What
customers
want?

หัตถกรรมไหน
‘โดนใจ’ ผูบร�โภค

เช�ยงใหม เปนอีกเมืองทีข่ น� ช�อ่ เร�อ่ งงานหัตถกรรม
ทองถิ�นสุดประณีต มีใหเลือกสรรมากมาย
ตัง� แตงานแกะสลักไมโดยสลาพืน้ เมือง เคร�อ่ งเง�น
จากชุมชนโบราณบนถนนวัวลาย รมกระดาษ
สา
ทีส่ บื ทอดว�ธก� ารทําดัง� เดิมมานับรอยปของ
บานบอสราง งานผาทอลวดลายบรรจงจาก

แมแจม ไปจนถึงการนําเทคนิคมัดยอม
มาเติมไอเดียสรางสรรคทมี่ กี ลิน� อายรวมสมัย
สวมใสไดทกุ เพศทุกวัยเคร�อ่ งปน� ดินเผารูปทรง
นารัก ใชเทคนิคแปลกใหม และเพิม� รูปแบบ
การใชงานใหหลากหลาย นํามาสูภ าพลักษณ
ใหมในฐานะงาน Craft แสนเก จนแพรกระจาย
ความนิยมออกไปทัว� ประเทศ

หัตถกรรมทองถิ�น
ของเช�ยงใหมมีอะไรบาง?

หัตถกรรมทองถิ�นในบานของชาวเช�ยงใหม

หัตถกรรมแบงเปน 6 ประเภท ไดแก
จักสาน ไม เคร�่องเง�น เคร�่องป�นดินเผา
เคร�่องเข�น และผา

1

Offline Shopping

ผูบร�โภคเขตเมืองเช�ยงใหมใชผลิตภัณฑประเภทหัตถกรรมทองถิ่นในช�ว�ตประจําวัน

ช�น�

กลุมตัวอยางมีหัตถกรรมทองถิ่นอยูในบานอยางนอยหนึ่งช�้น

80
อ�ดหนุนงานหัตถกรรมทองถิน� อยางตอเนือ่ ง

เหตุผลใดบางที่ทําให
ชาวเช�ยงใหมยัง ‘อยากซ�้อ’
หัตถกรรมทองถิ�น

72

40

เช�่อมั่นในงานหัตถกรรมทองถิ่น
มากกวาสินคาจาก
โรงงานขนาดใหญ

ตองการงานหัตถกรรม
ครบถวนทั้งสุนทร�ยะ
และการใชงาน

หัตถกรรมทองถิ�นยุคนี้
ควรเปนแบบไหน
ถึงจะโดนใจผูบร�โภค

32.4 26.7 12.9
เคร�อ่ งจักสาน

ผา

12.5 10.9
ไม

เคร�อ่ งปน� ดินเผา

จร�งใจมารเก็ต | กาดคําเทีย่ ง |
ถนนคนเดิน | ไนทบาซาร |
บานถวาย

39.7

กาดวโรรส | กาดตนลําไย
กาดตนพะยอม | และกาดธานินทร

33.4

ชางฝมอื โดยตรง

10.2

ซูเปอรมารเก็ต

5.7

ไดรบั เปนของฝาก

4.0

ออนไลน

7.1

เคร�อ่ งเง�น

4.6
เคร�อ่ งเข�น

HANDICRAFT
MARKET IN
CHIANG MAI
ถนนคนเดินวัวลาย

รวม 3 ตลาดเอาไวดว ยกัน คือ กาดวโรรส
จําหนายอาหารพื้นเมือง ผัก ผลไม และ
งานหัตถกรรม กาดตนลําไย เนนขายของกิน
ของฝาก เสื้อผา ผาทอ และกาดดอกไม
ขายดอกไมตามฤดูกาล

ถนนคนเดินวันอาทิตย

จร�งใจ มารเก็ต

ศูนยรวมสินคาหัตถกรรมทองถิน่ จากผูผ ลิต
ตัง้ แตงานฝมอื จําพวกเย็บปกถักรอย ไปจนถึง
สินคาอุตสาหกรรมในครัวเร�อน ขาวของ
เคร�่องใชสไตลพื้นเมือง

ศูนยรวมของสลางานไมฝมือดี ภายในจ�
งมีรา นคาขายเคร�อ่ งเร�อนและของตกแตงบ
าน โดยสินคามีทงั้ แบบดัง้ เดิมและแบบรวม
สมัย

ไนทบาซาร
ความทันสมัยภายใตรปู แบบอันเร�ยบงาย แตตอบสนองการใชชว� �
ตครบถวน ไมเนนรายละเอียดซับซอน ดีไซนหว�อหวา ใชงานในระยะ
ยาวอยางคุม คา นําวัสดุธรรมชาติเขามาเปนสวนหนึง่ ของงาน
ออกแบบ

กาดหลวง

ตัง้ อยูใ นชุมชนสลาทําเคร�อ่ งเง�นทีส่ บื ทอด
มาตั้งแตโบราณ กลางวันจะมีรานเคร�่อง
เง�นเปดขาย สวนเย็นวันเสารจะปดถนน
ใหตั้งแผงจําหนายสินคาพื้นเมือง

บานถวาย

MODERN MINIMALISM

ตลาดหัตถกรรม
ทองถิ�นในเช�ยงใหม

ตลาดทีเ่ นนจําหนายสินคาทีร่ ะลึกเปนหลัก
แบงเปนโซนไนทบารซา ทีต่ งั้ แผงอยูร ม� ถนน
ขายสินคาผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
และโซนตลาดอนุสาร ตั้งแผงขายสินคา
งานฝมือ

เปดบร�การเฉพาะชวงเชาทุกวันเสาร อาทิตย
มีทงั้ โซนจําหนายผลิตภัณฑออรแกนิกและ
โซนจําหนายสินคาหัตถกรรมดีไซนรว มสมัย

บานขางวัด
คอมมูนติ สี้ เปซบรรยากาศรมร�น่ เนนสินค
าดีไซนรว มสมัยทีต่ อ ยอดจากงานหัตถกรรม
ทองถิ่น

ฉําฉา มารเก็ต
ตลาดนัดของงานดีไซนใหญ สินคาสวนใหญ
มีเอกลักษณของตนเอง โดยมากเปนงาน
หัตถกรรมในชุมชน เพื่อสนับสนุนศิลปน
และนักออกแบบทองถิ่น

To Design
Something
BABY BOOMER
อายุ 55 ปข�นไป
มีพรอมทัง้ เง�นทองและเวลา
ตองการการใสใจ ระมัดระวังการใชสอย
ตองการเทคโนโลยีทชี่ ว ยใหใชชว� ต�
สะดวกสบาย

GEN X
อายุ 40-54 ป
มีอิทธ�พลทั้งตอธุรกิจ แรงงาน และ
การเมือง มีอาํ นาจในการจับจายมาก
ที่สุด ตองการบานสวยงาม สะทอน
รสนิ ย ม ครอบครั ว คื อ ศู น ย ก ลาง
ตองการเทคโนโลยีและขอมูลชวย
เร�่องจัดสรรเวลาในช�ว�ต

MILLENNIALS
อายุ 23-39 ป
ไมยดึ ติดกระแสหลัก ใชอนิ เตอรเน็ต
ในช�ว�ตประจําวัน ใหความสําคัญกับ
สุขภาพ แสวงหาประสบการณแปลก
ใหม ใหคุณคากับเร�่องราวความเปน
มาของผลิตภัณฑ (Story Telling)

GEN Z
อายุ 10-22 ป

ออกแบบ (หัตถกรรม)
อยางไรใหขายได!
เทรนดโลกในแตละปเปร�ยบเหมือนคัมภีรไบเบิลของนักออกแบบ ชวยแนะนําแนวทางความนิยม รวมทัง� แนวโนมว�ถชี ว� ต� ของ
มนุษย ผานการศึกษาจากผูเช�่ยวชาญหลายสาขา และในทุก ๆ ป ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (Thailand Creative &
Design Center: TCDC) จะว�เคราะหเจาะเทรนดโลกทีน่ า สนใจในดานตาง ๆ ใหผสู นใจโดยเฉพาะนักออกแบนําไปประยุกต
ใชตามแนวทางทํางานของตนเอง ใหทันสมัยอยูเสมอ

Color of 2020

Color of 2021
สมอมชมพ�
(Desert Flower)

นํ้าเง�นสดใส
(Surf of Web)

ขาว
(Egret)

ชมพ�อมมวง
(Beetroot Purple)

7,794 ลานคน

มวง
(Petunia)
นํ้าตาลทอง
(Golden Brown)

Millennials
และ Gen X

เข�ยว
(Canton)
เทอราคอตตา
(Teracotta)

ฟา
(AI Aqua)

สีเข�ยว
(Scheele’s Green)

เทา
(Blue Fog)

สีเข�ยวพาสเทล
(Neo Mint)

50.4

สมแสด
(Fiesta)

เอเช�ย

26 - 40 ป

13
41 - 55 ป

เร�่องราวความเปนมา (Story Telling )
ของผลิตภัณฑ ทําใหการรับรูถึงคุณคา
ของช�้นงานเพิ่มข�้น

ไม

นํ้าตน/คนโท

ภาชนะใสของ

เคร�อ่ งปน� ดินเผา

เคร�อ่ งเข�น

27.2 42.7

อเมร�กาเหนือ

โอเช�ยเนีย

4.7

0.5
อินเดีย

17.70

ขัน/สลุง

เคร�อ่ งเง�น

ผาถุง

19
ผา

54.5
26

เร�่องราวความเปนมา (Story Telling)
ของผลิตภัณฑ ข�้นอยูกับประเภทและ
ลักษณะการใชงานของช�้นงาน

12.5
20 - 25 ป

13.2 42.6 35.5
เคร�อ่ งจักสาน

ละตินอเมร�กา
และคาร�บเบียน

สัดสวน
ประชากรโลก
ตามภูมภิ าค

การรับรูเร�่องราวของผลิตภัณฑยังสําคัญตอชาวเช�ยงใหม

ประเภทช��นงานหัตถกรรมที่ชาวเช�ยงใหมมีมากที่สุด

กลอง / ถาด ใสของ

9.6

ทั้งสองประเทศ
มีประชากรกลุม
Millennials มากที่สุด

ไมเห็นวาเร�่องราวความเปนมา
ชวยใหเกิดการรับรูคุณคาของช�้นงาน

ครอบคลุม 3 เจนเนอเรชัน่ คือ Gen X, Millennials และ Gen Z

โตก

17.2

18.47

ผูบร�โภคในเช�ยงใหมใชผลิตภัณฑ
หัตถกรรมทองถิ�นในช�ว�ตประจําวัน

67.5

40.59

59.5
จ�น

เติบโตมาพรอมเทคโนโลยี คน
หาความรูด ว ยตนเอง ไดรบั ปลูกฝง
เร�อ่ งสุขภาวะ ปรับตัวและรับกิจกรรม
เช�งจ�ตว�ทยาไดดี มีความคิด
สรางสรรค สามารถเช�อ่ มโยงความรูใ น
หลายสาขา

25-54 ป

ยุโรป

แอฟร�กา

8.4

ALPHA
แรกเกิด-9 ป

49.6
ผูห ญิง

ผูช าย

ไมยดึ ติดกับคานิยมดัง้ เดิม
ใหความสําคัญตอการลงทุนใน
อสังหาร�มทรัพย สนใจการเพิม่ คุณคา
ใหกบั ตนเอง นิยมผลิตภัณฑจาก
ธรรมชาติ ชอบความแตกตาง

Design for Local

People
of 2020

19.5

คุณลักษณะของงานหัตถกรรม

43
ทั้งประโยชนใชสอย
และเช�งสุนทร�ยภาพ

ความคาดหวังตองานหัตถกรรม

43

22

เนนประโยชนใชสอย
มากกวาสุนทร�ยภาพ

สุนทร�ยภาพมากกวา
ประโยชนใชสอย

3.9
ความนาเช�่อถือของแบรนด

3.8
ลักษณะเฉพาะมีผลตอการ
ใชงาน | คุณภาพ | ช�่อเสียงของ
ผูผลิต | ความสวยงาม

3.7
บร�การทั้งตอนซ�้อ |
หลังการขาย | สมรรถนะ
ของผลิตภัณฑ

ขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบสินคาหัตถกรรมทองถิ�น

การพัฒนาคุณภาพสินคาหัตถกรรมทองถิ�นใหจ�งใจผูใชงาน

ผูบร�โภคกลุมนี้ใหความเห็นวา
แมสินคาหัต ถกรรมจะนาสนใจ
แตยังอยากใหปรับรูปแบบใหรวม
สมัยมากข�้น เขาถึงทุกเพศทุกวัย
อาจมีรูปลักษณ สีสัน แปลกตาไป
จากเดิม แตยังคงเอกลักษณของ
ทองถิ่น

ผูบร�โภคมองวาสินคาหัตกรรม
ทองถิ่นยังไมสามารถตอบสนองการ
ใชงานในช�ว�ตประจําวันไดมากนัก
ต อ งการสินคาแข็งแรง ทนทาน ดูแล
รักษางาย มีประโยชนใชงานหลาก
หลาย และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

58
ตองการปรับรูปแบบของสินคา

68
ตองการใหปรับปรุงดานสมรรถนะ

Keep Craft
and
Stay Local

คราฟทยังไง
ใหอยูรอด?
เช�ยงใหม ไดรบั เลือกใหเปนสมาช�ก “เคร�อขายเมืองสรางสรรค”
ขององคการยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network)
สาขาหัตถกรรมและศิลปะพืน้ บาน (Craft and Folk Arts)
ในป พ.ศ. 2560 ซ�ง่ ชวยยํา้ วาเช�ยงใหมมตี น ทุนทางหัตถกรรม
และศิลปะพืน้ บานทีเ่ ขมแข�ง
ภาพรวมการสงออกสินคาหัตถศิลปไทยในป 2561
(ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
ผลิตภัณฑหัตถกรรม

มูลคาสงออก
ทั�งหมด

5.85
หมืน่ ลานบาท

ลาน
6,324.23 บาท
ลาน
บาท

Brand
Positioning

หาจ�ดยืน
ของแบรนด
ใหเจอ

ก อ นจะเร�่ ม ขายอะไร เราต อ งรู  จั ก ตั ว เองก อ น แม ว  า งานหั ต ถกรรมท อ งถิ่ น จะมี
เอกลักษณเฉพาะตัว แตการกําหนดจุดยืนและตัวตนของแบรนดกม็ คี วามสําคัญไมแพกนั
ถือเปนจุดเร�่มตนของการทําธุรกิจเลยก็วาได

รูปแบบการตกแตงทีอ่ ยูอ าศัยของ
ชาวเช�ยงใหมในเขตเมือง

Modern Minimalist

3.9

Vintage Style | Eclectic Style |
Elegant Country | Cottage

3.8

รูจักกลุมเปาหมาย
ป 2562

เมื่อรูแลววาจะขายอะไร ก็ควรรูดวยวาลูกคาของคุณคือใคร ความตองการและปญหา
ของเขาคืออะไร ไลฟสไตลแบบไหนที่กลุมเปาหมายของคุณช�่นชอบ เราในฐานะ
นักออกแบบหร�อผูผลิตจะตอบสนองตอบความตองการหร�อแกปญหาเหลานั้น
อยางไร

ผูบ ร�โภคใชอนิ เทอรเน็ต
เพือ่ คนหาธุรกิจในทองถิน�

ยกตัวอยางจาก ผลสํารวจความช�่นชอบรูปแบบการตกแตงที่อยูอาศัยของชาวเช�ยงใหม
ในเขตเมือง สะทอนวาหากตองการขายสินคาของแตงบานใหกลุมนี้ สินคาที่มีรูปแบบ
ทันสมัยแตเร�ยบงายจะถูกใจผูบร�โภคมากที่สุด

Industrial | Classic Style |
Contemporary

3.7

Rustic Style

3.6

microsoft.com

Story
Telling

86

คุณคาที่ชวยเพิ�มมูลคา

ผูคนยุคนี้สนใจความหลากหลายและอัตลักษณเฉพาะของชุมชน การชูเร�่องราวของ
ผลิตภัณฑหร�อ Story Telling ข�้นมาเปนจุดขายจ�งเปนกลยุทธทางการตลาดที่นาสนใจ

พฤติกรรมผูบ ร�โภคเขตเมืองเช�ยงใหมในการใชผลิตภัณฑ
ประเภทหัตถกรรมทองถิน� ในช�วต� ประจําวัน

72

เช�อ่ มัน� และเลือกใชผลิตภัณฑ
ทีเ่ ปนงานฝมอื ในทองถิน� มากกวา
ผลิตภัณฑจากโรงงานอ�ตสาหกรรม

Design

แตงตัวใหมให
หัตถกรรมทองถิ�น

ยุ ค นี้ ก ารขายสิ น ค า หั ต ถกรรมไม จํ า กั ด อยู  แ ค ช �้ น งานเท า นั้ น แต ป ระสบการณ ก็ เ ป น
สิ่งที่คนรุนใหมโหยหา หลายแบรนดจ�งหันมาจัดเว�ร คช็อปเพื่ อ ถ า ยทอดองค ค วามรู 
เหลานีแ้ กผสู นใจทีอ่ ยากลองทํางานหัตถกรรมดูบา ง แลวใชเปนพืน้ ฐานไปสูก ารสรางสรรค
งานออกแบบของตนเอง

64.5

ตัง� ใจทีจ่ ะซ�อ้ หร�อใช
สินคาหัตถกรรมทองถิน� เช�ยงใหม

Local Store
Marketing

รักษาฐานลูกคา
ในพื้นที่ดวย
การตลาดใน
ทองถิ�น

กลยุทธการตลาดในทองถิน่ เปนว�ธท� นี่ า สนใจในการขยายธุรกิจ รวมทัง้ การรักษาฐานลูกคาเดิม
ใหคงอยู ดวยการสรางความสัมพันธอนั แข็งแกรง ตลอดจนสรางความเช�อ่ มัน่ ในสินคาและ
บร�การแกลูกคาเพื่อเกิดการใชซํ้าและบอกตอ

94

แนะนําหร�อบอกตอใหผอู นื่ ใช
ผลิตภัณฑหตั ถกรรมทองถิน� เช�ยงใหม

DIY

ถายทอดองคความรู
หัตถกรรมทองถิ�นผานเว�รกชอป

ยุคนี้การขายสินคาหัตถกรรมไมจํากัดอยูแคช�้นงานเทานั้น แตประสบการณก็เปนสิ่งที่
คนรุนใหมโหยหา หลายแบรนดจ�งหันมาจัดเว�รกชอปเพื่อถายทอดองคความรูเหลานี้
แกผูสนใจที่อยากลองทํางานหัตถกรรม แลวใชเปนพื้นฐานไปสูการสรางสรรคงาน
ออกแบบของตนเอง

