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บทน า 
1. หลกัการและเหตุผล 
                 สามพนัโบก มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติท่ีสวยงาม หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ “แกรนแคนยอน

เมืองไทย” ตั้งอยู ่   เรียบล าน ้าโขงพื้นท่ีครอบคลุม 3 อ าเภอ คือ อ าเภอโขงเจียม อ าเภอโพธ์ิไทร และ
อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวดัอุบลราชธานี  เป็นแหล่งธรณีวิทยาส าคญัของประเทศ  มีทั้งชั้นหินเก่าแก่  
และซากดึกด าบรรพ ์  ซ่ึงก่อก าเนิดมานานหลายร้อยลา้นปีนบัเป็นประติมากรรมธรรมชาติมหศัจรรยท่ี์
ไม่มีใครเหมือน    ทั้งยงัมีความโดดเด่นและ  เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เปรียบเสมือน อตัลกัษณ์ของ
ชาวบา้นลุ่มน ้าโขง   รวมทั้งยงัเป็นหลกัฐานและร่องรอยทางประวติัศาสตร์    คุณค่าทางวฒันธรรม   
ความเช่ือ  ประเพณี  วิถีชีวติ     และอารยะธรรมของประชาชนลุ่มน ้าโขงตั้งแต่อดีตสืบมาจนถึง
ปัจจุบนั  

 

                   ดงันั้น  การแกะสลกัไมเ้พื่อท าเป็นแจกนัไม ้“ ลายสามพนัโบก”  นั้น  จึงเกิดจากแรง
บนัดาลใจ  ของ นายสมาน  ล ่าสันต ์  ช่างแกะสลกัไมบ้า้นกุดสมบูรณ์ ต าบลดอนใหญ่  อ  าเภอศรีเมือง
ใหม่  จงัหวดัอุบลราชธานี ไดเ้กิดความคิด ท่ีตอ้งการสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของชุมชนบริเวณลุ่ม
แม่น ้าโขง เพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการสร้างช่ือเสียง และความโดดเด่นของ “สามพนัโบก” ใหเ้ป็นท่ี
รู้จกัอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน   โดยผา่นการแกะสลกัแจกนัไม ้“ลายสามพนัโบก” ท่ีมีเทคนิคฝีมือในการ
ผลิตท่ีแตกต่างซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้และประยุกต์ใช้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในอดีต    น ามาใช้เป็น
กระบวนการท าใหเ้กิดลวดลายสามพนัโบกข้ึน    ซ่ึงแจกนัไมล้ายสามพนัโบก  สามารถใชป้ระโยชน์
ไดห้ลากหลายทั้งใชเ้ป็นส่ิงของประดบัตกแต่งภายในอาคารท่ีพกัอาศยั และยงัใชเ้ป็นส่ิงดูดซบักล่ินอบั
ในอากาศได้ในตวัอีกด้วย ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ น ามาซ่ึงรายไดสู่้ชุมชน 
ตลอดจนต่อยอดไปสู่อุตสาหรรมวฒันธรรมสร้างสรรคใ์นชุมชน ซ่ึงอาศยัจุดขายจากการเล่าเร่ืองราว
ทางประวติัศาสตร์ผ่านการแกะสลกัแจกนัไม ้ เพื่อเป็น การดึงดูด สร้างความสนใจ และเพิ่มจุดเด่นท่ี
แตกต่างใหก้บัสินคา้  
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2. วตัถุประสงค์ของการจัดท าชุดประมวลความรู้  
 

   การน าทุนทางวฒันธรรมของประเทศ อตัลกัษณ์และภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน มาสร้าง
คุณค่าทางสงัคมและเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจ โดยน าวถีิชีวติ ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภณัฑ ์ และสร้างวฒันธรรมทอ้งถ่ินใหเ้ป็นวฒันธรรม
สร้างสรรค ์  ก่อใหเ้กิดคุณค่าทางสังคม และน ามาซ่ึงรายไดสู่้ชุมชน ตลอดจนใหต่้อยอดไปสู่ 
อุตสาหรรมวฒันธรรมสร้างสรรคอ์ยา่งครบวงจร  ท่ีสร้างรายไดใ้หก้บับุคคลในชุมชนท่ีมีความ
สนใจในการท าผลิตภณัฑจ์ากไมเ้น้ืออ่อนท่ีเกิดในทอ้งถ่ิน  โดยการน ามาเพิ่มมูลค่าและสืบทอด
การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งน าความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ินมาสร้างสรรคเ์ป็น
ผลิตภณัฑชุ์มชนเพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนในเขตพื้นท่ีแถบลุ่มน ้าโขง รวมทั้งยงัเป็นการ
สร้างช่ือเสียง ของสามพนัโบกผา่นทางผลิตภณัฑแ์จกนัไม ้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน 

 
  

 

 

 

 



 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการใชชุ้ดประมวลความรู้ “แจกนัไมล้ายสามพนัโบก” ไดแ้ก่  
 

 1)  กลุ่มคนในชุมชนเขตพื้นท่ีลุ่มน ้าโขง 
 

 2)  กลุ่มช่างแกะสลกัไม ้ ท่ีตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแปลกใหม่  เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บั 
สินคา้และขยายช่องทางการตลาดใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 
 

 3) บุคคลท่ีตอ้งการสืบสานและอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีแถบลุ่มน ้าโขง 
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4. ขั้นตอนการจัดท าชุดประมวลความรู้ 
         1) วเิคราะห์ความต้องการอาชีพ 
                       การท าแจกนัไมล้ายสามพนัโบก นั้นจดัเป็นอาชีพหน่ึงท่ีน่าสนใจและแปลกใหม่ ซ่ึง

เกิดจากการน าไมแ้ละวสัดุท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ินมาใชใ้นการท าผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงในการประหยดัตน้ทุนในการผลิต โดยมีการสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของชองชุมชนใน
บริเวณลุ่มแม่น ้าโขง และเพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการสร้างช่ือเสียง และความโดดเด่นของ สาม
พนัโบก ให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน โดยผ่าน การแกะสลกัแจกนัไม ้“ลายสามพนั
โบก” ท่ีมีเทคนิคฝีมือในการผลิตท่ีแตกต่างซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้และประยุกต์ใช้จาก             
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในอดีต    น ามาใชเ้ป็นกระบวนการท าให้เกิดลวดลายสามพนัโบกข้ึน    ซ่ึง
แจกนัไมล้ายสามพนัโบก  สามารถใชป้ระโยชนไ์ดห้ลากหลายทั้งใชเ้ป็นส่ิงของประดบัตกแต่ง
ภายในอาคารท่ีพกัอาศยั และยงัใช้เป็นส่ิงดูดซับกล่ินอบัในอากาศได้ในตวัอีกด้วย และยงั
สามารถน าเป็นของท่ีระลึก ของฝากท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการเจาะ
ตลาดกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความช่ืนชอบดา้นงานศิลปะจากวสัดุธรรมชาติ  เป็นตน้  
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      2) รวบรวมความรู้ 
          กระบวนการรวบรวมความรู้ 
               ช่ือชุดประมวลความรู้        แจกนัไมล้ายสามพนัโบก   

                ผู้จัดท า    นางสาวกฤษดา  จามรวฒันากุล     กศน.อ าเภอศรีเมืองใหม่ 

 

 
เน้ือหาความรู้ สถานท่ีจัดเก็บความรู้ 

ประเภทความรู้ วิธีเก็บข้อมูล/  
ถอดความรู้ 

Tacit Explicit 

เลือกประเภทของไม้ -   วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลกัไมบ้า้นกุด
สมบูรณ์   ต. ดอนใหญ่ 

 จ.อุบลราชธานี 
 

-   หนงัสือเก่ียวประเภทไมเ้น้ืออ่อน ไมเ้น้ือแขง็ 
คน้ไดจ้าก ห้องสมุดประชาชนจงัหวดั
อุบลราชธานี ห้องสมุดมหาวทิยาลยัราชภฎั
อุบลราชธานี มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี และ
อินเตอร์เน็ต 

สอบถามโดยวธีิการสัมภาษณ์ 

รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ -   วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลกัไมบ้า้นกุด
สมบูรณ์   ต. ดอนใหญ่ 

 จ.อุบลราชธานี 
 

-   หนงัสือ  คน้จากห้องสมุดประชาชนจงัหวดั
อุบลราชธานี ห้องสมุดมหาวทิยาลยัราชภฎั
อุบลราชธานี  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  และ
อินเตอร์เน็ต 

สอบถามโดยวธีิการสัมภาษณ์ 

รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เทคนิคในการท าให้เกิดลายสามพันโบก -   วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลกัไมบ้า้นกุด
สมบูรณ์   ต. ดอนใหญ่ 

 จ.อุบลราชธานี 

สอบถามโดยวธีิการสัมภาษณ์ 

บนัทึกวดีีโอ  
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   3)  โครงร่างเนือ้หาความรู้ 

 

 ความรู้ด้านต่างๆ 

ในการประกอบ

อาชีพ 

ความรู้หลัก 
ความรู้สนับสนุน 

ระดับที่ 2 

ความรู้สนับสนุน 

ระดับที่ 2 

ความรู้

สนับสนุน 

ระดับที่ 3 

ด้านการผลติ  
วตัถุดบิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคการเผา 

 
การเลือกประเภทของไม ้
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการเผาคือ การน าถ่านร้อนๆ มาวาง
บนผิวไม ้ เพ่ือให้เกิดการเผาเป็นจุดๆ 
และเกิดหลุมหรือโบก โดยจะต้องใช้
ความใส่ใจในการเผาเป็นพิเศษ  โดย
จะตอ้งอาศยัพดัลม เป็นตวัช่วยเร่งความ
ร้อนจากถ่านไฟ   เพ่ือให้เกิดการเผา
ไหมใ้ห้ไดห้ลุมลึกมีลกัษณะคลา้ยสาม
พนัโบก    ซ่ึงวิธีการการเผาไหม้ด้วย
ถ่านไฟนั้น   ลกัษณะของหลุมสามพนั
โบกท่ีมีลักษณะของการต้ืนและลึก
แตกต่างกัน  อยู่ ท่ี จินตนาการและ
ระยะเวลาในการเผาไหม ้   

 
ไมเ้น้ืออ่อนท่ีเกิดในทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้ งน้ีก่อนเป่าควรมีวิธีท าให้เกิด
หลุมก่อน การใชแ้ก๊สท่ีใชใ้นการ
เช่ือมโลหะเป็นอุปกรณ์ในการเป่า
ความร้อนให้เกิดหลุมบนช้ินงาน 
ซ่ึงการใช้แก๊สท่ีใช้ในการเช่ือม
โลหะก็สามารถสร้างร่องรอยได้
ใกลเ้คียงกบักรรมวิธีการเผาไหม้
ดว้ยถ่าน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดร่องรอย
ของหลุมท่ีใกลเ้คียงกับ าลกัษณะ
ของหลุมสามพนัโบกท่ีมีลกัษณะ
ของการต้ืนและลึกแตกต่างกัน 
ควรมีการขุดหลุมบนเน้ือไมก่้อน
เป่าความร้อนลงบนพ้ืนแจกนั 

 
-  ไมง้ิ้ว 
- ไมม้ะม่วง 
-ไมส้ามตา 
 (ไมบ้กัเหล่ือม)  
จะเกิดเป็น
ลวดลายท่ี
เหมือนลายสาม
พนัโบกมากข้ึน 



ชุดประมวลความรู้ 

“แจกันไม้ลายสามพันโบก” 

3. โครงร่างเนือ้หาความรู้ (ต่อ) 

ความรู้ด้านต่างๆ ใน

การประกอบอาชีพ 
ความรู้หลัก 

ความรู้สนับสนุน 

ระดับที่ 1 

ความรู้สนับสนุน 

ระดับที่ 2 

 

ความรู้สนับสนุน 

ระดับที่ 3 

 
 

ด้านการตลาด ต้นทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดา้นการขาย 

ตน้ทุนวตัถุ 
อุปกรณ์ 

ตน้ทุนดา้นแรงงาน 

การสนบัสนุนจากภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 

จัดจ าหน่ายให้นักท่องเท่ียวใน
เขตพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวแถบลุ่ม
น ้ าโขง  แหล่งจ าหน่ายของท่ี
ระลึกในจังหวดั  งานเทศกาล
ต่างๆท่ีหน่วยงานของรัฐจัดข้ึน 
กลุ่มนักธุรกิจและนักการเมือง
ท้องถ่ิน แหล่งจ าหน่ายงานหัต
กรรมในกรุงเทพมหานคร 

 
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ  
ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั  
 
 
 
 
 
 
 

มีการเขา้ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้
และคิดคน้แนวทางทางการตลาด  
 

 
สนบัสนุนดา้น
เงินทุนเพ่ือการต่อ
ยอดในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ 



ชุดประมวลความรู้ 

“แจกันไม้ลายสามพันโบก” 

3. โครงร่างเนือ้หาความรู้ (ต่อ) 

ความรู้ด้านต่างๆ 

ในการประกอบ

อาชีพ 

ความรู้หลัก 
ความรู้สนับสนุน 

ระดับที่ 1 

ความรู้สนับสนุน 

ระดับที่ 2 

ความรู้สนับสนุน 

ระดับที่ 3 

ด้านการน าภูมปัิญญา
ท้องถิ่นมาท าเป็น

ลวดลาย 

รู ป แบบผ ลิ ตภัณฑ์ ท่ี มี อัต
ลกัษณ์แตกต่างจากผลิตภณัฑ์
ทั่วไป โดยมีการพัฒนาและ
เพ่ิมมูลค่าสินค้า จากการท า
ลวดลายบนพ้ืนไม ้โดยวิธีใช้
เผาไหม ้  ท่ีส่ือถึงวฒันธรรม
และประเพณีในทอ้งถ่ิน 

เกิดการเลียนแบบลวดลาย
ธรรมชาติ  

เป็นการแสดงถึงอตัลกัษณ์
ของทอ้งถ่ิน 

เป็นการสืบสานภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน  

ดา้นความคิด
สร้างสรรคใ์นการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์

เกิดเป็นผลิตภณัฑท่ี์แปลก
ใหม่  มีช่องทางในการตลาด 
คือ เนน้จุดขายจากความ
เป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินและ
เนน้การใชภู้มิปัญญาในการ
ออกแบบเพ่ือท าใหเ้กิดลาย  

เกิดการเรียนรู้  ทกัษะจาก
การด าเนินชีวติในชุมชน
ลุ่มแม่น ้ าโขง 

เกิดการต่อยอดดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละไดรั้บความรู้ 
อยา่งต่อเน่ืองจาก ศูนยว์จิยั
และพฒันาผลิตภณัฑ ์คณะ
ศิลป์ประยกุต ์มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานีอยา่ง ศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 
7 จงัหวดัอุบลราชธานี และ
ส านกังานพฒันาชุมชน
จงัหวดัอุบลราชธานี 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพ่ิมเติมจากประเทศ
เพ่ือนบา้นล าน ้ าโขง 



ชุดประมวลความรู้ 

“แจกันไม้ลายสามพันโบก” 

 

กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 
ชุดประมวลความรู้      “แจกนัไม้ลายสามพนัโบก” 
 
 

วตัถุประสงค์  :   ใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนความรู้โดยการจดัเก็บความรู้และวิธีปฏิบติัในรูปแบบ
ของเอกสารเพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของชุมชนลุ่มน ้ าโขง และเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
ความเป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินและการสืบทอดภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินในเขตพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าโขง 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย  :   กลุ่มคนท่ีอาศยัอยูลุ่่มแม่น ้ าโขง  
 
 

ส่ิงที่จะได้รับ    
 -      มีการถ่ายทอดอาชีพใหค้นใจชุมชนลุ่มน ้ าโขง 
 -      เกิดการอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  -     แสดงถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินผา่นลายสามพนัโบกบนแจกนั 



ชุดประมวลความรู้ 

“แจกันไม้ลายสามพันโบก” 
 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

 

        ส าหรับผูท่ี้สนใจชุดประมวลความรู้ “แจกนัไมล้ายสามพนัโบก”  น าชุดประมวลความรู้ 
ไปใชใ้นการเป็นช่องทางอาชีพ เพื่อสร้างรายได ้ ใหก้บัชุมชนกลุ่มคนในชุมชนเขตพื้นท่ีลุ่ม 
น ้าโขง     กลุ่มช่างแกะสลกัไม ้ ท่ีตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีแปลกใหม่  เพื่อเพิ่มมูลค่าใหก้บั 

สินคา้และขยายช่องทางการตลาดใหมี้ความหลากหลายมากข้ึน 



Mind Map 



Infographic 



ประมวลเนือ้หา 
 

เนือ้หาชุดประมวลความรู้ 
 

1. กระบวนการผลติ 
 

         -  ความรู้ทักษะ/ทักษะส าหรับการด าเนินการ 
                          วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลกัไมบ้า้นกุดสมบูรณ์ (การท าแจกนัไมล้ายสามพนัโบก)  เกิดจาก    

การรวมกลุ่มของคนในชุมชน ท่ีมีฝีมือในการผลิตของท่ีระลึกจากวสัดุธรรมชาติ และมีความช่ืนชอบ
งานศิลปะจากวสัดุธรรมชาติเป็นทุนเดิม  รูปแบบเดิมท่ีเคยผลิตมีหลากหลายรูปแบบ และใชว้สัดุหลาย
ชนิด โดยเนน้การใชว้สัดุท่ีสามารถหาไดใ้นทอ้งถ่ิน เช่น ผลิตภณัฑป์ระเภทของใช ้ของตกแต่งบา้นจาก
ไม้ไผ่ เช่น โคมไฟ กระบอกใส่ของ ผลิตภัณฑ์ประเภทของท่ีระลึกจากเมล็ดพืช เช่น รูปการ์ตูน
ลอกเลียนแบบแมลงต่างๆ เป็นตน้ ผลิตภณัฑป์ระเภทของใชข้องตกแต่งบา้นจากรากไม ้และไมเ้น้ืออ่อน 
ตอไม ้เช่น แจกัน โต๊ะ เกา้อ้ี เป็นต้น  แต่ในปัจจุบนักลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้  บ้านกุด
สมบูรณ์ เกิดความคิดท่ีตอ้งการสร้างผลิตภณัฑใ์หเ้กิดความแปลกใหม่   จึงเกิดความคิดริเร่ิมในการน า
ไมเ้น้ืออ่อนท่ีเกิดตามทอ้งถ่ิน   มาสร้างสรรคผ์ลงานเป็นแจกนัไมล้ายสามพนัโบกข้ึน โดยอาศยัความรู้
ทกัษะในกระบวนการผลิตจากการไดเ้ห็นภูมิปัญญาชาวบา้นผูเ้ฒ่าผูแ้กไดก่้อไฟเผาถ่าน แลว้ฝืนท่ีค่อยๆ
ไหมน้ั้นไดเ้กิดลวดลายท่ีเป็นศิลปะอนัสวยงามคลา้ยกนักบัสามพนัโบก     จากนั้น  นายสมาน  ล ่าสัน 
ไดเ้กิดไอเดีย     ท่ีจะน าภูมิปัญญาดงักล่าวมาประยกุตใ์ชโ้ดยการลองผิดลองถูก    เร่ิมจากการเผาไมเ้น้ือ
แขง็ดว้ยถ่าน ซ่ึงมีใชว้ธีิการใหถ่้านไฟไหมท่้อนไมไ้ปอยา่งชา้ๆ จนเกิดเป็นลวดลายสามพนัโบกข้ึน  แต่
ว่าการใชไ้มเ้น้ือแข็งนั้นท าให้เกิดลวดลายท่ีไม่เรียบ และไม่ละเอียด นายสมาน  ล ่าสัน จึงหันมาใชไ้ม้
เน้ืออ่อนแทนไมเ้น้ือแขง็   จากการใชไ้มเ้น้ืออ่อน    ปรากฏว่าไมเ้น้ืออ่อนมีการเผาไหมข้องถ่านแลว้เกิด
ลวดลายไดเ้รียบเนียนและสวยงานกว่าไมเ้น้ือแขง็ จึงไดเ้กิดเป็นทกัษะเทคนิคเฉพาะคือการท าแจกนัไม้
ใหไ้ดล้วดลายท่ีมีความเรียบและสวยงามเหมือนสามพนัโบกนั้น จะตอ้งใชเ้ฉพาะไมเ้น้ืออ่อนเท่านั้น  

         

แจกันไม้ลาย 
สามพันโบก 



 

-  เงนิลงทุน/การจดัการเงนิ 
           เงินลงทุน 

 การลงทุนด้านเคร่ืองมอือปุกรณ์   
 

               -  เคร่ืองมือรวมตน้ทุนเร่ิมตน้  50,000  บาท 
 

  การลงทุนด้านวตัถุดิบ 

           -  เคร่ืองมือดา้นวตัถุดิบ  3,000 บาท 
           การจัดการด้านการเงิน 
 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลกัไมบ้า้นกุดสมบูรณ์ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวดัอุบลราชธานี เป็น
กลุ่มท่ีมีสถานท่ีปฏิบติังานและจดัจ าหน่ายสินคา้อยู่ติดถนนสายอ าเภอศรีเมืองใหม่ – เส้นทางเรียบแม่น ้ าโขง 
ส าหรับการเดินทางจากจงัหวดัอุบลราชธานี สามารถเดินทางได ้2 เส้นทาง คือเดินทางมาตามเส้นทางสาย
จงัหวดัอุบลราชธานี-อ าเภอตระการพืชผล-อ าเภอศรีเมืองใหม่ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร และเดินทางตาม
ถนนสายจงัหวดัอุบลราชธานี-อ าเภอพิบูลมงัสาหาร-อ าเภอโขงเจียม-อ าเภอศรีเมืองใหม่ ระยะทางประมาณ 
100 กิโลเมตร 
 

  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลกัไมบ้า้นกุดสมบูรณ์  มีการจดัการดา้นการเงิน  คือการรู้จกัวางแผน
การเงินระยะยาว  โดยตอ้งค านวณวา่อนาคตตอ้งการใชทุ้นเพิ่มข้ึนจ านวนเท่าไร และการแบ่งหนา้ท่ีการท าบญัชี
โดยใช้หลกัการ คือ บญัชีหลกัการเงินสด หมายถึง รายได้จะมีการบนัทึกต่อเม่ือได้รับเงินและค่าใช้จ่ายจะ
ลงบญัชีกต่็อเม่ือมากรจ่ายเงินจริง  ผูท่ี้มีรับผดิชอบหนา้ท่ีการบริหารจดัการเงิน  ไดแ้ก่ คณะกรรมการของกลุ่ม  
ส่วนใหญ่นาย สมาน ล ่าสัน ประธานกลุ่ม (ผูริ้เร่ิมการการผลิต)  จะเป็นผูร้วมรวบเงินทุนก่อนและใชห้ลกัใน
สมาชิกระหว่างกลุ่ม คือการรับผิดชอบในตน้ทุนอตัราส่วน  70 : 30  เม่ือขายไดก้  าไรก็จะแบ่งกนัตามส่วน
เปอร์เซ็นต ์  ระหวา่งประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม ในอตัราส่วน 70 : 30   

 

 

  

แจกันไม้ลาย 
สามพันโบก 



     
 

 -  การจดัการก าลงัคน 
 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลกัไมบ้า้นกุดสมบูรณ์   มีจ  านวนสมาชิกในปัจจุบนัมี 15 คน  มีการ
จดัการก าลงัคน   คือ การแบ่งหน้าท่ีในการรับผิดชอบในกระบวนการผลิต ซ่ึงการขั้นตอนแรกคือ จะมีกลุ่ม
หน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีในการหาไม ้ ตดัไมท่ี้เกิดในทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นไมเ้น้ืออ่อน (ไม่สามารถท าประโยชน์อย่างอ่ืนได้
และไม่ผิดกฎหมาย)    กลุ่มท่ีสอง  มีหนา้ท่ีในการกลึงเพื่อให้ไดแ้บบเป็นรูปทรงแจกนั     กลุ่มท่ีสาม จะเป็น
กลุ่มท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคและฝีมือในการท าใหเ้กิดเป็นลายสามพนัโบก  กลุ่มท่ีส่ี จะมีหนา้ท่ีในการตรวจ check 

ผลิตภัณฑ์ ว่าเรียบร้อยพร้อมท่ีจะส่งออกหรือไม่ ในอนาคตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บ้าน            
กุดสมบูรณ์  มีการวางแผนท่ีตอ้งการจะเพิ่มก าลงัคน เพื่อเพิ่มยอดในการผลิต และด าเนินการจดัตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแกะสลกัไม้บ้านกุดสมบูรณ์ เป็นสถานท่ีในการฝึกอาชีพ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเป็น          
อตัลกัษณ์ของชุมชนสืบไป 

       

แจกันไม้ลาย 
สามพันโบก 



     -  อุปกรณ์ 
 

 1. ตลบัเมตร 
 2. ดินสอ 
 3. พดัลม 
 4. ไมบ้รรทดั 
 5. น ้า 
 6. ท่ีฉีดน ้า 
 7. เชือก 
 8. หนา้กากกนัไฟ 
 9. ถ่านไฟ 
 10. แก๊สท่ีใชใ้นการเช่ือมโลหะ  
 11. ตะป ู
 12. คอ้น 
 

         -  เคร่ืองมือ                                                                      
 

 1. หินเจีย 
 2. ถงัลมออกซเิจน 

 3. เล่ือย 

 4. สิ่ว 

 5. เคร่ืองกลงึ 

 6. สว่าน 

 

 

 

 

 

  

   

       

แจกันไม้ลาย 
สามพันโบก 



      
 

- วตัถุดบิ 
 

   1. ไม้      ได้แก่   

  -ไมง้ิ้ว 

  -ไมส้ามตา (ไมบ้กัเหล่ือม) 

  -ไมม้ะม่วง 
  -ไมเ้น้ืออ่อนท่ีข้ึนตามทอ้งไร่ทอ้งนาทุกชนิด 
 

  2.   ถ่าน     ( ไฟทีใ่ช้ในการหุงต้ม )   

 

แจกันไม้ลาย 
สามพันโบก 



ประมวลเนือ้หา 

     

 - กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
 

 

 ขั้นตอนที ่1  ตัดไม้/ เลอืกประเภทของไม้   
 

           ในกระบวนการคดัเลือกไม ้ เกิดจากทกัษะท่ีเกิดจากการลองผิดลองถูก จากการน า
ไม ้  เน้ือแขง็ และไมไ้ผ่   น ามาท าเป็นผลิตภณัฑ ์พบว่าผลิตภณัฑ์แตกร้าว แลดูไม่สวยงาม  จึงมีการน าไม้
เน้ืออ่อนมาใชใ้นการท าผลิตภณัฑ์แทนไมเ้น้ือแข็ง ปรากฏว่าไมเ้น้ืออ่อนสามารถน ามาเผาเพื่อท าลายนั้น 
เกิดลวดลายท่ีสวยงามท่ีส่ือถึงความเป็นสามพนัโบกไดดี้กว่า   ดงันั้นในการท าแจกนัจึงตอ้งน าเฉพาะไมท่ี้
เป็นไมเ้น้ืออ่อนอยา่งเดียวเท่านั้น 
 

 

 ขั้นตอนที ่2  ลงมอืกลงึและขึน้รูป 
 

             ในการท าแจกนัไมล้ายสามพนัโบกนั้น จะตอ้งมีการกลึงไมแ้ละข้ึนรูปไมใ้หเ้ป็นทรง
แจกนัก่อน โดยการกลึงข้ึนรูปไม ้ใหไ้ดแ้จกนัตามขนาดท่ีตอ้งการ  เพื่อเตรียมสู่การท าลวดลาย สามพนัโบก 
 
 
 

 ขั้นตอนที ่ 3  ออกแบบผลติภัณฑ์ 
 

                        การออกแบบช้ินงานจะมีรูปแบบหลักเกณฑ์ในการออกแบบคือ  การยึด            
อตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน โดยการเลียนแบบธรรมชาติท่ีเป็นจุดเด่นของท้องถ่ิน    นั่นคือการเน้นการท า
ลวดลายท่ี มีลกัษณะเหมือนสามพนัโบก ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแอ่งหิน   ท่ีเกิดจากกระแสน ้ าไดพ้ดัพากอ้นกรวด 
หิน  ทราย  และเศษไม ้ กดัเซาะขดัแผ่นหินทรายใหเ้กิดเป็นหลุมแอ่งท่ีมีขนาดเลก็ๆ จนถึงขนาดใหญ่ท่ีมี
ตามธรรมชาติและเกิดข้ึนตามแถบชายฝ่ังแม่น ้ าโขง มาท าลวดลายให้เกิดเป็นลายสามพนัโบกบนแจกนั      
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- กระบวนการ/ขั้นตอนในการท า 
 

 

 ขั้นตอนที ่ 4 การเผาเพือ่ท าเป็นลาย    “สามพนัโบก” 
 

           ในขั้นแรกจะตอ้งน าถ่านไฟร้อนๆ มาวางบนตวัแจกนัไมท่ี้ไดจ้ากการข้ึนรูปก่อน     
หลงัจากนั้นเทคนิคในการท าให้เกิดลวดลายท่ีงดงาม  ท่ีสามารถสร้างร่องรอยได้ใกลเ้คียงกับ
ธรรมชาติ   ควรสร้างและออกแบบลวดลายหลุมสามพนัโบกก่อนการน าไปเผาไหม ้ วิธีการเผาคือ 
การน าถ่านร้อนๆ มาวางบนผวิไม ้ เพื่อใหเ้กิดการเผาเป็นจุดๆ และเกิดหลุมหรือโบก โดยจะตอ้งใช้
ความใส่ใจในการเผาเป็นพิเศษ  โดยจะตอ้งอาศยัพดัลม เป็นตัวช่วยเร่งความร้อนจากถ่านไฟ   
เพื่อให้เกิดการเผาไหมใ้หไ้ดห้ลุมลึกมีลกัษณะคลา้ยสามพนัโบก    ซ่ึงวิธีการการเผาไหมด้ว้ยถ่าน
ไฟนั้น   ลกัษณะของหลุมสามพนัโบกท่ีมีลกัษณะของการต้ืนและลึกแตกต่างกนั  อยูท่ี่จินตนาการ
และระยะเวลาในการเผาไหม ้  เม่ือเกิดการเผาไหม้จนได้ขนาดหลุมท่ีพอใจแล้วจึงคีบก้อนถ่าน
ออก หากตอ้งการจะประหยดัเวลาการผลิตจะมีการใชแ้ก๊สเป่า ทั้งน้ีก่อนเป่าควรมีวิธีท าใหเ้กิดหลุม
ก่อน การใชแ้ก๊สท่ีใชใ้นการเช่ือมโลหะเป็นอุปกรณ์ในการเป่าความร้อนใหเ้กิดหลุมบนช้ินงาน ซ่ึง
การใชแ้ก๊สท่ีใชใ้นการเช่ือมโลหะกส็ามารถสร้างร่องรอยไดใ้กลเ้คียงกบักรรมวิธีการเผาไหมด้ว้ย
ถ่าน ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดร่องรอยของหลุมท่ีใกลเ้คียงกบัลกัษณะของหลุมสามพนัโบกท่ีมีลกัษณะของ
การต้ืนและลึกแตกต่างกนั ควรมีการขดุหลุมบนเน้ือไมก่้อนเป่าความร้อน 

 
 

 ขั้นตอนที ่ 5  การน าไปจุ่มน า้ และตากแดด  

 เม่ือเกิดการเผาไหมจ้นไดข้นาดหลุมท่ีพอใจแลว้จึงคีบกอ้นถ่านออก  แลว้น าแจกนัไปจุ่ม
น ้าประมาท 5 – 10 นาที   หลงัจากนั้นปล่อยใหแ้หง้และเยน็     จึงน าไปขดัโดยใชแ้ปลงลวดติดสวา่นมือ
เป็นตวัขดั    กจ็ะท าใหเ้กิดหลุมท่ีสวยงาม    เคลด็ลบัของการสร้างสรรค์หลมุทีส่วยงาม    คอืการวางถ่าน
และการขดัทีต้่องท าอย่างประณตี      เมื่องานเสร็จแล้วจะต้องให้จับต้องได้โดยไม่เลอะ หรือติดมือจนด า 
ซ่ึงเรากจ็ะได้แจกนัไม้ลายสามพนัโบก ทีส่ามารถใช้เป็นส่ิงประดบัตกแต่งและสามารถดูดซับกลิน่ดับใน
อากาศได้ภายในผลติภัณฑ์เพยีงตัวเดียว  
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2. การตลาด  
 

  ในทางการตลาดใช้หลกั  (4P)   คอื  
 

                   ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ท่ีน าอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินมาสร้าง
จุดขายใหก้บัผลิตภณัฑซ่ึ์งในเขตพื้นท่ีอ  าเภอโขงเจียม อ าเภอโพธ์ิไทร และอ าเภอศรีเมืองใหม่จงัหวดั
อุบลราชธานี    โดยมีจุดท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ สามพนัโบก ดงันั้นจึงมีการพฒันาพื้นผิวของไมท่ี้เป็น
ลวดลายบนแจกนัใหมี้ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัหินสามพนัโบกในแหล่งท่องเท่ียวชายฝ่ังแม่น ้ าโขง การ
สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑมี์การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิต โดยเนน้การออกแบบผลิตภณัฑร่์วมสมยั 
ตอบสนองคนในวถีิสังคมใหม่ ดว้ยแจกนัไมล้ายสามพนัโบก 

 
 
 

                   ด้านราคา (Price) ราคาจะเปล่ียนแปลงตามความยากง่ายในการผลิต และขนาด
ของแจกนั ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ราคา 300 – 1,500 บาท  

 

 

 

                   ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) จดัจ  าหน่ายให้นกัท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียวแถบลุ่มน ้ าโขง  แหล่งจ าหน่ายของท่ีระลึกในจงัหวดั  งานเทศกาลต่างๆท่ีหน่วยงาน
ของรัฐจดัข้ึน กลุ่มนกัธุรกิจและนกัการเมืองทอ้งถ่ิน แหล่งจ าหน่ายงานหตักรรมในกรุงเทพมหานคร 
และในอนาคตคาดวา่จะขยายตลาดสู่ต่างประเทศ 

 

 

 

                                           ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) จดัท าโลโก ้บรรจุภณัฑ์ เพื่อบ่ง
บอกเร่ืองราวของสินคา้ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ และแนะน าสินคา้ผา่นระบบเวบ็ไซต ์
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3. ปัญหา/วธีิการตัดสินใจ/กระบวนการแก้ปัญหา 
 

  1) การพฒันาด้านวตัถุดิบ   
 

                   ในช่วงทีเ่ร่ิมท าคร้ังแรก ทางกลุ่มได้ริเร่ิมค้นคว้าพฒันาผลติภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด คือ 
ไม้สามพันโบก โดยท าจากไม้เนื้อแข็งซ่ึงไม้เนื้อแข็งบางชนิดหายากและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
กฎหมาย  ดังน้ันในการพฒันาจึงจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารเปลีย่นวตัถุดิบทีเ่ป็นไม้เนือ้แขง็มาเป็นไม้เนือ้อ่อนแทน  
 

 

 2. ปัญหาด้านแหล่งจ าหน่ายเคร่ืองมอื อปุกรณ์ 
 

                 เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ ที่มีขนาดใหญ่หาซ้ือได้ยาก  มีวิธีการแก้ปัญหา คือ การส่ังซ้ือ
เคร่ืองมอื อปุกรณ์ ทีไ่ม่สามารถหาซ้ือได้ จะส่ังซ้ือจากร้านทีม่จี าหน่ายเคร่ืองมอื อปุกรณ์จากกรุงเทพโดยตรง 

  

 3) ปัญหาด้านบุคลากร 
 

                 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บ้านกุดสมบูรณ์ (การท าแจกันไม้ลายสามพันโบก)  
มีสมาชิกในกลุ่ม จ านวน 15 คน ซ่ึงในปัจจุบัน จ านวนแรงงานยังไม่เพียงพอต่อการผลิตภัณฑ์  จึงมีการ
แก้ปัญหาโดยการน ากลุ่มเยาวชนที่ว่างงานมาฝึกฝนถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ไว้ซ่ึง           
อตัลกัษณ์ของท้องถิ่นในชุมชน  

            

 



 

 

4. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
 

 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีคิดคน้ใหม่เพื่อน าเขา้สู่ตลาด   จึงไดมี้การน าธรรมชาติท่ีเป็นจุดเด่นของเขต
พื้นท่ีท่องเท่ียวข้ึน ซ่ึงกคื็อ แอ่งหิน หรือท่ีคนอีสานเรียกว่า โบก และท่ีรู้จกักนัทัว่ไป คือ กลุ่มแอ่งหิน สามพนั
โบก ถือเป็นแอ่งหินท่ีมีตามธรรมชาติและเกิดข้ึนตามแถบชายฝ่ังแม่น ้ าโขงในหลายพื้นท่ีถ่ายทอดการ
ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญา โดยการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เนน้การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาประยุกตใ์ชใ้น
การสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละการเนน้ความเป็นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินท าเป็นลวดลายเฉพาะอีกทั้งยงัเป็นการใช้
วสัดุทางธรรมชาติท่ีเกิดตามทอ้งถ่ิน  คือไมเ้น้ืออ่อนท่ีไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนได ้  แต่การน ามา
ท าเป็นผลิตภณัฑ์แจกนัไมล้ายสามพนัโบกกลบัเพิ่มมูลค่าและสร้างรายไดสู่้ชุมชนและเป็นส่วนหน่ึงในการ
สร้างสรรคแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยการสร้างลวดลายท่ีแปลกใหม่และมีความเป็นอตัลกัษณ์ท่ีเป็นจุด
ท่ีทางการตลาด  จึงท าใหเ้กิดความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวและกลุ่มท่ีช่ืนชอบความเป็นศิลปะ
ทอ้งถ่ิน เกิดความสนใจ จึงท าใหแ้จกนัไมล้ายสามพนัโบก      เป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้างจากรูปแบบทางธรรมชาติ
คือ แอ่งหิน สามพนัโบก เทคนิคท่ีใชใ้นการผลิตเป็นเทคนิคเฉพาะท่ีผ่านการจดสิทธิบตัรทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ท าให้วสัดุในการผลิตท่ีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน มีผลทางตรง คือ ความงามตามแบบอยางธรรมชาติและมีผลทางออ้ม
คือ พื้นผวิท่ีเกิดจากการเผาไหมมี้คุณประโยชนใ์นการดูดดบักล่ินอบัและความช้ืนสามารถเช็ดถูท าความสะอาด
ไดง่้าย คงทนต่อการกดัแทะของแมลง เหมาะส าหรับการผลิตเป็นของใชแ้ละของท่ีระลึก 
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5. แนวคดิใหม่ในการพฒันาอาชีพ 
  การคิดคน้รูปแบบผลิตภณัฑ์ใหม่เขา้สู่ตลาด โดยไดเ้ลือกผลิตเป็นสินคา้ท่ีมีประโยชน์ในใช้
สอยบนโต๊ะท างาน โดยไดเ้ลือกกลุ่มลูกคา้เป็น กลุ่มคนในวยัท างาน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซ่ึง
สามารถน ามาบรรจุในกล่องบรรจุภณัฑเ์ดียวกนั เป็นชุดของใชไ้มส้ามพนัโบกบนโต๊ะท างาน นอกเหนือจาก
แจกนัไมล้ายสามพนัโบก  โดยมีในสโลแกน  “แต่งสวยด้วยงานไม้จากลุ่มแม่น ้าโขง” โดยผลิตภณัฑท่ี์พฒันา
ใหม่ประกอบดว้ย กล่องใส่นามบตัร  (ในรูปแบบท่ีวางทบัเอกสาร ) ท่ีเสียบปากกา (ในรูปแบบเสาหิน ท่ีเรียก
กนัในแหล่งท่องเท่ียววา่ เสาเฉลียง) นาฬิกาตั้งโต๊ะ ท่ีวางสมุนไพรหอม/วางเทียนหอม พวงกุญแจ ท่ีเกบ็เคร่ือง
เขียน เป็นตน้ 

 นอกจากนั้นยงัไดมี้การปรึกษาถึงวิธีการในการสร้างการจดจ าสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค โดยสร้าง 
Brandใหก้บัสินคา้ในนาม  “ไม้สามพนัโบก”  และจดัท าฉลากสินคา้ใหมี้ความโดดเด่น เพื่อเนน้ย  ้าใหเ้ห็นถึง
ความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวสามพนัโบก จุดเด่นของผลติภัณฑ์ที่พฒันาใหม่ เป็นการใชว้สัดุในทอ้งถ่ิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตสินคา้ ผูบ้ริโภคมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างจากรูปแบบทางธรรมชาติท่ี
นกัท่องเท่ียวรู้จกัเป็นอยา่งดี คือ แอ่งหิน สามพนัโบก เทคนิคท่ีใชใ้นการผลิตเป็นเทคนิคเฉพาะท่ีผ่านการจด
สิทธิบตัรทรัพยสิ์นทางปัญญา ท าใหว้สัดุในการผลิตท่ีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน มีผลทางตรง คือ ความงามตามแบบอ
ยางธรรมชาติและมีผลทางออ้มคือ พื้นผิวท่ีเกิดจากการเผาไหมมี้คุณประโยชน์ในการดูดดับกล่ินอบัและ
ความช้ืนสามารถเช็ดถูท าความสะอาดไดง่้าย คงทนต่อการกดัแทะของแมลง เหมาะส าหรับการผลิตเป็นของ
ใชแ้ละของท่ีระลึก 

 การสร้าง Brand ให้กบัสินค้าในการสร้าง Brand ใหก้บัสินคา้ไดมี้การปรึกษาหารือถึงวิธีการ
ในการสร้างการจดจ าสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคโดยมีความคิดเห็นร่วมกนัวา่ ควรมีการด าเนินการในหลายแนวทาง 
เช่น การจดัท าฉลากสินคา้ใหโ้ดดเด่น การเนน้ย  ้าใหเ้ห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวสามพนัโบก และ
อ่ืนๆ ในการน้ีไดมี้การทบทวนถึงการออกแบบ โลโกห้รือตราสัญลกัษณ์ใหม่ ทั้งน้ีตอ้งใหมี้การส่ือความหมาย
ใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวสามพนัโบก 
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      รู้จักกระบวนการผลติ ต้ังแต่ขัน้ตอนแรก และเรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาใน
การน ามาใช้เป็นเทคนิคการท าลายบนแจกนั  การตลาด การพฒันา
ผลติภัณฑ์และการสร้างให้เป็น Brand ทีรู้่จักอย่างทัว่ถงึ 

 การออกแบบผลิตภณัฑง์านไม ้:สาคร คนัธโชติ 
            ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัไม ้ผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ีแลว้ในแต่ละเร่ืองท่ีกล่าวถึงจะยกตวัอยา่งภาพใหเ้ห็นได้
ชดัเจน ใหอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรงานไม ้เพ่ือก่อใหเ้กิดแนวความคิดและจินตนาการในการออกแบบ
ผลิตภณัฑง์านไมท่ี้สมบูรณ์แบบ 
 การน าเสนอผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์  :  โมทนา สิทธิพทิกัษ์ 
          ชุดต าราน้ี จะเป็นหน่ึงในการเป็นคู่มือเพ่ือสร้างแนวทางการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑข์อง
ผูป้ระกอบการ ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 

คู่มือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการใช้พืน้ที่ โดย ภาสิต ลีนิวา  
     หนงัสือเล่มน้ีจะกล่าวถึง ความสมัพนัธ์ของมนุษย ์พ้ืนท่ีสุนทรียศาสตร์ เเละส่ิงเเวดลอ้มต่อการออกเเบบ
เคร่ืองเรือน 

งานประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน ด้วยสมองและสองมือ  : ชลธิชา ราศรี 
 
 

ภมิูปัญญางานช่างพืน้บ้าน ประเภทเคร่ืองไม้ : สุชาติ  แก้วชุ่ม 
            แนวทางอนุรักษส่์งเสริมถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหค้งอยู ่มีการเผยแพร่สืบต่อไปเพ่ือหามาตรการปกป้องคุม้ครอง 
โดยการข้ึนทะเบียนภูมิปัญญาเหล่าน้ีไว ้เพ่ือเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ภูมิปัญญาใหเ้กิดการถ่ายทอด และพฒันาต่อยอด
ภูมิปัญญาสามารถน าภูมิปัญญาไปใชใ้นการพฒันาสังคมไทยไดอ้ย่างมีพลงั 
 

แจกันไม้ลาย 
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การพฒันาผลติภณัฑ์ชุมชน โดยอาศัยอตัลกัษณ์จากแหล่งหินสาม
พนัโบก โดย ดร. ศักดิ์ชาย สิกขา  ดร. ประทับใจ    สิกขา 

          น าเสนองานไมง่้ายๆ ท่ีเราสามารถเร่ิมหดัท าไดด้ว้ยตวัเอง และวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการท างานก็หา
ไดร้อบๆ ตวั หรือมีเพียงการลงทุนก็ไม่มาก แต่สามารถสร้างงานไมจ้ากฝีมือตนเองได ้



ความคิดสร้างสรรค์สรรค์เพือ่การออกแบบ โดย ต่อวงศ์ ปุ้ยพนัธวงศ์ 
            ความคิดสร้างสรรคใ์นการออกเเบบเพ่ือน าไปสู่การเกิดผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีเหมาะสมกบัการ
ผลิตเเละการตลาด 
 
 
กระบวนวีธีการออกแบบ :  โดย ปวิณ  รุจิเกียรติก าจร 
              หนงัสือเล่มน้ี กล่าวถึง เเนวความคิดเเละกรรมวธีิการออกเเบบเชิงสร้างสรรค ์เพื่อประยกุตใ์ชใ้นอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ 
 
เคร่ืองจักรกลงานไม้ : โดย  ชาญวิทย์  พิสอ่อน  
 

               วธีิการท างานและการบ ารุงรักษา พร้อมรูปประกอบเพ่ือใหเ้ขา้ใจไดง่้ายข้ึนในการปฏิบติังานจริง 

ฮอตกว่านีม้ทีีไ่หน : โดย   ณิชชญาณ์  โตสงวน  สาธิตา  โสรัสสะ 
          รวมขอ้มูลครบรสแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรม ท่ีพกั การเดินทาง เทศกาลงานประเพณี  โดยเฉพาะ สามพนัโบก  

มหัศจรรข์ล าน า้โขง สามพนัโบก อุบลราชธานี  : ลาว โดย วทิย์ บัณฑิตกลุ 
           หนงัสือเล่มน้ีจะพาคุณผูอ่้านไปสมัผสักบัอบุลราชธานี มศัจรรยล์  าน ้ าโขง ท่องไปใหสุ้ดถ่ิน สุดดินแดน 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีพลาดคือ  แกรนดแ์คนยอนเมืองสยาม สามพนัโบก เมืองอุบล 

ภาพยนตร์   ช่ือ :  สามพนัโบก    ผู้ก ากบั :  ธนภณ มลวิลัย์   

มาท าความรู้จักและท่องเทีย่วสามพนัโบกผ่านภาพยนตร์ สามพนัโบก กนัเถอะ  

งานไม้เบือ้งต้น : โดย  อุดมวทิย์ กาญจนวรงค์  
 แนะน าความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบังานไม้ทัว่ไป เพือ่เป็นต้นทุนในการวางแผน 

ชานไม้ชายเขา สัมผสัความงาม แห่งล าน า้โขง :  rainynight.bloggang.com 

พบกบัความงดงามของสามพนัโบก ดินแดนมหัศจรรย์ แห่งล าน า้โขง 
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ส านักงานพฒันาชุมชน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี   
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แหล่งท่องเท่ียวสามพนัโบก -   http: // hilight.kapook.com  

รายงานการวจิยั : การพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน โดยอาศยัอตัลกัษณ์จาก
แหล่งหินสามพนัโบก แถบลุ่มน ้าโขง   

นายสมาน  ล ่าสัน  
ท่ีอยู ่: บา้นเลขท่ี 152 หมู่ท่ี 7 บา้นกุดสมบูรณ์ ต าบลดอนใหญ่ อ าเภอศรีเมืองใหม่ จงัหวดัอุบลราชธานี 
  
 

 แนะน าแหล่งท่องเท่ียวสามพนัโบก  -  http://www.youtube.com/watch?v=zHwc1Qc4l6o 

หนงัสือความรู้เก่ียวกบัไม ้กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑไ์ม ้ : https://www.se-ed.com 

ภูมิปัญญางานช่างฝีมือพื้นบา้น ประเภทไม ้    :  http://www.m-culture.go.th 



แหล่งอ้างอิง 
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เจ้าของความรู้ 

      ชื่อ  :  นายสมาน  ล่่าสัน  (จ่านวนสมาชิกในปัจจุบันมี 15 คน) 

 กลุ่ม :  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บ้านกุดสมบูรณ์ 

   ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 152 หมู่ท่ี 7 บ้านกุดสมบูรณ์ ต่าบลดอนใหญ่           

 อ่าเภอศรีเมืองใหม่   จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 โทรศัพท์ :  โทรศัพท์มือถือ : 085-1059489 



แหล่งจ่าหน่าย
วัตถุดิบ  
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กลุ่ม : วสิาหกจิชุมชนกลุ่มแกะสลกัไม้บ้านกดุสมบูรณ์ 

           ทีอ่ยู่ : บ้านเลขที ่152 หมู่ที ่7 บ้านกดุสมบูรณ์ ต าบลดอนใหญ่           

           อ าเภอศรีเมอืงใหม่   จังหวดัอุบลราชธานี 

โทรศัพท์ :   โทรศัพท์มือถือ : 085-1059489  
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แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ 

    
  แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้   มีกระบวนการ คือ เร่ิมการ

ถ่ายทอดทกัษะ กระบวนการขั้นตอน โดยเร่ิมจากการเผยแพร่ใหก้บั
คนในชุมชนบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มน ้าโขง    จากเป้าหมายท่ีสนใจ กลุ่มคน
ท่ีว่างงานจากงานหลัก มาจัดตั้ งกลุ่มท าเป็นอาชีพเสริม โดยมี
รูปแบบการท ากิจกรรม คือ การให้กลุ่มเป้าหมายไดล้งมือปฏิบติั
จริง เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรม   และใช ้ Infographic 

เป็นส่ือในการจดัรูปแบบกิจกรรม 

 


