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บทความวิจัยเล่มนีเ้ป็นการศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอเส่ือกก  และศึกษา

กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วฒันธรรม ในอนาคต ในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดจนัทบุรี ที่ยังคงมีการสืบทอด
และด ารงอาชีพทอเส่ือกกอยู่  อันได้แก่  ชุมชนบ้านบางสระเก้า  ชุมชนบ้านเสม็ดงาม  ชุมชนบ้านท่าแฉลบ  ชุมชนหลังวัด
โรมนัคาทอลิก ชุมชนบ้านเกาะโตนด และชมุชนบ้านเขาน้อย  โดยสามารถแบ่งกระบวนการถ่ายทอดความรู้ออกเป็น 2 ลกัษณะ 1.
การถ่ายทอดความรู้แบบนอกระบบ ได้แก่ ศนูย์หตัถกรรมทอเส่ือ และ ครอบครัว มีลักษณะการสอนแบบบรรยายความรู้ที่สัง่สมมา
ให้กับผู้ เรียนพร้อมกับท าการสาธิตขัน้ตอนต่างๆ  เร่ิมตัง้แต่การ เตรียมพืน้ที่ไปจน ถงึ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมให้ผู้ เรียนปฏิบัติ
ตาม โดยวิธีการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กบัผู้สอนจนเกิดความช านาญและน าไปต่อยอดในขัน้ตอนการวางจ าหน่ายต่อไป 2.การถ่ายทอด
ความรู้แบบในระบบ ได้แก่ โรงเรียนวดับางสระเก้า (พิสิฎฐวิทยาคาร) ต าบลบางสระเก้า และ โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ์ จังหวัด
จนัทบุรี เป็นการจดัให้มีการเรียนการสอนโดยก าหนดเป็นหลกัสตูรท้องถิ่น ครูผู้สอนภมูิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้กบันักเรียนโรงเรียน
วดับางสระเก้า คือ วีณา รุ่งเรือง ท าการสอนนักเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 และชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยแยกขัน้ตอน
การผลิตผลิตภณัฑ์จากกกที่เหมาะสมกบัวุฒิภาวะของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวสัดอุุปกรณ์ที่ใช้งาน  ครูผู้สอนท า
การสาธิตวิธีการในแต่ละขัน้ให้กับผู้ เรียนได้ดู และให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อท าการฝึกปฏิบัติจริงโดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน า การ
ถ่ายทอดความรู้กับนักเรียนในสถานศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  มีการก าหนดเป็นหลกัสตูรท้องถิ่นของโรงเรียน 
เพื่ออนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมให้อยู่รอดและหวงัฟื้นชมุชนคาทอลิกให้กลบัมาทอเส่ืออีกครัง้ โดยมีครูผู้สอนภมูิปัญญาท้องถิ่นให้
ความรู้กับนักเรียนคือ  ครูสะอิง้  เชือ้สาย หัวหน้างานอนุรักษ์หัตถกรรมพืน้บ้านเส่ือจันทบูร ท าการสอนนักเรียนในระดับชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 ให้ได้เรียนรู้ประวตัิศาสตร์และด ารงอาชีพการทอเส่ือไว้ โดยบูรณาการการทอเส่ือเข้ากบักลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ  และ
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือในการสอน จนท าให้นักเรียนได้ลวดลายใหม่ ๆ ซึง่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์แปรรูปเส่ือให้มีค่ามากกว่าเส่ือ
ธรรมดา สามารถเพิ่มมลูค่าให้กบัสินค้าได้ 
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This research article is a study of the process of transferring knowledge, local wisdom and the 

weaving of reed mats.This study also examined the production processes that affected producers, communities, 
societies and cultures. In the future, in each locality of Chanthaburi that still and preserve continew to the occupation 
of weaving reeds mats including the Bang Sra Kao Community, the Ban Samet Ngam community, the Ban Tha 
Chaliep community, the Community of the Roman Catholic churches, the Ban Ko Tanod Community and the Ban Khao 
Noi community, which could divide the knowledge transfer process into two types, as follows :  
 (1.) Informal knowledge transfers include the Mat Weaving Handicraft Center and family. The teaching styles 
described the accumulation of knowledge among learners and demonstrating various steps, starting from the 
preparation of areas up to product development. the students  practiced  using the method of learning together with 
the instructors until they become proficient and could extend ideas in the sales process. 
 (2.) The trans for of  knowledge in the system includes Watbangsrakao School (Phisit Witthayakhan), Bang Sra Kao 
Sub-district and Streemandapitak School Chanthaburi. Is to the Arrange provide teaching and learning by determine 
is a local course. The teacher who taught local wisdom to educate students at Wat Bang  
Sra Kao School was Veena Rungrueng, who taught students in fourth to sixth grade  and the first to third you’re of The 
separation of  production procedurs of reed products of second education.were suitabie for the maturity of the 
students, such as have a better, a understanding of the material used. The teacher demonstrated each step to the 
students, and allowed the students to divide the practice group to practice, with the teacher providing advice. The 
transfer of knowledge among students in Streemandapitak School was defined as the local curriculum of the school. 
In order to preserve cultural heritage  and  to revive the Catholic community to go back to weaving mats again. The 
teacher who taught local wisdom to educate students was Saeing Cheusay the Head of Chantaboon Mat Handicraft 
Folk Conservation, taught students in grade six of elementary education, to learn history and maintain a mat weaving 
career, by integrating weaving mat with other subject groups and using computers as teaching materials until the 
students received new pattern, which is caused by creativity, transformed a mat in to somthing to be more valuable 
than ordinary mats, and can add value to the product. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ภมูิหลัง 
ภมิูปัญญาท้องถ่ินของไทย ถือเป็นคุณค่าและเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีบรรพบุรุษได้

ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่ง มาสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมตาม
ลกัษณะทางกายภาพในท้องถ่ินนัน้ อาทิ จังหวดัจันทบุรี มีภูมิศาสตร์ พืน้ท่ีท่ีเหมาะแก่การปลูก 
เพราะในพืน้ท่ีบริเวณนัน้เป็นพืน้ท่ีติดทะเล ซึง่มีน า้จืดไหลมารวมกนั เรียกวา่ (น า้กร่อย) ด้วยเหตุนี ้
จึงท าให้เส้นกกของจังหวดัจันทบุรีมีลกัษณะต่างจากท่ีอ่ืน ๆ คือ จะมีเส้นท่ีใหญ่ เหนียว เวลาผ่า
ตรอกออกมาจะมีเส้นเล็ก แข็งแรง ทนต่อการใช้งาน เหมาะกับการทอเป็นลวดลายท่ีใช้ความ
ละเอียดสงู ภมิูปัญญาดัง้เดิมของการทอเสือ่กกได้มีการปรับปรุง เปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เน่ืองจากท่ี
ลงมือปฏิบติัเพื่อการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินของตนให้คุ้มค่า น ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตก็
กลบักลายมาเป็นการทอเพื่อน ามาใช้ในการประกอบเป็นอาชีพเสริมหรือหลกัเพื่อหารายได้มาสู่
ครอบครัว เพราะเสื่อกกจันทบูรนัน้มีจุดเด่นและมีความพิเศษต่างจากท่ีอ่ืน ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น
แล้วนัน้ อีกทัง้ยงัมีเสนห์่เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนใคร อาทิเช่น สเีสือ่กกแบบดัง้เดิม คือสแีดง ด า ท าให้
เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้อาชีพการทอเสื่อกกมีการพฒันาการอยา่งไม่หยดุน่ิงมา
จนถึงปัจจุบนั  

ชุมชนท่ีมีความช านาญได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
สวยงามตามยุคสมัย สามารถสง่จ าหน่ายให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง ทัง้ภายในประเทศและยงั
สามารถสง่ออกไปยงัต่างประเทศได้อีกด้วย ชุมชนเหลา่นีมี้วีชีวิตท่ีด ารงอยู่ควบคูไ่ปกบัภูมิปัญญา 
มาตัง้แต่ดัง้เดิมจึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละท้องถ่ินท่ีมีความแตกต่างกันออกไปขึน้อยู่กับ
ความเหมาะสม ก่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมในชุมชนท้องถ่ินตา่ง ๆ แล้ว
พฒันาเลือกสรร ปรับปรุงองค์ความรู้เหลา่นัน้จนเกิดทักษะเพื่อแก้ปัญหาในองค์กรท้องถ่ินนัน้ ๆ 
เพราะภูมิปัญญาท้องถ่ินนัน้ คือความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและ
วิกฤตการณ์ในการด ารงชีวิตและการพัฒนาคนในสังคม เศรษฐกิจของชุมชนต่าง ๆ ท่ีคิดค้น 
ปรับปรุง สบืทอด ถ่ายถอดความรู้กันอยา่งตอ่เน่ือง (โกสมุ เจริญรวย, 2551) เพราะกระบวนการท่ี
ดีจะมีสว่นส าคญัในการสง่เสริมให้ภูมิปัญญาท้องถ่ินนัน้ ๆ เกิดความยัง่ยืนและพฒันาต่อไปอยา่ง
ไม่หยุดน่ิง ซึง่ในปัจจุบนันีก้ารถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาการทอเสือ่กกของชาวบ้านในจังหวดั
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จนัทบุรี ยงัคงมีการพฒันาอยู ่แตห่ากยงัมีปัญหาบางประการอยู่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งปัญหาด้าน
การจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีเป็นระบบ เพราะเป็นเพียงวิธีบอกเล่า ท าให้ดูและฝึกฝนในครอบครัว
เทา่นัน้ และอีกประการหนึง่ คือ เด็กรุ่นใหม่เห็นวา่การทอเสื่อมีความยุง่ยาก กวา่จะได้มาซึง่ผลงาน
ส าเร็จนัน้จะต้องใช้ระยะเวลาในการทอนานและใช้คนทอหลายคน จึงต้องมีการแบ่งสรร ปันสว่น
คา่ตอบแทนให้กบัคนทอเท่า ๆ กนั เม่ือหกัต้นทนุการผลติแล้วจะเหลอืรายได้ท่ีเป็นก าไรไม่มากนกั 
ส่งผลให้เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพทอเสื่อกกอย่างจริงจัง และนิยมไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีมี
คา่ตอบแทนสงูกวา่นัน่เอง ซึง่หากหมดรุ่นผู้ใหญ่ในปัจจุบนัแล้ว ภมิูปัญญาเก่ียวกบัเร่ืองเสือ่กกอาจ
สญูหายได้ 

จากความส าคญัท่ีกลา่วมาข้างต้นนี ้จึงท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศกึษารูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก และศกึษากระบวนการผลติท่ีสง่ผลตอ่ครอบครัว 
ชุมชน สงัคม วฒันธรรม ในแตล่ะท้องถ่ินของจังหวดัจันทบุรี ท่ียงัคงมีการสืบทอดและด ารงอาชีพ
ทอเสื่อกกอยู่ อันได้แก่ ชุมชนบ้านบางสระเก้า ชุมชนบ้านเสม็ดงาม ชุมชนบ้านท่าแฉลบ ชุมชน
หลงัวัดโรมันคาทอลิก ชุมชนบ้านเกาะโตนด และชุมชนบ้านเขาน้อย เพื่อเป็นแนวทางในการ
อนรัุกษ์ สบืสานภมิูปัญญาการทอเสือ่กกตอ่ไป 

ความมุ่งหมายในงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก ของจังหวดั

จนัทบุรี  
2. เพื่อศกึษากระบวนการผลติท่ีสง่ผลตอ่ ผู้ผลติ ชุมชน สงัคม วฒันธรรม ในอนาคต 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลท่ีได้จากการวิจยัครัง้นีจ้ะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาด้านการถ่ายทอด

ความรู้และกระบวนการผลิต ทัง้ภายในชุมชนและผู้ ท่ีสนใจอาชีพทอเสื่อกก อีกทัง้ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่การพฒันาในด้านการเรียน การสอนวิชาศิลปะพืน้บ้านภายในโรงเรียนอีกด้วย 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นชุมชนท่ียงัมีการอนุรักษ์และท าอาชีพทอเสื่อกกอยู่ มี

ทัง้หมด 6 ชุมชน ได้แก่ 
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- ชุมชนบ้านบางสระเก้า  
- ชุมชนบ้านเสม็ดงาม 
- ชุมชนบ้านทา่แฉลบ 
- ชุมชนหลงัวดัโรมนัคาทอลกิ 
- ชุมชนบ้านเกาะโตนด 
- ชุมชนบ้านเขาน้อย 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ หมายถึง วิธีการให้ความรู้ด้านการเตรียมพืน้ท่ีและการ

เลอืกวตัถดิุบในการน าไปใช้ การทอเสือ่กก การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ และการเผยแพร่สูส่มาชิกใน
ครอบครัว สถานศกึษา กลุม่แม่บ้านและชุมชนในจงัหวดัจนัทบุรี 
 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เสื่อกกของจังหวัดจันทบุรี หมายถึง ขัน้ตอนการผลิต
ผลติภณัฑ์เสือ่กกของจงัหวดัจนัทบุรี ซึง่มีรายละเอียดขัน้ตอนดงันี ้

1. การเตรียมพืน้ท่ีและการเลอืกวตัถดิุบในการน าไปใช้ 
2. การทอเสือ่กก 
3. การแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ 

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง ภมิูปัญญาการทอเสือ่กกในจงัหวดัจนัทบุรี อนัได้แก่  
- ชุมชนบ้านบางสระเก้า  
- ชุมชนบ้านเสม็ดงาม 
- ชุมชนบ้านทา่แฉลบ 
- ชุมชนหลงัวดัโรมนัคาทอลกิ 
- ชุมชนบ้านเกาะโตนด 
- ชุมชนบ้านเขาน้อย 

ทฤษฎีการจัดการความรู้ KM หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร 
สามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้ปฏิบติังานได้อย่างมีประสทิธิภาพ อนัจะ
สง่ผลให้องค์กรมีความสามารถเชิงแข่งขนัสงูสุด การจัดการความรู้ คือเคร่ืองมือเพื่อการบรรลุ
เปา้หมายอยา่งน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กนั ได้แก่ (1) การบรรลเุป้าหมายของงาน (2) การบรรลุ
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เปา้หมายด้านการพฒันาคน (3) การบรรลเุปา้หมายด้านการพฒันาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (4) การบรรลเุปห้มายของการเป็นชุมชน หมู่คณะ ท่ีมีความเอือ้อาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการศกึษาวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอ

เสือ่กก ของจงัหวดัจนัทบุรี มีดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
เร่ือง  ศกึษาวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกก ของ

จงัหวดัจนัทบุรี มีเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา ค้นคว้า ตามล าดบัดงันี  ้
1. ข้อมลูเก่ียวกบัจงัหวดัจนัทบุรี 
2. ความรู้เบือ้งต้นขัน้พืน้ฐานเก่ียวกบัการทอเสือ่กก 
3. ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีท่ีสมัพนัธ์กบัการทอเสือ่กก ของจงัหวดัจนัทบุรี 
4. ทฤษฎกีารจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. ข้อมูลเก่ียวกับจังหวดัจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวดัทางชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย มีเนือ้ท่ี 

6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภเูขา ท่ีราบสงู ท่ีราบลุม่น า้ และท่ี
ราบชายฝ่ังทะเล ในสว่นของพืน้ท่ีป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพืน้ท่ีทัง้จงัหวดัมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวดัฉะเชิงเทรา และสระแก้วทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวดัตราดและประเทศ
กัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร ประชากรสว่นใหญ่ของจงัหวดัจนัทบุรีอาศยัอยู่ทางตอน
ใต้ของจังหวดั โดยอาชีพท่ีประชากรในจังหวดันิยมประกอบอาชีพมากท่ีสดุคือเกษตรกรรมและ
ประมง และศาสนาท่ีมีการนบัถือมากท่ีสดุในจงัหวดัคือศาสนาพทุธ {บรรจบ วงษ์พิพฒัน์พงษ์,  
จนัทบุรีเป็นเมืองท่ีมีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน ก่อตัง้โดยชนชาติชอง จงัหวดัจนัทบุรีเป็นเมือง
ท่ีมีความส าคัญต่อประวติัศาสตร์ไทยอยู่ 3 ครัง้ คือ ครัง้ท่ี 1 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีใช้จังหวัด
จันทบุรีในการรวบรวมไพร่พลและเสบียงอาหาร ครัง้ท่ี 2 เกิดสงครามอานมัสยามยุทธในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัและครัง้ท่ี 3 ฝร่ังเศสยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองประกัน
หลงัจากเกิดวิกฤตการณ์ปากน า้ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ด้วย
ความท่ีจังหวดัจันทบุรีมีความส าคญัต่อเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์หลายเหตุการณ์และมีความ
หลากหลายทางภมิูประเทศ สง่ผลให้จงัหวดัจนัทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีแหลง่ท่องเท่ียวทัง้ทางธรรมชาติ
และทางวฒันธรรมหลายแหง่ (สารคดี, 2538) 



  6 

จงัหวดัจันทบุรี เป็นจังหวดัท่ีอยู่ทางชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัออกของประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลของลมทะเลและลมมรสมุ ท าให้อากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนและไม่หนาวจัดในฤดูหนาว 
เป็นจังหวดัท่ีมีฝนตกชุก ลกัษณะภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขา ลุม่น า้ ล าธาร ท่ีราบลุม่แม่น า้ 
เกาะบริเวณชายฝ่ัง ลกัษณะภมิูประเทศดงักลา่วมีผลตอ่การประกอบอาชีพของราษฏร เช่น การท า
สวนผลไม้ เพื่อจ าหน่ายและการสง่ออก นากุ้ ง การค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั การปลกูต้นกกใน
บริเวณท่ีมีน า้กร่อยเพื่อน าไปทอเป็นผืน แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ สง่ออกเพื่อจ าหนา่ย จากความอุดม
สมบูรณ์ในด้านต่าง ๆท่ีหลากหลายจนท าให้จังหวดัจันทบุรีมีค าขวัญท่ีว่า น า้ตกลือเลื่อง เมือง
ผลไม้ พริกไทยพันธ์ุดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชรวมญาติ กู้ชาติท่ีจนัทบุรี (อรวรรณ  ใจกล้า, 2525) 

1.1 ประวติัความเป็นมา 
จันทบุรีเป็นเมืองเก่า จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เช่ือกันว่ามีอายุไม่ต ่ากว่า 

1,000 ปี สร้างขึน้โดยชนชาติ ชอง บางต านานก็ว่าสร้างโดยชนชาติ ขอม หัวเมืองเดิมตามศิลา
จารึกเรียกว่า "ควนคราบุรี" ชาวพืน้เมืองเรียกว่า "เมืองกาไว" ตามช่ือผู้ปกครอง เมืองจันทบุรีเดิม
ตัง้อยู่บริเวณหน้าเขาสระบาป มีชนพืน้เมืองเดิมอาศยัอยู่เรียกว่า ชาวชอง มีภาษาพูดเป็นภาษา
ของตนเอง ซึง่แตกต่างจากภาษาไทยและภาษาเขมร เจ้าผู้ครองเมืองท่ียิ่งใหญ่ในต านานคือ พระ
เจ้าพรหมทตั ( พ.ศ. 1349-1399 ) ครัน้ถึงปี พ.ศ. 1800 ได้มีการย้ายถ่ินฐานมาสร้างเมืองใหม่ท่ี
บ้านหวัวงั ต าบลพุงทลาย ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น า้จันทบุรีในปัจจุบนั (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) 
ตอ่มาปี พ.ศ. 2200 ได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ท่ีบ้านลุม่ อยูท่างฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้จันทบุรี ในปี 
พ.ศ. 2310 หลงัจากกรุงศรีอยธุยาเสียกรุงให้แก่พม่า สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราชได้เข้ายดึเมือง
จันทบุรีเพื่อใช้เป็นแหลง่สะสมเสบียงอาหารและรวบรวมก าลงัพลในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาคืน
จากพม่า ในคราวนัน้เจ้าเมืองจันทบุรีนามว่าเจ้าขรัวหลาน (ยศเจ้าเมืองจันทบุรีเดิม) ชึ่งราษฎร
เลือกขึน้เม่ือเสียกรุงศรีอยุธยา โดยหวงัว่าพระยาจันทบูร จะช่วยปกป้องรักษาเมืองจันทบุรีให้อยู่
รอดสืบตอ่ไป ได้ต่อต้านกองทพัของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยได้พยายามท าทุกวิถีทาง
เพื่อให้เมืองจนัทบุรีอยูร่อดเป็นอิสระ รักษาแผ่นดินไว้ให้ชนชาติบูรพา แตส่ดุท้ายก็ต้องปราชัยพา่ย
แพ้แก่กองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยพระองค์ทรงใช้พญาช้างศึกบุกชนก าแพง
เมืองจนสามารถเข้าตีเมืองเอาไว้ได้ส าเร็จ เจ้าเมืองจนัทบุรีได้หลบภยัไปอาณาจักรกัมพูชาจนถึง
แก่อสญักรรม เมืองจนัทบุรีจึงตกเป็นของสยามนบัแตน่ัน้เป็นต้นมา (สารคดี, 2538) 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2436 ฝร่ังเศสได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้นานถึง 11 ปี เน่ืองจากสยามมีข้อพิพาท
เร่ืองดินแดนฝ่ังขวาของแม่น า้โขง โดยฝร่ังเศสกล่าวหาว่าสยามล่วงล า้ดินแดนอาณานิคมของ
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ฝร่ังเศส ส่วนสยามได้อ้างว่าดินแดนดังกลา่วเป็นของสยาม ฝ่ายสยามเห็นว่าจะต่อสู้ทางทหาร
ฝร่ังเศสไม่ได้จึงขอเปิดการเจรจา ทางฝร่ังเศสยื่นค าขาด โดยฝ่ายสยามต้องยอมยกดินแดนท่ีเป็น
ข้อพิพาทรวมทัง้เกาะทัง้หมดในล าน า้โขง พร้อมเงินอีกหนึ่ง ล้านฟรังก์และสามล้านบาท โดย
จนกว่าจะด าเนินการเสร็จฝร่ังเศสจะยึดเมืองจันทบุรีไว้ก่อน แต่เม่ือทางสยามด าเนินการเสร็จ 
ฝร่ังเศสไม่ได้ถอนก าลังออก ฝ่ายสยามจึงต้องยอมยกเมืองตราดและเมืองประจันตคีรีเขตร์  
( เกาะกง ) เพื่อแลกกบัเมืองจันทบุรี และอีกหนึ่งปีต่อมาสยามยอมยกเมืองพระตะบอง เสยีมราฐ 
และศรีโสภณ เพื่อแลกเมืองตราดคืนมา แต่ฝร่ังเศสไม่ได้คืนเมืองประจันตคีรีเขตร์แต่อย่างใด 
ปัจจุบนัเมืองประจันตคีรีเขตร์จึงอยู่ในอาณาเขตประเทศกัมพูชา ต่อมามีการจัดระเบียบบริหาร
ราชการสว่นภูมิภาคเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล จัดตัง้มณฑลจันทบุรี โดยมีเมืองจนัทบุรี ระยอง 
และตราดอยู่ในเขตการปกครองจนถึงปี พ.ศ. 2476 ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตย จึงยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลและได้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ 
โดยแบง่ออกเป็นจงัหวดัและอ าเภอ ดงันัน้เมืองจนัทบุรีจึงมีฐานะเป็นจงัหวดัจนถึงปัจจุบนันี ้ 

1.2 สภาพทัว่ไป 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 สญัลกัษณ์ประจ าจงัหวดัจนัทบุรี 

 
สญัลกัษณ์จงัหวดัจนัทบุรี (ตราประจ าจงัหวดั) 

รูปกระต่ายอยูใ่นดวงจนัทร์ เปลง่แสงเป็นประกาย แสงจนัทร์ หมายถึงความ
สวยงาม เยือกเย็น ละมนุละไม เปรียบได้กับความสงบ ร่ืนรมย์ และร่มเย็นเป็นสขุของภมิูภาคนี ้รูป
กระต่ายเป็นสญัลกัษณ์สว่นหนึ่งของดวงจันทร์ ซึ่งชาวไทยทัว่ไปเช่ือว่ามีอยู่เช่นนัน้มาแต่ดึกด า
บรรพ์เช่นเดียวกับท่ีจันทบุรีเป็นเมืองโบราณมีช่ือปรากฏในพงศาวดารมาตัง้แต่แรกสร้างกรุงศรี
อยธุยา 
จงัหวดัจนัทบุรีใช้อกัษรยอ่วา่  “จบ” 
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ค าขวญัจงัหวดัจนัทบุรี 
น า้ตกลอืเลือ่ง เมืองผลไม้ พริกไทยพนัธ์ุดี อญัมณีมากเหลอื 
เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเข้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ ชาติท่ี

จนัทบุรี 
1.3 ภมิูประเทศและภมิูอากาศ 

สภาพพื น้ ท่ีโดยทั่วไปของจังหวัดส่วนใหญ่ เป็นป่าไม้ ภู เขา และท่ีร าบสูง โดยอยู่สูงจาก
ระดบัน า้ทะเล ๓๐ - ๑๙๐ เมตร ทิศใต้เป็นชายฝ่ังทะเลและท่ีราบลุม่ บางแห่งเป็นอ่าว แหลม และ
หาดทราย สงูจากระดบัน า้ทะเล ๑ - ๕ เมตร จากลกัษณะพืน้ท่ีดงักลา่วจึงมีการแบง่ลกัษณะ 

1.3.1 ภมิูประเทศออกเป็น ๓ ลกัษณะ 
1.3.1.1 ป่าไม้ ภูเขา และเนินสูง เป็นลกัษณะของภูมิประเทศทางด้านเหนือ

และตะวันออกของจังหวดัจันทบุรี ได้แก่ เขตอ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอมะขาม 
อ าเภอสอยดาว อ าเภอโป่งน า้ร้อน และตอนบนของอ าเภอขลงุ บริเวณดงักลา่วเป็นเขตป่าสงวน 
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามลา่สตัว์ป่าและเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่า และพืน้ท่ีการเกษตรปลกูสวน
ผลไม้ ยางพารา ปาล์มน า้มนั และพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มนัส าปะหลงั เป็นต้น 

1.3.1.2 ท่ีราบสลบัภูเขา อยู่ทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ พืน้ท่ีในเขต
อ าเภอเมืองจันทบุรี อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ตอนบนของอ าเภอท่าใหม่ อ าเภอขลงุ และตอนบนของ
อ าเภอแหลมสิงห์ เป็นพืน้ท่ีแหล่งน า้ท่ีใช้ท าสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด กระท้อน และ
พริกไทย 

1.3.1.3 ท่ีราบชายฝ่ังทะเล ได้แก่ พืน้ท่ีในเขตอ าเภอนายายอาม ตอนลา่งของ
อ าเภอทา่ใหม่ อ าเภอแหลมสิงห์ และอ าเภอขลงุ มีลกัษณะเป็นท่ีราบชายฝ่ังทะเลสลบัด้วยเนินเขา 
เป็นบริเวณป่าชายเลน 

ภมิูอากาศโดยทัว่ไปจงัหวดัจันทบุรีตัง้อยูใ่นเขตท่ีมีอากาศร้อนชืน้ มีฝนตกชุกติดตอ่กัน
ประมาณ  ๗ เดือนต่อปี และในปี ๒๕๕๖ ฝนตกจ านวนทัง้หมด ๑๗๒ วัน  วดัปริมาณน า้ฝนได้
โดยรวม ๓,๗๑๑.๒๐ มิลลิเมตร และเดือนท่ีมีอุณหภูมิต ่าสุดในรอบปี คือ เดือนธันวาคม วัดได้  
๑๗.๔ องศาเซลเซียส เดือนท่ีมีอุณหภูมิสูงสดุในรอบปี คือ เดือนกุมภาพนัธ์ วดัได้ ๓๗.๔ องศา
เซลเซียส ภมิูอากาศโดยทัว่ไปคล้ายคลงึกบัจงัหวดัอ่ืน  ๆ ในภาคตะวนัออก คือจะมีอากาศร้อนชืน้
และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 
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1.4 ท่ีตัง้และอาณาเขต 
จงัหวดัจันทบุรี ตัง้อยู่ภาคตะวนัออกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 

ประมาณ 223 กิโลเมตร มีเนือ้ท่ีประมาณ 6,338 ตร.กม. หรือประมาณ 3,961,250 ไร่ แยกเป็น
รายอ าเภอดงันี ้

อ าเภอเมืองจนัทบุรี ประมาณ  253 ตารางกิโลเมตร 
อ าเภอขลงุ  ประมาณ  756 ตารางกิโลเมตร 
อ าเภอทา่ใหม่  ประมาณ  613 ตารางกิโลเมตร 
อ าเภอแหลมสงิห์ ประมาณ  191 ตารางกิโลเมตร 
อ าเภอโป่งน า้ร้อน ประมาณ  927 ตารางกิโลเมตร 
อ าเภอมะขาม  ประมาณ  480 ตารางกิโลเมตร 
อ าเภอสอยดาว  ประมาณ  734 ตารางกิโลเมตร 
อ าเภอแก่งหางแมว ประมาณ  1,254 ตารางกิโลเมตร 
อ าเภอนายายอาม ประมาณ  300 ตารางกิโลเมตร 
ก่ิงอ าเภอเขาคิชฌกฏู ประมาณ  830 ตารางกิโลเมตร 
เขตติดตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง 
ด้านเหนือ  ติดตอ่กบั จงัหวดัชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ 
     จงัหวดัสระแก้ว 
ด้านใต้   ติดตอ่กบั จงัหวดัตราดและอ่าวไทย 
ด้านตะวนัออก ติดตอ่กบั จงัหวดัตราด และประเทศกมัพชูา 
ด้านตะวนัตก ติดตอ่กบั จงัหวดั ระยองและอ่าวไทย 
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ภาพประกอบ 3 แผนท่ีแสดงท่ีตัง้และอาณาเขต 

 
จังหวดัจันทบุรีตัง้อยู่บนพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งท่ี ๑๒ - 
๑๓ องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี ๑๐๑ - ๑๐๒ องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ ๒๔๕ กม. มีพืน้ท่ีทัง้หมด ๖,๔๖๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๐๔๑,๒๕๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๘๑ ของพืน้ท่ีภาคตะวนัออก และเทา่กบัร้อยละ ๑.๒๖ ของพืน้ท่ีทัง้ประเทศ มีอาณาเขตติดต่อ
กบัจงัหวดัใกล้เคียง ดงันี ้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอท่าตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา และอ าเภอวงัสมบูรณ์ 
จงัหวดัสระแก้ว 

ทิศตะวนัออก ติดตอ่กบัอ าเภอบอ่ไร่ จงัหวดัตราด และราชอาณาจกัรกมัพชูา 
ทิศใต้ ติดตอ่กบัอ่าวไทย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกับอ าเภอแกลง อ าเภอเขาชะเมา จังหวดัระยองและอ าเภอ

บอ่ทอง จงัหวดัชลบุรี 
1.5 การปกครอง 

การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ 1 ก่ิงอ าเภอ 76 ต าบล 721 
หมู่บ้าน  
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การปกครองสว่นท้องถ่ินประกอบด้วย 
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
เทศบาล (เทศบาลเมือง 2 แหง่ , เทศบาลต าบล 14 แหง่) 
องค์การบริหารสว่นต าบล 68 แหง่ 
จ านวนต าบลในจังหวดัจันทบุรีประกอบด้วย อ าเภอเมืองจันทบุรี 11 ต าบล   

อ าเภอท่าใหม่ 14  ต าบล อ าเภอขลุง 12 ต าบล  อ าเภอมะขาม 6 ต าบล  อ าเภอแหลมสิงห์ 7 
ต าบล  อ าเภอโป่งน า้ร้อน 5 ต าบล อ าเภอแก่งหางแมว 5 ต าบล  อ าเภอนายายอาม 6 ต าบล  ก่ิง
อ าเภอเขาคิชฌกฏู 5 ต าบล 

1.6 ประชากร 
จังหวัดจันทบุรี มีจ านวนประชากร รวมทัง้สิน้ 501,589 คน เป็นชาย 249,690 

คน เป็นหญิง 251,899 คน อ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อ าเภอเมืองจันทบุรี มีจ านวน 
129,326 คน รองลงมาได้แก่อ าเภอท่าใหม่ จ านวน 68,883 คน และอ าเภอสอยดาว จ านวน 
59,944 คน อ าเภอท่ีมีความหนาแน่นของประชากรมากท่ีสดุคือ อ าเภอเมืองจันทบุรี โดยมีอัตรา
เฉลีย่ 512 คน ตอ่ 1 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่อ าเภออ าเภอแหลมสงิห์ 163 คน ตอ่ 1 ตาราง
กิโลเมตร อ าเภอท่าใหม่ 112 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ส่วนอ าเภอท่ีมีความหนาแน่นของ
ประชากรน้อยท่ีสุดคือ อ าเภอแก่งหางแมว มีอัตราเฉลี่ย 27 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร (กรม
สง่เสริมการปกครอง, 2553) 

1.7 สภาพสงัคม วฒันธรรม และประเพณี 
สงัคมจังหวดัจันทบุรี เป็นสงัคมท่ีประกอบไปด้วยหลายเชือ้ชาติ นอกจากมีคน

เช่ือชาติไทยแล้วได้มีชนกลุม่น้อย เช่น ชอง เขมร ลาว จีนและญวน ปัจจุบนัคนไทยและชนกลุ่ม
น้อยเหล่านีไ้ด้มีการผสมผสานทัง้ทางด้านเชือ้ชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีจนแยกกันไม่ออก 
โดยเฉพาะดินแดนท่ีอยูห่า่งไกลมีชนกลุม่ท่ีเรียกกนัวา่ ชาวชอง อาศยัอยูพ่วกเขาเหลา่นีจ้ะมีการพดู
ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของตัวเองวัฒนธรรมและประเพณีส่วนใหญ่ก็จะยังคงอนุรักษ์ไว้
เช่นเดิมจนถึงปัจจุบนั สว่นคนยวนซึง่นบัถือศาสนาคริสต์ก็ยงัคงรักษาวฒันธรรมและประเพณีแบบ
คริสต์ไว้เช่นกนั 
ชอง เป็นชนชาติดัง้เดิมของจนัทบุรี เป็นพวกท่ีอาศยัอยูใ่นภาคตะวนัออกของประเทศไทย บริเวณ
จงัหวดัระยอง จันทบุรี และตราด จากสภาพความเป็นอยู่ สงัคม วฒันธรรมดัง้เดิมมีลกัษณะเป็น
คนชาวป่า จดัอยูใ่นกลุม่ชาติพนัธ์ุ ออสโตรเอเชียติก (Aostro – Asiatic)  ในอดีตพวกชองจะอาศยั
อยูใ่นบริเวณตวัเมืองจนัทบุรี ต่อมาเม่ือมีคนไทยหรือคนจีนผสมเข้ามาและขยายความเจริญในตวั
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เมือง ได้แก่ บ้านวงัแซ้ม บ้านปึก อ าเภอมะขาม บ้านกระทิง บ้านตะเคียนทอง บ้านคลองพล ูบ้าน
คลองน า้เย็น อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ชาวชองจะมีประเพณีภาษาเป็นของตวัเอง (อรวรรณ  ใจกล้า, 
2525) 

1.8 วิถีชีวิตชาวจนัท์ 
ประชาชนชาวจังหวดัจันทบุรีเป็นผู้ รักสงบ ขยนัขนัแข็ง น า้ใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา

ธรรมมีความศรัทธายึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ประชาชนสว่น
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนศาสนาอ่ืนได้แก่ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และศาสนา
อิสลาม ปัจจุบนัมีวดัและส านักสงฆ์ทางพระพุทธธรรมรวม 208 แห่ง วดัคริสต์ 9 แหง่ และมัสยิด 1 
แหง่ มีชุมชนเก่ายา่นริมน า้ บริเวณต าบลทา่หลวง ท่ียงัคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรม บ้านเรือนไม้ ลาย
ฉลุ ท่ีสวยงาม อาชีพท่ีส าคัญในจังหวัดจันทบุรี คือ อาชีพท าสวน ท าไร่ ท าการประมง ท า
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมเหมืองแร่ การทอเสื่อกกจันทบูร 
และการค้าขาย ท าให้เป็นท่ีเลื่องลอืกนัและสมกบัค าขวญัท่ีวา่ น า้ตกลอืเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทย
พนัธ์ุดี อัญมณีมากเหลือ เสือ่จันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช  รวมญาติ 
กู้ชาติท่ีจนัทบุรี (ส านกัศิลปะและวฒันธรรมจงัหวดัจนัทบุรี, 2559) 
 

2. ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดจันทบุรี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาจากวัฒนธรรมชุมชนเป็นความรู้ ความสารถของชาวบ้านใน

ชุมชนต่อการด ารงชีวิตท่ีสัง่สมกันมาจนกลายเป็นวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งมี
เอกลกัษณ์องค์รวมเช่ือมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน แสดงออกถึงการเกือ้กูลระหว่างคนกับ
ธรรมชาติ รวมทัง้คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยเร่ิมต้นจากสิ่งท่ีชาวบ้านเป็นอยู่เพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้ มีอิสระในการคิด ตดัสินใจ ลงมือปฏิบติัโดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนให้
มากท่ีสดุและสอดคล้องกับวิถีชีวิตวฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน ดงันัน้ภมิูปัญญาชาวบ้าน หรือ
ภมิูปัญญาท้องถ่ินถือเป็นรากฐานของความรู้ชาวบ้าน (กรมการพฒันาชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือทาง
วิชาการพฒันาชุมชนเขตท่ี 2 ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั, 2557) 
โกสุม เจริญรวย (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาเกิดจาการสะสมการเรียนรู้เป็นระยะเวลา
ยาวนาน มีลกัษณะเช่ือมโยงกันในทุกสาขาวิชา ไม่แยกเป็นวิชา ๆ แบบท่ีเราเรียน ฉะนัน้วิชาเก่ียว
เศรษฐกิจอาชีพ ความเป็นอยู่เก่ียวการใช้จ่าย เก่ียวกับการศึกษาวัฒนธรรมนัน้จะกลมกลืน
เช่ือมโยงกัน ชาติหรือชุมชนท่ีด ารงความเป็นชาติหรือชุมชนมาได้ ย่อมต้องมีภูมิปัญญาแห่งชาติ 
หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน อันผ่านการสงัเกต ทดลองใช้ คัดเลือกและถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมสืบ
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ตอ่มา การพฒันาใด ๆ หากขาดการค านึงถึงภูมิปัญญาแห่งชาติหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินแล้ว การ
พฒันานัน้ ๆ อาจท าให้เสยีสมดลุในชีวิตและสงัคมได้ 

ศิลปะ-วฒันธรรม-ประเพณี จงัหวดัจนัทบุรี 
ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณี ของจังหวดัจันทบุรี ถือปฏิบติักันมาเป็นเวลานาน สืบทอดกันมา
จากบรรพบุรุษ เช่น ประเพณีการนมัส การรอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ หรือพระบาทพลวง เป็น
เทศกาลเดือน 3 ท่ีปฏิบัติกันมานานแล้ว ประเพณีการชักพระบาทของ ชาวหมู่บ้านตะปอน พระ
บาทจ าลอง ของวดัตะปอนน้อย วดั เป็นปชูนียวตัถทีุมีไว้เคารพบูชา เป็นต้น ประเพณีการนมสัการ
รอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ จันทบุรี ประเพณีการนมัสการรอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ หรือพระบาท
พลวง เป็นเทศกาลเดือน ๓ ท่ีปฏิบติักนัมานานแล้วเดิม เร่ิมขึน้ไปนมัสการในวนัขึน้ ๑ ค ่า - ขึน้ ๑๕ 
ค ่าเดือน ๓ รวม ๑๕ วนัของทุกปี แต่มาระยะหลงัเร่ิมเป็นท่ีรู้จักของผู้คน ท่ีมีความเลื่อมใสศรัทธา 
ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศได้เปิดเวลาให้นมัสการมากขึน้กลา่วคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา 
เปิดให้นมัสการ ๖๐ วนัและยงัคงยึดเดือน ๓ เหมือนเดิมก่อนการนมัสการจะเร่ิมขึน้ คือในวนัแรม 
๑๔ ค ่า เดือน ๒ จะมีการท าพิธีเปิดพระบาทเรียกว่า "เปิดป่า" แล้วจึงเร่ิมเปิดให้ขึน้นมัสการพระ
บาทจนครบ ๖๐ วนั จึงมีพิธีเปิดป่า ส าหรับการเดินทางไปนมัสการในสมัยแรกต้องเดินด้วยเท้า
โดยเร่ิมตัง้แต่วดัพลวง ไปจนถึงพระบาทและกลบัไม่ทนัในวนัเดียว คนท่ีจะขึน้ไปนมัสการจะต้อง
พกัค้าง แตใ่นปัจจุบนัสามารถไปกลบัได้ภายในวนัเดียวการขึน้ก็อาจเดินด้วยเท้า ใช้เวลาในการขึน้
รวมทัง้พกัระหว่างทางด้วยประมาณ ๕ ชั่วโมง แต่ถ้าไม่เดินจะมีรถให้บริการเป็นช่วง ๒ ช่วง แล้ว
เดินทางต่อด้วยเท้าอีกประมาณ ๑ชั่วโมง แตก่ารเดินทางด้วยเท้าจะมีโอกาสได้สมัผสับรรยากาศ 
ร่มร่ืน ความงดงามของป่า ตามธรรมชาติได้มากกว่า เม่ือขึน้ไปถึงพระบาท จะหายเหน็ดเหน่ือย
ทันที เพราะอากาศเย็นสบาย และสามารถมองทิวทัศน์ท่ีงดงามของเมืองจันทบุรี ได้ส่วนหนึ่ง 
ระหว่างทางจะมีเจดีย์และสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิให้แวะนมัสการและต่อจากพระบาทจะมีห้างฝร่ัง ส าหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนีย้ังมีถ า้หลายถ า้ให้ได้เข้าไปชมเช่น ถ า้น า้ ถ า้วิมาน และถ า้ฤาษี 
ระหว่างการเดินทางจะพบกับคนหลายวัย แม้จะมาจากต่างถ่ินต่างท่ีแต่ก็จะแสดงความ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผซ่ึ่งกนัและกนัเช่ือกันวา่ การไปนมสัการพระบาทพลวง จะได้บุญมากประสงค์สิ่งใด
มกัได้ดงัปรารถนา ถ้าใครได้ขึน้ไปนมสัการครบ ๗ ครัง้ เปรียบเสมือนได้บวชหนึง่ครัง้หรือเหมือนได้
ขึน้สวรรค์ จากการสุม่สอบถามผู้ ท่ีมานมัสการพระบาทพลวงจึงมักพบผู้คนท่ีมานมสัการพระบาท
พลวงมากกว่า ๑ ครัง้ การเดินทางจากจันทบุรี เป็นทางลาดยางแยกจากถนนสขุุมวิท ตรงสี่แยก
เขาไร่ยาเข้าไปตามเส้นทางไปน า้ตกกระทิง เม่ือถึงหมู่บ้านกระทิงแยกขวาเข้าหมู่บ้านพลวงก็ถึงวดั
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พลวง จะมีรถบริการต่อไป ถ้าไม่เดินด้วยเท้า หากใครได้มา นมัสการพระบาทพลวงถือว่าเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิตของตนเอง  

 
งานนมสัการรอยพระพทุธบาท 

ต านานรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏมีอยู่ว่า นายต่ิงและคณะได้ขึน้บนเขาเพื่อไปหา
ไม้กฤษณามาขาย และได้ไปพักเหน่ือยบนลานหินกว้าง ระหว่างนัน้เพื่อนของนายต่ิงคนหนึ่งได้
ถอนหญ้าเพื่อนอนพกัก็พบแหวนใหญ่ขนาดสวมหวัแม่เท้าได้ และเม่ือช่วยกนัตรวจดก็ูพบหินแผ่น
หนึง่ มีพืน้ท่ีเป็นรอยรูปก้นหอย ตอ่มานายต่ิงและเพื่อนได้น าบุตรชายไปอุปสมบทท่ีวดัพลบั รุ่งขึน้ก็
มีงานปิดรอยพระพุทธบาทจ าลอง นายต่ิงซือ้ทองไปปิดแล้วจึงพูดว่าแถวบ้านตนก็มีรอยแบบนี ้
เช่นเดียวกัน พอดีมีพระได้ยินเข้าจึงไปเรียนให้เจ้าอาวาสวดัรับทราบ เจ้าอาวาสจึงเรียกนายต่ิงเข้า
ไปสอบถาม พร้อมกบัสง่คณะขึน้ไปพิสจูน์ด ูก็พบวา่เป็นความจริง และเม่ือตรวจดบูริเวณรอบก็พบ
กับสิ่งประหลาดมหัศจรรย์หลายอย่าง รอยพระพุทธบาทนัน้ท่านทรงเหยียบจารึกไว้ท่ีศิลาแผ่น
ใหญ่ บรรจุคนนัง่ร้อยกว่าคน บนยอดเขาสงูสดุ กว้าง 1 เมตรยาว 2 เมตร ทางด้านทิศตะวนัออก
เฉียงใต้ของรอยพระพทุธบาทมีหินกลมก้อนหนึง่ใหญ่มาก เรียกวา่ "หินลกูพระบาท" ตัง้ขึน้มาอยา่ง
นา่แปลกประหลาดมหศัจรรย์ มองดูคล้ายลอยอยู่เฉย ๆ มีคนกลา่ววา่เขาเคยเอาด้ายสายสญิจน์
คล้องแล้วหลดุออกมาได้ และยงัมีหินอีกลกูอยูต่รงข้ามกบัหินลกูพระบาทนี ้ก็มีรอยพระหตัถ์ไปรับ
หินก้อนนี ้จากรอยพระพุทธบาทกบัรอยพระหตัถ์นัน้ หา่งกนัประมาณ 5 เมตร และยิ่งแปลกไปกว่า
นัน้ ในก้อนหินตรงกันข้ามกับรอยพระหัตถ์ ยังมีรูปรอยเท้าใหญ่ ซึ่งเรียกกันว่ารอยเท้าพญามาร 
เพียงแหงนหน้าขึน้ไปจะมองเห็นได้ทนัที สงูประมาณ 15 เมตร ตอ่จากนัน้ไปทางทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือ หา่งจากหินลกูนีไ้ปเพียง 15 วา มีหินลกูข้างบนเป็นลานและมองเห็นรอยรถหรือรอยเกวียน 
เม่ือยืนบนหินลกูนัน้มองลงไปทางทิศเหนือจะเห็นถ า้เต่า หันไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ
รอยพระพุทธบาทจะเห็นถ า้ช้าง และถ้ามองจากรอยพระพุทธบาทขึน้ไป จะเห็นหินก้อนหนึ่งมี
รูปลกัษณะคล้ายช้างจริง เลยจากช้างไปสูงสดุนัน้เรียกกันว่าห้างฝร่ัง เพราะฝร่ังได้ขึน้ไปตัง้ห้าง
สอ่งกล้องเพื่อท าแผนท่ี มองไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ยงัมีถ า้อีกถ า้หนึง่เรียกวา่ถ า้ส าเภา เพราะ
มีหินก้อนหนึ่งข้างบนถ า้มีลกัษณะคล้าย ๆ เรือส าเภา และยงัมีอีกถ า้หนึ่งใต้พระบาทนีเ้รียกว่าถ า้
ตาฤาษี พระบาทพลวง หรือพระพทุธบาทพลวง ประดิษฐานอยู่บนเขาคิชฌกูฎ โดยพระบาทพลวง
นีเ้ป็นรอยพระพทุธบาทขนาดใหญ่ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร อยู่บนยอดเขาสงูจากระดบัน า้ทะเล 
1,000 เมตร ท่ีจังหวดัจันทบุรี ถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทท่ีสงูท่ีสดุของประเทศไทย และอยู่ห่าง
จากตวัเมืองจนัทบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร โดยการจดัเดินป่าขึน้ยอดเขาคิชฌกฏูเป็นงานประเพณี
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ท่ีปฏิบติัสืบทอดกันมานาน โดยมีความเช่ือว่าจะได้บุญสงู และเป็นการฝึกจิตใจให้มีความอดทน 
ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากในอดีตจะเป็นการเดินเท้าขึน้สูย่อดเขา แต่ในปัจจุบนัมีรถบริการให้
ประชาชน ได้เดินทางขึน้ไปนมสัการรอยพระพทุธบาทแหง่นีไ้ด้สะดวกยิ่งขึน้ 
สว่นกิจกรรมในงานกราบสกัการะรอยพระพทุธบาท ซึง่ประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาคิชฌกฏู การ
เดินทางเร่ิมต้นท่ีวดัพลวงไปตามถนนระยะทาง 8 กิโลเมตร จากนัน้เดินขึน้เขาไปอีกประมาณ 1.2 
กิโลเมตร ทิวทศัน์บนยอดเขาคิชฌกฏูหรือเขาพระบาทเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ท่ีน ามาผกู
กบัต านานทางพระพทุธศาสนา ได้แก่ ศิลาเจดีย์ รอยพระพทุธบาท หินรูปบาตรคว ่า ถ า้ฤาษี ลาน
แขง่รถพระอินทร์ หินท่ีมีรูปร่างคล้ายเตา่และช้างขนาดยกัษ์ บนยอดเขาพระบาทซึง่มีอากาศเย็น
สบายนัน้ สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของเทือกเขาสระบาป เขาสกิุม เกาะนมสาว และตวัเมือง
จนัทบุรีได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในชว่งเทศกาลนมสัการรอยพระพทุธบาทพลวง พทุธศาสนิกชนท่ีมี
ศรัทธาจะเดินทางขึน้เขาไปแสวงบุญเป็นจ านวนมาก เพราะนอกจากจะได้นมสัการพระพทุธบาท
ศกัด์ิสทิธ์ิแล้ว ยงัจะได้ชมความงดงามแปลกอศัจรรย์ของหินลกูพระบาท ก้อนหินกลมใหญ่ริมหน้า
ผา และได้รับความสดช่ืนจากบรรยากาศบนยอดเขาคิชฌกฏู นอกจากนีผู้้ ท่ีถึงวดัพลวงตอนเย็น 
สามารถพกัค้างคืนเพื่อเร่ิมขึน้ยอดเขาในตอนเช้าได้ โดยทางวดัมีท่ีพกัและท่ีอาบน า้ไว้รองรับคนได้
จ านวนมาก 
 

งานของดีเมืองจนัท์วนัผลไม้ 

จัดในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เม่ือวันท่ี 20 พ.ค.61 ผ่านมาท่ีงาน “ วิถีจันท์ วิถี
ไทย ของดีเมืองจันท์ วนัผลไม้ ประจ าปี 2561” บริเวณลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วน จ.
จนัทบุรี ริมถนนสขุุมวิท อ.เมืองจันทบุรี ประชาชน นกัท่องเท่ียว ทัง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
จ านวนมากได้หลัง่ไหลเข้าเท่ียวชมงาน และเก็บภาพท่ีระลกึตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะนิทรรศการ
จ าลอง คลองภกัดีร าไพ ท่ีประดบัตกแตง่ด้วยไม้ดอก ไม้ประดบั สวยงาม มีประชาชน นกัทอ่งเท่ียว
ให้ความสนใจน าโทรศพัท์มือถือ และ กล้องถ่ายรูปเก็บภาพท่ีระลกึจ านวนมาก พิธีเปิดงาน จัดขึน้
เม่ือค ่าวันท่ี 19 พ.ค.ท่ีผ่านมา ท่ีปีนี ้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัย
พฒันาฯ เป็นประธานเปิดงาน ด้วยการเปิดลกูทเุรียนหมอนทองโชว์เนือ้สีทองสวยงาม หลงัจากนัน้ 
ได้มีพิธีเปิดน า้พุ ท่ีคลองภกัดีร าไพ (จ าลอง )ภายในงาน เสร็จแล้วนายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จนัทบุรี 
พร้อมด้วย นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี ได้น า เยี่ยมชมนิทรรศการและจุดแสดง
สนิค้า ของดีเมืองจนัท์ภายในงาน  

ส าหรับงาน วิถีจนัท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์ วนัผลไม้ ประจ าปี 2561 จะมีไปจนถึงวนั
อาทิตย์ท่ี 27 พ.ค. เป็นงานส่งเสริมการท่องเท่ียวในช่วงเทศกาลผลไม้ของ จ.จันทบุรี กระตุ้ น



  16 

เศรษฐกิจ สนบัสนุนสง่เสริมอาชีพเกษตรกรก้าวสู ่ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มช่องทางการตลาด กระจาย
ผลผลิต โชว์สินค้าของดีเมืองจันท์เช่ือมโยงการท่องเท่ียว ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพระราชด าริฯ รัชกาลท่ี 9 นิทรรศการจ าลองสถานท่ีส าคญั
ของ จ.จันทบุรี การประดบัตกแต่งประติมากรรมผลไม้ มุมถ่ายภาพท่ีระลกึสวยงาม การประกวด
ผลไม้ มหกรรมสินค้าของดีเมืองจันท์ ตลาดผลไม้ประชารัฐ นิทรรศการนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการเกษตร การจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลไม้ออร์แกนิกอินทรีย์ และ ผลิตภณัฑ์
แปรรูป สินค้าอุปโภค บริโภค / การประกวดธิดาชาวสวน ประกวดไอ้หนุ่มก้านยาว ประกวดร้อง
เพลงไทย และ เพลงกมัพูชา คอนเสร์ิตศิลปินชัน้น า การแสดงศิลปวฒันธรรม ของเด็กเยาวชน และ
นกัศกึษาและกิจกรรมบนัเทิงอ่ืน ๆ อีกมากมาย ขณะท่ีกิจกรรม ชิมฟรี! ผลไม้หลากหลายวนัละ 2 
รอบ คือ รอบ 12.00 น.- 13.30 น. และ 18.00 น. – 19.30 น.โดยรับความสนใจจากนกัท่องเท่ียว 
ท าให้บรรยากาศคึกคกัเป็นอยา่งมาก นอกจากนีย้งัมีการประชาสมัพนัธ์เช่ือมโยงแหลง่ท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติของจงัหวดัจันทบุรี สวนผลไม้ท่ีเปิดให้เท่ียวชมสวนในช่วงเทศกาลการจ าหน่ายอัญ
มณีและเคร่ืองประดบัท่ีศนูย์อญัมณีเคร่ืองประดบัจงัหวดัจนัทบุรี 

.  
งานปิดทองพระพทุธไสยาสน์ 

จดัขึน้ประมาณใกล้เทศกาลตรุษจีน บริเวณวดัไผล้่อม มีการแสดงธรรมเทศนา และจัด
แสดงมหรสพ โดยจะปิดทององค์พระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัสดุปูนปัน้ปิด
ทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒.๔๙ เมตร ยาว ๕๔.๑๙ เมตร ศิลปะรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานเป็น
พระประธานอยูใ่นพระวิหารวดัไผล้่อม สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยนายมนสั กลิน่ขจร  
จากกรมศิลปากรผู้ ปัน้แบบและท่านพระครูเทพสิทธิมุนีเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเป็นผู้ควมคุมการ
ก่อสร้างจัดเป็นพระพุทธไสยาสน์ใหญ่ ท่ีสดุในภาคตะวนัออก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า
มหาวชิรลงกรณสยามมกุฎ ราชกุมาร ได้เสด็จพระราชด าเนินมาทรงประกอบพิธีสวมพระ  
เกศพระพทุธไสยาสน์ประจ าภาคตะวนัออก เม่ือวนัท่ี ๑๖ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๕๓๑ 
วดัไผล้่อม ตัง้อยูท่ี่ต าบลจันทนิมิตร เดินทางไปตามถนนศรีจนัท์ ข้ามสะพานตรีรัตน์ซึง่เป็นสะพาน
ข้ามแม่น า้จันทบุรีไปเล็กน้อยมีแยกซ้ายไปวัดเป็นระยะทางอีกราว ๕๐๐ เมตร ภายในวัดมี
จิ ต ร ก ร ร ม ฝ า ผ นั ง เก่ า แ ก่ ส มั ย อ ยุ ธ ย า ต อ น ป ล า ย เ ก่ี ย ว กั บ พ ร ะ เ จ้ า สิ บ ช า ติ 
และมีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อายุเกือบร้อยปี เช่นกุฎิพระ ศาลาการเปรียญ มีไม้ฉลุแบบขนมปั งขิง
ประดับตกแต่งสวยงาม พระอุโบสถฐานโค้งเรียกว่า “ตกท้องช้างหรือท้องเชือก” เป็นลกัษณะ
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สถ า ปั ต ย ก ร รม ส มั ย อ ยุ ธ ย า ต อ น ป ล าย  ภ า ย ใน พ ระ อุ โบ ส ถ มี ภ า พ จิ ต ก ร รม ฝ า 
พนงัโบราณท่ีสวยงามอ่อนช้อย เก่ียวกบัพระเจ้าสบิชาติท่ียงัคงมีสภาพสมบูรณ์ 
งานแขง่เรือวดัจนัทนาราม 

ทางวดัจันทนารามได้จดัให้มีการฟืน้ฟูประเพณีเก่า ๆ โดยเฉพาะประเพณีการแข่งเรือ 
ทางวดัได้เชิญเรือจากท่ีต่างๆ   มาเข้าร่วมประเพณีในการแขง่ขนัเรือยาว การแข่งเรือจะจดัแข่งขนั
ในช่วงเทศกาลวนัลอยกระทง ทัง้นีน้อกจากจะฟืน้ฟูประเพณี เช่ือมความสามัคคีแก่หมู่คณะแล้ว 
ยงัมีโอกาสได้ประกอบการกศุลอีกด้วย 
ประเพณีการท าบุญข้าวหลามหรือการท าบญุหวัสะพาน 
การท าบุญหวัสะพานของชาวหมู่บ้านหนองตาลิน่ เดิมมีจดัท่ีหวัสะพานจริง ๆ แตเ่น่ืองจากไม่
สะดวกเพราะรถผา่นไปมาได้ย้ายไปจดับริเวณศาลาพกัร้อนกลางหมู่บ้าน จดัขึน้ประมาณ
กลางเดือนอ้าย โดยก่อนถึงวนังานคนในหมู่บ้านแทบทกุบ้าน จะท าการเผาข้าวหลามกนัเป็นการ
ใหญ่เพื่อเตรียมน าไปท าบุญในวนัรุ่งขึน้ บางบ้านก็ท าข้าวต้มหอ่ 
โดยน าอาหารหวานคาวไป ท าบุญท่ีศาลากลางหมู่บ้าน กลางคืนจะมีการแสดงละครชาตรี 
ประเพณีพานฟางของชาวบ้านวนัยาวลา่ง จนัทบุรี ชาวนาจะน าฟ่อนข้าวมาวางเรียงซ้อน ๆ กนัใน
ลานนวด กลางลานมีเสาเกียดปักอยูต่รงกลาง เพื่อใช้เป็นหลกัมดัพรวนควาย ประมาณ 5-6 ตวั 
มดัเรียงกนัเป็นแถว   ปลายพรวนมดัติดกบัเสาเกียดไว้ ก็ใกล้ค ่าชาวนาจะน าควายท่ีมดัเป็นพรวน
ติดกบัเสาเกียดย ่าลงบนฟ่อนข้าวท่ีวางเรียงซ้อนไว้กลางลานนวด เม่ือเม็ดข้าวร่วงจากฟ่อน จะตดั
ฟางที่มดัฟ่อนข้าวออก และใช้มือหอบฟ่อนข้าวขึน้มากองรอบเสาเกียด เป็นการรือ้ฟ่อนข้าวออก
เอาแตเ่ม็ดข้าวไว้ ชาวนาจะซดัฟางข้าวโดยใช้มือหอบโยนไปท่ีเสาเกียดกลางลานนวด แล้วใช้ควาย
ชุดเดิมมดัพรวนติดกบัเสาเกียดอีกครัง้ ย ่าฟ่อนข้าวอีกหนให้เม็ดข้าวร่วงหลน่ให้หมด หลงัจากนัน้
ใช้ดองเก่ียวฟางข้าวโยนออกไปนอกลาน ก็จะเหลอืแตเ่ม็ดข้าวเปลอืกไว้ ขณะท่ีพานฟางชาวบ้าน
จะต้องร้องเพลงโหงขึน้ต้นวา่ โหงอ่อนเอย ร่อนลงอยูใ่นดงมะไฟ หนุม่สาวจะร้องเพลงแก้กนัอยา่ง
สนกุสนานจนหายเหน่ือยเสร็จพิธีพานฟางก็จะท าข้าวเหนียวน า้กะทิเลีย้งกนัอยา่งอ่ิมหน าส าราญ 
ด้วยความสนกุสนานรักใคร่สามคัคี ประเพณีพานฟาง ปัจจบุนัไม่มีแล้ว เพราะเทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวนัของชาวบ้านจนท าให้ประเพณีบางอยา่งหดหายไปตามกาลเวลา 
หลงเหลอืไว้แตค่วามทรงจ า เพื่อเลา่ขานให้ลกูหลานเกิดความภาคภมิูใจในประเพณีของบรรพ
บุรุษไทย  
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การละเลน่ 
การแสดงละครเท่งตุ๊ก ( เท่งกรุ๊ก ) ท่ีเรียกว่า ละคร เพราะเป็นการแสดงท่ีเป็นเร่ืองราว 

มีประวติัอยูห่ลาย ๆ ทาง เม่ือพิจารณาแล้ว ถือว่าเป็นการแสดงวฒันธรรมพืน้บ้านอย่างหนึ่งของ
จงัหวดัจันทบุรีท่ีมีมานานหลายสิบปีแล้ว ลกัษณะของช่ือการแสดงท่ีเรียกว่าแท่งตุ๊กน่าจะมาจาก
เสียงกลองเท่งตุ๊ก เวลาท่ีใช้ตีประกอบการแสดง ผู้ แสดง สว่นใหญ่ใช้ผู้หญิงแสดง ยกเว้นตวัตลก
อาจใช้ผู้ชายแสดงก็ได้   เร่ืองท่ีใช้แสดง สว่นมากน าเร่ืองเก่ียวกับนิทานพืน้บ้านหรือเร่ืองจักร ๆ 
วงศ์ ๆ มาแสดงในปัจจุบนั ได้เปลี่ยนเป็นเร่ืองราว อิงชีวิตประจ าวนัเก่ียวกบัการอิจฉาริษยา ซึง่เป็น
ท่ีช่ืนชอบของชาวบ้าน หรืออาจดดัแปลงเนือ้ร้องให้เป็นไปตามบุคคลหรือ ตามความต้องการของผู้
จัดหาไปแสดง “เท่งตุ๊ ก” เป็นศิลปะการแสดงพืน้บ้านของไทย มีตัวละคร ตัวพระ ตัวนาง ผู้ ร้าย 
แสดงไปตามบทบาทและเนือ้เร่ือง  แต่เดิมสว่นใหญ่ใช้ผู้หญิงแสดง ยกเว้นตวัตลกซึง่อาจใช้ผู้ชาย 
มีเคร่ืองดนตรีประกอบการแสดง คือ กลองตุ๊ก โทน ฉ่ิง ฉาบ กรับ ลกัษณะการร่ายร ามีกลิ่นอาย
ของละครชาตรี เนือ้เร่ืองท่ีใช้แสดง สมัยก่อนจะใช้เร่ืองท่ีมากจากนิทานพืน้บ้าน เร่ืองราวจักรๆ 
วงศ์ๆ แตปั่จจุบนัมีการปรับเปลีย่นให้เข้ายคุสมยั และความนิยมบ้าง โดยอิงเร่ืองราวชีวิตประจ าวนั 
การแตง่กายของตวัละคร เป็นการแต่งองค์ทรงเคร่ืองนุง่สลบัเพลา ผ้าโจงหางหงส์ ผ้ายกจีบ  สวม
เสือ้ ใส่กรองคอ สวมสงัวาลย์ ทับทรวง เข็มขัด ก าไลข้อมือ ข้อเท้า สวมถุงเท้า ศีรษะสวมชฎา  
ก า เนิ ด  “เท่ งตุ๊ ก ” จ า กค า บ อ ก เล่ า ข อ ง  ห นึ่ ง ใน ผู้ สื บ ท อด ศิ ลป ะพื ้น บ้ าน  “เท่ ง ตุ๊ ก ” 
“ครูจกัรวาล มงคลสขุ” เจ้าของคณะจกัรวาลมงคลศิลป์ วิทยากรท้องถ่ินประจ าจงัหวดัจนัทบุรี ผู้ซึ่ง
อุ ทิ ศ ชี วิ ต ตั ว เอ ง เพื่ อ ฝึ ก สอน และสื บ ทอด ศิ ลป ะพื ้น บ้ าน นี  ้เพี ย ง เพื่ อ ห วั ง ไม่ ใ ห้ มั น  
ถกูกลืนหายไปตามกาลเวลา…“ครูจกัรวาล” เลา่ให้ฟังว่า …“ละครเท่งตุ๊กมีมานาน ประมาณช่วง
ก่อนสงครามโลก ตามค าบอกเลา่ของรุ่นปู่  ยา่ ตา ยาย และสบืทอดกนัมารุ่นตอ่รุ่น จนมาถึงรุ่นของ
ครู ซึ่งก็นานพอสมควร  เพราะรุ่นครูเป็นรุ่นสดุท้ายท่ีได้สืบทอดมาจากคุณครูต้อยหยิน สวสัดิชัย 
ซึง่ในตอนนัน้ครูทา่นอายถุึง 89 ปี แตท่่านยงัพอจ าได้ ครูเลยได้สบืทอดทา่ร ามา และหลงัจากนัน้ก็
ได้มาตัง้คณะของตัวเองเม่ือพ .ศ.2535 แล้วก็ฝึกลูก ฝึกหลานต่อๆ กันมา สาเหตุท่ีเรียกศิลปะ
พืน้บ้านนีว้่า “เทง่ตุ๊ก” เพราะเป็นไปตามช่ือของเคร่ืองประกอบการร่ายร า หรือประกอบการแสดง 
ซึง่จะมีโทน กลองตุ๊ก ฉ่ิง กรับ ฉาบเล็ก แต่ปัจจุบนัปรับให้ทนัสมัยขึน้ จึงน าระนาดเอกมาผสมโรง
ด้วย ท่ีบอกวา่อาศยัเรียกตามเคร่ืองประกอบ การร่ายร าเพราะเวลาตีโทน เสยีงจะดงั เทง่ และเวลา
ตีกลองตุ๊ก เสียงจะดัง ตุ๊ ก เลยเรียกกันว่า เท่งตุ๊ ก”หลายคนอาจจะรู้สึกว่าละคร “เท่งตุ๊ ก” นัน้ มี
ลักษณะคล้ายกับมโนราห์ศิลปะพืน้บ้านของทางภาคใต้  “ครูจักรวาล” ก็ได้เล่าให้ฟังว่า...
“สมัยก่อนสงครามโลกได้มีโนราห์โดยสารเรือส าเภา อพยพย้ายถ่ินฐาน ขณะท่ีนัง่เรือมาได้เกิดลม
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พายุ จึงท าให้เรือแตก คนบนเรือต่างคนก็ต่างขึน้ฝ่ังตามอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี แ ล้ว
โนราห์แต่ละคนก็ใช้วิชาชีพท่ีติดตวัมาฝึกหัดให้กับคนในท้องถ่ิน แต่สิ่งท่ีต่างกันของศิลปะทัง้สอง
อย่างคือ ภาษาถ่ิน เพราะด้วยส าเนียงท่ีแตกต่าง ท าให้เวลาร้องก็จะแตกต่างกันไป นอกจากจะ
ตา่งกันด้วยค าร้องแล้ว ท่วงท่าเวลาร าก็ยงั แตกต่างกันอีกด้วย ซึง่จุดเดน่ก็จะเป็นเร่ืองของการโหม
โรงโทนกลอง บทไหว้ครู บทซดั บทร าซดั เวลาร าซดับทกันจะต้องร าเป็นคู ่ในสมัยก่อนผู้ ร าจะเป็น
ผู้หญิงล้วน แตปั่จจุบนัก็จะมีผู้ชายมาร่วมแสดงด้วย ถือว่าเป็นการช่วยกนัอนุรักษ์ศิลปะพืน้บ้านนี ้
เอาไว้” 
จากประวติัอีกด้านหนึง่มีการกลา่ววา่ การก าเนิดละครเทง่ตุ๊กในจงัหวดัจนัทบุรีเร่ิมจาก  
“นายทิม ภากกิจ” ได้รับการถ่ายทอดละครชาตรีจากครูขนุทองซึง่อยู่ในภาคใต้ของไทยแล้วแสดงละครเร่
เร่ือยมา และในปี พ.ศ. 2420 ได้น าเข้ามาเผยแพร่ในเขตอ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นับตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2470 ถงึปัจจบุนั  เมื่อกาลเวลาผ่านไปศิลปะก็มีการประยกุต์ ตามสมยันิยม ปัจจบุนัจงึมีการแสดง
อยู่ 3 ลกัษณะ คือ แบบดัง้เดิม แบบพันทางคือการแสดงที่ผสมผสานกบัลเิก และแบบประยุกต์ คือ ผสม
วงดนตรีสตริงและหางเคร่ือง ตอนนีย้ังคงมีคณะละครที่รับงานอยู่ประมาณ 10 คณะ มี 2 คณะที่แสดง
แบบดัง้เดิมได้  แต่การที่ยังคงมีคณะละครอยู่ ก็ใช่ว่าเราจะได้เห็นการแสดงได้โดยทั่วไปในจนัทบุรีเพราะ
ปัจจบุนันิยมแสดงเพื่อแก้บนหรือบชูาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานผลไม้ งานประจ าปี งาน
ปิดทองฝังลกูนิมิตร งานประเพณีทิง้กระจาด หรืองานท าบุญทัว่ๆ ไป  ถ้าหากอยากดูจริงๆ ต้องหาข้อมูล
ว่าจงัหวดัมีงานประเพณีช่วงไหน แล้วงานนัน้ได้น า “เท่งตุ๊ก” มาแสดงหรือไม่ 

 ด้วยชาวบ้านจงัหวดัจนัทบุรี ท่ียงัคงรักษาศิลปะการแสดงพืน้บ้านท่ีเอกลกัษณ์ได้ยัง่ยืนมา
นานถึงปัจจุบนั ซึ่งหาท่ีจงัหวดัอ่ืนไม่ได้ บนัทกึไทย จึงบนัทกึวา่ “จนัทบุรีมีศิลปะการแสดงพืน้บ้าน
ละคร เท่งตุ๊ก เพียงจงัหวดัเดียวในประเทศไทย การเลน่สะบ้าล้อ จังหวดัจนัทบุรีมีการละเลน่สะบ้า
ล้อกันมานาน เดิมท่ีนัน้นิยมเล่นกันทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ มักเล่นกันในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ 
นอกจากจะเลน่เพื่อความสนกุสนานแล้ว ยงัมีการแข่งขนัเอาแพ้เอาชนะกนัด้วย ปัจจุบนัหามีผู้ เลน่
ได้น้อยเต็มที เทศบาลเมืองจนัทบุรีได้พยายามอนุรักษ์ไว้ โดยมีการจดัให้มีแขง่ขนัเป็นประจ าทุกปี 
ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ เป็นสว่นหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจนัทบุรีตัง้แต่
อดีตถึงปัจจุบนั การละเลน่พืน้บ้านของจังหวดัจนัทบุรีในปัจจุบนั มีทัง้ท่ีเป็นการละเลน่แบบดัง้เดิม
ท่ีสืบทอดมาจากบรรพชนชาวจันทบุรี และรูปแบบท่ีพฒันาปรับปรุงเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา
และท่ีได้ประดิษฐ์ขึน้ใหม่ โดยให้สอดคล้องกบัชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงแต่
ยงัมีเอกลกัษณ์เฉพาะของชาวจันทบุรีไว้อยา่งเด่นชดัการเลน่สะบ้าล้อ จงัหวดัจนัทบุรีมีการละเลน่
สะบ้าล้อกันมานาน เดิมท่ีนัน้นิยมเล่นกันทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ มักเล่นกันในช่วงเทศกาลตรุษ
สงกรานต์ นอกจากจะเลน่เพื่อความสนุกสนานแล้ว ยงัมีการแข่งขนัเอาแพ้เอาชนะกันว่าบ้านใด
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ต าบลใดเป็นผู้ มี ฝีมือในการเลน่มากกว่ากนั แต่ในปัจจุบนัหามีผู้ เลน่ได้น้อยเต็มที เด็ก ๆ ก็ไม่นิยม
เล่น การเลน่สะบ้าล้อนีจ้ึงไม่แพร่หลาย แต่จังหวดัจันทบุรี โดยเทศบาลเมืองจันทบุรีได้พยายาม
อนรัุกษ์ไว้ โดยมีการจดัให้มีแขง่ขนัเป็นประจ าทกุปี ในช่วงของเทศกาลตรุษสงกรานต์  
อุปกรณ์ในการเลน่ และ วิธีการเลน่สะบ้าล้อ  

๑. ลกูสะบ้า (เป็นไม้กลงึ มีลกัษณะเป็นทรงกลมแบน ด้านหนึ่งมีลวดลาย ด้านหนึ่ง
ผิวเรียบ ขนาดแล้วแตค่วามถนดัของผู้ เลน่)  

๒. แก่น (หรือไม้ตัง้ก็เรียก) 
วิธีการเลน่  

ผู้ เล่นจะแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย มักนิยมเล่นฝ่ายละ ๕ คนขึน้ไป โดยจะผลดักันเล่นเม่ืออีก
ฝ่ายหนึ่งแพ้ และจะมีท่าต่าง ๆ ในการเลน่มากมาย ซึ่งในแต่ละท่าจะมีกฎเกณฑ์เป็นของ ตนเอง
หากฝ่ายใดสามารถเลน่ผา่นทา่แตล่ะท่า จนครบทกุทา่ท่ีก าหนดในการเลน่แตล่ะครัง้ก่อน จะเป็นผู้
ชนะระยะท่ีตัง้แก่นกับจุดเร่ิมต้นต้องห่างกันประมาณ ๑๖ เมตร ( หรือแล้วแต่ก าหนดขึน้ในแต่ละ
ครัง้ท่ีเลน่ ) ทา่ตา่ง ๆ ท่ีนิยมใช้เลน่กนัโดยทัว่ไป ได้แก่ท่าท่ี ๑ เทกระทะ คือการเอาลกูสะบ้าวางไว้
บนหลงัเท้า แล้วดีดเท้าท่ีมีลกูสะบ้านัน้ออกไปกระทบแก่น ทา่ท่ี ๒ ล้อกระทอก คือตัง้ลกูสะบ้าท่ีจะ
เร่ิมต้นเม่ือลูกสะบ้าล้อไปแล้ว ใช้เท้าข้างหนึ่งกระทอก ( เตะ  ) ลูกสะบ้าให้ไปกระทบแก่น 
ทา่ท่ี ๓ ล้อเน่า ใช้มือล้อลกูสะบ้าให้ไปอยู่ด้านหลงัแก่น เวลาล้อต้องให้ลกูสะบ้าผา่นช่องระหว่าง
แก่นท่ีตัง้อยู่ใช้เท้าปาดลกูสะบ้าให้อยู่ใกล้กับด้านหลงัแก่นของตวัเอง แล้วใช้นิว้มือยิงลกูสะบ้าให้
ถกูแก่น ท่าท่ี ๔ อีเปิด เลน่คล้ายเทกระทะ แตต้่องให้ลกูสะบ้าออกจากเท้า ทา่นีส้ามารถเตะลกูได้
ใช้เท้าปาดไป หน้าแก่และขึน้เขา่ยิงได้ ทา่ท่ี ๕ อีปิด ใช้ลกูสะบ้าวางไว้บนหลงัเท้าข้างหนึง่ และเอา
เท้าอีกข้างหนึ่งมาเหยียบปิดไว้บนลกูสะบ้า ( เท้าทัง้ ๒ จะไขว้ากนั ) แล้วกระโดดให้ลกูสะบ้าออก
ทางนิ ว้ ก้ อย  สาม ารถแต่ งลูก และใช้ เท้ าปาดลูก  สะ บ้ าได้  แ ล้ วยิ งสะ บ้ า ให้ถู กแก่ น   
ท่าท่ี ๖ อีด้ามไม้กวาด เล่นคล้ายอีเปิด คือต้องโยนลกูสะบ้า แล้วยิงให้ถูกแก่นถึง ๓ ครัง้ แต่ไม่
สามารถแต่ลกูสะบ้าตามต้องการได้ นอกจากท่าท่ีนิยมเลน่กันทัง้ ๖ ทา่แล้ว ยงัมีอีกหลายทา่ อาทิ
เช่น ท่าอีเท อีตาตุม่ อีเข่า อีหนีบ อีหก อีหาบ เป็นต้น ซึ่งจะก าหนดขึน้เลน่กันในแต่ละบ่อนสะบ้า
ของหมู่บ้าน  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเลน่ สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ  
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การแสดงพืน้บ้าน - ยนัแย ่ 
เป็นการแสดงของชาวชองซึ่งเป็นชนพืน้เมืองดัง้เดิม ท่ีอาศยัอยูแ่ถบต าบลตะเคียนทอง

และ ต าบลคลองพล ูก่ิงอ าเภอเขาคิชฌกฏู จงัหวดัจนัทบุรี แต่เดิมนัน้เพลงยนัแย ่จะใช้ส าหรับร้อง
กล่อมเด็ก ผู้ ร้องจะร้องเป็นภาษาของชอง เนือ้หาของบทร้องจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับชีวิตความ
เป็นอยู ่การท ามาหากินพร้อมทัง้สอดแทรกข้อคิด ปรัชญา ความเช่ือถือในสิง่ศกัด์ิ ไม่มีการแตง่บท
ร้องไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ผู้ ร้องจะร้องด้นสด ๆ ตามประสบการณ์และ จินตนาการของตนเอง ใช้
ค างา่ยๆ ตอ่มาได้มีการน าเอาท านองเพลงยนัแย ่มาแตง่บทร้องให้เป็นบทโต้ตอบ และเกีย้วพาราสี
กันของหนุ่มสาวเพื่อใช้แสดงการแสดงพืน้บ้าน - อาไยเป็นการละเลน่พืน้บ้านของหมู่บ้านตามูล 
ชาวบ้านแห่งนีใ้ช้ภาษาเขมรเป็นภาษาพดู ฉะนัน้การเลน่อาไยจึงมีส าเนียงเนือ้ร้องเป็นภาษาเขมร 
การเล่นอาไยนีมี้มานานหลายปีแล้ว ซึ่งได้รับการเผยแพร่มาจากเขมรโดยทิดฮัมกับทิดบุน ได้
ศึกษาร ่ าเรียนวิชาการละเล่นและได้น ามาเผยแพร่ต่อ ๆ กันมาถึงทุกวันนี ้จนกลายมาเป็น
การละเลน่พืน้บ้านของ ชาวตามูลลา่ง หมู่ท่ี 3 ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาวการแสดงพืน้บ้าน - 
ระบ าเก็บพริกไทยเน่ืองจากการแสดงศิลปพืน้เมืองภาคตะวนัออก ไม่คอ่ยมีเดน่ชดันกั ทางคณะครู
อาจารย์สายนาฏศิลป์ไทย วิทยาลยันาฏศิลปจันทบุรี จึงได้ประดิษฐ์ชุดการแสดงขึน้ตามสภาพ
ความเป็นอยูข่องท้องถ่ิน โดยเห็นว่าพริกไทยเป็นพืชเศรษฐกิจของจันทบุรีอยา่งหนึง่และมีขัน้ตอน
วิธีการท่ีน่าสนใจ จึงได้น าขัน้ตอนการผลิตพริกไทยมาประดิษฐ์เป็นท่าร า ใช้ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน 
ประมาณ 6-8 คนระบ าเริงนทีบูรพา ระบ าชุดนีส้ร้างสรรค์จากจินตนาการ โดยน ารูปแบบของการ
ด ารงชีวิตของสตัว์ทะเลประเภทต่าง ๆ เช่น กุ้ ง หอยปู ปลา และปลาหมึก ท่ีเวียนว่ายอยู่ในท้อง
ทะเล บางชีวิตอาจจะต้องถกูชาวประมงจบัไประบ าควนคราบุรี แนวความคิดในการประดิษฐ์ระบ า
ควนคราบุ รี เน่ืองจากจังหวัดจันทบุ รีได้ รับ อิทธิพลทางศิลปะจากขอม มีหลักฐาน ทาง
ศิลปะวฒันธรรมของขอมเหลืออยู ่เช่น ซากก าแพงเมืองเก่า ศิลาแกะสลกัเทวรูป ศิลาจารึก ภาษา
ขอมและภาษาขอม เป็นต้นภาษาขอม - ช่ือต าบลปัถวี อ าเภอมะขาม มาจากค าเขมร " ปฐวี " 
แปลว่าแผ่นดิน บ้านวังสรรพรส อ าเภอขลุง เพีย้นมาจากภาษาเขมร " สปปุรส " ข.สบัโปะรอะส์ 
หมายถึง ฆราวาส ผู้ มีศรัทธาในศาสนา จึงท าให้ผู้ประดิษฐ์มีแนวคิดในการประดิษฐ์ทา่ร า การแต่ง
กาย ท านองเพลง โดยใช้ศิลปะไทยผสมศิลปะของขอม ความหมายของระบ าควนคราบุรี สมมติุถึง
การร่ายร าของชายหญิงชาวควนคราบุรี แสดงความสนุกสนานร่ืนเริงในงานนักขตัฤกษ์ต่าง โดย
ร่วมกลุม่กนัจบัระบ าร าฟอ้น 
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การแสดงพืน้บ้าน – ระบ าชอง  
เป็นระบ าท่ีแสดงถึงความสนุกสนานร่าเริงของชาวชองในจังหวดัจันทบุรี ท่ีมาจับกลุม่

กนัในงานเทศกาลและร่วมเต้นระบ าด้วยกัน ผู้แสดงเป็นหญิงล้วน จ านวน 6-8  คน ( หรือแล้วแต่
โอกาส ) จุดมุ่งหมายของการแสดงเพื่อความสนกุสนานและสวยงาม 
ระบ าชองเป็นชุดการแสดงพืน้บ้านชุดหนึ่ง ที่วิทยาลยันาฏศิลปจันทบุรีน ามาอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ 
โดยสร้างสรรค์ชุดการแสดงจากวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวพืน้เมืองเดิมของจันทบุรีเป็นเชือ้ชาติ"ชอง" ทาง
มนุษยวิทยาได้จัดอยู่ในจ าพวก มอญ -เขมรเช่นเดียวกับขอมโบราณ พวกชองนิยมลูกปัดสีต่างๆและ
ทองเหลืองเป็นเคร่ืองประดับ มีภาษาพูดที่เป็นของตนเองคือภาษาชอง ไม่มีภาษาเขียน ชาวชองมี
ภูมิล าเนาอยุ่ในบริเวณตะเคียนทอง คลองพลูและจันทเขลมซึ่งเป็นพืน้ที่ของจังหวัดจันทบุรี ลักษณะ
ทัว่ไปเป็นคนท่ีมีรูปร่างขนาดค่อนข้างเลก็ มีผิวด าในลกัษณะด าแดงไม่ด าสนิท ผมหยิกขอดติดหนงัศรีษะ 
ใบหน้ารูปสีเ่หลีย่ม หน้าผากกว้างเถิก คางเหลีย่ม ขากรรไกรกว้าง จมกูแบนใหญ่แต่ไม่โด่ง ตาโปน คิว้ดก 
เป็นผู้ที่มีความซื่อสตัย์ รักสงบ ชอบสนัโดษ ชอบอยู่ป่ามากกว่าอยู่เมือง มีประเพณีเป็นของตนเองอย่าง
เด่นชดั 

 

อาหาร 
จงัหวดัจันทบุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีความอุดมสมบูรณ์และมีพืชพนัธ์ุหลากหลายชนิด สง่ผล

ให้มีการน าพืชพนัธ์ุเหลา่นัน้เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหาร ส าหรับอาหารท่ีขึน้ช่ือ
มากท่ีสดุของจังหวดัจันทบุรี คือ แกงหมูชะมวง ซึ่งใช้ใบชะมวงเป็นวตัถุดิบหลกัในการปรุงขึน้ มี
รสชาติทัง้สิน้ 3 รส คือ เค็ม เปรีย้วและหวาน อาหารอีกชนิดหนึ่งท่ีได้รับความนิยมและสร้าง
ช่ือเสียงให้แก่จังหวดัจันทบุรีเป็นอย่างมาก คือ  ก๋วยเต๋ียวเนือ้เลียงหรือหมูเลียง โดยน าก๋วยเต๋ียว
เส้นจนัท์ ซึง่เป็นเส้นก๋วยเต๋ียวท่ีมีลกัษณะเหนียวนุ่ม ไม่เป่ือยงา่ย เข้ามาผสมผสานกับน า้ก๋วยเต๋ียว
ท่ีปรุงจากเคร่ืองเทศและวตัถุดิบอ่ืน ๆ ในส่วนอาหารอ่ืน ๆ ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดจันทบุรีได้แก่ 
น า้พริกปูไข่ แกงเนือ้ แกงหม ูก๋วยเต๋ียวผดัป ูน า้พริกเกลอื น า้พริกระก าและอาหารทะเลจานต่าง ๆ 
เป็นต้นในสว่นของอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมของจังหวดัจันทบุรีนัน้มีหลายอย่างท่ีได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก ในสว่นของอาหารวา่งท่ีส าคญัคือ ข้าวเกรียบอ่อนน า้จิม้ ซึ่งมีลกัษณะใหญ่กวา่ข้าว
เกรียบปากหม้อโดยทั่วไป ทองม้วนอ่อน ซึ่งจะมีรสชาติแตกต่างไปตามวัตถุดิบท่ีเข้ามาเป็น
ส่วนผสมและ ปาท่องโก๋ ซึ่งมีความแตกต่างจากปาท่องโก๋ในจังหวัดอ่ืนท่ีน า้จิม้ โดยน า้จิม้
ปาท่องโก๋ของจังหวดัจนัทบุรีจะเป็นน า้จิม้ท่ีมีรสหวานออกเปรีย้ว ในสว่นของเคร่ืองด่ืมนัน้ท่ีส าคญั
ได้แก่ น า้ส ารอง ซึง่เป็นน า้พืชสมนุไพรที่มีคณุคา่ทางอาหารและสรรพคณุทางยา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%8B
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3. ความรู้เบือ้งต้นขัน้พืน้ฐานเก่ียวกับการทอเส่ือกก  
กกเป็นพืชท่ีชอบขึน้ตามท่ีชืน้แฉะ มีหลายชนิดด้วยกัน ชนิดท่ีมีล าต้นเป็นสามเหลี่ยม

เรียกว่า กกเหลี่ยม หรือ กกหลงักา เวลาจะน ามาใช้จะผ่าเป็นสองซีกแล้วผึ่งตากแดด กกชนิดนีมี้
เส้นใยเหนียวและทนทาน ชาวบ้านเรียกวา่ กกมัดหม ูเพราะบางครัง้เขาก็ใช้แทนเชือกฟางส าหรับ
มัดหมูช าแหละได้เหมือนกัน อีกชนิดหนึ่งมีล าต้นกลมเรียกว่า กกกลม เป็นชนิดท่ีชาวจันทบุรี 
น ามาใช้ทอเสือ่นัน่เอง ชาวญวนมกัเหมาซือ้กกจากชาวบ้านเป็นไร่ โดยไปตดัเก็บและขนแบกกนัมา
เองแล้วมานัง่เลือกคดัขนาดท่ีมีความยาวตัง้แต่ 2-3 คืบ ถึง 8-9 คืบ จักแต่งอย่างดีแล้วน าไปตาก
แดดให้แห้งสนิทก่อน จึงน ามาย้อมสี หลงัจากย้อมสแีละตากแห้งดีแล้ว จึงน าเส้นมาทอเป็นผืนเสื่อ
และเย็บริมให้เรียบร้อยสมัยก่อนถ้าต้องการสีแดง เขาใช้เปลือกไม้ฝางหาได้ตามป่าเมืองจันทบุรี 
ญวนต้องการสดี าก็น าไปคลกุโคลน แตห่ากโดนน า้ก็จะหลดุอกงา่ย 
การทอเสื่อ เป็นงานหตักรรมพืน้บ้านท่ีนิยมท ากันเกือบทุกหมู่บ้านในเขตภาคตะวนัออกและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สว่นใหญ่จะพบตามหมู่บ้านท่ีอยู่ใกล้หนอง บึง ท่ีมีกก เตย ผลือ ปรือ หรือ
ขึน้อยู่หนาแน่น ถ้าปล่อยทิง้ไว้ก็จะเป็นวัชพืชท าให้เสียพืน้ท่ีการเพาะปลูกข้าว แต่ถ้าน ามาใช้
ประโยชน์โดยน ามาทอเสื่อก็จะเกิดประโยชน์ (กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ
พฒันาชุมชนเขตท่ี 2 ส านกังานพฒันาชุมชนจังหวดั, 2557) จงัหวดัจันทบุรี จะขึน้ช่ือทางด้านทอ
เสื่อกกมาเป็นเวลายาวนานมากแล้ว มีแหล่งผลิตในจังหวดัจันทบุรีตัง้แต่บริเวณอ าเภอเมือง ไป
จนถึงอ าเภอแหลมสิงห์แต่ท่ีผลิตกันมากจะเป็นท่ี ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จนัทบุรี (ส านกัศิลปะและวฒันธรรมจงัหวดัจนัทบุรี, 2559)  
 ในการผลติแตล่ะแหลง่จะมีความคล้ายคลงึกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ด้านการพืน้ท่ีและการเตรียมวตัถดิุบ สามารถจ าแนกเป็นขัน้ตอนยอ่ย ๆ ได้ดงันี ้
1.1 การเตรียมพืน้ท่ีในการปลกูกก 
1.2 การเพาะพนัธ์ุกก 
1.3 การคดัเลอืกกกเพื่อน ามาใช้ในการทอเสือ่ 
1.4 การบ ารุงรักษาต้นกก 
1.5 การเก็บ ตดักกเพื่อน ามาใช้ในการทอเสือ่ 
1.6 การเพาะปลกูต้นปอกระเจา 
1.7 การคดัพนัธ์ุปอกระเจา 
1.8 การคดัต้นปอกระเจา 

2. ด้านการผลติ สามารถจ าแนกเป็นขัน้ตอนยอ่ย ๆ ได้ดงันี ้
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2.1 การสะบดักก 
2.2 การจกักก 
2.3 การตากกก 
2.4 การหลอ่นกก 
2.5 การย้อมส ี
2.6 การชกัปอ 
2.7 การลอกและขดูผิวปอ 
2.8 การกางและป่ันปอ 
2.9 การจดัท าฟืมทอเสือ่ 
2.10 การเข้าฟืมและสอดกก (การทอเสือ่) 

3. ด้านการเพิ่มมลูคา่สามารถจ าแนกเป็นขัน้ตอนยอ่ย ๆ ได้ดงันี ้
3.1 การพฒันาผลติภณัฑ์ 
3.2 การสร้างตราสนิค้า 
3.3 การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ 
 

4. ประวัติความเป็นมาของเส่ือกกจันทบูร 
จงัหวดัจนัทบุรี จะขึน้ช่ือทางด้านทอเสื่อกกมาเป็นเวลายาวนานมากแล้ว มีแหลง่ผลิต

ในจังหวัดจันทบุรีตัง้แต่บริเวณอ าเภอเมือง ไปจนถึงอ าเภอแหลมสิงห์แต่ท่ีผลิตกันมากจะเป็นท่ี 
ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวดัจันทบุรี (ส านักศิลปะและวฒันธรรมจังหวดัจันทบุรี, 
2559) ผู้ เฒ่า ผู้แก่ชาวญวนผู้มากประสบการณ์ในอาชีพทอสื่อเลา่ว่า ในอดีตคนทอเสื่อมีแต่ชาว
ญวนหลงัวดั เพราะหลงัโบสถ์วดัคาทอลกิเป็นแหลง่ท่ีทอเสือ่กนัอย่างเป็นล า่เป็นสนั การทอเสือ่ของ
ชาวญวนนัน้คงท าสืบเน่ืองกันมาเป็นเวลานมนานแล้ว และได้มีกลา่วถึงในหนงัสือ "จดหมายเหตุ
ความทรงจ าสมัยฝร่ังเศสยึดจันทบุรี ตัง้แต่ พ.ศ.2436-2447 " ขอหลวงสาครคชเขตต์ ว่า "การท า
เสือ่ญวนนัน้ ตามธรรมดาคนเชือ้ชาติญวนนบัวา่เป็นผู้ มีความช านิช านาญในการพลกิแพลงจัดท า
ยิ่งกวา่บุคคลชาติไทยด้วยกนั ยิ่งพวกนางชีวดัโรมนัคาทอลิกแล้ว ก็เกือบจะต้องนบัว่าเขามีความรู้
ความช านาญมากท่ีสดุ ฉะนัน้เสื่อจันทบุรีชนิดท่ีมีลวดลายลกัษณะงดงาม หรือจะเป็นภาพสตัว์
ตา่ง ๆ จนแม้ท่ีสดุจะประดิษฐ์เป็นตราอาร์มของรัฐบาล ดงัเช่น รูปช้าง รูปครุฑ เหลา่นี ้เขาจะท าได้
เป็นอย่างดี คนญวนต้องมาซือ้กกจากชาวบ้านเสม็ดงาม อ าเภอเมือง และชาวบ้านบางสระเก้า 
อ าเภอแหลมสิงห์ เพราะทัง้ 2 แห่งเป็นบริเวณท่ีลุม่ มีต้นกกขึน้อยู่ทัว่ไป ด้วยเหตุนี ้อาชีพการทอ
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เสือ่จึงได้แพร่กระจายเข้ามาในหมู่บ้านทัง้ 2 แหง่นี ้ในเวลาตอ่มาก็มีการแพร่หลายออกไปยงัชุมชน
ตา่ง ๆ อาทิเช่น  

- ชุมชนบ้านเสม็ดงาม 
- ชุมชนบ้านทา่แฉลบ 
- ชุมชนบ้านเกาะโตนด 
- ชุมชนบ้านเขาน้อย 
ในช่วงปี พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2513 สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีใน

รัชกาลท่ี 7 ได้เสด็จไปประทับ ณ วังสวนบ้านแก้ว จังหวัดจันทบุรี แล้วจากนัน้ได้ทรงเสด็จเยี่ยม
ประสกนิกรได้ทรงเห็นความส าคญัตอ่งานหตัถกรรมทอเสือ่ของชาวบ้านในจงัหวดัจนัทบุรี ท่ีก าลงั
ประสบปัญหาทางด้านรูปแบบของผลติภณัฑ์คณุภาพของงานทอเสือ่ และชาวบ้านท่ีทอเสือ่ขาย ก็
เร่ิมเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน เช่น การท าพลอยเพราะมีรายได้ดีกว่าการทอเสื่อ พระองค์ทรง
ศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึน้และทรงแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่องานหตัถกรรมทอเสื่อ
ของชาวบ้าน จนในปัจจุบนัมีงานหตัถกรรมทอเสื่อของชาวบ้านในจงัหวดัจนัทบุรี มีคณุภาพดี และ
ความนิยมของผู้ ซือ้มากขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวความคิดของสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี 
รัชกาลท่ี 7 ท่ีทรงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกกให้มีความหลากหลายในการใช้ประโยชน์
มากกว่าการปูพืน้รองนัง่หรือนอนเท่านัน้ ทัง้ยงัทรงคิดค้นการย้อมสีกกให้ติดทนนานโดยกรรมวิธี
ทางเคมีอีกด้วย ผลติภณัฑ์ท่ีผลติจากวงัสวนบ้านแก้วนัน้จะปักตรารูปคนหาบตะกร้า มีอกัษรยอ่ว่า 
สบก. สวนบ้านแก้วนัน่เอง (สมัมา รธนิธย์, 2543) 

พระองค์ทรงเห็นว่า ควรจะได้พัฒนาในเร่ืองการย้อมสี การฟอกให้เส้นกกขาว จึงมี
พระราชด าริให้ปรับปรุงกรรมวิธีการผลติใหม่ ให้ทนัสมยัและมีคณุคา่มากยิ่งขึน้ เป็นต้นว่าทรงผลิต
สย้ีอมกกให้มีสมีากขึน้ ใช้กรรมวิธีฟอกกกก่อนย้อมจะได้สกีกท่ีย้อมสดใสขึน้ และมีคุณภาพคงทน
ถาวร ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ตัง้โรงงานทอเสื่อท่ีวงัสวนบ้านแก้ว มีลกูจ้าง 30 คน แบง่เป็นแผนกตา่ง ๆ 
คือ แผนกฟอกเส้นกกให้ขาว แผนกย้อมสีกก แผนกทอเป็น ผืนเสื่อ แผนกตดัเย็บเสื่อเป็นผืนตาม
ขนาดตา่ง ๆ เสือ่ท่ีผลิตได้ในขณะนัน้ชาวบ้านขนานนามวา่ "เสือ่จนัทบูรสมเด็จ" นอกจากนัน้ยงัน า
เสือ่ท่ีทอแล้วมาประดิษฐ์เป็นผลติภณัฑ์ต่าง ๆ ได้อีก เช่น ผลิตเป็นกระเป๋าเอกสาร กระเป๋าถือสตรี 
ท่ีรองจาน ท่ีรองแก้ว กลอ่งใสก่ระดาษเช็ดมือ ฯลฯ และโปรดเกล้าฯ ให้ติดเคร่ืองหมายการค้าใน 
ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากเสื่อ เป็นรูปคนหาบกระจาด ใช้ช่ือว่า "อุตสาหกรรมชาวบ้าน" แสดงให้เห็นถึง
พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่ีได้ช่ือว่าเป็นผู้ ทรงริเร่ิมให้เกิดอุตสาหกรรม ประจ าถ่ิน จน
กลายเป็นผลติภณัฑ์ทรงคณุค่าแก่ชาวจนัทบุรีและถือเป็นของดีประจ าจงัหวดัจนัทบุรี ตราบเทา่ทุก
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วนันี ้จากพระราชด าริให้มีอุตสาหกรรมชาวบ้านดังกล่าวนัน้ ท าให้เกิดศูนย์ฝึกฝนศิลปาชีพให้
ลกูจ้างจ านวนหนึ่ง หลงัจากลาออกไปประกอบอาชีพ มีกิจการเป็นของตนเอง ได้น าประสบการณ์
ท่ีได้จากโรงงานไปด าเนินกิจการจนได้ผลอยา่งดี จึงท าให้กิจการค้าด้านนีแ้พร่หลาย ตามครัวเรือน
ราษฎร มากขึน้ จนกระทัง่ปัจจุบนัอาชีพการปลกูกก การทอเสื่อจันทบูรกลายเป็นศิลปหตัถกรรม 
พืน้บ้านท่ีมีช่ือเสียงของชาวจังหวดัจันทบุรีตราบเท่าทุกวนันี ้(ส านกัศิลปะและวฒันธรรมจังหวัด
จนัทบุรี, 2559) 
 

5. ทฤษฎีการจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในสว่นราชการซึ่งกระจัดกระจาย

อยู่ในตวับุคคล หรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ รู้ รวมทัง้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแขง่ขนัสงูสดุ โดยท่ีความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์หรือสญัชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยงา่ย เช่น ทกัษะในการท างาน งาน
ฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครัง้ จึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ท่ีชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ 
โดยผ่านวิธีต่าง  ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครัง้เรียกว่า
เป็นความรู้แบบรูปธรรม 
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” ไว้ คือ ส าหรับนกัปฏิบติั การ
จดัการความรู้คือ เคร่ืองมือ เพื่อการบรรลเุปา้หมายอยา่งน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กนั ได้แก่ 

1. บรรลเุปา้หมายของงาน 
2. บรรลเุปา้หมายการพฒันาคน 
3. บรรลเุปา้หมายการพฒันาองค์กรไปเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  
4. บรรลคุวามเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอือ้อาทรระหวา่งกนัในท่ีท างาน 

การจดัการความรู้เป็นการด าเนินการอยา่งน้อย 6 ประการตอ่ความรู้ ได้แก่ 
(1) การก าหนดความรู้หลกัท่ีจ าเป็นหรือส าคญัต่องานหรือกิจกรรมของกลุม่หรือ

องค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ท่ีต้องการ 
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3) การปรับปรุง ดดัแปลง หรือสร้างความรู้บางสว่น ให้เหมาะต่อการใช้งานของ
ตน 

(4) การประยกุต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยกุต์ใช้ความรู้มาแลกเปลีย่น

เรียนรู้ และสกดั “ขมุความรู้” ออกมาบนัทกึไว้ 
(6) การจดบนัทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุง

เป็นชุดความรู้ท่ีครบถ้วน ลุม่ลกึและเช่ือมโยงมากขึน้ เหมาะตอ่การใช้งานมากยิ่งขึน้ 
โดยท่ีการด าเนินการ 6 ประการนีบู้รณาการเป็นเนือ้เดียวกนั ความรู้ท่ีเก่ียวข้องเป็นทัง้ความรู้ท่ีชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตวัหนงัสือหรือรหสัอย่างอ่ืนท่ีเข้าใจได้ทัว่ไป (Explicit Knowledge) และความรู้
ฝังลกึอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยู่ในคน ทัง้ท่ีอยู่ในใจ (ความเช่ือ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และสว่นอ่ืน ๆ ของร่างกาย (ทกัษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้เป็น
กิจกรรมท่ีคนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมท่ีท าโดย คนคนเดียว เน่ืองจากเช่ือว่า “จัดการ
ความรู้” จึงมีคนเข้าใจผิด เร่ิมด าเนินการโดยร่ีเข้าไปท่ีความรู้ คือ เร่ิมท่ีความรู้ น่ีคือความผิดพลาด
ท่ีพบบ่อยมาก การจัดการความรู้ท่ีถูกต้องจะต้องเร่ิมท่ีงานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของ
งานท่ีส าคัญ คือ การบรรลุผลสมัฤทธ์ิในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ ท่ีเรียกว่า Operation 
Effectiveness และนิยามผลสมัฤทธ์ิ ออกเป็น 4 สว่น คือ 

(1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทัง้การสนองตอบความต้องการของ
ลูกค้า สนองตอบความต้องการของเจ้าของกิจการหรือผู้ ถือหุ้ น สนองตอบความต้องการของ
พนกังาน และสนองตอบความต้องการของสงัคมสว่นรวม 

(2) การมีนวตักรรม (Innovation) ทัง้ท่ีเป็นนวัตกรรมในการท างาน และนวัตกรรม
ด้านผลติภณัฑ์หรือบริการ 

(3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์กร และของบุคลากรท่ีพัฒนาขึน้ ซึ่ง
สะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร และ 

(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสดัสว่นระหว่างผลลพัธ์ กับต้นทุนท่ีลงไป 
การท างานท่ีประสทิธิภาพสงู หมายถึง การท างานท่ีลงทุนลงแรงน้อย แตไ่ด้ผลมากหรือคณุภาพสงู 
เปา้หมายสดุท้ายของการจัดการความรู้ คือ การท่ีกลุม่คนท่ีด าเนินการจดัการความรู้ร่วมกนั มีชุด
ความรู้ของตนเอง ท่ีร่วมกันสร้างเอง ส าหรับใช้งานของตน คนเหลา่นีจ้ะสร้างความรู้ขึน้ใช้เองอยู่
ตลอดเวลา โดยท่ีการสร้างนัน้เป็นการสร้างเพียงบางสว่น เป็นการสร้างผา่นการทดลองเอาความรู้
จากภายนอกมาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของ ตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่
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กิจกรรมท่ีด าเนินการเฉพาะหรือเก่ียวกับเร่ืองความรู้ แต่เป็นกิจกรรมท่ีแทรก/แฝง หรือในภาษา
วิชาการเรียกวา่ บูรณาการอยูก่บัทกุกิจกรรมของการท างาน และท่ีส าคญัตวัการจัดการความรู้เอง
ก็ต้องการการจดัการด้วย 

ตัง้เปา้หมายการจดัการความรู้เพื่อพฒันา 
งาน พฒันางาน 
คน พฒันาคน 
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้ 

ความเป็นชุมชนในท่ีท างาน การจดัการความรู้จึงไม่ใช่เปา้หมายในตวัของมนัเอง น่ีคือ 
หลมุพรางข้อท่ี 1 ของการจัดการความรู้ เม่ือไรก็ตามท่ีมีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็น
เป้าหมาย ความผิดพลาดก็เร่ิมเดินเข้ามา อันตรายท่ีจะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม 
หรือ ปลอม เป็นการด าเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ช่ือวา่มีการจดัการความรู้ การริเร่ิมด าเนินการจดัการ
ความรู้ แรงจูงใจ การริเร่ิมด าเนินการจดัการความรู้เป็นก้าวแรก ถ้าก้าวถกูทิศทาง ถกูวิธี ก็มีโอกาส
ส าเร็จสูง แต่ถ้าก้าวผิด ก็จะเดินไปสู่ความล้มเหลว ตัวก าหนดท่ีส าคัญคือแรงจูงใจในการริเร่ิม
ด าเนินการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ท่ีดีเร่ิมด้วย สมัมาทิฐิ : ใช้การจัดการความรู้เป็น
เคร่ืองมือเพื่อบรรลุความส าเร็จและความมั่นคงในระยะยาว  การจัดทีมริเร่ิมด าเนินการการ
ฝึกอบรมโดยการปฏิบัติจริง และด าเนินการต่อเน่ือง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน. 2559: 
ออนไลน์) 

องค์ประกอบส าคญัของการจดัการความรู้ (Knowledge Process)  
1. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสดุเพราะเป็นแหลง่ความรู้ และเป็นผู้น า

ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
2.“เทคโนโลยี” เป็นเคร่ืองมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จดัเก็บ แลกเปลีย่น รวมทัง้น า

ความรู้ไปใช้อยา่งงา่ย และรวดเร็วขึน้  
3. “กระบวนการความรู้” นัน้ เป็นการบริหารจัดการ เพื่อน าความรู้จากแหลง่ความรู้

ไปให้ผู้ใช้ เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุง และนวตักรรม 
องค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนนี ้จะต้องเช่ือมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล การจัดการความ รู้ของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546 ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแหง่การเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมลูขา่วสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมะสมต่อ
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สถานการณ์ รวมทัง้ต้องสง่เสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสยัทศัน์ และปรับเปลีย่น
ทศันคติของข้าราชการในสงักัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ขอบเขต 
KM ท่ีได้มีการพิจารณาแล้วเห็นวา่มีความส าคญัเร่งดว่นในขณะนี ้คือ การจัดการองค์ความรู้เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้ก าหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ท่ีจะ
ด าเนินการในปี 2549 คือมุ่งเน้นให้อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการในพืน้ท่ีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหนว่ยท่ีวดัผลได้เป็น
รูปธรรม คือ อ าเภอ/ก่ิงอ าเภอ มีข้อมูลผลส าเร็จ การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการใน
ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าศูนย์ละ 1 เร่ือง และเพื่อให้เป้าหมายบรรลผุล ได้จัดให้มีกิจกรรม
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) และกิจกรรมกระบวนการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management Process) ควบคู่กันไป โดยมีความคาดหวังว่าแผนการจัดการความรู้นีจ้ะเป็น
จุดเร่ิมต้นส าคญัสูก่ารปฏิบติัราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเร่ืองอ่ืน ๆ และน าไปสู่
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ียั่งยืน ต่อไป (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2559) 

ค าว่า knowledge บัญญั ติศัพท์ว่า ความรู้ หมายถึง สาระ ข้อมูล แนวคิด 
หลกัการ ท่ีบุคคลรวบรวมได้จากประสบการณ์ในวิถีชีวิต ความรู้เป็นผลท่ีเกิดขึน้จากการปฏิสมัพนัธ์
กบัสิง่แวดล้อมทางธรรมชาติ สงัคมและเทคโนโลยี บุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์ การศกึษา อบรม 
การรับถ่ายทอดทางวฒันธรรม การรับรู้ การคิดและการฝึกปฏิบติั จนสามารถสรุปสาระความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้หรือพฒันาไปสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้ (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, 2559) 

ค าว่า knowledge management (KM) บัญญัติว่า การจัดการความรู้ (เคเอ็ม) 
หมายถึง กระบวนการพฒันาความรู้ของบุคคลและองค์กรเพื่อสร้างคณุภาพและประสิทธิภาพโดย
การรวมกลุม่กัน ก าหนดวิสยัทศัน์ร่วมคิดร่วมท า แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของสมาชิก 
ผสมผสานกบัความรู้จากแหลง่ข้อมูลทัว่ไป มีการก าหนดเป้าหมาย วิธีการปฏิบติั การทดลอง การ
ตรวจสอบ การสงัเคราะห์และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อบรรลวุตัถุประสงค์ ในระดบับุคคล 
การร่วมกระบวนการจัดการความรู้ช่วยเสริมสร้างความตระหนกัคุณค่าและความสามารถท่ีเป็น
ความรู้ฝังลกึอยูภ่ายในตน เกิดการปรับเปลีย่นวิธีคิดและการปฏิบติังานจนประสบความส าเร็จ  ใน
ระดบัองค์กร กระบวนการจดัการความรู้เน้นการเรียนรู้เป็นเครือขา่ยเช่ือมโยงกนั สมาชิกขององค์กร
ต่างเสริมพลงักันฉันกัลยาณมิตร ท าให้องค์กรมีความเข้มแข็งและผลงานก้าวหน้า สอดคล้องกับ
วิสยัทัศน์เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) (ส านักงานราชบัณฑิตยสภา , 
2559) 
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6. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
กมลวรรณ ธาระพุทธ (2554) ได้ศึกษาลกัษณะของการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการ

ผลติเสือ่ของชุมชนบางสระเก้า อ.แหลมสงิห์ จ.จันทบุรี พบว่า ในขัน้ตอนของวตัถุดิบท่ีเป็นขัน้ตอน
การเข้าฟืมและสอดกก (การทอเสือ่) มีการสืบทอดเป็นประจ า รองลงมา คือ การจัดท าฟืมทอเสื่อ 
ขัน้ตอนนอกเหนือจากนีพ้บว่า มีการสืบทอดน้อย ทัง้นีเ้น่ืองจากชาวบ้านมีความคิดเห็นวา่ขัน้ตอน
อ่ืน ๆนอกจากการทอเสื่อมีความยุง่ยาก บางขัน้ตอนหากปลอ่ยให้เด็กท าอาจเลอะเทอะ เช่น การ
ย้อมส ี 
วิธีการสืบทอดภูมิปัญญาการผลติเสื่อจันทบูรโดยการสืบทอดแบบเป็นทางการสว่นใหญ่มีการสืบ
ทอดนาน ๆ ครัง้ ซึ่งเร่ืองท่ีมีการสืบทอดบ่อยครัง้สูงสุด คือ การจัดท าหลักสูตรการทอเสื่อใน
สถานศึกษา รองลงมา คือ การจดัอบรมเก่ียวกับการทอเสื่อ และล าดบัสดุท้ายท่ีไม่มีการสืบทอด
เลย คือ การจัดประชุมเพื่อพฒันาการทอเสื่อ ส าหรับการสืบทอดแบบไม่เป็นทางการสว่นใหญ่อยู่
ในระดับนาน ๆครัง้ โดยเร่ืองท่ีมีการสืบทอดเป็นประจ าสงูสดุ คือ การสืบทอดภายในครอบครัว 
รองลงมา คือ การเรียนรู้ด้วยตวัเอง และล าดบัสดุท้ายท่ีไม่มีการสืบทอดเลย คือ การเรียนรู้จากการ
จดันิทศัการของหนว่ยงานตา่ง ๆ 
ด้านผู้ รับการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตเสื่อจันทบูร สว่นใหญ่มีลกัษณะการสบืทอดเป็นบางครัง้ 
โดยลกัษณะท่ีมีการสบืทอดเป็นประจ าสงูสดุ คือ มีการสบืทอดกบับุคคลภายในครอบครัวจากการ
เห็นและปฏิบติั โดยใกล้ชิดในครัวเรือน รองลงมา คือ มีการสบืทอดกับบุคคลภายในชุมชนจากการ
ช่วยเหลือกันระหว่างครัวเรือน เช่น การเอาแรงกัน ท าให้มีการเรียนรู้ไปโดยธรรมชาติ และล าดับ
สดุท้าย คือ การด ารงรักษาภมิูปัญญาท่ีได้รับการสบืทอด 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการศกึษาวจัิย 

 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยนี ้มุ่งท่ีจะศึกษาข้อมูลรูปแบบการถ่ายทอด

ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อน ามาวิเคราะห์ โดยน าเสนอ
รูปแบบการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) มีขัน้ตอนการศกึษาค้นคว้า ดงันี ้

1. แหลง่ข้อมลูและผู้ให้ข้อมลูหลกั 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ทฤษฎีการจดัการความรู้ KM 

 

1. แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมลูหลัก 
แหลง่ข้อมลู คือ ชุมชนทัง้หมด 6 ชุมชน แยกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 

1. ชุมชนท่ีมีการจัดตัง้ศูนย์วิสาหกิจชุมชน ได้แก่  ชุมชนบางสระเก้า , ชุมชนบ้าน
เสม็ดงาม, ชุมชนบ้านเขาน้อย, ชุมชนบ้านทา่แฉลบ, ชุมชนบ้านเกาะโตนด 

 2. ชุมชนท่ีมีการเรียนการสอนวิชาเสือ่กกในสถานศกึษา  ได้แก่ ชุมชนบางสระเก้า 
คือ โรงเรียนวดับางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวดัจนัทบุรี 
และขมุขนหลงัวดัโรมนัคาทอลกิ คือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ์ จ.จนัทบุรี 

ผู้ ให้ข้อมูลหลัก คือ นักวิชาการศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้าศูนย์ศิลป์ เสื่อ หัวหน้ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ท้องถ่ิน ทัง้หมด 6 ชุมชน อันได้แก่ ชุมชนบางสระเก้า, 
ชุมชนบ้านเสม็ดงาม , ชุมชนบ้านเขาน้อย, ชุมชนบ้านท่าแฉลบ, ชุมชนบ้านเกาะโตนด, และ
ครูผู้สอน 2 โรงเรียน อันได้แก่ ครูผู้สอนวิชาศิลปะพืน้บ้านท้องถ่ิน (ทอเสือ่กก) โรงเรียนวดับางสระ
เก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และ ครูผู้ สอนวิชา
ศิลปะพืน้บ้านท้องถ่ิน (ทอเสือ่กก) โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ์ จ.จนัทบุรี 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้ารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน การ

ทอเสือ่กกของจงัหวดัจนัทบุรี ครัง้นี ้ประกอบด้วย  
1.แนวค าถามส าหรับการสัมมนากลุ่มย่อยในประเด็นท่ีเก่ียวกับ รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกก ของจังหวดัจนัทบุรี และกระบวนการผลติท่ีสง่ผล
ตอ่ผู้ผลติ ชุมชน สงัคม และวฒันธรรม  

2.แบบสมัภาษณ์ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกก 
ของจังหวดัจันทบุรี และกระบวนการผลิตท่ีส่งผลต่อผู้ผลิต ชุมชน สงัคม และวฒันธรรม โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผู้ วิจัยลงพืน้ท่ีด าเนินการสัมมนากลุ่มย่อยกับผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้แก่ 

นกัวิชาการศนูย์ศิลป์เสือ่ หวัหน้าศนูย์ศิลป์เสือ่ หวัหน้ากลุม่วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสือ่ และปราชญ์
ท้องถ่ิน ครูผู้สอนวิชาศิลปะพืน้บ้านโดยด าเนินการทกุชุมชน 

3.2 ผู้วิจยันดัหมายให้มาประชุม สมัมนา ทบทวน จุดเดน่ จุดด้อย ในหวัข้อ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกก ของจังหวดัจนัทบุรี และ

กระบวนการผลติท่ีสง่ผลตอ่ผู้ผลติ ชุมชน สงัคม และวฒันธรรม 
3.3 น าแบบสมัภาษณ์ให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาท า 
3.4 น ารายละเอียดเก่ียวกบัสมัภาษณ์มาวิเคราะห์  
3.5 น าข้อมลูกลบัไปให้ผู้ ร่วมสมัมนาตรวจสอบความถกูต้อง 
3.6 น าข้อมลูท่ีตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์ 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ วิจัยมุ่งท่ีจะ

บรรยายข้อเท็จจริง ตลอดจนการแปลความหมายเนือ้หาสาระจากการ การศึกษาเปรียบเทียบ
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก ของจงัหวดัจันทบุรี และกระบวนการ
ผลิตท่ีสง่ผลต่อผู้ผลิต ชุมชน สงัคม และวฒันธรรม  จากการลงพืน้ท่ีด าเนินการสมัมนากลุม่ย่อย
กับผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้แก่ นักวิชาการศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้าศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้ากลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ท้องถ่ิน ครูผู้ สอนวิชาศิลปะพืน้บ้านโดยด าเนินการทุก
ชุมชน การนดัหมายให้มาประชุม สมัมนา ทบทวน จุดเดน่ จุดด้อย ในหวัข้อ รูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก ของจังหวดัจนัทบุรี และกระบวนการผลติท่ีสง่ผลต่อผู้ผลิต 
ชุมชน สงัคม และวฒันธรรม น าแบบสมัภาษณ์ให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาท า น ารายละเอียดเก่ียวกับ
สมัภาษณ์มาวิเคราะห์  น าข้อมูลกลบัไปให้ผู้ ร่วมสัมมนาตรวจสอบความถูกต้อง น าข้อมูลท่ี
ตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์ โดยการน าทฤษฎีการจดัการความรู้ KM 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
จากการลงพื น้ ท่ีด าเนินการสัมมนากลุ่มย่อยกับผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้แก่ 

นกัวิชาการศนูย์ศิลป์เสือ่ หวัหน้าศนูย์ศิลป์เสือ่ หวัหน้ากลุม่วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสือ่ และปราชญ์
ท้องถ่ิน ครูผู้สอนวิชาศิลปะพืน้บ้านโดยด าเนินการทกุชุมชน ในหวัข้อ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้
ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก ของจงัหวดัจันทบุรี และกระบวนการผลติท่ีสง่ผลตอ่ผู้ผลติ ชุมชน 
สงัคม และวฒันธรรม ดงันี ้

1. รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก ของจงัหวดัจนัทบุรี 
2. กระบวนการผลติท่ีสง่ผลตอ่ ผู้ผลติ ชุมชน สงัคม วฒันธรรม ในอนาคต 

 

1. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินการทอเส่ือกก ของจังหวัดจนัทบุรี 
จากการลงพืน้ท่ีศกึษาข้อมลูกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อ

กก ในชุมชนท่ียงัมีการอนรัุกษ์และท าอาชีพทอเสือ่กกอยู ่มีทัง้หมด 6 ชุมชน ได้แก่  
- ชุมชนบ้านบางสระเก้า  
- ชุมชนบ้านเสม็ดงาม 
- ชุมชนบ้านทา่แฉลบ 

- ชุมชนหลงัวดัโรมนัคาทอลกิ 
- ชุมชนบ้านเกาะโตนด 
- ชุมชนบ้านเขาน้อย 

จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกก ของ
จงัหวดัจนัทบุรี มี ดงันี ้
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รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินการทอเส่ือกกของชุมชนบ้านบาง
สระเก้า 

จากการวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้านบางสระเก้า จากการสมัมนากลุม่ย่อยชุมชนบางสระเก้า ซึง่มีหนว่ยการเรียนรู้ทัง้หมด 3 
หน่วย ได้แก่ 1. ศูนย์ศิลป์เสื่อ (กลุม่ชุมชน) 2. โรงเรียนวดับางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) 3. กลุ่ม
ชุมชนท่ีมีอาชีพทอเสื่อ พบว่าแต่ละหน่วยมีการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกก 
ตามรายละเอียดในตารางดงันี ้ 

 
ตาราง 1 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กกของชุมชนบ้านบางสระเก้า 
 

ศูนย์ศิลป์เส่ือ  กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอเส่ือ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 
(พิสิฏฐวิทยาคาร) 

1. ผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย อันได้แก่ 
หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
แ ล ะ ช่ า งท อ เสื่ อ ท่ี มี ค ว าม
ช านาญทางด้านการทอเสื่อกก 
(ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสมัมนา
ก ลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ก า ห น ด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้  
 
2. หลังจากท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสยีประชุมสมัมนากลุม่ย่อยจน
ได้กระบวนการถ่ายทอดความรู้
แ ล้ ว  ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวนี ไ้ป ใช้ ในการสอน
ให้กับผู้ ท่ีสนใจและได้เข้ามา
ศึกษาดูงานในเร่ืองการทอเสื่อ
กก โดยมีวิธีการดงันี ้ 

1. ผู้ มี ส่ วน ได้ส่วน เสีย  อัน
ได้แก่ หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจ
ชุมชน และช่างทอเสื่อ ท่ี มี
ความช านาญทางด้านการทอ
เสื่อกก กลุ่มชุมชนท่ีมีอาชีพ
ทอเสื่อ ช่างใหม่ ร่วมกัประชุม
สมัมนากลุ่มย่อยเพื่อก าหนด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้  
 
 

1. ผู้ มีส่วนได้สว่นเสีย อันได้แก่ 
ครูผู้ สอนวิชาศิลปะพื น้ บ้าน 
หวัหน้าศนูย์วิสาหกิจชุมชนและ
ช่างทอเสื่อท่ีมีความช านาญ
ทางด้านการทอเสื่อกก ช่าง
ใหม่  และตัวแทนนักเรียนใน
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
และชั น้มัธยมศึกษาปี ท่ี  1-3 
ร่วมกนัประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ย
เพื่ อ ก า ห น ดก ระบ วน ก า ร
ถ่ายทอดความรู้ 
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ศูนย์ศิลป์เส่ือ  กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอ
เส่ือ 

โรงเรียนวัดบางสระเก้า 
(พิสิฏฐวิทยาคาร) 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
 
ขัน้ที่  1 ผู้สอนน าเข้าสูบ่ทเรียน
โดยวิธีการซักถามผู้ เรียนถึง
ความรู้หรือประสบการณ์ ใน
ด้านการทอเสื่อกกว่ามีมาก
น้ อย เพี ย งใด  เพื่ อ ป ระ เมิ น
ความรู้พืน้ฐานของผู้ เรียนก่อน
เร่ิมท าการสอน 
 
ขัน้ที่  2 ผู้สอนท าการสอนโดย
ใช้วิธีการบรรยายยังพาผู้ เรียน
ไปศกึษา ณ สถานท่ีจริง รวมถึง
แนะน าเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการทอเสื่อกก พร้อมทัง้
บรรยายถึงวิธีการใช้งานของ
วสัดอุุปกรณ์แตล่ะชนิด  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลงัจากท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียประชุมสมัมนากลุ่มย่อย
จนได้กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้แล้ว ผู้ สอนจึงน าเอา
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวนีไ้ปใช้ในการ สอน
ให้กบับุคคลภายในครอบครัว
และช่างใหม่  โดยมีวิ ธีการ
ดงันี ้ 
 
กระบ วนการถ่ ายทอด
ความรู้ 
 
ขัน้ที่  1 ผู้สอนใช้วิธีการเลา่สู่
กั น ฟั ง  โดย ผู้ ส อน จะ เล่ า
ประสบการณ์ ความ รู้และ
ความสามารถด้านการทอ
เสื่อกก ท่ีตนถูกถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลงัจากท่ีผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ยจนได้  
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
แ ล้ ว  ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวนีไ้ปใช้ในการสอนใน
รายวิชาศิลปะพืน้บ้าน ให้กับ
นั ก เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ ชั ้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และชัน้
มั ธ ยมศึ กษ า ปี ท่ี  1-3 โดย มี
วิธีการดงันี ้ 
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ศูนย์ศิลป์เส่ือ  กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอ
เส่ือ 

โรงเรียนวัดบางสระเก้า 
(พิสิฏฐวิทยาคาร) 

ขั ้นที่  3 ผู้ สอนท าการสาธิต
วิธีการทอเสื่อกกให้ผู้ เรียนด ู
พร้อมทัง้อธิบายถึงขัน้ตอนและ
วิ ธี ก า รท อ เสื่ อ ก ก เบื ้อ ง ต้ น 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ 
 
ขัน้ที่  4 ผู้ สอนให้ผู้ เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยการให้ผู้ เรียน
ผลัดกันทอเสื่อจนครบทุกคน 
ในส่วนผู้ สอนจะคอยแนะน า
ผู้ เรียน มีการถามตอบข้อสงสยั
ต่าง ๆ ในระหว่างท าการสอน 
และให้ก าลังใจผู้ เรียนโดยการ
ช่ืนชมเม่ือผู้ เรียนปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนได้อย่างถูกต้อง หาก
ผู้ เรียนเกิดปัญหาระหวา่ง  
การปฏิบติังาน ผู้ สอนจะเข้าไป
แนะน าและบอกวิธีแก้ไข จน
ผู้ เรียนสามารถปฏิบติังานตอ่ไป
ได้ 
 
 

ถูกสัง่สมมาเป็นเวลานานจน
เกิดความช านาญ เป็นการ
สอนแบบพอ่สอนลกูคอ่ยเป็น
ค่ อ ย ไ ป  มี ก า ร พู ด คุ ย 
แลก เปลี่ยนความ คิดเห็น
ระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน  
 
ขัน้ที่  2 ผู้ เรียนมีความเข้าใจ 
ถึงวิธีการใช้อุปกรณ์ในการ
ทอเสื่อ รวมถึงวิธีการทอเสื่อ 
และผู้ เรียนสามารถทอเสือ่กก
ได้ 
 
ขัน้ที่  3 ผู้สอนจะร่วมปฏิบัติ
กับผู้ เรียนไปด้วย เพราะใน
บ า งขั ้น ต อ น ต้ อ ง ใ ช้  ค น 
มากกว่า 1 คนขึน้ไปในการ
ท า  จ น ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
ปฏิบติังานตอ่ไปได้ 
 
 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
 
ขั ้นที่  1 ผู้ สอน (วีณา รุ่งเรือง  
ครูผู้สอนภมิูปัญญาท้องถ่ิน) ท า
การสอนนักเรียนในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1-3  
 
มีกระบวนการน าเข้าสูบ่ทเรียน
โดยวิ ธีการซักถามผู้ เรียนถึง
ความรู้หรือประสบการณ์ ใน
ด้านการทอ เสื่ อ กก  และใช้
วิธีการให้ผู้ เรียนท า 
 
ขั ้นที่  2 ผู้ สอน (วีณา รุ่งเรือง  
ครูผู้สอนภูมิปัญญาท้องถ่ิน) มี
วิธีการสอนผู้ เรียนโดย  
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ศูนย์ศิลป์เส่ือ  กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอเส่ือ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 
(พิสิฏฐวิทยาคาร) 

ขั ้น ที่  5 ผู้ เ รี ย นทุ ก คน มี
ค ว าม เข้ า ใจ  วิ ธี ก า ร ใ ช้
อุ ป ก ร ณ์ ใน ก า รท อ เสื่ อ 
รวมถึงวิธีการทอเสื่อ และ
ผู้ เรียนสามารถทอเสือ่กกได้ 
 
ขั ้นที่  6 หลังจากผู้ เรียนลง
มือทอเสื่อแล้วเสร็จ ผู้ สอน
ได้ท าการตรวจสอบผลงาน
ของแตล่ะคน 
  
เพื่อประเมินประสิทธิภาพ 
ตามประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญของผู้สอนเอง 
 
3. ห ลั งจ ากท า ก า รสอ น 
หวัหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
และช่างทอเสื่อ ท่ี มีความ
ช านาญการทอเสือ่  
ได้นดัพบกับผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย มาประชุมสมัมนากลุ่ม
ย่ อ ย  เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า 
ประเมินผลการสอน ว่ามี
จุดเดน่ จุดอ่อนอะไรบ้าง 
 

ขัน้ที่  4 หลงัจากทัง้ผู้สอนและ
ผู้ เรียนลงมือทอเสื่อแล้วเสร็จ 
ผู้ สอนได้ท าการตรวจสอบ
ผลงานของท่ีท า เพื่อประเมิน
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ต า ม
ป ระ ส บ ก า ร ณ์ แ ล ะ ค ว า ม
เช่ียวชาญของผู้สอนเอง 
  
ขัน้ที่  5 ผลงานท่ีส าเร็จ จะถูก
ส่งต่อ ไปยังศูน ย์ทอ เสื่ อ ท่ี มี
ช่ือเสยีงประจ าชุมชน เพื่อสร้าง
รายได้ให้กบัครอบครัว 
 
3. หลงัจากท าการสอน ผู้สอน
ได้นดัพบกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
มาประชุมสัมมนากลุ่มย่อย
เพื่อพิจารณา ประเมินผลการ
สอนและผลงานว่ามีจุดเด่น 
จุดอ่อนอะไรบ้าง 

วิธีการแจกเอกสารและเปิดซีดี
ประกอบการเรียน การสอน 
พร้อมทัง้บรรยายเนือ้หาควบคู่
ไปด้วย  
 
ขั ้นที่  3 ผู้ สอน (วีณา รุ่งเรือง  
ครูผู้ สอนภูมิปัญญาท้องถ่ิน) 
ท าการสาธิตวิธีการทอเสื่อกก
ให้ผู้ เรียนด ูพร้อมทัง้อธิบายถึง
อุ ป ก รณ์ ในก ารทอ เสื่ อ ก ก
ขัน้ตอนและวิธีการทอเสื่อกก
เบื อ้ งต้น  เพื่ อ ให้ผู้ เรียน เกิด
ความเข้าใจ  
 
ขั ้นที่  4 ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ
จริง โดยการให้ผู้ เรียนแบ่งกลุม่
เพื่ อ ปฏิ บั ติ  ผู้ สอนจะคอย
แนะน า  
 
ผู้ เรียนพร้อมทัง้ปฎิบติัไปพร้อม
กับผู้ เรียน มีการถามตอบข้อ
สงสยัต่าง ๆ ในระหว่างท าการ
สอน และให้ก าลงัใจผู้ เรียน  
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ศูนย์ศิลป์เส่ือ  กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอเส่ือ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 
(พิสิฏฐวิทยาคาร) 

  โดยก า ร ช่ื น ชม เม่ื อ ผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติตามขัน้ตอนได้อย่าง
ถกูต้อง  
 
ขัน้ที่  5 ผู้ เรียนทุกกลุม่มีความ
เข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการ
ทอเสื่อ รวมถึงวิธีการทอเสื่อ 
และผู้ เรียนสามารถทอเสื่อกก
ได้ 
 
ขัน้ที่  6 ประเมินประสิทธิภาพ
และ มีการให้คะแนน  ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
ขัน้ที่  7 จดบนัทึกรายละเอียด
ทกุครัง้หลงัการสอน 
 
3. ห ลั ง จ า ก ท า ก า ร ส อ น 
ครูผู้ สอนวิชาศิลปะพื น้บ้าน 
และ ช่ า งท อ เสื่ อ ท่ี มี ค ว าม
ช านาญทางด้านการทอเสือ่กก  
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ศูนย์ศิลป์เส่ือ  กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอเส่ือ โรงเรียนวัดบางสระเก้า 
(พิสิฏฐวิทยาคาร) 

  ได้นดัพบกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
มาประชุมสัมมนากลุ่มย่อย 
เพื่อพิจารณา ประเมินผลการ
สอน  ว่า มี จุ ด เด่ น  จุ ดอ่ อ น
อะไรบ้าง  
 
 

 
สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของชุมชนบ้าน
บางสระเก้า จากตารางข้างต้น 

จากการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้านบางสระเก้า จากการสมัมนากลุม่ยอ่ยชุมชน 
บางสระเก้า ซึง่มีหน่วยการเรียนรู้ทัง้หมด 3 หนว่ย ได้แก่ 1. ศูนย์ศิลป์เสื่อ (กลุม่ชุมชน) 2. โรงเรียน
วดับางสระเก้า (พิสฏิฐวิทยาคาร) 3. กลุม่ชุมชนท่ีมีอาชีพทอเสื่อ พบวา่แตล่ะหน่วยมีการถ่ายทอด
ความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก ดงันี ้

1. ศูนย์ศิลป์เสื่อ (กลุม่ชุมชน) มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการ
ทอเสือ่กก ดงันี ้ 

1) ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี อนัไดแ้ก่ หวัหน้าศนูยว์สิาหกจิชมุชน และช่างทอเสื่อที่มี
ความช านาญทางด้านการทอเสื่อกก (ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อก าหนด
กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ 

2) หลงัจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมสมัมนากลุ่มย่อยจนได้กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ ผูส้อนจงึน าเอากระบวนการถ่ายทอดความรูด้งักล่าวนี้ไปใชใ้นการสอนให้กบัผู้
ทีส่นใจและไดเ้ขา้มาศกึษาดงูานในเรื่องการทอเสื่อกก ซึ่งมกีระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทัง้หมด 
6 ขัน้ ดงันี้  

ขัน้ท่ี 1 ผู้สอนมีการน าผู้ เรียนเข้าสูบ่ทเรียนโดยวิธีการซกัถามผู้ เรียนถึงความรู้
หรือประสบการณ์ในด้านการทอเสื่อกกว่ามีมากน้อยเพียงใด เพื่อประเมินความรู้พืน้ฐานของ
ผู้ เรียนก่อนเร่ิมท าการสอน    
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ขัน้ท่ี 2 ผู้ สอนท าการสอนโดยใช้วิธีการบรรยายถึงประวัติความเป็นมา 
ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับเสื่อกก และวิธีการทอเสื่อกกเบือ้งต้น อีกทัง้ยังพาผู้ เรียนไปศึกษา ณ 
สถานท่ีจริง รวมถึงแนะน าเก่ียวกับวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอเสือ่กก พร้อมทัง้บรรยายถึงวิธีการใช้
งานและวิธีการดแูลรักษาของวสัดอุุปกรณ์แตล่ะชนิด   

ขัน้ท่ี 3 ผู้สอนท าการสาธิตวิธีการทอเสื่อกกให้ผู้ เรียนดู พร้อมทัง้อธิบายถึง
ขัน้ตอนและวิธีการทอเสือ่กกเบือ้งต้น เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ  

ขัน้ท่ี 4 ผู้สอนให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบติัจริง โดยการให้ผู้ เรียนผลดักันทอเสื่อจน
ครบทุกคน ในสว่นผู้สอนจะคอยแนะน าผู้ เรียน มีการถามตอบข้อสงสยัต่าง ๆ ในระหว่างท าการ
สอน และให้ก าลงัใจผู้ เรียนโดยการช่ืนชมเม่ือผู้ เรียนปฏิบติัตามขัน้ตอนได้อย่างถูกต้อง หากผู้ เรียน
เกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้ สอนจะเข้าไปแนะน าและบอกวิ ธีแก้ไข จนผู้ เรียนสามารถ
ปฏิบติังานตอ่ไปได้  

ขัน้ท่ี 5 หลังจากผู้ เรียนลงมือทอเสื่อแล้วเสร็จ ผู้ สอนได้ท าการตรวจสอบ
ผลงานของแตล่ะกลุม่ เพื่อประเมินประสทิธิภาพ ตามประสบการณ์และความเช่ียวชาญของผู้สอน
เอง   

ขัน้ท่ี 6 หลังจากผู้ เรียนลงมือทอเสื่อแล้วเสร็จ ผู้ สอนได้ท าการตรวจสอบ
ผลงานของแต่ละคนเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ตามประสบการณ์และความเช่ียวชาญของผู้สอน
เอง  
3) หลงัจากท าการสอน หวัหน้าศนูย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ท่ีมีความช านาญการทอเสือ่ ได้
นดัพบกับผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย มาประชุมสมัมนากลุม่ย่อย เพื่อพิจารณา ประเมินผลการสอน ว่ามี
จุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพฒันาการสอนในครัง้ต่อ ๆ 
ไป 

2. กลุม่ชุมชนท่ีมีอาชีพทอเสื่อ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการ
ทอเสือ่กก ดงันี ้ 

1) ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี อนัไดแ้ก่ หวัหน้าศนูยว์สิาหกจิชมุชน และช่างทอเสื่อที่มี
ความช านาญทางดา้นการทอเสือ่กก กลุ่มชมุชนทีม่อีาชพีทอเสื่อ ชา่งใหม่ ร่วมกนัประชมุสมัมนา
กลุ่มย่อยเพื่อก าหนดกระบวนการถ่ายทอดความรู้  

2) หลงัจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมสมัมนากลุ่มย่อยจนได้กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้แล้ว ผูส้อนจึงน าเอากระบวนการถ่ายทอดความรู้ดงักล่าวนี้ไปใชใ้นการสอน
ใหก้บับุคคลภายในครอบครวัและชา่งใหม่ โดยมวีธิกีารดงันี้  
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ขัน้ท่ี 1 ผู้สอนใช้วิธีการเลา่สูก่นัฟัง โดยผู้สอนจะเลา่ประสบการณ์ความรู้และ
ความสามารถด้านการทอเสื่อกก ท่ีตนถกูถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ถกูสัง่สมมาเป็นเวลานานจน
เกิดความช านาญ เป็นการสอนแบบพ่อสอนลูกค่อยเป็นค่อยไป มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวา่งผู้สอนและผู้ เรียน  

ขัน้ท่ี 2 ผู้สอนจะร่วมปฏิบติักบัผู้ เรียนไปด้วย เพราะในบางขัน้ตอนต้องใช้ คน 
มากกวา่ 1 คนขึน้ไปในการท า จนผู้ เรียนสามารถปฏิบติังานตอ่ไปได้   

ขัน้ท่ี 3 ผู้สอนจะร่วมปฏิบติักบัผู้ เรียนไปด้วย เพราะในบางขัน้ตอนต้องใช้ คน 
มากกวา่ 1 คนขึน้ไปในการท า จนผู้ เรียนสามารถปฏิบติังานตอ่ไปได้ 

ขัน้ท่ี 4 หลงัจากทัง้ผู้สอนและผู้ เรียนลงมือทอเสื่อแล้วเสร็จ ผู้สอนได้ท าการ
ตรวจสอบผลงานของท่ีท า เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ตามประสบการณ์และความเช่ียวชาญของ
ผู้สอนเอง 

ขัน้ท่ี 5 ผลงานท่ีส าเร็จ จะถกูสง่ตอ่ไปยงัศูนย์ทอเสื่อท่ีมีช่ือเสียงประจ าชุมชน 
เพื่อสร้างรายได้ให้กบัครอบครัว 

3) หลังจากท าการสอน  ผู้สอนได้นัดพบกับผู้มีส่ วน ได้ส่ วน เสีย  มา
ประชุมสัมมนากลุ่มย่อย  เพื่อพิจารณา ประเมินผลการสอนและผลงาน  ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อน
อะไรบา้ง เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรบัปรุง และพฒันาการสอนในครัง้ต่อ ๆ ไป 

3. โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่ ดงันี ้ 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อันได้แก่  ครูผู้สอนวิชาศิลปะพื้นบ้าน  หัวหน้าศูนย์
วสิาหกิจชุมชนและช่างทอเสื่อที่มีความช านาญทางด้านการทอเสื่อกก  ช่างใหม่ และตวัแทน
นกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 ร่วมกนัประชมุสมัมนากลุ่ม
ย่อยเพื่อก าหนดกระบวนการถ่ายทอดความรู ้

2) หลังจากท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมสัมมนากลุ่มย่อยจนได้กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้แล้ว ผูส้อนจงึน าเอากระบวนการถ่ายทอดความรู้ดงักล่าวนี้ไปใชใ้นการสอนใน
รายวชิาศลิปะพืน้บา้น ใหก้บันกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4-6 และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-
3 โดยมวีธิกีารดงันี้  

ขัน้ท่ี 1 ผู้ สอนมีกระบวนการน าเข้าสู่บทเรียนโดยวิธีการซักถามผู้ เรียนถึง
ความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการทอเสื่อกกวา่มีมากน้อยเพียงใด เพื่อประเมินความรู้พืน้ฐาน
ของผู้ เรียนก่อนเร่ิมท าการสอน และใช้วิธีการให้ผู้ เรียนท าแบบฝึกหดัก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้
เดิมของผู้ เรียน  
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ขัน้ท่ี 2 มีวิธีการสอนผู้ เรียนโดยวิธีการแจกเอกสารและเปิดซีดีประกอบการ
เรียน การสอน พร้อมทัง้บรรยายเนือ้หาควบคูไ่ปด้วย  

ขัน้ท่ี 3 ผู้สอนท าการสาธิตวิธีการทอเสื่อกกให้ผู้ เรียนดู พร้อมทัง้อธิบายถึง
อุปกรณ์ในการทอเสื่อกกขัน้ตอนและวิธีการทอเสือ่กกเบือ้งต้น โดยแยกขัน้ตอนการผลติผลิตภณัฑ์
จากกกท่ีเหมาะสมกบัวฒุิภาวะของนกัเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัวสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้งาน   

ขัน้ท่ี 4 ผู้สอนให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบติัจริง โดยการให้ผู้ เรียนแบง่กลุม่เพื่อปฏิบติั 
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการท างานเป็นทีม  

ขัน้ท่ี 5 ผู้ เรียนทุกกลุม่มีความเข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการทอเสื่อ รวมถึง
วิธีการทอเสือ่ และผู้ เรียนสามารถทอเสือ่กกได้  

ขัน้ท่ี 6 หลังจากผู้ เรียนลงมือทอเสื่อแล้วเสร็จ ผู้ สอนได้ท าการตรวจสอบ
ผลงานของแตล่ะกลุม่ เพื่อประเมินประสทิธิภาพและมีการให้คะแนน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

ขัน้ท่ี 7 ผู้สอนมีการจดบันทึกรายละเอียดทุกครัง้หลงัการสอน หลงัจากท า
การสอน ครูผู้สอนวิชาศิลปะพืน้บ้าน และช่างทอเสื่อท่ีมีความช านาญทางด้านการทอเสื่อกก ได้
นดัพบกับผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย มาประชุมสมัมนากลุม่ย่อย เพื่อพิจารณา ประเมินผลการสอน ว่ามี
จุดเดน่ จุดอ่อนอะไรบ้าง  

3) หลงัจากท าการสอน ครูผู้ สอนวิชาศิลปะพืน้บ้าน และช่างทอเสื่อท่ีมีความ
ช านาญทางด้านการทอเสื่อกก ได้นดัพบกบัผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี มาประชมุสมัมนากลุ่มย่อย เพื่อ
พิจารณา ประเมินผลการสอน  ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข 
ปรบัปรุง และพฒันาการสอนในครัง้ต่อ ๆ ไป 
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รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินการทอเส่ือกกของชุมชนบ้านเสมด็
งาม 

จากการวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้านเสม็ดงาม จากการสมัมนากลุม่ย่อยชุมชนบ้านเสม็ดงาม ซึง่มีหน่วยการเรียนรู้ทัง้หมด 1 
หนว่ย ได้แก่ ศนูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเสม็ดงาม 

 
ตาราง 2 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กกของชุมชนบ้านเสม็ดงาม 
 

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเสม็ดงาม 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

1. ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย อันได้แก่ 
หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
แ ล ะ ช่ า งท อ เสื่ อ ท่ี มี ค ว า ม
ช านาญทางด้านการทอเสื่อกก 
(ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสมัมนา
ก ลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ก า ห น ด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้  
 
2. หลงัจากท่ีผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ประชุมสมัมนากลุม่ย่อยจนได้
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
แ ล้ ว  ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวนี ไ้ป ใช้ ในการสอน
ให้กับผู้ ท่ีสนใจและได้เข้ามา
ศึกษาดูงานในเร่ืองการทอเสื่อ
กก โดยมีวิธีการดงันี ้ 
 

ขัน้ที่ 1 ผู้สอนแบง่กลุม่ผู้ เรียน
ออก เป็น 3 กลุม่ ตามจ านวน
ของสมาชิกผู้ดแูลศนูย์ และ
น าเข้าสูบ่ทเรียนโดยวิธีการเลา่
ถึงประวติัความเป็นมาของเสือ่
กกจนัทบูร และมีการซกัถาม
ผู้ เรียน ด้านความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวเสือ่กกจนัทบูร เพื่อ
ประเมินความรู้เบือ้งต้นของ
ผู้ เรียน 
 
ขัน้ที่ 2 ผู้สอนหรือหวัหน้าศนูย์ 
ฯ แจกเอกสารประกอบการ
สอนท่ีจดัท าขึน้โดย อาจารย์
และนกัศกึษา สาขาวิชาการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัร าไพ
พรรณี  และท าการสอนโดยใช้

3. ห ลั ง จ า ก ท า ก า ร ส อ น 
หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
และช่ า งทอ เสื่ อ ท่ี มี ค วาม
ช านาญการทอเสื่อ ได้นดัพบ
กับผู้ มี ส่วนได้ส่วน เสีย  ม า
ประชุมสมัมนากลุ่มย่อย เพื่อ
พิจารณา ประเมินผลการสอน 
วา่มีจุดเดน่ จุดอ่อนอะไรบ้าง  
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ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเสม็ดงาม 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

 
 

วิธีการบรรยาย แนะน า
เก่ียวกบัวสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การทอเสือ่กก พร้อมทัง้ให้
นกัเรียนเปิดเอกสารประกอบ
ตามไปด้วย และท าการสาธิต
วิธีการใช้งานของวสัดอุุปกรณ์
แตล่ะชนิด  
 
ขัน้ที่ 3 ผู้สอนประจ าแตล่ะ
กลุม่ ท าการสาธิตวิธีการทอ
เสือ่กกให้ผู้ เรียนด ูพร้อมทัง้
อธิบายถึงขัน้ตอนและวิธีการ
ทอเสือ่กกเบือ้งต้น เพื่อให้
ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ 
 
ขัน้ที่ 4 ผู้สอนประจ าแตล่ะ
กลุม่ ให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบติัจริง 
ในสว่นผู้สอนจะคอยแนะน า
ผู้ เรียน มีการถามตอบข้อสงสยั
ตา่ง ๆ ในระหวา่งท าการสอน 
ผู้สอนให้ก าลงัใจผู้ เรียนโดย 
การช่ืนชมเม่ือผู้ เรียนปฏิบติั
ตามขัน้ตอนได้อยา่งถกูต้อง 
หากผู้ เรียนเกิดปัญหาระหวา่ง
การปฏิบติังาน ผู้สอนประจ า
กลุม่จะคอยแนะน าและบอก
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ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเสม็ดงาม 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

วิธีแก้ไข จนผู้ เรียนสามารถ
ปฏิบติังานตอ่ไปได้ 
ขัน้ที่ 5 ผู้ เรียนทกุคนมีความ
เข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการ
ทอเสือ่ รวมถึงวิธีการทอเสือ่ 
และผู้ เรียนสามารถทอเสือ่กก
ได้ 
 
ขัน้ที่ 6 หลงัจากผู้ เรียนลงมือ
ทอเสือ่แล้วเสร็จ ผู้สอนประจ า
กลุม่ ได้ท าการตรวจสอบ
ผลงานของแตล่ะคนเพื่อ
ประเมินประสทิธิภาพ ตาม
ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญของผู้สอนเอง 
 
 

 
สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของชุมชนบ้าน
เสม็ดงาม จากตารางข้างต้น 

จากการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้านบางสระเก้า จากการสัมมนากลุ่มย่อยชุมชน บ้านเสม็ดงาม ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้
ทัง้หมด 1 หนว่ย ได้แก่ ศนูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเสม็ดงาม 
 
 
 
 



  47 

 
ศนูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเสม็ดงาม มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก 
ดงันี ้ 

1. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี อันได้แก่ หวัหน้าศนูย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ท่ีมีความ
ช านาญทางด้านการทอเสื่อกก (ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสมัมนากลุม่ย่อยเพื่อก าหนดกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้  

2. หลงัจากท่ีผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ยจนได้กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ ผู้สอนจึงน าเอากระบวนการถ่ายทอดความรู้ดงักลา่วนีไ้ปใช้ในการสอนให้กบัผู้ ท่ีสนใจและ
ได้เข้ามาศกึษาดงูานในเร่ืองการทอเสือ่กก ซึง่มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทัง้หมด 6 ขัน้ ดงันี ้ 

ขัน้ที ่1 ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรยีนโดยวธิกีารเล่าถงึประวตัคิวามเป็นมาของเสื่อกก
จนัทบูร และมกีารซกัถามผูเ้รยีน ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวเสื่อกกจนัทบูร เพื่อประเมินความรู้
เบือ้งตน้ของผูเ้รยีน 

ขัน้ที่ 2 ผู้สอนมีการ แจกเอกสารประกอบการสอนที่  และท าการสอนโดยใช้
วธิกีารบรรยาย พร้อมกบัให้ผู้เรยีนเรยีนรู้จากเอกสารประกอบตามไปด้วย  และมกีารสาธติวธิี
ตามเนื้อหาทีส่อน 

ขัน้ที ่3 ผูส้อน ท าการสอนผูเ้รยีนโดยวธิกีารสาธติประกอบการบรรยาย เพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิความเขา้ใจ 
 

ขัน้ที่ 4 ผูส้อน ให้ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัจิรงิ มกีารแนะน าผูเ้รยีน  ซกัถาม ตอบขอ้
สงสยัต่าง ๆ และมกีารก าลงัใจผูเ้รยีน 

ขัน้ที่ 5 ผู้เรียนทุกคนมีความเข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการทอเสื่อ รวมถึง
วธิกีารทอเสื่อ และผูเ้รยีนสามารถทอเสื่อกกได้ 

ขัน้ที่ 6 หลงัจากผู้เรียนลงมือทอเสื่อแล้วเสร็จ ผู้สอนประจ ากลุ่ม ได้ท าการ
ตรวจสอบผลงานของแต่ละคนเพื่อประเมนิประสทิธภิาพ ตามประสบการณ์และความเชีย่วชาญ
ของผูส้อนเอง 

3. หลงัจากท าการสอน หวัหน้าศนูย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ท่ีมีความช านาญ
การทอเสือ่ ได้นดัพบกับผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี มาประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ย เพื่อพิจารณา ประเมินผล
การสอน วา่มีจุดเดน่ จุดอ่อนอะไรบ้าง  
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กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินการทอเส่ือกกของชุมชนบ้านท่า
แฉลบ 

จากการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้านท่าแฉลบจากการสมัมนากลุม่ย่อยชุมชนบ้านท่าแฉลบ ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้ทัง้หมด 1 
หนว่ย ได้แก่ ศนูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านทา่แฉลบ 
 
ตาราง 3 กระบวนการถา่ยทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กกของชุมชนบ้านทา่แฉลบ 
 

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าแฉลบ 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

1. ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย อันได้แก่ 
หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
แ ล ะ ช่ า งท อ เสื่ อ ท่ี มี ค ว า ม
ช านาญทางด้านการทอเสื่อกก 
(ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสมัมนา
ก ลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ก า ห น ด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้  
 
2. หลงัจากท่ีผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ประชุมสมัมนากลุม่ย่อยจนได้
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
แ ล้ ว  ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวนี ไ้ป ใช้ ในการสอน
ให้กบัผู้ ท่ีสนใจและได้ 
เข้ามาศึกษาดูงานในเร่ืองการ
ทอเสือ่กก โดยมีวิธีการดงันี ้
 

ขัน้ที่ 1 ผู้สอนน าเข้าสูบ่ทเรียน
โดยวิ ธี การซักถามความ รู้
เบือ้งต้นของผู้ เรียน  
 
ขัน้ที่  2 ผู้สอนท าการสอนโดย
ใช้ วิ ธี การบ รรยาย  แนะน า
เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ใน
การทอเสื่อกก พร้อมทัง้พาเดิน
ช ม แ ล ะ แ น ะ น า ส ถ า น ท่ี 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ของ
ศนูย์วิสาหกิจชุมชน 
 
ขัน้ที่  3 ผู้สอนพาผู้ เรียนมายัง
สถาน ท่ีทอ เสื่อ และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ พร้อมทัง้ให้ช่างทอ
เสื่อปฏิบัติขัน้ตอน วิธีการทอ
เสื่อและแปรรูปให้ผู้ เรียนได้ด ู
ผู้ สอนอธิบายถึงขัน้ตอนและ

3. ห ลั ง จ า ก ท า ก า ร ส อ น 
หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
และช่ า งทอ เสื่ อ ท่ี มี ค วาม
ช านาญการทอเสื่อ ได้นดัพบ
กับผู้ มี ส่วนได้ส่วน เสีย  ม า
ประชุมสมัมนากลุ่มย่อย เพื่อ
พิจารณา ประเมินผลการสอน 
วา่มีจุดเดน่ จุดอ่อนอะไรบ้าง  
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ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าแฉลบ 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

วิ ธี ก ารทอ เสื่ อ ก ก เบื ้อ ง ต้ น
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ 
ขัน้ที่  4 ผู้สอนให้ผู้ เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง ในส่วนผู้ สอนจะ
คอยแนะน าผู้ เรียน มีการถาม
ตอบข้อสงสยัตา่ง ๆ ในระหวา่ง
ท าการสอน ผู้ สอนให้ก าลงัใจ
ผู้ เ รี ย น โดยก า ร ช่ื น ชม เม่ื อ
ผู้ เรียนปฏิบัติตามขัน้ตอนได้
อย่างถูกต้อง หากผู้ เรียนเกิด
ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน 
ผู้สอนจะคอยแนะน าและบอก
วิธีแก้ไข จนผู้ เรียนสามารถ
ปฏิบติังานตอ่ไปได้ 
 
ขั ้นที่  5 ผู้ เรียนทุกคนมีความ
เข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการ
ทอเสื่อ รวมถึงวิธีการทอเสื่อ 
และผู้ เรียนสามารถทอเสื่อกก
ได้ 
 
ขัน้ที่ 6 หลงัจากผู้ เรียนลงมือ
ทอเสือ่แล้วเสร็จ ผู้สอนประจ า
กลุม่ ได้ท าการตรวจสอบ
ผลงานของแตล่ะคนเพื่อ
ประเมินประสทิธิภาพ ตาม
ประสบการณ์และความ
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ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าแฉลบ 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

เช่ียวชาญของผู้สอนเอง 
 

 
 
สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของชุมชนบ้าน
ทา่แฉลบ จากตารางข้างต้น 

จากการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้านบางสระเก้า จากการสัมมนากลุ่มย่อยชุมชน  บ้านเสม็ดงาม ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้
ทัง้หมด 1 หนว่ย ได้แก่ ศนูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านทา่แฉลบ 
ศนูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านทา่แฉลบ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก 
ดงันี ้ 

1. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี อันได้แก่ หวัหน้าศนูย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ท่ีมีความ
ช านาญทางด้านการทอเสื่อกก (ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสมัมนากลุม่ย่อยเพื่อก าหนดกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้  

2. หลงัจากท่ีผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ยจนได้กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ ผู้สอนจึงน าเอากระบวนการถ่ายทอดความรู้ดงักลา่วนีไ้ปใช้ในการสอนให้กบัผู้ ท่ีสนใจและ
ได้เข้ามาศกึษาดงูานในเร่ืองการทอเสือ่กก ซึง่มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทัง้หมด 6 ขัน้ ดงันี ้ 

ขัน้ที ่1 ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรยีนโดยวธิกีารซกัถามความรูเ้บือ้งตน้ของผูเ้รยีน 
ขัน้ที ่2 ผูส้อนท าการสอนโดยใชว้ธิกีารบรรยาย  
ขัน้ที ่3 ผูส้อนใชว้ธิกีารบรรยายและปฏบิตัใิหผู้เ้รยีนไดดู้  
ขัน้ที ่4 ผูส้อนใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัจิรงิ มกีารแนะน าผูเ้รยีน มกีารถามตอบขอ้

สงสยัต่าง ๆ และให้ก าลงัใจผูเ้รยีน รวมไปถงึการแนะน าและบอกวธิแีก้ไข  จนผู้เรยีนสามารถ
ปฏบิตังิานต่อไปได ้

ขัน้ที่ 5 ผู้เรียนทุกคนมีความเข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการทอเสื่อ รวมถึง
วธิกีารทอเสื่อ และผูเ้รยีนสามารถทอเสื่อกกได้ 
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ขัน้ที่ 6 หลงัจากผู้เรียนลงมือทอเสื่อแล้วเสร็จ  ผู้สอนประจ ากลุ่ม ได้ท าการ
ตรวจสอบผลงานของแต่ละคนเพื่อประเมนิประสทิธภิาพ ตามประสบการณ์และความเชีย่วชาญ
ของผูส้อนเอง 

3. หลงัจากท าการสอน หวัหน้าศนูย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ท่ีมีความช านาญ
การทอเสือ่ ได้นดัพบกับผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี มาประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ย เพื่อพิจารณา ประเมินผล
การสอน วา่มีจุดเดน่ จุดอ่อนอะไรบ้าง 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินการทอเส่ือกกของชุมชนหลังวดั
โรมันคาทอลิค 

จากการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้านเขาน้อย จากการสมัมนากลุ่มย่อยชุมชนหลงัวัดโรมันคาทอลิค ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้
ทัง้หมด 1 หนว่ย ได้แก่ โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ์ จ.จนัทบุรี 
 
ตาราง 4 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของโรงเรียนสตรีมารดา
พิทกัษ์ จ.จนัทบุรี  

โรงเรียนสตรีมารดาพทิักษ์ จ.จนัทบุรี 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

1. ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ 
ผู้ อ านวยการโรงเรียน ครูผู้ สอน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ความรู้กับ
นักเรียนชัน้  ป .6 คือ ครูสะอิ ง้  
เชือ้สาย หวัหน้างานอนรัุกษ์ 
หัถตกรรมพืน้บ้านเสื่อจันทบูร  
ช่างทอเสื่อ ท่ี มีความช านาญ
ทางด้านการทอเสื่อกก ร่วมกัน
ประชุมสัมมนากลุ่มย่อย เพื่ อ
ก าหนดกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้  
2. หลงัจากท่ีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั ้นที่  1 ผู้ สอนน าเข้าสู่บทเรียน
โดยวิธีการซกัถามความรู้เบือ้งต้น
ของผู้ เรียน  
 
ขัน้ที่  2 ผู้สอนท าการสอนโดยใช้
วิธีการบรรยายความรู้เก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ ท่ีมาของเสื่อกก
จันทบูรณ์ และวิธีการผลิตภัณฑ์
แปรรูปต่างๆ ท่ีอยู่ ในหนังสือ
ประกอบการสอน 
 
ขัน้ที่  3 ผู้สอนท าการสอนวิธีการ

3. หลังจากท าการสอน 
หั วห น้ า ศู น ย์ วิ ส า ห กิ จ
ชุมชน และช่างทอเสื่อท่ีมี
ความช านาญการทอเสื่อ 
ได้นัดพบกับผู้ มี ส่วนได้
ส่ ว น เ สี ย  ม า
ประชุมสัมมนากลุ่มย่อย 
เพื่อพิจารณา ประเมินผล
ก า รส อ น  ว่ า มี จุ ด เด่ น 
จุดอ่อนอะไรบ้าง  
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โรงเรียนสตรีมารดาพทิักษ์ จ.จนัทบุรี 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

ประชุมสัมมนากลุ่มย่อยจนได้
กระบวนการถ่ายทอดความ รู้
แ ล้ ว  ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า
กระบวนการถ่ายทอดความ รู้
ดงักลา่วนีไ้ปใช้ในการสอนให้กับ
ผู้ ท่ีสนใจและได้เข้ามาศึกษาดู
งานในเร่ืองการทอเสื่อกก โดยมี
วิธีการดงันี ้

โดยบูรณาการ การทอเสื่อเข้ากับ
กลุ่มสาระวิชาอ่ืน ๆ และวิธีการ
ทอเสื่อและแปรรูปให้ผู้ เรียนได้ด ู
ผู้ สอนอ ธิบายถึ งขัน้ตอนและ
วิธีการทอเสื่อกกเบือ้งต้นเพื่อให้
ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ 
การสอนของ ครูสะอิง้  เชือ้สาย 
ครูผู้สอน มีแนวทางของการสอน
ดงันี ้ 
1. ให้นักเรียนเพื่อศึกษาในเร่ือง
วสัดแุละอุปกรณ์ทอเสือ่  
1.1 ชนิดของกก  
1.2 ชนิดของปอ  
1.3 คณุสมบติัของกก  
1.4 คณุสมบติัของปอ 
1.5 วสัดุอ่ืนๆท่ีใช้แทนกกและปอ
ในการทอเสือ่  
1.6 เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการทอเสือ่  
1.7 ความ รู้เก่ียวกับเร่ืองของส ี
และเทคนิคการย้อมส ี
2. มีแนวทางการสอนท่ีเน้นการ
ปฏิบติัจริงดงันี ้ 
2.1 ให้นักเรียนศึกษาการจับกก 
แล้วปฏิบติังานตาม 
2.2 ให้นกัเรียนศึกษาเร่ืองการป่ัน
ปอ แล้วปฏิบติังานตาม 
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โรงเรียนสตรีมารดาพทิักษ์ จ.จนัทบุรี 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

2.3 น าตวัอย่างไม้ขดัริมเสือ่มาให้
นกัเรียนดู แล้วให้นกัเรียนท าตาม 
2.4 น าไม้พุ่งกกมาให้นักเรียนด ู
แล้วให้นกัเรียนท าไม้พุ่งกก คนละ 
1 อนั  
2.5 ให้นกัเรียนหาวสัดุอุปกรณ์ใน
การทอเสื่อให้ครบพร้อมท่ีจะทอ
ได้  
2.6 ครูน าตวัอยา่งเสื่อรองจานมา
ให้นกัเรียนมาศกึษาด ูแล้ว 
- ร่วมกนัอภิปรายในเร่ือง 
- สดัสว่นของรูปแบบ 
- เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ 
- ประดิษฐ์ขัน้ตอนการประดิษฐ์ 
จากนัน้ครูและนักเรียนช่วยกัน
สรุปขัน้ตอนการผลิต  แล้วให้
เตรียมหาอุปกรณ์ลงมือปฏิบติั ซึ่ง
มีขัน้ตอนการท างาน ดงันี ้ 
1. ออกแบบลวดลายท่ีต้องการใน
โปรแกรม Excel 
2. ออกแบบชิน้งานลงในกระดาษ
เป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า ขนาดกว้าง 
10 นิว้ ยาว 14 นิว้  
3. ตัดกระดาษท่ีออกแบบไว้แล้ว 
โดยตัดให้ห่างจากเส้น ดินสอ
ออกไปประมาณ 0.5 เซนติเมตร
โดยรอบ  
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โรงเรียนสตรีมารดาพทิักษ์ จ.จนัทบุรี 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

4. เอากระดาษท่ีตัดออกมานัน้ 
วางลงบนเสื่อแล้วเย็บกระดาษ
ติดกับเสื่อ โดยให้เย็บห่างจากริม
กระดาษ เข้ าม าป ระม าณ  1 
เซนติเมตร โดยรอบด้านใน  
5. ตดัเสื่อและกระดาษ โดยตดัให้
หา่งจากรอยเย็บออกไปประมาณ 
0.5 เซนติเมตร  
6. เอากระดาษออกแล้วใช้ผ้ากุ๊ น
เย็บริมโดยรอบ  
 
ขั ้นที่  4 ผู้ สอนให้ผู้ เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยการบูรณาการ 
การทอเสื่อเข้ากับกลุ่มสาระวิชา
อ่ื น  ๆ  จ น ท า ใ ห้ นั ก เ รี ย น ไ ด้
ลวดลาย ใหม่  ๆ  ซึ่ ง เกิ ด จ าก
ความคิดสร้างสรรค์แปรรูปเสือ่ให้
มีค่ามากกว่าเสือ่ธรรมดา ในสว่น
ผู้ สอนจะคอยแนะน าผู้ เรียน มี
การถามตอบข้อสงสยัต่าง ๆ ใน
ระหว่างท าการสอน ผู้ สอนให้
ก าลงัใจผู้ เรียนโดยการช่ืนชมเม่ือ
ผู้ เรียนปฏิบติัตามขัน้ตอนได้อยา่ง
ถูกต้อง หากผู้ เรียนเกิดปัญหา
ระหว่างการปฏิบติังาน ผู้สอนจะ
คอยแนะน าและบอกวิธีแก้ไข จน
ผู้ เรียนสามารถปฏิบัติงานต่อไป
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โรงเรียนสตรีมารดาพทิักษ์ จ.จนัทบุรี 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

ได้ 
 
ขั ้นที่  5 ผู้ เรียนทุกคนมีความ
เข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการ
ทอเสื่อ รวมถึงวิธีการทอเสือ่ และ
ผู้ เรียนสามารถทอเสือ่กกได้ 
 
ขัน้ที่  6 หลงัจากผู้ เรียนลงมือทอ
เสื่อแล้วเสร็จ ผู้ สอน ได้ท าการ
ตรวจสอบผลงานของแต่ละคน
เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กกของโรงเรียนสตรี
มารดาพิทกัษ์ จ.จนัทบุรี จากตารางข้างต้น 

จากการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ
ชุมชนหลังวัดโรมัน จากการสมัมนากลุ่มย่อยชุมชนชุมชนหลังวัดโรมัน ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้
ทัง้หมด 1 หนว่ย ได้แก่ โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ์ จ.จนัทบุรี 
โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ์ จ.จนัทบุรี มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อ
กก ดงันี ้ 

1. ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ ผู้ อ านวยการโรงเรียน ครูผู้ สอนภูมิปัญญาท้องถ่ินให้
ความรู้กบันกัเรียนชัน้ ป.6 คือ ครูสะอิง้  เชือ้สาย หวัหน้างานอนรัุกษ์ 
หัถตกรรมพืน้บ้านเสื่อจันทบูร  ช่างทอเสื่อท่ีมีความช านาญทางด้านการทอเสื่อกก ร่วมกัน
ประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ยเพื่อก าหนดกระบวนการถ่ายทอดความรู้  

2. หลงัจากท่ีผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียประชุมสมัมนากลุ่มย่อยจนได้กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้แล้ว ผู้สอนจึงน าเอากระบวนการถ่ายทอดความรู้ดงักลา่วนีไ้ปใช้ในการสอนให้กบัผู้ ท่ีสนใจ
และได้เข้ามาศกึษาดงูานในเร่ืองการทอเสือ่กก โดยมีวิธีการดงันี ้
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ขัน้ที่ 1 ผู้สอนน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยวิธีการซกัถามความรู้เบือ้งต้นของผู้ เรียน  
ขัน้ที่  2 ผู้สอนท าการสอนโดยใช้วิธีการบรรยายความรู้เก่ียวกับประวติัศาสตร์ ท่ีมา

ของเสือ่กกจนัทบูรณ์ และวิธีการผลติภณัฑ์แปรรูปตา่งๆ ท่ีอยูใ่นหนงัสอืประกอบการสอน 
ขัน้ที่ 3 ผู้สอนท าการสอนวิธีการโดยบูรณาการ การทอเสือ่เข้ากบักลุม่สาระวิชาอ่ืน ๆ 

และวิธีการทอเสื่อและแปรรูปให้ผู้ เรียนได้ดู ผู้สอนอธิบายถึงขัน้ตอนและวิธีการทอเสือ่กกเบือ้งต้น
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ 

 
การสอนของ ครูสะอิง้  เชือ้สาย ครูผู้สอน มีแนวทางของการสอนดงันี ้ 

1. ให้นกัเรียนเพื่อศกึษาในเร่ืองวสัดแุละอุปกรณ์ทอเสือ่  
1.1 ชนิดของกก  
1.2 ชนิดของปอ  
1.3 คณุสมบติัของกก  
1.4 คณุสมบติัของปอ 
1.5 วสัดอ่ืุนๆท่ีใช้แทนกกและปอในการทอเสือ่  
1.6 เคร่ืองมือ วสัด ุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทอเสือ่  
1.7 ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของส ีและเทคนิคการย้อมสี 

2. มีแนวทางการสอนท่ีเน้นการปฏิบติัจริงดงันี ้ 
2.1 ให้นกัเรียนศกึษาการจบักก แล้วปฏิบติังานตาม 
2.2 ให้นกัเรียนศกึษาเร่ืองการป่ันปอ แล้วปฏิบติังานตาม 
2.3 น าตวัอย่างไม้ขดัริมเสื่อมาให้นกัเรียนดู แล้วให้นกัเรียนท าตาม 2.4 น าไม้พุ่งกก

มาให้นกัเรียนด ูแล้วให้นกัเรียนท าไม้พุง่กก คนละ 1 อนั  
2.5 ให้นกัเรียนหาวสัดอุุปกรณ์ในการทอเสือ่ให้ครบพร้อมท่ีจะทอได้  
2.6 ครูน าตวัอยา่งเสือ่รองจานมาให้นกัเรียนมาศกึษาด ูแล้ว 
- ร่วมกนัอภิปรายในเร่ือง 
- สดัสว่นของรูปแบบ 
- เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ 
- ประดิษฐ์ขัน้ตอนการประดิษฐ์ 

จากนัน้ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปขัน้ตอนการผลิต แล้วให้เตรียมหาอุปกรณ์ลงมือ
ปฏิบติั ซึง่มีขัน้ตอนการท างาน ดงันี ้ 
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1. ออกแบบลวดลายท่ีต้องการในโปรแกรม Excel 
2. ออกแบบชิน้งานลงในกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 10 นิว้ ยาว 14 

นิว้  
3. ตดักระดาษท่ีออกแบบไว้แล้ว โดยตดัให้ห่างจากเส้นดินสอออกไปประมาณ 0.5 

เซนติเมตรโดยรอบ  
4. เอากระดาษท่ีตดัออกมานัน้ วางลงบนเสื่อแล้วเย็บกระดาษติดกับเสือ่ โดยให้เย็บ

หา่งจากริมกระดาษเข้ามาประมาณ 1 เซนติเมตร โดยรอบด้านใน  
5. ตดัเสือ่และกระดาษ โดยตดัให้หา่งจากรอยเย็บออกไปประมาณ 0.5 เซนติเมตร  
6. เอากระดาษออกแล้วใช้ผ้ากุ๊นเย็บริมโดยรอบ  
ขัน้ที่  4 ผู้สอนให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบติัจริง โดยการบูรณาการ การทอเสื่อเข้ากับกลุ่ม

สาระวิชาอ่ืน ๆ จนท าให้นกัเรียนได้ลวดลายใหม่ ๆ ซึง่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์แปรรูปเสื่อให้มี
ค่ามากกว่าเสื่อธรรมดา ในส่วนผู้สอนจะคอยแนะน าผู้ เรียน มีการถามตอบข้อสงสยัต่าง ๆ ใน
ระหว่างท าการสอน ผู้สอนให้ก าลงัใจผู้ เรียนโดยการช่ืนชมเม่ือผู้ เรียนปฏิบติัตามขัน้ตอนได้อย่าง
ถูกต้อง หากผู้ เรียนเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบติังาน ผู้สอนจะคอยแนะน าและบอกวิธีแก้ไข จน
ผู้ เรียนสามารถปฏิบติังานตอ่ไปได้ 

ขัน้ที่  5 ผู้ เรียนทกุคนมีความเข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการทอเสือ่ รวมถึงวิธีการทอ
เสือ่ และผู้ เรียนสามารถทอเสือ่กกได้ 

ขัน้ที่  6 หลงัจากผู้ เรียนลงมือทอเสือ่แล้วเสร็จ ผู้สอน ได้ท าการตรวจสอบผลงานของ
แตล่ะคนเพื่อประเมินประสทิธิภาพ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. หลงัจากท าการสอน หวัหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสื่อท่ีมีความช านาญ
การทอเสือ่ ได้นดัพบกับผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี มาประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ย เพื่อพิจารณา ประเมินผล
การสอน วา่มีจุดเดน่ จุดอ่อนอะไรบ้าง  
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รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินการทอเส่ือกกของชุมชนบ้านเกาะ
โตนด 

จากการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้านเกาะโตนด จากการสมัมนากลุม่ยอ่ยชุมชนบ้านเกาะโตนด ซึง่มีหน่วยการเรียนรู้ทัง้หมด 
1 หนว่ย ได้แก่ ศนูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะโตนด 
 
ตาราง 5 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กกของชุมชนบ้านเกาะโตนด 
 

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะโตนด 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

1. ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย อันได้แก่ 
หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
แ ล ะ ช่ า งท อ เสื่ อ ท่ี มี ค ว า ม
ช านาญทางด้านการทอเสื่อกก 
(ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสมัมนา
ก ลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ก า ห น ด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้  
 
2. หลงัจากท่ีผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ประชุมสมัมนากลุม่ย่อยจนได้
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
แ ล้ ว  ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวนี ไ้ป ใช้ ในการสอน

 ขั ้ น ที่  1 ผู้ ส อ น น า เ ข้ า สู่
บทเรียนโดยวิธีการพูดคุยเพื่อ
ท าการปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียน 
ให้เกิดความสนิทสนมกันมาก
ขึน้ 
 
ขัน้ที่  2 ผู้สอนท าการสอนโดย
ใช้วิธีการบรรยายและแสดง
ตัวอย่างของอุปกรณ์ ท่ีใช้ใน
การทอเสือ่ 
 
ขัน้ที่ 3 ผู้สอนสาธิต วิธีการทอ
เสือ่และการแปรรูปให้ผู้ เรียนได้
ดู พร้อมทัง้อธิบายถึงขัน้ตอน

3. ห ลั ง จ า ก ท า ก า ร ส อ น 
หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
และช่ า งทอ เสื่ อ ท่ี มี ค วาม
ช านาญการทอเสื่อ ได้นดัพบ
กับผู้ มี ส่วนได้ส่วน เสีย  ม า
ประชุมสมัมนากลุ่มย่อย เพื่อ
พิจารณา ประเมินผลการสอน 
วา่มีจุดเดน่ จุดอ่อนอะไรบ้าง  
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ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะโตนด 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

ให้กับผู้ ท่ีสนใจและได้เข้ามา
ศึกษาดูงานในเร่ืองการทอเสื่อ
กก โดยมีวิธีการดงันี ้ 
 

และวิธีการทอเสื่อกกเบือ้งต้น
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ 
 
ขัน้ที่  4 ผู้สอนให้ผู้ เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง ในส่วนผู้ สอนจะ
คอยแนะน าผู้ เรียน มีการถาม
ตอบข้อสงสยัตา่ง ๆ ในระหวา่ง
ท าการสอน ผู้ สอนจะคอย
แนะน าและบอกวิธีแก้ไข จน
ผู้ เรียนสามารถปฏิบั ติ งาน
ตอ่ไปได้ 
 
ขั ้นที่  5 ผู้ เรียนทุกคนมีความ
เข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการ
ทอเสื่อ รวมถึงวิธีการทอเสื่อ 
และผู้ เรียนสามารถทอเสื่อกก
ได้ 
 
ขัน้ที่  6 หลงัจากผู้ เรียนลงมือ
ทอเสื่อแล้วเสร็จ ผู้สอนประจ า
กลุ่ม  ได้ ท า การต รวจสอบ
ผลงาน ขอ งแต่ ล ะ คน เพื่ อ
ประเมินประสิทธิภาพ ตาม
ป ระ ส บ ก า รณ์ แ ล ะ ค ว า ม
เช่ียวชาญของผู้สอนเอง 
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สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของชุมชนบ้าน
เกาะโตนด จากตารางข้างต้น 

จากการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้านบางสระเก้า จากการสัมมนากลุ่มย่อยชุมชน  บ้านเสม็ดงาม ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้
ทัง้หมด 1 หนว่ย ได้แก่ ศนูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะโตนด 

ศนูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะโตนด มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน
การทอเสือ่กก ดงันี ้ 

1. ผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี อนัไดแ้ก่ หวัหน้าศนูยว์สิาหกจิชมุชน และชา่งทอเสื่อที่มี
ความช านาญทางด้านการทอเสื่อกก  (ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อก าหนด
กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ 

2. หลงัจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมสมัมนากลุ่มย่อยจนได้กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ ผูส้อนจงึน าเอากระบวนการถ่ายทอดความรูด้งักล่าวนี้ไปใชใ้นการสอนให้กบัผู้
ทีส่นใจและไดเ้ขา้มาศกึษาดงูานในเรื่องการทอเสื่อกก ซึ่งมกีระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทัง้หมด 
6 ขัน้ ดงันี้  

ขัน้ที่ 1 ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยวธิีการพูดคุยเพื่อท าการปฏิสมัพันธ์กับ
ผูเ้รยีน ใหเ้กดิความสนิทสนมกนัมากขึน้ 

ขัน้ที ่2 ผูส้อนท าการสอนโดยใชว้ธิกีารบรรยายและแสดงตวัอย่างของอุปกรณ์
ทีใ่ชใ้นการทอเสื่อ 

ขัน้ที่ 3 ผู้สอนสาธิต วิธีการทอเสื่อและการแปรรูปให้ผู้เรียนได้ดู  พร้อมทัง้
อธบิายถงึข ัน้ตอนและวธิกีารทอเสื่อกกเบือ้งตน้เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจ 

ขัน้ที่ 4 ผูส้อนให้ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัจิรงิ ในส่วนผูส้อนจะคอยแนะน าผูเ้รยีน มี
การถามตอบขอ้สงสยัต่าง ๆ ในระหว่างท าการสอน ผูส้อนจะคอยแนะน าและบอกวธิแีก้ไข จน
ผูเ้รยีนสามารถปฏบิตังิานต่อไปได้ 

ขัน้ที่ 5 ผู้เรียนทุกคนมีความเข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการทอเสื่อ รวมถึง
วธิกีารทอเสื่อ และผูเ้รยีนสามารถทอเสื่อกกได้ 
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ขัน้ที่ 6 หลงัจากผู้เรียนลงมือทอเสื่อแล้วเสร็จ  ผู้สอนประจ ากลุ่ม ได้ท าการ
ตรวจสอบผลงานของแต่ละคนเพื่อประเมนิประสทิธภิาพ ตามประสบการณ์และความเชีย่วชาญ
ของผูส้อนเอง 

3. หลงัจากท าการสอน หวัหน้าศนูย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ท่ีมีความช านาญ
การทอเสือ่ ได้นดัพบกับผู้ มีสว่นได้สว่นเสยี มาประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ย เพื่อพิจารณา ประเมินผล
การสอน วา่มีจุดเดน่ จุดอ่อนอะไรบ้าง  

 

รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินการทอเส่ือกกของชุมชนบ้านเขาน้อย 
จากการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ

ชุมชนบ้านเขาน้อย จากการสมัมนากลุม่ย่อยชุมชนบ้านเขาน้อยซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้ทัง้หมด 1 
หนว่ย ได้แก่ ศนูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาน้อย 

 
ตาราง 6 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กกของชุมชนบ้านเขาน้อย 
 
 

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาน้อย 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

1. ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย อันได้แก่ 
หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
แ ล ะ ช่ า งท อ เสื่ อ ท่ี มี ค ว า ม
ช านาญทางด้านการทอเสื่อกก 
(ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสมัมนา
ก ลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ก า ห น ด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้  
 
2. หลงัจากท่ีผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ประชุมสมัมนากลุม่ย่อยจนได้
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
แ ล้ ว  ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า

ขัน้ที่ 1 ผู้สอนน าเข้าสูบ่ทเรียน
โดยวิ ธี การซักถามความ รู้
เบือ้งต้นของผู้ เรียน  
 
ขัน้ที่  2 ผู้สอนท าการสอนโดย
ใช้วิธีการบรรยาย เก่ียวกับวิธี
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ของ
ศูนย์วิสาหกิจชุมชน พร้อมทัง้
พาผู้ เรียนไปชมสถานท่ีจริง 
และอุปกรณ์ท่ีใช้งาน 
 
 

3. ห ลั ง จ า ก ท า ก า ร ส อ น 
หัวหน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน 
และช่ า งทอ เสื่ อ ท่ี มี ค วาม
ช านาญการทอเสื่อ ได้นดัพบ
กับผู้ มี ส่วนได้ส่วน เสีย  ม า
ประชุมสมัมนากลุ่มย่อย เพื่อ
พิจารณา ประเมินผลการสอน 
วา่มีจุดเดน่ จุดอ่อนอะไรบ้าง  
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ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาน้อย 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวนี ไ้ป ใช้ ในการสอน
ให้กับผู้ ท่ีสนใจและได้เข้ามา
ศึกษาดูงานในเร่ืองการทอเสื่อ
กก โดยมีวิธีการดงันี ้
 

ขัน้ที่  3 ผู้สอนพาผู้ เรียนมายัง
สถาน ท่ีทอ เสื่อ และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ พร้อมทัง้ให้ช่างทอ
เสื่อปฏิบัติขัน้ตอน วิธีการทอ
เสื่อและแปรรูปให้ผู้ เรียนได้ด ู
ผู้ สอนอธิบายถึงขัน้ตอนและ
วิ ธี ก ารทอ เสื่ อ ก ก เบื ้อ ง ต้ น
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ 
 
ขัน้ที่  4 ผู้สอนให้ผู้ เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง ในส่วนผู้ สอนจะ
คอยแนะน าผู้ เรียน มีการถาม
ตอบข้อสงสยัตา่ง ๆ ในระหวา่ง
ท าการสอน ผู้ สอนให้ก าลงัใจ
ผู้ เ รี ย น โดยก า ร ช่ื น ชม เม่ื อ
ผู้ เรียนปฏิบัติตามขัน้ตอนได้
อย่างถูกต้อง หากผู้ เรียนเกิด
ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน 
ผู้สอนจะคอยแนะน าและบอก
วิธีแก้ไข จนผู้ เรียนสามารถ
ปฏิบติังานตอ่ไปได้ 
 
ขั ้นที่  5 ผู้ เรียนทุกคนมีความ
เข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการ
ทอเสื่อ รวมถึงวิธีการทอเสื่อ 
และผู้ เรียนสามารถทอเสื่อกก
ได้ 
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ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาน้อย 
ขัน้การเตรียม รูปแบบการ

ถ่ายทอดความรู้ 
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ประเมินผลการสอน 

ขัน้ที่  6 หลงัจากผู้ เรียนลงมือ
ทอเสื่อแล้วเสร็จ ผู้สอนประจ า
กลุ่ม  ได้ ท า การต รวจสอบ
ผลงาน ขอ งแต่ ล ะ คน เพื่ อ
ประเมินประสิทธิภาพ ตาม
ป ระ ส บ ก า รณ์ แ ล ะ ค ว า ม
เช่ียวชาญของผู้สอนเอง 
 
 
 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของชุมชนบ้าน
เขาน้อย จากตารางข้างต้น 

จากการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้านบางสระเก้า จากการสัมมนากลุ่มย่อยชุมชน  บ้านเสม็ดงาม ซึ่งมีหน่วยการเรียนรู้
ทัง้หมด 1 หนว่ย ได้แก่ ศนูย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาน้อย 

ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาน้อย มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
การทอเสือ่กก ดงันี ้ 

1) ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี อนัไดแ้ก่ หวัหน้าศนูยว์สิาหกจิชมุชน และช่างทอเสื่อที่มี
ความช านาญทางด้านการทอเสื่อกก  (ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อก าหนด
กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ 

2) หลงัจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมสมัมนากลุ่มย่อยจนได้กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ ผูส้อนจงึน าเอากระบวนการถ่ายทอดความรูด้งักล่าวนี้ไปใชใ้นการสอนให้กบัผู้
ทีส่นใจและไดเ้ขา้มาศกึษาดงูานในเรื่องการทอเสื่อกก ซึ่งมกีระบวนการถ่ายทอดความรู ้ทัง้หมด 
6 ขัน้ ดงันี้  
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ขัน้ท่ี 1 ผู้สอนน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยวิธีการซกัถามความรู้เบือ้งต้นของผู้ เรียน 
ขัน้ท่ี 2 ผู้สอนท าการสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนือ้หาเก่ียวกับการเรียน การ

สอน 
ขัน้ท่ี 3 ผู้สอนใช้วิธีการบรรยายและปฏิบติัให้ผู้ เรียนได้ด ู 
ขัน้ท่ี 4 ผู้สอนให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบติัจริง มีการแนะน าผู้ เรียน มีการถามตอบ

ข้อสงสยัต่าง ๆ และให้ก าลงัใจผู้ เรียน รวมไปถึงการแนะน าและบอกวิธีแก้ไข จนผู้ เรียนสามารถ
ปฏิบติังานตอ่ไปได้ 

ขัน้ท่ี 5 ผู้ เรียนทุกคนมีความเข้าใจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการทอเสื่อ รวมถึง
วิธีการทอเสือ่ และผู้ เรียนสามารถทอเสือ่กกได้ 

ขัน้ท่ี 6 หลงัจากผู้ เรียนลงมือทอเสื่อแล้วเสร็จ ผู้ สอนประจ ากลุ่ม ได้ท าการ
ตรวจสอบผลงานของแต่ละคนเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ตามประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
ของผู้สอนเอง 

3. หลงัจากท าการสอน หวัหน้าศูนย์วสิาหกิจชุมชน และช่างทอเสื่อที่มีความ
ช านาญการทอเสื่อ ได้นัดพบกบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มาประชุมสมัมนากลุ่มย่อย เพื่อพจิารณา 
ประเมนิผลการสอน วา่มจีุดเด่น จุดอ่อนอะไรบา้ง  
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2. กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของชุมชนบาง
สระเก้า 

จากการลงพืน้ท่ีศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิตท่ีส่งผลต่อ ผู้ ผลิต ชุมชน สังคม 
วฒันธรรม ในอนาคต ในชุมชนท่ียงัมีการอนุรักษ์และท าอาชีพทอเสื่อกกอยู่ มีทัง้หมด 6 ชุมชน 
ได้แก่  
- ชุมชนบ้านบางสระเก้า  
- ชุมชนบ้านเสม็ดงาม 
- ชุมชนบ้านทา่แฉลบ 
- ชุมชนหลงัวดัโรมนัคาทอลกิ 
- ชุมชนบ้านเกาะโตนด 
- ชุมชนบ้านเขาน้อย 

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตท่ีสง่ผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สงัคม วฒันธรรม ใน
อนาคต ของจงัหวดัจนัทบุรี มี ดงันี ้

กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของ
ชุมชน 
บางสระเก้า  

วิธีการเตรียมพืน้ท่ี การปลูก การบ ารุงต้นกกและการเลือกวัตถุดิบในการน าไปใช้มี
ทัง้หมด 6 วิธี ดงันี ้

1) เม่ือก่อนเข้าฤดฝูน ชาวบ้านจะเตรียมจดัแจงพืน้ท่ี โดยการก าจดัวชัพืช 
2) พรวนดินให้ร่วนซุย ใสปุ่๋ ยบ ารุงดิน 
3) ไถกลบ ไถร่อง 
4) ปักหวักก 
5) หลักจากต้นกกเร่ิมโตประมาน 30 เซน จะต้องบ ารุงด้วยปุ๋ ยจนกระทั่งต้นมี

ความสงูตามท่ีต้องการ 
6) เม่ือต้นกกมีความสงูได้ขนาด 5 6 7 8 และ 9 คืบแล้ว จึงท าการตดัและสะบัด

กกเพื่อน าไปใช้งานในขัน้ตอนตอ่ไป 
วิธีการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้มีทัง้หมด 8 วิธี ดงันี ้

1) เตรียมต้นกกท่ีตดัและสะบดัแล้วมาวดัขนาดและท าการตดัให้ได้ขนาดตามท่ี
ต้องการ 
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2) จากนัน้มา จกัเป็นเส้น จ านวน 3-5 เส้น ตามขนาดของต้นกก 
3) ตากกกให้แห้ง 
4) น ามาหลอ่นและย้อมส ี
5) เตรียมต้นปอท่ีชกัขึน้มาแล้วมาล้างลอกและขดูผิวปอ 
6) กางและป่ันปอ 
7) จดัท าฟืมทอเสือ่ 
8) การเตรียมสร้างลวดลาย 

วิธีการผลติเส้นกกเป็นผืน (การทอ)  
1. วิธีการสะบดักก มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้

1) เม่ือตดัต้นกก จากนากก ตามท่ีต้องการแล้วให้จับปลายท่ียาวท่ีสดุแล้วท า
การสะบดัต้นเลก็ท่ีไม่ได้ขนาดทิง้ 

2) เลอืกต้นท่ีตายทิง้ 
3) หลงัจากน ามาตดัตามขนาดแล้วให้ท าการสะบดัอีกที 

2. วิธีการจกักก มีทัง้หมด 4 วิธี ดงันี ้
1) ใช้มีดจกกก กรีดบริเวณโคนต้นให้ได้ 4 สว่นเทา่ ๆกนั 
2) ขดูเนือ้ด้านในออกให้หมด 
3) กรีดรอยเดิมให้ยาวไปจนสดุปลายต้น 
4) ขดูเนือ้ด้านในออกอีกหนึง่ครัง้ให้เหลอืแตเ่ปลอืกของกก 

3. วิธีการตากก มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้
1) มดัเป็นก า น าไปตากบนราวไม้ ในลกัษณะกางออกเป็นสองสว่นเทา่ ๆกนั 
2) มดัเป็นก า น าไปวางตากบนทางมะพร้าว  

4. วิธีการหลอ่นกก มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้
1) น าเส้นกกมารวมเป็นก า ๆ  
2) น าเชือกปอมามดับริเวณปลายด้านใดด้านหนึง่ของเส้นกก 

5. วิธีการย้อมสกีก มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) เตรียมต้มน า้ใสภ่าชนะโดยใช้เชือ้เพลงิจากต้นปอกระเจา รอจนน า้เดือด 
2) ใสส่ย้ีอมกกลงไปคนให้ละลาย 
3) น ากกท่ีหลอ่นแล้วลงไปต้ม ประมาน 10 นาทีแล้วน าขึน้มาผึง่แดดให้แห้ง 

6. วิธีการชกัปอ มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้
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1) .ใช้เสยีมขดุหวัปอกระเจา 
2) ถอนต้นปอกระเจาขึน้จากน า้ 

7. วิธีการลอกและขดูผิวปอ มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) น าต้นปอกระเจามาล้างท าความสะอาด 
2) ใช้มือหกัต้นปอกระเจอแล้วฉีกผิวปอมาใช้ สว่นต้นด้านในนัน้น าไปตากให้

แห้งท าเชือ้เพลงิในการต้มสกีกเพื่อใช้ในการย้อมสี 
3) น าผิวปอมาขดูเยื่อด้านในออกเพื่อให้เหลอืแตผิ่วปอ 

8.วิธีการกางและป่ันปอ มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) น าผิวปอท่ีขดูแล้วมากางแยกออกจากกนัเป็นเส้น ๆ โดยใช้หวีกางปอ 
2) น าผิวปอท่ีกางแล้วไปผึง่ให้แห้ง 
3) น าผิวปอท่ีตากแห้งแล้วไปย้อมสีตามต้องการผึ่งให้แห้งอีก 1 ครัง้ และ

น ามาป่ันในเคร่ืองป่ันปอจนได้เป็นลกัษณะของเกลียวท่ีม้วนพนักัน มีความเหนียวแน่นพร้อมใช้
งาน จะมีช่ือเรียกวา่ เอ็นปอ 

9.วิธีการจดัท าฟืมทอเสือ่และสอดกก (การทอเสือ่) มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) น าปอกระเจาท่ีป่ันแล้วมาสอดในฟืมทอเสื่อ โดยใช้ 2 คน คนหนึ่งเดินปอ 

คนหนึง่ร้อยปอใสรู่ฟืม  
2) เม่ือร้อยรูฟืมเสร็จแล้วให้จัดเตรียมโครงเหล็กเพื่อวางต าแหน่งของฟืม ใช้

โต๊ะม้านัง่ส าหรับคนทอ 1 ตวั และส าหรับรองเอ็นปอ 1 ตวั 
3) คนทอให้นัง่บนเก้าอีม้้าส าหรับคนทอ สว่นคนพุ่งกกนัง่อยูด้่านข้างคอยพุ่ง

เส้นกกให้เข้ามายงัเอ็นปอ จากนัน้คนทอต้องท าการดึงฟืมมากระทบเส้นกกให้แน่น โดยต้องคว ่า
หงายฟืม สลบักัน ท าแบบนีไ้ปเร่ือย ๆ จนได้ความยาวท่ีต้องการ โดยทัว่ไปจะใช้ขนาดความยาว 
120 ซม. กว้าง 5 คืบ หรือแล้วแตล่กูค้าต้องการ 

10. วิธีการสร้างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้
1) คนพุ่งกกจะเป็นคนท่ีก าหนดสีของเสื่อ วิธีการท าคือ เรียงกกไว้ข้างล าตัว

ตามสท่ีีต้องการ  
2) คนทอเป็นคน คว ่าและหงายฟืม เพื่อก าหนดลายของเสือ่ 

11. วิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 4 วิธี ดงันี ้
1) น าเสือ่แบบผืนมาตดัตามแบบตวัอยา่ง โดยใช้กระดาษแข็งเป็นแม่แบบ 
2) ใช้จกัรเย็บผ้า เย็บเศษผ้าเพื่อเก็บขอบชิน้งานให้เรียบร้อย 
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3) น าชิน้งานท่ีเย็บเก็บขอบแล้วมาประกอบเข้ารูปทรง 
4) ตรวจความสมบูรณ์ของชิน้งาน  

12. วิธีการพฒันาผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้
1) น าวัสดุสังเคราะห์อ่ืน ๆ มาประดับบนชิน้งาน เช่น ฟองน า้ พลาสติก 

กระดมุ 
2) ได้รับการสนบัสนุนจากกระทรวงวฒันธรรมไทย ทางด้านงบประมาณและ

การออกแบบผลติภณัฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความทนัสมยัเข้ากบัยคุปัจจุบนัมากยิ่งขึน้ 
13. วิธีการสร้างตราสนิค้า มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้

1) ด้านรับการออกแบบจาก ช่างออกแบบท่ีมีความรู้ ความสามารถจาก
หนว่ยงานของรัฐ 

2) สร้างเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้เป็นท่ีรู้จัก
ภายใต้ช่ือของเสือ่จนัทบูร 

 
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม

ทอเส่ือบ้านเสมด็งาม 

1. วิธีการจกักก มีทัง้หมด 4 วิธี ดงันี ้
1) ใช้มีดจกกก กรีดบริเวณโคนต้นให้ได้ 4 สว่นเทา่ ๆ กนั 
2) ขดูเนือ้ด้านในออกให้หมด 
3) กรีดรอยเดิมให้ยาวไปจนสดุปลายต้น 
4) ขดูเนือ้ด้านในออกอีกหนึง่ครัง้ให้เหลอืแตเ่ปลอืกของกก 

2. วิธีการตากก มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้
1) มดัเป็นก า น าไปตากบนราวไม้ ในลกัษณะกางออกเป็นสองสว่นเทา่ ๆ กนั 
2) มดัเป็นก า น าไปวางตากบนทางมะพร้าว  

3. วิธีการหลอ่นกก มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้
1) น าเส้นกกมารวมเป็นก า ๆ  
2) น าเชือกปอมามดับริเวณปลายด้านใดด้านหนึง่ของเส้นกก 

4. วิธีการย้อมสกีก มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) เตรียมต้มน า้ใสภ่าชนะโดยใช้เชือ้เพลงิจากต้นปอกระเจา รอจนน า้เดือด 
2) ใสส่ย้ีอมกกลงไปคนให้ละลาย 
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3) น ากกท่ีหลอ่นแล้วลงไปต้ม ประมาน 10 นาทีแล้วน าขึน้มาผึง่แดดให้แห้ง 
5. วิธีการชกัปอ มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้

1) .ใช้เสยีมขดุหวัปอกระเจา 
2) ถอนต้นปอกระเจาขึน้จากน า้ 

6. วิธีการลอกและขดูผิวปอ มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) น าต้นปอกระเจามาล้างท าความสะอาด 
2) ใช้มือหกัต้นปอกระเจอแล้วฉีกผิวปอมาใช้ สว่นต้นด้านในนัน้น าไปตากให้แห้งท า

เชือ้เพลงิในการต้มสกีกเพื่อใช้ในการย้อมสี 
3) น าผิวปอมาขดูเยื่อด้านในออกเพื่อให้เหลอืแตผิ่วปอ 

7. วิธีการกางและป่ันปอ มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) น าผิวปอท่ีขดูแล้วมากางแยกออกจากกนัเป็นเส้น ๆ โดยใช้หวีกางปอ 
2) น าผิวปอท่ีกางแล้วไปผึง่ให้แห้ง 
3) น าผิวปอท่ีตากแห้งแล้วไปย้อมสตีามต้องการผึ่งให้แห้งอีก 1 ครัง้ และน ามาป่ันใน

เคร่ืองป่ันปอจนได้เป็นลกัษณะของเกลียวท่ีม้วนพันกัน มีความเหนียวแน่นพร้อมใช้งาน จะมีช่ือ
เรียกวา่ เอ็นปอ 

8. วิธีการจดัท าฟืมทอเสือ่และสอดกก (การทอเสือ่) มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) น าปอกระเจาท่ีป่ันแล้วมาสอดในฟืมทอเสือ่ โดยใช้ 2 คน คนหนึง่เดินปอ คนหนึ่ง

ร้อยปอใสรู่ฟืม 
2) เม่ือร้อยรูฟืมเสร็จแล้วให้จดัเตรียมโครงเหล็กเพื่อวางต าแหนง่ของฟืม ใช้โต๊ะม้านัง่

ส าหรับคนทอ 1 ตวั และส าหรับรองเอ็นปอ 1 ตวั 
3) คนทอให้นัง่บนเก้าอีม้้าส าหรับคนทอ สว่นคนพุ่งกกนัง่อยู่ด้านข้างคอยพุ่งเส้นกก

ให้เข้ามายงัเอ็นปอ จากนัน้คนทอต้องท าการดึงฟืมมากระทบเส้นกกให้แน่น โดยต้องคว ่าหงายฟืม 
สลบักัน ท าแบบนีไ้ปเร่ือย ๆจนได้ความยาวท่ีต้องการ โดยทัว่ไปจะใช้ขนาดความยาว 120 ซม. 
กว้าง 5 คืบ หรือแล้วแตล่กูค้าต้องการ 

9. วิธีการสร้างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้
1) คนพุ่งกกจะเป็นคนท่ีก าหนดสีของเสื่อ วิธีการท าคือ เรียงกกไว้ข้างล าตวัตามสีท่ี

ต้องการ  
2) คนทอเป็นคน คว ่าและหงายฟืม เพื่อก าหนดลายของเสือ่ 

10. วิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 4 วิธี ดงันี ้
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1) น าเสือ่แบบผืนมาตดัตามแบบตวัอยา่ง โดยใช้กระดาษแข็งเป็นแม่แบบ 
2) ใช้จกัรเย็บผ้า เย็บเศษผ้าเพื่อเก็บขอบชิน้งานให้เรียบร้อย   
3) น าชิน้งานท่ีเย็บเก็บขอบแล้วมาประกอบเข้ารูปทรง 
4) ตรวจความสมบูรณ์ของชิน้งาน  

11. วิธีการพฒันาผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 1 วิธี ดงันี ้
1) น าวสัดุสงัเคราะห์อ่ืน ๆ มาประดบับนชิน้งาน เช่น ฟองน า้ พลาสติก กระดุม ดิน้

เงิน ดิน้ทอง 
12. วิธีการสร้างตราสนิค้า มีทัง้หมด 1 วิธี ดงันี ้

1) มีอาจารย์และกลุม่นกัศึกษาท่ีเข้ามาเรียนรู้การทอเสื่อ ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ตรา
สนิค้าให้กบัชุมชนทอเสือ่บ้านเสม็ดงาม เป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

 
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม

ทอเส่ือบ้านท่าแฉลบ 

วิธีการเตรียมพืน้ท่ี การปลกู การบ ารุงต้นกกและการเลอืกวตัถดิุบในการน าไปใช้ 
1. วิธีการเตรียมพืน้ท่ี มีทัง้หมด 6 วิธี ดงันี ้

1) เม่ือก่อนเข้าฤดฝูนชาวบ้านจะเตรียมจดัแจงพืน้ท่ี โดยการก าจดัวชัพืช 
2) พรวนดินให้ร่วนซุย ใสปุ่๋ ยบ ารุงดิน 
3) ไถกลบ ไถร่อง 
4) ปลอ่ยน า้เข้าสูน่ากก สงูประมาณ 20 เซน 
5) ปักหวักก ปลอ่ยไว้จนต้นกกสงูได้ประมาณ 30 เซนติเมตร ก็บ ารุงต้นด้วยปุ๋ ย

อยา่งตอ่เน่ือง 
6) เม่ือต้นกกมีความสงูได้ขนาด 4 – 9  คืบแล้ว จึงท าการตดัและสะบัดกกเพื่อ

น าไปใช้งานในขัน้ตอนตอ่ไป ซึง่มีวิธีการเดียวกนักบับ้านบางสระเก้า  
2. วิธีการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้ มีทัง้หมด 7 วิธี ดงันี ้

1) เตรียมต้นกกท่ีตดัและสะบัดแล้วมาวดัขนาดและท าการตดัให้ได้ขนาดตามท่ี
ต้องการ 

2) จากนัน้มา จกัเป็นเส้น จ านวน 3-5 เส้น ตามขนาดของต้นกก 
3) ตากกกให้แห้ง 
4) น ามาหลอ่นและย้อมส ี
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5) เตรียมต้นปอท่ีชกัขึน้มาแล้วมาล้างลอกและขดูผิวปอ 
6) กางและป่ันปอ 
7) การเตรียมสร้างลวดลาย 
 

กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของ
ชุมชนหลังวัดโรมนัคาทอลิก 

ไม่มีกระบวนการผลิตใด ๆ เพราะไม่มีการสืบทอดในลกัษณะของวิสาหกิจชุมชนแล้ว 
จะมีก็แตก่ารถ่ายทอดความรู้ ด้านการเรียน การสอน ในระบบโรงเรียนเทา่นัน้ 

กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม
ทอเส่ือบ้านเกาะโตนด 

วิธีการเตรียมพืน้ท่ี การปลกู การบ ารุงต้นกกและการเลอืกวตัถดิุบในการน าไปใช้ 
ไม่มีการเตรียมพืน้ท่ีในการปลกู แตจ่ะรับมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านอ่างหิน บ้านเสม็ดงาม 
วิธีการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้ 

1. วิธีการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้ มีทัง้หมด 4 วิธี ดงันี ้
1) เตรียมเส้นกกท่ีตดัแล้วท่ีซือ้มาจาก บ้านอ่างหิน บ้านเสม็ดงาม มาตากให้แห้ง 
2) น ามาหลอ่นและย้อมส ี
3) เตรียมกางและป่ันปอ  
4) การเตรียมสร้างลวดลายหรือการทอ 

กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่มทอเส่ือ
เขาน้อย 

วิธีการเตรียมพืน้ท่ี การปลกู การบ ารุงต้นกกและการเลอืกวตัถดิุบในการน าไปใช้ 
1. ไม่มีการเตรียมพืน้ท่ี  

เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีไม่เหมาะแก่การเพาะปลกูกก จึงจ าเป็นต้องรับต้นกกมาจาก
หมู่บ้านข้างเคียง 
วิธีการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้ 

2. วิธีการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้ มีทัง้หมด 7 วิธี ดงันี ้
1) เตรียมต้นกกท่ีตดัและสะบัดแล้วมาวดัขนาดและท าการตดัให้ได้ขนาดตามท่ี

ต้องการ 
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2) จากนัน้มา จกัเป็นเส้น จ านวน 3-5 เส้น ตามขนาดของต้นกก และน าแกนออก 
3) ตากกกให้แห้ง 
4) น ามาหลอ่นและย้อมส ี
5) เตรียมต้นปอท่ีชกัขึน้มาแล้วมาล้างลอกและขดูผิวปอ 
6) กางและป่ันปอ 
7) การเตรียมสร้างลวดลาย 

วิธีการผลิตเส้นกกเป็นผืน (การทอ) ของหมู่บ้านเขาน้อย 

1. วิธีการสะบดักก มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) เม่ือได้รับต้นกกจากหมูบ้านข้างเคียง แล้วให้จับปลายท่ียาวท่ีสดุแล้วท าการ

สะบดัต้นเลก็ท่ีไม่ได้ขนาดทิง้ 
2) เลอืกต้นท่ีตายทิง้ 
3) หลงัจากน ามาตดัตามขนาดแล้วให้ท าการสะบดัอีกที 

2. วิธีการจกักก มีทัง้หมด 4 วิธี ดงันี ้
1) ใช้มีดจกกก กรีดบริเวณโคนต้นให้ได้ 4 สว่นเทา่ ๆกนั 
2) ขดูเนือ้ด้านในออกให้หมด 
3) กรีดรอยเดิมให้ยาวไปจนสดุปลายต้น 
4) น าแกนของต้นและเนือ้กกออกให้เหลอืแตเ่ปลอืกของกก 

3. วิธีการตากก มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้
1) มดัเป็นก า น าไปตากบนราวไม้ ในลกัษณะกางออกเป็นรูปพดั 
2)  ตากในบริเวณท่ีแดดจัด ๆ แล้วกลับกกขึน้ให้แห้งทั่วถึง ทิง้ไว้ประมาณ  

1 - 3 วนั 
4. วิธีการหลอ่นกก มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้

1) น าเส้นกกมารวมเป็นก า ๆ  
2) น าเชือกปอมามดับริเวณปลายด้านใดด้านหนึง่ของเส้นกก 

5. วิธีการย้อมสกีก มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) น าเส้นกกไปแช่น า้ประมาณ 1 คืน 
2) เตรียมภาชนะท่ีไว้ใช้ในการย้อมสกีกนัน้ใสน่ า้ และสีย้อมลงไปต้มให้เดือนและ

น ากกท่ีผา่นการแช่น า้ 1 คืนนัน้ใสล่งไป ย้อมให้ทัว่ 
3) น าขึน้ไปแช่ในน า้สะอาดทิง้ไว้สกัประมาณ 5 – 10 นาที 



  73 

4) น ากกท่ีหลอ่นแล้วลงไปต้ม ประมาน 10 นาทีแล้วน าขึน้มาผึง่แดดให้แห้ง 
6. วิธีการชกัปอ มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้

1) .ใช้เสยีมขดุหวัปอกระเจา 
2) ถอนต้นปอกระเจาขึน้จากน า้ 

7. วิธีการลอกและขดูผิวปอ มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) น าต้นปอกระเจามาล้างท าความสะอาด 
2) ใช้มือหกัต้นปอกระเจอแล้วฉีกผิวปอมาใช้ สว่นต้นด้านในนัน้น าไปตากให้แห้ง

ท าเชือ้เพลงิในการต้มสกีกเพื่อใช้ในการย้อมสี 
3) น าผิวปอมาขดูเยื่อด้านในออกเพื่อให้เหลอืแตผิ่วปอ 

8. วิธีการกางและป่ันปอ มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) น าผิวปอท่ีขดูแล้วมากางแยกออกจากกนัเป็นเส้น ๆ โดยใช้หวีกางปอ 
2) น าผิวปอท่ีกางแล้วไปผึง่ให้แห้ง 
3) น าผิวปอท่ีตากแห้งแล้วไปย้อมสีตามต้องการผึ่งให้แห้งอีก 1 ครัง้ และน ามา

ป่ันในเคร่ืองป่ันปอจนได้เป็นลกัษณะของเกลยีวท่ีม้วนพนักนั มีความเหนียวแนน่พร้อมใช้งาน จะมี
ช่ือเรียกวา่ เอ็นปอ 

9. วิธีการจดัท าฟืมทอเสือ่และสอดกก (การทอเสือ่) มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) น าปอกระเจาท่ีป่ันแล้วมาสอดในฟืมทอเสือ่ โดยใช้ 2 คน คนหนึ่งเดินปอ คน

หนึง่ร้อยปอใสรู่ฟืม 
2) เม่ือร้อยรูฟืมเสร็จแล้วให้จัดเตรียมโครงเหล็กเพื่อวางต าแหน่งของฟืม ใช้โต๊ะ

ม้านัง่ส าหรับคนทอ 1 ตัว และส าหรับรองเอ็นปอ 1 ตัว บางครัง้ก็จะใช้เอ็นสงัเคราะห์เพื่องานท่ี
ความคงทนมากกวา่ปกติ 

3) คนทอให้นัง่บนเก้าอีม้้าส าหรับคนทอ สว่นคนพุง่กกนัง่อยู่ด้านข้างคอยพุง่เส้น
กกให้เข้ามายงัเอ็นปอ จากนัน้คนทอต้องท าการดงึฟืมมากระทบเส้นกกให้แน่น โดยต้องคว ่าหงาย
ฟืม สลบักัน ท าแบบนีไ้ปเร่ือย ๆ จนได้ความยาวท่ีต้องการ โดยทัว่ไปจะใช้ขนาดความยาว 120 
ซม. กว้าง 5 คืบ หรือแล้วแตล่กูค้าต้องการ 

10. วิธีการสร้างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทัง้หมด 2 วิธี ดงันี ้
1) คนพุง่กกจะเป็นคนท่ีก าหนดสีของเสือ่ วิธีการท าคือ เรียงกกไว้ข้างล าตวัตามสี

ท่ีต้องการ  
2) คนทอเป็นคน คว ่าและหงายฟืม เพื่อก าหนดลายของเสือ่ 
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11. วิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 3 วิธี ดงันี ้
1) น าเสือ่แบบผืนมาตดัตามแบบตวัอยา่ง โดยใช้กระดาษแข็งเป็นแม่แบบ 
2) ใช้จกัรเย็บผ้า เย็บเศษผ้าเพื่อเก็บขอบชิน้งานให้เรียบร้อย 
4) ตรวจความสมบูรณ์ของชิน้งาน  

12. วิธีการพฒันาผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 1 วิธี ดงันี ้
1) น าวสัดสุงัเคราะห์อ่ืน ๆ มาประดบับนชิน้งาน เช่น ฟองน า้ พลาสติก กระดมุ 

13. วิธีการสร้างตราสนิค้า มีทัง้หมด 1 วิธี 
1) ชาวบ้านในหมู่บ้านท่ีพอจะมีความรู้ช่วยกันออกแบบตราสินค้าขึน้มาและ

ช่วยกนัเลอืกแบบท่ีดีท่ีสดุมาปรับเปลีย่นเพื่อให้เกิดความลงตวั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  75 

บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัย 
การวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกก ของจังหวดั

จนัทบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า ขอบเขตของการศกึษาค้นคว้า และ
วิธีการศกึษาค้นคว้า ไว้ดงันี ้
 

ความมุ่งหมายในงานวิจัย 
1. เพื่ อศึกษา รูปแบบการถ่ ายทอดความ รู้ภู มิ ปัญญาท้องถ่ินการทอ เสื่อกก  

ของจงัหวดัจนัทบุรี  
2. เพื่อศกึษากระบวนการผลติท่ีสง่ผลตอ่ ผู้ผลติ ชุมชน สงัคม วฒันธรรม  

 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลท่ีได้จากการวิจยัครัง้นีจ้ะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาด้านการถ่ายทอด

ความรู้และกระบวนการผลิต ทัง้ภายในชุมชนและผู้ ท่ีสนใจอาชีพทอเสื่อกก อีกทัง้ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่การพฒันาในด้านการเรียน การสอนวิชาศิลปะพืน้บ้านภายในโรงเรียนอีกด้วย 

 
แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

แหลง่ข้อมลู คือ ชุมชนทัง้หมด 6 ชุมชน แยกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้ 
1. ชุมชนท่ีมีการจัดตัง้ศูนย์วิสาหกิจชุมชน ได้แก่  ชุมชนบางสระเก้า , ชุมชนบ้าน

เสม็ดงาม, ชุมชนบ้านเขาน้อย, ชุมชนบ้านทา่แฉลบ, ชุมชนบ้านเกาะโตนด 
2. ชุมชนท่ีมีการเรียนการสอนวิชาเสื่อกกในสถานศึกษา  ได้แก่ ชุมชนบางสระเก้า 

คือ โรงเรียนวดับางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวดัจนัทบุรี 
และขมุขนหลงัวดัโรมนัคาทอลกิ คือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ์ จ.จนัทบุรี 

ผู้ ให้ข้อมูลหลัก คือ นักวิชาการศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้าศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ท้องถ่ิน ทัง้หมด 6 ชุมชน อันได้แก่ ชุมชนบางสระเก้า, 
ชุมชนบ้านเสม็ดงาม , ชุมชนบ้านเขาน้อย, ชุมชนบ้านท่าแฉลบ, ชุมชนบ้านเกาะโตนด, และ
ครูผู้สอน 2 โรงเรียน อันได้แก่ ครูผู้สอนวิชาศิลปะพืน้บ้านท้องถ่ิน (ทอเสือ่กก) โรงเรียนวดับางสระ
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เก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และ ครูผู้ สอนวิชา
ศิลปะพืน้บ้านท้องถ่ิน (ทอเสือ่กก) โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ์ จ.จนัทบุรี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 ผู้ วิจัยลงพืน้ท่ีด าเนินการสัมมนากลุ่มย่อยกับผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้แก่ 

นกัวิชาการศนูย์ศิลป์เสือ่ หวัหน้าศนูย์ศิลป์เสือ่ หวัหน้ากลุม่วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสือ่ และปราชญ์
ท้องถ่ิน ครูผู้สอนวิชาศิลปะพืน้บ้านโดยด าเนินการทกุชุมชน 

3.2 ผู้วิจยันดัหมายให้มาประชุม สมัมนา ทบทวน จุดเดน่ จุดด้อย ในหวัข้อ 
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก ของจงัหวดัจนัทบุรี และกระบวนการ
ผลติท่ีสง่ผลตอ่ผู้ผลติ ชุมชน สงัคม และวฒันธรรม 

3.3 น าแบบสมัภาษณ์ให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาท า 
3.4 น ารายละเอียดเก่ียวกบัสมัภาษณ์มาวิเคราะห์  
3.5 น าข้อมลูกลบัไปให้ผู้ ร่วมสมัมนาตรวจสอบความถกูต้อง 
3.6 น าข้อมลูท่ีตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ วิจัยมุ่งท่ีจะ

บรรยายข้อเท็จจริง ตลอดจนการแปลความหมายเนือ้หาสาระจากการ การศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก ของจงัหวดัจนัทบุรี และกระบวนการ
ผลิตท่ีสง่ผลต่อผู้ผลิต ชุมชน สงัคม และวฒันธรรม  จากการลงพืน้ท่ีด าเนินการสมัมนากลุม่ย่อย
กับผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้แก่ นักวิชาการศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้าศูนย์ศิลป์เสื่อ หัวหน้ ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ท้องถ่ิน ครูผู้ สอนวิชาศิลปะพืน้บ้านโดยด าเนินการทุก
ชุมชน การนดัหมายให้มาประชุม สมัมนา ทบทวน จุดเดน่ จุดด้อย ในหวัข้อ รูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก ของจังหวดัจนัทบุรี และกระบวนการผลติท่ีสง่ผลต่อผู้ผลิต 
ชุมชน สงัคม และวฒันธรรม น าแบบสมัภาษณ์ให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาท า น ารายละเอียดเก่ียวกับ
สมัภาษณ์มาวิเคราะห์  น าข้อมูลกลบัไปให้ผู้ ร่วมสัมมนาตรวจสอบความถูกต้อง น าข้อมูลท่ี
ตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์ โดยการน าทฤษฎีการจดัการความรู้ KM   
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สรุปผลการค้นคว้า 
การศึกษาครัง้นีมุ้่งศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการผลิตเสื่อ

กก และ ศึกษากระบวนการผลิตท่ีสง่ผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สงัคม วัฒนธรรม ของจังหวดัจันทบุรี 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎี การจัดการความรู้ (KM) คือเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการบรรลุ
เปา้หมายอยา่งน้อย 4 ประการไปพร้อม ๆ กนั ได้แก่ (1) การบรรลเุป้าหมายของงาน (2) การบรรลุ
เปา้หมายด้านการพฒันาคน (3) การบรรลเุปา้หมายด้านการพฒันาองค์กรไปเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (4) การบรรลุเป้าหมายของการเป็นชุมชน หมู่คณะ ท่ีมีความเอือ้อาทรระหว่างกันในท่ี
ท างาน  

จากการลงพื น้ ท่ีด าเนินการสัมมนากลุ่มย่อยกับผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้แก่ 
นกัวิชาการศนูย์ศิลป์เสือ่ หวัหน้าศนูย์ศิลป์เสือ่ หวัหน้ากลุม่วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสือ่ และปราชญ์
ท้องถ่ิน ครูผู้สอนวิชาศิลปะพืน้บ้านโดยด าเนินการทุกชุมชน  โดยผู้ วิจัยได้น าแบบสมัภาษณ์ให้
ผู้ เข้าร่วมสมัมนาท า น ารายละเอียดเก่ียวกับสมัภาษณ์มาวิเคราะห์  น าข้อมูลกลบัไปให้ผู้ ร่วม
สมัมนาตรวจสอบความถกูต้อง น าข้อมลูท่ีตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์ โดยการน าทฤษฎีการจดัการ
ความรู้ KM จึงท าให้ผู้วิจยัสามารถสรุปผลการค้นคว้าได้ดงันี ้ 

 
1.กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก ของจงัหวดัจนัทบุรี 
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินการทอเสื่อกก ของชุมชนบ้านบาง

สระเก้าจังหวดัจนัทบุรี มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ท่ีหลากหลาย ซึง่มีหนว่ยการเรียนรู้ทัง้หมด 3 
หนว่ย ได้แก่  

1. ศูนย์ศิลป์เสื่อ (กลุม่ชุมชน) 2. โรงเรียนวดับางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) 3. กลุม่
ชุมชนท่ีมีอาชีพทอเสือ่ โดยในชุมชนได้มีการด ารงอาชีพทอเสือ่ เกือบทกุหลงัคาเรือน คนในชุนชมมี
การถ่ายทอดความรู้ให้กบัลกูหลาน อาทิ เช่น วิธีการเพาะปลกูกก วิธีการเตรียมวสัดุและอุปกรณ์
ตา่ง ๆ พร้อมทัง้ วิธีการการทอเสื่อ และมีการให้ความรู้ในด้านของ การแปรรูปผลติภณัฑ์ การสร้าง
ตราสินค้า เพื่อจ าหน่าย-สง่ออก ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ภายในศูนย์วิสาหกิจชุมชน ท าให้
ชุมชนบ้านบางสระเก้า มีช่ือเสียงโด่งดงัในเร่ืองของการผลิตเสื่อกกจันทบูร ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องทกุภาคสว่นเลง็เห็นความส าคญัในการอนรัุกษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความเกิดแนวคิดใน
การน าหลกัสตูร วิชาศิลปะพืน้บ้านไปสอนภายในโรงเรียนวดับางสระเก้า (พิสฏิฐวิทยาคาร) เพื่อ
เป็นการน าความรู้มาถ่ายทอดให้กับผู้ เรียน ผู้ สอน (วีณา รุ่งเรือง  ครูผู้สอนภูมิปัญญาท้องถ่ิน) มี
วิธีการสอนผู้ เรียนท่ีแตกต่างจาก ศูนย์ศิลป์เสือ่ (กลุม่ชุมชน) และกลุม่ชุมชนท่ีมีอาชีพทอเสือ่ โดย 
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วิธีการแจกเอกสารและเปิดซีดีประกอบการเรียน การสอน พร้อมทัง้บรรยายเนือ้หาควบคู่ไปด้วย 
หลงัจากการสอนมีการจดบนัทกึการสอน เพื่อประเมินผู้ เรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในหลกัสตูร   
จึงท าให้ชุมชนบ้านบางสระเก้ามีความแตกตา่งจากทกุชุมชน อนัได้แก่ ชุมชนบ้านเสม็ดงาม ชุมชน
บ้านทา่แฉลบ ชุมชนหลงัวดัโรมนัคาทอลคิ ชุมชนบ้านเกาะโตนด และชุมชนบ้านเขาน้อย เพราะใน
ทกุชุมชนท่ีกลา่วมานัน้  มีการถ่ายทอดความรู้เพียงแค ่ในศนูย์วิสาหกิจชุมชนจะมีลกัษณะเป็นกึ่ ง
การท าธุรกิจควบคูไ่ปด้วย  

ถ้าจะกลา่วถึงการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนบ้านเสม็ดงามนัน้ จะมีความคล้ายคลงึกับ 
ชุมชนบ้านทา่แฉลบ ชุมชนบ้านเกาะโตนด และชุมชนบ้านเขาน้อย เพราะทัง้ 4 ชุมชนท่ีได้กลา่วมา
นัน้ มีการจดัตัง้ศูนย์วิสาหกิจ ประจ าชุมชน มีการเปิดให้ประชาชนทัว่ไปและผู้ ท่ีสนใจเข้ามาศึกษา 
เรียนรู้ เร่ืองการทอเสื่อ รวมถึงผลิตภณัฑ์แปรรูปท่ีน ามาจ าหน่ายภายในศูนย์  โดยทุกศูนย์ ฯ จะมี
หวัหน้าศนูย์ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านการทอเสื่อ คอยถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ เรียน  ทัง้ 4 ชุมชน
นัน้ จะมีความแตกต่างในวิธีการสอนบ้างเลก็น้อย เช่น ในชุมชนบ้านเสม็ดงาม ผู้สอนหรือหวัหน้า
ศูนย์ ฯ จะท าการแจกเอกสารประกอบการสอนท่ีจัดท าขึน้โดย อาจารย์และนกัศึกษา สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี ใช้ในการสอนผู้ เรียน แต่เร่ืองของการ
น าเข้าสูบ่ทเรียน วิธีการอ่ืนๆ มีความคล้ายคลงึกันทุกชุมชน ชุมชนสดุท้ายท่ีผู้วิจัยจะกลา่วถึง คือ 
ชุมชนหลงัวดัโรมนัคาทอลคิ หรือจะกลา่วง่าย ๆ ก็คือ ชุมชนท่ีเป็นต้นก าเนิดของการทอเสือ่กกจนัท
บูรนัน่เอง ชุมชนดงักลา่วนี ้มีการถ่ายทอดความรู้ภายในโรงเรียน คือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ์ จ.
จนัทบุรี  

ผู้ วิจัยจึงขอน าวิธีการถ่ายทอดความรู้ของโรงเรียนบ้านบางสระเก้ามาเปรียบเทียบ
เพื่อให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของทัง้สองโรงเรียน หลงัจากน ามาเปรียบเทียบแล้ว
นัน้ ผู้วิจัยได้ผลสรุปดงันี ้ทัง้สองโรงเรียน ร่วมกนัประชุมสมัมนากลุม่ยอ่ยเพื่อก าหนดกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ เช่นเดียวกัน ในขัน้ตอนถัดมาผู้ สอนได้น าเอากระบวนการถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวนีไ้ปใช้ในการสอนในรายวิชาศิลปะพืน้บ้าน ให้กับนักเรียน มีการน าเข้าสู่บทเรียนใน
ลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั ในสว่นของวิธีการสอน ทัง้สองมีการน าสือ่การสอนเข้ามาใช้ประกอบการ
สอน มีการบนัทกึกิจกรรมหลงัการสอนเช่นเดียวกัน และรวมถึง การประเมินผลงานของผู้ เรียนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด สิ่งท่ีแตกต่างกัน คือ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุ รี มีการน าวิชา
คอมพิวเตอร์ มาบูรณาการเพื่อออกแบบ สร้างสรรค์ลวดลายให้มีความหลากหลายมากขึน้ เพื่อ
เป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัชิน้งาน 
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จากการท่ีผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปผล ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วนัน้ ท าให้ผู้ วิจัย
สามารถแบง่ลกัษณะของกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินการทอเสือ่กก ของจงัหวดั
จนัทบุรี ได้เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้ 

1. การถ่ายทอดความรู้แบบนอกระบบ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ภายในครอบครัว 
และ การถ่ายทอดความรู้ภายในศนูย์เรียนรู้ชุมชน และ กลุม่ทอเสือ่วิสาหกิจชุมชน 

การถ่ายทอดความรู้ภายในครอบครัว จะมีลักษณะการให้ความรู้แบบไม่เป็น
ทางการ มีการให้ความรู้แบบพอ่สอนลกู ค่อยเป็นคอ่ยไป ไม่มีกฎเกณฑ์หรือรูปแบบในการสอน ไม่
มีต ารา หรือ การใช้สื่อการสอนใด ๆ เป็นวิธีการเลา่สูก่ันฟัง ปฏิบติัให้ดเูป็นตวัอย่าง เรียนรู้จากของ
จริง ผู้สอนก็คือพอ่หรือแม่นัน่เอง ผู้ เรียนใช้วิธีจ าจด และ ปฏิบติัตามผู้สอน ถือได้วา่เป็นการเรียนรู้ท่ี
ช่วยเหลืองานภายในครอบครัวทุกขัน้ตอน ผู้ เรียนจะร่วมปฏิบัติกับผู้ สอนไปด้วย เพราะในบาง
ขัน้ตอนต้องใช้คน มากกว่า 1 คนขึน้ไปในการท า ซึ่งผลงานท่ีส าเร็จแล้วจะถูกสง่ต่อไปยงัศูนย์ทอ
เสือ่ประจ าชุมชนท่ีมีช่ือเสยีงประจ าชุมชน 

การถ่ายทอดความรู้ภายในศนูย์เรียนรู้ชุมชน และ กลุม่ทอเสือ่วิสาหกิจชุมชนจะมี
ลกัษณะการสอนแบบบรรยายความรู้ท่ีสัง่สมมาให้กับผู้ เรียนพร้อมกับท าการสาธิตขัน้ตอนต่าง ๆ 
ตามขัน้ตอนการท าเสื่อข้างต้น เร่ิมตัง้แต่การ เตรียมพืน้ท่ีไปจน ถึง การพฒันาผลิตภณัฑ์ ซึ่งในแต่
ละขัน้ตอนนัน้ จะมีผู้ ท่ีเช่ียวชาญแตกต่างกันออกไป บางบ้านมีความช านาญในด้าน การปลกูกก 
บางบ้านช านาญด้านการทอ บางบ้านช านาญในด้านของการแปรรูปผลิตภณัฑ์ ระหวา่งการสอน 
ผู้สอนมีการให้ก าลงัผู้ เรียนตลอดทกุครัง้เม่ือผู้ เรียนยงัไม่สามารถ ปฏิบติัตามได้ เม่ือผู้ เรียนปฏิบติัได้
ตามขัน้ตอนอย่างถูกต้องแล้ว ครูผู้ สอนจะให้ค าชมทุกครัง้ ซึ่งน าไปสู่การท าให้ผู้ เรียนเกิดแรง
บนัดาลใจในการปฎิบติังานท่ีดีขึน้ จนน าไปสูค่วามช านาญ แตจ่ะไม่มีการใช้สือ่การสอนใด ๆ แตจ่ะ
มีการน าผลงานตวัอยา่งท่ีท าส าเร็จแล้ว มาให้ผู้ เรียนได้ศึกษา และพาไปยงัสถานท่ีจริง เม่ือผู้ เรียน
เกิดความช านาญในระดับหนึ่งแล้ว ผู้ สอนจะท ามีการประเมินประสิทธิภาพของผู้ เรียน เพื่อการ
น าไปใช้ในชีวิตจริง โดยวิธีการดงันี ้ผู้สอนจะท าการประเมินประสทิธิภาพของผู้ เรียนโดยการดจูาก
ผลงานท่ีผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ว่าสามารถปฏิบัติตามท่ีผู้ สอนได้ท าการสาธิต อย่างถูกต้อง
หรือไม่ มีความสวยงาม มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์มากน้อยเพียงใด ถ้าผ่านเกณฑ์ท่ีผู้สอนก าหนด 
จึงจะสามารถน าออกไปวางจ าหนา่ยได้  

จากการสมัภาษณ์ รวบรวมข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนัน้ ท าให้ผู้วิจัย
เห็นวา่ในทกุชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีคล้ายคลงึกนั 
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นอกจากจะมีการถ่ายทอคดวามรู้ภายในครอบครัว ศนูย์เรียนรู้ชุมชน และกลุม่ทอเสื่อชุมชน ทาง
รัฐบาลยังตระหนกัและเล็งเห็นความส าคญัของวิชาทอเสื่อ จึงน าวิชาการทอเสื่อเข้าไปยงัระบบ
การศึกษา ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับนกัเรียนในสถานศึกษา  ช่วยสง่เสริมให้มีการด ารง
อาชีพทอเสือ่ และเป็นการสบืทอดภมิูปัญญาดัง้เดิมท่ีสืบทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบุรุษ ก่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้แบบในระบบ ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 

2. การถ่ายทอดความรู้แบบในระบบ ได้แก่ โรงเรียนวดับางสระเก้า (พิสฎิฐวิทยาคาร) 
ต าบลบางสระเก้า และ โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ์ จงัหวดัจนัทบุรี 

2.1 การถ่ายทอดความรู้กับนกัเรียนในสถานศึกษาของโรงเรียนวดับางสระเก้า 
(พิสิฎฐวิทยาคาร) ต าบลบางสระเก้า เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอนโดยก าหนดเป็นหลกัสตูร
ท้องถ่ิน มีครูผู้สอนภมิูปัญญาท้องถ่ินให้ความรู้กบันกัเรียนคือ วีณา รุ่งเรือง ท าการสอนนกัเรียนใน
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 และชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 โดยแยกขัน้ตอนการผลิตผลิตภัณฑ์
จากกกท่ีเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนกัเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้งาน 
ครูผู้สอนท าการสาธิตวิธีการในแตล่ะขัน้ให้กับผู้ เรียน และให้ผู้ เรียนแบ่งกลุม่เพื่อท าการฝึกปฏิบติั
จริงโดยมีครูผู้สอนคอยให้ค าแนะน า มีการจดบนัทกึหลงัการสอน 

2.2 การถ่ายทอดความรู้กับนักเรียนในสถานศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนสตรี
มารดาพิทกัษ์ มีการก าหนดเป็นหลกัสตูรท้องถ่ินของโรงเรียน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมให้
อยู่รอดและหวงัฟื้นชุมชนคาทอลิกให้กลบัมาทอเสื่ออีกครัง้ โดยมีครูผู้สอนภูมิปัญญาท้องถ่ินให้
ความรู้กบันกัเรียนคือ ครูสะอิง้  เชือ้สาย หวัหน้างานอนุรักษ์หตัถกรรมพืน้บ้านเสื่อจันทบูร ท าการ
สอนนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้ได้เรียนรู้ประวติัศาสตร์และด ารงอาชีพการทอเสื่อ
ไว้ โดยบูรณาการการทอเสื่อเข้ากับกลุม่สาระวิชาอ่ืน  ๆ คือ การใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ช่ือ
วา่ โปรแกรม Excel จนท าให้นกัเรียนได้ลวดลายใหม่  ๆ ซึง่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์แปรรูปเสื่อ
ให้มีคา่มากกวา่เสือ่ธรรมดา สามารถเพ่ิมมลูคา่ให้กบัสนิค้าได้ 

2. กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคต 

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตท่ีสง่ผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สงัคม วฒันธรรม ใน
อนาคต ของจงัหวดัจนัทบุรี สามารถสรุปผลการค้นคว้าได้ ดงันี ้

กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของ
ชุมชนบางสระเก้า 

วิธีการเตรียมพืน้ท่ี การปลกู การบ ารุงต้นกกและการเลือกวตัถุดิบในการน าไปใช้มี
ทัง้หมด 6 วิธี  
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วิธีการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้มีทัง้หมด 8 วิธี  
วิธีการผลติเส้นกกเป็นผืน (การทอ) มีดงันี ้

1. วิธีการสะบดักก มีทัง้หมด 3 วิธี  
2. วิธีการจกักก มีทัง้หมด 4 วิธี  
3. วิธีการตากก มีทัง้หมด 2 วิธี  
4. วิธีการหลอ่นกก มีทัง้หมด 2 วิธี  
5. วิธีการย้อมสกีก มีทัง้หมด 3 วิธี  
6. วิธีการชกัปอ มีทัง้หมด 2 วิธี  
7. วิธีการลอกและขดูผิวปอ มีทัง้หมด 3 วิธี 
8.วิธีการกางและป่ันปอ มีทัง้หมด 3 วิธี  
9.วิธีการจดัท าฟืมทอเสือ่และสอดกก (การทอเสือ่) มีทัง้หมด 3 วิธี  
10. วิธีการสร้างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทัง้หมด 2 วิธี  
11. วิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 4 วิธี  
12. วิธีการพฒันาผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 2 วิธี  
13. วิธีการสร้างตราสนิค้า มีทัง้หมด 2 วิธี  
 

กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม
ทอเส่ือบ้านท่าแฉลบ 

1. วิธีการจกักก มีทัง้หมด 4 วิธี 
2. วิธีการตากก มีทัง้หมด 2 วิธี  
3. วิธีการหลอ่นกก มีทัง้หมด 2 วิธี  
4. วิธีการย้อมสกีก มีทัง้หมด 3 วิธี  
5. วิธีการชกัปอ มีทัง้หมด 2 วิธี  
6. วิธีการลอกและขดูผิวปอ มีทัง้หมด 3 วิธี  
7. วิธีการกางและป่ันปอ มีทัง้หมด 3 วิธี  
8. วิธีการจดัท าฟืมทอเสือ่และสอดกก (การทอเสือ่) มีทัง้หมด 3 วิธี  
9. วิธีการสร้างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทัง้หมด 2 วิธี  
10. วิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 4 วิธี  
11. วิธีการพฒันาผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 1 วิธี  
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12. วิธีการสร้างตราสนิค้า มีทัง้หมด 1 วิธี  
 

กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม
ทอเส่ือบ้านท่าแฉลบ 

วิธีการเตรียมพืน้ท่ี การปลกู การบ ารุงต้นกกและการเลอืกวตัถดิุบในการน าไปใช้มีทัง้หมด 6 วิธี  
วิธีการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้ มีทัง้หมด 7 วิธี 
 

กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของ
ชุมชนหลังวัดโรมนัคาทอลิก 

ไม่มีกระบวนการผลติใด ๆ เพราะไม่มีการสบืทอดในลกัษณะของวิสาหกิจชุมชนแล้ว 
จะมีก็แตก่ารถ่ายทอดความรู้ ด้านการเรียน การสอน ในระบบโรงเรียนเทา่นัน้ 

 
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม

ทอเส่ือบ้านเกาะโตนด 

วิธีการเตรียมพืน้ท่ี การปลกู การบ ารุงต้นกกและการเลอืกวตัถดิุบในการน าไปใช้ 
ไม่มีการเตรียมพืน้ท่ีในการปลกู แต่จะรับมาจากหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านอ่างหิน 

บ้านเสม็ดงาม 
วิธีการเตรียมวตัถุดิบในการน าไปใช้ มีทัง้หมด 4 วิธี โดยการเตรียมเส้นกกท่ีตดัแล้วท่ี

ซือ้มาจาก บ้านอ่างหิน บ้านเสม็ดงาม มาตากให้แห้ง น ามาหลอ่นและย้อมส ีเตรียมกางและป่ันปอ 
และการเตรียมสร้างลวดลายหรือการทอ  

ไม่มีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์  
ไม่มีการพฒันาผลติภณัฑ์  
ไม่มีการสร้างตราสนิค้า  
แต่จะสง่ผืนเสื่อท่ีทอแล้วมายงัชุมชนบ้านเสม็ดงามเพื่อท าการพฒันาเป็นสินค้าเพื่อ

จ าหนา่ยตอ่ไป 
 

กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม
ทอเส่ือเขาน้อย 



  83 

วิธีการเตรียมพืน้ท่ี การปลกู การบ ารุงต้นกกและการเลอืกวตัถดิุบในการน าไปใช้ 
ไม่ มีการเตรียมพืน้ ท่ี  เน่ืองจากสภาพพื น้ ท่ีไม่ เหมาะแก่การเพาะปลูกกก จึง

จ าเป็นต้องรับต้นกกมาจากหมู่บ้านข้างเคียง 
วิธีการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้ มีทัง้หมด 7 วิธี  
วิธีการผลติเส้นกกเป็นผืน (การทอ) ของหมู่บ้านเขาน้อย มีดงันี ้

1. วิธีการสะบดักก มีทัง้หมด 3 วิธี  
2. วิธีการจกักก มีทัง้หมด 4 วิธี  
3. วิธีการตากก มีทัง้หมด 2 วิธี  
4. วิธีการหลอ่นกก มีทัง้หมด 2 วิธี  
5. วิธีการย้อมสกีก มีทัง้หมด 3 วิธี  
6. วิธีการชกัปอ มีทัง้หมด 2 วิธี  
7. วิธีการลอกและขดูผิวปอ มีทัง้หมด 3 วิธี  
8. วิธีการกางและป่ันปอ มีทัง้หมด 3 วิธี  
9. วิธีการจดัท าฟืมทอเสือ่และสอดกก (การทอเสือ่) มีทัง้หมด 3 วิธี  
10. วิธีการสร้างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทัง้หมด 2 วิธี  
11. วิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 3 วิธี  
12. วิธีการพฒันาผลติภณัฑ์ มีทัง้หมด 1 วิธี  
13. วิธีการสร้างตราสนิค้า มีทัง้หมด 1 วิธี 
 
 

 

อภิปรายผล 

จากการลงพื น้ ท่ีด าเนินการสัมมนากลุ่มย่อยกับผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้แก่ 
นกัวิชาการศนูย์ศิลป์เสือ่ หวัหน้าศนูย์ศิลป์เสือ่ หวัหน้ากลุม่วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสือ่ และปราชญ์
ท้องถ่ิน ครูผู้สอนวิชาศิลปะพืน้บ้านโดยด าเนินการทุกชุมชน  โดยผู้ วิจัยได้น าแบบสมัภาษณ์ให้
ผู้ เข้าร่วมสมัมนาท า น ารายละเอียดเก่ียวกับสมัภาษณ์มาวิเคราะห์  น าข้อมูลกลบัไปให้ผู้ ร่วม
สมัมนาตรวจสอบความถกูต้อง น าข้อมลูท่ีตรวจสอบแล้วมาวิเคราะห์ โดยการน าทฤษฎีการจดัการ
ความรู้ KM จึงท าให้ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้  

การถ่ายทอดความรู้แบบนอกระบบ ในแต่ละชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้ท่ีคล้ายคลงึ
กัน คือ ผู้สอนใช้วิธีการเลา่สูก่ันฟัง โดยผู้สอนจะเลา่ประสบการณ์ความรู้และความสามารถด้าน
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การทอเสือ่กก ท่ีตนถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีถกูสัง่สมมาเป็นเวลานานจนเกิดความช านาญ 
เป็นการสอนแบบพอ่สอนลกูค่อยเป็นคอ่ยไป มีการพูดคยุ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอน
และผู้ เรียน ผู้วิจยัเห็นวา่ เป็นการถ่ายทอดท่ีสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีภายในครอบครัว สามารถสร้าง
รายได้และเป็นการปลกูฝังวฒันธรรมอนัดีงามให้กบัลกูหลานได้เป็นอยา่งดี แตเ่ม่ือหมดรุ่นนีไ้ปแล้ว
ความรู้ดังกล่าว ท่ีถ่ายทอดกันอาจจะสูญหายได้ เพราะไม่มีการจัดเก็บความรู้แบบจริงจัง มี
เพียงแตท่ ากนัภายในครอบครัวเทา่นัน้ 

สว่นการถ่ายทอดความรู้แบบในระบบ หรือ การถ่ายทอดความรู้ภายในโรงเรียน ขึน้อยู่
กับทางโรงเรียนว่าจะมีการจัดหลกัสูตรอย่างไร และครูผู้สอนมีวิธีการถ่ายทอดในลกัษณะ ซึ่งถ้า
น ามาเปรียบเทียบทัง้สองโรงเรียนแล้วนัน้ ผู้วิจยัเห็นวา่จะมีความแตกตา่งกนัในเร่ือง การประยกุต์
ผลงาน ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้โรงเรียนสตรีมารดาพิทกัษ์มีการปรับเปลีย่นลวดลายของเสือ่โดย
ให้นกัเรียนใช้โปรแกรม ทางคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบลวดลาย และมีการใช้ดิน้เงิน ดิน้ทอง ใน
การเก็บขอบของเสือ่ท่ีทอแล้ว ซึง่ถือวา่มีการประยกุต์ และ มีความสร้างสรรค์เป็นอยา่งดี 

ในส่วนของศึกษากระบวนการผลิตท่ีส่งผลต่อ ผู้ ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ใน
อนาคต นัน้ มีเพียงบางชุมชนท่ีสามารถท าการผลิตได้ในทุกขัน้ตอน ตัง้แตก่ารปลูกกก จนถึงการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์  แต่ในบางชุมชนไม่ได้มีแหลง่ผลติ เพราะไม่มีพืน้ท่ีในการปลกูกก จึงต้องอาศยั
การสัง่ซือ้จากชุมชนในบริเวณใกล้เคียงแตจ่ะมีการจดัหนา่ยในรูปแบบของการแปรรูปผลติภณัฑ์ 
จากการสมัภาษณ์ครูช่างหลาย ๆ ท่าน ให้ค าตอบท่ีคล้ายคลงึกัน วา่ ในภายภาคหน้า อาชีพการ
ท าเสื่อกกจันทบูรจะค่อย ๆ ลดน้อยลงเร่ือย ๆ เพราะคนรุ่นหลงัไม่มีความสนใจท่ีท าการฝึกฝน
อาชีพนี ้เพราะเขาเหลา่นัน้คิดวา่ อาชีพการท าเสือ่กก อาจไม่เพียงพอตอ่การชีพได้ รวมไปถึงความ
นิยมในการท าอาชีพ อ่ืน ๆ จึงท าให้ต้องขวนขวายไปศึกษาตอ่ในตา่งจังหวดั หรือ ในตวัเมือง บาง
ครอบครัวเลา่วา่ แปลงกกท่ีได้รับมรดกจากรุ่นสูรุ่่นนัน้ ได้มีการแบง่ขายให้นายทุนเพื่อไปท ากิจการ
หรือธุรกิจไปบางสว่นแล้ว ยงัคงเหลอืแคเ่พียงรุ่นพอ่ แม่ ปู่  ยา่ ตา ยาย เทา่นัน้ ท่ียงัคงอาชีพนีต้อ่ไป 
เพราะพวกเขาได้ถกูสัง่สมประสบการณ์และเห็นการท าอาชีพทอเสือ่มาตัง้แตเ่ด็กจนโต แนวโน้มใน
อนาคตข้างหน้าอาชีพการท าเสือ่กกอาจจะสญูหายไปคงเหลอืไว้เพียงแคอ่นสุรณ์ให้คนรุ่นหลงัได้ด ู 

ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า อาชีพการท าเสื่อกกนัน้มีความส าคัญทัง้ทางด้านการหาเลีย้ง
ครอบครัว มีคุณค่าทางด้านจิตใจ และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากกว่า 100 ปี จึงควรมีการ
สนบัสนนุการท าอาชีพทอเสือ่กก และมีการขยายขอบเขตให้มากขึน้ เพราะไม่วา่จะเป็น สภาพทาง
ภมิูอากาศ ภมิูประเทศ หรือพืน้ท่ีในการปลกูท่ีมีความเหมาะสมแก่การปลกูกกเป็นอยา่งมากจึงท า
ให้เสื่อกกจนัทบูรนัน้มี มีความสวยงาม ทนทาน และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนท่ีอ่ืน ๆ อีก
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ทางหนึ่งท่ีจะสามารถช่วยสืบทอดอาชีพนี ้ได้ ตัวผู้วิจัยคิดว่า ทางรัฐบาลควรสง่เสริมในเร่ืองของ
การขายให้กบัชาวบ้าน เพราะจะท าให้ เกิดการสร้างรายได้ท่ีมากขึน้ พวกเขาเหลา่นัน้ก็จะสามารถ
น าเงินรายได้จากอาชีพไปจุนเจือครอบครัว ไม่แน่อนาคตข้างหน้าอาจจะมีลกูหลานหันกลบัมา
สนใจ ในอาชีพนีแ้ละมีการด ารงตอ่ไปเร่ือย ๆ  

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ในด้านของการถ่ายทอดความรู้การท าอาชีพทอเสื่อกกนอกระบบ เช่นศูนย์การ

เรียนรู้การทอเสื่อกก กลุม่แม่บ้าน กลุม่ทอเสื่อ ควรมีการจัดวางระบบท่ีดี และก าหนดมาตรฐาน
ของแตล่ะแห่งว่าควรมีการจัดการอย่างไร พร้อมทัง้มีการจดบนัทึกรายละเอียดของการเรียน การ
สอนในแตล่ะครัง้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงข้อดี และข้อเสยี เพื่อน าไปสูก่ารพฒันา ปรับปรุงให้ดีขึน้
ในครัง้ตอ่ ๆ ไป  

2. ในด้านของการผลิตผลงาน การจ าหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชน 
ควรมีสว่นท่ีเก่ียวข้องมาให้การสนบัสนนุและรองรับสินค้าท่ีชุมชนผลิตออกมา น าไปจ าหน่ายโดย
การกระจายสนิค้าไปยงัทัว่ประเทศและตา่งประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางและรายได้ให้กบัชุมชน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองการน าองค์ความรู้ เร่ืองของเสื่อกกจันทบูรและการ

ออกแบบผลติภณัฑ์เสือ่กก มาจดัให้อยูใ่นรูปแบบการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนเพิ่มมากขึน้ 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเร่ืองการสนบัสนุนการจ าหน่ายและการสง่ออกให้กับชุมชน 

โดยมีการเช่ือมโยงเครือขา่ยของผู้สนบัสนนุ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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การสะบดักก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วดัเส้นกกตามขนาด 
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ย้อมสกีก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เส้นกกท่ีตากแห้งแล้วพร้อมในการน าไปทอเป็นผืน 
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ต้นปอกระเจา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขดูผิวปอกระเจา 
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ผิวปอกระเจาท่ีท าการหวีเป็นเส้น ๆ แล้วน ามาตากแห้ง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เคร่ืองป่ันเส้นปอกระเจา 
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ลกัษณะทา่นัง่ของคนทอ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การขึน้ลวดลายเป็นผืน 
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แบบสอบถาม 
เร่ืองการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน การทอเส่ือกกของ

จังหวดัจนัทบุรี 

 
วิธีการให้ความรู้ในการเตรียมพืน้ที่และการเลือกวัตถุดิบในการน าไปใช้ 

1. ครูผู้สอนมีวิธีในการจัดล าดบัความรู้ท่ีจะใช้สอนผู้ เรียน เก่ียวกบัการเตรียมพืน้ท่ีใน
การน าไปใช้ อยา่งไร 

โปรดระบุ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………… 

2. วิธีการให้ความรู้ของครูผู้สอนเก่ียวกบัการเตรียมพืน้ท่ี มีทัง้หมดก่ีวิธี 
□ 1 วธิ ี  □ 2 วธิ ี □ 3 วธิ ี □ มากกวา่ 3 วธิ ี
3. โปรดระบุวา่ มีวิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมพืน้ท่ีอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

4. มีการใช้แรงจูงใจหรือแรงเสริมให้กบัผู้ เรียนหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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5. มีการใช้สือ่ในการสอนหรือไม่ ใช้อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6. มีการประเมินประสทิธิภาพของผู้ เรียน เพื่อการน าไปใช้ในชีวิตจริงอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

วิธีการให้ความรู้เก่ียวกับการเตรียมวัตถุดิบในการน าไปใช้ 

1. ครูผู้สอนมีวิธีในการจดัล าดบัความรู้ท่ีจะใช้สอนผู้ เรียน เก่ียวกบัการเตรียมวตัถดิุบ
ในการน าไปใช้ อยา่งไร 

โปรดระบุ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้ มีทัง้หมดก่ีวิธี 
□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
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โปรดระบุวา่ มีวิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมวตัถดิุบอยา่งไรบ้าง 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

4. มีการใช้แรงจูงใจหรือแรงเสริมให้กบัผู้ เรียนหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

5. มีการใช้สือ่ในการสอนหรือไม่ ใช้อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6. มีการประเมินประสทิธิภาพของผู้ เรียน เพื่อการน าไปใช้ในชีวิตจริงอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
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วิธีการให้ความรู้ในการ ผลิตเส้นกกเป็นผืน (การทอ) 

1. ครูผู้สอนมีวิธีในการจัดล าดบัความรู้ท่ีจะใช้สอนผู้ เรียน เก่ียวกับการผลิตเส้นกก
เป็นผืนอยา่งไร 

โปรดระบุ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2.วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการสะบดักกให้กบัผู้ เรียน มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มวีธิกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการสะบดักกอย่างไรบา้ง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

4.วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการจกักกให้กบัผู้ เรียน มีทัง้หมดก่ีวิธี   

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มวีธิกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการจกักกอย่างไรบา้ง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

5.วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการตากกให้กบัผู้ เรียน มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
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โปรดระบุวา่ มวีธิกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการตากกกอย่างไรบา้ง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

5.วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการหลอ่นกกให้กบัผู้ เรียน มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มวีธิกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการหล่อนกกอย่างไรบา้ง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6.วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการย้อมสกีก มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี   □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มวีธิกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการยอ้มสกีกอย่างไรบา้ง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

7.วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการชกัปอ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มวีธิกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการชกัปออย่างไรบา้ง 

1) 
2) 
3) 
4) 
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5) 
8.วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการลอกและขดูผิวปอ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มวีธิกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการลอกและขดูผวิปออย่างไรบา้ง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

9.วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการกางและป่ันปอ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มวีธิกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการกางและปัน่ปออย่างไรบา้ง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

10.วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการทอเสือ่ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มวีธิกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการทอเสื่ออย่างไรบา้ง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

11.วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี      □ 2 วิธี          □ 3 วิธี       □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุว่า มีวธิกีารให้ความรู้เกี่ยวกบัการสร้างลวดลายบนผนืเสื่อ  อย่างไร

บา้ง 
1) 
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2) 
3) 
4) 
5) 

12. มีการใช้แรงจูงใจหรือแรงเสริมให้กบัผู้ เรียนหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

13. มีการใช้สือ่ในการสอนหรือไม่ ใช้อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 

14. มีการประเมินประสทิธิภาพของผู้ เรียน เพื่อการน าไปใช้ในชีวิตจริงอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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วิธีการให้ความรู้ การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ 

1. ครูมีวิธีในการจัดล าดบัความรู้ท่ีจะใช้สอนผู้ เรียน เก่ียวกับการผลิตเส้นกกเป็นผืน
อยา่งไร 

โปรดระบุ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

2. วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์อยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

3. วิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาผลติภณัฑ์ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัการพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

4. วิธีการให้ความรู้ในการสร้างตราสนิค้า มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการให้ความรู้เก่ียวกบัในการสร้างตราสนิค้าอยา่งไรบ้าง 



  108 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

5. มีการใช้แรงจูงใจหรือแรงเสริมให้กบัผู้ เรียนหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

6. มีการใช้สือ่ในการสอนหรือไม่ ใช้อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7. มีการประเมินประสทิธิภาพของผู้ เรียน เพื่อการน าไปใช้ในชีวิตจริงอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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วิธีการเตรียมพืน้ที่ การปลูก การบ ารุงต้นกกและการเลือกวัตถุดิบในการ
น าไปใช้ 

 
1. วิธีการเตรียมพืน้ท่ี มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการเตรียมพืน้ท่ีอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

วิธีการเตรียมวัตถุดิบในการน าไปใช้ 

1.วิธีการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการเตรียมวตัถดิุบอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5)  

วิธีการผลิตเส้นกกเป็นผืน (การทอ)  

1.วิธีการสะบดักก มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสะบดักกอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
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5) 
2.วิธีการจกักก มีทัง้หมดก่ีวิธี   

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการจกักกอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

3.วิธีการตากก มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการตากกกอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

4.วิธีการหลอ่นกก มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการหลอ่นกกอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

5.วิธีการย้อมสกีก มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการย้อมสกีกอยา่งไรบ้าง 

1) 
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2) 
3) 
4) 
5) 

6.วิธีการชกัปอ มีทัง้หมดก่ีวิธี 
□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการชกัปออยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

7.วิธีการลอกและขดูผิวปอ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการลอกและขดูผิวปออยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

8.วิธีการกางและป่ันปอ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการกางและป่ันปออยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

9.วิธีการจดัท าฟืมทอเสือ่และสอดกก (การทอเสือ่) มีทัง้หมดก่ีวิธี 
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□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
 
 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการจดัท าฟืมทอเสือ่และสอดกก (การทอเสือ่) อยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

10.วิธีการสร้างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสร้างลวดลายบนผืนเสือ่อยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

วิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์มีทัง้หมดก่ีวิธี 
1. วิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ มีทัง้หมดก่ีวิธี 
□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์อยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
5) 

2. วิธีการพฒันาผลติภณัฑ์ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งไรบ้าง 

1) 
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2) 
3) 
4) 
5) 

3. วิธีการสร้างตราสนิค้า มีทัง้หมดก่ีวิธี 
□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสร้างตราสนิค้าอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

วิธีการเตรียมพืน้ที่ การปลูก การบ ารุงต้นกกและการเลือกวัตถุดิบในการ
น าไปใช้ 

วิธีการเตรียมพืน้ท่ี มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการเตรียมพืน้ท่ีอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

วิธีการเตรียมวัตถุดิบในการน าไปใช้ 

วิธีการเตรียมวตัถดิุบในการน าไปใช้ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการเตรียมวตัถดิุบอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
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4) 
วิธีการผลิตเส้นกกเป็นผืน (การทอ)  

1.วิธีการสะบดักก มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสะบดักกอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

2.วิธีการจกักก มีทัง้หมดก่ีวิธี   

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการจกักกอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

3.วิธีการตากก มีทัง้หมดก่ีวิธี 
□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการตากกกอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

4.วิธีการหลอ่นกก มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการหลอ่นกกอยา่งไรบ้าง 
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1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

5.วิธีการย้อมสกีก มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการย้อมสกีกอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6.วิธีการชกัปอ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการชกัปออยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

7.วิธีการลอกและขดูผิวปอ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการลอกและขดูผิวปออยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
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8.วิธีการกางและป่ันปอ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการกางและป่ันปออยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

9.วิธีการจดัท าฟืมทอเสือ่และสอดกก (การทอเสือ่) มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการจดัท าฟืมทอเสือ่และสอดกก (การทอเสือ่) อยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

10.วิธีการสร้างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสร้างลวดลายบนผืนเสือ่อยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

วิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์มีทัง้หมดก่ีวิธี 
1. วิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์อยา่งไรบ้าง 

1) 
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2) 
3) 
4) 
5) 

2. วิธีการพฒันาผลติภณัฑ์ มีทัง้หมดก่ีวิธี 
□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

3. วิธีการสร้างตราสนิค้า มีทัง้หมดก่ีวิธี 

□ 1 วิธี  □ 2 วิธี  □ 3 วิธี  □ มากกวา่ 3 วิธี 
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสร้างตราสนิค้าอยา่งไรบ้าง 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 
 

 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล บุศรินทร์  สายรัตน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 11 พฤศจิกายน 2535 
สถานที่เกิด อ.เมือง จ.จนัทบุรึ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2554 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  

จาก โรงเรียนบ้านแก้ว จ.จนัทบุรี  
พ.ศ.2558 ศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาศิลปกรรม        
(ออกแบบประยกุต์ศิลป์)   
จาก มหาวิทยาลยัราชภฎัร าไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี  
พ.ศ.2562 การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาศิลปศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 15/33 ม.4 ต.ทา่ช้าง อ.เมืองจนัทบุรี จ.จนัทบุรี 22000   
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