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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะเฉพาะของลวดลายไมแกะสลักลานนา เพื่อออกแบบ
ของท่ีระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตร 2) ออกแบบของท่ีระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตร 3) ประเมิน
ผลความพึงพอใจของที่ระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตร
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญดานศิลปกรรมลานนา และลวดลาย
งานไมแกะสลัก จํานวน 3 ทาน ผูผลิตงานหัตถกรรมไมแกะสลักในหมูบานถวาย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 คน 
และกลุมผูซื้อสินคาชาวไทยในหมูบานถวาย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 61 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสัมภาษณ แบบประเมินประกอบกับวัสดุตัวอยาง แบบสอบถามประกอบกับภาพจําลอง และตนแบบ นําขอมูล
มาวิเคราะหโดยการบรรยาย หาคารอยละ คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
 ผลการวิจัยสรุปวา ศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีชางถายทอดลวดลายลงบนเน้ือไมมี 2 รูปแบบ 
คือ รูปแบบของหัตถกรรมพื้นบาน และรูปแบบศิลปกรรมลานนา ชางและลายกนกลานนาสามารถสื่อสาร
ถึงเอกลักษณของลานนามากขึ้น ดานวัสดุไมผลทางการเกษตรที่นํามาใชทดแทนและเหมาะสมกับงานไม
แกะสลักมากที่สุดก็คือ ไมขนุน รองลงมาคือ ไมกระทอน และไมมะมวง ตามลําดับ ดานความตองการ
รูปแบบของที่ระลึก คือ นาิกาคิดเปนรอยละ 31.1 ในการออกแบบรูปแบบที่ 1 มีคาเฉล่ียในดาน
ความงาม ดานประโยชนใชสอย และดานเอกลักษณเฉพาะถ่ินมีภาพรวมมากท่ีสุด ส่ิงท่ีควรนํามาใชในการ
ออกแบบ คือ ควรผลิตไดรวดเร็วและไมยากเกินไปมีขนาดที่สะดวกตอการพกพา
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Abstract

This research aims to study the characteristics of the wood carving patterns over “Lanna” 
period and design souvenir from agricultural fruit tree wood, evaluate customer 
satisfaction on souvenir.
     The samples used in this study were; three art experts which specialize in Lanna 
artistic and decorative wood carving, Jix people in the production of handicrafts, wood 
carving in Tawai village in Chiang Mai provinc, and 61 consumers in Tawai 
village. Instruments used in the research are interview, evaluation of the material 
sample, questionnaire with scenarios and prototypes. The data were analyzed by 
descriptive, evaluate percentage average and standard deviation.
      The study revealed that arts and crafts of wood carving transferred the pattern 
onto the wood split into two types which are “Folk art handicraft & Lanna art”,
Elephant and Kanok patterns offer a unique ability to communicate more and more. 
Agricultural fruit trees where are the most suitable material to replace carving wood 
are Jack fruit wood, Santol wood and Mango wood respectively. The form of a most 
requested souvenir is clock with 31.1%, In the design, Pattern of first style is an over all 
average in the beauty, the functionality and local identity. In the design the pafters 
should be made quickly and not too difficult, convenient to carry.

Keyword : wood carving Lanna, souvenir, agricultural fruit  wood

บทนํา

คนไทยไดทําการแกะสลักไมกันมานานแลวต้ังแต
สมัยโบราณ  ประเทศไทยเปนแหลงท่ีอุดมสมบูรณ
ไปดวยปาไมนานาชนิด จึงสามารถนําไมมาทํา
ประโยชนไดกวางขวาง  การแกะสลักไมของไทยน้ัน
เปนศิลปะพ้ืนบานท่ีสันนิษฐานวามีมากอนสมัย
สุโขทัย งานแกะสลักไมไดแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญา
และฝมือของชางพื้นบานอยางยิ่ง คือ สามารถ
แกะสลักเปนภาพลวดลายและสิ่งธรรมชาติ  (วัฒนะ 
จูฑะวิภาต, 2552) 
 ชางภาคเหนือมีพัฒนาการในการแกะไมและ
สรางประติมากรรมไมแกะสลักในรูปแบบภาคกลาง
และแบบสากล  รวมถึงทําในรูปศิลปะและหัตถกรรม

เชิงพาณิชยมากกวาภาคอื่นๆ ของประเทศ  และ
นโยบายสงเสริมการทองเท่ียวกอใหเกิดอุตสาหกรรม
สิ่งของท่ีระลึกและอุตสาหกรรมสงออกรูปอ่ืนๆ 
ประกอบกับการพัฒนาทางอุตสาหกรรมมากข้ึน  
มีรายไดมากขึ้น มีการศึกษาสูงขึ้น รสนิยมในการ
ตกแตงบานดวยงานศิลปะชนิดตางๆ แพรหลายข้ึน
ศิลปะไมแกะสลักจึงเปนที่นิยมมากขึ้น นํามาซึ่ง
การผลิตเคร่ืองใชและเคร่ืองตกแตงบานสมัยใหม
กับการทําของท่ีระลึกตามความนิยมและเปนสินคา
สงออกไปยังภาคอื่นๆ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก  
ปจจุบันแหลงผลิตงานไมแกะสลักใหญท่ีสุดอยูท่ี
เชียงใหม (แนงนอย ปญจพรรค, 2535)
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 ไมสักเปนไมท่ีนิยมในการแกะสลักแตใน
ปจจุบันไมสักลดลงตองนําเขาจากตางประเทศ
และการนําเขาก็ยากขึ้น และการตัดไมทําลายปา
ทําใหอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น เนื่องดวย
ทรัพยากรปาไมท่ีมีจํานวนลดลง การลดลงน้ียังสงผล
ตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติกอใหเกิดปญหา
เปนอยางมาก  เชน  การเกิดอุทกภัย  ภัยแลง  ฝนตก
ไมถูกตองตามฤดูกาล โดยสาเหตุหลักมาจาก
ความตองการใชไมที่เพิ่มขึ้น การใชวัสดุทดแทน
ไมธรรมชาติเปนแนวทางหน่ึงเพ่ือชวยลดปญหา
จากสภาพปญหาปจจุบันท่ีทรัพยากรปาไมมีจํานวน
ลดลง ในขณะที่ความตองการใชไมยังมีแนวโนม
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งการใชวัสดุทดแทนไมนอกจาก
จะชวยลดการใชทรัพยากรไมแลว ยังชวยรักษา
สิ่งแวดลอมในดานของการลดภาวะโลกรอนได
ประกอบกับการนําเศษวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตร
มาทําใหกลับมีคุณคาเปนวัสดุทดแทนไมธรรมชาติ  
(นภารัตน ชูเกิด, 2553)
    จากความสําคัญและปญหาท่ีกลาวมาขางตน 
เปนท่ีมาของการวิจัยในการศึกษาลวดลายไม
แกะสลัก เพื่อหาแนวทางการออกแบบเปนของ
ที่ระลึก และนําแนวทางจากการศึกษาที่ไดมาใช
เพ่ือออกแบบของท่ีระลึกโดยใชวัสดุไมผลทาง
การเกษตร เพ่ือเปนแนวทางใหชางผูผลิตไดนําไปใช
ประโยชน เพื่อทดแทนไมธรรมชาติสําหรับงาน
หัตถกรรมไมแกะสลัก  และในอนาคตแนวโนมวัสดุ
ทดแทนไม นาจะเปนที่สนใจและนิยมในกลุมผูที่
ตองการความแปลกใหม และรักษาธรรมชาติมากข้ึน 
อีกท้ังยังเปนการสืบสานงานศิลปหัตถกรรม
การแกะสลักไมที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณ

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. ศึกษาลักษณะเฉพาะของลวดลายไม
แกะสลักลานนา เพื่อออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุ
ไมผลทางการเกษตร

 2. ออกแบบของท่ีระลึกจากวัสดุไมผล
ทางการเกษตร
 3. ประเมินผลความพึงพอใจของท่ีระลึก
จากวัสดุไมผลทางการเกษตร

ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู วิจัยไดมุงศึกษาลวดลายไม
แกะสลักลานนาเพ่ือการออกแบบของท่ีระลึกจาก
วัสดุไมผลทางการเกษตร โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ 
วัสดุไมผลทางการเกษตรในงานแกะสลักไม  รูปแบบ
ของท่ีระลึกท่ีตรงตอความตองการของกลุมผูซ้ือ
สินคา แนวทางของรูปแบบของที่ระลึกจากวัสดุ
ไมผลทางการเกษตร

วิธีการดําเนินการวิจัย

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยเปน 3 ข้ันตอน 
ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ลวดลายไมแกะสลักลานนา เพื่อออกแบบของ
ที่ระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตร
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ดานศิลปกรรมลานนา  และลวดลายงานไมแกะสลัก 
จํานวน 3 ทาน
 ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบของท่ีระลึกจากวัสดุ
ไมผลทางการเกษตร
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ  ตัวอยางวัสดุไมผลทางการเกษตรประกอบกับ
แบบประเมินดานคุณสมบัติของไม จากผูผลิต
งานไมแกะสลักหมูบานถวาย จํานวน 6 ทาน  
แบบสอบถามความตองการของที่ระลึก จากกลุม
ผูซ้ือสินคาชาวไทยในหมูบานถวาย จํานวน  61 ทาน  
ภาพจําลองการออกแบบประกอบกับแบบสอบถาม
การออกแบบ จากผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
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ดานการออกแบบ จํานวน 3 ทาน นําแบบราง
ที่ ไดรับการประเมินสูงท่ีสุดมาผลิตเปนผลงาน 
(Prototype)
 ขั้นตอนที่  3 ประเมินผลความพึงพอใจ
ของที่ระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตร
 เคร่ืองมือท่ี ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ  ผลิตภัณฑตนแบบประกอบกับแบบสัมภาษณ
อยางมีโครงสราง จากกลุมผูซื ้อสินคาชาวไทย
ในหมูบานถวาย จํานวน 61 ทาน
 
ผลการวิจัย

 1. ผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของลวดลาย
ไมแกะสลักลานนา เพื่อออกแบบของที่ระลึกจาก
วัสดุไมผลทางการเกษตร
  ศิ ล ป หั ต ถก ร รม ไ ม แ ก ะ ส ลั ก จ ะ มี
ความสวยงามเพียงใดข้ึนอยู กับการออกแบบ
ลวดลายท่ี สัมพันธ กับขนาดพ้ืนท่ีโครงสราง
ของงานแตละสวน กลาวคือ โครงสรางของ
งานน้ันมีพ้ืนท่ีนอยตองออกลายใหมีขนาดเล็ก 
ถางานมีพ้ืนท่ีมากตองออกลายใหมีขนาดใหญ 
โครงสรางของศิลปกรรมนั้น จึงมีสวนในการ
กําหนดลวดลายบนศิลปกรรมไมแกะสลัก ศิลป
หัตถกรรมไมแกะสลักท่ีชางถายทอดลวดลาย
ลงบนเนื้อไมแบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังน้ี
  1) รูปแบบของหัตถกรรมพื้นบาน โดย
จะเปนลักษณะการแกะสลักไมจากชางชาวบาน
ซึ่งไมไดมีความรูมากนัก โดยอาศัยความชํานาญ
ในการทําเปนอาชีพชางแกะสลักและการไดพบเห็น 
สังเกตรูปแบบของงานแกะสลักไมมักจะไมคอย
มีลวดลายมากนักเปนการทําเพื่อจําหนาย ชาง
สวนใหญมักจะทํางานประเภท งานเดินเสน ฉลุ
ลายไม แกะลวดลายตางๆ ตามผูวาจาง สินคา
ไมแกะสลักที่นิยมมาก คือ ชาง ซึ่งสามารถสื่อถึง
ความเปนลานนาได

     2) รูปแบบของศิลปกรรมลานนา โดย
จะเปนลักษณะการแกะสลักไมช้ันสูงตองอาศัยชาง
ท่ีมีความสามารถสูงและความชํานาญเฉพาะท่ีเรียก
กันวา สลา จะเปนลักษณะที่มีลวดลายอันวิจิตร
สวยงามตามท่ีสืบทอดกันมาในรูปแบบของลานนา
เพื่อใชสําหรับประดับตกแตงอาคารตางๆ ทางพุทธ
ศาสนาหรือเปนพุทธศิลปใชในพิธีกรรม ลวดลาย
ที่เปนที่นิยมและสามารถสื่อถึงลานนาได คือ ลาย
กานขดผักกูดหรือกนกผักกูดกานขดฝกมะขาม                           
  ในดานของลวดลายไมแกะสลักในลานนา
มักเปนลายท่ีมาจากธรรมชาติมีท้ังท่ีคลายกับลาย
ภาคกลาง เชน ลายกนก ลายเครือเถาชนิดตางๆ 
และไมมีในภาคกลาง เชน ลายเมฆ แตดวยยุคสมัย
ที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหเกิดการผสมผสานกัน และ
ประยุกตรวมกันบางและลงตัวในแบบลานนาเอง  
 2. ผลการวิเคราะห วัสดุไมผลทางการ
เกษตร
  การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดมุงเนนท่ีวัสดุ
ไมผลทางการเกษตรเพ่ือทดแทนการใชไมธรรมชาติ  
ซึ่งไมผลทางการเกษตรเกิดข้ึนจากการเพาะปลูก
ทางการเกษตรในสวนหรือในไรเปนไมยืนตน
พวกท่ีมีพุมขนาดใหญท่ีมีการขยายพุมในแนวต้ัง
และแนวนอน ตัวอยางเชน ทุเรียน มะมวง ลําไย 
ขนุน กระทอน มังคุด มะขาม มะตูม เปนตน ซึ่ง
เกษตรกรไดทําการตัดแตงก่ิงใหมเพ่ือทดแทนก่ิง
ตนเดิมหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเมื่อนํามา
จําหนายที่จุดรับซื้อไม จะเรียกวา ไมเบญจพรรณ
หรือไมฟนทอนท่ีมีราคาถูก โดยในการวิจัยน้ีไดเลือก
ผลไมที่ปลูกมากที่สุด 5 ลําดับนํามาทดลองเปน
กรณีศึกษา ซึ่งไดแก มะมวง ลําไย ทุเรียน 
กระทอน และขนุน  
  จากผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ลวดลายไมแกะสลักลานนา  ผูวิจัยไดนําลวดลาย
ที่เปนเอกลักษณของลานนาในบางสวนมาทดลอง
แกะสลักตัวอยางวัสดุไมผลทางการเกษตร โดย
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผูผลิตงานหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีมีตอวัสดุไมผลทางการเกษตรในดาน
   การแกะสลัก

             รายละเอียด             N = 6
   ช่ือไม X

_
 SD แปลความ

1. ดานการแกะสลัก ไมมะมวง 4.00 0.00 เหมาะสมมาก
 1.1 เน้ือไมไมแตกหรือราว ไมทุเรียน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก
   ไมลําไย 2.00 0.00 เหมาะสมนอย
   ไมกระทอน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก
   ไมขนุน 4.16 0.40 เหมาะสมมาก

 1.2 เน้ือไมไมแข็งเกินไป ไมมะมวง 3.33 1.43 เหมาะสมปานกลาง
   ไมทุเรียน 4.16 0.40 เหมาะสมมาก
   ไมลําไย 2.00 0.00 เหมาะสมนอย
   ไมกระทอน 4.16 0.40 เหมาะสมมาก
   ไมขนุน 4.16 0.40 เหมาะสมมาก

 1.3  งายตอการโกลนหุนข้ึนรูป ไมมะมวง 3.50 0.34 เหมาะสมปานกลาง
   ไมทุเรียน 3.50 0.54 เหมาะสมปานกลาง
   ไมลําไย 1.66 0.93 เหมาะสมนอย
   ไมกระทอน 4.16 0.40 เหมาะสมมาก
   ไมขนุน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก

 1.4 งายตอการแกะสลัก ไมมะมวง 3.33 1.43 เหมาะสมปานกลาง
   ไมทุเรียน 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
   ไมลําไย 1.50 1.37 เหมาะสมนอยท่ีสุด
   ไมกระทอน 4.33 0.51 เหมาะสมมาก
   ไมขนุน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก

 ผลการวิเคราะห สรุปไดวา ไมขนุนมีเน้ือไม
ไมแตกหรือราวมีความเหมาะสมมากมีคาเฉล่ีย  
4.16 และไมมะมวง ไมทุเรียน และไมกระทอน
มีความเหมาะสมมากมีคาเฉลี่ย 4.00 เทากัน เนื้อไม
ไมแข็งเกินไปมีความเหมาะสมมาก ไดแก ไมกระทอน 
ไมทุเรียน และไมขนุนมีคาเฉลี่ย 4.16 เทากัน   

งายตอการโกลนหุนข้ึนรูปมีความเหมาะสมมาก 
ไดแก ไมกระทอน และไมขนุนมีคาเฉลี่ย 4.16 และ 
4.00 ตามลําดับ และงายตอการแกะสลักมีความ
เหมาะสมมาก ไดแก ไมกระทอน และไมขนุน
มีคาเฉลี่ย 4.33 และ 4.00 ตามลําดับ

การประเมินจากความคิดเห็นของชางไมแกะสลัก 
จํานวน 6 ทาน โดยสรุปผลการวิเคราะหวัสดุไมผล

ทางการเกษตรในดานการแกะสลัก ดานการตกแตง
และทําสี และดานความสวยงาม ดังนี้
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ตารางที่  2 ความคิดเห็นของผูผลิตงานหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีมีตอวัสดุไมผลทางการเกษตรในดาน
   การตกแตงและทําสี

             รายละเอียด             N = 6
     ช่ือไม  X

_
 SD แปลความ

2. ดานการตกแตงและทําสี      ไมมะมวง 3.50 0.30 เหมาะสมปานกลาง
 2.1 การลงรักปดทอง   ไมทุเรียน 3.16 0.40 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.50 1.37 เหมาะสมนอย
    ไมกระทอน 3.66 0.51 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก
 2.2 การประดับกระจก ไมมะมวง 3.16 0.40 เหมาะสมปานกลาง
    ไมทุเรียน 3.16 0.40 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.16 0.40 เหมาะสมนอย
    ไมกระทอน 3.66 0.51 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก
 2.3 สามารถทําสีไดงาย ไมมะมวง 3.50 0.54 เหมาะสมปานกลาง
    ไมทุเรียน 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.33 0.51 เหมาะสมนอย
    ไมกระทอน 3.83 0.75 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 3.83 0.40 เหมาะสมมาก

 ผลการวิเคราะห สรุปไดวา การลงรัก
ปดทองไมที่มีความเหมาะสมมาก ไดแก ไมขนุน 
และไมกระทอน มีคาเฉลี่ย 4.00 และ 3.66 
ตามลําดับ การประดับกระจกไมที่มีความเหมาะสม
มาก ไดแก ไมขนุน และไมกระทอน มีคาเฉลี่ย 

4.00 และ 3.66 ตามลําดับ และไมที่สามารถ
ทําสีไดงายมีความเหมาะสมมาก ไดแก ไมขนุน 
และไมกระทอน มีคาเฉลี่ย 3.83 เทากัน ซึ่งไม
มะมวงมีความเหมาะสมปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.50

ตารางที่  3 ความคิดเห็นของผูผลิตงานหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีมีตอวัสดุไมผลทางการเกษตรในดาน
   ความสวยงาม

             รายละเอียด             N = 6

     ช่ือไม X
_
 SD แปลความ

3. ดานความสวยงาม  ไมมะมวง 2.83 1.72 เหมาะสมปานกลาง
 3.1 ความสวยงามของเน้ือไม ไมทุเรียน 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.66 0.96 เหมาะสมปานกลาง
    ไมกระทอน 3.66 0.51 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 4.66 0.51 เหมาะสมมากท่ีสุด
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ตารางที่  3 ความคิดเห็นของผูผลิตงานหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีมีตอวัสดุไมผลทางการเกษตรในดาน
   ความสวยงาม (ตอ)

             รายละเอียด             N = 6

     ช่ือไม X
_
 SD แปลความ

 3.2 ความสวยงามของลวดลาย ไมมะมวง 3.16 0.40 เหมาะสมปานกลาง
    ไมทุเรียน 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.50 1.22 เหมาะสมปานกลาง
    ไมกระทอน 3.83 0.40 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 3.83 0.40 เหมาะสมมาก
 3.3 ความสวยงามของ ไมมะมวง 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
  การตกแตงทําสี ไมทุเรียน 3.00 0.00 เหมาะสมปานกลาง
    ไมลําไย 2.33 0.51 เหมาะสมปานกลาง
    ไมกระทอน 3.83 0.40 เหมาะสมมาก
    ไมขนุน 3.83 0.40 เหมาะสมมาก

 ผลการวิเคราะห สรุปไดว า ไมขนุน
มีความสวยงามของเน้ือไมมากท่ีสุดมีคาเฉล่ีย 
4.66 ไมกระทอน และไมทุเรียนมีคาเฉลี่ย 3.66 
และ 3.00 ตามลําดับ ความสวยงามของลวดลาย
มีความเหมาะสมมาก ไดแก ไมขนุน และไมกระทอน 
มีคาเฉลี่ย 3.83 เทากัน และความสวยงามของการ
ตกแตงทําสีมีความเหมาะสมมาก ไดแก ไมขนุน 
และไมกระทอน มีคาเฉลี่ย 3.83 เทากัน  
 จากตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 
เปนการวิเคราะหความคิดเห็นของผูผลิตงาน
หัตถกรรมไมแกะสลักสรุปไดวา ไมขนุนมีความ
เหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือไมกระทอน และ
ไมมะมวง ตามลําดับ
 3. ผลการวิเคราะหการออกแบบของท่ีระลึก
จากวัสดุไมผลทางการเกษตร
  ผูวิจัยไดศึกษาความตองการของท่ีระลึก
จากกลุมผูซ้ือสินคาชาวไทยในหมูบานถวาย จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 61 คน ทําการตอบแบบสอบถาม
ดานความตองการของที่ระลึก ผลการวิเคราะห  
พบวามีความตองการรูปแบบของท่ีระลึกเปนนาิกา  

รอยละ 31.1 โคมไฟ รอยละ 24.6 กรอบกระจก  
รอยละ 16.4 แผนไมติดฝาบาน รอยละ 11.5 
กรอบรูป รอยละ 6.6 ไมฉลุและกลอง รอยละ 
4.9 เทากัน จากผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ลวดลายไมแกะสลักลานนา ผลการวิเคราะหวัสดุ
ไมผลทางการเกษตร และความตองการรูปแบบ
ของที่ระลึกจากงานไมแกะสลัก ผูวิจัยไดนําผลสรุป
การวิเคราะหและทฤษฎีท่ีศึกษามาใชในการออกแบบ
รูปแบบของที่ระลึก ดังนี้

รูปที่ 1 แสดงรูปแบบราง A
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รูปที่ 2 แสดงรูปแบบราง B รูปที่ 3 แสดงรูปแบบราง C

 จากแนวความคิดในการออกแบบท้ัง 
3 รูปแบบเปนการผสมผสานรูปแบบชางไมแกะสลัก
และลายกานขดผักกูดหรือกนกผักกูดกานขดฝก
มะขาม ซึ่งลวดลายเปนที่นิยมและสามารถสื่อถึง

ลานนาได และการผลิตไมยากเกินไปมีขนาดที่
สามารถพกพาไดสะดวกเหมาะสมสําหรับกับการเปน
ของที่ระลึก

ตารางที่ 4 แสดงผลความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดานการออกแบบ และพัฒนางานหัตถกรรม
   ไมแกะสลัก

             รายละเอียด             N = 3

       ช่ือไม X
_
 SD แปลความ

1. ดานความงาม A 4.00 1.00 มาก
 รูปแบบมีความสวยงามนาซ้ือ B 4.00 1.00 มาก
       C 3.66 0.57 มาก
 รูปแบบมีความสวยงาม A 4.33 0.57 มาก
 ตามลักษณะของงานแกะสลักไม B 4.00 1.00 มาก
     C 4.33 1.15 มาก
 รูปแบบมีลวดลายท่ีมีความงาม A 4.00 1.00 มาก
 เหมาะสมกับผลิตภัณฑ B 4.33 0.57 มาก
     C 4.33 1.15 มาก
2. ดานประโยชนใชสอย A 4.00 1.00 มาก
 รูปแบบมีความเหมาะสม B 4.33 0.57 มาก
 กับประโยชนใชสอย C 3.66 0.57 มาก
 รูปแบบสามารถใชงานไดสะดวก A 4.00 1.00 มาก
     B 4.00 0.00 มาก
     C 4.00 1.00 มาก
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ตารางที่ 4 แสดงผลความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดานการออกแบบ และพัฒนางานหัตถกรรม
   ไมแกะสลัก (ตอ)

             รายละเอียด             N = 3

       ช่ือไม X
_
 SD แปลความ

 รูปแบบมีขนาดท่ีเหมาะสม A 4.00 1.00 มาก
 ความสะดวกตอการพกพา B 4.33 0.57 มาก
   C 4.33 1.52 มาก
 รูปแบบมีความเปนไปได A 4.66 0.57 มากท่ีสุด
 ในการผลิตจริง B 4.33 1.15 มาก
   C 4.33 1.15 มาก
3. ดานเอกลักษณเฉพาะถิ่นรูปแบบ A 4.66 0.57 มากท่ีสุด
 สามารถบงบอกถึง B 5.00 0.00 มากท่ีสุด
 เอกลักษณของลานนา C 4.33 1.15 มาก

 ผลการวิเคราะห สรุปไดวา ในดานความงาม 
รูปแบบ A และ B มีความสวยงามนาซื้ออยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 เทากัน รูปแบบ A และ 
C มีความสวยงามตามลักษณะของงานแกะสลักไม
อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.33 เทากัน และรูปแบบ 
B และ C มีลวดลายที่มีความงามเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.33 เทากัน  
     ในดานประโยชนใชสอย รูปแบบ B มี
ความเหมาะสมกับประโยชนใชสอยอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย  4.33 รองลงมาคือรูปแบบ A มีคาเฉล่ีย 
4.00 รูปแบบ A B และ C มีรูปแบบท่ีสามารถ
ใชงาน ไดสะดวกอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 
เทากัน รูปแบบ B และ C มีขนาดที่เหมาะสม
สะดวกตอการพกพาอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.33 
เทากัน รูปแบบ A มีความเปนไปไดในการผลิตจริง
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.66 รองลงมา
คือ รูปแบบ B และ C มีคาเฉลี่ย 4.33 เทากัน 
 ในดานเอกลักษณเฉพาะถิ่น รูปแบบ B 
สามารถบงบอกถึงเอกลักษณเฉพาะถ่ินของลานนา
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 5.00 รองลงมาคือ  
รูปแบบ A มีคาเฉลี่ย 4.66  

 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นจากผูทรง
คุณวุฒิที่เชี่ยวชาญดานการออกแบบ และพัฒนา
งานหัตถกรรมไมแกะสลัก ในการออกแบบนาิกา
ของท่ีระลึกจากวัสดุไมผลทางการเกษตรท้ัง 3 รูปแบบ 
ในดานความสวยงาม ดานประโยชนใชสอย และ
ดานเอกลักษณเฉพาะถิ่น ซึ่งจากภาพตัวอยาง
รูปแบบ A มีคาเฉล่ียในภาพรวมมากท่ีสุด ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงไดเลือกทําการปรับปรุงและพัฒนาตามท่ี
ผูทรงคุณวุฒิแนะนําและทําการผลิตตนแบบจริง
ตามแนวทางพัฒนา 

รูปที่ 4 รูปแบบท่ีปรับปรุงและพัฒนา
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รูปที่ 5 ตนแบบจริงตามแนวทางพัฒนา

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  ศึกษาลวดลายไมแกะสลักลานนา
เพ่ือการออกแบบของท่ีระลึกจากวัสดุไมผลทาง
การเกษตร  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
 ศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักท่ีชางถายทอด
ลวดลายลงบนเนื้อไมแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ  
รูปแบบของหัตถกรรมพ้ืนบ านและ รูปแบบ
ศิลปกรรมลานนา ชางและลายกนกลานนาสามารถ
ส่ือสารถึงเอกลักษณของลานนามากข้ึน ซ่ึงมีความ-
คลายคลึงกัน คือ เปนงานไมแกะสลักและใชในการ
ประดับตกแตงเหมือนกัน จึงมีความจําเปนที่จะ
ออกแบบโดยนํา 2 รูปแบบมาประยุกตรวมกับการ-
เปนของท่ีระลึกเพ่ือใหเกิดประโยชนใชสอยเพ่ิมข้ึน 
และใหส่ือสารถึงเอกลักษณของลวดลายลานนา
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ (วิบูลย ลี้สุวรรณ, 2532) 
ซึ่งกลาวไววา การสืบสานและดํารงอยูของศิลป
หัตถกรรมไมวาทองถิ่นใด ที่สามารถนํางานศิลป
หัตถกรรมมาสงเสริมใหกลายเปนสินคาท่ีระลึกได 
จึงเทากับเปนการสืบทอด และฟนฟูฝมือดานศิลป
หัตถกรรมดั้งเดิม และที่สําคัญเปนการเพิ่มมูลคา
ใหกับวัสดุ วัตถุดิบที่นํามาใชในงานแกะสลักไม ที่มี
ความนิยมมากที่สุด คือ ไมสัก แตปจจุบันหายาก
มากข้ึนและมีราคาแพงจึงไดมีการใชไมชนิดอ่ืนท่ีมี

คุณสมบัติใกลเคียงกันมาใชแทนไมสัก จึงมีความ
จําเปนท่ีจะนําไมผลทางการเกษตรมาทดลอง
ดานคุณสมบัติของไมท่ีมีความเหมาะสมกับการ
แกะสลัก เพื่อเปนการลดตนทุนในเรื่องวัสดุ ซึ่ง
สอดคลองกับ (นภารัตน ชูเกิด, 2553) กลาววา 
การใชวัสดทดแทนไมธรรมชาติเปนแนวทางหน่ึง 
เ พ่ือชวยลดปญหาจากสภาพปญหาปจจุบันท่ี
ทรัพยากรปาไมมีจํานวนลดลง ในขณะที่ความ-
ตองการใชไมยังมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการใช
วัสดุทดแทนไมนอกจากจะชวยลดการใชทรัพยากร
ไมแลว ยังชวยรักษาสิ่งแวดลอมในดานของการ-
ลดภาวะโลกรอนได
 ความคิดเห็นของผูผลิตงานหัตถกรรม
ไมแกะสลักท่ีมีตอวัสดุไมผลทางการเกษตร ซ่ึงไดแก 
ไมมะมวง  ไมทุเรียน  ไมลําไย  ไมกระทอน  และ
ไมขนุน เพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตและเปนการ
ใชวัสดุทดแทนไมธรรมชาติ ในดานการแกะสลัก 
ดานการตกแตงและทําสี และดานความสวยงาม 
สรุปไดวา ไมขนุนมีความเหมาะสมมากที่สุด รอง
ลงมาคือไมกระทอน และไมมะมวง ตามลําดับ 
ไมขนุน ไมกระทอน และไมมะมวง มีคุณสมบัติ
ใกลเคียงกันและสามารถนํามาแกะสลักไดสามารถ
แกะสลักลายท่ีมีลักษณะละเอียดหรือลายใหญได   
ควรใชกับการตกแตงหรือเปนผลิตภัณฑท่ีใชภายใน  
ไมควรใชงานภายนอกโดนแดดโดนฝน เนื้อไม
เม่ือแหงแลวจะมีความเหนียวควรใชน้ํามันชโลม
หรือพรมน้ําเล็กนอยจะแกะสลักไดงายข้ึน หรือควร
แกะสลักในขณะท่ียังไมแหงมากนัก เม่ือแกะเสร็จแลว
ควรแชอาบน้ํายาเพ่ือปองกันแมลงกัดกินไม ในสวน
ของไมลําไยมีเน้ือท่ีละเอียดเม่ือแหงแลวแตก
มีความแข็งมากยากตอการแกะสลัก ไมทุเรียน
มีเน้ือท่ีหยาบเน้ือไมน่ิมเกินไปยากตอการแกะสลัก 
ไมลําไยและไมทุเรียนควรนําไปใชในงานโครงสราง
ของผลิตภัณฑแลวแกะสลักดวยไมช นิด อ่ืน
นํามาปดทับ 
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 ในดานความตองการของท่ีระลึกจากกลุม
ผูซื้อสินคาในหมูบานถวาย จังหวัดเชียงใหม เพื่อ
ใหไดของท่ีระลึกท่ีตรงตอความตองการของกลุม
ผูซื้อสินคา ซึ่งพบวามีความตองการรูปแบบของ
ท่ีระลึกเปนนาิกา คิดเปนรอยละ 31.1 ซ่ึงสอดคลอง
กับ (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2531) กลาววาการสํารวจ
คานิยม อาจหมายถึง ความสนใจ ความพึงพอใจ 
ความชอบ ความนิยม และความตองการ ส่ิงเหลาน้ี
มนุษยยึดถือไวสําหรับเปนแนวทางในการใชเลือก
หรือแนวทางในการจัด ผูที่สรางสรรคตองใชการ
สังเกตและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับคานิยมของ
ผูบริโภค
 ในดานการออกแบบของท่ีระลึกนาิกา
ทั้ง 3 รูปแบบ สามารถผลิตเปนของที่ระลึกไดทั้ง 
3 รูปแบบ ในรูปแบบท่ี 1 ท่ีมีคาเฉล่ียในภาพรวม
มากที่สุด เพื่อใหเหมาะสมกับการผลิตจริง ตามที่
ผูทรงคุณวุฒิแนะนํา คือ ควรผลิตไดรวดเร็วและ
ไมยากเกินไปควรลดลวดลายลงมาและแยกช้ินสวน
เพ่ือกระจายงานออกไปและเพ่ือปองกันความเสียหาย
ตอชิ้นงาน ลักษณะของชางควรใหงวงโคงขึ้นไป
ขางหนา เพราะชาวตางชาตินิยมมากกวางวงโคง

เขาหาตัว ควรมีขนาดที่กะทัดรัดเหมาะสมและ
สะดวกตอการพกพา ขนาดความหนาของไมควรใช
ขนาดคร่ึงน้ิวและแกะสลักนูนต่ําซ่ึงจะทําใหน้ําหนัก
เบาและประหยัดไม  ควรมีประโยชนใชสอยเพ่ิมข้ึน
ในลักษณะของการแขวนของเล็กๆ
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