
 
 

 
 

 

 
 

กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีไม่ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษากลุ่มจักสานบ้านนาดี  

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 

 

 

โดย  

นางสาวภาณชญา  เพ่งพินิจ 

 

 

 

รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Study) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีไม่ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษากลุ่มจักสานบ้านนาดี 

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 

 

 

โดย  

นางสาวภาณชญา  เพ่งพินิจ 

 

 

 

 

 

 

รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Study) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2561 

 



 
 

 
 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้การศึกษาเฉพาะบุคคล เรื่อง 
“กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ไม่ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษากลุ่มจักสานบ้านนาดี อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย” เสนอโดย นางสาวภาณชญา เพ่งพินิจ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา  
 
 
 

.......................................................................  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงพล อินทร์จันทร์)  

หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา  
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ.............  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา  
..........................................................................  
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา)  
............/............................../..............  
กรรมการสอบ  
..........................................................................  
(อาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอ านวย)  
............/............................../.............. 

 



 
 

ก 

 

หัวข้อศึกษา กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ไม่ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษากลุ่มจัก
สานบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
ค าส าคัญ  เครือข่ายทางสังคม, กลุ่มจักสาน , ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้ศึกษา  นางสาวภาณชญา เพ่งพินิจ รหัสนักศึกษา 03580111 
ภาควิชา  มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา  
ปีการศึกษา  2561 
จ านวนหน้า  84 

บทคัดย่อ 

การศึกษา “กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ไม่ประสบความส าเร็จ กรณีศึกษากลุ่มจัก
สานบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของกลุ่มจักสานบ้านนาดี 
ตลอดจนแนวทางในการสร้างเครือข่ายของกลุ่มในอดีตที่สะท้อนความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบ้านนาดี 
และบ้านห้วยปลาฝา ประกอบกับการก่อตั้งกลุ่มจักสานบ้านนาดีที่มีภาครัฐเข้ามาสนับสนุนว่าส่งผลกับ
วิถีชุมชน ความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างไร และเพ่ือหาแนวทางในการสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป 

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา ทั้งการสัมภาษณ์ และ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม มาวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดเครือข่ายทางสังคม 
(Social Networks) และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Ecological Knowledge) 

กลุ่มจักสานบ้านนาดีได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับนโยบายของภาครัฐที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยหยิบยกการจักสานมาใช้เป็นประเด็นในการก่อตั้งกลุ่มข้ึน แต่กลุ่มที่เกิดขึ้นโดย
การผลักดันของภาครัฐไม่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ด้วยปัญหาและอุปสรรคทั้งจากภายในและ
ภายนอกที่เข้ามากระทบกับกลุ่ม ส่งผลให้ในปัจจุบันกลุ่มและเครือข่ายที่ภาครัฐเข้ามาสร้างขึ้นถูกลด
บทบาทลง ลงเหลือเพียงความสัมพันธ์ระหว่างคนในหมู่บ้าน ความเป็นญาติ เพ่ือนบ้าน ที่ยังคงด ารง
อยู่มาอย่างยาวนาน และเป็นพลังที่แท้จริงของเครือข่ายที่สะท้อนความเป็นวิถีชีวิตของคนในบ้านนาดี
ได้เป็นอย่างด ี
 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลายมือชื่อนักศึกษา....................................................................   ปีการศึกษา 2561 

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา....................................................... . 



 
 

ข 

กิตติกรรมประกาศ 

 4 ปีในสภาพความเป็นนักศึกษาเป็นอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตที่หาค าจ ากัดความของช่วงเวลาที่ผ่าน
มาไม่ได้ ไม่รู้จะเวลาผ่านไปช้า หรือ เร็วไป เมื่อรู้ตัวอีกทีกลายเป็นคนที่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อความลง
กระดาษหน้านี้อยู่ ช่วงชีวิตที่ผ่านมามีทั้งเรื่องราวที่ดี และไม่ดีปะปนกันบ้าง เราไม่สามารถกลับไป
แก้ไขหรืออยู่กับเรื่องที่ผ่านมาได้ ท าได้เพียงแค่ก้าวต่อไป ก้าวข้ามอดีต ก้าวข้ามความล้มเหลว และไป
ต่อ หากขาดใครไปสักคนผู้เขียนอาจไม่ได้มีโอกาสมาขอบคุณทุกคนตรงนี้  

ขอบคุณก าลังใจจากคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันมาเสมอ โดยเฉพาะ 
ครอบครัวที่รักและพร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา  

ขอบคุณอาจารย์เอกรินทร์ที่มอบโอกาสในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ขอบคุณที่คอยแนะน า
และชี้ทางสว่างให้ผู้เขียนอยู่เสมอ ขอบคุณอาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา และ ภาคประวัติศาสตร์ทุก
ท่านที่มอบความรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้ผู้เขียน  

ขอบคุณชาวบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝาทุกท่านที่ดูแลผู้เขียนและเพ่ือนเหมือนลูกเหมือน
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความเข้มแข็งของชุมชนขึ้นอยู่กับการรวมกลุ่มเพราะความสามารถของชุมชนจ าเป็นต้อง
อาศัยวิธีการรวมกลุ่มให้เป็นพลังที่เข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจสังคม 
การเมืองของคนในชุมชน ความส าเร็จจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมกลุ่มและสมาชิกกลุ่มว่าสามารถพัฒนา
ตนเองได้มากน้อยแค่ไหนและมีการให้บุคคลนั้นเป็นคนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ตัดสินใจด้วยเหตุผล
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุภาภรณ์ อุ่นเมตราจิต, 2526 : 79) 

การสร้างเครือข่าย จึงเป็นแนวคิดส าคัญและถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะ   
ในประเทศไทย การอธิบายภาพการเคลื่อนตัวจากกลุ่มสู่การรวมตัวเป็นเครือข่าย เพ่ือสร้างพลังในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการหรือสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง  ๆ ได้ จากแนวคิดและ
ความหมายของเครือข่ายทางสังคมของนักวิชาการหลากหลาย สามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายสังคม
หมายถึง ความสัมพันธ์ของบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในลักษณะความสัมพันธ์
ที่มีความหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน การรวมตัวขององค์กรในชุมชนโดยมีความเท่าเทียมกัน เป็นการ
จัดการที่เกิดจากการเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างองค์กร อีกทั้งเป็นการรวมกันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพยากร เกิดความร่วมมือร่วมใจ ลดความขัดแย้งของสมาชิกในชุมชน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมในสังคม ดังนั้น แนวคิดเครือข่ายทางสังคมจึงเป็นแนวคิดที่จะช่วยในการ
อธิบายภาพการเคลื่อนตัวจากกลุ่มสู่การรวมตัวเป็นเครือข่าย เพ่ือสร้างอ านาจในการต่อรอง การจัดการ
หรือเปลี่ยนแปลงในชุมชน 

อีกทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายก่อให้เกิดประโยชน์ ประการแรก คือ แทนที่จะต้อง
ท างานคนเดียวหรือกลุ่มย่อย ๆ ท าให้ได้มาท างานร่วมกลุ่ม มาร่วมกันก าหนดประเด็นส าคัญ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ ซึ่งอาจจะมาจากการประชุมเครือข่าย ประการที่สอง คือ การ
ได้รับข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่ท าให้เกิดความเข้าใจ รวมทั้งความเชื่อถือซึ่งกันและกันมากขึ้น เครือข่าย
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งนอกจากเครือข่ายภายในชุมชนแล้ว การเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกเพ่ือประสานความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงานซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องจะ
ท าให้เกิดพลังเครือข่ายที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การสร้างความ
เข้าใจในเรื่องของการสร้างเครือข่ายชุมชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับ
การด าเนินการเพ่ือให้เกิดสังคมที่เป็นสุข (สนิท สัตโยภาส, 2558 : 20)
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การส่งเสริมการพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มต่อเนื่องทั้งในด้าน
วิชาการและผลประโยชน์ร่วม ทุกคนมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน เมื่อกลุ่มเจริญเติบโตมีสมาชิก
มากขึ้นกลุ่มก็จะมีพลังเคลื่อนไหว (พัฒน์ บุณยรัตน์พันธ์, 2549 : 151) เมื่อกลุ่มมีการพัฒนากลุ่มจะ
ท าหน้าที่เป็นเสมือนศูนย์กลางของความรู้ โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับสมาชิกกลุ่ม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดการบริหารกลุ่ม เช่น การเป็น
สมาชิกที่ดี การเข้าร่วมประชุม การใช้สิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยได้เรียนรู้ระบบการท างาน
ด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจจากการปฏิบัติจริง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและ
ครอบครัวได้ (จรัญ ฟูเต็มวงค์, 2538 : 2) 

แต่การรวมกลุ่มท้องถิ่นให้เป็นรูปร่างกลับไม่ได้เริ่มจากเจตนารมณ์ของคนในชุมชนเอง  
แต่กลับมีการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐหนึ่งในตัวอย่าง คือ “โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”  
ที่ถูกประกาศใช้เมื่อปี 2544 เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลในการเพ่ิมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน  
ในระดับรากหญ้า ซึ่งประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของกระทรวง ทบวง กรม และฝ่าย
สนับสนุนที่เป็นภาคเอกชน จึงเป็นรูปแบบของการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง 
ประเทศไทยรับแนวคิดการด าเนินโครงการ OTOP (ONE TAMBON ONE PRODUCT) มาจาก
ประเทศญี่ปุ่น (Oita International Center: OIC) และน ามาปรับใช้โดยภาครัฐเข้าช่วยเหลือในด้าน
ความรู้สมัยใหม่ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชน   
สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ปภังกร  วงศ์ชิดวรรณ, 2551 : 7). 

กลุ่ม OTOP ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยมีอยู่แทบทุกแห่งหนในประเทศ แต่ในระยะยาว
กลุ่มเหล่านี้กลับอยู่ได้แค่เพียงชั่วคราว  นโยบายที่มาจากรัฐบาลที่หวังทุ่มงบประมาณเป็นหมื่นล้าน
เพ่ือพลิกเศรษฐกิจรากหญ้า โดยเฉพาะการชูโครงการ OTOP เพ่ือสร้างรูปธรรมการส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากภาครัฐ การเปิดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ือเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งทุนใหม่ที่จะน าไปสู่การสร้างรายได้ เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทาง
ส าหรับชุมชนในการแสวงหาเงินทุนเพ่ือผลิตสินค้า ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นตัวเลขหรือสถิติอาจบ่งบอกถึง
ความส าเร็จของโครงการนี้ได้บ้าง แต่แท้ที่จริงนั้นอาจไม่ได้เพ่ิมพูนรายได้ให้ชุมชนเท่าที่ควร เพราะใน
ความเป็นจริงฐานของชุมชนเป็นระบบที่เชื ่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนเข้าด้วยกัน มีกิจกรรม       
ในชีวิตประจ าวันที่เกิดมาจากการเรียนรู้  การประมวลข้อมูลที่ส ารวจวิจัย และสังเคราะห์ร่วมกันของ
ชุมชน ก่อให้เกิดกิจกรรมน าเอาทุนต่าง ๆ ของชุมชน ทั้งทรัพยากร ความรู้ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาเป็นทุน
ชีวิต ซึ่งภาครัฐให้ความส าคัญไปที่ทุนที่เป็นเงินมากกว่าทุนชีวิตของคนในชุมชน 

ขณะที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มชุมชนเป็นเจ้าของ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ    
ที่ได้รับประโยชน์หรือประสบความส าเร็จการด าเนินธุรกิจในด้านยอดขายจากการเป็นสินค้า  OTOP    
มีเพียงแค่บางกลุ่มที่รัฐบาลทุ่มงบประมาณจ านวนมากเข้าไปสนับสนุน โดยผ่านหน่วยงานภาครัฐ  
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เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น ดังที่พบใน
หลายกรณี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่ประสบความส าเร็จมาก่อนหน้าแล้ว การส่งเสริมดังกล่าวนี้จึงเป็น
การลงทุนที่ไม่มีการคิดต้นทุน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงท าให้มีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่ได้รับการ
ส่งเสริมเท่านั้น ชาวบ้านทั่วไปจะไม่สามารถเลียนแบบหรืออาศัยประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จ   
ที่เกิดขึ้นไปใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มได้ 

กรณี “กลุ่มจักสานบ้านนาดี” ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นตัวอย่างของกลุ่ม 
ที่ไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมโครงการของภาครัฐ เป็นการก าหนด
จากศูนย์กลาง (Top - Down Policy) ขาดการศึกษาข้อมูลของชุมชนท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการและความเป็นจริงของชุมชน จึงเกิดข้อจ ากัดเมื่อรัฐเข้ามาด าเนินการ คือ 
กระบวนการด าเนินการ ซึ่งเป็นการวางแผนที่มิได้มาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ขาดความ
ยืดหยุ่นในกระบวนการท างาน  ขาดการกระจายความรับผิดชอบให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
และขาดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนในสังคม รวมทั้งปัญหาการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าทีบ่างส่วน 

ตามค าบอกเล่าของชาวบ้าน  กลุ่มจักสานบ้านนาดีเคยก่อตั้งขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือ
ราวปี 2550 การก่อตั้งกลุ่มในครั้งนั้นเกิดข้ึนจากเหล่าพัฒนากรที่เข้ามาในชุมชนตามนโยบาย          ที่
ต้องการเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้กับคนในชนบท ดังที่ภาครัฐก าหนดนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่  10 ออกมาใช้ เนื่องจากภาครัฐมองว่าชุมชนตกอยู่ ใน ยุคของการ
เปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่เมืองอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกส่วน 
ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของการพัฒนาชุมชนชนบท ดังนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาและการจัดการความรู้มีมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุ่ม และมีการเรียนรู้ร่วมกัน 
ท าให้สามารถจัดการกับปัญหาที่มากระทบกับชุมชนได้ในระดับหนึ่ง พร้อมกับมีการเตรียมความพร้อม
ของท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกลไกการบริหารงานให้พร้อมรับ
ภารกิจกระจายอ านาจโดยภาครัฐ   อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผู้น าการพัฒนาโดยเฉพาะผู้น าชุมชน
และปราชญ์กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ และมีบทบาทส าคัญเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมขน
ท าให้มีชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือเรียนรู้และประยุกต์ใช้อยู่ทั่วทุก
ภูมิภาค (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : ออนไลน์) 

การส่งเสริมกระบวนการประชาคมส่วนท้องถิ่นและอ าเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้น าชุมชน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่
ชุมชนจะช่วยยกระดับชุมชนได้ตามฐานคิดของรัฐในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (ปี 2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท 
ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบ
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ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์ 
พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจทั้งในเมืองและชนบทจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อน
ประเทศชาติให้เดินต่อไปข้างหน้า กลุ่มจักสานบ้านนาดีจึงเกิดขึ้นมาภายใต้การดูแลกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในช่วงแรกมีสมาชิกจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในต าบลนาดีอยู่หลายคนด้วยกัน 
และด าเนินกิจการไปได้ด้วยดีภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ  ที่มีหน้าที่ชี้น าแนวทาง    
การบริหารจัดการ  แต่ท้ายที่สุดกลุ่มจักสานบ้านนาดีกลับเผชิญอุปสรรคหลายประการจนท าให้     
การรวมกลุ่มต้องชะงักลง 

ดังนั้น การศึกษากลุ่มจักสานบ้านนาดี เพ่ือให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการรวมกลุ่ม 
หรือเครือข่ายทางสังคม เนื่องจากความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ ที่ผ่านมา
นักวิชาการหลายท่านให้ความสนใจกับการรวมกลุ่ม  โดยเฉพาะการรวมกลุ่มที่สร้างผลงานจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่น าเอาจุดเด่นของแต่ละชุมชนมาเป็นจุดขาย หรือ น าเสนอทั้งมิติทางด้านงาน
หัตถกรรม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อาหาร  รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ขณะที่  
“กลุ่มจักสานบ้านนาดี” ซึ่งเป็นกลุ่มที่น าศิลปะหัตกรรมมาเป็นจุดเด่น แต่กลับได้ผลลัพธ์ไมด่ีเท่าที่ควร
และต้องหยุดด าเนินการไปในที่สุด  

เนื่องจากการสร้างกลุ่มจักสานบ้านนาดี สมาชิกไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม 
และยังขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์การด าเนินงานของกลุ่ม  มีการประชุมสมาชิกกลุ่มน้อยครั้ง     
ขาดความเชื่อมั่นในกลุ่มและผู้น า อีกทั้งยังขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
กลุ่มจักสานบ้านนาดีมีการบริหารจัดการกลุ่มไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือในการพัฒนากลุ่มจ าเป็นอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุน
ให้กลุ่มเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องการบริหารการจัดการองค์กร 

ผู้ศึกษาจึงน าเสนอภาพรวมและเจาะลึกอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ทั้งมิติเชิง
โครงสร้างจนถึงระดับปัจเจก โดยเริ่มต้นศึกษาจากกลุ่มที่ไม่ประสบความส าเร็จ และมุ่งเน้นไปที่
กระบวนการหรือการบริหารจัดการทรัพยากรภายในชุมชน ด้วยการน าแนวคิดเรื่องของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเครือข่ายทางสังคมมาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นจุดบกพร่องของ
เครือข่ายและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ “กลุ่มจักสานบ้านนาดี” เพ่ือสานต่อให้กลุ่มจักสานบ้านนาดี
กลับมาสร้างผลิตภัณฑ์จากความสร้างสรรค์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหา
พร้อมหาทางออกให้กับกลุ่มได้อย่างยั่งยืนสืบต่อไป 

 
 
 



5 

 

 

ค าถามของการศึกษา 
 ปัจจัยใดที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มจักสานบ้านนาดี
ตลอดจนภาพสะท้อนของวิถีชีวิตชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝาจากอดีตจวบจนปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบของกลุ่มจักสานบ้านนาดี ตลอดจนแนวทางในการสร้างเครือข่ายของ
กลุม่ในอดีตที่สะท้อนความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบ้านนาดี และบ้านห้วยปลาฝา 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการก่อตั้งกลุ่มจักสานบ้านนาดีที่มีภาครัฐเข้ามาสนับสนุนว่าส่งผลกับ 
วิถีชุมชนความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างไร 

3. เพ่ือหาแนวทางในการสร้างกลุ่ม หรือเครือข่ายในชุมชนที่มาจากการขับเคลื่อนภายใน
ชุมชน เพ่ือเป็นกรณีตัวอย่างที่จะช่วยให้เกิดการสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ประกอบกับปัญหาเชิงโครงสร้างส่งผลให้การ
รวมกลุ่มจักสานบ้านนาดีเกิดขึ้นได้เพียงชั่วคราว การผลักดันให้เกิดกลุ่มจักสานบ้านนาดีประสบกับ
ปัญหาในด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ และ การขาดความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของคนใน
ชุมชน จึงท าให้กลุ่มจักสานบ้านนาดีอยู่ได้เพียงชั่วคราว 

 
ขอบเขตของการศึกษา   

1. ขอบเขตเชิงภาคสนาม 
พ้ืนที่ที่ผู้ศึกษาเลือกลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลภาคสนามและสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม คือ 

พ้ืนที่ของต าบลบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยป่าไม้ มีความอุดมสมบูรณ์ 
และคนในชุมชนยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม การด าเนินชีวิตของผู้คนยังคงเน้นการท าเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาใหญ่เล็กสลับซับซ้อน อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีล าน้ าหมัน
และล าน้ าเหืองเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
พ้ืนที่สีเขียวซึ่งรายล้อมไปด้วยป่าเขา ท าให้คนในพ้ืนที่สามารถใช้ทรัพยากรในป่าได้อย่างมหาศาล 
ภายใต้การบริหารจัดการของคนในชุมชนผ่านองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

นอกจากนี้ พ้ืนที่ของต าบลบ้านนาดี มีปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญงานหัตถกรรมอาศัยอยู่
หลายหลังคาเรือน โดยเฉพาะพ้ืนที่หมู่ที่ 1 บ้านนาดี และหมู่ที่ 3 บ้านห้วยปลาฝา ในการท าหัตถกรรม
จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจากป่าในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการจักสาน พ้ืนที่ของต าบล
บ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จึงเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการศึกษาเรื่องของภูมิปัญญาด้าน  
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หัตกรรมจักสาน อีกทั้งในอดีตยังมีมาตรการจัดตั้ง “กลุ่มจักสานบ้านนาดี” ขึ้นและได้รวบรวมสมาชิก 
ที่มีความสามารถด้านการจักสานมาประกอบกิจการร่วมกัน ก่อนที่กลุ่มดังกล่าวจะเผชิญกับปัญหา
และอุปสรรคจนสลายไปในที่สุด 

 

2. ขอบเขตเชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) และการ

จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้กับกรณีการรวมกลุ่มที่ ไม่ราบรื่นของกลุ่มจักสานบ้านนาดี เพ่ือให้
มองเห็นภาพของสาเหตุให้ชัดเจนได้มากขึ้น มูลเหตุปัจจัยภายในและภายนอกที่ได้เข้ามากระทบกับ
ปัจเจกและชุมชนย่อมส่งผลกับสภาพแวดล้อมและเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ต้องปรับตัวไปให้เข้ากับ
บริบทของสังคมและวัฒนธรรม   ซึ่งการปรับตัวเหล่านี้ไม่ได้ด าเนินไปอย่างราบเรียบ ความล้มเหลว 
ในการรวมกลุ่มดังกล่าวจึงต้องอาศัยแนวคิด “เครือข่ายทางสังคม” และ “การจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” มาประกอบกันเพ่ือให้มองเห็นปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

3. ขอบเขตเชิงประชากร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีสัมภาษณ์โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ 

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านอายุระหว่าง 
60 - 90 ปี ในบ้านนาดี 5 คน และ บ้านห้วยปลาฝา 5 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้าน จ านวน 10 คน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มจักสาน ความเป็นคนท้องถิ่นท าให้ทราบถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรและ
ความสามารถของปราชญ์ชาวบ้านที่จะบริหารจัดการงานฝีมือจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อทุกคนเข้ามาเป็น
เครือข่ายทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ บุคคลเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญต่อกลุ่มจัก
สานบ้านนาดี และเป็นกลุ่มคนที่จะช่วยขับเคลื่อนกลุ่มไปข้างหน้าด้วยองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีติดตัวมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีบทบาทส าคัญด้านการสนับสนุนงบประมาณ
และการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้คนทั้งในและนอกชุมชนตระหนักถึงการมีอยู่ของ
ภูมิปัญญาด้านจักสานของชุมชน และยังเป็นศูนย์กลางด้านนโยบายที่ท าให้เครือข่ายหรือกลุ่มจักสาน
บ้านนาดีด าเนินต่อได้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. เครือข่ายทางสังคม หมายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคล หรือ กลุ่ม
ผ่านรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยการท ากิจกรรมร่วมกันตลอดจนมีเป้าหมายร่วมกัน 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความ
เฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
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ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์
ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

3. ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง ผู้ที่ชาวบ้านให้การยอมรับนับถือ และให้ความศรัทธาคุณสมบัติ
ที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในชุมชน อาทิ การเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีจิต
สาธารณะและมีจิตส านึก รับผิดชอบต่อส่วนรวม อีกท้ังเป็นผู้มีบทบาทในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไปใช้แก้ปัญหาให้กับชุมชน รวมไปถึงภารกิจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีคุณค่าที่มีอยู่ในตนเอง   ให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม 

 
สถานที่ในการศึกษา 

มิติกายภาพ 
บ้านนาดี หมู่ที่ 1 และ บ้านห้วยปลาฝา หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
มิติทางสังคม  
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ลงพื้นที่ภาคสนามในต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ซึ่ งประกอบไปด้วยหมู่บ้ านทั้ งหมด 9 หมู่บ้ าน ซึ่ งในการเก็บข้อมูลผู้ศึกษาได้ลงเก็บข้อมูล  
หมูท่ี่ 1 บ้านนาดี และหมู่ที่ 3 บ้านห้วยปลาฝา ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นหลักเนื่องจาก
มีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องจักสานอยู่ในพ้ืนที่หลายท่าน อีกทั้งในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็น
ศูนย์กลางในการรวมกลุ่มซึ่งมีผู้น าเป็นคนในพ้ืนที่บ้านนาดี ประกอบกับพ้ืนที่ทางกายภาพของต าบล
นาดีเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกข้าวในพ้ืนที่ราบลุ่มและท าไร่บนพื้นที่ราบสูง คนใน
ชุมชนยังคงยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เมื่อว่างจากการท าไร่ท านาการท างานหัตถกรรม   จึงเข้า
มารองรับเวลาว่างของคนในชุมชน ท าให้เกิดเป็นภูมิปัญญาในการจักสานสืบต่อกันมา นอกจากนี้ 
พ้ืนที่ในบริเวณต าบลนาดียังรายล้อมไปด้วยป่า ซึ่งมีทรัพยากรที่เอ้ือต่อการท างานจักสานท าให้ปราชญ์
ชาวบ้านและผู้สูงอายุจ านวนไม่น้อยมีกิจกรรมให้ท า ทั้งการผลิตเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนและขายเพ่ือ
สร้างรายได ้
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การศึกษาเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มจักสานบ้านนาดี เป็นการสร้างความเข้าใจถึงรูปแบบ
วิถีชีวิต รูปแบบความสัมพันธ์ของผู้คนในบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา ตลอดจนเรียนรู้แนวทางในการ
สร้างกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป 
 
 
 



8 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  
ส าหรับงานศึกษาชิ้นนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพ โดยอาศัยข้อมูลจากทั้งข้อมูลปฐมภูมิ

และข้อมูลทุติยภูม ิ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการศึกษาจากภาคสนาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.1. การสังเกตการณ์ เป็นวิธีการที่ส าคัญเพ่ือให้เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ รวมทั้งวิธีคิด
ของคนในท้องถิ่น เริ่มต้นจากการสังเกตการณ์กิจกรรมที่ส าคัญในชุมชน เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของ
การจักสานที่ภาครัฐน ามาสานต่อเป็นกลุ่มจักสานบ้านนาดี  รวมทั้งความสัมพันธ์ของคนในชุมชน บ้าน
นาดีและบ้านห้วยปลาฝา  นอกจากนี้ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งผ่านการเรียนรู้ขั้นตอนการจัก
สานซึ่งจะท าให้เห็นกรรมวิธีการผลิตและประโยชน์ใช้สอย  รวมทั้งคุณค่าของงานหัตถกรรม อันเกิด
จากภูมิปัญญาที่น ามาใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนบ้านนาดี และบ้านห้วยปลาฝา อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย  จงึท าให้การจักสานยังคงด ารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้  

1.2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ด้วยการเข้าไปพูดคุยกับคนในชุมชน 
โดยตั้งประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจักสานบ้านนาดีไว้ล่วงหน้าและพูดคุย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ จากคนในชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการท า
หัตถกรรมอย่างจักสานในต าบลบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  ในการสัมภาษณ์จึงแบ่ง
ผู้เกี่ยวข้องได้เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีฝีมือและความรู้ในงานหัตถกรรม บุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น และคนในชุมขนที่เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนกลุ่ม ในฐานะผู้
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนอันเป็นอัตลักษณ์และส่งเสริมรายได้ภายในครัวเรือน  

การเข้าถึงข้อมูลต้องอาศัยผู้น าชุมชนอย่างผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน เป็นผู้แนะน าปราชญ์
ประจ าหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังอาศัยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ทราบถึง
กระบวนการการจัดการทรัพยากรและขั้นตอนการผลิตเครื่องจักสาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากความรู้
ของปราชญ์ชาวบ้านที่รับเอาภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งข้อมูลที่ท าให้เห็นว่าเครือข่ายทาง
สังคมอย่างสมาชิกภายในครัวเรือนและชุมชนที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนให้ภูมิปัญญายังคงอยู่ 
อีกทั้งยังเป็นคลังแห่งความรู้ที่สานกันด้วยความสัมพันธ์ในรูปแบบเครือญาติ กลุ่มเพ่ือนของคนในชุมชน 
ที่มีส่วนในการสร้างกลุ่มจักสานบ้านนาดีซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายทางสังคมด้วย 

2.  ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี บทความ ตลอดจนวิทยานิพนธ์
ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมและการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะสะท้อนภาพของกลุ่มจักสาน
บ้านนาดี ผ่านรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเจ้าหน้าที่รัฐ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ต้อง
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบแต่กลุ่มจักสานบ้านนาดียังไม่สามารถคงอยู่ได้อย่างถาวร ดังนั้นการน า 
“เครือข่ายทางสังคม”และ”การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น” มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ือศึกษา
อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือแก้ไขให้กลุ่มด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
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3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และแบบส ารวจมารวบรวม แยกแยะเป็นหมวดหมู่ 

เพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ 
3.2. น าข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ และจากการสังเกตการณ์ ไม่ว่าจะเป็น

ภาพรวมของสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมขน กิจกรรมภาคการเกษตร ตลอดจน
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจมาเรียบเรียงและวิเคราะห์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อม 
การผลิต เศรษฐกิจ และสังคม 
 
กรอบแนวคิดทฤษฎี 

แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาวิเคราะห์กรณีศึกษากลุ่มจักสานบ้านนาดี  อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย สามารถน าแนวคิดเรื่อง“เครือข่ายทางสังคม”และ”ภูมิปัญญาท้องถิ่น” มาประยุกต์ใช้
รวมกันได้ โดยมองผ่านความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่น ามาสู่การเพ่ิมพูน
ความรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการจัดการของคนในชุมชนเอง กรณีของการ
รวมกลุ่มที่หยุดชะงักอย่างกลุ่มจักสานบ้านนาดีนั้น อาจเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ หรือกลุ่ม
อาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้คนท าให้เกิดกลุ่มแค่เพียงในนามแต่ไม่ได้มีอยู่จริง ความสัมพันธ์
ของปัจเจกแต่ละคนที่ยึดโยงกันนั้นมีความส าคัญในมิติของการช่วยเหลือเกื้อกูล รวมถึงการสืบทอด
องค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านจากประสบการณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้ แล้วจึงก่อร่างสร้างเครือข่ายทาง
สังคมของกลุ่มจักสานบ้านนาดีขึ้นมา 

ถึงแม้ว่ากลุ่มจะไม่ได้ด าเนินการต่อ แต่ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนยังคงด าเนินอยู่ และมี
ความใกล้ชิดสนิทสนมกัน จากหน่วยย่อยที่สุดอย่างครอบครัว ญาติ เพ่ือนบ้าน รวมกันเป็นชุมชนที่มี
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาอ านวยความสะดวกในฐานะของหน่วยงานท้องถิ่นภายใต้ก ากับของ
รัฐบาล ความเชื่อมโยงเหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างของเครือข่ายทางสังคมที่คนในชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
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ภาพที ่1 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดเครือข่ายทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สัมพันธ์กัน 
ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ 

 
จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าเครือข่ายทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ความเชื่อมโยงกัน โดยที่

แนวคิดท้ังสองสามารถน ามาใช้ในการศึกษาร่วมกันได้ ผู้ศึกษามองว่าการด าเนินเครือข่ายจะต้องอาศัย
ตัวปัจเจกบุคคลอันเป็นสมาชิกในชุมชน รวมตัวกันขึ้นมาเพ่ือการรักษาผลประโยชน์บางอย่างหรือ
แสดงถึงจุดยืนในกรณีของกลุ่มจักสานบ้านนาดีนั้นยังขาดปัจจัยบางประการที่ท าให้การรวมกลุ่ม      
ไม่สามารถด ารงอยู่ได ้

ทั้งนี้การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องอาศัยความรู้ที่คนในชุมชนเองสั่งสมไว้จากรุ่นสู่รุ่น   
ในกรณีนี ้คือ การจักสาน มาใช้ศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างเนื่องจากในการจักสานต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ
อย่าง ไผ่ มาเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน องค์ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่ง    ภูมิ
ปัญญาของคนในชุมชน ประสบการณ์และการเรียนรู้ว่าควรจะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
อย่างไรได้กลายเป็นความรู้พ้ืนฐานของเหล่าปราชญ์ชาวบ้านในต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
และได้ขยายองค์ความรู้ไปสู่คนรุ่นหลังถึงแม้กว่าการจักสานจะไม่เป็นที่นิยมส าหรับคนรุ่นใหม่         
แต่ความรู้เหล่านี้ได้ถูกสืบทอดมาจากคนในครอบครัวอยู่จนปัจจุบัน 
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กลไกของการบริหารจัดการองค์ความรู้ท้องถิ่นเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ และ     
ไม่สามารถพัฒนาแบบฉับพลันได้ เวลาและการบริหารจัดการต้องเติบโตควบคู่กันไปกับความรู้ท้องถิ่น
ที่มีอยู่แต่ละคนมาแบ่งปันจนค่อย ๆ พัฒนามาเป็นระบบของชุมชน เป็นโครงสร้างทางสังคมที่คนใน
ชุมชนรับรู้ร่วมกันและท้ายที่สุดภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ท้องถิ่นจะเป็นที่ประจักษ์ต่อส่วนร่วม ชุมชน 
และสร้างคุณูปการให้กับสังคมได้น าความรู้ส่วนนี้ไปใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

 
แผนการด าเนินงานและระยะเวลาท าการวิจัย   

งานศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษารวมทั้งสิ้น 10 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2561 จนถึง เดือนพฤษภาคม 2562   ด้วยวิธีการค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร  การลงพ้ืนที่  
เก็บข้อมูลภาคสนาม และการตีความวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลา ดังนี้ 

 
สิงหาคม - พฤศจิกายน 2561 ค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ จากงานวิจัยเชิง

เอกสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความในวารสาร รวมถึงสื่อ
ออนไลน์  เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและที่มาของกลุ่ม    
ที่จะท าการศึกษา 
 

กันยายน - ธันวาคม 2561 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม เรียนรู้วิถีชีวิต พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายในชุมชน 
 

มกราคม - มีนาคม 2561 น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทั้งสองส่วนมารวบรวมตีความ  
และวิเคราะห์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี ที่เลือกใช้ในประเด็นที่
ท าการศึกษา 
 

เมษายน - พฤษภาคม 2561 สรุป ตรวจทาน แก้ไข และจัดท ารูปเล่ม 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง”กระบวนการสร ้า ง เคร ือข ่ายทางส ังคม ที ่ไม ่ประสบความส า เร ็จ 

กรณีศึกษากลุ่มจักสานบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” ผู้ศึกษาได้ท าการทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว โดยน าเสนอเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ แนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดเรื่องเครือข่ายทางสังคมควบคู่กับแนวคิดการจัดการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่วนที่สอง คือ งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นประเด็น การรวมกลุ่ม
หรือเครือข่ายที่มาจากการขับเคลื่อนโดยชุมชน และการรวมกลุ่มที่ภาครัฐเข้ามาก ากับหรือเป็นการ
ขับเคลื่อนจากภายนอก เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน ามาวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับประเด็นที่ศึกษา โดย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมที่ได้รับความสนใจในแนวทางที่ประสบความความส าเร็จ แต่
ในขณะเดียวกันยังคงมีการรวมกลุ่มทางสังคมที่ไม่เป็นกลุ่มก้อนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความส าคัญของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ชุมชนหรือสังคมด ารงอยู่ได้ จาก
แนวทางของงานวิจัยที่จะกล่าวต่อไปนี้สามารถน ามาปรับใช้ในกรณีศึกษาเครือข่ายทางสังคมที่ไม่
ประสบความส าเร็จได้อย่างมีนัยส าคัญ  

 
2.1 แนวคิดของเครือข่ายทางสังคม (Social Network) 

แนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) มีพัฒนาการมาจากพ้ืนฐานของทฤษฎี  
การแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) โดยมีนักคิดคนส าคัญ คือ Richard Emerson ซึ่งต่อยอด
ความคิดมาจาก George C. Homans โดยมีฐานคติ (Assumption) คือเครือข่ายสังคมจะประกอบไป
ด้วยบุคคลหรือตัวแสดง (Actor) ที่มีความสัมพันธ์ (Relation) ซ่ึงกันและกันตามบทบาทหรือหน้าที่ที่
แต่ละคนหรือคู่ความสัมพันธ์มีอยู่ ซึ่งแต่ละคนนั้นมิได้มีเพียงบทบาทเดียว หากแต่มีหลายบทบาทที่
จะต้องสวมใน ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเครือข่ายสังคม บางครั้งอาจเป็นไปตาม
ทฤษฎีของการ แลกเปลี่ยน เพราะบุคคลไม่เพียงแต่ท าตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคม หรือตาม
บรรทัดฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้น แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลยังขึ้นอยู่บนพ้ืนฐานของการ
รับรู้และการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างคู่ความสัมพันธ์ ทั้งในด้านวัตถุและ
ทางด้านจิตใจ ในปัจจุบัน สถานภาพองค์ความรู้ของแนวคิดนี้ได้ถูกใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis) การสร้างตัวตนของเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ (Integrated Exchange Forming)  รวมไปถึงการศึกษาอ านาจและการ
พ่ึงพา (Power and Dependence) ภายในเครือข่าย  
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ปัจจุบันองค์ความรู้ของแนวคิดเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ถูกน ามาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis) การสร้าง
ตัวตนของ เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ ( Integrated Exchange Forming) รวมไปถึง
การศึกษาอ านาจและการพ่ึงพา (Power and Dependence) ภายในเครือข่าย โดยส่วนใหญ่แล้ว
นักวิจัยผู้มุ่งศึกษาสังคมโดย อาศัยแนวคิดนี้มักจะเริ่มต้นจากปรากฏการณ์จริงในพ้ืนที่ และวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพ่ือให้เห็นแบบแผน และกระบวนการท างานของเครือข่ายเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ท า
ให้ได้ร่องรอยของความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจเจกบุคคล และองค์กรที่ท างานร่วมกันเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกันในรูปของเครือข่ายมากข้ึน (ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์,2554. : 31) 

ในทางสังคมวิทยา เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจาก
กลุ่ม โดยที่กลุ่มจะมีขอบเขตที่ชัดเจน รู้ว่าใครเป็นสมาชิก ใครไม่ใช่สมาชิก มีความเป็นรูปธรรม 
มองเห็นได้ มีโครงสร้างทางสังคมในระดับหนึ่ง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่มี
ขอบเขต การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นและมองไม่เห็นเป็นรูปธรรมก็
ได้ สาระของการเชื่อมโยงระหว่างกันที่จะช่วยให้มองเห็นรูปธรรมของเครือข่ายมี 3 ลักษณะ คือ 
เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายความสัมพันธ์ ในการอยู่ร่วมกัน 
เครือข่ายไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว อาจมีการออกแบบโครงสร้างขึ้นมาท าหน้าที่สาน
ความสัมพันธ์ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรให้ต่อเนื่อง แต่ในเครือข่ายไม่มีใครบังคับให้ใครกระท าอะไรได้ 
แต่ละคน/กลุ่มองค์กรต่างก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอ ๆ กัน ดังนั้นรูปแบบความสัมพันธ์ทาง
สังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนกว่ากลุ่ม/องค์กรมากนัก (Boissevain and Mitchell, 1973) 

ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว สามารถน ามาใช้อธิบายพฤติกรรมของบุคคลได้แต่ใน
ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดเรื่องเครือข่ายทางสังคม และ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมใน
ประเทศไทยยังคงอยู่ในวงจ ากัด ยังมิได้น าเอาวิธีการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมมาใช้ อธิบาย
พฤติกรรมทางสังคมเท่าที่ควร ท าให้ขาดความเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ อีกมากที่เกิดขึ้นในสังคม 
และยังมีกลุ่มบางกลุ่มที่ยังไม่ประสบความส าเร็จในการรวบรวมผู้คนเข้ามาเป็นเครือข่ายทางสังคม 
ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมอยู่จ านวนหนึ่งซึ่งมีผลการศึกษาออกมาเป็น
รูปธรรมและมีกลุ่มที่จับต้องได้ มีโครงสร้างขององค์กรและมีกิจกรรมร่วมกัน อย่างที่กล่าวไปข้างต้น
ยังคงมีเครือข่ายที่ประสบความล้มเหลวและต้องได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ดังนั้นการศึกษาเครือข่าย
ทางสังคมโดยน าเอาตัวอย่างงานวิจัยที่ประสบผลส าเร็จมาเป็นแนวทางเพ่ือวิเคราะห์ต่อไปว่าปัจจัยใด 
หรือรูปแบบของเครือข่ายใดที่กลุ่มจักสานบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอันเป็นกลุ่มที่ถูก
ผลักดันให้พัฒนาภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมแต่กลับไม่เกิดเครือข่ายที่จริงจังหรือเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมอาจบอกได้ว่ามีสิ่งใดหล่นหายไประหว่างเส้นทางการ
จัดตั้งกลุ่ม  
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ตัวอย่างเครือข่ายที่สามารถต่อยอดและด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องในงานศึกษาของ ยุพล 
ธัญญะประกอบ (2553) และ สุภาวดี ส าราญ (2554) พบว่ากลุ่มท่ีประสบความส าเร็จ ประกอบไป
ด้วยปัจจัยหลายด้าน อาทิ กลุ่มมีประธานและคณะกรรมการของกลุ่มที่เข้มแข็ง เสียสละเวลาในการ
บริหารกลุ่ม สมาชิกมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นมาก มีความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการ โดย
ส่วนใหญ่กลุ่มระดับนี้มีความเข้มแข็งในฐานะการเงินสมาชิกมีความเชื่อมั่นต่อกลุ่ม  โดยมั่นใจว่ากลุ่ม
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และเป็นที่พ่ึงของสมาชิกได้ ส าหรับโครงสร้าง การจัดองค์กร มีการแบ่ง
บทบาทของคณะกรรมการอย่างชัดเจนอีกทั้งกลุ่มมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานของรัฐเป็นประจ า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการให้การสนับสนุนเงินทุนมากเป็นพิเศษ อีก
ทั้งยังมีความกระตือรือร้นในบทบาทการน าข้อมูลข่าวสารมาแจ้งกลุ่มและสมาชิก นอกนี้ยังพบว่าการ
บริหารกลุ่มเป็นลักษณะกระจายอ านาจท าให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมกับกลุ่มได้อย่างเต็มที่ 

นอกจากเครือข่ายเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่าสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี มีทัศนคติที่
ดีต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาที่สร้างรายได้ และก่อเกิดกิจกรรมอัน
แสดงถึงความร่วมมือของชุมชน สะท้อนการแก้ปัญหาสร้างความรู้ของชุมชนยึดหลักการพ่ึงตนเอง 
โดยไม่เป็นผู้รอรับความช่วยเหลือจากภายนอก  

แนวคิดในการน าภูมิปัญญามาสร้างรายได้ วิถีเดิมของชุมชนโดยอยู่บนพ้ืนฐานการใช้วัตถุดิบ
ที่มีในท้องถิ่น เป็นผลให้ชุมชนสามารถแก้ปัญหาด้านรายได้ มีการพ่ึงพากันและกันในชุ มชนที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อกันอย่างยั่งยืนได้ กลุ่มหรือเครือข่ายที่ตั้งขึ้นมาไม่ได้เกิดขึ้นจากการคิดที่อยากตั้งกลุ่มเพ่ือ
ท ากิจกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แต่เพียงอย่างเดียว  

แต่การเกิดขึ้นของกลุ่มที่เกิดขึ้นในท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย
และสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ผ่านกระบวนการประชาคมกลุ่มถือเป็นพ้ืนฐานทางด้าน
ประชาธิปไตยที่ดี ซึ่งเมื่อกลุ่มสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคด้านการรวมกลุ่มมาแล้วยังสามารถด ารงคง
อยู่อย่าง เป็นเพราะสมาชิกในกลุ่มไม่หยุดนิ่งอยู่กับบทบาทเดิมยังกระตือรือร้นที่จะหาความรู้เพ่ิมเติม
โดยการเข้าอบรมและร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานรวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจ า เพ่ือน ามา
ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการก่อให้เกิดรายได้ที่
นอกเหนือจากสมาชิกในกลุ่ม ยังส่งผลให้เกิดรายได้ของคนในชุมชนอีกด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นกลุ่มที่ประสบความส าเร็จล้วนมีการวางแผน การจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีเงินทุน และสมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ในทางกลับกันกลุ่มที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มที่ เกิดจากสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มและยังไม่
ทราบวัตถุประสงค์การด าเนินงานของกลุ่ม การประชุมมีสมาชิกกลุ่มน้อยมาก สมาชิกมีความเชื่อมั่น
ในตัวคณะกรรมการน้อยมาก เพราะการบริหารจัดการองค์กรยังไม่เป็นระบบ ท าให้กลุ่มประเภทนี้
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การได้รับข้อมูลข่าวสารและ
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ความรู้ด้านต่างๆ เพ่ือในการพัฒนากลุ่มจ าเป็นอย่างยิ่งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องให้การสนับสนุนให้
กลุ่มเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องการบริหารการจัดการองค์กร  กล่าวคือเมื่อ เครือข่ายที่
ไม่มีทิศทางวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จึงยากที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเครือข่ายประสบ
ปัญหาอันเนื่องจากการขาดเงินทุนส าหรับกิจกรรมและการประสานงานภายในเครือข่าย  

อีกปัจจัยหนึ่งคือ เครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่แพร่กระจายไประหว่างสมาชิก อาจมีการส่ง
ข่าวสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เครือข่ายต้องสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยให้คนซักถามหรือวิพากษ์วิจารณ์ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารภายในเครือข่ายได้  เมื่อเป็นเครือข่ายที่มีภาครัฐหรือ
เอกชนเป็นแกนหลักในการสนับสนุน อาจมีปัญหาด้านการติดตามและประเมินผลเครือข่าย เนื่องจาก
ธรรมชาติของเครือข่ายคือ ความไม่เป็นระบบและ มีโครงสร้างหลวมจึงยากที่จะชี้วัดความส าเร็จของ
เครือข่าย 
 
2.2 แนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น(Traditional Ecological Knowledge) 

ยศ สันตสมบัติ (2542) ในการศึกษา “ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ท าให้เราเรียนรู้ว่า เศรษฐกิจชุมชน คือ ทางเลือกของการพัฒนาที่เน้น
การสร้างฐานการผลิต กระบวนการเรียนรู้ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการทุนและตลาดใน
รูปแบบที่หลากหลาย โดยพิจารณาจากศักยภาพของท้องถิ่นเป็นหลัก ชุมชนกับธรรมชาติแวดล้อม
จะต้องมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เน้นความยั่งยืน ความเป็นธรรม คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพ
ของการผลิตไปพร้อมกัน 

ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย (2551)  เรื่อง “ตลาดและเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่ทาง
วัฒนธรรม” พบว่างานชิ้นนี้ให้ความส าคัญกับตลาดและเครือข่ายในรูปแบบตลาดกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิด
จากความผูกพันด้านชาติพันธุ์และตลาดแบบธุรกิจมีความสามารถท าให้เกิดความมั่นคงของท้องถิ่น
เพราะแสดงได้ถึงการช่วยเหลือในการประกันทรัพยากรที่จ าเป็นและประกันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ คือ คนต้องเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาโดยเน้นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นเป็นหลัก ชุมชนจะต้องมี
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยสืบทอดภูมิปัญญาเดิมและปรับประยุกต์เข้ากับวิทยาการ
สมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของยุคสมัยได้อย่างแท้จริง หากเป็นชุมชนชนบทที่ท าการผลิตใน
ภาคเกษตร นัยส าคัญของการเป็นชุมชนเรียนรู้ย่อมหมายความว่าชุมชนดังกล่าวมีการปรับปรุง 
คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์พืชอย่างต่อเนื่อง  สามารถควบคุมระบบการผลิตและสร้างอ านาจต่อรอง
กับภายนอกได้อย่างรู้เท่าทัน 

ต่อมาชุมชนจะต้องมีระบบการจัดการทรัพยากรที่ดี  และมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากร
ในระดับที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ มีส านึกของความเป็นชุมชน มีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งสามารถจัดการ
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ความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกชุมชน ชุมชนยังต้องมีความสารถในการวางกฎเกณฑ์
เพ่ือจัดระเบียบของชุมชนและจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ชุมชนต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ใช้ป่าผืนเดียวกันหรือใช้น้ าสายเดียวกัน เป็นต้น มีการสร้าง
เครือข่ายพหุพาคี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานรัฐ
และเอกชน เพ่ือสร้างข้ึนเป็นประชาคมในระดับต่างๆ ซึ่งท างานสู่จุดมุ่งหมายในการสร้างสังคมร่วมกัน 
ประกอบกับชุมชนต้องมีศักยภาพในการผลิต  ชุมชนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในฐาน
ทรัพยากรของตนเองว่า มีจุดแข็งอยู่ที่ตรงไหน ชุมชนมีศักยภาพในการผลิตอะไร ใช้อะไร ขายอะไรได้
อย่างยั่งยืน ศักยภาพในการผลิตยังหมายรวมถึงการเรียนรู้ที่จะเพ่ิมมูลค่าให้กับผลผลิตด้วยการแปรรูป 
การบรรจุหีบห่อ การส่งเสริมบทบาทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือรูปแบบของการสร้างรายได้อ่ืนๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ศักยภาพในการผลิตยัง
หมายถึงการที่ชุมชนจะต้องมีทุน ซึ่งมาจากการริเริ่มของชาวบ้านเอง มีการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการการผลิต เช่น การท าบัญชี มีการพัฒนาระบบตลาด มีความรู้เรื่องตลาด ร้านค้าชุมชน ไปจนถึง
การส่งออก ตามแต่ระดับการพัฒนาและศักยภาพของแต่ละชุมชนเป็นส าคัญ ท้ายที่สุดชุมชนจะต้องมี
ศักยภาพในการก าหนดและจัดการชีวิตของตนเอง นั่นหมายความว่าชุมชนสามารถด ารงอยู่อย่างมี
ศักดิ์ศรี ปราศจากการแทรกแซงและครอบง าจากภายนอก มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความเคารพใน
จารีตประเพณี ระบบคุณค่าและรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตน 

คณะกรรมการส านักงานการศึกษาแห่งชาติ (2541: 11-17) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิด
ปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่องความรู้
ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆอาจกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้การแก้ปัญหาการจัดการและการ
ปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเราภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชน และใน
ตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพ่ือศึกษาและน ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกัน เกิดการยอมรับ ถ่ายทอด 
และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้เช่นเดียวกับ อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544: 170-171) 
กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลาและในภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจึงอาจเรียกได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น Situated Knowledge หมายความว่า 
เป็นความรู้ที่ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หากในสังคมต่าง ๆ ปราศจากกระบวนการ
เรียนรู้ถึงแม้จะมีปัญญาก็ใช้ไม่ได้กับการพัฒนา เพราะการพัฒนา หมายถึง สถานการณ์ที่ไม่คงที่
สถานการณ์ที่ผันแปรตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าหากความรู้มิได้ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ก็ไม่สามารถท่ีจะเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับ
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะภูมิปัญญา มีระบบความรู้ที่ผสมผสานอยู่อันนี้เป็น
ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกอย่างหนึ่ง 

เช่นเดียวกับงานของ สิริมาส เฮงรัศมี (2547) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเปรียบได้กับ 
ความรู้ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่หยั่งรากฐาน สืบทอดสั่งสม และผ่านกาลเวลาไม่ว่า
จะยาวหรือสั้นอยู่ในสังคมแต่ละพ้ืนที่นั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันและสืบทอดความรู้นั้นจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น 
หรอืกลุ่มชาติพันธุ์ ขึ้นอยู่กับระบบสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ นิธิ เอ่ียวศรี
วงศ์ (2539)ที่กล่าวไว้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 4 อย่างคือเป็นความรู้และ
ระบบความรู้เกิดจากการสั่งสม การเข้าถึงความรู้ และการกระจายความรู้การถ่ายทอดความรู้และ
ระบบความรู้การสร้างสรรค์และการปรับปรุงภูมิปัญญาความรู้ 

เมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์แนบชิดกับวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อของคนท้องถิ่นจึง
เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งได้
กล่ า ว ไว้ ในงานของ  Glauco Sanga and Gherardo Ortalli(2004)  “Nature Knowledge 
Ethnoscience, Cognition and Utility” เป็นอีกหนึ่งงานที่รวบรวมเอาบทความที่มีคุณูปการต่อ
ความรู้ในการศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่สะท้อนผ่านงานวิจัยของนักวิชาการ 
โดยเฉพาะนักมานุษยวิทยา นักประวัติศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ และ นักชีววิทยา   
ที่น าองค์ความรู้มาพัฒนาระบบ และ การบริหารจัดการทรัพยากร รวมกับความรู้ดั้งเดิมให้ระบบนิเวศ
มั่นคงพร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรไปในเวลาเดียวกัน โดยยกตัวอย่างความรู้ดั้งเดิมที่มีติดตัวมนุษย์ที่
แตกต่างกันไปแต่ละชนกลุ่ม การแก้ไขอุปสรรคจึงไม่ใช่แค่เพียงการแก้ปัญหาของบุคคล แต่ยังรวมถึง
กลุ่ม ชุมชน องค์กรและภาครัฐที่ต้องคอยเกื้อหนุนกันอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสร้างนโยบายที่รองรับ
กับความรู้ดั้งเดิมมากกว่าการปรับเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบตามหัวใจของโลกแห่งทุน
นิยมซึ่งจะส่งผลเสียกับความรู้ดั้งเดิมหรือภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

หากกล่าวถึงความรู้ท้องถิ่น (Local knowledge) ซึ่ ง เป็นสิ่ งส าคัญในการสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจและเสริมพลังอ านาจ ดังที่เป้าหมายหลักของการพัฒนา คือ การเสริมสร้างพลัง
ของคนในการจัดการของคนในท้องถิ่นเอง (Hewawasam, 2000) โดยระบบความรู้ทางนิเวศวิทยา
แบบดั้งเดิมและสถาบันสามารถสนับสนุนการใช้และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Phuthego 
and Chanda, 2004) ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้น าไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา
อิทธิพลของเครือข่ายชุมชนที่มีผลต่อการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น 

ในมิติของภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นความรู้ของมนุษย์อันสั่งสมมาจากประสบการณ์และการ
เรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับความสนใจจากแวดวงวิชาการเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่เฉพาะ
ในประเทศไทย แต่ยังมีงานวิจัยจากที่อ่ืนๆ อีกมากมาย ที่สะท้อนให้เห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเป็น
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เครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างเสริมโครงสร้างอันแข็งแกร่งให้กับชุมชนและยังเกื้อหนุนในด้านการ
จัดสรรทัพยากรได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากงานของ Charles  R. Menzies (2006) “Traditional 
Ecological Knowledge and Natural Resource Management” ในงานชิ้นนี้กล่าวถึง TEK หรือ
ความรู้นิเวศวิทยาแบบดั้งเดิม (Traditional ecological knowledge) ในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกัน
อย่างกว้างขวางว่า ความรู้นิเวศวิทยาแบบดั้งเดิมซึ่งมีอิทธิพลต่อสถาบันและวิธีการจัดการทรัพยากร 
คือ ในทางการปฏิบัติและนิเวศวิทยาที่ดี TEK จึงมีบทบาทในการออกแบบ โปรแกรมการจัดการ
ทรัพยากรที่ยั่งยืนในปัจจุบัน ความรู้ท้องถิ่น (Local knowledge) จึงเป็นสิ่งส าคัญในการสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจ และเสริมพลังอ านาจ ดังที่เป้าหมายหลักของการพัฒนา ก็คือ การเสริมสร้าง
พลังของคนในท้องถิ่น ให้เกิดการจัดการบริหารทรัพยากรอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไป
ด้วย ความรู้และศักยภาพของคนในชุมชนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในยุคที่อุตสาหกรรมและทุนนิยมยังมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
คนในพ้ืนที(่Charles  R. Menzies, 2006: 1-17) 

แนวคิดเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เกิดขึ้นจากข้อจ ากัดของการพัฒนาในอดีตที่ไม่ให้ความส าคัญ
กับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น และการละเลยระบบวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ฐานราก ภูมิปัญญาจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมคือ เป็นสิ่งที่ไม่คงที่ (Dynamics) มีความ
หลากหลาย (Differentiation) และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญสอง
ประการคือ ส่วนที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ผลผลิตทางภูมิปัญญา เช่น ผ้าทอ งานจักสาน และส่วนที่เป็น
นามธรรม ได้แก่ ระบบคิด ความเชื่อ ทัศนคติและค่านิยม ฉะนั้น ภูมิปัญญาจึงเป็นการผสมผสานอย่าง
มีบูรณาการระหว่างระบบคิดและศักยภาพของมนุษย์ในแต่ละสังคม(พัชรินทร์ สิริสุนทร. 2547: 106) 

ส าหรับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาเหล่านี้ คือ “ปราชญ์ชาวบ้าน”บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน และน าภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตจนประสบผลส าเร็จสามารถ
ถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ความเหมือนกันระหว่างผู้ทรงภูมิ
ปัญญาไทยกับปราชญ์ชาวบ้านคือ บทบาทและภารกิจในการน าภูมิปัญญาไปใช้แก้ปัญหา และการ
ถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบัน ส่วนความแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับระดับภูมิ
ปัญญาที่จะน าไปแก้ปัญหาและถ่ายทอดกล่าวคือ ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยย่อมมีความสามารถหรือภารกิจ
ในการน าภูมิปัญญาระดับชาติไปแก้ปัญหา หรือถ่ายทอด หรือผลิตผลงานใหม่ๆ ที่มีคุณค่าต่อ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม ส่วนปราชญ์ชาวบ้านมีความสามารถหรือภารกิจในการน าภูมิปัญญา
ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นไปแก้ปัญหาหรือถ่ายทอดในท้องถิ่น 
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2.3 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมาผู้ศึกษาแบ่งประเด็นย่อยออกเป็นสองส่วน 
คือ เครือข่ายที่มาจากการขับเคลื่อนภายในกลุ่ม และ เครือข่ายที่ถูกผลักดันจากภายนอกหรือภาครัฐ 
เพ่ือให้เห็นถึงความคล้ายคลีงและแตกต่างในการด าเนินงานระหว่างเครือข่ายทั้งสองเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษา 
 

2.3.1งานวิจัยเกี่ยวกับเครือข่ายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เอกรินทร์ พึ่งประชาและคณะ (2559) “ฐานข้อมูลภูมิปัญญาด้านการจัดระบบอาหาร

ของกลุ่มชนในอาเซียนเพื่อความม่ันคงทางอาหารในรอบครึ่งศตวรรษ” และ เรื่อง“จากป่าสู่ครัว
ไทด่าน” (2556) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหารตลอด
ระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาโดยเน้นไปที่การจัดการฐานทรัพยากรโดยชุมชน หากมนุษย์ขาด
อาหารก็ไม่อาจด ารงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการที่ดี เพียงพอและสามารถเข้าถึงได้ทุก
คนโดยกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดคนในชุมชนจะต้องร่วมมือกัน
จัดการบริหารทรัพยากรเหล่านั้นให้ได้ เมื่อมนุษย์น าทรัพยากรที่มีมาปรับแต่งอาหารหรือผลผลิตบาง
ชนิดก็กลายเป็นทรัพยากรหลักที่คนในชุมชนต้องร่วมกันท ารงไว้เนื่องจากความจ าเป็นทางชีวภาพ 
รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

หากขาดทรัพยากรไปอาจส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ความขาดแคลนทางอาหาร และหมายถึง
การหายไปของทรัพยากรเช่นเดียวกัน กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ท าโดยชุมชนจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะความเป็นคนในท้องถิ่นประกอบกับภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษ คน
ในชุมชนจึงมีศักยภาพในการดูแลและจัดการทรัพยากรให้พอเพียงอีกทั้งยังมีนโยบายรัฐเข้ามารองรับ 
ช่วยเหลือชุมชนจึงก่อให้เกิดเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย 

ตัวอย่างการศึกษาชุมชนที่ยึดหลักการพ่ึงตนเองในการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือจะน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในงานของเสรี พงศ์พิศ(2552) โดยเริ่มต้นจากพัฒนาสู่ชุมชนและต าบล ได้มีกลยุทธ์
ในการวางระบบเศรษฐกิจสังคมในการพ่ึงตนเอง มีการวางแผนแม่บทชุมชน เนื่องจากมีผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ไกล มองการพัฒนาที่รอบด้าน และเน้นการตอบสนองชุมชน จากการทบทวนหลักการ
พ่ึงตนเอง ไปสู่การพ่ึงพากันเอง แล้วรวมพลังกันเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือกัน จัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

อีกกรณีหนึ่ง คือ กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าแม่วาง กลุ่มดังกล่าวเกิดจากความกังวลในปัญหาต้นน้ า
โดยที่ชาวบ้านในบริเวณใต้น้ าพยายามเจรจาให้ชาวบ้านในบริเวณต้นน้ าเลิกตัดไม้ท าลายป่า 
(Pratuang 1997 :122) ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ต้องกระท าในระบบเครือข่าย อย่างไรก็ตาม
ในหมู่บ้านบริเวณต้นน้ าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงและม้ง ในเขตต าบลแม่วินชาวบ้านจ านวนมาก      
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มีปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ท ากินและยังถูกทางราชการประกาศที่ท ากินของตนเป็นเขตป่าสงวนท าให้
ชาวบ้านต้องโยกย้ายที่ท ากินหรืออาศัยอยู่ในที่เดิมโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์การประจัญหน้ากันระหว่าง
ชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตต้นน้ ากับ“ รัฐ” เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลพยายามจะท าการปลูกป่าใน
ขณะที่ชาวบ้านที่ไม่มีที่พอท ากินก็พยายามตัดป่าทั้งเพ่ือขายไม้และถางเป็นพ้ืนที่ท ากิน 

ในประมาณต้นปีพ.ศ.2537 ชาวบ้านหลายกลุ่มได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเกษตรกร
ภาคเหนือ (Northern Farmers Development Network) และด้วยความร่วมมือทั้งจากหน่วยงาน
พัฒนาเอกชนและนักวิชาการในท้องถิ่นได้สร้างเครือข่ายที่มีความสามารถในการรับรู้และต่อรองเช่น
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2538 ซาวบ้านประมาณ 20,000 คนจากหมู่บ้าน 50 แห่งได้รวมตัวกัน
เดินขบวนจากเชียงใหม่มุ่งลงใต้จนถึงล าพูนและยื่นข้อเสนอผ่อนผันการเก็บเกี่ยวพืชผลที่ปลูกในเขต
ป่ารวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศเขตป่าทับที่ท ากินและข้อเสนออ่ืนๆเช่นการออก
กฎหมายป่าชุมชนและได้รับการตอบสนองในทางบวกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในขณะนั้น (Pratuang 1997: 145) 

ประเด็นที่ประเทืองเขียนไว้ที่น่าสนใจก็คือประเด็นที่ว่าชาวบ้านเรียนรู้ที่จะไม่เจรจากับ
เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นแต่จะมุ่งตรงไปสู่การเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีในส่วนกลาง (Pratuang 
1997: 145) ประเด็นที่สะท้อนให้เห็นเรื่องประชาสังคมในสังคมไทยซึ่งมักเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์
ที่ไม่ใช่รัฐแต่ซึ่งมักมีผลประโยชน์หรือความเห็นที่จะต้องเรียกร้องต่อหรือเผชิญหน้ากับรัฐเป็นภาพ
สะท้อนของโครงสร้างอ านาจในสังคมไทยว่ารวมศูนย์เป็นอย่างยิ่ง  
 สุริยา สมุทคุปต์และคณะ (2536) ที่อธิบายให้เห็นว่าชาวบ้านในชนบทมีกลไกการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติตนเองโดยเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนาหรือประเพณีการท าบุญเลี้ยงผีมีบทบาท
ส าคัญในการรักษาป่าไม้ต้นน้ าล าธารพ้ืนที่สาธารณะและแหล่งน้ าของชุมชนอย่างไรก็ตามเมื่อชุมชน
หมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปชาวบ้านได้พัฒนากิจกรรมความร่วมมือแบบใหม่ขึ้นเช่นความร่วมมือในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติกองทุนหมู่บ้าน (ธนาคารข้าวสหกรณ์หมู่บ้านกองทุนหมุนเวียน) 
เป็นต้นซึ่งช่วยให้ชุมชนสามารถปรับตัวและเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ ที่หมู่บ้านต้องเผชิญในยุคที่สังคม
เปลี่ยนแปลงดังนั้นหมู่บ้านจึงมีบทบาทใหม่ในฐานะหน่วยที่ท าหน้าที่ในการจัดการเพ่ือหลอมพลังใน
ชุมชนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและการพ่ึงตนเอง 

องค์กรชุมชนกับการจัดการทรัพยากรชุมชนอาจกล่าวได้ว่า-จัดการป่าชุมชนมีรูปแบบของ
การจัดองค์กรที่เด่นชัดแสดงให้เห็นถึงพลังของ ชาวบ้านในชุมชนในการวางแผนการด าเนินการและ
การดูแลรักษาป่าชุมชนนั้นการน าเสนอในส่วนนี้จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน เป็น
หลักโดยน าเสนอการจัดการป่าชุมชนโดยองค์กรชุมชนประเภทต่างๆ เช่นวัดป่าคณะกรรมการหมู่บ้าน
เป็นต้น ดังปรากฏในงาน วิจัยของวิยุทธ์ จ ารัสพันธุ์และคณะ (2535) กล่าวถึงการจัดการระดับ
หมู่บ้านที่มีต่อป่าชุมชนได้กลายเป็นวิธีการหนึ่งในกระบวนการชุมชน ก่อให้เกิดการรวมตัวของ



21 

 

 

ชาวบ้านจาก 3 หมู่บ้านในต าบล โดยมีวัตถุประสงค์ของการปลูกเพ่ือสร้างแหล่งไม้ฟ้ืนของชุมชนและ
เพ่ือตัดไม้ยูคาลิปตัสขายหมู่บ้านได้ร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 
หมู่บ้านร่วมเป็นกรรมการโดยมีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการดูแลรักษาสวนป่าที่ร่วมกันสร้างขึ้นเช่น
การสร้างแนวกันไฟการปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย การก าจัดวัชพืช การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากสวนป่าการแบ่งปันผลประโยชน์จากการขายไม้  การด าเนินการจัดการป่าชุมชนของ
คณะกรรมการนี้นับว่าประสบความส าเร็จตามสมควรเห็นได้จากการที่คณะกรรมการฯได้ร่วมกับ
ชาวบ้านดูแลรักษาสวนป่าจนสามารถตัดไม้ยูคาลิปตัสขายและน าเงินที่ได้จากการขายไม้แบ่งให้ทั้ง 3 
หมู่บ้าน เพ่ือตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน เช่น การให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนเงินทุนกู้เงินกองทุนในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า การเงินกองทุนไปซื้อปุ๋ยมาขายให้กับชาวบ้านในราคาต่ า  หรือให้ชาวบ้านยืมเงินสร้างส้วม 
เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาในระยะยาวแล้วจะเห็นว่าการจัดการป่าชุมชนดังกล่าวนี้  มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการได้ เงินที่ได้จากการขายไม้ การตั้งกฎเกณฑ์ การจัดการกองทุนจะ
เห็นว่าเงินกองทุนจะสามารถตอบสนองความต้องการเป็นอย่างดี แนวคิดของการตั้งกองเป็นตัวบ่งชี้ที่
แสดงให้เห็นว่าเงินกองทุนจะสามารถตอบสนชาวบ้านและมีลักษณะที่เพ่ิมพูนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่ง
ประโยชน์แก่ชาวบ้านในระยะยาวและที่ส าคัญคือเป็นการตอกย้ าแนวคิดดังเดิมของชุมเรื่องของการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สุพจน์ ศิริสุนทร (2540) เรื่อง บทบาทของสภาต าบลในการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ โดยเลือกสภาต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เป็นกรณีศึกษาวิธีการ
จัดการป่าชุมชนของสภาต าบลประกอบด้วยการก าหนดขอบเขตป่าชุมชนการอนุรักษ์และการ
บ ารุงรักษาป่าชุมชนการแบ่งสรรผลประโยชน์ชุมชนและการขจัดความขัดแย้งในองค์กรอัน
เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนกรรมสิทธิ์ป่าชุมชนความไม่พอใจในการแบ่งปันผลประโยชน์ผลการด าเนิน
ป่าชุมชนของสภาต าบลได้ช่วยเพ่ิมรายได้ให้ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนในการจัดการและสร้างเครือข่าย
องค์กรท้องถิ่น 

การจัดการทรัพยากรที่น าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้จึงอาจก่อให้เกิดประโยชน์กับคน
ในชุมชนเป็นส่วนมาก ในกรณีของกลุ่มจักสานบ้านนาดีที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และเอ้ือต่อการท า
หัตกรรมการผลักดันกลุ่มให้เกิดขึ้นจึงต้องอาศัยองค์ความรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ หรือปราชญ์ชาวบ้านจาก
ความมั่นคงทางอาหารมาเป็นความรู้ด้านหัตกรรมอาจท าให้เกิดพัฒนาการของเครือข่ายทางสังคมที่
แน่นเฟ้นข้ึนได ้

เช่นเดียวกับเรื่อง”การจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมิติความเชื่อในการรักษา
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย” ท าให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของคนไทด่านด้านความเชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป จากระบบความเชื่อและการแพทย์ดั้งเดิม อย่างความเชื่อเรื่องผี มาสู่การรักษาด้วย
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การแพทย์สมัยใหม่ที่ยังคงด ารงไว้ซึ่งความเชื่อและภูมิปัญญาดั้งเดิมจึงท าให้สิ่งเหล่านี้ถูกสืบทอดและ
ยังคงด ารงอยู่ได้ในสังคม ในที่นี้ภาครัฐหรือแพทย์ที่สังกัดในกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีส่วนรวมในการ
รักษาภูมิปัญญาไว้ด้วยการน ามาผสมผสานกับการแพทย์สมัยใหม่ หากน ามาใช้ในการศึกษากรณีของ
กลุ่มจักสานบ้านนาดีอาจชี้ให้เห็นหนทางในการจัดการความรู้และกระจายสู่คนในชุมชนด้วยการ
ด าเนินงานของเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบของกลุ่มจักสานบ้านนาดีได้อย่างส าเร็จลุล่วงเช่นเดียวกับ
ภูมิปัญญาทางด้านอ่ืน ๆ ของคนในพื้นที่ด่านซ้าย 

จากวรรณกรรมข้างต้นแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของความเข้มแข็งของเครือข่ายต่างๆ ภายใน
ชุมชนที่ตะหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรทางด้านต่าง ๆ ที่ผูกโยงเข้ากับมิติด้านสังคม วัฒนธรรม 
ความเชื่อ การแพทย์ และโภชนาการ ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นแหล่งอาหารชั้นดีที่
หล่อเลี้ยงทุกชีวิตของชาวไทด่าน การรับมือและจัดการกับทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจ ากัดจากกรณีของ
บ้านนาเวียงใหญ่และห้วยตาด สะท้อนให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์และระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศที่
เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาที การปรับตัวจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งกับชีวิตมนุษย์นับมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ทุกวันนี้ การสร้างเครื่องมืออย่างพัดทดน้ านับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์ของคน
ไทด่านที่สร้างมาเพ่ือรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยอาศัยความรู้จากคนในท้องถิ่นที่สืบทอด
มารุ่นสู่รุ่น โดยน าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัสดุในการประกอบขึ้นมาเป็นพัดที่ใช้ในการเกษตร 
วัสดุในที่นี้คือไม้ไผ่ที่ขึ้นตามป่าแทบทุกพ้ืนที่ของด่านซ้าย ไม้ไผ่จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่มี
ความส าคัญกับชุมชนและคนด่านซ้ายมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าต่อวิถี
ชีวิตของชาวไทด่าน และยังมีความส าคัญต่อชุมชนในทุกๆ มิต ิ
 ส าหรับการสร้างเครือข่ายโดยหน่วยงานภาครัฐนั้น รัฐต้องก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมการ
ลงทุน การประกอบอาชีพ และการด าเนิน กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนอย่างเป็นระบบ นโยบายเหล่านี้
ควรเป็นรูปธรรม และมีการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือกันในการด าเนินงาน ในงานกิติภพ  ตราชวณิชและ ธัญยธรณ์  สุขพานิช(2559) ได้
ท าการศึกษา “ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มผู้น าสตรี ในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย”สะท้อนให้เห็นถึงหลักส าคัญของยุทธศาสตร์ 
เครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนนั้นต้องสนับสนุนให้ชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่ งยืน การสร้าง
เครือข่าย เศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มสตรีนั้น ภาครัฐต้องสนับสนุนให้ กลุ่มสตรีขององค์กรท้องถิ่นที่
ประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายสตรีในองค์กรท้องถิ่น ครู อาจารย์ เกษตรกรและ ข้าราชการ 
ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมืออย่างสมัครใจ ในขณะเดียวกันรัฐได้น าเอา
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินการ สร้างเครือข่ายเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีงานของจิตรกร พงศดิลก (2544) วิทยา จันทะวงศ์ศรี (2547) และ ปัทมา  
สอนอาจ (2548) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มประสบความส าเร็จ งานเหล่านี้แสดงให้เห็น
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ถึงการให้ความส าคัญกับระบบหรือนโยบายรัฐเป็นหลัก บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ความสามารถในการบริหารจัดการของคณะกรรมการด าเนินงานและพนักงาน และการที่มีเจ้าหน้าที่
ภาครัฐนั้นดูแลและให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มเป็นอย่างมาก 

ภัทรภร พลพนาธรรม และคณะ (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง“เครือข่ายทางสังคมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้อย” ซึ่งเครือข่ายทางสังคมของการท่องเที่ยวตลาดน้ าบางน้อย 
แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ ความร่วมมือ เครือข่ายในพ้ืนที่ และการพึ่งพากัน มีส่วนประกอบแต่
ละประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรกคือเรื่องของ ความร่วมมือประกอบด้วย 5 งาน คือ บริหารนโยบาย กลุ่ม
แกนน าแม่ค้า ปรับภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ าและสะพาน ปรับภูมิทัศน์ลานจอดรถและ ประชาสัมพันธ์  
ประเด็นต่อมาคือชุมชนเครือข่ายในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 4 ชุมชน คือชุมชนกระดังงาร่วมใจ ชุมชนเกาะ
แก้ว ชุมชนเกาะใหญ่ พัฒนาชุมชน789ประเด็นสุดท้ายคือ การพ่ึงพากัน 5 กิจกรรม คือ ทรัพยากร 
ข่าวสาร อ านาจ ความร่วมมือเชิงภาคีความช่วยเหลือด้านนโยบายและกิจกรรมจึงน ามาสู่โครงสร้าง
และพ้ืนฐานเครือข่ายความสัมพันธ์ที่มีในชุมชน อันประกอบไปด้วยความสัมพันธ์แบบเครือญาติเพ่ือน
บ้านและพรรคพวกเพ่ือนฝูง ซึ่งเชื่อมโยงกับงานของผไท วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) และ ปณิธีสุข
สมบูรณ์ (2545) ที่กล่าวว่าเครือข่ายทางสังคมคือ ความสัมพันธ์ผ่านการประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์
ผ่านประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อและวัฒนธรรม วัด โรงเรียน และโครงสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
เป็นรากฐานที่ส าคัญที่น าไปสู่ความร่วมมือในชุมชน และความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆได้พัฒนาไปสู่
กลุ่ม ในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ภายนอก พบว่า ในยามจ าเป็นล้วนต้องพ่ึงพาอาศัยเครือข่าย
ทางสังคม เนื่องจากเครือข่ายเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลองค์กร หรือ
หน่วยงานภายนอกกับชุมชน  

ดังนั้นการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของชุมชน สามารถแยกพิจารณาระดับความสัมพันธ์
เป็น 3 ชั้น คือ ชั้นรากฐานความสัมพันธ์ของชุมชน ชั้นกลุ่มต่างๆ หรือพลเมืองที่ตื่นตัวและชั้นตัวกลาง
หรือแกนน า โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเครือข่ายทางสังคมของชุมชน คือ ฐานความสัมพันธ์ที่
หลากหลาย สถานภาพของกลุ่ม และบุคคลผู้น าภูมิศาสตร์และทรัพยากรศูนย์รวมจิตใจและส านึกร่วม
ของคนในชุมชน โครงสร้าง และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ธรรมเนียมปฏิบัติผลประโยชน์ร่วมกับความ
เข้าใจของคนในชุมชน และกระแสแนวคิดในสังคม  

ภัควร  วรานุกุลวัฒน์ (2551) ศุภลักษณ์ ตันเกษมขจรศรี (2556)และ ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว
(2556) ที่ได้ศึกษาเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบที่เป็นกลุ่มในการท ากิจกรรมร่วมกัน จากการศึกษา
อาจกล่าวได้ว่าเครือข่ายทางสังคมเป็น  เครื่องมือทางสังคมในรูปแบบของประชาสังคม ที่ผู้คนในสังคม
เห็นวิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมที่สลับซับซ้อนที่ยากแก่การแก้ไข มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มา
รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร (civic group/organization) ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
หรือภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน (partnership) เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา หรือ
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กระท าการบางอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ด้วยความรัก ความสมานฉันท์ ความเอ้ืออาทรต่อกัน
ภายใต้ระบบการจัดการ โดยมีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายและประชาคมที่รวมกลุ่มขององค์กรอิสระ 
สาธารณประโยชน์ ปัจเจกชนและสาธารณชนเข้าด้วยกัน โดยในเครือข่ายประชาสังคมนั้น 
กระบวนการเชื่อมประสาน การถ่ายเทความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ทางการเมืองจะ
ยกระดับจิตส านึกของปัจเจกบุคคลจากการเป็นฝ่ายถูกกระท ามาเป็นฝ่ายกระท าต่อสังคม การที่
ปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงานหรือสถาบันใด ได้ตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเข้าหากันภายใต้
วัตถุประสงค์ หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดหมายเพ่ือกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การปฏิรูปการศึกษา โดยกลุ่มเครือข่ายนี้ต้องมีการแสดงออกเป็นการลงมือกระท ากิจกรรม
ร่วมกัน รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคนหรือองค์กร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
กัน หรือกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่อสื่อสารอาจท าได้ทั้งการผ่านศูนย์กลาง และการ
ติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่มซึ่งมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบที่ยังคงความอิสระ โดยมีรูปแบบการ
รวมตัวแบบหลวมๆ ตามความจ าเป็น หรือเป็นโครงสร้างที่มีความชัดเจน 

ดังนั้นเครือข่ายคือกลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน 
หรือท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความ
เป็นอิสระ ในความหมายนี้ สาระส าคัญคือ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัคร
ใจ กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน การเป็นสมาชิก
เครือข่ายไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้น ๆ   

การท างานร่วมกัน ถือได้ว่า เป็นภารกิจที่ส าคัญของการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย กล่าวคือ 
ความเป็นเครือข่ายมีความสัมพันธ์กับงานและสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งงาน ภารกิจและความเป็น
ภาคีต่อกันนั้นจะน าไปสู่การเรียนรู้และการสร้างกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคม ดังนั้น
กระบวนการท างานของเครือข่าย สามารถพิจารณาได้จากการท างาน สัมพันธภาพ การเรียนรู้และ
ความเคลื่อนไหวที่น าไปสู่การจัดการกับสิ่งต่างๆ ภายใต้บริบทที่เกิดขึ้น โดยแต่ละเครือข่ายก็มี
กระบวนการท างานที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และเป้าหมายที่ก าหนด (คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ,2550 : ออนไลน์) 

จากกการศึกษาของฉัตรทิพย์ นาถสุภา(2553) ที่กล่าวถึงการเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน
ที่น าเสนอรูปแบบของสภาวะสมัยใหม่ที่ท าให้ชุมชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากความเรียบง่ายไปสู่
ความก้าวหน้าที่ไม่เพียงแต่ยากต่อการรับตัว แต่ยังขัดกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยมีมา เส้นทางของชุมชน
จึงถูกรัฐเข้ามาก ากับทุกการเคลื่อนไหว แผนการและนโยบายที่ถูกก าหนดล้วนแต่เป็นการจัดการจาก
เบื้องบนลงมาสู่เบื้องล่าง (Top-Down Policy) อย่างชัดเจน  

เส้นทางการเป็นสมัยใหม่ในสังคมไทยที่รับความเจริญทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ มา
ปะทะกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบจารีต นัยหนึ่งอาจสื่อถึงความล้าหลังของสังคมไทยการรับวัฒนธรรม
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หรือวิทยากรจากโลกตะวันตกและน ามาประยุกต์ใช้กับสังคมไทย โดยน าเอาระบบชุมชนเป็นตัวตั้ง 
เป็นหลักในการวางแผนและก าหนดทิศทาง การหยิบยกเอาองค์ประกอบบางอย่างจากตะวันตกมาใช้
ร่วมในสังคม ชุมชนของไทย เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันต้องมีช่องว่างในกับ
การจัดการชุมชนโดยคนในชุมชนเอง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจัดการทรัพยากร ที่ท าให้
ชุมชนสามารถด ารงอยู่ในวิถีทางของตนเองได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
2.3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หมายถึง 
กระบวนทัศน์หรือองค์ความรู้ของคนหรือกลุ่มคนในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง อันเกิดจากการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษหรือจากประสบการณ์ที่ผ่านการกลัน่ กรอง สั่งสม คิดวิเคราะห์และ น ามาใช้จนบังเกิดผล 
โดยอาศัยการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เป็นรากฐานของความรู้ชาวบ้านที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมและรูปธรรม (โกวิทย์ พวงงาม, 2553: 398) ตลอดจนการถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง และใน
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม เป็นองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้ให้แก่
คนรุ่นหลัง 

ลักษณะของหัตถกรรมไทย และประเภทของหัตถกรรมไทย โดยความหมายของหัตถกรรม
(Handicraft) หมายถึง การท าด้วยมือ เกิดจากการสร้างสรรค์ของชาวบ้าน หัตถกรรม จึงหมายถึง 
การท าด้วยมือ อันเกิดจากการสร้างสรรค์ของชาวบ้านช่างฝีมือช่างในท้องถิ่น โดยมุ่งประโยชน์ใช้สอย
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องทั้ง ด้านจิตใจและวัตถุ เป็นความผูกพันระหว่างครอบครัว 
ค่านิยม ความงาม การศึกษา การสั่งสอน ความเชื่อ เกี่ยวกับสิ่งศักดิ ไสยศาสตร์ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ และยารักษาโรค 

การผลิตหัตถกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยในการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อม 
เป็นหลัก โดยความสอดคล้องกับรสนิยมการด าเนินชีวิตของกลุ่มชนเชื้อสายดั้งเดิม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีการตั้งถิ่นฐานและอุปนิสัยของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่ง วิวัฒนชัย บุณยศักดิ์ 
(2533) ได้กล่าวถึงงานหัตถกรรมไทยตามกรรมวิธีการผลิตไว้ 2 แบบดังนี้ ประการแรก คือ หัตถกรรม
ท้องถิ่นหรือหัตถกรรมพ้ืนบ้าน เกิดจากการผลิตของชาวบ้านภายในท้องถิ่นหรือครอบครัวมีเทคนิค
การผลิตที่ได้จากการถ่ายทอดในครอบครัวหรือบรรพบุรุษจนเกิดความช านาญ ได้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
พ้ืนบ้านที่มีคุณค่าความงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ส าหรับการผลิตหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยในการ
ด ารงชีวิตเป็นหลักได้แก่ การจักสานในทั่วทุกภาคของประเทศ การปั้นเครื่องปั้นดินเผาประเภทโอ่ง 
กระถางในจังหวัดราชบุรี นครราชสีมา สงขลาและเชียงใหม่ และการทอผ้าในภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ  
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 ประการต่อมา คือ ศิลปหัตถกรรม เป็นการผลิตงานหัตถกรรมที่มุ่งเน้นความงามทางศิลปะ
มากกว่าประโยชน์ใช้สอยโดยใช้ฝีมือที่พิถีพิถัน วิจิตรบรรจง และประณีตละเอียดอ่อน เพ่ือให้ได้
ผลงานที่สวยงามมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว บ่งบอกถึงความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
และความเป็นเลิศทางศิลปะส าหรับการผลิตงานหัตถกรรมที่เน้นความสวยงามเป็นหลัก เริ่มขึ้นมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการแก่พ่อค้าหรือกษัตริย์ 
ต่างชาติ เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ และเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ทาง
ศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวต่างประเทศ  

เครื่องจักสาน ถือว่าเป็นภูมิปัญญาไทยและงานศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์คิดวิธีการ
ต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือใช้สร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน ด้วยวิธีการสอดขัดและสานกันของวัสดุที่
เป็นเส้นเป็นริ้ว โดยสร้างรูปทรงของสิ่งประดิษฐ์ขึ้นนั้นตามความประสงค์ในการใช้สอยประสานกับ
ขนบประเพณี ความเชื่อ ศาสนาและวัสดุในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยมีประวัติความเป็นมาว่า (วิบูลย์ ลี้
สุวรรณ, 2532: 107) เครื่องใช้ของมนุษย์ประเภทเครื่องจักสาน เป็นงานประดิษฐ์ที่ เก่าแก่สืบทอดมา
จากบรรพบุรุษนับหลายช่วงอายุคน เป็นงานประเภทหนึ่งในสาขาศิลปหัตกรรมที่มีกระบวนการพัฒนา
จากความง่ายมาสู่กระบวนการที่ซับซ้อนขึ้นฝีมือละเอียดประณีตเป็นทั้งหัตกรรมและศิลปหัตกรรมที่มี
อายุยาวนาน 

รัตนะ อุทัยผล (2523) ได้กล่าวถึงวัสดุจักสานไม้ไผ่ว่า ไม้ไผ่เป็นวัสดุพ้ืนเมืองซึ่งมีอยู่ทั่ ว
ประเทศไทย และเป็นวัสดุที่หาง่าย ส่วนต่างๆ ของไม้ไผ่อาจน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทุกชิ้น การ
ประดิษฐ์ไม้ไผ่ขั้นต้นเราอาจน าเศษไม้ไผ่หรือส่วนต่างๆ เช่น ตา ข้อ แขนง ปล้อง มาประกอบเป็น
รูปทรงตามความสนใจ การประกอบนี้เราอาจท าได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การตัด การติด การต่อ และ
วิธีอ่ืน ๆ และในประเทศไทยมีไม้ไผ่อยู่ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด ขึ้นกระจายทั่วไปในประเทศตั้งแต่ริมล าน้ า 
ล าธารจนถึงเทือกเขาสูง แต่ไม่เกิน 3,000 ฟุต เช่น ไม้ตง ไม้บง ไม้ซาง ไม้สีสุก ไม้รอกไม้เลี้ยง ไม้
ล ามะลอก ไม้หอม ไม้หัวหลาม เป็นต้น ไม้ไผ่นั้นมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตของคนไทยเราตลอดมา ในการ
สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม้ไผ่ท าได้ทุกส่วนของอาคารนั้น ตั้งแต่เสาถึงหลังคาฝา ประตู หน้าต่าง    
ใช้ไม้ไผ่ท าทัง้ สิ้น เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ส าหรับใช้สอยภายในบ้าน นับตั้งแต่ตะกร้า กระบุง กระจาด 
โต๊ะ เก้าอ้ี ชัน้ วางของ พานผลไม้ มู่ลี่กันแดด เสา และรั้ว สามารถใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ได้ทั้งสิ้น 

พิทักษ์ น้อยวังคลัง (2531) ได้ศึกษาเรื่อง ลายสานไม้ไผ่ในเขตอ าเภอสุวรรณภูมิจังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่า ลายจักรสานที่น ามาประกอบเป็นเครื่องจักสานได้รับการถ่ายทอดมากจากบรรพบุรุษ
ตามคตินิยมของคนในท้องถิ่น โดยอาศัยความสะดวกและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์และสังคม เครื่องจักสานไม้ไผ่ ได้ประโยชน์ต่อการใช้สอยในชีวิตประจ าวันด้านต่าง ๆ คือ 
ใช้เป็นภาชนะประกอบอาหาร เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องใช้ในบ้าน เครือ่งใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ เครื่องมือ
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เพาะปลูก ส่วนประกอบสิ่งก่อสร้าง เครื่องมือประกอบความเชื่อ ซึ่งการสร้างเครื่องไม้ไผ่ต่าง ๆ        มี
รูปแบบที่สอดคล้องและกลมกลืนกับวิถีการด ารงชีวิตการใช้สอยในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 

นรินทร์ รักนุ้ย (2549) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเครื่องจักสานจังหวัดสุพรรณบุรี :กรณีศึกษา
กลุ่มบ้านโพธิ์ศรีต าบลบางปลาม้า อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
วิเคราะห์ผลงานเครื่องจักสานกลุ่มบ้านโพธิ์ศรี ในประเด็นลวดลายกระบวนการจักสานและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิตที่สัมพันธ์กับเครื่องจักสานผลจากการศึกษา ครั้งนี้น าไปพัฒนาการออกแบบลวดลาย 
กระบวนการจักสาน และงานออกแบบทีเกี่ยวกับเครื่องจักสานในด้านอื่น ๆ       

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า เครื่องจักสานกลุ่มบ้านโพธิ์ศรีซึ่งได้ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเพ่ือรวบรวม
ชาวบ้านเชื้อสายไทยพวนที่มีความรักในงานศิลป์สืบสานงานจักสาน เน้นการอนุรักษ์เครื่องจักสาน
ลวดลายโบราณประยุกต์เข้ากับรูปทรงได้อย่างกลมกลืน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีประเพณีและ
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมควบคู่กับการตั้งถิ่นฐานเป็นสิ่งส าคัญโดยวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตที่สัมพันธ์กับ
เครื่องจักสาน เช่น กระเป๋านิยมใช้เมื่อไปท่องเที่ยวไปงานพิธีการส าคัญ กล่องใส่ของนิยมใช้ใส่ของมีค่า 
เช่น เครื่องประดับ อุปกรณ์เย็บปัก ถักร้อย เศษเหรียญเศษสตางค์ ตะกร้านิยมใช้ใส่ของเมื่อจ่ายตลาด 
ใช้ใส่สิ่งของไปวัด ใช้ใส่สิ่งของไปฝากญาติผู้ใหญ่ กระจาดนิยมใส่ภาชนะบรรจุเครื่องคาวหวานไปถวาย
พระภิกษุสงฆ์ที่วัด ใส่ภาชนะของคาวหวาน ผลไม้เตรียมอาหารส าหรับพระภิกษุสงฆ์ ใส่ผลไม้หรือ
ภาชนะใส่อาหารประจ าบ้าน ฝาชีมีส าหรับปกปิดอาหารประจ าบ้าน ส าหรับปกปิดอาหารถวายพระ 
พัดสานไม้ไผ่ใช้พัดโบกประจ าบ้านเมื่อมีอากาศร้อน แจกันไม้ไผ่ใช้ใส่ดอกไม้ตกแต่งบ้านตกแต่งโต๊ะ
อาหาร 

เช่นเดียวกับงานของ สุนทรี จูงวงค์สุข (2552) เรื่อง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการถ่ายทอดความรู้
งานจักสานเพื่อการพึ่งตนเอง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย” กล่าวถึง  การถ่ายทอดความรู้เรื่องงาน
จักสานของชุมชน ท าให้คนในชุมชนมีเครื่องมือหาเลี้ยงชีพเพ่ิมขึ้นความรู้ในเรื่องงานจักสานเชื่อมโยง
และสะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เป็น
นามธรรม เช่น ความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต นอกจากนี้งานจักสานท าให้สมาชิกมีอิสระในการเลือก
เวลาที่จะท างานอาชีพเสริมด้วยตนเองแตกต่างกับการท างานอ่ืน ท าให้ไม่มีเวลาของตนเองและ
ครอบครัว การผลิตเครื่องจักสานของกลุ่มเน้นความเสมอภาค ความเท่าเทียมในการร่วมมือกันด าเนิน
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

แนวทางการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้งานจักสานเพ่ือการพ่ึงตนเอง ควรพัฒนาระบบสร้าง
รายได้ที่แน่นอนจากการขายเครื่องจักสานโดยชุมชน เพ่ือขยายแนวร่วมผู้ผลิตสู่กลุ่มอ่ืนๆ ในชุมชน 
เช่น เยาวชน วัยกลางคน ฯลฯ ควรใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนาสีย้อมวัสดุที่ใช้จักสาน เช่น ทางมะพร้าว กก โดยเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติ 
นอกจากนี้จ าเป็นต้องจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ท่ีแน่นอนจัดสร้างสถานที่เก็บรักษาและจัดจ าหน่าย
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เครื่องจักสานที่ผลิตได้ควรจัดหางบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าแรงรายวัน    แก่สมาชิก ควรพัฒนา
รูปแบบและขยายประเภทผลิตภัณฑ์จักสานให้หลากหลายเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างเอกลักษณ์  ควรจัด
งานออกร้าน แสดงสินค้าจักสานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้กวาด พวงหรีด ของที่ระลึก อุปกรณ์
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 

กล่าวโดยสรุป ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มีความส าคัญในการรักษาความ
เป็นกลุ่ม หรือเครือข่ายไว้ได้ในระดับหนึ่ง การขับเคลื่อนความรู้ในระดับปัจเจกมาถ่ายทอดสู่คนรุ่น
หลังจึงนับว่าเป็นความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง อาจเริ่มต้นจากครอบครัวตามมาด้วยชุมชน สิ่งที่ท าให้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังด ารงอยู่ได้จึงไม่ได้อยู่ที่คนๆเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับทุกคนที่ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนแล้วนั้น การร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นจุดเด่นของชุมชนจึงนับว่า
เป็นการอนุรักษ์ด้วย บางครั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ยังถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรอง
บางอย่างกบัอ านาจ  

ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่อาจเป็น
ภาพแทนของชุมชน ชาติพันธุ์ที่ต้องการรักษาอัตลักษณ์ไว้ท่ามกลางการโหมกระหน าของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เข้ามาพลิกโฉมโลกได้ทั้งใบ หากเราไม่ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้อาจเหลือเพียงค า
บอกเล่าและไม่อาจต้านกับความก้าวกระโดดของเทคโนโลยีไปได้ ความคิดสร้างสรรค์ของปราชญ์
ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีความรู้จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องด ารงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของกลุ่มซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายกับชุมชนที่จะต้องหาทางออกกับอุปสรรคในส่วนนี้ 

ประกอบกับแนวคิดของเครือข่ายทางสังคมในพ้ืนที่ของบ้านนาดีที่ประกอบไปด้วยผู้คนที่มี
ศักยภาพและเชี่ยวชาญทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายอันสืบทอดมาจากเครือข่ายทางสังคม
ที่มีความส าคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวที่มีความผูกพันกันผ่านสายโลหิตสืบมารุ่ นสู่รุ่น สมาชิก      
ในครอบครัวจึงมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถในการด ารงชีวิตเพ่ือให้เผ่าพันธุ์ด ารงอยู่ ปัจเจก
ชนแต่ละคนในครอบครัวหนึ่งจึงกระจายไปยังส่วนอ่ืนๆ ในสังคมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด หรืออาจเป็น     
การสร้างเครือข่ายใหม่ๆให้เกิดขึ้นในสังคมที่นอกเหนือไปจากครอบครัว ที่ผ่านมางานวิจัยจาก
นักวิชาการหลายๆท่านอาจกล่าวถึงเครือข่ายทางสังคมที่ประสบความส าเร็จ เป็นกลุ่มเป็นก้อนและมี
การจัดระเบียบแบบแผนให้กับสมาชิกในเครือข่าย ในทางกลับกันเครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยนั้นก็มิได้ราบรื่นเสมอไปดังที่กลุ่มจักสานบ้านนาดีประสบอยู่ ถึงแม้ว่าจะมีการกล่าวถึงกลุ่ม
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในศิลปหัตกรรมแต่ในความเป็นจริงการรวมกลุ่มนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตาม
เป้าหมายของกลุ่มผู้น าหรือภาครัฐบาลที่คอยสนับสนุนอยู่ การที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐแต่กลับไม่เกิดกลุ่มที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ในมุมมองของปัจเจกบุคคลอาจมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่อยู่
เบื้องหลังนโยบาย ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทางสังคมและภูมิปัญญา
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ปัญญาท้องถิ่น ในกรณีของกลุ่มที่ประสบความส าเร็จอาจเป็นตัวที่ช่วยชี้น าในการหาค าตอบถึงกรณีที่
เกิดข้ึนกับกลุ่มจักสานบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
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บทที่ 3 
ภูมิหลังต าบลนาดีก่อนจะมาเป็นกลุ่มจักสาน  

 
 บทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลทั่วไปของต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยเฉพาะในหมู่ที่ 1 
บ้านนาดี และหมู่ที่ 3 บ้านห้วยปลาฝาซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการศึกษา ทั้งในแง่ของลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
สภาพอากาศ อีกทั้งประวัติศาสตร์ชุมชน สถานที่ส าคัญ โครงสร้างทางสังคมและทรัพยากรที่ หล่อ
หลอมให้เกิดวิถีชีวิตที่พ่ึงพาธรรมชาติ ประกอบกับประเพณี ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ด ารงอยู่สืบเนื่องมาหลายชั่วอายุคน  
 
3.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ต าบลนาดี ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีพ้ืนที่ระหว่างหุบเขาบางแห่งเป็นที่ราบสูง และที่
ราบลุ่ม ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โดยการศึกษาลักษณะภูมิ
ประเทศของพ้ืนที่มีส่วนส าคัญในการท าความเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ และภูมิหลังของคนในชุมชน 
จากแผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นถึงที่ตั้งของต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 
ภาพที ่2 แผนที่แสดงที่ตั้งต าบลนาดี 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
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ลักษณะทางกายภาพ 
 ต าบลนาดี ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอด่านซ้าย 13 กิโลเมตร และจังหวัดเลย 95 กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ต าบลประมาณ 73,750 ไร่ หรือประมาณ 118 ตารางกิโลเมตร โดยมีล าน้ าหมันและเทือกเขาเป็น
เส้นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างต าบลกับต าบลและ ทางทิศเหนือมีแม่น้ าเหือง แบ่งเขตแดนที่ติดต่อกับ
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเขตติดต่อดังนี้ (วัดสว่างอารมณ์วัฒนา บ้านนาดี,ม.ป.ป. : 
86) 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาหอ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกงาม และองค์การบริหารส่วนต าบล
ปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาพึง อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
 

ประชากร 
 ต าบลนาดีประกอบไปด้วยหมู่บ้านจ านวน 9 หมู่บ้าน ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือก
หมู่บ้านจ านวน 2 หมู่บ้าน เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาดี และ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปลาฝา 
เนื่องจากทั้งสองหมู่บ้านมีปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านงานจักสานเป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
เป็นหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

นาดี 220 427 435 862 
นาหมู่ม่น 185 355 370 725 

ห้วยปลาฝา 215 290 349 639 

หนองทุ่ม 53 124 90 214 
กกแหนเก่า 63 67 69 136 

แก่วตาว 62 120 110 230 

แก่งม่วง 93 172 185 364 
ห้วยลาด 74 128 133 261 

กกแหนใหม่ 76 179 185 358 
รวม 1,041 1,930 1,859 3,789 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี พ.ศ. 2560  
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ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ต าบลนาดีมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีภูเขาสูงต่ าเรียงรายทอดยาวเป็นภูเขาแบบลูกฟูก

สลับซับซ้อน เกิดท่ีราบเชิงเขากระจายอยู่ทั่วไปเขตภูมิประเทศพ้ืนที่ของต าบลเป็นพ้ืนที่ภูเขาประมาณ 
3 ส่วนและที่ราบประมาณ 1 ส่วนของพ้ืนที่ทั้งหมด ในส่วนที่เป็นที่ราบมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและ
ที่ราบลุ่มต่ าที่ในพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้ายลักษณะคล้าย “แอ่งกระทะ” ท าให้เกิดน้ าท่วมขังอยู่บ่อยครั้งเมื่อ
มีฝนตกหนักและเหมาะแก่การท าการเกษตร เช่นปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปลูกข้าวโพด และพืชไร่ 
เป็นต้น 

สภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขาป่าไม้มีพ้ืนที่ราบ 1 ใน 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับมีแม่น้ าสายส าคัญ 2 แห่งคือแม่น้ าเหือง และแม่น้ าหมัน 

 
ภาพที่ 3 แผนที่แสดงสถานที่ส าคัญในชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา  

(ท่ีมาภาพ : กรมทรัพยากรธรณี) 
แม่น้ าหมันไหลผ่านหมู่บ้าน ต้นน้ าเกิดจากเทือกเขาภูลมโลมบ้านน้ าหมัน ต าบลกกสะทอน 

ต าบลด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งไหลผ่านต าบลกกสะทอน ต าบลด่านซ้าย ต าบลนาหอ ต าบลนาดี ต าบล
ปากหมัน ไหลลงสู่แม่น้ าเหืองมีความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร เกษตรกรในเขตต าบลนาดีส่วนใหญ่
ใช้แหล่งน้ าในการเพาะปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากนี้ยังมีหนองน้ าขนาดใหญ่ 
2 แห่ง คือ หนองหอย อยู่บ้านนาหมู่หม่น และหนองนาดี อยู่บ้านนาดี เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา
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ธรรมชาติ ท าให้ประชาชนในเขตต าบลมีอาชีพจับปลาเป็นอาชีพเสริม ซึ่งสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้
ไม่น้อย และช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวจะมีนกเป็ดน้ า นกกระยางขาว อพยพหนีหนาวจากประเทศ
จีนมาพักพิงอยู่หนองน้ าทั้งสองแห่งนี้ประจ าทุกปี เพ่ือจะบินต่อไปยังบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

แหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค มีความส าคัญต่อระบบนิเวศและพืชพันธุ์นานา
ชนิดในพ้ืนที่ เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนพ่ึงพิงอยู่กับธรรมชาติ โดยเฉพาะการจักสาน ที่ต้อง
อาศัยทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ไผ่ ที่เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณท่ีใกล้กับแหล่งน้ า ในบ้านนาดีและบ้าน
ห้วยปลาฝาประกอบไปด้วยแหล่งน้ าที่ส าคัญ ดังนี้ 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร ในพื้นที่ต าบลนาดี 
  

หมู่ที่ 1 บ้านนาดี   ห้วยก๊อก หนองนาดี หนองหอย หนอง
หัวนาค สระโป่ง น้ าหมัน 

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปลาฝา  น้ าหมัน หนองน้ าบุ่งถ่าน ขุนเหมือง 

 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ าน้ ากินน้ าใช้ ในพื้นที่ต าบลนาดี 

หมู่ที่ 1 บ้านนาดี  ห้วยน้ าภู(บ้านนาหมูม่น) 

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปลาฝา  ขุนเหมือง 

 
ลักษณะภูมิอากาศ 

ภูมิอากาศมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพืชพันธุ์ในพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศไทย นับเป็นศูนย์กลาง
การกระจายพันธุ์ไม้ไผ่แห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมต่างๆ อาทิอุณหภูมิ ความชื้นในดิน
และในบรรยากาศ ปริมาณน้ าฝน แสงสว่าง ช่วงเวลาของฤดูกาล รวมถึงลักษณะและคุณสมบัติของดิน
ที่พอเหมาะส าหรับการกระจายพันธุ์ และการเจริญเติบโตของไม้ไผ่ 

สาวยอาณาเขตต าบลนาดี มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขาลับ
ซับซ้อน จึงท าให้อากาศหนาวในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์บางปีอากาศหนาวจัดมีอุณหภูมิ
ต่ าสุด 2 องศาเซลเซียสท าให้เกิดน้ าค้างแข็ง เกาะตามใบหญ้า ซึ่งคนในต าบลนาดี เรียกว่า “แม่คะ
นิ้ง” และในช่วงฤดรู้อนจะร้อนจัดในช่วงเดือน เมษายน อุณหภูมิสูงสะประมาณ 36.5 องศาเซลเซียส 

ส่วนลักษณะการกระจายของน้ าฝนฝนจะตกตามฤดูกาลฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนเมษายนถึง
เดือนกันยายนในช่วงนี้ฝนจะตกเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และฝนจะตกหนักมาก
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ในช่วงเดือนเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนส่วนใหญ่ท าให้น้ าท่วมบ้านเรือนที่นาเป็นประจ าทุกปี
อุณหภูมิสูงสุด 44 องศาเซลเซียส ต่ าสุด 5 องศาเซลเซียส (องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี,2561 : 2) 

ไผ่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ตั้งแต่เขตแห้งแล้งไปจนถึงพ้ืนที่ชื้น
แฉะหรือบนภูเขาสูง เพราะโดยธรรมชาติไผ่เป็นพืชที่ปรับตัวได้ดี และเป็นทรัพยากรหมุนเวียนเร็ว
อย่างเหลือเชื่อและมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวสั้นมาก จึงเป็นพืชที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อวิถีชีวิตของ
คนในชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา 

 
3.2 ความเป็นมาประวัติศาสตร์ชุมชน 
 ประวัติศาสตร์ชุมชนนับว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการศึกษาความเป็นมา โดยเฉพาะการ
บอกเล่าเรื่องราวอันยาวนานของพ้ืนที่ และเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้คนในชุมชนและคนอ่ืนๆ ได้เข้าใจ
ตัวตนของชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกท้ังประวัติศาสตร์ของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดส านึกร่วมของผู้คน
ซึ่งจะผสานพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น ดังนั้น การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วย
ปลาฝาจึงเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนนับตั้งแต่แรกเริ่ม ไปจนถึงพลวัตการปรับตัวใน
สถานการณ์ปจัจุบัน 

3.2.1 บ้านนาดีในอดีต 
เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2139 คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านคือนายเชียงดี  สมัยอาณาเขตการ

ปกครองอยู่กับประเทศลาวเรียกว่า กรุงล้านช้าง มีผู้คนอพยพมาจากน้ าปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์) ลงมา
ตามแม่น้ าเหืองและแม่น้ าหมันจนในที่สุดมาพบป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบไปด้วยหนองคลองบึง
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ พืชธัญญาหารอันอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านน้ าปาด จัดตั้งถิ่นที่อยู่อาศัย 
เรียกว่า บ้านนาล้อม (เดิมเรียกว่า นาอ้อม)  

อพยพมาครั้งแรกเพียง 17 ครอบครัว มีปรากฏนามตามภาษาโบราณเพียง 1 คน คือ นาย
เชียงดี (ท้าวดี) สันนิฐานว่าเป็นผู้บวชเรียนเป็นสามเณร จากนั้นลาสิกขาออกมาเป็นคฤหสถ์ เรียกว่า 
เชียง (สมัยโบราณค าว่าเชียง หรือทิด แปลว่าบัณฑิต) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถจึงตั้งเป็นหัวหน้า
หมู่บ้านนายเชียงดี   นายเชียงดี เป็นผู้มีความรู้ปัญญาจากการที่ได้บวชเรียนมาเป็นคนที่มีความ
ความสามารถชาวบ้านนาอ้อมจึงตั้งให้เป็นเจ้าเมืองประกอบกับสมัยนั้นชอบตั้งของหมู่บ้านตามชื่อเจ้า
เมืองตามประเพณีนิยม จึงเป็นที่มาแห่งเมืองเชียงดีหรือนาดีในปัจจุบัน ส าหรับต าบลนาดีก่อตั้งเมื่อ
พ.ศ.2481-2485 ซึ่งได้แยกออกมาจากต าบลหนองผือ เนื่องจากต าบลหนองผือถูกยุบสั่งยุบและ
บางส่วนไปข้ึนอยู่กับต าบลด่านซ้าย และส่วนหนึ่งมาข้ึนอยู่กับต าบลนาดี  
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3.2.2 ก่อร่างสร้างบ้านห้วยปลาฝา 
 นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ราวพุทธศักราช 2100 -2128 ซึ่งอยู่ระหว่าง      
สมัยสมเด็จพระมาจักรพรรดิ หรือเรียกชื่อหนึ่งว่า พระเจ้าช้างเผือก พระเจ้ากรุงหงสาวดีของพม่า คือ 
พระเจ้าบุเรงนองได้ยกทัพมาตี กรุงศรีอยุธยาต้องยอมเสียช้าง เสียพระนเรศวร พระยาจักรี และพระ
สุนทรสงคราม ให้แก่พม่าเพ่ือยอมเป็นไมตรี ประกอบกับประเทศลาว ประเทศเขมร ต้องการขยาย
อาณาเขตให้กว้างใหญ่ไพศาล เพ่ือที่จะสร้างอ านาจ และมีที่ท ามาหากินเป็นหลักฐานที่มั่นคงแก่อาณา
เขตตนเอง และกลุ่มที่ได้รับความเดือนร้อน คือกลุ่มคนมอญ ลาว ญวน ได้พากันหลบหนีภัยสงคราม
หาแหล่งหลบไม่ชอบความวุ่นวายจึงเร่รอนมาแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่  

บางกลุ่มก็มาท าไร่เลื่อยลอยกระจายตามกลุ่มหลังเขา หุบเขาบางกลุ่มก็มาท าการล่าสัตว์ บาง
กลุ่มก็มาค้าขาย ท าให้บุคคลเหล่านั้นได้เห็นภูมิประเทศ มีท าเลที่เหมาะสมแก่การปลุกสร้างบ้านเรือน
และเหย้าประกอบอาชีพอยู่บนหลังเขาทั้งสองด้าน ได้แก่ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันออกจะ
มีกลุ่มบ้านเหย้าเรือนมากกว่า ด้านทิศตะวันตก กล่าวถึงกลุ่มบ้านเก่าด้านทิศตะวันออกจะมีบ้านตาม
สันเขาและหุบเขาปลูกเป็นบ้านเป็นเหย้า ไว้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ  2 – 3 หลังคาเรือนตามญาติพ่ี
น้องของตนเอง ต่อมาผู้คนเกิดโรคระบาดติดต่อกันอย่างมากประกอบกับสัตว์ป่า จ าพวก เสือ ช้าง 
และหมี เข้ามารบกวนเป็นประจ าท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ต่างก็พากันอพยพหลบหนีภัย 
แตกกระจายจากหลังเขาลงมาที่ลุ่มเชิงเขาฝั่งทางทิศตะวันออกของริมฝั่งแม่น้ าหมัน เพ่ือมาแสวงหาที่
อยู่ใหม่ บริเวณนี้มีท าเลดี เหมาะแก่การปลูกสร้างบ้านเรือนโดยเฉพาะเป็นที่ราบลุ่ม ท าไร่ ท านา 
ประกอบอาชีพการเกษตร เลี้ยงครอบครัวได้อย่างดี จึงพากันสร้างบ้านเรือนปักหลัก ปักฐานอยู่ริมฝั่ง
ของแม่น้ าหมันนี้ ภายหลังที่แห่งนี้ได้ถูกกล่าวขานในนามบ้านห้วยปลาฝา 
  “บ้านห้วยปลาฝา” ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ติดกับด่านซ้าย - 
ปากหมัน อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอด่านซ้าย หมู่บ้านห้วยปลาฝา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2295 หรือ
ประมาณ 249 ปี มาแล้ว คนกลุ่มแรกที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้าน คือ แสนศรีสมบัติ ศรีบุตรตา ซึ่งเป็น 
ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นร่วมกับชาวบ้านใหญ่ (บ้านใหญ่ตั้งอยู่บริเวณสระบุ่งถ่าน ในปัจจุบัน) และชาวบ้าน
ใกล้เคียง คือ บ้านบนหลังเขา, บ้านเก่าย่าปี,้ บ้านเก่าโพนตูม, บ้านเก่าห้วยลึกเป็นบางส่วน 

ที่มาของชื่อหมู่บ้านห้วยปลาฝา หมู่ที่ 3 เนื่องจากบ้านใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ใกล้แม่น้ าหมัน
ท าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ าท่วมทุกๆ ปี ชาวบ้านจึงได้อพยพจากฝั่งทางทิศ 
ตะวันออกข้ามแม่น้ าหมันมาอยู่ทางทิศตะวันตก จนบ้านใหญ่กลายเป็นบ้านร้าง แสนศรีสมบัติ ศรีบุตร
ตา ได้ร่วมกับชาวบ้านตั้งชื่อหมู่บ้านห้วยปลาฝา ในตอนแรกขึ้นว่า “หินปลาฝา” ซ่ึงต้ังชือ่หมู่บ้านตาม
ก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างตามลักษณะเด่นคล้ายกับปลาฝา (ตะภาพน้ า) เป็นอย่างมาก อยู่ติดกับริม
แม่น้ าหมัน บริเวณนาน้อยของหมู่บ้านอยู่ทิศเหนือของหมู่บ้าน ห่างจากจุดกึ่งกลางของหมู่บ้าน
ประมาณ 400 เมตร จนถึงปีพุทธศักราช 2482 ได้มีหน่วยงานทางราชการเข้ามาพัฒนาในหมู่บ้าน
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เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียกชื่อหมู่บ้าน จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านหินปลาฝาเป็น “หมู่ บ้านห้วยปลาฝา” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแม่น้ าหมันนับแต่นั้นเป็นต้นมา (เอกสารประกอบการประกวด”บ้านสวย เมือง
สุข” บ้านห้วยปลาฝา,2559 : 1) 
  
3.2.3 สถานที่ส าคัญในชุมชน  
 ประวัติศาสตร์ชุมชนที่น าเสนอไปข้างต้นมีความสอดคล้องกับสถานที่ส าคัญภายในชุมชนซึ่ง
เป็นที่หล่อหลอมประเพณีและความเชื่อเข้ามาไว้กับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ทั้งต้นโพธิ์เสี่ยง น้ าตกผา
เลข ถ้ านาดี และ ถ้ าผาก้องล้วนแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนเคารพและศรัทธา  

ต้นโพธิ์เสี่ยงสถาน ตั้งอยู่กลางคูดิน (คันคู) ระหว่างหนองบ้านนาดีกับนากอใกล้กับบ้านนา
ล้อมอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านประมาณ500เมตรประวัติความเป็นมาเป็นต้ นโพธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองชาวบ้านนาดีให้ความเคารพนับถือมากเล่าต่อกันมาว่าพ่อขุนบางกางท้าวพ่อขุนผาเมือง
ด่านซ้ายยกทัพรบและมาพักอยู่ที่บริเวณชายทุ่งนาเชียงดีพ่อขุนบางกางท้าวย้ายทัพไปพักทัพที่บ้านน้ า
ท่วม ส่วนทัพพ่อขุนผาเมืองย้ายไปพักเมืองด่านซ้ายจากนั้นมีพระยาเกียง(เจียง) ยกทัพไปรบกับกอง
พ่อขุนบางกางท้าวเพ่ือแย่งชิงบ้านนาน้ าท่วมเเต่ยังไม่ทันได้สู้รบกันพระยาเกียงระหว่างออกเดินทางไป
รบเกิดดินถล่มท าให้ดินและหินทับร่างพระยาเกียงตายพ่อขุนบางกางท้าวและพ่อขุนผาเมืองด่านซ้าย 
จึงได้แบ่งเขตเมืองกันพ่อขุนบางกลางท้าวอยู่ทางทิศตะวันตกโดยสร้างคูเมืองรอบเมืองชื่อว่า “เมือง
เชียงดี” และได้ปลูกต้นโพธิ์เสี่ยง ขึ้นบริเวณกลางคูเมืองการปลูกใช้ส่วนปลายยอดปลูกฝังลงไปในดิน
เอาโคนต้นชูขึ้นบนท้องฟ้าและตั้งจิตอธิฐานว่าถ้าตนได้เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอ านาจมีความยิ่งใหญ่
ในอนาคตหรือรบชนะก็ขอให้ต้นโพธิ์เจริญงอกงามตามค าอธิฐาน ปัจจุบันนี้ชาวบ้านได้เปลี่ยนผ้าแพรสี
รอบต้นโพธิ์ และปักแขวนทุง (ธง) ในเดือนห้าของทุกปี นอกจากนี้ชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างศาลพระ
ภูมิถวายเพื่อเป็นการเคารพนับถือตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพที่ 4 ต้นโพธิ์เสี่ยงในบ้านนาดี 

(ภาพถ่ายโดย : ภาณชญา เพ่งพินิจ) 
น้ าตกผาเลข ตั้งอยู่ทิศตะวันตกบ้านนาดีประวัติความเป็นมา มีคนกลุ่มหนึ่งมีความประสงค์

จะน าสิ่งก่อสร้างไปสมทบสร้างพระธาตุพนมได้ใช้ล้อเกวียนบรรทุกสิ่งของต่างๆมาจากภาคกลางและ
จังหวัดพิษณุโลกเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของห้วยไผ่ (ต้นนาน้ าห้วยก๊วก ) 
ทราบว่า พระธาตุพนมได้สร้างส าเร็จแล้ว จึงได้น าสิ่งของที่ขนมาไปบรรจุไว้ ถ้ านาดีและได้เขียนผังเลข
ไว้ที่หน้าผาหิน 

 ถ้ านาดี ตั้งอยู่กลางล้าห้วยก๊วกอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านนาดีประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
ประวัติความเป็นมาถ้ านาดีเดิมชื่อ “ถ้ าแก้ว” ในสมัยก่อนเล่ากันว่ามีลูกแก้วเสด็จลอยออกมาจากถ้ า 
ก่อนที่ลูกแก้วจะลอยออกจากถ้ า จะได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคล้ายกับเสียงปืนใหญ่ ไปทางทิศเหนือ 
โดยลอดไปที่ผาแก่งช้างที่บ้านปากหมัน จะได้ยินเสียงดังขึ้นคล้ายกับครั้งแรก ส่วนมากจะเกิดขึ้นใน
เวลาใกล้ค่ าหรือเวลากลางคืนของเดือน 5 แสงสว่างของลูกแก้วจะแวววับสวยงามมาก  

ในถ้ านี้มีเครื่องประดับและสิ่งของมีค่ามากมายเช่นแก้ว แหวนเงินทองสร้อยแขนสร้อยคอ 
เข็มขัด เงินเสี้ยนเงินฮางในสมัยก่อนเมื่อถึงเวลาปีใหม่ช่วงเดือนห้าประตูถ้ าก็จะเปิดเครื่องประดับ
ต่างๆ จะลอยอยู่หน้าถ้ า เพ่ือให้ชาวบ้านหยิบยืมมาประกับการท าการเชิงบุญปีใหม่ (บุญสังขารบุญแห่
ดอกไม้) เมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านก็จะน าเครื่องประดับไปส่งคืนไว้ที่หน้าถ้ าเหมือนเดิมซึ่งได้ปฏิบัติกันมา
เรื่อยมาปัจจุบันถ้ าได้ปิดแล้วเพราะชาวบ้านบางคนไม่ซื่อสัตย์ ยืมไปแล้วไม่ส่งคืน ประกอบกับมีท้าว
กอระเวกเข้าไปในถ้ าเพ่ือจะเอาลูกแก้ว เทวดาโกรธมากจึงปิดปากถ้ า ท้าวกอระเวกออกมาไม่ได้จึงเสก
ลูกมะนาวให้น าทางออกโดยปามะนาวน าทางออกไปเรื่อยๆ ไปทะลุที่น้ าตกผาแก่งช้างบ้านปากหมัน
ต าบลปากหมัน (องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี,2561 : 3) 
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ผาถ้ าก้อง เป็นถ้ าหินกว้างใหญ่อยู่บนภูเขาสูงทางด้านทิศตะวันตก ของหมู่บ้านห่างจาก
หมู่บ้านเดินตามเส้นทางขึ้นภูเขาไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถ้ าก้อง หมายถึง เสียงที่กองจากภายในถ้ า
เมื่อเราส่งเสียงร้องหรือเสียงจากธรรมชาติต่าง ๆ ออกไปเสียงนั้น จะดังก้องย้อนกลับให้เราได้ยินทุก ๆ 
ครั้ง แต่สิ่งมหัศจรรย์ไปกว่านี้และไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ที่ปรากฏขึ้นครั้งสมัยในโบราณ 45 – 50 ปี
ที่ผ่านมานั้นคือ แก้วสมเด็จ หมายถึง แก้วลูกยามกลางคืนเดือนหงาย ตรงกับคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ า
ผู้คนมักจะพูดเสียงเดียวกันว่าได้ยินเสียงดังสนั่น เป็นเสียงสัญญาณของแก้วที่จะเสด็จออกมาจากปาก
ปล่องถ้ า เปรียบประดุจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

สิ่งส าคัญท่ีพบเห็นอยู่ในถ้ าและมีตัวตนสามารถพิสูจน์ได้ จากต านานที่กล่าวขานมาตั้งแต่สมัย
โบราณ ยังมีทรัพย์สิน สมบัติที่มีค่า อยู่มากมายหลายอย่างด้วยกันเป็นต้นว่า มีกระจุมทอง มีนอแรด 
มีสร้อยคอทองค า มีก าไลข้อมือ มีเข็มขัด มีตุ้มหู มีไหเงินไหทอง มีฆ้อง กลอง มีฉิ่ ง มีฉาบ มีดาบ และ
หอก ผู้คนสมัยโบราณเมื่อมีบุญใหม่ หรือบุญหลวง (บุญมหาชาติ) มักจะชวนกันน าข้าวตอกดอกไม้ไป
บูชาที่ในถ้ า เพ่ือขอยืมทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ส่วนฆ้อง กลอง ฉิ่ง 
ฉาบ มาตีเป็นจังหวะอย่างสนุกสนานในบุญหลวง และเสด็จสิ้นงานบุญหลวงแล้ว ชาวบ้านก็จะน า
ทรัพย์สมบัติที่ยืมมาส่งคืนไว้ในถ้ าตามเดิมท าเช่นนี้ตลอด 

บางคนบางกลุ่มที่ไม่มีความซื่อสัตย์เอาสมบัติในถ้ ามาเป็นของตนเองไม่ยอมส่งคืนถ้ าเลย และ
ประกอบกับกลุ่มบุคคลที่แสวงหาของขลังของราง และทรัพย์สมบัติทีมีคุณค่า จึงติดตามลอยแผนเก่า
จากต านานประวัติวัติศาสตร์โบราณมาขุดรื้อเอาไปหมด เทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ที่คุ้มครอง
รักษาอยู่ได้ลงโทษทัณฑ์ให้ปากปล่องถ้ าปิดลงอย่างปาฏิหาริย์ ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันไม่มีใครเห็น
ปากถ้ าและเข้าไปในถ้ าได้อีกเลย ซึ่งตรงกับค าบอกเล่าของชาวบ้านอย่างนางสิริมา วงษ์มานิตย์ที่เล่า
ถึงต านานว่า 

 
“คนโบราณเขาบอกกันมา ว่าเมือ่ก่อนมีแก้วแหวน เงินทองอยู่ในถ้ า ใครจะใช้ก็เอาไปได้แต่ต้องเอา

มาคืน บางคนเอาไปไม่เอามาคนืก็ถูกลงโทษ บางคนก็เป็นบ้า บางคนถึงแก่ชีวิตก็มี” 
(สิริมา วงษ์มานติย์, สัมภาษณ์ : 27 ธันวาคม 2561) 

 

สถานที่ส าคัญภายในชุมชนได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ และพิธีกรรมที่เล่าขานกันมาอย่าง
ยาวนาน สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานของพิธีกรรมต่างๆ ที่คนในชุมชนยังคงยึดถือและนับว่าเป็นส่วนส าคัญ
ที่ท าให้คนในบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา ความเป็นมาและประวัติศาสตร์ชุมชนมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการศึกษาในมิติของวิถีชีวิตและเครือข่ายทางสังคม ที่มีกลุ่มจักสานบ้านนาดีเป็นกรณีศึกษา จะ
เห็นได้ว่าสถานที่ต่างๆในชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝานั้นมีเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันจึงท าให้วิถี
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ของชุมชนทั้งสองนั้นมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกันทั้งมิติของชีวิตประจ าวันรวมทั้งประเพณีและพิธีกรรม
ต่างๆ 
 
3.3 โครงสร้างสังคม 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การคมนาคมในพ้ืนที่ต าบลบ้านนาดี เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าหน่วยงานรัฐให้ความส าคัญกับการ
คมนาคมขนส่ง ท าให้ถนนกลายเป็นเส้นทางส าคัญในการเชื่อมโยงแต่ละชุมชนให้ใกล้กันมากขึ้น ทุ่น
เวลา และเพ่ิมความสะดวกสบาย การคมนาคมจึงเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่ส าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนบ้าน
นาดีและบ้านห้วยปลาฝา ถนนสายหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรและตัดผ่านทั้งต าบลนาดี ได้แก่ ทางหลวง
หมายเลข 2114 

ประเภทถนน จ านวน(สาย) 

ถนนลูกรัง 9 สาย 

ถนนลาดยาง 1 สาย 

ถนนคอนกรีต 30 สาย 

ถนนเพ่ือการเกษตร 10 สาย 

สะพาน  7 แห่ง 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

ด้านศาสนา  
ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ในบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา นับถือศาสนาพุทธ ในบ้านนาดี

ประกอบไปด้วยวัด จ านวน 3 แห่ง  ได้แก่ วัดสว่างอารมณ์วัฒนา วัดโพธิ์ศรี และวัดป่าบ้านนาดี ส่วน
บ้านห้วยปลาฝา มีวัดโพนงามเป็นศาสนสถานหลักที่คนในชุมชนใช้ประกอบพิธีส าคัญทางศาสนา 

ความเชื่อและความศรัทธาของคนในชุมชนสะท้อนผ่านประเพณีและวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชนที่มีมาอย่างยาวนาน เช่น บุญหลวง บุญข้าวเปลือกข้าวสาร แห่พระเวชสันดรและจุดบั้งไฟ และ 
ประเพณีแห่ผีตาโขน เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ในบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา ยังมีความเชื่อในหมอพราหมณ์ ซึ่งมีความส าคัญ
ในการเป็นผู้น าประกอบพรามณ์ พร้อมกับความเชื่อแบบพุทธ ทั้งการท าขวัญข้าวและการท าบุญในพิธี
ต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะมีความเชื่อทั้งสองประกอบอยู่ด้วยกัน นับเป็นกลไกทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นเพ่ือช่วยให้มนุษย์มีสภาวะจิตใจที่ดีขึ้น เป็นวิธีการจัดการกับภาวะที่ไม่มั่นคงทางจิตใจ โดยมุ่งเน้นที่
การรักษาสุขภาวะทางจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดวามสมดุลทั้งระบบของชีวิตทั้งหมด  ส าหรับชุมชน
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เกษตรกรรมความเชื่อจึงมีความส าคัญในแง่ของการให้ความหวัง ก าลังใจ และขอความอุดมสมบูรณ์ใน
การเพาะปลูก ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
 
ประเพณีและพิธีกรรม 

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญในชุมชน คือการจัดบุญหลวงทุกหมู่บ้าน ในช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายนของทุกปี กิจกรรมมี่จัดท าเป็นแห่กัณฑ์หลอน เบิกพระอุปคุต แห่พระเวสสันดรและ
จุดบั้งไฟ นอกจากนี้ยังมีประเพณีผีตาโขนเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งคนในชุมชนจะร่วม
จดัขบวนแห่ผีตาโขน ณ ที่ว่าการอ าเภอด่านซ้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ตารางแสดงประเพณีประจ าปีของอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 
จากข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ทั้งหมู่บ้านนาดีและหมู่บ้าน

ห้วยปลาฝา แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ที่มีความสัมพันธ์ของ
สภาพแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพอย่างเหนียวแน่น และยังคงไว้ซึ่งรากฐานของสังคมเกษตรกรรม 
การปลูกข้าวและพืชพันธุ์ชนิดอ่ืนๆยังคงเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน วิถีชีวิตของเกษตรกรจึงเป็น
พ้ืนฐานส าค ญ ในการรังสรรค์วัฒนธรรมในด้านต่างๆ ทั้งวัฒนธรรมการเมือง การปกครอง วัฒนธรรม
การกินอยู่ วัฒนธรรมทางความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมทางภาษา และตลอดจนการแสดงออกต่างๆที่
หล่อหลอมวิถีชีวิตของผู้คนชาวไทด่าน 
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การประกอบอาชีพ 
 อาชีพของประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลนาดีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งข้าว 
ข้าวโพด และพืชผลทางการเกษตรอ่ืนๆ ซึ่งทางหน่วยงานราชการส่งเสริม คือ พันธุ์ข้าวโพดผสม ซีพี
ดีเค 888 ส่วนข้าวที่ทางราชการส่งเสริม คือ พันธุ์ กข.6 และ กข.8 มีบางครัวเรือนที่ปลูกข้าวไร่ ที่นิยม
ปลูกในพ้ืนที่เชิงเขาช่วงฤดูแล้ง มีการใช้พันธุ์ที่ทางราชการส่งเสริม ได้แก่ พันธุ์หางปลาไหล และ ซิว
แม่จัน รวมถึงเกษตรกรบางรายมีการเลี้ยงสัตว์ทั้ง โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่ ควบคู่กับการ
เพาะปลูก นอกจากนี้ยังมีอาชีพอ่ืนๆ อย่างอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งต้องย้ายที่อยู่ไปยัง
ต่างจังหวัด เพื่อท างานเป็นลูกจ้างในระบบอุตสาหกรรม 
 ส่วนมากรายได้ของคนในท้องถิ่นจะมาจากการท าเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ข้าวโพด ถั่ว ข้าว
นาปรัง เลี้ยงสัตว์ และพืชผักสวนครัว จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามพบว่าในบ้านนาดี รายได้ของ
ครัวเรือนต่อปีจากการท าเกษตรกรรม มากกว่า 150,000 บาทต่อปี ส่วนบ้านห้วยปลาฝามีรายได้ของ
ครัวเรือนต่อปีอยู่ที่ 108,516 บาทต่อปี  

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ ทรัพยากรท้องถิ่นท าให้เกษตรกรมีรายได้หลักจากช่องทาง
ดังกล่าว โดยเฉพาะในพ้ืนที่นาดี ค าว่าในน้ ามีปลาในนามีข้าว เห็นได้ชัดเจนจากพ้ืนที่เพาะปลูกจ านวน
มากที่เอ้ือต่อการประกอบเกษตรกรรม เมื่อได้ผลผลิตมาตามความต้องการแล้ว คนในชุมชนจะแบ่งไว้
บริโภคในครัวเรือนและ แบ่งให้กับญาติพ่ีน้องและคนในชุมชน และมีบางส่วนที่น าผลผลิตมาจ าหน่าย
ให้กับคนในชุมชนและพ่อค้าคนกลาง  
 จะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติมาโดยตลอด การจักสานจึงเป็น
อาชีพส าหรับการหารายได้เสริม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านนาดี
และบ้านห้วยปลาฝาที่เว้นว่างจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร  
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บทที่ 4 
“จักสาน” ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบ้านนาดี 

 
 วิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมในบ้านนาดีที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
การกิน ข้าวของเครื่องใช้โดยเฉพาะเครื่องจักสานซึ่งเป็นอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพที่ขาดไปเสียไม่ได้  ด้วย
ทรัพยากรที่เพียบพร้อม เหมาะแก่การน า “ไผ่” มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการผลิตเครื่องจักสาน การ
จักสานจะมีกรรมวิธีในการท าและรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน รูปแบบของเครื่องจักสานก็จะเป็นไปตาม
ความนิยม ขนบประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่น ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
เต็มไปด้วยผืนป่าที่มีทรัพยากรที่ส าคัญต่อการท าเครื่องจักสานอย่าง “ไม้ไผ่” กลายมาเป็นส่วนส าคัญ
ในวิถีชีวิตของคนในชุมชน เครื่องจักสานจึงเป็นอุปกรณ์ส าคัญในวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรมอย่าง
ภาชนะต่างๆ ในบทนี้ผู้ศึกษาจึงแบ่งหัวข้อออกเป็น 3 ประเด็น คือ  

4.1 “ไผ่” ทรัพยากรในการจักสาน 
4.2 กระบวนการผลิตจักสาน 
4.3 วิถีชีวิตชาวบ้านนาดี และการถ่ายทอดความรู้ด้านการจักสาน  

4.1 “ไผ่” ทรัพยากรในการจักสาน 
ระบบนิเวศในพ้ืนที่ของอ าเภอด่านซ้ายไม่ว่าจะเป็น ป่า น้ าหรือสภาพอากาศล้วนเป็นปัจจัย

หลักในวิถีของคนในชุมชนที่ท าการเกษตรเป็นหลัก พ้ืนที่ที่เขียวชอุ่มของผืนป่า และพืชพันธุ์ไม้
หลากหลายชนิดนับว่าเป็นแหล่งทรัพยากรทรงคุณค่าที่ชาวบ้านสามารถเข้ามาเก็บเกี่ยวหรือเข้ามาหา
พืชและสัตว์น ากลับไปบริโภคในครัวเรือน ความสัมพันธ์ของชาวบ้านและป่าจึงไม่ใช่ห่วงโซ่อาหารที่มี
มนุษย์อยู่จุดสูงสุดแต่อย่างใด เพราะคนในชุมชนเรียนรู้และสืบทอดวิธีใช้และจัดการทรัพยากรเหล่านี้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากอาหารและแหล่งน้ าแล้ว ผืนป่ายังคงให้คุณค่าในแง่การประดิษฐ์เครือง
ไม้เครื่องมือไว้ใช้ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย หนึ่งในนั้นคือ “ไผ่”  

คุณสมบัติที่ดีของไม้ไผ่ คือ มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ล าต้นสามารถจักตอกเป็น
เส้นๆดัดโค้งขึ้นรูป สานผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประเภทต่างๆ ไม้ไผ่สามารถรับแรงดึงและกดได้ดีโดยไม่
แตกหรือหักง่าย คุณสมบัติพิเศษเช่นนี้ท าให้ผลิตภัณฑ์ทรงรูปอยู่ได้นาน จึงเป็นวัตถุดิบส าคัญในการ
ท าเครื่องจักสานของไทย ต้นไผ่ยังนับว่าเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน นับตั้งแต่ หน่อ ราก ล าต้น
และใบการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาขัดเป็นลวดลายตามที่ต้องการสร้างสรรค์เป็นรูปทรงต่าง ๆ ท าให้
เครื่องจักสานพ้ืนบ้านมีลักษณะและรูปแบบเป็นโครงสร้างที่สลับซับซ้อนกันไปมาผ่านความคิด
สร้างสรรค์ที่มวลมนุษย์สร้างขึ้นมา โดยมักมีลายที่มีจ ากัดอยู่ไม่มากนักท าให้รูปทรงและลักษณะของ
งานจักสานมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในแต่ละภูมิภาค (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2539 : 1) 
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ไผ่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณชื้น ป่าเบญจพรรณแล้ง ป่าดิบแล้ง
ทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อเกิดมีการแผ้วถางหรือไฟไหม้ ไผ่จะแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วและปกคลุมพ้ืนที่อย่าง
กว้างขวางหากมีไฟไหม้รบกวนท าอันตรายอยู่เป็นนิจ จะท าให้เกิดป่าไผ่ขึ้นอย่างถาวร เช่น ป่าไผ่ใน
ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงกล่าวได้ว่าไผ่เป็นสัญลักษณ์ของที่เกิดไฟไหม้ (เต็ม และ ชุมศรี, 2512 อ้าง
ใน สมยศ, 2536) 

 
ภาพที ่6  ตารางแสดงข้อมูลไผ่ในประเทศไทย  

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ 
การขึ้นอยู่ของไผ่แต่ละชนิดพันธุ์ในท้องที่ต่างๆ ล้วนมีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ  

ไผ่แต่ละชนิดจะขึ้นอยู่ในที่มีอุณหภูมิต่างกัน โดยมีช่วงระหว่าง 8.8-36.0 องศาเซลเซียส ไผ่ที่มีล า
ขนาดใหญ่จะต้องการที่ซึ่งมีอุณหภูมิผันแปรน้อยกว่าชนิดที่มีล าเล็ก ไผ่ที่มีล าใหญ่มักขึ้นปะปนกับไม้
ใหญ่ ส่วนไผ่ล าเล็กอาจขึ้นกลางแจ้งได้ดี ปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุดที่ไผ่ต้องการประมาณ 40 นิ้ว (1,020 
มิลลิเมตร) ต่อปี ส่วนปริมาณน้ าฝนสูงสุดไม่แน่นอน ในที่ยังมีฝนตก คือ 250 นิ้ว (6,350 มิลลิเมตร) 
ต่อปีพบว่ามีไผ่ขึ้นอยู่ แสดงให้เห็นว่าการกระจายของไผ่ชนิดต่างๆ จึงมักถูกจ ากัดโดยความชื้นทั่วๆ ไป 
เนื่องจากความชื้นไม่เพียงพอ เช่น ไผ่ฮก จะพบเฉพาะในที่ซึ่งมีความชื้นมากพอสมควร จึงมักจะเจริญ
ได้ไม่ค่อยงามในป่าเบญจพรรณแล้ง (สมยศ, 2536) 
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ไผ่ในพ้ืนที่บ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝานับว่าเป็นทรัพยากรที่หาได้ง่าย มีขึ้นอยู่หลายแหล่ง
ทั้งบนเขาและริมห้วย จากตารางแสดงพันธุ์ไผ่ในประเทศไทยข้างต้น พบว่าในพ้ืนที่บ้านนาดีและบ้าน
ห้วยปลาฝามีไผ่หลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นไผ่บง ไผ่ซาง ไผ่เฮียะ มาใช้ท างานจักสานได้เกือบทุกชนิด 
จากค าบอกเล่าของสนั่น ศรีบุตรตา  

“ไผ่ที่ใช้ท าจักสานแถวนี้หาง่าย ใช้ได้ทั้งไม้บง ไม้เฮียะ แทนกันได้หมดยกเว้นไผ่บ้าน” 
 (สนัน่ ศรีบุตรตา, สัมภาษณ์: 18 ธันวาคม 2561) 

ในพ้ืนที่บ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝานั้นอุดมไปด้วยไผ่บง เป็นส่วนมาก พันธุ์ของไผ่ได้บ่ง
บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความชื้นที่สูงซึ่งจะท าให้ไผ่บงนั้นเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี
ลักษณะโดยทั่วไปของไผ่บงคือเป็นไผ่ชนิดกลางขึ้นเป็นกอแน่น ล าต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-8
เซนติเมตร สูงประมาณ 6-10 เมตร ผิวของล าต้นไม่เรียบ ลักษณะคล้ายขนสีนวลหรือเทา และอาจมี
ผงคล้ายแป้งติดอยู่ตามล าต้น  

ชาวบ้านมักจะไปเลือกตัดไผ่กันบนภูเขา ประกอบไปด้วยภูช้างน้อย ภูขี้เถ้า และตามแห่งน้ า
ต่างๆ เช่น ห้วยทอง ห้วยไผ่ ห้วยกูด เป็นต้น จากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไผ่ประกอบกับค าบอก
เล่าของคนในพ้ืนที่พบว่า ไม้ไผ่ที่นิยมน ามาใช้ในงานจักสาน มักจะใช้ ไผ่บงและไผ่เฮียะ เป็นหลัก ซึ่ง
จะเก็บมาจากป่าในบริเวณหมู่บ้าน  

 
“ไผ่ขึ้นเกือบทุกที่ เขาไปเก็บกนัที่ห้วยทอง ห้วยกูด ห้วยไผ่ ไม่กบ็นภู” 

(เพชร วงษ์มานิตย์, สัมภาษณ์: 17 ธันวาคม 2561) 

ไผ่เฮียะ ในพ้ืนที่บ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝามักขึ้นในป่าดิบชื้นหรือริมห้วย ลักษณะทั่วไป
คือเป็นไผ่ขนาดกลาง ล าต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 เซนติเมตร ปล้องยาว 50-70 เซนติเมตร ข้อ
เรียบ มีกิ่งเล็กน้อย ล าต้นอ่อนมีขนขาวปกคลุม ล าต้นแก้สีเขียวเข้ม ไม่เรียบ เป็นมัน ใบมีขนาดค่า
นข้างใหญ่ เนื้อของล าต้นบางมากจึงใช้ประโยชน์ได้อย่างจ ากัด ชาวบ้านจึงน ามาท าเป็นเครื่องมือดัก
สัตว์น้ าขนาดเล็กหรือหวดนึ่งข้าว เนื่องจากลักษณะล าต้นของไม้เฮียะจะมีปล้องขนาดยาวกว่าไม้บง 
จึงน ามาใช้ท าเครื่องจักสานที่ต้องอาศัยตอกเส้นยาว ต่างจากไม้บงที่จะมีปล้องสั้นกว่า การน าไม้บงมา
ใช้ท าเครื่องจักสานขนาดเล็กอย่างกระติบข้าวจึงเหมาะมากที่สุด 

ยังมีไม้ไผ่อีกหลายชนิดที่พบได้ในพ้ืนที่บ้านนาดี คือไผ่คายและไผ่ซางที่สามารถน ามาใช้ใน
การจักสานได้ ส่วนไผ่บ้านแม้จะมีมากในพ้ืนที่แต่ไม่สามารถน ามาท าเครื่องจักสานได้เนื่องจากมีปล้อง
สั้น มีหนามมากและมีข้อท าให้ไม่สามารถท าตอกที่มีขนาดพอดีกับเครื่องจักสานได้ เกณฑ์ในการเลือก
ไม้ไผ่ต้องดูที่สีซึ่งเป็นตัวก าหนดอายุของไม้ไผ่ โดยการเลือกต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์เป็น
อย่างมาก เรื่องการจ าแนกสีของไผ่เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ  
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“สีของต้นไผ่จะบ่งบอกอายุไล่เรียงจากสีเขียวอ่อน ตามล าต้นจะมีขุยขาวๆขึ้นอยู่ตามล า
ต้น มักจะเป็นไผ่ที่มีอายุน้อยไม่สามารถน ามาท างานจักสานได้ เช่นเดียวกับไผ่ที่มีเฉดสีเขียวเข้มขึ้น 
ล าไผ่มักจะเป็นมันเงา เปลือกที่ห่อหุ้มข้อเริ่มลอกหลุด ส่วนไผ่แก่ที่มักมาใช้ในงานจักสานจะเป็นไผ่
แก่ ล าต้นมักมีสีเขียวเข้มมาก บางต้นมีสีใกล้เคียงกับสีด า นอกจากการดูเฉดสีของล าต้นแล้ว ยังมี
อีกหนึ่งวิธีที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญไม่ต่างกัน คือ การเคาะล าต้นของไผ่ และสังเกตจากเสียงหาก
เคาะแล้วเกิดเสียงที่ดัง แน่น มักจะเป็นไผ่ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี”  

(อ๋ัน ค าสุข, สัมภาษณ์: 18 ธันวาคม 2561) 
 ในพ้ืนที่ของบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝามีไผ่ขึ้นอยู่ในทั่วทุกพ้ืนที่ และมีจ านวนพันธุ์ไผ่
หลากหลาย แต่ละชนิดมีประโยชน์และคุณค่าต่อวิถีชีวิตของผู้คนในหลากหลายมิติ ตั้งแต่อาหารการ
กิน ที่พักอาศัย จนกระทั่งเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเครื่องจักสาน ไม้ไผ่อย่างไผ่เฮียะ ไผ่บง จะเป็น
พันธุ์หลักๆ ที่ใช้ในการท าเครื่องจักสานเนื่องจากพบได้ง่ายและมีความทนทาน รองลงมาคือไผ่ซาง ไผ่
คาย จะเป็นตัวเลือกท่ีรองลงมาจากไผ่ชนิดข้างต้น แต่ละชนิดสามารถใช้แทนกันได้ทั้งหมด สะท้อนให้
เป็นว่าทรัพยากรป่าไม้ของพ้ืนที่บ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝามีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก การ
เลือกตัดเฉพาะไม้ที่มีอายุมากสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในมิติของความรู้ด้านทรัพยากรในพ้ืนที่ได้
เป็นอย่างดี  

“วิธีแบบนี้มนัสอนกนัยาก ลงุเห็นมาตั้งแต่เด็กก็จ าๆจากผู้เฒา่ผูแ้ก่มา เลยรู้ว่าต้องเลือก
อย่างไร” 

(ประดุล ค าแก้ว, สัมภาษณ์: 13 มีนาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่7 ไผ่บงที่เตรียมไว้ส าหรับสานตอก 

(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ, 26 มกราคม 2562) 
   



46 

 

 

การท าจักสานเป็นหัตกรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณและสืบทอดต่อกันมา โดยเฉพาะในประเทศ
ไทยที่สามารถพบได้ในทุกภาคของประเทศ และที่ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเป็นอีกพ้ืนที่
หนึ่งที่สืบทอดภูมิปัญญาด้านการจักสานมาช้านาน เนื่องด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีไม้
ไผ่หลายชนิดขึ้นอยู่กระจัดกระจายไปตามพ้ืนที่ป่าทั่วทั้งต าบล ในพ้ืนที่ต าบลด่านซ้ายก็เช่นเดียวกัน 
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมหาศาล เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นผูกพันกับเครื่องจัก
สาน เนื่องจากการท าจักสานยังคงมีอยู่ให้เห็นได้ตามบ้านเรือนของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ใช้การจักสานมาหา
เลี้ยงชีพ 

 
4.2 กระบวนการผลิตจักสาน 

การจักสานนับว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในวิถีชีวิตของผู้คนในบ้านนาดี
และบ้านห้วยปลาฝาทุกหลังคาเรือนมักจะมีอุปกรณ์ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติอย่างไม้ไผ่ แขวนไว้เรียง
รายที่บริเวณบ้าน  

เมื่อจักสานเป็นความรู้ของชาวบ้าน สิ่งเหล่านี้มักไม่มีอยู่ในต าราเรียน ไม่มีโรงเรียนที่ใดจะสอนได้ 
นอกเสียจากการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนกล่าวถึงประสบการณ์ในการเรียนรู้วิธีการ
ท าจักสานว่าถูกถ่ายทอดมาจากคนแก่ในหมู่บ้านซึ่งมักจะสอนกันยามที่ว่างเว้นจากการท างานในนา 
ในไร่ หรือหลังจากเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเสร็จแล้ว จักสานจะเป็นกิจกรรมที่ท ายามว่างจากงานหลัก  

 
“แต่ก่อนไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย พอว่างก็นั่งสานอยู่แถวนัน้แหละ นั่งดูคนเฒ่าคนแก่เขาท า

กันก็ลองท าตามดู” 
(เพชร วงษ์มานิตย์, สัมภาษณ์: 17 ธันวาคม 2561) 

“เรียนมาจากคนแก่ในหมู่บ้าน ฝึกอยู่เป็นอาทิตย์เปน็เดือน เร่ิมจากท าตบิข้าวก่อนที่เหลือ
ก็มาลองหัดท าเอง ใช้ความคิดเราลองดูบา้ง” 

(ประดุล ค าแก้ว, สัมภาษณ์: 26 มกราคม 2562) 

การเรียกเครื่องจักสานว่า “จักสาน” เป็นค าที่เรียกขึ้นตามวิธีการที่ท าให้เกิดเครื่องจักสาน 
เพราะเครื่องจักสานต่างๆ จะส าเร็จเป็นรูปร่างที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องผ่านกระบวนการ ดังนี้ 

เริ่มต้นจากการจัก คือการน าวัสดุอย่างไม้ไผ่ มาท าให้เป็นเส้น เป็นแฉก หรือเป็นริ้วเพ่ือความ
สะดวกในการสาน ลักษณะของการจักโดยทั่วไปนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของวัสดุแต่ละชนิดซึ่งจะมีวิธีการ
เฉพาะที่แตกต่างกันไป หรือบางครั้งการจักไม้ไผ่หรือหวายมักจะเรียกว่า “ตอก” ซึ่งการจักถือได้ว่า
เป็นขั้นตอนของการเตรียมวัสดุในการท าเครื่องจักสานขั้นแรก 
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ภาพที่ 8 นายศรีภูมิ ทองปิวสาธิตการรีดตอก 
(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ,17 ธันวาคม 2561.)   

 

การจักตอก ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการท าเครื่องจักสาน และเป็นขั้นตอนแรกที่มี
ความส าคัญมาก ผู้ท าเครื่องจักสานจะต้องเตรียมวัสดุที่จะใช้ในการท าเครื่องจักสานให้สัมพันธ์กับสิ่งที่
จะสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการจัดเพ่ือให้ได้วัสดุที่เรียกว่า ตอก แล้วผู้สานจะต้องรู้จักเลือกสรร
และพิถีพิถันเพ่ือให้ได้วัสดุที่ดี ซึ่งจะมีผลต่อความคงทนและความประณีตสวยงามของเครื่องจักสาน 

ต่อมาคือ การรีดตอก เป็นการน าไม้ไผ่ที่จักแล้วมารีดกับมีดรีดหรือเครื่องรีดตอกให้มีขนาด
เล็ก ใหญ่ตามชนิดของตอกที่ต้องการ โดยเริ่มจากการหามีดและเครื่องรีดตอกควรมีความคมได้ตาม
ต้องการ ในขั้นตอนนี้ผู้รีดตอกควรมีผ้าพันรอบนิ้วมือเพ่ือป้องกันไผ่และมีดบาดมือได้ และในการรีด
เส้นตอกแต่ละเส้นให้มีขนาดเท่ากันเพื่อง่ายในการจักสานโดยจะรีดจากโคนไปหาปลาย  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 การสานไม้ตอก 

(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ, 17 ธันวาคม 2561)   
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ขั้นตอนต่อมา คือ การสาน เป็นกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่น าวัสดุ
ธรรมชาติมาท าประโยชน์โดยใช้ความคิดและฝีมือมนุษย์เป็นหลัก การสานลวดลายจะสานลายใดนั้น
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้สอย วิธีการท าจักสานในขั้นตอนนี้ สามารถเรียกว่า “การก่อ” คือ 
ก่อฐานด้านล่างด้วยเส้นตอกสองชนิด คือ ตอกยืน (ตอก-ตั้ง) ซึ่งจะมีลักษณะคอดตรงกลางต่างจาก
ตอกท่ัว ๆ ไป และตอกนอน (ตอกสาน) 

“เร่ิมจากการน าตอก 6 เส้นเป็นจุดเร่ิมต้น แล้วสานต่อไปเร่ือยๆ จดเป็นรูปเปน็ร่าง  
แล้วแต่ขนาด มาถึงการจอดเพื่อเชื่อมให้วัสดุติดกันก่อนที่จะพับให้ได้ขนาดที่ต้องการ  

อีกทั้งเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับเคร่ืองจักสานอีกด้วย” 
 (อ๋ัน ค าสุข อายุ 73 ปี, สัมภาษณ์: 16กรกฎาคม 2561) 

 
4.2.1 เครื่องจักสานที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค 

ขั้นตอนการท ากระติบข้าว 
วิธีการสานกระติบข้าวเริ่มแรกต้องน าตอกที่ผ่านการรีดแล้วมาเป็นตัวตั้งโดยใช้ตกจ านวน6

หรือ8เส้นก็ได้ จากนั้นน าตอกอีกเส้นหนึ่งมาขัดและสานไปเรื่อย แต่ต้องคอยขยับและบีบตอกให้แน่น
ชิดกัน ในระหว่างการสานจะมีการเพ่ิมลวดลายที่ผู้ท าจักสานจะสามารถเลือกเองได้ตามที่ถนัด ซึ่ ง
ส่วนมากจะนิยมใช้ลายสองเป็นหลัก เนื่องจากลายสองสามารถน าไปต่อยอดท าลวดลายอ่ืนๆได้ต่อไป 
สิ่งหนึ่งที่ส าคัญ คือ  การเลือกใช้ตอกทุกเส้นจะต้องมีขนาดเท่ากันเพ่ือให้ง่ายต่อการจักสาน จากนั้นจะ
เป็นการจัดเรียงตอกเพ่ือการสานแบบเดินหน้า โดยให้ตอกนั้นมีระดับที่ต่างกันก่อนที่จะท าการจักสาน
ต่อเรื่อยๆจนถึงความยาวที่ต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของกระติบข้าวที่มีตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง และ
ขนาดใหญ่ เมื่อได้ความยาวตามท่ีต้องการขั้นตอนต่อมาคือการนับตอก โดยนับตอก 4 เส้นเท่ากับ 1 คู่ 
ในการสานต้องใช้ตอกราว 40 คู่ หากเกินต้องน าออก 

เมื่อได้ความยาวหรือขนาดตามต้องการแล้วจึงจับปลายทั้งสองโค้งเข้าหากันและใช้ลายสอง
เป็นตัวเชื่อม และสานเข้าหากันเรื่อยๆ ให้เป็นรูปทรงกระบอก ในระหว่างนี้ต้องสานและจัดเรียงตกไป
ด้วยเพ่ือให้ได้รูปทรงที่สวยงาม ขั้นตอนต่อมา คือ การขัดและพับตอกลง เพ่ือเพ่ิมความหนาแน่นแล้ว
สานต่อจนหมดรอบขอบกระติบจากนั้นยกตอกด้านบนขึ้น และหักตอกด้านในลงเพ่ือขัดทิ้งไว้ จากนั้น
น าเอาส่วนตอกที่เกินออกโดยใช้มีดเลาะออกทั้งสองด้านของกระติบ หลังจากข้ันตอนนี้จะต้องน าตอก
ไปจุ่มน้ าเพ่ือให้อ่อนตัวและท าการพับปากให้เท่ากันพร้อมกับบีบให้แน่นจากนั้น พับกระติบลงให้เป็น
สองชั้นเพ่ือความแน่นหนาจึงจะท ามาจัดทรงด้วยการบีบตอกให้แน่นเพ่ือให้อยู่ทรงและเข้าที่มากขึ้น 
จากนั้นพับปากลงและบีบให้แน่นขึ้นเช่นเดียวกับขั้นตอนอ่ืนๆ การท ากระติบสองชั้นเป็นการเสริม
ความคงทนและยืดระยะเวลาการใช้งาน อีกท้ังยังป้องกันข้าวแห้งได้อีกด้วย 
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ภาพที่ 10 กระติบข้าวที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 
(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ, 16 ธันวาคม 2561) 

ขั้นตอนต่อมาน ามาประกอบกันเป็นฝาและตัวกระติบ โดยที่ฝาจะมีขนาดกว้างกว่าตัวกระติบ
ท าให้การสานจะต้องใช้ตอกมากกว่าตัวกระติบ ในส่วนของฝากระติบจะใช้ตอกที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่ง
จะใช้ลายสามเป็นหลัก ในส่วนฝานั้นการสานจะคล้ายคลึงกับการท าตาแหลวโดยที่ต้องสานให้มีขนาด
เท่ากับฝากระติบที่ท าไว้ ก่อนจะน ามาขัด และวัดรอบให้พอดีกัน หลังจากสานลายสองเสร็จแล้วหาก
ต้องการเพ่ิมความแข็งแรงให้กับฝากระติบก็สามารถสานลายขวางหรืออ าขวางเพ่ิมได้ หลังจากนั้นน า
ตอกมาขัดให้ครบทุกมุมโดยดึงและบีบตอกเข้าหากันให้แน่นอยู่เสมอ 

เมื่อสานเสร็จแล้วน ากระติบมาวัดเพ่ือตัดฝาให้พอดีกับขนาดของกระติบเพ่ือเข้าสู่ การ
ประกอบให้กระติบข้าวเสร็จสมบูรณ์ โดยน าฝามาตัดเป็นวงกลมให้พอดีกับกระติบ จากนั้นน าส่วนฝา
ไปจุ่มน้ าเพ่ือให้ตอกอ่อน จากนั้นคลี่ส่วนปากของกระติบที่พับไว้ออกเพ่ือน าฝากระติบมาประกอบเข้า
ไว้ด้วยกัน 

ขั้นตอนต่อมาเป็นการท าตีนกระติบ ซึ่งจะใช้ก้านตาลหรือไม้ยอมาดัดให้เป็นวงกลมและน า
เชือกมามัดไว้ให้เข้าที่ และวัดขนาดให้เท่ากับกระติบ จากนั้นพรมน้ าที่กระติบข้าวก่อนจะท าการเย็บ
โดยใช้เหล็กแหลมกับด้ายไนล่อนหรือเส้นพลาสติกเป็นที่ยึดและเย็บไปเรื่อยๆจนหมดขอบกระติบ ใน
ขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องใช้ความประณีตในการเจาะรูเพ่ือเย็บจะต้องเว้นระยะห่างให้เท่ากันเพ่ือความ
สวยงาม หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการท าหูกระติบโดยน าด้ายไนล่อนหรือเชือกพลาสติกมาเหลาให้
แหลมพอที่จะแทงทะลุไม้ตอกได้ จากนั้นมัดปลายของเชือกอีกด้านหนึ่งให้เป็นปม จากนั้นจึงเริ่มเจาะ
ลงไปในขอบกระติบเริ่มจากด้านบน ลงมาด้านล่างจากนั้นน าเหล็กแหลมเจาะท าหูกระติบจากนั้นจึง
สอดเชือกเข้ามาหลังจากที่เจาะเหล็กแหลมทิ้งไว้บริเวณขอบกระติบและเสริมความแน่นหนาโดยการ
ท าซ้ าสองถึงสามรอบและดึงให้แน่น 
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ตามมาด้วยการท าตีนกระติบ โดยใช้เหล็กแหลมเจาะรูที่ก้านตาลและตัวกระติบจากนั้นยึดให้
ติดกันด้วยการเย็บเชือกให้แน่นเพ่ือให้ส่วนประกอบทั้งสองยึดติดกัน จากนั้นจึงเก็บรายละเอียดทั้งจัด
ทรงและตัดเชือกหรือด้ายที่เกินออก ตอกส่วนใดเกินออกมาต้องตัดออกให้หมดก่อนที่จะเจาะเหล็ก
แหลมในส่วนตีนกระติบให้ตรงกับจุดเดียวกับหูกระติบเพื่อใส่สายสะพายเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 

 
ภาพที่ 11 การน ากระติบข้าวมาตากแดดเพ่ือลดความชื้น 

(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ, 27 มกราคม 2562) 
 

เครื่องจักสานที่มีความเชื่อมโยงกับกระติบข้าว ประกอบไปด้วยหวดนึ่งข้าวและกระด้งฝัดข้าว 
อุปกรณ์ทั้งสามอย่างรูปแบบการใช้งานในลักษณเดียวกันคือมีใช้ในการอุปโภคบริหารอาหารอย่าง 
“ข้าว”เป็นหลัก โดยมีวิธีการท าที่เหมือนคือเป็นการสานและแตกต่างกันไปด้วยรูปแบบในการเหลาไม้
และก่อที่จะท าให้ไม้ไผ่หรือตอก ออกมาในรูปแบบเฉพาะ  

 
ขั้นตอนการท าหวดนึ่งข้าว 
วิธีการท าหวดนึ่งข้าว เริ่มต้นเช่นเดียวกับการท ากระติบข้าว คือการน าไม้ไผ่มาผ่าเป็นซีกๆ

และเหลาไม้ไผ่ให้เป็นไม้ตอก เพ่ือลดคมของไม้ลง ง่ายต่อการสาน ในส่วนของการเหลาไม้นั้นจะท าที่
ปลายของไม้ตอกทั้งสองด้านเพ่ือให้เกิดความแหลม แล้วเริ่มต้นสานด้วยลายสองยืน โดยน าตอก
ทั้งหมดหกเส้นมาเรียงกันแล้วน าตอกอีกสองเส้นมาสานขัดไว้และสานสลับกันไปมา จวบจนครบ35คู่ 
โดยมีวิธีนับ4เส้นเท่ากับ1คู่เช่นเดียวกับกระติบข้าว เมื่อสานได้ขนาดตามต้องการมีตั้งแต่ขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่ที่มีความยาวประมาณ 35 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังมีการสานเป็นขนาดเล็กในโอกาสงาน
ประเพณีผีตาโขน ซึ่งใช้หวดไปประกอบเป็นหัวของหุ่นหรือตุ๊กตาผีตาโขนอีกด้วย  
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หลังจากสานให้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วให้น าปลายทั้งสองได้มาประกอบกันและสานด้วยลาย
อ าขวางจากนั้นน าด้ายหรือลวดมามัดไว้ชั่วคราวให้เป็นโครงและท าให้หวดไม่แตกออกจากกันก่อนที่
จะสานต่อไปเรื่อยๆ หากตอกแห้งมากเกินไปขณะที่สานชาวบ้านมักใช้น้ าพรมที่ตอกเพ่ือให้ตอกอ่อน
ตัวสานได้ง่ายขึ้น ในการท าหวดนั้นจ าเป็นต้องน าหวดมาประกอบกันสองชั้นเพ่ือความคงทน จากนั้น
ใช้เชือกรัดให้แน่นเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นน าเชือกมารัดในส่วนปลายของหวดที่บานออก บาง
คนเลือกใช้ไผ่ส่วนที่ติดกับเปลือกมาเหลาให้อ่อนและน ามารัดหวดไว้ก่อนที่จะเย็บเอาก้นหรือส่วน
ปลายของหวดมาเชื่อมกันด้วยการสาน จากนั้นน าดินสอมาขีดก ากับปากหวดและตัดโดยใช้กรรไกร
หรือมีดก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของปราชญ์แต่ละท่าน ท้ายที่สุดจึงน าหวดมาจัดทรงและพร้อมน าไปใช้
งานในครัวได้นับหลายปี 

 
ขั้นตอนการท ากระด้ง 
กระด้ง นับเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่อยู่คู่ครัวของคนในบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝานั้นคือ

กระด้ง โดยขั้นตอนการท าเริ่มแรกจะเป็นการเตรียมไม้ไผ่มาจักตอกซึ่งจะเหมือนกับวิธีการท าหวดและ
กระติบข้าว กล่าวได้ว่าการจักตอกเป็นวิธีการที่ส าคัญในการเริ่มต้นงานจักสานเกือบทุกชนิด แต่ละ
ชนิดจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการสานซึ่งกระด้งจะใช้วิธีการสานแบบขัด ลายขัดนี้ใช้สานเครื่อง
จักสานได้หลายชนิด และมักใช้ร่วมกับลายชนิดอ่ืน เพ่ือให้ได้รูปทรงตามต้องการ เช่น ลายทแยง ซึ่ง
เป็นวิธีสานที่ใช้ตอกสอดขัดกันในแนวทแยง ไม่มีเส้นตั้ง และเส้นนอนเหมือนลายขัด แต่จะสานสอด
ขัดกัน ตามแนวทแยง เป็นหกเหลี่ยมต่อเชื่อมกันไปเรื่อยๆ คล้ายรวงผึ้ง ลายชนิดนี้จึงมักสานโปร่งมัก
ใช้สานประกอบกับลายอื่นๆ (ศรีภูมิ ทองปิว, สัมภาษณ์, 2561) มีปัญหาวรรคตอนอยู่ตลอดงานเขียน   

วิธีท ากระด้งนั้นยังต้องอาศัยส่วนของม้ไผ่ที่ติดเปลือกมาท าเป็นขอบ โดยต้องท ามาเหลาให้ไม้
นั้นอ่อนตัวพอที่จะดัดให้โค้งงอเป็นวงกลมได้ ความยาวของไม้ไม่ที่น ามาท าขอบจะอยู่ที่ประมาณ2
เมตร พอดัดให้เป็นวงกลมได้แล้วให้ใช้ตอกมัดไว้ ขอบของกระด้งต้องใช้ไผ่วงกลมมาประกบกันถึงสอง
ชั้น คือชั้นนอกและชั้นในที่จะมีความหนามากกว่าชั้นนอกเล็กน้อยเพ่ือที่จะน าตอกที่ท าการสานแล้ว
มาสอดเข้าไป(อ๋ัน ค าสุข, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 
 หลังจากที่สานตอกให้ออกมาในรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้ว ก่อนจะน ามาประกอบเข้ากับขอบ
ต้องน าน้ ามาพรมลงบนตอกที่สานไว้ จากนั้นน าแผ่นไม้มาวัดขนาดกับขอบที่เตรียมไว้โดยทาบลงไปกับ
ขอบแล้วน าไม้มายึดไว้เพ่ือป้องกันแผ่นกระด้งเคลื่อน ต่อมาจึงเริ่มท าการตัดแผ่นกระด้งโดยใช้มีดพร้า
เป็นอุปกรณ์ในการตัด เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปจะเป็นการพับขอบ หรือพับแผ่นกระด้งด้วย
การใช้มือพับไล่ไปตามขอบกระด้งชั้นใน จากนั้นจึงน าขอบชั้นนอกมาใส่ทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง พร้อมกับ
ใช้ด้ามมีดพร้าตอกไปบริเวณขอบกระด้งเพ่ือให้ เข้าที่และเสริมด้วยตะปูที่จะช่วยยึดขอบชั้นในและ
ชั้นนอก หากขอบกระด้งยังมีช่องว่างหรือยังไม่แข็งแรงพอสามารถน าไม้ตอกที่เหลาไว้บางๆแต่ขนาด



52 

 

 

ต้องใกล้เคียงกับตัวขอบกระด้งสอดเข้าไปและใช้ด้านข้างของมีดพร้าหรือท่อนไม้ตีลงไปที่ตอกเพ่ือยึด
ให้กระด้งนั้นแน่นหนาขึ้น ขั้นตอนสุดท้ายคือการเหลาของกระด้ง โดยใช้มีดพร้าไล่ไปตามขอบวงกลม
เพ่ือไม่ให้มีเสี้ยนไม้มาต ามือขณะใช้งาน  
 เครื่องจักสานไม้ไผ่ที่นิยมใช้ในชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา นอกจากจะใช้ในการ
อุปโภคบริภคข้าวแล้ว เครื่องจักสานที่ใช้จับสัตว์น้ าอย่างไซ ข้อง และอีจู้เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้
เช่นกัน สามารถพบเห็นได้ทุกครัวเรือน ในชีวิตประจ าวันเมื่อออกไปท านาชาวบ้านมักพกอุปกรณ์จับ
สัตว์น้ าเหล่านี้ไปด้วยเช่นกัน วิถีการจักสานอุปกรณ์จับสัตว์น้ าเหล่านี้จะมีข้อแตกต่างกันโดยเฉพาะ
รูปทรงท าให้การสานนั้นต้องอาศัยความช านาญพอสมควรจึงจะสามารถท าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12 กระด้งที่เสร็จสมบูรณ์ 
(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ,26 มกราคม 2562) 

 
4.2.2 เครื่องจักสานส าหรับหาของป่า/ล่าสัตว ์
 ขั้นตอนการท าไซดักปลา  

ไซ เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ า โดยมากดักปลาในกลุ่มปลาเล็กปลาน้อย ใช้งานในแหล่งน้ าไม่ลึก 
มักเป็นแหล่งน้ าไหลและเป็นการเปิดช่องระบายน้ าเข้าออกตามบิ้งนาคันนา ไซมีหลายรูปทรง ตั้งชื่อ
ตามรูปทรงนั้น เช่น ไซปากแตร สานเป็นรูปกรวยปากไซบานออกเป็นรูปปากแตร ไซท่อ สานคล้ายท่อ
ดักปลา หรืออาจตั้งชื่อตามวัตถุประสงค์ เช่น ไซสองหน้า มีช่อง 2 ด้าน ไซลอย ใช้วางลอยในช่วงน้ า
ตื้น ๆ แหวกกอข้าวหรือกอหญ้า วางแช่น้ าไว้ ไซปลากระดี่ ใช้ดักปลากระดี่ ไซกบ สานเป็นลายขัดตา
สี่เหลี่ยมรูปทรงกระบอก ใช้ดักกบ ไซโป้ง สานก้นโป่งเล็กน้อย แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่ต่างกัน แต่มี
ลักษณะร่วมกันคือ สานเป็นทรงกระบอกและท าปากทางเข้าเป็นงาแซง (ซี่ไม้เสี้ยมปลายแปลม รูปทรง
คล้ายกรวยที่บีบแบน ๆ ท าให้ปลาเข้าได้ แต่ว่ายสวนความคมของปลายไม้ออกมาไม่ได้)(พรศิริ บูรณ
เขตต์.2551 : 54-55) 
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 ขั้นตอนแรกน าไม้ไผ่มาผ่าเป็นซีก และกะขนาดของไซที่จะจักสานซึ่งมีความยาวตั้งแต่1เมตร 
จนถึง1เมตร 70 เซนติเมตร ซึ่งการวัดขนาดของไซไม่ได้ใช้เครื่องวัดมาตรฐานแบบที่ระบุตัวเลขแน่ชัด 
แต่จะเป็นการวัดจากขนาดของช่วงแขน ตั้งแต่ข้อศอกจนถึงปลายนิ้วมือซึ่งทาบศอกตรงส่วนที่มัดไว้
ขณะเริ่มสาน จากนั้นจึงเริ่มจากการเหลาตอก ผู้ท ามักเหลาเส้นตอกให้เล็กเป็นเส้นกลมยาวอย่างน้อย 
2 ปล้องไผ่ โดยเริ่มจากการท าที่ก้นไซเป็นอันดับแรกเมื่อได้เส้นตอกตามจ านวนที่ต้องการแล้วน ามามัด
ปลายด้านหนึ่งรวมกัน ก่อนจะพับให้กลับไปด้านหลัง แล้วใช้เส้นตอกอีกส่วนหนึ่งสานขวางสลับกันไป
ตั้งแต่ด้านบนถึงด้านล่าง โดยสาน 5 เส้นแบบสลับกัน เรียกว่า “ลายขวางไพห้า” เมื่อสานก้นไซเสร็จก็
หักมุม เพ่ือสานตัวไซ ลักษณะ เป็นทรงกระบอก ความยาวตามความเหมาะสม ระหว่างสานผู้ท าต้อง
บังคับให้รูปทรงป่องแคบตามลักษณะของงาน ส่วนบริเวณตรงกลางหรือกลางค่อนไปทางปลายจะมี
การเจาะใส่งาอีกด้านละช่อง เพ่ือให้เป็นส่วนที่ปลาวิ่งเข้าและน าออกจากนั้นน าตอกอีกส่วนหนึ่งมาท า
เป็นขอบปากไซ เมื่อสานครบทุกส่วนก็น าไปรมควันไฟ เพ่ือป้องกัน ตัวมอดกินและเพ่ือความแข็งแรง 

วัสดุที่ใช้คือต้นไผ่ ปัจจุบันนี้หาง่ายมาก มีปลูกกันเต็มไปหมดทุกหัวระแหงต้นไผ่ที่น ามาท าไซ 
ต้องไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไป ขนาดกลางๆ อายุประมาณ 2-3 ปี เพราะถ้าแก่เกินไป มันก็จะหักง่าย 
ส่วนไผ่ที่เอามาท าส่วนใหญ่จะเป็นไผ่สีสุก เพราะทนทานและมีความยืดหยุ่นสูง โดยไผ่ 1 ล าจะ
สามารถท าไซได้ 1ลูก ซึ่งแต่ละลูกจะใช้เวลาท าประมาณ 3-5 วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของไซด้วย 

 
ภาพที่ 13 ไซดักปลา ขนาดเล็ก(ซ้าย) และขนาดใหญ่(ขวา) 

(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ,26 มกราคม 2562) 
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ขั้นตอนการจักสานข้องใส่ปลา 
ข้อง  เป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่ง สานด้วยผิวไม้ไผ่ ปากแคบอย่างคอหม้อ มีฝาปิดเปิดได้ 

เรียกว่า ฝาข้อง ฝาข้องมีชนิดที่ท าด้วยกะลามะพร้าว และใช้ไม้ไผ่สานเป็นรูปกรวย ปลายกรวยแหลม
ปล่อยเป็นซี่ไม้ไว้ ประโยชน์ของข้องใช้ส าหรับใส่ ปลาปู กุ้ง หอย กบ เขียด และนับว่าเป็นภูมิปัญญา
ในการใช้รักษาความสดใหม่ของอาหารได้ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ  

ประเภทของข้องนั้นจะมีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ ข้องลอยและข้องพาย ในพ้ืนที่ของบ้านนา
ดีและบ้านห้วยปลาฝาจะเห็นได้ว่าชาวบ้านนิยมใช้ข้องพายเป็นส่วนมาก ยามที่ออกไปท านา ข้องจึง
เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  

ขั้นตอนในการสานข้องเริ่มแรกคือการเตรียมอุปกรณ์ในการสาน ประกอบด้วย ไม้ไผ่ที่จักเป็น
ตอกบางๆ ตามความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับขนาดข้องที่ต้องการ โดยใช้มีดที่มีความ
คมเป็นอุปกรณ์ในการเหลา บางคนเลือกใช้แท่นไม้ประกอบใบมีด คล้ายกับเป็นเครื่องจักตอก
เฉพาะตัวขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน ตอกที่ใช้ในการสานข้องจะมีความหนาไม่เท่ากัน และมี
การใช้งานที่เฉพาะส่วน เช่น ตอกยั้งจะมีความยาว ตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป จ านวนของตอกยั้งที่ใช้
ในการสานข้องนับได้ถึง 32 เส้น นอกจากนี้ยังต้องใช้ตอกสานซึ่งความหนาเท่ากับการสานงานชนิด
อ่ืนๆ ที่กล่าวไปข้างต้น แต่จะใช้ความยาว1เมตรขึ้นไปขึ้นอยู่กับขนาดที่ต้องการสาน สุดท้ายคือน าไม้
ไผ่มาเหลาเป็นงาข้อง หรือ ฝาข้อง ความยาวราว 15 เซนติเมตร 

เริ่มต้นสานจะใช้ตอกยั้งมาสานในรูปแบบของลายขัดสอง เริ่มจากตอก 32 เส้นที่เตรียมไว้มา
สานเป็นก้นข้อง เมื่อสานก้นข้องเสร็จจึงน ามาขึ้นรูปให้เป็นทรงคล้างโอ่ง และสานด้วยลายขัดสอง
เช่นเดิมจนได้ขนาดที่ต้องการโดยใช้ตอกสาน ต่อด้วยการสานคอข้องที่มีลักษณะคล้ายกับคอแจกัน 
โดยน าตอก 3 เส้นมาใช้ในการสานส่วนนี้ หลังจากสานและดัดคอข้องให้เป็นทรงแล้วจึงเริ่มเก็บปาก
ข้องและใช้มีดหรือกรรไกรตัดตอกส่วนเกินออกเพ่ือความสวยงาม ขั้นตอนสุดท้ายของการท าตัวข้อง 
คือการประกอบตีนข้องโดยใช้ไม้ไผ่เหลาให้มีปลายแหลม ความยาวประมาณ1คืบมาขัดกันเป็น
กากบาทที่บริเวณก้นข้องเพ่ือใช้เป็นฐานในการตั้งข้อง 

ส่วนต่อมาคือการท างาข้อง หรือฝาข้องจากไม้ไผ่ที่เหลาไว้หนากว่าตอกทั่วไป ยาวประมาณ
10-15 เซนติเมตรมาดัดเป็นวงกลม จากนั้นน าตอกมาแนบกับไม้วงกลมที่เตรียมไว้ สอดเข้าไปและบิด
งอกลับไปกลับมาและสานตอกแต่ละวงให้เชื่อมกันอย่างแน่นหนา จากนั้นใช้มีดตัดตอกที่ เกินออกมา
เพ่ือความสวยงาม สุดท้ายจึงเป็นการใส่สายสะพายเพื่อให้พกพาได้สะดวกมากข้ึน 
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ภาพที่ 14 ข้อง ขนาดใหญ่(ซ้าย) และขนาดเล็ก(ขวา) 

(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ,26 มกราคม 2562) 
รูปแบบหรือลายที่ใช้ในการจักสานที่ปราชญ์ชาวบ้านเรียนรู้มาจากบรรพบุรุษและท าสืบต่อ

กันมา ที่นิยมใช้มักจะเป็นลายขัด และลายทแยง โดยลายขัด เป็นวิธีการสานแบบพื้นฐานที่เก่าแก่ที่สุด
และสามารถน าไปต่อยอดเป็นลายอ่ืนๆได้อีก ลักษณะของลายขัด เป็นการสร้างแรงยึดระหว่างตอก 
ด้วยการขัดกัน เป็นรูปมุมฉาก ระหว่างแนวตั้งกับแนวนอน โดยใช้ตอกยืน หรือตอกแนวตั้ง หรือตอก
ยืน สอดขัดกับตอกแนวนอน โดยยกขึ้นเส้นหนึ่ง ข่มหรือขัดลงเส้นหนึ่ง สลับกันไป อย่างที่เรียกว่า 
ลายหนึ่ง จากลายหนึ่งได้ พัฒนามาเป็นลายสอง ลายสาม และลายอ่ืนๆ ที่ยังคงรักษาลักษณะการสอด 
และการขัดกันเช่นเดิม แต่ใช้เส้นตอกในแนวตั้ง และแนวนอนมากกว่าหนึ่งเส้น และสอดขัดกันให้สลับ
ไปสลับมา  

ขั้นตอนที่ส าคัญอีกขั้นหนึ่งของการท าเครื่องจักสาน คือ การถัก การถักนี้โดยทั่วไปแล้วจะ
เป็นกระบวนการประกอบที่ช่วยให้การท าเครื่องจักสานสมบูรณ์ การถักจะใช้วัสดุที่เป็นเส้นอ่อนและมี
ความยาวพอสมควรใช้ถักยึดโครงสร้างภายนอกให้ติดกับผนังของเครื่องจักสาน เช่น การถักขอบของ
ภาชนะหรือ การถักโครงต่างๆ การถักนี้ส่วนมากจะเป็นการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างภายนอก 
เช่น ขอบ ขา ปาก ก้น ของเครื่องจักสานและเป็นการเพ่ิมความสวยงามไปด้วย ภายหลังจากข้ันตอนที่
กล่าวมาข้างต้น ภาชนะจากไม้ไผ่เหล่านี้จะถูกน าเข้าเตาอบ หรือการเผาไฟเพ่ือท าให้ไม้ไผ่ออกมาเป็น
สีน้ าตาลเงางาม อีกท้ังยังเป็นการป้องกันไม่ให้แมลงกัดกินไม้และอยู่คงทนนับปี 

“พอท าเสร็จก็เอาไปเข้าเตาเผา สีมันจะสวย 
แมลงก็ไม่มากิน แบบนี้เขาเรียกภูมิปัญญาชาวบ้าน” 

(ล้าย ศรีบุตรตา, สัมภาษณ์: 17 ธันวาคม 2561) 
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ภาพที่ 15 ปราชญ์ชาวบ้านสาธิตการสานกระติบข้าว 

(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ,16 ธันวาคม 2561) 
4.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการท าเครื่องจักสาน 

มีด เป็นเครื่องมือส าหรับแปรรูปวัสดุธรรมชาติมาเป็นวัสดุส าหรับท าเครื่องจักสาน มีดที่ใช้
ทั่วไปเป็นมีดเหล็กท่ีมีเนื้อแกร่งและมีความคมมากอยู่ 2 ชนิด คือมีดส าหรับใช้ฟันหรือตัดผ่าไม้ มักเป็น
มีดขนาดค่อนข้างใหญ่ มีสันหนาประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร มีความคม
มาก ส่วนมีดตอก มีดชนิดนี้มีประโยชน์ใช้สอยตามชื่อเรียกคือ เป็นมีดส าหรับใช้จักตอก มักมีรูปเรียว
แหลมปลายและด้ามงอน ส่วนมากตัวมีจะสั้นกว่าด้าม 

ในส่วนของเหล็กที่ใช้ในการจักสาน คือ เหล็กหมาด เป็นเหล็กปลายแหลมส าหรับใช้เจาะ งัด 
แงะ มีอยู่ 2 ชนิดได้แก่ เหล็กหมาดปลายแหลม ใช้ส าหรับไซ แงะ ท าด้วยเหล็กดี ส่วนมากท าด้วยก้าน
ร่ม ซี่ล้อจักรยาน เป็นเหล็กปลายแหลมคล้ายเข็ม ยาวประมาณ 3 นิ้ว มีด้ามกลมๆท าด้วยไม้ มี
ลักษณะโค้งปลายแหลมเหมือนเขาควาย ผิวสัมผัสเรียบเหมาะมือ ใช้แยง ไช และแงะตามรูตอก ร้อย
หวายในการถักขอบหรือผูกโครงสร้างของเครื่องจักสาน อีกชนิดหนึ่งคือ เหล็กหมาดปลายแบนหรือ
ปลายหอก เป็นเหล็กแหลมปลายแบนคล้ายปลายลูกศรหรือใบหอกมีด้ามกลมๆยาวประมาณ 4-6 นิ้ว 
เหล็กหมาดชนิดนี้ใช้ส าหรับเจาะขอบไม้ไผ่หรือหวายหรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องจัก
สาน เหล็กหมาดชนิดนี้จะใช้เจาะโดยใช้มือปั่นที่ด้ามให้ปลายเหล็กหมุนเจาะลงไปในวัตถุ  

ประกอบกับคีมไม้ ซึ่งเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานอีกอย่างหนึ่ง มีลักษณะคล้ายคีมทั่วไป คือ มีส่วน
ปากส าหรับหนีบ มีด้ามจับ คีมนี้มักท าด้วยไม้เนื้อแข็งและเหนียว เช่น ไม้ชิงชัน ไม้มะค่า ไม้พยุง แก่น
ไม้ขามเครื่องมือเครื่องใช้ทั้ง 3 ชนิดนี้ เป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการท าเครื่องจัก
สานโดยเฉพาะ เครื่องจักสานไม้ไผ่  

 



57 

 

 

4.3 วิถีชีวิตชาวบ้านนาดี และการถ่ายทอดความรู้ด้านการจักสาน 
ไม้ไผ่มีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตของคนไทยตลอดมาทั้งในการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจะ ไม้ไผ่

สามารถน ามาสร้างหลังคาฝาประตูหน้าต่างไม้ไผ่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น รวมถึงเครื่องใช้
ไม้สอย ต่างๆนับตั้งแต่ตระกร้า กระบุง กระจาดจนถึงรั้วบ้านสามารถน าไผ่มาใช้ประโยชน์ได้ท้ังสิ้น  

อีกท้ังไผ่ยังเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ  ไม้ไผ่ใช้ในการประกอบอาชีพ ในการท ามาหา
กินของสังคมเกษตรกรรม มักใช้เครื่องมือที่ท าจากไม้ไผ่เพราะหาง่าย ท าขึ้นเองได้ซึ่งแสดงถึงภูมิ
ปัญญาของคนไทยสมัยก่อน จากการสังเกตการณ์และการพูดคุยกับคนใช้ชุมชนทั้งบ้านนาดีและบ้าน
ห้วยปลาฝา จะพบว่าเครื่องจักสานนั้นถูกน ามาใช้ในการบริโภคอาหารการกิน เป็นภาชนะ และใช้เป็น
เครื่องมือในการดับจับสัตว์เป็นส่วนมาก ดังนั้นผู้ศึกษาจึงแบ่งประเภทของเครื่องจักสานโดยแบ่งตาม
ความจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวันตามหน้าที่ใช้สอยดังนี้ เครื่องจักสานที่ใช้ในการบริโภค  ได้แก่ 
กระติบข้าว, หวดนึ่งข้าวเหนียว และกระด้ง เครื่องจักสานที่ใช้ในการบริโภคล้วนแต่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมข้าวเนื่องจากในพ้ืนที่ของด่านซ้ายประชากรส่วนมากมักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลัก หนึ่งในนั้นคือข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนาน ข้าวเป็นอาหารหลักของคนในชุมชน 
เครื่องจักสานอย่างหวด กระติบจึงเป็นของใช้ในครัวเรือนที่ขาดไม่ได้  

วัฒนธรรมการบริโภคข้าวเหนียวของชาวอีสานมีภาชนะที่ส าคัญคือกระติบข้าว (วิบูลย์        
ลี้สุวรรณ, 2539 : 62) กระติบข้าวจึงเป็นภาชนะส าหรับใส่ข้าวเหนียวนึ่งมานานหลายร้อยปีโดยไม่
เปลี่ยนไปใส่ภาชนะชนิดอ่ืนเนื่องจากข้าวเหนียวเมื่อนึ่งแล้วจะมีคุณสมบัติเหนียวนุ่มแต่ถ้าทิ้งไว้หรือ
เก็บโดยไม่ถูกวิธีก็จะท าให้ข้าวเหนียวนึ่งเป็นชืดแข็งรับประทานไม่อร่อยดังนั้นการเก็บหรือใส่ข้า ว
เหนียวนึ่งไว้ในกระติบจึงเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นในภาคอีสานเพราะตัวภาชนะที่สานอย่างแน่นหนา
ถึงสองชั้นทั้งตัวกระติบและฝาชั้นในเป็นโครงสร้างที่ช่วยให้ได้รูปทรงตามต้องการชั้นนอกสานเพ่ือ
ตกแต่งให้สวยงามและเป็นผนังที่ช่วยกรองและเก็บความร้อนการสานสองชั้นจะช่วยให้กล่องข้าวและ
กระติบไม่เกิดรูระหว่างเส้นตอกมากเกินไปและไม่ท าให้ที่บเกินไปลักษณะพิเศษนี้จะช่วยให้ไอร้อนจาก
ข้าวเหนียวนึ่งค่อย ๆ ระเหยผ่านรูระหว่างลายสานของเส้นตอกออกไปนอกกล่องข้าวและกระติบได้
อย่างช้า ๆ ท าให้เก็บไอร้อนไว้ภายในไว้ได้นานข้าวเหนียวนึ่งจึงเป็นช้าในขณะเดียวกันก็ช่วยกรอง
อากาศจากภายนอกไม่ให้เข้าไปภายในเพราะจะท าให้ข้าวเหนียวนึ่งเย็นและแข็งด้วยคุณสมบัติพิเศษนี้
กล่องข้าวและกระติบข้าวจึงสานผนังซ้อนกันสองชั้นทั้งสิ้น (แม้นมาส เชาวลิต, 2543 : 48)  

การที่ชาวอีสานบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักจึงท าให้การสะพายกระติบข้าวเหนียวของ
ตนไปในที่ต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกเช่น 

“งานท าบุญตักบาตรมักจะเห็นคนเฒ่าคนแก่น ากระติบขา้วไปดว้ยเพื่อเตรียมใส่บาตร
เหลือจากการท าบุญก็จะน ามารับประทานกบัอาหารอ่ืน ๆ ทุกคนจะมีกระติบขา้วของตนเองเพื่อ
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ความสะดวกไม่เป็นภาระของคนอ่ืน วิธีการกินงา่ยคือใช้มือหยิบหรือปั้นข้าวเหนียวขนาดพอค ากิน
กับอาหารอ่ืน”  

(สิริมา วงษ์มานติย์, สัมภาษณ์: 17 มีนาคม 2562) 

จากการศึกษาจุดประสงค์หลักในการจักสานเป็นภาชนะต่าง ๆ เช่นกระติบข้าวหวดนึ่งข้าว
นั้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญไม่ว่าจะใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการอุปโภคหรือบริโภคบ้างอาจ
น าไปใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาความเชื่อตามประเพณี นอกจากนี้การสานกระติบมาใช้สอยแล้วกลุ่ม
จักสานได้ให้ข้อมูลว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพ่ือคิดลวดลายใหม่ท าให้งานละเอียด
พิถีพิถันช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่งานจักสาน 

“อย่างตาแหลวก็ท าจากไมไ้ผ่ เอาไว้ติดตามประตบู้านป้องกันสิง่ไม่ดี เป็นความเชื่อมา
ตั้งแต่สมัยก่อน” 

(ล้าย ศรีบุตรตา, สัมภาษณ์: 17 มีนาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 อีจู้ที่ผ่านการใช้งานมาหลายปี 
(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ,17 ธันวาคม 2561) 

 
เช่นเดียวกับเครื่องจักสานที่ใช้เป็นภาชนะ กระด้งกระจาดซึ่งนับว่าเป็นภาชนะที่ไว้ใช้บรรจุ

อาหาร อีกท้ังยังน ามาประกอบขั้นตอนในการถนอมอาหาร อย่างการตากแห้งได้อีกด้วย เครื่องจักสาน
อีกประเภทคือ เครื่องจักสานที่ใช้ในการดักจับสัตว์ ได้แก่ ข้อง ไซ อีจู้นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ส าคัญใน
การด าชีพไม่น้อยไปกว่าเครื่องจักสานประเภทอ่ืนๆ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย ระหว่างการท านา การล่าสัตว์
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในวิถีสังคมเกษตรกรรมมาอย่างยาวนาน ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ใน
พ้ืนที่ ไร่ นาจึงมีสัตว์บางชนิดอาศัยอยู่ ซึ่งกลายมาเป็นอาหาร เสริมสร้างพลังงานให้กับผู้คน  จะเห็น
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ได้ว่าการด ารงชีวิตในชนบทจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องใช้พ้ืนบ้าน ที่สามารถผลิตได้
เองมาช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย  โดยเฉพาะผู้มีอาชีพเกษตรกรรมอย่างชาวบ้านนาดีและบ้านห้วย
ปลาฝาเองยังคงมีการใช้เครื่องจักสานเหล่านี้เ พ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านปัจจัยสี่อยู่  
โดยเฉพาะเรื่องของปากท้อง หรืออาหารการกิน 

นอกจากนี ้ยังมีเครื่องจักสานที่ใช้เกี่ยวกับความเชื่อ  ประเพณีและศาสนา เช่น  ตาเหลว ซึ่งมี
หน้าที่ในการป้องกันสิ่งชั่วร้าย สิ่งไม่ดี ชาวบ้านจะน าเฉลวมาประกอบพิธีต่างๆเกี่ยวกับความเชื่อ อาทิ 
การสู่ขวัญข้าว สืบชะตา ท าบุญบ้าน ท าบุญเมือง มัดติดหน้าบ้านจากการลงพ้ืนที่จะเห็นตาเหลวถูกติด
ไว้บริเวณด้านประตูบ้านเป็นส่วนมาก อีกทั้งทางเข้าหมู่บ้านห้วยปลาฝา ยังมีตาเหลวติดอยู่ที่ป้ายชื่อ
ของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นความเชื่อของคนในชุมชนที่ยังคงด ารงอยู่ โดยที่วิถีชีวิตในด้านศาสนานั้นยังคงมี
เครื่องจักสานมาเกี่ยวข้องเฉกเช่นการใช้ชีวิตในด้านอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 17 เครื่องจักสานในครัวของชาวบ้าน 
(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ,15 ธันวาคม 2561) 

จากการจักสานที่ท ากันทุกบ้านทุกครัวเรือน เริ่มเลือนหายไปตามบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง เหลือเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังคงผลิตเครื่องจักสานไว้เพ่ือขายให้กับคนในชุมชนได้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ในพ้ืนที่ของบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝาจะเห็นได้ว่าเครื่องจักสานนั้นยังคง มี
ความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งการตอบสนองความต้องการทางด้านกายภาพ
และทางด้านจิตใจ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นว่าจักสานนั้นมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในบ้านนาดีและ
บ้านห้วยปลาฝาเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงอาจเป็นหมุดหมายในการก่อตั้งกลุ่มจักสานบ้านนาดีใน
อดีต ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกจากท้ัง 9 หมู่บ้านในต าบลนาดี แต่ความเปลี่ยนแปลงล้วนส่งผลกระทบ
ครั้งใหญ่ต่อกลุ่มที่ยังไม่เข้มแข็งมากพอ ด้วยปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบต่อกลุ่มอาจท าให้กลุ่มจักสาน
บ้านาดีอาจจะต้องล่มสลายไป แต่บทบาทของเครื่องจักสานในสังคมไทด่านยังด ารงอยู่ได้มาจนถึงทุก
วันนี้ 

 
4.3.1 มรดกทางภูมิปัญญา: การถ่ายทอดและเรียนรู้ 
 การจักสานนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเกษตรกรรม
อย่างมาก ในพ้ืนที่ของบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝาที่เต็มไปด้วยปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญงานจัก
สานอยู่ไม่น้อย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภูมิปัญญานี้จะไม่เป็นที่สนใจต่อคนรุ่นใหม่ แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังคงสืบ
สานงานฝีมือนี้เพ่ือให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากภาชนะที่ท าจากไม้ไผ่อันเป็นทรัพยากรหลักของ
ท้องถิ่นสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้  
 การเรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้านที่ตกทอดมาถึงคนสูงอายุในชุมชน เป็นสิ่งที่หาเรียนไม่ได้ตาม
ต ารา และไม่มีโรงเรียนสอน แต่ความรู้เหล่านี้มาจากการบอกต่อ การสอนที่เป็นแบบวิถีชาวบ้าน สั่ง
สมจากประสบการณ์ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิต เครื่องจักสานจึงเป็นความรู้ที่
เฉพาะตัว ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  
 วิชาความรู้ที่ถ่ายทอดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนนับว่าเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ส าคัญต่อวิถี
ชิตของผู้คนในพ้ืนที่บ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา จุดเริ่มต้นของการท าจักสานของเหล่าปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะมีเรื่องราวที่ใกล้เคียงกัน ผู้ศึกษาจึงเรื่องราวออกเป็นช่วงเวลาของชีวิต 
นับตั้งแต่ช่วงชีวิตในวัยเด็กถึงหนุ่มสาว วัยท างาน และชีวิตในวัยสูงอายุ เนื่องจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละท่านได้สั่งสมมาตั้งแต่เยาว์วัย จนถึงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตคนหนุ่ม 
มาจนถึงวัยเกษียณท่ีมากไปด้วยความรู้ที่พร้อมถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังอยู่เสมอ  
  
วัยเด็กถึงวัยรุ่น ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และจดจ า 
 จากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนทั้งบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา เมื่อพูดถึงช่วงเวลาใน
วัยเด็กแม้จะต้องนั่งนึกเรื่องราวในอดีตแต่ทุกคราวที่เล่าออกมามักจะมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเกิดขึ้น
ระหว่างบทสนทนาอยู่เสมอ ส่วนมากคนในชุนชนแห่งนี้มีพ้ืนฐานจากการท าเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ชีวิตในวัยเด็กของปราชญ์ชาวบ้านจึงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติรายล้อมด้วยทุ่งนาและแสงแดด 
 เรื่องราวในวัยเด็กที่เติบโตมาเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เก่งกาจด้านการจักสาน ในช่วงเวลาที่
กระตือรือร้น และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาทั้งในแง่ของการซึมซับวิถีชีวิต ทั้งเรื่องการ
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เกษตรกรรม และการปศุสัตว์ เนื่องจากพ้ืนที่ในบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝามีทั้งการท านาและไร่
เกือบทุกพ้ืนที่ พ้ืนที่ส าหรับการเล่นและเรียนรู้จึงอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นเสมือนครู
อาจารย์สอนทักษะการใช้ชีวิต รวมทั้งการท าเครื่องจักสานไว้ใช้ในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 
 

“ตอนเด็กตามผู้เฒ่าไปท าไร่ท านา เห็นเขาท าอะไรกันหลายอยา่ง ไม่ใช่แค่จักสานนะ เร่ือง
วิธีการปลูกข้าว ปลูกพืช จับสตัว์ก็เห็นจากคนแก่” 

(ล้าย ศรีบุตรตา, สัมภาษณ์: 17 มีนาคม 2562) 
“ท าจักสานครั้งแรกก็ตอนเด็กๆเลย ดูผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาท าเปน็มา แล้วก็มาลอง มาฝึกต่อ

เอง” 
(อ๋ัน ค าสุข, สัมภาษณ์: 28 ธันวาคม 2561) 

“ท ามานานแล้ว ตั้งแต่เด็กๆ คนแก่ๆในครอบครัวเขาท าเป็นกัน เขาก็สอนบ้าง หัดท าเอง
ด้วย” 

(ศรีภูมิ ทองปิว, สัมภาษณ์: 26 ธันวาคม 2561) 

“หัดท ามาจากคนโบราณ เขาสอนเราก็จ ามา มาหัดท าเอง” 
(เสียน นนัทกร, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561)  

“หัดตั้งแต่ตอนหนุ่มๆแล้ว ตามผู้ใหญ่ไปเลี้ยงวัวเลีย้งควาย พอว่างแล้วเขาจะนั่งจักสานกัน 
ระหว่างปล่อยวัวควายไปกินหญา้ เราก็นั่งดูนัง่จ ามา” 

(เพชร วงษ์มานิตย์, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 

 วิชาความรู้ที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมาให้กับเด็กในวันนั้น ท าให้ภูมิปัญญาด้านการจักสาน
ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิต
ดั้งเดิมแต่เครื่องจักสานยังคงมีส่วนส าคัญที่ท าให้ในพ้ืนที่แห่งนี้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นได้การจักสานเป็น
เอกลักษณ ์

กระบวนการในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องจักสานบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา 
ต าบลนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาเป็นการสืบทอดความรู้
ภายในชุมชน ภายใต้การด ารงชีวิตประจาวัน มีการเรียนรู้และสืบทอดความรู้ต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน 
และส่วนใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดจากพ่อ แม่ ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาการจักสาน มีรูปแบบ
การถ่ายทอดโดยใช้วิธีการสั่งสมประสมการณ์จากการที่เห็นพ่อ แม่ ทาเครื่องจักสานมาตั้งแต่เด็ก และ
ลงมือปฏิบัติจริง การฝึกฝนด้วยตนเองและจากเพ่ือนบ้าน จากผู้รู้ ผู้ชานาญ การเรียนรู้จากตนเองโดย
เรียนรู้แบบลองผิดลองถูก 
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รูปแบบการเรียนรู้กับการถ่ายทอดความรู้จะมีรูปแบบเหมือนกัน คือ การสืบทอดความรู้
ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้านที่แทบทุกครัวเรือนท าเหมือน ๆ กันและเป็นอาชีพ
รองจากการท านา ท าไร่ ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้หัตถกรรมจักสานนั้น ได้แก่ บรรพบุรุษ
ประกอบอาชีพนั้นสืบทอดต่อกันมานานแล้ว บรรพบุรุษอพยพมาจากถิ่นอ่ืนโดยมีความรู้ความช านาญ
ติดตัวมาก่อนแล้วมาอยู่ในพ้ืนที่ที่ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอ านวย จึงประกอบอาชีพจักสานและ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ก่อให้เกิดอาชีพของหมู่บ้าน 
 เมื่อถึงวัยหนุ่ม เด็กที่เติบโตมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อยู่ในวิถีเกษตรกรรม จึงผันตัวเข้า
ไปสู่การเป็นแรงงานในภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ด้วยร่างกายที่แข็งแรง สามารถท างานหนัก แบก
หาม และอยู่กลางแจ้งได้นาน คนหนุ่มเหล่านี้จึงยึดอาชีพในการท าเกษตรกรรมเป็นหลัก ทักษะ
ทางด้านการจักสานที่ได้เรียนรู้ว่าจึงถูกเก็บอยู่ในคลังความรู้และไม่ได้ได้น ามาใช้  
 ช่วงเวลาที่เป็นความหวังของครอบครัวในวัยนี้  เหล่าปราชญ์ชาวบ้านล้วนออกตามหา
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแ ละเงินตราเพ่ือมาหล่อเลี้ยงชีวิต ประกอบกับเงินทุนที่จะใช้ท าการเกษตร 

“แต่ก่อนท าหมดทุกอย่างเลย ทัง้นา ทัง้ไร่ เลี้ยงววั เลี้ยงควาย ตอนนี้แก่ก็ท าไมไ่หวแล้ว” 
(เพชร วงษ์มานิตย์, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 

“ตอนหนุ่มก็ท าไร่ท านา พอตอนแก่ท าไมไ่หว ปล่อยให้ลูกหลานท า เราก็มานั่งจักสานใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์” 

(ประดุล ค าแก้ว , สัมภาษณ์: 26 มกราคม 2562) 

 เช่นเดียวกับนายเมฆ ศรีธรรมมา อดีตผู้น ากลุ่มจักสานและเป็นคนชักชวนสมาชิกให้เข้าร่วม
กลุ่ม หากเล่าถึงในวัยหนุ่มชีวิตของนายเมฆได้ย้ายไปอยู่ในต่างพ้ืนที่ ต่างจังหวัด เพ่ือท าอาชีพอ่ืนๆ 
นอกจากการท าเกษตรกรรม  

“เมื่อก่อนก็ไปรับจ้างอยู่ที่ต่างจงัหวัด แล้วก็เข้ากรุงเทพฯ ไปเรียนวิชาชีพเปน็ชา่งตัดผม” 
(เมฆ ศรีธรรมมา, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 

วัยทอง ผู้สานต่อภูมิปัญญา 
 เมื่อเวลาผ่านไป วัยหนุ่มได้หมดลง และชีวิตของเด็กหนุ่มในวันวานได้ผันเปลี่ยนมาท าให้พวก
เขาต้องน าความรู้ด้านการจักสานที่ได้ร่ าเรียนมาสมัยยังเป็นเด็กมาใช้ เมื่อถึงวัยทอง พวกเขาได้กลาย
มาเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เก่งกาจด้านการจักสาน และได้รับความเคารพ นับถือจากเพ่ือนบ้าน คนใน
ชุมชนเป็นอย่างมาก  

ด้วยวันเวลาที่ผ่านไปท าให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยอบรมสั่งสอน ล้มหายตายจากไปทีละคน ประกอบ
กับอายุที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ร่างกายที่เคยแข็งแรงใช้งานไม่ได้อย่างที่ใจหวัง อาชีพจักสานจึงเข้ามา
รองรับการท างานอยู่กับบ้าน หลังจากที่ขาดช่วงไปท างานอย่างอ่ืน ช่วงแรกจึงต้องอาศัยเวลาราว 2  
อาทิตย์ ถึง 1 เดือน ในการรื้อฟ้ืนทักษะการท างานจักสาน  
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ในช่วงแรกหลังจากท่ีเหล่าปราชญ์ชาวบ้านเริ่มท างานจักสานอยู่ที่บ้าน จะเป็นการสานที่น าไว้
ใช้ในครัวเรือนตนเอง หรือให้กับครอบครัว ลูกหลานไปใช้ ก่อนจะเริ่มบอกกันปากต่อปาก ท าให้เพ่ือน
บ้านและคนในชุมชนใกล้เคียงเข้ามาอุดหนุน  

“เมื่อก่อนท าใช้กันเองในบา้น แล้วคนเขาเอาไปบอกต่อๆกัน เลยมาช่วยกนัซื้อไปใชบ้้าง 
ไปให้ลูกให้หลานบา้ง ซื้อเป็นของฝากก็มี” 

(เสียน นนัทกร, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561)  

“เราก็ไม่อยากปล่อยให้เวลามันผ่านไปเฉยๆ รอวันตาย เลยมาท าจักสาน เอาความรู้มาต่อ
ยอด วัสดุเราก็มีพร้อม ท าได้เกือบทุกอย่าง อย่าให้เวลามันผ่านไปเฉยๆ แก่แล้วต้องมีคุณภาพ” 

(เมฆ ศรีธรรมมา, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 

 ค าบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านทั้งบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา สะท้อนให้เห็นภาพการ
ท างานของผู้สูงอายุที่มักจะอยู่ในบริเวณครัวเรือนของตนเป็นหลัก ด้วยพ้ืนฐานของสังคมเกษตรกรรม 
การท างานจึงเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ลักษณะของงานจึงไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความตรงต่อเวลา 
 การท างานในที่อยู่อาศัยของตนเองได้สร้างความสะดวกสบายต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากไม่มีตารางเวลาที่ตายตัว ประกอบกับร่างกายที่ไม่ได้แข็งแรงเช่นเดิม การออกไปท างานนอก
บ้านจึงสร้างความล าบากให้แก่ผู้สูงอายุอยู่ไม่น้อย ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุในชุมชนมักจะชอบที่ ได้
ท างานอยู่กับบ้านมากกว่า  

“อยู่บ้านเรา จะสานเมื่อไหร่ก็ได้ นอนพักตอนไหนกไ็ด้ คนแก่แล้วจะให้นั่งท าทั้งวนัก็ไมไ่หว” 
(ล้าย ศรีบุตรตา, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2562) 

 
ภาพที่ 18 นายล้าย ศรีบุตรตาสาธิตการรีดตอก 
(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ,15 ธันวาคม 2561) 
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 จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสาน เป็นสิ่งที่ ได้รับสืบทอดความรู้มาจาก พ่อ แม่ 
เพ่ือจักสานสิ่งของไว้ใช้เองกันภายในครอบครัวโดยไม่ต้องซื้อ และใช้เป็นอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิ้น
ฤดูเพาะปลูกจากการท าไร่ ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการจักสานได้มาจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 
เนื่องจากถูกฝึกหัดในการทาจักสานมาตั้งแต่อายุยังน้อย การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาเป็นการสืบ
ทอดความรู้ภายในชุมชน โดยมีครอบครัวเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักที่ส าคัญ โดยวิธีการสานให้ดูเป็น
ตัวอย่าง การลงมือท าจริง การลองผิดลองถูก และการรวมกลุ่มกันเรียนรู้ 

ดังนั้น ทรัพยากรมนุษย์หรือช่างจักสานเป็นทรัพยากรส าคัญที่สุดในการผลิตหัตถกรรมจัก
สานไม้ไผ่ของกลุ่มจักสานบ้านนาดี เพราะเป็นกระบวนการผลิตโดยช่างจักสานที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาและวิธีการผลิตหัตถกรรมจักสานจากการฝึกฝนจนเกิดทักษะที่มีความประณีต แต่อย่างไรก็
ตามปัจจุบันจ านวนช่างจักสานมีปริมาณลดลงเนื่องจากการขาดการสืบสานหัตถกรรมจักสานของ   
คนรุ่นใหม่ประกอบกับสมรรถนะของช่างที่ลดลงไปตามอายุที่สูงขึ้น ในบ้านนาดีมีผู้สร้างสรรค์งานจัก
สานอยู่ราว 7-8 คน และในบ้านห้วยปลาฝายังคงมีผู้ท าจักสานอยู่อย่างน้อย 10 คน 

การท าเครื่องจักสาน เป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทั้งความอดทน ประสบการณ์ และความคิด
สร้างสรรค์ เป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าต่อการใช้สอย มีความงดงามให้คุณค่าทางศิลปะ โดยอาศัยวัสดุ
ธรรมชาติ ลวดลาย และการก าหนดรูปทรง ท าให้เครื่องจักสานซึ่งเป็นงานศิลปะพ้ืนบ้านที่ เรียบง่าย 
แต่มีเสน่ห์ แสดงให้เห็นถึงความประณีต และความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลงานที่เกิดจากภูมิปัญญาของ
ผู้สร้าง และมีคุณค่าในตัวของมันเอง ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมจักสานของแต่ละท้องถิ่น
นั้นถือได้ว่า เป็นต้นทุนทางปัญญาที่บรรพบุรุษสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม สามารถผลิตขึ้นเอง
เพ่ือประโยชน์ใช้สอยภายในครอบครัว หรือผลิตขึ้นเพ่ือจ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็น
อย่างดี  

การค้าขายเครื่องจักสานในบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา เป็นการค้าขายที่ไม่เน้นผลก าไร 
ตลาดที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าจึงไม่มี ประกอบกับชาวบ้านนิยมซื้อขายกันที่ครัวเรือน 
หรือบ้านของตนมากกว่า บางครอบครัวที่ยังคงมีสมาชิกในบ้านท าจักสานอยู่จึงไม่ต้องไปหาซื้อเพ่ิม
เพียงแต่ต้องจัดหาวัตถุดิบอย่างไม้ไผ่มาให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มีอุปกรณ์ในการจักสาน 

“บางคนเขาชอบงานของลุงคนนี้ เขาก็จะมาซื้อแต่ลุงคนนี้ ปราชญ์แต่ละคนก็มีลูกค้า
ประจ า” 

(รักไกร ไชยโสดา, สัมภาษณ์: 18 ธันวาคม 2561) 
“ถ้าคนกันเองสนิทๆกนั ก็ไม่คิดเงินหรอก แต่เขาจะไปเก็บไผ่มาให้แล้วก็วานให้เราท า”  

(เพชร วงษ์มานิตย์, สัมภาษณ์: 26 ธันวาคม 2561) 
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การติดต่อซื้อขายที่บ้านเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเหล่าปราชญ์ชาวบ้านในหนึ่ง
เดือน มีรายได้ประมาณหลักร้อย ถึงหลักพันบาท พอส าหรับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย 

 
“ท าจักสานรายได้มันก็ไมไ่ด้เยอะอะไร แต่มันก็พอใช้ไม่ต้องไปขอลูกหลาน” 

(เมฆ ศรีธรรมมา, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 
“ข้าวปลา อาหารเราก็ไม่ต้องไปซื้อ เงินจากท าจักสานแคน่ี้มันกพ็อใช้ส าหรับคนแก่” 

(เพชร วงษ์มานิตย์, สัมภาษณ์: 26 ธันวาคม 2561) 

“เวลาขายของพวกนี้เราไม่ได้เน้นก าไร แบ่งกันใช้ คิดว่าท าให้ลูกให้หลาน อย่างกระติบ
ข้าวส่วนมาขายกันตั้งแต่ 35 บาท จนถึงอันใหญ่ๆเป็นหลักร้อย ส่วนกระด้งก็ขายแล้วแต่ขนาด อัน
ที่ใช้ทั่วไปก็เริ่มที่ 50 บาท อันใหญ่ก็ร้อยกว่าบาท” 

(ประดุล ค าแก้ว, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 
 

นอกจากนี้งานจักสานเป็นส่วนหนึ่งในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส าหรับผู้สูงอายุ และ
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ และสร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการสืบทอด สามารถสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน โดยอาศัยภูมปิัญญาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างทุนทาง
สังคมให้เกิดข้ึนในชุมชน 

ทุนทางสังคมเกิดจากการรวมตัว ร่วมคิดบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจสายใยความผูกพัน 
และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ในองค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน สถาบัน 
วัฒนธรรมและองค์ความรู้ซึ่งจะเกิดเป็นพลังชุมชนและสังคม การเสริมสร้างทุนสังคม ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาโดยเสริมสร้างสุขภาวะและ
ความรู้ให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่สังคมฐานความรู้มีการเตรียมความพร้อม
ประชากรทุกช่วงวัยทุกกลุ่ม เป้าหมายให้พร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการ
ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ (อุทุมพร แว่วศรี, 2550 : 1) ทุนทางสังคมในท้องถิ่น ประกอบไปด้วย  

ทุนทางสังคมที่เป็นมนุษย์ หมายถึง บุคคลที่ได้อาศัยรวมกันเป็นประจ าในท้องถิ่น หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสังคมท้องถิ่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสืบต่อไป  ในชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วย
ปลาฝาประกอบไปด้วยปราชญ์ชาวบ้านที่ท างานจักสานอยู่จ านวนมาก ผู้ เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้
ความสามารถนับเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการยกระดับ หรือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้าน
การจักสานมาเป็นจุดเด่นของชุมชน ประกอบกับเครือญาติที่มีส่วนในการถ่ายทอดภูมิปัญญานับตั้งแต่
รุ่นปู่ย่าตายาย อีกท้ังลูกหลานที่จะเป็นแกนหลักในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ต่อไป  



66 

 

 

แม้ว่าทุนทางสังคมมิได้เป็นปัจจัยการผลิตโดยตรง แต่เป็นตัวกลางในการเข้าถึงปัจจัยการผลิต
หรือทุนอ่ืน เช่น ข่าวสารข้อมูล ทุนมนุษย์ (Human capital) ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural 
resources) กล่าวได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในของทุนทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วย
สติปัญญาและความสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ ถ่ายทอด และกักเก็บองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์และขับเคลื่อน
สังคม ในแง่ของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น นับว่าเป็นทุนทางสังคม
ที่มาจาก ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความผูกพัน วัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม ชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วย
ปลาฝา ผ่านระบบความสัมพันธ์เกิดเป็นพลังชุมชน และฐานความรู้รวมทั้งส่งเสริมการใช้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นท่ี 

ในส่วนของการรับข่าวสารข้อมูล เกี่ยวข้อง ที่สามารถเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและ
กว้างไกลหรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนท าประโยชน์หรือกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) ที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นอย่างดีและมีกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างลงตัว  

ในกรณีของชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา ที่ข้ึนชื่อว่ามีปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้าน
งานจักสานจ านวนมาก จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ทุนทางสังคมโดยเฉพาะการรวมกลุ่มหรือ
รวมตัวกันจัดสรรทรัพยากรกันเองของคนในชุมชนที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ส่งผลให้ภาครัฐเล็งเห็นถึง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหลายอย่างที่ชาวบ้านจะได้รับ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ จึงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานและริเริ่มจัดตั้งกลุ่มจัก
สานบ้านนาดีขึ้นในช่วงปีพ.ศ.2550 
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บทที่ 5 
บทวิเคราะห์  

เครือข่ายท่ียังด ารงอยู่ของกลุ่มจักสานบ้านนาดี 

 จากการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน ข้อมูลทั่วไปทั้งบริบททางสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา ผ่านการสัมภาษณ์ พบปะพูดคุยกับ 
ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านการจักสาน ผู้น าชุมชน อาทิ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตก านัน และอดีต
ผู้น าในชุมชนเพ่ือน าข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มจักสานบ้านนาดีในอดีตมาเรียบเรียงเป็น 4 ส่วน ได้แก่  

5.1 พ้ืนฐานความคิดของหน่วยงานรัฐกับกลุ่มจักสานบ้านนาดี 
5.2 อุปสรรคของกลุ่มจักสานบ้านนาดี 
5.3 รูปแบบของการด าเนินงานของภาครัฐ 
5.4 เครือข่ายที่ยังคงอยู่ในอดีตถึงปัจจุบัน 

5.1 พื้นฐานความคิดของหน่วยงานรัฐกับกลุ่มจักสานบ้านนาดี 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญกับอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นการผลิต การส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมและขาดการ
เอาใจใส่ต่อชนบทหรือภาคการเกษตร ท าให้สภาวะที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม สาเหตุมาจากการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม (นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ , 2553: 103)
รัฐบาลจึงได้ประกาศนโยบายเพ่ือต่อสู้กับความยากจนประการหนึ่ง คือ นโยบายโครงการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน าทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และการบริการที่มี
คุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้เกิดรายได้กลับสู่ชุมชน ประกอบกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่ประกาศใช้ในช่วงปี พ.ศ.2550-2554 ที่สนับสนุน
ให้ชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ชุมชน  
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จากปัจจัยดังกล่าว เป็นเหตุให้หลายชุมชนในอ าเภอด่านซ้ายเริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เช่น
กลุ่มน้ าผักสะทอน กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ รวมถึงกลุ่มจักสานบ้านนาดี  จึงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของ
ภาครัฐในอดีต จากค าบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านหลายคน ถึงแม้ว่าจะระบุเป็นปีที่แน่ชัดไม่ได้ แต่
เรื่องราวของกลุ่มถูกเล่าย้อนไปในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหรือราวปี พ.ศ. 2550 สอดคล้องกับ
นโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่กล่าวถึง การส่งเสริมกระบวนการ
ประชาคมส่วนท้องถิ่นและอ าเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน การสร้างเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนจะช่วยยกระดับชุมชนได้
ตามฐานคิดของรัฐในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจทั้งในเมืองและชนบทจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อน
ประเทศชาติให้เดินต่อไปข้างหน้า การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับภาครัฐ โดยการ
ก าหนดนโยบายในระดับชาติ จึงส่งผลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เช่นเดียวกับที่ชุมชนบ้านนาดีและ
บ้านห้วยปลาฝา ที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานอันมีความโดดเด่น
และหลายหลายในเรื่องของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ภาษา รวมถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากสังคมเมือง
อย่างสิ้นเชิง 

อาชีพเกษตรกรรมก็ยังเป็นอาชีพหลักที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องใช้
จากการจักสานเพราะเป็นเครื่องใช้ที่สามารถน าวัสดุท้องถิ่นมาผลิตใช้เองและตอบสนองความต้องการ
ด้านประโยชน์ใช้สอยได้ดีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการบริโภคข้าวเหนียวของชาวอีสานเครื่องจักสาน
ของชาวอีสานจึงมีลักษณะเฉพาะตนที่แตกต่างไปจากภูมิภาคอ่ืนๆ 

การจักสานจึงเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความส าคัญในวิถีชีวิตเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก 
และเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นับได้ว่าเป็นจุดเด่นของชุมชนบ้านนาดีที่ใน
อดีตทุกครัวเรือนมีการจักสานขึ้นเพ่ือใช้งานเอง แจกจ่ายให้กับญาติพ่ีน้อง ก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามา
ผลักดันให้เครื่องจักสานเป็นสินค้าที่จะน าไปจ าหน่ายสู่ตลาดภายนอกชุมชน จึงริเริ่มสร้างเครือข่าย
กลุ่มจักสานบ้านนาดีขึ้นมา โดยมีแนวทางที่จะให้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านจักสาน     
ทั้ง 9 หมู่บ้านในต าบลนาดีมาท ากิจกรรมร่วมกัน คือการจักสานอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระติบข้าว 
หวดนึ่งข้าว ไซดักปลา ฯลฯ จากนั้นจึงจะหาตลาดส าหรับส่งออกสินค้าเหล่านี้ออกไปสู่ภายนอกชุมชน 
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ในขณะที่ฐานคิดของภาครัฐบาลที่เป็นในรูปแบบของ Top-Down Policy มองว่าเครือข่าย
จะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนก าหนดนโยบายและชี้น าแนวทางที่ถูกต้องให้กับคนในชุมชน จากค า
กล่าวของผู้น าชุมชนอย่างก านันรณยุทธ สายใจ กล่าวถึงการจัดตั้งกลุ่มจักสานบ้านนาดีในอดีตว่า  

“แรกเริ่มกลุ่มจักสานบ้านนาดี ถูกผลักดันโดยพัฒนากรที่เข้ามาในหมู่บ้านช่วงประมาณ 
10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2550) โดยตั้งวัตถุประสงค์หลัก คือ การเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและผู้สูงอายุ
ด้วยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานมาใช้เป็นจุดเด่นที่ส าคัญ นอกจากนี้ ยังมีการผลักดัน
กลุ่มต่างๆ ในชุมชนขึ้นมาควบคู่กัน เช่น กลุ่มน้ าผัก สะทอนที่น าอาหารพื้นบ้านมาเป็นจุดขายทีช่ว่ย
เสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน” 

(รณยุทธ สายใจ, สัมภาษณ์: 16 ธันวาคม 2561) 

การจัดตั้งกลุ่มจักสานภายใต้การผลักดันจากภาครัฐจึงเป็นจุดริเริ่มให้หน่วยงานใต้ที่มีหน้าที่
ในการดูแล ขณะนั้นคือกรมพัฒนาชุมชน ที่ก าหนดนโยบายขึ้นมาเพ่ือท าตามเป้าหมายที่ว่า        “การ
พัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาประเทศ” ซึ่งวางแนวทางการด าเนินงานร่วมกันแบบแนวราบ เน้นการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม และการยึดถืออุดมการณ์เดียวกัน การท างานให้บรรลุเป้าหมายต้องให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์ และร่วม
ประเมินผล โดยมีองค์ประกอบส าคัญที่าไปสู่ความส าเร็จ คือ การมีพันธะสัญญาและการปฏิบัติตาม
พันธะสัญญาอย่างเหนียวแน่น การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การรักษาพันธะ การเสริมพลังให้สมาชิก
เครือข่ายทางสังคม การสร้างค่านิยมร่วมกัน และการมีคนท างานที่มีภาวะผู้น า โดยต้องมีการ
สนับสนุนและพัฒนาการท างานร่วมกันของเครือข่ายอย่างสม่ าเสมอ การจัดตั้งกลุ่มจึงเป็นวิธีการที่
สามารถปฏิบัติได้จริง และจะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกับชุมชนในหลากหลายมิติ ทั้งสังคมวัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจ  

5.2 อุปสรรคของกลุ่มจักสานบ้านนาดี 

จุดเริ่มต้นของกลุ่มจักสานบ้านนาดีในช่วงปี พ.ศ. 2550 นับตั้งแต่พัฒนากร ผู้ที่เป็นข้าราชการ
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเดิมทีปฏิบัติหน้าที่ในการรับมอบภารกิจ จาก
รัฐบาล ให้รับผิดชอบงานด้าน สตรี เด็ก เยาวชน งานหนึ่งที่ส าคัญมาก และเป็นที่จดจ าของกลุ่มคน
บางกลุ่มหรือคนรุ่นเก่าๆ พัฒนากรจึงเป็นเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับคนในหมู่บ้านช่วยกัน
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

พัฒนากรจึงกลายเป็นฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ในเครื่องจักรใหญ่ของระบบราชการ ท าหน้าที่เป็น
หนึ่งในผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent) และขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนโดยมีประชาชนเข้ามา
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มีส่วนร่วม (People Participation) เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยวิธีการไม่ให้ประชาชน
รู้สึกว่าถูกสั่งการ (Non-directive Approach) จนสามารถสร้างกระบวนการพัฒนาชุมชนที่ชุมขนเข้า
มามีหุ้นส่วน ในระยะแรกเริ่มพัฒนากรเข้ามาในพ้ืนที่ กระจายข่าวสารและจึงเริ่มมีการรวบรวมสมาชิก
ของกลุ่มจักสานบ้านนาดีขึ้น โดยเริ่มจากสมาชิกประมาณ 4-5 คน ที่อาศัยอยู่ในบ้านนาดี ต่อมาจึง
การชักชวนปากต่อปากกันในกลุ่มญาติพ่ีน้อง กลุ่มเพ่ือน และกระจายออกไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงอย่าง
บ้านห้วยปลาฝา บางส่วนให้ความร่วมมือและตอบรับการเป็นสมาชิกกลุ่ม แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ปฎิเสธ
ที่จะเข้าร่วมโดยมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามสามารถแบ่งออกเป็น 5 
ประการ 

ประการแรก คือ มองเรื่องของการเดินทางเป็นหลัก เนื่องด้วยปัญหาทางสุขภาพและอายุที่
เพ่ิมมากข้ึน การเดินทางจึงเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้คนในชุมชนขอเลือกท างานจักสานอยู่ที่บ้านมากกว่า 
ถึงแม้ว่าทั้งสองหมู่บ้านจะไม่ไกลกันมาก แต่ส าหรับผู้สูงอายุแล้วระยะทางเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ไม่อาจ
มองข้ามได ้

“ไม่ได้เข้ากลุ่มกับเขาหรอก ท าบ้านใครบา้นมนัมาตัง้นานแลว้ มันไกลไปรวมกันล าบาก” 

(ละมุด ศรีบุตรตา, สัมภาษณ์: 18 มีนาคม 2562) 

“ท าอยู่บ้านสบายดี ไปรวมกันมนัก็ดี แต่ขอท าอยู่ที่บ้านดีกว่า ไม่อยากเดินทางก็เลยไม่ได้
เข้าร่วมกลุ่ม” 

(ศรีภูมิ ทองปิว, สัมภาษณ์: 26 ธันวาคม 2561) 

ปราชญ์ชาวบ้านในบ้านห้วยปลาฝาอย่างนายล้าย ศรีบุตรตา อายุ 83 ปี กล่าวว่าเคยได้ยิน
ทางบ้านนาดีท าการจัดตั้งกลุ่มจักสานขึ้นมา ประกอบกับมีค าชักชวนจากเพ่ือนที่อาศัยอยู่บ้านนาดี 
อย่างนายเพชร วงษ์มานิตย์ และนายเมฆ ศรีธรรมมา แต่ทางตนเองปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโดยให้เหตุผล
ว่าการรวมกลุ่มที่ อบต.บ้านนาดี ไม่สะดวกต่อการเดินทาง เพราะตนมีอายุมาก นอกจากนี้การท าจัก
สานที่บ้านมีความคล่องตัวและสะดวกสบายมากกว่าไปท ากันเป็นกลุ่ม เช่น เดียวกับนายอ๋ัน ค าสุข 
อายุ 73 ปี ที่กล่าวว่าอยากท าจักสานอยู่ที่บ้านมากกว่า การเดินทางไปที่ศูนย์ ล าบากส าหรับคนสูงอายุ  

“ท างาน(จักสาน)อยู่ทีบ่้านมันสบายกว่า เราแก่เดินทางไป-กลบัต้องให้ลูกหลานไปส่ง 
ล าบากลูกหลานอีก ท าอยู่ที่นี่กม็ีคนมาซื้อ” 

(เสียน นนัทกร, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 
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ประการต่อมา คือ การเข้าท างานเป็นระบบราชการเช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจาก
วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่อิงอยู่กับสังคมแบบเกษตรกรรมเป็นหลัก การท างานจึงไม่ต้องเคร่งครัดเหมือน
ระบบราชการ เข้าออกตรงเวลา หรือแม้แต่เวลาพัก ส าหรับคนในชุมชนเรื่องนี้เป็นเหตุผลหลักในการ
ตัดสินใจ ประกอบกับมีการตั้งเป้าหมาย จ านวนของผลิตภัณฑ์ว่าในหนึ่งเดือนต้องท าได้หลักร้อยชิ้น 
นับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ท้าทาย และยากส าหรับการปรับตัวให้เข้ากับระบบการท างานที่เข้มงวด จึงท าให้
ชาวบ้านเลือกที่จะจักสานอยู่ที่บ้านซึ่งสะดวกสบายมากกว่า ไม่ต้องแข่งกับเวลา ไม่เหนื่อยและได้ใช้
เวลาอย่างเต็มที่มากกว่า 

“ท าอยู่ที่บ้านก็ดีอยู่แล้ว สบาย แก่แล้วนั่งสานทัง้วันไม่ไหวหรอก” 

(สนัน่ ศรีบุตรตา, สัมภาษณ์: 18 มีนาคม 2562) 

“พอมารวมเป็นกลุ่มแล้วก็ต้องมานั่งสานด้วยกัน ต้องไปรวมกันตามเวลาที่เขาบอก เราก็
ไม่ชินกบัอะไรแบบนัน้” 

(อ๋ัน ค าสุข, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 

ประการที่สาม คือ การจัดสรรสถานที่ ภาครัฐได้เลือกสร้างศูนย์กลางส าหรับกลุ่มจักสานไว้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนาดี เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการและเป็นศูนย์กลางเหมาะสมในการ
เข้ามาติดต่อ แลกเปลี่ยน หรือพบปะกันระหว่างสมาชิก การเลือกสถานที่จึงขึ้นอยู่กับหน่วยงานของรัฐ
ที่ยึดเอาศูนย์กลางของชุมชนเป็น อบต. ประกอบกับสมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่อยู่อาศัยในบ้านนาดี 

การที่จะเป็นเครือข่ายได้จ าเป็นต้องอาศัยการติดต่อหรือการมีส่วนร่วมระหว่างหมู่บ้าน    
การรวบรวมสมาชิกจึงขยายวงไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านนาหมูหม่น บ้านห้วยปลาฝา และบ้าน
กกแหน แต่บ้านนาหมูหม่นแยกตัวออกท าลานตากข้าว ส่วนบ้านกกแหนท าเฉพาะในหมู่บ้าน 
เช่นเดียวกับบ้านห้วยปลาฝาที่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ซึ่งจะไปสอดคล้องกับเหตุผลในเรื่องของการ
เดินทางที่เป็นปัญหาส าหรับผู้สูงอายุ การเลือกท าเลที่ตั้งของศูนย์รวมไม่ได้เอ้ืออ านวยความสะดวก
ให้กับสมาชิกของกลุ่มเท่าที่ควร ท าให้สถานที่ตั้งกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนในชุมชนเลือกที่จะ
ปฏิเสธการรวมกลุ่มในครั้งนี้  

จากการสอบถามอดีตสมาชิกกลุ่มอย่างนายเมฆ ศรีธรรมมา อายุ 76 ปี กล่าวถึงการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ว่าหลังจากที่ให้งบประมาณในการท าสถานที่มาแล้ว ต่อมาเมื่อเปลี่ยนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานรัฐ มักจะท าให้โครงการขาดช่วง เมื่อพัฒนากร
ออกจากพ้ืนที่ กลุ่มจึงขาดที่ปรึกษา อีกทั้งเกิดการรื้อถอนศูนย์รวมที่พัฒนากรเคยสร้างไว้ให้ ปัจจุบัน
ศูนย์แห่งนั้นกลายเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ท าให้กลุ่มจักสานขาดพ้ืนที่ในการท างานร่วมกันและขาดคลัง
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จัดเก็บสินค้า ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านในหน่วยงานราชการท าให้กลุ่มจักสานไม่ถูกรับรองจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากปัญหาด้านเอกสารและแหล่งเงินทุน  

“เวลาจะไปขออะไรจากอบต. เราต้องมีกลุ่ม มีผู้น า มีสมาชิกแล้วก็ต้องมีเงินทุน ไม่เช่นนั้น
อบต.ก็ไม่สามารถรับรองได้”  

(เมฆ ศรีธรรมมา, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 

ประการต่อมา คือ ความกังวลในเรื่องการจัดสรรก าไร หรือปันผลที่ต้องเข้าสู่ระบบราชการ 
ท าให้ได้รับเงินช้ากว่าการขายเองที่บ้าน นอกจากนี้คนในชุมชนมีความกังวลในเรื่องความรับผิดชอบ
ของสมาชิกท่ีจะเข้าร่วมกลุ่ม ในแง่ของการแบ่งงาน และรายได้ที่จัดสรรอย่างไม่เป็นธรรม เป็นอีกหนึ่ง
เหตุผลที่คนในชุมชนตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกลุ่มหรือไม่ 

  “งานพวกนี้เป็นเร่ืองของฝีมือ ถ้าเราท าดีแลว้ต้องไปขายราคาเท่ากันแบบนัน้ ท าที่บา้นเรา
เองดีกว่า” 

(เสียน นนัทกร, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 

 

“เร่ืองความคิดเห็นบางอย่างไมต่รงกันมันก็มี ไหนเร่ืองผลประโยชน์อีก เลยไม่ยุ่งดีกว่า” 

(เพชร วงษ์มานิตย์, สัมภาษณ์: 26 ธันวาคม 2561) 

“คนไหนท ามาก คนไหนท าน้อย แต่ต้องมาแบ่งเท่าๆกันมันเปน็ไปไม่ได้หรอก เร่ืองแบบนี้
เราก็ไม่รู้” 

(อ๋ัน ค าสุข, สัมภาษณ์: 27 ธันวาคม 2561) 

ประการสุดท้าย คือ ไม่มีตลาดมารองรับการส่งออกสินค้า จากค าบอกเล่าของอดีตผู้น ากลุ่ม
อย่างนายเมฆ ศรีธรรมมา อายุ 76 ปี และนายค าหมวด วงษ์มานิตย์ อายุ 71 ปี อดีตเจ้าหน้าที่รัฐใน
ท้องถิ่น กล่าวถึงจุดบกพร่องของการผลักดันให้เกิดกลุ่มในครั้งนี้ว่า เป็นเรื่องของความต่อเนื่องในการ
ผลักดัน และงบประมาณที่ขาดหายไป ท าให้กลุ่มไม่มีอ านาจในการจัดการด้วยตัวเองได้เท่าที่ควรจะ
เป็น นอกจากนี้ยังขาดตลาดในการรองรับสินค้าจากชุมชน  

“เขารับปากว่าจะหาตลาดให้ ตอนนั้นมีแต่คนท าแตไ่ม่มีคนมารับซื้อ” 

(เมฆ ศรีธรรมมา, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561) 
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เรื่องของตลาดที่รองรับสินค้าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มจักสานบ้านนาดี คือ การ
ผลิตเครื่องจักสานออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก แต่กลับไม่มีผู้รับซื้อ หรือพ่อค้ามารับสินค้าไป
จ าหน่ายต่อ ท าให้ผลิตภัณฑ์ถูกทิ้งไว้ ตามค าบอกเล่าของชาวบ้าน  

“เราก็ท าๆไว้ แต่ไม่มีคนมารับไปเลย ของมันก็ถูกปล่อยไว้แบบนั้น 

กองไว้เยอะขึ้นเร่ือยๆ สุดท้ายตา่งคนก็ต่างหยิบข้าวของตัวเองกลับไปไวท้ี่บา้น” 

(เมฆ ศรีธรรมมา, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561) 

หลังจากนั้นชาวบ้านต้องทางจัดการหรือระบายสินค้าด้วยตัวเอง ทั้งการน าไปแจกจ่ายกับ
ญาติพ่ีน้อง น าไปใช้เอง หรือขายในราคาถูก เพ่ือไม่ให้เครื่องจักสานที่ถูกเก็บไว้เสียหาย และต้อง
สูญเสียไปโดยที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

จากที่กล่าวไปข้างต้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสร้างกลุ่มจักสานบ้านนาดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการเดินทาง การท างานเป็นระบบราชการเช่นเดียวกับรัฐ การจัดสรรสถานที่ศูนย์กลาง ความ
กังวลเรื่องการจัดสรรก าไร และปัญหาด้านการส่งออกสินค้า ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผลให้คนใน
ชุมชนทั้งบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝาให้การตอบรับเข้าร่วมกลุ่มน้อย กลุ่มที่สร้างขึ้นจึงไม่มีความ
เข้มแข็งเท่าท่ีควรจึงท าให้กลุ่มจักสานบ้านนาดีตั้งอยู่ได้เพียง 3-4 เดือน ก่อนที่สมาชิกกลุ่มจะแยกย้าย
ไปท าจักสานที่บ้านตามเดิม 

 

ภาพที่ 19 นายเพชร วงษมานิตย์สาธิตวิธีการสานกระติบข้าว 
(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ,15 ธันวาคม 2561) 
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5.3 รูปแบบของการด าเนินงานของภาครัฐ 

รูปแบบของการด าเนินงานของพัฒนากรที่เข้ามาท าการจัดแจงหาเงินทุนส าหรับกลุ่มจักสาน 
ท าไมถึงต้องเป็นกลุ่มจักสาน โดยเงินทุนส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายจากส่วนกลางหรือภาครัฐ 
พัฒนากรที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้สังกัดอยู่ภายใต้กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่มุ่งเน้น
การพัฒนาชุมชน ย้อนกลับไปถึงเหตุผลของการจัดตั้ง "กรมการพัฒนาชุมชน" ต าแหน่งพัฒนากร มี
ความส าคัญกับความมั่นคงของประเทศเพราะว่า "พัฒนากร" เป็นผู้ที่จะท าหน้าที่แย่งชิงมวลชนกับ
ฝ่ายที่มีอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ คนที่เป็นพัฒนากร ท าหน้าที่เข้าไปที่หมู่บ้าน พร้อมหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้สร้างแนวคิดที่จะยกระดับชุมชนขึ้น ด้วยการเข้าไปฝังตัวอยู่ในหมู่บ้านที่ต้องใช้เวลาเป็น
เดือน เป็นปี ท าให้ "พัฒนากร" เป็นบุคลากรของรัฐ (ในขณะนั้น) ที่ชาวบ้านให้ความเชื่อถือ และ 
"ไว้ใจ" มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ  

ความส าคัญของพัฒนากรค่อยๆลดลง เริ่มเปลี่ยนไปตามสภาพของ "ชนบท" ที่เริ่มกลายเป็น 
"ชุมชนเมือง" ตามความเจริญของบ้านเมืองที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเกิดขึ้นของการกระจายอ านาจ 
การปฏิรูประบบราชการ  

“มีคนจากกระทรวงไหนก็ไม่รู้เข้ามา เห็นเขาเรียกกันว่าเป็นนักพัฒนา ตอนแรกเข้ามาหา
ถามว่ามีใครท าจักสานบ้าง แล้วเขาก็ให้งบมา 30,000บาท เลยเอาไปสร้างศูนย์อยู่ข้างอบต.” 

(เมฆ ศรีธรรมมา, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561) 

พัฒนากรไม่เพียงแต่หาเงินทุนให้กับกลุ่ม เรื่องการหาสถานที่ไว้ให้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้
ด้านการจักสานมาท างานร่วมกัน และรวบรวมสมาชิกจนเกิดเป็นกลุ่มขึ้นมา  

“ประมาณ10ปีก่อน สมัยนายกสงคราม (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) มีกลุ่มพัฒนา
กรเข้ามา เขาบอกจะมาช่วยส่งเสริมจักสานให้เป็นอาชีพ จะไดม้ีรายได้” 

(ประดุล ค าแก้ว, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561) 

จากค าบอกเล่าของประดุล ค าแก้ว ผู้เคยเป็นสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านนาดี โดยสมาชิกเข้าร่วม
นับแต่เริ่มก่อตั้ง ประกอบด้วย นายประดุล ค าแก้ว, นายเพชร วงษ์มานิตย์, นายเมฆ ศรีธรรมมา และ 
นายพิลา(ไม่ทราบนามสกุล)  ปัจจุบันนายพิลาย้ายไปอยู่กับครอบครัวในจังหวัดอ่ืน นายประดุล
กล่าวถึงว่ากลุ่มจักสานที่ท าขึ้นมาเป็นลักษณะที่ไม่จริงจัง มีเจ้าหน้าที่มาอบรมเพียง 2-3 ครั้ง แต่ละ
ครั้งที่จัดอบรมเจ้าหน้าที่จะเข้ามาพูดเรื่องของกลุ่ม ทั้งในแง่ของการท างาน ระบบการจัดการต่างๆ ซ่ึง
มีเจ้าหน้าที่เป็นตัวกลางส าคัญในการขับเคลื่อนมากกว่าคนในชุมชน  
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“เจ้าหน้าที่เขามาเขาก็วางแผนให้หมดเลย เราแค่เข้าไปนัง่ฟังวา่จะท าอย่างไรกันบ้าง” 

(ประดุล ค าแก้ว, สัมภาษณ์,27 ธันวาคม 2561) 

“เวลาเขาเรียกประชุมก็มีคนมาบ้างไม่มาบ้าง ส่วนมากเขาก็จะวางไว้หมดแลว้ว่าต้องท า
อะไรบ้าง แล้วเขาจะให้ตัวแทนกลุ่มหรือคนในกลุ่มเลือก” 

(เมฆ ศรีธรรมมา, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561) 

แผนการที่พัฒนากรวางไว้ให้กับกลุ่มจักสานบ้านนาดีจากค าบอกเล่าของคนในชุมชนเป็น
เพียงแค่การเริ่มต้นสร้างกลุ่มเท่านั้น ยังไม่ได้มีแนวทางท่ีจะสานต่อหรือพัฒนาให้กลุ่มอยู่อย่างยั่งยืน 
หากเป็นเพียงการทดลองของหน่วยงานรัฐ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฉาบฉวย ชาวบ้านได้กล่าวถึงผู้
สังเกตการณ์จากต่างชาติ ที่เข้ามาดูผลงานของกลุ่มจักสานบ้านนาดีหลังจากจัดตั้งขึ้นได้ 1-2 เดือน 
หลังจากนั้นมีกลุ่มคนมาสังเกตการณ์เป็นครั้งคราว ก่อนที่จะเงียบหายไป 

“ตอนตั้งกลุ่มใหม่ๆ มีคนต่างชาติมาดู มาถ่ายรูปอยู่ 2-3 คร้ัง แล้วก็หายไปเลย” 

(ประดุล ค าแก้ว, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2561) 

กลุ่มจักสานบ้านนาดีที่ถูกผลักดันขึ้นในช่วง พ .ศ. 2550 ในลักษณะของเครือข่ายภาครัฐ
มากกว่าที่จะเป็นเครือข่ายจากภาคประชาชน เนื่องจากสมาชิกกลุ่มไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเท่าที่ควร การด าเนินนโยบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับแผนงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนคอยก ากับ
ดูแล เมื่อภาครัฐเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบด้วยนโยบายของภาครัฐแต่ละ
ช่วงเวลา แต่ด้วยระบบที่มีมาอย่างยาวนานนั้น ได้สร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจและการรวมศูนย์ที่ยาก
แก่การน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เพราะเป็นการวางรากฐานที่มาจากส่วนบนหรือผู้ที่มี
อ านาจ การสร้างอ านาจนิยมของภาครัฐดังกล่าว ได้กลายเป็นการสะสมปัญหาเชิงโครงสร้างให้เกิดขึ้น
อีกต่อกระบวนการพัฒนาของกลุ่มจักสานบ้านนาดีในช่วงที่ผ่านมา  

เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานในชุมชนมีการจัดท าแบบแผนหรือรูปแบบการด าเนินงาน ส่วน
สมาชิกจะมีบทบาทในการลงมติ และเสนอความคิดเห็นในบางประการยิ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเครือข่าย
ที่ภาครัฐพยายามสร้างขึ้นมายังคงละลายความเป็นชุมชนไปบ้าง และไม่ได้มอบอ านาจให้กับคนใน
ชุมชนเท่าท่ีควร  

อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมาภาครัฐเองได้มีการปรับตัว  ปฏิรูปกระบวนการท างาน โดยการ
สนับสนุนกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีการรวมกลุ่ม 
เป็นเครือข่ายและ มีการปรึกษาหารือกันมากขึ้น โดยผ่านช่องทางด้านกฎหมายและกระบวนการ
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ท างาน โดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาภาครัฐ  มีการ
ด าเนินการในลักษณะของงานด้านการพัฒนาชุมชนที่ภาครัฐเป็นผู้ให้แนวคิด กระบวนการท างาน
มากกว่ากระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของภาคประชาชน และการส่งเสริมความเป็นเครือข่ายของ
ภาครัฐนั้น มักจะเป็นการจัดตั้งมากกว่าเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของภาคประชาชน  

ในกรณีของกลุ่มจักสานบ้านนาดี จึงเป็นเครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นโดยภาครัฐ มิใช่การผลักดัน
หรือเคลื่อนไหวจากภายในชุมชนเอง พัฒนากรและเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้ามามีบทบาทในการสรรหา
สมาชิก ก าหนดนโยบายต่างๆ เป็นการวางแนวทางให้กับกลุ่ม ทั้งนี้การสร้างกลุ่มจักสานบ้านนาดีผ่าน
การเห็นชอบจากตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ ด้วยการลงคะแนนเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า เครือข่ายภาครัฐสะท้อนภาพให้เห็นหลักการที่แน่นอน สืบเนื่องจาก
นโยบายที่มุ่งเน้นความมั่นคงของชาติและการส่งเสริมการพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐและ
การพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยมีระบบระเบียบการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง 
รวมทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนสังคมด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามภารกิจของกระทรวง และกรม
กองต่างๆ  

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายในลักษณะดังกล่าวกลับเผยให้เห็นถึงกระบวนการด า เนินการ เช่น 
เป็นการวางแผนที่มิได้มาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ขาดความยืดหยุ่นในกระบวนการ
ท างาน ขาดการกระจายความรับผิดชอบให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง และขาดการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้คนในสังคม รวมทั้งปัญหาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บางส่วนตามค า
บอกเล่าของอดีตสมาชิกกกลุ่มจักสานบ้านนาดีในระยะเริ่มต้นของกลุ่มมีการเรียกประชุมกันทั้งต าบล 
ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 บ้านนาดี , หมู่ 2 บ้านนาหมูม่น ,หมู่ 3 บ้านห้วยปลาฝา,หมู่ 4 
บ้านหนองทุ่ม ,หมู่ 5 บ้านกกแหนเก่า ,หมู่ 6 บ้านแก่วตาว, หมู่7 บ้านแก่งม่วง , หมู่ 8 บ้านห้วยลาด
,และ หมู่ 9 บ้านกกแหนใหม่  

ในการประชุมจะมีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเข้ามามีส่วนในการลงมติ โดยการด าเนินงานจะเริ่ม
จากการน าเสนอโครงการ หารือร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน หลังจากนั้นจะเป็นการลงมติว่าจะท าอย่างไร
ต่อไป กลุ่มจักสานบ้านนาดีถูกน าเสนอขึ้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐและได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกใน
หมู่บ้าน การลงหลักสร้างศูนย์รวมกลุ่มที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี เพราะเป็นหมู่บ้านที่มีขนาด
ใหญ่ ภาครัฐจึงเลือกศูนย์กลางในการรวมกลุ่มเป็นที่บ้านนาดี ประกอบกับ มีชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้าน
การจักสานอยู่เป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกับบ้านห้วยปลาฝาที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียง ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลจึงกลายเป็นท าเลที่เหมาะสมในการรวมตัวของปราชญ์ชาวบ้านในสายตาของภาครัฐ 
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เครือข่ายในกรณีของกลุ่มจักสานบ้านนาดีที่ถูกผลักดันโดยภาครัฐไม่ได้อยู่อย่างยั่งยืน สืบ
เนื่องมาจากการด าเนินนโยบายที่วางแผนมาอย่างเบ็ดเสร็จ ขาดความเข้าใจในชุมชน ท าให้การพัฒนา
ในครั้งนี้ไม่ได้ดึงศักยภาพที่แท้จริงของชุมชนออกมาใช้ นอกจากความผิดพลาดในเชิงนโยบายแล้ว 
การสร้างกลุ่มจักสานบ้านนาดีขึ้นนับว่าเป็นสิ่งใหม่และเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชุมชนบ้านนาดี
และบ้านห้วยปลาฝา การขับเคลื่อนของหน่วยงานรัฐในขณะนั้นจึงมีอุปสรรคหลายประการ แต่สิ่งที่
ท้ายทายที่สุดคือการปรับแบบแผนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม สร้างข้อตกลงและจิตส านึกร่วมเพ่ือให้ เครือข่ายหรือกลุ่มมีความมั่นคง 
เหมือนกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของคนในชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา 

5.4 เครือข่ายท่ียังคงอยู่ในอดีตถึงปัจจุบัน 

เครือข่ายทางสังคมยังหมายถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางสังคมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
ด าเนินงานโดยเครือข่ายระดับบุคคล กลุ่มคน ครัวเรือน หมู่บ้านหรือชุมชน ภูมิภาค และระดับอ่ืน ๆ 
นอกจากแต่ละหน่วยจะท าหน้าที่ตามบทบาทของตัวเองแล้ว ยังท าบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกของ
เครือข่ายอีกด้วย เช่น เครือข่ายระบบเครือญาติ เป็นตัวอย่างของเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์ที่เด่นชัด  

 

ภาพที่ 20 แผนผังแสดงเครือญาติของนายเพชร วงษ์มานิตย์  
(ที่มา : ภาณชญา เพ่งพินิจ,9 พฤษภาคม 2562) 
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 ยกตัวอย่างครอบครัวของนายเพชร วงษ์มานิตย์ อายุ 85 ปี ปราชญ์ชาวบ้านในบ้านนาดี  
นายเพชรเล่าถึงการตั้งถิ่นฐานว่ามีบรรพบุรุษเป็นคนเลือกสรรที่ขึ้น แล้วจึงสืบทอดให้กับครอบครัว
ผ่านทางสายตระกูลฝ่ายพ่อ โดยแบ่งที่ดินและที่นาให้ลูกแต่ละคนเท่าๆ กัน เมื่อตนมีลูกจึงแบ่งที่ให้ลูก
ทุกคนเท่ากันด้วย เหมือนกับที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่เคยปฎิบัติมา บ้านที่นายเพชรอยู่อาศัยเป็นบ้านที่ยก
ให้กับลูกสาวคนเล็ก คือ นางวิไล วงษ์มานิตย์ อายุ 53 ปี ขณะที่ลูกคนอ่ืนๆ ปลูกบ้านเรือนในพ้ืนที่
ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นที่ดินของตระกูล แม้ว่าลูกจะออกเรือนหรือแต่งงานออกไปแล้ว แต่ยังมีสิทธิในการ
เลือกว่าจะตั้งรกรากอยู่ที่บ้าน หรือจะเริ่มชีวิตครอบครัวใหม่ แต่คนในชุมชนส่วนมากมักจะไม่ไปไหน 
เมื่อแต่งงานแล้วยังคงอยู่ในบริเวณชุมชน เนื่องจากการเลือกคู่ครองมักจะเป็นคนในพ้ืนที่ ท าให้
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเหนียวแน่น และกลมเกลียวกันมาอย่างยาวนาน   

เครือข่ายที่เกิดจากเครือญาติจึงส่งผลต่อชีวิตประจ าวัน แบบแผนการด าเนินชีวิต และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและอ่ืน ๆ เช่น การแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน การให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ การท ากิจกรรมร่วมกัน และเครือข่ายทางสังคมยังเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายทางสังคม
หรือความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มหมู่คนที่มีความสนใจคล้ายกัน มีกิจกรรม หรือภูมิหลังหลังหรือการ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง  

“ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเข้าป่าไปตัดเอง แต่ตอนนี้ลูกๆ หลานๆ ไม่กค็นข้างบา้นจะหาไมไ้ผ่มา
ให้” 

(เพชร วงษ์มานิตย์, สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม 2561) 

“ถ้าไม่ว่างไปตดัไผ่เอง ก็จะวานเพื่อนๆแถวบ้าน ถ้าเขาเข้าป่ากจ็ะฝากเขาตัดไผ่มาเพื่อให้” 

(สิริมา วงษ์มานติย์, สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม 2561) 

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งยังส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกันอย่าง
เห็นได้ชัด เช่น ในช่วงเวลาเพาะปลูกจะเป็นช่วงเวลารวมตัวของคนในครอบครัวมาช่วยกันเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในทุกๆปี ทั้งการเก็บเกี่ยวข้าว และข้าวโพด นอกจากนี้ยังมีเพ่ือนบ้าน เข้ามามีส่วนช่วยเหลือ
โดยมีค่าตอบแทนเป็นการเลี้ยงอาหาร แบ่งแรงงานไปช่วยเพื่อนบ้านเป็นการตอบแทน  

“ถ้าบ้านเราคนไม่พอ ชว่งท านาก็จะมีเพื่อนบ้านมาช่วยท า เราก็เลี้ยงข้าวเขาเป็นการตอบ
แทน คนกันเองไม่ต้องไปจา้งทีไ่หนแพงๆ” 

(สิริมา วงษ์มานติย์, สัมภาษณ์: 26 ธันวาคม 2561) 
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หากเป็นเวลาว่างจากฤดูกาลท านา บ้านของนางวิไลจะเป็นสถานที่รวมตัวกันของชาวบ้าน
บางส่วนในบ้านนาดี เพ่ือมาพบปะ พูดคุย และน าอาหารมารับประทานด้วยกัน อีกทั้งยังมีการรวมตัว
กันของคนในชุมชนครั้งมีงานบุญ งานหลวง รวมถึงงานศพของคนในชุมชน ทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจ
กันช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ไม่เว้นแม้แต่เด็กๆ แสดงให้เห็นว่าชุมชนแห่งนี้เต็มไปด้วยเครือข่ายที่
เข้มแข็ง ทั้งจากญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน และยังมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนในพ้ืนที่ ท างานประสานกันอย่าง
ลงตัว ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดในชุมชน ผู้คนจะให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะชาวบ้าน
นับว่าเป็นการช่วยเหลือญาติพ่ีน้องของตนเอง  

ในขณะที่บ้านห้วยปลาฝามีเครือข่ายที่คล้ายกับบ้านาดีเช่นเดียวกัน ทั้งสองชุมชนนี้มีระบบ
เครือญาติที่เข้มแข็ง ซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ชาวบ้านจึงให้ความส าคัญกับระบบอาวุโสเป็น
อย่างมาก ผู้น าชุมชน และผู้อาวุโสในบ้านห้วยปลาฝา นับว่าเป็นแกนน าหลักในการจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีและความเชื่อต่างๆ ส่วนคณะกรรมการหมู่บ้านและคนในชุมชนจะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่
อย่างสม่ าเสมอ จากค าบอกเล่าของนายรักไกร ไชยโสดา ผู้ใหญ่บ้านห้วยปลาฝา 

“เวลามีงานอะไร เราก็จะมีหนา้ที่บอกชาวบ้าน เดี๋ยวเขาจะไปบอกต่อๆกันให้มาร่วมงาน 
ทั้งงานบุญ งานหลวง หรือเวลามีคนในหมู่บ้านเสีย คนในชุมชนก็จะช่วยกันจัดงาน ดูแลงาน” 

(รักไกร ไชยโสดา, สัมภาษณ์: 18 ธันวาคม 2561) 

 

 
ภาพที ่21 ชาวบ้านร่วมกันประกอบอาหารเพื่อน าไปใช้ในงานบุญ 

(ภาพถ่ายโดย : ภาณชญา เพ่งพินิจ,27 มกราคม 2562) 
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เมื่อมีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนในชุมชน ท าให้ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างหน่วยงานกับคนในชุมชน
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระดับหนึ่ง ในกรณีของบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝาที่มีเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง 
ก านัน สารวัตรก านัน และผู้ใหญ่บ้านเป็นคนท้องที่ท าให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือ
กันของคนในพ้ืนที่ ความใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่รัฐกับคนในชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝาจึงเป็น
เสมือนลูกๆ หลานๆ ของคนในชุมชน จึงก่อให้เกิดเครือข่ายระหว่างรัฐกับชาวบ้านขึ้นอย่างแนบเนียน 

เครือข่ายที่มั่นคงและยั่งยืนในชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝาจึงไม่ใช่เครือข่ายที่ภาครัฐ
เข้ามาสนับสนุน แต่เครือข่ายที่แท้จริงและหยั่งรากลึกลงไปในวิถีชีวิตของคนในชุมชนคือ ความเป็น
เครือญาติ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังคงท าการจักสานอยู่มีเครือข่ายที่กว้างขว้าง ทั้งลูก หลาน เหลน ประกอบกับ
เพ่ือนบ้านและมิตรสภาพ อีกท้ังเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นคนในท้องที่เอง ความสัมพันธ์เหล่านี้ด าเนินมาอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน นับตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าเหล่าปราชญ์ชาวบ้านจะแยกย้าย
ท าจักสานที่บ้านของตน แต่หลายท่านยังคงติดต่อกันอยู่เสมอ หรือไม่ญาติ เพ่ือนบ้านจะเป็นคนน า
ข่าวสารมาแลกเปลี่ยนท าให้รับรู้ความเป็นอยู่กันตลอดเวลา ความเป็นคนบ้านเดียวกันได้เอ้ือเฟ้ือ
ระบบการท างานจักสานของผู้เฒ่าผู้แก่ด้วย เช่น เวลาที่ลูกหลานบ้านใดบ้านหนึ่งเข้าป่าไป เพ่ือตัดไผ่ 
มักจะน าไผ่มาแบ่งปันเพ่ือนบ้านอยู่เสมอ หรือเวลาต้องการเครื่องจักสานประเภทใดสามารถน าไม้ไผ่
มาแลกเปลี่ยนกับเครื่องจักสานได ้ 

ในกรณีของกลุ่มจักสานบ้านนาดีเครือข่ายที่พัฒนากรหรือภาครัฐเข้ามาผลักดันเป็นเครือข่าย
จึงเป็นเรื่องใหม่และท้าทายส าหรับการยกระดับกลุ่มจักสานให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน และเน้นไปที่การมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริง แต่ที่ผ่านมากลุ่มไม่ได้ด าเนินการด้วยพลังจากคนในชุมชน แต่
กลับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีบทบาทส าคัญอย่างมาก ไม่ใช่แค่เพียงการวางแนวทางแต่ยังช่วยในการ
รวบรวมสมาชิก หางบประมาณ กล่าวคือกลุ่มจักสานบ้านนาดีถูกจัดตั้งขึ้นด้วยความสนใจของภาครัฐ 
ไม่ใช่จากชุมชน 

 ด้วยเหตุนี้การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งจ าเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแต่เหนียว
แน่น ส่งผลให้ชุมชนด ารงอยู่ได้ การเอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูลกันระหว่างญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันนี้ด าเนินมาอย่างยาวนาน และเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการสร้างกลุ่มหรือเครือข่าย
ในชุมชนให้เกิดขึ้น ในบริบททางด้านสังคมของชุมชนที่บ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา เป็นสังคมแบบ
เครือญาติ มีโครงสร้างทางสังคมเป็นทั้งแนวราบและแนวตั้ง ทางด้านการเมือง มีการกระจายอ านาจ
แบ่งการปกครองชุมชนเป็นหมวดหรือคุ้มชุมชนต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อและพิธีกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และทางด้านเศรษฐกิจ มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์เป็นต้นทุนในการผลิต มีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต การจ าหน่ายผลผลิตเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
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ของชุมชน การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านนาดีและ
บ้านห้วยปลาฝา 
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บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมที่ไม่ประสบความส าเร ็จ 
กรณีศึกษากลุ่มจักสานบ้านนาดี อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” เป็นเครือข่ายจากภาครัฐที่หยิบยก
เอาประเด็นกิจกรรมมาก าหนดความเป็นกลุ่ม หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม
องค์กร โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่  มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง ในกรณี
ดังกล่าวใช้การจักสานที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่มาพัฒนา เป็นแนวทางของกลุ่ม 
ประกอบกับความพยายามสร้างความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานรัฐหยิบยก “การ
จักสาน”เป็นประเด็นหลักในการผลักดันเครือข่าย โดยมีฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชนให้ความสนใจ แต่การด าเนินนโยบายของกลุ่มจักสานบ้านนาดีมิได้มีองค์ประกอบครบถ้วน 
ถึงแม้ว่ากลุ่มจักสานจะมีสมาชิกกลุ่ม แต่ด้วยจ านวนที่น้อยจึงท าให้ขาดอ านาจในการต่อรอง เจรจา 
และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ล าบากมากขึ้น 

ความเป็นเครือข่ายจะต้องมีความหมายถึง “การร่วมกันอย่างมีจุดหมาย” เพ่ือท ากิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์และกระบวนการเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  ในทางกลับกันความ
เป็นเครือข่ายของกลุ่มจักสานบ้านนาดีมีเส้นทางที่ไม่ราบรื่นการขาดความรู้ความเข้าใจถึงจุดประสงค์
หลักส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกลุ่ม การไม่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันจึงเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ท าให้กลุ่มจักสานบ้านนาดีสะดุดลง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางด้านอ่ืน สืบเนื่องกันคือ กลุ่มยัง
ขาดสมาชิกท าหน้าที่อย่างมีจิตส านึก สิ่งที่จะยึดโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายได้ การท าหน้าที่
ต่อกัน และกระท าอย่างมีจิตส านึกจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้เครือข่ายด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

เมื่อกลุ่มเกิดปัญหาหรือต้องการที่จะพัฒนา สมาชิกกลุ่มและบุคคลที่เกี่ยวข้องย่อมเป็นแรงขับ
เคลื่อนที่น าไปสู่การคิดวิเคราะห์และการค้นหาวิธี เพ่ือแก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างพลังอ านาจในการต่อรอง
หรอื การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงแนวทางท่ีจะช่วยกันพัฒนา แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันและคิดต่อ
ยอดพัฒนา จนกลายเป็นองค์กรเครือข่ายที่ทุกฝ่ายต่างก็มีความไว้วางใจต่อกัน แต่กรณีของกลุ่มจัก
สานบ้านนาดีไม่ได้มีการร่วมมือกันอย่างแท้จริง จึงท าให้ไม่เกิดอ านาจในการต่อรองกับภาครัฐส่งผลให้
กลุ่มขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานจนต้องหยุดชะงักไปในที่สุด 
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หากระบบความสัมพันธ์มิได้รับการตอบสนองหรือขาดการติดต่อแล้ว ความเป็นเครือข่ายก็
อยู่ในภาวะที่เสื่อมถอย เห็นได้จากช่วงทีเ่จ้าหน้าที่รัฐหรือพัฒนากรได้ออกไปจากพ้ืนที่แล้ว กลุ่มจึงเริ่ม
ขาดคนกระจายข้อมูลข่าวสาร และบุคคลที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มหรือเครือข่ ายอ่ืนๆ 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน ในขณะที่กลุ่มจักสานบ้านนาดีเองยังไม่มีผู้น าที่ชัดเจน ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปได้ยากมากขึ้น 

จะเห็นได้ว่ากลุ่ม องค์กร หรือ เครือข่าย ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งภาครัฐเหล่านี้ ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาและการเข้าไปส่งเสริมการท างานในระดับชุมชน อ าเภอ และจังหวัด โดย
เป็นการเชื่อมประสานการท างานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนที่มีลักษณะทั้งที่เป็นแนวดิ่ง คือ 
จากบนลงล่าง และแนวนอน คือ การท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ขาดการ
วางแผนร่วมกันระหว่างชาวบ้านและรัฐ  

ดังนั้นกลุ่ม องค์กร เครือข่ายของรัฐหรือโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐสนับสนุนเหล่านี้ เมื่อ
โครงการตามภารกิจสิ้นสุดลง ความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง รวมทั้งการเรียนรู้จึงสิ้นสุดลงด้วย
เช่นกัน เป็นความไม่ต่อเนื่อง และไม่ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่ยั่งยืน  จาก
สถานการณ์ดังกล่าว ท าให้คนในชุมชนบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝาต่างแยกกันไปท าจักสานที่บ้าน
ของตนเองเป็นหลัก โดยไม่มีความเป็นกลุ่มจากภาครัฐเข้ามาก ากับอีกต่อไป แต่สานสัมพันธ์ของคนใน
บ้านนาดียังเชื่อมโยง ถักทอเป็นเครือข่ายอย่างเหนียวแน่ด้วยความสัมพันธ์ในรูปแบบเครือญาติอันเป็น
เครือข่ายที่ตั้งอยู่อย่างยาวนานและยั่งยืน 

ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนในชุมชน เป็นความสัมพันธ์หลากหลายด้านที่ชาวบ้าน
ทั้งหมดเชื่อมประสาน ทั้งระบบเศรษฐกิจ การแต่งงาน  เครือญาติ การเมือง ขึ้นมาก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ทางสังคมขึ้นได้แก่การไปมาหาสู่ การเยี่ยมเยียน การปรึกษาหารือ การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เครือข่ายสังคมของที่สร้างขึ้นโดยชุมชนเอง ได้แก่ ระบบเครือญาติ เข้ามมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของชาวบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา ปฎิสัมพันธ์ของชาวบ้านที่มีต่อกันและกันภายในเครือข่ายซึ่ง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ เครือญาติ การเมือง เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมที่มีอยู่จริงและมีมาอย่างยาวนาน เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการใช้พลังเครือข่ายจะช่วยให้เกิดการ
ขับเคลื่อนทางสังคมและการแก้ไขปัญหาได้ โดยการสร้างแนวร่วมในการพัฒนาบนความต้องการ
พ้ืนฐานของสังคมและเสริมสร้างระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีทิศทางหรือเป้าหมายร่วม
ของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม และที่ส าคัญ ควรมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องจะขาดหรือ
มอบหมายให้ภาคใดภาคหนึ่งมิได้ ทั้งนี้เพราะความเป็นเครือข่าย คือ กระบวนการที่เชื่อมโยงและการ
กระท าภารกิจร่วมกัน   
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ดังนั้น กระบวนการพัฒนาในรูปแบบของเครือข่าย จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญประการหนึ่งของ
การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคม ความเป็นเครือข่ายอยู่ที่ความไว้วางใจ ความสามัคคี และการ
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เครือข่ายจะประสบผลส าเร็จมิได้ ถ้าขาดการท าภารกิจ และการประสาน
ผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะฉะนั้น เครือข่ายต่างๆ จึงควรมีการรักษาสัมพันธภาพ และการรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียม เมื่อภาครัฐยุติบทบาทในการสร้าง
และดูแลกลุ่มอันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่สมาชิกเคยคาดหวังไว้ เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นจึงถึงคราว
ที่สมาชิกแต่ละคนจะต้องแยกย้ายกลับไปท างานจักสานที่ครัวเรือนของตัวเอง แม้ว่ากลุ่มจะหายไป แต่
เครือข่ายทางสังคมของกลุ่มจักสานบ้านนาดีและบ้านห้วยปลาฝา รวมถึงสายสัมพันธ์ในความเป็นญาติ
สนิท มิตรสหาย และคนบ้านเดียวกันยังคงด ารงอยู่ อันเป็นรากฐานที่ส าคัญของชีวิตของผู้คนที่บ้านนา
ดีและบ้านห้วยปลาฝาทั้งสองแห่งนี้และพลังของเครือข่ายที่อยู่บนพ้ืนฐานของวิถีชีวิตจะเป็นเครือข่าย
ที่อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
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