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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาเครื่องจักสาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในตาบลดง
มะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ศึกษาจากผู้ท่มี ีอาชีพจักสาน และผู้สงู อายุท่มี ีองค์ความรู้ด้านจักสาน บ้ านดงมะดะ
หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 15 และบ้ านป่ าก่อพัฒนา หมู่ท่ี 16 จานวน 10 คน โดยใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดเวที การออกแบบ
และอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลการวิจัยพบว่าภูมปิ ัญญาการจักสานในตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็ นผลิตภัณฑ์
ที่ทาขึ้นเพื่อใช้ ในการดารงชีวิตประจาวัน เรียนรู้และสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและบางท่านเรียนรู้จากเพื่อนบ้ าน สะท้ อน
ให้ เห็นการสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั หรือที่เรียกกันว่าภูมปิ ัญญา ผู้จักสานจักสานผลิตภัณฑ์ยามว่างเว้ นจากการ
ทางานประจา การทานา ทาสวน ค้ าขายผลิตภัณฑ์ท่จี ักสานและใช้ กนั มาในครัวเรือน ได้ แก่ ตะกร้ า ข้ อง กระบุง )ซ้ าหวด(
ฝาชี แซะ สุ่มจับปลา สุ่มไก่ ไซ เป็ นต้ น ผู้วิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อเข้ าสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้ อมทั้งประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับดี และร่ วมกับผู้จักสานใน
ชุมชนร่ วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความต้ องการของตลาด คัดเลือกผลิต และพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ คือ ตะกร้ า นามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ ประโยชน์ได้ หลากหลายแต่ยังคงเอกลักษณ์ด้ังเดิม )ซ้ าหวด(คือ
ตะกร้ าใส่ผักและผลไม้ โคมไฟ ฝาชี พัฒนาโดยจักเส้ นตอกให้ มีความสม่าเสมอ เส้ นเรียบไม่มีขุยและผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ มี
ความคงทนมีอายุการใช้ งาน ไม่เกิดเชื้อราและไม่มตี วั มอด
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาบลดงมะดะ
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Abstract
This research aimed to study the wisdom of wicker and to develop for the standard of community product
in Dong Mada Sob – district, Mae Lao Distric, Chiang Rai Province. Learning from those who have a professional
wiker. and older people with local knowledge of wicker in Ban Dong Mada Moo 7, Moo 15, Ban Pa Ko Pattana
about 10 people using indepth interviews, community forum and product development workshop.
The results showed that the most of local of wicker in wisdom Dong Mada Sob–district, Mae Lao District,
Chiang Rai Province made for use in daily life. and learning from some of the elders and their neighbors. Reflecting
inherited from the past to the present, and they do it in free time from work, farming, gardening, and used for
household, including baskets (left beating) of the basket confections gouging randomly COOP site, the workshops
developed products. woven into community standard. The satisfaction rating in training at a good level, and analysis
of quideline. Approach to product development Including market demand Product selection, production and
development of the basket (left beating) to develop a product that is versatile, but still uniquely original. Baskets
of vegetables and fruit confections lamp developed by these strips to ensure consistency. Smooth lines and lint-free
products that are durable, last for. There was no mold and no moth.
Keywords : Wicker, Standard of community product, Dong Mada Sob - district

ประเทศไทยอยู่ในเขตมรสุมมีอากาศร้ อนชื้นภูมปิ ระเทศเป็ นป่ าเขา ประชากรส่วนใหญ่ ในอดีต มีอาชีพหลักคือ
เกษตรกรรม ชีวิตความเป็ นอยู่ผูกพันกับธรรมชาติอย่ างใกล้ ชิดส่งผลให้ บรรพบุรุษไทยสามารถศึกษา เรียนรู้และเห็น
คุณค่าของวัสดุท่มี อี ยู่ในธรรมชาติ สามารถในการเลือกสรรคุณสมบัตเิ ด่นของพันธุบ์ างชนิด เช่น ไม้ ไผ่ หวาย กก มะพร้ าว
ป่ าน ใบลาน ย่านลิเภา ปอ เป็ นต้ น แล้ วนามาใช้ ประโยชน์ด้วยการจักสาน การถัก การทอ เพื่อประสานลวดลายติดต่อกัน
ให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ เป็ นภาชนะที่มรี ปู ร่างต่างๆ มากมาย มนุษย์จะนาวัตถุดบิ จากธรรมชาติเท่าที่จะหาได้ ใกล้ ตวั มาทาให้ เกิด
ประโยชน์ เช่น การนาใบไม้ กิ่งไม้ ต้ นไม้ ประเภทเถานามาสานมาขัดเป็ นรูปทรงง่ายๆ เพื่อใช้ เป็ นภาชนะหรือมาสานขัดกัน
เป็ นแผ่นเพื่อใช้ สาหรับปูรองนั่ง รองนอนก่อนที่จะพัฒนามาเป็ นเครื่องจักสานที่มีความประณีตในยุคต่อมาเครื่องจักสาน
เป็ นงานศิลปหัตถกรรมที่มนุษย์คดิ วิธกี ารต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้ สร้ างเครื่องมือเครื่องใช้ ในชีวิตประจาวันด้ วยวิธกี ารสอดขัดและ
สานกันของวัสดุท่เี ป็ นเส้ นเป็ นริ้ว โดยสร้ างรูปทรงของสิ่งที่ประดิษฐ์ ข้ ึนนั้นตามความประสงค์ในการใช้ สอยตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ ประสานกับขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อศาสนาและวัสดุในท้ องถิ่นนั้นๆ )ความเป็ นมาเครื่องจักสาน,
2559(
เครื่องจักสาน นับว่าเป็ นงานหัตถกรรมท้ องถิ่นที่อยู่ค่กู บั วิถชี ีวิตของคนในท้ องถิ่นไทยมาตั้งแต่โบราณ เนื่องจาก
ชีวิตความเป็ นอยู่ในแบบสังคมเกษตรกรรมมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาธรรมชาติจาเป็ นต้ องใช้ อปุ กรณ์หรือเครื่องมือในการดารงชีพ
เช่ น อุปกรณ์ห่อหุ้มอาหาร นา้ หรืออุปกรณ์ในการจับสัตว์นา้ เพื่อนามาเป็ นอาหารในการดารงชีพ ฯลฯ ซึ่งเกิดจากการ
นาเอาไม้ ไผ่มาสานหรือขัดให้ เกิดเป็ นภาชนะในการห่อหุ้มเพื่อใช้ ในสถานการณ์ต่างกันออกไป
ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น )2559( รวมถึงงานศิลปหัตกรรมที่เกี่ยวข้ องประเพณี วัฒนธรรมของท้ องที่น้นั จะเป็ นสิ่งที่
สร้ างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์งานจักสานได้ เป็ นอย่างดี เครื่องจักสานนับได้ ว่าเป็ นสิ่งที่สะท้ อนแนวคิดวิถีชีวิตของคน
ในท้ องถิ่นได้ เป็ นอย่างดี และในขณะเดียวกันก็สร้ างเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของแต่ละท้ องที่ข้ นึ มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่อง
จักสานของตาบล ดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าและที่สาคัญ คือ ป่ าไผ่
ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ สาคัญในการผลิตเครื่องจักสาน ผสมผสานกับเอกลักษณ์ของพื้นเมืองล้ านนา ทาให้ งานจักสานของตาบลดง
มะดะ มีความโดดเด่นและสวยงาม เครื่องจักสานนอกจากจะใช้ เป็ นเครื่องอานวยความสะดวกในการดารงชีพ แล้ วปัจจุบนั
ยังถูกนามาประยุกต์ใช้ เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น ทาเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง
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บ้ านจากเครื่องจักสานรวมถึงดัดแปลงการสาน การจักไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกมากมาย โดยปรับเปลี่ยนจากการผลิต
เพื่อใช้ ในครัวเรือนกลายมาเป็ นผลิตเพื่อจาหน่าย โดยในปัจจุบนั ได้ มผี ้ ปู ระกอบการ กลุ่มธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน
เป็ นผู้ผลิตและสร้ างสรรค์งานเครื่องจักสาน และแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อจาหน่าย ทั้ง
ในประเทศ และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ อกี ด้ วย
ด้ วยเหตุน้ ี ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในชุมชนตาบลดงมะดะ อาเภอแม่
ลาว จังหวัดเชียงราย โดยทาการศึกษาผู้ท่มี ีอาชีพจักสาน และผู้สงู อายุท่มี ีองค์ความรู้ในชุมชนดังกล่าว เพื่อสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่นงานหัตถกรรม และเพื่อพัฒนาเครื่องจักสานเข้ าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ คงอยู่จากรุ่นสู่ร่นุ พร้ อมทั้ง
นาไปเผยแพร่แก่ผ้ สู นใจต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาภูมปิ ัญญาเครื่องจักสานท้ องถิ่นในตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายเข้ าสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตาบลดงมะดะ

- ชนิด/ประเภท
- วัตถุดิบในการทา
- วิธกี ารจักไม้ ไผ่
- วิธกี ารสาน

ภูมิปัญญาเครื่อง
จักสาน
ตาบลดงมะดะ
อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย

ผลผลิต/การใช้ ประโยชน์
เครื่องจักสาน
- ผลผลิต ไซ ตุ้ม แซะ
สุ่มปลา สุ่มไก่ ข้ อง ฯลฯ
- การใช้ ประโยชน์ดกั จับ
และขังสัตว์นา้ จืด

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
- กระบวนการทา
- การดูแลรักษา
- เข้ าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
)มผช.(
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วิธีดาเนินการวิจยั
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการลงพื้นที่จัดเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ โดยการใช้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ท่ปี ระกอบอาชีพจัก
สาน และผู้สงู อายุท่มี อี งค์ความรู้เรื่องจักสาน ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับด้ านภูมปิ ัญญาเครื่องจักสาน
โดยลักษณะของการเก็บข้ อมูลเน้ นการพูดคุยแบบเป็ นกันเองชวนสนทนาและเป็ นธรรมชาติ ให้ อสิ ระแก่ก ลุ่มเป้ าหมายใน
การให้ ข้อมูลตามประเด็นคาถามที่กาหนดไว้ พร้ อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อเข้ าสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความต้ องการของตลาด คัดเลือก
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรในการวิจัย คือ ผู้ท่มี อี าชีพจักสาน และผู้สงู อายุท่มี อี งค์ความรู้เรื่องจักสาน ในพื้นที่บ้านดงมะดะ หมู่ท่ี
7 หมู่ท่ี 15 และบ้ านป่ าก่อพัฒนา หมู่ท่ี 16 ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จานวน 45 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ท่มี อี าชีพจักสาน และผู้สงู อายุท่มี อี งค์ความรู้เรื่องจักสาน ในพื้นที่บ้านดงมะดะ หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 15 และบ้ านป่ า
ก่อพัฒนา หมู่ท่ี 16 ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธกี ารเลือกแบบ
เจาะจง จานวนทั้งสิ้น 10 คน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาหนังสือขออนุญาต ถึงผู้ใหญ่บ้าน บ้ านดงมะดะ หมู่ท่ี 7 บ้ านดงมะดะ หมู่ท่ี 15 และบ้ านป่ าก่อ
พัฒนา หมู่ท่ี 16 ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจัย วิธกี าร
เก็บรวบรวมข้ อมูล และขออนุญาตเก็บข้ อมูล
2. จัดเวทีชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการภูมิปัญญาท้ องถิ่นงานหัตถกรรม และเพื่อพัฒนาเครื่องจัก
สานเข้ าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องจักสาน ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย แก่ผ้ ใู หญ่บ้าน ผู้ท่มี สี ่วน
เกี่ยวข้ องกับการจักสานรับทราบ และขอความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ โดยมีผ้ เู ข้ าร่วม จานวน 20 คน
3. ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูล โดยเข้ าไปศึกษาข้ อมูลเบื้องต้ นโดยเข้ าพบผู้ใหญ่บ้าน บ้ านดงมะดะ หมู่ท่ี 7 บ้ าน
ดงมะดะ หมู่ท่ี 15 และบ้ านป่ าก่อพั ฒนา หมู่ท่ี 16 ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ ลาว จังหวัดเชียงราย สอบถามข้ อมูล
เกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่องจักสานท้ องถิ่น ขั้นตอนเทคนิค พร้ อมทั้งเพื่อให้ ได้ ช่ อื และที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น
10 คน เข้ าถึงข้ อมูลเก็บรวบรวมข้ อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเวลา 3 เดือน
4. ผูว้ ิจัยพบกลุ่มตัวอย่างเป็ นรายบุ คคล ณ ที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่ างแต่ละคน และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้ วย
ตนเอง
5. จัดเวทียืนยันความถูกต้องและความครอบคลุมของข้อมู ลตามประเด็น เกี่ยวกับความเป็ นมาของการสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นและการถ่ ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักสาน ข้ อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือการจักสาน การผลิต/ขั้นตอนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน โดยการเชิญกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10
คน เข้ าร่วมยืนยันความถูกต้ องของข้ อมูลและมีผ้ ชู ่วยนักวิจัยในการจับประเด็นเป็ นแผนผังความคิด (Mind Mapping) ใน
เดือนมกราคม 2560 เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถูกต้ องในพื้นที่ตาบลดงมะดะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เครื่องมือการวิจยั
เครื่องมือวิจัยที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ซ่งึ ประกอบด้ วย
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ 1( เพศ 2( อายุ 3(ระดับการศึกษา 4(อาชีพหลัก 5( งานอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากอาชีพหลัก และความสามารถพิเศษ
2.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความเป็ นมาของการสืบทอดภูมปิ ัญญาท้ องถิ่นและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เครื่องจักสาน ข้ อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือการจักสานการผลิต/ขั้นตอน การผลิต และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
2. การจัดเวทีโดยมีกลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย ได้ แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ท่มี อี าชีพจักสาน และผู้สงู อายุ
ที่มอี งค์ความรู้เรื่องจักสาน
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6. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพือ่ เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้ อมทั้ง
ร่ วมกับผู้จักสานในชุ มชนร่ วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางในการพั ฒนาผลิตภั ณฑ์ รวมทั้งความต้ องการของตลาด และ
คัดเลือกผลิตที่พัฒนาและยกระดับ พร้ อมทั้งประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหา )Content analysis)
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ผลการศึกษา
การศึ ก ษาภูมิ ปั ญ ญาเครื่ อ งจั ก สาน ผู้ วิ จั ย ลงพื้ นที่สัม ภาษณ์ แ บบเชิ ง ลึ ก กับ กลุ่ ม เป้ าหมายในพื้ นที่ ต าบล
ดงมะดะ อ าเภอแม่ ล าว จั ง หวั ด เชี ย งราย ส่ ว นใหญ่ ช าวบ้ า นท างานจั ก สานยามว่ า งเว้ น จากการท างานประจ า คื อ
การทานา โดยนิยมจักสานประเภทเครื่องใช้ ในครัวเรือนและเครื่องดักจับสัตว์นา้ เครื่องจักสานที่เริ่มทาในระยะแรกๆ จะ
เป็ นประเภทของใช้ ในการดารงชีวิตและมีลวดลายไม่ละเอียด และไม่ค่อยมีความประณีตมากนัก การทาเครื่อง จักสานใน
สมัย ก่ อนนั้ น จะทาเพื่ อใช้ ส อยในครั ว เรื อน ได้ แ ก่ ตะกร้ า )ซ้ า หวด( ข้ อง แซะ กระบุ ง ฝาชี สานกระบุ ง ส าหรับใส่
ข้ าวเปลือกเก็บไว้ กนิ ตลอดปี ซึ่งการสานและทากันอย่างสวยงาม ขอบผูกด้ วยหวาย ถักขอบอย่างประณีต ส่ว นครัวเรือนที่
มีฐานะความเป็ นอยู่ท่ดี ีจะคิดประดิษฐ์ ของใช้ สอยที่มีความประณีต สวยงามมากขึ้นตามฐานะ เช่น ประดิษฐ์ กระติ๊บข้ าว
)กล่ อ งข้ า ว( ที่มีล ายละเอีย ดอ่ อ นและงดงามส าหรั บ ใส่ ข้า วนึ่งไว้ ใช้ สอยในบ้ า นเรื อ น สิ่ง ต่ า งๆ เหล่ า นี้ นั บได้ ว่าเป็ น
หัตถกรรมที่เป็ นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ านมาแต่โบราณ ต่อมาเครื่องจักสานมีบทบาทมากขึ้นในด้ านการพาณิชย์ เริ่มจาก
ชาวบ้ านใช้ เป็ นสิ่งของแลกเปลี่ยนสินค้ าที่ตนเองต้ องการจนกระทั่งเข้ าสู่ระบบการซื้อขาย เครื่อง จักสานในยุคปัจจุบนั นี้ มี
การปรับปรุงรูปแบบ และพัฒนาฝี มอื ให้ มากขึ้น ให้ มคี วามประณีต ความสวยงาม มีลวดลายที่ละเอียด รวมทั้งการนาไปใช้
หรือประโยชน์ใช้ สอยก็เปลี่ยนไป เช่น กระบุง สมัยก่อนเอาไว้ ใส่ข้าวสาร แต่ปัจจุบันได้ มีการพัฒนาขนาดให้ เล็กลง และ
นามาใส่พวกเครื่องใช้ ในครัวหรือของใช้ ส่วนตัวได้ และมีเครื่องจักสานอีกมากมายที่มีการพัฒนาขนาดและรูปแบบ และ
เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ งานอีกเป็ นจานวนมาก ในอดีตที่ผ่านมาการดารงชีวิตของชาวตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่ มีวิถีชีวิตแบบล้ านนา มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยวัดเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้ าน
ผู้นาท้ องถิ่นเป็ นบุคคลที่ได้ รับความยกย่องและนับถือจากชาวบ้ าน ส่วนใหญ่การประกอบอาชีพดั้งเดิม คือ การทานา ทา
ไร่ ทาสวนและการทาจักสานเป็ นอาชีพเสริม สมาชิกในครัวเรือนได้ รับการถ่ายทอดฝี มอื การจักสานจากบรรพบุรษุ จากรุ่นสู่
รุ่น เป็ นภูมิปัญญาชาวบ้ านที่ก่อให้ เกิดรายได้ ให้ กับลูกหลานผู้สืบทอดศิลปหัตถกรรมเครื่องจักสานจากอดีตมาจนถึง
ปั จจุบัน จากภูมิปัญญาเครื่องจักสานท้ องถิ่นตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ สมั ภาษณ์
กลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่แต่ละท่านกล่าวว่า
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“….ลุงจะทาสุ่มไก่เป๋ นประจา๋ จากก๋านหมดเทศกาลทานาปลัง ปั๋ญห๋าในก๋านทาสุ่มไก่ ส่วน
ใหญ่จะโดนเสี้ยนไม้ ไผ่ปักมือ ทาฮื้อมือต้ องเจอแผล จึงทาฮื้อก๋านสานจะจ้ าลง เนื่องจากมือตี้ใจ้ ในการ
ขยับเส้ นตอกเจ็บ….”
)นายรัตน์ ตาโตโส ให้ สมั ภาษณ์ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 –10.20 น.(

ภาพที่ 1 นายรัตน์ ตาโตโส ผู้ให้ สมั ภาษณ์

ภาพที่ 2 สุ่มไก่

“….ตาอยู่บ้านจะปลูกผักปลอดสารพิษกิน๋ เอง ค่าใจ้ จ่ายในบ้ านก็บ่ามีอะหยังถ้ าว่างๆ ช่วงบ่าได้ ไปสวน
ตาก็ไปตัดเอาไม้ ไผ่หลังบ้ านมา 1 เล่ม นามาผ่าแล้ วริดเอาต๋าออก จักเป๋ นเส้นเอามาสานเป๋ นสุ่มไก่
แซะ ตึงวันนี้กม็ รี ายได้ เพียงพอต่อค่าใจ้ จ่าย อยู่อย่างอี้กม็ คี วามสุขแล้ วในปั้นป๋ ายของชีวิต ….”
)นายจันทร์ คาวิลัย ให้ สมั ภาษณ์ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 –12.20 น.(

ภาพที่ 5 ตะกร้ า )ซ้ าหวด(

ภาพที่ 4 เครื่องเรียดเส้นตอก

ภาพที่ 6 แซะ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 3 นายจันทร์ คาวิลัย ผู้ให้ สมั ภาษณ์
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“….ลุงอยากจะนาองค์ความฮู้ต้ ลี งุ มี ถ่ายทอดฮื้อลูกหลานทุกๆ คนจะได้ นาไปใจ้ ในชีวิตประจา๋ วัน
โดยเฉพาะรุ่นหลังๆ จะบ่าค่อยฮู้จักเรื่องจักสานในยุคก่อน….”
)นายสม โตโส ให้ สมั ภาษณ์ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.-30–17.40 น.(

ภาพที่ 7 นายสม โตโส ผู้ให้ สมั ภาษณ์

ภาพที่ 8 กอไม้ ไผ่

ภาพที่ 9 ไหนึ่งข้ าวจากไม้ ไผ่

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

“….อุ้ยทาเครื่องจักสานมาหลายปี๋ ละ และก็ทาเอาใจ้ เอง พร้ อมทั้งนาไปขาย ชิ้นงานตี้ขายดีต้ สี ดุ ก็คอื
ซ้ าหวด )ตะกร้ า( เพราะว่าแต่ละบ้ านเปิ้ นจะนิยมใจ้ เพื่อนาไปหวดข้ าวสารเหนียวเพื่อฮื้อเม็ดข้ าว นา้
หยัด )สะเด็ดนา้ (….”
)นายติ โตโส ให้ สมั ภาษณ์ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17.- 00 – 18.10 น.(
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กระบวนการผลิตเครื่องจักสาน
จากการศึกษาข้ อมูล พบว่ าการทาเครื่องจักสานไม้ ไผ่จะใช้ เครื่องมือในการผลิตแบบชาวบ้ านสมัยดั้งเดิม ซึ่ง
ประกอบด้ วยมีด เลื่อย เครื่องจักตอก ไม่มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในการผลิต วิธที าเครื่องจักสานจะเริ่มจากการ
ตัดไม้ ไผ่จากต้ นที่มีอายุการใช้ งานตามที่ต้องการ นามาริดเอาตาออกแล้ วผ่า ใช้ มีดจักไม้ ไผ่ให้ บาง บางชิ้นงานนาไปชัก
เรียด เพื่อให้ เป็ นเส้ นตอกกลม ได้ ขนาดตามที่ต้องการ ส่วนที่เป็ นเส้ นตอกจะใช้ มีดจัก นามาขูดให้ เรียบแล้ วนาไปขึ้นรูป
ตามรูปแบบงานจักสานแต่ ละชนิด เช่ น ตะกร้ า )ซ้ าหวด( เป็ นเครื่องจักสานที่นิยมท ากัน มากในพื้ นที่เป้ าหมายทุ ก
ครั ว เรื อ นต้ อ งใช้ ต ะกร้ า ในการใส่ ข้ า วสารเหนี ย วที่แ ช่ ค้ า งคืน โดยน าข้ า วสารเหนี ย วมาล้ า งท าความสะอาดให้ กลิ่ น
นา้ ซาวข้ าวออกให้ หมด นามาเทใส่ในตะกร้ า )ซ้ าหวด( เพื่อให้ สะเด็ดนา้ ก่อนที่จะนาไปนึ่ง

ภาพที่ 12 การวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานร่วมกับผู้จกั สาน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพือ่ เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ ไผ่ สามารถดาเนินการได้ หลากหลายวิธี แต่ความสาคัญอยู่ท่ตี ัววัสดุ โดยต้ องรู้ถึง
ลักษณะคุณสมบัติเฉพาะ ขอบเขตและข้ อจากัดก่อนนาไปใช้ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ ไผ่ เป็ นสิ่งที่
แสดงให้ เห็นถึงอารยธรรม และวัฒนธรรมบ่งบอกถึงรสนิยมที่ดขี องผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่แปร
ผัน ดังนั้นสิ่งที่สาคัญที่สดุ คือ ผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานบ้ านดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่ผลิตเป็ นตะกร้ า )ซ้ าหวด( สุ่มไก่
สุ่มปลา ข้ อง แซะ เปลนอน เป็ นผลิตภัณฑ์จากงานฝี มือสืบทอดกันมาเป็ นเวลานาน ซึ่งคุณค่ าของสินค้ า อยู่ ท่ีมีความ
ประณีตและความเป็ นหัตถกรรมจักสาน ใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นอย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ที่ใช้ องค์ความรู้
หรือภูมปิ ัญญาดั้งเดิมมาสร้ างงานสร้ างอาชีพให้ แก่คนในชุมชนได้ เป็ นอย่างดีเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่สมาชิกทางาน
อยู่กบั ครอบครัวสามารถดูแลครอบครัวและสร้ างอาชีพไปได้ พร้ อมๆ กันไม่ต้องออกไปทางานต่างถิ่นเป็ นการทางานที่มี
ชั่วโมงการทางานที่ยืดหยุ่นมีอิสระทาให้ สมาชิกสามารถคิดสร้ างสรรค์ช้ ินงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาจึงทาให้ สามารถจาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ เรื่อยๆ จนถึง
ทุกวันนี้
จากการศึกษาข้ อมูลผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว ผู้วิจัยร่วมกับผู้จักสานในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความต้ องการของตลาด และคัดเลือกผลิตที่พัฒนาและยกระดับ พร้ อมทั้งประเมินความ
พึง
พอใจอยู่ในระดับดี คือ ตะกร้ า)ซ้ าหวด( นามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ ประโยชน์ได้ หลากหลายแต่ ยังคงเอกลั กษณ์
ดั้งเดิม คือ โคมไฟ ฝาชี พัฒนาโดยจักเส้ นตอกให้ มีความสม่าเสมอ เส้ นเรียบไม่มีขุยและผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ มีความคงทน มี
อายุการใช้ งาน ไม่เกิดเชื้อราและไม่มตี วั มอด
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ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อเข้ าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้วิจัยได้ ดาเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. โคมไฟ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ ในการตกแต่งบ้ าน และตามสถานประกอบการร้ านอาหารต่างๆ ได้ โดยการนา
ตะกร้ า)ซ้ าหวด( และข้ อง ที่ยังคงเอกลักษณ์ด้งั เดิม พร้ อมทั้งเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ จากราคาจาหน่าย
30 บาท เป็ น 350 – 500 บาท
2. ฝาชีครอบอาหาร เป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อป้ องกันฝุ่ นผงและแมลงต่างๆ เป็ นการผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้ องการของมนุษย์ในด้ านการเก็บรักษาอาหารให้ สะอาดไม่มีส่งิ สกปรก ในปั จจุบันสามารถพบการใช้ ฝาชีเป็ นจานวนมาก
เพราะเป็ นวัสดุจากธรรมชาติและหาซื้อได้ ง่ายไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อมให้ เสียหาย สามารถผลิตจาหน่ายในราคาใบละ 150
บาท

ภาพที่ 13 โคมไฟจากตะกร้ า)ซ้ าหวด(

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 14 โคมไฟจากข้ อง
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนาเสนอการอภิปรายในประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับภูมิปัญญาเครื่องจักสานท้ องถิ่น และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ดังนี้
1. การศึกษาข้อมู ลภูมิปัญญาเครื่องจักสานท้องถิน่ ในตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่วน
ใหญ่ชาวบ้ านในพื้นที่จัดทาเครื่องจักสานเมื่อว่างเว้ นจากการทางานประจา คือ การทานา ทาสวน ทาไร่ และค้ าขาย โดย
ดาเนินการจักสานประเภทเครื่องใช้ ในครัวเรือนและเครื่องดักจับสัตว์นา้ ได้ แก่ ตะกร้ า )ซ้ าหวด( ข้ อง แซะ สุ่มไก่ เปล
นอนไม้ ไผ่ สาหรับไว้ ใช้ สอยในบ้ านเรือน สิ่งต่างๆ เหล่ านี้นับได้ ว่าเป็ นหัตถกรรมที่เป็ นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ านมาแต่
โบราณที่สบื ทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ต่อมาเครื่องจักสานมีบทบาทมากขึ้น ในด้ านการพาณิชย์ เริ่มจากชาวบ้ านใช้ เป็ น
สิ่งของแลกเปลี่ยนสินค้ าที่ตนเองต้ องการจนกระทั่งเข้ าสู่ระบบการซื้อขาย เครื่องจักสานในยุคปั จจุบันนี้ มีการปรับปรุง
รูปแบบ และพัฒนาฝี มือให้ มากขึ้น ให้ มีความประณีต ความสวยงาม มีลวดลายที่ละเอียด รวมทั้งการนาไปใช้ หรือประ
โยชน์ใช้ สอยก็เปลี่ยนไป และมีเครื่อง จักสานอีกมากมายที่มีการพัฒนาขนาดและรูปแบบ และเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้
งานอีกเป็ นจานวนมากซึ่งสอดคล้ องกับสุภาพ ชาววัง )2552) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาพื้นบ้ านในการ
พัฒนาเครื่องจักสานเชิงพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมปิ ัญญาพื้นบ้ านในการผลิตเครื่องจักสาน
และการประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาพื้นบ้ านในการพัฒนาเครื่องจักสานเชิงพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ รูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าภูมิปัญญาพื้นบ้ านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ดาเนินมาแต่บรรพบุรษุ ถ่ายทอด
วัฒนธรรมการจักสานเป็ นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้ าน การผลิตเครื่องจักสานของกลุ่มชาวบ้ านผู้ประกอบการผลิตเครื่องจัก
สาน ผักตบชวา หวาย ในอดีตชาวบ้ านจะหาวัตถุดบิ ในท้ องถิ่น แต่ปัจจุบนั มีการรับซื้อจากแหล่งอื่นๆ
2. การพัฒนาพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตาบลดงมะดะ
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั กระแสความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของผู้บริโภคมีมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจึงได้ รับความสนใจมากขึ้นเพราะไม่ทาลายสิ่งแวดล้ อม
จาเป็ นต้ องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยู่เสมอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อเข้ าสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนดาเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทตะกร้ า )ซ้ าหวด( ซึ่งผลิตกันทุกครั วเรือนสืบทอดกัน
เครือญาติจากรุ่น สู่รุ่น โดยนามาพั ฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ประโยชน์หลากหลายแต่ ยังคงเอกลักษณ์ด้ังเดิม และเพื่ อ
สามารถเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้ แก่ ตะกร้ าใส่ผักและผลไม้ ฝาชี และโคมไฟเพื่อใช้ สาหรับ
ตกแต่งบ้ าน ซึ่งสอดคล้ องกับอัญชลี คงทอง )2553) ศึกษาเรื่องแบบอย่างในการพัฒนาอาชีพจักสานอาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของกลุ่มอาชีพจักสาน และปั จจัยหลักของความสาเร็จของการพัฒนา

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 15 ฝาชีครอบอาหารที่ผ่านกระบวนการรมควัน
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อาชีพของกลุ่มจักสานอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีวิธกี ารศึกษาโดยการวิจัย เชิงคุ ณภาพ พบว่า พัฒนาการของกลุ่ม
อาชีพจักสาน เริ่มจากการรวมกลุ่มอาชีพ จักสานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยมีสมาชิกเพียง 3 คน รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็ น
เครื่องใช้ ท่วั ไปเช่น ตะกร้ า กระเป๋ า กระจาด พัด เป็ นต้ น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจักสานกับกลุ่มภายนอกชุมชน
อย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นการพูดคุย สาหรับการถ่ายทอดความรู้ เป็ นลักษณะแบบกลุ่มครอบครัว และเครือญาติจากรุ่นสู่
รุ่นและเพื่อนบ้ านด้ วยวิธกี ารเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกันของกลุ่มในระยะเริ่มต้ นนี้ ยังไม่มีกติการ่วมกัน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการพึ่งพาอาศัยกันและช่วยเหลือกันจนสามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์
สรุปผลการศึกษา
ผลการวิ จั ย พบว่ า ภูมิปั ญ ญาและการจั กสานต าบลดงมะดะ อาเภอแม่ ล าว จั ง หวั ด เชี ย งราย ส่ ว นใหญ่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่ที าขึ้นเพื่อใช้ ในการดารงชีวติ ประจาวัน เรียนรู้และสืบทอดมาจากบรรพบุรษุ และบางท่านเรียนรู้จากเพื่อนบ้ าน
สะท้ อนให้ เห็นการสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั หรือที่เรียกกันว่าภูมปิ ัญญา ผู้จักสานจักสานผลิตภัณฑ์ยามว่างเว้ น
จากการทางานประจา การทานา ทาสวน ค้ าขายผลิตภัณฑ์ท่จี ักสานและใช้ กนั มาในครัวเรือน ได้ แก่ ตะกร้ า )ซ้ าหวด( ข้ อง
กระบุง ฝาชี แซะ สุ่มจับปลา สุ่มไก่ ไซ เป็ นต้ น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อเข้ าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้วิจัยร่วมกับผู้จักสานในชุมชนร่ วมกัน
วิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความต้ องการของตลาด คัดเลือกผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ
ตะกร้ า )ซ้ าหวด( นามาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ ประโยชน์ได้ หลากหลายแต่ยังคงเอกลักษณ์ด้งั เดิม คือ ตะกร้ าใส่ผกั และ
ผลไม้ โคมไฟ ฝาชี พัฒนาโดยจักเส้ นตอกให้ มคี วามสม่าเสมอ เส้ นเรียบไม่มขี ยุ และผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ มคี วามคงทนมีอายุการ
ใช้ งาน ไม่เกิดเชื้อราและไม่มตี วั มอด

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความอนุเคราะห์ ความกรุณาเป็ นอย่างดีย่ิงจาก รองศาสตราจารย์ มาลี หมวกกุล ที่
ปรึกษาโครงการวิจัย ที่กรุณาพิจารณาเค้ าโครงวิจัย ให้ คาแนะนาปรึกษา และติดตามการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้อย่ างใกล้ ชิด
ตลอดมา และผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ให้ การสนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนการทาวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา ปิ งเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิท่กี รุณาตรวจสอบข้ อมูลงานวิจัย และแนวทางแก้ ไข
ให้ มคี วามสมบูรณ์ เสนอแนะประเด็นต่างๆ ช่วยให้ งานวิจัยฉบับนี้ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ย่งิ ขึ้นขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านใน
ชุมชนบ้ านดงมะดะ หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 15 และบ้ านป่ าก่อพัฒนาหมู่ท่ี 16ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่กรุณา
อานวยความสะดวกในการเข้ าเก็บข้ อมูลในพื้นที่วิจัยทาให้ การดาเนินงานครั้งนี้ ให้ สาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี พร้ อมนี้ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณผู้จักสาน และสูงอายุท่มี ีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจักสานทุกท่านที่ได้ เสียสละเวลาให้ ข้อมูลเพื่อการสัมภาษณ์
ในครั้งนี้ นับว่ามีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการศึกษา การทาความเข้ าใจและการเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง
จักสานเพื่อเข้ าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายต่อไป
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