
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
 “การประยุกต์พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดงานภูมิปัญญาท้องถ่ิน                       

ด้านงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังของจงัหวดัเชียงใหม่” เป็นกระบวนการศึกษาด้านการสืบทอด                      
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้คงอยู่ต่อไป ผูว้ิจยัได้แทรกกระบวนการพฒันาผูป้ระกอบการงานหัตกรรม
เคร่ืองหนงัหลายดา้น ไดแ้ก่ การจดัการ การตลาด การผลิต การออกแบบผลิตภณัฑ์ การออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ และการออกแบบตราสินคา้ ฯลฯ ภายใตแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริม
ใหผู้ป้ระกอบการสร้างด ารงธุรกิจตนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน นบัเป็นกลวิธีการสืบทอดงานหตัถกรรมทอ้งถ่ิน
อีกทางหน่ึง รายละเอียดของงานวจิยักล่าวไดด้งัน้ี 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 “เคร่ืองหนัง” นับว่าเป็นผลิตภณัฑ์หัตถกรรมท่ีสนองประโยชน์ใช้สอยในการด ารงชีวิต   
ของมนุษย ์ตั้ งแต่สมยัโบราณ และในยุคก่อนประวติัศาสตร์ มนุษย์ใช้หนังสัตวธ์รรมชาติน ามา     
ตากแห้งแล้วประดิษฐ์เป็นงานหัตถกรรมส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น ใช้ปูลาดนอน ท าพรมปูพื้น     
ใชเ้ป็นอาวธุ และเคร่ืองมือจบัสัตว ์ท าสายธนู เกราะ กระบงัมีด อานมา้ ท าเคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองแต่งตวั 
และเคร่ืองประดบัร่างกาย รองเทา้ กระเป๋า ฯลฯ ตลอดจนการใชห้นงัสัตวท์  ากลองเพื่อตีให้สัญญาณ 
ในประเทศไทยได้มีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังเพื่อให้สอดคล้องกบัความตอ้งการ    
ของยุคสมยันั้น ๆ อาทิเช่น สมยัเชียงแสนสุโขทยั รูปแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังในยุคน้ีท ามาจาก
หนงัสัตวป์ระเภทหนงัววั หรือหนงัควายตากแห้ง เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทรองเทา้ เชือกหนงั กลอง 
และโล่ป้องกนัอาวุธ ในสมยัอยุธยา รูปแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงัเป็นประเภทของใช้ในครัวเรือน
เช่นเดียวกับสมยัสุโขทยั แต่มีผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนใหม่ คือ “หนังตะลุง” เป็นผลิตภณัฑ์เคร่ือง
การละเล่นพื้นเมืองของไทยทางภาคใต ้ท ามาจากหนงัววัหรือหนงัควายฉลุเป็นรูปภาพตวัหนงัต่าง ๆ 
ตามเร่ืองราวในเร่ืองรามเกียรต์ิ ผลิตภณัฑ์อีกประเภทหน่ึง คือ “หนงัใหญ่” เป็นหนงัฉลุ เช่นเดียวกบั
หนงัตะลุงแต่มีขนาดใหญ่กวา่ ในสมยัอยุธยาน้ีมีการคา้ขายกบัต่างประเทศจึงปรากฏว่าไดมี้การน า
หนังฟอกเขา้มาใช้บ้างแล้ว แต่เป็นส่วนน้อย ในสมยัรัตนโกสินทร์ ในยุคน้ีเร่ิมมีการพฒันาความ
เจริญและการคา้ขายแลกเปล่ียนกบัต่างประเทศมากข้ึน ชาวต่างประเทศพวกยุโรปและอเมริกาไดน้ า
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หนังฟอกคุณภาพดี และผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนังหลายชนิดเข้ามาในประเทศไทย ท าให้คนไทย          
เกิดความนิยมใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนังมากข้ึน และยงัมีการผลิตเคร่ืองหนังข้ึนภายในประเทศ          
โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้วิทยาการในการท าเคร่ืองหนังมาจากชาวยุโรปและอเมริกา เช่น 
รองเทา้ กระเป๋า เข็มขดั และของใช้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ โดยรูปแบบผลิตภณัฑ์หัตถกรรมเคร่ืองหนัง     
ของไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองหนงัแกะสลกัลวดลาย และเคร่ืองหนงัตดัเยบ็
และเคร่ืองหนงัจกัสาน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ม.ป.ป. : 276-282) 
 เคร่ืองหนงัตดัเยบ็ และเคร่ืองหนงัจกัสาน มี 2 ลกัษณะ คือ เคร่ืองหนงัหตัถกรรมท าดว้ยมือ
และอุปกรณ์ตอกหนงัอย่างง่าย ๆ และเคร่ืองหนังหัตถอุตสาหกรรม โดยใช้เคร่ืองจกัเยบ็หนงัและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ รวมไปถึงแรงงานฝีมือ งานหัตถอุตสาหกรรมหนังในประเทศไทยนั้นมีการผลิต           
ทั้ง 2 รูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งท่ีเต็มไปด้วยบุคคลกร         
ท่ีส าคญัทางประณีตศิลป์และงานหตัถกรรม ไม่วา่จะเป็นการแกะสลกั วาด เขียน ป้ันฯลฯ ช่าง หรือ
บุคคลกรเหล่าน้ี จะเรียนกนัอยา่งคุน้เคยวา่ “สล่า” โดยใชข้ึ้นตน้การเรียก เช่น สล่างานหนงั เป็นตน้ 
หัตถอุตสาหกรรมหนังในจงัหวดัเชียงใหม่นับว่าก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง ทั้ งจ  านวน
ผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงผูป้ระกอบการงานหนงัท่ีมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้บรรยากาศ
การท าธุรกิจด้านการท างานหัตถกรรมเคร่ืองหนังดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงด้านการพฒันา
ผลิตภณัฑ์และการใช้สถานท่ีสาธารณะในการน าเสนอผลงานการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนัง      
ท่ีมีรูปแบบทนัสมยั ของผูป้ระกอบการรายย่อยท่ีมีเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงมีแหล่งจ าหน่ายสินค้า        
ท่ีส าคญัไดแ้ก่ บริเวณถนนคนเดินวนัเสาร์ (ถนนววัลาย) ถนนคนเดินวนัอาทิตย ์และถนนคนเดิน    
ในอ าเภอต่าง ๆ เช่น อ าเภอสันก าแพง อ าเภอหางดง อ าเภอสันป่าตอง อ าเภอดอยสะเก็ด และใน
จงัหวดัใกลเ้คียง และจงัหวดัอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ รวมถึงภาครัฐบาลยงัมีการส่งเสริมการส่งออกอีกดว้ย 
อีกทั้งปัจจุบนัการน าเทคโนโลยีเขา้มาพฒันากระบวนการผลิตเคร่ืองหนงั โดยเฉพาะการฟอกหนงั 
การยอ้มสีหนงั การอดัลายบนแผน่หนงัและเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการแปรรูปผลิตภณัฑ์ เพื่อให้
ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีรูปแบบท่ีหลากหลายตรงกับความต้องการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัในปัจจุบนัไดแ้ก่ กระเป๋า รองเทา้ แฟ้ม สมุด ของท่ีระลึก หมวก เป็นตน้ ส่งผล
ให้ผูป้ระกอบการงานหนังมีทั้งผูป้ระกอบการรายย่อยและผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมงานหนัง     
ในจังหวดัเชียงใหม่ท่ีผลิตทั้งแบบครัวเรือนและแบบโรงงานอุตสาหกรรมมากข้ึนเร่ือย อีกทั้ ง         
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัของไทยในยคุน้ีจึงนบัเป็นสินคา้ส่งออกทางเศรษฐกิจประเภทหน่ึง ซ่ึงสามารถ
ดึงเงินตราจากต่างประเทศเขา้สู่ไทยได ้
  งานหัตถกรรมท้องถ่ิน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมขนาดย่อม และขนาดกลางสาขา    
เคร่ืองหนงัสามารถสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หนงัดิบ ซ่ึงเป็นผลพลอย
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ได้มาจากการท าปศุสัตวข์องประเทศ สามารถน าส่ิงเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี หนังดิบ                  
จะถูกน าไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้เคร่ืองหนงัชนิดต่าง ๆ เช่น กระเป๋าหนงั รองเทา้หนัง 
เส้ือหนัง เคร่ืองประดับหนัง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ของท่ีระลึกจากเคร่ืองหนัง ฯลฯ                 
สินคา้เหล่าน้ีนอกจากจะสามารถผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศไดแ้ลว้ยงัสามารถผลิตเพื่อเป็นสินคา้
เพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศไดด้ว้ย เหตุน้ีเอง ผูว้ิจยัจึงไดริ้เร่ิมโครงการ การประยุกต์พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนังของจงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อเป็นการศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง            
ในจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทั้งเพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมเคร่ืองหนังในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบั
ทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากล 
 

2.  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญัท่ีเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
2.1 บริบทและศกัยภาพภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.2 วเิคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรม

เคร่ืองหนงัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.3 เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมสาขาเคร่ืองหนัง                              

ในจังหวดัเชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถ่ิน ระดับชุมชน                      
ระดบัประเทศสู่สากล 
 

3.  ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขั้นตอนการท างานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา 

และเพื่อศึกษาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนงานเคร่ืองหนงั ในเขตอ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง 
อ าเภอเมือง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

4.  ขั้นตอนและวธิีกำรศึกษำ 
 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหตัถกรรมสาขาเคร่ืองหนงัของจงัหวดัเชียงใหม่” มีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
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4.1 ประชำกรศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร คือ กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองหนัง ในอ าเภอเมือง           

อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง ดว้ยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – stage random 

sampling) โดยมีขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling)               

จากกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีคาดวา่จะมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการประมาณ 20 กลุ่ม ซ่ึงคดัเลือกจาก 
1) รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน (มผช.) 

ในงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงั ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย 
2) กลุ่มตวัอยา่งจากเครือข่ายผูป้ระกอบการ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 

อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
3) ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์

ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทรายจงัหวดัเชียงใหม่ 
 ขั้นตอนท่ี 2 เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง ตามวตัถุประสงค์ (Purposive 

sampling) โดยแยกกลุ่มงานหัตถกรรมเคร่ืองหนงัท่ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมโครงการ โดยแยกตาม
ประเภทการจดัตั้ง ไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้น ร้านคา้ ฯลฯ 

4.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบคน้ขอ้มูลกลุ่มงานหัตถกรรมเคร่ืองหนงัดว้ยการจดบนัทึก  

การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ และถ่ายวีดิทศัน์ โดยอาศยัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นงานหตัถกรรม
เคร่ืองหนงัของจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสาขาช่างหนงั ซ่ึงเป็นชุดขอ้มูลจากการรวบรวมและศึกษา
ขององค์กรต่าง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์      
ในการเรียนการสอน นอกนั้นสามารถน าไปพฒันาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรมแนวใหม่ เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ ท าใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใหม่จากวิจยัแบบมีส่วนร่วม ตอ้งอาศยัความร่วมมือ
จากส่วนราชการ องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถือเป็นผูร่้วมการวจิยัในทอ้งถ่ินดว้ย ไดแ้ก่ 

1) กรมการพฒันาชุมชน เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัความเขม้แขง็ของชุมชน ส่งเสริม
ศกัยภาพของประชาชน ผูน้ าชุมชน องคก์ร เครือข่ายชุมชน เพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหาดา้นต่าง ๆ 
ของประชาชน โดยเฉพาะดา้นการประกอบอาชีพ 
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2) ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรหลกัในการน าภูมิปัญญา นวตักรรม องคค์วามรู้ เพื่อการพฒันา
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยใหม้ัน่คง และพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3) ศูนยป์ระสานงาน OTOP ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ นบัวา่เป็นศูนยป์ระสานงาน
ดา้นต่าง ๆ ในโครงการผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน (OTOP) จงัหวดัเชียงใหม่ 

4) สถานท่ีราชการ เอกชนท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล ตวัอยา่งเช่น พิพิธภณัฑ์ชาวเขา 
หอศิลปวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ ฯลฯ 

4.3 ชนิดของเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
 แบบสัมภำษณ์ และแบบสังเกต (Interview schedule) ไดแ้ก่ เคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นลกัษณะค าถาม ก าหนดค าตอบไวล่้วงหนา้ให้เลือกตอบ (Closed ended question) และ
ค าตอบแบบเติมค า (Open ended question) ผูว้ิจยัจะสัมภาษณ์ สังเกต และจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ    
แบ่งเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

  1) ขอ้มูลลักษณะพื้นฐาน และประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ  
ขอ้มูลในดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นงานเคร่ืองหนงั 

  2) ขอ้มูลด้านรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนการท างาน วสัดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญางานหตัถกรรมเคร่ืองหนงัในทอ้งถ่ิน 

  3) ขอ้มูลด้านความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตวัอย่างท่ีจ าเป็น
จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

  4) วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอ่ืน ไดแ้ก่ การประชุม
วางแผนงานวจิยัร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินแผนกิจกรรม การจดัเวทีชาวบา้น
เพื่อระดมความคิดเห็น และหาขอ้สรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเน้ือหา ดา้นประวติัความเป็นมา 
ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม จดัประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามผล 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และการเผยแพร่องค์ความรู้                       
แก่ประชาชนผูส้นใจ จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อวเิคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวจิยั 
 

5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 จากการท าวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 การวิจัยในคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นงานเพื่อให้เห็นภาพรวมของหัตถกรรมพื้นบ้าน       
สาขาเคร่ืองหนงัในชุมชนต่าง ๆ และเห็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบา้นว่าเป็นอย่างไร      
มีการถ่ายทอดภูมิปัญญามานานแค่ไหน ซ่ึงเป็นการรวบรวมองคค์วามรู้เพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะชน 
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 5.2 เป็นการบริการความรู้แก่ประชาชนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา    
เปิดอบรมให้ประชาชนท่ีสนใจ จดันิทรรศการและจดัท าคู่มือวารสารประสานกบัหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจ เพื่อให้ความรู้ และน ารวบรวมในเอกสาร 
ฐานขอ้มูล เพื่อถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบัได ้
 5.3 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษา
การผลิตเคร่ืองหนงัดา้นต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการบริหารจดัการชุมชน โดยการสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เพื่อน าไปต่อยอดภูมิปัญญาในดา้นพฒันาการออกแบบ ใหเ้ป็นสินคา้ในรูปแบบใหม่สไตลล์า้นนา 
 5.4 น าไปผลิตเชิงพาณิช และสร้างนวตักรรมใหม่สาขาเคร่ืองหนงัไดจ้ากการศึกษา อบรม 
เพื่อพฒันางานหัตถกรรมเคร่ืองหนังให้ทุ่นค่าใช้จ่าย ทุ่นเวลา ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ                     
ถา้เป็นสินคา้ก็สามารถผลิตสินคา้ไดจ้  านวนมากยิง่ข้ึน 
 5.5 จากการให้ความรู้ดา้นการออกแบบ การผลิต การจดัการและการตลาด ผูป้ระกอบการ
สาขาเคร่ืองหนงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.6 การท าวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในดา้นการเพิ่มศกัยภาพ
การจดัการในธุรกิจชุมชนให้สามารถพฒันาธุรกิจอย่างมีคุณภาพ สามารถพฒันาสินคา้สู่โครงการ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถ่ิน สามารถบริหารทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนท าธุรกิจของตนสู่สากล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวตัโลก 
 5.7 พฒันาผูป้ระกอบการหัตถกรรมเคร่ืองหนัง โดยการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง      
เขา้ไปบริหารจดัการ น าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชุมชนอ่ืน จงัหวดัอ่ืนได ้
 5.8 ผูป้ระกอบการงานหัตถกรรมเคร่ืองหนงั ทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัใกลเ้คียง 
สามารถประยุกตใ์ชผ้ลการวิจยักบักลุ่มของตนเองได ้โดยสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การวิจยัท่ี 2 คือ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัง่คงของประเทศ และ
ยทุธศาสตร์พฒันาบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวะภาพและการสร้างความมัน่คงของทรัพยากร
ส่ิงแวดลอ้ม 
 5.9 สามารถน าหลกัการบริหารจดัการในดา้นการตลาด การจดัการ การเงิน ตน้ทุนการผลิต 
ท่ีใชก้บัผูป้ระกอบการเคร่ืองหนงัไปใชใ้นแหล่งชุมชนอ่ืน ๆ ได ้
 5.10 สามารถน าวจิยัไปต่อยอดในทอ้งถ่ิน และชุมชนอ่ืน ๆ ได ้
 

6.  ระยะเวลำในกำรท ำวจิัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาการท าวิจยัเป็นเวลา 1 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม ถึง          
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
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7.  นิยำมศัพท์ 
กำรประยุกต์ (Applied)หมายถึง การผสมผสาน หรือการปรับใช้ความรู้ด้านปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อมของกลุ่มงานหัตถกรรมช่างหนัง                  
ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ เข้าด้วยกัน                     
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบนัเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

กำรพัฒนำตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง 
และความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 
ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสินใจ และการกระท า 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลกัพิจารณา 5 ส่วน (คลงัปัญญาไทย, 2553 : ระบบออนไลน์) ดงัน้ี 

1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบติัตนในทางท่ีควร            
จะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ไดต้ลอดเวลา 
และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบ                 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมุ่งเน้นการรอดพน้จากภยั และวิกฤตการ เพื่อความมัน่คง                 
และความย ัง่ยนืของการพฒันา 

2. คุณลกัษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนได้
ในทุกระดบั โดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

3. ค านิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ พร้อม ๆ กนัดงัน้ี 
 3.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่

เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
 3.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้ง

เป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 

 3.3) การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบ  และ         
การเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ                              
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล ้และไกล 

4. เง่ือนไข การตดัสินใจ และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงตอ้งอาศยัทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

 4.1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบไปดว้ยความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบ        
การวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
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 4.2 ) เง่ือนไขคุณธรรมท่ีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม   
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 

5. แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ หมายถึง การพฒันาอย่างสมดุลและย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกด้าน                            
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้ และเทคโนโลย ี

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) หมายถึง   
การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม              
ในเบ้ืองตน้มีหลกัการดงัน้ี (อภิชยั พนัธเสน, 2545: 7) 

1. ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม นัน่คือ ใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีราคาไม่แพง แต่ถูกหลกัวชิาการ 
2. มีขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถในการบริหารจดัการ 
3. ไม่โลภเกินไปและไม่เนน้ก าไรระยะสั้นเป็นหลกั 
4. เนน้ความซ่ือสัตย ์สุจริตในการประกอบการ ไม่เอารัดเอาเปรียบผูบ้ริโภค และไม่เอารัด

เอาเปรียบแรงงานหรือลูกคา้ ตลอดจนมาเอารัดเอาเปรียบผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ 
5. เนน้การกระจายความเส่ียงจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย และ/หรือ มีความสามารถ

ในการปรับเปล่ียนผลผลิตไดด้ว้ย 
6. เน้นการบริหารความเส่ียงต ่า (Down side risk management) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง               

ไม่ก่อหน้ีจนเกินขีดความสามารถในการจดัการ 
7. เนน้การตอบสนองตลาดภายในทอ้งถ่ิน ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ และตลาด

ต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 
ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยให้วิสาหกิจสามารถพฒันาไดอ้ย่างมัน่คงในระยะยาว ซ่ึงจะศึกษา

ไดจ้ากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีสามารถผา่นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได ้เพื่อพฒันา
เ ป็นตัว ช้ีว ัดและก าหนดเ ป็น เกณฑ์ ท่ี จะให้การสนับสนุน  แทนเน้นปัจจัยด้านการ เ งิน                           
แต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงเป็นจุดเน้นส าคญัของการสนบัสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม            
โดยรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐมาโดยตลอด และคงจะเป็นแนวทางส าคัญต่อไปในอนาคต                    
ถ้าหากไม่มีการศึกษาในประเด็นทั้ ง 7 ข้อท่ีกล่าวมาข้าต้นน้ีอย่างจริงจัง ทั้ งน้ีเพื่อจะช่วยให้
อุตสาหกรรมเหล่าน้ีเป็นส่วนประกอบส าคญัของการพฒันาประเทศภายใตยุ้ทธศาสตร์เศรษฐกิจ
พอเพียงสืบต่อไป 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น (Local Knowledge) หมายถึง ความรู้ของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน ไดม้าจาก
ประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบา้น รวมทั้งความรู้ท่ีสั่งสมมาแต่บรรพบุรุษสืบทอด
จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึงระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปล่ียนแปลง                  



9 
 

จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อมภูมิปัญญา                 
เป็นความรู้ท่ีประกอบไปดว้ยคุณธรรม ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบา้นชนบท                
ในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบา้นไม่ไดแ้บ่งแยกเป็นส่วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพนัธ์กนั     
การท ามาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณีความรู้                  
เป็นคุณธรรม เม่ือผูค้นใชค้วามรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง คนกบัคน คนกบัธรรมชาติ 
คนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีความสมดุล ท่ีเคารพกนัและกนั               
ไม่ท าร้าย ท าลายกนั ท าให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑ ์               
ของการอยู่ร่วมกัน มีคนเฒ่าคนแก่เป็นผู ้น าคอยให้ค  าแนะน าตักเตือน ตัดสิน และลงโทษ                         
หากมีการละเมิด ชาวบา้นเคารพธรรมชาติรอบตวั ดิน น ้า ป่า เขา ขา้ว แดด ลม ฝน โลก และจกัรวาล 
ชาวบา้นเคารพผูห้ลกัผูใ้หญ่ พ่อแม่ ปู่ ยา่ตายาย ทั้งท่ีมีชีวิตอยูแ่ละล่วงลบัไปแลว้ (ศูนยก์ลางความรู้
แห่งชาติ, 2549 : ระบบออนไลน์) 

งำนหัตถกรรม (Handicraft) หมายถึง งานช่าง งานประดิษฐ์ หรืองานฝีมือ ของชาวบา้น    
ท่ีสืบทอดมากจากบรรพบุรุษ ปู่  ย่า ตา ยาย และได้สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวกบั
หัตถกรรมเคร่ืองหนังของผู ้ประกอบการในอ าเภอเมือง อ า เภอหางดง อ า เภอสันก าแพง                          
และอ าเภอสันทราย ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

เคร่ืองหนัง (Leather) หมายถึง งานหัตถกรรมของท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับการท าผลิตภณัฑ ์  
เคร่ืองหนัง เช่น การฟอกหนัง และการแปรรูปหนังเพื่อน าไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตสินค้า              
จากหนังประเภทต่าง ๆ ของอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย              
จงัหวดัเชียงใหม่ 




