
 

 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
“ไมแ้กะสลกั”นบัเป็นผลิตภณัฑ์หัตถกรรมทอ้งถ่ินของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีความสวยงาม 

และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งมีการท าเป็นจ านวนมากในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจ ัยจึงได้ริเร่ิม
การศึกษาเร่ือง“การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดงานภูมิปัญญาท้องถ่ิน        
ดา้นงานหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัของจงัหวดัเชียงใหม่”รายละเอียดของงานวจิยักล่าวไดด้งัน้ี 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 จงัหวดัเชียงใหม่ นับว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัอันดับส่ีของประเทศรองลงมาจาก 
กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพทัยา ตามล าดบั เพราะเน่ืองจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งภูเขา 
น ้ าตก ป่าไม ้และพืชพรรณนานาชนิด นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแล้ว จงัหวดั
เชียงใหม่ยงัถือวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีส าคญัแห่งหน่ึง ดว้ยประวติัเป็นมาอนัยาวนาน 
และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ก่อให้เกิดการสั่งสมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นงานศิลปหตัถกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก เป็นงานหัตกรรมประจ าถ่ินท่ีงดงามประณีต        
บรรจง สร้างช่ือเสียงและสร้างรายไดใ้หแ้ก่จงัหวดัเชียงใหม่มากมาย 
 งานหัตถกรรม “ไม้แกะสลัก” นิยมท ากันมากในภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
ในจงัหวดัเชียงใหม่มีผูสื้บทอดงานหัตกรรมทอ้งถ่ินงานไมแ้กะสลกัจ านวนมาก ซ่ึงคนในทอ้งท่ี      
จะเรียกว่า “สล่า” หมายถึง ช่าง นั้นเอง สล่าไมแ้กะสลกั ในสมยัก่อนจะแกะสลกัไมเ้พื่อใช้ประดบั
ตกแต่งอาคาร บ้าน เ รือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ตกแต่งว ัดวาอาราม เช่น ตกแต่งสถานท่ี            
ตกแต่งธรรมมาศน์ ตกแต่งเสา บันไดทางข้ึน ฯลฯ หรืองานท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา            
เป็นการสร้างลวดลายดว้ยการแกะ หรือเจาะ ฯลฯ ใหเ้กิดลวดลาย ส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายธรรมชาติ 
หรือเป็นลวดลายกนก หรือเร่ืองราวในวรรณคดี เป็นตน้ ในปัจจุบนั งานไมแ้กะสลกัไดถู้กสืบสาน
ต่อมาและสล่า ไดแ้ปรผนัเป็นผูป้ระกอบการ เพราะเน่ืองจากความงดงามของช้ินงานให้ไมแ้กะสลกั
ของจงัหวดัเชียงใหม่กลายเป็นผลิตภณัฑ์เชิงพาณิช สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้มาสู่ทอ้งถ่ิน 
ผูป้ระกอบการงานไมแ้กะสลกัในจงัหวดัเชียงใหม่นั้นมีจ านวนมากผูป้ระกอบการทั้งส้ิน 103 ราย 
จากจ านวนทั้งหมด 151 รายในภาคเหนือตอนบน(ศิวรัตน์ กุศล, 2548:2)จากตวัเลขท าให้ทราบว่า
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จงัหวดัเชียงใหม่เป็นแหล่งรวมรวมสล่าไมแ้กะสลกัเอาไวม้ากท่ีสุดในภาคเหนือตอนบนเป็นจ านวน
เกือบทั้งหมดของสล่าไมแ้กะสลกัของภาคเหนือตอนบนท่ีมีอยู ่
 เน่ืองจากความตอ้งการงานไมแ้กะสลกัเพิ่มสูงข้ึน ท าให้คนในทอ้งถ่ินหนัมาให้ความสนใจ
และเกิดผูป้ระกอบการงานไมแ้กะสลกัเพิ่มมากข้ึน ท าใหเ้กิดภาวะสินคา้ลน้ตลาด เม่ือสินคา้มีจ านวน
มากเกินก าลังซ้ือ ส่งผลให้ราคาของไม้แกะสลักลดลง เน่ืองจากผูป้ระกอบการต้องการระบาย
สินคา้ออก ดงันั้น จึงตอ้งใช้กลยุทธ์ดา้นราคา คือ การตดัราคากนัเองของผูป้ระกอบการโดยแข่งกนั
ลดราคาเพื่อดึงดูดลูกคา้ เม่ือสินคา้ราคาลดลง ผลก าไรท่ีไดไ้ม่สมดุลกบัตน้ทุน อีกทั้งเน่ืองจากภาวะ
เศรษฐกิจในปี 2540 ท าให้ผูป้ระกอบการบางส่วนต้องปิดตวัลง ส่งผลกระทบต่อคนในทอ้งถ่ิน     
การขาดรายได้ เลิกจา้งงาน และเกิดภาวะว่างงาน อนัเน่ืองมาจาก การด าเนินธุรกิจท่ีไม่รอบคอบ     
ไม่มีการวางแผน และไม่สมดุล ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดริ้เร่ิม โครงการวิจยั เร่ือง การประยุกตพ์ระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาดา้นหัตถกรรมทอ้งถ่ินสาขางานไมแ้กะสลกั เพื่อน้อมน า
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้แก่คนในทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจบนทางสายกลาง โดยมีหลักส าคัญสามประการคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล            
และมีภูมิคุม้กนั เป็นแนวทางท่ีสามารถสร้างใหธุ้รกิจชุมชนด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 อีกทั้ งเม่ือกลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่มผูป้ระกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน งานไม้แกะสลัก 
สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างย ัง่ยืนแล้ว ภูมิปัญญาท้องถ่ินงานไม้แกะสลักก็จะยงัคงมีลูกหลาน       
สืบทอดงานศิลปหตัถกรรมทอ้งถ่ินกนัต่อไป 
 

2.  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญัท่ีเป็นวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
2.1 บริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถ่ินงานหัตถกรรมสาขาไม้แกะสลักในจังหวดั

เชียงใหม่ 
2.2 วเิคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรม

สาขาไมแ้กะสลกัในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2.3 เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินงานหัตถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัในจงัหวดั

เชียงใหม่ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน ระดบัประเทศสู่สากล 
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3.  ขอบเขตของโครงกำรวจิัย 
งานวจิยัน้ีเป็นการศึกษาขั้นตอนการท างานหตัถกรรมงานไมแ้กะสลกัเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา 

และเพื่อศึกษาศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนสาขางานไมแ้กะสลกัในอ าเภอหางดง อ าเภอเมือง 
อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

4.  ขั้นตอนและวธิีกำรศึกษำ 
 การวิจยัเร่ือง “การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ดา้นงานหตัถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัของจงัหวดัเชียงใหม่” มีวธีิการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

4.1 ประชำกรศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกร คือ กลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบการหัตถกรรมสาขาไมแ้กะสลกัในอ าเภอเมือง 

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

sampling) โดยมีขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified sampling)      

จากกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีคาดวา่จะมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการประมาณ 15 กลุ่ม ซ่ึงคดัเลือกจาก 
1) รายช่ือกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน(มผช.) 

ในงานผลิตภณัฑง์านไมแ้กะสลกัในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง อ าเภอสันก าแพงและอ าเภอสันทราย 
2) กลุ่มตวัอยา่งจากเครือข่ายผูป้ระกอบการ ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 

อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
3) ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ 

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

sampling) โดยแยกกลุ่มงานหตัถกรรมงานไมแ้กะสลกัท่ีตอ้งการเขา้ร่วมโครงการแยกตามประเภท     
การจดัตั้ง ไดแ้ก่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ธุรกิจชุมชน ผูป้ระกอบการ กลุ่มแม่บา้น ร้านคา้ ฯลฯ 

4.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการสืบคน้ขอ้มูลกลุ่มหตัถกรรมงานไมแ้กะสลกัดว้ยการจดบนัทึก       

การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ถ่ายภาพ และถ่ายวีดิทศัน์ โดยอาศยัการวิจยัแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Participatory research) เพื่อจดัเก็บขอ้มูล 

 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นงานหตัถกรรม
สาขางานไมแ้กะสลกัของจงัหวดัเชียงใหม ่เพื่อศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการท างาน ขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุ
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อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสาขางานไมแ้กะสลกั เป็นขอ้มูลจากการรวบรวม
และการศึกษาขององค์กรต่าง ๆ ภาครัฐบาล ชุมชน และเอกชน โดยการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้           
ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน นอกนั้นสามารถน าไปพฒันาให้เกิดรูปแบบงานหัตถกรรม
แนวใหม่ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่าง ๆ ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่จากวิจยัแบบมีส่วนร่วม     
ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรท่ีเก่ียวขอ้งท่ีถือเป็นผูร่้วมการวิจยัในทอ้งถ่ินด้วย 
ไดแ้ก่ 

1) กรมการพฒันาชุมชน เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีดูแลเก่ียวกบัความเขม้แขง็ของชุมชน ส่งเสริม
ศกัยภาพของประชาชน ผูน้ าชุมชน องค์กร เครือข่ายชุมชน เพื่อพฒันาและแกไ้ขปัญหา ดา้นต่าง ๆ 
ของประชาชน โดยเฉพาะดา้นการประกอบอาชีพ 

2) ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นองค์กรหลกัในการน าภูมิปัญญา นวตักรรม องคค์วามรู้ เพื่อการพฒันา
ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยใหม้ัน่คง และพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

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

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) ขอ้มูลลกัษณะพื้นฐาน และประวติัความเป็นมาของผูป้ระกอบการ  
ขอ้มูลในดา้นสังคม ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นงานไมแ้กะสลกั 

2) ข้อมูลรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ขั้นตอนการท างาน วสัดุอุปกรณ์  
เคร่ืองมือ และวธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญางานหตัถกรรมสาขางานไมแ้กะสลกัในทอ้งถ่ิน 

3) ขอ้มูลดา้นความตอ้งการ ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจ าเป็น
จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

4) วธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อความสมบรูณ์แบบอ่ืน ไดแ้ก่ การประชุม
วางแผนงานวจิยัร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินแผนกิจกรรม การจดัเวทีชาวบา้น
เพื่อระดมความคิดเห็น และหาขอ้สรุปเพิ่มเติมในความสมบรูณ์ของเน้ือหา ดา้นประวติัความเป็นมา 
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ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม จดัประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามผล 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่
ประชาชนผูส้นใจ จดัประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ เพื่อวเิคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการวจิยั 
 

5.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 จากการท าวจิยัในคร้ังน้ีสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 การวจิยัคร้ังน้ีเน่ืองจากเป็นงานเพื่อให้เห็นภาพรวมหตัถกรรมพื้นบา้นงานไมแ้กะสลกั    
ในชุมชนต่าง ๆ และเห็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยีพื้นบา้นว่าเป็นอย่างไร มีการถ่ายทอด    
ภูมิปัญญามานานแค่ไหน ซ่ึงเป็นการรวบรวมองคค์วามรู้เพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะชน 
 5.2 เป็นการบริการความรู้แก่ประชาชนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา    
เปิดอบรมให้ประชาชนท่ีสนใจ จดันิทรรศการและจดัท าคู่มือวารสารประสานกบัหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจ เพื่อให้ความรู้ และน ารวบรวมในเอกสาร 
ฐานขอ้มูล เพื่อถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนทุกระดบัได ้
 5.3 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษา
การกรรมวิธีการผลิตงานไมแ้กะสลกั เพื่อใช้ในการบริหารจดัการชุมชน โดยสืบทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปต่อยอดภูมิปัญญาและพฒันาการออกแบบใหเ้ป็นสินคา้รูปแบบใหม่สไตลล์า้นนา 
 5.4 น าไปผลิตเชิงพาณิชและสร้างนวตักรรมใหม่สาขางานไมแ้กะสลกัท่ีไดจ้ากการศึกษา 
และอบรมเพื่อการพัฒนางานหัตถกรรมไม้แกะสลักให้ทุ่นค่าใช้ จ่าย  ทุ่นเวลา ประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ ถา้เป็นสินคา้ก็สามารถผลิตสินคา้ไดจ้  านวนมากยิง่ข้ึน 
 5.5 จากการให้ความรู้ดา้นการออกแบบ การผลิต การจดัการและการตลาด ผูป้ระกอบการ
หตัถกรรมงานไมแ้กะสลกัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.6 การท าวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในดา้นการเพิ่มศกัยภาพ
การจดัการในธุรกิจชุมชนให้สามารถพฒันาธุรกิจอย่างมีคุณภาพ สามารถพฒันาสินคา้สู่โครงการ 
ผลิตภณัฑ์ชุมชน และท้องถ่ิน สามารถบริหารทรัพยากรต้นทุนทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ตลอดจนท าธุรกิจของตนสู่สากล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวตัโลก 
 5.7 พฒันาผูป้ระกอบการหัตถกรรมงานไมแ้กะสลกั โดยน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
เขา้ไปบริหารจดัการ น าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในชุมชนอ่ืน จงัหวดัอ่ืนได ้
 5.8 ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมงานไมแ้กะสลกั ทั้งจงัหวดัเชียงใหม ่และจงัหวดัใกลเ้คียง 
สามารถประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยักบักลุ่มของตนเองได ้
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 5.9 สามารถน าหลกัการบริหารจดัการในดา้นการตลาด การจดัการ การเงิน ตน้ทุนการผลิต 
ท่ีใชก้บัผูป้ระกอบงานไมแ้กะสลกัไปใชใ้นแหล่งชุมชนอ่ืน 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 
 

7.  นิยำมศัพท์ 
กำรประยุกต์ (Applied) หมายถึง การปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัอุตสาหกรรม

ขนาดกลาง และขนาดย่อมของกลุ่มงานหัตถกรรมงานไมแ้กะสลกั ในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 
อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ เขา้ดว้ยกนัเพื่อสร้างศกัยภาพการด าเนินธุรกิจ
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ปัจจุบนั 

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. เน้นการตอบสนองตลาดภายในท้อง ถ่ิน ภู มิภาค  ตลาดภายในประเทศและ               

ตลาดต่างประเทศเป็นหลกัตามล าดบั 
ปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยใหว้สิาหกิจสามารถพฒันาไดอ้ยา่งมัน่คงในระยะยาว ซ่ึงจะศึกษาไดจ้าก

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีสามารถผ่านวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาได ้เพื่อพฒันาเป็น
ตวัช้ีวดัและก าหนดเป็นเกณฑ์ท่ีจะให้การสนบัสนุน แทนเน้นปัจจยัดา้นการเงินแต่เพียงอย่างเดียว 
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ซ่ึงเป็นจุดเน้นส าคญัของการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐมาโดยตลอด และคงจะเป็นแนวทางส าคญัต่อไปในอนาคต ถา้หากไม่มีการศึกษา
ในประเด็นทั้ง 7 ข้อท่ีกล่าวมาข้าต้นน้ีอย่างจริงจงั ทั้ งน้ีเพื่อจะช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่าน้ีเป็น
ส่วนประกอบส าคญัของการพฒันาประเทศภายใตย้ทุธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงสืบต่อไป 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมายถึง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหมายถึงความรู้ ความคิด ความเช่ือท่ีทอ้งถ่ิน
ได้สั่งสมและสืบทอดต่อกนัมา อนัเป็นศกัยภาพหรือความสามารถวิธีการ และเคร่ืองมือเพื่อใช ้        
ในการป้องกนัและแก้ปัญหาของการด ารงชีวิตให้มีความสงบสุขของบุคคลในทอ้งถ่ินให้อยู่รอด 
แบ่งออกเป็นหลายชนิด เช่น (อมรา นาคผจญ, 2547 : ออนไลน)์ 

1.  ดา้นการเกษตร 
2.  ดา้นอุตสาหกรรมและหตัถกรรม 
3.  ดา้นศาสนาและประเพณี 
4.  ดา้นศิลปวฒันธรรม 
5.  ดา้นแพทยแ์ผนไทย 
6.  ดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
งำนไม้แกะสลัก (Wood Carving) หมายถึง หตัถกรรมทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัการท าผลิตภณัฑ์

ไมแ้กะสลกัท่ีผลิตข้ึนด้วยมือและใช้วิธีการแกะของผูป้ระกอบการในอ าเภอเมือง อ าเภอหางดง 
อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

อุตสำหกรรมขนำดเล็ก หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงานต ่ากว่า10คน และมี
ทรัพยสิ์นไม่เกิน 5 ลา้นบาท (อภิชยั พนัธเสนและคณะ, 2546: 7) 
 อุตสำหกรรมขนำดย่อม หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีมีการจา้งแรงงานเกิน 10 คน แต่ไม่เกิน     
50 คน และมีทรัพยสิ์นไม่เกิน 50 ลา้นบาท (อภิชยั พนัธเสนและคณะ, 2546: 7) 




