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งานจักสานเป็นงานหัตถกรรมเก่าแก่ที่ใช่ว่าจะทำากันง่ายๆ เพราะ 

แต่ละชิ้นต้องใช้ทักษะ ความอดทน สมาธิ และฝีมือ รวมทั้งเวลาในการผลิต 

นอกจากความละเอียดและประณีตอันเป็นเสน่ห์ของงานจักสานแล้ว	 

อกีคณุคา่ทีส่ำาคญัคอื	“ภมูปิญัญาจักสาน” คณุคา่ทีม่มีาช้านานของจงัหวัดสงขลา

เพราะส่ิงท่ีเป็น	“คุณค่า”	กำาลังขาดการสืบสานต่อ	โครงการสืบงานสาน ของ

กลุม่ชมรม 108 IDEA ภายใตก้ารนำาของ รสุลาน เดเระมะ หรอื “ดิก๊”  นักศึกษา

ช้ัน ปวส.2 สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา  

จึงเกิดขึ้น โดยมี	วีรวุธ พรมสวัสดิ์ หรือ “เจ” รุจิยา บุญรอดรักษ์ หรือ “สวย” 

อรรถชัย เจริญพงศ์ หรือ	“โอ๊ต” และ ประทีป วิไลรัตน์ หรือ	“เบร์” เป็นเพื่อน

ร่วมทีม มีอาจารย์ธรณ์เทพ ธีปรัชพันธุ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ	

 ใช้งานออกแบบ “หนุน” ภูมิปัญญา
จักสาน 

ดิ๊ก	 แกนนำากลุ่มชมรม	 108	 IDEA	 เจ้าของแนวคิดโครงการสืบงานสาน	 

เล่าว่า	แต่ละปีชมรมจะมี	“Theme”	หรือหัวข้อในการทำางานแตกต่างกันออกไป	 

ในฐานะประธานชมรม		ดิก๊ไดเ้สนอแนวคดิเรือ่งการนำาความรูด้า้นการออกแบบ

ไปรบัใชง้านชมุชน เพราะเหน็วา่ปจัจบุนัคนใหค้วามสนใจงานจกัสานนอ้ยลง 

ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังคงมีรูปแบบเดิมๆ แม้จะเป็นภูมิปัญญา

ดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อของจังหวัด

“สืบงานสาน” เปลี่ยนชีวิตเด็กช่าง 
สู่นักวางแผนเพื่อชุมชน
กลุ่มชมรม 108 IDEA

“ คำาว่า	“สืบ”	คือการค้นหาข้อมูล		ส่วนคำาว่า	“สาน”	หมายถึงการต่อยอด 
งานจักสานของชุมชน		หากโครงการนี้ประสบความสำาเร็จ	นอกจากน้องๆ	ในชมรม 
ได้เรียนรู้การทำางานกับชุมชน	ขณะเดียวกันก็สามารถนำาความรู้ที่ได้ร่ำาเรียนมา 

ไปผนวกกับภูมิปัญญางานจักสานที่มีอยู่ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม	่ 
เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนต่อไป ”
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“เป็นห่วงว่าภูมิปัญญาด้านนี้จะสูญหายไป จึงพูดคุยกันในชมรมว่า 

อยากนำาวชิาออกแบบทีเ่รยีนมาไปทำางานกบัชมุชนดบูา้ง เปน็จงัหวะทีส่งขลา

ฟอร่ัมมีโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาพอดี จึงเขียนโครงการสืบงานสาน

ส่งเข้าไป ซ่ึงคำาว่า “สืบ” คือการค้นหาข้อมูล คำาว่า “สาน” หมายถึงการต่อยอด

งานจกัสานของชมุชน หากโครงการนีป้ระสบความสำาเรจ็ นอกจากนอ้งๆ ใน

ชมรม จะได้เรียนรู้การทำางานกับชุมชนแล้ว ขณะเดียวกันก็สามารถนำาความรู้

ท่ีได้ร่ำาเรียนมาไปผนวกกับภูมิปัญญางานจักสานท่ีมีอยู่ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนต่อไป”  

 ชีวิตที่เปลี่ยนไปของเด็กช่าง
ดิ๊กยอมรับว่า	 ก่อนมาทำาโครงการน้ี	 เขาเป็นคนไม่ได้เร่ือง...ไม่มีความ 

รับผิดชอบ	ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย	ไม่มีจุดหมาย	ติดเกม	ตื่นสาย	อารมณ์ร้อน

แต่ข้อดีของดิ๊กคือ ชอบอ่านหนังสือ และช่างสังเกต... 

“ผมเหน็วา่ชาวตา่งชาตชิอบงานแฮนดเ์มด  จงึมแีนวคดิพัฒนาการออกแบบ

ผลติภณัฑจ์กัสานใหม้รีปูแบบใหม่ๆ  โดยอาศยัความรูด้า้นการออกแบบท่ีเรยีน

มาประยุกต์ต่อยอดกับงานจักสานของชุมชน โดยใส่ความทันสมัย หรือนำา 

วัสดุอื่นๆ เข้าไปผสมผสานเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งพวกเราเชื่อมั่นว่าจะ

ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากขึ้น”

ลำาพังแค่อาศัยทักษะและความรู้ด้านการออกแบบเพียงอย่างเดียวอาจจะ

ยังไม่พอ	 กลุ่มชมรม	 108	 IDEA	 จึงชวนกันลงไปศึกษาเทคนิคการจักสานจริงใน

ชุมชน	ไปเรียนรู้ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ	การขึ้นรูป	และการสาน	จนกระทั่งได้เป็น

ชิ้นงานออกมา	

ซึ่งหลังจากลงพ้ืนท่ี	 ทั้งดิ๊กและทีมเล่าว่า	 มีความรู้ด้านการจักสานมากขึ้น	

โดยเฉพาะจากคุณลุงเจ้าของร้านหวายย่านเกาะยอ

“ลุงสอนเราทุกเรื่อง ทั้งความรู้เรื่องหวาย วิธีการคัดเลือกหวาย วิธีการ 

ปอกเปลือก และเทคนิคการดัด การลนไฟ รวมท้ังแนะนำาแหล่งปลูกหวาย  

นอกจากนั้นลุงยังสนับสนุนอาหารและน้ำามันรถ โดยไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย 

หรอืรบัสิง่ตอบแทน เพราะลงุตอ้งการคนสบืทอดเรือ่งดงักลา่ว ขณะทีล่กูหลาน

ไม่ให้ความสนใจภูมิปัญญาตรงนี้ พอเราเข้าไปหา ขอให้ลุงช่วยสอน ลุงดีใจมาก

จึงยินดีสอนทุกเรื่องและยังให้หวายมาใช้โดยไม่คิดเงิน” 

ความมีน้ำาใจของลุง	ทำาให้กลุ่มชมรม	108	 IDEA	มุ่งมั่นทำางานอย่างเต็มที่	

เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด	

ทัง้นีจ้ากแผนงานเดมิคอืใช ้“กระจดู” ในงานจกัสาน แตค่วามรูท้ีไ่ดร้บั

จากคุณลุงทำาให้ทีมต้องกลับมาทบทวนตัวกิจกรรม...รวมถึงวัสดุที่ใช้ และ 

ตัวชิ้นงานที่ต้องการพัฒนา

 ปรับแผน…เปลี่ยนกิจกรรม
จากโจทย์ที่ได้รับคือ	 “คิดช้ินงานและวัสดุท่ีต้องใช้”  

โดยต้อง “ตอบโจทย์”	 คือ	 ใช้งานได้จริง	 ซึ่งทุกคนในชมรม

ช่วยกันคิดรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานและวัตถุดิบที่ใช้แล้ว 

นำาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนข้อดีข้อเสีย จากนั้นตัดสินด้วยวิธี

ลงประชามติ	 เริ่มจากรูปแบบ	 ผลการลงคะแนนออกมาคือ 

“โคมไฟ”	 เพราะใช้หวายเป็นวัตถุดิบ	 และทุกคนในทีมก็ไป 

เรียนรู้การจักสานด้วยหวายมาแล้ว

การเลือกวิธีการลงประชามติเสียงส่วนใหญ่มาใช้กับ 

การทำางานร่วมกับคนจำานวนมากนั้นด๊ิกบอกว่า “เป็นเร่ือง 

หลักการทำางาน จะเอาความคิดของคนคนเดียวหรือของ 

ตวัเองเป็นใหญแ่ละมาตดัสนิไมไ่ด ้ตอ้งคดิถงึแกนนำาคดิถึง

คนอื่นๆ ในชมรมด้วย ที่สำาคัญคือเมื่อเรามองทุกคนเป็น

ผู้นำา เราก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกคนในชมรม”

เมื่อได้ข้อสรุปเรื่องตัวผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ	 แกนนำาจึง

แบ่งสมาชิกออกเป็น	 5	 กลุ่ม	 แต่ละกลุ่มมีแกนนำาลงพื้นที่หา

ข้อมูลวัตถุดิบท่ีจะนำามาใช้	 แล้วนำามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

อกีครัง้ภายใตห้ลกัเกณฑเ์งือ่นไขตอ้งเปน็ภมูปิญัญาจกัสาน

ในจังหวัดสงขลา ต้องมีผู้รู้หรือปราชญ์ให้ความรู้ และ

คุณสมบัติของวัตถุดิบจะต้องสามารถนำามาทำาโคมไฟได้

เท่านั้น	 และตามหลักเกณฑ์นี้ทำาให้ผลโหวตของคะแนนเสียง 

ที่ออกมาเป็นหวาย	

 เรียนรู้ปัญหา…ใช้ปัญญา
แก้ไข

ระหว่างที่ดิ๊กและแกนนำาไปศึกษาวิธีการทำาหวายจากลุง

เพิม่เตมิ		ทมีอืน่ๆ	กไ็ปศกึษาและออกแบบโคมไฟจากลวดลาย

ที่กำาหนดไว้	4	ลาย	แล้วนำาแบบร่างมาเสนอเพื่อคัดเลือกด้วย

การโหวตอีกครัง้	โดยมอีาจารย์ท่ีปรกึษาเขา้มาร่วมพจิารณาถงึ

ความเป็นไปได้	

ผลจากการโหวตทำาให้กลุ่มได้โคมไฟที่ต้องทำาด้วย

หวาย 15 แบบ จากทั้งหมด 35 แบบ โดยเลือกจากความ

สวยงาม ความเป็นไปได้ในการผลิต ที่สำาคัญคือต้อง

สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ 

แต่เมื่อถึงขั้นตอนการผลิต	 ก็เกิดปัญหามาทดสอบ 

การทำางานของทีมอีกครั้ง

“เวลาวา่งของพวกเราไมต่รงกนั เพราะเป็นชว่งสอบ และ

บางคนต้องทำาโครงงานเพื่อขอจบ ทางออกคือต้องประชุมทีม

เพื่อหาวันว่างที่ตรงกัน และต้องใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาทำา

กิจกรรม” 

นอกจากต้องวางแผนและจัดสรรเวลาให้ตรงกันแล้ว	 

อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เข้ามาทดสอบกลุ่มชมรม	108	IDEA	คือ	

“ฤดูกาล” 

“พอดีเปน็ชว่งหนา้ฝน ทำาใหวั้ตถดุบิไมเ่พยีงพอ  เปน็ชว่ง

ที่หวายขาดตลาด หายาก และมีราคาสูง ส่วนหวายที่เก็บมา

ตากไว้ก็แห้งไม่ทัน” 

เม่ือไม่สามารถเล่ือนเวลาออกไปได้อีก	แกนนำาจึงแก้ปัญหา

ด้วยการออกตระเวนหาซื้อหวายแทบทุกร้านในจังหวัดสงขลา	

รวมถึงร้านที่อำาเภอหาดใหญ่	 ซึ่งแกนนำาเคยไปขอความรู้แต่ 

ถูกปฏิเสธมาก่อนหน้านี้	และต้องยอมซื้อในราคาแพง

ดิ๊ก	บอกว่า	โชคดีที่เรายังมีงบประมาณเหลือพอ	เพราะ

ก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายมากนัก	 ทำาให้มีเงินเหลือพอ

สำาหรับการกว้านซื้อหวายและค่าอาหารไว้ใช้ในวันทำากิจกรรม

แตก่ารจดักจิกรรมกต็อ้งเจอกับอปุสรรคใหญอ่กีครัง้	เมือ่

ระยะเวลาที่กำาหนดไว้	 2	 วัน	 ต้องถูกขยายออกไปถึง	 7	 วัน	 

แมก้จิกรรมจะกำาหนดชว่งใหม้ทีัง้ภาคทฤษฎเีพือ่เรยีนรูเ้รือ่งการ

ทำาหวาย	แตใ่นภาคปฏบิตักิลบัไมง่า่ยอยา่งทีค่ดิ		ดิก๊ยอมรบัว่า	

“	ผมมีแนวคิดพัฒนา 
การออกแบบผลิตภัณฑ์
จักสานให้มีรูปแบบใหม่ๆ	 
โดยอาศัยความรู้ด้านการ
ออกแบบที่เรียนมาประยุกต์
ต่อยอดกับงานจักสานของ
ชุมชน	โดยใส่ความทันสมัย	
หรือนำาวัสดุอื่นเข้าไป 
เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ		 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการ
ตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมากขึ้น	”

“	ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะวางแผนผิด	 
คิดเองว่างานสานเป็นเรื่องง่าย	แต่ลืมคิดถึง
คนอื่นที่สานไม่เป็น	จึงไม่ได้วางแผนให้ความรู้
และสอนก่อนหน้านี้	ทำาให้เมื่อลงมือปฏิบัติจริง
แล้วสมาชิกกลุ่มทำากันไม่ได้	สานกันไม่เป็น	”
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วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
โครงการสืบงานสาน
กลุ่มชมรม 108 IDEA
นายรุสลาน	เดเระมะ

นายวีรวุธ	พรมสวัสดิ์

นางสาวรุจิยา	บุญรอดรักษ์	

นายอรรถชัย	เจริญพงศ์	

นายประทีป	วิไลรัตน์		

ที่ปรึกษาโครงการ:	อาจารย์ธรณ์เทพ	ธีปรัชพันธุ์		

ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเขาวางแผนผิด คิดเอาเองว่า 

งานสานเป็นเรื่องง่าย แต่ลืมคิดถึงคนอ่ืนที่สานไม่เป็น  

จึงไม่ได้วางแผนให้ความรู้และสอนก่อนหน้านี้ ทำาให้เมื่อ

ลงมอืปฏบัิติจรงิแล้วสมาชกิกลุม่ทำากนัไมไ่ด ้สานกนัไม่เป็น 

ตนและแกนนำาจึงกลับมาประชุมหาทางแก้ไข จึงมาคิดว่า

เราคงต้องยอมเสียเวลาสอนวธิกีารสานใหก้บัน้องๆ จนกว่า

น้องจะพอทำาได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ	ละ	3	คน	หมุนเวียนกัน

มาฝึกการสานจากแกนนำาที่ไปเรียนรู้มา	 จนครบทั้ง	 15	 กลุ่ม	 

ใช้เวลาฝึกอยู่	5	วัน	และกลับมาทำากิจกรรมอีก	2	วัน	รวมระยะ

เวลาทั้งสิ้น	 7	 วัน	 ซึ่งน้องๆ	 รวมถึงแกนนำาทุกคนต่างยินดี 

เสียสละเวลาในช่วงปิดเทอมอยู่ทำากิจกรรมต่อกันจนเสร็จ

แม้จะมีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยรุ่นพี่

และรุ่นน้องร่วมวางแผนและตัดสินใจร่วมกันผ่านประชามติ	 

แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทำาให้ด๊ิกรู้ว่า	บางคร้ังการเปิดโอกาสให้กลุ่มคน

ที่ขาดทักษะความรู้	 ความเชี่ยวชาญในงานที่ทำา	 อาจส่งผลต่อ

ผลงานได้	 โดยเฉพาะในกรณีดังกล่าว	 การคาดคะเนระยะเวลา 

ท่ีผดิพลาดดว้ยการ	“คิดเอาเอง”	วา่จะทำางานทนั	ทัง้ๆ	ทีเ่หลอื

เวลาเพียง	2	วันเท่านั้น

ดิ๊ก บอกว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ สิ่งที่อยากแก้ไข

มากที่สุดคือการวางแผนการทำางาน  

“หากย้อนกลับไปได้จะไม่ตามใจน้องมากเกินไป  

เพราะเราเปิดโอกาสใหพ้วกเขาคดิและตดัสนิใจ แต่จุดออ่น 

ของทีมคือ การประเมินศักยภาพตนเองกับระยะเวลา 

ที่เหลืออยู่น้อยเกินไป” 

ดิ๊กยังบอกอีกว่า	 การทำาโครงการนี้ทำาให้เรียนรู้ ว่า	 

การเป็นผู้นำานั้นต้องกล้าตัดสินใจ	ไม่ใช่ต้องอ่อนไปเสียทุกครั้ง

ดิก๊	ชีแ้จงวา่	ลงุใหเ้หตผุลวา่	แกทำาโตะ๊ทำาเกา้อีข้ายตวัละ	

3,000	-	4,000	บาท	กมี็ไดร้ายไดส้งูกว่าทำาโคมไฟขายทีไ่ดเ้พยีง

ชิน้ละ	1,000	บาท	แตโ่ดยสว่นตวัแลว้มองว่าการทำาของชิน้ใหญ่

จะเป็นการส้ินเปลืองวัตถุดิบ	คือ	หวาย	ซ่ึงปัจจุบันแม้จะข้ึนได้เอง

ตามธรรมชาติในป่า	 แต่นับวันพืชชนิดนี้ก็ยิ่งมีปริมาณลดลง	 

การทำาเก้าอี้	1	ตัวต้องใช้หวายจำานวนมาก	ซึ่งถ้าเทียบกันแล้ว

จำานวนหวายที่ทำาเก้าอี้	1	ตัว	สามารถทำาโคมไฟได้ถึง	10	ชิ้น		

แม้เป้าหมายการคืนความรู้สู่ชุมชนจะไม่สำาเร็จ แต่เป้าหมาย

การสบืงานสานในการสง่ตอ่ความรูถ้อืวา่สำาเรจ็ตามทีต่ัง้ไว ้

เพราะน้องๆ ในชมรมทุกคนสามารถสานหวาย และรู้วิธี 

ขึ้นโครงหวายจากที่ไม่เคยทำามาก่อน

 สืบงานสาน
ดิ๊กบอกว่า	 จากเดิมเขาขาดทักษะการวางแผน	 แต่เมื่อ 

ได้ทำาโครงการทำาให้เรียนรู้ว่า	 ก่อนจะทำางานอะไรต้องมีการ

วางแผนอย่างเป็นระบบ	 และหลังจากทำาโครงการสืบงานสาน	

ดิก๊ยอมรบัวา่เกดิการเปลีย่นแปลงกบัชวีติอยา่งมาก	กลายเปน็

คนมหีลกัการเพราะไดเ้รยีนรูจ้ากสิง่ทีล่งมอืทำา และรูจ้กัการ

แก้ปัญหา ทำาให้มุมมองความคิดเปล่ียน ชีวิตเปลี่ยนจาก 

“หน้ามือเป็นหลังมือ”	 ซึ่งผลที่เห็นได้ชัดคือ	 จากคนที่เรียน 

ไม่เก่งเมื่อตอนจบมัธยมศึกษาปีที่	6	ได้เกรดเฉลี่ย	1.25	พอมา

เรยีนวทิยาลยัเทคโนโลยสีงขลาและได้มาทำาโครงการนีก้ารเรยีน

ดีขึ้นมาก	 สูงขึ้นมาถึง	 3.25	 จนได้เกียรตินิยม	 สามารถสร้าง 

ชื่อเสียงให้กับสถาบัน เกิดภาวะความเป็นผู้นำา กล้าคิด กล้า

ตัดสินใจ มีเหตุผลมากข้ึน และจากคนที่ไม่รับผิดชอบ  

ไม่เคยต้องวางแผนอะไร กลายเป็นคนที่รู้จักการวางแผน

อย่างเป็นระบบ คิดว่าวันนี้จะทำาอะไร พรุ่งน้ีต้องทำาอะไร 

รู้จักทบทวนสิ่งที่ทำา และเตรียมแผนอย่างน้อย 2 ทางเลือก

สำารองไว้หากทางเลือกแรกไม่สำาเร็จ

ปัจจุบันด๊ิกได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรังสิต	 คณะ

สถาปัตยกรรม	 ชั้นปีที่	 3	 จากวันนั้นจนถึงวันนี้	 ดิ๊กยอมรับว่า	

เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากการทำาโครงการ	 มีความเป็น

ผูน้ำามากขึน้	จากทีเ่คยเปน็เพยีงคนทำางานเบือ้งหลงั	ก็ไดม้าเปน็

หัวหน้า		วิธีคิดก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน	จากเดิมเวลาอยากจะ

เสนออะไรกเ็สนอเลย	ไมม่หีลกัการ	ไมม่เีหตผุล	ไมค่ดิถงึคนอืน่	

แต่ตอนนี้ถ้ารู้สึกขัดแย้งหรือไม่พอใจใคร ก็จะขออนุญาต

เพื่อนๆ เดินออกไปหาที่เงียบๆ นั่งสงบสติอารมณ์ตัวเอง

ก่อน 5 -10 นาที เมื่อลดอารมณ์ลงได้แล้วจึงค่อยกลับเข้า

มาทำางานต่อ 

ส่วนแกนนำาคนอื่น	 เช่น	 เบร์	 จากเดิมที่คิดแค่ต้องการ 

นำาความรู้เรื่องการออกแบบมาลองวิชา	แต่เมื่อเริ่มศึกษาเรื่อง 

การจักสาน	ทำาให้เบร์มองว่างานจักสานเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าควรแก่

การอนุรักษ์	 และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย 

มากขึ้น		

นีค่อือกีหน่ึงตวัอยา่งของเยาวชนทีส่นใจใช ้“ความรู”้ 

ที่มีอยู่มารับใช้ “สังคม” และ “ชุมชน” ที่พวกเขาอาศัยอยู่ 

แม้ว่า “ความรู้” ท่ีพวกเขาต้องการ “คืนกลับสู่ชุมชน” จะยัง

ไม่บรรลุผล ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง แต่อย่างน้อย

ภูมิปัญญาจักสานได้ถูก “สืบ” และ “สาน” โดยคนรุ่นใหม่

ที่ช่วยต่อลมหายใจให้ภูมิปัญญาจักสานได้อีกครั้งหนึ่ง

.....

เมื่อเห็นจุดอ่อน	ยอมรับในข้อผิดพลาด		แต่ทุกคนคิดว่า

ปัญหาใหม่ต้องไม่เกิดขึ้นอีก	 เพราะในระหว่างที่ทีม	 “ผลิต” 

กำาลงัขะมกัเขมน้กบังาน	คนทีเ่หลอืกใ็ชเ้วลาอยา่งมคีา่ดว้ยการ

ออกสำารวจตลาด	 หาสถานท่ีท่ีจะนำาผลงานไปจัดแสดงเพ่ือให้

คนท่ัวไปได้เห็นผลิตภัณฑ์จักสานจากหวายรูปแบบใหม่จาก 

ไอเดยีเด็กชา่ง	แตแ่ผนจดัแสดงสนิคา้กต็อ้งยกเลกิไป	เนือ่งจาก

พวกเขาเลือกนำาผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงร่วมกับผลงานของกลุ่ม

อื่นๆ	 ในงานที่สงขลาฟอรั่มจัดขึ้น	 ซ่ึงก็ได้รับความสนใจจาก 

ผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก	และได้รับการตอบรับจากนักท่องเท่ียว

ต่างชาติท่ีสนใจขอซ้ือผลงาน...แม้จะไม่ได้ขาย	 แต่ก็ถือเป็น 

นิมิตหมายที่ดีของกลุ่มทั้งเรื่องผลตอบรับและราคา

 ประจักษ์...ด้วยผลงาน
แม้ผลงานของกลุ่มชมรม 108 IDEA จะได้รับการ

ยอมรับจากคนท่ัวไป แต่หากมองเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของโครงการสบืงานสานแลว้ถือวา่ยงัไมป่ระสบความสำาเรจ็ 

เพราะเมื่อพวกเขานำาโคมที่พัฒนาข้ึนจากความรู้ด้านการ

ออกแบบทีท่นัสมยัและนา่สนใจ ผนวกกบัภมูปิญัญาจกัสาน 

เพื่อถ่ายทอดกลับคืนสู่ชุมชน ลุงเจ้าของภูมิปัญญากลับ

ปฏิเสธ แม้ลุงจะชื่นชอบและทึ่งในผลงาน รวมทั้งไอเดีย 

ที่พวกเขาผลิตออกมา แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นและสายตา 

ที่เลือนราง ลุงไม่สามารถสานงานชิ้นเล็กๆ ที่ี่ต้องใช้ความ

ประณีตอย่างมากในการสานจึงทำาได้ลำาบาก และไม่มี 

ความถนัด จึงปฏิเสธที่จะทำางานชิ้นเล็กๆ นี้ และยังสาน

ของชิ้นใหญ่ๆ อย่าง โต๊ะ เก้าอี้ ต่อไป เพราะยังพอมีลูกค้า

และขายได้ราคามากกว่าการทำาโคมไฟ  

“	จากคนที่ไม่รับผิดชอบ	ไม่เคยต้องวางแผนอะไร	กลายเป็นคนที่รู้จักการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ	คิดว่าวันนี้จะทำาอะไร	พรุ่งนี้ต้องทำาอะไร	รู้จักทบทวนสิ่งที่ทำา	และเตรียมแผนอย่างน้อย 
2	ทางเลือกสำารองไว้หากทางเลือกแรกไม่สำาเร็จ	”


