
1ช��น

72 40

80
อ�ดหนุนงานหตัถกรรมท�องถิ�นอย�างต�อเน่ือง

เช�ยงใหม� เป�นอีกเมอืงทีข่��นช�อ่เร�อ่งงานหตัถกรรม
ท�องถิ�นสุดประณีต มีให�เลือกสรรมากมาย
ตั�งแต�งานแกะสลกัไม�โดยสล�าพืน้เมอืง เคร�อ่งเง�น
จากชมุชนโบราณบนถนนวัวลาย ร�มกระดาษ
สา
ทีส่บืทอดว�ธ�การทําดั�งเดมิมานบัร�อยป�ของ
บ�านบ�อสร�าง งานผ�าทอลวดลายบรรจงจาก

หัตถกรรมแบ�งเป�น 6 ประเภท ได�แก�
จักสาน ไม� เคร�่องเง�น เคร�่องป��นดินเผา 
เคร�่องเข�น และผ�า 

What 
customers 
want? หัตถกรรมไหน 

‘โดนใจ’ ผู�บร�โภค

หัตถกรรมท�องถิ�นในบ�านของชาวเช�ยงใหม�
หัตถกรรมท�องถิ�น
ของเช�ยงใหม�มีอะไรบ�าง?

เหตุผลใดบ�างท่ีทําให�
ชาวเช�ยงใหม�ยัง ‘อยากซ�้อ’ 
หัตถกรรมท�องถิ�น

ความทันสมยัภายใต�รปูแบบอันเร�ยบง�าย แต�ตอบสนองการใช�ช�ว�
ตครบถ�วน ไม�เน�นรายละเอียดซบัซ�อน ดีไซน�หว�อหวา ใช�งานในระยะ
ยาวอย�างคุ�มค�า นําวสัดุธรรมชาติเข�ามาเป�นส�วนหน่ึงของงาน
ออกแบบ

หัตถกรรมท�องถิ�นยุคน้ี
ควรเป�นแบบไหน 
ถึงจะโดนใจผู�บร�โภค

32.4 26.7
เคร�อ่งจักสาน ผ�า

12.9
เคร�อ่งเง�น

12.5 10.9
ไม� เคร�อ่งป��นดนิเผา

4.6
เคร�อ่งเข�น

Offline Shopping

39.7

33.4

จร�งใจมาร�เกต็ | กาดคําเท่ียง | 
ถนนคนเดนิ  | ไนท�บาซาร� | 
บ�านถวาย

กาดวโรรส | กาดต�นลําไย 
กาดต�นพะยอม | และกาดธานินทร�

10.2ช�างฝ�มือโดยตรง

5.7ซูเปอร�มาร�เกต็

4.0ได�รบัเป�นของฝาก

7.1ออนไลน�

ตลาดหัตถกรรม
ท�องถิ�นในเช�ยงใหม�

ต้ังอยู�ในชมุชนสล�าทําเคร�อ่งเง�นท่ีสบืทอด
มาตั้งแต�โบราณ กลางวันจะมีร�านเคร�่อง
เง�นเป�ดขาย ส�วนเย็นวันเสาร�จะป�ดถนน
ให�ตั้งแผงจําหน�ายสินค�าพื้นเมือง 

ถนนคนเดินวัวลาย 

ศนูย�รวมสนิค�าหัตถกรรมท�องถ่ินจากผู�ผลิต 
ต้ังแต�งานฝ�มอืจาํพวกเยบ็ป�กถักร�อย ไปจนถึง
สินค�าอุตสาหกรรมในครัวเร�อน ข�าวของ
เคร�่องใช�สไตล�พื้นเมือง

ตลาดท่ีเน�นจาํหน�ายสนิค�าท่ีระลึกเป�นหลัก 
แบ�งเป�นโซนไนท�บาร�ซ�าท่ีต้ังแผงอยู�ร�มถนน 
ขายสนิค�าผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม 
และโซนตลาดอนุสาร ตั้งแผงขายสินค�า
งานฝ�มือ 

รวม 3 ตลาดเอาไว�ด�วยกัน คอื กาดวโรรส 
จําหน�ายอาหารพ้ืนเมือง ผัก ผลไม� และ
งานหัตถกรรม กาดต�นลําไย เน�นขายของกิน
ของฝาก เสื้อผ�า ผ�าทอ และกาดดอกไม� 
ขายดอกไม�ตามฤดูกาล

กาดหลวง

เป�ดบร�การเฉพาะช�วงเช�าทุกวนัเสาร� อาทิตย�  
มท้ัีงโซนจําหน�ายผลิตภัณฑ�ออร�แกนิก และ
โซนจาํหน�ายสนิค�าหัตถกรรมดีไซน�ร�วมสมยั 

จร�งใจ มาร�เก็ต

คอมมนิูต้ีสเปซบรรยากาศร�มร�น่ เน�นสนิค�
าดีไซน�ร�วมสมยัท่ีต�อยอดจากงานหัตถกรรม
ท�องถิ่น

ศูนย�รวมของสล�างานไม�ฝ�มือดี ภายในจ�
งมีร�านค�าขายเคร�อ่งเร�อนและของตกแต�งบ�
าน โดยสนิค�ามทัีง้แบบด้ังเดิมและแบบร�วม
สมยั

ถนนคนเดินวันอาทิตย�

ตลาดนัดของงานดีไซน�ใหญ�  สนิค�าส�วนใหญ�
มีเอกลักษณ�ของตนเอง โดยมากเป�นงาน
หัตถกรรมในชุมชน เพ่ือสนับสนุนศิลป�น
และนักออกแบบท�องถิ่น

HANDICRAFT 
MARKET IN 
CHIANG MAI 

แม�แจ�ม ไปจนถงึการนําเทคนคิมดัย�อม
มาเตมิไอเดยีสร�างสรรค�ทีม่กีลิ�นอายร�วมสมยั
สวมใส�ได�ทกุเพศทกุวัยเคร�อ่งป��นดนิเผารปูทรง
น�ารกั ใช�เทคนคิแปลกใหม� และเพิ�มรปูแบบ
การใช�งานให�หลากหลาย นํามาสู�ภาพลกัษณ�
ใหม�ในฐานะงาน Craft แสนเก� จนแพร�กระจาย
ความนยิมออกไปทั�วประเทศ

เช�่อมั่นในงานหัตถกรรมท�องถิ่น
มากกว�าสินค�าจาก
โรงงานขนาดใหญ� 

ต�องการงานหัตถกรรม
ครบถ�วนทั้งสุนทร�ยะ

และการใช�งาน

กลุ�มตัวอย�างมีหัตถกรรมท�องถิ่นอยู�ในบ�านอย�างน�อยหนึ่งช�้น

MODERN MINIMALISM

ผู�บร�โภคเขตเมืองเช�ยงใหม�ใช�ผลิตภัณฑ�ประเภทหัตถกรรมท�องถิ่นในช�ว�ตประจําวัน

บ�านข�างวัดบ�านถวาย

ฉําฉา มาร�เก็ตไนท�บาซาร�



26 - 40 ป�
67.5

41 - 55 ป�
13

20 - 25 ป�
12.5

58 68

เทรนด�โลกในแต�ละป�เปร�ยบเหมอืนคัมภรี�ไบเบิลของนกัออกแบบ ช�วยแนะนาํแนวทางความนยิม รวมทั�งแนวโน�มว�ถชี�ว�ตของ
มนุษย� ผ�านการศึกษาจากผู�เช�่ยวชาญหลายสาขา และในทุก ๆ ป� ศูนย�สร�างสรรค�งานออกแบบ (Thailand Creative & 
Design Center: TCDC) จะว�เคราะห�เจาะเทรนด�โลกทีน่�าสนใจในด�านต�าง ๆ ให�ผู�สนใจโดยเฉพาะนักออกแบนาํไปประยุกต�
ใช�ตามแนวทางทาํงานของตนเอง ให�ทันสมัยอยู�เสมอ 

มพีร�อมท้ังเง�นทองและเวลา
ต�องการการใส�ใจ ระมดัระวงัการใช�สอย

ต�องการเทคโนโลยท่ีีช�วยให�ใช�ช�ว�ต
สะดวกสบาย

มีอิทธ�พลทั้งต�อธุรกิจ แรงงาน และ
การเมอืง มอํีานาจในการจบัจ�ายมาก
ที่สุด ต�องการบ�านสวยงาม สะท�อน
รสนิยม ครอบครัวคือศูนย�กลาง 
ต�องการเทคโนโลยีและข�อมูลช�วย
เร�่องจัดสรรเวลาในช�ว�ต

ไม�ยดึติดกระแสหลัก  ใช�อินเตอร�เน็ต
ในช�ว�ตประจําวัน ให�ความสําคัญกับ
สขุภาพ  แสวงหาประสบการณ�แปลก
ใหม� ให�คุณค�ากับเร�่องราวความเป�น
มาของผลิตภัณฑ� (Story Telling) 

ไม�ยดึติดกับค�านิยมด้ังเดิม
ให�ความสาํคัญต�อการลงทุนใน
อสงัหาร�มทรพัย�  สนใจการเพ่ิมคุณค�า 
ให�กับตนเอง นิยมผลิตภัณฑ�จาก
ธรรมชาติ  ชอบความแตกต�าง

เติบโตมาพร�อมเทคโนโลยี ค�น
หาความรู�ด�วยตนเอง ได�รบัปลูกฝ�ง
เร�อ่งสขุภาวะ ปรบัตัวและรบักิจกรรม
เช�งจ�ตว�ทยาได�ดี มีความคิด
สร�างสรรค� สามารถเช�อ่มโยงความรู�ใน
หลายสาขา

ผู�บร�โภคกลุ�มน้ีให�ความเห็นว�า
แม�สินค�าหัตถกรรมจะน�าสนใจ 
แต�ยังอยากให�ปรับรูปแบบให�ร�วม
สมัยมากข�้น เข�าถึงทุกเพศทุกวัย 
อาจมีรูปลักษณ� สีสัน แปลกตาไป
จากเดิม แต�ยังคงเอกลักษณ�ของ
ท�องถิ่น

ผู�บร�โภคในเช�ยงใหม�ใช�ผลิตภัณฑ�
หัตถกรรมท�องถิ�นในช�ว�ตประจําวัน

Design for Local

People 
of 2020

54.5

26

เร�่องราวความเป�นมา (Story Telling ) 
ของผลิตภัณฑ� ทําให�การรับรู�ถึงคุณค�า
ของช�้นงานเพิ่มข�้น

เร�่องราวความเป�นมา (Story Telling) 
ของผลิตภัณฑ� ข�้นอยู�กับประเภทและ
ลักษณะการใช�งานของช�้นงาน

19.5ไม�เห็นว�าเร�่องราวความเป�นมา
ช�วยให�เกิดการรับรู�คุณค�าของช�้นงาน

13.2 42.6
เคร�อ่งจักสาน ไม�

35.5
เคร�อ่งเง�น

27.2 42.7
เคร�อ่งป��นดนิเผา เคร�อ่งเข�น

19
ผ�า

คุณลักษณะของงานหัตถกรรม

การพัฒนาคุณภาพสินค�าหัตถกรรมท�องถิ�นให�จ�งใจผู�ใช�งานข�อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบสินค�าหัตถกรรมท�องถิ�น

BABY BOOMER
อายุ 55 ป�ข��นไป

MILLENNIALS
อายุ 23-39 ป�

ALPHA
แรกเกิด-9 ป�

GEN Z
อายุ 10-22 ป�

GEN X
อายุ 40-54 ป�

To Design 
Something ออกแบบ (หัตถกรรม) 

อย�างไรให�ขายได�!

50.4 49.6
ผู�ชาย ผู�หญงิ

ทั้งสองประเทศ
มีประชากรกลุ�ม 
Millennials มากที่สุด

18.47 17.70
จ�น อนิเดยี

40.59

สัดส�วน
ประชากรโลก
ตามภมิูภาค

59.5 9.6

4.7

เอเช�ย ยุโรป

อเมร�กาเหนือ

17.2

8.4 0.5

แอฟร�กา

ละตินอเมร�กา
และคาร�บเบียน โอเช�ยเนีย

25-54 ป�

Millennials
และ Gen X

7,794 ล�านคน

ประเภทช��นงานหัตถกรรมที่ชาวเช�ยงใหม�มีมากที่สุด

การรับรู�เร�่องราวของผลิตภัณฑ�ยังสําคัญต�อชาวเช�ยงใหม�

ความคาดหวังต�องานหัตถกรรม

ครอบคลุม 3 เจนเนอเรชัน่ คือ Gen X, Millennials และ Gen Z

ท้ังประโยชน�ใช�สอย
และเช�งสุนทร�ยภาพ

เน�นประโยชน�ใช�สอย
มากกว�าสุนทร�ยภาพ

สุนทร�ยภาพมากกว�า
ประโยชน�ใช�สอย

3.9

ความน�าเช�่อถือของแบรนด�

3.8

ลักษณะเฉพาะมีผลต�อการ
ใช�งาน | คุณภาพ | ช�่อเสียงของ
ผู�ผลิต | ความสวยงาม

3.7

บร�การท้ังตอนซ�้อ |
หลังการขาย | สมรรถนะ
ของผลิตภัณฑ�

ต�องการปรบัรปูแบบของสินค�า

ผู�บร�โภคมองว�าสินค�าหัตกรรม
ท�องถ่ินยงัไม�สามารถตอบสนองการ
ใช�งานในช�ว�ตประจําวันได�มากนัก 
ต�องการสนิค�าแข็งแรง ทนทาน ดูแล
รกัษาง�าย มีประโยชน�ใช�งานหลาก
หลาย และเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม   

ต�องการให�ปรบัปรงุด�านสมรรถนะ

43
โตก

นํ้าต�น/คนโท ภาชนะใส�ของ ผ�าถุง

ขัน/สลุงกล�อง / ถาด ใส�ของ

43 22

Color of 2020 Color of 2021

นํ้าเง�นสดใส 
(Surf of Web)

ส�มอมชมพ�
(Desert Flower)

ขาว
(Egret)

ม�วง
(Petunia)

เข�ยว
(Canton)

ฟ�า
(AI Aqua)

เทา
(Blue Fog)

ส�มแสด
(Fiesta)

นํ้าตาลทอง 
(Golden Brown)

ชมพ�อมม�วง 
(Beetroot Purple)

เทอราคอตต�า
(Teracotta)

สีเข�ยวพาสเทล
(Neo Mint)

สีเข�ยว 
(Scheele’s Green)



86
ป� 2562

หมืน่ล�านบาท
5.85
มูลค�าส�งออก

ทั�งหมด

6,324.23 ล�าน
บาท 

ผลิตภัณฑ�หัตถกรรม 

ล�าน
บาท

3.9
Modern Minimalist

3.8
Vintage Style | Eclectic Style |

Elegant Country | Cottage

3.7
Industrial | Classic Style | 

Contemporary

3.6
Rustic Style

Keep Craft 
and 
Stay Local คราฟท�ยังไง

ให�อยู�รอด?

ผู�คนยุคน้ีสนใจความหลากหลายและอัตลักษณ�เฉพาะของชุมชน การชูเร�่องราวของ
ผลิตภัณฑ�หร�อ Story Telling ข�้นมาเป�นจุดขายจ�งเป�นกลยุทธ�ทางการตลาดท่ีน�าสนใจ

ก�อนจะเร�่มขายอะไร เราต�องรู �จักตัวเองก�อน แม�ว�างานหัตถกรรมท�องถ่ินจะมี
เอกลักษณ�เฉพาะตัว แต�การกําหนดจดุยนืและตัวตนของแบรนด�ก็มคีวามสาํคัญไม�แพ�กัน 
ถือเป�นจุดเร�่มต�นของการทําธุรกิจเลยก็ว�าได�

เมื่อรู�แล�วว�าจะขายอะไร ก็ควรรู�ด�วยว�าลูกค�าของคุณคือใคร ความต�องการและป�ญหา
ของเขาคืออะไร ไลฟ�สไตล�แบบไหนท่ีกลุ�มเป�าหมายของคุณช�่นชอบ เราในฐานะ
นักออกแบบหร�อผู�ผลิตจะตอบสนองตอบความต�องการหร�อแก�ป�ญหาเหล�าน้ัน
อย�างไร

ยกตัวอย�างจาก ผลสํารวจความช�่นชอบรูปแบบการตกแต�งท่ีอยู�อาศัยของชาวเช�ยงใหม�
ในเขตเมือง สะท�อนว�าหากต�องการขายสินค�าของแต�งบ�านให�กลุ�มน้ี สินค�าท่ีมีรูปแบบ
ทันสมัยแต�เร�ยบง�ายจะถูกใจผู�บร�โภคมากที่สุด

เช�ยงใหม� ได�รบัเลอืกให�เป�นสมาช�ก “เคร�อข�ายเมอืงสร�างสรรค�” 
ขององค�การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network) 
สาขาหตัถกรรมและศลิปะพืน้บ�าน (Craft and Folk Arts)
ในป� พ.ศ. 2560 ซ�ง่ช�วยย้ําว�าเช�ยงใหม�มตี�นทนุทางหตัถกรรม
และศลิปะพืน้บ�านทีเ่ข�มแข�ง

ภาพรวมการส�งออกสินค�าหัตถศิลป�ไทยในป� 2561 
(ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

รู �จักกลุ�มเป�าหมาย 

กลยทุธ�การตลาดในท�องถ่ินเป�นว�ธ�ท่ีน�าสนใจในการขยายธุรกิจ รวมท้ังการรกัษาฐานลูกค�าเดิม
ให�คงอยู� ด�วยการสร�างความสมัพันธ�อันแข็งแกร�ง ตลอดจนสร�างความเช�อ่มัน่ในสนิค�าและ
บร�การแก�ลูกค�าเพื่อเกิดการใช�ซํ้าและบอกต�อ

ยุคน้ีการขายสินค�าหัตถกรรมไม�จํากัดอยู�แค�ช�้นงานเท�าน้ัน แต�ประสบการณ�ก็เป�นสิ่งท่ี
คนรุ�นใหม�โหยหา หลายแบรนด�จ�งหันมาจัดเว�ร�กชอปเพ่ือถ�ายทอดองค�ความรู�เหล�าน้ี
แก�ผู�สนใจท่ีอยากลองทํางานหัตถกรรม แล�วใช�เป�นพ้ืนฐานไปสู�การสร�างสรรค�งาน
ออกแบบของตนเอง

DIY

รปูแบบการตกแต�งท่ีอยู�อาศัยของ
ชาวเช�ยงใหม�ในเขตเมือง

ถ�ายทอดองค�ความรู�
หัตถกรรมท�องถิ�นผ�านเว�ร�กชอป

ยุคน้ีการขายสินค�าหัตถกรรมไม�จํากัดอยู �แค�ช�้นงานเท�าน้ัน แต�ประสบการณ�ก็เป�น
สิ่งท่ีคนรุ �นใหม�โหยหา หลายแบรนด�จ�งหันมาจัดเว�ร�คช็อปเพ่ือถ�ายทอดองค�ความรู �
เหล�าน้ีแก�ผู�สนใจท่ีอยากลองทํางานหัตถกรรมดูบ�าง แล�วใช�เป�นพ้ืนฐานไปสู�การสร�างสรรค�
งานออกแบบของตนเอง

Design แต�งตัวใหม�ให�
หัตถกรรมท�องถิ�น

Story 
Telling คุณค�าท่ีช�วยเพิ�มมูลค�า

Brand
Positioning

หาจ�ดยืน
ของแบรนด�
ให�เจอ

Local Store  
Marketing

รักษาฐานลูกค�า
ในพื้นท่ีด�วย
การตลาดใน
ท�องถิ�น

พฤติกรรมผู�บร�โภคเขตเมืองเช�ยงใหม�ในการใช�ผลิตภณัฑ�
ประเภทหัตถกรรมท�องถิ�นในช�ว�ตประจําวัน

เช�อ่มั�นและเลือกใช�ผลิตภัณฑ�
ท่ีเป�นงานฝ�มือในท�องถิ�นมากกว�า
ผลิตภัณฑ�จากโรงงานอ�ตสาหกรรม

72

ตั�งใจท่ีจะซ�อ้หร�อใช�
สินค�าหตัถกรรมท�องถิ�นเช�ยงใหม�

64.5

แนะนําหร�อบอกต�อให�ผู�อืน่ใช�
ผลิตภัณฑ�หตัถกรรมท�องถิ�นเช�ยงใหม�

94

microsoft.com

ผู�บร�โภคใช�อนิเทอร�เน็ต
เพือ่ค�นหาธรุกจิในท�องถิ�น


