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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
บทนา

ภูมิหลัง
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของไทย ถือเป็ นคุณค่าและเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้
ถ่ายทอดจากคนรุ่ นหนึ่ง มาสู่คนอี กรุ่ นหนึ่ง เพื่ อ ใช้ ในการดารงชี วิตให้ เกิ ดความเหมาะสมตาม
ลักษณะทางกายภาพในท้ องถิ่นนัน้ อาทิ จังหวัดจันทบุรี มี ภูมิศาสตร์ พื ้นที่ที่เหมาะแก่การปลูก
เพราะในพื ้นที่บริ เวณนันเป็
้ นพื ้นที่ติดทะเล ซึง่ มีน ้าจืดไหลมารวมกัน เรี ยกว่า (น ้ากร่อย) ด้ วยเหตุนี ้
จึงทาให้ เส้ นกกของจังหวัดจันทบุรีมีลกั ษณะต่างจากที่อื่ น ๆ คือ จะมี เส้ นที่ใหญ่ เหนียว เวลาผ่า
ตรอกออกมาจะมี เส้ นเล็ก แข็งแรง ทนต่อ การใช้ งาน เหมาะกับการทอเป็ น ลวดลายที่ ใช้ ความ
ละเอียดสูง ภูมิปัญญาดังเดิ
้ มของการทอเสือ่ กกได้ มีการปรับปรุ ง เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่องจากที่
ลงมือปฏิบตั ิเพื่อการใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นของตนให้ ค้ มุ ค่า นามาใช้ ประโยชน์ในการดารงชีวิตก็
กลับกลายมาเป็ นการทอเพื่อนามาใช้ ในการประกอบเป็ นอาชีพเสริ มหรื อหลักเพื่อหารายได้ มาสู่
ครอบครัว เพราะเสื่อกกจันทบูรนัน้ มีจุดเด่นและมี ความพิเศษต่างจากที่อื่น ดังที่กล่าวมาข้ างต้ น
แล้ วนัน้ อีกทังยั
้ งมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร อาทิเช่น สีเสือ่ กกแบบดังเดิ
้ ม คือสีแดง ดา ทาให้
เป็ นที่นิยมของผู้บริ โภค ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ อาชีพการทอเสื่อกกมีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดนิ่งมา
จนถึงปั จจุบนั
ชุ ม ชนที่ มี ค วามช านาญได้ มี ก ารรวมกลุ่ม กัน เพื่ อ แปรรู ป เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ ที่ มี ค วาม
สวยงามตามยุคสมัย สามารถส่งจาหน่ายให้ กับชุมชนบริ เวณใกล้ เคียง ทังภายในประเทศและยั
้
ง
สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ อีกด้ วย ชุมชนเหล่านี ้มีวีชี วิตที่ดารงอยู่ควบคูไ่ ปกับภูมิปัญญา
มาตัง้ แต่ดงเดิ
ั ้ มจึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ ในแต่ละท้ องถิ่ นที่มีความแตกต่างกันออกไปขึ ้นอยู่กับ
ความเหมาะสม ก่อให้ เกิดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยูเ่ ดิมในชุมชนท้ องถิ่นต่าง ๆ แล้ ว
พัฒนาเลือกสรร ปรับปรุ งองค์ความรู้ เหล่านันจนเกิ
้
ดทักษะเพื่อแก้ ปัญหาในองค์กรท้ องถิ่ นนัน้ ๆ
เพราะภูมิปัญ ญาท้ องถิ่ นนัน้ คือความรู้ ความสามารถ และสติปัญ ญาในการแก้ ไขปั ญ หาและ
วิกฤตการณ์ ในการด ารงชี วิต และการพัฒ นาคนในสังคม เศรษฐกิ จ ของชุม ชนต่า ง ๆ ที่คิ ด ค้ น
ปรับปรุง สืบทอด ถ่ายถอดความรู้กันอย่างต่อเนื่อง (โกสุม เจริ ญรวย, 2551) เพราะกระบวนการที่
ดีจะมีสว่ นสาคัญในการส่งเสริ มให้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นนัน้ ๆ เกิดความยัง่ ยืนและพัฒนาต่อไปอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง ซึง่ ในปั จจุบนั นี ้การถ่ายทอดความรู้ ทางภูมิปัญญาการทอเสือ่ กกของชาวบ้ านในจังหวัด
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จันทบุรี ยังคงมีการพัฒนาอยู่ แต่หากยังมีปัญหาบางประการอยู่ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งปั ญหาด้ าน
การจัด เก็ บองค์ ค วามรู้ ที่เป็ น ระบบ เพราะเป็ นเพี ยงวิธีบอกเล่า ทาให้ ดูและฝึ กฝนในครอบครั ว
เท่านัน้ และอีกประการหนึง่ คือ เด็กรุ่นใหม่เห็นว่าการทอเสื่อมีความยุง่ ยาก กว่าจะได้ มาซึง่ ผลงาน
สาเร็ จนันจะต้
้
องใช้ ระยะเวลาในการทอนานและใช้ คนทอหลายคน จึงต้ องมีการแบ่งสรร ปั นส่วน
ค่าตอบแทนให้ กบั คนทอเท่า ๆ กัน เมื่อหักต้ นทุนการผลิตแล้ วจะเหลือรายได้ ที่เป็ นกาไรไม่มากนัก
ส่งผลให้ เด็ ก รุ่ น ใหม่ ไม่ ส นใจอาชี พ ทอเสื่อ กกอย่า งจริ ง จัง และนิ ย มไปประกอบอาชี พ อื่ น ที่ มี
ค่าตอบแทนสูงกว่านัน่ เอง ซึง่ หากหมดรุ่นผู้ใหญ่ในปั จจุบนั แล้ ว ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเรื่ องเสือ่ กกอาจ
สูญหายได้
จากความสาคัญที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ จึงทาให้ ผ้ วู ิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษารูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก และศึกษากระบวนการผลิตที่สง่ ผลต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในแต่ละท้ องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี ที่ยงั คงมีการสืบทอดและดารงอาชีพ
ทอเสื่อกกอยู่ อันได้ แก่ ชุมชนบ้ านบางสระเก้ า ชุมชนบ้ านเสม็ ดงาม ชุมชนบ้ านท่าแฉลบ ชุม ชน
หลังวัด โรมันคาทอลิก ชุ มชนบ้ านเกาะโตนด และชุม ชนบ้ านเขาน้ อ ย เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาการทอเสือ่ กกต่อไป
ความมุ่งหมายในงานวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก ของจังหวัด
จันทบุรี
2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตที่สง่ ผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคต
ความสาคัญของการวิจัย
ผลที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้จะสามารถนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาด้ านการถ่ายทอด
ความรู้ และกระบวนการผลิต ทัง้ ภายในชุมชนและผู้ที่สนใจอาชีพ ทอเสื่อ กก อี กทังยั
้ งก่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาในด้ านการเรี ยน การสอนวิชาศิลปะพื ้นบ้ านภายในโรงเรี ยนอีกด้ วย
แหล่ งข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัย
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นชุมชนที่ยงั มีการอนุรักษ์ และทาอาชีพทอเสื่อกกอยู่ มี
ทังหมด
้
6 ชุมชน ได้ แก่
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- ชุมชนบ้ านบางสระเก้ า
- ชุมชนบ้ านเสม็ดงาม
- ชุมชนบ้ านท่าแฉลบ
- ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิก
- ชุมชนบ้ านเกาะโตนด
- ชุมชนบ้ านเขาน้ อย

นิยามศัพท์ เฉพาะ
รู ปแบบการถ่ายทอดความรู้ หมายถึง วิธีการให้ ความรู้ ด้านการเตรี ยมพื ้นที่และการ
เลือกวัตถุดิบในการนาไปใช้ การทอเสือ่ กก การแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ และการเผยแพร่ สสู่ มาชิกใน
ครอบครัว สถานศึกษา กลุม่ แม่บ้านและชุมชนในจังหวัดจันทบุรี
กระบวนการผลิต ผลิตภัณ ฑ์ เสื่อ กกของจังหวัด จัน ทบุ รี หมายถึ ง ขันตอนการผลิ
้
ต
ผลิตภัณฑ์เสือ่ กกของจังหวัดจันทบุรี ซึง่ มีรายละเอียดขันตอนดั
้
งนี ้
1. การเตรี ยมพื ้นที่และการเลือกวัตถุดิบในการนาไปใช้
2. การทอเสือ่ กก
3. การแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น หมายถึง ภูมิปัญญาการทอเสือ่ กกในจังหวัดจันทบุรี อันได้ แก่
- ชุมชนบ้ านบางสระเก้ า
- ชุมชนบ้ านเสม็ดงาม
- ชุมชนบ้ านท่าแฉลบ
- ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิก
- ชุมชนบ้ านเกาะโตนด
- ชุมชนบ้ านเขาน้ อย
ทฤษฎีการจัดการความรู้ KM หมายถึง การรวบรวมองค์ ความรู้ ที่มีอ ยู่ในองค์ กร ซึ่ง
กระจัด กระจายอยู่ในตัวบุ ค คล หรื อ เอกสาร มาพัฒ นาให้ เป็ นระบบ เพื่ อ ให้ ทุก คนในองค์ ก ร
สามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทังปฏิ
้ บตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้ องค์ กรมี ความสามารถเชิ งแข่งขัน สูงสุด การจัดการความรู้ คือเครื่ อ งมื อ เพื่อ การบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้ อย 4 ประการไปพร้ อม ๆ กัน ได้ แก่ (1) การบรรลุเป้าหมายของงาน (2) การบรรลุ

4
เป้าหมายด้ านการพัฒนาคน (3) การบรรลุเป้าหมายด้ านการพัฒนาองค์กรไปเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ (4) การบรรลุเป้หมายของการเป็ นชุมชน หมู่คณะ ที่มีความเอื ้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่ องการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอ
เสือ่ กก ของจังหวัดจันทบุรี มีดงั นี ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
เรื่ อง ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกก ของ
จังหวัดจันทบุรี มีเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา ค้ นคว้ า ตามลาดับดังนี ้
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
2. ความรู้เบื ้องต้ นขันพื
้ ้นฐานเกี่ยวกับการทอเสือ่ กก
3. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่สมั พันธ์ กบั การทอเสือ่ กก ของจังหวัดจันทบุรี
4. ทฤษฎีการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

1. ข้ อมูลเกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี เป็ นจังหวัดทางชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มี เนื ้อที่
6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้ วยป่ าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุม่ น ้า และที่
ราบชายฝั่ งทะเล ในส่วนของพื ้นที่ป่าไม้ มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื ้นที่ทงจั
ั ้ งหวัดมีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดฉะเชิ งเทรา และสระแก้ วทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศ
กัม พู ช า ทิ ศ ใต้ ติ ด กั บ อ่ า วไทย และทิ ศ ตะวัน ตกติ ด กั บ จัง หวัด ระยองและชลบุ รี อยู่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 245 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ทางตอน
ใต้ ของจังหวัด โดยอาชี พที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพมากที่สดุ คือเกษตรกรรมและ
ประมง และศาสนาที่มีการนับถือมากที่สดุ ในจังหวัดคือศาสนาพุทธ {บรรจบ วงษ์ พิพฒ
ั น์พงษ์ ,
จันทบุรีเป็ นเมืองที่มีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน ก่อตังโดยชนชาติ
้
ชอง จังหวัดจันทบุรีเป็ นเมือง
ที่มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ ไทยอยู่ 3 ครั ง้ คือ ครั ง้ ที่ 1 สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธนบุรีใช้ จังหวัด
จันทบุรีในการรวบรวมไพร่ พลและเสบียงอาหาร ครัง้ ที่ 2 เกิดสงครามอานัมสยามยุทธในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั และครัง้ ที่ 3 ฝรั่งเศสยึดเมือ งจันทบุรีเป็ นเมือ งประกัน
หลังจากเกิ ดวิกฤตการณ์ ปากน ้าในรั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ด้ วย
ความที่จังหวัดจันทบุรีมีความสาคัญต่อเหตุการณ์ ทางประวัติศาสตร์ หลายเหตุการณ์ และมีความ
หลากหลายทางภูมิประเทศ ส่งผลให้ จงั หวัดจันทบุรีเป็ นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทังทางธรรมชาติ
้
และทางวัฒนธรรมหลายแห่ง (สารคดี, 2538)
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จังหวัดจันทบุรี เป็ นจังหวัดที่อยู่ทางชายฝั่งทะเลด้ านตะวันออกของประเทศไทยได้ รับ
อิทธิ พลของลมทะเลและลมมรสุม ทาให้ อากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อ นและไม่หนาวจัดในฤดูหนาว
เป็ นจังหวัดที่มีฝนตกชุก ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้ วยเทือกเขา ลุม่ น ้า ลาธาร ที่ราบลุม่ แม่น ้า
เกาะบริ เวณชายฝั่ง ลักษณะภูมิประเทศดังกล่าวมีผลต่อการประกอบอาชีพของราษฏร เช่น การทา
สวนผลไม้ เพื่อจาหน่ายและการส่งออก นากุ้ง การค้ าอัญมณีและเครื่ องประดับ การปลูกต้ นกกใน
บริ เวณที่มีน ้ากร่อยเพื่อนาไปทอเป็ นผืน แปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ ส่งออกเพื่อจาหน่าย จากความอุดม
สมบู รณ์ ในด้ านต่าง ๆที่หลากหลายจนทาให้ จังหวัดจันทบุรีมีคาขวัญที่ว่า น ้าตกลือ เลื่อ ง เมื อ ง
ผลไม้ พริ กไทยพันธุ์ ดี อัญ มณี มากเหลือ เสื่อ จันทบูร สมบูรณ์ ธรรมชาติ สมเด็จ พระเจ้ าตากสิน
มหาราชรวมญาติ กู้ชาติที่จนั ทบุรี (อรวรรณ ใจกล้ า, 2525)
1.1 ประวัติความเป็ นมา
จันทบุรีเป็ นเมืองเก่า จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เชื่ อกันว่ามี อายุไม่ต่ากว่า
1,000 ปี สร้ างขึ ้นโดยชนชาติ ชอง บางตานานก็ ว่าสร้ างโดยชนชาติ ขอม หัวเมื อ งเดิมตามศิลา
จารึ กเรี ยกว่า "ควนคราบุรี" ชาวพื ้นเมืองเรี ยกว่า "เมืองกาไว" ตามชื่อผู้ปกครอง เมืองจันทบุรีเดิม
ตังอยู
้ ่บริ เวณหน้ าเขาสระบาป มีชนพื ้นเมืองเดิมอาศัยอยู่เรี ยกว่า ชาวชอง มี ภาษาพูดเป็ นภาษา
ของตนเอง ซึง่ แตกต่างจากภาษาไทยและภาษาเขมร เจ้ าผู้ครองเมืองที่ยิ่งใหญ่ในตานานคือ พระ
เจ้ าพรหมทัต ( พ.ศ. 1349-1399 ) ครัน้ ถึงปี พ.ศ. 1800 ได้ มีการย้ ายถิ่ นฐานมาสร้ างเมื องใหม่ที่
บ้ านหัววัง ตาบลพุงทลาย ซึ่งอยู่ใกล้ กับแม่น ้าจันทบุรีในปั จจุบนั (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2559)
ต่อมาปี พ.ศ. 2200 ได้ ย้ายมาสร้ างเมืองใหม่ที่บ้านลุม่ อยูท่ างฝั่ งตะวันตกของแม่น ้าจันทบุรี ในปี
พ.ศ. 2310 หลังจากกรุงศรี อยุธยาเสียกรุงให้ แก่พม่า สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชได้ เข้ ายึดเมือง
จันทบุรีเพื่อใช้ เป็ นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและรวบรวมกาลังพลในการกอบกู้กรุ งศรี อ ยุธยาคืน
จากพม่า ในคราวนัน้ เจ้ าเมื องจันทบุรีนามว่าเจ้ าขรัวหลาน (ยศเจ้ าเมื องจันทบุรีเดิม) ชึ่งราษฎร
เลือกขึ ้นเมื่อเสียกรุงศรี อ ยุธยา โดยหวังว่าพระยาจันทบูร จะช่วยปกป้องรักษาเมืองจันทบุรีให้ อยู่
รอดสืบต่อไป ได้ ต่อต้ านกองทัพของสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช โดยได้ พยายามทาทุกวิถีทาง
เพื่อให้ เมืองจันทบุรีอยูร่ อดเป็ นอิสระ รักษาแผ่นดินไว้ ให้ ชนชาติบูรพา แต่สดุ ท้ ายก็ต้องปราชัยพ่าย
แพ้ แก่กองทัพของสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช โดยพระองค์ทรงใช้ พญาช้ างศึกบุกชนกาแพง
เมืองจนสามารถเข้ าตีเมืองเอาไว้ ได้ สาเร็ จ เจ้ าเมืองจันทบุรีได้ หลบภัยไปอาณาจักรกัมพูชาจนถึง
แก่อสัญกรรม เมืองจันทบุรีจึงตกเป็ นของสยามนับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา (สารคดี, 2538)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสได้ เข้ ายึดเมื องจันทบุรีไว้ นานถึง 11 ปี เนื่องจากสยามมี ข้อพิพาท
เรื่ อ งดินแดนฝั่ งขวาของแม่นา้ โขง โดยฝรั่ งเศสกล่าวหาว่าสยามล่วงล ้าดินแดนอาณานิคมของ

7
ฝรั่งเศส ส่วนสยามได้ อ้างว่าดินแดนดังกล่าวเป็ นของสยาม ฝ่ ายสยามเห็นว่าจะต่อ สู้ทางทหาร
ฝรั่งเศสไม่ได้ จึงขอเปิ ดการเจรจา ทางฝรั่งเศสยื่นคาขาด โดยฝ่ ายสยามต้ องยอมยกดินแดนที่เป็ น
ข้ อ พิ พ าทรวมทัง้ เกาะทัง้ หมดในลาน า้ โขง พร้ อมเงิน อี ก หนึ่ง ล้ านฟรังก์ และสามล้ า นบาท โดย
จนกว่าจะดาเนิน การเสร็ จฝรั่ งเศสจะยึดเมื อ งจันทบุรีไว้ ก่อ น แต่เมื่ อ ทางสยามดาเนินการเสร็ จ
ฝรั่ งเศสไม่ ได้ ถ อนก าลังออก ฝ่ ายสยามจึง ต้ อ งยอมยกเมื อ งตราดและเมื อ งประจัน ตคี รีเขตร์
( เกาะกง ) เพื่อแลกกับเมืองจันทบุรี และอีกหนึ่งปี ต่อมาสยามยอมยกเมืองพระตะบอง เสียมราฐ
และศรี โสภณ เพื่ อแลกเมื อ งตราดคืน มา แต่ฝรั่ งเศสไม่ ได้ คื นเมื อ งประจันตคี รีเขตร์ แต่อ ย่างใด
ปั จจุบนั เมื องประจันตคีรีเขตร์ จึงอยู่ในอาณาเขตประเทศกัมพูชา ต่อมามีการจัดระเบียบบริ หาร
ราชการส่วนภูมิภาคเป็ นแบบมณฑลเทศาภิบาล จัดตังมณฑลจั
้
นทบุรี โดยมีเมืองจันทบุรี ระยอง
และตราดอยู่ในเขตการปกครองจนถึงปี พ.ศ. 2476 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ น
ระบอบประชาธิปไตย จึงยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลและได้ จัดระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินใหม่
โดยแบ่งออกเป็ นจังหวัดและอาเภอ ดังนันเมื
้ องจันทบุรีจึงมีฐานะเป็ นจังหวัดจนถึงปั จ จุบนั นี ้
1.2 สภาพทัว่ ไป

ภาพประกอบ 2 สัญลักษณ์ประจาจังหวัดจันทบุรี

สัญลักษณ์จงั หวัดจันทบุรี (ตราประจาจังหวัด)
รูปกระต่ายอยูใ่ นดวงจันทร์ เปล่งแสงเป็ นประกาย แสงจันทร์ หมายถึงความ
สวยงาม เยือกเย็น ละมุนละไม เปรี ยบได้ กับความสงบ รื่ นรมย์ และร่มเย็นเป็ นสุขของภูมิภาคนี ้ รู ป
กระต่ายเป็ นสัญลักษณ์ สว่ นหนึ่งของดวงจันทร์ ซึ่งชาวไทยทัว่ ไปเชื่ อ ว่ามีอ ยู่เช่นนันมาแต่
้
ดึกดา
บรรพ์ เช่นเดียวกับที่จันทบุรีเป็ นเมื อ งโบราณมี ชื่อ ปรากฏในพงศาวดารมาตังแต่
้ แรกสร้ างกรุ งศรี
อยุธยา
จังหวัดจันทบุรีใช้ อกั ษรย่อว่า “จบ”
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คาขวัญจังหวัดจันทบุรี
น ้าตกลือเลือ่ ง เมืองผลไม้ พริ กไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ
เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ ธรรมชาติ สมเด็จพระเข้ าตากสินมหาราช รวมญาติก้ ูชาติที่
จันทบุรี
1.3 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพพื น้ ที่ โ ดยทั่ ว ไปของจั ง หวัด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นป่ าไม้ ภู เขา และที่ ร าบสูง โดยอยู่ สู ง จาก
ระดับน ้าทะเล ๓๐ - ๑๙๐ เมตร ทิศใต้ เป็ นชายฝั่งทะเลและที่ราบลุม่ บางแห่งเป็ นอ่าว แหลม และ
หาดทราย สูงจากระดับน ้าทะเล ๑ - ๕ เมตร จากลักษณะพื ้นที่ดงั กล่าวจึงมีการแบ่งลักษณะ
1.3.1 ภูมิประเทศออกเป็ น ๓ ลักษณะ
1.3.1.1 ป่ าไม้ ภูเขา และเนินสูง เป็ นลักษณะของภูมิประเทศทางด้ านเหนือ
และตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี ได้ แก่ เขตอาเภอแก่งหางแมว อ าเภอท่าใหม่ อาเภอมะขาม
อาเภอสอยดาว อาเภอโป่ งนา้ ร้ อน และตอนบนของอาเภอขลุง บริ เวณดังกล่าวเป็ นเขตป่ าสงวน
เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ ามล่าสัตว์ป่าและเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ ป่า และพื ้นที่การเกษตรปลูกสวน
ผลไม้ ยางพารา ปาล์มน ้ามัน และพืชไร่ เช่น ข้ าวโพด มันสาปะหลัง เป็ นต้ น
1.3.1.2 ที่ ราบสลับ ภูเขา อยู่ท างตอนกลางของจังหวัด ได้ แก่ พื น้ ที่ ในเขต
อาเภอเมื องจันทบุรี อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ตอนบนของอาเภอท่าใหม่ อาเภอขลุง และตอนบนของ
อ าเภอแหลมสิงห์ เป็ น พื น้ ที่แ หล่งน ้าที่ใช้ ท าสวนผลไม้ เช่น ทุเรี ยน เงาะ มังคุด กระท้ อ น และ
พริ กไทย
1.3.1.3 ที่ราบชายฝั่งทะเล ได้ แก่ พื ้นที่ในเขตอาเภอนายายอาม ตอนล่างของ
อาเภอท่าใหม่ อาเภอแหลมสิงห์ และอาเภอขลุง มีลกั ษณะเป็ นที่ราบชายฝั่ งทะเลสลับด้ วยเนินเขา
เป็ นบริ เวณป่ าชายเลน
ภูมิอากาศโดยทัว่ ไปจังหวัดจันทบุรีตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตที่มีอากาศร้ อนชื ้น มีฝนตกชุกติดต่อกัน
ประมาณ ๗ เดือนต่อปี และในปี ๒๕๕๖ ฝนตกจานวนทังหมด
้
๑๗๒ วัน วัดปริ มาณน ้าฝนได้
โดยรวม ๓,๗๑๑.๒๐ มิ ลลิเมตร และเดือนที่มีอุณ หภูมิต่าสุดในรอบปี คือ เดือนธันวาคม วัดได้
๑๗.๔ องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดในรอบปี คือ เดือนกุมภาพันธ์ วัดได้ ๓๗.๔ องศา
เซลเซียส ภูมิอากาศโดยทัว่ ไปคล้ ายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออก คือจะมีอากาศร้ อนชื ้น
และมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
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1.4 ที่ตงและอาณาเขต
ั้
จังหวัดจันทบุรี ตังอยู
้ ่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 223 กิ โลเมตร มีเนือ้ ที่ประมาณ 6,338 ตร.กม. หรื อประมาณ 3,961,250 ไร่ แยกเป็ น
รายอาเภอดังนี ้
อาเภอเมืองจันทบุรี
ประมาณ
253 ตารางกิโลเมตร
อาเภอขลุง
ประมาณ
756 ตารางกิโลเมตร
อาเภอท่าใหม่
ประมาณ
613 ตารางกิโลเมตร
อาเภอแหลมสิงห์
ประมาณ
191 ตารางกิโลเมตร
อาเภอโป่ งน ้าร้ อน
ประมาณ
927 ตารางกิโลเมตร
อาเภอมะขาม
ประมาณ
480 ตารางกิโลเมตร
อาเภอสอยดาว
ประมาณ
734 ตารางกิโลเมตร
อาเภอแก่งหางแมว ประมาณ
1,254 ตารางกิโลเมตร
อาเภอนายายอาม
ประมาณ
300 ตารางกิโลเมตร
กิ่งอาเภอเขาคิชฌกูฏ ประมาณ
830 ตารางกิโลเมตร
เขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียง
ด้ านเหนือ
ติดต่อกับ
จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ
จังหวัดสระแก้ ว
ด้ านใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดตราดและอ่าวไทย
ด้ านตะวันออก ติดต่อกับ
จังหวัดตราด และประเทศกัมพูชา
ด้ านตะวันตก ติดต่อกับ
จังหวัด ระยองและอ่าวไทย
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ภาพประกอบ 3 แผนที่แสดงที่ตงและอาณาเขต
ั้

จังหวัดจันทบุรีตงอยู
ั ้ ่บนพืน้ ที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้ นรุ้ งที่ ๑๒ ๑๓ องศาเหนื อ และเส้ น แวงที่ ๑๐๑ - ๑๐๒ องศาตะวัน ออก อยู่ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร
ประมาณ ๒๔๕ กม. มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
๖,๔๖๖ ตารางกิโลเมตร หรื อ ๔,๐๔๑,๒๕๐ ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ
๑๘.๘๑ ของพื ้นที่ภาคตะวันออก และเท่ากับร้ อยละ ๑.๒๖ ของพื ้นที่ทงประเทศ
ั้
มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้ เคียง ดังนี ้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอาเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อ กับอาเภอแกลง อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองและอ าเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี
1.5 การปกครอง
การปกครองส่ว นภู มิ ภ าคแบ่งออกเป็ น 9 อ าเภอ 1 กิ่ งอ าเภอ 76 ต าบล 721
หมู่บ้าน
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การปกครองส่วนท้ องถิ่นประกอบด้ วย
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
เทศบาล (เทศบาลเมือง 2 แห่ง , เทศบาลตาบล 14 แห่ง)
องค์การบริ หารส่วนตาบล 68 แห่ง
จานวนตาบลในจังหวัดจันทบุรีประกอบด้ วย อาเภอเมืองจันทบุรี 11 ตาบล
อ าเภอท่า ใหม่ 14 ตาบล อ าเภอขลุง 12 ต าบล อ าเภอมะขาม 6 ตาบล อ าเภอแหลมสิงห์ 7
ตาบล อาเภอโป่ งน ้าร้ อน 5 ตาบล อาเภอแก่งหางแมว 5 ตาบล อาเภอนายายอาม 6 ตาบล กิ่ง
อาเภอเขาคิชฌกูฏ 5 ตาบล
1.6 ประชากร
จังหวัดจันทบุรี มี จานวนประชากร รวมทังสิ
้ ้น 501,589 คน เป็ นชาย 249,690
คน เป็ นหญิ ง 251,899 คน อ าเภอที่ มี ป ระชากรมากที่ สุด คื อ อ าเภอเมื อ งจัน ทบุ รี มี จ านวน
129,326 คน รองลงมาได้ แ ก่ อ าเภอท่ าใหม่ จ านวน 68,883 คน และอ าเภอสอยดาว จ านวน
59,944 คน อาเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สดุ คือ อาเภอเมืองจันทบุรี โดยมีอัตรา
เฉลีย่ 512 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้ แก่อาเภออาเภอแหลมสิงห์ 163 คน ต่อ 1 ตาราง
กิ โลเมตร อ าเภอท่ า ใหม่ 112 คน ต่ อ 1 ตารางกิ โลเมตร ส่ว นอ าเภอที่ มี ค วามหนาแน่ น ของ
ประชากรน้ อ ยที่ สุด คื อ อ าเภอแก่ งหางแมว มี อัต ราเฉลี่ย 27 คน ต่อ 1 ตารางกิ โลเมตร (กรม
ส่งเสริ มการปกครอง, 2553)
1.7 สภาพสังคม วัฒนธรรม และประเพณี
สังคมจังหวัดจันทบุรี เป็ นสังคมที่ประกอบไปด้ วยหลายเชื ้อชาติ นอกจากมีคน
เชื่อ ชาติไทยแล้ วได้ มีชนกลุม่ น้ อย เช่น ชอง เขมร ลาว จีนและญวน ปั จ จุบนั คนไทยและชนกลุ่ม
น้ อ ยเหล่านีไ้ ด้ มีการผสมผสานทัง้ ทางด้ านเชื อ้ ชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี จ นแยกกันไม่อ อก
โดยเฉพาะดินแดนที่อยูห่ า่ งไกลมีชนกลุม่ ที่เรี ยกกันว่า ชาวชอง อาศัยอยูพ่ วกเขาเหล่านี ้จะมีการพูด
ที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะเป็ น ของตัวเองวัฒ นธรรมและประเพณี ส่ว นใหญ่ ก็ จ ะยังคงอนุรัก ษ์ ไว้
เช่นเดิมจนถึงปั จจุบนั ส่วนคนยวนซึง่ นับถือศาสนาคริ สต์ก็ยงั คงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีแบบ
คริ สต์ไว้ เช่นกัน
ชอง เป็ นชนชาติดงเดิ
ั ้ มของจันทบุรี เป็ นพวกที่อาศัยอยูใ่ นภาคตะวันออกของประเทศไทย บริ เวณ
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จากสภาพความเป็ นอยู่ สังคม วัฒนธรรมดังเดิ
้ มมีลกั ษณะเป็ น
คนชาวป่ า จัดอยูใ่ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ออสโตรเอเชียติก (Aostro – Asiatic) ในอดีตพวกชองจะอาศัย
อยูใ่ นบริ เวณตัวเมืองจันทบุรี ต่อมาเมื่อมีคนไทยหรื อคนจีนผสมเข้ ามาและขยายความเจริ ญในตัว
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เมือง ได้ แก่ บ้ านวังแซ้ ม บ้ านปึ ก อาเภอมะขาม บ้ านกระทิง บ้ านตะเคียนทอง บ้ านคลองพลู บ้ าน
คลองน ้าเย็น อาเภอเขาคิชฌกูฏ ชาวชองจะมีประเพณี ภาษาเป็ นของตัวเอง (อรวรรณ ใจกล้ า ,
2525)
1.8 วิถีชีวิตชาวจันท์
ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเป็ นผู้รักสงบ ขยันขันแข็ง น ้าใจโอบอ้ อมอารี มี เมตตา
ธรรมมี ความศรัทธายึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ประชาชนส่วน
ใหญ่ นับ ถื อ ศาสนาพุท ธ ส่วนศาสนาอื่ น ได้ แ ก่ ศาสนาคริ ส ต์ นิ ก ายโรมัน คาทอลิก และศาสนา
อิสลาม ปั จจุบนั มีวดั และสานักสงฆ์ทางพระพุทธธรรมรวม 208 แห่ง วัดคริ สต์ 9 แห่ง และมัสยิด 1
แห่ง มีชุมชนเก่าย่านริ มน ้า บริ เวณตาบลท่าหลวง ที่ยงั คงอนุรักษ์ สถาปั ตยกรรม บ้ านเรื อนไม้ ลาย
ฉลุ ที่ ส วยงาม อาชี พ ที่ ส าคัญ ในจั ง หวัด จัน ทบุ รี คื อ อาชี พ ท าสวน ท าไร่ ท าการประมง ท า
อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรื อ น อุตสาหกรรมเหมื องแร่ การทอเสื่อ กกจันทบูร
และการค้ าขาย ทาให้ เป็ นที่เลื่องลือกันและสมกับคาขวัญที่วา่ น ้าตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริ กไทย
พันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสือ่ จันทบูร สมบูรณ์ ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช รวมญาติ
กู้ชาติที่จนั ทบุรี (สานักศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี, 2559)

2. ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัดจันทบุรี
ภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่ นมาจากวัฒ นธรรมชุมชนเป็ น ความรู้ ความสารถของชาวบ้ านใน
ชุมชนต่อการดารงชีวิตที่สงั่ สมกันมาจนกลายเป็ นวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งมี
เอกลักษณ์ องค์ รวมเชื่ อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้ าด้ วยกัน แสดงออกถึงการเกื อ้ กูลระหว่างคนกับ
ธรรมชาติ รวมทัง้ คนกับ สิ่งเหนื อ ธรรมชาติ โดยเริ่ ม ต้ น จากสิ่งที่ ช าวบ้ านเป็ น อยู่เพื่ อ ให้ ชุ ม ชน
สามารถพึ่งตนเองได้ มีอิสระในการคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบตั ิโดยใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้
มากที่สดุ และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ดังนันภู
้ มิปัญญาชาวบ้ าน หรื อ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นถือเป็ นรากฐานของความรู้ ชาวบ้ าน (กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือทาง
วิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 2 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, 2557)
โกสุม เจริ ญ รวย (2551) ได้ ก ล่าวไว้ ว่า ภูมิ ปั ญ ญาเกิ ด จาการสะสมการเรี ยนรู้ เป็ น ระยะเวลา
ยาวนาน มีลกั ษณะเชื่อมโยงกันในทุกสาขาวิชา ไม่แยกเป็ นวิชา ๆ แบบที่เราเรี ยน ฉะนันวิ
้ ชาเกี่ยว
เศรษฐกิ จ อาชี พ ความเป็ นอยู่เกี่ ย วการใช้ จ่า ย เกี่ ย วกับ การศึก ษาวัฒ นธรรมนัน้ จะกลมกลืน
เชื่อมโยงกัน ชาติหรื อชุมชนที่ดารงความเป็ นชาติหรื อชุมชนมาได้ ย่อมต้ องมีภูมิปัญญาแห่งชาติ
หรื อ ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่ น อันผ่านการสังเกต ทดลองใช้ คัด เลือ กและถ่ายทอดเป็ นวัฒ นธรรมสืบ
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ต่อมา การพัฒนาใด ๆ หากขาดการคานึงถึงภูมิปัญญาแห่งชาติหรื อภูมิปัญญาท้ องถิ่นแล้ ว การ
พัฒนานัน้ ๆ อาจทาให้ เสียสมดุลในชีวิตและสังคมได้
ศิลปะ-วัฒนธรรม-ประเพณี จังหวัดจันทบุรี
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ของจังหวัดจันทบุรี ถือปฏิบตั ิกันมาเป็ นเวลานาน สืบทอดกันมา
จากบรรพบุรุ ษ เช่น ประเพณี การนมัส การรอยพระบาทเขาคิ ช ฌกูฏ หรื อ พระบาทพลวง เป็ น
เทศกาลเดือน 3 ที่ปฏิบัติกันมานานแล้ ว ประเพณี การชักพระบาทของ ชาวหมู่บ้านตะปอน พระ
บาทจาลอง ของวัดตะปอนน้ อย วัด เป็ นปูชนียวัตถุทีมีไว้ เคารพบูชา เป็ นต้ น ประเพณีการนมัสการ
รอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ จันทบุ รี ประเพณี การนมัสการรอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ หรื อพระบาท
พลวง เป็ นเทศกาลเดือน ๓ ที่ปฏิบตั ิกนั มานานแล้ วเดิม เริ่ มขึ ้นไปนมัสการในวันขึ ้น ๑ ค่า - ขึ ้น ๑๕
ค่าเดือน ๓ รวม ๑๕ วันของทุกปี แต่มาระยะหลังเริ่ มเป็ นที่ร้ ูจักของผู้คน ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา
ทังชาวไทยและต่
้
างประเทศได้ เปิ ดเวลาให้ นมัสการมากขึ ้นกล่าวคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็ นต้ นมา
เปิ ดให้ นมัสการ ๖๐ วันและยังคงยึดเดือน ๓ เหมือนเดิมก่อนการนมัสการจะเริ่ มขึ ้น คือในวันแรม
๑๔ ค่า เดือน ๒ จะมี การทาพิธีเปิ ดพระบาทเรี ยกว่า "เปิ ดป่ า" แล้ วจึงเริ่ มเปิ ดให้ ขึ ้นนมัสการพระ
บาทจนครบ ๖๐ วัน จึงมีพิธีเปิ ดป่ า สาหรับการเดินทางไปนมัสการในสมัยแรกต้ อ งเดินด้ วยเท้ า
โดยเริ่ มตังแต่
้ วดั พลวง ไปจนถึงพระบาทและกลับไม่ทนั ในวันเดียว คนที่จะขึ ้นไปนมัสการจะต้ อง
พักค้ าง แต่ในปั จจุบนั สามารถไปกลับได้ ภายในวันเดียวการขึ ้นก็อาจเดินด้ วยเท้ า ใช้ เวลาในการขึ ้น
รวมทังพั
้ กระหว่างทางด้ วยประมาณ ๕ ชั่วโมง แต่ถ้าไม่เดินจะมีรถให้ บริ การเป็ นช่วง ๒ ช่วง แล้ ว
เดินทางต่อด้ วยเท้ าอีกประมาณ ๑ชั่วโมง แต่การเดินทางด้ วยเท้ าจะมีโอกาสได้ สมั ผัสบรรยากาศ
ร่มรื่ น ความงดงามของป่ า ตามธรรมชาติได้ มากกว่า เมื่อ ขึ ้นไปถึงพระบาท จะหายเหน็ดเหนื่อ ย
ทันที เพราะอากาศเย็นสบาย และสามารถมองทิ วทัศน์ ที่ งดงามของเมื อ งจันทบุ รี ได้ ส่วนหนึ่ง
ระหว่างทางจะมี เจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ แวะนมัสการและต่อจากพระบาทจะมีห้างฝรั่ง สาหรับ
พักผ่อ นหย่อ นใจ นอกจากนี ย้ ัง มี ถา้ หลายถ า้ ให้ ได้ เข้ าไปชมเช่ น ถ า้ น า้ ถา้ วิม าน และถ า้ ฤาษี
ระหว่ า งการเดิ น ทางจะพบกั บ คนหลายวัย แม้ จะมาจากต่ า งถิ่ น ต่ า งที่ แ ต่ ก็ จ ะแสดงความ
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเชื่อกันว่า การไปนมัสการพระบาทพลวง จะได้ บุญมากประสงค์สิ่งใด
มักได้ ดงั ปรารถนา ถ้ าใครได้ ขึ ้นไปนมัสการครบ ๗ ครัง้ เปรี ยบเสมือนได้ บวชหนึง่ ครัง้ หรื อเหมือนได้
ขึ ้นสวรรค์ จากการสุม่ สอบถามผู้ที่มานมัสการพระบาทพลวงจึงมักพบผู้คนที่มานมัสการพระบาท
พลวงมากกว่า ๑ ครัง้ การเดินทางจากจันทบุรี เป็ นทางลาดยางแยกจากถนนสุขุมวิท ตรงสี่แยก
เขาไร่ยาเข้ าไปตามเส้ นทางไปน ้าตกกระทิง เมื่อถึงหมู่บ้านกระทิงแยกขวาเข้ าหมู่บ้านพลวงก็ถึงวัด
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พลวง จะมี รถบริ การต่อไป ถ้ าไม่เดินด้ วยเท้ า หากใครได้ มา นมัสการพระบาทพลวงถือว่าเป็ นสิริ
มงคลแก่ชีวิตของตนเอง
งานนมัสการรอยพระพุทธบาท
ตานานรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏมีอยู่ว่า นายติ่งและคณะได้ ขึ ้นบนเขาเพื่อไปหา
ไม้ กฤษณามาขาย และได้ ไปพักเหนื่อ ยบนลานหินกว้ าง ระหว่างนันเพื
้ ่อนของนายติ่งคนหนึ่งได้
ถอนหญ้ าเพื่อนอนพักก็พบแหวนใหญ่ขนาดสวมหัวแม่เท้ าได้ และเมื่อช่วยกันตรวจดูก็พบหินแผ่น
หนึง่ มีพื ้นที่เป็ นรอยรู ปก้ นหอย ต่อมานายติ่งและเพื่อนได้ นาบุตรชายไปอุปสมบทที่วดั พลับ รุ่งขึ ้นก็
มีงานปิ ดรอยพระพุทธบาทจาลอง นายติ่งซื ้อทองไปปิ ดแล้ วจึงพูดว่าแถวบ้ านตนก็มีรอยแบบนี ้
เช่นเดียวกัน พอดีมีพระได้ ยินเข้ าจึงไปเรี ยนให้ เจ้ าอาวาสวัดรับทราบ เจ้ าอาวาสจึงเรี ยกนายติ่งเข้ า
ไปสอบถาม พร้ อมกับส่งคณะขึ ้นไปพิสจู น์ดู ก็พบว่าเป็ นความจริ ง และเมื่อตรวจดูบริ เวณรอบก็พบ
กับสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ หลายอย่าง รอยพระพุทธบาทนันท่
้ านทรงเหยียบจารึ กไว้ ที่ศิลาแผ่น
ใหญ่ บรรจุคนนัง่ ร้ อยกว่าคน บนยอดเขาสูงสุด กว้ าง 1 เมตรยาว 2 เมตร ทางด้ านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ของรอยพระพุทธบาทมีหินกลมก้ อนหนึง่ ใหญ่มาก เรี ยกว่า "หินลูกพระบาท" ตังขึ
้ ้นมาอย่าง
น่าแปลกประหลาดมหัศจรรย์ มองดูคล้ ายลอยอยู่เฉย ๆ มีคนกล่าวว่าเขาเคยเอาด้ ายสายสิญจน์
คล้ องแล้ วหลุดออกมาได้ และยังมีหินอีกลูกอยูต่ รงข้ ามกับหินลูกพระบาทนี ้ ก็มีรอยพระหัตถ์ ไปรับ
หินก้ อนนี ้ จากรอยพระพุทธบาทกับรอยพระหัตถ์ นนั ้ ห่างกันประมาณ 5 เมตร และยิ่งแปลกไปกว่า
นัน้ ในก้ อนหินตรงกันข้ ามกับรอยพระหัตถ์ ยังมีรูปรอยเท้ าใหญ่ ซึ่งเรี ยกกันว่ารอยเท้ าพญามาร
เพียงแหงนหน้ าขึ ้นไปจะมองเห็นได้ ทนั ที สูงประมาณ 15 เมตร ต่อจากนันไปทางทิ
้
ศตะวันตกเฉียง
เหนือ ห่างจากหินลูกนี ้ไปเพียง 15 วา มีหินลูกข้ างบนเป็ นลานและมองเห็นรอยรถหรื อรอยเกวียน
เมื่ อยืนบนหินลูกนันมองลงไปทางทิ
้
ศเหนือจะเห็นถ ้าเต่า หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
รอยพระพุทธบาทจะเห็นถา้ ช้ าง และถ้ ามองจากรอยพระพุทธบาทขึ ้นไป จะเห็นหินก้ อ นหนึ่งมี
รู ปลักษณะคล้ ายช้ างจริ ง เลยจากช้ างไปสูงสุดนันเรี
้ ยกกันว่าห้ างฝรั่ง เพราะฝรั่งได้ ขึ ้นไปตังห้
้ าง
ส่องกล้ องเพื่อทาแผนที่ มองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ยงั มีถ ้าอีกถ ้าหนึง่ เรี ยกว่าถ ้าสาเภา เพราะ
มีหินก้ อนหนึ่งข้ างบนถา้ มีลกั ษณะคล้ าย ๆ เรื อสาเภา และยังมีอีกถ ้าหนึ่งใต้ พระบาทนี ้เรี ยกว่าถ ้า
ตาฤาษี พระบาทพลวง หรื อพระพุทธบาทพลวง ประดิษฐานอยู่บนเขาคิชฌกูฎ โดยพระบาทพลวง
นี ้เป็ นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ กว้ าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน ้าทะเล
1,000 เมตร ที่จังหวัดจันทบุรี ถื อว่าเป็ นรอยพระพุทธบาทที่สงู ที่สดุ ของประเทศไทย และอยู่ห่าง
จากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 40 กิโลเมตร โดยการจัดเดินป่ าขึ ้นยอดเขาคิชฌกูฏเป็ นงานประเพณี
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ที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมานาน โดยมีความเชื่อว่าจะได้ บุญสูง และเป็ นการฝึ กจิตใจให้ มีความอดทน
ไม่ย่อท้ อต่อความยากลาบากในอดีตจะเป็ นการเดินเท้ าขึ ้นสูย่ อดเขา แต่ในปั จจุบนั มีรถบริ การให้
ประชาชน ได้ เดินทางขึ ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี ้ได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
ส่วนกิจกรรมในงานกราบสักการะรอยพระพุทธบาท ซึง่ ประดิษฐานอยูบ่ นยอดเขาคิชฌกูฏ การ
เดินทางเริ่ มต้ นที่วดั พลวงไปตามถนนระยะทาง 8 กิโลเมตร จากนันเดิ
้ นขึ ้นเขาไปอีกประมาณ 1.2
กิโลเมตร ทิวทัศน์บนยอดเขาคิชฌกูฏหรื อเขาพระบาทเป็ นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา ที่นามาผูก
กับตานานทางพระพุทธศาสนา ได้ แก่ ศิลาเจดีย์ รอยพระพุทธบาท หินรูปบาตรคว่า ถ ้าฤาษี ลาน
แข่งรถพระอินทร์ หินที่มีรูปร่างคล้ ายเต่าและช้ างขนาดยักษ์ บนยอดเขาพระบาทซึง่ มีอากาศเย็น
สบายนัน้ สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสระบาป เขาสุกิม เกาะนมสาว และตัวเมือง
จันทบุรีได้ อย่างชัดเจน ซึง่ ในช่วงเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง พุทธศาสนิกชนที่มี
ศรัทธาจะเดินทางขึ ้นเขาไปแสวงบุญเป็ นจานวนมาก เพราะนอกจากจะได้ นมัสการพระพุทธบาท
ศักดิ์สทิ ธิ์แล้ ว ยังจะได้ ชมความงดงามแปลกอัศจรรย์ของหินลูกพระบาท ก้ อนหินกลมใหญ่ริมหน้ า
ผา และได้ รับความสดชื่นจากบรรยากาศบนยอดเขาคิชฌกูฏ นอกจากนี ้ผู้ที่ถึงวัดพลวงตอนเย็น
สามารถพักค้ างคืนเพื่อเริ่ มขึ ้นยอดเขาในตอนเช้ าได้ โดยทางวัดมีที่พกั และที่อาบน ้าไว้ รองรับคนได้
จานวนมาก
งานของดีเมืองจันท์วนั ผลไม้
จัดในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เมื่อวันที่ 20 พ.ค.61 ผ่านมาที่งาน “ วิถีจันท์ วิถี
ไทย ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ ประจาปี 2561” บริ เวณลานขนถ่ายสินค้ าองค์การบริ หารส่วน จ.
จันทบุรี ริ มถนนสุขุมวิท อ.เมืองจันทบุรี ประชาชน นักท่องเที่ยว ทังชาวไทย
้
และชาวต่างประเทศ
จานวนมากได้ หลัง่ ไหลเข้ าเที่ยวชมงาน และเก็บภาพที่ระลึกตามจุดต่าง ๆ โดยเฉพาะนิทรรศการ
จาลอง คลองภักดีราไพ ที่ประดับตกแต่งด้ วยไม้ ดอก ไม้ ประดับ สวยงาม มีประชาชน นักท่องเที่ยว
ให้ ความสนใจนาโทรศัพท์มือถือ และ กล้ องถ่ายรูปเก็บภาพที่ระลึกจานวนมาก พิธีเปิ ดงาน จัดขึ ้น
เมื่ อ ค่าวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ปีนี ้ ได้ รับเกี ยรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิ การมูลนิธิชัย
พัฒนาฯ เป็ นประธานเปิ ดงาน ด้ วยการเปิ ดลูกทุเรี ยนหมอนทองโชว์เนื ้อสีทองสวยงาม หลังจากนัน้
ได้ มีพิธีเปิ ดน ้าพุ ที่คลองภักดีราไพ (จาลอง )ภายในงาน เสร็ จแล้ วนายวิทูรัช ศรี นาม ผวจ.จันทบุรี
พร้ อมด้ วย นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี ได้ นา เยี่ยมชมนิทรรศการและจุดแสดง
สินค้ า ของดีเมืองจันท์ภายในงาน
สาหรับงาน วิถีจนั ท์ วิถีไทย ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้ ประจาปี 2561 จะมีไปจนถึงวัน
อาทิ ต ย์ ที่ 27 พ.ค. เป็ น งานส่งเสริ ม การท่อ งเที่ ย วในช่วงเทศกาลผลไม้ ของ จ.จัน ทบุ รี กระตุ้น
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เศรษฐกิจ สนับสนุนส่งเสริ มอาชีพเกษตรกรก้ าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มช่องทางการตลาด กระจาย
ผลผลิต โชว์สินค้ าของดีเมืองจันท์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ภายในงานมีกิจ กรรมหลากหลาย อาทิ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพระราชดาริ ฯ รัชกาลที่ 9 นิทรรศการจาลองสถานที่สาคัญ
ของ จ.จันทบุรี การประดับตกแต่งประติมากรรมผลไม้ มุมถ่ายภาพที่ระลึกสวยงาม การประกวด
ผลไม้ มหกรรมสิ น ค้ าของดี เมื อ งจั น ท์ ตลาดผลไม้ ประชารั ฐ นิ ท รรศการนวัต กรรม และ
เทคโนโลยีการเกษตร การจาหน่ายสินค้ าทางการเกษตร ผลไม้ ออร์ แกนิกอินทรี ย์ และ ผลิ ตภัณฑ์
แปรรู ป สินค้ าอุปโภค บริ โภค / การประกวดธิ ดาชาวสวน ประกวดไอ้ หนุ่มก้ านยาว ประกวดร้ อ ง
เพลงไทย และ เพลงกัมพูชา คอนเสิร์ตศิลปิ นชันน
้ า การแสดงศิลปวัฒนธรรม ของเด็กเยาวชน และ
นักศึกษาและกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ อีกมากมาย ขณะที่กิจกรรม ชิมฟรี ! ผลไม้ หลากหลายวันละ 2
รอบ คือ รอบ 12.00 น.- 13.30 น. และ 18.00 น. – 19.30 น.โดยรับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ทาให้ บรรยากาศคึกคักเป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ยังมีการประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี สวนผลไม้ ที่ เปิ ดให้ เที่ยวชมสวนในช่วงเทศกาลการจาหน่ายอัญ
มณีและเครื่ องประดับที่ศนู ย์อญ
ั มณีเครื่ องประดับจังหวัดจันทบุรี
.
งานปิ ดทองพระพุทธไสยาสน์
จัดขึ ้นประมาณใกล้ เทศกาลตรุ ษจีน บริ เวณวัดไผ่ล้อม มีการแสดงธรรมเทศนา และจัด
แสดงมหรสพ โดยจะปิ ดทององค์พระพุทธไสยาสน์ เป็ นพระพุทธรู ปปางไสยาสน์ วัสดุปูนปั น้ ปิ ด
ทอง ขนาดหน้ าตักกว้ าง ๓๒.๔๙ เมตร ยาว ๕๔.๑๙ เมตร ศิลปะรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานเป็ น
พระประธานอยูใ่ นพระวิหารวัดไผ่ล้อม สร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยนายมนัส กลิน่ ขจร
จากกรมศิลปากรผู้ปัน้ แบบและท่านพระครู เทพสิทธิ มุนีเจ้ าอาวาสวัดไผ่ล้อ มเป็ นผู้ควมคุมการ
ก่อสร้ างจัดเป็ นพระพุทธไสยาสน์ใหญ่ ที่สดุ ในภาคตะวันออก สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช เจ้ าฟ้า
มหาวชิ รลงกรณสยามมกุ ฎ ราชกุม าร ได้ เสด็ จ พระราชด าเนิ น มาทรงประกอบพิ ธี ส วมพระ
เกศพระพุทธไสยาสน์ประจาภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑
วัดไผ่ล้อม ตังอยู
้ ท่ ี่ตาบลจันทนิมิตร เดินทางไปตามถนนศรี จนั ท์ ข้ ามสะพานตรี รัตน์ซงึ่ เป็ นสะพาน
ข้ า มแม่ น า้ จัน ทบุ รีไปเล็ ก น้ อ ยมี แ ยกซ้ า ยไปวัด เป็ น ระยะทางอี ก ราว ๕๐๐ เมตร ภายในวัด มี
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 เกี่ ย ว กั บ พ ร ะ เจ้ า สิ บ ช า ติ
และมี สิ่งก่ อสร้ างเก่ าแก่อายุเกื อบร้ อ ยปี เช่ นกุฎิ พระ ศาลาการเปรี ยญ มี ไม้ ฉลุแบบขนมปั งขิ ง
ประดับ ตกแต่งสวยงาม พระอุ โบสถฐานโค้ งเรี ยกว่า “ตกท้ อ งช้ างหรื อ ท้ อ งเชื อ ก” เป็ น ลักษณะ
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ส ถ า ปั ต ย ก รรม ส มั ย อ ยุ ธ ย า ต อ น ป ล า ย ภ า ย ใน พ ระ อุ โบ ส ถ มี ภ า พ จิ ต ก รรม ฝ า
พนังโบราณที่สวยงามอ่อนช้ อย เกี่ยวกับพระเจ้ าสิบชาติที่ยงั คงมีสภาพสมบูรณ์
งานแข่งเรื อวัดจันทนาราม
ทางวัดจันทนารามได้ จดั ให้ มีการฟื น้ ฟูประเพณีเก่า ๆ โดยเฉพาะประเพณีการแข่งเรื อ
ทางวัดได้ เชิญเรื อจากที่ต่างๆ มาเข้ าร่ วมประเพณีในการแข่งขันเรื อยาว การแข่งเรื อจะจัดแข่งขัน
ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ทังนี
้ ้นอกจากจะฟื น้ ฟูประเพณี เชื่อมความสามัคคีแก่หมู่คณะแล้ ว
ยังมีโอกาสได้ ประกอบการกุศลอีกด้ วย
ประเพณีการทาบุญข้ าวหลามหรื อการทาบุญหัวสะพาน
การทาบุญหัวสะพานของชาวหมู่บ้านหนองตาลิน่ เดิมมีจดั ที่หวั สะพานจริ ง ๆ แต่เนื่องจากไม่
สะดวกเพราะรถผ่านไปมาได้ ย้ายไปจัดบริ เวณศาลาพักร้ อนกลางหมู่บ้าน จัดขึ ้นประมาณ
กลางเดือนอ้ าย โดยก่อนถึงวันงานคนในหมู่บ้านแทบทุกบ้ าน จะทาการเผาข้ าวหลามกันเป็ นการ
ใหญ่เพื่อเตรี ยมนาไปทาบุญในวันรุ่งขึ ้น บางบ้ านก็ทาข้ าวต้ มห่อ
โดยนาอาหารหวานคาวไป ทาบุญที่ศาลากลางหมู่บ้าน กลางคืนจะมีการแสดงละครชาตรี
ประเพณีพานฟางของชาวบ้ านวันยาวล่าง จันทบุรี ชาวนาจะนาฟ่ อนข้ าวมาวางเรี ยงซ้ อน ๆ กันใน
ลานนวด กลางลานมีเสาเกียดปั กอยูต่ รงกลาง เพื่อใช้ เป็ นหลักมัดพรวนควาย ประมาณ 5-6 ตัว
มัดเรี ยงกันเป็ นแถว ปลายพรวนมัดติดกับเสาเกียดไว้ ก็ใกล้ ค่าชาวนาจะนาควายที่มดั เป็ นพรวน
ติดกับเสาเกียดย่าลงบนฟ่ อนข้ าวที่วางเรี ยงซ้ อนไว้ กลางลานนวด เมื่ อเม็ดข้ าวร่วงจากฟ่ อน จะตัด
ฟางที่มดั ฟ่ อนข้ าวออก และใช้ มือหอบฟ่ อนข้ าวขึ ้นมากองรอบเสาเกียด เป็ นการรื อ้ ฟ่ อนข้ าวออก
เอาแต่เม็ดข้ าวไว้ ชาวนาจะซัดฟางข้ าวโดยใช้ มือหอบโยนไปที่เสาเกียดกลางลานนวด แล้ วใช้ ควาย
ชุดเดิมมัดพรวนติดกับเสาเกียดอีกครัง้ ย่าฟ่ อนข้ าวอีกหนให้ เม็ดข้ าวร่วงหล่นให้ หมด หลังจากนัน้
ใช้ ดองเกี่ยวฟางข้ าวโยนออกไปนอกลาน ก็จะเหลือแต่เม็ดข้ าวเปลือกไว้ ขณะที่พานฟางชาวบ้ าน
จะต้ องร้ องเพลงโหงขึ ้นต้ นว่า โหงอ่อนเอย ร่อนลงอยูใ่ นดงมะไฟ หนุม่ สาวจะร้ องเพลงแก้ กนั อย่าง
สนุกสนานจนหายเหนื่อยเสร็ จพิธีพานฟางก็จะทาข้ าวเหนียวน ้ากะทิเลี ้ยงกันอย่างอิ่มหนาสาราญ
ด้ วยความสนุกสนานรักใคร่สามัคคี ประเพณีพานฟาง ปั จจุบนั ไม่มีแล้ ว เพราะเทคโนโลยีเข้ ามามี
บทบาทในชีวิตประจาวันของชาวบ้ านจนทาให้ ประเพณีบางอย่างหดหายไปตามกาลเวลา
หลงเหลือไว้ แต่ความทรงจา เพื่อเล่าขานให้ ลกู หลานเกิดความภาคภูมิใจในประเพณีของบรรพ
บุรุษไทย
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การละเล่น
การแสดงละครเท่งตุ๊ก ( เท่งกรุ๊ ก ) ที่เรี ยกว่า ละคร เพราะเป็ นการแสดงที่เป็ นเรื่ องราว
มีประวัติอยูห่ ลาย ๆ ทาง เมื่อพิจารณาแล้ ว ถือว่าเป็ นการแสดงวัฒนธรรมพื ้นบ้ านอย่างหนึ่งของ
จังหวัดจันทบุรีที่มีมานานหลายสิบปี แล้ ว ลักษณะของชื่อการแสดงที่เรี ยกว่าแท่งตุ๊กน่าจะมาจาก
เสียงกลองเท่งตุ๊ก เวลาที่ใช้ ตีประกอบการแสดง ผู้แสดง ส่วนใหญ่ใช้ ผ้ หู ญิ งแสดง ยกเว้ นตัวตลก
อาจใช้ ผ้ ชู ายแสดงก็ ได้ เรื่ องที่ใช้ แสดง ส่วนมากนาเรื่ องเกี่ ยวกับนิทานพื ้นบ้ านหรื อเรื่ อ งจักร ๆ
วงศ์ ๆ มาแสดงในปั จจุบนั ได้ เปลี่ยนเป็ นเรื่ องราว อิงชีวิตประจาวันเกี่ยวกับการอิจฉาริ ษยา ซึง่ เป็ น
ที่ชื่นชอบของชาวบ้ าน หรื ออาจดัดแปลงเนื ้อร้ องให้ เป็ นไปตามบุคคลหรื อ ตามความต้ องการของผู้
จัดหาไปแสดง “เท่งตุ๊ก ” เป็ นศิลปะการแสดงพื น้ บ้ านของไทย มี ตัวละคร ตัวพระ ตัวนาง ผู้ร้าย
แสดงไปตามบทบาทและเนื ้อเรื่ อง แต่เดิมส่วนใหญ่ใช้ ผ้ หู ญิ งแสดง ยกเว้ นตัวตลกซึง่ อาจใช้ ผ้ ชู าย
มีเครื่ องดนตรี ประกอบการแสดง คือ กลองตุ๊ก โทน ฉิ่ง ฉาบ กรับ ลักษณะการร่ ายรามี กลิ่นอาย
ของละครชาตรี เนื ้อเรื่ องที่ใช้ แสดง สมัยก่อ นจะใช้ เรื่ อ งที่มากจากนิทานพื ้นบ้ าน เรื่ อ งราวจักรๆ
วงศ์ๆ แต่ปัจจุบนั มีการปรับเปลีย่ นให้ เข้ ายุคสมัย และความนิยมบ้ าง โดยอิงเรื่ องราวชีวิตประจาวัน
การแต่งกายของตัวละคร เป็ นการแต่งองค์ทรงเครื่ องนุง่ สลับเพลา ผ้ าโจงหางหงส์ ผ้ ายกจีบ สวม
เสื ้อ ใส่กรองคอ สวมสังวาลย์ ทับทรวง เข็มขัด กาไลข้ อ มื อ ข้ อ เท้ า สวมถุงเท้ า ศีรษะสวมชฎา
ก า เนิ ด “เท่ งตุ๊ ก ” จ า ก ค า บ อ ก เล่ า ข อ ง ห นึ่ งใน ผู้ สื บ ท อ ด ศิ ล ป ะ พื ้น บ้ า น “เท่ งตุ๊ ก ”
“ครูจกั รวาล มงคลสุข” เจ้ าของคณะจักรวาลมงคลศิลป์ วิทยากรท้ องถิ่นประจาจังหวัดจันทบุรี ผู้ซึ่ง
อุ ทิ ศ ชี วิ ต ตั ว เอ งเพื่ อ ฝึ ก ส อ น แล ะสื บ ท อ ด ศิ ลป ะ พื ้น บ้ า น นี ้ เพี ย งเพื่ อ ห วั ง ไม่ ให้ มั น
ถูกกลืนหายไปตามกาลเวลา…“ครู จกั รวาล” เล่าให้ ฟังว่า …“ละครเท่งตุ๊กมีมานาน ประมาณช่วง
ก่อนสงครามโลก ตามคาบอกเล่าของรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย และสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น จนมาถึงรุ่นของ
ครู ซึ่งก็นานพอสมควร เพราะรุ่ นครู เป็ นรุ่ นสุดท้ ายที่ได้ สืบทอดมาจากคุณครูต้อยหยิน สวัสดิชัย
ซึง่ ในตอนนันครู
้ ทา่ นอายุถึง 89 ปี แต่ท่านยังพอจาได้ ครู เลยได้ สบื ทอดท่ารามา และหลังจากนันก็
้
ได้ มาตัง้ คณะของตัวเองเมื่ อพ.ศ.2535 แล้ วก็ ฝึก ลูก ฝึ ก หลานต่อ ๆ กัน มา สาเหตุที่ เรี ยกศิล ปะ
พื ้นบ้ านนี ้ว่า “เท่งตุ๊ก” เพราะเป็ นไปตามชื่อของเครื่ องประกอบการร่ายรา หรื อประกอบการแสดง
ซึง่ จะมีโทน กลองตุ๊ก ฉิ่ง กรับ ฉาบเล็ก แต่ปัจจุบนั ปรับให้ ทนั สมัยขึ ้น จึงนาระนาดเอกมาผสมโรง
ด้ วย ที่บอกว่าอาศัยเรี ยกตามเครื่ องประกอบ การร่ายราเพราะเวลาตีโทน เสียงจะดัง เท่ง และเวลา
ตีกลองตุ๊ก เสียงจะดัง ตุ๊ก เลยเรี ยกกันว่า เท่งตุ๊ก ”หลายคนอาจจะรู้ สึกว่าละคร “เท่งตุ๊ก” นัน้ มี
ลัก ษณะคล้ า ยกับ มโนราห์ ศิ ล ปะพื น้ บ้ า นของทางภาคใต้ “ครู จั ก รวาล” ก็ ได้ เล่า ให้ ฟั ง ว่า ...
“สมัยก่อนสงครามโลกได้ มีโนราห์โดยสารเรื อสาเภา อพยพย้ ายถิ่นฐาน ขณะที่นงั่ เรื อมาได้ เกิดลม
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พายุ จึ งท าให้ เรื อแตก คนบนเรื อ ต่างคนก็ ต่างขึ ้นฝั่ งตามอ าเภอต่างๆ ของจังหวัด จันทบุรี แล้ ว
โนราห์แต่ละคนก็ใช้ วิชาชีพที่ติดตัวมาฝึ กหัดให้ กับคนในท้ องถิ่น แต่สิ่งที่ต่างกันของศิลปะทังสอง
้
อย่างคือ ภาษาถิ่ น เพราะด้ วยสาเนียงที่แตกต่าง ทาให้ เวลาร้ อ งก็จ ะแตกต่างกันไป นอกจากจะ
ต่างกันด้ วยคาร้ องแล้ ว ท่วงท่าเวลาราก็ยงั แตกต่างกันอีกด้ วย ซึง่ จุดเด่นก็จะเป็ นเรื่ องของการโหม
โรงโทนกลอง บทไหว้ ครู บทซัด บทราซัด เวลาราซัดบทกันจะต้ องราเป็ นคู่ ในสมัยก่อนผู้ราจะเป็ น
ผู้หญิ งล้ วน แต่ปัจจุบนั ก็จะมีผ้ ชู ายมาร่วมแสดงด้ วย ถือว่าเป็ นการช่วยกันอนุรักษ์ ศิลปะพื ้นบ้ านนี ้
เอาไว้ ”
จากประวัติอีกด้ านหนึง่ มีการกล่าวว่า การกาเนิดละครเท่งตุ๊กในจังหวัดจันทบุรีเริ่ มจาก
“นายทิม ภากกิจ” ได้ รับการถ่ายทอดละครชาตรี จากครู ขน
ุ ทองซึง่ อยู่ในภาคใต้ ของไทยแล้ วแสดงละครเร่

เรื่ อ ยมา และในปี พ.ศ. 2420 ได้ นาเข้ ามาเผยแพร่ ในเขตอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นับตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2470 ถึงปั จจุบนั เมื่อกาลเวลาผ่านไปศิลปะก็มีการประยุกต์ ตามสมัยนิยม ปัจจุบนั จึงมีการแสดง
อยู่ 3 ลักษณะ คือ แบบดั ้งเดิม แบบพันทางคือการแสดงที่ผสมผสานกับลิเก และแบบประยุกต์ คือ ผสม
วงดนตรี สตริ งและหางเครื่ อง ตอนนี ้ยังคงมีคณะละครที่รับงานอยู่ประมาณ 10 คณะ มี 2 คณะที่แสดง
แบบดั ้งเดิมได้ แต่การที่ยังคงมีคณะละครอยู่ ก็ใช่ว่าเราจะได้ เห็นการแสดงได้ โดยทั่วไปในจันทบุรีเพราะ
ปัจจุบนั นิยมแสดงเพื่อแก้ บนหรื อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นงานผลไม้ งานประจาปี งาน
ปิ ดทองฝังลูกนิมิตร งานประเพณีทิ ้งกระจาด หรื องานทาบุญทัว่ ๆ ไป ถ้ าหากอยากดูจริ งๆ ต้ องหาข้ อมูล
ว่าจังหวัดมีงานประเพณีช่วงไหน แล้ วงานนั ้นได้ นา “เท่งตุ๊ก” มาแสดงหรื อไม่

ด้ วยชาวบ้ านจังหวัดจันทบุรี ที่ยงั คงรักษาศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านที่เอกลักษณ์ ได้ ยงั่ ยืนมา
นานถึงปั จจุบนั ซึ่งหาที่จงั หวัดอื่นไม่ได้ บันทึกไทย จึงบันทึกว่า “จันทบุรีมีศิลปะการแสดงพื ้นบ้ าน
ละคร เท่งตุ๊ก เพียงจังหวัดเดียวในประเทศไทย การเล่นสะบ้ าล้ อ จังหวัดจันทบุรีมีการละเล่นสะบ้ า
ล้ อ กันมานาน เดิมที่นนั ้ นิยมเล่นกันทัง้ เด็กและผู้ใหญ่ มักเล่นกันในช่วงเทศกาลตรุ ษสงกรานต์
นอกจากจะเล่นเพื่อความสนุกสนานแล้ ว ยังมีการแข่งขันเอาแพ้ เอาชนะกันด้ วย ปั จจุบนั หามีผ้ เู ล่น
ได้ น้อยเต็มที เทศบาลเมืองจันทบุรีได้ พยายามอนุรักษ์ ไว้ โดยมีการจัดให้ มีแข่งขันเป็ นประจาทุกปี
ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ เป็ นส่วนหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวจันทบุรีตงแต่
ั้
อดีตถึงปั จจุบนั การละเล่นพื ้นบ้ านของจังหวัดจันทบุรีในปั จจุบนั มีทงที
ั ้ ่เป็ นการละเล่นแบบดังเดิ
้ ม
ที่สืบทอดมาจากบรรพชนชาวจันทบุรี และรูปแบบที่พฒ
ั นาปรับปรุงเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา
และที่ได้ ประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่ โดยให้ สอดคล้ องกับชีวิตความเป็ นอยู่และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่
ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจันทบุรีไว้ อย่างเด่นชัดการเล่นสะบ้ าล้ อ จังหวัดจันทบุรีมีการละเล่น
สะบ้ า ล้ อ กัน มานาน เดิ ม ที่ นัน้ นิ ย มเล่น กัน ทัง้ เด็ ก และผู้ใ หญ่ มั ก เล่น กัน ในช่ ว งเทศกาลตรุ ษ
สงกรานต์ นอกจากจะเล่นเพื่อความสนุกสนานแล้ ว ยังมี การแข่งขันเอาแพ้ เอาชนะกันว่าบ้ านใด
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ตาบลใดเป็ นผู้มี ฝี มือในการเล่นมากกว่ากัน แต่ในปั จจุบนั หามีผ้ เู ล่นได้ น้อยเต็มที เด็ก ๆ ก็ไม่นิยม
เล่น การเล่นสะบ้ าล้ อนี ้จึงไม่แพร่ หลาย แต่จังหวัดจันทบุรี โดยเทศบาลเมือ งจันทบุรีได้ พยายาม
อนุรักษ์ ไว้ โดยมีการจัดให้ มีแข่งขันเป็ นประจาทุกปี ในช่วงของเทศกาลตรุษสงกรานต์
อุปกรณ์ในการเล่น และ วิธีการเล่นสะบ้ าล้ อ
๑. ลูกสะบ้ า (เป็ นไม้ กลึง มีลกั ษณะเป็ นทรงกลมแบน ด้ านหนึ่งมีลวดลาย ด้ านหนึ่ง
ผิวเรี ยบ ขนาดแล้ วแต่ความถนัดของผู้เล่น)
๒. แก่น (หรื อไม้ ตงก็
ั ้ เรี ยก)
วิธีการเล่น
ผู้เล่นจะแบ่งเป็ น ๒ ฝ่ าย มักนิยมเล่นฝ่ ายละ ๕ คนขึ ้นไป โดยจะผลัดกันเล่นเมื่ อ อี ก
ฝ่ ายหนึ่งแพ้ และจะมีท่าต่าง ๆ ในการเล่นมากมาย ซึ่งในแต่ละท่าจะมีกฎเกณฑ์ เป็ นของ ตนเอง
หากฝ่ ายใดสามารถเล่นผ่านท่าแต่ละท่า จนครบทุกท่าที่กาหนดในการเล่นแต่ละครัง้ ก่อน จะเป็ นผู้
ชนะระยะที่ตงแก่
ั ้ นกับจุดเริ่ มต้ นต้ องห่างกันประมาณ ๑๖ เมตร ( หรื อแล้ วแต่กาหนดขึ ้นในแต่ละ
ครัง้ ที่เล่น ) ท่าต่าง ๆ ที่นิยมใช้ เล่นกันโดยทัว่ ไป ได้ แก่ท่าที่ ๑ เทกระทะ คือการเอาลูกสะบ้ าวางไว้
บนหลังเท้ า แล้ วดีดเท้ าที่มีลกู สะบ้ านันออกไปกระทบแก่
้
น ท่าที่ ๒ ล้ อกระทอก คือตังลู
้ กสะบ้ าที่จะ
เริ่ ม ต้ น เมื่ อ ลูก สะบ้ าล้ อ ไปแล้ ว ใช้ เท้ า ข้ า งหนึ่ ง กระทอก ( เตะ ) ลูก สะบ้ าให้ ไ ปกระทบแก่ น
ท่าที่ ๓ ล้ อเน่า ใช้ มือล้ อลูกสะบ้ าให้ ไปอยู่ด้านหลังแก่น เวลาล้ อต้ องให้ ลกู สะบ้ าผ่านช่องระหว่าง
แก่นที่ตงอยู
ั ้ ่ใช้ เท้ าปาดลูกสะบ้ าให้ อยู่ใกล้ กับด้ านหลังแก่นของตัวเอง แล้ วใช้ นิ ้วมือยิงลูกสะบ้ าให้
ถูกแก่น ท่าที่ ๔ อีเปิ ด เล่นคล้ ายเทกระทะ แต่ต้องให้ ลกู สะบ้ าออกจากเท้ า ท่านี ้สามารถเตะลูกได้
ใช้ เท้ าปาดไป หน้ าแก่และขึ ้นเข่ายิงได้ ท่าที่ ๕ อีปิด ใช้ ลกู สะบ้ าวางไว้ บนหลังเท้ าข้ างหนึง่ และเอา
เท้ าอีกข้ างหนึ่งมาเหยียบปิ ดไว้ บนลูกสะบ้ า ( เท้ าทัง้ ๒ จะไขว้ ากัน ) แล้ วกระโดดให้ ลกู สะบ้ าออก
ทางนิ ว้ ก้ อย สาม ารถ แต่ ง ลู ก และใช้ เท้ าป าดลู ก สะบ้ าได้ แล้ วยิ ง สะบ้ าให้ ถู ก แก่ น
ท่าที่ ๖ อี ด้ามไม้ กวาด เล่นคล้ ายอี เปิ ด คือ ต้ อ งโยนลูกสะบ้ า แล้ วยิงให้ ถูกแก่นถึง ๓ ครั ง้ แต่ไม่
สามารถแต่ลกู สะบ้ าตามต้ องการได้ นอกจากท่าที่นิยมเล่นกันทัง้ ๖ ท่าแล้ ว ยังมีอีกหลายท่า อาทิ
เช่น ท่าอีเท อีตาตุม่ อีเข่า อีหนีบ อีหก อีหาบ เป็ นต้ น ซึ่งจะกาหนดขึ ้นเล่นกันในแต่ละบ่อนสะบ้ า
ของหมู่บ้าน ประโยชน์ที่ได้ รับจากการเล่น สร้ างความสามัคคีในหมู่คณะ
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การแสดงพื ้นบ้ าน - ยันแย่
เป็ นการแสดงของชาวชองซึ่งเป็ นชนพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม ที่อาศัยอยูแ่ ถบตาบลตะเคียนทอง
และ ตาบลคลองพลู กิ่งอาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี แต่เดิมนันเพลงยั
้
นแย่ จะใช้ สาหรับร้ อง
กล่อมเด็ก ผู้ร้องจะร้ องเป็ นภาษาของชอง เนื ้อหาของบทร้ องจะเป็ นเรื่ องราวเกี่ ยวกับชีวิตความ
เป็ นอยู่ การทามาหากินพร้ อมทั ้งสอดแทรกข้ อคิด ปรัชญา ความเชื่อถือในสิง่ ศักดิ์ ไม่มีการแต่งบท
ร้ องไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผู้ร้องจะร้ องด้ นสด ๆ ตามประสบการณ์และ จินตนาการของตนเอง ใช้
คาง่ายๆ ต่อมาได้ มีการนาเอาทานองเพลงยันแย่ มาแต่งบทร้ องให้ เป็ นบทโต้ ตอบ และเกี ้ยวพาราสี
กันของหนุ่มสาวเพื่อใช้ แสดงการแสดงพื ้นบ้ าน - อาไยเป็ นการละเล่นพื ้นบ้ านของหมู่บ้านตามูล
ชาวบ้ านแห่งนี ้ใช้ ภาษาเขมรเป็ นภาษาพูด ฉะนันการเล่
้
นอาไยจึงมีสาเนียงเนื ้อร้ องเป็ นภาษาเขมร
การเล่น อาไยนีม้ ี มานานหลายปี แล้ ว ซึ่งได้ รับ การเผยแพร่ มาจากเขมรโดยทิดฮัมกับทิดบุ น ได้
ศึก ษาร่ า เรี ย นวิ ช าการละเล่น และได้ น ามาเผยแพร่ ต่ อ ๆ กั น มาถึ ง ทุ ก วัน นี ้ จนกลายมาเป็ น
การละเล่นพื ้นบ้ านของ ชาวตามูลล่าง หมู่ที่ 3 ตาบลทรายขาว อาเภอสอยดาวการแสดงพื ้นบ้ าน ระบาเก็บพริ กไทยเนื่องจากการแสดงศิลปพื ้นเมืองภาคตะวันออก ไม่คอ่ ยมีเด่นชัดนัก ทางคณะครู
อาจารย์ สายนาฏศิลป์ ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จึงได้ ประดิษฐ์ ชุดการแสดงขึ ้นตามสภาพ
ความเป็ นอยูข่ องท้ องถิ่น โดยเห็นว่าพริ กไทยเป็ นพืชเศรษฐกิจของจันทบุรีอย่างหนึง่ และมีขนตอน
ั้
วิธีการที่น่าสนใจ จึงได้ นาขันตอนการผลิ
้
ตพริ กไทยมาประดิษฐ์ เป็ นท่ารา ใช้ ผ้ แู สดงเป็ นหญิ งล้ วน
ประมาณ 6-8 คนระบาเริ งนทีบูรพา ระบาชุดนี ้สร้ างสรรค์จากจินตนาการ โดยนารูปแบบของการ
ดารงชีวิตของสัตว์ทะเลประเภทต่าง ๆ เช่น กุ้ง หอยปู ปลา และปลาหมึก ที่เวียนว่ายอยู่ในท้ อ ง
ทะเล บางชีวิตอาจจะต้ องถูกชาวประมงจับไประบาควนคราบุรี แนวความคิดในการประดิษฐ์ ระบา
ควนคราบุ รี เนื่ อ งจากจั ง หวัด จั น ทบุ รี ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางศิ ล ปะจากขอม มี ห ลัก ฐาน ทาง
ศิลปะวัฒนธรรมของขอมเหลืออยู่ เช่น ซากกาแพงเมืองเก่า ศิลาแกะสลักเทวรูป ศิลาจารึ ก ภาษา
ขอมและภาษาขอม เป็ นต้ นภาษาขอม - ชื่ อ ตาบลปั ถวี อ าเภอมะขาม มาจากคาเขมร " ปฐวี "
แปลว่าแผ่นดิน บ้ านวังสรรพรส อ าเภอขลุง เพี ้ยนมาจากภาษาเขมร " สปปุรส " ข.สับโปะรอะส์
หมายถึง ฆราวาส ผู้มีศรัทธาในศาสนา จึงทาให้ ผ้ ปู ระดิษฐ์ มีแนวคิดในการประดิษฐ์ ทา่ รา การแต่ง
กาย ทานองเพลง โดยใช้ ศิลปะไทยผสมศิลปะของขอม ความหมายของระบาควนคราบุรี สมมุติถึง
การร่ ายราของชายหญิ งชาวควนคราบุรี แสดงความสนุกสนานรื่ นเริ งในงานนักขัตฤกษ์ ต่าง โดย
ร่วมกลุม่ กันจับระบาราฟ้อน
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การแสดงพื ้นบ้ าน – ระบาชอง
เป็ นระบาที่แสดงถึงความสนุกสนานร่าเริ งของชาวชองในจังหวัดจันทบุรี ที่มาจับกลุม่
กันในงานเทศกาลและร่ วมเต้ นระบาด้ วยกัน ผู้แสดงเป็ นหญิ งล้ วน จานวน 6-8 คน ( หรื อแล้ วแต่
โอกาส ) จุดมุ่งหมายของการแสดงเพื่อความสนุกสนานและสวยงาม
ระบาชองเป็ นชุดการแสดงพื ้นบ้ านชุดหนึ่ง ที่วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีนามาอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่
โดยสร้ างสรรค์ชุดการแสดงจากวัฒ นธรรมท้ องถิ่นชาวพืน้ เมือ งเดิม ของจันทบุรีเป็ นเชื ้อชาติ"ชอง" ทาง
มนุษ ยวิทยาได้ จัดอยู่ในจาพวก มอญ-เขมรเช่นเดียวกับขอมโบราณ พวกชองนิยมลูกปั ดสีต่ างๆและ
ทองเหลือ งเป็ น เครื่ อ งประดับ มี ภาษาพูด ที่ เป็ นของตนเองคือ ภาษาชอง ไม่ มีภ าษาเขียน ชาวชองมี
ภูมิลาเนาอยุ่ในบริ เวณตะเคียนทอง คลองพลูและจันทเขลมซึ่งเป็ นพืน้ ที่ของจังหวัดจันทบุรี ลักษณะ
ทัว่ ไปเป็ นคนที่มีรูปร่ างขนาดค่อนข้ างเล็ก มีผิวดาในลักษณะดาแดงไม่ดาสนิท ผมหยิกขอดติดหนังศรี ษะ
ใบหน้ ารู ปสีเ่ หลีย่ ม หน้ าผากกว้ างเถิก คางเหลีย่ ม ขากรรไกรกว้ าง จมูกแบนใหญ่แต่ไม่โด่ง ตาโปน คิ ้วดก
เป็ นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ รักสงบ ชอบสันโดษ ชอบอยู่ป่ามากกว่าอยู่เมือง มีประเพณีเป็ นของตนเองอย่าง
เด่นชัด

อาหาร
จังหวัดจันทบุรีเป็ นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ส่งผล
ให้ มีการนาพืชพันธุ์เหล่านัน้ เข้ ามาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหาร สาหรับอาหารที่ขึ ้นชื่ อ
มากที่สดุ ของจังหวัดจันทบุรี คือ แกงหมูชะมวง ซึ่งใช้ ใบชะมวงเป็ นวัตถุดิบหลักในการปรุ งขึ ้น มี
รสชาติ ทัง้ สิ ้น 3 รส คือ เค็ ม เปรี ย้ วและหวาน อาหารอี กชนิ ดหนึ่งที่ ได้ รับ ความนิย มและสร้ าง
ชื่อเสียงให้ แก่จังหวัดจันทบุรีเป็ นอย่างมาก คือ ก๋วยเตี๋ยวเนื ้อเลียงหรื อหมูเลียง โดยนาก๋วยเตี๋ยว
เส้ นจันท์ ซึง่ เป็ นเส้ นก๋วยเตี๋ยวที่มีลกั ษณะเหนียวนุ่ม ไม่เปื่ อยง่าย เข้ ามาผสมผสานกับน ้าก๋วยเตี๋ยว
ที่ปรุ งจากเครื่ องเทศและวัตถุดิบอื่ น ๆ ในส่วนอาหารอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีได้ แก่
น ้าพริ กปูไข่ แกงเนื ้อ แกงหมู ก๋วยเตี๋ยวผัดปู น ้าพริ กเกลือ น ้าพริ ก ระกาและอาหารทะเลจานต่าง ๆ
เป็ นต้ นในส่วนของอาหารว่างและเครื่ องดื่มของจังหวัดจันทบุรีนนมี
ั ้ หลายอย่างที่ได้ รับความนิยม
เป็ นอย่างมาก ในส่วนของอาหารว่างที่สาคัญคือ ข้ าวเกรี ยบอ่อนน ้าจิ ้ม ซึ่งมีลกั ษณะใหญ่กว่าข้ าว
เกรี ย บปากหม้ อ โดยทั่ว ไป ทองม้ วนอ่ อ น ซึ่งจะมี รสชาติ แตกต่า งไปตามวัต ถุดิ บ ที่ เข้ า มาเป็ น
ส่ว นผสมและ ปาท่ อ งโก๋ ซึ่ งมี ค วามแตกต่า งจากปาท่อ งโก๋ ในจัง หวัด อื่ น ที่ น า้ จิ ม้ โดยน า้ จิ ม้
ปาท่องโก๋ของจังหวัดจันทบุรีจะเป็ นน ้าจิ ้มที่มีรสหวานออกเปรี ย้ ว ในส่วนของเครื่ องดื่มนันที
้ ่สาคัญ
ได้ แก่ น ้าสารอง ซึง่ เป็ นน ้าพืชสมุนไพรที่มีคณ
ุ ค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยา
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3. ความรู้เบือ้ งต้ นขัน้ พืน้ ฐานเกี่ยวกับการทอเสื่อกก
กกเป็ นพืชที่ชอบขึ ้นตามที่ชื ้นแฉะ มีหลายชนิดด้ วยกัน ชนิดที่มีลาต้ นเป็ นสามเหลี่ยม
เรี ยกว่า กกเหลี่ยม หรื อ กกหลังกา เวลาจะนามาใช้ จะผ่าเป็ นสองซีกแล้ วผึ่งตากแดด กกชนิดนี ้มี
เส้ นใยเหนียวและทนทาน ชาวบ้ านเรี ยกว่า กกมัดหมู เพราะบางครั ง้ เขาก็ใช้ แทนเชือกฟางสาหรับ
มัดหมูช าแหละได้ เหมื อ นกัน อี กชนิดหนึ่งมี ลาต้ น กลมเรี ยกว่า กกกลม เป็ นชนิ ดที่ ช าวจันทบุ รี
นามาใช้ ทอเสือ่ นัน่ เอง ชาวญวนมักเหมาซื ้อกกจากชาวบ้ านเป็ นไร่ โดยไปตัดเก็บและขนแบกกันมา
เองแล้ วมานัง่ เลือกคัดขนาดที่มีความยาวตังแต่
้ 2-3 คืบ ถึง 8-9 คืบ จักแต่งอย่างดีแล้ วนาไปตาก
แดดให้ แห้ งสนิทก่อน จึงนามาย้ อมสี หลังจากย้ อมสีและตากแห้ งดีแล้ ว จึงนาเส้ นมาทอเป็ นผืนเสื่อ
และเย็บริ มให้ เรี ยบร้ อยสมัยก่อนถ้ าต้ องการสีแดง เขาใช้ เปลือ กไม้ ฝางหาได้ ตามป่ าเมืองจันทบุรี
ญวนต้ องการสีดาก็นาไปคลุกโคลน แต่หากโดนน ้าก็จะหลุดอกง่าย
การทอเสื่อ เป็ นงานหัตกรรมพื ้นบ้ านที่นิยมทากันเกือบทุกหมู่บ้านในเขตภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ส่วนใหญ่ จะพบตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ หนอง บึง ที่มีกก เตย ผลือ ปรื อ หรื อ
ขึน้ อยู่หนาแน่น ถ้ าปล่อยทิ ง้ ไว้ ก็จ ะเป็ น วัช พืช ทาให้ เสีย พื ้นที่การเพาะปลูกข้ าว แต่ถ้านามาใช้
ประโยชน์โดยนามาทอเสื่อก็จะเกิ ดประโยชน์ (กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ
พัฒนาชุมชนเขตที่ 2 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด, 2557) จังหวัดจันทบุรี จะขึ ้นชื่อทางด้ านทอ
เสื่อ กกมาเป็ นเวลายาวนานมากแล้ ว มี แหล่งผลิตในจังหวัดจันทบุรีตงแต่
ั ้ บริ เวณอาเภอเมื อง ไป
จนถึงอ าเภอแหลมสิงห์ แต่ที่ผลิตกันมากจะเป็ นที่ ตาบลบางสระเก้ า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรี (สานักศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี, 2559)
ในการผลิตแต่ละแหล่งจะมีความคล้ ายคลึงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ด้ านการพื ้นที่และการเตรี ยมวัตถุดิบ สามารถจาแนกเป็ นขันตอนย่
้
อย ๆ ได้ ดงั นี ้
1.1 การเตรี ยมพื ้นที่ในการปลูกกก
1.2 การเพาะพันธุ์กก
1.3 การคัดเลือกกกเพื่อนามาใช้ ในการทอเสือ่
1.4 การบารุงรักษาต้ นกก
1.5 การเก็บ ตัดกกเพื่อนามาใช้ ในการทอเสือ่
1.6 การเพาะปลูกต้ นปอกระเจา
1.7 การคัดพันธุ์ปอกระเจา
1.8 การคัดต้ นปอกระเจา
2. ด้ านการผลิต สามารถจาแนกเป็ นขันตอนย่
้
อย ๆ ได้ ดงั นี ้
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2.1 การสะบัดกก
2.2 การจักกก
2.3 การตากกก
2.4 การหล่อนกก
2.5 การย้ อมสี
2.6 การชักปอ
2.7 การลอกและขูดผิวปอ
2.8 การกางและปั่ นปอ
2.9 การจัดทาฟื มทอเสือ่
2.10 การเข้ าฟื มและสอดกก (การทอเสือ่ )
3. ด้ านการเพิ่มมูลค่าสามารถจาแนกเป็ นขันตอนย่
้
อย ๆ ได้ ดงั นี ้
3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.2 การสร้ างตราสินค้ า
3.3 การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์

4. ประวัติความเป็ นมาของเสื่อกกจันทบูร
จังหวัดจันทบุรี จะขึ ้นชื่อทางด้ านทอเสื่อกกมาเป็ นเวลายาวนานมากแล้ ว มีแหล่งผลิต
ในจังหวัดจันทบุรีตงแต่
ั ้ บริ เวณอาเภอเมื อง ไปจนถึงอาเภอแหลมสิงห์ แต่ที่ผลิตกันมากจะเป็ นที่
ตาบลบางสระเก้ า อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (สานักศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ,
2559) ผู้เฒ่า ผู้แก่ชาวญวนผู้มากประสบการณ์ ในอาชีพทอสื่อเล่าว่า ในอดีตคนทอเสื่อมีแต่ชาว
ญวนหลังวัด เพราะหลังโบสถ์วดั คาทอลิกเป็ นแหล่งที่ทอเสือ่ กันอย่างเป็ นลา่ เป็ นสัน การทอเสือ่ ของ
ชาวญวนนันคงท
้ าสืบเนื่องกันมาเป็ นเวลานมนานแล้ ว และได้ มีกล่าวถึงในหนังสือ "จดหมายเหตุ
ความทรงจาสมัยฝรั่งเศสยึดจันทบุรี ตังแต่
้ พ.ศ.2436-2447 " ขอหลวงสาครคชเขตต์ ว่า "การทา
เสือ่ ญวนนัน้ ตามธรรมดาคนเชือ้ ชาติญวนนับว่าเป็ นผู้มีความชานิชานาญในการพลิกแพลงจัดทา
ยิ่งกว่าบุคคลชาติไทยด้ วยกัน ยิ่งพวกนางชีวดั โรมันคาทอลิกแล้ ว ก็เกือบจะต้ องนับว่าเขามีความรู้
ความชานาญมากที่สดุ ฉะนันเสื
้ ่อจันทบุรีชนิดที่มีลวดลายลักษณะงดงาม หรื อจะเป็ นภาพสัตว์
ต่าง ๆ จนแม้ ที่สดุ จะประดิษฐ์ เป็ นตราอาร์ มของรัฐบาล ดังเช่น รูปช้ าง รูปครุ ฑ เหล่านี ้ เขาจะทาได้
เป็ นอย่างดี คนญวนต้ องมาซือ้ กกจากชาวบ้ านเสม็ดงาม อาเภอเมือง และชาวบ้ านบางสระเก้ า
อาเภอแหลมสิงห์ เพราะทัง้ 2 แห่งเป็ นบริ เวณที่ลมุ่ มีต้นกกขึ ้นอยู่ทวั่ ไป ด้ วยเหตุนี ้ อาชีพการทอ
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เสือ่ จึงได้ แพร่กระจายเข้ ามาในหมู่บ้านทัง้ 2 แห่งนี ้ ในเวลาต่อมาก็มีการแพร่หลายออกไปยังชุมชน
ต่าง ๆ อาทิเช่น
- ชุมชนบ้ านเสม็ดงาม
- ชุมชนบ้ านท่าแฉลบ
- ชุมชนบ้ านเกาะโตนด
- ชุมชนบ้ านเขาน้ อย
ในช่วงปี พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2513 สมเด็จพระนางเจ้ าราไพพรรณี พระบรมราชินีใน
รัชกาลที่ 7 ได้ เสด็จไปประทับ ณ วังสวนบ้ านแก้ ว จังหวัดจันทบุรี แล้ วจากนันได้
้ ทรงเสด็จ เยี่ยม
ประสกนิกรได้ ทรงเห็นความสาคัญต่องานหัตถกรรมทอเสือ่ ของชาวบ้ านในจังหวัดจันทบุรี ที่กาลัง
ประสบปั ญหาทางด้ านรูปแบบของผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพของงานทอเสือ่ และชาวบ้ านที่ทอเสือ่ ขาย ก็
เริ่ มเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เช่น การทาพลอยเพราะมีรายได้ ดีกว่าการทอเสื่อ พระองค์ทรง
ศึกษาปั ญหาที่เกิ ดขึน้ และทรงแก้ ไขปั ญหาในด้ านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ งานหัตถกรรมทอเสื่อ
ของชาวบ้ าน จนในปั จจุบนั มีงานหัตถกรรมทอเสื่อของชาวบ้ านในจังหวัดจันทบุรี มีคณ
ุ ภาพดี และ
ความนิยมของผู้ซือ้ มากขึน้ ซึ่งเป็ น ผลมาจากแนวความคิดของสมเด็จ พระนางเจ้ าราไพพรรณี
รั ช กาลที่ 7 ที่ ท รงพัฒ นารู ป แบบผลิต ภัณ ฑ์ เสื่ อ กกให้ มี ค วามหลากหลายในการใช้ ประโยชน์
มากกว่าการปูพืน้ รองนัง่ หรื อนอนเท่านัน้ ทังยั
้ งทรงคิดค้ นการย้ อมสีกกให้ ติดทนนานโดยกรรมวิธี
ทางเคมีอีกด้ วย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวังสวนบ้ านแก้ วนันจะปั
้
กตรารูปคนหาบตะกร้ า มีอกั ษรย่อว่า
สบก. สวนบ้ านแก้ วนัน่ เอง (สัมมา รธนิธย์, 2543)
พระองค์ ทรงเห็นว่า ควรจะได้ พัฒ นาในเรื่ อ งการย้ อ มสี การฟอกให้ เส้ นกกขาว จึงมี
พระราชดาริ ให้ ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตใหม่ ให้ ทนั สมัยและมีคณ
ุ ค่ามากยิ่งขึ ้น เป็ นต้ นว่าทรงผลิต
สีย้อมกกให้ มีสมี ากขึ ้น ใช้ กรรมวิธีฟอกกกก่อนย้ อมจะได้ สกี กที่ย้อมสดใสขึ ้น และมีคุณภาพคงทน
ถาวร ได้ โปรดเกล้ า ฯ ให้ ตงโรงงานทอเสื
ั้
่อที่วงั สวนบ้ านแก้ ว มีลกู จ้ าง 30 คน แบ่งเป็ นแผนกต่าง ๆ
คือ แผนกฟอกเส้ นกกให้ ขาว แผนกย้ อมสีกก แผนกทอเป็ น ผืนเสื่อ แผนกตัดเย็บเสื่อเป็ นผืนตาม
ขนาดต่าง ๆ เสือ่ ที่ผลิตได้ ในขณะนันชาวบ้
้
านขนานนามว่า "เสือ่ จันทบูรสมเด็จ" นอกจากนันยั
้ งนา
เสือ่ ที่ทอแล้ วมาประดิษฐ์ เป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ อีก เช่น ผลิตเป็ นกระเป๋ าเอกสาร กระเป๋ าถือสตรี
ที่รองจาน ที่รองแก้ ว กล่องใส่กระดาษเช็ดมื อ ฯลฯ และโปรดเกล้ าฯ ให้ ติดเครื่ องหมายการค้ าใน
ผลิตภัณฑ์ ที่ทาจากเสื่อ เป็ นรู ปคนหาบกระจาด ใช้ ชื่อว่า "อุตสาหกรรมชาวบ้ าน" แสดงให้ เห็นถึง
พระปรี ช าสามารถของพระองค์ ที่ ได้ ชื่ อ ว่าเป็ นผู้ท รงริ เริ่ ม ให้ เกิ ด อุ ต สาหกรรม ประจ าถิ่ น จน
กลายเป็ นผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าแก่ชาวจันทบุรีและถือเป็ นของดีประจาจังหวัดจันทบุรี ตราบเท่าทุก
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วัน นี ้ จากพระราชดาริ ให้ มีอุต สาหกรรมชาวบ้ านดังกล่าวนัน้ ท าให้ เกิ ดศูน ย์ ฝึกฝนศิลปาชี พให้
ลูกจ้ างจานวนหนึ่ง หลังจากลาออกไปประกอบอาชีพ มีกิจการเป็ นของตนเอง ได้ นาประสบการณ์
ที่ได้ จากโรงงานไปดาเนินกิจการจนได้ ผลอย่างดี จึงทาให้ กิจการค้ าด้ านนี ้แพร่หลาย ตามครัวเรื อน
ราษฎร มากขึ ้น จนกระทัง่ ปั จจุบนั อาชีพการปลูกกก การทอเสื่อจันทบูรกลายเป็ นศิลปหัตถกรรม
พื ้นบ้ านที่มีชื่ อเสียงของชาวจังหวัดจันทบุรีตราบเท่าทุกวันนี ้ (สานักศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัด
จันทบุรี, 2559)

5. ทฤษฎีการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคล หรื อเอกสาร มาพัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้
และพัฒ นาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทังปฏิ
้ บัติงานได้ อ ย่างมี ประสิทธิ ภ าพ อันจะส่งผลให้ อ งค์ กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ ที่ ได้ จ ากประสบการณ์
พรสวรรค์ หรื อสัญ ชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้ าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็ นความรู้ ที่ไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคาพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรได้ โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งาน
ฝี มือ หรื อการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครัง้ จึงเรี ยกว่าเป็ นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อักษร ทฤษฎี คู่มือ ต่าง ๆ และบางครัง้ เรี ยกว่า
เป็ นความรู้แบบรูปธรรม
นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ ให้ ความหมายของคาว่า “การจัดการความรู้ ” ไว้ คือ สาหรับนักปฏิบตั ิ การ
จัดการความรู้คือ เครื่ องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้ อย 4 ประการไปพร้ อม ๆ กัน ได้ แก่
1. บรรลุเป้าหมายของงาน
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
4. บรรลุความเป็ นชุมชน เป็ นหมู่คณะ ความเอื ้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
การจัดการความรู้เป็ นการดาเนินการอย่างน้ อย 6 ประการต่อความรู้ ได้ แก่
(1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็ นหรื อสาคัญต่องานหรื อกิจกรรมของกลุม่ หรื อ
องค์กร
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
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3) การปรับปรุ ง ดัดแปลง หรื อสร้ างความรู้ บางส่วน ให้ เหมาะต่อการใช้ งานของ
ตน
(4) การประยุกต์ใช้ ความรู้ในกิจการงานของตน
(5) การนาประสบการณ์จากการทางาน และการประยุกต์ใช้ ความรู้มาแลกเปลีย่ น
เรี ยนรู้ และสกัด “ขุมความรู้ ” ออกมาบันทึกไว้
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้ ” และ “แก่นความรู้ ” สาหรับไว้ ใช้ งาน และปรับปรุ ง
เป็ นชุดความรู้ที่ครบถ้ วน ลุม่ ลึกและเชื่อมโยงมากขึ ้น เหมาะต่อการใช้ งานมากยิ่งขึ ้น
โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี ้บูรณาการเป็ นเนื ้อเดียวกัน ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องเป็ นทังความรู
้
้ ที่ชัด
แจ้ ง อยู่ในรู ปของตัวหนังสือหรื อรหัสอย่างอื่นที่เข้ าใจได้ ทวั่ ไป (Explicit Knowledge) และความรู้
ฝั งลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทังที
้ ่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง
(เหตุผล) และอยู่ในมือ และส่วนอื่ น ๆ ของร่ างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้ เป็ น
กิจกรรมที่คนจานวนหนึ่งทาร่ วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ทาโดย คนคนเดี ยว เนื่องจากเชื่ อว่า “จัดการ
ความรู้” จึงมีคนเข้ าใจผิด เริ่ มดาเนินการโดยรี่ เข้ าไปที่ความรู้ คือ เริ่ มที่ความรู้ นี่คือความผิดพลาด
ที่พบบ่อยมาก การจัดการความรู้ ที่ถูกต้ องจะต้ องเริ่ มที่งานหรื อเป้าหมายของงาน เป้าหมายของ
งานที่ส าคัญ คื อ การบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการดาเนิน การตามที่ก าหนดไว้ ที่ เรี ยกว่า Operation
Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเป็ น 4 ส่วน คือ
(1) การสนองตอบ (Responsiveness) ซึ่งรวมทังการสนองตอบความต้
้
องการของ
ลูกค้ า สนองตอบความต้ องการของเจ้ าของกิ จ การหรื อ ผู้ถือ หุ้น สนองตอบความต้ อ งการของ
พนักงาน และสนองตอบความต้ องการของสังคมส่วนรวม
(2) การมี นวัตกรรม (Innovation) ทังที
้ ่เป็ นนวัตกรรมในการทางาน และนวัตกรรม
ด้ านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
(3) ขีดความสามารถ (Competency) ขององค์ กร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ ้น ซึ่ง
สะท้ อนสภาพการเรี ยนรู้ขององค์กร และ
(4) ประสิทธิ ภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์ กับต้ นทุนที่ลงไป
การทางานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทางานที่ลงทุนลงแรงน้ อย แต่ได้ ผลมากหรื อคุณภาพสูง
เป้าหมายสุดท้ ายของการจัดการความรู้ คือ การที่กลุม่ คนที่ดาเนินการจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด
ความรู้ ของตนเอง ที่ร่วมกันสร้ างเอง สาหรับใช้ งานของตน คนเหล่านี ้จะสร้ างความรู้ ขึ ้นใช้ เองอยู่
ตลอดเวลา โดยที่การสร้ างนันเป็
้ นการสร้ างเพียงบางส่วน เป็ นการสร้ างผ่านการทดลองเอาความรู้
จากภายนอกมาปรั บ ปรุ งให้ เหมาะต่อ สภาพของ ตน และทดลองใช้ งาน จัด การความรู้ ไม่ ใช่
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กิจ กรรมที่ดาเนินการเฉพาะหรื อเกี่ ยวกับเรื่ องความรู้ แต่เป็ นกิจ กรรมที่แทรก/แฝง หรื อ ในภาษา
วิชาการเรี ยกว่า บูรณาการอยูก่ บั ทุกกิจกรรมของการทางาน และที่สาคัญตัวการจัดการความรู้เอง
ก็ต้องการการจัดการด้ วย
ตังเป้
้ าหมายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องค์กร เป็ นองค์กรการเรี ยนรู้
ความเป็ นชุมชนในที่ทางาน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง นี่คือ
หลุมพรางข้ อที่ 1 ของการจัดการความรู้ เมื่ อไรก็ตามที่มีการเข้ าใจผิด เอาการจัดการความรู้ เป็ น
เป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่ มเดินเข้ ามา อันตรายที่จ ะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้ เทียม
หรื อ ปลอม เป็ นการดาเนินการเพียงเพื่อให้ ได้ ชื่อว่ามีการจัดการความรู้ การริ เริ่ มดาเนินการจัดการ
ความรู้ แรงจูงใจ การริ เริ่ มดาเนินการจัดการความรู้เป็ นก้ าวแรก ถ้ าก้ าวถูกทิศทาง ถูกวิธี ก็มีโอกาส
สาเร็ จสูง แต่ถ้าก้ าวผิด ก็ จะเดินไปสู่ความล้ มเหลว ตัวกาหนดที่สาคัญ คือ แรงจูงใจในการริ เริ่ ม
ดาเนิน การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ ที่ ดี เริ่ มด้ วย สัม มาทิ ฐิ : ใช้ การจัดการความรู้ เป็ น
เครื่ อ งมื อ เพื่ อ บรรลุค วามส าเร็ จ และความมั่น คงในระยะยาว การจัด ที ม ริ เริ่ ม ด าเนิ น การการ
ฝึ กอบรมโดยการปฏิ บัติจริ ง และดาเนินการต่อ เนื่อ ง (กรมส่งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น . 2559:
ออนไลน์)
องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)
1. “คน” ถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สดุ เพราะเป็ นแหล่งความรู้ และเป็ นผู้นา
ความรู้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
2.“เทคโนโลยี” เป็ นเครื่ องมือเพื่อให้ คนสามารถค้ นหา จัดเก็บ แลกเปลีย่ น รวมทังน
้ า
ความรู้ไปใช้ อย่างง่าย และรวดเร็ วขึ ้น
3. “กระบวนการความรู้ ” นัน้ เป็ นการบริ หารจัดการ เพื่อนาความรู้ จากแหล่งความรู้
ไปให้ ผ้ ใู ช้ เพื่อทาให้ เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม
องค์ ป ระกอบทัง้ 3 ส่ว นนี ้ จะต้ อ งเชื่ อ มโยงและบู รณาการอย่างสมดุล การจัดการความรู้ ของ
กรมการปกครอง จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 กาหนดให้ ส่ว นราชการมี ห น้ าที่ พัฒ นาความรู้ ในส่วนราชการ เพื่ อ ให้ มีล ักษณะเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้ องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้ านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้ อ ย่างถูกต้ อ ง รวดเร็ วและเหมะสมต่อ
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สถานการณ์ รวมทังต้
้ องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิสยั ทัศน์ และปรับเปลีย่ น
ทัศนคติของข้ าราชการในสังกัดให้ เป็ นบุคลากรที่มีประสิทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ขอบเขต
KM ที่ได้ มีการพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีความสาคัญเร่งด่วนในขณะนี ้ คือ การจัดการองค์ความรู้เพื่อ
แก้ ไขปั ญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และได้ กาหนดเป้าหมาย (Desired State) ของ KM ที่จะ
ดาเนินการในปี 2549 คือมุ่งเน้ นให้ อ าเภอ/กิ่ งอาเภอ เป็ นศูนย์กลางองค์ความรู้ เพื่อ แก้ ไขปั ญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการในพื ้นที่ที่เป็ นประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง โดยมีหน่วยที่วดั ผลได้ เป็ น
รู ปธรรม คือ อาเภอ/กิ่งอ าเภอ มีข้อมูลผลสาเร็ จ การแก้ ไขปั ญ หาความยากจนเชิงบูรณาการใน
ศูนย์ ปฏิบัติการ ฯ ไม่น้อยกว่าศูนย์ ละ 1 เรื่ อง และเพื่อ ให้ เป้าหมายบรรลุผล ได้ จัดให้ มีกิจกรรม
กระบวนการจัด การความรู้ (KM Process) และกิ จ กรรมกระบวนการเปลี่ย นแปลง (Change
Management Process) ควบคู่กัน ไป โดยมี ค วามคาดหวังว่าแผนการจัด การความรู้ นี จ้ ะเป็ น
จุดเริ่ มต้ นสาคัญสูก่ ารปฏิบตั ิราชการในขอบเขต KM และเป้าหมาย KM ในเรื่ องอื่น ๆ และนาไปสู่
ความเป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ยั่ง ยื น ต่ อ ไป (คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
ค าว่ า knowledge บั ญ ญั ติ ศั พ ท์ ว่ า ความรู้ หมายถึ ง สาระ ข้ อมู ล แนวคิ ด
หลักการ ที่บุคคลรวบรวมได้ จากประสบการณ์ในวิถีชีวิต ความรู้เป็ นผลที่เกิดขึ ้นจากการปฏิสมั พันธ์
กับสิง่ แวดล้ อมทางธรรมชาติ สังคมและเทคโนโลยี บุคคลเรี ยนรู้จากประสบการณ์ การศึกษา อบรม
การรับถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การรับรู้ การคิดและการฝึ กปฏิบตั ิ จนสามารถสรุปสาระความรู้และ
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ หรื อพัฒนาไปสูร่ ะดับที่สงู ขึ ้น (สานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2559)
คาว่า knowledge management (KM) บัญ ญั ติว่า การจัดการความรู้ (เคเอ็ ม )
หมายถึง กระบวนการพัฒนาความรู้ของบุคคลและองค์กรเพื่อสร้ างคุณภาพและประสิทธิ ภาพโดย
การรวมกลุม่ กัน กาหนดวิสยั ทัศน์ ร่วมคิดร่ วมทา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ของสมาชิ ก
ผสมผสานกับความรู้ จากแหล่งข้ อมูลทัว่ ไป มี การกาหนดเป้าหมาย วิธีการปฏิบตั ิ การทดลอง การ
ตรวจสอบ การสังเคราะห์และการนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ ในระดับบุคคล
การร่ วมกระบวนการจัดการความรู้ ช่วยเสริ มสร้ างความตระหนักคุณค่าและความสามารถที่เป็ น
ความรู้ ฝังลึกอยูภ่ ายในตน เกิดการปรับเปลีย่ นวิธี คิดและการปฏิบตั ิงานจนประสบความสาเร็ จ ใน
ระดับองค์กร กระบวนการจัดการความรู้เน้ นการเรี ยนรู้เป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงกัน สมาชิกขององค์กร
ต่างเสริ มพลังกันฉันกัลยาณมิตร ทาให้ อ งค์ กรมีความเข้ มแข็งและผลงานก้ าวหน้ า สอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศ น์ เกิ ด เป็ น องค์ กรแห่งการเรี ยนรู้ (learning organization) (ส านัก งานราชบัณ ฑิ ต ยสภา,
2559)
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กมลวรรณ ธาระพุทธ (2554) ได้ ศึกษาลักษณะของการสืบทอดภูมิปัญ ญาด้ านการ
ผลิตเสือ่ ของชุมชนบางสระเก้ า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี พบว่า ในขันตอนของวั
้
ตถุดิบที่เป็ นขันตอน
้
การเข้ าฟื มและสอดกก (การทอเสือ่ ) มีการสืบทอดเป็ นประจา รองลงมา คือ การจัดทาฟื มทอเสื่อ
ขันตอนนอกเหนื
้
อจากนี ้พบว่า มีการสืบทอดน้ อย ทังนี
้ ้เนื่องจากชาวบ้ านมีความคิดเห็นว่าขันตอน
้
อื่น ๆนอกจากการทอเสื่อมีความยุง่ ยาก บางขันตอนหากปล่
้
อยให้ เด็กทาอาจเลอะเทอะ เช่น การ
ย้ อมสี
วิธีการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตเสื่อจันทบูรโดยการสืบทอดแบบเป็ นทางการส่วนใหญ่มีการสืบ
ทอดนาน ๆ ครั ง้ ซึ่ง เรื่ อ งที่ มี ก ารสืบ ทอดบ่ อ ยครั ง้ สูงสุด คื อ การจัด ท าหลัก สูต รการทอเสื่อ ใน
สถานศึกษา รองลงมา คือ การจัดอบรมเกี่ยวกับการทอเสื่อ และลาดับสุดท้ ายที่ไม่มีการสืบทอด
เลย คือ การจัดประชุมเพื่อพัฒนาการทอเสื่อ สาหรับการสืบทอดแบบไม่เป็ นทางการส่วนใหญ่อยู่
ในระดับนาน ๆครัง้ โดยเรื่ อ งที่มีการสืบทอดเป็ นประจาสูงสุด คือ การสืบทอดภายในครอบครั ว
รองลงมา คือ การเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง และลาดับสุดท้ ายที่ไม่มีการสืบทอดเลย คือ การเรี ยนรู้จากการ
จัดนิทศั การของหน่วยงานต่าง ๆ
ด้ านผู้รับการสืบทอดภูมิปัญญาการผลิตเสื่อจันทบูร ส่วนใหญ่มีลกั ษณะการสืบทอดเป็ นบางครัง้
โดยลักษณะที่มีการสืบทอดเป็ นประจาสูงสุด คือ มีการสืบทอดกับบุคคลภายในครอบครัวจากการ
เห็นและปฏิบตั ิ โดยใกล้ ชิดในครัวเรื อน รองลงมา คือ มีการสืบทอดกับบุคคลภายในชุมชนจากการ
ช่วยเหลือกันระหว่างครัวเรื อน เช่น การเอาแรงกัน ทาให้ มีการเรี ยนรู้ไปโดยธรรมชาติ และลาดับ
สุดท้ าย คือ การดารงรักษาภูมิปัญญาที่ได้ รับการสืบทอด
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษาวิจัย
วิธีการดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าในงานวิจัยนี ้ มุ่งที่จะศึกษาข้ อมูล รูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ ภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การทอเสื่อ กก ของจังหวัด จัน ทบุ รีเพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ โดยนาเสนอ
รูปแบบการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive research) มีขนตอนการศึ
ั้
กษาค้ นคว้ า ดังนี ้
1. แหล่งข้ อมูลและผู้ให้ ข้อมูลหลัก
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ทฤษฎีการจัดการความรู้ KM

1. แหล่ งข้ อมูลและผู้ให้ ข้อมูลหลัก
แหล่งข้ อมูล คือ ชุมชนทังหมด
้
6 ชุมชน แยกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ชุมชนที่ มีการจัดตังศู
้ น ย์ วิสาหกิ จ ชุ มชน ได้ แก่ ชุม ชนบางสระเก้ า , ชุม ชนบ้ าน
เสม็ดงาม, ชุมชนบ้ านเขาน้ อย, ชุมชนบ้ านท่าแฉลบ, ชุมชนบ้ านเกาะโตนด
2. ชุมชนที่มีการเรี ยนการสอนวิชาเสือ่ กกในสถานศึกษา ได้ แก่ ชุมชนบางสระเก้ า
คือ โรงเรี ยนวัดบางสระเก้ า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ตาบลบางสระเก้ า อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
และขุมขนหลังวัดโรมันคาทอลิก คือ โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ จ.จันทบุรี
ผู้ให้ ข้ อ มู ล หลัก คื อ นัก วิ ช าการศู น ย์ ศิ ล ป์ เสื่อ หัว หน้ า ศู น ย์ ศิ ล ป์ เสื่อ หัว หน้ า กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ ท้อ งถิ่ น ทังหมด
้
6 ชุมชน อันได้ แก่ ชุมชนบางสระเก้ า ,
ชุม ชนบ้ านเสม็ ด งาม, ชุ ม ชนบ้ านเขาน้ อ ย, ชุ ม ชนบ้ านท่าแฉลบ, ชุม ชนบ้ า นเกาะโตนด, และ
ครูผ้ สู อน 2 โรงเรี ยน อันได้ แก่ ครูผ้ สู อนวิชาศิลปะพื ้นบ้ านท้ องถิ่น (ทอเสือ่ กก) โรงเรี ยนวัดบางสระ
เก้ า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ตาบลบางสระเก้ า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และ ครู ผ้ ูสอนวิช า
ศิลปะพื ้นบ้ านท้ องถิ่น (ทอเสือ่ กก) โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ จ.จันทบุรี
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2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ ารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น การ
ทอเสือ่ กกของจังหวัดจันทบุรี ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1.แนวคาถามสาหรั บ การสัมมนากลุ่ม ย่อ ยในประเด็น ที่เกี่ ย วกับ รู ป แบบการ
ถ่ายทอดความรู้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการผลิตที่สง่ ผล
ต่อผู้ผลิต ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
2.แบบสัมภาษณ์ รู ปแบบการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกก
ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการผลิตที่ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม และวัฒ นธรรม โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ผู้ วิ จั ย ลงพื น้ ที่ ด าเนิ น การสัม มนากลุ่ม ย่ อ ยกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ว นเสี ย อั น ได้ แก่
นักวิชาการศูนย์ศิลป์ เสือ่ หัวหน้ าศูนย์ศิลป์ เสือ่ หัวหน้ ากลุม่ วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสือ่ และปราชญ์
ท้ องถิ่น ครูผ้ สู อนวิชาศิลปะพื ้นบ้ านโดยดาเนินการทุกชุมชน
3.2 ผู้วิจยั นัดหมายให้ มาประชุม สัมมนา ทบทวน จุดเด่น จุดด้ อย ในหัวข้ อ
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี และ
กระบวนการผลิตที่สง่ ผลต่อผู้ผลิต ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
3.3 นาแบบสัมภาษณ์ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาทา
3.4 นารายละเอียดเกี่ยวกับสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
3.5 นาข้ อมูลกลับไปให้ ผ้ รู ่วมสัมมนาตรวจสอบความถูกต้ อง
3.6 นาข้ อมูลที่ตรวจสอบแล้ วมาวิเคราะห์

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมูล ในการท าวิจัย ครั ง้ นี ้ เป็ น การวิจัยเชิ งคุณ ภาพ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งที่ จ ะ
บรรยายข้ อเท็จจริ ง ตลอดจนการแปลความหมายเนื ้อหาสาระจากการ การศึกษาเปรี ยบเทียบ
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการ
ผลิตที่สง่ ผลต่อผู้ผลิต ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม จากการลงพื ้นที่ดาเนินการสัมมนากลุม่ ย่อย
กับ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย อัน ได้ แก่ นักวิ ช าการศูนย์ ศิ ลป์ เสื่อ หัว หน้ าศูน ย์ ศิ ลป์ เสื่อ หัว หน้ ากลุ่ม
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วิสาหกิ จชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ ท้อ งถิ่ น ครู ผ้ ูสอนวิช าศิลปะพื ้นบ้ านโดยดาเนินการทุก
ชุมชน การนัดหมายให้ มาประชุม สัมมนา ทบทวน จุดเด่น จุดด้ อย ในหัวข้ อ รูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการผลิตที่สง่ ผลต่อผู้ผลิต
ชุมชน สังคม และวัฒ นธรรม นาแบบสัมภาษณ์ ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมสัมมนาทา นารายละเอียดเกี่ ยวกับ
สัม ภาษณ์ ม าวิ เคราะห์ น าข้ อ มูล กลับ ไปให้ ผ้ ูร่วมสัม มนาตรวจสอบความถูกต้ อ ง น าข้ อ มูล ที่
ตรวจสอบแล้ วมาวิเคราะห์ โดยการนาทฤษฎีการจัดการความรู้ KM
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการลงพื น้ ที่ ด าเนิ น การสัม มนากลุ่ ม ย่ อ ยกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อั น ได้ แก่
นักวิชาการศูนย์ศิลป์ เสือ่ หัวหน้ าศูนย์ศิลป์ เสือ่ หัวหน้ ากลุม่ วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสือ่ และปราชญ์
ท้ องถิ่น ครู ผ้ สู อนวิชาศิลปะพื ้นบ้ านโดยดาเนินการทุกชุมชน ในหัวข้ อ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการผลิตที่สง่ ผลต่อผู้ผลิต ชุมชน
สังคม และวัฒนธรรม ดังนี ้
1. รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก ของจังหวัดจันทบุรี
2. กระบวนการผลิตที่สง่ ผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคต

1. กระบวนการถ่ ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัดจันทบุรี
จากการลงพื ้นที่ศกึ ษาข้ อมูลกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อ
กก ในชุมชนที่ยงั มีการอนุรักษ์ และทาอาชีพทอเสือ่ กกอยู่ มีทงหมด
ั้
6 ชุมชน ได้ แก่
- ชุมชนบ้ านบางสระเก้ า
- ชุมชนบ้ านเสม็ดงาม
- ชุมชนบ้ านท่าแฉลบ
- ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิก
- ชุมชนบ้ านเกาะโตนด
- ชุมชนบ้ านเขาน้ อย
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกก ของ
จังหวัดจันทบุรี มี ดังนี ้
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รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้ านบาง
สระเก้ า
จากการวิเคราะห์ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญ ญาท้ อ งถิ่ นการทอเสื่อ กกของ
ชุมชนบ้ านบางสระเก้ า จากการสัมมนากลุม่ ย่อยชุมชนบางสระเก้ า ซึง่ มีหน่วยการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
3
หน่วย ได้ แก่ 1. ศูนย์ ศิลป์ เสื่อ (กลุม่ ชุมชน) 2. โรงเรี ยนวัดบางสระเก้ า (พิสิฏฐวิทยาคาร) 3. กลุ่ม
ชุมชนที่มีอาชีพทอเสื่อ พบว่าแต่ละหน่วยมีการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกก
ตามรายละเอียดในตารางดังนี ้
ตาราง 1 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กกของชุมชนบ้ านบางสระเก้ า
ศูนย์ ศิลป์ เสื่อ

กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอเสื่อ

1. ผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย อันได้ แก่
หั ว หน้ าศู น ย์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
แ ล ะ ช่ า งท อ เสื่ อ ที่ มี ค ว า ม
ชานาญทางด้ านการทอเสื่อกก
(ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสัมมนา
ก ลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ก า ห น ด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้

1. ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อั น
ได้ แ ก่ หัว หน้ า ศู น ย์ วิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชน และช่ า งทอเสื่ อ ที่ มี
ความชานาญทางด้ านการทอ
เสื่อ กก กลุ่ม ชุ ม ชนที่ มี อ าชี พ
ทอเสื่อ ช่างใหม่ ร่ วมกัประชุม
สัมมนากลุ่มย่อยเพื่อ กาหนด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้

2. หลัง จากที่ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ ส่ ว น
เสียประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยจน
ได้ กระบวนการถ่ายทอดความรู้
แ ล้ ว ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้
ดั ง กล่ า วนี ไ้ ปใช้ ในการสอน
ให้ กั บ ผู้ ที่ ส นใจและได้ เข้ า มา
ศึกษาดูงานในเรื่ องการทอเสื่อ
กก โดยมีวิธีการดังนี ้

โรงเรียนวัดบางสระเก้ า
(พิสิฏฐวิทยาคาร)
1. ผู้มีส่วนได้ สว่ นเสีย อันได้ แก่
ครู ผ้ ู สอนวิ ช าศิ ล ปะพื น้ บ้ าน
หัวหน้ าศูนย์วิสาหกิจชุมชนและ
ช่ า งทอเสื่ อ ที่ มี ค วามช านาญ
ทางด้ านการทอเสื่ อ กก ช่ า ง
ใหม่ และตัว แทนนั ก เรี ย นใน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
และชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3
ร่วมกันประชุมสัมมนากลุม่ ย่อย
เพื่ อ ก า ห น ด ก ระ บ ว น ก า ร
ถ่ายทอดความรู้
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กระบวนการถ่ ายทอดความรู้
ขัน้ ที่ 1 ผู้สอนนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
โดยวิ ธี ก ารซั ก ถามผู้ เรี ย นถึ ง
ความรู้ หรื อ ประสบการณ์ ใน
ด้ านการทอเสื่ อ กกว่ า มี ม าก
น้ อ ย เพี ยงใด เพื่ อ ป ระ เมิ น
ความรู้ พื น้ ฐานของผู้เรี ยนก่อน
เริ่ มทาการสอน
ขั น้ ที่ 2 ผู้สอนทาการสอนโดย
ใช้ วิธีการบรรยายยังพาผู้เรี ย น
ไปศึกษา ณ สถานที่จริ ง รวมถึง
แนะนาเกี่ ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ ที่
ใช้ ในการทอเสื่อ กก พร้ อมทัง้
บรรยายถึ ง วิ ธี ก ารใช้ ง านของ
วัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิด

กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอ
เสื่อ
2. หลังจากที่ผ้ ูมีส่วนได้ ส่ว น
เสียประชุมสัมมนากลุ่มย่อ ย
จนได้ ก ระบวนการถ่า ยทอด
ความรู้ แล้ ว ผู้ส อนจึ งนาเอา
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าวนี ไ้ ปใช้ ในการ สอน
ให้ กบั บุคคลภายในครอบครัว
และช่ า งใหม่ โดยมี วิ ธี ก าร
ดังนี ้

โรงเรียนวัดบางสระเก้ า
(พิสิฏฐวิทยาคาร)
2. หลังจากที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยจนได้
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้
แ ล้ ว ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้
ดัง กล่า วนี ไ้ ปใช้ ใ นการสอนใน
รายวิ ช าศิ ล ปะพื น้ บ้ า น ให้ กั บ
นั ก เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ ชั ้ น
ประถมศึก ษาปี ที่ 4-6 และชั น้
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 1-3 โด ย มี
กระบ ว น ก ารถ่ าย ท อ ด วิธีการดังนี ้
ความรู้
ขัน้ ที่ 1 ผู้สอนใช้ วิธีการเล่าสู่
กั น ฟั ง โด ย ผู้ ส อ น จ ะ เล่ า
ประสบการณ์ ความรู้ และ
ความสามารถด้ านการทอ
เสื่อ กก ที่ ตนถูก ถ่า ยทอดมา
จากบรรพบุรุษ
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ขั ้ น ที่ 3 ผู้ สอนท าการสาธิ ต
วิ ธี ก ารทอเสื่ อ กกให้ ผู้ เรี ย นดู
พร้ อมทังอธิ
้ บายถึงขันตอนและ
้
วิ ธี ก า รท อ เสื่ อ ก ก เบื ้อ งต้ น
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจ
ขั น้ ที่ 4 ผู้สอนให้ ผ้ ูเรี ย นลงมื อ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยการให้ ผู้ เรี ย น
ผลัด กั น ทอเสื่ อ จนครบทุ ก คน
ในส่ ว นผู้ ส อนจะคอยแนะน า
ผู้เรี ยน มี การถามตอบข้ อสงสัย
ต่าง ๆ ในระหว่างท าการสอน
และให้ ก าลังใจผู้เรี ยนโดยการ
ชื่ น ชมเมื่ อ ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ต าม
ขัน้ ตอนได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง หาก
ผู้เรี ยนเกิดปั ญหาระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน ผู้สอนจะเข้ าไป
แนะน าและบอกวิ ธี แ ก้ ไข จน
ผู้เรี ยนสามารถปฏิบตั ิงานต่อไป
ได้

กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอ
เสื่อ
ถูกสัง่ สมมาเป็ นเวลานานจน
เกิ ด ความช านาญ เป็ นการ
สอนแบบพ่อสอนลูกค่อยเป็ น
ค่ อ ย ไ ป มี ก า ร พู ด คุ ย
แลกเป ลี่ ย นความ คิ ด เห็ น
ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
ขัน้ ที่ 2 ผู้เรี ยนมี ความเข้ าใจ
ถึ ง วิธี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ทอเสื่อ รวมถึงวิธีการทอเสื่อ
และผู้เรี ยนสามารถทอเสือ่ กก
ได้

โรงเรียนวัดบางสระเก้ า
(พิสิฏฐวิทยาคาร)
กระบวนการถ่ ายทอดความรู้
ขั ้น ที่ 1 ผู้ ส อน (วี ณ า รุ่ ง เรื อ ง
ครูผ้ สู อนภูมิปัญญาท้ องถิ่น) ทา
การสอนนั ก เรี ย นในระดั บ ชั น้
ประถมศึก ษาปี ที่ 4-6 และชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
มีกระบวนการนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน
โดยวิ ธี ก ารซั ก ถามผู้ เรี ย นถึ ง
ความรู้ หรื อ ประสบการณ์ ใน
ด้ านการท อ เสื่ อ กก และใช้
วิธีการให้ ผ้ เู รี ยนทา

ขัน้ ที่ 3 ผู้สอนจะร่ วมปฏิบัติ
กับ ผู้ เรี ย นไปด้ ว ย เพราะใน ขั ้น ที่ 2 ผู้ ส อน (วี ณ า รุ่ ง เรื อ ง
บ า งขั ้น ต อ น ต้ อ งใช้ ค น ครู ผ้ สู อนภูมิปัญ ญาท้ อ งถิ่ น) มี
มากกว่า 1 คนขึน้ ไปในการ วิธีการสอนผู้เรี ยนโดย
ท า จ น ผู้ เรี ย น ส า ม า ร ถ
ปฏิบตั ิงานต่อไปได้

38
ศูนย์ ศิลป์ เสื่อ
ขั ้ น ที่ 5 ผู้ เรี ย น ทุ ก ค น มี
ค ว า ม เข้ า ใจ วิ ธี ก า รใช้
อุ ป ก รณ์ ใน ก า รท อ เสื่ อ
รวมถึ ง วิ ธี ก ารทอเสื่ อ และ
ผู้เรี ยนสามารถทอเสือ่ กกได้

กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอเสื่อ

โรงเรียนวัดบางสระเก้ า
(พิสิฏฐวิทยาคาร)
วิธีการแจกเอกสารและเปิ ดซีดี
ประกอบการเรี ย น การสอน
พร้ อมทังบรรยายเนื
้
้อหาควบคู่
ไปด้ วย

ขัน้ ที่ 4 หลังจากทังผู
้ ้ สอนและ
ผู้เรี ย นลงมื อ ทอเสื่อ แล้ วเสร็ จ
ผู้ สอนได้ ท าการตรวจสอ บ
ผลงานของที่ ท า เพื่ อ ประเมิ น
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม
ป ระ ส บ ก า รณ์ แ ล ะ ค ว า ม ขั ้น ที่ 3 ผู้ส อน (วีณ า รุ่ ง เรื อ ง
ขั ้น ที่ 6 หลัง จากผู้เรี ย นลง เชี่ยวชาญของผู้สอนเอง
ครู ผ้ ู ส อนภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น )
มื อ ทอเสื่อ แล้ ว เสร็ จ ผู้ส อน
ทาการสาธิ ตวิธีการทอเสื่อ กก
ได้ ทาการตรวจสอบผลงาน ขัน้ ที่ 5 ผลงานที่สาเร็ จ จะถูก ให้ ผ้ เู รี ยนดู พร้ อมทังอธิ
้ บายถึง
ของแต่ละคน
ส่ ง ต่ อ ไป ยั ง ศู น ย์ ท อเสื่ อ ที่ มี อุ ป กรณ์ ใน ก ารท อ เสื่ อ ก ก
ชื่อเสียงประจาชุมชน เพื่อสร้ าง ขันตอนและวิ
้
ธี การทอเสื่อ กก
เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ รายได้ ให้ กบั ครอบครัว
เบื อ้ งต้ น เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด
ตามประสบการณ์และความ
ความเข้ าใจ
เชี่ยวชาญของผู้สอนเอง
3. หลังจากทาการสอน ผู้สอน
ได้ นดั พบกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ขั ้น ที่ 4 ผู้ เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ
3. ห ลั ง จ า ก ท า ก า รส อ น มาประชุ ม สัม มนากลุ่ ม ย่ อ ย จริ ง โดยการให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งกลุม่
หัวหน้ าศูนย์ วิสาหกิ จชุมชน เพื่อ พิจ ารณา ประเมิ นผลการ เพื่ อ ป ฏิ บั ติ ผู้ สอ น จ ะคอ ย
และช่ า งทอเสื่ อ ที่ มี ค วาม สอนและผลงานว่ า มี จุ ด เด่ น แนะนา
ชานาญการทอเสือ่
จุดอ่อนอะไรบ้ าง
ผู้เรี ยนพร้ อมทังปฎิ
้ บตั ิไปพร้ อม
ได้ นดั พบกับผู้มีส่วนได้ ส่วน
กับ ผู้เรี ย น มี ก ารถามตอบข้ อ
เสีย มาประชุมสัมมนากลุ่ม
สงสัยต่าง ๆ ในระหว่างทาการ
ย่ อ ย เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า
สอน และให้ กาลังใจผู้เรี ยน
ประเมิ น ผลการสอน ว่ า มี
จุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้ าง
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ศูนย์ ศิลป์ เสื่อ

กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอเสื่อ

โรงเรียนวัดบางสระเก้ า
(พิสิฏฐวิทยาคาร)
โด ยก า รชื่ น ช ม เมื่ อ ผู้ เรี ย น
ปฏิ บั ติ ต ามขั น้ ตอนได้ อย่ า ง
ถูกต้ อง
ขัน้ ที่ 5 ผู้เรี ยนทุกกลุม่ มีความ
เข้ าใจ วิธีการใช้ อุปกรณ์ ในการ
ทอเสื่ อ รวมถึ ง วิ ธี ก ารทอเสื่ อ
และผู้เรี ยนสามารถทอเสื่อ กก
ได้
ขัน้ ที่ 6 ประเมิ นประสิทธิ ภาพ
และมี การให้ คะแนน ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ขัน้ ที่ 7 จดบันทึกรายละเอียด
ทุกครัง้ หลังการสอน
3. ห ลั ง จ า ก ท า ก า ร ส อ น
ครู ผ้ ู สอนวิ ช าศิ ล ปะพื น้ บ้ าน
แล ะ ช่ า งท อ เสื่ อ ที่ มี ค ว า ม
ชานาญทางด้ านการทอเสือ่ กก
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ศูนย์ ศิลป์ เสื่อ

กลุ่มชุมชนที่มีอาชีพทอเสื่อ

โรงเรียนวัดบางสระเก้ า
(พิสิฏฐวิทยาคาร)
ได้ นดั พบกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
มาประชุ ม สัม มนากลุ่ ม ย่ อ ย
เพื่ อพิจ ารณา ประเมิ นผลการ
สอ น ว่ า มี จุ ด เด่ น จุ ด อ่ อ น
อะไรบ้ าง

สรุ ปผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้ าน
บางสระเก้ า จากตารางข้ างต้ น
จากการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้ านบางสระเก้ า จากการสัมมนากลุม่ ย่อยชุมชน
บางสระเก้ า ซึง่ มีหน่วยการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
3 หน่วย ได้ แก่ 1. ศูนย์ศิลป์ เสื่อ (กลุม่ ชุมชน) 2. โรงเรี ยน
วัดบางสระเก้ า (พิสฏิ ฐวิทยาคาร) 3. กลุม่ ชุมชนที่มีอาชีพทอเสื่อ พบว่าแต่ละหน่วยมีการถ่ายทอด
ความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก ดังนี ้
1. ศูนย์ศิลป์ เสื่อ (กลุม่ ชุมชน) มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการ
ทอเสือ่ กก ดังนี ้
1) ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ หัวหน้าศูนย์วสิ าหกิจชุมชน และช่างทอเสื่อที่มี
ความช านาญทางด้านการทอเสื่อ กก (ผู้ส อน) ร่วมกัน ประชุม สัม มนากลุ่ ม ย่ อยเพื่อก าหนด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
2) หลังจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมสัมมนากลุ่มย่อยจนได้กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ ผูส้ อนจึงนาเอากระบวนการถ่ายทอดความรูด้ งั กล่าวนี้ไปใช้ในการสอนให้กบั ผู้
ทีส่ นใจและได้เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องการทอเสื่อกก ซึ่งมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทัง้ หมด
6 ขัน้ ดังนี้
ขันที
้ ่ 1 ผู้สอนมีการนาผู้เรี ยนเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยวิธีการซักถามผู้เรี ยนถึงความรู้
หรื อ ประสบการณ์ ในด้ านการทอเสื่อ กกว่ามี ม ากน้ อ ยเพียงใด เพื่อ ประเมิ นความรู้ พื น้ ฐานของ
ผู้เรี ยนก่อนเริ่ มทาการสอน
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ขัน้ ที่ 2 ผู้ ส อนท าการสอนโดยใช้ วิ ธี ก ารบรรยายถึ ง ประวัติ ค วามเป็ นมา
ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกับ เสื่อ กก และวิธี การทอเสื่อ กกเบื อ้ งต้ น อี ก ทัง้ ยังพาผู้เรี ย นไปศึกษา ณ
สถานที่จริ ง รวมถึงแนะนาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการทอเสือ่ กก พร้ อมทังบรรยายถึ
้
งวิธีการใช้
งานและวิธีการดูแลรักษาของวัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิด
ขันที
้ ่ 3 ผู้สอนทาการสาธิ ตวิธีการทอเสื่อกกให้ ผ้ ูเรี ยนดู พร้ อมทังอธิ
้ บายถึง
ขันตอนและวิ
้
ธีการทอเสือ่ กกเบื ้องต้ น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจ
ขันที
้ ่ 4 ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยการให้ ผ้ เู รี ยนผลัดกันทอเสื่อจน
ครบทุกคน ในส่วนผู้สอนจะคอยแนะนาผู้เรี ยน มีการถามตอบข้ อ สงสัยต่าง ๆ ในระหว่างทาการ
สอน และให้ กาลังใจผู้เรี ยนโดยการชื่นชมเมื่อผู้เรี ยนปฏิบตั ิตามขันตอนได้
้
อย่างถูกต้ อง หากผู้เรี ยน
เกิ ดปั ญ หาระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้สอนจะเข้ าไปแนะนาและบอกวิ ธีแก้ ไข จนผู้เรี ยนสามารถ
ปฏิบตั ิงานต่อไปได้
ขัน้ ที่ 5 หลังจากผู้เรี ย นลงมื อ ทอเสื่อ แล้ ว เสร็ จ ผู้สอนได้ ทาการตรวจสอบ
ผลงานของแต่ละกลุม่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้สอน
เอง
ขัน้ ที่ 6 หลังจากผู้เรี ย นลงมื อ ทอเสื่อ แล้ ว เสร็ จ ผู้สอนได้ ทาการตรวจสอบ
ผลงานของแต่ละคนเพื่อประเมินประสิทธิ ภาพ ตามประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้สอน
เอง
3) หลังจากทาการสอน หัวหน้ าศูนย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ ที่มีความชานาญการทอเสือ่ ได้
นัดพบกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มาประชุมสัมมนากลุม่ ย่อย เพื่อพิจารณา ประเมินผลการสอน ว่ามี
จุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้ าง เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ ไข ปรับปรุ ง และพัฒนาการสอนในครัง้ ต่อ ๆ
ไป
2. กลุม่ ชุมชนที่มีอาชีพทอเสื่อ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการ
ทอเสือ่ กก ดังนี ้
1) ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ หัวหน้าศูนย์วสิ าหกิจชุมชน และช่างทอเสื่อที่มี
ความชานาญทางด้านการทอเสือ่ กก กลุ่มชุมชนทีม่ อี าชีพทอเสื่อ ช่างใหม่ ร่วมกันประชุมสัมมนา
กลุ่มย่อยเพื่อกาหนดกระบวนการถ่ายทอดความรู้
2) หลังจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมสัมมนากลุ่มย่ อยจนได้กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้แล้ว ผูส้ อนจึงนาเอากระบวนการถ่ายทอดความรู้ดงั กล่าวนี้ไปใช้ในการสอน
ให้กบั บุคคลภายในครอบครัวและช่างใหม่ โดยมีวธิ กี ารดังนี้
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ขันที
้ ่ 1 ผู้สอนใช้ วิธีการเล่าสูก่ นั ฟั ง โดยผู้สอนจะเล่าประสบการณ์ ความรู้และ
ความสามารถด้ านการทอเสื่อกก ที่ตนถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ถูกสัง่ สมมาเป็ นเวลานานจน
เกิ ดความช านาญ เป็ นการสอนแบบพ่อ สอนลูกค่อ ยเป็ นค่อยไป มี การพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
ขันที
้ ่ 2 ผู้สอนจะร่วมปฏิบตั ิกบั ผู้เรี ยนไปด้ วย เพราะในบางขันตอนต้
้
องใช้ คน
มากกว่า 1 คนขึ ้นไปในการทา จนผู้เรี ยนสามารถปฏิบตั ิงานต่อไปได้
ขันที
้ ่ 3 ผู้สอนจะร่วมปฏิบตั ิกบั ผู้เรี ยนไปด้ วย เพราะในบางขันตอนต้
้
องใช้ คน
มากกว่า 1 คนขึ ้นไปในการทา จนผู้เรี ยนสามารถปฏิบตั ิงานต่อไปได้
ขันที
้ ่ 4 หลังจากทังผู
้ ้ สอนและผู้เรี ยนลงมือ ทอเสื่อแล้ วเสร็ จ ผู้สอนได้ ทาการ
ตรวจสอบผลงานของที่ทา เพื่อประเมินประสิทธิ ภาพ ตามประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ
ผู้สอนเอง
ขันที
้ ่ 5 ผลงานที่สาเร็ จ จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์ทอเสื่อที่มีชื่อเสียงประจาชุมชน
เพื่อสร้ างรายได้ ให้ กบั ครอบครัว
3) ห ลั ง จากท าการสอ น ผู้ ส อน ได้ นั ด พ บกั บ ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย ม า
ประชุมสัมมนากลุ่ม ย่อย เพื่อพิจารณา ประเมินผลการสอนและผลงาน ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อ น
อะไรบ้าง เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการสอนในครัง้ ต่อ ๆ ไป
3. โรงเรี ย นวัด บางสระเก้ า (พิ สิฏ ฐวิ ทยาคาร) มี กระบวนการถ่ ายทอดความรู้ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ ดังนี ้
1) ผู้มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย อัน ได้แ ก่ ครูผู้ส อนวิช าศิล ปะพื้น บ้ า น หัว หน้ า ศูน ย์
วิสาหกิจชุมชนและช่างทอเสื่อที่มีค วามชานาญทางด้านการทอเสื่อกก ช่างใหม่ และตัวแทน
นักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 ร่วมกันประชุมสัมมนากลุ่ม
ย่อยเพื่อกาหนดกระบวนการถ่ายทอดความรู้
2) หลังจากที่ ผ้ ูมี ส่วนได้ ส่ว นเสีย ประชุ ม สัม มนากลุ่ม ย่อ ยจนได้ ก ระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ แล้ ว ผูส้ อนจึงนาเอากระบวนการถ่ายทอดความรู้ดงั กล่าวนี้ไปใช้ในการสอนใน
รายวิชาศิลปะพืน้ บ้าน ให้กบั นักเรียนในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี 4-6 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 13 โดยมีวธิ กี ารดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ผู้สอนมี ก ระบวนการน าเข้ าสู่บ ทเรี ย นโดยวิธี การซัก ถามผู้เรี ยนถึ ง
ความรู้ หรื อประสบการณ์ ในด้ านการทอเสื่อกกว่ามี มากน้ อยเพียงใด เพื่อประเมิ นความรู้ พื ้นฐาน
ของผู้เรี ยนก่อนเริ่ มทาการสอน และใช้ วิธีการให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบฝึ กหัดก่อนเรี ยนเพื่อประเมินความรู้
เดิมของผู้เรี ยน
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ขันที
้ ่ 2 มีวิธีการสอนผู้เรี ยนโดยวิธีการแจกเอกสารและเปิ ดซีดีประกอบการ
เรี ยน การสอน พร้ อมทังบรรยายเนื
้
้อหาควบคูไ่ ปด้ วย
ขันที
้ ่ 3 ผู้สอนทาการสาธิ ตวิธีการทอเสื่อกกให้ ผ้ ูเรี ยนดู พร้ อมทังอธิ
้ บายถึง
อุปกรณ์ ในการทอเสื่อกกขันตอนและวิ
้
ธีการทอเสือ่ กกเบื ้องต้ น โดยแยกขันตอนการผลิ
้
ตผลิตภัณฑ์
จากกกที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรี ยนให้ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ งาน
ขันที
้ ่ 4 ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยการให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งกลุม่ เพื่อปฏิบตั ิ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะการทางานเป็ นทีม
ขันที
้ ่ 5 ผู้เรี ยนทุกกลุม่ มีความเข้ าใจ วิธีการใช้ อุปกรณ์ ในการทอเสื่อ รวมถึง
วิธีการทอเสือ่ และผู้เรี ยนสามารถทอเสือ่ กกได้
ขัน้ ที่ 6 หลังจากผู้เรี ย นลงมื อ ทอเสื่อ แล้ ว เสร็ จ ผู้สอนได้ ทาการตรวจสอบ
ผลงานของแต่ละกลุม่ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและมีการให้ คะแนน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ขันที
้ ่ 7 ผู้สอนมี การจดบันทึกรายละเอี ยดทุกครัง้ หลังการสอน หลังจากทา
การสอน ครู ผ้ สู อนวิชาศิลปะพื ้นบ้ าน และช่างทอเสื่อที่มีความชานาญทางด้ านการทอเสื่อกก ได้
นัดพบกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มาประชุมสัมมนากลุม่ ย่อย เพื่อพิจารณา ประเมินผลการสอน ว่ามี
จุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้ าง
3) หลังจากทาการสอน ครู ผ้ ูสอนวิช าศิลปะพื ้นบ้ าน และช่างทอเสื่อ ที่มี ความ
ชานาญทางด้ านการทอเสื่อกก ได้นดั พบกับผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย มาประชุมสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อ
พิจารณา ประเมิน ผลการสอน ว่ามีจุด เด่น จุ ด อ่อ นอะไรบ้า ง เพื่อเป็ น แนวทางในการแก้ไ ข
ปรับปรุง และพัฒนาการสอนในครัง้ ต่อ ๆ ไป
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รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้ านเสม็ด
งาม
จากการวิเคราะห์ รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญ ญาท้ อ งถิ่ นการทอเสื่อ กกของ
ชุมชนบ้ านเสม็ดงาม จากการสัมมนากลุม่ ย่อยชุมชนบ้ านเสม็ดงาม ซึง่ มีหน่วยการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
1
หน่วย ได้ แก่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านเสม็ดงาม
ตาราง 2 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กกของชุมชนบ้ านเสม็ดงาม
ศูนย์ วิสาหกิจชุมชนบ้ านเสม็ดงาม
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
1. ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย อันได้ แก่
หั ว หน้ าศู น ย์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
แ ล ะ ช่ า งท อ เสื่ อ ที่ มี ค ว า ม
ชานาญทางด้ านการทอเสื่อกก
(ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสัมมนา
ก ลุ่ ม ย่ อ ย เ พื่ อ ก า ห น ด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้

ขัน้ ที่ 1 ผู้สอนแบ่งกลุม่ ผู้เรี ยน
ออก เป็ น 3 กลุม่ ตามจานวน
ของสมาชิกผู้ดแู ลศูนย์ และ
นาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยวิธีการเล่า
ถึงประวัติความเป็ นมาของเสือ่
กกจันทบูร และมีการซักถาม
ผู้เรี ยน ด้ านความรู้พื ้นฐาน
เกี่ยวเสือ่ กกจันทบูร เพื่อ
2. หลังจากที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย ประเมินความรู้เบื ้องต้ นของ
ประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยจนได้ ผู้เรี ยน
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้
แ ล้ ว ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า ขัน้ ที่ 2 ผู้สอนหรื อหัวหน้ าศูนย์
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ ฯ แจกเอกสารประกอบการ
ดั ง กล่ า วนี ไ้ ปใช้ ในการสอน สอนที่จดั ทาขึ ้นโดย อาจารย์
ให้ กั บ ผู้ ที่ ส นใจและได้ เ ข้ า มา และนักศึกษา สาขาวิชาการ
ศึกษาดูงานในเรื่ องการทอเสื่อ ออกแบบผลิตภัณฑ์
กก โดยมีวิธีการดังนี ้
มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพ
พรรณี และทาการสอนโดยใช้

3. ห ลั ง จ า ก ท า ก า ร ส อ น
หัว หน้ า ศู น ย์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
และ ช่ า งท อ เสื่ อ ที่ มี ค วา ม
ชานาญการทอเสื่อ ได้ นดั พบ
กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ม า
ประชุมสัมมนากลุ่มย่อ ย เพื่อ
พิจารณา ประเมินผลการสอน
ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้ าง
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ศูนย์ วิสาหกิจชุมชนบ้ านเสม็ดงาม
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
วิธีการบรรยาย แนะนา
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การทอเสือ่ กก พร้ อมทังให้
้
นักเรี ยนเปิ ดเอกสารประกอบ
ตามไปด้ วย และทาการสาธิต
วิธีการใช้ งานของวัสดุอุปกรณ์
แต่ละชนิด
ขัน้ ที่ 3 ผู้สอนประจาแต่ละ
กลุม่ ทาการสาธิตวิธีการทอ
เสือ่ กกให้ ผ้ เู รี ยนดู พร้ อมทัง้
อธิบายถึงขันตอนและวิ
้
ธีการ
ทอเสือ่ กกเบื ้องต้ น เพื่อให้
ผู้เรี ยนเกิดความเข้ าใจ
ขัน้ ที่ 4 ผู้สอนประจาแต่ละ
กลุม่ ให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ในส่วนผู้สอนจะคอยแนะนา
ผู้เรี ยน มีการถามตอบข้ อสงสัย
ต่าง ๆ ในระหว่างทาการสอน
ผู้สอนให้ กาลังใจผู้เรี ยนโดย
การชื่นชมเมื่อผู้เรี ยนปฏิบตั ิ
ตามขันตอนได้
้
อย่างถูกต้ อง
หากผู้เรี ยนเกิดปั ญหาระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน ผู้สอนประจา
กลุม่ จะคอยแนะนาและบอก
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ศูนย์ วิสาหกิจชุมชนบ้ านเสม็ดงาม
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
วิธีแก้ ไข จนผู้เรี ยนสามารถ
ปฏิบตั ิงานต่อไปได้
ขัน้ ที่ 5 ผู้เรี ยนทุกคนมีความ
เข้ าใจ วิธีการใช้ อุปกรณ์ในการ
ทอเสือ่ รวมถึงวิธีการทอเสือ่
และผู้เรี ยนสามารถทอเสือ่ กก
ได้
ขัน้ ที่ 6 หลังจากผู้เรี ยนลงมือ
ทอเสือ่ แล้ วเสร็ จ ผู้สอนประจา
กลุม่ ได้ ทาการตรวจสอบ
ผลงานของแต่ละคนเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ ตาม
ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญของผู้สอนเอง

สรุ ปผลการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้ าน
เสม็ดงาม จากตารางข้ างต้ น
จากการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของ
ชุม ชนบ้ านบางสระเก้ า จากการสัม มนากลุ่ม ย่อ ยชุม ชน บ้ านเสม็ ดงาม ซึ่งมี ห น่วยการเรี ย นรู้
ทังหมด
้
1 หน่วย ได้ แก่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านเสม็ดงาม
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ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านเสม็ดงาม มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก
ดังนี ้
1. ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย อันได้ แก่ หัวหน้ าศูนย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ ที่มีความ
ชานาญทางด้ านการทอเสื่อกก (ผู้สอน) ร่ วมกันประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยเพื่อกาหนดกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้
2. หลังจากที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยจนได้ กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ ผู้สอนจึงนาเอากระบวนการถ่ายทอดความรู้ดงั กล่าวนี ้ไปใช้ ในการสอนให้ กบั ผู้ที่สนใจและ
ได้ เข้ ามาศึกษาดูงานในเรื่ องการทอเสือ่ กก ซึง่ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทังหมด
้
6 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรียนโดยวิธกี ารเล่าถึงประวัตคิ วามเป็ นมาของเสื่อกก
จันทบูร และมีการซักถามผูเ้ รียน ด้านความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวเสื่อกกจันทบูร เพื่อประเมินความรู้
เบือ้ งต้นของผูเ้ รียน
ขัน้ ที่ 2 ผู้สอนมีการ แจกเอกสารประกอบการสอนที่ และทาการสอนโดยใช้
วิธกี ารบรรยาย พร้อมกับให้ผู้เรียนเรียนรู้จากเอกสารประกอบตามไปด้วย และมีการสาธิตวิธี
ตามเนื้อหาทีส่ อน
ขัน้ ที่ 3 ผูส้ อน ทาการสอนผูเ้ รียนโดยวิธกี ารสาธิตประกอบการบรรยาย เพื่อให้
ผูเ้ รียนเกิดความเข้าใจ
ขัน้ ที่ 4 ผูส้ อน ให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั จิ ริง มีการแนะนาผูเ้ รียน ซักถาม ตอบข้อ
สงสัยต่าง ๆ และมีการกาลังใจผูเ้ รียน
ขัน้ ที่ 5 ผู้เรีย นทุ ก คนมีค วามเข้าใจ วิธีการใช้อุ ปกรณ์ ในการทอเสื่อ รวมถึง
วิธกี ารทอเสื่อ และผูเ้ รียนสามารถทอเสื่อกกได้
ขัน้ ที่ 6 หลังจากผู้เรีย นลงมือทอเสื่อ แล้ว เสร็จ ผู้สอนประจากลุ่ม ได้ท าการ
ตรวจสอบผลงานของแต่ละคนเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ตามประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
ของผูส้ อนเอง
3. หลังจากทาการสอน หัวหน้ าศูนย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ ที่มีความชานาญ
การทอเสือ่ ได้ นดั พบกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มาประชุมสัมมนากลุม่ ย่อย เพื่อพิจารณา ประเมินผล
การสอน ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้ าง

48
กระบวนการถ่ ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้ านท่ า
แฉลบ
จากการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้ านท่าแฉลบจากการสัมมนากลุม่ ย่อยชุมชนบ้ านท่าแฉลบ ซึ่งมีหน่วยการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
1
หน่วย ได้ แก่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านท่าแฉลบ
ตาราง 3 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กกของชุมชนบ้ านท่าแฉลบ
ศูนย์ วิสาหกิจชุมชนบ้ านท่ าแฉลบ
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
1. ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย อันได้ แก่ ขัน้ ที่ 1 ผู้สอนนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน 3. ห ลั ง จ า ก ท า ก า ร ส อ น
หั ว หน้ าศู น ย์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยวิ ธี การซั ก ถาม ความ รู้ หัว หน้ า ศู น ย์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
แ ล ะ ช่ า งท อ เสื่ อ ที่ มี ค ว า ม เบื ้องต้ นของผู้เรี ยน
และ ช่ า งท อ เสื่ อ ที่ มี ค วา ม
ชานาญทางด้ านการทอเสื่อกก
ชานาญการทอเสื่อ ได้ นดั พบ
(ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสัมมนา ขัน้ ที่ 2 ผู้สอนทาการสอนโดย กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ม า
ก ลุ่ ม ย่ อ ย เ พื่ อ ก า ห น ด ใช้ วิ ธี การบ รรยาย แนะน า ประชุมสัมมนากลุ่มย่อ ย เพื่อ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
เกี่ ย วกั บ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใน พิจารณา ประเมินผลการสอน
การทอเสื่อกก พร้ อมทังพาเดิ
้
น ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้ าง
2. หลังจากที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย ช ม แ ล ะ แ น ะ น า ส ถ า น ที่
ประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยจนได้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ป ต่ า งๆ ของ
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน
แ ล้ ว ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ ขัน้ ที่ 3 ผู้สอนพาผู้เรี ยนมายัง
ดั ง กล่ า วนี ไ้ ปใช้ ในการสอน สถานที่ ท อเสื่ อ และแป รรู ป
ให้ กบั ผู้ที่สนใจและได้
ผลิตภัณฑ์ พร้ อ มทังให้
้ ช่างทอ
เข้ ามาศึกษาดูงานในเรื่ องการ เสื่อ ปฏิ บัติ ขัน้ ตอน วิธี ก ารทอ
ทอเสือ่ กก โดยมีวิธีการดังนี ้
เสื่อ และแปรรู ป ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ดู
ผู้ส อนอธิ บ ายถึ งขัน้ ตอนและ
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ศูนย์ วิสาหกิจชุมชนบ้ านท่ าแฉลบ
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ถ่ ายทอดความรู้
วิ ธี การท อ เสื่ อ ก กเบื ้อ งต้ น
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจ
ขั น้ ที่ 4 ผู้สอนให้ ผ้ ูเรี ยนลงมื อ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในส่ ว นผู้ สอนจะ
คอยแนะนาผู้เรี ยน มี การถาม
ตอบข้ อสงสัยต่าง ๆ ในระหว่าง
ทาการสอน ผู้ส อนให้ กาลังใจ
ผู้ เรี ย น โด ย ก า รชื่ น ช ม เมื่ อ
ผู้เรี ย นปฏิ บัติ ต ามขัน้ ตอนได้
อย่า งถู ก ต้ อ ง หากผู้ เรี ย นเกิ ด
ปั ญ หาระหว่างการปฏิบัติงาน
ผู้สอนจะคอยแนะนาและบอก
วิ ธี แ ก้ ไข จนผู้ เรี ย นสามารถ
ปฏิบตั ิงานต่อไปได้
ขั ้น ที่ 5 ผู้เรี ย นทุก คนมี ค วาม
เข้ าใจ วิธีการใช้ อุปกรณ์ ในการ
ทอเสื่ อ รวมถึ ง วิ ธี ก ารทอเสื่ อ
และผู้เรี ยนสามารถทอเสื่อ กก
ได้
ขัน้ ที่ 6 หลังจากผู้เรี ยนลงมือ
ทอเสือ่ แล้ วเสร็ จ ผู้สอนประจา
กลุม่ ได้ ทาการตรวจสอบ
ผลงานของแต่ละคนเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพ ตาม
ประสบการณ์และความ

ประเมินผลการสอน
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ศูนย์ วิสาหกิจชุมชนบ้ านท่ าแฉลบ
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ถ่ ายทอดความรู้
เชี่ยวชาญของผู้สอนเอง

ประเมินผลการสอน

สรุ ปผลการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้ าน
ท่าแฉลบ จากตารางข้ างต้ น
จากการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของ
ชุม ชนบ้ านบางสระเก้ า จากการสัม มนากลุ่ม ย่อ ยชุม ชน บ้ านเสม็ ดงาม ซึ่งมี ห น่วยการเรี ย นรู้
ทังหมด
้
1 หน่วย ได้ แก่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านท่าแฉลบ
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านท่าแฉลบ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก
ดังนี ้
1. ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย อันได้ แก่ หัวหน้ าศูนย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ ที่มีความ
ชานาญทางด้ านการทอเสื่อกก (ผู้สอน) ร่ วมกันประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยเพื่อกาหนดกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้
2. หลังจากที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยจนได้ กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ ผู้สอนจึงนาเอากระบวนการถ่ายทอดความรู้ดงั กล่าวนี ้ไปใช้ ในการสอนให้ กบั ผู้ที่สนใจและ
ได้ เข้ ามาศึกษาดูงานในเรื่ องการทอเสือ่ กก ซึง่ มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทังหมด
้
6 ขัน้ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ผูส้ อนนาเข้าสู่บทเรียนโดยวิธกี ารซักถามความรูเ้ บือ้ งต้นของผูเ้ รียน
ขัน้ ที่ 2 ผูส้ อนทาการสอนโดยใช้วธิ กี ารบรรยาย
ขัน้ ที่ 3 ผูส้ อนใช้วธิ กี ารบรรยายและปฏิบตั ใิ ห้ผเู้ รียนได้ดู
ขัน้ ที่ 4 ผูส้ อนให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั จิ ริง มีการแนะนาผูเ้ รียน มีการถามตอบข้อ
สงสัยต่าง ๆ และให้กาลังใจผูเ้ รียน รวมไปถึงการแนะนาและบอกวิธแี ก้ไข จนผู้เรียนสามารถ
ปฏิบตั งิ านต่อไปได้
ขัน้ ที่ 5 ผู้เรีย นทุ ก คนมีค วามเข้าใจ วิธีการใช้อุ ปกรณ์ ในการทอเสื่อ รวมถึง
วิธกี ารทอเสื่อ และผูเ้ รียนสามารถทอเสื่อกกได้
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ขัน้ ที่ 6 หลังจากผู้เรีย นลงมือทอเสื่อ แล้ว เสร็จ ผู้สอนประจากลุ่ม ได้ท าการ
ตรวจสอบผลงานของแต่ละคนเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ตามประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
ของผูส้ อนเอง
3. หลังจากทาการสอน หัวหน้ าศูนย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ ที่มีความชานาญ
การทอเสือ่ ได้ นดั พบกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มาประชุมสัมมนากลุม่ ย่อย เพื่อพิจารณา ประเมินผล
การสอน ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้ าง
กระบวนการถ่ ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนหลังวัด
โรมันคาทอลิค
จากการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้ านเขาน้ อย จากการสัมมนากลุ่มย่อ ยชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิค ซึ่งมี หน่วยการเรี ยนรู้
ทังหมด
้
1 หน่วย ได้ แก่ โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ จ.จันทบุรี
ตาราง 4 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อ กกของโรงเรี ยนสตรี มารดา
พิทกั ษ์ จ.จันทบุรี
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ
รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
1. ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้ แ ก่ ขั ้น ที่ 1 ผู้ส อนน าเข้ า สู่บ ทเรี ย น 3. หลั ง จากท าการสอน
ผู้อ านวยการโรงเรี ยน ครู ผ้ ูสอน โดยวิธีการซักถามความรู้เบื ้องต้ น หั ว ห น้ า ศู น ย์ วิ ส า ห กิ จ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นให้ ความรู้ กับ ของผู้เรี ยน
ชุมชน และช่างทอเสื่อ ที่มี
นั ก เรี ย นชั น้ ป.6 คื อ ครู ส ะอิ ง้
ความชานาญการทอเสื่อ
เชื ้อสาย หัวหน้ างานอนุรักษ์
ขัน้ ที่ 2 ผู้สอนทาการสอนโดยใช้ ได้ นั ด พบกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้
หัถ ตกรรมพื น้ บ้ านเสื่ อ จั น ทบู ร วิ ธี ก ารบรรยายความรู้ เกี่ ย วกั บ ส่ ว น เ สี ย ม า
ช่ า งทอเสื่ อ ที่ มี ค วามช านาญ ประวัติ ศ าสตร์ ที่ ม าของเสื่อ กก ประชุ ม สัม มนากลุ่ม ย่อ ย
ทางด้ านการทอเสื่อ กก ร่ วมกัน จันทบูรณ์ และวิธีการผลิตภัณ ฑ์ เพื่ อ พิจ ารณา ประเมิ นผล
ประชุ ม สั ม มนากลุ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ แป รรู ป ต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ นหนั ง สื อ ก า รส อ น ว่ า มี จุ ด เด่ น
ก าหนดกระบวนการถ่ า ยทอด ประกอบการสอน
จุดอ่อนอะไรบ้ าง
ความรู้
2. หลังจากที่ผ้ มู ี ส่วนได้ ส่วนเสีย ขัน้ ที่ 3 ผู้สอนทาการสอนวิธีการ
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โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ
รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
ประชุ ม สัม มนากลุ่ม ย่ อ ยจนได้ โดยบูรณาการ การทอเสื่อเข้ ากับ
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ กลุ่ม สาระวิช าอื่ น ๆ และวิธีก าร
แ ล้ ว ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า ทอเสื่อ และแปรรู ป ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ดู
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ ผู้ สอนอธิ บ ายถึ ง ขั น้ ตอนและ
ดังกล่าวนี ้ไปใช้ ในการสอนให้ กับ วิธีก ารทอเสื่อ กกเบื อ้ งต้ น เพื่ อ ให้
ผู้ที่ ส นใจและได้ เข้ า มาศึก ษาดู ผู้เรี ยนเกิดความเข้ าใจ
งานในเรื่ องการทอเสื่อ กก โดยมี การสอนของ ครู ส ะอิ ง้ เชื อ้ สาย
วิธีการดังนี ้
ครู ผ้ สู อน มีแนวทางของการสอน
ดังนี ้
1. ให้ นัก เรี ย นเพื่ อ ศึก ษาในเรื่ อ ง
วัสดุและอุปกรณ์ทอเสือ่
1.1 ชนิดของกก
1.2 ชนิดของปอ
1.3 คุณสมบัติของกก
1.4 คุณสมบัติของปอ
1.5 วัสดุอื่ นๆที่ใช้ แทนกกและปอ
ในการทอเสือ่
1.6 เครื่ อ งมื อ วัสดุ อุป กรณ์ ที่ ใช้
ในการทอเสือ่
1.7 ความรู้ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของสี
และเทคนิคการย้ อมสี
2. มี แ นวทางการสอนที่ เน้ น การ
ปฏิบตั ิจริ งดังนี ้
2.1 ให้ นัก เรี ย นศึก ษาการจับ กก
แล้ วปฏิบตั ิงานตาม
2.2 ให้ นกั เรี ยนศึกษาเรื่ องการปั่ น
ปอ แล้ วปฏิบตั ิงานตาม
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โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ
รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
2.3 นาตัวอย่างไม้ ขดั ริ มเสือ่ มาให้
นักเรี ยนดู แล้ วให้ นกั เรี ยนทาตาม
2.4 น าไม้ พุ่ งกกมาให้ นัก เรี ย นดู
แล้ วให้ นกั เรี ยนทาไม้ พุ่งกก คนละ
1 อัน
2.5 ให้ นกั เรี ยนหาวัสดุอุปกรณ์ ใน
การทอเสื่อ ให้ ค รบพร้ อมที่จ ะทอ
ได้
2.6 ครู นาตัวอย่างเสื่อรองจานมา
ให้ นกั เรี ยนมาศึกษาดู แล้ ว
- ร่วมกันอภิปรายในเรื่ อง
- สัดส่วนของรูปแบบ
- เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
- ประดิษฐ์ ขนตอนการประดิ
ั้
ษฐ์
จากนัน้ ครู แ ละนัก เรี ย นช่ ว ยกั น
สรุ ป ขั น้ ตอนการผลิ ต แล้ วให้
เตรี ยมหาอุปกรณ์ลงมือปฏิบตั ิ ซึ่ง
มีขนตอนการท
ั้
างาน ดังนี ้
1. ออกแบบลวดลายที่ต้องการใน
โปรแกรม Excel
2. ออกแบบชิ ้นงานลงในกระดาษ
เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ขนาดกว้ าง
10 นิ ้ว ยาว 14 นิ ้ว
3. ตัดกระดาษที่ออกแบบไว้ แล้ ว
โดยตั ด ให้ ห่ า งจากเส้ นดิ น สอ
ออกไปประมาณ 0.5 เซนติเมตร
โดยรอบ
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โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ
รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
4. เอากระดาษที่ ตัด ออกมานัน้
วางลงบนเสื่ อ แล้ ว เย็ บ กระดาษ
ติดกับเสื่อ โดยให้ เย็บห่างจากริ ม
กระด า ษ เข้ าม าป ระ ม าณ 1
เซนติเมตร โดยรอบด้ านใน
5. ตัดเสื่อและกระดาษ โดยตัดให้
ห่างจากรอยเย็บออกไปประมาณ
0.5 เซนติเมตร
6. เอากระดาษออกแล้ วใช้ ผ้ากุ๊น
เย็บริ มโดยรอบ
ขั ้น ที่ 4 ผู้ สอนให้ ผู้ เรี ย นลงมื อ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยการบู ร ณาการ
การทอเสื่อ เข้ ากับ กลุ่มสาระวิช า
อื่ น ๆ จ น ท า ให้ นั ก เรี ย น ไ ด้
ลว ด ล า ย ให ม่ ๆ ซึ่ ง เกิ ด จ า ก
ความคิดสร้ างสรรค์แปรรู ปเสือ่ ให้
มีค่ามากกว่าเสือ่ ธรรมดา ในส่วน
ผู้ ส อนจะคอยแนะน าผู้ เรี ย น มี
การถามตอบข้ อ สงสัยต่าง ๆ ใน
ระหว่ า งท าการสอน ผู้ สอนให้
กาลังใจผู้เรี ยนโดยการชื่นชมเมื่ อ
ผู้เรี ยนปฏิบตั ิตามขันตอนได้
้
อย่าง
ถู ก ต้ อง หากผู้ เรี ย นเกิ ด ปั ญ หา
ระหว่างการปฏิ บตั ิงาน ผู้สอนจะ
คอยแนะนาและบอกวิธีแก้ ไข จน
ผู้เรี ยนสามารถปฏิบัติงานต่อ ไป
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โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ
รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
ได้
ขั ้ น ที่ 5 ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ค วาม
เข้ า ใจ วิธี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ในการ
ทอเสื่อ รวมถึงวิธีการทอเสือ่ และ
ผู้เรี ยนสามารถทอเสือ่ กกได้
ขัน้ ที่ 6 หลังจากผู้เรี ยนลงมื อทอ
เสื่ อ แล้ ว เสร็ จ ผู้ ส อน ได้ ท าการ
ตรวจสอบผลงานของแต่ล ะคน
เพื่ อ ประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพ ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
สรุปผลการวิเคราะห์กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสือ่ กกของโรงเรี ยนสตรี
มารดาพิทกั ษ์ จ.จันทบุรี จากตารางข้ างต้ น
จากการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของ
ชุม ชนหลังวัด โรมัน จากการสัม มนากลุ่ม ย่อ ยชุ ม ชนชุม ชนหลังวัด โรมัน ซึ่งมี ห น่วยการเรี ย นรู้
ทังหมด
้
1 หน่วย ได้ แก่ โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ จ.จันทบุรี
โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ จ.จันทบุรี มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อ
กก ดังนี ้
1. ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย อันได้ แก่ ผู้อานวยการโรงเรี ยน ครู ผ้ ูสอนภูมิปัญ ญาท้ องถิ่ นให้
ความรู้กบั นักเรี ยนชัน้ ป.6 คือ ครูสะอิ ้ง เชื ้อสาย หัวหน้ างานอนุรักษ์
หัถ ตกรรมพื น้ บ้ า นเสื่อ จั น ทบู ร ช่ า งทอเสื่ อ ที่ มี ค วามช านาญทางด้ า นการทอเสื่อ กก ร่ ว มกั น
ประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยเพื่อกาหนดกระบวนการถ่ายทอดความรู้
2. หลังจากที่ผ้ มู ี สว่ นได้ ส่วนเสียประชุมสัมมนากลุ่มย่อยจนได้ กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้แล้ ว ผู้สอนจึงนาเอากระบวนการถ่ายทอดความรู้ดงั กล่าวนี ้ไปใช้ ในการสอนให้ กบั ผู้ที่สนใจ
และได้ เข้ ามาศึกษาดูงานในเรื่ องการทอเสือ่ กก โดยมีวิธีการดังนี ้
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ขัน้ ที่ 1 ผู้สอนนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยวิธีการซักถามความรู้เบื ้องต้ นของผู้เรี ยน
ขัน้ ที่ 2 ผู้สอนทาการสอนโดยใช้ วิธีการบรรยายความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่มา
ของเสือ่ กกจันทบูรณ์ และวิธีการผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่อยูใ่ นหนังสือประกอบการสอน
ขัน้ ที่ 3 ผู้สอนทาการสอนวิธีการโดยบูรณาการ การทอเสือ่ เข้ ากับกลุม่ สาระวิชาอื่น ๆ
และวิธีการทอเสื่อและแปรรูปให้ ผ้ เู รี ยนได้ ดู ผู้สอนอธิ บายถึงขันตอนและวิ
้
ธีการทอเสือ่ กกเบื ้องต้ น
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจ
การสอนของ ครูสะอิ ้ง เชื ้อสาย ครูผ้ สู อน มีแนวทางของการสอนดังนี ้
1. ให้ นกั เรี ยนเพื่อศึกษาในเรื่ องวัสดุและอุปกรณ์ทอเสือ่
1.1 ชนิดของกก
1.2 ชนิดของปอ
1.3 คุณสมบัติของกก
1.4 คุณสมบัติของปอ
1.5 วัสดุอื่นๆที่ใช้ แทนกกและปอในการทอเสือ่
1.6 เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการทอเสือ่
1.7 ความรู้เกี่ยวกับเรื่ องของสี และเทคนิคการย้ อมสี
2. มีแนวทางการสอนที่เน้ นการปฏิบตั ิจริ งดังนี ้
2.1 ให้ นกั เรี ยนศึกษาการจับกก แล้ วปฏิบตั ิงานตาม
2.2 ให้ นกั เรี ยนศึกษาเรื่ องการปั่ นปอ แล้ วปฏิบตั ิงานตาม
2.3 นาตัวอย่างไม้ ขดั ริ มเสื่อมาให้ นกั เรี ยนดู แล้ วให้ นกั เรี ยนทาตาม 2.4 นาไม้ พุ่งกก
มาให้ นกั เรี ยนดู แล้ วให้ นกั เรี ยนทาไม้ พงุ่ กก คนละ 1 อัน
2.5 ให้ นกั เรี ยนหาวัสดุอุปกรณ์ในการทอเสือ่ ให้ ครบพร้ อมที่จะทอได้
2.6 ครูนาตัวอย่างเสือ่ รองจานมาให้ นกั เรี ยนมาศึกษาดู แล้ ว
- ร่วมกันอภิปรายในเรื่ อง
- สัดส่วนของรูปแบบ
- เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
- ประดิษฐ์ ขนตอนการประดิ
ั้
ษฐ์
จากนัน้ ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปขันตอนการผลิ
้
ต แล้ วให้ เตรี ยมหาอุปกรณ์ ลงมื อ
ปฏิบตั ิ ซึง่ มีขนตอนการท
ั้
างาน ดังนี ้
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1. ออกแบบลวดลายที่ต้องการในโปรแกรม Excel
2. ออกแบบชิน้ งานลงในกระดาษเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาดกว้ าง 10 นิ ้ว ยาว 14
นิ ้ว
3. ตัดกระดาษที่ออกแบบไว้ แล้ ว โดยตัดให้ ห่างจากเส้ นดินสอออกไปประมาณ 0.5
เซนติเมตรโดยรอบ
4. เอากระดาษที่ตดั ออกมานัน้ วางลงบนเสื่อแล้ วเย็บกระดาษติดกับเสือ่ โดยให้ เย็บ
ห่างจากริ มกระดาษเข้ ามาประมาณ 1 เซนติเมตร โดยรอบด้ านใน
5. ตัดเสือ่ และกระดาษ โดยตัดให้ หา่ งจากรอยเย็บออกไปประมาณ 0.5 เซนติเมตร
6. เอากระดาษออกแล้ วใช้ ผ้ากุ๊นเย็บริ มโดยรอบ
ขัน้ ที่ 4 ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยการบูรณาการ การทอเสื่อเข้ ากับกลุ่ม
สาระวิชาอื่น ๆ จนทาให้ นกั เรี ยนได้ ลวดลายใหม่ ๆ ซึง่ เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์แปรรู ปเสื่อให้ มี
ค่ามากกว่าเสื่อธรรมดา ในส่วนผู้สอนจะคอยแนะนาผู้เรี ยน มี การถามตอบข้ อ สงสัยต่าง ๆ ใน
ระหว่างทาการสอน ผู้สอนให้ กาลังใจผู้เรี ยนโดยการชื่นชมเมื่อผู้เรี ยนปฏิบตั ิตามขันตอนได้
้
อ ย่าง
ถูกต้ อง หากผู้เรี ยนเกิดปั ญหาระหว่างการปฏิบตั ิงาน ผู้สอนจะคอยแนะนาและบอกวิธีแก้ ไข จน
ผู้เรี ยนสามารถปฏิบตั ิงานต่อไปได้
ขัน้ ที่ 5 ผู้เรี ยนทุกคนมีความเข้ าใจ วิธีการใช้ อุปกรณ์ในการทอเสือ่ รวมถึงวิธีการทอ
เสือ่ และผู้เรี ยนสามารถทอเสือ่ กกได้
ขัน้ ที่ 6 หลังจากผู้เรี ยนลงมือทอเสือ่ แล้ วเสร็ จ ผู้สอน ได้ ทาการตรวจสอบผลงานของ
แต่ละคนเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. หลังจากทาการสอน หัวหน้ าศูนย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสื่อที่มีความชานาญ
การทอเสือ่ ได้ นดั พบกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มาประชุมสัมมนากลุม่ ย่อย เพื่อพิจารณา ประเมินผล
การสอน ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้ าง
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รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้ านเกาะ
โตนด
จากการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้ านเกาะโตนด จากการสัมมนากลุม่ ย่อยชุมชนบ้ านเกาะโตนด ซึง่ มีหน่วยการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
1 หน่วย ได้ แก่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านเกาะโตนด
ตาราง 5 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กกของชุมชนบ้ านเกาะโตนด
ศูนย์ วิสาหกิจชุมชนบ้ านเกาะโตนด
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
1. ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย อันได้ แก่ ขั ้ น ที่ 1 ผู้ ส อ น น า เข้ า สู่ 3. ห ลั ง จ า ก ท า ก า ร ส อ น
หั ว หน้ าศู น ย์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน บทเรี ยนโดยวิธีการพูดคุยเพื่ อ หัว หน้ า ศู น ย์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
แ ล ะ ช่ า งท อ เสื่ อ ที่ มี ค ว า ม ท าการปฏิ ส ัม พัน ธ์ กั บ ผู้ เรี ย น และ ช่ า งท อ เสื่ อ ที่ มี ค วา ม
ชานาญทางด้ านการทอเสื่อกก ให้ เกิดความสนิทสนมกันมาก ชานาญการทอเสื่อ ได้ นดั พบ
(ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสัมมนา ขึ ้น
กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ม า
ก ลุ่ ม ย่ อ ย เ พื่ อ ก า ห น ด
ประชุมสัมมนากลุ่มย่อ ย เพื่อ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ขัน้ ที่ 2 ผู้สอนทาการสอนโดย พิจารณา ประเมินผลการสอน
ใช้ วิ ธี ก ารบรรยายและแสดง ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้ าง
2. หลังจากที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย ตัว อย่ า งของอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใน
ประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยจนได้ การทอเสือ่
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้
แ ล้ ว ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า ขัน้ ที่ 3 ผู้สอนสาธิต วิธีการทอ
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ เสือ่ และการแปรรูปให้ ผ้ เู รี ยนได้
ดั ง กล่ า วนี ไ้ ปใช้ ในการสอน ดู พร้ อมทัง้ อธิ บายถึ งขัน้ ตอน
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ศูนย์ วิสาหกิจชุมชนบ้ านเกาะโตนด
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
ให้ กั บ ผู้ ที่ ส นใจและได้ เ ข้ า มา และวิธีก ารทอเสื่อ กกเบื ้องต้ น
ศึกษาดูงานในเรื่ องการทอเสื่อ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจ
กก โดยมีวิธีการดังนี ้
ขั น้ ที่ 4 ผู้สอนให้ ผ้ ูเรี ยนลงมื อ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในส่ ว นผู้ สอนจะ
คอยแนะนาผู้เรี ยน มี การถาม
ตอบข้ อสงสัยต่าง ๆ ในระหว่าง
ท าการสอน ผู้ สอนจะคอย
แนะน าและบอกวิ ธี แ ก้ ไข จน
ผู้ เรี ย นสาม ารถป ฏิ บั ติ ง าน
ต่อไปได้
ขั ้น ที่ 5 ผู้เรี ย นทุก คนมี ค วาม
เข้ าใจ วิธีการใช้ อุปกรณ์ ในการ
ทอเสื่ อ รวมถึ ง วิ ธี ก ารทอเสื่ อ
และผู้เรี ยนสามารถทอเสื่อ กก
ได้
ขั น้ ที่ 6 หลังจากผู้เรี ยนลงมื อ
ทอเสื่อ แล้ วเสร็ จ ผู้สอนประจา
กลุ่ ม ได้ ท า การต รวจ สอ บ
ผ ล งา น ข อ งแ ต่ ล ะ ค น เพื่ อ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ตาม
ป ระ ส บ ก า รณ์ แ ล ะ ค ว า ม
เชี่ยวชาญของผู้สอนเอง
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้ าน
เกาะโตนด จากตารางข้ างต้ น
จากการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของ
ชุม ชนบ้ านบางสระเก้ า จากการสัม มนากลุ่ม ย่อ ยชุม ชน บ้ านเสม็ ดงาม ซึ่งมี ห น่วยการเรี ย นรู้
ทังหมด
้
1 หน่วย ได้ แก่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านเกาะโตนด
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านเกาะโตนด มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
การทอเสือ่ กก ดังนี ้
1. ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ หัวหน้าศูนย์วสิ าหกิจชุมชน และช่างทอเสื่อที่มี
ความช านาญทางด้านการทอเสื่อ กก (ผู้ส อน) ร่วมกัน ประชุม สัม มนากลุ่ ม ย่ อยเพื่อก าหนด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
2. หลังจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุม สัมมนากลุ่มย่อ ยจนได้กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ ผูส้ อนจึงนาเอากระบวนการถ่ายทอดความรูด้ งั กล่าวนี้ไปใช้ในการสอนให้กบั ผู้
ทีส่ นใจและได้เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องการทอเสื่อกก ซึ่งมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทัง้ หมด
6 ขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ผู้ส อนน าเข้าสู่บ ทเรีย นโดยวิธีการพู ด คุย เพื่อ ท าการปฏิสมั พัน ธ์ก ับ
ผูเ้ รียน ให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึน้
ขัน้ ที่ 2 ผูส้ อนทาการสอนโดยใช้วธิ กี ารบรรยายและแสดงตัวอย่างของอุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในการทอเสื่อ
ขัน้ ที่ 3 ผู้ส อนสาธิต วิธีก ารทอเสื่อ และการแปรรูป ให้ผู้เรีย นได้ดู พร้อ มทัง้
อธิบายถึงขัน้ ตอนและวิธกี ารทอเสื่อกกเบือ้ งต้นเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจ
ขัน้ ที่ 4 ผูส้ อนให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั จิ ริง ในส่วนผูส้ อนจะคอยแนะนาผูเ้ รียน มี
การถามตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ในระหว่างทาการสอน ผูส้ อนจะคอยแนะนาและบอกวิธแี ก้ไข จน
ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั งิ านต่อไปได้
ขัน้ ที่ 5 ผู้เรีย นทุ ก คนมีค วามเข้าใจ วิธีการใช้อุ ปกรณ์ ในการทอเสื่อ รวมถึง
วิธกี ารทอเสื่อ และผูเ้ รียนสามารถทอเสื่อกกได้
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ขัน้ ที่ 6 หลังจากผู้เรีย นลงมือทอเสื่อ แล้ว เสร็จ ผู้สอนประจากลุ่ม ได้ท าการ
ตรวจสอบผลงานของแต่ละคนเพื่อประเมินประสิทธิภาพ ตามประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ
ของผูส้ อนเอง
3. หลังจากทาการสอน หัวหน้ าศูนย์วิสาหกิจชุมชน และช่างทอเสือ่ ที่มีความชานาญ
การทอเสือ่ ได้ นดั พบกับผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มาประชุมสัมมนากลุม่ ย่อย เพื่อพิจารณา ประเมินผล
การสอน ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้ าง

รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้ านเขาน้ อย
จากการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของ
ชุมชนบ้ านเขาน้ อย จากการสัมมนากลุม่ ย่อ ยชุมชนบ้ านเขาน้ อ ยซึ่งมีหน่วยการเรี ยนรู้ ทงหมด
ั้
1
หน่วย ได้ แก่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านเขาน้ อย
ตาราง 6 รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กกของชุมชนบ้ านเขาน้ อย
ศูนย์ วิสาหกิจชุมชนบ้ านเขาน้ อย
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ประเมินผลการสอน
ถ่ ายทอดความรู้
1. ผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสีย อันได้ แก่ ขัน้ ที่ 1 ผู้สอนนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน 3. ห ลั ง จ า ก ท า ก า ร ส อ น
หั ว หน้ าศู น ย์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน โดยวิ ธี การซั ก ถาม ความ รู้ หัว หน้ า ศู น ย์ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
แ ล ะ ช่ า งท อ เสื่ อ ที่ มี ค ว า ม เบื ้องต้ นของผู้เรี ยน
และ ช่ า งท อ เสื่ อ ที่ มี ค วา ม
ชานาญทางด้ านการทอเสื่อกก
ชานาญการทอเสื่อ ได้ นดั พบ
(ผู้สอน) ร่วมกันประชุมสัมมนา ขัน้ ที่ 2 ผู้สอนทาการสอนโดย กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ม า
ก ลุ่ ม ย่ อ ย เ พื่ อ ก า ห น ด ใช้ วิธีการบรรยาย เกี่ ยวกับ วิธี ประชุมสัมมนากลุ่มย่อ ย เพื่อ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ปรรู ป ต่ า งๆ ของ พิจารณา ประเมินผลการสอน
ศูนย์ วิสาหกิ จ ชุมชน พร้ อมทัง้ ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้ าง
2. หลังจากที่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย พาผู้ เรี ย นไปชมสถานที่ จ ริ ง
ประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยจนได้ และอุปกรณ์ที่ใช้ งาน
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้
แ ล้ ว ผู้ ส อ น จึ ง น า เ อ า
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ศูนย์ วิสาหกิจชุมชนบ้ านเขาน้ อย
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ถ่ ายทอดความรู้
กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ ขัน้ ที่ 3 ผู้สอนพาผู้เรี ยนมายัง
ดั ง กล่ า วนี ไ้ ปใช้ ในการสอน สถานที่ ท อเสื่ อ และแป รรู ป
ให้ กั บ ผู้ ที่ ส นใจและได้ เ ข้ า มา ผลิตภัณฑ์ พร้ อ มทังให้
้ ช่างทอ
ศึกษาดูงานในเรื่ องการทอเสื่อ เสื่อ ปฏิ บัติ ขัน้ ตอน วิธี ก ารทอ
กก โดยมีวิธีการดังนี ้
เสื่อ และแปรรู ป ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ดู
ผู้ส อนอธิ บ ายถึ งขัน้ ตอนและ
วิ ธี การท อ เสื่ อ ก กเบื ้อ งต้ น
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจ
ขั น้ ที่ 4 ผู้สอนให้ ผ้ ูเรี ยนลงมื อ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ในส่ ว นผู้ สอนจะ
คอยแนะนาผู้เรี ยน มี การถาม
ตอบข้ อสงสัยต่าง ๆ ในระหว่าง
ทาการสอน ผู้ส อนให้ กาลังใจ
ผู้ เรี ย น โด ย ก า รชื่ น ช ม เมื่ อ
ผู้เรี ย นปฏิ บัติ ต ามขัน้ ตอนได้
อย่า งถู ก ต้ อ ง หากผู้ เรี ย นเกิ ด
ปั ญ หาระหว่างการปฏิบัติงาน
ผู้สอนจะคอยแนะนาและบอก
วิ ธี แ ก้ ไข จนผู้ เรี ย นสามารถ
ปฏิบตั ิงานต่อไปได้
ขั ้น ที่ 5 ผู้เรี ย นทุก คนมี ค วาม
เข้ าใจ วิธีการใช้ อุปกรณ์ ในการ
ทอเสื่ อ รวมถึ ง วิ ธี ก ารทอเสื่ อ
และผู้เรี ยนสามารถทอเสื่อ กก
ได้

ประเมินผลการสอน
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ศูนย์ วิสาหกิจชุมชนบ้ านเขาน้ อย
ขัน้ การเตรียม รูปแบบการ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้
ถ่ ายทอดความรู้
ขั น้ ที่ 6 หลังจากผู้เรี ยนลงมื อ
ทอเสื่อ แล้ วเสร็ จ ผู้สอนประจา
กลุ่ ม ได้ ท า การต รวจ สอ บ
ผ ล งา น ข อ งแ ต่ ล ะ ค น เพื่ อ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ตาม
ป ระ ส บ ก า รณ์ แ ล ะ ค ว า ม
เชี่ยวชาญของผู้สอนเอง

ประเมินผลการสอน

สรุ ปผลการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของชุมชนบ้ าน
เขาน้ อย จากตารางข้ างต้ น
จากการวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นการทอเสื่อกกของ
ชุม ชนบ้ านบางสระเก้ า จากการสัม มนากลุ่ม ย่อ ยชุม ชน บ้ านเสม็ ดงาม ซึ่งมี ห น่วยการเรี ย นรู้
ทังหมด
้
1 หน่วย ได้ แก่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านเขาน้ อย
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้ านเขาน้ อย มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ น
การทอเสือ่ กก ดังนี ้
1) ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ หัวหน้าศูนย์วสิ าหกิจชุมชน และช่างทอเสื่อที่มี
ความช านาญทางด้านการทอเสื่อ กก (ผู้ส อน) ร่วมกัน ประชุม สัม มนากลุ่ ม ย่ อยเพื่อก าหนด
กระบวนการถ่ายทอดความรู้
2) หลังจากที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมสัมมนากลุ่มย่อยจนได้กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ ผูส้ อนจึงนาเอากระบวนการถ่ายทอดความรูด้ งั กล่าวนี้ไปใช้ในการสอนให้กบั ผู้
ทีส่ นใจและได้เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องการทอเสื่อกก ซึ่งมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ทัง้ หมด
6 ขัน้ ดังนี้
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ขันที
้ ่ 1 ผู้สอนนาเข้ าสูบ่ ทเรี ยนโดยวิธีการซักถามความรู้เบื ้องต้ นของผู้เรี ยน
ขันที
้ ่ 2 ผู้สอนทาการสอนโดยใช้ วิธีการบรรยายเนื ้อหาเกี่ยวกับการเรี ยน การ
สอน
ขันที
้ ่ 3 ผู้สอนใช้ วิธีการบรรยายและปฏิบตั ิให้ ผ้ เู รี ยนได้ ดู
ขันที
้ ่ 4 ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ ง มีการแนะนาผู้เรี ยน มีการถามตอบ
ข้ อสงสัยต่าง ๆ และให้ กาลังใจผู้เรี ยน รวมไปถึงการแนะนาและบอกวิธีแก้ ไข จนผู้เรี ยนสามารถ
ปฏิบตั ิงานต่อไปได้
ขันที
้ ่ 5 ผู้เรี ยนทุกคนมี ความเข้ าใจ วิธีการใช้ อุปกรณ์ ในการทอเสื่อ รวมถึง
วิธีการทอเสือ่ และผู้เรี ยนสามารถทอเสือ่ กกได้
ขันที
้ ่ 6 หลังจากผู้เรี ยนลงมือ ทอเสื่อ แล้ วเสร็ จ ผู้สอนประจากลุ่ม ได้ ทาการ
ตรวจสอบผลงานของแต่ละคนเพื่อประเมินประสิทธิ ภาพ ตามประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ของผู้สอนเอง
3. หลังจากทาการสอน หัวหน้ าศูนย์วสิ าหกิจชุมชน และช่างทอเสื่อที่มีความ
ชานาญการทอเสื่อ ได้นัดพบกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย มาประชุมสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อพิจารณา
ประเมินผลการสอน ว่ามีจุดเด่น จุดอ่อนอะไรบ้าง
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2. กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของชุมชนบาง
สระเก้ า
จากการลงพื น้ ที่ ศึ ก ษาข้ อ มู ล กระบวนการผลิ ต ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผู้ ผ ลิ ต ชุ ม ชน สัง คม
วัฒนธรรม ในอนาคต ในชุมชนที่ยงั มี การอนุรักษ์ และทาอาชีพทอเสื่อกกอยู่ มีทงหมด
ั้
6 ชุมชน
ได้ แก่
- ชุมชนบ้ านบางสระเก้ า
- ชุมชนบ้ านเสม็ดงาม
- ชุมชนบ้ านท่าแฉลบ
- ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิก
- ชุมชนบ้ านเกาะโตนด
- ชุมชนบ้ านเขาน้ อย
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตที่สง่ ผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ใน
อนาคต ของจังหวัดจันทบุรี มี ดังนี ้
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของ
ชุมชน
บางสระเก้ า
วิธีการเตรี ยมพืน้ ที่ การปลูก การบารุ งต้ นกกและการเลือ กวัตถุดิบในการนาไปใช้ มี
ทังหมด
้
6 วิธี ดังนี ้
1) เมื่อก่อนเข้ าฤดูฝน ชาวบ้ านจะเตรี ยมจัดแจงพื ้นที่ โดยการกาจัดวัชพืช
2) พรวนดินให้ ร่วนซุย ใส่ปยบ
ุ๋ ารุงดิน
3) ไถกลบ ไถร่อง
4) ปั กหัวกก
5) หลักจากต้ น กกเริ่ ม โตประมาน 30 เซน จะต้ อ งบ ารุ งด้ วยปุ๋ ยจนกระทั่งต้ น มี
ความสูงตามที่ต้องการ
6) เมื่อต้ นกกมีความสูงได้ ขนาด 5 6 7 8 และ 9 คืบแล้ ว จึงทาการตัดและสะบัด
กกเพื่อนาไปใช้ งานในขันตอนต่
้
อไป
วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมด
ั้
8 วิธี ดังนี ้
1) เตรี ยมต้ นกกที่ตดั และสะบัดแล้ วมาวัดขนาดและทาการตัดให้ ได้ ขนาดตามที่
ต้ องการ
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2) จากนันมา
้ จักเป็ นเส้ น จานวน 3-5 เส้ น ตามขนาดของต้ นกก
3) ตากกกให้ แห้ ง
4) นามาหล่อนและย้ อมสี
5) เตรี ยมต้ นปอที่ชกั ขึ ้นมาแล้ วมาล้ างลอกและขูดผิวปอ
6) กางและปั่ นปอ
7) จัดทาฟื มทอเสือ่
8) การเตรี ยมสร้ างลวดลาย
วิธีการผลิตเส้ นกกเป็ นผืน (การทอ)
1. วิธีการสะบัดกก มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) เมื่อตัดต้ นกก จากนากก ตามที่ต้องการแล้ วให้ จับปลายที่ยาวที่สดุ แล้ วทา
การสะบัดต้ นเล็กที่ไม่ได้ ขนาดทิ ้ง
2) เลือกต้ นที่ตายทิ ้ง
3) หลังจากนามาตัดตามขนาดแล้ วให้ ทาการสะบัดอีกที
2. วิธีการจักกก มีทงหมด
ั้
4 วิธี ดังนี ้
1) ใช้ มีดจกกก กรี ดบริ เวณโคนต้ นให้ ได้ 4 ส่วนเท่า ๆกัน
2) ขูดเนื ้อด้ านในออกให้ หมด
3) กรี ดรอยเดิมให้ ยาวไปจนสุดปลายต้ น
4) ขูดเนื ้อด้ านในออกอีกหนึง่ ครัง้ ให้ เหลือแต่เปลือกของกก
3. วิธีการตากก มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) มัดเป็ นกา นาไปตากบนราวไม้ ในลักษณะกางออกเป็ นสองส่วนเท่า ๆกัน
2) มัดเป็ นกา นาไปวางตากบนทางมะพร้ าว
4. วิธีการหล่อนกก มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) นาเส้ นกกมารวมเป็ นกา ๆ
2) นาเชือกปอมามัดบริ เวณปลายด้ านใดด้ านหนึง่ ของเส้ นกก
5. วิธีการย้ อมสีกก มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) เตรี ยมต้ มน ้าใส่ภาชนะโดยใช้ เชื ้อเพลิงจากต้ นปอกระเจา รอจนน ้าเดือด
2) ใส่สยี ้ อมกกลงไปคนให้ ละลาย
3) นากกที่หล่อนแล้ วลงไปต้ ม ประมาน 10 นาทีแล้ วนาขึ ้นมาผึง่ แดดให้ แห้ ง
6. วิธีการชักปอ มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
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1) .ใช้ เสียมขุดหัวปอกระเจา
2) ถอนต้ นปอกระเจาขึ ้นจากน ้า
7. วิธีการลอกและขูดผิวปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) นาต้ นปอกระเจามาล้ างทาความสะอาด
2) ใช้ มือหักต้ นปอกระเจอแล้ วฉีกผิวปอมาใช้ ส่วนต้ นด้ านในนันน
้ าไปตากให้
แห้ งทาเชื ้อเพลิงในการต้ มสีกกเพื่อใช้ ในการย้ อมสี
3) นาผิวปอมาขูดเยื่อด้ านในออกเพื่อให้ เหลือแต่ผิวปอ
8.วิธีการกางและปั่ นปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) นาผิวปอที่ขดู แล้ วมากางแยกออกจากกันเป็ นเส้ น ๆ โดยใช้ หวีกางปอ
2) นาผิวปอที่กางแล้ วไปผึง่ ให้ แห้ ง
3) นาผิวปอที่ ตากแห้ งแล้ วไปย้ อ มสีตามต้ อ งการผึ่งให้ แห้ งอี ก 1 ครั ง้ และ
นามาปั่ นในเครื่ องปั่ นปอจนได้ เป็ นลักษณะของเกลียวที่ม้วนพันกัน มีความเหนียวแน่นพร้ อมใช้
งาน จะมีชื่อเรี ยกว่า เอ็นปอ
9.วิธีการจัดทาฟื มทอเสือ่ และสอดกก (การทอเสือ่ ) มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) นาปอกระเจาที่ปั่นแล้ วมาสอดในฟื มทอเสื่อ โดยใช้ 2 คน คนหนึ่งเดินปอ
คนหนึง่ ร้ อยปอใส่รูฟืม
2) เมื่อร้ อยรู ฟืมเสร็ จแล้ วให้ จัดเตรี ยมโครงเหล็กเพื่อวางตาแหน่งของฟื ม ใช้
โต๊ ะม้ านัง่ สาหรับคนทอ 1 ตัว และสาหรับรองเอ็นปอ 1 ตัว
3) คนทอให้ นงั่ บนเก้ าอี ้ม้ าสาหรับคนทอ ส่วนคนพุ่งกกนัง่ อยูด่ ้ านข้ างคอยพุ่ง
เส้ นกกให้ เข้ ามายังเอ็นปอ จากนันคนทอต้
้
องทาการดึงฟื มมากระทบเส้ นกกให้ แน่น โดยต้ องคว่า
หงายฟื ม สลับกัน ทาแบบนี ้ไปเรื่ อย ๆ จนได้ ความยาวที่ต้องการ โดยทัว่ ไปจะใช้ ขนาดความยาว
120 ซม. กว้ าง 5 คืบ หรื อแล้ วแต่ลกู ค้ าต้ องการ
10. วิธีการสร้ างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) คนพุ่งกกจะเป็ นคนที่กาหนดสีของเสื่อ วิธีการทาคือ เรี ยงกกไว้ ข้างลาตัว
ตามสีที่ต้องการ
2) คนทอเป็ นคน คว่าและหงายฟื ม เพื่อกาหนดลายของเสือ่
11. วิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
4 วิธี ดังนี ้
1) นาเสือ่ แบบผืนมาตัดตามแบบตัวอย่าง โดยใช้ กระดาษแข็งเป็ นแม่แบบ
2) ใช้ จกั รเย็บผ้ า เย็บเศษผ้ าเพื่อเก็บขอบชิ ้นงานให้ เรี ยบร้ อย
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3) นาชิ ้นงานที่เย็บเก็บขอบแล้ วมาประกอบเข้ ารูปทรง
4) ตรวจความสมบูรณ์ของชิ ้นงาน
12. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) น าวัส ดุส ัง เคราะห์ อื่ น ๆ มาประดับ บนชิ น้ งาน เช่ น ฟองน า้ พลาสติ ก
กระดุม
2) ได้ รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมไทย ทางด้ านงบประมาณและ
การออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ ให้ มีความทันสมัยเข้ ากับยุคปั จจุบนั มากยิ่งขึ ้น
13. วิธีการสร้ างตราสินค้ า มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) ด้ านรั บ การออกแบบจาก ช่างออกแบบที่มี ค วามรู้ ความสามารถจาก
หน่วยงานของรัฐ
2) สร้ างเว็ บ ไซต์ เพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ให้ เป็ น ที่ ร้ ู จั ก
ภายใต้ ชื่อของเสือ่ จันทบูร
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม
ทอเสื่อบ้ านเสม็ดงาม
1. วิธีการจักกก มีทงหมด
ั้
4 วิธี ดังนี ้
1) ใช้ มีดจกกก กรี ดบริ เวณโคนต้ นให้ ได้ 4 ส่วนเท่า ๆ กัน
2) ขูดเนื ้อด้ านในออกให้ หมด
3) กรี ดรอยเดิมให้ ยาวไปจนสุดปลายต้ น
4) ขูดเนื ้อด้ านในออกอีกหนึง่ ครัง้ ให้ เหลือแต่เปลือกของกก
2. วิธีการตากก มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) มัดเป็ นกา นาไปตากบนราวไม้ ในลักษณะกางออกเป็ นสองส่วนเท่า ๆ กัน
2) มัดเป็ นกา นาไปวางตากบนทางมะพร้ าว
3. วิธีการหล่อนกก มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) นาเส้ นกกมารวมเป็ นกา ๆ
2) นาเชือกปอมามัดบริ เวณปลายด้ านใดด้ านหนึง่ ของเส้ นกก
4. วิธีการย้ อมสีกก มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) เตรี ยมต้ มน ้าใส่ภาชนะโดยใช้ เชื ้อเพลิงจากต้ นปอกระเจา รอจนน ้าเดือด
2) ใส่สยี ้ อมกกลงไปคนให้ ละลาย
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3) นากกที่หล่อนแล้ วลงไปต้ ม ประมาน 10 นาทีแล้ วนาขึ ้นมาผึง่ แดดให้ แห้ ง
5. วิธีการชักปอ มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) .ใช้ เสียมขุดหัวปอกระเจา
2) ถอนต้ นปอกระเจาขึ ้นจากน ้า
6. วิธีการลอกและขูดผิวปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) นาต้ นปอกระเจามาล้ างทาความสะอาด
2) ใช้ มือหักต้ นปอกระเจอแล้ วฉีกผิวปอมาใช้ ส่วนต้ นด้ านในนันน
้ าไปตากให้ แห้ งทา
เชื ้อเพลิงในการต้ มสีกกเพื่อใช้ ในการย้ อมสี
3) นาผิวปอมาขูดเยื่อด้ านในออกเพื่อให้ เหลือแต่ผิวปอ
7. วิธีการกางและปั่ นปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) นาผิวปอที่ขดู แล้ วมากางแยกออกจากกันเป็ นเส้ น ๆ โดยใช้ หวีกางปอ
2) นาผิวปอที่กางแล้ วไปผึง่ ให้ แห้ ง
3) นาผิวปอที่ตากแห้ งแล้ วไปย้ อมสีตามต้ องการผึ่งให้ แห้ งอีก 1 ครัง้ และนามาปั่ นใน
เครื่ องปั่ นปอจนได้ เป็ นลักษณะของเกลียวที่ม้วนพันกัน มีความเหนียวแน่นพร้ อมใช้ งาน จะมีชื่ อ
เรี ยกว่า เอ็นปอ
8. วิธีการจัดทาฟื มทอเสือ่ และสอดกก (การทอเสือ่ ) มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) นาปอกระเจาที่ปั่นแล้ วมาสอดในฟื มทอเสือ่ โดยใช้ 2 คน คนหนึง่ เดินปอ คนหนึ่ง
ร้ อยปอใส่รูฟืม
2) เมื่อร้ อยรูฟืมเสร็ จแล้ วให้ จดั เตรี ยมโครงเหล็กเพื่อวางตาแหน่งของฟื ม ใช้ โต๊ ะม้ านัง่
สาหรับคนทอ 1 ตัว และสาหรับรองเอ็นปอ 1 ตัว
3) คนทอให้ นงั่ บนเก้ าอี ้ม้ าสาหรับคนทอ ส่วนคนพุ่งกกนัง่ อยู่ด้านข้ างคอยพุ่งเส้ นกก
ให้ เข้ ามายังเอ็นปอ จากนันคนทอต้
้
องทาการดึงฟื มมากระทบเส้ นกกให้ แน่น โดยต้ องคว่าหงายฟื ม
สลับกัน ทาแบบนีไ้ ปเรื่ อย ๆจนได้ ความยาวที่ต้องการ โดยทัว่ ไปจะใช้ ขนาดความยาว 120 ซม.
กว้ าง 5 คืบ หรื อแล้ วแต่ลกู ค้ าต้ องการ
9. วิธีการสร้ างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) คนพุ่งกกจะเป็ นคนที่กาหนดสีของเสื่อ วิธีการทาคือ เรี ยงกกไว้ ข้างลาตัวตามสีที่
ต้ องการ
2) คนทอเป็ นคน คว่าและหงายฟื ม เพื่อกาหนดลายของเสือ่
10. วิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
4 วิธี ดังนี ้
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1) นาเสือ่ แบบผืนมาตัดตามแบบตัวอย่าง โดยใช้ กระดาษแข็งเป็ นแม่แบบ
2) ใช้ จกั รเย็บผ้ า เย็บเศษผ้ าเพื่อเก็บขอบชิ ้นงานให้ เรี ยบร้ อย
3) นาชิ ้นงานที่เย็บเก็บขอบแล้ วมาประกอบเข้ ารูปทรง
4) ตรวจความสมบูรณ์ของชิ ้นงาน
11. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
1 วิธี ดังนี ้
1) นาวัสดุสงั เคราะห์อื่ น ๆ มาประดับบนชิ ้นงาน เช่น ฟองน ้า พลาสติก กระดุม ดิ ้น
เงิน ดิ ้นทอง
12. วิธีการสร้ างตราสินค้ า มีทงหมด
ั้
1 วิธี ดังนี ้
1) มีอาจารย์และกลุม่ นักศึกษาที่เข้ ามาเรี ยนรู้ การทอเสื่อ ได้ ช่วยกันสร้ างสรรค์ตรา
สินค้ าให้ กบั ชุมชนทอเสือ่ บ้ านเสม็ดงาม เป็ นการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม
ทอเสื่อบ้ านท่ าแฉลบ
วิธีการเตรี ยมพื ้นที่ การปลูก การบารุงต้ นกกและการเลือกวัตถุดิบในการนาไปใช้
1. วิธีการเตรี ยมพื ้นที่ มีทงหมด
ั้
6 วิธี ดังนี ้
1) เมื่อก่อนเข้ าฤดูฝนชาวบ้ านจะเตรี ยมจัดแจงพื ้นที่ โดยการกาจัดวัชพืช
2) พรวนดินให้ ร่วนซุย ใส่ปยบ
ุ๋ ารุงดิน
3) ไถกลบ ไถร่อง
4) ปล่อยน ้าเข้ าสูน่ ากก สูงประมาณ 20 เซน
5) ปั กหัวกก ปล่อยไว้ จนต้ นกกสูงได้ ประมาณ 30 เซนติเมตร ก็บารุงต้ นด้ วยปุ๋ ย
อย่างต่อเนื่อง
6) เมื่อต้ นกกมี ความสูงได้ ขนาด 4 – 9 คืบแล้ ว จึงทาการตัดและสะบัดกกเพื่อ
นาไปใช้ งานในขันตอนต่
้
อไป ซึง่ มีวิธีการเดียวกันกับบ้ านบางสระเก้ า
2. วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมด
ั้
7 วิธี ดังนี ้
1) เตรี ยมต้ นกกที่ตดั และสะบัดแล้ วมาวัดขนาดและทาการตัดให้ ได้ ขนาดตามที่
ต้ องการ
2) จากนันมา
้ จักเป็ นเส้ น จานวน 3-5 เส้ น ตามขนาดของต้ นกก
3) ตากกกให้ แห้ ง
4) นามาหล่อนและย้ อมสี
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5) เตรี ยมต้ นปอที่ชกั ขึ ้นมาแล้ วมาล้ างลอกและขูดผิวปอ
6) กางและปั่ นปอ
7) การเตรี ยมสร้ างลวดลาย
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของ
ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิก
ไม่มีกระบวนการผลิตใด ๆ เพราะไม่มีการสืบทอดในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนแล้ ว
จะมีก็แต่การถ่ายทอดความรู้ ด้ านการเรี ยน การสอน ในระบบโรงเรี ยนเท่านัน้
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม
ทอเสื่อบ้ านเกาะโตนด
วิธีการเตรี ยมพื ้นที่ การปลูก การบารุงต้ นกกและการเลือกวัตถุดิบในการนาไปใช้
ไม่มีการเตรี ยมพื ้นที่ในการปลูก แต่จะรับมาจากหมู่บ้านใกล้ เคียง เช่น บ้ านอ่างหิน บ้ านเสม็ดงาม
วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้
1. วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมด
ั้
4 วิธี ดังนี ้
1) เตรี ยมเส้ นกกที่ตดั แล้ วที่ซื ้อมาจาก บ้ านอ่างหิน บ้ านเสม็ดงาม มาตากให้ แห้ ง
2) นามาหล่อนและย้ อมสี
3) เตรี ยมกางและปั่ นปอ
4) การเตรี ยมสร้ างลวดลายหรื อการทอ
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่มทอเสื่อ
เขาน้ อย
วิธีการเตรี ยมพื ้นที่ การปลูก การบารุงต้ นกกและการเลือกวัตถุดิบในการนาไปใช้
1. ไม่มีการเตรี ยมพื ้นที่
เนื่องจากสภาพพื ้นที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกกก จึงจาเป็ นต้ องรับต้ นกกมาจาก
หมู่บ้านข้ างเคียง
วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้
2. วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมด
ั้
7 วิธี ดังนี ้
1) เตรี ยมต้ นกกที่ตดั และสะบัดแล้ วมาวัดขนาดและทาการตัดให้ ได้ ขนาดตามที่
ต้ องการ
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2) จากนันมา
้ จักเป็ นเส้ น จานวน 3-5 เส้ น ตามขนาดของต้ นกก และนาแกนออก
3) ตากกกให้ แห้ ง
4) นามาหล่อนและย้ อมสี
5) เตรี ยมต้ นปอที่ชกั ขึ ้นมาแล้ วมาล้ างลอกและขูดผิวปอ
6) กางและปั่ นปอ
7) การเตรี ยมสร้ างลวดลาย
วิธีการผลิตเส้ นกกเป็ นผืน (การทอ) ของหมู่บ้านเขาน้ อย
1. วิธีการสะบัดกก มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) เมื่อได้ รับต้ นกกจากหมูบ้านข้ างเคียง แล้ วให้ จับปลายที่ยาวที่สดุ แล้ วทาการ
สะบัดต้ นเล็กที่ไม่ได้ ขนาดทิ ้ง
2) เลือกต้ นที่ตายทิ ้ง
3) หลังจากนามาตัดตามขนาดแล้ วให้ ทาการสะบัดอีกที
2. วิธีการจักกก มีทงหมด
ั้
4 วิธี ดังนี ้
1) ใช้ มีดจกกก กรี ดบริ เวณโคนต้ นให้ ได้ 4 ส่วนเท่า ๆกัน
2) ขูดเนื ้อด้ านในออกให้ หมด
3) กรี ดรอยเดิมให้ ยาวไปจนสุดปลายต้ น
4) นาแกนของต้ นและเนื ้อกกออกให้ เหลือแต่เปลือกของกก
3. วิธีการตากก มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) มัดเป็ นกา นาไปตากบนราวไม้ ในลักษณะกางออกเป็ นรูปพัด
2) ตากในบริ เวณที่ แ ดดจัด ๆ แล้ ว กลับ กกขึ น้ ให้ แ ห้ ง ทั่ว ถึ ง ทิ ง้ ไว้ ป ระมาณ
1 - 3 วัน
4. วิธีการหล่อนกก มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) นาเส้ นกกมารวมเป็ นกา ๆ
2) นาเชือกปอมามัดบริ เวณปลายด้ านใดด้ านหนึง่ ของเส้ นกก
5. วิธีการย้ อมสีกก มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) นาเส้ นกกไปแช่น ้าประมาณ 1 คืน
2) เตรี ยมภาชนะที่ไว้ ใช้ ในการย้ อมสีกกนันใส่
้ น ้า และสีย้อมลงไปต้ มให้ เดือนและ
นากกที่ผา่ นการแช่น ้า 1 คืนนันใส่
้ ลงไป ย้ อมให้ ทวั่
3) นาขึ ้นไปแช่ในน ้าสะอาดทิ ้งไว้ สกั ประมาณ 5 – 10 นาที
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4) นากกที่หล่อนแล้ วลงไปต้ ม ประมาน 10 นาทีแล้ วนาขึ ้นมาผึง่ แดดให้ แห้ ง
6. วิธีการชักปอ มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) .ใช้ เสียมขุดหัวปอกระเจา
2) ถอนต้ นปอกระเจาขึ ้นจากน ้า
7. วิธีการลอกและขูดผิวปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) นาต้ นปอกระเจามาล้ างทาความสะอาด
2) ใช้ มือหักต้ นปอกระเจอแล้ วฉีกผิวปอมาใช้ ส่วนต้ นด้ านในนันน
้ าไปตากให้ แห้ ง
ทาเชื ้อเพลิงในการต้ มสีกกเพื่อใช้ ในการย้ อมสี
3) นาผิวปอมาขูดเยื่อด้ านในออกเพื่อให้ เหลือแต่ผิวปอ
8. วิธีการกางและปั่ นปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) นาผิวปอที่ขดู แล้ วมากางแยกออกจากกันเป็ นเส้ น ๆ โดยใช้ หวีกางปอ
2) นาผิวปอที่กางแล้ วไปผึง่ ให้ แห้ ง
3) นาผิวปอที่ตากแห้ งแล้ วไปย้ อมสีตามต้ องการผึ่งให้ แห้ งอีก 1 ครัง้ และนามา
ปั่ นในเครื่ องปั่ นปอจนได้ เป็ นลักษณะของเกลียวที่ม้วนพันกัน มีความเหนียวแน่นพร้ อมใช้ งาน จะมี
ชื่อเรี ยกว่า เอ็นปอ
9. วิธีการจัดทาฟื มทอเสือ่ และสอดกก (การทอเสือ่ ) มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) นาปอกระเจาที่ปั่นแล้ วมาสอดในฟื มทอเสือ่ โดยใช้ 2 คน คนหนึ่งเดินปอ คน
หนึง่ ร้ อยปอใส่รูฟืม
2) เมื่อร้ อยรู ฟืมเสร็ จแล้ วให้ จัดเตรี ยมโครงเหล็กเพื่อวางตาแหน่งของฟื ม ใช้ โต๊ ะ
ม้ านัง่ สาหรับคนทอ 1 ตัว และสาหรั บรองเอ็นปอ 1 ตัว บางครัง้ ก็จ ะใช้ เอ็ นสังเคราะห์ เพื่อ งานที่
ความคงทนมากกว่าปกติ
3) คนทอให้ นงั่ บนเก้ าอี ้ม้ าสาหรับคนทอ ส่วนคนพุง่ กกนัง่ อยู่ด้านข้ างคอยพุง่ เส้ น
กกให้ เข้ ามายังเอ็นปอ จากนันคนทอต้
้
องทาการดึงฟื มมากระทบเส้ นกกให้ แน่น โดยต้ องคว่าหงาย
ฟื ม สลับกัน ทาแบบนี ้ไปเรื่ อย ๆ จนได้ ความยาวที่ต้องการ โดยทัว่ ไปจะใช้ ขนาดความยาว 120
ซม. กว้ าง 5 คืบ หรื อแล้ วแต่ลกู ค้ าต้ องการ
10. วิธีการสร้ างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทงหมด
ั้
2 วิธี ดังนี ้
1) คนพุง่ กกจะเป็ นคนที่กาหนดสีของเสือ่ วิธีการทาคือ เรี ยงกกไว้ ข้างลาตัวตามสี
ที่ต้องการ
2) คนทอเป็ นคน คว่าและหงายฟื ม เพื่อกาหนดลายของเสือ่
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11. วิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
3 วิธี ดังนี ้
1) นาเสือ่ แบบผืนมาตัดตามแบบตัวอย่าง โดยใช้ กระดาษแข็งเป็ นแม่แบบ
2) ใช้ จกั รเย็บผ้ า เย็บเศษผ้ าเพื่อเก็บขอบชิ ้นงานให้ เรี ยบร้ อย
4) ตรวจความสมบูรณ์ของชิ ้นงาน
12. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
1 วิธี ดังนี ้
1) นาวัสดุสงั เคราะห์อื่น ๆ มาประดับบนชิ ้นงาน เช่น ฟองน ้า พลาสติก กระดุม
13. วิธีการสร้ างตราสินค้ า มีทงหมด
ั้
1 วิธี
1) ชาวบ้ านในหมู่บ้านที่พ อจะมี ค วามรู้ ช่วยกันออกแบบตราสินค้ าขึ ้นมาและ
ช่วยกันเลือกแบบที่ดีที่สดุ มาปรับเปลีย่ นเพื่อให้ เกิดความลงตัว
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะการวิจัย
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะการวิจัย
การวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสื่อกก ของจังหวัด
จันทบุรี ผู้วิจัยได้ กาหนดความมุ่งหมายของการศึกษาค้ นคว้ า ขอบเขตของการศึกษาค้ นคว้ า และ
วิธีการศึกษาค้ นคว้ า ไว้ ดงั นี ้

ความมุ่งหมายในงานวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการถ่ า ยทอดความรู้ ภู มิ ปั ญ ญ าท้ องถิ่ น การทอเสื่ อ กก
ของจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตที่สง่ ผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม

ความสาคัญของการวิจัย
ผลที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้จะสามารถนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาด้ านการถ่ายทอด
ความรู้ และกระบวนการผลิต ทัง้ ภายในชุมชนและผู้ที่สนใจอาชีพ ทอเสื่อ กก อี กทังยั
้ งก่อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาในด้ านการเรี ยน การสอนวิชาศิลปะพื ้นบ้ านภายในโรงเรี ยนอีกด้ วย
แหล่ งข้ อมูลและผู้ให้ ข้อมูลหลัก
แหล่งข้ อมูล คือ ชุมชนทังหมด
้
6 ชุมชน แยกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1. ชุมชนที่ มีการจัดตังศู
้ น ย์ วิสาหกิ จ ชุ มชน ได้ แก่ ชุม ชนบางสระเก้ า , ชุม ชนบ้ าน
เสม็ดงาม, ชุมชนบ้ านเขาน้ อย, ชุมชนบ้ านท่าแฉลบ, ชุมชนบ้ านเกาะโตนด
2. ชุมชนที่มีการเรี ยนการสอนวิช าเสื่อ กกในสถานศึกษา ได้ แก่ ชุมชนบางสระเก้ า
คือ โรงเรี ยนวัดบางสระเก้ า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ตาบลบางสระเก้ า อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
และขุมขนหลังวัดโรมันคาทอลิก คือ โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ จ.จันทบุรี
ผู้ให้ ข้ อ มู ล หลัก คื อ นัก วิ ช าการศู น ย์ ศิ ล ป์ เสื่อ หัว หน้ า ศู น ย์ ศิ ล ป์ เสื่อ หัว หน้ า กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ ท้อ งถิ่ น ทังหมด
้
6 ชุมชน อันได้ แก่ ชุมชนบางสระเก้ า ,
ชุม ชนบ้ านเสม็ ด งาม, ชุ ม ชนบ้ านเขาน้ อ ย, ชุ ม ชนบ้ านท่าแฉลบ, ชุม ชนบ้ า นเกาะโตนด, และ
ครูผ้ สู อน 2 โรงเรี ยน อันได้ แก่ ครูผ้ สู อนวิชาศิลปะพื ้นบ้ านท้ องถิ่น (ทอเสือ่ กก) โรงเรี ยนวัดบางสระ
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เก้ า (พิสิฏฐวิทยาคาร) ตาบลบางสระเก้ า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และ ครู ผ้ ูสอนวิช า
ศิลปะพื ้นบ้ านท้ องถิ่น (ทอเสือ่ กก) โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ จ.จันทบุรี
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 ผู้ วิ จั ย ลงพื น้ ที่ ด าเนิ น การสัม มนากลุ่ม ย่ อ ยกั บ ผู้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย อั น ได้ แก่
นักวิชาการศูนย์ศิลป์ เสือ่ หัวหน้ าศูนย์ศิลป์ เสือ่ หัวหน้ ากลุม่ วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสือ่ และปราชญ์
ท้ องถิ่น ครูผ้ สู อนวิชาศิลปะพื ้นบ้ านโดยดาเนินการทุกชุมชน
3.2 ผู้วิจยั นัดหมายให้ มาประชุม สัมมนา ทบทวน จุดเด่น จุดด้ อย ในหัวข้ อ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการ
ผลิตที่สง่ ผลต่อผู้ผลิต ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม
3.3 นาแบบสัมภาษณ์ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาทา
3.4 นารายละเอียดเกี่ยวกับสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
3.5 นาข้ อมูลกลับไปให้ ผ้ รู ่วมสัมมนาตรวจสอบความถูกต้ อง
3.6 นาข้ อมูลที่ตรวจสอบแล้ วมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้ อมูล ในการท าวิจัย ครั ง้ นี ้ เป็ น การวิจัยเชิ งคุณ ภาพ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งที่ จ ะ
บรรยายข้ อเท็จจริ ง ตลอดจนการแปลความหมายเนื ้อหาสาระจากการ การศึกษาเปรี ยบเทียบ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการ
ผลิตที่สง่ ผลต่อผู้ผลิต ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม จากการลงพื ้นที่ดาเนินการสัมมนากลุม่ ย่อย
กับ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย อัน ได้ แก่ นักวิ ช าการศูนย์ ศิ ลป์ เสื่อ หัว หน้ าศูน ย์ ศิ ลป์ เสื่อ หัว หน้ ากลุ่ม
วิสาหกิ จชุมชน ช่างทอเสื่อ และปราชญ์ ท้อ งถิ่ น ครู ผ้ ูสอนวิช าศิลปะพื ้นบ้ านโดยดาเนินการทุก
ชุมชน การนัดหมายให้ มาประชุม สัมมนา ทบทวน จุดเด่น จุดด้ อย ในหัวข้ อ รูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก ของจังหวัดจันทบุรี และกระบวนการผลิตที่สง่ ผลต่อ ผู้ผลิต
ชุมชน สังคม และวัฒ นธรรม นาแบบสัมภาษณ์ ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมสัมมนาทา นารายละเอียดเกี่ ยวกับ
สัม ภาษณ์ ม าวิ เคราะห์ น าข้ อ มูล กลับ ไปให้ ผ้ ูร่วมสัม มนาตรวจสอบความถูกต้ อ ง น าข้ อ มูล ที่
ตรวจสอบแล้ วมาวิเคราะห์ โดยการนาทฤษฎีการจัดการความรู้ KM
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สรุปผลการค้ นคว้ า
การศึกษาครัง้ นี ้มุ่งศึกษากระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นการผลิตเสื่อ
กก และ ศึกษากระบวนการผลิตที่สง่ ผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ของจังหวัดจันทบุรี
เพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ โดยใช้ ท ฤษฎี การจัด การความรู้ (KM) คือ เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ช่ว ยในการบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้ อย 4 ประการไปพร้ อม ๆ กัน ได้ แก่ (1) การบรรลุเป้าหมายของงาน (2) การบรรลุ
เป้าหมายด้ านการพัฒนาคน (3) การบรรลุเป้าหมายด้ านการพัฒนาองค์กรไปเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ย นรู้ (4) การบรรลุเป้ าหมายของการเป็ นชุม ชน หมู่ค ณะ ที่ มีค วามเอื อ้ อาทรระหว่างกัน ในที่
ทางาน
จากการลงพื น้ ที่ ด าเนิ น การสัม มนากลุ่ ม ย่ อ ยกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อั น ได้ แก่
นักวิชาการศูนย์ศิลป์ เสือ่ หัวหน้ าศูนย์ศิลป์ เสือ่ หัวหน้ ากลุม่ วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสือ่ และปราชญ์
ท้ อ งถิ่ น ครู ผ้ สู อนวิชาศิลปะพืน้ บ้ านโดยดาเนินการทุกชุมชน โดยผู้วิจัยได้ นาแบบสัมภาษณ์ ให้
ผู้เข้ าร่ วมสัมมนาทา นารายละเอี ยดเกี่ ยวกับ สัมภาษณ์ ม าวิเคราะห์ น าข้ อ มูลกลับไปให้ ผ้ ูร่วม
สัมมนาตรวจสอบความถูกต้ อง นาข้ อมูลที่ตรวจสอบแล้ วมาวิเคราะห์ โดยการนาทฤษฎีการจัดการ
ความรู้ KM จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั สามารถสรุปผลการค้ นคว้ าได้ ดงั นี ้
1.กระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก ของจังหวัดจันทบุรี
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญ ญาท้ องถิ่นการทอเสื่อ กก ของชุมชนบ้ านบาง
สระเก้ าจังหวัดจันทบุรี มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ที่หลากหลาย ซึง่ มีหน่วยการเรี ยนรู้ ทงหมด
ั้
3
หน่วย ได้ แก่
1. ศูนย์ศิลป์ เสื่อ (กลุม่ ชุมชน) 2. โรงเรี ยนวัดบางสระเก้ า (พิสิฏฐวิทยาคาร) 3. กลุม่
ชุมชนที่มีอาชีพทอเสือ่ โดยในชุมชนได้ มีการดารงอาชีพทอเสือ่ เกือบทุกหลังคาเรื อน คนในชุนชมมี
การถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ลูกหลาน อาทิ เช่น วิธีการเพาะปลูกกก วิธีการเตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์
ต่าง ๆ พร้ อมทัง้ วิธีการการทอเสื่อ และมีการให้ ความรู้ในด้ านของ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การสร้ าง
ตราสินค้ า เพื่อจาหน่าย-ส่งออก ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ภายในศูนย์วิสาหกิจชุมชน ทาให้
ชุมชนบ้ านบางสระเก้ า มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่ องของการผลิตเสื่อกกจันทบูร ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ ผ้ ทู ี่
เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นที่มีความเกิดแนวคิดใน
การนาหลักสูตร วิชาศิลปะพื ้นบ้ านไปสอนภายในโรงเรี ยนวัดบางสระเก้ า (พิสฏิ ฐวิทยาคาร) เพื่อ
เป็ นการนาความรู้ มาถ่ายทอดให้ กับผู้เรี ยน ผู้สอน (วีณา รุ่ งเรื อง ครูผ้ สู อนภูมิปัญญาท้ องถิ่น) มี
วิธีการสอนผู้เรี ยนที่แตกต่างจาก ศูนย์ศิลป์ เสือ่ (กลุม่ ชุมชน) และกลุม่ ชุมชนที่มีอาชีพทอเสือ่ โดย
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วิธีการแจกเอกสารและเปิ ดซีดีประกอบการเรี ยน การสอน พร้ อมทังบรรยายเนื
้
้อหาควบคู่ไปด้ วย
หลังจากการสอนมีการจดบันทึกการสอน เพื่อประเมินผู้เรี ยนตามเกณฑ์ที่กาหนดในหลักสูตร
จึงทาให้ ชุมชนบ้ านบางสระเก้ ามีความแตกต่างจากทุกชุมชน อันได้ แก่ ชุมชนบ้ านเสม็ดงาม ชุมชน
บ้ านท่าแฉลบ ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิค ชุมชนบ้ านเกาะโตนด และชุมชนบ้ านเขาน้ อย เพราะใน
ทุกชุมชนที่กล่าวมานัน้ มีการถ่ายทอดความรู้เพียงแค่ ในศูนย์วิสาหกิจชุมชนจะมีลกั ษณะเป็ นกึ่ ง
การทาธุรกิจควบคูไ่ ปด้ วย
ถ้ าจะกล่าวถึงการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนบ้ านเสม็ดงามนัน้ จะมีความคล้ ายคลึงกับ
ชุมชนบ้ านท่าแฉลบ ชุมชนบ้ านเกาะโตนด และชุมชนบ้ านเขาน้ อย เพราะทัง้ 4 ชุมชนที่ได้ กล่าวมา
นัน้ มีการจัดตังศู
้ นย์วิสาหกิจ ประจาชุมชน มีการเปิ ดให้ ประชาชนทัว่ ไปและผู้ที่สนใจเข้ ามาศึกษา
เรี ยนรู้ เรื่ องการทอเสื่อ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่นามาจาหน่ายภายในศูนย์ โดยทุกศูนย์ ฯ จะมี
หัวหน้ าศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านการทอเสื่อ คอยถ่ายทอดความรู้ให้ กับผู้เรี ยน ทัง้ 4 ชุมชน
นัน้ จะมีความแตกต่างในวิธีการสอนบ้ างเล็กน้ อย เช่น ในชุมชนบ้ านเสม็ดงาม ผู้สอนหรื อหัวหน้ า
ศูนย์ ฯ จะทาการแจกเอกสารประกอบการสอนที่จัดทาขึ ้นโดย อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิช า
การออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี ใช้ ในการสอนผู้เรี ยน แต่เรื่ อ งของการ
นาเข้ าสูบ่ ทเรี ยน วิธีการอื่นๆ มีความคล้ ายคลึงกันทุกชุมชน ชุ มชนสุดท้ ายที่ผ้ วู ิจัยจะกล่าวถึง คือ
ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิค หรื อจะกล่าวง่าย ๆ ก็คือ ชุมชนที่เป็ นต้ นกาเนิดของการทอเสือ่ กกจันท
บูรนัน่ เอง ชุมชนดังกล่าวนี ้ มีการถ่ายทอดความรู้ ภายในโรงเรี ยน คือ โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ จ.
จันทบุรี
ผู้วิจัยจึงขอนาวิธีก ารถ่ายทอดความรู้ ของโรงเรี ยนบ้ านบางสระเก้ ามาเปรี ยบเทีย บ
เพื่อให้ เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของทังสองโรงเรี
้
ยน หลังจากนามาเปรี ยบเทียบแล้ ว
นัน้ ผู้วิจัยได้ ผลสรุปดังนี ้ ทังสองโรงเรี
้
ยน ร่ วมกันประชุมสัมมนากลุม่ ย่อยเพื่อกาหนดกระบวนการ
ถ่ ายทอดความรู้ เช่ น เดี ย วกัน ในขัน้ ตอนถัด มาผู้ส อนได้ น าเอากระบวนการถ่ ายทอดความรู้
ดังกล่าวนี ไ้ ปใช้ ในการสอนในรายวิ ช าศิ ลปะพื น้ บ้ าน ให้ กับ นัก เรี ยน มี การน าเข้ าสู่บ ทเรี ยนใน
ลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน ในส่วนของวิธีการสอน ทังสองมี
้
การนาสือ่ การสอนเข้ ามาใช้ ประกอบการ
สอน มีการบันทึกกิจกรรมหลังการสอนเช่นเดียวกัน และรวมถึง การประเมินผลงานของผู้เรี ยนตาม
เกณฑ์ ที่ ก าหนด สิ่ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น คื อ โรงเรี ย นสตรี ม ารดาพิ ทั ก ษ์ จ.จั น ทบุ รี มี ก ารน าวิ ช า
คอมพิวเตอร์ มาบูรณาการเพื่อออกแบบ สร้ างสรรค์ลวดลายให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น เพื่อ
เป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ชิ ้นงาน
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จากการที่ ผ้ ูวิ จั ย ได้ วิเคราะห์ แ ละสรุ ป ผล ดังที่ ก ล่า วมาข้ างต้ น แล้ ว นัน้ ท าให้ ผู้วิ จัย
สามารถแบ่งลักษณะของกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นการทอเสือ่ กก ของจังหวัด
จันทบุรี ได้ เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. การถ่ายทอดความรู้ แบบนอกระบบ ได้ แก่ การถ่ายทอดความรู้ ภายในครอบครัว
และ การถ่ายทอดความรู้ภายในศูนย์เรี ยนรู้ชุมชน และ กลุม่ ทอเสือ่ วิสาหกิจชุมชน
การถ่ายทอดความรู้ ภายในครอบครัว จะมี ล ักษณะการให้ ค วามรู้ แบบไม่ เป็ น
ทางการ มีการให้ ความรู้ แบบพ่อสอนลูก ค่อยเป็ นค่อยไป ไม่มีกฎเกณฑ์หรื อรู ปแบบในการสอน ไม่
มีตารา หรื อ การใช้ สื่อการสอนใด ๆ เป็ นวิธีการเล่าสูก่ ันฟั ง ปฏิบตั ิให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง เรี ยนรู้จากของ
จริ ง ผู้สอนก็คือพ่อหรื อแม่นนั่ เอง ผู้เรี ยนใช้ วิธีจาจด และ ปฏิบตั ิตามผู้สอน ถือได้ วา่ เป็ นการเรี ยนรู้ ที่
ช่วยเหลืองานภายในครอบครั ว ทุกขันตอน
้
ผู้เรี ยนจะร่ วมปฏิบัติกับผู้สอนไปด้ วย เพราะในบาง
ขันตอนต้
้
องใช้ คน มากกว่า 1 คนขึ ้นไปในการทา ซึ่งผลงานที่สาเร็ จแล้ วจะถูกส่งต่อ ไปยังศูนย์ทอ
เสือ่ ประจาชุมชนที่มีชื่อเสียงประจาชุมชน
การถ่ายทอดความรู้ภายในศูนย์เรี ยนรู้ชุมชน และ กลุม่ ทอเสือ่ วิสาหกิจชุมชนจะมี
ลักษณะการสอนแบบบรรยายความรู้ ที่สงั่ สมมาให้ กับผู้เรี ยนพร้ อมกับทาการสาธิ ตขันตอนต่
้
าง ๆ
ตามขันตอนการท
้
าเสื่อข้ างต้ น เริ่ มตังแต่
้ การ เตรี ยมพื ้นที่ไปจน ถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งในแต่
ละขันตอนนั
้
น้ จะมี ผ้ ทู ี่เชี่ยวชาญแตกต่างกันออกไป บางบ้ านมีความชานาญในด้ าน การปลูกกก
บางบ้ านชานาญด้ านการทอ บางบ้ านชานาญในด้ านของการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ระหว่างการสอน
ผู้สอนมีการให้ กาลังผู้เรี ยนตลอดทุกครัง้ เมื่อผู้เรี ยนยังไม่สามารถ ปฏิบตั ิตามได้ เมื่อผู้เรี ยนปฏิบตั ิได้
ตามขัน้ ตอนอย่า งถูก ต้ องแล้ ว ครู ผ้ ูส อนจะให้ ค าชมทุก ครั ง้ ซึ่งน าไปสู่ ก ารท าให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด แรง
บันดาลใจในการปฎิบตั ิงานที่ดีขึ ้น จนนาไปสูค่ วามชานาญ แต่จะไม่มีการใช้ สอื่ การสอนใด ๆ แต่จะ
มีการนาผลงานตัวอย่างที่ทาสาเร็ จแล้ ว มาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศึกษา และพาไปยังสถานที่จริ ง เมื่อผู้เรี ยน
เกิ ดความช านาญในระดับหนึ่งแล้ ว ผู้สอนจะทามีการประเมิ นประสิทธิ ภาพของผู้เรี ยน เพื่อการ
นาไปใช้ ในชีวิตจริ ง โดยวิธีการดังนี ้ ผู้สอนจะทาการประเมินประสิทธิภาพของผู้เรี ยนโดยการดูจาก
ผลงานที่ผ้ ูเรี ยนได้ ลงมื อปฏิบัติจริ ง ว่าสามารถปฏิบัติตามที่ผ้ ูสอนได้ ทาการสาธิ ต อย่างถูกต้ อ ง
หรื อไม่ มีความสวยงาม มีความคิดริ เริ่ ม สร้ างสรรค์มากน้ อยเพียงใด ถ้ าผ่านเกณฑ์ที่ผ้ สู อนกาหนด
จึงจะสามารถนาออกไปวางจาหน่ายได้
จากการสัมภาษณ์ รวบรวมข้ อมูลและนามาวิเคราะห์ข้อมูลแล้ วนัน้ ทาให้ ผ้ วู ิจัย
เห็นว่าในทุกชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้ที่มีคล้ ายคลึงกัน
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นอกจากจะมีการถ่ายทอคดวามรู้ภายในครอบครัว ศูนย์เรี ยนรู้ ชุมชน และกลุม่ ทอเสื่อชุมชน ทาง
รัฐบาลยังตระหนักและเล็งเห็น ความสาคัญของวิชาทอเสื่อ จึงนาวิชาการทอเสื่อเข้ าไปยังระบบ
การศึกษา ก่อให้ เกิดการถ่ายทอดความรู้ ให้ กับนักเรี ยนในสถานศึกษา ช่วยส่งเสริ มให้ มีการดารง
อาชีพทอเสือ่ และเป็ นการสืบทอดภูมิปัญญาดังเดิ
้ มที่สืบทอดกันมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ ก่อให้ เกิดการ
ถ่ายทอดความรู้แบบในระบบ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
2. การถ่ายทอดความรู้แบบในระบบ ได้ แก่ โรงเรี ยนวัดบางสระเก้ า (พิสฎิ ฐวิทยาคาร)
ตาบลบางสระเก้ า และ โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ จังหวัดจันทบุรี
2.1 การถ่ายทอดความรู้ กับนักเรี ยนในสถานศึกษาของโรงเรี ยนวัดบางสระเก้ า
(พิสิฎฐวิทยาคาร) ตาบลบางสระเก้ า เป็ นการจัดให้ มีการเรี ยนการสอนโดยกาหนดเป็ นหลักสูตร
ท้ องถิ่น มีครูผ้ สู อนภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ ความรู้กบั นักเรี ยนคือ วีณา รุ่ งเรื อง ทาการสอนนักเรี ยนใน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1-3 โดยแยกขันตอนการผลิ
้
ตผลิตภัณ ฑ์
จากกกที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรี ยนให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ งาน
ครู ผ้ สู อนทาการสาธิ ตวิธีการในแต่ละขันให้
้ กับผู้เรี ยน และให้ ผ้ เู รี ยนแบ่งกลุม่ เพื่อทาการฝึ กปฏิบตั ิ
จริ งโดยมีครูผ้ สู อนคอยให้ คาแนะนา มีการจดบันทึกหลังการสอน
2.2 การถ่ ายทอดความรู้ กับ นัก เรี ยนในสถานศึก ษาของโรงเรี ย นโรงเรี ย นสตรี
มารดาพิทกั ษ์ มีการกาหนดเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่นของโรงเรี ยน เพื่ออนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมให้
อยู่รอดและหวังฟื ้นชุมชนคาทอลิกให้ กลับมาทอเสื่อ อีกครัง้ โดยมีครู ผ้ สู อนภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้
ความรู้ กบั นักเรี ยนคือ ครูสะอิง้ เชื ้อสาย หัวหน้ างานอนุรักษ์ หตั ถกรรมพื ้นบ้ านเสื่อจันทบูร ทาการ
สอนนักเรี ยนในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ให้ ได้ เรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และดารงอาชีพการทอเสื่อ
ไว้ โดยบูรณาการการทอเสื่อเข้ ากับกลุม่ สาระวิชาอื่น ๆ คือ การใช้ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ชื่อ
ว่า โปรแกรม Excel จนทาให้ นกั เรี ยนได้ ลวดลายใหม่ ๆ ซึง่ เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์แปรรู ปเสื่อ
ให้ มีคา่ มากกว่าเสือ่ ธรรมดา สามารถเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ าได้
2. กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคต
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตที่สง่ ผลต่อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ใน
อนาคต ของจังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปผลการค้ นคว้ าได้ ดังนี ้
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของ
ชุมชนบางสระเก้ า
วิธีการเตรี ยมพืน้ ที่ การปลูก การบารุ งต้ นกกและการเลือกวัตถุดิบในการนาไปใช้ มี
ทังหมด
้
6 วิธี
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วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมด
ั้
8 วิธี
วิธีการผลิตเส้ นกกเป็ นผืน (การทอ) มีดงั นี ้
1. วิธีการสะบัดกก มีทงหมด
ั้
3 วิธี
2. วิธีการจักกก มีทงหมด
ั้
4 วิธี
3. วิธีการตากก มีทงหมด
ั้
2 วิธี
4. วิธีการหล่อนกก มีทงหมด
ั้
2 วิธี
5. วิธีการย้ อมสีกก มีทงหมด
ั้
3 วิธี
6. วิธีการชักปอ มีทงหมด
ั้
2 วิธี
7. วิธีการลอกและขูดผิวปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี
8.วิธีการกางและปั่ นปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี
9.วิธีการจัดทาฟื มทอเสือ่ และสอดกก (การทอเสือ่ ) มีทงหมด
ั้
3 วิธี
10. วิธีการสร้ างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทงหมด
ั้
2 วิธี
11. วิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
4 วิธี
12. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
2 วิธี
13. วิธีการสร้ างตราสินค้ า มีทงหมด
ั้
2 วิธี
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม
ทอเสื่อบ้ านท่ าแฉลบ
1. วิธีการจักกก มีทงหมด
ั้
4 วิธี
2. วิธีการตากก มีทงหมด
ั้
2 วิธี
3. วิธีการหล่อนกก มีทงหมด
ั้
2 วิธี
4. วิธีการย้ อมสีกก มีทงหมด
ั้
3 วิธี
5. วิธีการชักปอ มีทงหมด
ั้
2 วิธี
6. วิธีการลอกและขูดผิวปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี
7. วิธีการกางและปั่ นปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี
8. วิธีการจัดทาฟื มทอเสือ่ และสอดกก (การทอเสือ่ ) มีทงหมด
ั้
3 วิธี
9. วิธีการสร้ างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทงหมด
ั้
2 วิธี
10. วิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
4 วิธี
11. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
1 วิธี
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12. วิธีการสร้ างตราสินค้ า มีทงหมด
ั้
1 วิธี
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม
ทอเสื่อบ้ านท่ าแฉลบ
วิธีการเตรี ยมพื ้นที่ การปลูก การบารุงต้ นกกและการเลือกวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมด
ั้
6 วิธี
วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมด
ั้
7 วิธี
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของ
ชุมชนหลังวัดโรมันคาทอลิก
ไม่มีกระบวนการผลิตใด ๆ เพราะไม่มีการสืบทอดในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนแล้ ว
จะมีก็แต่การถ่ายทอดความรู้ ด้ านการเรี ยน การสอน ในระบบโรงเรี ยนเท่านัน้
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม
ทอเสื่อบ้ านเกาะโตนด
วิธีการเตรี ยมพื ้นที่ การปลูก การบารุงต้ นกกและการเลือกวัตถุดิบในการนาไปใช้
ไม่มีการเตรี ยมพื ้นที่ในการปลูก แต่จะรับมาจากหมู่บ้านใกล้ เคียง เช่น บ้ านอ่างหิน
บ้ านเสม็ดงาม
วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมด
ั้
4 วิธี โดยการเตรี ยมเส้ นกกที่ตดั แล้ วที่
ซื ้อมาจาก บ้ านอ่างหิน บ้ านเสม็ดงาม มาตากให้ แห้ ง นามาหล่อนและย้ อมสี เตรี ยมกางและปั่ นปอ
และการเตรี ยมสร้ างลวดลายหรื อการทอ
ไม่มีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไม่มีการสร้ างตราสินค้ า
แต่จะส่งผืนเสื่อที่ทอแล้ วมายังชุมชนบ้ านเสม็ดงามเพื่อทาการพัฒนาเป็ นสินค้ าเพื่อ
จาหน่ายต่อไป
กระบวนการผลิตที่ส่งผลต่ อ ผู้ผลิต ชุมชน สังคม วัฒนธรรม ในอนาคตของกลุ่ม
ทอเสื่อเขาน้ อย
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วิธีการเตรี ยมพื ้นที่ การปลูก การบารุงต้ นกกและการเลือกวัตถุดิบในการนาไปใช้
ไม่ มี ก ารเตรี ย มพื น้ ที่ เนื่ อ งจากสภาพพื น้ ที่ ไ ม่ เ หมาะแก่ ก ารเพาะปลู ก กก จึ ง
จาเป็ นต้ องรับต้ นกกมาจากหมู่บ้านข้ างเคียง
วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมด
ั้
7 วิธี
วิธีการผลิตเส้ นกกเป็ นผืน (การทอ) ของหมู่บ้านเขาน้ อย มีดงั นี ้
1. วิธีการสะบัดกก มีทงหมด
ั้
3 วิธี
2. วิธีการจักกก มีทงหมด
ั้
4 วิธี
3. วิธีการตากก มีทงหมด
ั้
2 วิธี
4. วิธีการหล่อนกก มีทงหมด
ั้
2 วิธี
5. วิธีการย้ อมสีกก มีทงหมด
ั้
3 วิธี
6. วิธีการชักปอ มีทงหมด
ั้
2 วิธี
7. วิธีการลอกและขูดผิวปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี
8. วิธีการกางและปั่ นปอ มีทงหมด
ั้
3 วิธี
9. วิธีการจัดทาฟื มทอเสือ่ และสอดกก (การทอเสือ่ ) มีทงหมด
ั้
3 วิธี
10. วิธีการสร้ างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทงหมด
ั้
2 วิธี
11. วิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
3 วิธี
12. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทงหมด
ั้
1 วิธี
13. วิธีการสร้ างตราสินค้ า มีทงหมด
ั้
1 วิธี

อภิปรายผล

จากการลงพื น้ ที่ ด าเนิ น การสัม มนากลุ่ ม ย่ อ ยกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อั น ได้ แก่
นักวิชาการศูนย์ศิลป์ เสือ่ หัวหน้ าศูนย์ศิลป์ เสือ่ หัวหน้ ากลุม่ วิสาหกิจชุมชน ช่างทอเสือ่ และปราชญ์
ท้ อ งถิ่ น ครู ผ้ สู อนวิชาศิลปะพืน้ บ้ านโดยดาเนินการทุกชุมชน โดยผู้วิจัยได้ นาแบบสัมภาษณ์ ให้
ผู้เข้ าร่ วมสัมมนาทา นารายละเอี ยดเกี่ ยวกับ สัมภาษณ์ ม าวิเคราะห์ น าข้ อ มูลกลับไปให้ ผ้ ูร่วม
สัมมนาตรวจสอบความถูกต้ อง นาข้ อมูลที่ตรวจสอบแล้ วมาวิเคราะห์ โดยการนาทฤษฎีการจัดการ
ความรู้ KM จึงทาให้ ผ้ วู ิจยั สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
การถ่ายทอดความรู้ แบบนอกระบบ ในแต่ละชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้ที่คล้ ายคลึง
กัน คือ ผู้สอนใช้ วิธีการเล่าสูก่ ันฟั ง โดยผู้สอนจะเล่าประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถด้ าน
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การทอเสือ่ กก ที่ตนถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษที่ถกู สัง่ สมมาเป็ นเวลานานจนเกิดความชานาญ
เป็ นการสอนแบบพ่อสอนลูกค่อยเป็ นค่อยไป มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สอน
และผู้เรี ยน ผู้วิจยั เห็นว่า เป็ นการถ่ายทอดที่สร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีภายในครอบครัว สามารถสร้ าง
รายได้ และเป็ นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามให้ กบั ลูกหลานได้ เป็ นอย่างดี แต่เมื่อหมดรุ่นนี ้ไปแล้ ว
ความรู้ ดังกล่าว ที่ ถ่า ยทอดกัน อาจจะสูญ หายได้ เพราะไม่ มี การจัด เก็ บ ความรู้ แบบจริ งจัง มี
เพียงแต่ทากันภายในครอบครัวเท่านัน้
ส่วนการถ่ายทอดความรู้ แบบในระบบ หรื อ การถ่ายทอดความรู้ภายในโรงเรี ยน ขึ ้นอยู่
กับทางโรงเรี ยนว่าจะมีการจัดหลักสูตรอย่างไร และครู ผ้ สู อนมี วิธีการถ่ายทอดในลักษณะ ซึ่งถ้ า
นามาเปรี ยบเทียบทังสองโรงเรี
้
ยนแล้ วนัน้ ผู้วิจยั เห็นว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่ อง การประยุกต์
ผลงาน ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้ โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ มีการปรับเปลีย่ นลวดลายของเสือ่ โดย
ให้ นกั เรี ยนใช้ โปรแกรม ทางคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบลวดลาย และมีการใช้ ดิ ้นเงิน ดิ ้นทอง ใน
การเก็บขอบของเสือ่ ที่ทอแล้ ว ซึง่ ถือว่ามีการประยุกต์ และ มีความสร้ างสรรค์เป็ นอย่างดี
ในส่วนของศึก ษากระบวนการผลิตที่ ส่งผลต่อ ผู้ผลิต ชุ ม ชน สังคม วัฒ นธรรม ใน
อนาคต นัน้ มีเพียงบางชุมชนที่สามารถทาการผลิตได้ ในทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การปลูกกก จนถึงการ
แปรรู ปผลิตภัณฑ์ แต่ในบางชุมชนไม่ได้ มีแหล่งผลิต เพราะไม่มีพื ้นที่ ในการปลูกกก จึงต้ องอาศัย
การสัง่ ซื ้อจากชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียงแต่จะมีการจัดหน่ายในรูปแบบของการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากการสัมภาษณ์ ครู ช่างหลาย ๆ ท่าน ให้ คาตอบที่คล้ ายคลึงกัน ว่า ในภายภาคหน้ า อาชีพการ
ทาเสื่อกกจันทบูรจะค่อย ๆ ลดน้ อ ยลงเรื่ อ ย ๆ เพราะคนรุ่ นหลังไม่มีความสนใจที่ทาการฝึ กฝน
อาชีพนี ้ เพราะเขาเหล่านันคิ
้ ดว่า อาชีพการทาเสือ่ กก อาจไม่เพียงพอต่อการชีพได้ รวมไปถึงความ
นิยมในการทาอาชีพ อื่น ๆ จึงทาให้ ต้องขวนขวายไปศึกษาต่อในต่างจังหวัด หรื อ ในตัวเมือง บาง
ครอบครัวเล่าว่า แปลงกกที่ได้ รับมรดกจากรุ่นสูร่ ุ่ นนัน้ ได้ มีการแบ่งขายให้ นายทุนเพื่อไปทากิจการ
หรื อธุรกิจไปบางส่วนแล้ ว ยังคงเหลือแค่เพียงรุ่นพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เท่านัน้ ที่ยงั คงอาชีพนี ้ต่อไป
เพราะพวกเขาได้ ถกู สัง่ สมประสบการณ์และเห็นการทาอาชีพทอเสือ่ มาตังแต่
้ เด็กจนโต แนวโน้ มใน
อนาคตข้ างหน้ าอาชีพการทาเสือ่ กกอาจจะสูญหายไปคงเหลือไว้ เพียงแค่อนุสรณ์ให้ คนรุ่นหลังได้ ดู
ผู้วิจัยมี ความเห็ นว่า อาชี พการทาเสื่อ กกนันมี
้ ความสาคัญ ทัง้ ทางด้ านการหาเลี ้ยง
ครอบครั ว มี คุณ ค่าทางด้ านจิ ต ใจ และมี การสืบ ทอดจากรุ่ น สู่รุ่นมากกว่า 100 ปี จึ งควรมี การ
สนับสนุนการทาอาชีพทอเสือ่ กก และมีการขยายขอบเขตให้ มากขึ ้น เพราะไม่วา่ จะเป็ น สภาพทาง
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรื อพื ้นที่ในการปลูกที่มีความเหมาะสมแก่การปลูกกกเป็ นอย่างมากจึงทา
ให้ เสื่อกกจันทบูรนันมี
้ มีความสวยงาม ทนทาน และมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่อื่น ๆ อีก
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ทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยสืบทอดอาชีพนี ้ ได้ ตัวผู้วิจัยคิดว่า ทางรัฐบาลควรส่งเสริ มในเรื่ องของ
การขายให้ กบั ชาวบ้ าน เพราะจะทาให้ เกิดการสร้ างรายได้ ที่มากขึ ้น พวกเขาเหล่านันก็
้ จะสามารถ
นาเงินรายได้ จากอาชีพไปจุนเจื อครอบครัว ไม่แน่อนาคตข้ างหน้ าอาจจะมี ลกู หลานหันกลับมา
สนใจ ในอาชีพนี ้และมีการดารงต่อไปเรื่ อย ๆ
ข้ อเสนอแนะการวิจัย
1. ในด้ านของการถ่ายทอดความรู้ การทาอาชี พทอเสื่อ กกนอกระบบ เช่นศูนย์การ
เรี ยนรู้ การทอเสื่อกก กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ ทอเสื่อ ควรมีก ารจัดวางระบบที่ดี และกาหนดมาตรฐาน
ของแต่ละแห่งว่าควรมีการจัดการอย่างไร พร้ อมทังมี
้ การจดบันทึกรายละเอียดของการเรี ยน การ
สอนในแต่ละครัง้ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ถึงข้ อดี และข้ อเสีย เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนา ปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
ในครัง้ ต่อ ๆ ไป
2. ในด้ านของการผลิตผลงาน การจาหน่ายและส่งออกผลิตภัณ ฑ์ ในแต่ละชุม ชน
ควรมีสว่ นที่เกี่ยวข้ องมาให้ การสนับสนุนและรองรับสินค้ าที่ชุมชนผลิตออกมา นาไปจาหน่ายโดย
การกระจายสินค้ าไปยังทัว่ ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางและรายได้ ให้ กบั ชุมชน
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึก ษาวิ จัย ในเรื่ อ งการน าองค์ ค วามรู้ เรื่ อ งของเสื่อ กกจัน ทบู รและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เสือ่ กก มาจัดให้ อยูใ่ นรูปแบบการเรี ยนการสอนในระบบโรงเรี ยนเพิ่มมากขึ ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่ องการสนับสนุนการจาหน่ายและการส่งออกให้ กับชุมชน
โดยมีการเชื่อมโยงเครื อข่ายของผู้สนับสนุน ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
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ภาคผนวก
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นากก

ต้ นกก
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การสะบัดกก

วัดเส้ นกกตามขนาด
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การจักกก

หล่อนกก
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ย้ อมสีกก

เส้ นกกที่ตากแห้ งแล้ วพร้ อมในการนาไปทอเป็ นผืน
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ต้ นปอกระเจา

ขูดผิวปอกระเจา
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ผิวปอกระเจาที่ทาการหวีเป็ นเส้ น ๆ แล้ วนามาตากแห้ ง

เครื่ องปั่ นเส้ นปอกระเจา
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ลักษณะท่านัง่ ของคนทอ

การขึ ้นลวดลายเป็ นผืน
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ผลิตภัณฑ์แปรรูป
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ผลิตภัณฑ์แปรรูป
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ผลิตภัณฑ์แปรรูป

99

ผลิตภัณฑ์แปรรูป
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แบบสอบถาม
เรื่องการศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบการถ่ ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น การทอเสื่อกกของ
จังหวัดจันทบุรี
วิธีการให้ ความรู้ในการเตรียมพืน้ ที่และการเลือกวัตถุดิบในการนาไปใช้
1. ครูผ้ สู อนมีวิธีในการจัดลาดับความรู้ ที่จะใช้ สอนผู้เรี ยน เกี่ยวกับ การเตรี ยมพื ้นที่ใน
การนาไปใช้ อย่างไร
โปรดระบุ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………
2. วิธีการให้ ความรู้ของครูผ้ สู อนเกี่ยวกับการเตรี ยมพื ้นที่ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
3. โปรดระบุวา่ มีวิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการเตรี ยมพื ้นที่อย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
4. มีการใช้ แรงจูงใจหรื อแรงเสริ มให้ กบั ผู้เรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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5. มีการใช้ สอื่ ในการสอนหรื อไม่ ใช้ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. มีการประเมินประสิทธิภาพของผู้เรี ยน เพื่อการนาไปใช้ ในชีวิตจริ งอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบในการนาไปใช้
1. ครูผ้ สู อนมีวิธีในการจัดลาดับความรู้ที่จะใช้ สอนผู้เรี ยน เกี่ยวกับ การเตรี ยมวัตถุดิบ
ในการนาไปใช้ อย่างไร
โปรดระบุ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
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โปรดระบุวา่ มีวิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการเตรี ยมวัตถุดิบอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
4. มีการใช้ แรงจูงใจหรื อแรงเสริ มให้ กบั ผู้เรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. มีการใช้ สอื่ ในการสอนหรื อไม่ ใช้ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. มีการประเมินประสิทธิภาพของผู้เรี ยน เพื่อการนาไปใช้ ในชีวิตจริ งอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
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วิธีการให้ ความรู้ในการ ผลิตเส้ นกกเป็ นผืน (การทอ)
1. ครู ผ้ สู อนมีวิธีในการจัดลาดับความรู้ ที่จ ะใช้ สอนผู้เรี ยน เกี่ ยวกับการผลิตเส้ นกก
เป็ นผืนอย่างไร
โปรดระบุ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการสะบัดกกให้ กบั ผู้เรี ยน มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวธิ กี ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการสะบัดกกอย่างไรบ้าง
1)
2)
3)
4)
5)
4.วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการจักกกให้ กบั ผู้เรี ยน มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวธิ กี ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจักกกอย่างไรบ้าง
1)
2)
3)
4)
5)
5.วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการตากกให้ กบั ผู้เรี ยน มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี

104

โปรดระบุวา่ มีวธิ กี ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการตากกกอย่างไรบ้าง
1)
2)
3)
4)
5)
5.วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการหล่อนกกให้ กบั ผู้เรี ยน มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวธิ กี ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการหล่อนกกอย่างไรบ้าง
1)
2)
3)
4)
5)
6.วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการย้ อมสีกก มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวธิ กี ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการย้อมสีกกอย่างไรบ้าง
1)
2)
3)
4)
5)
7.วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการชักปอ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวธิ กี ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการชักปออย่างไรบ้าง
1)
2)
3)
4)
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5)
8.วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการลอกและขูดผิวปอ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวธิ กี ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการลอกและขูดผิวปออย่างไรบ้าง
1)
2)
3)
4)
5)
9.วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการกางและปั่ นปอ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวธิ กี ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการกางและปั น่ ปออย่างไรบ้าง
1)
2)
3)
4)
5)
10.วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการทอเสือ่ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวธิ กี ารให้ความรูเ้ กีย่ วกับการทอเสื่ออย่างไรบ้าง
1)
2)
3)
4)
5)
11.วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการสร้ างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี □ 2 วิธี
□ 3 วิธี □ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุว่า มีวธิ กี ารให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างลวดลายบนผืนเสื่อ อย่างไร
บ้าง
1)
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2)
3)
4)
5)
12. มีการใช้ แรงจูงใจหรื อแรงเสริ มให้ กบั ผู้เรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
13. มีการใช้ สอื่ ในการสอนหรื อไม่ ใช้ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
14. มีการประเมินประสิทธิภาพของผู้เรี ยน เพื่อการนาไปใช้ ในชีวิตจริ งอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

107
วิธีการให้ ความรู้ การแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
1. ครู มีวิธีในการจัดลาดับความรู้ ที่จะใช้ สอนผู้เรี ยน เกี่ยวกับการผลิตเส้ นกกเป็ นผืน
อย่างไร
โปรดระบุ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. วิธีการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
3. วิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
4. วิธีการให้ ความรู้ในการสร้ างตราสินค้ า มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการให้ ความรู้เกี่ยวกับในการสร้ างตราสินค้ าอย่างไรบ้ าง
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1)
2)
3)
4)
5)
5. มีการใช้ แรงจูงใจหรื อแรงเสริ มให้ กบั ผู้เรี ยนหรื อไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. มีการใช้ สอื่ ในการสอนหรื อไม่ ใช้ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. มีการประเมินประสิทธิภาพของผู้เรี ยน เพื่อการนาไปใช้ ในชีวิตจริ งอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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วิธีการเตรียมพืน้ ที่ การปลูก การบารุงต้ นกกและการเลือกวัตถุดิบในการ
นาไปใช้
1. วิธีการเตรี ยมพื ้นที่ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการเตรี ยมพื ้นที่อย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
วิธีการเตรียมวัตถุดิบในการนาไปใช้

□ มากกว่า 3 วิธี

1.วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการเตรี ยมวัตถุดิบอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
วิธีการผลิตเส้ นกกเป็ นผืน (การทอ)
1.วิธีการสะบัดกก มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสะบัดกกอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)

□ มากกว่า 3 วิธี
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5)
2.วิธีการจักกก มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการจักกกอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
3.วิธีการตากก มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการตากกกอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
4.วิธีการหล่อนกก มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการหล่อนกกอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
5.วิธีการย้ อมสีกก มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการย้ อมสีกกอย่างไรบ้ าง
1)

□ มากกว่า 3 วิธี

□ มากกว่า 3 วิธี

□ มากกว่า 3 วิธี

□ มากกว่า 3 วิธี
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2)
3)
4)
5)
6.วิธีการชักปอ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการชักปออย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
7.วิธีการลอกและขูดผิวปอ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการลอกและขูดผิวปออย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
8.วิธีการกางและปั่ นปอ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการกางและปั่ นปออย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
9.วิธีการจัดทาฟื มทอเสือ่ และสอดกก (การทอเสือ่ ) มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
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□ 1 วิธี

□ 2 วิธี

□ 3 วิธี

□ มากกว่า 3 วิธี

โปรดระบุวา่ มีวิธีการจัดทาฟื มทอเสือ่ และสอดกก (การทอเสือ่ ) อย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
10.วิธีการสร้ างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสร้ างลวดลายบนผืนเสือ่ อย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
วิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
1. วิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
5)
2. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้ าง
1)
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2)
3)
4)
5)
3. วิธีการสร้ างตราสินค้ า มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสร้ างตราสินค้ าอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
วิธีการเตรียมพืน้ ที่ การปลูก การบารุงต้ นกกและการเลือกวัตถุดิบในการ
นาไปใช้
วิธีการเตรี ยมพื ้นที่ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการเตรี ยมพื ้นที่อย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
วิธีการเตรียมวัตถุดิบในการนาไปใช้

□ มากกว่า 3 วิธี

วิธีการเตรี ยมวัตถุดิบในการนาไปใช้ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการเตรี ยมวัตถุดิบอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
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4)
วิธีการผลิตเส้ นกกเป็ นผืน (การทอ)
1.วิธีการสะบัดกก มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสะบัดกกอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
2.วิธีการจักกก มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการจักกกอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
3.วิธีการตากก มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการตากกกอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
4.วิธีการหล่อนกก มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการหล่อนกกอย่างไรบ้ าง

□ มากกว่า 3 วิธี

□ มากกว่า 3 วิธี

□ มากกว่า 3 วิธี

□ มากกว่า 3 วิธี
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1)
2)
3)
4)
5)
5.วิธีการย้ อมสีกก มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการย้ อมสีกกอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
6.วิธีการชักปอ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการชักปออย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
7.วิธีการลอกและขูดผิวปอ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการลอกและขูดผิวปออย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
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8.วิธีการกางและปั่ นปอ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการกางและปั่ นปออย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
9.วิธีการจัดทาฟื มทอเสือ่ และสอดกก (การทอเสือ่ ) มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการจัดทาฟื มทอเสือ่ และสอดกก (การทอเสือ่ ) อย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
10.วิธีการสร้ างลวดลายบนผืนเสือ่ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสร้ างลวดลายบนผืนเสือ่ อย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
วิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
1. วิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้ าง
1)
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2)
3)
4)
5)
2. วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
3. วิธีการสร้ างตราสินค้ า มีทงหมดกี
ั้
่วิธี
□ 1 วิธี
□ 2 วิธี
□ 3 วิธี
□ มากกว่า 3 วิธี
โปรดระบุวา่ มีวิธีการสร้ างตราสินค้ าอย่างไรบ้ าง
1)
2)
3)
4)
5)
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