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รูปแกะสลักทิวทัศนชนบท 
รูปที่  4.7   งานแกะสลักประเภททิวทัศนชนบท 

 
       นอกจากนี้ที่ชาวบานกิ่วแลนอยมีความภาคภูมิใจในความเปนชางของพวกเขา  คือ   
การไดแกะสลักหนาบัน    ประตู  หนาตาง  โบสถ  วิหาร  ของวัดวาอารามที่ชางบอกวานอกจาก
ความภาคภูมิใจที่ไดแสดงฝมือไวยังศาสนสถานที่ชาวพุทธไปเคารพกราบไหวพระพุทธศาสนาที่

ประดิษฐานในโบสถ  วิหารแลวยังไดแสดงฝมือไวใหคนรุนหลังไดพบเห็นอีกดวย 
                        4.1.8.5  การจัดกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 

           จากการจัดเวทีกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักและผูที่ เกี่ยวของในหมูบาน              
กิ่วแลนอย   ในวันที่ 13 มิถุนายน 2547 มีสมาชิกกลุมฯและผูที่เกี่ยวของเขารวมแสดงความคิดเห็น
และใหขอมูลในการสัมภาษณ  ถาม – ตอบ  ขอสัมภาษณตามโครงสราง จํานวน 26 คน(ดูใน
ภาคผนวกหนา  160) ซ่ึงขอมูลที่รวบรวมไดมีดังนี้ 

  1)  ประวัติความเปนมาของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอย 
         ปจจุบันบานกิ่วแลนอยมีกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 2 กลุม คือ กลุมสหกรณ
ผลิตไมสันปาตอง และกลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอย ผูวิจัยจะ
ทําการศึกษา  กลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอยเปนกรณีศึกษา    
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กลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอยไดรับการสงเสริมใหจัดตั้ง

เปนกลุมออมทรัพยจากพัฒนาชุมชน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เมื่อเดือนมกราคม         
พ.ศ. 2541   จัดตั้งเปนกลุมออมทรัพยวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอยเพื่อให
สมาชิกกลุมสามารถมีสิทธิใชไมหวงหามในการแกะสลักจากกรมปาไมไดอยางถูกตองตาม

กฎหมาย และมีเปนการรวมกลุมเพื่อสืบทอดและอนุรักษหัตถกรรมไมแกะสลักของหมูบาน 
สมาชิกเริ่มแรก 88 คน มีการออมทรัพยจากสมาชิกหุนละ 100 บาท จากสมาชิกทุกคนรวม  8,800    
บาท     เพื่อเปนทุนในการดําเนินงานของกลุม 

สมาชิกกลุมไดแยกตัวออกมาจากการเปนสมาชิกสหกรณเมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ. 2540 
และไดมารวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมออมทรัพยวิสาหกิจชมุชนหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอย 

ในระยะเริ่มแรกในป พ.ศ.  2541  กลุมฯมีการดําเนินงานที่เปนไปดวยดี สมาชิกความ
กระตือรือรนในการทํางาน และการจําหนายผลิตภัณฑของกลุม ก็ดําเนินไปดวยดี 

ตอมาในป พ.ศ. 2542 กลุมมีการดําเนินงานที่ไมตรงตามลักษณะรูปแบบสหกรณ            
เนื่องจากสมาชิกกลุมมีลักษณะเปนผูประกอบการรายเดี่ยว  และไมไดขายผลิตภัณฑไมแกะสลัก
ผานรานคากลุม ทําใหรานคากลุม ไมมีรายไดจากการหัก การจําหนายสินคาของสมาชิกทําให
โครงสรางการบริหารงานในลักษณะสหกรณดําเนินไปไดไมดีเทาที่ควร   กลุม ไดรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนชวยเหลือผูยากลําบาก  SIF เปนจํานวนเงิน 500,000 บาท เพื่อนํามาชวยเหลือผูมีเงินทุน
นอยในการประกอบอาชีพแกะสลัก โดยการใหกูยืมไมมีดอกเบี้ยและใหชําระคืนภายใน 2 ป 
ปจจุบันทางกลุมไดชําระคืนใหแกกองทุนทั้งหมดแลว กลุมมีทุนเรือนหุนเดิมและจากการสบทบ
จากกองทุน  SIF  ตั้งแตป พ.ศ. 2541   ถึง  2543    จํานวน 508,800 บาท ไดนํามาจัดสรางรานคาของ
กลุมเพื่อจําหนายผลิตภัณฑของกลุม และขอใบอนุญาตหรือมีไวในครอบครองเพื่อการคาซึ่ง

ส่ิงประดิษฐเครื่องใชหรือส่ิงอื่นใดบรรดาที่ทําดวยไมหวงหามเปนเงิน 55,000 บาท กลุมมีเงิน         
คงเหลือ 453,800 บาท ไดนํามาซื้อไมเพื่อนํามาผลิตผลิตภัณฑของกลุมฯ และไดแบงใหสมาชิกที่
ตองการกูยืมเปนไปเปนทุนในการซื้อไมแกะสลักของตนเอง 

พ.ศ .2543   กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักไดจัดตั้งรานคาของกลุมภายในบริเวณบาน
นางศิวพร  ทองจาม     ซ่ึงเปนประธานกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก   ซ่ึงอยูติดกับถนนภายใน
ชุมชน โดยเปดเปนรานจําหนายผลิตภัณฑแกะสลักของกลุม   ซ่ึงนางศิวพร    ทองจาม  ไมคิดคาเชา 
แตสมาชิกกลุมไดตกลงกันที่จะชวยบํารุง  เรื่องคาน้ํา  คาไฟ  ทั้งหมดของรานคากลุม ซ่ึงกลุมมี
รายไดจากการหัก 3% ของยอดฝากขายผลิตภัณฑรานคากลุมฯ ซ่ึงเงินสวนนี้ยังใชเปน   สวัสดิการ
ใหแกคณะกรรมการและสมาชิกกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักดวย 
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ในการเปดรานจําหนายสินคาแกะสลักทางกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักจะรวมกัน

ออกคาใชจายทั้งหมดถาหากมีคาใชจายเกิดขึ้น และสมาชิกกลุมจะทําการผลัดเปลี่ยนกันมาทําหนาที่
จําหนายผลิตภัณฑคนละ 2 วันจนครบจํานวนสมาชิก 

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544   กลุมมียอดเงินที่หักจากการขายตั้งแตป 2541 ถึง 2544            
รวมเปนเงิน 4,200 บาท ทางกลุมไดตกลงนําเงินที่มีอยูไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมาจําหนายใหแก
สมาชิกเปนเงินเชื่อโดยจายชําระเปนรายเดือนจึงไดมอบหมายให  นางศิวพร    ทองจาม                   
ประธานกลุม  และนางเรณู  ดงคําฟู    ฝายการเงินไปดําเนินการ 

 ตอมาในป  พ.ศ.   2545 ทางกลุม ไดรับเงินสนับสนุนจากสหกรณจังหวัดเชียงใหม
เปนเงิน 45,000 บาท โดยใหเปนเงินสูญเปลา เพื่อใหกลุมใชสํารองใชจายในการทําไมแกะสลัก                    
ทางสมาชิกกลุมจึงไดนําเงินสวนนี้มาใหสมาชิกไดกูยืมเพื่อจะไดเปนทุนสํารองของกลุมตลอดไป 

       ในดานผลิตภัณฑของกลุมไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  ประเภทการตกแตงราน
หัตถกรรมแกะสลักผลิตภัณฑไมทั่วไป ในการประกวดแขงขันหัตถกรรมแกะสลักผลิตภัณฑไม
ของอําเภอสันกําแพง ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 5 –7 ธันวาคม  พ.ศ.  2543 และไดรับรางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 ดานคุณภาพในการประกวดประเภท ตัวอักษรพันธไมมงคลพระราชทาน ในงานประกวด
เดียวกัน ตอมาไดรับเลือกเปน หนึ่งตําบล   หนึ่งผลิตภัณฑ   ขององคการบริหารสวนตําบลบานแม                          
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 9 เมษายน 2545 และในวันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ.  2545   
ทางกลุมยังไดรับอนุญาตใหใชตราสัญลักษณผลิตภัณฑเมืองเชียงใหม (Chiang Mai Brand) ซ่ึงออก
ใหโดยนายโกสินทร  เกษทอง ผูวาราชการาจังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้กลุมยังไดรับรางวัลระดับ   
5   ดาว   ในการประกวดแขงขันหัตถกรรมไมแกะสลักประเภทชางลีลา ในงานหัตถกรรมภาคเหนือ             
จากกรมพัฒนาชุมชน   วันที่ 28 สิงหาคม  พ.ศ.   2546 
               2)  วัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุม 
               ในการจัดตั้งกลุมสมาชิกหัตถกรรมไมแกะสลักนั้น เพื่อใหกลุมและสมาชิกมีสิทธิ
ในการใชไมหวงหามในการแกะสลักจากกรมปาไมไดอยางถูกตองตามกฎหมายแลว กลุมยังมีความ
ตองการที่จะใหหนวยงานของรัฐไดเขามาสนับสนุนงานหัตถกรรมไมแกะสลักของกลุมให           
ถูกทิศทาง  เชน  การสงเสริมดานการขาย   ดานการตลาด  และดานการเงิน เนื่องจากทุนในการ
ดําเนินงานของกลุมมีสํารองไวนอย ซ่ึงงานที่ผลิตแตละชิ้นตองใชเวลานาน กอรปกับในชุมชนไมมี
นักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเหมือนบานถวาย จึงทําใหการจําหนายคอนขางยากลําบาก เพราะตองรอ     
พอคาคนกลางเขามาซื้อที่ศูนยของชุมชนเปนบางครั้งเทานั้น 

จากวัตถุประสงคดังกลาว นางศิวพร  ทองจาม, (เวทีชาวบาน  13 มิ.ย. 47)          
กลาววา   “...ถาการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทางกลุมคิดวา การพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตคงจะดีขึ้นได  ทั้งนี้ทางกลุมตองมีการทํางานรวมกันอยางจริงจังมีจุดมุงหมายเดียวกันไปตลอด  
เพื่อสนองความตองการของกลุมและพัฒนาตนเอง   โดยใชศักยภาพที่ตนมีอยูอยางเต็มที่เพื่อ

นําไปสูความสําเร็จและเปาหมายในชีวิตของตนเองที่สมบูรณ…” นางกันตี  ดงเย็น, (เวทีชาวบาน               
13  มิ.ย. 47) ไดกลาวตออีกวา “...การจัดตั้งกลุมนอกจากที่สมาชิกบางทานไดกลาวมาแลว ยังเพื่อ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เปนการหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวโดยมีรายไดและคาตอบแทน
สามารถนําไปใชในปจจัยส่ีของการดํารงชีวิตได…” นางเพ็ญผกา  ดงใหญ, (เวทีชาวบาน               
13  มิ.ย. 47)   ไดกลาวเสริมวา    “...การมีกลุมพวกเรามิไดคิดถึงแตเพียงเศรษฐกิจอยางเดียวแตยังมี
จุดมุงหมายในทางสังคมใหเกิดการรวมกลุม การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและบทบาท
หนาที่มีความสมานสามัคคีกลมเกลียว   งานจึงมีความผูกพันกับชีวิตของพวกเราโดยที่งานมี

อิทธิพลตอคุณคาและความหมายของชีวิต งานเปนสวนสําคัญของชีวิต และนํามาซึ่งความสุขและ
ความสําเร็จในชีวิต…” 

        นอกจากนี้ทางกลุมยังกลาวอีกว า  หากกลุมคนในชุมชนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามลําดับ และเมื่อคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นชุมชนก็เกิดความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยไมตองนั่งรอใหใครเขามาชวยเหลืออีก

จากการกลาวของ  นายสมบูรณ  เรือนคํา , (เวทีชาวบาน  13  มิ.ย. 47) 
สําหรับความชวยเหลือของกลุมตอชุมชนนั้นบทบาทของกลุมฯตอชุมชนเปนไป

ในรูปแบบของการใหเงินสนับสนุนในกิจกรรม    ตาง ๆ  ของชุมชน ซ่ึงเปนเงินทุนของกลุมจาก
การหักรอยละ 3 จากมูลคาการจําหนายสินคาของสมาชิกกลุม  เชนงานประเพณีลอยกระทงงานวัน
เด็ก  เปนตน นอกจากนี้กลุมฯยังไดมีการชวยเหลือดานแรงงานจากกลุมฯสมาชิกเชน แรงงานใน
การปดกวาดซากไฟไหมบานของสมาชิก  แรงงานในการปดกวาดเมื่อมีการจัดกิจกรรม เปนตน                

         3)   หนาที่และโครงสรางของกลุม 
                           ลักษณะของธุรกิจหัตถกรรมไมแกะสลักของกลุม มีลักษณะการรวมกลุมใน

รูปแบบ สหกรณซ่ึงมีการบริหารจัดการองคกรของกลุมใหเปนไปตามกฏ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ของ
โดยมีโครงสรางและตําแหนงขององคกรในรูปแบบสหกรณซ่ึงการคัดเลือกคณะกรรมการกลุม จะมี
การประชุมใหญของสมาชิกกลุมเพื่อทําการคัดเลือกกรรมการใหเขามาดํารงตําแหนงแตละตําแหนง 

ในการคัดเลือกคณะกรรมการของกลุมโดยจะทําการคัดเลือกบุคคลใหครบตาม

จํานวนตําแหนงทั้งหมดของคณะกรรมการ จากนั้นจะใหสมาชิกคัดเลือกบุคคลที่ถูกคัดเลือกตาม
ความเหมาะสมของแตละตําแหนงโดยการยกมือใหคะแนน ซ่ึงแตละตําแหนงจะพิจารณาตาม         
คุณสมบัติตางๆ เชน ตําแหนงประธานกลุม จะตองเปนผูที่มีความเสียสละใหกลุม เปนที่นับถือของ
สมาชิกทุกคน สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการได ตําแหนงรองประธาน ตองมี
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คุณสมบัติที่สามารถทําหนาที่ทํางานแทนประธานไดหากประธานติดธุระ เลขานุการเปนผูสามารถ
จดบันทึกการประชุมตางๆ และออกหนังสือราชการได สวนเหรัญญิกตองเปนบุคคลที่มีความ         
ซ่ือสัตย สามารถเก็บเงินกลุม ได และคณะกรรมการตางๆ จะตองเปนผูที่สามารถเขารวมประชุม
ตางๆ ของกลุม ไดและมีความเสียสละในการทํางานกลุม 

กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักมีการประชุมสามัญประจําปๆละ 1 ครั้ง ในชวง
เดือนพฤษภาคม เปนการประชุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน  นอกจากนี้ยังมีการประชุมวิสามัญอีก 4 
คร้ัง โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับดานการเงิน  การปรับปรุง  และการวางแผนการผลิตและ

การตลาดของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ในปตอไป 
ตั้งแตป 2541 ถึง 2543 กลุม มีการคัดเลือกคณะกรรมการ จากการประชุมใหญ

สามัญประจําป คณะกรรมการมีวาระ 2 ป โดยมีคณะกรรมการฝายตาง ๆ  ดังนี้ คือ ประธาน รอง
ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ  อยางละ 1  ตําแหนง   และคณะกรรมการอีก 5 
ตําแหนง  

ในป 2547 ไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการกลุมขึ้นมาใหมซ่ึงกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอยไดคัดเลือก นางศิวพร   ทองจาม   ดํารงตําแหนง

ประธานกลุม  ซ่ึงนางศิวพร  ทองจาม   เคยไดรับเลือกเปนประธานมาแลวตั้งแตป 2541 ถึง 2544 
รวมเปน 2   สมัยดวยกัน และไดกลับมารับตําแหนงประธานในป  พ.ศ.  2547 นี้อีกครั้ง และเลือก  
นางกันตรี   ดงเย็น   ดํารงตําแหนงรองประธาน  นางรําพรรณ    มูลคํา   ดํารงตําแหนงเลขานุการ   
นางเรณู  ดงคําฟู  ดํารงตําแหนงเหรัญญิก และไดคัดเลือกนางบัวเกี่ยง  กิ่งแกว นางเพ็ญผกา  ดงใหญ  
นายสมบูรณ  เรือนคํา  นายดวงตา    สิทธิวัง    และนายโท   สิทธิมูล  เปนกรรมการกลุม      
โครงสรางองคกรกลุมวิสาหกิจชุมชน ดูภาพที่ 4.8 
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วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ประธาน 

นางศิวพร   ทองจาม 

รองประธาน 

นางกันตรี  ดงเย็น 

เลขานุการ 

นางอําพรรณ  มูลคํา 
เหรัญญิก 

นางเรณู  ดงคําฟู 

กรรมการ 

นางบัวเกี่ยง  กิ่งแกว 

กรรมการ 

นางเพ็ญศรี  ดงใหญ 
กรรมการ 

นายสมบูรณ  เรือนคํา 
กรรมการ 

นายดวงตา  สิทธิวัง 

กรรมการ 

นายโท  สิทธิมูล 

ภาพที่  4.8 แผนผังโครงสรางองคกรประจาํป 2547 

 

 
 

รูปภาพที่  4.9   คณะกรรมการกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 
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                         4.1.8.6  การจัดจําหนาย 
     การบริหารการตลาดของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักมีบุคคลที่ทําหนาที่บริหาร
การตลาด  คือคณะกรรมการของกลุม  โดยสวนใหญรวมกันกําหนดราคาของผลิตภัณฑ                
การวางแผนการตลาดในเรื่องของการจัดจําหนายและสถานที่จําหนายผลิตภัณฑ แตคณะกรรมการ      
บางคนยังไมมีสวนรวมในการบริหารการตลาดเทาที่ควรเนื่องจากขาดความรู ความเขาใจในการ    
จัดการดานการตลาด และใหความสนใจในเรื่องการจัดจําหนายผลิตภัณฑของตนเองเปนหลัก      
แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติกลุมยังมีบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารของกลุม คือ               
นางศิวพร  ทองจาม ประธานกลุม ทําหนาที่ในการหาตลาดโดยเปนตัวแทนกลุมงานหัตถกรรมไม
แกะสลัก  ในการออกรานจําหนายผลิตภัณฑตามสถานที่ตาง ๆ ที่หนวยงานของภาครัฐและเอกชน
จัดขึ้น 
     ในระยะแรกในการจัดตั้งกลุม ผลิตภัณฑโดยมากของกลุมจะมีช้ินใหญจะเปน         
ผลิตภัณฑโตะ เกาอี้แกะสลักมีลวดลายเปนรูปชาง และชางเปนตัวในลักษณะทายืนแบบธรรมดา  
ในชวงตอมาสมาชิกกลุมไดมีการพัฒนาการแกะสลักขึ้นมา โดยเริ่มแกะสลักชางโขลง ชางลีลาซึ่งมี
อริยาบทตาง ๆ  และสัตวในวรรณคดีตาง ๆ ตลอดจนเทพเจาและผลิตภัณฑตาง ๆ อยางแพรหลาย
และสามารถนําออกมาแสดงที่รานคากลุมเชนปจจุบัน 
 1)  ชองทางการจัดจําหนายของกลุม 
  การจําหนายผลิตภัณฑไมแกะสลักของกลุมงานหัตถกรรมบานกิ่วแลนอย นางศรีวรรณ  
นวลสุดา ,(เวทีชาวบาน 13  มิ.ย. 47)   กลาววา   “...ผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมบานกิ่วแลนอย  
โดยมากเปนการขายปลีก   สวนใหญขายใหกับลูกคารายยอย ไดแก ลูกคาจากตางจังหวัด เชน 
กรุงเทพฯ ภูเก็ต ประมาณรอยละ 40 ของมูลคาการขายทั้งหมด ลูกคาบานถวาย นักทองเที่ยว       
ชาวตางประเทศ ประมาณรอยละ 10 และ 40 ของมูลคาการขายทั้งหมด ตามลําดับ และการออกราน
จําหนายตามสถานที่ตาง ๆ ประมาณ    รอยละ 10 ของมูลคาการขายทั้งหมด สําหรับการจําหนาย
ผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรม       ไมแกะสลักจะเปนการผลิตและตั้งแสดงสินคาที่ศูนยจําหนาย
ของกลุมงานหัตถกรรมภายในหมูบาน  ลูกคาจะแวะเขามาเยี่ยมชมและเลือกซ้ือสินคาจากศูนย 
ปริมาณการซื้อแตละครั้งประมาณ 3,000 - 5,000 บาท/คน ลูกคาสวนใหญจะเขามาในชวงเดือน 
พฤศจิกายน - เมษายน เฉล่ียเดือนละประมาณ 3 - 4 ราย...” 

 ดานการขนสงจะมีทั้งลูกคาขนสงเองและทางกลุมจัดสงผลิตภัณฑให โดยคาขนสง
ลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบ สําหรับบรรจุภัณฑกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักจะใชกระดาษ

หนังสือพิมพหอผลิตภัณฑและใชเทปกาวปดผนึก  
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 ชองทางการจัดจําหนายของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักแสดงรายละเอียดดัง

แผนผังภาพที่ 4.10  
 

 
 
 

กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 

 
 
รอยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลูกคารายยอย

ตางประเทศ 

รอยละ 10 

ลูกคารายยอย

ภายในประเทศ 

รอยละ 10 

ลูกคาบาน  
ถวาย 

 

ตลาด 

ขายปลีก 

รอยละ 40 
รอยละ 40 

การออกราน

จําหนายผลิตภัณฑ 

ภาพที ่4.10 แผนผังชองทางจัดจําหนายของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 
 

 ผูผลิตรายอื่นที่มีการผลิตผลิตภัณฑไมแกะสลักเหมือนกัน ภายในพื้นที่มี จํานวน         
2 ราย ไดแก กลุมแกะสลักบานกิ่วแลหลวง และกลุมแกะสลักบานฟาฮาม นอกจากนี้ยังมีกลุม
แกะสลักจากบานถวาย อําเภอหางดง ซ่ึงกลุมผูผลิตทั้ง 3 ราย จําหนายผลิตภัณฑไมแกะสลักราคาสูง
กวา และกลุมแกะสลักบานถวายคอนขางไดเปรียบในเรื่องสถานที่จัดจําหนาย   การบรรจุและ      
การขนสงใหกับลูกคา 

 ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของกลุมอีกชองทางหนึ่งคือการสงเสริมการขาย       
ณ จุดนั้นๆ 

 การสงเสริมการขายผลิตภัณฑของกลุม สวนใหญจะเปนการออกรานจําหนาย
สินคาซ่ึงเปนการออกรานในสวนของภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นทั้งภายในจังหวัดและตางจังหวัดและ

ที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑของกลุมภายในชุมชน 
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 สําหรับการสงเสริมการขายของกลุมและสมาชิกสวนใหญจะใชวิ ธีการที่

เหมือนกันคือ การลดราคาสินคาประมาณรอยละ 10 ของราคาขายที่ตั้งไว การบริการตกแตงสีให
ลูกคาโดยไมคิดคาแรงเพิ่ม การอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาในดานการจัดสงผลิตภัณฑใหกับ
ลูกคาที่สถานที่บรรจุหีบหอ (Packing)  ของบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

 นายสมบูรณ เรือนคํา, ( สัมภาษณ  13  มิ.ย.  47) กลาววา “...จากการดําเนินงานที่
ผานมา ยังไมมีการสงเสริมการตลาดใหเห็นเปนรูปธรรมเทาที่ควร ซ่ึงสวนใหญจะใชวิธีการดั้งเดิม
ในการจําหนายผลิตภัณฑ คือการสงเสริมการตลาดแบบตั้งรับลูกคา โดยการนําผลิตภัณฑไปวาง
จําหนายที่รานคากลุม และพึ่งพาลูกคาจากบานถวายเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑ...” และทางกลุมยัง
ขาดขอมูลทางดานการตลาดทั้งในเรื่องเกี่ยวกับกลุมลูกคาเปาหมาย การใชส่ือในการโฆษณา

ประชาสัมพันธสินคา แตจะเปนการรักษาลูกคาทั้งลูกคาเกาและลูกคาใหมมากกวา โดยจะเนนดาน
การผลิตผลิตภัณฑใหตรงกับเวลาที่ลูกคาสั่ง   เนนคุณภาพของผลิตภัณฑและอํานวยความสะดวก
ในการขนสงผลิตภัณฑ    ซ่ึงสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเกาไดระดับหนึ่ง และสมาชิกกลุมบาง
คนไมใหลูกคาประจําวางเงินมัดจําในการสั่งซ้ือผลิตภัณฑสงผลใหมีการติดตอซ้ือขายกันไดสะดวก

มากขึ้น  และยังสงผลใหกับกลุมในการไดลูกคาใหมปากตอปากจากลูกคาเกา  
 นอกจากนี้การกําหนดราคาก็ยังไมมีมาตรฐาน  ไมมีการพัฒนากลยุทธดาน

การตลาดใหม ๆ เชน การนําเสนอขายผลิตภัณฑดวยการใชใบเสนอราคาสินคาและที่สําคัญของการ
สงเสริมการตลาดของกลุมไมกวางขวางเทาที่ควรเนื่องจากกลุมขาดบุคลากรในการจัดการดาน

การตลาด   เชน การหาตลาด   การติดตอซ้ือขายผลิตภัณฑผานระบบคอมพิวเตอรและการใชภาษา
ในการเจรจาดานการคา  เชน   ภาษาอังกฤษ   จึงทําใหขาดขอมูลขาวสารดานการตลาด เชน ไม
ทราบถึงแหลงจําหนายปลีก  กลุมเปาหมาย  และการติดตอกับหนวยงานอื่น ๆ ในดานการสงออก  
เปนตน 
 2)  รายไดจากการจัดจําหนาย 
 จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางในหมูบาน  สรุปไดวาการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
แกะสลักแตละประเภทจัดแบงไดดังนี้ 

        รูปแกะสลักกินรีขนาดใหญสูง 60 นิ้ว  
       รูปแกะสลักกินรีขนาดใหญสูง 60 นิ้ว เมื่อพิจารณาตนทุนและผลตอบแทนการ
ผลิต พบวาตนทุนการผลิตทั้งหมดมีคาเทากับ 4,799.60 บาทตอช้ิน  ซ่ึงเปนตนทุนผันแปรทั้งหมด         
เนื่องจากกลุม ไมมีคาเสื่อมในสวนของวัสดุ   อุปกรณ  และโรงเรือนการผลิต โดยตนทุนผันแปรใน
สวนของตนทุนคาแรงมีคามากที่สุดคือ 3,800 บาท รองลงมาเปนตนทุนคาวัตถุดิบ 999.60 บาท 
กลุมจําหนายในราคาชิ้นละ 9,800 บาท ทําใหไดกําไรจากการขายเมื่อหักตนทุนการผลิต              



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 80 

5,000.40 บาทตอช้ิน  นั่นคือ อัตราผลตอบแทนสุทธิเหนือตนทุนการผลิตทั้งหมดจากการคํานวณตอ
ราคาขายคิดเปนรอยละ 51.02  ตอผลิตภัณฑช้ินนี้ 

       รูปแกะสลักนางเงือกขนาดใหญ 60 นิ้ว 
           รูปแกะสลักนางเงือกขนาดใหญ 60 นิ้ว เมื่อพิจารณาตนทุนและผลตอบแทน

การผลิต พบวาตนทุนการผลิตทั้งหมดมีคาเทากับ 5,215 บาท ตอช้ิน ซ่ึงเปนตนทุนผันแปรทั้งหมด
เนื่องจากกลุมฯ ไมมีคาเสื่อมในสวนของวัสดุ อุปกรณและโรงเรือน การผลิต โดยตนทุนผันแปรใน
สวนของตนทุนคาแรงที่มีคามากที่สุด คือ 4,200 บาท รองลงมาคือตนทุนคาวัตถุดิบ 1,015 บาท 
กลุมฯจําหนายในราคาตอช้ิน 9,000 บาท ทําใหไดกําไรจากการขายเมื่อหักตนทุนการผลิต 3,785 
บาทตอช้ิน นั่นคือ อัตราผลคาตอบแทนสุทธิเหนือตนทุนการผลิตทั้งหมดจากการคํานวณ            
ตอราคาขาย คิดเปนรอยละ 42.06 ตอผลิตภัณฑรูปแกะสลักนางเงือกที่มีขนาดเทากับกินรี 

รูปแกะสลักโขลงชางขนาดกลาง 
              รูปแกะสลักโขลงชางขนาดกลาง  เมื่อพิจารณาตนทุนและผลตอบแทน       

การผลิต พบวาตนทุนการผลิตทั้งหมดมีคาเทากับ 920 บาท ตอช้ิน ซ่ึงเปนตนทุนผันแปรทั้งหมด
เนื่องจากกลุมฯ ไมมีคาเสื่อมในสวนของวัสดุ อุปกรณและโรงเรือน การผลิต โดยตนทุนผันแปรใน
สวนของตนทุนคาแรงที่มีคามากที่สุด คือ 724 บาท รองลงมาคือตนทุนคาวัตถุดิบ 196 บาท กลุม
จําหนายในราคาตอช้ิน 1,500 บาท ทําใหไดกําไรจากการขายเมื่อหักตนทุนการผลิต 580 บาทตอช้ิน 
นั่นคือ อัตราผลคาตอบแทนสุทธิเหนือตนทุนการผลิตทั้งหมดจากการคํานวณตอราคาขาย คิดเปน
รอยละ 38.67 ตอผลิตภัณฑรูปแกะสลักโขลงชางขนาดกลาง 

       ในการบวกกําไรถา เปนผลิตภัณฑไมแกะสลักที่มีตนทุนการผลิตไม เกิน            
100    บาท    บวกกําไรประมาณ 20 –   30  บาท    ผลิตภัณฑที่มีตนทุนการผลิตตังแต   100 – 900 
บาท    บวกกําไรประมาณ    100 –    300 บาท   และผลิตภัณฑที่มีตนทุนการผลิตตั้งแต   1,000 บาท
ขึ้นไป    บวกกําไรประมาณ 1,000 – 1,500 บาท   จากการตั้งราคาที่ผานมา ยังไมมีการปรับลดราคา
ของผลิตภัณฑ 
 สมาชิกในกลุมไดอธิบายการตั้งราคาเพิ่มเติมในภาพรวมไวดังนี้  ผลิตภัณฑไม
แกะสลักจากตนทุนการผลิต  ผลิตภัณฑแกะสลักชางของกลุม  พบวามีตนทุนในสวนของคาแรง   
ในการผลิตสูงที่สุด  สืบเนื่องมาจากลักษณะผลิตภัณฑของกลุม  เปนผลิตภัณฑที่มีขนาดใหญและ
ตองใชฝมือที่มีความละเอียด  ประณีต  และระยะเวลาในการแกะสลักสูงทําใหตนทุนในการผลิต  
ในสวนของคาแรงงานผลิตสูง 
 จากการศึกษาดานวิถีชีวิตความเปนอยู  ประเพณีวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม
พื้นบานรวมทั้งหลักฐานที่ไดบันทึกไวเกี่ยวกับบานกิ่วแลนอย  สะทอนใหเห็นวาชุมชนบาน         
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กิ่วแลนอยไดมีการสืบสานประเพณีและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม  ตลอดงานหัตถกรรมของตน
ไวอยางเหนียวแนน  ถึงแมวาจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป   เพื่อใหเขากับยุคสมัยแตกย็งัคงไว
ซ่ึงหัวใจสําคัญของงานประเพณีวัฒนธรรมนั้น ๆ ซ่ึงจะสงผลและเอื้ออํานวยตอการทองเที่ยวใน
ชุมชน 
 ดังนั้นผลจากการศึกษาและขอมูลที่ไดในดานของจุดแข็งโดยภาพรวมแลว      
บานกิ่วแลนอยมีส่ิงดึงดูดใจที่มีคุณคาทางการศึกษาเรียนรู  ไมวาจะเปนวิถีชีวิตความเปนอยู
ประเพณีวัฒนธรรม  ความเลื่อมใสในพุทธศาสนา  และศิลปหัตถกรรมพื้นบานดานไมแกะสลักที่มี
การธํารงรักษาสืบตอกันมาจนเปนเอกลักษณของชุมชน 
 การประกอบอาชีพแกะสลักของชาวบานกิ่วแลนอย   แสดงออกถึงความเปนอยู
ของชุมชนไดอยางดี   หากสังเกตจะพบวางานหรือผลิตภัณฑที่ทําขึ้นแตละช้ินมีเอกลักษณซ่ึง

สะทอนแนวความคิดและวิถีชีวิตของคนในชุมชน  นอกจากนี้การประกอบอาชีพแกะสลักยังไดมี
การรวมกลุมกันทํางานเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง  มีความคิดที่หลากหลาย   และเกิดความสมาน
สามัคคีมีความเอื้ออาทรตอกันและมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามทั้งตอญาติมิตรและผูพบเห็นเหลานี้มีอยาง

เพียงพอสําหรับผูมาเยี่ยมเยือน   ซ่ึงทําใหชาวบานสวนใหญมีความตองการอยากจะเผยแพรส่ิงดี ๆ  
เหลานี้ออกสูสังคมภายนอกใหเปนที่รูจักแกบุคคลที่สนใจศึกษาเรียนรูหรือเยี่ยมชมหมูบานและงาน

หัตถกรรมไมแกะสลักของบานกิ่วแลนอยในอนาคต 
 

4.2 วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบาน   
ก่ิวแลนอย 

 
 การวิเคราะหตองการศึกษาหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนแหลงทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืนซึ่งมีดังนี้ 
 

 4.2.1  จุดแข็ง 
  4.2.1.1  การจัดองคกร   
  การจัดตั้งกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอย  เปนรูปแบบการรวมกลุม
ในลักษณะสหกรณ  ทําใหมีการจัดตั้งองคกร  กฎ  ระเบียบ  และการดําเนินงาน อาจจะสงผลให
กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักมีการดําเนินงานอยางมีระบบในระยะยาว 
          ผูนํากลุมมีวิสัยทัศน  มีความคิดกาวหนา  และสรางสรรคในดานการบริหารงาน
และการตลาด 
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          การทําไมแกะสลักของชาวบานที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ  มีการ
รวมกลุมกันทํางาน  ซ่ึงทําใหเกิดความเขมแข็งในดานการผลิตและรูปแบบที่หลากหลาย  
  4.2.1.2  การผลิต 
  ผลิตภัณฑแกะสลักของกลุมมีลักษณะสวยงาม  มีความประณีต  และเนนการ
แกะสลักที่แสแดงเอกลักษณของชุมชน  เชน  การแกะสลักชาง  การแกะสลักรูปเหมือนในวรรณคดี  
และที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต 
 ผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  ไดรับเลือกใหเปน  1  ตําบล  1  
ผลิตภัณฑ  อันดับที่ 1  ของตําบลบานแม  และอันดับที่ 2  ของอําเภอสันปาตอง  และไดรับคัดเลือก
เปนสินคา  OTOP 
  ผลิตภัณฑของกลุมใชประโยชนไดหลายรูปแบบ 
  สมาชิกในกลุมมีทักษะฝมือในการแกะสลักคอนขางสูง   และมีการสั่งสม
ประสบการณในการแกะสลักมานาน  ซ่ึงเปนงานฝมือที่ตองอาศัยความชํานาญและระยะเวลาใน
การฝกฝนและทํางานอยูกับครอบครัว  แตกลุมมีสมาชิกที่สามารถรองรับการขยายการผลิตของกลุม
งานหัตถกรรมไดในอนาคต 
  การบริการการผลิตของกลุม  มีการประชุมปรึกษาหารือภายในกลุมงาน  ในเรื่อง
การกําหนดคาแรงการแกะสลัก  การกําหนดรูปแบบการแกะสลัก  การกําหนดไมที่จะนํามา
แกะสลัก  รวมทั้งการกําหนดราคาของผลิตภัณฑ  ทําใหมีการใชวัตถุดิบ  ไมสัก  เกิดประโยชน
สูงสุด 
  ผลิตภัณฑของกลุมมีช่ือเสียงมานาน  โดยเฉพาะการแกะสลักชาง  ซ่ึงกลุมงาน
หัตถกรรมยังคงรักษารูปแบบการแกะสลักแบบดั้งเดิม 
  กลุมยังมีการรักษาระดับมาตรฐานฝมือการแกะสลัก  ถึงแมจะมีการเพิ่มปริมาณ
การผลิตมากขึ้น  แตกลุมก็ใหความสําคัญกับงานแกะสลักทุกชิ้น 
  การสรางงานภายในกลุม ไดมีการจางงานสมาชิกในดานตาง ๆ  เชน การแกะสลัก  
การตกแตง  การทําสี  เปนตน  ทําใหลดขั้นตอนในการทํางานและเกิดประสิทธิภาพ 
  กลุมมีโรงงานเพื่อใหสมาชิกของกลุมงานไดใชในการทํางาน  ซ่ึงเปนการรวมกลุม
ในการทํางาน 
  การทํางานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการผลิตชิ้นงาน  ทําใหมีการถายทอด              
ภูมิปญญา  ซ่ึงชวยสงผลใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑและความสามัคคีของสมาชิกทางหนึ่ง 
  สมาชิกกลุมมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามแกผูพบเห็น  และสมาชิกกลุมดวยกัน   
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                     กลุมมีคณะกรรมการทําหนาที่ในการแจกวัตถุดิบใหกับชางแกะสลักและ
ตรวจสอบ 
  คุณภาพของผลิตภัณฑชวยใหขั้นตอนการผลิตดําเนินไปอยางตอเนื่อง  และ
สามารถตรวจสอบไมกับชิ้นงานที่เกิดได 

4.2.1.3 การตลาด 
     ผลิตภัณฑแกะสลักของกลุม  ราคาคอนขางถูก  เมื่อเปรียบเทียบกับแหลงผลิตอื่นแต

มีลักษณะสวยงาม  มีความประณีตกวาแหลงผลิตอ่ืน ๆ 
     สมาชิกกลุมบางสวน  มีการรสมกลุม  ขายที่ศูนยจําหนายผลิตภัณฑของกลุม  ทําให

เปนศูนยกลางในการผลิต  การติดตอซอขาย  และเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ 
     กลุมมีตัวแทนในการออกรายจําหนายผลิตภัณฑ  ทั้งในจังหวัดและตางจงัหวดัทาํให

ผลิตภัณฑเร่ิมเปนที่รูจักของลูกคา 
     กลุมรับฝากขายผลิตภัณฑของสมาชิกที่ไมมีรานจําหนาย 
     สมาชิกของกลุมมีการรักษาลูกคาเกา  โดยนําวิธีสงเสริมการขายในดานตาง ๆ  เชน  

การใหเครดิต  และการลดราคา 
4.2.1.4 การเงิน 

     กลุมมีบุคลากรที่มีพื้นฐานในการบันทึกบัญชีประจําวันแบบงาย  ซ่ึงสามารถ
ฝกอบรมใหมีความรูเพิ่มเติมในการบันทึกบัญชีขั้นสูง  เชน  การทํางบดุล  และงบกําไรขาดทุน 
             กลุมมีการหกัเงินจากการขายผลิตภัณฑของสมาชิก  เพื่อเปนคาบํารุงและสวัสดิการ  
ซ่ึงจะชวยใหมีการพัฒนาการดําเนินงานของกลุมตอไป 
             กลุมมีการบันทึกขอมูลการใชไม  และการทําผลิตภัณฑ  ทําใหไดทราบขอมูลใชไม  
และวัตถุดิบคงคลัง  ซ่ึงทําใหสะดวกตอการตรวจสอบสําหรับเจาหนาที่ภาครัฐที่เกี่ยวของ 

 
 4.2.2  จุดออน 
 4.2.2.1  การจัดองคกรกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  การจัดองคกรกลุมงาน
หัตถกรรมไมแกะสลักมีจุดออน  ดังนี้  
                          การจัดการองคกร  สมาชิกขาดความรู  ความเขาใจการรวมกลุมในรปูแบบของ
ลักษณะสหกรณทั้งดานวัตถุประสงคและการบริหารงาน 

    คณะกรรมการขาดความรู  ความเขาใจ   ในการบริหารการจัดการและ กฎ ระเบียบ         
ทําใหการทํางานภายในกลุมงานหัตถกรรม   ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
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    คณะกรรมการบางคนยังไมเสียสละในการทํางานภายในกลุมงานหัตถกรรม

เทาที่ควร ทําใหการบริหารตองเปนภาระของกรรมการบางคน  เกิดความไมตอเนื่องในการ 
ดําเนินงานทั้งในดานการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน 

 กลุมงานหัตถกรรมยังไมมีการวางแผนการจัดการองคกรที่ชัดเจนแนนอน สงผลให             
การดําเนินงานในระยะยาวไมมีมาตรฐานแนนอน 

การประชุมภายในองคกรทั้งของคณะกรรมการ  และสมาชิกกลุมสวนใหญจะไม
ครบองคประชุม ทําใหการลงมติภายในที่ประชุมไมสามารถดําเนินการได 

สมาชิกภายในกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ยังใหความรวมมือภายในกลุมนอย    
โดยสวนใหญจะตางคนตางผลิตและขายผลิตภัณฑของตนเอง 

สมาชิกบางสวนไมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว    ทําใหผูบริหารกลุม บางคนเกิด
ความทอแทในการทํางาน 

4.2.2.2 การผลิต 
       วัตถุดิบที่กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก จัดซื้อไมคอยไดคุณภาพ และความ

เหมาะสมที่จะนํามาใช ในการแกะสลัก 
 การนําไมไปใชแกะสลักบางครั้ง  ไมมีการบันทึก   ทําใหไมทราบถึงเลขที่ของไม

ที่ใชในการแกะสลัก 
 สมาชิกกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  ยังไมมีการรวมกลุมกันซื้อวัตถุดิบไม      

ทําใหบางครั้งราคาของไมคอนขางแพง และคุณภาพไมไมเหมาะสมสําหรับการใชงาน 
 กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  ขาดเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย เชน                

เครื่องเลาเตอรซ่ึงสามารถใชฉลุหรือพิมพลวดลายลงบนเนื้อไมไดและราคาสูง 
 กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ขาดผูสืบทอดงานหัตถกรรมแกะสลักในระยะยาว                

สืบเนื่องมาจากตองอาศัยระยะเวลาและความชํานาญในการฝกฝน 
    4.2.2.3  การขาดวัตถุดิบในการผลิตหัตถกรรมไมแกะสลัก 
    การจัดซื้อไมผานองคการอุตสาหกรรมปาไม  ทําใหไมสามารถเลือกลักษณะและ
คุณภาพของไมที่ตองการได  ซ่ึงไมสวนใหญที่กลุมไดรับจะเปนสวนรากหรือสวนโคนตนซึ่งไม
คอยมีคุณภาพเหมือนไมในสวนของลําตนและเนื้อไมยังกลวงตรงกลางลําตน 
  ไมที่กลุมจัดซื้อไมมีความเหมาะสม   เนื่องจากเนื้อไมกลวงตรงกลางลําตน          
ไมสามารถนํามาแกะสลักผลิตภัณฑบางชนิดได  เชน  รูปแกะสลักเทพเจาในลักษณะเต็มตัวที่ตอง
ใชไมที่มีลักษณะทอนใหญ  ทําใหตองผาไมออกเปนสองสวนกอนนําไปแกะสลัก  แทนที่จะนํามา
แกะสลักทั้งตนได 
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  ไมที่กลุมจัดซื้อในปจจุบัน  เชน  รากไม  ตอไมสัก  เริ่มหายากไปเรื่อย ๆ  และมี
ปญหาเรื่องคุณภาพ  คุณสมบัติของไม  เนื่องจากไมสักเปนไมที่มีคุณภาพตอนนี้เร่ิมหายาก  ราคาก็
เร่ิมแพงขึ้น  ถาใชไมอ่ืนมาแกะสลักคุณภาพคุณคาของงานก็ลดลงไป 
 กลุมไดเขารวมโครงการปลูกปาเพื่อทดแทนการใชไม  แตไมสักเปนไมที่โตชา  
อาจเกิดปญหาการขาดแคลนไมในอนาคตได 

4.2.2.4  การตลาด 
การตลาดของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  มีปญหาดังนี้ 

 บุคลากรของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ขาดความรู  ความเขาใจในเรื่องการ
จัดการดานการตลาด  เชน  การตั้งราคา   การคํานวณคาใชจายในการขนสง   คอนเทนเนอร ฯลฯ 

  การประชาสัมพันธผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักยังไมกวางขวาง  
ทําใหตลาดผลิตภัณฑของกลุมคอนขางจํากดัอยูในจังหวัดใหญ 

 การตัดราคาผลิตภัณฑภายในกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ระหวางผูผลิตรายอื่น   
สงผลใหกลุมงานหัตถกรรมขายผลิตภัณฑไดราคาคอนขางต่ํา   เมื่อเทียบกับผูผลิตรายอื่น ๆ เชน 
บานถวายและสันกําแพง 

 การขาดขอมูลขาวสารดานการตลาดตาง ๆ  ไดแก แหลงจําหนายผลิตภัณฑทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  ราคาจําหนาย   เปนตน 

 กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักขาดบุคลากรในการดําเนนิงานดานการตลาดที่มี      
ความรู ความสามารถ ในการหาตลาด  การใชเครื่องมือส่ือสารติดตอการขายผานระบบคอมพิวเตอร 
และการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 
 การสงเสริมชองทางการจัดจําหนายไมเปนที่แนนอนทําใหพอคาคนกลางกดราคา 

       การขนสงผลิตภัณฑของกลุมคอนขางยุงยาก   ลาชาและเสียคาใชจายสูง  เนื่องจาก
ผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑแปรรูปจากไม ทําใหมีปจจยัหลายอยางเขามาเกีย่วของ เชน  การเคลื่อนยาย   
น้ําหนกัของผลิตภัณฑ  เปนตน 

 ผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก เปนสินคาฟุมเฟอย ทําใหกลุมลูกคา        
เปาหมาย สวนใหญเปนลูกคาที่มีกําลังซื้อสูงและมีความตองการในการซื้ออยางแทจริง ดังนั้นลูกคา         
สวนใหญจะเปนชาวตางชาติ 

 ราคาผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  มีการตั้งราคาไมแนนอนและ 
ไมมีมาตรฐานชัดเจน  ทําใหกลุมคอนขางเสียเปรียบในกรณีที่การตอรองราคาจากลูกคาและ              
การขยายตลาดไปตางประเทศในอนาคต 
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 ศูนยจําหนายผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  มีทําเลที่ตั้งไมสะดุดตา   
สําหรับการขายผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรม         

4.2.2.5  การเงิน    
 การเงินของกลุมงานหัตถกรรม  มีปญหาดังนี้               
  กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ขาดบุคลากรในการจัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน 
และสรุปผลการดําเนินงานประจําป   ทําใหเสียคาใชจายในการจางบุคลากรภายนอกมาจัดขอมูล
ทางการเงินดังกลาว สงผลใหเกิดความลาชาในการตรวจสอบจากเจาหนาที่ และการลาชาในการจัด
ประชุมสามัญประจําปของกลุม 
 กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักยังไมสามารถจัดเก็บเงินรอยละ 3 จากสมาชิกใน
การจําหนายผลิตภัณฑเพื่อเปนคาบํารุง   สวัสดิการกลุมไดอยางเต็มที่ สงผลใหมีปญหาการพัฒนา
ในระยะยาว  เชน  เงินทุนที่ใชซ้ือวัตถุดิบไมเพียงพอ   ทําใหตองระดมทุนพิเศษ   ทุกครั้งที่มีการ
จัดซื้อวัตถุดิบไม 
 กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักยังไมมีการวางแผนการเงิน   โดยใชขอมูลการเงิน
ของปที่ผานมาในการจัดตั้งงบประมาณประจําปและงบประมาณในระยะยาวของกลุม 

 การบริหารงานของคณะกรรมการกลุมยังไมมีการกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจนอาจทํา

ใหเกิดการรั่วไหลในการรับจายภายในกลุม 
 

 4.2.3  โอกาส 
                 ภายในตําบลบานแม  มีศูนยเครือขายอินเตอรเน็ตตําบลที่จะชวยเพิ่มชองทาง
การตลาดของกลุม  ใหเปนที่รูจักแกลูกคาเพิ่มขึ้น  โดยการโฆษณาประชาสัมพันธผานเว็บไซด 
     การสนับสนุนจากหนวยงานภายในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งดานการผลิต  
การตลาด  และการจัดองคกร   

 แหลงที่ใหความสนับสนุนและชวยเหลือแกกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก มีทั้ง
หนวยงานทางภาครัฐและ เอกชน ซ่ึงหนวยงานทางภาครัฐที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือกลุม 
ตั้งแตเร่ิมจัดตั้งกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักในป พ.ศ. 2541  จนถึงปจจุบันไดแก 
                       สํานักงานปาไมอําเภอสันปาตอง และสํานักงานรักษาปาไมที่  21 อําเภอสันปาตอง    
จังหวัดเชียงใหม    ใหการอนุโลมการใชไม  ใหคําแนะนําในการใชไมใหถูกตอง อํานวยความ
สะดวกในการจัดหาไมเพื่อใชในการแกะสลักของกลุม และออกใบอนุญาตการใชไม และ             
ใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไมโดยใชแรงงานคน 
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                       สหกรณการเกษตรอําเภอสันปาตอง  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสันปาตอง           
ฝายพัฒนาและสงเสริมอาชีพ  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่    1   จังหวัดเชียงใหม    สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอสันปาตอง     และองคการบริหารสวนตําบลบานแม  ใหการสนับสนุนเกี่ยวกับ
การชวยเหลือในดานการใหคําปรึกษาตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานดานตางๆ ของกลุมเขารวมใน
การประชุมสามัญประจําปของกลุม และสนับสนุนในเรื่องของการจัดสถานที่การประชุมประจําป
ของกลุม  สถานที่จัดจําหนายและขอมูลขาวสารทางการตลาด 
   สํานักงานสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง กรมชลประทาน ใหการสนับสนุนสถานที่
จัดจําหนายผลิตภัณฑของกลุม และสมาชิก บริเวณถนนเลียบคันคลองชลประทาน ในชวงกอนที่
กลุมจะยายที่ตั้งของกลุม มายังที่กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักใน ปจจุบัน 

 นอกจากนี้ยังมีหนวยงานทางเอกชนที่ใหการสนับสนุนไดแก มูลนิธิ วี. พี. สมิท      
(W.P. Schmits) รวมกับโครงการพัฒนาชนบทสมบูรณแบบ สนับสนุนใหจัดตั้งกลุมสหกรณ        
ออมทรัพยแกะสลักพัฒนา อุปกรณสํานักงาน และปายกลุม  ตั้งแตป  พ.ศ.  2541 – 2548 
  กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอยมีช่ือเสียงมานาน  ทั้งในดานฝมือที่
มีความประณีต  ละเอียด  สวยงาม  ผลิตภัณฑมีคุณภาพในสายตาลูกคา  การลอกเลียนแบบคอนขาง
ผลิตไดยาก  ทําใหฝมือเหนือกวาคูแขงขันและราคาถูกกวา 
  ความตองการของลูกคาที่เอ้ืออํานวยตอหัตถกรรมไมแกะสลัก  โดยกลุมลูกคามี
ความตองการสูง  ซ่ึงดูไดจากการขยายตัวและรูปแบบที่หลากหลาย 
  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  เชน  การขยายถนนชลประทาน   
  นโยบายจากรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9  (พ.ศ.2545 
– 2549)  ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาที่สนับสนุนฐานรากของสังคมใหเขมแข็ง  โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอม

ชุมชน  ศิลปวัฒนธรรม  และแหลงทองเที่ยวใหเกื้อหนุนคุณภาพชีวิต  และเกื้อหนุนเศรษฐกิจชุมชน  
โดนรักษาสภาพแวดลอมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม  โบราณคดี  เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  และใชผังเมืองเปนกลไกประสานการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองใหเกิดความ
นาอยูและยั่งยืน  ประกอบกับกลุมยุทธศาสตรที่สามที่เนนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจสวนรวม
ที่ใหความสําคัญกับการสงเสริมการคาบริการที่มีศักยภาพเพื่อสรางแรงงานและกระจายรายไดโดย

การพัฒนาการทองเที่วเพื่อเพิ่มการจางงานและกระจายรายไดสูชุมชน  เนนการมีสวนรวมของ
ทองถ่ินในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงคุณภาพ  และพัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม ๆ              
ใหสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน   ซ่ึงรวมถึงวิ ถีชีวิต   สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ  
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ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบาน ตลอดจนสงเสริมไทยเที่ยวไทย  และการประสานความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน 
  เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาดังกลาว  จึงไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรม           
การทองเที่ยวขึ้นอยางเต็มรูปแบบ   อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมบริการที่
ประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท  เชน  การบิน  การรถไฟ  การเดินรถ  การเดินเรือ  การผลิตอาหาร  
การใหบริการที่พัก  การนําเที่ยว  การผลิตและจําหนายสินคาที่ระลึก  เปนตน  โดยตั้งอยูในแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ  คือตัวเมืองเชียงใหม  
  สินคาที่ระลึกสวนใหญมาจากศิลปหัตถกรรมของแตละถ่ินที่สรางความประทับใจ

ใหแกนักทองเที่ยวตางถิ่น  จึงแสวงหาและจัดซื้อเปนของฝาก  หรือเก็บไวเปนของที่ระลึกถึง
สถานที่ที่ไดไปทองเที่ยว  และไดเปนสัญลักษณ  ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ินตาง ๆ  
รวมทั้งความทรงจําของนักทองเที่ยวใหระลึกถึงแหลงทองเที่ยวนั้น ๆ 
  การผลิตสินคาที่ระลึกซ่ึงเปนธุรกิจที่ เกี่ยวของโดยตรงกับอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว  กอใหเกิดประโยชนตอทองถ่ินในการชวยสรางงาน  สรางอาชีพ  ทําใหเกิดการกระจาย
รายได  และชวยกระตุนใหเกิดการคิดคน  การผลิตส่ิงใหม ๆ  เพื่อใหเกิดรายไดเพิ่มพูน  กอใหเกิด
การพัฒนาชนบท  และสงเสริมเศรษฐกิจ  ทําใหเพิ่มรายไดเขาประเทศ  นอกจากนี้ยังเปนการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยไวอีกดวย 
  จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่อยูในกลุมจังหวัดทองเที่ยวระดับแนวหนา 1 ใน 8  
จังหวัดของประเทศ  ซ่ึงอยูในกลุมจังหวัดเชิงรุกทุกดาน  นอกจากนี้ในหลายอําเภอของจังหวัด
เชียงใหมเปนแหลงคาขายของที่ระลึก  ที่เปนที่นิยมของนักทองเที่ยว  จึงมีธุรกิจจําหนายสินคาที่
ระลึกตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ๆ  เชน  ไนทบารซา  ถนนวัวลาย  บอสราง  สันกําแพง  บาน
ถวาย  เปนตน  จะจําหนายสินคาหลายชนิดปะปนกันไป  เชน  เครื่องจักสาน  ไมแกะสลัก  ผาทอ  
เครื่องประดับ  ตุกตาชาวเขา  และอื่น ๆ          
  โอกาสที่จะขยายการลงทุนธุรกิจของที่ระลึกยังมีไดอีกมาก  ทั้งในลักษระของการ
ดัดแปลงผลิตภัณฑใหมที่แสดงเอกลักษณของเชียงใหมโดยใชวัสดุภายในทองถ่ิน  และเชียงใหมยัง
มีศูนยหัตถกรรมที่เปนศูนยรวมสินคาหัตถกรรมของทองถ่ินจากแหลงตาง ๆ  มีทั้งการสาธิตและ
จําหนายผลิตภัณฑพื้นเมืองตาง ๆ  มีส่ิงอํานวยความสะดวกอยางครบครัน  โดยตั้งอยูในแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ  คือ  ตัวเมืองเชียงใหม 
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 4.2.4  อุปสรรค 
           ปญหาในดานตาง ๆ  ที่กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักถือวาทําใหเกิดอุปสรรค
ตอการทํางานของกลุม  มีดังนี้ 

4.2.4.1 การจัดองคกรของกลุมสามารถสรุปไดดังนี้ 
สมาชิกไมเขาใจระบบโครงสราง เปาหมาย วัตถุประสงคของการรวมกลุมใน

ลักษณะรูปแบบสหกรณ ทําใหสมาชิกสวนใหญไมไดใหความสําคัญในการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 
      สมาชิกสวนใหญยังคงมกีารประกอบธรุกิจผูประกอบการรายเดีย่วของตนเอง 
ซ่ึงทําใหไมเล็งเห็นความสําคัญของการรวมกลุม  เนื่องจากเล็งเห็นความสําคัญจากกลุมเพียงสิทธิ
และอํานาจในการครอบครองและใชไมหวงหามอยางถูกตองเทานั้น สมาชิกจึงไมไดให                
ความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 

     คณะกรรมการไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการบริหารที่แนชัดในตําแหนงที่

ไดรับ ซ่ึงจะเห็นไดวาโครงสรางของคณะกรรมการในป 2544 ถึง 2546 ไดมีการเปลี่ยนแปลงจากป 
2541 ถึง 2543 เนื่องจากสมาชิกและคณะกรรมการแตละคนไมเขาใจหนาที่ของแตละตําแหนงของ
คณะกรรมการกลุม อีกทั้งคณะกรรมการกลุมยังไมมีความเขาใจ และเสียสละในการปฏิบัติหนาที่
เพื่อกลุมอยางเต็มที่ 
   สมาชิกไมปฏิบัติตามกฎ  ขอระเบียบของกลุม อาทิ เชน สมาชิกบางสวนเทานั้น
ที่มีการฝากขายผลิตภัณฑแกะสลักเพื่อจําหนายที่รานคากลุม และหักเงินเพื่อเปนสวัสดิการ             
รอยละ 3  จากยอดขาย 
  โครงสรางองคกรไมไดกําหนดผูรับผิดชอบในหนาที่ที่สําคัญอยางชัดเจน เชน 
การตลาดเนื่องจากไมมีโครงสรางการจัดการองคกร 

 4.2.4.2  ดานวตัถุดิบ 
 วัตถุดิบที่กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักทําการซื้อไมจากสวนปา  ซ่ึงทําการติดตอ
ส่ังซ้ือไมโดยผานสํานักงานปาไมอําเภอสันปาตองทําใหไมสามารถคัดเลือกลักษณะไมที่ตองการได  
ซ่ึงไมที่ไดบางสวนเปนสวนรากหรือโคนตน  บางทอนมีลักษณะกลวงตรงกลางลําตนทําใหไม
สามารถนํามาแกะสลักผลิตภัณฑบางชนิดได  เชน  รูปแกะสลักเทพเจา  หรือแกะสลักพระพิฆเนศ    
ในลักษณะเต็มตัวที่ตองใชไมที่มีลักษณะเปนทอนใหญและเนื้อไมไมกลวงตรงกลาง 
 ปจจุบันสมาชิกสวนใหญสามารถใชไมที่อนุโลมนํามาผลิต  แตก็มีราคาคอนขาง
แพงทําใหตนทุนการผลิตสูงไปดวย แตในอนาคตจะมีการวางแผนการจัดซ้ือและการผลิตใหสอดคลอง
กัน  เพื่อใหมีการใชวัตถุดิบใหเกิดประโยชนสูงสุด  รองรับการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต แตทาง
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ราชการไมอนุญาตใหนําไมมาแกะสลักในโรงงานที่มีอยูในชุมชน อนุญาตใหเฉพาะชาวบานที่ประกอบ
อาชีพ    ที่จัดตั้งเปนกลุมอาชีพแกะสลักหรือกอตั้งเปนรูปสหกรณเทานั้น 
 กฎหมายและระเบียบของปาไมในการใชไม   การเคลื่อนยายผลิตภัณฑที่แปรรูป        
จากไม  ทรัพยากรปาไมลดลงทําใหในอนาคตอาจเกิดปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบของ 
 กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักเพื่อใชในการผลิต ประกอบกับไมสักเปนไม    
โตชาและไมหวงหามการผลิตไมแกะสลักขัดแยงกับนโยบายรณรงคในการรักษาทรัพยากร   
ส่ิงแวดลอมที่กําลังเปนกระแสนิยมของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ภายในพื้นที่ที่กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักจัดตั้งไมมีสถานที่บรรจุผลิตภัณฑ

และการขนสง เหมือนบานถวาย ทําใหเกิดความยุงยากในการจัดการดานการตลาดใหกับลูกคา 
 ในชวงฤดูฝนมีผลตอการจัดซ้ือวัตถุดิบและการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมงาน

หัตถกรรม 

 4.2.4.3  ปญหาดานการตลาด 
 การประชาสัมพันธดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑของกลุม ยังไมกวางขวางเทาที่ควร
ทําใหตลาดสวนใหญยังอยูภายในจังหวัด   และพึ่งพอคาคนกลางไมกี่รายที่มาจากบานถวายและ 
บอสรางสันกําแพง 
 การตัดราคาผลิตภัณฑภายในกลุมสมาชิกและผูผลิตไมแกะสลักรายอื่นทําให

กลุมขายผลิตภณัฑไดราคาถูกกวาราคาขายที่กําหนดไว 
 กลุมขาดความรูดานการจัดการตลาด   เชน   การติดตอลูกคาผานสื่อโฆษณาตาง ๆ  
การคํานวณคาใชจายดานการขนสง  และการวางแผนดานการตลาด 
 กลุมขาดบุคลากรในดานการจัดการดานการตลาด   เชน  การหาตลาด  การติดตอ
ซ้ือขายผลิตภัณฑผานระบบคอมพิวเตอร และการใชภาษาในการเจรจาดานการคา เชน   
ภาษาอังกฤษ 
 ขาดขอมูลขาวสารดานการตลาด   เชน   ไมทราบถึงแหลงจําหนายปลีก                
กลุมเปาหมาย   และการติดตอกับหนวยงานอื่น ๆ   ในดานการสงออก 
 การขนสงผลิตภัณฑของกลุมคอนขางยุงยาก ใชเวลาในการขนสงและเสีย         
คา     ใชจายสูง ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญในการขยายตลาดสงออกในอนาคต 
 ดานการตั้งราคาผลิตภัณฑของกลุม  สวนใหญยังไมมีมาตรฐานแนนอน        
เนื่องจากผลิตภัณฑมีหลายแบบและลักษณะไมเหมือนกัน  ทําใหเสียเปรียบพอคาคนกลางในการ
ตอรองราคา 
  


