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สรุ ปผลโครงการวิจัย
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใยกล้ วยสูว่ ิสาหกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจากใยกล้ วยย้ อม
สีธรรมชาติสู่วิส าหกิ จชุม ชนจัง หวัด จันทบุรี และทาการศึก ษาการยอมรั บ ของตลาดที่มี ต่อ ผลิตภัณ ฑ์
หัตถกรรมจากใยกล้ วยย้ อมสีธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี
ผลของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใยกล้ วยสูว่ ิสาหกิ จ
ชุมชนจังหวัดจันทบุรี พบว่า กลุม่ วิสาหกิจ จังหวัดจันทบุรี มีความเข้ าใจและสามารถดาเนินการตาม
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ จนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใยกล้ วยย้ อมสีธรรมชาติต้นแบบได้ อย่างสวยงามมี
ความเป็ นเอกลักษณ์และมีศกั ยภาพในเชิงพาณิชย์ ซึ่งความสาเร็ จของโครงการ ฯ เป็ นผลมาจากปั จจัยที่
สาคัญ ได้ แก่ ปั จจัยการสร้ างการยอมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ให้ แก่กลุม่ เป้าหมายโดยการพยายาม
หาจุดร่ วมกันระหว่างภูมิปัญญาดังเดิ
้ มของกลุ่มเป้าหมายกับ เทคโนโลยีและองค์ ความรู้ ใหม่ ที่นาเข้ าไป
ถ่ายทอด อีกทังปั
้ จจัยในการสร้ างกระบวนการมีสว่ นร่ วมระหว่างคณะผู้วิจัยซึ่งเป็ นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
กับกลุม่ เป้าหมายซึ่งเป็ นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และปั จจัยด้ านการปรับปรุ งวัสดุอุ ปกรณ์ ให้ มีความ
เหมาะสมกับเงื่อนไขและข้ อจากัดด้ านความแตกต่างในภูมิปัญญาของกลุม่ เป้าหมาย รวมทังปั
้ จจัยการ
ได้ รับการประสานงานจากหน่วยงานราชการในพื ้นที่ และผลการศึกษาพบว่ากลุม่ วิสาหกิจ จังหวัดจันทบุรี
และผู้บริ โภคให้ การยอมรับผลิตภัณฑ์ หตั ถกรรมใยกล้ วยย้ อมสีธรรมชาติ

การวิเคราะห์
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจากเส้ นใยกล้ วยสูว่ ิสาหกิจชุมชน
จังหวัดจันทบุรี สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใยกล้ วยย้ อมสีธรรมชาติต้นแบบของจังหวัดจันทบุรีได้ อย่างมี
ความเป็ นเอกลักษณ์และมีความสวยงามและมีศกั ยภาพในเชิงพาณิชย์ ซึง่ ความสาเร็ จของโครงการ ฯ เป็ น
ผลมาจากปั จจัยหลายประการ ได้ แก่
1. การสร้ างการยอมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ของกลุม่ เป้าหมาย โดยการพยามยามหา
จุดร่วมกันระหว่างภูมิปัญญาดังเดิ
้ มของชุมชนกับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ที่จะนาไปถ่ายทอด
เนื่องจากการนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่เข้ าไปในกลุม่ เป้าหมายที่ไม่มีความคุ้นเคยนัน้
อาจเป็ นอุ ปสรรคในการยอมรั บการถ่า ยทอด ดัง นันโครงการถ่
้
ายทอดเทคโนโลยี ก ารผลิตผลิต ภัณ ฑ์
หัตถกรรมจากเส้ นใยกล้ วยสู่วิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดจันทบุรี คณะผู้วิจัย จึ งได้ พยามยามหาจุดร่ วมกัน
ระหว่างเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่กบั ภูมิปัญญาดังเดิ
้ มของกลุม่ เช่นการปรับใช้ อุปกรณ์ จากกี่กระทบ
พื ้นเมืองมาเป็ นกี่กระทบทอเสือ่ กกซึง่ เป็ นภูมิปัญญาของท้ องถิ่นที่กลุม่ มีความชานาญในการใช้ และมีความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาดังเดิ
้ มของตน ส่งผลให้ กลุม่ เป้าหมายมีความเต็มใจและยอมรั บเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ใหม่ที่คณะผู้วิจยั นาเข้ าไปถ่ายทอด และสิง่ สาคัญที่ได้ รับยิ่งไปกว่านันก็
้ คือ ผลที่ได้ จากการนา
ภูมิปัญญาดังเดิ
้ มในท้ องถิ่นที่มีความเป็ นเอกลักษณ์มาผสมผสานกับ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ใหม่ ที่กลุม่
ได้ รับการถ่ายทอดส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ จากใยกล้ วยของกลุ่ม วิ สาหกิ จชุ มชนจังหวัดจันทบุรี มี ความเป็ น
เอกลักษณ์
2. การสร้ างกระบวนการมี ส่ว นร่ ว มระหว่า งคณะผู้วิ จัย ซึ่ง เป็ นผู้ถ่า ยทอดเทคโนโลยี กับ
กลุม่ เป้าหมายซึง่ เป็ นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาและทุกขันตอน
้
กระบวนการมีสว่ นร่ วมระหว่างคณะผู้วิจัยซึ่งเป็ นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีกับ กลุม่ เป้าหมายซึ่ง
เป็ นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนนนั
ั ้ บเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สง่ ผลให้ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ประสบ
ความสาเร็ จ โดยก่อนการดาเนินการทุกขันตอนคณะผู
้
้ วิจยั จะใช้ กระบวนการประชุมปรึกษาร่วมกับสมาชิก
กลุม่ การรับฟั งข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นของกลุม่ ด้ วยความเคารพและให้ เกียรติ การเปิ ดโอกาสให้ กลุม่
ได้ มีสว่ นร่ วมในการปรับปรุ งกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทังการปรั
้
บปรุ งอุป กรณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้ มี
ความเหมาะสมที่จะใช้ ในกระบวนการถ่ายทอด ฯ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
3. การปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ ให้ มีความเหมาะสมกับเงื่อนไขและข้ อจากัดของความแตกต่าง
ภูมิปัญญาของกลุม่ เป้าหมาย
ถึงแม้ วา่ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจากเส้ นใยกล้ วยจะเป็ น
องค์ความรู้ที่ได้ รับการพัฒนาและผ่านการทดลองดาเนินการจนประสบความสาเร็ จในพื ้นที่อื่น ๆ มาก่อน

แต่คณะผู้วิจยั มีความเข้ าใจและยอมรับว่ากระบวนการถ่ายทอดนันจะต้
้ องมีการปรับให้ เหมาะสมกับบริ บท
และภูมิปัญญาเฉพาะกลุม่ จึงจะทาให้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบความสาเร็ จ และยิ่งไปกว่านันยั
้ ง
สามารถหลีกเลีย่ งสถานการณ์การลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน แต่กลับ
เป็ นการก่อให้ เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ใยกล้ วยให้ มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะพื ้นที่
โดยกระบวนการถ่า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ หัต ถกรรมจากเส้ นใยกล้ ว ย ฯ มี ก าร
ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ให้ มีความเหมาะสมสรุปได้ ดงั นี ้
- การใช้ ใยปอเป็ นเส้ นยืนแทนเส้ นฝ้าย
- การตีเกลียวใยปอสาหรับใช้ เป็ นเส้ นยืนให้ มีขนาดเล็กกว่าการทอเสือ่ กก
- การใช้ ใยปอทอสลับใยกล้ วยเพื่อเพิ่มความทนทาน
- การปรับเพิ่มความถี่ของฟื มไม้ ไผ่เพื่อให้ เส้ นยืนมีความถี่มากกว่าการทอเสือ่ กก
- การฉีกใยกล้ วยให้ มีขนาดเส้ นใยที่มีหนากว่าเส้ นใยที่ใช้ ในการทอด้ วยกี่กระทบพื ้นเมือง
- การใช้ วัสดุย้อมสีธรรมชาติในท้ อ งถิ่ น ได้ แก่ เปลือ กต้ นโกงกาง เปลือกมังคุด และใบ
มะม่วง
- การสร้ างลวดลายในการทอมาจากการสอดเส้ นใยและการสร้ างลวดลายจากฟื มไม้ ไผ่แทน
การมัดและการสร้ างลวดลายจากเก็บเขาของกี่กระทบพื ้นเมือง
4. การได้ รับความอนุเคราะห์และการประสานงานจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมือ ง
จันทบุรี
การที่คณะผู้วิจัย ได้ รับ ความอนุเคราะห์ และการประสานงานจากสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอเมืองจันทบุรีเป็ นอย่างดีในการเป็ นคนกลางประสานงานระหว่างคณะผู้วิจัยซึ่งเป็ นคนนอกพื ้นที่กับ
กลุ่มวิ ส าหกิ จ ฯ ก่ อให้ เกิ ด ความใว้ ว างใจและความสัมพันธ์ ที่ ดีร ะหว่างคณะผู้วิจัย และกลุ่มวิ ส าหกิ จ
เป้าหมาย นามาซึง่ ความร่วมมือให้ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ สามารถดาเนินการได้ อย่างราบรื่ น
และเมื่อโครงการนี ้ปิ ดตัวลงสานักงานพัฒนาชุมชนก็จะเป็ นหน่วยงานที่จะรับช่วงในการให้ การสนับสนุนแก่
กลุม่ วิสาหกิจ ฯ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสานต่อเทคโนโลยีการทอใยกล้ วยในคงอยูใ่ นพื ้นที่อย่างเข้ มแข็งต่อไป
ในอนาคต

ข้ อเสนอแนะ
ผลจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจากเส้ นใยกล้ วยสูว่ ิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดจันทบุรี มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขันต่
้ อไป ตลอดจนประโยชน์ในทางประยุกต์ของ
ผลการวิจยั ดังนี ้

1. ควรมีการศึกษารายละเอียดและการตรวจสอบคุณสมบัติทางด้ านวิทยาศาสตร์ ของเส้ นใย
กล้ วยเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาคุณภาพความคงทนความอ่อนนุ่มให้ กับ Fiber จากใยกล้ วย เพื่อให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ ้น
2. ควรมี การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้ นใยกล้ วย
แบบครบวงจร ได้ แก่
- การปรั บปรุ งเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตทังที
้ ่ เป็ นวัสดุอุปกรณ์ ในการผลิตที่ปลอดภัยต่อ
สุขภาพและความสะดวกสบายในการใช้ งาน
- การศึ ก ษาด้ านการตลาดและการแนะน าตลาดให้ แ ก่ ผ้ ู รั บ การถ่ า ยทอดทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
3. ควรมี การประเมิ น ติดตามผล และสร้ างความต่อ เนื่อ งในการผลิต เพื่อ สร้ างคุณค่า
ให้ แก่ผ ลิตภัณฑ์ หลัง จากได้ ศึกษาคุณสมบัติ ทางเคมี ของวัตถุดิบ เพื่อ ให้ สามารถสร้ างมูลค่า เพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ได้ มากที่สดุ
4. ควรมี ก ารพั ฒ นาเส้ นใยกล้ ว ยให้ มี คุ ณ ภาพดี ยิ่ ง ขึ น้ และร่ ว มกั บ นั ก วิ ช าก ารที่ มี
ความสามารถด้ านการออกแบบมาช่ว ยในการพัฒ นารู ปแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีค วามเป็ นเอกลักษณ์ ของ
ผลิตภัณฑ์จากเส้ นใยกล้ วย โดยมุ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์จากเส้ นใยอื่น ๆ
5. ควรมีการจัดทาคูม่ ือ โดยเริ่ มตังแต่
้ กระบวนการผลิต เช่น การคัดเลือกชนิดของต้ นกล้ วย
อายุ ขนาด ลักษณะของกาบใบ การทาเส้ นใย ขันตอนการย้
้
อมเส้ นใยจากวัสดุธรรมชาติ การทอ การ
ออกแบบ จนถึงการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ ง ๆ เพื่อเป็ นต้ นแบบสาหรับผู้ต้องการศึกษาค้ นคว้ าต่อไป
6. ควรมีการศึกษาด้ านการจัดการกลุม่ การคานวณต้ นทุน การตังราคา
้
และการกาหนด
กลยุทธ์ ทางการตลาด เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการจัดการกลุม่ และการพัฒนากลุม่ อย่างยัง่ ยืน
7. ควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจากเส้ นใยกล้ วยไปยังชุมชนอื่น
ๆ โดยการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จะต้ อ งเน้ น การผสมผสานกับ ภูมิ ปั ญญาของแต่ล ะท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็ นเอกลักษณเฉพาะถิ่น

