกบัรายรับของตนเองท่ีไดรั้บเขา้มาในแต่ละเดือน 
 7.6 ความเปลีย่นแปลงจากหัตถกรรมพืน้บ้านสู่ธุรกจิชุมชน 
  จากความเป็นแปลงจากหตัถกรรมเคร่ืองเงินของทอ้งถ่ินเขา้สู่ธุรกิจชุมชนของคุณเสนีย ์
สังเกตได้จากค าสั่งในการผลิตสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้คุณเสนียไ์ด้รับค่าจา้งและอตัราในการผลิต
เพิ่มข้ึน ท าให้มีก าลังใจในการท างาน เน่ืองจากจะผลิตสินค้าเสร็จแล้วยงัสามารถน าสินค้าไป
จ าหน่ายไดท้นัที แมว้า่ตวัเองเป็นเพียงลูกจา้งก็ท าให้ไดรั้บความมัน่ใจในการท างานและมีรายไดเ้ขา้
มาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อท่ีตนเองจะสามารถน าเงินท่ีไดม้าเสียงชีพตนเอง และครอบครัวต่อไป 



132 

 

 

 7.7 การบริหารธุรกจิชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ในด้านการจดัการและบริหารธุรกิจของคุณเสนียน์ั้น ทางผูว้ิจยัได้ศึกษาในมุมมอง
ลูกจา้งท่ีเห็นถึงกระบวนการในการจดัการของผูป้ระกอบการร้านเชียงใหม่ซิลเวอร์แวร์ ท่ีมีแนวทาง
ในการบริหารธุรกิจชุมชนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 
  7.7.1 การจัดการด้านการตลาด 
    ส าหรับในดา้นการจดัการตลาดนั้น คุณเสนียน์ั้นยงัไม่ไดมี้บทบาทในการให้การ
ช่วยประชาสัมพนัธ์สินคา้ของทางกลุ่ม นอกจากจะท างานดุนลายเคร่ืองเงินและดุนลายโลหะให้มี
ความละเอียดและสวยงาม ตามแบบท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น ส่วนทางผูป้ระกอบการจะน าสินคา้ไป
จดัแสดงตามงานต่าง ๆ เช่น งานแสดงสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ และร้านจ าหน่ายสินคา้ของ
ผูป้ระกอบการเอง เป็นตน้ 
  7.7.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ในการจดัการดา้นการผลิตนั้นคุณเสนีย ์ไดอ้ธิบายถึงข้ึนตอนในการผลิตในส่วน
ท่ีตนเองรับผิดชอบ คือ การดุนลายเคร่ืองเงิน และดุนลายโลหะแต่ในส่วนของการเลือกซ้ือวตัถุดิบ
นั้นทางผูป้ระกอบการจะเป็นคนจดัหามาให้ทั้งหมด เคล็ดลบัในการดุนลายเคร่ืองเงินให้มีมาตรฐาน
และความสวยงามข้ึนอยูก่บัการเก็บรายละเอียดช้ินงานของช่างแต่ละคนซ่ึงสามารถท าให้ช้ินงานทุก
ช้ินมีความสวยงามตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
    ในดา้นของการจดัการและบริหารกลุ่ม ทางผูป้ระกอบการร้านเชียงใหม่ซิลเวอร์
แวร์ไม่มีระบบในการบริหารกลุ่ม เน่ืองจากลูกจา้งทุกคนมีขอ้ตกลงในการท างาน คือ เร่ิมปฏิบติังาน
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. และเวลาพกัรับประทานอาหารกลางวนั เวลา 12.00 น. -13.00 น. 
โดยปฏิบติังานตั้งแต่วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ หรือรวมวนัอาทิตยด์้วยในช่วงเวลาท่ีมีค าสั่งซ้ือเข้ามา
จ านวนมาก ซ่ึงทุกคนในกลุ่มจะบริหารเวลาปฏิบติังานดว้ยตนเอง 
  7.7.3 การจัดการด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
    ในดา้นของการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้นคุณเสนียเ์องไดผ้ลิตสินคา้ตามแบบของ
ผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นได้รับความสั่งมาจากผูว้่าจา้งอีกทีโดยรูปแบบหรือลวดลายของผลิตภณัฑ ์      
ท่ีคุณเสนียผ์ลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินออกมานั้นจะเป็นลวดลายเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัเชียงใหม่ และเก่ียวกบัวฒันธรรมประเพณีของไทยตั้งแต่โบราณ เช่น ลวดลาย 12 ราศี 
ลวดลายชา้ง สัตวคู์่บา้นคู่เมืองของไทย เป็นตน้ดงัภาพท่ี 5.30 
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  ภาพท่ี 5.29 ผลงานของคุณเสนีย ์ไชยรังสี 
 

  7.7.4 การจัดการด้านสถานทีก่ารผลติ 
    สถานท่ีในการสร้างสรรค์ผลงานคุณเสนีย์ คือ เชียงใหม่ซิลเวอร์แวร์ บริษทั 
พฒันาอนนัตว์งศ ์จ  ากดั เลขท่ี 62/10 หมู่3 ถนนเชียงใหม่-สันก าแพงต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสร้างแยกจากตวับา้น ดงัภาพท่ี 5.31 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.30 แผนผงับริเวณแสดงบริเวณพื้นท่ีผลิตงานของคุณเสนีย ์ไชยรังษี 
  

 7.8 อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงินของคุณเสนีย์  ไชยรังสี 
  จากการสัมภาษณ์คุณเสนีย ์ท าใหท้ราบถึงแหล่งก าเนิดหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียง
รวมถึงอตัลกัษณ์และความเป็นมาของเคร่ืองเงินของคุณเสนีย ์ไชยรังสี ดงัน้ี 
  แหล่งผลิตและจดัจ าหน่ายเคร่ืองเงินท่ีมีมากท่ีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่ อยูท่ี่ถนนววัลาย 
เคร่ืองเงินในแถบน้ีส่วนใหญ่จะเป็นของช้ินใหญ่ วิธีการท าจะท าแบบโบราณ เช่น ขนัน ้ า พานรอง 
เข็มขดัเงิน ซ่ึงมีการดุนลายอย่างประณีตงดงาม สนนราคาค่อนขา้งสูง โดยจะคิดราคาตามน ้ าหนกั

 
 
 
 
 
 
 

ร้านจ าหน่ายสินค้า 
 

 

 

 

ส่วนปฏบิัตงิาน

ของคุณเสนีย์   
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ของเงิน ดว้ยเห็นน้ีพวกเคร่ืองประดบัท่ีมีน ้ าหนกัเบาอยา่ง ก าไร ตุม้หู สร้อย แหวน กลบัไดรั้บความ
นิยมมากกวา่ของช้ินใหญ่  ซ่ึงรูปแบบของเคร่ืองเงินคุณเสนียท่ี์ผลิตอยูจ่ะมีลกัษณะท่ีโดดเด่น คือการ
ตอกลายภาพ เป็นภาพเหมือนจริงบนแผน่เงินใส่กรอบอยา่งสวยงาม ซ่ึงตอ้งใชเ้น้ือเงินจ านวนมาก มี
น ้ าหนกัประมาณ 10-20 บาท โดยจะใช้เวลาในการผลิตนาน แต่ผลงานท่ีออกมาจะมีความประณีต
งดงามและใหค้วามรู้สึกสมจริง 
 

8.  สถานภาพหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินคุณมานพ ชัยแก้ว 
 ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของ             
คุณมานพนั้น ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรม
สาขาเคร่ืองเงินการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ต่อชุมชนความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง
การด ารงชีพด้วยเศรษฐกิจพอเพียงกับงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินความเปล่ียนแปลงจาก
หตัถกรรมพื้นบา้นสู่ธุรกิจชุมชนการบริหารธุรกิจชุมชนให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงและอตั
ลกัษณ์ของเคร่ืองเงิน ดงัน้ี 
 8.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
  คุณมานพ ชยัแกว้ อายุ 69 ปีอาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 12/6 ซอย 10 ถนนววัลาย ต าบลหายยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ด้านการศึกษาจบในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2คุณมานพประกอบ
อาชีพท าเคร่ืองเงิน และดุนโลหะเป็นอาชีพหลกั คุณมานพมีประสบการณ์ในการท างานเคร่ืองเงิน
และดุนโลหะมาแลว้55 ปี มีสมาชิกภายในครอบครัว 8 คนคุณมานพมีชีวติความเป็นอยูแ่บบเรียบง่าย 
พออยูพ่อกินเหมือนกบัชาวพื้นบา้นทัว่ไปตามชนบท ท่ีไม่ยืดติดกบัวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีแพร่ขยาย
ตามสังคมในยคุปัจจุบนั  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.31 คุณมานพ ชยัแกว้ 
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 8.2 ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  คุณมานพ ชยัแกว้ ไดป้ระกอบอาชีพการท าเคร่ืองเงินมาตั้งแต่สมยัท่ีตนยงัเป็นเด็ก ๆ มี
ประสบการณ์ในการท างานเคร่ืองเงินมาแลว้ 55 ปี รายไดข้องคุณมานพจะข้ึนอยูก่บัช้ินงานแต่ละช้ิน
ท่ีตนเองผลิตข้ึน ในปัจจุบนัคุณมานพมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย พออยู่พอกิน ไม่ยึดติดกับ
วฒันธรรมสมัยใหม่ ท่ีก าลังแพร่ขยายตามสังคมทั่ว ๆ ไป  มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ
เช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซ่ึงคุณมานพเองได้เดินทางไป
ต่างประเทศเพื่อแสดงผลงานการดุนลายเคร่ืองเงิน โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซ่ึงถือไดว้่า
คุณมานพเองเป็นครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินไดเ้ลย จากประสบการณ์อนัยาวนาน
ของคุณมานพ นบัเป็นเคร่ืองยืนยนัไดถึ้งความเช่ียวชาญในการท างานหัตถกรรมเคร่ืองเงินไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 8.3 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ต่อชุมชน 
  คุณมานพเองไดมี้ส่วนในการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินมาเผยแพร่
ต่อชุมชน โดยการน าวิชาความรู้ท่ีตนเองมีเก่ียวกับงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินมาถ่ายทอดให้กับ
ลูกหลานของตนเอง เพื่อให้เรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการท าเคร่ืองเงินจากประสบการณ์อนัยาวนาน
ของคุณมานพเอง และเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินไม่ให้สูญ
หายไปกบัยคุสมยัท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมสมยัใหม่ 
  ปัจจุบนัคุณมานพ และชาวบา้นในชุมชนบา้นววัลายได้เล็งเห็นความส าคญัของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินท่ีก าลงัจะสูญหายไปกบักาลเวลา โดยมีการจดัแหล่งการ
เรียนรู้งานหตัถกรรมเคร่ืองเงินข้ึนอยูภ่ายในบริเวณวดัหม่ืนสาร ซ่ึงเป็นสถานท่ีในการปฏิบติัของคุณ
มานพเอง เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหัตถกรรมเคร่ืองเงิน และเป็นการรักษา
มรดกทางภูมิปัญญาการท าเคร่ืองเงินอนัล ้าค่าเหล่าน้ีไม่ให้สูญหายไปไหน อีกทั้งยงัเป็นการสืบสาน
มรดกทางปัญญาไวใ้หลู้กหลานไดเ้รียนรู้สืบต่อไปอีกดว้ย 
 8.4 ความเข้าใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงของคุณมานพ  ชัยแก้ว 
  ความเขา้ในดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณมานพกล่าววา่ ตนเองนั้นเขา้ใจวา่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใชชี้วิตความเป็นอยู่อยา่งเรียบง่าย พออยูพ่อกินตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั จากความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดงักล่าว ท าให้คุณมานพ
เองไดน้อ้มน าเอาแนวคิดและหลกัการเหล่าน้ีมาใชก้บัตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงคุณมานพเองยงัไดน้ า
แนวทางและหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเหล่าน้ีมาช่วยสอนให้ลูกหลานของตนเอง       เพื่อน าเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตของตนเอง และเพื่อเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 
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 8.5 การด ารงชีพด้วยเศรษฐกจิพอเพยีงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  การด ารงชีพดว้ยการประกอบอาชีพการท างานหัตถกรรมเคร่ืองเงินนั้น คุณมานพเอง
สามารถด ารงชีพอยูไ่ดด้ว้ยรายไดจ้ากการท าเคร่ืองเงิน ซ่ึงก่อนหนา้น้ีในชุมชนของคุณมานพเองไดมี้
การประกอบอาชีพการท าเคร่ืองเงินกนัแทบทุกหลงัคาเรือน เพราะเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษซ่ึงในปัจจุบนัน้ีเด็กรุ่นหลงั ๆ ไม่ค่อยให้ความสนใจในอาชีพการท าเคร่ืองเงินกนัสัก
เท่าไร ท าใหใ้นปัจจุบนัน้ีงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินก าลงัจะสูญหายไปจากสังคมไทย 
  แต่ในปัจจุบนัน้ีงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินไดรั้บความนิยมน้อยมาก เน่ืองจากเม็ดเงินมี
ราคาท่ีสูงข้ึน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีก าลังตกต ่าอยู่ในปัจจุบันน้ี ท าให้ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเงินมียอดการสั่งซ้ือสั่งจา้งลดลงดว้ยเช่นกนั ท าให้คุณมานพมีวิธีการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพ
เศรษฐกิจท่ีก าลงัถดถอย โดยตนเองไดน้อ้มน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้ห้เขา้กบั
การด าเนินชีวิตของตนเองไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงคุณมานพมีการแบ่งรายไดข้องตนเองออกเป็นส่วน ๆ 
เพื่อน าไปใชจ่้ายในชีวิติประจ าวนั เพื่อซ้ือวตัถุดิบในการท างาน และรายจ่ายอ่ืน ๆ อีกทั้ง    ตอ้งแบ่ง
เพื่อเก็บออมอยูเ่สมอ รวมถึงเลือกซ้ือเลือกใชข้า้วของท่ีพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนในทอ้งถ่ิน เพียงเท่านั้นตนเองก็สามารถด ารงชีวิตอยูภ่ายใน
โลกท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั และอยา่งย ัง่ยนื 
 8.6 ความเปลีย่นแปลงจากหัตถกรรมพืน้บ้านสู่ธุรกจิชุมชน 
  ในยุคความกา้วหน้าทางเศรษฐกิจนั้น ส่ิงท่ีควรตระหนกัถึงคือความประหยดั ในการ
ท างานท่ีมีใจรักการท าเคร่ืองเงินของคุณมานพ จ าเป็นตอ้งมีการลดภาระบางอยา่งเพื่อความอยู่รอด 
ซ่ึงคุณมานพเองไดเ้ร่ิมผลิตงานหัตถกรรมเคร่ืองเงิน มาตั้งแต่ตนเองยงัเป็นเด็ก ๆ อยู่ สืบเน่ืองจาก
ไดรั้บการถ่ายทอดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของคุณมานพเอง เม่ือเติมโตมาก็ไดป้ระกอบอาชีพการท า
เคร่ืองเงินจนมาถึงทุกวนัน้ี ซ่ึงคุณมานพเองไดรั้บความช่วยเหลือจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) โดยไดเ้ดินทางไปต่างประเทศเพื่อน าผลิตภณัฑ์ไปจดัแสดง ท าให้คุณมานพไดเ้ขา้รับการ
อบรมในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการประยุกตใ์นการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ข้ึนมา และยงัท าให้
ทางคุณมานพเร่ิมปรับตวัเขา้สู่ธุรกิจชุมชนท่ีแตกต่างไปจากการจ าหน่ายท่ีสถานท่ีผลิตของคุณมานพ
เพียงอยา่งเดียว  
 8.7 การบริหารธุรกจิชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  การจดัการบริหารธุรกิจชุมชนในระบบเศรษฐกิจพอเพียงของคุณมานพนั้น ผูว้ิจยัได้
ศึกษาในลกัษณะโครงสร้างองคก์ร การจดัการดา้นการตลาด การจดัการดา้นการผลิต การจดัการดา้น
การออกแบบผลิตภณัฑ์และการจดัการดา้นสถานท่ีในการผลิตเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง มีดงัน้ี 
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  8.7.1 การจัดการด้านการตลาด 
    ในด้านการตลาดของคุณมานพ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์สินคา้และผลิตภณัฑ์
ตามงามแสดงสินคา้ท่ีเมืองทองธานี และงานนิทรรศการต่าง ๆส่งผลให้ผลิตภณัฑ์ของคุณมานพเป็น
ท่ีรู้จกัของกลุ่มลูกคา้ทัว่ไปมากข้ึนดว้ย 
  8.7.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินของคุณมานพ การผลิตส่วนใหญ่จะผลิตตามค าสั่งของผู ้
วา่จา้ง หรือท าตามแบบท่ีลูกคา้น ามาให้ และเป็นการท าแบบผูป้ระกอบการรายเดียว ผลิตภณัฑ์ท่ีท า
จะเก่ียวกบัการดุนลายเคร่ืองเงิน เพราะเป็นงานท่ีคุณมานพถนดั วสัดุส่วนใหญ่เป็นวสัดุท่ีเป็นเงิน 
และแผ่นโลหะ ส่วนอุปกรณ์อ่ืน ๆ ซ้ือจากร้านค้าทัว่ไปในกรุงเทพฯ และจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วน
ทางดา้นการผลิตนั้นคุณมานพจะเป็นผูผ้ลิตเองทุกขั้นตอน ซ่ึงผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินท่ีไดอ้อกมาจะมี
มาตรฐานเหมือนกนัทุกช้ิน ท าใหผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองเงินของคุณมานพเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ทัว่ไป 
 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มคุณมานพ ชัยแก้ว 
 

 

ตารางท่ี 5.7 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มของคุณมานพ ชยัแกว้ 
ท่ีมา : มานพ ชยัแกว้, 2553: สัมภาษณ์ 
  

  จากขอ้มูลการผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเงินของคุณมานพ ชยัแกว้ ท่ีเป็นการผลิตใน
ชุมชนตามรูปแบบผูป้ระกอบการรายเดียว องคก์รของคุณมานพ ชยัแกว้จึงนบัวา่มีโครงสร้างองคก์ร
ท่ีไม่ซบัซอ้นนกัสามารถแจกแจงโครงสร้างองคก์รของคุณมานพ ชยัแกว้ ไดด้งัแผนภูมิท่ี 5.7ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

ประเภทสมาชิกกลุ่มคุณมานพ ชัยแก้ว จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ (คุณมานพ) 1 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน - 
รวม 2 
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โครงสร้างองค์กรของกลุ่มบ้านววัลาย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.7 โครงสร้างองคก์รของกลุ่มบา้นววัลาย 
 

  จากแผนภูมิท่ี 5.7ในการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินของคุณมานพนั้น โครงสร้างของ
องค์กรท าให้เห็นวา่การท าผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินชุมชนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการท างานเองทุก
ขั้นตอน ตั้งแต่การจดัซ้ือ การออกแบบ การตลาดการผลิตผลิตภณัฑ์ และการจดัจ าหน่าย 
  8.7.3 การจัดการด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
    ในดา้นการออกแบบของคุณมานพเองยงัคงรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเป็นแบบดั้งเดิม ยงั
ไม่มีการพฒันาออกแบบลวดลายใหม่ ๆ ข้ึน จึงมีการผลิตผลิตภณัฑเ์ป็นลวดลายซ ้ า ๆ แบบเดิมตั้งแต่
สมยับรรพบุรุษมาแลว้ 
  8.7.4 การจัดการด้านสถานทีก่ารผลติ 
    แหล่งผลิตผลิตภณัฑข์องคุณมานพนั้นจะใชพ้ื้นท่ีในบริเวณวดัหม่ืนสาร ถนนววั
ลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยจะแบ่งพื้นท่ีบางส่วนของวดัเพื่อใชใ้นการผลิต
งานหตัถกรรมเคร่ืองเงิน ดงัภาพท่ี 5.32 
 
 

ผลติเคร่ืองเงิน 

คุณมานพ ชัยแก้ว 

ตรวจสอบสินค้า 

ลูกค้าชาวไทย 

งานแสดงสินค้า จ าหน่ายสินค้า 

ลูกค้าชาวต่างชาต ิ

ถูกว่าจ้างให้ผลติ สมาชิกภายในครอบครัว 

งานนิทรรศการ 



139 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.32 แผนผงับริเวณแสดงบริเวณพื้นท่ีผลิตงานของคุณมานพ ชยัแกว้ 
 

 8.8 อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงินของคุณมานพ ชัยแก้ว 
  อตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของเคร่ืองเงินบ้านววัลายอนัยาวนานของคุณมานพคือรูปแบบ
วธีิการแกะลายสองดา้น ผลงานท่ีไดท้  าใหล้วดลายท่ีไดมี้ความเป็นลายนูนสูง ซ่ึงต่างจากการตอกลาย
ของภาคกลางมกัเป็นลายนูนต ่า โดยรูปทรงส่วนใหญ่ของสุลงบา้นววัลาย มกัเป็นรูปทรงกระบอก มี
ลวดลายดอกกระถินซ่ึงถือไดว้า่เป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของเคร่ืองเงินบา้นววัลายท่ีมีความแตกต่าง
ไปจากเคร่ืองเงินท่ีอ่ืน ๆ ดว้ย ดงัภาพท่ี 5.33 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 5.33 สลุงเงินบา้นววัลาย 

 

อุโบสถเงนิ 
(โลหะ) วดัหมืน่สาร 

 

ศาลา 

การเปรียญ 

ส่วนปฏบิัตงิานของคุณมานพ 

บริเวณประตูทางออก 

 

ประตู
ทาง 

เข้าวดั 

บริเวณวดัหมืน่สาร ถนนววัลาย 
ต าบลหายยา อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

บริเวณประตูทางเข้า 

 

อุโบสถหลงัเดมิ 
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9.  สถานภาพหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของคุณชลกาล สัตว์ต่อชาติ 

 ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของ             
คุณชลกาลนั้น ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรม
สาขาเคร่ืองเงินการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ต่อชุมชนความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง
การด ารงชีพด้วยเศรษฐกิจพอเพียงกับงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินความเปล่ียนแปลงจาก
หัตถกรรมพื้นบา้นสู่ธุรกิจชุมชนการบริหารธุรกิจชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกิจพอเพียงและ      
อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงิน ดงัน้ี 
 9.1 ประวตัิของผู้ประกอบการ 
  คุณชลกาล สัตย์ต่อชาติ อายุ 20 ปี อาศยัอยู่บ้านเลขท่ี 27 ถนนววัลาย ต าบลหายยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) คุณชลกาลมีประสบการณ์
ในการท างาน 9 ปี มีสมาชิกในครอบครัว 3 คน รายไดข้องครอบครัวมาจากการประกอบอาชีพท า
เคร่ืองเงิน มีรายไดจ้ากการท างานหัตถกรรมประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงคุณชลกาลกล่าวว่า 
ตนเองไดร้ ่ าเรียนวิชาการท าเคร่ืองเงินมาจากบรรพบุรุษ โดยเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการ
ท าเคร่ืองเงินจากรุ่นสู่รุ่น 
 9.2 ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  ในดา้นของความเช่ียวชาญงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินของคุณชลกาลนั้น กล่าววา่ ตนเอง
เร่ิมผลิตผลิตภณัฑเ์คร่ืองเงินตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 โดยเร่ิมจากการผลิตกรอบรูป ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2550 
ก็เร่ิมผลิตป่ินปักผม ซ่ึงคุณชลกาลถือไดว้า่เป็นช่างท าหตัถกรรมเคร่ืองเงินท่ียงัเป็นเด็กรุ่นใหม่ท าให้
คุณชลกาลเองมีความเช่ียวชาญในการท าเคร่ืองเงินอยูพ่อสมควร 
 9.3 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ต่อชุมชน 
  การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินมาเผยแพร่ต่อชุมชนของคุณชลกาล 
กล่าววา่ ตนเองเป็นสมาชิกในกลุ่ม “ฮ่วมเฮียนศิลป์” ซ่ึงทางกลุ่มของคุณชลกาลไดมี้การเปิดการเรียน
การสอนในดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินและงานดุนโลหะให้กบัเด็กรุ่นหลงัไดเ้ขา้มาเรียนรู้ รวมไป
ถึงผูท่ี้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ โดยคุณชลกาลเองได้มีส่วนช่วยในการเป็นครูสอน และเป็นผูใ้ห้
ค  าแนะน าแก่ผูท่ี้เขา้มาเรียนรู้ดว้ย 
 9.4 ความเข้าใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงของคุณชลกาล สัตว์ต่อชาต ิ
  ในด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้ น คุณชลกาลเคยได้ยินมาจากส่ือต่าง ๆ เช่น 
โทรทศัน์ วิทยุ หนังสือ ฯลฯ และบ่อยคร้ังท่ีสุดคือ จากคุณครูของคุณชลกาลเอง ในส่วนตวันั้น
ตนเองก็มีความเห็นดว้ยกบัการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ตน้แลว้ ซ่ึงคุณชล
กาลไดน้อ้มน าเอาแนวทางและหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาปรับใชก้บัการด าเนินชีวิตประจ าวนั
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ของตนเองและครอบครัวดว้ย เพื่อให้ตนเองนั้นสามารถตา้นทานสังคมแห่งการบริโภคนิยม จะยงั
เป็นแนวทางท่ีสามารถสร้างให้ครอบครัวด ารงอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างมั่นคงและรู้ทันโลก
ภายนอกไดอี้กดว้ย 
 9.5   การด ารงชีพด้วยเศรษฐกจิพอเพยีงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  การด ารงชีพดว้ยการประกอบอาชีพท างานหตัถกรรมเคร่ืองเงินนั้น คุณชลกาลกล่าววา่ 
ตนเองสามารถด ารงชีพอยู่ไดด้ว้ยรายไดจ้ากการท าหัตถกรรมเคร่ืองเงิน และการดุนโลหะแต่ก่อน
หน้าน้ีผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองเงินไดรั้บความสนใจ และยงัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศเป็นอยา่งมาก 
  ปัจจุบนัเม่ือสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่เฟ่ืองฟูเหมือนเช่นเคยเน่ืองดว้ยราคาเคร่ืองเงินท่ีมีราคา
สูงข้ึน และผูกติดกับราคาของทองค า ท าให้เคร่ืองเงินมีราคาสูง และได้รับความนิยมจาก
นกัท่องเท่ียวน้อยลงดว้ย ท าให้รายรับของคุณชลกาลลดลง รวมไปถึงยอดการสั่งซ้ือสั่งจา้งก็ลดลง
ด้วยเช่นกัน ซ่ึงคุณชลกาลได้น้อมน าเอาแนวทางและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมาเขา้มาประยุกต์ใช้กบัการด าเนินชีวิตของตนโดยการใช้จ่ายอย่าง
ประหยดั และอดออม รวมไปถึงการเลือกซ้ือขา้วของท่ีพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และวถีิชีวติแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษและคนในทอ้งถ่ินของตน เพียงเท่าน้ีคุณชลกาลเองก็
สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุขและพอเพียงภายใตโ้ลกท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบนั 
 9.6 ความเปลีย่นแปลงจากหัตถกรรมพืน้บ้านสู่ธุรกจิชุมชน 
  การเปล่ียนแปลงจากหัตถกรรมเคร่ืองเงินพื้นบ้านสู่ธุรกิจชุมชน โดยการเข้าร่วม
โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัคุณชลกาลและกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์
เพิ่มข้ึน จากเดิมท่ีเป็นเพียงรายไดเ้สริมและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่เม่ือไดรั้บ
การสนบัสนุนจากภาครัฐคือ กรมส่งเสริมอุสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือในดา้นการ
จดักิจกรรมแสดงสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และการจดัการแสดงสินคา้ตามงานสินคา้ของผูท่ี้
สนใจ ทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง ท าให้ทางคุณชลกาลเร่ิมมีการปรับตวัเขา้สู่ธุรกิจ
ชุมชนท่ีแตกต่างไปจากการจ าหน่ายท่ีสถานท่ีผลิตของคุณชลกาลการแต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงทางคุณ
ชลกาลไดต้ระหนักถึงความส าคญัในการจดัแสดงสินคา้ให้สามารถดึงดูดกลุ่มผูบ้ริโภคให้เขา้มา
สนใจในสินคา้ของตนเองเพิ่มข้ึนดว้ย 
 9.7 การบริหารธุรกจิชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  วิธีสร้างความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจให้กบัคุณชลกาลคือการจดัการบริหารธุรกิจ
ของกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์อยา่งมีกระบวนการ ซ่ึงวิธีการบริหารงานนั้นย่อมเป็นไปตามสมาชิกภายใน
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กลุ่มของผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูก้  าหนดแนวทางในน ากลุ่มเขา้สู่ธุรกิจชุมชน ซ่ึงการบริหารธุรกิจ
ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประกอบไปดว้ย ดงัน้ี 
  9.7.1 การจัดการด้านการตลาด 
    ในด้านการจดัการของคุณชลกาลและสมาชิกกลุ่ม ได้มีการประชาสัมพนัธ์
สินคา้และผลิตภณัฑต์ามงานแสดงสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์และงานแสดงสินคา้ถนนคนเดิน
ววัลาย ซ่ึงทางคุณชลกาลและสมาชิกภายในกลุ่มไม่เน้นการจดัการด้านการตลาดเท่าใดหนัก 
เน่ืองจากทางคุณชลกาลจะเนน้การผลิตภณัฑเ์พื่อเป็นการฝึกฝนฝีมือของตนเองและเพื่อให้ผลิตภณัฑ์
ของตนเองมีคุณค่าทางมรดกทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินไวใ้ห้รุ่นต่อ ๆไปไดม้า
ศึกษาและสืบสานงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินไวเ้พื่อไม่ให้สูญหายไปกบักาลเวลาและการเปล่ียนแปลง
ของยคุสมยั 
  9.7.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ในการผลิตภณัฑ์งานหตัถกรรมเคร่ืองเงินของคุณชลกาลนั้น ทางตนเองไดแ้บ่ง
กระบวนการผลิตออกเป็น การเลือกซ้ือวตัถุดิบและการจดัเตรียมอุปกรณ์ (เงิน ราคา บาทละ 440 
บาท ซ้ือจากร้านทองช้างดาวอลูมิเนียม ราคา 1,500 บาทต่อแผ่น ซ้ือจากร้านโทนบุรีอลูมิเนียม
ทองแดง ราคา 15,000 บาทต่อแผน่ สั่งซ้ือจากกรุงเทพฯ)ในการท าเคร่ืองเงินนั้นตอ้งใชค้วามประณีต
อย่างมาก และต้องมีความอดทนสูง ไม่ใจร้อนเพื่อให้งานเสร็จไว เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีความ
ละเอียดอ่อน และประณีต การผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินจึงตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนการผลิตเคร่ืองเงิน
ตั้งแต่สมยับรรพบุรุษจนมาถึงรุ่นของคุณชลกาลเอง 
 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ 

 

ตารางท่ี 5.8 จ  านวนสมาชิกภายในกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ 
ท่ีมา :ชลกาล สตัวต่์อชาติ, 2553 : สัมภาษณ์ 
  

  เงิน นบัเป็นวตัถุดิบส าคญัในการผลิตเคร่ืองใช้ส าหรับงานประเพณีท่ีส าคญัของไทย 
ไม่ว่าจะเป็นพิธีทางศาสนา ประเพณี และในวนัส าคญัต่าง ๆ และยงัเป็นวตัถุดิบท่ีหาซ้ือไม่ไดจ้าก

ประเภทสมาชิกกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ จ านวน (คน) 

ผูป้ระกอบการ (คุณชลกาล) 1 
สมาชิกเคร่ืองเงินบา้นววัลาย 9 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 3 
รวม 13 



143 

 

 

ภายในประเทศ เพราะตอ้งมีการสั่งซ้ือเมด็เงินมาจากต่างประเทศเท่านั้น ซ่ึงตอนน้ีราคาของเม็ดเงินก็
มีราคาแพงมากข้ึนดว้ย เน่ืองจากสภาวะทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ท าให้ราคาของเม็ด
เงินมีการผนัผวนตามราคาของทองอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นวตัถุดิบเดียวท่ีผูป้ระกอบการไม่สามารถ
ควบคุมและก าหนดราคาเองได ้
  เน่ืองจากกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกภายในชุมชนบา้นววัลาย 
เพื่อตอ้งการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินของบรรพบุรุษไวใ้ห้
เยาวชนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้และสืบต่อไป ซ่ึงทางกลุ่มไดมี้การจดัโครงสร้างขององค์กร ดงัแผนภูมิท่ี 
5.8 ดงัน้ี 
 

โครงสร้างองค์กรของกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิท่ี 5.8 โครงสร้างองคก์รของกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ 

คุณชลกาล 

ประธานกลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ 

สมาชิก สมาชิก 

สมาชิก 

ถูกว่าจ้างให้ผลติ ผลติเคร่ืองเงิน 

ตรวจสอบสินค้า 

สมาชิก 

สินค้าพร้อมจ าหน่าย 

ลูกค้าชาวไทย 

งานแสดงสินค้า จ าหน่ายสินค้า 

ลูกค้าชาวต่างชาต ิ

ถนนคนเดิน 

สมาชิกภายใน
ครอบครัว 
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  จากแผนภูมิท่ี 5.8จะเห็นไดว้า่โครงสร้างขององคก์รเป็นโครงสร้างแบบแนวนอน ซ่ึงมี
การจดัแจงงานตามจ านวนของสมาชิกภายในกลุ่ม เหมาะส าหรับกลุ่มขนาดเล็ก ๆ ท่ีมีระบบการ
ท างานท่ีไม่ซบัซอ้น ท าให้การประสานงานภายในกลุ่มนั้นมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึนซ่ึงในส่วน
การท างานของคุณชลกาลนั้นจะมีสมาชิกภายในครอบครัวเขา้มาช่วยงานดว้ย 
  9.7.3 การจัดการด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
    ในดา้นของการออกแบบผลิตภณัฑ์นั้น ผลงานส่วนใหญ่ของคุณชลกาลนั้นจะ
ผลิตตามแบบลวดลายของผูว้่าจา้ง และจะมีการคิดคน้แบบเองทั้งหมด ซ่ึงเป็นลวดลายแบบดั้งเดิม
ของบรรพบุรุษ 
  9.7.4 การจัดการด้านสถานทีก่ารผลติ 
    แหล่งผลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินของคุณชลกาล ตั้งอยูท่ี่บา้นเลขท่ี 27ถนนววั
ลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะเป็นบา้นและแหล่งผลิตเคร่ืองเงิน ซ่ึงทาง
คุณชลกาลยงัใชเ้ป็นแหล่งจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละแหล่งการเรียนรู้หตัถกรรมงานเคร่ืองเงิน 
 9.8 อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงินของคุณชลกาล สัตว์ต่อชาติ 
  อตัลกัษณ์เคร่ืองเงินของคุณชลกาลนั้น มีรูปแบบและวิธีการผลิตเหมือนกบัคนอ่ืนๆ  
ซ่ึงรูปแบบท่ีโดดเด่นคงจะเป็นลวดลายท่ีเป็นแบบดั้งเดิม ท่ีมีความละเอียดและประณีตของลวดลาย
แต่ละแบบ โดยผลงานท่ีไดอ้อกมาจะเป็นงานท่ีมีคุณค่าทางความรู้สึก ซ่ึงจะให้ความรู้สึกท่ีสมจริง 
และเป็นงานท่ีออกมาในรูปแบบ 3 มิติ หรือเรียกวา่เป็นงานแบบนูนสูง เพื่อให้ช้ินงานท่ีออกมานั้นมี
คุณค่าต่อการเก็บรักษาไว ้ซ่ึงงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินของทอ้งถ่ินต่อไป  
   

10.  สถานภาพหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของคุณเอกชัย ถวลิวศิาล 

 ในส่วนข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและการจัดการหัตถกรรมสาขางานเคร่ืองเงินของ             
คุณเอกชัยนั้น ทางผูว้ิจยัจะกล่าวถึง ประวติัของผูป้ระกอบการ ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรม
สาขาเคร่ืองเงินการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ต่อชุมชนความเขา้ใจเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง
การด ารงชีพด้วยเศรษฐกิจพอเพียงกับงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงินความเปล่ียนแปลงจาก
หตัถกรรมพื้นบา้นสู่ธุรกิจชุมชนการบริหารธุรกิจชุมชนให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียงและอตั
ลกัษณ์ของเคร่ืองเงิน ดงัน้ี 
 10.1 ประวตัิของคุณเอกชัยถวลิวศิาล 
  คุณเอกชยั  ถวิลวิศาล เป็นช่างท าเคร่ืองเงินและดุนโลหะ อายุ 35 ปี อาศยัอยูบ่า้นเลขท่ี 
42 ซอย 4 ถนนศรีภูมิ  ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จบการศึกษาชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ (ม.3)คุณเอกชยั มีประสบการณ์ในการท างานเคร่ืองเงินและดุนโลหะมาแลว้ 6 ปี มีสมาชิก
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ในครอบครัว 3 คน ปัจจุบนัเป็นลูกจา้งร้านสยามซูวีเนียร์ (โรงงานท าเคร่ืองเงิน) มีรายไดจ้ากการท า
เคร่ืองเงินประมาณ 5,000 – 6,000บาทต่อเดือน 
 10.2 ความเช่ียวชาญในด้านหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้วา่ คุณเอกชยั ถวิลวิศาล มีประสบการณ์ในท างานมาแลว้กว่า6 ปี
คุณเอกชยัถือวา่เป็นช่างท าเคร่ืองเงิน และดุนโลหะท่ีมีความเช่ียวชาญอยูพ่อสมควร ซ่ึงคุณเอกชยัได้
เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองเงินของร้านสยามซูวีเนียร์ถนนววัลาย ต าบลหายยา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีไดเ้ดินทาง
มาเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ดว้ย 
 10.3 การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่ต่อชุมชน 
  ส่วนการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่ต่อชุมชนนั้น คุณเอกชยัไม่ไดมี้ส่วนร่วมใด ๆ 
เลย เพียงแต่จะมีการแนะน าและคอยให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบังานหัตถกรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เคร่ืองเงินท่ีตนเองมีความถนดัและความเช่ียวชาญพอท่ีจะสอนให้กบัลูกหลาน หรือผูท่ี้สนใจในงาน
หัตถกรรมเคร่ืองเงินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนหมู่บา้นววัลายตนเองเป็นเพียงช่างผูสื้บสาน และ
ผูป้ระกอบการท่ีประกอบอาชีพงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินเท่านั้น 
 10.4 ความเข้าใจเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงของคุณเอกชัย ถวลิวศิาล 
  คุณเอกชยัมีความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวา่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้น เป็นแนวทางท่ีช่วยเหลือการด าเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยท่ีก าลงัประสบปัญหาในด้าน
เศรษฐกิจอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ซ่ึงจากความเขา้ใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ท าให้คุณเอกชยัไดน้ า
แนวทางและหลกัการเหล่าน้ีมาปรับใชใ้นการด าเนินของชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมถึงคน
ในชุมชน เพื่อใหด้ าเนินชีวติอยูไ่ดด้ว้ยความพอเพียงอยูต่ลอดเวลา ตามพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 10.5 การด ารงชีพด้วยเศรษฐกจิพอเพยีงกบังานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองเงิน 
  การด ารงชีพดว้ยการประกอบอาชีพท างานหตัถกรรมเคร่ืองเงินนั้น คุณเอกชยักล่าววา่ 
ตนเองสามารถด ารงชีพอยูไ่ดด้ว้ยรายไดจ้ากการท าหตัถหรรมเคร่ืองเงิน และงานดุนโลหะ เม่ือตอน
ท่ีงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินยงัเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ แต่
ตอนน้ีงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินกลบัได้รับความนิยมน้อยลงไป สืบเน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีก าลังถดถอยอยู่ในปัจจุบนันั้น ท าให้คุณเอกชัยได้น้อมน าแนวทางพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง เพื่อให้ตนเองสามารถด าเนินชีวิตอยู่
อยา่งพอเพียง และใชชี้วติอยา่งมีความสุขภายใตภ้าวะของสังคมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว
อยูทุ่กวนัน้ี 
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 10.6 ความเปลีย่นแปลงจากหัตถกรรมพืน้บ้านสู่ธุรกจิชุมชน 
  จากความเปล่ียนแปลงจากหตัถกรรมเคร่ืองเงิน และดุนโลหะทอ้งถ่ินเขา้สู่ธุรกิจชุมชน 
สังเกตไดว้า่คุณเอกชยัไดรั้บค าสั่งในการผลิตสินคา้เพิ่มข้ึน ท าให้คุณเอกชยัไดรั้บค่าจา้งและมีรายได้
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากมีนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาแวะชมและแวะซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงินถึงแหล่งผลิตแต่
ปัจจุบนัน้ีเศรษฐกิจย  ่าแย่ ส่งผลให้ดา้นธุรกิจชุมชนของผูป้ระกอบการไดรั้บผลกระทบโดยตรงแต่
ผูป้ระกอบการก็จะยงัคงจะประกอบธุรกิจงานหตักรรมเคร่ืองเงินต่อไปเพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละสืบ
สานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไวใ้หลู้กหลานไดเ้รียนรู้และสืบทอดต่อไป 
 10.7 การบริหารธุรกจิชุมชนให้สอดคล้องกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
  ในดา้นการบริหารธุรกิจชุมชนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้จิยัจะศึกษาใน
มุนมองของลูกจา้งท่ีเห็นถึงกระบวนการในการจดัการบริหารธุรกิจของผูป้ระกอบการสยามซูวีเนียร์ 
ท่ีมีแนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจชุมชน ดงัน้ี 
  10.7.1 การจัดการด้านการตลาด 
    ส าหรับดา้นการจดัการดา้นการตลาดนั้น คุณเอกชยั ถวิลวิศาล ไม่ไดมี้บทบาท
ให้การช่วยเหลือประชาสัมพนัธ์สินคา้ใด ๆ เลย นอกจากการท าหตัถกรรมเคร่ืองเงิน และดุนโลหะ
ให้มีมาตรฐานของทางร้านเท่านั้น ส่วนผูป้ระกอบการจะมีการน าสินคา้ของตนเองไปจดัจ าหน่าย
ตามสถานท่ีต่าง ๆ เช่น ไนทบ์ราซ่า ตลาดอนุสาร และท่ีเมืองทองธานี เป็นตน้ 
  10.7.2 การจัดการด้านการผลติ 
    ในการผลิตนั้นคุณเอกชัย ถวิลวิศาล ได้อธิบายถึงขั้นตอนการผลิตในส่วนท่ี
ตนเองไดรั้บผดิชอบ คือ การดุนลายเคร่ืองเงิน และท าเคร่ืองเงิน ใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีผูป้ระกอบการ
เป็นผูก้  าหนดรูปแบบและลวดลาย ก่อนท่ีจะน ามาให้คุณเอกชยัเป็นผูผ้ลิตต่อไป ซ่ึงท าให้ช้ินงานทุก
ช้ินมีความประณีตและงดงามทุกช้ิน ก่อนท่ีจะน าไปจดัจ าหน่าย 
 

จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มสยามซูวเีนียร์ 

 

ตารางท่ี 5.9 จ านวนสมาชิกภายในกลุ่มสยามซูวเีนียร์ 
ท่ีมา :เอกชยั ถวลิวศิาล, 2553 : สัมภาษณ์   

ประเภทสมาชิกกลุ่มสยามซูวีเนียร์ จ านวน (คน) 

สมาชิกร้านสยามซูวเีนียร์ (ลูกจา้ง) 2 
สมาชิกภายในครอบครัวของผูป้ระกอบการ 1 
สมาชิกภายในชุมชน - 
รวม 3 
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  ในดา้นโครงสร้างขององค์กรจากความคิดของคุณเอกชยั ถวิลวิศาล เพื่อตอ้งการสืบ
ทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินของบรรพบุรุษไวใ้ห้รุ่นหลงัไดเ้รียนรู้
และสืบต่อไป โดยคุณเอกชยัท างานอยู่ท่ีร้านสยามซูวีเนียร์ ซ่ึงทางกลุ่มไดมี้การจดัโครงสร้างของ
องคก์ร ดงัแผนภูมิท่ี 5.9 ดงัน้ี 
 

โครงสร้างองค์กรของกลุ่ม(สยามซูวเีนียร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5.9 โครงสร้างองคก์รของกลุ่ม(สยามซูวเีนียร์) 
 

  จากแผนภูมิท่ี 5.9 จะเห็นไดว้า่ในมุมมองของคุณเอกชยั ถวิลวิศาล สามารถอธิบายถึง
โครงสร้างของก ลุ่ม  (สยามซูวี เ นีย ร์ )  ได้ว่า  เ ม่ือผู ้ประกอบการได้รับค าสั่ งจากผู ้ว่าจ้าง                    
ทางผูป้ระกอบการจะแบ่งงานตามความถนดัของแต่ละคนให้เท่าเทียมกนัอยู่เสมอ เม่ือลูกจา้งผลิต
สินคา้เสร็จแลว้ ทางผูป้ระกอบการจะเป็นผูต้รวจสอบสินคา้อีกคร้ังก่อนน าไปจดัจ าหน่าย 
  10.7.3 การจัดการด้านการออกแบบผลติภัณฑ์ 
    ในดา้นการออกแบบนั้น ทางผูป้ระกอบการจะผลิตสินคา้ตามค าสั่งของผูว้า่จา้ง 
และจะผลิตสินคา้ตามแบบดั้งเดิม ซ่ึงผลงานส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีหน่ึง 
แบบดั้ งเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นขันเงิน พาน ช้อนเงิน ส้อมเงิน และตลับเงินประเภทท่ีสอง แบบ
สมยัใหม่ ท่ีมีการผสมผสานแบบดั้งเดิมเขา้กบัการดุนลายแผน่ภาพเคร่ืองงาน และดุนโลหะ เช่น การ
ดุนลายภาพพระพิฆเนศ 

ผลติภัณฑ์เคร่ืองเงิน 

ตรวจสอบสินค้า 

สินค้าพร้อมจ าหน่าย 

ถูกว่าจ้างให้ผลติ 

ผู้ประกอบการ (สยามซูวเีนียร์) 

คุณเอกชัย ลูกจ้าง ลูกจ้าง 

สมาชิกภายใน
ครอบครัว 
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  ภาพท่ี 5.34 ขนัเงิน พาน และตะหลบัเงินร้านสยามซูวเีนียร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.35 การดุนลายพระพิฆเนศ 
 

 10.7.4 การจัดการด้านสถานทีก่ารผลติ 
  คุณเอกชยั ถวิลวิศาล ท างานอยู่ท่ีโรงงานท าเคร่ืองเงิน (สยามซูวีเนียร์) ตั้งอยู่ท่ี 
16/1 ถนนววัลาย ต าบลหายยา อ าเภอเมือ จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัภาพท่ี 5.36 
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  ภาพท่ี 5.36 สยามซูวเีนียร์ (โรงงานท าเคร่ืองเงิน)  
 

 10.8 อตัลกัษณ์ของเคร่ืองเงินของร้านสยามซูวเีนียร์ 
  โรงงาผลิตเคร่ืองเงิน (สยามซูวีเนียร์) บา้นววัลายมีประวติัความเป็นมาอนัยาวนาน อีก
ทั้งยงัแหล่งผลิตงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินท่ีมีช่ือเสียงอีกแหล่งหน่ึงของหมู่บา้นววัลาย  จากการ
สัมภาษณ์คุณเอกชัย ท าให้ทราบถึงอตัลกัษณ์ และความเป็นมาของหัตถกรรมเคร่ืองเงินของร้าน
สยามซูวเีนียร์ ดงัน้ี 
  รูปแบบท่ีเป็นลกัษณะโดดเด่นของเคร่ืองเงินร้านสยามซูวีเนียร์ คือ รูปแบบการผลิต
เคร่ืองเงินท่ีเป็นแบบดั้งเดิมตั้งแต่สมยับรรพบุรุษท่ีมีลวดลายท่ีโดดเด่นและเป็นลวดลายเฉพาะตวั
ของร้านสยามซูวีเนียร์ ซ่ึงลวดลายเหล่าน้ีมีความประณีต และงดงามเป็นอย่างยิ่ง ให้ความรู้สึก
สมจริง และทรงคุณค่าแก่การรักษาและอนุรักษ์ไวซ่ึ้งมรดกทางงานหัตถกรรมเคร่ืองเงินทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหลู้กหลานและผูท่ี้สนใจไดศึ้กษาและเรียนรู้ต่อไปดงัภาพท่ี 5.37 
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 ภาพท่ี 5.37ลวดลายดอกกระทินท่ีเป็นลายดั้งเดิมของบรรพบุรุษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.38ชุดเคร่ืองประดบัท่ีมีความประณีตและงดงามของร้านสยามซูวเีนียร์ 
 

11.ขั้นตอนการผลติหัตถกรรมงานเคร่ืองเงิน 
 ในดา้นของขั้นตอนการผลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองเงินในจงัหวดัเชียงใหม่ผูว้ิจยัสามารถแจก
แจงตามลกัษณะของขั้นตอนการผลิตเคร่ืองเงิน 2  ขั้นตอน คือ ขั้นตอนในการท าเคร่ืองเงิน และ
ขั้นตอนในการสลกัลวดลายบนขนัเงินซ่ึงทางผูว้ิจยัอธิบายถึงขั้นตอนในการผลิตตามท่ีไดส้ัมภาษณ์
จากผูป้ระกอบการและช่างท าเคร่ืองเงินทั้ง 10 กลุ่มตวัอยา่งวิจยั โดยภาพท่ีน ามาประกอบบทความ
นั้นอาจน ามาจากหลากหลายกลุ่มเพื่ออธิบายให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั อาจเป็นภาพท่ีไม่ต่อเน่ืองกนั 
เน่ืองจากเวลาท่ีไม่สัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลนั้น ผูว้จิยัไม่สามารถบนัทึกภาพขั้นตอนการท าทั้งหมดได ้
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวและเรียงขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจและความสมบูรณ์
ดงัน้ี 
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 11.1 วสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการผลติเคร่ืองเงิน 
  1) เมด็เงิน เป็นส่วนประกอบหลกัในการท าเคร่ืองเงิน ดงัภาพท่ี 5.39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 5.39 เมด็เงิน    

 

  2) โตะ๊ท าเงิน เป็นโตะ๊และมา้นัง่ขนาดเท่าโตะ๊นกัเรียนมีล้ินชกัใส่อุปกรณ์และมีขอบ
ตั้งสูงเล็กนอ้ยเพื่อกนัลม ดงัภาพท่ี 5.40 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.40 โตะ๊ส าหรับเคร่ืองเงิน 
 

 3) อุปกรณ์ในการใช้ทุบตีได้แก่ (1) ค้อนเหล็ก มีหลายขนาด และหลายชนิดใช้
ส าหรับตีแท่งเงินและแผน่เงิน (2) แท่นเหล็ก หรือทัง่เหล็กใชร้องทุบ ดงัภาพท่ี 5.41 
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 ภาพท่ี 5.41 อุปกรณ์ในการใชทุ้บตี (คอ้น, แท่งเหล็ก) 
 

 4) อุปกรณ์ในการขดัไดแ้ก่แปรงทองเหลืองฝอยขดัหมอ้มะขามเปียกหินขดัหรือกีวี
ส าหรับขดัมนัดงัภาพท่ี 5.42 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.42 อุปกรณ์ในการขดั ไดแ้ก่(1)แปรงทองเหลือง และฝอยขดัหมอ้ 
  (2)มะขามเปียก(3) หินขดัหรือกีวสี าหรับขดัมนั 

 

 5) อุปกรณ์ในการแกะลายไดแ้ก่ (1) แท่นท่ีสลกัลายท าดว้ยชนัผสมดว้ยน ้ ามนัหมู (2) 
คอ้นใชส้ าหรับตอกส่ิวใหเ้ป็นสวดสายตามตอ้งการ (3) ล่ิม หรือส่ิว เป็นอุปกรณ์ในการท าลวดลายดงั
ภาพท่ี 5.43 
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 ภาพท่ี 5.43 อุปกรณ์ในการแกะลายไดแ้ก่ คอ้นและส่ิวขนาดต่าง ๆ 
 

 6) คีม ใช้ส าหรับหนีบ จบัช้ินส่วนเคร่ืองเงิน และตะไบ ใช้ส าหรับใช้ฝน ขูดท าให้
เล็กบางเรียบดงัภาพท่ี 5.44 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ภาพท่ี 5.44 คีม, ตะไบ 
 

 7) รางเท ท าดว้ยเหล็กใชส้ าหรับเทเงินท่ีหลอมละลายแลว้ดงัภาพท่ี 5.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.45 รางเท 
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 8) เบา้หลอม ใชส้ าหรับใส่เมด็เงินท่ีตอ้งการน ามาหลอมเผาใหล้ะลาย 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.46 เบา้หลอม 
  

 9) รางโอ ลูกโอ ใชส้ าหรับตอกใหช้ิ้นส่วนเงินโคง้ งอ เป็นรูปทรงกลม 
 10) เคร่ืองรีดเงิน เป็นแท่งเหล็กสองแท่งใชส้ าหรับรีดท าให้เงินเล็กลง บางเป็นเส้นดงั
ภาพท่ี 5.47 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 5.47 เคร่ืองรีดเงิน 
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 11)  แป้นดึงเงิน เป็นแผน่เหล็กท่ีมีรูขนาดต่างๆ ใช้ส าหรับน าเส้นเงินมาดึงผ่านรูแลว้
ดึงใหเ้ส้นมีขนาดเล็กลงดงัภาพท่ี 5.48 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 5.48 แป้นดึงเงิน 
 

 12) แป้นดึงหลอด เป็นแผ่นเหล็กท่ีมีรูขนาดต่างๆ ใช้ส าหรับน าแผ่นเงินมาดึงท าให้
เป็นหลอดขนาดต่างๆ 
 13) กระดานไฟ ใชส้ าหรับรองบนโตะ๊ขณะท่ีท าการหลอม, เช่ือมเงิน, ติดลาย 
 14) ไฟแช็คใชส้ าหรับจุดไฟดงัภาพท่ี 5.49 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.49 ไฟแช็ค 
  

 15) น ้ าประสานเงินชนิดเป็นแผ่น ชนิดเป็นผง เป็นส่วนผสมของเม็ดเงินทองเหลือง 
ใชใ้นการเช่ือมเงินใหติ้ดกนัดงัภาพท่ี 5.50 
 
 
 
 
 
 

 

  ภาพท่ี 5.50 น ้าประสานเงิน 
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 16) ชนั (ข่ีหยา้) หรือคร่ัง ใช้ส าหรับรองพื้นแผ่นช้ินงาน เพื่อป้องกนัการยุบตวัของ
ช้ินงานตอนท่ีท าการดุน และช่วยใหไ้ม่เสียรูปทรง ดงัภาพท่ี 5.51 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.51 ชนั 
 

 11.2 ขั้นตอนในการท าเคร่ืองเงิน มีดงัน้ี 
  1) น าเงินมาหลอมในเบา้ ซ่ึงท าดว้ยดินเผามีลกัษณะกลม แล้วน าไปเผาในเตาเผาท่ี 
เรียกวา่ “เตาเผา” มีลกัษณะแบบสูบลมเขา้ ดงัภาพท่ี 5.52 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.52 เมด็เงินในเบา้ ก่อนน าไปเผาท่ี เตาเผา 
  

 2) ใหเ้ติมดินประสิวและขา้วสารตอกในขณะท่ีเคร่ืองเงินเร่ิมละลายเพื่อให้เน้ือเงินมี
ลกัษณะเนียนเรียบและอ่อน 
 3) ให้เติมผงถ่านลงไปในเงินท่ีก าลงัละลาย เพื่อไม่ให้เน้ือเงินติดกบัเบา้ แลว้น าเงิน
นั้นเทลงในเบา้ท่ีใส่น ้ ามนัก๊าดลงไปในเน้ือเบา้แลว้ ประมาณ 3-4 ของเบา้ จะท าให้เกิดการลุกไหม ้
เพื่อให้เน้ือเงินจบัตวักนัแน่น ไม่มีฟองอากาศ ลกัษณะของเบา้นั้นท าจากดินเหนียว มีลกัษณะเป็น
หลุมไม่ลึกดงัภาพท่ี 5.53 
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 ภาพท่ี 5.53 การเทเงินลงในเบา้ท่ีใส่น ้ามนัก๊าด 
 

 4) ใชอุ้ปกรณ์เกล่ียหนา้งอนใหเ้รียบ ทิ้งไว ้5 นาที แลว้ขดุน าผงถ่านออกมา 
 5) คว  ่าเบา้ลง หรือใชคี้มคีบ เพื่อใหแ้ผน่เงินหลุดออกมาจากเบา้ดงัภาพท่ี 5.54 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพท่ี 5.54 การน าแผน่เงินออกจากเบา้ 
  

 6) น าแผน่เงินท่ีหลอมเสร็จแลว้ไปชุบก ามะถนัผสมน ้ า ในอตัราส่วน 2ขวดต่อ6 ถงั
น ้าจะเปล่ียนสีเป็น สีฟ้าอมเขียว เพื่อใหก้รดเขา้ไปแทนท่ีฟองอากาศท่ีอยูใ่นเน้ือเงิน จากนั้นน าไปแช่
ในน ้ ามะขามเปียก เพื่อลา้งคราบสกปรกและกรดออก โดยใชแ้ปรงทองเหลืองขดัจะท าให้เน้ือเงิน
ประกายสวยมากข้ึน ดงัภาพท่ี 5.55 

 
 

 
 

 
 ภาพท่ี 5.55 แผน่เงิน 
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 7) น าแผ่นไปข้ึนรูปตามลกัษณะท่ีตอ้งการ โดยการทุบหรือตีขณะนั้นเน้ือเงินก็จะ
เยน็ตวั ท าใหย้ากแก่การข้ึนรูป จึงตอ้งน าไปเผาไฟใหร้้อนอีกรอบ เพื่อใหเ้น้ือเงินอ่อนตวัลงและตีง่าย
ข้ึนจากนั้นก็น าไปข้ึนรูปตีจนไดรู้ปทรงตามตอ้งการ โดยท่ีไม่ตอ้งมีแม่พิมพ ์ดงัภาพท่ี 5.56 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

 

 ภาพท่ี 5.56 การข้ึนรูปแผน่เงิน 

 

 8) น าเงินไปขดัดว้ยแปรงทองเหลือง ในน ้ ามะขามเปียกผสมผงหินขดั เน้ือเงินจะมี
ความขาวและเป็นเงามากข้ึน(สรรพช่าง: ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเชียงใหม่.เชียงใหม่ สถาบนั,2539.) 
 11.3 ขั้นตอนในการสลกัลวดลายขันเงิน พานเงิน 
  กลวธีิการท า เคร่ืองเงิน สามารถแยกไดด้งัน้ีคือ 
  การหุ้ม หมายถึง  การตีหรือรีดเงินเป็นแผน่บาง ๆ แลว้น ามาหุ้มหรือคลุมวตัถุส่ิงของ
ต่าง ๆ ให้เหมือนวา่วตัถุนั้นท าดว้ยเงินทั้งหมด  การเล่ียมคือวิธีหุ้มอยา่งหน่ึง แต่หุ้มเฉพาะขอบ เช่น  
เล่ียมพระ เล่ียมขอบภาชนะเป็นตน้ 
  การหล่อหมายถึง การท าแม่พิมพ ์แลว้น าโลหะเงินท่ีหลอมละลายเทลงในแม่พิมพใ์ห้
เป็นรูปและลวดลายตามแม่พิมพน์ั้น 
  การดุน หมายถึงการตีหรือการรีดแผ่นเงินให้เป็นแผ่นบาง ๆ แลว้ใช้เคร่ืองมือกดบน
ผวิหนา้โลหะใหเ้กิดเป็นรอยลวดลายเรียกวา่ ลายดุนหรือรูปดุน 
  การแกะลายหมายถึงการท าลวดลายโดยใชว้ตัถุมีคม เช่น ส่ิว แกะให้เกิดเป็นลวดลาย  
ลวดลายท่ีไดจ้ากการแกะสลกัลายนูน ภาชนะเคร่ืองเงินของจงัหวดัเชียงใหม่ นิยมท าลวดลายนูน
มากกวา่กลวธีิอ่ืน 
  กะไหล่  หมายถึงการเคลือบส่ิงท่ีเป็นโลหะดว้ยเงินหรือทอง โดยการหลอมละลายให้
โลหะเงินหรือทองเหลว  แลว้น าไปทาหรือเคลือบใหติ้ดบนโลหะอ่ืน 
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  การคร ่า  หมายถึงการเอาเงินไปฝังเป็นลวดลายในโลหะเทคนิคการคร ่ ามีทั้งโลหะท่ี
เป็นเงินและทองค า เรียกวา่ คร ่ าเงินและคร ่ าทอง นิยมท ากบัภาชนะมีคม เช่น ดา้มมีดหรือปักมีดใน
สมยัโบราณลวดลายท่ีน ามาใชป้ระกอบกบัเคร่ืองเงิน นิยมประยุกตล์วดลายจากงานศิลปะไทย  เช่น 
ลายกระจงั ลายกนก เทคนิคในการท าเคร่ืองประดบัเงินเหมือนกบัการท าเคร่ืองประดบัทอง ช่างท า
เคร่ืองประดบัเงินไดจ้ะท าเคร่ืองประดบัทองได้เช่นกนั แต่ก็มกัแยกช่างประจ าเคร่ืองประดบัเงิน  
เคร่ืองประดบัทองไม่ปะปนกนั  เพราะช่างทองจะเป็นช่างท่ีมีความประณีตมากกวา่ช่างเงิน 
 1) น าเงินท่ีตีข้ึนท่ีจะสลกัลวดลายใส่ไปในแท่นพิมพท่ี์ท าดว้ยชนัดงัภาพท่ี 5.57 

 
 
 
 
 
 
   
 

  ภาพท่ี 5.57 การน าเงินใส่ลงในแม่พิมพท่ี์ท าดว้ยชนั 
 

 2) ตอกลายจากขา้งในพานเงินใหนู้นออกมาดงัภาพท่ี 5.58 
 

 
 
 
 
 
 
  
   

 ภาพท่ี 5.58 การตอกลายจากขา้งในพานในนูนออกมา 
 3) ใส่ชนัลงไปในขนัเงินนั้นให้เต็ม และคว  ่าขนัเงินนั้น เพื่อแต่งลวดลายภายนอกให้
สวยงามดว้ยเคร่ืองมือชนิดต่างๆให้เหมาะสมกบัลายนั้นน าเงินท่ีจะสลกัลวดลายใส่ไปในแท่นพิมพ์
ท่ีท าดว้ยชนั 
 4) เอาชนัออกจากขนัเงินโดยการลนไฟ เม่ือชนัละลายก็จะหลุดออกมาจากแบบพิมพ์
น าเงินท่ีจะสลกัลวดลายใส่ไปในแท่นพิมพท่ี์ท าดว้ยชนั 
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 5) ผวิท่ีขรุขระใชข้ดัดว้ยกระดาษทรายใหผ้วิเน้ือเรียบ 
 6) น าขนัเงินท่ีเสร็จแลว้นั้นไปตม้ดว้ยน ้ ากรดผสมก ามะถนัตม้นานประมาณ30 นาที 
ใหอุ้ณหภูมิท่ีสูงมาก ถา้อุณหภูมิไม่สูง วตัถุท่ีตม้จะไม่ขาว 
 7) ขดัขนัเงินในน ้ าสะอาดดว้ยแปรงทองเหลือง จะใช้ผงซักฟอกกบัน ้ ามะขามเปียก 
หรือผงหินขดัก็ได ้ขนัเงินนั้นจะขาวเป็นเงางาม (สรรพช่าง: ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเชียงใหม่: 2539, หนา้) 
ดงัภาพท่ี 5.59 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 5.59 การขดัขนัเงิน 
 

 
 




