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การท าเครื่องเงินชนเผ่า 
สร้างรายได้ 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่า 

สร้างรายได้” 
 
 

ส่วนที่ 1 :  

ท าไมต้องท าเครื่องเงินชนเผ่า 

สร้างรายได้ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได”้ 

    1.1 ความส าคัญของอาชพี  
  ส่งเสริมให้ชาวเขามีอาชีพที่มั่นคงเนื่องจากเดิมชาวเขาท าอาชีพ  
ท าไร่เลื่อนลอย ท าลายป่าไม้ การท าเครื่องเงินเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดั้งเดิม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวเขาแต่ละเผ่าให้คงอยู่สืบทอดลูกหลาน 

    1.2 กลุ่มเป้าหมายของชุดความรู้ท ามาหากิน   

  กลุ่มเกษตรกร/บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพ   
การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้ เป็นรายได้เสริม 

    1.3 ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 

  - ประโยชน์ต่อคนในพื้นที่/ประชาชน  
    เนื่องจากชาวเขาเผ่าลีซอได้มีการอพยพย้ายถิ่นฐานมาจาก
อ าเภออมก๋อยซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีการตัดไม้ท าลายป่าแหล่งต้นน้ าล าธาร
ก่อให้เกิดปัญหาในพ้ืนที่ป่าไม้ จึงได้มีการส่งเสริมการท าเครื่องเงินเพื่อเป็น
รายได้เสริม จากอาชีพทางการเกษตร 
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1.3 ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น (ต่อ) 

  - ประโยชน์ต่อคนในพื้นที่/ประชาชน  

 โดยอพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่หมู่บ้านหินแตกอ าเภอไชยปราการ 
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ท าไร่ท าสวนของชนเผ่าจีนฮ่อท าให้เกิด
ปัญหาเรื่องการแย่งที่ดินท ากิน จึงได้มีการอพยพย้ายหมู่บ้านห้วยจะค่านลีซอ  
โดยได้รับ การจัดสรรที่ดินท ากินให้กับครอบครัวละ  3 ไร่ ซึ่งเป็นหมู่บ้าน   
ในโครงการพระราชด าริ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ บริเวณ
พื้นที่อยู่ในหุบเขา พื้นที่ลาดชัน ไม่เหมาะแก่การท าอาชีพเกษตรกร และการ
ท าไร่เลื่อนลอย จึงส่งเสริมให้ชาวเขาเผ่าลีซอ มีอาชีพการท าเครื่องเงิน  

 

ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได”้ 

  
 - ประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
 สถานศึกษาสามารถเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการท าเครื่องเงิน
ชนเผ่าสร้างรายได้  

 - ประโยชน์ต่อผู้จัดท าองค์ความรู้   

 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพการท าเครื่องเงิน 

     1.4 ขั้นตอนการจัดท าชุดความรู้ท ามาหากิน  
 - ท าความเข้าใจ เรียนรู้ชุดความรู้ท ามาหากิน 

 - เลือกอาชีพที่มีความสนใจ ตัดสินในอาชีพที่เลือก 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

 - ศึกษาหาข้อมูลของอาชีพที่เลือก จากหนังสือเอกสาร วารสาร 
งานวิจัย  ทางอินเทอร์เน็ต  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  สื่อบุคคล  ศึกษาดูงาน     
นอกสถานที่ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 - รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่จ าเป็น และจัดล าดับความส าคัญ  
ของข้อมูล 

 - ออกแบบชุดความรู้ท ามาหากิน 
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ส่วนที่ 2 :  

เช็คความพร้อม 

ก่อนประกอบอาชีพ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



Infographic 
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Q & A ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 
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1. วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

2. ความรู้ที่ต้องมีทักษะ 
ที่ต้องใช้ 

3. เงินลงทุน/ 
การจัดการเงิน 

4. การจัดการก าลังคน 5. เครื่องมือและอุปกรณ์ 6. การลงมือท า 

7. การตลาด 
8. ปัญหา/กระบวนการ

แก้ปัญหา 
9. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 



ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 
“การท าเครื่องเงินชนผ่าสร้างรายได้” 
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 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ” เงิน” ก่อนว่า เงินคืออะไร 
และมีคุณสมบัติอย่างไร รวมไปถึงประโยชน์ที่ได้  
จากเงิน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  นอกจากนั้นยัง 
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องเงินไทยด้วย 

            เงิน คือ แร่ธาตุชนิดหนึ่งที่คุณสมบัติพิเศษ เนื้ออ่อน สีขาวงดงาม  

ส่องแสงประกายเจิดจ้ายามต้องแสงอาทิตย์ ต้านทานการกัดกร่อนได้ดี และ 

เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนมากขึ้น ทั้งที่ใช้ขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับ  

อันแสดงถึงความมั่งมีของผู้สวมใส่ หรือน าไปเป็นส่วนผสมของอาวุธต่างๆ 

เมื่อย้อนไปยังสังคมชนเผ่าต่างๆทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



 

และภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก  ซึ่งคนเหล่านี้ต่างยังคงผูกพันกับเรื่องราวของเงิน   

อยู่โดยเชื่อว่าเครื่องเงินทุกชนิดจะมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ สิ่งนี้ท าให้ชนเผ่า 

ต่างๆ พากันรักษาเครื่องเงินของตนเป็นอย่างดี เพราะในทางหนึ่งเป็นไปเพื่อ 

ความอยู่ดีมีสุขของตน ดังนั้นประเพณีเหล่านี้ยังได้รับการสืบทอดกันมา ใน 

ปัจจุบันเงินได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเราเป็นอันมาก ทั้งเป็น 

เครื่องประดับและเครื่องใช้อื่นๆ 

 เงินมีรากศัพท์เดิมที่เรียกว่า“แสงประกายสีขาว” ตามประวัติมนุษยชาติ  

เงินมีมาตั้งแต่สมัย 5,000 ปีก่อน เงินเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ 

        -ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และชาวอเมริกาใต้ เชื่อว่ามีวิญญาณ 

สิงศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเงิน 

          - ยุโรป เชื่อว่าเงินเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันภูตผีปีศาจ และเคราะห์ 

ร้าย อันตรายและยังน ามาซึ่งความสุขและโชคลาภ  

 
ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 

“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 
 



มาตรฐานเครื่องเงินไทย 

1.เครื่องเงินไทยต้องท าด้วยโลหะมาตรฐาน คือมีโลหะอื่นเจือปนได้ไม่เกิน
ร้อยละ 7.5 ของน้ าหนัก 

2.ส่วนประกอบของเครื่องเงินต้องแข็งแรง ทนทาน เรียบร้อย 

3.ลวดลายชัดเจน ช ารุดยาก อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

 ทักษะท่ีจะต้องใช ้

น้ าประสาน คือ สารเชื่อมหรือบัดกรี ชิ้นงานให้ติดกัน ท าจากส่วนผสมของ 

เงินทองแดง หรือทองเหลือง น้ าประสานมี 2 สูตร ด้วยกันคือ 

      -สูตรที่ 1 7:2:1  คือ  

น้ าประสาน 100 กรัม จะมีส่วนผสมเนื้อเงิน 70 กรัม ทองเหลือง 20กรัม 

(สูตรนี้ประหยัดแต่เงินจะด าง่าย) 
 - สูตร 2   8:2  คือ 

น้ าประสาน 100กรัม จะมีส่วนผสมเนื้อเงิน 80กรัมและทองเหลือง 20กรัม 

 
ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 

“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 
 



ขั้นตอนการท าน้ าประสาน 

 น าโลหะตามสูตรที่เราต้องการ มาผสมเข้าด้วยกัน แล้วน าไปใส่ในเบ้า 

หลอมเผาให้ร้อนจนละลายเป็นน้ าแล้วเทใส่ในรางเท เพื่อให้น้ าประสาน 

เป็นแท่ง แล้วน าไปตะไบด้วยตะไบด้ามแดงให้เป็นผงละเอียด ก่อนน าไปใช้ 

ทุกครั้งต้องต้มน้ าสะอาดให้เดือดแล้วเทใส่ลงในถ้วยที่ เตรียมผงประสานไว้  

จึงน าไปเชื่อมชิ้นงานได้ 

          โลหะ “เงิน” นับเป็นโลหะที่มีค่าในการที่มนุษย์เราน ามาประดิษฐ์ 

เป็นเครื่องประดับ เครื่องใช้ในบ้าน รองลงมาจาก”ทองค า “ คุณสมบัติของ 

เงินนั้นมีความเหนียวพอๆกับทองค า และมีสีสันสวยงาม แต่ข้อเสียของเงิน   

ก็คือ เมื่อถูกอากาศนานๆจะท าปฏิกิริยาก่อให้เกิดสีด าท าให้ต้องคอยดูและ 

รักษา จนบางที่ต้องมีการน ามา “กะไหล่ทอง” (เคลือบบนเนื้อเงนิ เพื่อให้ผิว 

ของเงินเป็นสีทอง ) เงินมีกรรมวิธีการผลิตและประดิษฐ์เป็น ผลงานต่างๆ 

เหมือนกับทองค า เช่น น ามาหุ้มสิ่งประดิษฐ์ต่าง เช่นภาชนะ โดยตีเป็นแผ่น 

บางๆก่อน หรือน ามาเลี่ยม เช่น เลี่ยม 

ความรู้ที่ต้องม/ีทักษะที่ต้องใช ้
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได”้ 



-เลี่ยมปลายมีที่ปลาย ที่ขอบ ที่ยอด เป็นต้น หรือน ามาบุ น ามาหล่อ  

นอกจากนั้นเมื่อขึ้นรูปแล้วก็น ามาขึ้นลาย เช่น “ดุนลาย” คือการท าให้เป็น 

ลวดลายลอยขึ้น นูนขึ้น คล้ายๆกับการปั้ม   แต่เป็นการตอกดุนลายที่- 

ละเอียดลออกว่า “การน ามาสลัก”เป็นการแกะลวดลายต่างๆลงบนภาชนะ 

การน ามาคร่ า เป็นการฝังลวดลายลงไปในด้ามมีด ฝักมีด จนเป็นได้ว่าการ 

ประดิษฐ์เครื่องเงินนั้น คล้ายกับเครื่องทองมาก จะแตกต่างก็อยู่ที่เนื้อโลหะ 

คนละชนิด 

การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุ การท าเครื่องเงินอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้ 

1.เครื่องมือ-อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการหลอมเงิน คือ ชุดท าไฟ เบ้าหลอม 
และรางเท 

2. เครื่องมือ-อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการตีเคาะเงิน คือ ทั่งเหล็ก 
ฆ้องสามย่าน และคีมปากจระเข้หรือคีมด้ามแดง 

3. เครื่องมือ-อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการรีดเงิน คือ เครื่องรีดเส้น เครื่องรีด
แผ่นและคีมปากจระเข้ 

 

ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



4.เครื่องมือ-อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการดึงเส้นลวด คือ ม้าดึง แผ่นดึงเส้น 

ลวดและคีมดึงเส้นลวด 

5. เครื่องมือ-อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการตัดหรือเจาะเงิน คือ กรรไกร     

โครงเลื่อย ใบเลื่อย สว่านมือและปากกาจับงาน 

6.เครื่องมือ-อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการตอกลาย คือ ชัน สิ่วตอกลาย  

และค้อน 

7.เครื่องมือ-อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการเชื่อมเงิน คือ ชุดท าไฟ แผ่นรองไฟ  

แหนบหรือคีมและน้ ายาประสาน 

8.เครื่องมือ-อุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในการขัด ล้าง คือ  กระดาษทราย  

แปรงทองเหลือง คีมขัดเงา ลูกประค าดีควาย น้ ากรดก ามะถัน  ตะไบชุด  

ถ้วยทองเหลือง คีมประจระเข้ ชุดท าไฟ และเศษผ้า 

ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ เครื่องเงิน 

       จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบ ารุงรักษา และใช้เครื่องมือ-อุปกรณ์และ 

วัสดุในการท าเครื่องเงินให้ถูกวิธีทั้งก่อนใช้และหลังใช้เช่น 

       1.แผ่นดึงเส้นลวดก่อนใช้ควรน าน้ ามันเครื่องทาบริเวณที่ที่เราจะน า 

โลหะไปดึง เพื่อลดการเสียดสีให้น้อยลง หากไม่ท าตามวิธีดังกล่าวจะท าให้รู 

ของแผ่นดึงเส้นลวดเสียเร็ว รูจะขยายใหญ่ออกและมีคม มีผลท าให้เส้นโลหะ  

ขาดง่าย 

        2.หลังใช้ก็ควรท าความสะอาดก่อนเก็บทุกครั้งโดยใช้น้ ามันก๊าดหรือ 

น้ ามันเบนซินธรรมดา โดยใช้แปรงสีฟันจุ่มน้ ามันแล้วขัด 

        3.ชโลมด้วยน้ ามันเครื่อง อีกครั้งเพื่อกันสนิมเกาะกินเครื่องมืออุปกรณ์  

ที่ท าด้วยโลหะหากมีการปฏิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นจะท าให้เครื่องมืออุปกรณ์  

ใช้ได้นานและทนทาน ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 

 

ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



วิธีการเก็บและรักษาเครื่องเงิน 

            เครื่องเงินทุกประเภท หากให้ถูกอากาศมากๆแล้วจะด าหรือเก็บไม่ 

ถูกวิธีเช่น ห่อด้วยถุงพลาสติกซึ่งจะท าให้เกิดความชื้นเป็นต้นเหตุให้เครื่องเงิน 

ด า หรือเครื่องประดับที่บางคนสวมใส่ไม่นานเกิดการด า ทั้งนี้ขึ้นกับเหงื่อของ 

ผู้สวมใส่ หากเป็นคนเหงื่อเค็มก็ท าให้เครื่องประดับเงินด าได้ เราจ าเป็นต้อง 

ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาให้ถูกวิธี โดยท าได้หลายหลายวิธี 

ดังต่อไปนี้  

1.ใช้ครีมขัดซิลเวอร์โคลท์ ขัดด้วยผ้าหรือส าลีจะท าให้เครื่องประดับเงินเกิด
ความมันวาว 

2.ใช้ส าลีหรือเศษผ้า กับยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้ขัดถูเครื่องเงินที่มีรอยด่างด า 
สักพักเครื่องเงินก็จะขาวและมีเงาวาว 

3.หรือต้มเครื่องเงินกับน้ ามะขามเปียกหรือสารส้มด้วยภาชนะที่ท าจาก
ทองเหลือง สแตนเลส หรือภาชนะเคลือบเท่านั้น หากเป็นภาชนะทีท า
ด้วยอลูมิเนียม กรดจากสารส้มหรือน้ ามะขามเปียกจะกัดอะลูมิเนียม
ออกมาผสมกับเงินจะท าให้เงินมีสีด า 

ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



4. หรือ น าไปขัดล้างด้วยแปรงทองเหลืองและผงซักฟอก หรือน้ ายาล้างจาน 

หรือลูกประค าดีควายซึ่งหาได้ในท้องถิ่น จะท าให้ประหยัดและเครื่องเงินจะ 

ขาวใสเป็นเงาวาวกว่าขัดด้วยผงซักฟอกหรือน้ ายาล้างจาน 

5. เมื่อขัดล้างเครื่องเงินให้ขาวใสและเป็นเงาวาวแล้ว ต้องเซ็ดให้แห้งสนิท 

ก่อนเสมอ แล้วจึงค่อยห่อด้วยกระดาษสา หรือเศษผ้าสะอาดแล้วเก็บใส่ 

ถุงพลาสติกแบบปากกดเพื่อไม่ให้อากาศเข้า 

ข้อเสนอแนะ 

         ส าหรับคนที่ชอบอาบน้ าพุร้อนควรถอดเครื่องประดับเงินออกก่อน  

ทุกครั้ง เพราะกรดก ามะถันในน้ าพุร้อนจะท าปฏิกิริยาต่อเงิน ท าให้เงินด า 

ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



  การท าเครื่องเงินชนเผ่าลีซู(ลีซอ)จะประดับเครื่องเงินรองจาก
อาข่าคือชนชาวเขาเผ่าลีซู นอกนั้นชอบน าเครื่องเงินเย็บติดกับเสื้อผ้า 
เผ่าลีซจูะประดับเครื่องเงินซับช้อนกัน จะแทบจะคลุมร่างมิด นั่นคือเวลา
ที่พวกเขามีความสุขที่สุด ทั้งด้วยความภาคภูมิและมั่นใจในสินทรัพย์
อันมีค่าเป็นหลักประกันของชีวิต เป็นหน้าเป็นตาของครอบครัว แสดงว่า
หัวหน้าจ่าบ้านนั้นท าหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นสามีอย่างสมบูรณ์ ท าให้
ชีวิตอันยากเข็ญของพวกเขาสดใสขึ้นไม่น้อยเลย อีกสาเหตุหนึ่ ง           
ที่เครื่องเงินได้รับความนิยมมากในชนเผ่าต่างๆเนื่องจากโลหะเงินยังเป็น
ตัวกลางในการซื้อขายอย่างเดียวที่เขามั่นใจและเชื่อถือได้ในสมัยก่อน 
โลหะเงินมีค่ามากส าหรับลกัษณะการแต่งกายของหญิงลีซอ มีความ
โดดเด่นมาก ตัง้แต่ผ้าโพกหวั ท่ีเป็นทรงป้านกลม ตกแต่งด้วยลกูปัด
และพู่ประดบัหลากสี เวลาสวมใส่จะส่งให้ใบหน้าของผู้หญิงดโูดดเด่น 
สวยงาม เสือ้ตวัยาวตดัเย็บด้วยผ้าสีสดใสตกแต่งด้วยริว้ผ้าเล็กๆ สลบั
สี สวมทบั กางเกงขายาว คร่ึงน่องสีด า มีผ้าคาดเอวที่เม่ือคาดแล้วจะ
ทิง้ชายไปทางด้านหลงัเป็นพู่หางม้า ท าจากผ้าหลากสีเย็บเป็นไส้ไก่
เส้นเล็กๆ จ านวนกว่า 100 เส้นขึน้ไปเมื่อเคลื่อนไหว พู่จะกวกัแกว่งไป
ด้วยดนู่ารักสวยงามมากและสวมสนบัแข้งสีสด  
 

ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



        หญิงสาวและหญิงสูงอายุแต่งกายคล้ายกันต่างกันเฉพาะการใช้สี ซึ่งใน 

กลุ่มหญิงสูงอายุจะใช้สีขรึมเข้มกว่า และผ้าโพกหัวก็ใช้ผ้าสีด าโพกพันไว้ ไม่มี 

ลูกปัดและพู่ประดับ  
    ผู้ชายสวมกางเกงสีสด และสาวเสื้อสีด าตกแต่งด้วยเม็ดเงินคาดเอว  

ประดับด้วยพู่หางม้าท าจากผ้าเย็บเป็นไส้ไก่สลับสี เวลาคาดเอวจะทิ้งชายลง 

มาทางด้านหน้า เด็กๆ ยังคงสวมใส่ชุดประจ าเผ่าให้เห็นโดยทั่วไป  ในการ 

ด ารงชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะไปที่ใด  พวกเขาจะต้องน าเงินติดตัวไป 

ด้วยทุกหนทุกแห่ง และทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับหรือของใช้สอย 

อื่นๆที่ท าด้วยเงินนอกจากเงินแล้วชาวเขาจะใช้ทองเหลืองและทองแดง      

ท าเครื่องประดับบ้างในสมัยนี้มักใช้อลูมิเนียมเทียม เงินก็ค่อยๆลดน้อย 

หายไปชนเผ่าที่ยังท าเครื่องเงินไว้ใช้เองและท าขายให้ชนเผ่าอ่ืน คือ ชนเผ่า 

ลีซู อาข่า ม้ง  เมี่ยน  และกระเหรี่ยง  เท่านั้นส่วนลูกประค านั้นใช้ประดับ     

เอาสีสันกันทุกเผ่า 

 
ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 

“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 
 



  ความเป็นมาของชนเผ่าลซีอเกี่ยวกับการใช้เครื่องเงิน 

 

 

 

 

 

 

         

 
        ผู้หญิงก็จะแต่งตัวให้สวยที่สุดทุกเวลา ทุกสถานที่ ในเทศกาลปีใหม่ 

จะประดับเครื่องเงินคลุมตัวเกือบมิดร่าง เสื้อผ้าจะปักด้วยกระดุมเงินกลมนูน 

เป็นสายและดอกดวงทั้งด้านหน้าและหลังหน้าอกแต่งด้วยหัวเข็มขัดเงิน 

 

 

ความรู้ที่ต้องมี/ทักษะที่ต้องใช้ 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



สี่เหล่ียม เรียงลงมาเป็นแถวรอบคอรัดด้วยผ้าแถบติดสร้อยระย้าซึ่งแผ่สยาย 

อยู่เต็มอก สองติ่งหูเจาะรูเกี่ยวตะขอห้อยตุ้มระย้าเงินและผูกไหมพรมสีต่างๆ 

เพื่อเพิ่มสีสัน สร้อยคอเงินหลายเส้นใต้คางที่โยงจากหูซ้ายไปหูขวา ข้อมือ   

ทั้งสองก็สวมก าไลเงินแผ่นกว้างแต่งริมด้วยอัญมณี แม้นิ้วมือก็สวมแหวนไว้ 

เต็มเกือบทุกนิ้ว ส่วนเสื้อก็ตกแต่งด้วยกระดุมเงินเหมือนกัน ยิ่งมากยิ่งดีแต่ที่ 

ได้มาตรฐานคือ หนึ่งพันเม็ด และจะห้อยต่างหูข้างซ้ายข้างเดียว ข้อมือทั้ง 

สองข้าง จะสวมก าไลเงินด้านเรียบๆข้างละ 1วง 

 

ความรู้ที่ต้องม/ีทักษะที่ต้องใช ้
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได”้ 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

 
 

ส่วนที่ 3 :  

ลงมือท า 
 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 



   ขั้นตอนการท าก าไล 
1.การหลอมเงิน น าโลหะเงินใส่ลงในเบ้าหลอมให้ร้อนจนเงินละลาย
เป็นน้ าแล้เทใส่รางเทจะได้เงินเป็นแท่งๆ 

  
  

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



 2.การรีดเงิน น าเงินที่ทุบแล้วไปรีดเส้นโดยใช้เครื่องรีดเป็นเส้นแบนๆ
ตามลวดลายที่ออกแบบ โดยใช้ดินสอเขียนลวดลาย ตกแต่งขนาดความกว้าง 
1 เซนติเมตรความยาว 20 เซนติเมตร จากนั้นน าแท่งเงินไปเผาไฟโดยใช้ปั้ม
ลมเท้าเหยียบเพื่อให้เนื้อเงินอ่อนตัว 

  
  

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

 3.การดึงเส้นลวด น าเงินที่รีดเส้นได้ไปดึงเส้น โดยใช้ปลายของเส้น
เงินสอดเข้าไปในรูแผ่นดึงลวดและคีบด้วยคีมคีบเส้นลวด แล้วหมุนสายพาน
ไปเรื่อยๆจนสุดสายพานแล้วสุดเส้นเงิน ท าแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ขนาดตาม  
ที่ต้องการ แผ่นดึงจะมีตั้งแต่รูใหญ่ไปจนถึงรูเล็กสุด แผ่นหนึ่งจะมีประมาณ 
36 รูและมีทั้งชนิดกลมและรูปสี่เหลี่ยม แต่แยกไว้อย่างละแผ่น 

  

  



 4.การเชื่อมเงิน คือ การน าเงินมาต่อเข้าด้วยกัน โดยอาศัย 

น้ าประสานเป็นตัวเชื่อมให้เนื้อเงินละลายเป็นเนื้อเดียวกัน และทั้งนี้ต้องใช้  

ไฟเผาอีกครั้ง ดังรูป น้ าประสานมีขายส าเร็จรูปหรือจะผสมเองก็ได้ 

 

 
ชุดความรู้ท ามาหากิน 

“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 
 



 5.การตัดหรือเจาะ คือ การตัดแต่งเงินด้วยกรรไกร หรือสว่านมือ 

หรือใบเลื่อย ทั้งนี้ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานด้วย 

 

 
ชุดความรู้ท ามาหากิน 

“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 
 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 
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     6.การตะไบเงิน คือ การเก็บเนื้องานหรือชิ้นงานให้เรียบร้อย โดย
การขัดด้วยตะไบมีให้เลือกหลากหลายขนาด มีทั้งตะไบท้องปลิง ตะไบหลัง
เต่า เป็นต้น หากขัดด้วยตะไบแล้วยังไม่มั่นใจก็ขัดด้วยกระดาษทรายอีกครั้งก็
ได้ โดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 360-1000 

  
  



7.การตกแต่งลวดลาย คือ  เป็นงานศิลปะตกแต่งเพื่อให้ชิ้นงาน 

มีความสวยงามมากขึ้น 

ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 
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8.กระบวนการขัด-ล้างเครือ่งเงนิ คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ
การท าเครื่องเงินทุกชนิด หรือทุกประเภท จะขัด-ล้าง ด้วยมือหรือเครื่องก็ได้ 
หากชิ้นงานไม่ใหญ่ก็ขัด-ล้างด้วยมือก็ได้ โดยใช้แปรงทองเหลืองกับลูก
ประค าดีควาย หรือน้ ายาล้างจานแต่ก่อนจะขัด-ล้าง  ควรต้มด้วยน้ ากรด
ก ามะถันก่อน เพื่อเงินจะได้ขาวใสเป็นเงาวาวมากขึ้น  

  



       - วัตถุดิบ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

เม็ดเงิน สารข้าวตอก 

น้ ากรด น้ ามันเบนซิน 

กระดาษทราย 
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    - เครื่องมือ / อุปกรณ์ 

 
 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

ลูกเต๋า ตะไบชนิดต่างๆ 

เบ้าหลอม      รางเท 

จานวัดเส้นลวด ฆ้อนเหล็ก 



    - เครื่องมือ / อุปกรณ์ 

 
 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

ตัวเตี้ยมตอกลาย แผ่นดึงเส้นลวด 

ชุดท าไฟ คีมชนิดต่างๆ 

แหนบเหล็ก คีมดึงเส้นลวด 



    - เครื่องมือ / อุปกรณ ์

 
 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

ก้านทองเหลือง สว่านมือ 

กรรไกรตัดเส้นลวด แท่งเคาะแหวน 

ตาชั่ง แผ่นทองเหลือง 



    - เครื่องมือ / อุปกรณ์ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

ทั่งเหล็ก แปรงทองเหลือง 

แผ่นรองไฟ 

ชุดท าไฟ ชุดตอกลาย 

พวงวัดแหวน 



เคล็ดลับในกระบวนการผลติ 

 - ทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่หาแหล่งซื้อเม็ดเงินที่น่าเชื่อถือเพราะถือเป็น
ปัจจัยส าคัญ ในการท าให้เครื่องเงิน  มีลักษณะแสงประกายสีขาวงดงาม      
ส่องแสงประกายเจิดจ้า  ยามต้องแสงอาทิตย์  ตลอดจนการผสมเม็ดเงิน    
ให้มีคุณภาพเปอร์เซ็นต์มาตรฐาน  92.5  เปอร์เซ็นต์  

- การประสานเนื้อเงิน  ให้ติดกันต้องอาศัยความช านาญ   การฝึกทักษะ    
การบัดกรีให้เนื้อเงินติดกัน 

- ช่างที่ท าเครื่องเงินขายจะต้องเชื่อถือได้ เนื่องจากการท าเครื่องเงินชนเผ่า
ราคาค่อนข้างสูง ราคาไม่ต่ ากว่า 20,000 บาท  เช่นราคาเข็มขัดเงินจ านวน    
1เส้น น้ าหนัก 400  กรัมขึ้นไป  

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้ 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้ ” 

 3.2 การบริหารจัดการ 

      - การเงิน/การลงทุน 
การท าเครื่องเงินต้องชื้ออุปกรณ์การท าเครื่องเงนิจ านวน 20,000 – 
30,000  บาท  ดังนี้ 

  
 
      

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ลูกเต๋า 1,500 บาท เบ้าหลอม 120 บาท แปรงทองเหลอืง 80 บาท 

รางเท 800 บาท จานวดัเส้นลวด 400 บาท แผ่นรองไฟ 120 บาท 

ตอกลาย 400 บาท ชุดท าไฟ 1,500 บาท ชุดตอกลาย 800 บาท 



 การท าเครื่องเงินต้องชื้ออุปกรณ์การท าเครื่องเงินจ านวน 20,000  

30,000  บาท  ดังนี้ 

    

 

 
 

ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

ค้อนเหลก็ 150 บาท ตะไบหลายขนาด 300 บาท สว่านมอื 1,000 บาท 

ตัวเตีย้มตอกลาย 800 บาท แหนบเหลก็ 120 บาท กรรไกรตัดเส้นลวด 120 บาท 

คมีแดง 200 บาท แผ่นดึงเส้นลวด 4,000บาท แท่งเคาะแหวน 250 บาท 



 อุปกรณ ์ 
 

ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

คมีดึงเส้นลวด 700 บาท ตาช่ัง 450 บาท แผ่นทองเหลอืง 250 บาท 

ก้านทองเหลือง 300 บาท เม็ดเงิน กก. 17,000 บาท สารข้าวตอก กก. ละ 150 บาท 

ทั่งเหล็ก 400 บาท เบอร์วัดแหวน 200 บาท ม้าดึง 3,000 บาท 

น้ ากรด ขวดละ 80 บาท น้ ามันเบนซิน ลิตรละ 40 บาท กระดาษทราย แผ่นละ 20 บาท 
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 การตลาด 

 ขายให้กับกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
 1.ส่งการท าเครื่องเงินให้กับกองงานศิลปาชีพฯ กทม. เช่น ขึ้นรูปสัตว์ 

ขันโตกเงิน เป็นต้น 

 2.ขายให้กลุ่มชาวเขาเผ่าลีซอด้วยกัน เช่นเข็มขัดเงิน ก าไลคอระย้าเงิน
เผ่าลีซ ูตุ้งติ้งเงินลีซู ระย้า 

 3.ขายให้กลุ่มฝรั่ง เช่น แหวน ก าไล สร้อยเงิน 

 4.ขายให้กับบุคคลทั่วไป เช่น แหวน ก าไล สร้อยเงิน 

 

ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



• รูปแบบผลิตภัณฑ ์

 

ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

 
 

ส่วนที่ 4 :  

ท าอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ 
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ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

4.1 ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
ปัญหาการท าเครื่องเงิน 
     1.ราคาเงินเม็ดราคาไม่แน่นอน ราคาวันต่อวัน 

     2.ขายเครื่องเงินตัดราคากัน 

     3.การเชื่อมเงินต้องใช้สายตาจ้องในการประสานเนื้อเงิน 

     4.สูดดมสารระเหยน้ ามันเบนซิน 
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
    1.ชั่งน้ าหนักเป็นกรัม  

    2.รวมกลุ่มกันขายมีร้านภายในชุมชน 

    3.การใช้สายตาประสานเนื้อเงินต้องใช้แว่นตา พักสายตาเป็นระยะไม่ควร
ท างานติดต่อกันเวลานานอย่างน้อยทุก3 ชั่วโมง 

   4.สารระเหยของน้ ามันเบนซิน ท างานในที่อากาศถ่ายเทได้ดี ใช้ผ้าปิดจมูก 
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4.2 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  
   - รูปแบบสินค้าดั้งเดิมคงเปน็เอกลักษณ์ของชาวเขา 

   - คุณภาพของเม็ดเงิน ซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ 

   - ฝีมือ ความช านาญ ประสบการณ์ 

   - มีใจรัก 

   - เพิ่มลวดลายใหม่ๆเป็นที่ต้องการของตลาด 

 

ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได”้ 



ชุดความรู้ท ามาหากิน 
“การท าเครื่องเงินชนเผ่าสร้างรายได้” 

4.3 แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพ  การท าเครื่องเงิน    
ชนเผ่า  เน้นการท าด้วยมือไม่ใช้เครื่องจักร อาศัยความ
ประณีต ละเอียด ใจเย็น  
 



แหล่งอ้างอิง 
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• เจ้าของความรู้ 

องค์ความรู้  การท าก าไลเงิน 
ชื่อ นายสาม  เลายี่ปา 
ที่อยู่ 192/15 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว            
จ.เชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท์  093-1603398 

องค์ความรู้  การท าก าไลคอระย้าเงิน 
ชื่อ นายยิ่ง  สินเช้า 
ที่อยู่ 192/14 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว     
จ.เชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท์  - 



 
แหล่งอ้างอิง 

 
เจ้าของความรู้ 

องค์ความรู้  การท าก าไลเงิน 
ชื่อ นายศราวุธ   เลาหมี ่
ที่อยู่ 192/44 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว             
จ.เชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท์  - 

องค์ความรู้  การท าก าไลเงิน 
ชื่อ นายชัย   สินเช้า 
ที่อยู่ 192/8 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว             
จ.เชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท์  - 



 
แหล่งอ้างอิง 

 
เจ้าของความรู้ 

องค์ความรู้  การท าก าไลเงิน 
ชื่อ นางสาวกาญจนา  สินเช้า 
ที่อยู่ 192/44 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว             
จ.เชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท์  - 

องค์ความรู้  การท าก าไลเงิน 
ชื่อ นายวิน   พร้อมมูลสกุล 
ที่อยู่ 192/10 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว             
จ.เชียงใหม่ 50210 
โทรศัพท์  - 



การท าเครื่องเงิน   
ชนเผ่าสร้างรายได ้
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การท าเครื่องเงิน    
ชนเผ่าสร้างรายได ้
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นภาวรรณ   วงคร์ัตน์  
คู่มือการสอนการท าเครื่องเงินชนเผ่า 

นภาวรรณ   วงค์รัตน์ 
 
คู่มือการสอนการท าเครื่องเงินชนเผ่า  

อาจารย์สายใจ    เจริญรื่น 
 
ศิลปะการร้อยเครื่องประดับจากหินมงคล พลังมหัศจรรย์แห่งการบ าบัดโรคและเสริมพลังแห่งโชคลาภ 

อาจารย์สายใจ    เจริญรื่น 
 
ร้อยหินมงคลเสริมโชคลาภสร้างอาชีพ 



http://www.openbase.in.th/node/3447 

การท าเครื่องเงินชน
เผ่าสร้างรายได้ 
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ภาพชาวเผ่าลีซู(ลีซอ)จากบ้านใหม่สหสัมพันธ์  
http://www.bloggang.com/ 

ประวัติความเป็นมา ต านานของลีซู 

ชนเผ่าม้ง - เครื่องเงิน 
http://www.openbase.in.th/node/993 
ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  
http://www.sawadee.co.th/thailand/hilltribes/lisu.html 



การท าเครื่องเงิน   
ชนเผ่าสร้างรายได ้
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แหลง่จ าหน่าย
วตัถุดบิและ
อุปกรณ ์

สินค้า อปุกรณ์เคร่ืองเงิน 
ช่ือร้าน  เอกภณัฑ์ 
ข้อมลูติดตอ่ 053-234566 

สินค้า ขายเคร่ืองเงินเคร่ืองประดบั 
ช่ือร้าน ธีรวฒุิ เคร่ืองเงิน 
ข้อมลูติดตอ่ 081-0456106 

สนิค้า ขายเคร่ืองเงินชนเผา่ 
ช่ือร้าน  เชียงดาวเคร่ืองเงิน 
ข้อมลูติดตอ่ 089-0714491 



แผนการถา่ยทอดองคค์วามรู้  
และรปูแบบกจิกรรม 

ครั้งที่ 1 

 ชื่อกิจกรรม การท าเครื่องเงิน 

 รูปแบบกิจกรรม สาธิต 

 ระยะเวลาด าเนินการ 20  ชั่วโมง 

 สถานที่จัดกิจกรรม กศน.ห้วยจะค่าน 

 กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาเรียนกศน. 

ครั้งที่ 2 

 ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมอาชีพการท าเครื่องเงิน 

 รูปแบบกิจกรรม  สาธิตและบรรยาย 

 ระยะเวลาด าเนินการ 5 ชั่วโมง 

 สถานที่จัดกิจกรรม  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน 

 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน 
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