ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นตําบลบานแลง

จัดทําโดย

องคการบริหารส#วนตําบลบานแลง
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง
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แบบเก็บขอมูลผลิตภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรม ตําบลบานแลง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

------------------------------------------1. ชื่อสินคาและบริการทางวัฒนธรรม.........................................ไมกวาดดอกหญา............................................
2. ประเภท ( ) สินคาดานวัฒนธรรม ( ) บริการดานวัฒนธรรม ( ) เป"นทั้งสินคาและบริการดานวัฒนธรรม
3. ชื่อผูประกอบการ/สถานที่กอบการ...................................กลุ#มไมกวาดแม#บานบานแตะ................................
4. ที่อยู, - ชื่อสถานที่กอบการ............กลุ#มไมกวาดแม#บานบานแตะ............เลขที่ 297 ถนน...............-..............
หมู,ที่ 6 ตําบลบานแลง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 โทรศัพท; 089 - 2118313
5. องค;ความรูดานภูมิป=ญญาทางวัฒนธรรม/ความสําคัญ (ใหบรรยายสาระโดยละเอียด เช,น เนื้อหาภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมที่ชัดเจนและส,งเสริมคุณค,าทางวัฒนธรรมมีความโดดเด,น ความเป"นเอกลักษณ; ความเป"นไทย มีการ
สืบทอด พัฒนาต,อยอด ขั้นตอนการผลิต อย,างไรบาง เป"นตน)
ความเป2นมา
ปD พ.ศ. 2547 กลุ,มแม,บาน ในบานแตะ หมู,ที่ 6 ตําบลบานแลง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง ไดมีการรวมกลุ,มกัน จํานวน 10 คน ในการก,อตั้งกลุ,มไมกวาดแม,บานบานแตะขึ้น เมื่อ 26 พฤษภาคม
2547 โดยไดรับการสนับสนุนจากหน,วยงาน CCF ในการใหเขารับการฝHกอบรมการทําไมกวาด ณ ที่บานหวยไร,
แพร, จํานวน 5 คน และไดมีการนําความรูมาเผยแพร,ใหกับสมาชิกในกลุ,ม และเมื่อนํากลับมาจัดทํากลุ,มไมกวาด
แลว ก็ไดมีเจาหนาที่ของ อพป. ไดเขามาช,วยใหคําแนะนําความรูเพิ่มเติมกับสมาชิกในการผลิตไมกวาด เพื่อการ
จําหน,าย
ปD พ.ศ. 2549 กลุ,มไมกวาดแม,บานบานแตะ หมู,ที่ 6 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก
อบต.บานแลง เป"นเงินจํานวน 20,000 บาท
ปD พ.ศ. 2551 กลุ,มไมกวาดแม,บานบานแตะ หมู,ที่ 6 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก
อบต.บานแลง เป"นเงินจํานวน 15,000 บาท และไดมีเจาหนาที่จาก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง ได
เขามาใหคําแนะนําการผลิตและการจําหน,ายผลิตภัณฑ; พรอมการนําผลิตภัณฑ;ไปจําหน,าย ในงานแสดงสินคา
ต,าง ๆ โดยไดมีการจัดจําหน,าย ดังนี้
- ราคาขายปลีก ดามละ 35 บาท
- ราคาขายส,ง ดามละ 30 บาท
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ในป=จจุบัน มีสมาชิกรวมทั้งหมดจํานวน 28 คน ในการก,อตั้งกลุ,มไมกวาดแม,บานบานแตะนั้น
ไม,ไดมีร,วมการลงหุนของสมาชิก แต,ไดมีการปล,อยกูใหกับสมาชิก เพื่อเป"นเงินทุนหมุนเวียน โดยคิดดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 3 บาทต,อเดือน ซึ่งทุกสิ้นปDมีเงินป=นผลใหกับสมาชิก และมีการประชุมสมาชิกกลุ,มเป"นประจํา
ทุกเดือน
เอกลักษณ/ความโดดเด#น
คือ เป"นผลิตภัณฑ;จากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู,ในทองถิ่น
การสืบทอด/การพัฒนาต#อยอด
โดยการนํา ชันชนิดพิเศษมาผสมกับน้ํามันกNาด เป"นตัวประสานติดยึดระหว,างดอกหญาและ
ดามไมกวาด พรอมนําเชือกดายถักอีก เพื่อใหไมกวาดมีความคงทนและความสวยงาม
การดําเนินงานเพื่อสนองตอบต#อปญหาและความตองการของสมาชิก
1. สมาชิกในกลุ,มไดกูเงินทุนหมุนเวียนไปดําเนินงาน โดยการนําไมกวาดที่ผลิตเสร็จแลว เพื่อ
นํามาขายใหกลุ,มต,อไป
2. ตนทุนในการผลิต แบ,งออกเป"น ดังนี้
(1) ค,ากานดอกหญา ราคา 25 บาท/ 100 กาน ผลิตไมกวาดได จํานวน 2 ดาม
(2) ค,าเชือกดาย ราคาห,อละ 110 บาท ผลิตไมกวาดได จํานวน 200 ดาม
(3) ค,าชันชนิดพิเศษ ราคาถุงละ 35 บาท
(4) ค,าดามไดกวาด ในส,วนของวัสดุที่นํามาใชมี 2 ชนิด คือ
- ดามหวาย
ราคาดามละ 3 บาท
- ดามไมไผ,
ราคาดามละ 2 บาท
(5) ค,าน้ํามันกNาด (ราคาตามทองตลาด)
3. มีการจัดจําหน,ายวัตถุดิบใหกับกลุ,มสมาชิก เพื่อนําผลกําไรผลกําไรที่ไดเป"นเงินทุนในกลุ,ม
โดยการจัดจําหน,ายใหกับสมาชิก เพื่อเป"นเงินป=นผลในรอบปD ดังนี้
(1) การจําหน,ายเชือกดาย
ไดกําไร ห,อละ 10 บาท
(2) การจําหน,ายชัน ชนิดพิเศษ ไดกําไร ถุงละ 5 บาท
ขั้นตอนการผลิตไมกวาด
วิธีการทําไมกวาดดอกออ ดึงแขนงของที่เป"นฝอยดอกออประมาณครึ่งหนึ่งใหเหลือแขนงกาน
ดอกติดลําตนที่ปลายไวครึ่งหนึ่ง ใหแยกไวเป"นพวก ๆ เมื่อดึงแขนงที่เป"นฝอยของดอกออไดมากพอสมควรหรือ
พอที่จะผูกไมกวาดไดแลว จึงเริ่มเอาแขนงที่เป"นฝอยนั้นมัดเป"นวงกลมมัดเล็ก ๆ ขนาดเสนผ,าศูนย;กลางประมาณ
มัดละ 1 เซนติเมตร จากนั้นนําเอาลําตนของดอกออประมาณ 4 กาน ใหเอาแขนงของดอกออที่มัดไว 1 มัด
นํามารวบเขาดวยกัน โดยใชเชือกดายผูกใหกระชับและแข็งแรงพอจะมัดเป"นไมกวาดไดนําแขนงของดอกออและ
กานของดอกออมาผูกรวมกันเป"นมัดเดียว ขั้นตอนในการผูกไมกวาดดอกออนั้น ไมกวาดดอกออ 1 อัน ประมาณ
30 กาน มีจํานวน 7 มัด ที่ไดผูกรวมทั้งลําตนและแขนงของดอกออรวมเป"นมัดขนาดกลางเอากานดอกออที่ผูก
ติดแขนงฝอยมา 7 มัด ใหเอาชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มาผูกเรียงแถวตามลําดับเขาดวยกันกับเชือกดายผูกใหแน,น
แลวจึงเอาชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ผูกรวมเขาไป ส,วนชุดที่ 5 ผูกรวมกับชุดที่ 6 เหลือชุดที่ 7 เป"นชุดสุดทายที่จะผูก
รวมเขาไป จากนั้นมัดดวยเชือกดายใหแน,น เพื่อปOองกันการหลอมตัวของไมกวาดดอกออ
นอกจากนี้ กานดอกออจะยาวประมาณ 1 เมตร ใชเชือกดายผูกเป"นระยะ ที่ดามไมกวาด
เพื่อใหไมกวาดแต,ละอันมีความแข็งแรงและทนทานต,อการใชงานดี
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6. การสรางรายไดใหกับตนเอง/ชุมชนอย,างไรบาง
(1) สามารถสรางรายไดเสริมใหแก,กลุ,มสตรีในหมู,บานและสรางรายไดเสริมใหแก,ครัวเรือน
(2) คนในชุมชนไดใชเวลาว,างใหเกิดประโยชน;
(3) เสริมสรางความสมัครสมานสามัคคีใหแก,ครอบครัว กลุ,มสตรี และคนชุมชน
(4) ช,วยลดป=ญหาแรงงานไปทํางานต,างถิ่น
7. รูปแบบสินคาและบริการทางวัฒนธรรม จํานวน 4 ภาพ/ 1 รายการ (แสดงภาพและแนบซีดี)

ขั้นตอน “การคัดแยกดอกหญา” ไมกวาดดอกหญา

วัสดุ - อุปกรณ “เชือกดวยและชันชนิดพิเศษ” การทําไมกวาดดอกหญา
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ผลิตภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรมสินคาและบริการดานวัฒนธรรม

ผลิตภัณฑภูมิปญญาวัฒนธรรมสินคาและบริการดานวัฒนธรรม
(ลงชื่อ)

ผูจัดเก็บ/ผูใหขอมูล

(นายเสกสันต; ศิลา)
ตําแหน,ง กรรมการและเลขานุการ
วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

