
               หยดน ้ำ.....จำกฟ้ำ 
                             สู่  วิถี...เสือ่กก ภูมิปญัญำแห่งควำมภำคภูมิใจ 
 
เรื่องเล่าความส าเร็จ  
โครงการแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                      
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสื่อสาร ปันศรัทธา และเอ้ืออาทรแห่งความผูกพันกันญาณมิตร 
2. เพ่ือรังสรรค์ความรู้คู่ความบันเทิงวิถีแห่งผลิตภัณฑ์กกยกระดับรายได้ 
3. เพ่ือบอกเล่าเรื่องดีดี ที่นี่คลองสิบสาม  
สารบัญ  
ฉากที่ 1  หยดน้ า.....จากฟ้า 
                 สู่  วิถี...เสื่อกก ภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจ…………………………………….. 
ฉากที่ 2  น้ า นา....และป่ากก  
                 วิถีด ารงชีพชุมชน ...วิถคีนบ้านคลองสิบสาม……………………………………….. 
ฉากที่ 3 สามวิถีวัฒนธรรม...สานพลังชุมชน........................................................................ 
ฉากที่ 4 โอกาส...กับความรุ่งเรืองที ่(เกือบ) จางหาย.....  
               มุมมอง.... ทีแ่ตกต่าง…………………………………………………………………………………. 
ฉากที่ 5 ก าเนิด สิ่งเล็กๆ...แต่ สวยงาม  
               ความหวัง...ผลิตภัณฑ์เสื่อกก......................................................................... 
ฉากที่ 6 เราจะหวนกลับคืนสู่....วิถีแห่งความสุข 
                และความภาคภูมิใจ ในเส้นทางเสื่อกก...ได้อย่างไร.................................................  
ฉากที่ 7 เสริมสร้างพลังอ านาจ…..สมาชิก 
                .....มุ่งสู่เป้าหมาย……………………………………………………………………………………..  
ฉากที่ 8  ถนนสายเสื่อกก....ไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบ…………………………………………………… 
ฉากที่ 9  กรุงโรม...ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว 
                มุ่งม่ัน ก้าวต่อไปด้วยใจรัก...เพ่ือยกระดับรายได้...................................................... 
 ฉากที่ 10 22 วัน...แห่งความหมาย ติดตึงทรงจ า...ผลิตภัณพ์เสื่อกก  
                 ความท้าทาย....แห่งคุณค่า………………………………………………………………………. 
ฉากที่ 11  ผลแห่งความคาดหวัง.....  
                บทเรียน .....ของการย่างก้าว สู่ความส าเร็จ 
ฉากที่ 12 ฉากส่งท้าย  
                 .... ทีมกระบวนยกระดับรายได้  
เก็บฉาก เก็บตกนอกประเด็น 



 หยดน้ า.....จากฟ้า 
สู่  วิถี...เสือ่กก ภูมิปัญญาแห่งความภาคภมูิใจ 

 

 
 

“กก” 
 

  “กก” ความเป็นมาของ “กก” ที่น ามาแปรรูปของกลุ่มผลิตภัณพ์เสื่อกกผู้สูงอายุบ้าน
คลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นพันธุ์ที่น ามาจากค่ายทหาร
บ้านเขาตะกรุบ โดยคณะทหารที่บ้านเขาตะกรุบได้น าพันธุ์กกมาจาก “สวนจิตลดา”  ทราบจาก

คณะนายทหารว่าเป็นพันธุ์  “ราชินี” ที่ทหารน ามาปลูกใต้ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 เพ่ือ
ประดับตกแต่งป้ายให้ดูสวยงาม ต่อมาชาวบ้านใกล้เคียงเห็นกกมีความสวย งอกงามดี ล าต้นอวบ

ใหญ่กว่าพันธุ์พ้ืนเมืองที่ชาวบ้านปลูก  จึงได้ติดต่อขอขยายพันธุ์ โดยนายหาญ พวงสุวรรณ ได้น ามา
ปลูกท่ีบ้านคลองสิบสาม และได้ขยายพันธุ์ภายในกลุ่มเพ่ือทอเป็นเสื่อของบ้านคลองสิบสาม 

ถึงทุกวันนี้ 
การขยายพันธุ์ เสื่อกกราชินีขยายพันธุ์โดยเมื่อตัดต้นกกท่ีได้ชนาดที่ยาวตามต้องการแล้วจ า 

จะตัดท่ีโคนต้น และปลายยอดประมาณ 1-2 นิ้ว จากนั้นน ายอดมัดรวมกันแช่น้ าทิ้งไว้ 
ประมาณ 10-20 วัน จะมีรากอ่อนจากนั้นน าไปอนุบาลกล้าอ่อนและลงแปลงเพาะปลูปต่อไป 

การปลูกกก เมื่อกล้าอ่อนต้นกกที่เพาะเจริญเติบโตได้ขนาดประมาณ 10-15 เซนติเมตร 
รากเริ่มแข็งแรงเกษตรกรสามารถน ามาลงแปลงปลูก ดังนี้ 

1. แปลงปลูกกก เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการบ ารุงรักษาเกษตรกรจะปลูกไว้ 
บริเวณรอบๆบ้านเหมือนกับข่า ตะไคร้ หรือพืชสวนครัวทั่วๆไป 

2. การปลูก เมื่อก าหนดพ้ืนที่ปลูกแล้วให้ขุดน ากล้าพันธุ์ลงปลูก โดยมี 
ระยะห่าง 50x50 เมตร 

3. การบ ารุงรักษา กกพันธุ์ราชินี (การวิเคราะห์ความเข้าใจของชาวบ้าน) เป็นพืช 



ทนแล้ง บ ารุงรักษาง่ายคล้าย ๆพืชผักสวนครัวทั่วไป โดยมีการใส่ปุ๋ย รดน้ า พรวนดิน ระยะห่างของ
การรดน้ าช่วงฤดูแล้งประมาณ 5-7 วันต่อครั้ง โดยรดน้ าจนชุ่ม (รดน้ าเหมือนรดน้ าผัก) 

4. การเก็บเกี่ยว เมื่อกกเจริญเติบโตเต็มที่ได้ขนาดที่ต้องการจะใช้เวลาประมาณ 4 
เดือน ต้นกกจะมีความความสูงประมาณ 60-80 เซนติเมตร ก็สามารถตัดกกมาท าการแปรรูปได้ 

5. การแปรรูปต้นกก มี 6 ขั้นตอน ก่อนทอเป็นเสื่อ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ตัดต้นกกที่ได้ขนาดตามความต้องการ (60-80 เซนติเมตร) 

ขั้นที่ 2 ซอยกกให้เป็นเส้นเล็กๆที่ตัดดปลือกท่ีได้ขนาดแล้ว 
ขั้นที่ 3 น าเส้นกกไปเข้าตู้อบพลังแสงอาทิตย์ที่ระดับอุณหภูมิ 25 องศา ปล่อยทิ้งไว้ 4 วนั เส้นกกจะ

เหนียวนุ่ม(ไม่กรอก)จากนั้นน าออกพักในที่ร่มอีกประมาณ 10 วัน 
ขั้นที่ 4 น าเส้นกกมาตรวจสอบคุณภาพว่าเส้นกกมีคุณสมบัติพร้อมที่จะน ามาทอได้หรือยัง หากเส้น

กกยังมีสีไม่ขาวนวลเหลืองๆหรือยังมีสีเขียวอยู่ เรียกว่ายังไม่ข้ึนสี ให้ปล่อยไว้จนกว่าจะข้ึนสี 
จึงจะน ามาทอเป็นฝืนได้ 

ขั้นที่ 5 การย้อมเส้นกก เมื่อเส้นกกขึ้นสีขาวนวลเหลืองๆแล้ว สามารถน ามาย้อมสีตามต้องการได้ 
โดยใช้สีเคมีตามท้องตลาดตามต้องการ เมื่อย้อมสีแล้วปล่อยให้เส้นขึ้นสี  
แล้วน ามาเข้าตู้อบอีกครั้งประมาณ 3-6 ชั่วโมง จะท าให้สีติดเส้นกกแห้ง  

จากนั้นน ามาขึ้นรูปทอได้ 
ขั้นที่ 6 ขนาดเสื่อกก การทอเสื่อกกจะทอตามลวดลายที่ต้องการ ปัจจุบันมี 6 ลวดลาย การทอเสื่อ

กกมี 2 ขนาด คือ ขนาด 60x200 เซนติเมตร และขนาด 80x200 เซนติเมตร 
  

          
 
                  กอกก....ในแปลง                                       กอกก.....ในกระถาง 
                                         ต้นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
 
 
 



 น ้ำ นำ....และป่ำกก  
         วิถีด้ำรงชีพชุมชน ...วิถีคนบ้ำนคลองสิบสำม 
 

บ้านคลองสิบสาม เดิมชื่อ หมู่บ้านสระบ่อ ต าบลเขาฉกรรจ์ กิ่งอ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัด
ปราจีนบุรี สมัยนั้น ก่อนปีพุทธศักราช 2511 บริเวณพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ เป็นป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ ชาวบ้านจากพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆได้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาหาที่ท ามาหากินเพาะปลูกพืชผลทาง 
เกษตรกรรม เริ่มต้นครั้งแรก จ านวน 7 หลังคาเรือน เริ่มจากพ่อของพ่อตาผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่บุญ
เหลือ ก าเนิด) นายผาง ก าเนิด นายแผ้ว นายเหลือ นายสุข อพยพมาจากอ าเภอประจันตคาม มาตั้ง
รกรากอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม เข้ามาท าไร่ท านา เลี้ยงสัตว์ ต่อมาเมื่อแยกจากจังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2536 จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม 
ปัจจุบัน คุณยายแพว คนน้อย อายุ 92 ปี ยังคงมีชีวิตอยู่   

“ลักษณะภูมิประเทศที่มีล าห้วย ล าคลอง ซึ่งพบเป็นล าดับที่ 13 
และท้ัง 13 สายไหลมารวมกันแล้วไหลผ่านหมู่บ้านไปยังหมู่บ้านอื่นๆ” 

สภาพนิเวศวิทยา  บ้านคลองสิบสาม สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบมีล าคลองมีความอุดมสมบูรณ์ มี
ที่ดินที่นาที่ไร่ ป่าไม้ ร่มรื่น มีอาณาเขต  มีต้นน้ าล าธารไหลผ่านตลอดปี เหมาะแก่การเพาะปลูก 
สภาพทางภูมิศาสตร์ มีพ้ืนที่ 3,750 ไร่  แบ่งเป็น  พ้ืนที่อยู่อาศัย 918 ไร่  พ้ืนที่การเกษตร 2836 ไร่ 
แหล่งน้ าสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สระหลวง คลองสิบสาม และบ่อบาดาล  1) ที่ตั้งหมู่บ้านมีดังนี้ 

                               ทิศเหนือ  ติดกับ     หมู่ที่ 2 บ้านขอนขว้าง    ต าบล เขาสามสิบ 
                               ทิศใต ้  ติดกับ     หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ต าบล เขาสามสิบ 
                               ทิศตะวันออก ติดกับ     หมู่ที่ 13 บ้านจัดสรร    ต าบล เขาสามสิบ 
    ทิศตะวันตก ติดกับ     หมู่ที่ 12 บ้านสุขส าราย   ต าบล เขาสามสิบ  
 
           แผนที่ชุมชนบ้านคลองสิบสาม รูปที่ 1 

 
    



      ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ เป็นพื้นที่ราบมีภูเขาเป็นบางส่วนพ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ แบ่ง
ออกเป็นสามฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน 
      สัญลักษณ์ประจ าหมู่บ้าน มีดังนี้  
                  ต้นไม้  ได้แก่  ต้นประดู่ใหญ่  
                  ดอกไม้ ได้แก่ ดอกบัว 
                  จุดเด่น ได้แก่ เป็นหมู่บ้านนวัตวิถีมีวิถีวัฒนธรรมดีงาม ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
      สภาพพ้ืนฐานทั่วไป ด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การใช้แรงงาน     
      ประชากร   หมู่บ้านคลองสิบสาม มีประชากร จ านวน 529 คน 272 ครัวเรือน ได้แก่ เพศชาย 
269 คน เพศ หญิง 260 คน 

เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนคลองสิบสามในอดีตเป็นหนองน้ า ทุ่งนา ป่า และไร่ มีต้นกกขึ้นอยู่
ทั่วไป ข้าวบ้านที่อพยพเข้ามา จึงได้น ากกพันธุ์จากบ้านเดิมของตนที่ดีกว่ามาปลูก และทอเป็นเสื่อใช้
ในครัวเรือน ส่วนหนึ่งน าไปถวายวัดเพ่ือใช้ในกิจกรรมของวัดในชุมชน ต่อมาชาวบ้านที่ท านา ท าไร่ใช้
เครื่องจักทดแทนแรงงานคน เมื่อมีอายุมากขึ้นรับจ้างท างานหนักไม่ไหว และ จึงหันมาท าอาชีพเสริม
ด้วยการทอเสื่อกก ทั้งนี้เนื่องจากมีความรู้และภูมิปัญญาจากบ้านเดิม โดยการถ่ายทอดต่อๆกันมา
จากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย โดยท าเสื่อเป็นอยู่แล้ว   

 
“...ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกผู้สูงอายุชุมชนคลองสิบสาม  
ตั้งอยู่ เลขที่ 378 หมู่ 3 ชุมชนคลองสิบสาม ต าบล เขาสามสิบ  
อ าเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



สำมวิถีวัฒนธรรม...สำนพลังชุมชน  

                 ชุมชนบ้านคลองสิบสามมีความเข้มแข็ง เนื่องจากมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลของหมู่บ้าน ผู้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านมีความสามัคคี  ร่วมมือ  
มีวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวชุมชนต้นแบบพอเพียง มีองค์
ความรู้และภูมิปัญญา มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีองค์ความรู้และภูมิปัญญาของตนเอง สามารถ
ตอบสนองวิถีการด ารงชีพของชุมชน ชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพและรายได้มั่นคง ช่วยเหลือตนเองได้ 
                  ในทางตรงกันข้ามชุมชนก็มีผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ไม่มีอาชีพ 
คนในชุมชนส่วนใหญ่จะไปท างานต่างถ่ิน ปล่อยให้ลูกหลานอยู่กับตา-ยาย ขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภค- บริโภค และการเกษตร  มีอ่างเก็บน้ า ต าบลเขาสามสิบ แต่ชุมชนไม่อยู่ในเขตบริการที่ได้รับ
น้ า  ปัญหาจากแผนชุมชนเดิมไม่มีการแก้ไข ยาเสพติดแพร่ระบาดมาก ชาวบ้านไม่พยายมช่วยเหลื
หรือพ่ึงตัวเอง ซื้ออย่างเดียว 
                 ด้วยเหตุที่ชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นและชุมชนต้นแบบประเพณีบายศรีสู่ -ขวัญข้าว พิธีบูชา
พระแม่โพสพ และมีกิจกรรมที่หลากหลายท าให้หน่วยงานต่างๆในจังหวัดสระแก้ว จึงเลือกใช้ชุมชน
เป็นต้นแบบน าร่องขยายผลและสร้างผลงาน หรือนโยบาย ดังเช่นการเป็นหมู่บ้าน“นวัตวิถี” เป็นต้น 
                  ดังนั้น การที่ถูกลือกใช้เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการตามนโยบาย จึงเป็นทั้งโอกาสที่ดีของ
ชุมชน ในขณะเดียวกันก็เป็นอุปสรรคอย่างไหญ่หลวงเช่นกัน ดังเช่นหน่วยงานภายนอกที่เข้ามา
สนับสนุน กิจกรรมจะถูกก าหนดให้ท าตามเงื่อนไข ตัวชี้วัด กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน  ที่เข้ามาด าเนินการ ขาดองค์ความรู้ ขาดประสบการณ์ และไม่มีความต่อเนื่อง   ซึ่ง
บางครั้งไม่ตรงกับความต้องการ  วันและเวลาไม่สอดคล้องกับปฏิทินชุมชน ส่งผลกระทบต่อวิถีการ
ด ารงชีพของชุมชน   
 
 ควำมม่ันคงของชุมชน  
                สำมวิถีวัฒนธรรม...คือ พลังชุมชน  

 
 ประเพณีและพิธีกรรมการ “บายศรี-สู่ขวัญข้าว”  ใดส้ร้างคุณค่าในเชิงวิถีวัฒนธรรมด ารง

ชีพของชุมชน เป็นการอนุรักษ์วิถีประเพณีท่ีดีงามมาแต่โบราณ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานราก
ของชุมชนเจ้าของประเพณีให้มากขึ้น เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน และต าบลเขา
สามสิบ โดยเฉพาะ ความภาคภูมิใจที่บ้านคลองสามสิบ คือ ผู้ก่อก าเนิด และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็ว
วิถีวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  

ชุมชนบ้านคลองสิบสาม มีความเจริญรุ่งเรือง เรื่อง การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  มีการอนุรักษ์และ
คัดพันธุ์ไกพ้ืนบ้าน โดยมีวัถุประสงค์หลัก เพ่ือเป็นอาหารในครัวเรือนแบบพ่ึงตนเอง และจัดตั้งเป็น
กลุ่มมาพร้อมกับสภาวัฒนธรรมต าบลเขาสามสิบ และถูกต้องตามกฏหมาย โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 50 
ปีขึ้นไปที่อยู่บ้านเลี้ยงหลาน  ประกอบอาชีพเสริมในการเลี้ยงไก่เพ่ือเป็นอาหารครัวเรือน  
             และวิถีวัฒรธรรมแห่งภูมิปัญญา  “หยดน้ าจากฟ้า ปวงประชาสุขใจ ” เป็นภูมิปัญญาแห่ง
ความภาคภูมิใจ  ที่ทหารน าจาก “วัง” เรียกว่า “กกราชินีพันปีหลวง”  มาปลูกบริเวณป้ายรับเส็จ



ของทหาร จากนั้นชาวบ้านได้ขอแบ่งมาปลูกและขยายพันธุ์ในหมู่บ้าน ได้ทอเสื่อ “ลายดอกพิกุล”  
ถวายสมเด็จพระเทพฯ ในปี พ.ศ. 2557  และสร้างผลิตภัณฑ์เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 
ดาว ของจังหวัดสระแก้ว จากนั้นในปี 2562 ชุมชนมีกระแสที่ชาวบ้านให้ความสนใจเรื่อง สมุนไพร
นาคราช จึงคิดน าวิถีชุมชนจึงน าผลิตภัณฑ์เสื่อกกลายนาคราช ถวายสมเด็จพระเทพฯในวันที่ 9 
มกราคม พ.ศ. 2562  

 วิถีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชน ทั้ง 3  เรื่อง ได้ถูกน ามาสร้าง วิสัยทัศน์  “บ้านคลองสิบ
สามเป็นหมู่บ้านคุณธรรมน าชีวิตแบบพอเพียง” 

ภายใตค้ าขวัญ “ประชาร่วมใจ เกษตรก้าวไกล ใฝ่หาความรู้ ชีวีเป็นสุข  
                            มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โอกำส...กับควำมรุ่งเรอืงที่ (เกือบ) จำงหำย.....  
               มมุมอง.... ที่แตกต่ำง 

   ความรุ่งเรืองในวิถีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชน ทั้ง 3  เรื่อง ได้ถูกน ามาสร้าง วิสัยทัศน์  
“บ้านคลองสิบสามเป็นหมู่บ้านคุณธรรมน าชีวิตแบบพอเพียง”ค าขวัญ “ประชาร่วมใจ เกษตรก้าว
ไกล ใฝ่หาความรู้ ชีวีเป็นสุข มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง" 
             โอกาส...ของการพัฒนา กับความรุ่งเรือง ของบ้านคลองสิบสามกลายมาเป็นเป็นชุมชน
ต้นแบบของการพัฒนา ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาวัฒนธรรมต าบลแห่งแรกของจังหวัดสระแก้ว โดยมี
วัฒนธรรมการทอเสื่อกก การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน และเป็นผู้น าเริ่มต้นประเพณีบายศรีสู่-ขวัญข้าว ที่
ปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว 
        ท าให้ ....หน่วยงานต่างๆในจังหวัดสระแก้ว เลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบน าร่องขยายผลหลาย
หน่วยงาน เช่น เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาของตนเอง  10  ด้านสามารถตอบสนองวิถีการด ารงชีพของชุมชน 
      และสุดท้ายในปัจจุบัน เป็นชุมชน “....นวัตวิถี”ตามนโยบายของรัฐ ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้าง
ผลิตภัณฑ์ กว่า 10 ชนิด 
      “ ชาวบ้าน เป็นมิตรไมตรี มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีพลังอ านาจในชุมชน” 
 
      มุมมอง.... ที่แตกต่ำง  
                  .... แห่งกำรพัฒนำ 
 
 การทีชุ่มชนมีความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ได้รับการยอมรรับ มีพลังแห่งความเข้มแข็ง
กลายเป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียง จึงเป็นเป้าหมายที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาท ากิจกรรม  
สนับสนุนทั้งเชิงความรู้และงบประมาณ นอกจากนี้ ยังได้รับการพัฒนาและคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้น
แบบอย่างต่อเนื่อง เกิดความภาคภูมิใจของชาวบ้าน   
           ขณะเดียวกัน การเข้ามาสนับสนุนของหน่วยงาน บางครั้งส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีพ 
เวลาในการท ามาหาเลี้ยงชีพที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์และปฏิทิน
ฤดูกาลของชุมชน  กิจกรรมที่สนับสนุนส่วนหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ชุมชนต้องการ  ขาดองค์ความรู้ 
ประสบการณ์และไม่มีความต่อเนื่อง กิจกรรมมักจะถูกก าหนดให้เป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ ตัวชี้วัดที่
ต้องประเมิน วันและเวลาที่ต้องท าให้ส าเร็จหรือบรรลุ เป็นมุมมองที่แตกต่างของชุมชน   
   การเสียสละเวลาด าเนินการตามนโยบายของรัฐ ของหน่วยงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ถือว่า
เป็นโอกาสของชาวบ้านที่จะได้รับความรู้ แนวคิด และวิถีปฏิบัติใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้มาพัฒนา
ต่อยอดอาชีพของตนให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น   แต่ถ้าชาวบ้านมองเห็นเป็นข้อจ ากัดในการท ามาหา
เลี้ยงครอบครัว ดูแลครอบครัว การเสียสละเวลา และทุนทรัพย์เพ่ือร่วมกันท างานให้ส าเร็จ ท าให้
ชาวบ้านมองเห็นว่าเป็นภาระที่ต้องระดมทุนทรัพย์หรือทรัพยากรของชุมชนเข้ามาสนับสนุน ดังกรณี
ตัวอย่างกิจกรรมประกวด หรือแข่งขัน ท าให้โครงสร้างแห่งพลังชุมชน อ่อนแอลงเป็นต้น 

ความอ่อนแอ...ที่แฝงเร้น 



       โดยความเป็นจริง ความอ่อนแอของครัวเรือนเป้าหมาย มิได้เกิดขึ้นโดยตรงจากส่ิง
ใดสิ่งหน่ึงโดยตรง    ภาวะหน้ีครัวเรือนเป้าหมายเพ่ิมขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการมีรายได้ท่ี
ลดลง มีรายจ่าย หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการด ารงชีพในชีวิตประจ าวันสูงขึ้น  ในขณะเดียวกัน
ก็ขาดช่องทางสร้างรายได้เสริม การอยู่บ้านเล้ียงหลาน ไม่มีอาชีพขาดโอกาสในการสร้าง
อาชีพใหม่ๆ  ลูกหลานส่วนหนึ่งจึงออกไปท างานต่างถิ่นโรงงานอุตสาหกรรม  มี
พฤติกรรมการด ารงชีพเปลี่ยนไป หันไปซื้อสิ่งของเพื่อความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มขึ้น 
การช่วยเหลือตัวเองลดลง   ขาดความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆในการประกอบอาชีพ 
หน่วยงานภายนอกใช้ชุมชนเป็นฐานสร้างผลงาน นโยบายรัฐท่ีไม่สอดคล้องวิถีชุมชน 
กิจกรรมกลุ่มยังมีลักษณะปัจเจก ยังไม่เป็นระบบ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีเกิดขึ้น 
 

 
 
                   “ความอ่อนแอของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายผลิตภัณฑ์เสื่อกก 

10 ครัวเรือน คือ ภาระหนี้ 1,233,000 บาท 
และภาพปรากฏ แห่งข้อเท็จจริง ครัวเรือนเป้าหมาย” 

 
 จุดเด่น                                                                          จุดด้อย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศักยภำพ
ครัวเรือน 

ชุมชนสัมพันธ์กันดี 
- ช่วยเหลือกัน 
-ร่วมกันท างาน 
-มีกองทุนสวัสดิการ 
-มีผู้น าเข้มแข็ง 
-สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือ 
-มีความรู้/ภูมิปัญญา 

- -มีประเพณี สู้ขวัญข้าว 
- -สร้างผลิตภัณฑ์ปราสาทรวงข้าว 

มีทักษะเกี่ยวกับ 
-  - การท านา 
-  - การทอเสื่อ 
-  - การเลี้ยงสัตว์ 

 - เป็นชุมชน “ นวัติวิถี “ 

- เสพยาเสพติด 
- สูงอาย ุ
- ขาดความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 
- มีรายได้น้อย...ไม่มีความมั่นคง 
- ไม่มีงานท า 
- ไม่รู้ว่าจะท าอะไร 



 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกผู้สูงอายุ 

1.ค่าใช้จ่ายครัวเรือน 
 - ข้าว เฉลี่ย 2 ถัง 
 - อาหารแห้ง  
 - เครื่องปรุง  
 - อาหารเสริม 

- - อ่ืนๆ 
 

5. เครื่องใช้ 
- อุปกรณ์เครื่องครัว  
- อุปกรณ์ท าความสะอาด 
- น้ ายาล้างจาน 
- ผงซักฝอก 
- เครื่องใช้ในห้องน้ า   
- เครื่องใช้ท าความสะอาด   
- แก๊สหุงต้ม   
- อ่ืนๆ   

2. ค่าใช้จ่ายด ารง
ชีพ 

- - เสื้อผ้า 
- - เครื่องแต่งตัว 
- - ไฟฟ้า  
- - น้ าปะปา 
- - น้ ามันรถ 
- - ค่าโดยสาร 
- - ค่าจ่ายบ ารุง 

- อ่ืนๆ 

-  
6. ประกอบอาชีพ 
- เมล็ดพันธุ์ 
- ค่าไถ่ 
- ค่าปลูก/คนงาน 
- ยา 
- ปุ๋ย 
- นา+ข้าวโพด 
- อ่ืนๆ   

3. สิ่งฟุ่มเฟ่ือย 
- - ค่าเหล้า/สุรา 
- - หวย 
- - การพนัน 
- - บุหรี่/หมาก 

- อ่ืนๆ 

-  

4. ค่าใช้จ่ายสังคม 
- - งานบวช 
- - งานแต่ง 
- - งานบุญ 
- - งานเลี้ยง 
- - งานประเพณี 
- - อ่ืนๆ 

8. สุขภาพ 
- - ค่าหมอ/ค่ารักษา 
- - ค่ารถ/ค่าน้ ามัน 
- - อ่ืนๆ   

7. ดูแลครอบครัว 
- ค่าขนม 
- ค่าชุด หนังสือ สมุด 
- ค่ารถรับส่ง 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- อ่ืนๆ 

หนี้ครัวเรือน 1,233,000 บาท 
 

รายไดจ้ากผลิตภัณฑ์เสื่อกก 35,000 บาท/ปี 

 



ก้ำเนิด สิ่งเล็กๆ...แต่ สวยงำม  
                   ควำมหวัง...ผลติภัณฑ์เสื่อกก   
 
 ภายใต้ความเงียบเหงา...ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ขาดการเคลื่อนไหวทั้งเชิงกระบวนการกลุ่ม การ
จ าหน่าย ตลาดการค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกผู้สูงอายุขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ  

ในทางตรงกันข้าม ความอ่อนแอของครัวเรือนเป้าหมายกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกกลับเพ่ิมขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดจากภาระหนี้ครัวเรือน10 ครัวเรือน มีภาระหนี้ 1,233,000 บาท   

การเข้ามาของ โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ท า
ให้ชาวบ้านกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก มีความหวัง ดังนี้  
 

  
          

นายหาญและนางบุญยัง พวงสุวรรณ         
                

 “..การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาที่ได้ติดตัวมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ ท าให้น ามาเป็นอาชีพ          
มีรายได้เลี้ยงครอบครัว สามารถสอนลูกหลานให้ต่อยอดอาชีพได้”     

“..ปลาบปลื้มใจที่สุด เมื่อได้เข้าเฝ้าถวายผลิตภัณฑ์เสื่อกกต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” 
 “...จะท าอย่างไร...จึงจะขายเสื่อได้เพ่ิมข้ึน....”  
นางบุญยัง พวงสุวรรณ์ “....กกที่ทอเป็นผื้นแล้ว สามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้

หลายอย่าง  และกลุ่มทอเสื่อยังน าสิ่งต่างๆ มาร่วมแปรรูปเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิม  เช่น การน ากระป๋อง
เบียร์ กล่องนม มาท าเป็นหมวกขายได้...”    

“...ช่วงนี้  ขายไม่ด ี ไม่มีคนซื้อ  ต้องรอหน่วยงานเขาจัดงาน...จึงจะสั่งมา...”  
 

 



 
 

                                                นางบัวแก้ว แดงนา  
 

“….อยากทอเสื่อเป็นอาชีพเสริม ตามกลุ่มเพื่อมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว  
ทุกวันนี้ต้องเลี้ยงดู ลูกหลานและคนในครอบครัวหลายคน... 
              ล าบากมาก  รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย....”   

 

 
 
                                     นางสันทัด พุทสอน  
 

                  “...การท าเสื่อท าสาด (ทอเสื่อ) ก็พอช่วยตัดช่วยซอยได้บ้าง  
คือ ผ่าต้นกกเป็นเส้นเล็กๆ ลักษณะวนรอบต้นกกบริเวณเปลือกนอก เรียกว่า ซอย...”  

                  “...อยากปลูกต้นกกขาย...เพราะไม่มีเครื่องมือทอที่มีอยู่เป็นแบบไม้โบราณ ง่ายๆ แต่
ก็พังหมดแล้ว... 

“ดีใจมาก.. ที่มหาวิทยาลัยเข้ามาส่งเสริม...ทุกวันนี้ล าบากมาก  
ต้องเก็บของเก่าขายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ” 

  
 



 
 

                                          นางสมจันทร์ ประไพ 
 
                               “...มุ่งม่ัน ตั้งใจขึ้นจึงจะท าให้ส าเร็จ ดีใจมาก 
               ที่อาจารย์และมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยฟื้นฟูขึ้นมาให้ดีขึ้กว่าเดิม...อย่าทิ้งกัน...”  
 

 
 

                                                    นางทองปน พรมศร 
 
                               “...อยากพัฒนากลุ่มให้ดีขึ้น เข้มแข็งขึ้นเพ่ือจะได้ช่วยเหลือกัน 
                      ในชุมชน ตอนนี้เลิกไปหลายคนแล้ว เพราะไม่มีตลาด... ท าแบบเดิมๆ 
                                          รายได้น้อย ราคาไม่ดี...ไม่พอค่าใช้จ่าย”  
 
 



 
 

                                                     นางมณี ยากิจ  
 
                   “..อยากเป็นคนดี อยากช่วยเหลือทุกกคน และพร้อมให้ความช่วยเหลือ                                        
                                        ให้ทุกคนมีรายได้เพ่ิมมาใช้จ่ายในครอบครัว....” 
                “...ครอบครัว พอมีรายได้  มีความพร้อมในการทอสื่อกก  
                                         มีแปลงกก มีวัตถุดิบเพียงพอในการทอเสื่อ...” 
                        
 

 
 

                            ครอบครัวนางบุญทัน เพียรงาน  
 
               “...ปกติจะทอเสื่อได้เดือนละผืนตามศักยภาพของตน.....  
              อยากให้กลุ่มทอเสื่อมีความเข็ม แข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน...” 
                 “...อายุมากแล้ว อยากมีรายได้มากกว่านี้.....ตอนนี้ล าบาก.. 
                    ขอให้มาช่วยท าให้ส าเร็จ...”  
 
 



 
                                         นางทองค า ด่านวิชัย  

 
                      “...อยากให้สินค้าของชาวบ้านมีตลาดรองรับอาชีพของชาวบ้าน  

   จะท าให้ชาวบ้าน มีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน...ยินดี และพร้อมให้ความร่วมมือ”  
 

 
                                      นายประดิษฐ์ เดชสุภา   
 
                 “..มีอาชีพตัดเย็บเสื่อผ้า ท าไร่ ท าสวน  ดีใจมาก  
            ที่มีโอกาสมาพัฒนาความรู้ใหม่ๆและจะน าความรู้ไปทดลอง 
                     ปฏิบัติให้ครอบครัวประสบความส าเร็จ.....” 
 
 
 
      



 
 
                                  นางสนิท อัตกัป 
 
 “...การทอเสื่อ จะท าร่วมกับอาชีพปลูกผัก ซึ่งขายได้ทุกวันๆละ 200-500 บาท 

แต่ละวันหลังจากดูแลแปลงผัก ก็จะทอเสื่อเป็นรายได้เสริม เป็นครั้งๆไป...”  
 
 

“........เสียงสะท้อนเบาๆ ของ 10 ครัวเรือนเป้าหมาย 
เป็นเสียงสะท้อนเล็กๆ ที่ลุมลึกในความหมาย ที่บ่งบอกถึงความยากล าบาก 

ในวิถีผลิตจากผลิตภัณฑ์เสื่อกก ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิต 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสภาวะในปัจจุบัน...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรำจะหวนกลับคืนสู่....วิถีแห่งควำมสุข 
                              และควำมภำคภมูิใจ ในเส้นทำงเสื่อกก...ไดอ้ย่ำงไร   
 
       การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกผู้สูงอายุ ที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆ ผลิตเสื่อกก 
และแปรรูป จากนั้นน าผลิตภัณฑ์ขายร่วมกัน ณ ที่ท าการกลุ่มเมื่อมีคณะบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามา
เยี่ยมชนและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน เนื่องจากศูนย์ถ่ายทอดองค์
ความรู้ โดย นายหาญ พวงสุวรรณ์ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท าหน้าที่ นอกจากนี้มีรายละเอียดเพ่ิมเติม 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสื่อกก ดังนี้ 
        1. ตลาดผลิตภัณฑ์เสื่อกกของกลุ่ม มี 2 ตลาด ได้แก่  1). หน่วยงานของรัฐที่สั่งซื้อ 
เพ่ือน าไปจัดนิทรรศการออกร้าน และ  2).  ตลาดของกลุ่ม ได้แก่ พ่อค้าจากจังหวัดปราจีนบุรีจะเข้า
มารับซื้อเสื่อผืนเพื่อน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 ราย 
        2. จุดเปาะบางแห่งความหวัง  

2.1 กระบวนการผลิต คือ   น้ าที่ใช้ในการบ ารุงต้นปลูก เนื่องจากการผลิตเสื่อกกต้องการต้น 
กกที่มีคุณภาพ ได้ขนาดมาตรฐาน และปริมาณที่เพียงพอ จะท าอย่างไร 

2.2 ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกกยังไม่ตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น ลวดลาย  
รูปแบบผลิตภัณฑ์ สินค้ายังไม่มีตราของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสร้างตลาด 

2.3 ไม่มีความพร้อมในการผลิต คือ เมื่อมียอดสั่งซื่อจากลูกค้า หรือหน่วยงาน กลุ่มจึงจะเร่ง 
ผลิตท าให้ผลิตไม่ทัน แต่ถ้าผลิตไว้ล่วงหน้าไม่มีตลาดรองรับ เพราะมีตลาดไมแ่น่นอนท าให้เสี่ยง    
 
เส้นทำงเสื่อกกสำยใหม่.....บันไดแห่งควำมหวัง 
                         
 
                                         สร้ำงคน สร้ำงกลุ่ม สร้ำงผลิตภัณฑ์  
 
           จุดเปลี่ยนแห่งความหวัง โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ปัญหาความยากกจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนในชนบท โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว ท าให้ชาวบ้านกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก มีความหวัง โดยทีมงานของมหาวิทยาลัยร่วมกับ
ครัวเรือนเป้าหมาย ได้วางแนวทางในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนการพัฒนายกระดับ
รายได้   
       
                    “...บันได 10 ขั น 

......มุ่งสร้ำงกำรยกระดับรำยได้ครัวเรือน” 
 



  การสร้างผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยการสนับสนุน
ทั้งเชิงนโยบาย กระบวนการและงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ผ่านงานวิชา
ศึกษาทั่วไป ทีมงาน ได้สร้างบันไดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 
                     ขั้นที่  10. ประเมินความพึงพอใจของหน่วยสนับสนุน/ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย 
 
                              9. ติดตามความก้าวหน้า / และพัฒนาช่วยเหลือ 
                              8. สนับสนุน / ช่วยเหลือ / ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
                              7. พัฒนาลวดลาย / รูปแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างตราผลิตภัณฑ์ 
                              6. พัฒนาหลักสูตร / เทคนิควิธีการ / กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์                                         
                              5. พิจารณาและจัดเตรียมสถานที่ / รายการวัสดุ 
                              4. จัดระบบคณะท างานกลุ่ม/ กลไกการท างาน /กติกา 
                              3. วเิคราะห์รายรับ-จ่ายครัวเรือน/ ดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
                                 / วิเคราะห์ปัญหาของกลุ่ม 
                              2. สะท้อนภาพครัวเรือนที่ส าเร็จ / เสริมสร้างทักษะพ้ืนที่ชีวิต  
                                 / โครงสร้างทรัพยากรทุนครัวเรือน 
                     ขั้นที่   1. เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย   
 
 

สร้ำงกรอบแนวคิดพิชิดควำมหวัง 
แห่งควำมยั่งยืน 3 ระดับ   ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

                                             (โกมล จันทวงษ์: 2559) ดังนี้ 
                                         ระดับที่  1 ระดับวิถียังชีพ  ได้แก่  

ปฏิบัติตนเรียบง่าย มีกินมีใช้ มีรายได้ไม่เป็นหนี้เกินก าลัง และสุขภาพอข็งแรง 
                                         ระดับท่ี  2 ระดับผู้น้ำชุมชน  ได้แก่   

มีทิศของทางการพัฒนา บนพ้ืนฐานวิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดี  และมีเครือข่ายความร่วมมือ 
                                         ระดับท่ี  3 ระดับผู้น้ำสังคม  ได้แก่ 

 มีกระบวนทัศน์ใหม่  มีนวัตกรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีเครือข่ายหลายมิติ  
สามารถออกแบบชีวิต บุคคล ชุมชน และสังคมได้  
  (ที่มา: ส านักคิด  ดร.โกมล  สถาบันฯ จันทวงษ์) 

 
 
 
 
 
 



สร้างพลังผลลัพธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(โกมล จันทวงษ์: 2560)  

              

 
 
                                                          
 
 

                                                          
 

สร้างคน  = สร้างคนให้มัทักษะชีวิตในการด ารงชีพ 
สร้างกลุม่ = สร้างกลุม่ให้มีพลัง 

สร้างผลิตภณัฑ ์ = สร้างผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทยผ์ู้บริโภค 
 

 
                
 

Balance

DefferenceChange

กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์

คน

ด้ำเนินชีวิตอย่ำงรู้เท่ำทัน เป็นสุข 
  



                   กรอบแนวคิดกำรพัฒนำยกระดับรำยได้   

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
       สร้างคน  = สร้างคนให้มัทักษะชีวิตในการด ารงชีพ 

            
กำรวิเคราะห์บริบทและประสบการณ์ในการด ารงชีพของครัวเรียนที่ประสบความส าเร็จ

และครัวเรือนเป้าหมาย  โดยสมาชิกครัวเรือน ปรากฏภาพของตัวอย่างครัวเรือนที่ประสบ
ความส าเร็จมีลักษณะดังนี้ 

 
                                       1.   สร้ำงภำพสะท้อนควำมส้ำเร็จ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกก          แนวคิดการพัฒนา  

1). พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 
2). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3).  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความ
ยากจนของ มหาวิทยาลัย  
4).ประสบการณ์ทีมพัฒนา 
5). เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(SDGs) 
  

 

ขั้นที่ 1 เตรียมครัวเรือนเป้าหมาย 
ขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อมกลุ่ม 
ขั้นที่ 3  ฝึกปฏิบัติการ 
          ทบทวนอดีต  
          เรียนรู้ปัจจุบัน 
          คาดหวังอนาคต 

  

ครัวเรือนรายได้เพ่ิม 

ภำพสะท้อน
ควำมส้ำเร็จ 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถรู้วิธีกำร 
- ท ามาหากิน 
- การเพาะปลูก 
- ลดต้นทุนการผลิต 
- การค้า/การขาย 
- ผลผลิต/สินค้า 

ใช้จ่ำยส่ิงท่ีจ้ำเป็น 
- คนในครอบครัวช่วยเหลือกัน 

ไม่ลงเชื่อค้ำ “โฆษณำ” “อดทน ขยัน มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ” 
“รู้จักการท ามาหากิน” 



2.สร้ำงแนวทำงด้ำเนิน...ชีวิต 

 
 

- รักในอาชีพที่ท า 
- หาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนา 
- ค่อยๆท าไปทีละน้อย ส าเร็จแล้วจึงขยาย 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.สร้ำงจุดเด่น เน้นแก้จุดด้อยครัวเรือน  

                                 
 จุดเด่น                                                                          จุดด้อย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทำงด้ำเนิน...
ชีวิต 

ปฏิบัติศิล 5 มีความซื่อสัตย์ 

มีความอดทน 
- จริงจัง 
- ตั้งใจ 
- มุ่งม่ัน 

ประกอบอาชีพที่...มีรายได้ทุกวัน 
- เน้น...หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- ท า...เกษตรผสมผสานหลายๆอย่าง 
- เป็น...เกษตรปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมี 

กับ 

“ สองมือ ” 

ลงมือท้ำ 

ศักยภำพ
ครัวเรือน 

ชุมชนสัมพันธ์กันดี 
- ช่วยเหลือกัน 
-ร่วมกันท างาน 
-มีกองทุนสวัสดิการ 
-มีผู้น าเข้มแข็ง 
-สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือ 
-มีความรู้/ภูมิปัญญา 

- -มีประเพณี สู้ขวัญข้าว 
- -สร้างผลิตภัณฑ์ปราสาทรวงข้าว 

มีทักษะเกี่ยวกับ 
-  - การท านา 
-  - การทอเสื่อ 
-  - การเลี้ยงสัตว์ 

 - เป็นชุมชน “ นวัติวิถี “ 

- เสพยาเสพติด 
- สูงอาย ุ
- ขาดความรู้ในอาชีพที่ท า 
- มีรายได้น้อย...ไม่มีความมั่นคง 
- ไม่มีงานท าต่อเนื่อง 
- ไม่รู้ว่าจะท าอะไรดี 



                                         4. สร้ำงพื นที่ชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝึก...ปฏบิัต ิ
ทักษะ...ชีวิต 

การค้นหา...พ้ืนที่ชีวิต 
การสร้าง...พ้ืนที่ชีวิต 
การนั่ง....อย่างมีพลัง 
การหายใจ...อย่างผ่อนคลาย 
การเดิน...อย่างมีเป้าหมาย 
การมองไปข้างหน้า... 
 - อย่างเลื่อยลอย 
 - อย่างมีเป้าหมาย 

พื นที่ชีวิต การด าเนินชีวิต 
ด้วย“ สมอง “ 

 กับ สองมือ สร้าง 
ปัญญา 

 

    การคิดอย่างเป็น “ระบบ” 
คิดคนเดียว   แชร์ความคิด 

คิดรวมเป็นหนึ่ง 



                    สร้ำงกลุ่ม = สร้ำงกลุ่มให้มพีลัง 
  

    1.วิเคราะห์...ปัญหากลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 

การวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกของกลุ่มเป้าหมาย  โดย เทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ พบ
ประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 

ประเด็นพฤติกรรม พบว่า ลูกค้าสั่งสินค้าเป็นช่วง การผลิตไม่ต่อเนื่องปริมาณการปลูกกกน้อย 
2)   สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การทอเสื่อจะท าที่บ้านสมาชิก และมีสมาชิกบางคนที่ปลุกกกไว้ทอ

เอง จ านวน 4 ครัวเรือน และทอเสือกกจ านวน 7 ครัวเรือน พืนที่ปลูกมีน้อย 
3) สภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจุบันความจ าเป็นในการใช้เสื่อกกน้อยลง คนส่วนใหญ่

ค่านิยมหันไปใช้ท่ีนอนนุ่มอย่างอื่น เช่น ยางพารา 

4) กลไกสนับสนุน ท่ีเข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ กรมป่าไม้ 
สนับสนุนกองทุน 30000 บาท  พัฒนาชุมชน สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ หน่วย 

พัฒนาสังคมท่ี 21 สนับสนุนกี่ทอเส่ือกก และพลังงานจังหวัดสนับสนุนโรงอบพลังแสดง
อาทิตย์ 

5) ปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้ จ านวนผู้ปลูกในพื้นที่มีน้อย ต้นกกมีน้อย ทอยาก ท าได้น้อย 
ขาดแหล่งน้ า/แปลงปลูก  ขาดเงินทุน/รายได้น้อย ตลาดรองรับแคบ ผู้สนใจมีน้อย ขาดความรู้ในการ

แปรรูป ขาดพันธุ์  ขาดอุปกรณ์/อุปกรณ์การทอ  ไม่เพียงพอ  ขาดวิทยากรมาชี้แนะแนวทาง 
6) ผลกระทบ มีดังนี้ 

-ด้านสุขภาพ ได้แก่ เร่งท างานมาก  พักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดความเคร่งเครียด สุขภาพทรุดโทรม 
ร่างกายอ่อนแอ ขาดการดูแลสุขภาพหมกมุ่นกับงาน 

-ด้านสังคม ได้แก่ ไม่ค่อยมีเวลาดูแลคนในครอบครัว ไม่มีเวลาพบปะผู้คน ห่างเหิน และเริ่มโดดเดี่ยว 
-ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ รายได้น้อย ไม่พอค่าใช้จ่าย สิ้นค้ารายค้าถูก ตลาดแคบ คนใช้น้อย  ต้องหา

รายได้...ทางอ่ืนเพิ่ม 
-ด้านทรัยยากร และสิ่งแวดล้อม ได้แก่  สภาพอากาศแห้งแล้ง พ้ืนที่ปลูกขาดแคลนแหล่งน้ า และ

ปริมาณกกมีจ านวนลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภำพข้อมูลบ่งชี กลุ่มผลิตภัณฑเ์สื่อกก 
 
 

ผลิตภัณฑ ์

  

  

    

วิเครำะห์...ปัญหำ 
กลุ่มผลิตภัณฑ ์

เสื่อกก 

สุขภาพ 
-เร่งท างานมาก  
- พักผ่อนไม่เพียงพอ 
-เคร่งเครยีด 
-สุขภาพทรุดโทรม 
-ร่างกายอ่อนแอ 
-ขาดการดูแล
สุขภาพ 
หมกมุ่นกับงาน 

 

สังคม 
-ไม่ค่อยมเีวลาดูแลคน
ในครอบครัว 
-ไม่มีเวลาพบปะผู้คน 
-ห่างเหิน 
-เริ่มโดดเดี่ยว 

เศรษฐกิจ 
- รายได้น้อย 
- ไม่พอค่าใช้จ่าย 
- สิ้นค้ารายคา้ถูก 
- ตลาดน้อย 
- คนใช้น้อย 
-ต้องหารายได้...ทางอื่นเพิ่ม 

ผลกระทบ 

ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม 
- แห้งแล้ง พื้นที่ปลูก
กกลดลง 
- การเพาะปลูกท าได้
ยากล าบาก/ 
- จัดหาวัถตุดิบยาก 

ตลาดรองรับแคบ 
ผู้สนใจมีน้อย 
ขาดความรู้ในการแปรรูป 
ขาดพันธุ ์
ขาดอุปกรณ ์
อุปกรณ์การทอไม่เพียงพอ 
ขาดวิทยากรมาช้ีแนะแนวทาง 
 

- จ านวนผู้ปลูกในพ้ืนท่ีมีน้อย 
-คนปลูกกกมีน้อย 
-การทอมีขั้นตอนมา 
-ทอยาก ท าได้น้อย 
-ขาดแหล่งน้ า/แปลงปลูก 
-ขาดเงินทุน/รายได้น้อย 

พฤติกรรม 
 - ลูกค้าสั่งเป็นช่วงๆ 
- มีการผลิตเป็นช่วงๆ 
- ปลูกกกน้อย 

สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ  
   สมาชิกทอเสื่อท่ีบ้านของ
ตน  7 ครัวเรือน โดยมี
แปลงกก จ านวน 4 
ครัวเรือน พื่นที่ปลูกกกไม่
มาก 
 

สภาพแวดล้อมทางสังคม 
  ปัจจุบันความเจริญทาง
เทคโนโลยีก้าวหน้า คน
ส่วนใหญ่ค่านิยมหันไปใช้ที่
นอนนุ่มอย่างอ่ืน เช่น 
ยางพารา แทนการใช้เสื่อ
กก 
 

กลไกสนับสนุน 
1.หน่วยงานสนับสนุนท่ีผ่าน
มาได้แก่ กรมป่าไม้ พัฒนา
ชุมชน หน่วยสังคมพัฒนาที่ 
21 พล้งงานจังหวัด 
2.ผู้น าชุมชน  
3.คณะกรรมการกลุม่
ผลิตภณัฑ ์
 

   ปัญหำ    ปัญหำ 

  รำกเหง้ำ 



                                2. สร้ำงทีมงำนร่วมขบวน 
 
  

ทีมพัฒนำลวดลำยผลิตภัณฑ์ ได้แก่   
 

1) นายหาญ พวงสุวรรณ   หัวหน้า 
 2) นางบุญทัน เพียรงาน  

3) นางมณี ยากิจ 
 

ทีมพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 
 

1) นางบุญยัง พวงสุวรรณ หัวหน้า 
2) นางทองปน พรมศร 

3)  นางสมจันทร์ ประไพ 
4) นางสันทัด พุธสอน 

 
ทีมพัฒนำตรำผลิตภัณฑ์ ได้แก ่
1) นายหาญ พวงสุวรรณ หัวหน้า 

2) นางบัวแก้ว แดงนา 
3)  นางทองค า ด่านวิชัย 

4) นางสนิท อัตกัป 
 

บูรณำกำรทีมผลิตภัณฑ์เสื่อกก   6 ฝ่ำย ดังนี  
1) ฝ่ายบริหารจัดการ 

2) ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3) ฝ่ายการเงินและการบัญชี 

4) ฝ่ายการตลาดและจัดจ าหน่าย 
5) ฝ่ายกองทุนสวัสดิการสัจจะสะสมทรัพย์ 

6) ฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือ 
 

                     ระเบียบข้อบังคับ 
1 ชื่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านคลองสิบสาม 
2.วัตถุประสงค์  
          1). เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตกกเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
          2). เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าชุมชน (OTOP) สร้างรายได้เพ่ิมให้แกส่มาชิก 
          3).เพ่ือจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก 



3. ที่ตั้งท าการ 378 หมู่ 3 บ้านคลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 4. กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ 
     1).การเพาะกล้าพันธุ์ การปลูกกก  
     2) การแปรรูปต้นกก  
     3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก 
     4) การจ าหน่ายกล้าพันธุ์และผลิตภัณฑ์แปรรูป 
     5) กองทุนสวัสดิการสัจจะสะสมทรัพย์  
   5.  สมาชิกกลุ่ม 
        1) สมาชิกท่ีปรึกษา   ได้แก่ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
อุตสาหกรรมจังหวัด พลังงานจังหวัด หน่วยพัฒนาสังคมท่ี 21 พัฒนากรอ าเภอเขาฉกรรณ์ พัฒนา
ชุมชนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสร้างเสริม
กระบวนการเรียนรู้และวิถีชุมชน “จันทวงษ”์ 
         2) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ครัวเรือนในหมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม ต าบล เขาสามสิบ  
อ าเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
         3) สมาชิกเครือข่าย ได้แก่ กลุ่มทอเสื่อบ้านพระเพลิง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนส่งออก
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

บันไดผลลัพธ์ ก่อให้เกิดรายได้    

   1.สร้างแปลงปลูกกก/บ ารุงรักษา   
2. แปรรูปต้นกกเป็นเส้น ตากแห้งและย้อมสีเส้นกก  

3. ทอเสื่อกกตามลวดลาย   
4 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก  

5. ร้านค้าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกก และสิ้ค้าชุมชน 
 

กติกำ ข้อตกลง 

1. สมาชิกท้ัง 10 ครัวเรือน เป็นคณะท างานทั้งหมด 
2.เข้าร่าวมกิจกรรมตามปฏิทินที่กลุ่มก าหนด 

3. ครัวเรือนเป้าหมายต้องด าเนินกิจกรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรมในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เสื่อ
กกเพ่ือให้เกิดรายได้ 

 
มุ่งมั่นสู่...การยกระดับรายได้.......  

สร้างผลิตภัณฑ์  = สร้างผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค 
                            ตอบโจทย์อย่างไร... 
                                          เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์   
       



 

วิเครำะห์โครงสร้ำงทรัพยำกรทุนครัวเรือน 

 

 
 
 
 
 
 



เสริมสร้างพลังอ านาจ…..สมาชิก 
                         .....มุ่งสู่เป้าหมาย  
 

บทเรียนแห่งความหวัง  
 
“……การได้มาศึกษาดูงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกท่ี ศูนย์ศิลป์  
ท าให้ได้แนวคิด  รูปแบบกระบวนการกลุ่ม ลวดลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์                         
     และโดยเฉพาะการสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน..” 
  

การศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกท่ีศูนย์ศิลป์บางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด 
จันทบุรี ท าให้ทราบว่า  ความเป็นมาของกลุ่มทอเสื่อ เกิดจากพ้ืนที่บริเวณแถวนี้ มีกกน้ าก่อยขั้นเป็น
จ านวนมากในแหล่งน้ า  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพ่ือใหชาวบ้านแถวนี้ มีอาชีพ และรายได้เสริม
จากภูมิปัญหา และช่วยเหลือกันในชุมชน  กลุ่มเป้าหมายของกลุ่ม ได้แก่ สามชิกที่สนใน มารวมตัว
กัน จ านวน 76   ครัวเรือน ใน 4 หมู่บ้าน การพัฒนาลวดลาย ที่ตลาดต้องการมากเป็นลวดลาย
ประจ าถิ่นของตนเอง คือ ลายแดงด า กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ได้แก่ สมาชิกจะแปรปลุก
ต้นกกเป็นเส้นกก แห้งและย้อมสีพร้อมทอได้ หรือ ทอเป็นผืนมาจ าหน่ายให้กลุ่ม กลุ่มจะท าหน้าที่
พัฒนาลวดลาย   แปรรูป/รูปแบบ และติดตราผลิตภัณฑ์ สมาชิกและที่มาของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียน 
ได้จากการสนับสนุนของกองทุนชุมชน (SIFF) การจัดตั้งกลุ่มและกระบวนการของกลุ่ม มี
คณะกรรมการผ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายด าเนินงาน ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายขาย  การ
บริหารจัดการและการตลาด 

- ปัญหำและอุปสรรค   
ที่ส าคัญ คือ เนื่องจากเป็นกกน้ ากร่อยล าต้นสูงประมาณ  2 เมตร 

เมื่อมีฝนตก หรือลมแรง เพราะเป็นพื้นที่ติดชายทะเล จ าท าให้ต้นกกหักหรือล้มเกิดข้ึน 
จะต้องท าการเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายใน 2  วัน  

ก่อนที่จะเสียหาย 
ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ สมาชิกต้องร่วมกัน หรือช่วยกันเก็บเกี่ยว ให้ทัน 

 
-ด้ำนกำรผลิต  

รูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้านลวดลาย ด้านการตลาด   ด้านตราผลิตภัณฑ์  
 ไม่มีปัญหา 

 เพราะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  
โดยจ าหน่ายที่ศูนย์แหล่งเดียว ไม่น าไปจ าหน่ายที่อ่ืน ซึ่งมียอดจ าหน่าย  

ไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อเดือน 
 

 



        
 

กลุ่มเป้าหมายครัวเรียนผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านคลองสิบสาม 
ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลป์ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 

ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
 

     

กลุ่มเป้าหมายครัวเรียนผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านคลองสิบสาม 

 

อาจารย์อุทัย สีเผือกให้การตอนรับ 



      

ป้าแดง นางพัชรินทร์ สีเผือก   เป็นวิทยากร  อาจารย์อุทัย สีเผือกให้การตอนรับ 
 

  

กลุ่มเป้ำหมำยครัวเรียนผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้ำนคลองสิบสำม 
ก าลังศึกษา ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง 

   

ศึกษารูปแบบ     

 

ค้นหา ลวดลาย 



     ถนนสำยเสื่อกก....ไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลำบ 
 
                            “ปัญหำและอุปสรรค” 
 

ผู้บริโภค ลูกค้าสั่งสินค้าเป็นช่วง q 
การผลิตไม่ต่อเนื่องปริมาณการปลูกกกน้อย 

พ้ืนที่ปลูกมีน้อย ท าให้วัตถุดิบมีน้อย 
ความจ าเป็นในการใช้เสื่อกกน้อยลง 

คนส่วนใหญ่ค่านิยมหันไปใช้ที่นอนนุ่มอย่างอ่ืน เช่น ยางพารา 
กลไกสนับสนุนช่วยเหลือมีข้อจ ากัดด้านความต่อเนื่อง 

การผลิตมี ขั้หลายนตอน ทอยาก ใช้เวลานาน 
ขาดแหล่งน้ า/แปลงปลูก 
ขาดเงินทุน/รายได้น้อย 

ตลาดรองรับแคบ 
ผู้สนใจมีน้อย 

ขาดความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ขาดกล้าพันธุ์   

ขาดอุปกรณ์/อุปกรณ์การทอ  ไม่เพียงพอ 
ขาดวิทยากรมาชี้แนะแนวทาง 

 
  ผลกระทบ   

-ด้านสุขภาพ ได้แก่ เร่งท างานมาก  พักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดความเคร่งเครียด สุขภาพทรุดโทรม 
ร่างกายอ่อนแอ ขาดการดูแลสุขภาพหมกมุ่นกับงาน 

-ด้านสังคม ได้แก่ ไม่ค่อยมีเวลาดูแลคนในครอบครัว ไม่มีเวลาพบปะผู้คน ห่างเหิน และเริ่มโดดเดี่ยว 

-ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ รายได้น้อย ไม่พอค่าใช้จ่าย สิ้นค้ารายค้าถูก ตลาดแคบ คนใช้น้อย  ต้องหา
รายได้...ทางอ่ืนเพิ่ม 

-ด้านทรัยยากร และสิ่งแวดล้อม ได้แก่  สภาพอากาศแห้งแล้ง พ้ืนที่ปลูกขาดแคลนแหล่งน้ า และ
ปริมาณกกมีจ านวนลดล 

 
 
 
 



 กรุงโรม...ไม่ไดส้ร้างเสรจ็ในวันเดียว 
            มุ่งมั่น ก้าวต่อไปด้วยใจรัก...เพื่อยกระดับรายได ้
            
 

“สมาชิกกลุ่ม  มุ่งมั่น ตั้งใจ เพ่ือความส าเร็จ ” 
 

 
 

การจักหรือซอย....เส้นกก เพื่อน าไปอบแห้ง 
 

            
 
          เส้นกกแห้ง....ธรรมชาติ                               เส้นกกแห้ง....ผ่านการย้อมสี           

เส้นกกแห่ง พร้อมเข้าสู่กี่...ทอเสื่อตามลวดลาย 
 



           
 

                                           เส้นกกแห้ง...... เข้าสู่กี่ทอ   
 

 
อภิปรายซักถาม สร้างความเข้าใจ ระหว่างวิทยากร สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย และทีมพัฒนา 

 

     
 

สมาชิกซักถาม ข้อข้องใจ  
     

 



 
ระดมความคิด 

 

   
 

บรรยากาศ.....โดยรวม 
 

         
พักกลางวัน รับประทานอาหารร่วมกัน  

 

 
 



                          ติดตึงทรงจ า...ผลิตภัณพ์เสื่อกก 

1. ลายดอกแก้ว 
2. ลายไทย 

3. ลายก้างปลา 
4. ลายดอกเอ้ือง 

5. ลายดอกเอ้ืองกาบบัว 
6. ลายต้นสน 

  
เสื่อกกลวดลายเดิม 6 ลวดลาย 

 

       
 

   ลายดอกเอ้ืองกาบบัว                                     ลายดอกเอ้ือง 
 

            
           ลายก้างปลา                                          ลายดอกแก้ว 

 



        
 

                ลายไทย                                                   ลายต้นสน 
 

และร่วมกันออกแบบลายใหม่ 1 ลาย ได้แก่ ลายคลื่นน้ าไหล โดยปรับปรุงจากลายไทย 
เสื่อกกลวดลายที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

 

 
 

ได้แก่ ลายน้ าไหล 
 

     การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก ด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่ม และร่วมกันทบทวนรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก รูปแบบผลิตภัณฑ์  ได้แก่ 

1. เสื่อปูที่นอน 
2. เสื่อพับ 
3. ผลิตภัณฑ์แปรรูป  

3.1) พวงกุญแจ 
3.2) กระเป๋าสตางค์ 
3.3) ที่วางรองเท้า 
3.4)  หมอนหนุน 
3.5) กระเป๋าใส่โทรศัพท์ 
 



รูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่ปรับปรุงพัฒนำขึ นใหม่ 
 

1.กระเป๋าสะพาย กระเป๋าหิ้ว 
2.แฟ้มอัลบั้มรูป 
3.กล่องไม้จิ้มฟัน 

4.กระเป๋าใส่ดินสอปากกา 
5 เสื่อรองนั่งคนเดียว (สนะ) 

 
รูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่ปรับปรุงพัฒนำขึ นใหม่ 

 

           

                    กระเป๋าหิ้ว                                     อัลบั้มภาพ 

          

กระเป๋าใส่ดินสอ ปากกา  กล่องไม้จิ้มฟัน                  ตราผลิตภัณฑ์เสื่อกกท่ีสร้างขึ้น 
 

การสร้างตราผลิตภัณฑ์เสื่อกก ด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่ม และร่วมกันระดมความคิด
เกี่ยวกับการสร้างตราผลิตภัณฑ์เสื่อกก  โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย รวงข้าว พระแม่โพสพ พิธีสู่
ขวัญข้าว เสื่อ และภูเขาสามสิบ  

 
 
 
 



22 วัน...แห่งควำมหมำย ผลิตภัณฑ์ที่ได ้
       ควำมท้ำทำย....แห่งคุณค่ำ 

 
  กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกกมีครัวเรือนเป้าหมาย  10 ครัวเรือน สมาชิก  36 
คน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ด้านลวดลาย พบว่า ได้พัฒนาต่อยอดลายไทยเป็นลายน้ าไหลและ
พัฒนาลวดลายใหม่ 2 ลายอยู่ระหว่างด าเนินการ  ได้แก่ ลายรวงข้าวที่สอดคล้องกับจุดเข็งชุมชน
และลายนาคาสอดคล้องวิถีด ารงชีพชุมชน ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าหิ้ว แฟ้มอัลบั้มภาพ
กล่องไม้จิ้มฟัน  เสื่อรองนั่งคนเดียว (สนะ) และอยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ เสื่อกกพับ ชุดที่นอน         
เสื่อกกฟองน้ า ชุดเสื่อพับฟองน้ า กรอบรูป กล่องกระดาษทิชชู ที่รองชุดอาหาร ชุดกาแฟ อุปกรณ์
ประดับโต๊ะ ฝาผนัง และด้านตราผลิตภัณฑ์เสื่อกกมีสัญลักษณ์รวงข้าว พระแม่โพสพ พิธีบายศรี-            
สู่ขวัญข้าว เขาสามสิบ เสื่อกก ที่อยู่ของกลุ่มและหมายเลขโทรศัพท์ เป็นองค์ประกอบที่บ่งบอกถึง
วิถีวัฒธรรมที่ดีงามและมีคุณค่าของชุมชน 

1. ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.13 ดังนี้  
    1). ผลิตภัณฑ์เสื่อกกมียอดจ าหน่าย ในเดือนมิถุนายน –กรกฏาคม 2561รวม 4,150 

บาท ในช่วงเดี่ยวกันปี พ.ศ. 2562 เพ่ิมข้ึนเป็น 4,860 บาท  
    2). ยอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีตลาดใหม่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. ครัวเรือนเป้าหมาย ด าเนินการ 
    1) เพ่ิมขนาดพื้นที่และขยายพื้นที่ปลูกจาก 4 เป็น 10 แปลง               
    2) เครือข่ายต่างชุมชนสนับสนุนวัตถุดิบให้กลุ่ม ส่งผลให้มีปริมาณวัตถุดิบและรายได้

เพ่ิมข้ึนในทุกขั้นตอน ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของกระบวนการ  
3. ครัวเรือนเป้าหมายพึงพอใจ มีสมาชิกใหม่ในชุมชนขอเข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 

ครัวเรือน และต่างชุมชน 3 เครือข่ายความร่วมมือ 
 
 

 
        นี่คือ บทสรุปของควำมมุ่งม่ันและตั งใจ 

 
 

                                             บทเรียนแห่งควำมยั่งยืน 
 

1. กลุ่มมีความชัดเจนและท างานระบบกระจายความรับผิดชอบ 
2.กลไกการผลิตก่อให้เกิดรายได้ทุกขั้นตอนการผลิต การปลูกกกจ าหน่าย การแปรรูปต้นกกเป็นเส้น

ทอ การผลิตเสื่อกก การแปรรูปเสื่อกก และการค้าขาย 
3. เกิดเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ระหว่างกลุ่มปลูก ทอ แปรรูป 

ภายในชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือนอกชุมชน ได้แก่ 



1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านพระเพลิง ต าบลพระเพลิง 
2) ชุมชนบ้านแก่งสีเสียด อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

3) เครือข่ายความร่วมมือจากจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มเสื่อกกบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี 
         

ปัจจัยสนับสนุนควำมส้ำเร็จ 
 

1. ทีมงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้ร่วมกัน มีผู้รู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะมีองค์ความรู้  
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุน โดยการสร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องใน 
ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ท าให้มีความชัดเจน เกิดการยอมรับและ

สนับสนุนโครงการ 
3. ผู้น าในชุมชนได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวก  

              4. ผู้น ากลุ่มและสมาชิกจริงจังและมุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ และตามกิจกรรมโครงการ 
5. บูรณาการได้สอดคล้องกับบริบทและวิถีด ารงชีพของชุมชน 

 
 
กลไกสนับสนุน มุ่งสู่ควำมส้ำเร็จ 
        อย่ำงม่ันคงและย่ังยืน 
 
 

    

         “หำเงินมำเป็นกองกลำง ”                                       ปันผล  
                                ผลติสินค้า/ขาย “ ก าไร-บางส่วนน าเข้ากลุ่ม  สมาชิก 
                                              เงินกองกลาง 

ให้สมาชิกกู้ 
 

 

 

 
 

 

 

 

60 % 
 กลุ่ม 

สมาชิก 
(บริหารจัดกการ) 

(เฉลี่ยคืน) 
 

 

แนวทำง 

สัจจะ กลุ่มทอ
เส่ือ 

แนวทางใหม่ กองกลาง – ด าเนินการเหมือนเดิม 

น ามาเป็น “เงินทุน”พัฒนาเสื่อกก (30,000) 
ท าต่อ/ปล่อยกู้และน ามาระดมทุ่นเป็นเงิน
กองกลาง 

ให้ทุนดอกต่อไป 
(7,200 บาท) 
ปันผล 



 ผลแห่งควำมคำดหวัง.....  

          บทเรียน .....ของกำรย่ำงก้ำว สู่ควำมส้ำเร็จ 

 

        

 
บทเรียนแห่งควำมส้ำเร็จ  ข้อเสนอแนะควรพัฒนำต่อไป   
        แนวคิด  นโยบาย.....คือ หัวใจความส าเร็จ  ได้แก่ 

1) กระบวนการพัฒนายกระดับรายได้ ควรครอบคลุมวิถีด ารงชีพ ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 2) ควรสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมตั้งแต่ระดับครัวเรือน กลุ่ม และชุมชนเพ่ือสร้าง

สังคมแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตจะน าไปสู่การยกระดับรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3) ควรให้ความส าคัญของความภูมิใจในคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์เ พ่ือส่งผลต่อการ
ยกระดับรายได้ครัวเรือนทางเศรษฐกิจ 

4). ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนายกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่จะส่งผลถึงความมั่นคง  
มั่งค่ัง และยังยืนต่อไป    

 

ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมและประเมินผล 
ความพึงพอใจลวดลาย รูปแบบ และตราผลิตภัณฑ์ของผู้เกี่ยวข้อง (มหาวิทยาลัย) 



        

ชุมชนประเมินความพึงพอใจลวดลาย รูปแบบ และตราผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนเป้าหมาย 
มีรายได้เพ่ิมข้ึน และขณะนี้มียอดการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

ทั งหมดนี  คือ   ควำมภำคภูมิใจของชุมชน 

                           กำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์สิ่งส้ำคัญคือ....... 
1). อุปกรณ์เย็บขอบ คือ จักรและบล็อคเป็นเครื่องมือส าคัญท าให้ผลิตภัณฑ์สวยงาม 
2). การก าหนดราคาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการสร้างตลาดรองรับ จะสามารถท าให้ได้ก าไรที่ 

เหมาะสมต่อผลผลิต 
3). รูปแบบผลิตภัณฑ์ควรปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความหลากหลาย 
4). ควรจิตนาการรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ และต่อเนื่องด้วยชุมชน  
 
 

         บทเรียนก้ำวตอ่ไป.......กำรยกระดับรำยได้                     
                 ควำมภำคภูมิใจผลติภัณฑ์ .........เสือ่กก 
   
 

ทั งหมดนี  คือ บทเรียนแห่งควำมภำคภูมิใจและรำยได้เพิม่ขึ น 



    ฉำกส่งท้ำย  
                        .... ทีมกระบวนยกระดับรำยได้  
 

ระยะที่ 1  

กำรศึกษำชุมชนและแผนพัฒนำครัวเรือนเป้ำหมำย 

                                 ทีมอำจำรย์นักพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.โกมล  จันทวงษ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  เชยกีวงษ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์  กิ่งทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ 

อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ 
 

                                            ทีมบุคลำกรนักพัฒนำ 
 

นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ 
นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ 
นายรัชชานนท์ มาเมือง 

 
 
 
 
 



ระยะที่ 2 
การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  เพ่ือพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

 
ทีมอำจำรย์นักพัฒนำ 

 
อาจารย์ ดร.โกมล  จันทวงษ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยม  เชยกีวงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญลักษณ์  กิ่งทอง 

 อาจารย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ 

 
                                    โครงกำรส้ำเร็จ… 

เนื่องจำก...ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

และนโยบำย 
จำก 

ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว 
อธิกำรบดี 

หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พร้อมด้วย 

ทีมอาจารย์ และ บุคลากรจากงานการศึกษาทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

นายบุญน้อม ฉุนกระโทก  ผู้ใหญ่บ้านคลองสิบสาม 
และ 

นายหาญ นางบุญยัง พวงสุวรรณ์ ตลอดจนสมาชิกครัวเรือนกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกทุกคน 
 

ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 



 
เก็บตกนอกลู ่
 
 ระยะที่ 1 
 

 

 

 

 

 

สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OP.1 
 

 กิจกรรม    
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       โรงอบเส้นกกพลังแสงอาทิตย์ 

 

 

 

 

 

 

               
                                            ศูนย์การเรียนรู้จ่าทูล                  



 

 
 

 

 

 

 

 

                  สร้างความเข้าใจในโครงการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 

 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


