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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 
           ผูวิจัยไดศึกษา เร่ือง การสง เสริมหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนแหลงทองเที่ยว
แบบยั่งยืนในครั้งนี้  ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
      2.1  ศิลปหัตถกรรมพื้นบานและการอนุรักษ 
               2.2  การแกะสลัก   
               2.3  การทองเที่ยวแบบยั่งยืน  

 2.4  ชุมชนเขมแข็ง        
 2.5  เทคนิคการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  ( SWOT  Analysis) 
 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 2.7  กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
2.1  ศิลปหัตถกรรมพื้นบานและการอนุรักษ 
 
 2.1.1  ความหมายของศิลปหัตถกรรม 
            ไดมีผูใหความหมายของศิลปหัตถกรรมไวดังนี้  
              ราชบัณฑิตยสถาน (2493 : 956)  ไดใหความหมายรวมกับคําวาหัตถการ หัตถกจิ 
วา “การทําดวยฝมือชาง”  กรมศิลปากร (2532 : 7)  และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (2538 : 5)  ไดให
ความหมายของหัตถกรรม  ไววา หมายถึง กระบวนการผลิตสินคาดวยมือโดยใชแรงงานเปนปจจัย
ในการผลิตประกอบกับฝมือที่ประณีตและชํานาญ  และไดมีการสืบทอดกันมาหลายชั่วคนเพื่อให
ไดผลิตภัณฑที่มีประโยชนใชสอยอาจจะใชเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องทุนแรงชวยในการผลิตดวยก็
ได และผลิตภัณฑที่ออกมามีความงามสะทอนถึงศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของไทย  
  วิบูลย ล้ีสุวรรณ  (2527 : 23)   และสมถวิล  เจริญทรัพย (2539 : 2)  ไดให
ความหมายของศิลปหัตถกรรมไววา หมายถึง ศิลปหัตถกรรมที่เกิดขึ้นจากฝมือและภูมิปญญาของ
ชางในทองถ่ิน  การประดิษฐสรางสรรคเปนไปตามเทคนิควิธีโดยใชวัสดุภายในทองถ่ิน และรูปแบบที่
ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษโดยมีการเรียนรูเฉพาะภายในครอบครัว  มิไดมีการถายทอดให
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บุคคลอื่นเพราะทําขึ้นใชภายในครอบครัวเปนหลักและการเรียนรูจะถายทอดในชวงเวลาวางจาก

การทําเกษตร ซ่ึงแตละครอบครัวมีเวลาวางไมตรงกัน  จึงทําใหไมมีการถายทอดใหครอบครัวอ่ืน  
      โดยสรุปแลวหัตถกรรม หมายถึง การทําดวยฝมือหรือกระบวนการผลิตดวยฝมือ

อยางประณีตและชํานาญ 
 
 2.1.2  ความเกี่ยวของระหวางมนุษยกับศิลปหัตถกรรม 
            วิบูลย  ล้ีสุวรรณ  (2538 : 132)ไดอธิบายวา ศิลปหัตถกรรมพื้นบานมีความสําคัญ
และมีคุณคาตอชีวิตมนุษยไมนอยนับพัน ๆ  ป  ที่สืบทอดกันมา  ที่มนุษยคิดหาวิธีการตาง ๆ  ขึ้น
เพื่อใชสรางเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวันดวยวิธีการสอด  ขัด  สาน  และแกะสลักของวัสดุ 
โดยส่ิงที่ประดิษฐขึ้นนั้นตามความประสงคในการใชสอย  หัตถกรรมพื้นบานของมนุษยโดยทั่วไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย จะขึ้นอยูกับเงื่อนไขความตองการดานประโยชนใชสอยตาม

สภาพภูมิศาสตรประสานกับขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเชื่อ  ศาสนา  และวัสดุภายในทองถ่ิน
นั้นประกอบขึ้นเปนหัตถกรรมพื้นบานที่เกิดจากรูปทรง  โครงสรางและลวดลาย  ทําใหมีความ
งดงามที่เกิดจากอารมณและศิลปะ  มีความประณีต  ละเอียด  เหมาะสม  ลงตัว  มีคุณคา 
                              ศิลปหัตถกรรมพื้นบานมีความจําเปนตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนในชนบท
อยูมาก  เพราะเปนเครื่องมือเครื่องใชที่ตอบสนองความตองการใชสอยในชีวิตประจําวัน  ในขณะที่
ยังไมมีเครื่องมือเครื่องใชที่ทําจากวัสดุอ่ืนมาทดแทน  และใชประโยชนในลักษณะเดียวกันไดดี
เทากับหัตถกรรมพื้นบานที่เกิดขึ้นตามความจําเปนในการดํารงชีวิตที่มีผลมาจากแรงผลักดันอันเปน

มูลเหตุที่ทําใหเกิดศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่สําคัญ  ดังที่  (วิบูลย   ล้ีสุวรรณ, 2527 : 15  และสมถวิล       
เจริญทรัพย, 2539 : 3)  ไดกลาวไว  3  ประการ  ดังนี้ 
     1. เกิดจากความจําเปนในการดํารงชีวิตของคนในชุมชนหรือการประกอบอาชีพที่
ผลักดันใหมนษุยคิดประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชอ่ืน ๆ 
             2. เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตรและสภาพแวดลอมที่เขามามีบทบาทเปน
องคประกอบ   ในการสรางสรรคศิลปหัตถกรรมพื้นบานขึ้นมา  เชน  การสรางบานเรือน  ที่อยูอาศัย
ตามริมน้ํา 
           3.  เกดิจากวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและการนับถือศาสนาของคน
ในชมุชน 
                     มูลเหตุของการสรางงานศิลปหัตถกรรมพื้นบานภาคเหนือเกิดขึ้นจากขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นที่ปรากฏอยูจนปจจุบัน  ที่มีความแตกตางจากภาคอื่น ๆ  คือ  
ศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคขาวเหนียว  เชน  การนําศิลปหัตถกรรมประเภท
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เครื่องจักสานและเครื่องปนดินเผา  ไดแก  การทําเครื่องจักสานสําหรับใสขาวเหนียว มีหวด กระติ๊บ  
กลองขาว  แอบขาว  เปนตน  สวนประเภทเครื่องปนดินเผา  ไดแก  หมอนึ่ง  อางน้ํา  เปนตน 
                    การสรางศิลปหัตถกรรมบางชนิดยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางประโยชน      
ใชสอยและรูปแบบเฉพาะถิ่นที่เปนไปตามลักษณะภูมิศาสตรของทองถ่ิน  ดังเชน เครื่องจักสานที่
เรียกวา  น้ําคุ  หรือน้ําถุง  น้ําถุงใชสําหรับตักน้ําจากบอ  จึงตองการรูปทรงที่ใหเหมาะสมกับการใช
สอย  คือมีรูปทรงเปนกนแหลมคลายกรวย  จะชวยใหน้ําถุงโคลงรับน้ําหรือตักน้ําไดงายเมื่อถูก
หยอนไปกระทบผิวน้ําในบอ  โดยไมตองใชส่ิงอ่ืนถวง 
                    ศิลปหัตถกรรมพื้นบานภาคเหนือที่สะทอนใหเห็นถึงจุดประสงคในการสรางที่              
สืบเนื่องมาจากความศรัทธาในพุทธศาสนา ไดแก  การนําไมมาแกะสลัก    ทําธง หรือตุงชนิดตาง ๆ  
สําหรับถวายเปนพุทธบูชาและทําเปนลวดลายตาง ๆ  กัน  เชน  ตุงกระดาง  ตุงไชย   ตุงหอย เปนตน 
นอกจากนี้ยังนําไมแกะสลักมาประกอบอาคารบานเรือน สวนประกอบสิ่งกอสรางทางพุทธศาสนา  
เชน      ชอฟา ใบระกา และหนาบัน โบสถ  วิหาร  เปนตน    จากคุณลักษณะของศิลปหัตถกรรม

พื้นบานดังกลาวแสดงใหเห็นวา  งานศิลปหัตถกรรมถูกกําหนดประโยชนใชสอยเปนสําคัญ               
สวนความงดงามและคุณคาทางศิลปะเปนองคประกอบที่ติดตามมาเปนวัฒนธรรมทางวัตถุของ               
แตละกลุม 
 
 2.1.3  ประเภทของงานศิลปหัตถกรรม 
            ศิลปหัตถกรรมแบงออกไดเปน  10 ประเภทที่ วิบูลย  ล้ีสุวรรณ (2527 : 41)ได
กลาวไวดังนี้ 
  1.  หัตถกรรมโลหะ (Metal  Works) การทําเครื่องมือเคร่ืองใชดวยเหล็ก เชน  
จอบ  เสียม 
  2.  เครื่องเคลือบดินเผา  (Ceramics)  มีอยูทุกภาคของประเทศ 
    3.  การทอผา การเย็บปกถักรอย (Textile  and  Embroidery) มีอยูในทองถ่ินตาง  ๆ  
เชน  การทอผาไหมในภาคเหนือและภาคอีสาน 
                   4.  การแกะสลัก  (Carving)  เพื่อใชเปนเครื่องมือเครื่องใชเชน  การแกะสลักไม
ซ่ึงมีในภาคเหนือ 
       5. เครื่องจักสาน (Basketry หรือ Mat) การสานเครื่องใชตาง ๆ ดวยไมไผ หวาย  
กก  ฯลฯ 
       6.  การกอสราง  (Architectures)  เปนงานสถาปตยกรรมพื้นบานทั่วไป 
                  7.  ภาพเขียน  (Painting  and  Drawing)  ไดแกงานจิตรกรรม  หรือภาพเขียน 
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                  8. การปนรูปและลวดลายประดับ  (Sculpture  and  Decorating  Motive)  เปนงาน
ประติมากรรมทั้งหลาย  เชน  การปนพระพุทธรูป  ปนตุกตาตาง ๆ  
                9.  การทําเครื่องกระดาษเปนการทําเครื่องกระดาษพื้นบาน เชน การทํากระดาษ
สาของภาคเหนือ  กระดาษขอยของภาคกลาง 
                10. ประเภทเบ็ดเตล็ด  เปนงานหัตถกรรมที่ไมแพรหลาย  และไมสามารถจัดเขา
ประเภทไดแนนอน  เชนการจัดดอกไม  การแกะสลักผลไม  หุนกระดาษ  เปนตน 
 
  2.1.4  การอนุรักษศิลปหัตถกรรม 

            2.1.4.1  ความหมายของการอนุรักษศิลปหัตถกรรม 
 กรมศิลปกร  (2531 : 11)  ไดใหความหมายของการอนุรักษศิลปหัตถกรรมไววา  

หมายถึง  การปองกันรักษาและซอมแซมสงวนรักษาศิลปวัตถุทางหัตถกรรมใหคงสภาพเดิมโดย 
ไมทําใหเกิดการชํารุดเสียหายบนวัตถุนั้น ดวยการเก็บรักษาไวในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตาม
ชนิดของวัตถุ 
  นิวัต  เรืองพานิช  (2537 : 45)  ไดใหความหมายของการอนุรักษไววา หมายถึง  
การรูจักนําทรัพยากรมาใชประโยชนอยางชาญฉลาด  เพื่อใหเกิดประโยชนตอมหาชนมากที่สุด    
สูญเสียนอยที่สุด ใชไดนานและตองการกระจายการใชประโยชนใหทั่วถึงกัน  อยางถูกตองตาม
กาลเทศะ 
          2.1.4.2  หลักการอนุรักษศิลปหัตกรรม 
  วิบูลย  ล้ีสุวรรณ  (2532 : 144)  ไดกลาวถึงหลักการอนุรักษหัตถกรรมพื้นบานไว
วาหัตถกรรมที่ควรไดรับการอนุรักษเปนหัตถกรรมประจําชาติ  ควรเปนงานที่มีคุณสมบัติครบถวน  
ดังนี้ 
  1)  หัตถกรรมนั้นจะตองเปนสิ่งที่สําคัญที่ใชในชีวิตประจําวัน 
  2)  การผลิตสวนใหญจะตองทําดวยมือ 
  3)  วิธีการหลกัหรือเทคนิคสําคัญจะตองเปนแบบประเพณี  ใชทกัษะในการสืบตอ 
กันมากวา  100  ป   
  4)  วัสดุที่ใชในการผลิตตองเปนของพื้นบาน 
  5)  หัตถกรรมนั้นจะตองผลิตออกมาในรูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
       จากความหมายดังกลาวขางตน  ผูวิจัยพอสรุปไดวา  การอนุรักษศิลปหัตถกรรมเปน
การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีโดยการใชการรักษา สงเสริม เผยแพร พัฒนา  และใชประโยชน
ตามกาลเวลาใหมากที่สุด  และใชใหเหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปนเครื่องสงเสริมทางดาน 
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เศรษฐกิจและมีประโยชนตอการดํารงชีวิตของมนุษย จะเห็นวาศิลปหัตถกรรมมีความสําคัญ            
มีคุณคาตอวิถีชีวิตคนไทยมาทุกยุคทุกสมัยควรแกการอนุรักษสงเสริม เผยแพร พรอมกับการพัฒนา
ใหเจริญกาวหนา   เปนสิ่งดึงดูดใจแกผูพบเห็น  แตคงเอกลักษณและภูมิปญญาแบบดั้งเดิมไว 
 
2.2  การแกะสลัก 
 
 2.2.1  ความหมายของงานไมแกะสลัก 
             สมถวิล   เจริญทรัพย  (2539 : 1) กลาววาเครื่องไมแกะสลัก หรือ“งานแกะสลัก”   
จัดเปนงานศิลปหัตถกรรมประเภทหนึ่งที่จัดรวมอยูในสาขาประติมากรรม  ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษ
วา  “Sculpture”    มีความหมายรวมถึง   การปน   การหลอ  และการแกะสลัก  ซ่ึงจะแตกตางกันที่
กรรมวิธีในการผลิตหรือเทคนิควิธีในการทํา กรรมวิธีของการแกะสลักเปนการเฉือนออก (Cutting 
Down  Process) 
            กฤษฎากร  คําแถลง (2542  : 8) ไดใหความหมายของการแกะสลักไววา หมายถึง               
การทําใหเปนลวดลายบนผิววัสดุ   หรือทําใหเปนรูปทรงตาง ๆ  เชน ส่ิว หรือปลายของของ                
มีคมอื่น ๆ  
            วิบูลย  ล้ีสุวรรณ (2527 : 18) ไดใหความหมายของงานหัตถกรรมไมแกะสลักวา
เปนศิลปหัตถกรรมอยางหนึ่งที่สรางขึ้นตามลักษณะภูมิประเทศ  โดยเฉพาะทางภาคเหนือของ
ประเทศที่อุดมไปดวยปาไมที่เปนแหลงวัตถุดิบจึงนําไมมาใชแกะสลักไดสะดวก  และยังนิยม
แกะสลักไมเปนเครื่องมือเครื่องใชกันมาก เชน เครื่องประกอบอาคารบานเรือน สวนประกอบ
ส่ิงกอสรางทางพุทธศาสนา  เชน ชอฟา ใบระกา  และหนาบันของโบสถวิหารและที่ใชในความเชื่อ  
ทางพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีอีกอยางหนึ่งคือ  การทําธงหรือตุงชนิดตาง ๆ สําหรับถวาย
เปนพุทธบูชาที่ทําเปนลวดลายและแกะสลักตาง ๆ  กัน  มีช่ือเรียกตาง ๆ อีก ไดแก  ตุงกระดาง   ตุง
ไชย     ตุงหอย   ตุงไสหมู  ตุงสามหาง   เปนตน      
 กลาวโดยสรุป  การแกะสลักไมเปนงานหัตถกรรมทองถ่ินอันเกาแก  ที่คนไทยยึดเปน
อาชีพ  ในหลายแหงหลายทองที่ที่มีแหลงไมอุดมสมบูรณในภาคเหนือ   แหลงแกะสลักไมเปนที่มี
ช่ือเสียงและทํารายไดดีคือจังหวัดเชียงใหม  เนื่องจากมีชางฝมือดีที่ไดรับการถายทอดสืบตอกันมา  
ประกอบกับอยูในแหลงวัตถุดิบอันอุดมสมบูรณทําใหไดผลิตงานที่มีคุณภาพออกมาสูสายตาแก     
ผูพบเห็นและนักทองเที่ยวที่เขามาในแตละปเปนจํานวนมาก ยังมีสวนชวยสงเสริมรายไดให       
ชางดวย 
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 2.2.2  วัสดุท่ีใชในการแกะสลัก  ไดแก 
            วัลลภ ไชยพรหม (2529 : 45)   ไดเสนอถึงลักษณะของไมที่ใชในการนํามา

แกะสลักและนิยมใชกันในปจจุบัน ดังนี้  
  2.2.2.1  ไมเนื้อแข็ง (Hard  Wood) และแกะยาก  ไดแก 
  1)  ไมมะกอก แข็ง   เนื้อหยาบปานกลาง     เหนียวยืดหยุนไดดี สีเทาออน    คลาย       
ไมโอกใชทําดาม 
  2)  ไมบัลชา ออน เนื้อหยาบ  นุม สีน้ําตาลออนแกะยาก 
  3)  ไมมะเดื่อ  แข็ง  เนื้อปานกลาง  สีน้ําตาลออกชมพู  ใชทําดาม  ตัวกบ  และทํา
ที่ใสอาหารคอนขางแกะยาก  บิดงองาย 
  4)  ไมเชอร่ี  แข็ง  เนื้อละเอียด  สีครีมพอแกมาก ๆ เปนน้ําสีตาลแดงเขมแกะยาก  
ผิวมัน  สวย  เหมาะกับงานแกะ 
  5)  ไมเกาลัด   ความแข็งปานกลาง   เนื้อปานกลาง  ขัดผิวสวย  หายาก  สี
น้ําตาลออน  แกะงาย 
  6)  ไมนุน  นุมออน  เนื้อละเอียด    สีเทาออน   แกะงายใหลายละเอียดไดดี  
  7)  ไมมะฮอกกานี  ความแข็งปานกลาง  เนื้อปานกลาง  ใหรูปและสีสวย  ลายไม
วกวน  สีน้ําตาลแดงเขม 
  8)  ไมเมเบิลแข็งปานกลาง  เนื้อละเอียด  สีขาวครีม  แกะงาย เนื้อนุม  ลายตรง
จนถึงสีน้ําตาลออน  
  9)  ไมโอก  แข็ง   เนื้อหยาบ    มีหลายสีตั้งแตน้ําตาลออน   แกะยาก   เปราะ     
ขัดผิวสวย  มีหลายสีตั้งแตน้ําตาลออนจนน้ําตาลแดง 
               10)  ไมสัก แข็ง เนื้อปานกลาง สีน้ําตาลออกเหลือง แกะงาย  เกิดผิวมนัใน ขณะ
แกะแตทําใหมดี    ทื่อเร็ว   ทนอากาศ   สีน้าํตาลออกเหลือง 
                 11)  มันฮอ แข็ง เนื้อปานกลาง  เปนไมที่ดีมากในการแกะสลกั    สีเขมจน
ออกเปนสีมวงน้ําตาล 
                 2.2.2.2  ไมเนื้อออน  (Soft  Wood) 
   1) ไมยม   ความออนปานกลาง   เนื้อละเอียด  สีแดง    มียางที่อาจมีปญหาตอการ
เคลือบสีแดง 2)  ไมสน  มีความออน  เนื้อละเอียด  สีขาวครีม  แกะยาก  แตกงาย  กล่ินฉุน   บาง
พันธุก็เปนสีแดงเหลืองแกะยาก   บางพันธุก็มีสีขาวครีมกลิ่นหอมและแกะงาย  มีความเหนียวเหมาะ
กับงานแกะเปนอยางยิ่ง   
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             สมถวิล  เจริญทรัพย (2539 : 9)   ยังไดกลาวถึงไมที่ไดรับความนิยมนํามา
แกะสลักวาไมเปนวัสดุที่ใชสรางสรรคงานประติมากรรมการแกะสลักที่มีอยูมากมายในประเทศไทย

การสรางสรรคสวนมากใชวิธี  “จําหลัก”  ไมที่นิยมใชกันมากที่สุดไดแก  ไมสัก ซ่ึงเปนไมที่มีความ
คงทนตอดินฟาอากาศ  แมลง  ปลวก  มดไมกัดแทะ ไมกินสี  ลวดลายของเนื้อไมมีความสวยงามใน
ตัวการแตกราว  การหดตัวมีนอย  ไมเหมือนไมชนิดอ่ืน  และยังมีไมที่ในปจจุบันมีคนนํามาใช
แกะสลักเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก เชน ไมปลุ  ไมโมก   ไมขนุน  ไมฉําฉา   เปนตน 
 
  2.2.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการแกะสลัก 
             เครื่องมือเปนหัวใจและมีความสําคัญตอการแกะสลัก  อันเนื่องมาจากแรงสัมผัส
ที่เหนียวแนนระหวางมือและเครื่องมือ  จะทําใหรูไดทันทีวาผลงานจะออกมาเปนอยางไร ส่ิว          
(Gouqes)  เปนเครื่องมือหลักที่สําคัญในการแกะสลักไม  ชวยใหชางทํางานไดรวดเร็ว   มีสวนปลาย
เปนเหล็กคม และดามทําดวยไม  คมสวนใหญเปนแนวโคง  เพื่อใชเซาะเนื้อไมออกโดย  ไมมีรอยมุม
ของส่ิวและไมทําใหเนื้อไมแตก  ส่ิวที่ดีควรทําจากโรงตีมีด  มีลักษณะแตกตางกันจําแนกไดตาม
ลักษณะของคมสิ่ว  และการกินเนื้อไม มีระยะแนวโคงของคมเปนหนวยนิ้ว หรือเปนหนวย
มิลลิเมตร  สวนความโคงมากหรือนอยจะมีเบอรกํากับ 
 วัลลภ  ไชยพรหม  (2529  :  9 - 12)  ไดจําแนกเครื่องมือท่ีใชในการแกะสลักไว
ดังนี้  
  1.  ส่ิวที่นิยมใชมากที่สุดเปนแบบหางปลา (Fish Tail) มีลักษณะปลายบานออกมี
น้ําหนักเบา จับถือสบาย  ใชไดทั้งกับงานหยาบและการตกแตงรายละเอียด ส่ิวมีหลายแบบซึ่งขึ้นอยู
กับลักษณะรูปแบบของงาน มีความเอียงของหนาสิ่ว  มีตั้งแต 25 องศา  จนถึง  35  องศา เหมาะกับ           
การแกะพื้นหลังของงาน และแตงขั้นสุดทาย  หรืออาจใชมือสรางใหเกิดความเอียงขึ้นเองก็ได   
   ประเภทของสิว่มีดังนี้  
           1.1  ส่ิวเล็บมือ  หรือสิ่วปลายโคง  มีหนากวางตั้งแต  1/4  นิ้ว  ขึ้นไปใชแกะ           
เสนโคง  วงกลม   และลายขุดรอง ตกแตงพื้นผิวของงานใหเกิดความนาสนใจ และแตงขั้นสุดทาย  

   1.2  ส่ิวหนาตรงมีขนาด  1/2  นิ้ว  ถึง  1  นิ้วใชแกะเสนตรงขุดพื้นใหลึก   
    1.3  ส่ิวปากเสี้ยว  หรือส่ิวเล่ือย  คลายกับสิ่วหนาตรง  ตางกันที่คมสิ่วเฉียงเปน  
มุมแหลมใชปาดลาย  หรือแตงลายในชองแคบ ๆ   
     1.4  ส่ิวหางปลา มีลักษณะปลายบานออกใชแกะในสวนที่มีลวดลายแนนไดดี 
น้ําหนักเบา   ส่ิวหางปลามีทั้งแบบตรงและแบบโคงเพื่อสะดวกตอการใชงาน  เปนสิ่วที่ชางนิยมใช
บอยที่สุด  
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   1.5  ส่ิวคมตรง หรือส่ิวปากบางใชแกะพื้นหลังของงาน และแตงขั้นสุดทาย   
           1.6  ส่ิวรูปตัวยู (U) หรือเวนเนอร  ในอดีตใชแกะรองของลายใบไมปจจุบันถูกใช
แกะเสนรอบนอก  
 
   1.7  ส่ิวรูปตัว (V)  ใชแกะรองเชนเดยีวกับรูปตัวยู (U)  แตบังคับทิศทางได      
งายกวา    
                  1.8  ส่ิวเซาะรอง  ลักษณะโคง  แคบใชเซาะรองขุดรอง 
                  1.9  ส่ิวชอน ใบสิ่วยาวตรงลงมาแลวตัดโคง ตรงสวนปลายคลายชอนใชขุดสวน
ที่อยูลึก  สามารถถือส่ิวตั้งขึ้นในขณะที่ขุดได โดยไมทําใหสวนขางเคียงเสียหาย   
       1.10  ส่ิวงอ  ใชขุดเซาะใหมีแองลึก  ใชขุดแองหรือหลุมในพื้นที่แคบ  
       1.11  ส่ิวขาหมา  ใชขุดพื้นที่แคบ  
       1.12  ส่ิวปกนกใชแกะลายแบบเม็ดลูกปดและแบบรูปพัด  
 นอกจากนี้แลวยังมีเครื่องมือที่สําคัญคือมีด มีดมีหลายลักษณะแตประสิทธิภาพเทา ๆ กัน  
มีดเปนอุปกรณที่ตองใชกับงานที่เหมาะสม เชน การแกะภาพสัตว  แกะรอง  สามเหลี่ยม และเก็บ
รายละเอียดในงานแกะภาพนูน  ซ่ึงถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่ง   
 สวนเครื่องมืออ่ืน ๆ ไดแก คอนหรือตะลุมพุก คอนที่ใชสําหรับการตอกสิ่วนั้นควรทํา
ดวยไมไมควรนําคอนที่ทําดวยโลหะมาตอกตามสิ่ว จะทําใหดามสิ่วเกิดการแตกหักไดงาย คอนมี
ลักษณะตาง ๆ กันทั้งแบบเหลี่ยมหรือกลม  และมีหลายขนาดเพื่อใหเหมาะกับการใชงาน   
             2.  เล่ือย  มีใหใชหลายแบบชางตองเขาใจถึงจะใชงานไดดี   
              3.  กบ สําหรับใชไสไมเพื่อใหไมมีผิวเรียบ  และมีหลายขนาดใชใหเหมาะกับงาน                
แตละชนิด 
                   4.  บุง  เมื่อมีปญหาการขัดแตงในขั้นหยาบก็ตองใชบุงชวยในการขัดเกลาตบแตง
ผิวชิ้นงานใหเรียบรอย  บุงมีรูปรางแตกตางกันมีทั้งลักษณะกลม  ครึ่งวงกลม  สามเหลี่ยมและสี่เหล่ียม   
            5.  กระดาษทราย    ใชในการขัดแตงผิวไมใหสะอาดเรียบรอย   งานทุก ๆ ช้ิน
ตองไดรับการขัดเกลา  
             6.  กาว   ใชในการเชื่อมตอและติดผนึก   เสริมแตงเนื้อไมที่หลุดหายหรือแตกหัก
ไปใหเปนเนื้อเดียวกันนับวามีความสําคัญมากเชนเดียวกัน   
            7.  น้ํามัน  ใชในการขัดปรับความคมของสิ่วใหละเอียดหลังจากการลับดวยหิน
ลับ  
            8.  หินลับ มีลักษณะตามรูปแบบของสิ่วมีทั้งดานหยาบและดานละเอียด    
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           9. เหล็กตอกลาย  ใชสําหรับตอกลายผิวไมใหเปนลวดลายตามตองการเพื่อสราง
งานใหมีความงาม    
          10. ขวานใชในการปอกหรือเกลาเนื้อไมใหมีขนาดตามที่ตองการ นอกจาก                                        

ที่กลาวมาแลว แนงนอย       ปญจพรรค  และคณะ ( 2536 : 23)  ไดกลาวถึงเครื่องมือที่ใชในการ
แกะสลักวายังมีเครื่องทุนแรงประเภทไฟฟา ซ่ึงประกอบดวยกบ สวาน และเครื่องขัดไฟฟา    
  
 2.2.4  ประเภทของการแกะสลัก 
         รัตนะ อุทัยผล (2523 : 107) ไดกลาวถึงประเภทของการแกะสลักไมไววาแบงออก
ไดเปน  4  ประเภท  คือ  
           1.  ภาพลายเสน ไดแก การแกะหรือเซาะรองใหเปนเสนมีความหนักเบาเทากัน        
ทุกเสน  
              2.  ภาพนูนต่ํา ไดแก  การแกะสลักรูปใหนูนสูงขึ้นมาจากพื้นเล็กนอย แตไมถึงกับ
ราบเหมือนกับการแกะลายเสน หรือลายเบาสําหรับทําแมพิมพ   
              3.  ภาพนูนสูง    ไดแก    การแกะสลักรูปใหสูงขึ้นมาและเล็งเห็นเกือบสมบูรณ
เต็มตัว    ภาพแกะสลักประเภทนี้คอนขางใหความละเอียดกวาภาพนูนต่ํา  
          4.  ภาพลอยตัว ไดแก  ภาพซึ่งมองเห็นรอบดาน ซ่ึงสวนมากมักจะเปนภาพคน          
ภาพสัตว  ถาเปนภาพคนก็อาจแบงออกเปนภาพเต็มตัว  และภาพครึ่งตัว   
           สมถวิล  เจริญทรัพย (2539 : 5)  ไดกลาวถึงประเภทของงานแกะสลักไมไว
เชนเดียวกันโดยแบงออกไดเปน  4  ประเภท  คือ 
           1.  ภาพลายเสน (Engraving) ไดแก ประติมากรรมการแกะสลักหรือเซาะรองให
เปนเสนมีความหนักเบาเทากันทุกเสน  ทั้งนี้ยังรวมถึงลักษณะของ “การจาร”  ดวย   
             2.  ภาพนูนต่ํา (Bas Relief)  หรือประติมากรรมรองลึก ไดแก ประติมากรรม
แกะสลักที่มีลักษณะนูนออกมาจากพื้นดานหลังหรือพื้นผิวเดิมบางเล็กนอย   และอาจจะแกะสลัก
ลึกลงไปใน พื้นผิววัสดุ   ความงามของประติมากรรมชนิดนี้จะสามารถมองเห็นไดชัดเจน  เฉพาะ
ดานหนาเพียงดานเดียว สวนรองลึกที่แกะสลักจะเนนเสนที่มั่นคงแนนอนของฝมือชาง เชน 
ประติมากรรมนูนต่ํารูปหงส   องคพระปรางควัดจุฬาลงกรณ  จังหวัดพิษณุโลก  เปนตน   
              3.  ภาพนูนสูง (Height  Relief)  ไดแก ประติมากรรมการแกะสลักที่มีภาพนูน
ออกมาจากพื้นดานหลังของภาพประมาณคอนตัว ทําใหสามารถมองเห็นทั้งดานหนาและดานขาง
เปนภาพที่คอนขางละเอียดมากวาภาพนูนต่ํา  เชน  หอไตรวัดพระสิงหวรมหาวิหาร  อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม    
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              4.  ภาพลอยตัว (Round  Relief)  ไดแก ประติมากรรมการแกะสลักรูปที่มีรูป
ลอยตัวเปนรูปสามมิติหรือรูปที่สามารถมองเห็นไดรอบดาน   มีความละเอียดและสมบูรณ              
มีฐานรองรับอยูทางทอนลาง  ชางจึงตองแกะสลักใหมีความงามทุกดานและจัดตั้งใหมีการทรงตัว    
ที่ดี  เชน พระพุทธรูป รูปปนคนและสัตวตาง ๆ    
  2.2.5  ประเภทของผลิตภัณฑไมแกะสลัก 
             ไชยวัฒน รุงเรืองศรี และคณะ (2528 : 30) ไดกลาวถึงผลิตภัณฑไมแกะสลักวามี                       
3 ประเภท ดวยกันคือ   
               1.  ผลิตภัณฑที่แกะเปนภาพลอยตัว   เปนรูปเลียนแบบธรรมชาติ  ไดแก รูปสัตว  
รูปคน  การแกะพระพุทธรูป และเครื่องใช  ไดแก  แจกัน  ถวยชาม   
            2. ผลิตภัณฑที่แกะเปนภาพนูน เปนลวดลายบนเครื่องเรือน ไดแก เฟอรนิเจอร         
ไมแกะสลักประตู   หนาตาง   โตะ  ตู   แผนภาพ เปนตน 
            3. ผลิตภัณฑที่แกะสลักเลียนแบบของเกา  รวมทั้งกรรมวิธีตาง ๆ ที่จะทําให
ผลิตภัณฑที่ทํามาใหมมีลักษณะคลายของเกา ไดแก ผลิตภัณฑแอคติค เฟอรนิเจอรแบบของเกา ๆ    
ลอเกวียน  เปนตน   
 แนงนอย  ปญจพรรค และคณะ  (2537  : 19) ไดกลาวไววา ลวดลายที่ใชในการ
แกะสลักผลิตภัณฑนั้นมีมากมายที่แตกตางกันไปตามทองถ่ิน  โดยเฉพาะลวดลายไมแกะสลักของ
ลานนา สวนใหญแลวลวดลายของงานแกะสลักในลานนาจะมาจากธรรมชาติและศาสนา  ลวดลาย
ที่ประดิษฐลอกเลียนจากธรรมชาติ  เชน  ลายกนก และลายเครือเถาชนิดตาง ๆ  มีในภาคกลางที่มี
ลายดังกลาวนี้เชนกันดวย   สวนที่ไมมีในภาคกลางเลยมีแตในลานนา  เชน  ลายเมฆ สําหรับมี  
ลวดลายจากพุทธศาสนามีลักษณะกับ ภาคกลางเพียงแตมีการแสดงออกตางกัน   
  ลายกนกของลานนาเปนลายเมฆและเมฆไหล ซ่ึงมีความหมายถึงการอยูเย็นเปน
สุข ฝนฟาตกตองตามฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ   
             นอกจากนี้ยังมีลายจากคติความเชื่อในพุทธศาสนา  และคติตามความเชื่ออื่น 
ๆ เชน ลายสัตว  ลานนานิยมทํารูปสัตวมาก โดยเฉพาะสัตวตามปเกิด ปกุน ของลานนาเปนรูปชาง
ไมใชหมู เหมือนที่อ่ืนเนื่องจากคนลานนาไมนับถือหมู  
 นอกจากสัตวตามปเกิดแลว  ยังมีสัตวที่นิยมแกะสลักคือสิงห  และที่นิยมเปน
พิเศษที่ลานนาคือนาค ซ่ึงเปนสัตวที่มีบทบาทสูงตามคติความเชื่อ รูปนาคมีปรากฏในศิลปกรรมแทบ
ทุกชนิดของลานนา   
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 การแกะสลักมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย  มิใชเฉพาะประโยชนใชสอยแตมีคุณคา

ทางดานศิลปะในการยกระดับจิตใจของมนุษยใหรูจักความสวยงาม  ไมที่ใชในการแกะสลักมี
มากมายหลายชนิดแตที่นิยมมากที่สุดคือไมสักเพราะแกะสลักงาย แมลงไมรบกวน มีลวดลาย
สวยงาม  ในการแกะสลักไดใชเครื่องมือหลายประเภท เพื่อทําการผลิตและตกแตงผลงานศิลปะใน
รูปแบบของภาพลอยตัว ภาพนูน เพื่อใหเกิดประโยชนทั้งดานใชสอยและคุณคาของความสวยงาม 
 
2.3  การทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
                
           2.3.1  ความหมายของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  
            ความหมายของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน มีนักวิชาการหลาย ๆ ทานไดกลาวไว
ดังนี้  
            ชูสิทธิ์   ชูชาติ (2538 :32) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนไววา  
หมายถึง  การใชทรัพยากรการทองเที่ยว เชน ทรัพยากรธรรมชาติ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยูจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ  ดวยการพัฒนานํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยพยายามลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการใชทรัพยากร  หรือกอใหเกิด
ผลกระทบตอทรัพยากรใหนอยที่สุด และทะนุบํารุงสงวนรักษาทรัพยากรใหคงอยูในสภาพเดิม
ตลอดไป  
        บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542 : 2)ไดใหความหมายของการทองเที่ยวแบบ
ยั่งยืน  หมายถึง  การทองเที่ยวกลุมใหญหรือกลุมเล็กที่เขามาในแหลงทองเที่ยว  โดยมีกระบวนการ
จัดการอยางดี เพื่อสามารถดํารงไวซ่ึงทรัพยากรทองเที่ยวใหมีความดึงดูดใจอยางไมเส่ือมคลาย  ธุรกิจ       
ทองเที่ยวมีการปรับปรุงคุณภาพ  มีผลกําไรอยางเปนธรรม   นักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือนอยาง
สม่ําเสมอ อยางเพียงพอ แตมีผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุดหรือไมมีเลยอยางยืนยาว    
         การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2538 : 12) ไดใหความหมายของการทองเทีย่วแบบ
ยั่งยนืไววา  หมายถึง การทองเที่ยวรวมทั้งการจัดบริการอื่น ๆ  ทั้งในปจจุบันและอนาคตโดย  

         1.  ตองดําเนินการภายใตขีดความสามารถของธรรมชาติ  ชุมชน  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม  วิถีชีวิตที่มีตอขบวนการทองเที่ยว 

          2.  ตองยอมรับใหประชาชนทุกสวนไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกดิจาก             
การทองเที่ยวอยางเสมอภาคเทาเทียมกนั  

          3.  ตองตระหนกัถึงการมีสวนรวมของประชากร  ชุมชน  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  วัฒนธรรม   วิถีชีวิต ที่มีตอขบวนการทองเที่ยว  
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          4.   ตองชี้นําความปรารถนาของประชาชนทองถ่ินและชุมชนในพื้นที่ทองเที่ยว     
นั้น ๆ  
         จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา การทองเที่ยวแบบยั่งยืนเปนการทองเที่ยว        
ที่คนในชุมชนตองไดมีสวนรวมคิด  รวมจัดการ  รวมปฏิบัติงานและดํารงรักษาทรัพยากร             
การทองเที่ยวที่มีอยูในชุมชนและแหลงทองเที่ยวใหยืนยาว  โดยไมเขาไปเปลี่ยนแปลงจากสภาพ
เดิมที่เปนอยู เพื่อใชดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมเยือน  เทากับเปนการกระจายรายไดเขาสู
ทองถ่ินอยางเสมอภาค  ทําใหเกิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนในอนาคตได 
  
 2.3.2  แนวคิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
            โรเจอรส และสลิน (Rogers and Slim, 1995  :  162 - 163  อางใน ชูสิทธิ์  ชูชาติ, 
2544  :  24 - 25)  ไดใหแนวคิดของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนดังนี้ 
                   2.3.2.1 ส่ิงแวดลอมเปนทรัพยสมบัติที่สําคัญและมีคุณคายิ่งตอการทองเที่ยว      
ตองรักษาไวใหมีสภาพเหมือนเดิม  สําหรับลูกหลานในอนาคต  มิใชถูกทําลายในระยะสั้น   
                 2.3.2.2  การทองเที่ยว   การจัดกิจกรรมที่อํานวยผลประโยชนใหกับชุมชนและ
แหลงทองเที่ยวใหมีความเสมอภาคเทากับนักทองเที่ยว หมายความวา  มิใชนักทองเที่ยวแสวงหา
ผลประโยชนจากชุมชนและแหลงทองเที่ยวอยางเดยีว ชุมชนควรไดรับประโยชน จากการทองเทีย่ว 
อยางเทาเทยีมกัน    
     2.3.2.3  การจัดการเรื่องความสัมพันธระหวางการทองเที่ยวกับสิ่งแวดลอม    ตอง
สงผลตอการพัฒนาแบบยั่งยนื   การทองเทีย่วตองไมทําลายทรัพยากร  กอใหเกดิผลเสียหายในอนาคต  
หรือสงผลกระทบตอการทําลายสิ่งแวดลอม  
                 2.3.2.4  กิจกรรมและการพัฒนาการทองเที่ยว    ควรจะยอมรับสภาพธรรมชาติและ
ลักษณะของสถานที่  ซ่ึงเปนที่ตั้งของกิจกรรมหรือการพัฒนาดังกลาวแลว กลาวคือถาแหลงทองเที่ยวใด
เปราะบางทางธรรมชาติมากเกินไป  ก็ควรพัฒนาสถานที่นั้นภายในขอบเขตและใหกระทบตอ

ธรรมชาตินอยที่สุด  เชน จํากัดจํานวนนักทองเที่ยว   จํากัดกิจกรรมและเวลาของการทองเที่ยว  

   2.3.2.5  ความกลมกลืนที่เกิดขึ้นในแหลงทองเที่ยว    ตองเกิดจากความตองการของ
นักทองเที่ยว  ประชาชนในทองถ่ิน  และสถานที่ทองเที่ยว  
   2.3.2.6  การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได    แตการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตองไมทําลายหลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 19 

                  2.3.2.7   องคกรทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว  องคกรในทองถ่ิน  และองคกร
ดานสิ่งแวดลอมตองยอมรับในหลักการดังกลาวแลว และจะตองปฏิบัติงานรวมกัน  เพื่อใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติที่แทจริง   
          เฟลเนล  (Fennel, 1999 : 31) ไดอางแนวคดิของ  เฮทเซอร  (Hetezer)  ซ่ึงสรุป
แนวคดิในการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไว  4  ประการดังนี ้
          1.  การทองเที่ยวตองกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด 
         2. การทองเที่ยวตองเคารพในวัฒนธรรมของทองถ่ิน   และกระทบตอวัฒนธรรม
ดังกลาวแลวนอยที่สุด 
          3.  การทองเที่ยวตองยอมใหประชาชนในทองถ่ินไดรับผลประโยชนมากที่สุด  
         4.  นักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจจากกิจกรรมดานการทองเที่ยว     
         แนวค ิด เริ ่มต น เกี ่ยวก ับการพ ัฒนาการท อง เที ่ยวแบบยั ่งย ืน  (Sustainable 
Tourism)   จึงเกิดขึ้นพรอม ๆ  กับการพัฒนาแบบยั่งยืนและดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
                              ลิคโคริชและเจนกิ้นส  (Lickorish and Jenkins, 1997 : 76-79)  ไดกลาวถึง
แนวคิดการทองเที่ยวทางสังคมและวัฒนธรรมวา  เปนการเขาไปสัมผัสกับประเพณี  ทัศนคติ  และ
แบบแผนการดําเนินชีวิตของคนในสังคมหนึ่งที่มีเอกลักษณเปนของสังคมนั้น ๆ ที่มีการสั่งสม      
ตอกันมาจาก คนรุนกอนแลวเกิดการเรียนรูและถายทอดสูคนรุนตอไป  โดยกระบวนการสืบทอดทาง
วัฒนธรรม      มักจะมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลาเพื่อรองรับการพัฒนาทางสังคม  วัฒนธรรม
เปนไดทั้งนามธรรม  เชน  ความเชื่อ  ภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และศาสนา  เปนตน  และ
วัฒนธรรม   ที่เปนรูปธรรม  อาทิ โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานหัตถกรรม รวมทั้งเครื่องใชใน
ชีวิตประจําวัน  ซ่ึงทั้ง  2  ประเภทดังกลาว  สามารถพัฒนาสูขั้นอารยธรรมได  และกลับกันอาจทําให
เกิดการลาทางวัฒนธรรมและสูญเสียวัฒนธรรมในที่สุด 
 ซวาบรุค  (Swarbrooks, 2000 : 306-308)  กลาวถึงแนวคิดการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมวาเปนการเดินทางเพื่อศึกษา  เรียนรูและช่ืนชมในแหลงทองเที่ยวที่เปนโบราณสถาน    
ศาสนสถาน  รวมถึงการเดินทางเพื่อช่ืนชมวิถีชีวิต  เทศกาล  งานประเพณี  และศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนในทองถ่ินตาง ๆ ทั้งที่มีมานานแลว และที่จัดขึ้นเปนกาลเฉพาะ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงผลกระทบ 
ที่จะขึ้นตอบุคคลและชุมชนนั้น  ๆ  โดยใหเกิดขึ้นนอยที่สุดหรือไมใหเกิดขึ้นเลยหากเปนไปได    
ทางดานเจาบานหรือชุมชนทองถ่ินก็ชวยกันรักษาวัฒนธรรมพื้นบานดั้งเดิมไวเพื่อไมใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงศิลปวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว  แตถาหากมี
ความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเขากับยุคสมัยก็สามารถทําได แตตองไมทําใหเสียรูปแบบ
ดั้งเดิมหรือความหมายที่เปนหัวใจสําคัญของวัฒนธรรมนั้น ๆ  ซ่ึงหากไมรักษาไวจะกอใหเกิด             
การสูญเสียคุณคาทางวัฒนธรรม 
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     ชูสิทธิ์  ชูชาติ  (2545 : 3) ไดใหแนวคิดของการทองเที่ยวแบบยั่งยนืไวดังนี้   
                            1. การทองเที่ยวแบบยั่งยืน  ไมตอตานการเจริญเติบโตอันเนื่องมาจากการพัฒนา             
แตตองเนนขอจํากัดของการเจริญเติบโต  และการทองเที่ยวตองจัดการบริหารภายใตขอจํากัดนี้  
         2.  ตองจัดการวางแผนและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่เกิดขึ้น
ตอธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย  
          3.  คํานึงผลระยะยาวมากวาระยะสั้น  
               4. การจัดการดานการทองเที่ยวแบบยั่งยืนมไิดมุงเนนการจัดการสิ่งแวดลอม  แต
รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  การเมือง  การบริหาร  
         5.  ใหความสําคัญกับความตองการที่ทําใหมนุษยเกิดความพึงพอใจ แตตองอยู
ภายใตความเสมอภาคและยตุิธรรม   
         6.  ผูมีสวนไดเสียกับการทองเที่ยว   รวมทั้ง   NGOS  ตองรวมกันตดัสินใจ
แกปญหาและ  ใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  
         7.  เปาหมายเปนสิ่งสูงสุด บางอยางอาจมีขอจํากดัแตผลสําเร็จทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยาวกจ็ะนําไปสูการยั่งยืนได 
 และในเรื่องเดียวกันนี้   ชาญวิทย    เกษตรศิ ริ  (2540:8-9)ได เสนอแนวคิด            
การทองเที่ยวแบบยั่งยืนในลักษณะของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  โดยเปนการทองเที่ยวที่เนน
การพัฒนาดานภูมิปญญา สรางสรรค ไมทําลายสภาพแวดลอมไมมีการซื้อขายวัฒนธรรม  และชีวิต
สรางความชอบธรรมในชุมชน  สรางความคุนเคยกับประชาชนในทองถ่ินอื่น  หรือประเทศอื่น   
เพื่อที่จะเขาใจและซาบซึ้งตอวัฒนธรรมของชุมชน  การทองเที่ยวจึงเปนการการกอใหเกิดความรู  
และการติดตอส่ือสาร  ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความเขาใจของคนทั้งโลกเขาดวยกัน       
อันจะนําไปอยางสูสันติสุข อยูรวมอยางสูสันติสุข อยางสันติสุขกันทั้งปจจุบันและอนาคต 
 
 2.3.3  ประเภทของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 

            ชูสิทธิ์  ชูชาติ (2545 : 3-5) ไดกลาวถึงการทองเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable) เปน
แบบแผนหลักรวมการทองเที่ยวหลาย ๆ  ประเภทดวยกันเชน    

           1.  การทองเที่ยวทางธรรมชาติหรือการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ (Eco  
Tourism)  โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอมมากกวาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้รวมทั้งส่ิงแวดลอมที่
มนุษยสรางขึน้  ไดแก ส่ิงกอสราง  สถาปตยกรรม  การเขาไปทองเที่ยวตองระมัดระวังไมใหเกิดผล 
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กระทบตอระบบนิเวศ  โอกาสทางเศรษฐกจิที่เกิดขึน้ตองสอดคลองตอการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และเปนการทองเทีย่วที่ชาวบานมีสวนรวมในการวางแผนและรบัผลประโยชน
จากการทองเทีย่ว 

           2. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(Cultural Tourism) ที่มีรูปแบบการดําเนินวิถีชีวิต
ของผูคนในสังคมที่มีการประพฤติการปฏิบัติยึดถือและสืบทอดกันมาตลอดจนกิจกรรมตาง ๆ ที่มี
ผลตอการดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขาไปสัมผัสใหการศึกษาเรียนรูแกนักทองเที่ยวกับทรัพยากรทาง

วัฒนธรรม  ไดแก  สภาพการดําเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน   หมูบานชาวเขา  งานเทศกาล  
ประเพณีวัฒนธรรม  ศูนยแสดงวัฒนธรรมประเพณีและงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน เชน                        
การแกะสลัก เครื่องจักสาน   เครื่องเขิน  เครื่องเงิน  ผาทอ  เปนตน  แตตองไมทําลายสภาพแวดลอม 

          3. การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพเชิงวัฒนธรรม (Helth Tourism) เปนกิจกรรมของคนใน
ชุมชนที่มีการประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมามีนักทองเที่ยวใหเขาไปสัมผัส  เพื่อใหไดรับความพึง
พอใจทั้งสภาพกายและสภาพจิต 

 สุขภาพกายที่ไดรับจากการเขาไปทองเที่ยว และสัมผัส  ไดแก  การใชบริการ 
แหลงน้ําแร  น้ําพุรอน บอโคลน และการนวดแผนโบราณ  เปนตน    

 สุขภาพจิตใจที่ไดรับจากการทองเที่ยว  ไดแก  การไดไปทองเที่ยวดวยความ
ศรัทธาใน    พุทธศาสนา  ศึกษาวัฒนธรรมตางถ่ิน   ความเชื่อในประเพณีวัฒนธรรม  ปรากฎการณ   
เปนตน  กิจกรรมเหลานี้มีการสืบทอดและปฏิบัติกันมา   เมื่อนักทองเที่ยวไดเขาไปสัมผัสจะรูสึกถึง
ความพอใจในความสุขสบายทั้งรางกายและจิตใจ 

          4. การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  (Historical Tourism) เปนการทองเที่ยวใน

โบราณสถานและศาสนาที่มนุษยเราไดสรางสรรคในงานวัตถุประสงคและเพื่อประโยชนของมนุษย

เอง  ทั้งที่เปนมรดกของอดีตและไดสรางเสริมขึ้นมาในปจจุบัน มีผลดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขามา
ศึกษาเรียนรูถึงความเปนมาในดานตาง ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดแก พระราชวัง ศาสนสถาน 
โบราณวัตถุสถาน   อนุสรณสถาน และพิพิธภัณฑ  เปนตน  แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรแหลง
นี้เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญจึงตองตระหนัก  ระมัดระวัง  และอนุรักษไวใหยืนยาว 

          5. การทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม (Agro Tourism) เปนแหลงทองเทีย่ว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในชุมชน  ไดแก  การทองเที่ยวเชิงเกษตร   แนวหินปะการัง  ถํ้า
ตาง ๆ สวนรุกขชาติ วนอุทยาน เปนตน โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวม เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนทองถ่ินใหสามารถจัดการการทองเที่ยวของตนเอง  และเกิดความหวงแหนในถิ่นที่อยู    
ของตนเพื่อธํารงไวซ่ึงสุนทรีภาพอยางยั่งยืน  และคนในชุมชนไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยว
อยางเทาเทียมกันอยางยืนยาว 
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          เฟนเนล (Fennel, 1999 : 26-27) กลาวถึงประเภทของการทองเที่ยวแบบยั่งยืนวา         
ในปจจุบันการทองเที่ยวแบบทางเลือกไดแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ 

          1. การทองเที่ยวเชิงสังคม - วัฒนธรรม    (Socio-Cultural   Toursim)  เปนการ
ทองเที่ยวทีเ่นนใหสัมผัสกับการทองเที่ยวดานวัฒนธรรม  แตไมทําลายสิ่งแวดลอม 

         2. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เปนการทองเที่ยวที่เนนพื้นที่ศึกษาใน
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ  ใหความสําคัญทางดานสังคม-วฒันธรรม  นอยกวาการทองเที่ยวเชิงสังคม-
วัฒนธรรม 

          การทองเที่ยวทั้ง  2  ประเภทดังกลาวมาแลว  จัดเปนการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
          จากการแบงเปนประเภทการทองเที่ยวดังกลาวมาแลว  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จึงเปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวแบบทางเลือกที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการพัฒนาแบบยั่งยืน

และ การทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
    การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ซ่ึงเนนพื้นที่ธรรมชาติเปนเปาหมายหลักในการทองเที่ยวมี

ความคลายคลึงกับการทองเที่ยวธรรมชาติ (Natural Tourism)  แตในดานการศึกษาและการมีสวน
รวมของประชาชนในทองถ่ินแลวการทองเที่ยวเชิงนิเวศใหความสําคัญมากกวา 
 
2.4 ชุมชนเขมแข็ง 
 
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (2540-2544  : 74)   ไดสนับสนุน
ใหประชาชนทุกภาคทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ และมีนโยบายสําคัญใน
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน   หัวใจสําคัญของความสําเร็จอยูที่ชุมชนและ
องคการตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนเขามามีสวนรวมในการถักทอความรู  
ความคิดประสบการณ   ตลอดจนทรัพยากรเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหประสบผลสําเร็จ  แต
จุดมุงหมายดังกลาวจะตองสอดคลองกับความตองการของคนในชุมชน  เนื่องจากคนในชุมชนจะ
เปนผูที่รูปญหาของตนไดดี  โดยการสงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชน   เพื่อใหเกิดพลังกลุม   
พลังความคิด  สูการจัดการจากประสบการณ ที่สรางสรรคมาดวยภูมิปญญาของคนในชุมชน  อันจะ
สงผลใหชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได  
 
 2.4.1  ความหมายของชุมชนเขมแข็ง 
           กระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 2) ไดใหความหมายของชุมชนเขมแข็งวา  คือ
ชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองไดอยางยั่งยืนและสมศักดิ์ศรี  ในสังคมโลก  
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           ธีรยุทธ  บุญมี  (2538  :  38)  ไดใหความหมายไววา  ชุมชนเขมแข็ง  คือ  ชุมชนที่
มี  วัฒนธรรมหนักแนน  มีการลงทุนลงแรงของสังคมทั้งหมด  โดยการเขาไปมีสวนรวมสราง
กิจกรรม  สรางกลุมองคกร สถาบันตาง ๆ  นั้นทางสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนใหมากที่สุด           
ภาคเอกชนตองใหความสนใจในการสรางใหเกิดทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม  ที่จะทําให
เกิดกลุมองคกรรวมเปนสังคมที่เขมแข็ง 

                ธีรพงษ  แกวหาวงษ  (2543  :  49)  ไดใหความหมายไววา  ชุมชนเขมแข็ง  คือ  
ชุมชนที่ประกอบดวย 

               1.  ภูมิปญญาและความรูที่สืบสานและประยุกตใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก 
                             2.  องคกรชุมชนและกลุมผูนําที่มีคุณธรรมและภูมิปญญา 
                  3.  เวทีการเรียนรูและกระบวนการจากภายนอกซึ่งนํามาถึงความเขมแข็งขององคการ
ชุมชนในการจดัการกับปญหาและการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
         สมพันธ  เตชะอธิก  (2541  :  76 – 77)  ไดใหความหมายไววา  ชุมชนเขมแข็ง  คือ      
ชุมชนที่รวมมือกันสรางเวทีแหงการเรียนรู  รวมมือกันทํางานภายใตแนวคิดการทํางานแบบมี      
สวนรวม  แบบเสมอภาค  และความรวมมือแบบพหุภาคี 
 
 2.4.2  แนวความคิดชุมชนเขมแข็ง 
           ฉัตรทิพย  นาถสุภา (2540 :75-77) ไดกลาวถึงแนวคิดชุมชนเขมแข็งไวเปน                         
2  ประเด็น  คือ   
            ประเด็นแรก  เปนเรื่องลักษณะพิเศษของชุมชนหมูบานไทยซึ่งประเด็นนี้                 
มีความสําคัญมาก เพราะเปนพื้นฐานทางทฤษฎี  นักสังคมวิทยา  มนุษยวิทยา   ช้ีใหเห็นวาจุดสําคัญ
อยูที่สังคมเขมแข็ง  เมื่อสังคมเขมแข็งก็เปรียบเสมือนมีการปองกันโรคไดดี ชุมชนเขมแข็งจะ
สามารถแกไขปญหาตาง ๆ  ไดเปนอยางดี   ไมวาวิกฤตการณทางดานเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้น   
ระบบครอบครัวที่เขมแข็งจะไมไดรับผลกระทบจากทุก ๆ ปจจัย  
            ประเด็นที่สอง เปนเรื่องแนวคิดการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง หากเราพิจารณาวา
ชุมชน คือสถาบันชาวบานที่มาแตโบราณกาล  การมีชุมชนอยูทําใหชาวบานมีการพึ่งพาตนเองได        
            ประเวศ  วะสี  (2537 : 5-14) ไดกลาวถึงแนวคิดชุมชนเขมแข็งไวเปน  3  
องคประกอบคือ   
            1.  ตองมีธรรมะ  มีความเอื้ออาทรตอกันไมเอาเปรยีบกัน พัฒนาความดีตาง ๆ   
        



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 24 

     2.  ตองมีการรวมตัวกนั มีผูนําขึ้นหลายคนทั้งหญิงและชายมีกลุมตาง ๆ เกิดขึ้นซึ่ง
ถือเปนองคกร การมีกลุมตาง ๆ เกิดขึ้นทําใหมีการจัดการ   
            3.  ตองมีการเรียนรู  พยายามเรียนรูวาทําอะไรดีไมดี  หาความรูและเรียนรูอยู
ตลอดเวลา   
                            ทั้งสามองคประกอบนี้มาผนวกกันทําใหเกิดพลังอันยิ่งใหญ สามารถที่จะ
เอาชนะอุปสรรคทุกชนิดได แกความยากจนได อนุรักษส่ิงแวดลอมได แกปญหาสังคมทําให

ครอบครัวและชุมชนเปนปกแผนพึ่งพาตนเองไดลดหรือขจัดปญหาสังคมทําใหชุมชนมีความ

เขมแข็ง 
 
 2.4.3  ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง 
            สีลาภรณ   นาครทรรพ  และคณะ (2538 : 132)   ไดกลาววาองคกรที่เขมแข็งมี
ลักษณะดังนี้ 

             1. มีการนํามิติดานวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรม เพราะการมีฐาน        
การรวมตัวทางวัฒนธรรมจะเปนเครื่องยึดโยงใหสามารถสรางองคกรชุมชนไดงายและมีคุณภาพ  
           2.  มีประสิทธิภาพในการตอบสนองตอปญหาไดอยางรวดเรว็  ถึงแมปญหานัน้
จะยาก หรืองาย   
           3. มีการพัฒนากระบวนการการเรียนรูมีการวิเคราะหเช่ือมโยงปญหากับสาเหตุ    
มีสติและ จิตสํานึก  

           4.  มีการจัดกลุมในการทํากิจกรรมตาง ๆ กลุมมีความพรอมเพรียงสามัคคี 
           5.  มีผูนําที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน  โดยมีผูนําหลายคนหลายดาน 
           6.  มีการกระจายผลประโยชนแกสมาชิกอยางยุติธรรม   
          7.  ไดรับการยอมรับนับถือจากองคกรภายนอก  โดยไดรับการสนับสนุน  เชน  

เงินทุน ทรัพยากรในกจิกรรมตาง ๆ  และการมีคนมาเยีย่มชมศึกษาดูงานของชุมชน  
           8.  มีการขยายผล  ขยายกิจกรรม  ขยายเครือขาย ที่มีหลากหลายมากขึ้น   

          สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2539 : 81-82)  ไดกลาวถึงลักษณะของชมุชนเขมแข็งไว  4 
ประการคือ  
           1.  เปนชุมชนแหงการเรียนรู  (Learning Organization) ทุกคนในชุมชนรวมเรียนรู       
ชุมชนนั้นจะรูทันขาวทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  รวมทั้งเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ  
          2.  เปนชุมชนที่รูจักจดัการตัวเอง (Community Management)  ดวยกิจกรรม  4 
ประการคือการวางแผนการจัดกระบวนองคกรของตนเอง  การลงมือปฏิบัติตามแผนการประเมินผล  
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          3.  เปนชุมชนที่มีจิตวิญญาณ (Spirituality) อาจแสดงความภกัดีตอชุมชน
ความรูสึกเปน  เจาของหวงแหน  มีส่ิงยึดเหนี่ยวรวมกนั  
          4.  เปนชุมชนที่มีสันติภาพ (Peaceful) คนมีคุณภาพและคุณธรรม สงบสุข จิตใจ        
เยือกเย็น   
 สรุปไดวาความเขมแข็งของชุมชน   จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อรวมกันสงเสริมและพัฒนา
เพิ่มบทบาทของประชาชนในการเขาไปมีสวนรวมคิด รวมทํา  รวมแกปญหา  และรวมพัฒนาโดย
ใชภูมิปญญาที่สืบสานมาประยุกตใชใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลง  สนับสนุนใหเปนผูนําที่ดี        
มีคุณธรรม  และภูมิปญญา    เปนเวทีแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดสงเสริมรักษาและ
พัฒนาภูมิปญญาที่ไดรับจากบรรพบุรุษใหเกิดประโยชนตอคนในชุมชน  และเมื่อคนในชุมชนมีความ
เปนอยูที่ดีมีอาชีพที่พึ่งพาตนเองไดก็จะทําใหชุมชนนั้นมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
2.5 เทคนิคการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT  Analysis) 
 
 2.5.1 ความหมายของการวิเคราะห  SWOT 
           ความหมายของการวิเคราะห  จุดแขง็  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT) มี
ดังนี้   
             ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2538 : 23) กลาววาการวิเคราะห SWOT Analysis  หมายถึง
การวิเคราะหหาขอไดเปรียบ ขอจํากัด หรือปญหาอันจะนํามาใชในการวางแผน  ในการสราง
โอกาสหรือกลยุทธ  การสงเสริมการขายของผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งตอไป   
             สุปญญา ไชยชาญ (2534  : 121)  ไดกลาวถึงการวิเคราะห จุดแข็ง  จุดออน  
โอกาส  และอุปสรรค (SWOT Analysis) ไวในทํานองเดียวกันวาหมายถึง  การวิเคราะหจุดแข็ง  
จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคทางการตลาด เปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติมาเสมอกอนหรือระหวาง      
การวางแผนการตลาด  นักการตลาดมีความจําเปนตองเสาะแสวงหา ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม           
ทั้งภายนอกและภายในองคกร มาทําการวิเคราะหและตรวจสอบหาความเปนไปได หรือโอกาสที่
องคกรมีอยู   
             นันทิยา   หุตานุวัตร  และคณะ  (2542 : 2)  ไดใหความหมายของการวิเคราะห  
จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT Analysis)  ไววา เปนเครื่องมือการวางแผน          
กลยุทธ ที่ใชไดกับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแตงานพัฒนาชุมชน   ธุรกิจขนาดเล็ก  ธุรกิจขนาดจิ๋วที่ทําอยู
กับบาน  หรือการวางแผนอาชีพสวนบุคคล ทําใหรับรูสถานการณทั้งที่เปนไปในทางบวกและเปนไป
ในทางลบชวยใหเขาใจศักยภาพของงานได  
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  จากความหมายที่กลาวมาพอสรุปไดวา  การวิเคราะห  จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และ
อุปสรรค (SWOT  Analysis)  หมายถึง  ความสามารถและสถานการณที่เปนบวก  ซ่ึงจะนํามาใช
เปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคและ  จุดมุงหมายในการหาโอกาสที่จะนําไปสราง               
กลยุทธและการวางแผนที่ดียังสามารถที่จะขจัดขอบกพรองหรือจุดดอยตาง ๆ  ไมใหเกิดขึ้นแก
องคกร 
  
 2.5.2  คุณลักษณะของการวิเคราะห  SWOT  7  ประการ 
            นันทิยา   หุตานุวัตร  และคณะ (2542 : 10-15)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของ

กระบวนการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT  Analysis)   วาเปนเครื่องมือ
ที่มีศักยภาพ  ในการสรางกลยุทธสําหรับธุรกิจชุมชนไดดี  โดยมีคุณลักษณะ  7  ประการ  ดังนี้   

           2.5.2.1  การมีสวนรวม 
  ผูนําเปนผูมีอิทธิพลและมีสวนรวมสูงสุดในการกําหนดกลยุทธของกลุม  ผูนําจะ
เปนผูคิดริเริ่มคนหาปจจัย ตัดสินใจตลอดจนสามารถเสนอกลยุทธทางเลือกได  นอกจากนี้                                     
กระบวนการ SWOT Analysis ยังเอื้อใหสมาชิกซักถาม เสนอแนะและมีสวนรวมจัดลําดับ
ความสําคัญของกลยุทธ ซ่ึงทําใหสมาชิกทราบถึงทิศทาง และแผนงานของกลุม 
  2.5.2.2  กระบวนการเรียนรู 
  กระบวนการเรียนรูเกิดจากการที่ผูเขารวมตองคิดอยางจริงจัง ตองเสนอความคิดเห็น
ของตนตอกลุม  ตองอภิปรายโตแยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและที่สําคัญตองตัดสินใจเลือกทิศทาง
และกลยุทธของกลุม  การวิเคราะห  SWOT  Analysis  เอ้ือใหผูเขารวมไดเรียนรูเร่ืองหลัก 2 เร่ือง 
คือผูเขารวมเรียนรูเร่ืองของกลุมของตนไดกระจางขึ้น และทําใหเกิดการเรียนรูเร่ืองการวางแผนแบบ
ทีมและเปนระบบ 
  2.5.2.3  การใชเหตุผลในการคิดและตัดสินใจ 
  การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT  Analysis) เปน

กระบวนการที่เปนระบบ ซ่ึงเอื้อใหเกิดการใหเหตุผลในการคิดและตัดสินใจ กําหนดกลยุทธ            
ในแตละขั้นตอนของกระบวนการ ผูเขารวมตองใชความคิด และอภิปรายถึงเหตุผลตาง ๆ ในการ
ตัดสินใจ ซ่ึงทําใหเกิดความรอบคอบในการกําหนดกลยุทธ 
  2.5.2.4  การใชขอมูลท่ีถูกตองและมีความสําคัญตอกลุมทั้งทางบวกและทางลบ
ขอมูลที่ใชในการกระบวนการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT  Analysis) 
มาจาก  3  แหลง คือ 
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 1)  จากประสบการณการทํางานของผูเขารวม 
   2)  จากผลการศึกษาวิเคราะหองคกร 
   3)  จากแหลงขอมูลภายนอก เชน วิทยากรที่เชิญมาใหความรูเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับขอมูล  เปนตน ขอมูลที่สําคัญและถูกตองนี้ทําใหเกิดผลดีตอกระบวนการ SWOT  Analysis  
3  ประการ คือ 

(1) เอื้อใหเกิดการมองการณไกลไดดี 
(2) กําหนดภารกิจและวัตถุประสงคสอดคลองกับสถานการณ 
(3) ระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัดไดใกลเคียงกับความ 

เปนจริง 
  2.5.2.5  กระตุนใหคิดและเปดเผยประเด็นที่ซอนเรน 
  กระบวนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT  Analysis) 
เปนกระบวนการที่ตองใชความคิด  การวิ เคราะห  และการอภิปรายโตเถียง   เพื่อบรรลุถึง              
การตัดสินใจรวมกัน ดังนั้น กระบวนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT  
Analysis) จึงสรางสรรคใหเกิดการคิด การมองและความเขาใจแงมุมใหม  โดยผูเขารวมอาจยังไม
เคยคิดหรือเห็นแงมุมใหมนี้มากอน  ซ่ึงกอใหเกิดการเปดเผยประเด็นที่ซอนเรนของกลุมหรือ
คล่ีคลายสถานการณ ที่ซับซอนใหเห็นไดชัดเจนขึ้น ความชัดเจนดังกลาวมีผลตอการกําหนด        
กลยุทธ 
  2.5.2.6  การเปนเจาของและพันธะสัญญา 
  จากการที่ผูเขารวมเปนผูคิด วิเคราะห ใชเหตุผล อภิปรายแลกเปลี่ยน จนกระทั่ง
นําไปสูการตัดสินใจของเขาเองในการกําหนดภารกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธของกลุมกระบวนการ
วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค (SWOT  Analysis) จึงชวยสรางใหเกิดความรูสึก
เปนเจาของแผนงานและเกิดความผูกพันตอการนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ  อยางไรก็ดีการปฏิบัติ
ตามแผนยังตองขึ้นอยูกับเงื่อนไข หรือมีตัวแปรบางอยางที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต  ดังนั้น 
กระบวนการวิเคราะห  SWOT  Analysis จึงควรใชอยางตอเนื่องเปนประจํา เพื่อใหทันตอ
สถานการณและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง 
  2.5.2.7  การปฏิบัติทันที 
  กระบวนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส  และอุปสรรค (SWOT  Analysis) 
เปดเผยใหเห็นจุดออนที่ เปนปญหา ซึ่งผู เขารวมพิจารณาวาเปนปญหาเรงดวนที่ตองแกไข               
เมื่อเสร็จสิ้นการวางแผนผูเขารวมจะลงมือปฏิบัติแกไขปญหานั้น ๆ ทันที หรือบางครั้งอาจไมรอจน 
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ส้ินสุดกระบวนการก็ทําการแกไขปญหานั้น ๆ เลย จึงอาจกลาวไดวากระบวนการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน  โอกาส และอุปสรรค (SWOT  Analysis)  ทําใหเกิดผลทางการปฏิบัติทันที 
  การศึกษาวิเคราะหธุรกิจชุมชนนอกจากขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานที่           
เกี่ยวของตาง ๆ   แลว การมีความเขาใจลักษณะธรรมชาติของกลุมอาชีพและองคกร ชาวบาน   หรือ
ความรูเกี่ยวกับธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจของชุมชนนั้น ๆ   ความสามารถดังกลาวเปนเงื่อนไขสําคัญที่
ทําใหกระบวนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) มีประสิทธิภาพ
ในการตัดสินใจ ดําเนินงานของผลิตภัณฑในชุมชน   ดังนั้นการวิเคราะหจึงเปนการศึกษาเพื่อ          
ไดมาซึ่งผลของความรูที่ ถูกตองตามกระบวนการเปนอยางดีแลว  จึงสามารถที่จะนําผลไป
ดําเนินการตามแนวทางที่ตั้งไว  
  
2.6   งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 
 ไชยวัฒน รุงเรืองศรี และคณะ  (2528) ไดศึกษาเรื่องหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหมและ
ลําพูน  จากการศึกษาพบวางานหัตถกรรมที่ถือเปนภูมิปญญาของชาวบาน  ในการสรางสรรค
ประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชใหเหมาะสมกับสภาพการดํารงชีวิตของชาวชนบท  ในแตละทองถ่ินมี
การนําเอาวัตถุดิบที่มีอยูในทองถ่ินนั้น ๆ มาสรางงานหัตถกรรม  และยังเปนเอกลักษณทางศิลปะ
ประจําถ่ิน  แลวเจริญพัฒนาไปเปนผลิตภัณฑเพื่อจําหนายเปนสินคาได   การทําหัตถกรรม               
ไมแกะสลักเปนลักษณะการทํางานที่ไมถือวาเปนงานเพศใดเพศหนึ่งโดยเฉพาะมีการทํางานรวมกัน

ในงานแตละชิ้น ดังเชน การแกะลายนูนสูงในจังหวัดเชียงใหม แตการแกะสลักไมในจังหวัดลําพูน
กลับมีแรงงานชายเกือบทั้งหมด  เนื่องจากจังหวัดลําพูนเนนการแกะสลักภาพนูนสูงและลอยตัว  
แรงงานสวนมากอาศัยอยูในหมูบานมีอายุเฉลี่ย  26  ป  อิทธิพลที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําให
แรงงานเหลานี้เลือกอาชีพแกะสลักไม คือการที่ในหมูบานนั้น ๆ มีการประกอบอาชีพแกะสลักไม
มานาน     คนสวนใหญในหมูบานรับจางแกะสลักไม แรงงานจึงไดรับการฝกทักษะการแกะสลักมา
จากเพื่อนฝูง และญาติพี่นอง โดยเฉลี่ยทํางานมานานคนละ 8 ป ผูที่ทํางานในสถานประกอบการจะ
เปนผูที่มีทักษะ ประสบการณมากที่สุด และไมพบวาแรงงานไมแกะสลักคนใดมีการเรียนรูทักษะงาน
แกะสลักไมจากโรงเรียนเลย  แตจะเปนการฝกหัดกับญาติหรือเพื่อนฝูงที่สนใจเทานั้น   
  และยังพบอีกวาการผลิตหัตถกรรมไมแกะสลักในจังหวัดเชียงใหมและลําพูน สวนใหญ
มีลักษณะเปนโรงงาน ซ่ึงโรงงานในระดับหมูบาน เปนโรงงานขนาดเล็กตั้งอยูในบริเวณที่อยูอาศัย     
ชางแกะสลักมีรายไดเฉลี่ยในป  2527 คนละ  1,192   บาทตอเดือน  แตในเดือนที่มีเวลางานมากจะ
ไดรายไดมากกวานี้  สวนชางที่ทํางานรายวันจะมีรายได  40  บาทตอวัน  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 29 

  สําหรับตลาดตางประเทศที่สําคัญไดแก  สหรัฐฯ    เยอรมันนี    ฝร่ังเศส   แคนาดา  
และญี่ปุน สวนประเทศคูแขงที่สําคัญไดแก ประเทศญี่ปุน  เกาหลี  ไตหวัน  ฟลิปปนส    มาเลเซีย   
และอินโดนีเซีย โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย  นอกจากนี้ไชยวัฒน    รุงเรืองศรี  และ
คณะ  (2528)  ยังไดพบปญหาของงานแกะสลักดังนี้ 
 1.  ปญหาขาดชางฝมือ  
    ปจจุบันชางแกะสลักที่มีฝมือมีจํานวนนอยลงทุกที ทําใหผลงานที่สวยงามและมี
คุณภาพลดลงไปดวย  ซ่ึงในอนาคตหากไมมีการสืบทอดวิชาสูคนรุนหลัง งานแกะสลักนี้อาจคอย ๆ                
สูญหายไปจากทองถ่ินในที่สุด  สวนของแรงงานยังผูกพันกับการทําเกษตรของครอบครัว  ทําให
การผลิตหัตถกรรมลดลงในชวงฤดูทํานา  และการหยุดงานทําใหแรงงานไมสามารถพัฒนาฝมือได
อยางตอเนื่อง 
   2.  ปญหาขาดวัตถุดิบ  
   ไมสัก ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการแกะสลักไมไดลดจํานวนลงอยางมาก              ชาง
แกะสลักจึงหันไปใชไมชนิดอื่นแทน  เชน  ไมฉําฉาหรือจามจุรี  ไมมะตูม ไมแดง  ไมโพธ์ิ      ไม
จันทรหอม    ไมดู  และไมมะคา ซ่ึงการใชไมชนิดอื่นแทนไมสักทําใหช้ินงานมีความสวยงามลดลง 
นอกจากปญหาดานปริมาณไมสักแลว ราคาไมฉําฉาที่จําหนายในตลาดก็คอนขางสูง    ดังนั้นราคา
สินคาแกะสลักจึงแพงตามไปดวย  
   สมชาย  ณ นครพนม  และคณะ (2537)  ไดทําการศึกษาเรื่อง เสนหไมแกะสลักลานนา
พบวามีศิลปนอิสระและสลาพื้นเมือง ที่สรางงานสมัยใหมและอนุรักษงานแบบประเพณีดั้งเดิมของ
ลานนาก็ยังมีสืบเชื้อสายอยูบาง  พอที่จะสืบทอดกันไดไมขาดสาย   สลาเหลานี้จะเปนที่รูจักกันใน
หมูพระสงฆตามวัดตาง ๆ แตละคนจะเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  เชน  แกะประตูก็ประตูอยางเดียว    
แกะหนาบันก็หนาบัน  คันทวยก็คันทวย  ถาวัดไหนจะสรางโบสถวิหารหรือจะซอมแซมของเกา     
ก็ตองรอเวลา ขณะที่ทําการวิจัยอยูนี้ก็มีงานที่นาสนใจที่สลาหรือชางไดทํากันอยูหลายแหง เชน ที่วัด
เจดียงาม  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีการแกะสลักเสาทุกตนที่วัดกลางเวียงเชียงราย   ก็กําลังแกะ
บานประตู  เพดาน และสวนอื่น ๆ อยู  และที่หอมณเฑียรธรรม  วัดบุพพาราม อําเภอเมืองเชียงใหม  
กําลังแกะประตู  หนาตางใหม ซ่ึงลวนเปนงานที่มีคาและนาชื่นชม   
   วัฒนะ  วัฒนาพันธุ  และคณะ (2544) ไดศึกษาถึงเรื่องศิลปะพื้นบานลานนา                      
การเปลี่ยนแปลงและการดํารงอยู พบวาชางพื้นบานเกือบทั้งหมดไดพัฒนาทักษะฝมือของตนขึ้น      
ถึงขั้นประกอบอาชีพดวยตนเอง โดยมิไดเรียกคาใชจายในการลงทุนจัดการศึกษาหรือโครงการ        
ฝกอาชีพ  (Career Taining)  แตอยางใดเลย   นับเปนการแบงเบาภาระของรัฐไดเปนอยางดี   
เกียรติภูมิของความเปนชาง (Pride)     นอกเหนือจากความจําเปนที่ตองแสวงหาอาชีพเพื่อจะอยูใน
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สังคมแลว     ชางเหลานี้ไดพบวาตนเองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งที่นาภาคภูมิใจและเลี้ยงชีพไดดวยการ
แกะสลักไม  
 ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต  และคณะ (2528) ไดศึกษาเรื่องหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม 
และลําพูน บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมภาคหัตถกรรมในประเทศไทย    พบวา  
งานหัตถกรรมเปนงานประเภทหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่มีการใชแรงงานสูงตอมูลคาเพิ่มหนึ่งหนวย      
ซ่ึงจะลดอัตราการวางงานในชนบทไดดี     โดยเฉพาะการวางงานตามฤดูกาลของเกษตรกรในเขต
เกษตรน้ําฝน    งานหัตถกรรมเปนงานที่สรางเพิ่มขึ้นไดเปนอยางดีในชนบท   เพราะมีความพรอม
พื้นฐานอยูแลวหลายดาน  เชน  แรงงาน วัตถุดิบ  เปนตน  เปนการชวยใหชาวชนบทมีรายได       
มากขึ้น เปนการลดหรือชะลอการขยายตัวของชองวางทางรายได ระหวางชาวชนบทและประชากรใน
เขตเมืองใหนอยหรือชาลง นอกจากชาวชนบทจะมีรายไดจากการขายแรงงานหรือประกอบอาชีพ
หัตถกรรมแลวธุรกิจอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑหัตถกรรมก็มีรายไดดวย  นั่นก็
คืองานหัตถกรรมมีสวนชวยรายไดประชาชาติใหกับระบบเศรษฐกิจมีสวนชวยสรางเงินตรา

ตางประเทศ   และไดเพิ่มบทบาทในดานนี้โดยผานการทองเที่ยวของชาวตางประเทศ   และการ
สงออกมากขึ้นตามลําดับ   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่ชวยบรรเทาปญหาการขาดดุลการคาได    นอกจากนี้
งานหัตถกรรมยังมีสวนชวยสงเสริมใหมีแหลงทองเที่ยวท่ีมีอยูแลวใหนาสนใจมากขึ้น การที่
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศมากขึ้นทําใหรัฐมีรายไดจากภาษีของคาใชจายนั้นอีก  
ทางดวย  
 แนงนอย   ปญจพรรค  และคณะ (2537)   ไดศึกษาเรื่องเสนหไมแกะสลักลานนาพบวา   
การแกะสลักไมเพื่อเปนงานหัตถอุตสาหกรรมสมัยใหมในภาคเหนือตอนบน  โดยเฉพาะที่
เชียงใหม เปนแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมประเภทไมแกะสลักมากที่สุดของประเทศไทย   ทั้งใน      
ตัวเมืองและตามอําเภอรอบนอก  ยังเปนแหลงรับซ้ือผลิตภัณฑไมจากจังหวัดใกลเคียง  เชน จังหวัด
ลําพูน ลําปาง และสุโขทัย  และบางสวนก็สงมาตกแตงสีสันเพียงอยางเดียว เนื่องจากเชียงใหมเปน
แหลงทองเที่ยวดังนั้นเชียงใหมจึงเปนแหลงตลาดสําคัญของผลิตภัณฑเครื่องไมแกะสลัก   
 การแกะสลักไมเพื่อเปนงานหัตถอุตสาหกรรมในภาคเหนือไดเร่ิมขึ้นอยางจริงจัง          
ที่จังหวัดเชียงใหม  เมื่อประมาณ  20   ปที่ผานมา เมื่อ 30  ปที่แลว   ในจังหวัดเชียงใหมมีเพียง
การแกะสลักชางไมขนาดตาง ๆ  เพื่อเปนของที่ระลึก โดยกลุมชาวบานที่มีฝมือในเขตกําแพงเมือง
เชียงใหม บริเวณบานนันตา  บานพวกชาง และบานจอกปอก  ตอมาถึงขยายไปยังเขตอําเภอสันปาตอง  
คือบานกิ่วแลนอย บานเนิ้ง  และบานแม จนเปนแหลงแกะสลักชางที่มีช่ือเสียงมากที่สุด นอกจากนี้
เมื่อ 10 ปที่ผานมารานคาในเมืองเชียงใหมไดจางชางชาวไทยใหญจากพมามาทําของเลียนแบบของเกา       
ซ่ึงชาวบานพื้นเมืองก็ไดเรียนรูประสบการณจากชางไทใหญ ชาวบานที่มีประสบการณและไดช่ือวา
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เปนผูเชี่ยวชาญดานการทําของเลียนแบบของเกานั้นก็คือ ชาวบานถวายและหมูบานใกลเคียงในเขต
อําเภอหางดงจนถึงปจจุบันนี้  
  นอกจากของที่ระลึกแลวในชวง  20 ปที่ผานมา งานไมแกะสลักพวกเครื่องเรือน เชน  ตู  
ตั่ง โตะ เตียง แหยงชาง ก็เจริญเติบโตตามมาดวย  โดยเริ่มจากรานคาในเมืองเชียงใหม ขยายไปสู
เขตอําเภอสันกําแพง  และดอยสะเก็ด และตามเสนทางตาง ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหมจนกลายเปน
แหลงเฟอรนิเจอรไมแกะสลักที่มีช่ือเสียงไปทั่วโลก   
 วนิดา  แกวเนตร (2545) ไดทําการวิจัยเร่ือง  ปจจัยในการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกประเภท
หัตถกรรมพื้นบานของนักทองเที่ยวชาวไทยในหมูบานถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวา
นักทองเที่ยวที่มาเลือกซ้ือสินคาที่ระลึกประเภทของตกแตงบานประเภทไมแกะสลักมากที่สุด รองลงมา
คือเครื่องจักสาน เครื่องปนดินเผา ซ่ึงเพศชายมีความสนใจมากกวาเพศหญิงเนื่องจากมีความชอบใน
สินคาหัตถกรรม  และพบวาเหตุผลในการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกประเภทไมมากที่สุด เนื่องจาก
ตองการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมที่เปนของไทย  มีความสวยงามประณีต  ราคาถูก  คุณภาพดี  มีความ
หลากหลาย ซ้ือเพื่อเปนของฝาก  และคนขายมีอัธยาศัยดี 
 อรนี  บุญมีนิมิตร (2540)  ไดทําการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซื้อสินคาที่ระลึกของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา
จังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21-35 ป  เปนนักเรียน นักศึกษา มีภูมิลําเนา
อยูในเขตภาคกลาง  เคยเดินทางมาจังหวัดเชียงใหมแลวมากกวา  5 ครั้ง  นักทองเที่ยวสวนใหญซ้ือ
สินคาที่ระลึกประเภทเสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑจากไม และเครื่องเงิน เครื่องประดับ ตามลําดับ 
และวัตถุประสงคในการซื้อสินคาที่ระลึกเพื่อเปนของฝาก โดยทําการซื้อจากรานคาศูนยรวมของ
ฝากของจังหวัด และใชเงินเพื่อการซื้อสินคาที่ระลึกระหวาง 500-1,000 บาท และชําระเปนเงินสด 
จากการศึกษาพบวาอายุเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาที่ระลึกของนักทองเที่ยว 
 โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน (2540)  ไดศึกษาศักยภาพชุมชนกับการดําเนินธุรกิจ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  พบวาการจัดการตองอยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชน การพึ่งตนเอง
และการเคารพในสิ่งแวดลอม  การสรางอาชีพเสริม การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชน
ที่ประสบผลสําเร็จในการจัดทําเปนหมูบานทองเที่ยว รวมถึงการสรางความรูความเขาใจใหกับ
ประชาชนมัคคุเทศกและการรวมงานกับภาครัฐ 
 ธวัชชัย  รัตนซอน (2542)  ศึกษาถึงการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศบนพื้นที่สูง

พบวา การจัดการแหลงทองเที่ยวของชุมชนที่อยูบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุมชนในดานระบบ
คุณคา ระบบการผลิต และระบบความสัมพันธดั้งเดิมที่เคยไดปฏิบัติกันมา ทําใหชุมชนสามารถ 
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จัดทําการทองเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นมาได  และทําใหชุมชนไดเกิดการเรียนรูในการจัดการแหลง
ทองเที่ยวอยางสัมพันธกันกับวัฒนธรรมชุมชน 
 รัฐทิตยา  หิรัณยหาด (2544) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ  
หมูบานวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว  กรณีศึกษาบานหนองขาว  อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 
พบวาบานหนองขาวมีศักยภาพในการเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในดานคุณคาทาง

การศึกษา ความปลอดภัย สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการประชาสัมพันธในการเปนแหลง
ทองเที่ยว แตขาดศักยภาพดานความพรอมของบุคลากรและสาธารณูปโภคขั้นสูง  โดยมีแนว
ทางการเพิ่มศักยภาพของหมูบานไดคือ ไดเลือกการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  โดยใหชุมชนบริหาร
จัดการกันเองและมีองคกรภายนอกสนับสนุนและมีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลการทองเที่ยวใน

หมูบานโดยเ ฉพาะ 
 นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2533)  ไดศึกษาถึงการมีสวนรวมและไดใหความหมายของการ
มีสวนรวมอยางกวางขวางและเฉพาะเจาะจง  การมีสวนรวมชวยเหลือโดยสมัครใจ กระบวนการ  
ตัดสินใจและการดําเนินการ  การรับผลประโยชนจากโครงการ ประธานมีสิทธิและหนาที่ในการจัดการ 
เปนผูริเร่ิมและใชความพยายามและความเปนตัวของตัวเองเขาไปดําเนินการ โดยกลุมจะมีความสําคัญ
ในการดําเนินงาน 
 นิธิ  เอียวศรีวงศ (2538)  ไดกลาวเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการทองเที่ยววาวัฒนธรรมชุมชน
มีฐานการผลิตเพื่อเล้ียงตนเอง เพื่อความพออยูพอกิน  แตการทองเที่ยวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในชุมชน โดยรัฐ นักทองเที่ยว และนักธุรกิจการทองเที่ยว เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช
ทรัพยากรภายในชุมชนมาเปนการใชเพื่อตอบสนองตอนักทองเที่ยว ดังนั้นชุมชนตองพึ่งพาตัวเอง
ใหมากขึ้น เพื่อสรางอํานาจการตอรอง การจัดการแหลงทองเที่ยวของตนในลักษณะการทองเที่ยว   
สีเขียวโดยอาศัยวัฒนธรรมชุมชนในการจัดการแหลงทองเที่ยว 
 ประเสริฐ  รักไทยดี (2539)  ไดวิจัยและพบวาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่จะ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวนั้น ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการการ
ทองเที่ยวในรูปแบบตาง ๆ ตั้งแตการวางแผนโครงการ ประชาชนตองพึงพอใจ เกิดความภาคภูมิใจ
จากการเปลี่ยนแปลงเขาสูการพัฒนาการทองเที่ยว โดยอาศัยความรวมมือกับทางภาครัฐและเอกชน 
 ปรียา  วรรณฤทธิ์  (2539) ไดศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจของประชาชนในการ

จัดการกิจกรรมของประชาชนพบวา กลุมองคกรที่ถูกจัดตั้งขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีประธานซึ่ง
เปนผูนําชุมชนมีบทบาทเปนผูรวบรวมปญหาและรวมกันในการจัดการแกไขปญหา โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนในการแลกเปลี่ยน ทําการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม
ไดดี กลุมองคกรที่มีบุคคลภายนอกชุมชนริเริ่มจัดตั้ง แตไมมีบทบาทเกี่ยวของในการดําเนินงานแต 
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อยางไร    ทําใหประชาชนในชุมชนสามารถจัดกิจกรรมเองและตัดสินใจเองได อยางไรก็ตาม       
ถาอํานาจการตัดสินใจอยูที่สวนกลาง หรือบุคคลภายนอกชุมชนเปนผูจัดการ สมาชิกไมมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ไมกอใหเกิดการเรียนรูรวมกันและการดําเนินงานของกิจกรรมไมกอใหเกิด
ผลประโยชนตอคนในชุมชน ผูที่ไดรับประโยชนก็เปนบุคคลภายนอกไมใชบุคคลในชุมชน 
 อรทัย  อาจอ่ํา (2531)  ไดศึกษาวิถีชีวิตและกระบวนการพัฒนาสูการพึ่งพาตนเองพบวา 
การพึ่งพาตนเองของชุมชนนั้นตองมาจากการระดมกําลังเพื่อใหเกิดการรวมกลุมบุคคลหรือผูนําที่

สามารถชวยเหลือตนเองในระดับปจเจกบุคคล  สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตไดสําเร็จและเปน
แบบอยางใหกับชาวบานอื่น ๆ ซ่ึงนําไปสูการรวมกลุม  การแกไขปญหารวมกันโดยใหความสําคัญ
กับกระบวนการพัฒนาเพื่อใหเกิดผลผลิตที่มั่นคง  การคํานึงถึงความเปนจริง การเคารพในวิถีชีวิต
และภูมิปญญาของประชาชน  อยางไรก็ตามการพึ่งตนเองจําเปนตองอาศัยการสนับสนุนทางการเงิน
หรือความชวยเหลือบางประการจากองคกรที่เกี่ยวของ แตจะไมเปนผูที่เขาไปแสดงบทบาทในการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชน 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย  พบวา  ศิลปหัตถกรรมพื้นบานมีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตในสังคมที่มีการสืบทอดระหวางรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง  เปนสิ่งที่สรางความเชื่อมโยงใน
ประวัติความเปนมาของชนเผา  ช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธและความเปนไปภายในกลุมคนที่ใช              
ภูมิปญญาของตน ภูมิปญญายังสรางความเปนปกแผนมั่นคงในสังคมชาวบานใหอยูรวมกันไดโดย
ไมแตกสลาย 
 งานศิลปหัตถกรรมพื้นบานไดมีการตอเติมขึ้นจากของเดิม อาทิ เชน งานแกะสลัก  
เพราะวาทางพอคาคนกลางเปนผูกําหนดเองวาตองการรูปแบบไหนตามความนิยม  ทําใหชาวบาน
ตองทําตามถึงแมจะดูแปลกไปจากที่ตนเคยทํา  ซ่ึงถือเปนตัวกําหนดวาจะตองเอาใจลูกคา  จนคุณคา
ของงานนั้นขาดไปไมมีความเปนเอกลักษณ 
 ขอคนพบอีกอยางหนึ่ง คือการขาดชางที่มีฝมือที่ชํานาญงานแทจริงซึ่งนับวันชางที่มี     
ฝมือจะเหลือนอยลงไปทุกที  และการทําไมแกะสลักมักจะมีปญหาดานการขาดวัตถุดิบ  และงาน
ขาดความสมจริง ขาดความประณีต พิถีพิถัน เพราะวาผลิตมากเกินไปและผูผลิตบางกลุมขาดความ
ชํานาญงาน 
 การถายทอดความรูหรือภูมิปญญาเทากับเปนการอนุรักษหัตถกรรมพื้นบานใหคงอยู 
สืบตอไป  แตการถายทอดภูมิปญญาบางครั้งผูที่ไดรับการถายทอดนั้นมีเวลานอย  เพราะวามีงานอื่น   
เปนหลักมากกวา  ทําใหไมมีเวลาที่จะศึกษาหรือรับการถายทอดที่มากพอ  และคนรุนใหมก็ยัง       
ไมสนใจที่จะเรียนรูศิลปะพื้นบานเหลานี้มากนัก   เพราะวาตองใชความรัก   ความเขาใจ               
ความประณีตเขาไปชวยในชิ้นงานนั้น 
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 ในสวนของการมีสวนรวมของประชาชนนั้น  ไดศึกษาในเรื่องของชมุชนเขมแข็ง และ
การวิเคราะห   พบวา  การมสีวนรวมของประชาชนทําใหเกิดการรวมกลุม  การเรียนรู  การคิดอยาง
มีเหตุผล  การตัดสินใจ และมีการปฏิบัติรวมกันทาํใหเกดิความรัก ความสามัคคใีนหมูเหลาซึ่งนําไปสู
ความเขมแข็งในชุมชนได 
 การศึกษาเรื่อง การทองเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน  
การไดรับรูขาวสารไดรวมคดิรวมจัดการ  รวมแกไขปญหา  และไดรับผลประโยชนอยางยุติธรรม  
กอใหเกิดการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรูสึกหวงแหนในถิน่ที่อยูของตนเอง 
 ปญหาที่พบในการศึกษาคือ งานหัตถกรรมพื้นบานขาดผูสืบทอดภูมิปญญา  ขาดการ
อนุรักษอยางแทจริง  และวัตถุดิบเริ่มหายากและราคาแพง  ดวยเหตุผลดังกลาวแลวผูศึกษาจึง
ตองการศึกษาเพิ่มเติม 
 จากแนวความคิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ และการศึกษาบริบทของชุมชน นําขอมูล

เกี่ยวกับบริบทของชุมชนที่ไดมาจากการสังเกตแบบไมมี    สวนรวม  การสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการ  เชน  การสอบถาม   การสัมภาษณเฉพาะกลุม(Focus Group)  การศึกษาเอกสารและการทํา  
SWOT   Analysis  กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบานกิ่วแลนอย  โดยการใชการวิเคราะห
เนื้อหาจากการทําเวทีชาวบาน การสัมภาษณ มาหาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวและการนําเสนอ
รูปแบบ     การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  โดยปรับปรุงแกไขจุดออนและอุปสรรคที่มีอยูในกลุมงาน
หัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนจุดแข็ง  และคงสภาพของจุดแข็งและโอกาส  เพื่อพัฒนา    รูปแบบ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน  ซ่ึงสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิด (Conceptual Framework)ในการวิจัย 
ดังภาพที่  2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 35 

2.7   กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
 
 
 

Attraction Accessibility Amenity Sustainable Tourism + 

 
 

 SWOT Community Based Stake Holder 
 
 
 
 

ขอเสนอแนะ  
 
 
 
 Form 

Focus on Handicraft Village  
 
 

ภาพที่ 2.1  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
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