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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิต อัตลักษณ์ของเครื่องเงิน บ้านแม่ย่อย จังหวัด
เชียงใหม่ ศึกษาแนวโน้มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ความต้องการของผู้บริโภคเครื่องเงินในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของชุมชนบ้านแม่ย่อย จังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรงความต้องการ ของตลาด ขยายโอกาสทางธุรกิจและ
ส่งเสริมศักยภาพของชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ สล่าหรือช่างเครื่องเงินในชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการ
ผลิตเครื่องเงินและกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์และการสังเกต แบบสอบถามความ
ต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน และแบบประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์เครื่องเงินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคนิยมเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เพื่อเป็นของที่ระลึกและการสะสม โดยรูปแบบของผลิตภัณฑ์
เครื่องเงินที่จะเลือกซ้ือคือผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบประยุกต์หรือร่วมสมัย ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจึงนํามาสู่การออกแบบแบบร่าง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินซ่ึงคงแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของเครื่องเงินบ้านแม่ย่อย คือ การตอก (ดุน) ลายและรูปแบบของลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์ จนได้ออกมาเป็นแบบร่างผลิตภัณฑ์เครื่องเงินประเภทกล่องใส่นามบัตร จํานวน 4 แบบ ที่คั่นหนังสือ จํานวน 2 แบบ 
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารประกอบด้วย แหวนรัดผ้าเช็ดปากและที่วางตะเกียบ จํานวน 4 แบบ ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและการผลิต พบว่า มีความพึงพอใจต่อแบบร่างผลิตภัณฑ์เครื่องเงินด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ค่าเฉลี่ย 4.15 (S.D. 
= 0.49) อยู่ในระดับมาก ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ค่าเฉลี่ย 4.10 (S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก และมีความพึง
พอใจโดยรวมต่อแบบร่างผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ค่าเฉลี่ย 4.13 (S.D. = 0.49) อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ  :  อัตลักษณ์, เครื่องเงิน, บ้านแม่ย่อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

Abstract 
          The purpose of this research was (1) to study history, process, and identity of silverware from Mae Yoi 
Village, Chiang Mai (2) to study silverware’s market trends and consumption demand and (3) to apply the 
knowledge gained as well as developing of silverware in order to increase the value of the products and business 
opportunity expansion. The data was collected, with the silversmith of Mae Yoi Village, by the interview. The 
questionnaire was distributed to silverware consumers and specialists in silverware design and production . 
 The consumption demand for silverware, collected through a questionnaire revealed that most of 
consumer needed to buy the silverware product with the new or contemporary design and could be used in 
everyday. Then the data was used to define the concept of silverware products consisted of 4 business card 
holders, 2 bookmarks, 4 napkin rings and chopstick bar with the new design and inspired from the identity of 
Mae Yoi village’s silverware. The satisfaction of the design, collected from 5 specialists in silverware design and 

production, revealed that the level of satisfaction was at high level ( ̅=4.13, S.D.=0.49) for overall. Moreover, 
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respondent were satisfied in 2 factors at high level ( ̅=4.15, S.D.=0.49) ; the design of silverware products, and 

was satisfied at high level ( ̅=4.10, S.D.=0.58) ; the beauty of silverware products.  
Keywords  :   Identity, Silverware, Mae Yoi Village, Chiang Mai 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน thayanit@rmutl.ac.th โทร. 053-921444 ต่อ 2761 
 
1. บทน า 
 การผลิตเครื่องเงินในประเทศไทยนับว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  เน่ืองจากเป็นสินค้าส่งออกที่นํารายได้ให้กับ
ประเทศในลําดับต้น ๆ เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้อย่างดีในด้านศิลปะและความชํานาญในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ การ
ผลิตต้นแบบและแม่พิมพ์ การขึ้นรูปโลหะ เพื่อได้งานที่มีความประณีตสวยงามเป็นที่สนใจของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึง
หากกล่าวถึงแหล่งผลิตเครื่องเงินที่สําคัญของประเทศไทย นอกจากในกรุงเทพมหานครแล้ว การผลิตเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่ยัง
เป็นอีกแหล่งหน่ึงที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงเน่ืองจาก มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน 
 จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งผลิตเครื่องเงินที่สําคัญ คือ บริเวณชุมชนวัวลายในอําเภอเมือง ชุมชนบ้านแม่ย่อยในอําเภอสันทราย 
และชุมชนบ้านกาดในอําเภอสันป่าตอง เป็นต้น แต่ละชุมชนล้วนเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มีสล่าหรือช่างฝีมือที่ได้รับการสืบทอดภูมิ
ปัญญาการทําเครื่องเงินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจากปู่สู่พ่อจากลูกสู่หลาน ผลิตออกมาในรูปแบบของเครื่องประดับ เครื่องใช้ภายใน
ครัวเรือน และภาชนะต่าง ๆ เช่น สลุง พาน ถาด เชี่ยนหมาก มีรูปทรงและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนแต่ยังคงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์ของเครื่องเงินภาคเหนือ คือ วิธีการตอก (ดุน) ลาย  ผลงานที่ได้ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและความประณีตของสล่า
เครื่องเงินเป็นอย่างมาก ปัจจุบันชุมชนวัวลายได้รับการสนับสนุนและการส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ตลอดจนอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันการผลิตเครื่องเงินในชุมชนบ้านแม่ย่อย อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ซ่ึงตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักยังไม่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องการผลิตและการตลาดเท่าที่ควร ทําให้ยังไม่
เป็นที่รู้จักและยังไม่สามารถดําเนินการในรูปของวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเต็มตัวนัก ทั้ง ๆ  ที่ช่างฝีมือของชุมชนมีศักยภาพและความ 
สามารถในการผลิตเครื่องเงินไม่น้อยกว่าชุมชนอ่ืนเลย  ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากได้รับการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง
จากรูปแบบเดิม แต่ยังคงเอกลักษณ์ของลวดลายเฉพาะของเครื่องเงินในชุมชนไว้ ประกอบกับศักยภาพและความสามารถในการผลิต
เครื่องเงินของช่างหรือสล่าในชุมชนบ้านแม่ย่อย เม่ือได้รับการให้คําปรึกษา ส่งเสริม และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อาจทําให้สามารถ
ยกระดับชุมชนให้มีความสําคัญในทางธุรกิจ และเป็นการขยายโอกาสให้กับคนในชุมชน ทั้งในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้  

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  พบว่า  งานวิจัยการออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับเงินร่วมสมัยจากอัตลักษณ์
ชาวเขาเผ่าเม่ียน เพื่อเพิ่มมูลค่า กรณีศึกษาบ้านป่ากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นการ ศึกษาเก่ียวกับงานหัตถกรรมผ้าปักและงาน
หัตกรรมเครื่องประดับเงินซ่ึงเป็นอัตลักษณ์สําคัญของชาวเขาเผ่าเม่ียนนํามา ประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับให้เป็นไปตาม
แนวโน้มด้านรูปแบบของเครื่องประดับ ได้เครื่องประดับที่มีความทันสมัยแต่ยังแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาวเขาเผ่าเม่ียน ซ่ึง
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถผลิตได้จริงในเชิงอุตสาหกรรม [1] การศึกษาเอกลักษณ์ชาวเขาเผ่าม้ง อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ โดยนําเอกลักษณ์สําคัญคือลวดลายก้นหอยซ่ึงเป็นลักษณะลวดลายที่เกิดจากเส้นตาม
ธรรมชาติมาออกแบบเครื่องประดับที่มีความเรียบง่ายแต่ยังคงความเป็นเครื่องเงินชาวเขา และสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจําวัน 
เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบเครื่องประดับชาวเขา[2] Philip Kotler ปรมาจารย์ด้านการตลาดสมัยใหม่ได้ให้แนวคิดที่ท้า
ทายแนวความคิดทางการตลาดต่าง ๆ ที่ผ่านมา คือ การให้ความสําคัญกับลูกค้า โดยเน้นการตอบสนองความพึงพอใจด้วยการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับลูกค้า แนวคิดการตลาดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ ตลาดเป้าหมาย (Target Market) ความต้องการ
ของลูกค้า (Consumer Need) การผสมผสานทางการตลาด (Integrated) และกําไรที่ได้จากความพึงพอใจของลูกค้า (Profit ability) 
แนวคิดการตลาดมุ่งภายนอกสู่ภายในเริ่มต้นโดยการกําหนดตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน ศึกษาความต้อง การของลูกค้า ทํากิจกรรมที่มี
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อิทธิพลต่อลูกค้าและกําไร จากการสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยในทางการตลาดถือว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นปัจจัยหน่ึง
ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสําคัญต่อการขยายตลาดสินค้า เป็นการสนองประโยชน์ใช้สอยใหม่ ความ
ต้องการใหม่ หรือสร้างตลาดกลุ่มเป้า หมายใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง [3]  

การวิจัยในครั้งน้ีจึงวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 
1.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา  กระบวนการผลิต  และอัตลักษณ์ของเครื่องเงินชุมชนบ้านแม่ย่อย จังหวัด 

เชียงใหม่  
1.2 เพื่อศึกษาเก่ียวกับแนวโน้มทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเครื่องเงินในปัจจุบัน 
1.3 เพื่อนําอัตลักษณ์มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของชุมชนบ้านแม่ย่อย จังหวัด 

เชียงใหม่ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและขยายโอกาสในธุรกิจ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชน  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัย  เรื่อง  การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านแม่ย่อย  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อ 
ขยายโอกาสทางธุรกิจ มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ความรู้พื้นฐานและข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างแนวคิด
และกําหนดกรอบการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับประวัติความเป็นมา  กระบวนการผลิต  อัตลักษณ์ของเครื่อง เงินชุมชนบ้านแม่ย่อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

ขั้นตอนที่ 2  ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ช่างฝีมือหรือสล่าเครื่องเงินบ้านแม่ย่อย  จังหวัดเชียงใหม่   
ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาแนวโน้มทางการตลาดจากเอกสารที่เก่ียวข้อง    
ขั้นตอนที่ 4  ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเครื่องเงินในปัจจุบัน โดยใช้แบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องเงินหรือนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 100 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ขั้นตอนที่ 5  นําข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การศึกษาแนวโน้มทางการตลาด และผลจากการวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้บริโภคมาเป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 

ขั้นตอนที่ 6  ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 
ขั้นตอนที่ 7  ประเมินผลแบบร่างผลิตภัณฑ์เครื่องเงินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบหรือการผลิตเครื่อง เงิน จํานวน 5 

ท่าน ด้วยการใช้แบบประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์เครื่องเงินโดยผู้เชี่ยวชาญ ประมวลผลและนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ (Analytical Description) และใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
3. ผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง   การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครือ่งเงินบ้านแม่ย่อย  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อขยายโอกาสทาง
ธุรกิจ สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

          3.1 ประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิต และอัตลักษณ์ของเครื่องเงินชุมชนบ้านแม่ย่อย จังหวัดเชียงใหม่  
               การทําเครื่องเงินในบ้านแม่ย่อย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จากคําบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านได้ความว่ามี
การทําเครื่องเงินสืบทอดกันมาแต่โบราณควบคู่ไปกับชุมชนวัวลายแต่บ้านแม่ย่อยมีข้อจํากัดในเรื่อง ของเงินทุนและสภาพชุมชนที่อยู่
ไกลจากตัวเมือง ทําให้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทัดเทียม กับบ้านวัวลายได้ จึงทําให้มีการหยุดดําเนินการ
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ไปช่วงหน่ึง เน่ืองจากขาดทุนทรัพย์และไม่มีตลาดรองรับ แต่มาถึงช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เม่ือช่างเครื่องเงินบ้านวัวลายไม่สามารถผลิตงาน
ได้ทันต่อความต้องการของตลาด จึงทําให้เกิดการจ้างงานระหว่างหมู่บ้าน การผลิตเครื่องเงินบ้านแม่ย่อยจึงเริ่มมีการเติบโตขึ้นอีกครั้ ง
หน่ึง 

  รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของบ้านแม่ย่อย ส่วนใหญ่เน้นการผลิตของใช้ เช่น ขัน หรือ สลุง พาน จานกลม ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมาตั้งแต่อดีต แต่ปัจจุบันการผลิตเครื่องเงินเพื่อใช้สอยภายในครัวเรือนไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเท่าใด
นัก ประกอบกับเม็ดเงินที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมีราคาสูงขึ้น จึงได้มีการประยุกต์และพัฒนา การทําผลิตภัณฑ์เครื่องเงินโดยใช้วัสดุ
อ่ืนมาทดแทน เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง หรือทองเหลือง และประยุกต์การผลิตเครื่องเงินเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประดับตกแต่ง ในรูป
ของงาน 2 มิติ เช่น กรอบรูป แผ่นภาพโลหะสําหรับประดับฝาผนัง นาฬิกาหรืองานประดับตกแต่งต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์เครื่องเงินที่
ผลิตส่วนใหญ่เป็นการรับคําสั่งผลิตมาจากผู้ค้าในย่านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร แพร ่ น่าน เป็น
ต้น 

 องค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการการผลิตเครื่องเงิน สามารถสรุปขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
 3.1.1  ขั้นตอนการขึ้นรูป 

1)  การชั่งนํ้าหนักเม็ดเงิน เป็นการนําเม็ดเงินบริสุทธ์ิ 100% มาชั่งนํ้าหนักเพื่อให้ได้ตามขนาดของ 
ชิ้นงานที่ต้องการหรือชนิดของชิ้นงานที่ต้องการ  
                     2)  นําเม็ดเงินที่ชั่งนํ้าหนักแล้วมาหลอมโดยใช้ไฟจากแก๊ส และมีการเติมทองแดงลงไปเพื่อให้หลอม ละลายกับเน้ือ
เงินเพิ่มความแข็งแรงให้กับเน้ือเงินมากขึ้น 

3)  เน้ือเงินที่ได้จากการหลอมเม็ดเงินจะถูกทิ้งไว้ให้เย็นลง จากน้ันทําการขึ้นรูปโดยการเคาะด้วย ค้อนเพื่อให้ได้โครง
ร่างของชิ้นงานตามต้องการ 

 3.1.2  ขั้นตอนการตอกลวดลาย 
         ลวดลายของเครื่องเงินบ้านแม่ย่อย แบ่งออกเป็น 2 แบบ แต่ละแบบมีวิธีการตอกลายที่แตกต่างกัน  

ดังน้ี 
1)   ลายเบา หมายถึง ลวดลายที่มีลักษณะเรียบ ไม่มีความนูน สามารถตอกลวดลายโดยการใช้ค้อน 

ตอกจากด้านนอกได้ 
2)   ลายนูน หมายถึง ลวดลายที่มีลักษณะนูนขึ้นจากพื้นเรียบ ซ่ึงวิธีการตอกลายนูนจะทําการกดลาย  

จากด้านนอกก่อนแล้วจึงตอกจากด้านในเพื่อให้ลวดลายนูนออกมา และตอกลายละเอียดเป็นครั้งสุดท้าย ขั้นตอนการตอกลายนูน คือ 
ทําการกดลายหรือทดลองลายที่ต้องการลงบนแผ่นชิ้นงาน จากน้ันใช้ค้อนตอกหรือดุนลายให้นูนขึ้นมา เพื่อให้ได้ลายนูนแบบคร่าว ๆ 
ก่อน โดยทําการตอกชิ้นงานที่รองรับด้วยเขียงหรือแท่นไม้ที่มีชัน (ภาษาเหนือเรียกว่า ขี้ย้า) รองรับอยู่ จากน้ันจึงทําการตีขอบแผ่น
ชิ้นงานเพื่อนําไปเทชันอีกครั้งหน่ึงและตั้งทิ้งไว้ให้ชันแห้ง เม่ือชันแข็งตัวดีแล้วจึงนําชิ้นงานมาวางบนฐานไม้รองรับและใช้เครื่องมือ
สําหรับตอกลายตอกลายละเอียดต่อไป 
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ภาพท่ี  1  รูปแบบการตอกลวดลายเบาและลวดลายนูน 

(ถ่ายภาพโดย ตยานิตย์ มิตร์แปง เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2558) 
 

 3.1.3  ขั้นตอนการล้างทําความสะอาด 
          หลังจากการตอกลวดลายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว นําชิ้นงานน้ันมาเผาไฟ เพื่อละลายชันออกจากชิ้นงานให้หมด 

จากน้ันจึงนําไปต้มด้วยนํ้ากรดหรือขัดด้วยแปรงทองเหลืองกับนํ้ามะขามจนสะอาด และทําการชุบชิ้นงานน้ัน ๆ ด้วยนํ้ายาชุบเงินอีก
ครั้งเพื่อให้เกิดความงาม จึงได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 

 

 
การชั่งเม็ดเงินบริสุทธ์ิ 

 

 
การหลอมเม็ดเงิน 

 
การเคาะขึ้นรูป 

 
การเคี่ยวชันก่อนเทลงบนชิ้นงาน 

ลายเบา 

ลายนูน 
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การตอกลวดลาย 

 
การเผาชันออกจากชิ้นงาน 

 
ภาพท่ี 2  ขั้นตอนการผลิตเครื่องเงินบ้านแม่ย่อย จังหวัดเชียงใหม่ 

(ถ่ายภาพโดย ตยานิตย์ มิตร์แปง เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2558) 
ความเป็นอัตลักษณ์ของเครื่องเงินบ้านแม่ย่อย จังหวัดเชียงใหม่ ในแง่ของกระบวนการผลิต คือ ขั้นตอนของการตอก

ลวดลายสองด้าน ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานตั้งแต่บรรพบุรุษ และสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์อีก
อย่างหน่ึงของเครื่องเงินบ้านแม่ย่อยจังหวัดเชียงใหม่ คือ ลวดลายบนชิ้นงานเครื่องเงิน เครื่องเงินบ้านแม่ย่อยมีลวดลายที่ถือได้ว่า
เป็นอัตลักษณ์ คือ ลายจ๋ีดอกเปา ลายนกการะเวก ลายดอกพิกุล และมีลวดลายที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของเครื่องเงินเชียงใหม่ คือ 
ลายสิบสองนักษัตรหรือลายสิบสองราศี โดยมีการนําสัตว์ 12 ชนิด ได้แก่ ชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย) มะโรง (งู
ใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) และกุน (หมู) ตอกเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 
ยกเว้นลวดลายของปีกุน ซ่ึงจะทําลวดลายเป็นรูปช้างแทนหมู เน่ืองจากชาวล้านนามีความเชื่อว่า คําว่า กุน พ้องเสียงกับคําว่า กุญชร ที่
หมายถึงช้าง และช้างถือเป็นสัตว์ที่มีความเป็นสิริมงคล เป็นพาหนะของพระมหากษัตริย์ จึงนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของปีกุนแทนรูปหมู 
นอกจากน้ีเป็นลายล้านนาต่าง ๆ เช่น ดอกพุตตาน ลายก้นหอย ลายไข่ปลา ลายดอกหญ้า ลายเครือเถาว์ เป็นต้น 

  

  
 

ภาพท่ี  3  ลายนักษัตร 12 ราศีและลายโขงชฎา 
(ถ่ายภาพโดย ตยานิตย์ มิตร์แปง เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2558) 
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ภาพท่ี 4  ลายนกการะเวก ลายดอกพิกุล และลายเครือเถาว์ 
(ถ่ายภาพโดย ตยานิตย์ มิตร์แปง เม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2558) 

3.2  แนวโน้มทางการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเครื่องเงินในปัจจุบัน  
    ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เป็นงานหัตถกรรมหน่ึงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นน้ัน ๆ สะท้อนออกมา 

ในรูปแบบของลวดลายและรูปแบบของเครื่องเงิน เช่น รูปแบบของต่างหู แหวน กําไล สร้อย รวมถึงเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ของใช้ที่ทํา
จากเงิน จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นแหล่งหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีช่ือเสียงและมีเสน่ห์ในตัวเอง ทั้งลวดลายและการออกแบบที่มีเอกลักษณ์
ของความเป็นล้านนา ทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมหาซ้ือ เครื่องเงินเพื่อใช้สําหรับเป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับ  

กลุ่มลูกค้าเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชาวต่างประเทศมากกว่ากลุ่มลูกค้าในประเทศ โดยพบว่าความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 80 ของกลุ่มลูกค้าหัตถกรรมเครื่องเงินทั้งหมดในจังหวัด โดยประเทศที่เป็นตลาดส่งออก
ที่สําคัญ ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา ถือเป็นตลาดส่งออกที่สําคัญของเชียงใหม่ หากเทียบกับตลาดต่างประเทศทั้งหมด ลูกค้ากลุ่มน้ีเน้นการ
ออกแบบสินค้าที่มีความโดดเด่นและแตกต่างออกไปจากประเทศคู่แข่ง รวมถึงต้องรักษามาตรฐานและคุณภาพการผลิตควบคู่  

ตลาดสหภาพยุโรป เป็นตลาดระดับบนที่มีศักยภาพ โดยประเทศที่ผู้ประกอบการส่งออก ได้แก่ สเปน สหราชอาณาจักร 
กรีซ เป็นต้น รูปแบบของหัตถกรรมที่ได้รับความนิยมของ กลุ่มประเทศดังกล่าวจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ทันสมัยมากขึ้นและ
มีความหลากหลาย  

ญี่ปุ่น ผู้บริโภคญี่ปุ่นจะให้ความสําคัญกับคุณภาพของสินค้ามากกว่าราคา โดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มระดับกลาง เน้นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง มีเรื่องราวและเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

จีน เน่ืองจากจีนเป็นประเทศที่มีประชากรจํานวนมหาศาล ส่งผลให้ชาวจีนมีความนิยมในสินค้าที่หลาก หลาย รวมถึง
เศรษฐกิจของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังน้ันผลิตภัณฑ์เครื่องเงินที่จะเข้าสู่ตลาดจีน ต้องแข่งขันในเรื่องคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่น
ภายใต้ตราสินค้าของตนเองมากกว่าการแข่งขันด้วยราคาเป็นหลัก และควรมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้บริโภคระดับบน 
     สําหรับแนวโน้มตลาดหัตถกรรมเครื่องเงินในอนาคตถือได้ว่ามีโอกาสเติบโตได้อยู่แต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของตลาดด้วย ซ่ึงตลาดของเครื่องประดับจะกว้างกว่าตลาดของเครื่องเงินซ่ึงเป็นเครื่องใช้ ซ่ึงหากจะทําให้
ลูกค้าเพิ่มความสนใจในสินค้าเครื่องเงินควรจะพัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัย แต่ยังควรมีความเป็นเอกลั กษณ์หรืออัตลักษณ์ที่
รวบรวมจุดเด่นของเครื่องเงินเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อการต่อรองที่สูงขึ้น 

ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องเงินด้วยแบบสอบถาม โดยมีกลุ่ม 
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวนทั้งสิ้น 100 คน พบว่า ผู้บริโภคยังคงมีความนิยม
ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องเงินอยู่ แต่เหตุผลหลักในการเลือกซ้ือเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก และเพื่อเก็บสะสมตามความชอบส่วน
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บุคคลมากกว่าการเลือกซ้ือเพื่อนํามาเป็นของใช้ในครัวเรือน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ เครื่องเงินที่ผู้บริโภคจะเลือกซ้ือ คือ ผลิตภัณฑ์ที่ มี
รูปแบบการประยุกต์หรือแบบร่วมสมัยแต่ยังคงอัตลักษณ์ของแหล่ง ผลิตอยู่   

3.3  การนําอัตลักษณ์มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของชุมชนบ้านแม่ย่อย จังหวัด 
เชียงใหม่ 

    ผู้วิจัยนําผลที่ได้จากการศึกษาแนวโน้มทางการตลาด ร่วมกับการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินที่มีลักษณะการประยุกต์หรือเ ป็นการออกแบบ
ร่วมสมัย ผู้วิจัยจึงนํามาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน โดยคํานึงถึงทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยของ
ผลิตภัณฑ์ ใช้หลักการออกแบบโดยการนําเอาส่วนประกอบหรือโครงสร้างของการออกแบบ เช่น เส้น สี รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดวาง
รวมกันร่วมกับคํานึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ความสมดุล การตัดกัน การเน้น ขนาดและสัดส่วน จังหวะ และเอกภาพ ร่วมกับการนํา
ผลที่ได้จากการศึกษาอัตลักษณ์ของเครื่องเงินบ้านแม่ย่อย จังหวัดเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วย วิธี การตอกลวดลายสองด้านและ
รูปแบบของลวดลายบนชิ้นงานเครื่องเงินซ่ึงเป็นลวดลายที่แสดงอัตลักษณ์ของตนเอง ได้แก่ ลายจ๋ีดอกเปา ลายนกการะเวก ลายดอก
พิกุล และมีลวดลายที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของเครื่องเงินเชียงใหม่ คือ ลายสิบสองนักษัตรหรือลายสิบสองราศี นํามาสู่แบบร่าง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินที่เป็นลักษณะของเครื่องใช้ ประกอบไปด้วย กล่องใส่นามบัตร ที่คั่นหนังสือ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร  เช่น แหวนรัด
ผ้าเช็ดปาก และที่วางตะเกียบ เป็นต้น  

 
 

 
 

ภาพท่ี 5   แบบร่างกล่องใส่นามบัตร เป็นการนําลายดอกพุตตาน ลายกระจัง  
ลายดอกหญ้า ลายเครือเถาว์ ลายก้นหอย และลายไข่ปลา มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ 
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ภาพท่ี 6  แบบร่างที่คั่นหนังสือ เป็นการนําลายดอกพิกุล และลายนักษัตรมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ 

 

   
ภาพท่ี 7   แบบร่างที่รัดผ้าเช็ดปาก เป็นการนําลายดอกพุตตาน ดอกพิกุล 

 ลายนกการะเวก และลายเครือเถาว์มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ 
 

 
ภาพท่ี 8   แบบร่างที่วางตะเกียบ เป็นการนําลายดอกพุตตาน และลายเครือเถาว์ มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ  

สามารถปรับเปลี่ยนเป็นลวดลาย
ของนักษัตร12 ราศ ี
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   3.4  ผลการประเมินแบบร่างของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
        หลังจากได้แบบร่างผลิตภัณฑ์เครื่องเงินแล้ว   ผู้วิจัยนําแบบร่างดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบและการ
ผลิต จํานวน 5 คน ได้ประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้าน้ี ผลที่ได้จากการประเมิน ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมินความพึงพอใจชองผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบร่างผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 

1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับวัสดุที่ใช้ 
2. การจัดองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กัน 
3. รูปแบบของผลิตภัณฑ์แสดงอัตลักษณ์ของเครื่องเงิน บ้านแม่ย่อย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
4. แบบร่างของผลิตภัณฑ์สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อการ 

พัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ 

 
3.60 
3.40 
4.80 

 
4.80 

 

 
0.55 
0.55 
0.45 

 
0.45 

 

 
มาก 

ปานกลาง 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 4.15 0.49 มาก 

ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 
1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม 
2. รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภค 

 
4.20 
4.00 

 
0.45 
0.71 

 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านความสวยงาม 4.10 0.58 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.13 0.49 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินความพึงพอใจต่อแบบร่างผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 
ค่าเฉลี่ย 4.15 (S.D. = 0.49) อยู่ในระดับมาก ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ค่าเฉลี่ย 4.10 (S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก 
และมีความพึงพอใจโดยรวมต่อแบบร่างผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ค่าเฉลี่ย 4.13 (S.D. = 0.49) อยู่ในระดับมาก 
 
4.  สรุปผลและอภิปรายผล 
          จากกระบวนการวิจัยทั้งหมดที่ทําให้ได้มาซ่ึงแบบร่างของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินที่นําอัตลักษณ์ของเครื่องเงินบ้าน แม่ย่อย จังหวัด
เชียงใหม่ ประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อันนําไปสู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง เงินที่มีความร่วมสมัยและ
สอดคล้องความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ถึงแม้จะเป็นการออกแบบร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ ซ่ึงการอนุรักษ์ไว้ซ่ึงงานศิลปหัตกถรรมที่
สําคัญของท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาสินค้าที่แตกต่าง คือ การพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
จําเป็นจะต้องมีการปรับปรุงสินค้าหรือพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เม่ือ ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายของเราเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและ
สิ่งแวดล้อม จึงจําเป็นต้องพัฒนาสินค้าหรือบริการ ให้มีความแตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่ผันแปรไป และสินค้าที่สร้าง
ความแตกต่างและการออกแบบที่ดีจะทําให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือเร็วขึ้น [4]   
          การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านแม่ย่อย จังหว้ดเชียงใหม่ เป็นการศึกษารูปแบบ อัตลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับแนวโน้มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินร่วมกับความต้องการของผู้บริโภค จาก น้ันนําผลที่ได้จากการศึกษามา
ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเงินที่มีรูปแบบร่วมสมัย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ งานได้จริงในชีวิตประจําวัน ซ่ึงผู้ประกอบการ
สามารถนําไปผลิตได้จริงและทดลองจําหน่ายเพื่อขยายโอกาสในทางธุรกิจ ได้มากขึ้น  
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5. กิตติกรรมประกาศ 
          งานวิจัยน้ี ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจําปี งบประมาณ 2558  
          ผู้วิจัยขอขอบคุณสล่าเครื่องเงิน บ้านแม่ย่อย ตําบลแม่ย่อยใต้ อําเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ ที่ได้ให้โอกาส ในการลงพื้นที่
เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพื่อทําการวิจัย และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิต เครื่องเงินที่ได้สละเวลาในการ
ประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน จนทําให้งานวิจัยสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
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