
OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บ้านหนองโกวิทย์ 
หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 
ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
1 ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน บ้านหนองโกวิทย์  หมู่ที่  7 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์         
จังหวัดสระแก้ว 

2 ประเด็นความรู้ การท าผ้ามัดย้อม (สีธรรมชาติ) 
3 เป้าหมาย 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการท าผ้ามัดย้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 
3. เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย 

4 กลุ่มเป้าหมาย 1. สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายบ้านหนองโกวิทย์  หมู่ที่  7 ต าบลเขาสามสิบ           
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 5 คน  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 1 คน.  รวมทั้งสิ้น 6 คน 
5 วัน เวลาที่จัดโครงการ วันเริ่มต้นโครงการ วันที่ 1 มีนาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 มิถุนายน 

2562 
6 สถานที่จัด ศาลากลางบ้าน บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 

จังหวัดสระแก้ว 
7 คณะ/หน่วยงานส่งรายชื่อเข้าร่วม  6 คน  (อาจารย์ 1 คน และสมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย 5 คน)  
 เข้าร่วมจริง  12 คน (อาจารย์ 1 คน สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย 5 คน ประชาชนที่สนใจ 6 คน) 
 คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 200        
8 งบประมาณปี 2562 งบประมาณเงิน งบแผนดิน รหัสงบ 08-02-10-008 หมวด รายจ่ายอื่น ๆ   

จ านวน 154,000 บาท 
 งบประมาณที่

ได้รับการ
จัดสรร (บาท) 

รับโอนจากระยะที่ 
1 

(บาท) 

รวมทั้งสิ้น 
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ร้อยละการเบิก 
(%) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ระยะท่ี 1 54,000 - 54,000 14,760 27% 39,240 
ระยะท่ี 2  100,000 39,240 139,240 19,254 14% 119,986 

รวม 154,000 - - 34,014 22% 119,986 

 
 

 งบประมาณท่ีใช้จริง   34,014   บาท 
 งบประมาณคงเหลือ   119,986  บาท 
9 บทสรุปการถอดบทเรียน 

และรวบรวมความรู้ 
1. ครัวเรือนได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการที่ครัวเรือนเป้าหมาย
ประสบปัญหาด้านสุขภาพอันเนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายมีปัญหาด้านสุขภาพจาก
การนั่งทอผ้าเป็นระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น            
การกดทับของผิวหนังและเนื้อ อาการปวดเมื่อยร่างกาย อาการปวดหลัง              
ท าให้ประสิทธิภาพการทอผ้าลดลง และใช้ระยะเวลาในการทอผ้านานขึ้น             
แต่ปริมาณผ้าที่ทอได้จ านวนลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ได้รับจากการทอผ้า



ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
จ าหน่ายลดลง จากการส่งเสริมการท าผ้ามัดย้อม กระบวนการท าผ้ามัดย้อม ผู้ปฏิบัติ
ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติในท่านั่งตลอดเวลานานอย่างการทอผ้าขาวม้า จึงลดปัญหาการ
กดทับของผิวหนังและกล้ามเนื้อ อาการปวดเมื่อยร่างกาย อาการปวดหลัง ลดและ
บรรเทาปัญหาสุขภาพจากการทอผ้า โดยสามารถสลับมาท าผ้ามัดย้อมได้ผลัดกับการ
ทอผ้าขาวม้า เมื่อรู้สึกว่ามีปัญหาสุขภาพจากการทอผ้า สามารถพักการทอผ้าและมา
ท าผ้ามัดย้อมแทน 

2. ครัวเรือนเป้าหมายมีทักษะความรู้ในการท าผ้ามัดย้อม ผลการด าเนินโครงการ    
คือ ครัวเรือนเป้าหมาย ได้รับการอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการท า
ผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการท าผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการสร้างลายผ้ามัดย้อม การเตรียมการ
ย้อมสี การเลือกวัสดุธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นมาเป็นวัสดุให้สีธรรมชาติ ขั้นตอนการ
ย้อมสี สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองและเกิดผลงานจากการลงมือปฏิบัติและ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึง
เสนอแนวคิดในการพัฒนาการท าผ้ามัดย้อมในอนาคตได้  

3. ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒนาอาชีพ ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการท าผ้ามัดย้อม เพ่ือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้
ที่ได้รับจากการทอผ้าขาวม้า ที่สอดคล้องกับทักษะ ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ความสามารถเกี่ยวกับการทอผ้าขาวม้า ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าผ้ามัด
ย้อมได้ทันที เช่น ทักษะความรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้า ขั้นตอนการย้อม ความรู้เกี่ยว
วัสดุธรรมชาติที่สามารถท าเป็นสีย้อมธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติ
ของผ้าต่าง ๆ ที่น ามาท าเป็นผ้ามัดย้อมได้ดี ความรู้และทักษะในการเตรียมการย้อม
ผ้า ต้มผ้า เป็นต้น ที่เป็นการต่อยอดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาที่มี
อยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกันของครัวเรือนเป้าหมาย 

 หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การท าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ จากความรู้ ภูมิปัญญา ความสามารถเกี่ยวกับการทอ
ผ้าขาวม้าของท้องถิ่น ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท าผ้ามัดย้อมได้ทันที เช่น 
ทักษะความรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้า ขั้นตอนการย้อม ความรู้เกี่ยววัสดุธรรมชาติที่
สามารถท าเป็นสีย้อมธรรมชาติ ความรู้เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของผ้าต่าง ๆ       
ที่น ามาท าเป็นผ้ามัดย้อมได้ดี ความรู้และทักษะในการเตรียมการย้อมผ้า ต้มผ้า      
เป็นต้น ที่เป็นการต่อยอดทักษะ ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกันของครัวเรือนเป้าหมาย 

 องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ 
(Lesson Learned) 

หลักการท าผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการท าผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการสร้างลายผ้ามัดย้อม 
การเตรียมการย้อมสี การเลือกวัสดุธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นมาเป็นวัสดุให้สี
ธรรมชาติ ขั้นตอนการย้อมสี เทคนิคการสร้างลายผ้ามัดย้อม  

 แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ 
(Best Practice) 

การศึกษาชุมชนและการจัดการส่งเสริมการท าผ้ามัดย้อมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย โดย
ชุมชมชนและครัวเรือนเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา การรวบรวมข้อมูล 
การจัดท าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลข้อมูล และการลงมือปฏิบัติ  และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขและการพัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไป 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Key Success Factor: KSF) 

1. ผู้น าชุมชน ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็น
ความส าคัญและมีความตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนาการท าผ้ามัดย้อมอันเป็นภูมิ
ปัญญาของชุมชน 



ที ่ เรื่อง ผลการด าเนินงาน 
2. ความเข็มแข็งของชุมชน และตอบรับการส่งเสริมพัฒนาจากภาครัฐ พร้อมทั้งให้

ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เข้าใจและมีความต้องการในการพัฒนาชุมชน
ในด้าน 

3. ครัวเรือนเป้าหมายมีความพร้อมด้านทักษะ ความรู้ ภูมิปัญญา และความตั้งใจ
ในการท าผ้ามัดย้อม เพ่ือเป็นการสร้างรายได้เสริม 

4. การได้รับความช่วยเหลือแนะน าจากเครือข่ายภาครัฐ เช่น วิทยาลัยชุมชน
สระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ในการให้ข้อมูล แนะน า และปรึกษา 
เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
ก่อนเริ่มกิจกรรม  

   ผลการศึกษาพบว่าชุมชนมีต้นทุนความรู้ ภูมิปัญญา และความสามารถในการทอ
ผ้าขาวม้า และการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เพ่ือน ามาใช้เป็นวัสดุในการทอผ้าขาวม้า
ของคนในชุมชน เป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดและสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษของชุมชน และร่วมตัว เป็นกลุ่มทอผ้าขาวม้าของชุมชน มี
ความสามารถสูงในการทอผ้าขาวม้าและการตัดเย็บผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
เช่น เสื้อ กางเกง ย่าม เป็นต้น แต่เนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายประสบปัญหาด้าน
สุขภาพอันเนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายมีปัญหาด้านสุขภาพจากการนั่งทอผ้าเป็น
ระยะเวลานาน ๆ ติดต่อกัน และมีอายุเพ่ิมมากข้ึน จะกลายเป็นอุปสรรค และปัญหา
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การกดทับของผิวหนังและเนื้อ อาการปวดเมื่อย
ร่างกาย อาการปวดหลัง ท าให้ประสิทธิภาพการทอผ้าลดลง และใช้ระยะเวลาใน
การทอผ้านานขึ้น แต่ปริมาณผ้าที่ทอได้จ านวนลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ได้รับ
จากการทอผ้าจ าหน่ายลดลง จึงมีแนวคิดที่จะสร้างรายได้เพ่ิมจากการท าผ้ามัดย้อม
จ าหน่ายเป็นรายได้เพ่ิมอีกแนวทางหนึ่ง แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาการท าผ้า
มัดย้อม เช่น เทคนิคการมัดย้อม เทคนิคการสร้างลวดลายบนผ้ามัดย้อมให้มีลวดลาย
ที่สวยงาม แปลกตา ที่ชื่นชอบของลูกค้า รวมถึงการเพ่ิมทักษะและประสบการณ์ใน
การท าผ้ามัดย้อม โดยชุมชนมีความรู้เพียงการย้อมเท่านั้น จากองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญา แต่ยังขาดเทคนิคการมัดย้อม เทคนิคการสร้างลวดลายบนผ้ามัดย้อมให้มี
ลวดลายที่สวยงาม แปลกตา  

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
ภายหลังกิจกรรม  

   ครัวเรือนได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดปัญหาสุขภาพจากการนั่ง
ทอผ้าเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น การกดทับของผิวหนังและกล้ามเนื้อ อาการปวด
เมื่อยร่างกาย อาการปวดหลัง ท าให้ประสิทธิภาพและปริมาณผ้าขาวม้าที่ทอได้
จ านวนลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ได้รับจากการทอผ้า โดยการส่งเสริมการท าผ้า
มัดย้อม ผู้ปฏิบัติไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติในท่านั่งตลอดเวลานานอย่างการทอผ้าขาวม้า 
จึงลดปัญหาการกดทับของผิวหนังและเนื้อ อาการปวดเมื่อยร่างกาย ลดและบรรเทา
ปัญหาสุขภาพ โดยสามารถสลับมาท าผ้ามัดย้อมได้ผลัดกับการทอผ้าขาวม้า เมื่อรู้สึก
ว่ามีปัญหาสุขภาพจากการทอผ้า สามารถพักการทอผ้าและมาท าผ้ามัดย้อมแทน         
การส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายได้รับความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับ
หลักการท าผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการท าผ้ามัดย้อม ขั้นตอนการสร้างลายผ้ามัดย้อม 
การเตรียมการย้อมสี การเลือกวัสดุธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นมาเป็นวัสดุให้สี
ธรรมชาติ ขั้นตอนการย้อมสี สามารถลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองและเกิดผลงานจาก
การลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไข
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ปัญหาท าผ้ามัดย้อมในอนาคต ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาการท าผ้ามัดย้อม เพ่ือสร้าง
รายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับจากการทอผ้าขาวม้า สอดคล้องกับทักษะ 
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความสามารถเกี่ยวกับการทอผ้าขาวม้า ที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการท าผ้ามัดย้อมได้ทันที เช่น ทักษะความรู้เกี่ยวกับการย้อมผ้า 
ขั้นตอนการย้อม ความรู้เกี่ยววัสดุธรรมชาติที่สามารถท าเป็นสีย้อมธรรมชาติ ความรู้
เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของผ้าต่าง ๆ ที่น ามาท าเป็นผ้ามัดย้อมได้ดี ความรู้และ
ทักษะในการเตรียมการย้อมผ้า เป็นต้น เป็นการต่อยอดทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องวิถีของชุมชน โดยปัจจัยที่ช่วย
ในการสร้างความส าเร็จ คือ ผู้น าชุมชนที่เข็มแข็ง ความเข็มแข็งของชุมชน ทักษะ 
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน และการได้รับการสนับสนุนของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 อ่ืนๆ ชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายได้ร่วมกันในการศึกษาและจัดท าข้อมูลด้านต่าง ๆ ของ
ชุมชน เพ่ือไว้เป็นข้อมูลของชุมชนในการศึกษาและถ่ายทอดข้อมูลให้กับคนรุ่นต่อไป 
ร่วมถึงชุมชนและครัวเรือนเป้าหมายได้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนา ต่อยอดและ
รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน โดยการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ เช่น 
การน าเอาความรู้และภูมิปัญญาการเกี่ยวกับการทอผ้าขาวม้ามาต่อยอดเป็นผ้ามัด
ย้อม เป็นต้น  

10 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ ข้อควรปรับปรุง 

- ควรปรับปรุงวัสดุย้อมสีธรรมชาติให้มีความหลากหลาย สามารถย้อมได้หลายสี 
- ควรปรับปรุงวัสดุที่น ามาเป็นอุปกรณ์ในการท าผ้ามัดย้อม ให้ย้อมผ้าได้ดีข้ึน 

ข้อบกพร่องในการอบรม 
- อุปกรณ์ที่ใช่ในการย้อมผ้าบางอย่างไม่เหมาะสม เช่น ไม้ไอศกรีม เนื่องจากท าให้สี
ย้อมแทรกซึมเข้าไปในส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีได้ 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการย้อมผ้าไม่เพียงพอ 

11 ภาพกิจกรรม  
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