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บทคัดย่อ 

การวิจัยศักยภาพและความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ของสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาศักยภาพและความพร้อมของสินค้า
หัตถกรรมและของที่ระลึกในเมืองมรดกโลกหลวงพระบางประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย หัตถกรรม
ปอสา หัตถกรรมจักสาน และหัตถกรรมกระดาษสา 2) ศึกษา
วิเคราะห์ถึงศักยภาพและความพร้อมของสินค้าหัตถกรรมและของที่
ระลึกเมืองมรดกโลกหลวงพระบางในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการสร้างงาน ด้าน
กระบวนการผลิต วัตถุดิบ ด้านภูมิปัญญา การสร้างสรรค์พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการจัดจําหน่าย และด้านการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในเมืองหลวงพระบาง 
สปป.ลาว ประกอบด้วย หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านจานเหนือ 
หัตถกรรมกระดาษสาบ้านซ่างฆ้อง หัตถกรรมเคร่ืองจักสานบ้าน
ดอนแก้ว ผลการศึกษาพบว่า 1) ด้านกระบวนการสร้างงาน
หัตถกรรมจะใช้แรงงานของคนในพ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ มีรูปแบบการ
สอนแบบรุ่นต่อรุ่นจากช่างฝีมือที่เป็นคนในครอบครัว เครือญาติ 
อาศัยทักษะและความชํานาญเป็นสําคัญ 2) ด้านกระบวนการผลิต
และวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ได้จากชุมชน เช่น ดิน ไม้ไผ่  เยื่อ
กระดาษจากเปลือกไม้ ยกเว้นวัสดุตกแต่งที่ ต้องซื้อจากแหล่ง
ภายนอกและในฤดูกาลท่องเที่ยวมีการซื้อวัตถุ ดิบจากแหล่ง
ภายนอกเพ่ิมเติม 3)ด้านภูมิปัญญาและการสร้างสรรค์พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทักษะและฝีมือเกิดจากการถ่ายทอดของบรรพชน ความ
สวยงามของลวดลายส่วนใหญ่เป็นลวดลายท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ 4)ด้านกระบวนการจัดจําหน่ายมีการจําหน่ายโดยการต้ังเป็น
ร้านค้าจําหน่ายภายในบ้านในเวลากลางวัน ส่วนช่วงเย็นทั้งหมดจะ
นําสินค้าไปจําหน่ายในตลาดมืดหน้าหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง 5)

ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนั้นพบว่ากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมมีความรู้และความเข้าใจในบริบทเร่ืองโอกาส
และภัยคุกคามน้อย และเห็นว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะให้
ขายผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นเนื่องจากมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวมากขึ้น 
คําสําคัญ: ศักยภาพและความพร้อม, ประชาคมอาเซียน, เมือง
มรดกโลกหลวงพระบาง 

Abstract 
The purpose of the study about a potential and 

preparedness in ASEAN community of handicrafts and 
souvenirs in Luang Prabang world heritage city are 1) 
Learning a potential and preparedness in Laos consists 
of the pottery crafts, bamboo weaving crafts and 
mulberry paper crafts. 2) Analyzing about ability and 
readiness of handicrafts and souvenirs in Luang Prabang 
world heritage city to attend Asian Economic Community 
(ACE) in 5 factors, such as the process of employment 
creation, the process of manufacturing, raw materials, 
the indigenous knowledge, creation and development of 
products, the process of selling goods and the 
preparation to attend the ASEAN community by an 
intensive data collection and the in-depth interview in 
Luang Prabang, Laos which comprises the pottery crafts 
in Ban Jan Nheur , the mulberry paper crafts in Ban Zang 
Kong and the bamboo weaving crafts in Ban Dorn Kaew. 
The results of the study indicate that 1) The process of 
creating handicrafts requires the majority of local 
workers, and the instruction is taught from generation to 
the next in each family by using skills and experiences. 
2) The process of manufacturing and raw materials; most 
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of the materials are from locality, such as soil, bamboo, 
paper pulp from wood, except decorative materials 
which have to be imported from the outside, and will 
more import in a high season. 3) The indigenous 
knowledge, creation and development of products; skills 
and craftsmanship are instructed from ancestors, and 
most of beauty and patterns in the product design are 
ancient and unique. 4) In the process of selling goods, 
each village is able to sell handicrafts in its central shop 
which is available in daytime. However, the handcrafts 
are sold in the TALADMUED market in front of the Luang 
Prabang Museum during the nighttime. 5) The 
preparation to attend the ASEAN community illustrates 
that all groups of craftsman are less educated about 
products development and market mechanism from the 
government; nevertheless, they believe that they will 
get more chance in selling product if Laos reaches the 
ASEAN community. 
Keywords: Potential and Preparedness, ASEAN 
community, LuangPrabang world Heritage City 

 

1. บทนํา  
 เมืองหลวงพระบางได้ต้อนรับผู้มาเยือนในฐานะเมือง
ท่องเท่ียวที่สําคัญของภูมิภาค จากการที่เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนามี
วัดวาอารามมากมาย มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกตกทอด
จากยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส ประกอบกับศิลปวัฒนธรรมและวิถี
ผู้คนที่ยังไม่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยโลกาภิวัฒน์มากนัก กลายเป็น
เสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวจากทั่วสารทิศเข้ามาสู่นครล้านช้างแห่งนี้ 
เมืองหลวงพระบางข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกเมื่อวันที่ 2 
ธันวาคม ค.ศ.1995 โดยเมืองหลวงพระบางผ่านเกณฑ์การประเมิน 
3 ข้อ จากเกณฑ์ 6 ข้อ ขององค์การยูเนสโก คือ ข้อ 2. เป็นส่ิงที่มี
อิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบ
ทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ 
ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เก่ียวข้อง หรือการพัฒนาการต้ังถิ่น
ฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือบนพ้ืนที่
ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ข้อ 4. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่น
ของประเภทของส่ิงก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้าน
วัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และข้อ 5. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่น
ของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม 
วิธีการก่อสร้าง หรือการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเส่ือมสลายได้ง่าย
จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตาม
กาลเวลา [1] “หลวงพระบางเป็นกรณีของความย่ังยืนแห่ง
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ยังไม่ถูกทําลายในปัจจุบัน เป็นความสําเร็จ
แห่งการหลอมรวมวัฒนธรรมประเพณี สถาปัตยกรรม โครงสร้าง
ของชุมน และอิทธิพลของอาณานิคมยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19-
20 ลักษณะเฉพาะของภูมิทัศน์ของเมืองหลวงพระบางบ่งบอกถึง
การอนุรักษ์อย่างดีเยี่ยม แสดงออกถึงภาพวาดแห่งขั้นตอนสําคัญ
ของการผสมผสานกันอย่างลงตัวของทั้งสองวัฒนธรรม” [2] หลวง
พระบางได้รับการโหวตให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
ด้านศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นอันดับที่ 1 ถึง 3 ปีติดต่อกัน 
[3] นอกจากนี้หลวงพระบางยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมโยงของเส้นทาง
การคมนาคมและเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่สําคัญ [4] ในภายหลังการ
ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี 2538 หลวงพระบางได้
กลายเป็นเมืองเปิดในระบอบสาธารณรัฐ และเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเท่ียวทั่วโลก ด้วยบริบทของการเป็นเมือง
เล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาแต่มีมนเสน่ห์ของวิถีวัฒนธรรม ประเพณีที่
ยังสืบทอดอยู่ทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารและที่อยู่อาศัยแบบ
ล้านช้าง รวมถึงสถาปัตยกรรมโคโลเนียลสไตล์จากยุคอาณานิคม
ฝร่ังเศส วิถีวัฒนธรรมของการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมของชาว
หลวงพระบางนั้นมีการสืบทอดมาเป็นเวลาช้านานจากรุ่นสู่รุ่น จาก
การผลิตใช้อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันในครัวเรือน เมื่อ
ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก งานหัตถกรรมหลวงพระบางได้
กลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญในรูปแบบของการเป็นสินค้าที่
ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว รูปแบบการผลิตจึงมีพัฒนาการไปสู่การ
ผลิตเพ่ือการค้าขายมากขึ้นเป็นลําดับ 
 ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของสินค้าหัตถกรรมและของท่ีระลึก
จากชุมชนเมืองหลวงพระบางในการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน
ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพ่ือสร้างความเช่ือถือต่อ
ผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการนําเสนอความโดดเด่น เร่ืองราว
ของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภคเพ่ือให้เกิดการสร้างคุณค่าใน
ตัวสินค้า สามารถเพิ่มมูลค่าและลดอุปสรรคการแข่งขัน เพ่ือพัฒนา
ตนเองจากผู้ผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการระดับท้องถิ่น ให้
ยกระดับไปสู่ผู้ผลิตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
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ผู้บริโภคในระดับสากล และเพ่ือสนับสนุนและเป็นช่องทางการ
เข้าถึงลูกค้าและเข้าสู่ตลาดอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ด้วย
เหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสํารวจศักยภาพของสินค้า
หัตถกรรมของเมืองหลวงพระบางในการแข่งขันในประชาคม
อาเซียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการสร้างงาน ด้านกระบวนการ
ผลิตและวัตถุดิบ ด้านภูมิปัญญาและการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ด้านกระบวนการจัดจําหน่าย และด้านการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือศึกษาศักยภาพและความพร้อมของสินค้าหัตถกรรม

และของที่ระลึกในเมืองมรดกโลกหลวงพระบางประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงศักยภาพและความพร้อมของ
สินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึกเมืองมรดกโลกหลวง
พระบางในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางเศรษฐกิจ 
(AEC) ในปี พ.ศ.2558  
 

3. กรอบแนวคิดการวิจัยและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษางานหัตถกรรมและของที่ระลึก

เมืองหลวงพระบางมุ่งศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างงาน การผลิตและวัตถุดิบ 
ภูมิปัญญาและการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์  กระบวนการจัด
จําหน่าย และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

4. วิธีดําเนินงาน    
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษา วิ จัยค ร้ังนี้ เป็นการวิ จัย เชิ งคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช้การสํารวจ การสังเกต การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และใช้การสนทนา
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จากแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม
ในเมืองหลวงพระบาง โดยคณะผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษาแบบเจาะจง กลุ่มหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงในการผลิตสินค้า
หัตถกรรมและสินค้าที่ระลึก ในเขตแหล่งมรดกโลกแขวงหลวงพระ
บาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทงานสินค้าหัตกรรม ได้แก่ 

1. หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผาบ้านจานเหนือ 
2. หัตถกรรมจักสานบ้านดอนแก้ว  
3. หัตถกรรมกระดาษสาบ้านซ่างฆ้อง 
4.2 เครื่องมือในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  มี

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกชนิดมี

โครงสร้าง (Structured Interview) ประกอบกับการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) โดยมีขอบเขตการสํารวจ
และบันทึกเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกในเมืองหลวง
พระบาง โดยสํารวจจากแหล่งผลิตในด้านกระบวนการสร้างงาน 
ด้านกระบวนการผลิต วัตถุดิบ ด้านภูมิปัญญา การสร้างสรรค์พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการจัดจําหน่าย และด้านการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   

4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการเก็บข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ทําการติดต่อประสานงาน

กับนักวิจัยร่วมในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ในการติดต่อประสานงาน
การสัมภาษณ์และการสอนทนากลุ่มกับผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมของท่ี
ระลึกในเมืองหลวงพระบาง โดยคณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษา 
ข้อมูลที่ ไ ด้จากกลุ่ ม เป้ าหมายนํามาวิ เคราะห์ เชิ งพรรณนา 
(Descriptive analysis) เพ่ือสรุปประเด็นการวิจัยในด้าน
กระบวนการสร้างงาน ด้านกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ ด้านภูมิ
ปัญญาและการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการจัด
จําหน่าย และด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   
5. ผลการศึกษา/การทดลอง 

5.1 หัตถกรรมกระดาษสาบ้านซ่างฆ้อง 
ด้านกระบวนการสร้างงาน  นางมะนีพอน   มะนีปุ่ น 

ผู้ประกอบการหัตถกรรมกระดาษปอสาบ้านซ่างฆ้อง อายุ 42 ปี ได้
สืบทอดกระบวนการผลิตกระดาษจากปอสามาจากพ่ออายุ 92 ปี 
ซึ่งสืบทอดต่อกันมามากกว่า 3 ชั่วอายุคน ต้ังแต่ปู่ย่าตาทวด และ
อาศัยอยู่ที่บริเวณบ้านซ่างฆ้องมาต้ังแต่อดีต โดยใช้ทักษะการผลิต
ปอสาเพ่ือผลิตกระดาษสําหรับการบันทึกเอกสารตําราต่างๆ 
ทางด้านศาสนา ของพระ เณรในวัด ต่อมาจึงเ ร่ิมผลิตซื้อขาย
แลกเปล่ียนเป็นอาชีพเสริม สําหรับแจกจ่ายและจําหน่ายภายใน
ชุมชน  จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านงาน
หัตถกรรมจากปอสาในปัจจุบัน 

ด้านกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ วัตถุดิบที่ได้ในระยะแรก
คือปอสาที่หาได้จากชุมชน ปัจจุบันปอสาได้มาจากการซื้อกับกลุ่ม
ชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่ในแถบชนบท เป็นปอสาแห้งซื้อในราคากิโลกรัม
ละ 3,500 – 6,000 กีบ และในปี 2013 ปอสาขึ้นราคาเป็นกิโลกรัม
ละ 6,000 – 8,000 กีบ การผลิตจะใช้วิธีการแบบด้ังเดิมโดยไม่ใช้
เคร่ืองจักรและวัตถุเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นหลักในช่วงแรกคือ
แผ่นกระดาษ หลังเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกได้
กลายเป็นเมืองท่องเท่ียวจึงได้นําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
สมุด กรอบรูป โคมไฟ ภาพเขียน สีที่ใช้ในการผสมเป็นสีธรรมชาติ
เกือบทั้งหมดตามความนิยมและความต้องการของผู้ซื้อ และมีการ
ผลิตปอสาโชว์ให้นักท่องเท่ียวที่สนใจได้ศึกษาและทดลองทําด้วย 

ด้านภูมิปัญญาและการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดส่ังสมมาหลายช่ัวอายุคน ผลิตโดยใช้แรงงานเป็น
หลัก โดยอาศัยวัตถุดิบจากชุมชน ในมิติด้านวัฒนธรรมเป็นการ
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ทําบุญคือการผลิตกระดาษถวายวัดเพ่ือใช้บันทึกคัมภีร์ การศึกษา
เล่าเรียนของพระ เณรภายในวัดและการประกอบพิธีทางศาสนา 
เช่นการทําตุง ธง ในพิธีกรรมทางศาสนาในวัด ก่อนจะนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน เช่น กลุ่มชนเผ่าเอาไปห่อยาฝ่ิน และพัฒนากลายมา
เป็นอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ในปัจจุบัน 

 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตกระดาษจากปอสา โดยใช้ปอสาแห้งจาก
ธรรมชาติ และใช้แรงงงานคนเป็นหลัก 
 

ด้านกระบวนการจัดจําหน่าย การจัดจําหน่ายในอดีต
ได้ส่งกระดาษและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปอสาไปจําหน่ายยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน แต่ปัจจุบันไม่มีการส่งไปจําหน่าย
ยังต่างประเทศแล้วเนื่องจากไม่มีผู้ประสานงานให้ ประกอบกับร้าน
จําหน่ายในปัจจุบันเป็นสถานที่จําหน่ายซึ่งรัฐให้การส่งเสริม โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ใ ห้ เป็นแหล่ งท่อง เ ท่ียวทางวัฒนธรรม  จึ งมี
นักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมสม่ําเสมอทําให้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ดี 
จึงจําหน่ายที่ ร้านเพียงอย่างเดียวและจําหน่ายเงินสดเท่านั้น 
นอกจากนี้มีการส่งไปจําหน่ายที่แขวงอื่น เช่นที่นครหลวงเวียงจันทร์ 
มีรายได้ต่อเดือนประมาณไม่ตํ่ากว่า 10,000,000 กีบ ทั้งนี้รัฐจัดเก็บ
ภาษีประมาณปีละ 1,000,000 – 2,000,000 กีบ สําหรับผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับความนิยมได้แก่ สมุดบันทึก โคมไฟ ภาพวาด 

ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทางผู้ผลิตเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคหรือมี
ภัยคุกคามด้านการจําหน่าย เนื่องจากเห็นว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC จะทํา
ให้มีผู้ซื้อเพ่ิมขึ้น ประกอบกับกระดาษจากปอสาที่ผลิตอยู่ในปัจจุบัน
เป็นงานหัตถกรรมฝีมือ ซึ่งมีความแตกต่างจากสินค้าโรงงาน จึงทํา
ให้มีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะที่สร้างความโดดเด่นและแตกต่าง
จากประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน 

 
ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปอสา ภาพวาด โคมไฟ สมุดบันทึก 
 

5.2 หัตถกรรมเครื่องจักสานบ้านดอนแก้ว 
ด้านกระบวนการสร้างงาน ท่านสมริด  ชัยสะมัย นายบ้าน

ดอนแก้ว กล่าวถึงการทําผลิตภัณฑ์ของบ้านดอนแก้ว ว่าในชุมชนมี
การทํางานจักสานมาเป็นระยะเวลาช้านาน ในอดีตบ้านดอนแก้ว
เคยทําผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสานส่งในราชสํานักหลวงพระบาง 
ปัจจุบันชุมชนบ้านดอนแก้วมี 68 ครอบครัว ประกอบการผลิต
เคร่ืองจักสาน 60 ครอบครัว โดยทําเป็นอาชีพเสริมหลังการทํานาปี 
วัตถุดิบเป็นไม้ไผ่ที่มีในชุมชน ทําการสานผลิตภัณฑ์ของใช้ภายใน
ครัวเรือน ต่อมาเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการผลิตงานจัก
สานเพ่ือการจําหน่ายอย่างจริงจังมากขึ้นเพ่ือตอบสนองด้านการ
ท่องเที่ยว ปัจจุบันรายได้จากการจําหน่ายเคร่ืองจักสานถือเป็น
รายได้หลักของชุมชนมากกว่าการทํานา 

 

 
 
ภาพที่ 3 ตะกร้าสานก่อนนําไปผลิตเป็น “ชาน้ําเกลี้ยง” หรือเคร่ือง
ลงรักเป็นภาชนะใส่ของ 
 

ด้านกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ ในบริเวณชุมชน
ดอนแก้วมีไม้ไผ่อยู่เป็นจํานวนมาก เป็นไผ่ที่เกิดขึ้นมาเองจาก
ธรรมชาติตามไร่นาและริมแม่น้ําคาน สามารถนํามาใช้ได้อย่างไม่
จํากัด อย่างไรก็ตามในบางฤดูกาลที่มีความต้องการงานจักสานมาก
ก็จะซื้อไม้ไผ่จากชุมชนใกล้เคียงในราคา 10,000 กีบต่อลํา ชาวบ้าน
จะเลือกขนาดไม้ไผ่ที่มีขนาดเหมาะสมในการนําไปใช้ผลิตเคร่ืองจัก
สาน โดยไม้ไผ่ 1 ลํา สามารถนํามาผลิตกระจาดสําหรับนําไปทํา
เคร่ืองลงรักหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียนว่า “ชาน้ําเกลี้ยง” ได้
ประมาณ 20 ใบ กล่าวได้ว่าการทําผลิตภัณฑ์จักสานเป็นอาชีพ
หลังจากการทํานาปี แต่สามารถสร้างรายได้มากกว่าการทํานา จึงมี
บางครอบครัวที่ได้ยึดเอาการจักสานเป็นอาชีพหลักแทนการทํานา 
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ด้านภูมิปัญญาและการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เด็กๆ ชาวชุมชนบ้านดอนแก้วอายุ 7-8 ปี ก็สามารถจักตอกและ
ทํางานสานง่ายๆ ได้ ดังนั้นการจักสานจึงเป็นเสมือนสิ่งที่มีติดตัว
ชาวบ้านดอนแก้วมาต้ังแต่เกิด คํากล่าวนี้ไม่ได้เกินเลยจากความเป็น
จริง นอกจากการจักสานเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํามาหากิน 
เป็นเคร่ืองใช้ไม่สอยแล้ว ชาวชุมชนบ้านดอนแก้วยังเคยผลิตเคร่ือง
จักสานส่งไปให้ราชสํานักด้วย ปัจจุบันการผลิตเคร่ืองจักสาน
กลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้หลักให้ชาวบ้านดอนแก้ว ดังนั้น
คุณค่าของงานจักสานต่อชุมชนบ้านดอนแก้วจึงเป็นส่ิงที่ทุกคนจะ
นึกถึงเป็นอันดับแรกเสมอ 

 

 
 
ภาพที่ 4 รูปแบบผลิตจักสานบ้านดอนแก้ว ตะกร้าและกระบอกใส่
รูปภาพเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม 

 
ด้านกระบวนการจัดจําหน่าย  การจําหน่ายจะเป็นการ

ขายส่งเป็นหลัก มีพ่อค้าแม่ค้าส่ังผลิตและชาวบ้านนําไปส่ง สินค้าที่
ผลิตมากเป็นอันดับที่ 1 คือกระจาดสําหรับนําไปผลิตเคร่ืองลงรักษ์ 
โดยขายในราคาใบละ 20,000 กีบ แต่เมื่อนําไปผลิตเป็นเคร่ืองลง
รักษ์จะมีราคาจําหน่ายสูงถึง 200 ดอลลาร์ สามารถผลิตได้
ประมาณ 20-30 ใบ/คน/วัน นอกจากนี้ สินค้าที่ เป็นที่นิยมใน
ปัจจุบันคือ “บั้งหรือกระบอกใส่ภาพเขียน” มีลักษณะเป็นกระบอก
ไม้ไผ่สานสําหรับใส่รูปภาพ ราคาขายส่ง 8,000 กีบ ราคาขายปลีก 
30,000 กีบ นอกจากนี้ยังมีกระบุง ตะกร้า ตามแต่จะมีผู้ส่ังผลิต 
ทั้งนี้ รัฐจะไม่เรียกเก็บภาษีจากการทําผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสาน 
เนื่องจากต้องการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ในท้องถิ่นชุมชน
เพ่ือให้หลุดพ้นจากความยากจน 

ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ด้านการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ชาวบ้านดอนแก้วยังมีความ
เข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนน้อยและไม่สามารถให้ความเห็นใน
เร่ืองนี้ได้เนื่องจากยังไม่รู้ว่า เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็น
อย่างไร ทั้งนี้ชาวบ้านดอนแก้วคิดว่าผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักสานยังจะ
สามารถจําหน่ายได้ดีเนื่องจากจํานวนนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมี
จํานวนมาก 

  

5.3 หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านจานเหนือ 
ด้านกระบวนการสร้างงาน ท่านหุ้มพัน  พงสะวัด อายุ 56 ปี 

หัวหน้ากลุ่มหัตถกรรมปั้นดินเผาบ้านจานเหนือ ซึ่งเป็นผู้สืบสานการ
ปั้นเคร่ืองดินเผาอยู่กระทั่งปัจจุบัน ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างงาน
เคร่ืองปั้นดินเผาว่า ชาวบ้านจานเหนือว่ามีการสร้างงานเคร่ืองดิน
เผามาหลายชั่วอายุคน เนื่องจากบ้านจานเหนือมีลักษณะพิเศษของ
ดินพ้ืนบ้านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนําไปผลิตเคร่ืองปั้นดินเผา 
ช่วงประมาณปี 1990 ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นการปั้นครก แอ่ง
(โอ่ง) หม้อ ของใช้ในครัวเรือน และไหขายส่งให้ชนชาวขมุ นําไปใช้
ในการหมักเหล้า ราคาจําหน่ายใบละ 3 กีบ โดยใช้ทรายเป็น
ส่วนผสมกับดินในอัตรา 1 ต่อ 5 ส่วน ยกเว้นกระถางต้นไม้ โคมไฟ 
จะไม่มีการผสมทราย รูปแบบการผลิตในปัจจุบันส่วนใหญ่ผลิตงาน
ตามคําส่ังซื้อของเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือการตกแต่ง
บ้านพัก อาศัย โรงแรง รีสอร์ท รูปแบบส่วนใหญ่ก็นําแบบมาจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน ปัจจุบันมีหน่วยงานทางรัฐเข้ามาส่งเสริมทาง
กลุ่มในการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนบทเรียนที่ด่านเกวียน จังหวัด
นครราชสีมา ประเทศไทย ปัจจุบันมีชาวบ้านที่เป็นช่างปั้นอยู่ 8 คน 

ด้านกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ เคร่ืองปั้นดินเผา
บ้านจานเหนือ ผลิตโดยใช้วัตถุดิบคือดินพ้ืนบ้านซึ่งสามารถหาได้
จากแหล่งดินตามไร่นา สวนหลังบ้าน โดยการขุดเปิดหน้าดิน
ประมาณ 1-1.5 เมตร ซึ่งดินที่คุณภาพดีที่สุดเป็นดินชั้นแรกจะมีสี
แดงและสีจะค่อยๆ จางลงเมื่อขุดลึกลงไปเร่ือยๆ จนถึงดินที่ให้สี
เหลืองเนื่องจากมีทรายผสมมากจึงหยุดและเปิดหน้าดินใหม่ 
หลังจากขุดดินขึ้นมาแล้วต้องตากให้แห้ง เสร็จแล้วจึงนําไปเข้า
เคร่ืองบดดินก่อนที่จะนํามาแช่น้ําทิ้งไว้ 1 คืน เพ่ือนํามานวดดินให้
เข้ากันก่อนนําไปปั้นขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ  
 

 
ภาพที่ 5 รูปแบบการผลิตโดยใช้แรงงาน และแหล่งดินในชุมชน 
 

ในส่วนกระบวนการเผาจะใช้เตาฟืนพ้ืนบ้านเป็นเตา
หลุมขนาดใหญ่ เตาเผาให้ความร้อนประมาณ 800 – 1,000 องศา
เซลเซียส ใช้เวลาในการเผาประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้
เย็นประมาณ 2-3 วัน จึงเปิดเตา ซึ่งจะมีการเผาประมาณเดือนละ 5 
คร้ัง หรืออาจมากกว่านั้นถ้ามีการส่ังผลิตในจํานวนที่มากขึ้น ซึ่งไม่
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แน่นอน โดยในการเผาจะใช้ไม้ฟ้ืนจากโรงงานทําไม้ในชุมชน ส่วน
ใหญ่เป็นเศษไม้สัก ไม้ประดู่ การเผา 1 คร้ังใช้ไม้ในการเผาประมาณ 
3 คิวหรือ 3 รถกระบะ โดยราคาเศษไม้ 1 รถกระบะ ชาวบ้านซื้อมา
ในราคา 300,000 กีบ (1,200 บาท) ดังนั้นในการเผาหนึ่งคร้ังมี
ค่าใช้จ่ายในการเผาเฉพาะค่าฟืนประมาณ 1,200,000 กีบ (3,600 
บาท)  
 

 
 
ภาพที่ 6 ช่างปั้นจะใช้วิธีการสร้างลายลูกกล้ิงของตนเองเพื่อบ่งบอก
ถึงช่างผู้ผลิตและช่วยเพ่ิมความสวยงามของผลิตภัณฑ์ 
 

ด้านภูมิปัญญาและการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ภูมิปัญญาในการปั้นของชาวบ้านจานเหนือนั้นได้รับการถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน ท่านทองพัน  จันทะสาน อายุ 53 ปี 
และนางดํา  จันทะสาน อายุ 51 ปี ที่ยังประกอบอาชีพปั้นเคร่ืองดิน
เผา โดยเรียนรู้ทักษะการปั้นจากคนในชุมชนต้ังแต่ปี 1984 ในระยะ
นั้นรูปแบบเคร่ืองปั้นดินเผาส่วนใหญ่เป็น ไห แอ่ง (โอ่ง) ครก เพ่ือ
เป็นเคร่ืองใช้ในครัวเรือน ไหใช้ในการหมักเหล้า แอ่งใช้สําหรับใส่น้ํา 
ครกและเคร่ืองถ้วยชามสําหรับใช้ในการประกอบอาหาร นอกจากนี้
มีพ่อค้าจากแขวงอุดมไชยมารับไปจําหน่ายด้วย ส่วนด้านลวดลาย
ของเคร่ืองปั้นดินเผาจะใช้ลูกกล้ิงที่ชาวบ้านผลิตและออกแบบเอง
โดยจดจํามาจากลวดลายที่พบเห็น เช่นรูปแบบลวดลายจากผ้าทอ 
นํามาประดิษฐ์เป็นลวดลายลูกกล้ิงเพ่ือใช้ในการสร้างลวดลายบน
เคร่ืองปั้นดินเผา ซึ่งจะมีลวดลายเฉพาะของแต่ละคนเพ่ือเป็นการ
แยกผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของใคร เนื่องจากในการเผาแต่ละคร้ังนั้นจะใช้
การเผารวมกัน ถ้าไม่มีการแยกผลิตภัณฑ์ด้วยลวดลายก็จะไม่
สามารถแยกได้ว่าใครเป็นเจ้าของหรือผู้ผลิตผลงานชิ้นไหน บาง
รูปแบบอาจมีการฉลุลวดลายที่ได้รับมาจากลูกค้าซึ่งจะนําแบบมา
จากประเทศเพ่ือนบ้าน 

ด้านกระบวนการจัดจําหน่าย ด้านกระบวนการจําหน่าย 
กลุ่มผู้ผลิตหัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผาบ้านจานเหนือจะจําหน่ายใน
รูปแบบของการขายส่งเป็นหลัก โดยจะมีร้านค้าภายในตลาดหลวง
พระบางเป็นผู้ส่ังผลิตจากแขวงอ่ืน เช่น เวียงจันทร์ มารับและนําไป
จําหน่ายที่ตลาดหรือร้านค้า นอกจากนี้ยังมีการส่ังผลิตจากเจ้าของ
โรงแรม รีสอร์ท ต้องการเคร่ืองปั้นดินเผาไปประดับตกแต่งทั้ง

ภายนอกและภายในอาคาร ซึ่งมีทั้งในเมืองหลวงพระบางและแขวง
อ่ืน เช่น เวียงจันทร์ เชียงขวาง บ่อแก้ว หลวงน้ําทา อุดมไชย ทั้งนี้
รูปแบบการจําหน่ายจะเป็นในลักษณะแยกกันจําหน่ายของใครของ
มัน ไม่ได้รวมกลุ่มกันขาย จะมีการรวมกลุ่มเฉพาะในขั้นตอนการเผา
เท่านั้น เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซื้อเชื้อเพลิงในการ
เผา ซึ่งก็คือฟืนที่ซื้อมาจากโรงงานทําไม้ในราคาคิวละ 300,000 กีบ 
1 คิว เท่ากับ 1 รถกะบะ 1 ตัน การเผา 1 คร้ังใช้ฟืน 3 คิว เท่ากับมี
ต้นทุนเฉพาะค่าฟ้ืน 900,000 กีบ  โดย 1 เตา จะจําหน่ายได้
ประมาณ 3,000,000 กีบ ขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบของช้ินงาน 
บางเตาอาจจําหน่ายได้ถึง 4,000,000 กีบ 

ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ด้านการ
เตรียมพร้อมและการรับรู้เพ่ือสู่ประชาคมอาเซียน พบว่ากลุ่มผู้ผลิต
หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผายังไม่มีความรับรู้เร่ืองประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 เนื่องจากเห็นว่าเป็นเร่ืองไกลตัวและไม่มีผลกระทบใน
การผลิตและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากในปัจจุบันมีการผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผาตามคําส่ังซื้ออย่างสม่ําเสมอ แม้ในปริมาณท่ีไม่มาก 
แต่ก็ยังสามารถใช้ในการประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ และประการ
สําคัญในชุมชนไม่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจในการผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผาเป็นอาชีพ เพราะเห็นว่าสกปรกและใช้แรงงานเป็น
หลักจึงนิยมทําอาชีพเสริมอ่ืนมากกว่า  

 
6 สรุปและการอภิปรายผล  

6.1 ผลิตภัณฑ์กระดาษสาบ้านซ่างฆ้อง ศักยภาพด้านการ
ผลิตที่สืบทอดมาหลายรุ่น มีกําลังด้านการผลิตกระดาษจากปอสาท่ี
สามารถรองรับความต้องการได้เป็นจํานวนมาก มีเทคนิคด้านการ
ผลิตกระดาษเป็นอย่างดี เข้าใจความต้องการของผู้ซื้อ ดังจะเห็นได้
จากการใช้สีย้อมใยกระดาษจากวัสดุธรรมชาติแทนการใช้สารเคมี 
จึงสามารถสร้างจุดขายด้านความเป็นมิตรกับธรรมชาติได้เป็นอย่าง
ดี ตลอดจนได้รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานใน
ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในทางกลับกันการพ่ึงพาวัตถุดิบจากภายนอกโดยการซื้อปอสาแห้ง
จากชนเผ่าภายนอก ซึ่งมีราคาสูงขึ้นทุกปีจะทําให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วย
เช่นกัน ด้านการผลิตงานที่ซ้ํากับผู้ผลิตรายอ่ืนและการนํารูปแบบ
จากประเทศเพ่ือนบ้านมาใช้ผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปอสา ใน
อนาคตเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนจะเป็นภัยคุกคามที่ สําคัญ 
เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้น จึงควรพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองเ พ่ือสร้าง
เ อกลั กษณ์ เ ฉพ าะ ท่ี มี ค ว าม แตกต่ า ง โ ด ยก า รผสมผส าน
ศิลปวัฒนธรรมในแบบหลวงพระบางเอง เพ่ือสร้างความแตกต่าง
จากสินค้าอ่ืนในอาเซียนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอห์น  ฮอว์
กินส์ (John Howkins) [5] ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะแตกต่างจากท้องตลาดโดยการประยุกต์ภูมิปัญญามาใช้สร้าง
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างให้กับสินค้า และ
แนวคิดของมกร  เชาวน์วาณิชย์ [6] ที่กล่าวถึงการปรับตัวโดยการ
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นําเอาวัฒนธรรมมาผสานกับสินค้า เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
ผ่านเร่ืองราวเป็นส่วนที่สร้างความโดดเด่นและความแตกต่างทําให้ผู้
ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าวัฒนธรรมที่แตกต่างของแต่ละชุมชน 

6.2 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานบ้านดอนแก้ว ศักยภาพท่ี
สําคัญคือทักษะฝีมือในการผลิตเคร่ืองจักสานได้หลากหลายรูปแบบ 
แหล่งวัตถุดิบที่มีในชุมชน ซึ่งถือต้นทุนที่ไม่ต้องซื้อ อย่างไรก็ตาม
การผลิตสินค้าจักสานส่วนใหญ่เป็นงานหยาบ ไม่ประณีตบรรจง 
เน้นการจําหน่ายด้านปริมาณเป็นสําคัญ ชนิดของผลิตภัณฑ์ไม่
หลากหลาย ไม่มีผลิตภัณฑ์เฉพาะของชุมชนที่โดดเด่น การจําหน่าย
โดยการใช้การขายส่งเป็นหลักทําให้ได้ราคาจําหน่ายที่ไม่สูงมากนัก 
ดังนั้นการส่งเสริมและการพัฒนาด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นความ
จําเป็นอันดับต้นๆ ในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับ
แนวคิดด้านความสําคัญของการผลิตภัณฑ์ของวัชรินทร์  จรุงจิต
สุนทร [7] การออกแบบผลิตภัณฑ์ทําให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง 
เป็นการสร้างเอกลักษณ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมคุณค่าให้
สูงขึ้นเพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมราคาสินค้าได้ 

6.3 หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผาบ้านจานเหนือ ศักยภาพที่
สําคัญคือแหล่งดินที่มีในชุมชนสามารถใช้ได้อีกหลายสิบปีและ
ทักษะฝีมือที่สามารถผลิตงานเคร่ืองปั้นดินเผาได้ทุกรูปแบบ 
อุปสรรคที่สําคัญคือการผลิตงานตามแบบประเทศเพื่อนบ้านมาก
เกินไปจนไม่สามารถระบุเอกลักษณ์งานเคร่ืองปั้นดินเผาบ้านจาน
เหนือ แขวงหลวงพระบางได้ ดังจะเห็นได้จากลวดลายท่ีสร้างขึ้นใช้
เพ่ือการจําแนกว่าเป็นผลงานของช่างปั้นคนใด เมื่อถามถึงที่มาของ
ลวดลายไม่สามารถระบุได้ จึงทําให้จําหน่ายในราคาที่ไม่สูงมากนัก 
ในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนอาจมีนายทุนจากประเทศใน
อาเซียนเข้ามาลงทุนการผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาเชิงอุตสาหกรรม งาน
หัตถกรรมท้องถิ่นจะไม่สามารถต้ังรับทัน ดังนั้นความจําเป็นเร่งด่วน
คือความพยายามสร้างผลงานเอกลักษณ์ขึ้นมาเพ่ือสร้างการจดจํา
รับรู้ของผู้ซื้อโดยใช้การผลิตรูปแบบหัตถกรรมเป็นหลัก ผลิต
ผสมผสานกันระหว่างผลิตภัณฑ์แบบใหม่และรูปแบบดังเดิม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเรือง สมประจบ [8] การพัฒนาด้าน
การผลิตงานหัตถกรรมที่ประสบผลสําเร็จในการเพ่ิมมูลค่าทาง
วัฒนธรรมและมูลค่าเชิงพานิชนั้น ต้องมาจากการบูรณาการ
ระหว่างแนวความคิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับแนวคิด
ใหม่ ทั้งด้านวัสดุ กระบวนการผลิตและด้านรูปแบบการผลิตเชิง
พาณิชย์ 

6.4 ในภาพรวมศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมในเมืองหลวงพระบางในภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มนั้นเห็นได้ว่า
ศักยภาพที่สําคัญคือ เสน่ห์ของการเป็นงานฝีมือที่ได้รับการสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ ทําให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งกระบวนการผลิต
ที่เน้นการใช้แรงงานฝีมือนั้นถือเป็นจุดแข็งที่ยังทําให้นักท่องเท่ียวยัง
ถวิลหา และเร่ิมมีการปรับเปล่ียนพัฒนาขึ้นเพ่ือให้มีความร่วมสมัย
ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของความ
เป็นงานหัตถกรรมฝีมือเอาไว้ ดังจะเห็นในการวาดภาพลงใน

กระดาษสาจะเน้นรูปแบบเร่ืองราวเอกลักษณ์ของหลวงพระบาง 
เช่น ภาพวัดเชียงทอง ภาพพระบาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อนุชิต กุลมาลา [9] ในการพัฒนาหัตถกรรมพ้ืนบ้านจักสานไม่ไผ่
ต้องคงเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษและประยุกต์วัสดุ รูปแบบและ
ประโยชน์ใช้สอยท่ีสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานวิจัยของ
ปานฉัตท์ อินทร์คง [10] งานออกแบบท่ีใช้แรงบันดาลใจจากการ
คํานึงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นเป็นคุณค่าที่โดดเด่นและ
สร้างจุดสนใจให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างดี 
 
7 ข้อเสนอแนะ 

7.1 ควรสร้างเครือข่ายผู้ผลิตงานหัตถกรรมและของที่
ระลึก ภายในหลวงพระบางมากกว่าการแข่งกันจําหน่าย ปัจจุบัน
อาจยังไม่เห็นภาพเด่นชัดในด้านการจําหน่าย แต่เมื่อเปิดประชาคม
อาเซียนสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป็นสินค้า
โรงงานทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งต้นทุนถูกกว่าจะเข้ามาแย่ง
พ้ืนที่จําหน่าย อาจเกิดการขายตัดราคากันเอง หรืออาจเป็นไปได้ที่
จะมีการเลิกผลิตสินค้าหัตถกรรมบางอย่างแล้วหันไปซื้อสินค้าจาก
ภายนอกเข้ามาจําหน่ายแทน 

7.2 ในปัจจุบันเร่ิมมีการซื้อวัตถุดิบจากแหล่งภายนอก
มากขึ้น ซึ่งราคาจะสูงขึ้นทุกปี ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในด้าน
ศักยภาพการแข่งขัน เนื่องจากจะทําให้ราคาจําหน่ายสูงขึ้นด้วย ใน
อนาคตอาจทําให้ศักยภาพการแข่งขันลดลง ดังนั้นจึงควรให้
ความสําคัญกับประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการผลิตด้วย 

7.3 ควรรักษาคุณค่าของงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม
เอา ไว้ โดยอาจมี การประยุ ก ต์ รูปแบบใหม่บ้ า ง  แต่ ไม่ ควร
ลอกเลียนแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์จากที่อ่ืน เพราะจะทําให้สูญเสีย
เอกลักษณ์ความเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นไป เช่น รูปแบบของ
เคร่ืองปั้นดินเผา และโคมไฟประดับจากกระดาษสา ซึ่งมีรูปแบบไม่
แตกต่างจากในแถบเชียงใหม่ประเทศไทย แต่ควรสร้างอัตลักษณ์
เฉพาะของตนเองมากกว่าการลอกเลียนแบบจากภายนอก 

 
8 กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยคร้ังนี้สามารถดําเนินการสําเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ
และการทํางานเป็นทีมอย่างดีของผู้วิจัยทุกคน ขอขอบพระคุณ ดร.
วิบูล  เป็นสุข คณบดีคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ที่ช่วยจุดประกายในการศึกษาวิจัย และที่สําคัญคือ อาจารย์ทนูสิน 
กันดี (Thanousinh Kandee) และ อาจารย์แสงอาลุน สุนทะลี 
(Sengaloun Sounthaly) จากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว 
ในการติดต่อประสานงาน ทําหนังสือขออนุญาตในการศึกษาสํารวจ
และการสัมภาษณ์ผู้ผลิต ตลอดจนการลงพ้ืนที่ศึกษาร่วมกันโดยมิได้
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ย่อท้อ ประโยชน์ที่ ไ ด้จากการศึกษาในคร้ังนี้แก่ ผู้สนใจและ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องของ สปป.ลาว สําหรับ
การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
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