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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ของการวิจัยคือ ศึกษาบริบทและศักยภาพ            
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านงานหัตถกรรมโลหะในจงัหวดัเชียงใหม่ วิเคราะห์ความสอดคลอ้งปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมโลหะในจังหวัดเชียงใหม่  และ              
เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านงานหัตถกรรมสาขาโลหะของจงัหวดัเชียงใหม่        
เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในระดับท้องถ่ิน ระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล โดย
ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง 9 กลุ่ม จากทั้งหมด 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสันก าแพง 
อ าเภอสันทราย และอ าเภอหางดง  
 ผลการวิจยั จากการศึกษากลุ่มตวัอย่างทั้ง 9 กลุ่ม พบวา่ (1) กลุ่มผูป้ระกอบการอาศยัอยูใ่น
อ าเภอเมืองคิดเป็นร้อยละ89 และอาศยัอยู่ในอ าเภอสันก าแพงคิดเป็นร้อยละ11วตัถุดิบและวสัดุ
อุปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตภายในจงัหวดัเชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 67วตัถุดิบท่ีซ้ือ เช่น 
ทองค า เงิน อลูมิเนียม แผ่นโลหะ (ตั้งอยูบ่นถนนววัลาย ร้านธนบุรีอลูมิเนียม ร้านกฤติหนองหอย 
และร้านเคร่ืองเงินชาวเขา) รองลงมาจะเป็นการจดัซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งผลิตภายนอกชุมชน คิดเป็น
ร้อยละ 33 วตัถุดิบท่ีจดัซ้ือ ไดแ้ก่ ทองแดง ทองเหลือง นิกเกิล บางส่วนมาจากกรุงเทพฯ ส่วนการ
บริหารงานร่วมกบัสมาชิกภายในกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 78 รองลงมาเป็นการบริหารงานร่วมกบัสมาชิก
ภายในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 56 และการบริหารดว้ยตนเองคิดเป็นร้อยละ 44 สถานท่ีผลิตของ
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้า้นเป็นสถานท่ีในการผลิตคิดเป็นร้อยละ55รองลงมาเป็นการใชส้ถานท่ี
ของกลุ่ม (กลุ่มฮ่วมเฮียนศิลป์ และกลุ่มหตัถศิลป์ลา้นนาวดัศรีสุพรรณ) คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนการ
ใช้สถานท่ีอ่ืน ๆ เป็นท่ีปฏิบติังานนั้น เช่น การใช้ศูนยก์ารเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 22 และการเช่า
สถานท่ีเป็นสถานท่ีปฏิบติังาน คิดเป็นร้อยละ11 รูปแบบของผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ออกแบบตามท่ีผู ้
วา่จา้งออกแบบใหผ้ลิตคิดเป็นร้อยละ 22 การออกแบบดว้ยการคิดคน้แบบเองทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
11โดยอาศัยรูปแบบดั้ งเดิมผสมผสานลวดลายใหม่ ๆ ส่วนด้านการประชาพันธ์ผลิตภัณฑ์
ผูป้ระกอบการจะประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์ผ่านทางตลาดนัดหรือถนนคนเดิน คิดเป็นร้อยละ 56 
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รองลงมาจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านงานแสดงสินค้าต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 44 ส่วนการ
ประชาสัมพนัธ์ส่ือส่ิงพิมพ ์(นิตยสาร แผ่นพบั) คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนการประชาสัมพนัธ์ดว้ยวิธี   
อ่ืน ๆ เช่น ทางโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 22 และการประชาสัมพนัธ์ทางส่ือออนไลน์ ( Internet) คิด
เป็นร้อยละ 11ตลอดจนผูป้ระกอบการใช้ช่องทางในการจดัจ าหน่ายท่ีเป็นร้านคา้ของผูป้ระกอบการ
เอง ในการจ าหน่ายสินค้าไปยงัผูบ้ริโภค คิดเป็นร้อยละ 33 ตวัแทนจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 22 
ส าหรับในการวิเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ SWOT Analysisในการบริหารจดัการธุรกิจ พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมีจุดแขง็คือ ไดรั้บการถ่ายทอดความรู้การท าผลิตภณัฑ์โลหะมาจากบรรพบุรุษ ผลิตภณัฑ์ท่ี
ท าการผลิตออกมานั้นไดรั้บการรับรองคุณภาพจากทางภาครัฐ (มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน สินคา้
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์) ราคาผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสมกบัทอ้งตลาด ส าหรับปัญหาส าคญัท่ีพบ
คือ ขาดบุคคลท่ีสืบทอดความรู้ด้านงานหัตถกรรมสาขาโลหะ ผูป้ระกอบการบางรายขาดความรู้
ความเขา้ใจทางดา้นการสร้างตราสินคา้และการออกแบบบรรจุภณัฑ์ ส่วนโอกาสในการท าธุรกิจคือ
รัฐบาลมีการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งมีหน่วยงานของทางภาครัฐ
และเอกชนท่ีพร้อมให้ค  าปรึกษากบัผูป้ระกอบการทางดา้นต่าง ๆ เช่น การผลิต การตลาด  แหล่ง
เงินทุน เป็นตน้ และอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจมีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองท่ีท าให้วตัถุดิบ
มีราคาสูงข้ึน มีคู่แข่งขนัในตลาดเดียวกนัเป็นจ านวนมาก และจุดอ่ิมตวัของผูบ้ริโภค เป็นตน้ 
 (2) ส าหรับการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้านหัตถกรรมโลหะนั้นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้กบัการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ถือว่าเป็นหนทางท่ีจะสร้างความเจริญเติบโต
ให้กบัทอ้งถ่ิน สร้างให้ชุมชนมีความเขม้แข็งตา้นทานกระแสความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดีรวมทั้งสร้างค่านิยมการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ของไทย ส่งผลให้การสืบทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินงานหตัถกรรมโลหะยงัคงอยูสื่บต่อไป 

 (3) ส าหรับการสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านงานหัตถกรรมสาขาโลหะของ
จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การจดันิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยการจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์ อาทิเช่น ป้ายไวนิล ส่ือ
โทรทศัน์ ส่ือวทิย ุส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือส่ิงพิมพ ์(ใบปลิว)ขั้นตอนท่ีสองเป็นการเชิญสล่า หรือพ่อครู
แม่ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินลา้นนา และกลุ่มสล่าลา้นนาวดัโลก
โมฬี มาสาธิตและให้ความรู้ ทั้ งน้ีเพื่อเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ทางด้านงานหัตถกรรมภายใน
ทอ้งถ่ินไม่ให้สูญหายไปและคงอยู่กบัลูกหลานต่อไปนอกจากน้ีได้มีการส่งเสริมการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ เพื่อช่วยเพิ่มรายไดใ้ห้แก่สล่าหรือผูป้ระกอบการดว้ยและไดมี้การส่งเสริมให้สล่าหรือ
ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนา ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน
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จดัข้ึน ซ่ึงสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ให้สอดคล้องและเหมาะกบัธุรกิจของตนเอง
รวมทั้งมีการประสานงานกบัศูนยส่์งเสริมการส่งออกภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ หอการคา้จงัหวดั
เชียงใหม่และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นการส่งออกเพื่อการจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ โดยให้
ผูป้ระกอบการทั้งสองฝ่ายเจรจาดา้นการคา้โดยตรง และขั้นตอนท่ีสาม เป็นการจดัตั้งโครงการช่าง
รุ่นใหม่ข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้หัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
และน าองค์ความรู้ท่ีได้รับนั้นไปถ่ายทอดและท าให้หัตถกรรมทอ้งถ่ินยงัคงสืบต่อไปทั้งในระดบั
ชุมชน ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประทศ 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study aims to inherit local wisdom of Metal Works by utilizing 
Qualitative Research Method together with Participatory Action Research Method, in which the 
research’s purposes aim to (1) study the context and potential of local wisdom of Metal Works in 
Chiang Mai province, (2) analyze the consistency of Self-Sufficiency Economy and local wisdom 
of Metal Works in Chiang Mai province, and (3) inherit the local wisdom knowledge of Metal 
Works in Chiang Mai province in order to publicize and broadcast in local level, communal level, 
and international level by performing research from sample groups in 4 districts as follows; Hang 
Dong District, San Sai district, San Kamphaeng district, and Mueang Chiang Mai district. 
 According to 9 sample groups, it is found that the entrepreneurs 89 percent of the reside 
in Mueang Chiang Mai district, 11 percent is in San Kamphaeng district. Most of raw materials 
and equipment are from locality of Chiang Mai province (67%) ; e.g. gold, silver, aluminums, 
metal sheet (Thonburi aluminums Shop, Kritti Nonghoi Shop, and Hilltribe silver shop ; wuailai 
street); raw material from external manufacturing sources (33%); e.g. Copper, Brass, Alloy steel 
(From Bangkok). Sample groups’ 78 percent of operating their business with groups’ 56 percent 
by family and 44 percent by own. Sample groups’ production place 55 percent of manufactures in 
their home and 33 percent of manufactures by the groups’ places; such as temple, etc. 22 percent 
of manufactures in other places; such as local learning center and etc and 11 percent of 
manufactures in rent store. Sample groups’ 22 percent of product design by consumer or dealer, 22 
percent of product design by own or by member of groups’. The product’s distribution channel 
and public relation, it is distributed by the entrepreneurs’ stores and Exhibition or walking street 
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sat - sun market and public relation of printing by Magazine Boucher, and broadcasting by 
television internet and etc.  
 According to SWOT Analysis, it is found that entrepreneurs have feature in operating 
their business that they have been inherited knowledge from their previous generations or their 
ancestors. For the problems found during the process, some entrepreneurs still lack of knowledge 
and understanding in creating their product symbol, design, and packaging.  For the opportunity of 
performing the business, the governmental sector has supported SME (Small and Medium 
Enterprises) more.  However, the trouble where entrepreneurs are facing currently are; economic 
problem, consumer’s saturation point and numerous competitors. 
 According to the analysis of the consistency in Self-Sufficiency Economy Philosophy and 
local wisdom inheritance on Metal Works, all sample groups have applied Self-Sufficiency 
Economy Philosophy to their business operation rationally by applying principles to combine with 
knowledge of management, marketing, finance, accounting, manufacturing, product design, and 
product logo design, etc. in order to create potential for their business with balance and 
sustainability. 
 However, regarding to the inheritance of local wisdom on Metal Works of Chiang Mai 
province by 3 stage, first the researcher group organizes an exhibition in order to broadcast local 
wisdom knowledge and public relation media are vinyl posters, television media, electronic media, 
printed matters, etc. to publicize and broadcast Metal Works, second by inviting local craftsmen or 
teachers who teach local wisdom to demonstrate and provide knowledge of Metal Works which is 
to inherit the knowledge of handicraft within the locality to prevent from vanishing and to make it 
exists.  Moreover, there is a sales promotion in order to increase the income from product 
distribution, and it promotes entrepreneurs to join the activities of seminars and lectures which are 
activities organized by researcher group or governmental and private sectors.  Entrepreneurs are 
able to apply those acquired knowledge for their business.  Also, the researcher has published the 
public relation media within Chiang Mai province as Metal Works database in Chiang Mai 
province. This is also for inheriting folk intellect and Metal Works handicraft to locality, country 
and international level. 
 

 

 




