รายงานการวิจัยเรื่อง
การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นไมแกะสลักโซฟามังกรบานคลองเตย
ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
(The Knowledge Management on Local Wisdom of Wood Carving
MonkGon Sofa BanKhlongTeuy Khlong Lan Patthana sub-district ,
Khlong Lan district, Kamphaeng Phet)
อรุณลักษณ ทุมมากรณ และคณะ*

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ การจั ด การความรู ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ของไม แ กะสลั ก
โซฟามังกร โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและความเปนมาของ
ไมแกะสลักโซฟามังกร 2) เพื่อศึกษาองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นของไมแกะสลักโซฟามังกร
3) เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นของไมแกะสลักโซฟามังกร
4) เพื่อศึกษาพัฒนาการการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นของไมแกะสลักโซฟามังกร ขอบเขตของ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นของไมแกะสลักโซฟามังกร หมู 9
บ า นคลองเตย ตํ า บลคลองลานพั ฒ นา อํ า เภอคลองลาน จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร เพื่ อ หาแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยความรวมมือระหวางชาวบานในหมูบานบานคลองเตย
ชางแกะสลัก ผูรู ผูนําชุมชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 28 คน เปนการวิจัย
เชิ งคุ ณ ภาพ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข อมู ล ได แ ก สัม ภาษณ เ ชิง ลึก สนทนากลุ ม และสัง เกตแบบมี
สวนรวม การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม Excel ชวยในการจัดเรียงขอมูล วิเคราะหเนื้อหาจาก
คําหลักและใหความหมายโดยการพรรณนาและเปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล
ผลของการวิจัยพบวา 1) ดานบริบทชุมชนพบวา บานคลองเตยเปนหมูบานที่มีราษฎร
อาศัยอยูอยางหลากหลาย นอกจากจะเปนคนพื้นบานดั้งเดิมแลวยังมีบุคคลหลายกลุมไดอพยพเขามา
เพื่อทํามาหากินไดแก ชาวไทยทรงดํา ชาวไทยภูเขาเผาเยา ชาวไทยอีสาน เปนตน สภาพภูมิประเทศ
ของหมูบานมีความเหมาะสมและเอื้อตอการประกอบอาชีพของชาวบาน เชน มีแหลงน้ําและแหลงไม
* อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ที่อุดมสมบูรณทําใหชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมเปนหลัก และมีอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับชาวบานเวลาวางงาน สวนใหญจะทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน หัตถกรรม
เครื่องเงิน หัตถกรรมดานการทําโซฟามังกร และการตัดเย็บเครื่องนอน และชาวบานมีรายได
จากการทําโซฟามังกรตัวละ 6,500-8,000 บาท ซึ่งเปนรายไดที่สามารถเลี้ยงครอบครัวไดอยางไม
ขัดสน ทําใหชาวบานมีการรวมกลุมและจัดตั้งองคกรเพื่อการพัฒนาและสงเสริมอาชีพขึ้นมา ซึ่ง
ศูนยหัตถกรรมพื้นบานโซฟามังกรก็เปนการรวมกลุมของชางแกะสลักเพื่อการพัฒนา และสงเสริม
การผลิตโซฟามังกรมาจนถึงปจจุบันนี้ สวนความเปนมาของการแกะสลักตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
จะเห็นวาในอดีตจะผลิตเกาอี้เพื่อใชในครัวเรือนโดยใชรากไมเปนวัตถุดิบในการแกะสลัก ชนิดของ
ไมคือ ไมมะคา รูปทรงสวนใหญเปนเกาอี้ ลวดลายและการออกแบบจะเนนความเปนธรรมชาติ
ใชขวานเปนเครื่องมือหลักในการแกะสลัก ลักษณะของผลงานไมประณีต ปจจุบันผลิตเกาอี้เปน
สินคาเพื่อสรางรายไดเสริมกับครอบครัว ใชสวนของลําตนเปนวัตถุดิบ ไมมีหลายประเภทที่หาไดงาย
ตามทองถิ่น รูปทรงมีขนาดใหญเนนเปนโซฟามังกรอยางเดียว ลวดลายและการออกแบบขึ้นอยูกับ
จินตนาการของผูผลิตมีทั้งมังกรคูและมังกรเดี่ย ว ชิ้นงานมีความประณีต ออนชอย กลมกลืน
และสวยงามมากกว า อดี ต และเกิ ด การรวมกลุ ม ของผู ผ ลิ ต ในรู ป ของศู น ย หั ต ถกรรมพื้ น บ า น
2) องคความรูพบวา การแกะสลักโซฟามังกรไดทํากันมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลากวา 20 ป
สวนใหญจะทํากันภายในครัวเรือนประกอบดวย พอ แม ลูก ทุกครัวเรือนจะตองมารวมตัวกันทํา
ที่ศูนยหัตถกรรมพื้นบานหมู 9 เทานั้น เพื่อทุกคนจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ชางแกะสลักทุกคนตางมีประสบการณและความชํานาญในการจัดแกะสลักโซฟามังกร
ไดเองทุกขั้นตอน สามารถประกอบเปนรูปทรงและเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน พรอมทั้งดําเนินการ
ติดตอกับลูกคาหรือพอคาคนกลางได ปจจุบันมีสมาชิกในการแกะสลัก 22 ครัวเรือน ชางแกะสลัก
มีทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 30-55 ป อายุโดยเฉลี่ยประมาณ 40 ป ทุกครัวเรือนจะมี
เครื่องมือสําหรับการแกะสลักครบทุกชิ้น ดานเครื่องมือที่ใชในการแกะสลักพบวา เครื่องมือหลักที่
สํ า คั ญ คื อ สิ่ ว เลื่ อ ยยนต ห รื อ บาร เครื่ อ งขั ด กระดาษทราย กบไฟฟา และกาว ขั ้น ตอน
การแกะสลักของชางแตละคนจะมี 9 ขั้นตอน ไดแก การคัดเลือกไม การตัดไม การปรับพื้นไม
การออกแบบ ลวดลายและโครงรางมังกร การแกะสลัก การตกแตง การประกอบชิ้นสวนของโซฟา
มังกร การเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน การตกแตงและทาสี เทคนิคพิเศษของการแกะสลักคือ
การใชสิ่วแนวนอนจะทําใหลวดลายมีความออนชอย งดงาม ใชสิ่วแบบตั้งฉากจะทําใหลวดลาย
คมชัด และรองลึก ความแตกตางของชิ้นงานขึ้นอยูกับประสบการณและจินตนาการของชาง วัตถุดิบ
ที่ใชในการแกะสลักเปนวัตถุดิบที่ชางแตละคนจะตองจัดหามาเองจากแหลงตาง ๆ สวนใหญเปนไม
ยืนตนที่หาไดงายและมีในทองถิ่น สวนใหญเปนไมมงคล ระยะเวลาในการแกะสลักพบวา ชาง
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แตละคนจะใชเวลาแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความชํานาญและประสบการณ สวนใหญใชเวลา 7-8 วัน
ขนาดของชิ้นงาน จะกําหนดขนาดเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกตัวคือ ขนาดกวาง 35-40 นิ้ว ยาว
2.10 เมตร ความหนา 7-8 นิ้ว 3) กระบวนการถายทอดความรู กลุมผูรับการถายทอดไดแก ญาติ
พี่นอง เพื่อนบานใกลเคียงและขยายผลไปยังนักเรียนในชุมชน รูปแบบการถายทอดคือ สาธิต
จัดอบรม ปฏิบัติจริงแบบตัวตอตัว เรียนรูโดยการสังเกต และจัดเนื้อหาเขาไปในหลักสูตรการงาน
พื้น ฐานอาชีพ สํา หรับ สอนนัก เรีย น มีก ารรวมกลุม ของผูรูใ นการแกะสลัก โซฟามัง กรที่ศูน ย
หัต ถกรรมพื้น บา นซึ่ง เปน แหลง ความรูสํา หรับ การศึก ษาดูง านแกค นที ่ส นใจทั ่ว ไป วิธีก าร
ถายทอดคือ สอนดวยวาจาอยางไมเปนทางการ และใหลงมือปฏิบัติดวยตนเองทุกขั้นตอนจนเกิด
ความชํานาญ 4) การจัดการความรูพบวา มีการสรางองคความรูโดยความรวมมือของชาวบานคือ
จัดตั้งศูนยสงเสริมหัตถกรรมพื้นบานเพื่อรวมกลุมผูผลิตดานไมแกะสลักโซฟามังกร มีการประมวล
และพัฒนาความรูอยางตอเนื่องโดยการศึกษาดูงานการแกะสลักในจังหวัดตาง ๆ นําความรูที่ได
มาถายทอดให กั บชางแกะสลักด วยกัน เพื่ อการพัฒนาชิ้นงานของตนเองใหมีความแปลกใหมอยู
ตลอดเวลาเปน การเพิ่ม มูล คา และความโดดเดน ใหกับ ชิ้น งานเชน มีมัง กรคาบแกว มัง กรถือ
ถุงเงินถุงทอง มังกรยิ้ม มังกรดุ เปนตน และชุมชนมีการจัดเก็บความรูในรูปแฟมขอมูล แฟมภาพ
แผนพับ และตองการจัดเก็บขอมูลในรูปของฐานขอมูลที่สามารถสืบคนและแสดงผลขอมูลได
ตามที่ตองการ (อยูในระหวางการดําเนินการ) ขอมูลสวนใหญจะอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของ
ศูนยขอมูลหมูบาน และผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการความรูโดยการจัดทํา VCD ขั้นตอน
การแกะสลักอยางละเอียด พรอมทั้งจัดทําเปนรูปเลมเพื่อใหชุมชนไดจัดเก็บและเผยแพรใหกับบุคคล
ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ยังพบวาชุมชนมีความตองการดังนี้ 1) ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เขามาอบรมใหความรูในการเพิ่มมูลคาของการผลิต เชน อบรมการฝงมุกในตัวมังกร เพื่อจะไดราคา
สูงขึ้นและใหความรูดานความปลอดภัยในการผลิต 2) ชุมชนตองการอนุรักษความรูในการแกะสลัก
โซฟามังกรใหเปนเอกลักษณของบานคลองเตย และถายทอดใหกับกลุมคนที่สนใจ และ 3) ตองการ
พัฒนาฐานขอมูลใหสามารถจัดเก็บและสืบคนขอมูลตามที่ตองการได

ABSTRACT
This study aimed to aspects of knowledge management on local wisdom of wood
Carving MonkGon Sofa. The objectives of this study were. 1) The original and development of
wood carving MonkGon Sofa 2) The knowledge base on local wisdom of wood carving
MonkGon Sofa 3) Knowledge base Transfer on local wisdom of wood carving MonkGon Sofa
4) The Knowledge management on local wisdom of wood carving MonkGon Sofa. This research
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is qualitative research in Moo 9 BanKhlongTeuy Khlong Lan Patthana sub-district , Khlong Lan
district, Kamphaeng Phet. Cooperative Learning 28 between the people of local, carver, key
informants, leader local and Kamphaeng Phet Rajabhat University. Data Collecting was in-depth
interview, focus group, participant observation. Sorting data by Microsoft Excel and analyzed to
the topic of study and presented in descriptive analysis form.
The findings were as follows: 1) ) The original and development of wood carving
MonkGon Sofa :In the past people of local made wood carving is a chair in used family; raw
material: wood roots; wood type: Ormosia wood; figure: chair; model: to clinch naturalistic ;
Material: hatchet ; products: don’t elaborate. The present, made wood carving is goods for
revenue in family ; raw material: the trunk of a tree ; wood type: many type in local ; figure:
MonkGon Sofa only ; model: one and single MonkGon from imagination of carver ; products:
beautiful, elaborate more than the past. And increased cooperation carver to development at
Manufacture Local Center 2) The knowledge base on local wisdom : important material was
chisels, bar or saws, robot welding machine, abrasive paper, power planer and glue. 9 steps of
wood carving was select wood, smoothly wood, cut to wood, design, carving, decoration,
composite MonkGon Sofa, in keeping of product, decorating and color. Special techincal of used
chisels in horizontal to bring about softly product and vertically to sharpness. 3) Knowledge base
Transfer to kins, neighbor and student in local. Format of transfer was demonstrate, training,
practice, learning of observation, contents to curriculum for teach student, cooperation carver
Monk Gon Sofa in Manufacture Local Center for education. The methods transmission
knowledge of teach oral and practice every steps to skillful. 4) The Knowledge management on
local wisdom : Local increased cooperation carver MonkGon Sofa in Manufacture Local Center,
development knowledge to continue by make tour inspection of wood carving in many province.
The Knowledge management of local in computer file, picture file, Brochure and keep to database
for retrieval and display (between proceeding) at Local Center . Researcher was produce VCD
and books about wood carving MonkGon Sofa for keep and to disseminate. Discovery in
research local wanted: 1) Carver receives support from concern organization in training
knowledge about value added to products. 2) To conserve knowledge wood carving MonkGon
Sofa and Transmission for interested people. 3) Development databases for retrieval.
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การแกะสลัก ไมถือวา เปนงานศิลปกรรมที่เกา แกป ระเภทหนึ่ง ซึ่ ง เชื่อกั น วามีมาตั้ง แต
สมัยมนุษยดึกดําบรรพ ที่รูจักใชเครื่องมือตัดหินขุดเจาะและถากไมใหมีรูปทรงตามที่ตองการ ทั้งใน
ดานประโยชนใชสอยและความงาม จะเห็นวาศิลปะการแกะสลักไมเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติที่ตกทอดและสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดังที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมี พระราชประสงคจะอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมและฟนฟูงานศิลปะประดิษฐแกะสลักไม
ของไทยใหเปนอาชีพของคนในทองถิ่นและอนุรักษไวใหดํารงอยูตลอดจนสืบทอดตอไปถึงอนุชน
รุนหลัง จึงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหาครูชางแกะสลักที่มีฝมือดีมาถายทอดวิชาใหแกสมาชิกของ
มูลนิธิศิลปาชีพ เพื่อใหสืบทอดฝมือสรางสรรคผลงานที่ทรงคุณคาไวเปนสมบัติของชาติ โดยทรง
เนนใหใชไมอยางคุมคาและเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะไมสัก ซึ่งตอนนี้หาไดยาก และเปนไมที่มี
คุณภาพดีเหมาะสําหรับการแกะสลัก เนื่องจากเนื้อไมมีลวดลายงดงามอยูในตัว มีความเหนียวและ
ออนพอเหมาะสําหรับการแกะสลักลวดลาย
ภาคเหนือเป นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณในดานทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปาไม
ประชาชนมีความใกลชิดเกี่ยวกับการใชไ มมาตั้งแตเ ดิม จึงไดนําเอาไมมาทําภาชนะ เครื่องใช
ไมสอยในครัวเรือน ตลอดจนการกอสรางบานพักอาศัย และจากหัตถกรรมแกะสลักเปนศิลปะทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา จึงนํามาผสมผสานใสลงไปในเครื่องเรือนตาง ๆ เปนลวดลายเครื่องไม
แกะสลั ก อั น วิ จิ ต รบรรจง งดงามตราบเท า ทุ ก วั น นี้ หั ต ถกรรมแกะสลั ก เฟ อ งฟู ม าจากการใช
ประโยชนอันสมบูรณของปาไมในทองถิ่นโดยเฉพาะไมสักที่เคยมีมากในอดีต ประกอบกับนําเอา
ศิลปะทองถิ่นมาประยุกตเขากับงานหัตถกรรมจนเปนสินคาที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ
การแกะสลักเปนอาชีพที่มีอยูทั่วไปโดยเฉพาะทางภาคเหนือเพราะเปนแหลงที่หาวัตถุดิบไดงาย
และการแกะสลักของแตละจังหวัดจะมีลักษณะที่แตกตางกัน งานแกะสลักนี้ถือไดวาเปนภูมิปญญา
ของชาวบา นในการสรางสรรคป ระดิษ ฐเครื่อ งมือเครื่อ งใชใ หเหมาะสมกั บการดํารงชีวิ ต ของ
ชาวชนบทในแตละทองถิ่น ซึ่งบานคลองเตย เปนหมูบานที่ตั้งอยูในเขตตําบลคลองลานพัฒนา
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร สภาพทั่วไปของตําบลนี้มีพื้นที่สวนใหญปกคลุมไปดวยปาไม
โดยเฉพาะไมปาสงวน ชาวบานจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและชาวบานจะหาอาชีพเสริมเพื่อ
หารายไดใหกับครอบครัว เนื่องจากในอดีตหมูบานมีความอุดมสมบูรณเต็มไปดวยไมมะคาและ
ชาวบานไดตัดไมเพื่อใหมีพื้นที่ทําการเกษตรกรรม เหลือไวซึ่งตอไมที่ไมไดใชประโยชน นํารากไม
ดังกลาวมาการแกะสลักรูปทรงใหเปนเกาอี้เพื่อใชในครัวเรือน ซึ่งสรางรายไดใหกับครอบครัว
จึงเปนการจุดประกายใหชาวบานเกิดความสนใจในการศึกษาหาความรูเพื่อใหตนเองสามารถ
แกะสลักได และดัดแปลงการแกะสลักใหเปนลวดลายตาง ๆ ตามจินตนาการ รูปทรงที่ดัดแปลง
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และเปนที่นิยมตามทองตลาดทั้งในอดีตและปจจุบันคือ เกาอี้โซฟามังกร และชาวบานไดถายทอด
ความรูที่มีอยูไปยังเครือญาติและเพื่อนบาน (สมนึก แกนไมหอม ผูใหสัมภาษณ 5 มีนาคม 2548)
นับวาชาวบานไดอาศัยองคความรูและประสบการณที่สะสมมาพัฒนาเปนอาชีพที่สราง
รายไดและเพิ่มอาชีพใหกับชาวบานที่วางงาน เกิดการรวมกลุมกันของผูรูในชุมชนดานการแกะสลัก
ไมโซฟามังกร ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ใหดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือที่เรียกกันวาปราชญชาวบานที่มีอยู
ในภูมิภาคตาง ๆ ของชนบทไทยมาพัฒนาเปนอาชีพเสริม เพื่อสรางรายไดใหแกครอบครัวและ
ชุมชนในทองถิ่นและยังสอดคลองกับยุทธศาสตรของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง
ของกระทรวงมหาดไทย ที่เนนใหชุมชนสามารถทําการผลิตและดํารงชีพแบบพออยูพอกิน สราง
รายได ลดรายจาย ใหชาวบานรวมกันผลิต สรางการเรียนรูเพื่อใหมีธุรกิจในชุมชน ซึ่งเปนทางเลือก
ของการประกอบอาชีพในชนบท (ณรงค เพชรประเสริฐ 2542) บานคลองเตยก็เปนอีกหมูบาน
หนึ่งที่ไดใชภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาอาชีพสรางรายไดใหกับชาวบานจนเปนที่รูจักและยอมรับ
ของคนทั่วไปในดานการแกะสลักโซฟามังกร
จากลักษณะของภูมิปญญาไมแกะสลักโซฟามังกรที่สืบทอดและมีการนํามาใชพัฒนาเปน
อาชีพจนถึงปจจุบัน และจากการเขาไปศึกษาพื้นที่และสัมภาษณชาวบานพบวา ภูมิปญญาดาน
ไมแกะสลักโซฟามังกรนี้เปนการแกะสลักไมชิ้นใหญซึ่งใชระยะเวลานาน เพราะแตละครัวเรือน
ที่เปนสมาชิกของศูนยหัตถกรรมนี้จะตองดําเนินการแกะสลักไมใหไดทุกขั้นตอน จากการรวมกลุม
ของชาวบานในระยะแรกมี 15 ครัวเรือนและไดเพิ่มจํานวนขึ้นเปน 93 ครัวเรือนในปจจุบันไดลด
จํานวนลงเนื่องจากไมเริ่มหายาก และชาวบานไดอพยพยายไปอยูถิ่นอื่นเหลืออยูเพียง 22 ครัวเรือน
ซึ่งทางศูนยหัตถกรรมพื้นบานเห็นวาการแกะสลักไมโซฟามังกรเปนความรูที่มีคุณคา ไมตองการ
ใหสูญสลายไปจากหมูบาน และตองการใหโซฟามังกรนี้คงอยูเปนเอกลักษณของบานคลองเตย
ตอไป นับวาเปนความรูที่สมควรจะไดรับการจัดการองคความรูของภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยู เพื่อ
การจัดเก็บและเผยแพรใหคนในทองถิ่นและคนในชาติไดศึกษาหาความรู และนําไปประกอบอาชีพ
ตอไปได ดังนั้นสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงได
สนใจทําวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาหองสมุดมีชีวิตเรื่อง การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น
ไมแกะสลักโซฟามังกรบานคลองเตย ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนและความเปนมาของไมแกะสลักโซฟามังกรบานคลองเตย
2. เพื่อศึกษาองคความรูภูมิปญ
 ญาทองถิ่นของไมแกะสลักโซฟามังกรบานคลองเตย

87
3. เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นของไมแกะสลักโซฟามังกร
บานคลองเตย
4. เพื่อศึกษาพัฒนาการการจัดการความรูภมู ิปญญาทองถิ่นของไมแกะสลักโซฟามังกร
บานคลองเตย ใหเปนระบบเพื่อยกระดับองคความรูสูสังคมอยางยั่งยืน

วิธีการดําเนินการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนาโดยใชวิธีการวิจยั แบบมีสวนรวม PAR (Participatory
Action Research) เปนหลักเพื่อการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นไมแกะสลักโซฟามังกรบานคลองเตย
ตําบลคลองลานพัฒ นา อําเภอคลองลาน จังหวัด กํ าแพงเพชร โดยนํ าวิ ธีการและเครื่ องมื อวิจั ย
ที่หลากหลายมาใชในการศึกษา เชน การศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึ ก ษาข อ มู ล จากภาคสนาม การสั ม ภาษณ การสั ง เกต และการสนทนากลุ ม ซึ่ ง มี ขั้ น ตอน
การดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้
เตรียมความพรอมกอนดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดเตรียมความพรอมกอนการดําเนินการวิจัย โดยจัดประชุมคณะผูวิจยั และผูชว ยวิจยั
เพื่อทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับกระบวนการการวิจยั และไดแผนการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548
การสํารวจขอมูลภาคสนาม
ผูวิจัยลงพื้ น ที่เ พื่อสํารวจขอมู ลเบื้ องต น ดานภูมิ ปญญาท องถิ่น ไมแ กะสลักโซฟามั ง กร
เพื่อนําขอมูลที่ไดมาประชุมหารือกัน จากการสํารวจขอมูลภาคสนามไดขอมูลในประเด็นตอไปนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับแหลงผลิตไมแกะสลักในชุมชน ผูวิจัยไดสอบถามขอมูลจาก
อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนากรจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และลงพื้นที่ที่บานคลองเตย
ไดพูดคุยกับชาวบานจํานวน 5 คน อยางไมเปนทางการ เพื่อใหไดซึ่งขอมูลดานแหลงผลิต
ไมแกะสลักในชุมชน เมื่อวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2548 พบวา แหลงผลิตไมแกะสลักโซฟามังกรจะ
รวมกลุมในการแกะสลักอยูที่ศูนยหัตถกรรมพื้นบานบานคลองเตยหมู 9 ตําบลคลองลานพัฒนา
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
2. ขอมูลพื้นฐานดานภูมิปญญาทองถิ่นไมแกะสลักโซฟามังกร ผูวิจัยไดลงพื้นที่ไป
ยังศูนยหัตถกรรมพื้นบานบานคลองเตยหมู 9 ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชรเมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2548 ไดพบตัวแทนของสมาชิกกลุมฯ ที่เปนชางแกะสลักจํานวน
3 คน และสอบถามขอมูลเกีย่ วกับการแกะสลักโซฟามังกร ซึ่งไดขอ มูลของจํานวนภูมปิ ญญาทองถิน่
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ที่มีอยูในชุมชนทั้งหมด 22 ครัวเรือนที่ไดมารวมกลุมกันทําไมแกะสลักที่ศูนยหตั ถกรรม พื้นบาน
และผูที่มีสวนเกี่ยวของ
การเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ราษฎรในหมูบานบานคลองเตย ตําบล
คลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 224 ครัวเรือน รวม 1,005 คน
กลุมตัวอยาง จากการที่คณะผูวจิ ัยไดลงพื้นที่และสอบถามผูใหญบานและสมาชิกกลุม
หัตถกรรมพื้นบานบานคลองเตย ไดรับการเสนอแนะรายชื่อของผูรูและผูที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่อง
การแกะสลักไมโซฟามังกร ซึ่งจะเปนผูใหรายละเอียดของขอมูลที่จะเปนประโยชนตองานวิจัยนี้
ผู วิจัย ไดคัด เลื อ กผู ใ หขอมู ลหลัก แบบเจาะจงโดยพิจ ารณาจากความรูและประสบการณและ
ไดแบงออกเปน 5 กลุมดังนี้
1. ผูนาํ ชุมชน ไดแก ผูใ หญบา น สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
คณะกรรมการหมูบาน จํานวน 3 คน
2. ผูผลิต ไดแก ชางฝมือไมแกะสลักที่เปนสมาชิกของศูนยหัตถกรรมพื้นบานบาน
คลองเตยจํานวน 10 คน
3. ผูรูในชุมชน จํานวน 3 คน
4. ผูรับการถายทอด ไดแก ชาวบาน นักเรียนและครู จํานวน 7 คน
5. เจาหนาทีจ่ ากหนวยงานของรัฐหรือสวนราชการที่เกีย่ วของ จํานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ ประกอบดวย
1. แบบสอบถาม เปนการสอบถามขอมูลพื้นฐานเพื่อใหรขู อมูลและแหลงที่มาของ
ภูมิปญญาทองถิ่นดานการผลิตโซฟามังกร
2. แบบสัมภาษณเชิงลึก ผูว จิ ัยไดสรางคําถามเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวยหัวขอ (Topic Guide) คําถามหลัก (Main Question) คําถามยอย (Follow up Question )
คําถามยอยอยางละเอียด (Probe Question) เพื่อสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับ
ประวัติ ความเปนมาและบริบทชุมชน องคความรูไมแกะสลัก การถายทอดความรู ปญหาและแนว
ทางแกไข รวมทั้งการจัดการความรูไมแกะสลักโซฟามังกรเพื่อใหไดมุมมองของแตละบุคคล
3. แบบบันทึกการสังเกต ผูวจิ ัยไดสรางแบบสังเกตการณเพื่อใหไดมาซึง่ ขอมูล
เกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการแกะสลักไม วิธีการถายทอด ปญหาอุปสรรคทั้งดานการแกะสลักไม
และการถายทอด ตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหารวมทั้งการจัดการความรูไมแกะสลักโซฟามังกร
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4. การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อใหไดความเขาใจในประเด็นหลัก
ของกลุมเปาหมายในเรื่ององคความรูไมแกะสลัก การถายทอดความรู ปญหาและแนวทางแกไข
รวมทั้งการจัดการความรูไมแกะสลักโซฟามังกร
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย ได เ ตรี ย มความพร อ มในการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล โดยชี้ แ จงและ
ทําความเขาใจกับผูชวยวิจัยซึ่งเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร
ชั้นปที่ 4 จํานวน 4 คน และบรรณารักษ 1 คน โดยจัดประชุม 4 ครั้งและขออนุญาตผูนําชุมชน
และกลุมตัวอยางดวยวาจาเปนรายบุคคลในการจดบันทึกขอมูลเปนลายลักษณอักษร การถายภาพ
และถายวิดีทัศนและไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 คณะผูวิจัยไดลงพืน้ ที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคที่ 1 เพื่อใหไดมา
ซึ่งประวัติความเปนมาของภูมิปญญาทองถิ่นไมแกะสลักโซฟามังกร และศึกษาบริบทของชุมชน
ระยะที่ 2 คณะผูวิจัยไดลงพืน้ ที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคที่ 2 เพื่อใหไดมา
ซึ่งองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นของไมแกะสลักโซฟามังกร โดยใชวธิ ีการสัมภาษณผูผลิตที่เปน
ชางแกะสลัก สังเกตแบบมีสว นรวม สนทนากลุมระหวางตัวแทนชางแกะสลัก ประธานกลุม สมาชิก
และคณะกรรมการกลุมหัตถกรรมพื้นบาน ผูวิจยั ไดจดบันทึกลงในแบบสัมภาษณ แบบบันทึกการ
สังเกตการณ สมุดบันทึก การถายภาพ และการบันทึกเทปวีดีทัศน
ระยะที่ 3 คณะผูวิจัยไดลงพืน้ ที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคที่ 3 เพื่อใหไดมา
ซึ่งกระบวนการถายทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นไมแกะสลักโซฟามังกร โดยใชวธิ ีการ สัมภาษณ
ผูผลิต ผูรู ผูนําชุมชน ผูรับการถายทอด และเจาหนาทีจ่ ากหนวยงานของรัฐหรือสวนราชการที่เกี่ยวของ
การสังเกตแบบมีสวนรวมและจัดเวทีสนทนากลุม
ระยะที่ 4 คณะผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคที่ 4 เพื่อใหไดมา
ซึ่งพัฒนาการการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นของการแกะสลัก โดยสัมภาษณเชิงลึก และจัดทํา
Focus group Discussion กับกลุมผูผลิต ผูรู ผูนําชุมชน ผูรับการถายทอดและเจาหนาที่ของรัฐ
เมื่อเก็บรวมรวมขอมูลในแตละระยะเสร็จแลวเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่สมบูรณ ผูวิจัยไดนํา
ขอมูลที่รวบรวมไดทั้งหมดใหประธานกลุมของศูนยหัตถกรรมพื้นบาน ชางแกะสลัก และผูที่มี
สวนเกี่ยวของไดตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดมามีความนาเชื่อถือโดยให
ชุมชนเปนผูตรวจสอบขอมูลที่ไดมากอนนํามาทําการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมากําหนดรหัส (Code) ใหความหมายของแตละรหัสเพื่อใชเปน
สัญลักษณแทนขอมูลที่สําคัญทั้งหมด 7 รหัสแลวนําขอมูลมาเรียบเรียงและจัดพิมพในโปรแกรม
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Excel เพื่อวิเคราะหเนื้อหาในการกําหนดคําหลักและ Statement ของขอมูล แลวนํามาเรียบเรียง
บรรยายความหมายของข อ มู ล จาก Statement
ในเชิ ง พรรณนาและเปรี ย บเที ย บเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธของขอมูล

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ดานบริบทชุมชนพบวา บานคลองเตยเปนหมูบานที่มีราษฎรอาศัยอยูอยางหลากหลาย
นอกจากจะเปนคนพื้นบานดั้งเดิมแลวยังมีบุคคลหลายกลุมไดอพยพเขามาเพื่อทํามาหากินไดแก
ชาวไทยทรงดํา ชาวไทยภูเขาเผาเยา ชาวไทยอีสาน เปนตน สภาพภูมิประเทศของหมูบานมีความ
เหมาะสมและเอื้อตอการประกอบอาชีพของชาวบาน เชน มีแหลงน้ําและแหลงไมที่อุดมสมบูรณทํา
ใหชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรมเปนหลัก และมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได
ใหกับชาวบานเวลาวางงาน สวนใหญจะทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน หัตถกรรมเครื่องเงิน
หัตถกรรมดานการทําโซฟามังกร และการตั ดเย็บเครื่องนอน และชาวบานมีรายไดจากการทํา
โซฟามังกรตัวละ 6,500-8,000 บาท ซึ่งเปนรายไดที่สามารถเลี้ยงครอบครัวไดอยางไมขัดสน ทําให
ชาวบานมีการรวมกลุมและจัดตั้งองคกรเพื่อการพัฒนาและสงเสริมอาชีพขึ้นมา ซึ่งศูนยหัตถกรรม
พื้นบานโซฟามังกรก็เปนการรวมกลุมของชางแกะสลักเพื่อการพัฒนาและสงเสริมการผลิตโซฟา
มังกรมาจนถึงปจจุบันนี้ สวนความเปนมาของการแกะสลักตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน จะเห็นวาในอดีต
จะผลิตเกาอี้เพื่อใชในครัวเรือน โดยใชรากไมเปนวัตถุดิบในการแกะสลัก ชนิดของไมคือ ไมมะคา
รูปทรงสวนใหญเปนเกาอี้ ลวดลายและการออกแบบจะเนนความเปนธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับ
แนงนอย ปญจพรรค และสมชาย ณ นครพนม (2535) ที่กลาวถึงลวดลายของไมแกะสลักที่มีภาพ
เนนความเปนธรรมชาติสวนใหญจะเปนภาพของสัตวปา ใบไม ตนไม ดอกไม สิ่งของเครื่องใช
ผสมผสานเขาดวยกันเปนภาพตางๆ ที่เกิดจากความคิดและประสบการณในชีวิตเปนสวนใหญ
นอกจากนี้ ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต และไชยวัฒน รุงเรืองศรี (2528) ยังไดที่กลาวถึงประเภทของ
ผลิตภัณฑไม แกะสลักที่สําคัญ ไดแก แกะภาพลอยตัวเปนรูปเลียนแบบธรรมชาติ เชน รูปสัตว คน
พระพุทธรูป เครื่องใช เปนตน แสดงใหเห็นวาการแกะสลักลวดลายไมวาจะเปนผลิตภัณฑรูปแบบ
ใดก็ตามลวดลายที่เปนธรรมชาติก็ยังเปนที่นิยมของชางแกะสลักทุกยุคทุกสมัย เครื่องมือหลักที่
สําคัญในการแกะสลักคือ ขวาน ลักษณะของผลงานไมประณีต ปจจุบันผลิตเกาอี้เปนสินคาเพื่อ
สรางรายไดเสริมกับครอบครัว ใชสวนของลําตนเปนวัตถุดิบ ไมมีหลายประเภทที่หาไดงายตาม
ทองถิ่น รูปทรงมีขนาดใหญเนนเปนโซฟามังกรอยางเดียว ลวดลายและการออกแบบขึ้นอยูกับ
จิ น ตนาการของผู ผลิ ต มี ทั้ ง มั ง กรคู แ ละมั ง กรเดี่ ย ว ชิ้ น งานมี ค วามประณี ต อ อ นช อ ย กลมกลื น
และสวยงามมากกว า อดี ต และเกิ ด การรวมกลุ ม ของผู ผ ลิ ต ในรู ป ของศู น ย หั ต ถกรรมพื้ น บ า น

91
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวุฒินันท รามฤทธิ์ (2540) และชุติมา หวันชิตนาย (2547) ที่ไดกลาวถึง
การรวมกลุมของชางแกะสลัก ประกอบดวยประธาน คณะกรรมการและสมาชิก มีการดําเนินงาน
และการจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและเปนการสรางรายได
ใหกับสมาชิกและปรมัตถ บริพันธกุล (2546) ไดกลาวถึงการรวมกลุมของชาวบานในการจัดตั้ง
ศูนยหัตถกรรมเพื่อเปนศูนยรวมของการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑ และยังไดสอดคลองกับ
ณรงค เพชรประเสริฐ (2542) ที่ไดกลาวถึงทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวใหดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในภูมิภาคตางๆ
มาพัฒนาเปนอาชีพเสริม สรางรายไดใหกับครอบครัวและชุมชนในทองถิ่น

รูปทรงในอดีต

รูปทรงในปจจุบนั
2. ดานองคความรูพบวา ชางแกะสลักสวนใหญมีทั้งเพศหญิงและชายอายุระหวาง30-55 ป
และต่ํากวา 30 ป แสดงใหเห็นวาเพศและอายุไมเปนอุปสรรคตอการแกะสลัก ความโดดเดนของ
งานแกะสลักพบวา เป นการแกะสลักงานชิ้นใหญโดยเนนรูปทรงเปนโซฟามังกรเปนหลัก ซึ่ง
ลวดลายและความออนชอยของมังกรแตละตัวจะมีความแตกตางกันทั้งนี้ขึ้นอยูกับจินตนาการ
ประสบการณในการแกะสลักของชางแตละคน และมีการพัฒนารูปทรงของมังกรเพื่อใหเปนที่
ดึ ง ดู ด ใจของลู ก ค า ตามยุ ค สมั ย และยั ง ส ง ผลให ลั ก ษณะของชิ้ น งานในแต ล ะท อ งถิ่ น มี ค วาม
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แตกตางกันไปดวย ซึ่งสอดคลองกับที่ชุติมา หวันชิตนาย (2547) ไดกลาวถึงลักษณะของหัตถกรรม
พื้นบานของแตละทองถิ่นจะแตกตางกันขึ้นอยูกับวัสดุในทองถิ่น และฝมือของชาวบานในการ
สรางสรรคผลงาน เครื่องมือที่ใชในการแกะสลักมี 2 ประเภทคือ เครื่องมือสําหรับการแกะสลัก
ซึ่งพบวาเครื่องมือหลักที่สําคัญคือ สิ่ว มี 3 แบบ ไดแก สิ่วหนาตรงใชสําหรับแกะสลักลวดลายตาม
โครงรางใหเสนลึก คม สิ่วตัววีใชสําหรับเดินเสนลวดลายใหมีความออนชอย จะใชแกะครีบ เกล็ด
ขน และสิ่วตัวยูหรือสิ่วโคง แกะสลักใหเปนรองและตกแตงชิ้นงาน ขนาดของสิ่วที่ใชขึ้นอยูกับ
ขนาดของลวดลายที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยทรงเดช สุทธสา (2545) ที่พบวาผูประกอบ
อาชีพแกะสลักไมสวนใหญจะใชอุปกรณที่มีขนาดเล็กและใชฝมือแรงงานจากคน เชน สิ่ว คอน ซึ่ง
หาซื้อไดงายในทองถิ่นและราคาไมแพงมากนัก และยังสอดคลองกับที่วัลลภ ไชยพรหม (2529)
ไดกลาวถึงเครื่องมือที่นับวามีบทบาทที่สุดในการแกะสลักลวดลายคือ สิ่วโคงหรือสิ่วเล็บมือนาง
และเครื่องมือสําหรับออกแบบและตกแตงลวดลาย ไดแก บารหรือเลื่อยยนต ซึ่งเปนเครื่องมือที่
ผูผลิตคิดคนขึ้นมาเอง มีสวนประกอบคือ โซ บาร และเลื่อยไฟฟาใชตกแตงไมใหเปนรูปทรงของ
มังกร เลื่อยจิกซอร เปนเครื่องมือสําหรับการตัดลวดลายสวนโคง กบไฟฟา เปนเครื่องมือสําหรับ
การลบเหลี่ยม เครื่องขัดไฟฟาเปนเครื่องมือสําหรับการขัดใหตัวมังกรมีความกลมกลืนเปนเนื้อ
เดียวกัน แบบพิมพ เปนเครื่องมือสําหรับการวาดโครงรางของตัวมังกร

แบบพิมพเปนเครื่องมือสําหรับการออกแบบ

บารหรือเลื่อยยนตเปนเครื่องมือสําหรับ
การตกแตงลวดลาย

สิ่ว เปนเครื่องมือหลักสําหรับการแกะสลัก
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ขั้นตอนการแกะสลักมี 9 ขั้นตอนคือ การคัดเลือกไม การตัดไม การปรับพื้นไม
การออกแบบลวดลายและโครงรางมังกร การแกะสลัก การตกแตง การประกอบชิ้นสวนของโซฟา
มังกร การเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน การตกแตงและทาสี ซึ่งแตละขั้นตอนจะใชระยะเวลาการทํา
ที่แตกตางกันขึ้นอยูกับความชํานาญและประสบการณของชางแกะสลักแตละคน จะเห็นวาการ
แกะสลักโซฟามังกรจะมีขั้นตอนที่คลายคลึงกันกับการแกะสลักโดยทั่ว ๆ ไป ขึ้นอยูกับชิ้นงาน
และความชํานาญของชาง ดังที่ชุติมา หวันชิตนาย (2547) ไดกลาวถึงขั้นตอนการแกะสลักไม
เทพทาโรประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการโกลนหุน
ขั้นตอนการแกะสลัก และขั้นตอนการตกแตง และรัตนะ อุทัยผล (2523) ยังไดกลาวถึงขั้นตอน
การแกะสลักไมที่สําคัญ 6 ขั้นตอนคือ การขึ้นรูป การจัดภาพ การใหลักษณะการตรวจดูภาพ
ขั้นเปนผลิตภัณฑ การตกแตง เทคนิคพิเศษของการแกะสลักคือ การใชสิ่วแนวนอนจะทําให
ลวดลายมีความออนชอย งดงาม ใชสิ่วแบบตั้งฉากจะทําใหลวดลายคมชัด และรองลึก ระยะเวลา
ของการแกะสลักขึ้นอยูกับความชํานาญของผูผลิตสวนใหญใชเวลา 5-7 วัน ขนาดของชิ้นงานกวาง
35-40 นิ้ว ยาว 2.10 เมตร ความหนาของมังกรขนาด 7-8 นิ้ว และรูปทรงของโซฟามังกรมี 2 รูปแบบ
ไดแก มังกรคูและมังกรเดี่ยว ปญหาและอุปสรรคในการผลิตโซฟามังกรคือดานวัตถุดิบ เปนปญหา
หลักที่สําคัญเพราะสวนใหญจะเปนไมที่ไดมาจากธรรมชาติ ปจจุบันมีปริมาณของไมลดนอยลง
สอดคลองกับงานวิจัยของยอดสยาม เลาเจริญ (2537) ที่ไดกลาวถึงปญหาในการประกอบอาชีพ
แกะสลักไม ไดแก ปญหาดานการขาดแคลนวัสดุที่สําคัญคือ การหาวัตถุดิบประเภทไมเพราะ
ไมที่ห าไดใ นทองถิ่นกําลังจะหมดไป ตองเดินทางไปซื้อยังทองถิ่นตาง ๆ ทําใหตนทุนการผลิต
เพิ่มขึ้น และจากงานวิจัยของ ทรงเดช สุทธสา (2545) ไดกลาววาการผลิตงานหัตถกรรม สวนใหญ
จะใชวัตถุดิบในทองถิ่นหรือจากธรรมชาติโดยตรงและเปนการใชวัตถุดิบที่สิ้นเปลือง โดยเฉพาะ
การแกะสลักไมเปนการใช วัตถุดิบจากธรรมชาติโดยตรง ปญหาดานสถานที่ในการดําเนินการ
แกะสลัก
เนื่องจากสถานที่คอนขางที่จะคับแคบ ไมไดมาตรฐาน และยังไมปลอดภัยตอการ
รวมทั้งปญหาดานมลภาวะเปนพิษจากฝุนละออง ดังที่วุฒินันท รามฤทธิ์ (2540) ที่ไดกลาวถึง
ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เชน ดานเสียง ดานฝุนละออง ดานควันไฟ ก็มีผลตอสุขภาพและ
อนามัยของชาวบาน โดยสวนรวม
3. กระบวนการถายทอดความรู จากการวิจัยพบวา กลุมผูรับการถายทอดไดแก ญาติ พี่นอง
เพื่อนบานใกลเคียง และมีการขยายผลไปยังนักเรียนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของทรงเดช
สุทธสา (2545) ; ชุติมา หวันชิตนาย (2547) ; สัมฤทธิ์ ทองเถื่อน (2537) ; อุทุมพร หมั่นทําการ (2529)
และเอกรัฐ อินตะวงศา (2545) ที่พบวา การถายทอดความรูสวนใหญจะเปนการถายทอดใหกับ
สมาชิกในครอบครัว มีการถายทอดความรูจากพอแมสูลูก หลานและสมาชิก ในครอบครัวให
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เรียนรูดวยกัน ชวยเหลือกันในการทํางาน จนลูกหลานสามารถทําไดดวยตนเอง รูปแบบการถายทอด
คือ สาธิต จัดอบรม ปฏิบัติจริงแบบตัวตอตัว เรียนรูโดยการสังเกต และจัดเนื้อหาเขาไปในหลักสูตร
การงานพื้นฐานอาชีพสําหรับสอนนักเรียน มีการรวมกลุมของผูรูในการแกะสลักโซฟามังกรที่ศูนย
หัตถกรรมพื้นบานบานคลองเตยหมู 9 ซึ่งเปนแหลงความรูสําหรับการศึกษาดูงานแกคนที่ส นใจ
ทั่วไป วิธีการถายทอด คือ สอนดวยวาจาอยางไมเปนทางการ และใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
ทุกขั้นตอนจนเกิดความชํานาญ สอดคลองกับที่ภาณุพงศ จงชานสิทโธ (2546) ไดกลาวถึงวิธีการ
ถายทอดความรูเนนการถายทอดความรูเปนรายบุคคลหรือตัวตอตัว สามารถควบคุมดูแลผูเรียนได
อยางใกลชิด และเปนการสอนปฏิบัติ สาธิตใหดูเปนตัวอยางควบคู ไปกับการบอกเลาหรืออธิบาย
ประกอบจากขั้นตอนงายไปหาขั้นตอนที่ยาก สอดคลองกับอนุรักษ ปญญานุวัฒน (2541) และ
พวงเพ็ญ ชูรินทร (2548) ที่ไดกลาวรูปแบบการถายทอดความรูจะเปนการสอนที่เกิดจากการ
เลียนแบบและจดจําสืบทอดกันมาในครอบครัวและใชการถายทอด 2 วิธีคือ ใชวิธีสาธิต ทําใหดูเปน
ตัวอยาง อธิบายทุกขั้นตอน เพื่อใหผูเรียนฝกหัดทําใหเขาใจ แลวใหผูเรียนปฏิบัติตามที่ไดสาธิตไว
ทุกขั้นตอน และใชวิธีปฏิบัติจริง ใหผูเรียนนําไปปฏิบัติจริงจนเกิดเปนความชํานาญและเกิดผลงาน
ที่จะใชในการดํารงชีวิต
4. การจัดการความรูพบวา มีการสรางองคความรูโดยความรวมมือของชาวบานคือจัดตั้ง
ศู น ย ส ง เสริ ม หัต ถกรรมพื้ น บา นเพื่อ รวมกลุ มผู ผลิ ตด า นไมแ กะสลั ก โซฟามัง กรสอดคล อ งกั บ
วุฒินันท รามฤทธิ์ (2540) และชุติมา หวันชิตนาย (2547) ที่ไดกลาวถึงการรวมกลุมของชาง
แกะสลักเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและเปนการสรางรายไดใหกับสมาชิกใหมีอาชีพ
ที่ มั่นคงและเปนศูนยรวมของความรู และปรมัตถ บริพันธกุล (2546) ที่ไดกลาวถึงการรวมกลุมของ
ชาวบานในการจัดตั้งศูนยหัตถกรรมเพื่อเปนศูนยรวมของการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑ แสดง
ใหเห็นวาชุมชนไดรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการแกะสลัก เพื่อสรางอาชีพใหกับสมาชิกและ
เพิ่มศักยภาพใหกับชุมชน นอกจากนี้ยังมีการประมวลและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องโดยการศึกษา
ดูงานการแกะสลักในจังหวัดตางๆ นําความรูที่ไดมาถายทอดใหกับชางแกะสลักดวยกัน เพื่อการ
พัฒนาชิ้นงานของตนเองใหมีความแปลกใหมอยูตลอดเวลาเปนการเพิ่มมูลคาและความโดดเดน
ใหกับชิ้นงานเชน มีมังกรคาบแกว มังกรถือถุงเงินถุงทอง มังกรยิ้ม มังกรดุ เปนตน ชุมชนมีการ
จัดเก็บความรูในรูปแฟมขอมูล แฟมภาพ แผนพับ และตองการจัดเก็บขอมูลในรูปของฐานขอมูลที่
สามารถสืบคนและแสดงผลขอมูลไดตามที่ตองการ (อยูในระหวางการดําเนินการ) ขอมูลสวนใหญ
จะอยูในเครื่องคอมพิวเตอรของศูนยขอมูลหมูบาน และผูวิจัยไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการความรู
โดยการจัดทํา VCD ขั้นตอนการแกะสลักอยางละเอียด พรอมทั้งจัดทําเปนรูปเลมเพื่อใหชุมชนได
จัดเก็บและเผยแพรใหกับบุคคลที่สนใจทั่วไป
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5. ขอคนพบอื่น ๆ นอกจากประเด็นที่ศกึ ษาจากงานวิจยั แลว คณะผูว จิ ัยยังไดขอคนพบซึ่ง
เปนความตองการของชุมชนดังนี้
5.5.1 ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาอบรมใหความรูในการเพิ่มมูลคาของการ
ผลิต เชน อบรมการฝงมุกในตัวมังกร เพื่อจะไดราคาสูงขึ้นและใหความรูดานความปลอดภัยในการผลิต
5.5.2 ชุมชนตองการอนุรักษความรูในการแกะสลักโซฟามังกรใหเปนเอกลักษณของบาน
คลองเตย และถายทอดใหกับกลุมคนที่สนใจ
5.5.3 ตองการพัฒนาฐานขอมูลใหสามารถจัดเก็บและสืบคนขอมูลตามที่ตองการได
5.5.4 ตองการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย และยังคงแกะสลัก
โซฟามังกรอยูเหมือนเดิม
5.5.5 ตองการอนุรักษและถายทอดความรูในการแกะสลักโซฟามังกรแกผูที่สนใจทั่วไป

สรุป
ไมแกะสลักโซฟามังกรบานคลองเตยเปนการแกะสลักไมชิ้นใหญ ที่ไดรับความนิย ม
ตามทองตลาดทั้งในอดีตและปจจุบัน รูปทรงของโซฟามังกรมี 2 แบบคือ มังกรคูและมังกรเดี่ยว
ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจกับผลงานที่สรางชื่อเสียงใหกับหมูบานและเปนการเพิ่มรายไดใหกับ
ครอบครัว มีการถายทอดความรูใหกับญาติ เพื่อนบาน นักเรียนและกลุมคนที่สนใจทั่วไป โดยการ
รวมกลุมของผูผลิตในรูปของศูนยสงเสริมหัตถกรรมพื้น บาน และไดมีก ารพั ฒนาความรูอยาง
ตอเนื่องเพื่อดัดแปลงผลงานใหมีความประณีตและสวยงามอยูเสมอ
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