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 ผูผลิตรายอื่น  ที่มีลักษณะการผลิตผลิตภัณฑไมแกะสลักเหมือนกัน  ภายในพื้นที่
มีจํานวน  2  ราย  ไดแก  กลุมแกะสลักบานกิ่วแลหลวง  และกลุมแกะสลักบานฟาฮาม  นอกจากนี้
ยังมีกลุมแกะสลักจากบานถวาย  อําเภอหางดง  ซ่ึงกลุมผูผลิตทั้ง  3  ราย  จําหนายผลิตภัณฑไมแกะสลกั
ราคาสูงกวากลุมและกลุมแกะสลักบานถวายคอนขางไดเปรียบในเรื่องสถานที่จัดจําหนาย  การบรรจุ
และการขนสงใหกับลูกคา 

   4.2.4.4  ปญหาดานการเงิน 
 กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักประสบปญหาในการจัดเก็บเงินคาบํารุงเขา     
กลุมงานหัตถกรรม รอยละ 3 จากยอดขายผลิตภัณฑของสมาชิกยังไมสามารถจัดเก็บไดเต็มที่

เนื่องจากสมาชิกบางรายไมยอมสงผลิตภัณฑมาขายที่รานคากลุม  ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้ถากลุมยังไม
สามารถแกไขได  อาจจะสงผลตอการดําเนินงานของกลุมงานหัตถกรรมในระยะยาว 

  กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักขาดบุคลากรที่สามารถจัดทําบัญชีขั้นสูงไดแก  
การจัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุนผลการดําเนินงานประจําป  ประกอบกับคณะกรรมการบริหารกลุม
ยังขาดความรูความเขาใจในการเงินภายในกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักอาจจะสงผลตอการวางแผน

ทางการเงินและแผนดําเนินงาน 
 กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ขาดแคลนเงินทุนเพื่อจัดซื้อไมมากักตุนเพื่อใช
ในการผลิตภายในกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก สืบเนื่องมาจากการจัดเก็บคาบํารุงยังไมมี

ประสิทธิภาพ  ทําใหไมมีเงินทุนสํารองเพื่อใชจัดซื้อไม 
  กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักยังไมมีการวางแผนการเงินโดยใชขอมูลการเงิน

ของปที่ผานมาในการจัดตั้งงบประมาณประจําปและงบประมาณในระยะยาวของกลุม 
 การบริหารการเงินของคณะกรรมการ  ยังไมมีการกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน  
อาจทําใหเกิดปญหาในการรั่วไหลและการจายเงินภายในกลุมงานได 

 4.2.4.5  ดานนักทองเที่ยวมีจํานวนนอย 
                              จากการศึกษาพบวานักทองเที่ยวที่เดินทางเขามายังศูนยหัตถกรรมมีจํานวนนอย 
แตก็ใหความสนใจในผลงานที่มีอยู  ลักษณะเหมือนตองการศึกษาดูงานมากกวาที่มีการซื้อขาย  
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาก็ไมไดมาเปนหมูคณะ จะเดินทางมาประมาณตั้งแต 3 - 5 คน เทานั้น      
กิจกรรมที่นักทองเที่ยวมักจะกระทําคือการเดินสํารวจแลวก็เดินทางกลับ โดยมีผูนํากลุมใหการ
ตอนรับและใหขอมูลเพียงคนเดียว  
   ศูนยจําหนายผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักมีทําแลที่ตั้งไมสะดุดตา
สําหรับการขายผลิตภัณฑของกลุม  และตั้งอยูหางไกลจากถนนใหญ  ถาตองการเขาไปชมหรือซ้ือ
ผลิตภัณฑของกลุม  ตองสอบถามที่อําเภอสันปาตอง   หรือมีผูนําทางไป 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 92 

4.3  แนวทางการพัฒนาหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 

 จากผลการวิเคราะหกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบานกิ่วแลนอยทําใหได

แนวทางตาง ๆ เพื่อนํามาหาแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในหมูบานกิ่วแลนอย  ซ่ึง
ไดแนวทางการพัฒนาหลัก  4  แนวทาง  ไดแก  แนวทางการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
แนวทางการจัดองคกรทางดานการทองเที่ยวของชุมชน  แนวทางการพัฒนาความพรอมดาน
บุคลากรทางการทองเที่ยว  และ  แนวทางการจัดรายการนําเที่ยวของชุมชน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 4.3.1  แนวทางการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
           การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลทางการทองเที่ยวในการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลทางการ
ทองเที่ยว ทุกคนมีความเห็นสอดคลองกันวา พื้นที่ที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งคือพื้นที่ภายในศูนยหัตถกรรม
ไมแกะสลักของกลุม    เนื่องจากมีที่ติดกับถนนภายในชุมชน และยังมีที่วางที่จะสามารถสรางได 
พรอมกับยังมีบริเวณรอบ ๆ   เปนที่จอดรถสําหรับผูที่มาเยี่ยมชมผลิตภัณฑไดเปนอยางดี 
  หองสุขา จากการศึกษาขางตนพบวา บานกิ่วแลนอยยังไมมีหองสุขาสําหรับ
นักทองเที่ยวอยางเปนสัดสวน หากนักทองเที่ยวประสงคจะเขาหองสุขาจะตองไปใชหองสุขาของ
โรงเรียนกิ่วแลนอยประสิทธิวิทยา  ซ่ึงอยูไกลออกไปและที่สหกรณผลิตไมสันปาตองหรือขอเขา
ตามบานเรือนชาวบาน จึงไดมีแนวทางจัดสรางหองสุขาสําหรับนักทองเที่ยวขึ้นพื้นที่ที่เหมาะสม
นาจะเปนบริเวณภายในศูนยจําหนายผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก ซ่ึงเจาของที่ยินดี
ที่จะใหสรางโดยสุขาหญิงและสุขาชายแยกออกจากกันอยางละ  2  หอง 

 4.3.2  แนวทางการจัดองคกรทางดานการทองเที่ยวของชุมชน 
           เนื่องจากภายในหมูบานกิ่วแลนอยยังไมมีองคกรที่รับผิดชอบดูแลทางดาน        
การทองเที่ยวของหมูบานจึงทําใหการบริการดานการทองเที่ยวที่มีอยูเปนเพียงในลักษณะของการ

บอกทางไปยังจุดนําชมเดน ๆ และเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปภายในหมูบาน เชน  วัดกิ่วแลนอย           
ตลาดสดบานกิ่วแลนอย   และศูนยจําหนายผลิตภัณฑของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก              
ทางองคการบริหารสวนตําบลบานแม   พรอมดวยผูนําชุมชน ผูนํากลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก
และ   ตัวแทนชาวบานที่เปนสมาชิกกลุมงานแกะสลักจึงเสนอใหมีการจัดองคกรทางดาน            
การทองเที่ยวของชุมชน   โดยแบงตามหนาที่และความรับผิดชอบ   คือ   ประธานการทองเที่ยว           
ฝายตอนรับและนําเที่ยว   ฝายบริการขอมูล    ฝายประชาสัมพันธ    ฝายเอกสาร   และฝายการเงิน 
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 4.3.3  แนวทางการพัฒนาความพรอมดานบุคลากร 
           จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความพรอมดาน
บุคลากรซึ่งเปนแนวทางตอเนื่องจากแนวทางการจัดองคกรทางดานการทองเที่ยวของชุมชนจะเนน

ไปที่การพัฒนาเยาวชนของชุมชนใหเปนยุวมัคคุเทศก   นํานักทองเที่ยวเยี่ยมชมหมูบาน  โดยจัด
อบรมและความรูในเรื่องของประวัติ ชุมชน ความสําคัญและความเปนมาของงานประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมไมแกะสลักที่มีการสืบทอดมานาน    รวมทั้งวิธีการนําเสนอและ
การสรางความสนใจใหแกนักทองเที่ยวทั้งนี้การคัดเลือกเยาวชนจะหาอาสาสมัครเขามาฝกอบรม

นอกจากนี้หาก  เยาวชนคนใดที่มีพื้นฐานการแกะสลักหรือพอมีความชํานาญก็จะทําการฝกอบรม
ใหและเปดโอกาสเพื่อแสดงการแกะสลักไมใหนักทองเที่ยวไดชมอีกดวย 

 4.3.4   แนวทางการจัดรายการนําเท่ียวของชุมชน 
             สําหรับแนวทางการจัดรายการนําเที่ยวของชุมชน  ผลจากการสัมภาษณจากผูให
ขอมูลหลักและจากการสังเกตแบบไมมีสวนรวม พบวาในปจจุบันนี้รูปแบบการนําเที่ยวของ 
หมูบานกิ่วแลนอยเปนการเยี่ยมชมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเทานั้น เชน เยี่ยมชมศูนยจําหนายผลิตภัณฑ
ไมแกะสลักและเยี่ยมชมการแกะสลักตามบานเปนบางครั้ง ซ่ึงยังมีอีกหลายจุดที่เปนที่นาสนใจ     
ควรแกการไปเยี่ยมชมและเหมาะที่จะนํามาจัดเปนรูปแบบรายการนําเที่ยว  จากการสนทนากลุมกับ
ผูใหขอมูลหลักสามารถนําเสนอรูปแบบการนําเที่ยวภายในชุมชนแบบเต็มวันโดยมีเสนทาง         
การทองเที่ยวภายใน หมูบาน มีการกําหนดและจุดนําชมดังนี้ 
    เวลา  07.00 น.  - เดินทางออกจากที่พักในตัวเมือง 

 08.00 น   - ถึงหมูบานกิ่วแลนอย นมัสการหลวงพอปลัดพรชัย กิติสโร  
       เจาอาวาสวัดกิ่วแลนอย และ 
    สักการะบูชาพระพุทธรูปภายในโบสถวหิารวัด  
    รับฟงความเปนมา/และวิถีชีวิตของชาวบานกิ่วแลนอย 
 08.30 น.  - ชมการฟอนเล็บตอนรับจาก   กลุมหนุมสาว หรือ กลุมยุวชน 
       ชาวบานกิ่วแลนอย 
 09.30 น.  -  แวะเที่ยวจับจายซ้ืออาหารทองถ่ินที่ตลาดสดบานกิ่วแลนอย 
 10.00 น.  - เยี่ยมชมการแกะสลักไมในชุมชน รับฟงการบรรยายเกีย่วกบั 
     ประวัติความเปนมา กระบวนการ ขั้นตอนการผลิตไม 
     แกะสลักแบบดั้งเดิมที่เปนเอกลักษณของชุมชน ให 
     นักทองเที่ยวทดลองการแกะสลักกับชาวบาน  
        ชมผลิตภัณฑที่ชาวบานแกะสลักเสร็จแลวเลือกซื้อ 
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        ตามอัธยาศัย 
 12.00 น.   -  พักรับประทานอาหารกลางวันที่รานอาหารภายในชุมชน 
 13.00 น.   -  แวะชมและใชบริการนวดแผนโบราณมีทั้งชาวบานและ     
        คนตาบอดของบานกิ่วแลนอยใหบริการ 
 14.00 น.   -  เยี่ยมชมศูนยหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอยชมสินคา 
        ที่ศูนยจําหนายผลิตภณัฑของกลุมงานหัตถกรรม                
        ไมแกะสลักและเลือกซื้อตามอัธยาศัยกอนเดินทางกลับ   

 ถานักทองเที่ยวทานใดที่มีเวลามากหรือไมจํากัดเวลาในการเที่ยวชมและตองการที่จะ

พักคางคืนกับชาวบานเพื่อศึกษาตองการประสบการณหรือมีความสนใจเปนพิเศษ ตองการเรียนรู
และแลกเปลี่ยนประสบการณ ภาษาวัฒนธรรมกับชาวบาน ตองการศึกษาถึงวิถีชีวิตของคน ใน

ชุมชนนั้น   ไดแก  การทําไมแกะสลัก  เทศกาลและงานประเพณีตาง ๆ   ชาวบานมีความพรอมที่จะ
ตอนรับและจัดการนําเที่ยวตามความตองการของนักเที่ยว 

 
4.4  เสนอรูปแบบการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในหมูบานกิ่วแลนอย 

 
 จากแนวทางทั้ง 4 แนวทางดังกลาวมาแลว สรุปเปนรูปแบบในการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
ในหมูบานกิ่วแลนอยไดดังนี้ 

 
 4.4.1  การจัดนําเท่ียวดานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน  (Cultural Tourism) 
           จากศักยภาพของหมูบานที่มีอยูแลวจะนํานักทองเที่ยวศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมของ
ชุมชนในดานการแกะสลักไม  วิถีชีวิต   ประเพณีวัฒนธรรม  ซ่ึงมีดังนี้ 
  ดานการเรียนรูการแกะสลักไม   การพัฒนาหมูบานกิ่วแลนอยใหเปนศูนยกลาง
การเรียนรูไมแกะสลักภาคเหนือ   เนื่องจากแตเดิมการทําไมแกะสลักเปนการทําเพื่อประโยชนใช
สอยในครัวเรือน   โดยจะทําในยามวาง  หรือจากการทําไร  ทํานาเสร็จแลว   แตเนื่องจากเกิดการ
เปล่ียนแปลงในวัตถุประสงคของการแกะสลักเปนการทําเพื่อขาย   จึงมีความจําเปนที่จะตอง
แกะสลักใหทันและตรงตามความตองการของลูกคา   ไมที่เปนวัตถุดิบหลักในการแกะสลักจึงไม
เพียงพอชาวบานจึงตองใชไมที่ซ้ือจากองคการอุตสาหกรรมปาไม  ทําใหสะดวกสบายมากกวาเปน 
 
เหตุใหการแกะสลักไมของชุมชนมีลักษณะเปนไปในทางธุรกิจเหมือนสินคาโดยทั่วไปทั้งที่งาน

แกะสลักไมเปนงานที่ทําไดยากลําบากกวาจะสําเร็จแตละชิ้นตองใชเวลามากในการทํา  ทําให
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กระบวนการผลิตไมแกะสลักของชาวบานไมไดรับสนใจที่จะสืบทอดจากลูกหลานและเกรงวา    
ภูมิปญญาดานหัตถกรรมไมแกะสลักของชาวบานกิ่วแลนอยจะสูญหายไป 
 กระบวนการหรือข้ันตอนการผลิตไมแกะสลักเปนขั้นตอนที่นาสนใจ   และจากการที่
ไมแกะสลักของชาวบานกิ่วแลนอยเคยไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่   1   และอันดับที่   2   จากการ 
ประกวดแขงขันหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหมหลายคร้ังและยังไดรับเลือกเปนหนึ่งตําบล        
หนึ่งผลิตภัณฑขององคการบริหารสวนตําบลบานแม     อําเภอสันปาตอง     จังหวัดเชียงใหม         
ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะแนวทางที่จะสงเสริมใหหมูบานกิ่วแลนอย  เปนศูนยกลางการเรียนรูและ
ถายทอดวัฒนธรรมไมแกะสลักของภาคเหนือ   เพื่อเปนการอนุรักษและสงเสริมกระบวนการ
แกะสลักไมของหมูบานกิ่วแลนอย   แบบดั้งเดิม   เชน    ภาพนูนต่ํา   นูนสูง  แบบลอยตัวที่มองเห็น
ไดรอบทิศทางโดยไมใชเทคโนโลยีเขามาชวยและยังไดเรียนรูขั้นตอนการแกะสลัก เชน  การรูจัก
เครื่องมือชนิดตาง ๆ การดูแลรักษา    การรูจักไมที่ใชใหเหมาะสมกับชิ้นงาน   การออกแบบ             
การแกะสลัก   การตกแตงรายละเอียดและตกแตงสี  นักทองเที่ยวจะไดเรียนรูถึงความอดทน            
ความประณีต   ละเอียดสวยงามในชิ้นงานแตละชิ้นของคนในชุมชน  ในการประกอบอาชีพไม
แกะสลักนี้ และสามารถนําขอมูลความรูทั้งหมดที่ไดจากการแกะสลักมาใหความรูแกผูที่สนใจ
กอรปกับทางเทศบาลอําเภอสันปาตอง  มีโครงการสงเสริมแปรสินทรัพยใหเปนทุนโดยให
ประชาชนเขาไปจับจองพื้นที่เทศบาลบนถนนสายหลักและสายรองเพื่อตั้งศูนยกลางจําหนาย

ผลิตภัณฑหัตถกรรมหมูบาน   ซ่ึงกําลังดําเนินการอยูในขณะนี้  และจะทําการคัดเลือกผูที่ประกอบ
อาชีพในดานตาง  ๆ  รวมทั้งผูที่มีความรูหรือภูมิปญญาชาวบานมาเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูรูประจํา
ตําบลในดานตางๆโดยเฉพาะ  
 นอกจากนี้แนวทางการพัฒนาใหหมูบานกิ่วแลนอยเปนศูนยกลางการเรียนรูครบวงจร

ของภาคเหนือยังเปนการสรางสิ่งดึงดูดใจอยางหนึ่งใหกับหมูบานกิ่วแลนอยนอกเหนือไปจากการ

แกะสลักไมเพียงอยางเดียว  และเปนการสรางกิจกรรมทางการทองเที่ยวใหเปนที่นาสนใจและเพื่อ
สรางชื่อเสียงใหกับหมูบานกิ่วนอยใหเปนที่รูจักแกคนทั่วไปมากยิ่งขึ้นซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือ

กันในทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
รวมทั้งจากชาวบานกิ่วแลนอยซ่ึงเปนเจาของพื้นที่ดวย 
 ดานวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมนํานักทองเที่ยวไปสัมผัสวิถีชีวิตในการกิน    การอยู  
ภาษาที่พูด   เรียนรูประเพณีวัฒนธรรม  และกิจกรรมตาง ๆ ของคนในชุมชน  เชน  ประเพณีทําบุญ
ในวันพระ  ทําบุญบาน   งานบวช  สืบชะตาบาน  และงานเทศกาลที่มีการประพฤติปฏิบัติสืบตอ ๆ 
กันมาจนเปนวัฒนธรรม  เชน  เทศกาลสงกรานตที่ในวันที่   13   เมษายน   ชาวบานเรียกวา         
“วันสังขารลอง”    เปนวันที่ชาวบานปดกวาด   เช็ดถูทําความสะอาดบานเรือน   และนํามุง   หมอน  
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ที่นอนออกมาซักตาก  และในวันที่   15   เมษายน   ในตอนเชาชาวบานก็พรอมใจกันทําบุญที่วัด  
และในวันเดียวกันนี้ตอนเย็นชาวบานก็จะพากันไปรดน้ําดําหัวผูเฒาผูแกเพื่อขอพรเพื่อเปนสิริมงคล

แกตนเองและครอบครัว

 
 4.4.2  การจัดนําเท่ียวเชิงเกษตร  (Agro Tourism) 
           เปนการนําเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในชุมชน  โดยคนในชุมชนมี
สวนรวมในการสาธิต  และใหความรูโดยการสอนและอธิบายใหแกนักทองเที่ยวไดเขาใจในการเปน
เกษตรกรของคนในชุมชนบานกิ่วแลนอย  ซ่ึงมีรายการนําเที่ยวดังนี้ 
  นําชมที่นาแปลงขาว   มีการสาธิตการเลือกเมล็ดพันธุขาวเปลือก   การนํา
ขาวเปลือกไปแชน้ําไว  3  วัน  ตอจากนั้นก็นําขาวเปลือกที่แชขึ้นไปบมไวจนขาวงอก  แลวก็นําขาว
ไปหวานเพื่อใชเปนตนกลา  ซ่ึงใชเวลาประมาณ  30  วัน  ระหวางรอตนกลาโตก็มีการไถนา เตรียม
ที่นาใหพรอม  จากนั้นชาวบานก็จะมาชวยกันหรือบางภาคเรียกวา ลงแขก ดํานาจนเสร็จ  และเมื่อ
ตนขาวโต       ผลิดอกออกผลเต็มที่แลว  ชาวบานก็จะมาชวยกันเก็บเกี่ยวขาวจนเสร็จเชนเดียวกัน  
จนถือเปนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนนี้ 
  นําชมที่นาปลูกถ่ัวเหลือง กระเทียม  และเลีย้งสัตวแบบธรรมชาติ  โดยไมมีการ
ดัดแปลงหรือเสริมแตง  เพื่อใหชุมชนรักษารากเหงาทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาดั้งเดิมไว 
  จากนั้นก็นํานักทองเที่ยวชมพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ   เชน  พริกขี้หนู        
พริกหนุม  ขา  ตะไคร  ขมิ้น มะกรูด มะเขือ  มะเขือเทศ  ผักกาด  กะหล่ํา  กลวย  และอื่น ๆ  เปนตน
ที่ชาวบานใชเปนอาชีพเสริม   เพิ่มรายได   ที่เหลือยังใชแบงปนญาติพี่นองและเพื่อนบานไดอีกดวย  
ซ่ึงจะ   ทําใหนักทองเที่ยวไดรับความรู    ความเพลิดเพลินในวิถีชีวิตดานความเปนเกษตรกรของ
ชาวบานกิ่วแลนอยอีกดานหนึ่ง  และชาวบานเองก็จะไดเกิดความหวงแหนในถิ่นที่อยูของตน  เพื่อ
ธํารงไวซ่ึงสุนทรียภาพอยางยั่งยืน 

 
 4.4.3  การจัดท่ีพักในชุมชน  (Home  Stay) 
           เปนการทองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนเปนคนกําหนดทิศทางการทองเที่ยว ชุมชนอยู
ใน บทบาทเจาของกิจกรรมการทองเที่ยว  นักทองเที่ยวที่เขามาเพื่อพักผอนและเรียนรู  ชุมชนใน
ฐานะเจาของกิจการตองสรางแรงจูงใจใหคนตัดสินใจเขารวมกิจกรรม  ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ   ของ
ชุมชน  บานกิ่วแลนอยมีดังนี้ 
  นักทองเที่ยวจะไดพบกับสิ่งแปลกใหม  โดยเฉพาะการพักอาศัยกับเจาของบาน
และตองจายคาที่พักและอาหารใหเจาของบาน 
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  มีการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเจาของบาน  ซ่ึงทําใหเจาของบานสามารถ
พัฒนาตนเองในเรื่องการสื่อความหมายและสามารถถายทอดความรูแกคนที่สนใจ 
  แสดงและจําหนายสินคาที่เปนเอกลักษณของชุมชน  อาทิ  สินคาหัตถกรรม  
อาหารประจําถ่ิน  พืชผลทางการเกษตร  เชน  ฟก  แตงกวา  แตงโม  เปนตน 
  กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม  เชน  การฟอนเล็บ  ฟอนดาบ  การละเลน
พื้นบานและการแสดงดนตรีเฉพาะชุมชน 
  กิจกรรมทองเที่ยวในหมูบานเปนกิจกรรมการทองเที่ยวซ่ึงชุมชนในหมูบานเปน

ผูดําเนินการเพื่อเสนอแกนักทองเที่ยว  เชน  การจัดกิจกรรมเดินปาเพื่อชมและไดใกลชิดธรรมชาติใน
บริเวณหมูบานหรือบริเวณใกลเคียง  พรอมมัคคุเทศกนําทางโดยคิดคาใชจายจากนักทองเที่ยว 
  การจัดแคมป โดยนํานักทองเที่ยวไปนอนพักคางคืนในบริเวณปาใกลบาน หรือใน
ทุงนาที่วางเปลา  เพื่อใหนักทองเที่ยวไดฟงเสียงนก  เสียงแมลง  และชมดวงดาวยามค่ําคืนที่เงียบ
สงบ  ซ่ึงนักทองเที่ยวบางคนที่อยูในตัวเมืองจะไมสามารถเห็นดวงดาวยามค่ําคืน  เพราะในตัวเมือง
เต็มไปดวยแสงไฟฟาเหลานี้  จะทําใหนักทองเที่ยวไดรับทั้งความรูและดื่มด่ํากับธรรมชาติที่พบเห็น 

 
 4.4.4  การจัดทองเที่ยวเชิงสขุภาพ  (Healthy  Tourism)  
           การจัดกิจกรรมของคนในชุมชนบานกิ่วแลนอยที่มีการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกัน
มาในการใชภูมิปญญาในการแกไขปญหาดานสุขภาพจนสามารถที่จะนํามาใชบริการแกนักทองเที่ยว

ได  เชน 
  การจัดบริการนวดแผนโบราณ  ที่จะทําใหหายปวด  หายเมื่อยของชาวบานนั้นมี
บริการไว  3  กลุม  คือ  กลุมแมบาน  กลุมเยาวชน  และกลุมคนตาบอด  การนวดบางครั้งตองใชยา
สมุนไพรรักษาควบคูกับการนวดดวย  ซ่ึงยาสมุนไพรก็มีคนในชุมชนปรุงแตงอยูแลว  การนวดของ
ชาวบานจะมีการใชลูกประคบชวยดวยเพื่อใหกลามเนื้อไดรับการกระตุนมากขึ้น  จากนั้นก็จะทํา
การนวดตามรางกายและสวนตาง ๆ  ที่มีอาการปวดเมื่อย  ลูกประคบทําโดยนําเอายาสมุนไพร      
มาหอหุมดวยผาขาวบางมีขนาดเทาอุงมือ  แลวนําไปนึ่งใหรอนพอถึงเวลาที่นวดก็จะนําเอาลูก
ประคบมาประคบตามรางกายเสร็จแลวจึงนวดตาม  ทําใหไดผลมากกวาการนวดเฉย ๆ 
  การบริการดวยวิธีการแหก โดยการใชมีด กด ขูด ลากเบา ๆ ไปตามรางกายผูปวย 
ซ่ึงเปนวิธีการรักษาใหหายจากการเจ็บปวยอีกวิธีหนึ่งที่ชาวบานนํามาใช  แตจะมีการใชควบคูกับ
คาถาอาคมโดยเสก  เปา  ไปที่มีด  (ใชไมทํา)  แลวทําการแหกไปตามรางกายที่มีอาการเจ็บปวย ซ่ึงก็
ทําใหคลายและหายได  คนที่ทําการแหกสวนมากจะเปนหมอพื้นบาน 
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  การบริการดวยการตอกเสนหรือตอกล่ิม เปนการรักษาเสนเอ็นที่ติดยึด ซ่ึงทําการ       
บีบนวดแลวยังไมหายจึงทําการตอกเสน  โดยใชไมที่ทําเปนล่ิมเล็ก ๆ  แลววางลงตรงบริเวณที่    
เสนติดยึดใชคอนตอกเบา ๆ  ที่ล่ิมก็จะทําใหเสนเอ็นคลายออกได 
  นอกจากนี้ยังมีการย่ําขาง (ขางคือแผนเหล็กชนิดหนึ่งที่ไมเหมือนเหล็กโดยทั่วไป 
ถาอยูตามลําพังแลวขางจะมีความเย็นในตัวของมันเอง ถึงแมอากาศจะรอน) ที่ชาวบานใชกันอยู

สามารถนํามาบริการกับนักทองเที่ยวไดเพราะใชรักษาโรคปวดขอ ปวดกระดูก และกลามเนื้ออักเสบ
บวมแดง     ที่คนโบราณเรียกวา  โรคปดโปง  มีอาการปวดตามขอเทาและเขา  การย่ําขางจะใชควบคู
กับสมุนไพร  โดยนําสมุนไพรทาตามรางกายตรงที่เจ็บปวย  แลวนําขางเปนแผนไปวางบนไฟให
รอน  กอนจะย่ําขางจะเอาเทาไปแชน้ําสัก  30  วินาที แลวจึงเหยียบขางที่รอนจัดแลวมาเหยียบตาม
รางกายผูปวยทําสลับไปมาจนมีอาการดีขึ้นและหายในที่สุด  คนที่จะทําการย่ําขางไดจะตองเปนผูที่
มีประสบการณอยางเพียงพอ   หรือเปนหมอพื้นบานที่ รูจักทั้งโรคและการรักษาที่ ถูกตอง              
แตปจจุบันคนที่รูสึกปวดเมื่อยจะชอบใชวิธีย่ําขางในการรักษา  เพราะบอกวาไดผลดี  ซ่ึงทําใหคน
ตางประเทศที่เห็นคุณคานิยมมาเรียนการย่ําขางตามชุมชนที่มีการรักษาโดยการย่ําขางมากขึ้น 
  ขณะเดียวกันก็จะมีการสาธิตการแนะนําใหรูจักตนสมุนไพรชนิดตาง ๆ  ที่ใชรักษา
โรคแตละชนิด  การสาธิตการทํายาสมุนไพร  และการจําหนายยาสมุนไพรใหแกนักทองเที่ยวดวย 
 การใหบริการแกนักทองเที่ยวดานภูมิปญญานี้  นอกจากเปนรายไดใหแกชุมชนแลว     
ยังเปนการอนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาของคนในชุมชน  และคนในชุมชนเองก็เกิดความภูมิใจใน 
ภูมิปญญาของตนเองที่มีคนใหความสนใจมาใชบริการ  ซ่ึงจะทําใหคนรุนหลังเห็นคุณคาและหันมา
ใหความสนใจศึกษาเรียนรูเพื่อสืบทอดภูมิปญญาใหคงอยูคูกับชุมชนบานกิ่วแลนอยตลอดไป 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


