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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา  
                                                                                                                                                                                                
 ปจจุบันเกษตรกรในทองถ่ินชนบทมีการปรับเปล่ียนการดําเนินชีวิตใหเขากับสภาวการณ    
ที่เปล่ียนไปตามกระแสสังคมของประเทศไทยมากกวาอดีตที่ผานมา  และสืบเนื่องจากที่รัฐบาลได 
มีนโยบายในการดําเนินโครงการ  “หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ” ของรัฐบาลมีวัตถุประสงคเพื่อ

สงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได ใหประชาชนมี       
สวนรวมในการสรางงาน สรางรายได   โดยการนําทรัพยากรในทองถ่ินมาพัฒนาเพิ่มพูนมูลคา เปน
สินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและจุดขายซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมของแตละทองถ่ินเพื่อใหเปน ที่รูจัก
แพรหลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก (กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2544 :2)  จากนโยบาย 
ดังกลาวประชาชนจึงมีการตื่นตัวในการประกอบอาชีพในดานตาง ๆ จํานวนมาก  อาชีพหนึ่งที่สําคัญ
คือการทําสินคาหัตถกรรมพื้นบาน  ซ่ึงเปนงานที่ตองใชฝมือและมีอยูเกือบทุกจังหวัด เปนการใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน  และทําใหเกิดการสรางงานในชนบทไดอยางมากทางหนึ่งผลจาก       
การผลิตสินคาหัตถกรรมพื้นบานเปนอาชีพเสริมนี้   ทําใหผูที่ผลิตสินคาหัตถกรรมพื้นบาน มีรายได
เพิ่มขึ้น  รวมทั้งไดรับการพัฒนาฝมือ  อีกทั้งเปนการลดปญหาการวางงานเพราะมีการจางงานภายใน
ทองถ่ิน  ซ่ึงสงผลใหลดปญหาการไหลทะลักเขาสูสังคมเมืองของประชากร   (ชูศักดิ์  เพรสคอทท 
และคณะ, 2533 : 3)  
 บานกิ่วแลนอย อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม มีหัตถกรรมไมแกะสลักซึ่งเปนอีก
หนึ่งศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่มีการสืบสานภูมิปญญา ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบาน มีเอกลักษณเปน
ของทองถ่ิน   และสืบทอดกันมาอันยาวนาน บานกิ่วแลนอย อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  
เปนแหลงกําเนิดของงานแกะสลักไมในจังหวัดเชียงใหมอีกแหลงหนึ่ง  และมีการพัฒนาฝมือมา
โดยลําดับ  มีการนําเอารากไม  ตอไม  เศษไม  และไมเกาที่เลิกใชแลวภายในทองถ่ินมาเปนวัตถุดิบ   
และวัสดุที่สําคัญในการผลิตไมแกะสลักอีกอยางหนึ่งก็คือ ไมมะมวง  ไมสัก  ไมขนุน   ไมกระทอน
และไมจามจุรีหรือไมฉําฉา ซ่ึงทําใหช้ินงานไมแกะสลักมีความประณีต  ละเอียด  งดงาม มีคุณคา      
มีคุณภาพ     
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 ลักษณะผลงานที่ปรากฏในชิ้นงานไมแกะสลัก เปนเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีไทย และ
พุทธประวัติ  เชน รามเกียรติ์  รูปเหมือนพระพุทธเจาออกผนวช  และพระเวสสันดรตอนชูชกขอกัณหา
ชาลี  และวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยอดีต  เชน  การทําเครื่องจักสานในการดักจับสัตวและ
การเกษตร   สวนสัตวที่นิยมแกะสลักกันมากคือการแกะรูปเหมือนชาง  มีลักษณะชางเปนโขลง  
และชางเดี่ยว  รูปเหมือนเสือ  กวาง เปนตน   สวนที่เปนสิ่งของเครื่องใชภายในบานเรือนจะเปน
พวกโตะหมูบูชา  หมอนไม   ครกไม   ตูเส้ือผา  โตะ  เตียง   เกาอี้ และเกาอ้ีรูปสัตวตาง ๆ   สวนที่
แกะสลักเกี่ยวกับ    ปาเขาลําเนาไพร  แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณของปาไมในสมัยอดีตที่     
ผานมา   ซ่ึงเปนการเผยแพรประเพณีและวัฒนธรรมดวยงานหัตถกรรมที่มีฝมือช้ันนําแหงหนึ่งของ
ประเทศไทย  นอกจากนั้นยังเปนการพัฒนาอุตสาหกรรม   หัตถกรรมในระดับชุมชน  ซ่ึงสอดคลอง
กับแผนพัฒนาชนบทที่เนนหนักในเรื่องของธุรกิจชุมชน เพื่อยกระดับรายไดและเสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน นอกจากนี้   การสงเสริมอุตสาหกรรมหัตถกรรมในชุมชน จะมีสวนชวยอนุรักษ
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของแตละชุมชน  ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงไวซ่ึงเอกลักษณ
ของชาติ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  พ.ศ. 2539) 
 ปจจุบันประชากรในหมูบานกิ่วแลนอยกวารอยละ 90 ประกอบอาชีพแกะสลักไม           
สวนที่เหลือประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คาขาย  และรับจางทั่วไป   สําหรับอาชีพแกะสลักไมนั้น
สวนใหญใชแรงงานภายในครอบครัว  แมวาหัตถกรรมไมแกะสลักในชุมชนจะกอใหเกิดรายได     
ก็ตาม  แตงานที่ผลิตออกมานั้นขาดการสงเสริมและพัฒนาใหถูกทิศทาง  ทําใหมีผูเขาไปซื้อหาและ
เยี่ยมชมเปนสวนนอย  อีกทั้งชุมชนไมเปนศูนยกลางการจําหนายสินคาเหมือนเชนบานถวายและ  
ไมไดอยูใกลแหลงทองเที่ยว   
 ดวยสาเหตุนี้ทําใหคนในชุมชนตองจําหนายผลิตภัณฑใหกับพอคาคนกลางซึ่งสวนใหญ

เปนพอคาในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง  แลวนําผลิตภัณฑไปสงจําหนายที่ศูนย

หัตถกรรมบานถวายและในตัวเมือง  ซ่ึงคนในชุมชนเองตองการที่จะเพิ่มกลุมลูกคาเปาหมายในสวน
ของลูกคาตางจังหวัดและจําหนายกันเองภายในชุมชน จะทําใหผลิตภัณฑที่ออกมามีราคาไมสูงมาก  
เนื่องจากไมตองผานพอคาคนกลาง   เพราะผลิตภัณฑไมแกะสลักของหมูบานกิ่วแลนอยเปนงานฝมือ
ที่มีคุณภาพและเคยไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1 ผลิตภัณฑไมแกะสลักใน             
ปเดียวกันจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2537   ซ่ึงเปนการประกาศใหสาธารณชนไดมี
โอกาสรูจักและเขาไปสัมผัสผลิตภัณฑไมแกะสลักบานกิ่วแลนอยเพิ่มมากขึ้นถือไดวาเปนการใช     
ภูมิปญญาของชาวบานที่ถายทอดกันมาอันยาวนาน และยังเปนการใชทุนทางปญญาที่มีอยูใน
รูปแบบของระบบทองถ่ิน  แตผูที่นิยมและชื่นชอบงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  กลับไมมีโอกาสที่จะ 
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เขาถึงแหลงผลิตโดยตรง จึงเปนการซื้อหาผานจากพอคาคนกลางมากกวาที่จะเขามาในชุมชน
แหงนี้  โสภิณ  มณีวรรณ, (สัมภาษณ  13   มิ.ย.  2546) 
 ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน

ในชุมชนบานกิ่วแลนอย และเพื่อเสนอทางเลือกใหมใหกับนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม   ผูศึกษาจึงสนใจและไดติดตามศึกษาขอมูลและสอบถามผูที่มีความรูในเรื่อง
ดังกลาวนี้โดยตลอด  เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการศึกษาหมูบานหัตถกรรม
ไมแกะสลักวา งานหัตถกรรมไมแกะสลักที่มีช่ือเสียงสืบทอดกันมาอันยาวนานนั้น  นาจะใชเปน
ทรัพยากรดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขามาศึกษาเรียนรูไดเปนอยางดี และบริบทของชุมชนที่จะเอื้อตอ
การทองเที่ยวเพียงใด ขอมูลที่ไดมาคงสะทอนใหเห็นถึงการมีทุนทางสังคมของชาวบานกิ่วแลนอย 
ที่สามารถสรางเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งพาทุนที่มีอยูในชุมชน  และขอมูลที่ไดผูวิจัยจะหาแนวทางใน
การพัฒนาใหหมูบานกิ่วแลนอยเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน ซ่ึงจะไดทําใหเศรษฐกจิในชมุชนเกดิ
ความเขมแข็งพึ่งพาตนเอง และเทากับเปนการเผยแพรใหนา ๆ  ประเทศไดรูจักหัตถกรรม            
ไมแกะสลัก และเรียนรูวิถีชีวิตของคนในชุมชนบานกิ่วแลนอยเพิ่มมากขึ้น ส่ิงสําคัญที่สุดเทากับ
เปนการอนุรักษศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักหมูบานกิ่วแลนอยใหคงอยูคูกับชุมชน   ตลอดไป   
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนที่เอื้อตอการสงเสริมหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลัก
และการทองเที่ยวแบบยั่งยนื   
 1.2.2 เพื่อวิเคราะหจดุแข็ง จดุออน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT  Analysis)   กลุมงาน
หัตถกรรมไมแกะสลักเพื่อใหได แนวทางในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบยัง่ยืน   
 1.2.3 เพื่อเสนอรูปแบบการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในหมูบานกิ่วแลนอย  ตําบลบานแม  
อําเภอสันปาตอง   จังหวดัเชยีงใหม   
 
1.3   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 
 1.3.1 ทําใหไดความรู   ความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของหมูบานกิ่วแลนอยและการใช         
ภูมิปญญาในการผลิตหัตถกรรมไมแกะสลัก  
 1.3.2 ทําใหผูศึกษาและชาวบานกิ่วแลนอยไดแนวทางในการนําไปพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวแบบยั่งยืน และยังเปนโอกาสในการนําภูมิปญญาดานหัตถกรรมไมแกะสลักที่ไดมีการถายทอด 
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กันมาอันยาวนานไปเผยแพรใหแกสาธารณชนไดรับทราบวาบานกิ่วแลนอยมีงานฝมือที่มาจาก             
ภูมิปญญาที่มีคุณคาควรแกการศึกษาเรียนรู  
 1.3.3  ทําใหทราบแนวทางหรือกรรมวิธีในการสงเสริมหัตถกรรมไมแกะสลัก ที่เปน
งานสรางรายไดใหชาวบานกิ่วแลนอยแลว  การสรางรูปแบบการทองเที่ยวแบบยั่งยืนที่จะทําให
ชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองได และยังเปนการอนุรักษหัตถกรรมไมแกะสลักใหอยูคูกับชุมชน        
บานกิ่วแลนอยตลอดไป 
 
1.4   ขอบเขตการวิจัย  
 
      การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้   
 1.4.1   ขอบเขตดานพื้นท่ี   
                    พื้นที่ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือชุมชนบานกิ่วแลนอย หมูที่  10 ตําบลบานแม       
อําเภอสันปาตอง     จังหวัดเชียงใหม   
 1.4.2   ขอบเขตดานประชากร  และกลุมตัวอยาง 
             ประชากร 
              ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยประชาชนในหมูบานที่ประกอบ
อาชีพไมแกะสลัก กลุมแมบาน  กลุมออมทรัพย   200   ครัวเรือน    จํานวน    500   คน  ผูนําชุมชน  
ไดแก ผูใหญบาน จํานวน  1 คน   ผูนํากลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักและกรรมการจํานวน  11  คน        
ผูอาวุโส  จํานวน  12  คน   ซ่ึงเปนบุคคลที่ผลิตหัตถกรรมไมแกะสลักมาแลวเปนเวลา  10  ปขึ้นไป   
และเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ คือ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบานกิ่วแลนอย จํานวน  2  คน   
 กลุมตัวอยาง  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 20 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
เจาะจง  เนื่องจากเปนผูประกอบอาชีพไมแกะสลัก  และเปนผูที่เกี่ยวของกับการแกะสลักในชุมชน  
ประกอบดวยสมาชิกกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก กลุมแมบาน กลุมออมทรัพย   จํานวน  10  คน  
ผูนํากลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก และกรรมการจํานวน 5  คน ผูนําชุมชน เชน  ผูใหญบาน 1  คน  
ผูอาวุโสซึ่งเปนบุคคลที่ผลิตหัตถกรรมไมแกะสลักตั้งแต  10  ปขึ้นไป จํานวน  2  คน   
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 1.4.3   ขอบเขตดานเนื้อหา  
           ขอบเขตดานเนื้อหาทีใ่ชในการศึกษาครอบคลุมดานตางๆดังนี้    
     การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการสงเสริมหมูบาน
หัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืนในหมูบานกิ่วแลนอย  อําเภอสันปาตอง                 
จังหวัดเชียงใหม   โดยเนนการวิเคราะห จุดแข็ง  จุดออน โอกาส  และอุปสรรค (SWOT  Analysis) 
ความเปนไปไดของกลุมหัตถกรรมไมแกะสลักและบริบทของชุมชน เพื่อนําคําตอบมาหาแนวทาง       
ไปพัฒนาและสรางรูปแบบการทองเที่ยวแบบยั่งยืน สําหรับวิธีการศึกษาจะใชการเก็บรวบรวม     
ขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) การสังเกต (Participatory)           
การสัมภาษณเฉพาะกลุม (Focus Group)   รวมไปถึงการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ  
 
1.5 ขอตกลงเบื้องตน   
 
                    การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีประสบการณตรงเกี่ยวกับงานแกะสลักเพราะเคยเปนเจาหนาที่
สงเสริมการแกะสลักและงานหัตถกรรมพื้นบาน ไดมีการติดตอกับหมูบานกิ่วแลนอยมาประมาณ  
30  กวาป  ดังนั้น การศึกษาชุมชนเพียง   1  ป  เมื่อผนวกกับประสบการณเดิม ทําใหผูวิจัยปฏิบัติ
งานวิจัยรวมกับ ชุมชนไดเปนอยางดี  และอนุมานไดวาขอมูลที่ไดมีความเชื่อถือ 
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
  
                  หัตถกรรม หมายถึง ส่ิงประดษิฐที่ตองใชฝมือในการผลิตมีความประณตีและมีความงาม
ดานศิลปะและวัฒนธรรมแฝงอยู  
 ไมแกะสลัก  หมายถึง  หัตถกรรมประเภทหนึ่งที่อาศัยการแกะ  เซาะ  ขุด  ตกแตง  วัสดุ 
ที่เปนไมใหเกิดลวดลายหรือใหเปนภาพลอยตัว   
  แหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน  หมายถึง   สถานที่ทองเที่ยวที่มีการนําเสนอใหนักทองเที่ยว
ไดเห็นถึงรูปแบบวิถีชีวิต  หรือความเปนอยูของประชาชนในหมูบานซึ่งเปนเอกลักษณ  สามารถ
เห็นไดจากพฤติกรรมและผลงานศิลปหัตถกรรมที่ประชาชนในหมูบานสรางสรรคขึ้น เชน 
หัตถกรรมไมแกะสลักของหมูบานกิ่วแลนอย และสืบทอดมาเปนประเพณี วัฒนธรรม ตลอดถึง
ความเชื่อ  ความรู  และความสามารถในการทํามาหากิน  หรือการประกอบอาชีพกับสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาติที่เปนอยู  
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 ผูอาวุโส  หมายถึง  ผูที่มีอายุตั้งแต  60  ป  ขึ้นไป และมีประสบการณในการแกะสลักไม
มานานกวา  10  ป 
 กลุม  หมายถึง  กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักหมูบานกิ่วแลนอย 
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