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บทนา
1. หลักการและเหตุผล
สามพันโบก มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่สวยงาม หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “แกรนแคนยอน
เมืองไทย” ตั้งอยู่ เรี ยบลาน้ าโขงพื้นที่ครอบคลุม 3 อาเภอ คือ อาเภอโขงเจียม อาเภอโพธิ์ไทร และ
อาเภอศรี เมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นแหล่งธรณี วิทยาสาคัญของประเทศ มีท้ งั ชั้นหินเก่าแก่
และซากดึกดาบรรพ์ ซึ่งก่อกาเนิดมานานหลายร้อยล้านปี นับเป็ นประติมากรรมธรรมชาติมหัศจรรย์ที่
ไม่มีใครเหมือน
ทั้งยังมีความโดดเด่นและ เอกลักษณ์เฉพาะตัว เปรี ยบเสมือน อัตลักษณ์ของ
ชาวบ้านลุ่มน้ าโขง รวมทั้งยังเป็ นหลักฐานและร่ องรอยทางประวัติศาสตร์ คุณค่าทางวัฒนธรรม
ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวติ
และอารยะธรรมของประชาชนลุ่มน้ าโขงตั้งแต่อดีตสื บมาจนถึง
ปัจจุบนั
ดังนั้น การแกะสลักไม้เพื่อทาเป็ นแจกันไม้ “ ลายสามพันโบก” นั้น จึงเกิดจากแรง
บันดาลใจ ของ นายสมาน ล่าสันต์ ช่างแกะสลักไม้บา้ นกุดสมบูรณ์ ตาบลดอนใหญ่ อาเภอศรี เมือง
ใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดความคิด ที่ตอ้ งการสร้างความเป็ นอัตลักษณ์ของชุ มชนบริ เวณลุ่ม
แม่น้ าโขง เพื่อเป็ นช่องทางหนึ่งในการสร้างชื่อเสี ยง และความโดดเด่นของ “สามพันโบก” ให้เป็ นที่
รู ้จกั อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยผ่านการแกะสลักแจกันไม้ “ลายสามพันโบก” ที่มีเทคนิคฝี มือในการ
ผลิ ตที่ แตกต่ างซึ่ งเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ แ ละประยุกต์ใช้จากภูมิ ปัญญาท้อ งถิ่ นในอดี ต นามาใช้เป็ น
กระบวนการทาให้เกิดลวดลายสามพันโบกขึ้น ซึ่ งแจกันไม้ลายสามพันโบก สามารถใช้ประโยชน์
ได้หลากหลายทั้งใช้เป็ นสิ่ งของประดับตกแต่งภายในอาคารที่พกั อาศัย และยังใช้เป็ นสิ่ งดูดซับกลิ่นอับ
ในอากาศได้ในตัวอี กด้วย ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิ จ นามาซึ่ งรายได้สู่ ชุมชน
ตลอดจนต่อยอดไปสู่ อุตสาหรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในชุ มชน ซึ่ งอาศัยจุดขายจากการเล่าเรื่ องราว
ทางประวัติศาสตร์ผ่านการแกะสลักแจกันไม้ เพื่อเป็ น การดึงดูด สร้างความสนใจ และเพิ่มจุดเด่นที่
แตกต่างให้กบั สิ นค้า
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2. วัตถุประสงค์ ของการจัดทาชุ ดประมวลความรู้
การนาทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาสร้าง
คุณค่าทางสังคมและเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนาวิถีชีวติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็ นวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนามาซึ่งรายได้สู่ ชุมชน ตลอดจนให้ต่อยอดไปสู่
อุตสาหรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจร ที่สร้างรายได้ให้กบั บุคคลในชุมชนที่มีความ
สนใจในการทาผลิตภัณฑ์จากไม้เนื้ออ่อนที่เกิดในท้องถิ่น โดยการนามาเพิ่มมูลค่าและสื บทอด
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พร้อมทั้งนาความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็ น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ าโขง รวมทั้งยังเป็ นการ
สร้างชื่อเสี ยง ของสามพันโบกผ่านทางผลิตภัณฑ์แจกันไม้ ให้เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางมากขึ้น
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3. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายในการใช้ชุดประมวลความรู ้ “แจกันไม้ลายสามพันโบก” ได้แก่
1) กลุ่มคนในชุมชนเขตพื้นที่ลุ่มน้ าโขง
2) กลุ่มช่างแกะสลักไม้ ที่ตอ้ งการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ เพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั
สิ นค้าและขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น
3) บุคคลที่ตอ้ งการสื บสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่แถบลุ่มน้ าโขง
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4. ขั้นตอนการจัดทาชุ ดประมวลความรู้
1) วิเคราะห์ ความต้ องการอาชีพ
การทาแจกันไม้ลายสามพันโบก นั้นจัดเป็ นอาชี พหนึ่ งที่น่าสนใจและแปลกใหม่ ซึ่ ง
เกิดจากการนาไม้และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นมาใช้ในการทาผลิตภัณฑ์ ซึ่ งเป็ นส่ วน
หนึ่ งในการประหยัดต้นทุนในการผลิต โดยมีการสร้างความเป็ นอัตลักษณ์ของชองชุมชนใน
บริ เวณลุ่มแม่น้ าโขง และเพื่อเป็ นช่องทางหนึ่งในการสร้างชื่อเสี ยง และความโดดเด่นของ สาม
พันโบก ให้เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยผ่าน การแกะสลักแจกันไม้ “ลายสามพัน
โบก” ที่ มี เทคนิ คฝี มื อ ในการผลิ ตที่ แตกต่ างซึ่ ง เกิ ด จากการเรี ยนรู ้ และประยุก ต์ใ ช้จ าก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอดีต นามาใช้เป็ นกระบวนการทาให้เกิดลวดลายสามพันโบกขึ้น ซึ่ ง
แจกันไม้ลายสามพันโบก สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งใช้เป็ นสิ่ งของประดับตกแต่ง
ภายในอาคารที่ พกั อาศัย และยังใช้เป็ นสิ่ งดู ดซับกลิ่ นอับในอากาศได้ในตัวอี กด้วย และยัง
สามารถนาเป็ นของที่ระลึก ของฝากที่มีความเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น รวมทั้งการเจาะ
ตลาดกลุ่มเป้ าหมายที่มีความชื่นชอบด้านงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ เป็ นต้น
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2) รวบรวมความรู้
กระบวนการรวบรวมความรู้
ชื่ อชุ ดประมวลความรู้ แจกันไม้ลายสามพันโบก
ผู้จัดทา นางสาวกฤษดา จามรวัฒนากุล กศน.อาเภอศรี เมืองใหม่
ประเภทความรู้
เนื้อหาความรู้

สถานที่จัดเก็บความรู้
Tacit

เลือกประเภทของไม้

วิธีเก็บข้ อมูล/
ถอดความรู้

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บา้ นกุด
สมบูรณ์ ต. ดอนใหญ่
จ.อุบลราชธานี

Explicit

สอบถามโดยวิธีการสัมภาษณ์
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- หนังสื อเกี่ยวประเภทไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง
ค้นได้จาก ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
อินเตอร์เน็ต

การออกแบบผลิตภัณฑ์

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บา้ นกุด
สมบูรณ์ ต. ดอนใหญ่
จ.อุบลราชธานี

สอบถามโดยวิธีการสัมภาษณ์
รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- หนังสื อ ค้นจากห้องสมุดประชาชนจังหวัด
อุบลราชธานี ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
อินเตอร์เน็ต

เทคนิคในการทาให้ เกิดลายสามพันโบก

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บา้ นกุด
สมบูรณ์ ต. ดอนใหญ่
จ.อุบลราชธานี

สอบถามโดยวิธีการสัมภาษณ์
บันทึกวีดีโอ
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3) โครงร่ างเนือ้ หาความรู้

ความรู้ด้านต่างๆ
ในการประกอบ
อาชีพ

ความรู้หลัก

ความรู้สนับสนุน
ระดับที่ 2

ความรู้สนับสนุน
ระดับที่ 2

ความรู้
สนับสนุน
ระดับที่ 3

ด้ านการผลิต
วัตถุดบิ

การเลือกประเภทของไม้

เทคนิคการเผา วิธีการเผาคือ การนาถ่านร้อนๆ มาวาง
บนผิวไม้ เพื่อให้เกิ ดการเผาเป็ นจุ ดๆ
และเกิ ด หลุ มหรื อ โบก โดยจะต้องใช้
ความใส่ ใจในการเผาเป็ นพิ เ ศษ โดย
จะต้องอาศัยพัดลม เป็ นตัวช่วยเร่ งความ
ร้ อ นจากถ่ า นไฟ เพื่ อ ให้เ กิ ด การเผา
ไหม้ให้ได้หลุมลึกมีลกั ษณะคล้ายสาม
พัน โบก ซึ่ ง วิธีการการเผาไหม้ด้วย
ถ่านไฟนั้น ลักษณะของหลุมสามพัน
โบกที่ มี ล ัก ษณะของการตื้ น และลึ ก
แตกต่ า งกั น อยู่ ที่ จิ น ตนาการและ
ระยะเวลาในการเผาไหม้

ไม้เนื้ออ่อนที่เกิดในท้องถิ่น

ทั้ง นี้ ก่ อ นเป่ าควรมี วิ ธี ท าให้ เ กิ ด
หลุมก่อน การใช้แก๊สที่ ใช้ในการ
เชื่อมโลหะเป็ นอุปกรณ์ในการเป่ า
ความร้อนให้เกิ ดหลุมบนชิ้ นงาน
ซึ่ งการใช้แ ก๊ ส ที่ ใ ช้ใ นการเชื่ อ ม
โลหะก็ สามารถสร้ า งร่ องรอยได้
ใกล้เคี ยงกับกรรมวิธีการเผาไหม้
ด้วยถ่าน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดร่ องรอย
ของหลุมที่ ใกล้เคี ยงกับาลักษณะ
ของหลุมสามพันโบกที่ มีลกั ษณะ
ของการตื้ น และลึ ก แตกต่ า งกั น
ควรมีการขุดหลุมบนเนื้ อไม้ก่อน
เป่ าความร้อนลงบนพื้นแจกัน

- ไม้งิ้ว
- ไม้มะม่วง
-ไม้สามตา
(ไม้บกั เหลื่อม)
จะเกิดเป็ น
ลวดลายที่
เหมือนลายสาม
พันโบกมากขึ้น

ชุดประมวลความรู้
“แจกันไม้ลายสามพันโบก”
3. โครงร่ างเนือ้ หาความรู้ (ต่ อ)
ความรู้ด้านต่างๆ ใน
การประกอบอาชีพ

ความรู้หลัก

ด้ านการตลาด

ต้ นทุน

ด้านการขาย

ความรู้สนับสนุน
ระดับที่ 1

ต้นทุนวัตถุ
อุปกรณ์
ต้นทุนด้านแรงงาน
การสนับสนุนจากภาครัฐ

ความรู้สนับสนุน
ระดับที่ 2

สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

จัด จ าหน่ า ยให้นัก ท่ อ งเที่ ย วใน มีการเข้าร่ วมอบรมถ่ายทอดความรู ้
เขตพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแถบลุ่ม และคิดค้นแนวทางทางการตลาด
น้ าโขง แหล่ ง จ าหน่ า ยของที่
ระลึ ก ในจัง หวัด งานเทศกาล
ต่างๆที่ หน่ วยงานของรั ฐ จัดขึ้ น
กลุ่ ม นัก ธุ ร กิ จ และนัก การเมื อ ง
ท้อ งถิ่ น แหล่ ง จ าหน่ า ยงานหั ต
กรรมในกรุ งเทพมหานคร

ความรู้สนับสนุน
ระดับที่ 3

สนับสนุนด้าน
เงินทุนเพื่อการต่อ
ยอดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ชุดประมวลความรู้
“แจกันไม้ลายสามพันโบก”
3. โครงร่ างเนือ้ หาความรู้ (ต่ อ)
ความรู้ด้านต่างๆ
ในการประกอบ
อาชีพ

ความรู้หลัก

ความรู้สนับสนุน
ระดับที่ 1

ความรู้สนับสนุน
ระดับที่ 2

ด้ านการนาภูมปิ ัญญา รู ป แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี อั ต เกิดการเลียนแบบลวดลาย เป็ นการแสดงถึงอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น
ท้ องถิ่นมาทาเป็ น ลักษณ์แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ
ลวดลาย
ทั่ว ไป โดยมี ก ารพัฒ นาและ
เพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้า จากการท า
ลวดลายบนพื้นไม้ โดยวิธีใช้
เผาไหม้ ที่ สื่อถึ ง วัฒนธรรม
และประเพณี ในท้องถิ่น

ด้านความคิด
เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่แปลก
เกิดการเรี ยนรู ้ ทักษะจาก
สร้างสรรค์ในการ ใหม่ มีช่องทางในการตลาด การดาเนินชีวติ ในชุมชน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ เน้นจุดขายจากความ
ลุ่มแม่น้ าโขง
เป็ นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและ
เน้นการใช้ภูมิปัญญาในการ
ออกแบบเพื่อทาให้เกิดลาย

ความรู้สนับสนุน
ระดับที่ 3
เป็ นการสื บสานภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

เกิดการต่อยอดด้าน
ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
ผลิตภัณฑ์และได้รับความรู ้ เพิม่ เติมจากประเทศ
อย่างต่อเนื่องจาก ศูนย์วจิ ยั เพื่อนบ้านลาน้ าโขง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ
ศิลป์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีอย่าง ศูนย์
ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที่
7 จังหวัดอุบลราชธานี และ
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานี

ชุดประมวลความรู้
“แจกันไม้ลายสามพันโบก”
กิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรี ยนร้ ู
ชุดประมวลความรู้

“แจกันไม้ ลายสามพันโบก”

วัตถุประสงค์ : ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบตั ิในรู ปแบบ
ของเอกสารเพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบอาชี พของชุ มชนลุ่มน้ าโขง และเป็ นสิ่ งที่บ่งบอกถึง
ความเป็ นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและการสื บทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าโขง
กลุ่มเป้ าหมาย : กลุ่มคนที่อาศัยอยูล่ ุ่มแม่น้ าโขง

สิ่งที่จะได้ รับ
- มีการถ่ายทอดอาชีพให้คนใจชุมชนลุ่มน้ าโขง
- เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แสดงถึงความเป็ นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านลายสามพันโบกบนแจกัน

ชุดประมวลความรู้
“แจกันไม้ลายสามพันโบก”
5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
สาหรับผูท้ ี่สนใจชุดประมวลความรู ้ “แจกันไม้ลายสามพันโบก” นาชุดประมวลความรู ้
ไปใช้ในการเป็ นช่องทางอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ให้กบั ชุมชนกลุ่มคนในชุมชนเขตพื้นที่ลุ่ม
น้ าโขง กลุ่มช่างแกะสลักไม้ ที่ตอ้ งการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั
สิ นค้าและขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น

Mind Map

Infographic

ประมวลเนือ้ หา

แจกันไม้ลาย
สามพันโบก

เนือ้ หาชุ ดประมวลความรู้
1. กระบวนการผลิต
- ความรู้ทักษะ/ทักษะสาหรับการดาเนินการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บา้ นกุดสมบูรณ์ (การทาแจกันไม้ลายสามพันโบก) เกิดจาก
การรวมกลุ่มของคนในชุ มชน ที่มีฝีมือในการผลิตของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ และมีความชื่ นชอบ
งานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติเป็ นทุนเดิม รู ปแบบเดิมที่เคยผลิตมีหลากหลายรู ปแบบ และใช้วสั ดุหลาย
ชนิด โดยเน้นการใช้วสั ดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งบ้านจาก
ไม้ไ ผ่ เช่ น โคมไฟ กระบอกใส่ ข อง ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระเภทของที่ ร ะลึ ก จากเมล็ด พื ช เช่ น รู ป การ์ ตู น
ลอกเลียนแบบแมลงต่างๆ เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ของตกแต่งบ้านจากรากไม้ และไม้เนื้ออ่อน
ตอไม้ เช่ น แจกัน โต๊ะ เก้า อี้ เป็ นต้น แต่ ใ นปั จ จุ บนั กลุ่ ม วิสาหกิ จ ชุ มชนกลุ่ มแกะสลักไม้ บ้านกุด
สมบูรณ์ เกิดความคิดที่ตอ้ งการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแปลกใหม่ จึงเกิดความคิดริ เริ่ มในการนา
ไม้เนื้ออ่อนที่เกิดตามท้องถิ่น มาสร้างสรรค์ผลงานเป็ นแจกันไม้ลายสามพันโบกขึ้น โดยอาศัยความรู ้
ทักษะในกระบวนการผลิตจากการได้เห็นภูมิปัญญาชาวบ้านผูเ้ ฒ่าผูแ้ กได้ก่อไฟเผาถ่าน แล้วฝื นที่ค่อยๆ
ไหม้น้ นั ได้เกิดลวดลายที่เป็ นศิลปะอันสวยงามคล้ายกันกับสามพันโบก จากนั้น นายสมาน ล่าสัน
ได้เกิดไอเดีย ที่จะนาภูมิปัญญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้โดยการลองผิดลองถูก เริ่ มจากการเผาไม้เนื้อ
แข็งด้วยถ่าน ซึ่งมีใช้วธิ ีการให้ถ่านไฟไหม้ท่อนไม้ไปอย่างช้าๆ จนเกิดเป็ นลวดลายสามพันโบกขึ้น แต่
ว่าการใช้ไม้เนื้ อแข็งนั้นทาให้เกิดลวดลายที่ไม่เรี ยบ และไม่ละเอียด นายสมาน ล่าสัน จึงหันมาใช้ไม้
เนื้ออ่อนแทนไม้เนื้อแข็ง จากการใช้ไม้เนื้ออ่อน ปรากฏว่าไม้เนื้ออ่อนมีการเผาไหม้ของถ่านแล้วเกิด
ลวดลายได้เรี ยบเนียนและสวยงานกว่าไม้เนื้อแข็ง จึงได้เกิดเป็ นทักษะเทคนิคเฉพาะคือการทาแจกันไม้
ให้ได้ลวดลายที่มีความเรี ยบและสวยงามเหมือนสามพันโบกนั้น จะต้องใช้เฉพาะไม้เนื้ออ่อนเท่านั้น

แจกันไม้ลาย
สามพันโบก
- เงินลงทุน/การจัดการเงิน
เงินลงทุน
การลงทุนด้ านเครื่องมืออุปกรณ์
- เครื่ องมือรวมต้นทุนเริ่ มต้น
การลงทุนด้ านวัตถุดิบ
- เครื่ องมือด้านวัตถุดิบ
การจัดการด้ านการเงิน

50,000

บาท

3,000 บาท

วิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแกะสลักไม้บา้ นกุดสมบูรณ์ อาเภอศรี เมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ น
กลุ่มที่มีสถานที่ปฏิบตั ิงานและจัดจาหน่ ายสิ นค้าอยู่ติดถนนสายอาเภอศรี เมืองใหม่ – เส้นทางเรี ยบแม่น้ าโขง
สาหรับการเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือเดิ นทางมาตามเส้นทางสาย
จังหวัดอุบลราชธานี-อาเภอตระการพืชผล-อาเภอศรี เมืองใหม่ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร และเดินทางตาม
ถนนสายจังหวัดอุบลราชธานี -อาเภอพิบูลมังสาหาร-อาเภอโขงเจียม-อาเภอศรี เมืองใหม่ ระยะทางประมาณ
100 กิโลเมตร

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บา้ นกุดสมบูรณ์ มีการจัดการด้านการเงิน คือการรู ้จกั วางแผน
การเงินระยะยาว โดยต้องคานวณว่าอนาคตต้องการใช้ทุนเพิ่มขึ้นจานวนเท่าไร และการแบ่งหน้าที่การทาบัญชี
โดยใช้หลักการ คื อ บัญชี หลักการเงิ นสด หมายถึ ง รายได้จะมี การบันทึ กต่อเมื่ อได้รับเงิ นและค่าใช้จ่ายจะ
ลงบัญชีกต็ ่อเมื่อมากรจ่ายเงินจริ ง ผูท้ ี่มีรับผิดชอบหน้าที่การบริ หารจัดการเงิน ได้แก่ คณะกรรมการของกลุ่ม
ส่ วนใหญ่นาย สมาน ล่าสัน ประธานกลุ่ม (ผูร้ ิ เริ่ มการการผลิต) จะเป็ นผูร้ วมรวบเงินทุนก่อนและใช้หลักใน
สมาชิ กระหว่างกลุ่ม คือการรับผิดชอบในต้นทุนอัตราส่ วน 70 : 30 เมื่อขายได้กาไรก็จะแบ่งกันตามส่ วน
เปอร์เซ็นต์ ระหว่างประธานกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม ในอัตราส่ วน 70 : 30

แจกันไม้ลาย
สามพันโบก
- การจัดการกาลังคน
วิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแกะสลักไม้บา้ นกุดสมบูรณ์ มีจานวนสมาชิ กในปั จจุบนั มี 15 คน มีการ
จัดการกาลังคน คือ การแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบในกระบวนการผลิต ซึ่ งการขั้นตอนแรกคือ จะมีกลุ่ม
หนึ่ งที่ทาหน้าที่ในการหาไม้ ตัดไม้ที่เกิดในท้องถิ่นซึ่ งเป็ นไม้เนื้ ออ่อน (ไม่สามารถทาประโยชน์อย่างอื่นได้
และไม่ผิดกฎหมาย) กลุ่มที่สอง มีหน้าที่ในการกลึงเพื่อให้ได้แบบเป็ นรู ปทรงแจกัน กลุ่มที่สาม จะเป็ น
กลุ่มที่ตอ้ งอาศัยเทคนิคและฝี มือในการทาให้เกิดเป็ นลายสามพันโบก กลุ่มที่สี่ จะมีหน้าที่ในการตรวจ check
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ว่ า เรี ย บร้ อ ยพร้ อ มที่ จ ะส่ ง ออกหรื อ ไม่ ในอนาคตกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม แกะสลัก ไม้บ้า น
กุดสมบูรณ์ มีการวางแผนที่ตอ้ งการจะเพิ่มกาลังคน เพื่อเพิ่มยอดในการผลิต และดาเนิ นการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุ ม ชนกลุ่ ม แกะสลัก ไม้บ้า นกุด สมบูร ณ์ เป็ นสถานที่ ในการฝึ กอาชี พ อนุ รั ก ษ์ภู มิ ปัญ ญาท้อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น
อัตลักษณ์ของชุมชนสื บไป

- อุปกรณ์
1. ตลับเมตร
2. ดินสอ
3. พัดลม
4. ไม้บรรทัด
5. น้ า

6. ที่ฉีดน้ า
7. เชือก
8. หน้ากากกันไฟ
9. ถ่านไฟ
10. แก๊สที่ใช้ในการเชื่อมโลหะ
11. ตะปู

12. ค้อน

- เครื่องมือ
หินเจีย
2. ถังลมออกซิเจน
3. เลื่อย
4. สิ่ว
5. เครื่ องกลึง
6. สว่าน
1.

แจกันไม้ลาย
สามพันโบก

แจกันไม้ลาย
สามพันโบก
- วัตถุดบิ
1. ไม้

ได้ แก่

-ไม้งิ้ว
-ไม้สามตา (ไม้บกั เหลื่อม)
-ไม้มะม่วง
-ไม้เนื้ออ่อนที่ข้ ึนตามท้องไร่ ทอ้ งนาทุกชนิด
2.

ถ่ าน ( ไฟทีใ่ ช้ ในการหุงต้ ม )

ประมวลเนือ้ หา

แจกันไม้ลาย
สามพันโบก

- กระบวนการ/ขั้นตอนในการทา
ขั้นตอนที่ 1 ตัดไม้ / เลือกประเภทของไม้
ในกระบวนการคัดเลือกไม้ เกิดจากทักษะที่เกิดจากการลองผิดลองถูก จากการนา
ไม้ เนื้อแข็ง และไม้ไผ่ นามาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ พบว่าผลิตภัณฑ์ แตกร้าว แลดูไม่สวยงาม จึงมีการนาไม้
เนื้ ออ่อนมาใช้ในการทาผลิตภัณฑ์แทนไม้เนื้ อแข็ง ปรากฏว่าไม้เนื้ ออ่อนสามารถนามาเผาเพื่อทาลายนั้น
เกิดลวดลายที่สวยงามที่สื่อถึงความเป็ นสามพันโบกได้ดีกว่า ดังนั้นในการทาแจกันจึงต้องนาเฉพาะไม้ที่
เป็ นไม้เนื้ออ่อนอย่างเดียวเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 2 ลงมือกลึงและขึน้ รู ป

ในการทาแจกันไม้ลายสามพันโบกนั้น จะต้องมีการกลึงไม้และขึ้นรู ปไม้ให้เป็ นทรง
แจกันก่อน โดยการกลึงขึ้นรู ปไม้ ให้ได้แจกันตามขนาดที่ตอ้ งการ เพื่อเตรี ยมสู่ การทาลวดลาย สามพันโบก
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบชิ้ น งานจะมี รู ป แบบหลัก เกณฑ์ ใ นการออกแบบคื อ การยึ ด
อัต ลัก ษณ์ ข องท้องถิ่ น โดยการเลี ยนแบบธรรมชาติ ที่เป็ นจุ ด เด่ น ของท้อ งถิ่ น นั่นคื อการเน้น การทา
ลวดลายที่ มีลกั ษณะเหมือนสามพันโบก ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแอ่งหิ น ที่เกิดจากกระแสน้ าได้พดั พาก้อนกรวด
หิ น ทราย และเศษไม้ กัดเซาะขัดแผ่นหิ นทรายให้เกิดเป็ นหลุมแอ่งที่มีขนาดเล็กๆ จนถึงขนาดใหญ่ที่มี
ตามธรรมชาติและเกิดขึ้นตามแถบชายฝั่งแม่น้ าโขง มาทาลวดลายให้เกิดเป็ นลายสามพันโบกบนแจกัน
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- กระบวนการ/ขั้นตอนในการทา
ขั้นตอนที่ 4 การเผาเพือ่ ทาเป็ นลาย “สามพันโบก”
ในขั้นแรกจะต้องนาถ่านไฟร้อนๆ มาวางบนตัวแจกันไม้ที่ได้จากการขึ้นรู ปก่อน
หลังจากนั้น เทคนิ คในการทาให้เกิ ดลวดลายที่ งดงาม ที่ สามารถสร้ างร่ องรอยได้ใ กล้เคี ยงกับ
ธรรมชาติ ควรสร้างและออกแบบลวดลายหลุมสามพันโบกก่อนการนาไปเผาไหม้ วิธีการเผาคือ
การนาถ่านร้อนๆ มาวางบนผิวไม้ เพื่อให้เกิดการเผาเป็ นจุดๆ และเกิดหลุมหรื อโบก โดยจะต้องใช้
ความใส่ ใจในการเผาเป็ นพิเศษ โดยจะต้อ งอาศัยพัด ลม เป็ นตัวช่ วยเร่ ง ความร้ อนจากถ่ านไฟ
เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ให้ได้หลุมลึกมีลกั ษณะคล้ายสามพันโบก ซึ่ งวิธีการการเผาไหม้ดว้ ยถ่าน
ไฟนั้น ลักษณะของหลุมสามพันโบกที่มีลกั ษณะของการตื้นและลึกแตกต่างกัน อยูท่ ี่จินตนาการ
และระยะเวลาในการเผาไหม้ เมื่อเกิดการเผาไหม้ จนได้ ขนาดหลุมที่พอใจแล้ วจึงคีบก้ อนถ่าน
ออก หากต้องการจะประหยัดเวลาการผลิตจะมีการใช้แก๊สเป่ า ทั้งนี้ก่อนเป่ าควรมีวิธีทาให้เกิดหลุม
ก่อน การใช้แก๊สที่ใช้ในการเชื่อมโลหะเป็ นอุปกรณ์ในการเป่ าความร้อนให้เกิดหลุมบนชิ้นงาน ซึ่ ง
การใช้แก๊สที่ใช้ในการเชื่อมโลหะก็สามารถสร้างร่ องรอยได้ใกล้เคียงกับกรรมวิธีการเผาไหม้ดว้ ย
ถ่าน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดร่ องรอยของหลุมที่ใกล้เคียงกับลักษณะของหลุมสามพันโบกที่มีลกั ษณะของ
การตื้นและลึกแตกต่างกัน ควรมีการขุดหลุมบนเนื้อไม้ก่อนเป่ าความร้อน
ขั้นตอนที่ 5 การนาไปจุ่มนา้ และตากแดด
เมื่อเกิดการเผาไหม้จนได้ขนาดหลุมที่พอใจแล้วจึงคีบก้อนถ่านออก แล้วนาแจกันไปจุ่ม
น้ าประมาท 5 – 10 นาที หลังจากนั้นปล่อยให้แห้งและเย็น จึงนาไปขัดโดยใช้แปลงลวดติดสว่านมือ
เป็ นตัวขัด ก็จะทาให้เกิดหลุมที่สวยงาม เคล็ดลับของการสร้ างสรรค์ หลุมทีส่ วยงาม คือการวางถ่ าน
และการขัดทีต่ ้ องทาอย่ างประณีต เมื่องานเสร็จแล้ วจะต้ องให้ จับต้ องได้ โดยไม่ เลอะ หรือติดมือจนดา
ซึ่งเราก็จะได้ แจกันไม้ ลายสามพันโบก ทีส่ ามารถใช้ เป็ นสิ่งประดับตกแต่ งและสามารถดูดซับกลิน่ ดับใน
อากาศได้ ภายในผลิตภัณฑ์ เพียงตัวเดียว
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2. การตลาด
ในทางการตลาดใช้ หลัก

(4P)

คือ

ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่นาอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นมาสร้าง
จุดขายให้กบั ผลิตภัณฑ์ซ่ ึงในเขตพื้นที่อาเภอโขงเจียม อาเภอโพธิ์ ไทร และอาเภอศรี เมืองใหม่จงั หวัด
อุบลราชธานี โดยมีจุดท่องเที่ยวที่สาคัญ คือ สามพันโบก ดังนั้นจึงมีการพัฒนาพื้นผิวของไม้ที่เป็ น
ลวดลายบนแจกันให้มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับหิ นสามพันโบกในแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งแม่น้ าโขง การ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต โดยเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย
ตอบสนองคนในวิถีสังคมใหม่ ด้วยแจกันไม้ลายสามพันโบก
ด้ านราคา (Price) ราคาจะเปลี่ยนแปลงตามความยากง่ายในการผลิต และขนาด
ของแจกัน ซึ่งเริ่ มตั้งแต่ราคา 300 – 1,500 บาท
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) จัดจาหน่ ายให้นกั ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวแถบลุ่มน้ าโขง แหล่งจาหน่ ายของที่ระลึกในจังหวัด งานเทศกาลต่างๆที่หน่ วยงาน
ของรัฐจัดขึ้น กลุ่มนักธุ รกิจและนักการเมืองท้องถิ่น แหล่งจาหน่ายงานหัตกรรมในกรุ งเทพมหานคร
และในอนาคตคาดว่าจะขยายตลาดสู่ ต่างประเทศ
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) จัดทาโลโก้ บรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อบ่ ง
บอกเรื่ องราวของสิ นค้าทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ และแนะนาสิ นค้าผ่านระบบเว็บไซต์
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3. ปัญหา/วิธีการตัดสิ นใจ/กระบวนการแก้ ปัญหา
1) การพัฒนาด้ านวัตถุดิบ

ในช่ วงทีเ่ ริ่มทาครั้งแรก ทางกลุ่มได้ ริเริ่มค้ นคว้ าพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ เข้ าสู่ ตลาด คือ
ไม้ สามพันโบก โดยทาจากไม้ เนื้อแข็งซึ่ งไม้ เนื้อแข็งบางชนิ ดหายากและมีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและ
กฎหมาย ดังนั้นในการพัฒนาจึงจาเป็ นทีจ่ ะต้ องมีการเปลีย่ นวัตถุดิบทีเ่ ป็ นไม้ เนือ้ แข็งมาเป็ นไม้ เนือ้ อ่อนแทน
2. ปัญหาด้ านแหล่งจาหน่ ายเครื่องมือ อุปกรณ์
เครื่ องมือ อุปกรณ์ ที่มีขนาดใหญ่ หาซื้อได้ ยาก มีวิธีการแก้ ปัญหา คือ การสั่ งซื้อ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ทีไ่ ม่ สามารถหาซื้อได้ จะสั่ งซื้อจากร้ านทีม่ จี าหน่ ายเครื่องมือ อุปกรณ์ จากกรุงเทพโดยตรง
3) ปัญหาด้ านบุคลากร
วิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแกะสลักไม้ บ้านกุดสมบูรณ์ (การทาแจกันไม้ ลายสามพันโบก)
มีสมาชิ กในกลุ่ม จานวน 15 คน ซึ่งในปั จจุบัน จานวนแรงงานยังไม่ เพียงพอต่ อการผลิตภัณฑ์ จึงมีการ
แก้ ปั ญ หาโดยการน ากลุ่ ม เยาวชนที่ว่ า งงานมาฝึ กฝนถ่ า ยทอดภู มิปั ญ ญาเพื่อ สื บ ทอดและอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ ซึ่ ง
อัตลักษณ์ ของท้ องถิ่นในชุมชน
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4. ปัจจัยสู่ ความสาเร็จ
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นใหม่เพื่อนาเข้าสู่ ตลาด จึงได้มีการนาธรรมชาติที่เป็ นจุดเด่ นของเขต
พื้นที่ท่องเที่ยวขึ้น ซึ่ งก็คือ แอ่งหิ น หรื อที่คนอีสานเรี ยกว่า โบก และที่รู้จกั กันทัว่ ไป คือ กลุ่มแอ่งหิ น สามพัน
โบก ถื อ เป็ นแอ่ ง หิ น ที่ มี ต ามธรรมชาติ แ ละเกิ ด ขึ้ น ตามแถบชายฝั่ ง แม่ น้ า โขงในหลายพื้ น ที่ ถ่ า ยทอดการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการเน้นความเป็ นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทาเป็ นลวดลายเฉพาะอีกทั้งยังเป็ นการใช้
วัสดุทางธรรมชาติที่เกิดตามท้องถิ่น คือไม้เนื้ออ่อนที่ไม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ แต่การนามา
ทาเป็ นผลิตภัณฑ์แจกันไม้ลายสามพันโบกกลับเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้สู่ ชุมชนและเป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
สร้างสรรค์และสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสร้างลวดลายที่แปลกใหม่และมีความเป็ นอัตลักษณ์ที่เป็ นจุด
ที่ทางการตลาด จึงทาให้เกิดความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็ นนักท่องเที่ยวและกลุ่มที่ชื่นชอบความเป็ นศิลปะ
ท้องถิ่น เกิดความสนใจ จึงทาให้แจกันไม้ลายสามพันโบก เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สร้างจากรู ปแบบทางธรรมชาติ
คือ แอ่งหิ น สามพันโบก เทคนิ คที่ใช้ในการผลิตเป็ นเทคนิคเฉพาะที่ผ่านการจดสิ ทธิ บตั รทรัพย์สินทางปั ญญา
ทาให้วสั ดุในการผลิตที่มูลค่าเพิ่มสู งขึ้น มีผลทางตรง คือ ความงามตามแบบอยางธรรมชาติและมีผลทางอ้อม
คือ พื้นผิวที่เกิดจากการเผาไหม้มีคุณประโยชน์ในการดูดดับกลิ่นอับและความชื้นสามารถเช็ดถูทาความสะอาด
ได้ง่าย คงทนต่อการกัดแทะของแมลง เหมาะสาหรับการผลิตเป็ นของใช้และของที่ระลึก
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5. แนวคิดใหม่ ในการพัฒนาอาชี พ
การคิดค้นรู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ ตลาด โดยได้เลือกผลิตเป็ นสิ นค้าที่มีประโยชน์ในใช้
สอยบนโต๊ะทางาน โดยได้เลือกกลุ่ มลูกค้าเป็ น กลุ่ มคนในวัยทางาน ทั้งชาวไทยและชาวต่ างประเทศ ซึ่ ง
สามารถนามาบรรจุในกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์เดียวกัน เป็ นชุดของใช้ไม้สามพันโบกบนโต๊ะทางาน นอกเหนือจาก
แจกันไม้ลายสามพันโบก โดยมีในสโลแกน “แต่ งสวยด้ วยงานไม้ จากลุ่มแม่ น้าโขง” โดยผลิตภัณฑ์ที่พฒั นา
ใหม่ประกอบด้วย กล่องใส่ นามบัตร (ในรู ปแบบที่วางทับเอกสาร ) ที่เสี ยบปากกา (ในรู ปแบบเสาหิ น ที่เรี ยก
กันในแหล่งท่องเที่ยวว่า เสาเฉลียง) นาฬิกาตั้งโต๊ะ ที่วางสมุนไพรหอม/วางเทียนหอม พวงกุญแจ ที่เก็บเครื่ อง
เขียน เป็ นต้น
นอกจากนั้นยังได้มีการปรึ กษาถึงวิธีการในการสร้างการจดจาสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยสร้าง
ั สิ นค้าในนาม “ไม้ สามพันโบก” และจัดทาฉลากสิ นค้าให้มีความโดดเด่น เพื่อเน้นย้าให้เห็นถึง
Brandให้กบ
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก จุดเด่ นของผลิตภัณฑ์ ที่พฒ
ั นาใหม่ เป็ นการใช้วสั ดุในท้องถิ่น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมีในการผลิตสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคมี
ความปลอดภัย ในการใช้ง าน โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ผ ลิ ต เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ส ร้ า งจากรู ป แบบทางธรรมชาติ ที่
นักท่องเที่ยวรู ้จกั เป็ นอย่างดี คือ แอ่งหิ น สามพันโบก เทคนิ คที่ใช้ในการผลิตเป็ นเทคนิ คเฉพาะที่ผ่านการจด
สิ ทธิ บตั รทรัพย์สินทางปั ญญา ทาให้วสั ดุในการผลิตที่มูลค่าเพิ่มสู งขึ้น มีผลทางตรง คือ ความงามตามแบบอ
ยางธรรมชาติและมีผลทางอ้อมคื อ พื้นผิวที่เกิ ดจากการเผาไหม้มีคุณประโยชน์ในการดูดดับกลิ่ นอับและ
ความชื้นสามารถเช็ดถูทาความสะอาดได้ง่าย คงทนต่อการกัดแทะของแมลง เหมาะสาหรับการผลิตเป็ นของ
ใช้และของที่ระลึก
การสร้ าง Brand ให้ กบั สิ นค้ าในการสร้าง Brand ให้กบั สิ นค้าได้มีการปรึ กษาหารื อถึงวิธีการ
ในการสร้างการจดจาสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยมีความคิดเห็นร่ วมกันว่า ควรมีการดาเนินการในหลายแนวทาง
เช่น การจัดทาฉลากสิ นค้าให้โดดเด่น การเน้นย้าให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก และ
อื่นๆ ในการนี้ได้มีการทบทวนถึงการออกแบบ โลโก้หรื อตราสัญลักษณ์ใหม่ ทั้งนี้ตอ้ งให้มีการสื่ อความหมาย
ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก

แจกันไม้ลาย
สามพันโบก
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน โดยอาศัยอัตลักษณ์ จากแหล่งหินสาม
พันโบก โดย ดร. ศักดิ์ชาย สิกขา ดร. ประทับใจ สิกขา
รู้จักกระบวนการผลิต ตั้งแต่ ขนั้ ตอนแรก และเรียนรู้การใช้ ภูมิปัญญาใน
การนามาใช้ เป็ นเทคนิคการทาลายบนแจกัน การตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการสร้ างให้ เป็ น Brand ทีร่ ้ ูจักอย่ างทัว่ ถึง

งานประดิษฐ์ ของใช้ ในบ้ าน ด้ วยสมองและสองมือ : ชลธิชา ราศรี
นาเสนองานไม้ง่ายๆ ที่เราสามารถเริ่ มหัดทาได้ดว้ ยตัวเอง และวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือในการทางานก็หา
ได้รอบๆ ตัว หรื อมีเพียงการลงทุนก็ไม่มาก แต่สามารถสร้างงานไม้จากฝี มือตนเองได้
ภูมิปัญญางานช่ างพืน้ บ้ าน ประเภทเครื่องไม้ : สุชาติ แก้ วชุ่ม
แนวทางอนุรักษ์ส่งเสริ มถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คงอยู่ มีการเผยแพร่ สืบต่อไปเพื่อหามาตรการปกป้ องคุม้ ครอง
โดยการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มเผยแพร่ ภูมิปัญญาให้เกิดการถ่ายทอด และพัฒนาต่อยอด
ภูมิปัญญาสามารถนาภูมิปัญญาไปใช้ในการพัฒนาสังคมไทยได้อย่างมีพลัง

การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ :สาคร คันธโชติ

ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับไม้ ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้แล้วในแต่ละเรื่ องที่กล่าวถึงจะยกตัวอย่างภาพให้เห็นได้
ชัดเจน ให้อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องจักรงานไม้ เพื่อก่อให้เกิดแนวความคิดและจินตนาการในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์งานไม้ที่สมบูรณ์แบบ

การนาเสนอผลงานการออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ : โมทนา สิ ทธิพทิ กั ษ์
ชุดตารานี้ จะเป็ นหนึ่งในการเป็ นคู่มือเพื่อสร้างแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผูป้ ระกอบการ ทั้งในปัจจุบนั และอนาคตได้เป็ นอย่างดี

คู่มือความสัมพันธ์ ระหว่ างมนุษย์ และการใช้ พนื ้ ที่ โดย ภาสิต ลีนิวา
หนังสื อเล่มนี้จะกล่าวถึง ความสัมพันธ์ของมนุษย์ พื้นที่สุนทรี ยศาสตร์ เเละสิ่ งเเวดล้อมต่อการออกเเบบ
เครื่ องเรื อน
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ความคิดสร้ างสรรค์ สรรค์ เพือ่ การออกแบบ โดย ต่ อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกเเบบเพื่อนาไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับการ
ผลิตเเละการตลาด
กระบวนวีธีการออกแบบ : โดย ปวิณ รุ จิเกียรติกาจร
หนังสื อเล่มนี้ กล่าวถึง เเนวความคิดเเละกรรมวิธีการออกเเบบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์
เครื่องจักรกลงานไม้ : โดย ชาญวิทย์ พิสอ่ อน
วิธีการทางานและการบารุ งรักษา พร้อมรู ปประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการปฏิบตั ิงานจริ ง
ฮอตกว่ านีม้ ที ไี่ หน : โดย ณิชชญาณ์ โตสงวน สาธิตา โสรัสสะ
รวมข้อมูลครบรสแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ที่พกั การเดินทาง เทศกาลงานประเพณี โดยเฉพาะ สามพันโบก

มหัศจรรข์ ลานา้ โขง สามพันโบก อุบลราชธานี : ลาว โดย วิทย์ บัณฑิตกุล
หนังสื อเล่มนี้จะพาคุณผูอ้ ่านไปสัมผัสกับอบุลราชธานี มัศจรรย์ลาน้ าโขง ท่องไปให้สุดถิ่น สุดดินแดน
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่พลาดคือ แกรนด์แคนยอนเมืองสยาม สามพันโบก เมืองอุบล

ภาพยนตร์ ชื่อ : สามพันโบก ผู้กากับ : ธนภณ มลิวลั ย์
มาทาความรู้ จักและท่ องเทีย่ วสามพันโบกผ่ านภาพยนตร์ สามพันโบก กันเถอะ
งานไม้ เบือ้ งต้ น : โดย อุดมวิทย์ กาญจนวรงค์
แนะนาความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับงานไม้ ทวั่ ไป เพือ่ เป็ นต้ นทุนในการวางแผน
ชานไม้ ชายเขา สั มผัสความงาม แห่ งลานา้ โขง : rainynight.bloggang.com
พบกับความงดงามของสามพันโบก ดินแดนมหัศจรรย์ แห่ งลานา้ โขง
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สานักงานพัฒนาชุมชน กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการวิจยั : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยอาศัยอัตลักษณ์จาก
แหล่งหินสามพันโบก แถบลุ่มน้ าโขง
นายสมาน ล่าสัน
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 7 บ้านกุดสมบูรณ์ ตาบลดอนใหญ่ อาเภอศรี เมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
แหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก - http: // hilight.kapook.com
แนะนาแหล่งท่องเที่ยวสามพันโบก - http://www.youtube.com/watch?v=zHwc1Qc4l6o

หนังสื อความรู ้เกี่ยวกับไม้ กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ : https://www.se-ed.com
ภูมิปัญญางานช่างฝี มือพื้นบ้าน ประเภทไม้ : http://www.m-culture.go.th

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้
69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400

แหล่งอ้างอิง

เจ้ าของความรู้
ชื่อ : นายสมาน ล่่าสัน (จ่านวนสมาชิกในปัจจุบันมี 15 คน)
กลุ่ม : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแกะสลักไม้บ้านกุดสมบูรณ์
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 7 บ้านกุดสมบูรณ์ ต่าบลดอนใหญ่
อ่าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : โทรศัพท์มือถือ : 085-1059489
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แหล่งจ่าหน่าย
วัตถุดิบ
กลุ่ม : วิสาหกิจชุ มชนกลุ่มแกะสลักไม้ บ้านกุดสมบูรณ์
ทีอ่ ยู่ : บ้ านเลขที่ 152 หมู่ที่ 7 บ้ านกุดสมบูรณ์ ตาบลดอนใหญ่
อาเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : โทรศัพท์ มือถือ : 085-1059489
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แผนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
และรูปแบบกิจกรรมหรือนิทรรศการ
แผนการถ่ ายทอดองค์ค วามรู ้ มี กระบวนการ คื อ เริ่ ม การ
ถ่ายทอดทักษะ กระบวนการขั้นตอน โดยเริ่ มจากการเผยแพร่ ให้กบั
คนในชุมชนบริ เวณพื้นที่ลุ่มน้ าโขง จากเป้ าหมายที่สนใจ กลุ่มคน
ที่ ว่ า งงานจากงานหลัก มาจัด ตั้ง กลุ่ ม ท าเป็ นอาชี พ เสริ ม โดยมี
รู ปแบบการทากิ จกรรม คื อ การให้กลุ่มเป้ าหมายได้ลงมื อปฏิ บตั ิ
จริ ง เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นรู ปธรรม และใช้ Infographic
เป็ นสื่ อในการจัดรู ปแบบกิจกรรม

