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ค าน า 

 จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  
ชายฝั่งทะเลตะวันตก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ และอ าเภอกันตัง 
ที่มีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าหรือทะเลจะเป็นพื้นที่ปลูกต้นจากซึ่งเป็นพืชคู่บ้านคู่เมืองของคนกันตัง มีการน าส่วนต่างๆ
ของจากมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ชาวบ้านในอ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีภูมิปัญญาในงานจักสาน 
โดยใช้วัตถุดิบจากก้านจากมาท าเป็นของใช้ในครัวเรือน ที่เรียกกันว่า “เสวียนหม้อ” นั้นวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง เป็นกลุ่มที่เกิดจากกลุ่มคนเล็ก ๆ ในพ้ืนที่ บ้านนายอดทอง หมู่ที่ 5 
ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง จากการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการค้นหา
บุคคลที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น จนสมาชิกเกิดความสนใจที่จะสานต่องานฝีมือชิ้นหนึ่งที่ท าจากก้านจากมาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้หลากหลายชิ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งผลิตภัณฑ์ สมาชิก คนในชุมชน 
สภาพแวดล้อม เพ่ือให้มีการพัฒนาไปพร้อม ๆกัน ขอขอบคุณ คณะกรรมการ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง ที่ให้ข้อมูลในการจัดท าเอกสาร 

 เอกสารฉบับนี้ ได้กล่าวรายละเอียดของวิสาหกิจชุมชนถึง ประวัติความเป็นมา แผนการบริการจัดการ
กลุ่ม ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ การตลาด เป็นต้นผู้จัดท าหวังว่าเอกสารฉบับนี้สามารถให้ข้อมูลได้ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพก้านจากบ้านนายอดทอง 
         พฤษภาคม 2562 
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ขอ้มูลทั่วไป 

ต าบลวังวน 

   ต าบลวังวนเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอกันตังจังหวัดตรังห่างจากท่ีว่าการอ าเภอกันตังทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 39.58 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
24,739 ไร ่

ลักษณะภูมิประเทศ และมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลคลองชีล้อมและต าบลบางเปูาอ าเภอกันตัง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ าปะเหลียน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลกันตังใต้และต าบลบางเปูาอ าเภอกันตัง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ แม่น้ าปะเหลียน 
สภาพพ้ืนที่ของต าบลวังวนส่วนใหญ่เป็นปุาชายเลนและติดชายทะเลบางส่วนเป็นที่ราบสลับแนวภูเขา

เตี้ยๆอยู่ทั่วไปทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าปะเหลียนไหลผ่านส่วนทางทิศใต้ติดต่อกับแม่น้ าปะเหลียน
ต่อเนื่องกับ ทะเลอันดามันจึงมีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทางตอนกลางและทางทิศเหนือมีแนวเขตปุาสงวน
แห่งชาติและแนวเขตปุาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีในบริเวณหมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 4 
                มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  5 หมู่บ้าน ดังนี้ 
                                หมู่ที่ 1 บ้านท่าเรือ 
                                หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึก 
                                หมู่ที่ 3 บ้านแหลม 
                                หมู่ที่ 4 บ้านปาเต 
   หมู่ที่ 5 บ้านนายอดทอง 

 
 



2  

ขอ้มูลพืน้ฐาน 

วิสาหกจิชมุชน   กลุ่มสง่เสริมอาชีพบ้านนายอดทอง 
ตั้งอยู่เลขที ่   31/1 หมู่ 5 ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
พิกัด    X 561474 
    Y 813934 
จดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 
รหสัทะเบยีน    5-93-02-05/1-0003 
ชื่อผูป้ระสานงาน   นางสุจินต์ ไข่ริน  โทรศัพท์ 089-972-2465 

วสิยัทัศน ์   “เป็นผู้น าในการผลิต  ผลิตภัณฑ์จักสานก้านจากในรูปแบบที่ทันสมัย   
    สูสังคมไทยและสังคมอาเซียน” 

พันธกจิ 
    1. สร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณภาพ สม่ าเสมอและรูปแบบสวยงาม 
    2. ด าเนินกระบวนผลิตโดยค านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมชองชุมชน 
    3. สร้างตราสินคาของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด ประเทศ 
        อาเซียน 
    4. สร้างรายไดให้กับสมาชิกในกลุ่มชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
    5. ขยายฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์เพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาด 
        เข้าสอูาเซียน 

กิจกรรมที่ท า   1. เครื่องจักสารจากก้านจาก 
    2. ภาชนะใส่อาหารจากใบจาก (ติหมา) 
    3. กระดาษทางจาก 
    4. ผ้ามัดย้อมจากผลจาก 
    5. ปุ๋ยหมักจาก 
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ประวตัคิวามเป็นมาของกลมุ 

ในสมัยบรรพบุรุษคนพ้ืนเมืองถิ่นใต้ ใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร ควันด าจากไมฟืน 
ท าให้หม้อ กระทะ หรือภาชนะในการประกอบอาหารมีสีด า เมื่อไปจับหรือน าไปวางตรงไหน ตรงนั้นก็จะมีรอย
เปื้อนสีด าติดไปทัว่ คนสมัยนั้นจึงคิดค้นวิธีการแก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ก้านจากมาท าจักสานรองก้นหม้อ 
เพ่ือปูองกันไม่ให้สกปรกจากสีด าดังกล่าว มีชื่อเรียกว่า “ก้นหม้อ” ต่อมาเรียกเป็นทางการว่า “เสวียนหม้อ” 
จากนั้นบรรพบุรุษก็ไดถ่ายทอดให้ลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นต่อๆ กันมา 

กลุ่มจักสานก้านจาก เริ่มจัดตั้งกลุ่มเม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2548 และไดจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มเกิดจากลักษณะโดยทั่วไปของหมูบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (กรีดยางพารา) ประมง และมีอาชีพลอกใบจากขาย ในการลอก ใบจากนี้ชาวบ้าน
จะขายเฉพาะใบจากท่ีลอกแลว สวนก้านจากและทางจากเป็นวัสดุเหลือใช้และชาวบ้านทิ้ง โดยไมไดน ามาใช้
ประโยชนเลย ประกอบกับมีแมบ่้านส่วนหนึ่งที่มีอาชีพกรีดยางในตอนเช้าและช่วงบ่ายมีเวลาว่างจึงไดมีแนวคิด 
ในการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มสตรีบ้านนายอดทอง เพ่ือจัดท าจักสานกา้นจาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได โดยการเรียนรูภูมิปัญญาทอ้งถิ่นจากคนในชุมชนที่ท าเสวียนหมอ้ใช้เองใน ครัวเรือน แต่ยังไม่มี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมกลุ่มกันครั้งแรกจ านวน 11 คน และมีผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวคือ เสวียนหม้อ ต่อมา
กลุม่ไดรับการสนับสนุนงบยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาชุมชนในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนปี 2550 จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรูพรอมสาธิตแก่สมาชิกเพ่ิมข้ึน ปัจจุบันมีสมาชิก 
เพ่ิมเป็น 68  คน และกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนมากมายหลายชนิด 

ปัจจุบันกลุ่มไดมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหมข่ึน้มา ได้แก่ กระดาษทางจาก โดยน าทางจากที่เหลือทิ้ง 
มาผ่านกรรมวิธีย่อยสลาย ผสมสี ท าเป็นกระดาษสาจากทางจากและแปรรูปเป็นดอกไมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
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ผลการด าเนนิงาน 
1. หลกัคดิ/ความรเิริม่ 

 วิสาหกิจชุมชนกลุม่ส่งเสริมอาชีพจักสารก้านจากบ้านนายอดทอง จังหวัดตรัง มีหลักคิดท่ีเกิดจาก
ความต้องการของชุมชนเพ่ือพัฒนาคนพัฒนาอาชีพให้กลุ่ม/ชุมชนมีความก้าวหนา้และยั่งยืน  
 1. สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปญัหา
ความยากจน ปัญหาหนี้สิน ปญัหาครอบครัว ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 2. ศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญา รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวตักรรมใหม่ๆ จากตน้จาก 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
 3. ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นรว่มกับทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คูบ่่นเมือง 
สืบต่อไป 
 4. พัฒนากระบวนการเรยีนรูจ้ากภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีผสมกบัภูมิปัญญาสมัยใหม ่เพ่ือสร้างช่างฝีมือ 
จักสานจากสมาชิกวิสาหกิจชมุชนรุน่ใหม ่และสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ให้มีความหลากหลาย โดยมีระบบสอนงาน
แก่น้องสมาชิกใหม่ ก่อนเริ่มประกอบการ 
 5. เพ่ืออนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในอดีต เสริมสรา้งความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและคน
ในชุมชน ลดช่องวา่งระหว่างคน 3 วัย ส่งเสริมการสรา้งมูลคา่และความภาคภูมิใจร่วมกันของคนในชุมชนวังวน
สุดท้ายก่อให้เกิดความม่ันคงในสถาบนัครอบครวั และความมั่นคงชุมชน 
 6. การจัดการทุน สมาชิกทุกคนต้องลงหุน้ๆ ละ 100 บาท และกลุ่มมีการจัดสรรก าไรเปน็สวสัดิการ
สมาชิก 5% เป็นค่าชดเชยรายวันเข้ารักษาในโรงพยาบาล วันละ 200 บาท ไม่เกิน 3 คนื 
 7. กิจกรรมมีความหลากหลายและเก้ือกูลกันท้ังภายในกิจการของกลุ่มและภายในชุมชน  
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2. ความสามารถในการบรหิารและการจดัการสถาบนั 

 2.1 ดา้นแผนการด าเนนิงาน  
  กลุ่มได้วิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง และน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดเป็นแผนพัฒนากิจการ
ของกลุ่มดังรายละเอียดในหนา้ที่ 17-23 

 2.2 ดา้นทรพัยากรและการเงนิ 
  2.2.1 ด้านทรัพยากร มีทรัพยากรบุคคล ผู้มีองค์ความรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่นพร้อมถ่ายทอด 
ให้คนรุ่นหลังสานต่อ สมาชิกของกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุดิบในการผลิตภายในชุมชนอย่างเพียงพอ 
สมาชิกมีองค์ความรู้แลพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง 
  2.2.2 ด้านการเงิน ที่มาของเงิน 
           1) สมาชิกลงหุ้น หุ้นละ 100 บาท จ านวน 95 หุ้น เป็นเงิน 9,500 บาท 
           2) ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากหนว่ยงานต่างๆ ดังนี้ 
     (1) ปี 2553 งบจากมหาวทิยาลันสงขลานครินทร ์เป็นเครื่องตีเยื่อกระดาษ  
มูลค่า 38,000 บาท เครื่องบดสับทางจาก มูลค่า 25,000 บาท 
     (2) ปี 2553 งบจากส านักงานพลังงานจังหวัดตรัง เตาประหยัดพลังงาน  
มูลค่า 5,500 บาท 
     (3) ปี 2555 งบจากส านักงานเกษตรจังหวัดตรงั ท าห้องน้ ามูลค่า 40,000 บาท 
     (4) ปี 2560 งบประมาณส านักงานเกษตรจังหวดัตรัง โครงการ 9101 ตาม
รอยเท้าพ่อเพ่ือการพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ยืน จ านวน 100,000 บาท 
     (5) งบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย หนว่ยบรูณาการวิจัย
และความรว่มมือเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) โครงการวิจยัเพื่อพัฒนา 
เชิงพ้ืนที่ ตู้อบแสงอาทิตย์ส าหรับอบแห้งใบจาก จ านวน 3 หลัง มูลค่า 108,000 บาท 
     (6) ปี 2561 งบประมาณจากส านักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดตรัง จ านวน 
40,000 บาท 
     (7) ปี 2561 งบประมาณจากส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัตรัง เงินอุดหนุน
ก่อสร้างอาคารจ านวน 1 หลัง และลานคอนกรีต มูลค่า 178,676 บาท 
     (8) งบประมาณในการฝึกอบรม/พัฒนาผลิตภัณฑ์จากหนว่ยงานต่างๆ 

 2.3 การจดัการดา้นบญัช ี
       2.3.1 การจดัท าบัญชีอย่างเป็นระบบ เป็นรายเดือน/รายป ี(บัญชีซื้อ-ขายสินค้าประจ าวัน บัญชี
สินค้าคงเหลือ บัญชีเงินสด) 
       2.3.2 การจดัเก็บรักษาเงินของกลุ่มโดยการฝากธนาคาร การเบิก-จ่ายเงินจากธนาคาร 
ต้องเบิกโดยกรรมการผู้ได้รับมอบหมาย 2 ใน 3 คนทุกครั้งท ารายงานและสรปุผลการเงนิ รายงาน 
ต่อที่ประชุม รายละเอียดตามเอกสารหน้าที ่24-26 
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 2.4 โครงสรา้งและบทบาทหนา้ที ่
  2.4.1 โครงสรา้งของคณะกรรมการ 

ล าดบั ชือ่ - นามสกลุ ต าแหนง หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
1. นางสุจินต ์ไขริน ประธาน วางนโยบาย โดยภาพรวมของกลุม และควบคุม 

การวางแผนงานทั้งหมด 
2. นางขิน อ้ันจุย รองประธาน เป็นผู้ชว่ยประธานกลุ่ม ในการด าเนินงานของกลุม 

3. นางสาวหทัยกาญจน ์ ชะนะนาค เลขานุการ งานเอกสาร และบันทึกข้อมูลในการจดัประชุมกลมุ 

4. นางสาวมารีนา  หมานหนับ ผู้ช่วยเลขานุการ งานเอกสาร และบันทึกข้อมูลในการจดัประชุมกลุ่ม 

5. นางสาวอารียา  โรจนรัตน ์ ฝุายบัญช ี จัดท าบัญชีทุกประเภทของกลุม่ 

6. นางสาวปัติมา  สุขรักษา ฝุายบัญช ี จัดท าบัญชีทุกประเภทของกลุม่ 

7. นายอรรถชยั  ไข่ริน การตลาด สงเสริมการขายและการตลาด โดยน าสินค้าไปจ าหน่าย
ในงานตา่งๆ ที่รัฐจัดหามาให ้

8. นางพิชญ์สิน ี นลิไชย การตลาด สงเสริมการขายและการตลาด โดยน าสินค้าไปจ าหน่าย
ในงานตา่งๆ ที่รัฐจัดหามาให ้

9. นางชลดา  เพ็งโคตร เหรัญญิก จัดการเรื่องการเงินของกลุ่ม 

10. นางประยงค์  คงสิน ผู้ช่วยเหรัญญิก จัดการเรื่องการเงินของกลุ่ม 

11. นางกุหลาบ  จันทรักษ์ ประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์งานของกลุม 

12. นางปราณ ี จรุงสุจรติกุล ฝุายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

พัฒนาผลติภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
เข้ากับยุคสมัยและลักษณะการใช้งาน และถ่ายทอดแก่
ฝุายผลิต 

13. นางกวี  ชุมจันทร์ ปฏิคม ต้อนรับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน/หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เข้าไปดูแลกลุม 

14. นางจ าเนียร  หนูเอียด ฝุายตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า 

ตรวจสอบคุณภาพสนิค้าแต่ละชนิด ขนาด ให้ได้
มาตรฐาน 

15. นางนาฏญา  สวุรรณรัตน ์ ผู้ช่วยฝุายบัญช ี ช่วยฝุายบญัชีจัดท าบัญชีทุกประเภทของกลุ่ม 

 

2.4.2 บทบาทหนา้ทีข่องสมาชกิ 
1) สมาชิกต้องมีจิตส านึกในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมตกิลุ่มอย่างเคร่งครดั 
2) ต้องต้องพัฒนาฝีมือในการท าผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นไป 

  3) ต้องรว่มกันชว่ยแก้ไขปัญหาและพัฒนาของกลุ่ม 
  4) สมาชิกให้ความรว่มมือในการด าเนนิกิจกรรมของกลุ่ม 
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  2.4.3 ทีป่รกึษากลุม่ 
   1) นายชัย  สุขโสม     นายอ าเภอกันตัง 
   2) นางประภาพรรณ  กันตังพันธ ์ นายกองค์การบริหารสว่นต าบลวังวน 
   3) นายดนเลาะ  เขาพรง  ก านันต าบลวังวน 

4) นายวเิชยีร   จันทร์ฝาก ผอ.กศน.อ าเภอกันตัง 
5) นายนโิรจน์   มุสิกธรรม พัฒนาการอ าเภอกันตัง  
6) นายสรวง  พรหมบุญทอง เกษตรอ าเภอกันตัง 
7) ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวดัตรัง 
8) ส านักงานเกษตรจงัหวดัตรัง 
9) ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
10)  ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณต์รัง 
11)  นางบุญญาพร   กายเพ็ชร นวส.ช านาญ รับผดิชอบงาน 

     วิสาหกิจชุมชนระดับอ าเภอ 
   11) นางปรีดา  คงบัน  นวส.ช านาญการ รับผิดชอบต าบลวังวน 
  2.4.3 กฏ ระเบยีบ และข้อบงัคบักลุม่ 
   รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ 27-31 

2.5  ดา้นการบรหิารธรุกจิ 
  2.5.1 ผลติภณัฑ ์

   1) ผลิตภัณฑ์จักสาน มี 2 กลุ่ม ดังนี้ 
       (1) ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก ได้แก่ เสวียนหม้อ ตะกร้า กระเช้า ถาดผลไม้ จาน
รองแก้ว ที่ใสขวดไวน์ แจกัน กล่องทิชชู่ ผอบ พาน ที่นอนแมว เป็นต้น 
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        (2) ผลิตภัณฑ์จากใบจาก ได้แก่ ติหมารูปทรงต่างๆ ใช้ส าหรับใส่น้ า ขนม 
กระเช้าดอกไม้ เป็นต้น 
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   2) ผลิตภัณฑ์กระดาษจากทางจาก ได้แก่ กระดาษสาจากทางจาก ใช้ประดิษฐ์
ดอกไม้ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 

   
   3) ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมจากสีเปลือกของผลจาก น ามาท าผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เสื้อผ้า 
กระเป๋า เป็นต้น  

   
  2.5.2 ประมาณการตน้ทนุการผลติ 
   ปริมาณผลผลิตตะกร้ารวมของกลุม (ระบุหน่วยนับ / ป) 

  - ผลผลิตหลักเฉลี่ย =  3,021   ชิ้น/ป 
  - ราคาขาย / หนย =   80        บาท / หน่วย 
  - รวมรายรับเฉลี่ย  =   20,135 บาท/เดือน 

รายละเอียดตามเอกสารหน้าที่ 32-33    
 นอกจากนี้กลุ่มยังมีเครือข่ายที่เป็นกลุ่มที่ผลิตผลิตภัณฑ์ได้อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มที่ต าบลคลองลุ กลุ่ม
ของต าบลบางหมาก และกลุ่มของต าบลบางสัก ที่สามารถเชื่อมโยงทั้งในด้านการผลิตและการตลาดได้ 

 2.6 ดา้นการสื่อสาร 
  2.6.1 การสื่อสารกับสมาชิก ใช้ช่องทางการประชุมประจ าเดือน โดยกลุม่มีข้อตกลง 
ในการประชุมประจ าเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือน และสื่อสารทางกลุ่มไลน์ 
  2.6.2 การสื่อสารกับภายนอก กลุ่มมีการประสานและเชื่อมโยงจากองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงาน
ราชการต่างๆ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส านักงานเกษตร ส านักงานพลังงาน ส านักงานพัฒนา
ชุมชน ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ือขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ
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หลากหลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสนับสนุนแหล่งทุนและปัจจัยการผลิต 
และเป็นแหล่งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากของต าบลวังวน  
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ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/edu-health/285512 
 
 
 
 

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/285512
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3. บทบาทและการมสีว่นรว่มของสมาชิก 
 สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของกลุ่ม ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการและร่วม
รับผิดชอบและผลประโยชน์ร่วมกัน มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของกลุ่ม ร่วมท ากิจกรรมให้กับชุมชน เช่น 
การปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาจาก ดูแลรักษาต้นไม้ในท่ีสาธารณะของชุมชน ตลอดถึงกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน 

4. ความมัน่คงและฐานะทางเศรษฐกจิของสถาบนั 
 4.1 กจิกรรมมีความหลากหลาย เชือ่มโยง และเกือ้กลูกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4.2 การจดัสวสัดิการแกส่มาชกิ  

 กลุม่มีความคาดหวังการด าเนินกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
ได้ผลประโยชน์สูงสุด มีความสุขและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามราละเอียด ดังนี้ 

 ด้านการเงิน 
 ราคาสินค้าคิดจาก 100% รับซื้อจากสมาชิก 85% อีก 15 % น าเข้ากลุ่ม โดย  

น าไปเป็นค่าบริหารจัดการของกลุ่ม ได้แก่  
 - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
 - ค่าน้ ามัน 
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

วสช. เข้าไปฟืน้ฟู

ป่าจากในพืน้ท่ี

บอ่กุ้งร้าง 

เพิม่มลูคา่ 

  

 

 

 

  

 

 

เครือ่งจกัสานจากกา้นจาก 

ภาชนะใสน่้ า 

ผา้มดัยอ้มจากผลจาก กระเปา๋จากผา้มดัยอ้ม 

กระดาษสาจากทางจาก ดอกไมจ้นัทน ์ ดอกไมป้ระดบั 

  

ปุย๋หมกัจากวสัดเุหลอืใชจ้ากตน้จาก 
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 - ค่าสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ปีละ 2 ทุนๆ ละ  
500-1,000 บาท ค่าพวงหรีด งานการกุศลต่างๆ เป็นต้น 

 จะเห็นได้ว่ากลุ่มมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มไม่มาก ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาสมาชิกก็ไม่ได้รับการปัน
ผล แต่ทุกคนพอใจจากรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้ ส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 ด้านสังคม 
 สถาบันครอบครัวมีความสัมพันธ์กันมากข้ึน ซึ่งสมาชิกในครัวเรือนนั้นสามารถท าผลิตภัณฑ์

จากก้านจากได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ 
  - สูงอายุที่ไม่สามารถท างานอ่ืนได้แล้วก็ใช้เวลาว่างมาท างานนี้ ได้ใช้ฝึกกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ 
ใช้สมาธิ ท าให้มีความสุขรู้สึกมีคุณค่าในครอบครัว 
  - พ่อ-แม่ หลังจากกรีดยางเสร็จ ก็มาช่วยกันท าก้านจาก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุข มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นครัวเรือนละ 700 บาทต่อวัน 
  - เยาวชนที่มี พ่อ-แม่ ท าก้านจาก ก็มาฝึกท า สามารถช่วยงานพ่อแม่ในช่วงเลิกเรียน วันหยุด 
เสาร์-อาทิตย์  

 - สมาชิกมีงานท าอู่ในพ้ืนที่ 
 - ชุมชน เมื่อสถาบันครอบครัวมีความสุข ความพอเพียง ชุมชนก็มีความสุข เช่นกัน 

  ด้านเศรษฐกิจ 
  - เมื่อสมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้น ก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชน อ าเภอ ละในระดับสูงขึ้น ซึ่ง
สมาชิกมีราได้เพ่ิมขึ้นจากการท าจักสานก้านจาก อย่างน้อย เดือนละ 10,000 บาทต่อเดือน 

 ด้านการพัฒนาความรู้ 
  - ได้ส่งเสริมให้สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทุกคนตามความถนัดของแต่ละคน ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์แต่ละตัว ด้านบัญชี ด้านการตลาด การออกแบบ การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

 ทั้งนี้ในกระบวนการต่างๆของกลุ่มตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่ม การประสบปัญหาต่างๆ การพัฒนาจน
กลุ่มสามารถประกอบธุรกิจถือว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมตัดสินใจทุกข้ันตอน 
  4.4 เงินทุนกลุ่ม 
  ปัจจุบันกลุ่มมีเงินหุ้น 95 หุ้นๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท เงินทุนส ารอง  
จ านวน  500,000  บาท (เงินในบัญชี 200,000 บาท สินค้าในสต็อคมูลค่า 300,000 บาท) 
 4.3 การเติบโตของวิสาหกิจชุมชน 
  สมาชิกเริ่มแรก จ านวน 11 คน ปัจจุบันมีสมาชิก จ านวน 70 คน 
 4.4 การสืบทอดทายาท 
  กลุ่มมีการรับสมาชิกใหม่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 70 คน เป็นเพศชาย  
จ านวน 14   คน เพศหญิง จ านวน  56  คน  อยู่ในวัยสูงอายุ จ านวน 18  คน วัยกลางคน จ านวน 42  คน 
และวัยรุ่น จ านวน  10  คน 

 4.5 ผลงาน / รางวลัที่ไดรบั 
  4.5.1 ไดรับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาวปี พ.ศ.2553 
  4.5.2 ไดรับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสามดาวปี 2555 
  4.5.3 ไดรับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑท์ี่ชุมชน (ม.ผ.ช.) 
  4.5.4 ไดร้ับใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์กรมสง่เสริมอุตสาหกรรมปี พ.ศ.2554 
  4.5.5 ไดรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จากส านักงานเกษตรอ าเภอกันตัง 
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  4.5.6 ไดรับรางวัลดีเด่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใตโ้ครงการ OTOP+PLUS  
ป 2555 
  4.5.7 ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ ล าดับที่ 1 การประกวด หัตกรรมจากวัสดุธรรมชาติ 
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา 
  4.5.8 ไดรับเกียติบัตรกลุ่มพัฒนาตนเองตามระบบมาตรฐาน งานชุมชนประเภทกลุ่ม/องคก์ร
ชุมชน ป 2553 
  4.5.9 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด ผลิตภัณฑ์ศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน ป
2557 
  4.5.10 รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน ป 2557 
  4.5.11 ไดรบัการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาวปี พ.ศ.2559 
  4.5.12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560 
  4.5.13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 
  4.5.14 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์โครงการเด่นระดับประเทศ ด้านการผลิตอาหารและ 
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการ 9101 ปี 2560 

5. การท ากจิกรรมดา้นสวสัดกิารชมุชน สาธารณะประโยชน์และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
 5.1 กระบวนการผลิตและบริการของกลุ่มไม่ท าลายทรัพยากร สิ่งแวดล้อม มีการจัดกระบวนการเพ่ือ
ปลูกฝังจิตส านึกในการเสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิก โดย
สมาชิกร่วมกนัฟื้นฟูปุาจาก โดยการร่วมกันปลูกต้นจากในแปลงนาร้าง 
 5.2 การส่งเสริมการรักษาหรือมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการน าวัสดุเหลือใช้ของจากมาท าเป็น
ปุ๋ยหมักจาก 
 
 
 
  
 
 
 
 
 5.3 มีการท ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ร่วมงานบญุในชมุชน ท าความสะอาดบริเวณถนนสาธารณะ 
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 5.4 การจัดสวัสดิการชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนการจัดงานวันผู้สูงอายุ การให้ความรู้และการจัดท า
หลักสูตรการท างานจักสานก้านจากร่วมกับโรงเรียนในพ้ืนที่ การมอบพวงหรีดกับญาติสมาชิกท่ีเสียชีวิต  
การฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้ปุวยที่ไม่สามารถประกอบอาชีพอ่ืนได้ การมอบโอกาสในการ 
ฝึกอาชีแก่ผู้ติดการพนัน 

         

อบรมความรู้ให้แก่เด็กนกัเรียน 
อบรมความรู้ให้แก่คนในชมุชนและบคุคลทัว่ไป

ที่มาศกึษาดงูาน 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

การจดัท าแผนการด าเนนิงานของกลุ่ม 

การวเิคราะหศ์ักยภาพกลุ่ม 

1. การวเิคราะห ์SWOT 

ปจัจยัภายใน ปจัจยัภายนอก 
จดุแข่ง จดุอ่อน โอกาส อุปสรรค 

- วัตถุดิบอยู่ในชุมชนเป็นเศษสิ่ง
เหลือใช   หาไดง่าย มีใช ตลอดป ี 
- ผลิตภ ัณฑ์เป็นผลผลิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล อมย่อยสลายไดตา
ธรรมชาติ 
- ผลิตภ ัณฑ์ม ีอายุการใช งาน
ยาวนาน ม ีความเหนยีว คงทน 
ถาวร 
- ผลิตภ ัณฑ์ใช แรงงานในชุมชน
ท ั้งหมด 
- ผลิตภ ัณฑ์ลอกเลียนแบบไดยาก 
เพราะเป็นงานท ามือ มีเอกลักษณ ์ 
ลวดลาย และความประณีต 
เฉพาะตัวของผู ผลิตแตล่ะคน 
- ม ีท ี่ท าการกลุ่มที่ชดัเจนและ
ถาวร 
- ท ี่ท าการกลุ่มใช เป็นศูนย์การ
เรียนรกูารใช ประโยชนจากปุา
ชายเลน 
- ม ีคณะกรรมการท ี่เข มแข็งใน
การบรหิารกลุ่มอย่างต ่อเนื่อง 
- กลุ่มไมมีหนี้สินทางการเงิน 
- บุคลากรม ีความรคูวามสามารถ
ในการผลิตสินคา 
- ม ีการสบืทอดภ ูมิปัญญาอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ท าเลที่ตั้งของที่ท าการกลุม 
ไมอยู่ในพ้ืนที่เส นทางหลัก 
- ชุมชนมีความหลากหลายทาง
อาชีพ ชาวบ านสนใจในอาชีพ
ที่มีรายไดเป็นรูปธรรม ก าลัง
ผลิตจึงน อย ไมทันต องความ
ต องการของตลาดปัจจุบัน 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ เครื่อง
เรือน ตกแต่งบ าน ยังท าไดยาก 
เนื่องจาก สมาชิกยังขาดทักษะ
ทางด านฝีมือ     และขาด
อุปกรณ์ในการจัดท าโครงสร าง
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
 

- เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู 
และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท า
ให มีการเข าไปศึกษาดูงาน 
เป็นอีกทางการ จ าหน่าย
สินค า 
- เป็นหมู่บ านแห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่ผลิตกระดาษ
ทางจาก 
- ที่ตั้งชุมชนเป็นแหล่งผลิต
มวนใบจากยาสูบ มีทรัพยากร
ที่เหลือใช จ านวนมากท าให มี
วัตถุใช ตลอดทั้งปี 
- ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุ
ธรรมชาติเป็นที่ต องการของ
ตลาดปัจจุบันและในอนาคต 
- จังหวัดตรังมียุทธศาสตร์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลให 
มีนักท่องเที่ยวมาจังหวัดตรัง
อย่างต่อเนื่อง 
- มีหลายหน่วยงานให การ
สนับสนุนทั้งข อมูลวิชาการ 
การพัฒนา 

- สภาวะเศรษฐกิจ 
ท าให ยางพารามี
ราคาตกต่ า ส่งผล
ต่อยอดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ด วย 
- มีสินค าทดแทน 
จ าพวกพลาสติก 
หวาย ไมไผ่ และ
ก านมะพร าว 
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2. การวเิคราะห์อตุสาหกรรม  
2.2.1 สภาวะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด การจักสานเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาจากรุ่นต่อรุ่นจนมาถึง

ในยุคปัจจุบันโดยใช เวลาว่างจากการท างาน จึงมารวมกลุ่มกันในชุมชนและโดยน าสมาชิกในหมูบ านที่มี
ความสามารถในการเรียนรูการจักสานเพ่ือที่จะท า ให เกิดรายไดภายในชุมชนโดยผู น าชุมชนจะรวบรวมสมาชิก
คนในหมบู านที่ว่างจากการท างานและอยากให มี รายไดเสริมในการเรียนรูเกี่ยวกับการจักสานเพื่อน าไปเลี้ยง
ครอบครัวของตนเอง ซึ่งไดมีการฝึกสอนการท าจักสานให กับคนรุ่นหลังที่ต องเรียนรูวิธีการท าจักสานด วยมือใน
สภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จึงท าให ผู คนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ านมีอาชีพหลัก คือ การตัดใบจากขาย โดยเมื่อลอกใบ
จากเสร็จแล วทางชาวบ านก็ไดน าก านจากมาใช ให  เกิดประโยชนโดยการดัดแปลงให เป็นโครงรูปร่างหรือการ
ผลิตให เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช ในครัวเรือนหรือประดับ ตกแต่งภายในและยังสามารถส่งออกขายเพ่ือเสริมรายได 
ให กับครอบครัวอีกดย ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้เศรษฐกิจก็ ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยข าวของเครื่องใช ก็
จะมีราคาแพงทางชาวบ านจึงคิดที่จะหารายไดเสริมเพ่ือ ช่วยครอบครัวไปในอีกทางหนึ่งซึ่งจะส่งผลให 
ครอบครัวที่มีรายไดน อยมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการท ารายได เสริมและยังช่วยให คนที่สนใจในการจักสานไดรู
ถึงวิธีการท าจักสานแบบถูกวิธีและใช วัตถุดิบที่มีประโยชนจากก านจากมาท าให เกิดความน่าสนใจมากขึ้นโดย
การแปรรูปหรือการประดิษฐ์สิ่งต่างๆออกมาให ดูมีราคาและใช  สอยไดไปในอีกทางหนึ่งด วย และของที่
ประดิษฐ์นั้น ไดแก แจกัน เสวียนหม อ ถาดผลไม ฯลฯ ซึ่งของเหล่านี้จะ สามารถน าไปใช ในครัวเรือนและ
สามารถน าไปประดับตกแต่งภายในบ านจะช่วยให ชาวบ านไดประหยัดค่าใช จ่ายไปอีกทางหนึ่งด วย 

 ในปัจจุบันนี้จะมีผู ผลิตจ าหน่ายเครื่องใช และสินคาประดับตกแต่งภายในเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
สินค าท่ี ผลิตออกมาไมมีความหลากหลาย จึงท าให ผู บริโภคเกิดความเปรียบเทียบสินค ากับคูแข่งมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นทาง กลุ่มจักสานก านจาก ไดน าสินค ามาประยุกต์ให มีรูปแบบที่หลากหลายกว่าคูแขง โดยมีการน าสินค า
มาดัดแปลง ให ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและตอบสนองความต องการของลูกค ามากยิ่งขึ้น เช่น การท ากระจกโดยการ
ท ากรอบกระจกให มีลวดลายของการจักสานก านจากที่สวยงามและการประดิษฐ์ที่ครอบหลอดไฟเป็นลวดลาย
ของจัก สานที่สวยงามโดยสินค าผลิตออกมาจะเน นลวดลายดั้งเดิมแต่จะเพ่ิมความทันสมัยเพื่อให เป็นที่สนใจ
ของลูกค าและสินคาเหล่านี้จะมีการพัฒนาเพ่ือให สามารถขายและเป็นที่ต องการของตลาดในอนาคตที่ก าลังเข า
สู่อาเซียน 
 2.2.2 คแูข่งขัน (ระบุชื่อคูแข่งขัน ข อไดเปรียบ และข อเสียเปรียบของกิจการที่มีต่อคู่แข่งขัน) 

 1) ชื่อคแูข่งขันทางตรง 
 - กลุ่มจักสานก านจากบ านลุม จ.สตูล 
 - กลุ่มจักสานย่านซื่อ จ.ตรัง 
 - กลุ่มจักสานบ านพ่อเทพ จ.ปัตตานี 
 - กลุ่มจักสานก านจาก จ.สุราษฎรธานี 
 - กลุ่มจักสานก านจาก ต.คลองลุ จ.ตรัง 

   2) ชื่อคแูข่งขันทางออม 
 - จักสานพลาสติก 
 - จักสานไมไผ 
 - จักสานเตยปาหนัน 
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2.2.3 ข อได เปรียบและเสียเปรียบของกิจการที่มีต่อคู่แข่ง 

ข อไดเปรียบ ข  อเสียเปรียบ 
1. ม ีการพัฒนาสสูากลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
2. ม ีการเชื่อมโยงก ับการทองเที่ยว 
3. ม ีท ีมงานบริหารจัดการที่เข มแข็ง 
4. ไมเป็นมอดเหมือนจักสานไมไผ 
5. ไมกรอบหักเหมือนจักสานพลาสติก 

1. การขยายตลาดท าไดยากกว่า กลุ่มจักสาน 
   ท ี่อยู่บริเวณ ชายแดน 
2. ก านจากม ีความแข็ง จ ึงไมเหมาะสมในการผลติ 
    เป็น กระเป๋า เหมือนเตยปาหนนัได  
3. ผลิตภ ัณฑ์ไมหลากหลายเหม ือนพลาสติกเพราะต อง   
    ใช ทักษะของแต่ละคน ไมม ีการใช บล็อกพิมพ์ขึ้นรูป    
    เหมือน พลาสติกได 

3. แผนการตลาด 
 3.1 เปาูหมายทางการตลาด  

 ระยะสั้น ภายใน 1 ปี 
- ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร างการรับรูและการเข าถึงสินคาผ่านสื่อ เว็บไซต์ เฟสบุค TV ไลน์ 

นามบัตร โบว์ชัวร์ แผ่นพับ ออกงานแสดงสินค าเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 ระยะกลาง 2-5 ปี 

- เผยแพรความรูสูชุมชนอ่ืนๆ ไตรมาสละ 1 ชุมชนและขยายฐานการผลิตปีละ 1 ชุมชน 
- ขยายและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ไปสูผลิตภัณฑ์ทดแทน เช่น เฟอร์นิเจอร์จักสานก านจาก พวง

หรีดก านจาก โคมไฟ บรรจุภัณฑ์ภายในโรงแรม เป็นต น 
 ระยะยาว 5 ปี 

- พัฒนาชุมชน ต าบลวังวน เป็นหมู่บ าน OTOP 
3.2 กลุ่มลกูค าเปูาหมาย 

กลุ่มลูกค าเปูาหมายหลัก 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มบุคคลธรรมดา แบ่งเป็น 3 ระดับ 
- ระดับล่าง กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่มีความต องการผลิตภัณฑ์ตั้งต น เพื่อน าไปแปรรูป และ

ใช ตามความต องการ เช่น กระดาษจาก ท าปกรายงาน กระดาษเพ่ือการผลิตดอกไมและสิ่งประดิษฐ์อ่ืนๆ 
- ระดับกลางกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความต องการผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าไปใช ในชีวิตประจ าวัน 
- ระดับสูง กลุ่มนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจที่มีก าลังซื้อและมีความต องการสินค า 

ที่มีลักษณะเฉพาะ 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มนิติบุคคล แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน 
- หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกจิสถานศึกษา องค์ปกครองส่วนท องถิ่น ส านักงานการทอง

เที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต น ที่มีความต องการผลิตภัณฑ์เป็นของฝากของที่ระลึก 
- หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบงานหัตกรรมท า

มือและวัสดุจากธรรมชาติ 
กลุ่มลูกค าเปูาหมายรอง อาทิ เช่น ร านกาแฟ ร านอาหารต่าง ๆ 

 การก าหนดกลุ่มลูกค าเปูาหมาย 
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โดยลูกค าส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานและหน่วยงานราชการและเอกชน เพราะกลุ่มนี้จะซื้อ
สินค าไปตกแต่งหน่วยงานของตนเองและอีกท้ังยังช่วยอุดหนุนหน่วยงานเดียวกันอีกด วยเพื่อที่จะส่งเสริมชีวิต
ของชุมชน การพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ านให มีความยั่งยืนสืบต่อไป 

3.3 การวางต าแหน่งผลติภณัฑ์ 
 กลุ่มจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ก านจากให มีคุณภาพและมีความสวยงาม สามารถตอบสนองตลาด 

และผู บริโภค มีเปูาหมายในการจ าหน่ายสินค าในระดับประเทศ โดยอาศัยเครือข่ายสินคา OTOP 
3.4 กลยุทธท์างการตลาด 
 3.4.1 ผลติภณัฑ ์
          สินค าบ่งบอกถึงเอกลักษณ์งานหัตถกรรมของไทย บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จะเน นความ

แตกต่างของ บรรจุภัณฑ์เป็นพิเศษเป็นสินค าที่ท าจากก านจากซึ่งมีความหลากหลายโดยสินค าเดิมจะมีสินค า 
ในรูปแบบซ้ าๆ กับผู ผลิตรายอื่นจึงท าให มีการขายน อยลง 

  ดังนั้นทางกลุ่มจักสานมีการพัฒนาจากของเดิมที่ท าไว มาเป็นสินค าที่ทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น คือ ที่ครอบโคมไฟลวดลายเป็นจักสานก านจากและกระจกจักสานก านจากเพ่ือสร างภาพลักษณ์ท่ี
เหนือกว่าและแตกต่าง กว่าผลิตภัณฑ์คูแข่งรายอ่ืนและมีการขายที่เพ่ิมมากข้ึน โดยเน นการจักสานก านจาก 
ในรูปแบบเดิม ลวดลาย ดั้งเดิม แต่จะมีการเพ่ิมความทันสมัยในการท าสินค าบรรจุภัณฑ์ และทางกลุ่มจักสาน
ก านจากจะเพ่ิมผลิตภัณฑ์ ใหม่ข้ึน คือดอกไมช่อพวงหรีด ที่หุ มกระถางต นไม  กรอบของกระจก และไมกวาด
ก านจาก เพ่ือสร างความ แตกต่างจากคู่แข่งและมีความหลากหลายในสินคา 

  การสร างตราสินค าที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์งานหัตกรรมของไทย ผลิตภัณฑ์ชื่อ  
“ อิสรา” WEAVE of LIFE ถักทอสายใยแหชีวิตบรรจุภัณฑ์ 

  ผลิตภัณฑ์จะเน นความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์เป็นพิเศษเพ่ือสร างภาพลักษณ์  
ที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ คูแข่งรายอื่นโดยใช กระดาษจากเป็นบรรจุภัณฑ์ และไดออกแบบมาให มีลักษณะรูปทรง
สี่เหลี่ยมมีช่องว่างด นข างเพ่ือที่จะให เห็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในกลองเหมาะส าหรับใสผลิตภัณฑ์ขนานเล็ก 

 3.4.2 ด านราคา 
  กลุ่มจักสานก านจากจะใช กลยุทธ์การก าหนดราคาขายโดยค านึงถึงความเป็นไปได 

ในการจ าหน่าย ตลาด พิจารณาผู บริโภคตามกระแสนิยมว่าผลิตภัณฑ์เป็นสินค าที่ทดแทนได เช่น พลาสติก  
ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ โดยจะมีการตั้งราคาที่ต่ าและใกล เคียงกับราคาของคูแขง ซึ่งเป็นการใช กลยุทธ์ 
การตั้งราคาให ผู บริโภครับรูถึงคุณภาพที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ดังนั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการ
ท างานแต่ละ ชิ้น เพ่ือที่จะให เหมาะสมกับสินค าที่ไดประดิษฐ์และเหมาะสมกับราคาท่ีก าหนดขึ้น โดยจะมีราคา
ขัน้ต่ าเริ่มต นที่ ราคา 25 บาท แต่จะเพ่ิมมูลค่าให กับตัวสินคาตามขนาดและมีการเพ่ิมกลองบรรจุภัณฑ์ให 
เหมาะสมกับสินค าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให ตัวสินคาได มากขึ้น 

  ราคาสินคา / บริการ ก าหนดจาก ต นทุนสินคา / บริการและ ความต องการของ
ลูกค าและเปรียบเทียบราคากับคูแขง 

  ราคาขายปลีก 100  บาท/ชิ้น 
  ราคาขายส่ง 85 บาท/20 ชิ้นขึ้นไป 

  3.4.3 ด านการสง่เสริมการขาย 
   - แจกแผ่นพับซึ่งประกอบด วยรูปภาพของผลิตภัณฑ์ประโยชนการใช งานขนาดที่มี
ให เลือกและราคา รวมทั้งสถานที่จ าหน่าย เบอรโทรศัพท์ที่สามารถโทรสั่งซื้อหรือสอบถามข อมูลได 
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   -ลงโฆษณาในรายการวิทยุ ทีวี เพ่ือวัตถุประสงค์ท าผู ฟังและผู ชมซึ่งเป็น
กลุ่มเปูาหมายไดรจูักผลิตภัณฑ์สานก านจากมากข้ึน 
   - จัดท าเว็บไซต์ เฟสบุค ไลน์ เพ่ือสร างการรูจัก ตัวสินค าและให ข อมูลด านผลิตภัณฑ์
สถานที่จ าหน่ายและวิธีการติดต่อสั่งซื้อและการจัดการส่งเสริมการขายโดยการออกบูทสาธิตให กับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  

 3.4.4 ด านการจดัจ าหนา่ย 
  - ขายปลีก คณะศึกษาดูงานที่มาเยี่ยมกลุ่มประชาชนทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา  

หน่วยงานราชการและเอกชน 
   - ขายส่งสหกรณ์การเกษตร อ.ย่านตาขาว จ.ตรังกลุ่มจักสานก านมะพร าว  
จ.สุราษฏ์ธานี ร าน หวายเชียงใหม่ เชียงใหม่ ร านไทโรตาล จ.ตรัง 
   - ขายฝากศูนย์รวมOTOP จังหวัดตรัง อุทยานแห่งชาติบ่ออน้ าร อนควนแคง  
อ.กันตัง จ.ตรัง ศูนย์ จัดแสดงและจ าหน่ายสินค าพ้ืนเมือง จ.ตรัง 
   - ออกบูทแสดงสินค า 
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แผนประกอบการส าหรบัวสิาหกจิชมุชน 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานก านจากบ านนายอดทอง รหัสทะเบียน 5-92-02-05/1-0003 

ที่อยู่ 31/1 หมู่ที่ 5 ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 089-972-2465 

1. ชื่อเรื่องทีจ่ะด าเนนิการ/พฒันา (ท าอะไร) 

โครงการเพิม่โครงสร างและขยายศักยภาพของวสิาหกจิชมุชน 

2. เหตผุล/วตัถปุระสงคท์ี่จะด าเนนิการ (ท าท าไม/ท าเพื่ออะไร) 
1.เพ่ือลดต นทุนค่าขนส่งสินค า 
2.เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาละเอกลักษณ์ของท องถิ่นให เป็นที่รู จัก 
3.เพ่ือเป็นจุดสาธิต/เรียนรู ของผู สนใจและนักท่องเที่ยว 
4.เพ่ือส่งเสริมการขายสินค าและสร างรายได ในชุมชน 

3. เปูาหมายทีจ่ะด าเนนิการ (ท าจ านวนเทา่ไหร่) 
1 จุด  
วเิคราะหศ์ักยภาพ 
3.1 สิ่งที่มี 

1. วัตถุดิบในชุมชน  
2. สถานที่ก่อสร าง (ที่ดินของ อบต.วังวน) 

3.2 สิ่งที่ขาดและสามารถจัดหาได เอง 
1. แรงงานในชุมชน 

3.3 สิ่งที่ขาดและต องการการส่งเสริมและสนับสนุน 
1. งบประมาณในการก่อสร าง 

4. การบรหิารจดัการ (ท าอยา่งไร) 
4.1 ด านการบริหารสมาชิก 

1. การพัฒนาความรู  ทักษะ ของสมาชิก 
2. การมอบหมายหน าที่ความรับผิดชอบแก่หัวหน างาน 
3. การจัดระเบียบแบบแผนการท างาน/ผลิตของสมาชิก 
4. การจัดประเมินความรู  ทักษะ การท างาน ก่อนเริ่มงานที่ได รับมอบหมาย 
5. การสร างเยาวชนรุ่นใหม่ให สามารถต่อยอดต่อไปได  
6. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู ออนไลน์ (E-leaning) 

4.2 ด านการบริหารทุน 
1. การระดมหุ นเพิ่มเติม/รับสมาชิกใหม่ 
2. เพ่ิมกิจกรรมออมทรัพย์ เพื่อเป็นเงินออมและสวัสดิการแก่สมาชิก 50 บาทต่อคนต่อ

เดือน 
4.3 ด านวัตถุดิบและการผลิต 

1. ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให มีความปลอดภัย และมีใบรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข อง 
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4.4 ด านการบริหารการตลาด 
1. ผลิตสินค าให ตรงตามความต องการของตลาด โดยผสมผสานภูมิปัญญาท องถิ่นและ

นวัตกรรมสมัยใหม่ 
2. ผลักดันผลิตภัณฑ์ให สินค าไปสู่ตลาดอาเซียน 
3. เพ่ิมชองทางการตลาดออนไลน์ ได แก่ LAZADA SHOPEE 

5. สถานที่ด าเนนิการ (ท าที่ไหน) 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังวน หมู่ที่ 2 ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

6. ระยะเวลา (ท าเมือ่ไหร่) 
พฤษภาคม 2562 – ธันวาคม 2566  
(แผนระยะสั้น 1 ปี ได แก่ การพัฒนาความรู สมาชิก การระดมหุ น การออมทรัพย์ การตลาดออนไลน์) 
(แผนระยะปานกาลาง 1-2 ปี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให มีความ
ปลอดภัย และมีใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข อง) 
(แผนระยะยาว 3-5 ปี การก่อสร างศูนย์สาธิต จ าหน่าย สินค า) 

7. ผู รบัผดิชอบ  
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานก านจากบ านนายอดทอง 

 

     ลงชื่อ สุจินต์   ไข่ริน      ผู รับรองแผน 

       (นางสุจินต์  ไข่ริน)  

                 ประธาน     

สมาชิกผู มีอ านาจท าการแทน
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ข อมลูบญัชีของกลุ่ม 

ป ี2559 

เดือน ขายสนิค า อื่นๆ รวมรับ ซื้อสนิค าจากสมาชกิ เบี้ยเลีย้งสมาชกิ สิง่ปลูกสร าง อื่นๆ รวมจ่าย 

มกราคม 125,860 10,000 199,266 73,406 19,710   8,700 101,816 

กุมภาพนัธ ์ 60,519 0 87,512 26,993 25,872   1,335 54,200 

มีนาคม 72,589 0 163,746 91,157 16,180   74 107,411 

เมษายน 91,540 0 91,540   21,091   390 21,481 

พฤษภาคม 48,322 0 148,512 100,190 6,300   5,308 111,798 

มิถนุายน 28,700 0 28,700   1,600   7,312 8,912 

กรกฎาคม 20,062 6,000 63,807 43,745 4,640   9,221 57,606 

สงิหาคม 44,609 6,500 106,058 61,449 13,472   1,890 76,811 

กันยายน 62,515 1,716 108,399 45,884 10,630 10,110   66,624 

ตลุาคม 87,632 5,000 156,686 69,054 13,680   8,100 90,834 

พฤศจกิายน 93,094 0 157,146 64,052 13,300   2,525 79,877 

ธนัวาคม 140,210 8,000 206,263 66,053 29,945   1,758 97,756 

รวม 875,652 29,216 1,517,635 641,983 176,420 10,110 46,613 875,126 
 
 
 
 



 25
 

ป ี2560 
 

เดือน ขายสนิค า อื่นๆ รวมรับ ซื้อสนิค าจากสมาชกิ เบี้ยเลีย้งสมาชกิ สิง่ปลูกสร าง อื่นๆ รวมจ่าย 

มกราคม 74,146 0 74,146 41,916 5,450   970 48,336 

กุมภาพนัธ ์ 54,168 0 54,168 42,207 7,730   7,810 57,747 

มีนาคม 77,928 1,374 79,302   18,370     18,370 

เมษายน 87,650 0 87,650 174,896 19,450     194,346 

พฤษภาคม 95,805 6,540 102,345 48,555 26,361   1,345 76,261 

มิถนุายน 100,211 14,800 115,011 139,067 29,528   1,515 170,110 

กรกฎาคม 95,627 0 95,627 95,569 29,370   5,650 130,589 

สงิหาคม 142,245 0 142,245 63,096 34,685     97,781 

กันยายน 166,351 30,000 196,351 105,026 54,461   5,775 165,262 

ตลุาคม 274,863 0 274,863 152,624 76,052   2,954 231,630 

พฤศจกิายน 173,928 3,200 177,128 151,693 41,705   5,760 199,158 

ธนัวาคม 225,219 0 225,219 135,914 72,130   1,550 209,594 

รวม 1,568,141 55,914 1,624,055 1,150,563 415,292 0 33,329 1,599,184 
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ป ี2561 

เดือน ขายสนิค า อื่นๆ รวมรับ ซื้อสนิค าจากสมาชกิ เบี้ยเลีย้งสมาชกิ สิง่ปลูกสร าง อื่นๆ รวมจ่าย 

มกราคม 228,164 681 228,845 161,061 71,337   1,600 233,998 

กุมภาพนัธ ์ 219,141 0 219,141 164,963 67,337   5,972 238,272 

มีนาคม 266,983 0 266,983 177,315 83,701 4,190   265,206 

เมษายน 230,675 0 230,675 187,762 66,877     254,639 

พฤษภาคม 150,408 0 150,408 113,740 44,990   8,330 167,060 

มิถนุายน 138,630 0 138,630 112,610 37,909   4,510 155,029 

กรกฎาคม 189,716 0 189,716 152,869 56,835     209,704 

สงิหาคม 299,255 0 299,255 194,491 78,163   1,662 274,316 

กันยายน 204,330 0 204,330 150,853 51,720   2,591 205,164 

ตลุาคม 241,446 205,376 446,822 180,954 75,016   11,059 267,029 

พฤศจกิายน 322,989 0 322,989 232,150 96,632   2,700 331,482 

ธนัวาคม 451,593 0 451,593 249,429 119,108   26,598 395,135 

รวม 2,943,330 206,057 3,149,387 2,078,197 849,625 4,190 65,022 2,997,034 

 

 

 

 



 

กฏ ระเบยีบ และข อบงัคบักลุม่ 

กฎระเบยีบข อบังคับ 
วสิาหกจิชมุชนกลุม่สง่เสริมอาชีพจกัสานก านจากบ านนายอดทอง ต าบลวังวน อ าเภอกนัตัง 

************************************ 
  ข อบังคับของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานก านจากบ านนายอดทอง ต าบลวังวน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง ว ันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีแนวทางการปฏิบัติดังนี ้

หมวดที ่1 ชือ่กลุ่ม 

ข อ 1 กลุ่มนี้ใช ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสานก านจากบ านนายอดทอง” 

 ที่ตั้ง 31/1 หมู่ที่ 5 ต าบลวังวน อ าเภอ กันตัง จังหวัดตรัง 92110 โทรศัพท์ 089 972 2465 
ติดต่อ คุณ สุจินต์  ไข่ริน ประธาน 

หมวดที ่2 วตัถปุระสงค์ 

ข อ 2 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือฟ้ืนฟูแลอนุรักษ์ความรู เรื่องจักสานก านจากและผลิตภัณฑ์จากต นจากไว เป็นมรดกวัฒนธรรม
ท องถิ่น 

2) เพ่ือเป็นศูนย์และข อมูลในการถ่ายทอดและพัฒนาอาชีพจักสานก านจาก 
3) เพ่ือส่งเสริมให สมาชิกมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดความสามัคคีในชุมชน 
4) เพ่ือสร างมูลค่าเพ่ิมสินค าในเชิงธุรกิจ 
5) เพ่ือให สมาชิกรู จักการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
6) เพ่ือให เกิดองค์กรที่มีความเข มแข็งในการผลิตโดยพลังอ านาจในการต่อรองกับผลผลิตที่มีคุณภาพ 
7) เพ่ือเกิดการจ างงานในชุมชนและเพ่ิมความเข มแข็งของชุมชนสามารถเพ่ิมพาตนเองได  
8) เพ่ือสนองพระราชด าริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให สอดคล องกับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน 

หมาดที ่3 บาทบาทของสมาชกิ 

ข อ 3 สมาชิก ข อตกลงในการรับสมาชิก 
1) ต องเป็นคนต าบลวังวน 
2) องมีใจรักในงานจักสานก านจาก การท าผลิตภัณฑ์จากต นจาก 
3) ไม่จ ากัด เพศ อายุ การศึกษา 
4) ต องมาสมัครด วยตนเอง 
5) ก่อนจะเป็นสมาชิกกลุ่มต องผ่านการอบรมจากรุ่นพ่ีอย่างน อย 15 ชั่วโมง 
6) ต องมีเงินทุนการการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เอง 
7) ต องยอมรับและปฏิบัติตามข อตกลงของกลุ่มอย่างเคร่งครัด 
8) สมาชิกต องถือหุ นอย่างน อย 1 หุ น หุ นละ 100 บาท 
9) ต องเสียสละเวลาในการช่วยเหลือกิจกรรมกลุ่ม 
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ข อ 4 บทบาทหน าที่ของสมาชิก 
1) สมาชิกต องมีจิตส านึกในหน าที่ที่ได รับมอบหมายจากมติกลุ่มอย่างเคร่งครัด 
2) ต องต องพัฒนาฝีมือในการท าผลิตภัณฑ์ให ดีขึ้นไป 
3) ต องร่วมกันช่วยแก ไขปัญหาและพัฒนาของกลุ่ม 
4) สมาชิกให ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม 

ข อ 5 กฎระเบียบของกลุ่ม 
1) มีการประชุมกลุ่มทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน 
2) สมาชิกขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้ง ให สมาชิกหยุดส่งสินค าเป็นเวลา 1 เดือน จึงจะส่งสินค า

ใหม่ได โดยแจ งฝุายรับซื้อสินค าทราบ 
3) การส่งสินค า สามารถส่งได ทุกวัน ช่วงเวลา 9.00 – 12.00 น. 
4) ส่งสินค าแล วผ่านการตรวจสอบสินค าที่ได คุณภาพ จ่ายเงินทันที 
5) หากต องการแสดงความคิดเห็น ควรยกมือ ขออนุญาตก่อน ไม่ควรพูดพร อมกัน 

ข อ 6 การลาออกจากสมาชิกภาพ 
1) สมาชิกผู ใดต องการลาออก ให ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ 
2) คณะกรรมการมีอ านาจอนุมัติให ลาออกภายใน 30 วัน 
3) สมาชิกท่ีลาออกจะได รับเงินค่าหุ นคืนจากกลุ่มภายใน 30 วัน 
4) คณะกรรมการมีอ านาจระงับการลาออกของสมาชิกในบางกรณีท่ีจ าเป็น 

ข อ 7 การพ นสภาพจากการเป็นสมาชิก 
1) เสียชีวิต 
2) ลาออก 
3) วิกลจริต สติฟั่นเฟือนหรือถูกศาลสั่งให เป็นคนไร ความสามารถ 
4) ต องค าพิพากษาสูงสุด 
5) สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข อตกลงของกลุ่มหรือมีพฤติกรรมทุจริตติอกลุ่ม พิจารณาโดย ประธาน รอง

ประธาน ตัวแทนกรรมการเฉพาะกิจ 1 คน และตัวแทนเฉพาะกิจ 3 คน มีมติควรให หมดสภาพ
สมาชิกชั่วคราวเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

6) ไม่มาประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่แจ งเหตุผล หรือเหตุผลไม่เพียงพอ จะถือว่าหมดสภาพ
เป็นสมาชิกชั่วคราว 6 เดือน  

7) ท าให เกิดความขัดแย งแตกสามัคคี ก่อให เกิดความเสื่อมเสียต่อกลุ่ม 
8) สมาชิก 2 ใน 3 มีมติให ถอดถอนออกจากกลุ่ม 

ข อ 8  การจ่ายเงินคืน ของสมาชิกผู พ นจากสมาชิกภาพ 
1) การจ่ายเงินคืนแก่ผู มีสิทธิ์ ภายใน 30 วัน 
2) หากผู มีสิทธิ์ให จ่ายคืนหลังสิ้นปีบัญชี ให รับเงินสะสมพร อมเงินผลประโยชน์อื่นๆท่ีเกิดขึ้น 
3) หากผู มีสิทธิ์ให จ่ายคืนก่อนสิ้นปีบัญชีที่ได รับอนุญาตให ออก ให รับคืนเฉพาะเงินหุ นเท่านั้น 

 
 

28 



 

หมวดที ่4 เงินทนุของกลุ่ม 

ข อ 9 เงินทุนของกลุ่มได มาจาก 
1) เงินค่าหุ นของสมาชิก 
2) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ (รวมทั้งเงินสดหรือวัสดุอุปกรณ์) 

หมวดที ่ 5 การประชมุกลุม่สมาชกิ 

ข อ 10 ประเภทการประชุม 
1) การประชุมสามัญ 

คณะกรรมการก าหนดให มีการประชุม 
- ประชุมประจ าเดือน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) 
- ประชุมสามัญประจ าปี (วันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปี) เพ่ือแจ งสรุปผลการด าเนินงานตลอดปี    
การปันผล 

2) การประชุมวิสามัญ (ประชุมด่วนเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน) โดยสมาชิก 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิ์
ในการเรียกร องให มีการประชุม 

ข อ 11 การด าเนินการประชุม 
1) การประชุมสามัญและวิสามัญทุกครั้งให เลขา มีหนังสือแจ ง วัน เวลา สถานที่และวาระการ

ประชุม ให สมาชิกทราบลาวงหน าอย่างน อย 3 วัน  
2) การประชุมทุกครั้งต องมีสมาชิกเข าร่วมประชุมอย่างน อยกึ่งหนึ่ง ของจ านวนสมาชิกท้ังหมด 
3) การประชุมทุกครั้งให บันทึกรายงานการประชุมโดยประธานและเลขานุการลงนามรับรองไว เป็น

หลักฐานทุกครั้ง 
4) การบันทึกการประชุมจะต องบันทึกวัน เวลา เปิดปิดประชุม สถานที่ประชุม ครั้งที่ประชุม 

จ านวนสมาชิกผู เข าร่วมประชุมและลงลายมือชื่อสมาชิกเข าร่วมประชุมไว เป็นหลักฐาน 
5) บันทึกจ านวนสมาชิกใช สิทธิออกเสียง 
6) บันทึกมติหรือข อตกลงของที่ประชุม 

ข อ 12 การวินิจฉัยปัญหาในการประชุมใหญ่ของสมาชิก 
1) ถือเอาคะแนนเสียงข างมากแนมติของที่ประชุม 
2) ถ าเสียงเท่ากันให ประธานออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 
3) การใช สิทธิออกเสียงต องออกเสียงด วนตนเอง 

ข อ 13 การก าจัดหัวข อการประชุม 
1) ในการประชุมใดๆ ไม่ให มีการอภิปรายลงมติเก่ียวกับ การเมือง เชื้อชาติ ศาสนา 
2) ปัญหาใดนอกจากที่ระบุไว ในระเบียบการประชุมให มีการอภิปรายหรือไม่ ให อยู่ในดุลยพินิจ 

ของประธาน 
หมวดที ่6 คณะกรรมการบรหิาร 

ข อ 14 หน าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1) ด าเนินการในเรื่องรับสมาชิกตลอดจนให สมาชิกช าระค่าหุ นและลงลายมือในทะเบียนสมาชิก 
2) ด าเนินการในเรื่องสมาชิกออกจากกลุ่ม 
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3) ด าเนินการในเรื่องจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกผู ออกจากกลุ่ม 
4) พิจารณาเรื่องการส่งเสริมการผลิต คุณภาพของสินค า ของสมาชิก 
5) พิจารณาด าเนินการเรื่องทรัพย์สินของกลุ่ม 
6) พิจารณาเรื่องจัดท างบทรัพย์สินและหนี้สิน งบรายได และค่าใช จ่ายกับทะเบียนอื่นๆ ส าหรับ

สมาชิก 
7) พิจารณาด าเนินการเรียกประชุมใหญ่ 
8) จัดให มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน 
9) ก าหนดระเบียบต่างๆของกลุ่ม 
10)  ตรวจตรา ควบคุม แนะน า และช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มเพ่ือด าเนินงานของกลุ่มไปได ด วยดีและ

ได ผลสมความมุ่งหมาย 
11)  ดูแล ส านักงาน อาคาร อุปกรณ์และทรัพย์สินอื่นๆซึ่งอยู่ในอารักษ์ขาของกลุ่มให อยู่ในสภาพอันดี 

และปลอดภัย 
12)  ดูแลการรับจ่าย และการรักษาเงินของกลุ่ม กับการเรียกและตรวจบัญชี ใบส าคัญและเอกสาร 

ต่างๆเก่ียวกับการเงิน ตลอดจนเงินสดของกลุ่มให ถูกต อง 
13)  จัดให สมาชิกบริหารแก่สมาชิกในด านต่างๆ คือ 

 - จัดโครงการ กิจกรรม เพ่ือพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล อม 
 - จัดหาข อมูล ข่าวสาร การผลิตและการตลาด 
 - การส่งเคราะห์และสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว 
 - ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท องถิ่น 

14)  สร างความม่ันคงด านผลิตภัณฑ์และรายได  โดยด าเนินการด านผลิต การตลาด ธุรกิจและรักษา  
 คุณภาพ 

15)  รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกทั้งด านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล อม 
16)  ประสานงานกับองค์กรเอกชน สถานบันการเงินเพ่ือธุรกิจและการตลาด 

ข อ 15 หน าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร 
 1) ประธานกรรมการมีหน าที่เป็นประธานของที่ประชุมใหญ่สมาชิก และท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและดูแลกิจการทัว่ไปและปฏิบัติกิจการอ่ืน ๆ ตามที่วิสาหกิจชุมชน มอบหมาย 
 2) รองประธานกรรมการ มีหน าที เป็นผู ช่วยประธานกรรมการ และปฏิบัติหน าที่แทนประธาน
กรรมการในเมือ่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน าที่ได  
 3) เลขานุการ มีหน าที บันทึกรายงานการประชุม ด าเนินการด านเอกสารต่าง ๆ 
 4) เหรัญญิก มีหน าที รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินสด 
 5) ฝุายบัญชี มีหน าที่ จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีเงินสด บัญชีสินค าคงค าง และบัญชีอ่ืนๆ 
ที่ได รับมอบหมาย 
 6) ฝุายจัดซื้อสินค า มีหน าที่ วางแผนการจัดซื้อสินค าอย่างรอบคอบ ตรวจสอบคุณภาพสินค า 
 7) ฝุายควบคุมการผลิต มีหน าที่ ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค าให ตรงตามความต องการของลูกค า 
ถ่ายทอดความรู  สอนการท าผลิตภัณฑ์ให กับสมาชิก เพ่ือให สินค ามีคุณภาพ 
 8) ฝุายการตลาด มีหน าที่ จัดท าแผนการตลาด จ าหน่ายสินค าท้ังในและนอกสถานที่ ติดต่อ
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ประสานงานกับลูกค า รับค าสั่งซื้อสินค า จัดท าข อมูลสินค า จัดหาตลาด ช่องทางการตลาดเพ่ือจ าหน่ายสินค า
ให มากขึน้ ต อนรับลูกค าด วยความสุภาพเรียบร อย ท าประชาสัมพันธ์สินค าอยู่เสมอ 

 ให ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ และเหรัญญิกมีอ านาจลงลายมือชื่อแทน
วิสาหกิจชุมชน 

ข อ 16 การพ นจากต าแหน่ง คณะกรรมการบริหาร พ นจากต าแหน่งเพราะเหตุใดๆดังต่อไปนี้ 
1) ถึงคราวออกตามวาระ (ก าหนดครบวาระ 4 ปี) 
2) ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการบริหาร 
3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
4) ที่ประชุมใหญ่มีมติให ออกเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ 
5) เมื่อพบการกระท าทุจริตและกระท าความผิด 

ข อ 17 ต าแหน่งว่างการถึงคราวออกตามวาระ ในคณะกรรมการบริหารนั้น แม ต าแหน่งจะว่างลงบ าง 
กรรมการที่มีอยู่ก็อาจประชุมด าเนินกิจการได จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญซึ่งจะได เลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการแทนในต าแหน่งที่ว่าง แต่ถ าในเวลาใดจ านวนคณะกรรมการเหลือน อยกว่าจ านวนอันจ าเป็นที่จะ
เป็นองค์ประชุม กรรมาการด าเนินการที่มีอยู่จะด าเนินการกิจการใดๆไม่ได  นอกจากจะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
 กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่างลงให อยู่ในต าแหน่งเพียงเท่า
ก าหนดเวลาที่ผู ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได  

ข อ 18 การประชุมและองค์ประชุม ให คณะกรรมการด าเนินการประชุม ตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต องมีการ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน อย 
 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต องมีกรรมการด าเนินการประชุมไม่น อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข อ 19 อ านาจหน าที่ของผู ด าเนินการ คณะกรรมการบริหารเป็นผู ด าเนินการทั้งปวงและเป็นผู แทนของกลุ่มใน
กิจกรรมอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
 ในการด าเนินกิจการ คณะกรรมการบริหารต องปฏิบัติให เป็นไปตามกฎข อบังคับ ระเบียบ นโยบาย 
และมติที่ประชุมใหญ่ ตลอดจนทางอันสมควรเพื่อให ลังเกิดผลดีแก่วิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งรวมทั้งในข อต่อไปนี้ 

หมวดที ่7 เงินปนัผล 
ข อ 20 การจัดสรรผลก าไรให กับสมาชิก คิดจากเงิน ก าไร 100 %  
 เป็นเงินค่าบริหารจัดการกลุ่ม  65  %  ค่าตอบแทนกรรมการ  5 % 
 ปันผลให สมาชิกผู ถือหุ น 20 %             สวัสดิการสมาชิก  5  % 
 สาธารณประโยชน์ 5 % 

ข อ 21 การแก ไขเพ่ิมเติมข อบังคับนี้จะกระท าได โดยมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิก 

หมวดที ่8 บทเฉพาะกาล 

ข อ 22 ให ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร
ด าเนินการได และต องแจ งให ทราบทุกครั้ง 
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ประมาณการต นทนุการผลติ 
ต นทุนวัตถุดิบ (ต่อเดือน)  

ที ่ รายการวตัถดุบิท ี่ใช ผลติ จ านวนทีใ่ช   ราคา /หนว่ย รวมเปน็เงนิ 

1 ก านจาก (ซ ื้อเป็นมัดๆละ100ก าน) 600 มัด 15 บาท 9,000 
2 น้ ามันวานชิ 10 ลิตร 100 บาท 1,000 
3 น้ ามันสน 5 ลิตร 40 บาท 200 
4 แปรง 2 อ ัน 35 บาท 70 
5 กรรไกร 2 อ ัน 80 บาท 160 

รวมต นทุนวัตถุดิบท ั้งหมดเป็นเงินท ั้งสิ้น 10,430 บาท 
  คิดเป็นต นทุนวัตถุดิบต่อหน่วย = ต นทุนวัตถุดิบทั้งหมด = 41.55 บาท / หน่วย  
ปริมาณผลิตทั้งหมด 

  ค่าแรงงานที่ใช ในการผลิตสินคา (ต่อเดือน) 

ที ่ รายการ (ต าแหนง่แรงงาน) จ านวน อ ัตราคา่จ าง รวมเงนิ 

1 แรงงานผู ใหญ ่ (เป็นชิ้นงาน) 8 ชิ้น/วัน 37บาท/ชิ้น 296 

  คิดเป็นต นทุนแรงงานต่อหน่วย = ต นทุนแรงงานทั้งหมด= 296 บาท / หน่วย ปริมาณ
การผลิตทั้งหมด 
  ค่าใช จ่ายในโรงงาน  (ต่อเดือน) 

ที ่ รายการ รวมเงนิ 

1 ค่าไฟฟูา 350 

2 ค่าน้ าประปา 100 

3 ค่าขนส่งวัตถุดิบ 200 

4 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักร 300 

5 ค่าเช่าโรงงาน - 

6 คน้ ามันเชื้อเพลิง 400 

7 ค่าสวัสดิการคนงาน 200 

8 ค่าใช จ่ายอื่นๆ 300 

รวมคา่ใช จา่ยในโรงงานท ั้งส ิ้น 1,850 

 ต นทุนค่าใช จ่ายในโรงงานต่อหน่วย= ต นทุนค่าใช จ่ายในโรงงานทั้งหมด = 7.37 บาท / หน่วย 

สรุปต นทุนสินคาทั้งหมดต่อหน่วย 
ต นทุนสินคาทั้งหมดต่อหน่วย = ต นทุนวัตถุดิบต่อหน่วย + ต นทุนค่าใช จ่ายในโรงงานต่อหน่วย = 48.92 บาท 
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การตั้งราคาสินคา  
- ตั้งราคาตามความต องการของตลาด  = 80.00 บาท/ชิ้น 

การลงทุนในสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา 

 
ทรพัยส์นิ 

รายละเอยีด วนัท ี่ จ านวน ราคา/ มลูคา่ อายใุช   คา่เสือ่ม/ป 

ทรพัยส์นิ ซื้อ หนว่ย หนย (บาท) งาน/ป
)บาท(  (บาท) 

ที่ดนิ 

1 ที่ดินเปลา  1 50,000 50,000 20 1,000 
รวม 50,000  1,000 

อาคาร 
1 อาคารผลิต  1 157,000 157,000 20 3,140 
2 หองน้ า  1 38,000 38,000 20 760 

รวม 160,800  3,900 
เครือ่งจกัรและอ ุปกรณ ์ 

1 โตะ เก าอ ี้  30 6,000 6,000 5 300 
2 ตูกระจก  3 15,000 15,000 10 750 
3 ชั้นวางของ  1 2,500 2,500 5 125 
4 พัดลม  1 1,500 1,500 3 75 
5 กระทะ  1 3,000 3,000 5 150 
6 ถังฟอกขาว 1  2,500 2,500 5 125 
7 อ่างน้ าสแตนเลส 1  2,000 2,000 5 100 
8 เฟรมกระดาษ 19  2,500 2,500 5 125 

รวม 35,000  1,750 
 

ก าลงัการผลติผลติภัณฑ์และสนิค า 

รายการผลิตภณัฑ ์ จ านวนแรงงาน (คน) จ านวนงาน(ชิน้)/เดอืน หมายเหต ุ
ผลิตภัณฑ์จักสานก านจาก 10 300 (ข้ึนอยู่กับความยากง่าย

ของ ขนาด ของชิ้นงาน) 
ผลิตภัณฑ์ติหมาใบจาก 34 51,000 (จ านวนที่ได เฉลี่ยขั้น

ต่ าสุด) 
กระดาษสาทางจาก 5 1,200   
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รายชือ่สมาชกิวสิาหกจิชมุชนกลุม่สง่เสรมิอาชพีจกัสานก านจากบ านนายอดทอง 

ที ่ ชือ่-สกลุ บ านเลขที ่ หมู ่
1. นางสุจนิต์  ไข่ริน 31/1 5 
2. นางปราณี  จรงุสุจรติกุล 31 5 
3. นางสาวรัตนา  ไชยยงค ์ 122 2 
4. นางสาวกรกช  ด วงเมือง 86/1 5 
5. นางขิน  อ้ันจุ ย 89/1 5 
6. นางสาวดวงสุดา  ชว่ยสวุรรณ 89/3 5 
7. นางชนันท์  ไข่ริน 91/1 5 
8. นางจ าเนียร  หนเูอียด 52/1 2 
9. นางทิชยส์ินี  นิลไชย 90/3 5 

10. นางชลดา  เพ็งโคตร 92 5 
11. นางสาวอามร  ชุมแก ว 80/7 2 
12. นางประยงค์  คงสิน 25/1 2 
13. นางทว ี ชุมจันทร ์ 31/2 5 
14. นางเอ ม  แซ่อุ ย 4 5 
15. นางสาวมาริยา  ม่วงงาม 24/13 2 
16. นางประคอง  คงสดุ 80/5 2 
17. นาวนฤมล  สุขคุ ม 66 5 
18. นางหนูอบ  ศักดา 110 2 
19. นายผึง้  สวุรรณรัตน ์ 40 5 
20. นางกุหลาบ  จนัทร์รักษ ์ 40/1 5 
21. นางนิยม  ทองช ู 25/6 2 
22. นางจินดา  กลิน่แก ว 87/4 5 
23. นางสาวฤทัยกาญจน์  ชนะนาค 87/2 5 
24. นางนชุรินทร ์ อินเสน 89/2 5 
25. นางสาวปัติมา  สุขรักษา 55/4 2 
26. นางสาวอารียา  โรจนรัตน ์ 55/2 5 
27. นางวนิดา  สีสายทอง 57 1 
28. นางนาฏญา  สวุรรณรัตน ์ 9 2 
29. นางสาวมารีนา  หมานนุ ย 11/2 2 
30. นางสวย  จันทรักษ์ 65 5 
31. นายจิดาภา  โยธินเดชาพล 67/1 3 
32. นางสาวชุล ี ชุมจันทร ์ 65 5 
33. นายพงศกร  เพ็ลโคตร 92 5 
34. นางวิญญา  หนูชว่ย 19/1 1 
35. นางสาวสุชาดา  พุทโท 132 2 
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ที ่ ชือ่-สกลุ บ านเลขที ่ หมู ่
36. นางจ าเนียร  พังเพชร 102/1 2 
37. นางสาวลัดดาวรรณ  สมทรัพย์ 40/5 5 
38. นางสาวนันทนิตย ์ ขูสังข์ 115 5 
38. นายสวุรรณ  ชุมจันทร ์ 3/1 5 
40. นางนภิา  จนัทร ์ 114 5 
41. นางเหง็ก  หนชู่วย 124/2 2 
42. นางปราณี  ชะนะนาค 87/1 5 
43. นางสุดใจ  ทองช ู 108/1 5 
44. นายประจวบ  สวุรรณรัตน ์ 40 5 
45. นายสิณหราช  พุทธรักษ์ 38/1 5 
46. นาเมียน  ทองชยัชนะ 79/1 2 
47. นางสาวพัชรินทร ์ ฤทธิเดช 90/4 2 
48. นายสมควร  นลิไชย 90/3 5 
49. นายบุญช่วย  ไข่ริน 91/1 5 
50. นายบุญเชื้อ  ไข่ริน  31/1 5 
51. นางพริ้ง  จงกิจ 31/1 5 
52. นางผนั  จรงุสุจรติกุล 91 5 
53. นายอรรถชยั  ไข่ริน 31/1 5 
54. นางสาวสุกัญญา  จนัทร์พรหม  3/1 5 
55. นายบุญเจือ  คงสนิ 25/1 5 
46. นางสาวจ าเนยีน  อ้ันจุ ย 90 5 
47. นางสภุา  ทองชนะชัย 79/1 2 
58. นางทองหวาน  โยธินเดชาพล 67/1 3 
59. นางวลัยพร  จวนแจ ง 72 1 
60. นางวาด  คงผลาญ 87 5 
61. นางสาวดี  อั้นจุ ย 90 5 
62. นายสุรนิ  จงกิจ 13 2 
63. นางสุภัค  แดงเมือง 84 2 
64. นางปรางค์  อั้นจุ ย 100 5 
65. นายฉลอง  แดงเวชงาม 120 2 
66. นายทักษ์ดนัย  นลิไชย 90/3 5 
67. นายประทุม  ไชยสาร 40/5 5 
68. นายแปลก  หนูชว่ย 18/1 5 
69.    
70.    
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การท าเสวยีนหม อ 
ขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบและอุปกรณ์ 

(1) ก านจาก ปกติใบจากแต่ละใบจะมีก านจากท้ังหมด 3ก าน ก านกลางหรือแกนกลางมีขนาดใหญ่ 
เหนียวและแข็ง สวนมากนิยมท าไม กวาดและตะกร าขนาดใหญ่ ส าหรับก านขอบใบทั้งสองด านใช ท า ผลิตภัณฑ์
ที่มีความประณีต เช่น ผอบ กลองทิชชู ถาดผลไม เป็นต น 

(2) น้ ามันวานิช (Varnish) ใช ส าหรับเคลือบเงาผลิตภัณฑ์จักสาน 
(3) น้ ามันสน ใช ผสมกับน้ ามันวานิชเคลือบเงาผลิตภัณฑ์จักสาน และใช ล างท าความสะอาดแปรง 

อุปกรณ์ส าหรับใช ในการผลิตเครื่องจักสาน 
(4) แปรงส าหรับลงวานิช ใช แปรงจ านวน 2 ขนาด คือ แปรงขนาด 1 นิ้ว ส าหรับทาวานิชบริเวณมุม

หรืเหลี่ยม หรือทาวานิชบนผิวผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก และแปรงขนาด 3 นิ้ว ใช ส าหรับผลิตภัณฑ์จัก
สานทั่ว ๆ ไปลงวานิชบนผิว 

(5) กรรไกร ใช ส าหรับตัดก านจาก จ าเป็นต องใช กรรไกรตัดเหล็กเพราะมีความคมและทนทาน 
(6) มีดโกน ใช ส าหรับเหลาก านจากให มีผิวเรียบ และสม่ าเสมอ 
(7) ไมบรรทัด ใช ส าหรับวัดขนาดผลิตภัณฑ์ 

กรรมวิธีการผลิตภาชนะจักสาน การผลิตภาชนะจักสานมีข้ันตอนหลัก 2 ขัน้ตอน ดังนี้  
การเตรียมวัตถุดิบก านจาก 

(1) เหลาก านจาก ก านจากที่น ามาใช สานเป็นก านเหลือทิ้งจากการลอกใบจากเพ่ือ น าไปท ายาสูบซึ่ง
จะมีส่วนของใบติดอยู่ตลอดก าน ขั้นตอนนี้จะใช ใบมีดโกนเหลาก านจากจากโคนไปยังปลาย ก านเพื่อให ส่วน
ของใบที่ติดอยู่ออกให หมดก านจากที่มีผิวเรียบจะช่วยให ผลิตภัณฑ์จักสานมีความสวยงาม การเหลาจึงต องใช 
เทคนิคในการจับใบมีดโกน และไมควรใช ใบมีดโกนที่คมเกินไป อีกทั้งคนเหลาต องมีความละเอียดพอสมควร 

(2) การคัดแยกขนาดก านจาก หลังจากเหลาก านจากเรียบร อยแลว จะท าการคัด แยกขนาดก านจาก
ออกเป็น 3 ขนาด ไดแก ก านจากขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

(3) ก านจากส าหรับท าเชือก ใช ก านจากส่วนที่เป็นแกนกลางผ่าซีกตลอดก านจะได ก านจากเส นบาง 
ๆ จ านวน 2 เสน เส นหนึ่งจับโคน อีกเส นจับปลายทบเป็นเส นคูขนาน แล วเกรียวทั้งสอง เส นเข าด วยกันให 
แน่นตลอดทั้งเส นจะไดก านจากท่ีมีลักษณะ คล ายเชือกเตรียมไว ส าหรับใช ผูกภาชนะจักสาน ในขั้นตอนท าฐาน
ก่อนขึ้นรูปภาชนะจักสาน 

วิธีการท าภาชนะจักสาน ภาชนะจักสานแต่ละผลิตภัณฑ์มีขั้นตอนการผลิต 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
การท าฐานขั้นตอนการท าลายหรือขึ้นรูป ขั้นตอนการท าขอบฐาน และขั้นตอนการท ารางพัด ดังตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ตอไปนี้ 
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เสว ียนหม อขนาดเลก็ 

 

ใช ก านจากจ านวนทั้งหมด 128 ก าน จัดเป็น 8 กอง กอง
ละ 16 ก าน มีวิธีผลิต ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
แถวที่ 1 
 
 
แถวที่ 2 
 
 
แถวที่ 3 
 
 
 
แถวที่ 4 
 
 
แถวที่ 5 
 
 
แถวที่ 6 

ขั้นตอนการท าฐาน 
1.จัดวางก านจาก ทั้ง 8 กอง ดังนี้ 
กองที่ 1 จัดวางในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก โดยให โคน
ก านอยู่ทางทิศตะวันออก 
 
กองที่ 2 จัดวางตั้งฉากและทับกับกองที่ 1ในแนวเหนือ- ใต 
โดยให โคนก านอยู่ทางทิศเหนือ  
 
กองที่ 3 จัดวางในแนวขนานกับกองที่ 1 และตั้งฉากกับกอง
ที่ 2 โดยวางทับก านจากกองที่ 2 ให โคนก านอยู่ทางทิศ
ตะวันตก 
 
กองที่ 4 วางตั้งฉากกับกองที่ 1 และกองที่ 3 ขนานกับกอง
ที่ 2 โดยให โคนก านจากสอดใต ก านจากกองที่ 1 ปลายทับ
กองที่ 3 
 
กองที่ 5 วางโคนก นลอดใต จุดตัดระหว่างกองที่ 1 และ กอง
ที่ 2 และปลายก านจากทับกองที่ 4 
 
กองที่ 6 วางโคนก านสอดใต จุดตัดระหว่างกองที่ 2 และ 
กองที่ 3 และปลายก านจากทับจุดตัดระหวางกองที่ 1 และ 
กองที่ 4 
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แสดงการวางก านจากแถวที่ 7 

 

 

 
 

กองที่ 7 วางโคนก านสอดใต จุดตัดระหว่างกองที่ 3 และ กองที่ 4 และปลาย
ก านจากทับจุดตัดระหว่างกองที่1 , 2 และ6 
กองที่ 8 วางโคนก านสอดใต จุดตัดระหว่าง กองที่ 1, 4, และ5 4 และ 
ปลายก านจากทับ 
จุดตัดระหว่างกองที่ 2, 3 และ 7 

 

 

 

 

2. หลังจากจัดวางก านจากท้ัง 8 กองเรียบร อยแลว จัดรูปทรงให มีลักษณะ
คล ายสี่เหลี่ยมมุมฉากใช มีด ช่วยจับก านจากกองใดกองหนึ่ง สอดทับระหว่าง
กองที่อยู่ติดกันให ส่วนปลายจ านวน 4 ก าน ทับส่วนโคน จ านวน 4 ก าน 
เช่นกัน แต่ละช่วงของก านจาก 4 ก านนี้ เรียกว่า “ พู ” ท าในลักษณะ
เดียวกันจนครบทุก กอง 
3.ใช เชือกก านจากที่ควั่นเชือกเตรียมไวสอดใต ก านจากกองเว นกอง กล่าวคือ
สอดข างใต  1 กอง และ ทับข างบน 1 กอง จนกระท่ังครบรอบ จึงผูกเชือก
ให แน่น และตัดเชือกส่วนเกินทิ้ง 
 
 
 
4.จัดก านจากแต่กองให สวยงามอีกครั้ง สังเกตไม่ให ก านจากวางซ อนกัน เป็น
อันสิ้นสุดขั้นตอนการท าฐาน 
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ขั้นตอนการข้ึนรูป 
 

 
 

 
 

 
 
 

แถวที่ 1 ยกก านจาก 1 พู ( 4 ก าน ) ขม  3 พู  ยก 2 พู 
หลังจากนั้นยก 2  ขม  2  จ านวน 6 ครั้ง 
รวมสานทั้งหมด 7 ครั้ง  
แถวถัดไป ท าในลักษณะเดียวกันจนกระทั่งครบรอบ จัดรูปทรง
ให เข ารูป โดยการดึงก านจากให แน่น หรือโปร่งตามความ
ต องการ พรอมทั้งจัดก านจากให เรียบ ไมซ อนกัน เป็นอันเสร็จ
สิ้นการข้ึนรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการท าขอบฐาน 
 

 

  

แถวที่ 1 จับก านจาก 1 พู ( 4 ก าน ) ขม 3 พู ยก2 พู หลงจา
กนนขม 2 ยก 2 จ านวนรวม2 ครั้ง 
แถวถัดไปท าในลักษณะเดียวกันจนกระทั่งครบรอบ จัดรูปทรง
ให เข ารูป โดยการดึงก านจากให แน่น และกดฐานให ล มเข าไป
ด านในเป็นอันเสร็จสิ้น 

 

 

 

39 



 

ขั้นตอนการท ารางพัด 
 

 

 
 

ท ารางพัดเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให แกภาชนะจักสานก่อนท ารางพัดจะ
ท าการตัดโดนก านจากที่ยาวเกินควรทิ้งเสียก่อนวิธีการท ารางพัดมี
รายละเอียดดังนี้ 
แถวที่ 1 จับก านจาก 1 พู ( 4 ก าน ) ยก 2 พู ขม 
รวมสานทั้งหมด 3 ครั้ง 
 
แถวถัดไป ท าในลักษณะเดียวกันจนกระทั่งครบรอบจัดรูปทรงให 
เข ารูป โดยการดึงก านจากให แน่น 

 

 
 

การเคลือบผิวภาชนะจักสาน     
หลังจากผลิตภาชนะจักสานแลเสร็จจะปล่อยทิ้งไวในอุณหภูมิห อง 1 
คืน จึงท าการเคลือบผิวด วยส่วนผสมของน้ ามันวานิชและน้ ามันสน
เพ่ือให ภาชนะจักสานมีผิวสวย เงางามเป็น ประกายและคงทน เคลือบ
เสร็จ ผึ่งลมให แหง ก่อนส่งจ าหน่าย 
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ภาพกจิกรรม 

 
- งานท าตหิมาจากยอดใบจาก 
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- งานจกัสานจากก านจาก 
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- งานท ากระดาษจากทางจาก 
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- การตลาดและการจ าหน่าย 
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ช่องทางการตลาดออนไลน์ 
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