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(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเก่า) 

ใส่ภาพ 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ผู้จัดท า  นางสาวลกัษมพีร พันธุผ์จญ 
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เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล 
(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเก่า) 



ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 

               ภาคเหนือ  หรือล้านนาไทย  เป็นดินแดนที่มีศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น  เป็นของ
ตนเองเป็นเหตุให้เครื่องจักสานในภาคเหนือมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากภาคอื่น นอกจากนี้
ภาคเหนือ  หรือล้านนาไทย  มีสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆ   สภาพการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ท าให้ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือเครื่องใช้จักสานที่
ส าคัญ  นอกจากนี้ภาคเหนือยังมีวัตถุดิบหลายชนิด ที่น ามาท าเครื่องจักสานได้ เช่น ใบตาล 
ใบลาน และไม้ไผ่ นอกจากสภาพภูมิประเทศ และการประกอบอาชีพของภาคเหนือ ที่
เอื้ออ านวยให้ประชาชนท าเครื่องจักสานแล้ว ยังมีศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี ภาษาพูด 
ภาษาเขียน และศาสนาของภาคเหนือ ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าใหเ้ครื่องจักสานของทาง 

ภาคเหนอืมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

              การท าเครื่องจักสานพื้นบ้านภาคเหนือ หรือล้านนาไทยนั้น ท าสืบต่อกันมาแต่
โบราณ เครื่องจักสานที่ท านั้น ไม่ได้มีเฉพาะแต่เครื่องใช้เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังมีของเล่น 
ของประดับตกแต่ง  อย่างเช่น   โมบายที่ สานจากไม้ ไผ่  หรือใบลาน เป็นต้น และ
นอกเหนือไปจากนั้น วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ท าใหเ้ครื่องจักสานบางอย่าง บางรูปแบบ 
ยังสามารถเสริมสิริมงคลให้กับผู้ครอบครองอีกด้วย เช่น การสานตัวสัตว์มงคล จ าพวก ม้า 
ปลา นก เป็นต้น โดยจะแขวนหรือติดไว้ในบ้านเรือน ร้านค้า ห้องท างาน เพื่อเสริมมงคลให้แก่
ตนเองและครอบครัว 
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...ท าไมต้อง...  
เครือ่งจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปัญ๋ญาบะเก่า) 

 



       ล้านนาไทยเป็นดินแดนที่มีศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็นของตนเอง มีภาษาพูดและ 
ภาษาเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง รวมถึงศิลปะการแสดง  เช่น การฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิง  
กลองสะบัดชัย และอีกหลายๆ อย่าง ตลอดจนยังมีคติความเชื่อตามแบบฉบับของคนล้านนา 
ในเรื่องของเครื่องรางของขลัง ไม่ว่าจะเป็นพระเครื่อง ตะกรุด หรือแม้กระทั่งเครื่องจักสานบางอย่าง 
ที่ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นสิ่งมงคล ตัวอย่างเช่น พิธีกรรมของคนล้านนาในการสร้างบ้าน 
หลังใหม่ จะต้องมีการขึ้นท้าวทั้งส่ี มีการขึ้นเสาเอก จากนั้นเมื่อสร้างบ้านเสร็จแล้ว ก็จะมีการท าบุญ 
ซึ่งในวันก่อนวันท าบุญ จะมีวันที่ชาวบ้านช่วยกันเตรียมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เรียกว่า “วันดา” ซึ่ง 
ในวันดานี ้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้มีวิชาอาคม จะพากันมาช่วยสานตะแหลว เรียกว่า ตะแหลว 9 ชั้น  
สานจากไม้ไผ่ และสานสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น ม้า นก ปลา เต่า กุ้งหรือกั้ง เป็นต้น โดยใช้ไม้ไผ่ 
จักเป็นเส้นบางๆ เรียกว่า ตอก และใช้ใบลาน ใบตาล หรือใบมะพร้าว  มาสานเป็นสัตว์ดังกล่าว 
เพื่อเตรียมน ามาประดับประดา ตกแต่งบ้านใหม่  ให้เป็นสิริมงคลกับผู้อยู่อาศัย  ความเชื่อเหล่านี้ 
ได้สืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยโบราณ และยังน ามาประยุกต์ให้เข้ากับสมัยปัจจุบัน จากแค่สัตว์มงคลที่ 
ท าข้ึนในวันท าบุญบ้านใหม่ ก็กลายมาเป็นสัตว์มงคลที่ท าข้ึนเพื่อเป็นสิริมงคลในงานแต่งงาน หรือ 
วันเปิดร้านเพื่อท ามาค้าขาย  ซึ่งคนล้านนาถือว่าเป็นสิ่งที่ดงีาม เป็นสิริมงคล  ท าให้ชีวิตมีความสุข  
มีโชคมีลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย ฯลฯ 
  

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 

ความเชือ่ของคนล้านนากับสิ่งมงคล ความเชือ่ของคนลา้นนา กับสิ่งของมงคล 
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ม้า 
  ม้า ในความเชื่อของคนล้านนา เช่ือว่าม้าเป็นสัตว์ที่

เปี่ยมไปด้วยพลังและเป็นสัญลักษณ์ของขุนนาง
หรือชนชั้นสูง มีความรวดและเร็วว่องไว  

จึงมีความเชื่อว่าม้าเป็นสัญลักษณ์ที่จะช่วยส่งผลให้
ธุรกิจการค้า การงานประสบความส าเร็จเร็ว 

เหมือนฉายา "ม้าเรว็" 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 
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ปลา 
         ปลา ถือเป็นสัตว์มงคล เป็นสัญลักษณ์ของความ

มั่งคั่ง แข็งแกร่ง ความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ เป็น
สัญลักษณ์ของผลก าไรหรือผลประโยชน์ จากการท า
ธุรกิจ และยังเป็นสัญลักษณ์ของการมีเงินทองล้นหลาม  

      โดยเฉพาะคนไทยสมัยก่อน เชื่อกันว่าปลาตะเพียน
เป็นสิริมงคล ท าให้เงินทองไหลมาเทมา นอกจากนั้น
ยังเชื่อว่า เด็กที่เลี้ยงด้วยปลาตะเพียน จะเป็นเด็กที่มี
ความขยันหมั่นเพียร สมดังค าลงท้ายของชื่อปลา 

 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 
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เต่า 
ในความเชื่อของทั้งคนไทยและคนจีน 

เต่ามีความหมายถึง ความมีสุขภาพที่สมบูรณ์  
แข็งแรง และอายุขัยที่ยืนยาว 

จะจัดต้ังหรือแขวนไว้ในมุมใดๆ ของบ้านก็ได้ ยกเว้น
ห้องท างาน เพราะความเชื่องช้าของเต่า จะส่งผล

ต่อการพัฒนาของงาน  
 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 
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นก 
      นก หมายถึง ความอิสระ เปี่ยมไปด้วยจินตนาการ

และความสุข รวมถึงความสูงส่ง มีอ านาจบารมี ความ
ยิ่งใหญ่ มองการณ์ไกล ช่วยเสริมบารมีหน้าที่การงานให้
ราบรื่นและอายุยืน มีร่างกายแข็งแรง และเป็นสัญลักษณ์
ของความพร้อมพรั่ง  มีความเจริญด้านการเงิน ความสุข 
ความโชคด ี

      ซึ่งคนไทยสมัยก่อน เชื่อกันว่านกบางชนิด เช่น นกคุ้ม 
เป็นสัตว์ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆ ให้กับ
ตัวตน ให้กับคนในครอบครัว ท าให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็น
สุข มีโชคมีลาภ เป็นต้น 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 
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กุ้ง/ กั้ง 
 

       กุ้ง/ กั้ง  เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดี 
 ผ่านพ้นอุปสรรค  เชื่อกันว่าลักษณะตัวงอของกุ้ง 
 หรือกั้งนั้น ท าให้ตัวเองมีแรงกระโดดได้ไกล ไม่มี 
 อุปสรรค ทั้งทางโค้งและทางลัด จึงหมายถึง 
 การท าสิ่งใดได้ผลตามที่ปรารถนา สามารถผ่านพ้น 
 อุปสรรคทั้งหลายได้ และโชคดีในทุกเรื่อง   

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 
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ความส าคัญของอาชพี 
• เป็นอาชพีที่ใชว้ตัถุดบิหรอืทรัพยากรในท้องถิ่นมา

พัฒนาเปน็สินค้าหรอืบรกิาร เพื่อสร้างอตัลกัษณ์
และความแตกต่าง 

• เป็นอาชพีที่ต้องการอนรุกัษ์ 
• เป็นอาชพีที่ต่อยอดหรอืพฒันามาจากสิง่ที่มีอยูเ่ดมิ 
• เป็นอาชพีที่ต้องส่งเสรมิและเตรียมพรอ้มเพือ่โอกาส

ในอนาคต   
      

กลุ่มเปา้หมายของชุดความรู้ท ามาหากนิ 
1. กลุ่มผูสู้งอายุ    
2. กลุ่มบุคคลทัว่ไป หรือกลุม่เดก็ นักเรยีน เยาวชน   

ที่สนใจท าเปน็อาชีพเสรมิเพื่อสรา้งรายได้   

  
ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



ประโยชนท์ี่จะเกดิขึน้ 
      - ผู้ที่สนใจน าไปประกอบอาชีพหลกั/อาชีพเสรมิ  
         มีรายได้เพิม่ขึ้น 
       - เป็นการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้การท า 
         เครื่องจกัสานของคนลา้นนาใหค้งอยูส่ืบต่อไป 
     - สามารถเผยแพร่ความรูแ้ละภูมิปญัญาท้องถิน่ 
         เพื่อไมใ่หสู้ญหายไปตามกาลเวลา 
       - ประโยชน์ตอ่ตวัผูจ้ดัท าชดุความรูท้ ามาหากิน  
         ท าให้ทราบถึงความเป็นมา รากเง้าแหง่ชมุชน  
         วัฒนธรรม ความเปน็อยู่ และได้รบัความรูจ้ากการ 
         ลงมือปฏบิตัิ (การหาข้อมูล/ลงพืน้ที่ และลงมือ   
         ปฏิบัติ ฯลฯ) 
       ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ขั้นตอนการจดัท าชดุความรูท้ ามาหากนิ  
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        S จุดแขง็ 
 

- เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน 
  ที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทย 
- วัตถุดิบหาง่าย  
- สินค้าสามารถท าได้หลากหลาย  
  และน ามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให ้
  สินค้า 

        W จุดอ่อน 
 

- เป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยความ 
  ช านาญ 
- ไม่สามารถท า (มี) แบรนด์ 
  สินค้า ที่ให้คนรู้จักได้ 
- ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับชิ้นงาน  
  (รูปแบบ ขนาด และวัสดุที่ใช้ท า) 

        O โอกาส 
 

 - คู่แข่งในตลาดมีน้อย 
 - สามารถผลิตช้ินงานได้ 
   โดยไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้าน 

        T อุปสรรค์ 
- การถ่ายทอดเพื่อสืบสานภูมิปัญญา  
  ต้องอาศัยผู้ที่มีใจรักและมีเวลาพอ  
  ที่จะเรียนรู้ 
- เป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยตัวบุคคล 
  ที่มีความรู้เฉพาะทางในการถ่ายทอด 
- ความต้องการของตลาดยังไม ่
  กว้างขวาง 

SWOT 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



เช็คความพรอ้มกอ่นประกอบอาชีพ 
       1. มีความรูพ้ืน้ฐานในการจกัสาน/ งานไม้  
         2. มีความรูพ้ื้นฐานงานประดษิฐ์ 
         3. มีแหลง่วตัถุดบิในพืน้ที่ 
         4. มีความเข้าใจและสามารถถา่ยทอดความรู้  
            เรื่องราวความเชือ่ของเครือ่งจกัสานมงคลได้ 
         5. มีเงินลงทุน ประมาณ 600 บาท 
         6. มีตลาดในพื้นที่ และสามารถขายบนเวบ็ไซต์ 
            หรือเฟชบุค๊โดยผา่นเครอืข่ายอินเตอรเ์นต็ได้ 
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(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



Infographic 
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1. วัตถุประสงค์ 
  - เป็นอาชีพที่ใช้วัตถุดิบหรือ 
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น 
สินค้าหรือบริการ 
  - เป็นอาชีพที่ต้องการอนุรักษ์ 
  - เป็นอาชีพที่ต่อยอดหรือพัฒนา 
มาจากสิ่งท่ีมีอยู่เดิม 
  - เป็นอาชีพที่ต้องส่งเสริมและ 
เตรียมพร้อมเพื่อโอกาสในอนาคต 

2. ความรู้/ทกัษะ ส าหรับด าเนินการ 
  - ความรู้พ้ืนฐานในการจักสาน 
  - ความรู้พ้ืนฐานงานไม้ 
  - ความรู้พ้ืนฐานงานประดิษฐ์ 
  - ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 

3. เงินลงทนุ/การจดัการดา้นการเงิน 
  - วัตถุดิบ 
  - ค่าแรง  
(คิดตามชิ้นงาน เป็นรายชิ้น) 
  - วัสดุ/อุปกรณ์ 
  - แหล่งเงินทุน 
 

ลงทุนครั้งแรก โดยประมาณ 
600.- บาท 

4. การจัดการก าลงัคน 
  - ท าเองได้/ท าคนเดียว 
  - กลุ่มผู้สูงอายุ/ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  - อุตสาหกรรมครัวเรือน 

5. เครื่องมอื/อปุกรณ์/วัตถดุบิ 
  - ไม้ไผ,่ ตอก 
  - ใบลาน, ใบมะพร้าว, ใบตาล 
  - มีด, กรรไกร, ปืนกาว 
  - ด้าย, เข็มหมุด, เข็ม 
  - ริบบิ้น, ไหมพรม 

6. การลงมือท า 
  - สานข้ึนรูปตามวิธีการ 
(ปลา 2 เส้น, เต่า 8 เส้น,  
กบ 6 เส้น, ม้า 5 เส้น,  
นก 2/4/8 เส้น, กุ้ง 2/20 เส้น 
ฯลฯ) 

7. การตลาด 
  - ถนนคนเดิน/ตลาดนัด 
  - ร้านขายของช า/หน้าบ้านตนเอง 
  - ร้านขายเครื่องจักสาน 
  - เฟชบุ๊ค 
  - เสนอข่ายผ่าน Organizer จัด
งานต่างๆ หรือ Wedding Studio 
 

8. ปัญหา/กระบวนการแก้ไขปญัหา 
ปัญหา  
  - การขาดแคลนวัตถุดิบบางอย่างใน
บางช่วงฤด ู
  - แหล่งจัดจ าหน่าย/การตลาดท่ีแคบ 
กระบวนการแก้ไขปญัหา 
  - หาวัสดุทดแทน/ซื้อจากที่อื่น 
  - ขยายตลาด/ประชาสัมพันธ์ 

9. ปัจจัยสูค่วามส าเรจ็ 
  - คงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม 
  - มีการส่งเสริมด้านการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์  
  - คงความเชื่อ เรื่องราวของความเชื่อ 
ให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง 
  - มีทักษะความช านาญและมีความ
อดทน 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสริมมงคล  

(ภูมิผะหยาปัญ๋ญาบะเกา่) 



ความรู้ทีต่้องม/ีทกัษะที่ต้องใช้ 
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   * ความรู้เกีย่วกับงานจกัสาน/งานไม ้
    * ความรูเ้กี่ยวกบัการคดัเลอืกวตัถุดบิ เช่น เส้นตอก ต้องมาจาก  
   ไม้ไผท่ีอ่ายไุม่ออ่นหรอืแกเ่กนิไป อายุไม ้ประมาณ 2-3 ปี ใบตาลและใบลาน สามารถ 

   ใช้ใบออ่นได ้แต่ตอ้งไม่ออ่นเกนิไป ส่วนใบแกจ่ดัไม่นยิมใช ้เนื่องจากความแขง็กรอบท าให้ 

   สานยาก ใช้เวลานาน ส่วนใบมะพร้าวตอ้งเปน็ใบทีแ่กพ่อด ีไม่แกจ่ดั ใบอ่อนใชไ้ม่ได ้และ 

   ใบทัง้ 3 ชนิดนัน้ ต้องเลอืกใบทีย่าวๆ ไม่มีรูหรอืฉกีขาด   

    * ความรู้พืน้ฐานด้านงานประดิษฐ์ 

 “ต้องอาศยัความอดทน หมั่นฝึกฝน และตอ้งมีสมาธ”ิ 



      นักโบราณคดี ได้ค้นพบหลักฐานว่า เมื่อประมาณ 4,000 ปี 
  มาแล้ว มนุษย์ได้รู้จักวิธีการจักสานของใช้ด้วยไม้ไผ่ เป็นลักษณะลายขัด 
  สองเส้น หลักฐานนี้ได้ค้นพบท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นดินแดนที่ 
  ส าคัญในทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแล้ว ยังได้พบท่ีแอฟริกาและ 
  ในทวีปเอเชียบางแห่งบริเวรแหลมมลายู (ในยุคหิน) ได้ค้นพบหลักฐาน 
  เก่ียวกับเครื่องจักสานที่ท าด้วยไม้กองรวมอยู่กับของใช้ผู้ตาย จึงได้มีการ 
  สันนิษฐานว่าเครื่องจักสานได้เข้ามาไปมีส่วนเก่ียวกับพิธีกรรม ความเชื่อ 
  บางอย่างของมนุษย์ในยุคนั้นบ้างแล้ว 
       ต่อมาเมื่อมนุษย์ได้มีการด าเนินชีวิตด้วยการท าอาชีพเกษตรกรรม 
  มีการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ จึงเป็นที่เชื่อได้ว่ามนุษย์รู้จักพัฒนาการ 
  เครื่องจักสานให้เหมาะสมกับการใช้สอยขึ้นมาเรื่อยๆ   ทั้งนี้เพราะการ 
  ขยายตัวออกมาด าเนินชีวิตในที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ าล าธารไหลผ่าน  และ 
  เพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีให้อย่างเหลือเฟือ  สิ่งจ าเป็น 
  ส าหรับมนุษย์ ก็คือการหาเครื่องมือบางชนิดไว้ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 
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ประวัตคิวามเป็นมาของเครือ่งจักสาน 



           

         การท าเครื่องจักสานในประเทศไทย มีการท าสืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยก่อน 
ประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีได้พบหลักฐานส าคัญเกี่ยวกับการท าเครื่องจักสานในยคุหินใหม่ 
ที่บริเวณถ้ าแห่งหนึ่งในเขตอ าเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  ซ่ึงท าด้วยไม้ไผ่เป็นลายขัดสองเส้น 
ประมาณว่ามีอายุราว 4,000 ปีมาแล้ว  
       การท าเครื่องจักสานยุคแรกๆ   มนุษย์จะน าวัตถุดิบจากธรรมชาติใกล้ตัวที่หาได้ 
มาท าให้เกิดประโยชน์  เช่น การน าใบไม้ กิ่งไม้ ต้นไม้ ประเภทเถา น ามาสานมาขัดเป็น 
รูปทรงต่างๆ  เพื่อใช้เป็นภาชนะหรือสานขัดเป็นแผ่น  เพื่อใช้ส าหรับปูรองนั่ง รองนอน 
ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นเครื่องจักสานที่มีความประณีตในยุคต่อๆ มา เครื่องจักสานเป็นงาน 
ศิลปะหัตกรรมที่มนุษย์คิดวิธีการต่างๆ ข้ึน เพื่อใช้สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ด้วยวิธีการสอดขัดและสานกันของวัสดุที่เป็นเส้น โดยสร้างรูปทรงของสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้น 
ตามความประสงค์ในการใช้สอยตามสภาพภูมิศาสตร์ ประสานกับขนมธรรมเนียมประเพณี 
คตินิยม ความเชื่อ ศาสนา และวัสดุในท้องถิ่นนั้นๆ 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 

เครื่องจกัสานในวถิีชีวติไทย 
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ความหมายของเครื่องจกัสาน 
     เครื่องจักสาน คือ เครื่องใช้ที่ท าด้วยไม้ไผ่หรือหวาย หรือใบลาน 
ใบตาล ใบมะพร้าว ฯลฯ จากฝีมือ ความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้าน มีลักษณะ 
รูปทรงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับภูมิประเทศ วัสดุ อุปกรณ์ 
คตินิยม วัฒนธรรมประเพณี และอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆ 
       ค าว่า “จักสาน”  ค าว่า จัก คือ การท าให้เป็นแฉก เป็นหยักๆ ด้วย 
ฟันเลื่อย  หรืออีกวิธีการหนึ่ง การท่ีชาวบ้านใช้คมมีดผ่าไม้ไผ่แล้วท าให้เป็นเส้น 
บางๆ  วิธีการอย่างนี้ก็เรียกว่า จัก เช่นกัน  ส่วนไม้ไผ่ หรือหวาย ที่จักออกมา 
เป็นเส้นบางๆ นั้นเรียกว่า ตอก ถึงตอนนี้การที่ชาวบ้านน าตอกมาขัดกันจนเกิด 
ลวดลายที่ต้องการ เราเรียกว่า สาน  ต่อจากนั้นแล้วก็จะเป็นการสร้างสรรค์ให้ 
เกิดรูปทรงต่างๆ จนท้ายที่สุดจะได้เป็นภาชนะ หรือของประดับตกแต่ง สามารถ 
น าไปใช้สอยได้ตามต้องการ 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 



การลงมือท า 
การสานปลาตะเพยีน (ใช้ 2 เส้น) 

 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



การลงมือท า 
การสานนก (ใช้ 2 เส้น) 

 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



การลงมือท า (ต่อ) 
การสานนก  

 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 



การลงมือท า (ต่อ) 
การสานนก 

 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 



การลงมือท า (ต่อ) 
การสานนก 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 



การลงมือท า (ต่อ) 
การสานนก 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 



การลงมือท า (ต่อ) 
การสานนก 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 



กระบวนการผลิต 
           กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
     1.  สานตัวสตัว ์ตามภาพ/วดีโีอ สาธติ 
     2. ท าพู่ ห้อย โดยใชไ้หมพรมสแีดง 
     3. มัดพู่ตดิกบัดา้ยดา้นหนึง่ ส่วนดา้ยอีกดา้น 
        สอดเขา้ไปในรูเขม็ 
     4. ร้อยตัวสตัว ์เข้ากับพู่สแีดง โดยเหลอืดา้ยอีกดา้น 
        ไวย้าวพอควร เพื่อมัดตดิกับไมม้งคล หรือตะแหลว 
     5. น าริบบิ้นสีเงนิ หรือสีทอง มาผูกเป็นโบว ์ 
        หรือตกแต่งใหส้วยงาม 
     6. น าไปแขวนไว้หนา้บ้าน ประตู-หนา้ต่าง หน้าร้านคา้ 
        ในหอ้งท างาน ฯลฯ เพื่อเป็นสริิมงคล 
  ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



 
 
 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ใบมะพร้าว 

ไม้ไผ่ 

ริบบิน้สีเงนิ สีทอง 

ใบลาน 

ตอก 

วัตถุดิบ 

ใบตาล 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



เครื่องมือ/อุปกรณ ์
 
 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

มีด/ มีดจักตอก ปืนกาว 

กรรไกร เข็ม/ เข็มหมุด 

ไหมพรม ด้าย 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



การจดัการก าลงัคน 
     - สามารถเรียนรูแ้ละท าไดด้ว้ยตัวเอง  
     (คนเดียวกท็ าได้) 
   - อุตสาหกรรมครวัเรือน 
   - กลุ่มผูสู้งอายุ 
  

 

 
 
 
      
  ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

เคล็ดลับในกระบวนการผลติ 
“อาศัยความอดทนและความปราณีต” 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



การบรหิารจดัการ ด้านการเงิน/การลงทนุ 
       - ตอก (ไม้ไผ)่ มัดละ 20 บาท 

             - ปืนกาว+กาวแท่ง ชุดละ 100 บาท 
             - ไหมพรม สีแดง ม้วนละ 5 บาท 
             - เข็ม เล่มละ 5 บาท 
             - กรรไกร อันละ 35 บาท 
             - ริบบิ้น สีเงิน สีทอง ม้วนละ 80 บาท 
             - ไม้ไผ ่ล าละ 20 บาท 
             - ด้าย เบอร์ 12 มัดละ 40 บาท 
             - เข็มหมดุหัวส ีแผงละ 5 บาท (ไมใ่ชก้ไ็ด้) 
 

  ใบลาน ใบมะพร้าว ใบตาล เป็นวัตถดุบิทีม่ีในทอ้งถิน่ ไม่จ าเปน็ตอ้งซือ้    
  หรือหากไมส่ามารถตดัเองได ้ การจ้างตดัครั้งละ  150 ถึง 300 บาท 

  

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 

รวมต้นทนุในการลงทนุครั้งแรก  
ประมาณ 600 บาท 

 



การบรหิารจดัการ ด้านการตลาด 
   1. การจัดจ าหน่าย  
       ถนนคนเดิน, ตลาดนัด, หน้าบ้านตนเอง, เฟชบุค๊, 
       เสนอขายผา่น Organizer ที่รับจดังานต่างๆ หรือ  
       Wedding Studio ฯลฯ 
    2. การตั้งราคาขาย 
       ขายขั้นต่ า ตัวละ 10 บาท หรือเปน็ชุด ชุดละ 80 บาท 

ขึ้นไป (ตามความเหมาะสม/ความยาก-ง่าย ในการท า และ
วัสดุที่ใชท้ า) 

 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 

** รับท าตามสัง่/ตามความต้องการ  
 และมกีารตอ่ยอดมาเป็นเหรียญโปรยทาน ** 



ปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 
     ปัญหา 
       1. การขาดแคลนวตัถดุบิบางอยา่ง 
         ในบางช่วงฤดูกาล 
       2. แหลง่จดัจ าหน่าย/การตลาดทีแ่คบ 
 

     แนวทางการแก้ไข 
       1. หาวตัถุดบิทดแทนหรือใช้อยา่งอื่นแทน 
       2. ขยายตลาด/การประชาสมัพนัธ์  

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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“ปัจจยัสูค่วามส าเรจ็” 
 

   1. คงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว ้
   2. มีการสง่เสรมิดา้นการตลาด และการ   
      ประชาสัมพนัธ ์
   3. คงความเชือ่ เรื่องราวของความเชือ่ ให้เป็นที่ 
      รับรูใ้นวงกว้าง 
   4. มีทักษะความช านาญและมีความอดทน 
 

ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



แนวคิดใหมใ่นการพฒันาอาชพี 

     จากการสานตัวสัตว์ ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติเป็น
หลัก ไม่ใช้วัสดุสังเคราะห์ ท าให้ลดมลภาวะในเรื่องของ
ขยะ และพลาสติก นอกจากนี้เรายังสามารถต่อยอดและ
พัฒนาจากการสานตัวสัตว์เสริมมงคลตามความเชื่อที่ใช้
แขวนเพื่อประดับบารมี เสริมมงคลในบ้าน ในรถ หรือ
ในที่ท างาน ร้านค้าต่างๆ สามารถพัฒนางานสาน
เหล่านี้    ให้กลายมาเป็นอย่างอื่นได้อีกด้วย เช่น การ
ท าเหรียญโปรยทาน  ซึ่งท าให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นอีก 1 
อาชีพ  จากการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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ชุดความรูท้ ามาหากนิ 
เครื่องจกัสานล้านนาเสรมิมงคล  

(ภูมิผะหยาปั๋ญญาบะเกา่) 



แหล่งอ้างอิง 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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“เจ้าของความรู้” 

นางสมร  ค าจริง 
บ้านเลขที่ 1/2 หมู่ 1   
ต.แช่ชา้ง  อ.สันก าแพง  จ.เชยีงใหม่ 
โทรศัพท์ 084-6175549 

นางค ามูล  ธะนะค า 
บ้านเลขที่ 38/1  หมู่ 8   
ต.ออนใต้  อ.สันก าแพง  จ.เชยีงใหม่ 
โทรศัพท์ - 



เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล  
(ภูมผิะหยาปัญ๋ญาบะเกา่) 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

3 

7 

10 

3 



ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

การจักสานสตัว์ ของเลน่เดก็พืน้บา้นลา้นนา โดย นัทธวัฒน ์ ตั้งจิตต์ 

หนังสือที่บอกถึงขั้นตอนการจักสานตัวสัตว์ที่เป็นของเล่นพื้นบ้าน
จากไม้ไผ่ และสามารถน าไปจักสานได้จริงตามหนังสือ  

จักสาน งานไทย :  โดย บรษิัท ปิยมิตร มัลติมีเดีย จ ากัด 
เครื่องจักสาน คือ เครื่องใช้ท่ีท าด้วยไม้ไผ่ หวาย หรอือ่ืนๆ จากฝีมือ ความคดิ ภูมิปัญญาของชาวบ้าน มลีักษณะรูปทรง
แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ท้ังน้ีขึน้อยู่กับภูมิประเทศ วัสดุ อุปกรณ์ คตนิิยม และอาชีพของคนในท้องถิ่นน้ันๆ 

เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล  
(ภูมผิะหยาปัญ๋ญาบะเกา่) 

อาชีพช่างจักสาน :  โดย ราชาวดี  งามสง่า 
เป็นงานอีกชนิดหน่ึง ซึ่งสามารถท ารายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพได้อย่างด ีการฝึกอบรมก็งา่ย แมแ้ต่เด็กก็สามารถเรยีนรู้
และท าได้ อาชีพช่างจักสานจงึเป็นอาชีพของคนไทยอีกอาชีพหน่ึงท่ีน่าสนใจศึกษา หรอืยึดมาเป็นอาชีพหลักของตนเอง 

ปลาตะเพียนใบลาน :  โดย ณรงค์ฤทธิ์  ศรสียาม 
คนไทยสมัยก่อน เชื่อกันว่าปลาตะเพียนเป็นสริมิงคล ท าให้เงินทองไหลมาเทมา นอกจากนัน้ยังเชื่อว่า เด็กท่ีเลีย้งด้วย
ปลาตะเพียน จะเป็นเด็กท่ีมีความขยันหมั่นเพียร สมดังค าลงท้ายของชื่อปลา 

พับสานโบราณของไทย :  โดย เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล 
สร้างงานศิลป์ สร้างอาชีพ สานสรา้งอาชีพ สานแล้วรวย เป็นการสอนขั้นตอนการพับสานใบลานอย่างง่าย ขั้นตอนการ
พับแมลง ฯลฯ 

พับสานงานพื้นเมืองของเล่นโบราณ:  โดย เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล 
สบืสานงานอาชีพท่ีแสดงถึงความเป็นไทย งานสานของเลน่โบราณท่ีมีรูปแบบหลากหลาย สามารถสร้างทักษะฝึก 
ให้เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ 
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เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล  
(ภูมผิะหยาปัญ๋ญาบะเกา่) 

การพับริบบิ้นเหรยีญโปรยทานสู่มืออาชีพ :  โดย จันทริา  สิงห์ยอง 
แนะน ารูปแบบการพับริบบิ้นเหรยีญโปรยทานไว้ถึง 25 แบบ พร้อมภาพปรกอบและขั้นตอนการท าอย่างละเอียด สามารถ
ฝึกท าตามไดทั้นที รวมท้ังน าไปเป็นพื้นฐานต้นแบบเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ให้ผลงานมคีวามแปลกใหมไ่ด้เป็นอย่างดี 

เคร่ืองจักสาน :  โดย วินัย  วิรยิะปานนท์ 
มนุษยชาติไดเ้รยีนรูเ้รื่องของการจักสานมาจากธรรมชาติแตโ่บราณกาลมาแลว้ ธรรมชาตท่ีิสอนให้มนุษย์รูจ้ักการจักสาน
ก็คือการท ารังของนก เมื่อเห็นดังน้ันจงึได้น ามาดัดแปลงให้เป็นเครื่องใช้ เครื่องเลน่ ดังท่ีจะเห็นได้โดยทั่วไปในทุกวันนี้ 

ศิลปะสร้างสรรค์เหรยีญโปรยทาน :  โดย สายใจ  เจริญรื่น 
สุดยอด 25 ผลงานการสร้างสรรคเ์หรยีญโปรยทานพร้อมขั้นตอนอย่างละเอียด สรรคส์ร้างงานศิลป์ แต่งเตมิเหรียญ
โปรยทาน เพิ่มคุณค่าทางใจ สุขทัง้ผู้ให้และผู้รับ 

เหรยีญโปรยทาน:  โดย วิมลทพิย์  อุยเหนินภา 
39 ไอเดยี รบิบิน้ และ กระดาษ ห่อเหรยีญโปรดทาน อธิบายเข้าใจง่าย  ภาพขั้นตอนเข้าใจง่ายพับได้จริง 



โฮงเฮียนสบืสานภูมปิญัญาล้านนา - http://www.lannawisdoms.com 
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วดีีโอ การสานตัวสัตว์ (ม้า ของเล่นพื้นบ้านล้านนา) - https://www.youtube.com 

มีบริการรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้พื้นบ้านออกมาในรูปของต าราท่ีคนรุ่นใหม่ศึกษาได้ จัดท าหลักสูตร 
จัดอบรมระยะสั้น  เผยแพร่ให้ความรู้แก่สาธารณชนให้เห็นความส าคัญของการศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
รวบรวมผู้รู้ พ่อครู แม่ครู ช่างพื้นบ้านในแขนงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนล้านนา เปิดสอนวิชาภูมิปัญญา 
แขนงต่าง ๆ และเปิดรับสมัครนักเรียนและผู้สนใจเข้าเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ   
 

 

เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล  
(ภูมผิะหยาปัญ๋ญาบะเกา่) 

วีดีโอ วธิีการสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว - https://www.youtube.com 

สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ 22  - http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php   

ท าเนียบภูมิปัญญาอ าเภอสันก าแพง ศูนย์ราชการอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ท าเนียบภูมิปัญญาและแหล่งเรยีนรู้อ าเภอสันก าแพง ห้องสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมารี” อ าเภอสันก าแพง 

กลุ่มจักสาน ผู้สูงอายุ บ้านปง หมู่ 8 ต าบลออนใต้ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
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แหล่งจ าหนา่ยวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ 

สินค้า ริบบิ้น ด้าย เข็ม ฯลฯ 
ชื่อร้าน ร้านเครื่องเขียน/ ร้านขายวัสดุ 
อุปกรณ์ทั่วไป 
ข้อมูลติดต่อ -  

สินค้า ลูกปัด 
ชื่อร้าน ร้านลูกปัด 
ข้อมูลติดต่อ 35/2 ถ.ข่วงเมรุ  
ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  

สินค้า เส้นตอก/ ไม้ไผ/่ ใบลาน/ ใบตาล/ 
ใบมะพร้าว 

ชื่อร้าน ร้านขายเครื่องจักสาน/ ปราชญ์ชาวบ้าน
หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ข้อมูลติดต่อ - 

 

เครื่องจกัสานลา้นนาเสริมมงคล  
(ภูมผิะหยาปัญ๋ญาบะเกา่) 



แผนการถา่ยทอดองค์ความรูห้รือรูปแบบกิจกรรม 
 

     1. เผยแพรบ่นเวปเพจ เฟชบุ๊ค ห้องสมุดประชาชน 
       “เฉลิมราชกุมาร”ี อ าเภอสันก าแพง 
     2. เผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ 
        ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช 
        กุมาร”ี อ าเภอสันก าแพง 
     3. จัดท าเป็นองค์ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการจักสาน 
        ตัวสัตว์ จากองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
     4. เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อน าไปสร้างเป็นอาชีพ 

แผนการถา่ยทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกิจกรรม 
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แผนการถา่ยทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกิจกรรม 

 

     ชื่อกิจกรรม .....ศลิปะประดษิฐ ์การท าดอกไมจ้ากใบเตย  
และการสานตัวสัตว ์ตามโครงการจดัการศกึษา เพื่อพฒันาสังคม
และชุมชน “สร้างเสรมิสรา้งคา่นยิมหลกัของคนไทย”.................... 
     รูปแบบกจิกรรม .....ฐานการเรยีนรู ้การพับใบเตย 
เป็นดอกไม้ การจัดชอ่ดอกไม้ใบเตย ช่อผักผลไม้ และการสานตัว
สัตว์ เพื่อประดบัตกแตง่ชอ่ดอกไม้/ใบเตย....................................... 
     ระยะเวลาด าเนินการ .....15-16 กรกฎาคม 2558............ 
     สถานที่จดักจิกรรม .....ลานเอนกประสงค ์ส านักงาน 
เทศบาลต าบลสันก าแพง..................................................................... 
     กลุ่มเปา้หมาย .....ผูสู้งอายุ...................................................... 
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ครั้งที่ 1 



 

     ชื่อกิจกรรม .....สืบฮตีโตยฮอย ภูมิปัญญาลา้นนา  
ตามโครงการส่งเสรมิการอา่น ประจ าป ี2559 “วันรักการอ่าน  
2 เมษายน 2559”........................................................................... 
     รูปแบบกจิกรรม .....ฐานการเรยีนรู ้การสานตัวสตัว ์ 
การตัดตุงลา้นนา และการท าโคมลา้นนา........................................ 
     ระยะเวลาด าเนินการ .....2 เมษายน 2559...................... 
     สถานที่จดักจิกรรม .....หอ้งสมุดประชาชน “เฉลมิราชกุมารี” 
อ าเภอสนัก าแพง.................................................................................. 
     กลุ่มเปา้หมาย .....เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป............... 
 

 

 

แผนการถา่ยทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกิจกรรม 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ครั้งที่ 2 


