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Abstract

The objectives of this research were 1) to study the context of knowledge of bamboo handicrafts from local 

wisdom to develop bamboo handicraft products to increase creative economic value. 2) to study the factors that 

affect the development of local wisdom for the development of bamboo handicraft products to increase creative 

economic value. 3) to find the ways to develop local wisdom for the development of bamboo handicraft products 

to increase creative economic value. Gathering information from community enterprises that use bamboo in bamboo 

handicrafts. In the area of Prachinburi Province, 400 people, the instrument used for data collection was a question-

naire. The statistics used in data analysis was descriptive statistics. As for the qualitative research, the researcher 

conducted the documentary research, and interviewed 5 owners of bamboo garden, 5 community leaders, 5 village 

philosophers and 5 community enterprise groups. Data were analyzed using content analysis. The results of the study 

were as follow: 

1)  Context of knowledge about bamboo handicrafts, creative economy development, there is no fixed equa-

tion or any formula. The guidelines for policy development in different countries are therefore different according 

to the cultural, social and economic context of that country not matter what age it may be used in Thailand. 

2)  The management of local wisdom in general, in all 6 aspects, has an average level of high level are 4  

aspects of knowledge management of local wisdom in wicker handicraft. The average value is at the medium level, 

and product development and value creation in creative economy. There are 4 aspects, with a high level of average 

value. 

3)  Guidelines for the development of local wisdom for the development of bamboo handicraft products in 

order to increase creative economic value must therefore give priority to corporate social responsibility first next is 

to develop the creative economy and must have participation of local people
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทขององค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่จากผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถ่ิน

เพือ่พัฒนาผลติภัณฑ์จักสานหตักรรมไม้ไผ่เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ 2) เพือ่ศึกษาระดบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการพฒันาภูมปัิญญา

ในท้องถิน่เพ่ือการพฒันาผลติภณัฑ์จกัสานหตักรรมไม้ไผ่เพ่ือเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์  3) เพือ่หาแนวทางการพัฒนาภมูปัิญญา

ในท้องถิน่เพือ่การพฒันาผลติภณัฑ์จกัสานหตักรรมไม้ไผ่เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมลูจากสมาชิกวสิาหกจิชมุชน

ที่ใช้ไม้ไผ่ในงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจ�านวน 400 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยเชิงเอกสาร และสัมภาษณ์เจ้าของสวนไผ่ 

จ�านวน 5 คน ผู้น�าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 5 คน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ�านวน 5 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห ์

เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า

1)  บริบทองค์ความรูด้้านงานหตัถกรรมจกัสานไม้ไผ่ในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังไม่มสีตูรส�าเร็จใดๆ ทีด่ทีีส่ดุ ดงันัน้แนวทาง

การก�าหนดนโยบายพัฒนาในประเทศต่างๆ จึงล้วนแตกต่างกันไปตามบริบททางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ  

ไม่ว่าจะในยุคสมัยใดก็ไม่อาจจะน�ามาใช้กับประเทศไทยได้ทั้งหมด เราจึงท�าได้เพียงแค่เรียนรู้ ศึกษาและท�าความเข้าใจลักษณะเฉพาะของ

แต่ละประเทศ และน�าประสบการณ์ทัง้ทีป่ระสบความส�าเรจ็และความผดิพลาดของประเทศอืน่ มาเป็นบทเรยีนและปรบัใช้ให้เข้ากบับรบิท

ของประเทศไทย เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2)  การจัดการด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

หัตถกรรมเครื่องจักสานมี 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

มี 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

3)  แนวทางการพฒันาภมูปัิญญาในท้องถิน่เพือ่การพฒันาผลิตภัณฑ์จกัสานหัตกรรมไม้ไผ่เพือ่เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์

จึงต้องให้ความส�าคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมท้องถิ่นเป็นล�าดับแรก รองลงมาต้องพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และจะต้องม ี

ส่วนร่วมกันของประชาชนในท้องถิ่น

ค�าส�าคัญ : หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความหมายของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ข้อก�าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เป็นข้อก�าหนดที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เหมาะกับสภาพการผลิตของ

ชมุชนโดยมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบคอืส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์

อตุสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอตุสาหกรรมโดยจะก�าหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดท�าข้อก�าหนดท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

ชมุชน และเป็นทีย่อมรบัของทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องโดยมแีนวทางปฏิบตัิ

ได้โดยง่าย การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนคือการให้การ

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ผลิตในชุมชนที่เกิดจากการ

รวมกลุ่มกันประกอบกิจการใดกิจการหน่ึงหรือชุมชนในโครงการ          

หน่ึงต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดและหรือ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือส�านักงานอุตสาหกรรม 

ทุกจังหวัดทั่วประเทศและตามที่ได้ประกาศก�าหนดไว้ จะแสดง

เครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ

รับรอง (ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2555)

ส�านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ได้กล่าวถงึความ

เป็นมาของการก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าการก�าหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดจากการที่ส�านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดท�าโครงการมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์ชมุชนขึน้ เพือ่รองรบัการพฒันาคณุภาพผลติภัณฑ์ชมุชน

หรือระดับพ้ืนบ้านท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ขณะเดียวกัน

รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อ 

เสริมสร้างให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อผลิตจ�าหน่ายสู่ตลาด 
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ผู้บริโภค ฉะนั้นโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงเป็นแนวทาง

ที่สอดคล้องและสนับสนุนในด้านมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้

ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภค 

ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ทีเ่ชือ่มโยงผลติภณัฑ์จากชุมชนสูต่ลาดผูบ้รโิภค

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการ

ดังนี้ (ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2557)

1. ส่งเสริมและพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ชมุชนให้ได้รบั

การรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรอง

2.  เพ่ือส่งเสรมิด้านการตลาดของผลติภณัฑ์ให้เป็นทีย่อมรบั

อย่างแพร่หลาย และสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้ริโภคในการเลอืกซือ้ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เพื่อเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืนอีกทั้งสนับสนุน

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในโครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

เมื่อกล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านหัตถกรรมจักสาน

จากไม้ไผ่เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานการผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่ของชุมชนและเพื่อแสดง

เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ในการยืนยันคุณภาพให้กับผู้ซื้อ และ

เป็นหลักเกณฑ์หนึง่ทีจ่ะน�าไปเสนอขอเพือ่รบัการคดัสรรเป็นสดุยอด

หนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยต่อไป ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหลักเกณฑ์

ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม

จกัสานจากไม้ไผ่ทีผ่่านกระบวนการผลติโดยใช้เทคโนโลยกีารผลิตที่

สร้างขึน้เพือ่ให้การด�าเนนิการสอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั

กบัหลกัการก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน ทีก่�าหนดและใช้เป็น

มาตรฐานเพื่อน�าผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรฯ เป็นสินค้า OTOP 

ต่อไป นอกจากนี้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นให้ท้องถิ่นหรือชุมชน

ต่างๆ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่ได้มาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนดเพื่อพัฒนาสู่งานอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เม่ือกล่าวถึงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนท่ีพัฒนา

ศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ 

สร้างภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่างๆ มีผลให้ชุมชนมีความรู้และ

ความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได้และสามารถถ่ายทอดความรู้ 

ให้แก่คนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 

ตลอดจนชุมชนต้องมีการเพิ่มพูนความรู ้ ท่ีจ�าเป ็นหรือสร ้าง

กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เช่น ด้านการอาชีพการพัฒนาความรู้

เทคโนโลยพีืน้บ้านเพือ่น�ามาใช้ในการท�างานให้กบัชมุชนเพราะการ

เรียนรู้ลักษณะน้ีเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้จากการปฏิบัติ 

และประสบการณ์ตรง เรยีนรูจ้ากการร่วมมอืกนัท�างานเป็นกลุ่มก้อน 

จงึท�าให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั ความรูเ้ช่นนีเ้ป็นความรูจ้รงิเป็นความ

รูช้ัน้สงูทีเ่รยีกว่าปัญญาซ่ึงใช้ในการแก้ปัญหาของชมุชนหรอืสามารถ

สร้างการพัฒนาชุมชนของตนให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งการ 

จัดแบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ินนั้นมีนักวิชาการได้จัดแบ่ง

หลากหลายทศันะ ทัง้นีก้ข็ึน้อยูก่บัแนวความคดิและจุดประสงค์ของ

การศึกษาหรือการน�าไปใช้ของแต่ละท่าน แต่ก็สามารถสรุปได้ว่า 

การแบ่งประเภทหรือสาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการพยายาม

ในการจัดกลุ่มหรือก�าหนดประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น

หมวดหมูเ่พือ่ให้ง่ายต่อการศกึษาเรียนรู ้โดยภมูปัิญญาท้องถ่ินแต่ละ

ประเภทจะมีลักษณะหรือองค์ประกอบของภูมิปัญญาที่มีลักษณะ

เหมือนกันหรือคล้ายกันซ่ึงง่ายต่อการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย 

ได้ศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยในระดับปริญญาโทของนักวิจัยเองซึ่ง

ได้ศึกษาในเรื่องการพัฒนาสถาปัตยกรรมไม้ไผ่เพื่อการก่อสร้าง

อาคารถาวร ในการนีผู้้วจัิยเหน็ว่า ไม้ไผ่มปีระโยชน์ในการสร้างมูลค่า

เพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสามารถใช้ประโยชน์นี้จากการสร้างให้เกิด

มูลค่าเพิ่ม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานหัตกรรมไม้ไผ่ซึ่งสามารถ

ก่อให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้ ดังนั้น

ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษากบัภูมปัิญญาท้องถิน่ในด้านเทคนคิ 

วิธีการ องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานจักสานไม้ไผ่ องค์ความรู้ด้านงาน

หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่จากผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่น ตลอดจน

เป็นการศึกษาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อก�าหนดเป็น 

องค์ความรู้เพื่อน�าไปใช้พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง

เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานหัตกรรมไม้ไผ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

แนวคิดทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ ์งานหัตถกรม 

เครื่องจักสานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการแสวงหา 

ความคิดใหม่ๆ คัดเลือกความคิดที่เหมาะสม ค้นคว้าทดลองผลิต 

การทดสอบตลาด และการวางแผนการจัดจ�าหน่าย ธีระชัย สุขสุด 

(2544) ได้แบ่งขั้นตอนในการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้  

7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) แสวงหาความคิดใหม่ ด้วยการ 

เสาะแสวงหาความคิดแปลกใหม่ ภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมหรือต้องการเลียนแบบผลติภณัฑ์รายอืน่ 

2) คัดเลือกความคิด ต้องมีการกลั่นกรองคัดเลือกความคิดท่ี 

เหมาะสมที่กิจการจะน�าไปเป็นผลิตภัณฑ์ 3) พัฒนาและทดสอบ 

แนวความคิด เป็นการน�าแนวคิดที่ได้รับการคัดเลือกมาพัฒนา 

ตัวผลิตภัณฑ์หน่ึง สามารถแปลความแตกต่างกันไปสู่ตัวตนของ

ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบ 4) วิเคราะห์เชิงธุรกิจ  

เป็นขัน้ตอนทีผู่บ้รหิารจะตดัสนิใจว่าจะล้มเลิกหรอืเดนิหน้าผลติออก

จ�าหน่าย คือ การวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน
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หรือก�าไรให้แก่กิจการ 5) พัฒนาผลิตภัณฑ์ หลังจากวิเคราะห์

ผลติภณัฑ์แล้วว่าผลติภณัฑ์คุม้ค่าแก่การลงทนุและมคีวามเหมาะสม 

ในเชิงธุรกิจจะท�าการลงทุนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด  

6) ทดสอบตลาด เป็นการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทดสอบเพื่อศึกษา

ปฏิกิริยาของผู้บริโภคก่อนการผลิตเป็นจ�านวนมาก และ 7) วาง

ตลาดผลิตภัณฑ์เป็นการน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจริงๆ

อนุชิต กุลมาลา (2552) ได้เสนอแนวทางการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องจักสานว่ามีแนวทางอยู่ 3 แนวทาง 

คือ

1. พัฒนาโดยการยึดถือเอกลักษณ์รูปแบบดั้งเดิมเป็นหลัก 

มี 2 ลักษณะ คือ

 1.1 ดดัแปลงงานซ่ึงมปีระโยชน์ใช้สอยเดมิให้เหมาะสม

กับประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบัน

 1.2 น�างานที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งมาประยุกต์ใช  ้

อีกอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมในปัจจุบัน

2.  พัฒนาโดยน�ามาเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นใหม่

3.  พัฒนาโดยยึดถือประโยชน์ใช้สอยปัจจุบัน

 3.1 การพฒันาโดยยดึถอืเอกลกัษณ์ของรปูแบบดัง้เดมิ

เป็นหลัก เป็นการพัฒนารูปแบบและประโยชน์ใช้สอยที่สามารถ 

คงไว้ซึ่งศิลปะด้ังเดิมได้อย่างสูงสุด ท้ังน้ีงานจักสานใหม่ก็ยังคงสื่อ

ความหมายของวัฒนธรรมในปัจจุบันได้ มี 2 วิธีคือ

  3.1.1 ท� า ได ้ โดยการดัดแปลง จักสานซึ่ งมี

ประโยชน์ใช้สอยเดิมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ หรือประโยชน์

ใช้สอยปัจจุบัน เช่น กระเป๋าถือใส่หมากพลู  ซึ่งเป็นที่นิยมกันในหมู่

สตรีสมัยก่อนมาดัดแปลงให้เป็นกระเป๋าถือส�าหรับสตรีในปัจจุบัน

แต่เนือ่งจากสภาพความเป็นอยูไ่ด้เปลีย่นแปลงไป สตรใีนปัจจบุนัจะ

ถือกระเป๋า ติดตัวไปพร้อมท้ังใส่กระเป๋าสตางค์ผ้าเช็ดหน้า ฯลฯ  

ไว้ภายในกระเป๋าถือนี้ ด้วยเหตุนี้จึงนิยมให้มีฝาปิดพร้อมที่ยึด  

เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้สึกทางด้านความปลอดภัย จะเห็นได้

ว่าการจักสานใหม่น้ีมิได้เปลี่ยนแปลงประโยชน์ใช้สอยแต่ดัดแปลง

ให้ประโยชน์ใช้สอยเก่าเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

เท่านั้นเอง ผลงานท่ีได้มามีลักษณะของการประยุกต์รูปแบบที่ดี 

กล่าวคือ สามารถคงเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของรูปทรงไว้ได ้

ในการที่ขึ้นรูปด้วยฐานหกเหลี่ยมด้านไม่เท่ามาเป็นปากรูปไข่  

ส่วนหูจับนั้นก็สามารถจับลักษณะเด่นจากของเกมเอาไว้ได้เช่นกัน

โดยการให้หูเป็นส่วนหน่ึงงอกออกมาจากส่วนของล�าตัว ซึ่งท�าให ้

เกิดความรู้สึกว่ารูปทรงทั้งหมดมีเอกภาพเดียวกัน ส่วนการผลิต 

ส่วนปากของกระเป๋าให้เล็กลงนั้นเนื่องจากให้สะดวกสอดคล้องกับ

การที่ต้องปิดเปิดฝา จึงนับว่าเป็นตัวอย่างอันดีของการประยุกต์ 

จักสานด้วยวิธีการนี้

  3.1.2 ท�าได้โดยการน�าเอาจักสานท่ีมีประโยชน์

ใช้สอยในชีวิตประจ�าวันอย่างหน่ึงมาประยุกต์ใช้มีประโยชน์ใช้สอย

เป็นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งยังสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

โดยทีจ่กัสานใหม่นีม้ลัีกษณะไม่เคอะเขนิ หากแต่เป็นการสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์จักสานที่มีประโยชน์ใช้สอยใหม่ขึ้นมา

 3.2 การพัฒนาโดยน�ามาเรียบเรียงเรื่องราว ขึ้นใหม่ 

ได้แก่ การที่น�าเอาจักสานพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ที่มิใช่จักสาน  มิใช่

ศลิปะพืน้บ้านมาประกอบกนั โดยให้มปีระโยชน์ใช้สอยท่ีสอดคล้อง

กนั ดงัตวัอย่างชดุรบัประทานอาหาร ซึง่เป็นรปูแบบทีม่กีารประยกุต์             

ด้วยการปรุงแต่งเพิ่มเติม ท�าให้การรับประทานอาหารดูมีพิธีรีตอง

ขึน้ โดยการน�าจานข้าวกระเบือ้งเคลือบซึง่มปีระโยชน์ใช้สอยในการ

เป็นภาชนะใส่อาหารอย่างสมบูรณ์แบบแล้วมาวางลงบนกระจาด

ส�าหรบัใส่ผลไม้ กบัฝาชคีรอบซึง่ได้ขนาดกนัพอดมีาประกอบกนัขึน้

เป็นเรื่องราวใหม่ คือ ชุดภาชนะส�าหรับใส่อาหารพร้อมฝาครอบ

นั่นเอง ส่วนที่รองจานซึ่งประดิษฐ์ใหม่นี้มีไว้ประดับเท่านั้น

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าแนวทางการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์มิได้เป็นการลอกเลียนรูปแบบ หากแต่พัฒนางานจักสาน

ที่ประยุกต์ใหม่น้ีให้มีประโยชน์ใช้สอยเดิมหรือคล้ายคลึงของเดิม

เป็นการประยุกต์งานจักสานที่มีประโยชน์ใช้สอยสอดคล้องกับวิถี

การด�าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถิ่นปัจจุบัน

และยังคงไว้ซึ่งรูปทรงหรือลวดลายที่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรม

ของคนในท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้จากการศึกษาแนวคิด ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องจักสาน ในปัจจุบันคุณค่า 

ในด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ จักสานลดน้อยลงจึงต้องมี

การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานโดยการประยุกต์

การน�าวัสดุอื่นๆ มาเสริมเพื่อผลิตภัณฑ์จักสานมีความแข็งแรง  

มคีวามแปลกใหม่สร้างความน่าสนในและด้านประโยชน์การใช้สอย

และเพื่อการจ�าหน่ายด้วยดังที่ 

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา

ผู้วิจัยศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านเทคนิค วิธีการ 

องค์ความรูท้ีเ่กีย่วกบังานจกัสานไม้ไผ่ องค์ความรูด้้านงานหัตถกรรม

จักสานไม้ไผ่จากผู้ทรงภูมิปัญญา ในท้องถิ่นตลอดจนเป็นการศึกษา

เกีย่วกบัศกัยภาพของชมุชนเพือ่ก�าหนดเป็นองค์ความรูไ้ปใช้พฒันา

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานหัตกรรม          

ไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ขอบเขตด้านประชากร

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน วิสาหกิจ

ชุมชนท่ีใช้ไม้ไผ่ในงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ในพื้นที่จังหวัด

03 ����������������� 1-80.indd   4 6/30/20   11:34 AM



Journal of Rajanagarindra January - June  2020       5

ปราจีนบุรีจ�านวน 400 คน เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการปลูกไผ่และ 

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่

จากผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นจ�านวนมาก 

ขอบเขตด้านเวลา

มิถุนายน–ตุลาคม พ.ศ. 2562

วิธีด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ส�าหรบัการวิจยัเชงิคณุภาพ ผูว้จิยัด�าเนนิการวจิยัเชงิเอกสาร 

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร โดยการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับการก�าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือ

กระบวนการวิธีการวิจัยโดยการใช้กระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

คร้ังนีไ้ด้ก�าหนดพืน้ทีท่ีศ่กึษาคอืจงัหวัดปราจีนบรุ ีก�าหนดประชากร

กลุ่มเป้าหมายไว้ คือ 1) เจ้าของสวนไผ่ จ�านวน 5 คน 2) ผู้น�าชุมชน 

ปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 5 คน 3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ�านวน 5 คน 

โดยด�าเนินกระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ

เจาะจง เนือ่งจากผูศ้กึษามข้ีอจ�ากดัในเร่ืองของระยะเวลาการศึกษา

จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก คือการสัมภาษณ์โดย

ก�าหนดตัวผู ้ตอบเป็นการเฉพาะเจาะจงเพราะผู้ตอบเป็นกลุ่ม 

เป้าหมายทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของผูศ้กึษา ซึง่บคุคลประเภท

นี้เรียกว่าผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ อันเป็นการเลือกตัวอย่างที่ผู้ศึกษาได้

ด�าเนินการพิจารณาเลือกตัวอย่างด้วยตนเองเพ่ือที่จะได้น�าข้อมูลที่

ได้รับจากกระบวนการวธิกีารวิจยัเชิงคณุภาพมาด�าเนนิการประมวล

ผลข้อมูลอันน�าไปสู่ข้อค้นพบต่อไป

ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่ใช้ไม้ไผ่ในงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ใน 

พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จ�านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการ

รวบรวมข้อมูล โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยไม่อาศัย

ความน่าจะเป็น เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีศึกษาเป็นพื้นท่ีที่มีการปลูกไม้ไผ่

และใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการสร้างองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรม

จักสานไม้ไผ่จากผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นจ�านวนมาก 

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย

เครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี ้

ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงมีขั้นตอนการ

สร้าง คือ 1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 2) ก�าหนด

ประเด็นในการสอบถาม 3) ก�าหนดรูปแบบสอบถาม 4) สร้าง

แบบสอบถามตามประเด็นและรูปแบบค�าถามที่ก�าหนด 5) 

แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นน�าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ

ความถูกต้องของเน้ือหา 6) น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข 7) 

พิจารณาปรับข ้อค�าถามมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 8) พิมพ์

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป

ส�าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิง

คุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็น

แบบสมัภาษณ์ค�าถามเหมอืนกนัทกุคนและการศกึษาจากข้อมูลทีม่ี

ผู้บันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น โดยลักษณะข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1.  ข้อมูลปฐมภูมิเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ จากผู้ให้

สมัภาษณ์ การสัมภาษณ์มลีกัษณะคล้ายกบัการใช้แบบสอบถามโดย

ก�าหนดเป็นค�าถามปลายเปิดค�าถามต่างๆ ได้ถูกก�าหนดเป็นแบบ

สัมภาษณ์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นการ

สัมภาษณ์  ที่มีค�าถามและข้อก�าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์

ผู้ใดก็ใช้ค�าถามแบบเดียวกัน  มีล�าดับขั้นตอนเหมือนกัน 

2.  ข้อมูลทุติยภูมิเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร

เอกสารทางวิชาการต่างๆ และสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่

เกีย่วข้องกบัแนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยั ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ศึกษาถงึ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การรวบรวมข้อมูล

ส�าหรับกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ทีน่�ามาใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้ก�าหนดกระบวนการหรอืแนวทางใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กระบวนการหรือแนวทางในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า

ข ้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและกระบวนการหรอืแนวทางในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มโดย

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นกระบวนการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพมี

สาระส�าคัญโดยสรุปดังนี้ 

1.  เมื่อผู้ศึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์ และท�าการทดสอบ

แบบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะน�าแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวไป

สัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

2.  ผู ้วิจัยท�าการตรวจสอบความเรียบร ้อยของแบบ

สัมภาษณ์และท�าการศึกษาและน�าข้อมูลค�าตอบที่สมบูรณ์ในแบบ

สัมภาษณ์ดังกล่าวที่สมบูรณ์ไปวิเคราะห์หาข้อมูลทางขั้นตอนเชิง

คุณภาพต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผู้วิจัยท�าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ โดยใช้วิธีด�าเนินการ

ศึกษา 2 วิธี คือ 

1)  วิธีการวิจัยเอกสาร เป็นการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูล

ทั่วไปจากหนังสือเอกสารวิชาการต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องวารสาร 
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บทความ และสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เป็นข้อมูลที่เก่ียวข้อง

กับแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2) วธิวีจัิยภาคสนาม เป็นการศกึษาวธิกีารสมัภาษณ์แบบมี

โครงสร้างที่แน่นอน ในการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ตามแบบ

สัมภาษณ์ที่ได้สร้างขึ้นไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ               

การวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือ

ส�าหรับการส�ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับในส่วนของ

แบบสอบถามแบบประเมินค่า โดยแบ่งเป็น 5 ระดับตามมาตรวัด

แบบลิเคอร์ท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สุด

ตารางที่ 1 การก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

 ระดับการให้ความส�าคัญ คะแนน

 มากที่สุด 5

 มาก 4

 ปานกลาง 3

 น้อย 2

 น้อยที่สุด 1

ในการแปลความหมายข้อมลูใช้เกณฑ์การวดัระดบัโดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ โดยอาศัยขอบเขตของคะแนน 1, 2, 3, 4, และ 

5 แล้วแปลความหมายตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด (วิชิต อู่อ้น, 2550)  

ดังต่อไปนี้

ระดับ 1 ค่าเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง น้อยที่สุด ระดับ 2 

ค่าเฉลี่ย 1.81–2.60  หมายถึง น้อย   ระดับ 3 ค่าเฉลี่ย 2.61–3.40 

หมายถึง ปานกลาง  ระดับ 4 ค่าเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง มาก 

ระดับ 5 ค่าเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 3–50 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 55 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 

44 มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 34 มีรายได้ต ่อเดือน  

10,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้านการจัดการด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภาพรวมทัง้ 6  ด้าน  มค่ีาเฉลีย่อยู่ในระดบัมาก แต่เมือ่พจิารณาราย

ด้านพบว่าด้านการถ่ายทอดความรู้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา

ด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านกระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ และท้ายสุดด้านองค์ความรู้ภูมิปัญญา ตามล�าดับ     

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน  ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณารายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไป

น้อยพบว่า ด้านความรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรู ้มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ 

รองลงมาด้านวัฒนธรรมองค์กรด้านโครงสร้างพื้นฐาน และท้ายสุด

ด้านภาวะผู้น�า 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่า

เพิ่มเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เชิงสร้างสรรค์ และท้ายสุดการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย ตามล�าดับ   

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านการจัดการด้านภูมิปัญญา

ท้องถิ่น รองลงมาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และท้ายสุดด้านการจัดการความรู ้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน ตามล�าดับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังไม่มีสูตรส�าเร็จใดๆ ท่ีดี

ทีสุ่ด ดงันัน้แนวทางการก�าหนดนโยบายพฒันา ในประเทศต่างๆ จงึ

ล้วนแตกต่างกันไปตามบริบททางวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ

ของประเทศนั้นๆ  ไม่อาจจะน�ามาใช้กับประเทศไทยได้ทั้งหมด  

เราจึงศึกษาและท�าความเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ         

และน�าประสบการณ์ทัง้ท่ีประสบความส�าเร็จและความล้มเหลวหรอื

ผดิพลาดของประเทศอืน่ มาเป็นบทเรยีนและปรบัใช้ให้เข้ากบับรบิท

ของประเทศไทย ซึ่งมิติของประเทศไทยนั้นแนวทางการพัฒนา

ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานหัตกรรมไม้ไผ่

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จึงต้องให้ความส�าคัญกับ

ความรับผิดชอบต ่อสังคมในท ้องถิ่นควรพัฒนาเศรษฐกิจ 

เชิงสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

   

อภิปรายผล
บริบทขององค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมจักสาน ไม้ไผ่จาก

ผูท้รงภมูปัิญญาในท้องถิน่เพือ่พฒันาผลิตภณัฑ์จักสานหตักรรมไม้ไผ่

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  การพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ก็ไม่มีสมการ ที่ตายตัวหรือสูตรส�าเร็จใดๆ แนวทางการ

ก�าหนดนโยบายพัฒนาในประเทศต่างๆ จึงล้วนแตกต่างกันไปตาม

บรบิททางวฒันธรรม สังคม และเศรษฐกจิของประเทศนัน้ๆ นโยบาย

ทีใ่ช้ในสหราชอาณาจกัร ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ หรอืประเทศอืน่ๆ ไม่ว่าจะ

ในยคุใดกไ็ม่อาจจะน�ามาใช้กบัประเทศไทยได้ทัง้หมด เราท�าได้เพยีง

แค่เรยีนรู ้ศกึษาและท�าความเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ 

และน�าประสบการณ์ทัง้ทีป่ระสบความส�าเรจ็และความผดิพลาดของ
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ประเทศอื่น มาเป็นบทเรียนและปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของ

ประเทศไทย เพื่อใหเ้ศรษฐกิจสรา้งสรรค์กลายเป็นหนึ่งในเครือ่งมอื

ส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาภูมิปัญญาในท้องถ่ินเพื่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานหัตกรรมไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการด้าน

ภมูปัิญญาท้องถ่ิน ภาพรวมทัง้ 6 ด้าน มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก แต่

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการถ่ายทอดความรู้ มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด รองลงมาด้านการจัดเก็บความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านกระบวนการจัดการความรู้  ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และท้ายสุดด้านองค์ความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามล�าดับ 

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่อง

จักสาน มี 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณา

รายด้านเรยีงจากค่าเฉลีย่มากไปน้อยพบว่า ด้านความรูเ้กีย่วกบัการ

จัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาด้านวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และท้ายสุดด้านภาวะผู้น�า ตามล�าดับ      

ระดบัการพฒันาผลติภัณฑ์และสร้างมลูค่าเพิม่ เชงิเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์ มี 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  แต่เมื่อพิจารณา 

รายด้านพบว่าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีค่าเฉล่ียมากที่สุด  

รองลงมาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และท้ายสุดการ 

มีส่วนร่วมตามล�าดับ   

จากผลการวจิยั สอดคล้องกบั จริวฒัน์ นาคพนม (2549) ได้

ศกึษาการพัฒนารปูแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิน่ในด้านอาชพี

จักสานของชุมชนในจังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนา

รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านอาชีพจักสานของ

ชุมชนในจังหวัดอ่างทอง มีองค์ประกอบส�าคัญด้วยกัน 3 ส่วน คือ 

องค์ประกอบที่ 1 ค่านิยมของการจักสาน องค์ประกอบที่ 2 องค์

ความรูด้้านการจกัสาน และองค์ประกอบที ่3 วธิกีารสอนการจกัสาน 

และผลจากการทดลองปฏบิตักิารถ่ายทอดภมิูปัญญาท้องถิน่ในด้าน

อาชีพจกัสานของชมุชนในจงัหวดัอ่างทอง  โดยผูส้อนหรอืผู้ถ่ายทอด 

ใช้กระบวนการ 3 องค์ประกอบดังกล่าว พบว่า ผู้เรียนสามารถ

ผลติผลงานกระเป๋าถือสตรไีด้ทกุคน ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดพีอใช้ ผล

จากการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีความรัก 

ความชอบ มีความศรัทธา มีทัศนคติ  และเกิดค่านิยมในการจักสาน

มคีวามรูค้วามเข้าใจ บอกได้ปฏบิตัไิด้อย่างชดัเจน เกดิทกัษะในเรือ่ง

การจักสานจนสามารถน�าไปท�าต่อ และผลิตผลงานได้อย่างมี

คณุภาพน�าไปสูก่ารประกอบอาชพีได้  และผลจากการทดลองปฏิบติั

การ พบว่า การพฒันารปูแบบการถ่ายทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ในด้าน

อาชีพจักสานของชุมชนในจังหวัดอ่างทองโดยใช้กระบวนการ 3  

องค์ประกอบนี้สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้สอน

จะต้องท�าตามขัน้ตอนของการถ่ายทอดทลีะขัน้ตอนตัง้แต่ต้นจนจบ  

และสอดคล้องกับ วัชรา ทองหยอด (2550) ได้ท�าการศึกษาการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานต�าบลป่าบง อ�าเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม่ จากการศึกษา พบว่า กระบวนการผลิตจักสานต�าบลป่าง

มีมานานแล้ว โดยใช้ไม้ไผ่จนกลายเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของ 

ชาวบ้าน โดยจะท�างานในเวลาว่างจากท�าไร่ท�านา ซึ่งท�าไว้ใช้เองใน

ครอบครัว ต่อมามีการท�าเพื่อขายในชุมชน หรือน�าไปแลกสิ่งของ

จากท่ีอื่น และมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ 

สวยงามมากขึ้น จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างงานและเสริมรายได้ให้

แก่ชาวบ้านเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับ สุภาพร ชาววัง (2552) 

ได ้วิ จัยเรื่องการประยุกต์ใช ้ภูมิป ัญญาพื้นบ้านในการพัฒนา 

เครื่องจักสานเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษา 

พบว่าการพัฒนาอุปสรรคที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ 

ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จักสานท่ีผลิตมี

คุณภาพได้มาตรฐานซึ่งต้องมีการเรียนรู้ การเลือกวัตถุดิบ การ

ออกแบบ การท�าลวดลาย จักสาน การย้อมสี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ออกแบบผลติภณัฑ์สรปุเป็นความรูใ้หม่แล้ว จงึน�าความรูใ้หม่นัน้มา

พัฒนากลุ่ม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเพิ่มมูลค่าในด้านการขาย

ที่ได้แสดงถึงภูมิปัญญา และความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่ม

ภายในท้องถิน่ และสอดคล้องกบั วิภา แก้วปานกนั (2552) ได้ศกึษา

แนวทางในการอนรุกัษ์และพฒันางานหตัถกรรมเครือ่งจกัสานไม้ไผ่

ในจังหวัดนครราชสีมาจากผลการศึกษาพบว่า มีการอนุรักษ์

ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและการพัฒนาวัตถุดิบ 

โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นไม้ และหวายที่ใช้ท�าผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

หน่วยงานราชการระดบัจังหวดัให้ความรูแ้ก่คนในชมุชนเกีย่วกบัการ

บ�ารุงรักษาป่าไผ่ธรรมชาติและวิธีการท�าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและ

จดัหาวสัดุอปุกรณ์และเครือ่งมือ ทีใ่ห้ความสะดวกในการเพิม่ผลผลติ 

และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ 

ท้องถิ่นสิ่งส�าคัญคือควรพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ ท่ีเกิดจากความ

คิดริเริ่มและประสบการณ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

ด้านคณุภาพของผลติภณัฑ์ควรก�าหนดและส่งเสรมิเกณฑ์มาตรฐาน 

เพื่อการรับรองคุณภาพโดยการแสดงเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์

ให้เป็นสนิค้า OTOP ด้านประโยชน์ใช้สอยควรจดัท�าให้เหมาะสมกบั

สภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีความเชือ่ และวถิชีวีติของ

คนในท้องถิ่นส่วนด้านการบรรจุภัณฑ์ควรท�าบรรจุภัณฑ์ท่ีเข็งแรง

และสวยงามเพ่ือป้องกันการช�ารุดและเพื่อดึงดูดความสนใจ 

ผลิตภัณฑ์ควรเคลื่อนย้ายได้สะดวกและราคาบรรจุภัณฑ์ควร

สอดคล้องกับราคาผลิตภัณฑ์ด้วย และยังสอดคล้องกับ อนุชิต  

กุลมาลา (2552) จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
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จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ จัดหาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น  

เน้นเอกลักษณ์ตามแบบบรรพบุรุษรูปแบบเดิมแต่เน้นการใช้

ประโยชน์ใช้สอยหลายอย่าง น�าลวดลายจากผลิตภัณฑ์จักสานชนิด

อื่นมาประยุกต์รูปทรงและลวดลาย น�าวัสดุอื่นมาประดับตกแต่งให้

เกิดความแปลกใหม่ยึดความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และศักยภาพ

ของผู้ผลิตควรตอบสนองต่อวิถีชีวิตชุมชนและสอดคล้องกับ อัญชลี               

คงทอง (2553) ได ้วิจัยเรื่องแบบอย่างในการพัฒนาอาชีพ 

เครื่องจักสานอ�าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีจากผลการวิจัยพบว่า 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหัตถกรรมจักสาน กลุ่มอาชีพจักสาน 

พบว่า ควรอนุรักษ์หรือคงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของ

กลุ่มอาชีพจักสานแต่ละกลุ่มไว้ให้เป็นอย่างดี เพราะความโดดเด่น

ผลงานของแต่ละกลุ่มจักสานไม่เหมือนกันงานจักสานที่พบเจอ            

จะสามารถบอกแหล่งที่มาได้ว่า ผลิตจากกลุ่มจักสานที่ใด และด้าน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า กลุ่มอาชีพจักสานควรให้ความส�าคัญ

ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น ควรมีการวางแผนส�าหรับการ

สบืทอดอาชพีจกัสาน เพือ่ให้กลุม่คงอยูไ่ด้ตลอดไปมฉิะนัน้แล้ว กลุม่

อาจจะล่มสลาย เพราะงานจักสานต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความ

ช�านาญ เป็นการสะสมประสบการณ์แล้วสืบทอดให้ลูกหลานรุ่นต่อ

ไป ในลกัษณะครสูอนศษิย์ พ่อสอนลกู พีส่อนน้องต่อไปเรือ่ยๆ ด้วย

การฝึกจนปฏิบัติจริง ส่วนเรื่องปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน  

พบว่า ปัญหาของกลุ่มอาชีพจักสานก็จะมีขึ้นตลอดทุกยุคสมัย 

แต่ลักษณะของปัญหาช่วงระยะเวลาของการรวมตัว มีปัญหาด้าน

การขาดทักษะฝีมือของสมาชิก กลุ่มได้ร่วมกันแก้ไขในเรื่องที่ท�าเอง

ได้กลุ่มก็ด�าเนินการเอง เพราะว่าต้องอาศัยการฝึกฝนของแต่ละคน 

อาศยัร่วมกนัฝึกสอนเพือ่พฒันาฝีมอืของแต่ละคน และยงัสอดคล้อง

กับเอกพงศ์ อินเกื้อ ประชาพิจักชา และอาณัฏ ศิริพิชญตระกูล 

(2554) ได้ท�าการศึกษาพัฒนากระบวนการผลิตหัตถกรรมจักสาน

ส�าหรับสร้างแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนของ

จงัหวดัอ่างทองผลการศกึษาพบว่า กระบวนการผลติงานหตัถกรรม

จักสานยังเป็นกระบวนการผลิตท่ีเกิดจากการถ่ายทอดภูมิปัญญา

ภายในครอบครัว แต่เมื่อกระแสสังคมเปลี่ยนไป ความต้องการของ

ผู ้บริโภคมีมากขึ้น งานหัตถกรรมเกิดการแข่งขันมากขึ้น การ

สร้างสรรค์งานหัตถกรรมจึงเป็นเพียงการผลิตตามค�าส่ังท�าให ้

รูปแบบ การพัฒนาหัตถกรรมจักสานไม่ได้เกิดจากการสร้างสรรค์

เท่าที่ควร ชุมชนเป็นเพียงฐานการผลิตให้กับนายทุน ส่วนวิธีการ

สร้างสรรค์งานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ท่ีใช้พื้นฐานของหัตถกรรม

อุตสาหกรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน การเลือกใช้เทคนิคหรือ

กระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถ่ินรวมกับการใช้เทคโนโลยีที่

เรียบง่ายหรือวัสดุทางอุตสาหกรรม จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถ

สร้างสรรค์งานหตัถกรรมให้ได้รวดเรว็ มคีณุภาพ สามารถแข่งขนักบั

ความต้องการของตลาดโลกได้ และยงัสอดคล้องกบั อนชิุต กลุมาลา 

(2552) การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน

จักสานไม้ไผ่ เพ่ือเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 

ตอนล่างจากการศึกษา พบว่า องค์ความรู้งานจักสานที่สืบทอด 

ต่อกันมา ได้แก่ การปลูกไผ่ การสังเกตชนิดของไผ่ และอายุไผ่  

การคัดเลือกไผ่สีสุก การตัดไผ่ฤดูกาลและวันตัดไผ่ และการเก็บ

รักษาไม้ไผ่ องค์ความรู้เหล่านี้เกิดจากประสบการณ์จึงได้เส้นตอกที่

มคีณุภาพเหนยีวและทนทาน ลวดลายทีน่ยิม คอื ลายแม่บทกรรมวธิี

ที่ท�าให้เกิดความคงทนและเพื่อป้องกันเชื้อราและมอด ได้แก่ การ

รมควนัและการทาน�า้มนัยางหรอืครัง่ ปัจจบุนัการผลติยงัคงสบืทอด

องค์ความรู ้เดิมแต่เม่ือผลิตเป็นสินค้าจึงมีความประณีตยิ่งขึ้น  

มกีารจกัตอกด้วยเครือ่งรดี การสานลวดลายใหม่ การเคลอืบเงาด้วย

สารสังเคราะห์การย้อมด้วยสีเคมี และประกอบด้วยวัสดุอ่ืนเพื่อให้

ชิ้นงานมีคุณค่ามากขึ้น และยังสอดคล้องกับสุภาพร ชาววัง (2552) 

ได้ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการพัฒนา 

เครื่องจักสานเชิงพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า 

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานเก่ียวข้องกับ

ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์

และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนกลายเป็นองค์ความรู้ประจ�าท้องถิ่นที่

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและการปลูกฝังวิธีคิด การด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันให้แก่ลูกหลานเพื่อปฏิบัติสืบต่อกันมา กระบวนการ

จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน

ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) การก�าหนดความรู้

เกีย่วกบัการก�าหนดผลติภณัฑ์ ผ่านการคดิและตดัสนิใจร่วมกันของ

สมาชิกกลุ่ม จากน้ันจึงน�าไปสู่ (2) การแสวงหาและยึดกุมความรู้

ทีม่าจากภายในกลุม่และภายนอกเพือ่ให้เกดิความรูเ้ฉพาะของกลุม่ 

และน�าไปสู่ (3) การแลกเปล่ียนความรู ้อย่างไม่เป็นทางการ 

โดยเฉพาะการแลกเปลีย่นความรูภ้ายในกลุม่ เพือ่ให้สมาชกิมคีวาม

รู้และทักษะในการผลิตมากขึ้น และเป็นที่มาของ (4) การจัดเก็บ

ความรู้ในตัวบุคคล และ  (5) การถ่ายทอดความรู้มีรูปแบบการ

ถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและเป็นทางการ และ เงือ่นไขทีท่�าให้การ

จดัการความรูภู้มปัิญญาท้องถิน่ด้านหตัถกรรมเครือ่งจกัสานประสบ

ความส�าเร็จมี 4 เงื่อนไขที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) ความรู้ด้านการจัดการ

ความรู้ 2) วัฒนธรรมองค์การ 3) ภาวะผู้น�า และ 4) โครงสร้าง 

พืน้ฐาน รวมถงึข้อค้นพบทีส่�าคญัของการวจิยั คอืการพึง่ตนเองของ

กลุม่วสิาหกจิชมุชน   ทีผ่ลติเครือ่งจกัสาน ซึง่จากองค์ประกอบหลกั

ทั้ง  3 ประการนั้น น�าไปสู่การพึ่งตนเองของกลุ่มองค์การชุมชนได้

อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการที่ส�าคัญ ได้แก่  การมีผู้น�าที่เข้มแข็ง 

มคีวามสามคัค ีการยดึหลักเศรษฐกจิพอเพยีงในการด�าเนนิชวิีต และ

การมีใจรักในด้านการจักสาน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.  ควรสร้างวฒันธรรมองค์กรในท้องถ่ินให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้เพื่อความยั่งยืน

2.  ควรสรรหาผู้น�าท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อประสาน

ร่วมมือภายในชุมชนในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาใน 

ท้องถิ่น

3.  ควรพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานของ

ชุมชนเพื่อความสะดวกในการพัฒนาภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานหัตกรรมไม้ไผ่เพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เชิงสร้างสรรค์     

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรเพิ่มตัวแปรในการวิจัยเพื่อดูว่าตัวแปรใดบ้างที่ 

นอกเหนือจากงานวิจัยน้ีท่ีมีผลต่อการพัฒนาการเมืองโดยศึกษา

อิทธิพลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ

2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบบริบทของพ้ืนที่อื่นเพื่อดูว ่า 

ผลการวิจัยดังกล่าวมีความสอดคล้องกันกับผลงานวิจัยฉบับนี้ 

หรือไม่ อย่างไร
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