
การแกะสลัก
( Carving )



การแกะสลัก เปนการสรางสรรคงานในรูปแบบ 3 มิติ ลงบนวัสดุ
ประเภทหิน ไม ทั้งนูนต่ํา นูนสูง และลอยตัว 

จุดประสงค คือ 
1.เพื่อเปนของใชในการประกอบอาชีพ เชน การทําเกษตรกรรม
2.เพื่อใชในครวัเรือน เชน ของใชในครวัเรือน และเฟอรนิเจอร  
3. เพื่อตกแตงอาคาร ยานพาหนะ ทั้งบาน วัด วัง เรือและเกวียน เปนตน
4.เปนเครื่องดนตรี 
5.เพื่อใชในพธิีกรรม เชน ใชที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา

และอื่นๆ เชน ทําแมพิมพลาย เปนตน



วัสดุ

1. หิน  
2. ไม 
3. เขาสัตว
4. กระดูก
5. งาชาง เปนตน



งานแกะสลัก

ในอดีต



การแกะหิน เพื่อใชเปนเครื่องมือ รูปทรงตางๆ 



ขวานหิน



กระดูก



วัวไบซัน แกะจากเขากวางเรนเดียร



วีนัส คาลีพีจ 

จากออสเตรีย 



ประติมากรรมไมแกะสลักนูนต่ํา 
อายุประมาณ 2650 ป กอนค.ศ. 

อียิปต



วัสดุ

หิน



หิน(หยก)



หินแกรนิต







หิน (แกะครกอางศิลา)



ครกหนิอางศิลา



หยก (พมา)



หินทราย



หินทราย



กระดูก



ไม( Wood)
• ไมที่นิยมนํามาใชแกะสลัก มีหลายประเภท เชนไมเนื้อแข็ง เปนไมผลัด

ใบตามฤดกูาล ใบกวาง  เปลี่ยนสีไปตามฤดกูาล เชน 
• ไมมะกอก เปนไมเนื้อแข็งที่มีเนื้อหยาบปานกลาง สีเทาออน เหนียว

ยืดหยุนไดดี 
• ไมมะเดื่อ มีความหยาบปานกลาง  สีน้ําตาลออกชมพู คอนขางแกะยาก 

บิดงองาย ใชทาํภาชนะที่ใสอาหาร 
• ไมเชอรี เนื้อละเอียด สีครีม แตหากแกมากๆ เปนสีน้ําตาลแดงเขม แกะ

ยาก ทาํผิวมันไดสวย เหมาะกับการแกะประติมากรรมภาพคน  



• ไมโอก เนื้อหยาบ มีหลายสีตั้งแตน้ําตาลออนจนถึงน้ําตาลแดง แกะยาก 
เปราะ ขัดผิวไดสวย

• ไมสัก สีน้ําตาลออกเหลือง แกะงาย เกิดผิวมันในขณะแกะ ทนอากาศ 
แตทําใหมีดทื่อเร็ว

• ไมมันฮอ มีสีเขมจนออกเปนสีมวงน้ําตาล เปนไมที่เหมาะกับการ
แกะสลักมาก



ไมเนื้อแข็งปานกลาง

• ไมเกาลัด สีน้ําตาลออน แกะงาย ขัดผิวไดสวย หายาก 
• ไมมะฮอกกานี สีน้ําตาลแดงเขม ลายไมวกวน ใหรูปและสีสวย
• ไมเมเปล เนื้อละเอียด สีขาวครีมจนถึงน้ําตาลออน เนื้อนุม ลายตรง 

แกะงาย



ไมเนื้อออน

• ไมบัลซา เนื้อหยาบ มีความออนมาก สีน้ําตาลออน เนื้อนุม แตแกะยาก
• ไมนุน เนื้อละเอียด ออน นุม สีเทาออน แกะงาย ใหลายละเอียดไดดี
• ไมสน เนื้อละเอียด ออน สีขาวครีม กลิ่นฉุน แตกงาย แกะยาก บาง

พันธุที่มีสีขาวครีม กลิ่นหอม แกะงาย มีความเหนียว เหมาะกับงาน
แกะเปนอยางยิ่ง



ไมตระกูลสน



ผลงานจากไมสน



ไมซีดา



ไมทีใ่ชกับงานแกะของไทย 

ไมเนื้อแข็ง เชน 
• ไมมะขาม สีขาวครีม เนื้อละเอียดปานกลาง เหนียวทนทาน
• ไมตะเคียน เนื้อละเอียดเหมือนไมสัก  สีน้ําตาลออกแดง ใชแกะหัวเรือ
• ไมมะคา เนื้อละเอียด สีขาว เปราะ
• ไมแดง เนื้อละเอียด สีแดงเขม เนื้อเหนียว 



ไมเนื้อแข็งปานกลาง 

• ไมสัก เนื้อหยาบ มีความแข็งปานกลาง สีน้ําตาลออน แกะงาย ทนทาน 
ไมบิดงอ

• ไมอินทนิล ไมตะแบก ไมโมกมัน เปนตน



ไมตะแบก หรอืชาวอีสานเรียกตนเปอย



ไมตะแบก



ไมตะเคียน ใชแกะหัวเรือ



ไมมะคา



ตนสัก



ไมสัก



ตนสัก อินเดีย



ตนสัก อินโดนีเซีย



 ไมเนื้อออน

เปนไมที่มีน้ําหนักเบา เชน
• ไมฉําฉา 
• ไมจําปา 
• ไมมะมวงปา 
• ไมยมหอม 
• ไมยาง เปนตน



ฉําฉาหรอืจามจุรี



ตนจําปาขาว

 นครไทย พิษณุโลก



จําปาดานหรือจาํปาทอง 
ภาคใต



โลงศพไมจําปา



ยางนา

 เกาะพะงัน



ไมยาง



ตนมะมวงปา



ขิมและกลอง ทําจากไมมะมวงปา



กรงนกและดามกริช



ยมหนิหรอืยมขาวหรือสะเดาชาง



ตนนุน



ไมนุน ใชเพาะเลี้ยงกวาง



ผีตาโขนแกะจากไมนุน



ไมนุน



ไมทีม่ีชื่อเปนศิริมงคลและไมที่มกีลิ่นหอม 

• ใชแกะสลักผลงานเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธ เชน
• ไมจันทนแดง 
• ไมจันทนหอม เปนตน

สวนไทยเรานั้นก็มีไมอยูหลายชนิด ที่ถือเปนไมมงคล เชน 
ไมขนุน ไมทองหลาง ราชพฤกษ ไมมะยม ไมพะยุง ไมสัก ไมกันเกรา 
ไมทรงบาดาล และไผสีสุก เปนตน



ไมกฤษณา



ไมกฤษณา



ไมจันทนหอม Sandalwood



ไมจันทนหอม Sandalwood อินเดีย



ไมจันทนหอม



ไมจันทนหอม Sandalwood





ไมจันทนแดง



ไมจันทนแดง



ไมขนุน



ทองหลาง



ไมพยุง



ตนกันเกรา ประจําจังหวัดนครพนม



ทรงบาดาล



การแกะไม

การแกะไม เปนการสรางรูปรางใหกับไม เตรียมการดวยการเขียน
ลายลงกระดาษ แลวลอกลงบนไมที่จะแกะ หรือ อาจจะใชวิธีการทํา
แมแบบ ดวยการตัดกระดาษแข็งเปนลวดลายที่ตองการตลอดแลววาง
ทาบ ใชดินสอเขียนตามขอบกระดาษลงบนเนื้อไม หรืออีกวิธีหนึ่งคือ 
ใชกระดาษลอกลาย นํามาติดลงบนผิวไม แลวแกะลายทะลุกระดาษลง
ผานไปยังเนื้อไม  ในกรณีที่ลวดลายที่จะแกะมีความซับซอน ชางบาง
คนอาจจะใชการปน ( Clay Model ) ในขนาดเทาของจริง เพื่อใหรู
ขนาด ความหนาของลาย การทําแบบจําลองจะทําใหชางแกะมั่นใจตอ
การแกะไมใหเสียหายหรือผิดพลาดเมื่อแกะกับไมจริง 



• สิ่ว ( Gouges ) มีหลายรูปทรง เชน
-สิ่วหนาตรง หรือสิ่วคมตรงหรือสิ่วปากบาง 
-สิ่วโคง หรือสิ่วรูปตัว ยู ( U - Shape ) มีหลายรูปทรง เชน 
• สิ่วโคงแคบ

• สิ่วตัววีมน

• สิ่วโคงทองแบน

• สิ่วขอบเหลี่ยม เปนตน 

เครื่องมือ

Wood carving tools



คอนไมหรือตะลมุพุก ( Mallets )

• การแกะไม ชางจะใชมือจับดามสิ่วแลวออกแรงดัน แตหากงานหนัก 
ไมเหนียว ตองอาศัยคอนชวยตอกสงซึ่งตองใชคอนซึ่งทําดวยไม เพราะ
หากเปนโลหะจะทําใหดามแกะชํารุด

เลื่อย ( Saw ) ใชตัดไม 
กบ ( Planes ) ใชใสไมใหผิวเรียบ
เครื่องกลึงไม ( Hand driven lathe )ใชกลึงไมใหกลม ตามขนาดที่

ตองการ

เหล็กตอกลาย ( Stamps ) ใชตอกลายผิวไมตามความตองการของชาง 
มักจะทําสําเร็จรูปจําหนาย พบมากในยุโรป โดยเฉพาะในยุคกลาง 
( Medieval ) และใชกันมากอีกครั้งหนึ่งกับการตกแตงเฟอรนิเจอร
วิคตอเรีย 



สิ่วรูปทรงตางๆ



สิ่วรปูทรงตางๆ





เครื่องมือชางแกะไมภาคเหนือ



เครื่องมือแกะสลักบานชางนัก



ขั้นตอนการแกะสลักไม





เครื่องกลึงไม ( Hand driven lathe )ใชกลึงไมใหกลม





การใชเครื่องมอืแกะไม ยุโรป



การแกะสลักไม อินเดีย



การแกะสลักไม 
อินเดยี







ยุโรป



 การแตงผิวเนื้อไม

การยอมสี (  Strain ) สวนมากที่นิยมกัน คือ สีโอกหรือแชลแลค  สี
น้ําตาล เปนตน เมื่อทาเสร็จแลวก็มักจะทาเคลอืบผิวขั้นสุดทายดวย
แลคเกอร หรือน้ํามันวานิช 



การยอมสี (  Strain )



การเคลือบ ( Glazing )



การเขียนลาย



ผลงานที่ไดจากการแกะสลัก



1.เปนของใชในการประกอบอาชีพ 
เชน เปนยานพาหนะ ของใชเพื่อการเกษตร



การแกะสลักไมในกลุมสังคมเกษตร จะเปนการทําเครื่องมือชวย
ทํางานในทองไรทองนา

ลักษณะผลงานจะเปนไปในลักษณะเรียบงาย ไมละเอียดประณีต
เหมือนงานที่ตองใชงานในครัวเรือน 

เครื่องมือที่จําเปนตอการเกษตรที่ทําจากไมแกะและกลึง เชน ไถ 
คราด ดามจอบ ดามเสียม เปนตน 





รถลาก





การขุดเรอื









ครกและสากไม(ลาว)



นากาแลนด



นากาแลนด



2 ของใชในครัวเรือน 































รองเทาไมเนเธอรแลนด











รองเทาไมสเปน



ชอนไมแกะสลัก



ชอนไมแกะยุโรป



ไหนึ่งขาวภาคเหนือ



3. เปนการตกแตงอาคาร เครื่องเรือนและ
เฟอรนิเจอร 























เกาอี้











4. เปนเครื่องดนตรี



เครื่องดนตรี

(บาหลี)



ขลุย แอฟรกิา



แอฟริกนั



แอฟริกา



แอฟริกา



แอฟริกา



กลอง

บาหลี



กลอง นิวซีแลนด







ซออู ไมมะเกลือ กะโหลกทําดวยกะลามะพราวแกะสลัก
ทําใหเกิดเสียงไพเราะและเพื่อความสวยงาม





ระนาด



โปงลาง



5. เปนผลงานตามความเชื่อ 



• การแกะสลักเกี่ยวกับความเชื่อ ใชวัสดุทั้งไมและหิน ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่
มีในแตละพื้นที่ เชน 

• ภาคเหนือของไทยมีความเชื่อเรื่องหํายนต ติดเหนือประตูหองนอน และ
มีไมสักอุคมสมบูรณดีและก็จะแกะสลักหํายนต

• หรือชาวพุทธ ในพื้นที่ประเทศไทย พมาและลาว กม็ักจะแกะ
พระพุทธรูป หรือลูกประคํา จากไมที่เชื่อวาเปนไมมงคล เชน ไม
จันทนหอม ไมจันทนแดง 

•  สวนผูที่นับถือศาสนาฮินดูในประเทศอินเดียนั้น ก็มักจะใชไมจันทน
หอม( sandalwood )แกะสลักรูปเทพเจาที่แตละคนนับถือของแตละ
ลัทธิ





แอฟริกา



ไมแกะแอฟรกิา



หนากากแอฟริกา













แกะสลักพระพุทธรปูหนิออน พมา



แกะสลักพระพุทธรปูหินออน พมา



















“เสาโทเท็ม”
ของเอสกิโม 



• พวกเอสกโิมในอลาสกา นิยมแกะสลกัเสาไมสนซดีารแดงทั้งตน 
บางตนสูงถงึ 136 เมตร เรียก “เสาโทเท็ม”เปนรูปคน และรูป
สัตวตางๆ

• เสาโทเท็มไมใชเสาไมศักดิ์สิทธิ์ที่สรางไวบูชาหรือสรางไวใหคน

กลัว

• เปนการบันทึกความเชื่อและตาํนานประจําเผา 
• สื่อใหเห็นถึงพลังธรรมชาติ 
• เปนศูนยรวมของจติใจชุมชน 
• เสาโทเท็มจงึเปนสมบตัิสวนรวม ยกเวนบคุคลสําคัญเทานัน้ที่จะ
สรางเสาโทเท็มเปนสวนตัวได



หลังจากที่แกะสลักเสร็จแลวก็ลงสีใหสวยงาม สีที่ใชทารูปจะทําจาก
ไขปลาแซลมอนผสมน้ําลายคน ผสมผงแร  ซึ่งชางจะเรียนรูเรื่องราว
เกี่ยวกบัสีเชน

แรเหล็กใหสีแดง แรตะกั่วใหสีดํา แรทองแดงใหสีเขียว 
เชื่อกันวาพวกอินเดียนแดงเผาไฮดาเริ่มทําเสาโทเท็มกนัมานานกวา 

200 ปแลว รูปที่นํามาแกะลวนแตเปนสัญลักษณของสิ่งดีงาม ไมใชสิ่ง
ชั่วราย 

ภาพจะถูกแกะสลักใหซอนๆ กันขึ้นไปจากลางจนถึงยอดเสา หาก
มีภาพคนจะถูกแกะในสวนลางสุด แสดงใหเห็นวา คนไมไดอยูเหนือ
ธรรมชาติ ภาพบนเสาโทเท็มเปนภาพสัญลักษณสิ่งที่ตองการสื่อ จึงตอง
ตีความหมายและเรื่องราวของธรรมชาตินั้นๆ ตามนิสัยของสัตว 



• นกอินทรี เปนสัญลักษณของความถูกตอง โปรงใสและสงางาม เปน
แบบอยางของผูนํา

• หมี เปนสัญลักษณของผูพิทักษปกปองที่แข็งแกรง สูอุปสรรคดวยจิตใจ
ที่เขมแข็ง กลาเผชิญสิ่งที่ทาทายอยางมั่นคง

• กาใหญ เปนสัญลักษณของผูสํารวจตรวจคน กลาผจญภัย หูตาไว 
กระหายใครรูไมหยุดนิ่งที่จะทําชีวิตใหสูงขึ้น มีน้ําใจรักผูอื่น

• หมาปา เปนสัญลักษณของความเฉลียวฉลาด เสียสละ มีน้ําใจ กลา
เผชิญหนาอยางมีศักดิ์ศรี



อื่นๆ



แอฟริกา



แอฟริกา



แอฟริกา



แอฟริกา



ยุโรป



การแกะสลักเสารั้วหนิ อินเดีย



เสารั้วหิน ไดจากการแกะสลัก



งานไมแกะภาคเหนือ



รูปแบบของของที่ระลึกไมแกะเชียงใหม 

• แยกตามประเภทกวางๆ คือ รูปสัตว พืช ( พรรณไม 
และดอกไม ) คน ( เทวดา ) หนากาก  ภาชนะของใช
และตกแตง 



ประเภทสตัว

มีรูปสัตวมากมายหลายประเภทที่ถูกนํามาแกะ  ทั้ง
แบบนูนต่าํ, นูนสูง และลอยตัว เชน ชาง, สิงโต, กบ, 
แมว, ไก, สนุัข, นก, จระเข, งู ฯลฯ 



การตกแตงงานไมแกะสลัก

• การขัดผิว 
• การทาสี 
• การปดกระจก

• การทําใหเปนของเกา 



วัสดแุละขั้นตอนการแกะสลัก



การใชเครื่องมอืชวยในการแกะสลัก















ไทย(เชียงใหม)























รูปคน, พระ และเทวดา

การแกะรูปคน  จะมีทั้งการแกะรูปคนเหมือนตามสั่ง
บาง  เปนรูปชาวเขาเผาตางๆ  ตุกตา เปนเด็กหญิง, ชาย, 
เด็กอุมแตง  พระพุทธรูป, รูปเหมือนพระ ตามที่สัง่, ฮก, 
ลก, ซิ่ว  และกวนอิม  เปนตน















ประเภทพชืพรรณไม และดอกไม 

การแกะลายพรรณไม  สวนใหญจะเปนสวนตกแตง
ของใชอื่น เชน ตกแตงกรอบรูป, กรอบกระจก, กลองไม, 
ดามกระบวย  และแกะเปนดอกไม เชน 

ดอกฝน, ดอกชบา, ดอกบวับชูา, และตนกลวยทั้งกอ  
โดยเฉพาะตนกลวยนั้น  นยิมนําไมนุนมาแกะ  เพราะ
น้ําหนักเบา















รูปหนากาก



บานชางนัก สันกําแพง เชียงใหม













จีน

















สมัยใหม








