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บทคัดย่อ
 การพฒันางานผลติภณัฑ์หตัถกรรม	นอกเหนอืจากบทบาทของนกัพฒันาชมุชน	นกัวจิยัและนกัออกแบบ	ในการประสานและ

ช่วยเหลือ	สร้างแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	สร้างความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางเลือกแล้ว	การส่งเสริมให้กลุ่ม

ชุมชนสามารถใช้ทุนทางสังคม	 ในการน�าวัสดุในท้องถิ่น	 และภูมิปัญญาท้องถิ่นใกล้เคียงมาประสาน	 ซึ่งจะท�าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์

หตัถกรรมรปูแบบใหม่	จากการสร้างเครอืข่ายร่วมกนัระหว่างกลุ่มหตัถกรรมชมุชนภายในพืน้ที	่ให้สามารถพึง่พาอาศัยกนัและกนัในการ

ร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมทางเลือกให้หลากหลาย	เป็นการกระจายรายได้แก่กลุ่มชุมชนข้างเคียง	ก็เป็นอีกหนึ่ง

ช่องทางในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน	

	 ยกตวัอย่างการพฒันาผลติภัณฑ์จากงานหตัถกรรมเชือกกล้วย	จงัหวดัก�าแพงเพชร	กลุม่ชุมชนสามารถสร้างสรรค์	และประดษิฐ์

เชอืกกล้วยขึน้มาได้	จากวสัดทีุต่นเองมใีนท้องถ่ิน	แต่ด้วยข้อจ�ากดัทางกลุม่ชมุชน	ท�าให้รูปแบบของผลติภณัฑ์แปรรปูจากงานหตัถกรรม

เชอืกกล้วยนัน้ไม่หลากหลาย	การสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ทางเลือกท่ีมคีวามหลากหลายนัน้	นอกจากการสร้างองค์ความรูด้้านการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนแล้ว	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการสร้างเครือข่ายด้านงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมก็มีความ

ส�าคญัทีท่�าให้เกดิการพฒันารปูแบบผลติภณัฑ์	จากการผสานกนัของภมูปัิญญาของหัตถกรรมชมุชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง	เช่น	การผสานกนั

ระหว่างกลุ่มงานหัตถกรรมเชือกกล้วย	 กับกลุ่มเครื่องเรือนหัตถกรรม	จังหวัดก�าแพงเพชร	ก็จะท�าให้เกิดเป็นงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

เครื่องเรือนหัตถกรรมโดยมีเชือกกล้วยฟั่นเป็นส่วนประกอบเพื่อสื่อถึงความเป็นจังหวัดก�าแพงเพชร	หรือการผสานกันระหว่างกลุ่มงาน

หตัถกรรมเชอืกกล้วย	กบักลุม่กระดาษจากเส้นใยธรรมชาต	ิเพือ่การประยกุต์พฒันาเป็นบรรจภุณัฑ์จากวสัดธุรรมชาตจิงัหวดัก�าแพงเพชร	

กเ็ป็นอกีหนึง่แนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์จากการสร้างเครอืข่ายระหว่างกลุม่หตัถกรรมใกล้เคยีง	ดงันัน้	การพฒันาผลติภณัฑ์ชมุชนจงึ

ไม่ได้หมายถึงการพฒันาเฉพาะกลุม่ชุมชนใดชุมชนหนึง่อย่างเดยีวเท่านัน้	แต่หากสามารถสร้างเครอืข่ายหตัถกรรมชมุชนให้แต่ละชมุชน

สามารถช่วยเหลอืเกือ้กลู	และส่งเสรมิกนัและกนัได้นัน้	กเ็ป็นอกีหนึง่แนวทางในการพฒันาผลติภณัฑ์และส่งเสรมิความยัง่ยนืภายในพืน้ที่

หัตถกรรมชุมชนนั้นๆ	

Abstract
 For handcraft product development, Beside the role of community developer, researcher and designer 

who act as a liaison, facilitator, creating a guideline in developing community’s products and variety of products 

and promoting the use of local materials and local knowledge which will create a new designed product.  

By building the handcraft network with nearby local communities that can help each other in creating and 

developing alternative products , it will enable the income distribution to a nearby local community which is one 

way in creating a sustain community.

 The example is the development of handcraft product made from banana rope in Kamphaengphet. The 

community was able to create banana ropes which made from local materials but with a limitation of a  

community, the handcraft products that made from banana rope were not various. In creating the alternative 

choice of product, building knowledge of how to design and develop product within the participation from  
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community is as importance as creating the handcraft network. From the cooperation of nearby network such as 

banana rope handcraft group and furniture handcraft group would yield an alternative furniture handcraft product 

which has a banana rope as part of the product that convey to Kamphaengphet province. Also the cooperation 

between	banana	rope	handcraft	group	and	natural	fiber	paper	group	that	help	create	a	natural	package	which	

made from natural materials in Kamphaengphet. Therefore, developing community product does not mean  

develop only within each community but also it means creating a network of community and develops as a hole. 

This way it will create a sustain development of community’s product.
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บทน�ำ
	 จังหวัดก�าแพงเพชรมีการปลูกกล้วยไข่เป็นจ�านวนมากถึง	3,000	ไร่	(ข้อมูลการปลูกพืช	ปี	2554-2555	จังหวัดก�าแพงเพชน.	

2556	:	ออนไลน์)	เพือ่ป้อนเข้าสูค่วามต้องการของตลาด	จงึส่งผลให้มกีารถอนต้นกล้วยออกจากไร่มากด้วยเช่นกนัเพราะถงึแม้ต้นกล้วย

เป็นพืชล้มลุกที่มาสามารถเจริญได้ดีในแถบร้อนช้ืน	 โดยเฉพาะในช่วงที่อากาศคงที่	 จะท�าให้กล้วยเจริญเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อ

เนื่อง	 แต่หากอยู่ในช่วงอากาศแห้งแล้งที่ยาวนานหรือในช่วงที่อากาศเย็น	 มีลมที่แรงอาจท�าให้ใบกล้วยมีการฉีกขาด	หรืออาจจะส่งผล

ให้ต้นกล้วยหักกลางต้น	(หักคอ)	หรือโค่นล่มได้ง่าย	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กล้วยออกเครือ	(รักษ์	พฤกษชาติ.	2553	:	39)	ก็ต้องตัด

ทิง้	ซึง่จากการสมัภาษณ์กลุม่วสิาหกจิชมุชนฟ้ืนฟกูล้วยไข่เมอืงก�าแพงเพชรกไ็ด้ข้อมูลมาว่าหลังจากการตดัเครอืกล้วยเพือ่น�าไปจ�าหน่าย	

เมื่อท�าการตัดเครือที่มีขนาดพอเหมาะในการน�าไปจ�าหน่ายแล้ว	ก็จ�าเป็นที่จะต้องตัดต้นกล้วยที่ให้เครือต้นนั้น	 เพราะกล้วยนั้นออกผล

ได้เพยีงต้นละเครอืเท่านัน้	หากปล่อยไว้ต้นกล้วยกจ็ะแห้งตายและล้มไปทบัต้นใกล้เคยีงได้	หรอืแม้กระทัง่ตอทีต่ดัต้นกล้วยออกแล้วกจ็ะ

เกิดต้นกล้วยที่ไม่แข็งออกมาซึ่งไม่เหมาะในการปลูกเพื่อจ�าหน่ายผลผลิต	ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างมากที่จะต้องตัดต้นกล้วยออก	แต่เมื่อตัด

ออกแล้วก็ไม่ได้น�าออกไปทิ้งภายนอกไร่เพราะจะท�าให้เปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อน�าไปทิ้ง	 จึงท�าได้เพียงทิ้งไว้ในไร่โดย	 ส่วนมาก

ไม่ได้น�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างเตม็ทีถ่งึแม้จะน�าไปเป็นอาหารให้แก่ปศสุตัว์แล้วกต็ามหรอืปล่อยไว้ให้เป็นปุย๋ในดนิแล้วกต็าม	จงึพบ

ว่า	มีกลุ่มหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ	(OTOP)	และผลการวิจัยต่างๆ	ได้น�าต้นกล้วยเหล่านี้มาใช้ในการประยุกต์ในลักษณะของเชือก

กล้วย	เพือ่เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัวสัดพ้ืุนถ่ิน	เพือ่เป็นการน�าส่วนทีเ่หลอืทิง้ทีเ่ป็นขยะทางการเกษตรของกล้วยไข่ซ่ึงเป็นพชืทีส่�าคัญ

ของจังหวัดก�าแพงเพชร	 มาใช้ให้เกิดประโยชน์	 อีกท้ังยังเป็นการน�าเอกลักษณ์ของจังหวัดก�าแพงเพชรมาประยุกต์เป็นวัสดุส�าหรับการ

เพิ่มมูลค่าสินค้า	

	 และเนือ่งด้วยจงัหวดัก�าแพงเพชร	ได้มคี�าขวญัประจ�าจงัหวดัทีเ่กีย่วข้องกบั	“กล้วยไข่หวาน”	จงึท�าให้มกีารประชาสมัพนัธ์จน

เป็นที่รู้จักส�าหรับนักท่องเที่ยวว่าเป็น	 “เมืองกล้วยไข่”	 เน่ืองจากมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ท�าจากกล้วย	 ที่นิยมเป็นของฝากประจ�าจังหวัด	

รวมถงึผลติภณัฑ์ทีร่ะลกึรูปกล้วย	และยงัมกีจิกรรมทางวฒันธรรมประเพณทีีเ่กีย่วข้องกับกล้วยทีจ่ดัขึน้ทกุปี	เช่น	งานสาทรไทยกล้วยไข่	

ทีจ่ะมกีารประกวดธดิากล้วยไข่	และการประกวดและประมลูกล้วยไข่ในพืน้ทีต่่างๆ	เหน็ได้ชัดว่าผลติภณัฑ์แปรรปูจากกล้วยน้ันมบีทบาท

ต่อจงัหวัดก�าแพงเพชรเป็นอย่างมาก	จงึท�าให้กลุม่ผลติภัณฑ์ชมุชนต่างๆในจังหวดัก�าแพงเพชร	มกีารพฒันาผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในจังหวดั

ก�าแพงเพชร	 โดยยึดกล้วยไข่จังหวัดก�าแพงเพชรเป็นของดีประจ�าจังหวัด	 การใช้รูปภาพ	 และวัสดุของกล้วย	 มาเป็นองค์ประกอบของ

สนิค้าและผลติภณัฑ์ต่างๆ	เพือ่แสดงให้เหน็ถึงความเป็นผลติภณัฑ์จากจงัหวดัก�าแพงเพชร	เช่น	การท�าพวงกญุแจและหุน่จ�าลองรปูกล้วย

เป็นของที่ระลึก	และมีการท�ากระดาษจากใยกล้วยเพื่อมาประยุกต์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของฝาก	เป็นต้น

	 ด้วยความส�าคญัของผลติภณัฑ์แปรรูปจากกล้วย	ทีม่คีวามเชือ่มโยงในบรบิทของของฝากประจ�าจงัหวดัก�าแพงเพชร	ท�าให้กลุม่

ชุมชนต่างๆในจังหวัดก�าแพงเพชร	 หันมาให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกล้วย	 ทั้งในเรื่องของการแปรรูปอาหาร	 การใช้

สัญลักษณ์และรูปทรงของกล้วยลงในผลิตภัณฑ์ภายในจังหวัดก�าแพงเพชร	ยกตัวอย่างเช่น	กลุ่มไหมแก้วพัฒนา	ตั้งอยู่ที่	ต�าบลนาบ่อค�า	

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ที่ได้ริเริ่มก่อตั้งเมื่อ	 ปี	 พ.ศ.2532	 โดยคนเฒ่าคนแก่ของบ้านสร้อยสุวรรณที่มีความรู้ด้านการทอผ้า	 

ซึ่งสืบทอดกันมาช้านาน	ได้ท�าการทอผ้าหลากหลายชนิด	อาทิ	เช่น	ผ้าห่ม	ผ้าถุง	ผ้ายก	ตัวหนังสือ	ผ้าทอยลาย	ภายหลังกลุ่มชุมชนได้
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เห็นความส�าคัญของกล้วยภายในจังหวัดก�าแพงเพชร	 ท�าให้ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมแก้วพัฒนา	 ได้ริเริ่มน�ากล้วยในพื้นที่มาแปรรูปเป็น

เชือกกล้วยฟั่น	และท�าผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยฟั่นแตกแขนงออกมา	ใน	ปี	พ.ศ.2557	เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพแก่ชุมชน	และใช้วัสดุที่มี

ในท้องถิ่นประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์	โดยมีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยต่างๆมากมาย	อาทิเช่น	ตะกร้า	กระเป๋า	รองเท้า	หมวก	และ

ของทีร่ะลกึ	เป็นต้น	การใช้วสัดเุชอืกกล้วยฟ่ันในจงัหวดัก�าแพงเพชร	จงึเป็นวสัดทุางผลิตภัณฑ์หตัถกรรมทีม่คีวามแปลกใหม่	ซึง่สามารถ

พัฒนาและประยกุต์ใช้ร่วมกบัผลติภณัฑ์ต่างๆได้อกีมาก	และหากนกัออกแบบและนกัวจิยัในพ้ืนทีใ่ห้ความส�าคญักบัหตัถกรรมเชอืกกล้วย

ของจังหวัดก�าแพงเพชร	 และต่อยอดวัตถุดิบท่ีเกิดจากฝีมือหัตถกรรมชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์	 สู่รูปแบบผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

ก�าแพงเพชรที่มีความสวยงาม	และมีองค์ประกอบความเป็น	“กล้วยไข่”	อยู่ในผลิตภัณฑ์	ซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องและเชื่อมโยงกับอัตลักษณ ์

วิถีชีวิต	และประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดก�าแพงเพชร	พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์	ของใช้	ของฝาก	ของที่ระลึกที่แสดงให้เห็นถึงหัตถกรรม

เฉพาะพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชรได้เป็นอย่างดี

เนื้อหำ 
 จำกกำบกล้วย..สู่กระบวนกำรฟั่นเชือกกล้วย จำกภูมิปัญญำ...สู่งำนหัตถกรรม

	 กลุม่เชอืกกล้วยฟ่ัน	จงัหวดัก�าแพงเพชร	ในชมุชนมกีารปลูกกล้วยเป็นจ�านวนมาก	จงึมกีารคดิเพ่ือน�าส่วนต่างๆไปใช้ประโยชน์	

เช่น	ใบ	น�าไปท�ากระทงหรือใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร	ผลกล้วยและหยวกน�าไปท�าอาหาร	เป็นต้น	ภายหลังมีการปลูกต้นกล้วยเพิ่มมากขึ้น 

ชาวบ้านจงึคดิทีจ่ะท�าประโยชน์จากต้นกล้วยเพิม่ขึน้	จงึน�ากาบกล้วยมาฝาน	และตากแห้ง	เพือ่แปรรปูเป็นเชือกกล้วย	ท�าการสร้างสรรค์

เป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยต่างๆ	เช่น	กระเป๋า	รองเท้า	เป็นต้น	และมีการท�าสืบทอดต่อกันมา	ควรค่าแก่การอนุรักษ์และประยุกค์สร้างสรรค์

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับการตลาด	และสร้างเครือข่ายงานหัตถกรรมที่จะช่วยเหลือกันในด้านการบรรจุภัณฑ์ร่วมด้วย	

เพื่อให้กลุ่มชุมชนสามารถมีรายได้ส่งเสริมและหล่อเล้ียงชุมชน	 ให้สามารถพึ่งพากันและกันได้	 และส่งเสริมพัฒนาอย่างเหมาะสม  

(พจน์ธรรม	ณรงค์วิทย์.	2558ก	:	7) 

	 รูปแบบการฟ่ันเชอืกกล้วยโดยภมูปัิญญาชาวบ้าน	แต่ละพืน้ทีจ่ะมกีระบวนการในการท�าเชอืกกล้วยฟ่ัน	หรอืเชอืกจากวสัดทุาง

ธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน	 แต่กระบวนการเหล่าน้ีจะใช้เวลาน้อยหรือนานในการท�าเชือกกล้วย	 ก็ล้วนเกิดจากความช�านาญและ

ประสบการณ์ส่วนบุคคลของชาวบ้าน	ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการได้	ดังนี้	

 1)		 การตัดต้นกล้วย	 ส่วนมากแล้วมักเป็นต้นกล้วยภายในกลุ่มชุมชน	หรือป่ากล้วยในบริเวณเพาะปลุกและท�าไร่กล้วยของ

ตนเอง	โดยจะตัดส่วนหัวและส่วนท้ายออก	ให้เหลือบริเวณกลางล�าต้นกล้วยมากที่สุด	เพราะเมื่อแยกส่วนล�าต้นออกเป็นกาบกล้วยแล้ว

ให้สามารถฟั่นเชือกกล้วยได้ขนาดเส้นที่ยาว	ลดการต่อของการฟั่นเชือกที่จะท�าให้เสียเวลามากขึ้น	จากนั้นท�าการฉีกกาบกล้วยออกมา

จากล�าต้นกล้วยเพื่อการขูดให้บาง

	 2)		 การขูดท้องกล้วย	 ส่วนมากแล้วจะใช้เป็นช้อนโลหะในการขูดบริเวณท้องกล้วย	 การน�าช้อนมาขูดบริเวณท้องกล้วย 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส�าคัญในการได้มาซ่ึงกาบกล้วยที่จะใช้ในการฟั่นเชือก	 การขูดท้องกล้วยน�าเนื้อกล้วยและใยกล้วยออกเพื่อให้ได้

กาบกล้วยที่บางพอที่จะตากให้แห้งแล้วน�ามาฉีกเป็นเส้นเพื่อฟั่นได้	หากขูดเนื้อกล้วยออกแรงไปอาจท�าให้ขาดหรือทะลุได้	

	 3)		 น�ากาบกล้วยท่ีผ่านการขูดเส้นใยเรียบร้อยแล้ว	 ไปตากแดดในบริเวณท่ีโล่งแจ้งบนแผ่นสังกะสี	 นานจนกว่ากาบกล้วยที่

ฝานจากท้องกล้วยนั้น	จะแห้งสนิทจนกลายเป็นสีน�้าตาลอ่อน

	 4)		 เมื่อกาบกล้วยที่น�ามาตาก	แห้งสนิทจนเป็นสีน�้าตาล	ให้น�ามาฉีกออกเป็นเส้นขนาดเท่าๆกัน	ขนาดของการฉีกกาบกล้วย

จะส่งผลขนาดของเชือกกล้วยฟั่นโดยตรง	 โดยต้องก�าหนดขนาดก่อนว่าต้องการเชือกกล้วยฟั่นที่มีขนาดเท่าใด	 จากนั้นจึงค่อยฉีกกาบ

กล้วยตากแห้งให้มีขนาดที่ต้องการเท่าๆกันก่อนน�ามาฟั่นเพื่อไม่ให้สับสน	เช่น	หากต้องการเชือกกล้วยฟั่นเส้นเล็ก	 ให้ฉีกกาบกล้วยฟั่น

ออกมาเป็นแนวยาวขนาดความกว้าง	1	เซนตเิมตร	หรอืถ้าต้องการขนาดของเชือกกล้วยทีม่ขีนาดมากกกว่า	กส็ามารถฉกีออกเป็นขนาด

ความกว้าง	2-3	เซนติเมตรได้เช่นกัน	กระบวนการนี้จะพลิกแพลงในเรื่องของขนาดในการฉีกกาบกล้วยอยู่เสมอตามขนาด	ความเหมาะ

สมของเชือกกล้วยที่ผู้ฟั่นต้องการ

	 5)		 การฟั่นเชือกกล้วย	โดยน�ากาบกล้วยที่ผ่านการฉีกเป็นแนวยาวในขนาดที่ต้องการแล้ว	ฟั่นเชือก	โดยการฟั่นกับหน้าแข้ง	

ขัน้ตอนน้ีผูท้ีมี่ประสบการณ์ในการฟ่ันจะท�าได้อย่างรวดเร็ว	และผูฟ่ั้นจะต้องคอยต่อเชอืกเส้นอืน่ทีฉ่กีไว้ในขนาดเท่าๆกนั	ฟ่ันต่อไปเรือ่ยๆ

จนกระทั่งได้เชือกกล้วยที่มีความยาวเหมาะสมตามที่ผู้ฟั่นก�าหนด



เชือกกล้วยฟั่น จากหัตถกรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และ ราชัน แพ่งประเสริฐ

440 การประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 : Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  15 - 16 มิถุนายน 2560

	 6)		 เมือ่ท�าการฟัน่จนได้ขนาดความยาวทีต้่องการ	กลุม่เชอืกกลว้ยฟ่ันจงึน�าเชอืกกล้วยที่ฟ่ันเสรจ็	มามัดรวมกนัเป็นแต่ละชุด	

เพื่อกันความสับสน	 ซ่ึงราคาของเชือกกล้วยฟั่นจะขึ้นอยู่กับขนาดของเชือกกล้วยฟั่น	 ซึ่งจะมีการขายเป็นเมตร	 ตั้งแต่ราคาเมตรละ	 

1	บาท	เป็นขนาดเชอืกกล้วยฟ่ันขนาดเลก็	เมตรละ	2	บาท	ขนาดเชอืกกล้วยฟ่ันขนาดกลาง	และ	3	บาท	ขนาดเชอืกกล้วยฟ่ันขนาดใหญ่	

ซึง่ขนาดของเชอืกกล้วยฟ่ันจะมผีลต่อการแปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	เช่น	เชือกกล้วยฟ่ันขนาดใหญ่	จะนยิมน�ามาท�าเป็นตวัอกัษรประดบั

บนไม้เพื่อท�าเป็นพวงกุญแจ	ขณะเดียวกันเชือกกล้วยฟั่นขนาดเล็กและขนาดกลาง	มักนิยมน�ามาใช้ในงานถักสานต่างๆ	เป็นต้น

    

ภำพที่ 1: กระบวนการฟั่นเชือกกล้วย	ของกลุ่มหัตถกรรมเชือกกล้วย	จังหวัดก�าแพงเพชร

	 	 จากภาพที่	1	กระบวนการเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิดจากการคิดค้นและพัฒนา	โดยการน�าวัสดุที่มี

อยูใ่นท้องถิน่มาประยกุต์ใช้ให้เกดิความเหมาะสม	บ้างกเ็กดิจากการลองผดิลองถกู	แต่กแ็ฝงไปด้วยคณุค่าด้านงานหตัถกรรม	ทีแ่ตกต่าง

จากการเชือกฟั่นโดยกระบวนการทางอุตสาหกรรม	 เรื่องราวและกระบวนการเหล่าน้ีจะมีความละเอียดอ่อนปราณีตในการสร้างสรรค์

ขึ้นเป็นวัสดุและชิ้นงาน	 ดังน้ันการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในทุกรูปแบบ	 ควรให้ความส�าคัญในการน�าเสนอกระบวนการที่

ละเอียดอ่อนเหล่าน้ี	 เป็นเรื่องราวท่ีถ่ายทอดให้กลุ่มผู้ซื้อสามารถซึมซับและเข้าใจกระบวนการก่อนที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์	 ว่ามีความ

ละเอียดอ่อน	 และยากล�าบากเพียงใด	 สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นคุณค่าทางจิตใจและช่วยสร้างแรงจูงใจในการซื้อของกลุ่มผู้ซื้อได้อย่างดีเยี่ยม	

โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าประเภทที่ชื่นชอบงานหัตถกรรมมากกว่างานอุตสาหกรรม	ชื่นชอบในงานท�ามือที่ละเอียดอ่อน	ที่ผลิตภัณฑ์แต่ละ

ชิน้มคีวามแตกต่างกนัจากภมูปัิญญา	หลกีหนจีากผลติภัณฑ์ตลาดท่ีผลิตคราวละมากๆโดยทีม่รีปูทรง	และรปูลักษณ์ทีเ่หมอืนกนั	(Mass-

Product)	

 จำกเชือกกล้วย..สู่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โดยภูมิปัญญำชำวบ้ำน

 ประเด็นปัญหาหลัก	จากกลุ่มเชือกกล้วยฟั่นภายในจังหวัดก�าแพงเพชร	ไม่ใช่ในส่วนของการขาย	หรือพื้นที่ในการจัดจ�าหน่าย	

แต่เป็นประเด็นเริ่มแรกคือ	ข้อจ�ากัดทางความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	(Product)	ของกลุ่มชุมชน	ให้มีความหลากหลาย	ตอบสนอง

ตามความต้องการของผู้บริโภค	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมและร่วมปลูกฝังแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน	 ให้สามารถต่อยอดและ

สร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ได้	และเกิดความยั่งยืนในชุมชน	จากกรณีศึกษากลุ่มเชือกกล้วยฟั่น	จังหวัดก�าแพงเพชร	(พจน์ธรรม	ณรงค์

วิทย์.	2558ข	:	92) พบว่า	กลุ่มชุมชนน�าเชือกกล้วยฟั่นมาถักเป็นพวงกุญแจรูปแมลงต่างๆ	ซึ่งจ�าหน่ายได้ในราคาที่ต�่าเมื่อเทียบกับเวลา

ในการถกัสาน	(ราคาประมาณ	20	–	25	บาท	ต่อ	1	ชิน้งาน)	ด้วยข้อจ�ากดัของชาวบ้าน	ทีย่งัขาดองค์ความรูใ้นเรือ่งการพฒันาผลติภัณฑ์	

จึงยังไม่สามารถมองออกได้ว่า	วัสดุเชือกกล้วยฟั่นที่ตนเองนั้นมีอยู่	จะสามารถต่อยอดได้เป็นผลิตภัณพ์อะไรได้บ้าง	ในเบื้องต้นนั้นจึงน�า

มาถักมาสานลองผิดลองถูกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 และมาจบอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึกประเภทของตกแต่งบ้านและพวงกุญแจ	

และไม่มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ	 หน้าที่ของนักออกแบบและนักวิจัยในการพัฒนาชุมชน	 จึงต้องมีการถ่ายทอด

กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มชุมชนเสมอ	 มิเช่นกันงานหัตถกรรมโดยภูมิปัญญาชาวบ้านเหล่านี้	 จะถูก	

“แช่แขง็”	อยูท่ี่ผลติภณัฑ์รปูแบบเดยีว	และชาวบ้านไม่สามารถมองออกถงึความเป็นไปได้ของการพฒันาต่อยอดผลติภัณพ์	จนท้ายทีส่ดุ

แล้วอาจท�าให้ภูมิปัญญาเหล่านี้สูญสิ้นไป	

	 ผลติภณัฑ์ของตกแต่งบ้านและพวงกญุแจจากเชอืกกล้วยฟ่ัน	เป็นผลิตภัณฑ์หลักทีก่ลุ่มเชอืกกล้วยฟ่ัน	บ้านสร้อยสุวรรณ	จงัหวดั

ก�าแพงเพชร	ได้ถกัขายมากทีส่ดุ	เนือ่งจากเป็นผลติภณัฑ์ทีท่�าได้ง่าย	และใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทีส่อนให้กบันกัเรยีนนกัศึกษาได้หดัท�าได้ง่ายๆ	

โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ภายในกลุ่มชุมชน	เช่น	น�าเศษไม้เก่าจากกลุ่มชุมชน	น�ามาประยุกค์เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน	ด้วยการถักเชือก
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กล้วยตามโครงต่างๆเพื่อประกอบเป็นตัวตุ๊กตา	แมลงชนิดต่างๆ	ใช้ในการตกแต่งบ้าน	หรือเป็นพวงกุญแจจากเชือกกล้วยฟั่น	ซึ่งมีราคา

ตั้งแต่	20	บาทขึ้นไป	(พจน์ธรรม	ณรงค์วิทย์.	2558ข	:	94) และจากการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มชุมชน	ก็ท�าให้พบว่างานหัตถกรรม

จากเชือกกล้วยฟั่นนั้น	 ไม่ได้หมายถึงการเป็นเพียงรูปแบบของผลิตภัณพ์ตกแต่งบ้าน	หรือพวงกุญแจเสมอไป	 แต่สามารถต่อยอดและ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกต่างๆได้มากมาย	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนหัตถกรรม	หรือกระทั่งการน�ามาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร

ประเภทต่างๆได้เช่นกัน	 ซ่ึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีท�าให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยฟั่นนั้น	 สามารถพัฒนาต่อยอดได้หลากหลายหาก

น�ากระบวนการออกแบบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และความคิดสร้างสรรค์มาถ่ายทอดสู่ชุมชน	โดยการประยุกต์น�าเชือกกล้วยฟั่นต่อยอด

สู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ	 ตามขนาดของการฟั่นเชือกกล้วยเข้าด้วยกัน	 โดยการน�าน�ากาบกล้วยตากแห้งที่ผ่านการ

ฉีกเป็นแนวยาวในขนาดที่ต้องการ	น�ามาฟั่นเข้าด้วยกันเป็นเชือกกล้วยฟั่น	ดั่งรายละเอียด	ดังนี้

	 -		 เชือกกล้วยเส้นเล็กขนาด	1-3	ฟั่น	เหมาะสมส�าหรับงานผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก	เช่น	พวงกุญแจ	หรือตุ๊กตาของที่ระลึกขนาด

เล็ก	ส�าหรับตั้งแสดงบนโต๊ะทั่วไป

	 -		 เชือกกล้วยเส้นกลางขนาด	3-4	ฟั่น	เหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์ขนาดกลาง	เช่น	กระเป๋าถือ	และโครงสร้างบรรจุภัณฑ์	งาน

หัตถกรรมประดับบนกรอบรูปต่างๆ

	 -		 เชอืกกล้วยเส้นใหญ่ขนาด	4	ฟ่ันขึน้ไป	เหมาะส�าหรบัหรบัชิน้งานขนาดใหญ่	งานเครือ่งเรอืน	หรอืงานประดบัตกแต่งเครือ่ง

เรือน	งานประดับตกแต่งกรอบรูปขนาดใหญ่	หรืองานผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแข็งแรงในการใช้งานต่างๆ

  

ภำพที่ 2: ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและพวงกุญแจแมลงจากเชือกกล้วย

 จำกเชือกกล้วย..สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเครื่องใช้ภำยในบ้ำน

 การประยุกต์วัสดุเชือกกล้วยฟั่นร่วมกับผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน	 ก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 โดย	 อุดมศักดิ์	 

สาริบุตร	(2550	:	1)	ได้ให้ความหมายของเครื่องเรือน	หรือเฟอร์นิเจอร์	ไว้ว่าเฟอร์นิเจอร์	หมายถึง	สิ่งอ�านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง

กับมนุษย์	ความสัมพันธ์ทางสรีระเกี่ยวกับมนุษย์ให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานในส่วนต่าง	ๆ	ตามที่มนุษย์มีกิจกรรมและ	ยังใช้

ส�าหรับตกแต่งให้เกิดความสวยงามทางด้านรูปทรง	จังหวะ	ขนาดสัดส่วน	ความสมดุล	ความกลมกลืน	รวมถึงประโยชน์ใช้สอย	ก่อให้

เกิดความสุขสบายทั้งในบ้าน	อาคาร	ส�านักงาน	

	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชือกกล้วยฟั่นร่วมกับเครื่องเรือน	จึงจ�าเป็นต้องมีการออกแบบให้มีความสอดคล้องเหมาะสมทั้งในด้าน

ของความสวยงาม	และการใช้งาน	และที่ส�าคัญคือการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	ดังที่	ลือชัย	ศรีเงินยวง	และผาสุก	เอนกวนิช	

(2526	:	12	–	13	)	ได้กล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า	การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงจะต้องไม่หมายความเพียงแต่

การดงึประชาชนเข้ามาร่วมโครงการท่ีรฐับาลเป็นผูก้�าหนด	“รปูแบบเป้าหมายของงาน”	และจากงานวจัิย	(พจน์ธรรม	ณรงค์วทิย์.	2558ก	

:	95-96) ทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าหตัถกรรมเชอืกกล้วยฟ่ัน	มาประยกุต์ออกแบบเป็นเฟอร์นเิจอร์	พบว่า	กลุม่วสิาหกจิชมุชนเชอืกกล้วยฟ่ัน	

มีความเห็นสอดคล้องว่าควรมีการใช้ศักยภาพของกลุ่มชุมชนใกล้เคียงเข้ามาร่วมด้วย	 เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นการ

กระจายรายได้ต่อชุมชน	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ซิสิกกา	วรรณจันทร์	และคณะ	(2555	:	61)	ได้กล่าวไว้ว่า	การพัฒนาผลิตภัณฑ์

จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับเปล่ียนเพื่อให้เกิดการสร้างงาน	 สร้างรายได้และให้ได้มาซึ่งเงินและก�าไร	 งานหัตถกรรมรวมท้ังสินค้า

ต่างๆ	จงึต้องมกีารปรบัตวัจนกระทัง่ในปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไป จงึได้มกีารออกแบบอย่างมส่ีวนร่วมกบัชมุชนโดยหลกักระบวนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ	 Earle.	 อ้างใน	 นิรัช	 สุดสังข์	 (2543	 :	 29)	 พบว่าควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนหัตถกรรมที่สามารถ



เชือกกล้วยฟั่น จากหัตถกรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และ ราชัน แพ่งประเสริฐ

442 การประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 : Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  15 - 16 มิถุนายน 2560

ประยกุต์ใช้ศกัยภาพของกลุม่ชมุชนทัง้หตัถกรรมไม้สกั	และกลุ่มเชือกกล้วยฟ่ันเข้ากนัได้	โดยสามารถเพิม่มลูค่าให้กบัวสัดเุชอืกกล้วยฟ่ัน

ให้สามารถมส่ีวนร่วมและผสมผสานวัสดเุข้ากบัการออกแบบเครือ่งเรอืนของกลุม่หตัถกรรมไม้สกัได้อย่างเหมาะสม	โดยเป็นเครือ่งเรือน

หตัถกรรมทีส่ามารถสือ่ถงึเอกลกัษณ์ของจงัหวดัก�าแพงเพชร	โดยกลุ่มชมุชนมคีวามเหน็สอดคล้องกนัว่า รปูแบบการถกัเชอืกเพือ่ประยกุต์

ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เป็นสิ่งส�าคัญ	 โดยกลุ่มหัถกรรมเชือกกล้วยสามารถใช้ทักษะในการประดิษฐ์	 และถักสาน	 ในการถักและ

ประดิษฐ์ลวดลายจากการถักได้	 เพื่อให้สื่อถึงความเป็นจังหวัดก�าแพงเพชรมากขึ้น	ซึ่งได้ประดิษฐ์รูปแบบลวดลาย	“ดอกพิกุล”	ขึ่นมา	

เนื่องจากเป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัดก�าแพงเพชร สอดคล้องกับ	วิบูลย์	ลี้สุวรรณ	 (2539	 :	219)	 ได้กล่าวว่าปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	ตั้งแต่

สภาพภูมิศาสตร์	ขนบประเพณี	และวัฒนธรรมท้องถิ่น	ล้วนเป็นองค์ประกอบและเป็นตัวก�าหนดในการสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรม

	 ทวีทอง	หงส์วิวัฒน์	 (2527	 :	2)	 ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา	คือ	การที่ประชาชนหรือชุมชน

พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้	 และการกระจายทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม	 

เพื่อประโยชน์ต่อการด�ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม	 สอดคล้องกับการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	 ดังนั้น	 กระบวนการวิจัย	 

หรือกระบวนการทางการออกแบบและพัฒนา	เพื่อการพัฒนาหัตถกรรมเชือกกล้วยฟั่นควรเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมกับชุมชน	และ

ให้ชมุชนมบีทบาทในการพฒันา	และเสนอแนะความคดิเห็นร่วมกัน	เพือ่ให้ชมุชนเข้าใจและเกดิความยัง่ยนืในชุมชนสบืไป	และสามารถ

ใช้ทุนทางสังคม	 วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถ่ินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างสรรค์หัตถกรรมพื้นบ้านของ	

ชนญัชดิา	ยกุตริตัน์	(2557	:	13)	ได้กล่าวไว้ว่า	วตัถดุบิในท้องถิน่ทีม่มีากน้อยแตกต่างกนัเนือ่งจากอยูใ่นภมูปิระเทศ	และสภาพแวดล้อม

ต่างกัน	ท�าให้การสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้	มีความแตกต่างและท�าให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตนที่เด่นชัด

   

ภำพที่ 3:	ภาพเครื่องเรือนหัตถกรรมต้นแบบ	จากการมีส่วนร่วมกับชุมชนเชือกกล้วยฟั่น

	 จากภาพที่	 3	 เป็นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนเชือกกล้วยฟั่น	 กับกลุ่มหัตถกรรมไม้สัก	 ที่เป็นกลุ่มชุมชนใกล้

เคียงกัน	 โดยการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ไม้สักเป็นชั้นวางของที่มีแรงบันดาลใจจากต้นไม	้ เม่ือน�ามาผสานกับงานหัตถศิลป์เชือกกล้วยฟั่นโดย

การถักสานด้านหลังผลิตภัณฑ์ชั้นวางของไม้สัก	ก็จะเป็นการเพิ่มความสวยงามแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์	เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า	

โดยใช้การประยุกต์ใช้เชือกกล้วยฟั่น	ขนาด	4	ฟั่นขึ้นไป	มาถักสานประดับตกแต่งด้านหลังเครื่องเรือน	ให้มีองค์ประกอบที่ไกล้เคียงกับ

ต้นไม้มากขึ้น	เพิ่มความสวยงามและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์	ทั้งยังผสานฝีมือหัตถศิลป์ของทั้ง	2	กลุ่มชุมชนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

 จำกเชือกกล้วย..สู่บรรจุภัณฑ์ จำกวัสดุธรรมชำติ

 ศิริพรณ์	 ปีเตอร์และคณะ	 (2549	 :	 120-122)	 ได้กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งได้ตระหนักถึงการออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์เพ่ือสิง่แวดล้อม	และเลอืกวสัดบุรรจภุณัฑ์สิง่แวดล้อม	เนือ่งจากประเทศคู่ค้าซึง่เป็นตลาดหลกัของสนิค้าไทยได้ออกกฎหมายบังคบั

ให้ทกุประเทศผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์และผูผ้ลติสนิค้าทีใ่ช้บรรจภุณัฑ์ปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั	ดงันัน้	การออกแบบบรรจภุณัฑ์ด้วย

วัสดุธรรมชาติจึงเป็นที่น่าให้ความสนใจอย่างมาก	โดยเฉพาะในกระบวนการด้านหัตถกรรมชุมชน	ที่สามารถใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้อง

ถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 เพราะนอกจากเป็นการใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ	 ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	ยังสามารถสื่อ

ถงึเอกลกัษณ์ภายในท้องถิน่	โดยการประยกุต์ใช้เป็นบรรจภัุณฑ์ได้อกีด้วย	บรรจภัุณฑ์ในลักษณะนีจ้ะให้ความรูสึ้กถงึความเป็นธรรมชาติ	
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และปลอดภัย	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 ผลิตภัณฑ์เป็นธรรมชาติ	 ส่งเสริมส่ิงแวดล้อม	 หรือ	 ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์อาหาร	 

ข้าวปลอดสารพิษ	เป็นต้น	กรณีศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษ	(พจน์ธรรม	ณรงค์วิทย์.	2558ค	:	749) จังหวัดก�าแพงเพชร

ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเกษตรกรรม	 ท่ีมีความนิยมในการปลูกข้าวขายเป็นอาชีพ	 การปลูกข้าวและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวภายในจังหวัด

ก�าแพงเพชรนั้น	 มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากมายภายในจังหวัด	 ที่ปลูกข้าวขายกันเองภายในท้องที่	 และพัฒนาการตลาด	 ตราสินค้า	 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อขายกันเอง	และหลีกเลี่ยงการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง	

	 และจากการวิจัย	 (พจน์ธรรม	ณรงค์วิทย์.	 2558ข	 :	 132-133) ที่เกี่ยวข้องในการน�าหัตถกรรมเชือกกล้วยฟั่น	 มาประยุกต์

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษ	 พบว่า	 สามารถใช้เชือกกล้วยฟั่นและกระดาษกล้วยจากกลุ่มหัตถกรรมชุมชนกระดาษจากวัสดุ

ธรรมชาติภายในจังหวัดก�าแพงเพชรร่วมในการออกแบบ	 โดยมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อใช้วัสดุที่มีภายในท้องถิ่นร่วมกันของกลุ่มชุมชน

ภายในจงัหวดัก�าแพงเพชร	เพราะนอกเหนอืจากการใช้วสัดทุีมุ่ง่เน้นความเป็นท้องถิน่จงัหวดัก�าแพงเพชรแล้ว	ยงัเป็นการพึง่พาอาศัยกนั

ระหว่างชุมชนภายในจังหวัดก�าแพงเพชร	 เป็นการกระจายรายได้ของกลุ่มชุมชน	 และช่วยเหลือกันเป็นเครือข่ายหัตถกรรมชุมชน	 

กลุ่มชุมชนยังมีความเห็นสอดคล้องว่าต้นแบบบรรจุภัณฑ์จากเชือกกล้วย	 ควรใช้วัสดุกระดาษกล้วยเป็นโครงสร้างในการยึดผลิตภัณฑ์

ข้าวปลอดสารพิษ	 โดยแสดงให้เห็นถึงตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ข้าวดั่งเดิม	 ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อชนิดข้าวได้อย่างถูกต้อง	 

โดยที่มีโครงสร้างของเชือกกล้วยที่โยงเป็นหูหิ้วส�าหรับการน�าพาผลิตภัณฑ์ภายในตัว	โดยมุ่งเน้นการตัดกระบวนการถักเชือกกล้วยที่ยุ่ง

ยากซบัซ้อนออก	ให้ออกมาในลกัษณะของโครงการเพ่ือการถอืหิว้	และส่วนของลวดลายประดบัให้ใช้เป็นลวดลายดอกพกิลุในการประดบั

ด้านข้าง	 ซึ่งเป็นลวดลายการถักเชือกที่เกิดจากการคิดและประดิษฐ์ข้ึนภายในชุมชน	 เพื่อส่ือถึงดอกไม้ประจ�าจังหวัดก�าแพงเพชร	 

และสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดก�าแพงเพชร	ท�าให้เหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากประจ�าจังหวัดได้	ดังที่	บุษรา	สร้อยระย้า	 

และคณะ	(2554)	ได้กล่าวไว้ว่า	บรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่มีความสวยงาม	โดดเด่น	เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เหมาะส�าหรับผลิตภัณฑ์	

และเหมาะส�าหรับมอบเป็นของฝากของที่ระลึก

 

ภำพที่ 4: ภาพการใช้เชือกกล้วยฟั่น	ถักเป็นบรรจุภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษ

  

ภำพที่ 5: ภาพการใช้เชือกกล้วยฟั่นและกระดาษกล้วย	ออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษ

	 จากภาพท่ี	 5	 แสดงให้เห็นถึงการน�าวัสดุเชือกกล้วยฟั่น	 ของกลุ่มชุมชนเชือกกล้วย	 ประยุกต์ออกแบบผสานเข้ากับวัสดุของ

กลุม่หตัถกรรมชมุชนกระดาษจากวสัดธุรรมชาตภิายในจงัหวดัก�าแพงเพชร	ซึง่เป็นกลุ่มชมุชนทีม่กีารสร้างสรรค์งานหตัถกรรมจากกล้วย



เชือกกล้วยฟั่น จากหัตถกรรม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และ ราชัน แพ่งประเสริฐ

444 การประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 : Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  15 - 16 มิถุนายน 2560

เช่นเดียวกัน	รวมเป็นบรรจุภัณฑ์จากการผสมผสานวัสดุจาก	2	กลุ่มชุมชนเข้าด้วยกันที่	มีความสวยงามและสะดวกสบายต่อการซื้อหิ้ว	

โดยการใช้กระดาษกล้วยเป็นโครงสร้างในการห่อหุ้มผลติภณัฑ์	และใช้เชอืกกล้วยเป็นวสัดตุกแต่ง	โดยถกัสานขนาด	3	ฟ่ัน	เป็นลวดลาย

อิสระตกแต่งด้านข้างบรรจุภัณฑ์	และใช้ขนาดขนาด	4	ฟั่นขึ้นไป	เป็นหูหิ้วส�าหรับบรรจุภัณฑ์	ท�าให้ผู้ซื้อสามารถน�าพาผลิตภัณฑ์ได้ง่าย

กว่าการใส่ในถุงพลาสติก

สรุป 
	 หตัถกรรมเชอืกกล้วยฟ่ัน	จงัหวดัก�าแพงเพชร	เป็นอกีหนึง่รปูแบบงานหตัถกรรมทีเ่กดิขึน้จากทนุทางสังคมภายในจงัหวดั	แรก

เริ่มจากการมองเห็นถึงจุดเด่นของจังหวัดของตนโดยกลุ่มชุมชน	 ท�าให้เกิดการพัฒนารูปแบบงานหัตถกรรมชุมชน	 ให้สอดคล้องกับจุด

เด่นของจงัหวดั	โดยคดิค้นในการน�าต้นกล้วย	ทีเ่ป็นทนุทางสังคมในพืน้ทีจ่งัหวดัก�าแพงเพชร	น�ามาผ่านกระบวนการแปรรปูเป็นหัตถกรรม

เชือกกล้วย	 เพื่อสื่อถึงจังหวัดก�าแพงเพชร	 ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันในชื่อ	 “เมืองกล้วยไข่”	 จนเกิดเป็นหัตถกรรมเชือกกล้วยฟั่น	 และ 

เม่ือกลุ่มชุมชนสามารถฟั่นเชือกกล้วยข้ึนมาได้แล้ว	 ย่อมเกิดการลองผิดลองถูกเพื่อน�าวัตถุดิบที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ	

ในเบือ้งต้นนัน้จงึน�ามาถกัมาสานลองผดิลองถกูเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ	และมาหยดุอยูท่ีผ่ลติภณัฑ์ประเภทของทีร่ะลกึประเภทของตกแต่ง

บ้านและพวงกุญแจ	 และไม่มีการพัฒนาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ	 หน้าที่ของนักออกแบบและนักวิจัยในการพัฒนาชุมชน	 

จงึต้องมีการถ่ายทอดกระบวนการในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้กบักลุ่มชมุชนเสมอ	มเิช่นกนังานหตัถกรรมโดยภมูปัิญญาชาว

บ้านเหล่านี้	จะถูก	“แช่แข็ง”	อยู่ที่ผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียว	และกลุ่มชุมชนไม่สามารถมองออกถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาต่อยอด

ผลิตภัณพ์	จนท้ายที่สุดอาจท�าให้ภูมิปัญญาเหล่านี้สูญสิ้นไป

	 การสร้างความเป็นไปได้ทางความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 (Product)	 ของกลุ่มชุมชน	 ให้มีความหลากหลาย	 ตอบสนอง

ตามความต้องการของผูบ้รโิภค	และทีส่�าคญัคอื	การช่วยเหลือในการช่วยเหลือและร่วมปลูกฝังแนวทางในการพฒันาผลิตภัณฑ์แก่ชมุชน	

ให้ชุมชนสามารถไปต่อยอดและสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ได้เอง	และเกิดความยั่งยืนในชุมชน	จึงเป็นประเด็นที่นักพัฒนาชุมชน	นัก

วจิยั	และนกัออกแบบ	จะต้องให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่	ยกตวัอย่างเช่น	การประยกุต์น�าหตัถกรรมเชอืกกล้วย	มาผสานกบัการออกแบบ

เครื่องเรือน	 โดยการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	ท�าให้ชุมชนสามารถประยุกต์ทักษะที่ตนเองมีในการถักสานต่างๆ	 เข้าไปใช้ใน

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์	เช่น	การถักเชือกกล้วยให้เป็นลวดลาย	“ดอกพิกุล”	ดอกไม้ประจ�าจังหวัดก�าแพงเพชร	เพื่อใช้ประดับบน

เครื่องเรือนชั้นวางของ	ที่ออกแบบโดยใช้รูปทรงธรรมชาติเพื่อสื่อถึงต้นไม้	เป็นต้น

	 การใช้เชอืกกล้วยทีม่ขีนาดแตกต่างกันในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์	ประยกุต์เป็นผลิตภณัฑ์ทีม่คีวามหลากหลายตามคณุลกัษณะ

ของวสัดเุชอืกกล้วยนัน้	กเ็ป็นอกีองค์ประกอบหนึง่ทีก่ลุม่ชมุชนและนกัออกแบบ	ต้องร่วมกนัประยกุต์และสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ให้มคีวาม

เหมาะสมสอดคล้องกับวัสดุ	โดยได้ข้อสรุปว่า	เชือกกล้วยเส้นเล็ก	ขนาด	1-3	ฟั่น	เหมาะสมส�าหรับงานขนาดเล็ก	เช่น	พวงกุญแจ	และ

ชิน้งานประดบัตกแต่งบ้านขนาดเลก็	เชอืกกล้วยเส้นกลาง	ขนาด	3-4	ฟ่ัน	เหมาะสมส�าหรบังานตกแต่งกรอบรปู	และโครงสร้างการบรรจุ

ภัณฑ์ต่างๆ	และเชือกกล้วยฟั่นขนาด	4	ฟั่นขึ้นไป	จะเหมาะส�าหรับงานเครื่องเรือนหัตถกรรม	หรืองานผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านตาม

ความเหมาะสม	

	 และสิง่ทีข่าดไม่ได้ในการพฒันางานหตัถกรรมเชือกกล้วยฟ่ัน	จงัหวดัก�าแพงเพชร	คือการส่งเสริมให้มกีารออกแบบและพฒันา

โดยใช้วัสดุที่มีภายในท้องถ่ินร่วมกันของกลุ่มหัตถกรรมชุมชนอื่นๆภายในจังหวัดก�าแพงเพชร	 เพราะนอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบแลก

เปลี่ยนกันในการพัฒนางานหัตถกรรมของตนเองแล้ว	 ยังเป็นการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างหัตถกรรมชุมชนภายในจังหวัดก�าแพงเพชร	

เป็นการกระจายรายได้ของกลุ่มชุมชน	และช่วยเหลือกันเป็นเครือข่าย	ท�าให้กลุ่มหัตถกรรมเหล่านี้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ของตนเองได้หลากหลายมากข้ึน	เช่น	การให้กลุม่เชอืกกล้วยฟ่ัน	ร่วมกบักลุม่กระดาษจากเส้นใยธรรมชาตทิีม่กีารท�ากระดาษจากกล้วย	

เพื่อมาผสานเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรข้าวปลอดสารพิษภายในจังหวัดก�าแพงเพชร	เป็นต้น	ดังนั้นจึงไม่สามารถ

ปฏิเสธได้ว่านักพัฒนาชุมชน	 นักวิจัย	 และนักออกแบบและพัฒนา	 ควรมีบทบาทในการประสานและช่วยเหลือ	 สร้างแนวทางในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	 สร้างความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางเลือก	 ให้กลุ่มหัตถกรรมสามารถต่อยอดความคิดต่อไปได	้ 

เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน	และป้องกันไม่ให้งานหัตถกรรมเหล่านี้สูญหายไปจากภูมิล�าเนา

	 จากการสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์รูปแบบใหม่	โดยวสัดเุชือกกล้วยฟ่ัน	ทีเ่ป็นการต่อยอดงานหตัถกรรมชมุชน	เป็นสิง่ทีท่ัง้กลุ่มชมุชน	

นักออกแบบ	 และนักพัฒนาชุมชนควรตระหนักในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวิถีชีวิตและงานหัตถกรรมภายใน
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ชุมชนอย่างยิ่ง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่	และเป็นที่ต้องการของตลาด	โดยค�านึงถึงศักยภาพของชุม

ชนนั้นๆ	 และกลุ่มชุมชนใกล้เคียง	 ให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้และฝีมือหัตถศิลป์ของแต่ละกลุ่มชุมชนเข้าด้วยกัน	 ก็จะเป็นการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน	ผสานจุดเด่นของแต่ละกลุ่มชุมชน	 รวมถึงเป็นการลดจุดด้อยหรือข้อ

จ�ากัดทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนลงได้	โดยสามารถแตกแขนงรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางเลือกของกลุ่มชุมชนไปได้อย่างมาก	
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