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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
 
 การศึกษาเพื่อสงเสริมหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนแหลงทองเที่ยวแบบยั่งยืน   

กรณีศึกษาหมูบานกิ่วแลนอย   ตําบลบานแม    อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม ผลของการวิจัย
ในบทนี้แบงออกไดเปน   3  ประการ  ดังตอไปนี้ 

  4.1  ภูมิหลังและบริบทของชุมชน 
     4.2  การวิเคราะหจดุแข็ง  จดุออน  โอกาส  และอุปสรรค  (SWOT Analysis) ในหมูบาน     

กิ่วแลนอย 
      4.3  แนวทางการพัฒนาหมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
                 4.4  เสนอรูปแบบการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในหมูบานกิ่วแลนอย 
 
4.1   ภูมิหลังและบริบทของชุมชน 
 
                 4.1.1  สถานที่ตั้ง 
           ชุมชนหมูบานกิ่วแลนอยตั้งอยูในหมูที่ 10 ตําบลบานแม    อําเภอสันปาตอง   
จังหวัดเชียงใหม    ซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดเชียงใหม     ตามเสนทางหลวงแผนดิน 108  
ถนนสายเชียงใหม - ฮอด   กิโลเมตรที่   22  แยกมาทางทิศตะวันตกเปนถนนเลียบคันคลอง
ชลประทาน มีระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร และหางจากตัวเมืองเชียงใหม 26 กิโลเมตร 
           ทิศเหนอื ติดกับบานน้ําบอหลวง  หมูที ่ 2  ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง   
จังหวดัเชยีงใหม 
           ทิศใต  ติดกับบานดง หมูที่ 11 ตําบลบานแม  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
           ทิศตะวนัออก ติดกับบานกิ่วแลหลวง หมูที่ 4 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง 
จังหวดัเชยีงใหม 
           ทิศตะวนัตก ติดกับบานเจดยีเนิ้ง หมูที่ 9 ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวดั
เชียงใหม 
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           ชุมชนบานกิ่วแลนอยมีวัด 1 วัด คือ วัดกิ่วแลนอย เปนศาสนสถานของชุมชน มี
โรงเรียนประถมศึกษา 1 โรงเรียน คือโรงเรียนกิ่วแลนอยประสิทธิ์วิทยาเปนที่ศึกษาเลาเรียนของคน
ในชุมชนมีสถานีอนามัย 1 แหง เปนที่สําหรับรักษาพยาบาลยามเจ็บปวย  ซ่ึงตั้งอยูทางทิศใตของวัดและ
โรงเรียน  นอกจากนั้นชุมชนบานกิ่วแลนอยยังมีตลาดอีก 1 แหง เปนแหลงจับจายซื้อขาวปลาอาหาร
และส่ิงของเครื่องใชในชีวิตประจําวันเปนตลาดซึ่งชาวบานเรียกวา“กาดแลง”จะเริ่มทําการขาย
ตั้งแตเวลาประมาณ 09.00 น. เปนตนไป ถึงเวลา 15.00 น. ของทุกวัน  ใกล ๆ  กับตลาดจะมีศูนย
จําหนายผลิตภัณฑแกะสลักของสมาชิกกลุมสหกรณเปนที่แสดงและจําหนายผลิตภัณฑไมแกะสลัก

ของกลุมสหกรณ    แผนผังของชุมชนบานกิ่วแลนอย  รูปภาพตัวอยางที่  4.1 
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   องคการบริหารสวนตําบล
 

ไปบานดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.1  แผนผังโดยสังเขปของชุมชนบานกิ่วแลนอย 
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สหกรณผลิตไมสันปาตอง
สถานีอนามัย

ตําบลบานแม 
ตลาด

บานแม 

ไปอําเภอสันปาตอง 

ส่ีแยกสะเมิง 

ทางไปสนามบนิ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ตลาดตนพยอม 
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 4.1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
             ลักษณะโดยทั่วไปในชุมชนบานกิ่วแลนอย พื้นที่สวนใหญของหมูบานมีลักษณะ
เปนที่ราบ    ดินมีลักษณะเปนดินรวน  มีพื้นที่ทั้งหมด  745  ไร   แบงเปนพื้นที่นา  370  ไร   พื้นที่
สวน 73 ไร พื้นที่อยูอาศัย 302 ไร ซ่ึงพื้นที่อยูอาศัยสวนมากจะปลูกบานในบริเวณเดียวกันกับสวน
ครัวของบาน แตละหลัง ทําใหชุมชนบานกิ่วแลนอยมองดูรมร่ืนเขียวขจีไปดวยตนไมนอยใหญ                
แหลงน้ําธรรมชาติของหมูบาน ไดแก ลําน้ําขาน ปจจุบันบานกิ่วแลนอยยังไดรับน้ําจากคลองสงน้ํา 
ชลประทานแมแตงซึ่งลําน้ําทั้ง    2   แหงสามารถใชเปนแหลงน้ํากินน้ําใชของหมูบานไดเปนอยางดี 
             สภาพภูมิอากาศของบานกิ่วแลนอยมีลักษณะคลายคลึงกับพื้นที่บริเวณอื่นๆ  
ของจังหวัดเชียงใหม  กลาวคือเปนเขตภูมิอากาศแบบเย็นสบายเกือบตลอดทั้งป  จะมีบางชวงที่มีอากาศ
รอนแตไมถึงกับรอนมาก คือ 
             ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเทานั้น ซ่ึงในระหวางเดือนนี้ใน
ตอนเชาและตอนเย็น อากาศในเขตหมูบานกิ่วแลนอยยังคงเย็นสบาย 
                              ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเปนชวงที่มีมรสุมพัดเอา
ความชื้นเขามาทําใหประเทศเกิดฝนตกชุกในเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนจะเปนชวงที่ฝน

ตกชุกที่สุด 
             ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตราวปลายเดือนกันยายนถึงเดือนกุมภาพันธ  เกิดจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพานําความหนาวเย็นและแหงแลงจากประเทศจีนมาปกคลุม
ประเทศไทย  โดยเฉพาะเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงเดือน
มกราคมจะเปนชวงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด  (ที่วาการอําเภอสันปาตอง, 2545  : 4.3)  
 
                   4.1.3  ประวัติความเปนมาของหมูบาน 
           เมื่อประมาณ 600 ปกอนในสมัยพระเจาแสนเมืองมาเปนเจาเมืองปกครองนคร

เชียงใหม  (พ.ศ. 1928 - 1945)  ไดมีคนจากบานศรีสุพรรณ บานหมื่นสาร บานวัวลาย ตําบลหายยา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมบางสวน ซึ่งปจจุบันอยูบริเวณประตูเชียงใหม ไดอพยพตั้งถ่ินฐานทํา
นาทําสวนอยูในเขตทองที่อําเภอบานแม (สมัยนั้นบานแม ยกฐานะเปนอําเภอ) ซ่ึงเปนบริเวณที่ราบ
เหมาะแกการ     อยูอาศัยและเพาะปลูกโดยทางทิศตะวันออกเปนที่ราบผืนใหญ (หลวง) ทางทิศ

ตะวันตกเปนที่ราบผืนเล็ก (นอย) มีทางเชื่อมติดตอกันเปนรอยคอด (กิ่ว) ตอมามีคนอพยพกันมา
มากขึ้นกลายเปนหมูบาน จากที่ราบทางทิศตะวันออกเรียกวาบานกิ่วแลหลวง ที่ราบทางทิศ
ตะวันตกเรียกวาบานกิ่วแลนอย ช่ือของหมูบานมาจากลักษณะของถนนหนทางในการอพยพมาตั้ง   
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ถ่ินฐานในสมัยนั้น  ซ่ึงเปนเสนทางที่คับแคบ จึงไดตั้งชื่อหมูบานตามถนนวา  “บานกิ่วแลนอย”  
(วัดน้ําบอหลวง เอกสารอัดสําเนา)
 
 4.1.4  การประกอบอาชีพ 
          ชุมชนบานกิ่วแลนอยเปนชุมชนที่ตั้ งอยูห างตัว เมืองเชียงใหมประมาณ                
26  กิโลเมตร    ทําใหการเดินทางติดตอคาขาย หรือติดตอธุรกิจอื่นทําไดสะดวก ชาวบานในชุมชน
นอกจากจะประกอบอาชีพแกะสลักแลว เมื่อถึงฤดูฝนชาวบานสวนหนึ่งก็จะหยุดแกะสลักมาทํานา 
และหยุด  อีกครั้งเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวบางแหงก็จะปลูกถ่ัวเหลืองตอเพื่อเพิ่มรายได อีก
สวนหนึ่งของผูประกอบอาชีพแกสลักไมที่ยังคงมีที่นาอยูและมีรายไดดีจากการแกะสลักไม ก็จะ
วาจางผูอ่ืนใหทํานาแทน    

        คนในชุมชนบานกิ่วแลนอย  ประกอบอาชีพทางการเกษตร  เชน  การทํานา          
การปลูกพืชเศรษฐกิจ  ไดแก  ถ่ัวเหลือง  หอม  กระเทียม  หลังฤดูการทํานาก็ประกอบอาชีพดาน
แกะสลักเกือบทุกหลังคาเรือน  ในปจจุบันอาชีพการแกะสลักมีรายไดดีกวาการทํานา  จึงทําให
ประชาชน   ในหมูบานประมาณกวาครึ่งจางคนในหมูบานทํานาแทนโดยที่ตนเองไมไดหยุดการ
แกะสลักไม    แตจะนําเงินที่ขายงานแกะสลักไมมา      วาจางแทนจนเก็บเกี่ยวเสร็จ     สวนขาว    
ถาใครไดมากพอก็จะเก็บไวกินสวนหนึ่ง   ที่เหลือก็จะนําไปขายในรูปของขาวเปลือกซึ่งจะมีโรงสี 
ใกล ๆ ชุมชนมาคอยรับซ้ือ   เงินที่ไดก็จะนําไปซื้อ ขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวันและเปนทุน
ทําอาชีพแกะสลักตอไป  นอกจากทํานาและแกะสลักแลว  ยังมีอาชีพคาขายและรับจางทั่วไป 
                    นอกจากนี้ชาวบานกิ่วแลนอยยังคงเหลือที่นาไวปลูกพืชผักสวนครัว  เชน  พริก  
ขาวโพด  แตงกวา  ฟกทอง  เปนตน  เพื่อเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่งดวย 

 
 4.1.5  การคมนาคม 
          ชุมชนบานกิ่วแลนอยตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดเชียงใหมตามเสนทางหลวงแผนดิน  
108  ถนนสายเชียงใหม – ฮอด  กิโลเมตรที่ 22  แยกมาทางทิศตะวันตกเปนถนนเลียบ    คันคลอง
ชลประทาน  มีระยะทาง  5  กิโลเมตร  และหางจากตัวเมืองเชียงใหม  26  กิโลเมตร 
          ภายในชมุชนกิ่วแลนอยมีถนน  2  สาย  ที่ใชเชื่อมติดตอไปมาภายในหมูบานและ
ระหวางกันกับชุมชนใกลเคียง  ถนนสายในหมูบานซึ่งเสนนี้จะผานโรงเรียน  วัด  ตลาด  สถานี
อนามัย  และมีบานพักอาศยัอยู  2  ขางทาง  สวนอีกเสนหนึ่งคือเสนทางถนนคันคลองชลประทาน  
ซ่ึงจะเปนเสนทางตัดผานทาย ๆ หมูบาน  สวนมากจะตัดผานไรนาซึ่งชาวบานทีป่ระกอบอาชพี
เกษตรกรรมชมุชนจะอาศยัแหลงน้ําจากคลองชลประทานแหงนี ้
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     การเขาถึงชุมชนบานกิ่วแลนอยการเดินทางเขาสูหมูบานกิ่วแลนอยสามารถใช
เสนทางคมนาคมทางถนนไดเพียงวิธีเดียว โดยมีถนนสายหลักที่สําคัญ  2  สายคือ 
                      ทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 เชียงใหม – ฮอด แยกที่ กโิลเมตร ที่ 22 แยกเขามา 
ทางทิศตะวนัตกเปนถนนเลียบคันคลองชลประทาน มีระยะทาง 5 กิโลเมตร และหางจากตัวเมือง
เชียงใหม 26 กิโลเมตร ถนนเลียบคันคลองชลประทานสายนี้ยังสามารถเดินทางจากอําเภอแมวาง 
จังหวดัเชยีงใหมมายังหมูบานกิ่วแลนอยไดอีกทางหนึ่งใชระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 

         ทางหลวงจังหวดั หมายเลข 121 โดยตัดแยกผานถนนสุเทพเขาทางดานขางตลาดตน
พยอม  อําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม เปนถนนเลียบคนัคลองชลประทานระยะทาง 25 กิโลเมตร 
                        ถนนทุกสายดังกลาวสามารถเชื่อมโยงและเดินทางไปสูแหลงทองเที่ยวที่มีอยูใน     
อําเภอสันปาตองไดทุกแหลงทองเที่ยวและยังสามารถเดินทางไปยังอําเภอ จังหวัดอ่ืน ๆ  ได  เชน 
เดินทางไปอําเภอแมวาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน      
ซ่ึงพื้นที่ตาง ๆ เหลานี้เปนเสนทางที่สะดวกเนื่องจากสภาพถนนสวนใหญเปนถนนที่ถาวรแลว 

             พาหนะที่ใชเดินทางไปยังหมูบานกิ่วแลนอยสามารถไปไดทั้งรถยนตสวนตัวและ      
รถโดยสารหากนักทองเที่ยวเดินทางโดยรถยนตสวนตัวจากตัวจังหวัดเชียงใหมถึงหมูบาน               
กิ่วแลนอย ใชเวลาเดินทาง 45 นาที โดยสภาพถนนที่ดี แตถาใชบริการรถยนตโดยสารนั้น              
ถาเดินทางจากถนนสายหลัก คือ สายเชียงใหม - ฮอด จากสถานีจอดรถประตูเชียงใหม ใชบริการรถ
บัสหรือ รถโดยสารสี่ลอเล็กสายเชียงใหม-ฮอด ซ่ึงจะมีบริการตั้งแตเวลา 05.00 น. - 19.00 น. ทุก 1 
ช่ัวโมง ราคาคาโดยสาร 15 บาท ถึง กิโลเมตรที่  22 ทางแยกเขาหมูบานกิ่วแลนอย จากนั้นเชา

รถสามลอเครื่องหรือรถจักรยานยนตรับจางเขาสูหมูบานสนนราคาตั้งแต 20 - 30 บาท แลวแตจะ   
ตกลงราคากันไดโดยใชเวลาเดินทาง  10  นาที 

  
                 4.1.6 สิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน 
             ชุมชนบานกิ่วแลนอยมีส่ิงอํานวยความสะดวกทั้งดานสาธารณปูโภคขั้นพื้นฐาน  
และสาธารณปูโภคขั้นสูง  ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี ้
             สาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานประกอบดวย 
                          การคมนาคม เสนทางคมนาคมที่ใชติดตอภายในหมูบานเปนถนนคอนกรีต 2 สาย 
และถนนลูกรงั เสนทางที่ใชติดตอกับหมูบานอื่นเปนถนนเลียบคันคลองชลประทาน 

ไฟฟา ทุกครัวเรือนและสถานที่สําคัญมีไฟฟาใช โดยมีหนวยงานใหบริการ คือ          
การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาสันปาตอง 
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       น้ํากินน้ําใช แหลงน้ําบริโภคของหมูบานอาศัยจากแหลงน้ําหลายแหลง ไดแก                  
น้ําชลประทาน  น้ําฝน บอบาดาล ประปาหมูบาน และน้ําจากลําน้ําแมขาน 

      หองน้ําสาธารณะ  ในหมูบานกิ่วแลนอยยังไมมีการสรางหองน้ําสาธารณะ           
เพื่อรองรับนักทองเที่ยวอยางแทจริง แตหากนักทองเที่ยวมีความประสงคจะใชหองน้ําของรานคา
กลุม ของโรงเรียนได และหองน้ําของตลาดสดมี 2หอง เปนหองน้ํารวมไมไดแยกวาเปนหองน้ําชาย
หรือหองน้ําหญิง และขอเขาตามบานของชาวบาน 

      ลานจอดรถ นักทองเที่ยวสามารถจอดรถไดทุกพื้นที่ของชุมชน 
      การสื่อสารและการโทรคมนาคม ในชุมชนมีตูโทรศัพทสาธารณะภายใน 

ประเทศ 3 แหง และสามารถใชบริการโทรศัพทสาธารณะตางประเทศไดที่ทําการไปรษณียอําเภอ
สันปาตอง ตั้งอยูที่เทศบาลสันปาตองอยูหางจากชุมชนกิ่วแลนอยประมาณ 6 กิโลเมตร และ
ใหบริการดานไปรษณียภัณฑและพัสดุ และบริการดานอินเตอรเน็ต 
      สถานพยาบาล สถานพยาบาลที่อยูใกลมากที่สุดคือ สถานีอนามัยตําบล บานแม    
เปนสถานีอนามัยที่ชาวบานในหมูบานนิยมไปรักษาพยาบาลเบื้องตน   ตั้งอยูในบริเวณเขตหมูบาน
กิ่วแลนอย นอกจากนี้แลวยังมีโรงพยาบาลสันปาตองซึ่งเปนโรงพยาบาลประจําอําเภอสันปาตอง
ทํางานตลอดเวลา 24ช่ัวโมง ตั้งหางจากหมูบานกิ่วแลนอยประมาณ  10 กิโลเมตร ถนนหนทางไป
มาสะดวก  ซ่ึงเปนสถานพยาบาลที่คนในอําเภอสันปาตองและอําเภอใกล เคียงมาทําการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแหงนี้ 

     สาธารณูปโภคขั้นสูง  ประกอบดวย 
     สถาบันการเงิน ธนาคารที่ตั้งอยูใกลหมูบานที่สุด ตั้งอยูในอําเภอสันปาตองคือ ธนาคาร

ไทยพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร   เพื่อการเกษตรและ
สหกรณ ซ่ึงตั้งหางจากหมูบานประมาณ 6 กิโลเมตร 
                        สถานที่ราชการ หนวยงานราชการที่ตั้งอยูบริเวณหมูบาน มี 3 หนวยงาน  คือ       
องคการบริหารสวนตําบลบานแม    สถานีอนามัยตําบลบานแม  และศูนยฝายปกครอง                   
ตําบลบานแม   นอกจากนี้ภายในหมูบานยังมีศูนยอินเตอรเน็ตตําบลบานแม ซ่ึงปจจุบันตั้งอยูที่       
ศูนยวิสาหกิจหัตถกรรมชุมชน แตไมมีเจาหนาที่มาอยูประจํา 

     รานคา ตลาด และสถานีบริการน้ํามัน ในหมูบานมีรานคาตางๆ ทั้งหมด  16    แหง 
เปนรานขายของชําทั้งหมด   8  ราน รานอาหาร  3  ราน รานคาชุมชน  1 ราน รานซอมรถยนต          
1  ราน และรานซอมเครื่องไฟฟา  1 ราน แหลงที่ชาวบานนิยมชอบไปจับจายใชสอยคือตลาดสดใน
หมูบาน สถานีบริการน้ํามันมีจํานวน 1 แหง ซ่ึงเปนสถานีบริการน้ํามันขนาดเล็ก (ปมหลอด)  
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      สหกรณหัตถกรรมผลิตไมสันปาตอง ตั้งอยูใกลกับองคการบริหารสวนตําบล      
บานแม และตลาดสด     ตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2518    มีการสาธิตการผลิตและจําหนายไมแกะสลัก           
ของสมาชิกรานคาในสหกรณ 

   ศูนยจําหนวยผลิตภัณฑหัตถกรรมไมแกะสลักของสมาชิกกลุมออมทรัพย ตั้งอยูใน
บริเวณภายในชุมชนที่บาน นางศิวพร  ทองจาม   ประธานกลุมฯ ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2541 เพื่อรองรับ
การพัฒนาอาชีพไมแกะสลักของสมาชิกในชุมชน โดยสมาชิกแกะสลักรวมกลุมกันบริหารจัดการ 
ทําการตลาดเอง และเพื่อใหมาตรฐานในการแกะสลักซ่ึงสมาชิกมีการผลิตไมแกะสลักที่ศูนย
จําหนายผลิตภัณฑกลุมและที่บานของตนเองแลวนําผลิตภัณฑมาฝากขายที่ศูนยนักทองเที่ยว

สามารถเยี่ยมชมศูนยทั้งสองไดทุกวันตั้งแต เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 
    ศูนยบริการขอมูลทางการทองเที่ยว ปจจุบันบานกิ่วแลนอยยังไมมีศูนยบริการขอมูล

ทางการทองเที่ยว และบริการในการแนะนําใหรูจักผลิตภัณฑไมแกะสลักของชุมชนหากนักทองเที่ยว
อยากทราบหรือตองการสิ่งใดจะตองสอบถามที่วัดกิ่วแลนอยหรือที่องคการบริหารสวนตําบล     
บานแมเปนหลัก ซ่ึง (นางเพ็ญผกา   ดงใหญ, สัมภาษณ 12 มิ.ย. 47) กลาววา “ ...คนในหมูบาน
ตองการใหเกิดการทองเที่ยวในหมูบานแตก็ไมรูจะจัดอยางไรแบบไหนเพราะไมมีความรูเร่ืองการ

ทองเที่ยว…”   และยังกลาวตอไปอีกวา   “...อยากจะขอใหทางภาครัฐหรือผูเกี่ยวของเขามาใหการ  
อบรมพวกเราใหมีความรูเร่ืองการจัดการเรื่องการทองเที่ยวและสอนใหพวกเรามีความรูเร่ืองการพูด

การบรรยายใหคนที่เขามาเที่ยวหรือเขามาชมผลงานไมแกะสลักของพวกเราหรือเลาเรื่อง ชุมชน

ของพวกเราใหผูที่เขามาเยี่ยมเยือนฟง…” 
    สาธารณูปโภคดังกลาวแลวเปนสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวและ        

คนในชุมชนอยางเพียงพอ 
 

 4.1.7  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
   4.1.7.1  สภาพทางสังคม 
                                  ประชากรในหมูบานกิ่วแลนอยมีทั้งหมด 237 ครัวเรือน มีประชากรทั้งส้ิน      
803  คน แยกเปนชาย 385 คน เปนหญิง 418 คน   และประชากรสวนใหญมีเชื้อสายไทยพื้นเมือง
โดยกําเนิด นับถือศาสนาพุทธ ใชภาษาไทยพื้นเมืองเปนภาษาถ่ินทุกคน ชุมชนมีโครงสรางพื้นฐาน
เปนระบบเครือญาติ ทําใหมีความสามัคคีและรวมมือในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ  ในชุมชน 
    เมื่อจําแนกลักษณะประชากรของหมูบานตามชวงอายุ พบวาประชากรสวน
ใหญของหมูบานอยูในชวงอายุ  18 - 49 ป คิดเปนรอยละ 47.70 ของประชากรทั้งหมดของหมูบาน        
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รองลงมาคือชวงอายุ  50 - 60  ป และชวงอายุ 60 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 20.30 และ 17.56 ตามลําดับ      
ที่เหลืออยูในชวงอายุ   6 - 11   ป และ 12 - 17 ป คิดเปนรอยละ  4.48   และ   3.74  ตามลําดับ  
                 ชุมชนบานกิ่วแลนอยมีการรวมกลุมตาง ๆ ดวยกันหลายกลุม   ซ่ึงรายละเอียด
ของการรวมกลุมตาง  ๆ  มีดังนี้  (นายโสพิน    มณีวรรณ,  สัมภาษณ  พ.ค. 2547 ) ผูใหญบาน         
บานกิ่วแลนอย 
           1)  กลุมฌาปณกิจ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยทุกครัวเรือนในหมูบานเปน
สมาชิก โดยมกีารออมเงินเพือ่นําไปเปนกองทุนเพื่อรวมในพิธีศพของสมาชิกในหมูบาน 
            2)  กลุมผูสูงอายุ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 สนับสนุนการจดัตั้งโดยโรงพยาบาล         
สันปาตอง เพือ่ใหผูสูงอายุมกีารออมเงินมากขึ้น โดยมกีารออมเงินของสมาชิกภายในกลุม              
ใหสมาชิกมีการกูยืมระยะเวลาการชําระเงินคืน 3 เดือน 
            3)  กลุมออมทรัพยวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอยจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนการ
ออมทรัพยของกลุมผลิตไมแกะสลักของชุมชน เพื่อใหสมาชิกสามารถมีสิทธิในการใชไมหวงหาม
ในการแกะสลักไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และยังเปนการรวมกลุมเพื่อสืบทอดอนุรักษหัตถกรรม
การแกะสลักของหมูบาน ปจจุบันมีสมาชิก 95 คน ภายในกลุมมีการดําเนินงานในลักษณะสหกรณ 
            4)  กลุมสหกรณหตัถกรรมผลิตไมแกะสลักสันปาตองจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518     
เพื่อใหสมาชิกมีสิทธิสามารถใชไมหวงหามในการแกะสลักไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ปจจุบนัมี
สมาชิกทั้งหมด 125 คน มีการระดมหุนและจัดตั้งกลุม มีการดําเนนิการในรูปแบบสหกรณ  
            5)  กลุมเกษตรกรพึ่งตนเอง จัดตั้งขึน้เมื่อป พ.ศ.2543 โดยองคกรพัฒนาชุมชน 
(NGOS) มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน จัดตั้งเพื่อรวมกลุมกันจําหนายผลผลิตทางการเกษตร โดยใชเงนิ
กลุมเปนการลงทุนหมุนเวยีน และจําหนายผลิตภัณฑหรือสินคาใหกับสมาชิกโดยใชเงินเชื่อ 
 4.1.7.2  วิถีชีวติความเปนอยูประเพณวีัฒนธรรม 
 ชาวบานในชุมชนบานกิ่วแลนอยมีวิถีชีวิตที่เรียบงายมีความเปนอยูที่สมถะไม

ฟุงเฟออยูแบบธรรมดาดําเนินแบบสังคมเกษตรกรรม  อุปนิสัยโดยทั่วไปของชาวบานเปนผูรักความ
สะอาด   รักความสงบ และยังรักษาประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไวอยูมาก และมีความ
ขยันหมั่นเพียร ในการทํามาหากิน เชน ประกอบอาชีพแกะสลักไม    ทํานา   ทําสวน   เล้ียงสัตว  
ปลูกผักสวนครัว   ในบริเวณบานเหลือกินเหลือใชก็แบงปนเพื่อนบานและนําไปขายเพื่อเพิ่มรายได 
                            ลักษณะบานแตละหลังของชาวบานในชุมชนกิ่วแลนอยจะมีร้ัวรอบขอบชิด    
เปนร้ัวไมและรั้วคอนกรีต    แตสวนมากจะเปนร้ัวไม ลักษณะตัวบานสวนมากก็จะทําดวยไม        
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ทั้งหลัง   ช้ันเดียวเปนบานทรงลานนา    ซ่ึงไมมีกาแล  ยกใตถุนสูง     ทําใหสมาชิกภายในบานใช
ทํากิจกรรมใตถุนบานไดสะดวกสบาย รองลงมาจะเปนบานคอนกรีตชั้นเดียวและสองชั้น จะ
สังเกตเห็นไดวาบริเวณบานของชุมชนจะไมมีศาลเจาหรือศาลพระภูมิเพราะชาวบานไมนับถือผี  ซ่ึง
สืบทอดกันมาเปนเวลานานจนถึงปจจุบัน 

              การทํางานที่ตองใชแรงงานมาก ๆ  ก็จะมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน การปลูกบาน    
การลงแขกดํานา เกี่ยวขาว หรืองานทําบุญตาง ๆ  ของเพื่อนบาน  เชน งานขึ้นบานใหม     งานบวช    
งานกฐิน  ผาปา งานแตงงาน งานศพ  เปนตน   ชาวบานในชุมชนและหมูบานใกลเคียงก็จะเสียสละ
เวลางานของตนเอง  ทั้งรางกายและทรัพยมาชวยดวยความตั้งใจ   โดยจะหยุดงานประจําของตนเอง   
เชน งานแกะสลักไม หรืองานอื่น ๆ แมจะขาดรายไดเพราะตองหยุดงานมาชวยเหลือเพื่อนบาน    
แตพวกเขาก็เต็มใจที่ไดมาชวยเหลือจนงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี        

   ชาวบานกิ่วแลนอยมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คลายคลึงกับคนในลานนาโดยทั่วไป 
เปนตนวามีวัดซ่ึงเปนสถานที่ที่ทุกคนในชุมชนใหความสําคัญที่ถือวาวัดเปนที่อบรมจิตใจ และใช
ประกอบศาสนกิจในการทําบุญเทศกาลตาง ๆ  เชน ประเพณีสงกรานต เขาพรรษา งานบวช งาน           
ปอยหลวง เปนตนและการทําบุญในวันพระเขาวัดฟงเทศนฟงธรรม ที่ยึดถือตามแบบอยาง
พุทธศาสนิกชนที่ดี ซ่ึงทําใหบานแตละหลังนับถือพระพุทธเจา มีพระพุทธรูปซ่ึงประดิษฐานไวบน
หิ้งบูชา ซ่ึงชาวบานเรียกวาหิ้งพระ ไวบูชากราบไหว  เมื่อถึงประเพณีสงกรานตในวันที่ 15 เมษายน 
ของทุกปที่ชาวบานเรียกวาวันพญาวัน  ก็จะนําเอาองคพระพุทธรูปที่อยูบนหิ้งพระลงมาสรงน้ําขมิ้น
สมปอย    เพื่อเปนสิริมงคลแกผูที่อยูอาศัยภายในบาน และมีการปฏิบัติเชนนี้ในวันสงกรานตของ
ทุกป สวนในวันสงกรานตในวันที่ 13 เมษายน ตอนเชามืดซ่ึงคนทางเหนือเรียกวา วันสังขารลอง 
หรือ  “วันปใหมเมือง”   ไดเร่ิมขึ้นแลว คือวันที่อายุแกหรือลวงเลยไปอีก  1  ป    ชาวบานก็จะจุด
ประทัดใหเกิด  เสียงดัง   เพื่อเปนการบอกใหรูวาปเกาไดลวงเลยไปแลวพรอมกับขับไลส่ิงที่ไมดีให
ไปกับปเกา และตอนสายของวันนี้ตามบานเรือนตางๆก็จะทําความสะอาดปดกวาดบานเรือน ซักผา
หม ที่นอน   หมอน มุง   กําจัดขยะมูลฝอยรอบ ๆ บริเวณบานเรือน เพื่อเปนการขับไลเสนียดจัญไร
ออกไปใหพน 

  วัฒนธรรมที่ดีของคนในชุมชนบานกิ่วแลนอยใหความเคารพผูอาวุโส ผูนอยเชื่อ
ฟงยําเกรงผูใหญ     ตลอดจนผูใหญเองใหคําปรึกษาสั่งสอนในสิ่งที่ดีใหแกผูนอย  การพูดจาปราศัย
ถอยที   ถอยอาศัยมีการชวยเหลือเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  ผูนอยจะระลึกถึงพระคุณเหลานี้ของ
ผูใหญอยูเสมอ จะไมพูดจาที่ไมสุภาพตอผูอาวุโส และในชวงวันสงกรานตของทุกปจึงไดมีการ    
รดน้ําดําหัวขอพรจากผูอาวุโสในชุมชนเพื่อเปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว 
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นอกจากนี้งานศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะโดดเดนของชุมชนคือไมแกะสลัก ซ่ึง   
ผูเปนลูกหลานไดรับการอบรมและไดรับการถายทอดวิธีการและประสบการณจากบรรพบุรุษที่                       
สืบทอดรักษางานศิลปหัตถกรรมที่ไดรับมาอยางเหนียวแนนดวยดีตลอดมา 

แมวาปจจุบันบานกิ่วแลนอยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ไมวาจะ
เปนดานสังคม   การเมือง   และการปกครอง   แตชาวบานกิ่วแลนอยก็ยังคงมีการธํารงเอกลักษณ 
ดานวิถีชีวิตความเปนอยูสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี   ศิลปวัฒนธรรม   ประกอบพิธีทาง
ศาสนาที่มีการดํารงอยูอยางตอเนื่องถึงแมงานประเพณีตางๆ เหลานี้จะมี     การเปลี่ยนแปลงไปบาง
เล็กนอยเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน   แตก็นับวายังทรงคุณคาและมีความดั้งเดิมอยูมาก 
รวมทั้งพื้นฐานโครงสรางทางสังคมแตเดิมของบานกิ่วแลนอยนั้นเปนไปในระบบเครือญาติ ชุมชน
จึงมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันอยูตลอดเวลา ซ่ึงเปนสิ่งที่หาไดยากในสภาพ
สังคมทองถ่ินอื่นในปจจุบัน 

การเดินทางไปยังชุมชนบานกิ่วแลนอยซ่ึงในระหวางทางจนถึงหมูบานกิ่วแลนอย

จะเห็นภูมิทัศน  2 ขางทางของชุมชนในยานนี้ที่มีความสวยงามเปนธรรมชาติอยูมาก โดยมีตนไม
นอยใหญเขียวขจีมองดูรมรื่นเย็นสบาย รวมทั้งมีการทําไมแกะสลักของชาวบานแตละหมูบาน
ปะปนกับที่พักอาศัยของผูคนตลอดเสนทางจนถึงหมูบานกิ่วแลนอยแหงนี้ 

ในชวงฤดูทํานาก็จะเห็นชาวบานบางครอบครัวกําลังไถนาโดยใชควายไถนา             
อยูบางครอบครัวก็กําลังดํานาโดยใชการลงแขกตามแบบอยางบรรพบุรุษ ซ่ึงการทํานาแตละครั้ง
ชาวนาบางครอบครัวที่มีวัว   ควาย หลายตัวจะไมใชที่นาทั้งหมด โดยจะเหลือไวบางสวนสําหรับ
ไวใชใหวัว ควาย กินหญา สวนผูที่มี วัว ควายไมมาก ก็จะไมเหลือท่ีนาไวแตจะใหวัว ควายกินหญา
ตามคันเหมือง หรือสันดอนทุงนา เวลาผานไปมา จะเห็นวัวควาย แทะเล็มหญาอยูเปนระยะ ๆ 

นอกจากนี้ที่นาบางสวนก็จะเห็นชาวบานเหลือไวเพื่อใชปลูก พืชผักสวนครัว 
เชน พริก ขาวโพด แตงกวา ฟกทอง เปนตน นายสมบูรณ เรือนคํา, (สัมภาษณ, 12  มิ.ย. 47)       
กลาววา   “...การปลูกพืชผักสวนครัวในที่นานี้เพื่อเปนรายไดเสริมเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่งใหแก
ครอบครัว  ที่เหลือยังไดแบงปนญาติพี่นองและเพื่อนบานดวย  คือเขาใหเราเราก็ตองใหเขา          
นั่นแหละ…”    ความเอื้อเฟอเผ่ือแผแกเพื่อนบานในชุมชนถือเปนแบบอยางที่ดีและปฏิบัติสืบตอกัน
มาจนเปนประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามอีกอยางหนึ่งของคนในชุมชน 

นอกจากนี้การที่บานกิ่วแลนอยเปนชุมชนที่ตั้งมานานเกือบ  300  ป  จึงทําใหมี      
ทรัพยากรทางการทองเที่ยวที่มีคุณคาในทางวัฒนธรรมอยูหลายแหง  อาทิเชน  วัดกิ่วแลนอย  ที่  
นายสมบูรณ  เรือนคํา  กลาวตออีกวา  “...ส่ิงที่สําคัญที่เปนเอกลักษณของความเปนชุมชน  คือ             
วัดกิ่วแลนอย  ซ่ึงเปนศาสนสถานที่คนในชุมชนใชเปนศูนยรวมยึดเหนี่ยวจิตใจ    พบปะพูดคุย        
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แลกเปลี่ยนขอความคิดเห็น     ทําใหเกิดความสมานสามัคคีกัน  รวมทั้งความเกาแกของวัดที่มีมา
กวา  150  ป…”  “หากถามีนักทองเที่ยวเขามาในหมูบานนอกจากจะไดช่ืนชมงานไมแกะสลักแลว    
ยังสามารถเขามาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและความเกาแกของวัดไดอีกมากมายหลาย

เร่ืองทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา  ความเปนมาของวัดและวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่มีการ
ประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงจะทําใหนักทองเที่ยวไดรับ
ความรู กลับไป…” 

นอกจากวัดแลวภายในชุมชนบานกิ่วแลนอย   ยังคงมีบานเรือนที่เกาแกหลาย
หลังมีอายุเปน  100 กวาปขึ้นไป ลักษณะเปนบานทรงไทยลานนาแบบไมมีกาแล ยกใตถุนสูงเปน
บานที่       ชาวบานสรางกันเอง หลังคามุงดวยกระเบื้องแผนเล็ก หรือที่ชาวบานเรียกวา “ดินขอ” 
มีความกวางประมาณ 4    นิ้ว  ความยาวประมาณ   6   นิ้ว ตรงดานบนที่ใชเกี่ยวกับไมกั้นฝา( ไม
ระแนง )ของโครงหลังคาจะมีลักษณะโคงงอเขามาเล็กนอย ฝาบานมีลักษณะเปนไมชาวบานเรียกวา 
“ฝาเขา” มีลักษณะพิเศษ  คือไมตองใชตะปูในการสรางบาน เรือนดังกลาวมีอยูใหเห็นอยูโดยทั่วไป
ในชุมชน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูชายยึดตัวหนังสือมากดูไมดี  บานกิ่วแลนอยเปนผูที่มีฝมือในเชิงชาง  
โดยเฉพาะชางไม ยามวางเวนจากการทํานาก็จะทําการซอมแซมอยูเสมอจึงทําใหบานคงสภาพดีอยู
มาจนถึงปจจุบัน และการที่บานเรือนดังกลาวยกใตถุนสูงขึ้นนี้ ซ่ึงเจาของบานสมัยกอนจะใชไมไผ
เปนเลม  ๆ  มากั้นใตถุนบางสวนแบบหาง ๆ เพื่อใชเปนคอกใหวัว   ควาย ไดพักนอนตอน
กลางคืน และไมที่นํามากั้นนี้ยังสามารถใชเปนราวใหไกไดพักนอนตอนกลางคืนไดดวย   แตมาใน
ปจจุบันคนในชุมชนไดใชใตถุนบานดังกลาวเปนที่ทําไมแกะสลักจึงไดแยกคอกวัว   ควายและไก
ออกมาไวนอกตัวเรือนเปนสัดสวน  

ส่ิงสําคัญและทรงคุณคาทางการศึกษาเรียนรูของบานกิ่วแลนอยอีกสิ่งหนึ่งคือ 
ภูมิปญญาทองถ่ินที่ชาวบานกิ่วแลนอยไดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเปนสิ่งดึงดูดใจมาก คือ            
ศิลปหัตถกรรมไมแกะสลัก ที่ถือวาเปนศิลปวัฒนธรรมของชาวบานเพราะมีการสืบทอดมานานกวา 
40 ป จัดไดวามีช่ือเสียงและเปนที่รูจักของคนทั่วไป ผูที่สนใจงานศิลปหัตถกรรมไมแกะสลัก
สามารถเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนภูมิปญญาได 

ผลิตภัณฑแกะสลักของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก  นอกจากสวยงามแลว
ยังมีราคาคอนขางถูกเมื่อเปรียบเทียบกับแหลงผลิตอ่ืน  แตมีลักษณะสวยงาม  มีความประณีตกวา
แหลงผลิตอ่ืน ๆ 

              4.1.7.3  การรวมกลุมของชาวบานกิ่วแลนอย  
                            ชุมชนบานกิ่วแลนอยมีการรวมกลุมตางๆ ดวยกันหลายกลุมดังนี้  
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       (1) กลุมฌาปนกิจ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยทุกครัวเรือนในหมูบานเปนสมาชิก      
มีการออมเงินเพื่อนําไปเปนกองทุนเพื่อรวมในพิธีศพของสมาชิกในหมูบาน 
       (2) กลุมผูสูงอายุ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 สนับสนุนการจัดตั้งโดยโรงพยาบาล          
สันปาตอง เพื่อใหผูสูงอายุมีการออมเงินมากขึ้น โดยมีการออมเงินของสมาชิกภายในกลุมให
สมาชิก   มีการกูยืมระยะเวลาการชําระเงินคืน 3 เดือน 
       (3)  กลุมออมทรัพยวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอย จัดตั้งขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2541 สนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม เปนการ               
ออมทรัพยของกลุมผลิตไมแกะสลักของชุมชน เพื่อใหสมาชิกกลุม สามารถมีสิทธิในการใชไม  
หวงหามในการแกะสลักไดอยางถูกตองตามกฎหมาย และยังเปนการรวมกลุมเพื่อสืบทอดอนุรักษ
หัตถกรรมการแกะสลักของหมูบาน ปจจุบันมีสมาชิก 95 คน ภายในกลุมมีการดําเนินงาน                
ในลักษณะสหกรณ 
       (4)  กลุมสหกรณหัตถกรรมผลิตไมสันปาตองจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 เพื่อใหสมาชิก
กลุมมีสิทธิสามารถใชไมหวงหามในการแกะสลักไดอยางถูกตองตามกฎหมาย ปจจุบันมีสมาชิก
ทั้งหมด 125 คน มีการระดมหุนและจัดตั้งกลุม มีการดําเนินการในรูปแบบ สหกรณ  
       (5) กลุมเกษตรกรพึ่งตนเอง จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2543 โดยองคกรพัฒนาชุมชน  ( 
NGOS) มีสมาชิกทั้งหมด 30 คน จัดตั้งเพื่อรวมกลุมกันจําหนายผลผลิตทางการเกษตร โดยใชเงิน
กลุมเปนการลงทุนหมุนเวียน และจําหนายผลิตภัณฑหรือสินคาใหกับสมาชิกโดยใชเงินเชื่อ 

4.1.7.4  การถายทอดภูมิปญญา 
 การเรียนรูหรือภูมิปญญาของชาวบานกิ่วแลนอยความสามารถในการทําไม

แกะสลักของชาวบานในชุมชนกิ่วแลนอยที่ประกอบอาชีพนี้ ไดรับการเรียนรูและถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของภูมิปญญาในอาชีพนี้ ไดใหการถายทอดมาสูลูกหลานญาติ         
พี่นองและผูสนใจเปนระยะเวลากวา 40  ป  ลักษณะของผลงานที่ปรากฏออกมาสะทอนใหเห็นถึง
วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน ตามยุคสมัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
โดยผลงานจะแสดงออกดานฝมือที่ประณีต สวยงาม มีรูปแบบที่หลากหลาย แตคงไวซ่ึงเอกลักษณ
ทองถ่ิน 

       การทําไมแกะสลักไดมีการรวมกลุมผูที่มีฝมือดีมีประสบการณในการทํางาน        
นอกจากการแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกันแลว ยังเปนการพัฒนาความคิด รูปแบบ และฝมือ         
ทําใหงานที่ออกมาดีขึ้น ยังเปนแบบอยางและเปนการกระตุนใหลูกหลาน และผูที่สนใจอาชีพนี้        
ใหเห็นถึงคุณคา ความสวยงาม และหันมาใสใจเรียนรู ฝกฝนในอาชีพนี้อยางจริงจังในการ            
รวมกลุมนี้ยังมีผลดีตอการประกอบอาชีพ คือ การมีอํานาจในการตอรองในราคาสินคาและวัตถุดิบ 
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และบางครั้งมีผูมาติดตอวาจางกลุม ชางที่มีฝมือในชุมชุนไปทําการแกะสลักบานประตูหรือ            
ส่ิงประดับภายในโบสถ  วิหาร ของวัดตางๆ ในชุมชนใกลเคียง  ตางอําเภอ หรือ ตางจังหวัด           
ทําใหมีการทํางานประสานกันไดอยางรวดเร็ว เปนแบบอยางที่ดีแกชนรุนหลังนอกจากนี้ยังเปด
โอกาสใหลูกหลานหรือผูที่สนใจในอาชีพนี้เขามาศึกษาเรียนรูและถายทอดใหทุกขั้นตอนดวยความ

เต็มใจโดยไมคิดคาเลาเรียน 
 การถายทอดอาชีพแกะสลักไมจากผูประกอบอาชีพในปจจุบัน   สวนใหญมีความ

ตั้งใจที่จะถายทอดความรูและอาชีพนี้ไปยังลูกหลานหรือผูที่สนใจในอันที่จะนําไปประกอบอาชีพ 
จะสอนโดยไมคิดคาเลาเรียนจะทําการถายทอดใหทุกขั้นตอนอยางละเอียด เริ่มตั้งแตการรูจัก       
เครื่องมือแกะสลัก   การใช  การดูแลรักษา ขั้นตอนการแกะสลัก วัตถุดิบที่นํามาแกะสลักและ         
คุณลักษณะของวัตถุดิบเปนตน สําหรับ พอ – แม หรือญาติพี่นองที่ประกอบอาชีพนี้อยูแลวจะให
การสนับสนุนและถายทอดในอาชีพนี้อยางเต็มที่ 
                            โดยผูที่ไดรับการถายทอดจะใชเวลาในการเรียนรูประมาณ 3- 6 เดือน ซ่ึงขึ้นอยู
กับระยะเวลา ความสนใจ ตั้งใจที่จะเรียนรู ในวิธีการแกะสลักหลังจากนั้นก็จะเริ่มลงมือแกะสลัก
เอง โดยมีผูสอนหรือผูถายทอดคอยชี้แนะดูแลแกไขใหในบางครั้ง ในระยะแรกๆก็ยังคงแกะสลักใน
บริเวณบานของผูสอนหรือผูถายทอด จนเกิดความชํานาญในการแกะสลักทุกขั้นตอนรวมถึง        
การดูแลรักษาอุปกรณ  เครื่องมือการแกะสลักและเทคนิคตางๆ แลวจึงแยกไปแกะสลักยังบานของ
ตนเองหรือที่อ่ืนเพื่อไปฝกฝนใหเกิดความตอเนื่องดวยความอดทน ปรับปรุงพัฒนาฝมือตนเอง        
อยูเสมอ เชน นางศิวพร   ทองจาม, (สัมภาษณ, 20  พ.ค. 44)   กลาววา  “……แตเดิมนั้นเปน         
ชางเสริมสวยแตพอมาแตงงานกับสามีที่บานกิ่วแลนอยแหงนี้ก็เรียนแกะสลักจากสามีจนเกิดความ

ชํานาญและสามารถประกอบเปนอาชีพได…..”  และ นายสมบูรณ  เรือนคํา กลาววา  “……ไดรับ

การถายทอดจากลุง พอมีความชํานาญบางก็ไปรับจางแกะสลักเปนชางสรางโบสถ – วิหารกับชาง
เพื่อนบานตอนแรก ๆ ไดรายไดเดือนละ 500 – 600 บาท ไดฝกฝนฝมือข้ึนเรื่อย ๆ…….”  นางเรณู  
ดงคําฟู  , (สัมภาษณ  20  มิ.ย.  47) กลาววา “………ไดรับการถายทอดจากพี่ปา      นา  อา และ      
ผูเฒาผูแก ที่เคยทําไมแกะสลักมากอนตอนเล็กๆก็จะวนเวียนวิ่งเลนบาง ดูเขาแกะสลักบาง คิดวา           
ซึมซับเหมือนกันนะ พอโตมาก็อยากเรียนและเรียนไดคอนขางเร็วและดีดวยแตตองคอยทําไป      
ยิ่งนานวันจึงจะเกิดความคลองแคลว จนสามารถทําเปนอาชีพได…” และนายโท  สิทธิมูล, 
(สัมภาษณ, 25   มิ.ย. 47)    กลาววา “...ไดถายทอดความรูใหกับศิษยหลายคนแลวจนแกะสลักเปน
และชํานาญ        ถาเปนวัยรุนจะถายทอดไดเร็วกวาผูใหญ แตปจจุบันเด็กๆสวนใหญจะมุงเรียน
หนังสือ ไมคอยมีใครที่สนใจจะ      มาเรียนแกะสลักและทําเปนอาชีพ…” จะเห็นวาการถายทอด
ทางภูมิปญญานั้นไดมีการเรียนรู  ถายทอดและพัฒนาตลอดเวลา ผูถายทอดพยายามที่จะถายทอด 
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ในภูมิปญญาของตนเองอยางเต็มที่  ผูรับการถายทอดหรือเรียนรูก็มีความอดทน เพียรพยายามที่จะ
ฝกฝนอยางเต็มความสามารถที่จะยึดเปนอาชีพตอไป  
                   อยางไรก็ตามการประกอบอาชีพไมแกะสลักยังคงมีอยูตอไป ซ่ึงกอใหเกิดรายได  สู

ครอบครัวสูชุมชน สําหรับผูที่รักอาชีพอิสระมีความสนใจทางดานการทําไมแกะสลัก ผูที่สามารถ
ทําไดตองมีใจรักงานที่ตองใชทั้งศิลปและศาสตร มีความอดทน มีความคิดสรางสรรค ตลอดจน     
มีการพัฒนาฝมือและรูปแบบในงานแกะสลักไมอยูเสมอ 
                   นอกจากนี้ทางกลุมยังไดใหความรวมมือกับกลุมตางๆ ในชุมชนหรือบุคคลภายนอก
ดานการใหความรูในการประกอบอาชีพ  เชน ออกรานแสดงสินคา  และจําหนายผลิตภัณฑ          
ไมแกะสลัก  สาธิตการแกะสลักไม  ตลอดจนเขารวมแขงขันทักษะการแกะสลักไม แขงขัน
ผลิตภัณฑไมแกะสลักจนไดรับรางวัลชนะเลิศหลายรางวัลจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม นอกจากผู
ประกอบอาชีพไมแกะสลักจะไดถายทอดภูมิปญญาในการประกอบอาชีพไมแกะสลักแลวยังไม

ละเลยที่จะปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษการใชไมอยางประหยัดมีคุณคาและไดประโยชนสูงสุดใน

ขณะเดียวกันดวย 
อาชีพแกะสลักไมยังคงมีตอไปอีก เนื่องจากปจจุบันมีผูนิยมและสงเสริมงาน

หัตถกรรมในทองถ่ิน จึงทําใหคนในชุมชนรูสึกภูมิใจในผลงานและอาชีพของตนเอง และได
พยายามถายทอดความรูหรือภูมิปญญาใหแกลูกหลานใหได ถึงแมลูกหลานจะมีเวลาคอนขางจํากัด
แตพอแมก็ไมไดละความพยายามที่จะถายทอดภูมิปญญาของตนเอง 

4.1.7.5  มิตรไมตรีของคนในชุมชน 
               ดวยลักษณะพื้นฐานโครงสรางทางสังคมเปนแบบระบบเครือญาติและยังเปน

สังคมชนบทอยู   จึงทําใหคนในชุมชนบานกิ่วแลนอยเปนมิตรตอกันและคนแปลกหนา   ชาวบาน
กิ่วแลนอยเปนคนมีจิตใจโอบออมอารีรักใครปรองดองกัน อยูกันอยางพี่นอง ใหการชวยเหลือซ่ึง
กันและกันเสมอ  หากเมื่อมีคนแปลกหนาหรือนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในหมูบานชาวบานก็จะ
รูสึกแปลกใจบางแตก็รูสึกยินดีที่มีคนเดินทางเขามาและตอนรับดวยความเต็มใจใหความชวยเหลือ

เทาที่จะชวยไดลักษณะนิสัยของผูหญิงชาวบานกิ่วแลนอยก็เหมือนกับผูหญิงชาวลานนาทั่วๆ ไป 
คือคอนขางขี้อาย  เรียบรอย พูดเพราะ และเปนแมเหยาแมเรือน 
    จากการที่ผูศึกษาไดพูดคุยกับกลุมสตรีที่ทําไมแกะสลัก    พบวาหากมีนักทองเที่ยวเดิน
ทางเขามาชาวบานทุกคนก็ยินดีตอนรับ  และตองการใหนักทองเที่ยวเดินทางมายังหมูบานของตน 
เพราะเมื่อมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาก็สามารถจําหนายไมแกะสลักที่มีอยูใหกับนักทองเที่ยว   
นอกจากไดขายไมแกะสลักแลวยินดีที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมไมแกะสลัก    
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวกับหมูบานเทาที่จะตอบไดชาวบานจะรูสึกภูมิใจ
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ที่มีคนใหความสนใจ ใครรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของตนและพรอมที่จะใหความ   รวมมือในการที่จะ
พัฒนาและสงเสริม   ชุมชนของตนใหเปนแหลงทองเที่ยว 
    นอกจากนี้ดานความปลอดภัยในชุมชนบานกิ่วแลนอยไมเคยปรากฏวามีการกอเหตุหรือ
อาชญากรรมรายแรงอันใดเลย  มีแตความสงบเรียบรอยตลอดมาและในหมูบานก็มีศูนยฝายปกครอง
ของตําบลบานแม   ที่มีการสํารวจความประพฤติของคนในชุมชนโดยมีผูใหญบานกิ่วแลนอย คือ  
นายโสพิน  มณีวรรณ เปนประธานและโครงสรางทางสังคมของบานกิ่วแลนอยเปนระบบเครือญาติ
โดยที่แตละบานก็ไดชวยกันสอดสองดูแลความผิดปกติอยูเสมอ    หากมีอะไรที่ไมชอบมาพากล
ขาวสารก็จะถูกกระจายภายในหมูบาน  และรีบแจงใหผูนําชุมชนใหทราบทันที  นับวาหมูบาน         
กิ่วแลนอยมีความปลอดภัยตอนักทองเที่ยวในระดับสูงพอสมควร 

 
 4.1.8  การแกะสลักไมในหมูบานกิ่วแลนอย   
           4.1.8.1  ประวัติความเปนมาของไมแกะสลักบานกิ่วแลนอย 
           บานกิ่วแลนอย หมูบานหัตถกรรมไมแกะสลักถือวาเปนแหลงศิลปหัตถกรรมที่        
มีช่ือเสียงมากที่สุดแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหมและเปนแหลงกําเนิดของงานแกะสลักไมมากวา   
40   ป  

ชุมชนบานกิ่วแลนอยสืบสานงานไมแกะสลักโดยเริ่มตนจาก พอบุญมี   ทาวปนตา  
มีบานเดิมอยูที่ อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม ไดมาแตงงานกับแมเลขา   สุจา  และตั้งรกรากอยูที่
บานกิ่วแลนอยแหงนี้เมื่อ  ป  พ.ศ. 2497  ซ่ึงขณะนั้นบานกิ่วแลนอยเปนหมูบานที่ทุรกันดาร         
การคมนาคมไมสะดวกเหมือนเชนปจจุบัน ครอบครัวพอบุญมีมีฐานะยากจนจึงไดคิดริเร่ิมอาชีพ
แกะสลักชางที่ไดสืบทอดวิชาจากบิดาเปนระยะเวลา 10  ป   ตอมาในป   พ.ศ. 2515  ไดมีการติดตอ
ซ้ือขายงานแกะสลักไมใหกับรานนารายณภัณฑ และหางเซ็นทรัลที่กรุงเทพมหานคร ทางราน

นารายณภัณฑไดสงสินคาแกะสลักของพอบุญมีเขาประกวดปรากฏวา  ไดรับรางวัลชนะเลิศใน  
ครั้งนั้น  หลังจากนั้นพอบุญมีไดถายทอดความรูทางดานการแกะสลักใหกับชาวบานกิ่วแลนอย   
เพื่อใหมีความรูและมีรายไดจุนเจือครอบครัว ตอมาพอคําปน ทองตัน   ซ่ึงเปนผูใหญบานขณะนั้น
ไดเล็งเห็นวาอาชีพแกะสลักไมเปนอาชีพหนึ่งที่สามารถทํารายไดใหกับชาวบานในหมูบานไดดีจึง

ให   พอตั๋น  ธรรมรังษี  ซ่ึงมีความรูทางจิตรกรรม ประติมากรรม         โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตรกรรม
ลายไทย พุทธประวัติวรรณคดีตาง ๆ มาสอนเสริมทักษะใหแกชาวบานจนเกิดความชํานาญการ
แกะสลักไดพัฒนาและถายทอดไปปยังชาวบานในหมูบานและหมูบานใกลเคียงจนถึงปจจุบัน 
                     นอกจากนี้ในชุมชนยังมีบุคคลที่ชาวบานในหมูบานบานกิ่วแลนอยเคารพนับถือ คือ
นายโสพิน มณีวรรณ อายุ  56 ป ซ่ึงปจจุบันดํารงตําแหนงผูใหญบาน และนายบุญรัตน จันทรวงศ    
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อายุ  56  ป  ซ่ึงเปนมัคนายกของวัด  ชางแกะสลักที่มีฝมือในหมูบาน   ไดแก  นายอินฉวย     ถึงปอง    
อายุ   58 ป  มีประสบการณดานการแกะสลักประมาณ 20  ป และแมเลขา   ทาวปนตา   อายุ   72   ป    
ที่สืบทอดและสานตอการแกะสลักของพอบุญมี  ทาวปนตา ผูเปนสามีมาจนถึงปจจุบัน บุคคล

เหลานี้นับวาเปนบุคลากรที่สําคัญของหมูบานที่จะสามารถถายทอดความรูทางดานการแกะสลัก

ใหกับลูกหลานและคนทํางานในกิจการซึ่งเปนคนในหมูบานสืบตอไป 
          การทําไมแกะสลักของชาวบานกิ่วแลนอยในสมัยกอนเปนการทําเพื่อการยังชีพโดย

จะทําในยามวางหรือหลังจากการทําไรนาเสร็จแลว  แตเดิมชาวบานที่ทําไมแกะสลัก  สวนใหญจะ
หาไมที่มีอยูในชุมชนใกลเคียงมาทําไมแกะสลัก  และไมที่นํามาแกะสลักมีทั้งเศษไม  ตอไม    รากไม  
และซากไมเกา ๆ ที่ถูกไฟเผา เปนตน หรืออาจจะมีการซื้อบางเล็กนอยจากเพื่อนบานที่นํามาขาย
และไดทําตอๆ กันมาจนลูกหลานไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน นอกจากนี้ยัง
ไดรับการพัฒนาฝมืออยางตอเนื่อง  มีขั้นตอนและวิธีการผลิตที่นาสนใจ  โดยอาศัยทั้งงานดาน
ศิลปะการวาดรูปผสานเขากับศิลปะแกะสลักไมเขาดวยกันซึ่งกระบวนการผลิตนั้นจะละเอียด

ซับซอนเปนขั้นตอนเริ่มตั้งแตการรูจักเครื่องมือแกะสลัก  การใช  การดูแลรักษา  ขั้นตอนการ
แกะสลัก  วัตถุดิบที่นํามาใชแกะสลักและคุณภาพของวัตถุดิบ  เปนตน  ลูกหลานที่มีความสนใจ    
มีความคิดสรางสรรคหรือมีพรสวรรคและมีใจรักอาชีพนี้จะสามารถรับการถายทอดไดดีและเรียนรู

ไดในระยะเวลาอันสั้น  ตลอดจนพัฒนาฝมือและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น สวนเนื้อหาในผลงานจะ
แสดงออกถึงการสะทอนวิถีชีวิต  ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน  ตามยุคตามสมัย
ออกมาในผลงานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  เนนสีสันธรรมชาติ    รวมทั้งมีความละเอียด  ความประณีต    
สวยงาม  ตลอดจนความคิดสรางสรรคในผลงานแตละคน  แสดงถึงเอกลักษณของไมแกะสลักบาน
กิ่วแลนอย  อาศัยทักษะความชํานาญประกอบการชี้แนะแกไขจากผูประกอบอาชีพรุนกอน ๆ จึงได
ส่ังสมสืบทอดมายัง    คนรุนหลังที่ไมใชใคร ๆ ก็ทําได  นางศรีวรรณ  นวลสุดา, สัมภาษณ 12 มิ.ย. 
47  และนางศรีวรรณ  นวลสุดา  ไดกลาวตออีกวา “...อยางของพวกเราที่นี่มีเอกลักษณในงาน
เฉพาะตัวที่ไมเหมือนใคร    ถาเห็นจะรูไดเลยวาทําที่นี่อยางชางนี้โดดเดนมากเพราะทํามานานจะมี
ลักษณะยืนกาวเทา  อวบอวน  นารัก  ตางจากของลําพูนจะแบน ๆ ใชไมไมนอยกวาของเราถา
สวนสูงของชางเทากันกับของเรา    ผูซ้ือของเราจะใหราคาดีกวา...”  
           การประกอบอาชีพไมแกะสลักของคนในชุมชนบานกิ่วแลนอย มีผูประกอบอาชีพนี้
ประมาณ   125   คน  ยึดอาชีพแกะสลักไมเปนอาชีพหลักประมาณ   110  คน โดยมีการรวมกลุมชื่อ  
กลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอยและกลุมสหกรณผลิตไมสันปาตอง   
นายโสพิน   มณีวรรณ,(สัมภาษณ. 24 พ.ค. 47)  จากการสัมภาษณผูประกอบอาชีพไมแกะสลักของชุมชน
ดานการศึกษาของผูประกอบอาชีพนี้ปรากฎวาสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 4   
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วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูประกอบอาชีพ สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อายุของ           
ผูประกอบอาชีพอยูระหวาง   30 - 70   ป   อายุเฉลี่ยของผูประกอบอาชีพนี้อยูระหวาง   40   ป และ
สวนใหญเปนชายมากกวาหญิง ผูประกอบอาชีพนี้สวนใหญมีครอบครัวมีลูก      1 - 2   คน  ผูมีอายุ
มากก็มีประสบการณในการทํางานมากไปดวย โดยประสบการณการทํางานของผูประกอบอาชีพ                 
ไมแกะสลักในชุมชนอยูระหวาง  12 - 35   ป 

อาชีพแกะสลักไมดังกลาวไดสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชนโดยทั่วไป ซ่ึงอัตรา
คาจางในการรับจางในงานแกะสลักไม  ชาย 200 บาทตอคนตอวัน หญิง 120 บาทตอคนตอวัน 
เนื่องจากลักษณะงานการแกะสลักของเพศชายจะเปนการแกะสลักไมทอน   สวนเพศหญิงสวนมาก
จะเปนขั้นตอนการตกแตง รายไดจากการแกะสลักเฉลี่ย   6,000 - 7,000   บาทตอคนตอเดือน ซ่ึง
เปนรายไดที่สามารถเล้ียงครอบครัวได  ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น  ซ่ึงนางศิวพร  ทองจาม , 
(สัมภาษณ, 20 พ.ค. 47)  กลาววา  “...รายไดของอาชีพแกะสลักดีมากดีกวาอาชีพกอสรางไมเหนื่อย
ดีกวาทํานา เปนอาชีพอิสระไมมีใครมาสั่งมาบังคับเพราะนั่งแกะสลักอยูกับบานสบาย ๆ  และยัง
สามารถทํางานบานไดและรับสงลูก ๆ ไปโรงเรียนไดอีกดวย...” และนางเรณู  ดงคําฟู  กลาวเสริม
วา   “...รายไดจากการประกอบอาชีพแกะสลักไมนี้เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยูไดโดยเฉลี่ย 36,000 
บาท ตอปตอคน เนื่องจากเปนรายไดที่สม่ําเสมอตางจากการทํานาซึ่งมีรายไดเพียงปละครั้งเทานั้น” 

ในการแกะสลักไมยังไดมีการรวมกลุมผูที่มีฝมือดีมีประสบการณในการทํางาน   
เขามาทํางานแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน เพื่อพัฒนาความคิด รูปแบบและฝมือ ทําใหช้ินงานที่        
ออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จนไดรับรางวัลหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของตําบลบานแม  ทําให        
เปนที่รูจักของคนโดยทั่วไป    ซ่ึงในขณะนี้ที่ทํางานก็ไดทําเปนแบบอยาง แนะนําชี้แนะใหเกิด           
การพัฒนาจากฝมือชางรุนเกาๆ จึงทําใหเกิดการเชื่อมโยงถายทอดภูมิปญญาไปสูคนรุนหลังไดเปน
อยางดี   นายโสพิน  มณีวรรณ ,(สัมภาษณ 12 มิ.ย. 47)  “...ตองการใหเกิดการทองเที่ยวข้ึนในชุมชน
โดยเฉพาะใหมาดูงานไมแกะสลักของชุมชนชางในหมูบานจะไดภูมิใจในผลงานของพวกตน      
คนรุนใหมก็จะเกิดความสนใจและจะไดสืบทอดตอไป…” นางศิวพร  ทองจาม   กลาวเสริมวา       
“...พวกตนอยากจะจัดใหมีการทองเที่ยวในหมูบานและพวกเราจะสอนทําไมแกะสลักให
นักทองเที่ยวเพื่อใหไมแกะสลักในหมูบานจะไดสืบทอดและเปนที่รูจัก ไปไกลๆ…” 
 

       4.1.8.2  ไมที่ใชในการแกะสลัก 
                    (1.1)  แหลงวัตถุดิบ 
                     การวางแผนการผลิตของกลุมจะเปนไปในลักษณะการวางแผนรวมกันเพื่อจัดหาปจจัย
การผลิตหลักของกลุม คือไมสัก  มีการประชุมเกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อจัดซ้ือวัตถุดิบ จากนั้น
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ประธานกลุม จะทําการติดตอซ้ือจากสวนปาซ่ึงจัดหาโดยสํานักงานปาไมอําเภอสันปาตอง และจาก
สวนปาของ  นางกฤษเพชร  ทรงศรีเอี่ยม   ตําบลพระบาทวัดดวง  อําเภอแมพริก  จังหวัดลําปาง 

       จากการสัมภาษณ การสนทนาและซักถามจากกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก และ
สมาชิกสวนใหญมีความเห็นตรงกันวา  การประกอบอาชีพแกะสลัก  วัตถุดิบหลักที่นํามาแกะสลัก
ไดแก    ไม    นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบรองที่ใชในกระบวนการตกแตงอีก เชน    ขี้ปด   กาวลาเทกซ  
ฯลฯ   ซ่ึง มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1.1)  วัตถุดบิหลัก 

                    ไมสัก ผลิตภัณฑแกะสลักของรานคากลุมฯ ทั้งหมด แกะสลักมาจาก
ไมสัก โดยนําสวนของลําตน   โคนตน   และราก มาทําการแกะสลักเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ชาง          
โขลงชาง เจาแมกวนอิม   นางเงือก   นางกินรี   เปนตน   โดยผลิตภัณฑของกลุมทั้งหมด ใชไมสัก
ในการแกะสลัก ในสวนของสมาชิกกลุมบางรายมีการใชไมสักและไมชนิดอื่นเปนวัตถุดิบดวย 

           ไมฉําฉา หรือไมจามจุรี เปนไมที่กลุมฯไมไดใชในการแกะสลัก แตมี
สมาชิกบางรายนํามาใชเปนวัตถุดิบในการแกะสลัก คิดเปนสัดสวนรอยละ 30 ของไมที่สมาชิกนํามาใช 
ในการผลิตทั้งหมด ใชในการทําผลิตภัณฑชางตาง  ๆ เชน   ชางอึ่ง หรือชางที่ใชเปนเกาอี้เล็ก  โตะ เกาอ้ี 
กระถาง เปนตน  ภาพตัวอยางไมที่ 4.2 

                                       
 
                                 ตัวอยางไมสัก            ตัวอยางไมฉําฉา 

รูปภาพที่  4.2   ตัวอยางไมทีใ่ชในการแกะสลัก 
 

         1.1.2)  วตัถุดิบรอง 
                           วัตถุดิบรองที่ใชในการตกแตงผลิตภัณฑแกะสลัก  ซ่ึงไดแก  ขี้ปด                   

กาวลาเทกซ   กาวใส   ไขขัดเคลือบเงา สี 
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                                  ไมโมกมัน เปนไมทีเ่ปนสวนประกอบของการทําชางแกะสลัก โดยนํามาใช

ทําเปนสวนของงาชางเพียงอยางเดยีวซ่ึงในปจจุบันจะซือ้ในแบบงาชางสําเร็จรูป 
ขี้ปด เปนขี้เล่ือยบดละเอียดใชในการทําการอุด ปะ หรือซอมแซมรอยแตก

ของไมหรือผลิตภัณฑ 
                                  กาวลาเทกซ เปนวัตถุอีกชนิดหนึ่งที่ใชรวมกบัขี้ปด เพือ่นําไปอุดหรือ

ซอมแซมรอยแตกของไมทีม่ีรอยคอนขางลึก 
                                กาวใสแหงเร็ว  เปนวัตถุดิบที่ใชผสมขี้ปด  เพื่อนําไปอุดหรือซอมแซม               
รอยแตกของไมเชนเดียวกับกาวลาเทกซ 
                                ไขขัดเคลือบเงา (Wax) ใชในการตกแตงขัดเงาผลิตภัณฑไมแกะสลักใหมีความ
เงางาม โดยมากใชกับงานแกะสลักชางโขลงหรือชางขอน 
         สีน้ํา เปนวัตถุดิบในการตกแตง สวนมากใชสีน้ําสีดํา หากตองการผลิตภัณฑที่
มีสีน้ําตาลก็จะมีการผสมสี  มีสีดํา และสีแดง ในสัดสวน สีดําประมาณ 3 ชอนโตะ และสีแดง 0.5 
ชอนโตะ กับน้ํา 1 กะละมัง ซ่ึงนํามาผสมกันแลวนําไปทาบนผลิตภัณฑ การทาสีขึ้นอยูกับความ
ตองการของลูกคา  ซ่ึงผลิตภัณฑของกลุมจะไมมีการทาสี  จากการกลาวของ  นายสมบูรณ   เรือนคํา  
และสมาชิกกลุม   (สัมภาษณ, 13  มิ.ย. 47) 
       นอกจากนี้ไมที่กลุมจัดซื้อจะอยูในชวงเวลาตาง ๆ ดังนี้ 

      1.  ไมสัก   กลุม จะทําการจัดซื้อปละ 1 ครั้ง ซ่ึงจะจัดซื้อในชวงตั้งแตเดือนตุลาคม
จนถึงประมาณเดือนเมษายนของปถัดไป ซ่ึงกลุมจะไมทําการจัดซ้ือไมในชวงฤดูฝน เนื่องจาก      
คุณภาพของไมในชวงฤดูฝนมีคุณภาพต่ํา   กลุมจะจัดหาไมสักเพื่อทําการกักตุนเพื่อการผลิต         
โดยราคาไมสักจากองคการอุตสาหกรรมปาไมราคาลูกบาศกเมตรละ 15,000 บาท หากเปนไมสักที่
ทางกรมปาไมอนุโลมใหสามารถใชได ไมสักที่ถูกไฟเผา หรือสวนโคน หรือตอไมสัก ซ่ึงจะนํามา
ขายไมสักที่มีคุณภาพคอนขางดีมีราคาลูกบาศกเมตรละ 7,000 บาท  สําหรับไมสักที่ไมคอยมี
คุณภาพราคาลูกบาศกเมตรละ 4,000 บาท  
              2. ไมฉําฉาหรือไมจามจุรี มีชวงเวลาการจัดหาเชนเดียวกับไมสัก ราคาลูกบาศก    
เมตรละ 3,000 บาท โดยจะมีพอคาจากอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และพอคาจากที่ตางๆ นํามา
จําหนายในหมูบาน 
               3. ไมโมกมัน สวนมากจะเปนการซื้อไมโมกมันที่ทําเปนงาชางสําเร็จรูป สามารถ
หาซื้อไดตลอดทั้งปตามตองการ ราคาของงาชางจะอยูในชวงราคา 1บาท จนถึง 1.50 บาทตอช้ิน 
ขึ้นอยูกับขนาดของงาแตละชิ้น  ซ่ึงกลุมผูสูงอายุในหมูบานจะเปนผูทําการผลิต และจําหนายให
สมาชิกกลุมเพื่อนําไปใชเปนสวนประกอบผลิตภัณฑไมแกะสลัก 
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               4. ขี้ปด หรือขี้เล่ือยละเอียด สามารถซื้อไดตลอดทั้งปราคากิโลกรัมละ 50 บาท ซ่ึง
ซ้ือจากรานคาของสมาชิกนํามาจําหนายหรือรานคาในอําเภอหางดง 

     5. กาวลาเทกซ สามารถจัดซื้อไดจากรานคาในหมูบาน ราคากระปองละ 
 50 บาท 
              6. กาวใสแหงเร็ว สามารถจัดซื้อไดจากรานคาภายในหมูบาน ในราคา  กระปองละ 
35 บาท 
              7. ไขขัดเคลือบเงา (Wax) สามารถจัดซื้อไดจากรานคาภายในหมูบาน ในราคา
กระปองละ 70 บาท 
              8. สีน้ํา เปนวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่สามารถจัดซื้อไดจากรานคาภายในหมูบาน       
ในราคากระปองละ 50 บาท 

จากการศึกษา   พบวา  ถึงแมกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักจะมีการเลือกซื้อไมตาม
ชวงเวลา  ฤดูที่เหมาะสมแลวก็ตาม แตเนื่องจากกลุมไมสามารถเลือกลักษณะของไมที่ตองการได  
จึงทําใหบางครั้งประสบปญหาดานวัตถุดิบที่นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑของกลุม และการแกไข         
ก็เปนไปคอนขางยากเนื่องจากกลุมไมสามารถซื้อไมไดเอง 
         จะเห็นวาการหาไมสักที่จะนํามาเปนวัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาชีพแกะสลัก    
ขณะนี้ยังหาไดและเพียงพอตอการประกอบอาชีพในชุมชนอยู ไมสักจึงเปนวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับ
อาชีพแกะสลักของชาวบานในชุมชน    แตทางราชการไมอนุญาตใหนําไมสักมาแกะสลักใน

โรงงานที่มีอยูในชุมชนบานกิ่วแลนอย   อนุญาตใหเฉพาะชาวบานที่ประกอบอาชีพนี้จัดตั้งเปนกลุม
อาชีพแกะสลักหรือกอตั้งเปนรูปสหกรณเทานั้น 
  4.1.8.3  กระบวนการและขัน้ตอนการแกะสลักไม 
         กระบวนการแกะสลักไมมีขั้นตอนดังนี้ 
  1.  จัดหาไมเพื่อการผลิต ไมที่ใชในการแกะสลักของกลุมจะเปนไมสักที่ทําการซื้อจาก
สวนปา หรือองคการอุตสาหกรรมปาไม ในสวนของสมาชิกกลุมฯ มีการใชไมสักเปนสวนใหญ      
มีการใชไมจามจุรี และไมขี้เหล็กในบางครั้ง ซ่ึงทําการซื้อมาจากสวนปา หรือจากตนสักที่ถูกไฟเผา
ของชาวบานในหมูบานใกลเคียง 
                   2.  การออกแบบ จะพิจารณาจากลักษณะทอนไมแตละทอน หากไมที่ไดเปนลักษณะ
ไมแผนจะสามารถทําการแกะสลักไดไมหลากหลายมากนักโดยมากจะทําการแกะสลักเปน         
ชางโขลง     สวนทอนไม ยังตองมีการพิจารณาลักษณะของไมแตลักษณะของไมแตละทอนที่นํามา
ทําการแกะสลัก เนื่องจากไมแตละทอนที่ไดมีลักษณะแตกตางกัน เชนไมทอนสวนลําตนสวน     
โคนตน   สวนรากหรือกิ่ง  เปนตน   ซ่ึงไมทอนแตละสวนจะไมสามารถแกะสลักไดทุกผลิตภัณฑ 
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ไมทอนสวนลําตนสวนมากจะนํามาแกะสลักรูปเทพเจา หรือสัตวในวรรณคดี  สวนโคนตนสามารถ
แกะสลักเปนหนาชาง     เจาแมกวนอิมนั่ง     สวนรากหรือกิ่ง สามารถแกะเปนชาง   โขลงชาง ซ่ึง
รูปแบบกรแกะสลักนอกจากจะพิจารณาในสวนของลักษณะไมแลว  ยังพิจารณาลักษณะของเนื้อไม
ดวย หากเนื้อไมเปนรู หรือมีรอยแตก จะทําใหรูปแบบเปนไปในอีกลักษณะหนึ่ง เชน หากไมไมมีรู 
หรือรอบแตก สามารถแกะสลักเปนชางโขลงตอกัน แตหากไมเปนรูอาจจะแกะสลักชางเปนโขลง
เวนสวนที่เปนรูนั้นไป ซ่ึงอาจเรียกอีกอยางวาการ แกะสลักชางโพลง เนื่องจากไมที่แกะสลักจะมีรู
หรือมีโพลงนั่นเอง ซ่ึงในบางครั้งอาจตองทําการตัดไมเปนแผนบางๆ เพื่อทําการแกะสลัก จากนั้น
อาจมีการฉลุไมเพื่อใหงายในการแกะสลัก ซ่ึงตองจางคนใน  หมูบานที่มีเล่ือยเพื่อตัดไมเปนแผน
และจางฉลุไม โดยในสวนของกลุมจะมีการพิจารณารวมกันของสมาชิกกลุมตามลักษณะ            
การพิจารณาเบื้องตน และลงมติในการแกะสลักไมแตละทอนจากนั้นกลุมจะจางชางแกะสลักตาม
รูปแบบที่กลุมไดตกลงไวในสวนของสมาชิกแตละคนจะเปนผูออกแบบการแกะสลักดวยตนเองซึ่ง

ขึ้นอยูกับฝมือและประสบการณของสมาชิกแตละคน 
 3. การวาดแบบ  ในขั้นตอนนี้ชางที่แกะจะเปนผูวาดแบบดวยตนเอง โดยใชสีเมจิก 
หรือปากกาสี วาดลงบนไมที่จะทําการแกะสลัก โดยจะวาดเปนโครงคราวๆ ใหไดลักษณะรูปแบบ
หรือเสนสําหรับแกะสลัก การวาดแบบบนไมแผนจะสามารถวาดแบบลงบนแผนไมไดทีเดียว
ทั้งหมด แตหากเปนการแกะสลักไมทอนสวนมากชางแกะสลักจะวาดแบบลงบนเนื้อไม ทีละ
รูปแบบแลวทําการแกะสลัก เนื่องจากพิจารณารูปแบบเนื้อไมที่ เหลืออยูบนทอนไมหลังจาก     
แกะสลักรูปแบบแรกไปแลวเพื่อพิจารณาถึงความกลมกลืน หรือความตอเนื่องของรูปแบบที่จะทํา      
การวาดแบบเพื่อแกะสลักในครั้งตอไป 
  4.  การแกะสลัก ชางจะใชคอน กับสิ่วหลายขนาดในการแกะสลักในครั้งแรกชางจะ
ใชส่ิวขนาดใหญในการแกะสลักเพื่อแกะเนื้อไมใหไดตามรูปแบบที่วาดไว จากนั้นจะใชส่ิวขนาด
เล็กเพื่อทําการแกะสลักในสวนของรายละเอียด เมื่อเสร็จแลวจะทําการขัดผิวไมดวย เครื่องปด ซ่ึง
เปนเครื่องสวานเจาะ แตเปลี่ยนจาก  หัวสวานเปนหัวแปรงขัด เพื่อทําใหผิวไมที่   แกะสลักมี         
ผิวเรียบมากขึ้น หรืออาจใชกระดาษทรายขัดผิวรวมดวย 
 5. การตกแตง เปนการเพื่อเก็บรายละเอียดของเนื้องาน ไมวาจะเปนการตกแตง
ลวดลายโดยใชส่ิวขนาดเล็กขูดหรือทําใหเกิดลวดลายบริเวณผิว เชน การแกะสลักชาง จะมีการตกแตง
ผิวหรือรอยยนบนผิวชาง ซ่ึงมีการทําลวดลายบนผิวชาง 2 ลักษณะ คือการทําลวดลาย บนผิวชางโดยทํา
ลวดลายไปในทิศทางเดียวกัน มักจะทําการตกแตงลวดลายกับผลิตภัณฑประเภทชาง   ชางโขลงที่ทํา
ดวยไมแผน เนื่องจากไมตองการรายละเอียดของลวดลายมากนัก และการตกแตงลวดลายแบบไขว 
จะตกแตงกับผลิตภัณฑประเภทชาง    ชางโขลงที่แกะสลักจากทอนไม รากไม   ซ่ึงมีขนาดใหญ   
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ทําการตกแตงลวดลายละเอียดกวาการตกแตงไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะแกะเนื้อผิวไมไปตาม

ลักษณะของชิ้นงานใหไดลักษณะที่เหมือนจริงมากที่สุด ในขั้นตอนนี้ชางบางรายจะใชเครื่องพนไฟ
ซ่ึงใชแกสเปนเชื้อเพลิง ในการเผาผิวนอกของผลิตภัณฑเพื่อกําจัดเศษไมเล็ก ๆ ที่มีลักษณะเหมือน
ขนจะทําใหไดผลิตภัณฑที่มีผิวเรียบ การขัดก็เปนวิธีการตกแตงอีกรูปแบบหนึ่งโดยใชอุปกรณ คือ 
เครื่องเจาะสวาน โดยเปลี่ยนหัวสวานออกแลวใสแกนหัวปดและใสหัวปด ซ่ึง หัวปดมีอยู  2  ชนิด 
คือ  หัวปดแบบหัวแส  และหัวปดแบบกระดาษทรายเบอร 80 ซ่ึงหัวปดแส   จะใชขัดหรือปดงานใน
ที่ไมตองการอาศัยความละเอียดมากนัก เชน ใชขัดหลังจากการแกะหุนตาง ๆ เมื่อขัดหยาบเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงจะใชหัวปดกระดาษทรายอีกครั้งเพื่อใหการขัดที่มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้น และ
ในการขัดขั้นสุดทายจะใชกระดาษทรายเบอร 0 ซ่ึงมีความละเอียดใชขัดครั้งสุดทายอีกครั้ง  
นอกจากนี้ในขั้นตอนการตกแตงยังมีอีกหลายขั้นตอน เชน ใสงาชาง การทําตา  เปนตน 
 6.  การตกแตงสี ในขั้นตอนนี้ผลิตภัณฑของกลุมฯ จะไมมีการตกแตงดวยสีโดยมากจะ
เปนผลิตภัณฑของสมาชิกบางราย  โดยการตกแตงสีจะขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคาแตละราย 
สีที่ชางแกะสลักใชในการทาสีจะเปนสีน้ํา โดยมากจะใชสีดําในการตกแตงเพียงอยางเดียวบางราย
ตองการไดผลิตภัณฑสีน้ําตาล ชางแกะสลักจะตกแตงสีดําผสมดวยสีแดง ในอัตราสวนสีดํา 3 ชอน
โตะ ตอสีแดง 0.5 ชอนโตะ จากนั้นจะนําผลิตภัณฑไปทําการตากแดดใหแหง เมื่อสีแหงจะนํามา
ลางดวยน้ําเปลา จากนั้นขัดดวยเครื่องขัดผิว  หรือกระดาษทราย  ซ่ึงเมื่อถึงขั้นตอนนี้จะได   
ผลิตภัณฑซ่ึงมีลักษณะเปนสีดาน หากตองการใหมีความเงางามเปนมัน ตองทาดวยน้ํายาเคลือบเงา 
(Wax) อีกครั้ง   ภาพตัวอยางขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตหัตถกรรมไมแกะสลัก   ที่  4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 65 

                      
 

           จัดหาไมเพื่อการผลิต                   ออกแบบพิจารณาจากทอนไม                            วาดแบบลงบนไม          
   
          

                         
 

                การแกะสลัก                                    ตกแตงเก็บรายละเอียด                                                ตกแตงสี 

 
รูปภาพที่  4.3  ขั้นตอนและกรรมวิธีการแกะสลัก 

 

       จะเห็นวาขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑไมแกะสลักของกลุมงานหัตถกรรมไม

แกะสลักบานกิ่วแลนอย ที่สมาชิกนําไปผลิตนั้นมี ขั้นตอนที่เปนระบบระเบียบทําใหช้ินงานออกมา
ดีมีคุณภาพและแสดงออกถึงความเปนชุมชนไดเปนอยางดี หากสังเกตจะพบวางานหรือผลิตภัณฑ  
ที่ทําขึ้นแตละชิ้นมีเอกลักษณซ่ึงสะทอนแนวความคิดและวิถีชีวิตของคนในชุมชน (นายบรม      
กอนแกว, สัมภาษณ 13 มิ.ย. 47) 

       สําหรับขั้นตอนการใหคําแนะนําการทําไมแกะสลักนั้นสวนใหญแลวพบวามีการให
คําแนะนําในขั้นตอนการแกะสลักไมหลายประการ เร่ิมตั้งแตการแนะนําในการหาวัตถุดิบที่
นํามาใชแกะสลัก นายโท  สิทธิมูล( สัมภาษณ 25 มิ.ย.47 ) กลาววา “ถาเปนไมสัก ควรใชไมสักที่
แหงสนิทมาแกะสลัก  ไมชนิดอ่ืนก็เชนเดียวกัน เมื่อแกะสลักเสร็จแลวถายังไมแหงก็นําไปอบหรือ
ผ่ึงใหแหงกอน แลวคอยนํามาตกแตงผิว ทาสี มิฉะนั้นอาจขึ้นรา ทําใหคุณภาพของงานลดลง และ
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ราคาต่ําดวย...”   “นอกจากนี้      การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑก็เปนสิ่งสําคัญ ดังที่ นายสมบูรณ  
เรือนคํา,( สัมภาษณ 13 มิ.ย. 47) กลาววา “...คนซื้อ    คงจะเบื่อรูปแบบเกา ๆ นอกจากจะคิดรูปแบบ
ใหม ๆ ขึ้นมา…”  และนางเรณู  ดงคําฟู( สัมภาษณ 20 มิ.ย. 47) กลาววา “…ควรมีการพัฒนารปูแบบ

ใหม ๆ กวาที่มีอยู มีความประณีต มีความเปนธรรมชาติมากขึ้น ผลิตชิ้นงานไมตองมีขนาดใหญ   
ทําใหมีขนาดเล็กลงใสฝมือ ความละเอียดลงไปก็จะทําใหราคาดีขึ้น...” และ นางกันตรี  ดงเย็น 
กลาววา  “...การบรรจุหีบหอผลิตภัณฑใหเหมาะสม สะดวกในการซื้อและออกรานแสดงสินคาใน
งานตาง ๆ เพื่อแนวทางประชาสัมพันธใหเปนที่รูจัก ก็นับวาเปนแนวทางในการสงเสริมอาชีพไดดี
อีกทางหนึ่ง...”  นางศิวพร  ทองจาม( สัมภาษณ 27 มิ.ย. 47 ) กลาววา “...สวนมากจะแนะนํารูปแบบ
ที่ตลาดตองการ เชน ไมใชไมขนาดใหญมาแกะเปนรูปชาง ทําอยางไรใหเหมือนชางจริงอยางขนาด
ชางเล็ก ๆ  4 - 5 นิ้ว ขายได 4 - 5 รอยบาทในปจจุบัน เมื่อกอน 4 -5 นิ้วขายไดราคา 40 -50 บาท 
เอาไวที่ศาลพระภูมิ  ถาแกะชางใหเหมือนชางจริง ๆ เหมือนจะเดินไดอยางนี้จะทําใหไดราคา...” 
 

  แรงงานและการจางงานของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก 
         กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักบานกิ่วแลนอยมีการซื้อวัตถุดิบ  คือ ไมสักสําหรับ

การแกะสลัก  แตกลุมไดใหสมาชิกนําไปแกะสลักเปน  2  ลักษณะ  คือ  แกะตามรูปแบบและราคาที่
ไดตกลงกันไวเมื่อสมาชิกทําการแกะสลักเสร็จก็จะนํามาสงที่รานคาเพื่อการจําหนายตอไป และ  
การนําไมไปแกะสลักเองแลวนําผลิตภัณฑแกะสลักที่ทําการแกะสลักเสร็จแลวมาฝากขายที่รานคา

กลุม1  เดือนตอ  1  ช้ิน 
 การจางงานของกลุมงานหตัถกรรมไมแกะสลัก 

         การจางงานของกลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลัก จะจางเปนรายชิ้นผลิตภัณฑจะคิด
คาจางในการแกะสลัก  การตกแตงทําลวดลาย  รวมอยูในการคิดคาจางของผลิตภัณฑแตละช้ิน   
ชางที่กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักจางทําการผลิตจะตองแกะสลักและตกแตงผลิตภัณฑใหได          
ผลิตภัณฑพรอมจําหนาย  อัตราคาจางขึ้นอยูกับลักษณะขนาดความยากงาย  ระยะเวลาในการ          
แกะสลัก และความละเอียดของชิ้นงานแตละช้ิน   โดยกลุม  จะทําการตกลงอัตราคาจางกับชางที่
แกะสลักกอนทําการแกะสลัก  ซ่ึงสามารถจําแนกอัตราคาจางแกะสลักตามประเภทของผลิตภัณฑที่
กลุมงานหัตถกรรมไมแกะสลักจางผลิตมีดังนี้ 
  เจาแมกวนอิมนั่ง    อัตราคาจางแกะสลักตอช้ินงาน     4,500 – 5,000 บาท 
    เจาแมกวนอมิยืน   อัตราคาจาแกะสลักตอช้ินงาน   4,500 – 5,500 บาท 
  นางเงือก   อัตราคาจางแกะสลักตอช้ินงาน    3,000 – 4,200 บาท 
          นางรอยมาลัย   อัตราคาจางแกะสลักตอช้ินงาน   3,100  บาท 
  กินรี   อัตราคาจางแกะสลักตอช้ินงาน     2,700 – 4,500 บาท 
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  พระพิฆเนศ    อัตราคาจางแกะสลักตอช้ินงาน      2,700  บาท 
  ชางขอน   อัตราคาจางแกะสลักตอช้ินงาน          600   บาท 
  หัวชาง  อัตราคาจางแกะสลักตอช้ินงาน         750  บาท 
  ชางโพลง  อัตราคาจางแกะสลักตอช้ินงาน          300 – 500   บาท 
 นอกจากนี้ในสวนของสมาชิกยังมีการจางงานในบางกระบวนการผลิต ไดแก การตัดไม
ทอนเปนแผนเพื่อนําไปทําการแกะสลัก  อัตราคาจางแผนละ  40  ถึง  50  บาท  คาจางฉลุแผนไม  
อัตราคาจางแผนละ  50  บาท  คาจางตกแตงลวดลายผิวหนังชาง  ชุดละ  10  ถึง  55  บาท  ขึ้นอยูกับ
ขนาดและจํานวนตัวชางที่ทําการตกแตงลวดลาย  คาจางลงสีผลิตภัณฑ  รายวัน  120  บาทตอคน  
คาจางตกแตงลวดลายบนผิวชาง  รายวัน  150  บาท      ตอวัน  คาเลื่อยไมเปนแผน  มีสมาชิกกลุม 
รับจางเลื่อยไม  2  ราย    30  ถึง  60  บาท ตอแผน  คาฉลุไมแผน  มีสมาชิกกลุมงานหัตถกรรมไม
แกะสลักรับจางทําการฉลุไมจํานวน  1  ราย  อัตราคาจางฉลุไมแผนละ  30  ถึง 50  บาท                
ภาพตัวอยางการจางงานที่  4.4 

                      

      เจาแมกวนอิมยืน                          นางเงือก                            นางรอยมาลัย                              กินรี 

                
 

        พระพิฆเนศ                          ชางในรากไม                                หัวชาง                             ชางในโพลงไม 
 

รูปภาพที่  4.4  ตัวอยางการจางงานของกลุม 
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  4.1.8.4  ประเภทของงานแกะสลัก 
 ในการแกะสลักแตละครั้งชิ้นงานแตละชิ้นขึ้นอยูกับชิ้นไมเปนสําคัญทําใหผลิตภัณฑ

ที่ออกมามีความสวยงามที่แตกตางกัน โดยผลิตภัณฑสามารถจัดแบงได 3 ประเภทหลักๆ ไดแก  
  (1) รูปแกะสลักชาง เปนการแกะสลักชางในอิริยาบทตางๆ ไมวาจะเปน นั่ง ยืน เดิน 
เปนตน ซ่ึงมีทั้งการแกะสลักตัวเดียว หรือแกะสลักเปนโขลงชาง ซ่ึงสามารถจําแนกผลิตภัณฑแตละ
ประเภทไดดังนี้ 
     รูปแกะสลักโขลงชางในปา จะเปนการแกะสลักโดยใชไมทอน รูปแบบ         
ผลิตภัณฑจะมีลักษณะเปนโขลงชางในปา ซ่ึงมีตนไมหรือมีสัตวอ่ืนๆ   เชน   กวาง เปน                
องคประกอบ 
 รูปแกะสลักรูปเหมือนชาง เปนการแกะสลักไมใหเปนรูปชางที่มีลักษณะยืน 
หรือแสดงอากัปกิริยาตางๆ ทั้งทากาวเดิน  ทาชูงวง หรือสามารถเรียกอีกอยางวา ชางลีลา              
ซ่ึงสามารถมองรายละเอียดของตัวชางไดรอบทิศทาง รูปแบบของการแกะสลักมีทั้งลักษณะชาง           
ตัวเดียว หรือชางแมลูก 
 รูปแกะสลักชางขอน จะเปนการแกะสลักชางในขอนไม หรือรากไม  โดยจะ

แกะสลักเปนตัวชางในลักษณะนูนสูง   ใหเห็นเพียงดานขางของชางเพียงดานเดียว การแกะสลัก
มักจะแกะสลักชางเปนจํานวนเลขคี่ เชน   3   ตัว   5   ตัว เปนตน ซ่ึงจํานวนของชางที่ทําการ
แกะสลักขึ้นอยูกับรูปแบบ และขนาดของไมที่แกะสลัก 
   รูปแกะสลักชางโพลง มีรูปแบบการแกะสลักคลายกับชางขอน แตจะเปน       
การแกะสลักชางในลักษณะที่เห็นความลึกของชิ้นงานที่มากกวาการแกะสลักชางขอน 

     รูปแกะสลักช างงัดซุง  เปนการแกะสลักช างในรูปแบบของชางที่ทํ า         
กิจกรรมงัดซุง หรือลากซุง ซ่ึงมีการแกะสลักควาญชางซึ่งทําหนาที่บังคับชาง มีการแกะสลัก           
ทั้งแบบนูนสูงใหเห็นลวดลายเพียงดานเดียว เชนเดียวกับการแกะสลักชางขอน และการแกะสลัก
แบบลอยตัว      ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นองคประกอบของตัวชางทั้งหมดถือวาเปนอีกผลิตภัณฑ 
ที่แสดงออกถึงวิถีความเปนอยูของไทยอีกรูปแบบหนึ่ง 
                       รูปแกะสลักหัวชาง  เปนการแกะสลักจากทอนไมให เปนรูปหัวชาง                
มีองคประกอบเพียงสวนใบหนาของชาง มีหู มีงวง และมีงา มีการแกะสลักทั้งแบบหัวชางหนาตรง
และหัวชางดานขางภาพ   ตัวอยางงานแกะสลักประเภทชางดูภาพ ที่  4.5  
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      รูปแกะสลักโขลงชางในปา                    รูปแกะสลักเหมือนชาง                        รูปแกะสลักชางในรากไม                       
 
                                                   
 
        

 

 

          รูปแกะสลักชางโพลง                          รูปแกะสลักชางลากซุง                           รูปแกะสลักหัวชาง 

รูปที่  4.5  งานแกะสลักประเภทชาง 
 

  (2) รูปแกะสลักเทพเจา และสัตวในวรรณคดี เชน เจาแมกวนอิม พระพิฆเนศ      
นางเงือก กินรี เปนตน การแกะสลักทั้งในรูปแบบการแกะสลักแบบลอยตัวซ่ึงสามารถมองเห็น

องคประกอบไดรอบทิศทาง และแบบนนูสูง ซ่ึงจะแกะสลักเนื้อไมใหเห็นรายละเอียดเพียงดานเดียว 
โดยสามารถจําแนกรายละเอยีดของแตละผลิตภัณฑไดดังนี้ 
     รูปแกะสลักเจาแมกวนอิม เปนการแกะสลักไมทอนที่มีขนาดคอนขางใหญ ซ่ึง
จะทําใหสามารถทําการแกะสลักเจาแมกวนอิมในหลายอิริยาบท เชน เจาแมกวนอิมในทานั่ง และ  
ทายืน เปนตน โดยจะมีประกอบเปนมังกร 
                                 รูปแกะสลักพระพิฆเนศ เปนการแกะสลักเทพเจาที่มีลักษณะมีหัวเปนชาง       
รางกายเปนคน ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบของการนั่งและการยืน   เชนเดียวกับเจาแมกวนอิม 
                                 รูปแกะสลักเทพเจาฮกลกซิ่ว เปนการแกะสลักในรูปของเทพเจาจีนในลักษณะ
ทายืน มีหนวดเครายาว แตงตัวในเครื่องแบบจีนโบราณ 
                                 รูปแกะสลักนางเงือก เปนการแกะสลักนางเงือกตามลักษณะในวรรณคดีของ
ไทยสวนมากจะแกะสลักเปนนางเงือกในทานั่งบนโขดหิน อาจมีทาทางที่มีลักษณะแตกตางกัน เชน 
นางเงือกดีดพิณ เปนตน การแกะสลักนางเงือกสวนมากจะมีลวดลายประกอบ คือ ลายดอกบัว 
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                                        รูปแกะสลักกินรี เปนสัตวในวรรณคดีไทยอีกตัวหนึ่งซึ่งนิยมทําการ       
แกะสลัก โดยจะมีการแกะสลักทั้งกินรี และกินรา ในอิริยาบทในทานั่งและทายืน 
                                         รูปแกะสลักนางรอยมาลัย เปนการแกะสลักไมทอนใหเปนรูปของ          
หญิงไทยโบราณ แตงกายชุดไทย นุงผาถุงหมสไบ นั่งพับเพียบรอยมาลัย  ภาพตัวอยางการจางงาน
ประเภทเทพเจาดูภาพ  ที่  4.6 

           
 

     รูปแกะสลักเจาแมกวนอิม                   รูปแกะสลักพระพิฆเนศ                       รูปแกะสลักเทพเจาฮกลกซิ่ว 
 
 

                
 

         รูปแกะสลักนางเงือก                               รูปแกะสลักกินรี                               รูปแกะสลักนางรอยมาลัย 

รูปที่   4.6  งานแกะสลักประเภทเทพเจา 

            (3)  รูปแกะสลักทิวทัศนชนบท เปนการนําไมทอนในสวนของกิ่ง หรือราก นํามา
แกะสลักเปนวิถีชีวิตความเปนอยู และบานเรือนไทยในสมัยกอน การทํานา การคาขาย เปนตน    
ภาพตัวอยางงานแกะสลักประเภททิวทัศนชนบทดูภาพที่  4.7 
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