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บทคัดย่อ 
 
  โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หมู่ที่  3 บ้านคลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกกให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้น  โดยการพัฒนา
ลวดลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เสื่อกกให้กลุ่มเป้าหมาย 10 
ครัวเรือน จ านวน 36 คน มีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็น ต์ ด าเนินการระหว่างวันที่ 13 
พฤษภาคม–29 มิถุนายน 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ วิเคราะห์ศักยภาพ สร้างพ้ืนที่ชีวิต 
ศึกษาดูงาน วิเคราะห์ปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์  
  ผลการด าเนินโครงการ สรุปได้ ดังนี้  (1) ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 
ครัวเรือน สมาชิก 36 คน (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ด้านลวดลาย พบว่า ได้พัฒนาต่อยอดลาย
ไทยเป็นลายน้ าไหล และพัฒนาลวดลายใหม่ 2 ลาย อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ ลายรวงข้าว        
ที่สอดคล้องกับจุดเข็งชุมชน และลายนาคาสอดคล้องวิถีด ารงชีพชุมชน ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
กระเป๋าหิ้ว แฟ้มอัลบั้มภาพกล่องไม้จิ้มฟัน เสื่อรองนั่งคนเดียว (สนะ) และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ได้แก่ เสื่อกกพับ ชุดที่นอน เสื่อกกฟองน้ า ชุดเสื่อพับฟองน้ า กรอบรูป กล่องกระดาษทิชชู ที่รองชุด
อาหาร ชุดกาแฟ อุปกรณ์ประดับโต๊ะ ฝาผนัง และด้านตราผลิตภัณฑ์เสื่อกกมีสัญลักษณ์รวงข้าว   
พระแม่โพสพ พิธีบายศรี–สู่ขวัญข้าว เขาสามสิบ เสื่อกก ที่อยู่ของกลุ่ม และหมายเลขโทรศัพท์     
เป็นองค์ประกอบที่บ่งบอกถึงวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีคุณค่าของชุมชน (3) ครัวเรือนเป้าหมาย    
มีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.13 ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์เสื่อกกมียอดจ าหน่าย เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 
2561 รวม 4,150 บาท ในช่วงเดียวกันปี พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นเป็น 4,860 บาท และ 2) ยอดสั่งซื้อเข้า
มาอย่างต่อเนื่อง และมีตลาดใหม่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4) ครัวเรือนเป้าหมาย 1) เพ่ิมขนาด
พ้ืนที่ และขยายพ้ืนที่ปลูกจาก 4 เป็น 10 แปลง และ 2) เครือข่ายต่างชุมชนสนับสนุนวัตถุดิบให้กลุ่ม 
ส่งผลให้มีปริมาณวัตถุดิบ และรายได้เพ่ิมขึ้นในทุกขั้นตอน ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของ
กระบวนการ และ (5) ครัวเรือนเป้าหมายพึงพอใจ มีสมาชิกใหม่ในชุมชนขอเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
8 ครัวเรือน และต่างชุมชน 3 เครือข่ายความร่วมมือ 
    ความยั่งยืน บทเรียน และข้อเสนอแนะ (1) ความยั่งยืน ได้แก่ กลุ่มมีความชัดเจน ท างาน
ระบบกระจายความรับผิดชอบ กลไกการผลิตก่อให้เกิดรายได้ทุกขั้นตอน และเกิดเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งในชุมชน และนอกชุมชน (2) บทเรียนความส าเร็จ ได้แก่ ทีมงาน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้
ร่วมกัน ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ยอมรับ สนับสนุน ผู้น าให้การสนับสนุน อ านวยความสะดวก ผู้น า
กลุ่ม และสมาชิกจริงจังมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ และบูรณาการได้สอดคล้องวิถีด ารงชีพจริงของชุมชน 
และ (3) ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การพัฒนายกระดับรายได้ควรครอบคลุม วิถีด ารงชีพต่อเนื่อง และเป็น
รูปธรรม ควรสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมตั้งแต่ระดับครัวเรือน กลุ่ม และชุมชนเครือข่ายเพ่ือสร้าง
สังคมการมีส่วนร่วมจะน าไปสู่การยกระดับรายได้เพ่ิมขึ้น และควรให้ความส าคัญกับความภาคภูมิใจ
ในคุณค่า และมูลค่าผลิตภัณฑ์เสื่อกกเพ่ือส่งผลทางเศรษฐกิจต่อการยกระดับรายได้ครัวเรือน 
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บทที่  1 
 บทน ำ  
 
1.1  หลักกำร และเหตุผล 
 
  ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และยุทธศาสตร์เกษตร และสหกรณ์ 20 ปีระหว่างปี 2560 ถึงปี 2579  
โดยน้อมน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ และทรงใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของ
ประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนา
โภชนาการ และความปลอดภัยด้านอาหาร เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประชาชน
และประเทศชาติซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมี
พระปณิธานแน่วแน่ที่จะสานต่อโครงการในพระราชด าริของพระราชบิดา เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่พระราชา
ประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ  
 2547 มาตรา7 ที่ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลับราชภัฏ     
สู่คุณภาพเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพ
มาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน พร้อมทั้งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริ  
โดยมีกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายใน และภายนอก เพ่ือร่วมกันศึกษา และ
แก้ไขปัญหาของชุมชน และท้องถิ่น และเสริมพลังให้ชุมชน และท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น 

ผลส ารวจชุมชน และครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนบ้านคลองสิบสาม  หมู่ที่ 3 ต าบล    
เขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ชุมชนมีความโดดเด่นด้านประเพณีบายศรีสู่ขวัญ
ข้าว ผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี (เสื่อกก) ส่วนปัญหาที่ส าคัญ พบว่า คนในชุมชนวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป
จ านวนมากว่างงาน และชุมชน ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย มีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องจัดให้มีการ
พัฒนาต่อยอดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี (เสื่อกก) เพ่ือเพ่ิมรายได้ครัวเรือน 
 ดังนั้น งานวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังในชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนในชุมชน
สามารถบริหารจัดการชีวิตของตนเองได้อย่างสมดุล และมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมคุณค่า และมูลค่า เสริมเศรษฐกิจ
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ฐานล่างในชุมชนให้มีความเข็มแข็ง มั่นคง น าไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้
อย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต และรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

เพ่ือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกกให้กลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้น   
 
1.3  กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 
        กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนกกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกผู้สูงอายุชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 3                
ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 10 ครัวเรือน 36 คน 
  
1.4  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
 
  ระยะเวลาด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2562   
 
1.5  ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ และเป้ำหมำย 
  

1.5.1  จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 ครัวเรือน จ านวน 36 คน 
           1.5.2  ลวดลายเสื่อกกท่ีได้พัฒนาเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า 1 ลาย 
           1.5.3  ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ 
           1.5.4  ผลิตภัณฑ์เสื่อกกมีตราสัญลักษณ์เฉพาะของชุมชน 
           1.5.5  ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ 
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บทที่  2 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน 

 
2.1  ข้อมูลทั่วไปของชุมชน   
 
  บ้านคลองสิบสาม เดิมชื่อ หมู่บ้านสระบ่อ ต าบลเขาฉกรรจ์ กิ่งอ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัด
ปราจีนบุรี สมัยนั้น ก่อนปีพุทธศักราช 2511 บริเวณพ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ เป็นป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ ชาวบ้านจากพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ ได้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาหาที่ท ามาหากินเพาะปลูกพืชผลทาง
เกษตรกรรม เริ่มต้นครั้งแรก จ านวน 7 หลังคาเรือน เริ่มจากพ่อของพ่อตาผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่บุญเหลือ 
ก าเนิด) นายผาง ก าเนิด นายแผ้ว นายเหลือ นายสุข อพยพมาจากอ าเภอประจันตคาม มาตั้งรกราก
อยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม เข้ามาท าไร่ท านา เลี้ยงสัตว์ ต่อมาเมื่อแยกจากจังหวัดปราจีนบุรี เป็น
จังหวัดสระแก้ว ปีพ.ศ. 2536 จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านบ้านคลองสิบสาม ตามลักษณะ   
ภูมิประเทศที่มีล าห้วย ล าคลอง ซึ่งพบเป็นล าดับที่ 13 และทั้ง 13 สายไหลมารวมกันแล้วไหลผ่าน
หมู่บ้านไปยังหมู่บ้านอ่ืน ๆ ปัจจุบันยังคงเหลือ คุณยายแพว คนน้อย อายุ 92 ปี เป็นต้น 
 

   2.1.1  สภำพนิเวศวิทยำ   
 
   สภาพนิเวศวิทยา บ้านคลองสิบสาม สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบมีล าคลองมีความอุดม

สมบูรณ์ มีที่ดินที่นาที่ไร่ ป่าไม้ ร่มรื่น มีอาณาเขต มีต้นน้ าล าธารไหลผ่านตลอดปี เหมาะแก่การ
เพาะปลูก 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  
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รูปที่ 1 แผนที่ชุมชนบ้านคลองสิบสาม 

ที่มำ :  OP2 รายงานผลการศึกษาชุมชนและแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายบ้านคลองสิบสาม 

 
                  2)  ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ เป็นพ้ืนที่ราบมีภูเขาเป็นบางส่วนพื้นที่มีความ
อุดมสมบูรณ ์แบ่งออกเป็นสามฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน 
                    3)  สัญลักษณ์ประจ าหมู่บ้าน มีดังนี้  
                            ต้นไม้  ได้แก่  ต้นประดู่ใหญ่  
                            ดอกไม้ ได้แก่ ดอกบัว 
                            จุดเด่น ได้แก่ เป็นหมู่บ้านนวัตวิถีมีวิถีวัฒนธรรมดีงาม ด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง 
       4)  สภาพพ้ืนฐานทั่วไป ด้านเกษตรกรรม การปลูกพืช การใช้แรงงาน ปัญหาด้าน
การเลี้ยงสัตว์ การกระจายผลผลิต และการตลาด 
 
              2.1.2  ประชำกร    
 
   ประชากรของหมู่บ้านคลองสิบสาม มีจ านวน 529 คน 272 ครัวเรือน ได้แก่ เพศ
ชาย 269 คน เพศ หญิง 260 คน 
 
              2.1.3  ระบบสำธำรณูปโภค  
 
   สาธารณูปโภคของหมู่บ้านคลองสิบสาม มีดังนี ้
                            1)  ด้านคมนาคม ได้แก่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 สาย ถนนลาดยาง 1 สาย 
ถนนลูกรัง 7 สาย ถนนดิน 1 สาย 
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                            2)  แหล่งน้ าที่ใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร ได้แก่ แหล่งน้ า
ธรรมชาติ คือ คลองสิบสาม และมีประปาหมู่บ้าน บ่อน้ าบาดาล 8 แห่ง บ่อส่วนบุคคล 20 บ่อ ใช้การ
ได้ 15 บ่อ  
 
              2.1.4  ข้อมูลด้ำนสังคม  
 
   ด้านสังคมของหมู่บ้านคลองสิบสาม มีรายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 
          1)  ลักษณะของครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย 
          2)  การตัดสินใจ การจัดการในครอบครัว การเลือกคู่ครอง และการแต่งงาน 
          3)  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัวซึ่งไปท างานที่อ่ืน 
          4)  ระบบเครือญาต ิและแผนภูมิเครือญาต ิ(Pedigree) 
          5)  การรวมกลุ่มทางสังคมในเชิงพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
          6)  ความขัดแย้ง ความแตกต่างทางสังคม อุดมการณ์ 
          7)  ปราชญ์ชุมชน และภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ส าคัญ 
 
               2.1.5  ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ สถำบันสังคม และสังคม  
 
   ด้านการศึกษา สถาบันสังคม และสังคมของหมู่บ้านคลองสิบสาม ได้แก่ โรงเรียน
บ้านคลองสิบสาม วัดคลองสิบสาม คนในครอบครัว การสื่อสารโดยตรงระบบเครือญาติ โทรศัพท์   
บทบาทต่อชุมชนในด้านการศึกษามีโรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมชนมีโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ประเภท
โรงเรียน ขยายโอกาส ปีที่ตั้งโรงเรียน 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 จ านวนครู 13 และนักเรียน 384 คน 
เขตบริการโรงเรียน จ านวน 4 หมู่บ้านคนในหมู่บ้าน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ขึ้นไป อ่านเขียนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้ 15 คน 
 
                 2.1.6  ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณสุข   
 
   ด้านการสาธารณสุขของหมู่บ้านคลองสิบสาม บริการสาธารณสุขในหมู่บ้าน ไม่มีตู้
ยาและสถานีอนามัย พิการทางกาย 5 คน และทางสมอง 2 คน มี ผสส. อสม. จ านวน 12 คน ดูแล
และให้บริการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของคนในหมู่บ้าน ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย เด็กวัย 0-5 ปี   
มีภาวะโภชนาการ ปกติ โรคที่ชาวบ้านเป็นกันมากคือ โรคที่ เกิดจากพฤติกรรมบริโภค ได้แก่ 
เบาหวาน ความดัน โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการท างาน ได้แก่ ปวดเอว ปวดหลัง ปวดข้อเข่า  การ
รักษาโดย วิธีการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน และการรักษาแบบพ้ืนฐาน การตัดสินใจในการป้องกัน
รักษาโรคภัยของชาวบ้าน โดยการดื่มน้ านาคาที่เกิดจากความเชื่อ (เอนไซด์ที่เกิดจากการหมักผล
ลูกยอ สับปะรด และอ่ืน ๆ) 
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   2.1.7  ข้อมูลด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ และกำรสันทนำกำร 
 
   ด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ และการสันทนาการของหมู่บ้านคลองสิบสาม  
          1)  ชื่อวัดในหมู่บ้าน ได้แก่ วัดคลองสิบสามเกิดจากความศรัทธาตามหลัก
พระพุทธศาสนา ความเป็นมา ชาวบ้านร่วมบริจาคที่ดินและวัสดุ อุปกรณ์ปลูกสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ. 
2510 จ านวนพระภิกษุ 5 รูป สามเณร เสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เมรุมาศ หอระฆัง 
ศาลากลาง และกุฏิส าหรับพระสงฆ์ จ านวน 2 หลัง การปกครองคณะสงฆ์สังกัดงมหาเถรสมาคม  
          2)  บทบาทของวัดในด้านการเผยแผ่ศาสนา ได้แก่ กิจกรรมวันส าคัญทาง
พุทธศาสนา พิธีกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ พิธีบูชาพระแม่โพสพความเชื่อ ได้แก่ เรื่องมิติเหนือธรรมชาติ 
โชคราง และการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
          3)  ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว กีฬา 
และสันทนาการพ้ืนบ้าน เช่น การละเล่นพื้นฐาน ไม่มีดนตรีพื้นบ้าน  
 
    จุดเด่นด้ำนภูมิปัญญำชุมชน 
 
ตำรำงท่ี 1 จุดเด่นด้านภูมิปัญญาชุมชน 

ภูมิปัญญำชุมชน ชื่อ-สกุล และที่อยู่  
ของเจ้ำของภูมิปัญญำ 

ประโยชน์ต่อชุมชน 
  

การท าไม้กวาด นางทองค า ด่านวิชยั การสร้างอาชพี การผลิตของใช้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ทอเสื่อกก,บายศรี นางบุญยัง พวงสุวรรณ การสร้างอาชพี การผลิตของใช้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

จักรสาน นายเกษม ยมฤทธิ ์ การสร้างอาชพี การผลิตของใช้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา 

ด้านสมนุไพร นายส าราญ ประสารกก การรักษาพยาบาล การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
      
ที่มำ : คลองสิบสาม.  (2561).  ข้อมูลหมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม   
 
       จุดเด่นด้ำนประเพณี/วัฒนธรรม/กฎ ระเบียบ/ค่ำนิยม และควำมสัมพันธ์ของชุมชน 

 
ตำรำงท่ี 2 จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม 

ประเพณี/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ต้องท ำอะไรบ้ำง 
ปีใหม่ เพื่อสืบสานนบธรรมเนียมประเพณี อวยพร ขอพร ผู้ใหญ่ 
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว ขอขมา เรียกขวัญข้าว ตกแต่งขบวนรถด้วยข้าว สู่ขวัญข้าว 
บุญข้าวจี ่ เพื่อสืบสาขนบธรรมเนียมประเพณี ท าบุญตักบาตร 
ประเพณีสงกรานต ์ เพื่อสืบสาขนบธรรมเนียมประเพณี รดน้ าด าหัว ขอขมา ขอพรผู้สูงอาย ุ
บุญเบิกบาน เพื่อสืบสาขนบธรรมเนียมประเพณี ท าบุญตกบาตรกลางบา้น 
สารทไทย ท าบุญให้ผู้ลว่งลบั กวนกระยาสารท ท าบุญตกบาตร 
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ตำรำงท่ี 2 จุดเด่นด้านประเพณี/วัฒนธรรม (ต่อ) 
ประเพณี/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ต้องท ำอะไรบ้ำง 

สารทลาว ท าบุญให้ผู้ลว่งลบั กวนกระยาสารท ท าบุญตกบาตร 
ลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา ท ากระทงลอยน้ า 

 
ที่มำ : คลองสิบสาม.  (2561).  ข้อมูลหมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม.   
 
        4)  อิทธิพลศาสนา วัฒนธรรม และความเชื่อต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
ต่อชุมชน ชาวบ้านมีความเชื่อ อย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ 
                              ประการที่ 1 ความเชื่อเรื่องพระแม่โพสพ เชื่อว่า ชาวบ้านท านากินข้าวจึง
เป็นหนี้บุญของพระแม่โพสพ ดังนั้น แต่ละปีหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ชาวบ้านบูชาจะต้องมาร่วมกัน
ท าพิธีขอขมาลาโทษต่อพระแม่โพสพ เพ่ือเป็นการไถ่บาป จะท าให้ไม่เป็นบาป และจะท านาได้ผลิตผล
อุดมสมบูรณ์ แต่ถ้าไม่ท าจะเป็นบาปละถูกลงโทษ จะท าให้การท านาไมไ่ด้ผลตามต้องการ 
                              ประการ 2 ความเชื่อเรื่องพระนาคา เป็นพระยานาคที่ดลบันดาลให้เราหาย
เจ็บป่วย ถ้าได้ดื่มน้ านาคาทุกวัน ดังนั้น เช้า ๆ เย็น ๆ ชาวบ้านส่วนหนึ่งจะมาอธิฐานดื่มน้ านาคา
เพ่ือให้หายจากโรคภัย และการเจ็บป่วย 
 
  2.1.8  ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ   
 
   ด้านเศรษฐกิจของหมู่บ้านคลองสิบสาม ปรากฏดังนี้  
             1)  การประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ อาชีพท านาทุกครัวเรือน รองลงมา ได้แก่ 
การท าสวนผลไม้ เช่น มะม่วง ล าไย ทุเรียน และการทอเสื่อกก เป็นต้น 
           2)  การผลิตชาวบ้านยังคงใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม คือการท านาตาม
ฤดูกาล ปีละครั้ง ส่วนใหญ่เปลี่ยนจากนาด าเป็นนาหว่าน การลงทุนใช้ทุนของครอบครัว และการใช้
แรงงานภายในครอบครัว และในชุมชน และเทคโนโลยีต่าง ๆ เริ่มเข้ามาแทนที่ในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว 
โดยการใช้รถเกี่ยวข้าวแทนแรงงาน เนื่องจากแรงงงานหายาก ค่าแรงแพงต้องเสี่ยค่าใช้จ่ายสูงกว่าใช้
รถ มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า ดังนั้น รูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน การลงแขกจึงค่อย ๆ
หายไป 
           3)  ตลาดส าหรับผลผลิต ทั้งใน และนอกหมู่บ้าน ระบบการแลกเปลี่ยน
สิ่งของภายใน และภายนอกหมู่บ้าน เนื่องจากปัจจุบันชุมชนบ้านคลองสิบสาม มีระบบการคมนาคม
ค่อนข้างสะดวก รวดเร็วในการส่งผลผลิตออกสู่ตลาด และโรงงาน อดีตเคยมีผลผลิตมะม่วง (มะม่วง
แก้ว) ออกสู่ตลาดจ านวนมาก เกษตรกรที่ท าสวนมะม่วงต้องน าผลผลิตไปขายที่ตลาดบางคล้า จังหวัด
ฉะเชิงเทรา หรือมีพ่อค้ามารับซื้อถึงในชุมชน ท าให้ได้ราคาถูก จึงมีผลผลิตตกค้างในชุมชนจ านวนมาก  
หน่วยงานภาครัฐจึงเข้ามาส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลไม้แช่อ่ิม ผลการด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จ 
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เนื่องจากชาวสวนต้องท าการดองครั้งละมาก ๆ เนื่องจากผลผลิตมีมากจึงต้องใช้เครื่องมือ เช่น ถังดอง
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ชุมชนไม่มีทุนด าเนินการ ประกอบกับมีโรงงานรับซื้อผลผลิตเข้ามาตั้งในอ าเภอ 
เขาฉกรรจ์ ประมาณ 12 กิโลเมตร ท าให้ชาวสวนส่งตลาดโดยตรงไม่ต้องแปรรูป  
           4)  ผลตอบแทนที่ชาวบ้านได้รับ เช่น รายได้ ภาวะหนี้สิน การกู้ยืม เป็นต้น 
           5)  ลักษณะจ านวนร้านค้าภายในหมู่บ้าน เป็นร้านค้าประเภทโชห่วยทั่วไป 
และชนิดสินค้าเป็นประเภทสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ครัวเรือนขาดเหลือ และต้องใช้
เร่งด่วน และสินค้าจ าพวกขนมขบเคี้ ยว น้ าอัดลม เป็นต้น ทั้ งนี้  เนื่องจากชุมชนอยู่ห่างจาก
ห้างสรรพสินค้า ประมาณ 14 กิโลเมตร  
           6)  ครัวเรือนที่มีที่ดินจ านวนมากที่สุดมากกว่า 100 ไร่ และน้อยที่สุด ไม่ต่ า
กว่า 20 ไร่ จ านวนที่ดินท ากินโดย เฉลี่ยต่อครัวเรือน ไม่ต่ ากว่า 30 ไร่   
           7)  ปัญหาทางด้านการท ามาหากิน ได้แก่ ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคที่สะอาด และเพ่ือเกษตรกรรม ถึงแม้ว่าจะมีอ้างเก็บน้ าต าบลเขาสามสิบ แต่วัตถุป ระสงค์   
เพ่ือความมั่นคงทางทหาร และหน่วยราชการจังหวัดสระแก้วเท่านั้น ชาวบ้านไม่สามารถใช้ได้  
           8)  สภาวะของความยากจนในหมู่บ้าน รวมทั้งความคิดเป็นของชาวบ้าน  
ต่อสภาพ เศรษฐกิจภายใน และภายนอกหมู่บ้าน พบว่า ชาวบ้านมีรายได้หลักจากการท านา ผลิตผล
ทางการเกษตรกรรม และลูกหลานที่ไปท างานส่งเงินเข้ามาเลี้ยงครอบครัว ข้อเสนอแนะของชาวบ้าน
ต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ได้แก่ อยากให้คนที่อยู่บ้านเลี้ยงหลานที่มีอายุประมาณ 50ปี ขึ้นไป ซึ่งมี
เวลาว่างมาก ได้มีงานท า มีอาชีพเสริม ซึ่งมีอยู่ประมาณ 40 ครอบครัว 
          9)  บทบาทของธนาคารข้าว ธนาคารโค-กระบือ ในทางเศรษฐกิจ กิจกรรม
พัฒนา ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม ธ.ก.ส. และกลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ พร้อมทั้ง
ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน พบว่า ในชุมชนมีกลุ่มกองทุนออมทรัพย์ 4 กองทุน ได้แก ่
กองทุนหมู่บ้าน มีเงินทุนหมุนเวียน 3 ล้านกว่าบาท กองทุนเงินออมมีเงินทุน หมุนเวียน 1 ล้านกว่า
บาท กองทุนสัจจะกลุ่มทอเสื่อกกมีเงินทุนหมุนเวียน 2 แสนกว่าบาท     
          10)  ปัญหาหนี้สิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน อิทธิพลของการขายของเร่จาก
ภายนอกเข้ามาในหมู่บ้าน การให้เครดิต หรือสินเชื่อ และผลต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน 
พบว่า จากการที่รัฐ และหน่วยงานของรัฐพยายามเข้ามาให้สินเชื่อหลาย ๆ รูปแบบ ท าให้ชุมชน     
ไม่แสวงหารายได้จากทางอ่ืน นอกจากกู้เงินกองทุนหนึ่งไปจ่ายอีกกองทุนหนึ่ง ส่วนต่างที่เสียคือ 
ดอกเบี้ย ที่มีบางกลุ่มมาปล่อยกู้ดอกเบี้ยสูง ร้อยละ 10 ประมาณ 15 – 30 วัน จนกว่าเงินกองทุนจะ
ออก ซึ่งจะเห็นได้โดยทั่วไปทุกหมู่บ้าน 
 
   2.1.9  ข้อมูลด้ำนกำรเมือง และกำรปกครองท้องถิ่น 
 
   ด้านการเมือง และการปกครองท้องถิ่นของหมู่บ้านคลองสิบสาม ปรากฎดังนี้ 
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           1)  โครงสร้างการปกครองของชุมชน (ฝ่ายปกครอง ผู้น ากลุ่มหรือคุ้มบ้าน) 
 
ตำรำงท่ี 3 รายชื่อผู้น าชุมชน 

ที่ ชื่อ-สกุล บ้ำนเลขที ่ ลักษณะเด่น 
1 นายบุญน้อม  ฉุนกระโทก 50 เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
2 นางสมปอง มั่นจิตร 407 ผช.ฝ่ายปกครอง 
2 นายจ าปี เชงิเขา 82 ประธานกองทุน 
4 นางบุญยัง พองสุวรรณ 378 ประธานกลุ่มเสื่อกก 
5 นางทองค า ด่านวิชยั 216 ประธานกลุ่มไม้กวาด 
6 นายไพทูล พนัธาตุ 429 ประธานกลุ่ม ธกส. 
7 นางสาววนิัย ค าด า 20 ประธานกลุ่ม อสม. 
8 นายประดิษฐ์ เดชสุภา 380 อาสาสมัครปศสุัตว ์
9 นายบุญเหลือ ประไพ 424 อปพร. 
10 นางสมปอง ประไพ 424 สตรีอาสา 
11 นางบุญล้อม ก าเนิด 2/1 ประธานกลุ่มสตร ี
12 นายอ าพร พิมพ์อรัญ 96 อสม. 
13 นางนารี รุประมาณ 60 อช. 
14 นายบุญมี อาจสาแทน 209 ผรส. 

 
ที่มำ : คลองสิบสาม.  (2561).  ข้อมูลหมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม.   
 
           2)  องค์กร หรือกลุ่มทางการและไม่ทางการ ได้แก่ กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่ม
กองทุนเงินออม กลุ่มอนุรักษ์ไก่พ้ืนบ้าน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี เช่น กล้วยฉาบ ข้าว
กล้อง หญ้าหวาน พลังงานทดแทน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มภูมิปัญญาประเพณีบายศรีสู่ขวัญ        
กลุ่มเกษตรปรอดสาร กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์               
           3)  ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในด้านการคิดและการตัดสินใจ             
เรื่องต่างๆของชุมชน ได้แก่ สมาชิกกลุ่ม สหกรณ์ กองทุน 200 ครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น            
ภูมิปัญญาชาวบ้าน และศูนย์การเรียนรู้ 1 แห่ง มีผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน 30 คน 
 
              2.1.10  ปฏิทินฤดูกำล  
 
   ปฏิทินฤดูกาลของหมู่บ้านคลองสิบสาม มีดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 4 ปฏิทินฤดูกาลของชุมชน  
เดือน เรื่อง สภำพที่เกิดขึ้น/ผลกระทบ 

มกราคม 1. เร่ิมมีการสูบน้ าปลูกถั่วเขียว 
2. มีการเผาป่าอ้อย 
3. ปีใหม่ 

1. น้ าในคลองแห้ง 
2. ท าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
3. เฉลิมฉลอง 

กุมภาพันธ ์ 1. ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว 
2. เก็บเก่ียวมันส าปะหลัง/พร้อมปลูก 

1. สืบสานประเพณีวฒันธรรม 
2. มีรายได้ 

มีนาคม 1. ปลูกถั่วเขียว 1. เพื่อปรับสภาพดิน 

เมษายน 1. ประเพณีสงการณ ์
2. ฤดูแล้ง อากาศร้อน 

1. เพื่อรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ
2. ขาดน้ าอุปโภค บริโภค 

พฤษภาคม 1. ไถพรวนดินเตรียมการเพาะปลูก 
2. ท าบุญเบิกบา้น 

1. เตรียมดิน/เมล็ดพันธ์ต่าง ๆ 
2. สร้างขวัญก าลังใจ 

มิถุนายน 1. เร่ิมฤดูการท านา การเพาะปลูก 1.  เร่ิมมีการลงทุน 

กรกฎาคม 1. เข้าพรรษา  1. สืบสานวัฒนธรรม ท าบุญตักบาตร  

สิงหาคม 1. เร่ิมเก็บเก่ียวพืชไร่ 
2. วันแม่ 

1. มีรายได้ ราคาพชืตกต่ า 
2. ท าบุญตักบาตร 

กันยายน 1. ข้าวประดับดนิ 1. ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ 
ตุลาคม 1. ออกพรรษา 

2. สารทไทย/ลาว 
1. ตักบาตรเทโว 
2. ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ 

พฤศจิกายน 1. ประเพณีลอยกระทง 
2. ปลูกมันส าปะหลงั พืชผักสวนครัว 

1. เป็นการสืบสานวฒันธรรม 
2. ลงทนุ 

ธันวาคม 1. วันพ่อ 1. ท าบุญตักบาตร 

  
ที่มำ : คลองสิบสาม.  (2561).  ข้อมูลหมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม.   
 
   2.1.11  ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชน 
 
   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนของหมู่บ้านคลองสิบสาม ปรากฎดังนี้ 
                               1)  วิสัยทัศน์ (สิ่งที่ชุมชนมุ่งหวังอยากให้เป็นในอนาคต) คือ “บ้านคลองสิบ
สามเป็นหมู่บ้านคุณธรรมน าชีวิตแบบพอเพียง” 
                              2)  ค าขวัญ “ประชาร่วมใจ เกษตรก้าวไกล ใฝ่หาความรู้ ชีวีเป็นสุข มุ่งสู่
เศรษฐกิจพอเพียง" 
                               3)  พันธกิจ (สิ่งที่ชุมชนต้องร่วมมือกันท าเพ่ือให้หมู่บ้ านเป็นไปตามที่
มุ่งหวัง) 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละต่อส่วนรวม 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเน้นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ 
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ของประชาชน และผู้น าชุมชน 
- ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาด้านเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- ส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ… 
- ส่งเสริมให้ชุมชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมให้มีการปราบปรามยาเพติดให้หมดไปจากหมู่บ้าน 

                               4)  ประเด็นยุทธศาสตร์ (เรื่องต่าง ๆ ที่ชุมชนจะท าเพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์) 

- พัฒนาด้านการเกษตร (พ่ึงพาตนเอง เกษตรยั่งยืน) 
- พัฒนาด้านเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน (แบบพ่ึงพาตนเอง พอเพียง) 
- การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ (อนุรักษ์ฟ้ืนฟ)ู 
- พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมือง การปกครอง 
- พัฒนาด้านชุมชน 
- พัฒนาด้านการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพชุมชน 
- พัฒนาด้านกองทุนชุมชน และการออม 
- พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
- พัฒนาด้านสวัสดิการ 
- รณรงค์ไม่ให้มีการระบาดของยาเสพติด 

 
2.2  ศักยภำพชุมชน 
 
   2.2.1  ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชน  
 
   ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน เกี่ยวกับจุดแข็ง หรือศักยภาพ จุดอ่อน หรือ
จุดด้อย  โอกาส และอุปสรรค ปรากฏ ดังนี้ 
                1)  จุดแข็ง มีดังนี้ ด้านบุคคลในชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลของหมู่บ้าน ผู้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านมีความ
สามัคคี/ร่วมมือ ด้านวิถีประเพณี/วัฒนธรรม ได้แก่ ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวชุมชนต้นแบบพอเพียง 
ด้านองค์ความรู้ และภูมิปัญญา มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของตนเอง 10  
ด้านสามารถตอบสนองวิถีการด ารงชีพของชุมชน ชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพ และรายได้มั่นคงเลี้ยง
ครอบครัว และช่วยเหลือตนเองได้ 
                   2)  จุดอ่อน มีดังนี้ มีผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ไม่มีอาชีพ 
คนในชุมชนส่วนใหญ่จะไปท างานต่างถิ่น ปล่อยให้ลูกหลานอยู่กับตา-ยาย ขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภค- บริโภค และการเกษตร มีอ่างเก็บน้ า ต าบลเขาสามสิบ แต่ชุมชนไม่อยู่ในเขตบริการที่ได้    
รับน้ า ปัญหาจากแผนชุมชนเดิมไม่มีการแก้ไข ยาเสพติดแพร่ระบาดมาก ชาวบ้านไม่พยายมช่วยเหลือ
หรือพ่ึงตัวเอง ซื้ออย่างเดียว 
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                 3)  โอกาส มีดังนี้ เป็นจุดเริ่มต้น และชุมชนต้นแบบประเพณีบายศรีสู่-ขวัญ
ข้าว พิธีบูชาพระแม่โพสพของจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสระแก้ว เลือกให้เป็นชุมชน
ต้นแบบน าร่องขยายผล และสร้างผลงาน และเป็นชุมชน หมู่บ้าน “นวัตวิถี” 
                  4)  อุปสรรค มีดังนี้ หน่วยงานภายนอกจ านวนมากเข้ามาสนับสนุน บางครั้ง
ส่งผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีพของชุมชน เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการ ขาดองค์ความรู้ ขาดประสบการณ์ และไม่มีความต่อเนื่อง กิจกรรมจะ
ถูกก าหนดจากหน่วยงานสนับสนุนต้องท าตามเงื่อนไข ตัวชี้วัดไม่ตรงกับความต้องการ วัน และเวลา 
ไม่สอดคล้องกับปฏิทินชุมชน  
 
      2.2.2 ผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้ำหมำย  
 
  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายของหมู่บ้านคลองสิบสาม จุดแข็ง
หรือศักยภาพ จุดอ่อน หรือจุดด้อย โอกาส และอุปสรรค   
                  1)  จุดแข็ง หรอืศักยภาพ กลุ่มครัวเรือนเป้าหมาย ส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็นของตนเอง และ
มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ดังนี้  การประกอบอาชีพหลัก เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ การรับจ้าง
ลูกหลานส่งเงินมาให้ การน าผลิตผลทางการเกษตรไปค้าขายในกรุงเทพ และปริมณทล และอาชีพ
เสริม ได้แก่ การทอเสื่อกก และผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก  เป็นต้น 
                  2)  จุดอ่อน หรือจุดด้อย ผลิตผลทางการเกษตรได้ผลผลิต และราคาไม่แน่นอน และมี
แหล่งน้ าแต่ยังขาดความรู้เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรตลอดปี กลุ่มครัวเรือนกู้เงินจาก
กองทุนที่มีหลายกองทุน ท าให้มีหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นทุกปี ผู้สูงวัยอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป ยังสามารถ
ท างานได้ อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ไม่มีอาชีพท าให้ เกิดรายจ่าย และขาดรายได้เพ่ิมขึ้น เด็กและเยาวชน 
ติดยาเสพติด กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกผู้สูงอายุ ยังขาดลวดลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกกยังคงเป็น
ลวดลาย และรูปแบบเดิม ๆ ไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หลากหลายเพ่ิมข้ึน ท าให้ผลิตภัณฑ์จ าหน่ายไม่ได้
และไม่ได้ราคา    
                  3)  โอกาส ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน สามารถท าให้เกิดช่องทาง
หรือโอกาสในการสร้างอาชีพเสริม และรายได้เพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกผู้สูงอายุมี
ศักยภาพในการทอเสื่อ เป็นสินค้า OTOP ระดับ 3 ดาว สามารถพัฒนาต่อยอดด้านลวดลาย รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หลากหลายเพ่ิมขึ้นได้ สามารถน าจุดแข็งด้านประเพณีบายศรี  
สู่ขวัญข้าวชุมชนมาท่ีผู้คนทั่วไปรู้จักมาสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ได ้
                  4)  อุปสรรค การสร้างอาชีพเสริมต้องมีการลงทุน และต้องใช้เงินทุนจ านวนมากเพ่ือ
ชื่อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สินค้าที่ผลิตได้ตามที่หน่วยงานแนะน ายังขาดมาตรฐาน  ขายไม่ได้ราคา 
การส่งเสริมไม่ต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ขาดตลาดรองรับท าให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
                  สรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มครัวเรือน โดยสภาพทั่วไป ชุมชนมีกลไกใน
การช่วยเหลือกันเองภายในชุมชน ได้แก่ คนในชุมชนมีลูกหลานออกไปท างานต่างถิ่น ส่งเงินมาเลี้ยง
ครอบครัว มีการผลิตสินค้าทางการเกษตร พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีองค์ความรู้ตามแนวทางของ
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เศรษฐกิจพอเพียง มีระบบการออมในชุมชน มีเงินกองทุนหมุนเวียนที่มากพอและพร้อมคืนเงินกองทุน
หมู่บ้านกลับคืนรัฐ จึงท าให้ปัญหาระดับครัวเรือนชุมชนส่วนหนึ่งสามารถพ่ึงตนเองได ้
    ปัญหาที่พบของครัวเรือน มีดังนี้ 
                     1)  มีผู้ป่วยติดเตียงจ านวน 3 คน ใน 3 ครอบครัว แต่  2 ครอบครัวสามารถ
พ่ึงตนเองได้ ส่วนอีก 1 ครอบครัว อยู่กัน 2 คน ได้รับเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ชาวบ้านเกื้อกูลกันเองได้  
                     2)  มีหนี้ในระบบ เนื่องจากในชุมชนมีเงินกองทุนหลายกองทุน จึงท าให้เกิดหนี้ใน
ระบบจ านวนมาก หลายครัวเรือน 
                     3)  น้ าไม่พอใช้หลายครัวเรือน ต้องการแหล่งเก็บกักน้ า หรือบ่อน้ าบาดาลใช้ทุกบ้าน     

           
 2.3  ประวัติกลุ่มทอเสื่อกกผู้สูงอำยุบบ้ำนคลองสิบสำม  
 

 กลุ่มทอเสื่อกกผู้สูงอายุชุมชนคลองสิบสาม ตั้งอยู่ เลขที่ 378 หมู่ 3 ชุมชนคลองสิบสาม 
ต าบล เขาสามสิบ อ าเภอ เขาฉกรรจ์ จังหวัด สระแก้ว  

 ประวัติความเป็นมา เนื่องจากพ้ืนที่ชุมชนคลองสิบสามในอดีตเป็นหนองน้ า ทุ่งนา ป่า และ
ไร่ มีต้นกกขึ้นอยู่ทั่วไป ข้าวบ้านที่อพยพเข้ามา จึงได้น ากกพันธุ์จากบ้านเดิมของตนที่ดีกว่ามาปลูก 
และทอเป็นเสื่อใช้ในครัวเรือน ส่วนหนึ่งน าไปถวายวัดเพ่ือใช้ในกิจกรรมของวัดในชุมชน ต่อมา
ชาวบ้านที่ท านา ท าไร่ส่วนหนึ่งหันมาใช้เครื่องจักทดแทนแรงงานคน และรับจ้างทั่วไป เมื่อมีอายุมาก
ขึ้นรับจ้างท างานหนักไม่ไหว และจึงหันมาท าอาชีพเสริมด้วยการทอเสื่อกก ทั้งนี้ เนื่องจากมีความรู้
และภูมิปัญญาจากบ้านเดิม โดยการถ่ายทอดต่อๆกันมาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย โดยท าเสื่อเป็นอยู่แล้ว   

เมื่อปี พ.ศ. 2536 นางบุญยัง พวงสุวรรณ์ ซึ่งเดิมเป็นคนจังหวัดขอนแก่น ได้อพยพเข้ามาอยู่
หมู่บ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้อพยพตามสามี
เข้ามาประกอบอาชีพท านาท าไร่ เช่นเดียวกับชาวบ้านในชุมชนทั่วไป ต่อมาราคาผลผลิตตกต่ า และ
ถูกพ่อค้ากดราคาผลผลิตทางการเกษตร จึงเริ่มหาอาชีพใหม่เพ่ือให้มีรายได้เสริมเป็นค่าใช้จ่ายจุนเจือ
ครอบครัวเพราะราคาผลิตผลทางการเกษตรมีความไม่แน่นอน ประกอบกับตนเองมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการทอเสื่อมาตั้งแต่เด็กโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ และทักษะการทอเสือมาจากบรรพบุรุษ
สอนลูกสอนหลานสืบทอดกันมา จึงเริ่มหันมาทอเสื่อใช้เองและจ าหน่ายในชุมชน เริ่มแรกเป็นแบบ
ธรรมดา สีตามธรรมชาติของกก ลวดลายธรรมดาที่ได้รับการถ่ายทอดมา ต่อมา มีการย่อมสี และ
พัฒนาลวดลายขึ้นตามล าดับ และเริม่มีการรวมตัวกันภายในชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ  

จุดเปลี่ยนที่ส าคัญ เมื่อ พ.ศ. 2542 ต าบลเขาสามสิบ ได้มีการจดแจ้งเป็นสภาวัฒนธรรม
ต าบลแห่งแรกของ จังหวัดสระแก้ว โดยผู้ใหญ่อุดม โสมภี (ขณะนั้นเป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
จังหวัดสระแก้ว)  ได้ไปปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ถึงแนวทางในการ
สร้างอาชีพเพ่ือให้ชาวบ้านมีงานท า และรายได้เสริมหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร จากน้ าได้น า
พระแม่โพสพ และเสื่อที่เป็นฝีมือของชุมชนเสนอที่ประชุมวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก
และขอรับการสนับสนุน จึงท าให้เกิดการส่งเสริมอาชีพและมีงานท า พ.ศ. 2544 หลังจาก ผู้ใหญ่อุดม 
โสมภี และนายหาญ พวงสุวรรณ์ กลับจากการไปร่วมงานของสภาวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทอง   
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สภาวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วได้สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 9,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์การทอเสื่อ 
เพ่ือให้ชาวบ้านทอเสื่อไปแบ่งกันใช้ในชุมชน และถวายวัด จากนั้น มาจึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านคลองสิบสามมีความชัดเจนขึ้น  

ปี พ.ศ. 2556 ชาวบ้านในชุมชนคลองสิบสามที่ไปท างานในหน่วยงานพัฒนาสังคมที่ 61 ได้
น าข้อมูลไปแจ้งทางหน่วยงานพัฒนาสังคมที่ 61 และมีการน าเสนอแผนงานเข้าไปเพ่ือขอรับเงิน
อุดหนุน ทางหน่วยงานเห็นว่ากลุ่มทอเสื่อท ากิจกรรมอย่างจริงจังจึงได้สนับสนุน งบประมาณ 20,000 
บาท เพ่ือน ามาซื้อจักร สนับสนุนจนชาวบ้านเกิดการพัฒนาและมีการค้าขายในหมู่บ้านและในปี
เดียวกันนั้น พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือน ามาถวายสมเด็จพระเทพฯ ที่
จะเสด็จมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านน้ าอ้อม เขาฉกรรจ์ จึงมาพบกลุ่มทอเสื่อกกผู้สูงอายุบ้าน
คลองสิบสาม พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วจึงสนับสนุนงบประมาณพัฒนาต่อยอด 50,000 บาท  
          พันธุ์กกที่ชื่อว่า กกสมเด็จพระเทพฯ เนื่องมาจากหน่วยงานทหารรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าง 
ฤาใน ได้น ากกมาแต่งสวนหย่อมใต้ป้ายป้ายโครงการโคนม โดยทหารแจ้งว่าพันธุ์กกน ามาจากส านัก
พระราชวังพร้อมกับปลานิล หลังเสร็จงานรับเสร็จ ต่อมาชาวบ้านได้ไปขอแบ่งกกจากทหารมาท าพันธุ์
เพ่ือปลูก และต่อมาได้ทอเป็นเสื่อถวายสมเด็จพระเทพฯ ในปี พ.ศ. 2557 จึงเรียกว่า กกสมเด็จ
พระเทพฯ ลายดอกพิกุล และในปี 2562 ในชุมชนมีกระแสที่ชาวบ้านให้ความสนใจเรื่อง สมุนไพร
นาคราช จึงคิดน าวิถีชุมชนจึงน าผลิตภัณฑ์เสื่อกกลายนาคราช ถวายสมเด็จพระเทพฯในวันที่  9 
มกราคม พ.ศ. 2562  

แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มทอเสื่อกก เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2556 เมื่อหน่วยงานกิจการพลังงาน 
จังหวัดสระแก้ว ได้รับการสนับสนุนมอบเครื่องอบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้ในการอบต้น
กกให้ได้มาตรฐานและป้องกันเชื้อราท าให้ได้เส้นกกมีคุณภาพ จึงเป็นที่มาของการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่มทอเสื่อกกผู้สูงอายุ ชุมชนคลองสิบสาม จังหวัดสระแก้ว หลังจากที่ได้งบประมาณสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ จะมีการประชุมและมีกิจกรรมต่อเนื่อง และเมื่อเป็นที่รู้จักของกลุ่ม เริ่มมีการผลิต
เป็นที่ยอมรับจึงมีการแปรรูปจากเสื่อมาเป็นกระเป๋า กระเป๋าสะพาย พวงกุญแจ กระเป๋าใส่ดินสอ
ปากกา เป็นต้น 
       ลักษณะของกลุ่ม เป็นกิจกรรมภายในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่รวมตัวกันอย่างหลวม ๆ ผลิตเสื่อกก 
และแปรรูป จากนั้น น าผลิตภัณฑ์เสื่อมาขายร่วมกันในชุมชนโดยมีศูนย์กลางของชุมชนเนื่องจากมี  
ภูมิปัญญา ศูนย์ถ่ายทอด โดยนายหาญ พวงสุวรรณ์ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
         1.  ตลาดผลิตภัณฑ์เสื่อกกของกลุ่ม มี 2 ตลาด ได้แก่  (1) หน่วยงานของรัฐที่สั่งซื้อเพ่ือน าไป
จัดนิทรรศการออกร้าน และ (2) ตลาดของกลุ่ม ได้แก่ พ่อค้าจากจังหวัดปราจีนบุรีจะเข้ามารับซื้อเสื่อ
ผืนเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 ราย 
        2.  ปัญหา และความต้องการ  
       2.1  ปัญหาในกระบวนการผลิต คือ น้ าที่ใช้ในการเพาะปลูก เนื่องจากการผลิตเสื่อกก
จะต้องท าแปลงกล้าที่ไม่ได้อยู่ในหนองน้ าธรรมชาติซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง  และต้องคอยดูแลตลอด           
มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
      2.2  ปัญหาการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลวดลาย และรูปแบบผลิตภัณฑ์ยังไม่ตอบโจทย์
ลูกค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น 
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      2.3  เมื่อหน่วยงานแจ้งความต้องการผลิตภัณฑ์เสื่อกก กลุ่มต้องมาเร่งผลิตเมื่อมีการสั่งซื้อ 
ท าให้ผลิตไม่ทัน ถ้าผลิตไว้แต่ตลาดรองรับไม่แน่นอน ท าให้เกิดความเสี่ยง     
     3.  ความต้องการ ความคาดหวัง 

     3.1  อยากได้ลวดลายตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ  
     3.2  อยากให้มีผลิตภัณฑ์หลายๆ รูปแบบเพื่อจะได้จ าหน่ายมากยิ่งขึ้น  

               3.3  อยากมีตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เพ่ือสร้างมาตรฐานสินค้า และเป็นการ
เผยแผ่ชื่อเสียงของชุมชน   
 
2.4  สรุปผลกำรศึกษำข้อมูล  
 
          สภาพปัญหา ความต้องการ ในการพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายเพ่ือยกระดับรายได้ ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือความยั่งยืน การพัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนให้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้
เกิดมูลค่าเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ลวดลาย/รูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ซื้อ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไม่ตรงความต้องการกลุ่มเป้าหมาย ขาดแคลนเครื่องมือ/วัสดุ/
อุปกรณ์ รูปผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานมาส่งเสริม และยังไม่สามารถสร้างรายได้ภายใต้วิถีการด ารงชีพ   
จึงมีความต้องการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งในระยะเร่งด่วนชุมชนต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์   
เสื่อกกเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิม ดังนี้   
         2.4.1  ต้องการ “ลวดลาย/รูปแบบผลิตภัณฑ์” ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
          2.4.2  ต้องการ “เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์” แปรรูปผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม 
         2.4.3  ต้องการสร้างตราผลิตภัณฑ์ ที่มาจากความภาคภูมิใจของชุมชน ที่คนทั่วไปรู้จัก  
 
 2.5  แนวคิดกำรพัฒนำแนวคิดกำรยกระดับรำยได้ 
 
  การพัฒนาเพ่ือยกระดับรายได้แก้ไขปัญหาความยากจน  
            2.5.1  ใช้กรอบแนวคิดการพัฒนา ประกอบด้วย  
                     1)  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

2)  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3)  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนของ มหาวิทยาลัย  
4)  ประสบการณ์ทีมพัฒนา 
5)  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) 

            2.5.2  ควรมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ให้สอดคล้องกับวิถีด ารงชีพ และ
ส่งเสริมให้เกิดการเกื้อกูล และขยายผลครัวเรือนอื่นในชุมชนต่อไป 
            2.5.3  ในระยะที่ 2 เพ่ือยกระดับแก้ปัญหาความยากจน ควรน าความต้องการของชุมชนมา
พัฒนา โดยเน้นการเพ่ิมรายได้ของกลุ่มครัวเรือนผลิตภัณฑ์เสื่อกก ด้านการพัฒนาลวดลาย และ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเปาหมาย และมีตราสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมขน  
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กรอบควำมคิด/กิจกรรมมีดังนี้ 
           

ขั้นที่ 1  เตรียมความพร้อมและยืนยันกลุ่มเป้าหมาย 
          ขั้นที่ 2  เตรียมชุมชน-พัฒนาหลักสูตร-จัดระบบกลุ่ม/กลไกการท างาน-จัดเตรียมสถานที่- 
จัดเตรียมวัสดุ 
         ขั้นที่ 3  ฝึกปฏิบัติการ 
             ทบทวนอดีต   

   1.  วิเคราะห์ตัวอย่างครัวเรือนที่ส าเร็จ  
   2.  วิเคราะห์พื้นที่ชีวิต/การสร้างพ้ืนที่ชีวิต  
   3.  วิเคราะห์โครงสร้างทรัพยากรทุนครัวเรือน 
   4.  วิเคราะห์รายรับ-จ่ายครัวเรือน 

            เรียนรู้ปัจจุบัน 
   5.  ดูงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกบางสระเก้า 
   6.  วิเคราะห์ปัญหากลุ่ม โดยเทคนิคต้นไม้ปัญหา 

            คำดหวังอนำคตผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
   7.  พัฒนาลวดลาย 
   8.  พัฒนารูปแบบ 
   9.  สร้างตราผลิตภัณฑ์ 
 

กรอบแนวคิดการพัฒนายกระดับรายได้ สรุปได้ ดังรูปที่ 2 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการพัฒนายกระดับรายได้ 
ที่มำ : คลองสิบสาม.  (2561).  ข้อมูลหมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม.   

 
 
 
 

การพัฒนาต่อยอดผลติภณัฑ์เสื่อกก แนวคิดการพัฒนา 

1) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 
2) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3) ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจน
ของ มหาวิทยาลัย  
4) ประสบการณ์ทีมพัฒนา 
5) เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (SDGs) 
  
 

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

ครัวเรือนรายได้เพิ่ม 
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บทที่  3 
กระบวนกำร และแผนกำรกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในพื้นที่ 

(Action Learning) 
 
  การด าเนินโครงการครั้งนี้กระบวนการ และแผนการการศึกษาประเด็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงในพ้ืนที่เป็นการวิจัย และพัฒนา (Research and Development) ใช้กระบวนการ
ศึกษาเรียนรู้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) ได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

  3.1  พ้ืนที่ศึกษา 
    3.2  ผู้ให้ข้อมูล 
    3.3  วิธีการที่ศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.4  เครือ่งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.5  เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.6  ขั้นตอนการพัฒนา 
    3.7  การตรวจสอบข้อมูล 
    3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  พื้นที่ศึกษำ  
 
      พ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกผู้สูงอายุบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
       
3.2  ผู้ให้ข้อมูลหลัก  
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ แกนน าครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน 10 คน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     3.2.1  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทอเสื่อกกมาก่อน   
     3.2.2  เป็นสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกกผู้สูงอายุบ้านคลองสิบสาม 

       3.2.3  มีส่วนรวมในกิจกรรมทอเสื่อกกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ปลูกกก 
แปรรูปเส้นกก ทอเสื่อกก แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก หรือเป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัฑ์จากกก เป็นต้น  

     3.2.4  สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือยกระดับรายได้  
 
 
 
 
 
 



18 
 

3.3  วิธีกำรที่ศึกษำ และขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 
ตำรำงท่ี 5 วิธีการที่ศึกษา และขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี 
- วิเคราะห์ ประเมินความเปน็ไปได้ในการส่งเสริม และพฒันา ด าเนินการแลว้ ระยะที่ 1 

- รวบรวมจัดท าข้อมูลรายชื่อบุคคล และครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการแลว้ ระยะที่ 1 

1 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมาย/สถานที่/เอกสาร อาหาร/
วิทยากร ในการจัดเวทีอบรมเชงิปฏิบัติการ สร้างแรงบนัดาลใจ และ
ความมุ่งมั่นผู้เข้าร่วมกิจกรรม   

13 พฤษภาคม 62 

2 พัฒนาหลักสูตร/แนวทางการอบรม จ านวน 2 วัน ดังนี ้
วันที่ 1 ประชุมคณะท างานพัฒนาหลักสูตร/กิจกรรม/เนื้อหา/               
          วัตถุประสงค์ /แนวทางฝึกอบรม/วิธีการฝึกปฏิบตัิ/ขั้นตอน 
          ปฏิบัติ/ประเมินผล/ 
วันที่ 2 ประชุมจดัเอกสารคู่มือ/กระบวนการท างาน/เทคนิคในการ 
          ฝึกอบรม/ก าหนดการ /จัดหาเครือข่ายวิทยากร /วิทยากร และ 
          หน่วยงานสนบัสนุน 

20-21 พฤษภาคม 62 

3 ประชุมจัดตัง้กลุ่ม และกลไกกระบวนการ จ านวน 2 วัน ดังนี้ 
วันที่ 1 ประชุมจดัตั้งกลุ่มกิจกรรม/แกนน าคณะท างาน/จัดท าบนัได 
          ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 
วันที่ 2 ประชุมก าหนดกติกา/กลไกกระบวนการท างาน/ปฏิทนิการ 
         ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนด  

27-28 พฤษภาคม 62 

4 ประชุมจัดหาสถานที่ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 2 วัน ดังนี้ 
วันที่ 1 ประชุมพจิารณาสถานที่ปฏิบัติการ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ 
          ด าเนินการตาม กลุ่มกิจกรรม  
วันที่ 2 ประชุมพจิารณาจัดหา จัดเตรียม/รวบรวมวัสดุอุปกรณ ์ 

30-31 พฤษภาคม 62 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแรงบนัดาลใจ และความมุง่มั่นผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
วันที่ 1 ประชุมครัวเรือน เยี่ยมเยียน เสริมสร้างแรงบันดาลใจ 
วันที่ 2 อบรมพัฒนาทักษะการสร้างพื้นที่ชีวิตในการด ารงชีพครอบครัว 
         กลุ่มเป้าหมาย 

7-8 มิถุนายน 62 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแรงบนัดาลใจ และความมุง่มั่นผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 3 วัน ประชุม ตรวจสอบความมุ่งมัน่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

10 มิถุนายน 62 

7 ฝึกปฏิบัติค้นหาต้นทนุในการด ารงชีพ /วางแผนแก้ไขปัญหา จ านวน 3 
วัน ดังนี ้ 
วันที่ 1 วิเคราะห์รายรับรายจา่ยกลุ่มเป้าหมายทุกครัวเรือน โดยเทคนิค 
          โอ่งชีวิต และฝึกปฏบิัตทิ าบัญชีครัวเรือน (รายรับ–รายจ่าย)  
วันที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าความส าเร็จ โดยไปศึกษาดูงานกลุ่ม  

13-15 มิถุนายน 62 
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ตำรำงท่ี 5 วิธีการที่ศึกษา และขั้นตอนการด าเนินงาน (ต่อ) 
ที่ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วันเดือนปี 
           ผลิตภัณฑ์ทอเสื่อจันทบรู ณ กลุ่มทอเสื่อบางสระเก้า อ าเภอ 

          แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
วันที่ 3 วิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑท์อเสื่อกก โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ต้นไม้ 
          ปัญหา จัดท าแผนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดรายไดเ้พิ่ม 

 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาผลิตภัณฑ์เสื่อกก 3 วัน ดังนี้                                                                          
วันที่ 1 พัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
วันที่ 2 พัฒนารปูแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกกเพิ่มข้ึน 
วันที่ 3 สร้างตราสัญลักษณผ์ลติภัณฑ์ ตามเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน 

17- 19  มิถุนายน 62 

9 สนับสนนุ ช่วยเหลือการพัฒนาลวดลาย รูปแบบ ตราผลิตภัณฑ์ และ
ช่องทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เสื่อกก     

21-22 มิถุนายน 62 

10 ติดตามความกา้วหน้า ช่วยเหลอื สนับสนุน และปรบัปรุงลาดลาย 
รูปแบบ ตราผลิตภัณฑ์ และช่องทางการขยายตลาด ผลิตภัณฑ ์ให้มี
ความประณีต และสอดคล้องตลาดเปา้หมาย   

24-25  มิถุนายน 62 

11 เพื่อตรวจเยี่ยม ความก้าวหน้า ประเมินผลผลการด าเนินงาน โดยจัดเวที
ประเมินผลผลิตภัณฑ์เสื่อกกโดยสาธารณะเพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์ 
และการด าเนนิการของกลุ่มเป้าหมาย                                             

27-28 มิถนุายน 62 

12 จัดท ารายงานผลการด าเนนิโครงการ   13 พฤษภาคม-  
14 กรกฏาคม 62 

13 จัดท าบทความเร่ืองเล่าความส าเร็จ 13 พฤษภาคม-  
14 กรกฏาคม 62 

 
ที่มำ : โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
         หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 
3.4  เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

3.4.1  เครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีดังนี ้
         1)  การสังเกตครัวเรือนเป้าหมาย  
         2)  การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) 
         3)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
3.4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย 
        1)  การวิเคราะห์ศักยภาพครัวเรือนเป้าหมาย 
        2)  การดูงานชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 
        3)  การปฏิบัติการ 
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3.4.3  เทคนิคการเสริมสร้างทักษะเชิงประสบการณืเรียนรู้ ได้แก่ 
        1)  ทีมพัฒนาจากมหาวิทยาลัยให้ความรู้ 
        2)  วิทยากรให้ความรู้ และฝึกทักษะ 
 

3.5  เทคนิคกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
 ใช้เทคนิคหลายวิธีการ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการท างานร่วมกับชุมชน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.5.1  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) เป็นการสังเกตที่ทีมงาน
อยู่ในเหตุการณ์ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน การเรียนรู้ของชุมชน การปฏิบัติการใน
ชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเป็นธรรมชาติตามปรากฏการณ์แท้จริง ยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน                            
             3.5.2  การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participation Observation) เป็นการสังเกต
ที่ทีมไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การศึกษาสภาพทั่ว ๆ ไป ผลงานและร่องรอยของกิจกรรมรวมทั้ง
การสังเกตสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้ จะ
น ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากเทคนิควิธีการอ่ืน  
 3.5.3  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่
มีโครงสร้าง ท าการสัมภาษณ์ พูดคุย สอบถาม และซักถามชาวบ้าน ถึงเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับเสื่อกก 
ทั้งด้านประวัติความเป็นมา และบริบทของชุมชนเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สัมภาษณ์ สอบถาม และ
ซักถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์   
ลักษณะการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างง่าย ๆ และไม่เคร่งครัดในเรื่องขั้นตอน และล าดับค าถาม แต่ก็มิได้
ท าให้ข้อมูลขาดหายไป หรือขาดความต่อเนื่องแต่ประการใด   
 3.5.4  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาครัวเรือน
เป้าหมาย กลุ่มสมาชิก และผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพ่ือให้มีพ้ืนฐานข้อมูลเป็นแนวทางการสนทนา โดยใช้
พลวัตของกลุ่ม (Group Dynamic) กระตุ้นให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น และทัศนะอย่างเปิดเผย 
จริงใจ ซึ่งความคิดเห็นของคนหนึ่ง สามารถไปกระตุ้นสมาชิกคนอ่ืนให้อยากพูด แสดงความคิดเห็น
และประสบการณ์ของตนออกมาเรียนรู้ร่วมกัน   
 3.5.5  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Community of Practice) เป็นเวทีชาวบ้านเพ่ือใช้
เป็นพ้ืนที่สาธารณะให้สมาชิกกลุ่มที่มีแรงปรารถนาและมุ่งมั่นมายืนยันข้อมูล ค้นหาความต้องการ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ เวทีย้อนกลับข้อมูลและค้นหาความต้องการ เวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เวทีประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน   
 
3.6  ขั้นตอนกำรพัฒนำ  
 
      ขั้นที่ 1 ตรวจความพร้อมและยืนยันกลุ่มเป้าหมาย 
      ขั้นที่ 2 เตรียมชุมชน พัฒนาหลักสูตร จัดระบบกลุ่ม กลไกการท างาน-จัดเตรียมสถานที่-วัสดุ 
      ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการ โดยวิทยากรกระบวนการกลุ่มแบบมีส่นร่วม ดังนี้ 



21 
 

                1.  วิเคราะห์บริบท และประสบการณ์ในการด ารงชีพของครัวเรียนที่ประสบความส าเร็จ
และครัวเรือนเป้าหมาย  

    1.1  วิเคราะห์ตัวอย่างครัวเรือนที่ส าเร็จ  
    1.2  วิเคราะห์พื้นที่ชีวิต การสร้างพื้นที่ชีวิต  

   1.3  วิเคราะห์โครงสร้างทรัพยากรทุนครัวเรือน 
   1.4  วิเคราะห์รายรับ-จ่ายครัวเรือนครัวเรือนเป้าหมาย 

               2.  ศึกษาดูงาน และวิแคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก  
   2.1  ดูงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกบางสระเก้า 
   2.2  วิเคราะห์ปัญหากลุ่ม โดยเทคนิคต้นไม้ปัญหา 
                3.  พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
   3.1  พัฒนาลวดลายเสื่อกก 
   3.2  พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
   3.3  สร้างตราผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
 
      ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกก จากล่างข้ึนบนตามล าดับขั้น 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   
 
3.7  กำรตรวจสอบข้อมูล    
 
 การตรวจสอบข้อมูล ใช้วิธีการตรวจแบบสามเส้า (Triangulation) ตามแนวคิดของ 
สุภางค์ จันทวานิช (2552, หน้า 129-130) ดังนี้ 
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 1.  การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) ท าการตรวจสอบแหล่งเวลา แหล่ง
สถานที่และแหล่งบุคคล โดยตรวจสอบว่าถ้าเวลาต่างกัน ต่างสถานที่ และต่างบุคคล ข้อมูลที่ได้
เหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือนหรือซ้ ากัน ถือว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้และเป็นจริง แล้วจดบันทึกไว้  
 2.  การตรวจสอบด้านวิธีวิทยา (Methodological Triangulation) โดยตรวจสอบวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลว่า ถ้าข้อมูลที่ได้จากวิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัย จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
สอบถามคนในชุมชน จากการสนทนากลุ่ม และข้อมูลย้อนกลับ ถ้าข้อมูลตรงกัน น าไปวิเคราะห์ต่อไป 
 
3.8  กำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
 

การประเมินผลการพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
3.8.1  การประเมินโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย ลงพ้ืนที่ตรวจผลงาน 
3.8.2  การประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
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บทที่  4 
ผลกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
  
4.1  ประสบกำรณ์ในกำรด ำรงชีพของครัวเรือนที่ประสบควำมส ำเร็จ และครัวเรือนเป้ำหมำย  
 
  4.1.1  วิเครำะห์ตัวอย่ำงครัวเรือนที่ประสบควำมส ำเร็จ  
 
   วิเคราะห์ตัวอย่างครัวเรือนที่ประสบความส าเร็จ พบว่า ครัวเรือนที่ประสบความส าเร็จ       
มีลักษณะดังนี้   
                  1)  ภาพสะท้อนครอบครัวที่ประสบผลส าเร็จในชุมชน และสังคมยุคใหม่ ได้แก่         
มีความรู้ความสามารถ รู้วิธีการ ท ามาหากิน การเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต  การค้า/การขาย 
ผลผลิต/สินค้า ใช้จ่ายสิ่งที่จ าเป็น คนในครอบครัวช่วยเหลือกัน “อดทน ขยัน มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ” 
“รู้จักการท ามาหากิน ไม่ลงเขื่อค า “โฆษณา” ที่ไม่เป็นจริง 
                  2)  จุดเด่น ชุมชนสัมพันธ์กันดี ช่วยเหลือกัน ร่วมกันท างาน มีกองทุนสวัสดิการ มีผู้น า
เข้มแข็ง สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือ มีความรู้/ภูมิปัญญา ประเพณี สู้ขวัญข้าว สร้างผลิตภัณฑ์
ปราสาทรวงข้าวมีทักษะ การท านา การทอเสื่อ การเลี้ยงสัตว์เป็นชุมชน “นวัติวิถี “ 
                  3)  จุดด้อย ได้แก่ ติดยาเสพติด สูงอายุ พิการ ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ       
มีรายได้น้อย ไม่มีความมั่นคง ไม่มีงานท า ไม่รู้ว่าจะท าอะไร 
 
      4.1.2  วิเครำะห์พื้นที่ชีวิต/กำรสร้ำงพ้ืนที่ชีวิต  
 
  วิเคราะห์ พ้ืนที่ชีวิต/การสร้างพ้ืนที่ชีวิต  โดยการพัฒนาทักษะชีวิตในการด ารงชีพของ
กลุ่มเป้าหมาย ด้วยเทคนิคการคิดเชิงระบบ อย่างลุ่มลึก และมีวิจารณญาณ ตั้งแต่ คิดคนเดียว แชร์
ความคิด คิดรวมกลุ่ม และคิดรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสร้างพ้ืนที่ชีวิต โดย
การระดมความคิด/กระบวนการกลุ่ม/การร่วมกลุ่ม/วัตถุประสงค์ความส าเร็จ/ความกลมเกลียวของ
กลุ่ม การพัฒนาทักษะการสร้างพ้ืนที่ชีวิต การค้นหาแรงบันดาลใจ และการสร้างเป้าหมายชีวิต และ
การสร้างปรัชญาชีวิต กรอบความคิดในการด ารงชีพ คติประจ าใจ และแนวทางสู่ความส าเร็จ สมาชิก
ครัวเรือนเป้าหมาย ได้ก าหนดเป้าหมายชีวิต ดังนี้ 
            1)  นายหาญ พวงสุวรรณ “..เป็นภูมิปัญญาที่ได้ติดตัวมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ ท าให้น ามา
เป็นอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว สามารถสอนลูกหลานให้ต่อยอดอาชีพได้  และปลาบปลื้มใจที่สุด 
เมื่อได้เข้าเฝ้าถวายผลิตภัณฑ์เสื่อกกต่อสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุด” ส่วน นางบุญยัง พวงสุวรรณ์  
“....กกที่ทอเป็นผื้นแล้ว เราสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่าง และกลุ่มทอเสื่อยังน าสิ่ง
ต่าง ๆ มาร่วมแปรรูป เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิม เช่น การน ากระป๋องเบียร์ กล่องนม มาท าเป็นหมวกขายได้
...”  
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                  2)  นางบัวแก้ว แดงนา “อยากทอเสื่อเป็นอาชีพเสริม ตามกลุ่มเพ่ือมีรายได้
ช่วยเหลือครอบครัว ทุกวันนี้ต้องเลี้ยงดู ลูกหลาน และคนในครอบครัวหลายคน”   
            3)  นางสันทัด พุทสอน “...การท าเสื่อท าสาด (ทอเสื่อ) ก็พอช่วยตัดช่วยซอยได้บ้าง 
(ลักษะของการผ่าต้น กกเป็นเป็นเส้นเล็กๆที่วนรอบต้นกกบริเวณเปลือกนอก เรียกว่า  ซอย) อยาก
ปลูกต้นกกขาย เพราะไม่มีเครื่องมือทอ ที่มีอยู่เป็นแบบไม้โบราณ ง่าย ๆ แต่ก็พังหมดแล้ว”  
             4)  นางสมจันทร์ ประไพ “...มุ่งมั่น ตั้งใจขึ้นจึงจะท าให้ส าเร็จ ดีใจมากที่อาจารย์
และมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยฟื้นฟูขึ้นมาให้ดีขึ้กว่าเดิม...อย่าทิ้งกัน”  
             5)  นางทองปน พรมศร “...อยากพัฒนากลุ่มให้ดีขึ้น เข้มแข็งขึ้นเพ่ือจะได้ช่วยเหลือ
กันในชุมชน ตอนนีเลิกไปหลายคนแล้ว เพราะไม่มีตลาด...ท าแบบเดิม ๆ รายได้น้อย ราคาไม่ดี”  
             6)  นางมณี ยากิจ “..อยากเป็นคนดี อยากช่วยเหลือทุกกคน และพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ทุกคนมีรายได้เพ่ิมมาใช้จ่ายในครอบครัว”  

  7)  นางบุญทัน เพียรงาน “...ปกติจะทอเสื่อได้เดือนผืนตามศักยภาพของตน อยาก
ให้กลุ่มทอเสื่อมีความเข็มแข็ง และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อยากมีรายได้มากกว่านี้”  

  8)  นางทองค า ด่านวิชัย “...อยากให้สินค้าของชาวบ้านมีตลาดรองรับอาชีพของ
ชาวบ้าน จะท าให้ชาวบ้าน มีอาชีพ และรายได้เพ่ิมข้ึน”  

  9)  นายประดิษฐ์ เดชสุภา “..มีอาชีพตัดเย็บเสื่อผ้า ท าไร่ ท าสวน ดีใจมากที่มี
โอกาสมาพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และจะน าความรู้ไปทดลองปฏิบัติให้ครอบครัวประสบความส าเร็จ”      
   10)  นางสนิท อัตกัป “...การทอเสื่อจะท าร่วมกับการประกอบอาชีพปลูกผัก ซึ่งขาย
ได้ทุกวัน ๆ ละ 200-500 บาท แต่ละวันหลังจากดูแลแปลงผักก็จะทอเสื่อเป็นรายได้เป็นครั้ง ๆ ไป”  
 
  วิเคราะห์หนี้ครัวเรือน รายรับ-จ่ายครัวเรือนครัวเรือนเป้าหมาย พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายมี
หนี้ครัวเรือน รายรับ-จ่ายในการด ารงชีพ ดังนี้  
         1.  หนี้ครัวเรือน พบว่า หนี้ครัวเรือนเกิดจากการกู้ยืมมาลงทุนในพืชผลทางการเกษตร เกิด
ภาระฝนแล้ง น้ าท่วม สินค้าราคาตกต่ า ผลผลิตได้น้อย นอกจากนี้ เป็นการกู้ยิมเพ่ือใช้จ่ายใน
ครัวเรือนเพื่อการยังชีพ ภาระหนี้ครัวเรือนรรวมทั้งสิ้น 1,233,000 บาท 
           2.  รายจ่ายครอบครัว พบว่า รายจ่ายค่าครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องใช้
ในครัวเรือน ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับการด ารงชีพ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าน ามันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าช้าจ่ายใน
การประกอบอาชีพ เช่น ค่าจ้างไถ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ค่าจางแรงงาน ฟุ่มเฟ่ือย เช่น ค่าเหล้า/สุรา หวย 
การพนัน บุหรี่/หมาก ดูแลครอบครัว แช่น ค่าขนม ค่าชุด หนังสือ สมุด ค่ารถรับส่ง ค่าอาหาร
กลางวัน อ่ืน ๆ สุขภาพ เช่น ค่าหมอ/ค่ารักษา ค่ารถ/ค่าน้ ามัน ค่าใช้จ่ายสังคม เช่น งานบวช งานแต่ง  
งานบุญ งานเลี้ยง งานประเพณีของชุมชน เป็นต้น  

3.  รายได้หลักครัวเรือน ได้แก่ การประกอบอาชีพท านาขายข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว
จ าหน่าย รับจ้างทั่วไป และลูกหลานส่งมาให้ใช้ ส่วนรายได้เสริม ได้แก่ การทอสื่อขาย พบว่า รายได้
การจ าหน่ายเสื่อกก และผลิตภัณฑ์แปรรูป ในปี พ.ศ.2661-2562 จ านวน 27,300 บาท 
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4.2  ศึกษำดูงำน และวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก  
 
        การศึกษาดูงาน และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก แบ่งออก ดังนี้ 
 

4.2.1  กำรศึกษำดูงำนกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกบำงสระเก้ำ อ ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี  

 
การศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พบว่า 

พ้ืนที่บริเวณแถวนี้ มีกกน้ าก่อยขั้นเป็นจ านวนมากในแหล่งน้ า วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง  เพ่ือให้
ชาวบ้านแถวนี้ มีอาชีพ และรายได้เสริมจากภูมิปัญหา และช่วยเหลือกันในชุมชน   

     1.  กลุ่มเป้าหมายของกลุ่ม ได้แก่ สมาชิกที่สนใจมารวมตัวกัน จ านวน 76 ครัวเรือน ใน 
4 หมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด คือ ลวดลายประจ าถิ่น ดังนั้น กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ได้แก่ สมาชิกจะแปรรูปต้นกกเป็นเส้นกกแห้ง และย้อมสีพร้อมทอได้ หรือทอเป็น
ผืนมาจ าหน่ายให้กลุ่ม กลุ่มจะท าหน้าที่พัฒนาลวดลาย แปรรูป/รูปแบบ และติดตราผลิตภัณฑ์   

     2.  สมาชิก และที่มาของกลุ่มเงินทุนหมุนเวียนได้จากการสนับสนุนของกองทุนชุมชน 
(SIFF) การจัดตั้งกลุ่ม และกระบวนการของกลุ่ม มีคณะกรรมการผ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายด าเนินงาน 
ฝ่ายพัฒนา ฝ่ายการเงิน และบัญชี ฝ่ายขาย การบริหารจัดการ และการตลาด                                                               
           3.  ปัญหา และอุปสรรค ที่ส าคัญ คือ เนื่องจากเป็นกกน้ ากร่อย ล าต้นสูงประมาณ 2 
เมตร เมื่อมีฝนตก หรือลมแรง เพราะเป็นพ้ืนที่ติดชายทะเล จะท าให้ต้นกก หัก หรือล้ม ถ้าเกิดขึ้น
จะต้องท าการเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน ก่อนที่จะเสียหาย ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ สมาชิก
ต้องร่วมกัน หรือช่วยกันเก็บเกี่ยว ให้ทัน 

     4.  การผลิต รูปแบบผลิตภัณฑ์ จ าแนก ดังนี้ 
          (1)  ด้านลวดลาย เริ่มแรกกลุ่มได้พัฒนาลวดลายต่าง ๆ จ านวนมาก และไปน าลาย

จากที่อ่ืน ๆ มาพัฒนาลวดลายให้หลากหลายยิ่งขึ้น พบว่า ลวดลายอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ของชุมชนผู้บริโภค 
ไม่นิยม ตลาดต้องการน้อย ดังนั้น การพัฒนาลวดลายที่ตลาดต้องการมากเป็นลวดลายประจ าถิ่นของ
ตนเอง คือ ลายแดงด า  

          (2)  รูปแบบผลิตภัณฑ์ มีหลายประเภทแยกตามลักษณะที่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนี้ 
               - ต้นกกแห้งแปรรูปเป็นเส้นกกพร้อมทอ 
               - เสื่อกกทอเสร็จพร้อมขาย 
               - เสื่อกกทอเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
               - ผลิตภัณฑ์เสื่อแปรรูป เช่น ที่นอน ที่นั่ง ชุดปิคนิค ชุดวางอาหาร กระเป๋า

สะพาย รองชุดน้ าชา กาแฟ กล่องกระดาษทิชชู และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่น ๆ         
         (3)  ด้านตราผลิตภัณฑ์ เป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี ชื่อว่า “เสื่อจันทบุรณ์ 

ของกลุ่มทอสื่อบางสระก้า” เพราะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
     5.  การตลาด และการจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์เสื่อกกจองกลุ่มจัดจ าหน่ายที่ศูนย์แหล่งเดียว 

ไม่น าไปจ าหน่ายที่อ่ืน ซึ่งมียอดจ าหน่าย ไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อเดือน    
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    4.2.2  วิเครำะห์ปัญหำกลุ่ม  
 
  วิเคราะห์ปัญหากลุ่ม โดยเทคนิคต้นไม้ปัญหา การวิเคราะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกของ
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ วิเคราะห์ประวัติความเป็นมา จัดท าช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผลิตภัณฑ์
เสื่อกก (Tine Line) วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มทอเสื่อกก โดย ต้นไม้ชุมชน การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
เสื่อกก โดยเทคนิคการวิเคราะห์ต้นไม้ปัญหา 
      1.  ประเด็นพฤติกรรม พบว่า ลูกค้าสั่งสินค้าเป็นช่วง ๆ ท าให้การผลิตไม่ต่อเนื่อง เพราะไม่มี
ตลาดรองรับที่มั่นคง ปริมาณการปลูกกกของสมาชิกมีน้อย  
          2.  สภาพกายภาพ มีการทอเสื่อจะท าที่บ้านสมาชิก มีสมาชิกบางคนที่ปลูกกกไว้เพ่ือทอเสื่อ
เอง จ านวน 4 ครัวเรือน และสมาชิกท่ีทอเสือกกจ านวน 7 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูกมีน้อย 
          3.  สภาพสังคมปัจจุบันความจ าเป็นในการใช้เสื่อกกน้อยลง คนส่วนใหญ่ค่านิยมหันไปใช้ที่
นอนนุ่มอย่างอ่ืน เช่น ยางพารา  
         4.  กลไกสนับสนุน ที่เข้ามาช่วยเหลือ ได้แก่ กรมป่าไม้สนับสนุนกองทุน 30,000 บาท 
พัฒนาชุมชน สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พัฒนาสังคมสนับสนุนกี่ทอเสื่อกก และพลังงานจังหวัด 
สนับสนุน โรงอบพลังแสงอาทิตย ์
          5.  ปัญหา และอุปสรรค มีดังนี้ จ านวนผู้ปลูกในพ้ืนที่มีน้อย ต้นกกมีน้อย ทอยาก ท าได้น้อย
ขาดแหล่งน้ า/แปลงปลูก ขาดเงินทุน/รายได้น้อย ตลาดรองรับแคบ ผู้สนใจมีน้อย ขาดความรู้ในการ
แปรรูป ขาดพันธุ์ ขาดอุปกรณ์/อุปกรณ์การทอ ไม่เพียงพอ ขาดวิทยากรมาชี้แนะแนวทาง 
         6.  ผลกระทบ มีดังนี้ 
             (1)  ด้านสุขภาพ ได้แก่ เม่อมียอดสั่งซื้อต้องเร่งท างานมาก  พักผ่อนไม่เพียงพอ เกิด
ความเคร่งเครียด สุขภาพทรุดโทรม ร่างกายอ่อนแอ ขาดการดูแลสุขภาพหมกมุ่นกับงาน 
            (2)  ด้านสังคม ได้แก่ ไม่ค่อยมีเวลาดูแลคนในครอบครัว ไม่มีเวลาพบปะผู้คน ห่างเหิน 
และเริ่มโดดเดี่ยว 
                (3)  ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้น้อยไม่พอค่าใช้จ่าย สิ้นค้ารายค้าถูก ตลาดแคบ คนใช้
น้อย ต้องหารายไดท้างอ่ืนเพิ่ม 
                (4)  ด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพอากาศแห้งแล้ง พ้ืนที่ปลูกขาดแคลน
แหล่งน้ า และปริมาณกกมีจ านวนลดลง 
 
4.3  พัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
 
  4.3.1  พัฒนาลวดลายเสื่อกก สมาชิกกลุ่มครัวเรือนร่วมกันทบทวน ลวดลายผลิตภัณฑ์ ที่มี
อยู่เดิม 6 ลาย ลวดลายเสื่อกกลายเก่า ได้แก่ ลายดอกแก้ว ลายดอกเอ้ือง ลายดอกเอ้ืองกาบบัว ลาย
ไทยลายก้างปลา และลายต้นสน และร่วมกันออกแบบลายใหม่ 1 ลาย ได้แก่ ลายคลื่นน้ าไหล โดย
ปรับปรุงจากลายไทย ส าหรับลวดลายใหม่ที่ตลาดต้องการ คือ ลายที่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชน ดังเช่น
กรณีของเสื่อบางสระแก้ว ทีมงานจึงได้พัฒนาลายใหม่ ได้แก่ ลายรวงข้าวในพิธีบายศรี-สู่ขวัญข้าว ซึ่ง
การสร้างลายใหม่ต้องมีการแกะแบบตามที่ก าหนด จึงได้ผลักดัน และมีการมอบหมายให้ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอด เทคนิควิธีการทอให้สมาชิกได้ทอเป็นเสื่อลวดลายของท้องถิ่นต่อไป โดยใช้
ระยะเวลาในการพัฒนาหลายเดือน  
  4.3.2  พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก ด้วยเทคนิค
กระบวนการกลุ่ม และร่วมกันทบทวนรูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก รูปแบบผลิตภัณฑ์ของเดิม ได้แก่ เสื่อ
ปูส าหรับนั่งหรือปูนอน และผลิตภัณฑ์แปรรูปอ่ืน ๆ ได้แก่ พวงกุญแจ กระเป๋าสตางค์ หมอนหนุน
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ และระดมความคิดพัฒนาขึ้นใหม่ ได้แก่ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าดินสอปากกา 
ส าหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทีมงานไปพัฒนา ได้แก่ กระเป๋าหิ้ว แฟ้มอัลบั้มรูป กล่องไม้จิ้มฟัน เสื่อรอง
นั่งคนเดียว (สนะ) ส าหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทีมงานแนะน าพัฒนาขึ้นใหม่ และอยู่ระหว่างด าเนินการ  
ได้แก่ กรอบรูป กล่องกระดาษทิชชู ที่รองชุดอาหาร และชุดกาแฟ อุปกรณ์ประดับโต๊ะ ฝาผนัง ซึ่งต้อง
ใช้จักรเย็บหนัง และบล็อคบังคับ (เนื่องจากระยะเวลาจ ากัดในการด าเนินกิจกรรม) 
  4.3.3  สร้างตราผลิตภัณฑ์เสื่อกกชุมชน และทีมงานร่วมกันการสร้างตราผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
โดยทีมงานให้ค้นหาจุดเด่นของชุมชนมาเป็นสัญลักษณ์ ด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่ม และร่วมกัน
ระดมความคิดเกี่ยวกับการสร้างตราผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยตราผลิตภัณฑ์เสื่อกก มีองค์ประกอบส าคัญ 
ได้แก่ ภาพรวงข้าว พระแม่โพสพ พิธีสู่ขวัญข้าว เสื่อ ภูเขาสามสิบ และข้อความว่า “ผลิตภัณฑ์เสื่อกก
บ้านคลองสิบสาม ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โทร 089-9470267” 
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บทที่ 5 
สรุปผล และข้อเสนอแนะของกำรศึกษำประเด็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรจริงในพ้ืนที่ 

(Action Learning) 
 

5.1  สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

5.1  จ านวนครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เสื่อกกเพ่ือมีรายได้
เพ่ิมข้ึน จ านวน 10 ครัวเรือน สมาชิกครัวเรือนรวม 36 คน 
  5.2  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ด้านลวดลาย พบว่า ได้พัฒนาต่อยอดลายไทยเป็นลายน้ า
ไหลและพัฒนาลวดลายใหม่ 2 ลายอยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ ลายรวงข้าวที่สอดคล้องกับจุดเข็ง
ชุมชนและลายนาคาสอดคล้องวิถีด ารงชีพชุมชน ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเป๋าหิ้ว แฟ้มอัลบั้ม
ภาพกล่องไม้จิ้มฟัน เสื่อรองนั่งคนเดียว (สนะ) และอยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ เสื่อกกพับ ชุดที่นอน         
เสื่อกกฟองน้ า ชุดเสื่อพับฟองน้ า กรอบรูป กล่องกระดาษทิชชู ที่รองชุดอาหาร ชุดกาแฟ อุปกรณ์
ประดับโต๊ะ ฝาผนัง และด้านตราผลิตภัณฑ์เสื่อกกมีสัญลักษณ์รวงข้าว พระแม่โพสพ พิธีบายศรี-            
สู่ขวัญข้าว เขาสามสิบ เสื่อกก ที่อยู่ของกลุ่ม และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นองค์ประกอบที่บ่งบอกถึง
วิถีวัฒธรรมที่ดีงาม และมีคุณค่าของชุมชน 

5.3  ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.13 ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์เสื่อกกมียอด
จ าหน่าย ในเดือนมิถุนายน–กรกฏาคม 2561 รวม 4,150 บาท ในช่วงเดียวกันปี พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้น
เป็น 4,860 บาท (2) ยอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีตลาดใหม่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

5.4  ครัวเรือนเป้าหมาย (1) เพ่ิมขนาดพ้ืนที่ และขยายพ้ืนที่ปลูกจาก 4 เป็น 10 แปลง              
(2) เครือข่ายต่างชุมชนสนับสนุนวัตถุดิบให้กลุ่ม ส่งผลให้มีปริมาณวัตถุดิบ  และรายได้เพ่ิมขึ้นใน     
ทุกขั้นตอน ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของกระบวนการ  

5.5  ครัวเรือนเป้าหมายพึงพอใจ มีสมาชิกใหม่ในชุมชนขอเข้าร่วมโครงการ จ านวน 8 
ครัวเรือน และต่างชุมชน 3 เครือข่ายความร่วมมือ 

 
5.2  บทเรียนที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ  
 
  5.2.1  ความยั่งยืน ได้แก่  

        1)  กลุ่มมีความชัดเจน และท างานระบบกระจายความรับผิดชอบ    
                2)  กลไกการผลิตก่อให้เกิดรายได้ทุกข้ันตอนการผลิต การปลูกกกจ าหน่าย การแปร
รูปต้นกกเป็นเส้นทอ การผลิตเสื่อกก การแปรรูปเสื่อกก และการค้าขาย   

        3)  เกิดเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทั้งในชุมชน และนอกชุมชน ระหว่างกลุ่มปลูก ทอ แปร
รูป ภายในชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือนอกชุมชน ได้แก่   
                   (1)  กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านพระเพลิง ต าบลพระเพลิง  
                  (2)  ชุมชนบ้านแก่งสีเสียด อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
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                   (3)  เครือข่ายความร่วมมือจากจังหวัดขอนแก่น และกลุ่มเสื่อกกบางสระเก้า 
จงัหวัดจันทบุรี             
       5.2.2  ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จของโครงการ ได้แก่ 
   1)  ทีมงาน และภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้ร่วมกัน มีผู้รู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะมีองค์ความรู้ 
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2)  ผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ ยอมรับ และสนับสนุน โดยการสร้างความเข้าใจ
ผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ท าให้มีความชัดเจน เกิดการยอมรับ
และสนับสนุนโครงการ  
   3)  ผู้น าในชุมชนได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต ให้การสนับสนุน และอ านวยความ
สะดวก 
   4)  ผู้น ากลุ่ม และสมาชิกจริงจัง และมุ่งมั่นสู่ความส าเร็จ และตามกิจกรรมโครงการ   

     5)  บูรณาการได้สอดคล้องกับบริบท และวิถีด ารงชีพของชุมชน 
 

 5.3  ข้อเสนอแนะควรพัฒนำต่อไป   
 
     5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ 

  1)  กระบวนการพัฒนายกระดับรายได้ ควรครอบคลุมวิถีด ารงชีพของชุมชน 
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 

   2)  ควรสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมตั้งแต่ระดับครัวเรือน กลุ่ม และชุมชนเพ่ือ
สร้างสังคมแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตจะน าไปสู่การยกระดับรายได้เพ่ิมข้ึน 
    3)  ควรให้ความส าคัญของความภูมิใจในคุณค่า และมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งผลต่อ
การยกระดับรายได้ครัวเรือนทางเศรษฐกิจ 
   4)  ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนายกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่จะส่งผลถึง
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยังยืนต่อไป    
     5.3.2  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

  1)  อุปกรณ์เย็บขอบคือ จักร และบล็อกเป็นเครื่องมือส าคัญท าให้ผลิตภัณฑ์สวยงา 
   2)  การก าหนดราคาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการสร้างตลาดรองรับ จะสามารถท าให้
ได้ก าไรที่เหมาะสมต่อผลผลิต 
   3)  รูปแบบผลิตภัณฑ์ควรปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความ
หลากหลาย 
   4)  การจิตนาการรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ อย่างสร้างสรรค์ ควรพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยชุมชนเอง 
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ภำคผนวก ก 
 

ภาพผลงาน 
เสื่อกกลวดลายเดิม 6 ลวดลาย 

 

       
 

   ลายดอกเอ้ืองกาบบัว                                     ลายดอกเอ้ือง 
 

            
           ลายก้างปลา                                          ลายดอกแก้ว 

 

        
 

                ลายไทย                                                   ลายต้นสน 
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เสื่อกกลวดลายที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
 

 
 

ได้แก่ ลายน้ าไหล 
 
 

รูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่ปรับปรุงพัฒนำขึ้นใหม่ 
 

           

                    กระเป๋าหิ้ว                                     อัลบั้มภาพ 

   

 กระเป๋าใส่ดินสอ ปากกา  กล่องไม้จิ้มฟัน             ตราผลิตภัณฑ์เสื่อกกท่ีสร้างขึ้น  
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ภำคผนวก ข 
 

ภาพกิจกรรมโครงการ 
 

     
ประชุมชี้แจงครัวเรือนเป้าหมาย                        ประชุมออกแบบหลักสูตร 

 

 

ประชุมก าหนดกติกา กลไกกระบวนการ ปฏิทินปฏิบัติงาน ประชุมจัดตั้งกลุ่ม  
 

กิจกรรม คณะท างาน 

 

           ประชุมพิจารณาสถานที่ปฏิบัติการ                       ตรวจเยี่ยมสถานที่ 
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ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย 
ฝึกทักษะปฏิบัติสร้างพ้ืนที่ชีวิต 

 

        
ฝึกทักษะปฏิบัติสร้างพ้ืนที่ชีวิต 

 

         

วิเคราะห์โครงสร้างทรัพยากรทุนครัวเรือน 
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อบรมรายรับ-รายจ่าย ของครัวเรือนเป้าหมาย 
 
 

        
กลุ่มเป้าหมายครัวเรียนผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านคลองสิบสาม 

 
ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศิลป์ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 

ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 
 

     

กลุ่มเป้าหมายครัวเรียนผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้านคลองสิบสาม 
โดยมี ป้าแดง นางพัชรินทร์ สีเผือก   เป็นวิทยากร  อาจารย์อุทัย สีเผือกให้การตอนรับ 
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กลุ่มเป้ำหมำยครัวเรียนผลิตภัณฑ์เสื่อกกบ้ำนคลองสิบสำม 
ก าลังศึกษา ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง 

       

 

 

กำรวิเครำะห์กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกกด้วยเทคนิคต้นไม้ปัญหำ 
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พัฒนา ลวดลายผลิตภัณฑ์เสื่อกก  พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างตราผลิตภัณฑ์ 

    
นายสะอาด ร่วมจิตร์ วิทยากรฝึกอบรม 
กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
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การติดตามความก้าวหน้า ช่วยเหลือ สนับสนุน 

 

      

 

 

ตราผลิตภัณฑ์ 
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ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยมและประเมินผล 
ความพึงพอใจลวดลาย รูปแบบ และตราผลิตภัณฑ์ของผู้เกี่ยวข้อง (มหาวิทยาลัย) 

        

ชุมชนประเมินความพึงพอใจลวดลาย รูปแบบ และตราผลิตภัณฑ์ของครัวเรือนเป้าหมาย 
มีรายได้เพ่ิมข้ึน และขณะนี้มียอดการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 
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ภำคผนวก ค 
 

ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
 

           
 

1.นายหาญและนางบุญยัง พวงสุวรรณ                       2. นางบัวแก้ว แดงนา 
 

           
 

3. นางสันทัด พุทธสอน                                        4. นางสมจันทร์ ประไพ 
 

           
 

5. นางทองปน พรมศร                                                          6. นางมณี ยากิจ 
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7. ครอบครัวนางบุญทัน เพียรงาน                        8. นางทองค า ด่านวิชัย 
 

        
  9. นางทองเอ้ือ เดชสุภา                                     10. นางสนิท อัตกลับ 
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ภำคผนวก ง 
 

บรรยากาศทั่วไป 
 

 
 

เปิดโครงการระยะ 2 
ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
 

          
 

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

 
การจักหรือซอย....เส้นกก เพื่อน าไปอบแห้ง 

 

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

เส้นกกแห่ง พร้อมเข้าสู่กี่...ทอเสื่อตามลวดลาย 
 

           
 

                                           เส้นกกแห้ง...... เข้าสู่กี่ทอ   
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บรรยากาศ.....โดยรวม 

 
 

         
พักกลางวัน รับประทานอาหารร่วมกัน  
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ประวัติผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 

ชื่อ-สกุล   ดร.โกมล  จันทวงษ ์
วัน เดือน ปี เกิด   19  ตุลาคม  2504 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน          65  หมู่ที่ 13  ต าบลศาลาล าดวน  อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 

ประวัติกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2522-2523          ประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.กศ, วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์) 
พ.ศ. 2528           การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา) มศว.บางแสน 
พ.ศ. 2532           การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว)  มศว.บางแสน 
พ.ศ. 2553  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาและการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยบูรพา 

ต ำแหน่ง และประวัติกำรท ำงำน 
พ.ศ. 2538 - 2540 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกิโลสาม  อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
พ.ศ. 2540   อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านกิโลสาม  อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวัดสระแก้ว 
พ.ศ. 2540 - 2554         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกิโลสาม  อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
พ.ศ.2554-2556            รองผู้อ านวยการศูนย์สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน       อาจารย์ประจ า งานวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำนที่ส ำคัญ  
  1. ประธานกองทุนชุมชน (SIF) อนุภูมภิาคตะวันออก  
 2. รองประธานสหภาพครูแห่งชาติ นายกสมาคมครูจังหวัดสระแก้ว 
          3. สมชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
              และคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
          4. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2554-2559 
          5. ผู้ประนปีระนอม ไกล่เกลี่ยประจ าศาลจังหวัดสระแก้ว                     
          6. คณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดสระแก้ว 

7. รองประธานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
    แบบมีส่วนร่วมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2562 
8. ก่อตั้งและประธานสถาบันสร้างเสริมการเรียนรู้ “จันทวงษ”์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) 

เกียรติยศที่ได้รับยกย่อง คือ “ดาวจรัสแสงแห่งวงการศึกษาและภูมิปัญญาภาคตะวันออก”และ  
1. รางวัล “คนดี ศรสีระแก้ว”พ.ศ. 2543 
2. รางวัล “ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขา บริหารจัดการ สวัดิการ และธุรกิจชุมชน พ.ศ. 2544 
3. รางวัลพระราชทาน สาขา “พัฒนาชุมชน” พ.ศ. 2545 
4. รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” พ.ศ. 2550 
5. รางวัล “อาสาสมัครดีเด่นระดับชาติ” พ.ศ. 2551 


