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โครงการหมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะในการจัก
สานไม้ไผ่ ส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่ในชุมชนเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในงานจักสานและประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ สามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงเกิดองค์ความรู้ด้าน
การออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่ด้วยเทคนิคต่างๆ เกิดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและการตลาด 
ตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ การจัดโครงการดังกล่าวจะเป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และเพ่ิม
ประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ให้หลากหลายมากขึ้นและสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายหรือ
กลุ่มผู้ซื้อในตลาดระดับกลางและระดับบน ซึ่งมีกำลังในการซื้อมากข้ึน โดยใช้แนวทางการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ 
ดังนั้นการดำเนินโครงการดังกล่าวจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของชาวบ้านบ้านลุมพุก ที่จะ
ขับเคลื่อนและร่วมมือกันให้สามารถสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืนจนสามารถแข่งขันขันกับตลาดสินค้าประเภท
เดียวกันได้ ในระดับภาคหรือระดับประเทศ 

ขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะการบัญชี
และการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมโครงการ องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกพระ เกษตรตำบลอำเภอโคกพระ ที่อำนวยความสะดวกให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และขอบคุณสมาชิกกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุกทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และสุดท้าย
ขอบคุณคณะทำงานของโครงการและหน่วยงานสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มา ณ ที่นี้ 
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สารบัญตาราง 

ตารางที่  หน้า 
1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 13 
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17 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 26 
18 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 54 
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ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก” 
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21 แสดงค่าเป้าหมายและผลลัพธ์จากการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้
โครงการ “หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก” 
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สารบัญภาพ 

ภาพที่ รายการ หน้า 
1 แผนที่ทางอากาศ หมู่บ้านลุมพุก หมู่ 5 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย 5 
2 แสดงสภาพทางเข้าหมู่บ้าน 5 
3 แสดงสมาชิกในชุมชนสานกระติบข้าวด้วยเส้นตอก 6 
4 แสดงสมาชิกในชุมชนสานลายตาแหล่วใช้ทำฝากระติบข้าวด้วยเส้นตอก 6 
5 แสดงสมาชิกในชุมชนสานกระติบข้าวด้วยเส้นพลาสติก 7 
6 แสดงการหารือการดำเนินโครงการกับหัวหน้ากลุ่ม นางพวงพะยอม เยี่ยมยอด 7 
7 ภาพแสดงต้นไผ่ที่ปลูกไว้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 พ้ืนที่บ้านลุมพุก  

ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
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8 ภาพแสดงภาพกระเป๋าถือ 22 
9 ภาพแสดงกระเป๋าสะพาย 23 
10 ภาพแสดงกระเป๋าเงิน 24 
11 ภาพแสดงกระติบข้าวแบบใหม่ 25 
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13 แสดงภาพวิทยากรผู้ช่วยสอนผู้เข้าร่วมโครงการ ลงมือปฏิบัติ 34 
14 แสดงภาพการสานก่อลายจักสาน 35 
15 แสดงภาพบรรยากาศการอบรม 35 
16 ภาพประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
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ร่วมสังเกตุการณ์การจัดกิจกรรมโครงการ   

36 

18 แสดงภาพวิทยากรสาธิตการสานกระติบข้าวแบบพับ 37 
19 แสดงภาพการอบรมการสานกระติบข้าว 37 
20 แสดงภาพการพับขอบกระติบข้าว 38 
21 แสดงภาพการพับปากฝากระติบข้าว 38 
22 แสดงภาพการเย็บส่วนฝากระติบข้าว 39 
23 แสดงภาพการสานส่วนปิดฝาด้านบน 39 
24 แสดงภาพการสานลายรูปหัวใจส่วนตัวกระติบ 40 
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ภาพที่ รายการ หน้า 
32 แสดงภาพอุปกรณ์กรรไกร 45 
33 แสดงภาพอุปกรณ์ไม้บรรทัด 45 
34 แสดงภาพคัตเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ตัดและกรีด 46 
35 แสดงภาพกระดาษ อุปกรณ์ท่ีใช้ทำแพทเทิร์นกระเป๋า 46 
36 แสดงภาพแผ่นลายจักสานไม้ไผ่สำหรับใช้แปรรูปเป็นกระเป๋า 47 
37 แสดงภาพแผ่นหนังเทียม 47 
38 แสดงภาพค้อนสำหรับทุบ 48 
39 แสดงภาพผ้าซับในสำหรับเย็บกระเป๋า 48 
40 แสดงภาพการคัดลอกแพทเทิร์นเพื่อใช้ทำเป็นโครงสร้างกระเป๋า 49 
41 แสดงภาพการตัดแพทเทิร์นกระเป๋าในส่วนต่างๆ ของโครงสร้างกระเป๋า 49 
42 แสดงภาพแพทเทิร์นกระเป๋าต้นแบบ 50 
43 แสดงภาพแพทเทิร์นกระเป๋าเงินต้นแบบ 51 
44 แสดงภาพแพทเทิร์นกระเป๋าถือต้นแบบ 51 
45 แสดงภาพการประกอบส่วนต่างๆ ของกระเป๋าแต่ละด้านก่อนนำมาเย็บประกอบกัน 52 
46 แสดงภา4ผู้เข้าอบรมเย็บผ้าซับในติดกับแบบแพ็ทเทิร์นกระเป๋า 52 
47 แสดงภาพชิ้นส่วนหูหิ้วที่มีไว้สำหรับเกี่ยวสายกระเป๋า 53 
48 แสดงภาพการประกอบชิ้นส่วนหูหิ้วที่มีไว้สำหรับเกี่ยวสายกระเป๋า 53 
49 แสดงภาพการทากาวสำหรับติดแพทเทิร์นกระเป๋าที่เตรียมไว้ 54 
50 แสดงภาพการวางแพทเทิร์นตามตำแหน่งลวดลายที่ต้องการและติดกาว 54 
51 แสดงภาพการติดกาวบนแผ่นงานจักสานไม้ไผ่ ชิ้นส่วนของกระป๋า 55 
52 แสดงภาพการตัดชิ้นส่วนแพทเทิร์นตามรูปแบบกระเป๋า 55 
53 แสดงภาพการประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์กระเป๋า 56 
54 แสดงภาพสาธิตการประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์กระเป๋า 56 
55 แสดงภาพการประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างด้านในกระเป๋า 57 
56 แสดงภาพเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 57 
57 แสดงภาพผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือและสะพายที่เกิดจากการแปรรูปงานจักสานไม้ไผ่ 

บ้านลุมพุก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
58 

58 แสดงภาพการอบรมการสร้างเพจและช่องทางตลาดออนไลน์ 59 
59 แสดงภาพตราสัญลักษณ์กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ปรับปรุงในปี 2564 59 
60 แสดงภาพหน้าปกเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก 60 
61 ภาพแสดงการประชุมติดตามและประเมินผล ณ กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก 60 
62 แสดงภาพใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 61 

 



บทที่ 1 
รายละเอียดของโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
1. ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา    :   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
                                                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 
2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่ บ้านลุมพุก 

ค่าละติจูด 16.336239           ค่าลองติจูด 103.324784   
 
3.  ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 
 
ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ 
ระบุ(ชื่อ- นามสกุล/ตำแหน่ง /เบอร์
โทร/อีเมล์ ) 

หน้าที่รับผิดชอบ      
ในโครงการ1 

เทคโนโลยี/องค์
ความรู้ที่รับผิดชอบใน
โครงการ 

ประสบการณ์
ทำงานที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ2 

1.นายสถิตย์  เจ็กมา  
ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญ
การ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เบอร์โทร 094-5428980 
Email : Sathit.j@msu.ac.th 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

-การออกแบบตรา
สัญลักษณ์สินค้าและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

-หมวกไม้ไผ่ : ชุด
ความรู้ภูมิปัญญา
ด้านศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน บ้านดอน
กลอง อำเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร 

2.รศ.ดร. ศักดิ์ชาย สิกขา 
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
ประยุกต์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
และวัฒนธรรมศาสตณ์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
เบอร์โทร 081-7900290 

ให้คำปรึกษา
และเป็น
วิทยากร  

-การป้องกันการเกิด
มอดในงานจักสานไม้
ไผ่ 
-การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

-งานวิจัยเรื่องการ
พัฒนางาน
หัตถกรรมไม้ไผ่ใน
ภาคอีสาน  
-อ่ืนๆ 

3. อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว 
ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะการ
บัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เบอร์โทรศัพท์ 086-
8542845 
Email : 
Chularat.k@acc.msu.ac.th 

ให้คำปรึกษา
ส่งเสริม
การตลาดและ
จัดทำแผนธุรกิจ 

-เทคนิคการส่งเสริม
การตลาด 

เชี่ยวชาญด้าน
การตลาด 



2 
 

4. ดร.อัจฉรี  จันทมูล    
   ตำแหน่ง  นักวิจัยชำนาญการ 
   โทรศัพท์: 061-9639920 
   อีเมล์: atcharee.t@msu.ac.th  
 
 

ให้คำปรึกษา
และร่วม
โครงการ 

หัวหน้าโครงการ -
ศิลปวัฒนธรรม 
-เส้นทางท่องเที่ยว
เกษตรอินทรีย์ -
ศิลปวัฒนธรรม 
 

-ศึกษา/อบรมด้าน 
 การเกษตรอินทรีย์ 
 

5. อาจารย์ทม  เกตุวงศา 
   ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัย       
ศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน 
   โทรศัพท์:   086-241513  
ที่ปรึกษาโครงการ/ 
  

ให้คำปรึกษา
และร่วม
โครงการ 

วิทยากร การจัดการ
พิพิธภัณฑ์/ฐานการ
เรียนรู้ชุมชน 

ความเชี่ยวชาญ 
ด้านพิพิธภัณฑ์ 
 

6. ผ.ศ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง 
   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย 
   สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน 
   โทรศัพท์:   081-9758181   
 

ที่ปรึกษา
โครงการ/ 
วิทยากร -
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

-เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
-การประชาสัมพันธ์
ออนไลน์ 
-การพัฒนา
แพลตฟอร์ม 
เพ่ือการท่องเที่ยว 
-ฐานข้อมูล 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม 
เพ่ือการท่องเที่ยว 

 

 

4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 
  1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจำนงฯ) 
   2) หมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่องปีที่..2564. )  ปีแรกที่เริ่มดำเนินการ 2563   

พื้นที่ดำเนินการ  
  กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 

 
5. หลักการและเหตุผล 

บ้านลุมพุก เดิมทีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ารกร้างว่างเปล่า มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออก 
ของที่ตั้งหมู่บ้าน ในขณะนั้น และบริเวณรอบหนองน้ำนั้นมีต้นไม้ที่ชื่อว่า “ต้นลุมพุก” เกิดขึ้นเป็นจํานวน
มาก ผู้นําก่อตั้งหมู่บ้านในขณะนั้นคือ นายพรหมบุตร ภูกุล จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้นไม้ว่า “บ้านลุมพุก”
นายพรหมบุตร ภูกุล พร้อมด้วยสมาชิก จํานวน 15 ครัวเรือน ได้อพยพมาจากบ้านเหมียดแอ่ ตําบลท่าเพลิง 
อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และถากถางป่าบริเวณนี้ เพ่ือปลูกบ้านเรือนและตั้งรกรากขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2442 เป็นต้นมา และสร้างหมู่บ้านเล็กๆ ทําการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ จนในเวลาต่อมา ได้มีพัก
พวกมาจาก บ้านติ้ว บ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 5 ครัวเรือน และบ้านคอกม้า ตําบล
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โคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 30 ครัวเรือน มาสมทบกันจนเป็นหมู่บ้านถึงปัจจุบัน 
จนมีครัวเรือน ทั้งหมด 141 ครัวเรือน มีผู้นําหมู่บ้านตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน (2442-2551) รวม 12 คน 
ปัจจุบัน นางพวงพยอม เยี่ยมยอด เป็นกำนันตำบลโคกพระ  

บ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,563 ไร่ 
เพาะปลูก 1,070 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 305 ไร่ เลี้ยงสัตว์ 113 ไร่ แหล่งน้ำธรรมชาติ 3 แห่ง เป็นที่ราบสลับกับ
ที่เนิน มีหนองน้ำอยู่รอบบริเวณหมู่บ้านไว้ใช้ในการเกษตร พื้นที่ราบลุ่มเหมาะสําหรับทํานา และที่เนินสูง
เหมาะสําหรับทําไร่ โดยหมู่บ้านจะอยู่ทางทิศตะวันออก ของอําเภอกันทรวิชัย ที่ตั้ง ทิศเหนือ มีอาณาเขต 
ติดกับบ้านโนนค้อ ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ มีอาณาเขต ติดกับบ้าน
หนองโก ตำโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก มีอาณาเขต ติดกับบ้านดอน
กลอย ตำหนองอีเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก มีอาณาเขต ติดกับบ้านคอกม้า ตำบลโคกพระ      
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจําหมู ่บ้านคือ       
“วัดราษฎร์สามัคคี” เป็นศูนย์รวมจิตใจ จํานวนครัวเรือน 146 ครัวเรือน ประชากร 534 คน ชาย 270 คน 
หญิง 268 คน ผู้สูงอายุ 76 คน  เด็กเล็ก 22 คน เด็กวัยเรียน 71 คน ผู้พิการ 12 คน 

ชาวบ้านบ้านลุมพุก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาเป็นอาชีพหลัก และประกอบอาชีพ
เสริม ได้แก่ งานจักสาน งานทอผ้า งานเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ เป็นต้น โดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่ ประเภท
กระติบข้าวเหนียว หวดนึ่งข้าว ถือว่าเป็นงานหัตถกรรมที่ชาวบ้านผลิตขึ้นจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน ปัจจุบันการสานกระติบข้าวจากไม้ไผ่ต้องอาศัยวัตถุดิบจาก
ชุมชนภายนอกเนื่องจากไม้ไผ่ที่มีอยู่ในชุมชนไม่เพียงพอต่อการนำมาเป็นวัตถุดิบ  จากการสำรวจและ
สอบถามนางพวงพะยอม เยี่ยมยอด กำนันประจำตำบลโคกพระ พบว่ามีไม้ไผ่ที่อยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ไม้ไผ่เลี้ยง
คนในชุมชนเรียกไม้ไผ่ด้ามขวาน ใช้ประโยชน์สำหรับทำรั้ว ทำโครงสร้างและนั่งร้านงานก่อสร้าง เป็นต้น
และไม้ไผ่สีสุกคนในชุมชนเรียกว่า ไม้ไผ่บ้าน ซึ่งไม้ไผ่สีสุกหรือไม้ไผ่บ้านเป็นไม้ไผ่ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบใน
งานจักสานในชุมชนไม้ไผ่ชนิดนี้มีจำนวนลดลงเหลือเพียง 12 กอ ทั้งนี้ไผ่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ตามเรือกสวนไร่นา นับวันจะมีจำนวนลดลง ดังนั้นการส่งเสริมให้ปลูกไผ่โดยเฉพาะไผ่ที่สามรถนำมาเป็น
วัตถุดิบในงานจักสานและประโยชน์ด้านอื่นๆ ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ใน
ครัวเรือน ของตกแต่งบ้าน จำหน่ายหน่อ ขยายพันธุ์จำหน่าย และถ้ามีการส่งเสริมทุนที่มากพอก็สามารถ
ผลิตเครื่องดื่มจากน้ำเยื่อไผ่ได้ ดังนั้นไผ่ที่ต้องการปลูกในพื้นที่บ้านลุมพุกที่จะตอบสนองประโยชน์ดังกล่าว
ได้ จึงเป็นไม้ไผ่สีสุกหรือไผ่บ้าน และไม้ไผ่ตงลืมแล้งหรือไผ่กิมซุง   

 
ด้านทรัพยากรบุคคล ผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ด้านแพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่  
  1.1 นายบุญถม โพธิ์น้อย บ้านเลขท่ี 13 หมู่ที่ 5 มีความรู้ด้านพิธีกรรมต่างๆ เช่น การ

บายศรีสู่ขวัญ การข้ึนบ้านใหม่ (หมอสูตร)  
2. ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่  
  2.1 นางพวงพยอม เยี่ยมยอดบ้านเลขท่ี 84 หมู่ที่ 5 มีความรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี

พ้ืนบ้าน 
3. ด้านงานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ศิลปหัตถกรรม การจักสาน การทอผ้า ได้แก่  
  3.1 นางทองฝุ่น แน่นอุดร บ้านเลขท่ี 77 หมู่ที่ 5 มีความรู้เรื่องหัตถกรรมจักสาน (กระติบ

ข้าวเหนียว)  
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3.2 นายสฤษธิ์ ภูถมดี บ้านเลขท่ี 118 หมู่ที่ 5 มีความรู้เรื่องช่างไม้ การทําเฟอร์นิเจอร์
จากไม้ 

4. ด้านการเกษตร เช่นการเพาะปลูก การขยายพันธุ์ การปรับใช้เทคโนโลยี ได้แก่  
4.1 นายสังวร บุตรา บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 5 มีความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืช การใช้

เทคโนโลยีในการเกษตร  
4.2 นางใบ ภูสมมา บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 5 มีความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว 

5. ด้านการถนอมอาหาร ได้แก่  
 5.1 นางจันทร์ศรี ซามาตย์ บ้านเลขท่ี 5 หมู่ที่ 5 มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร เช่น การ

ดอง การทําปลาร้า ปลาเค็ม ปลาร้าบอง 
6. ด้านความเชื่อ ไสยศาสตร์/โหราศาสตร์ ได้แก่  
  6.1 นายไสย ภูสมมา บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 5 มีความรู้ด้านโหราศาสตร์ 
7. ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม/คน ได้แก่  
  7.1 นางพวงพยอม เยี่ยมยอด ประธากองทุนหมู่บ้าน 
 

 
ข้อมูลสถานที่สําคัญในหมู่บ้าน/องค์กรเอกชน 

1. วัด 1 แห่ง ได้แก่ วัดราษฎร์สามัคคี  
2. สนามกีฬา 1 แห่ง ได้แก่สนามกีฬาประจําหมู่บ้าน  
3. ศาลาประชาคม/ศาลาอเนกประสงค์ 1 แห่ง  
4. ร้านค้า ร้านอาหาร 5 แห่ง 
 

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน พ้ืนที่ทั้งหมด 1,563 ไร่ เพาะปลูก 1.070 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 305 ไร่ เลี้ยงสัตว์ 113 ไร่  
แหล่งน้ำธรรมชาติ 3 แห่ง 
  1. หนองคู หนองสาธารณประโยชน์ใช้ทําน้ำประปาประจําหมู่บ้าน  
 2.หนองปลาปิ้ง ใช้น้ำเพื่อการเกษตร ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งอาหารชุมชน 

  3. หนองสองห้อง ให้น้ำเพ่ือการเกษตร ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งอาหารชุมชน พืชสมุนไพรเป็น
พืชที่ทุกครัวเรือนปลูกไว้เพ่ือประกอบอาหาร ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ขม้ิน ขิง ใบสระแหน่ หอม 
กระเทียม เป็นต้น  
 
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน  

1. กระติบข้าว หัตถกรรมฝีมือที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านลุมพุก และอําเภอกันทรวิชั ย เป็นสินค้า 
โอท็อป เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้ครัวเรือน ควบคู่กับการทํานา 

2. ข้าวมะลิ 105 และข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 
3. ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 
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ภาพประกอบที่ 1 แผนที่ทางอากาศ หมู่บ้านลุมพุก หมู่ 5 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย 
 
 

 
 

ภาพประกอบที ่2 ภาพแสดงสภาพทางเข้าหมู่บ้านลุมพุก 
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ภาพประกอบที ่3 แสดงสมาชิกในชุมชนสานกระติบข้าวด้วยเส้นตอก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 4 แสดงสมาชิกในชุมชนสานลายตาแหล่วใช้ทำฝากระติบข้าวด้วยเส้นตอก 
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ภาพประกอบที ่5 แสดงสมาชิกในชุมชนสานกระติบข้าวด้วยเส้นพลาสติก 
 

 

                 
 
 

ภาพประกอบที่ 6  ภาพแสดงการหารือการดำเนินโครงการกับหัวหน้ากลุ่ม นางพวงพะยอม เยี่ยมยอด  
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เหตุผล ความต้องการหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขหรือ
พัฒนาหมู่บ้าน 

 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระติบข้าวบ้านลุมพุก หมู่ที่ 5 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 

ที่ตั้ง เลขที่ 29 หมู่ที่ 5 บ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  มีการผลิตงาน 
จักสานไม้ไผ่ ประเภท กระติบข้าว หวดนึ่งข้าวเหนียวเพ่ือจำหน่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งถือว่า
เป็น “ต้นทุนทางภูมิปัญญา” ทำให้คนในชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตขึ้นใช้เอง และผลิตเพ่ือการ
จำหน่ายเป็นรายได้ในครัวเรือน ในรูปแบบของ กระติบข้าว  ดังนั้นผู้วิจัยต้องการต่อยอดในส่วนของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น จะช่วยให้คนในชุมชน มีผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
บนฐานวัฒนธรรมเดิม เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าถือ กระเป๋าเป้ โคมไฟที่เข้ากับยุคสมัยใหม่ จึงจำเป็น 
ต้องนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้
ไผ่ เป็นการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน มีคุณลักษณะที่เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภคเพ่ือการตลาดที่เน้นคุณค่า ความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยที่สามารถเพ่ิมช่อง
ทางการจำหน่าย  เพ่ิมรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการกลุ่มยังประสบปัญหาใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. เทคโนโลยีการปลูกไผ่  ไม้ไผ่ เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในงานจักสาน ซึ่งปัจจุบันไม้ไผ่มีแนวโน้มที่
ลดลง สังเกตได้จากในปัจจุบันบ้านลุมพุกเคยใช้วัตถุดิบในชุมชนแต่ปัจจุบันเริ่มมีการสั่งซื ้อวัตถุดิบจาก
ภายนอกชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ดังนั้นการจะให้มีไม้ไผ่ไว้ใช้งานจึง
จำเป็นต้องหาพื้นที่ในการปลูกไผ่ ซึ่งบ้านลุมพุกมีพื้นที่ที่มีผู้บริจาคและพื้นที่สาธารณะ และยินดี จะใช้พื้นที่
สำหรับปลูก จำนวนรวม  10 ไร่ ปลูกไผ่ได้ประมาณ 1000 ต้น คิดจากระยะห่างในการปลูก 4 เมตร คูณ 4 
เมตร โดยแบ่งเป็น ไม้ไผ่สีสุกหรือไม้ไผ่บ้าน 500 หน่อ ไม้ไผ่ตงลืมแล้งหรือไผ่กิมซุง 500 หน่อ ซึ่งไม้ไผ่ 2 
ชนิดมีความแตกต่างกัน ไม้ไผ่บ้าน จะมีลักษณะเส้นใยใหญ่ เหมาะกับการใช้งานที่ไม่ละเอียดมากนัก  ส่วน
ไม้ไผ่ตงลืมแล้งจะมีลักษณะของเส้นใยที่ละเอียด เหมาะกับงานจักสานที่ต้องการความละเอียดเป็นพิเศษ  
อายุของลำไผ่ที่สามารถนำมาใช้ในงานจักสานควรมีอายุ  2-3 ปี แต่ถ้าไผ่ที่เริ่มปลูกใหม่ต้องรอให้ไผ่ติดและ
คงใช้เวลา 3-4 ปี ถึงจะเก็บเกี่ยวมาใช้งานได ้
 ดังนั้นองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการปลูกไผ่ไม้ไผ่สีสุกหรือไม้ไผ่บ้าน ไม้ไผ่ตงลืมแล้งหรือไผ่กิมซุง 
การบำรุงรักษา การนำมาใช้ประโยชน์ จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ที ่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
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ภาพประกอบที่ 7 ภาพแสดงต้นไผ่ที่ปลูกไว้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 พ้ืนที่บ้านลุมพุก  
ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

 
   2. เทคโนโลยีการรมควันให้สีเส้นตอก เป็นกรรมวิธีของภูมิปัญญาชาบ้าน  วิธีการคือการนำเส้น
ตอกที่ผ่านการจักและรีดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ นำมาวางบนช่องระบายควันของเตา โดยใช้อุณหภูมิ 40-
50 องศา การเกิดสีขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในการรมควัน ซึ่งสามารถทำให้เกิดสี ไล่ตามความเข้มของสีได้
จำนวน 4 น้ำหนัก ได้แก่ สีเหลืองอ่อน (ใช้เวลา 15 นาที)  สีเหลืองเข้ม (ใช้เวลา 30 นาที) สีน้ำตาลอ่อน (ใช้
เวลา 45 นาที)  สีน้ำตาลเข้มถึงสีดำ (ใช้เวลา 60 นาที) ข้อมูลจาก นายแปลง นามวงษา ประธานกลุ่มจัก
สานไทเลย 

   3. เทคโนโลยีการป้องกันการเกิดมอดในไม้ไผ่โดยไม่ใช้สารเคมี มีหลายวิธี ดังนี้ 
  3.1 ดูการตัดและอายุของไผ่ ช่วงที่เหมาะสมสำหรับการตัดไผ่คือ เดือนพฤศจิกายนและธันวาคม
เนื่องจากในฤดูหนาวมีแมลงน้อย 

  3.2 การผึ่งให้แห้งหลังการตัดฟันระยะแรก โดยไม่ริดกิ่งและใบ วางพิงไว้ในที่ร่มจนใบแห้ง ใบไผ่
จะช่วยระเหยน้ำทำให้ไม้แห้งเร็วขึ้นและทำให้ปริมาณแป้งลดลง จึงลิดกิ่งและนำไปผึ่งให้แห้งต่อไป 
   3.3 การแช่น้ำ การแช่น้ำทั้งลำเป็นเวลา 2 เดือน ทำให้ปริมาณแป้งในลำไผ่ลดลง เนื่องจาก
แบคทีเรียในน้ำช่วยย่อยสลายแป้ง และแป้งบางส่วนถูกชะล้างออกไปมอดจึงไม่เข้าทำลาย 
  3.4 การต้มน้ำ ถ้าเป็นเส้นตอกบางใช้เวลาประมาณ ½ –1 ชม. แต่ถ้าเป็นลำหรือเป็นกระบอก ควร
ใช้เวลาต้มนานประมาณ 4-6 ชม. แต่ถ้าใส่โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) 0.5-1 % ลงไปด้วยจะลดเวลาการ
ต้มลงเป็น 30 นาที 
   3.5 การย่างด้วยไฟ นำไผ่มาย่างไฟอุณหภูมิ 120°C – 130°C ประมาณ 20 นาท ีวิธีนี้มักใช้กับไม้
ไผ่ลำเล็กตันหรือไม้ไผ่เนื้อหนา การย่างด้วยไฟโดยตรงจะทำให้ลำไผ่มีสีดำเป็นรอยไหม้ได้ 
   3.6 การอบหรือรมไม้ไผ่ทั้งลำด้วยควันไฟ โดยใช้ความร้อนต่ำ ลำไผ่ที่ใส่เข้าไปอบควรผึ่งให้เหลือ
ความชื้นในลำต่ำกว่า 50% ก่อน อบจนความชื้นของไม้ไผ่ประมาณ 12-15% ใช้เวลาอบประมาณ 12-20 
วัน 
 4.การป้องกันรักษาไม้ไผ่โดยการใช้สารเคมี 
   4.1 การแช่ในแนวตั้ง (Steeping) ใช้กบัไม้ไผ่สดที่ตัดใหม่ เหมาะกับไม้ไผ่ลำเล็กและเนื้อหนา เช่น 
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ไผ่รวกแช่ในแนวตั้งให้โคนลำแช่อยู่ในน้ำยาอย่างน้อย 30 ซม. แช่นาน 7-10 วัน  
   4.2 การแช่ในแนวนอนในถังเปิด (Soaking) ใช้ได้ดีกับไม้ไผ่แห้งความชื้นของไม้ประมาณ 20% 
ไม้แห้งจะดูดซึมน้ำยาได้ดีกว่าไม้สดและใช้เวลาน้อยกว่า แช่นาน 7-10 วัน 
   4.3 การอัดน้ำยาไม้ไผ่โดยการแทนที่น้ำเลี้ยง (Sap-replacement treatment) เป็นวิธกีาร
ป้องกันรักษาไม้ไผ่โดยใช้แรงดันอัดน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้ให้เข้าไปแทนที่น้ำเลี้ยงในลำไผ่ เป็นวิธีที่ดีที่สุด
ในการป้องกันรักษาเนื้อไม้ไผ่ กรรมวิธีนี้ใช้กับไม้ไผ่ที่มีความชื้นสูงและตัดมาใหม่ๆ นอกจากน้ำยาสามารถซึม
เข้าไปในเนื้อไม้ได้ดีแล้ว ยังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมเพราะน้ำยาจะอยู่ภายในลำไผ่เท่านั้น 
ส่วนผิวสะอาดไม่เปรอะเปื้อนด้วยสารเคมีจึงจับต้องได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 
 
  ปัญหาเทคโนโลยีที่ต้องการให้ช่วยเหลือ  
    ต้องการให้ฝึกอบรม เรื่อง  
    1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการออกแบบลวดลายและสีในงานจักสานไม้ไผ่ 
         2. การอบรมการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์  
          3. การออกแบบแบรนด์หรือตราสินค้า และการสร้างแบรนด์สินค้าหมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้าน 
ลุมพุก  
          4. การอบรมการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน  
          5. การอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง  
          6. การออกแบบผลิตภัณฑ์  
          7. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปงานจักสานไม้ไผ่ให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและ 
โคมไฟ 
         8. การอบรมการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ 
 
รายช่ือเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี 

1. ทบทวนกิจกรรมแผนการดำเนินงานในปีที่ 1 
  2. การอบรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบแพ็ทเทริ์นผลิตภัณฑ์กระเป๋างานจักสานไม้ไผ่ 
   3. การถ่ายทอดความรู้การตัดเย็บกระเป๋าจากลายจักสานไม้ไผ่โดยใช้เครื่องมือจักรอุตสาหกรรม
เย็บกระเป๋า 
   4. การอบรมการสานลวดลายด้วยวิธีขึ้นรูป และแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและกระติบข้าว 
   5. การอบรมการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ 
หมายเหตุ เนื่องจากผู้ให้ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการมีการจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงทำให้มีการขยาย
ระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปจนถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม 2564 กิจกรรมที่3-4 จึงมีการดำเนินงาน
ในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้าน 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพชุม 

จากการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทําแผนชุมชน โดยการหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ 
อุปสรรคของหมู่บ้าน โดยใช้เทคนิค SWOT ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายในชุมชนเป็น “จุดแข็ง” s (Strength) ได้แก่ 

        1.1 มีการจัดกลุ่มจดทะเบียน วิสาหกิจ มีเงินทุนหมุนเวียน และมีกองทุนออมทรัพย์สำหรับ 
สมาชิก โดยมีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 400,000 บาท  
        1.2 มีความชำนาญ และเรียนรู้การสานลวดลายใหม่ๆได้  
        1.3 สินค้าประเภทกระติบข้าว จำหน่ายง่ายเนื่องจากมีลูกค้า ประจำ  
        1.4 ลวดลายหลากหลาย  
        1.5 ต้นทุนต่ำ วัสดุจัดหาง่าย 
       2. ปัจจัยภายในชุมชนทีเ่ป็น “จุดอ่อน” W (Weakness) ได้แก่  
                2.1 ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทัน ความต้องการของตลาด  
         2.2 ขาดการบริหารจัดการกลุ่ม แต่ละครัวเรือนแยกกันผลิต เฉพาะในครัวเรือนของตนเอง  
         2.3 ขาดการสืบทอดจากคนรุ่นใหม่  
         2.4 ขาดช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ 
      3.    ปัจจัยภายนอกชุมชนที่เป็น “โอกาส” O (Opportunity) ได้แก่ 

      3.1 มีการสนับสนุนจากภาครัฐ  
      3.2 สามารถออกจำหน่ายตามงานแสดงสินค้า  
      3.3 มีตลาดรองรับ 

      4.    ปัจจัยภายนอกชุมชนที่เป็น “ข้อจํากัด” T (Threat) ได้แก่ 
      4.1 สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถ ออกจำหน่ายตามงานแสดง สินค้าได้  
      4.2 งานอีเว้นท์แสดงสินค้าลดลง  
      4.3 ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าใช้ เส้นตอกขนาดเล็ก จึงต้องใช้เวลาในการฝึกเพ่ือให้เกิดทักษะ 
มากขึ้น 

 
ข้อจํากัดนั้นทําให้ไม่ได้รับการสนับสนุนโครงการที่เป็นความจําเป็นเร่งด่วนของประชาชน 

1. แผนงานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ราษฎรอย่างยั่งยืน 
1.1 ส่งเสริมงานหัตถกรรมชุมชน การทํากระติบข้าว  
1.2 ส่งเสริมการตลาด จําหน่ายสินค้าหัตถกรรมชุมชน  
1.3 สนับสนุนทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเสริม  
1.4 จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ถูกและมีคุณภาพให้กับประชาชนที่สนใจ 
1.5 ศึกษาดูงานด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ  
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2. แผนงานสุขภาพอนามัย 
2.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันโรคแก่ประชาชน  
2.2 รณรงค์การทําความสะอาดชุมชน และครัวเรือนเป็นประจํา 
2.3 ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย  

3. แผนงานสร้างสถาบันครอบครัวให้เป็นครอบครัวมีความสุข กําหนดกิจกรรมการพัฒนาไว้ 3 กิจกรรม 
ดังนี้ 

3.1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบครอบครัวมีสุข ตั้งแต่การเกิด การปฏิบัติตนในครอบครัวที่อบอุ่นท้ัง 
กายและใจ  

3.2 เสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคโภชนาการและการป้องกันโรค 
3.3 ส่งเสริมให้ดํารงตนแบบธรรมชาติ ยึดธรรมมะชำระจิตใจ เพ่ือเสริมสร้างพลังจิตใจและร่างกาย  

4. แผนงาน ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
4.1 พัฒนากลุ่มอาชีพ และกลุ่มฝีมือแรงงานเพ่ือประกอบอาชีพและหารายได้เสริม  
4.2 อบรมเพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านเกษตรกรรม  
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาแพทย์แผนไทยประจําหมู่บ้าน  
4.4 ส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือรักษาโรค  
4.5 รณรงค์ให้รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
4.6 รณรงค์ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด และให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด  
4.7 รณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการและพัฒนาหมู่บ้าน 

5. แผนงานช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้ติดเชื้อ ให้ 
5.1 ส่งเสริมให้ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้านเป็นองค์กรประชาชนที่ดําเนินการด้านการจัด 

สวัสดิการสังคมเพ่ือช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ราษฎรที่ประสบปัญหา  
5.2 ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ยากจน ขาดแคลน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

ได้รับการดูแลในด้านสวัสดิการด้านสุขภาพ  
6. แผนงานประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6.1 ประสานงานกับตํารวจและฝ่ายปกครอง จัดให้มีตู้ยามตํารวจและมีสายตรวจเวรยามออกตรวจ 
ในหมู่บ้าน 

6.2 ตั้งเวรยามอาสาสมัครประจําหมู่บ้านเพื่อรักษาหมู่บ้านและเฝ้าระวังภัย 
6.3 รณรงค์ และปลูกฝังด้านคุณธรรม ให้แก่ประชาชนให้แก่ประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี
ต่อกัน  

7. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและระบบชลประทานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
7.1 พัฒนาและปรับปรุงคลองส่งน้ำที่มีอยู่ให้ดีขึ้นและขยายพื้นที่ออกไปให้ทั่วถึง และเพียงพอ กับ

ความต้องการของเกษตรกร  
   7.2 พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ เช่น หนองกุด สระ ที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้ น และ
เพียงพอกับความต้องการของเกษตร  
8. ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพท่ีได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
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8.1 พัฒนาสถานที่ อสม.ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานทั้งบุคลากร เครื่องมือ
เครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ ให้เพียงพอ  

8.2 ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ในด้านโภชนาการ และการป้องกันโรค  
    8.3 รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีสุขภาพพลานามัยที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพของสังคม  
9. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . 

9.1 ให้ความรู้และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้  
9.2 ให้ความรู้และปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าแหล่งน้ำ 

 
สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

นําผลการวิเคราะห์ที่ได้จากส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. ผลการวิเคราะห์ 
รายรับรายจ่าย ปัญหาเร่งด่วนของประชาชน และผลการวิเคราะห์ SWOT กําหนดเป็นสภาพปัญหา 
 
1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 

ตารางที ่1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ที ่ สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
1. ราษฎรมีหนี้สิน - รายได้น้อย 

- รายจ่ายมาก 
- ต้นทุนสูงการผลิตสูงประกอบ  
- ฟุ่มเฟือย 
 

- หาอาชีพเสริม  
- ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น  
- ปลูกผักกินเอง  
- จัดทําบัญชีครัวเรือน  
- ทําปุ๋ยชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมี  
- ใช้แรงงานสัตว์แทนเครื่องจักร 
- ลงแขกเกี่ยวข้าว ว่างงาน 

2. ว่างงาน -หลังฤดูทํานาไม่มีอาชีพ ไม่มีงานทํา 
- ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ  
- ไม่มีทุน 
 

- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื ่องการประกอบ
อาชีพเสริม  
- สน ับสน ุนท ุน ว ัสด ุอ ุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ 

 
 
2. ปัญหาด้านการเกษตร 

ตารางที่ 2 ปัญหาด้านการเกษตร 
ที ่ สภาพปัญหา สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
1. โรคในนาข้าว -ธรรมชาติ 

 
- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดของ
ข้าว  
และวิธีป้องกันโรค 

2. ขาดน้ําทํา -ไม่มีที่กักเก็บน้ําในไร่น้ํา  - ขุดสระน้ําในไร่นา  



14 
 

การเกษตร 
 

- หนองสาธารณะประโยชน์ตื้น 
เขินกักเก็บน้ําได้ไม่ถึงฤดูแล้ง  

- ขุดลอกหนองน้ําสาธารณะประโยชน์ 
 

3. ไม่มีไฟฟ้าใช้เพื่อ  
การเกษตร 

-เสาไฟฟ้าไปยังไม่ถึงพ้ืนท่ี  
การเกษตรของประชาชน  

-ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

4. ฝนไม่ตกต้องตาม  
ฤดูกาล 
 

ต้นไม้ในหมู่บ้านมีน้อย -ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน  
-ส ่ ง เสร ิมการปล ูกต ้นไม ้ตามพ ื ้นที่
การเกษตร  
และ พ้ืนท่ีสาธารณะ 

 
 
3. ปัญหาด้านสังคม  

ตารางที่ 3 ปัญหาด้านสังคม  
ที ่ สภาพปัญหา สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
1 เด็กติดรายการทีว ี -พ่อแม่ผู้ปกครองไมม่ีเวลาดูแล บุตร

หลานเนื่องจากต้องทํางาน แข่งกับการ
หาเงิน 

-สร้างค่านิยมด้านเศรษฐกิจพอเพยีง  
-หาอาชีพเสริมให้แกผู่้ปกครองใหอ้ยู่
ภายใน หมู่บ้าน 
-จัดกิจกรรมเล่นกีฬาออกกําลังกายให้แก่
เด็ก 

2 ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย -การรับรู้ข้อมลูข่าวสารอย่าง รวดเร็ว  
พอเพียง  
-สิทธิบริโภคนยิม 

-ปลูกฝังการดําเนินชีวิตตามแนวคดิ
เศรษฐกิจ  
พอเพียง 

3 เยาวชนติดยาบา้ -มีผู้ขายในหมู่บ้านมากมาย -เจ้าหน้าท่ีกฎหมายต้องเอาใจใส่กว่าเดิม  
-ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่บุตรหลาน 
ช่วยกันดูแล  
-โรงเรียน/ครู ต้องกวดขันนักเรียนอย่าง
เข้มงวด 

 
4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 4 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที ่ สภาพปัญหา สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
1. ดินเสื่อมคุณภาพ -ใช้ปุ๋ยเคมีเยอะ  

-ขาดการบํารุงรักษาดิน  
 

-ส่งเสรมิการใช้ปุ๋ยคอก/ปุย๋หมัก ปุย๋
ชีวภาพ  
-ส่งเสรมิการปลูกพืชบํารุงดิน  

2. ขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น -ประชาชนกําจัดขยะไม่ถูกวิธี  
ทําให้ขยะเน่าเหม็นส่งกลิ่น รบกวน  

-รณรงค์ การรักษาความสะอาดทีถู่กวิธี 

3. น้ำใช้ในหมู่บ้าน ไม ่
สะอาด 
 

-น้ำท่ีใช้ในการผลิตน้ำประปา  
ชุมชน ขุ่นไม่ม ี
เครื่องกรองน้ำ 

- สนับสนุนงบประมาณ จดัหาเครือ่ง
กรองน้ำ มาใช้ในระบบประปาชุมชน  
 

4. ปัญหาน้ำเน่าเสยีและ
น้ำขังตามข้างถนนใน
หมู่บ้าน 

- ไม่มีร่องระบายน้ำ -ก่อสร้างร่องระบายน้ำเสียออกจากชุมชน
ที่ได้มาตรฐาน 
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5. หมู่บ้าน ท้ิงขยะ มูล
ฝอย  

-ขาดถังขยะและที่ท้ังขยะชุมชน -จัดหาที่ท้ิงขยะชุมชน 

5.ปัญหาด้านการเรียนรู้ของประชาชน 
 ตารางที่ 5 ปัญหาด้านการเรียนรู้ของประชาชน 

ที ่ สภาพปัญหา สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
1. ไม่มีศูนย์เรยีนรู้และ

การ จัดการเรียนรู้  
-ไม่มีงบประมาณในการสร้าง กิจกรรม 
และจัดกจิกรรม  

-สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง
และจัดกจิกรรม  

2. ขาดที่อ่าน
หนังสือพิมพ์  
ประจําหมู่บ้าน 

-ขาดสถานท่ี งบประมาณ -สนับสนุนงบประมาณในการจดัซือ้  
หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  
 

6. ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
 ตารางที่ 6 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 

ที ่ สภาพปัญหา สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
1. -ผู้ป่วยเบาหวานเยอะ -พฤติกรรมการกิน 

-กรรมพันธ์ุ 
-ขาดการออกกําลังกาย  

-ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ  
-ส่งเสรมิการออกกําลังกาย 
 

2. ผู้ป่วยโรคอ้วนเยอะ -พฤติกรรมการกิน 
-กรรมพันธ์ุ 
-ขาดการออกกําลังกาย  

-ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ  
-ส่งเสรมิการออกกําลังกาย 
 

3. โรคไขเ้ลือดออก  
ระบาด 
 

- มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุง -ตรวจลูกน้ำยุงลาย ..  
-พ่นยากําจัดยุงลาย  
-ใส่ทรายอะเบท  
-ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง  
-พัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด 

 
 
 
7. ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ตารางที่ 7 ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ สภาพปัญหา สาเหต ุ แนวทางแก้ไข 
1. ถนนเพื่อการเกษตร -เป็นหลุมเป็นบ่อ -ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลูกรังใหม้ี 

สภาพที่ใช้งานได ้
2. ไฟฟ้าในหมู่บ้านยังไม่ 

เพียงพอต่อความ
ต้องการ ของ
ประชาชน 

-ขาดไฟส่องสว่างรอบหมู่บ้าน -ติดตั้งไฟส่องสว่างตามถนนรอบ 
หมู่บ้าน 
 

3. ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร -ประชาชนออกไปประกอบอาชีพ  
เสรมิ / สร้างที่อยู่อาศัย ตามพื้นท่ี 
เพิ่มขึ้น การเกษตรมากข้ึน 

-ขยายเขตไฟฟ้าลงพื้นที่การเกษตร  
เพิ่มขึ้น  
 

4. ถนนลาดยางทางเข้า 
หมู่บ้านชํารุดเสียหาย 

-ถนนชํารุดเสียหายจากฝนตก น้ำ  
เซาะและรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผา่น 

-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  
ทางเข้าหมู่บ้าน 
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5. ขาดแคลนน้ำเพื่อ
อุปโภค 

-แหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคตื้นเขนิ  
ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอด 
ใช้ได้ตลอดทั้งป ี

-ขุดลอกหนองคูสาธารณประโยชน์  
ของชุมชน เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้
ใช้ได้ตลอดทั้งป ี

การวิเคราะห์ปัญหาจากเวทีประชาคมของหมู่บ้าน สามารถสรุปปัญหาความต้องการได้ดังต่อไปนี้  
1.ปัญหาถนนลาดยางและถนนลูกรังชํารุดเสียหาย  
2. ปัญหาหนองสาธารณะประโยชน์(หนองคู) ตื้นเขินทําให้ไม่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ  
3. ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ  
4. ปัญหาไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไม่ทั่วถึง  
5. ปัญหาเด็กวัยรุ่นในชุมชน  
6. ปัญหาโรคระบาดในนาข้าว  
7. ปัญหาดินเสื่อมโทรม  
8. ปัญหาไม่มีที่ท้ิงขยะ  
9. ปัญหาต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง  
10. ปัญหาค่าครองชีพสูง สินค้าราคาแพง 

 
 
6.  วัตถุประสงค์ 
   6.1. ทบทวนกิจกรรมแผนการดำเนินงานในปีที่ 1 
  6.2. การอบรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบแพ็ทเทริ์นผลิตภัณฑ์กระเป๋างานจักสานไม้ไผ่ 
   6.3. การถ่ายทอดความรู้การตัดเย็บกระเป๋าจากลายจักสานไม้ไผ่โดยใช้เครื่องมือจักรอุตสาหกรรมเย็บ
กระเป๋า 
   6.4. การอบรมการสานลวดลายด้วยวิธีขึ้นรูป และแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและกระติบข้าว 
   6.5. การอบรมการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์  
 
7. ที่มาของความต้องการ :  โปรดใส่เครื่องหมาย    ใน  ที่ต้องการและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐาน
ตามท่ีระบ ุ

  เป็นความต้องการจากการให้บริการคำปรึกษา 
ระบุหมายเลขคำปรึกษาในระบบ CMO : .                                             . 

  เป็นความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพัฒนา 
      หมู่บ้าน) 
  เป็นความต้องการชองสมาชิก อสวท.  
 ระบุชื่อสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     .  
   เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ. 
  เป็นความต้องการที่จะต่อยอกจากโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุ่นอ่ืน 

ระบุแหล่งทุน                                              ปีที่ดำเนินการ                                        
        แนบผลการดำเนินงานและผลสำเรจ็ที่ผ่านมาประกอบด้วย 
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8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :  

  ตารางที ่8 แผนวิทยาศาสตร์ 

 
ปีที ่

ทรัพยากร 
(สิ่งที่ต้องใช้ใน

การพัฒนา
หมู่บ้าน) 

กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
 

ผลผลิต 
(สิ่งที่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมหรือรับรู้

ได้) 

ผลลัพธ ์
(ผลประโยชน์

ที่ได้จาก
ผลผลิตและ
ผลกระทบที่มี

ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้อง) 

งบประมาณ
(บาท) 

ปีท่ี 1 
(พ.ศ.2563) 

-การจัดตั้งกลุม่ 
-หน่วยงานร่วมใน
พื้นที ่
-หน่วยงานเครือข่าย 
วท. 
-องค์ความรู้ 
เทคโนโลย ี
-งบประมาณ 

1. สำรวจพื้นที่ จัดเวที ประชุม 
เสวนาร่วมกันกับหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
และจัดตั้งกลุ่มเพื่อบริหารจัดการ
กลุ่ม 
2. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการปลูกไมไ้ผ่ การ
บำรุงรักษา และการขยายพันธุ์ไผ่ 
และปลูกไมไ้ผ่ จำนวน 2 ชนิด 1) 
ไผ่บ้าน  2) ไผไ่ร่  เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบ และต่อยอดเป็น
ผลิตภณัฑ์อื่น  ๆอีกต่อไป 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี ้
     2.1 สำรวจพื้นที ่
     2.2 การปรับปรุงพื้นที ่
     2.3 การเตรียมหลมุปลูก 
     2.4 การจัดหาพันธุ์ไมไ้ผ ่
     2.5 ขั้นตอนการปลูกไม้ไผ ่
     2.6 การดูแลรักษาและการ
ขยายพันธุ ์
3. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การป้องกันการเกิดมอดสำหรับ
งานผลิตภัณฑ์จักสานไมไ้ผ ่
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ
ออกแบบลวดลายและสีในงานจัก
สานไม้ไผ ่
5. การอบรมการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบแบรนด์
หรือตราสินค้า และการสรา้งแบ
รนด์สินค้าหมู่บ้านจักสานไมไ้ผ่
บ้านลุมพุก 
6. การอบรมการจัดทำแผนธุรกิจ
ชุมชน 

1. ได้จดัตั้งกลุ่มวสิาหกิจชุมชนหมู่บ้านจัก
สานไมไ้ผ่ บา้นลมุพุก จำนวน 1 กลุ่ม 
2. ได้แปลงสาธติการปลูกต้นไผ่ ขนาดพื้นที่ 
10 ไร่ จำนวน 1000 ต้น   
3. ได้อุปกรณ์ในการรมควัน และเกดิองค์
ความรู้ในการรมควัน  สำหรับผู้ร่วมโครงการ 
จำนวน 40 คน 
4. ไดต้้นแบบลายจักสาน  จำนวน 5 ลาย 
5. ไดต้ราสินค้า ผลติภณัฑ์ มผช 1 
ผลติภณัฑ ์
6. ได้แผนธรุกิจชุมชน  1 แผน 
 

ร้อยละ 60 
ของ สมาชิก
กลุ่มจักสานไม้
ไผ่ที่ได้รับการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีนำ
เทคโนโลยีไป
ใช้ประโยชน์ 
ทำให้มีรายได้
สูงขึ้นมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

200,000 
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7.  ติดตามให้คำปรึกษา
เพิ่มเตมิ ถอดบทเรียนร่วมกับ
ชุมชน ประเมินผลและ
รายงานผล 

ปีท่ี 2 
(พ.ศ.2564) 
 
 
 
 
 
 
  

-กลุ่มวิสาหกจิชุมชน 
-หน่วยงานร่วมใน
พื้นที ่
-หน่วยงานเครือข่าย 
วท. 
-องค์ความรู้ 
เทคโนโลย ี
-งบประมาณ 

1.ทบทวนผลการดำเนินงานปี
ที่ 1 และวางแผนปีท่ี 2 
2.การอบรมถ่ายทอดความรู้
เรื่องการออกแบบแพ็ทเทิร์น
ผลิตภณัฑ์กระเป๋างานจักสาน
ไม้ไผ ่
3.การถ่ายทอดความรู้การตัด
เย็บกระเป๋าจากลายจักสาน
ไม้ไผ่โดยใช้เครื่องมือจักร
อุตสาหกรรมเย็บกระเป๋า 
4.การอบรมการสานลวดลาย
ด้วยวิธีข้ึนรูป และแปรรูปให้
เป็นผลติภณัฑ์กระเป๋าและ
กระติบข้าว 
5.การอบรมการออกแบบ
บรรจภุัณฑ์ และการสร้าง
ช่องทางการตลาดออนไลน์  
6.ติดตามใหค้ำปรึกษา
เพิ่มเตมิ ถอดบทเรียนร่วมกับ
ชุมชน ประเมินผลและ
รายงานผล 

1. มีแผนการดำเนินงาน 
 2. ได้แพ็ทเทิร์นผลติภณัฑก์ระเป๋างานจัก
สานไมไ้ผ่ จำนวน 5  แพ็ทเทิร์น 
 3. ได้องคค์วามรู้การตดัเย็บกระเป๋าจากลาย
จักสานไม้ไผ่โดยใช้เครื่องมือจกัร
อุตสาหกรรม 
 4. มีกระเปา๋ที่เกิดจากงานจักสานไมไ้ผ่ ผลติ
เพื่อจำหนา่ย จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ช้ิน  
5. มีบรรจภุัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย
สินค้าออนไลน์ การจัดการตลาด การเพิ่ม
ช่องทางการตลาดและการประชาสมัพันธ ์
 
 
 
 

1. การนำความรู ้
ไปใช้ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของ
สมาชิกที ่
ได้รับการ
ถ่ายทอด 
2.จำนวน
สินค้าเข้าสู่
มาตรฐานรับรอง 
อย่างน้อย 1 ช้ิน  
3. มีรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการ
ขายสินค้า
ประเภทเดิม 

190,000 
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9. แผนธุรกิจชุมชน :  

         ตารางที่ 9 แผนธุรกิจชุมชน 

 

Cost structure (โครงสร้างต้นทุน) Revenue Streams (กระแสรายได้) 
-ค่าวิจัยและพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ = 100,000/ปี 
-ค่าผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า กระเป๋าถือ =500 บาท กระเป๋าสะพาย=600 บาท 
กระเป๋าเป้=400 บาท โคมไฟแบบแขวน=300 บาท โคมไฟแบบต้ัง=250 บาท 
-ค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนักสินค้า  = 70 - 250 บาทต่อกล่อง (อ้างอิงเกณฑ์ของ 
Kerry) 
-ค่าพัฒนาออกแบบเว็บไซด์ = 35,000 บาท 
-ค่าเช่าค่าตกแต่งร้าน = 10,000 /เดือน 
-ค่าประชาสัมพันธ์ทางการตลาด = 50,000 บาท/3 เดือน (200,000 บาท/ปี) 
-ค่าแรงในการผลิต จำนวนคน 20 คน ค่าแรงคนละ 150-200/ชิ้น  
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าน้ำ ค่าไฟ) = 2,000 บาท/เดือน 
-ค่าบรรจุภัณฑ์ กล่องหรืออื่นๆที่ใช้ในการขนส่ง = 1-25 บาทต่อกล่อง 
-ค่าวัตถุดิบ ไม้ไผ่สำหรับใช้ผลิตผลิตภัณฑ์  จำนวน 1 ลำ ยาว 4-5 ราคา 100-150 
บาท ต่อผลิตภัณฑ์กระเป๋าและโคมไฟ จำนวน 4-5 ชิ้น 
-ค่าหนังหรือวัสดุประกอบเครื่องจักสาน ราคาหนัง เทียม 70-100 บาท/หลา หนัง
วัวฟอกหนา 0.6-0.8 มม. ราคา   600-700  บาท/หลา ใช้เป็นวัสดุประกอบ
กระเป๋าได้ 6-7 ชิ้น 

- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์  ต้นทุน+กำไร กระเป๋าถือ =500+300 บาท กระเป๋าสะพาย=
600+300  บาท กระเป๋าเป้=400+300 บาท โคมไฟแบบแขวน=300 +200 บาท โคมไฟแบบ
ต้ัง=250 +150 บาท- รายได้จากค่าเปอร์เซ็นต์การฝากขายสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายต่างๆ คิด 
3% จากสินค้าฝากขายที่ขายได้ 
- รายได้จากส่วนต่างในการขนส่งครั้งละ 2% บวกเพิ่มจากราคาสินค้าที่บวกเพิ่ม 20-40% แล้ว 
- รายได้จากการรับจ้างผลิต ต้ังแต่ 50 ชิ้นขึ้นไป ราคาสินค้าขายส่งบวกเพิ่ม 10-15% จากต้นทุน 
- รายได้จากการเปิดคอร์สอนบรมและออกแบบลวดลายสินค้า คอร์สละ 500 - 1,500 บาท/ต่อ
คน 
- รายได้จากการขายโฆษณาพื้นท่ีบนเว็บไซด์สำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลท้องถ่ิน หรือ ธุรกิจที่
ใกล้เคียง แบนเนอร์ละ 500 บาท/เดือน 
รายได้ไม่เป็นตัวเงิน 
-คุณภาพชีวิตชุมชนดีข้ึน  
-สินค้ามีเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
-แบรนด์หรือตราสินค้าเป็นที่ยอมรับ 

10.  หน่วยงานสนับสนุน : 

 ตารางท่ี 10  หน่วยงานสนับสนุน 
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนนุ4  

1.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ สถานท่ีในการจัดกิจกรรมและการอบรม 
2.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับผลติภณัฑ์ชุมชน 
3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

เป็นที่ปรึกษาและวิทยาการ การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

4.คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษาและวิทยากร การจัดทำเพจและ
ช่องทางการตลาด 
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11.  แผนการดำเนินงาน 

 ตารางท่ี 11 แผนการดำเนินงาน 

ปีท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ปีท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
2563 2564 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวนผลการดำเนินงานปีท่ี 
1 และวางแผนปีที่ 2 

            10,600 

2. การอบรมถ่ายทอดความรู้
เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ ์

            40,000 

3. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการรมควันเส้นตอกด้วย
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

            40,000 

4. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรปูงานจักสานไมไ้ผ่ให้
เป็นผลติภณัฑ์กระเป๋าและโคมไฟ 

            50,000 

5. การอบรมการสรา้งช่องทาง
การตลาดออนไลน ์

            36,400 

6. ติดตามให้คำปรึกษาเพิ่มเตมิ 
ถอดบทเรียนร่วมกับชุมชน 
ประเมินผลและรายงานผล 

            23,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 12,900 66,900 76,900 43,300 200,000 

กิจกรรม 
2563 2564 

รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ทบทวนผลการดำเนินงานปีท่ี 
1 และวางแผนปีที่ 2 

            10,000 

2.การอบรมถ่ายทอดความรูเ้รื่อง
การออกแบบแพ็ทเทิร์น
ผลิตภณัฑ์กระเป๋างานจักสานไม้
ไผ ่

            40,000 

3.การถ่ายทอดความรู้การตัดเย็บ
กระเป๋าจากลายจักสานไมไ้ผโ่ดย
ใช้เครื่องมือจักรอุตสาหกรรมเย็บ
กระเป๋า 

            50,000 

4.การอบรมการสานลวดลายด้วย
วิธีขึ้นรูป และแปรรูปให้เป็น

            40,000 
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12.  เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 2 ปี) 

 ตารางที่ 12 เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 2 ปี) 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย 
2563 2564 2565 

1. จำนวนผู้รับบริการ คน 40 60 100 

2. จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุช่ือ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
   ถ่ายทอดฯ ปี 2563  
      2.1 เทคโนโลยี  เกี ่ยวกับการปลูกไม้ไผ่ การบำรุงรักษา  และการ
ขยายพันธุ์ไผ่ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ 
      2.2 เทคโนโลยี  เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดมอดในงานจักสานไม้ไผ่  
      2.3 เทคโนโลยี. เกี่ยวกับการจัดการตลาด การเพิ่มช่องทางการตลาด 
และการประชาสัมพันธ์ผ่านตลาดออนไลน์ 
      2.4 เทคโนโลยี  เกี่ยวกับการออกแบบแบรนด์สินคา้ หมู่บ้านจกัสานไม้
ไผ่บ้านลุมพุก  
 
ถ่ายทอดฯ ปี 2564  
       2.5 ทบทวนผลการดำเนินงานปีท่ี 1 และวางแผนปีท่ี 2 
       2.6 การอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบแพ็ทเทิร์นผลิตภัณฑ์
กระเป๋างานจักสานไม้ไผ่ 
       2.7 การถ่ายทอดความรู้การตัดเย็บกระเป๋าจากลายจักสานไม้ไผ่โดย
ใช้เครื่องมือจักรอุตสาหกรรมเย็บกระเป๋า 
       2.8 การอบรมการสานลวดลายด้วยวิธีขึ ้นรูป และแปรรูปให้เป็น
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าและกระติบข้าว  
       2.9 การอบรมการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ 

เรื่อง 
 

4 6 5 

 

13.ผลกระทบ  
• เศรษฐกิจ - กรณี เพิ่มรายได้ 

  สร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน และสามารถขยายไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ โดยผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ร้อยละ 80 โดยนำความรู้การเทคนิคการรมควันเส้นตอกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ จักสานกระเป๋า
ถือ กระเป๋าสะพาย  นอกจากผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมา ไม้ไผ่ชนิดที่นำมาปลูกสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้
อีกมากมาย เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ของตกแต่งบ้าน ของที่ระลึก ตลอดจน

ผลิตภณัฑ์กระเป๋าและกระติบ
ข้าว 
5.การอบรมการสร้างช่องทาง
การตลาดออนไลน ์

            30,000 

6.ติดตามใหค้ำปรึกษาเพิ่มเตมิ 
ถอดบทเรียนร่วมกับชุมชน 
ประเมินผลและรายงานผล 

            20,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 12,000 46,000 96,000 36,000 190,000 
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ขายหน่อเป็นอาหาร ขยายพันธุ์เพ่ือจำหน่าย และถ้ามีทุนมากพอสามารถผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากเยื่อไผ่ได้
อีกด้วย ซ่ึงการทำเครื่องดื่มเยื่อไผ่เพ่ือสุขภาพ อาจารย์เดโช สู่โนนทอง เจ้าของไร่สีวลี ตำบลไร่ อำเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่น่าสนใจ ดังนั้นการดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด
โครงการสามารถเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเพ่ิมรายได้ให้กลุ่มจักสานบ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ อำเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีรายได้เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี (ดังแสดงข้อมูลในตาราง)   
   
 
 
ตารางท่ี 13  ตารางแสดงข้อมูลการสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าถือ 
 

 ต้นทุน Total cost ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือจักสานไม้ไผ่ 1 ชิน้ 
   ต้นทุนคงท่ี  
  Fixed cost 

ต้นทุนแปรผัน (Available cost) 

    
   ค่าจ้างเย็บ 
 

                                               ค่าวัสดุ/ ชิ้น 
     ค่าไม้ไผ ่ ค่าวัสดุหนัง  ผ้าซับใน กระดาษแข็ง กาว 

           
 ส ี
 

ค่าแรง 
การจักสาน 

 ค่าอุปกรณ์ประกอบ 
       กระเป๋า 

 150 บาท/ชิ้น      20 บาท 
(ลำละ100 บาท  
=5 ช้ิน) 

     25     15       10 10  5 150           80 

   กำไรต่อหน่วย  
   Gross Profit 

ราคาขาย (800 บาท)– ราคาทุน (465 บาท) = 335 บาท 

      จุดคุ้มทุน       ต้นทุนคงท่ี ÷ กำไรต่อหน่วย 465 บาท ÷ 335 บาท = 1.4 หรือ 2ชิ้น 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 8 ภาพแสดงกระเป๋าถือ 
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ตารางท่ี 14  ตารางแสดงข้อมูลการสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าสะพาย 
 

 ต้นทุน Total cost ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสพายจักสานไม้ไผ่ 1 ชิน้ 
   ต้นทุนคงท่ี  
  Fixed cost 

ต้นทุนแปรผัน (Available cost) 

    
   ค่าจ้างเย็บ 
 

                                               ค่าวัสดุ/ ชิ้น 
     ค่าไม้ไผ ่ ค่าวัสดุหนัง  ผ้าซับใน กระดาษแข็ง กาว 

           
 ส ี
 

ค่าแรง 
การจักสาน 

 ค่าอุปกรณ์ประกอบ 
       กระเป๋า 

 150 บาท/ชิ้น      20 บาท 
(ลำละ100 บาท  
=5 ช้ิน) 

     25     15       10 10  5 150           80 

   กำไรต่อหน่วย  
   Gross Profit 

ราคาขาย (800 บาท)– ราคาทุน (465 บาท) = 335 บาท 

      จุดคุ้มทุน       ต้นทุนคงท่ี ÷ กำไรต่อหน่วย 465 บาท ÷ 335 บาท = 1.38 หรือ 2 ชิ้น 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 9 ภาพแสดงกระเป๋าสะพาย 
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ตารางท่ี 15  ตารางแสดงข้อมูลการสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋าเงิน 
 

 ต้นทุน Total cost ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเงินจักสานไม้ไผ่ 1 ชิน้ 
   ต้นทุนคงท่ี  
  Fixed cost 

ต้นทุนแปรผัน (Available cost) 

    
   ค่าจ้างเย็บ 
 

                                               ค่าวัสดุ/ ชิ้น 
     ค่าไม้ไผ ่ ค่าวัสดุหนัง  ผ้าซับใน กระดาษแข็ง กาว 

           
 ส ี
 

ค่าแรง 
การจักสาน 

 ค่าอุปกรณ์ประกอบ 
       กระเป๋า 

 100 บาท/ชิ้น      10 บาท 
(ลำละ100 บาท  
=10 ช้ิน) 

     20     -       5 5  5 50           40 

   กำไรต่อหน่วย  
   Gross Profit 

ราคาขาย (350 บาท)– ราคาทุน (235 บาท) = 115 บาท 

      จุดคุ้มทุน       ต้นทุนคงท่ี ÷ กำไรต่อหน่วย 350 บาท ÷ 235 บาท = 1.48 หรือ 2 ชิ้น 
 
 

 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 10 ภาพแสดงกระเป๋าเงิน 
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ตารางท่ี 16  ตารางแสดงข้อมูลการสร้างรายได้ผลิตภัณฑ์ประเภทกระติบข้าวขนาดกลาง 
 

 ต้นทุน Total cost ผลิตภัณฑ์กระติบข้าวจักสานไม้ไผ่ 1 ชิน้ 
   ต้นทุนคงท่ี  
  Fixed cost 

ต้นทุนแปรผัน (Available cost) 

    
   ค่าแรง 
การจักสาน 

                                               ค่าวัสดุ/ ชิ้น 
     ค่าไม้ไผ ่      เส้นเอ็น  ฐานกระติบ   เชือกไนล่อน                ส ี

 

 50 บาท/ชิ้น      10 บาท 
(ลำละ100 บาท  
=10 ช้ิน) 

        3       10          2      2 

   กำไรต่อหน่วย  
   Gross Profit 

ราคาขาย (140 บาท)– ราคาทุน (77 บาท) = 63 บาท 

      จุดคุ้มทุน       ต้นทุนคงท่ี ÷ กำไรต่อหน่วย 77 บาท ÷ 63 บาท = 1.2 หรือ 2ชิ้น 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที1่1 ภาพแสดงกระติบข้าวแบบใหม่ 
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วิธีการคิดคำนวณต้นทุนต่อหน่วย (Break Even Analysis) 
      จากตารางตัวอย่างกระเป๋าถือ 1 ชิ้น ค่าจัดทำผลิตภัณฑ์ 500 บาทต่อชิ้น  เราขายผลิตภัณฑ์ที่ราคา 
800 บาทต่อชิ้น โดยที่ลงทุนราคา 500 บาท เราต้องขายกี่ชิ้นกว่าจะกำไร 

ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) = 500 บาท  
กำไรต่อหน่วย (Gross Profit) = ราคาขาย (800 บาท) – ราคาซื้อ (500 บาท) = 300 บาท 
จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงท่ี ÷ กำไรต่อหน่วย 
จุดคุ้มทุน = 500 บาท ÷ 300 บาท = 1.66 หรือ 2 ชิ้น 

 
คำตอบจริงๆ คือ 1.66 ชิ้น แต่เนื่องจากเราไม่สามารถขายกระเป๋าครึ่งชิ้นได้ เราก็ต้องขายเป็น 2 ชิ้นแทน 
พูดอีกแง่หนึ่งก็คือ หากเราขายกระเป๋าในราคา 800 บาทต่อชิ้น ในจำนวนต่ำกว่า 2 ชิ้นเราก็จะขาดทุน 
 

• สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)  
อาชีพและรายได้เป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การพึ่งตนเองของ
ชุมชน การแบ่งปัน ความรู้ผลประโยชน์ และรายได้อย่างเป็นธรรม โดยคำนึ่งถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคน
อีสาน คือ งานหัตถกรรมจักสานเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของอีกหลายๆภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับคนอีสานมา
หลายชั่วอายุคน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในแง่ของการใช้สอยในครัวเรือนปัจจุบันสามารถพัฒนาให้
เป็นสินค้าสร้างรายได้ า ซึ่งจะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันและทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างครอบครัว
เป็นสุข เกิดสังคมน่าอยู่มาก 
 

• สิ่งแวดล้อม(เช่น การลดปัญหามลพิษ การเพิ่มพ้ืนที่ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น)  
ไม้ไผ่ เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  การปลูกไผ่เป็นการเพิ่มพ้ืนที่ให้กับป่าชุมชน
และยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นเครื่องจักสาน หน่อใช้เป็นอาหาร หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
และสามารถสร้างรายได้จากการขายหน่อและลำไผ่ได้ถ้าเรามีจำนวนที่มากพอ ในกิจกรรมของโครงการนี้ มี
การขยายพ้ืนที่ปลูกไผ่  จำนวน 200 ต้น เป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการขาดวัตถุดิบที่ใช้ในงานจักสานใน
อนาคตเมื่อมีการผลิตผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่อีกทางหนึ่ง 
 
14.  รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) 

ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ 11 จำนวนเงิน 
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับชุมชน 
  1.1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆ ละ 140 บาท =1วัน*50คน*140บาท 
  1.2) ค่าอาหารว่าง จำนวน = 1วัน*2มื้อ*40บาท*50 คน 
  1.3) ค่าจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.5*3 m 2 แผ่น* 450 บาท 
  1.4) เหมาจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าและบริการเครื่องเสียง                       

13,400 
7,000 
4,000 

900 
1,500 

2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ - 
3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน) 
   3.1) ค่าวิทยากร ถ่ายทอดฯ 4 เรื่อง จำนวน 5 วัน* 8 ช่ัวโมง *600 บาท 

105,000 
24,000  
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   3.2) ค่าอาหาร จำนวน 5 วัน*150บาท* 50 คน 
   3.3) ค่าอาหารว่าง จำนวน 5 วัน*2 มื้อ*40บาท*50 คน 
   3.4) ค่าจ้างเย็บกระเป๋า จำนวน 4 แบบ/แบบละ10 ช้ิน รวม 40 ช้ิน* 300 บาท  
   3.5) ค่าจ้างทำเว็บเพจกลุ่มจักสาน ไม้ไผ่บ้านลุมพุก 1 เว็บเพจ 
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์      
        - ค่าเช่าจักรอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการอบรม จำนวน 2 เครื่อง * 1 วัน * 2500 บาท 
        - ค่าจ้างทำเครื่องรีดตอก จำนวน 12 ชุด * 500 บาท 
        - ค่าวัสดุ หนังเทียม PVC หนา 0.6 มม. ขนาด 137x90 ซม. ราคา 140 บาท จำนวน 20 ช้ิน 
        - ค่าเส้นด้ายเยบ็หนัง 10 ม้วน ม้วนละ 100 บาท 
        - ค่ากาวยางติดหนัง กระปอ๋งขนาด 700 กรัม*10 กระป๋อง * 200 บาท 
        - ค่าวัสดุตกแต่งกระเป๋า จำนวน 50 ชุด* 80 บาท 
        - ค่าปุ๋ยคอกบำรุงต้นไผ่ ถุงละ 30 บาท* 200 ถุง 
        - ค่าเบี้ยไผ่ตงลืมแล้ง 200 ต้น * 45 บาท = 9,000 บาท 
        - ค่าไม้ไผ่ในการฝึกอบรม 15 ลำ * 100 บาท 

37,500 
20,000 
12,500 
11,000 
37,300 

5,000 
6,000 
2,800 
1,000 
2,000 
4,000 
6,000 
9,000 
1,500 

4) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมนิผล 
   4.1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับผู้วิจัยและทีมงาน=20 วัน*22 กม.*2(ไป-กลับ)*4  
   4.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง 20 วัน*240 บาท* 2 คน = 9600 บาท 
   4.3) ค่าวัสดุสำนักงาน  680 บาท 

15,300 
3,520 
9,600 

680 
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผล 1,500 
6) ค่าใช้จ่ายที่หักเข้าหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา  
    ไม่เกิน 10% ของค่าใช้จ่ายรวมของโครงการ(ถ้ามี) 

19,000 

 
15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   

15.1 หน่วยงานรับงบประมาณต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์      
(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ปี  

15.2 หน่วยงานรับงบประมาณต้องประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ 
15.3 หน่วยงานรับงบประมาณต้องจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือนำส่งจากต้นสังกัด 

สามารถส่งข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถจัดส่งหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   :   
หน่วยงานรับงบประมาณ ต้องแสดงข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และยินดีให้ความ
ร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีร้องขอ พร้อมทั้งทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุ
ในคู่มือการดำเนินงานฯ ทุกประการ 

 
 

    ( นายสถิตย์   เจ็กมา    ) 
    ผู้เสนอโครงการ 

    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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เขียนที่ 
ที่อยู่ 

 
วันที่    เดือน      พ.ศ.  

 
เรื่อง ขอเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อ/ที่อยู่ของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
  

  ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ...................................ตำแหน่งในหมู่บ้าน.....................................  
และสมาชิก..........คน  มีความต้องการจะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปัญหา ความต้องการที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในหมู่บ้าน/
ชุมชน) 
  1. ........................................................................................................  
  2. ........................................................................................................  
  3. ........................................................................................................  

ทั้งนี้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม ได้ ประสานงานในเบื้องต้นกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น (โปรด
ระบุชื่อหน่วยงานและผู้ประสานงาน) ที่จะร่วมสนับสนุนฯ ในการดำเนินการ หากได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการ ดังนี้ 
1 1. หน่วยงาน.............................................................ชื่อผู้ประสานงาน........................................ .. 
 2. หน่วยงาน.............................................................ชื่อผู้ประสานงาน..................................... ..... 
 3. หน่วยงาน.............................................................ชื่อผู้ประสานงาน..................................... ..... 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด้วย   จักเป็นพระคุณยิ่ง 

 
 
ขอแสดงความนับถือ 

  

               (                                                 ) 

             ผู้แสดงเจตจำนง 

มือถือประธานกลุม่/ผู้นำชุมชนของผู้เสนอ โทร ………………………….. 

หมายเหตุ :กรุณาแนบรายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการพร้อมระบุอาชีพของแต่ละคน ไม่ต่ำกว่า 50 คนต่อหมู่บ้าน โดยให้ใส่ข้อมูล
ลงในตารางที่แนบ 

แบบฟอร์มแสดงเจตจำนงเข้าร่วมเป็นหมู่บ้าน วท. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหมู่บ้าน วท.(ใหม่) 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
       ตารางท่ี 17  รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ (หมู่ที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ 
1. นางพวงพะยอม เยี่ยมยอด 84/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  

จ.มหาสารคาม 
ทำนา กระติบข้าว 

2. นางทองฝัน แน่นอุดร 77/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

3. นางเอื้องคำ คำตุ่น 32/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

4. นางแต้ม วิชาชาด 64/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

5.  นางจันทิมา  วงศ์ใหญ่ 
 

 ทำนา กระติบข้าว 

6. นางเสียบ คำปลิว 69/5  ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

7. นางอารีย์  อุปแสน 
 

 ทำนา กระติบข้าว 

8. นางเพ็ญ บุญโชติ 11/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

9. นางสมพร กุมภวงศ์ 94/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

10. นางบุญเลี้ยง ไนวนโสภา 3/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

11. นางคำปุน ภูนิละมัย 32/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

12. นางหนูแดง จำปาบุญ 73/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

13. นางหนูแดง เข็มแสง 104/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

14. นางเกสร ภูศีพลอย 114/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

15. นางทองเหรียญ ภูบแดง 31/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

16. นางทองสืบ ศรีโยธา 29/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

17. นางประมวล จันทรสอน 145/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

18. นางไพทูรย์ จันทร์เจียง 66/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  ทำนา กระติบข้าว 
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จ.มหาสารคาม 
19. นางทองเลื่อม ภูถบดี 97/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  

จ.มหาสารคาม 
ทำนา กระติบข้าว 

20. นางทองเซี่ยน   โพธิ์น้อย 
 

 ทำนา กระติบข้าว 

21. นางสมพร   ภูกิ่งพลอย 
 

 ทำนา กระติบข้าว 

22. นางกนกวรรณ ภูมี  117/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

23. นางกุลจิรา ภูมังแสง  47/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

24. นางพิมพกา  มูลเสนนา  
 

ทำนา กระติบข้าว 

25. นางสาวสุภาพร   ภูไชยัง  
 

ทำนา กระติบข้าว 

26. นางพิสมัย ภูสมนา 23/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

27. นางมงคล ภูไพสิทธิ์ 58/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

28. นางลำไพ   ภูผานี 
 

 ทำนา กระติบข้าว 

29. นางสภา ภูนิละมัย 82/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

30. นางสุรามิตร แสนโคตร 35/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

31. นางสาวจันเพ็ญ กุมภจวงค์ 8/5 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม 

ทำนา กระติบข้าว 

32. นางสาวสมหวัง   หงษี 
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บทที่ 2 
การดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
            จากการดำเนินโครงการ “หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม” เป็นการดำเนินโครงการในระยะแรก ประจำปี 2564 ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตาม
แผนการดำเนินงานดังนี้ 
  1. การอบรมการสานลวดลายด้วยวิธีขึ้นรูป และแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและกระติบข้าว 
  2. การอบรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการออกแบบแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์กระเป๋างานจักสานไม้ไผ่ 
  3. การถ่ายทอดความรู้การตัดเย็บกระเป๋าจากลายจักสานไม้ไผ่โดยใช้เครื่องมือจักรอุตสาหกรรม
เย็บกระเป๋า 
  4. การอบรมการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ 
                                                  
     กิจกรรมที่ 1 การอบรมการสานลวดลายด้วยวิธีขึ้นรูป และแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า
และกระติบข้าว 
           ในอดีตไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าไผ่เคียงคู่กับคนไทยทั้งในเมืองและชนบท บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
ประกอบด้วยไผ่ตั้งแต่เสาเรืิอน (กระท่อมไม้ไผ่) พื้นบ้าน ฝาบ้าน ส่วนประกอบของบ้านเรือนเกือบทั้งหมด
เป็นไม้ไผ่ที่ถูกบรรจงสร้างอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
กระจาด กระด้ง ตะกร้า กระบุง ที่นึ่งข้าว ฯลฯ อีกมากมายที่แปรรูปจากไม้ไผ่ทั้งสิ้น ตั้งแต่เกิดจนตายเราจะ
เห็นต้นไผ่ปลูกไว้ข้างรั้วรอบบ้านเป็นทั้งแนวป้องกันขโมย พร้อมทั้งป้องกันลม ในส่วนของหน่อไม้ก็สามารถ
มาทำอาหารได้หลากหลาย ลำไผ่ทุกส่วนล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น 
            งานจักสานไม้ไผ่ ถือเป็นงานประเภทศิลปหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน ดังปรากฏจาก
หลักฐานทางโบราณคดี เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลัง
ไปกว่า 5000 ปี แน่นอนว่าการจักสานที่ทำขึ้นเป็นการตอบสนองการใช้งานเป็นหลัก ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่
ผลิตเพ่ือใช้แล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ อย่างไรก็ดีการสร้างงานหรือผลิตภัณฑ์
ที่ใช้วัสดุเส้นตอกจากไม้ไผ่ ซึ่งมีกระบวนการในการผลิตที่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก เพราะฉะนั้น
การสานให้เกิดลวดลายต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง ดังนั้นคนที่สานผลิตภัณฑ์
กระติบข้าวอาจไม่สามารถสานผลิตภัณฑ์ประเภทหวดหรือมวยได้ หรือสานลายสองได้แต่สามารถสาน
ลายขิดได้ เป็นต้น ดวยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องอบรมการสานลวดลายให้แตกต่างที่เคยสานเพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายของลวดลายและรูปแบผลิตภัณฑ์ 
 การจัดอบรม กิจกรรม วันที่ 27-28 กันยายน  2564 กิจกรรมการอบรมการสานลวดลายด้วยวิธีขึ้น
รูป และแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและกระติบข้าว เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการปฏิบัติเป็น
หลัก  โดยมีวิทยากร  นางคำแปลง  ไชยมารถ การการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสานให้เกิดลวดลายเป็น
ลายขิด ซึ่งเริ่มจากการขึ้นลายด้วยลายสอง ให้ได้ความยาวประมาณ 65-70 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถ
นำไปแปรรูปเป็นกระเป๋าถือ กระเป๋าสะพายและกระเป๋าสตางค์ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งมีข้ันตอน 
ประกอบด้วยการเตรียมเส้นตอก การก่อลาย การสานลายตามท่ีดี่ได้กำหนดไว้  
 จากการอบรมพบว่าสมาชิกกลุ่มจักสานไม้ไผ่ สามารถเรียนรู้การสานลวดลายใหม่ๆ ได้ดีถึงแม้จะใช้
เวลาเรียนรู้อยู่พอสมควร ประกอบกับวิทยากรให้คำแนะนำและสาธิตให้ผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้
เข้าอบรมเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ 
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ภาพประกอบที่ 12 แสดงบรรยากาศวิทยากรสอนการสานขึ้นรูปและการก่อลาย 
 
 

   
 

ภาพประกอบที่ 13 แสดงภาพวิทยากรผู้ช่วยสอนผู้เข้าร่วมโครงการ ลงมือปฏิบัติ 
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ภาพประกอบที่ 14 แสดงภาพการสานก่อลายจักสาน 
 

   
 

   
 

ภาพประกอบที่ 15 แสดงภาพบรรยากาศการอบรม 
 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมการสานลวดลายกระติบข้าวแบบพับปาก 
 การจัดกจิกรรมการอบรม มีข้ันตอนในการเตรียมการ ดังนี้ 
     การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสานกระติบข้าวแบบพับปาก ซึ่งเป็นอีกแบบที่แตกต่าง
จากกระติบข้าวที่ทางกลุ่มเคยสานมา ซึ่งกระติบข้าวประเภทนี้ทำให้มีขั้นตอนและวัสดุน้อยลง ซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนในการผลิต  ซึ่งมีกระบวนการดังนี้  การสานตัวกระติบ  การสานฝากระติบ  การสานส่วนปิดบนฝา
และส่วนก้นกระติบ  และการเย็บประกอบส่วนๆ เข้าด้วยกัน ใส่สายหิ้ว 
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ภาพประกอบที่ 16 ภาพประธานกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ อาจารย์ทม เกตุวงศา ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 17 แสดงภาพบุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร่วมสังเกตุการณ์การจัดกิจกรรมโครงการ   
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ภาพประกอบที่ 18 แสดงภาพวิทยากรสาธิตการสานกระติบข้าวแบบพับ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 19 แสดงภาพการอบรมการสานกระติบข้าว  
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ภาพประกอบที่ 20 แสดงภาพการพับขอบกระติบข้าว 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 21 แสดงภาพการพับปากฝากระติบข้าว 
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ภาพประกอบที่ 22 แสดงภาพการเย็บส่วนฝากระติบข้าว 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 23 แสดงภาพการสานส่วนปิดฝาด้านบน  
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ภาพประกอบที่ 24 แสดงภาพการสานลายรูปหัวใจส่วนตัวกระติบ  
 
  

 
 

ภาพประกอบที่ 25 แสดงภาพการเย็บปิดส่วนก้นกระติบข้าว 
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ภาพประกอบที่ 26 แสดงภาพประธานกลุ่มจักสานมอบของที่ระลึกให้ประธานเปิดกิจกรรมโครงการ 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 27 แสดงภาพรูปแบบกระติบข้าวแบบเดิม 
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ภาพประกอบที่ 28 แสดงภาพรูปแบบกระติบข้าวแบบใหม่ 
 
 

   
 

   
   
 

ภาพประกอบที่ 29 แสดงภาพบรรยากาศผู้เข้าอบรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ สานลวดลายเพ่อนำไปแปลรูป
เป็นกระเป่า 
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กิจกรรมระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 
 กิจกรรมที ่ 3  กิจกรรมการมอบต้นไผ่ให้สมาชิกกลุ่มจักสานหมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก   
           ในอดีตไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าไผ่เคียงคู่กับคนไทยทั้งในเมืองและชนบท บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
ประกอบด้วยไผ่ตั้งแต่เสาเรืิอน (กระท่อมไม้ไผ่) พื้นบ้าน ฝาบ้าน ส่วนประกอบของบ้านเรือนเกือบทั้งหมด
เป็นไม้ไผ่ที่ถูกบรรจงสร้างอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และของใช้ในชีวิตประจำวันทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
กระจาด กระด้ง ตะกร้า กระบุง ที่นึ่งข้าว ฯลฯ อีกมากมายที่แปรรูปจากไม้ไผ่ทั้งสิ้น ตั้งแต่เกิดจนตายเราจะ
เห็นต้นไผ่ปลูกไว้ข้างรั้วรอบบ้านเป็นทั้งแนวป้องกันขโมย พร้อมทั้งป้องกันลม ในส่วนของหน่อไม้ก็สามารถ
มาทำอาหารได้หลากหลาย ลำไผ่ทุกส่วนล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น 
            การส่งเสริมการปลูกไผ่ จึงเป็นจุดประสงค์หนึ่งในการดำเนินโครงการ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบใน
อนาคต และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้กับชุมชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย การถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการปลูกไผ่ การบำรุงรักษา และการขยายพันธุ์ไผ่ ครั้งนี้เป็นไม้ไผ่กิมซุงหรือไผ่ตงลืมแล้ง ซึ่งมีความ
ทนแล้งได้ดีจึงเหมาะกับสภาพพ้ืนที่ในภาคอีสานและที่สำคัญสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการจักเป็นเส้น
ตอกสำหรับทำเครื่องจักสานที่ต้องการความละเอียดมาก และหน่อสามารถนำมาบริโภคหรือจำหน่ายสร้าง
รายได้ได้อีกทางหนึ่งด้วย การมอบต้นไผ่ให้สมาชิกไปปลูก จำนวน 200 ต้น เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับ
ชุมชนอีด้วย 
 

 

 
 
ภาพประกอบที่ 30  แสดงภาพ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป็นประธานมอบต้น

ไผ่ แก่สมาชิกกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก 
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ภาพประกอบที่ 31  แสดงภาพ สมาชิกกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมโครงการ  
 
 
 

กิจกรรมที่  3 และ 4  กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การออกแบบแพทเทิร์นและการตัดเย็บกระเป๋าจัก
สานไม้ไผ่  
 การทำกระเป๋าต้นแบบ จำนวน 1 ใบ เป็นหนึ่งในขั้นตอนการทำงานตามปกติท่ัวไป ก่อนที่จะมีการ
ผลิตจริง โดยกระเป๋าต้นแบบนี้ จะมาจากข้อสรุปข้อมูลต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว วัสดุอุปกรณ์พร้อมแล้ว โดยปกติ
การทำงานในขั้นตอนนี้ จะใช้เวลาทำงานไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ สำหรับกระเป๋า 1 ใบ  หรือเร็วกว่านั้น ซึ่ง
อาจจะต้องพิจารณาจากความพร้อมของข้อมูล และอุปกรณ์ 
 ปัจจัยสำคัญเก่ียวกับระยะเวลาการทำงาน เกี่ยวกับ การสร้างแพทเทิร์นกระเป๋า และการตัดเย็บ 
กระเป๋าต้นแบบ นั่นก็คือ รูปแบบข้อมูลของแบบกระเป๋า ผ่านกระบวนการออกแบบ และสเกตซ์ภาพ ที่จะ
นำมาใช้ เพ่ือการสื่อสารให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น แต่นั่นก็เพียงพอต่อการสื่อสารในขั้นเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่
สามารถสื่อสารให้ทราบถึงความต้องการที่ชัดเจนมากกว่ามีกระเป๋าใบจริงมาเป็นแบบ 
     ดังนั้น การใช้เวลาทำงาน เกี่ยวกับทำแพทเทิร์น และการตัดเย็บกระเป๋าต้นแบบ จากข้อมูลภาพ
สเกตซห์รือภาพวาด และ รูปถา่ย จะใช้เวลาทำงานมากกว่าข้อมูลจากกระเป๋าใบจริง เนื่องจาก ยังมีข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการสัมผัส เช่น ฟิลลิ่งต่างๆของกระเป๋า ความแข็งอ่อนในจุดต่างๆ และบางรายละเอียด
ปลีกย่อยอ่ืนๆ ที่ภาพถ่ายไม่ได้สื่อสารออกมา  
     ในบางแบบกระเป๋าที่มีความสลับซับซ้อน และมีข้อมูลแบบกระเป๋าที่เป็นรูปวาด หรือรูปถ่ายที่มี
ข้อจำกัดของมุมภาพที่น้อยเกินไป และแน่นอน ข้อมูลที่สัมผัสไม่ได้ มักจะเป็นข้อจำกัดในการทำงาน โดย
เฉลี่ย กระเป๋าต้นแบบ 1 ใบ ได้ผ่านการปรับแพทเทิรน์ ไม่ต่ำกว่า 3-5 ครั้ง หรือขึ้นแบบกระเป๋าไม่ต่ำกว่า 3-
4 ครั้ง กว่าจะได้กระเป๋าต้นแบบ 1 ใบที่สมบูรณ์ที่สุด 
   โดยสรุป การทำงานในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนท่ีสำคัญ ซึ่งเราจะให้เวลากับขั้นตอนนี้นานกว่าขั้นตอน
อ่ืน หากการทำกระเป๋าต้นแบบ ถูกเร่งรีบมากจนเกินไป จะทำให้งานออกมาไม่ดีพอ  
      
 กิจกรรมการถ่ายทอดการออกแบบแพทเทิร์นกระเป๋าจักสานไม้ไผ่ เป็นขั้นตอนการออกแบบเพื่อแปร
รูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ โดยมีวิทยากร นายจักรกฤษณ์ บุญพัก จากกลุ่มตัดเย็บกระเป๋าสายทอง การ
ถ่ายจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้อีกหลาย
ประเภท ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บกระเป๋า 

1. กรรไกรอุปกรณ์สำหรับตัดกระดาษแพทเทิร์นและหนัง 

 

ภาพประกอบที่ 32  แสดงภาพอุปกรณ์กรรไกร 

 

 

2. ไม้บรรทัด อุปกรณ์ใช้วัดขนาด และเป็นแบบ 

 

ภาพประกอบที่ 33  แสดงภาพอุปกรณ์ไม้บรรทัด 
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3.คัตเตอร์  

 

ภาพประกอบที่ 34  แสดงภาพคัตเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ตัดและกรีด 

 

 

4.กระดาษชนิดบาง 

 

ภาพประกอบที่ 35  แสดงภาพกระดาษ อุปกรณ์ท่ีใช้ทำแพทเทิร์นกระเป๋า 

 

 

 

 

 

5. แผ่นลายจักสานไม้ไผ่ 
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ภาพประกอบที่ 36  แสดงภาพแผ่นลายจักสานไม้ไผ่สำหรับใช้แปรรูปเป็นกระเป๋า 

 

 

6.หนังเทียม อุปกรณ์ท่ีใช้เย็บประกอบกับลายจักสานไม้ไผ่ 

 

  

ภาพประกอบที่ 37  แสดงภาพแผ่นหนังเทียม 
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7.ค้อน 

 

 

  

ภาพประกอบที่ 38  แสดงภาพค้อนสำหรับทุบ 

 

8. ซับในผ้าร่ม ยาว 150 หลา (1 ม้วน) 

ภาพประกอบที่ 39  แสดงภาพผ้าซับในสำหรับเย็บกระเป๋า 

 

ขั้นตอนวิธีการทำกระเป๋า 
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ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแพทเทิร์นต้นแบบ 

การสร้างแพทเทิร์นต้นแบบกระเป๋าลายจักสานไม้ไผ่ แพทเทิร์นเพื่อใช้วางเป็นแบบตัดวัสดุเพื่อใช้
เป็นแบบในการแปรรูปกระเป๋าที่มีจำนวนหลายใบ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนวัดขนาดตามรูปแบบของ
กระเป๋าที่ได้ออกแบบไว้ แล้วนำกระดาษมาวาดและตัดตามรูปทรงกระเป๋าที่ออกแบบไว้ 

ภาพประกอบที่ 40  แสดงภาพการคัดลอกแพทเทิร์นเพ่ือใช้ทำเป็นโครงสร้างกระเป๋า 

 

 

ภาพประกอบที่ 41  แสดงภาพการตัดแพทเทิร์นกระเป๋าในส่วนต่างๆ ของโครงสร้างกระเป๋า 
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ขั้นตอนที่ 2  

นำแพททิร์นทั้ง 9 ชิ้น มาวางทาบกับผ้าซับในและนำดินสอมาวาดให้ได้ชิ้นส่วนตามแพ็ทเทิร์นที่
ออกแบบไว้ รวม 9 ชิ้น  

 ชิ้นส่วนที่ 1 ด้านข้าง 4 ชิ้น 

 ชิ้นส่วนที่ 2 ด้านนอก 1 ชิ้น 

 ชิ้นส่วนที่ 3 ด้านใน 1 ชิ้น 

 ชิ้นส่วนที่ 4 ส่วนกลาง (ที่ค่ันกระเป๋า) 1 ชิ้น 

 ชิ้นส่วนที่ 5 ฝา 2 ชิ้น ตามขนาดที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้นนำผ้าซับในมาตัดตามเส้นที่วาดแล้วนำแพ
ทเทิร์นกับผ้าซับในมาเย็บโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม 

 

 

ภาพประกอบที่ 42  แสดงภาพแพทเทิร์นกระเป๋าสะพายต้นแบบ 
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ภาพประกอบที่ 43  แสดงภาพแพทเทิร์นกระเป๋าเงินต้นแบบ 

 

 

ภาพประกอบที่ 44  แสดงภาพแพทเทิร์นกระเป๋าถือต้นแบบ 

 

 

 



52 
 

ขั้นตอนที่ 3 

 ตัดเย็บเสร็จแล้วนำมาติดหนัง ติดด้วยการทากาวเหลือง (บอร์นเทค) 

 

ภาพประกอบที่ 45  แสดงภาพการประกอบส่วนต่างๆ ของกระเป๋าแต่ละด้านก่อนนำมาเย็บประกอบกัน 

 

 

ภาพประกอบที่ 46  แสดงภา4ผู้เข้าอบรมเย็บผ้าซับในติดกับแบบแพ็ทเทิร์นกระเป๋า 
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ภาพประกอบที่ 47  แสดงภาพชิ้นส่วนหูหิ้วที่มีไว้สำหรับเกี่ยวสายกระเป๋า 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 48  แสดงภาพการประกอบชิ้นส่วนหูหิ้วที่มีไว้สำหรับเกี่ยวสายกระเป๋า 
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ขั้นตอนที่ 4 

 ทาบแบบแพทเทิร์นลงบนลายสานในตำแหน่งและลวดลายที่ต้องการ แล้วทากาวบนแผ่นจักสานที่
กำหนดไว้ติดแบบแพทเทิร์นลงบนแผ่นลายจักสานในตำแหน่งมี่กำหนดไว้ตัดแบบแพทเทิร์นแยกออกจากกัน 
ตัดส่วนเกินที่ไม่ต้องการออกให้ชิดตามแนวขอบของแบบแพทเทิร์น 

 

ภาพประกอบที่ 49  แสดงภาพการทากาวสำหรับติดแพทเทิร์นกระเป๋าที่เตรียมไว้ 

 

ภาพประกอบที่ 50  แสดงภาพการวางแพทเทิร์นตามตำแหน่งลวดลายที่ต้องการและติดกาว 
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ภาพประกอบที่ 51  แสดงภาพการติดกาวบนแผ่นงานจักสานไม้ไผ่ ชิ้นส่วนของกระป๋า 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 52  แสดงภาพการตัดชิ้นส่วนแพทเทิร์นตามรูปแบบกระเป๋า 
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ขั้นตอนที่ 5  

 ขั้นตอนการประกอบให้เป็นรูปทรงกระเป๋า 

 1.นำชิ้นส่วนของหูกระเป๋ามาตอกเข้ากับหนังเทียม 

2.นำส่วนของหูกระเป๋ามาเย็บต่อเข้าสายเข้าหนังเทียมแล้วจึงนำสายยางที่ได้ตัดความยาวที่ต้องการ
แล้วมายัดเข้ากับสายหนังเทียมที่ได้ตัดเย็บไว้ 

 3.นำชิ้นส่วนทั้ง 9 ชิ้น มาเย็บติดเข้ากันให้เป็นรูปร่างที่กำหนดไว้ 

ภาพประกอบที่ 53 แสดงภาพการประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์กระเป๋า 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 54  แสดงภาพสาธิตการประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์กระเป๋า 
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ภาพประกอบที่ 55  แสดงภาพการประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างด้านในกระเป๋า 
 

   
 
 

ภาพประกอบที่ 56  แสดงภาพเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
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ภาพประกอบ 57 แสดงภาพผลิตภัณฑ์กระเป๋าถือและสะพายที่เกิดจากการแปรรูปงานจักสานไม้ไผ่ 

บ้านลุมพุก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
 
กิจกรรมที่ 5.  การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเพจและช่องทางการตลาด 
 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเพจและช่องทางการตลาด สร้างเพจและแนะนำการจำหน่าย
สินค้าออนไลน์ ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ในเมือง) โดย
มี อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็น
วิทยากร  ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้าน 
ลุมพุกได้  
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ภาพประกอบที่ 58  แสดงภาพการอบรมการสร้างเพจและการเพ่ิมช่องทางตลาดออนไลน์ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 59  แสดงภาพตราสัญลักษณ์กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ปรับปรุงในปี 2564 
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ภาพประกอบที่ 60  แสดงภาพหน้าปกเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก 

 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 61  ภาพแสดงการประชุมติดตามและประเมินผล ณ กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก 
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       ภาพประกอบที่ 62  แสดงภาพใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
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บทที่ 3  
ผลการประเมินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
 การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก” โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ตำบลโคกพระ  อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามดังนี้ 
 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ 
ผู้มาเข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมาก
ที่สุด  พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด  และไม่พึงพอใจ แบ่งออกเป็น 
3 ขั้นตอน คือ 
     ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได้ต่อเดือน            
    ตอนที่  2  การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี                         
                     ตอนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
ลักษณะคำถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบเขียนตอบได้อย่างอิสระตามความคิดเห็นของตนเอง 
 จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำการแจกแบบสอบทั้งหมดจำนวน 35 
ชุด สามารถเก็บคืนได้ จำนวน 26 ชุด คิดเป็นร้อยละ 74.28 ของแบบสอบถามท้ังหมด และสามารถสรุปผล
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตารางท่ี 18  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
1.เพศ   
   หญิง 26 100 
   ชาย -   - 
    รวม 26 100 
2.อายุ   
     20-30 ปี - - 
     31-40 ปี 3 11.54 
     41-50 ปี 20 76.93 
     51 ปีข้ึนไป 3 11.53 
     รวม 26 100 
3. การศึกษา   
     ประถมศึกษา 24 92.30 
     มัธยมศึกษา 1 3.85 
     อนุปริญญา - - 
     ปริญญาตร ี 1 3.85 
     รวม 26 100 
4.รายได้ต่อเดือน   
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     3,000 – 5,000 บาท 20 76.93 
     5,001 – 10,000 บาท 5 19.23 
   10,001 – 15,000 บาท 1 3.84 
   สูงกว่า 15,000 บาท - - 

รวม 26 100 
  
  จากตารางตอนที่ 1 แสดงว่าสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
100 มีอายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.93 การศึกษาในระดับประถมศึกษา มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 92.30 และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000 - 5,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.93
ตามลำดับ   
 
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   ตารางท่ี 19  ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

  
 
 
 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ร้อยละความพึงพอใจ 

 มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร 
การติดต่อเชิญอบรมการประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการ
ทำงานอย่างมีข้ันตอน ฯลฯ) 

84.62 15.38 - - - 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการ
ให้บริการ ฯลฯ) 

93.38 6.62 - - - 

3. สิ่งอำนวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสาร
อบรม ฯลฯ) 

71.55 24.61 3.84 - - 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
4. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 93.24 10.76 - - - 
5. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 79.24 20.76 - - - 
6. ความเหมาะสมของวิทยากร 93.84 6.16 - - - 
7. ระยะเวลาการอบรม (จำนวนวัน) 78.09 21.91 - - - 
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูท่ีอบรม) 82.65 17.35 - - - 
9. ความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย 92.86 7.14 - - - 
ในภาพรวมท่ามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 89.35 10.65 - - - 
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จากตารางตอนที่ 2 แสดงว่า ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวมท่ามีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระดับมากที่สุด ร้อยละ 89.35 พิจารณาข้อมูลวัดความพึงพอใจ
เป็นรายข้อ 3 อันดับ ระดับมากท่ีสุด พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการ
ให้บริการ ฯลฯ) ร้อยละ 93.38  รองลงมามีด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับ
สมัคร การติดต่อเชิญอบรมการประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการทำงานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ 
ระดับมากที่สุด ร้อยละ 84.62  สิ่งอำนวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม 
ฯลฯ) ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 71.55 พิจารณาข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร เป็นรายข้อ ระดับมากที่สุด 
ความเหมาะสมของวิทยากร 93.84 รองลงมา การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.24    ความคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย ร้อยละ 92.86 ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม) ร้อยละ 82.65 
ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร ร้อยละ 79.24 ระยะเวลาการอบรม (จำนวนวัน) ร้อยละ 78.29  
 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  1. เป็นโครงการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 
  2. ควรมีการสนับสนุนเครื่องมือจักรอุตสาหกรรมที่ใช้ในการตัดเย็บสำหรับใช้กับไม้ไผ่ให้กับชุมชน 
 3. ควรมีการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งบันประสบการณ์ กับกลุ่มจักสานในพื้นที่ที่มีการ
ดำเนินงานลักษณะเดียวกัน และมีความเข้มแข็ง 
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บทที่ 4  
ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 
  
 1. ข้อมูลในภาพรวม 
            การติดตามผลการดำเนินการจัดกิจกรรมหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ 
“หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก” โดยใช้แบบติดตามและการสอบถามข้อมูลจากสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 26 ราย จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ ้น 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.28 พบว่าผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100 โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
เป็นรายได้เสริม ร้อยละ 100  ได้นำไปใช้ทันทีในครัวเรือน ร้อยละ 67.5  และนำไปใช้หลังจากอบรมภายใน 
1 เดือน ร้อยละ 32.5  โดยสามารถนำองค์ความรู้ที ่ได้รับไปขยายผลต่อไปในด้านการประยุกต์เป็นองค์
ความรู้ใหม่ และไปต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่แบบใหม่ ได้ผลผลิตที่สามารถช่วยเพิ่มรายได้ต่อ
เดือนในช่วง 1,001-2,001 บาท/เดือน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.5  แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 17  

 
ตารางที่ 20 ร้อยละของการนำความรู้ใช้ประโยชน์หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก” 

 

รายการ ข้อมูลการติดตามผล  (ร้อยละ) 

1. การนำไปใช้ประโยชน์  

    1.1 สามารถนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 100 

    1.2 ไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ - 

2.  รูปแบบของรายได้  

    2.1 รายได้หลัก - 

    2.2 รายได้เสริม 100 

3. นำความรู้ที่ได้รับช่วยเพิ่มรายได้ประมาณกี่บาทต่อเดือน  

   3.1 จำนวนน้อยกว่า 1,000 บาท 37.5 

   3.2 จำนวน 1,001 – 2,000 บาท 47.5 

   3.3 จำนวน 2,001 – 3,000 บาท 15.0 

   3.4 จำนวน 3,001 – 4,000 บาท - 

   3.5 จำนวน 4,001 – 5,000 บาท - 

   3.6 จำนวน 5,001 – 6,000 บาท - 
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   3.7 จำนวน 6,001 – 7,000 บาท - 

   3.8 จำนวน 7,001 – 8,000 บาท - 

   3.9 จำนวน 8,001 – 9,000 บาท - 

   3.10  จำนวน 9,001 – 10,000 บาท - 

   มากกว่า 10,000 บาท  

4. คุณภาพชีวิต  

   4.1 สามารถระบุเป็นเงิน จำนวนประมาณ....... บาท/เดือน - 

   4.2 ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการนำความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพ 100 

   4.3 ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเรื่องความจำเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
ส่วนรวม 

70- 

   4.4 ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินได้ในด้าน... - 

5. เริ่มนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด  

   5.1 หลังการอบรมทันที 67.5 

   5.2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน 32.5 

   5.3 หลังการอบรมภายใน 3 เดือน - 

   5.4 หลังการอบรมภายใน 6 เดือน - 

6. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน  

   6.1 ใช้ในครอบครัว 72.5 

   6.2 ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 27.5 

   6.3 ใช้ในที่ทำงาน - 

   6.4 ใช้เมื่อมีโอกาส - 

7. นำความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด  

   7.1 ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 75.0 

   7.2 เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 12.5 

   7.3 ให้บริการ/คำปรึกษา 12.5 

   7.4 อื่นๆ.... - 



67 
 

2. การติดตามประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ 
“หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก” เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2564  ณ  หมู่บ้านลุมพุก  ตำบลโคกพระ  
อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
 
3. การสรุปผลการดำเนินโครงการ 
 การดำเนินงานของโครงการ“หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก” ปีที่ 2 (พ.ศ. 2564) มีการดำเนินงาน
ทบทวนผลการดำเนินงานปีที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานในปีที่ 2 โดยปีที่ 1 เป็นการส่งเสริมการปลูกไผ่ใน
ชุมชนเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในงานจักสานและประโยชน์ทางด้านอื่นๆ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่โดยใช้
วัสดุหนังเป็นส่วนประกอบอีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อาชีพ กระจายรายได้ แก้ปัญหาของชุมชน ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้สูงขึ้น ถ่ายทอด
ความรู้ด้านการออกแบบและตัดเย็บผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่ด้วยเทคนิคต่างๆ ถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจและ
การตลาดด้วยเนื้อหา (Content Marketing) ซ่ึงในปี 2564  ตั้งเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน  
ดังนี้ 
  1. การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้เรื่องการออกแบบแพ็ทเทิร์นผลิตภัณฑ์กระเป๋างานจัก
สานไม้ไผ่ 
  2. การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้การตัดเย็บกระเป๋าจากลายจักสานไม้ไผ่
โดยใช้เครื่องจักสานไม้ไผ่โดยใช้เครื่องมือจักรอุตสาหกรรมเย็บประเป๋า 
  3. การอบรมการถ่ายทอดความรู้การสานลวดลายด้วยวิธีขึ ้นรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและ
กระติบข้าว 
  4. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ 
  5. ติดตามการให้คำปรึกษาเพ่ิมเติม ประเมินผลและรายงานผล  
    และจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ชุมชนได้รับความรู ้ความเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ใหม่การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้เรื่องการออกแบบแพทเทิร์นผลิตภัณฑ์
กระเป๋างานจักสานไม้ไผ่ ความรู้การตัดเย็บกระเป๋าจากลายจักสานไม้ไผ่โดยใช้เครื่องมือจักรอุตสาหกรรม
เย็บประเป๋า การอบรมการถ่ายทอดความรู้การสานลวดลายด้วยวิธีขึ้นรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและ
กระติบข้าวและมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์จากไมไ้ผ่
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับชุมชนได ้ 
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ตารางที่ 21  แสดงค่าเป้าหมายและผลลัพธ์จากการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการ 
“หมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก” 
 

ผลผลิต / ผลลัพธ์ หน่วย เป้าหมาย 
ปีที่ 2 

ผลการ
ดำเนินงาน 

1. จำนวนผู้รับบริการ  คน 40 35 

2. จำนวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด ระบุช่ือ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
      2.1. การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้เรื่องการออกแบบแพ็ท
เทร์นผลิตภัณฑ์กระเป๋างานจักสานไม้ไผ่ 
      2.2. การอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้การตัดเย็บ
กระเป๋าจากลายจักสานไม้ไผ่โดยใช้เครื่องจักสานไม้ไผ่โดยใช้เครื่องมือจักร
อุตสาหกรรมเย็บประเป๋า 
       2.3. การอบรมการถ่ายทอดความรู้การสานลวดลายด้วยวิธีขึ้นรูปให้
เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าและกระติบข้าว 
       2.4. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างช่องทางการตลาด
ออนไลน์ 
       2.5. ติดตามการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม ประเมินผลและรายงานผล  
 
 

เรื่อง 
 

4 4 

3. จำนวนผลิตภัณฑ์ที ่เก ิดจากกระบวนการพัฒนา/ต่อยอด(ระบุช่ือ
ผลิตภัณฑ์)  
    3.1 กระเป๋าถือ 
    3.2 กระเป๋าสะพาย    
    3.3 กระเป๋าเงิน 
    3.4 กระติบข้าว 
     

ผลิตภณัฑ ์
 

ช้ิน 
ช้ิน 
ช้ิน 
ช้ิน 

40 
 

10 
10 
10 
10 

40 
 

10 
10 
10 
10 

4. จำนวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี ่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด(แต่ละ
เทคโนโลยีตามข้อ 2) 

คน 3 4 

5. ประมาณการผู้นำเทคโนโลยี/องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 40 35 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ  60 97.5 
7. สินค้าผ่านมาตรฐาน มผช. (ปี 2563) ผลิตภณัฑ ์ 1 1  

 
 
 สถาบันวิจัยศิลปะฯได้มีการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก โดยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณต่อยอดการดำเนินงานจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ (สป.อว.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะในการจักสานไม้ไผ่ ส่งเสริมการปลูกไม้ไผ่
ในชุมชนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในงานจักสานและประโยชน์ด้านอื่นๆ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยศิลปะฯ ได้มีการนำเอาผลงานวิจัย แนวความคิด หลักการ 
เทคนิค ความรู้ ในเรื่องการออกแบบแพ็ทเทิร์นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากงานจักสานไม้ไผ่ การถ่ายทอดการสาน
ลวดลายด้วยวิธีขึ้นรูป การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าและกระติบข้าวที่มีลวดลายด้วยเทคนิคต่างๆที่สวยงาม 
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การตัดเย็บกระเป๋าจากลายจักสานไม้ไผ่โดยใช้เครื่องมือจักรอุตสาหกรรมเย็บกระเป๋า โดยนำไปถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่กลุ่มชุมชนจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และจากการที่นำ
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มจักสานไม้ไผ่ในชุมชน ทำให้กลุ่มจักสานไม้ไผ่ในชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
ดังนี้ 
 3.1 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เกิดความคิดสร้างสรรค์
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 มีกระเป๋าท่ีเกิดจากงานจักสานไม้ไผ่ ผลิตเพ่ือจำหน่าย จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ชิ้น  
 3.3 มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์  
 3.4 มีการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
 3.5 ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
 3.6 มีการนำผลงานที่ชุมชนออกแบบและพัฒนาไปจัดแสดงในงานกิจกรรมโครงการต่างๆที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วม โดยที่ผ่านมาได้นำผลิตภัณฑ์กระเป๋าของชุมชนไปจัดแสดงในงานการ
มหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 -19 พฤศจิกายน 2564 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รายการผลิตภัณฑ์ชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการนํา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน จําหน่ายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์  
หน่วยงาน.     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม....วันที.่..9 -19  พฤศจิกายน....2564. 

โครงการหมู่บ้านจักสานไม้ไผ่บ้านลุมพุก ตําบลโคกพระ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 
 

ลําดับ 
 

รายการผลิตภัณฑ์ รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ (พอสังเขป) ขนาดบรรจุ/ไซส ์ ราคา/หน่วย (บาท) หมายเหตุ 

1 กระติบข้าวเหนียว แบบมี
ลวดลาย 

ผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่  สีน้ําตาลจากการย้อมสี
สังเคราะห์เกิดจากการย้อมสีใช้ใส่ข้าวเหนียว 

3 ชิ้น 140 

 
 

2 กระติบข้าวเหนียว แบบไม่
มีลวดลาย 

ผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่ สีธรรมชาติจากเนื้อของไม้ไผ่ 
ใช้ใส่ข้าวเหนียว 

3 ชิ้น 140 

 
 

3 กระเป๋าจักสานไม้ไผ่ แบบ
สะพาย 

ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากงานจักสานไม้ไผ่สีธรรมชาติ ด้วย
วิธีรมควันเส้นตอกแล้วนํามาสานให้เกิดลวดลาย และ
นํามาเย็บประกอบกับ หนังเทียม 

5 ชิ้น 800 

 
 

4 กระเป๋าจักสานไม้ไผ่ แบบ
ถือ 

เผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากงานจักสานไม้ไผ่สีธรรมชาติ สี
น้ําตาลอ่อนเกิดจากการนําไม้ไผ่แก่จัดจนแห้งนํามาสาน
แบบขึ้นรูปให้เกิดลวดลายนํามาเย็บประกอบกับหนังเทียม  

2 ชิ้น 450 

 
 

5 กระเป๋าสตางค์ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากงานจักสานไม้ไผ่สีธรรมชาติ สี
น้ําตาลอ่อนเกิดจากการนําไม้ไผ่แก่จัดจนแห้งนํามาสานให้
เกิดลวดลาย นํามาเย็บประกอบกับหนังเทียม 

3 ชิ้น 350 

 
 

6 กระเป๋าจักสานไม้ไผ่ แบบ
ถือพร้อมสะพาย 

ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากงานจักสานไม้ไผ่สีธรรมชาติ ด้วย
วิธีรมควันเส้นตอกแล้วนํามาสานให้เกิดลวดลาย นํามา
เย็บประกอบกับหนังเทียม 

2 ชิ้น 800 
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ภาคผนวก 
ภาพกิจกรรมโครงการ 

 

     
  

   
 

   
 

   
 

 



71 
 

   
 

   
 

   
 

   

 
 
 
 



72 
 

 

   
 

   
 

   
 

    
 


